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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Оголошуємо розіграш призів для 
річних передплатників газети на 
2022 рік (друковане видання). 
Головний приз — мікрохвильова 
піч SAMSUNG та багато інших 
потрібних у господарстві речей 
чекають на вас.

Деталі — 12 с.

Бути скульптором Бути скульптором 
свого тіла свого тіла 
ніколи ніколи не пізноне пізно
Це своїм прикладом 
доводить красноградець 
Микола Тур. 
Він став чемпіоном України 
з бодібілдингу в категорії 
«Майстер» та завоював бронзову 
нагороду серед спортсменів вагою 
100+. Тридцятий ювілейний турнір 
атлетів, які займаються культуризмом 
і фітнесом, відбувсяв Полтаві. 
Змагання об’єднали представників 
різних регіонів країни.

Íèí³ Ìèêîë³ Òóðó ñîðîê ï’ÿòü. 
ßê ó òàêîìó â³ö³ ìàòè âèãëÿä 
Çåâñà òà ã³äíî êîíêóðóâàòè 
³ç ìîëîäøèìè  ñóïåðíèêàìè, 
ç’ÿñîâóâàëà êîðåñïîíäåíòêà 
ãàçåòè. 

— Ïàíå Ìèêîëî, â³òàþ ç ïå-
ðåìîãîþ íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç 
áîä³á³ëä³íãó. Çíàþ, öå íå ïåðøå 
äîñÿãíåííÿ ó Âàø³é ñïîðòèâí³é 
êàð’ºð³. Íàïåâíî, âåðøèíè ëåã-
êî íå ï³äêîðþþòüñÿ. ²ç ÷îãî âñå 
ïî÷èíàëîñÿ?

— Êóìèðîì ìîëîä³ äåâ’ÿíîñòèõ 
áóâ Àðíîëüä Øâàðöíåãåð. ß òåæ 
çàõîï ëþâàâñÿ îáðàçîì çàë³çíî-
ãî Àðí³. Õîò³ëîñÿ é ñàìîìó áóòè 
ñòèëüíèì àòëåòîì. Ùå ï³ä ÷àñ 
ñòóäåíòñòâà â Õàðê³âñüêîìó ìå-
äè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ çàö³êàâèâñÿ 
ïàóåðë³ôòèíãîì (ïðèì. àâò. — ñè-
ëîâèì òðèáîðñòâîì). Ïî÷àâ áðàòè 
ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ. Ïîñòóïîâî öå 
çàõîïëåííÿ ïðèçâåëî äî çàíÿòü 
áîä³á³ëäèíãîì.

— Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ Âè ïðàöþºòå 
ë³êàðåì ó ð³äíîìó ì³ñò³. Ó Êðàñ-
íîãðàä³ öåé âèä ñïîðòó íå íàäòî 
ïîïóëÿðíèé. Õòî ñòàâ Âàøèì 
íàñòàâíèêîì? ×è äîâîäèëîñÿ 
òðåíóâàòèñÿ ñàìîñò³éíî?

— Çàâäÿêè çàíÿòòÿì ïàóåð-
ë³ôòèíãîì ìàâ ïåâíå óÿâëåííÿ 
ùîäî íàëàãîäæåííÿ òðåíóâàëüíîãî 
ïðîöåñó. Òîìó ñôîðìóâàâ âëàñíó 
ñèñòåìó ï³äãîòîâêè, ÿêó ïîñò³éíî 
âäîñêîíàëþþ.

— Ïàì’ÿòàºòå òîé äåíü, êîëè 
âïåðøå çäîáóëè âèçíàííÿ?

— Òàê, 2009-ãî ñòàâ àáñîëþòíèì 
÷åìï³îíîì Õàðêîâà òà îáëàñò³ ç 
áîä³á³ëäèíãó ³ âèáîðîâ òèòóë «Ì³ñ-
òåð Õàðê³â». Öå ñòàëî äîäàòêîâîþ 
ìîòèâàö³ºþ äëÿ òðåíóâàíü.

— ²ç ÷îãî ñêëàäàëàñÿ ï³äãî-
òîâêà äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç 
áîä³á³ëäèíãó-2021 òà ñê³ëüêè 
÷àñó íåîáõ³äíî, àáè äîñÿãòè 
îïòèìàëüíî¿ ôîðìè äëÿ ó÷àñò³ 
â òóðí³ð³?

