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КОГО БЕРУТЬ НА СЛУЖБУ?
 З першого січня у

нашій державі розпочате
розгортання сил
територіальної оборони. Така
вимога закону «Про основи
національного спротиву»
 В області буде бригада і
сім батальйонів тероборони.
Хто може служити? Куди
звертатися для підписання
контракту? Скільки
с.4
платитимуть?
РЕКЛАМА

504957

504657

504654

504366
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ЩО БУДЕ З ПЕРЕХРЕСТЯМ
БІЛЯ АВТОВОКЗАЛУ

ДУМКА
ВОЛОДИМИР
ГЕВКО
БЛОГЕР

Ще трясе
Êîæí³ âåëèê³ ñâÿòà — ÿê
ìàëåíüêà ñìåðòü.
Ìè ³äåìî íà íèõ ç ïðèõîâàíîþ íàä³ºþ, ùî âîíè
òðèâàòèìóòü â³÷íî ³ ÷àñ íàðåøò³ ïîðâåòüñÿ. Ùî ôðàçà
«ï³ñëÿ ñâÿò» íàñïðàâä³ îçíà÷àº «í³êîëè». Ùî öåé òèæäåíü ðîçòÿãíåòüñÿ íà ð³ê,
÷àñ çóïèíèòüñÿ âçàãàë³, ³
âñå, ùî ðóõàºòüñÿ — çíåðóõîì³º, ÿê ó ôàíòàñòè÷íèõ
ô³ëüìàõ.
Ïåðåä ñâÿòàìè ìè í³êîëè
íå äóìàºìî ïðî òå, ùî áóäå
ï³ñëÿ íèõ. Òîìó òàê ëåãêî
òðàòèìî îñòàíí³ ãðîø³ ³ äîçâîëÿºìî ñîá³ óñ³ ðîçâàãè òà
äåë³êàòåñè, íà ÿê³ ñêíàðèëè
ïðîòÿãîì ðîêó.
Ïî ñâÿòàõ ìè ïî÷óâàºìîñü, ÿê ãóëüâ³ñè, êîòðèõ
âèïõàëè ç òåïëîãî çàòèøíîãî ãåíäåëèêà ó ¿äêó ìîðîçíó
í³÷. Çà íàìè çàêðèòî äâåð³,
ïðîñèòèñü íàçàä — ìàðí³
íàä³¿, áî ìîæíà âõîïèòè
â³ä îõîðîíöÿ ³, çðåøòîþ,
íàðâàòèñü íà ðàõóíîê çà ïîáèòèé ïîñóä ³ òîìó òåïåð
ò³ëüêè âïåðåä. Ìè ñòî¿ìî
ïåðåä ïîðîæíüîþ í³÷íîþ
âóëèöåþ, çà ñïèíîþ øå
òðîõè ïàøèòü òåïëî ìèíóëèõ ñâÿò, àëå ñòîÿòè íà ì³ñö³ íå âèõ³ä — òðà’ éòè äàë³.
Êàæóòü, ó òàê³ ìîìåíòè
ïî÷èíàºòüñÿ åï³äåì³ÿ äåïðåñ³é, áî òðåáà çíîâó ñîá³
ïðèäóìàòè íàùî æèòè äàë³.
Øóêàòè íîâ³ ö³ë³ àáî íàíîâî ðîçãëÿäàòè ñòàð³. Áî
íàì çàâæäè êîí÷å íåîáõ³äíî áà÷èòè âîãíèê ñåðåä
ë³ñó, ïðîòèëåæíèé áåðåã ³
îð³ºíòèð.
Êîæí³ âåëèê³ ñâÿòà — ÿê
òóðáóëåíòí³ñòü, ïîâ³òðÿíà
ÿìà, â êîòðó ïîòðàïëÿþòü
íàø³ ë³òàêè. Òðîõè òðÿñå,
òðîõè ñìîê÷å â ÿìö³, ïóëüñ
çàâìèðàº, àëå çà ìèòü çíîâó
âñå íàëàãîäæóºòüñÿ.
Ëåòèìî äàë³.

Прибрати затори  Змінити
організацію дорожнього руху
планують на в’їзді до Вінниці
на Барському шосе і біля майбутнього
МакДональдсу на Хмельницькому шосе.
Проектувальникам готові заплатити за цю
роботу 185 тисяч гривень. Розповідаємо,
які завдання дадуть підряднику та про
те, що цікавого знайшли у документації
до тендера
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Íà Çàõ³äíîìó àâòîâîêçàë³ º ïðîáëåìè ç
âè¿çäîì-â’¿çäîì ó ì³ñòî. Òÿãíó÷êè óòâîðþþòüñÿ â ãîäèíè-ï³ê ÿê
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå, òàê ³
íà Áàðñüêîìó. Ãîëîâíå çàâäàííÿ
äëÿ ìàéáóòíüîãî ï³äðÿäíèêà —
çàïðîïîíóâàòè ê³ëüêà âàð³àíò³â ðåîðãàí³çàö³¿ ðóõó â öüîìó
ì³ñö³ òà çìîäåëþâàòè òðàô³ê
íà êîìï’þòåð³, ùîá ïîò³ì âèçíà÷èòè íàéêðàùèé âàð³àíò.
Ïëþñ, ïðîåêòóâàëüíèêè îö³íÿòü íå ò³ëüêè ³íòåíñèâí³ñòü
àâòîìîá³ëüíîãî ðóõó, à é òðàô³ê
ï³øîõîä³â. Öå ïîòð³áíî, àáè ðîç³áðàòèñÿ, äå êðàùå ñòàâèòè ïåðåõîäè ç³ ñâ³òëîôîðàìè.
Ðîçðîáêà ³ì³òàö³¿ òðàô³êó
íà êîìï’þòåð³ ìàº âðàõóâàòè âèêîíàííÿ ïåâíèõ çàâäàíü. Ñåðåä
íèõ íîâà çàáóäîâà ñåëà ßêóøèíö³. Ïðîåêòóâàëüíèê ìàº âðàõóâàòè, ùî â ñóñ³äí³é ãðîìàä³ éäå
àêòèâíå æèòëîâå áóä³âíèöòâî.
Îòîæ âñ³ ö³ ëþäè ïî¿äóòü äî Â³ííèö³ ñàìå ÷åðåç ïåðåõðåñòÿ á³ëÿ
Çàõ³äíîãî àâòîâîêçàëó.
Äàë³ — ðóõ òðîëåéáóñ³â ç àâòîíîìíèì õîäîì âóë. Þçâèíñüêà —
Áàðñüêå øîñå — Çàõ³äíèé àâòî-

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

âîêçàë (ðîçâîðîò). Íàïðèê³íö³
ðîêó çàïóñòèëè òðîëåéáóñ äëÿ
æèòåë³â «Ïåðåìè÷êè», ÿêèé ³
òàê âæå ¿çäèòü Áàðñüêèì øîñå,
äî ïåðåõðåñòÿ ç Êåëåöüêîþ.
Ñóäÿ÷è ç öüîãî çàâäàííÿ, ìåð³ÿ ìàº íàì³ðè àáî ïðîäîâæèòè
íàÿâíèé ìàðøðóò ¹ 14 À, àáî
óòâîðèòè íîâèé òðîëåéáóñíèé
íàïðÿìîê, äëÿ ÿêîãî íå òðåáà
áóäóâàòè êîíòàêòíó ìåðåæó.
Òèì ïà÷å ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ ãîâîðèâ, ùî â ïëàíàõ íà 2022 ð³ê — ç³áðàòè ùå
äâà VinLine ç àâòîíîìíèì õîäîì.
Íàñòóïí³ òðè çàâäàííÿ, òàê ÷è
³íàêøå, ïîâ’ÿçàí³ ç íîâèì òîðãîâèì öåíòðîì «The Mall», ùî
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå: òóò
áóäå ðåñòîðàí ÌàêÄîíàëüäç,
ÿêèé âïëèâàòèìå íà òðàô³ê. Íàïðèêëàä, íà Þíîñò³ ÷àñòî ñòî¿òü
÷åðãà ç ìàøèí íà ÌàêÄðàéâ —
çàëåæíî â³ä ÷àñó äîáè âîíè çàéìàþòü â³ä 50 äî 150 ìåòð³â äîðîãè.
ßêùî íà Çàõ³äíîìó àâòîâîêçàë³
áóäå àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ, òî öå
áóäå ì³íóñ îäíà ñìóãà ðóõó. Òîæ
â³ä ïðîåêòóâàëüíèêà âèìàãàòèìóòü âàð³àíò «áåçáîë³ñíîãî» çà¿çäó íà ÌàêÄðàéâ, áåç âòðàòè
ïðîïóñêíî¿ çäàòíîñò³ ïåðåõðåñòÿ.
Íàñòóïíå çàâäàííÿ — ìîæëèâ³ñòü ïðî¿çäó àâòîìîá³ë³â âóëèöåþ Ìå÷í³êîâà ç âëàøòóâàííÿì

Це перехрестя вже ремонтували. Влітку 2019 року там
поставили напрямні острівці, зробили підвищений пішохідний
перехід та дещо змінили організацію руху
ñâ³òëîôîðíîãî îá’ºêòà íà âè¿çä³
äî Ëüâ³âñüêîãî øîñå. Ìå÷íèêîâà — öå íåâåëè÷êà âóëèöÿ, ÿêà
çíàõîäèòüñÿ çà The Mall. ² òàì
ïî ãðóíòîâö³ º âè¿çä íà Ëüâ³âñüêå
øîñå. ßêùî öþ âóëèöþ â³äðåìîíòóâàòè, òî ìîæíà îòðèìàòè
ïîâíîö³ííèé âè¿çä ç òîðãîâîãî
öåíòðó íà îá’¿çíó. Àáî íàâïàêè,
çðîáèòè òàê, ùîá ëþäè çà¿æäæàëè íà öþ âóëèöþ ç³ Ëüâ³âñüêîãî
øîñå, ùîá ïîòðàïèòè äî òîðãîâîãî öåíòðó. Ïðîåêòóâàëüíèê ìàº
çàïðîïîíóâàòè ê³ëüêà âàð³àíò³â
îïòèì³çàö³¿ ðóõó.

Ðåãóëüîâàíèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ÷åðåç Õìåëüíèöüêå øîñå
íà âè¿çä³ ç ì³ñòà. Â³ðîã³äíî öåé
ïåðåõ³ä ïîòð³áåí, àáè çðîáèòè
êîðîòêèé øëÿõ äî òîðãîâîãî
öåíòðó äëÿ ïàñàæèð³â òðàìâàÿ.
Íàðàç³ äëÿ öüîãî òðåáà ïåðåòíóòè
ñïî÷àòêó Áàðñüêå øîñå, à ïîò³ì
íà íåðåãóëüîâàíîìó ïåðåõîä³ ïåðåéòè Õìåëüíèöüêå øîñå.
Ïðîåêòóâàëüíèê ìàº ïðîàíàë³çóâàòè òðàô³ê òà çàïðîïîíóâàòè ðàö³îíàëüíå ð³øåííÿ. Òîìó
òî÷íîãî ì³ñöÿ, äå áóäå ïåðåõ³ä ç³
ñâ³òëîôîðîì, íàðàç³ íåìàº.

Яким буде дорожнє будівництво у 2022 році?
На останній сесії міськради
у 2021 році мер Вінниці Сергій
Моргунов зазначив, що у 2022 році
проведуть будівництво та комплексну реконструкцію 3,7 км доріг:
завершать реконструкцію Батозької, де вже повністю замінили всі
мережі, облаштували «корито»
для плит під трамвайні колії;
почнуть реконструкцію вулиці Пирогова (від Скалецького
до Малиновського, із заміною
трамвайних колій).
У планах на цей рік заасфальтувати 17 вулиць приватного
сектору по співфінансуванню з

мешканцями. А також — збудувати/реконструювати 6,1 км мереж
водопроводу та каналізації.
У 2022 році почнуть проектувати будівництво вантового
мосту, що через залізничні колії
з’єднає Тяжилів та Замостя. Попередньо обрахували вартість
цього об’єкта. І вона колосальна — 1 млрд 250 млн грн!
Як подолати затори на дорогах — вінницька мерія буде вирішувати спільно з німецькими
та швейцарськими фахівцями.
У 2022 році мають представити
напрацьований план дій.

У школах нове меню. Які продукти чи страви ви б додали у раціон учнів?

АЛЬОНА ТУПЧІЙ

ИННА НИКОЛЮК

ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

ANNA BUTROWSKA

АЛІНА ДАНИЛЮК-БЕНЕДА

Я ЗА таке харчування. В солодощах немає нічого корисного. А батьки, які скаржаться,
краще б привчали своїх дітей
до фруктів і правильної їжі.

Меню має насамперед подобатися дітям. Для цього
можна провести анкетування з батьками, запитавши, які
страви їхні діти полюбляють.

Як мінімум воно повинне бути
безкоштовним. Нечесно, коли
зеків країна годує і одягає, а
школярі повинні купувати собі
обіди.

Якби ж давали і справді хорошу продукцію (м’ясо, риба,
птиця...), але в Україні все діє
за системою - тендер виграє
кум, або кум кума.

Діти не звикли до такого харчування. Якщо ось так відразу
забрати цукор та сіль, діти залишаться голодними.На все
потрібен час.
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МАЙНО ТРЬОХ ПАРКІВ КОШТУЄ
14,6 МЛН ГРН. ЧОМУ ТАК ДЕШЕВО?
Власність громади  Маєте 36 тисяч
гривень? То можете купити колесо огляду
в Центральному парку. За менше, ніж
дві тисячі — забрати Арку цього парку.
Такі ціни вказав виконком міськради,
для передачі комунального майна трьох
парків, трьох площ і набережної «Рошен».
Розбираємось, кому передали, навіщо і
звідки такі малі ціни на об’єкти
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Öåíòðàëüíèé
ïàðê, ïàðê Äðóæáè íàðîä³â, ïàðê
«Õ³ì³ê», ÿêèé âñå ùå ðåìîíòóþòü, — óñå öå áóëî ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ â³ííèöüêîãî «Çåëåíáóäó».
Âîñåíè 2021-ãî ì³ñüêà ðàäà âèð³øèëà ïåðåäàòè ìàéíî ïàðê³â
òà ùå ê³ëüêîõ ïëîù íà áàëàíñ
íîâîñòâîðåíîãî ÊÏ «Äèðåêö³ÿ
ïàðê³â òà äîçâ³ëëÿ».
À ÷îìó æ ìè çãàäóºìî ïðî öå
çàðàç? À òîìó, ùî íåùîäàâíî
â ð³øåííÿ ìåð³¿ âíåñëè çì³íè.
Ó íüîìó éäåòüñÿ, ùî ìàéíî ïàðê³â ³ ïëîù ó ñåðåäì³ñò³ êîøòóº
48,3 ìëí ãðí. Íàéö³êàâ³øå —
ó äåòàëÿõ: íàïðèêëàä, 27-ìåòðîâå êîëåñî îãëÿäó â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó îö³íèëè ó 36 òèñÿ÷
828 ãðèâåíü.
«МОЛОДІ ХЛОПЦІ ХОЧУТЬ
ЗРОБИТИ ВСЕ ПО-НОВОМУ»
— Ìè âæå òðè ì³ñÿö³ ìàºìî
íîâîãî óïðàâèòåëÿ, íîâå ð³øåííÿ — öå òàê, ïðàâêè. Óâåñü
ïåðñîíàë, ÿêèé îáñëóãîâóâàâ
Öåíòðàëüíèé ïàðê, ïðàöþº, ÿê
³ ïðàöþâàâ ðàí³øå. Ìè ïðîñòî
òåïåð íå ìàºìî â³äíîøåííÿ
äî «Â³ííèöÿçåëåíáóäó», — ñêàçàâ äèðåêòîð Öåíòðàëüíîãî ïàðêó
³ìåí³ Ëåîíòîâè÷à Þð³é Ïðèéìàê.
— Ó ðîáîò³ ùîñü çì³íèëîñÿ ÷åðåç íîâîãî óïðàâèòåëÿ? — ïèòàâ
æóðíàë³ñò.
— Ïðîéøëî ìàëî ÷àñó, ùîá
â³äáóëèñÿ ÿê³ñü ãëîáàëüí³ çì³íè. Àëå ð³çíèöÿ âæå â³ä÷óâàºòüñÿ: ìîëîä³ õëîïö³ õî÷óòü çðîáèòè
âñå ïî-íîâîìó, ìàþòü áàãàòî ïëàí³â. Óñå áóäå ðåàë³çîâóâàòèñÿ, àëå

íå øâèäêî, — â³äïîâ³â Ïðèéìàê.
×îìó æ ïåðåäàëè ìàéíî â³ä îäíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
äî ³íøîãî? Þð³é Ïðèéìàê â³äïîâ³â òàê, — «ùîá ïîêðàùèòè ðîáîòó». Éîãî êîëèøí³é íà÷àëüíèê,
äèðåêòîð «Â³ííèöÿçåëåíáóäó»
²ãîð Ëþáîâñüêèé â³äïîâ³â, ùî
«íå âíèêàâ ó öå ïèòàííÿ».
— Òîáòî, âàì ïîñòàâèëè çàâäàííÿ ïåðåäàòè ìàéíî ïàðê³â, ³ âè
éîãî ïðîñòî âèêîíàëè? — óòî÷íèâ
æóðíàë³ñò.
— Òàê òî÷íî, — êîðîòêî â³äïîâ³â ²ãîð Ëþáîâñüêèé.
ПРО МАЛІ ЦІНИ
ЗА АТРАКЦІОНИ
Îòîæ, ð³øåííÿ âèêîíêîìó
ì³ñüêðàäè ¹3242 â³ä 23 ãðóäíÿ —
öå óòî÷íåíèé ñïèñîê ìàéíà, ÿêèé
ïåðåäàþòü íà áàëàíñ «Äèðåêö³¿
ïàðê³â òà äîçâ³ëëÿ òåðãðîìàäè»
â³ä «Â³ííèöÿçåëåíáóäó».
Ó ñïèñîê âõîäÿòü ìàéíî Öåíòðàëüíîãî ïàðêó, ïàðêó Äðóæáè
íàðîä³â, ïàðêó «Õ³ì³ê», íàáåðåæíî¿
«Ðîøåí» (áåç ôîíòàíó), ïëîù³ ªâðîïåéñüêî¿, ïëîù³ «Ë³âåðïóëü» òà
îá’ºêòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ïëîù³
ç ïàì’ÿòíèêîì Òàðàñó Øåâ÷åíêó
(ïåðåä Êðàºçíàâ÷èì ìóçåºì).
Íàéö³êàâ³øîþ º âàðò³ñòü ïåâíèõ îá’ºêò³â: Àðêà Öåíòðàëüíîãî
ïàðêó êîøòóº 1 òèñÿ÷ó 805 ãðèâåíü, òîä³ ÿê ¿¿ ìàêåò, ùî ðîçì³ùåíèé íà òåðèòîð³¿ «Ì³í³-Â³ííèö³» òÿãíå íà 49 òèñÿ÷.
Óñ³ 201 ëàâêà, ùî ðîçòàøîâàí³ ó ïàðêó — 72 òèñÿ÷³ ãðèâåíü
çàãàëîì. Âåëèêå êîëåñî îãëÿäó
â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó îö³íèëè
ó 36 òèñÿ÷ 828 ãðèâåíü.
ßê òàê ìîæå áóòè, ùî êîëåñî
îãëÿäó êîøòóº $1 òèñÿ÷ó 300? Ç
öèì ïèòàííÿì çâåðíóëèñÿ äî ëþäèíè, ÿêà ñêëàäàëà òåêñò ð³øåííÿ

Çàìîâë. ¹ 220102

Hàêëàä 17 900

ЦІНА ОБ’ЄКТІВ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ПАРК

13,9

ПАРК ДРУЖБИ
НАРОДІВ

ПАРК
«ХІМІК»

608

41,7

млн грн

тис. грн

тис. грн

ЦІКАВІ ПОЗИЦІЇ:
 36,8 тис. грн велике
колесо огляду
 114 тис. грн Літній театр
 1,8 тис. грн вхідна група з Аркою на Гагаріна

ЦІКАВІ ПОЗИЦІЇ:
 162 тис. грн дитяче містечко
«Рошен»
 58 тис. грн майданчик для
вигулу собак
 37,5 тис. грн пляж з з/б плит

ЦІКАВІ ПОЗИЦІЇ:
 28,5 тис. грн вхідна арка
 8,1 тис. грн альтанка
 5,1 тис. грн фонтан

НАБЕРЕЖНА
«РОШЕН»

ПЛОЩА
«ЛІВЕРПУЛЬ»

27,9

млн грн
ЦІКАВІ ПОЗИЦІЇ:
 1 млн грн сидіння
 429 тис. грн атракціони
та гойдалки
 398 тис. грн ліхтарі

ПЛОЩА
ЄВРОПЕЙСЬКА

4

1,5

млн грн

млн грн

ЦІКАВІ ПОЗИЦІЇ:
 1,7 млн грн композиція
«The Beatles»
 1,6 млн грн мощення
плиткою
 78 тис. грн лавки

ЦІКАВІ ПОЗИЦІЇ:
 82,8 тис. грн
пам’ятник Артинову
 38,4 тис. грн фонтан
 10,8 тис. грн Меморіал Слави

ДЖЕРЕЛО: РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ №3242 ВІД 23.12.21

ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà ïàðê³â.
— Òàêà ìàëà ö³íà, áî ïåðåîö³íêà ìàéíà íå ïðîâîäèëàñÿ âæå
áàãàòî ðîê³â. Ìàéíî çàëèøàºòüñÿ
ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, âëàñíèêîì êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
º Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà, òîìó
ðîáèòè äîîö³íêó ïðîñòî íåìàº
ñåíñó. Öå æ áóäóòü âèòðàòè áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà ðîáîòó ô³ðì,
ùî ïðîâîäÿòü îö³íêó. ßêùî æ
ìîâà éäå ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³,
òîä³ ïîòð³áíà ïåðåîö³íêà äî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá’ºêò³â, — ïîÿñíèëà Í³íà Ïîë³ùóê, ãîëîâíèé
áóõãàëòåð â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî
îáë³êó òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïî-

äàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ ì³ñüêðàäè.
Ùîäî ³íøîãî ìàéíà,
òî ïàì’ÿòíèê Ãðèãîð³þ Àðòèíîâó á³ëÿ Âåæ³ îö³íåíèé ó 82 òèñÿ÷³
ãðèâåíü; êîìïîçèö³ÿ «The Beatles»
íà ïëîù³ Ë³âåðïóëü — 1,7 ìëí ãðí;
à ïëèòêà, ÿêîþ âèìîñòèëè ïëîùó
ïåðåä Êðàºçíàâ÷èì ìóçåºì, ìàëà
ïåðâ³ñíó âàðò³ñòü ïîíàä 1 ìëí ãðí.

