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ЯК ДОБИТИСЯ СВІТЛОФОРА
Монтаж світлофора
поблизу гімназії №24,
що на Поділлі. Зробили
це за місяць до відкриття
закладу, хоча проект на
цей об’єкт був готовий
задовго до цього

Разом з читачами сайту
«20хвилин» склали мапу, на якій
показали, де у Вінниці потрібні
нові переходи, світлофори та
на яких перехрестях роботу
світлофорів потрібно змінити.
Цікаво, що вінничани хочуть
щонайменше 26 нових
світлофорних об’єктів
 Розібралися, як підсилити свої
звернення до влади про зміни
в організації дорожнього руху,
щоб не отримати відписку. Який
порядок дій чиновників та скільки
доведеться чекати
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Батьки і діти
ªäèíå, ùî ñïðàâä³ äîñòîâ³ðíî íàêîïè÷óº ëþäèíà ç â³êîì — öå âòîìà. Óñå
³íøå — ³ëþçîðíå ³ ñóìí³âíå.
Äîñâ³ä ñóá’ºêòèâíèé ³ íåâ³äòâîðþâàíèé â ³íøèõ óìîâàõ,
îêð³ì òèõ, äå â³í îòðèìàíèé.
ªäèíå, ùî íàéêîðèñí³øå
ìè ìîæåìî çðîáèòè äëÿ íàøèõ ä³òåé — öå íå çàâàæàòè
¿ì áóòè ñîáîþ ³ ïëåêàòè ñâî¿
îñîáèñòîñò³ ³ ñâî¿ â³ç³¿ â³äíîñíî ñâ³ò³â, â êîòðèõ âîíè
æèâóòü, ³ ñâ³ò³â, êîòð³ ¿õ î÷³êóþòü. Ìè àáñîëþòíî çàéâà
ëàíêà, íåïîòð³áí³ ïîñåðåäíèêè ì³æ íèìè ³ ¿õ ìàéáóòí³ì.
Íàøà ôóíêö³ÿ — íå ä³ëèòèñÿ ç íèìè ñâî¿ì ìèíóëèì,
à ðåòåëüíî éîãî, íàøå ìèíóëå, â³ä íèõ õîâàòè. Íå âîäèòè
ó ò³ ÷àñè íàâ³òü ³ç îçíàéîì÷îþ
ìåòîþ. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî
íàø³ þíîñò³ áóëè êëüîâèìè
íà ïåðñîíàëüíèõ òà åìîö³éíèõ ð³âíÿõ, àëå êîëåêòèâíî ÿê
ïîêîë³ííÿ ìè — ëóçåðè. Ä³òè
æàëþã³äíèõ â³ñ³ìäåñÿòèõ ³ îáøàðïàíèõ äåâ’ÿíîñòèõ. Âñå,
íà ùî ìè ñïðîìîãëèñü — ðîçãóáèòè òðîõè áåçïðîñâ³òíî¿
ðàäÿíùèíè, âñ³ÿòè íåþ äîðîãó ñâîãî æèòòÿ, ÿêîþ ìè
éäåìî. Àëå óñ³ íàø³ ïîòî÷í³
çäîáóòêè — íå çàâäÿêè, à âñóïåðå÷. Ðàíäîìí³ óñï³õè ñàìîó÷îê, êîòð³ ðîáèëè ñàì³ ñåáå.
Ìè ïîêîë³ííÿ, çðîáëåíå â äîìàøí³õ óìîâàõ. Ó âñ³õ ìîæëèâèõ ³ íåìîæëèâèõ ñåíñàõ.
² òàê íà¿âíî ñïîñòåð³ãàòè,
ÿê ïîêîë³ííÿ ìàãí³òîôîí³â
«Âåñíà» ³ ñâåòð³â «áîéñ» ³ç
ñåðéîçíèìè âèðàçàìè îáëè÷ âèõîâóº ä³òåé ïîêîë³ííÿ àéïàä³â ³ þòóáêàíàë³â.
Ìàþ÷è ì³æ ñîáîþ ïðîñòî
ã³ãàíòñüêèé öèâ³ë³çàö³éíèé
ðîçðèâ. Ïðîáóþ÷è ïðèùåïëþâàòè ÿê³ñü äóðíóâàò³ ³ñòèíè, ÿê³ áóëè ä³ºâ³ ò³ëüêè
ó ¿õ ñâ³ò³ ì³ãðóþ÷èõ êîðîáîê
öóêåðê³â òà ïëÿøîê êîíüÿêó
ì³æ â÷èòåëÿìè òà ë³êàðÿìè.

ЧОМУ НА ГАГАРІНА
ПРИБРАЛИ ДЕЛІНІАТОРИ
Безпека руху  Делініатори на спуску
з Соборної, на які часто заїжджали
колесами автомобілісти, врешті-решт
зняли. Підрядник робіт коментує, що
прибрали «залишки» конструкції, бо
в такому вигляді обмежувачі могли
спричинити збільшення ДТП на площі. А чи
будуть ставити бордюри біля трамвайних
колій назад, на своє старе місце?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ðóõó íà Ãàãàð³íà âçäîâæ êîë³é
ïîñòàâèëè äåë³í³àòîðè — áîðäþðè, ÿê³ â³äìåæîâóâàëè øëÿõ
òðàìâàÿ â³ä ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè.
Áàãàòî íàð³êàíü çáèðàâ îáìåæóâà÷ íà ñïóñêó ç Ñîáîðíî¿: âîä³¿
ñêàðæàòüñÿ, ùî éîãî íå âèäíî ³
÷åðåç öå ÷àñòî á’þòü éîãî êîëåñàìè. Ï³äï³ðíà ñò³íêà á³ëÿ øêîëè-ã³ìíàç³¿ ¹ 2 ïîôàðáóâàëàñÿ
â ñèí³é êîë³ð — òðîëåéáóñàì âèÿâèëîñÿ ìàëî ì³ñöÿ, õî÷à ïðîåêòóâàëüíèêè ãîâîðèëè, ùî äåë³í³àòîðè íå çâóæóþòü øèðèíó ñìóã.
² îò íåùîäàâíî äåë³í³àòîðè
â öüîìó ì³ñö³ çíÿëè. ×îìó ¿õ
âèð³øèëè ïðèáðàòè? Êåð³âíèê
â³ííèöüêî¿ ñïåöä³ëüíèö³ ç îðãàí³çàö³¿ äîðîæíîãî ðóõó Ñåðã³é
×åðíîâ â³äïîâ³â, ùî «îáìåæóâà÷³
â öüîìó ì³ñö³ çëàìàëè âùåíò». Öÿ
îðãàí³çàö³ÿ º ï³äðÿäíèêîì ðîá³ò
ç ðåîðãàí³çàö³¿ ðóõó íà Ãàãàð³íà.
— Ìè ïðèáèðàëè âæå óëàìêè
â³ä íèõ. Íà ³íøèõ ä³ëÿíêàõ —
íà Ïèðîãîâà, íà ï³äéîì³ íà Ñîáîðíó — äåë³í³àòîðè ùå ö³ë³. ×è
áóäåìî ñòàâèòè äåë³í³àòîðè íàçàä,
íà ñïóñê ç Ñîáîðíî¿, öüîãî çàðàç
íå çíàþ, — ãîâîðèòü ×åðíîâ.
Ó âîä³éñüêèõ ñï³ëüíîòàõ ó Ôåéñáóêó â³ííè÷àíè ïðèïóñêàþòü,

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

МАРИНА (25), КУХАРКА:

КИРИЛО (22), СПОРТСМЕН:

— Я не студент, і не журналіст,
щоб щодня з цим стикатися.
Я працюю на роботі, на якій
не треба знати правила нового правопису.

— Нехай вже дійдуть до спільного рішення. Я в своє життя
не впроваджував новий правопис, але мовне питання
вважаю важливим.

ùî îáìåæóâà÷³ ïîâåðíóòü íàçàä
íàâåñí³. Ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó», ÿêå â³äñë³äêîâóº
ïåðåá³ã òåñòîâîãî ðåæèìó íîâî¿
îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó,
ãîâîðÿòü, ùî íå ðåêîìåíäóþòü
ñòàâèòè íàçàä äåë³í³àòîðè.
— Âîíè íå ïðîñòîÿëè ³ ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â. ²íøèõ ìîäåëåé
â Óêðà¿í³ ìàëî: òå, ùî çàðàç
ìîæíà ïðèäáàòè — íå ìîæóòü
âèêîíóâàòè ôóíêö³þ êîëåñîâ³äá³éíèêà, — ñêàçàâ â. î. äèðåêòîðà
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó»
Ìàêñèì Êðàâ÷óê. — Òîìó ïîêè
íåìàº ñåíñó çàêóïîâóâàòè òå ñàìå
Ðàí³øå Êðàâ÷óê ãîâîðèâ, ùî
äåë³í³àòîðè ïðèáèðàòè íå ìîæíà,
áî àâòîìîá³ë³ñòè áóäóòü âè¿æäæàòè íà êîë³þ ³ áëîêóâàòè ïðî¿çä
òðàìâà¿â, ÿê³ ìàþòü ñâ³é ³íòåðâàë
ñâ³òëîôîðà.
— ßêùî àâòîìîá³ë³ áóäóòü
âè¿æäæàòè íà òðàìâàéíó êîë³þ,
òî áëîêóâàòèìóòü ïðî¿çä òðàìâà¿â.
Ç ³íøîãî áîêó, ÿêùî çàëèøèòè
òàê, ÿê âîíî áóëî, òî òàê³ îáìåæóâà÷³ çàãðîæóâàëè áåçïåö³
äîðîæíüîãî ðóõó: âîä³é ì³ã çà÷åïèòèñÿ çà ì³ñöå, äå âèëàìàíèé
äåë³í³àòîð ³ çáèòèñÿ ç íàïðÿìêó
ðóõó, ñòâîðèòè àâàð³éíó ñèòóàö³þ, — ïîÿñíèâ ÷èíîâíèê.
×è áóäóòü ïðîáëåìè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåë³í³àòîð³â?
— Ïîáà÷èìî, íà òî â³í ³ òåñòîâèé ðåæèì, — ñêàçàâ Êðàâ÷óê

Обмежувачі прибрали через чотири місяці з моменту їх
установки. Тепер будуть слідкувати, як їздитиме транспорт без
них і чи будуть авто блокувати проїзд трамваїв

Безпека руху зросла — вважають 70% вінничан
Під кінець минулого року в мерії провели онлайн-опитування
про зміни на площі Гагаріна. І з їх
оцінок отримали такі результати:
70,5% опитаних вважають, що
після реорганізації руху на площі
стало безпечніше, 17% впевнені,
що навпаки — стало небезпечніше, а 7% вінничан вважають,
що нічого не змінилося.
42,5% проїжджають площу щодня або кілька разів на день, новими пішохідними переходами
користуються щодня близько 6%
опитаних вінничан.
Загалом, зміни на площі Гагаріна оцінюють на «дуже добре» —
29,7% опитаних, на «добре» —
25,2%. Водночас 23% людей, які
відповіли на анкету, зазначили,
що зміни оцінюють на «дуже погано», а ще 9,2% опитаних — оцінили нову площу Гагаріна на «по-

гано». Усього на опитування відповіли 417 вінничан.
Також в онлайн-анкеті попросили висловити скарги і пропозиції
до реорганізації руху на цьому
перехресті. Найбільше зауважень було саме до делініаторів —
28 коментарів. А 27 відповідей
складалися з вимоги «Поверніть
все, як було».
На реорганізацію руху на Гагаріна, нагадаємо, витратили
2,3 мільйона гривень. Навесні роботи мають продовжити.
У рамках проекту, планується замінити стовпчики по центру площі на підвищені острівці безпеки.
Один з переходів, який зв’язує
непарну частину Соборної та
Арку, продублюють велопереїздом. А ділянки на узбіччях,
які виділені фарбою — стануть
зеленими зонами та тротуарами.

Як ви ставитеся до скасування змін українського правопису?

ОЛЬГА (30), ПСИХОЛОГИНЯ
ТА МАМА В ДЕКРЕТІ:

ОЛЕКСАНДР (47), ПРАЦЮЄ
У СФЕРІ ТОРГІВЛІ:

— Я цікавилась новим правописом, коли його вводили.
Мені деякі зміни незвичні,
але вони мають місце бути.

— Я вважаю, що це не завдання суду скасовувати
новий правопис. Цим мають
займатися науковці.

АЛІНА (18), СТУДЕНТКА:

ЕХАБ (30), НАУКОВЕЦЬ:

— Кожного року щось змінювати у правописі недоречно.
Але щодо нового правопису
нічого не маю проти. Про його
відміну нічого не знаю.

— Я приїхав у Вінницю з Ізраїлю, і вивчив тут українську
мову. Мовне питання важливе. Насамперед, в Україні всі
мають говорити українською.
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КОРОТКО
Необхідне
напрокат
 Õîäóíêè, îðòîïåäè÷í³ ë³æêà, êîë³ñí³ êð³ñëà,
øâåäñüêà ñò³íêà, ñòîëèêè
ïðèë³æêîâ³, — òàê³ çàñîáè
ðåàá³ë³òàö³¿ â³ííè÷àíè ìîæóòü âçÿòè ó êîðèñòóâàííÿ
ó ïóíêò³ ïðîêàòó, ÿêèé ä³º
ïðè Òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ.
Íàðàç³ íèì ñêîðèñòàëîñü
24 ëþäèíè. Îñîáëèâî âåëèêèì ïîïèòîì ó ãðîìàäÿí,
ÿê³ íå ìîæóòü ñàìîñò³éíî
ïåðåñóâàòèñÿ, êîðèñòóþòüñÿ
êð³ñëà êîë³ñí³. Íèìè çàáåçïå÷åíî 13 ëþäåé.
ßê ðîçïîâ³ëà äèðåêòîðêà
äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà,
âèäà÷à çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿
çä³éñíþºòüñÿ íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³.
Ó ïóíêò³ ïðîêàòó çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³, ÿêèìè óæå êîðèñòóâàëèñÿ â³ííè÷àíè, àëå âîíè
â ãàðíîìó ñòàí³ ³ ìîæóòü
áóòè êîðèñíèìè ùå êîìóñü.
Öå çàñîáè ðåàá³ë³òàö³¿, ÿêèìè áóëè çàáåçïå÷åí³ ëþäè ç
³íâàë³äí³ñòþ çà ðàõóíîê äåðæàâè ³ â ÿêèõ ùå íå çàê³í÷èâñÿ òåðì³í âèêîðèñòàííÿ.
Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
ðîçòàøîâàíèé íà âóë. Ñîáîðíà, 50. Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ìîæíà ä³çíàòèñÿ
çà òåë: 67–05–97.

Про КОВІД

 Ó Â³ííèö³ çàãàëîì äåùî
çíèçèâñÿ ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà êîðîíàâ³ðóñ. Ïðîòå
ñåðåä ³íô³êîâàíèõ çð³ñ
â³äñîòîê îñ³á ïîõèëîãî â³êó,
à ö³ ëþäè ìàþòü ÷èìàëî
ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü. Ñàìå
öå ïðèçâîäèòü äî ñêëàäíîãî
ïåðåá³ãó õâîðîáè òà ëåòàëüíèõ âèïàäê³â. Ùîäî ëþäåé
ñåðåäíüî¿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿ — ñòàòèñòèêà îñòàííüîãî
òèæíÿ ñâ³ä÷èòü ïðî çìåíøåííÿ ð³âíÿ ³íô³êóâàííÿ.
Ñòàíîì íà ðàíîê, 2 ëþòîãî, ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ îäóæàëè 23 òèñÿ÷³
195 ëþäåé, â ò. ÷. 1038 ä³òåé
òà 1988 ìåäïðàö³âíèê³â.
Íà äàíèé ÷àñ õâîð³º 3 òèñÿ÷³ 508 îñ³á, ç íèõ: 149 ä³òåé.

ОГОЛОШЕННЯ
Загубив-знайшов
Втрач. військовий квиток
сер.Ф-3№2130911 на ім'я Улюнджієв
Я.В. Вваж.недійсним.
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ЗАМІСТЬ ПІЛЬГОВИХ
ТАРИФІВ — КОМПЕНСАЦІЯ
Тарифні зміни  Кабмін затвердив
рішення про виплати компенсацій
через скасування пільгових тарифів
на електроенергію. Їх будуть отримувати
деякі категорії споживачів, серед яких
власники електричних котлів для
опалення. Щоправда, урядовці прописали
і обмеження, через які інші споживачі
залишаться без нової державної виплати
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â çàòâåðäèâ
ïîðÿäîê êîìïåíñàö³¿ äëÿ ëþäåé, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü åëåêòðîîïàëåííÿ. Ïîðÿäîê
³ ïðîöåäóðà âèïëàò ðåãóëþºòüñÿ
ïîñòàíîâîþ óðÿäó ¹64 â³ä 1 ëþòîãî 2021 ðîêó.
— Òàêà êîìïåíñàö³ÿ áóäå
íàðàõîâóâàòèñÿ àâòîìàòè÷íî
(íà îñîáîâ³ ðàõóíêè ñïîæèâà÷³â).
Æîäíèõ äîâ³äîê ÷è çàÿâ ïèñàòè
íå òðåáà, — çàçíà÷èâ ïðåì’ºðì³í³ñòð Äåíèñ Øìèãàëü.
Çà éîãî ñëîâàìè, «êîìïåíñàö³¿
áóäóòü âèïëà÷óâàòèñÿ ëþäÿì, äîì³âêè ÿêèõ îáëàäíàí³ åëåêòðîîïàëþâàëüíèìè óñòàíîâêàìè é
ó ÿêèõ áóäèíêè íå ãàçèô³êîâàí³
àáî íå ìàþòü öåíòðàë³çîâàíîãî
òåïëîïîñòà÷àííÿ».
Òàêîæ êîìïåíñàö³¿ áóäóòü âèïëà÷åí³ áàãàòîä³òíèì, ïðèéîìíèì
ñ³ì’ÿì òà äèòÿ÷èì áóäèíêàì ñ³ìåéíîãî òèïó. Çàãàëîì öå ïîíàä
600 òèñÿ÷ óêðà¿íñüêèõ ðîäèí. Ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó â³çüìóòü íà ö³
âèïëàòè 1,4 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ
Ç òåêñòó ïîñòàíîâè ä³çíàëèñÿ

íþàíñè ïðîãðàìè êîìïåíñàö³é
çà åëåêòðîîïàëåííÿ. Îòæå, óðÿäîâö³ âèçíà÷èëè, ùî íà çíèæêó
ïî åëåêòðîåíåðã³¿ ìàþòü ïðàâî ïåâí³ êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â.
À ñàìå:
 íàñåëåííÿ, ÿêå ïðîæèâàº
â æèòëîâèõ áóäèíêàõ (ó òîìó
÷èñë³ â æèòëîâèõ áóäèíêàõ ãîòåëüíîãî òèïó, êâàðòèðàõ òà ãóðòîæèòêàõ), îáëàäíàíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó åëåêòðîîïàëþâàëüíèìè óñòàíîâêàìè (ó òîìó
÷èñë³ â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³), ³
ñòàíîì íà 31 ãðóäíÿ 2020 ðîêó
ìàëî ïðàâî íà çíèæåíó ö³íó;
 íàñåëåííÿ, ÿêå ïðîæèâàº
â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ,
íå ãàçèô³êîâàíèõ ïðèðîäíèì ãàçîì ³ â ÿêèõ â³äñóòí³ àáî íå ôóíêö³îíóþòü ñèñòåìè öåíòðàë³çîâàíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ (ó òîìó
÷èñë³ â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³), ³
ñòàíîì íà 31 ãðóäíÿ 2020 ðîêó
ìàëî ïðàâî íà çíèæåíó ö³íó;
 áàãàòîä³òí³, ïðèéîìí³ ñ³ì’¿ òà
äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó.
Âàæëèâî! Êîìïåíñàö³¿ çà åëåêòðîîïàëåííÿ áóäóòü íàðàõîâóâàòè
òèì ñïîæèâà÷àì, ÿê³ íå îòðèìóþòü æèòëîâó ñóáñèä³þ. Âîäíî÷àñ
êîøòè íîâî¿ âèïëàòè íå áóäóòü
âðàõîâóâàòè ó ñóêóïíèé äîõ³ä
ñ³ì’¿ äëÿ îáðàõóíêó âñ³õ âèä³â
ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè.

Зниження ціни газу побачимо в березні
З 1 лютого діє гранична ціна
на газ — 6,99 грн за куб на місяць.
Уряд вирішив, що газ за такою ціною повинні продавати побутовим
споживачам та членам об’єднання
співвласників багатоповерхівок
(ОСББ). Рішення діятиме до кінця
березня. При цьому воно не стосується споживачів, які замовили
газ на рік чи на зиму за літньою
ціною на рівні 4–5 гривень за куб.
Водночас вісім з півсотні постачальників встановили ціну
нижче граничної. Зокрема,
компанія Megawatt запропонувала ціну 6,79 грн, ГК «Нафтогаз України» — 6,86 грн, «Агросинтез Трейдінг» — 6,88 грн,
«Енергетичнi ресурси України»,

а також «Газпромпостач» —
6,9 грн, «Газ Ап» — 6,94 грн, «Волиньелектро Збут» — 6,97 грн,
а ETG.UA — 6,98 грн за кубометр.
Проте зниження вартості газу побачимо в березні — коли прийдуть платіжки за лютий.
В. о міністра енергетики Юрій
Вітренко сказав, що існуючі механізми не давали змогу знизити
тариф на газ «заднім числом»,
оскільки активно це питання
почало розглядатися вже після
того, як постачальники встановили свої тарифи на січень.
«Вінницягаз збут» встановив ціну
на лютий на рівні 6,99 грн за куб.
В платіжках за січень буде тариф
9,89 грн за куб.

