
ЩО НЕ ТАК З ЦЕНТРОМ?
У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ 
СТІЛ НА СВЯТВЕЧІР

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ЯКІ ЗМІНИ ПРИНЕСЕ 
2022 РІК
 У цьому році один раз зросте 
мінімальна зарплата та планують 
сім етапів підвищення пенсій. Що 
ще принесе 2022 рік для наших 
гаманців? Про гроші, антибіотики 
за рецептом та багато іншого

ВРЯТУВАТИ БУДИНОК 
ПИРОГОВА!
 У вересні виповниться 
75 років з часу створення 
музею-садиби Миколи 
Пирогова у Вінниці. Що готує 
колектив до цієї дати та в якому 
стані нині тіло Пироговас. 2 с. 4
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СЕРЕДА
5 січня 2022

20MINUT.UA

У ВІННИЦІ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ ШКОЛИ с. 8

РЕКЛАМА

с. 3

Київські фахівці на замовлення міської ради 
дослідили площу біля кінотеатру «Росія» і значний 
шматок середмістя

Які висновки зробили? Чого не вистачає Центру? 
Та що планують зробити на території колишньої 
«Росії»? с.5

504366

504657

ПРО ПОЗИВНІ ТА 
ДРУЖБУ В АРМІЇ с.6
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Христос 
Рождається!

Äîðîã³ â³ííè÷àíè! Â³ä 
ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ç³ 
ñâÿòîì Ð³çäâà Õðèñòîâîãî!

Öÿ çíàìåííà ïîä³ÿ íåñå 
íàì íå ëèøå ðàä³ñòü, ÿêîþ 
ñïîâíþþòüñÿ íàø³ ñåðöÿ, 
àëå ðàçîì ç òèì, ïîñò³éíî 
íàãàäóº ïðî îäâ³÷í³ ³ñòèíè, 
áåç ÿêèõ íåìîæëèâå æèòòÿ 
ëþäñòâà. Áîã º ëþáîâ. Ñàìå 
÷åðåç íå¿ Â³í ñòâîðèâ ñâ³ò, 
íàïîâíèâ éîãî æèòòÿì ³ 
ñâî¿ì Áîãîâò³ëåííÿì äàðó-
âàâ ëþäèí³ â³÷í³ñòü.

Âèôëåºìñüêà ïå÷åðà, äå 
íàðîäèâñÿ Ñïàñèòåëü, íàì 
ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
ñìèðåííÿ â æèòò³ êîæíîãî 
³ç íàñ. Àäæå Ãîñïîäü, ÿêèé 
ì³ã áè ç’ÿâèòèñü ó ñëàâ³ 
òà ïî÷åñòÿõ, îáðàâ øëÿõ 
ñêðîìíîñò³ òà ïðîñòîòè. 
Ïðåñâÿòà Ä³âà Ìàð³ÿ â öåé 
äåíü ÿâëÿº ïðèêëàä â³ääà-
íîñò³ Âîë³ Áîæ³é. Îòðèìàâ-
øè Áîæåñòâåííå îäêðîâåí-
íÿ ÷åðåç àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà, 
âîíà ïîê³ðíî ñïðèéíÿëà óñ³ 
ðàäîù³ ³ ïå÷àë³, ïåðåäáà÷åí³ 
äëÿ íå¿ Òâîðöåì.

Çãàäóþ÷è Éîñèôà Îáðó÷-
íèêà, íàì íå âàðòî çàáóâà-
òè ïðî ìèëîñåðäÿ ³ îï³êó, 
ÿêîþ â³í îòî÷èâ Ñïàñèòåëÿ 
òà éîãî Ìàò³ð. Öÿ âåëè÷íà 
ïîä³ÿ îá’ºäíàëà ìóäðèõ 
öàð³â òà çâè÷àéíèõ ïàñòó-
õ³â, ³ òèì ñàìèì çàñâ³ä÷èëà 
ð³âí³ñòü êîæíî¿ ëþäèíè 
ïåðåä Áîãîì, íåçàëåæíî â³ä 
¿¿ ñòàòóñó òà ñòàòê³â. Àíãåëü-
ñüê³ ñëàâîñë³â’ÿ çàêëèêàþòü 
íàñ íàïîâíèòè ñâî¿ ñåðöÿ 
ðàä³ñòþ òà ÷èñòîòîþ.

Áàæàþ ùîáè Ãîñïîäü êîæ-
íîãî ³ç âàñ îáäàðóâàâ Ñâî¿ìè 
ùåäðîòàìè, äîïîì³ã ïîäîëà-
òè òðóäíîù³, íàïîâíèâ ñåðöÿ 
ëþáîâ’þ òà ìèðîì, ùîá ç³ 
ùèðèì ñåðöåì ìè ìîãëè 
ñêàçàòè îäíå äî îäíîãî:

Õðèñòîñ Ðîæäàºòüñÿ! Ñëà-
â³ìî Éîãî!

ДУМКА

ПРОТОІЄРЕЙ

RAYISA TOVKAN

Для дорослих все нормаль-
но. Гарна атмосфера свята! З 
дітлахами — важче, вони ж 
усього хочуть. Цей момент 
батькам треба враховувати.

DIANA VISITSKA

Цього року Центральний парк 
облаштований просто чудо-
во, ялинка — надзвичайна. Як 
на мене, є цікаві розваги як 
для дорослих, так і для дітей.

ВЛАДИМИР ТОКАРЧУК

З'їхав мій хлопчик (йому 11 
років) на пластиковій гірці 
за 50 грн/з'їзд і сказав, що 
гіршої гірки ще не пробував 
за такі гроші. 

ЕЛЕНА ОСТРИНСКАЯ

Дорогий що каток, що гірка. 
Сім'ї з чотирьох осіб, щоб 
покататися на ковзанах, ви-
ходить накладно фінансово. 
720 грн за годину ковзання.

RUSLAN SUKH

Одна баварська сосиска – 40 
грн. Це переходить межу. 
Якщо говорити за ковзанку 
— мало місця, тісно. Краще 
вже критий каток поруч.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

НАЗАРІЙ НАЗАРІЙ 
ДАВИДОВСЬКИЙДАВИДОВСЬКИЙ

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

Ó 2022 ðîö³ «ì³-
í³ìàëêà» çðîñòå 
íà 200 ãðí ³ ñòà-

íîâèòèìå 6 òèñÿ÷ 700 ãðèâåíü. 
Ï³äâèùåííÿ çàïëàíóâàëè àæ 
íà 1 æîâòíÿ. Ïîïåðåäíº çðîñ-
òàííÿ áóëî â ãðóäí³ 2021 ðîêó — ç 
6 òèñÿ÷ äî 6,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Öå ï³äâèùåííÿ íå ñòàíå ïîì³ò-
íèì ñòðåñîì äëÿ åêîíîì³êè, àëå ³ 
ï³äâèùåííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí âîíî 
òåæ íå îçíà÷àº, ââàæàº äèðåêòîð 
àíàë³òè÷íîãî öåíòðó «CASE Óêðà-
¿íà» Äìèòðî Áîÿð÷óê. Àëå, çàçâè-
÷àé, ÿêùî çðîñòàþòü ïîäàòêè — 
çðîñòàþòü ³ ö³íè äëÿ ïîêóïöÿ.

Ó Ì³íñîöïîë³òèêè ñêëàëè ãðà-
ô³ê ï³äâèùåíü ïåíñ³é íà öåé ð³ê. 
Â³äòàê, ç ñ³÷íÿ ï³äâèùàòü âèïëà-
òè ëþäÿì, ùî îòðèìàëè ³íâàë³ä-
í³ñòü âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ. 
Ó áåðåçí³ çàïëàíîâàíà ³íäåêñàö³ÿ 
ïåíñ³é. Ó êâ³òí³ — ïåðåðàõóíîê 
ïåíñ³é ïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðì.

Ó ëèïí³, à ïîò³ì ó æîâòí³ òà 
ãðóäí³ â³äáóäåòüñÿ ï³äâèùåííÿ 
ó çâ’ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì ïðîæèò-
êîâîãî ì³í³ìóìó òà ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè. À ùå ç æîâòíÿ 
çàïðîâàäÿòü äîïëàòè äëÿ ïåíñ³î-
íåð³â, ñòàðøèõ çà 70 ðîê³â. Âîíè 
ïî÷íóòü îòðèìóâàòè 300 ãðí 
íà ì³ñÿöü äî ñâîº¿ ïåíñ³¿.

— Ó ðåçóëüòàò³ çàïëàíîâàíèõ 
ï³äâèùåíü ñåðåäíÿ ïåíñ³ÿ íà ê³-
íåöü 2022 ðîêó ñêëàäàòèìå 4 òè-
ñÿ÷³ 533 ãðèâí³ é â ïîð³âíÿíí³ 

ç ïî÷àòêîì 2020-ãî âîíà çðîñòå 
ìàéæå íà 50%, — ïîâ³äîìèëà 
ì³í³ñòð ñîöïîë³òèêè Ìàðèíà 
Ëàçåáíà. — Ç æîâòíÿ íàñòóïíî-
ãî ðîêó ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ äëÿ 
ëþäåé, ñòàðøèõ çà 70 ðîê³â, ÿê³ 
ìàþòü ïîâíèé ñòðàõîâèé ñòàæ, 
ñòàíîâèòèìå 3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ç 1 êâ³òíÿ ë³êàð³ ìàþòü âè-
ïèñóâàòè åëåêòðîíí³ ðåöåïòè 
íà ïðåïàðàòè, ÿê³ â ³íñòðóêö³¿ 
íàçèâàþòüñÿ ðåöåïòóðíèìè.

Çãîäîì, ó â³äîìñòâ³ ðîç'ÿñíèëè: 
çàïðîâàäæóþòü îáîâ'ÿçêîâèé 
åëåêòðîííèé ðåöåïò äëÿ êóï³âë³ 
àíòèá³îòèê³â. À äî ê³íöÿ ðîêó 
ïðàâèëî ðîçøèðÿòü ùîäî âñ³õ 
ðåöåïòóðíèõ ïðåïàðàò³â.

Îòðèìàòè åëåêòðîííèé ðåöåïò 
ìîæíà áóäå â ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. 
Ðåöåïò ç'ÿâèòüñÿ â åëåêòðî-
íí³é ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, 
à ïàö³ºíòó íàä³éäå êîä â ÑÌÑ-
ïîâ³äîìëåíí³. Éîãî ³ òðåáà áóäå 
ïîêàçàòè â àïòåö³.

Íå äåøåâøå 2 ãðí, — òàêîþ 
áóäå ì³í³ìàëüíà ö³íà îäíîãî 
ïëàñòèêîâîãî ïàêåòà ç 1 ëþòîãî 
2022 ðîêó. À ÿêùî â³í ìàº ðó÷êè, 
òî êîøòóâàòèìå 3 ãðí.

Óò³ì, éäåòüñÿ íå ïðî òîíê³ «ìà-
º÷êè», à ïðî ïàêåòè òîâùèíîþ 
ïîíàä 50 ì³êðîìåòð³â: öå ò³, ùî 
ìîæóòü âèòðèìàòè âàãó ïîíàä ñ³ì 
ê³ëîãðàì³â.

Ó ãðóäí³ 2021-ãî, íàãàäàºìî, 
óðÿä çàáîðîíèâ ðîçïîâñþäæóâàòè 
ïëàñòèêîâ³ ïàêåòè áåçïëàòíî. À ç 
áåðåçíÿ 2022 ðîêó òîíê³ òà íàä-
òîíê³ êóëüî÷êè âçàãàë³ ïëàíóþòü 
çàáîðîíèòè.

ПЕНСІЇ ТА НОВІ ПРАВИЛА. 
ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ 2022 РІК?
Новації  У цьому році один раз 
зросте мінімальна зарплата та 
планують сім етапів підвищення пенсій. 
Також починають працювати зміни 
у законодавстві. Що принесе 2022 рік для 
наших гаманців? Про гроші, антибіотики 
за рецептом та багато іншого

Ваші враження про зимове містечко? І що скажете про ціни? 

Зросла вартість послуг «Вінни-
цяоблводоканалу»: вода і стоки 
здорожчали з 23,66 грн за куб 
до 25,62 грн.
Також збільшилася вартість до-
ставки газу. Нацкомісія держрегу-
лювання комунальних послуг вста-
новила, що тариф «Вінницягазу» 
тепер складатиме 2,112 грн за куб 
газу. Попередній — 2,016 грн.
У січні ми отримаємо платіжки 
за комуналку, спожиту в грудні. І 
там будуть вказані дещо інші роз-
міри абонплати за централізова-

не тепло. Абонплата на опалення 
складатиме:
5,41 грн — для будинків без 
загальнобудинкових лічильників;
16,68 грн — для будинків із 
загальнобудинковими лічиль-
никами.
На гарячу воду:
4,90 грн — для будинків без 
загальнобудинкових лічильників;
8,98 грн — для будинків із за-
гальнобудинковими лічильниками.
Електроенергія та газ для населен-
ня не подорожчає до 30 квітня.

Які тарифи зросли з 1 січня

МІНІМАЛЬНА 
ЗАРПЛАТА
з 1 січня — 6 500 грн
з 1 жовтня — 6 700 грн

ПРОЖИТКОВИЙ 
МІНІМУМ
з 1 січня — 2 481 грн
з 1 липня — 2 600 грн
з 1 грудня — 2 684 грн

Важливі цифри та дати для ФОПів

ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ФОПИ-«СПРОЩЕНЦІ»

ФОПИ-«ЗАГАЛЬНИКИ»

Єдиний внесок

Єдиний внесок

1 група
2 група

3 група

ПДФО

Військовий збір

1, 2, 3 група

22% до бази на-
рахування, але не 
менше мінімаль-
ного внеску

Обсяг доходу

1 млн 85,5 тис. грн
5 млн 421 тис. грн

7 млн 585,5 тис. грн

Ставки

18%
 

1,50%

Мінімальна сума

з 1 січня — 1430 грн; 
з 1 жовтня — 1474 грн

з 1 січня —
1430 грн; 

з 1 жовтня — 
1474 грн

Мінімальна сума

з 1 січня —
97,5 тис. грн; 

з 1 жовтня —
100,5 тис. грн 

Максимальна 
база нарахування

Строк сплати

Щомісяця
Щокварталу

Щокварталу

Строк сплати

протягом 10 календарних днів після граничного терміну
подання декларації
Авансові платежі: до 20 квітня; до 20 липня; 
до 20 жовтня.

Строк сплати

Щокварталу

Щокварталу

Строк сплати

Ставка єдиного податку

248,1 грн
1300 грн

3% від доходу + ПДВ
5% від доходу

Ставка єдиного податку

з 1 січня — 97,5 тис. грн; 
з 1 жовтня — 100,5 тис. грн



3 RIA, Ñåðåäà, 5 ñ³÷íÿ 2022

(êã) — 20 ãðèâåíü, âèøí³ çàìîðî-
æåí³ (200 ãðàì³â) — 30 ãðèâåíü.

Ï³ñí³ ãîëóáö³ òåæ òðàäèö³éíà 
ñòðàâà. Õòîñü ãîòóº ¿õ ç ãðå÷êîþ, 
à õòîñü ç ðèñîì. Îñü ñê³ëüêè âîíè 
êîøòóâàòèìóòü: êàïóñòà (êã) — 
15 ãðèâåíü, ðèñ (êã) — 25 ãðè-
âåíü, ìîðêâà (êã) — 11, öèáóëÿ 
(êã) — 14. À ÿêùî âè ãîòóºòå ç 
ãðå÷êîþ, òî ê³ëîãðàì ö³º¿ êðóïè 
â ñåðåäíüîìó êîøòóº 50 ãðèâåíü.

Ñòàâëÿòü íà ñò³ë ³ ãðèáè. Äå-
ÿê³ ðîäèíè ãîòóþòü âàðåíèêè ç 
ãðèáàìè, äåõòî ðîáèòü ï³äëè-
âó, à õòîñü — ïðîñòî â³äêðèâàº 
áàíî÷êó ìàðèíîâàíèõ ãðèá³â. 
Êîøòóþòü ìàðèíîâàí³ îïåíü-
êè ó ìàãàçèíàõ â ñåðåäíüîìó — 
70 ãðèâåíü (300–350 ã).

Òðàäèö³éíîþ íà Ñâÿòâå÷³ð º 
ãîðîõîâà êàøà. Ê³ëîãðàì ãîðîõó 
êîøòóº áëèçüêî 20 ãðèâåíü.

Íå îá³éäåòüñÿ ñò³ë ³ áåç õë³-
áà. Áóõàíåöü íèí³ êîøòóº â ñå-
ðåäíüîìó 20 ãðèâåíü. Ãîòóþòü 
ùå é ðèáó. Ïîäàºòüñÿ âîíà 
íà Ñâÿòâå÷³ð ó ê³ëüêîõ âèäàõ. 
Îñåëåäåöü — 65 ãðèâåíü (300 ã). 
À òàêîæ ñìàæåíà ðèáà, ìè îá-
ðàëè êîðîïà, ÿêèé â ñåðåäíüî-
ìó çà 1,5 ê³ëîãðàìà æèâî¿ âàãè 
òà ñïåö³¿ äëÿ ïðèãîòóâàííÿ îá³-
éäåòüñÿ ó 200 ãðèâåíü.

Íå âàðòî çàáóâàòè é ïðî 
ïàìïóøêè. Äëÿ ¿õ ïðèãîòóâàí-
íÿ íàì çíàäîáèòüñÿ: áîðîøíî 
(êã) — 20 ãðèâåíü, ñóõ³ äð³æäæ³ 
(óïàêîâêà) — 6 ãðèâåíü, öóêîð 
(100 ã) — 3 ãðèâí³. Ìîæíà îêðåìî 
ùå ïðèäáàòè âàí³ëüíó ïóäðó.

ÍÎÂÈÍÈ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

Ïåðåä Ñâÿòâå÷î-
ðîì, 6 ñ³÷íÿ, ó êîæ-
í³é îñåë³ ìàº ïàíó-

âàòè çëàãîäà, ñïîê³é òà çàòèøîê, 
à íà êóõí³ ìàþòü ãîòóâàòèñÿ ï³ñí³ 
ñòðàâè. Ó êîæíîìó ðåã³îí³ Óêðà¿íè 
ìåíþ ç äâàíàäöÿòè ñòðàâ ð³çíèòüñÿ. 
Íàâ³òü â ð³çíèõ êóòî÷êàõ íàøî¿ îá-
ëàñò³ ãîòóþòü ð³çí³ íà¿äêè. Ó îäí³é 
ðîäèí³ — öåé äåíü íå îáõîäèòüñÿ 
áåç ï³ñíèõ ãîëóáö³â, à â ³íø³é — 
áåç êàïóñíÿêó. Çâ³ñíî, ó êîæí³é 
ñ³ì'¿ ñâî¿ çâè÷à¿. Ìè æ ï³ä³áðàëè ò³ 
ñòðàâè ó äîá³ðêó, ùî áóëè ³ º íàé-
á³ëüø òðàäèö³éíèìè íà Ïîä³ëë³, òà 
ïîðàõóâàëè, ó ñê³ëüêè îá³éäåòüñÿ 
¿õ ïðèãîòóâàííÿ ó 2022-ìó.

ГОЛОВНА СТРАВА — КУТЯ
Êëàñè÷íèé ðåöåïò êóò³ ñêëàäà-

ºòüñÿ ç ïøåíèö³, ìàêó, ãîð³õ³â, 
ìåäó òà ðîäçèíîê. Çàðàç ÷èìàëî 

ëþäåé äîäàþòü ó êóòþ ùå öóêîð, 
øîêîëàä òà ñóõîôðóêòè, òîìó, 
î÷åâèäíî, ùî âàðò³ñòü êóò³ â ð³ç-
íèõ ñ³ì'ÿõ ð³çíèòèìåòüñÿ.

Ìè æ ä³çíàâàëèñÿ ñåðåäíþ ö³íó 
òîâàð³â, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèãî-
òóâàííÿ òðàäèö³éíî¿ êóò³. Îñü ùî 
ó íàñ âèéøëî: ïøåíèöÿ (600 ã) — 
18 ãðí, ðîäçèíêè (200 ã) — 25 ãðí, 
ìàê (100 ã) — 20 ãðí, ìåä (150 ã) — 
40 ãðí, âîëîñüê³ ãîð³õè (100 ã) — 
50 ãðí. Ðàçîì: 153.

СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ 
НАКРИТИ СТІЛ?

Íà ñâÿòêîâó âå÷åðþ çàçâè÷àé ãî-
òóþòü äâà-òðè âèäè âàðåíèê³â. Ìè 
ïîðàõóâàëè, ó ñê³ëüêè îá³éäóòüñÿ 
ç êàðòîïëåþ òà ç âèøíÿìè. Äåõòî 
ùå äîäàº äî âàðåíèê³â ç êàðòîïëåþ 
êâàøåíó êàïóñòó ÷è ãðèáè.

Âàðåíèêè ç êàðòîïëåþ: áîðîø-
íî (êã) — 20 ãðèâåíü, êàðòîïëÿ 
(êã) — 9 ãðèâåíü.

Âàðåíèêè ç âèøíåþ: áîðîøíî 

У СКІЛЬКИ ЦЬОГОРІЧ ОБІЙДЕТЬСЯ 
12 СТРАВ НА СВЯТВЕЧІР?
Ми порахували  Шостого січня на всіх 
православних християн чекає Свята вечеря. 
До неї потрібно особливо готуватися, адже 
за традиціями на столі має бути дванадцять 
пісних страв. Скільки буде коштувати їх 
приготування вінницьким господиням та 
господарям? Ми порахували та склали для 
вас інфографіку

Новорічні експерименти: зробила ялинку зі 150 книг 
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

²ðèíà Âàêñ âèãîòîâëÿº øòó÷-
í³ ÿëèíêè ç íåçâè÷íèõ ìàòåð³à-
ë³â — êíèã, ïàëè÷îê, êàðòîíó… 
Êíèæêîâó ÿëèíêó ñêëàëè ç³ 
150 îêðåìèõ âèäàíü. ßê âèáè-
ðàº ìàòåð³àë äëÿ øòó÷íèõ ÿëèíîê 
³ ÷îìó íå ñòàâèòü æèâå äåðåâî?

Íåçâè÷íèé ïîäàðóíîê ²ðèí³ 
Âàêñ çðîáèëà ¿¿ ïîäðóãà íàïåðå-
äîäí³ Íîâîãî ðîêó — ìàëåíüêó 
ÿëèíêó, ùî ðîñëà ó ãîðùèêó. Äå-
ðåâöå áóëî âèñîòîþ ïðèáëèçíî 
60 ñàíòèìåòð³â.

— ßëèíêà íå ïðîñòà, — ðîçïî-
â³äàº ïàí³ ²ðèíà. — Öå áóâ ïðèç 
çà ïåðåìîãó.

