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ЛІКУЮТЬ ОСТЕОАРТРОЗИ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ с. 10

РЕКЛАМА

с. 22

Безкоштовний ПЛР-тест 
вінничани можуть зробити за 
направленням сімейного лікаря 
в п’яти медичних центрах міста 

Через обмежений час 
забору аналізів, біля лікарень 
збираються величезні черги, і 
це обурює людей 

Ми запитали в департаменті 
і в лікарні, чи можна вирішити 
ситуацію з чергами?

с.11

504366

504957

ЧЕРГИ НА ПЛР-ТЕСТИ
ЛІКАРІ КАЖУТЬ: БУДЕ ГІРШЕ

ПІЛЬГИ НА ПРОЇЗД.
ЩО ЗМІНИЛОСЯ? с.3

504657

Зазвичай до пункту забору ПЛР-
тестів черга від 30 до 60 людей. 
А 18 січня тут було 250 вінничан. 
Лікарі чекають катастрофи
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Потребуємо 
допомоги

Ò³ëüêè ìè îêëèãàëè ï³ñëÿ 
íàäâàæêèõ õâîðîá ó ëèñòî-
ïàä³, ÿê çíîâó ïî÷èíàºòüñÿ.

Â÷îðà äâ³ ìàìè ç ìàòêî-
âèìè êðîâîòå÷àìè. Îäíà 
ãîñï³òàë³çîâàíà øâèäêîþ — 
êóïà ä³àãíîç³â ³ íîâîóòâî-
ðåííÿ â ìàòö³, ïîòð³áíà îïå-
ðàö³ÿ ïî âèäàëåííþ ìàòêè 
³ ïðîâåäåííþ äîñë³äæåííÿ, 
ùî òî çà óòâîðåííÿ. Äðóãà — 
êðîâîòå÷ó çóïèíèëè, â³äïðà-
âèëè äîäîìó, äàë³ ïîâòîðíå 
ÓÇÄ ³, ìîæëèâî, òàêîæ çíà-
äîáèòüñÿ ì³í³îïåðàö³ÿ.

Ñüîãîäí³ ìàñîâî ïî÷àëè 
õâîð³òè ä³òè ³ äîðîñë³ — çíî-
âó ÿêàñü â³ðóñíà ³íôåêö³ÿ. 
Ïåðøà äèòèíà âæå îòðèìàëà 
ïðèçíà÷åííÿ, äâîº ìàëþê³â 
â³äïðàâèëè ó äèòÿ÷ó îá-
ëàñíó, ùå äâîº çàïèñàí³ 
íà êîíñóëüòàö³þ çàâòðà, 
îäíà äèòèíà âæå îòðèìóº 
ë³êóâàííÿ. Ùå îäíà æ³íêà ç 
îçíàêàìè â³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ 
âæå ïîãàíî ïî÷óâàºòüñÿ.

Õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî âñå 
öå ìè ïðîõîäèìî ó ñ³ìåéíèõ 
ë³êàð³â ³ äåðæàâíèõ ë³êàðíÿõ 
çàðàç, àëå òàì íå âñå áåçêî-
øòîâíî.

Ó ùî íàì öå âèëëºòüñÿ, 
âàæêî óÿâèòè. Â ëèñòîïàä³, 
êîëè õâîð³â âåñü öåíòð, ìè 
âèòðàòèëè íà ë³êóâàííÿ, ãîñ-
ï³òàë³çàö³¿, îáñòåæåííÿ òîùî 
á³ëüøå 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü!!!

Íàðàç³ íà ðàõóíêó âæå 
í³÷îãî íåìàº, ÿêðàç ðîçðàõó-
âàëèñü çà îêóëÿðè ùå îäí³é 
äèòèí³. Ö³ëèé äåíü íåìàº 
ñâ³òëà ³ â³äïîâ³äíî âîäè, 
çàðàç ìàìè ³äóòü â ìàãàçèí 
ïî áóòèëüîâàíó âîäó, ùîá 
åëåìåíòàðíî ïðèãîòóâàòè 
¿ñòè. Ìè çíîâó ïîòðåáóºìî 
âàøî¿ äîïîìîãè!

4149439316213820 — Ïðè-
âàòÁàíê

4441114452698952 — Ìî-
íîáàíê

Äÿêóí Þë³ÿ

ДУМКА

КЕРІВНИК КРИЗОВОГО ЦЕНТРУ 
ДЛЯ ЖІНОК І ДІТЕЙ

СЕРГІЙ БОНДАРЕНКО

Потрібні додаткові мости, під-
земні та надземні пішохідні 
переходи, додаткові світло-
фори із зеленими стрілками, 
автомобільні розв’язки.

СЕРГЕЙ КУЧЕР

Вкрай потрібен світлофор 
на вокзалі та привокзальній, 
якщо грошей не вистачає, 
хай позичать один на Старо-
му Місті.

РУСЛАН САВЧУК

Затори можна вирішити за-
бороною безкоштовно пар-
кувати авто (більше 1 год.) в 
дворах багатоповерхівок, а 
також платними парковками.

ЮЛІЯ СТУСЕНКО

На «Урожаї» заборонити по-
ворот наліво на Блока. Це до-
зволить прибрати дурнуватий  
роздільник і затори з боку по-
чатку Пирогова зменшаться. 

ОЛЬГА КУЦЕВОЛ

Постійний затор у вечірній та 
ранішній час на вул. Миколи 
Оводова до Староміського 
мосту. В’їзд у центр зробити 
тільки за пропусками.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ЮЛІЯЮЛІЯ
ДЯКУНДЯКУН

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

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Íà ñåñ³þ ì³ñü-
êðàäè  õî÷óòü 
âèíåñòè ïðîåêò 

ð³øåííÿ «Ïðî õ³ä âèêîíàííÿ 
ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñôåðè ïàð-
êóâàííÿ íà 2019–2021 ðîêè». 
Ó äîêóìåíò³ — çâ³ò ïàðêóâàëü-
íèê³â çà 2021 ð³ê. Âèïèñàëè íàé-
ö³êàâ³øå ç äîïîâ³ä³.

20 ЕВАКУАЦІЙ НА МІСЯЦЬ
Îäèí ìóí³öèïàëüíèé åâàêó-

àòîð çàáðàâ íà øòðàôìàéäàí-
÷èê 181 àâòî çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â. 

À ìàëî á áóòè âäâ³÷³ á³ëüøå ìà-
øèí: ³íñïåêòîðè ç ïàðêóâàííÿ 
ñêëàëè 393 àêòè ïðî òèì÷àñîâå 
çàòðèìàííÿ àâòî çà òîé æå ïðî-
ì³æîê ÷àñó.

Ïðè÷èíà â³äì³ííîñò³ ó äâîõ 
öèôðàõ â òîìó, ùî âîä³¿ çàáè-
ðàþòü ñâî¿ ìàøèíè ðàí³øå, í³æ ¿õ 
âñòèãàþòü çàâàíòàæèòè íà ïëàò-
ôîðìó åâàêóàòîðà. ßêùî âîä³é 
âñòèã ïðèéòè äî åâàêóàö³¿, òî àâòî 
íå áëîêóþòü, ïîÿñíþâàâ êåð³â-
íèê â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ ì³ñüêðàäè 
Ãåííàä³é Áîãóñëàâñüêèé.

² ùå ðàç — 181 åâàêóéîâàíå 
àâòî çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â, àáî æ 
â ñåðåäíüîìó 20 ìàøèí íà ì³-
ñÿöü. Ö³ ðåçóëüòàòè íå äèâóþòü, 

МАЙЖЕ 33 ТИСЯЧІ ШТРАФІВ 
А СКІЛЬКИ Є ПАРКОВОК?
Водіям на замітку  Понад 11 млн 
грн до міської скарбниці заплатили 
водії за порушення правил паркування. 
Власникам 181 авто довелося забирати свої 
машини зі штрафмайданчика. Тож штрафів 
чимало, а скільки ж створили нових 
парковок у Вінниці за минулий рік? І скільки 
ще треба, щоб місця вистачило всім?

àëå, íàãàäàºìî, çà ïåðø³ äâà 
ì³ñÿö³ ðîáîòè åâàêóàòîð çàáðàâ 
ò³ëüêè äâ³ ìàøèíè. Òàê íà ïî-
÷àòêó ïðàöþâàâ Ford Trucks 2533, 
ÿêèé êîøòóâàâ ãðîìàä³ 3 ì³ëü-
éîíè 411 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ВИПИСАЛИ ШТРАФІВ 
НА 16 МІЛЬЙОНІВ

Ó òðàâí³ 2020-ãî ìóí³öèïàëüíà 
ñëóæáà — ³íñïåêòîðè ç ïàðêóâàí-
íÿ — ïî÷àëè øòðàôóâàòè.

Ôàõ³âåöü íà ì³ñö³ îö³íþº, ÷è 
ïîðóøèâ âîä³é ïðàâèëà ñòîÿíêè 
òà çóïèíêè. Íà ïëàíøåò ôîòî-
ãðàôóº àâòî ç ê³ëüêîõ ðàêóðñ³â, 
çàïèñóº äàí³ ïðî ìàøèíó ³ äðó-
êóº «÷åê», â ÿêîìó º ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ïîðóøåííÿ òà ðåêâ³çèòè äëÿ 
ñïëàòè ñòÿãíåííÿ. Ñêëàäàòè ïîâ³-
äîìëåííÿ ïðî øòðàô ³íñïåêòîðè 
ìîæóòü ³ áåç ïðèñóòíîñò³ âîä³ÿ.

² ç 1 ñ³÷íÿ ïî 31 ãðóäíÿ ³íñïåê-
òîðè ç ïàðêóâàííÿ âèÿâèëè àæ 
32 òèñÿ÷³ 904 ïðàâîïîðóøåííÿ. 
Çàãàëüíà ñóìà øòðàô³â — 16 ìëí 
614 òèñ. 950 ãðí. Ç íèõ ñïëà÷å-
íî — 11 ìëí 646 òèñ. 592 ãðí.

Äåÿê³ øòðàôè âîä³¿ îñêàðæóþòü 
ó ñóäàõ, àëå á³ëüø³ñòü àâòîâëàñ-
íèê³â ñïëà÷óþòü øòðàô ïðîòÿãîì 
ï³ëüãîâîãî ïåð³îäó — âïðîäîâæ 

10 äí³â ìîæíà îïëàòèòè 50% â³ä 
ñóìè ïîêàðàííÿ.

НОВІ МІСЦЯ РОБЛЯТЬ, АЛЕ ЇХ 
ВСЕ ОДНО МАЛО

«Çðîá³òü ïàðêîâêè, à ïîò³ì 
øòðàôóéòå», — òàê³ çàêëèêè 
äî âëàäè ÷àñòî çâó÷àëè â³ä â³-
ííèöüêèõ âîä³¿â. Òî ÿê ñïðàâè ç 
íîâèìè ïàðêîì³ñöÿìè?

Íà ê³íåöü 2021 ðîêó â ì³ñò³ º 
9 òèñÿ÷ 638 ì³ñöü äëÿ çóïèíêè òà 
ñòîÿíêè òðàíñïîðòó. Çà ïðîïîçè-
ö³ÿìè ôàõ³âö³â â³ää³ëó ïàðêóâàí-
íÿ ïðîòÿãîì ðîêó îáëàøòóâàëè 
773 ì³ñöÿ â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà.

À îò íà ê³íåöü 2020-ãî ó Â³ííè-
ö³ áóëî 8 òèñÿ÷ 861 ïàðêîì³ñöå. 
Ó ãðóäí³ 2019 ðîêó âîä³¿ ìàëè 
7 òèñÿ÷ 421 ïàðêîì³ñöå íà âó-
ëèöÿõ Â³ííèö³.

Òîáòî, çà òðè ðîêè â ì³ñò³ 
ñòâîðèëè ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ïàðêî-
ì³ñöü. Àëå äëÿ êîìôîðòíîãî ðîç-
ì³ùåííÿ âñ³õ àâòî öüîãî âñå îäíî 
ìàëî: ó ì³ñòàõ ªâðîïè ê³ëüê³ñòü 
ïàðêîì³ñöü ñêëàäàþòü 16–17% 
â³ä ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ. Òîìó 
ó Â³ííèö³ ç íàñåëåííÿì á³ëüø 
ÿê 370 òèñÿ÷ ïîâèííî áóòè 62 òè-
ñÿ÷³ 900 ìàøèíîì³ñöü, ïðî ùî 
çàçíà÷èëè â³ííèöüê³ ÷èíîâíèêè.

Як, на вашу думку, можна вирішити проблему заторів?

Депутати міськради 11 листопада 
схвалили рішення № 2694, яким 
затвердили Правила паркування 
на території Вінницької міської 
громади. Ним встановили й за-
борони для зупинки й стоянки.
Відтак, забороняється:
 Паркування з порушенням пра-
вил дорожнього руху;
 Паркування вантажівок та авто-
бусів у дворах житлових будинків. 
Виняток — на період проведення 
громадських заходів (концертів, 
виставок, ярмарків тощо) при-
леглі території можуть тимчасово 
використовуватись як майдан-
чики для паркування відповідно 

до розпорядження міського голо-
ви та/або рішення виконкому;
 Паркування в місцях прове-
дення громадсько-політичних 
та інших масових заходів;
  Безоплатне паркування 
на платних парковках. Винятком є 
паркувальні майданчики, які об-
ладнані пристроями, що перед-
бачають післяоплату за парковку.
Щодо останнього, то міська вла-
да поки заклала «фундамент» 
для запровадження платних сто-
янок. А саме визначила порядок, 
за яким вони працюватимуть, про 
що писали на сайті «20хвилин»: 
cutt.ly/9InyOLO

У Вінниці діють додаткові заборони на парковку

Інспектори можуть дати штраф і за відсутності водія. 
Кошти зі стягнень будуть йти на розвиток сфери паркування, — 
неодноразово зазначали в мерії
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«VinSmart» 
спортивний
 Ó ðàéîí³ îë³éíîæèðîâîãî 
êîìá³íàòó íà âóëèö³ Ãëàä-
êîâà êàï³òàëüíî ðåìîíòó-
þòü ïðèì³ùåííÿ äëÿ ï³ä-
ë³òêîâîãî êëóáó çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ «VinSmart». 
Òóò áóäå áàçà äëÿ þíèõ 
ôóòáîë³ñò³â, äå âîíè ãîòó-
âàòèìóòüñÿ äî ³ãîð. Òàêîæ 
ó êëóá³ ìîæíà áóäå ïîãðàòè 
â òåí³ñ òà øàõè. Çãîäîì â 
çàêëàä³ ïëàíóþòü â³äêðè-
âàòè é ³íø³ íàïðÿìêè çà 
áàæàííÿìè ä³òåé òà ¿õí³õ 
áàòüê³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü 
ïîðó÷. Öå áóäå ïåðøèé 
êëóá «VinSmart» ñàìå ñïîð-
òèâíîãî ñïðÿìóâàííÿ. Éîãî 
ïëàíóþòü â³äêðèòè âîñåíè 
öüîãî ðîêó.

Загинула 
дитина
 Ó ïîíåä³ëîê, 17 ñ³÷íÿ, 
ïîáëèçó ñåëèùà ×åðí³âö³ 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðà-
éîíó âîä³é Renault Meganå 
âð³çàâñÿ ó ìîòîáëîê. Àâàð³ÿ 
ñòàëàñÿ áëèçüêî 18.00 
ãîäèíè.
— Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ ñë³äñòâà, 24-ð³÷íèé 
âîä³é àâòîìîá³ëÿ Renault 
Måganå, æèòåëü ñåëèùà 
×åðí³âö³, äîïóñòèâ ç³-
òêíåííÿ ç ìîòîáëîêîì, 
ÿêèé ðóõàâñÿ â ïîïóòíî-
ìó íàïðÿìêó, — êàæóòü ó 
â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Ó ðåçóëüòàò³ àâòîïðèãîäè 
52-ð³÷íèé âîä³é ìîòîáëîêó 
ãîñï³òàë³çîâàíèé ó ì³ñöåâó 
ë³êàðíþ, à éîãî 13-ð³÷íèé 
ñèí â³ä îòðèìàíèõ òðàâì 
çàãèíóâ íà ì³ñö³ ïîä³¿. 
Àâòîìîá³ëü ïîì³ñòèëè íà 
àðåøòìàéäàí÷èê. Ïîïåðå-
äíüî, âîä³¿ îáîõ òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â áóëè òâåðåç³. Ó 
íèõ âçÿëè çðàçêè êðîâ³ äëÿ 
ïðîâåäåííÿ àíàë³çó íà ñòàí 
ñï’ÿí³ííÿ.

Святкування 
Водохреща
 Ó ñåðåäó, 19 ñ³÷íÿ, â³ðÿíè 
â³äçíà÷àþòü Âîäîõðåùå. Îá 
11.00 ñâÿòî ðîçïî÷íåòüñÿ 
íà Âèøåíñüêîìó îçåð³, ùî 
ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â. À 
î 12.00 – íà îçåð³ â ðàéîí³ 
îë³éíîæèðîâîãî êîìá³íàòó 
(âóë. Âîëîøêîâà, 8). Ï³ä 
÷àñ çàõîä³â â³ííè÷àíè òà 
ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü âçÿòè 
ó÷àñòü ó ñïîðòèâíèõ êîí-
êóðñàõ, ïîñëóõàòè íàðîäíó 
ìóçèêó, à òàêîæ – çàíóðè-
òèñÿ ó õðåùåíñüêó âîäó.

КОРОТКОКОРОТКО

Äëÿ åêîíîì³¿ ë³ì³òó ä³º 
ïåðåñàäêà. Ï³ëüãîâèê 
ïðîòÿãîì ãîäèíè ìîæå 
ïåðåñ³ñòè â ³íøèé 
òðàíñïîðò ³ ç êàðòêè 
íå ñïèøåòüñÿ ùå îäíà 
ïî¿çäêà
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Ï³ëüãîâèêè ¿ç-
äÿòü áåçïëàòíî, 
àëå îáìåæåíó 

ê³ëüê³ñòü ðàç³â íà ì³ñÿöü, — òàê³ 
ïðàâèëà çàïðîâàäèëà â³ííèöüêà 
ìåð³ÿ ð³ê òîìó. Ïðè÷èíà ïîÿâè 
îáìåæåíü — ùîá ïåíñ³îíåðè 
(à öå îñíîâíà êàòåãîð³ÿ ïàñàæè-
ð³â-ï³ëüãîâèê³â — àâò.) íå íàðà-
æàëè ñåáå íà êîðîíàâ³ðóñ ÷åðåç 
÷àñò³ ïî¿çäêè â òðàíñïîðò³.

Çãîäîì ñòàëî â³äîìî, ùî 
çà ï³ëüãîâèê³â «Â³ííèöüêà òðàí-
ñïîðòíà êîìïàí³ÿ» îòðèìóº ùî-
ì³ñÿ÷í³ êîìïåíñàö³¿ ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó — áëèçüêî 11–12 ìëí 
ãðí. Ñóìà çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñ-
ò³ ïåðåâåçåíèõ ïàñàæèð³â, ÿêèì 
äåðæàâà äàëà ïðàâî íå ïëàòèòè 
çà ñâ³é ïðî¿çä. ² ÿêáè ¿õí³ ïî-
¿çäêè áóëè íåîáìåæåíèìè, òî ç 
òàêèì íàâàíòàæåííÿì áþäæåò 
ãðîìàäè á íå âïîðàâñÿ.

Íà ïî÷àòêó öüîãî ðîêó çàòâåð-
äèëè íîâå ð³øåííÿ ïî ë³ì³òàõ. 
² âîíî ïîâí³ñòþ äóáëþº ïîïå-
ðåäíº, âæå ñêàñîâàíå ð³øåííÿ 
âëàäè. Äëÿ ÷îãî ñõâàëþâàëè öåé 
äîêóìåíò? ßê ¿çäèòè ï³ëüãîâèêàì, 
ùî íå ïðîïèñàí³ ó Â³ííèöüê³é 
ì³ñüê³é ãðîìàä³? Òàê ùî òàì ç 

ë³ì³òàìè íà ïðî¿çä äëÿ àòîâö³â, 
ÿê³ ñêàñóâàëè äâ³ ³íñòàíö³¿ ñóäó?

НАВІЩО ТАКЕ «НОВЕ» 
РІШЕННЯ

Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè 13 ñ³÷íÿ 
çàòâåðäèâ Ïîðÿäîê íàäàííÿ ï³ëüã 
íà ïðî¿çä ó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ — 
ïðî ïî¿çäêè ï³ëüãîâèê³â ó òðàì-
âàÿõ, òðîëåéáóñàõ òà àâòîáóñàõ 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîì-

ïàí³¿». Ïðàâèëà ñòàëè ä³ÿòè «çà-
äí³ì ÷èñëîì»: ç 1 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó.

Ðàçîì ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â, 
õòî ³ ÿê ìàº íàðàõîâóâàòè êîì-
ïåíñàö³¿ çà áåçïëàòí³ ïåðåâåçåí-
íÿ, çàòâåðäèëè é òå, ùî 24 êà-
òåãîð³¿ ï³ëüãîâèê³â îòðèìàëè 
60 ³ 120 áåçêîøòîâíèõ ïî¿çäîê 
íà ì³ñÿöü.

Âò³ì òàêå ð³øåííÿ ïîâí³ñòþ 
äóáëþº ð³øåííÿ âèêîíêîìó â³ä 
30 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ¹2918, 
ÿêèì, âëàñíå, ³ çàïðîâàäèëè îá-

ПРОЇЗД ДЛЯ ПІЛЬГОВИКІВ. 
ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
Старі-нові правила  У міському 
транспорті діють ліміти пільгового проїзду. 
Залежно від категорії пільги, люди можуть 
їздити або 60, або 120 разів на місяць. 
Усе, що понад норму — за свої гроші. 
Минув рік з моменту впровадження 
цих правил, і влада затверджує нові. 
Дізналися нюанси рішення

ìåæåííÿ. Ïðîñòèìè ñëîâàìè — 
ë³ì³òè íà ïî¿çäêè íå çì³íèëèñÿ.

— Áóëà ïðèéíÿòà íîâà ì³ñüêà 
ïðîãðàìà «Îñíîâí³ íàïðÿìêè 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè» íà 2022–
2026 ðîêè. Òîìó íà ¿¿ âèêîíàííÿ 
áóëî ñêëàäåíå ³ çàòâåðäæåíå íîâå 
ð³øåííÿ ùîäî ïîðÿäêó ï³ëüãîâî-
ãî ïðî¿çäó. Òàê, â íüîìó íåìàº 
â³äì³ííîñòåé â³ä ïîïåðåäíüîãî 
ð³øåííÿ ùîäî ë³ì³ò³â, — ïîÿñ-
íèëà äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà.

Ñàìå öå êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî, íàãàäàºìî, êåðóº â³ííèöü-
êèìè âàë³äàòîðàìè ó òðàíñïîðò³ 
òà ñêëàäàº ðîçðàõóíêè íà âèïëàòó 
êîìïåíñàö³é.

ЧИ МАЮТЬ ПІЛЬГИ НЕ 
МЕШКАНЦІ ВІННИЦІ

Çà ñëîâàìè Áàá³íî¿, ï³ëüãîâè-
êàì âèñòà÷àº òèõ 60 ³ 120 ïî¿çäîê, 
ùî âîíè ìàþòü íà ì³ñÿöü. Íàâ³òü 
ïåíñ³îíåðàì, ÿê³ º íàéá³ëüøîþ 
êàòåãîð³ºþ ï³ëüãîâèê³â ³ íàé÷àñ-
ò³øå êîðèñòóþòüñÿ ãðîìàäñüêèì 
òðàíñïîðòîì.

— Ìè âèäàëè 85 òèñÿ÷ ï³ëüãî-
âèõ êàðòîê. Íå âñ³ íèìè êîðèñòó-
þòüñÿ, àëå ò³ ëþäè, ùî àêòèâíî 
¿çäÿòü ó òðàíñïîðò³, âèòðà÷àþòü, 
â ñåðåäíüîìó, â³ä 30 äî 42 ïî¿ç-
äîê íà ì³ñÿöü. Ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê 
çì³íþºòüñÿ, çàëåæíî â³ä ì³ñÿöÿ 
é êàðàíòèííèõ îáìåæåíü ó òðàí-
ñïîðò³, — ñêàçàëà êåð³âíèöÿ 
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà 
Áàá³íà.

Ó íîâîìó Ïîðÿäêó íàäàííÿ 
ï³ëüã íà òðàíñïîðò, çíîâó æ òàêè, 
àí³ ñëîâà ïðî ï³ëüãîâèê³â ç ³íøèõ 
ì³ñò òà ñ³ë. ×è ìîæíà ¿ì ¿çäèòè 
áåçîïëàòíî? Àäæå ïðàâî íà ï³ëü-
ãîâ³ «Êàðòêè â³ííè÷àíèíà» ìàþòü 
ò³ëüêè ïðîïèñàí³ ó Â³ííèöüê³é 
ì³ñüê³é ãðîìàä³ òà ïåðåñåëåíö³ 
ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðè-
òîð³é Óêðà¿íè, ùî çàðåºñòðîâà-
í³ ó äåïàðòàìåíò³ ñîöïîë³òèêè 
ì³ñüêðàäè.

— Ï³ëüãîâèêè ç ³íøèõ ì³ñò òà 
ñ³ë ¿çäÿòü ó ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðò³ áåçïëàòíî, ïðåä’ÿâëÿþ÷è 
ñâîº ïîñâ³ä÷åííÿ äåðæàâíîãî 
çðàçêà, — ðîçêàçàâ êåð³âíèê «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Òå æ ñàìå ñêàçàëà äèðåêòîðêà 
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà 
Áàá³íà. Ìîâëÿâ, äëÿ ëþäåé íå ç 
Â³ííèö³ í³÷îãî íå çì³íþºòüñÿ, 
àëå äëÿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ — 
öå çáèòêè.

— Ïî¿çäêè öèõ ëþäåé íå îá-
ë³êîâóþòüñÿ â ñèñòåì³, à îòæå 
«Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîì-
ïàí³ÿ» íå îòðèìóº êîìïåíñàö³¿ 
çà ö³ ïåðåâåçåííÿ, — ñêàçàëà Áà-
á³íà. — Àëå öå ïðîáëåìà íå ò³ëü-
êè Â³ííèö³, à é ³íøèõ ì³ñò, äå 
âïðîâàäæåíèé å-êâèòîê òà ä³þòü 
êàðòêè äëÿ ï³ëüãîâèê³â. Òîìó ìàº 
áóòè öåíòðàë³çîâàíå ð³øåííÿ 
äåðæàâè, ÿêèì âðåøò³-ðåøò âè-
çíà÷àòü, ÿê ¿çäèòè ï³ëüãîâèêàì 
³ äæåðåëî êîìïåíñàö³é çà ¿õí³é 
áåçîïëàòíèé ïðî¿çä.

ÍÎÂÈÍÈ

Багатодітні батьки та діти-сироти можуть їздити без 
обмежень. Також, за фактом, діє безліміт в транспорті й для 
атовців

Є кілька категорій вінничан, для 
яких немає обмежень на кіль-
кість поїздок. Це діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського 
піклування, віком від 6 років. 
Також діє безліміт для батьків 
багатодітних сімей, в яких ви-
ховується п’ятеро і більше дітей 
віком до 18 років.
У новому Порядку надання пільг 
на проїзд вказано, що в учасни-
ків бойових дій є тільки 60 без-
оплатних поїздок на місяць. Але, 
за фактом, вони є ще однією ка-
тегорією з безлімітним проїздом.
— У їхніх пільгових «Картках ві-
нничанина» також немає обме-
жень за кількістю поїздок на мі-
сяць, — сказала Бабіна. — Цю 
категорію пільговиків ми не ви-

саджуємо за відсутності картки. 
До них не виникає у транспорті 
жодних питань, незалежно від 
того, чи вони з Вінниці чи при-
їжджі.
Вона також порадила учасникам 
бойових дій, які прописані у Ві-
нницькій міській громаді, все ж 
не ігнорувати оформлення кар-
ток та фіксувати проїзд у громад-
ському транспорті.
Скасування лімітів для атовців, 
нагадаємо, є наслідком рішення 
суду у справі № 120/246/21-а. 
Ветеранські організації пози-
валися проти влади Вінниці й 
у двох інстанціях довели, що 
для учасників бойових дій не по-
винно бути обмежень пільг, які 
вони отримали від держави.

Для кого немає лімітів на проїзд
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áàð³âñüêîãî êëàäîâèùà. Íèí³ ìè 
ïî÷íåìî áóäóâàòè òðåòþ ÷åðãó. 
Ñàì öâèíòàð ïî÷àëè áóäóâàòè ùå 
ó 2017 ðîö³, — â³äïîâ³â Ñåìåíþê.

Òàêîæ ÷èíîâíèê ï³äêðåñëèâ, 
ùî öâèíòàð ðîçáóäîâóâàòèìóòü 
«â ì³ðó ïîòðåáè».

— Ïðîåêò ðîçðàõîâàíèé 
íà ê³ëüêà ðîê³â. Ö³ëêîì ìîæëèâî, 
ùî ñïî÷àòêó çðîáèìî îäèí êî-
ëóìáàð³é. Ïîäèâèìîñÿ, íàñê³ëüêè 
â³í áóäå ïîïóëÿðíèì. ² çà ï³äñóì-
êàìè äîñë³äó áóäåìî âèð³øóâàòè, 
ùî áóäóâàòè äàë³, — ï³äêðåñëèâ 
äèðåêòîð äåïàðòàìåòó êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ 
ì³ñüêðàäè Þð³é Ñåìåíþê.

ÍÎÂÈÍÈ

Протягом 2016–2017 років, 
нагадаємо, Вінниця зіткнулася 
з проблемою — закінчувалися 
місця під могили на кладовищі 
в Луці-Мелешківській. Розши-
ряти його вже нікуди. Міська 
влада вирішила будувати новий 
цвинтар.
Обрали ділянку поблизу очисних 
споруд, але проти цього висту-
пили спочатку мешканці Акаде-
мічного, а потім — жителі Саба-

рова. Живі були проти сусідства 
з мертвими, через що у 2017-му 
мітингували та навіть приносили 
домовини під міськраду.
Протистояння перейшло в гаря-
чу фазу влітку того ж року: люди 
блокували роботу спецтехніки, 
вступали в бійку з охоронника-
ми й будівельниками. Так трива-
ло до тих пір, поки не відбулося 
перше поховання на новоство-
реному Сабарівському цвинтарі: 

за парканом із колючим дротом 
та собаками поховали п’ять не-
біжчиків.
Навесні 2018 року, в поминальну 
неділю, відбулися перші проводи 
на цьому цвинтарі. Вони пройшли 
спокійно: без мітингів та протестів.
Сабарівське кладовище розрахо-
ване на 37 тисяч 841 поховання та 
може діяти 23 роки. Коли об’єкт 
завершать, цвинтар займатиме 
36,5 гектара.

П’ять років тому Вінниця мала дефіцит місць для поховання
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Ó ìåð³¿ îãîëî-
ñèëè òåíäåð íà áó-
ä³âíèöòâî òðåòüî¿ 

÷åðãè Ñàáàð³âñüêîãî öâèíòàðÿ. 
Íà âèêîíàííÿ ï³äðÿäó ãîòîâ³ âè-
ïëàòèòè 64 ì³ëüéîíè 452 òèñÿ÷³ 
388 ãðèâåíü. Ùî âõîäèòü ó ïåðå-
ë³ê ðîá³ò?

БУДЕ РОБОТИ НА ТРИ РОКИ
Äî òåíäåðó ñêëàëè äåòàëüíå 

òåõí³÷íå çàâäàííÿ. Ï³äðÿäíèêó 
äîâåäåòüñÿ çíÿòè òà ïåðåâåçòè 
25 òèñÿ÷ êóáîìåòð³â ðîäþ÷îãî 
ãðóíòó íà ì³ñö³ íîâèõ ñåêòîð³â 
öâèíòàðÿ.

Äðóãèé åòàï — çâåñòè áóä³âëþ 
òóàëåòó òà ïðîêëàñòè êàíàë³çà-
ö³þ äî íüîãî. Ïîò³ì òðåáà ïðî-
êëàñòè åëåêòðîêàáåë³ ï³ä çåìëåþ 
òà ïîñòàâèòè ø³ñòü ë³õòàð³â.

Ïàðàëåëüíî öüîìó ï³äðÿäíè-
êó äîðó÷àòü çðîáèòè ïàðêîâêó, 
ïëîùåþ 14 òèñÿ÷ 670 êâ. ìåòð³â. 
Ê³ëüê³ñòü ìàøèíîì³ñöü íå âêà-
çàíà, àëå ìîæåìî ïðèïóñòèòè, 
ùî íà ö³é ñòîÿíö³ áóäå äî òèñÿ÷³ 
ïàðêîì³ñöü. Àäæå, çà ÄÁÍ ï³ä 
îäíó ìàøèíó ïîòð³áíî 13,25 êâ. 
ìåòðè. Ïëþñ, òðåáà çàêëàñòè 
áåçïå÷íó â³äñòàíü ì³æ ìàøè-
íàìè, à ÷àñòèíó ä³ëÿíêè â³ääàòè 
íà ïðî¿çäè, òðîòóàðè òîùî.

Ïåðåäîñòàíí³é åòàï ðîá³ò — 
ñïîðóäæåííÿ êîíòåéíåðíîãî 
ìàéäàí÷èêà äëÿ ñì³òòºâèõ áà-
ê³â. Òà, çîêðåìà, ðîá³òíèêàì 
òðåáà áóäå ïîáóäóâàòè ÷îòèðè 
êîëóìáàð³¿ äëÿ óðí ç ïðàõîì 
ïîìåðëèõ.

Âèêîíàâöÿ ðîá³ò îáåðóòü 
íà àóêö³îí³ 27 ñ³÷íÿ. Ï³ñëÿ 
ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êîìïàí³¿ 
äàäóòü àæ òðè ðîêè (!), ùîá âè-
êîíàòè ï³äðÿä. Çáóäóâàòè òðåòþ 

÷åðãó öâèíòàðÿ ïîòð³áíî ó ñòðîê 
äî 30 æîâòíÿ 2025 ðîêó.

ДЛЯ ЧОГО КОЛУМБАРІЙ БЕЗ 
КРЕМАТОРІЮ

Îòæå, íàéö³êàâ³øå, ùî º ó òåí-
äåð³ — áóä³âíèöòâî êîëóìáàð³¿â. 
Ó áà÷åíí³ ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â, 
öå ñò³íà ³ç íàâ³ñîì òà í³øàìè, 
êóäè áóäóòü ñòàâèòè óðíè ç ïðà-
õîì ïîìåðëèõ, ï³ñëÿ êðåìàö³¿. 
Ó îïóáë³êîâàí³é â³çóàë³çàö³¿, 
ùî º â òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿, 
â êîëóìáàð³¿ íàðàõóâàëè 225 í³ø.

Àëå äëÿ ÷îãî öå áóäóâàòè, êîëè 
ó ì³ñò³ íåìàº êðåìàòîð³þ? Êðåìà-
ö³þ çä³éñíþþòü ó Êèºâ³ (269 êì 
â³ä Â³ííèö³), ó Õàðêîâ³ (683 êì) 
òà Îäåñ³ (424 êì).

— ßêà ïðèâ’ÿçêà êðåìàòîð³þ 
äî êîëóìáàð³þ? Ó íàñ º áàãàòî 
îõî÷èõ çä³éñíþâàòè êðåìàö³þ 
â ñòîëèö³ òà ïðèâîçèòè ïðàõ ïî-
ìåðëèõ äî êëàäîâèùà ó Â³ííè-
ö³, — êàæå äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëà-
ãîóñòðîþ Þð³é Ñåìåíþê. Ñàìå 
éîãî äåïàðòàìåíò êåðóº ïðîåê-
òîì áóä³âíèöòâà Ñàáàð³âñüêîãî 
öâèíòàðÿ.

— Òîáòî, êîëóìáàð³é íå áóäå 
ïîðîæí³ì? Âèâ÷àâñÿ ïîïèò íà öþ 
ïîñëóãó? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— ß íå ìîæó ñêàçàòè, ùî 
íà ïîõîâàííÿ â óðíàõ º çíà÷íèé 
ïîïèò. Àëå òàêà ìîæëèâ³ñòü (áó-
ä³âíèöòâî êîëóìáàð³þ — àâò.) 
ïëàíóâàëàñÿ ùå òîä³, êîëè ðîç-
ðîáëÿëè ïðîåêò áóä³âíèöòâà Ñà-

Ñàáàð³âñüêèé 
öâèíòàð ä³ÿòèìå 
23 ðîêè. 
Â³í ðîçðàõîâàíèé 
íà 37 òèñÿ÷ 
841 ïîõîâàííÿ

ПЛАНУЮТЬ БУДУВАТИ КОЛУМБАРІЇ.
ПРО КРЕМАТОРІЙ — АНІ СЛОВА
Місце для мертвих  Цвинтар 
на Сабарові продовжать розширяти: 
разом з новими секторами, побудують 
автостоянку, туалет і чотири колумбарії. 
Це стіни з нішами для поховальних 
урн. У ці посудини складають прах 
людини після кремації. Навіщо будувати 
колумбарії без крематорію?

«ЗЕМЛІ СТАЄ МЕНШЕ, ЛЮДЕЙ 
БІЛЬШЕ»

Íà÷àëüíèê ìóí³öèïàëüíîãî 
«Êîìá³íàòó êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ» Äìèòðî Íàóìåíêî ðîçêà-
çàâ, ùî äî íèõ çâåðòàëèñÿ ùîäî 
ïîõîâàíü óðí ç ïðàõîì. Ç-ïîì³æ 
ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ öå êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî çàéìàºòüñÿ 
é îðãàí³çàö³ºþ ïîõîâàíü.

— Çâåðòàþòüñÿ ç-çà êîðäîíó 
÷è ç ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. 
Íàïðèêëàä, ê³ëüêà äí³â òîìó 
ëþäè ç Ïîëüù³ ïðè¿æäæàëè 
äî íàñ, àáè ïîõîâàòè óðíó á³ëÿ 
ìîãèëè ³íøîãî ðîäè÷à, ÿêèé ïî-
õîâàíèé ó Â³ííèö³. Òàêîæ ìè 

ðîáèëè é îêðåì³ ìîãèëè äëÿ ïî-
õîâàííÿ óðí ç ïðàõîì, — ñêàçàâ 
Íàóìåíêî.