ЯК ДІЯТИМУТЬ ЗНИЖКИ НА СВІТЛО
Компенсацію отримають:
 споживачі з електрокотлами, якщо будинки, квартири не обладнані
газом чи централізованим теплом.
 багатодітні родини, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу

Її розмір — різниця між фіксованим тарифом 1,68 грн за кВт та пільговим тарифом 0,9 грн за кВт. Нараховуватимуть на обсяг до 3000 кВт
на місяць. Багатодітні, прийомні сім’ї та люди, що живуть в будинках
сімейного типу, не матимуть такого обмеження.

Виплати призначать автоматично, без звернення споживачів

Гроші на світло зараховуватимуть одразу на особові рахунки
споживачів у електропостачальника.

Їх не дадуть людям, що отримують житлову субсидію

Програма діятиме протягом січня-березня 2021 року

Джерело: постанова КМУ № 64 від 01.02.2021

Ðîçì³ð âèïëàò — öå ð³çíèöÿ
ì³æ ô³êñîâàíîþ ö³íîþ äëÿ íàñåëåííÿ (ç 1 ñ³÷íÿ — 1,68 ãðí
çà êÂò) òà ñêàñîâàíèì ðàí³øå
ï³ëüãîâèì òàðèôîì (90 êîï³éîê
ç êÂò). Ïðè öüîìó êîìïåíñàö³þ
ìîæíà îòðèìàòè íà îáñÿã ñïîæèòî¿ åëåêòðîåíåðã³¿ äî 3000 ê³ëîâàò-ãîäèí íà ì³ñÿöü. Áàãàòîä³òí³,
ïðèéîìí³ ñ³ì’¿ òà ëþäè, ùî æèâóòü â áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó,
íå ìàòèìóòü òàêîãî îáìåæåííÿ:
êîìïåíñàö³þ îòðèìàþòü çà âñþ
åëåêòðîåíåðã³þ, ñïîæèòó ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ.
Êîøòè ç êîìïåíñàö³¿, ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç ìîíåòèçîâíîþ ñóáñèä³ºþ, íå äàâàòèìóòü «íà ðóêè»
ñïîæèâà÷àì. ¯õ ïåðåðàõóþòü íàïðÿìó åíåðãîïîñòà÷àëüíèêàì —
â íàøîìó âèïàäêó, öå «Åíåðà
Â³ííèöÿ». Êîìïåíñàö³þ âèïëà÷óâàòèìóòü ùîì³ñÿöÿ, ïðîòÿãîì
ïåðøîãî êâàðòàëó 2021 ðîêó. Âèõîäèòü, ùî ö³ âèïëàòè ïîêðèþòü
çäîðîæ÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ çà ñ³÷åíü, ëþòèé òà áåðåçåíü.
ЩО БУЛО РАНІШЕ
Íà çàñ³äàíí³ óðÿäó, 28 ãðóäíÿ,
çì³íèëè òàðèô íà åëåêòðîåíåðã³þ
äëÿ íàñåëåííÿ. Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêòó ð³øåííÿ âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â ì³í³ñòðà åíåðãåòèêè
Þð³é Â³òðåíêî çàçíà÷èâ, ùî
ö³ºþ ïîñòàíîâîþ ïðîäîâæóþòü
ñïåöîáîâ’ÿçêè ïîñòà÷àëüíèêàì

ïðîäàâàòè åëåêòðîåíåðã³þ íàñåëåííþ çà ô³êñîâàíèìè ö³íàìè. ßêùî öüîãî íå çðîáèëè á,
òî ö³íè íà åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ
ïîáóòîâîãî ñïîæèâà÷à çðîñëè á
íà 2,5 ðàçà.
Ïîñòàíîâó ¹ 1325 â³ä 28 ãðóäíÿ 2020 ðîêó óõâàëèëè áåç çàóâàæåíü. Òàêèì ÷èíîì óðÿä çàïðîâàäèâ ºäèíèé ô³êñîâàíèé
òàðèô äëÿ ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â ó ðîçì³ð³ 1,68 ãðí/êÂò-ãîä.
(³ç ÏÄÂ). Òàêà ö³íà ä³ÿòèìå ç
1 ñ³÷íÿ äî 31 áåðåçíÿ. Òàðèôè
íà áàãàòîçîíí³ ë³÷èëüíèêè ïðîäîâæóþòü ä³ÿòè. Îäíàê ï³ëüãîâèé
òàðèô, ó ðîçì³ð³ 0,9 ãðí/êÂò-ãîä.
çà ïåðø³ 100 êÂò-ãîä. ì³ñÿ÷íîãî
ñïîæèâàííÿ, ñêàñîâàíèé.
Íàöðåãóëÿòîð (ÍÊÐÅÊÏ)
ïîñòàíîâîþ ¹ 15 â³ä 6 ñ³÷íÿ
2021 ðîêó ñêàñóâàâ ï³ëüãîâ³ òàðèôè íà åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ íàñåëåííÿ, ùî ïðîæèâàº ó áóäèíêàõ
ç åëåêòðîîïàëåííÿì.
Ðàí³øå òàê³ ñïîæèâà÷³ ç 1 æîâòíÿ äî 31 êâ³òíÿ âêëþ÷íî îïëà÷óâàëè åëåêòðîåíåðã³þ çà ö³íîþ
0,9 ãðí/êÂò-ãîä. â îáñÿç³ ñïîæèâàííÿ äî 3000 êÂò-ãîä. çà ì³ñÿöü òà 1,68 ãðí/êÂò-ãîä. — ïîíàä
3000 êÂò-ãîä. Áàãàòîä³òí³, ïðèéîìí³ ñ³ì’¿ òà ðîäèíè ó äèòÿ÷èõ
áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó ïëàòèëè
90 êîï³éîê çà ê³ëîâàò íåçàëåæíî
â³ä îáñÿãó ñïîæèòî¿ åëåêòðîåíåðã³¿.
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ЯК МОЖНА ДОБИТИСЯ
УСТАНОВКИ СВІТЛОФОРА
Алгоритм дій  Від звернення
до установки світлофора може минути
не один рік. Серед причин — затянута
процедура, відсутність вільних коштів
у бюджеті. А що потрібно, щоб влада
зреагувала на звернення про зміни
в організації дорожнього руху?
Чим це звернення підсилити
та який порядок дій чиновників?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ðàçîì ç ÷èòà÷àìè ñàéòó «20õâèëèí» ñêëàëè ìàïó,
íà ÿê³é ïîêàçàëè, äå ó Â³ííèö³
ïîòð³áí³ íîâ³ ïåðåõîäè, ñâ³òëîôîðè òà íà ÿêèõ ïåðåõðåñòÿõ ðîáîòó
ñâ³òëîôîð³â ïîòð³áíî çì³íèòè.
Ö³êàâî, ùî â³ííè÷àíè õî÷óòü
ùîíàéìåíøå 26 íîâèõ ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â. Íàéá³ëüø
çíà÷óùèì ââàæàþòü ïåðåõðåñòÿ
Ïðèâîêçàëüíî¿ ç ïðîñïåêòîì
Êîöþáèíñüêîãî — õî÷óòü âïîðÿäêóâàòè, ÷åðåç ñâ³òëîôîðè ÷è
ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä, òîé õàîñ ç
ìàøèí ³ ï³øîõîä³â, ùî ìàºìî
òàì çàðàç.
Òåïåð ðîçáèðàºìîñÿ, ùî ðîáèòè, ùîá íå îòðèìàòè «â³äïèñêó»,
ÿê ï³äñèëèòè ñâî¿ çâåðíåííÿ òà
ñê³ëüêè äîâåäåòüñÿ ÷åêàòè.
ЯК ПОДАТИ ЗВЕРНЕННЯ
Â³êòîð Ïåðëîâ ó â³ííèöüêîìó
ñåãìåíò³ ñîöìåðåæ ìàº ñëàâó «óðáàí-àêòèâ³ñòà», ÿêèé ³í³ö³þâàâ
ïîÿâó îñòð³âö³â áåçïåêè â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà. Éîìó òàêîæ
ïðèïèñóþòü ïîÿâó ñâ³òëîôîð³â
íà Ãàãàð³íà. Òîìó, ùîá ñêëàñòè

³íñòðóêö³þ, ÿê ïîñòàâèòè ñâ³òëîôîðè, ëîã³÷íî áóëî çâåðíóòèñÿ
ñàìå äî ö³º¿ ëþäèíè. Òèì ïà÷å,
Ïåðëîâ äîáðå çíàº «âíóòð³øíþ
êóõíþ» ì³ñüêî¿ áþðîêðàò³¿. Îòîæ,
ç ÷îãî ïî÷èíàòè?
— Ç³ çâåðíåííÿ äî ì³ñüêîãî ãîëîâè. ª âàð³àíò ïàïåðîâîãî çâåðíåííÿ (ó «Ïðîçîðîìó îô³ñ³»), º
âàð³àíò åëåêòðîííîãî çâåðíåííÿ
íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Öå ïèòàííÿ îïðàöüîâóº äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòó ³ äàº â³äïîâ³äü, — êàæå Â³êòîð Ïåðëîâ.
×îëîâ³ê ðàäèòü, ùî äî çâåðíåííÿ âàðòî ïðèêð³ïèòè äîñë³äæåííÿ
ñèòóàö³¿.
— Íàïðèêëàä, ïðîñòèé ê³ëüê³ñíèé àíàë³ç òîãî, ñê³ëüêè ëþäåé ïåðåõîäÿòü äîðîãó çà ãîäèíó
â òîìó ì³ñö³, äå ïîòð³áåí ïåðåõ³ä.
Öå áóäå ï³äòâåðäæåííÿì ïîòðåáè
â ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ íå ò³ëüêè
äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè, à é äëÿ ãðóïè
ëþäåé, ãðîìàäè, — êàæå Ïåðëîâ.
Çà çàêîíîì «Ïðî çâåðíåííÿ
ãðîìàäÿí» ÷èíîâíèêè ìàþòü íàäàòè â³äïîâ³äü ó òåðì³í íå á³ëüøå
îäíîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ ¿õ íàäõîäæåííÿ. Ìîæóòü, íàïðèêëàä,
â³äïîâ³ñòè, ùî öå ïèòàííÿ áóäå
ðåàë³çîâàíî ï³ñëÿ àíàë³çó, ïðîåêòóâàííÿ. Àëå ìîæóòü ³ â³äìîâèòè.
Ñåðåä ïðè÷èí — ïðîïîíîâàí³

çì³íè â äîðîæíüîìó ðóñ³ ìîæóòü
íå â³äïîâ³äàòè äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì (ÄÑÒÓ) òà áóä³âåëüíèì
íîðìàì (ÄÁÍ), ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íåìàº ïåðåäáà÷åíèõ êîøò³â
äëÿ ðåàë³çàö³¿ â öüîìó ðîö³. Òà,
çðåøòîþ, ìîæóòü â³äìîâèòè ³ ç
ì³ðêóâàíü çäîðîâîãî ãëóçäó.
— ßêùî, íàïðèêëàä, ëþäè õî÷óòü îòðèìàòè ñâ³òëîôîð íà âè¿çä³ ç³ ñâîãî íåâåëèêîãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà ìàã³ñòðàëüíó
âóëèöþ, òî öüîãî íå ìîæå áóòè
ç ëîã³÷íèõ ïðè÷èí. ×îìó òðàíñïîðòíèé ïîò³ê, äå òèñÿ÷³ àâòî
³ äåñÿòêè òèñÿ÷ ïàñàæèð³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ìàº çóïè-

Äî çâåðíåííÿ âàðòî
äîäàòè àíàë³ç.
Íàïðèêëàä, ïîðàõóâàòè,
ñê³ëüêè ï³øîõîä³â
ïåðåõîäÿòü äîðîãó òàì,
äå ïîòð³áåí ñâ³òëîôîð
íÿòèñÿ â öüîìó ì³ñö³ ñîòí³ ðàç³â
íà äîáó? Ùîá çðàíêó ç ïîäâ³ð'ÿ
ÆÊ áóëî çðó÷íî âè¿æäæàòè äåñÿòêó àâòî? — ïîÿñíþº äåïóòàò
ì³ñüêî¿ ðàäè.
ПОРЯДОК ДІЙ
Ïåðø, í³æ ùîñü â³äïîâ³ñòè
íà çâåðíåííÿ, ôàõ³âö³ ïðîâîäÿòü
àíàë³ç: âè¿æäæàþòü íà ì³ñöå, ùîá
îö³íèòè ïðîáëåìó. Òàêîæ ñïåö³àë³ñòè ïðîâîäÿòü îïèòóâàííÿ
ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ùîá â³ä íèõ
îòðèìàòè îö³íêó, ñêàðãè ³ ïðîïîçèö³¿.
Äàë³, ÿê ðîçïîâ³äàº Â³êòîð
Ïåðëîâ, ïèòàííÿ ïðî çì³íè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó ÷è îáëàøòóâàííÿ íîâîãî ñâ³òëîôîðíîãî
îá’ºêòà âèíîñÿòüñÿ íà Êîîðäèíàö³éíó ðàäó ç ïèòàíü äîðîæíüîãî
ðóõó.
— Òàì îáãîâîðþþòü ïðîáëå-

Інші інструменти
Які ще є способи привернення
уваги влади на проблеми в дорожній інфраструктурі?
Звернення на «102». Якщо помітили на дорозі недоліки розмітки, дорожніх знаків, ями в асфальті тощо,
то варто звертатися до поліції. Патрульна поліція складає рапорт
на підставі звернення, з вимогою
до балансоутримувача (Вінницької
міської ради) про усунення недоліків на проїжджій частині. Міська
влада має усунути недоліки.
«Бюджет громадських ініціатив».
Міський конкурс, на який вінничани подають ідеї, як змінити
територію міста і приєднаних
сіл — один з методів отримати
не тільки увагу влади, а й гроші
на реалізацію проекту.

Як правило, подають ідеї про появу фонтанів, скверів та гральних
майданчиків, але є й приклад про
безпеку дорожнього руху — реконструкція перехрестя біля Педуніверситету, на Острозького.
За підвищені переходи, ремонт
асфальту, освітлення пішохідних
переходів проголосували понад
1800 вінничан.
Сайт електронних петицій. Серед переваг — зручний сервіс,
простий у застосуванні. З недоліків — для розгляду потрібно
350 підписів, а на питання зміни
дорожньої інфраструктури часто
дають негативні відповіді. Принаймні, це виходить з аналізу
відповідей на петиції від влади.
За два минулих роки тільки чо-

тири петиції про облаштування
світлофорів-переходів отримали
відповіді від міськради. Заявники
отримали відмову в облаштуванні тротуару на Максимовича, бо
це капітальні видатки, на які немає коштів.
У мерії відмовилися робити регульований перехід через Барське
шосе в районі ЖК «Барський», бо
це зона відповідальності Якушинецької сільради. Немає підстав
для встановлення світлофора і
переходу в районі зупинки «вулиця Стельмаха».
Одна відповідь на петицію щодо
врегулювання виїзду з Академічного отримала позитивний результат, оскільки світлофори у цьому
місці планувалися і до петиції.

Монтаж світлофора поблизу гімназії № 24, що на Поділлі.
Зробили це за місяць до відкриття закладу, хоча проект на цей
об’єкт був готовий задовго до цього
ìó, ïðîïîíóþòü âàð³àíòè âèð³øåííÿ. Ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèêè
ìàéæå âñ³õ äåïàðòàìåíò³â òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñüêî¿
ðàäè, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçâèòêîì
³íôðàñòðóêòóðè, º ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ, — ãîâîðèòü äåïóòàò ì³ñüêðàäè. — Ïîò³ì, ÿêùî íà ö³é
ðàä³ ïðèéìàºòüñÿ ïîçèòèâíå
ð³øåííÿ, ãîòóºòüñÿ áþäæåòíèé
çàïèò íà îòðèìàííÿ êîøò³â äëÿ
ðåàë³çàö³¿ öüîãî îá’ºêòà. Äóæå
ð³äêî ô³íàíñóâàííÿ çàêëàäàþòü
îäðàçó, çàçâè÷àé, êîøòè çàêëàäàþòü â áþäæåò íà íàñòóïíèé ð³ê.
Êð³ì òîãî, º ïåâí³ åòàïè ï³äãîòîâêè äî îáëàøòóâàííÿ ñâ³òëîôîðà ³ íîâîãî ïåðåõîäó.
— Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî ðîçðîáèòè ïðîåêò çì³í äî îðãàí³çàö³¿
äîðîæíüîãî ðóõó. Éîãî ðîáëÿòü
íà ï³äñòàâ³ âèõ³äíèõ äàíèõ —
êðåñëåííÿ ïåðåõðåñòÿ, ÿê³ êîìóí³êàö³¿ ï³ä çåìëåþ, â³äñòàí³ äî ³íøèõ îá'ºêò³â. Äîçâ³ë íà âèäà÷ó
âèõ³äíèõ äàíèõ íàäàº âèêîíêîì
ì³ñüêðàäè, ì³ñüêà ðàäà çàòâåðäæóº âèäàòêè íà ô³íàíñóâàííÿ
ðîçðîáêè ïðîåêòó. Ãîòîâèé ïðîåêò ìàþòü ïîãîäèòè â ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿, ùîá ï³äòâåðäèòè, ùî
â³í â³äïîâ³äàº ÄÑÒÓ, ÏÄÐ ³ òàê
äàë³, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð Ïåðëîâ.
Íà «ô³í³øí³é ïðÿì³é» — ïðîåêò çàêëàäàºòüñÿ ó ð³÷íèé ïëàí
ðîá³ò òîãî äåïàðòàìåíòó, ÿêèé
º â³äïîâ³äàëüíèì çà ðåàë³çàö³þ
îá'ºêòà. ² êîëè äîõîäèòü ÷åðãà
äî öüîãî îá'ºêòà, òî â³í âèêîíóºòüñÿ. ² êîæåí ç åòàï³â ïîòðåáóº ïåâíîãî ÷àñó, à íàñòóïíèé
íå ìîæå ïî÷àòèñü áåç çàâåðøåííÿ
ïîïåðåäíüîãî.

ТРИ РОКИ НА УСТАНОВКУ
СВІТЛОФОРА
Ïèòàºìî, ñê³ëüêè öåé ïðîöåñ
òðèâàº — â³ä ïîäàííÿ çâåðíåííÿ
äî îáëàøòóâàííÿ íîâîãî îá’ºêòà?
— Â ³äåàë³ âñÿ öÿ ïðîöåäóðà —
äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè — îòðèìàííÿ äîçâîë³â — âèãîòîâëåííÿ
ïðîåêòó — áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ — ðåàë³çàö³ÿ — âèêîíóºòüñÿ
ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â. ² öå,
ÿêùî öåé îá'ºêò º ïð³îðèòåòíèì,
ï³äâèùóº áåçïåêó íà äîðîç³, —
â³äïîâ³äàº Ïåðëîâ.
Àëå äåÿê³ îá'ºêòè äî ñâîãî
âïðîâàäæåííÿ ïðîéøëè øëÿõ
òðèâàë³ñòþ ê³ëüêà ðîê³â.
Íàïðèêëàä, íàä ïðîáëåìîþ âè¿çäó ç Àêàäåì³÷íîãî ïðàöþâàëè
á³ëüøå äâîõ ðîê³â.
— Ñïåðøó äîñë³äæóâàëàñü òåõí³÷íà ìîæëèâ³ñòü îáëàøòóâàòè
êðóãîâå ïåðåõðåñòÿ, ÿê íàéá³ëüø
áåçïå÷íèé òà åôåêòèâíèé ñïîñ³á
ðåãóëþâàííÿ ðóõó. Êîëè ç'ÿñóâàëè,
ùî â ìåæàõ äåðæàâíèõ íîðì öå
çðîáèòè íåìîæëèâî, áóëî óõâàëåíå ð³øåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ
ñâ³òëîôîðà. ² âæå ïðîåêò ñâ³òëîôîðà ïðîéøîâ çàçíà÷åíèé âèùå
øëÿõ, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð.
Òàêîæ ÷îëîâ³ê äîäàº, ùî á³ëüøå
äâîõ ðîê³â º ïîçèòèâíå ð³øåííÿ
ïî ïðîåêòó îáëàøòóâàííÿ ñâ³òëîôîðà íà ïåðåõðåñò³ ÀíòîíîâàØèìêà. Êîøòè áóëè çàêëàäåí³
â ìèíóëîð³÷íèé áþäæåò, àëå ÷åðåç
áîðîòüáó ç «êîâ³äîì» íå âäàëîñü
ïðîô³íàíñóâàòè îá'ºêò, àëå º ñïîä³âàííÿ íà éîãî âò³ëåííÿ öüîãîð³÷.
Çîêðåìà, ñâ³òëîôîð íà öüîìó ïåðåõðåñò³ ïðîïîíóâàëè ïîñòàâèòè
÷èòà÷³ ñàéòó «20õâèëèí».
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ПОЗАШЛЯХОВИК НЕ ПРОПУСТИВ
ШВИДКУ, ЧИ БУЛО НАВПАКИ?
Подробиці справи  У мережі почали
активно обговорювати нещодавню ДТП,
що в неї потрапив водій карети швидкої
та екс-працівник Служби безпеки, якому
активісти приписують тиск на слідство та
суд. Розбираємося в ситуації
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Íà ïåðåõðåñò³ á³ëÿ ñåëà Çàðâàíö³ 17 ãðóäíÿ
íå ðîçìèíóëèñÿ øâèäêà Citroen
2020 ðîêó òà BMW Õ5 2006 ðîêó.
Àâàð³ÿ îá³éøëàñÿ áåç ïîòåðï³ëèõ,
îáèäâ³ ìàøèíè çàçíàëè óøêîäæåíü, à æîäåí ç âîä³¿â íå âèçíàâ
ñâîº¿ ïðîâèíè.
Çà ñëîâàìè âîä³ÿ øâèäêî¿
Îëåãà Ïðèòóëÿêà, ¿õíÿ áðèãàäà
îòðèìàëà âèêëèê, ÿêèé ìàâ ñòàòè
îñòàíí³ì íà ò³é çì³í³. Îñê³ëüêè
áðèãàäà Îëåãà «êîâ³äíà», òî ïåâíèé ÷àñ ï³øîâ íà ïåðåîäÿãàííÿ
â çàõèñí³ êîñòþìè. Ñòð³ëêà ãîäèííèêà ïåðåéøëà çà ï'ÿòó âå÷îðà, áàãàòî ëþäåé âæå ïîâåðòàëèñÿ
ç ðîáîòè, óòâîðèëèñÿ çàòîðè. Àáè
øâèäøå ä³ñòàòèñÿ äî ïàö³ºíòà,
êåð³âíèê åê³ïàæó, ÿêèì º ë³êàð,
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ óâ³ìêíóòè ïðîáëèñêîâ³ ìàÿ÷êè òà ñèðåíó.
ВОДІЙ НЕ РЕАГУВАВ
НА СИРЕНУ
Çà ñëîâàìè Îëåãà, âñ³ âîä³¿
ïîñòóïàëèñÿ éîìó äîðîãîþ. Òàê
áóëî äî ïîâîðîòó, ùî âåäå íà Çàðâàíö³. Íàáëèæàþ÷èñü äî ñâ³òëîôîðà, ÿêèé äëÿ íüîãî ïîêàçóâàâ
«÷åðâîíå», â³í ïåðåëàøòóâàâñÿ
íà ïðàâó ñìóãó, ÿêà íà òîé ÷àñ
áóëà â³ëüíîþ ³ ïðîäîâæèâ ðóõ.
Ìàéæå îäðàçó Îëåã ïîáà÷èâ
ìàøèíó, âîä³é ÿêî¿, íå ðåàãóþ÷è íà ñèðåíó, ìàÿ÷êè òà ñèãíàë êëàêñîíó, ïðîäîâæóâàâ ðóõ.