Ïîäðóãà âèãðàëà ¿¿ ó êîíêóðñ³, 
ÿêèé ïðîâîäèâ îäèí ç ìàãàçè-
í³â íàøîãî ì³ñòà. Íàâåñí³ äåðåâî 
ïîñàäèëè á³ëÿ áóäèíêó. Áóëî öå 
ïðèáëèçíî 10 ðîê³â òîìó. Íèí³ 
âîíî âæå ñÿãàº âèñîòè 7–8 ìå-
òð³â.

Íàäàë³, ãîòóþ÷èñü äî çóñòð³÷³ 
Íîâîãî ðîêó, ìèñëèëè òàêèì ÷è-
íîì: ÿêùî á³ëÿ áóäèíêó º ÿëèí-

êà, òî äëÿ ÷îãî êóïóâàòè ùå îäíó? 
Àëå æ âñå îäíî õî÷åòüñÿ áà÷èòè 
ó áóäèíêó àòðèáóò íîâîð³÷íîãî 
ñâÿòà!

Êîëè äîíüêà ùå íàâ÷àëà-
ñÿ ó øêîë³, çðîáèëà áàòüêàì 
ñþðïðèç — âèãîòîâèëà ÿëèíêó 
ç êàðòîíó.

— Ìè ïîâåðíóëèñÿ ç êîðïî-
ðàòèâó, à òóò äèòèíà ñòàðàºòü-
ñÿ! — çãàäóº ïàí³ ²ðèíà. — Äî-
ïîìîãëè ¿é ïðèêðàñèòè âèð³á. 
Îáðîáèëè àåðîçîëþ, ùîá áóëî 
ñõîæå íà ñí³ã… 

Íàñòóïíîãî Íîâîãî ðîêó ó ¿õ-
íüîìó áóäèíêó «âèðîñëà» ùå îäíà 
íåçâè÷íà ÿëèíêà.

Êàðêàñ äëÿ íå¿ âèãîòîâèëè ç 
ïàëè÷îê. Ïàí³ ²ðèíà ãîâîðèòü, 
ùî ÷îëîâ³ê ïîñòàðàâñÿ. Àëå ³äåþ 
ïîäàëà âîíà. Òðîõè êëîï³òíà 
ñïðàâà, ïðîòå ÷îëîâ³ê ñïðàâèâ-
ñÿ. Ïàëè÷êè çâ’ÿçàëè ì³æ ñîáîþ 
ìîòóçêàìè. Ïðèêðàñèëè õâîéíè-
ìè ã³ëêàìè. Âçÿëè ¿õ ç ÿëèíêè, 
ùî ðîñòå íà ïîäâ³ð’¿. Íà÷åïèëè 
ã³ðëÿíäó ç ëàìïî÷êàìè. Âèéøëà 
íåçâè÷íà íîâîð³÷íà êðàñóíÿ.

Ùå îäíó ÿëèíêó çðîáèëè ç 
êíèã. ×îìó ñàìå ç êíèã? 

— Ó íàñ íåìàëà á³áë³îòåêà, — 
ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ïàí³ ²ðè-
íà. — Ó ñâ³é ÷àñ ìîÿ ïîäðóãà 
ïðàöþâàëà ó «Áóäèíêó êíèãè». 
Ùîðàçó ïðîïîíóâàëà ë³òåðàòó-
ðó ç íîâèõ íàäõîäæåíü. Ìè âñ³ 
ëþáèìî ÷èòàòè. Êíèãè êóïóâàëè 
óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ. Òàê ³ ç³-
áðàëè á³áë³îòåêó. Ïåðåä Íîâèì 
ðîêîì êíèãè ïåðåñòàâëÿëè ï³ñ-
ëÿ ðåìîíòó. Ïîäóìàëîñÿ, ÷îìó á 
íå çðîáèòè ç íèõ ï³ðàì³äêó ó âè-
ãëÿä³ ÿëèíêè?

Çàãàëîì âèòðàòèëè ïîíàä 
150 êíèã. Â îñíîâó òàêî¿ ÿëèí-
êè ïîêëàëè íàéá³ëüø³ êíèãè. Òà-
êèìè áóëè åíöèêëîïåä³¿. Íèìè 
ó ñâ³é ÷àñ íàéá³ëüøå ö³êàâèëàñÿ 
äîíå÷êà. Äëÿ íå¿ ïåðåâàæíî êó-
ïóâàëè, ðîáèëè ïîäàðóíêè.

Çà ÿêèì ïðèíöèïîì ï³äáèðàëè 
êíèãè? Îäðàçó â³äêèíóëè âñÿê³ äî-
â³äíèêè. Áðàëè ò³ëüêè õóäîæíþ 
ë³òåðàòóðó. Öå ³ óêðà¿íñüêà, ³ çàðó-
á³æíà êëàñèêà. Âèêîðèñòàëè áàãà-
òî êíèã ñó÷àñíîãî àìåðèêàíñüêîãî 

ïèñüìåííèêà Ñò³âåíà Ê³íãà. Éîãî 
òâîðè ÷èòàº êîæåí ÷ëåí ö³º¿ ñ³ì’¿.

Âåðõ³âêó êíèæêîâî¿ ÿëèíêè 
ïðèêðàñèëè ô³ãóðêîþ ôå¿. Ïàí³ 
²ðèíà ïðèäáàëà ¿¿ ï³ä ÷àñ ïåðåáó-
âàííÿ ó Êèºâ³. Ïîáà÷èëà íà Ïåé-
çàæí³é àëå¿, êîëè ïðîãóëþâàëàñÿ 
ó öüîìó ì³ñö³.

Ç ÿêèõ ùå ìàòåð³àë³â ìîæå «âè-
ðîñòè» ÿëèíêà ó áóäèíêó ïàí³ 
²ðèíè?

— ²äå¿ áóäóòü, — êàæå âîíà. — 
Ç’ÿâëÿþòüñÿ âîíè åêñïðîìòîì 
íàïåðåäîäí³ ñâÿòà. Äî÷åêàºìîñÿ 
íàñòóïíîãî Íîâîãî ðîêó, òîä³ é 
ïîáà÷èìî…

У родині Ірини Вакс більше не ставлять традиційних 
ялинок. Цьогоріч святкове дерево створили з домашньої 
бібліотеки

Íàîñòàíîê ä³çíàºìîñÿ ö³íó 
íà íàïî¿, ÿê³ òåæ º òðàäèö³éíè-
ìè ó Ñâÿòâå÷³ð. Íà ñòîë³ ó íàøèõ 
ïðåäê³â áóâ êèñ³ëü òà óçâàð.

Çàðàç ó â³ííèöüêèõ ìàãàçèíàõ 

îäèí áðèêåò êèñåëþ êîøòóº 
â ñåðåäíüîìó 10 ãðèâåíü, à íà-
á³ð ñóõîôðóêò³â äëÿ ïðèãîòóâàííÿ 
óçâàðó — 65 ãðèâåíü (250 ã).

Ðàçîì âèéøëî: 776 ãðèâåíü.
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ëåíêî, éîãî äîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî 
«ëàòàòè». 

— Íå çíàþ, ç ÿêîãî ìàòåð³àëó 
áóäå çðîáëåíà ïîêð³âëÿ ï³ä ÷àñ 
ðåìîíòó, öå ìàþòü ñêàçàòè ðåñ-
òàâðàòîðè, — ïðîäîâæóº ðîçìîâó 
Ëþáîâ Êîâàëåíêî. — Íèí³ òàêèé 
ìàòåð³àë âæå íå âèêîðèñòîâóþòü. 
Îöèíêîâàí³ ëèñòêè, ùî íàì âäà-
âàëîñÿ ä³ñòàâàòè, òîâñò³ø³ â³ä òèõ, 
ÿê³ áóëè ó ÷àñè ñïîðóäæåííÿ áó-
äèíêó. Ìàéñòðè ãîâîðèëè, ùî 
íå ìîæóòü ç íèìè ïðàöþâàòè. Ç 
òàêèì ñòèêàëèñÿ, êîëè ïåðåêðè-
âàëè îêðåì³ ì³ñöÿ íà ïîêð³âë³.

Îäíîãî ðàçó ï³ä ÷àñ ðåìîíòó 
äàõó çâåðíóëè óâàãó, ùî âåðàíäà 
«â³ä³éøëà» â³ä îñíîâíî¿ ñò³íè áó-
äèíêó. Òðåáà áóëî ðÿòóâàòè ñèòó-
àö³þ, ³íàêøå ïðèáóäîâà ïðîñòî á 
çàâàëèëàñÿ.

Ó ìóçå¿ º ãîñïîäàð÷èé ï³äðîç-
ä³ë. Îäíà ç ïðàö³âíèöü ìàº äîñâ³ä 
ðîáîòè ó áóä³âåëüí³é ãàëóç³, ïðà-
öþâàëà òàêîæ çà êîðäîíîì. Âëàñ-

íèìè ñèëàìè âèêîíàëè íåîáõ³äí³ 
ðîáîòè. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèö³ 
äèðåêòîðà, íàä³éíî. Ïðèíàéìí³ 
â öüîìó çàïåâíèëè ìàéñòðè.

ЩО З ФІНАНСУВАННЯМ?
Ìóçåé ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ 

Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. 
Ùîá â³ä÷óòè, íàñê³ëüêè íåïðîñòî 
ç ô³íàíñàìè, ñï³âðîçìîâíèêè íà-
âîäÿòü îäèí ïðîìîâèñòèé ôàêò. 
Êè¿â íå âèä³ëÿº êîøòè íà îõî-
ðîíó çàêëàäó ³ éîãî òåðèòîð³¿. 
Îïëà÷óþòü òàêó ïîñëóãó çà ãðî-
ø³, çàðîáëåí³ íà ïðîâåäåíí³ åêñ-
êóðñ³é. Îõîðîíó çä³éñíþº îäíà ç 
îõîðîííèõ ñòðóêòóð.

ßê âèõîäèëè ³ç ñèòóàö³¿, êîëè 
ìóçåé íå ïðàöþâàâ ³ çàðîáèòè 
ãðîøåé íå áóëî ìîæëèâîñò³?

— Ó 2020-ìó äîâîäèëîñÿ çà-
÷èíÿòè ìóçåé íà 4,5 ì³ñÿöÿ, 
à ó 2021-ìó — íà äâà ì³ñÿö³, — 
êàæå Ëþáîâ Êîâàëåíêî. — Âåñü 
öåé ÷àñ îõîðîíÿëè çàêëàä ñèëàìè 
éîãî ïðàö³âíèê³â. Óñ³ çâåðíåí-

Генеральним директором Націо-
нального музею-садиби Пирого-
ва Олександра Турського обрали 
на конкурсній основі. Обирав 
колектив музею таємним голосу-
ванням. Серед претендентів був 
колишній в. о. міністра охорони 
здоров’я Віктор Шафранський 
та колишній заступник голови 
Вінницької ОДА Микола Ільчук. 
Колектив віддав перевагу Олек-
сандру Турському, з яким МОЗ 
уклав контракт.
Турський випускник Вінницько-

го медуніверситету. Протягом 
1980–2000 років служив
військовим медиком. Викону-
вав завдання в Афганістані під 
час війни, за що нагороджений 
медаллю «За бойові заслуги». За-
кінчив службу на посаді началь-
ника Центрального військового 
авіаційного госпіталю. Упродовж 
18 років працював головним лі-
карем Вінницької міської клінічної 
лікарні № 1. З 2018-го очолював 
реабілітаційний центр залізнич-
ників у Хмільнику.

Директором хотів стати колишній в. о. міністра
У 2018 році вінницькі науковці 
вперше провели самостійно ре-
бальзамацію тіла Пирогова. Це 
було десяте «омолодження» ви-
датного хірурга. 
Дев’ять попередніх ребальзамацій 
робили науковці з Москви.
Науковці виправляють тих, хто 
каже, що в некрополі зберігаєть-
ся мумія тіла. Мовляв, всередині 
вже нічого не залишилося. Це не-
правда. Все збереглося! Всі орга-
ни тіла на місці — серце, печінка, 
нирки, навіть той орган, про який 

незручно згадувати.
З одягу замінили тільки спідню 
білизну. Одягли натуральний 
лляний одяг. А ось френч, як 
новий. Скільки часу минуло, але 
не псується. От що значить якісне 
австрійське сукно! Саме з такого 
матеріалу його пошито. До речі, 
саркофаг теж австрійський. Дуже 
важкий.
Уже 140 років зберігається тіло. 
За словами Олександра Тур-
ського, найперше за це маємо 
дякувати професору Виводцеву. 

У 1881 році він виконав роботу 
з бальзамації. Зробив це якісно. 
«Зверніть увагу, що тіло Пиро-
гова зберігається у природних 
умовах, — говорить Турський. — 
На відміну від тіла Леніна у Мо-
скві».
На запитання, коли відбудеться 
чергова ребальзамація, співроз-
мовник каже, що це залежатиме 
від стану тіла. Поки що воно пере-
буває у доброму стані. Після ре-
бальзамації 2018-го року навіть 
аплікацій не доводилося робити.

Коли буде чергова ребальзамація?

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Áóäèíîê, â ÿêîìó 
ïðîæèâàâ Ïèðîãîâ ç 
1866 ïî 1881 ðîêè, 
ïîòðåáóº êàï³òàëü-

íîãî ðåìîíòó. Ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ 
ïðîò³êàº ïîêð³âëÿ. Ñòàí äàõó 
çàãðîçëèâî-àâàð³éíèé. Ç ÷àñó 
îñòàííüîãî ðåìîíòó ïðèì³ùåííÿ 
ìèíóëî 25 ðîê³â. Òàê³ ôàêòè íà-
â³â íîâèé ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð 
Îëåêñàíäð Òóðñüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, òàê ñàìî 
íåîáõ³äíî ðåìîíòóâàòè äâà ³íø³ 
ïðèì³ùåííÿ, ùî íàëåæàòü ìó-
çåþ. Öå — öåðêâà-íåêðîïîëü, äå 
çáåð³ãàºòüñÿ çàáàëüçàìîâàíå ò³ëî 
Ïèðîãîâà, à òàêîæ ìóçåé-àïòåêà 
âîñêîâèõ ô³ãóð. Ñò³íè àïòåêè çâå-
äåí³ ç ãëèíè. ¯õ òðåáà óêð³ïèòè, 
àáè íå çàâàëèëèñÿ. Ó íåêðîïîë³ 
ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ âèäíî òð³ùèíè. 
Òà é îãîðîæó âàðòî ïîíîâèòè.

НОВОСІЛЛЯ БУЛО У 1866 РОЦІ
— Ìè çîñåðåäèëèñÿ íà ãî-

ëîâí³é áóä³âë³ ìóçåþ, — êàæå 
Îëåêñàíäð Òóðñüêèé. — ¯¿ ðåñ-
òàâðàö³ÿ ñòàëà á íàéêðàùèì ïî-
äàðóíêîì äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ìóçåþ 
äî 75-ð³÷÷ÿ çàêëàäó. Âò³ì, íàâðÿä 
÷è âäàñòüñÿ âèêîíàòè âñ³ ðîáîòè 
äî âåðåñíÿ. Ìóçåé º ïàì’ÿòêîþ 
³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ 
³ ïðèðîäîîõîðîííèì îá’ºêòîì 
çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. 
Òîìó êîæåí âèä ðîá³ò ïîòðåáóâà-
òèìå â³äïîâ³äíèõ óçãîäæåíü ç Ì³-
í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè ³ éîãî â³ä-
ïîâ³äíèìè ñëóæáàìè. Ðåñòàâðà-
ö³éíî-ðåìîíòí³ ðîáîòè ìàòèìóòü 
ñâîþ ñïåöèô³êó. Íåîáõ³äíî áóäå 
âñå â³äíîâëþâàòè ç òèõ ñàìèõ ìà-
òåð³àë³â, ç ÿêèõ âîíè âèãîòîâëåí³ 
íà ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà. ² ôîðìè 
ìàþòü áóòè çáåðåæåí³. Ëþáîâ Êî-
âàëåíêî, çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà 
ìóçåþ Ïèðîãîâà, ñòèêàëàñÿ ç òà-

êèì âèäîì ðîá³ò. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè 
íà ïîñàä³ ãåíäèðåêòîðà îáëàñíî¿ 
òåëåðàä³îêîìïàí³¿ ðåìîíòóâàëè 
³ñòîðè÷íó áóä³âëþ — Áóäèíîê 
Áîðóõà Ëüâîâè÷à, ùî íà âóëèö³ 
Ïåòëþðè, 15.

— Áóâàëî, âèíèêàëà ñèòóàö³ÿ, 
êîëè ìàéñòðè â³äìîâëÿëèñÿ âè-
êîíóâàòè ðîáîòè, — ãîâîðèòü 
Ëþáîâ Êîâàëåíêî. — Ïðèãàäóþ, 
ÿê äîâãî øóêàëè ìàéñòð³â íà âè-
ãîòîâëåííÿ â³êîí. Ó íèõ íåçâè÷íà 
ôîðìà àðêè. Ðîáèòè òðåáà áóëî 
ç äåðåâà… Íà âèêîíàííÿ ðåñòàâ-
ðàö³éíèõ ðîá³ò ó ïðèì³ùåííÿõ, 
ùî ìàþòü ñòàòóñ ïàì’ÿòêè, âè-
òðà÷àºòüñÿ çíà÷íî á³ëüøå ÷àñó 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè áóä³âëÿìè. 
Ïðèïóñêàþ, ùî íàì ìîæå íå âè-
ñòà÷èòè âîñüìè ì³ñÿö³â, ùî çà-
ëèøèëèñÿ äî 75-¿ ð³÷íèö³ ìóçåþ, 
àáè ñïðàâèòèñÿ ç ðîáîòàìè.

Íàãàäàºìî, Ìèêîëà Ïèðîãîâ 
âñåëèâñÿ ó áóäèíîê ó òîä³øíüîìó 
ñåë³ Âèøíÿ ó 1866 ðîö³. Ïåðåä 
òèì ïðèäáàâ æèòëî. Íà éîãî 
ì³ñö³ çáóäóâàâ íîâèé áóäèíîê. 
Ó ïðîåêò âíåñëè ïîáàæàííÿ ãîñ-
ïîäàðÿ. Äëÿ ïîêð³âë³ äàõó âèêî-
ðèñòàëè îöèíêîâàíó áëÿõó. Ñò³íè 
âèìóðóâàí³ ç öåãëè.

— Ïèðîãîâ ìàâ öåãåëüíèé 
çàâîä, — äîäàº Îëåêñàíäð Òóð-
ñüêèé. — Âèãîòîâëåíà öåãëà â³ä-
ð³çíÿëàñÿ â³ä íèí³øíüî¿ ðîçì³ðà-
ìè. Íà êîæí³é öåãëèí³ ñòàâèëè 
ñâîºð³äíèé çíàê ÿêîñò³. Âñå öå 
ìîæíà ïîáà÷èòè íà îãîðîæ³ íà-
âêîëî öåðêâè-íåêðîïîëÿ. Âîíà 
çðîáëåíà ç ò³º¿ öåãëè, ùî é áó-
äèíîê. Ë³êàð áóâ ùå é äîáðèì 
ãîñïîäàðåì. Â³í âèðîùóâàâ ïøå-
íèöþ ³ ïðîäàâàâ ¿¿ â ªâðîïó…

ПОКРІВЛЮ «ЛАТАЮТЬ» 
ВЛАСНИМИ СИЛАМИ

Äàõ áóäèíêó íèí³ ïðîò³êàº. 
Ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ öèíê «ç’¿ëà» 
³ðæà. Ñàìå â òàêèõ òî÷êàõ çàò³êàº 
âîäà. Çà ñëîâàìè Ëþáîâ³ Êîâà-

ВРЯТУВАТИ БУДИНОК ПИРОГОВА!
Святині  У вересні виповниться 
75 років з часу створення музею-садиби 
Миколи Пирогова у Вінниці. Що готує 
колектив до цієї дати? В якому стані 
нині тіло Пирогова і коли буде чергова 
ребальзамація?

íÿ äî ÌÎÇó íå äàþòü áàæàíîãî 
ðåçóëüòàòó. Íà íèí³øí³é ð³ê ô³-
íàíñóâàííÿ âèòðàò íà îõîðîíó 
òàêîæ íå ïåðåäáà÷åíî.

Çíà÷íî ñêëàäí³øîþ ïðîáëåìîþ 
º ðåìîíò ãîëîâíî¿ áóä³âë³. Ïðî ¿¿ 
íèí³øí³é ñòàí àäì³í³ñòðàö³ÿ ìó-
çåþ ïîâ³äîìèëà ó ëèñò³ íà àäðåñó 
ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

«Çà ïîïåðåäí³ìè êîíñóëüòàö³ÿ-
ìè ç ôàõ³âöÿìè ÒÎÂ «Óêððåñòàâ-
ðàö³ÿ», âàðò³ñòü ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ñòàíîâèòü 
ïðèáëèçíî äâà ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü, — ñêàçàíî ó ëèñò³. — Îö³íêó 
ðîáèëè ó 2019 ðîö³. Íà âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò íåîáõ³äíî ïðèáëèçíî 
â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ãðèâåíü».

— Íàì ïîîá³öÿëè îïëàòèòè 
âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, — êàæå 
äèðåêòîð ìóçåþ. — Ãðîø³ óæå 
äàâàëè, àëå ìè… â³äìîâèëèñÿ. 
Áî öå áóâ ãðóäåíü ìèíóëîãî 
ðîêó. Çà òîé ÷àñ, ùî çàëèøàâñÿ 
äî ê³íöÿ 2021-ãî, ìè á íå âñòèãëè 
ïðîâåñòè òåíäåð. Òåïåð îá³öÿþòü 
ó ïåðøîìó êâàðòàë³.

ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАВІТЬ ПІД 
ЧАС РЕМОНТУ

Íàâ³òü ï³ä ÷àñ ðåìîíòó ìóçåé 
ïðàöþâàòèìå, áóäå â³ä÷èíåíèé 
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â. 

— Ðîáîòè òðèâàòèìóòü ïî-
åòàïíî, — êàæå Îëåêñàíäð Òóð-
ñüêèé. — Íå âñ³ çàëè îäíî÷àñíî 
çàêðèþòü íà ðåìîíò. Áóäåìî 
äîìîâëÿòèñÿ ç ðåñòàâðàòîðàìè 
íà ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³é. Çðå-

øòîþ, íà òåðèòîð³¿ º ùî ïîäè-
âèòèñÿ ³ êð³ì ãîëîâíî¿ áóä³âë³. 
Ñàäèáà âåëèêà! Ìóçåé-àïòåêà 
ïðîäîâæóâàòèìå ïðàöþâàòè. 
Â³äêðèòèì çàëèøèòüñÿ äîñòóï 
äî öåðêâè-íåêðîïîëÿ. 