— ² öå íå ïîîäèíîê³ âèïàä-
êè? — ñïèòàâ æóðíàë³ñò.

— Í³-í³. Õî÷à, çâ³ñíî, ëþäè 
÷àñò³øå õî÷óòü òðàäèö³éíå ïîõî-
âàííÿ — òðóíà ç ò³ëîì â çåìë³, — 
ñêàçàâ íà÷àëüíèê ÊÏ «Êîìá³íàò 
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ». — 
Ââàæàþ, ùî êðåìàö³ÿ, ç ÷àñîì, 
ñòàíå íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèì ñïî-
ñîáîì ïîõîâàííÿ ïîìåðëèõ. Áî 
çåìë³ ï³ä êëàäîâèùà ñòàº ìåíøå, 
ëþäåé á³ëüøå. ² ðàíî ÷è ï³çíî 
çíîâó ïîñòàíå ïèòàííÿ ç òèì, 
êóäè õîâàòè ïîìåðëèõ.

Найближчий до Вінниці крематорій — у Києві. Там, 
на схилах навколо споруди, зроблені отвори колумбарію, 
куди складають урни з прахом людей

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 220103
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Êîæåí ÷åòâåð-
òèé ê³ëîãðàì öó-
êðó, âèðîáëåíèé 
ó 2021 ðîö³ ó äåð-

æàâ³, ç â³ííèöüêèõ öóêðîçàâîä³â. 
Íà ï’ÿòè ïðàöþþ÷èõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ çâàðèëè çàãàëîì 363,5 òè-
ñÿ÷³ òîíí ñîëîäêèõ êðèñòàë³â, öå 
ìàéæå íà ñòî òèñÿ÷ òîíí á³ëüøå, 
í³æ ó 2020-ìó, òîä³ áóëî 264 òè-
ñÿ÷³ òîíí. Òàêó ³íôîðìàö³þ íàäà-
ëè ó äåïàðòàìåíò³ ì³æíàðîäíîãî 
ñï³âðîá³òíèöòâà òà ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Â Óêðà¿í³ òîð³ê âèðîáèëè 
1,3 ìëí òîíí öóêðó, ó 2020-ìó 
áóëî 1021,1 òèñ. ò. Öå äàí³ àñî-
ö³àö³¿ «Óêðöóêîð».

ПРАЦЮВАЛО П’ЯТЬ ЗАВОДІВ
Ó æîäí³é ³íø³é îáëàñò³ íå ïå-

ðåâåðøèëè â³ííèöüêèé ðåçóëüòàò 
ç âèðîáíèöòâà öóêðó. Òàê ñàìî 
í³õòî íå ç³áðàâ á³ëüøå, í³æ ó íàñ, 
öóêðîâèõ áóðÿê³â. ßê ïîâ³äîìèëè 
ó çãàäàíîìó äåïàðòàìåíò³, çàãà-
ëîì âèêîïàëè ³ äîñòàâèëè íà çà-
âîäè 2,4 ìëí ò öóêðîâèõ áóðÿê³â. 
Ç îäíîãî ãåêòàðà ç³áðàëè â ñåðåä-
íüîìó 494 öåíòíåðè êîðåí³â, öå 
íà 80,5 ö/ãà á³ëüøå 2020-ãî ðîêó.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: íà äðóãîìó 
ì³ñö³ Õìåëüíèöüêà îáëàñòü, äå 
îòðèìàëè 1,5 ìëí ò öóêðîâèõ áó-
ðÿê³â, ó Ïîëòàâñüê³é — 1,07 ìëí 
òîíí. Âñüîãî â Óêðà¿í³ íàêîïàëè 
10,6 ìëí ò öóêðèñòèõ, íà 2,3 ìëí 
ò á³ëüøå, í³æ ó 2020 ðîö³. Ñåðåä-
íÿ âðîæàéí³ñòü ñêëàëà 469 ö/ãà.

Ó íàø³é îáëàñò³ áóðÿêè ïå-
ðåðîáëÿëè íà ï’ÿòè öóêðîçàâî-
äàõ — Ãàéñèíñüêîìó, äå ïåðøè-
ìè ðîçïî÷àëè âèðîáíè÷èé ñåçîí 

1 âåðåñíÿ, Êðèæîï³ëüñüêîìó, 
Æäàí³âñüêîìó, Òîìàøï³ëüñüêîìó 
òà Þçåôî-Ìèêîëà¿âñüêîìó. Ïî-
íàä ïîëîâèíó ñîëîäêèõ êðèñòàë³â 
çâàðèëè íà äâîõ ç íèõ — ó Ãàé-
ñèí³ ³ Êðèæîïîë³.

Íåçâàæàþ÷è íà öå, öóêîð 
íå ñòàâ äåøåâøèé. Íàïðèêëàä, 
íà ðèíêó «Óðîæàé» çà ê³ëîãðàì 
òðåáà çàïëàòèòè 30 ãðèâåíü. Òàêà 
ö³íà òðèìàºòüñÿ ç îñåí³ ìèíóëîãî 
ðîêó.

У ДТП загинула 
першокурсниця
 Íà îá’¿çí³é äîðîç³ 
ì³ñòà Â³ííèöÿ, á³ëÿ 
ðåñòîðàíó «Êîçàöüêèé 
ñòàí» 13 ñ³÷íÿ áëèçüêî 
17.00 ñòàëàñÿ ÄÒÏ çà ó÷àñò³ 
àâòîìîá³ë³â Volkswagen, 
Geely òà Renault Master. 
Ïàñàæèðêà ëåãêîâèêà 
Geely, 15-ð³÷íà Ìèðîñëàâà 
Â³òåð, â³ä îòðèìàíèõ 
òðàâì çàãèíóëà íà ì³ñö³ 
ïîä³¿. Ä³â÷èíà íàâ÷àëàñÿ 
ó Â³ííèöüêîìó ôàõîâîìó 
êîëåäæ³ ìèñòåöòâ ³ìåí³ 
Ì. Ä. Ëåîíòîâè÷à.
«Ç ãëèáîêèì 
ñóìîì âèêëàäà÷³ òà 
ñòóäåíòè ÂÔÊÌ ³ì. 
Ì. Ä. Ëåîíòîâè÷à 
ñïðèéíÿëè çâ³ñòêó ïðî 
òðàã³÷íó çàãèáåëü â ÄÒÏ 
ñòóäåíòêè ïåðøîãî 
êóðñó âîêàëüíîãî 
â³ää³ëó Ìèðîñëàâè 
Â³òåð, — íàïèñàëè 
íà ôåéñáóê-ñòîð³íö³ 
çàêëàäó. — Âèñëîâëþºìî 
ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì 
òà áëèçüêèì. Ñâ³òëà 
ïàì’ÿòü…» 
Ï³ä äîïèñîì êîðèñòóâà÷³ 
ôåéñáóêó âèñëîâëþþòü 
ñëîâà ñï³â÷óòòÿ. Ïèøóòü, 
ùî ä³â÷èíà ç Áåðøàäùèíè. 
30 ñ³÷íÿ Ìèðîñëàâ³ ìàëî 
âèïîâíèòèñÿ 16 ðîê³â.

Украв авто і 
в’їхав у паркан
 ßê ðîçïîâ³ëè ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, 
9 ñ³÷íÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â 
çâåðíóâñÿ 26-ð³÷íèé 
ì³ñöåâèé æèòåëü òà 
ïîâ³äîìèâ, ùî ç âóëèö³ 
Ìàêñèìà Øèìêà âêðàëè 
éîãî àâòîìîá³ëü Mazda.
— Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ 
ïåðøî÷åðãîâèõ 
çàõîä³â â ñåë³ Ìàéäàí 
×àïåëüñüêèé Â³ííèöüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ïîë³öåéñüê³ çíàéøëè 
âèêðàäåíèé àâòîìîá³ëü. 
Íå âïîðàâøèñü ç 
êåðóâàííÿì òðàíñïîðòíîãî 
çàñîáó, çëîâìèñíèê â’¿õàâ 
ó ïàðêàí ïðèâàòíîãî 
äîìîãîñïîäàðñòâà òà ç 
ì³ñöÿ ïðèãîäè âò³ê, — 
çàçíà÷àþòü ó ïîë³ö³¿. — 
Ïîë³öåéñüê³ 13 ñ³÷íÿ  
çàòðèìàëè çëîâìèñíèêà, 
ïðè÷åòíîãî äî â÷èíåííÿ 
öüîãî çëî÷èíó.
Âèêðàäà÷åì âèÿâèâñÿ 
ðàí³øå ñóäèìèé 
çà âèêðàäåííÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
38-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí.

КОРОТКОКОРОТКО

Óêðà¿íö³ ñòàëè ìåíøå 
ñïîæèâàòè öóêðó. ßêùî 
ó 2000-ìó íà îäíó 
ëþäèíó ïðèïàäàëî â 
ð³ê 36,8 êã öóêðó, òî 
íèí³ – ìåíøå 30 êã

ЦУКРУ ЗВАРИЛИ БІЛЬШЕ. 
ЧИ БУДЕ СОЛОДКО?
Солодка арифметика  Цукру торік як 
в області, так і загалом в Україні виробили 
більше. На думку нашого експерта, 
цей факт зупинить зростання вартості 
солодких кристалів. Свої аргументи 
співрозмовник підтверджує конкретними 
фактами. Як саме виробництво 
впливало на ціну? Дивіться порівняльну 
характеристику, що її пропонуємо у цьому 
матеріалі. Дізнаєтеся про динаміку 
споживання цукру

Àëå é äîðîæ÷àòè ñîëîäê³ êðèñ-
òàëè íå áóäóòü. Ïðèíàéìí³, òàêå 
ïðîãíîçóº íàø åêñïåðò åêîíîì³ñò 
ç áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì ðîáîòè 
ó öóêðîâ³é ãàëóç³ Ëåîí³ä Êîçîäîé.

ßê³ àðãóìåíòè íàâîäèòü ïðè 
öüîìó?

ЧОТИРИ РОКИ ПОСПІЛЬ 
НЕ ПЛАТИЛИ БІЛЬШЕ

Îñíîâíèé àðãóìåíò ñòðèìóâàí-
íÿ ö³íè, íà äóìêó ïàíà Ëåîí³äà, 
öå äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ïðîäóêö³¿ 
íà ðèíêó. ßêùî ïðîïîçèö³ÿ ïå-
ðåâèùóº ïîïèò, òàêà ïðîäóêö³ÿ 
íå ìîæå äîðîæ÷àòè. Òàê ñòâåð-
äæóº ñï³âðîçìîâíèê.

Íàâîäèòü ïðèêëàä ïîïåðåäí³õ 
ðîê³â. Ïî÷èíàþ÷è ç 2016-ãî, 
â îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàëîñÿ ïåðå-
âèðîáíèöòâî öóêðó. Òàê òðè-
âàëî óïðîäîâæ ÷îòèðüîõ ðîê³â. 
Çà ð³ê â ñåðåäíüîìó âèðîáëÿëè 
ïîíàä 430 òèñÿ÷ òîíí ñîëîäêèõ 
êðèñòàë³â.

Ñï³âðîçìîâíèê íàãàäóº, ùî 
âîñåíè 2016-ãî íàâ³òü íà ðèíêó 
«Óðîæàé», äå ö³íà âèùà ó ïîð³â-
íÿíí³ ç ³íøèìè ðèíêàìè ì³ñ-
òà, ê³ëîãðàì öóêðó ïðîäàâàëè 
ïî 15 ãðèâåíü.

— Â îêðåì³ ïåð³îäè çà ö³ ÷î-
òèðè ðîêè ö³íà íå ò³ëüêè çàëè-
øàëàñÿ ñòàá³ëüíîþ, à é íàâ³òü 
çíèæóâàëàñÿ äî äåñÿòè ãðèâåíü 
çà ê³ëî, — óòî÷íþº åêîíîì³ñò Ëå-
îí³ä Êîçîäîé. — Ó âåëèêèõ òîð-
ãîâåëüíèõ ìåðåæàõ ìîæíà áóëî 
êóïèòè ùå äåøåâøå. Âèñíîâîê 
äóæå ïðîñòèé: êîëè ïðîäóêö³¿ 
âäîñòàëü, ö³íà íà íå¿ ñòàá³ëü-
íà. Íàâ³òü ÿêùî º â³äõèëåííÿ, 
òî âîíè íåçíà÷í³.

Ó 2019 ðîö³ óðîæàé öóêðî-
âèõ áóðÿê³â âèäàâñÿ ã³ðøèì, 
à ó 2020-ìó ùå ã³ðøèì. ² öå îäðà-
çó ïîçíà÷èëîñÿ íà ö³í³. Âàðò³ñòü 
öóêðó ñòàëà çðîñòàòè íàñò³ëüêè 
ñòð³ìêî, ùî ³íêîëè ö³ííèêè ïå-
ðåïèñóâàëè íàâ³òü ïî äâà ðàçè 
íà òèæäåíü.

Çàïèòóþ åêîíîì³ñòà, ÷è ï³ä-
âèùåííÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç 
íå ïîçíà÷èòüñÿ íà ñîá³âàðòîñò³ 
ïðîäóêö³¿, à â³äòàê íå «ïîòÿãíå» 
âãîðó ö³íó íà öóêîð. Åêîíîì³ñò 
ãîâîðèòü, ùî öóêðîçàâîäè ìàþòü 
ïåâíèé çàïàñ ì³öíîñò³.

— Ìàéæå âñ³ áóðÿêè âèðîùó-
þòü íèí³ öóêðîçàâîäè íà îðåí-
äîâàí³é íèìè çåìë³, òîáòî âîíè 
íå êóïóþòü ñèðîâèíó, ÿê áóëî ðà-
í³øå, — ïðîäîâæóº Ëåîí³ä Êîçî-
äîé. — Äóæå íåçíà÷íó ÷àñòèíó çà-
êóïîâóþòü ó ãîñïîäàðñòâàõ çàâîäè 
Æäàí³âêè ³ Þçåôî-Ìèêîëà¿âêè, 
³íø³ ìàþòü ñâî¿ áóðÿêè. Ùî öå 
îçíà÷àº? Ïðèáóòîê âèðîáíèêà, 
ó ÿêîãî ðàí³øå êóïóâàëè áóðÿêè, 
òåïåð çàëèøàºòüñÿ çàâîäàì. Îñü 
ïðî öåé çàïàñ ì³öíîñò³ âåäó ìîâó.

— ×è íå âàðòî ïåðåõîäèòè 
íà âèêîðèñòàííÿ òâåðäîãî ïà-
ëèâà çàì³ñòü ïðèðîäíîãî ãàçó, 
ÿêèé ñóòòºâî ïîäîðîæ÷àâ?

— Äåÿê³ çàâîäè ìàþòü òàêó 
ìîæëèâ³ñòü, ¿õí³ òåõíîëîã³÷í³ ë³-
í³¿ ïåðåäáà÷åí³ äëÿ ðîáîòè íà âó-
ã³ëë³, àëå íå òàê öå âñå ïðîñòî, — 
ãîâîðèòü åêîíîì³ñò. — Ïî-ïåðøå, 
ñêëàäíèé ïðîöåñ òåõíîëîã³÷íîãî 
ïåðåõîäó ç ãàçó íà òâåðäå ïàëè-
âî. Ïî-äðóãå, öå íå äàñòü çíà÷íî¿ 
åêîíîì³¿. Ïðèíàéìí³, çà ìî¿ìè 
ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, âîíî 
òîãî íå âàðòóº.

ÍÎÂÈÍÈ

Українці стали менше споживати 
цукру. Так стверджує статистика.
Якщо у 2000-му на одну людину 
припадало в рік 36,8 кг цукру, то 
нині за рік його з’їдають  менше 
30 кг.
Буде ще менше. Як відомо, у шко-
лах запровадили нову систему 
харчування. Чай дітям дають без 
цукру. А саме діти чи не найбіль-
ше полюбляють солоденьке.
У кав’ярнях постійно чути запи-
тання: «Вам каву з цукром, чи 
без?»
Молодь здебільшого замовляє 
без солодких кристалів. За сло-

вами дієтологів, є категорія лю-
дей, які замінили цукор медом. 
Він корисніший.
Тенденція до скорочення спожи-
вання цукру триває уже протягом 
останніх двадцяти років, останнім 
часом вона стала помітнішою ніж 
раніше, розповідає дієтологиня 
Марія Кифорук.
— Тому говорити, що цукру ку-
пують менше, бо продукт подо-
рожчав, неправильно, — пояс-
нює дієтологиня. – Правильніше 
сказати, що молоде покоління 
більше дбає про здоровий спо-
сіб життя.

Менше стало солодкоїжок

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

b,!%Kле…% ц3*!3 (2,“. 2)

315

430 445
424

331

264

363,5

!S* !S* !S* !S* !S* !S* !S*

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ В ОБЛАСТІ 
У 2015-2021 РОКАХ

2 ìëí 572 òèñ. òîíí öóêðóÇàãàëîì
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Çà îñòàíí³ äåñÿòü 
ðîê³â ó Â³ííèö³ 
íå ñòâîðèëè æîä-
íîãî íîâîãî ïàðêó. 

Îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíî ï’ÿòü 
ïàðê³â, ç íèõ äâà ïåðåáóâàþòü 
íà óòðèìàíí³ Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ðàäè. Àëå, ÿê ãîâîðÿòü 
³í³ö³àòèâí³ â³ííè÷àíè, öüîãî çà-
ìàëî äëÿ ì³ñòà ³ç 370-òèñÿ÷íèì 
íàñåëåííÿì.

Ïðîòå âæå çîâñ³ì ñêîðî ó Â³-
ííèö³ ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ íîâ³ 
ïàðêîâ³ çîíè, ïðî öå ìè ä³çíà-
ëèñÿ â³ä ãðîìàäñüêî¿ àêòèâ³ñòêè 
Òà¿ñ³¿ Ãàéäè.

«Íàä ö³ºþ ³äåºþ ñï³ëüíî ïðà-
öþº Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà, ãðî-
ìàäñüê³ àêòèâ³ñòè, ³í³ö³àòèâíà 
ãðóïà ìåøêàíö³â, ÿê³ ïðîæèâà-
þòü íà Êîð³àòîâè÷³â, òà ïðåä-
ñòàâíèêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ «²íñòèòóò ðîçâèòêó ì³ñò» 
³ «Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâè-
òêó», — ãîâîðèòü àêòèâ³ñòêà.

Ðîçêàæåìî ïðî êîæåí ïàðê 
îêðåìî.

ПАРКОВА ЗОНА НА ЗАМКОВІЙ
Íà Çàìêîâ³é ãîð³ çàðàç âñòà-

íîâëåíèé 50-ìåòðîâèé ôëàã-
øòîê, à íàâêîëî íüîãî îáëàøòî-
âàíå îñâ³òëåííÿ òà îáëàãîðîäæå-
íà òåðèòîð³ÿ.

Íàãàäàºìî, ó âåðåñí³ 2020-ãî 
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà 
çà ³í³ö³àòèâè ãîëîâè ÃÎ «Àâ-
òîìàéäàí Â³ííè÷÷èíè» Òà¿ñè 
Ãàéäè, ðîçðîáèëè ïðîºêò, ÿêèé 
ïðåäñòàâèëè íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè 
25 âåðåñíÿ. Ó íüîìó âîíè ïðî-
ïîíóâàëè ñòâîðèòè íà òåðèòîð³¿ 
Çàìêîâî¿ ãîðè ³ñòîðèêî-òóðèñ-
òè÷íèé êîìïëåêñ-ïàðê.

Ïðîòå ³íøèé âàð³àíò îáëàøòó-
âàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿòêè íà ö³é 
ñåñ³¿ çàïðîïîíóâàëè ó ì³ñüêðàä³. 
² ñàìå éîãî ï³äòðèìàëè äåïóòàòè. 
Àêòèâ³ñòè ïîäàëè äî ñóäó, ùîá 
ñêàñóâàòè òàêå ð³øåííÿ ñåñ³¿ ³ 
äîìîãòèñÿ çáåðåæåííÿ Çàìêîâî¿ 
ãîðè. ¯ì öå âäàëîñÿ.

«Çîáîâ’ÿçàòè Â³ííèöüêó ì³ñüêó 
ðàäó ðîçãëÿíóòè ïîâòîðíî ïîäàíó 
1 âåðåñíÿ 2020-ãî ì³ñöåâó ³í³ö³-
àòèâó ïðî ñòâîðåííÿ ³ñòîðèêî-
òóðèñòè÷íîãî êîìïëåêñó-ïàðêó 
«Çàìêîâà ãîðà» ó ïîðÿäêó ïåðåä-

áà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì», — ñêà-
çàëà òîä³ ñóääÿ.

Çà ñëîâàìè Òà¿ñ³¿ Ãàéäè, íà-
ðàç³ ó ì³ñüêî¿ ðàäè âæå º ïëàí 
ïîäàëüøîãî äîáðîóñòðîþ Çàì-
êîâî¿ ãîðè. Íà îáëàøòóâàíí³ 
ôëàãøòîêó, íà ùàñòÿ, âñå íå çà-
ê³í÷èëîñÿ.

ßê ðîçïîâ³äàº àêòèâ³ñòêà, áóëî 
ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè 
äëÿ ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, ³ 
öÿ ãðóïà íàïðàöþâàëà ñï³ëüíèé 
ïðîºêò-ð³øåííÿ, ÿêèé âèíåñóòü 
íà ñåñ³þ â ê³íö³ ñ³÷íÿ. Ó íüîìó 
éäåòüñÿ ïðî òå, ùî âèä³ëÿòü âå-
ëèêó îêðåìó çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

— Äåïàðòàìåíò àðõ³òåêòóðè 
âæå ïðåçåíòóâàâ äðóãó ÷åðãó 
áëàãîóñòðîþ, òîáòî, áóäå ðåêîí-
ñòðóéîâàíà âñÿ ãîðà, — ãîâîðèòü 
Òà¿ñ³ÿ Ãàéäà. — Òàì áóäå âåëè-
êà ïàðêîâà â³äïî÷èíêîâà çîíà. 
«Öåíòð ³ñòîð³¿ Â³ííèö³» çàéìà-
òèìåòüñÿ ðîçðîáêîþ ³íôîðìàö³é-

íèõ òàáëè÷îê ïðî â³ííèöüêèé çà-
ìîê, ÿê³ ìàþòü áóòè íà òåðèòîð³¿ 
íîâî¿ ïàðêîâî¿ çîíè.

ПАРК ВІДПОЧИНКУ 
«СПАРТАК»

Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ 2021 ìàéæå 
òðè ñîòí³ â³ííè÷àí, ìåøêàíö³â 
Êîð³àòîâè÷³â, ï³äïèñàëè ïðîºêò 
ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî-
ãî ïàðêó â³äïî÷èíêó «Ñïàðòàê» 
á³ëÿ Ï³âäåííîãî Áóãó. Ïðîºêò 
ïîäàëè äî Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ÿê ì³ñöåâó ³í³ö³àòèâó.

²í³ö³àòèâí³ â³ííè÷àíè ó ïðî-
ºêò³ ð³øåííÿ ïðîïîíóþòü íà òå-
ðèòîð³¿, ùî ùå íå áóëà çàáóäîâà-
íà, ñòâîðèòè ïàðê îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 2,05 ãà òà ïðèñâî¿òè ö³é 
çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ âëàñíèé êàäà-
ñòðîâèé íîìåð.

— Ì³ñüêà ðàäà ïîãîäèëà, ùî 
³äåÿ õîðîøà ³ ñòâîðèëà ðîáî÷ó 
ãðóïó, çàëó÷èâøè ìåøêàíö³â, 
àêòèâ³ñò³â. Ïî÷àëè îáãîâîðåííÿ, 
ÿê ìàº âèãëÿäàòè öåé ïàðê. Öå 

Хабарництво 
у райсуді
 ÄÁÐ âèêðèëî íà õàáàð-
íèöòâ³ ïîñàäîâèöþ ðàéñóäó 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Õà-
áàðíèöÿ ïðàöþâàëà çàñòóï-
íèöåþ êåð³âíèêà àïàðàòó 
îäíîãî ³ç ì³ñüêðàéîííèõ 
ñóä³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî-
÷èíó îá³éìàëà òèì÷àñîâî 
ïîñàäó êåð³âíèêà, ïîêè ¿¿ 
áåçïîñåðåäí³é íà÷àëüíèê 
áóâ ó â³äïóñòö³.
— Îïåðàòèâíèêè ÄÁÐ 
âñòàíîâèëè, ùî ïîñàäîâè-
öÿ âèìàãàëà ó ÷îëîâ³êà äâ³ 
òèñÿ÷³ äîëàð³â ÑØÀ çà «âè-
ð³øåííÿ ïèòàííÿ» ùîäî 
íåïðèòÿãíåííÿ äî àäì³í³-
ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
÷åðåç âîä³ííÿ â íåòâåðåçîìó 
ñòàí³. Ïîñàäîâèöÿ ñêàçàëà 
÷îëîâ³êîâ³, ùî ó ðàç³ íå íà-
äàííÿ ãðîøåé éîãî ÷åêàº 
íàéñóâîð³øå ïîêàðàííÿ òà 
ïîçáàâëåííÿ âîä³éñüêèõ 
ïðàâ, — çàçíà÷àþòü ó ÄÁÐ. — 
Êð³ì òîãî, àáè ìàòè çìîãó 
îäåðæàòè êîøòè òà «çàòÿã-
íóòè» ðîçãëÿä ñïðàâè, âîíà 
âèêðàëà ìàòåð³àëè àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî ïðîâàäæåííÿ.
Çà çëî÷èí æ³íö³ çàãðîæóº 
äî 10-òè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ 
âîë³. Òðèâàº ñë³äñòâî.

Загинули 
на дорозі
 Æàõëèâà òðîùà ñòàëàñÿ 
9 ñ³÷íÿ ïðè â’¿çä³ â ñìò 
Òèâð³â Â³ííèöüêîãî ðàéî-
íó. Ó ðåçóëüòàò³ ç³òêíåííÿ 
àâòîìîá³ë³â Dacia òà âàíòà-
æ³âêè, çàãèíóâ âîä³é ëåãêî-
âèêà ³ äâîº éîãî ïàñàæèð³â.
— Ïîïåðåäíüî âñòàíîâëå-
íî, ùî 31-ð³÷íèé âîä³é ëåã-
êîâèêà íå âïîðàâñÿ ç êåðó-
âàííÿì, âè¿õàâ íà çóñòð³÷íó 
ñìóãó ðóõó, äå ç³òêíóâñÿ ç 
àâòîìîá³ëåì ÃÀÇ, — ðîç-
ïîâ³äàþòü ó â³ää³ë³ êîìó-
í³êàö³é ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³. — Â³ä îòðèìàíèõ 
óøêîäæåíü âîä³é ëåãêîâè-
êà òà äâîº éîãî ïàñàæèð³â, 
52-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ³ 47-ð³÷-
íà æ³íêà, çàãèíóëè íà ì³ñ-
ö³ ïîä³¿. Óñ³ âîíè æèòåë³ 
ßìï³ëüñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó.
Ï³çí³øå ñòàëè â³äîì³ ³ìåíà 
çàãèáëèõ — 31-ð³÷íèé 
Äìèòðî Ê³íçåðñüêèé (ñèä³â 
çà êåðìîì), 54-ð³÷íèé Â³-
êòîð Âîëîøèí òà éîãî äðó-
æèíà Òåòÿíà. Óñ³ âîíè ¿õàëè 
íà ïîõîðîí äî ³íøîãî ñåëà. 
Ïåðåäàº ñàéò «Îbozrevatel». 
Çàãèáë³ ç ñåëà Ãîíîð³âêà, 
ùî ó ßìï³ëüñüêîìó ðàéîí³.

КОРОТКОКОРОТКО

Іí³ö³àòèâí³ ìåøêàíö³ 
âóëèö³ Êîð³àòîâè÷³â 
ïðîïîíóþòü íà 
òåðèòîð³¿, ùî ùå íå 
çàáóäîâàíà á³ëÿ Áóãó, 
ñòâîðèòè ïàðê

ÍÎÂÈÍÈ

У ВІННИЦІ МОЖЕ З’ЯВИТИСЯ 
ТРИ НОВИХ ПАРКИ
Розвиток міста  На найближчих 
сесіях міської ради подадуть проєкти 
рішень про створення паркових зон 
у Вінниці. Розповідаємо, де можуть 
бути нові парки, хто працюватиме 
над створенням і як до цього можете 
долучитися ви?

îáãîâîðåííÿ ùå òðèâàº, àëå ìàº-
ìî íàä³þ, ùî íà íàñòóïíó ñåñ³þ 
ì³ñüêðàäè âèíåñóòü ïèòàííÿ ïðî 
ñòâîðåííÿ öüîãî íîâîãî âåëèêîãî 
ïàðêó, — êàæå ãðîìàäñüêà àêòè-
â³ñòêà Òà¿ñà Ãàéäà.

ßê ðîçïîâ³äàþòü ïðåäñòàâíèêè 
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè, çåìë³ çåëåíî¿ 
çîíè â³ä Ñòàðîì³ñüêîãî ìîñòó 
äî Ñàáàðîâñüêî¿ ã³äðîåëåêòðîñ-
òàíö³¿ ì³ñüêà ðàäà ïî÷àëà ðîç-
äàâàòè.

— Íà ÷àñòèí³ öèõ çåìåëü á³ëÿ 
ð³÷êè âæå ðîçïî÷àëàñü çàáóäîâà 
áàãàòîïîâåðõ³âêàìè. Âëàäà ãðó-
áî ïîðóøóº ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ, 
à çåìëÿ ðîçäàºòüñÿ âñóïåðå÷ 
íîðìàì Âîäíîãî êîäåêñó, ÿê³ 
çàáîðîíÿþòü áóäóâàòè ó ïðè-
áåðåæíî-çàõèñí³é ñìóç³ ð³÷îê. 
Íà ö³é òåðèòîð³¿ º ïðèâàòí³ áó-
äèíêè, íà ì³ñö³ ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ 
çâîäèòè íîâîáóäîâè ³ ðîçøèðþ-
âàòè âóëèö³ äëÿ ï³ä’¿çäó äî ìàé-
áóòí³õ òàóíõàóñ³â, ðåñòîðàí³â òà 
ÿõò êëóáó, — ãîâîðèòü Ëþáîâ 
Êîøåëåâà.

ВОДНИЙ ПАРК 
НА ВИШЕНСЬКОМУ ОЗЕРІ

Ïðî îáëàøòóâàííÿ ö³º¿ òåðè-
òîð³¿ òåæ âæå äàâíî ãîâîðèëè 
ó Â³ííèö³. Íà ñàéò³ åëåêòðî-
ííèõ ïåòèö³é àêòèâ³ñòè ïèñàëè 
äâà çâåðíåííÿ, ³ ¿õ ï³äòðèìóâàëè 
ñîòí³ ì³ñòÿí.

«Â³ííèöÿ ìàº ÷óäîâå îçåðî, ÿêå 
ìîæå áóòè íå ã³ðøèì çà ñõîæ³ 
âîäí³ ïàðêè â Ëîíäîí³, Àì’ºí³, 
Êîëîìáî, Äåë³, Áóõàðåñò³. Ïðî-
ñèìî Â³ííèöüêó ì³ñüêó ðàäó çà-
êëàñòè ó áþäæåò 2022 ðîêó êî-
øòè íà âèãîòîâëåííÿ ïðîºêòíî-
êîøòîðèñíî¿ òà çåìëåâïîðÿäíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ñòâîðåííÿ ïåð-

øîãî âîäíîãî ïàðêó «Âèøåíñüêå 
îçåðî». Â³ííè÷àíè ìàþòü æèòè 
ó ñó÷àñíîìó ì³ñò³», — éøëîñÿ 
ó ïåòèö³¿.

Öþ ïåòèö³þ ï³äïèñàëè 400 â³-
ííè÷àí, ³ ó ì³ñüê³é ðàä³ âçÿëè 
äî óâàãè ïðîïîçèö³þ.

— Çàðàç ñòâîðèëè ðîáî÷ó 
ãðóïó, ³ äî íå¿ ìîæíà äîëó÷è-
òèñÿ. Â÷îðà áóëî çàñ³äàííÿ ö³º¿ 
ðîáî÷î¿ ãðóïè, ¿¿ î÷îëþâàâ çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³é 
Òèìîùóê, — êàæå àêòèâ³ñòêà. — 
Íà çàñ³äàíí³ íàñàìïåðåä éøëîñÿ 
ïðî òå, ùîá îôîðìèòè îçåðî ÿê 
âîäíèé îá’ºêò, ³ çðîáèòè íà Âè-
øåíñüêîìó îçåð³ äâ³ â³äïî÷èí-
êîâèõ çîíè.

ßê ïîÿñíþº Òà¿ñà Ãàéäà, îäíà 
çîíà ïëàíóºòüñÿ á³ëÿ ïàðêó 
Äðóæáè íàðîä³â äëÿ àêòèâíîãî 
â³äïî÷èíêó íà âîä³. Íîâîñòâî-
ðåíà «Äèðåêö³ÿ ïàðê³â òà äî-
çâ³ëëÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè» 
áóäå çàéìàòèñÿ òèì, ùîá îðãàí³-
çîâóâàòè òàì ÿê³ñü àêòèâí³ âèäè 
â³äïî÷èíêó.

À äðóãà çîíà, ÿêà ïðîòÿãíåòü-
ñÿ â³ä ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â ³ 
àæ äî Áàðñüêîãî øîñå, áóäå äëÿ 
âîäíîãî ïàðêó.

— Öå ìàº áóòè ì³ñüêà ðå-
êðåàö³éíà çîíà ç ìàêñèìàëüíî 
çáåðåæåíîþ ïðèðîäîþ, — êàæå 
àêòèâ³ñòêà. — Ñêîðî îïóáë³êóþòü 
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè îãîëîøåííÿ 
ïðî ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, ³ 
âñ³ çìîæóòü äîëó÷èòèñÿ äî ðî-
áîòè. Ìè áóäåìî ÷è íå ïåðøèì 
ì³ñòîì â Óêðà¿í³, äå ñòâîðÿòü 
âîäíèé ïàðê.

Çà ñëîâàìè àêòèâ³ñòêè, ìåð³ÿ 
îá³öÿº, ùî ïðîºêòè-ð³øåííÿ ðîç-
ðîáëÿòü âïðîäîâæ ï³âðîêó-ðîêó. 
Êàæå, ë³ä ðóøèâ.

Один з парків, який може з’явитися у Вінниці, 
на Замковій горі. Наразі там облаштували флагшток і 
облагородили територію навколо нього
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Çà ñëîâàìè àäâîêàòà, 
Äç³ñü êàÿëàñÿ â 
ñâî¿õ ä³ÿõ, ïðîñèëà 
ïðîáà÷åííÿ â Àíäð³ÿ, 
ïðîòå âèòðàòè íà 
ë³êóâàííÿ ïîâí³ñòþ íå 
ïîãàñèëà

— Íà îïåðàö³þ, êîëè ñòàâèëè 
Àíäð³þ ïëàñòèíó, ðîäèíà Äç³ñü 
çàïëàòèëà 55 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
íà ðåàá³ë³òàö³þ îá³öÿëè äàòè 
êîøòè, ïîêè ìîâ÷àòü, — ðîç-
ïîâ³äàº Òåòÿíà Òàðàñþê, ìàìà 
ïîñòðàæäàëîãî õëîïöÿ. — Ï³ñëÿ 
àâàð³¿, îïåðàö³é òà ãîðìîíàëüíî¿ 
òåðàï³¿, Àíäð³é ó ÷îòèðíàäöÿòè-
ð³÷íîìó â³ö³ âàæèòü ïîíàä ñòî ê³-
ëîãðàì³â ³ ìàº çð³ñò 185 ñì. Äëÿ 
ðåàá³ë³òàö³¿ ñèíà ìè ïðîñèëè 
ó âèíóâàòèö³ òðàãåä³¿ êîøòè 
äëÿ îðãàí³çàö³¿ âäîìà ñïîðòèâ-
íîãî êóòî÷êà. Â³ä ðîäèíè Äç³ñü 
êîøò³â íå äî÷åêàëèñÿ, ÷îëîâ³ê 
âçÿâ ê³ëüêà çàðïëàò íàïåðåä ³ 
êóïèëè á³ãîâó äîð³æêó òà ³íøå 
ñïîðòèâíå çíàðÿääÿ.

Òàêîæ, çà ñëîâàìè àäâîêàòà 
Ñí³æàíè ×óáåíêî, ï³ä ÷àñ îñòàí-
íüîãî çàñ³äàííÿ ñóääÿ ï³øîâ 
íà äåÿê³ ïîñòóïêè Íàòàë³¿ Äç³ñü.

У КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ 
ШКОДИ ВІДМОВИЛИ

— Ñóä ï³ñëÿ àâàð³¿ âèçíà÷èâ 
çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çà-
ñòàâè ó 181 600 ãðèâåíü òà äî-
ìàøíüîãî àðåøòó ç íîñ³ííÿì 
åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòð-
îëþ, — ïîÿñíþº àäâîêàò ïî-
òåðï³ëîãî. — Çàðàç ï³äñóäí³é 
äîçâîëèëè çíÿòè åëåêòðîííèé 
çàñ³á êîíòðîëþ ÷åðåç òå, ùî 
âçèìêó áðàñëåòè ç ïàí÷îõàìè 
òà âçóòòÿì íîñèòè íåçðó÷íî.

Íàéãîëîâí³øå, ãîâîðèòü àäâî-
êàò ×óáåíêî, öèâ³ëüíèé ïîçîâ 
íà â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
RIA, (068)0060772

Ìàéæå â³ñ³ì 
ì³ñÿö³â ïðîéøëî 
ç ìîìåíòó ðå-
çîíàíñíî¿ àâà-

ð³¿ íà âóëèö³ ²âàíà Áîãóíà, ùî 
â ðàéîí³ Ï’ÿòíè÷àí. Òðàâíåâîãî 
ðàíêó, íàãàäàºìî, 43-ð³÷íà Íà-
òàë³ÿ Äç³ñü ó êðèòè÷íîìó ñòàí³ 
ñï’ÿí³ííÿ âè¿õàëà ç âëàñíîãî äîìó 
íà êðîñîâåð³ ³ ïîïðÿìóâàëà â á³ê 
ì³ñòà. Â ÿêóñü ìèòü âîíà íå âïî-
ðàëàñü ³ç êåðóâàííÿì, âè¿õàëà 
íà òðîòóàð, äå çáèëà øêîëÿðà, 
ðîçòðîùèëà êàì’ÿíèé ïàðêàí, 
à ïîò³ì ¿¿ àâò³âêà ïåðåêèíóëàñü 
íà á³ê.