×îëîâ³ê êàæå, ùî â òîé ìîìåíò
ïî÷àâ åêñòðåíå ãàëüìóâàííÿ, îäíàê ç³òêíåííÿ óíèêíóòè âñå îäíî
íå âäàëîñÿ.
— Ñïî÷àòêó ÿ ïåðåêîíàâñÿ,
ùî âñå äîáðå ç åê³ïàæåì, à ïîò³ì
ïîøêóòèëüãàâ äî ÁÌÂ. Â³äêðèâ
âîä³éñüê³ äâåð³. Ó âîä³ÿ ãîëîâà áóëà çàêèíóòà íàçàä. Ñïèòàâ
éîãî, ÷è âñå ç íèì íîðìàëüíî,
÷è â³í æèâèé? Â³í ñêàçàâ: «Æèâèé», — ïðèãàäóº Îëåã. — Ñïî÷àòêó ó âîä³ÿ áóëà âåðñ³ÿ, ùî â³í
ìåíå âçàãàë³ íå áà÷èâ. Ïîò³ì â³í
ñêàçàâ, ùî áà÷èâ ëèøå ìàÿ÷êè,
àëå íå ÷óâ ¿õ. Â ê³íö³ ïîâ³äîìèâ,
ùî íà ñâ³òëîôîð³ áóâ «çåëåíèé»
³ â³í õîò³â ïðîñêî÷èòè.
ОСВІДУВАННЯ НЕ ПРОВЕЛИ
Íà ïåðåõðåñò³ ÿêðàç ñòîÿâ åê³ïàæ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. Âîíè ðîçñòàâèëè êîíóñè ³ ïî÷àëè îôîðìëþâàòè ÄÒÏ. Íà ì³ñöå òàêîæ
ïðèáóëî ùå ê³ëüêà ïðàö³âíèê³â
ìåäñëóæáè, çîêðåìà êåð³âíèê
ãàðàæó øâèäêèõ.
Ðàçîì ³ç Îëåãîì âîíè íàïîëÿãàëè, àáè ïàòðóëüí³ ïðîâåëè
ïåðåâ³ðêó îáîõ âîä³¿â íà ñòàí
àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ. Îäíàê
¿ì â³äìîâèëè. ßê êàæå Îëåã,
ñêëàâøè ïðîòîêîëè ³ âèëó÷èâøè
â îáîõ ïðàâà, «êîïè» ï³äîçð³ëî
øâèäêî ïî¿õàëè ãåòü. Çãîäîì
íà ì³ñöå ïðèáóâ ³íøèé åê³ïàæ,
ïðîòå ³ âîíè íå ïðîâåëè îñâ³äóâàííÿ.
Ìè çâåðíóëèñÿ äî óïðàâë³ííÿ
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, àáè îòðèìàòè
ïîÿñíåííÿ òàêèõ ä³é ¿õí³õ ñï³âðîá³òíèê³â. Òàì íàì ï³äòâåðäèëè,

ùî âîä³¿ é ñïðàâä³ íå ïðîõîäèëè
îñâ³äóâàííÿ, àäæå ïðè ÄÒÏ áåç
ïîòåðï³ëèõ òàêà ïðîöåäóðà íå º
îáîâ'ÿçêîâîþ.
— Ïðîöåäóðà îñâ³äóâàííÿ
ïðîâîäèòüñÿ ó âèïàäêàõ, êîëè
³íñïåêòîðè áà÷àòü ó âîä³¿â îçíàêè àëêãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ, àáî º
ïîòåðï³ë³, — ïîÿñíþº ïåðøèé ³íñïåêòîð ïðåñ-ñëóæáè ïàòðóëüíî¿
ïîë³ö³¿ Â³êòîð Ïîñòîëîâñüêèé. —
Ó ö³é ñèòóàö³¿ ó æîäíîãî ç âîä³¿³â òàêèõ îçíàê íå áóëî, ÿê ³
íå áóëî ïîòåðï³ëèõ. Íà îáîõ áóëè
ñêëàäåí³ ³ ïðîòîêîëè, ÿê³ ïîò³ì
ïåðåäàëè äî ñóäó.
«ВОДІЙ БМВ ПОЧАВ
ЧИНИТИ ТИСК»
Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä, çîêðåìà áåçîïëàòí³ ïîñëóãè àäâîêàòà Îëåãîâ³ çàïðîïîíóâàëè â ÃÎ

Âîä³é BMW Õ5 íå
çàïåðå÷óº, ùî
ïðàöþâàâ ó ÑÁÓ. Îäíàê
çàïåâíÿº, ïðî òèñê
íà ñóä ÷è ñë³ä÷³ îðãàíè
íå ìîæå áóòè ìîâè
«Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííèöÿ». ¯¿
î÷³ëüíèê Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ ãîâîðèòü, ùî çà éîãî ³íôîðìàö³ºþ,
âîä³é ÁÌÂ, â³í æå åêñ-ïðàö³âíèê
ÑÁÓ, ïî÷àâ ÷èíèòè òèñê íà ñë³ä÷³
îðãàíè ³ ñóä.
— Âèíóâàòèì, íà ìàþ äóìêó,
ñóä ìàº âèçíàòè âîä³ÿ ÁÌÂ, àëå
ìîæå ñòàòèñÿ òàê, ùî âñå âèéäå
çîâñ³ì íàâïàêè, — ãîâîðèòü Çàòàéäóõ. — Ìè íå õî÷åìî äîïóñòèòè íåñïðàâåäëèâîãî ð³øåííÿ
ïî â³äíîøåííþ äî âîä³ÿ øâèäêî¿,
òîìó áóäåìî ñïðèÿòè éîìó â ö³é
ñïðàâ³.
«Я НЕ СУЇЦИДНИК, ЩОБ ПІД
МАШИНИ КИДАТИСЯ»
Çîâñ³ì ³íàêøå ñèòóàö³þ áà÷èòü
âîä³é BMW Õ5 Îëåêñàíäð ²âàíþê. ×îëîâ³ê íå çàïåðå÷óº, ùî

Швидкі застраховані на умовах автоцивілки
«За два останніх роки в ДТП
у Вінницькій області потрапило
17 авто швидких. Більш ніж у половині випадків водіїв визнавали
винними (з 17 ДТП у п'яти випадках водіїв визнано винними, трьох
водіїв виправдали, інші справи —
розглядаються — авт.). У більшості
випадків, незалежно від результату, свої авто водії ремонтують
власним коштом. Майже завжди
історії пов'язані з тим, що швидкі не пропускають…» — написала
у фейсбуці очільниця вінницького
«Автомайдану» Таїсія Гайда.
У разі визнання водія швидкої винним, його можуть змусити від-

шкодовувати ремонт авто. Таїсія
пише, що ремонт може обійтися
в понад 100 тисяч гривень, які
міська страховка не покриває і
який ляже на плечі водія швидкої.
— У швидких має бути повна
КАСКО, адже це нові автомобілі.
Однак їх страхують, як звичайну
автоцивілку. Через це у разі ДТП
страховики не покривають збитки
у повній мірі, — розповідає Таїсія
Гайда. У відповіді на інформаційний запит, який вона передала
до редакції, читаємо, що швидкі
дійсно застраховані на умовах
автоцивілки.
Водій Олег Притуляк, який зна-

ходився за кермом швидкої під
час зіткнення з позашляховиком, також говорить, що через
дороговартість самої машини та
медичного обладнання всередині, спецтранспорт мав би мати
автоКАСКО, однак такого не було
передбачено.
— Керівництво пообіцяло мені,
що службову машину відновлять
силами служби. Однак, якщо
мене визнають винним, то суд
може змусити мене ремонтувати BMW за власний кошт. Тоді
я роками буду відраховувати
по півзарплати на цей ремонт, —
говорить Олег Притуляк.

Водій швидкої Олег Притуляк своєї провини не визнає.
Вважає, що винуватцем ДТП був власник позашляховика
ïðàöþâàâ ó ëàâàõ Ñëóæáè áåçïåêè, îäíàê çàïåâíÿº, ùî âæå
òðè ðîêè ÿê íà ïåíñ³¿. Ïðî òèñê
íà ñóä ÷è ñë³ä÷³ îðãàíè, êàæå,
íå éäå í³ÿêî¿ ìîâè.
— ß âæå é çàáóâ, ùî ñëóæèâ
òàì, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð ²âàíþê. — ßêùî ÿ ³ ñï³ëêóþñÿ ç
êèìîñü ç³ ñëóæáè, òî âîíè âæå
òàêîæ íà ïåíñ³¿. Òà é ÿê çâ'ÿçêè
ìîæóòü äîïîìîãòè ó ö³é ñïðàâ³?
Ó âåðñ³¿ ²âàíþêà â³í ¿õàâ íà «çåëåíå». Ïîäèâèâñÿ, êàæå, ë³âîðó÷,
ïåðåêîíàâñÿ, ùî íà ïåðåõðåñò³ âñ³
ñòîÿòü ³ ëèøå òîä³ ðóøèâ. Ðàïòîì
ïåðåä íèì ç'ÿâèëàñÿ øâèäêà, â³í
íà ãàëüìà, àëå ç³òêíåííÿ âñå îäíî
ñòàëîñÿ.
Çà ñëîâàìè âîä³ÿ ïîçàøëÿõîâèêà, â³í âñòèã âè¿õàòè ëèøå
íà ñìóãó äëÿ ðîçãîíó, â òîé ÷àñ,
ÿê ó âîä³ÿ øâèäêî¿ áóëà ìîæëèâ³ñòü äëÿ ìàíåâðó ó âèãëÿä³ äâîõ
³íøèõ ñìóã. Íèìè â³í ÷îìóñü
íå ñêîðèñòàâñÿ.
— ß íå ñó¿öèäíèê, ùîá ï³ä
ìàøèíè êèäàòèñÿ. ß øâèäêó ïîâàæàþ ³ çàâæäè ïðîïóñêàþ, àëå
òîä³ ÿ ¿¿ ïðîñòî íå ïîáà÷èâ ³ ñèðåíó íå ÷óâ. Òàì «ñòåëà» «BOSCH
Ñåðâ³ñó» çàãîðîäèëà ìåí³ îãëÿä.
Êîëè ÿ äèâèâñÿ ë³âîðó÷, øâèäêà
âî÷åâèäü ÿêðàç áóëà çà ö³ºþ «ñòåëîþ», — ïðîäîâæóº Îëåêñàíäð. —
Ó ìåíå òàêå âðàæåííÿ, ùî ¿õàëà

íå øâèäêà, à áåòìîá³ëü ÿêèéñü.
Â³í ¿õàâ íà âåëèê³é øâèäêîñò³.
Ìîãëè ïîñòðàæäàòè ëþäè âñåðåäèí³ øâèäêî¿ àáî, ëèøå óÿâ³òü,
ÿêáè õòîñü ó òîé ÷àñ ïåðåõîäèâ
ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä — äëÿ ï³øîõîä³â òàêîæ ãîð³ëî «çåëåíå». ßêáè
íå ïîäóøêè áåçïåêè, òî ÿ áè ç
âàìè çàðàç òàêîæ íå ðîçìîâëÿâ áè.
Îëåêñàíäð ²âàíþê êàæå, ùî
âèíóâàòèé ó ö³é ñèòóàö³¿ îäíîçíà÷íî âîä³é øâèäêî¿. Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî ñóä áóäå íà éîãî
ñòîðîí³. Ïîêàçóº íàâ³òü â³äåî, äå,
íà éîãî äóìêó, âèäíî, ÿê ïðèãàëüìîâóº éîãî ïîçàøëÿõîâèê
äëÿ âïåâíåíîñò³ â áåçïå÷íîìó
ïðîäîâæåíí³ ðóõó.
— Âñ³ ïèøóòü, ùî ÿ òàêà îñü
ïàäëþêà, ÿêà âè¿õàëà íà ñâîºìó äæèï³. Àëå òîìó äæèïîâ³
ïîíàä 15 ðîê³â. ß ãîðáàòèâñÿ
íà íüîãî âñå æèòòÿ, — ãîâîðèòü
Îëåêñàíäð. — ß í³êîìó íå êàçàâ
íà ì³ñö³, ùî ÿ ÑÁÓøíèê, ÿ òàì
äàâíî íå ïðàöþþ, ÿ çàéìàþñÿ
ï³äïðèºìíèöòâîì. Äî ³íøîãî
âîä³ÿ ÿ òàêîæ í³÷îãî íå ìàþ,
íå ïðîøó ìåí³ ùîñü äàâàòè.
ß ïðîñòî õî÷ó äîâåñòè ñâîþ
íåâèíóâàò³ñòü. ßêùî ó ìåíå öå
âèéäå, òî ñòðàõîâà âèïëàòèòü
ìåí³ ñê³ëüêèñü òàì, ³ íà òîìó äîáðå. Íå òðåáà ÷åðåç öå ì³øàòè
ìåíå ç ëàéíîì.
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«МАМО, У МЕНЕ ВСЕ ДОБРЕ,
ДУМАЙ, ЩО Я НА КУРОРТІ»
Не фронтова втрата  Андрій
Кравець, 24-річний контрактник з
Хмільника, не доїхав до місця служби
на Донбасі. Останній раз його бачили
на залізничному вокзалі у Києві. Вдень,
6 січня, він привітав по телефону маму
зі святами, а бабусю з днем народження.
Це була остання розмова матері з сином
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïî÷èíàþ÷è
ç ñ³÷íÿ, Àíäð³é
Êðàâåöü ïåðåáóâàâ
ó ðîçøóêó. Éîãî
ð³äí³ äî îñòàííüîãî ñïîä³âàëèñÿ,
ùî â³í ùå îçâåòüñÿ, ùî íà çàâàä³
ñï³ëêóâàííþ ñòàëè íåïåðåäáà÷óâàí³ îáñòàâèíè. Íà æàëü…
— Àíäð³ÿ çíàéøëè ìåðòâèì, —
ç ñóìîì ó ãîëîñ³ ðîçïîâ³ëà RIA
éîãî ìàòè Âàëåíòèíà. — 27 ñ³÷íÿ
ìåí³ ïîâ³äîìèëè ïðî öå ïî òåëåôîíó. Äçâîíèâ ñë³ä÷èé ç Êèºâà. Ñêàçàâ, ùî çíàéøëè Àíäð³ÿ
ìåðòâèì.
Íà çàïèòàííÿ, äå ñàìå, æ³íêà
â³äïîâ³ëà: «Çíàéøëè ó Êèºâ³, ñêàçàëè, ùî â êîëåêòîð³ ð³÷êè Ëèá³äü, òóäè ò³ëî ïðèíåñëî âîäîþ».
«СТАЛОСЯ ЦЕ З
НЕОБЕРЕЖНОСТІ»
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³,
ó ïîë³ö³¿ ¿é ïîâ³äîìèëè, ùî ñèí
çàãèíóâ ÷åðåç íåùàñíèé âèïàäîê.
— ß ðîçïèòóâàëà, ùî öå áóâ
çà âèïàäîê? — ãîâîðèòü ïàí³ Âàëåíòèíà. — Ñêàçàëè, ùî ñòàëîñÿ
öå ç íåîáåðåæíîñò³. Ùå äåùî
ïî÷óëà â³ä ñë³ä÷îãî. Àëå ïðî òå
íå ìîæó ðîçïîâ³äàòè. Ïîïåðåäèëè, ùîá íå êàçàëà, ïîêè ïîë³ö³ÿ ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ.
Ìè äî îñòàííüîãî íàä³ÿëèñÿ, ùî

â³í æèâèé. Ï³ñëÿ äçâ³íêà ñë³ä÷îãî
ö³º¿ íàä³¿ ó íàñ íå ñòàëî.
Æ³íêà çãàäóº îñòàííþ ðîçìîâó
ç ñèíîì. Ó áàáóñ³ Àíäð³ÿ, ìàìèíî¿ ìàìè, 6 ñ³÷íÿ äåíü íàðîäæåííÿ. Ñïî÷àòêó â³í ïîäçâîíèâ
áàáóñ³.
— Äóæå ãàðíî ãîâîðèâ ç íåþ, —
ðîçïîâ³äàº ìàòè õëîïöÿ — Â³í
çàâæäè ïîçäîðîâëÿâ áàáóñþ, ³
íå ò³ëüêè ¿¿, í³êîãî íå ïðîïóñêàâ, ùîá íå ïîäçâîíèòè ó äåíü
íàðîäæåííÿ ÷è ñâÿòî. Àëå áàáóñþ
ëþáèâ îñîáëèâî. Ï³ñëÿ ðîçìîâè
ç áàáóñåþ, Àíäð³é íàáðàâ ìåíå.
Ïðèâ³òàâ ç³ ñâÿòàìè, ÿ éîãî.
ßê çàâæäè, ñêàçàâ ñâîþ ôðàçó:
«Ìàìî, ó ìåíå âñå äîáðå». Àëå
ÿ íå çíàëà, ùî â³í âæå ïîâåðòàºòüñÿ ç Äåñíè â ÀÒÎ. Äî òîãî
ó Äåñí³, öå ×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü,
ïðîõîäèâ ïåðåï³äãîòîâêó. Àíäð³éêî íå õîò³â ìåíå òðèâîæèòè. ß äóæå ïåðåæèâàëà çà íüîãî,
êîëè â³í çíàõîäèâñÿ íà Äîíáàñ³.
Äóìàþ, ò³ëüêè òîìó íå ñêàçàâ, ùî
çíîâ âåðòàºòüñÿ òóäè, äå ñòð³ëÿþòü. Öå ÿ ï³çí³øå ïî÷óëà. Ó ïîë³ö³¿ ðîçïîâ³ëè.
Òàê ñàìî æ³íêà ä³çíàëàñÿ â³ä
ïîë³öåéñüêèõ, ùî º ôîòî, ÿêå â³í
çðîáèâ íà ôîí³ ïîòÿãà ó Êèºâ³
íà âîêçàë³. Ñêàçàëè ¿é, ùî ó òîé
äåíü ç êàðòêè ñèíà çíÿëè ãðîø³…
Òà ðîçìîâà íàïåðåäîäí³ Ñâÿòâå÷îðà ñòàëà îñòàííüîþ äëÿ ìàìè
ç ñèíîì. Íàäàë³ íà ¿¿ äçâ³íêè â³í

Кінологи зі службовими собаками ретельно обстежували
прилеглі території. Знайшли тіло хлопця у воді

íå â³äïîâ³äàâ. Í³ ó âå÷åð³, êîëè
ìàòè íàáðàëà éîãî íîìåð, í³ íàñòóïíîãî äíÿ… Ñõâèëüîâàíà æ³íêà ï³øëà ó ïîë³ö³þ â Õì³ëüíèêó
ïîâ³äîìèòè, ùî ùîñü ñòàëîñÿ ç
ñèíîì.
МЕНЕ ФУТБОЛИЛИ ВІД ОДНИХ
ДО ДРУГИХ…
Æ³íêà êàæå, ùî ó ïîë³ö³¿
ó Õì³ëüíèêó çàÿâó ïðî çíèêíåííÿ
äèòèíè ó íå¿ íå âçÿëè. Ïîÿñíèëè, ùî â³éñüêîâèìè çàéìàºòüñÿ
Â³éñüêîâà ñëóæáà ïðàâîïîðÿäêó.
Ïîðàäèëè ¿õàòè ó Â³ííèöþ. Çâ³äòè ñêàçàëè ¿õàòè ó Êè¿â. Äî ðå÷³,
ó ñòîëèöþ âîíà ¿çäèëà äâà ðàçè.
Àæ ïîêè íå íàïðàâèëè ó â³ää³ë
ïîë³ö³¿ íà ãîëîâíîìó çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³.
Çà ñëîâàìè ìàòåð³ â³éñüêîâîãî,
çàÿâó ó íå¿ âçÿëè ò³ëüêè 14 ñ³÷íÿ
ó â³ää³ëåíí³ ïîë³ö³¿ íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ Êèºâà. Öå âæå ï³ñëÿ
äðóãî¿ ïî¿çäêè ó ñòîëèöþ.
— Ìåíå ôóòáîëèëè â³ä îäíèõ
äî äðóãèõ, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Íàñê³ëüêè â³äð³çíÿþòüñÿ