Що відомо про «Дирекцію парків»
Новий управитель майна парків і
площ — не є прозорим комунальним підприємством. Контактів «Дирекції парків та дозвілля тергромади» немає на сайті міськради,
а ті номери, що є в реєстрах — належать колишній директорці КП
Галині Лисій.
— Я не знаю, чому мій номер досі
вказаний як контактний. Мені часто
дзвонять і питають про підприємство, відношення до якого я вже
не маю. Якщо вдасться зв’язатись —
попросіть керівництво видалити
мій номер телефону, — каже жур-

налісту пані Галина.
Що ж, власне, відомо про КП «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади»? Opendatabot дає
короткий звіт:
створено у 2013 році, на базі КП
«Вінницько-Хутірське» ВінницькоХутірської сільради;
нині засновником на 100% є Вінницька міська рада. Статутний
капітал — 10 тисяч гривень;
основний вид діяльності —
«93.21 Функціювання атракціонів
і тематичних парків»;
за 2020 рік комунальне підприєм-

ство заробило нуль гривень.
Комунальне підприємство витрачає
кошти бюджету, і в останні два місяці 2021-го провела 16 закупівель
на загальну суму 172 тисячі гривень, повідомляє clarity-project.info.
«Дирекція», зокрема, закуповувала електроенергію та її розподіл (98 тис. грн загалом); замовляла топографо-геодезичні роботи
(31,2 тис. грн) та юридичні консультації (17 тис. грн). Закупівля
чи ремонт атракціонів або ж іншого
майна для парків, — на це тендерів
у ProZorro немає.
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Захист території  З першого січня
у нашій державі розпочате розгортання
сил територіальної оборони. Така вимога
закону «Про основи національного
спротиву». В області буде бригада і
сім батальйонів тероборони. Хто може
служити? Куди звертатися для підписання
контракту? Скільки платитимуть?

Ï³äðîçä³ëè òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè ìàòèìóòü òðè
ñêëàäîâ³: â³éñüêîâó,
â³éñüêîâî-öèâ³ëüíó òà öèâ³ëüíó.
Ïðîñò³øå êàæó÷è, áóäå ñëóæáà
ÿê çà êîíòðàêòîì (íà ïîñò³éí³é
îñíîâ³ ³ â ðåçåðâ³), òàê ³ â ï³äðîçä³ëàõ äîáðîâîëüö³â ó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ (ñåëàõ, ñåëèùàõ òà
ì³ñòàõ). Ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ
ïðî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ
íèìè çáðî¿ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ çàâäàíü, çîêðåìà ìèñëèâñüêî¿, â ïåðøó ÷åðãó òèì,
ó êîãî âîíà âæå º.
Ðîç³áðàòèñÿ ç ïîäðîáèöÿìè
íîâèõ ôîðìóâàíü òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíà RIA ïîïðîñèëà
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
ç ïèòàíü îáîðîííî¿ ðîáîòè òà
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Þð³ÿ Ìåëüíèêà òà
êîìàíäèðà áðèãàäè òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
ï³äïîëêîâíèêà Þð³ÿ Ïàðàäþêà.

òåðîáîðîíè íå ïëàíóºòüñÿ íàïðàâëÿòèñÿ íà â³éíó. Ñï³âðîçìîâíèê ùå ðàç íàãîëîøóº: ¿õíº
áåçïîñåðåäíº çàâäàííÿ çàõèùàòè òåðèòîð³þ, ëþäåé, ÿê³ íà í³é
ïðîæèâàþòü, âàæëèâ³ îá’ºêòè
êðèòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òîùî.
— Çàãîíè òåðîáîðîíè óæå ôîðìóâàëèñÿ ó 2014 ðîö³, íà ïî÷àòêó
áîéîâèõ ä³é íà Äîíáàñ³, — íàãàäóþ ñï³âðîçìîâíèêó.
— Òîä³ íå áóëî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ öüîãî, — êàæå Þð³é
Ìåëüíèê. — Òîä³ öå áóëè äîáðîâîëüö³ ³ âîíè ñâîþ ñïðàâó çðîáèëè. ßêáè íå âîíè, âîðîã áóâ áè
íå ò³ëüêè íà òåðèòîð³¿ Ëóãàíñüêî¿
òà Äîíåöüêî¿ îáëàñòåé. Òåïåð çàêîíîäàâåöü ÷³òêî îêðåñëèâ ðîëü
³ ì³ñöå òàêî¿ ñòðóêòóðè ó çàõèñò³
êðà¿íè. Âèçíà÷åíî òàêîæ â³äïîâ³äàëüíèõ çà ðåàë³çàö³þ ïîëîæåíü
öüîãî âàæëèâîãî äîêóìåíòà.
Íà ð³âí³ ðàéîí³â — öå ãîëîâè
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, à íà ð³âí³
ÎÒÃ — ¿õí³ êåð³âíèêè. Âîíè ïåðñîíàëüíî â³äïîâ³äàþòü çà âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíó «Ïðî îñíîâè
íàö³îíàëüíîãî ñïðîòèâó».

НЕ ПУСТИТИ АГРЕСОРА
НА ПОРІГ
— Ñóòü íîâîãî äîêóìåíòà ïðîñòà ³ çðîçóì³ëà — îðãàí³çóâàòè
íàä³éíèé çàõèñò ñâîº¿ òåðèòîð³¿,
ÿêùî òî÷í³øå, çàõèñòèòè ñâ³é íàñåëåíèé ïóíêò, ñâîþ äîì³âêó,
ñâîþ ñ³ì’þ â³ä ìîæëèâî¿ àãðåñ³¿,
òîáòî íå ïóñòèòè âîðîãà íà ïîð³ã, — ãîâîðèòü Þð³é Ìåëüíèê.
Çà éîãî ñëîâàìè, ï³äðîçä³ëè

БРИГАДА І СІМ БАТАЛЬЙОНІВ
ßê ïîÿñíèâ ï³äïîëêîâíèê
Þð³é Ïàðàäþê, íà òåðèòîð³¿
îáëàñò³ ôîðìóºòüñÿ áðèãàäà òà
ñ³ì áàòàëüéîí³â ÒðÎ (â ì³ñò³ Â³ííèöÿ òà â³äïîâ³äíî ó êîæíîìó
ðàéîí³). Áðèãàäà òà áàòàëüéîíè
âõîäèòèìóòü ó ñòðóêòóðó Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.
Øòàá áðèãàäè ðîçòàøóþòü
â îáëàñíîìó öåíòð³, øòàáè áà-

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

òàëüéîí³â — íà òåðèòîð³¿ ðàéîí³â,
àëå íå îáîâ’ÿçêîâî â ðàéöåíòðàõ.
Ì³ñöÿ äèñëîêàö³¿ âæå âèçíà÷åí³.
Ïðåçåíòóâàëè ¿õ ï³ä ÷àñ íàðàäè ç
ãîëîâàìè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é
òà êåð³âíèêàìè ÎÒÃ.
Ïåðåâàæíî öå ì³ñöÿ, äå ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ðîçòàøîâóâàëèñÿ
â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè. ª òàêîæ é
³íø³ îá’ºêòè äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ÿê³ íàðàç³
íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ. Ùîïðàâäà,
çíà÷íà ÷àñòèíà òàêèõ ïðèì³ùåíü
ïîòðåáóº ðåìîíòó.
ПРО ГРАНИЧНИЙ ВІК, СТАТЬ І
ЗАРПЛАТУ
Áàòàëüéîíè òåðèòîð³àëüíî¿
îáîðîíè áóäóòü ñõîæ³ íà ìîòîï³õîòí³ ï³äðîçä³ëè. Ó ¿õíüîìó ðîçïîðÿäæåíí³ áóäå êîë³ñíà òåõí³êà
³ ñòð³ëåöüêà çáðîÿ. Âîíè äîïîìàãàòèìóòü îñíîâíèì ñèëàì ÇÑÓ

Ïåðåäáà÷åíî äâà âèäè
ñëóæáè ó áàòàëüéîíàõ:
íà ïîñò³éí³é îñíîâ³
³ â ðåçåðâ³. Â îáîõ
âèïàäêàõ îõî÷³
óêëàäàòèìóòü êîíòðàêò
îõîðîíÿòè âàæëèâ³ îá’ºêòè àáî
êîðäîí, ÷åðãóâàòè íà áëîêïîñòàõ, ïðîòèä³ÿòè äèâåðñàíòàì ÷è
³íøèì íåçàêîííèì ãðóïàì àãðåñîðà. Òàê ïîÿñíèâ ï³äïîëêîâíèê
Þð³é Ïàðàäþê.
Ïåðåäáà÷åíî äâà âèäè ñëóæáè
ó áàòàëüéîíàõ: íà ïîñò³éí³é îñíîâ³
³ â ðåçåðâ³. Â îáîõ âèïàäêàõ îõî÷³
óêëàäàòèìóòü êîíòðàêò. Ð³çíèöÿ
â òîìó, ùî êîíòðàêòíèêè íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ïðèõîäèòèìóòü
íà ñëóæáó â ÷àñòèíó ùîäåííî,
à ðåçåðâ³ñò³â âèêëèêàòèìóòü ó âèïàäêó óñêëàäíåííÿ ñèòóàö³¿ ó ïåð³îä çàãîñòðåííÿ â³éñüêîâî¿ ñèòóàö³¿.
ßê êàæå ï³äïîëêîâíèê, ó ÷àñ «×».
— Îô³öåðè óêëàäàþòü êîíòðàêò
íà ï’ÿòü ðîê³â, ñåðæàíòè, ñîëäàòè — íà òðè ðîêè, — óòî÷íþº ï³äïîëêîâíèê Ïàðàäþê. — Ñëóæáó
áóäóòü íåñòè ó áàòàëüéîí³, à ïðîæèâàòèìóòü âäîìà.

Чи дадуть добровольцям зброю?
Ще одна категорія тих, хто прийде в територіальну оборону, це
добровольчі загони, які створять
у селах, селищах, містах.
Рішення про їх формування прийматимуть територіальні громади
за погодженням з командуванням
місцевого батальйону і бригади.
Охочі вступити до них мають звертатися до керівників громад.
— Їх формування поки що не розпочато, — говорить Юрій Парадюк. — Кабмін ще має напрацювати
необхідні для цього документи, зо-

крема, положення, статут. Повторюю, що вони будуть створюватися
за погодженням з командуванням
місцевих батальйонів і так само підпорядковуватимуться їм.
— Чи будуть добровольцям надавати можливість на придбання зброї?
— З цього приводу точиться багато
розмов, але поки що чинним законодавством це не передбачено, — уточнює співрозмовник. —
Особиста мисливська зброя членів
добровольчих формувань може
бути застосована у разі необхіднос-

ті, залежно від ситуації, що складатиметься у конкретній ситуації.
На це має бути отримано дозвіл.
За словами співрозмовника,
у нього нема жодного сумніву,
що вдасться укомплектувати усі
підрозділи надійними кадрами.
Важливу роль відіграє патріотична
складова. «Коли йдеться про захист своєї території, своєї сім’ї, своїх
дітей, у більшості з нас, українців,
з’являються додаткові сили і воля
захищатися…», — зазначає Юрій
Парадюк.

ФОТО З САЙТУ АРМІЯINFO

У БАТАЛЬЙОНАХ ТЕРОБОРОНИ ЩЕ
ПОЛОВИНА ВАКАНТНИХ МІСЦЬ

Команда резервістів тероборони області. Восени 2021-го
вони перемогли у змаганні на кращий стрілецький взвод
Сухопутних військ

Коротко про комбрига
Підполковник Юрій Парадюк
(43 роки), командир бригади
територіальної оборони нашої
області, кадровий військовий.
Родом з Чернівецької області.
Закінчив Національну академію
прикордонних військ у Хмельницькому. Розпочинав службу
на посаді командира взводу. Командував ротою, батальйоном,
— ßêèé â³ê êîíòðàêòíèê³â?
— Â³ä 35 äî 60 ðîê³â äëÿ ñåðæàíò³â ³ ñîëäàò³â, — êàæå Þð³é Ïàðàäþê. — Äëÿ îô³öåð³â ïî÷àòêîâî¿
ìåæ³ â³êîâèõ îáìåæåíü íå âñòàíîâëåíî. Àëå ñòàðøå 60 ðîê³â
íà ñëóæáó íå áåðóòü. Ñòàòü íå ìàº
çíà÷åííÿ. Ó íàñ óæå º íà ñëóæá³
æ³íêè. Äëÿ òèõ, õòî ïåðåáóâàòèìå
â ðåçåðâ³, òàêîæ ïåðåäáà÷åíî îáìåæåííÿ ïî â³êó äî 60 ðîê³â.
Ùîá ï³äïèñàòè êîíòðàêò, íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ ó êîëèøí³ â³éñüêêîìàòè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ,
íèí³ öå òåðèòîð³àëüí³ Öåíòðè
êîìïëåêòóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿
ï³äòðèìêè. Òàì ç áàæàþ÷èìè
ñëóæèòè ïðîâåäóòü ñï³âáåñ³äó,
äàë³ ¿ì çàïðîïîíóþòü âàêàíòí³
ñïåö³àëüíîñò³ ó øòàòíîìó ðîçêëàä³. Ùå îäíà ñï³âáåñ³äà áóäå ó êîìàíäóâàíí³ áàòàëüéîíó. Íàðåøò³
çàêëþ÷íèé åòàï, öå ïðîõîäæåííÿ
â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿.
— Êîæíîãî ö³êàâèòü çàðïëàòà…
— Âîíà òàêà ñàìà, ÿê ó ä³þ÷èõ
â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ, — êàæå
Þð³é Ïàðàäþê. — Ó ñîëäàò³â
ïî÷àòêîâà çàðïëàòà 10–11 òèñÿ÷,
à â îô³öåð³â çàëåæíî â³ä âèñëóãè,
çâàííÿ ³ ò. ä. Çàïëàòÿòü òàêîæ ³
ðåçåðâ³ñòàì. Àëå öå áóäå ðàçîâà
ïëàòíÿ çà ð³ê. ¯¿ îòðèìàþòü ò³, õòî
ïðîéøîâ óñ³ ïåðåäáà÷åí³ íàâ÷àííÿ, çàíÿòòÿ ç ï³äãîòîâêè òîùî.
— ßêùî îô³öåð íèí³ ñëóæèòü

був начальником штабу полку і
заступником командира полку.
У 2014 році у складі дев’ятого
батальйону територіальної оборони нашої області виконував завдання у зоні АТО. Служив тоді
на посаді начальника штабу
батальйону. У 2018 році призначений командиром бригади
територіальної оборони області.
â ³íøîìó ðåã³îí³, àëå ìàº áàæàííÿ
ïåðåáðàòèñÿ íà ñëóæáó â ð³äíó îáëàñòü ó áàòàëüéîí òåðîáîðîíè, â³í
ìîæå öå çðîáèòè?
— Òàê. Êîìïëåêòóºìî ï³äðîçä³ëè ÿê ç òèõ, õòî íèí³ â çàïàñ³,
à òàêîæ ç òèõ, õòî ùå ïðîõîäèòü
ñëóæáó. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ â ÷àñòèíó, äå áàæàº ñëóæèòè â³éñüêîâèé, ä³çíàòèñÿ, ÷è º
òàì â³äïîâ³äíà ïîñàäà. ßêùî òàê,
éîìó äàþòü ëèñò íà ³ì’ÿ êîìàíäèðà ÷àñòèíè, äå ñëóæèòü. Ó íüîìó ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü
ïåðåâåäåííÿ ç îäí³º¿ ÷àñòèíè
â ³íøó. Â³éñüêîâèé ïèøå ðàïîðò
íà ïåðåâåäåííÿ. Óæå ìàºìî òàê³
ïðèêëàäè ïåðåõîäó â³éñüêîâèõ ç
îäíèõ ÷àñòèí äî áàòàëüéîí³â òåðîáîðîíè ó íàø³é îáëàñò³.
— Íàñê³ëüêè àêòèâíî â³äãóêóþòüñÿ áàæàþ÷³ ñëóæèòè ó ï³äðîçä³ëàõ òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè?
— Íàñïðàâä³ íàø³ ï³äðîçä³ëè
âæå áóëè óêîìïëåêòîâàí³ ðàí³øå, — ãîâîðèòü ï³äïîëêîâíèê Ïàðàäþê. — Òåïåð ìè ðîçøèðþºìî
øòàòíèé ðîçêëàä. Öå ðîáèòüñÿ
ó çâ’ÿçêó ³ç ïðèéíÿòòÿì çàêîíó
«Ïðî íàö³îíàëüíèé ñïðîòèâ».
Äîêóìåíòîì ïåðåäáà÷åíî çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ï³äðîçä³ë³â
òåðîáîðîíè.
Ìîæó ñêàçàòè, ùî êîæåí äåíü
äî íàñ çâåðòàþòüñÿ ò³, õòî ìàº
íàì³ð éòè íà ñëóæáó.
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НА УЗБЕРЕЖЖІ БУГУ ХОЧУТЬ
ЗРОБИТИ БАСЕЙНИ ТА СКВЕР
План змін  Закинутий пляж, що
на правому березі річки біля Київського
мосту, пропонують перетворити на зону
відпочинку з алеями, кафе і двома
басейнами. До 7 лютого триватиме
громадське обговорення плану
благоустрою цієї території. Що хочуть
зробити, чи є виконавець і як надіслати
свої пропозиції та зауваження?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ó ìåð³¿ çàïðîïîíóâàëè ïëàí
çì³í ÷àñòèíè ïëÿæó Êóìáàðè. Íà ä³ëÿíö³ â³ä Êè¿âñüêîãî ìîñòó â íàïðÿìêó ñõîä³â
Àðòèíîâà ïðîïîíóþòü ñòâîðèòè
â³äïî÷èíêîâó çîíó.
Îäíàê öåé äåòàëüíèé ïëàí ùå
ìàº ñõâàëèòè ãðîìàäà. Çîêðåìà,
ìåøêàíö³ âóëèö³ Êðóòèé Óçâ³ç,
àäæå ñàìå âîíè ñòàíóòü ñóñ³äàìè êîìïëåêñó ç áàñåéíàìè, êàôå
òà ïîáëèçó ¿õí³õ áóäèíê³â õî÷óòü
ïîáóäóâàòè ïàðêîâêó.
×èì çàáóäóþòü óçáåðåææÿ Áóãó
³ õòî áóäå âèêîíàâöåì ðîá³ò? Ðîçáèðàºìîñü.
ЩО ХОЧУТЬ ЗРОБИТИ
Íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè 6 ñ³÷íÿ
ñòàðòóâàëî ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïëÿæíî¿ çîíè, ùî íà ïðàâîìó
áåðåç³ Áóãó, íàâïðîòè Áðèãàíòèíè.
Íà ä³ëÿíö³, ïëîùåþ 57 ñîòîê, ïðîïîíóþòü ñòâîðèòè çîíó
â³äïî÷èíêó. Ïîáëèçó äîðîãè
íà Êè¿âñüêèé ì³ñò ïðîïîíóþòü
ïîñòàâèòè ÷îòèðè ÌÀÔè òà ïîáóäóâàòè êàôå. Íà óçáåðåææ³ ð³÷êè îáëàøòóþòü ïëÿæ ç íàâ³ñàìè
é òàêîæ ñïîñòåðåæíîþ âèøêîþ
äëÿ ðÿòóâàëüíèê³â. Ùå ïðîïîíóþòü çðîáèòè äâà ï³ðñè: íàéäîâøèé ç íèõ, ìîæëèâî, çìîæå
ñòàòè «ñòîÿíêîþ» äëÿ êàòåð³â ³
òåïëîõîä³â.

Íàéö³êàâ³øå ç öüîãî ïëàíó —
ä³ëÿíêà ì³æ Êðóòèì Óçâîçîì ³
Ï³âäåííèì Áóãîì. Òóò ïðîïîíóþòü ïðîêëàñòè ï³øîõ³äí³ àëå¿,
âèñàäèòè íîâ³ êóù³ òà äåðåâà,
à ùå — çðîáèòè äâà áàñåéíè ç
ðîçäÿãàëüíÿìè.
Ñòîÿíêà äëÿ àâòîìîá³ë³â,
çà ïðîåêòîì, ìàº áóòè â ê³íö³
âóëèö³ Êðóòèé Óçâ³ç. Òóò ïðîïîíóþòü çðîáèòè â³ñ³ì ïàðêîì³ñöü:
îäíå ç íèõ ìàº áóòè äëÿ âîä³¿â ç
³íâàë³äí³ñòþ.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî öåé
äåòàëüíèé ïëàí ìàº ïîçíà÷êó

Íà ïëÿæí³é çîí³
õî÷óòü îáëàøòóâàòè
äâà áàñåéíè ç
ðîçäÿãàëüíÿìè.
Ïàðêîâêà äëÿ àâòî
áóäå â ê³íö³ âóëèö³
Êðóòèé Óçâ³ç
«1 ÷åðãà». Âðàõîâóþ÷è, ùî àëåÿ
ïðîêëàäåíà ó á³ê ñõîä³â Àðòèíîâà, òî âî÷åâèäü 2 ÷åðãà çì³í
çà÷åïèòü àáî âóçüêå óçáåðåææÿ
ïðàâîãî áåðåãà Áóãó, àáî æ óâåñü
ïàðê «Ïàíîðàìà» (ðîçòàøîâàíèé
ì³æ ð³÷êîþ ³ òåðèòîð³ºþ øêîëè
¹3 — àâò.).
ХТО БУДУВАТИМЕ ЗОНУ
ВІДПОЧИНКУ
Âî÷åâèäü, öåé ïëàí áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ (ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ ³
ñõâàëåííÿ ì³ñüêðàäîþ — àâò.)