Æ³íêà íå ïîñòðàæäàëà. 13-ð³÷-
íîãî Àíäð³ÿ Òàðàñþêà â êîì³, ç 
â³äêðèòîþ ÷åðåïíî-ìîçêîâîþ 
òðàâìîþ òà ³íøèìè âàæêèìè 
ò³ëåñíèìè óøêîäæåííÿìè äî-
ïðàâèëè äî ðåàí³ìàö³¿ äèòÿ÷î¿ 
îáëàñíî¿ ë³êàðí³.

Ç òèõ ï³ð â³äáóëîñÿ íå îäíå 
ñóäîâå çàñ³äàííÿ, à Àíäð³þ 
çà öåé ïåð³îä çðîáèëè ê³ëüêà 
îïåðàö³é. Â ëèñòîïàä³ õëîïöþ 
ïîñòàâèëè òèòàíîâó ïëàñòèíó 

çàì³ñòü â³äñóòíüîãî ôðàãìåíòà 
÷åðåïà, ðîçòðîùåíîãî ï³ä ÷àñ 
ÄÒÏ. Øêîëÿðà ÷åêàº ùå äîâãèé 
ïåð³îä ðåàá³ë³òàö³¿ òà, ìîæëèâî, 
³íâàë³äí³ñòü.

СВОЮ ВИНУ ВИЗНАЄ
Ç³ ñë³â àäâîêàòà ïîòåðï³ëîãî 

Ñí³æàíè ×óáåíêî, 12 ñ³÷íÿ â³ä-
áóëîñÿ ÷åðãîâå ñóäîâå ñëóõàííÿ 
ó ñïðàâ³. Íà íüîìó äàâàëà ñâ³ä-
÷åííÿ ñóäó âèíóâàòèöÿ ÄÒÏ Íà-
òàë³ÿ Äç³ñü.

— Äç³ñü ñâîþ âèíó âèçíàº, 
ïðîòå, âñå, ùî â³äáóâàëîñÿ 
â äåíü àâàð³¿ — ÿê äîâåëà ñåáå 
äî êðèòè÷íîãî ñòàíó àëêîãîëü-
íîãî ñï’ÿí³ííÿ, ÿê ñ³äàëà çà êåð-
ìî àâò³âêè, ÿê çáèëà õëîï÷è-
êà — í³÷îãî íå ïàì’ÿòàº, — ãî-
âîðèòü àäâîêàò. — Àëêîãîë³çì 
ñâ³é íå âèçíàº, õî÷ ðàí³øå â³ä 
íüîãî ë³êóâàëàñÿ. Ãîâîðèòü, ùî 
îñòàíí³é ð³ê áóâ âàæêèì, âæè-
âàëà àëêîãîëü ÷åðåç ïðîáëåìè 
âäîìà ³ íà ðîáîò³.

Òàêîæ àäâîêàò òà ìàòè ïîòåð-
ï³ëîãî êàæóòü, ùî çâèíóâà÷åíà 
÷àñòêîâî â³äøêîäîâóº êîøòè 
íà ë³êóâàííÿ Àíäð³ÿ, õî÷ îá³-
öÿëà ïîâíó ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó.

ÍÎÂÈÍÈ

БРАСЛЕТ ЗНЯЛИ, БО ВЗИМКУ 
ЙОГО НОСИТИ НЕЗРУЧНО… 
Судова справа  У Вінницькому 
міському суді відбулося чергове 
засідання у справі ДТП, яка сталася 
в травні минулого року на вулиці 
Івана Богуна у Вінниці. Тоді вінничанка 
Наталія Дзісь, керуючи автомобілем 
у стані алкогольного сп’яніння, скоїла 
наїзд на 13-річного Андрія Тарасюка, 
який зранку йшов до школи. Дізналися, 
на якому етапі знаходиться розгляд 
судової справи

êîìïåíñàö³¿ ó ðîçì³ð³ 950 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ñòîðîíà Íàòàë³¿ Äç³ñü 
íå âèçíàº.

— Íà îäíîìó ³ç çàñ³äàíü Äç³ñü 
êàÿëàñÿ â ñâî¿õ ä³ÿõ, ïðîñèëà 
ïðîáà÷åííÿ â Àíäð³ÿ, ïðîòå 
âèòðàòè íà ë³êóâàííÿ ïîâí³ñ-
òþ äî öüîãî ÷àñó íå ïîãàøåí³, 
ìîðàëüíó øêîäó âçàãàë³ íå âè-
çíàþòü: íà 950 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íå ïîãîäæóþòüñÿ, ³íøó ñóìó òåæ 
íå ãîòîâ³ ñïëàòèòè. Ëèøå íà ë³-
êóâàííÿ ³íêîëè âèäàþòü êîøòè. 
Òîìó ìè ïðîñèëè ïðîâåñòè åêñ-

ïåðòèçó, äëÿ âèçíà÷åííÿ ñóìè 
ìîðàëüíî¿ øêîäè.

Ó æîâòí³, íàãàäàºìî, äàâàâ 
ñâ³ä÷åííÿ ñóäó ïîñòðàæäàëèé 
øêîëÿð Àíäð³é Òàðàñþê. Õëî-
ïåöü ñêàçàâ, ùî âèáà÷èòè âî-
ä³éêó íå ìîæå, îñê³ëüêè òåïåð 
éîãî æèòòÿ íå áóäå òàêèì, ÿê 
ðàí³øå. Äî àâàð³¿ øêîëÿð ìàâ 
óñï³õè â áàñêåòáîë³, äîáðå íà-
â÷àâñÿ â øêîë³. Òåïåð ñïîðò ³ 
ïîâíîö³ííå æèòòÿ éîìó íå äî-
ñòóïí³, ëèøå ³íäèâ³äóàëüíå íà-
â÷àííÿ â äîìàøí³õ óìîâàõ.

Потерпілий Андрій Тарасюк надає свідчення суду 
у справі. Хлопець сказав, що вибачити водійку не може, 
оскільки тепер його життя не буде таким, як раніше

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Òðàäèö³éíî 19 ñ³÷íÿ â Óêðà¿í³ 
çàâåðøóºòüñÿ ñåçîí çèìîâèõ ñâÿò. 
Ï³ñëÿ öüîãî âæå ÷àñ çí³ìàòè ³ç 
íîâîð³÷íèõ ÿëèöü, ñîñåí ÷è ÿëè-
íîê íîâîð³÷í³ ïðèêðàñè òà â³ä-
ïðàâëÿòè ¿õ â óòèëü. ×è ìîæíà 
«æèâ³» äåðåâà ïåðåäàòè êóäèñü 
ç êîðèñòþ, à íå ïðîñòî êèíóòè 
íà ñì³òíèê?

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñì³òòºñîðòó-
âàëüíî¿ ñòàíö³¿ «ÅêîÂ³íó» ßðîñ-
ëàâ Áàðàíîâñüêèé íàãîëîñèâ, ùî 
íå òðåáà âèêèäàòè ÿëèíêè ó ñì³ò-

òºâ³ áàêè, à âàðòî ñêëàäàòè ¿õ 
ïîðó÷.

— Äåðåâà çàáåðóòü ³ ïîò³ì ¿õ 
ïåðåðîáëÿòü íà îðãàí³÷íå äî-
áðèâî äëÿ ñàäæàíö³â, ïîñèïêó 
äëÿ òðîòóàð³â òà ïàëèâî äëÿ 
êîòåëåíü, — ðîçïîâ³â Áàðàíîâ-
ñüêèé. — Ïðîøó â³ííè÷àí ðåòåëü-
íî îãëÿäàòè äåðåâà, ïåðåä òèì ÿê 
¿õ âèêèäàòè: ùîá íå çàëèøèëîñÿ 
øìàòê³â ³ãðàøîê ÷è ã³ðëÿíä.

Âèâåçåííÿ ç êîíòåéíåðíèõ 
ìàéäàí÷èê³â áóäå çä³éñíåíî áåç-
êîøòîâíî íà çàìîâëåííÿ âàøî¿ 
óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿ (ÎÑÁÁ, 
ÆÅÊ, òîùî), äîäàëè íà facebook-

ñòîð³íö³ «ªäèíîãî Ðàõóíêó».
Ó «Ïîä³ëüñüêîìó çîîïàðêó», ùî 

íà Çóë³íñüêîãî, íå ïîòðåáóþòü 
öüîãî ðîêó ÿëèíîê â³ä â³ííè÷àí, 
ðîçêàçàâ äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà 
ªâãåí Òêà÷èê. À îò ó â³ííèöüêî-
ìó çîîäâîðèêó, ùî â Öåíòðàëüíî-
ìó ïàðêó, ðîçðàõîâóþòü îòðèìàòè 
äåðåâà ç ãîëîâíî¿ ÿëèíêè Â³ííèö³.

— Ìè õî÷åìî îòðèìàòè äåðåâà, 
ÿê³ çàëèøàòüñÿ ï³ñëÿ äåìîíòàæó 
ãîëîâíî¿ ÿëèíêè, — ñêàçàâ äè-
ðåêòîð â³ííèöüêîãî çîîäâîðèêà 
Â³òàë³é Âåäåíêî. — ßëèíêè â³ä 
ëþäåé ìè á òàêîæ ïðèéìàëè, àëå 
íàì íå ïîòð³áíî âåëèêèõ îáñÿ-

ã³â. Á³ëüø òîãî, ÿêùî ö³ äåðåâà 
áóëè îáïðèñêàí³ õ³ì³êàòàìè ÷è 
øòó÷íèì ñí³ãîì, òî ¿õ ìè òèì 
ïà÷å òâàðèíàì äàâàòè íå áóäåìî. 
Òîìó öüîãî ðîêó ìè íå áóäåìî 
ïðèéìàòè ÿëèíêè, ÿê³ ëþäè âè-
êèäàòèìóòü ï³ñëÿ ñâÿò.

ßëèíêè òðàäèö³éíî ïðèéìà-
òèìóòü íà ñïàëåííÿ â êîòåëüí³ 
«Â³ííèöÿçåëåíáóäó», ÿêà îá³ãð³-
âàº òåïëèö³. Òàì ïðîòÿãîì âñüîãî 
ðîêó ðîñòóòü ñàäæàíö³ äåêîðàòèâ-
íèõ ðîñëèí, ÿêèìè ïðèêðàøàþòü 
âóëèö³ ì³ñòà.

Íà÷àëüíèöÿ òåïëè÷íîãî ãîñïî-
äàðñòâà «Çåëåíáóäó» Çîÿ Ðà÷êîâ-

ñüêà ðîçïîâ³ëà, ùî äåðåâà ìîæíà 
çàëèøèòè íà ïðîõ³äí³é ï³äïðè-
ºìñòâà, ùî íà âóëèö³ Ìàêñèìî-
âè÷à, 24.

— Ì³ñöåâ³ æèòåë³ çíàþòü, ùî 
ìè ùîðîêó ïðèéìàºìî ÿëèíêè äëÿ 
ñïàëþâàííÿ ó êîòåëüí³, — ðîçêà-
çàëà Ðà÷êîâñüêà. — Àëå ÿ õî÷ó íà-
ãîëîñèòè — ìè ïðèéìàºìî äåðåâà, 
ÿê³ î÷èùåí³ â³ä ã³ðëÿíä, çàëèøê³â 
ÿëèíêîâèõ ³ãðàøîê òîùî. Òàêîæ 
ïðîøó íå çàìîòóéòå äåðåâà ó ïë³â-
êó. Ó òàêîìó âèãëÿä³ ìè íå ìîæå-
ìî êèäàòè ¿õ íà ñïàëþâàííÿ. Äî-
âîäèòüñÿ âèêîíóâàòè çàéâó ðîáîòó 
ç ðîçìîòêè â³ä ïëàñòèêó äåðåâ.

Куди подіти ялинку після свят у Вінниці
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êåð³âíèöòâîì ïðîêóðàòóðè.
Ñóääÿ ïîñòàíîâèâ âçÿòè ï³ä-

îçðþâàíîãî ï³ä âàðòó ñòðîêîì 
íà äâà ì³ñÿö³. Éîìó íå íàäàëè 
ìîæëèâîñò³ âèéòè ç ³çîëÿòîðà ï³ä 
ãðîøîâó çàñòàâó.

ЇХАЛИ НА СВЯТО — ПРИЇХАЛИ 
НА ПОХОРОН

Ó çàãèáëîãî ÷îëîâ³êà çàëèøè-
ëàñÿ äðóæèíà, äâîº äîíüîê, ìàòè. 
Äîíüêà Îëåñÿ ïðîæèâàº ó Êèº-
â³. Êàæå, ¿õàëè â ãîñò³ äî áàòüê³â 
íà ñâÿòà, à âèéøëî, ùî ïðè¿õàëè 
íà ïîõîðîí.

— Òàòî í³êîëè íå ïîðóøóâàâ 
ïðàâèëà ðóõó, â³í ñàì ¿çäèâ íà ìà-
øèí³, ó íüîãî º ñâ³é àâòîìîá³ëü, 
â³í äóæå ïåäàíòè÷íèé, ñïîê³é-
íèé, âð³âíîâàæåíèé, — ðîçïîâ³-
äàº äîíüêà, ïðè öüîìó ðàç-ïî-ðàç 
ñõëèïóº â³ä ïëà÷ó. — Íàâ³òü êîëè 

ñ³äàâ íà âåëîñèïåä, ¿õàâ àêóðàòíî 
³ íàñ â÷èâ áóòè òàêèìè.

Çà ñëîâàìè äîíüêè, áàòüêî ïðà-
öþâàâ íà ì³ñöåâ³é ïòàõîôàáðèö³. 
Ùîäíÿ ¿çäèâ íà ðîáîòó. Çäåá³ëü-
øîãî íà âåëîñèïåä³. Áåíçèí íèí³ 
äîðîãèé.

Ó ïåðøèé äåíü íîâîãî ðîêó 
â³í òàêîæ áóâ íà ðîáîò³. Éîãî 
äðóæèíà ï³øëà â ãîñò³ äî ñóñ³-
ä³â. Ò³ ïðîæèâàþòü çà äåê³ëüêà 
áóäèíê³â â³ä íèõ. Áóëî öå î 16-é 
ãîäèí³. ×îëîâ³ê ïðèºäíàâñÿ òðî-
õè ï³çí³øå, ï³ñëÿ ðîáîòè. Ïðè-
áëèçíî î ï³â íà âîñüìó âå÷îðà, 
ïîäÿêóâàëè ñóñ³äàì ³ ç³áðàëèñÿ 
äîäîìó. Íà ïîäâ³ð’¿, ïåðåä òèì, 
ÿê ïîòèñíóòè ðóêè, ùå òðîõè 
ïîðîçìîâëÿëè ïðî æèòòÿ-áóòòÿ. 
Õòî æ çíàâ, ùî òîé ïîòèñê ðóêè 
áóäå îñòàíí³é! Õòî ì³ã ïîäóìà-
òè, ùî çà äåê³ëüêà õâèëèí æèòòÿ 
÷îëîâ³êà îá³ðâåòüñÿ.

«Éøëè ïî óçá³÷÷þ. 
Ìàòè — ïîïåðåäó, 
áàòüêî — ñë³äîì çà 
íåþ. Ìàøèíà âèëåò³ëà 
íà íèõ íàçóñòð³÷. Ìàìà 
âñòèãëà â³äñêî÷èòè â 
á³ê, à áàòüêî…»

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ï³äîçðþâàíèé 
ó ñêîºíí³ ñìåð-
òåëüíîãî íà¿çäó ñàì 
ç’ÿâèâñÿ ó ïîë³ö³þ. 

Ñòàëîñÿ öå íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ï³ä éîãî êîëåñàìè çàãè-
íóëà ëþäèíà, 2 ñ³÷íÿ. Òðåòüîãî 
ñ³÷íÿ éîìó ïîâ³äîìèëè ïðî ï³ä-
îçðó, à ï’ÿòîãî ÷èñëà ñóä îáðàâ 
çàïîá³æíèé çàõ³ä — òðèìàííÿ 
ï³ä âàðòîþ.

Ð³øåííÿ óõâàëþâàâ Â³ííèöü-
êèé ì³ñüêèé ñóä.

Íà çàñ³äàíí³ áóâ ïðèñóòí³é çÿòü 
çàãèáëîãî ÷îëîâ³êà ïàí Ìèêîëà. 
Ç íèì, à òàêîæ ç äîíüêîþ, ÿêà 
âòðàòèëà áàòüêà, ïàí³ Îëåñåþ, 
ñï³ëêóâàâñÿ æóðíàë³ñò RIA.

Ïàí³ Îëåñÿ êàæå, ùî íåñïðîñòà 
çâåðíóëàñÿ äî æóðíàë³ñòà. Ëþäè 
ïåðåäàþòü ¿ì ³íôîðìàö³þ, ùî ðî-
äè÷³ âîä³ÿ óæå øóêàþòü ìîæëè-
â³ñòü â³äêóïèòèñÿ â³ä ñòðàøíîãî 
çëî÷èíó. Éîìó íàéíÿëè àäâîêàòà. 
Òîé ïîäàâ àïåëÿö³þ, ùîá âèïóñ-
òèëè ç-ï³ä âàðòè.

«МАШИНА ЧУЖА, 
ЗЛЯКАВСЯ…»

Çÿòü çàãèáëîãî ïàí Ìèêîëà 
íà ñóä ïðèéøîâ ðàçîì ç³ ñë³ä-
÷èì ³ ïðîêóðîðîì. Êàæå, éîãî 
ïîïåðåäèëè, ùî ó çàë³ çàñ³äàííÿ 
íå ìàº ïðàâà êîðèñòóâàòèñÿ òåëå-
ôîíîì. Ï³äîçðþâàíèé ó çëî÷èí³ 
âîä³é áóâ ç àäâîêàòîì.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî éîìó 
ïîñòàâèëè òðè ÷è ÷îòèðè çàïè-
òàííÿ.

— Ñóääÿ çàïèòàâ, ÷îìó íå çó-
ïèíèâñÿ ï³ñëÿ íà¿çäó, íå íàäàâ 
äîïîìîãó ëþäèí³? — ðîçïîâ³äàº 
ïàí Ìèêîëà. — Òîé ñêàçàâ, ùî 
çëÿêàâñÿ, ùî ÷óæà ìàøèíà, ùî 
ó íüîãî äâîº ä³òåé…

Áóëî çàïèòàííÿ ïðî òå, ç ÿêîþ 
øâèäê³ñòþ ¿õàâ? Ñêàçàâ, ùî 
20 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó. «×è 
âæèâàâ àëêîãîëü?» — çàïèòóâà-
ëè. Íà ùî áóëà äàíà â³äïîâ³äü, 
ùî íå âæèâàâ.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ïàí Ìè-
êîëà ïî÷óâ, ùî ï³äîçðþâàíèé 
1993 ðîêó íàðîäæåííÿ, ùî ñàì 
â³í ç îäíîãî ç ñ³ë êîëèøíüîãî 
Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîíó, ïðàöþº 
ó Ëàäèæèí³ ó ÌÕÏ âîä³ºì.

Ïîêè òîé â³äïîâ³äàâ íà çàïè-
òàííÿ ñóää³, ïàí Ìèêîëà çâåð-
íóâ óâàãó, ùî ÷îëîâ³ê íå ïî÷óâàº 
çà ñîáîþ ñòðàøíîãî çëî÷èíó. 
«Ïî éîãî ïîâåä³íö³ öüîãî íå áóëî 
âèäíî, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — 
Ï³ñëÿ òàêî¿ òÿæêî¿ òðàãåä³¿ ëþäè 
ïî-³íøîìó ïîâîäÿòüñÿ. Â³í 
íå êàÿâñÿ, íå ïðîñèâ âèáà÷åííÿ 
çà òå, ùî çàëèøèâ ñèðîòàìè ä³-
òåé ³ âíóê³â. Ãîâîðèâ òàê, í³áè 
ãîâîðèòü ïðî áóäåíí³ ðå÷³».

Â óõâàë³ ñóäó ïðî îáðàííÿ çà-
ïîá³æíîãî çàõîäó ñêàçàíî, ùî 
÷îëîâ³ê âèçíàâ ñâîþ âèíó ó ñêîº-
íîìó. Ñë³ä÷èé çâåðíóâñÿ äî ñóäó 
ç ïðîõàííÿì âçÿòè ï³äîçðþâàíîãî 
ï³ä âàðòó. Ìîòèâóâàâ öå òÿæê³ñòþ 
â÷èíåíîãî çëî÷èíó. Ãîâîðèâ ïðî 
òå, ùî òîé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ 
â³ä ñë³äñòâà, âïëèâàòè íà ñâ³äê³â.

Òàêî¿ ñàìî¿ äóìêè äîòðèìó-
âàâñÿ ïðîêóðîð. Ðîçñë³äóâàííÿ 
çä³éñíþºòüñÿ ï³ä ïðîöåñóàëüíèì 

«УДАР БУВ ТАКИЙ, ЩО НАВІТЬ 
ШКАРПЕТКИ З НІГ ЗЛЕТІЛИ»
Трагедія  Під варту взяли водія, який втік 
з місця смертельного наїзду на пішохода 
у Кирнасівці. Навіть не скрикнувши, 
60-річний чоловік загинув. Сталося це 
майже поруч з його будинком у присутності 
дружини. Водій автомобіля ВАЗ-2110 навіть 
не зупинився. Що було далі?

— Áàòüêè 30 ðîê³â æèâóòü 
ó áóäèíêó íà ö³é âóëèö³, íèí³ 
öå Ñîáîðíà, — ïðîäîâæóº äîíüêà 
Îëåñÿ. — Çíàþòü òóò, ÿê êàæóòü, 
êîæåí êàì³íåöü, êîæíó ÿìî÷êó. 
Éøëè ïî óçá³÷÷þ. Ìàòè — ïî-
ïåðåäó, ó ñâ³òë³é êóðòö³. Áàòüêî — 
ñë³äîì çà íåþ. Ìàøèíà âèëåò³ëà 
íà íèõ íàçóñòð³÷. Ìàìà âñòèãëà 
â³äñêî÷èòè â á³ê, à áàòüêî…

— Â³í íàâ³òü êðèêíóòè 
íå âñòèã, — íå ñòðèìóº ïëà÷ó 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Íàâ³òü ñëî-
âå÷êà íå âèìîâèâ…

Î÷åâèäö³, ÿê³ çá³ãëèñÿ íà ì³ñ-
öå, êàæóòü, ùî ÷îëîâ³ê çàãèíóâ 
íà ì³ñö³. Ðîçïîâ³äàëè, ùî óäàð 
áóâ íàñò³ëüêè ñèëüíèé, ùî íà-
â³òü øêàðïåòêè ïîçë³òàëè ðàçîì 
³ç âçóòòÿì. Íà íüîìó æèâîãî 
ì³ñöÿ íå çàëèøàëîñÿ. Çà âèñíî-
âêàìè ñóäìåäåêñïåðòà, ó çàãè-
áëîãî ïåðåëîìè ðóê ³ í³ã, ðåáåð, 
÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâìà…

ЯК СКАЗАТИ МАМІ, ЩО ВЖЕ 
НЕМА СИНА…

Ãîòóþ÷èñü äî ïðè¿çäó äîíüîê, 
ó áóäèíêó âñòàíîâèëè ³ ïðèêðàñè-
ëè ÿëèíêó. Ïîäàðóíêè äëÿ âíóê³â 
ïðèïàñëè. Äðóæèíà ñôîòîãðàôó-
âàëà ÷îëîâ³êà. Òàê ãàðíî ÿëèíêó 
ïðèáðàâ! Öå ôîòî ñòàëî îñòàíí³ì. 
Éîãî ïåðåäàëà íàì äîíüêà Îëåñÿ.

— Ó íàøîãî òàòà º ùå ñòàðåíü-
êà ìàìà, íàøà áàáóñÿ, — ðîçïî-
â³äàº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Âîíà 
ïðîæèâàº â ³íøîìó ì³ñò³, äàëåêî 
â³ä áàòüê³â. ßê ¿é òåïåð ïîâ³äî-
ìèòè òàêó ñòðàøíó çâ³ñòêó? ßê 
ïðî öå ìîæíà ñêàçàòè? Õòîçíà, 
ÿê âîíà ïåðåæèâå ïî÷óòå.

Çàïèòóþ æ³íêó, ÷è ðîçìîâëÿëè 
ç íèìè ð³äí³ âîä³ÿ?

— Ñóñ³äè ãîâîðèëè íàì, ùî 
ïðè¿æäæàëè äî ìàìè ÿê³ñü 
ëþäè, — ãîâîðèòü ïàí³ Îëåñÿ. — 
Çäîãàäàëàñÿ, ùî öå áóëà ¿õíÿ 
äåëåãàö³ÿ. Êàæóòü, ñåðåä òèõ, 
õòî ïðè¿æäæàâ, áà÷èëè æ³íêó ç 
ä³òüìè. Àëå íàñ ó òîé ÷àñ íå áóëî 
âäîìà. Òîìó ç íèìè ìè íå áà÷è-
ëèñÿ. Ùå áóâ äçâ³íîê íà ìàìèí 
òåëåôîí. ×îëîâ³ê, ÿêèé äçâîíèâ, 
ñêàçàâ, ùî â³í áàòüêî òîãî, õòî 
íà¿õàâ íà íàøîãî òàòà. Ìàìà 
íå ìàëà ïðî ùî ç íèì ãîâîðèòè…

Â³ä ëþäåé ðîäèíà çàãèáëîãî 
÷îëîâ³êà ä³çíàëàñÿ, ùî ó òîé 
âå÷³ð ÷îëîâ³ê íå îäèí ¿õàâ â àâ-
òîìîá³ë³. Í³áèòî ó ñàëîí³ ïåðå-
áóâàëà êîìïàí³ÿ éîãî çíàéîìèõ. 
Î÷åâèäíî, ïðîäîâæóâàëè ñâÿòêó-
âàòè Íîâèé ð³ê.

Ñï³âðîçìîâíèêè ãîâîðÿòü, ùî 
âîíè íå ñë³ä÷³. ßê áóëî íàñïðàâ-
ä³, íå çíàþòü. Ïîâòîðþþòü òå, 
ùî ïî÷óëè â³ä ëþäåé.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Це фото останнє, його зробила дружина 31 грудня. В той 
день чоловік прикрасив ялинку, а наступного – його насмерть 
збила машина

Поліцейські допізна ходили від 
хати до хати, аби щось дізнатися 
про водія-втікача. Принаймні, так 
розповідають місцеві жителі.
У пресслужбі обласної поліції 
повідомили, що інформацію 
про розшук автомобіля одразу 
передали усім територіальним 
підрозділам поліції та розмістили 
у соціальних мережах.
«Наступного дня, 2 січня, пра-
вопорушник сам прийшов 
до районного відділу поліції та 
зізнався у вчиненому, — йдеться 

у повідомленні на сайті обласної 
поліції. — Ним виявився 28-річ-
ний мешканець Тростянецької 
територіальної громади.
Кримінальне провадження від-
крито за частиною другою статті 
286 (порушення правил безпеки 
дорожнього руху, що спричинило 
смерть потерпілого) та частини 
першої статті 135 ККУ (залишен-
ня людини у небезпеці).
За такі правопорушення передба-
чено покарання до восьми років 
позбавлення волі».

Поліцейські допізна ходили по селу
Вінницький апеляційний суд 
змінив запобіжний захід під-
озрюваному у смертельному 
наїзді на пішохода у селі Кирна-
сівка — з тримання під вартою на 
цілодобовий домашній арешт.
Зі скаргою на рішення суду пер-
шої інстанції звернувся адвокат 
водія Михайло Конякін. Він про-
сив суд про зміну запобіжного 
заходу. Про аргументи, які на-
водив у суді на користь свого 
підзахисного, адвокат розповів 
журналісту RIA.

— По-перше, мій підзахисний 
визнав свою вину, — каже Ми-
хайло Конякін. — Він сам прий-
шов у поліцію, розповів, що ста-
лося, показав, де знаходиться 
автомобіль. По-друге, він співп-
рацює зі слідством. Окрім того, 
у нього позитивні характерис-
тики як за місцем роботи, так і 
за місцем проживання.
До наведених вище аргументів 
адвокат додав ще два. Каже, лю-
дина має постійне місце роботи, 
у нього на вихованні знаходить-

ся двоє малолітніх дітей.
Такі самі аргументи адвокат на-
водив у суді першої інстанції, 
коли обирали запобіжний захід. 
Нагадаємо, рішенням Вінниць-
кого міського суду підозрюва-
ному у смертельному наїзді 
на пішохода у селі Кирнасівка 
обрали запобіжний захід — три-
мання під вартою. Вчора, 18 січ-
ня, після ухвали Апеляційного 
суду, його відпустили з-під вар-
ти під цілодобовий домашній 
арешт.

Випустили з-під варти під домашній арешт
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ЛЮДМИЛА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА

У Європі вовк охороняється 
Бернською конвенцією, а в Україні, на 
жаль, продовжується його винищення 
в кращих радянських традиціях.

ПРЕССЛУЖБА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Çðîñòàííÿ ö³í ëþäè â³ä÷óâà-
þòü ùîäíÿ: ç êîæíèì â³äâ³ä-
óâàííÿì ìàãàçèíó, ç êîæíîþ 
ñïëàòîþ çà êâ³òàíö³ÿìè. Íà-
â³òü îô³ö³éíà ñòàòèñòèêà âæå 
íå ìîæå öüîãî ïðèõîâàòè. Çà äà-
íèìè Äåðæñòàòó, ö³íè íà ïðî-
äóêö³þ ïðîìèñëîâîñò³ ó 2021-ìó 
çðîñëè íà 62,2%. Öå íàéá³ëüøå 
çðîñòàííÿ çà îñòàíí³ 25 ðîê³â! 
² öå ëèøå ïî÷àòîê, áî ìàõîâèê 

³íôëÿö³¿ ïðîäîâæóº ðîçêðó÷ó-
âàòèñÿ.

Ïîäîðîæ÷àííÿ º ïðÿìèì íà-
ñë³äêîì áåçïîðàäíîñò³ ³ íåêîì-
ïåòåíòíîñò³, àäæå íå çì³íåíî 
â÷àñíî ìåõàí³çì ôîðìóâàííÿ 
ö³í. Íå ñïðÿìîâàíî â³ò÷èçíÿíèé 
ãàç íà ïîòðåáè óêðà¿íö³â. Ïðî-
âàëåíî ïëàí çá³ëüøåííÿ éîãî 
âèäîáóòêó òà ï³äãîòîâêó äî îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó, íå çðîáëå-
íî çàïàñ³â ãàçó ³ âóã³ëëÿ âë³òêó, 
êîëè ö³íè íà åíåðãîíîñ³¿ áóëè 
íèæ÷èìè â ðàçè.

«Ïðî íåáåçïåêó òàêî¿ ñèòóàö³¿ 
çàâ÷àñíî ïîïåðåäæàëà «Áàòüê³â-
ùèíà». Ñïèðàþ÷èñü íà âëàñíèé 
äîñâ³ä ³ çíàííÿ, íà ïîðàäè êðà-
ùèõ â³ò÷èçíÿíèõ ôàõ³âö³â Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî âèìàãàëà â³ä âëàäè 
ä³ÿòè ÿêíàéøâèäøå, íà âèïå-
ðåäæåííÿ ³ çàõèùàòè ëþäåé, 
çàõèùàòè êðà¿íó â³ä ìàéáóòí³õ 
çàãðîç. Ðàäèëà, ÿê öå çðîáèòè 
êðàùå, çàïðîïîíóâàëà ö³ëèé 
ïàêåò ãîòîâèõ ð³øåíü. Àëå ¿¿ 
ïîïåðåäæåííÿ, ïðîïîçèö³¿ ³ ïî-
ðàäè ïðî³ãíîðóâàëè», — çàçíà÷àº 

íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» â³ä Â³ííè÷-
÷èíè Îëåã Ìåéäè÷.

ªäèíèì, õòî çàõèùàº ãðîìà-
äÿí, çàõèùàº êðà¿íó çàëèøàþòü-
ñÿ Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ «Áàòü-
ê³âùèíà». ßê áè íå ñòàâèëèñÿ 
äî íèõ íåäîáðîçè÷ëèâö³, öå 
ºäèíà ñïðàâä³ ïðîôåñ³éíà êî-
ìàíäà ç äîñâ³äîì îïåðàòèâíîãî 
âèâåäåííÿ êðà¿íè ç êðèçè. ² ÷èì 
ðàí³øå âèçíàþòü ³ äîñëóõàþòüñÿ 
äî íèõ, òèì øâèäøå ³ ç íàéìåí-
øèìè âòðàòàìè äëÿ ïåðåñ³÷íèõ 

óêðà¿íö³â êðà¿íà çìîæå ïîäî-
ëàòè íèí³øí³ òðóäíîù³.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ çàðàç çà-
êëèêàº íå îïóñêàòè ðóêè, à ä³-
ÿòè. ̄ ¿ êîìàíäà âæå ï³äãîòóâàëà 
ïëàí íåâ³äêëàäíèõ ä³é — ùîäî 
ñòðèìóâàííÿ ö³í, ï³äòðèìêè 
âèðîáíèê³â, çíèæåííÿ òàðèô³â 
äëÿ íàñåëåííÿ òà ïðîìèñëîâîñò³. 
«Áàòüê³âùèíà» íàïîëÿãàòèìå, 
ùîá ïàðëàìåíò ÿêíàéøâèäøå 
ç³áðàâñÿ ³ ñõâàëèâ ö³ ³í³ö³àòè-
âè — íå çâîë³êàþ÷è ç âèð³øåí-
íÿì ïðîáëåì ëþäåé.

Олег Мейдич: «Маємо захистити людей від 
зростання цін. Юлія Тимошенко пропонує план дій»
БЛОГ

505705

ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Ïåðåä íàìè ïîâñÿê÷àñ ïîñòàº ïèòàííÿ 
âèáîðó. ̄ æà — íå âèíÿòîê: äëÿ êîæíîãî 
îðãàí³çìó âêðàé âàæëèâî, ÿêèì «ïàëè-
âîì» éîãî æèâëÿòü â î÷³êóâàíí³ ñìàêîâî¿ 
íàñîëîäè òà áåçïåðåá³éíî¿ çëàãîäæåíî¿ 
ðîáîòè, íó ³ â³äïîâ³äíîãî ñàìîïî÷óòòÿ.

Çãàäàéòå ïðîäóêòè, ç ÿêèõ ñêëàäàºòü-
ñÿ ùîäåííèé ðàö³îí, òà ïðîàíàë³çóéòå, 
íàñê³ëüêè âàø âèá³ð ñïðèÿº çäîðîâ’þ 
òà äîïîìàãàº ï³äòðèìóâàòè ñòàá³ëüíèìè 
ð³âí³ öóêð³â êðîâ³.

ВУГЛЕВОДИ
Áåç âóãëåâîä³â âêðàé âàæêî çàëèøà-

òèñÿ åíåðã³éíèìè òà â ãàðíîìó ãóìîð³. 
Âîäíî÷àñ º òàê³ âóãëåâîäè, ùî ñïðèÿ-
þòü çäîðîâîìó òà äîâãîìó æèòòþ, àëå º 
é òàê³, ùî çäàòí³ ÷èíèòè çâîðîòíó ä³þ 
íà îðãàí³çì. ßêùî äî äóø³ ïåðøèé âàð³-
àíò, òî ðîçóìíèì âèáîðîì ñòàíóòü ö³ëüí³ 
çåðíà òà ïðîäóêòè ç íèõ (ãðå÷àíà êðóïà, 
àìàðàíò, íåøë³ôîâàíèé ðèñ, âèðîáè ç 
òâåðäèõ ñîðò³â ïøåíèö³, ö³ëüíîçåðíî-
âîãî áîðîøíà òîùî), çàïå÷åí³ áóëüáè 
(êàðòîïëÿ, áàòàò, ìîðêâà, áóðÿê òà ³í.). 
Íàòîì³ñòü øë³ôîâàí³ êðóïè, âèðîáè 
òà ñòðàâè ç á³ëîãî áîðîøíà, íàäòî ïî-
äð³áíåí³ êðóï’ÿí³ âèðîáè ç öóêðîì/ìå-
äîì/ñèðîïîì ó ñêëàä³, êîíäèòåðñüê³ 
âèðîáè, êàðòîïëÿ ôð³ òîùî — äàëåêî 
íå íàéêîðèñí³øèé ñïîñ³á çáàäüîðèòèñÿ.

ОВОЧІ
Îáîâ’ÿçêîâà ñêëàäîâà çáàëàíñîâàíîãî 

õàð÷óâàííÿ — îâî÷³ òà çåëåíü. Ñâ³æ³, çà-
ïå÷åí³, ïðèãîòîâàí³ íà ïàðó, â³äâàðåí³ 
àëü äåíòå, çàìîðîæåí³, ñóøåí³; êàïóñòà, 
øïèíàò, ðóêîëà, ëèñòÿ ñàëàòó, øïèíàò, 
êàáà÷êè, ãàðáóç, òîìàòè, îã³ðêè, öèáóëÿ 
òîùî — äîäàâàéòå äî êîæíîãî ïðèéîìó 
¿æ³, ì³êñóéòå, ñòâîðþþ÷è íîâ³ ñìà÷í³ é êî-
ðèñí³ ïîºäíàííÿ. Óíèêàéòå êîíñåðâîâàíèõ 
òà íàäòî ñîëîíèõ, æèðíèõ âàð³àíò³â, ùîá 
íå ïåðåâàíòàæèòè àí³ øëóíîê, àí³ ï³ä-
øëóíêîâó, àí³ ñåðöåâî-ñóäèííó ñèñòåìè.