Ò³ëî çíàéøëè ó Êèºâ³
â ð³÷ö³. Íà 21 äåíü
ï³ñëÿ òîãî, ÿê Àíäð³é
Êðàâåöü ïåðåñòàâ
â³äïîâ³äàòè íà
òåëåôîíí³ äçâ³íêè
â³ä öèõ ÷èíîâíèê³â âîëîíòåðè!
Êîëè ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî ðîçøóê Àíäð³ÿ, âîíè îäðàçó
ïîäçâîíèëè ìåí³. Ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè ïî÷àëè øóêàòè. Í³êîãî ç
íèõ íå ïðîñèëà öå ðîáèòè, í³êîãî
ç íèõ íå çíàþ… ßê äîáðå, ùî º
ùå òàê³ íåáàéäóæ³ ëþäè!
НІЧОГО НЕ РОЗПОВІДАВ ПРО
СЛУЖБУ
Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ 2020 Àíäð³é Êðàâåöü ï³äïèñàâ êîíòðàêò
ç â³éñüêîâîþ ÷àñòèíîþ Çáðîéíèõ
ñèë, ùî äèñëîêóºòüñÿ ó Ãàéñèí³.
Äî òîãî â³í ñëóæèâ ñòðîêîâó
ñëóæáó. Ìàâ ñïåö³àëüí³ñòü áóä³âåëüíèêà, áî ï³ñëÿ øêîëè çàê³í÷èâ áóä³âåëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Êîëè ïîâåðíóâñÿ ç³ ñëóæáè,
ïðàöþâàâ íà ìåáëåâ³é ôàáðèö³,
¿çäèâ íà çàðîá³òêè.
Âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó ñêàçàâ ìàì³, ùî õî÷å éòè ñëóæèòè
çà êîíòðàêòîì.
— ß â³äìîâëÿëà éîãî, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü æ³íêà. — Â³í
íàïîë³ã, êàçàâ, ùî çíàº, ùî òàêå
àðì³ÿ, òîìó íåìà ÷îãî õâèëþâàòèñÿ. Ïîîá³öÿâ, ùî òðè ðîêè
â³äñëóæèòü, ³ çíîâ ïîâåðíåòüñÿ
íà «ãðàæäàíêó».
Êîëè ¿õíÿ ÷àñòèíà âèðóøèëà
ó Áàõìóò íà Äîíå÷÷èí³, ìàìà
äçâîíèëà ñèíîâ³ êîæåí äåíü.
Àíäð³é, áóâàëî, ñåðäèâñÿ. Êàçàâ:

Починаючи з січня, Андрій Кравець перебував у розшуку.
23 листопада нинішнього року йому виповнилося б 25 …

Шукали не тільки поліцейські
Зниклого військового розшукували не тільки поліцейські. На сайті
Національної поліції Києва повідомляється, що до розшуку залучали також військовослужбовців
Національної гвардії, водолазів
Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників, кінологів. Такою була реакція на заяву
жінки з Вінницької області про
зникнення сина військовослужбовця.
— Завдяки камерам відеоспостереження на вокзалі правоохоронці встановили місце, де
чоловік проводжав на потяг своїх
друзів по службі, а після цього
зник, — йдеться у повідомленні поліції з посиланням на начальника сектору кримінальної
поліції на станціях залізничного
транспорту Андрія Жувака.
За його словами, під час спецо«Ìàìî, ó ìåíå âñå äîáðå, äóìàé,
ùî ÿ íà êóðîðò³, ÿ æ òîá³ ïîîá³öÿâ, ùî ÷åðåç òðè ðîêè çàëèøó
ñëóæáó, òðè ðîêè, öå íå áàãàòî».
— Â³í í³êîëè í³÷îãî íå ãîâîðèâ ïðî ñëóæáó, — çãàäóº ìàìà
â³éñüêîâîãî. — Ò³ëüêè é ÷óëà â³ä
íüîãî: «Ìàìî, ó ìåíå âñå äîáðå».
Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó ñêàçàâ, ùî éîãî â³äïðàâëÿþòü â Äåñíó, â íàâ÷àëüíèé öåíòð. Òàì ìàº
ïðîéòè ïåðåï³äãîòîâêó. ß çðàä³ëà
ç òîãî, áî ðîçóì³ëà, ùî âè¿æäæàº
çâ³äòè, äå ñòð³ëÿþòü. Êîëè ïîâåðòàâñÿ çíîâ ó Áàõìóò, òî ìåí³
ïðî öå í³÷îãî íå ñêàçàâ. Çäîãàäóþñÿ ÷îãî — íå õîò³â, ùîá çíîâ
òðèâîæèëàñÿ. ßê ìåí³ ñêàçàëè,
ó Áàõìóò ìàâ ïðèáóòè 8 ñ³÷íÿ.
Ó òîé äåíü ïîäçâîíèëè ç ÷àñòèíè,

перації з пошуку військового було
опитано десятки свідків. Наряди
поліції відпрацьовували можливі
маршрути руху зниклого та встановили, що військовослужбовець перебував біля річки Либідь.
— Незважаючи на низьку температуру, водолази занурювалися
у водойму, — повідомляє Андрій
Жувака. — Кінологи зі службовими собаками ретельно обстежували прилеглі території. Знайшли
тіло у воді.
Досудове розслідування обставин смерті військового здійснюється за частиною першою статті
115 (Умисне убивство) Кримінального Кодексу України, зазначив Андрій Жувака.
Уточнимо, що тіло військового
знайшли на 21 день після того, як
Андрій Кравець перестав відповідати на телефонні дзвінки мами.
çàïèòóâàëè, äå Àíäð³é, à ÿ âæå
çíàëà, ùî íà ìî¿ äçâ³íêè íå â³äïîâ³äàº, ñêàçàëà ïðî öå òîìó, õòî
òåëåôîíóâàâ ç ÷àñòèíè.
29 ñ³÷íÿ ìàòè Àíäð³ÿ ¿çäèëà â
Êè¿â çàáèðàòè ò³ëî. Ïî òåëåôîíó ¿é íàçâàëè àäðåñó, êóäè ñàìå
ìàº ïðè¿õàòè… Ó ñóáîòó, 30 ñ³÷íÿ, æèòåë³ ñ³ë Ðîãèíö³ òà Êóñò³âö³
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó ïðîâîäæàëè õëîïöÿ â îñòàííþ ïóòü. Ñâÿùåíèê âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì
òà ïðèçâàâ óñ³õ ìîëèòèñÿ çà íîâîïðåäñòàâëåíîãî âî¿íà Àíäð³ÿ.
Ïîõîðîíèëè ñïî÷èëîãî â ñåë³
Êóñò³âö³ íà ì³ñöåâîìó öâèíòàð³.
Âèñëîâëþºìî ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ
ìàòåð³ Àíäð³ÿ Êðàâöÿ Âàëåíòèí³
²âàí³âí³, éîãî ìîëîäø³é ñåñòð³,
ð³äíèì, äðóçÿì, ïîáðàòèìàì.
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ПАВЛІВКА ВИГРАЛА СУД В ОДА,
ТЕПЕР СУДИТЬСЯ З КАБМІНОМ
Феміда  Облдержадміністрація
програла два суди Павлівській
ОТГ. Спершу позов громади задовольнив
Вінницький окружний адміністративний.
Потім його рішення підтвердив Сьомий
апеляційний адмінсуд. Дії ОДА стосовно
громади села Павлівка визнали
протиправними. Нині на завершальній
стадії розгляд позову у Київському
адмінсуді. Тепер павлівчани судяться з
Кабміном. Про що йдеться?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Â³ííèöüêèé
îêðóæíèé àäì³íñóä çàäîâîëüíèâ
ïîçîâ Ïàâë³âñüêî¿ ÎÒÃ ùîäî ïîðóøåííÿ
ïðàâ ãðîìàäè íà äîáðîâ³ëüíå
îá’ºäíàííÿ. À òàêîæ âèçíàâ
ïðîòèïðàâíèìè ä³¿ ÎÄÀ. Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî óæå ñôîðìîâàíó
ðàí³øå Ïàâë³âñüêó ÎÒÃ ïîñàäîâö³ ÎÄÀ ïðèºäíàëè äî Êàëèí³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îá’ºäíàíî¿
ãðîìàäè. Òàêó ïðîïîçèö³þ ÎÄÀ
ñõâàëèâ Êàá³íåò ì³í³ñòð³â, çàòâåðäèâøè ïîäàíèé îáëàñòþ
Ïåðñïåêòèâíèé ïëàí ôîðìóâàííÿ òåðèòîð³é ãðîìàä.
Â çàêîí³ «Ïðî äîáðîâ³ëüíå
îá’ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä» íå ïåðåäáà÷åíî ïðèºäíàííÿ
óæå ñôîðìîâàíî¿ ÎÒÃ äî ³íøî¿
îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè. ßê êàæóòü
ó Ïàâë³âö³, ìè âæå îá’ºäíàëèñÿ,
ïðè÷îìó, çðîáèëè öå äîáðîâ³ëüíî, à íàñ ï³ñëÿ òîãî âçÿëè, òà é
îá’ºäíàëè ùå ðàç óæå ç ³íøîþ
ãðîìàäîþ, íå ñïèòàâøè íà öå
çãîäè.
Ñàìå â öüîìó ãðîìàäà âáà÷àº
ïîðóøåííÿ çàêîíó.

ÎÄÀ, ÿê ³ Êàáì³í, íå ïîãîäèëèñÿ ç ð³øåííÿì îêðóæíîãî
àäì³íñóäó. Àïåëÿö³éíó ñêàðãó
ïîäàâàëè â³ä ³ìåí³ óðÿäó. Àäæå
ñàìå Êàáì³í çàòâåðäæóâàâ ïëàí
ôîðìóâàííÿ ãðîìàä îáëàñò³.
Àïåëÿö³þ ðîçãëÿäàâ Ñüîìèé
àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé
ñóä. Êîëåã³ÿ ñóää³â ï³äòâåðäèëà
ïðàâîòó ãðîìàäè.
«Àïåëÿö³éíó ñêàðãó Êàáì³íó
çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ —
áåç çì³í», — éäåòüñÿ â ïîñòàíîâ³
Ñüîìîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³íñóäó.
Ùî äàë³? ×è ðåàëüíî äåðæàâíèì ñòðóêòóðàì âèêîíàòè óõâàëè?
ВЗЯЛИСЯ ЗА РУКИ
З СУСІДАМИ
Çà îáðàçíèì âèñëîâîì îäí³º¿
ç ìåøêàíîê ñåëà Ïàâë³âêè, ¿õíÿ
ãðîìàäà âçÿëàñÿ çà ðóêè ç ñóñ³äàìè. Òîáòî îá’ºäíàëèñÿ ç ñåëàìè
Ì³çÿê³â, Ì³çÿê³âñüêà Ñëîá³äêà
òà Ïàâëåíêè.
Ïàâë³âñüêà îá’ºäíàíà òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà (ÎÒÃ) óòâîðåíà ó ëèïí³ 2018 ðîêó. Ïðîöåñ
îá’ºäíàííÿ ðîçïî÷àëè çà äâà
ðîêè äî òîãî. Ñïðàâà íåïðîñòà,
òîìó ïîòðåáóâàëà íåìàëî ÷àñó.
Êàáì³í âèçíàâ ñïðîìîæíîþ

Не існує процедури роз’єднання
АНДРІЙ КАВУНЕЦЬ,
РАДНИК ГОЛОВИ
ОДА, ЕКСПЕРТ
З ПИТАНЬ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ:

— Нинішнє керівництво облдержадміністрації не має відношення до Перспективного плану
формування територій громад
області. Над документом працювало попереднє керівництво.
Я особисто тоді висловлював
свою експертну думку, наголошував, що таке приєднання
не передбачене законом.
Аналогічна ситуація склалася
не тільки у Павлівці. Загалом

11 ОТГ області приєднано
до інших ОТГ у порушення
з а ко н у « П р о д о б р о в і л ь н е
об’єднання територіальних
громад».
Повернути все, як кажуть,
на круги своя, дуже складно.
Навіть якби Кабмін захотів це
зробити, не існує такої методики.
Є інший бік медалі. Частина громад, які були визнані урядом
спроможними, тепер відчувають
фінансові проблеми.
На мою думку, як варіант, можна
було б розробити показники фінансової спроможності ОТГ і під
ці показники переформатувати
об’єднані громади.

Ïàâë³âñüêó ÎÒÃ. Ïðî öå éäåòüñÿ â óðÿäîâîìó ðîçïîðÿäæåíí³
¹ 348.
Ó íîâ³é ÎÒÃ â³äáóëèñÿ âèáîðè
äåïóòàò³â ³ ãîëîâè ãðîìàäè.
Ïðîâåëè âèáîðè 30 ÷åðâíÿ
2019 ðîêó. Êåð³âíèêîì ãðîìàäè ñòàâ Â³êòîð Êîñîáóöüêèé.
Çà íüîãî â³ääàëè á³ëüøå ãîëîñ³â, í³æ çà ³íøèõ êàíäèäàò³â, ÿê³
ïðåòåíäóâàëè ñòàòè î÷³ëüíèêàìè
íîâî¿ ÎÒÃ.
Ïàâë³âñüêà ãðîìàäà ïåðåéøëà
íà ïðÿì³ ô³íàíñîâ³ ñòîñóíêè ç
Äåðæáþäæåòîì. Öåé ôàêò îñòàòî÷íî ï³äòâåðäèâ ¿¿ ñàìîñò³éí³ñòü.
Îäíàê ³ñíóâàëà íîâà ñòðóêòóðà
íåäîâãî.
Ó ëþòîìó 2020-ãî îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ïîäàëà íà ðîçãëÿä Êàáì³íó íîâèé âàð³àíò Ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíó ôîðìóâàííÿ òåðèòîð³é îáëàñò³. Ó íüîìó âæå íå áóëî
Ïàâë³âñüêî¿ ÎÒÃ. ×èíîâíèêè
âèð³øèëè ïðèºäíàòè ¿¿ äî Êàëèí³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îá’ºäíàíî¿
ãðîìàäè. Çàïåðå÷åííÿ ãðîìàäè
íå âçÿëè äî óâàãè.

«Íàñ ñëóõàëè, àëå
íå ÷óëè. Ïàâë³âñüêó
ãðîìàäó ïðèºäíàëè äî
Êàëèí³âêè ñèëîþ. Ïðî
äîáðîâ³ëüí³ñòü òóò ãîä³
ãîâîðèòè…»
ПЕРЕКОНАТИ ЧИНОВНИКА
НЕПРОСТО
— Ïîðóøåííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, òàê ñàìî, ÿê ³ Êàáì³íó,
î÷åâèäí³, — ðîçïîâ³â êîëèøí³é
ãîëîâà Ïàâë³âñüêî¿ ÎÒÃ, à íèí³
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Êàëèí³âêè Â³êòîð Êîñîáóöüêèé. —
Ìè íåîäíîðàçîâî íàìàãàëèñÿ
ïåðåêîíàòè ïîñàäîâö³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ÿê³ çàéìàëèñÿ
ïèòàííÿìè ôîðìóâàííÿ ãðîìàä
³ ñêëàäàííÿ Ïåðñïåêòèâíîãî
ïëàíó, â òîìó, ùî âîíè ïîðóøóþòü çàêîí. Ó äîêóìåíò³, ÿê
êàæóòü, ÷îðíèì ïî á³ëîìó çàïèñàíî, ïðèºäíàííÿ óæå ñòâîðåíî¿
ÎÒÃ äî ³íøî¿ ÎÒÃ íå ïåðåäáà÷åíî. Íàñ ñëóõàëè, àëå íå ÷óëè,
âðåøò³-ðåøò, çðîáèëè ïî-ñâîºìó.
Òàêèì ÷èíîì, Ïàâë³âñüêó ãðîìàäó ïðèºäíàëè äî Êàëèí³âêè
ñèëîþ. Ïðî äîáðîâ³ëüí³ñòü òóò
ãîä³ ãîâîðèòè…
Çàïèòóþ ñï³âðîçìîâíèêà,
ÿêèì ÷èíîì ìîæíà âèïðàâèòè
ñèòóàö³þ? Àäæå ïîñòàíîâà ñóäó
âèìàãàº â³ä ÎÄÀ â³äíîâèòè Ïàâë³âñüêó ÎÒÃ.
— Íà ìîþ äóìêó, íèí³ ïîâåðíóòè ñòàòóñ îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè
Ïàâë³âö³ íåìîæëèâî, — êàæå
Â³êòîð Êîñîáóöüêèé. — Íåìà
òàêîãî äîêóìåíòà, íà ï³äñòàâ³
ÿêîãî ìîæíà áóëî á âèéòè ç ÎÒÃ
³ çíîâó ñòàòè ñàìîñò³éíîþ îäè-

Колишній голова Павлівської ОТГ Віктор Кособуцький.
Каже, що повернути статус об’єднаної громади неможливо
íèöåþ. Ìîæëèâî, â³í ç’ÿâèòüñÿ
ó ïåðñïåêòèâ³, àëå òåïåð çðîáèòè
öå íåðåàëüíî.
Â³êòîð Êîñîáóöüêèé ìàº
íà óâàç³ ôîðìóâàííÿ íîâîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî
óñòðîþ. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðè
ðîçðîáö³ íîâèõ äîêóìåíò³â âàðòî áóëî á çâåðíóòè óâàãó íà ò³
ÎÒÃ, ÿê³ âæå áóëè ñòâîðåí³, îäíàê íà íèõ ÷èíîâíèêè ïîñòàâèëè
õðåñò.
Êîëèøí³é ãîëîâà ÎÒÃ Êîñîáóöüêèé óòî÷íèâ, ùî íèí³ çàâåðøóºòüñÿ ùå îäèí ñóäîâèé ïðîöåñ — çà ïîçîâîì Ïàâë³âñüêî¿
ãðîìàäè äî Êàáì³íó. Ãðîìàäà äîáèâàºòüñÿ âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè ä³¿ óðÿäó ïðè çàòâåðäæåíí³
ïëàíó ôîðìóâàííÿ òåðèòîð³é,
ïîäàíîãî Â³ííèöüêîþ ÎÄÀ. Áî
äîïóùåíî ïîðóøåííÿ çàêîíó
«Ïðî äîáðîâ³ëüíå îá’ºäíàííÿ
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä».
Ñïðàâà ñëóõàºòüñÿ â Êè¿âñüêîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³. Ñï³âðîçìîâíèê íàãàäóº, ùî äåáàòè

óæå çàê³í÷èëèñÿ. Íåâäîâç³ ñóä
îãîëîñèòü ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ.
Àäâîêàò, ÿêèé çàõèùàº ³íòåðåñè
Ïàâë³âñüêî¿ ãðîìàäè, çâåðíóâñÿ
äî Êè¿âñüêîãî àäì³íñóäó ç ïðîõàííÿì äîëó÷èòè ïîñòàíîâó ïðî
âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè ä³¿
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ. Éäåòüñÿ ïðî
äîêóìåíò Ñüîìîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³íñóäó, ÿêèé óæå âèí³ñ
ñâ³é âåðäèêò ñòîñîâíî ïîçîâó
ãðîìàäè.
Äî ðå÷³, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³¿ Êàáì³íó ó Ñüîìîìó àïåëÿö³éíîìó àäì³íñóä³, ãîëîâóþ÷èé
çàïèòàâ ïðåäñòàâíèêà Êàáì³íó,
ÿêèì ÷èíîì ïëàíóþòü âèêîíóâàòè ð³øåííÿ ñóäó. Ïðî öåé ôàêò
ðîçïîâ³â àäâîêàò, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº â ñóä³ ³íòåðåñè ãðîìàäè.
Çà ñëîâàìè àäâîêàòà, ÷èíîâíèê
íå íàäàâ êîíêðåòíî¿ â³äïîâ³ä³.
Íà åòàï³ ï³äãîòîâêè çàñ³äàííÿ
ãðîìàä³ Ïàâë³âêè ïðîïîíóâàëè
â³äêëèêàòè ñâ³é ïîçîâ. Îäíàê ¿¿
ïðåäñòàâíèêè â³äìîâèëèñÿ öå
ðîáèòè.