ЩЕ ОДИН ПІКНІК, АЛЕ З 
ІНШОЮ ТЕМАТИКОЮ

Íà òðàâåíü çàïëàíîâàíî ïðî-
âåäåííÿ ïèðîãîâñüêîãî ï³êí³êà. 
Òàêèé çàõ³ä â³äáóâñÿ ó 2021 ðîö³. 
Òîä³ ïðåçåíòóâàëè êíèãó «Çà ðå-
öåïòàìè Ïèðîãîâà». Ó í³é äî-
ñë³äèëè ë³êàðñüê³ ðîñëèíè, ùî ¿õ 
âèêîðèñòîâóâàâ ó ñâî¿é ïðàêòèö³ 
â÷åíèé. Ãîñòåé ÷àñòóâàëè ÷àºì 
ç òðàâ, ÿê³ ðîñòóòü íà òåðèòîð³¿.

Íèí³øíüîãî ðîêó áóäå ³íøà 
òåìàòèêà. Ãîòóþòü âèñòàâêó 
«Âîºííî-ïîëüîâà õ³ðóðã³ÿ: â³ä 
÷àñ³â Ïèðîãîâà äî íàøèõ äí³â». 
Ðîäçèíêîþ ï³êí³êà ñòàíå çàëó-
÷åííÿ ðåêîíñòðóêòîð³â. Âîíè â³ä-
òâîðÿòü åï³çîä òåàòðó â³éñüêîâèõ 
ä³é ðîñ³éñüêî-òóðåöüêî¿ â³éíè. 
Ïîêàæóòü, ÿê Ïèðîãîâ ðÿòóâàâ 
ïîðàíåíèõ âî¿í³â.

ßê ³ òîð³ê, íà òåðèòîð³¿ ñàäèáè 
ïðîñòî íåáà âèñòóïàòèìóòü ïî-
ïóëÿðí³ ãóðòè ³ âèêîíàâö³.

Ðàçîì ç ìåäè÷íèì óí³âåðñèòå-
òîì ãîòóþòü Ïèðîãîâñüê³ íàóêîâ³ 
÷èòàííÿ. Äî ó÷àñò³ â íèõ çàïðî-
ñÿòü â÷åíèõ-ìåäèê³â ç ³íøèõ ì³ñò 
êðà¿íè ³ ç-çà êîðäîíó.

Íà ñàéò³ ìóçåþ ïóáë³êóâàòè-
ìóòü çàìàëüîâêè ïðî ìàëîâ³äîì³ 
ñòîð³íêè ç æèòòÿ Ïèðîãîâà, ðîç-
ïîâ³ä³ ïðî ³ñòîð³þ ìóçåþ.

«Ãðîø³ óæå äàâàëè, àëå 
ìè… â³äìîâèëèñÿ. Áî 
öå áóâ ãðóäåíü ìèíóëîãî 
ðîêó. Äî ê³íöÿ 2021-ãî,
ìè á íå âñòèãëè 
ïðîâåñòè òåíäåð»

Не всі зали одночасно закриють на ремонт. Про це кажуть 
директор Олександр Турський і його перший заступник Любов 
Коваленко
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ïîòð³áíî 9,5 òèñÿ÷³ êâ. ìåòð³â 
³ãðîâèõ ìàéäàí÷èê³â. À º ò³ëü-
êè 160 êâ. ìåòð³â. Íà ñïîðòèâí³ 
ìàéäàí÷èêè ïîòð³áíî 2,7 òèñÿ÷³ 
êâ. ìåòð³â, à º — 600 êâ. ìåòð³â.

— ², ìîæëèâî, ÿêðàç áóä³â-
íèöòâî ³ãðîâèõ òà ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â — öå îäèí ç âàð³-
àíò³â, ùî ðîáèòè íà òåðèòîð³¿ 
ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ», — ï³äñóìóâàâ 
ïðåäñòàâíèê «Óðáàíèíè».

МАЛО ДЕРЕВ І ДЕ ТРЕБА 
БІЛЬШЕ КАФЕ

— Ó êâàðòàëàõ, ÿê³ ìè äî-
ñë³äæóâàëè, º ÷îòèðè âåëèêèõ 
çåëåí³ ïëÿìè. Öå äåðåâà íà ªâ-
ðîïåéñüê³é ïëîù³, çàõàðàùåíèé 
ñêâåð ïîçàäó ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ», 
çàêèíóòèé ïàðê «Ïàíîðàìà» á³ëÿ 
ñõîä³â Àðòèíîâà, çåëåíà çîíà 
á³ëÿ áàñåéíó «Àâàíãàðä», — âêà-
çóº Ìàêñèì Ãîëîâêî.

— Íàéã³ðøà íîâèíà ó òîìó, 
ùî íà Ñîáîðí³é ïðàêòè÷íî 
íåìàº äåðåâ, õî÷à öå ãîëîâíà 
â³ñü, ÿêîþ õîäÿòü ëþäè â ñåðåä-
ì³ñò³, — ïðîäîâæóº ïðåäñòàâíèê 
«Óðáàíèíè». — Ùå îäíà ïðîáëå-
ìà — äîñòóïí³ñòü áåðåã³â Ï³â-
äåííîãî Áóãó. Á³ëüøà ÷àñòèíà 
òåðèòîð³¿ çàêðèòà äëÿ â³äâ³äóâà-
÷³â, àäæå òàì êâàðòàëè ïðèâàòíî¿ 
çàáóäîâè.

Ùå îäèí íåäîë³ê ïóáë³÷íîãî 
ïðîñòîðó «Ðîñ³¿» — ëþäÿì ñþäè 
íåìàº çà ÷èì éòè. Â³äòàê, îñíî-

âí³ ï³øîõ³äí³ ïîòîêè íà Öåí-
òðàëüíîìó ìîñòó, âóëèö³ Ãðó-
øåâñüêîãî, Ñîáîðí³é òà ³íøèõ 
âóëèöÿõ ïðîñòî ïðîõîäÿòü ïîâç 
ê³íîòåàòð.

— Ìè ïîðàõóâàëè, ùî â áóä-
í³ çðàíêó òà ââå÷åð³ ÷åðåç Öåí-
òðàëüíèé ì³ñò, â íàïðÿìêó öåí-
òðó, ïðîõîäèòü äî 900 ëþäåé 
íà ãîäèíó. Öå âåëè÷åçíèé ïîò³ê 
ëþäåé, ÿêèõ ïîòð³áíî «çàòÿãíó-
òè» íà íàø ïðîñò³ð á³ëÿ «Ðîñ³¿». 
² ùî ö³êàâî, òî 900 ëþäåé íà ãî-
äèíó — ñò³ëüêè æ ïðèõîäèòü ÷å-
ðåç ïëîùó Êîíòðàêòîâó â Êèºâ³. 
Òîìó â òåîð³¿ ïëîùà á³ëÿ «Ðîñ³¿» 
ìîæå ñòàòè òàêîþ æ àêòèâíîþ ³ 
ïðèâàáëèâîþ, ÿê ³ Êîíòðàêòî-
âà, — âêàçóº Ãîëîâîê.

Ùîá «ïðèâàáèòè» â³äâ³äóâà÷³â, 
íå îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíå âåëè-
÷åçíå êîëåñî îãëÿäó, ÿê ó ñòîëè-
ö³. Çì³íèòè òðåáà ñàì ê³íîòåàòð.

— Íàéàêòèâí³ø³ ïóáë³÷í³ ïðî-
ñòîðè îòî÷åí³ áóä³âëÿìè ç ðåñòî-
ðàíàìè, ìàãàçèíàìè, êàâ'ÿðíÿìè 
òà ³íøèìè ãðîìàäñüêèìè ì³ñöÿ-
ìè. Àäæå òàê³ îá'ºêòè «ãåíåðó-
þòü» ïîò³ê ï³øîõîä³â, — ïîÿñíþº 
Ãîëîâêî. — Íèí³ á³ëÿ ê³íîòåà-
òðó âñüîãî öüîãî íåìàº. ² ÿêùî 
íå çàáóäîâóâàòè ïðîñò³ð íàâêîëî 
ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ», òî ñàìå ê³íî-
çàë òðåáà íàïîâíèòè êàâ'ÿðíÿìè, 
ìàãàçèíàìè, ðåñòîðàíàìè òîùî. 
Àáè «Ðîñ³ÿ» ñòàëà öåíòðîì öüîãî 
ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó.

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Â³ííèöüêà ìåð³ÿ 
çàìîâèëà äîñë³-
äæåííÿ ïðîñòîðó 

íàâêîëî ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ». Öå 
òðåáà, ùîá ðîçðîáèòè ïëàí ïå-
ðåáóäîâè ö³º¿ ïëîù³. Ñòîëè÷íà 
êîìïàí³ÿ «Óðáàíèíà» âèêîíóº 
ðîáîòè çà 196 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

У ЦЕНТРІ ЖИВЕ 13,5 ТИСЯЧІ 
ЛЮДЕЙ

«Óðáàíèí³» äîðó÷èëè äîñë³äèòè 
ïðîñò³ð ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ». Àëå 
ôàõ³âö³ ï³øëè äàë³: âîíè âèâ÷èëè 
ñó÷àñíèé ñòàí êâàðòàë³â, îáìå-
æåíèõ âóëèöÿìè Òåàòðàëüíà — 
Êîð³àòîâè÷³â — Ìàã³ñòðàòñüêà. 
Áî ùîá ðîç³áðàòèñÿ, ùî ðîáèòè 
ç ïðèëåãëîþ òåðèòîð³ºþ êîëèø-
íüîãî ê³íîçàëó, òðåáà äîñë³äèòè, 
ñê³ëüêè ëþäåé áóäå êîðèñòóâàòè-
ñÿ íîâèì ïóáë³÷íèì ïðîñòîðîì.

¯õíº äîñë³äæåííÿ áàçóºòüñÿ 
íà òðüîõ «êèòàõ»: ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé, ïóáë³÷íèõ ïðîñòîð³â òà îñíî-
âí³ ï³øîõ³äí³ ïîòîêè.

— ²ñòîðè÷íèé öåíòð Â³ííèö³ — 
öå îäèí êâàäðàòíèé ê³ëîìåòð, — 
ñêàçàâ Ìàêñèì Ãîëîâêî. — Ìè 
ðîçðàõóâàëè ôóíêö³îíàëüíå 
ïðèçíà÷åííÿ êîæíî¿ áóä³âë³ òà 
«ïî ïîâåðõàõ» ïîðàõóâàëè, ùî 
â öåíòð³ æèâå 13,5 òèñÿ÷³ ëþ-
äåé, ³ º 14,5 òèñÿ÷³ ïðàö³âíèê³â. 
Òîáòî, öå òà îð³ºíòîâíà ê³ëüê³ñòü 

ëþäåé, ÿê³ áóäóòü êîðèñòóâàòèñü 
îíîâëåíîþ «Ðîñ³ºþ».

ТРЕБА БІЛЬШЕ 
СПОРТМАЙДАНЧИКІВ

Ó ïîð³âíÿíí³ ç ºâðîïåéñüêèìè 
ì³ñòàìè, Â³ííèöÿ ìàº íåù³ëüíó 
çàáóäîâó â öåíòð³ ì³ñòà. Òîìó 
â³ëüí³ ä³ëÿíêè — çîêðåìà, á³ëÿ 
Ï³âäåííîãî Áóãó, ïðåäñòàâíèê 
«Óðáàíèíè» ïðîïîíóº âèêîðèñ-
òîâóâàòè ï³ä ñòâîðåííÿ ïóáë³÷íèõ 
ïðîñòîð³â. Íàïðèêëàä, äëÿ ñòâî-

ðåííÿ íîâî¿ íàáåðåæíî¿ âçäîâæ 
Ï³âäåííîãî Áóãó.

— Ùå îäèí ç ïîòåíö³àë³â äëÿ 
ðîçâèòêó — áóä³âíèöòâî ãðàëü-
íèõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â 
íà â³ëüíèõ â³ä çàáóäîâè ä³ëÿí-
êàõ. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî öå òî÷íî 
ìàòèìå ïîïèò ñåðåä ìåøêàíö³â 
ì³ñòà, — ñêàçàâ ï³ä ÷àñ ïðåçåí-
òàö³¿ Ìàêñèì Ãîëîâêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ó öåíòð³ 
Â³ííèö³ íå äîòðèìóþòüñÿ äåð-
æàâíî-áóä³âåëüíèõ íîðì ùîäî 
³ãðîâèõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷è-
ê³â. Íà òó ïëîùó, ùî ìàº Öåíòð, 

Куди подіти 
ялинку
Â ÅêîÂ³í ðîçïîâ³ëè, ùî 

ðîáèòè ç æèâîþ ÿëèíêîþ ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ ñâÿòêóâàííÿ.

Íîâîð³÷íó êðàñóíþ ï³ñëÿ 
ñâÿò ìîæíà çàëèøèòè íà âà-
øèõ êîíòåéíåðíèõ ìàéäàí-
÷èêàõ àáî ïîñòàâèòè íà áàç³ 
ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöÿçå-
ëåíáóä» ùî íà âóëèö³ Ìàê-
ñèìîâè÷à, 24.

«Âèâåçåííÿ ç äàíèõ ìàé-
äàí÷èê³â áóäå çä³éñíåíî 
áåçêîøòîâíî íà çàìîâ-
ëåííÿ âàøî¿ óïðàâëÿþ-
÷î¿ êîìïàí³¿ (ÎÑÁÁ, ÆÅÊ 
òîùî), — éäåòüñÿ ó ïîâ³äî-
ìëåíí³. — Äàí³ ÿëèíêè áóäóòü 
ïîäð³áíåí³ òà âèêîðèñòàí³ 
ÿê ï³äñèïêà øëÿõ³â íà ïî-
ë³ãîí³, à òàêîæ ÷àñòèíà áóäå 
âèêîðèñòàíà ÿê ïàëèâî äëÿ 
êîòåëüí³ ï³äïðèºìñòâà. Óñÿ 
äåðåâèíà áóäå âèêîðèñòàíà 
ÿê ïàëèâî äëÿ ì³ñüêèõ êîòå-
ëåíü, àáè îá³ãð³òè Â³ííèöþ».

Подорожчали 
паспорти
Ç 1 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó Äåð-

æàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ïîë³-
ãðàô³÷íèé êîìá³íàò «Óêðà-
¿íà» ÷åðåç ï³äâèùåííÿ ö³í 
íà ñèðîâèíó òà ìàòåð³àëè çì³-
íþº âàðò³ñòü áëàíê³â îêðåìèõ 
á³îìåòðè÷íèõ äîêóìåíò³â.

«Ó çâ’ÿçêó ç öèì çðîñòå çà-
ãàëüíà âàðò³ñòü îôîðìëåííÿ 
ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿-
íè ó ôîðì³ ID-êàðòêè òà ïàñ-
ïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè 
äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí», — çà-
çíà÷àþòü íà ñàéò³ Äåðæàâíî¿ 
ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè.

Âàðò³ñòü ¿õ âèãîòîâëåííÿ 
ñêëàäå:

• ó òåðì³í äî 20 ðîáî÷èõ 
äí³â — 372 ãðèâí³, âêëþ÷àþ-
÷è âàðò³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
ïîñëóã (126 ãðèâåíü) ³ áëàíêà 
(246 ãðèâåíü);

• äî 10 ðîáî÷èõ äí³â — 
498 ãðèâåíü, âêëþ÷àþ÷è 
âàðò³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
ïîñëóã (252 ãðèâí³) ³ áëàíêà 
(246 ãðèâåíü).

Ïåðøå âèãîòîâëåííÿ ïàñ-
ïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè 
ó ôîðì³ ID-êàðòêè çàëèøà-
ºòüñÿ áåçêîøòîâíèì.

Ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà 
Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîð-
äîí îá³éäåòüñÿ:

• ó ñòðîê äî 20 ðîáî÷èõ 
äí³â ó 733 ãðèâí³, âêëþ÷àþ-
÷è âàðò³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
ïîñëóã (352 ãðèâí³) òà áëàíêà 
(381 ãðèâíÿ);

• äî 7 òà 3 ðîáî÷èõ äí³â 
çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ — 
1 085 ãðèâåíü, âêëþ÷àþ÷è 
âàðò³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
ïîñëóã (704 ãðèâí³) òà áëàí-
êà (381 ãðèâíÿ).

КОРОТКОКОРОТКОЩО НЕ ТАК З ЦЕНТРОМ: ПРО 
ДЕРЕВА, ПЛОЩІ ТА «РОСІЮ»
Плани  Як змінити територію 
навколо кінотеатру «Росія»? З таким 
питанням мерія звернулася до київських 
спеціалістів. Компанія «Урбанина» 
зробила дослідження сучасного 
стану: оглянули не тільки площу біля 
кінозалу, а й значний шматок центру 
Вінниці. Яка оцінка фахівців? Чого 
не вистачає середмістю? Та що буде з 
колишньою «Росією»?

Дослідження «Урбанини» не при-
свячене плану змін «Росії», по-
яснили в комунальному підпри-
ємстві «Агенція просторового роз-
витку». Утім вже давно відомий 
намір міської влади — перероби-
ти колишній кінозал в культурно-
мистецький центр. Для цього є по-
тенціал: саме в кінотеатрі, у жов-
тні відбувся фестиваль сучасного 
мистецтва AirFest Vinnytsia.
Коли буде готовий план пере-
будови кінотеатру? Питання досі 

відкрите. Олександр Коротких з 
«Агенції просторового розвитку» 
повідомив, що це буде обгово-
рюватися під час розробки Стра-
тегії розвитку культури Вінниці. 
Орієнтовно, її представлять на-
весні 2022 року.
А поки влада не вирішить, що 
робити з цим комунальним при-
міщенням, кінозал буде таким, 
яким він є — сіра коробка з виві-
скою «Де» на фоні зелених туй 
та кипарисів.

Плани влади на кінотеатр «Росія»

Íàéã³ðøà íîâèíà 
ó òîìó, ùî íà Ñîáîðí³é 
ïðàêòè÷íî íåìàº 
äåðåâ, õî÷à öå ãîëîâíà 
â³ñü, ÿêîþ õîäÿòü 
ëþäè â ñåðåäì³ñò³

Фахівці за 196 тисяч грн вивчили стан центру Вінниці. Їм 
доручили оцінити стан середмістя та скласти пропозиції про те, 
що треба покращити
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— Знаєте, де я зустрів одного разу 
«Зайчика»? — запитує Мезенев. — 
У приймальній Президента Укра-
їни. Він звертався з проханням 
допомогти вирішити питання з 
банківським кредитом. У Вла-
дислава друга група інвалідності, 
не діє права рука після поранен-
ня. Він попросив мене написа-
ти заяву, викласти суть справи. 
Пізніше я поцікавився, чим за-
кінчилася історія? На щастя, все 
вирішилося на користь нашого 
«Зайчика». Виграв суд у банку, 
ще й компенсацію виплатили.

У День Незалежності, 24 серпня 
нинішнього року Віктор Мезенев 
разом з Андрієм Кравченком 
йшли по Хрещатику у колоні 
Маршу Героїв. Не було з ними 
Владислава Глушенка.
— Оце відтоді не вдається почути 
його, — каже пан Віктор. — Перед 
святом Незалежності телефо-
нував, аби повідомити, що їде 
в Київ, але… Будемо шукати…
Якщо Глушенку потрапить на очі 
наша публікація, просимо його 
відгукнутися. Точніше, побрати-
ми просять…

Виграв суд у банку

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïîçèâí³ ó â³é-
ñüêîâèõ — öå íà-
ðîäíà òâîð÷³ñòü. 
Òàê êàæå â³ííè÷à-

íèí Â³êòîð Ìåçåíåâ. Äî òîãî æ, 
âîíè íàðîäæóþòüñÿ äóæå øâèäêî 
³ äóæå íåñïîä³âàíî. Àëå íàñò³ëüêè 
âëó÷í³ — ÿê ïîñòð³ë ó «äåñÿòêó!

Ìåçåíåâ, Êðàâ÷åíêî ³ Ãëóøåí-
êî ïîçíàéîìèëèñÿ ùå â íàâ÷àëü-
íîìó öåíòð³ «Äåñíà». Âñ³ òðîº 
ïðèéøëè äîáðîâîëüöÿìè ó 25-é 
áàòàëüéîí «Êè¿âñüêà Ðóñü». Ï³ñ-
ëÿ «Äåñíè» íàâ÷àëèñÿ ñòð³ëÿòè ç 
ì³íîìåò³â íà ïîë³ãîí³ ó ñåë³ Ä³-
âè÷êè íà Êè¿âùèí³. Òàê çäðó-
æèëèñÿ, ùî ç íèõ ñôîðìóâàëè 
ì³íîìåòíèé ðîçðàõóíîê.

Âë³òêó 2014-ãî âîíè ïðèáóëè 
ó ðàéîí áîéîâèõ ä³é ï³ä Äåáàëü-
öåâèì.

— Íà òîé ÷àñ ó íàñ íå áóëî 
ïîçèâíèõ, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð 
Ìåçåíåâ. — Àëå îòðèìàëè ¿õ, ÿê 
êàæóòü, äóæå øâèäêî.

Ïàíà Â³êòîðà ó ÷àñòèí³ îäðà-
çó ñòàëè íàçèâàòè äÿäüêî Â³òÿ. 
Íà òîé ÷àñ ÷îëîâ³êîâ³ áóëî ìàéæå 
55. «Ñâî¿ äâ³ ï’ÿò³ðêè â³äçíà÷àâ 
ó áîþ, — êàæå â³í. — Òîìó òàêèé 
ïîçèâíèé íå âèêëèêàâ æîäíîãî 
ñóìí³âó».

— ßê âèéøëî ç âàøèì ïîçèâ-
íèì? — çàïèòóþ â Àíäð³ÿ Êðàâ-

÷åíêà, â³í íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê 
²íñòèòóòó õ³ì³¿ ïîâåðõí³ ³ìåí³ 
àêàäåì³êà ×óéêà, ñï³ëêóâàëèñÿ 
ç íèì ïî òåëåôîíó.

— Âñå áóëî ïðîñòî ³ øâèäêî, — 
êàæå ïàí Àíäð³é. — ß ïðèéøîâ 
íà ñëóæáó ç àñï³ðàíòóðè, ïèñàâ 
äèñåðòàö³þ. — Ìåíå çàïèòà-
ëè, ÷èì çàéìàþñÿ â ²íñòèòóò³? 
Ñêàçàâ, ùî äîñë³äæóþ ñîðáåíòè 
íà îñíîâ³ êðåìí³þ. ×åðåç ìèòü 
ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü: «Öå äîáðå, áó-
äåìî íàçèâàòè òåáå «Êðåì³íü».