ФРУКТИ ТА ЯГОДИ
Öå ùå îäíå äæåðåëî âóãëåâîä³â, ùî 

ââàæàþòüñÿ ïðîñòèìè, ïðîòå ìàþòü 
çíà÷í³ ïåðåâàãè ïåðåä çâè÷àéíèìè ñî-
ëîäîùàìè òà âèï³÷êîþ ÷åðåç áàãàòèé 
âì³ñò â³òàì³í³â, ì³íåðàë³â, àíòèîêñè-
äàíò³â òà êë³òêîâèíè. Íàéçäîðîâ³øèé 
âèá³ð — ñâ³æ³ ö³ëüí³ ôðóêòè òà ÿãîäè. 
Îáèðàéòå òàêîæ çàìîðîæåí³, àáî æ êîí-
ñåðâîâàí³ áåç äîäàâàííÿ öóêðó (áåç ìåäó 
òà ñèðîï³â, çîêðåìà). À îò «çàöóêðîâà-
íèõ» êîíñåðâ³â, æåëå òà áóäü-ÿêèõ ³í-
øèõ ï³äñîëîäæåíèõ öóêðîì, ôðóêòîçîþ, 
ìåäîì, ñèðîïàìè ôðóêòîâèõ ñòðàâ òà 
íàïî¿â ñë³ä óíèêàòè. Ðèçèêè òà íàñë³äêè 
î÷åâèäí³.

БІЛОК
Ùîá íàñèòèòè îðãàí³çì òà çàáåçïå÷èòè 

éîãî ÿê³ñíèì áóä³âåëüíèì òà òðàíñïîðò-
íèì ìàòåð³àëîì, ï³ä³éäóòü ÿéöÿ, ðèáà, 
êóðÿ÷å òà ³íäè÷å ô³ëå, ÿëîâè÷èíà, áîáè, 
ãîð³õè, ïîì³ðíî¿ æèðíîñò³ ñèð òà êèñëî-
ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, òîôó, ñèðîâàòêîâèé 
ïðîòå¿í. Âîäíî÷àñ âàðòî ì³í³ì³çóâàòè 
(à êðàùå — óíèêàòè) ñïîæèâàííÿ ñìà-
æåíèõ, ïðèãîòîâàíèõ ó ôðèòþð³, æèðíèõ 
ñòðàâ ³ç òàêèõ ïðîäóêò³â.

Ìîëî÷í³ ïðîäóêòè íå º ïåðøî÷åðãî-
âèì äæåðåëîì á³ëêà, âò³ì, ìîæóòü âäàëî 
äîïîâíþâàòè òà çáàãà÷óâàòè çäîðîâèé 
ðàö³îí. Îáèðàéòå ïîì³ðíî æèðí³ ìîëî÷-
í³ òà êèñëîìîëî÷í³ ïðîäóêòè òà ñòðàâè, 
âèòðèìàí³ ñèðè.

ЖИРИ
Çäîðîâ’ÿ ñóäèí òà ñåðöÿ, êðàñà øê³ðè 

òà âîëîññÿ, äîâãîë³òòÿ — öå ïðî ö³ëüí³ 
ãîð³õè, íàñ³ííÿ, àâîêàäî, íåðàô³íîâàí³ 
ðîñëèíí³ îë³¿ ç íèõ, ìàñëî ãõ³, íåçàì³íí³ 
æèðí³ êèñëîòè ç ðèáè õîëîäíèõ âîä, ùî º 
íàéíàä³éí³øèì äæåðåëîì Îìåãà-3, âàæ-
ëèâîãî äëÿ ðîáîòè ñåðöÿ, ñóäèí, ì’ÿç³â, 
ñóãëîá³â òà çäîðîâ’ÿ çàãàëîì.

Òðàíñæèðè — «òàáó»: âîíè âêðàé øê³ä-
ëèâ³ òà ìîæóòü ³ç ÷àñîì ñòàòè ïðè÷èíîþ 
îæèð³ííÿ, ìåòàáîë³÷íèõ ïîðóøåíü, âè-
ñîêîãî àðòåð³àëüíîãî òèñêó òà íàäëèøêó 
õîëåñòåðèíó ç â³äïîâ³äíèìè íàñë³äêàìè. 
Áà÷èòå íà åòèêåòö³ ïðîäóêòó â ñêëàä³ 
ñëîâî «ã³äðîãåí³çîâàíèé» — áåç âàãàíü 
ëèøàéòå éîãî íà ïîëèö³ ìàãàçèíó: âà-

øîìó çäîðîâ’þ êîðèñò³ òàêèé ïðîäóêò 
íå ïðèíåñå.

НАПОЇ
Ð³äê³ êàëîð³¿ — öå íàäëèøîê öóêðó, 

æèðó òà ÷àñîì ³ ñîë³, òîáòî ðèçèê çàéâèõ 
ê³ëîãðàì³â, ãàðàíòîâàíî ï³äâèùåí³ ð³âí³ 
öóêð³â êðîâ³, éìîâ³ðí³ñòü âèñîêèõ öèôð 
àðòåð³àëüíîãî òèñêó. Êàïó÷³íî, ëàòå, êà-
êàî, ñìóç³, ñîêè — öå ¿æà, òà àæ í³ÿê 
íå ð³äèíà, ïðèçíà÷åííÿ ÿêî¿ çâîëîæèòè 
ò³ëî çñåðåäèíè òà çîâí³. Íàéêðàùèé âè-
á³ð — ÷èñòà âîäà, íåñîëîäê³ ÷à¿, òðàâ’ÿí³ 
â³äâàðè, ëèìîíàäè áåç öóêðó, ìåäó àáîùî. 
À îò ÷èì íå âàðòî ïî¿òè ñåáå — öå ãàçîâà-
íèìè ñîëîäêèìè íàïîÿìè, ïàêåòîâàíèìè 
ñîêàìè òà êîíöåíòðàòàìè, ÷àºì òà êàâîþ 
ç öóêðîì ³ âåðøêàìè, àðîìàòèçîâàíèìè 
êàâîâèìè íàïîÿìè, åíåðãåòèêàìè.

Ñâ³äîìèé ï³äõ³ä äî õàð÷óâàííÿ òà 
çäîðîâ’ÿ — ïîíàä óñå!

Áåðåæ³òü ñåáå!
SaharokShop.com — òîâàðè äëÿ çäîðîâ’ÿ 

òà ëþäåé ³ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ ÂÀÑ!
Àäðåñà ó Â³ííèö³: Êåëåöüêà, 84
òåë.: 0662496787
Ðîáî÷³ ãîäèíè ìàãàçèíó ó Â³ííèö³ (äëÿ 

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

Найкращі та найгірші продукти 
для гарного здоров’я та міцного імунітету
БЛОГ

505227
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êîç). ßêùî âè ç ðàéîíó, òî ìîæíà 
çàëèøèòèñÿ â ë³êàðí³ íà í³÷.

ІН’ЄКЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 
СТАРИМ МЕТОДАМ

— Âçàãàë³ îñòåîàðòðîç ñóãëî-
á³â ë³êóâàòè âàæêî, — ãîâîðèòü 
Âàäèì Ëóöèøèí. — Çàëåæíî â³ä 
ñòàä³¿ çàõâîðþâàííÿ. ¯õ º ÷îòè-
ðè. Òðåòÿ (³íêîëè) òà ÷åòâåðòà 
(òî÷íî) ñòàä³ÿ îñòåîàðòðîçó — 
º ïîêàçîì äëÿ çàì³íè ñóãëîáà 
(ïðîòåçóâàííÿ). Ìåòîä ââåäåííÿ 
ñòîâáóðîâèõ êë³òèí ïîêàçàíèé 
ïðè ïåðø³é òà äðóã³é ñòàä³¿. ² öå 
ìîæå áóòè îñòàòî÷íèì ìåòîäîì 
ë³êóâàííÿ (òîáòî íà âñå æèòòÿ 
ëþäèíà óáåçïå÷èòü ñåáå â³ä îñ-
òåîàðòðîçó).

Óò³ì, ë³êàð êàæå, ùî ÷àñîì, 
êîëè ëþäèíà õóäåíüêà (âàãà ïà-
ö³ºíòà ìàº çíà÷åííÿ), öåé ìåòîä 
ìîæå ïðàöþâàòè íà òðåò³é ñòàä³¿ 

îñòåîàðòðîçó, àëå âàðòî ðîçóì³òè, 
ùî åôåêò áóäå òèì÷àñîâèé.

— Ö³ ³í’ºêö³¿ äîáðÿ÷å â³äòåð-
ì³íîâóþòü ÷àñ äëÿ îïåðàòèâíî-
ãî ë³êóâàííÿ, — ãîâîðèòü Ëóöè-
øèí. — Ùî äóæå âàæëèâî äëÿ 
ïàö³ºíòà, àäæå ñóãëîá, ÿêèé ïà-
ö³ºíòó ³ìïëàíòóºòüñÿ, ìàº òåðì³í 
åêñïëóàòàö³¿ (õî÷à çàðàç º äóæå 
ÿê³ñí³ ñóãëîáè, ÿê³ ïðàöþþòü 20–
25 ðîê³â). Êîëè ëþäèí³ ïîòð³áåí 
ïðîòåç ó 40 ðîê³â, à âîíà çàâäÿêè 
³í’ºêö³¿ ìîæå ³ìïëàíòóâàòè éîãî 
â 50–55 ðîê³â, öå âàðòå òîãî. ×èì 
ï³çí³øå ³ìïëàíòóâàòè øòó÷íèé 
ñóãëîá, òèì äîâøå â³í áóäå ñëóãó-
âàòè, ³ ìîæëèâî íå ïîòð³áíî áóäå 
ðîáèòè ðåâ³ç³éíå ïðîòåçóâàííÿ.

ХВОРОБИ СУГЛОБІВ 
ПОШИРЮЮТЬСЯ

— Îñòåîàðòðîç, öå çàõâîðþâàí-
íÿ ñóãëîáà, ÿêå ðîçâèâàºòüñÿ ç 

Ìåòîä ââåäåííÿ 
ñòîâáóðîâèõ êë³òèí 
ïîêàçàíèé ïðè ïåðø³é 
òà äðóã³é ñòàä³¿ 
õâîðîáè. ² öå ìîæå 
áóòè îñòàòî÷íèì 
ìåòîäîì ë³êóâàííÿ

ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Ó òðàâìàòîëîã³÷íî-
ìó â³ää³ëåíí³ îáëàñíî¿ 
ë³êàðí³ ³ì. Ïèðîãîâà 

îäíèìè ç ïåðøèõ â Óêðà¿í³ ïî-
÷àëè ë³êóâàòè îñòåîàðòðîç çà äî-
ïîìîãîþ ³í’ºêö³¿ ñòîâáóðîâèõ êë³-
òèí. Çà ñëîâàìè äîêòîðà ìåäè÷íèõ 
íàóê, ë³êàðÿ-òðàâìàòîëîãà Âàäèìà 
Ëóöèøèíà, öå åôåêòèâíèé ìåòîä 
ë³êóâàííÿ îñòåîàðòðîç³â ñóãëîá³â, 
íàñë³äê³â òðàâì, îñîáëèâî, êîëè 
ïîøêîäæåíèé õðÿù.

— Õðÿù äóæå âàæêî â³ä-
íîâëþºòüñÿ, òîìó ùî â íüîìó 
íåìàº êàï³ëÿð³â, â³äïîâ³äíî äóæå 
âàæêî â³äíîâèòè ñòðóêòóðó ö³º¿ 
òêàíèíè, — ãîâîðèòü ë³êàð. — 
Ïðåïàðàòè, ÿê³ ìè ïðèéìàºìî 
ïåðîðàëüíî (òàáëåòêè, ïîðîøîê), 
äîõîäÿòü äî õðÿùà âêðàé ìàëî 
³ ëèøå ÷åðåç ñèíîâ³àëüíó ð³äè-
íó (ãóñòà åëàñòè÷íà ìàñà, ùî 
çàïîâíþº ïîðîæíèíó ñóãëîá³â 
³ âèêîíóº ôóíêö³þ çìàçêè, çà-
ïîá³ãàþ÷è òåðòþ ñóãëîáîâèõ ïî-
âåðõîíü ³ ¿õ çíîøóâàííþ). Òîáòî 
öå òàêèé òðàíñì³òåð, ÿêèé ìîæå 
ïåðåäàâàòè ìåäèêàìåíò â³ä êðî-
â³ äî õðÿùà. ²í’ºêö³éíèé ìåòîä 
ïðàöþº áåçïîñåðåäíüî ç òêàíè-
íîþ õðÿùà.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
— Çàãàëîì öå çàéìàº ãîäèíó 

÷àñó. Ïî-ïåðøå, ìè ðîçïîâ³äàºìî 
ïàö³ºíòó, ùî áóäå â³äáóâàòèñü ïî-
êðîêîâî, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Ïî-
ò³ì ïåðåõîäèìî äî ìàí³ïóëÿö³¿.

Çà ñëîâàìè Âàäèìà Ëóöèøè-

íà, ñòîâáóðîâ³ êë³òèíè áåðóòüñÿ 
ç æèðîâî¿ òêàíèíè ïåðåäíüî¿ 
÷åðåâíî¿ ñò³íêè àáî âíóòð³øíüî¿ 
ïîâåðõí³ ñòåãíà êîíêðåòíîãî ïà-
ö³ºíòà.

Áåðåòüñÿ ïðèáëèçíî 40 ìë æè-
ðîâî¿ òêàíèíè, äëÿ öüîãî íà îäíó-
äâ³ õâèëèíè ïàö³ºíòó äàºòüñÿ 
âíóòð³øíüîâåííî íàðêîç. Õî÷à 
öå íå äóæå áîëþ÷à ïðîöåäóðà, 
òîìó äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
òàêîæ ì³ñöåâà àíåñòåç³ÿ. Ïîò³ì 
çàâäÿêè ïîäâ³éíîìó öåíòðèôó-
ãóâàííþ ç æèðîâîâî¿ òêàíèíè 
âèä³ëÿþòü ñòîâáóðîâ³ êë³òèíè.

Ç 40 ìë æèðîâî¿ òêàíèíè ìîæ-
íà îòðèìàòè 1,5 ìë ð³äèíè, â ÿê³é 
ì³ñòÿòüñÿ ñòîâáóðîâ³ êë³òèíè. 
Ï³ñëÿ òîãî ö³ êë³òèíè âîäÿòüñÿ 
â ïîðîæíèíó ñóãëîáà ïàö³ºíòà.

— Ìàêñèìàëüíèé åôåêò ï³ñ-
ëÿ ³í’ºêö³¿ î÷³êóºòüñÿ ïðèáëèç-
íî ÷åðåç 2–4 ì³ñÿö³, — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Êë³òèíàì ïîòð³áíî äî-
ñòàòíüî ÷àñó äëÿ òîãî, ùîá âîíè 
çàéøëè â õðÿù ³ ïî÷àëè òàì ðîç-
ìíîæóâàòèñÿ. Áî êð³ì òîãî, ùî 
â õðÿùîâ³é òêàíèí³ íåìàº êàï³-
ëÿð³â, òàì äóæå ïîâ³ëüíèé ìåòà-
áîë³çì (íà äðóãîìó ì³ñö³ ï³ñëÿ 
íàéïîâ³ëüí³øîãî ìåòàáîë³çìó 
òêàíèí çóáà). Õî÷à ïàö³ºíòè, 
ÿêèì âèêîíàëè òàêó ³í’ºêö³þ, 
âæå ïðîòÿãîì ïåðøîãî ì³ñÿöÿ 
â³ä÷óâàþòü ñóòòºâå ïîêðàùåííÿ.

Ë³êàð êàæå, ùî äëÿ òîãî, àáè 
òàêèì ÷èíîì âèë³êóâàòè îñòåîàð-
òðîç ñóãëîá³â, íàâ³òü íå ïîòð³áíî 
ëÿãàòè â ë³êàðíþ. Òîáòî ÿêùî âè 
â³ííè÷àíèí, òî íà âñå ïðî âñå âè 
âèòðàòèòå ê³ëüêà ãîäèí (íà ñàìó 
ìàí³ïóëÿö³þ òà ùîá âèéøîâ íàð-

СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ 
ЛІКУЮТЬ ОСТЕОАРТРОЗИ
По-новому  Безпечну та ефективну 
методику лікування остеоартрозу 
започаткували на базі лікарні ім. 
Пирогова. Про це редакція RIA дізналася 
від лікаря-травматолога Вадима 
Луцишина. Ми поспілкувалися з ним про 
те, кому та як можна лікувати хвороби та 
травми суглобів

Вадим Луцишин каже, що таким 
методом стовбурові клітини мож-
на вводити не лише в суглоби 
(ліктьовий, кліщовий, ступневий, 
тазостегновий…), а також у м’які 
пошкоджені тканини, наприклад, 
внаслідок спортивної травми.
— Зокрема, його використовують 
при тендопатії (запаленні) ахіл-
лового сухожилля в спортсме-
нів-професіоналів або в курців, — 
розповідає травматолог. — Коли 
йдуть дегенеративні процеси, 

людина відчуває біль в області 
ахілового сухожилля, цей метод 
є найбільш прогресивним і най-
краще знімає больовий синдром, 
тому що спонукає розмноження 
капілярів і збільшення кровопос-
тачання уражених тканин. Через 
деякий час після ін’єкції людина 
відчуває зменшення больового 
синдрому, швидко одужує, по-
вертається до повсякденного 
життя та заняття професійним 
спортом.

А відносно курців, лікар додає, 
що не важливо, скільки людина 
випалює цигарок, у неї завжди 
має місце порушення цирку-
ляції крові на рівні капілярів. 
І тому страждають всі органи, 
особливо ті, що відносяться 
до ортопедії-травматології: су-
хожилля і зв’язки. Тому курці 
більше схильні до отримання 
травм (їм потрібна менша про-
вокація, щоб отримати травму), 
ніж ті, хто не палить.

Не лише для суглобів

Вадим Лучишин, доктор медич-
них наук, лікар ортопед-трав-
матолог. Практикує з 2003 року, 
одразу після закінчення Ві-
нницького медуніверситету. 
Член Європейської асоціації 
спортивної травматології, хірур-
гії коліна та артроскопії (ЕSSKA). 
Це асоціація лікарів різних дер-

жав, які займаються лікуванням 
спортивної травми. Лікар також 
є членом Європейської асоці-
ації травматології та екстреної 
хірургії.
За консультаціями можна звер-
татись до травматологічного від-
ділення лікарні ім. Пирогова. Хі-
рургічний корпус, третій поверх.

Довідка

â³êîì ëþäèíè, àáî ìîæå áóòè 
íàñë³äêîì ïåðåíåñåíèõ òðàâì, — 
ðîçïîâ³äàº Ëóöèøèí. — Âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî ð³âåíü òðàâìàòèç-
ìó çàðàç çðîñòàº, ñïîðòèâíîãî ³ 
ïîáóòîâîãî. Òîìó ùî ëþäè âñå 
÷àñò³øå çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì, 
ïàäàþòü, òðàâìóþòüñÿ ³ ÿêùî 
íå ïðàâèëüíî ë³êóâàòèñÿ — ðîç-
âèâàºòüñÿ îñòåîàðòðîç.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, â îñíîâíî-
ìó çóñòð³÷àþòüñÿ âòîðèíí³ îñòå-
îàðòðîçè, òîáòî ò³, ùî âèíèêëè 
íà ôîí³ ðîçðèâó ìåí³ñê³â (íåë³-
êîâàíèõ). Ïðè ðîçðèâ³ ìåí³ñê³â 
â îñíîâíîìó ë³êóþòüñÿ òàê, ùîá 
çìåíøèòè á³ëü. Àëå ¿õ ïîòð³áíî àáî 
øèòè, ÿêùî ìàëî ÷àñó ïðîéøëî 
ï³ñëÿ òðàâìè, àáî ÷àñòêîâî âèäà-
ëÿòè, òîä³ îñòåîàðòðîç âèíèêíå íà-
áàãàòî ï³çí³øå (÷åðåç 10–20 ðîê³â), 
àáî íå âèíèêíå âçàãàë³.

Òîìó âàðòî ï³ñëÿ òðàâìè 
îáîâ’ÿçêîâî çâåðíóòèñü äî êâàë³-
ô³êîâàíîãî ñïåö³àë³ñòà, ïðîâåñòè 
ïðàâèëüíó ä³àãíîñòèêó, â îñíî-
âíîìó öå ðåíòãåíîãðàô³ÿ òà ÌÐÒ 
(çîëîòèé ñòàíäàðò ä³àãíîñòèêè) 
³ òîä³ âæå ë³êóâàòèñÿ òàê, ÿê âè-
çíà÷èòü ñïåö³àë³ñò.

ЛЮДЯМ 80+ СТОВБУРОВІ 
КЛІТИНИ АКТУАЛЬНІ?

— Çâè÷àéíî, ë³òí³ ëþäè ìî-
æóòü ïîëåãøèòè ñîá³ æèòòÿ 
çàâäÿêè öüîìó ìåòîäó ë³êóâàí-

íÿ, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Òîìó ùî 
â öüîìó â³ö³ ó ïàö³ºíò³â çàçâè÷àé 
º ïðîòèïîêàçàííÿ äëÿ ïðîòåçó-
âàííÿ (÷åðåç ñóïóòí³ ïðîáëåìè ç 
áîêó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè). 
Çìåíøóºòüñÿ ïîòðåáà ïðèéìàòè 
çíåáîëþâàëüí³, ÿê³ ìàþòü äóæå 
áàãàòî ïîá³÷íèõ åôåêò³â (íåãàòèâ-
íèé âïëèâ íà øëóíîê, íà ñåðöå, 
íàáðÿêè íà íîãàõ, âèðàçêè øëóí-
êà, äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè ÿê³ 
ìîæóòü êðîâîòî÷èòè). ²í’ºêö³ÿ 
ñòîâáóðîâèõ êë³òèí ïîçáàâëåíà 
âñ³õ öèõ ïîá³÷íèõ ä³é, òîìó ùî 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ âíóòð³øí³ 
ñèëè îðãàí³çìó, ÿê³ àêòèâóþòüñÿ 
³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ êîíêðåòíî ç 
ìåòîþ ë³êóâàííÿ îñòåîàðòðîçó.

Íà æàëü, ÿê çàçíà÷àº ë³êàð, öÿ 
ìàí³ïóëÿö³ÿ íå âõîäèòü äî ìåäè÷-
íèõ ïðîöåäóð, ÿê³ ìîæóòü áóòè 
âêëþ÷åíí³ â ïåðåë³ê áþäæåòíèõ 
ïðîãðàì äëÿ â³ííè÷àí. Òîìó ùî 
â³äíîñèòüñÿ äî ìàí³ïóëÿö³é ç ïî-
êðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ³ íà íèõ 
íå âèä³ëÿþòüñÿ äåðæàâí³ êîøòè.

— Íàâ³òü çà êîðäîíîì íå âñ³ 
ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ ïîêðèâà-
þòü ö³ ìàí³ïóëÿö³¿, — ãîâîðèòü 
Ëóöèøèí. — Öåé ìåòîä äóæå 
ðîçïîâñþäæåíèé ó ñïîðòèâí³é 
ìåäèöèí³. Ôóòáîë³ñòàì-ïðîôå-
ñ³îíàëàì, íàïðèêëàä, Ðîíàëüäî 
ðîáëÿòü òàêó ³í’ºêö³þ ðàç íà ð³ê, 
çâè÷àéíî çà öå ïëàòèòü ôóòáîëü-
íà êîìàíäà.

У літніх людей часто бувають протипоказання для 
протезування суглобів. Вадим Луцишин (зліва) каже, що цей 
метод лікування може полегшити їм життя
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Â³ííè÷àíêà Ñâ³ò-
ëàíà Äìèòð³ºâà ïðî-
ñòîÿëà â ÷åðç³, ùîá 

çðîáèòè ÏËÐ-òåñò, á³ëüøå ï³â-
òîðè ãîäèíè, ðàçîì ç õâîðèìè 
³ íå äóæå, ìîëîäèìè ³ íå äóæå. 
ßê ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà, 5 ñ³÷íÿ 
â íå¿ çàõâîð³ëà äî÷êà. Ó äèòèíè 
áóëà òåìïåðàòóðà 38,5, çâåðíó-
ëèñü äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, âîíà 
äàëà íàïðàâëåííÿ íà ÏËÐ-òåñò. 
Â³í âèÿâèâñÿ ïîçèòèâíèì, à ïî-
ò³ì çàõâîð³ëà âñÿ ðîäèíà.

— Ç äî÷êîþ, â ÿêî¿ áóëà òåìïå-
ðàòóðà, ìè òîä³ ïðîñòîÿëè â ÷åð-
ç³ õâèëèí 30, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Ñâ³òëàíà. — Íàñòóïíîãî äíÿ ìè 
âñ³ºþ ðîäèíîþ çàõâîð³ëè. ß âè-
êëèêàëà øâèäêó ìàì³ ³ ñîá³, êîëè 
ï³äíÿëàñü òåìïåðàòóðà äî 38,5. 
Øâèäêà ïðè¿õàëà, çðîáèëè çà-
á³ð. Ìàì³ ïðèéøîâ ïîçèòèâíèé 
ðåçóëüòàò, à ì³é çàãóáèëè.

Òîä³ â³ííè÷àíêà çâåðíóëàñü 
äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, â³í äàâ íà-
ïðàâëåííÿ íà ÏËÐ, íà 18 ñ³÷íÿ. 
Ïóíêò çàáîðó áåçêîøòîâíèõ òåñ-
ò³â ÏËÐ, êóäè íàïðàâèâ Ñâ³òëàíó 
Äìèòð³ºâó ñ³ìåéíèé ë³êàð, ïðà-
öþº íà áàç³ ë³êàðí³ ïåðâèííî¿ äî-
ïîìîãè ¹ 3, ùî íà Õìåëüíèöü-
êîìó øîñå, ç 8.00 äî 10.00 ãî-
äèíè.

— Ñüîãîäí³ ï³øëà çäàâàòè, 
ïåðåä³ ìíîþ ó ÷åðç³ áóëî ïîíàä 
40–50 îñ³á ³ ïîçàäó ñò³ëüêè æ, 
ïðîñòîÿëè á³ëüøå ï³âòîðè ãî-
äèíè, íà âóëèö³ –10 ìîðîçó ³ 
ïðîíèçëèâèé â³òåð, — ðîçïîâ³äàº 
æ³íêà. — Êîëè ÿ çðîáèëà òåñò ³ 
ï³øëà, íà ãîäèííèêó áóëî 10.15, 

à íà âóëèö³ ùå ìåðçëè 30 ëþäåé.
Çà ñëîâàìè â³ííè÷àíêè, âñåðå-

äèí³ âõ³ä çà÷èíÿþòü, ùîá ïîòåí-
ö³éíî õâîð³ íå õîäèëè, ³ ëþäÿì 
ïðîñòî íåìà äå ñ³ñòè òà ç³ãð³òèñÿ, 
ëèøå êîëè âæå äî êàá³íåòó äî-
õîäèòü ÷åðãà. 

НАВІЩО ТЕСТ?
Ë³êàð³ êàæóòü, ùî ÿêùî â îäí³é 

õàò³ º ëþäèíà ç ï³äòâåðäæåíèì 
êîâ³äîì, âñ³ì ³íøèì ÷ëåíàì ñ³ì’¿ 
ìîæíà òåñò íå ðîáèòè, òîìó ùî 
ç³ ñòîâ³äñîòêîâîþ ãàðàíò³ºþ âñ³ 
³íø³ òåæ ³íô³êîâàí³. ² âñÿ ðîäèíà 
ìàº ñ³ñòè íà êàðàíòèí.

Ë³êàð³ êàæóòü, ùî ðàí³øå òàê 
áóëî: ëþäè æèâóòü â îäí³é êâàð-
òèð³, ÿêùî çàõâîð³â îäèí, âñ³ 
³íø³, õòî ìåøêàº â ö³é êâàðòè-
ð³, éäóòü íà êàðàíòèí íà 14 äí³â. 
² íà ÷àñ êàðàíòèíó äàâàâñÿ ë³-
êàðíÿíèé, à öå 50% â³ä ïîâíîãî 
ë³êàðíÿíîãî ëèñòà.

Çàðàç, ÿêùî â ñ³ì’¿ ëþäè ùå-
ïëåí³, â íèõ º ñåðòèô³êàò ïðî 
âàêöèíàö³þ, í³ ïðî ÿêèé êàðàí-
òèí ìîâà íå éäå, òàêà ëþäèíà 
ïîâèííà éòè íà ðîáîòó àáî ðî-
áèòè òåñò.

— ß ï³øëà ðîáèòè òåñò, áî 
ìàþ â àíàìíåç³ ³øåì³÷íó õâîðîáó 
ñåðöÿ òà ïåðåíåñåíèé ³íôàðêò, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Ó âñ³õ 
â ðîäèí³ êîâ³ä ï³äòâåðäæåíèé, ³ 
ùîá ïðàâèëüíî ë³êóâàòèñü, ïî-
òð³áíî çíàòè, ÷èì õâîð³ºø. ² äëÿ 
äîâ³äêè, çâ³ñíî.

Â³ííè÷àíêà ðîçóì³º, ùî ñ³ìåé-
í³ ë³êàð³ çàðàç ïåðåâàíòàæåí³ ³ 
âîíè ïðàöþþòü ó ðåæèì³ «ïå-
êëî».

— Òîìó íàìàãàºìîñü çàéâèé 
ðàç íå òóðáóâàòè. Àëå ëþäè íà âó-

ХВОРІ ГОДИНАМИ СТОЯТЬ У ЧЕРЗІ 
НА ПЛР-ТЕСТИ. ЧИ Є ВИХІД?
Безвихідь  Безкоштовний ПЛР-
тест вінничани можуть зробити 
за направленням сімейного лікаря 
в п’яти медичних центрах міста. Через 
обмежений час забору аналізів біля 
лікарень збираються величезні черги, 
і це обурює людей. Ми запитали 
в департаменті і в лікарні, чи можна 
вирішити ситуацію з чергами?

ëèö³ — ñòàð³ ëþäè, õâîð³ ëþäè, 
â ìåíå ïðîñòî áðàêóº ñë³â, — ãî-
âîðèòü Ñâ³òëàíà. — Íó ÿêîñü öå æ 
ìîæíà âèïðàâèòè? ×è ïî ÷àñó 
íà òåñò çàïèñóâàòè, òàì 10 ëþ-
äåé êîæí³ 15 õâèëèí, ÷è, ìîæå, 
ïðîäîâæèòè ÷àñ. Íó öå êàïåöü, 
ïðèéøëà ëþäèíà á³ëüø-ìåíø 
çäîðîâà, ïðîñòîÿëà äâ³ ãîäèíè 
íà ìîðîç³ ³, ÿêùî íå êîâ³ä, 
òî áðîíõ³ò àáî, íå äàé Áîæå, çà-
ïàëåííÿ ëåãåíü çëîâèëà.

У ДЕПАРТАМЕНТІ КАЖУТЬ: 
РОЗБЕРУТЬСЯ

Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿ Àâðàìåíêî, 
çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ì³ñüêîãî 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
áåçêîøòîâí³ ÏËÐ-òåñòè íàáèðà-
þòüñÿ â öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìå-
äèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ÷³òêî 
çà âèçíà÷íèìè ïîêàçàìè.

— Òîáòî áåçêîøòîâíî — öå äëÿ 
ïàö³ºíò³â ç ï³äîçðîþ íà êîðîíà-
â³ðóñ àáî äëÿ ³ìóíîñóïðîòèâíèõ 

ïàö³ºíò³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïëàíî-
â³é ãîñï³òàë³çàö³¿, — ðîçïîâ³äàº 
Íàòàë³ÿ Àâðàìåíêî. — ×îìó òàì 
÷åðãè, òðåáà ç’ÿñóâàòè, ìîæëèâî, 
òàì ñòîÿòü íå õâîð³ ëþäè, à ò³, 
ÿêèì ïðîñòî çàõîò³ëîñÿ çðîáèòè 
òåñò. Òà âñå îäíî, çà îðãàí³çà-
ö³ºþ òà ðîáîòîþ òàêèõ ïóíêò³â 
ìàº ñë³äêóâàòè êåð³âíèöòâî ìå-
äçàêëàä³â.

«НІЧОГО НЕ МОЖЕМО 
ЗРОБИТИ»

Çà ñëîâàìè Îëåíè Êàùåºâî¿, 
ìåäè÷íîãî äèðåêòîðà öåíòðó 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ¹ 3, ñüîãîäí³øíÿ 
÷åðãà — öå ëèøå ïî÷àòîê.

— Êîëè ò³ëüêè ïî÷àâñÿ êîâ³ä, 
â íàñ áóëè ìîá³ëüí³ áðèãàäè, ÿê³ 
¿çäèëè äî õâîðèõ äîäîìó çàáèðà-
ëè ÏËÐ, — ðîçïîâ³äàº ìåäè÷íèé 
äèðåêòîð çàêëàäó. — À ò³ õâîð³, 
ÿê³ ïðèõîäèëè äî ë³êàðÿ, ³ ÿêèõ 
íà éîãî äóìêó ïîòð³áíî áóëî ïå-

За словами Олени Кащеєвої, коли 
була мобільна бригада, на неї ви-
ділялися кошти. Скільки викликів 
вона зробила, за кожен виклик і 
забір матеріалу на ПЛР Національ-
на служба здоров’я виплачувала 
гроші. Потім це стало надто дорого 
і там вирішили, що потрібно вла-
штувати пункти забору матеріалів 

в кожному центрі первинної ме-
дико-санітарної допомоги.
— Коли ковідні бригади, які зби-
рали матеріал на дому в пацієнтів, 
відмінили, ми самостійно органі-
зували бригаду, яка їздить до па-
цієнтів з температурою, і вони од-
разу беруть матеріал на ковід, — 
говорить меддиректор. — Але по-

трібно розуміти, що цей лікар і ця 
бригада за зміну (в нас дві зміни з 
8.00 до 14.00 і з 14.00 до 20.00) 
просто фізично не можуть зробити 
більше 15 викликів.
Тому в пунктах, які облаштовані 
в кожному медцентрі, звісно, бу-
дуть черги, і звісно в черзі люди 
будуть сваритися.

Куди поділись мобільні бригади

Зазвичай до пункту забору ПЛР-тестів черга від 
30 до 60 людей. А 18 січня тут було 250 вінничан. Лікарі 
чекають катастрофи

ðåâ³ðèòè, ñïóñêàëèñÿ â ñïåö³àëü-
íó ³çîëüîâàíó ê³ìíàòó, òàì â íèõ 
áðàëè ÏËÐ. Àëå êîëè çàõâîðþ-
âàí³ñòü íà êîâ³ä çàíàäòî çðîñëà, 
íàø ÌÎÇ ñêàñóâàâ íàêàç ïðî 
ìîá³ëüí³ áðèãàäè ³ çàáîðîíèëà 
áðàòè ÏËÐ íà äîìó â ïàö³ºíò³â, 
êð³ì ä³òåé äî 6-òè ðîê³â. Òîìó 
âñ³ ëþäè, â ÿêèõ º ï³äîçðà íà êî-
â³ä, ïðèõîäÿòü äî íàñ ³ ÷åêàþòü 
â ÷åðç³. Òîáòî ìè íå ìîæåìî 
í³ÿê ñïðèÿòè òîìó, ùîá òàì áóëî 
ìåíøå ëþäåé, â íèõ ïîòð³áíî 
áðàòè àíàë³ç.

Ìè çàïèòàëè, ÷îìó, íàïðè-
êëàä, íå çá³ëüøàòü ÷àñ ïðèéîìó? 
Çàðàç ëèøåíü ç 8.00 äî 10.00 ðî-
áëÿòü çàáîðè, òîìó é âèíèêàº öå 
âåëèêå ñêóï÷åííÿ ëþäåé.

— Ìè ïðàöþºìî ç 8.00 ³ 
äî îñòàííüîãî ïàö³ºíòà. ² êîëè 
ïàö³ºíòàì ïðèçíà÷àþòü ÏËÐ, 
á³ëÿ ïóíêòó çàáîðó àíàë³ç³â ÷åðãà 
ñòî¿òü âæå ç 7.30, ³ â ëàáîðàòîð³þ 
òåæ òàê ïðèõîäÿòü, — ãîâîðèòü 
Îëåíà Êàùåºâà. — Íàïðèêëàä, 
ïðèéîì êðîâ³ â ëàáîðàòîð³¿ éäå 
äî 11.00, àëå âñ³ ïðèõîäÿòü ùå 
äî ïî÷àòêó ðîáîòè ëàáîðàòî-
ð³¿. ß íå çíàþ, ìîæå öå òàêèé 
ìåíòàë³òåò, ëþäè ïðèõîäÿòü, ¿õ 
áàãàòî, ³ âîíè ïî÷èíàþòü êðè-
÷àòè — ÷îìó òàê áàãàòî ëþäåé? 
Ìè äåðæàâíà ë³êàðíÿ, òóò ÏËÐ 
ðîáëÿòü áåçêîøòîâíî, ³ òóò çà-
âæäè áóäå ÷åðãà, áóäóòü ñâàðèòè-

ñÿ ³ ïðîêëèíàòè ìåäïðàö³âíèê³â. 
Õî÷à â ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ ëþäè 
ñèäÿòü â ÷åðç³ ÿê ìèøêè.

ЩО БУДЕ ЧЕРЕЗ ТИЖДЕНЬ-
ДВА?

— Ìè ò³ëüêè âõîäèìî â îì³-
êðîí, ³ ÷åðåç òèæäåíü-äâà íàñ 
íàêðèº âçàãàë³, — ãîâîðèòü äè-
ðåêòîð ìåäçàêëàäó. — Òîáòî ÷åð-
ãè áóäóòü ïðè òàê³é îðãàí³çàö³¿ 
ùå á³ëüø³. Ìè î÷³êóºìî êàòà-
ñòðîôó.

Ñüîãîäí³ çà ñëîâàìè Îëåíè 
Êàùåºâî¿, ëþäåé, â ÿêèõ ï³ä-
îçðþâàëè êîâ³ä ³ ÿê³ çðîáèëè 
áåçêîøòîâíèé ÏËÐ — áóëî 250, 
ïëþñ ¿çäèëà íåâ³äêëàäíà äîïî-
ìîãà ïî âàæêèõ ïàö³ºíòàõ.

— Äî ðå÷³, 250–280 ëþäåé — 
öå áóâ íàéá³ëüøèé ïîêàçíèê 
ÏËÐ-òåñò³â â ìèíóëîìó ðîö³, 
ó áåðåçí³, êîëè áóëà øàëåíà 
õâèëÿ çàõâîðþâàíîñò³, — ðîç-
ïîâ³äàº ìåäè÷íèé äèðåêòîð. — 
À ç ïî÷àòêó ðîêó â ñåðåäíüîìó 
ïðèõîäèëè íà ÏËÐ-àíàë³ç 30, 40, 
60 ëþäåé. Ùî áóäå çàðàç, êîëè 
çàõâîðþâàí³ñòü áóäå á³ëüøîþ? 
Ìè ìîæåìî çá³ëüøèòè ÷àñ çà-
áîðó ÏËÐ, òèì ïà÷å âñå îäíî 
ïðàöþºìî äî îñòàííüîãî ïàö³ºí-
òà. Íå áóëî òàêîãî, ùîá ëþäèíó 
ç ÷åðãè ìè â³äïðàâèëè, áî âæå 
÷àñ âèéøîâ. Âñ³õ áåðåìî, ñê³ëüêè 
ïðèéøëî — ñò³ëüêè áåðåìî.