ДОВІДКОВО
В області нараховується
63 об’єднані територіальні громади. З них 11 приєднані до інших ОТГ. Нагадаємо, законом «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» не передбачено
об’єднання уже об’єднаних громад.
Не дивно, що сім ОТГ звернулися з
позовами до суду про порушення

їхніх прав і вимагають відновлення
свого колишнього статусу. Позовні
заяви спрямовані до облдержадміністрації.
За словами Віктора Кособуцького, три громади уже пройшли
етап розгляду своїх позовних заяв
у суді першої і апеляційної інстанції. Феміда визнала їхню правоту,
а дії ОДА назвала неправомірними.
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12 ГРИВЕНЬ ЗА ПОЇЗДКУ
ХОЧУТЬ МАРШРУТНИКИ
Громадський транспорт  У вівторок,
2 лютого, відбулись збори Асоціації
маршрутних перевезень у місті Вінниця.
На порядку денному одне питання —
збільшення вартості проїзду у міських
маршрутках. Голова Асоціації Олександр
Гота пояснює, що цей крок вимушений,
бо останнім часом рентабельність
перевезення пасажирів впала
êðà¿í³ ï³äí³ìàºòüñÿ, âîä³¿ òåæ ïîòðåáóþòü õîðîøî¿ çàðïëàòè.
Çà éîãî ñëîâàìè, ÷åðåç íèçüêó çàðîá³òíó ïëàòó ÷èìàëî âîä³¿â
çâ³ëüíèëèñÿ é ïåðå¿õàëè çà êîðäîí. Öå âïëèíóëî ³ íà ê³ëüê³ñòü
ïåðåâ³çíèê³â íà ìàðøðóòàõ.
— Çàðàç ó íàñ º òàê³ ìàðøðóòè,
äå ïåðåâ³çíèêè â³äìîâëÿþòüñÿ ïðàöþâàòè, áî íå ìîæóòü óòðèìóâàòè
òðàíñïîðò, íå ìîæóòü ïëàòèòè çàðïëàòó âîä³ÿì, ùîá âîíè íîðìàëüíî
æèëè, çàáåçïå÷óâàëè ñâî¿ ñ³ì’¿,
ãîäóâàëè ä³òåé àáî ë³êóâàëè ñâî¿õ áàòüê³â, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð

ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065

— Ó 2018 ðîö³ ìè ³í³ö³þâàëè
ï³äíÿòòÿ ö³íè äî øåñòè ãðèâåíü.
Õî÷ íàø³ ðîçðàõóíêè òîä³ áóëè
ìàéæå äî âîñüìè ãðèâåíü, àëå,
ðîçóì³þ÷è ñîö³àëüíó ñèòóàö³þ
ó íàø³é êðà¿í³, ìè ïîãîäèëèñü ³
íà ø³ñòü, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð
Ãîòà. — Àëå çà öåé ÷àñ â³äáóëîñü
çðîñòàííÿ ö³í: íà 30–40% çðîñëà
âàðò³ñòü ïàëüíîãî, âàðò³ñòü ìàñåë,
àâòîìîá³ëüíèõ øèí, çàïàñíèõ ÷àñòèí… Ó Â³ííèö³ íà ìàðøðóòàõ ïåðåâàæàþòü àâòîìîá³ë³ çàêîðäîííîãî âèðîáíèöòâà — «Sprinter» ³
«Áîãäàí», öå, ñâîºþ ÷åðãîþ, âïëèâàº íà ¿õíþ âàðò³ñòü. ßê öå â³äáèâàºòüñÿ íà ö³í³? Âñå çàëåæèòü
â³ä çðîñòàííÿ âàëþòè — äîëàðà òà
ºâðî, — ïîÿñíþº â³í. — Òàêîæ âè
çíàºòå, ùî íà ñüîãîäí³ âäâ³÷³ çðîñëà âàðò³ñòü ñòðàõîâêè òà âàðò³ñòü
òåõîãëÿäó, ÿêèé ìè ïðîõîäèìî ðàç
íà ï³âðîêó. Ï³äíÿëàñü âàðò³ñòü ³
ó ìàéñòåðíÿõ. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî
ëþäè, ÿê³ ðåìîíòóþòü íàø³ àâòîìîá³ë³, òåæ ìàþòü ïëàòèòè çàðïëàòó ñâî¿ì ðîá³òíèêàì, òîìó âîíè
ï³äí³ìàþòü ö³íè íàì.
Îëåêñàíäð Ãîòà äîäàº, ùî
íà ð³øåííÿ çá³ëüøèòè âàðò³ñòü
ïðî¿çäó âïëèíóëî é çðîñòàííÿ
çàðïëàò ïðàö³âíèê³â.
— Ó 2018 ðîö³ ì³í³ìàëüíà
çàðïëàòà áóëà 3723 ãðèâí³, à ç
ñ³÷íÿ 2021-ãî âîíà ï³äíÿëàñü
äî 6000 ãðèâåíü, — çàçíà÷àº ãîëîâà Àñîö³àö³¿. — Öå âñå ïðèçâîäèòü
äî òîãî, ùî ïåðåâ³çíèêè çàçíàþòü
âåëèêèõ çáèòê³â… Ìè ðîçóì³ºìî,
ùî íàì ïîòð³áíî ïëàòèòè çàðïëàòó âîä³ÿì. ² îñê³ëüêè âñå â íàø³é

«ß íå ìîæó ñêàçàòè,
áóäå öå â³ñ³ì ãðèâåíü,
äåñÿòü ÷è îäèíàäöÿòü,
áåç ð³øåííÿ âèêîíêîìó
ìè íå ìîæåìî ùîñü
ñòâåðäæóâàòè»
Ãîòà. — Ó íàñ áóëè ìàðøðóòè, äå
áóëî 20–25 ìàøèí, à çàðàç ñòî¿òü
18–19. Ëþäè ïèøóòü çàÿâè òà çâ³ëüíÿþòüñÿ, òîìó ùî ¿ì íå âèã³äíî.
Ñàìå òîìó, íà éîãî äóìêó,
ïåðåâ³çíèêè ìàþòü çâåðíóòèñÿ
äî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïðîõàííÿì ï³äíÿòè âàðò³ñòü ïðî¿çäó.
— ß ââàæàþ, ùî ºäèíèé âèõ³ä
³ç ö³º¿ âàæêî¿ ñèòóàö³¿ — âèñòóïèòè ç ïðîïîçèö³ºþ çì³íèòè òàðèôè, — ïåðåêîíàíèé Îëåêñàíäð
Ãîòà. — ß çâåðíóâñÿ äî íåçàëåæíèõ áóõãàëòåð³â é åêîíîì³ñò³â.
Âîíè çðîáèëè ìåí³ ðîçðàõóíêè
íà äâà ìàðøðóòè — âèéøëî äåñü
12 ãðèâåíü çà ïðî¿çä.
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Олександр Гота: «Рентабельність перевезення пасажирів
впала. Єдиний вихід із цієї ситуації — виступити з
пропозицією змінити тарифи»

Піднімуть вартість проїзду і в ТТУ?
Ціну проїзду у Вінниці, зазвичай,
піднімають майже одночасно
і для маршруток, і для муніципального транспорту. Наприклад, у 2018 році вартість квитка
у маршрутках зросла з 1 липня, а з
20 серпня підняли ціну і для ТТУ.
Приватні перевізники озвучили,
яку вони хочуть вартість проїзду. А чи будуть піднімати ціну
квитка в електротранспорті та
муніципальних автобусах?
— Сьогодні є проблема з фінансуванням. Нам доводиться
Ïðè ðîçðàõóíêàõ òàêîæ âðàõîâóâàâñÿ äîñâ³ä ³íøèõ ì³ñò
Óêðà¿íè.
— ß âèâ÷àâ ïðèáëèçí³ ö³íè â ³íøèõ ì³ñòàõ. Íàïðèêëàä, ó Æèòîìèð³ ïðî¿çä ñêëàäàº â³ñ³ì ãðèâåíü,
â Îäåñ³, Ëüâîâ³ é Óæãîðîä³ — ñ³ì
ãðèâåíü, â Õàðêîâ³ â³ä øåñòè
äî 10 ãðèâåíü, — ïåðåðàõîâóº ÷îëîâ³ê. — Òîìó äëÿ òîãî, ùîá íàì
íîðìàëüíî óòðèìóâàòè íàø òðàíñïîðò ³ ùîá â³í áóâ òåõí³÷íî ñïðàâíèì — öå íàéãîëîâí³øå — ìè áóäåìî çâåðòàòèñÿ äî íàøî¿ âëàäè é
ïîäàìî ö³ ðîçðàõóíêè íà ðîçãëÿä.
Íàø òðàíñïîðò, áóäåìî ââàæàòè,
îäèí ç êðàùèõ â Óêðà¿í³. Ìàðøðóòêè ó íàñ õîäÿòü çà ãðàô³êîì,
ìàøèíè âñ³ ö³ë³, ñàëîíè äîãëÿíóò³,
òîìó ùîá ï³äòðèìóâàòè òðàíñïîðò
ó òàêîìó æ ñòàí³, íàì ïîòð³áíî ðÿòóâàòè íàø á³çíåñ!
Íà ç³áðàíí³ áóëî ïîíàä 20 áðèãàäèð³â òà ïåðåâ³çíèê³â. Çà ð³øåííÿ çâåðíóòèñÿ äî âèêîíêîìó
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïðîõàííÿì ï³äíÿòè âàðò³ñòü ïðî¿çäó
âîíè ïðîãîëîñóâàëè îäíîãîëîñíî.
Îäèí ç ïðèñóòí³õ äîäàâ, ùî ¿ì
ñïðàâä³ âàæêî ï³äòðèìóâàòè ñòàí
àâòîìîá³ë³â ³ ïëàòèòè çàðïëàòó

випускати весь рухомий склад,
нести збитки через карантинні обмеження. Відповідно ці
збитки зараз компенсуються з
бюджету міської громади і це
неправильно, — розповів генеральний директор «Вінницької
транспортної компанії» Михайло
Луценко. — Але ми не готові ще
виставляти це питання (підняття
вартості проїзду — авт.), потрібно
робити багато розрахунків. Тому
поки не стоїть питання, що нам
терміново потрібно підвищувати.
âîä³ÿì, âèõîäÿ÷è ç òåïåð³øíüî¿
ö³íè êâèòêà.
— Ìè á õîò³ëè, ùîá âëàäà ï³øëà
íàì íà çóñòð³÷, áî ç òàêîþ ö³íîþ
ìè íå çìîæåìî ¿çäèòè,— ñêàçàâ â³í.
Îëåêñàíäð Ãîòà äîäàâ, ùî â³í
òà ³íø³ ïåðåâ³çíèêè ðîçóì³þòü,
ùî öå ïèòàííÿ äàëåêî íå îäíîãî
äíÿ, áî âàæëèâî çíàéòè êîìïðîì³ñ, ÿêèé âëàøòóº âñ³õ.
— Ñüîãîäí³-çàâòðà ìè ï³äãîòóºìî
ïðîòîêîë íàøîãî ç³áðàííÿ, ï³äïèøåìî éîãî ³ ïîäàìî äî âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè. Ìè ðîçóì³ºìî,
ùî 12 ãðèâåíü — öå âåëèêà ö³íà
íà ñüîãîäí³, òîìó áóäåìî ïðèéìàòè
ñï³ëüíå ð³øåííÿ, áóäåìî îáãîâîðþâàòè öå ïèòàííÿ ³ áóäåìî âèíîñèòè
ñóìó, ÿêà çìîæå çàäîâîëüíèòè âñ³õ:
³ íàñ, ³ ìåøêàíö³â ì³ñòà, ³ âëàäó, —
êàæå Îëåêñàíäð. — Ìè ðîçóì³ºìî
ñîö³àëüíó íàïðóãó ³ ðîçóì³ºìî, ùî
íå âñ³ì ìåøêàíöÿì ì³ñòà ëåãêî.
Òîìó ìè áóäåìî ïîäàâàòè ïðîõàííÿ
äî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó, áóäåìî
äîìîâëÿòèñÿ é áóäåìî âèð³øóâàòè
ðàçîì, ÿê íàì â÷èíèòè. ß íå ìîæó
çàðàç ñêàçàòè, áóäå öå â³ñ³ì ãðèâåíü, äåñÿòü ÷è îäèíàäöÿòü, áåç
ð³øåííÿ âèêîíêîìó ìè íå ìîæåìî
ùîñü ñòâåðäæóâàòè.

КОРОТКО
Смертельне
лобове
 Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 29 ñ³÷íÿ
ó Ãàéñèíñüêîìó ðàéîí³,
íà â³äð³çêó ì³æ Ãàéñèíîì
òà ñåëîì Êèñëÿê. Ïðî öå
ó Ôåéñáóêó ïèøå Ïîë³ö³ÿ
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Íà äîðîç³ íå ðîçìèíóëèñÿ ÂÀÇ
2109 òà Range Rover.
«Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ ñë³äñòâà, 41-ð³÷íèé âîä³é àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ
2109, ìåøêàíåöü ñ. Êèñëÿê, âè¿õàâ íà çóñòð³÷íó
ñìóãó ðóõó, äå äîïóñòèâ
ç³òêíåííÿ ç àâòîìîá³ëåì
Range Rover. Çà êåðìîì
ïîçàøëÿõîâèêà ïåðåáóâàâ 30-ð³÷íèé æèòåëü
ñ. Ãóí÷à, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. — Âíàñë³äîê
ÄÒÏ 64-ð³÷íà ïàñàæèðêà
àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ ïîìåðëà
íà ì³ñö³ ïîä³¿. Âîä³é öüîãî
àâòîìîá³ëÿ òà ùå äâîº
éîãî ïàñàæèð³â, 64-ð³÷íèé
÷îëîâ³ê òà 47-ð³÷íà æ³íêà,
ç ò³ëåñíèìè óøêîäæåííÿìè
ãîñï³òàë³çîâàí³».
Çà îñòàíí³é ÷àñ, öå óæå
òðåòÿ ñìåðòåëüíà àâàð³ÿ
ó Ãàéñèíñüêîìó ðàéîí³.
22 ñ³÷íÿ ó Ãàéñèí³ ðîçáèëàñÿ ñ³ì'ÿ ñâÿùåííèêà.
Ó ìàøèí³ áóëî äâîº ä³òåé
òà äîðîñëèõ. Ìàòè ðîäèíè
çàãèíóëà, ñòàðøà äî÷êà
ó ë³êàðí³. 28 ñ³÷íÿ ç³òêíóëèñü àâòîìîá³ëü Skoda òà
âàíòàæ³âêà SCANIA. Âîä³é
ëåãêîâèêà çàãèíóâ.

Скільки нас?
387 тисяч!
 Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè
29 ñ³÷íÿ äåïóòàòè óõâàëèëè
çì³íè äî ì³ñöåâî¿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîöðîçâèòêó íà 2021 ð³ê. Ó ïðîåêò³ ð³øåííÿ îïóáë³êóâàëè
ñåðåäíüîð³÷íó ÷èñåëüí³ñòü
íàÿâíîãî íàñåëåííÿ íàøî¿
ì³ñüêî¿ ãðîìàäè. Ï³ñëÿ ì³ñöåâèõ âèáîð³â-2020 äî Â³ííèö³ ïðèºäíàëè ø³ñòü
ïðèì³ñüêèõ ñ³ë. À ñåëèùå
Äåñíà º ÷ëåíîì ì³ñüêî¿
ãðîìàäè ç 2019 ðîêó.
Ó Â³ííèö³ ñòàíîì
íà 2020-é, ïðîæèâàþòü
370 òèñÿ÷ 280 ëþäåé. Äàë³
çà ê³ëüê³ñòþ ìåøêàíö³â
éäóòü Â³ííèöüê³ Õóòîðè — 7328 ëþäåé. Ïîò³ì,
Ãàâðèø³âêà (1 844 ëþäåé),
Ìàë³ Êðóøëèíö³ (1 817),
Ïèñàð³âêà (1 583), Ñòàäíèöÿ (1 394), Äåñíà (1 287),
Ù³òêè (1277), Âåëèê³
Êðóøëèíö³ (1062).
Çàãàëîì, ó Â³ííèöüê³é
ì³ñüê³é ãðîìàä³ æèâóòü
387 òèñÿ÷ 872 ëþäèíè.
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СУКНЯ, БЕНКЕТ ТА ВЕДУЧИЙ:
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВЕСІЛЛЯ
Особлива подія  День весілля —
така зворушлива, хвилююча та водночас,
будьмо відвертими, фінансово
затратна подія. Ми підрахували,
у скільки обходиться весілля у Вінниці,
враховуючи лише основні витрати
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ìîæëèâîñò³ ñâÿòêóâàííÿ âåñ³ëëÿ çà÷àñòó îáìåæóþòüñÿ
íå ëèøå ôàíòàç³ºþ
ìîëîäÿò, à é âàðò³ñòþ ïðîâåäåííÿ öüîãî ñâÿòà. Íó ³ â óìîâàõ
ïàíäåì³¿ ùå é âïðîâàäæåíèìè
ëîêäàóíàìè.
Ìè âèð³øèëè ä³çíàòèñÿ, áåç
÷îãî òî÷íî ó öåé äåíü íå îá³éòèñÿ, à íà ÷îìó ìîæíà çàîùàäèòè.
À ùå — ðîçðàõóâàëè, ó ñê³ëüêè
îá³éäåòüñÿ âåñ³ëëÿ, äî ïðèêëàäó, íà 50 îñ³á, âðàõîâóþ÷è, ùî
áþäæåò îáìåæåíèé. Ìè íå âðàõîâóâàëè êîðòåæ³ ç àâò³âîê, ðîçê³øí³ ïðèêðàñè íàðå÷åíî¿ ÷è
îðåíäó ôîòîçîí ç æèâèõ êâ³ò³â.
Ë³÷èëè ëèøå íàéíåîáõ³äí³øå.
Òîæ, ñê³ëüêè êîøòóº îðãàí³çóâàòè âåñ³ëëÿ ó Â³ííèö³? Äàâàéòå
ðàõóâàòè òà ðîçáèðàòèñÿ.
РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ
Ùîá çàðåºñòðóâàòè øëþá îô³ö³éíî, ïîòð³áíî ïîäàòè çàÿâó
äî áóäü-ÿêîãî ÄÐÀÖÑó — íåçàëåæíî â³ä ïðîïèñêè. Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ ê³ëüêà äîêóìåíò³â. Â ÷àñ
êàðàíòèíó âèìóøåíî ç’ÿâèëàñÿ
ùå îäíà ôóíêö³ÿ — ïîäà÷à çàÿâè îíëàéí.
Òàêîæ ó Â³ííèö³ º ìîæëèâ³ñòü ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãîþ
øëþá çà äîáó. Âàðò³ñòü — 2 470
(2 570 äëÿ ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí),
ÿêùî ðåºñòðàö³ÿ áóäå â³äáóâàòèñÿ â áóäí³é äåíü. Ïîòð³áíî
áóäå çàïëàòèòè 2 970, ÿêùî ðåºñòðàö³ÿ áóäå â³äáóâàòèñÿ ó âèõ³äíèé äåíü.
ОБРУЧКИ
Ìè ðîçãëÿíóëè íåäîðîã³ âàð³àíòè ó òðüîõ þâåë³ðíèõ ìàãàçèíàõ ì³ñòà. Ó «Ñòîëè÷í³é
þâåë³ðí³é ôàáðèö³» êëàñè÷í³
çîëîò³ îáðó÷êè ìîæíà çíàéòè â³ä
2000 äî 3 500 ãðèâåíü. Ó «Çîëîòîìó â³ö³» ö³íè â³ä 2000 äî îð³ºíòîâíî 4 000 ãðèâåíü. Ó þâåë³ðíîìó ìàãàçèí³ «Ìàëüâà»
êëàñè÷í³ çîëîò³ îáðó÷êè ìîæíà
çíàéòè çà ñõîæîþ ö³íîþ — â³ä
1 700 äî 4 000 ãðèâåíü. Òîæ, â ñåðåäíüîìó íà äâ³ êëàñè÷í³ îáðó÷êè
³ç çîëîòà äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè
6 000 ãðèâåíü. Ïðîòå ìîæíà çíàéòè é äåøåâøèé âàð³àíò, íàïðèêëàä, îáðó÷êè ç³ ñð³áëà. Îð³ºí-

òîâíî â³ä 500 äî 1000 ãðèâåíü
çà îäíó.
ФОТО ТА ВІДЕОЗЙОМКА
Ìè ä³çíàëèñÿ ó ôîòî-â³äåî
ñòóä³ÿõ ì³ñòà, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ
ïîïóëÿðí³ñòþ íà ñàéò³ ÒÎÏ-20,
ñê³ëüêè êîøòóþòü ¿õí³ ïîñëóãè.
Ôîòîãðàô Yaroslav Gunko, íàïðèêëàä, ðîáèòü âåñ³ëüíó çéîìêó
çà 7000 ãðèâåíü, ÿêùî öå áóäå
çéîìêà âåñ³ëëÿ ëèøå äî çàñò³ëëÿ,
òî 5000 ãðèâåíü.
Ôîòî-â³äåî ñòóä³ÿ «Happy
Studio» ìàº òðè ïàêåòè ïîñëóã:
ëàéò, ñòàíäàðò, ïðåì³óì. Ó íàéäåøåâøèé âõîäèòü ðåºñòðàö³ÿ,
â³í÷àííÿ, âåñ³ëüíà ïðîãóëÿíêà òà
çéîìêà áàíêåòó äî ïåðøîãî òàíöþ. Êîøòóº â³í 4000 çà â³äåî òà
3000 çà ôîòî. Ñòàíäàðòíèé ïàêåò
âêëþ÷àº òðèâàë³ñòü ðîáîòè ôîòîãðàôà òà â³äåîãðàôà íà âàøîìó
âåñ³ëë³ â³ñ³ì-äåñÿòü ãîäèí. Çàïëàòèòè äîâåäåòüñÿ 5000 ãðèâåíü
çà â³äåî òà 4000 çà ôîòî.
Ñòóä³ÿ «Â³í-Â³äåî» ïðîïîíóº
çéîìêó âåñ³ëëÿ â³ä ïî÷àòêó äî çàâåðøåííÿ çà 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ó ôîòîñòóä³¿ «²íä³ãî»ãîäèíà
ðîáîòè ôîòîãðàôà íà âàøîìó âåñ³ëëÿ îá³éäåòüñÿ ó 1000 ãðèâåíü.
ВЕДУЧИЙ
Âåäó÷îãî ïîòð³áíî áðîíþâàòè
ì³í³ìóì çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Òèì
ïà÷å ÷åðåç êàðàíòèí áàãàòî õòî
ïåðåíîñèâ äàòè ñâîãî óðî÷èñòîãî
ñâÿòà ³ ó öüîìó ñåçîí³ ó âåäó÷èõ
ïîá³ëüøàº ðîáîòè. ßêùî, çâ³ñíî, ïàíäåì³ÿ çíîâó íå âíåñå ñâî¿
êîðåêòèâè.
Ìè òàêîæ ä³çíàëèñü ó òðüîõ â³ííèöüêèõ âåäó÷èõ, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ íà ÒÎÏ-20,
ó ñê³ëüêè îáõîäÿòüñÿ ¿õí³ ïîñëóãè. Íàïðèêëàä, ðîáîòà âåäó÷îãî Þð³ÿ Ïîñòîâîãî êîøòóº
10 000 ðàçîì ³ç çâóêîîïåðàòîðîì.
Ó öþ ñóìó òåæ âõîäèòü ïðîâåäåííÿ öåðåìîí³¿. Âàðò³ñòü ðîáîòè
ç³ðêîâîãî Òåðåí÷óêà íà âåñ³ëë³
äîð³âíþº 1000$.
Ìîæíà çàìîâèòè íà âåñ³ëëÿ
é òàíäåì âåäó÷èõ. Íàïðèêëàä,
âåäó÷³-ñåñòðè Êðàâ÷óê áåðóòü
çà ïðîâåäåííÿ âåñ³ëëÿ 7000 ãðèâåíü ³ îïëàòà äîðîãè, ÿêùî âåñ³ëëÿ çà ì³ñòîì.
ОБРАЗИ НАРЕЧЕНИХ
Îáðàòè òó ñàìó âåñ³ëüíó ñóêíþ — ÷è íå íàéãîëîâí³øå çà-