Ïðî ùå îäèí ïîçèâíèé — «Çàé-
÷èê», ÿêèé äàëè ì³íîìåòíèêó 
Âëàäèñëàâó Ãëóøåíêó, Àíäð³é 
Êðàâ÷åíêî ñêàçàâ òàê: «Áà÷è-
ëè á âè, ÿê Âëàäèñëàâ á³ãàº!.. ßê 
ñïðàâæí³é çàºöü. Ïîâòîðèòè òàêó 
ìàíåðó íàì í³êîìó íå âäàâàëîñÿ. 
×îìó çàé÷èê, à íå çàºöü? Áî ñàì 
â³í íåâèñîêîãî çðîñòó, òàêèé âåñü, 
ùî õî÷åòüñÿ íàçèâàòè ëàã³äíî 
ó çìåíøóâàëüí³é ôîðì³ ñëîâà…»

ВИКЛИКАВ ВОГОНЬ НА СЕБЕ
— Íå çíàþ, íàñê³ëüêè ïîçèâ-

íèé ïîçíà÷àºòüñÿ íà äîë³ ëþ-
äèíè íà â³éí³, àëå â öüîìó ùîñü 
âñå-òàêè º, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð 
Ìåçåíåâ. — Âçÿòè Àíäð³ÿ Êðàâ-
÷åíêà. Â³í ä³éñíî ïðîÿâèâ ñåáå 
òâåðäèì, ÿê êðåì³íü. Âèñòîÿâ 
ó òàêèõ ïåðèïåò³ÿõ, ùî ñòðàøíî 
ïîäóìàòè. Ñëóæèâ êîìàíäèðîì 
íàøîãî ì³íîìåòíîãî ðîçðàõóíêó. 
×åðåç òðè ì³ñÿö³ éîãî çíàííÿ ³ 

«ДЯДЬКО ВІТЯ» І «КРЕМІНЬ» 
РОЗШУКУЮТЬ «ЗАЙЧИКА»
Служили три товариші  Троє 
мінометників воювали в одному 
розрахунку батальйону «Київська Русь»: 
Віктор Мезенев з позивним «Дядько 
Вітя», Владислав Глушенко, він же 
«Зайчик», і Андрій Кравченко, якого 
називали «Кремінь». Всі троє були 
поранені у боях під Дебальцевим, але 
залишилися живі. З одним з них нині 
втратили зв'язок. Шукають…

çä³áíîñò³ çíàäîáèëèñÿ â ³íø³é 
ðîë³ — ðîçâ³äíèêà àðòèëåðèñò³â ³ 
êîðèãóâàëüíèêà âîãíþ àðòèëåð³¿. 
Öå íàñò³ëüêè ñì³ëèâà ëþäèíà, ùî 
â äåÿê³ ìîìåíòè áîþ âèêëèêàâ 
âîãîíü àðòèëåð³¿ íà ñåáå. Â³í 
îäèí ç òèõ, õòî îñòàíí³ì âèõîäèâ 
ç Äåáàëüöåâñüêîãî êîòëà.

Ó «Çàé÷èêà» ñâîÿ ³ñòîð³ÿ. Éîãî, 
ïîðàíåíîãî, âèâåçëè çà äåíü ïå-
ðåä òèì, ÿê çàìêíóëîñÿ «ê³ëüöå». 
«Çàé÷èê» âñòèã ïðîïåòëÿòè», — 
ãîâîðèëè òîä³ ïîáðàòèìè. Ï³ñ-
ëÿ îòî÷åííÿ óæå íå áóëî ìîæ-
ëèâîñò³ âèâîçèòè ïîðàíåíèõ. 
Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ïîðàíåí³ 
ïîìèðàëè, íå áóëî êîìó íàäàòè 
ìåäè÷íó äîïîìîãó.

Çàïèòóþ ó «Êðåìåíÿ», ùî ñïî-
íóêàëî éîãî âèêëèêàòè âîãîíü 
íà ñåáå? Êàæå, öå ñòàëîñÿ ó ñè-
òóàö³¿, êîëè ï³ä ÷àñ áîþ âîðîã 
çàéøîâ íàì, ÿê êàæóòü, çà ñïèíó. 
² âæå ïî íüîìó áèëè íàø³ àðòèëå-
ðèñòè. Çíà÷èòü, ³ ïî íàøîìó ñïî-
ñòåðåæíîìó ïóíêòó. Â³äáóâàëîñÿ 
öå íà ïîçèö³¿ «Âàëåðà». Ñòðàøíî 
áóëî, çâè÷àéíî, êàæå â³í.

Çà ñëîâàìè «Êðåìåíÿ», ñïåðøó 
â³í äàâàâ êîîðäèíàòè òðîõè âá³ê 
â³ä ñâîãî ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ. 
Îäíàê ó ðîçïàë áîþ íàø³ àðòè-
ëåðèñòè ãàòèëè ìàéæå ïî éîãî 
ì³ñöþ. Çàëèøàëîñÿ ñïîä³âàòèñÿ 
íà äèâî.

Ó òîìó áîþ êîðèãóâàëüíèê ä³ñ-
òàâ îñêîëêîâå ïîðàíåííÿ ó ïëå÷å, 
éîãî êîíòóçèëî, âòðàòèâ ñâ³äî-
ì³ñòü, ùîïðàâäà, ÷åðåç äåÿêèé 
÷àñ ïðèéøîâ äî òÿìè ³ ïðîäîâæó-
âàâ âèêîíóâàòè ðîáîòó. Åâàêóà-
ö³¿ ïîðàíåíîìó êîðèãóâàëüíèêó 
äîâåëîñÿ ÷åêàòè ìàéæå äâ³ äîáè.

Âäîìà ÷îëîâ³êà ÷åêàëà äðóæè-
íà, à áàòüêà — ìàëåíüêà äîíå÷êà. 
Íà ðîáîò³ — íåçàê³í÷åíà êàíäè-
äàòñüêà äèñåðòàö³ÿ.

— Óæå çàõèñòèâ ðîáîòó, — êàæå 
ïàí Àíäð³é. — Ùå ó 2017 ðîö³. 
Îòðèìàâ â÷åíèé ñòóï³íü êàíäè-
äàòà õ³ì³÷íèõ íàóê. Íèí³ ïðàöþº-
ìî íàä äîñë³äæåííÿì êðîâîñïèí-
íîãî ïðåïàðàòó.

«Êðåì³íü» íàãîðîäæåíèé îðäå-
íîì «Íàðîäíèé Ãåðîé Óêðà¿íè».

СЛУЖБУ ЗАКІНЧИВ У 62!
«Òð³éêà» ì³íîìåòíèê³â ïðîäî-

âæóº ï³äòðèìóâàòè êîíòàêòè äî-
òåïåð. Îñü ò³ëüêè «Çàé÷èê» äåñü 
çàãóáèâñÿ. Ï³ñëÿ íàøî¿ ðîçìîâè 
Â³êòîð Ìåçåíåâ ñêàçàâ, ùî øó-
êàòèìå Âëàäèñëàâà ÷åðåç ³íøèõ 
ïîáðàòèì³â. Äî ðå÷³, Ìåçåíåâ ï³ñ-
ëÿ ë³êóâàííÿ ó øïèòàëÿõ çíîâó 
ïîâåðíóâñÿ ó ðàéîí áîéîâèõ ä³é. 
Ùîïðàâäà, ñëóæèâ óæå â áàòàëü-
éîí³ ðîçâ³äêè. Äåìîá³ë³çóâàâñÿ, 
êîëè éîìó âèïîâíèëîñÿ 62! Ðî-
çóì³â, ùî ñâîº, ÿê êàæå, â³äìàð-
øèðóâàâ. Çàòå íå ðîçïðîùàâñÿ ç 
äâîêîë³ñíèì «äðóãîì». Ïàí Â³êòîð 
êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó ç âåëî-
ãîíîê, êîëèøí³é òðåíåð Â³ííèöü-
êî¿ ÄÞÑØ, âèùó îñâ³òó çäîáóâ 
ó ì³ñöåâîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòè-
òóò³ (íèí³ ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñè-
òåò ³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî — àâò.).

Ìåçåíåâ äåê³ëüêà ðàç³â çàïðî-
øóâàâ ïîáðàòèì³â äî ñåáå ó Â³-
ííèöþ.

Ó íüîãî ãîñòþâàëè ³ «Êðåì³íü», 
³ «Çàé÷èê».

— Îäíîãî ðàçó ó Â³ííèö³ ç³-
áðàëîñÿ ç íàøîãî áàòàëüéîíó ïî-
íàä äâàäöÿòü ÷îëîâ³ê³â, — êàæå 
â³í. — Ì³ñüêà ðàäà íàäàëà íàì 
òðàíñïîðò ³ ìè îá’¿õàëè ìîãèëè 
çàãèáëèõ ïîáðàòèì³â. Áóëè â ²ëë³-
íåöüêîìó, Òèâð³âñüêîìó, Íåìè-
ð³âñüêîìó ðàéîíàõ. Ïðèõîäèëè 
äî ïàì’ÿòíîãî çíàêà çàãèáëèì 
â ÀÒÎ íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³.

¯çäèëè òàêîæ ó ñåëî Ä³âè÷êè, 
òàì äèñëîêóºòüñÿ îäíà ç â³éñüêî-
âèõ ÷àñòèí. Ïåðåä â³éíîþ ó í³é 
ñëóæèâ Ãëóøåíêî ó çâàíí³ ïðà-
ïîðùèêà. Â³í ðîäîì ç Êè¿âùèíè. 
Íèí³øí³é êîìàíäèð ÷àñòèíè îð-
ãàí³çóâàâ «òð³éö³» ì³íîìåòíèê³â 
çóñòð³÷ ç ñîëäàòàìè ñòðîêîâî¿ 
ñëóæáè. Ïîò³ì âîíè ðîçêëàëè 
íàìåò íà áåðåç³ Äí³ïðà. Õî÷ ÿê 
â³äãàíÿëè â³ä ñåáå ñïîãàäè, àëå 
áåç ðîçìîâ ïðî ïåêëî ï³ä Äåáàëü-
öåâèì íå îá³éøëîñÿ.

ÍÎÂÈÍÈ

Новогригорівка – село перед Дебальцевим. Праворуч «Дядько 
Вітя» Віктор Мезенев, ліворуч «Зайчик» Владислав Глушенко

Перший – 
хлопчик
Ó íîâîð³÷íó í³÷ ïåðøèì 

íàðîäèâñÿ õëîï÷èê. Â³í 
ç'ÿâèâñÿ íà ñâ³ò ó ïîëîãîâîìó 
áóäèíêó ¹ 1 î 00.05 ïåðøî-
ãî ñ³÷íÿ. Âàãà äèòèíè — 3 ê³-
ëîãðàìè 580 ãðàì³â, çð³ñò — 
58 ñì. Ïðî öå ðîçïîâ³ëà 
ë³êàðêà-àêóøåð-ã³íåêîëîã 
çàêëàäó Òàìàðà Ãîí÷àð. 
Çàãàëîì, ñòàíîì íà 14.30, 
ó ïåðøîìó ïîëîãîâîìó íà-
ðîäèëèñÿ ÷åòâåðî íåìîâëÿò.

Àêóøåðêà ç äðóãîãî ïîëî-
ãîâîãî Ñâ³òëàíà Â³ëü÷èíñüêà 
çàçíà÷èëà, ùî ó íèõ ïåðøîþ 
íàðîäèëàñÿ ä³â÷èíêà âàãîþ 
3 ê³ëîãðàìè 500 ãðàì³â. Ñòà-
ëîñÿ öå î 9.45.

Àêóøåðêà Âàëåð³ÿ Íåñòå-
ðåíêî ç «Öåíòðó ìàòåð³ ³ äè-
òèíè» ïîâ³äîìèëà, ùî ó íèõ 
îá 11 ðàíêó íàðîäèëàñÿ äâ³é-
íÿ — õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà.

Ïðî öå ïèøå «Ñóñï³ëüíå».
Â³òàºìî áàòüê³â ç íàðî-

äæåííÿì ä³òîê, áàæàºìî 
çäîðîâ'ÿ òà ùàñòÿ.

Отруїлися 
чадним газом
²íöèäåíò ñòàâñÿ ââå÷åð³ 

31 ãðóäíÿ íà âóëèö³ Êíÿç³â 
Êîð³àòîâè÷³â. Ïðî öå ïèøå 
«Ñóñï³ëüíå», ïîñèëàþ÷èñü 
íà ðå÷íèöþ Íàöïîë³ö³¿ Àííó 
Îë³éíèê.

«Äâîõ ä³òåé, 2015 òà 
2020 ðîê³â íàðîäæåííÿ, 
ãîñï³òàë³çóâàëè â îáëàñíó 
äèòÿ÷ó ë³êàðíþ. Ùå îäíî-
ãî äîðîñëîãî — ó ì³ñüêó 
ë³êàðíþ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè, — éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³. — ²íøà ëþäèíà 
â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ â³äìîâè-
ëàñÿ».

×îìó ëþäè ïîòðó¿ëèñÿ, 
âñòàíîâëþþòü ôàõ³âö³. Ïî-
ïåðåäíüî ïðè÷èíîþ îòðóºí-
íÿ ÷àäíèì ãàçîì íàçèâàþòü 
íåñïðàâí³ñòü âåíòèëÿö³éíî¿ 
ñèñòåìè.

Çà äàíèì ôàêòîì ïðàâîîõî-
ðîíö³ ïðîâàäæåííÿ íå â³ä-
êðèâàëè.

Магнітні бурі 
у січні
Ó ñ³÷í³ î÷³êóºòüñÿ ê³ëüêà 

ìàãí³òíèõ áóð. Âîíè ìîæóòü 
íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ìå-
òåîçàëåæíèõ ëþäåé.

Ó òàê³ äí³ ðàäÿòü ìåíøå 
ô³çè÷íî ïðàöþâàòè, á³ëüøå 
ïèòè âîäè, à òàêîæ â³äìîâè-
òèñü â³ä ïî¿çäîê:

• 5–7 ñ³÷íÿ — ñåðåäíÿ ìàã-
í³òíà áóðÿ,

• 18 ñ³÷íÿ — ñëàáêà ìàãí³ò-
íà áóðÿ,

• 20–21 ñ³÷íÿ — ñèëüíà 
ìàãí³òíà áóðÿ.

КОРОТКОКОРОТКО
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Срібло у Франції
Â³ííèöüêèé øàõîâèé ãðîñ-

ìåéñòåð Ñåðã³é Ôåäîð÷óê â³ä-
çíà÷èâñÿ íà ñèëüíîìó òóðí³ð³ 
Open-de-Vandoeuvre-2021. Â³í 
ô³í³øóâàâ ó Âàíäåâð-ëå-Íàíñ³ 
(Ôðàíö³ÿ).

Ó äåâ’ÿòü òóð³â çìàãàëèñÿ 
123 ó÷àñíèêè. Íàø çåìëÿê 
íàáðàâ ñ³ì î÷îê ³ç äåâ'ÿòè 
ìîæëèâèõ, ðîçä³ëèâ 1–5 ì³ñöÿ. 
Çà äîäàòêîâèì êîåô³ö³ºíòîì 
Ñåðã³é Ôåäîð÷óê ñòàâ äðóãèì.

Кращий у грудні
Â³ííè÷àíèí Îëåã Öàðüêîâ 

âèçíàíèé Ôåäåðàö³ºþ ñòð³ëü-
áè Óêðà¿íè êðàùèì ñïîðòñ-
ìåíîì ãðóäíÿ 2021 ðîêó. Â³í 
çàâîþâàâ ñð³áíó íàãîðîäó 
ó îë³ìï³éñüê³é âïðàâ³ ÃÏ-6 
íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ 
ó Áåëãðàä³ (Ñåðá³ÿ). 

До 30-річчя УАФ
Ó Â³ííèö³ íàãîðîäèëè 

â³äîìèõ ãðàâö³â ³ ôóíêö³î-
íåð³â äî 30-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ 
Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ôóòáî-
ëó. Ñåðåä íèõ — åêñòðåíåð 
«Íèâè» Âîëîäèìèð Öèòê³í, 
åêñôóòáîë³ñòè çá³ðíî¿ ÑÐÑÐ 
Àíàòîë³é Âåðåòèíñüêèé ³ Ìè-
õàéëî Ïðîçîðîâñüêèé, òðåíåð 
æ³íî÷îãî êëóáó âèùî¿ ë³ãè 
«ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» Îëåêñàíäð 
Äóäí³ê, òà ³íø³.

Баталії 
ветеранів
Ó Òðîñòÿíö³ ô³í³øóâàëà 

âîëåéáîëüíà ïåðø³ñòü Â³-
ííèöüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ «Êîëîñ» ñåðåä ÷îëîâ³ê³â 
â³êîì â³ä 55 ðîê³â. Ïåðåìîãó 
çäîáóëà çá³ðíà Òðîñòÿíöÿ ³ 
Òåïëèêà.

КОРОТКОКОРОТКО

ÑÏÎÐÒ

Випуск №46 (1196)
Звичайні двоходові популярні шахові задачі, які бажано розв'язувати 
на діаграмі. 
 
Задача №2777-2780
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №52 (1573) від 29 грудня 2021 року 

Задача №2773
I. 1. Kpa8! Kpa6  2. C:b8 b7x;
II. 1. Kp:b8! bc7:+  2. Kpa8 c8Фx.

Задача №2774
I. 1. Kpg5! Te5+  2. Kph6 Th5x;
II. 1. g6! Kpg7  2. g5 Cg6x.

Задача №2775
I. 1.Kpb2! Td2+  2. Kpa1 Ta2x;
II. 1. Kpa4! Td6  2. Kpa5 Ta6x.

Задача №2776
I. 1. Th4! Cf5  2. Kph3 Tf3x;
II. 1. Kph4! Tf5  2. Tg3 Th5x

М. Пархоменко

1. ЗАПРАЦЮВАВ «АКВА-ВІН»
Êîëèøí³é ÑÊÀ ñòàâ ìóí³öè-

ïàëüíèì ñïîðòêîìïëåêñîì. Òå-
ïåð òóò áåçêîøòîâíî çàéìàþòüñÿ 
þí³ ïëàâö³, ³ãðîâèêè, à òàêîæ 
â³äáóâàþòüñÿ ìàò÷³ ïðîôåñ³î-
íàëüíèõ ³ àìàòîðñüêèõ êîìàíä 
³ç ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó.

2. МЕДАЛІ 
ПАРАЛІМПІАДИ

Ïîðàäóâàëî âáîë³âàëüíèê³â 
çîëîòî ïàóåðë³ôòåðêè Ìàð’ÿíè 
Øåâ÷óê ³ áðîíçà ñòð³ëüöÿ Îëåê-
ñ³ÿ Äåíèñþêà.

3. ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ СК 
«ЗДОРОВ’Я»

Ñïîðòêîìïëåêñ º îñíîâíèì 
ì³ñöåì òðåíóâàíü äëÿ ïðèõèëü-
íèê³â çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. Òàêîæ òóò 
ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ 
ñïîðòñìåíè ç ³íâàë³äí³ñòþ.

4. НА ОЛІМПІАДІ — БЕЗ 
МЕДАЛЕЙ

ªäèíèì ïðåäñòàâíèêîì Â³-
ííè÷÷èíè íà ²ãðàõ-2020 áóâ 
ñòð³ëåöü Îëåã Öàðüêîâ. Àëå â³í, 
íà æàëü, íå ñïðîì³ãñÿ âòðóòèòèñÿ 
ó áîðîòüáó çà íàãîðîäè.

5. «ЛЬОДОВИЙ КЛУБ» 
ПОНОВИВ РОБОТУ

Âëàñíèêè êîâçàíêè ³ ì³ñöåâà 
âëàäà ï³ñëÿ òðèâàëîãî ïåð³îäó 
íåïîðîçóì³íü çìîãëè äîìîâèòèñÿ 
ùîäî ïðîäàæó àðåíè ì³ñòó. Òå-
ïåð âîíà çíîâó ïðèéìàº þíèõ 
õîêå¿ñò³â ³ ô³ãóðèñò³â.

ТОП-10 СПОРТИВНИХ ПОДІЙ,
ЩО БУЛИ У 2021 РОЦІ
Рейтинг RIA  У минулому році у Вінниці покращили 
інфраструктуру для плавців, ігровиків та спортсменів з 
інвалідністю. А вінничани успішно виступили на змаганнях 
найвищого рівня, у тому числі на Паралімпійських іграх. А 
от на Олімпіаді залишилися без медалей

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Âçèìêó â³ííèöüê³ ëåãêîàòëåòè 
çìàãàþòüñÿ ó ìàíåæ³ «Êîëîñ». 
Ñàìå òàì ðîç³ãðàëè Êóáîê îá-
ëàñò³. Êðàùèõ âèçíà÷àëè ó ð³ç-
íèõ äèñöèïë³íàõ «êîðîëåâè 
ñïîðòó».

Ìàêñèì Ëåáåäþê ³ç Ìóðîâàíèõ 
Êóðèë³âö³â — îë³ìï³éñüêà íàä³ÿ 
Â³ííè÷÷èíè. Çàðàç â³í âèãðàâ 
ñð³áíó íàãîðîäó íà Êóáêó îá-
ëàñò³ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â, õî÷à éîìó 
ëèøå 16 ðîê³â. Ìàêñèì Ëåáåäþê 
øòîâõàâ 7-ê³ëîãðàìîâå ÿäðî, õî÷à 

þíàêè çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòü 
5-ê³ëîãðàìîâèé ñíàðÿä.

— Çàéìàþñÿ øòîâõàííÿì ÿäðà 
âæå ï’ÿòü ðîê³â. Íåîäíîðàçîâî 
âèãðàâàâ þíàöüê³ ÷åìï³îíàòè 
Óêðà¿íè, òðåíóþñÿ ïåðåâàæíî 
ó Ìóðîâàíèõ Êóðèë³âöÿõ, àëå 
º ó÷íåì îáëàñíî¿ ÑÄÞÑØÎÐ 
ç ëåãêî¿ àòëåòèêè, — ðîçïîâ³â 
Ìàêñèì Ëåáåäþê.

Áàòüêî ñïîðòñìåíà Þð³é Ëåáå-
äþê ðîçïîâ³â, ùî ñèí íåùîäàâíî 
âèãðàâ Âñåóêðà¿íñüêó ã³ìíàç³àäó 
â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ³ çäîáóâ ïó-
ò³âêó íà ñâ³òîâ³ çìàãàííÿ ó Êèòà¿. 

Àëå ¿õ ïåðåíåñëè íà íàñòóïíèé 
ð³ê ó çâ’ÿçêó ç ïàíäåì³ºþ.

— Ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó 
â³ö³ ñèí çàéìàâñÿ ïëàâàííÿì, 
çãîäîì ïåðåéøîâ íà ëåãêó àòëå-
òèêó. Øòîâõàííÿ ÿäðà éîìó ñïî-
äîáàëîñÿ. Â³í òàêîæ ìåòàº äèñê, 
ïîêàçóº íåïîãàíèé ðåçóëüòàò ³ 
â öüîìó âèä³ «êîðîëåâè ñïîð-
òó», — ñêàçàâ Þð³é Ëåáåäþê.

Íàñòàâíèê Ìàêñèìà Âàñèëü 
Ìîðîç º òðåíåðîì îáëàñíî¿ 
ÑÄÞÑØÎÐ, ô³ë³ÿ ÿêî¿ ä³º ó Ìó-
ðîâàíèõ Êóðèë³âöÿõ. Ãîòóâàòè 
ñïîðòñìåí³â âèñîêîãî ð³âíÿ éîìó 

äîâîäèòüñÿ ó ñêëàäíèõ óìîâàõ.
— Óìîâè äëÿ çèìîâèõ òðåíóâàíü 

ëåãêîàòëåò³â ó Ìóðîâàíèõ Êóðè-
ë³âöÿõ — íå íàéêðàù³. Íàðàç³ çà-
éìàºìîñÿ ó õîëîäíîìó çàë³, â³í 
íå îïàëþºòüñÿ. Ñåêòîð äëÿ øòîâ-
õàíü îáëàøòóâàëè ñàìîòóæêè. 
Âîäíî÷àñ íàìàãàºìîñÿ ãîòóâàòè 
ñïîðòñìåí³â íà ïåâíîìó ð³âí³, — 
ïðîêîìåíòóâàâ Âàñèëü Ìîðîç.

Òðåíåð íàãîëîñèâ, ùî Ìàêñèì 
Ëåáåäþê — äóæå ïåðñïåêòèâíèé 
³ ïðàöåëþáíèé. Õî÷à éîìó äåùî 
áðàêóº çðîñòó, ùî âàæëèâî äëÿ 
øòîâõàëüíèê³â. 

Юнак став призером серед чоловіків
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RIA/20 õâèëèí ïðåäñòàâëÿº âëàñíèé 
ðåéòèíã ñïîðòèâíèõ ïîä³é íà Â³ííè÷÷èí³ 
ó 2021 ðîö³. Ó íüîìó â³äîáðàæåí³ îñíîâí³ 
çâèòÿãè íàøèõ àòëåò³â, à òàêîæ ïîçèòèâí³ 
çðóøåííÿ ùîäî ïîêðàùåííÿ ì³ñöåâî¿ 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

6. ЗДОБУВ ТИТУЛ
Â³äîìèé áîêñåð-ïðîô³ñóïåðâàæêî¿ 

âàãè Ðîìàí Ãîëîâàùåíêî ñòàâ âîëî-
äàðåì ïîÿñà ì³æíàðîäíîãî ÷åìï³îíà 
çà âåðñ³ºþ Universal Boxing Organization. 
Ñïîðòñìåí íå çàëèøèâ æîäíîãî øàíñó 
àçåðáàéäæàíöþ Òàð³åëó Äæàôàðîâó òà 
çàâåðøèâ á³é ó ïåðøîìó ðàóíä³.

7. В ЕЛІТНОМУ ДИВІЗІОНІ
Â³ííèöüêà æ³íî÷à âîëåéáîëüíà êîìàí-

äà ïîâåðíóëàñÿ äî Ñóïåðë³ãè. Âîíà çì³íè-
ëà íàçâó íà «Äîáðîä³é-Ìåäóí³âåðñèòåò-
ØÂÑÌ». ²ç ïîÿâîþ íîâèõ ñïîíñîð³â 
ç’ÿâèëèñÿ íàä³¿, ùî êëóá áóäå ç ÷àñîì 
îäíèì ³ç ë³äåð³â åë³òíîãî äèâ³ç³îíó.

8. ПЕРШІ МЕДАЛІ «ВОВКІВ»
«Â³ííèöüê³ Âîâêè» çàéíÿëè òðå-

òº ì³ñöå â ãîëîâíîìó ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ç àìåðèêàíñüêîãî ôóòáî-
ëó — Ñóïåðë³ç³ ÓËÀÔ. Òàêîæ âîíè 
ñòàëè ÷åìï³îíàìè Óêðà¿íè ç ôëàã-
ôóòáîëó (áåçêîíòàêòíîãî ð³çíîâèäó).

9. МАСОВІ ЗМАГАННЯ СЕРЕД 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ó çâ’ÿçêó ç àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëü-
íîþ ðåôîðìîþ â Óêðà¿í³ íà Â³ííè÷÷èí³ 
àêòèâíî ïî÷àëè ïðîâîäèòè ìàñîâ³ çìà-
ãàííÿ ñåðåä òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, à òà-
êîæ ñåðåä ñ³ëüñüêèõ ãîë³â ³ ñòàðîñò. Öèì 
îï³êóºòüñÿ îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ «Êîëîñ».

10.ЗМІНА КЕРІВНИЦТВА «НИВИ»
Íà ïî÷àòêó 2021 ðîêó ãðàþ÷èì ïðåçè-

äåíòîì â³ííèöüêîãî ôóòáîëüíîãî êëóáó 
«Íèâà» ñòàâ Àðòóð Çàãîðóëüêî. Ãîëîâíèì 
òðåíåðîì áóâ Âîëîäèìèð Öèòê³í, ÿêèé 
ï³øîâ ³ç êîìàíäè ï³ñëÿ îñ³ííüî¿ ñåð³¿ 
íåâäà÷. Ïîêè êîìàíäà ïåðåáóâàº áåç 
ãîëîâíîãî òðåíåðà.
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ïåðåäó, — ïîÿñíþº Îêñàíà ßöåí-
êî. — Ìè ìàºìî ãîòîâèé ïëàí 
öüîãî ïðîöåñó. Â³í óçãîäæåíèé 
ç êåð³âíèêàìè çàêëàä³â îñâ³òè. 
Íàäàë³ îäí³ øêîëè ó Â³ííèö³ ñòà-
íóòü ã³ìíàç³ÿìè, ³íø³ çàëèøàòüñÿ 
ë³öåÿìè, áóäóòü é àêàäåì³÷í³ ë³-
öå¿, êîëè ç'ÿâèòüñÿ 12 êëàñ.

ßöåíêî ãîâîðèòü, ùî ó ñâ³äî-
öòâàõ ïðî çäîáóòòÿ ïîâíî¿ çàãàëü-
íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè öüîãîð³÷íèõ 
âèïóñêíèê³â âæå ïèñàòèìåòüñÿ, 
ùî âîíè çàê³í÷èëè íå øêîëó ²-III 
ñòóïåí³â, à ë³öåé. Ïðè öüîìó íà-
â÷àëüíà ïðîãðàìà äëÿ öèõ ó÷í³â 
í³ÿê íå çì³íèòüñÿ.

Ðîçïî÷àòî ïðîöåñ þðèäè÷íî¿ 
ïåðåðåºñòðàö³¿ çàêëàä³â îñâ³òè 
Â³ííèö³ òà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Âæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì âîíè ìàòèìóòü 
íå ëèøå îíîâëåí³ íàéìåíóâàí-
íÿ, àëå é áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, ïå-
÷àòêè òîùî. Â÷èòèñÿ çà íîâèìè 
ñòàíäàðòàìè âñ³ â³ííèöüê³ øêî-
ëÿð³ ïî÷íóòü ëèøå ç 1 âåðåñíÿ 
2027 ðîêó.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ó ì³ñüê³é ðàä³ 
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ 
ïðî ïåðåéìåíó-
âàííÿ øê³ë íà ë³-

öå¿. Òàê, íàïðèêëàä, øêîëà 
¹ 35 ñòàëà ë³öåºì ¹ 35, øêîëà 
¹ 14 ë³öåºì ¹ 14, øêîëà-ã³ì-
íàç³ÿ ¹ 2 — ë³öåºì ¹ 2 òîùî.

Ó äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ÂÌÐ 
íàì ïîÿñíèëè, ùî â³äïîâ³äíî 
äî íîâîãî îñâ³òíüîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà, ç ïåðåë³êó ìàþòü çíèêíóòè 
çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè. ̄ ì íà çì³-
íó ïðèéäóòü òðè îêðåì³ ëàíêè: 

ïî÷àòêîâà øêîëà, ã³ìíàç³¿, ë³öå¿.
Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèö³ äåïàð-

òàìåíòó îñâ³òè Îêñàíè ßöåí-
êî, øêîëè, ùî â íèõ çàðàç º 
10–11 êëàñè, ïåðåéìåíîâàíî 
íà ë³öå¿, øêîëè, äå íàâ÷àþòüñÿ 
ëèøå äåâ'ÿòü êëàñ³â — ñòàëè ã³ì-
íàç³ÿìè. Êð³ì òîãî, ÿê ³ ðàí³øå, 
ó ì³ñò³ ä³ÿòèìóòü äâ³ ïî÷àòêîâ³ 
øêîëè: ¹ 5 òà ¹ 25.

— Ó ïåðñïåêòèâ³ ðåôîðìà 
ÍÓØ ïåðåäáà÷àº ðåîðãàí³çàö³þ 
çàêëàä³â îñâ³òè. Òà íà ñüîãîäí³ 
ìè ãîâîðèìî ëèøå ïðî çàì³íó 
âèâ³ñêè «çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà» 
íà âèâ³ñêó «ë³öåé», à ñïðàâæíÿ 
ðåîðãàí³çàö³ÿ ÷åêàº íà íàñ ïî-

У ВІННИЦІ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ 
ШКОЛИ НА ЛІЦЕЇ. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ?
Реформа  Вінницькі школи отримали 
нові найменування. З чим це пов'язано? 
Чи вплинуть нововведення на освітній 
процес? Що писатимуть у свідоцтвах 
цьогорічних випускників: школа чи ліцей?

РЕКЛАМА

504534

Íàãàäàºìî, ùî ó Â³ííèöüê³é 
ÌÒÃ çàðàç ôóíêö³îíóº 45 çà-
êëàä³â çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³-
òè. Ñåðåä ÿêèõ òðè ïî÷àòêîâèõ 
øêîëè (1–4 êëàñè), ï'ÿòü ã³ìíàç³é 
(5–9 êëàñè), 36 ë³öå¿â (1–11 àáî 
5–11 êëàñè), Â³ííèöüêà ñïåö³àëü-
íà øêîëà äëÿ ä³òåé ç ïîðóøåí-
íÿìè ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó 
(1–10 êëàñè), òà ñ³ì ïðèâàòíèõ 
øê³ë (òðè ³ç ÿêèõ áóëè â³äêðèò³ 
çà îñòàíí³ òðè ðîêè).

Çà îñòàíí³ ï'ÿòü ðîê³â çíà÷íî 
çðîñëà ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, ÿê³ çäî-
áóâàþòü îñâ³òó â êîìóíàëüíèõ çà-
êëàäàõ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè: 
ó 2016 ðîö³ 37 718 ó÷í³â íàâ÷à-
ëèñü ó 1 252 êëàñàõ, ó 2021 ðîö³ 
ê³ëüê³ñòü êëàñ³â çá³ëüøèëàñü 
íà 249 òà ê³ëüê³ñòü ó÷í³â çðîñëà 
íà 8 040 ä³òåé (³ç íèõ 1 445 ó÷í³â 
ó 79 êëàñàõ øê³ë ñ³ëüñüêèõ ãðî-
ìàä, ùî óâ³éøëè äî ñêëàäó Â³-
ííèöüêî¿ ÌÒÃ).

ÍÎÂÈÍÈ

Вінницькі школи перейменували на ліцеї та гімназії. Але 
нововведення поки що нічого не змінюють
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РЕКЛАМА

ÎÃËßÄ

504656

504529

505184

504153

505183

У ДАРУНОК НА РІЗДВО. ТОП-5 КНИГ 
ВІД ВІННИЦЬКИХ АВТОРІВ
Подарунки  Якщо ви ще не підготували подарунки на Різдво для своїх рідних чи друзів, то вже варто 
поспішати. Різдво близько, а книга — це хороший варіант для презенту. Зробили для вас добірку з книжок 
від вінницьких письменників та письменниць

«Орден мовчальниць»
(Катерина Калитко)
Це нова збірка письменниці з Вінниці 
Катерини Калитко, яка містить у собі 
80 віршів. У ній авторка описує усілякі 
жіночі досвіди різних поколінь та з (не) 
різними негараздами.
Ось як описує свою збірку авторка: «Ор-
ден мовчальниць» — найбезшкірніша моя 
книжка. У ній багато межового досвіду, 
який часто відлякує. Але поезія не мусить 
бути зручною, не мусить бути прилиза-
ною, кучерявою, гарненькою, не мусить 
комфортизувати, надаватися до деклама-
ції, не мусить взагалі нічого, крім як бути 
чесною».

«ТІЛО™»
(Вікторія Гранецька)
Якщо ж ви знаєте, що той, кому ви 
збираєтеся дарувати подарунок, любить 
антиутопію та фентезі — це влучний вибір. 
Цьогоріч цей роман перевидали, при-
хильники цієї книги у мережі хвалять нове 
оформлення з ілюстраціями.
У книзі розповідається про світ у неда-
лекому майбутньому, а саме 2033 рік. 
Це суміш фентезі, горору та наукової 
фантастики.
Світ роману виглядає так: корпорації керу-
ють світом і можуть дати вам вічне життя 
в усіляких тілах, але яким чином у вас 
забиратимуть душу?

«На сьомому небі»
(Наталка Доляк)
У книжці йдеться про загадкові вбивства 
на телеканалі. Головна героїня історії — Зоя 
Кирпач, вже знайома читачам за романом 
«Шикарне життя у Вупперталі».
— Ця книжка цікава для вінничан, зокрема 
через те, що головна героїня опиняється 
у нашому рідному місті. Крім того, частина 
героїв — прототипи тих людей, з якими 
я працювала на місцевому телебаченні. 
У цьому романі я брала конкретних вінни-
чан і думала, як ця людина може вчинити 
у вигаданій мною ситуації. У цій книзі є на-
віть описані реальні ситуації та діалоги, — 
розповідала нам в інтерв’ю авторка.

«Вінницька абетка»
(Сергій Татчин)
Як розповідали нам у книгарні, «Вінниць-
ка абетка», то, по суті, артбук. Книжка 
передає настрій осінньої Вінниці, коли й 
писалися тексти, які у ній помістилися. 
Під кожну літеру є однакові за розмірами 
вірші. Разом вони складаються в певну 
цілісну картину. У ній все – місто та його 
люди, повітря й вода, дерева та спогади. 
Ліричні рефлексії та візуальні малюнки, 
впорядковані за алфавітом. І ми фактично 
маємо першу поетичну книжку, яка 
репрезентує Вінницю.Вона може стати 
своєрідним сувеніром на згадку про на-
стрій міста, зроблений поетом.

«Збірка казок 
про мушельки і не лише»
(Дар’я Паламарчук)
Ця книга – від вінницької авторки, яка 
пише казки для діток.
Персонажі її книг — це не звичні більшості 
принцеси чи котики, а мушельки, пта-
шечки або жабенята. Авторка власноруч 
аквареллю ілюструє свої збірки казок.
— Казки я пишу не лише для дітей, але й 
для того, аби самим батькам було цікаво 
їх читати. Щоб вони не засинали над 
книгою і щоб дітям було цікавіше їх слу-
хати, а не бу-бу-бу — аби скоріше збутися 
дітей, — розповідала нашому журналісту 
Дар’я Паламарчук. — У цих казках на-
справді закладено багато різних сенсів.

рден мовчальниць» На сьомому небі» Вінницька абетка»
бірка казок

ІЛО™»
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Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 220101

«… Ранок. Сонце ще не зійшло, але 
над небом уже нависли свинцеві 
хмари.
Наш блок-пост розносять в хлам. 
Ти відходиш, щоб вийти з ото-
чення. Спочатку біжиш, але шум 
і свист куль примушують тебе 
повзти по тому довбаному полі. 
Чуєш танковий обстріл, падаєш, 
втискаючись в суху землю. Снаря-
ди пролітають вище — над тобою. 
Чуєш вибухи і повзеш далі. Ще два 
постріли і знову ти втискаєшся 
в землю, знову снаряди падають 
далі. І знову 2 постріли. Пролетів-
ши, перший вибухає десь далеко, 
а через мить — вибух прямо поряд. 

Німіє права нога, ти її не відчува-
єш, її перекидає на ліву. Ти в страху, 
що тобі відірвало ногу, дивишся 
на неї, ворушиш нею. Все працює, 
але досі вона оніміла. Починаєш 
оглядати себе і бачиш велику рва-
ну рану в біцепсі на лівій руці. Ще 
одна рана в тазу із неї хлюпає кров. 
Ти шукаєш вихідний отвір, а його 
немає. Значить в тобі осколок. 
Лапаєш спину, а вона мокра, вся 
в крові. Так — сяк перев'язуєшся, 
зариваєш паспорт і нашивки в сиру 
землю. Знімаєш бронежилет, при-
криваєшся ним і стискаєш в руці 
гранату. І дивишся у небо, а хма-
ринки свинцеві пролітають над 

твоєю головою. І ти вже уявляєш, 
як янголи будуть підіймати тебе 
до небес.
Потім ти думаєш, що востаннє їв 
у своєму житті. І черговий вибух 
заставляє тебе включиись у реаль-
ність. Шукаєш телефон. Зарядки 
лишилось мало, але ще можна по-
дзвонити в першу чергу їй. Потім 
дзвониш своїм.
…На межі життя і смерті ти почина-
єш розуміти саму цінність речей і 
прожитого часу. А насправді поми-
рати не страшно, страшно вижити…
Батальйон ОУН 2014–2015
Донбас, с. Піски
Шльоцик»

Фрагмент зі щоденника Євгенія

РЕКЛАМА

504219505185

ïîñòàíîâíèöåþ ñòàíå â³ííèöüêà 
ïèñüìåííèöÿ Íàòàëêà Äîëÿê.

Ïðåì'ºðà âèñòàâè çàïëàíîâàíà 
íà ÷åðâåíü 2022 ðîêó. ̄ ¿ ïðèñâÿòÿòü 
øîñò³é ð³÷íèö³ çàãèáåë³ ªâãåí³ÿ 
Êîñòþêà. Ïîêàç â³äáóäåòüñÿ íà ìà-
ë³é ñöåí³ òåàòðó ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî.

Âèñòàâà áóäå çàïèñàíà òà çìîí-
òîâàíà ó â³äåî. Ï³ñëÿ ïðåì’ºðè ¿¿ 
ìîæíà áóäå ïåðåãëÿíóòè íà ïëàò-
ôîðì³ YouTube, à òàêîæ íà ñàéò³ 
«Àðõ³â ³ñòîð³é óêðà¿íö³â».

Á³ëüøå ïðî ñòâîðåííÿ âèñòà-
âè «Ïîñåðåä âîãíåííî-÷åðâîíèõ 
êâ³ò³â äèêîãî ìàêó…», à òàêîæ 
ïðî òå, ÿê ï³äòðèìàòè ïðîºêò ô³-
íàíñîâî, ÷èòàéòå çà ïîñèëàííÿì: 
https://cutt.ly/sUQmQB1.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Âèñòàâà ìàòè-
ìå íàçâó «Ïîñåðåä 
âîãíåííî-÷åðâî-
íèõ êâ³ò³â äèêîãî 

ìàêó…». ¯¿ ³í³ö³àòîðàìè ñòàëè 
ÃÎ «Àâòîìàéäàí Â³ííè÷÷èíè» 
òà Ì³ñüêèé îñâ³òíüî-àíàë³òè÷-
íèé öåíòð äîïîìîãè âåòåðàíàì 
ÀÒÎ/ÎÎÑ. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäóìó 
âæå çáèðàþòü êîøòè. Î÷³ëüíèöÿ 
«Àâòîìàéäàíó Â³ííè÷÷èíè» Òà¿-
ñ³ÿ Ãàéäà ðîçïîâ³ëà, ùî âèñòàâà 
ô³íàíñóâàòèìåòüñÿ íå êîøòîì 
ãðàíò³â, à øëÿõîì ô³íàíñîâî¿ 
ï³äòðèìêè óñ³õ íåáàéäóæèõ.

Çàãàëîì ó ïëàíàõ ç³áðàòè 
200 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ãðîø³ ï³äóòü 
íà îïëàòó ïîñëóã ðåæèñåðêè-ïî-
ñòàíîâíèö³, ïñèõîëîãà, õóäîæíè-
êà, êîìïîçèòîðà, êîìóí³êàö³éíè-

êà, à òàêîæ íà â³äåîâèðîáíèöòâî 
òà ðåêëàìó ìàéáóòíüîãî â³äåî 
â ñîöìåðåæàõ.

²í³ö³àòîðè ïðîºêòó ñïîä³âàþòü-
ñÿ, ùî ¿õíÿ âèñòàâà çàêð³ïèòü 
ó ïàì’ÿò³ ãëÿäà÷³â ³íäèâ³äóàëüí³ 
³ñòîð³¿ ïðî ìîëîäü, ÿêà áîðîíèòü 
êîðäîíè â³ä àãðåñ³¿ ÐÔ íà Ñõîä³ 
êðà¿íè. Óêðà¿íö³ ìàþòü çðîçóì³-
òè, ùî æèâóòü ó äâîõ ð³çíèõ ñâ³-
òàõ: òàì, äå ìèð, ³ òàì, äå â³éíà.

Êð³ì îñîáèñòîãî ùîäåííèêà 
ªâãåí³ÿ Êîñòþêà, îñíîâîþ äëÿ 
íàïèñàííÿ ñöåíàð³þ ñòàíóòü 
óðèâêè ç ðîìàíó Åð³õà Ìàð³¿ 
Ðåìàðêà «Íà Çàõ³äíîìó ôðîíò³ 
áåç çì³í».