Áóëè ìîá³ëüí³ áðèãàäè, 
ïîò³ì öå ñòàëî äîðîãî, 
¿õ â³äì³íèëè. 
Âëàøòóâàëè ïóíêòè 
çàáîðó ÏËÐ, êóäè 
õâîð³ ïðèõîäÿòü ³ 
ñòîÿòü ó ÷åðç³
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çàñòðåëèâ ãîñïîäàðÿ, êîëè òîé 
â³ä÷èíèâ õâ³ðòêó. Ç äðóãî¿ ðóø-
íèö³ çëî÷èíåöü óáèâ íàñêð³çíèì 
ïîñòð³ëîì äðóæèíó, ÿêà âèá³ãëà ç 
äîìó íà çâóê ïåðøîãî ïîñòð³ëó.

— Â íèõ â³äêðèòà âåðàíäà ç êî-
ëîíàìè. Æ³íêà âèá³ãëà â õàëàò³ 
³ çëÿêàëàñÿ. Âîíà ïðèòóëèëàñÿ 
äî îäí³º¿ ç êîëîí, ³ âáèâöÿ ¿é âè-
ñòð³ëèâ ççàäó â ãîëîâó îäðàçó, áåç 
ðîçìîâè. Êóëÿ ïðîøèëà íàñêð³çü 
³ â³äðåêîøåòèëà â³ä êîëîíè. À ÷î-
ëîâ³êó â³í ñòð³ëÿâ ó ùîêó. Òðàâ-
ìà áóëà òàêà, ùî â³í çàõëèíóâñÿ. 
Éîãî çàëëÿëî êðîâ’þ, — ðîçïî-
â³äàâ ï³ñëÿ çëî÷èíó ïîëêîâíèê 
Öèìáàëþê, êåð³âíèê êðèì³íàëü-
íîãî áëîêó ïîë³ö³¿.

Çëî÷èíåöü ï³ñëÿ âáèâñòâà ïðî-
íèê äî áóäèíêó é âèêðàâ ñåéô, 
â ÿêîìó çíàõîäèëèñÿ ìàéæå 
1 ì³ëüéîí 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ çëîâìèñíèê 
ïîêàçàâ ïîë³öåéñüêèì ì³ñöå, äå 
â³í çàõîâàâ çíàðÿääÿ çëî÷èíó — 
äâ³ ìèñëèâñüê³ ðóøíèö³. ×àñòèíó 
ïðèâëàñíåíèõ êîøò³â ñë³ä÷³ âèëó-

ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

Á³ëüøå äâîõ ðîê³â òîìó, 9 òðàâ-
íÿ 2019 ðîêó, á³ëÿ âëàñíîãî áó-
äèíêó â ñåë³ Øèïèíêè çíàéøëè 
ç âîãíåïàëüíèìè ïîðàíåííÿìè 
â ãîëîâó 47-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà òà 
42-ð³÷íó æ³íêó. Çãîäîì ñòàëî 
â³äîìî, ùî çàãèáë³ — Åäóàðä òà 
Þëÿ Òè÷óê, ÿê³ áóëè âëàñíèêà-
ìè ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
«Åäåì». Çà äåê³ëüêà ì³ñÿö³â 
äî òðàãåä³¿ ðîäèíà âèð³øèëà 
ïðîäàòè ñâ³é á³çíåñ òà ïåðå¿õàòè 
äî ²çðà¿ëþ. Îäíàê íå çíàéøîâñÿ 

ïîêóïåöü.
Âæå 15 òðàâíÿ ïîë³öåéñüê³ çà-

òðèìàëè ï³äîçðþâàíîãî ó â÷è-
íåíí³ ïîäâ³éíîãî âáèâñòâà â ³í-
ø³é îáëàñò³.

Ðîäîì â³í ³ç ñåëà Ì³æë³ññÿ. 
Îäðóæåíèé, ìàº äèòèíó äî òðüîõ 
ðîê³â. Ðàí³øå ñóäèìèé íå áóâ. 
Ìèñëèâåöü. Áðàêîíüºðèâ òà íåçà-
êîííî âîëîä³â äâîìà ðóøíèöÿ-
ìè — ãëàäêîñòâîëüíîþ êóðêîâ-
êîþ ³ ìàëîêàë³áåðíîþ ÒÎÇ-12.

²ç ïåðøî¿, ÿê çàô³êñóâàëè êà-
ìåðè ñïîñòåðåæåííÿ íà òåðèòî-
ð³¿ äîìîâîëîä³ííÿ Òè÷óê³â, â³í 

ВБИВЦЮ ФЕРМЕРІВ ЗАСУДИЛИ 
ДО ДОВІЧНОГО УВ’ЯЗНЕННЯ
Покарання  У травні 2019 року в селі 
Шипинки колишнього Барського району 
на порозі власного будинку вбили 
подружжя Тичуків. Вбивцю фермерів 
знайшли за тиждень. Днями йому 
оголосили вирок

÷èëè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â 
çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ.

Æìåðèíñüêèé ì³ñüêðàéîííèé 
ñóä 13 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó âèçíàâ 
31-ð³÷íîãî ï³äñóäíîãî âèííèì 
ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ ÷åòâåðòîþ ÷àñòèíîþ ñòàòò³ 
187 (ðîçá³é), ñòàòò³ 115 Êðè-

ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(óìèñíå âáèâñòâî äâîõ îñ³á ç 
êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â) òà ñòàòò³ 
263 (íåçàêîííå ïîâîäæåííÿ ç³ 
çáðîºþ, áîéîâèìè ïðèïàñàìè 
àáî âèáóõîâèìè ðå÷îâèíàìè) òà 
çàñóäèâ éîãî äî äîâ³÷íîãî ïî-
çáàâëåííÿ âîë³.

Злочинець з мисливських рушниць вбив Тичуків. Потім 
зайшов у їх будинок і виніс сейф з грошима

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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Ìîâà ïîêè ùî ëèøå ïðî ïëàâàí-
íÿ. Öå áóäå â³ñ³ì ãðóï ä³òåé, — 
ïîÿñíþº äèðåêòîðêà. — Çàïèñ 
ïðîõîäèòü ó ïîðÿäêó «æèâî¿» ÷åð-
ãè, òîìó îõî÷³ ìàþòü ïðèõîäèòè 
äî íàñ ô³çè÷íî. Â÷îðà î òðåò³é 
ãîäèí³ ïîâ³ñèëà îãîëîøåííÿ ïðî 
íàá³ð ãðóïè, à î ï’ÿò³é âîíà âæå 
áóëà óêîìïëåêòîâàíà. Àæ³îòàæ 
çàðàç øàëåíèé. 

Íàðàç³ â ÑÊ âæå ä³þòü ñåêö³¿ 
ç ãàíäáîëó, âîëåéáîëó òà òõåê-
âîíäî. Ïðàöþº òðåíàæåðíà çàëà, 
çàëà äëÿ ºäèíîáîðñòâ òà áàñåéí.

— Äîðîñë³ òàêîæ çìîæóòü çà-
éìàòèñÿ, àëå ëèøå ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ìè çàê³í÷èìî óêëàäàòè â³ä-
ïîâ³äí³ äîãîâîðè òà îãîëîñèìî 
íåîáõ³äí³ òåíäåðè. Öå äîçâîëèòü 
çðîçóì³òè, ÿêèìè áóäóòü êîìó-
íàëüí³ ïëàòåæ³ ÑÊ. Òîä³ áóäå 
çðîçóì³ëî, ñê³ëüêè êîøòóâàòè-
ìóòü ¿õí³ çàíÿòòÿ, — ïðîäîâæóº 
î÷³ëüíèöÿ ñïîðòèâíîãî êîìïëåê-
ñó. — Àáîíåìåíòè áóäóòü ëèøå 
íà áàñåéí òà òðåíàæåðíó çàëó. 
Óñå ³íøå íà îñíîâ³ äîãîâîð³â ç 
ïðîô³ëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Äî ïðèêëàäó, ÿêùî Â³ííèöüêà 
îáëàñíà àñîö³àö³ÿ ôóòáîëó óêëàäå 
ç «Àêâà-Â³í» â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð, 
òî â³ííèöüê³ ôóòçàë³ñòè çìîæóòü 
ó íüîìó çàéìàòèñÿ. Òå ñàìå ç óñ³-
ìà ³íøèìè âèäàìè ñïîðòó. Ïðî-
ñòî òàê íå ìîæíà áóäå ïðèéòè ³ 
ïîòðåíóâàòèñÿ.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Íà ïî÷àòêó ãðóä-
íÿ îô³ö³éíî â³ä-
êðèëè ìóëüòèñïîð-
òèâíèé êîìïëåêñ 

«Àêâà-Â³í» (êîëèøí³é ÑÊÀ). 
Â³í ìàº óñå íåîáõ³äíå äëÿ òðå-
íóâàíü òà ïðîâåäåííÿ çìàãàíü, 
çàãàëüíîì³ñüêèõ, ðåã³îíàëüíèõ òà 
âñåóêðà¿íñüêèõ çàõîä³â.

Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ ìàº 
25-ìåòðîâèé áàñåéí íà ø³ñòü 
äîð³æîê, çàëó äëÿ ³ãðîâèõ âè-
ä³â ñïîðòó íà 730 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â: äëÿ çàíÿòü âîëåéáîëîì, 
áàñêåòáîëîì, ôóòçàëîì òà ãàíä-
áîëîì. Çàëè äëÿ çàíÿòü ñóõèì 
ïëàâàííÿì, ºäèíîáîðñòâàìè, 
àòëåòè÷íó çàëó. Òàêîæ â «Àêâà-
Â³í» ïåðåäáà÷èëè ê³ìíàòè äëÿ 
òðåíåð³â, ôóäêîðò, ïðèì³ùåííÿ 

äëÿ àäì³í³ñòðàö³¿, ðîçäÿãàëüí³, 
äóøîâ³ òîùî.

Êð³ì òîãî, ñïîðòêîìïëåêñ 
îáëàøòîâàíèé ï³ä ïîòðåáè ìà-
ëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ: º 
ïàíäóñè, âåðòèêàëüíèé ï³ä³éìà÷, 
ë³ôò, ï³ä³éìà÷ äëÿ ñïóñêó â áà-
ñåéí, ê³ìíàòè ã³ã³ºíè äëÿ ëþäåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. 

Ó ïåðø³ ê³ëüêà òèæí³â ðîáîòè 
çàêëàäó çàéìàòèñÿ ó íüîìó ìîãëè 
ëèøå âèõîâàíö³ ìóí³öèïàëüíèõ 
äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ 
øê³ë. ̄ õí³ çàíÿòòÿ ïîêðèâàþòüñÿ 
êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæåòó. Òåïåð 
ðîçïî÷àëè íàá³ð ãðóï íà ïëàòí³é 
îñíîâ³, ïðî öå íàì ðîçïîâ³äàº äè-
ðåêòîðêà ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î-þíàöü-
êî¿ øêîëè ¹ 3 (ÑÊ «Àêâà-Â³í» 
ïåðåáóâàº íà ¿¿ áàëàíñ³) Ëþäìèëà 
Ìàðøóê.

— Ç ÷åòâåðòîãî ñ³÷íÿ ìè íàáè-
ðàºìî ä³òåé ³ íà ïëàòí³é îñíîâ³. 

ОНОВЛЕНИЙ «АКВА-ВІН» ЧАСТКОВО
ЗАПРАЦЮВАВ: ЩО ВЖЕ ДОСТУПНО?
Нарешті  Місяць тому на вулиці 
Янгеля відкрили реконструйований 
спортивний комплекс. На всю потужність 
він ще не запрацював, але деякими 
послугами скористатися можна вже. 
Якими саме? Скільки це коштує? Хто 
займатиметься безплатно?

Áàñêåòáîëîì, çà ñëîâàìè 
Ìàðøóê, çàéìàòèìóòüñÿ ëèøå 
ñïîðòñìåíè Âèùî¿ ë³ãè òà Ñóïåð-
ë³ãè, âîëåéáîëîì — Ñóïåðë³ãè, 
ãàíäáîëîì — Ïåðøî¿ ë³ãè.

Ö³íà îäíîãî çàíÿòòÿ ó áàñåéí³ 
–120 ãðèâåíü. Àáîíåìåíò íà â³ñ³ì 
çàíÿòü ÿê äëÿ ä³òåé, ÿê³ íå çàéìà-
þòüñÿ ó ñïîðòèâíèõ øêîëàõ, òàê ³ 
äëÿ äîðîñëèõ êîøòóº 960 ãðèâåíü. 
Àëå ÿêùî ö³íè çà êîìóíàëüí³ ïëà-
òåæ³ çðîñòàòèìóòü, âàðò³ñòü àáîíå-
ìåíòó òàêîæ çì³íþâàòèìåòüñÿ. Ïî-
÷àòîê ðîáîòè äëÿ âñ³õ – ç ëþòîãî.

Óìîâîþ äëÿ äîïóñêó äî çàíÿòü 
ó ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³ º äî-
â³äêà â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ïðî òå, 
ùî ëþäèíà íå ìàº ³íôåêö³éíèõ 
çàõâîðþâàíü øê³ðè. Äëÿ äîðîñ-
ëèõ öå òàêîæ ñåðòèô³êàò ïðî ïî-
âíèé êóðñ âàêöèíàö³¿.

Ó ìàéáóòíüîìó «Àêâà-Â³í» ìà-
òèìå âëàñíèé ñàéò òà ñòîð³íêè 
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. Íàðàç³ 
ñêîíòàêòóâàòè ç àäì³í³ñòðàö³ºþ 
ñïîðòêîìïëåêñó ìîæíà, ëèøå 
ïðèéøîâøè çà àäðåñîþ: âóëèöÿ 
Àêàäåì³êà ßíãåëÿ, 48.

Спортивний комплекс має 25-метровий басейн на шість 
доріжок. Займатися плаванням тут можуть як дорослі, так і діти

503876

ÍÎÂÈÍÈ

505609

505183



14 RIA, Ñåðåäà, 19 ñ³÷íÿ 2022
ÑÏÎÐÒ

Отримала вищу 
категорію
Â³ííèöüêà îáëàñíà ÄÞÑØ 

ç âåñëóâàííÿ ³ìåí³ Þë³¿ Ðÿá-
÷èíñüêî¿ îòðèìàëà âèùó êàòå-
ãîð³þ ³ ñòàòóñ ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
çàâäÿêè âàãîìèì äîñÿãíåííÿì 
ñïîðòñìåí³â. Â³äïîâ³äíèé íàêàç 
âèäàëî Ì³í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà 
ñïîðòó Óêðà¿íè.

Трансфер 
футболістки
Ïðîâ³äíèé ãðàâåöü ôóò-

áîëüíîãî êëóáó âèùî¿ ë³ãè 
«ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» Ìàðèíà Äóä-
í³ê ïåðåéøëà äî ³íøî¿ êîìàí-
äè. Òåïåð âîíà ãðàòèìå çà îäíó 
ç êðàùèõ â åë³òíîìó äèâ³ç³îí³ 
Óêðà¿íè — «Êîëîñ» (ñ. Êîâà-
ë³âêà, Êè¿âñüêà îáëàñòü).

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №2 (1198)
Задачі-блоки в мініатюрній формі на кооперативний мат у два ходи. 
 
Задача №2781-2784
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №1 (1574) від 5 січня 2022 року

Задача №2777
f6! Цугцванг
1… Kpe8|Kpg8  2. Фe7|Фg7x - правильні мати

Задача №2778
1. Фf5! Цугцванг
1…Kph8? f6+  2. Фf6(:)x;
1… Kpf8|Kp:h6  2. Ф:f7|Фg5x.

Задача №2779
1. Kpb1! Цугцванг;
1…Te1|Tg1  2. Te2-f2|Tg2-f2x.

Задача №2780
Cb7? d4! 1. Cc8! Цугцванг;
1…b4|d4  2. Ca6|Ce6x.

М. Пархоменко

На тренування зі спортивного 
більярду у Вінниці можна за-
писатися за телефонами: 067–
337–19–48 (клуб «Еліт-Про-

фі» на проспекті Космонавтів), 
097–97–97–541 (ТРЦ «Анас-
тасія») і 0432–50–44–44 (ТРЦ 
«Мегамолл»).

Де займатися

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Òåòÿíà Òó÷àê — íàéá³ëüø òè-
òóëîâàíà ìàéñòðèíÿ êèÿ â íàø³é 
îáëàñò³. Â³ííè÷àíêà òðè÷³ áóëà 
ñð³áíîþ ïðèçåðêîþ ³ îäíîãî ðàçó 
áðîíçîâîþ ìåäàë³ñòêîþ ÷åìï³î-
íàò³â ñâ³òó ç ðîñ³éñüêîãî á³ëüÿðäó. 
Æîäåí ³íøèé ç á³ëüÿðäèñò³â íà-
øîãî ì³ñòà íå ïîñ³äàâ ïðèçîâèõ 
ì³ñöü íà ïëàíåòàðíîìó ð³âí³.

ПОЧИНАТИ ЯКОМОГА РАНІШЕ
Òåòÿíà Òó÷àê äî ïàíäåì³¿ ïðà-

öþâàëà ó øêîë³ á³ëüÿðäíî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³. Ïîêè ùî âîíà íå â³ä-
íîâèëà ñâîþ ðîáîòó.

Òåòÿíà êàæå, ùî ä³òè â³êîì â³ä 
ñåìè ðîê³â âæå ìîæóòü ïî÷èíàòè 
çàéìàòèñÿ á³ëüÿðäíèì ñïîðòîì. 
Àëå íàãîëîøóº, ùî íàáàãàòî âàæ-
ëèâ³øèì º íå â³ê, à çð³ñò äèòèíè.

— Ïî÷èíàòè ñâ³é øëÿõ ó á³-
ëüÿðä³ äèòèí³ âàðòî ÿêîìîãà 
ðàí³øå. Àëå þíàê ìàº áóòè â³ä-
ïîâ³äíîãî çðîñòó — ùîá ä³ñòàâàâ 
äî ñòîëà ³ ì³ã òðèìàòè â ðóêàõ 
êèé, — êàæå Òåòÿíà Òó÷àê.

Çàçâè÷àé ä³òè ñïî÷àòêó îïàíî-
âóþòü á³ëüø ïðîñòèé àìåðèêàí-
ñüêèé á³ëüÿðä, à íå ïîïóëÿðíèé 

ðîñ³éñüêèé. Â ïåðøó ÷åðãó çàéìà-
þòüñÿ òåîðåòè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ. 
Íàñòóïíèé åòàï — ïðàâèëüíà 
ñò³éêà ³ òåõí³êà óäàðó. Ï³ñëÿ ê³ëü-
êîõ òðåíóâàíü þíèì á³ëüÿðäèñ-
òàì ïðîïîíóþòü çàãàíÿòè â ëóçè 
«÷èñò³ êóë³» — òîáòî áåç äîòèêó ç 
³íøèìè. Êîëè ó÷åíü îïàíóâàâ öå, 
â³í ìîæå ïðèñòóïàòè äî òðàäè-
ö³éíèõ óäàð³â òà â÷èòüñÿ êîíòð-
îëþâàòè êóëþ-áèòîê.

УДАР ПОВТОРЮЮТЬ 150 РАЗІВ
Êîæåí òèïîâèé óäàð íåîáõ³äíî 

â³äïðàöüîâóâàòè ïî 100–150 ðà-
ç³â. Ëèøå òîä³ ìîæíà äîñÿãòè àâ-
òîìàòèçìó ³ òî÷íîñò³ âèêîíàííÿ 
òà ïåðåõîäèòè äî ñåð³é — ñâîº-
ð³äíèõ êîìá³íàö³é.

— Ó á³ëüÿðä³ îñíîâíå — 
íå ò³ëüêè âì³òè çàáèòè îäíó 
êóëþ, à çðîáèòè ñåð³þ òî÷íèõ 
óäàð³â. Êðàù³ þí³ ñïîðòñìåíè 
âîëîä³þòü òàêèìè íàâè÷êàìè, 
àäæå ð³âåíü þíàöüêîãî á³ëüÿð-
äó â íàø³é êðà¿í³ äóæå âèñîêèé. 
Íåäàðìà øêîëÿð³ 13–14 ðîê³â ïî-
ñ³äàþòü ïðèçîâ³ ì³ñöÿ íà äîðîñ-
ëèõ ÷åìï³îíàòàõ êðà¿íè. Ïîêè ùî 
ñåðåä òàêèõ âóíäåðê³íä³â â³ííè-
÷àí íåìàº, — êàæå Òåòÿíà Òó÷àê.

ЗАБИТИ КУЛЮ В ЛУЗУ — 
НЕ ГОЛОВНЕ?
Спортивний більярд  Віце-чемпіонка 
світу з більярду Тетяна Тучак провела 
майстер-клас для дітей. Виявляється, 
важливішим для початківця є не вік, 
а зріст. Він має діставати до стола

Àçè á³ëüÿðäó ä³òè îïàíîâóþòü 
âæå çà 15–20 òðåíóâàíü. Àëå Òå-
òÿíà Òó÷àê íå äàº ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³, 
çà ñê³ëüêè óðîê³â ìîæíà íàâ÷è-
òèñÿ ãàðíî ãðàòè. Çà ¿¿ ñëîâàìè, 
âñå çàëåæèòü â³ä çä³áíîñòåé ó÷íÿ.

— Äåÿê³ ðîêàìè áàãàòî òðå-
íóþòüñÿ, àëå í³÷îãî îñîáëèâîãî 
íå äîñÿãàþòü. Çðîçóì³ëî, íà îä-
íîìó òàëàíò³ áåç íàïîëåãëèâèõ 
òðåíóâàíü äî âåðøèíè íå ä³éäåø. 
×åìï³îíè çàéìàþòüñÿ ùîäíÿ 
ïî 5–6 ãîäèí, — êàæå ïàí³ Òó÷àê.

СЕНЬЙОРИ ВИГРАЛИ 
ЧЕМПІОНАТ КРАЇНИ

Íèí³ Òåòÿíà (ðàçîì ³ç ïðå-
çèäåíòîì îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ñïîðòèâíîãî á³ëüÿðäó Àíàòîë³ºì 
Ìåíþêîì) îï³êóºòüñÿ ðîçâèòêîì 
ñâîãî âèäó ñïîðòó íà Â³ííè÷÷èí³.

— Ìè ïðîâîäèìî ó Â³ííèö³ 
÷åìï³îíàòè îáëàñò³, êîìåðö³é-
í³ çìàãàííÿ, íàâ³òü ÷åìï³îíàòè 
Óêðà¿íè. Íîâèé ñïîðòèâíèé 
ñåçîí ñòàðòóº íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ. 
Òîä³ â êëóá³ «Åë³ò-ïðîô³» ïðî-
âåäåìî êîìåðö³éíèé òóðí³ð ñåðåä 
ñåíüéîð³â (âåòåðàí³â â³êîì â³ä 

40 ðîê³â), — êàæå Òåòÿíà Òó÷àê.
Í à é â è ù è ì  ä î ñ ÿ ã í å í -

íÿì â³ííèöüêèõ á³ëüÿðäèñò³â 
ó 2021 ðîö³ Òåòÿíà Òó÷àê íàçâà-
ëà âäàëèé âèñòóï íàøî¿ çá³ðíî¿ 
ñåíüéîð³â íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿-
íè. Âîíè çäîáóëè Êóáîê ³ ñòàëè 
êðàùîþ âåòåðàíñüêîþ êîìàíäîþ 
êðà¿íè çà ï³äñóìêàìè ðîêó.

ЗАРОБІТОК ЗА КОРДОНОМ
Òåòÿíà ïðîäîâæóº óñï³øíî 

ãðàòè íå ëèøå ñåðåä æ³íîê, à é 
ïðîòè ïðåäñòàâíèê³â ñèëüíî¿ ñòà-
ò³. Ïðèì³ðîì, âîíà ïîñ³äàëà äðóãå 
ì³ñöå íà âñåóêðà¿íñüêîìó òóðí³ð³ 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ó Òåðíîïîë³. Àëå 
íàéá³ëüø³ äîñÿãíåííÿ Òåòÿíè Òó-
÷àê — íà ñâ³òîâèõ ôîðóìàõ.

— ²ç íàïàðíèöåþ Àíàñòàñ³ºþ 
Êîâàëü÷óê ìè ÷îòèðè ðîêè ïî-
ñï³ëü ¿çäèëè íà ñâ³òîâ³ çìàãàííÿ, 
ðåãóëÿðíî çàéìàëè òàì ïðèçîâ³ 
ì³ñöÿ, — çãàäóº Òåòÿíà Òó÷àê.

Êëàñí³ á³ëüÿðäèñòè ìîæóòü çà-
ðîáëÿòè íà ì³æíàðîäíèõ îô³ö³é-
íèõ ÷åìï³îíàòàõ ³ êîìåðö³éíèõ 
ñòàðòàõ, à îñü ïðèçîâ³ íà çìàãàí-
íÿõ â Óêðà¿í³ ïîêè ùî íåâèñîê³.

Тетяна Тучак в більярді з 12 років. Тричі була срібною 
призеркою і одного разу бронзовою медалісткою чемпіонатів 
світу з російського більярду

РЕКЛАМА

505619505185
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НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ì³í³ñòð îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Â³êòîð 
Ëÿøêî ï³äïèñàâ 
íàêàç ïðî ââåäåí-

íÿ áóñòåðíî¿ äîçè âàêöèíè â³ä 
êîðîíàâ³ðóñó äëÿ óñ³õ äîðîñëèõ, 
õòî õî÷å âàêöèíóâàòèñÿ. Âñòó-
ïèëî ó ä³þ öå íîâîââåäåííÿ ç 
6 ñ³÷íÿ.

Çàðàç ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ çàêëèêàþòü óêðà¿íö³â 
ÿêíàéøâèäøå âàêöèíóâàòèñÿ 
òðåòüîþ äîçîþ. ßê ÷èòàºìî 
íà ñàéò³ ÌÎÇ: «Îïòèìàëü-
íèé òåðì³í ðåâàêöèíàö³¿: â³ä 
6 äî 9 ì³ñÿö³â ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ïîâíîãî êóðñó âàêöèíàö³¿ íåçà-
ëåæíî â³ä òîãî, ÿêîþ âàêöèíîþ 
ùåïèëàñÿ ëþäèíà».

Äëÿ ÷îãî ðîáèòè áóñòåðíó 
äîçó? Äëÿ òîãî, ùîá çàõèñòè-
òè ñåáå â³ä êîðîíàâ³ðóñó, àäæå 
åôåêòèâí³ñòü âàêöèíè ç ÷àñîì 
çìåíøóºòüñÿ, ÿê çàçíà÷àþòü 
ó ÌÎÇ. À òàêîæ ¿¿ åôåêòèâí³ñòü 
ìåíøà ç³ øòàìîì «Îì³êðîí».

Íàòîì³ñòü ââåäåííÿ áóñòåðíî¿ 
äîçè íàáëèæàº åôåêòèâí³ñòü 
âàêöèí äî 90% ó ïîïåðåäæåíí³ 
òÿæêèõ ïåðåá³ã³â õâîðîáè, êîëè 
âàì ïîòð³áíà ãîñï³òàë³çàö³ÿ.

×è âæå ìîæíà âàêöèíóâàòèñÿ 
áóñòåðíîþ äîçîþ ó Â³ííèö³? Ìè 

ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç çàñòóïíèöåþ 
äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Òåòÿíîþ Áîí-
äàðåíêî. Ñàìå âîíà êóðóº ðîáî-
òó Öåíòð³â ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿ 
ó íàøîìó ì³ñò³ òà îáëàñò³.

— Ó Â³ííèö³ áóñòåðíà âàêöè-
íàö³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ùå â ãðóäí³, 
êîëè ÌÎÇ äîçâîëèëî ðîáèòè 
áóñòåðíó äîçó ìåäè÷íèì ïðà-
ö³âíèêàì, çãîäîì äëÿ ë³òí³õ 
ëþäåé, — êàæå Òåòÿíà Áîíäàðåí-
êî. — Íèí³, êîëè Ì³í³ñòåðñòâî 
äîçâîëèëî áóñòåðíó äîçó äëÿ âñ³õ 
ñòàðøèõ 18 ðîê³â, ìè âàêöèíóºìî 
âñ³õ îõî÷èõ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
ëèøå, ùîá ïðîéøëî íå ìåíøå 
øåñòè ì³ñÿö³â ï³ñëÿ äðóãî¿ äîçè. 
Ïðîöåäóðà òàêà æ ñàìà, ÿê ç ïåð-
øèìè äâîìà äîçàìè.

Òîáòî, âàì ïîòð³áíî çàïèñà-
òèñÿ äî íàéáëèæ÷îãî öåíòðó 
âàêöèíàö³¿ àáî æ çâåðíóòèñÿ 
äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. À ò³ 
â³ííè÷àíè, ÿê³ íå ìîæóòü ñàìî-
ñò³éíî ä³éòè äî ïóíêòó âàêöèíà-
ö³¿, ìîæóòü âèêëèêàòè ìîá³ëüíó 
áðèãàäó äîäîìó.

ßê ïîÿñíþº ôàõ³â÷èíÿ, ð³øåí-
íÿ ïðî ââåäåííÿ áóñòåðíî¿ äîçè 
ïðèéíÿëè íà îñíîâ³ çàêîðäîí-
íèõ òà óêðà¿íñüêèõ ó òîìó ÷èñë³ 
äîñë³äæåíü. Îñòàíí³ ïîêàçóþòü, 
ùî ÷åðåç 5–6 ì³ñÿö³â ï³ñëÿ äðó-
ãî¿ äîçè íàïðóãà ³ìóí³òåòó çíè-

ÇÄÎÐÎÂ’ß

ЯК ОТРИМАТИ ТРЕТЮ 
ДОЗУ ВАКЦИНИ ПРОТИ COVID?
Вакцинація  Чи можна вже 
зараз записатися на третю дозу 
у вінницькій поліклініці або центрі 
масової вакцинації? Яка вакцина для 
цього найкраща? Що буде написано 
в сертифікаті? Знаходимо відповіді 
на всі ці питання

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

504800

РЕКЛАМА

æóºòüñÿ. Äëÿ òîãî, ùîá éîãî 
ï³äòðèìàòè ùå íà ïåâíèé ïðî-
ì³æîê ÷àñó ³ çá³ëüøèòè çàõèñò 
â³ä óñêëàäíåíü, òðåáà çðîáèòè 
áóñòåðíó äîçó.

— Áóñòåðíó äîçó ðåêîìåíäó-
ºòüñÿ ââåñòè ìÐÍÊ-âàêöèíàìè 
(Pfizer àáî Moderna), íåçàëåæ-
íî â³ä òîãî, ÿê³ ïåðø³ äâ³ âàê-
öèíè, — ãîâîðèòü ñïåö³àë³ñò-
êà. — Íà Â³ííè÷÷èí³ áóñòåðíó 
äîçó óæå îòðèìàëè 790 â³ííè-
÷àí.

Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Áîíäàðåí-
êî, ó Â³ííèö³ º ó íàÿâíîñò³ âñ³ 
âàêöèíè, îêð³ì AstraZeneca.

Ñõåìè ïîºäíàííÿ âàêöèí 
òàê³ æ ñàì³, ÿê ³ ì³æ ïåðøîþ 
òà äðóãîþ äîçàìè.

Íåùîäàâíî ö³ ñõåìè çì³-
íèëè, òîæ òåïåð CoronaVac 
ìîæíà ïîºäíóâàòè ç âåêòîð-
íèìè (AstraZeneca) òà ìÐÍÊ-
âàêöèíàìè (Moderna àáî 
Comirnaty â³ä Pfizer-BioNTech). 
À ï³ñëÿ Moderna àáî Pfizer òåïåð 
ìîæíà çàñòîñîâóâàòè âàêöèíó 
AstraZeneca.
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Вінничани можуть записатися на бустерну дозу у свого 
сімейного лікаря. Або ж прийти до найближчого центру 
масової вакцинації

Ми переглянули коментарі людей 
під дописом про нововведення 
на сторінці МОЗ, та зібрали для 
вас відповіді на всі найпоширеніші 
запитання.
Існує ще додаткова доза вак-
цини. Що це таке?
Додаткова доза це НЕ бустерна. 
Додаткова доза необхідна лише 
тим людям, чия імунна система 
могла не сформувати належний 
захист після двох доз вакцини 
проти COVID-19. Тобто, людям 
з онкологією, ВІЛ-позитивним 
статусом, після трансплантації 
органів тощо.
Скільки в Україні вакцинува-

лися принаймні однією дозою?
За рік, що минув, в нашій країні 
зробили майже 28,5 мільйона 
щеплень. З них одну дозу отри-
мали понад 14,7 мільйона, а це 
47% дорослого населення.
Який буде ковід-сертифікат?
Як дізнаємося в МОЗ, COVID-
сертифікат для щеплених бустер-
ною дозою з’явиться наприкінці 
січня. Генерація сертифікату буде 
така ж, як і після першої чи другої 
дози.
«Єдиною відмінністю є термін 
дії нового документа — він буде 
чинним 270 днів, рахуючи від 
дати останнього щеплення про-

ти COVID-19», — читаємо в МОЗ.
Бустерна доза відкриє більше 
дверей для подорожей?
Так, насамперед через те, що у вас 
буде продовжений термін дії сер-
тифікату. Крім того, якщо, до при-
кладу, ви вакцинувалися двома 
дозами CoronaVac, а бустерну 
зробите мРНК-вакцину, то більше 
країн будуть вам відкриті для в’їзду. 
Адже з CoronaVac доволі малий 
перелік країн, куди можна поїхати.
Чи треба мати бустер для від-
відування театрів, проїзду 
в потягах тощо?
Наразі в МОЗ не оголошували про 
такі зміни.

Відповіді на поширені питання

505510
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ç ô³íàíñóâàííÿì ïðîåêòó, à ìîæå 
ÿ ïîìèëÿþñÿ.

ПІЧ РОЗЖАРЮЮТЬ ДО ТИСЯЧІ 
ГРАДУСІВ

Ïðîøó Äìèòðà ðîçïîâ³ñòè äå-
òàëüí³øå, ùî ÿâëÿº ñîáîþ âîã-
íÿíà ñêóëüïòóðà.

Ðîáèòüñÿ ï³÷ ç âîãíåòðèâêî¿ 
öåãëè, íàä íåþ ñïîðóäæóþòü 
êàðêàñ ç ìàòåð³àëó, ùî òðèìàº 
òåïëî âñåðåäèí³. Äî ðå÷³, çîâí³ 
äî òàêîãî ìàòåð³àëó ìîæíà òîð-
êàòèñÿ ðóêîþ, ïåêòè íå áóäå, áî 
âñå òåïëî âñåðåäèí³.

Ðîçïàëþþòü ï³÷ äðîâàìè. Íàé-
êðàùå ðîáèòè öå äðîâàìè ç ãðàáà. 
Âñòàâëÿþòü òåíè, ç äîïîìîãîþ 
ÿêèõ âèçíà÷àþòü òåìïåðàòóðó 
âñåðåäèí³.

— Âñå öå íå ìîÿ ðîáîòà, ï³÷ 
áóäå ðîáèòè íàø ³íæåíåð ç ìàé-
ñòðàìè, — êàæå Äìèòðî. — Ìîÿ 
ñïðàâà ñêóëüïòóðà.

Âèãîòîâëÿòèìå ¿¿ ç êåðàì³÷-
íî¿ ìàñè íà îñíîâ³ øàìîòó, öå 
ñïåö³àëüíà ãëèíà. Óòî÷íþº, ùî 
êóïóþòü ¿¿ ó Ñëîâ’ÿíñüêó íà Äî-
íå÷÷èí³. Ñàìå òàì íàéêðàùèé 
ìàòåð³àë äëÿ âèãîòîâëåííÿ òàêî¿ 
ñêóëüïòóðè.

Ñêóëüïòóðó ïîì³ùàþòü ó ï³÷, 
çàêðèâàþòü ¿¿ ³ ðîçâîäÿòü âî-
ãîíü. Äîâîäÿòü òåìïåðàòóðó 
äî 1000 ãðàäóñ³â. Äî ðå÷³, òåì-
ïåðàòóðà ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ. 
ßêùî ïîâ³òðÿ íàãð³ºòüñÿ ïîíàä 
òèñÿ÷ó ãðàäóñ³â, ãëèíà ïî÷íå 

«Îêð³ì âîãíÿíîãî øîó, 
ìè ùå îòðèìóºìî 
ñêóëüïòóðó. Âîãíÿíà 
âîíà íå ëèøå òîìó, 
ùî çàãàðòîâóºìî 
«æèâèì» âîãíåì»

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïðî êîíêóðñ 
Äåðæàâíîãî àãåíò-
ñòâà ç ïèòàíü ìèñ-
òåöòâ òà ìèñòåöüêî¿ 

îñâ³òè ä³çíàâñÿ êåð³âíèê Òóëü÷èí-
ñüêî¿ ÃÎ «ÊåðàìÀðòÌ³ñòî» Ðîìàí 
Ãðèìàëþê. Êàæå, ³íôîðìàö³ÿ ïî-
òðàïèëà éîìó íà î÷³ âèïàäêîâî. 
Çàïðîïîíóâàâ âçÿòè ó÷àñòü ó íüî-
ìó òàëàíîâèòîìó êåðàì³ñòó Äìè-
òðó Ðèæîìó. Îáèäâà ïðàöþþòü 
ó Òóëü÷èíñüêîìó ôàõîâîìó êîëå-
äæ³ êóëüòóðè. Ïàí Äìèòðî ãîòóâàâ 
ïîäàííÿ, à ïàðòíåðàìè ïðîåêòó 
ñòàëè ÃÎ «ÊåðàìÀðòÌ³ñòî» ³ êî-
ëåäæ. Íàÿâí³ñòü ïàðòíåð³â áóëà 
îáóìîâëåíà óìîâàìè êîíêóðñó.