За мерією — лівий берег Бугу
Уже давно відомо, що мерія хоче
облаштувати лівий берег Південного Бугу, в межах Вінниці.
Про це говорять щонайменше з
2017 року.
Тут, за міською стратегією Вінниця-2030, має бути 12,7-кілометрова алея. Її запланували впровадити кількома етапами, протягом
наступних десяти років.
І за цим планом, вже у цьому році,
під трьома вінницькими моста-

ми — Староміським, Київським
та Центральним — повинні бути
побудовані пішохідні проходи.
Плюс, ще потрібен 30-метровий
міст через Бузьку гавань — приватну пристань, яка знаходиться
неподалік від пляжу «Хімік» та має
власний маяк.
Про концепцію Алеї 12,7 та етапи
її впровадження читайте в матеріалі на сайті «20хвилин»: cutt.
ly/6U6AP1y

На зону відпочинку хочуть перетворити частину пляжу Кумбари. Варто зауважити, що це
лише перша черга благоустрою території
â³ääàäóòü ïðèâàòíèì ô³ðìàì.
Àëå ³íôîðìàö³¿ ïðî öå íà ñàéò³
ì³ñüêðàäè íåìàº.
Ó îãîëîøåíí³ äî ãðîìàäñüêèõ
îáãîâîðåíü éäåòüñÿ, ùî «çàìîâíèêîì âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ º äåïàðòàìåíò àðõ³òåêòóðè
òà ì³ñòîáóäóâàííÿ Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè».
Ó ìåð³¿ æóðíàë³ñòó ðîçêàçàëè,
ùî öåé äåòàëüíèé ïëàí áóäå ïðîïîíóâàòèñÿ äî ðåàë³çàö³¿ ïðèâàòíèì ô³ðìàì, à íàðàç³ íåìàº òîãî

âèêîíàâöÿ, ùî ïîáóäóº ïëÿæíó
çîíó.
— Ì³ñòîáóä³âíà äîêóìåíòàö³ÿ
íå ïðèâ’ÿçóºòüñÿ äî âèêîíàâöÿ.
Áî âèêîíàâåöü ìîæå áóòè ñüîãîäí³ îäèí, à çàâòðà — âæå ³íøèé.
Òîìó íåâàæëèâî, õòî áóäå ðåàë³çîâóâàòè çàáóäîâó, ãîëîâíå —
ùîá âîíà áóëà çä³éñíåíà â ìåæàõ
çàòâåðäæåíîãî äåòàëüíîãî ïëàíó
òåðèòîð³¿, — ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê
â³ää³ëó ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó
äåïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè òà ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ Þð³é Ñàìîéëåíêî.
— Òîáòî, öåé äåòàëüíèé ïëàí
áóäå ïðîïîíóâàòèñÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòîðàì? — ïèòàº æóðíàë³ñò.
— Òàê. ß á ñêàçàâ, ùî öå áóäå
êîíöåïö³ÿ, ÿê ìîæíà ïîêðàùèòè
ä³ëÿíêó á³ëÿ ð³÷êè. Äåòàëüíèì
ïëàíîì âðàõîâàíî, ùî á³ëüøà
÷àñòèíà ïëîù³ ä³ëÿíêè — öå ñàìå
â³äïî÷èíêîâà çîíà ç áàñåéíàìè,
îçåëåíåííÿì ³ ïëÿæåì, — â³äïîâ³â Ñàìîéëåíêî.

Куди писати, якщо маєте зауваження?
Якщо маєте зауваження та пропозиції до проекту плану благоустрою пляжної зони на правому
березі Бугу, то можете їх надіслати
листом за адресою: місто Вінниця, вулиця Соборна, 59, каб. 710;
або ж надіслати електронною по-

штою на адресу info@vmr.gov.ua.
На це є час до 7 лютого 2022 року
включно.
«У повідомленнях вказуються
прізвища, імена, по батькові,
місце проживання та ставиться
особистий підпис фізичної осо-

би. Юридичні особи подають
пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні
пропозиції не розглядаються», —
пишуть посадовці в оголошенні
до громадського обговорення.

6

ËÀÉÔ

RIA, Ñåðåäà, 12 ñ³÷íÿ 2022

ВЧИТЬ У ШКОЛІ ДІТЕЙ ФІЗИКИ
І ГОТУЄ КАВУ НА ФЕСТИВАЛЯХ
Цікава людина  «Приємно розуміти,
що з простих інгредієнтів — створюю
маленький шедевр», — так Олександр
Мельничук з любов’ю говорить про
власноруч приготовану каву. Останню він
готує на піску, і вже 33 роки
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Îëåêñàíäð â³äîìèé ó âóçüêèõ êîëàõ Â³ííèö³ ÷îëîâ³ê. Äðóç³ íàçèâàþòü
éîãî Ñàí Ñàíè÷. Â³í — ïîñò³éíèé
ó÷àñíèê ì³ñöåâèõ ôåñòèâàë³â, äå
äèâóº ì³ñòÿí êàâîþ, ïðèãîòîâàíîþ íà ï³ñêó. Ìè õîò³ëè ä³çíàòèñÿ éîãî ³ñòîð³þ, ³ òåëåôîíóºìî
äî Îëåêñàíäðà, ùîá çàïðîñèòè
íà ³íòåðâ’þ. Ïî÷èíàºìî ïðåäñòàâëÿòèñÿ, é ÷óºìî âèðàçíèé,
àëå ì’ÿêèé, ãîëîñ.
— Ñîíå÷êî, ìåí³ áàéäóæå, õòî
öå òåëåôîíóº, áî ÿ çàðàç íà óðîö³.
Íàáåðó ÷åðåç ï³â ãîäèíè, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê íà ò³é ñòîðîí³ ñëóõàâêè. ², äîòðèìóþ÷èñü îá³öÿíêè,
ïåðåäçâîíþº äî íàñ ÷åðåç 30 õâèëèí. Íà ³íòåðâ’þ Îëåêñàíäð ñïîê³éíî ïîãîäæóºòüñÿ, à ìè íàïðîøóºìîñÿ ñêóøòóâàòè éîãî êàâè.
Äîõîäÿ÷è äî äîìîâëåíîãî ì³ñöÿ
ó äåíü ðàíäåâó, ïîì³÷àºìî íåâåëè÷êèé äèì òà çàïàõ ïàëåíîãî.
Ðîçóì³ºìî, ùî Ñàí Ñàíè÷ âæå
ïî÷àâ ï³äãîòîâêó äî âàð³ííÿ êàâè
íà ï³ñêó.
— Ïðîõîäüòå, ïðèñ³äàéòå. Çàðàç
ÿ ÿêðàç ðîçïàëþþ âîãîíü, — çàïðîøóº Îëåêñàíäð.
ПЕРШИМ ВЧИТЕЛЕМ З
ФІЗИКИ — БУЛА МАМА
Îëåêñàíäðó — 52 ðîêè, ³ á³ëüøó
÷àñòèíó ç íèõ â³í â÷èòåëþº. Êàæå,
áóëè ïåðåðâè ó ïåäàãîã³÷í³é ðîáîò³, àëå âñå-òàêè øêîëà ìàíèëà
ïîâåðíóòèñÿ. Çàðàç ÷îëîâ³ê ïðàöþº ó â³ííèöüê³é øêîë³ ¹ 16.
— Ìîÿ ïîê³éíà ìàìà áóëà â÷èòåëüêîþ ô³çèêè. ßê âè äóìàºòå,
ÿêùî ÿ ç ñàìîãî äèòèíñòâà áà÷èâ

êóïó êíèæîê ç ô³çèêè ³ ðåïåòèòîðñòâî, òî êóäè ÿ ì³ã âñòóïèòè?
ßêîþñü ì³ðîþ ìàìà áóëà ìî¿ì
ïåðøèì â÷èòåëåì ç ô³çèêè. Äóæå
áàãàòî ö³êàâèõ ôàêò³â ÿ ä³çíàâàâñÿ
ñàìå â³ä íå¿. Âîíà âì³ëà ãàðíî ïîäàòè ³íôîðìàö³þ, áóëà ïðîôåñ³îíàëîì, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð. —
ß íàâ÷àâñÿ ó Â³ííèö³, ³ ó øêîë³
ïî÷àâ ïðàöþâàòè â 1992 ðîö³.
Â ìåíå áàãàòî ³ïîñòàñåé, â ÿêèõ
ÿ ìîæó ïðàöþâàòè, àëå âñå-òàêè
äóøà ëåæèòü äî â÷èòåëþâàííÿ.
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, ó íüîãî
º âì³ííÿ çíàõîäèòè ñï³ëüíó ìîâó
ç ëþäüìè ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é: ³ ç ä³òüìè, ³ ç êîëåãàìè, ³ ç
áàòüêàìè. Êàæå, ä³òÿì â³í ðîçêàçóº, äå ¿ì ìîæå çíàäîáèòèñÿ éîãî
ïðåäìåò. ² äîäàº, ùî ô³çèêà ìîæå
ïîÿñíèòè âñå.
Ïîêè ìè ãîâîðèìî ç Îëåêñàíäðîì ïðî â÷èòåëþâàííÿ, ÷îëîâ³ê
âæå ðîçêëàâ íà äåêî äæåçâè. Ïîÿñíþº, ùî òðåáà ïî÷åêàòè, ïîêè
íàãð³ºòüñÿ ï³ñîê ³ êàæå, ÿêó êàâó
äëÿ íàñ ãîòóâàòèìå. Àñîðòèìåíò
ó íüîãî øèðîêèé: êàâà ç ÷àñíèêîì, ïåðöåì, ì’ÿòîþ, áàäüÿíîì ³
àïåëüñèíîì, ìåäîì, êàðäàìîíîì,
ëèìîíîì, êîðèöåþ, êîð³àíäðîì
òà ùå ê³ëüêà äåñÿòê³â ðåöåïò³â.
Íàéãîëîâí³øå, êàæå, ùîá âîäà
áóëà õîðîøà. Áàæàíî, êðèíè÷íà.
À ï³ñîê ï³ä³éäå áóäü-ÿêèé, íàãð³âàºòüñÿ â³í íà ïîíàä 600 ãðàäóñ³â.
— Êàâà ïîâèííà âèìë³òè,
íå ãîòóâàòèñÿ äóæå øâèäêî, —
êàæå ÷îëîâ³ê. — ßêùî âè ñòàâèòå
íà åëåêòðè÷íó ïëèòêó, òî ï³ä³ãð³â
éäå ò³ëüêè çíèçó. À òóò ìè çàíóðþºìî ó ãàðÿ÷èé ï³ñîê äæåçâó, ³ íàãð³âàºòüñÿ ïîñóäèíà ùå é ç áîê³â.
Çà ðîçìîâîþ êóøòóºìî ñïåðøó êàâó ç ÷àñíèêîì. Íàïîðèñòèé àðîìàò öüîãî íàïîþ, ùèðî

êàæó÷è, ñïåðøó ëÿêàº. Àëå ñìàê
÷àñíèêó — çîâñ³ì íå â³ä÷óâàºòüñÿ, ëèøå ïðèñóòí³é ï³êàíòíèé
ï³ñëÿñìàê.
ПЕРШУ ЧАШКУ КАВИ
ПРИГОТУВАВ У 1988
Êàâîþ Îëåêñàíäð çàõîïèâñÿ,
êîëè éîìó áóëî 19 ðîê³â. Òîä³ â³í
ïðîõîäèâ â³éñüêîâó ñëóæáó ³ ÿêîñü
ï³ä ÷àñ çâ³ëüíåííÿ çàéøîâ ó íåâåëè÷êó êàâ’ÿðíþ. Ìàþ÷è ê³ëüêà
êîï³éîê ó êèøåí³, çàìîâèâ êàâó.
¯¿, ÿê çàðàç çàâåäåíî ãîâîðèòè —
áàðèñòà ãîòóâàâ íà ï³ñêó.
— ß ñêóøòóâàâ ³ ìåí³ ñïîäîáàëîñÿ. ² â³äòîä³, êîëè ìàâ çìîãó, ê³ëüêà ðàç³â çàõîäèâ ó öþ
êàâ’ÿðíþ âèïèòè êàâè ³ ïîãîâîðèòè ç áàðèñòîþ, — ðîçïîâ³äàº
Îëåêñàíäð. — Îòàê îäíîãî ðàçó
ÿ çàéøîâ, à áàðèñò³ òðåáà áóëî
êóäèñü ïîá³ãòè. Â³í ³ äàâàé ïðîñèòè: «Íó, äðóã, âèðó÷àé, ïîðîáè
êàâó çàì³ñòü ìåíå ãîäèíêó».
ßê êàæå Îëåêñàíäð, ïðîöåñ
âèÿâèâñÿ íå ñêëàäíèì, ³ ï³ñëÿ
³íñòðóêö³¿ éîãî òîâàðèøà, â³í ïîãîäèâñÿ. Çà äâ³ ãîäèíè â³äñóòíîñò³
áàðèñòè, ÷îëîâ³ê çâàðèâ áëèçüêî
25 ÷àøîê êàâè.
— Ñïåðøó áóëî í³ÿêîâî, ìåí³
çäàâàëîñÿ, ùî ÿ ùîñü íå òàê

Ñàí Ñàíè÷ çàâæäè
âãàäóº, ÿêó êàâó õî÷å
ëþäèíà. Íà çàïèòàííÿ:
«ßê?» â³äïîâ³äàº ç
óñì³øêîþ: «Æèâó
äîâãî»
ðîáëþ. À ïîò³ì ïðèçâè÷à¿âñÿ, —
ãîâîðèòü â³ííè÷àíèí. — Ï³ñëÿ
òîãî ç ïåðøî¿ ñòèïåíä³¿ ÿ êóïèâ
ñîá³ ì³äíó äæåçâó. ² ñàìå äæåçâó,
à íå òóðêó. Í³êîëè íå íàçèâàéòå
öþ ïîñóäèíó òóðêîþ, öå íå ïðàâèëüíî. Ó öüîãî ïðåäìåòà º ÷³òêà
íàçâà — äæåçâà.
Ï³ñëÿ öüîãî ÷îëîâ³ê ïîñò³éíî
ãîòóâàâ ñîá³ êàâó íà ï³ñêó. Öåé
ìåòîä ïðèãîòóâàííÿ êàâè ìàº íàçâó «ïî-ñõ³äíîìó».
Ìè æ íà êàâ³ ç ÷àñíèêîì íå çóïèíèëèñÿ, Îëåêñàíäð ïðîïîíóº
ñêóøòóâàòè êàâó ç ì’ÿòîþ. Êàæå,

«Кава – це моє хобі»
Хоч Олександр і хотів би мати
власну кав’ярню, але наразі
оренда у центрі дорога, і, якщо
відкривати щось своє, то довелось би залишити роботу в школі.
— Кава — це моє хобі, а не головне покликання. Все-таки робота
у школі — це і стаж, і стабільність,
і улюблена справа, — каже чоловік. — Зараз мою каву можна скуштувати на фестивалях Вінниці і
області. Для учасників бойових

дій — завжди безкоштовно. Для
всіх інших ціна доволі символічна — 15 гривень.
Як розповідає чоловік, після відкриття соціального ресторану
«Коцюбинський 220», він у вихідні буде готувати там.
— Зараз я люблю фестивалі. Мені
подобається, що навколо моєї
ятки збираються приємні люди,
з якими я обов’язково зав’язую
діалог. Потрібно ж щось роби-

ти, поки 5–7 хвилин готується
кава, — говорить Олександр. —
Якось до мене підійшла жінка
на фестивалі, і спершу спробувала одну каву. Потім з іншим
інгредієнтом, потім третю… четверту… п’яту. Я, звісно, сказав, що
з неї вже досить, як для одного разу. Але вона повернулася
десь за годину і сказала: «Ви мені
життя зіпсували, тепер я ніколи
не зможу пити погану каву».

Олександр Мельничук варить каву для друзів та на
фестивалях. Каже, що йому подобається, що навколо ятки
збираються приємні люди, з якими він любить поговорити
âîíà íàì, ìàáóòü, á³ëüøå ñïîäîáàºòüñÿ. ² ñïðàâä³, íå ïîìèëÿºòüñÿ.
Ì’ÿêèé ï³ñëÿñìàê öüîãî íàïîþ
îäíîçíà÷íî çàâîéîâóº íàøó ïðèõèëüí³ñòü.
КОЖЕН ДЕНЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ
З КАВИ
Îëåêñàíäð ãîâîðèòü, ùî ïðèãîòóâàííÿ êàâè — öå ïåâíîþ ì³ðîþ
ðèòóàë äëÿ íüîãî. ² êîæåí ðàíîê
ó íüîãî âèãëÿäàº òàê: äçâîíèòü áóäèëüíèê, â³í ³äå íà êóõíþ, ñòàâèòü
íàãð³âàòèñÿ ìàñèâíå äåêî, äæåçâó,
³ ãîòóº êàâó. Ñïî÷àòêó äðóæèí³,
à ïîò³ì ñîá³.
— Äðóæèíà íåíàâèäèòü, êîëè
âîíà ïðîêèäàºòüñÿ ðàí³øå, àäæå
òîä³ âîíà ãîòóº êàâó. ², ÿê áè âîíà
íå ñòàðàëàñÿ, íàï³é íå âèõîäèòü
ÿê ó ìåíå, — êàæå Îëåêñàíäð. —
Ó öüîìó íåìàº æîäíèõ ñåêðåò³â.
Àëå ìåíå ò³øèòü òå, ùî ç ïðîñòèõ
³íãðåä³ºíò³â ÿ ñòâîðþþ ìàëåíüêèé
øåäåâð. Ìîÿ äîíüêà òåæ ãîòóº
äóæå ñìà÷íó êàâó.
ßê ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð, â³í
äóæå ðàä³º, ùî äîíüêà ïåðåéíÿëà
â³ä íüîãî öþ íàâè÷êó. Êàæå, âîíà
ç äèòèíñòâà áà÷èëà, ÿê òàòî ãîòóº
öåé íàï³é, ³ ïî-³íøîìó, ìàáóòü,
é áóòè íå ìîãëî.
— ß ëþáëþ ãîòóâàòè êàâó
íà ï³ñêó äëÿ äðóç³â. Âçàãàë³ ãîòóâàòè íà ï³ñêó òðåáà íà âåëèêèé
çàãàë. Òè íå áóäåø ãðàòèñÿ çàðàäè
îäí³º¿ ÷àøêè. Öå ìàº áóòè ÿêèéñü
âèõ³ä â ë³ñ, äåíü íàðîäæåííÿ ÷è
ôåñòèâàëü, — ïðîäîâæóº ÷îëîâ³ê. — À ùå, â ìåíå º òàêà ô³øêà.
ß ìàéæå çàâæäè âãàäóþ, ÿêó êàâó
õî÷å ëþäèíà. ª ó ìîºìó ïåðåë³êó
íàïî¿â á³ëüø æ³íî÷³ ñìàêè êàâè,
à º ñóâîð³ø³. ßê ÿ öå âãàäóþ?
Æèâó äîâãî.
Îëåêñàíäð ùå ãîòóº äëÿ íàñ
êàâó ç àïåëüñèíîì òà áàäüÿíîì.
¯¿ ñìàê âèäàºòüñÿ íàì íàéá³ëüø
ç³ãð³âàþ÷èì ç òèõ, ùî ìè ñïðîáóâàëè. À àðîìàò òàê ³ «çàïðîøóº»
çðîáèòè êîâòîê.

НАЙСМАЧНІША КАВА, ЯКУ
КУШТУВАВ
×àñòî ÷îëîâ³ê ïðèãîùàº êàâîþ
áåçîïëàòíî òèõ, ÿê³ ñïðàâä³ õî÷óòü âèïèòè öüîãî íàïîþ, àëå
íå ìàþòü ãðîøåé. Îäèí òàêèé
âèïàäîê, êîëè Îëåêñàíäð ïðèãîñòèâ ëþäèíó, çðîáèâ éîãî â³äîìèì ó ñîöìåðåæ³. ² â³ííè÷àíèí
ç íåïðèõîâàíîþ óñì³øêîþ ïðèãàäóº öþ ³ñòîð³þ äëÿ íàñ.
— Öå áóëî íà íîâîð³÷íîìó ÿðìàðêó ùå ó 2017-ìó. Òîä³ ó îäèí
ç âå÷îð³â íà ïëîù³ ç‘ÿâèëèñÿ
æóðíàë³ñòè ç êàìåðàìè ³ ì³êðîôîíàìè. Ùîñü çí³ìàëè. Âîíè
õîäèëè çà ïðîäàâöåì ïèð³æê³â
ç ïåðåäáà÷åííÿì, ÿêèé ï³äõîäèâ
â³ä ÿòêè äî ÿòêè, ïðîïîíóþ÷è
ñâ³é êðàì, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Äî ìåíå òåæ ï³ä³éøîâ,
çàïðîïîíóâàâ ïèð³æîê. Â³ä ñîëîäêîãî ÿ â³äìîâèâñÿ, àëå çàïðîïîíóâàâ ïðèãîñòèòè êàâîþ.
×îëîâ³ê âèïèâ ìîþ êàâó ç ÷àñíèêîì, ïîäÿêóâàâ ³ ñêàçàâ, ùî
ñìà÷íà.
Ïðîòå ³ñòîð³ÿ íà öüîìó íå çàâåðøèëàñÿ. ×åðåç òèæäåíü íà òåðèòîð³þ ÿðìàðêó çà¿õàëà äîðîãà àâò³âêà, à â í³é âæå ñîë³äíî
îäÿãíóòèé «ïðîäàâåöü ïèð³æê³â».
— Â³í ïðèéøîâ äî ìåíå ³ ïîäàðóâàâ äîðîãó òàðó äëÿ êàâè
ïî-ñõ³äíîìó ç ï³ñêîì, ÷îòèðè
äæåçâè, åëåêòðîïëèòó ³ â³ñ³ì
ê³ëîãðàì³â äóæå ÿê³ñíî¿ êàâè.
Îñòàííþ ðîáèâ ÷îëîâ³ê, ùî
ïîñ³â òðåòº ì³ñöå íà ×åìï³îíàò³
ñâ³òó ç îáñìàæåííÿ êàâè, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð. — ×îìó â³í ìåí³
ïîäàðóâàâ? Áî, ñêàçàâ, ùî õîò³â
â³ääÿ÷èòè çà òå, ùî ÿ ºäèíèé
ïðèãîñòèâ éîãî ñâî¿ì òîâàðîì.
ßê ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð, òà
ïîäàðîâàíà êàâà áóëà íàéñìà÷í³øîþ, ÿêó â³í êóøòóâàâ. Êàæå,
ìîæíà áóëî ÿçèê ïðîêîâòíóòè â³ä
öüîãî íàïîþ. Ïðèãîùàâ ïîòðîõó
Îëåêñàíäð íåþ áàãàòüîõ äðóç³â,
áåð³ã öþ êàâó.
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ЗАСУДИЛИ ВБИВЦЮ КАТЕРИНИ
ОБУХІВСЬКОЇ ТА ЇЇ 10-РІЧНОЇ ДОЧКИ
Крапка у суді  В лісопосадці
під Києвом знайшли застреленою
30-річну вінничанку. А в очереті
на Хмельниччині — рештки її 10-річної
дочки. Розслідування було довгим,
а звинувачуваних двоє: кавалер убитої,
нібито столичний бізнесмен, та його юна
подружка-сектантка. Від злочину минуло
більше шести років. Нещодавно нарешті
винесли вирок головному звинуваченому
в справі з канібалізмом
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Â îñòàíí³ äí³
2021 ðîêó Õìåëüíèöüêèé ñóä
(çà ì³ñöåì ñêîºííÿ çëî÷èíó) âèí³ñ âèðîê Ñåðã³þ Ëþáåíêó çà âáèâñòâî äâîõ
â³ííè÷àíîê — 30-ð³÷íî¿ Êàòåðèíè Îáóõ³âñüêî¿ òà ¿¿ 10-ð³÷íî¿
äîíüêè Àí³. Äîâ³÷íå óâ’ÿçíåííÿ.
Òàêå ð³øåííÿ ìàºìî ÷åðåç ø³ñòü
ðîê³â ï³ñëÿ çëî÷èíó.
Ñï³ëüíèöþ âáèâö³, Þë³þ Áîéêî ç ñåëà Ïîãîð³ëà Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³, ùå ó âåðåñí³ ïîçàìèíóëîãî ðîêó çàñóäèëè äî 10-òè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. Âîíà ï³øëà íà óãîäó ç³ ñë³äñòâîì òà äàëà
ñâ³ä÷åííÿ. Ó ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ
âîë³ ä³â÷èíà ç 2015-ãî, òîìó ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â óæå ìàº âèéòè
íà ñâîáîäó. Â ìîìåíò ñêîºííÿ
âáèâñòâà ¿é áóëî 19 ðîê³â.
Ùî æ íàêî¿ëè ö³ äâîº òà ÿêà
ó÷àñòü êîæíîãî â ñìåðò³ Êàòåðèíè òà ¿¿ äî÷êè-øêîëÿðêè?
Íàãàäàºìî, ùî ç ïî÷àòêó ñåðïíÿ 2015-ãî ìàìó ç äîíüêîþ ðîçøóêóâàëè ÿê áåçâ³ñòè çíèêëèõ.
Îñü òàêó ³íôîðìàö³þ òðèâàëèé
÷àñ ïîøèðþâàëè â ñîöìåðåæàõ:

«30-ð³÷íà â³ííè÷àíêà çíèêëà
ðàçîì ç äèòèíîþ çà íåâ³äîìèõ
îáñòàâèí».
Ï³çí³øå ñòàëî â³äîìî, ùî Êàòåðèíà ïîçíàéîìèëàñÿ ç³ ñâî¿ì
ìàéáóòí³ì óáèâöåþ íà ñàéò³
çíàéîìñòâ. Æ³íêà ïî¿õàëà ç íèì
í³áèòî â³äïî÷èâàòè äî ìîðÿ ÿê
ç³ ñâî¿ì íàðå÷åíèì. Îêðåìî â³ä
ìàòåð³ ÷îëîâ³ê ïðè¿õàâ ³ çàáðàâ ç
äîìó òàêîæ ¿¿ äî÷êó — 10-ð³÷íó
ä³â÷èíêó, ó÷åíèöþ 26-¿ â³ííèöüêî¿ øêîëè. Òàì òðèâàëèé ÷àñ
íå çíàëè, äå ïîä³ëàñÿ âèõîâàíêà. Íà ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó
äèòèíà â øêîë³ íå ç’ÿâèëàñÿ. Ïðî
¿¿ â³äñóòí³ñòü ìàòè íå ïîâ³äîìèëà.
НЕВПІЗНАНІ ТІЛА
Æ³íêó, ÿê ìè ïèñàëè â æîâòí³ òîãî ðîêó, çíàéøîâ ë³ñíèê
óáèòîþ â ë³ñ³. Â ðàéîí³ íàñåëåíîãî ïóíêòó Íèâêà, ðîçòàøîâàíîãî çà 22 ê³ëîìåòðè â³ä Êèºâà
ïî Æèòîìèðñüê³é òðàñ³. Îñîáó
çàãèáëî¿ â³ä äâîõ âîãíåïàëüíèõ
ïîðàíåíü âñòàíîâèëè íå îäðàçó.
¯¿ îáëè÷÷ÿ áóëî ïîí³âå÷åíå. Êàòåðèíó Îáóõ³âñüêó ïîõîâàëè ÿê
íåâ³äîìó.
Ïåðåä ïîõîðîíîì æóðíàë³ñò
òåëåêàíàëó ÍÒÍ ñïðîáóâàâ íàìàëþâàòè îáëè÷÷ÿ âáèòî¿ æ³íêè.

Ці знімки тривалий час поширювали в соцмережах.
30-річна вінничанка Катерина Обухівська та її 10-річна дочка
Аня Христюк сталим жертвами сектанта-канібала

Ìàëþíîê îïóáë³êóâàëè ÇÌ², ³
éîãî ïîáà÷èëè áàòüêè çíèêëî¿
ê³ëüêà ì³ñÿö³â äî òîãî Êàòåðèíè
Îáóõîâñüêî¿. Ñóìí³â³â ó òîìó, õòî
áóâ óáèòèé ó ë³ñîïîñàäö³ ï³ä Êèºâîì, á³ëüøå íå çàëèøàëîñÿ.
Òàê ñàìî ìèíóâ ÿêèéñü ÷àñ,
äîêè âñòàíîâèëè, ùî ðåøòêè,
çíàéäåí³ íà ïàñîâèñüêó á³ëÿ ñåëà
Çàñëó÷íå íà Õìåëüíè÷÷èí³, íàëåæàòü 10-ð³÷í³é Àí³, çíèêë³é ç
Â³ííèö³. Ðîäè÷³ äîâãî ñïîä³âàëèñÿ, ùî äèòèíà æèâà. Àëå äèâà
íå ñòàëîñÿ.
Òå, ùî çàëèøèëîñÿ â³ä äèòèíè,
çáèðàëè ïî ê³ñòî÷êàõ. Óï³çíàâàëè æ çà îäÿãîì, ùî ëèøèâñÿ ïîðó÷. ² ïðîâîäèëè åêñïåðòèçè.
Òîä³ ïðàâîîõîðîíö³ êîìåíòóâàëè òàê ñòðàøíó çíàõ³äêó:
ä³â÷èíêó ðîç÷ëåíóâàëè, êèíóëè íà ïóñòö³ â î÷åðåò, à çâ³äòè
ðåøòêè ìîãëè âèòÿãíóëè òâàðèíè
³ ç’¿ñòè. Ðàçîì ç òèì êàçàëè, ùî

Ëþáåíêà ïåðåâ³ðÿëè
íà ïðè÷åòí³ñòü äî
âáèâñòâ ä³òåé, ñòàðøèõ
10-òè ðîê³â. Àëå
çâèíóâà÷åííÿ â ³íøèõ
çëî÷èíàõ íå áóëî
â ñïðàâ³ ìàëî ì³ñöå ëþäîæåðñòâî, áî ï³äîçðþâàí³: ñåêòàíòè ç
òàêîþ ðåë³ã³ºþ. Â íèõ çíàéøëè
îêóëüòíó ë³òåðàòóðó.
ßê ðîçïîâ³ëà çãîäîì ñë³äñòâó
ñï³ëüíèöÿ Ñåðã³ÿ Ëþáåíêà, âîíà
ðàçîì ç íèì çàäóøèëà ä³â÷èíêó. À ó âáèâñòâ³ ìàòåð³ Àí³ Þë³ÿ
Áîéêî ó÷àñò³ íå áðàëà.
Ùî æ ÷îëîâ³ê çðîáèâ ðàçîì ç³
ñâîºþ 19-ð³÷íîþ ñï³ëüíèöåþ ç
â³ííè÷àíêàìè? ×è ä³éñíî ìàëî
ì³ñöå ëþäîæåðñòâî? ×è öå âñòàíîâèëè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçáèðàííÿ?
Ð³øåííÿ â ñóäîâîìó ðåºñòð³
àâòîð ñòàòò³ íå çíàéøëà. Éîãî
ìîãëè íå ðîçì³ùóâàòè ó â³ëüíèé
äîñòóï ÷åðåç òå, ùî æåðòâà —
äèòèíà. Òîìó äàë³ ðîçêàæåìî ò³
äåòàë³ ç ñóäó, ÿê³ ðîçïîâ³ëè íàø³
êîëåãè, ùî â³äâ³äóâàëè ñëóõàííÿ,
òà îïðèëþäíèëà ïîë³ö³ÿ.
ДИВНИЙ БІЗНЕСМЕН
Êàâàëåðà Êàòåðèíè, ÿêîãî çâèíóâàòèëè ó âáèâñòâ³ ¿¿ òà äîíüêè,
ð³äí³ òà áëèçüê³ ðîäèíè Îáóõ³âñüêèõ çíàëè ÿê «ñòîëè÷íîãî
á³çíåñìåíà». 36-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê
íàçâàâñÿ âëàñíèêîì ìåðåæ³ àïòåê
ó Êèºâ³. Ïîäðóãè òà áðàò çàãèáëî¿
çãàäóþòü, ùî Ñåðã³é íå ñïîäîáàâñÿ í³êîìó. Ïîâîäèâñÿ äèâíî. Ìàéæå âåñü ÷àñ ñèä³â óäîìà,
à ãóëÿòè âèõîäèâ, êîëè ñòåìí³º.
Îäÿãàâñÿ ïîãàíî, áóâ íåîõàéíèé.
Íå ëþáèâ ôîòîãðàôóâàòèñÿ.
² ÿê òàê, «óñï³øíèé á³çíåñìåí», ÿêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî ìàº

Любенко на засіданнях поводився цілком спокійно. Між
іншим сказав таку фразу: «Я й сам батько. Навіть не уявляю,
що відчувають зараз потерпілі»
ó ñòîëèö³ ï’ÿòü êâàðòèð, íå ìàâ
âëàñíîãî àâòîìîá³ëÿ, à ïðè¿çäèâ äî íàðå÷åíî¿ íà ìàðøðóòö³?
Â îòî÷åííÿ Êàòåðèíè âèíèêàëî
áàãàòî ïèòàíü äî ¿¿ îáðàíöÿ.
Îñü ùî ïèñàëè ó âèäàíí³ «Ôàêòè»:
«Äèâíî Ñåðã³é ïîâîäèâñÿ ³
ó ñòîñóíêàõ ç Êàòåþ. ßêîñü â³í
ïî÷àâ çìóøóâàòè æ³íêó ÷èòàòè
êíèãè îêóëüòíî¿ òåìàòèêè. Êîëè
Êàòåðèíà â³äìîâëÿëàñÿ, Ñåðã³é
ñåðäèâñÿ. Ïîò³ì æ³íêà âèð³øèëà ðîçëó÷èòèñÿ ç á³çíåñìåíîì.
Âîíà íàïèñàëà éîìó ëèñòà ç òàêèìè ñëîâàìè: «Ñüîãîäí³ ï’ÿòü
ì³ñÿö³â, ÿê ìè ç òîáîþ çíàéîì³,
à ÿ íå çíàþ, õòî òè. ß õîò³ëà ñ³ì’þ,
ÿêó òè íå çì³ã ïîäàðóâàòè. Ó ìåíå
íåìàº îáðàç. Íåõàé çáóäåòüñÿ òâîº
áàæàííÿ òà â ñåðö³ æèâå êîõàííÿ. Ïðîùàâàé!». Àëå Ñåðã³é íàâ³òü
íå äóìàâ ³òè. Çíàéøîâøè ëèñòà,
ïîêëàâ éîãî â áëîêíîò ³, ÿê í³
â ÷îìó íå áóâàëî, çàëèøèâñÿ æèòè
äàë³ â áóäèíêó Êàò³…»
МОТИВУ НЕ БУЛО, БУВ РИТУАЛ
Ó ïîë³ö³¿ ââàæàþòü, ùî âáèâñòâà Êàòåðèíè Îáóõîâñüêî¿ òà ¿¿
äîíüêè Àí³ ñêî¿ëè ç îêóëüòíîþ
ìåòîþ. Êàòåðèíó Ñåðã³é çàñòðåëèâ ñàì, à îò 10-ð³÷íó Ãàííóñþ
äîïîìîãëà ïîçáàâèòè æèòòÿ éîãî
êîõàíêà Þë³ÿ. Äèòèíó çàäóøèëè,
à ò³ëî ðîç÷ëåíóâàëè…
«Íà äîïèò³ ñàì óáèâöÿ ç³çíàâñÿ, ùî ïðîáóâàâ ñèðó ïå÷³íêó
âáèòî¿ äèòèíè, — ïèøóòü «Ôàêòè». — «ß íå ì³ã çðîáèòè öüîãî
ðàí³øå, òîìó ùî çà ìîºþ ðåë³ã³ºþ
íå ìîæíà ¿ñòè ì’ÿñî ä³òåé, ÿêèì
íå âèïîâíèëîñÿ äåñÿòü ðîê³â»…
Ñï³ëüíèöÿ ñàòàí³ñòà-êàí³áàëà
Þë³ÿ íà ñóä³ ðîçïîâ³äàëà, ùî
Ëþáåíêî çìóøóâàâ ¿¿ ÷èòàòè
êíèãó «Ïðîìåíèñòèé ÿíãîë». Öå
ïðî ëþöèôåðà. «ß ñêàçàëà, ùî

öÿ êíèãà äëÿ ìåíå òÿæêà. Àëå
â³í â³äïîâ³â, ùî ÿ ìàþ ¿¿ ïðî÷èòàòè», — ãîâîðèëà âîíà».
Åêñïåðòèçà íà àäåêâàòí³ñòü ãîëîâíîãî ï³äîçðþâàíîãî ïîêàçàëà,
ùî ÷îëîâ³ê ïîâí³ñòþ óñâ³äîìëþâàâ ñâî¿ ä³¿, òîìó îñóäíèé. ßê êàæóòü æóðíàë³ñòè, ùî áóëè íà çàñ³äàííÿõ, â³í ÷àñòî ïîñì³õàâñÿ,
ïîâîäèâñÿ ö³ëêîì ñïîê³éíî. Ì³æ
³íøèì ñêàçàâ òàêó ôðàçó: «ß é
ñàì áàòüêî. Íàâ³òü íå óÿâëÿþ,
ùî â³ä÷óâàþòü çàðàç ïîòåðï³ë³».
ЯК ВИСТЕЖУВАЛИ ВБИВЦЮ
Ñåðã³ÿ Ëþáåíêà çíàéøëè
çà îäíîþ ºäèíîþ ôîòîãðàô³ºþ,
ÿêó ïîòàé çðîáèëà ïîäðóãà Êàò³.
Ïîë³öåéñüê³ ñòåæèëè çà áóäèíêîì, â ÿêîìó òîé õîâàâñÿ â Êèºâ³,
òðè äîáè ÷åêàëè â çàñ³äö³, äîêè
òîé âèéøîâ íàäâ³ð.
— Øâèäøå çà âñå, ï³äîçðþâàíèé âèãàäàâ ÿêóñü ñâîþ ðåë³ã³þ — ùîñü ïîâ’ÿçàíå ³ç ñàòàí³çìîì, — ðîçïîâ³äàâ æóðíàë³ñòàì
ø³ñòü ðîê³â òîìó òîä³øí³é êåð³âíèê ãëàâêó ñòîëè÷íî¿ ïîë³ö³¿. —
Ó íüîãî âèÿâèëè ìàñó ïîä³áíî¿
ë³òåðàòóðè. Éîãî çàïèñíèêè áóëè
ñïèñàí³ ÿêèìèñü ìàã³÷íèìè ñèìâîëàìè. Íàâ÷àííÿ, ùî ì³ñòÿòüñÿ â éîãî çàïèñíèêàõ, íå ìàþòü
í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ÿêîþñü â³äîìîþ ðåë³ã³ºþ. Â³í ïðî÷èòàâ ìàñó
ë³òåðàòóðè ç ïñèõîëîã³¿. Âì³º
âïëèâàòè íà ëþäåé. Çâàæàþ÷è
íà âñå, çíàéîìèâñÿ â ³íòåðíåò³ ç
ìîëîääþ, ùîá ïîïîâíèòè ëàâè
ñâîº¿ «ïàñòâè».
Òàêîæ ó ïîë³ö³¿ òîä³ ãîâîðèëè,
ùî âîíè ïåðåâ³ðÿþòü Ëþáåíêà
íà ïðè÷åòí³ñòü äî âáèâñòâ ³íøèõ
10-ð³÷íèõ ä³â÷àòîê. Àëå, ÿê òåïåð
áà÷èìî ç âèðîêó, äîâåñòè ïðîâèíó ñàòàí³ñòà-êàí³áàëà â ³íøèõ
çëî÷èíàõ íå âäàëîñÿ. Éîãî ñóäèëè ò³ëüêè çà ñìåðòü â³ííè÷àíîê.
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ЮЛЯ ДЯКУН, ВОЛОНТЕРКА

Потрібна допомога Кризовому центру, раптом
ви зможете допомогти Отримувач: ГО «Кризовий
центр «Ми поруч» код ЄДРПОУ 44044712,
IBAN UA423026890000026007055358800
Призначення платежу – благодійна допомога

Як і чим купірувати гіпоглікемію?
Поради від SaharOK Shop
БЛОГ

 Ö³ ïðîäóêòè äîâãî âñìîêòóþòüñÿ
â êðîâ ³ ïîâ³ëüíî ï³äâèùóþòü ð³âåíü
öóêðó â êðîâ³.
 Íàäëèøîê öèõ âóãëåâîä³â ïðèçâîäèòü
äî çá³ëüøåííÿ ìàñè ò³ëà çà ðàõóíîê â³äêëàäåííÿ æèðîâî¿ òêàíèíè.
 Âîíè îáîâ’ÿçêîâî ïðèçâåäóòü äî äóæå
âèñîêîãî ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³ ï³ñëÿ ã³ïîãë³êåì³¿.

ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Ð³çê³ ïåðåïàäè òåìïåðàòóðè çà â³êíîì
ìîæóòü íåïåðåäáà÷óâàíî âïëèíóòè íà ð³âåíü ãëþêîçè ó êðîâ³. Ç³ çì³íîþ ñåçîí³â
ðåòåëüí³øå ñë³äêóéòå çà ð³âíåì öóêðó
â êðîâ³ ³ çàâæäè íîñ³òü ³ç ñîáîþ ñïåö³àëüí³ çàñîáè â³ä ã³ïîãë³êåì³¿ (íèçüêèé
ð³âåíü öóêðó).
Гіпоглікемією називають стан, при
якому рівень глюкози в крові падає
нижче межі 3,8 ммоль/л. Це рівень,
нижче якого виникають порушення
нормальної роботи органів та
тканин, оскільки глюкоза є основним
елементом живлення для клітин.
Ã³ïîãë³êåì³ÿ ìîæå âèíèêàòè ð³çêî ÷è
ïîñòóïîâî.
Äî îñíîâíèõ ñèìïòîì³â ìîæíà â³äíåñòè: íàðîñòàþ÷å ïî÷óòòÿ òðèâîãè, ïðèñêîðåíå ñåðöåáèòòÿ, ñëàáê³ñòü ³ òðåìò³ííÿ
ó âñüîìó ò³ë³, æàð, ìîêð³ äîëîí³, íåêîíòðîëüîâàíèé ãîëîä òîùî.

ЯК УСУНУТИ ГІПОГЛІКЕМІЮ
Ñêîðèñòàéòåñÿ ÏÐÀÂÈËÎÌ 15: ç’¿æòå
15 ãðàì³â øâèäêèõ âóãëåâîä³â, çà÷åêàéòå
15 õâèëèí, ïåðåâ³ðòå ð³âåíü öóêðó â êðîâ³
çà äîïîìîãîþ ãëþêîìåòðà. Çà íåîáõ³äíîñò³
ïîâòîð³òü ïðîöåäóðó.
ЧИМ НЕ ВАРТО КУПІРУВАТИ
ГІПОГЛІКЕМІЮ
Öóêîð, ñ³ê, öóêåðêè — ö³ ïðîäóêòè äîâãî ï³äí³ìàþòü öóêîð êðîâ³, êîëè éäåòüñÿ
ïðî ã³ïîãë³êåì³þ. Íå ñë³ä ¿ñòè òàêîæ øîêîëàä, ïå÷èâî, âàôë³, ìîðîçèâî, ÿáëóêà,
áóòåðáðîäè, ïèòè ìîëîêî ÷è ñîêè:

ЧИМ ПРАВИЛЬНО КУПІРУВАТИ
ГІПОГЛІКЕМІЮ
Â åêñòðåíîìó âèïàäêó, çâ³ñíî, ï’ºìî
ñ³ê, ¿ìî öóêîð — ùî âèÿâèëîñÿ ï³ä ðóêîþ.
Òóò âæå ÿê º! Àëå êðàùå çàâæäè ìàòè
ïðè ñîá³ çàïàñ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â äëÿ
óñóíåííÿ ã³ïîãë³êåì³¿, ÿê³:
 Ñêëàäàþòüñÿ ç ÷èñòî¿ D-ãëþêîçè,
ïðèðîäíîãî âóãëåâîäó, ùî ïî÷èíàº áîðîòèñÿ ç ã³ïîãë³êåì³ºþ â³äðàçó æ, ÿê ïîòðàïëÿº â ðîòîâó ïîðîæíèíó.
 Íå âèìàãàþòü ïåðåòðàâëåííÿ, âñìîêòóþòüñÿ â êðîâ âæå â ðîò³ ³ îäðàçó æ äàþòü ìîçêó çàðÿä åíåðã³¿, óñóâàþ÷è íàïàä
ã³ïîãë³êåì³¿.
 Êóï³ðóþòü ã³ïîãë³êåì³þ íàáàãà-

òî øâèäøå, í³æ òðàäèö³éí³ ïðîäóêòè,
ñòâîðåí³ íà îñíîâ³ çâè÷àéíîãî õàð÷îâîãî öóêðó.
 Ëåãêî äîçóþòüñÿ, ìàþòü ïðèºìí³ ð³çíîìàí³òí³ ñìàêè òà âèïóñêàþòüñÿ ó êîìïàêòíèõ óïàêîâêàõ, ÿê³ çðó÷íî çàâæäè
íîñèòè ³ç ñîáîþ.
ÂÀÆËÈÂÎ: Òî÷íå äîçóâàííÿ òà ìèòòºâà ä³ÿ âèêëþ÷àþòü ïîñòã³ïîãë³êåì³÷íó
ã³ïåðãë³êåì³þ!
Великий вибір засобів від гіпоглікемії
у магазині діабет-товарів та
здорового харчування SaharOK Shop
(saharokshop.com)!
SaharokShop (saharokshop.com) — òîâàðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ
âàñ áåç âèõ³äíèõ, îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â. Ìè
çàâæäè ïîðó÷!
Àäðåñà ó Â³ííèö³: Êåëåöüêà, 84
òåë.: 0662496787
Ðîáî÷èé ÷àñ ìàãàçèíó ó Â³ííèö³ (äëÿ
ñàìîâèâîçó):
Ïí.-Ïò. — 10.00–17.00
Ñá. — 12.00–16.00
505227

РЕКЛАМА

504534

RIA, Ñåðåäà,
12 ñ³÷íÿ 2022

9

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

АНАТОЛІЙ СЕКРЕТАРЬОВ, БАРД

Нищімо первинну темряву в собі
і навколо нас – це єдиний засіб
сприяти народженню і поширенню
світла у світі людському.