Â³äîìî, ùî äî ñòâîðåííÿ âè-
ñòàâè áóäóòü çàëó÷åí³ äâ³ ãðóïè 
àêòîð³â-àâòîð³â: ó÷àñíèêè áîéî-
âèõ ä³é òà â³ííèöüêà ìîëîäü, ÿêà 
í³êîëè íå ìàëà ñòîñóíêó äî â³éíè. 
Ñöåíàðèñòêîþ òà ðåæèñåðêîþ-

У ВІННИЦІ ПОСТАВЛЯТЬ ВИСТАВУ 
ПРО ЗАГИБЛОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ
Пам'ять  Понад п’ять років тому 
19-річний вінничанин Євген Костюк 
у зоні проведення бойових дій підірвався 
на ворожій «розтяжці». За кілька днів 
хлопець помер у реанімації. Євген вів 
щоденник. У ньому чимало показових 
нотаток про жахіття російсько-української 
війни. Саме на їх основі й хочуть 
поставити виставу

ÍÎÂÈÍÈ

Євген Костюк після школи навчався у вінницькому 
профтехучилищі №11 на кухаря. У 2014 році пішов 
добровольцем в батальйон ОУН. У 2016 помер від ран
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Í à  ì å ä è ö è í ó 
â 2022 ðîö³ ì³ñü-
êèé áþäæåò âèä³ëèâ 

189 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Íàé-
á³ëüø³ âèòðàòè ç ÿêèõ ï³äóòü 
íà ðîçâèòîê ³ ï³äòðèìêó ìåäè÷-
íèõ çàêëàä³â — 72,8 ìëí ãðí, 
íà îïëàòó êîìóíàëêè ìåäçàêëà-
ä³â — 59,8 ìëí ãðí, íà áîðîòüáó 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

504800

СТАВАЙТЕ В ЧЕРГУ 
НА ЛІКИ, НОВІ ЗУБИ, КРИШТАЛИК...
Можливість  Для мешканців 
Вінницької територіальної громади 
працюють муніципальні програми, якими 
можна скористатись та зекономити. 
Отримати безкоштовний рецепт на ліки, 
спеціальне харчування чи протез — 
можна і не витрачаючи гроші. Головний 
лікар міста Олександр Шиш розповів, 
на що ми можемо розраховувати

ç êîâ³äîì — 28 ìëí ãðí. Òîáòî 
äîâîë³ âåëèê³ ñóìè âèòðà÷àþòüñÿ, 
àëå ÿê öå ïîçíà÷àºòüñÿ íà äî-
ñòóïíîñò³ ìåäïîñëóã òà çäîðîâ’¿ 
â³ííè÷àí, áàãàòüîì íå çðîçóì³ëî.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
Â³ííèö³ Îëåêñàíäðà Øèøà, 
ó ãðîìàä³ ïðàöþº ê³ëüêà ìóí³-
öèïàëüíèõ ìåäè÷íèõ ïðîãðàì, 
íàéá³ëüøà ç íèõ «Çäîðîâ’ÿ â³-
ííè÷àí». Òàêîæ º ïðîãðàìà Ïðî-
ô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ àðòåð³-
àëüíèõ ã³ïåðòåíç³é, «Ñòîï ãðèï» 
³ çàõîäè çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ 
ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè 
COVID-19. Äîñèòü âåëèêå êîëî 
ä³é öèõ ïðîãðàì çàëèøàºòüñÿ 
íåâèäèìèì äëÿ â³ííè÷àí, àëå 
âîíè ïðàöþþòü.

Íàïðèêëàä, çàáåçïå÷åííÿ ë³-
êóâàëüíîãî (³ äîðîãîâàðò³ñíîãî) 
õàð÷óâàííÿ ä³òåé, õâîðèõ íà ð³ä-

ê³ñíó õâîðîáó — ôåí³ëêåòîíóð³þ, 
áóëè ñïðÿìîâàí³ 1,5 ìëí ãðí.

— Íåâèäèìèì, àëå âêðàé íåîá-
õ³äíèì º çàáåçïå÷åííÿ ïàö³ºíò³â 
òåõí³÷íèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿, 
íà ÿê³ âèä³ëåíî 4 ìëí ãðí, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëåêñàíäð Øèø. — Çà ö³ 
êîøòè íà ìåäçàêëàäè çàêóïîâó-
þòüñÿ ïàìïåðñè, êàëî- òà ñå÷î-
ïðèéìà÷³. Ó 2021 ðîö³ öå äàëî 
çìîãó ïîêðàùèòè ÿê³ñòü æèòòÿ 
600 ïàö³ºíòàì.

Æèòåë³ ãðîìàäè, ÿê³ ìàþòü 
íåðâîâ³ ðîçëàäè òà ïåðåáóâàþòü 
íà îáë³êó ó ë³êàðí³ ³ì. Þùåíêà, 
ìîæóòü òàêîæ îòðèìàòè áåçêî-
øòîâí³ ë³êè. Âæå ê³ëüêà ðîê³â 
äî ìóí³öèïàëüíî¿ ïðîãðàìè 
âõîäèòü ïóíêò ïðî ïîâíå çàáåç-
ïå÷åííÿ ä³òåé, õâîðèõ íà ä³àáåò, 
âñ³ìà ïðåïàðàòàìè, íåîáõ³äíèìè 
äëÿ ³íñóë³íîòåðàï³¿.

— Â³ííè÷àíè ìîæóòü ñêîðèñ-
òàòèñÿ âèòðàòíèìè ìàòåð³àëàìè 
äëÿ ä³òåé, õâîðèõ íà öóêðîâèé 
ä³àáåò ² òèïó, íà öþ ïðîãðàìó 
âèä³ëåíî 4 ìëí ãðí, — ãîâîðèòü 
ãîëîâíèé ë³êàð ì³ñòà.

Íà áåçêîøòîâíå òà ï³ëüãîâå çà-
áåçïå÷åííÿ ë³êàìè çà ðåöåïòàìè 
ë³êàð³â îêðåìèõ ãðóï íàñåëåííÿ, 
â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàáì³íó 
¹ 1303 â áþäæåò³ ì³ñòà ïåðåä-
áà÷åíî 5 ìëí ãðí.

Çà 2021 ð³ê — 3 394 ïàö³ºíòè 
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é îòðèìà-
ëè íåîáõ³äí³ ë³êàðñüê³ çàñîáè 
çà öèìè áåçêîøòîâíèìè ðå-
öåïòàìè.

— Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè 
òàêèé ðåöåïò, àáî ïîñëóãó â³-
ííè÷àíàì ïîòð³áíî çâåðòàòèñü 
äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, — ãî-
âîðèòü Îëåêñàíäð Øèø.

1. Програма «Здоров’я вінничан»
Окрім фінансування медичних закладів, ця програма вклю-
чає в собі такі безкоштовні послуги як: протезування зубів, 
імплантація штучного кришталика, стентування, встановлення 
кардіостимуляторів та інше .

ЗУБИ
На цю програму на 2022 рік виділено 2 млн 
грн. У 2021 році нею скористалися 362 ві-
нничанина пільгової категорії, на що піш-
ло 1598,446 тис. грн. В тому числі безко-
штовним зубопротезуванням скористалися 

35 ветеранів війни — на що пішло 160,6 тис. грн.
Щоб безкоштовно протезувати зуби, мешканцю міста по-
трібно звернутись до міської стоматологічної поліклініки, що 
знаходиться на вул. Героїв Крут. Там пройти обстеження. З 
висновками обстеження звернутися до міського стомато-
логічного центру (на вулиці Келецька). Там визначаться з 
об’ємом робіт, і їх вартістю. І в порядку черги кожен пацієнт 
може отримати нові зуби. 

ШТУЧНИЙ КРИШТАЛИК
На цю медичну програму місто виділило 
80 тис. грн. За 2021 рік 9 мешканців міста 
отримали штучний кришталик.
Для проведення такої безкоштовної для 
вінничан операції потрібно звернути-

НА ЩО МОЖУТЬ РОЗРАХОВУВАТИ ВІННИЧАНИ

ся до Центру мікрохірургії ока, що знаходиться на базі 
третьої лікарні. Там знову ж таки пацієнту запропонують 
обстеження та чергу.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ НИРКИ
Підтримуючу та реабілітаційну терапію 
вінничани проходять безкоштовно за міс-
цем проживання. За 2021 рік на підтри-
муючу терапію після трансплантації нирки 
бюджет міста витратив 1 млн 734 500 грн.

На 2022 рік для пацієнтів, які мають трансплантовані ор-
гани, бюджет міста виділив 2 млн грн на імуносупресори.

КАРДІОДОПОМОГА
На кардіодопомогу місто кожен рік 
виділяє 1,5 млн грн. За словами лі-
каря, кардіологічна проблема досить 
гостра для мешканців нашого міста. З 
2008 року у Вінниці працює Кардіоло-
гічний центр, де завдяки муніципаль-

ній програмі вінничани можуть планово отримати допомогу 
за 50% вартості. Мається на увазі і ангіографія, і стентування, 
і кардіостимулятори… Якщо ситуація невідкладна, обсте-
ження та операція для вінничан будуть безкоштовними.
За рахунок коштів міського бюджету в 2021 році 18 па-
цієнтам з порушенням ритму імплантовано кардіостиму-
лятори на суму — 552,780 тис. грн.

2. Профілактика та лікування артеріальних 
гіпертензій
Це субсидіальна програма. Тобто якщо ви маєте серцево-судин-
ні патології та, зокрема, артеріальні гіпертензії, а також довідку 
про субсидію, варто звернутися до Центрів первинної медико-
санітарної допомоги та отримати лікування за 50% вартості.

3. Програма «Стоп грип»
Ця програма працює у місті з 2016 року. Це унікальний проєкт 
для України, аналогів якого в жодному місті держави немає. 
Програма спрямована нa зменшення захворюваності нa грип 
і ГРВІ тa попередження їх ускладнень. Ця програма включає 
в себе три етапи.
Перший — це вакцинація. Зокрема, діти з інвалідністю або 
позбавлені батьківського піклування, можуть отримати вак-
цину від грипу безкоштовно, всі інші вінничани за 50% вар-
тості вакцини. Другий етап програми — діагностика. За кошти 
бюджету міста були закуплені швидкі тести на грип, якими 
у медзакладах безкоштовно діагностували пацієнтів. І третій 
етап — лікування, у випадку підтвердження діагнозу, пацієнту 
надавали лікувальні препарати.
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UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.27 ПРОФIЛАКТИКА!!! 
14.00 Країна пiсень 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.25 Новини 
15.10, 21.35, 00.30, 02.50, 
05.50 Спорт 
15.20 Наталя Фалiон та 
“Лiсапетний батальйон”. 
Великий Рiздвяний концерт 
16.30 Д/с “Дикi тварини” 
17.00 Прозоро: про головне 
18.20 Соцiальне ток-шоу “По-
людськи” 
19.10 Д/с “Свiт дикої природи” 
19.40 Д/с “Супер – чуття” 
19.55 Д/ц “Рiк у дикiй природi” 
21.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 Схеми. Корупцiя в деталях 
00.40 Т/с “Шетланд” l  
01.40 Прозоро: про актуальне 

1+1 

05.00, 05.30, 09.25, 10.25, 
11.25 “Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
12.10, 14.00 “Маскарад 2” 
15.25 Вечiр прем’єр з 
К. Осадчою 
17.40 М/ф “Льодовиковий 
перiод 5. Курс на зiткнення” 
20.35 Х/ф “Форсаж” s  
22.40 Х/ф “Парк Юрського 
перiоду” s  

IНТЕР 

05.15, 22.15 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.05, 18.00, 19.00, 02.45 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Фантастичне кохання 
i де його знайти” l  
14.25 “Вещдок” 
16.10 “Жди меня. Україна” 
20.00, 02.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Знайомство” 
00.05 Х/ф “Повернути Бена” s  

ICTV 

05.00 Служба розшуку дiтей 
05.05, 07.45, 09.10 
Громадянська оборона 
05.50 Анти-зомбi 
06.50, 20.20, 02.25 Прихована 
небезпека 
08.45 Факти. Ранок 
10.05 Х/ф “Довгий поцiлунок на 
добранiч” s  
12.35, 13.25 Т/с “ДВРЗ: Операцiя 
Новий рiк” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День 
15.30, 16.10 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ – 2” s  
19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Пес” s  
22.45 Т/с “Нюхач” s  
00.35 Х/ф “Хрест” s  
03.15 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 “М/ф” 
06.20 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.15 Т/с “Мерлiн” 
11.45 Х/ф “Зачарована” 
14.00 Х/ф “Попелюшка” 
16.00 “Хто зверху?” l  
18.00 Т/с “Будиночок на щастя” 
20.10 “Хто зверху? 
Спецвипуски” l  
22.10 Х/ф “Оз: Великий та 
Могутнiй” 
01.00 Х/ф “Блакитна лагуна” 
02.35 “Служба розшуку дiтей” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
11.00 Iсторiя одного злочину s  
14.35, 15.30 Т/с “Виклик” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 

21.00, 23.10 Т/с “Хто ти?” s  
00.00, 02.00 Х/ф 
“Тихоокеанський рубiж: 
Повстання” l  
01.30 Телемагазин 
02.55 Гучна справа 
03.50 Реальна мiстика 

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.00 Т/с “Комiсар Рекс” 
07.45 Битва екстрасенсiв s  
12.50, 14.40 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-
Новини 
16.00, 17.50 Т/с “Слiд” s  
19.05 СуперМама l  
20.15, 22.15 Т/с “Папаньки” l  

НTН 

05.00, 04.45 “Top Shop” 
05.50 “Вартiсть життя” 
07.15 Х/ф “Добрi намiри” 
08.55 Х/ф “Кубанськi козаки” 
10.55 Х/ф “Жандарм та 
iнопланетяни” 
12.30, 16.30, 19.00, 03.25 
“Свiдок” 
13.00 Х/ф “Жандарм i 
жандарметки” 
14.45 Х/ф “Принц” s  
17.00, 03.55 “Випадковий 
свiдок” 
19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
21.15 Т/с “Менталiст” s  
23.00 Т/с “Примари” s  

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 М/ф “Рiо” 
10.25 М/ф “Рiо 2” 
12.25 М/ф “Iндики: назад у 
майбутнє” 
14.10 Х/ф “Пережити Рiздво” 
16.00, 03.00 Панянка-селянка 
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 Казки У Кiно 
00.30 Казки У 
01.30 Вечiрка 
04.50 Зiрки, чутки та галлiвуд 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

09.25 Художнiй серiал “Пуаро 
Агати Крiстi” 
11.15, 15.40 Незвiдана Україна 
11.35 Д/ф “ У кралi коралi” 
12.00 Енеїда 
12.30 Я вдома 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30, 14.25 Пiщана казка 
13.35 Веселi саморобки 
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.35 “Шо? Як?” 
15.05 Древо 
15.15 “Баба Єлька”. Експедицiя 
на пiч 
16.05 Д/ф “Печернi” 
17.15 Новини (iз 
сурдоперекладом) (UA: 
ПЕРШИЙ) 
17.30 Радянський бруталiзм 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
20.00 Новини Хмельниччини 
20.20 Праця, втрата, досвiд: 
(пост)iндустрiальнi бiографiї 
мiста 
21.00 Т/с “Комiсар Алекс” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Життя в цифрi” 
09.00 “Постфактум” 
09.45 “Рецепт здоров’я” 
10.15 “Фокус Європи” 
10.45 “Мобiльний репортер” 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.00, 19.00 “Новини” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “Природа сьогоднi” 
18.40 “Особливий випадок” 
19.30 “На часi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05, 01.30, 02.05, 03.00 
Погода 
07.10 Д/ц “Девiд Рокко. 
Африка на смак” 
08.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l  
09.05 Т/с “Мiсячний камiнь” l  
10.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер – чуття” 
11.00 Прозоро:про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10 Прозоро: про актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Наталя Фалiон та 
“Лiсапетний батальйон”. 
Великий Рiздвяний концерт 
16.30 Д/с “Дикi тварини” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10, 19.40 Д/с “Супер – чуття” 
19.55 Д/ц “Рiк у дикiй природi” 
22.00 Полюси 
23.00 Д/с “Боротьба за 
виживання” 

1+1 

05.30, 09.25, 10.25, 04.40 
“Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
11.25, 13.05 “Маскарад 2” 
14.35 Новорiчний карнавал 
“Свiтського життя” 
17.10 Х/ф “Таксi” s  
20.35 Х/ф “Подвiйний 
форсаж” s  
22.40 Х/ф “Парк Юрського 
перiоду: Загублений свiт” s  
01.20 Х/ф “30 днiв ночi” s  

IНТЕР 

05.15, 22.15 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Я створений для 
тебе” (16+) ПремТєра 
14.40 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 02.45 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Знайомство” 
00.05 Х/ф “Доказ” s  
03.40 Т/с “Таїсiя” l  

ICTV 

04.50, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Прихована небезпека 
11.10, 13.25 Х/ф “Хрест” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15, 21.25 Т/с “Пес” s  
17.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ – 
2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
22.40 Т/с “Нюхач” s  
00.30 Х/ф “Хрест-2: Вiйни 
хреста” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Мерлiн” 
11.55 “Де логiка?” l  
13.55 Х/ф “Пен” 
16.05, 20.10 “Хто зверху? 
Спецвипуски” l  
18.00 Т/с “Будиночок на щастя” 
22.05 Х/ф “Червона Шапочка” s  
00.05 Х/ф “Повернення в 
Блакитну лагуну” 
02.10 Х/ф “Потяг смертi” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
11.00 Iсторiя одного 
злочину s  
14.35, 15.30 Т/с “Виклик” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Хто ти?” s  
00.00, 02.00 Т/с “Вiрна 
подруга” l  
01.30 Телемагазин 
02.45 Гучна справа 

СТБ 

05.55 Т/с “Комiсар Рекс” 
07.50 Битва екстрасенсiв s  
12.35, 14.40 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-
Новини 
15.50, 17.50 Т/с “Слiд” s  
19.00 СуперМама l  
20.10, 22.15 Т/с “Папаньки” l  
00.00 Т/с “Провiдниця” l  

НTН 

06.20 “Вартiсть життя” 
07.50, 10.25, 18.00, 03.10 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “У квадратi 45” 
11.40, 13.00, 21.15 Т/с 
“Менталiст” s  
13.55, 23.00 Т/с “Примари” s  
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
01.20 “Легенди карного 
розшуку” 
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Спляча красуня” 
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 М/ф “Ми купили зоопарк” 
13.05 4 весiлля 
14.00, 16.00, 01.00 Панянка-
селянка 
15.00 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 Х/ф “Едвард Руки-
Ножицi” 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.05 Ранок на Суспiльному 
08.15, 09.15, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
09.25 Художнiй серiал “Пуаро 
Агати Крiстi” 
11.15 Незвiдана Україна 
11.30 Народженi рiкою 
12.00 Енеїда 
12.30 Я вдома 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 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 Недалечко 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
20.00 Новини Волинi 
20.20 Праця, втрата, досвiд: 
(пост)iндустрiальнi бiографiї 
мiста 
21.00 Прозоро. Про актуальне 

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, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Цiкавий свiт” 
14.00 “Час змiн” 
16.15 “Highlight по-вiнницькi” 
16.45 “Природа сьогоднi” 
18.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05, 03.00 Погода 
07.10 Д/ц “Девiд Рокко. 
Африка на смак” 
08.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l  
09.05 Т/с “Мiсячний камiнь” l  
10.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер – чуття” 
11.00 Прозоро:про соцiальне 
12.00 Хвилина мовчання 
12.01, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10, 01.30 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Д/ц “Василь Стус. 
Феномен “суток” 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. VI етап. Спринт, 7,5 
км, жiнки 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Супер – чуття” 
19.55 Д/ц “Рiк у дикiй природi” 
22.00 Полюси 
23.00 Перша шпальта 

1+1 

05.30, 09.25, 04.45 “Життя 
вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
10.45, 12.30 “Маскарад 2” 
13.55 Новорiчний карнавал 
“Свiтського життя” 
16.15 Х/ф “Аутсайдери” s  
20.35 Х/ф “Потрiйний форсаж: 
Токiйський дрифт” s  
22.40 Х/ф “Парк Юрського 
перiоду 3” s  
00.30 Х/ф “Iмперiя вовкiв” n  

IНТЕР 

05.15, 22.30 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Так близько до 
горизонту” (16+) ПремТєра 
14.45 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 02.50 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.10 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Скарби Агри” 
00.10 Х/ф “Заплямована 
репутацiя” s  

ICTV 

04.50, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.20, 13.25 Х/ф “Хрест-2: Вiйни 
хреста” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15, 21.25 Т/с “Пес” s  
17.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ – 
2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 02.15 Секретний фронт 
22.40 Т/с “Нюхач” s  
00.25 Х/ф “Хрест: Помста 
злочинцiв” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 М/ф “Феї i таємниця 
країни драконiв” 
07.40 Х/ф “Пiсля” l  
09.45 Т/с “Мерлiн” 
12.30 Х/ф “Мiсто Ембер” 
14.30 Х/ф “Червона Шапочка” s  
16.30 Х/ф “Зоряний пил” s  
19.00 Х/ф “Дiм дивних дiтей Мiс 
Сапсан” s  
21.45 Х/ф “Вiктор 
Франкенштейн” s  
23.50 Х/ф “Блакитна лагуна: 
Пробудження” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
11.00 Iсторiя одного 
злочину s  
14.35, 15.30 Т/с “Виклик” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Хто ти?” s  
00.10, 02.00 Т/с “Вiрна 
подруга” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 

06.00 Т/с “Комiсар Рекс” 
07.55 Битва екстрасенсiв s  
12.45, 14.40 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-
Новини 
15.55, 17.50 Т/с “Слiд” s  
19.05 СуперМама l  
20.15, 22.15 Т/с “Любов на 
реабiлiтацiї” l  

НTН 

06.20 “Вартiсть життя” 
07.50, 10.30, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Люди в океанi” 
11.40, 13.00, 21.15 Т/с 
“Менталiст” s  
13.55, 23.00 Т/с “Примари” s  
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
18.00 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
01.10 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Рапунцель” 
09.45 Х/ф “Холодне серце” 
11.25 Х/ф “Едвард Руки-
Ножицi” 
13.25, 03.15 Панянка-селянка 
18.25 М/ф “Як приборкати 
дракона” 
20.10 Х/ф “Хронiки Нарнiї: 
Пiдкорювач Свiтанку” 
22.15 Х/ф “Гудiнi” s  
01.15 Казки У Кiно 
01.45 Казки У 
04.55 Зiрки, чутки та галлiвуд 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.05 Ранок на Суспiльному 
08.15, 09.15, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
09.25 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.40 Народженi рiкою 
12.00 Енеїда 
12.30 Я вдома 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 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 Країна пiсень 
15.45 Недалечко 
15.50 Умандрували:за 
Харковом 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Умандрували: за 
Харковом 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Новини Вiнниччини 
20.20 Праця, втрата, досвiд: 
(пост)iндустрiальнi бiографiї 
мiста 
21.00 Помилка 83 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Погода 
07.10 Д/ц “Девiд Рокко. 
Африка на смак” 
08.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l  
09.05 Т/с “Мiсячний камiнь” l  
10.10 Д/с “Тваринна зброя” 
11.00 Прозоро:про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10 Прозоро: про актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. VI етап. Спринт, 10 
км, чоловiки 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Супер – чуття” 
19.55 Д/ц “Рiк у дикiй природi” 
22.00 Полюси 
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях 
01.30 Д/с “Дика планета” 