Çà ñëîâàìè Ðîìàíà Ãðèìàëþêà, 
âîãíÿíà ñêóëüïòóðà, öå ñâîºð³äíà 
ãðàíü ìèñòåöòâà. Âîíà ñóòòºâî 
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè÷íèõ íàì 
ï³ðîòåõí³÷íèõ ôåºðâåðê³â.

— Ìè íå âèêèäàºìî ãðîø³ 
íà â³òåð, ÿê öå ðîáëÿòü ï³ðî-
òåõí³êè, à îòðèìóºìî ³íøèé 
ðåçóëüòàò, — ðîçïîâ³â êåð³âíèê 
Òóëü÷èíñüêî¿ ÃÎ «ÊåðàìÀðòÌ³ñ-
òî» Ðîìàí Ãðèìàëþê. — Îêð³ì 
âîãíÿíîãî øîó, ìè ùå îòðèìóºìî 
ñêóëüïòóðó. Âîãíÿíîþ ¿¿ íàçèâà-
þòü íå ëèøå òîìó, ùî çàãàðòîâóº-
ìî «æèâèì» âîãíåì. Âîíà é íàäà-
ë³ ñâ³òèòüñÿ. Ïðè ¿¿ âèãîòîâëåíí³ 
ìèòåöü çàëèøàº ó ïåâíèõ ì³ñöÿõ 
îòâîðè. Íàäàë³ âñòàíîâëþºòüñÿ 
ï³äñâ³òêà ³ â òåìíó ïîðó äîáè òàêà 
ñêóëüïòóðà âèð³çíÿºòüñÿ ç-ïîì³æ 
³íøèõ àíàëîã³÷íèõ âèðîá³â òèì, 
ùî âèïðîì³íþº ñâ³òëî.

МАЮ УЖЕ 28 ЕСКІЗІВ…
Äìèòðî Ðèæèé — ïðîôåñ³é-

íèé õóäîæíèê-êåðàì³ñò, âèïóñ-
êíèê Ëüâ³âñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ. Éîãî áàòüêî 
Âàñèëü ³ ìàòè Íàòàë³ÿ òàêîæ 

ïðîôåñ³éí³ ìèòö³, ¿õíÿ òâîð÷³ñòü 
ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç êåðàì³êîþ, ìà-
ëþâàííÿì.

Ç ìèñòåöòâîì âîãíÿíî¿ ñêóëü-
ïòóðè Äìèòðî îçíàéîìèâñÿ 
ó Çàïîð³çüêîìó êðà¿ íà îäíîìó 
ç ìèñòåöüêèõ ç³áðàíü. ¯çäèâ ðà-
çîì ç áàòüêîì. Êàæå, çà÷èíàòåëåì 
öüîãî âèäó ìèñòåöòâà íàçèâàþòü 
ó íàñ çàñëóæåíîãî õóäîæíèêà 
Óêðà¿íè Â’ÿ÷åñëàâà Â³íüêîâñüêî-
ãî, öå ìèòåöü ç Óæãîðîäà.

— Ó Çàïîð³ææ³ º â³äîìèé õó-
äîæíèê Îëåêñàíäð Æîëóäü, â³í 
ä³ëèâñÿ ç³ ìíîþ ìèñòåöòâîì 
âîãíÿíî¿ ñêóëüïòóðè, — ðîçïî-
â³äàº ïàí Äìèòðî. — Íàéá³ëüøå 
ïîäðîáèöü ä³çíàâñÿ â³ä áàòüêà. 
Òîìó â³äãóêíóâñÿ íà ïðîïîçè-
ö³þ êåð³âíèêà íàøî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«ÊåðàìÀðòÌ³ñòî» Ðîìàíà Ãðè-
ìàëþêà äîëó÷èòèñÿ äî ïðîåêòó.

Äìèòðî ç³çíàºòüñÿ, ùî íå äóæå 
ò³øèâ ñåáå íàä³ºþ, ùî ¿õí³é çà-
äóì âîãíÿíîãî «Ùåäðèêà» ï³ä-
òðèìàþòü ó Êèºâ³. Ïîìèëèâñÿ 
ìèòåöü. Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî 
ðîêó éîìó çàòåëåôîíóâàëè ³ ïî-
â³äîìèëè, ùî ïðîåêò ñòàâ îäíèì 
ç ïåðåìîæö³â ³ éîãî âèêîíàííÿ 
ïðîô³íàíñóº äåðæàâà. Ï³ñëÿ òîãî 
äçâ³íêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïåðåìîãó 
ç’ÿâèëàñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ Äåðæàâ-
íîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü ìèñòåöòâ 
òà ìèñòåöüêî¿ îñâ³òè. Ìèòöþ çà-
õîò³ëîñÿ âäîñêîíàëèòè ïðîåêò. 
Êàæå, íèí³ ìàº âæå 28 åñê³ç³â.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ïîêè ùî íà ÿêîìóñü êîíêðåò-
íîìó íå çóïèíèâ ñâ³é âèá³ð. Áóäå 
ïðàöþâàòè äàë³.

— Êîëè íàäàäóòü êîøòè, ïîêè 
íå â³äîìî, ç öüîãî ïðèâîäó í³-
÷îãî íå ãîâîðèëè, — ðîçïîâ³äàº 
Äìèòðî. — Ïðîåêò íå ç äåøåâèõ. 
Ïî÷èíàòè çà âëàñí³ ãðîø³ íå ìàþ 
ìîæëèâîñò³. Çàçâè÷àé ó íàñ äåð-
æàâà äàº îá³öÿí³ ãðîø³ íàïðè-
ê³íö³ ðîêó. Ìîæëèâî, òàê áóäå ³ 

«МИ НЕ ВИКИДАЄМО ГРОШІ НА 
ВІТЕР, ЯК РОБЛЯТЬ ПІРОТЕХНІКИ» 
Проекти  Грант на виконання 
мистецького проекту «Випалення вогняної 
скульптури «Щедрик» виграв молодий 
кераміст з Тульчина Дмитро Рижий. Що 
являє собою вогняна скульптура? Як і коли 
це відбуватиметься? Де можна побачити?

ïëàâèòèñÿ ³ ñòå÷å, ÿê â³ñê. Ïðè 
íèæ÷³é òåìïåðàòóð³ ñêóëüïòóðà 
íå çàô³êñóº âñ³ ñâî¿ äåòàë³.

— Âîãíÿíà ñêóëüïòóðà ìàº ñâîþ 
îñîáëèâ³ñòü, — ïðîäîâæóº Äìè-
òðî Ðèæèé. — Ó í³é ìàéñòåð çà-
ëèøàº îòâîðè. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
óñ³õ ðîá³ò âñåðåäèíó âñòàâëÿþòü 
ï³äñâ³òêó ³ âíî÷³ òàêà ñêóëüïòóðà 
ñâ³òèòüñÿ. Öèì âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä ³íøèõ àíàëîã³÷íèõ âèðîá³â.

Ïðîøó ñï³âðîçìîâíèêà ðîçïî-
â³ñòè, ÿêèé âèãëÿä ìàòèìå éîãî 
ìàéáóòíÿ ñêóëüïòóðà. Ïàí Äìè-
òðî ïîâòîðþº, ùî ùå íå çðîáèâ 
îñòàòî÷íèé âèá³ð. Ïî-äðóãå, âñÿ 
ô³øêà, çà éîãî ñëîâàìè, ó ñþðï-
ðèç³. Òîáòî, ãëÿäà÷³ ìàþòü ïî-
áà÷èòè óæå ãîòîâèé âèð³á.

Çðåøòîþ, ïðî ñâ³é çàäóì ìè-
òåöü ñêàçàâ óçàãàëüíåíî: ïîºäíàº 
åëåìåíòè òâîðó «Ùåäðèê» ç ïî-
ñòàòòþ éîãî àâòîðà. Äîäàâ, ùî 
âèñîòà ñêóëüïòóðè ñòàíîâèòèìå 
ïðèáëèçíî äâà ìåòðè.

— Â ÷îìó æ øîó? — çàïèòóþ 
ìèòöÿ.

— Ïðîöåñ âèïàëþâàííÿ òðèâà-
ëèé ó ÷àñ³, — êàæå â³í. — Íà öå 
âèòðà÷àºòüñÿ íå ìåíøå ÷îòèðüîõ 
ãîäèí. Òîä³ êàðêàñ çí³ìàºòüñÿ, 
ðîç³ãð³òà ìàñà ñêóëüïòóðè ïî-
ñèïàºòüñÿ äð³áíîþ òèðñîþ, 
â ðåçóëüòàò³ ÷îãî âå÷³ðíº íåáî 
«ðîçôàðáîâóþòü» òèñÿ÷³ âîãíè-
ê³â. Çàðàäè öüîãî ìîìåíòó ãëÿäà-
÷³ çáèðàþòüñÿ, ùîá çàô³êñóâàòè 
éîãî íà ñâî¿ òåëåôîíè.

МАЄМО «АНГЕЛА» І «ЛАДУ»
Âîãíÿíà ñêóëüïòóðà «Ùåäðèê» 

áóäå òðåòüîþ, äî âèãîòîâëåííÿ 
ÿêî¿ äîëó÷àâñÿ Äìèòðî Ðèæèé.

Ïðî öå ðîçïîâ³â êåð³âíèê ÃÎ 
«ÊåðàìÀðòÌ³ñòî» Ðîìàí Ãðè-
ìàëþê.

— Ïåðøîþ òàêîþ ñêóëüïòóðîþ 
ñòàëî çîáðàæåííÿ Àíãåëà, — êàæå 

ïàí Ðîìàí. — Ïîêàçàëè ¿¿ ó âå-
ðåñí³ íà äåíü Òóëü÷èíà. Äìèòðî 
ðîáèâ ¿¿ ðàçîì ç³ ñâî¿ì áàòüêîì 
Âàñèëåì. Íèí³ âîíà çíàõîäèòü-
ñÿ íà òåðèòîð³¿ öåíòðó ñîö³àëüíî 
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé 
òà ìîëîä³ «Ïðîì³íü íàä³¿».

Âèïàëþâàëè ñêóëüïòóðó 
íà ïëîù³ á³ëÿ òîðãîâåëüíîãî 
öåíòðó «ªâðîïåéñüêèé».

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
õâèëþâàëèñÿ, ÷è âèñòà÷èòü çà-
ãîòîâëåíèõ äðîâ. Áî æ öå áóëà 
ïåðøà ñïðîáà.

— Äóìàëîñÿ, ¿õ ïîòð³áíî áóäå 
áàãàòî, — ïðîäîâæóº ïàí Ðî-
ìàí. — Íàñïðàâä³ ðîç³ãð³òè ï³÷ 
âäàëîñÿ äåê³ëüêîìà îáåðåìêàìè 
ãðàáîâèõ ïîë³í. Ùîïðàâäà, âîíè 
áóëè ñóõ³, ïîðóáàí³.

Ñêóëüïòóðó áîãèí³ êîõàííÿ 
Ëàäè çðîáèëè íà ïðîõàííÿ êî-
ëèøíüîãî êåð³âíèêà ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà «Áóøà» 
Îëåêñàíäðà Ï³ðíÿêà. Íàä íåþ 
Äìèòðî ïðàöþâàâ ðàçîì ç áàòü-
êîì Âàñèëåì ³ ìàìîþ Íàòàë³ºþ. 
Âèãîòîâëÿëè ¿¿ ó äîìàøí³é ìàé-
ñòåðí³ â Ëàäèæèí³. Ïîò³ì òðàí-
ñïîðòîì äîñòàâëÿëè â Áóøó.

Ñàìå òàì, íà òåðèòîð³¿ çàïî-
â³äíèêà, âîíà íèí³ çíàõîäèòüñÿ.

ßê ó Òóëü÷èí³, òàê ³ â Áóø³, 
ïîêè ï³÷ ïàëèëàñÿ ³ ñêóëüïòó-
ðè ãàðòóâàëè âîãíåì, äëÿ ãîñòåé 
âëàøòîâóâàëè ä³éñòâà ç íîìåðàìè 
õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³.

Òàê áóäå ³ ï³ä ÷àñ âèïàëþâàííÿ 
ñêóëüïòóðè «Ùåäðèê».

— Ï³ñëÿ âèïàëþâàííÿ ñêóëü-
ïòóðó «Ùåäðèê» ïëàíóºìî âñòà-
íîâèòè á³ëÿ íàøîãî êîëåäæó 
ìèñòåöòâ, — ãîâîðèòü Ðîìàí Ãðè-
ìàëþê. — Äóìàþ, ì³ñüêà âëàäà, ¿¿ 
ãîëîâà ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâëÿòü-
ñÿ äî íàøîãî ïðîõàííÿ. Òàêèì 
÷èíîì ïðîäîâæèìî àðò-êâàðòàë 
«Ëåîíòîâè÷».

Художник-кераміст Дмитро Рижий. Він першим в області виготовив дві вогняні скульптури — 
«Ангела» і «Лади». Допомагали в роботі батько Василь та мати Наталія

Тульчинці першими на теренах 
області показали нам ще одну 
грань мистецтва — вогняної 
скульптури. Ніхто, крім них, ще 
не робив такого.
Запитую у Романа Грималюка, 
коли можна буде побачити вог-
няне шоу «Щедрик»?
— Було б добре це зробити 

на черговий День нашого міста, — 
каже він. — Подарувати містянам 
елементи незвичного шоу. Тради-
ційно це відбувається у вересні. 
Все залежатиме від часу виділен-
ня коштів виграного нами гранту.
Якщо гроші надійдуть наприкін-
ці року, тоді будемо планувати 
на новорічно-різдвяні свята.

Коли можна буде побачити вогняне шоу?
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ТЕАТР
ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія
25.01, поч. о 19.00

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

Ідіот
Міражі з одним антрактом
27.01, поч. о 18.30

Потрібен брехун
Комедія
28.01, поч. о 18.30

Гамлет
Story of revenge
29.01, поч. о 18.30 

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

Веселе мишеня
Пригодницька казка
22.01, поч. об 11.00 та 13.00

Мишка та рожева стрічка
Казка-гра. 23.01, поч. об 11.00 та 13.00
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Іво Бобул 13 лютого з концертом 
«Найкраще – Золоті шлягери»
Напередодні Дня закоханих артист, унікальний 
тембр якого не сплутаєш із жодним іншим, запрошує 
у світ Її Величності Пісні! 13 лютого о 20.00 у Будинку 
офіцерів на концерті «Найкраще – Золоті шлягери» 
Іво Бобул заспіває всі найгарніші золоті хіти естради: 
«А липи цвітуть», «Душі криниця», «Місячне колесо», 
«Берег любові», «Якщо любиш – кохай», «Одна-єди-
на». Щирий і справжній! Іво Бобул уже понад чверть 
століття залишається улюбленцем жінок і зачаровує 
атмосферою романтики. Йому аплодували глядачі 
більше 20 країн світу! Квитки – від 230 грн. У онлайн 
можна розрахуватися коштами «єПідтримка». 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», 
театру, Будинку офіцерів, філармонії, «Універмагу». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

Комедія «Граємо у 
дурня» із зірковими 
акторами
22 лютого о 20.00 у театрі 
ім. Садовського море 
задоволення всім подарує 
прем’єра легендарної ко-
медії «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 розрахува-
тися 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 легендарно-
го 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.

Вистава для дорослих «Коханці» 
14 лютого. Вперше у Вінниці!
Це буде найкращий подарунок для вас і ваших коха-
них! У День святого Валентина, 14 лютого, о 20.00 у 
театрі ім. Садовського вперше у Вінниці легендарна 
вистава «Коханці» Харківського театру для дорослих. 
Історія запаморочливої любові за оповіданням Чехова 
«Дама з собачкою». Пристрасть і нерозсудливість чи 
кохання з першого погляду? Ризикнути всім заради 
справжнього, всупереч усім правилам і сенсам… Су-
часна вистава, що вразить усіх! Квитки – від 150 грн. 
У онлайн можна розрахуватися коштами «єПідтрим-
ка». Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, «Магі-
гранду», «Універмагу», Будинку офіцерів, філармонії, 
«Мобі Дік», магазинах «Rockn-Roll» (ТРЦ «Квартал») 
і «Aladdin» (у ТЦ «Plaza Park» і ТЦ «Barbara»). Безко-
штовна доставка квитків: (093)101 00 63

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

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

Арсен Мірзоян 26 
березня у Вінниці
Це буде прекрасно, щиро 
і сильно – аж до мурашок! 
26 березня о 20.00 у Бу-
динку офіцерів один з най-
харизматичніших співаків 
Арсен Мірзоян предста-

вить нову концертну програму до 10-річчя на сцені. 
Почуємо всі улюблені пісні та нові хіти. Готуйтеся до 
двох годин насолоди, прем’єр і спогадів, справжньої 
чоловічої лірики і потужної енергетики. Квитки – від 
230 грн. У онлайн можете розрахуватися коштами 
«єПідтримка»! Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», «Універма-
гу», «Мобі Дік», магазинах «Rock-n-Roll» та «Aladdin». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Кінгс Мен
Пригоди. 19.01, поч. о 9.20, 10.20, 12.00, 13.00, 
15.40, 17.40, 18.20, 21.00, 22.00, 23.30
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

Мій вовк
Драма. 19.01, поч. о 12.50, 14.50, 16.50
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

Крик
Трилер. 19.01, поч. о 10.00, 12.20, 14.40, 18.50, 
20.00, 21.10
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

Кохання як бестселер
Комедія. 19.01, поч. о 13.30, 19.10
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

Помста землі
Екшн. 19.01, поч. о 22.10
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

Матриця: Воскресіння
Екшн. 19.01, поч. о 10.30
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

Код 355
Трилер. 19.01, поч. о 14.40, 17.10, 19.40
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

Співай 2
Анімація. 19.01, поч. о 10.10, 14.40
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

Король Річард: виховуючи чемпіонок
Драма. 19.01, поч. о 10.00, 21.20
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050
 
Великий червоний пес Кліффорд
Пригоди. 19.01, поч. о 12.30, 15.40, 17.00, 19.50
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

Три горішки для Попелюшки
Фентезі. 19.01, поч. о 17.50
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

Зірки за обміном
Комедія. 19.01, поч. о 10.00
З 20.01 довідка за тел. (096)0035050

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

Зірки за обміном
Комедія. 19.01, поч. о 13.30
 
Співай 2
Анімація. 19.01, поч. об 11.30
20.01-26.01, поч. о 10.00

Мій вовк
Драма. 19.01, поч. о 10.00, 17.30
20.01-26.01, поч. о 12.00, 13.30

Кінгс Мен
Пригоди. 19.01, поч. о 15.10, 19.20
20.01-26.01, поч. о 15.00, 19.30

Стоп земля
Мелодрама. 20.01-26.01, поч. о 17.20

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

КІНО

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

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

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

РОЗВАГИ
Зимова ковзанка і гірка у 
центральному парку
До 23 січня в Центральному парку працює від-
крита ковзанка просто неба та льодова гірка для 
катання.
Спробувати цьогорічну розвагу у парку може ко-
жен бажаючий. Для дітей обмежень теж немає, так 
як дитина може прокататись з дорослим на руках.
Вартість спусків з льодової гірки: 1 спуск - 50 
грн, 2 спуски - 90 грн, 3 спуски - 130 грн, 5 
спусків - 200 грн
Окрім льодової гірки у парку працює і ковзанка. 
Ціни на катання: 90 грн за годину (у будні), та 110 
грн за годину (у вихідні). Дітям до 7 років безко-
штовно у супроводі дорослих. 
Ковзанка та гірки працюватимуть з 10.00 до 22.00.

КОНЦЕРТИ
AX, MOZ-ART!
24 січня для всіх вінничан продовжується проєкт 
«Вечори з «Аркатою». Обласна філармонія запро-
шує вас на незабутній концерт «AX, MOZ-ART!». 
Академічний камерний оркестр «Арката», заслу-
жена артистка України Наталія Лановенко (сопра-
но) та Йосип Машталяр (баритон) презентують 
найяскравіші твори Вольфганга Амадея Моцарта. 
До сьогодні композитор вважається одним із 
найгеніальніших музикантів в історії людства. За 
своє коротке життя Моцарт написав понад 600 
творів, більшість з яких стали вершиною класич-
ної епохи за чистотою мелодії та форми.
Початок о 18.30, вартість квитків 80-120 грн.
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UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Вiдтiнки України 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
02.25, 05.20 Новини 
07.05 Д/с “Дика планета” 
07.30 Лекцiї TEDxKyiv 
07.45, 03.00 Невiдомi Карпати 
08.05, 03.35, 05.15 Тиждень на 
Суспiльному 
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя 
на смак” 
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, 01.45 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.30, 00.25, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Хорея 
Козацька 
16.30, 19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
21.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 Перша шпальта 

1+1 

05.35, 09.25, 10.20 “Життя 
вiдомих людей” 
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 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Мiняю жiнку” 
17.10 Т/с “Крила кохання” l  
20.35 Х/ф “Мiцний горiшок - 
1” s  
23.10 Х/ф “Перевiзник” s  
01.05, 03.00 Х/ф “Iноземець” s  

IНТЕР 

05.15, 22.00 “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, 03.20 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Колишнi” l  
14.10, 15.05 “Вещдок” 
16.05 “Жди меня. Україна” 
17.40 “Новини” 
20.00, 02.50 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Провiнцiал” s  
23.50 Х/ф “Пiдозри мiстера 
Вiчера” s  

ICTV 

05.25 Еврика! 
05.30 Служба розшуку дiтей 
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 13.20 Х/ф “Володар 
бурi” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
13.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 
2” s  
14.25, 16.15, 21.25 Т/с “Пес” s  
17.30 Т/с “Коп з минулого” s  
20.20, 01.45 Прихована 
небезпека 
21.05 Факти. Вечiр 
22.45 Свобода слова 
00.00 Х/ф “Вбити еюнтера” s  
02.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Мерлiн” 
11.10 Х/ф “Вiдпадний препод” s  
13.45 Х/ф “Вiдпадний препод 
3” s  
16.00, 20.00 “Хто зверху? 
Спецвипуски” l  
17.55 Т/с “Будиночок на щастя” 
22.00 Х/ф “Експат” s  
00.00 Х/ф “За подих вiд тебе” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.50 Т/с “Я заплачу завтра” l  
14.50, 15.30 Т/с “Виклик 2” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Надiя” s  
23.10, 02.00 Т/с “Ангелiна” l  

СТБ 

08.30, 11.50, 14.50, 20.15, 
22.50 Т/с “Папаньки” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
15.50, 18.05 Т/с “Слiд” s  
01.15 “Хата на тата” l  

НTН 

05.55 “Вартiсть життя” 
07.20 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд 
погонi” 
08.50 Х/ф “Акцiя” 
10.35 Т/с “Коломбо” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.55 
“Свiдок” 
13.00, 18.00, 03.25 
“Випадковий свiдок” 
14.00, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
23.00 Т/с “Ганнiбал” n  
00.45 Х/ф “Слiди апостолiв” s  

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв” 
10.35 Х/ф “Супернянь” s  
12.05 Х/ф “Супернянь 2” s  
14.05, 16.00, 02.30 Панянка-
селянка 
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 
20.00, 21.30 Одного разу в 
Одесi 
22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
23.00 Країна У 
00.00 Казки У Кiно 
01.00 Вечiрка 2 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.15, 09.15 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.20 Ранок на Суспiльному 
09.25, 21.00 Т/с “Комiсар Алекс” 
11.40 Край пригод 
12.00 Енеїда 
12.30 Невiдомi Карпати 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Голоси Донбасу 
13.20 Ок, я тобi поясню 
13.30 Пiщана казка 
13.35, 14.50 Веселi саморобки 
13.45 М/с “Пригоди Тайо” 
14.25 М/ф “Лежень “ 
14.35 М/ф “ Червона жаба” 
14.45 М/ф “Лiтачок Лiп “ 
15.05 Древо 
15.20 “Баба Єлька”. Експедицiя 
на пiч 
15.45 Недалечко 
16.00 Д/ф “Цидулки про гуцулiв” 
17.15 Новини (iз 
сурдоперекладом) (UA: 
ПЕРШИЙ) 
17.30 Радянський бруталiзм 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
20.00 Новини сусiдiв. 
Рiвненщина 
20.20 Д/с “Сильнi” 

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” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Вiдтiнки України 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l  
08.05, 00.20, 03.00 Тиждень на 
Суспiльному 
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя 
на смак” 
09.05 Т/с “Знедоленi” s  
10.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
11.00 Прозоро: про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.40, 00.05, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт 
16.30, 19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
21.55 Полюси 
23.00 Бiгус Iнфо 

1+1 

05.30, 09.25, 10.20, 03.45 
“Життя вiдомих людей” 
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 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Мiняю жiнку” 
17.10 Т/с “Крила кохання” l  
20.35 Х/ф “Мiцний горiшок - 
2” s  
22.55 Х/ф “Перевiзник - 2” s  

IНТЕР 

05.20, 22.00 “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 “Кохання не за 
розмiром” l  
14.30, 15.25 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
17.40 “Новини” 
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.50 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Провiнцiал” s  
23.50 Х/ф “Небезпечнi 
таємницi” s  
01.55 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” 

ICTV 

04.20 Еврика! 
04.25 Факти 
04.50, 20.20, 02.50 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Прихована небезпека 
11.30, 13.15 Х/ф “Морський 
пiхотинець-5: Поле бою” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.20, 22.45 Т/с 
“Нюхач” s  
16.35, 21.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Коп з минулого” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
00.45 Х/ф “Костянтин” n  
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.40 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.45 “Орел i решка” 
09.50 Т/с “Мерлiн” 
11.45 “Де логiка?” l  
13.50 Х/ф “Канiкули” s  
15.50 “Хто зверху? 
Спецвипуски” l  
17.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
20.05 “Хто зверху?” l  
22.15 Х/ф “Невразливий” s  

УКРАЇНА 

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

09.00 Зiрковий шлях 
11.00 Iсторiя одного злочину s  
14.50, 15.30, 17.00 Т/с “Виклик 
2” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Надiя” s  
23.10, 02.00 Т/с “Ангелiна” l  

СТБ 

07.10 Т/с “Комiсар Рекс” 
09.05, 11.50 “Битва 
екстрасенсiв” s  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
13.30, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.55, 18.05 Т/с “Слiд” s  
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l  

НTН 

06.20 “Вартiсть життя” 
07.50, 13.00, 18.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Людина в зеленому 
кiмоно” 
10.25 Т/с “Коломбо” s  
14.00, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
23.00 Т/с “Ганнiбал” n  
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Дiвчинка з 
сiрниками” 
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Уяви собi” 
12.45 4 весiлля 
14.00, 16.00, 02.30 Панянка-
селянка 
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 
20.00, 21.30 Одного разу в 
Одесi 
23.00 Країна У 
00.00 Казки У Кiно 
01.00 Вечiрка 2 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.15, 09.15, 17.15 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.20 Ранок на Суспiльному 
09.25, 16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
11.40 Край пригод 
12.00 Енеїда 
12.30 Невiдомi Карпати 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Незвiдана Україна 
13.20 Ок, я тобi поясню 
13.30, 14.50 Веселi саморобки 
13.45 М/с “Пригоди Тайо” 
14.25 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.35 М/ф “Некмiтливий 
горобець” 
14.45 М/ф “Бегемот та сонце” 
15.05 Сковорода. Гастробайки 
15.20 Вiдтiнки України 
15.45 Вчитель 
16.00 Недалечко 
17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Новини сусiдiв. Крим 
20.20, 21.45 Д/с “Сильнi” 
21.00 Прозоро. Про актуальне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30 “Територiя рiшень” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Твiй навiгатор” 
11.10 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” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l  
08.05, 00.20 Тиждень на 
Суспiльному 
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя 
на смак” 
09.05 Т/с “Знедоленi” s  
10.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
11.00 Прозоро: про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.40, 00.05, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
16.30, 19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
21.55 Полюси 
23.00 Перша шпальта 

1+1 

05.30, 09.25, 10.20, 03.45 
“Життя вiдомих людей” 
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 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Мiняю жiнку” 
17.10 Т/с “Крила кохання” l  
20.35 Х/ф “Мiцний горiшок - 3: 
Вiдплата” s  
23.00 Х/ф “Мiцний горiшок - 
1” s  

IНТЕР 

05.15, 22.00 “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 “Осiнь у Нью-
Йорку” s  
14.35, 15.30 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
17.40 “Новини” 
18.05, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.45 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Провiнцiал” s  
23.50 Х/ф “Код Червоний” s  

ICTV 

04.25 Факти 
04.50, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.45, 13.15 Х/ф “Морський 
пiхотинець-6: Ближнiй бiй” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.20, 22.50 Т/с 
“Нюхач” s  
16.35, 21.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Коп з минулого” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 02.40 Секретний фронт 
00.40 Х/ф “Зрадник” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Мерлiн” 
10.40 “Де логiка?” l  
13.45 Х/ф “Вiйна з дiдусем” 
15.45, 20.05 “Хто зверху?” l  
17.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
22.15 Х/ф “Скло” s  
00.55 Х/ф “Астрал: Частина 2” n  
02.50 “Служба розшуку дiтей” 
02.55 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
11.00 Iсторiя одного злочину s  
14.50, 15.30 Т/с “Виклик 2” l  

20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Надiя” s  
23.10, 02.00 Т/с “Ангелiна” l  
01.30 Телемагазин 
02.45 Гучна справа 

СТБ 

06.00 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.55, 11.50 “Битва 
екстрасенсiв” s  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
13.20, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s  
20.05, 22.50 Т/с “Папаньки” l  

НTН 

06.25 “Вартiсть життя” 
07.50, 13.00, 18.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Загадка Ендхауза” 
11.00 Т/с “Коломбо” s  
14.00, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
23.00 Т/с “Ганнiбал” n  
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Диявол з трьома 
золотими волосинами” 
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Дев’ять життiв” 
12.45 4 весiлля 
14.00, 16.00, 01.20 Панянка-
селянка 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
19.00, 20.30 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
20.00, 21.30 Одного разу в 
Одесi 
23.00 Х/ф “Виннi зiрки” s  

UA:ВIННИЦЯ 

08.15, 09.15, 17.15 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.20 Ранок на Суспiльному 
09.25 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.40 Край пригод 
12.00 Енеїда 
12.30, 16.00 Невiдомi Карпати 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Незвiдана Україна 
13.20 Ок, я тобi поясню 
13.35, 14.50 Веселi саморобки 
13.45 М/с “Пригоди Тайо” 
14.25 М/ф “ Як Петрик П’яточкiн 
слоникiв рахував “ 
14.35 М/ф “Найсправжнiсiнька 
пригода” 
14.45 М/ф “Як козаки сiль 
купували” 
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
15.20 Вiдтiнки України 
15.45 Вчитель 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Умандрували: за 
Харковом 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Новини сусiдiв. 
Запорiжжя 
20.20 Д/с “Сильнi” 
21.00 Продам роботу. Дорого 
21.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем”ГАЧОК ДОБРОДIЇВ 
в соцмережах. Що це таке 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.10 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 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
17.35, 20.10 т/с 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l  
08.05, 00.20, 03.00 Тиждень на 
Суспiльному 
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя 
на смак” 
09.05 Т/с “Знедоленi” s  
10.10 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
11.00 Прозоро: про соцiальне 
12.00 Хвилина мовчання: День 
пам’ятi жертв Голокосту 
12.01, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Надiленi добром 
14.10, 15.20 Д/п “Ошукати 
Гiтлера” 
15.10, 21.40, 00.05, 02.45, 
05.45 Спорт 
16.20 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/ф “Звiт про 
Освенцим” s  
21.55 Полюси 

1+1 

05.35, 09.25, 10.20, 03.35 
“Життя вiдомих людей” 
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 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Мiняю жiнку” 
17.10 Т/с “Крила кохання” l  
20.35 Х/ф “Мiцний горiшок - 
4” s  
23.05 Х/ф “Мiцний горiшок - 
2” s  

IНТЕР 

05.15, 22.00 “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 “Один день” s  
14.35, 15.30 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
17.40 “Новини” 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.00 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Провiнцiал” s  
22.50 Д/п “Аушвиц. Инструкция 
по НЕприменению” 
23.45 Х/ф “Справа Колiнi” l  
02.05 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” 

ICTV 

06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
10.55, 13.15 Х/ф “Вежi-
близнюки” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.20, 22.50 Т/с 
“Нюхач” s  
16.25, 21.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Коп з минулого” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 02.30 Анти-зомбi 
00.40 Х/ф “Корупцiя” s  
03.15 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 Х/ф “Таємницi райських 
схилiв” l  
07.10 Х/ф “Дракон Пiта” 
09.10 Т/с “Мерлiн” 
12.10 Х/ф “Невразливий” s  
14.35 Х/ф “Скло” s  
17.00 Х/ф “Вогнеборцi” l  
19.55 Х/ф “Глибоководний 
горизонт” l  
22.00 Х/ф “Фантастична 
четвiрка” s  
00.00 Х/ф “Астрал: Частина 3” s  
01.55 “Вар’яти” l  
02.25 “Служба розшуку дiтей” 
02.30 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
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07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
11.00 Iсторiя одного злочину s  
14.50, 15.30 Т/с “Виклик 2” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Надiя” s  
23.10 Слiдами полiтичних 
канiкул 
23.50, 02.00 Т/с “Ангелiна” l  

СТБ 

09.05, 11.50 “Битва 
екстрасенсiв” s  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
13.30, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
16.00, 18.05 Т/с “Слiд” s  
20.15, 22.50 Т/с “Кольоротерапiя 
кохання” l  

НTН 

07.55, 13.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Один шанс iз тисячi” 
10.35 Т/с “Коломбо” s  
14.00, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
18.00 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
23.00 Т/с “Ганнiбал” n  
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.00 Х/ф “Виннi зiрки” s  
11.20 Х/ф “Ванiльне небо” s  
14.00, 00.00, 02.30 Панянка-
селянка 
17.00 М/ф “Епiк” 
19.00 Х/ф “День, коли Земля 
зупинилась” 
21.00 Х/ф “Той, що вижив” s  
01.00 Казки У Кiно 
01.30 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.15, 09.15 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.20 Ранок на Суспiльному 
09.25 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.45, 20.20, 21.45 За 
покликом с 
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
12.05, 17.30 Д/ф “Дорога смертi 
“Рiвне-Сосонки” 
12.30 Я вдома 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Незвiдана Україна 
13.20 Ок, я тобi поясню 
13.30 М/ф “Дiвчинка i зайцi” 
13.35 М/ф “ Iванко та воронячий 
цар” 
13.45, 14.50 Пiщана казка 
14.25 М/ф “Велика подорож” 
14.35 М/ф “Дерево i кiшка” 
14.45 М/ф “Справа доручається 
детективу Теддi” 
15.05 Мистецтво жити 
15.20 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
15.45 Вчитель 
16.00 Надiленi добром 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15 Новини (iз 
сурдоперекладом) (UA: 
ПЕРШИЙ) 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Новини сусiдiв. 
Львiвщина 
21.00 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.10 Прем’єра. Тюрма на 
Стрiйськiй 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.10 т/с “Краща половина” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15, 16.30 “Цiкавий свiт” 
14.00 “Час змiн” 
15.00 т/с “Справа Дойла” 
16.15 “Життя у цифри” 
17.15, 20.10 т/с 
18.25 “Рецепт здоров’я” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Вiдтiнки України 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.05, 02.10, 
05.35 Новини 
07.05 Т/с “Шетланд” l  
08.05 Тиждень на Суспiльному 
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя на 
смак” 
09.05 Т/с “Знедоленi” s  
10.30 Д/с “Дикi тварини” 
11.00 Прозоро: про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10, 00.30 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10 Спорт 
15.20 Концерт. ВIА “Кобза” 
16.20 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
17.00, 01.15 Прозоро: про 
головне 
19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
21.25 Чемпiонат Європи 
УЄФА з футзалу 2022. Україна - 
Португалiя 

1+1 

05.15, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.00, 09.25, 10.20 “Життя 
вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Крила кохання” l  
20.15 Х/ф “Мiцний горiшок: 
Гарний день, аби померти” s  
22.10 Х/ф “Мiцний горiшок - 3: 
Вiдплата” s  
00.50 Х/ф “12 мавп” s  
03.05 Х/ф “Сльози Сонця” s  

IНТЕР 

05.15, 23.20 “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 “Вiдчайдушнi 
втiкачi” s  
14.10, 15.00, 15.40, 01.00 
“Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый случай” 
17.40 “Новини” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 02.55 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Готель Мумбаї” s  
03.25 “Орел i Решка. Шопiнг” 
04.10 “Орел i Решка. Дива 
свiту” 

ICTV 

04.15 Еврика! 
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 01.20 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.05 Дизель-шоу l  
11.55, 13.15 Т/с “Вижити за будь-
яку цiну” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 22.55, 01.45 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
14.25, 16.15 Т/с “Пес” s  
17.25, 00.00 Т/с “Вижити за будь-
яку цiну-2” 
18.45 Факти. Вечiр 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 “Аферисти в сiтях” s  
15.40 Х/ф “Експат” s  
17.40 Х/ф “Космос мiж нами” l  
20.00 Х/ф “Нерв” l  
22.00 Х/ф “Смертельний 
лабiринт” s  
00.00 Х/ф “Астрал: Останнiй 
ключ” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.25, 15.30 Т/с “Друге життя 
Єви” l  
18.00 Т/с “Виклик 2” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.00 Т/с “Ангелiна” l  
01.30 Телемагазин 
04.30 Реальна мiстика 

СТБ 

06.10, 11.50 Т/с “Комiсар Рекс” 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
13.25, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
22.50 “Детектор брехнi” s  