Дотримання правил безпеки збереже вам життя
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Îñòàíí³ì ÷àñîì â óñ³õ
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè ð³çêî çðîñëà
ê³ëüê³ñòü àâàð³éíèõ ñèòóàö³é ïðè êîðèñòóâàíí³ ãàçîì ó ïîáóò³. Çîêðåìà, îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì, âèáóõè, ïîæåæ³ òà
³íø³ àâàð³¿, ùî íåñóòü íåáåçïåêó äëÿ
æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ëþäåé, ðóéíóâàííÿ
áóäèíê³â.
Ùîá óíèêíóòè á³äè çàäëÿ âëàñíî¿ áåçïåêè çàáåçïå÷òå:
— â÷àñíå ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ñèñòåì ãàçîïîñòà÷àííÿ òà ãàçîâèõ ïðèëàä³â, çîêðåìà ñèñòåì àâòîìàòèêè áåçïåêè òà áëîêóâàííÿ;
— ïåðåâ³ðêó ñòàíó ³ ðåìîíò äèìîâèõ
òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â, îãîëîâê³â
äèìîõîä³â;
— âñòàíîâëåííÿ ñèãíàë³çàòîð³â êîíòðîëþ íåáåçïå÷íèõ êîíöåíòðàö³é ÷àäíîãî
òà ïðèðîäíîãî ãàçó;
— íåäîïóùåííÿ ñàìîâ³ëüíîãî âñòàíîâëåííÿ, ïåðåì³ùåííÿ, çàì³íè ãàçîâèõ
ïðèëàä³â;
— íåäîïóùåííÿ âëàøòóâàííÿ â áóäèíêàõ, ÿê³ îáëàäíàí³ ïðèëàäàìè ç â³äâîäîì
ïðîäóêò³â çãîðàííÿ â äèìîõîäè (êîòëè,
âîäîíàãð³âà÷³), âèòÿæíî¿ âåíòèëÿö³¿ ç³
øòó÷íèì ñïîíóêàííÿì (åëåêòðîâèòÿæîê).
ßê ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà, íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü îòðóºíü ÷àäíèì ãàçîì ñïðè÷èíÿº ïîðóøåííÿ òÿãè â äèìîâèõ òà
âåíòèëÿö³éíèõ êàíàëàõ.

Àáè äèìîâåíòèëÿö³éíà ñèñòåìà ïðàöþâàëà íàëåæíèì ÷èíîì, ¿¿ òðåáà ïåð³îäè÷íî îáñòåæóâàòè, ïðî÷èùàòè ³
ðåìîíòóâàòè. Äëÿ öüîãî âëàñíèêè ÷è
áàëàíñîóòðèìóâà÷³ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìàþòü çàëó÷àòè ñïåö³àë³çîâàí³ îðãàí³çàö³¿,
ÿê³ ìàþòü ë³öåíç³þ, ï³äãîòîâëåíèé ïåðñîíàë òà íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ.
Äèìîâ³ òà âåíòèëÿö³éí³ êàíàëè ìàþòü
îáñòåæóâàòèñÿ îäíî÷àñíî, äâ³÷³ íà ð³ê
(ïåðåä ïî÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó òà ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ), à ò³, ùî
ïðàöþþòü ñåçîííî — îäèí ðàç íà ð³ê.
Ïðè êîðèñòóâàíí³ ãàçîì äîòðèìóéòåñü
åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë áåçïåêè:
 Ïåðåâ³ðÿéòå òÿãó â äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàëàõ ïåðåä óâ³ìêíåííÿì
òà ï³ä ÷àñ ðîáîòè ãàçîâèõ ïðèëàä³â. ßêùî
òÿãà â³äñóòíÿ àáî çâîðîòíà, ãàçîâ³ ïðèëàäè ñë³ä âèìêíóòè ³ íåãàéíî âèêëèêàòè
ñïåö³àë³ñò³â. Äî óñóíåííÿ íåñïðàâíîñòåé
âèêîðèñòîâóâàòè ãàçîâ³ ïðèëàäè çàáîðîíåíî;
 Ï³ä ÷àñ ðîáîòè îáëàäíàííÿ çàáåç-

ïå÷òå ïîñò³éíèé ïðèïëèâ ñâ³æîãî
ïîâ³òðÿ (â³äêðèéòå â³êíî ÷è êâàòèðêó). Öå ïîòð³áíî äëÿ ïîâíîãî çãîðÿííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó òà
íåäîïóùåííÿ íàêîïè÷åííÿ â ïðèì³ùåíí³ ÷àäíîãî ãàçó;
 Íå çì³íþéòå êîíñòðóêö³þ
äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â, íå çàêëåþéòå âåíòèëÿö³éí³
ðåø³òêè;
 Íå äîïóñêàéòå çàñì³÷åííÿ,
îáìåðçàííÿ ÷è çàõàðàùåííÿ ñòîðîíí³ìè ïðåäìåòàìè äèìîâèõ òà
âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â;
 Çàáîðîíåíî âèêîðèñòîâóâàòè
åëåêòðîâèòÿæêó ó ïðèì³ùåííÿõ,
äå ïðàöþþòü äèìîõ³äí³ ãàçîâ³ êîòëè òà
êîëîíêè, ùîá íå ñòâîðèòè çâîðîòíó òÿãó;
 Íå âèêîðèñòîâóéòå ãàçîâ³ ïðèëàäè
íå çà ïðèçíà÷åííÿì, çîêðåìà ïëèòè äëÿ
îá³ãð³âó êâàðòèðè;
 Íå ìîæíà êîðèñòóâàòèñü ïðèì³ùåííÿìè, äå âñòàíîâëåí³ ãàçîâ³ ïðèëàäè,
äëÿ ñíó ³ â³äïî÷èíêó;

 Çàáîðîíåíî ïðîâîäèòè ñàìî÷èííå
âñòàíîâëåííÿ, çàì³íó ³ ðåìîíò ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ, âíîñèòè çì³íè â êîíñòðóêö³þ ãàçîâèõ ïðèëàä³â.
Áóäüòå îáåðåæí³! Äîòðèìàííÿ ïðàâèë
áåçïåêè çáåðåæå æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ âàì ³
âàøèì áëèçüêèì.
505392
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВІТАЛІЙ БЄЛОВ, ПСИХОЛОГ

Відповідальність – це коли ти дивишся
на купу сміття. І розумієш, що за тобою
нікого немає, крім тебе її ніхто не прибере.
Береш лопату і йдеш розгрібати ці завали

ТОВ «Вінницягаз Збут»: ціна газу
для населення у січні не зміниться
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ö³íà ãàçó äëÿ ïîáóòîâèõ êë³ºíò³â ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò»,
ùî ïðàöþº ï³ä áðåíäîì «ÒÂ²É
ÃÀÇÇÁÓÒ», ó ñ³÷í³ 2022 ðîêó
çàëèøèòüñÿ íà ð³âí³ 7,99 ãðí
çà êóá³÷íèé ìåòð.
Ïîïðè ö³íîâ³ ðåêîðäè, ÿê³
ìàéæå ùîòèæíÿ ô³êñóþòüñÿ
íà åíåðãåòè÷íèõ á³ðæàõ, ð³÷í³
òàðèôí³ ïðîïîçèö³¿ êîìïàí³¿
«çàìîðîçèëè» âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà äî ê³íöÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.
«Òåìà âàðòîñò³ ãàçó — îäíà
ç ðåçîíàíñíèõ íà ñüîãîäí³ ÿê
â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè.
² ÷èì íèæ÷à òåìïåðàòóðà çà â³êíîì, òèì àêòèâí³øå ç’ÿâëÿþòüñÿ
÷óòêè ïðî çäîðîæ÷àííÿ åíåðãîðåñóðñó. Â ê³íö³ 2021 ðîêó ö³íà
íà ïðèðîäíèé ãàç íà Óêðà¿íñüê³é
åíåðãåòè÷í³é á³ðæ³ ïåðåâèùè-

ëà 70 ãðèâåíü çà êóá, ùî ìàéæå
âäåñÿòåðî á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ ç
ïîêàçíèêàìè 2020 ðîêó», — çàóâàæóº äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.
Çà éîãî ñëîâàìè, çàâäÿêè
â÷àñíî óêëàäåíèì äîâãîñòðîêîâèì êîíòðàêòàì íà çàêóï³âëþ
ãàçó, ïîíàä 450 òèñÿ÷ êë³ºíò³â
êîìïàí³¿ çàñòðàõîâàí³ â³ä êîëèâàííÿ ö³íè íà ãàç ³ äî ê³íöÿ
îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó áóäóòü
çàáåçïå÷åí³ åíåðãîðåñóðñîì
çà ô³êñîâàíîþ âàðò³ñòþ.
«Îêð³ì òîãî, ìàéæå 9 òèñÿ÷
ñïîæèâà÷³â, ÿê³ îáðàëè òàðèô
«Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ»,
çìîãëè çíà÷íî çìåíøèòè ñâî¿
âèòðàòè íà ïàëèâî äëÿ îá³ãð³âó
îñåëü ó ïåð³îä õîëîä³â. Íàïðèêëàä, ó ãðóäí³, çàâäÿêè ð³âíîì³ðí³é ñèñòåì³ îïëàòè, ñåðåäíº çìåíøåííÿ ñóì ó ïëàò³æêàõ
íà îäíîãî ï³äïèñíèêà òàðèôó
ñêëàëî 886 ãðí ó ïîð³âíÿíí³ ç

ðîçðàõóíêîì çà ôàêòè÷íå ñïîæèâàííÿ», — êîìåíòóº Âàñèëü
Ñîï³ëüíèê.
Íàãàäàºìî, òàðèô «Òâ³é ãàç
Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ» ä³ÿòèìå
äî òðàâíÿ íàñòóïíîãî ðîêó.
ßêùî çà ÷àñ ä³¿ ïðîïîçèö³¿
ñïîæèâà÷ íå âèêîðèñòàº óâåñü
çàïëàíîâàíèé îáñÿã áëàêèòíîãî
ïàëèâà, çàîùàäæåíà ñóìà çàëèøèòüñÿ íà éîãî îñîáîâîìó
ðàõóíêó äëÿ ìàéáóòí³õ ïëàòåæ³â. Ôàêòè÷íèé îá’ºì ñïîæèòîãî åíåðãîðåñóðñó âèçíà÷àòèìåòüñÿ çà ïîêàçíèêàìè
ë³÷èëüíèê³â. ²íôîðìàö³þ ïðî
îñòàòî÷íèé ðîçðàõóíîê ìîæíà áóäå îòðèìàòè ç ïëàò³æêè
çà êâ³òåíü 2022 ðîêó.
Ïåðåâ³ðèòè, çà ÿêèì òàðèôîì
ñïîæèâàºòüñÿ ïàëèâî òà ÿêà
éîãî âàðò³ñòü, ìîæíà çà äîïîìîãîþ îíëàéí-ñåðâ³ñ³â êîìïàí³¿:
• Îñîáèñòèé êàá³íåò íà ñàéò³
104.ua;

• ìîá³ëüíèé äîäàòîê 104.ua
äëÿ Android òà iOS;
• ÷àò-áîò 7104ua ó Viber òà
Telegram.
Îêð³ì òîãî, êë³ºíòè êîìïàí³¿

ìîæóòü âèð³øèòè «ãàçîâ³» ïèòàííÿ ÷åðåç ôîðìó çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó íà ñàéò³ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç
Çáóò» àáî çà íîìåðàìè òåëåôîí³â,
ùî âêàçàí³ â ðîçä³ë³ «Êîíòàêòè».
505369

Презентували веб-застосунок, який
створив вінничанин з інвалідністю
БЛОГ
ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО,
ПОЕТ, ГО «ГАРМОНІЯ»

Ó öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ «INVAINFORM» ïðè Â³ííèöüê³é îáëàñí³é óí³âåðñàëüí³é íàóêîâ³é
á³áë³îòåö³ ³ì. Ê. À. Ò³ì³ðÿçºâà
5 ñ³÷íÿ â³äáóëèñÿ çáîðè ÃÎ «Ñîö³àëüíà ²íêëþç³ÿ». Íà çáîðàõ
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Îëåíà Ââåäåíñüêà ðîçïîâ³ëà ïðî ïëàíè
îðãàí³çàö³¿. Ñâîþ äîïîâ³äü

ïàí³ Îëåíà ðîáèëà çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè ïåðåâò³ëåííÿ
òåêñòó â ãîëîñîâèé êîíòåíò. Öþ
ïðîãðàìó ðîçðîáèâ â³ííè÷àíèí
Áîãäàí Øàôðàíñüêèé.
Îñü ùî ðîçïîâ³äàº ïðî ñåáå
³ ñâîþ ïðîãðàìó Áîãäàí: «Ìåí³
23 ðîêè. Ó ìåíå º îñîáëèâà
ïðîáëåìà ç ìîâîþ, àëå ÿ âåáðîçðîáíèê ³ ñòâîðèâ âåá-ñåðâ³ñ
«×èòàííÿ òåêñòó âãîëîñ». ßê
ðîç÷àðîâóº, êîëè õòîñü êðàùèé

çà âàñ, ³ öå íå òîìó, ùî âîíè
ðîçóìí³ø³. Çà ñâî¿ 23 ðîêè ÿ ïåðåæèâ ÷èìàëî ïîãàíèõ ñèòóàö³é,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ìîºþ ïðîìîâîþ.
Ó ìåíå äèçàðòð³ÿ, ³ öå çàâàæàº
ìåí³ æèòè ïîâíîö³ííèì æèòòÿì. ß íå ìîæó ñï³ëêóâàòèñÿ ç
ëþäüìè ñàì, âåñòè ä³àëîã. Ç ö³º¿
ïðè÷èíè ÿ âèð³øèâ ðîçðîáèòè
âåá-ñåðâ³ñ «ICanSpeak», ÿêèé
ïðèçíà÷åíèé äëÿ ëþäåé, ÿê³ ìàþòü ïðîáëåìè ç ìîâîþ. Â³í ÷èòàº

íàïèñàíèé òåêñò ñëîâàìè, ó òîé
÷àñ ÿê òåêñò ÷èòàºòüñÿ, âè ìîæåòå íàïèñàòè ³íøèé òåêñò. Öÿ
ïîñëóãà àáñîëþòíî áåçêîøòîâíà
é äîñòóïíà 24 ãîäèíè íà äîáó».
Ïîñèëàííÿ íà âåá-ðåñóðñ
Øàôðàíñüêîãî http://surl.
li/bcugr
Ïðàâë³ííÿ ÃÎ «Ñîö³àëüíà ²íêëþç³ÿ» íàãîëîøóº, ùî îñíîâíà ³äåÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿
– ñòâîðèòè óìîâè äëÿ çãóðòî-

âàíîãî ñåðåäîâèùà ñàìîäîñòàòí³õ ëþäåé. Ïåðøèì ïðîºêòîì,
ÿêèé ðåàë³çóº «Ñîö³àëüíà ²íêëþç³ÿ» â ïàðòíåðñòâ³ ç á³áë³îòåêîþ ³ìåí³ Ê. À. Ò³ì³ðÿçºâà,
º «Ó÷àñòü ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ
â ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ó ñâî¿õ ãðîìàäàõ: â÷èìîñÿ çàñòîñîâóâàòè
ãðîìàäñüê³ òåõíîëîã³¿».
Îðãàí³çàö³ÿ çàïðîøóº âñ³õ
íåáàéäóæèõ ëþäåé äî ñï³âïðàö³. http://surl.li/bcujs
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АНТИБІОТИКИ ЛИШЕ
ЗА РЕЦЕПТОМ
Медичні зміни  З початку
цього року в стаціонарах
почали вести облік вживання
антибіотиків, а вже з весни
вінничани не зможуть без рецепта
купити собі антибіотики. Для
чого таке нововведення і що
про це думають лікарі? Як це
працюватиме і чому це необхідно?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ïðèçíà÷àòè àíòèá³îòèêè — ñïðàâà
ë³êàðÿ, îäíàê ëþäè
÷àñòî íåõòóþòü öèì
ïðàâèëîì. ßêùî ëþäèíà áåç
ïîòðåáè ïðèéìàº àíòèá³îòèêè,
òî ïîñòóïîâî áàêòåð³ÿ ìóòóâàòèìå òà «çâèêíå» äî ïðåïàðàòó.
À öå ïðèçâåäå äî òîãî, ùî êîëè
ïîòð³áíî áóäå âèë³êóâàòè áàêòåð³àëüíó õâîðîáó, òî àíòèá³îòèêè
âæå íå ïðàöþâàòèìóòü. Ùîðîêó
ó ñâ³ò³ 700 000 ëþäåé ïîìèðàº â³ä
õâîðîá, ÿê³ ñïðè÷èíåí³ áàêòåð³ÿìè, ñò³éêèìè äî íàÿâíèõ àíòèá³îòèê³â.
Ñàìîë³êóâàííÿ — ÷àñòà ñèòóàö³ÿ ó íàø³é êðà¿íè, òîæ ç 2022 ç
öèì ïî÷àëè áîðîòèñÿ, ïî÷èíàþ÷è ç àíòèá³îòèê³â.
ßê ïîâ³äîìëÿº Öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ, ç 1 ñ³÷íÿ
2022 ðîêó ñòàö³îíàðè ðîçïî÷àëè
âåäåííÿ îáë³êó çàãàëüíîãî ñïîæèâàííÿ àíòèá³îòèê³â âïðîäîâæ
ðîêó. Ðàõóâàòèìóòü äâ³ ãðóïè àíòèá³îòèê³â:
 Àíòèá³îòèêè ãðóïè ñïîñòåðåæåííÿ — öå ò³ àíòèá³îòèêè, ÿê³
íàé÷àñò³øå âèïèñóþòü ë³êàð³ äëÿ

Лікарка Людмила Бойко. Говорить,
що давно вже мали ввести рецептурний
продаж антибіотиків

ë³êóâàííÿ áàêòåð³àëüíèõ ³íôåêö³é
ÿê ïåðøó òà äðóãó ë³í³¿ òåðàï³¿.
 Àíòèá³îòèêè ãðóïè ðåçåðâó — öå àíòèá³îòèêè «îñòàííüî¿
íàä³¿». Âîíè á³ëüø òîêñè÷í³ òà
äîðîã³, òîìó ¿õ âèïèñóþòü ó âêðàé
ñêëàäíèõ âèïàäêàõ òà òîä³, êîëè
³íø³ àíòèá³îòèêè íå ïðàöþþòü.
ßê ïîÿñíþþòü ó Öåíòð³, öå
íîâîââåäåííÿ ïîòð³áíå äëÿ òîãî,
ùîá â³äìîâèòèñÿ â³ä íåðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ àíòèá³îòèê³â.
À âæå ç 1 êâ³òíÿ öüîãî ðîêó
â àïòåêàõ ïðîäàâàòèìóòü àíòèá³îòèêè âèíÿòêîâî çà åëåêòðîííèìè
ðåöåïòàìè. ßê öå ïðàöþâàòèìå?
Ï³ñëÿ îãëÿäó, ñ³ìåéíèé ë³êàð âèïèñóº âàì å-ðåöåïò (äëÿ öüîãî
ë³êàð âíîñèòü äàí³ â åëåêòðîííó ñèñòåìó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ).
Äàë³ — âàì íàä³éäå êîä â ÑÌÑïîâ³äîìëåíí³, ³ âàñ ìàþòü ïîïðîñèòè ïîêàçàòè éîãî â àïòåö³.
«Â³äòàê êîæíå ïðèçíà÷åííÿ
âàøîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ÷è ïåä³àòðà áóäå çâàæåíèì òà êîíòðîëüîâàíèì, à øê³äëèâ³é ïðàêòèö³
ñàìîë³êóâàííÿ áóäå ïîêëàäåíî
êðàé», — êàæóòü ó ÌÎÇ.
— Öå âàæëèâî, ³ ÿ ââàæàþ, ùî
äàâíî âæå ìàëè ââåñòè ðåöåïòóðíèé ïðîäàæ àíòèá³îòèê³â. Ë³êàð³

äî öüîãî ãîòîâ³, ïðîñòî íàì ùå
äî ê³íöÿ íå â³äîìèé ìåõàí³çì, —
ãîâîðèòü çàâ³äóâà÷êà Àìáóëàòîð³¿
¹ 3 Ëþäìèëà Áîéêî.
Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, ÷àñòî ëþäè
ñàìîñò³éíî «âèïèñóþòü» àíòèá³îòèêè äëÿ ë³êóâàííÿ.
— Áóâàº, ùî ìè ïðèõîäèìî
íà âèêëèê, ³ íàì ãîâîðÿòü: «Ìè
êóïèëè âæå íà 500 ãðèâåíü â³òàì³í³â, ³ ùå íà 500 àíòèá³îòèê³â».
Ìè áîðåìîñÿ ç ñàìîë³êóâàííÿì,
³ äóìàþ, ùî öå íîâîââåäåííÿ äîïîìîæå ë³êóâàòè çã³äíî ç ïðîòîêîëàìè, — êàæå çàâ³äóâà÷êà àìáóëàòîð³¿. — Àíòèá³îòèêè âèïèñóþòü ò³ëüêè òîä³, êîëè çàõâîðþâàííÿ âèêëèêàíå áàêòåð³àëüíîþ
ôëîðîþ. Ë³êàð ìàº áóòè â öüîìó
âïåâíåíèé. Ìåäèêè çíàþòü êë³í³êó õâîðîá, àëå öå íå âèÿâëÿºòüñÿ
ç ïåðøîãî äíÿ íåäóãè. ª òàêîæ
ëàáîðàòîðíå ï³äòâåðäæåííÿ äëÿ
ïðèçíà÷åííÿ àíòèá³îòèê³â.
Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, êàòåãîðè÷íî íå ìîæíà ç ïåðøîãî äíÿ ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ïðèéìàòè
àíòèá³îòèêè, öå ìîæå çàøêîäèòè.
Íàãîëîñèìî, ùî àíòèá³îòèêè
íå ë³êóþòü êîðîíàâ³ðóñ, àäæå öå
â³ðóñíà õâîðîáà. À àíòèá³îòèêè
ïîòð³áí³ äëÿ ë³êóâàííÿ áàêòåð³àëüíèõ õâîðîá.
РЕКЛАМА
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Тест, що допоможе виявити рак
Щороку у світі виявляють
близько 2 мільйонів нових випадків КРР. На ранніх стадіях
свого розвитку колоректальний рак не викликає скарг. Головним методом діагностики є
колоноскопія. Проте існує простий тест — аналіз калу на приховану кров (яка ще не змінює
колір калу i не визначається
оком людини), який може виокремити групу населення, що
має вищий ризик розвитку колоректального раку.
Дане обстеження необхідне:
 як скринінг — для перевірки пацієнтів без скарг, що
досягли 40-річного віку, адже
достовірно відомо, що у цьому
віці найчастіше починаються
зміни в організмі, що з часом
призводять до розвитку онкологічних захворювань;
 пацієнтам, родичі яких
мали онкологічні захворювання. Починати таку діагностику необхідно з 40 років, або
на 10 років раніше, ніж було
виявлено захворювання у родича (якщо родич був молодшим за 50 років);
 призначається лікарем при
наявності у пацієнта тривожних ознак (безпричинні нудота,
блювота, часті проноси або закрепи, втрата ваги).
Дослідження калу на приховану кров дозволяє діагностувати захворювання на початкових стадіях і вчасно розпочати відповідне лікування.
Процедура забору матеріалу

для аналізу абсолютно безболісна для пацієнта.
Для того, щоб результат аналізу був максимально точним,
необхідно дотримуватись певних рекомендацій щодо забору
матеріалу для дослідження.
Для мінімізації ймовірності
хибно-позитивного результату:
 Не вживати антибіотики,
послаблюючі (проносні), кроворозріджуючі (аспірин) лікарські засоби.
 Не збирати матеріал у період менструації, при наявності
кровоточивого геморою, крові
в сечі або після значних зусиль
при дефекації.
 Дослідження не слід проводити протягом 2-х тижнів
після проведення досліджень
шлунково-кишкового тракту
або медичних процедур, які
можуть викликати механічні
пошкодження слизової (наприклад, гастроскопія, колоноскопія, ректороманоскопія, очищення за допомогою клізм).
Для оцінки результатів тесту
необхідна консультація лікаря,
який має визначити ймовірні
ризики та необхідність у додаткових уточнюючих методах
діагностики.