âäàííÿ ïðè ï³äãîòîâö³ äî ñâÿòà.
Íàéáþäæåòí³øèì âàð³àíòîì
áóäå êóïèòè á/ó, íà «OLX» ¿õ
íå ïðîáëåìà çíàéòè. Ö³íè — â³ä
1 200 ãðèâåíü.
ßêùî æ åêîíîìèòè íà ñóêí³ âàì
íå õî÷åòüñÿ, òî ìîæíà çàâ³òàòè
ó âåñ³ëüí³ ñàëîíè ì³ñòà. Íàïðèêëàä, ó ñàëîí³ QUEEN & MariMar
ö³íè íà âåñ³ëüí³ áðåíäîâ³ ìîäåë³
ñóêîíü àêòóàëüíîãî ïîøèâó êîøòóþòü â³ä 5 000 äî 23 000 ãðèâåíü.
Ó ñàëîí³ «Êíÿæíà» ö³íè íà ñóêí³
òåæ ïî÷èíàþòüñÿ â³ä îð³ºíòîâíî
5 500 ãðèâåíü. ßê áà÷èìî íà ñîöñòîð³íêàõ ñàëîíó, çàðàç ïðîõîäèòü
ðîçïðîäàæ âåñ³ëüíèõ ñóêîíü ìîäåëåé 2020-ãî ðîêó. ßêùî ñóêíÿ êîøòóâàëà 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
òî ìîæíà ¿¿ ïðèäáàòè çà 10 òèñÿ÷.
Ó ñàëîí³ «ªâà», íàïðèêëàä, ö³íîâà ïîë³òèêà íà ñóêí³ êîëèâàºòüñÿ
â³ä 6 000 äî 35 000 ãðèâåíü. Òîáòî, â ñåðåäíüîìó ìè ïîðàõóºìî, ùî ñóêíþ ìîæíà ïðèäáàòè
çà 8 000 ãðèâåíü.
Ìàê³ÿæ òà çà÷³ñêà íàðå÷åíî¿
íå ìåíø âàæëèâà ñêëàäîâà. Âåñ³ëüíèé ìàê³ÿæ â ñåðåäíüîìó

Ó ï³äñóìêó âåñ³ëëÿ
ç ì³í³ìàëüíèìè
âèòðàòàìè íà
íàøèõ óÿâíèõ
50 ãîñòåé îá³éäåòüñÿ
ó 89 600 ãðèâåíü
êîøòóº â³ä 600 ãðèâåíü. Ö³íà
çà÷³ñêè, çâ³ñíî, çàëåæèòü â³ä
ñêëàäíîñò³, àëå îð³ºíòîâíî ¿¿ âèêîíàííÿ îá³éäåòüñÿ â³ä 300 ãðèâåíü çà íàéïðîñò³øó. Íå îá³éòèñü
é áåç ìàí³êþðà, îäíîòîííå ïîêðèòòÿ ãåëü-ëàêîì êîøòóº â ñåðåäíüîìó 200 ãðèâåíü.
Íó ³ çàâåðøèòü îáðàç êðàñóí³íàðå÷åíî¿ âåñ³ëüíèé áóêåò. Ó â³ííèöüêèõ ôëîðèñòè÷íèõ ìàãàçèíàõ ö³íè íà íüîãî êîëèâàþòüñÿ
â³ä 800 äî 2000 ãðèâåíü.
Ùîäî íàðå÷åíîãî, òî òóò âñå
îá³éäåòüñÿ òð³øêè äåøåâøå. Ïîòð³áíî êóïèòè êîñòþì, ñîðî÷êó,
âçóòòÿ òà àêñåñóàðè. Ìîæíà öå
âñå ïðèäáàòè é ó çâè÷àéíîìó ìàãàçèí³, à íå ó âåñ³ëüíîìó ñàëîí³,
òàê âèéäå äåøåâøå. Á³ëà ñîðî÷êà
êîøòóº îð³ºíòîâíî 500–600 ãðèâåíü. Íåäîðîã³ êîñòþìè â ìàãàçèíàõ êîøòóþòü îð³ºíòîâíî
2 000–5 000 ãðèâåíü. ×îëîâ³÷à
ñòðèæêà ó ñàëîí³ êðàñè êîøòóº
â³ä 70 ãðèâåíü, à ìàí³êþð êîøòóº
â³ä 80 ãðèâåíü.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ БЕНКЕТУ
Áåíêåò — îäíå ç íàéâàæëèâ³øèõ ³ íàéäîðîæ÷èõ åòàï³â ó ñâÿòêóâàíí³.
Ìè çàòåëåôîíóâàëè ó òðè çàêëàäè íàøîãî ì³ñòà, ùîá ñêëàñòè
îð³ºíòîâíó ñåðåäíþ âàðò³ñòü. Íà-

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ВЕСІЛЛЯ
Зачіска

Чоловіча стрижка

300 грн

70 грн

Макіяж

Чоловічий манікюр

600 грн

80 грн

Манікюр

Сорочка

200 грн

500 грн

Сукня

Туфлі нареченої

Костюм

Туфлі

8000 грн

1 500 грн

5000 грн

1 500 грн

Обручки

Фото та відеозйомка

Ведучий

6000 грн

9000 грн

10 000 грн

Бенкет

Запрошення

Торт

800 грн з особи

20 грн/штука

1 500 грн

ïðèêëàä, ó ðåñòîðàí³ Mont Blanc
âàðò³ñòü çàìîâëåííÿ çàçâè÷àé
ñêëàäàº 800–900 ãðèâåíü ç ëþäèíè. ª ìîæëèâ³ñòü çàäåêîðóâàòè
âåñ³ëëÿ òà öåðåìîí³þ ó çàêëàä³.
Ó ðåñòîðàí³ «Ñê³ô³ÿ» ñêàçàëè, ùî
âàðò³ñòü íà îäíîãî òåæ îð³ºíòîâíî îá³éäåòüñÿ ó 800 ãðèâåíü, ³
áðîíþâàòè ïîòð³áíî ì³í³ìóì
çà äâà òèæí³. Ó ðåñòîðàí³ «Ìëèí
Ôàòà-Ìîðãàíà», íàïðèêëàä, ç îäíîãî äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè îð³ºíòîâíî 900 ãðèâåíü.
Í³õòî æ íå â³äì³íÿâ ìîæëèâ³ñòü ïðèíîñèòè ç ñîáîþ àëêîãîëü, ôðóêòè ÷è ñîëîäîù³. Áî
î÷åâèäíî, ùî ö³íè ó ðåñòîðàíàõ
íà ö³ òîâàðè çíà÷íî âèù³, í³æ
âè ìîæåòå ïðèäáàòè äåñü ãóðòîì.
Çâ³ñíî, ùî ïîòð³áíî ïîïåðåäíüî
óòî÷íþâàòè ó çàêëàä³, ÷è ìîæíà
ïðèíîñèòè ùîñü ç ñîáîþ.
Âàðòî âðàõóâàòè, ùî, êð³ì áàíêåòó, äëÿ ãîñòåé çàðàç ÷àñòî ùå
îðãàí³çóþòü âåñ³ëüíèé ôóðøåò ç
ëåãêèìè çàêóñêàìè ÷è ôðóêòàìè,
äåñåðòàìè ³ íàïîÿìè.
Òîæ, ÿêùî ïîðàõóâàòè, ùî
ó íàñ 50 ãîñòåé ³ íà îäíîãî ïîòð³áíî çàïëàòèòè 800 ãðèâåíü,
òî öå îá³éäåòüñÿ ó 40 000. Äî ö³º¿
ñóìè äîäàéòå àëêîãîëü, ÿêèé âè
áàæàºòå. Ìè äîäàºìî, äî ïðèêëàäó, 5 000 ãðèâåíü.
ЗАПРОШЕННЯ
ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà ñàéòàõ ç
ïðîäàæó òîâàð³â, òî â ñåðåäíüîìó
çâè÷àéí³ ïàïåðîâ³ çàïðîøåííÿ
ìîæíà êóïèòè â³ä 15 äî 35 ãðèâåíü çà øòóêó. Òîáòî, ç íàøèìè

óÿâíèìè 50 ãîñòÿìè, äîâåäåòüñÿ
â³ääàòè 1000 ãðèâåíü, ÿêùî ìè
çàìîâèìî çàïðîøåííÿ çà 20 ãðèâåíü. Ìîæíà çíàéòè â ³íòåðíåò³
é çîâñ³ì äåøåâ³ âàð³àíòè, íàïðèêëàä, çàïðîøåííÿ çà ÷îòèðè ãðèâí³ çà øòóêó. Àáî íàâïàêè øóêàòè îðèã³íàëüí³ âàð³àíòè
çàïðîñèòè íà ñâÿòî, íàïðèêëàä,
ó âèãëÿä³ êàëåíäàðÿ ÷è âèãîòîâëåíí³ íà ñêë³ àáî äåðåâ³. Â³äïîâ³äíî, ¿õíÿ âàðò³ñòü áóäå äîðîæ÷à.
ТОРТ
Íó ³ íà çàâåðøåííÿ ìè ä³çíàëèñÿ ùå é ïðî ñîëîäîù³. Ïðî
çàìîâëåííÿ òîðòà, ÿê ðîçïîâ³ëè
íàì êîíäèòåðè, ïîòð³áíî äóìàòè ì³í³ìóì çà òèæäåíü äî ñâÿòà.
Ó Ñake.vn, íàïðèêëàä, êîøòóº
ñòàíäàðòíèé äâîïîâåðõîâèé òîðò
îð³ºíòîâíî 1 500 ãðèâåíü çà ÷îòèðè ê³ëîãðàìè, ê³ëîãðàì êîøòóº
380 ãðèâåíü. Ó êîíäèòåðñüê³é
«Òàðòà» ñòàíäàðòíèé âåñ³ëüíèé
òîðò îá³éäåòüñÿ ó îð³ºíòîâíî
350 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Íà ñàéò³ êîíäèòåðñüêî¿ «Íàñîëîäà» º îíëàéí-êîíñòðóêòîð
òîðò³â, ìè òàì ñêëàëè ñòàíäàðòíèé òîðò íà 3,5 ê³ëîãðàìà ç òåìàòè÷íèìè ïðèêðàñàìè ³ îá³éäåòüñÿ
â³í íàì ó 1 350 ãðèâåíü.
Ìè íàìàãàëèñÿ âðàõîâóâàòè îñíîâí³ âåñ³ëüí³ âèòðàòè. Ó
ï³äñóìêó âåñ³ëëÿ ç îð³ºíòîâíî
ì³í³ìàëüíèìè âèòðàòàìè íà íàøèõ óÿâíèõ 50 ãîñòåé îá³éäåòüñÿ
ó 89 600 ãðèâåíü. Î÷åâèäíî, ùî
êîæíå âåñ³ëëÿ, ÿê ³ ïîáàæàííÿ
íàðå÷åíèõ, ³íäèâ³äóàëüíå.
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ОСТРІВ З ЯХТАМИ І КУПЕЛЯМИ БУВ
У ВІННИЦІ 100 РОКІВ ТОМУ
Наше минуле  Між Кумбарами та
півостровом Бригантина у місті був ще
один острів. У 1910 році там заснували
товариство «Спорт»: з яхт-клубом, полем
для крокету, боулінгу, гімнастичним
містечком та басейнами. Але після
будівництва Сабарівської ГЕС, острів
Спорт став вінницькою «Атлантидою»
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ïîíàä 100 ðîê³â
òîìó â íàøîìó ì³ñò³ áóëî, ùîíàéìåíøå, äâà îñòðîâè. Íà îñòðîâ³ Êåìïà
(ïîðÿä ç íàáåðåæíîþ Roshen) âëàøòóâàëè çàë³çí³ ìîñòè, ÿêèìè ¿çäèâ
òðàìâàé. À îñòð³â ì³æ Áðèãàíòèíîþ òà Êóìáàðàìè, ñòàâ çîíîþ
äëÿ ñïîðòèâíèõ çàíÿòü âèõîâàíö³â
Ðåàëüíîãî ó÷èëèùà. Áóä³âëÿ ó÷èëèùà ³ñíóº ³ äîñ³ — öå ãîëîâíèé
êîðïóñ Òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî
³íñòèòóòó, ùî íà Ñîáîðí³é.
Îñòð³â ì³æ Êóìáàðàìè ³ Áðèãàíòèíîþ îòðèìàâ áëàãîóñòð³é
çà ³í³ö³àòèâè îäåñèòà, êîëèøíüîãî ìîðÿêà Â’ÿ÷åñëàâà Êîðåíºâà,
ÿêèé â Ðåàëüíîìó ó÷èëèù³ âè-

êëàäàâ ìàëþâàííÿ. Ó çâåðíåíí³
äî êåð³âíèöòâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, â 1904 ðîö³, ïðîïîíóâàâ
îáëàøòóâàòè êóïåëü ç áàñåéíîì,
äå á ó÷í³ â÷èëèñÿ ïëàâàòè. Ó ò³
÷àñè êóïàòèñÿ ïðîñòî â ð³÷ö³ ââàæàëîñÿ ïîãàíèì òîíîì: íå áóëî
í³ ïëÿæ³â, í³ êóïàëüíèõ êîñòþì³â.
Àëå ³äåþ Êîðåíºâà ðåàë³çóâàëè íàâåñí³ 1910-ãî. Íà ïîæåðòâè
â³ä áàãàò³¿â îðåíäóâàëè ÷àñòèíó
îñòðîâà, ³ çáóäóâàëè òàì âåëèêó
êóïàëüíþ òà ïðèñòàíü äëÿ ÷îâí³â.
Â³äêðèëè òîâàðèñòâî «Ñïîðò».
Çà çàíÿòòÿ ÷àñòêîâî ïëàòèëè
áàòüêè ó÷í³â Ðåàëüíîãî ó÷èëèùà:
2–3 ðóáë³ íà ð³ê çà êîæíîãî ó÷íÿ.
Ðåøòó ô³íàíñîâèõ ïîòðåá òîâàðèñòâà ïîêðèâàëè ïîì³ùèêè,
çîêðåìà, Çä³ñëàâ Ãðîõîëüñüêèé
òà ²ãíàö³é Ùåíüîâñüêèé. Íà ¿õ
÷åñòü íàçâàëè äâà ÷îâíè. Òàê

ç’ÿâèëèñÿ «Ãðàô Çä³ñëàâ» —
íà ÷åñòü ãðàôà Ãðîõîëüñüêîãî,
òà «Maria Laura» — äðóæèíè ïîì³ùèêà Ùåíüîâñüêîãî.
РІЧКОВИЙ ФЛОТ
Ð³÷êîâà ïðèñòàíü íà îñòðîâ³
Ñïîðò ìàëà íàéêðàù³ íà ò³ ÷àñè
÷îâíè. Ïðî öå ìè ä³çíàëèñÿ ç³
ñïîãàä³â Ãåîðã³ÿ Áð³ë³íãà, ÿêèé
â ò³ ÷àñè áóâ âèõîâàíöåì Ðåàëüíîãî ó÷èëèùà.
«ßäðîì íàøåãî ôëîòà áûëè òðè
îäíîòèïíûå øëþïêè ðàáîòû êèåâñêîé ìàñòåðñêîé Ñàêîâñêîãî.
ß ïîìíþ èõ öåíó — 70 ðóáëåé
çà øòóêó. Îíè áûëè âåëèêîëåïíû,
âåñëà èç òîíêîñëîéíîé ñèáèðñêîé åëè, ÷ðåçâû÷àéíî ëåãêèå.
Ñàìîé áûñòðîõîäíîé ñ÷èòàëàñü «Æåì÷óæèíà». Òàêîãî æå
òèïà, íî ñ âåëèêîëåïíîé îòäåëêîé (ïîëèðîâàííûå ñêàìåéêè,
áðîíçîâûå óêëþ÷èíû è ðóìïåëü,
áðåéä-âûìïåë êîìàíäîðà íà íîñó)
áûëà êîìàíäîðñêàÿ øëþïêà «Óíäèíà», — çãàäóº Áð³ë³íã.

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè
îñòð³â ñòîÿâ ïóñòêîþ.
Éîãî ïîãëèíóëà âîäà,
êîëè ïîáóäóâàëè
ã³äðîåëåêòðîñòàíö³þ
ó Ñàáàðîâ³
Äàë³ â³í ïèøå, ùî ó ð³÷êîâîìó ôëîò³ áóëè ùå ð³çíîìàí³òí³
øëþïêè.
«Áûëè åùå ðàçíîòèïíûå
øëþïêè «Óøêóéíèê», «×àéêà»,
«Ïàïàøà». Ïîñëåäíÿÿ íà÷èíàëà
ïðîÿâëÿòü íåêîòîðóþ ðåçâîñòü
òîëüêî ïðè 4-õ îòáîðíûõ ãðåáöàõ, «×àéêà» — ïðè 4-õ îáû÷íûõ,
à «Óøêóéíèê», íà âèä äîâîëüíî
íåóêëþæåå ñóäåíûøêî, îáëàäàë
ïðåêðàñíûì õîäîì è áîëüøîé
óñòîé÷èâîñòüþ è ïðè 2-õ ãðåáöàõ.
Êðîìå øëþïîê, áûëî 5 ïëîñêîäîíîê ìåñòíîé âèííèöêîé ïîñòðîéêè. Èíîãäà ñîâåðøàëèñü
ïàðàäíûå äàëåêèå ïðîãóëêè
âñåì ôëîòîì â ñòðîåâîì ïîðÿäêå âî ãëàâå ñ êîìàíäîðñêîé
«Óíäèíîé», — ïèñàâ ó ñïîãàäàõ
Áð³ë³íã â 1970 ðîö³.