1+1 

05.30, 09.25, 10.25, 04.55 
“Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
11.15, 13.00 “Маскарад 2” 
15.00 “Нiч хiтiв” 
17.10 Х/ф “Форсаж” s  
20.35 Х/ф “Форсаж 4” s  
22.40 Х/ф “Свiт Юрського 
перiоду 4” s  
01.15 “Мисливцi за вiдьмами” 
02.50 Х/ф “Iмперiя вовкiв” n  

IНТЕР 

05.15 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Школа хороших 
дружин” l  
14.40 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 03.35 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Скарби Агри” 
22.30 “Чекаємо весну в Новий 
рiк на “Iнтерi” 

ICTV 

06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.20, 13.25 Х/ф “Хрест: Помста 
злочинцiв” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15, 21.25 Т/с “Пес” s  
17.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ – 
2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.35 Анти-зомбi 
22.40 Т/с “Нюхач” s  
23.45 Х/ф “Перший пострiл” s  
02.20 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Мерлiн” 
12.00 “Де логiка?” l  
14.05 Х/ф “Бiлоснiжка: Помста 
гномiв” 
16.05, 20.10 “Хто зверху? 
Спецвипуски” l  
18.00 Т/с “Будиночок на щастя” 
22.10 Х/ф “Темнi уми” l  
00.30 Х/ф “Вона – чоловiк” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
11.00 Iсторiя одного 
злочину s  
14.35, 15.30 Т/с “Виклик” l  
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20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Хто ти?” s  
00.00 Рiздвянi зустрiчi з 
Михайлом Поплавським 
01.30 Телемагазин 
02.00 Гучна справа 

СТБ 

06.00 Т/с “Комiсар Рекс” 
07.55 Битва екстрасенсiв s  
12.40, 14.40 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-
Новини 
15.55, 17.50 Т/с “Слiд” s  
19.05 СуперМама l  
20.15, 22.15 Т/с “Папаньки” l  

НTН 

06.20 “Вартiсть життя” 
07.55, 10.25, 18.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Розслiдування” 
11.40, 13.00, 21.15 Т/с 
“Менталiст” s  
13.50, 23.00 Т/с “Примари” s  
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
01.00 “Легенди карного 
розшуку” 
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Нове вбрання 
короля” 
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Диявол носить 
Прада” 
12.55 4 весiлля 
14.00, 16.00, 02.00 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 Казки У Кiно 
00.30 Казки У 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.05 Ранок на Суспiльному 
08.15, 09.15 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
09.25 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.40 Народженi рiкою 
12.00 Енеїда 
12.30 Я вдома 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 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 Країна пiсень 
15.45 Недалечко 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15 Новини (iз 
сурдоперекладом) (UA: 
ПЕРШИЙ) 
17.30 Радянський 
бруталiзм 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
20.00 Новини. Чернiгiв 
20.20 Праця, втрата, досвiд: 
(пост)iндустрiальнi бiографiї 
мiста 
21.00 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.10 Цикл “Нашi тридцять” 

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, 15.00, 17.15, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15, 16.30 “Цiкавий свiт” 
14.00 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
18.25 “Рецепт здоров’я” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
01.55, 05.10 Новини 
07.05, 01.50, 02.45, 05.05 
Погода 
07.10 Д/ц “Девiд Рокко. 
Африка на смак” 
08.05 Т/с “Шетланд” l  
09.00 Божественна Лiтургiя ПЦУ 
11.30, 22.55 Д/с “Дикi тварини” 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10, 00.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.05, 02.30, 
05.45 Спорт 
15.20 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. VI етап. Естафета 
4х6 км, жiнки 
17.00, 01.00 Прозоро: про 
головне 
19.10 Д/с “Супер – чуття” 
19.55 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
22.00 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 

1+1 

06.00, 09.25, 10.25, 11.25 
“Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
13.00 Х/ф “Подвiйний 
форсаж” s  
15.05 Х/ф “Потрiйний форсаж: 
Токiйський дрифт” s  
17.10 Х/ф “Форсаж 4” s  
20.15 Х/ф “Форсаж 5” s  
22.55 Х/ф “13 район: 
Ультиматум” s  
00.55 Х/ф “Таксi” s  

IНТЕР 

05.15, 23.35 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Коротше кажучи” 
ПремТєра 
14.25, 01.10 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 02.50 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Граф Монте-Крiсто” 

ICTV 

04.45 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.05 Дизель-шоу l  
11.40, 13.25 Т/с “Вижити за 
будь-яку цiну” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 23.00, 02.00 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
15.05, 16.15 Т/с “Новорiчний 
Пес” s  
17.35 Скетч-шоу “На троих” 
16+ Прем’єра 
18.45 Факти. Вечiр 
00.20 Т/с “Вижити за будь-яку 
цiну-2” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.35 “Kids time” 
06.05 М/ф “Том i Джеррi: У 
пошуках скарбiв” 
07.40 “Орел i решка” 
09.50 “Аферисти в сiтях” s  
16.00 Х/ф “Вона – чоловiк” s  
18.00 Х/ф “Вiктор 
Франкенштейн” s  
20.10 Х/ф “Поклик пращурiв “ 
22.00 Х/ф “Полювання на Санту 
“ s  
00.10 Х/ф “Фейковi копи” n  
02.15 “Вар’яти” l  
02.45 “Служба розшуку дiтей” 
02.50 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

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

23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.15, 15.30 Т/с “Спадкоємиця 
мимоволi” l  
18.00, 01.00, 02.00 Т/с 
“Виклик” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Хто ти?” s  

СТБ 

05.20 Т/с “Комiсар Рекс” 
12.00, 14.40, 17.50 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-
Новини 
19.45 Мiй секрет. Актори 
серiалу “Крiпосна” ч.1 l  
22.15 Мiй секрет. Актори 
серiалу “Крiпосна” ч.2 l  
00.35 Мiй секрет. Мiй секрет. 
Євгенiй Кот l  

НTН 

06.20 “Вартiсть життя” 
07.50, 10.35, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.05 Х/ф “Мiсто прийняв” 
11.45, 13.00, 21.15 Т/с 
“Менталiст” s  
13.50, 23.00 Т/с “Примари” s  
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
18.00 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
01.05 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Кiт у чоботях” 
09.45 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Перлина Нiлу” 
12.55 4 весiлля 
14.00, 02.00 Панянка-селянка 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу. 
Блискуче повернення 
20.00 Х/ф “Доктор Дулiттл” 
21.45 Х/ф “Доктор Дулiттл 2” 
23.30 Країна У 
00.30 Казки У Кiно 

UA:ВIННИЦЯ 

08.05 Ранок на 
Суспiльному 
08.15, 09.15, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
09.25 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.40 Земля, наближена до 
неба 
12.00 Енеїда 
12.30 Я вдома 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 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 Глушина на кордонi 
15.20 Древо 
15.45 Недалечко 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Роздивись 
18.05 Прозоро. Про 
головне 
19.15, 22.20 Сьогоднi. 
Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Новини Буковини 
20.20 Праця, втрата, досвiд: 
(пост)iндустрiальнi бiографiї 
мiста 
21.00 Мiжрегiональний 
концерт “Новорiчний концерт 
на Суспiльному” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.15, 03.45, 
05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 03.30 Невiдомi Карпати 
08.25 Вiдтiнки України 
09.05, 14.30 #ВУКРАЇНI 
09.40 Х/ф “Авраам: охоронець 
вiри” 
11.40 Т/с “Хадсон та Рекс” l  
13.30 Д/ц “Карпатськi хижаки” 
15.20 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. VI етап. Естафета 
4х7.5 км, чоловiки 
16.55 Концерт. ВIА “Кобза” 
18.15 Д/ц “Рiк у дикiй природi” 
19.10 Т/с “Паризькi таємницi” s  
21.25 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
23.15 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 
00.40 Д/ф “Крим, як це було” s  

1+1 

05.00, 19.30 ТСН 
05.45, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
20.15 Новорiчний Вечiрнiй 
квартал 
00.10 Концерт Тiни Кароль 
“Красиво” 

IНТЕР 

05.50 “Орел i Решка. Дива 
свiту” 
06.50 Х/ф “Том Сойєр” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 Х/ф “Лiворуч вiд лiфта” 
12.35 Х/ф “Бережись автомобiля” 
14.30 Х/ф “Ти – менi, я – тобi” 
16.10 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Знайомство” 
19.00, 20.30 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса та доктора 
Ватсона. Скарби Агри” 
20.00, 03.00 “Подробицi” 
22.35 “Концерт Олега Винника 
“Моя душа...” 
01.05 Х/ф “Доросла дочка або 
тест на...” s  

ICTV 

04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.15 Факти 
05.40, 09.10 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
06.45 Т/с “Вижити за будь-яку 
цiну-2” 
08.00 Т/с “Вижити за будь-яку 
цiну” 
10.10 Х/ф “Нереальний 
КОПець” s  
12.40, 13.00 Х/ф “Васабi” s  
12.45 Факти. День 
14.45 Х/ф “Калiфорнiйський 
дорожнiй патруль” s  
16.45 Х/ф “Пiвтора шпигуна” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Втiкач” s  
21.45 Х/ф “Служителi закону” s  
00.25 Х/ф “Той, хто бiжить по 
лезу” s  
02.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 Х/ф “Чихуахуа iз Беверлi-
Хiллз” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
12.00 “Орел i решка” 
14.05 Х/ф “Бiлоснiжка i 
мисливець” s  
16.50 Х/ф “Мисливець i Снiгова 
королева” 
19.00 Х/ф “Битва титанiв” s  
21.05 Х/ф “Гнiв титанiв” s  
23.00 Х/ф “Легiон” n  
01.00 “Вар’яти” l  
02.30 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30, 03.10 Реальна мiстика 
09.00, 15.20 Т/с “Зникаючi 
слiди” s  

17.00, 21.00 Т/с “Поговори з 
нею” 
20.00 Головна тема 
23.00, 02.00 Т/с “Спадкоємиця 
мимоволi” l  

СТБ 

06.00 Т/с “Коли ми вдома” 
06.55, 10.55 Т/с “Папаньки” l  
09.30 Неймовiрна правда про 
зiрок 
16.40 Хата на тата” l  

НTН 

05.50 Х/ф “Командир щасливої 
“Щуки” l  
07.45 Х/ф “Секретний 
фарватер” 
13.05, 03.10 “Випадковий 
свiдок” 
14.50 Т/с “Смерть у раю” s  
19.00, 02.40 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “За сiрниками” 
21.30 Х/ф “Людина 
листопада” s  
23.35 Х/ф “Спадщина” s  
01.25 “Легенди карного 
розшуку” 
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф “Алiса в країнi чудес” 
11.30, 13.00, 15.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
12.00, 14.00, 00.55 Сiмейка У 
12.30, 13.30, 14.30, 00.25 
Танька i Володька 
15.30 М/ф “Мадагаскар 2” 
17.15 М/ф “Мадагаскар 3” 
19.00 Х/ф “Наречений на двох” 
20.45 Х/ф “Божевiльне 
побачення” 
22.25 Х/ф “Забути Сару 
Маршал” n  
01.25, 02.55 Країна У 
01.55 Казки У 
02.25 Казки У Кiно 
03.25 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Ок, я тобi поясню 
08.00, 08.25 Ранок на 
Суспiльному.Дайджест 
08.15, 09.15 Новини 
08.40 Концерт “Святковй мiкс” 
09.25 Вiдтiнки України 
09.50 Енеїда 
10.20 Мистецтво жити 
10.30 Глушина на кордонi 
10.45 Недалечко 
11.00 Сковорода. Гастробайки 
11.15 Культ. Особистостi 
11.25 Земля, наближена до 
неба 
11.45 Народженi рiкою 
12.00 Умандрували: за 
Харковом 
12.30 Буковина: Маланку не 
зупинити 
14.30 Незвiдана Україна 
14.45 Т/с “Країна див” 
17.00 Гендернi окуляри 
17.15 Мiж життям та смертю 
17.45 Цикл “Нашi тридцять” 
18.10, 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. #Iнсайд 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Правдоборцi 
20.10 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
22.15 Дiагноз: вiльнi 
22.30 Д/ф “Мiж життям та 
смертю” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 15.00, 
18.00 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 23.35 Погода 
08.20 Д/с “Супер – чуття” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
ПЦУ 
11.00 Недiльна Лiтургiя УГКЦ 
12.30 Недiльна Свята Меса 
РКЦУ 
13.35 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. VI етап. Гонка 
переслiдування, 10 км, жiнки 
14.40, 15.10 Мiста та мiсткечка 
15.35 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту.VI етап. Гонка 
переслiдування, 12,5 км, 
чоловiки 
16.45 Студiя “Дорога до 
Пекiна” 
17.20 Концерт Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць 
18.15 Д/ц “Рiк у дикiй природi” 
19.10 Т/с “Паризькi таємницi” s  
21.00, 23.40, 05.05 Тиждень на 
Суспiльному 
22.00 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
23.00 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
00.30 Д/ф “Северин Наливайко. 
Остання битва!” l  
02.10 Х/ф “Бiлий птах з чорною 
ознакою” 

1+1 

05.00, 19.30 “ТСН-Тиждень” 
07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2022 
дайджест” 
21.00 Х/ф “Швидкiсть” s  
23.15 Х/ф “Швидкiсть – 2: Круїз 
пiд контролем” s  
01.55 Х/ф “Парк Юрського 
перiоду 3” s  
03.15 Х/ф “13 район: 
Ультиматум” s  

IНТЕР 

05.30 Х/ф “Любочка” 
07.00 Х/ф “Пригоди Гекльберрi 
Фiнна” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
12.50 “Вещдок. Опережая 
время” 
17.30 Х/ф “Граф Монте-Крiсто” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Загублене мiсто 
Z” s  
23.15 Х/ф “Бережись 
автомобiля” 
01.10 Х/ф “Лiворуч вiд лiфта” 

ICTV 

05.30 Еврика! 
05.40 Факти 
06.05, 09.00 Анти-зомбi 
07.00, 11.00 Громадянська 
оборона 
08.00 Прихована небезпека 
10.00 Секретний фронт 
11.55, 13.00 Т/с “Нюхач” s  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.55 Х/ф “Злочинець” s  
23.00 Х/ф “Той, хто бiжить по 
лезу 2049” s  
02.00 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 01.10 “Вар’яти” l  
06.30, 08.00 “Kids time” 
06.35 М/ф “Феї i таємниця 
країни драконiв” 
08.05 М/ф “Ральф – руйнiвник” 
10.15 М/ф “Ральф – руйнiвник 2” 
12.30 Х/ф “Дiм дивних дiтей Мiс 
Сапсан” s  
15.00 Х/ф “Битва титанiв” s  
17.00 Х/ф “Гнiв титанiв” s  
19.00 Х/ф “Геракл: Народження 
легенди” s  
21.00 Х/ф “Джек – вбивця 
велетнiв” l  
23.10 “Improv Live Show” l  
02.40 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.00 Реальна мiстика 
09.10 Т/с “Зникаючi слiди” s  

16.50, 21.00 Т/с “Другий 
шанс” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Спадкоємиця 
мимоволi” l  
01.30 Телемагазин 
03.00 Гучна справа 

СТБ 

05.25 Т/с “Папаньки” l  
14.20 СуперМама l  
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси s  
20.55 Один за всiх s  
00.30 Таємницi ДНК s  

НTН 

05.20 Х/ф “Золотий ланцюг” 
07.00 “Слово Предстоятеля” 
07.10 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.35 Т/с “Смерть у раю” s  
13.45 Х/ф “Людина 
листопада” s  
15.45 Х/ф “За сiрниками” 
17.40 Х/ф “Екiпаж машини 
бойової” 
19.00 Х/ф “Фронт за лiнiєю 
фронту” l  
22.20 Х/ф “Днiпровський рубiж” 
00.55 Х/ф “Спадщина” s  
02.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 М/ф “Легенди країни Оз: 
Повернення Доротi” 
11.15 М/ф “Король – Лев” 
13.00, 15.00, 16.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
13.30, 14.30, 15.30 Сiмейка У 
14.00, 16.00 Танька i Володька 
17.00 М/ф “Як приборкати 
дракона” 
18.50 Х/ф “За бортом” 
21.00 Х/ф “Вийти замiж у 
високосний рiк” s  
23.00 Х/ф “Гудiнi” s  
02.00 Країна У 
02.30 Казки У 
03.00 Вечiрка 2 
04.05 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
08.00, 08.25 Ранок на 
Суспiльному. Дайджест 
08.15 Новини (з ЮА Першого) 
08.40 Вiдтiнки України 
09.15 Новини 
09.25 Країна пiсень 
09.50 Енеїда 
10.20 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
10.30 Люди Є 
10.45 Недалечко 
11.15 Незвiдана Україна 
11.25 Земля, наближена до 
неба 
11.45 Глушина на кордонi 
12.00 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
12.25 Мамо, йду в актори 
12.50 Д/ф “Цидулки про 
гуцулiв” 
14.00 Документальний цикл 
“Незвiданий океан” 
14.45 Т/с “Країна див” 
17.00, 18.30 Гендернi окуляри 
17.15, 19.00 Маршрутом змiн 
17.45 Цикл “Нашi тридцять” 
18.10 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
19.15 Правдоборцi 
19.30 “Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Лакмус 
19.45 “Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Четверта влада 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Життя пiслязавтра 
21.00 За покликом с 
21.15 Дiагноз: вiльнi 
21.30 Обличчя 
22.00 На згадку 
22.30 Д/ф “Мiж життям та 
смертю” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “Фокус Європи” 
10.00 “Highlight по-вiнницькi” 
10.30, 19.30 х/ф 
15.00 “Знаменитi гурмани” 
15.30 “Планета кiно” 
16.00 “Карнавали планети” 
16.30 “Пiд iншiм кутом” 
17.00 “Цiкавий свiт” 
18.30 “Постфактум” 
19.15 “Територiя рiшень” 
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ТЕАТР
ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Бременські музиканти
Музична казка про дружбу та любов
5.01, поч. о 12.00

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
5.01, поч. о 19.00

Попелюшка
Казковий мюзикл
6.01 та 8.01, поч. о 12.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя великої співачки
8.01, поч. о 19.00

Дюймовочка та Метелик
Розумна казка
9.01 та 15.01, поч. о 12.00

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

Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія
12.01, поч. о 19.00

У неділю рано зілля копала...
Романтична драма
13.01, поч. о 18.30

KVITKA
Пісня наяву й у снах
14.01, поч. о 18.30

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

Святковий ранок – 
«Новорічний бенкет пана Коцького»
Вистава 
«Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат»
7.01, поч. об 11.00 та 13.00

Святковий ранок – «Острів казок» 
Вистава «Хто розбудить сонечко?»
8.01, поч. об 11.00 та 13.00

Святковий ранок – 
«Новорічний бенкет пана Коцького» 
Вистава 
«Як Їжачок Новий рік зустрічав»
9.01, поч. об 11.00 та 13.00
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Оксана Муха 9 січня з різдвяним 
концертом
«Голос України» і наша «друга Квітка Цісик» 
співачка Оксана Муха запрошує на великий 
різдвяний концерт всю Вінницю! 9 січня о 19.00 у 
театрі ім. Садовського у виконанні Оксани Мухи, 
чий голос зачаровує феноменальною чистотою й 
потужною енергетикою, ви почуєте рідкісні коляди 
і щедрівки з усіх куточків України. Квитки – від 
200 грн. У онлайн можна розрахуватися коштами 
«єПідтримка». Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
«Магігранду», театру, Будинку офіцерів, філармо-
нії, «Універмагу», креативних просторів «Артинов» 
і «CHERDAK», магазинах «Мобі Дік», «Rock-n-Roll» 
(ТРЦ «Квартал») і «Aladdin» (у ТЦ «Plaza Park» і 
ТЦ «Barbara»). Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101-00-63, (093)101 00 63. 

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

Маестро заспіває всі найгарніші пісні, які визнані 
золотими хітами естради: «А липи цвітуть», «Душі 
криниця», «Місячне колесо», «Берег любові», «Якщо 
любиш – кохай», «Одна-єдина»… Це буде душевний 
і яскравий концерт народного артиста України і Її Ве-
личності Пісні. Квитки - від 230 грн. У онлайн можна 
розрахуватися коштами «єПідтримка». Купуйте на 
сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Магігранду», «Універмагу», філармонії, «Мобі Дік». 

Комедія «Граємо у 
дурня» із зірковими 
акторами
22 лютого о 20.00 у театрі 
ім. Садовського море 
задоволення всім подарує 
прем’єра легендарної 
комедії «Граємо у дурня» 

за участю улюблених акторів: Сергія Калантая, 
Дмитра Лалєнкова, Олександра Ігнатуші, Валерія 
Астахова і Христини Синельник.  Буде дуже смішно 
і цікаво! Квитки – від 180 грн. У онлайн можете 
розрахуватися коштами «єПідтримка»! Купуйте на 
сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Магігранду», «Універмагу», «Мобі Дік», магазинах 
«Rock-n-Roll» (ТРЦ «Квартал») та «Aladdin» (у ТЦ 
«Plaza Park» і ТЦ «Barbara»). Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63, (093)101 00 63.

Комедія «Ніч перед Різдвом» 19 січня
Феєрія казкового Різдва з його неймовірними 
дивами чекає Вінницю 19 січня о 20.00 у Будинку 
офіцерів під час єдиного показу наймасштабнішої 
постановки усіма улюбленої повісті Гоголя «Ніч 
перед Різдвом» знаменитого Чернігівського театру 
ім. Т. Шевченка. На сцені буде понад 30 артистів, 
яскравий вертеп, шикарні костюми, гумор, сучасна 
етно-музика, колядки і вражаючі танцювальні по-
становки з трюками! Квитки – від 190 грн. У онлайн 
можна розрахуватися коштами «єПідтримка». 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, «Магі-
гранду», «Універмагу», «Мобі Дік», магазинах «Rock-
n-Roll» (ТРЦ «Квартал») і «Aladdin» (у ТЦ «Plaza 
Park» і ТЦ «Barbara»), Будинку офіцерів, філармонії. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63, 
(093)101 00 63.

Хор Верьовки. 
«Пісні та танці 
народів світу»
Танці і пісні світу Вінниця 
побачить 26 лютого о 
19.00 у Будинку офіцерів 
на концерті легендарного 
Хору імені Верьовки! Гран-

діозна концертна програма «Пісні та танці народів 
світу» - це фантастична феєрія, яку варто побачити 
кожному. Квитки – від 190 грн. У онлайн можете 
розрахуватися коштами «єПідтримка»! Купуйте на 
сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Магігранду», «Універмагу», «Мобі Дік», магазинах 
«Rock-n-Roll» (ТРЦ «Квартал») та «Aladdin» (у ТЦ 
«Plaza Park» і ТЦ «Barbara»). Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63, (093)101 00 63.