НTН 

06.20 “Вартiсть життя” 
07.50, 13.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Роби - раз!” s  
10.40 Т/с “Коломбо” s  
14.00, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
18.00 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
23.00 Т/с “Ганнiбал” n  
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Панi Метелиця” 
09.45 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Мiсiс Даутфайр” 
12.45 4 весiлля 
14.00, 02.30 Панянка-селянка 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу 
20.00 Х/ф “Батько нареченої” 
22.00 Х/ф “Батько нареченої 2” 
00.00 Казки У Кiно 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.15, 09.15, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.20 Ранок на 
Суспiльному 
09.25 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.40 Край пригод 
12.00 Вiзуальний код 
12.30, 16.00 Невiдомi 
Карпати 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Незвiдана Україна 
13.20 Ок, я тобi поясню 
13.35, 14.50 Веселi саморобки 
13.45 М/с “Пригоди Тайо” 
14.25 М/ф “Капiтошко” 
14.35 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
14.45 М/ф “Як Песик i кошеня 
мили пiдлогу” 
15.05 Глушина на кордонi 
15.20 Вiдтiнки України 
15.45 Вчитель 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Роздивись 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Новини сусiдiв. 
Харкiвщина 
20.20 Д/с “Сильнi” 
21.00 Spiel De Trois 
21.25 Концерт гурту “Фiвер” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.05, 04.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 
21.00, 00.05, 04.00, 05.35 
Новини 
07.05, 03.55 Тиждень на 
Суспiльному 
07.10 М/ф 
08.05, 04.25 Земля, наближена 
до неба 
08.25 Вiдтiнки України 
09.05 #ВУКРАЇНI 
09.35 Д/п “Бабуїни. Правила 
зграї” 
10.30, 12.25 Т/с “Хадсон та 
Рекс” l  
11.20 Бiатлон на Суспiльному. 
Чемпiонат Європи. Гонка 
переслiдування, 12,5 км, 
чоловiки 
14.00 Надiленi добром 
14.20 Бiатлон на Суспiльному. 
Чемпiонат Європи. Гонка 
переслiдування, 10 км, жiнки 
15.25 Країна пiсень 
16.25 Концерт “Твоя музика. 
Ольга Сумська i Вiталiй 
Борисюк” 
17.20 Концерт. Квартет Гетьман 
18.15 Дайджест “Гримерка 
Євробачення” 
18.45 Д/с “Дикi тварини” 
19.20 Т/с “Паризькi таємницi” s  
21.25 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
23.10 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 

1+1 

05.25, 19.30 ТСН 
06.10, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
20.15, 03.55 “Вечiрнiй квартал” 
22.15 Т/с “Дикi” s  
23.15 Х/ф “Мiцний горiшок - 4” 

IНТЕР 

06.55 Х/ф “Дикун” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Корисна програма” 
11.05 Х/ф “Туз” s  
13.00 Х/ф “Кухарка” 
14.25 Х/ф “Балада про 
доблесного лицаря Айвенго” 
16.20 Х/ф “Господар тайги” 
17.55, 20.30 Т/с “Провiнцiал” s  
20.00 “Подробицi” 
22.40 “Всi зiрки в Юрмалi” 
01.00 Х/ф “Гувернантка” s  
03.00 Х/ф “Казка про жiнку та 
чоловiка” 
04.45 “М/ф” 

ICTV 

05.05 Факти 
05.30, 10.00 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
07.00 Т/с “Вижити за будь-яку 
цiну-2” 
08.10 Т/с “Вижити за будь-яку 
цiну” 
11.50, 13.00 Х/ф “Форпост” s  
12.45 Факти. День 
14.35 Х/ф “Найманець” s  
16.40 Х/ф “Захоплення пiдземки 
123” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Сьомий син” s  
21.05 Х/ф “Ван Гельсинг” s  
23.40 Х/ф “Священик” s  
01.25 Х/ф “Вбити еюнтера” s  
03.00 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Вар’яти” l  
06.10 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.10, 10.00 “Kids time” 
08.15 Х/ф “Чихуахуа iз Беверлi-
Хiллз 3” 
10.05, 12.00 “Орел i решка” 
11.00 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
15.05 М/ф “Монстри проти 
прибульцiв” 
17.00 Х/ф “Фантастична 
четвiрка” s  
19.00 Х/ф “Я - легенда” s  
21.00 Х/ф “Пасажири” l  
23.25 Х/ф “Сонцестояння” n  
02.20 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30, 03.45 Реальна мiстика 

09.00, 15.20 Т/с “Розколотi 
сни” l  
17.00, 21.00 Т/с “Дiм, де 
серце” s  
20.00 Головна тема 
23.10, 02.00 Т/с “Я заплачу 
завтра” l  

СТБ 

06.00, 10.55 Т/с “Папаньки” l  
07.55 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
16.40, 23.25 “Хата на тата” l  
19.00 “МастерШеф. Битва 
сезонiв” l  

НTН 

09.55 Х/ф “Тегеран-43” 
12.50, 03.20 “Випадковий 
свiдок” 
14.45 Т/с “Смерть у раю” s  
19.00, 02.55 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Бережiть жiнок” 
22.10 Х/ф “Пережити нiч” s  
23.55 Х/ф “Викрадений” s  
01.50 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.30 М/ф “101 далматинець” 
11.00 М/ф “Думками навиворiт” 
12.45, 14.15, 16.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
13.15, 15.15, 23.10 Одного разу 
в Одесi 
13.45, 14.45, 15.45 Танька i 
Володька 
16.45 М/ф “Епiк” 
18.45 М/ф “Коко” 
20.45 Х/ф “Термiнал” 
23.40, 00.40 Казки У Кiно 
00.10 Країна У 
02.10 Панянка-селянка 

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. Їсторiя 
11.25 Недалечко 
11.45 Народженi рiкою 
12.00 Умандрували: за 
Харковом 
12.25 Вчитель 
12.40 Д/ф Прем’єра. “Двоколiснi 
iсторiї” 
13.30 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
14.30 ЧЕМПIОНАТУ УКРАЇНИ 
З ФУТЗАЛУ СЕРЕД КОМАНД 
ПЕРШОЇ ЛIГИ СЕЗОНУ 2021/2022 
РОКIВ 
16.00 Надiленi добром 
16.15 Т/с “Країна див” 
17.00 Гендернi окуляри 
17.15 Мiж життям та смертю 
17.45 Д/с “Сильнi” 
17.55 Маршрутом змiн 
18.10, 21.55 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
18.30 В УКРАЇНI 
19.00 Голоси Донбасу 
19.15 Сильнi 
19.30 Машрутом змiн 
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 Тюрма на Стрiйськiй 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 18.00 
Новини 
07.05, 21.00, 23.25, 23.25, 
05.05 Тиждень на Суспiльному 
07.10 М/ф 
08.05 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
ПЦУ 
11.00 Недiльна Лiтургiя УГКЦ 
12.30 Недiльна Свята Меса 
РКЦУ 
13.30 Д/п “Бабуїни. Правила 
зграї” 
14.20 Бiатлон на Суспiльному. 
Чемпiонат Європи. Одиночна 
змiшана естафета 
15.40 Бiатлон на Суспiльному. 
Чемпiонат Європи. Змiшана 
естафета 
17.25 Студiя “Дорога до 
Пекiна” 
18.15 Д/с “Тваринна зброя” 
19.20 Т/с “Паризькi 
таємницi” s  
22.00 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
22.50 Розважальна програма 
з Майклом Щуром s  
00.20 Х/ф “Штольня” s  
01.45 Х/ф “Кiборги” l  
03.40 #ВУКРАЇНI 

1+1 

05.00, 19.30 “ТСН-Тиждень” 
07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00, 01.15 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2022 
дайджест” 
21.00 “Голос країни 12” 
23.15 Х/ф “Мiцний горiшок: 
Гарний день, аби померти” s  

IНТЕР 

05.00 Х/ф “Дикун” 
07.05 Х/ф “Туз” s  
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 
“Iнше життя” 
13.35 “Вещдок. Опережая 
время” 
18.05 Х/ф “Пiдозри мiстера 
Вiчера” l  
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Господар тайги” 
23.40 Х/ф “Балада про 
доблесного лицаря Айвенго” 
01.35 “Вещдок” 

ICTV 

05.05 Скарб нацiї 
05.15 Еврика! 
05.20 Факти 
05.45, 08.35 Анти-зомбi 
06.40, 10.30 Громадянська 
оборона 
07.35 Прихована небезпека 
09.30 Секретний фронт 
11.20, 13.00 Х/ф “Всесвiтня 
вiйна Z” s  
12.45 Факти. День 
13.55 Т/с “Нюхач” s  
18.45 Факти тижня 
20.55 Х/ф “С.В.О.Т.: Спецназ 
мiста янголiв” s  
23.05 Х/ф “С.В.О.Т.: Перехресний 
вогонь” s  
00.55 Х/ф “Корупцiя” s  
02.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.45 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
06.30 М/ф “Том i Джеррi та 
Чарiвник з країни Оз” 
07.50 М/ф “Монстри проти 
прибульцiв” 
09.50 Х/ф “Казки на нiч” s  
11.50 М/ф “Феї: Фантастичний 
порятунок” 
13.10 М/ф “Феї: Таємниця 
пiратського острова” 
14.50 Х/ф “Я - легенда” s  
16.50 Х/ф “Пасажири” l  
19.00 Х/ф “Дорога хаосу” l  
21.05 Х/ф “Темна Вежа” l  
23.00 “Improv Live Show” l  
02.40 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.15 Реальна мiстика 
09.25 Т/с “Розколотi сни” l  
17.00, 21.00 Т/с “Птаха в клiтцi” 

19.00 Сегодня. Итоги с 
Олегом Панютой 
23.00, 02.00 Т/с “Перехрестя” 
01.30 Телемагазин 
03.20 Гучна справа 

СТБ 

05.40 Т/с “Папаньки” l  
08.50 “МастерШеф. Битва 
сезонiв” l  
13.30 “СуперМама” l  
18.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
20.00 “Один за всiх” s  
23.30 “Таємницi ДНК” s  

НTН 

05.20 Х/ф “Приятель небiжчика” 
07.15 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.40 Т/с “Смерть у раю” s  
13.45 Х/ф “Пережити нiч” s  
15.25 Х/ф “Повернення “Святого 
Луки” 
17.10 Х/ф “Чорний принц” 
19.00 Х/ф “Беремо все на себе” 
20.30 Х/ф “Товариш генерал” 
22.10 Х/ф “Нiчна бригада” n  
00.00 Х/ф “Викрадений” s  
01.55 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф “Велика мандрiвка” 
11.30, 13.30, 15.30 Одного разу 
пiд Полтавою 
12.00, 13.00, 14.30 Одного разу 
в Одесi 
12.30, 14.00, 15.00 Танька i 
Володька 
16.00 Х/ф “Той, що вижив” s  
19.00 Х/ф “Гора мiж нами” s  
21.10 Х/ф “Знайомтеся, Джо 
Блек” s  
00.30 Країна У 
01.00 Казки У Кiно 
01.30 Вечiрка 3 
02.30 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Ок, я тобi поясню 
08.00, 08.25 Ранок на 
Суспiльному. Дайджест 
08.15, 09.15 Новини (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 
11.25 Бiатлон на Суспiльному. 
Чемпiонат Європи. Змiшана 
естафета 
12.55 Мамо, йду в актори 
13.20 Запорожжя на смак 
14.20 Документальний цикл 
“ТОП кращих мiсць для дайвiнгу” 
14.45 Т/с “Країна див” 
17.00 Гендернi окуляри 
17.15 Д/ф”Мiж життям та 
смертю” 
17.45 В УКРАЇНI 
18.10 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
18.30 Маршрутом змiн 
19.00 Правдоборцi 
19.15 Прем’єра. Переможцi 
19.30 Д/с “Сильнi “ 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Червона лiнiя 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Хвиля 
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 “Фокус Європи” 
10.00 “Highlight по-вiнницькi” 
10.30, 19.30 х/ф 
15.00 “Знаменитi гурмани” 
15.30 “Планета кiно” 
16.00 “Карнавали 
планети” 
16.30 “Пiд iншiм 
кутом” 
17.00 “Цiкавий свiт” 
18.30 “Постфактум” 
19.15 “Територiя рiшень”  

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

П'ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ  27 січня     28 січня       29 січня       30 січня
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МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ïðåì’ºðà ô³ëüìó 
«Ìèêîëà Ëåîíòîâè÷ 
òà éîãî «Ùåäðèê» 
â³äáóëàñÿ 13 ñ³÷íÿ 

ó ê³íîòåàòð³ «Ðîäèíà». Òðèâàâ â³í 
ï³â ãîäèíè, à ðîçïî÷àâñÿ, çâ³ñíî, 
ç³ çíàéîìî¿ óñ³ì ùåäð³âêè.

Ç ïåðøèõ õâèëèí ãëÿäà÷àì ðîç-
ïîâ³äàþòü ïðî æèòòÿ êîìïîçèòî-
ðà, ïî÷èíàþ÷è ç éîãî äèòèíñòâà. 
Òàê ìè ä³çíàºìîñÿ, ùî Ìèêî-
ëà Ëåîíòîâè÷ íàðîäèâñÿ ó ñåë³ 
Ìîíàñòèðîê, íèí³ Â³ííèöüêà 
îáëàñòü. ×è íå óñÿ éîãî ðîäè-
íà áóëà ïîâ’ÿçàíîþ ç ìóçèêîþ, 
òîìó çàõîïëåííÿ ìóçèêîþ ó íüî-
ãî íå âèïàäêîâå.

Áà÷èìî Ìèêîëó Äìèòðîâè÷à 
ìîëîäèì. Ä³çíàºìîñÿ, äå â³í íà-
â÷àâñÿ, ÿê æèâ, äå âèêëàäàâ, ç 
êèì ìàâ øëþá òà ÿê çàãèíóâ. Ðîëü 
êîìïîçèòîðà âèêîíàâ â³ííèöü-
êèé ñâÿùåííèê Íàçàð³é Äàâèäîâ-
ñüêèé. ßê ³ â Ëåîíòîâè÷à, ðîäèíà 
Äàâèäîâñüêèõ ìàº ñâÿùåííîñëó-
æèòåë³â, ñàì Íàçàð³é ïðîòî³ºðåé 
³ òàêîæ º äèðèãåíòîì õîðó.

— Áóëî ñïðàâä³ ö³êàâî ïðàöþ-
âàòè. Äÿêóþ, ùî äîâ³ðèëè ìåí³ 
òàêó ì³ñ³þ, — ï³ñëÿ ïðåì’ºðè 
ðîçïîâ³äàº Íàçàð³é. — Êîëè 
ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ðîëü, ÿ íà-
â³òü íå äóìàâ, îäðàçó ïîãîäèâñÿ. 
ß íå ïðîôåñ³éíèé àêòîð, òîìó 
äîâîë³ ñêëàäíî áóëî ïåðåäàâàòè 
åìîö³¿: ì³ì³êó, ³íòîíàö³¿ ãîëîñó.

Ô³ëüì çí³ìàëè ó áàãàòüîõ ëîêà-
ö³ÿõ, á³ëüø³ñòþ ñâîºþ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³. Íàïðèêëàä, äåÿê³ 
ñöåíè çíÿò³ ó ìåìîð³àëüíîìó 
ìóçå¿ Ëåîíòîâè÷à â Òóëü÷èí³, 
äå â³í ÿêèéñü ÷àñ æèâ. Ìîæíà 
ïîáà÷èòè é ìóçåé Ëåîíòîâè÷à 
ó ñåë³ Ìàðê³âêà, äå éîãî áóëî 
çàñòðåëåíî. Òàì æå é ïîõîâà-
íèé â³äîìèé êîìïîçèòîð. Ïî-
êàçóþòü ÷èìàëî ïðåäìåò³â, ùî 

ÍÎÂÈÍÈ

Òî÷íó âàðò³ñòü 
ïðîºêòó àâòîðè íå 
ðîçãîëîøóþòü. 
Àëå ãîâîðÿòü, ùî 
öå áëèçüêî îäíîãî 
ì³ëüéîíà ãðèâåíü

ВІННИЧАНИН ЗНЯВ СТРІЧКУ 
ПРО МИКОЛУ ЛЕОНТОВИЧА
Прем’єра  Фільм про видатного 
українського композитора знімали 
впродовж трьох років. Режисером 
стрічки став Василь Медяний. Саме він, 
подорожуючи Сполученими Штатами під 
час різдвяних свят, звідусіль чув знайому 
мелодію. Але, на жаль, майже ніхто з 
американців не знав, хто її справжній 
автор. Вінничанин вирішив це виправити

¿íñüêî¿ Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ Êà-
ïåëè áóëî, çîêðåìà, 15 òâîð³â 
íàøîãî çåìëÿêà. Ñüîãîäí³ ïðî 
íèõ ìîæíà çíàéòè ÷èìàëî òî-
ãî÷àñíèõ ñõâàëüíèõ ïóáë³êàö³é 
ó çàõ³äíèõ ÇÌ². Îñîáëèâî ïðî 
«Ùåäðèê». Íàéïîïóëÿðí³øà àìå-
ðèêàíñüêà êîëÿäêà «Carol of the 
Bells», äî ñëîâà, ñêëàäåíà íà éîãî 
îñíîâ³.

— Ñïîä³âàþñÿ, ùî ìè çìîãëè 
ðîçêðèòè ÷àñòèíó ³ñòîð³¿ Ëåîí-
òîâè÷à, õî÷à âñüîãî ó êîðîòêèé 
ìåòð ìè, çâ³ñíî, âêëàñòè íå çìî-
ãëè, — ðîçïîâ³äàº ðåæèñåð ñòð³÷-
êè Âàñèëü Ìåäÿíèé. — Öüîãî 
ðîêó âèïîâíþºòüñÿ 100 ðîê³â 
ç äíÿ âèêîíàííÿ «Ùåäðèêà» 
â íàéá³ëüøîìó êîíöåðòíîìó 
çàë³ Íüþ-Éîðêà «Êàðíåã³ Õîë». 
Ñâîºþ ðîáîòîþ ìè õîò³ëè äî-
íåñòè äî ëþäåé, ùî Ëåîíòîâè÷ 
º âåëèêîþ îñîáèñò³ñòþ â ³ñòîð³¿ 
ëþäñòâà.

Òî÷íó âàðò³ñòü ïðîºêòó àâòîðè 
íå ðîçãîëîøóþòü, àëå ãîâîðÿòü, 
ùî öå áëèçüêî îäíîãî ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. Òàêîæ â³äîìî, ùî ô³ëü-
ìîì ïðî Ëåîíòîâè÷à óñå íå çà-
ê³í÷èòüñÿ. Çí³ìàëüíà ãðóïà ìàº 
çàäóì çíÿòè ñåð³þ ô³ëüì³â «Âè-
äàòí³ ëþäè Â³ííè÷÷èíè». Âæå 
çíÿòî åï³çîä ïðî ì³ñüêîãî ãîëîâó 
Â³ííèö³ Ìèêîëó Îâîäîâà. Äàòè 
ðåë³çó íå ïîâ³äîìëÿþòüñÿ.

Îêð³ì Íàçàð³ÿ Äàâèäîâñüêîãî, 
ÿêèé ç³ãðàâ Ëåîíòîâè÷à, â ðîëÿõ 
òà åï³çîäàõ ìîæíà ïîáà÷èòè àê-
òîð³â òåàòðó ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî, 
õîðèñòîê æ³íî÷îãî õîðó «Ñî-
ëîì³ÿ» òà ðåêîíñòðóêòîð³â ç ÃÎ 
«Æèâà ³ñòîð³ÿ».

Îõî÷³ ïîäèâèòèñÿ ñòð³÷êó ïðî 
â³äîìîãî êîìïîçèòîðà ìîæóòü 
çâåðòàòèñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ ê³íî-
òåàòðó «Ðîäèíà». ßêùî çáåðåòüñÿ 
ãðóïà, òàì ãîòîâ³ îðãàí³çîâóâàòè 
ïîâòîðí³ ïîêàçè.

íèìè ñâîãî ÷àñó êîðèñòóâàâñÿ 
êîìïîçèòîð: ï³àí³íî, ñò³ë, ïîñóä, 
íîòè òîùî.

Îêðåìà óâàãà ïðèä³ëåíà çíà-
éîìñòâó Ëåîíòîâè÷à ç â³äîìèìè 
îñîáèñòîñòÿìè òîãî ÷àñó, çîêðåìà 
êîìïîçèòîðàìè Ìèêîëîþ Ëèñåí-
êîì, Êèðèëîì Ñòåöåíêîì òà õî-
ðîâèì äèðèãåíòîì Îëåêñàíäðîì 
Êîøèöåì. Îñòàíí³é ó ï³äñóìêó 
ïðîñëàâèòü óêðà¿íñüêèé «Ùå-
äðèê» íà âåñü ñâ³ò, âèðóøèâøè 
çà äîðó÷åííÿì Ñèìîíà Ïåòëþðè 
íà ãàñòðîë³ Çàõ³äíîþ ªâðîïîþ òà 
Àìåðèêîþ ç Óêðà¿íñüêîþ Ðåñïó-
áë³êàíñüêîþ Êàïåëîþ.

— Êîøèöü ôàêòè÷íî ñòàâ õðå-
ùåíèì áàòüêîì äëÿ òâîð÷îñò³ 
Ëåîíòîâè÷à. Ñàìå â³í â³äêðèâ 
ñâ³òîâ³ íàøîãî ïîä³ëüñüêîãî êîì-
ïîçèòîðà, — ãîâîðèòü ³ñòîðèêèíÿ 
òà äîñë³äíèöÿ òâîð÷îñò³ Ëåîíòî-
âè÷à Ëàðèñà Ñåìåíêî.

Â³äîìî, ùî ó ðåïåðòóàð³ Óêðà-

Роль композитора Леонтовича виконав вінницький священник Назарій Давидовський. 
«Я не професійний актор, тому доволі складно було передавати емоції: міміку, інтонації 
голосу», — каже він

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ìîæíà ñêàçàòè, ùî äíåì íà-
ðîäæåííÿ òðàíñïëàíòîëîã³¿ ó Â³-
ííèö³ º 28 âåðåñíÿ 2021 ðîêó. 
Ñàìå öüîãî äíÿ ó íàøîìó ì³ñò³ 
âïåðøå îô³ö³éíî êîíñòàòóâàëè 
ñìåðòü ãîëîâíîãî ìîçêó ïàö³ºíòà, 
à âæå çà äåê³ëüêà ãîäèí, çà çãîäîþ 
ðîäè÷³â, ìåäèêè çðîáèëè çàá³ð ÷î-
òèðüîõ éîãî îðãàí³â: äâîõ íèðîê, 
ïå÷³íêè òà ñåðöÿ. 

Äíÿìè Â³ííèöÿ çíîâó ïðèâåð-
íóëà äî ñåáå óâàãó ÷åðåç ïåðåñà-
äæóâàííÿ îðãàí³â. Äîíîðîì ñòàâ 
44-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê, ÿêîãî ï³ñëÿ 

³íñóëüòó, íà æàëü, íå âäàëîñÿ 
âðÿòóâàòè. Çàá³ð äâîõ éîãî íèðîê, 
ïå÷³íêè òà ñåðöÿ ïðîâåëè ó ë³êàðí³ 
³ìåí³ Þùåíêà.

— Ïàö³ºíò ïîñòóïèâ îäðàçó 
ó âàæêîìó ñòàí³, áåç ñâ³äîìîñò³. 
Ó íüîãî áóâ ãåìîðàã³÷íèé ³íñóëüò. 
×îëîâ³ê ìåíø ÿê äîáó ïðîáóâ 
ó ðåàí³ìàö³¿, ïåðø í³æ ìè êîí-
ñòàòóâàëè ñìåðòü ìîçêó, — ðîç-
ïîâ³äàº çàâ³äóâà÷ ðåàí³ìàö³éíîãî 
â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà 
Îëåã Áîðîäåíêî. — ß ïîãîâîðèâ ç 
éîãî ð³äíèìè, âîíè îäðàçó äàëè 
çãîäó íà çàá³ð îðãàí³â.

Íèðêè â³ííè÷àíèíà äîïðàâèëè 
äî Ëüâîâà òà Êèºâà. Ïå÷³íêó òà-

êîæ äî Ëüâîâà. Îëåã Áîðîäåíêî 
ãîâîðèòü, ùî öåé îðãàí äîâåëî-
ñÿ ðîçä³ëèòè, àäæå ðåöèï³ºíòêîþ 
ñòàëà îäíîð³÷íà ä³â÷èíêà.

Îêðåìà óâàãà áóëà ïðèêóòà 
äî äîíîðñüêîãî ñåðöÿ. Éîãî ïëà-
íóâàëè ïåðåñàäèòè ó ë³êàðí³ ³ìåí³ 
Ïèðîãîâà. Îïåðàö³ÿ ìàëà á ñòàòè 
ïåðøîþ ó ñâîºìó ðîä³ ó íàøîìó 
ðåã³îí³. Àëå íåâäîâç³ ï³ñëÿ çàáîðó 
äèðåêòîð ìåäçàêëàäó Îëåêñàíäð 
Æóïàíîâ ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòàì, 
ùî òðàíñïëàíòàö³þ ñåðöÿ ñêàñó-
âàëè. Ïðè÷èíó òàêîãî ð³øåííÿ 
íàçèâàòè â³äìîâèâñÿ.

Ï³çí³øå ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ 
â³ä äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 

òà ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ: 
«Ïåðåñàäêà ñåðöÿ, ÿêå âèëó÷èëè 
ó äîíîðà, íà æàëü, íå â³äáóëàñÿ. 
Îïåðàö³þ ìàëè ïðîâîäèòè ìåäèêè 
ç Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ñåðöå-
âî¿ òà ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ ³ìåí³ Àìî-
ñîâà. Âîíè é ïðèéìàëè ð³øåííÿ».

Çàâ³äóâà÷ ðåàí³ìàö³éíîãî â³ää³-
ëåííÿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà Îëåã 
Áîðîäåíêî ñêàçàâ, ùî ñåðöå äî-
íîðà íå áóëî ïîâí³ñòþ çäîðîâèì.

— Ó äîíîðà áóëà ã³ïåðòîí³÷íà 
õâîðîáà. Àëå ÿ íå ìîæó ñêàçàòè 
íàïåâíå, ùî ñàìå ñòàëî ïðè÷èíîþ 
ñêàñóâàííÿ òðàíñïëàíòàö³¿, — ãî-
âîðèòü ë³êàð.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç îðãàí³-

çàö³¿ õ³ðóðã³÷íî¿ äîïîìîãè ë³êàðí³ 
³ìåí³ Ïèðîãîâà ßðîñëàâ Õðåáò³é 
â³äìîâèâñÿ äàâàòè ðîçëîãèé êî-
ìåíòàð ç ïðèâîäó ñèòóàö³¿. Àëå äàâ 
çðîçóì³òè, ùî ïðè÷èíà ñêàñóâàííÿ 
îïåðàö³¿ ïîëÿãàëà â îñîáëèâîñòÿõ 
äîíîðñüêîãî îðãàíó.

— Íå âäàëîñÿ ïåðåñàäèòè, òîìó 
ùî áóëè ïðîáëåìè ç ñàìèì ñåð-
öåì. Áóëè ïèòàííÿ ï³ä ÷àñ çàáîðó, 
òîìó ïðèéíÿëè ð³øåííÿ íå ïå-
ðåñàäæóâàòè éîãî, — ãîâîðèòü 
ßðîñëàâ Õðåáò³é. — Êîëè ó íàñ 
áóäå óñï³øíà òðàíñïëàíòàö³ÿ, ìè 
îáîâ’ÿçêîâî äåòàëüíî ïðî íå¿ ðîç-
êàæåìî. Â³ííèöÿ ãîòîâà ðîáèòè 
ïîä³áí³ îïåðàö³¿!

«Були проблеми з донорським серцем»: чому 
скасували першу у Вінниці пересадку цього органу
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Ïîêè òåëåáà÷åííÿ 
³ ðàä³îñòàíö³¿ ïðî-
äîâæóþòü ïðîïà-

ãóâàòè øâèäêîïëèíí³ ìóçè÷í³ 
òðåíäè, Îêñàíà Ìóõà, ÷è¿ ï³ñí³, 
íà æàëü, óêðàé ð³äêî ïî÷óºø 
â åô³ð³, çáèðàº àíøëàãè íå ëèøå 
ó êîæíîìó ì³ñò³ Óêðà¿íè, à é ï³ä 
÷àñ ïîñò³éíèõ ãàñòðîëåé ó ÑØÀ, 
Êàíàä³, Í³ìå÷÷èí³ òà ³íøèõ êðà-
¿íàõ ªâðîïè.

Êîæåí ¿¿ êîíöåðò — öå â³äêðèò-
òÿ áåçìåæíî¿ êðàñè óêðà¿íñüêî¿ 
ï³ñí³, ïîâåðíåííÿ äî òðàäèö³é ³ 
íåçàáóòíº â³ä÷óòòÿ, êîëè ïðîòÿ-
ãîì äâîõ ãîäèí íàñîëîäæóþ÷èñü 
áîæåñòâåííèì ãîëîñîì, òè í³áè 
ìàíäðóºø ó ÷àñ³, çóñòð³÷àþ÷èñü 
³ç ïðåäêàìè, ÿê³ íåçì³íí³ ãîëî-
âí³ ³ñòèíè òàê óì³ëî â³äîáðàçèëè 
ó íàðîäíèõ ï³ñíÿõ.

— ² ñêàæ³òü, ùî öå íå ñó÷àñ-
íî! — ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî øêâàëó 
îâàö³é âðàæåíèõ ãëÿäà÷³â, çâåð-
òàºòüñÿ äî â³ííè÷àí Îêñàíà 
Ìóõà. — Íàøà íàðîäíà òâîð-
÷³ñòü íàäçâè÷àéíî îñîáëèâà. 
Ó í³é íàøå óêðà¿íñüêå ñåðöå, 
íàøà ³ñòîð³ÿ, ÿêó í³õòî í³êîëè 
íå ïåðåïèøå. Ó íàðîäíèõ ï³ñíÿõ 

âîíà çáåð³ãàºòüñÿ ³ áóäå çáåð³ãà-
òèñÿ â³êàìè!

ПРО ОСОБЛИВІ ПІСНІ ВІД 
БАБУСІ Й ДІДУСЯ

Ï³ä ÷àñ ñâîãî íîâîãî â³çèòó 
äî Â³ííèö³ Îêñàíà Ìóõà ïðå-
çåíòóâàëà íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíó 
êîíöåðòíó ïðîãðàìó «Ðàäóéñÿ!», 
òîìó, çâè÷àéíî æ, áàãàòî ðîçïî-
â³äàëà ñàìå ïðî òðàäèö³¿ çèìî-
âèõ ñâÿò, ÿê³ çàâæäè ñâÿòî çáå-
ð³ãàëèñÿ ó ¿¿ ðîäèí³. Äå ñï³âàëè, 

äî ðå÷³, âñ³! Ó ïåð³îä êîëÿäóâàíü 
³ ùåäðóâàíü áàòüêî çàâæäè ãðàâ 
íà àêîðäåîí³, ñåñòðà Óëÿíà ñ³äàëà 
çà ôîðòåï³àíî, à ñàìà ñï³âà÷êà 
ãðàëà íà ñêðèïö³.

— Óêðà¿íñüêèõ êîëÿäîê ³ ùå-
äð³âîê íå çë³÷èòè! Äèâîâèæíî, 
ÿê òàê óêðà¿íö³ óìóäðèëèñÿ, ùî 
îäí³ ³ ò³ æ ïåðñîíàæ³: ²ñóñ, Ä³âà 
Ìàð³ÿ, Éîñèï, öàð³, ïàñòóøêè, 
à ìè ìàºìî ì³ëüéîí êîëÿäîê 

«Â÷³òü ç ä³òêàìè ï³ñí³, 
ÿê³ âàø³ ä³ä ³ áàáà 
ëþáèëè. Íåõàé ó 
òàêèé ñïîñ³á ³ñòîð³ÿ 
âàøîãî ðîäó íå 
ìàòèìå çàâåðøåííÿ!»

ПРО ЩЕДРІВКИ ДОХРИСТИЯНСЬКІ, 
ТРАДИЦІЇ І НАРОДНІ ПІСНІ
Це сучасно!  Знаменита співачка, яку 
називають голосом і душею України, 
зізналася, що мріє, аби кожен українець 
знав бодай 50 колядок і щедрівок. Та 
під час концерту у Вінниці поділилась 
особливою веселою святковою піснею, 
яку її навчили дідусь та бабуся

íàñ íå äîâåçëà… Çàãëóõëà. Ñòîÿëè 
ñèëüí³ ìîðîçè ³ ìè âæå íå çíà-
ëè, ÿê äàë³ áóòè. Àëå, íà ùàñòÿ, 
íàø³ â³ä÷óëè, ùî ùîñü òðàïè-
ëîñÿ, ³ ïîñëàëè ïî íàñ êîíåé ³ç 
ñàíüìè. Öå áóëî âïåðøå, êîëè 
ÿ ñ³ëà íà ñàí³ ç ê³íüìè! Íàñ çà-
êóòàëè â êîæóõè, õî÷à ìè âæå òàê 
çìåðçëè, ùî ç³ãð³òèñü îäðàçó áóëî 
âàæêî. Àëå ñ³ëè ³ ïî÷àëè ñï³âàòè. 
Öå íåçàáóòí³é ñïîìèí: ìè ¿õàëè 
ê³íüìè, êîëÿäóþ÷è, ï³ä ïðåêðàñ-
íèì çîðÿíèì íåáîì. Ïî ðèïó÷î-
ìó ñí³ãó ïðè¿õàëè ó òåïëó õàòó, 
äå çàâæäè ãîð³â âîãîíü ó ï³÷ö³ 
³ äå çàâæäè áàáöÿ Áðîíÿ ç ä³-
äîì Îëåêñîþ ëþáèëè îá³éìàòè 
³ ñï³âàòè ñâîþ óëþáëåíó, äóæå 
âåñåëó êîëÿäó «Ïàñëè ïàñòèð³ 
â³âö³ íà ãîð³».

Àêàïåëüíî ³ ï³ä ôàíòàñòè÷íèé 
àêîìïàíåìåíò ÷óäîâèõ ëüâ³â-
ñüêèõ ìóçèêàíò³â Îêñàíà Ìóõà 
ïðåçåíòóâàëà â³ííè÷àíàì íåçë³-
÷åííó ê³ëüê³ñòü êîëÿäîê ³ ùåäð³-
âîê, ÿê³ ó íàø³é îáëàñò³, íà æàëü, 
íå ïî÷óºø. Àëå âñå ó íàøèõ ðó-
êàõ — íàãàäóº ñï³âà÷êà!

— ß ìð³þ, ùîá êîæåí óêðà¿-
íåöü çíàâ áîäàé ç 50 êîëÿä ³ ùå-
äð³âîê. ß íå êàæó 200–300, àëå 
50 áóëî áè ãàðíî. Òîìó ïðîøó 
âàñ â÷èòè ç âàøèìè ä³òêàìè ò³ 
ï³ñí³, ÿê³ âàø³ ä³ä ³ áàáà ëþáè-
ëè — ï³ñí³ âàøîãî ðîäó. Íåõàé öå 
áóäóòü îäíà-äâ³, àëå íåõàé âîíè 
çàëèøàþòüñÿ ó âàøèõ ä³òÿõ, âà-
øèõ îíóêàõ. Íåõàé ó òàêèé ñïîñ³á 
³ñòîð³ÿ âàøîãî ðîäó íå ìàòèìå 
çàâåðøåííÿ!

«МАЄМО ЗБЕРІГАТИ СВОЮ 
ІДЕНТИЧНІСТЬ»

Îêð³ì ïðåêðàñíèõ îáðÿäîâèõ 
çèìîâèõ êîìïîçèö³é, íà êîíöåðò³ 
ó Â³ííèö³ Îêñàíà Ìóõà çàñï³âà-

ëà ñâî¿ àâòîðñüê³ ï³ñí³, à òàêîæ 
óëþáëåí³ íàðîäí³, «ß òâîº êðèëî» 
Âîëîäèìèðà ²âàñþêà, ëåãåíäàð-
íó «Ãóöóëêó Êñåíþ» é íàðîäíó 
ïîëüñüêó ï³ñíþ «Dwa serduszka 
cztery oczy».

— Ìåíå íàäçâè÷àéíî âðàçèëà ³ 
öÿ ï³ñíÿ, ³ ñàìà ³äåÿ ïîëüñüêîãî 
ô³ëüìó «Õîëîäíà â³éíà», äå «Dwa 
serduszka» çâó÷àòü ñàóíäòðåêîì. 
ßê êðàñèâî ó íüîìó ïîäàíî, ÿê 
ïîëÿêè ïèøàþòüñÿ ñâîºþ íàðîä-
íîþ òâîð÷³ñòþ, ÿê ãàðíî çáåð³-
ãàþòü ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü. Ìð³þ, 
ùîá óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ ó íàøèõ 
ñåðöÿõ áóëà íàñò³ëüêè æ äîðîãîþ 
òà íåîáõ³äíîþ.

Ùå îäíèì ³íøîìîâíèì ñþðï-
ðèçîì â³ííèöüêîãî êîíöåðòó ñòà-
ëî áëèñêó÷å âèêîíàííÿ Îêñàíîþ 
Ìóõîþ ôðàíöóçüêîãî õ³òà Åä³ò 
Ï³àô «Non, je ne regrette rien».

— ¯¿ íàçèâàëè «ïòàøîê» — 
Ï³àô. Òàêà íåâåëè÷êà ³ òàêà ñèëü-
íà æ³íêà! Ï³ñíÿ, ÿêó âîíà çàñï³-
âàëà ï³ä ÷àñ ðåâîëþö³¿ ó Ôðàíö³¿, 
áóëà íà êîæíîìó êóòî÷êó. Òàê 
âîíà ¿é ãàðíî äàëà æèòòÿ! — â³ä-
çíà÷èëà Îêñàíà Ìóõà. — ß í³ 
çà ÷èì íå øêîäóþ: í³ çà õîðî-
øèì, í³ çà ïîãàíèì. ß âèêèäàþ 
âñå, ÿ ñïàëþþ âñ³ ñâî¿ ñïîãàäè ³ 
ïî÷èíàþ ç íóëÿ. Ñüîãîäí³øí³é 
ñâ³é äåíü ÿ ïî÷èíàþ ç òîáîþ.

Äÿêóþ÷è â³ííè÷àíàì çà íàé-
òåïë³øèé ïðèéîì ³ îâàö³¿, ùî 
íå âùóõàëè ïðîòÿãîì âñüîãî 
âå÷îðà, Îêñàíà Ìóõà çàïðîñè-
ëà óñ³õ ðàçîì çàñï³âàòè íàéâ³-
äîì³øó êîëÿäêó «Äîáðèé âå÷³ð 
òîá³» òà ïîáàæàëà óñ³ì çáåð³ãàòè 
òåïëî ³ äîáðî ó ñåðö³, í³êîëè 
íå â³äìîâëÿòè ñîá³ â çàäîâî-
ëåíí³ ñï³âàòè é çàâæäè â³ðèòè 
ó äèâà, àäæå ó æèòò³ íåìàº í³-
÷îãî íåìîæëèâîãî.