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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12
ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
06.30 М/с “Пiнгвиненя Пороро”
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.25, 05.25 Новини
07.05, 02.20, 03.00, 05.20
Погода
07.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
на смак”
08.05, 00.40 Т/с “Шетланд” l
09.05 Т/с “Мiсячний камiнь” l
10.00 Д/с “Тваринна зброя”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10, 01.45 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 00.30, 02.50,
05.50 Спорт
15.20 Наталя Фалiон та
“Лiсапетний батальйон”.
Великий Рiздвяний концерт
16.30, 03.40 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Супер - чуття”
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
21.45 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
23.30 Перша шпальта

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день.
Прем’єра нового денного шоу на
“1+1”
14.45 “Мiняю жiнку”
17.10 Прем’єра на “1+1”.
Неслiхан Атагюль у зворушливiй
мелодрамi “Крила кохання” l
20.35 Х/ф “Форсаж 6” s
23.05 Х/ф “Швидкiсть” s

IНТЕР
05.20, 23.00 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”
10.05, 18.00, 19.00, 03.45 Токшоу “Стосується кожного”
12.25 Х/ф “Дуже поганий
татусь” Прем’єра
14.25, 15.20 “Речдок”
16.05 “Чекай на мене. Україна”
17.40 “Новини”
20.00, 03.05 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал” Прем’єра
00.45 Х/ф “Грошi на двох”

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.05 Анти-зомбi
11.05, 13.25 Х/ф “Злочинець” s
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
13.55, 17.45 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ - 2” s
14.50, 16.25, 21.25 Т/с “Пес” s
20.20, 02.00 Прихована
небезпека
21.05 Факти. Вечiр
22.45 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.50 “Kids time”
06.05 М/ф “Том i Джеррi: Вiллi
Вонка i шоколадна фабрика”
07.55 “Орел i решка”
10.00 Т/с “Мерлiн”
11.55 Х/ф “Поклик пращурiв”
13.50 Х/ф “Полювання на
Санту” s
15.55, 20.00 “Хто зверху?
Спецвипуски” l
18.00 Т/с “Будиночок на щастя”
22.00 Х/ф “Кошмарний директор
або школа №5” l
00.45 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”

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
10.45 Т/с “Мама моєї доньки” l
14.50, 15.30 Т/с “Виклик” l
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17 січня
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10, 02.00 Т/с “Зникаючi
слiди” s

ВІВТОРОК

18 січня

07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
06.30 М/с “Пiнгвиненя Пороро”
11.00 Iсторiя одного
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
злочину s
15.00, 21.00, 23.35, 02.10, 05.10 14.50, 15.30 Т/с “Виклик” l
Новини
20.10 Ток-шоу “Говорить
СТБ
07.05, 03.00 Погода
Україна”
07.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
21.00 Т/с “Надiя”
04.15 Т/с “Коли ми вдома”
23.10, 02.00 Т/с “Зникаючi
на смак”
05.15 Т/с “Комiсар Рекс”
08.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l
слiди” s
07.00, 11.50 “Битва
09.05 Т/с “Мiсячний камiнь” l
10.00 Д/с “Тваринна зброя”
екстрасенсiв” s
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
11.00 Прозоро: про соцiальне
СТБ
“Вiкна-Новини”
12.00, 19.30 Соцiальне ток-шоу
12.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l
04.55 Т/с “Комiсар Рекс”
“По-людськи”
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s
13.10 Прозоро: про актуальне 06.40, 11.50 “Битва
19.05 “СуперМама” l
14.00 UA:Фольк. Спогади
екстрасенсiв” s
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
05.45 Спорт
“Вiкна-Новини”
15.20 Наталя Фалiон та
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
НTН
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
“Лiсапетний батальйон”.
19.05 “СуперМама” l
Великий Рiздвяний концерт
06.30 “Вартiсть життя”
16.40, 03.30 Буковинськi загадки 20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l
08.00 Х/ф “Екiпаж машини
16.45 Навечiр’я Богоявлення
01.25 “Хата на тата” l
ПЦУ
бойової”
09.10 Х/ф “Найостаннiший
20.20 Д/с “Супер - чуття”
22.00 Полюси
НTН
день” l
11.00, 18.00, 03.25
23.00 Бiгус Iнфо
“Випадковий свiдок”
06.20 “Вартiсть життя”
11.40, 13.00, 21.15 Т/с
07.50, 10.30, 18.00, 02.55
“Менталiст” s
1+1
“Випадковий свiдок”
12.30, 16.30, 19.00, 02.55
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.25 “Свiдок”
“Свiдок”
05.30, 03.50 “Життя вiдомих
13.55, 23.00 Т/с “Примари” s
09.00 Х/ф “Поїзд поза
людей”
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
розкладом”
“Снiданок з 1+1”
11.45, 13.00, 21.15 Т/с
Маямi” s
01.00 Х/ф “Поза пiдозрою”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
“Менталiст” s
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН
13.55, 23.00 Т/с “Примари” s
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
TET
людей 2021”
Маямi” s
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 01.05 “Легенди карного
08.35 Х/ф “Кiт у чоботях”
Прем’єра нового денного шоу на розшуку”
09.45 Х/ф “Доктор Дулiттл”
“1+1”
11.30 Х/ф “Доктор Дулiттл 2”
14.45 “Мiняю жiнку”
13.30, 16.00, 02.30 Панянка17.10 Прем’єра на “1+1”.
TET
селянка
Неслiхан Атагюль у зворушливiй
14.30, 05.00 Зiрки, чутки та
06.00 ТЕТ Мультиранок
мелодрамi “Крила кохання” l
20.35 Х/ф “Форсаж 7” s
08.35 Х/ф “Нове вбрання
галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
23.05 Сандра Буллок i Вiллем
короля”
18.00 Богиня шопiнгу.
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
Дефо в екстремальному
10.45 Х/ф “Хронiки Нарнiї:
Екстремальний сезон
бойовику “Швидкiсть - 2: Круїз
19.00, 20.30 Одного разу пiд
Пiдкорювач Свiтанку”
пiд контролем” s
12.45 4 весiлля
Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька
14.00, 16.00, 02.30 Панянка20.00, 21.30 Сiмейка У
IНТЕР
селянка
22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
23.00 Країна У
05.15, 23.00 “Слiдство вели... з галлiвуд
00.00 Казки У Кiно
17.00 СуперЖiнка
Леонiдом Каневським”
01.00 Вечiрка 2
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
18.00 Богиня шопiнгу.
05.50 Кориснi пiдказки
Новини
Екстремальний сезон
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
19.00, 20.30 Одного разу пiд
Iнтером”
Полтавою
UA:ВIННИЦЯ
10.00, 11.00 “Корисна
19.30, 21.00 Танька i Володька
20.00, 21.30 Сiмейка У
програма”
08.05 Ранок на Суспiльному
12.25 Х/ф “Татусi без шкiдливих 23.00 Країна У
08.15, 09.15 Новини (UA:
звичок” s
14.30, 15.30 “Речдок”
ПЕРШИЙ)
09.25, 21.00 Т/с “Комiсар Алекс” 16.25 “Речдок. Особливий
UA:ВIННИЦЯ
11.40 Край пригод
випадок”
12.00 Вiзуальний код
17.40 “Новини”
08.05 Ранок на Суспiльному
12.30 Я вдома
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
08.15, 09.15, 17.15 Новини
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
“Стосується кожного”
(UA: ПЕРШИЙ)
20.40, 22.00 ТНВ
20.00, 02.50 “Подробицi”
09.25, 16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
13.05 Телевiзiйний серiал
21.00 Т/с “Провiнцiал”
11.40 Край пригод
00.45 Х/ф “Здоровань” s
12.00 Вiзуальний код
“Снiгопад”
13.30 Пiщана казка
12.30 Я вдома
13.35, 14.45 Веселi саморобки
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.40, 22.00 ТНВ
13.45 М/с “Пригоди Тайо”
ICTV
14.25 М/ф “Коп i Штик - завзятi
13.05 Телевiзiйний серiал
04.50, 20.20, 02.05
“Снiгопад”
кроти”
14.35 М/ф “ Курка, яка несла
Громадянська оборона
13.30 Пiщана казка
06.30 Ранок у великому мiстi
13.35, 14.50 Веселi саморобки
всяку всячину”
15.05 Древо
08.45 Факти. Ранок
13.45 М/с “Пригоди Тайо”
15.20 “Баба Єлька”. Експедицiя 09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.25 М/ф “Велика подорож”
на пiч
новини з Костянтином Стогнiєм 14.35 М/ф “День, коли щастить”
15.45 Вчитель
10.10 Прихована небезпека
14.45 М/ф “ Свара”
16.05 Д/ф “Хто створив Змiєвi
11.10, 13.25 Х/ф “Той, хто бiжить 15.05 Сковорода. Гастробайки
15.20 Країна пiсень
Вали?”
по лезу” s
17.15 Новини (iз
12.45, 15.45 Факти. День
15.45 Вчитель
14.05, 16.25, 22.45 Т/с
16.00 Недалечко
сурдоперекладом) (UA:
“Нюхач” s
17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
ПЕРШИЙ)
17.30 Радянський бруталiзм
16.40, 21.25 Т/с “Пес” s
18.05 Прозоро. Про головне
18.05 Прозоро. Про головне
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 2” s
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
“Як не стати овочем”
00.40 Х/ф “Монстро” s
20.00 Новини Полтавщини
“Як не стати овочем”
20.00 Новини Житомирщини
20.20 Дiагноз: вiльнi
20.20 Дiагноз: вiльнi
21.00 Прозоро. Про актуальне

UA:ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

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

06.00, 07.40 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу”
07.45 “Орел i решка”
09.50 Т/с “Мерлiн”
11.45 “Де логiка?” l
13.50 Х/ф “Темнi уми” l
16.00, 20.00 “Хто зверху?
Спецвипуски” l
17.55 Т/с “Будиночок на щастя”
22.00 Х/ф “Махач вчителiв” s
23.55 Х/ф “Американський пирiг
2” s
02.00 “Вар’яти” l

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною

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

19 січня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Вiдтiнки України
06.30 М/с “Пiнгвиненя Пороро”
07.00, 08.00, 08.55, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.35 Новини
07.05, 00.00 Погода
07.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
на смак”
08.05, 00.05 Т/с “Шетланд” l
09.00 Божественна Лiтургiя
ПЦУ
11.30, 16.30 Д/с “Дикi тварини”
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10, 01.05 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт “Твоя музика.
Ольга Сумська i Вiталiй
Борисюк”
16.25 Буковинськi загадки
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Супер - чуття”
19.35 Д/с “Боротьба за
виживання”
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
21.25 Чемпiонат Європи УЄФА
з футзалу 2022. Нiдерланди Україна
23.05 Перша шпальта

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день.
Прем’єра нового денного шоу на
“1+1”
14.45 “Мiняю жiнку”
17.10 Прем’єра на “1+1”.
Неслiхан Атагюль у зворушливiй
мелодрамi “Крила кохання” l
20.35 Х/ф “Форсаж 8” s
23.05 К/к “Назад у майбутнє” s

IНТЕР
05.15, 23.00 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”
10.00, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Планета самотнiх” s
15.00, 15.50 “Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий
випадок”
17.40 “Новини”
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 02.45 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
00.45 Х/ф “Недоторканi” s

09.00 Зiрковий шлях
11.00 Iсторiя одного злочину s
14.50, 15.30 Т/с “Виклик” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10, 02.00 Т/с “Зникаючi
слiди” s

СТБ
07.00, 11.50 “Битва
екстрасенсiв” s
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l
01.25 “Хата на тата” l

НTН
07.55, 10.35, 18.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “До мене, Мухтар!”
11.40, 13.00, 21.15 Т/с
“Менталiст” s
13.55 Т/с “Примари” s
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
23.00 Х/ф “Збиток” s
01.10 “Легенди карного
розшуку”

TET
08.35 Х/ф “Осляча шкура”
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
10.45 Х/ф “Божевiльне
побачення”
12.30 4 весiлля
13.30, 16.00, 02.30 Панянкаселянка
14.30, 05.00 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 Країна У
00.00 Казки У Кiно

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/с “Пiнгвиненя Пороро”
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.10, 05.10 Новини
07.05, 00.20, 03.00, 05.05
Погода
07.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
на смак”
08.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l
09.05 Т/с “Знедоленi” s
10.10 Д/с “Тваринна зброя”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.15 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап.
Iндивiдуальна гонка, 20 км,
чоловiки
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Боротьба за
виживання”
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
21.40, 00.05, 02.45, 05.45
Спорт
21.55 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день.
Прем’єра нового денного шоу на
“1+1”
14.45 “Мiняю жiнку”
17.10 Прем’єра на “1+1”.
Неслiхан Атагюль у зворушливiй
мелодрамi “Крила кохання” l
20.35 Джейсон Стетем у
надшвидкiсному бойовику
“Перевiзник” s
22.15 К/к “Назад у майбутнє
2” s

IНТЕР

07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
UA:ВIННИЦЯ
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”
08.05 Ранок на Суспiльному
10.00, 10.55 “Корисна
08.15, 09.15, 17.15 Новини (UA: програма”
12.25 Х/ф “Планета самотнiх
ПЕРШИЙ)
09.25 Телевiзiйний серiал
2” s
14.55, 15.45 “Речдок”
“Комiсар Алекс”
11.40 Край пригод
16.30 “Речдок. Особливий
12.00 Вiзуальний код
випадок”
12.30 Я вдома
17.40 “Новини”
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
20.40, 22.00 ТНВ
“Стосується кожного”
13.05 Телевiзiйний серiал
20.00, 03.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
“Снiгопад”
13.30 Пiщана казка
13.35, 14.50 Веселi саморобки
ICTV
13.45 М/с “Пригоди Тайо”
ICTV
14.25 М/ф “Iсторiя про дiвчинку,
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
яка наступила на хлiб”
08.45 Факти. Ранок
14.35 М/ф “ Лис i дрiзд “
09.15, 19.20 Надзвичайнi
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.45 М/ф “Черевички”
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
новини з Костянтином Стогнiєм 15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
10.10, 13.30 Х/ф “Той, хто бiжить Тернопiльщини
11.10, 13.25 Х/ф “Зiткнення з
15.20 Вертеп
по лезу 2049” s
безоднею” s
12.45, 15.45 Факти. День
15.45 Вчитель
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.25, 22.45 Т/с
16.00 Недалечко
14.05, 16.30, 22.50 Т/с
“Нюхач” s
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
“Нюхач” s
16.35, 21.25 Т/с “Пес” s
17.30 Умандрували: за
16.40, 21.25 Т/с “Пес” s
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - Харковом
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ 18.05 Прозоро. Про головне
2” s
2” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 02.30 Секретний фронт 19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
20.20, 02.20 Анти-зомбi
стати овочем”
20.00 Новини Херсонщини
НОВИЙ КАНАЛ
20.20 Дiагноз: вiльнi
НОВИЙ КАНАЛ
21.00 Хвиля
06.00, 07.50 “Kids time”
06.05 М/ф “Том i Джеррi:
06.05 М/ф “Том i Джеррi:
Повернення в країну Оз”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
07.35 “Орел i решка”
Шпигунськi пристрастi”
07.55 “Орел i решка”
09.45 Т/с “Мерлiн”
10.00 Т/с “Мерлiн”
08.45 “Мобiльний репортер”
11.40 “Де логiка?” l
11.50 “Де логiка?” l
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
13.45 Х/ф “Джек - вбивця
14.00 Х/ф “Геракл: Народження 09.30, 19.30 “На часi”
велетнiв” l
10.15 “Особливий випадок”
16.00, 20.00 “Хто зверху?
легенди” s
16.00, 20.00 “Хто зверху?
10.30 “Євромакс”
Спецвипуски” l
11.10 т/с “Краща половина”
18.00 Т/с “Будиночок на щастя”
Спецвипуски” l
17.55 Т/с “Будиночок на щастя” 12.35 “Знайомство з
22.05 Х/ф “Вiдпадний препод” s
22.00 Х/ф “Училка” s
00.35 Х/ф “Вiдпадний препод
тваринами”
23.55 Х/ф “Американський пирiг: 13.00 “Новини Life”
3” s
13.15 “Цiкавий свiт”
Знову разом” n
14.00 “Час змiн”
15.00 т/с “Справа Дойла”
УКРАЇНА
УКРАЇНА
16.15 “IМПЕРIЯ”
17.05 “Твоє життя”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
17.35, 20.10 т/с
Україною
18.30 “Ульотне вiдео”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
Україною
23.00 Сьогоднi
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
18.40 “Територiя рiшень”
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях

13
20 січня
11.00 Iсторiя одного злочину s
14.50, 15.30 Т/с “Виклик” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10 Слiдами 2021
23.50, 02.00 Т/с “Зникаючi
слiди” s

СТБ
07.35, 11.50 “Битва
екстрасенсiв” s
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l

НTН
07.55, 03.05 “Випадковий
свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.35 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Мене звуть
Арлекiно” s
11.40, 13.00, 21.15 Т/с
“Менталiст” s
13.50 Х/ф “Збиток” s
15.45, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
18.00 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
23.00 Х/ф “Лiтак президента 2” s

TET
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21 січня

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 04.35 Вiдтiнки України
06.30 М/с “Пiнгвиненя Пороро”
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.20,
02.00, 05.10 Новини
07.05, 00.10, 01.55, 02.50,
05.05 Погода
07.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
на смак”
08.05 Т/с “Шетланд” l
09.05 Т/с “Знедоленi” s
10.10 Д/с “Тваринна зброя”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10, 00.15 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.15 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап.
Iндивiдуальна гонка, 15 км,
жiнки
17.00, 01.00 Прозоро: про
головне
19.10 Д/с “Боротьба за
виживання”
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
21.40, 23.55, 02.35, 05.45 Спорт
21.55 Д/ц “НЛО: Загубленi
свiдчення”

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день.
Прем’єра нового денного шоу на
“1+1”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Прем’єра на “1+1”.
Неслiхан Атагюль у зворушливiй
мелодрамi “Крила кохання” l
20.15 Джейсон Стетем у
надшвидкiсному бойовику
“Перевiзник - 2” s
22.05 К/к “Назад у майбутнє
3” s

08.35 Х/ф “Дiвчинка з
сiрниками”
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
10.45 Х/ф “Вийти замiж у
високосний рiк” s
12.45 4 весiлля
14.00, 16.00, 02.30 Панянкаселянка
15.00, 05.00 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
IНТЕР
20.00, 21.30 Одного разу в
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Одесi
23.00, 01.00, 02.00 Країна У
Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”
UA:ВIННИЦЯ
10.00, 11.00 “Корисна
програма”
08.15, 09.15 Новини (UA:
12.25 Х/ф “Планета самотнiх
ПЕРШИЙ)
3” s
09.25 Телевiзiйний серiал
14.30, 15.30, 01.00 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий
“Комiсар Алекс”
11.40 Край пригод
випадок”
12.00 Вiзуальний код
17.40 “Новини”
12.30 Я вдома
18.00 Ток-шоу “Стосується
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
кожного”
20.40, 22.00 ТНВ
20.00, 02.50 “Подробицi”
13.05 Телевiзiйний серiал
21.00 Х/ф “Пострiл в
“Снiгопад”
безодню” s
13.30 Пiщана казка
13.35, 14.50 Веселi саморобки
13.45 М/с “Пригоди Тайо”
ICTV
14.25 М/ф “Кривенька качечка”
14.35 М/ф “Лисичка з качалкою” 08.45 Факти. Ранок
14.45 М/ф “Як козаки сiль
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
купували”
15.05 Мистецтво жити
10.10, 20.05 Дизель-шоу l
15.20 Вiдтiнки України
11.50, 13.10 Т/с “Вижити за
15.45 Вчитель
будь-яку цiну”
16.00 Недалечко
12.45, 15.45 Факти. День
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
13.30, 22.55, 01.45 Скетч-шоу
17.15 Новини (iз
“На трьох” s
14.45, 16.15 Т/с “Пес” s
сурдоперекладом) (UA:
17.35 Скетч-шоу “На троих”
ПЕРШИЙ)
17.30 Радянський бруталiзм
16+ Прем’єра
18.05 Прозоро. Про головне
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 00.00 Т/с “Вижити за будь-яку
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни
цiну-2”
“Як не стати овочем”
20.00 Новини
НОВИЙ КАНАЛ
Днiпропетровщини
20.20 Дiагноз: вiльнi
21.00 Брехня вiд полiтикiв.
06.00, 07.50 “Kids time”
06.05 М/ф “Том i Джерi:
Перевiрка
Форсаж”
07.55 “Орел i решка”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.50 “Аферисти в сiтях” s
15.55 Х/ф “Махач вчителiв” s
08.45 “Мобiльний репортер”
17.45 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
19.55 Х/ф “Кучерява Сью”
09.30, 19.30 “На часi”
22.00 Х/ф “Ми - Мiллери” s
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
00.30 Х/ф “Татусь мимоволi” l
10.45 “Життя в цифрi”
02.10 “Вар’яти” l
11.10 т/с “Краща половина”
02.40 “Служба розшуку дiтей
12.35 “Знайомство з
2022”
02.45 “Зона ночi”
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15, 16.30 “Цiкавий свiт”
14.00 “Час змiн”
УКРАЇНА
15.00 т/с “Справа Дойла”
16.15 “Життя у цифри”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.00, 15.30 Т/с “Скарбниця
життя” s
18.00 Т/с “Виклик” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера

СТБ
10.55, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с
“Слiпа” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
19.45 “Мiй секрет. Слава
Камiнська” l
22.50 “Мiй секрет. Актори
серiалу “Крiпосна” l

НTН
07.50, 10.30, 03.05
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.40 “Свiдок”
09.00 Х/ф “34-й швидкий”
11.45, 13.05, 21.15 Т/с
“Менталiст” s
13.55 Х/ф “Лiтак президента 2” s
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
18.00 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
23.00 Х/ф “Замкнутий
ланцюг” s

TET
08.35 Х/ф “Диявол з трьома
золотими волосинами”
09.45 Т/с “Бiблiотекарi” s
10.45 Х/ф “За бортом”
12.55 4 весiлля
14.00, 16.00, 03.15 Панянкаселянка
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу
20.00 Х/ф “Супернянь” s
21.30 Х/ф “Супернянь 2” s
23.15 Х/ф “Прибулець Павло” s
01.15, 02.15 Країна У

22 січня

НЕДІЛЯ

23.00, 02.00 Т/с “Мама моєї
доньки” l

UA:ПЕРШИЙ

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.05, 03.45, 05.35
Новини
07.05 Погода
07.15 М/ф “Як козаки у футбол
грали”
07.30 М/ф “Як козаки у хокей
грали”
07.50 М/ф “Як козак щастя
шукав”
08.05 Невiдомi Карпати
08.25 Вiдтiнки України
09.05 #ВУКРАЇНI
09.40 Х/ф “Авраам: охоронець
вiри”
11.25 Т/с “Хадсон та Рекс” l
13.50 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап. Масстарт,
15 км, чоловiки
14.40 10 днiв незалежностi
України. День соборностi: як
об’єдналися двi частини України
15.10 Концерт. ВIА “Кобза”
16.00 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап. Естафета
4х6 км, жiнки
17.20 Концерт. Наталiя
Валевська
18.15 Д/с “Тваринна зброя”
19.20 Т/с “Паризькi таємницi” s
21.25 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
23.10 Д/ц “НЛО: Загубленi
свiдчення”

СТБ
06.10, 10.55 Т/с “Папаньки” l
09.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”
16.40, 23.30 “Хата на тата” l
19.00 “МастерШеф. Битва
сезонiв” l

НTН
05.50 Х/ф “Ще до вiйни”
08.25 Х/ф “Було у батька три
сини”
11.00 Х/ф “Пам’ятай iм’я своє”
13.00, 03.40 “Випадковий
свiдок”
14.50 Т/с “Смерть у раю” s
19.00, 03.10 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Королева
бензоколонки”
21.05 Х/ф “Медальйон” s
23.00 Х/ф “Закатати в
асфальт” n
02.00 “Легенди карного
розшуку”
04.45 “Top Shop”

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф “Король - Лев”
10.45 М/ф “Мадагаскар 3”
12.30, 14.00, 15.30, 16.30
1+1
Одного разу пiд Полтавою
13.00, 16.00, 23.35 Сiмейка У
05.15, 19.30 ТСН
13.30, 15.00, 23.05, 00.05
06.00, 07.00 “Життя вiдомих
Танька i Володька
14.30 Одного разу в Одесi
людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
17.00 Х/ф “Уяви собi”
10.00 “Свiт навиворiт”
19.00 Х/ф “Дев’ять життiв”
20.15, 03.25 “Вечiрнiй квартал” 20.45 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”
22.15 К/к “Дикi” 1,2 серiї s
00.35, 01.35 Країна У
23.15 К/к “Назад у майбутнє 3” s 01.05, 02.05 Казки У Кiно
01.45 Фентезi “Грiнч - викрадач 02.35 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки
Рiздва” l

IНТЕР

07.00 Х/ф “Пенелопа”
09.00 “Готуємо разом.
Домашня кухня”
10.00 “Корисна програма”
11.00 Х/ф “Три горiшки для
Попелюшки” Прем’єра
UA:ВIННИЦЯ
12.50 Х/ф “Пес Барбос та
незвичайний крос”
08.05 Ранок на Суспiльному
13.00 Х/ф “Самогонники”
08.15, 09.15, 17.15 Новини (UA: 13.20, 20.30 Т/с “Провiнцiал”
20.00 “Подробицi”
ПЕРШИЙ)
09.25 Телевiзiйний серiал
22.10 “Всi зiрки в Юрмалi”
00.30 Х/ф “Принцеса на бобах”
“Комiсар Алекс”
11.40 Край пригод
12.00 Вiзуальний код
12.30 Невiдомi Карпати
ICTV
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.40, 22.00 ТНВ
05.15, 09.55 Скетч-шоу “На
13.05 Телевiзiйний серiал
трьох” s
06.50 Т/с “Вижити за будь-яку
“Снiгопад”
13.30 Пiщана казка
цiну-2”
13.35, 14.50 Веселi саморобки 08.00 Т/с “Вижити за будь-яку
13.45 М/с “Пригоди Тайо”
цiну”
14.25 М/ф “ Чарiвнi окуляри”
11.35, 13.00 Х/ф “Точка
14.35 М/ф “ Як Петрик П’яточкiн обстрiлу” s
12.45 Факти. День
слоникiв рахував “
14.45 М/ф “Дострибни до
13.35 Х/ф “Втiкач” s
16.05 Х/ф “Служителi закону” s
хмаринки”
15.05 Глушина на кордонi
18.45 Факти. Вечiр
15.20 Вiдтiнки України
19.10 Х/ф “Найманець” s
15.45 Вчитель
21.25 Х/ф “Форпост” 16+
16.00 Недалечко
Прем’єра
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
23.45 Х/ф “Володар бурi” s
17.30 Роздивись
02.15 Я зняв!
18.05 Прозоро. Про головне
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
НОВИЙ КАНАЛ
стати овочем”
20.00 Новини Київщини
06.00 “Хто проти
20.20 Земля, наближена до
блондинок?” l
08.10, 09.55 “Kids time”
неба
21.00 Мiжрегiональний
08.15 Х/ф “Чихуахуа iз Беверлiконцерт “Новорiчний концерт на Хiллз 2”
10.00, 12.00 “Орел i решка”
Суспiльному”
11.00 “Орел i решка. Чудеса
свiту”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
14.55 М/ф “Лелеки”
16.45 Х/ф “Ми - Мiллери” s
08.45 “Мобiльний репортер”
19.00 Х/ф “Мiй шпигун” l
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
21.00 Х/ф “Лиса нянька:
09.30 “На часi”
Спецзавдання”
10.15 “В гарнiй формi”
22.55 Х/ф “Дитсадковий
10.45 “Життя в цифрi”
полiцейський”
11.10 т/с “Краща половина”
01.05 “Вар’яти” l
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
УКРАЇНА
13.15 “Час змiн”
15.00 т/с “Справа Дойла”
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
16.15 “Життя у цифри”
07.30, 03.30 Реальна мiстика
16.30 “IМПЕРIЯ”
08.50, 15.20 Т/с “Ангелiна” l
17.30, 20.10 т/с
17.00, 21.00 Т/с “Трикутник
18.30 “Планета кiно”
долi” l
19.30 “Код вiдвертостi”
20.00 Головна тема

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 (з ЮА
Першого)
08.40 Країна пiсень
09.25 Вiдтiнки України
09.50 Енеїда
10.20 Мистецтво жити
10.30 Глушина на кордонi
10.45 Прем’єра. А хто навчить
бабусю?
11.00 Сковорода. Гастробайки
11.15 Прем?єра. Iсторiя
11.25 Земля ,наближена до
неба
11.45 Народженi рiкою
12.00 Умандрували: за
Харковом
12.25 Вчитель
12.40 Д/ф “З України до
Голлiвуду”
13.50 Документальний цикл
“Незвiданий океан “
14.45 Т/с “Країна див”
17.00 Гендернi окуляри
17.15 Мiж життям та смертю
17.45 Коли не повернувся з
вiйни
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
20.15 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
22.15 Дiагноз: вiльнi
22.30 Незвiдана Україна

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30
09.30
10.00
10.15,
10.30
11.00
11.30
11.40
12.10
12.30,
15.00
17.30
19.00
20.30

“Дикi тварини”
“У гарнiй формi”
“Новини”
19.50 “На часi”
“Територiя рiшень”
“На зйомках”
“Багатi i знаменитi”
“Зiрковi гурмани”
“Цiкавий свiт”
15.30 х/ф
“Твоє життя”
“Цiкаво”
“Таємницi та загадки”
“Постфактум”

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.10 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 18.00
Новини
07.05, 23.25 Погода
07.15 М/ф “Як козаки наречених
виручали”
07.30 М/ф “Як козаки на весiллi
гуляли”
07.50 М/ф “Як козаки сiль
купували”
08.05 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
09.00 Божественна Лiтургiя
ПЦУ
11.00 Недiльна Лiтургiя УГКЦ
12.30 Недiльна Свята Меса
РКЦУ
13.15 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап. Естафета
4х7.5 км, чоловiки
14.30 Студiя “Дорога до
Пекiна”. Проводи збiрної України
на XXIV зимовi Олiмпiйськi iгри
16.10 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап. Масстарт,
12,5 км, жiнки
17.10 Концерт. Анатолiй
Гнатюк
18.15 Чемпiонат Європи УЄФА
з футзалу 2022. Сербiя-Україна
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”
20.05, 21.55 Д/ц “Африка. Звiр
на звiра”
21.00, 23.30, 05.05 Тиждень на
Суспiльному
22.50 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
00.20 Х/ф “Ярослав Мудрий”
02.50 Д/ф “Хто створив Змiєвi
Вали?”

1+1
05.00, 19.30 “ТСН-Тиждень”
07.00 “Життя вiдомих людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00, 03.15 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiтське життя. 2022
дайджест”
21.00 “Голос країни 12”
23.15 Х/ф “Форсаж 8” s
01.55 К/к “Стоянка” s

IНТЕР
06.20 “М/ф”
06.45 Х/ф “Пес Барбос та
незвичайний крос”
07.00 Х/ф “Самогонники”
07.20 Х/ф “Три горiшки для
Попелюшки”
09.00 “Готуємо разом”
10.00, 10.55, 11.50 “Iнше
життя”
13.40 “Речдок. Випереджаючи
час”
18.00 Х/ф “Пiдозри мiстера
Вiчера” s
20.00 “Подробицi тижня”
22.00 Х/ф “З життя начальника
карного розшуку”
23.55 Х/ф “Нiчна подiя”
01.50 “Речдок”

ICTV
05.30, 08.10 Анти-зомбi
06.20, 10.05 Громадянська
оборона
07.10 Прихована небезпека
09.10 Секретний фронт
11.05, 13.00 Х/ф “Зiткнення з
безоднею” s
12.45 Факти. День
13.45 Т/с “Нюхач” s
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф “Всесвiтня вiйна Z” s
23.05 Х/ф “Костянтин” s
01.35 Х/ф “Клiтка” n

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 08.30 “Kids time”
06.55 М/ф “Том i Джерi. Полiт на
Марс”
08.35 Х/ф “Флаббер”
10.10 М/ф “Лелеки”
12.00 М/ф “Феї”
13.40 М/ф “Феї: Загублений
скарб”
15.00 Х/ф “Мiй шпигун” l
17.00 Х/ф “Лиса нянька:
Спецзавдання”
18.55 Х/ф “Канiкули” s
21.00 Х/ф “Вiйна з дiдусем”
22.55 “Improv Live Show” l

УКРАЇНА
06.50, 04.35 Реальна мiстика
09.10 Т/с “Ангелiна” l

23 січня
17.00, 21.00 Т/с “Пробачити
себе” l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с “Всупереч
долi” l
01.30 Телемагазин
03.40 Гучна справа

СТБ
04.50 Т/с “Коли ми вдома”
05.15 Т/с “Папаньки” l
08.30 “МастерШеф. Битва
сезонiв” l
13.10 “СуперМама” l
18.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
20.05 “Один за всiх” s
23.35 “Таємницi ДНК” s

НTН
05.20 Х/ф “Богдан-Зиновiй
Хмельницький”
07.40 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
10.00 Т/с “Смерть у раю” s
14.00 Х/ф “Медальйон” s
15.55 Х/ф “Королева
бензоколонки”
17.25 Х/ф “Тривожна недiля”
19.00 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд
погонi”
20.30 Х/ф “Акцiя”
22.10 Х/ф “Слiди апостолiв” s

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.05 М/ф “Втеча з джунглiв”
09.45 М/ф “Осляча шкура”
11.00, 12.30, 14.00, 15.00
Одного разу пiд Полтавою
11.30, 14.30, 00.00 Сiмейка У
12.00, 13.30, 23.30, 00.30
Танька i Володька
13.00 Одного разу в Одесi
15.30 М/ф “101 далматинець”
17.00 М/ф “Думками навиворiт”
18.45 Х/ф “Флiрт зi звiром” s
20.45 Х/ф “Ванiльне небо” s
01.00 Країна У
01.30 Вечiрка 2
03.00 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.40 Ок, я тобi поясню
08.00, 08.25 Ранок на
Суспiльному. Дайджест
08.15, 09.15 Новини (з ЮА
Першого)
08.40 Вiдтiнки України
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 Мiста i мiстечка
11.45 Глушина на кордонi
12.00 “Баба Єлька”. Експедицiя
на пiч
12.25 Мамо, йду в актори
12.50 Д/ф “Печернi”
13.50 Документальний
цикл “ТОП кращих мiсць для
дайвiнгу”
14.45 Т/с “Країна див”
17.00, 19.00 Гендернi окуляри
17.15 Поколiння
18.10 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
18.30 Маршрутом змiн
19.15 Правдоборцi
19.30 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Лакмус
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Четверта влада
20.00 ЕкоЛюди
20.05 100 рокiв iзоляцiї
21.00 За покликом с
21.15 Дiагноз: вiльнi
21.30 Прем’єра. Херсонська
бавовна або невдалий
радянський експеримент
21.50 Обличчя
22.30 Д/ф “Мiж життям та
смертю”

ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.00
10.00
10.30,
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.15

“Фокус Європи”
“Highlight по-вiнницькi”
19.30 х/ф
“Знаменитi гурмани”
“Планета кiно”
“Карнавали планети”
“Пiд iншiм кутом”
“Цiкавий свiт”
“Постфактум”
“Територiя рiшень”
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КІНО

ТЕАТР

SMARTCINEMA

ТЕАТР САДОВСЬКОГО

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

КОНЦЕРТИ

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

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

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

Код 355

Ромео і Джульєтта

Трилер. 12.01, поч. о 12.00, 14.30, 19.10, 21.40
З 13.01 довідка за тел. (096)0035050

Мюзикл. 15.01, поч. о 18.30

Дім, у якому переночував Бог
Кохання як бестселер

Мала сцена. Лірична комедія. 25.01, поч. о 19.00

Комедія. 12.01, поч. о 12.10, 15.50, 20.30, 22.50
З 13.01 довідка за тел. (096)0035050

Селфі зі Склерозом

Помста землі

Мала сцена. Незвичайна комедія
26.01, поч. о 19.00

Екшн. 12.01, поч. о 15.20, 21.10, 22.50
З 13.01 довідка за тел. (096)0035050

Ідіот

Комедія «Ніч перед Різдвом» 19 січня

Міражі з одним антрактом. 27.01, поч. о 18.30

Матриця: Воскресіння
Екшн. 12.01, поч. о 10.20, 19.40, 22.40
З 13.01 довідка за тел. (096)0035050

Потрібен брехун

Співай 2

Гамлет

Анімація. 12.01, поч. о 9.40, 11.10, 13.30, 14.30,
16.50, 18.10
З 13.01 довідка за тел. (096)0035050

Story of revenge. 29.01, поч. о 18.30

Король Річард: виховуючи чемпіонок
Драма
12.01, поч. о 10.00, 17.10, 20.00
З 13.01 довідка за тел. (096)0035050

Комедія. 28.01, поч. о 18.30

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

Комедія «Граємо у
дурня» із зірковими
акторами

Великий червоний пес Кліффорд
Пригоди
12.01, поч. о 12.50, 15.00, 17.00
З 13.01 довідка за тел. (096)0035050

Три горішки для Попелюшки
Фентезі
12.01, поч. о 9.10, 13.20, 17.40
З 13.01 довідка за тел. (096)0035050

Ведмежатко Рім-Тім-Ті

Людина-павук: Додому шляху нема

Три міхи хитрощів

Екшн
12.01, поч. о 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00
З 13.01 довідка за тел. (096)0035050

За мотивами казок Івана Франка
16.01, поч. об 11.00 та 13.00

Зірки за обміном

ФЕСТИВАЛЬ

Комедія
12.01, поч. о 10.10, 19.10, 23.30
З 13.01 довідка за тел. (096)0035050

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

Великий червоний пес Кліффорд
Пригоди. 12.01, поч. о 10.00, 18.00

Зірки за обміном
Комедія
12.01, поч. о 16.00, 20.00
13.01-19.01, поч. о 13.30

Співай 2
Анімація
12.01, поч. о 12.00, 14.00
13.01-19.01, поч. об 11.30

Мій вовк
Драма
13.01-19.01, поч. о 10.00, 17.30

Кінгс Мен
Пригоди
13.01-19.01, поч. о 15.10, 19.20

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 постановки з трюками! Квитки – від 190 грн. У онлайн
можна розрахуватися коштами «єПідтримка».
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, «Магігранду», «Універмагу», «Мобі Дік», магазинах «Rockn-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.

Пригодницька казка
15.01, поч. об 11.00 та 13.00

Чай Фест
на Водохреще —
фестиваль
гарячих напоїв
на Вишенському
озері
19 січня в честь великого християнського
свята Водохреща
в парку Дружби народів (Вишенське озеро) відбудеться Фестиваль гарячих напоїв «Чай Фест».
Вода на Водохреще вважається цілющою, вона
символізує початок життя і очищення. Українці
здавна вірили, що хворі зможуть одужати від води
під час купання. Тому, запрошуємо всіх вінничан
та гостей міста відвідати «Чай Фест», на якому
після традиційного купання можна зігрітися гарячими напоями та смачною їжею на Food-корті.
Родзинкою Фестивалю гарячих напоїв буде приготування 1001 літри крафтового чаю в одній
ємності.
Запальний настрій своїми треками створить Dj,
а харизматичний МС триматиме ваш настрій
на висоті.
Чекаємо вас та ваших друзів 19 січня в парку
Дружби народів. Початок о 8.00.
Вхід вільний.

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.

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! Грандіозна 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.

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

Іво Бобул 13 лютого з концертом
«Найкраще – Золоті шлягери»
Напередодні Дня закоханих, 13 лютого о 20.00 у
Будинку офіцерів на концерті «Найкраще – Золоті
шлягери» Іво Бобул заспіває всі найгарніші пісні, які
визнані золотими хітами естради: «А липи цвітуть»,
«Душі криниця», «Місячне колесо», «Берег любові»,
«Якщо любиш – кохай», «Одна-єдина», «Мадонно
Україно!»
Квитки – від 230 грн. У онлайн можна розрахуватися коштами «єПідтримка». Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», театру, Будинку
офіцерів, філармонії, «Універмагу», креативних
просторів «Артинов» і «CHERDAK», магазинах «Мобі
Дік», «Rock-n-Roll» (ТРЦ «Квартал») і «Aladdin» (у ТЦ
«Plaza Park» і ТЦ «Barbara»). Безкоштовна доставка
квитків: (098)101-00-63, (093)101 00 63.

Єгор Грушин із
презентацією
нового альбому
Свій новий альбом «In
Time» зірка української
неокласики, піаніствіртуоз Єгор Грушин
презентує у Вінниці на
великому концерті 7 березня о 19.00 у театрі ім.
Садовського. Альбоми Єгора Грушина слухають мільйони людей у всьому світі, а концерти
гарантовано збирають аншлаги. Його музика не
залишає байдужих! Квитки – від 180 грн. У онлайн
можете розрахуватися коштами «єПідтримка»!
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах «Магігранду»,
Будинку офіцерів, театру, «Універмагу», «Мобі Дік».
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63,
(093)101 00 63.

Арсен Мірзоян 26
березня у Вінниці
Це буде прекрасно,
щиро і сильно – аж до
мурашок! 26 березня о
20.00 у Будинку офіцерів
один з найхаризматичніших співаків Арсен
Мірзоян представить Вінниці свою нову концертну
програму, створену до 10-річчя на сцені! Квитки
– від 230 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.