Єгор Грушин із 
презентацією 
нового альбому
Свій новий альбом «In 
Time» зірка української 
неокласики, піаніст-
віртуоз Єгор Грушин 
презентує у Вінниці на 

великому концерті 7 березня о 19.00 у театрі ім. 
Садовського. Альбоми Єгора Грушина слуха-
ють мільйони людей у всьому світі, а концерти 
гарантовано збирають аншлаги. Його музика не 
залишає байдужих! Квитки – від 180 грн. У онлайн 
можете розрахуватися коштами «єПідтримка»! 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», 
Будинку офіцерів, театру, «Універмагу», «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63, 
(093)101 00 63.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Людина-павук: 
Додому шляху нема
Екшн
5.01, поч. о 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30, 22.30, 23.00
З 6.01 довідка за тел. (096)0035050

Матриця: Воскресіння
Екшн. 5.01, поч. о 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 23.20
З 6.01 довідка за тел. (096)0035050

Дуже поганий татусь
Комедія. 5.01, поч. о 16.30
З 6.01 довідка за тел. (096)0035050

Співай 2
Анімація. 5.01, поч. о 9.00, 10.30, 12.50, 13.30, 
15.10, 17.30, 18.00, 19.50, 22.10
З 6.01 довідка за тел. (096)0035050

Ейфель
Драма. 5.01, поч. о 14.10
З 6.01 довідка за тел. (096)0035050
 
Великий червоний пес Кліффорд
Пригоди. 5.01, поч. о 10.10, 11.20, 12.20, 14.30, 
15.50, 16.40, 18.50, 20.20, 21.00
З 6.01 довідка за тел. (096)0035050

Реальне кохання
Комедія. 5.01, поч. о 20.40
З 6.01 довідка за тел. (096)0035050

Зірки за обміном
Комедія. 5.01, поч. о 10.10, 12.10, 18.40, 23.10
З 6.01 довідка за тел. (096)0035050

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

Зірки за обміном
Комедія. 5.01, поч. о 10.00, 16.00, 20.20
6.01-12.01, поч. о 16.00, 20.00
 
Великий червоний пес Кліффорд
Пригоди. 5.01, поч. о 14.00
6.01-12.01, поч. о 10.00, 18.00
 
Співай 2
Анімація. 5.01, поч. о 12.00
6.01-12.01, поч. о 12.00, 14.00
 
Матриця: Воскресіння
5.01, поч. о 17.40

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

КІНО

В парку Динозаврів розпочався сезон 
зимових розваг
Парк Динозаврів підготував для всіх відвідувачів 
новорічні розваги, фантастичних істот і шалені при-
годи. Вас чекають: тварини подільського зоопарку, 
будинок святого Миколая, сноутюбінгова гірка, парк 
живих динозаврів, динолабіринт, дитячий глінтвейн. 

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

Садиба Подільського чарівника 
Юні гості Подільського чарівника зможуть:
 подивитися на звірів у Вінницькому зоопарку;
 стати учасниками святкового дійства з феями та 
казковими героями;
можна буде прогулятись Алеєю Зодіаку й Галяви-
ною Дванадцяти Місяців;
сфотографуватись у спеціальній фотозоні «Сани з 
оленем» та на майданчику з чарівною парасолькою 
та багато іншого.
Садиба Подільського чарівника буде відкритою для 

відвідувачів щоденно до 19 січня включно.
Замовити екскурсію до Садиби Подільського чарів-
ника та взяти участь у святковій програмі можна за 
телефоном (068) 16-06-204. Садиба розташована 
на території Подільського зоопарку, за адресою: м. 
Вінниця, вулиця Зулінського, 9.
Зоопарк працює з 9 до 17 години, без вихідних.
Вартість вхідного квитка:
для дорослих – 70 гривень,
для учнів/студентів – 30 гривень,
для дітей від 3 до 6 років – 10 гривень,
для дітей до 3 років – вхід безкоштовний.

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

ДІТЯМДІТЯМ
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 5 – 11 СІЧНЯ

ОВЕН 
Вам може зустрітися людина, 
яка вас дуже зацікавить. У су-
боту у вас з'явиться чудовий 
шанс підкорити неприступну 
фортецю, щоправда, утрима-
ти цю перемогу буде не так 
просто.

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня удача супрово-
джуватиме тих, хто не соро-
миться мати трохи безглуз-
дий вигляд, і не приховува-
тиме своїх почуттів. Не бійте-
ся освідчитися у коханні, це ж 
не злочин.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня ви будете милі 
і романтичні, постійно опи-
нятиметеся в центрі уваги. 
Випромінюючи енергію, 
життєлюбність і чарівність, ви 
користуєтеся карколомним 
успіхом у протилежної статі.

РАК 
Тиждень буде вдалим для 
нового знайомства. У неділю 
будьте м'якшими, щоб уник-
нути конфліктної ситуації.

ЛЕВ 
Майже весь тиждень до-
ведеться провести на самоті, 
але в цьому немає нічого 
прикрого. Цей тиждень до-
зволить вам багато про що 
подумати і добре відпочити. 

ДІВА 
Настав час усамітнитися, 
хоча б ненадовго, і розі-
братися у своїх думках та 
почуттях. Не вимагайте від 
коханої людини більше, ніж 
вона може або хоче дати.

ТЕРЕЗИ 
Ви нарешті встановили рівно-
вагу у ваших стосунках, вас 
можна привітати. Конфлікти 
та непорозуміння залиши-
лися позаду, і зараз час для 
романтичних побачень.

СКОРПІОН 
Ви маєте чудовий вигляд і 
дуже привабливі. Ви опини-
теся у вирі пристрастей і лю-
бовних переживань, тільки 
розберіться у своїх захоплен-
нях. Слухайте своє серце.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви можете перейматися, 
виявивши, що розмовляєте 
з коханою людиною різними 
мовами. Але треба зрозуміти 
одне одного та знайти розум-
ний компроміс.

КОЗЕРІГ 
Доля може поставити перед 
вами відповідальний вибір, 
змушуючи вирішувати, на-
скільки дорогі вам стосунки з 
коханою людиною.

ВОДОЛІЙ 
Давно забуте кохання може 
знову дати себе знати і по-
рушити ваш спокій, дійте ви-
важено і обережно. Вихідні 
будуть сповнені приємних 
зустрічей та ніжних сюрп-
ризів.

РИБИ 
Гармонію у стосунках вашої 
пари зірки обіцяють просто 
рідкісну. Однак вам буде 
важко всидіти на місці. На-
магайтеся стримувати своє 
прагнення незалежності, 
інакше ви її отримаєте.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— Як завжди, дове-
деться поговорити 
не про саме питан-
ня, а про його суть. 

Поставимо питання: а звідки вза-
галі береться необхідність в іншій 
людині? Вся справа в тому, що 
кожна людина має певні потре-
би. Хтось із ними справляється 
сяк-так, хтось дуже навіть добре. 
Якщо дуже коротко, то основні 
потреби у стосунках такі: свобо-
да від претензій, забезпечений 
побут (добра турбота), безпе-
ка (у т. ч. захист від «зради»), 
якісний та кількісний секс, ма-
теріальні блага (та їх джерело),   
підтримка самооцінки (гордість, 
почуття власної значущості).
Кожен має свою ієрархію. На пер-
шому місці у когось може бути 
безпека, у когось побут, у когось 
секс. Найцікавіше починається 
під час пошуку партнера. Зга-
дайте стан, коли у вас не було 

партнера, а ви дуже хотіли 
стосунків. Приємно? Не дуже. 
У психології це відчуття нази-
вається «фрустрація». І в цьому 
відчутті ми починаємо шукати 
людину, яка, на нашу думку, за-
криє наші потреби. Я наголошую, 
тільки на нашу думку! Абсолютно 
не факт, що людина це дасть. І 
далі в голові у деяких людей 
з'являється помилка: вони почи-
нають вважати, що обрана ними 
людина може зробити їх щас-
ливими (так, стати половинкою) 
тобто закриє потрібні потреби. 
«А якщо все ще не дає, значить 
мало прошу», — думають вони. 
Таким чином можна битися 
об стінку кілька тижнів, місяців, 
років, не тільки не отримуючи 
бажаного, а й втрачаючи час, 
друзів, і здоровий глузд. Тому, 
якщо ви відловили себе на думці 
«Тільки він зробить мене щас-
ливою людиною!», задумайтеся, 
чи це так? Хто відповідає за ваше 
щастя: людина, яка вами навіть 
не дорожить, чи ви самі?

Коментар експерта

КУДИ МОЖНА ДОКОТИТИСЬ 
У ПОШУКАХ «ПОЛОВИНКИ»
Перевіримо?  Десь на білому світі 
є той чи та, що призначені долею. 
Теорії двох половинок одного цілого 
настільки живі в душах чоловіків і жінок, 
що не помічаючи чужої байдужості, 
очевидної для інших, вони зливають 
себе, своїх близьких, своє життя 
не зрозуміло куди і кому

ТОП-5 станів на шляху до «кохання»

Самокопання. Якщо щось не вихо-
дить — потрібно шукати причини у собі. 
Правда? Звісно так. І ти будеш шукати, 
копати, розгрібати і обов'язково щось 
знайдеш. Ти не дуже гарний, стрункий, 
успішний у професії, у тебе немає пре-
стижного авто та друзів, немає творчого 
та модного хобі. Коротше, купа варіан-

тів, куди можна розвиватися, щоб потім всі ці досягнення скласти до ніг 
«коханої», сподіваючись на почуття у відповідь. І ти починаєш само-
вдосконалюватись (що насправді здорово). Ти станеш еталоном сучасної 
людини — але не ідеалом для неї. Причина банальна — саме цій людині 
ти не потрібен — жодний, навіть супер досконалий.

Енергетичний злив. Нероздільно за-
коханий часто використовує маніпуляції, 
щоб розпалити вогонь кохання в грудях 
«холодного товариша». А у результа-
ті сам себе розпалює та знеструмлює. 
Наприклад, спочатку ти даєш людині 
«свободу», не миготиш перед очима 
(раптом скучить). Нічого? Підходиш 

ближче. Заповзаєш на коліна. Потім у душу. «Давай не будемо бачити-
ся якийсь час», «Просто кави і побалакати», «Чому б нам не зайнятися 
сексом?» Просто сексом. Людина буде відповідати тобі якоюсь там вза-
ємністю, саме «якоюсь там», а не тією, яка б тебе влаштувала. Зрештою, 
ти підеш на нове коло. Потім ще. Потім… Ну, ти зрозумів.

Соціальний вакуум. Якщо людина 
тобі друг, вона не зможе нескінченно 
дивитися на те, як ти самокатуєшся. 
Спочатку, звичайно, трохи підгодує 
твою самооцінку, або що там від неї 
залишилося, сподіваннями на краще: 
«Він просто людина така», «Нічого, у всіх 
бувають періоди охолодження», «Може 

проблеми у людини, не до кохання їй». Але рано чи пізно скаже сувору 
правду: «Слухай, та плюнь ти. Забий. Іди далі», «Тебе не люблять, ти 
не потрібен». І перші рази, коли ти чутимеш подібне від близьких, ти 
напевно станеш впадати в лють і заперечення. Якщо затримаєшся в цій 
історії надовго, довкола тебе не залишиться тих, кому реально не начхати 
на те, що ти робиш із собою та власним життям.

Під плінтусом. Кожен, кого хоч раз 
кохали відчайдушно і без відповіді, 
знає, яка це спокуса дозволити людині 
погрітися біля себе. Ну, а що тут тако-
го? Ті, що люблять зазвичай ні на чому 
не наполягають. Вони дуже зручні. Вони 
самі буквально напрошуються на те, 
щоб їх використали. Іноді так прямо й 
кажуть: «Мені просто потрібно бути по-

руч з тобою». І якби той, хто кохає, подумав головою, чому після таких 
довгоочікуваних зустрічей він повертається додому спустошеним, він, 
можливо, щось та й зрозумів про справжнє розташування сил. Але про-
блема в тому, що ті, хто кохає, головою не думають.

Вічне очікування. Коли людина на-
думає зателефонувати. Зустрітися. 
Відповісти на твою ласку чимось сут-
тєвішими, ніж «Ой, як мило». Хоч якось 
позначити статус та вектор розвитку 
ваших стосунків. І цей самий «режим 
очікування» — підла обманка. Усеред-
ині тебе киплять пристрасті та думки, 
руйнуються і наново відбудовуються цілі 
світи, і це створює хибну ілюзію, що ти 

живеш повним життям. Але насправді ти завмер, зупинився, а життя з 
усіма його чарівними можливостями, кльовими зустрічами та історіями 
проходить повз.

ЄВА ТОПЛЕСС

Áóâàº òàê, ùî çóñòð³ëèñÿ î÷èìà 
äâîº ëþäåé, ùîñü (íàïåâíî, ³ñ-
êðà) ïðîá³ãëî ì³æ íèìè, ïðèéøëî 
îñÿÿííÿ — ìîÿ ëþäèíà, ³ äàâàé 
âîíè æèòè ïîæèâàòè äî çîëîòîãî 
âåñ³ëëÿ. Òàê ñïðàâä³ áóâàº, äóæå 
ð³äêî, ùîïðàâäà, ÿê âèíÿòîê. Àëå 
çäîðîâà äóìêà, ùî íà ïîðîæíüî-
ìó ì³ñö³ âåëèêå êîõàííÿ äî òðóíè 
íàâðÿä ÷è äåñü â³çüìåòüñÿ, íàì 
íà äóìêó â ïðèíöèï³ íå ñïàäàº. 
Ùî òàêå êîõàííÿ ìàº âèðîñòè: 
ñïî÷àòêó ìàº ç'ÿâèòèñÿ âçàºìíà 
ïðèÿçíü, çáëèæåííÿ, çàêîõàííÿ 
(àáî ÿê öå íàçâàòè). Ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ ÿêîãîñü ÷àñó (òðèâàëîãî) 
ëþäè ïîæèëè ðàçîì, ïðèòåðëè-
ñÿ îäíå äî îäíîãî ³ âèçíàëè òîé 
ôàêò, ùî äàë³ ò³ëüêè âäâîõ — òîä³ 
ç'ÿâëÿºòüñÿ êîõàííÿ ³ âèõîäÿòü 
ïîëîâèíêè.

Àëå ìè ðîáèìî âèñíîâêè, ùî 
ðàç «áóâàº» — îòæå, ìàº áóòè. 
Íó ³ øóêàºìî ïîëîâèíêè, ã³ðøå 
òîãî, ïðèçíà÷àºìî íèìè êîæíî-

ãî, êîìó «ïîùàñòèëî» íàì ñïî-
äîáàòèñÿ. Ðîç÷àðîâóºìîñÿ, çâè-
÷àéíî, ³ ðîáèìî ñóïåð ïðàâèëü-
íèé âèñíîâîê — íå ïîëîâèíêà 
çíà÷èòü, òðåáà øóêàòè äàë³. ² öå 
ùå íå íàéã³ðøèé âàð³àíò. 

Ñóìí³ø³ ³ñòîð³¿ òðàïëÿþòüñÿ, 
êîëè ìè âïåâíåí³, ùî çóñòð³ëè 
òîãî ñàìîãî ïàðòíåðà, â³í, ùî-
ïðàâäà, ïîêè ùî íå â³ðèòü ñâîº-
ìó ùàñòþ, éîìó òðåáà ïîÿñíèòè, 
äîâåñòè, ïåðåêîíàòè çðåøòîþ. 
Òà é ï³øëà ðîáîòà íàä ñòîñóíêà-
ìè. Ñàìîâäîñêîíàëþºøñÿ âäåíü 
³ âíî÷³, áà÷èø – í³, íå äîòÿãóþ. 
² çíîâó â á³é – òðåí³íãè îñî-
áèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ, êóðñè àí-
ãë³éñüêî¿ òà ñóàõ³ë³, îðàòîðñüêî¿ 
ìàéñòåðíîñò³, ï³êàïà òà ñïîêóñè. 
Çðîçóì³ëî, ùî âèòðà÷àòè âåëè-
êèé ÷è äóæå ïåð³îä ñâîãî æèò-
òÿ íà «ïîëîâèíêó», öå îñîáèñòà 
ñïðàâà êîæíîãî. Àëå õî÷åòüñÿ 
ïîïåðåäèòè, ç ÷èì îáîâ'ÿçêîâî 
ç³òêíåòüñÿ ëþäèíà, äîëàþ÷è âè-
áî¿íè íà øëÿõó äî îñîáèñòîãî 
ùàñòÿ.
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КОНКУРС ФОТО «МІС RIA»

***
З дівчинкою трьох років говорять 
на тему прийдешнього Нового 
року.
Мама:
— А хто приходить на Новий рік? Із 
подарунками?
Дівчинка:
— Дід Молоз!
Мама:
— Чудово. А ще хто з ним 
приходить?
Дівчинка мовчить.
Мама:
— Ну ти ж знаєш! Згадуй! Така, з 
косою.
Дівчинка:
— …Шмелть?

***
Непитущі, господарські, віддані, 
турботливі, працьовиті чоловіки — 
це як уссурійські тигри! Начебто є, 
а ніхто не бачив…

***
— Що спільного між кухарем і 
лікарем?
— Якщо обидва добре працюють, 
то їх клієнти поправляються.

***
Немає такої нісенітниці або навіть 
повної нісенітниці, яку не можна 
було б видати за китайську 
мудрість.

***
— Офіціанте, всім шампанського 
за мій рахунок!
— Але ви тут один.
— Я знаю…

***
— У мене вкрали гаманець, 
черевики і паспорт.
— А в поліцію ходив?
— Ходив. Не вони…

***
— Опишіть свою зовнішність…
— Звикнути можна!

***
Якщо в суперечці з дівчиною ти 
озброєний лише логікою, фактами 
та здоровим глуздом, у тебе немає 
шансів.

***
Якщо в робочому дні 8 годин, 
в годині 60 хвилин, а в хвилині 

60 секунд, то можна дорахувати 
до 28 800 і йти додому…

***
— Щоб пам'ятати про чоловіка, 
я ношу з собою завжди його 
картку…
— Дай подивитися на нього.
— Це кредитна картка.

***
— Трясця, не збагну, як пояснити 
чоловікові, де я ніч провела…
— А ти не пояснюй, нехай сам 
голову ламає…
— Чию?!

***
Проблема більшості людей 
в тому, що при довгостроковому 
плануванні вони занадто 
покладаються на апокаліпсис.

***
— Що дає новорічна ялинка 
людям?
— Блаженне відчуття вільного 
простору, після того, як її викинув!

***
Дівчина–перукар стриже 
молодого чоловіка і питає:
— У вас теща є?
— Так.
Вона знову:
— У вас теща є?
— Я ж казав, так.
Через кілька хвилин знову:
— У вас теща є?
— Ну є, є… А що таке?
— Та нічого, просто, коли запитую 
про тещу, у вас волосся дибки 
стає — так стригти краще!

***
Важко робити бізнес 
індивідуальним приватним 
підприємцям…
Бухгалтер — ти. 
Прибиральник — ти. 
Продавець — ти. 
Вантажник, який забухав і 
не вийшов на роботу, підставивши 
всю компанію, — ти.

***
Сьогодні бачила, як наш 
православний батюшка побився 
зі свідками Єгови. Переміг 
батюшка… Кадило — це вам 
не брошурки!

АНЕКДОТИ

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA» НА:

Олександра, 16 років
Я займаюся веб-дизайном, працюю на 
фрілансі. Мрію жити у всіх куточках світу і 
створити щось, 
що допоможе нашому 
світу))
Люблю спілкуватися 
з цікавими людьми, люблю
робити все в останній момент)
Я людина наполеглива, проста 
і цілеспрямована, можу легко 
знайти підхід до людей.

ФОТОСТУДІЯ 
«INDIGO»

• Творчі фотосесії
• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

ОВЕН 
Ви можете стати чудовим 
організатором святкових 
вечірок. Не говоріть зайвого і 
пам'ятайте, що лаконічність – 
сестра таланту. Різдво бажано 
відзначити у вузькому сімей-
ному колі. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Якщо ви схильні до ризико-
ваних дій, можете заздалегідь 
приготуватися до поразки. 
Вас може підбадьорити нова 
і дуже цікава ідея, все за-
думане здійсниться завдяки 
допомозі друзів та близьких. 

БЛИЗНЮКИ 
Вам не доведеться боротися 
за своє щастя, воно саме по-
стукає у ваші двері. Вас чекає 
приємна подорож, цікаве 
спілкування та яскраві миті. 

РАК 
Цього тижня вам можуть зна-
добитися спокій, тактовність 
та витримка. Займіться на-
лагодженням нових зв'язків 
та контактів. Дійте самі, на 
свій страх та ризик. Уникайте 
різких життєвих змін.

ЛЕВ 
Не слід поспішати з висновка-
ми і, тим більше, з рішення-
ми, хоч би якою зрозумілою 
вам здавалася ситуація. 
Прислухайтеся до голосу своєї 
інтуїції, вона підкаже правиль-
ну ідею, але не втілюйте її в 
життя раніше п'ятниці.

ДІВА 
Початі в середу справи 
вдадуться, особливий успіх 
принесуть зусилля в інтелек-
туальній сфері та роботі з 
інформаційними потоками. 
Не тримайте зла і будьте 
великодушні. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня добре б ясно 
бачити мету, якої ви прагнете. 
Метання та сумніви завадять 
вам досягти її. Ви можете 
вирішити свої проблеми самі, 
і почати тут потрібно з того, 
щоб, принаймні, не створю-
вати зайвих проблем іншим.

СКОРПІОН 
Будьте наполегливими – це 
ключ до успіху. Цього тижня 
успішною буде боротьба зі 
шкідливими звичками: ви не 
лише впораєтеся з ними, а й 
допоможете іншим. 

СТРІЛЕЦЬ 
Імовірні незначні конфлікти 
в сім'ї, але  побачивши свої 
помилки і виправивши їх, 
ви тільки виграєте і станете 
ближчими. Субота підходить 
для відпочинку на природі 
або лижної прогулянки.

КОЗЕРІГ 
Намагайтеся уникати кон-
фліктів та суперечок у сім'ї. 
Друга половина тижня буде 
сприятлива для творчих 
планів та задумів. 
 
ВОДОЛІЙ 
Не відмовляйтеся від допо-
моги друзів, але не варто 
форсувати події. Зараз вам 
потрібні прямота та щирість, 
не варто мовчати та прихову-
вати те, що вас хвилює.

РИБИ 
Ви можете надто захопитися 
побудовою стратегічних пла-
нів, краще зайнятися вирі-
шенням нагальних проблем. 
Тиждень буде повний подій 
та зустрічей, переконайтеся, 
що вас розуміють правильно.

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» 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

ТО «МІС RIA»
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