Мапа острова, яку намалював Георгій Брілінг. Крім
пристані, тут ще було гімнастичне містечко, кегельбан, буфет

ЯКІ ЩЕ БУЛИ РОЗВАГИ
Êð³ì ïðèñòàí³ òà êóïàëåíü
íà òåðèòîð³¿ îñòðîâà ³ñíóâàëî
ã³ìíàñòè÷íå ì³ñòå÷êî, ïîëå äëÿ
êðîêåòó ³ íàâ³òü êåãåëüáàí. Ùå
áóëè áóôåò òà ñòîðîæêà.
«Ñïîðò»
áûë
îòêðûò
ñ 8 äî 14 ÷àñîâ è ñ 16 äî 20 ÷àñîâ,
à â âîñêðåñåíüå ñ 12 äî 14 ÷àñîâ.
Âñå íà÷àëüñòâî áûëî ïðåäñòàâëåíî «ìàòðîñàìè»: Ïåòðîì — ñòîðîæåì õèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè
è ôèçè÷åñêîãî êàáèíåòà, êîòîðûé
íà ëåòî íàäåâàë ìàòðîññêóþ ðóáàõó è ëèõóþ áåñêîçûðêó, äà

Гурток «Спорт», 1910 рік. На ті часи він мав найкращий у місті
річковий флот. Світлина з фондів Держархіву Вінницької області

Чому навчали студентів Реального училища
До Дня студента, 25 січня, працівники Обласного краєзнавчого музею написали замітку про
історію Реального училища.
Зокрема, розповіли про будні вінницьких студентів понад
сторіччя тому.
«Реальне училище відкрили у 1889 році, прийняли
150 учнів. Їхня кількість постійно
зростала, зокрема в 1897 році
було вже 282 учні. Здобували освіту переважно вихідці з
дворян, чиновників, купецтва,
адже для нижчих суспільних
верств перепоною була плата
за навчання — 50 рублів на рік,
а також відсутність у потенційних абітурієнтів необхідної початкової підготовки», — йдеться
в дописі на сторінці музею в соцмережі.
У реальному училищі вивчали
ôðàíòîâàòûì Òîìàøåì, — ïèøå
Áð³ë³íã. — Áóôåò â ïàëàòêå äåðæàëà «Ïåòðîâíà», êàê ìû íàçûâàëè
æåíó Ïåòðà, è ïðè íåé âñåãäà
âåðòåëñÿ Ôåäüêà, åå ñûí, ìàëûø
ëåò 6–7, îí æå çíàìåíèòûé
íûðÿëüùèê. Íàñòîÿùåå íà÷àëüñòâî ïîÿâëÿëîñü ïîä âå÷åð. Ýòî
ìîãëè áûòü ïðåïîäàâàòåëè ó÷èëèùà, èíîãäà ñ æåíàìè, èíîãäà
ñî çíàêîìûìè».
Àëå ÿê ïèñàâ ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ
Ãåîðã³é Áð³ë³íã, ïåðø çà âñå,
«Ñïîðò» áóâ êëóáîì, äå êîæíà
ëþäèíà ðîáèëà âñå, ùî õî÷åòüñÿ:
«Ìîëîäåæü æèëà ñâîåé þíîøåñêîé æèçíüþ, çàíèìàëèñü
ñâîèìè èíòåðåñàìè. Òóò è ñïîðû
î íà÷àëå âñåõ íà÷àë, è êîììåíòàðèè ê Æþëþ Âåðíó, Áóññåíàðó, Ôëàììàðèîíó, òóò è ñïîðû
î ïðèåìàõ äæèó-äæèòñó è î ïðî-

точні науки — математику, фізику, креслення. Також вивчали
іноземні мови, такі як французька, німецька, російська. Студенти здобували знання з історії та
географії, навчалися малюванню і каліграфії, та вчитувалися
у біблійні сторінки на заняттях
із закону Божого.
У перші роки 20 століття запровадили сьомий спеціальний
клас, вихованці якого готувалися
до вступу в технічні вузи, на природничо-математичний чи медичний факультети університету.
«Навчальні будні» не можна
було назвати безтурботним часом. За неуспішність учнів могли
залишити на повторний курс.
Щонеділі вони зобов’язані були
відвідувати церкву», — йдеться
в замітці від обласного краєзнавчого музею.
èñõîæäåíèè ÷åëîâåêà», — çãàäóº
÷îëîâ³ê.
ЗАНЕПАД «СПОРТУ»
Ó 1912 ðîö³ íà ë³âîìó áåðåç³ ð³÷êè, íàâïðîòè îñòðîâà,
ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé êîðò äëÿ ãðè
ó âåëèêèé òåí³ñ. Íåïîäàë³ê â³ä
íüîãî ðîçáèëè ïîëå äëÿ ôóòáîëó.
Óò³ì, âæå â 1915 ðîö³ Ñïîðò
ñòàâ çàíåïàäàòè — éîãî ìàéíî
ðîçïðîäàëè äëÿ çàêóï³âë³ íàâ÷àëüíèõ ðóøíèöü äëÿ Ðåàëüíîãî
ó÷èëèùà. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ñòîÿâ
ïóñòêîþ. À ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà Ñàáàð³âñüêî¿ ÃÅÑ áóâ çàòîïëåíèé:
ó ð³÷ö³ ï³äíÿâñÿ ð³âåíü âîäè,
Ñïîðò ñòàâ «Àòëàíòèäîþ».
Íèí³ ïðî îñòð³â ç ÿõò-êëóáîì
òà áàñåéíàìè íàãàäóþòü õ³áà ùî
çàðîñë³ ëàòàòòÿ, ùî âêîð³íèëèñü
íà çàòîíóëîìó îñòðîâ³.
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ВІДКРИЛИ БІЗНЕС
ПІСЛЯ ВІЙНИ
Адаптація  На Вінниччині, за статистикою,
найбільше в усій Україні працевлаштованих
учасників бойових дій. Деякі ветерани
АТО/ООС самі започаткували власний
бізнес і беруть до себе побратимів
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067) 5267352

Îëåêñ³é Êàðàòàºâ ó 2014–
2016 ðîêàõ áîðîíèâ êîðäîíè
Óêðà¿íè, âîþâàâ ó ñàìîìó ïåêë³
ïåðåäîâî¿. Ï³ñëÿ â³éíè ïîâåðíóâñÿ
ó ð³äíèé Êîçÿòèí, äå ñòàâ íà îáë³ê
ó ñëóæá³ çàéíÿòîñò³. Àêòèâíî â³äâ³äóâàâ ñåì³íàðè, íàïèñàâ ôàõîâèé
á³çíåñ-ïëàí ³ âèð³øèâ çàïî÷àòêóâàòè âëàñíó ñïðàâó. Îòðèìàâ ðàçîâó
äîïîìîãó ç áåçðîá³òòÿ, îðåíäóâàâ
ïðèì³ùåííÿ — ³ â³äêðèâ ï³öåð³þ
ç ñèìâîë³÷íîþ íàçâîþ «ArmAto
PIZZA». Çàêëàä ÷îëîâ³ê îôîðìèâ
ó íåçâè÷àéíîìó ñòèë³. Òóò ìîæíà
ïîáà÷èòè ôîòî ç ïåðåäîâî¿, ïðàïîðè áàòàëüéîí³â ³ áîéîâ³ íàãîðîäè. Îëåêñ³é çàïðîøóº ïðàöþâàòè
â ï³öåð³þ çäåá³ëüøîãî ïîáðàòèì³â,
ùî âîþâàëè â ÀÒÎ/ÎÎÑ.
— ß äîâãî éøîâ äî öüîãî, çàâæäè
ìð³ÿâ çàïî÷àòêóâàòè âëàñíó ñïðàâó. Ï³ñëÿ â³éíè ñòàâ ð³øó÷³øèì ³
ñòâîðèâ âëàñíèé á³çíåñ, â³äêðèâ
ï³öåð³þ, — êàæå Îëåêñ³é. — Çàêëàä ïîëþáèâñÿ ãîðîäÿíàì, ³ ìè
ðîçøèðèëèñÿ. Ñïðàâè éäóòü âãîðó.

Òà áåç ï³äòðèìêè äðóç³â òà áëèçüêèõ
âñüîãî öüîãî íå áóëî á. Ó çàêëàä
áåðó ïðàö³âíèê³â ÷åðåç ñëóæáó çàéíÿòîñò³. Ó ïð³îðèòåò³ — ïîáðàòèìè-àòîâö³ òà ÷ëåíè ðîäèí çàãèáëèõ.
Òàêèõ ïðèêëàä³â, êîëè àòîâö³ â³äêðèâàþòü âëàñíó ñïðàâó
³ áåðóòü íà ðîáîòó ïîáðàòèì³â,
÷èìàëî, — ãîâîðèòü äèðåêòîð
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó
çàéíÿòîñò³ Ãàëèíà Ñêîêîâñüêà.
— Â îäíîìó ç ðàéîí³â ó÷àñíèê
ÀÒÎ ñòàâ ôåðìåðîì: ïî÷àâ ðîçâîäèòè âåëèêó ðîãàòó õóäîáó ³
ïðîäàâàòè ìîëîêî. Ïîò³ì ôåðìà
ðîçãîðíóëàñÿ â êîìïëåêñ, ìîëîêî
ïî÷àëè ïåðåðîáëÿòè, íà ï³äïðèºìñòâ³ óòâîðèëèñÿ íîâ³ ðîáî÷³
ì³ñöÿ, íà ÿê³ âëàñíèê çàïðîøóº, çà ìîæëèâîñò³, ïðàö³âíèê³â
ç-ïîì³æ âåòåðàí³â, — ðîçïîâ³äàº
Ãàëèíà Ñêîêîâñüêà. — ²íøèé àòîâåöü ðîçïî÷àâ âèðîùóâàòè ôðóêòîâ³ äåðåâà òà ÿãîäè, íàëàãîäèâ
çáóò. Ãîñïîäàðñòâî ðîçâèâàºòüñÿ,
íàáèðàº íîâèõ ïðàö³âíèê³â, ïåðåâàãà — òåæ âåòåðàíàì ÀÒÎ/ÎÎÑ.
Ïðî òå, ùî Â³ííè÷÷èíà ïîñ³ëà

ïåðøå ì³ñöå â Óêðà¿í³ çà ê³ëüê³ñòþ ïðàöåâëàøòîâàíèõ ó÷àñíèê³â
áîéîâèõ ä³é, — íàì òåæ ïîâ³äàëè
â îáëàñíîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³.
— Á³ëüø³ñòü âåòåðàí³â áóëè ïðàöåâëàøòîâàí³ ó ñ³ëüñüêîìó, ë³ñîâîìó é ðèáíîìó ãîñïîäàðñòâàõ, à òàêîæ ó ïåðåðîáí³é ïðîìèñëîâîñò³,
äåðæàâíîìó óïðàâë³íí³ òà îáîðîí³
é ó ñôåð³ òîðã³âë³, — ãîâîðèòü äèðåêòîð ÖÇ. — Çà ñïðèÿííÿ öåíòðó
ðîáîòó îòðèìàëè 407 âåòåðàí³â,
çîêðåìà â³ñ³ì îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ.
Öå ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî ÷åòâåðòó
÷àñòèíó â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ. Îäíîðàçîâó äîïîìîãó äëÿ â³äêðèòòÿ âëàñíî¿ ñïðàâè îòðèìàëè äâà âåòåðàíè.

Олексій Каратаєв у 2014–2016 роках боронив кордони
України. Після повернення з війни відкрив свою піцерію

Ринок потребує висококваліфікованих робітників
Загалом ринок праці Вінниччини
здебільшого потребує висококваліфікованих робітників виробничих професій, — говорять
у центрі зайнятості. Найбільші
шанси знайти роботу мають люди
з професійно-технічною освітою.
Менше — з вищою освітою.
— Так, 35% безробітних влаштувалися робітниками з обслуговування та експлуатації
технологічного устаткування і
13 — кваліфікованими робітниками з інструментом, — каже
Галина Скоковська. — Значно
менше пропозицій для людей із

вищою освітою. Тому є випадки,
коли люди з вищою технічною
освітою перекваліфіковуються
на електромонтерів, а будівельники — на плиточників.
Головні вимоги у роботодавців
до потенційного працівника УБД,
як і до інших — відповідність фаху,
досвід, відповідальність. Хоча є
в нашому регіоні люди з патріотичною позицією, які підставляють
плече допомоги тим, хто воював, —
говорять у центрі зайнятості.
Загалом на Вінниччині серед лідерів за розміром зарплати такі
вакансії:

 бетоняр — 20 тис. грн;
 фахівець з методів розширення
збуту (маркетолог) –16,1 тис. грн.
 машиніст копра, менеджер
–15 тис. грн;
 швачка, водій-далекобійник, лікар загальної практики –12 тис. грн;
У Вінниці в списку лідерів:
 бетоняр — 20 тис. грн;
 машиніст-копра, водій муніципального транспорту — 15 тис. грн;
 водій-експедитор — 11 тис. грн;
 муляр, інженер-проектувальник, водій навантажувача, лікар
терапевт в ковідне відділення,
оператор котельні — 10 тис. грн.

РЕКЛАМА
485640
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Вінницький обласний дитячий центр психічного
здоров'я завдяки ротарійцям поповнився
обладнанням для сенсорної кімнати.
Творимо добро разом. Це легко та круто!

Підкорення діабету. Або контроль цілей ABC
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Ïðîñòèé òà çðîçóì³ëèé
ìåòîä ÀÂÑ-êîíòðîëþ äîïîìîæå çðîçóì³òè òà îïàíóâàòè
ñâî¿ ö³ë³ ùîäî ð³âí³â ãëþêîçè êðîâ³,
àðòåð³àëüíîãî òèñêó òà õîëåñòåðèíó.
Íåîö³íåííèé âêëàä ó âàø êîìïåíñîâàíèé ä³àáåò çðîáèòü òàêîæ ³ â³äìîâà
â³ä êóð³ííÿ. Ó òàêèé ñïîñ³á âäàñòüñÿ
çàïîá³ãòè ³íôàðêòó, ³íñóëüòó òà ³íøèì
íåáàæàíèì óñêëàäíåííÿì ä³àáåòó, òà
ïîêðàùèòè ÿê³ñòü æèòòÿ.
ЗНАЙТЕ СВОЇ ЦІЛІ АВС
A — êîíòðîëü ãë³êîâàíîãî ãåìîãëîá³íó
HbA1c: ðàç íà 3 ì³ñÿö³ ïåðåâ³ðÿéòå ð³âåíü
ãëþêîçè êðîâ³ (HbA1c) — ö³ëü äëÿ á³ëüøîñò³ ëþäåé ³ç ä³àáåòîì ñêëàäàº <7 %,
ïðîòå çà óìîâè âïëèâó ïåâíèõ ôàêòîð³â
(â³ê, ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ, âàã³òí³ñòü
òîùî) öÿ öèôðà ìîæå áóòè ³íàêøîþ —
³íäèâ³äóàëüíèé ö³ëüîâèé ïîêàçíèê äîïîìîæå âèçíà÷èòè âàø ë³êàð.

B — êîíòðîëü àðòåð³àëüíîãî òèñêó: ö³ëüîâèé ð³âåíü àðòåð³àëüíîãî òèñêó äëÿ
á³ëüøîñò³ — íèæ÷å 140/90 ìì ðò. ñò.
Ñ — êîíòðîëü ð³âíÿ õîëåñòåðèíó: ËÏÍÙ
àáî «ïîãàíèé» õîëåñòåðèí çäàòíèé óòâîðþâàòè íàêîïè÷åííÿ íà ñò³íêàõ ñóäèí òà
çàêóïîðþâàòè ¿õ, ùî çãîäîì ìîæå ñïðîâîêóâàòè ³íôàðêò àáî ³íñóëüò. ËÏÂÙ àáî
«õîðîøèé» õîëåñòåðèí äîïîìàãàº ïîçáóòèñÿ íàäëèøê³â «ïîãàíîãî» õîëåñòåðèíó.
Òîæ êîíòðîëþâàòè ïîòð³áíî íå ëèøå ð³âåíü çàãàëüíîãî õîëåñòåðèíó, àëå âñ³õ éîãî
ôðàêö³é (òðèãë³öåðèäè, ËÏÍÙ, ËÏÂÙ):
 íîðìà òðèãë³öåðèä³â: <1,7 ììîëü/ë
 íîðìà õîëåñòåðèíó ËÏÍÙ:
2,5 ììîëü/ë
 íîðìà õîëåñòåðèíó ËÏÂÙ:
>1,0 ììîëü/ë äëÿ æ³íîê,
>1,3 ììîëü/ë äëÿ ÷îëîâ³ê³â.
КИДАЙТЕ ПАЛИТИ
Çðîçóì³éòå òà ïîâ³ðòå: êóð³ííÿ, íà äîäà÷ó äî ä³àáåòó, — ãàðàíò³ÿ çâóæåííÿ òà
æîðñòêîñò³ ñóäèí. Òàê³ çì³íè çìóñÿòü
âàøå ñåðöå âèñíàæëèâî ïðàöþâàòè.Çàóâàæòå, ùî åëåêòðîíí³ ñèãàðåòè íå º
áåçïå÷íèì âàð³àíòîì.
Ïåðåâàãè òàêèõ çì³í î÷åâèäí³:
 âäâ³÷³ íèæ÷èé ðèçèê ñåðöåâîãî íàïàäó, ³íñóëüòó, ðîçâèòêó íåðâîâèõ çàõâîðþâàíü, õâîðîá íèðîê, ä³àáåòè÷íîãî
óðàæåííÿ î÷åé, àìïóòàö³¿
 ïîêðàùåííÿ êðîâîîá³ãó, ð³âí³â õîëåñòåðèíó òà àðòåð³àëüíîãî òèñêó
 ï³äâèùåííÿ âèòðèâàëîñò³ òà åíåðã³éíîñò³.
ДІЙТЕ ВПЕВНЕНО
Îòæå, âàøà ìåòà — óíèêíóòè øê³äëèâî¿ ä³¿ ä³àáåòó òà ïîäîâæèòè æèòòÿ.
Òîæ íîðìàë³çóéòå òà êîíòðîëþéòå ð³âí³
ãë³êåì³¿, àðòåð³àëüíîãî òèñêó òà õîëåñ-

òåðèíó, â³äìîâëÿéòåñÿ â³ä êóð³ííÿ. Òóò
äîïîìîæå ãðàìîòíî âèâ³ðåíà ñòðàòåã³ÿ,
äîòðèìóâàòèñÿ ÿêî¿ ïðîñò³øå, êîðèñòóþ÷èñü ñïåö³àëüíèìè ä³à-ùîäåííèêàìè.
saharokshop.com/ua/p1205962789-diabetdnevnik-planer.html — 250 ãðí.
saharokshop.com/ua/p1230722984-dnevniksamokontrolya-diaday.html — 320 ãðí.
Òàêèé ñòèëüíèé òà çðó÷íèé ïîì³÷íèê — ä³ºâèé ñïîñ³á ñïîñòåð³ãàòè äèíàì³êó çì³í, ô³êñóâàòè ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ, ïëàíóâàòè îáñòåæåííÿ, êîíòðîëþâàòè ïðèéìàííÿ ïðèçíà÷åíèõ ë³ê³â
òà â³òàì³ííèõ êîìïëåêñ³â, ïðîäóìóâàòè
ñâ³é çäîðîâèé ðàö³îí òîùî. Äàí³, âíåñåí³ äî ùîäåííèêà, áóäóòü òàêîæ êîðèñíèìè òà ³íôîðìàòèâíèìè äëÿ âàøîãî
ë³êàðÿ — íå çàáóäüòå éîãî, çáèðàþ÷èñü
íà çàïëàíîâàíó êîíñóëüòàö³þ, îáãîâîð³òü
ñâî¿ ö³ë³ òà ïîäàëüø³ ä³¿.
ДУМАЙТЕ, ЩО ЇСТЕ
Ïîðàäüòåñÿ ç³ ñïåö³àë³ñòîì òà ñêëàä³òü
ïåâíèé ïëàí õàð÷óâàííÿ, ùî áóäå ïîçèòèâíî ïîçíà÷àòèñÿ íà âàøèõ öóêðàõ.
Äîòðèìóéòåñÿ îáðàíîãî ñòèëþ õàð÷óâàííÿ — íåâäîâç³ âè ïåðåêîíàºòåñÿ, ùî
êîíòðîëü óñ³õ ö³ëåé ABC (ãëþêîçè êðîâ³,
òèñêó òà õîëåñòåðèíó) ñïðîùóºòüñÿ, êîëè
íà âàøîìó ñòîë³ âäîñòàëü ôðóêò³â, îâî÷³â, ö³ëüíîçåðíîâèõ ñòðàâ, ï³ñíîãî ì’ÿñà,
ðèáè, íåæèðíèõ ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â.
Â³ääàâàéòå ïåðåâàãó âîä³ çàì³ñòü ï³äñîëîäæåíèõ íàïî¿â àáî ñîê³â. Ïîäáàéòå ïðî
çáàëàíñîâàíå õàð÷óâàííÿ òà ï³äòðèìêó
³ìóí³òåòó — çà íåîáõ³äíîñò³ ï³äòðèìàéòå îðãàí³çì â³òàì³ííèìè êîìïëåêñàìè,
á³îëîã³÷íî àêòèâíèìè äîáàâêàìè, ÿê³
ì³ñòÿòü êîðèñí³ òà æèòòºâî íåîáõ³äí³ äëÿ
çäîðîâ’ÿ êîìïîíåíòè.

saharokshop.com/ua/p1323002915doppelgerts-doppel-herz.html — 180 ãðí.
saharokshop.com/ua/p1282254732-vitamincalifornia-gold.html — 150 ãðí.
ЗРОБІТЬ СПОРТ ЗВИЧКОЮ
Ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü ìàº ñòàòè òàêîþ æ
çâè÷íîþ, ÿê ÷èùåííÿ çóá³â: òðåíóâàííÿ ç íàâàíòàæåííÿì, ïëàâàííÿ, øâèäêà
õîäüáà, ëåãêà ïðîá³æêà, éîãà, òàíö³ —
îáèðàéòå òå, ùî äî äóø³, òà ãîëîâíå —
äîòðèìóéòåñü ðåãóëÿðíîñò³! Íå ìåíøå
30 õâèëèí ùîäåííî. Òà é íå çàáóâàéòå áóòè ðóõëèâèìè ïðîòÿãîì äíÿ, ùîá
ï³äòðèìóâàòè íîðìàëüíèé ìåòàáîë³çì,
êðîâîîá³ã, ðîáîòó ì’ÿç³â òà ñóãëîá³â,
à â³äòàê — çäîðîâ’ÿ.
Äîñÿãíåííÿ ãàðíèõ ïîêàçíèê³â êîíòðîëþ
ä³àáåòó ABC òà ãàðíîãî ñàìîïî÷óòòÿ — öå
êðîï³òêèé ïðîöåñ, àëå ö³ëü äîñÿæíà! Âàøå
ÿê³ñíå æèòòÿ ó âàøèõ ðóêàõ — îáèðàéòå
òà ä³éòå!
485689
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Áóäü-ÿêèé ²Ò ïðîºêò
ñòàº óñï³øèì, ó ïåðøó ÷åðãó, çàâäÿêè êîìàíäí³é ðîáîò³. Ñòóäåíòè
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ îñâîþþòü
ñâî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ íà ðåàëüíèõ
ïðîºêòàõ.
Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ êóðñîâèõ
òà äèïëîìíèõ ïðîºêò³â ôîðìóþòüñÿ êîìàíäè ç äèçàéíåð³â,
òåñòóâàëüíèê³â, ïðîãðàì³ñò³â
òà ïðîºêòíèõ ìåíåäæåð³â, ùî
äîçâîëÿº åôåêòèâíî àäàïòóâàòèñÿ ó íîâîìó êîëåêòèâ³ ï³ñëÿ
ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ¯õ ðîáîòó
îáîâ’ÿçêîâî ñóïðîâîäæóº âèêëàäà÷-ìåíòîð äëÿ òîãî, àáè
çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàòè øâèäêèé
ô³äáåê, ñêîðåãóâàòè ñï³âïðàöþ
ñòóäåíò³â, ïîñòàâèòè äåäëàéíè
òà äîïîìîãòè äîâåñòè ïðîºêò

äî ÷³òêîãî çàâåðøåííÿ.
Çàâäÿêè çáàëàíñîâàíîìó ïîºäíàííþ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè,
êîìàíäí³é ðîáîò³ íà ïðîºêòàõ,
ïðèíöèïàì ðîáîòè Agile, âèêëàäà÷àì-ïðàêòèêàì, ÿê³ ìàþòü
âåëè÷åçíèé áåêãðàóíä çíàíü ³
âì³íü, çà ðîêè ðîáîòè ó ñâîºìó íàïðÿìêó — óñ³ íàø³ âèïóñêíèêè ãàðàíòîâàíî ïðàöåâëàøòîâóþòüñÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
íàâ÷àííÿ.
ßêùî òè õî÷åø ïðàöþâàòè
ó êðóò³é êîìàíä³, ÿêà ðàçîì ç
òîáîþ ïîëåãøóº æèòòÿ êîðèñòóâà÷à, ëþáèø ñï³ëêóâàòèñÿ ç
ëþäüìè, óì³ºø àáî õî÷åø íàâ÷èòèñÿ áàëàíñóâàòè íà ìåæ³
äîìîâëåíîñòåé òà ³íñòðóêö³é,
ãàðàíòîâàíî ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ — çàâ³òàé äî Â³ííèöüêî¿
²Ò-Àêàäåì³¿. Íàâ÷àííÿ ó íàñ —
öå ìîæëèâ³ñòü ïîñò³éíî âäîñêîíàëþâàòè ñâî¿ soft ³ hard skills,

áà÷èòè òà êàéôóâàòè â³ä ðåçóëüòàòó ñâîº¿ ðîáîòè.
Ìè âèð³øèëè óñ³ì, õòî áàæàº
ñòàòè ïðîäæåêò-ìåíåäæåðîì,

íàäàòè ìîæëèâ³ñòü ïîðèíóòè
ó ðîáîòó ðåàëüíèõ êîìàíäíèõ
ïðîºêò³â, ÿê³ ðîçðîáëÿþòüñÿ
ñòóäåíòàìè ³ âèêëàäà÷àìè.