А ще багато сюрпризів, цікавого та захоплюючого.
Зокрема на всіх відвідувачів чекають шалені покатушки на тюбінговій гірці! Кататись можна навіть
і без снігу. Вартість катання входить у вартість
вхідного квитка.
Парк працює щодня з 9.00 до 19.00 на території
«Подільського зоопарку», (С. Зулінського, 9).
Телефон для довідок: (099)2645623
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ЩО В ЙОГО ГОЛОВІ: БДСМ
ЧИ СЕКС «НА ЛЮДЯХ»?
Чоловічі фантазії  Найерогенніша
зона в організмі людини — це мозок. Саме
він генерує образи і відправляє збуджуючі
імпульси до статевих органів. В кожної
людини такі сексуальні фантазії дуже
різні. Які пікантні фантазії найчастіше
турбують уяву чоловіків?
ЄВА ТОПЛЕСС

Ñåêñ çàâæäè áóâ ³ º âàãîìîþ
÷àñòèíîþ æèòòÿ êîæíî¿ äîðîñëî¿
ëþäèíè. Îäíàê äàëåêî íå êîæåí
îòðèìóº áàæàíå çàäîâîëåííÿ ç³
ñâî¿ì ïàðòíåðîì.
Ïðè÷èíè íà öå ìîæóòü áóòè
ð³çíèìè: ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü ãîâîðèòè ïðî ïðîáëåìè â ë³æêó, íåáàæàííÿ ïàðòíåðà åêñïåðèìåíòóâàòè, íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü çíàíü
ïðî ñåêñóàëüíå æèòòÿ, ñêóò³ñòü
³, çâè÷àéíî, ñòðàõ ðîçïîâ³ñòè òà
âò³ëèòè ñâî¿ ôàíòàç³¿.
Ïðî ùî íàñïðàâä³ ìð³þòü ìàéæå âñ³ ÷îëîâ³êè, àëå, ìîæëèâî,
áîÿòüñÿ âàì ðîçïîâ³ñòè? Ðîçáåðåìîñÿ ðàçîì ïðîñòî çàðàç.
ПРО ЩО ФАНТАЗУЮТЬ
ЧОЛОВІКИ
Õî÷à ìàéæå ó âñ³õ º ñåêñóàëüí³
ôàíòàç³¿, ìè íå äóìàºìî ïðî îäíèõ ³ òèõ æå ïåðñîí. Äåõòî óÿâëÿº ïîðíîç³ðîê, ³íø³ — ñõèëüí³
ôàíòàçóâàòè ïðî òèõ, êîãî âîíè
çíàþòü îñîáèñòî, ó òîìó ÷èñë³
ïðî ñâî¿õ êîëèøí³õ ïàðòíåð³â
àáî çíàéîìèõ. ßê³ ñåêñóàëüí³
êàðòèíêè ùå ðîÿòüñÿ â ÷îëîâ³÷èõ ãîëîâàõ?
Æ³íî÷å äîì³íóâàííÿ. Áàãàòî
÷îëîâ³ê³â â³ä÷óâàþòü òàêó âèñîêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âäàëèé
ñòàòåâèé àêò, ùî çîâñ³ì çàáóâàþòü ïðî òå, ÿê ñàìèì îòðèìàòè
çàäîâîëåííÿ. Ñàìå òîìó îäíà ç
ïîïóëÿðíèõ ôàíòàç³é — â³ääàòè
âåñü êîíòðîëü çà ïðîöåñîì æ³íö³,
à ñàìèì ðîçñëàáèòèñÿ ³ ïðîñòî
îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ.

Ñåêñ ç íåçíàéîìêîþ. Áàíàëüíî, àëå öå ïðàâäà: áëèçüêî 70%
îïèòàíèõ ÷îëîâ³ê³â áóêâàëüíî
ñïëÿòü ³ áà÷àòü, ÿê áè ïåðåñïàòè
ç êðàñèâîþ íåçíàéîìîþ æ³íêîþ,
ùîá ñåêñ áóâ â³äì³ííèì, à ï³ñëÿ — í³ÿêèõ çîáîâ’ÿçàíü.
Ó÷àñòü ó ãðóïîâîìó ñåêñ³. Ïðè
öüîìó ìîâà íå éäå ïðî òå, ùîá
â ñòàòåâîìó àêò³ áðàëè ó÷àñòü é
³íø³ ÷îëîâ³êè. Ôàíòàçóþòü ëèøå
ïðî ê³ëüê³ñòü æ³íîê, ç ÿêèìè
ìîæíà ïåðåñïàòè — ÷èñëî òóò
íåîáìåæåíå: ÷èì á³ëüøå ä³â÷àò,
òèì êðàùå.
Çðîáèòè êóí³ë³íãóñ. Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàíü, áëèçüêî
80% ÷îëîâ³ê³â ìð³þòü çðîáèòè
ñâî¿é ä³â÷èí³ êóí³ë³íãóñ, ïðîòå
íå âñ³ æ³íêè ïîãîäæóþòüñÿ íà öå.
Ëåñá³éñüêèé ñåêñ. Íà ïåðåêîíàííÿ ÷àñòèíè ÷îëîâ³ê³â, áóäüÿêà æ³íêà ãîòîâà çàéíÿòèñÿ îäíîñòàòåâèì ñåêñîì çà ïåâíèõ
îáñòàâèí. Ãîëîâíå òóò äëÿ õëîïöÿ — çëîâèòè ìîìåíò ³ ï³äãëÿäàòè
çà ïðîöåñîì.
Ìàñòóðáóþ÷à æ³íêà. ßêùî ÷îëîâ³ê ïðîñèòü ïîäèâèòèñÿ, ÿê òè
çàäîâîëüíÿºø ñåáå, çíà÷èòü, â³í
õî÷å ï³çíàòè òåáå, òâîþ ñåêñóàëüí³ñòü ³ ò³ëî, ùîá çàäîâîëüíèòè
ÿêíàéêðàùå. ßêùî òè çâàæèøñÿ
é ïîêàæåø ÷îëîâ³êîâ³ ñâî¿ íàéïîòàºìí³ø³ ìîìåíòè, öå çðîáèòü
âàø³ ñòîñóíêè äóæå äîâ³ðëèâèìè.
Õî÷à öå é íåïðîñòî, ³ æ³íö³ â³ääàòèñÿ ÷îëîâ³êîâ³ çíà÷íî ïðîñò³øå,
í³æ ïîêàçàòè ìàñòóðáàö³þ.
Ïîáà÷èòè âñþ æ³íêó. ßêùî
÷îëîâ³ê ìð³º ðîçäèâèòèñÿ òåáå
ç óñ³õ áîê³â, çíà÷èòü, â³í ïðàãíå

— У всіх є сексуальні фантазії. Те, що
колись вважалось
збоченням та невротичним проявом нездорової
сексуальности, нині вважається
нормальною складовою нашого
повсякдення.
До еротичних фантазій належить
секс зі своїм партнером/кою, залучення до нього незнайомців або
людей тієї ж статі, груповий секс,

табуйовані та заборонені дії.
Найчастіше люди думають про заборонений секс у період статевого
дозрівання, та частота сексуальних
мрій знижується з віком та досвідом.
Чоловіки фантазують або думають про секс приблизно 7 разів
на день, тоді як жінки роблять це
4 рази на день. Чоловічі фантазії
містять більше візуальних образів
та чітких анатомічних деталей, тоді
як жіночі більш насичені емоціями
та сюжетними лініями.
Груповий секс — найпоширеніша

НА 12 – 18 СІЧНЯ

ОВЕН
Яскрава зустріч на початку
тижня може схвилювати
вас, проте порив вщухне так
само швидко, як і з’явився.
Ви будете схильні до певної
мрійливості.

ТЕЛЕЦЬ
Оптимізм вам дозволить багато чого змінити на краще,
хоча можливе деяке охолодження у стосунках з коханою
людиною. Намагайтеся не
дуже емоційно реагувати на
те, що відбувається. Ви матимете шанс все виправити.

БЛИЗНЮКИ
Ви романтичні, закохані та
кохані. Ви на піку свого успіху
та привабливості. Ваші мрії
здійснюються. Можете очікувати пропозиції руки і серця.

РАК
ïðèíåñòè òîá³ çàäîâîëåííÿ. Ñàìå
òîìó õî÷å òåáå ãàðíåíüêî ðîçäèâèòèñÿ é ï³çíàòè.
Ñåêñ ç³ çíàéîìîþ. ×îëîâ³êè
ìð³þòü ïðî òå, ùîá ïåðåñïàòè
ç êèìîñü, êð³ì ñâîãî ïîñò³éíîãî
ïàðòíåðà. Ãåðî¿íÿ ìîæå áóòè êèì
çàâãîäíî — ñóñ³äêîþ, ïðèáèðàëüíèöåþ, êîëåãîþ ïî ðîáîò³, êóìîþ
àáî êèìîñü ùå ç êîëà çíàéîìèõ.
Êàðêîëîìíèé ì³íåò. Ñóäÿ÷è ç
óñüîãî, ñåêñóàëüíå æèòòÿ áàãàòüîõ ëþäåé äóæå öíîòëèâå ³ ñòàðîìîäíå, òàê ùî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
÷îëîâ³ê³â ìð³þòü ïðî õîðîøèé
ì³íåò — éîãî áóäå äîñòàòíüî äëÿ
çàäîâîëåííÿ ¿õ áàæàíü.
Ñåêñ ó ïóáë³÷íîìó ì³ñö³. Ó ë³òàêó?
Íà ïëÿæ³? Ó ê³íî? Ìîæå, ó ë³ôò³? Êð³ì òîãî ùî ÷îëîâ³êè ìð³þòü
çàéíÿòèñÿ ñåêñîì ó íåçâè÷íîìó
ì³ñö³, âîíè íå ïðîòè, ÿêùî ñàì
ïðîöåñ áóäå ïîâ’ÿçàíèé ç äåÿêîþ
íåáåçïåêîþ áóòè âèÿâëåíèìè.
Äóìêà ïðî òå, ùî ïîñåðåä ñòàòåâîãî àêòó â ÿêîìóñü ïóáë³÷íîìó
ì³ñö³ ç’ÿâëÿòüñÿ íåçíàéîì³ ëþäè,
çáóäæóº ÷îëîâ³ê³â.
Ñòðèïòèç. Ïðàêòè÷íî êîæåí
÷îëîâ³ê ç âåëèêîþ íàñîëîäîþ
ñòàâ áè ñïîñòåð³ãà÷åì â³äâåðòîãî òàíöþ ó âèêîíàíí³ êîõàíî¿,
íó à ï³ñëÿ, çàãîð³âøèñü ïðèñòðàñòþ, ïåðåéøîâ äî ï³êàíòí³øèõ
ä³é. ßêùî âè çâàæèòåñÿ íà òàêèé êðîê, íå çàáóäüòå ïðîäóìàòè
âñ³ äð³áíèö³: á³ëèçíà, àòìîñôåðà,
àðîìàò, ìóçèêà, ³ íàéãîëîâí³-

øå — âàø ñòàí. Àäæå ÿêùî âè
õî÷åòå çðîáèòè ïðèºìí³ñòü âàì
äâîì, îòðèìàâøè áàæàíèé åôåêò,
âàðòî ðîçñëàáèòèñÿ ³ ïîâí³ñòþ
ðîçêð³ïîñòèòèñÿ.
ÁÄÑÌ. Ïðî ãðóáèé ñåêñ
ó ôàíòàç³ÿõ ÷îëîâ³êè íå çàâæäè
íàâàæóþòüñÿ ðîçïîâ³ñòè, àäæå
äàëåêî íå âñ³ ä³â÷àòà ïðàâèëüíî
çðîçóì³þòü òàêå áàæàííÿ, à òèì
á³ëüøå íà íüîãî ïîãîäÿòüñÿ.
Ñïðàâà âñÿ â òîìó, ùî çà ñâîºþ
ïðèðîäîþ ÷îëîâ³ê — çäîáóâà÷
òà ìèñëèâåöü, ³ çàñòîñîâóþ÷è
íåâåëèêó ñèëó àáî áåðó÷è âëàäó
íàä æ³íêîþ, ð³âåíü éîãî ãîðìîí³â
çðîñòàº, â³í â³ä÷óâàº ñåáå ãîëîâíèì, êåð³âíèêîì ïðîöåñó. ßêùî
âè õî÷åòå ïîåêñïåðèìåíòóâàòè
ç ÁÄÑÌ, îäðàçó îáãîâîð³òü âñ³
ìåæ³ äîïóñòèìîãî. Òàêîæ ÷àñòî çàä³þþòüñÿ ð³çí³ ñåêñóàëüí³
³ãðàøêè ³ àêñåñóàðè: íàðó÷íèêè,
áàòîãè ³ ò. ä.
Ðîëüîâ³ ³ãðè çàâæäè çàëèøàþòüñÿ â òîï³ ôàíòàç³é ñèëüíî¿ ñòàò³.
Ñåêñóàëüí³ êîñòþìè, íîâ³ îáðàçè,
³íòèìí³ àêñåñóàðè ðîç³ãð³âàþòü
óÿâó íå íà æàðò. Ç’ÿñóéòå, ÿêà
òåìàòèêà ïîäîáàºòüñÿ âàøîìó îáðàíöþ, ³ ñïðîáóéòå âò³ëèòè. Ïðî
ìåäñåñòðó â êîðîòêîìó õàëàò³,
ñóâîðó â÷èòåëüêó, ÷óòòºâó ñòþàðäåñó, ñîðîì’ÿçëèâó ó÷åíèöþ
àáî ôàòàëüíó æ³íêó â êðàñèâ³é
á³ëèçí³, ïàí÷îõàõ ³ ç ÷åðâîíîþ
ïîìàäîþ, çàìèñëþâàâñÿ ïðàêòè÷íî êîæåí.

Коментар експерта
НАТАЛІЯ ТЕРНОВА,
ПСИХОЛОГ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

еротична фантазія. Для більшості
людей такі думки є захоплюючими,
адже здається, що ви головна зірка
цього секс-заходу та знаходитесь
в центрі уваги. Ідея про те, що кілька
людей бажають кохатися з вами,
може дуже збуджувати. До того ж
думка про секс із багатьма партнерами одночасно створює яскраві
сенсорні враження. Під час процесу
людина відчуватиме набагато більше дотиків аніж у парному сексі.
Подібні фантазії можна пояснити
потягом до всього нового. Якщо ви
довгий час маєте лише одного/у

партнера/ку, можете знудитися і
бажати урізноманітнити сексуальне
життя. Якщо ви часто фантазуєте
про груповий секс, це може сигналізувати, що реальне сексуальне
життя стало передбачуваним та ви
бажаєте отримати нові враження.
Втілення фантазій у життя — це
справа спільного бажання двох.
БДСМ це чи рольові ігри, секс у публічних місцях — все нормально,
якщо для двох це не приносить дискомфорту, приниження і так далі.
Насолоджуйтеся коханням, сексом,
робіть все у власне задоволення.

Ви дуже привабливі, вам
швидко вдається закрутити
голову протилежній статі.
Пурхаючи та розважаючись,
постарайтеся не заплутатися
в об’єктах обожнювання.

ЛЕВ
На вас може чекати нове
знайомство чи романтична
зустріч. У середу покажіть
себе з кращого боку, виявіть
поблажливість до недоліків
коханої людини.

ДІВА
Вас потягнуло на нові знайомства та пригоди, вам
захотілося щось змінити в
особистому житті. Не дозволяйте спокусі підібратися до
вас надто близько.

ТЕРЕЗИ
Робота поглинає майже
весь вільний час, що може
спричинити невдоволення
коханої людини. Намагайтеся
приділяти їй більше часу,
щоб вона відчувала свою
важливість.

СКОРПІОН
Вітер змін обіцяє вам зараз
щастя в особистій сфері.
Настав час кардинально змінювати своє життя і сказати
«так» коханій людині.

СТРІЛЕЦЬ
Давній конфлікт загрожує нагадати про себе. Намагайтеся
підійти до питання делікатно
та уважно, переконайтеся,
що ваші слова та дії знаходять розуміння у партнера.

КОЗЕРІГ
Відверта розмова з обранцем може по-справжньому
зблизити вас. Четвер краще
провести на самоті. А ось
у вихідні вам треба побути
вдвох.

ВОДОЛІЙ
Досягти бажаної мети вам
допоможе метод незначних
компромісів. Намагайтеся
віддавати, а не лише брати,
і не нав’язуйте свої плани на
спільне майбутнє.

РИБИ
На вас чекає новий виток
службового роману. Зустрічі
з коханою людиною можуть
подарувати творче піднесення. Тільки не будьте надто
впертими у своїх намірах і не
критикуйте обранця.

16

RIA,
Ñåðåäà, 12 ñ³÷íÿ 2022

АНЕКДОТИ

ГОРОСКОП

КОНКУРС ФОТО «МІС RIA»
***

У ніч на Івана Купала хлопці
стрибають через багаття, а дівчата
плетуть вінки… І чим гірше
стрибали хлопці, тим більше вінків
продавали дівчата.

***

— Католицьке Різдво, Новий рік,
православне Різдво, старий Новий
рік, Водохреще, все це плавно
перетікає в 14 лютого і 8 березня…
А потім що?
— Потім закінчується здоров’я…

***

Водій львівської маршрутки:
— О кур*а, як тота кубіта
переходить дорогу!.. Треба
пригальмувати. Таку пані за раз
не переїдеш.

***

Тато Карло питає Буратіно:
— Сину, ти якось не дуже
задоволений подарунком? Ти ж
просив домашнього вихованця.
— Але я мріяв про собачку.
— Не завжди можна отримати те,
що хочеться.
— Мене бентежить, що бобер так
дивно поглядає на мене…

ОВЕН

Майя, 20 років

Настає сприятливий час для
втілення у життя нових планів
та ідей. Сконцентруйтеся для
вирішення робочих питань,
не пропустіть можливості, що
відкриваються. Зайва розважливість не завадить.

Навчаюсь у ВДПУ. Вчитель початкових
их
класів та вихователь. Люблю свою професію.
рофесію.
ю.
Найбільше ціную сімейні цінності.
Пробую себе у різних професійних сферах.
ферах.
Я весела, творча та цілеспрямована.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня ймовірні несподівані зміни у тій частині
вашого життя, яка має відношення до питань кар’єри, і
чи будуть вони позитивними,
залежить лише від вашої
старанності.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA» НА:

***

— У нашій країні найбільш
екстремальний місяць — січень.
— Чому?
— Ну, сам поміркуй, одні свята.
Спочатку Новий рік, потім Різдво,
потім старий Новий рік.
— Старий Новий рік?
— Це контрольний, прямо
в печінку.

***

Ворожила на старий Новий рік.
Спалила ялинку, залила сусідів,
мало не вбила валянком якогось
чоловіка. Одразу приїхали
швидка, пожежники та поліція.
Тепер сиджу й розмірковую —
хто ж з них мій суджений…

***

***

Чоловік сказав, що відремонтує
кран, значить — відремонтує! І
не треба йому кожні пів року про
це нагадувати!

***

Галя у психолога:
— Що мені треба робити, щоб
сім’я була міцна?
Психолог:
— Після сварки займіться
пристрасним сексом.
Галя:
— А як мені піти з дому, щоб
чоловік не помітив?

***

— Та не була я п’яна вчора!!!
— Ну так, звісно… А хто кричав:
Офіціанте, принесіть двері, я хочу
вийти!..

***

мультики:
— Чого ти тут розлігся?
— Так шкоди менше, — відповідає
брат.

Напередодні свята всі метушаться.
Тато пилососить, мама нарізає
салат, сестра миє посуд. Зробивши
перерву, дівчинка заглядає
в кімнату, де її брат спокійнісінько
лежить на дивані і дивиться

Пора, напевно, підвести підсумки
року. Можу сміливо заявити:
вважаю, що рік пройшов вдало —
я не одружився і не взяв кредит.

БЛИЗНЮКИ
Ваші плани та задуми реалізуються, особливо, якщо ви
діятимете непомітно, не розповідаючи зайвого оточуючим. У вихідні приділіть сім’ї
та дому більше часу та уваги.

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

РАК
Цього тижня ви легко подолаєте перешкоди, які
виникатимуть перед вами.
І знайдете однодумців, які
підтримають ваші ідеї. У вас
явно творче піднесення, тому
максимально використовуйте
сприятливу ситуацію.

***

Приїжджає львівський вуйко
з Іспанії та нумо ділитися
враженнями з друзями:
— Я такий іду вуличками
Барселони — будиночки
файні–префайні. Дивлюсь,
іспанські жінки танцюють
в своєму національному
вбранні — такі ладні–преладні.
А люде іспанські — такі привітні!..
Прийшов на їхню кориду: всі такі
спокійні, такі веселі… Вибіг їхній
бик… Кинули йому москальський
прапор між очі — і всі як
показилися!

ЛЕВ
Якщо ви давно збираєтеся
щось здійснити, то тиждень
підходить для цього найкраще. Досить думати і сумніватися, настав час діяти.

тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

ДІВА
Цього тижня краще промовчати, це позбавить вас
непотрібних конфліктів. Ви
ризикуєте зіткнутися з різноманітними бюрократичними
проблемами.

***

Батько 18 дітей шукає ту скотину,
яка на весіллі побажала «діточок,
як на небі зірочок».

***

Так, синку, крок, і ще крок.
Молодець. Галю, неси швидше
камеру — син з випускного
повернувся.

ТЕРЕЗИ
КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

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

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

РЕКЛАМА
504806

ПОГОДА У ВІННИЦІ

Цього тижня ви зможете
покращити будь-яке зі своїх
досягнень. До четверга варто
утихомирити гординю і прислухатися до порад колег.

СКОРПІОН
Від начальства може надійти
приваблива пропозиція,
ваші доходи збільшаться.
Друга половина тижня може
змусити вас напружитися і
вигадати, які дії краще застосувати.

СТРІЛЕЦЬ
GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
12.01

-11
-14

-11
-14

-11
-13

ЧЕТВЕР
13.01

+1
-15

-1
-13

-1
-2

П’ЯТНИЦЯ
14.01

+3
+1

+3
+1

+3
-1

СУБОТА
15.01

+3
-3

0
-1

0
-3

НЕДІЛЯ
16.01

+1
-4

-1
-3

-1
-2

ПОНЕДІЛОК
17.01

+1
-2

+2
+1

+1
-3

ВІВТОРОК
18.01

-3
-5

-2
-4

-2
-6

Вам можуть поступити нові
цікаві ділові пропозиції. Але
перш ніж рішуче діяти, все добре продумайте. Поставтеся
з увагою до нюансів та дрібниць. Бажано не показувати
колегам та начальству нетерпимість до деяких питань.

КОЗЕРІГ
Тягар непотрібних
зобов’язань спаде з ваших
плечей. У четвер події можуть
прийняти не той оборот, якого
ви могли очікувати. У вихідні
розслабтеся та відпочиньте
у комфортних умовах.

ВОДОЛІЙ
Вам потрібно зосередитися
на найважливіших справах.
Не намагайтеся бути тут і там.
Розраховуйте свої сили, на роботі постарайтеся вирішувати
ті проблеми, які мають до вас
безпосередній стосунок.

РИБИ
Для того щоб не прогаяти
шанс, вам необхідно проявити ініціативу. Є загроза
обману, особливо, якщо це
пов’язано з нерухомістю.
Вихідні проведіть із сім’єю та
дітьми.