— Ñèñòåìà òðåíóâàíü ³íäèâ³äó-
àëüíà. Ñïåö³àëüí³ âïðàâè ÿ ðîáëþ 
äâ³÷³ íà äåíü íåçàëåæíî â³ä òîãî, 
ãîòóþñÿ äî çìàãàíü ÷è í³. Âèêîíóþ 
êîìïëåêñ ñèëîâèõ âïðàâ ³ç ð³çíîþ 
âàãîþ. Âîäíî÷àñ ïîñò³éíî äîòðè-
ìóþñÿ ïåâíî¿ ñèñòåìè õàð÷óâàííÿ. 
Îñíîâó ìîãî ðàö³îíó ñêëàäàþòü 
ä³ºòè÷íå ì’ÿñî, ðèáà, ìîëî÷í³ 
ïðîäóêòè, ÿéöÿ òà îâî÷³, â³òàì³íí³ 
êîìïëåêñè òà ñïîðòèâí³ äîáàâêè — 
àì³íîêèñëîòè, ïðîòå¿íè. Êàø³, õë³á 
³ ñîëîäîù³ — òàáó. Ñåðéîçíó ï³äãî-
òîâêó äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ðîçïî-
÷àâ ó ñåðïí³. ×èì ðåëüºôí³ø³ ì’ÿçè, 
òèì êðàùå. Òîìó ñòàâèâ çà ìåòó 
äîáðÿ÷å ï³äñóøèòèñÿ. Íå äîçâîëÿâ 
ïîñëàáëåíü ó ä³ºò³. Çà òèæäåíü äî 
çìàãàíü ìàâ íàãîäó ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ 
ñèëè — ñòàâ àáñîëþòíèì ÷åìï³îíîì 
Ïîëòàâùèíè ç áîä³á³ëä³íãó. Â³äòàê 
îòðèìàâ øàíñ âçÿòè ó÷àñòü ó íàö³î-
íàëüí³é ïåðøîñ ò³ é óñï³øíî íèì 
ñêîðèñòàâñÿ.

Ïðîäîâæåííÿ íà 5 ñ.

Чи законна перевірка 

COVID-сертифікатів
Ðîç’ÿñíåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ (ÌÎÇ)  

Çîêðåìà, ïðåññëóæáà çâåðíóëà 
óâàãó íà òå, ùî öå íå º ðîçãîëîøåííÿì 
ìåäè÷íî¿ òàºìíèö³, îñê³ëüêè ìåäè÷íà 
òàºìíèöÿ ì³ñòèòü çâåðíåííÿ äî ë³êàðÿ 
÷è ä³àãíîç, à â äîêóìåíòàõ ïðî âàêöè-
íàö³þ òàêèõ â³äîìîñ òåé íåìàº.  

Îòæå, ïðàâîîõîðîíö³ ï³ä ÷àñ ïåðå-
â³ðîê äîòðèìàííÿ êàðàíòèííèõ ïðàâèë 
ìîæóòü âèìàãàòè ó ãðîìàäÿí ïðåä’ÿâè-
òè COVID-ñåðòèô³êàò, íå ïîðóøóþ÷è 
ïðè öüîìó çàêîí. Îêð³ì òîãî, ó ÌÎÇ 
íàãîëîñèëè, ùî íîðìà ïðî íàÿâí³ñòü 
äîêóìåíòà ïðî âàêöèíàö³þ íå ïîøè-
ðþºòüñÿ íà â³äâ³äóâàííÿ áàíê³â, ÀÇÑ, 
âåòåðèíàðíèõ ìàãàçèí³â, àïòåê ³ âñ³õ 
ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â ó áóäü-ÿê³é 
çîí³ êàðàíòèíó. Öå çíà÷èòü, ùî â òà-
êèõ çàêëàäàõ ïåðåâ³ðÿòè ó â³äâ³äóâà÷³â 
COVID-ñåðòèô³êàò í³õòî íå ìîæå. 

Îäíàê ÷èíí³ êàðàíòèíí³ íîðìè ïå-
ðåäáà÷àþòü, ùî íà ÷åðâîíîìó ð³âí³ 
åï³äíåáåçïåêè ïðàöþâàòèìóòü ëèøå ò³ 
ãðîìàäñüê³ çàêëàäè, äå 100% ïåðñîíàëó 
òà â³äâ³äóâà÷³â âàêöèíîâàí³ àáî ìàþòü 
íåãàòèâíèé òåñò íà COVID-19. Îòîæ ó 
öèõ çàêëàäàõ óæå éäåòüñÿ ïðî ìîæëè-
â³ñòü ïåðåâ³ðêè äîêóìåíòà ïðî ùåïëåí-
íÿ àáî íåãàòèâíîãî òåñòó íà COVID-19. 

Ùîá îáìåæåííÿ æîâòîãî àáî 
÷åðâîíîãî ð³âí³â íå ñòîñóâàëèñÿ 
ãðîìàäñüêèõ çàêëàä³â ÷è ìàñîâèõ çà-
õîä³â, ñï³âðîá³òíèêè àáî îðãàí³çàòîð 
ïîâèíí³ ïåðåâ³ðèòè â³äïîâ³äí³ äîêó-
ìåíòè ó â³äâ³äóâà÷³â, à â ðàç³ â³äìîâè 
¿õ ïðåä’ÿâèòè ìàþòü ïîâíå ïðàâî íå 
îáñëóãîâóâàòè, îñê³ëüêè óñòàíîâàì 
ñë³ä «äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ðîáîòè 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó, çàòâåðäæåíèõ Ïî-
ñòàíîâîþ Êàáì³íó ¹ 1236».

Графік роботиГрафік роботи
пересувнихпересувних
відділеньвідділень
поштовогопоштового
зв’язкузв язкузв язку 10 с.10 с.

Вакцинація Вакцинація 
від COVID-19:
що думає молодь
На тему щеплення На тему щеплення 
кореспондентка кореспондентка 
спілкувалася спілкувалася 
з майбутніми з майбутніми 
медикамимедикамимедиками

6 с.6 с.