íà òó æ òåìó, — çâåðòàº óâà-
ãó Îêñàíà Ìóõà. — Ö³ííî, ùî 
ó íàø³é òâîð÷îñò³ çáåð³ãàþòüñÿ 
ùå äîõðèñòèÿíñüê³ ùåäð³âêè, çî-
êðåìà, º òàê³, ÿê³ ñï³âàëèñÿ ñàìå 
«äî çàì³ææÿ». Êîëè ó õàò³ áóëà 
íåçàì³æíÿ ä³â÷èíà, ïðèõîäèëè ³ 
â³íøóâàëè, ùîá íà íàñòóïíèé ð³ê 
âîíà òàêè äî÷åêàëàñÿ îäðóæåííÿ.

Áàãàòî ð³äê³ñíèõ ñâÿòêîâèõ ï³-
ñåíü ñï³âà÷êó íàâ÷èëè ¿¿ áàáóñÿ 
é ä³äóñü.

— Ó íàñ çàâæäè áóëà òàêà òðà-
äèö³ÿ ó ñ³ì’¿: íà ñâÿòà ìè ñïî÷àò-
êó çáèðàëèñÿ çà âå÷åðåþ ó Ëüâîâ³ 
ç áàòüêàìè ìîº¿ ìàìè, à ïîò³ì 
¿õàëè ó ñåëî äî ³íøèõ áàáóñ³ 
é ä³äóñÿ, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà 
Ìóõà. — ² îò îäíîãî ðàçó ìàøèíà 

Оксана Муха: «Українських колядок і щедрівок не злічити! Дивовижно, як так українці 
умудрилися, що одні і ті ж персонажі: Ісус, Діва Марія, Йосип, царі, пастушки, а ми маємо 
мільйон колядок на ту ж тему»

На Водохреще за звичаєм на столі в українців буде кутя. Зварити її 
можете за родинним рецептом, яким поділилася Оксана Муха.

— Це рецепт куті, яку колись готували мої бабусі та дідусі. У Львові 
ми завжди їли холодну і трохи суху кутю, а в селі, у Глуховичах — те-
плу і мокру. Я в дитинстві чистила та нарізала горіхи. А всі готові ін-
гредієнти завжди перемішував дідусь, оскільки він був найстаршим. 
Він також тер мак. Зараз цим займається мій тато, але часи змінили-
ся, тому для маку використовує електричний апарат, — розповідає 
Оксана Муха. — Коли кутя вже була готова, дід Олекса завжди йшов 
до худоби, пригощав її кутею. Потім йшов на поле, кидав її пташкам 

і казав: «Як зараз не прилетите, то потім вже не прилітайте. Ходіть зараз на кутю!» Тоді брав топірець 
і вдаряв по всіх деревах: грушках, сливках, яблунях, і казав: «Як наступного року не вродите добре, 
то я вас зрубаю».

Інгредієнти для куті від Оксани Мухи: зерна пшениці або ячменю, мак, мед, вода, родзинки, лісові 
горіхи, сушені вишні.

Спосіб приготування: проварити кутю і запарити мак, додати багато родзинок і лісових горіхів, по-
дрібнених ножем. Для більшої солодкості куті можна додати тертий шоколад або сушені вишні. І остан-
ній інгредієнт — мед. Його потрібно розмішати з водою (близько півсклянки) і додати до куті.

РЕЦЕПТ КУТІ ВІД ОКСАНИ МУХИ
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Ùî, ÿêùî ÿ àáî õòîñü 
ç ìî¿õ áëèçüêèõ çàõâîð³º 
íà êîâ³ä çà êîðäîíîì? 
À ÿêùî ÿ áóäó çìóøåíèé 

ïåðåáóâàòè íà ñàìî³çîëÿö³¿ â ³íø³é êðà¿í³? 
Ùî áóäå ç ìî¿ì çâîðîòíèì êâèòêîì ³ õòî 
îïëàòèòü íåçàïëàíîâàíå ïðîæèâàííÿ òà 
õàð÷óâàííÿ? Ðàïòîì êðà¿íà, êóäè ÿ çáèðà-
þñÿ ó â³äïóñòêó, çàêðèº ñâî¿ êîðäîíè, àáî 
ÿ çàõâîð³þ ïåðåä âèëüîòîì — ÿê ÿ çìîæó 
êîìïåíñóâàòè ñâî¿ âèòðàòè?

Ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ âèíèêàþòü ó êîæíî-
ãî òóðèñòà, êîëè â³í çáèðàºòüñÿ çà êîðäîí 
â óìîâàõ ïàíäåì³¿. Õâèëþâàòèñÿ íå ñë³ä, 
çàïåâíÿþòü ìåíåäæåðè ç òóðèçìó. Àäæå 
ùîðàçó, çáèðàþ÷èñü â çàêîðäîííó ïîäî-
ðîæ ³ âèáèðàþ÷è òóð ó ñâîãî àãåíòà, âè 
êóïóºòå ïîë³ñ òóðèñòè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ.

Íà äîäàòîê äî ïîêðèòòÿ ðèçèê³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ öèì ïîë³ñîì, òóðîïåðàòîðè 
òåïåð ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ñòðàõîâèìè ïàðò-
íåðàìè ïðîïîíóþòü ùå äâà âèäè ñòðà-
õóâàííÿ ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç COVID-19: ñêàñóâàííÿ ïîäîðîæ³ àáî 
õâîðîáó ï³ä ÷àñ ìàíäð³âêè.

ЯКЩО КОРДОНИ ЗАКРИЛИ
Ùî ðîáèòè, ÿêùî íà ðóêàõ êóïëåí³ 

êâèòêè íà àâ³àðåéñ, ÷è îïëà÷åíà òóðïó-
ò³âêà, à êîðäîíè äëÿ óêðà¿íö³â ÷åðåç íîâó 
õâèëþ çàðàæåííÿ êîðîíàâ³ðóñîì çàêðèëè?

— Âèêóïëåí³ òóðè ìè ïðîïîíóâàòè-
ìåìî êë³ºíòàì ïåðåáðîíþâàòè íà ³íø³ 
äàòè, — ðîçïîâ³äàº òóðîïåðàòîð Îëåíà 
Ìîðîçîâà. — Öå äîçâîëèòü ¿ì çáåðåãòè 
ñâî¿ ãðîø³, à íàì — íå ïîðóøèòè çàêîí. 
ßêùî æ êë³ºíò â³äìîâèòüñÿ â³ä îïëà÷åíî¿ 
ïóò³âêè, òî ìè ïîâåðíåìî ïåðåäîïëàòó, 
àëå íå âñþ, à çà âèðàõóâàííÿì ãðîøåé, 
ÿê³ ìè âæå âèòðàòèëè íà îðãàí³çàö³þ 
â³äïî÷èíêó êë³ºíòà. Ïàíäåì³ÿ, åï³äåì³ÿ, 
ìàñîâå çàõâîðþâàííÿ — öå ôîðñ-ìàæîðíà 
îáñòàâèíà, ³ òóðîïåðàòîð ìàº ïðàâî íå ïî-
âåðòàòè ãðîø³ çà îïëà÷åí³ òóðè, àëå ìè 
íå â³äìîâëÿºìîñü â³ä ñâî¿õ çîáîâ’ÿíü òà 
çíàéäåìî äëÿ íàøèõ êë³ºíò³â íîâèé âà-
ð³àíò ïî¿çäêè.

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕВИЛЬОТУ
Ñòðàõóâàííÿ â³ä íåâèëüîòó êîìïåíñóº 

âàðò³ñòü ñêàñîâàíîãî òóðó òà ³íø³ âèòðà-
òè, ÿêùî:
 âèíèêëè ïîä³¿, ùî íå äîçâîëÿþòü 

çä³éñíèòè ïî¿çäêó (âèêëèê äî ñóäó, ïðî-
áëåìè ³ç çäîðîâ’ÿì òóðèñòà â òîìó ÷èñë³ 
COVID –19, íåâèäà÷à â³çè, ñòèõ³éí³ ëèõà, 
çàï³çíåííÿ íà ðåéñ, ñòðàéêè);
 ðåéñ çàòðèìàâñÿ á³ëüø í³æ íà 2 ãî-

äèíè;
  çì³íèëèñÿ òåðì³íè ïåðåáóâàííÿ 

çà êîðäîíîì;
 íåìîæëèâî ñêîðèñòàòèñÿ çâîðîòí³ì 

ðåéñîì ÷åðåç ïåðåáóâàííÿ íà ñàìî³çîëÿö³¿ 
(÷åðåç õâîðîáó àáî éîãî êîíòàêòóâàííÿ 
ç õâîðèì);
 ñòðàõîâèé ïîë³ñ ïåðåäáà÷àº ïîêðèòòÿ 

âèòðàò òóðèñò³â ïî çàÿâö³, ÿêùî òàê³ òó-
ðèñòè ïåðåáóâàëè ó áëèçüêîìó êîíòàêò³, äå 
õî÷à á ó îäíîãî ä³àãíîñòîâàíèé COVID-19.

— Ç òàêîþ ñòðàõîâêîþ íåìîæëèâ³ñòü 
âèðóøèòè ó ïîäîðîæ ïåðåäáà÷àº ïîâíó 
êîìïåíñàö³þ òóðó (â ðàìêàõ ñòðàõîâî¿ 
ñóìè), — êàæå äèðåêòîð òóðàãåíö³¿ Îëåê-
ñàíäð Ë³íüêî. — À ÿêùî ïîäîðîæ â³äáó-
ëàñÿ, àëå ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü ñàìî³çîëÿö³¿ 
âè ïðîïóñòèëè çâîðîòíèé ðåéñ, öåé ïîë³ñ 
ïîêðèº âàðò³ñòü çâîðîòíîãî êâèòêà. Òàêà 
ñòðàõîâêà â³ä íåâèëüîòó êîøòóº â³ä 10-òè 
ó. î, ñòðàõîâà ñóìà — äî 75 000 ãðí.

СТРАХУВАННЯ ВІД COVID-19
Äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ 

³ç ìîæëèâèì ïîòðàïëÿííÿì ó íàäçâè÷àé-
í³ ñèòóàö³¿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ñòðàõîâ³ 
êîìïàí³¿ íàïîëåãëèâî ðåêîìåíäóþòü ïå-
ðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí îôîðìèòè ïîâíå 
ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ, ùî ó òîìó ÷èñë³ 
ïîêðèâàòèìå ë³êóâàííÿ â³ä COVID-19, 
òà ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â.

— Âàðò³ñòü òàêîãî ïîë³ñó ïî÷èíàºòüñÿ 
â³ä 30 ó. î., âñå çàëåæèòü â³ä òóðîïåðàòîðà 
³ êðà¿íè, äî ÿêîþ âè ïðÿìóºòå, — ãîâî-
ðèòü ñòðàõîâèé àãåíò Â³òàë³é Â³çíþê. — 
Äî ïðèêëàäó, ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ äî Òà¿ëàíäó 
ñòðàõîâà ñóìà ìàº áóòè íå ìåíøîþ í³æ 
íà 50 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ö³ êîøòè ïåðåêðè-
âàòèìóòü âñ³ âèòðàòè íà ë³êóâàííÿ êî-
ðîíàâ³ðóñó, ïåðåáóâàííÿ â êðà¿í³ ï³ä ÷àñ 

Якщо ви плануєте поїздку за кордон у спра-
вах або відпочинок, турагенти рекоменду-
ють обов’язково перевірити режим в’їзду і 
документи, які вам знадобляться.
Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий 
лабораторією, зареєстрованою в Україні 
відповідно до чинного законодавства, та 
має містити печатку лабораторії, підпис 
лікаря та/або QR-код, а також переклад 
на визначену країною призначення іно-

земну мову, зазвичай англійську.
Якщо у вас наявний паспорт вакцинації, 
може бути таке, що від вас ще попросять 
сертифікат ПЛР-тесту. Наразі не існує єди-
ного алгоритму, у кожній країні існують свої 
правила в’їзду.
Перед поїздкою за кордон обов’язково пе-
ревірте актуальну інформацію щодо правил 
перетину кордону на порталі Міністерства 
закордонних справ або у свого турагента.

Перед поїздкою все ще раз перевірте

ПОДОРОЖІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ: ЩО 
ТРЕБА ЗНАТИ ПРО СТРАХУВАННЯ
Ковідні мандри  Як можна себе убезпечити під 
час подорожей в умовах пандемії коронавірусу? 
Розповімо, які види страхових полісів для подорожі 
за кордон існують, які витрати туриста компенсує той 
чи інший поліс

ë³êóâàííÿ, âàðò³ñòü êâèòêà íà çâîðîòíó 
äîðîãó.

COVID-19 ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ
Ó ðàç³ ïîÿâè ñèìïòîì³â ðåñï³ðàòîð-

íîãî çàõâîðþâàííÿ, õàðàêòåðíèõ äëÿ 
COVID-19, ñë³ä ïîäîðîæóþ÷èì íåâ³ä-
êëàäíî çâåðòàòèñÿ äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â 
êðà¿íè ïåðåáóâàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ òåñ-
òóâàííÿ òà, ó ðàç³ ï³äòâåðäæåííÿ, âèçíà-
÷åííÿ íåîáõ³äíîãî êóðñó ë³êóâàííÿ.

Â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ 
âèìîã, âñòàíîâëåíèõ ïðàêòè÷íî â êîæ-
í³é êðà¿í³ ñâ³òó, ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ó âàñ 
COVID-19, ïðîõîäæåííÿ ñàìî³çîëÿö³¿ º 
îáîâ’ÿçêîâèì. Ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ âêàç³-
âîê êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â êðà¿íè ïåðåáó-
âàííÿ òà â æîäíîìó âèïàäêó íå ïîðóøó-
âàòè âñòàíîâëåíèé êàðàíòèííèé ðåæèì 
òà ñàìîâ³ëüíî íå çàëèøàòè ì³ñöÿ ³çîëÿö³¿. 
Îáîâ’ÿçêîâî çâ’ÿæ³òüñÿ ç³ ñâî¿ì òóðîïå-
ðàòîðîì òà, ó ðàç³ âèíèêëèõ ³ç õâîðîáîþ 
ïðîáëåì, ïîâ³äîìòå ïðî íèõ ïî òåëåôîíó 
ïîñîëüñòâà ÷è êîíñóëüñòâà Óêðà¿íè, àáî 
íàáåð³òü íîìåð ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ ÌÎÇ.

ßêùî ó âàñ íàÿâíèé ñòðàõîâèé ïîë³ñ, 
â³í ïåðåêðèº òàê³ âèòðàòè:

Ëåãêèé ïåðåá³ã õâîðîáè. Ïîñëóãè ë³êàðÿ, 
îáñòåæåííÿ äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ õâîðîáè, 
ïðåïàðàòè äëÿ àìáóëàòîðíîãî ë³êóâàííÿ 

ëåãêî¿ ôîðìè òà ³íø³ ìåäè÷í³ ïðèçíà÷åí-
íÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³àãíîñòèêîþ òà ë³êóâàííÿì 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè, ï³äòâåðäæåí³ ðà-
õóíêàìè êîìïåòåíòíîãî ë³êàðÿ/óñòàíîâè, 
êîìïåíñóþòüñÿ ñòðàõîâîþ êîìïàí³ºþ.

Óñêëàäíåíèé ïåðåá³ã çàõâîðþâàííÿ. 
Ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ óñêëàäíåíî¿ ôîðìè 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè â á³ëüøîñò³ êðà¿í 
ïðîõîäèòü â ñïåö³àë³çîâàíèõ ³íôåêö³é-
íèõ êë³í³êàõ, çàáåçïå÷óºòüñÿ äåðæàâîþ ³ 
íå ïåðåäáà÷àº ìåäè÷íî¿ êîìïåíñàö³¿ â³ä 
ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿. Ïðè öüîìó äîäàòêîâ³ 
âèòðàòè íà ë³êóâàííÿ, ÿê³ ìîæóòü áóòè 
ï³äòâåðäæåí³ ðàõóíêàìè, ïîêðèâàþòüñÿ 
ñòðàõîâîþ êîìïàí³ºþ.

Ïåðåáóâàííÿ íà ñàìî³çîëÿö³¿. ßêùî 
òóðèñò çàõâîð³â ñàì àáî áóâ ó êîíòàêò³ ç 
õâîðèì ³ ïîâèíåí ïðîõîäèòè ñàìî³çîëÿö³þ, 
éîãî âèòðàòè íà ïðîæèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ 
ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó êîìïåíñàö³¿ ç áîêó 
ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ íå ï³äëÿãàþòü. Ïðè 
öüîìó ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ 
ë³êóâàííÿ òà ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî, 
êîìïåíñóþòüñÿ.

Çâîðîòíèé êâèòîê. ßêùî ÷àñ ë³êóâàííÿ 
àáî ñàìî³çîëÿö³¿ ÷åðåç õâîðîáó òóðèñòà 
âèéøîâ çà ðàìêè çàïëàíîâàíî¿ ïî¿çäêè 
³ â³í ïðîïóñòèâ ñâ³é çâîðîòíèé âèë³ò, 
âàðò³ñòü éîãî íîâîãî êâèòêà áóäå êîì-
ïåíñîâàíà.

ÌÀÍÄÐÈ
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 19 – 25 СІЧНЯ

ОВЕН 
Цього тижня на вас можуть 
чекати цікаві зустрічі, але не 
слід серйозно захоплюватися 
новими знайомими. Краще 
подумайте про тих, хто цінує 
вас і щиро вірить вам. Якщо 
така людина у вашому житті 
є, ви ризикуєте її втратити.

ТЕЛЕЦЬ 
Наберіться терпіння і поста-
райтеся не звертати уваги на 
критичні зауваження та вказів-
ки коханої людини. Якщо ви 
зможете обійти цей підводний 
камінь, все у вас буде чудово.

БЛИЗНЮКИ 
Вам хочеться кохання, по-
бачень, розваг, яскравого 
відпочинку, і доля стане союз-
ницею вам у цьому питанні. 
Ви переконаєтеся, що ваші 
почуття та бажання взаємні.

РАК 
Тиждень досить благополуч-
ний у сфері особистого життя. 
Середа та субота – найкра-
щий час для романтичних зу-
стрічей, а п’ятниця підходить 
для відвертої розмови.

ЛЕВ 
У середу ви матимете можли-
вість закрутити голову не одно-
му представнику протилежної 
статі. У неділю будьте обереж-
ні, не дайте себе обдурити.

ДІВА 
У першій половині тижня у 
вашої пари все буде просто 
безхмарно та романтично, 
але до кінця тижня з’являться 
сумніви та розбіжності. Нама-
гайтеся згладити гострі кути.

ТЕРЕЗИ 
На вас може чекати приємна 
зустріч. Однак наступного дня 
можуть виникнути непередба-
чені обставини, які ризикують 
створити проблеми у стосун-
ках із постійним партнером.

СКОРПІОН 
Ви будете завантажені важли-
вими справами, пов’язаними 
з вибором подальшого 
життєвого шляху, але думку 
коханої людини при цьому 
потрібно враховувати. Без неї 
вам нема щастя.
 
СТРІЛЕЦЬ 
У ваших стосунках з коханою 
людиною можуть відбутися 
деякі зміни, причому не на 
краще. У середу намагайтеся 
не провокувати сварку.

КОЗЕРІГ 
На початку тижня на вас мо-
жуть чекати привабливі про-
позиції, але важливо вчасно 
зупинитися і не піддаватися 
спокусі.

ВОДОЛІЙ 
Удача бродить біля вас, і неза-
баром ваші шляхи перетнуться. 
Несподіване знайомство може 
перевернути ваше особисте 
життя. Присвятіть четвер спіл-
куванню та легкому флірту.

РИБИ 
На початку тижня небажано 
призначати побачення, ви 
будете занурені в робочі 
справи. У суботу не дозволяй-
те мріям та ілюзіям захопити 
вас, тверезий погляд на ваші 
стосунки з коханою людиною 
вам дуже знадобиться.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, 
ПСИХОЛОГ

— Якщо говорити 
про тілесне, то сек-
суальний контакт, 
функція збудження, 

оргазм — це інстинкт і п’янка нар-
котична доза, ін’єкція кайфу, яку 
задумала природа. Мозок, тіло, 
гормони — все співає в унісон. Але 
крім тілесної функції, сексуальний 
контакт завжди передбачає психо-
емоційні стосунки з партнером і є 
їх частиною.
Коли ви хочете розбудити фантазію 
і пристрасть переглядом фільму з 
еротичним сюжетом, це, звісно, 
додасть вогню у ваші стосунки. Але 

що диктують не еротичні фільми, 
а порноіндустрія?
Дехто любить кіно погарячіше, і 
в цьому немає нічого поганого. 
Але тільки до того моменту, коли 
порно не витісняє живі стосунки з 
реальним партнером і поки справ-
жній секс приносить задоволення.
Все добре, якщо до міри. Якщо 
у чоловіків перегляд порнофіль-
мів перетворився на хобі, то замість 
того, щоб виділяти час на прелю-
дію, яка потрібна в 90% випадків 
сексуальних стосунків з жінкою, 
вони переходять відразу до спра-
ви. До жінки при цьому ставлення, 
скоріше, як до об’єкта задоволення 
пристрасті.
Часто, коли спілкуєшся з клієнт-

ками, помічаєш, що вони самі 
починають ставитися до себе від-
повідним чином: мовляв, вона по-
винна задовольняти якісь потреби 
чоловіка. А якщо жінка не може 
швидко завестися і досягти ор-
газму (бажано множинного), то з 
нею щось не так.
Звичайно, бувають ситуації, коли 
перегляд порнографії сприяє роз-
витку сексуальних стосунків у парі, 
але в більшості випадків короткі 
порнографічні ролики, які кон-
центрують увагу лише на оргазмі, 
і виростання на порнографії нега-
тивно впливають на еректильні зді-
бності чоловіків і на те, як до себе 
ставляться жінки.
Що з цим робити? Ну якщо ви 

любите переглядати «полунич-
ку», варто зосередитися на якіс-
ному порнографічному контенті, 
в якому присутні прелюдія, ласка 
і близькість.
Якщо йдеться про дорослих людей, 
то порнографія може послужити 
стимулом для пожвавлення сек-
суальних взаємин. Тільки не варто 
забувати, що потяг зникає через 
певні причини: проблеми, стре-
си, сімейні виклики, діти. За до-
помогою порно можна оживити 
сексуальне життя, але проблем 
це не вирішує — потрібно зверта-
тися за допомогою сексолога чи 
психолога, або щиро поговорити 
з партнером, щоб зрозуміти, чому 
потяг знизився і як його повернути.

Коментар експерта

ФІЛЬМИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ. 
ПЛЮСИ І МІНУСИ ДЛЯ ПАРИ

ЄВА ТОПЛЕСС

Íàéïîïóëÿðí³øèé ïîðíî-ñàéò 
PornHub â³äâ³äàëè ïîíàä 33,5 ì³-
ëüÿðäà ðàç³â ïðîòÿãîì ðîêó. À òè 
ëþáèø äèâèòèñÿ ïîðíîô³ëüìè? 
Íå ïîòð³áíî ÷åðâîí³òè!

Á³ëüø³ñòü ç íàñ ³ç çàäîâîëåí-
íÿì ÷àñ â³ä ÷àñó â³äêðèâàþòü 
â çàêëàäêàõ áðàóçåðà ïîðíîñàéòè 
³ îòðèìóþòü çàäîâîëåííÿ â³ä ïå-
ðåãëÿäó ðîëèê³â. ² â öüîìó íåìàº 
í³÷îãî ãàíåáíîãî: ìàñòóðáàö³ÿ 
çí³ìàº ñòðåñ ³ ñåêñóàëüíó íàïðó-
ãó, à ïîðíî äîïîìàãàº äîñÿãòè 
çàäîâîëåííÿ øâèäøå òà é ÷àñòî 
ðîçøèðþº íàø³ ñåêñóàëüí³ ãîðè-
çîíòè, íàâ÷àþ÷è ÷îìóñü íîâîìó.

Â ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ âè-
ÿâèëîñü, ùî ïîíàä 76% ÷îëîâ³-
ê³â ³ 34% æ³íîê, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
ó ñòîñóíêàõ, äèâëÿòüñÿ ïîðíî 
íà ñàìîò³. ßê³ ïðè÷èíè?

ПРИЧИНИ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ 
«ПОЛУНИЧКИ»

1. Ïðîñòî ö³êàâî
Áàãàòî ëþäåé âïåðøå ïîáà÷èëè 

ïîðíî, âèïàäêîâî íàòðàïèâøè 
íà íüîãî â òàºìí³é êîëåêö³¿ â³-
äåîòåêè ó áàòüê³â ÷è ó ñòàðøèõ 
äðóç³â. Ìàëî õòî âèìèêàº íåïðè-
ñòîéíå ê³íî â³äðàçó æ, äåêîãî çà-
÷àðîâóº â³äåî. ² í³õòî íå îáìåæ-
óºòüñÿ îäíèì ðàçîì.

2. Âèïóñòèòè ïàðó
Áàãàòî õòî ç íàñ íå ãîòîâèé 

ç³çíàâàòèñÿ ó ñâî¿õ ñåêñóàëüíèõ 

ôàíòàç³ÿõ, îñîáëèâî â òèõ, ÿê³ 
ñòðàøíî âò³ëþâàòè â ðåàëüí³ñòü. 
Ñåêñ ç ³íøîþ ä³â÷èíîþ? Ñàäî-
ìàçî? Ç äâîìà õëîïöÿìè? Ç äâîìà 
ä³â÷àòàìè?

ßêîñü í³ÿêîâî ðîçïîâ³äàòè ïðî 
öå êîõàí³é ëþäèí³. À îò ïîðíî-
ãðàô³ÿ òåáå íå çàñóäèòü. Öå ÷ó-
äîâèé ñïîñ³á çàäîâîëüíèòè ñâ³é 
³íòåðåñ ³ çðîçóì³òè, ùî íàéñèëü-
í³øå òåáå çáóäæóº. Çàîäíî ³ çàäî-
âîëüíèòè ñåáå. Âëàñíå, äëÿ öüîãî 
ïîðíî ³ áóëî ñòâîðåíå.

3. Ñòâîðèòè íàñòð³é
Ï’ÿòü õâèëèí ïîðíî ïåðåä 

ïðèõîäîì âàøîãî ïàðòíåðà — ³ 
øâèäêèé ñåêñ ïðÿìî â ïåðåäïî-
êî¿ âàì çàáåçïå÷åíèé. ×îìó?

Îñíîâíà ïåðåøêîäà íà øëÿõó 
äî îðãàçìó — öå ìîçîê. ßêùî äëÿ 
çáóäæåííÿ ïîòð³áíî 20–30 õâè-
ëèí, â³äñòîðîíèòèñÿ â³ä ³íøèõ 
äóìîê ìîæå õ³áà ùî äîñâ³ä÷åíà 
â ìèñòåöòâ³ ìåäèòàö³¿ ëþäèíà. 
À îò ïîðíîãðàô³ÿ çàõîïëþº âñþ 
óâàãó, íà í³é íåìîæëèâî íå êîí-
öåíòðóâàòèñÿ. Âñå ³íøå ïðîñòî 
çíèêàº. Çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ÷èñ-
òå, íåñòðèìíå çáóäæåííÿ áåç 
êîìïëåêñ³â.

4. Íàâ÷èòèñÿ ÷îãîñü íîâåíü-
êîãî

Ìàòè âèãëÿä ÿê ê³íîç³ðêà, 
òóñèòè ÿê ðîê-ç³ðêà, çàéìàòèñÿ 
ñåêñîì ÿê ïîðíîç³ðêà! Ñêðîì-
í³ñòü íå çàâæäè ïðèêðàøàº, íà-
ïðèêëàä, îãîëåíèì ³ çáóäæåíèì 
ä³â÷àòàì âîíà â³äâåðòî íå ëè÷èòü. 

Для чого це кіно?  Давайте будемо 
відверті: майже всі люди дивляться 
порно. І з одного боку в цьому немає 
нічого поганого. «Доросле кіно» розвиває 
фантазію, дозволяє візуалізувати 
найсміливіші бажання і швидко отримати 
розрядку. Але є й інша сторона медалі

À ó êîãî, ÿê íå ó ïðîôåñ³îíàëîê 
ö³º¿ ñïðàâè â÷èòèñÿ ãàðÿ÷åíüêî-
ãî? À â êîãî, ÿê íå â ïîðíîàê-
òîð³â â÷èòèñÿ íîâèì òåõí³êàì?

Äî ðå÷³, íå âàðòî ñêàíäàëèòè ç 
áîéôðåíäîì ç ïðèâîäó ñóìí³âíî¿ 
³ñòîð³¿ â áðàóçåð³. Â³í ñàì íå ðîç-
ïîâ³ñòü òîá³ ïðî ñâî¿ âïîäîáàííÿ 
â ñåêñ³ ³ ôàíòàç³¿ òàê êðàñíîìîâ-
íî, ÿê ïîðíîãðàô³ÿ, ÿêó â³í äè-
âèòüñÿ. Äèâèñü ³ íàâ÷àéñÿ!

ПОРНОФІЛЬМИ ЗАМІНЯЮТЬ 
ПАРТНЕРА?

Îäèí ìóäðåöü ñêàçàâ: «Ñåêñ 
ïðèð³âíþºòüñÿ äî ÷èùåííÿ çó-
á³â. Öèì ïîòð³áíî çàéìàòèñÿ ðå-
ãóëÿðíî, àëå íå ö³ëèìè äíÿìè 
áåçïåðåðâíî». Òå æ ñàìå ìîæíà 
ñêàçàòè ³ ïðî ïåðåãëÿä ïîðíî.

Çà îñòàíí³ ê³ëüêà äåñÿòèë³òü, 
çàâäÿêè øâèäê³ñíîìó ³íòåðíåòó, 
ïîðíî ñòàëî äîñòóïíèì øèðîêî-
ìó êîëó ëþäåé. Ó äîâãîñòðîêîâ³é 
ïåðñïåêòèâ³ ïîðíîãðàô³ÿ ñïðè-
÷èíÿº ñåêñóàëüíó äèñôóíêö³þ, 
ìîæå ïðèçâåñòè äî íåçäàòíîñò³ 
äîñÿãòè åðåêö³¿ àáî îðãàçìó ç 
ðåàëüíèì ïàðòíåðîì.

Ñåêñóàëüíà ñòèìóëÿö³ÿ ó ìîç-
êó â³äáóâàºòñüÿ çà äîïîìîãîþ 
ñïëåñêó äîôàì³íó. Öå îçíà÷àº, 
ùî êîëè îðãàí³çìó ïîòð³áíà, 
íàïðèêëàä, ¿æà àáî ñåêñ, ìîçîê 
çàïàì’ÿòîâóº, êóäè ïîâåðíóòèñÿ, 

ùîá â³ä÷óòè òàêå æ çàäîâîëåííÿ. 
Çàì³ñòü òîãî, ùîá ïîâåðíóòèñÿ 
äî ñâîãî ïàðòíåðà, ëþäèíà ïî-
âåðòàºòüñÿ äî ïîðíî.

Ïîðíî, ÿê ³ ðå÷îâèíè, ÿê³ âè-
êëèêàþòü çâèêàííÿ, º òðèãåðàìè, 
ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî íåïðèðîäíî 
âèñîêîãî ð³âíÿ ãîðìîíó çàäî-
âîëåííÿ. Öå ìîæå ïîøêîäèòè 
ñèñòåìó çàîõî÷åííÿ ³ ïîçáàâèòè 
¿¿ ïðèðîäíèõ äæåðåë íàñîëîäè. 
Îñü ÷îìó ëþäÿì ñòàº âàæêî çáó-
äæóâàòèñÿ ç ðåàëüíèì ïàðòíåðîì.

Ëþáèòåë³ ïîðíî ïî÷èíàþòü 
äóìàòè, ùî âëàñíèé ïàðòíåð 
íå òàêèé ³äåàëüíèé ³ äàëåêî 
íå çàâæäè ãîòîâèé äî ñåêñóàëü-
íèõ óò³õ. Òàê³ äóìêè íåìèíó÷å 
ïðèçâîäÿòü äî çðàä. Òà íå âàðòî 
çàáóâàòè, ùî ó òàêèõ ô³ëüìàõ 
ãðàþòü ïîðíîàêòîðè, ³ íå âàðòî 
îòîòîæíþâàòè ¿õ ãðó ç ðåàëüíèìè 
ëþäüìè ³ ¿õ ñåêñóàëüíèìè ïåðå-
êîíàííÿìè.

Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ÷åðåç ïåðå-
ãëÿä ïîðíîãðàô³¿ âïàëà íàðîäæó-
âàí³ñòü, ïî÷àñò³øàëè ðîçëó÷åí-
íÿ ³ ðîçñòàâàííÿ çàêîõàíèõ ïàð. 
Òîìó, ùîá óíèêíóòè íå ò³ëüêè 
ïðîáëåì ç ñåêñóàëüíèì ïîòÿãîì 
³ íå âòðàòèòè ñòîñóíêè â³ä ïî-
ðíîãðàô³¿, ìåäèêè ðåêîìåíäóþòü 
â³äìîâèòèñÿ â³ä ïîðíî àáî ïå-
ðåãëÿäàòè éîãî â ð³äê³ñíèõ âè-
ïàäêàõ.
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***
Коли на новорічних канікулах 
нічого робити:
Візьміть водяний пістолет.
Залийте в нього міцний 
алкогольний напій.
Застреліться в рот. Повторіть п’ять 
разів.

***
Знаєте, що найскладніше в сексі? 
Вранці натякнути дівчині, що їй 
пора йти. Я так погано натякаю, що 
вже два роки як одружений.

***
– Іноді, якщо промовчати, будеш 
здаватися розумнішим.
– Це не той випадок, відповідайте 
на білет

***
Дзвінок у двері. Відкриваю, а там 
красень-чоловік із блакитними 
очима! З тортом, шампанським, 
квітами та пакетом фруктів... 
Виявилося, адресою помилився, 
гад такий! 

***
— Як ти міг переспати з Наталкою, 
вона ж страшна! 
— Ага. І сильна... 

***
Дружина не витримала і навела 
лад у гаражі. Охоплений почуттям 
подяки, чоловік ненароком 
перемішав усе насіння, 
приготовлене для посадки навесні.

***
Цілий місяць вчив правила 
дорожнього руху. Виїхав у місто. 
Боже!!! Краще б я молитви вчив!!!

***
На вулиці ожеледиця. Мрія про 
те, що всі чоловіки будуть біля 
моїх ніг, починає здійснюватися. 
Поки сходила до магазину, двом 
допомогла встати, а з одним 
навіть полежала! 

***
Отримавши на день народження 
ролики, Маша думала, що це 
найкращий подарунок на світі. 
Щоправда, вже за півгодини 
вона зрозуміла, що найкращий 
подарунок – це нові передні 
зуби. 

***
— На моїй роботі немає страху. 
Якщо виявиш страх — все, ти 
мертвий! 
— А ким ви працюєте? 
— Вихователькою у дитячому 
садку. 

***
— Коли заходиш до громадського 
туалету, що найбільше боїшся 
зробити? 
— Вдихнути.

***
Стоїть біля дзеркала старий 
чоловік. Ноги в нього тонкі, криві, 
волохаті. Животик запалий. Ручки 
худенькі, очі маленькі, ніс гачком, 
сам лисенький. Дивиться він на 
своє відображення в дзеркалі, 
а ззаду на ліжку лежить молода 
красива дружина. Чоловік 
обертається і каже їй з докором: 
— Це ж треба так любити гроші! 

***
Зустрічає кішка гнома. Запитує: 
— Ти хто? 
— Я — гном. Паскудю людям, псую 
речі, кричу ночами, спати не даю. 
А ти? 
Кішка задумалася. 
— Тоді я теж гном.

***
Заміжня дівчина на прийомі 
у досвідченої акушерки.
— Лікарю, що мені робити? Мій 
чоловік постійно хоче сексу! Що 
йому дати?
— Мій телефон!

***
Петро так звик читати в туалеті, що 
випадково обі**ався в бібліотеці.

***
Жінка ніколи не зрадить 
чоловікові, якого кохає. Ну, хіба 
що псіханула або випила, або 
такий красунчик попався… А так — 
ніколи!

***
— У нас після трьох дівчаток 
нарешті народився хлопчик!
— Що ви говорите, вітаю! І на кого 
схожий?
— Не знаю, ми на обличчя ще 
не дивилися.
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-6

-4
-6

ПОНЕДІЛОК
24.01

-6
-9

-5
-6

-6
-9

ВІВТОРОК
25.01

-7
-13

-5
-10

-5
-9

ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA» НА:

Віталіна, 24 роки
Працюю у студії краси. Займаюсь 
відновленням волосся. Не можу сказати, що 
це моя робота — це моя любов, моя душа, 
це саме та справа, якій присвячу усе своє 
життя. Також я люблю подорожувати та 
пізнавати світ. Вірю, що у житті все можливо, 
головне — бажання.

ФОТОСТУДІЯ 
«INDIGO»

• Творчі фотосесії
• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

505647

ГОРОСКОП
ОВЕН 
Вам практично не буде пере-
шкод для досягнення будь-
якої мети. Тож ставте перед 
собою великі завдання. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Може виникнути потреба 
будувати життя заново, 
зруйнувавши те, що набрид-
ло та заважає.

БЛИЗНЮКИ 
Ваше заповітне бажання 
може здійснитися, тільки не 
заважайте долі. 

РАК 
Зараз не зупиняйтеся на 
досягнутому, сміливо скоріть 
чергову вершину. 

ЛЕВ 
На вас наваляться дрібні не-
значні справи. 

ДІВА 
Майже ідеальний тиждень, 
щоб зайнятися особистим 
життям.

ТЕРЕЗИ 
Смуга везіння триває, вам 
вистачить сил та енергії для 
реалізації планів та ідей.

СКОРПІОН 
Ви можете досягти високих 
результатів та реалізувати 
все намічене.

СТРІЛЕЦЬ 
Дійте не поспішаючи, напо-
легливо просуваючись до 
поставленої мети.

КОЗЕРІГ 
Зосередьтеся на роботі, це 
вам просто необхідно, щоб 
уникнути неприємностей. 
 
ВОДОЛІЙ 
Вам доведеться приймати 
важливі рішення та пожина-
ти їхні плоди. 

РИБИ 
Постарайтеся на початку 
тижня уникати конфліктів з ко-
легами та друзями. Приділіть 
своїм дітям достатньо уваги. 

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

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

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

маркета 
або аналогічна)

РЕКЛАМА
504806

RIA»

и
азати, що 
я душа, 
е своє 
ти та 
можливо, 