Áàæàºø ïîòðàïèòè â ñôåðó
²Ò? Ìð³ºø ïðî êàð'ºðó ÐÌ-à?
Ñòàíü ÐÌ-ìîì íà ó³êåíä! Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ äàº ìîæëèâ³ñòü âçÿòè ó÷àñòü â ðîáîò³
ðåàëüíèõ êîìàíäíèõ ïðîºêò³â,
ðàçîì ç òåñòóâàëüíèêàìè, ïðîãðàì³ñòàìè, âåá-äèçàéíåðàìè
òà ÐÌ-ìè. Öå äîçâîëèòü ùå
äî ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ â³ä÷óòè
ðîáî÷ó àéò³øíó àòìîñôåðó,
âèçíà÷èòè êëþ÷îâ³ îáîâ’ÿçêè
êîæíîãî ÷ëåíà êîìàíäè òà êðàùå çðîçóì³òè, ÷è îáðàíà ñïåö³àë³çàö³ÿ òîá³ ï³äõîäèòü. Ï³ä
÷àñ íàâ÷àííÿ, ñàìå çàâäÿêè
òàê³é ïðàêòèö³ íàø³ ñòóäåíòè
îòðèìóþòü ïåðåâàãó ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³.
Äëÿ ó÷àñò³ ðåºñòðóéñÿ çà ïîñèëàííÿì: ita.in.ua/entrant ³ âêàçóé
áàæàíó ñïåö³àë³çàö³þ — ÐÌ.
Øâèäêà êîíñóëüòàö³ÿ: 067–
431–19–21
486404
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РОСТИ РИБКО, ВЕЛИКА І МАЛЕНЬКА.
ХОЧЕТЕ ВЗЯТИ В ОРЕНДУ СТАВОК?
Пропозиція  Більше тисячі, а саме
1234 інвестиційно привабливих водних
об’єкти чекають господарів. Такі цифри
називають в обласному департаменті
АПК. Перелік ставків є у відділі
використання водних об’єктів. Як стати
орендарем плеса? Чи вигідно розводити
рибу і заробляти на її продажу?

ГРОШІ З… ВОДИ
Скільки отримує бюджет області
за здачу в оренду водних об’єктів
за межами населених пунктів.

ñÿ äî îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó
ÀÏÊ. Â³äïîâ³â íà íüîãî êåð³âíèê â³ää³ëó âîäíèõ ðåñóðñ³â Àíòîí Ìóäðàê.

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íà ðèíêó «Óðîæàé» ó Â³ííèö³
ó íåä³ëþ ê³ëîãðàì
êîðîïà ïðîäàâàëè
ïî 75 ãðèâåíü. Ö³íà îäíàêîâà
ó âñ³õ ïðîäàâö³â. Íà Ïðèâîêçàëüíîìó á³ëüø³ñòü ïðîäàâö³â ðåàë³çóâàëè êîðîï³â çà òàêîþ ñàìîþ
ö³íîþ Ó äåêîãî áóëî òðîõè äåøåâøå. Çà ê³ëîãðàì ùóê ïðîñèëè
ñòî ãðèâåíü.
Âñÿ ðèáà — ç íàøèõ ñòàâê³â.
Òàê ïîÿñíþþòü ïðîäàâö³. Äåõòî
íàçèâàº ðàéîí, çâ³äêè äîñòàâèëè
íà ïðîäàæ «æèâå ñð³áëî». Ñàìå
òàê íàçâàâ îäèí ³ç ñï³âðîçìîâíèê³â ñâ³é òîâàð. Íà çàïèòàííÿ, ÷è
âèã³äíî çàéìàòèñÿ ðèáîþ, ïðîäàâåöü ñêàçàâ, ùî ïðî öå òðåáà çàïèòóâàòè â õàçÿ¿íà, òîáòî
îðåíäàðÿ.
— Îäí³ ðîçâîäÿòü ðèáó, äðóã³ âèëîâëþþòü, òðåò³ ïðîäàþòü,
ó êîæíîãî ñâ³é á³çíåñ, — êàæå
ñï³âðîçìîâíèê, íå âäàþ÷èñü
ó ïîäðîáèö³.
ßê ìîæíà âçÿòè â îðåíäó âîäíå
ïëåñî, ³ õòî öå ìîæå çðîáèòè?
Ç òàêèì çàïèòàííÿì çâåðíóëè-

ПЛАТИТИ ТРЕБА ЗА ВОДУ І
ЗА ЗЕМЛЮ
ßê ïîÿñíèâ Àíòîí Ìóäðàê,
âîäí³ îá’ºêòè íàäàþòüñÿ ó êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíèõ òîðãàõ
ó êîìïëåêñ³ ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é âîíè çíàõîäÿòüñÿ.
Òîìó îðåíäíà ïëàòà çä³éñíþºòüñÿ
³ çà âîäíèé îá’ºêò, ³ çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Ðàí³øå ñïëà÷óâàëè
ò³ëüêè çà âîäí³ îá’ºêòè.
Íèí³ çà îäèí ãåêòàð âîäíîãî ïëåñà îðåíäàð³ ñïëà÷óþòü
450 ãðèâåíü, öå ð³÷íà ïëàòà.
Çà ãåêòàð çåìë³ ïëàòà ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç íîðìàòèâíî-ãðîøîâîþ îö³íêîþ, ïðèáëèçíî öå
700 ãðèâåíü.
Êîðèñòóâàòèñÿ îá’ºêòîì îðåíäàð ìàº ïðàâî ï³ñëÿ äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè.
Çà ðåºñòðàö³þ ñïëà÷óº îðåíäàð.
Òàê³ äîãîâîðè óêëàäàþòüñÿ ç
ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè, ÿêùî
ñòàâêè îðåíäóþòü ó ìåæàõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ³ ç îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ, ÿêùî çà ìåæàìè ñåëà.

Äîãîâîðè ï³äïèñóþòüñÿ ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ òîðã³â. Äîêóìåíòè º
òèïîâèìè, ¿õ çðàçîê çàòâåðäæåíî
ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó.
Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî
ïëåñà ïåðåäàþòü â îðåíäó çà íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà âîäíîãî îá’ºêòà.
Òàê³ äîêóìåíòè çàìîâëÿº îðåíäîäàâåöü.
АРИФМЕТИКА АУКЦІОНУ
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî àóêö³îíè
ìîæíà çíàéòè íà îô³ö³éíîìó
ñàéò³ Äåðæãåîêàäàñòðó, âèáðàâøè
îáëàñòü. Êð³ì òîãî, ¿õ ïóáë³êóº
äåïàðòàìåíò ÀÏÊ íàøî¿ îáëàñò³
íà ñâîºìó ñàéò³ ó âêëàäö³ «Íîâèíè». Ëèñòè ïðî ïðîâåäåííÿ
òîðã³â äåïàðòàìåíò íàäñèëàº
ó ðàéîíí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

Чи відберуть плесо через суд?
Майже два роки не сплачує
орендну плату один з орендарів
водного об’єкта у Тиврівському
районі. Підприємець не реагує
на листи з облдержадміністрації,
з цією державною установою він
уклав договір оренди на водне
плесо площею 30 га терміном
на 20 років.
Про цей факт повідомили у прокуратурі області. За інформацією
прес-служби прокуратури, орендар ставка заборгував 42,4 тис.

Ùîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
ñåð³ÿ ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð.,
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

грн, плюс 6309 грн пені.
Матеріали передано до Господарського суду області.
Листи на адресу орендаря з нагадуванням про сплату коштів готував відділ використання водних
об’єктів обласного департаменту
АПК, який очолює уже згаданий
вище Антон Мудрак. Запитую
у нього, чи відома причина ігнорування орендарем умов договору?
— Орендар не надав жодних пояснень, ні в усній, ні у письмовій

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 210105

Hàêëàä 17 900

формі, — говорить пан Мудрак. —
Якщо раптом у нього виникла непередбачувана ситуація, мав би
повідомити про це, викликати
комісію, скласти документи. Він
зайняв іншу позицію — не платить
і не реагує на листи. Як бути далі,
вирішить суд.
За словами співрозмовника,
на розгляді у суді знаходиться ще
одна аналогічна позовна заява.
Документи на третього боржника
готуються до скерування до суду.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

РІК

СУМА

2015

216,3 тис. грн

2016

456,2 тис. грн

2017

685,4 тис. грн

2018

929,6 тис. грн

2019

1,696 млн грн

2020

1,812 млн грн

ç ïðîõàííÿì äîíåñòè ³íôîðìàö³þ
äî îõî÷èõ âçÿòè ó÷àñòü ó òîðãàõ.
Ó òàêèõ ïîâ³äîìëåííÿõ âêàçóºòüñÿ äàòà, ì³ñöå ïðîâåäåííÿ
òîðã³â. Ïëîùà îá’ºêòà, äå â³í ðîçòàøîâàíèé — òàêà ³íôîðìàö³ÿ
òåæ â³äîáðàæåíà ó ïîâ³äîìëåíí³.
Êð³ì òîãî, íàçèâàþòü ñóìè
ñòàðòîâî¿ âåëè÷èíè, ç ÿêî¿ ïî÷èíàòèìóòüñÿ òîðãè. Çàö³êàâëåíà
îñîáà ä³çíàºòüñÿ ³ ïðî ãàðàíòîâàíèé (ñòðàõîâèé) âíåñîê, à òàêîæ ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê êîøò³â. Áåç öüîãî íå äîïóñêàºòüñÿ
äî ó÷àñò³ â àóêö³îí³.
Àíòîí Ìóäðàê íàâ³â ïðèêëàä
ïî îäíîìó ç âîäíèõ îá’ºêò³â.
Éøëîñÿ ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó
é ñòàâîê íà í³é ïëîùåþ 26 ãà.
Ñòàðòîâà ö³íà ïî÷èíàëàñÿ ç
ñóìè 21 òèñÿ÷à ãðèâåíü. Äëÿ
ó÷àñò³ òðåáà áóëî âíåñòè ãàðàíòîâàíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³
6300 ãðèâåíü. Ïëþñ ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê –1135 ãðí. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, ãàðàíòîâàíèé âíåñîê ïîâåðòàºòüñÿ
òèì, õòî íå ïåðåì³ã íà òîðãàõ.
Ðåºñòðàö³éíèé — í³.
НІ РИБИ, НІ ГРОШЕЙ?
Ïåðøèé ð³ê îðåíäè ñòàâêà
çàâäàâ ï³äïðèºìöþ ç Áàðñüêîãî
ðàéîíó çáèòêè.
×îëîâ³ê ïðîñèâ íå íàçèâàòè
ñåáå. Îäíàê ïîãîäèâñÿ íàäàòè
ðîçðàõóíêè çà äâîìà ïàðàìåòðà-

ìè: çàòðà÷åí³ ³ âèðó÷åí³ êîøòè.
Ïðè öüîìó óòî÷íèâ, ùî â³í
ò³ëüêè ïåðøèé ð³ê îðåíäóº âîäíå
ïëåñî.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ï³äïðèºìöÿ,
â³í âçÿâ â îðåíäó 80 ãåêòàð³â çåìë³, íà ÿê³é çíàõîäèòüñÿ âîäíèé
îá’ºêò ïëîùåþ 50 ãà.
Çàãàëîì îðåíäíà ïëàòà çà ìèíóëèé ð³ê ñêëàëà 170 òèñÿ÷
ãðèâåíü, çà âîäíå «äçåðêàëî» —
30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çà ïðèäáàííÿ
ìàëüêà äëÿ çàðèáëåííÿ ñòàâó çàïëàòèâ 400 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òàêó
ñàìó ñóìó ñêëàëà çàðïëàòà ÷îòèðüîõ îõîðîíö³â.
Áóëè ùå âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ
êîðì³â.
Íå îáìèíóâ ¿õíº ïëåñî ë³òí³é
çàìîð ðèáè.
ßê ñòâåðäæóº ï³äïðèºìåöü,
«óðîæàé» ç³áðàëè íå òàêèé,
íà ÿêèé î÷³êóâàëè, — ïî 600 êã
ðèáè ç îäíîãî ãåêòàðà.
Ïðîäàëè îïòîâèêàì çà ñåðåäíüîþ ö³íîþ ïî 30 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì. Ó Áàðó íà ðèíêó
ê³ëîãðàì æèâîãî «ñð³áëà» íèí³
êîøòóº â ñåðåäíüîìó 55 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: íîðìàòèâíà
ðèáîïðîäóêòèâí³ñòü ç îäíîãî
ãåêòàðà âîäíîãî ïëåñà âèçíà÷åíà
ó 600 êã ðèáè (áåç ãîä³âë³). Òàêó
öèôðó íàçèâàþòü ôàõ³âö³ ïðîô³ëüíîãî ì³í³ñòåðñòâà, óòî÷íèâ
Àíòîí Ìóäðàê.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü.
Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè
ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî,
çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ
âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî
àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä
12.08.2009 ð.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ЯКЩО НАРОДЖУВАТИ,
ТО В ПОЛОГОВОМУ ЧИ ВДОМА?
Питання життя  Існує закон, який
забороняє медику приймати пологи
на дому. Але не існує закону, який би
забороняв жінці народжувати, хоч де і хоч з
ким. А ще є модні тенденції, які призводять
до смерті породіллі або немовляти,
коли не враховуєш усі небезпеки. І так,
в пологовому теж помирають. То що краще?
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ó 2020 ðîö³,
çà äàíèìè äåðæñòàòó, â Óêðà¿í³
â³ä óñêëàäíåííÿ
âàã³òíîñò³, ïîëîã³â òà ï³ñëÿïîëîãîâîãî ïåð³îäó ïîìåðëî 24 æ³íêè.
Ó 2018 ðîö³ òàêèõ ñìåðòåé áóëî
39. Äî 2012 ðîêó ó ÌÎÇ³ çâ³òóâàëè ïðî 75 æ³íîê, ÿê³ â ñåðåäíüîìó êîæíîãî ðîêó ïîìèðàþòü
ï³ä ÷àñ ïîëîã³â. Òîáòî ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü ïðî ïîêðàùåííÿ ÿê
óìîâ, òàê ³ êâàë³ô³êàö³é. Ñåðåä
îñíîâíèõ æå ïðè÷èí ìàòåðèíñüêî¿ ñìåðòíîñò³ â³äçíà÷àþòü
íåàêóøåðñüê³ ïàòîëîã³¿ òà ìàñèâí³ êðîâîòå÷³. Ñåðåä ìàëþêîâî¿
ñìåðòíîñò³ — íåäîíîøåí³ñòü,
âðîäæåí³ âàäè ðîçâèòêó, ïåðèíàòàëüí³ ³íôåêö³¿ òà äîìàøí³
ïîëîãè.
Äî ðå÷³, ïðî äîìàøí³ ïîëîãè,
âåñü öèâ³ë³çîâàíèé ñâ³ò í³÷îãî
ïîãàíîãî â òîìó íå áà÷èòü, àëå
çà îäí³º¿ óìîâè — æ³íêà ìàº íàðîäæóâàòè ï³ä íàãëÿäîì ñïåö³àë³ñòà.
ДЕ ТУТ КВАЛІФІКАЦІЯ?
Îñòàíí³ ê³ëüêà äí³â ìåðåæà
íå ñòèõàº â³ä íîâèíè ïðî ñìåðòü
34-ð³÷íî¿ æ³íêè ç ì³ñòà Ð³âíå, ÿêà
ïîìåðëà â³ä êðîâîâòðàòè ï³ä ÷àñ
ïîëîã³â. Öå ñòàëîñÿ 23 ñ³÷íÿ. Ïîðîä³ëëÿ áóëà ïðîòèâíèöåþ òðàäèö³éíî¿ ìåäèöèíè ³ ïîçèö³îíóâàëà
ñåáå ëþäèíîþ, ÿêà âñòàíîâëþº
ò³ñíèé êîíòàêò ³ç ïðèðîäîþ. Öå

äðóãà âàã³òí³ñòü æ³íêè, ³ âîíà âèð³øèëà íàðîäæóâàòè âäîìà, äîìîâèâøèñü ç «äóõîâíîþ àêóøåðêîþ», äîóëîþ. Æ³íêà íàðîäèëà
õëîï÷èêà 4,5 êã, àëå ï³ñëÿ ïîëîã³â
ïî÷àëà âòðà÷àòè êðîâ. Êîëè ¿¿
äîñòàâèëè â ë³êàðíþ, áóëî âæå
ï³çíî. Ìåäèêè ïîò³ì ïèñàëè «çàïóñòèòè ñåðöå, ÿêîìó íåìàº ùî
êà÷àòè, íåìîæëèâî». Áåç ìàòåð³
çàëèøèëèñü äâîº ä³òåé. Àëå äåÿê³
êîðèñòóâà÷³ ñîöìåðåæ ³ áëîãåðè
ïî÷àëè çâèíóâà÷óâàòè ó ñìåðò³
ð³âíÿíêè ñàìå ë³êàð³â, ìîâëÿâ,
íå âðÿòóâàëè. Ï³ñëÿ òàêîãî õåéòó
ë³êàð³ ç ð³çíèõ ì³ñò íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ ïî÷àëè ïóáë³êóâàòè ³ñòîð³¿
ë³êàðíÿíèõ áóäí³â, â ÿêèõ íåìàº
ì³ñöÿ ³íñòàãëàìóðó. Ðóõ îòðèìàâ
íàçâó #Ðóêè_Ãåòü_â³ä ìåäèê³â.
Äî ðå÷³, îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðåòåíç³é, ùî ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ ìåäèêàì — ñòàòèñòèêà ñìåðòíîñò³. Àëå
íàâ³òü ï’ÿòü õâèëèí ó ãóãë³ çà çàïèòîì «æ³íêà ïîìåðëà ï³ä ÷àñ äîìàøí³õ ïîëîã³â» ³ îñü: â 2011 ðîö³
â Õìåëüíèöüêîìó 32-ð³÷íà æ³íêà
íàðîäæóâàëà âäîìà — ïîìåðëà
âîíà ³ ìàëþê. 2018 — Ëüâ³â, ï³ä
÷àñ äîìàøí³õ ïîëîã³â ïîìåðëî
íåìîâëÿ. 2020 ð³ê — Õàðê³â, ïîìåðëà 35-ð³÷íà æ³íêà, ÿêà òåæ
íàðîäæóâàëà âäîìà.
ВЛАСНИЙ ВИБІР
Ó Â³ííèö³ º ñ³ì’¿, ÿê³ îáèðàþòü
äîìàøí³ ïîëîãè. Íàïðèêëàä, Áîðèñ Ìàêñèì÷óê (ïðîôåñîð, äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê) ìàº òðîº
ä³òåé, ³ âñ³õ éîãî äðóæèíà ²ðèíà
íàðîäèëà âäîìà.

ФОТО З САЙТУ «ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1»

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Навіть в умовах пологового будинку жінки можуть почуватися комфортно.
А головне – безпечно. Під цілодобовим кваліфікованим наглядом лікарів
— ª òàêà òåîð³ÿ Ñòàí³ñëàâà
Ãðîõà, ùî âñ³ íàø³ ïðîáëåìè
äèòèíñòâà ³ äîðîñëîãî æèòòÿ
çàëåæàòü â³ä òîãî, ÿê ïðîõîäÿòü
ïîëîãè, — ðîçïîâ³äàº Áîðèñ Ìàêñèì÷óê. — ß çàö³êàâèâñÿ ö³ºþ òåìîþ, âèâ÷àâ ¿¿, ³ êîëè äðóæèíà
²ðèíà çàâàã³òí³ëà, ìè äîâãî øóêàëè ëþäèíó, ÿêà äîïîìîæå íàì
ï³äãîòóâàòèñÿ äî ïîëîã³â. Ñïî÷àòêó öå áóëà îäíà ëþäèíà â Êèºâ³,
ïîò³ì çíàéøëè ó Â³ííèö³.
Íà äóìêó Áîðèñà, äî ïîëîã³â
ïîòð³áíî ãîòóâàòèñÿ íåçàëåæíî
â³ä òîãî — âäîìà âè âèð³øèëè
íàðîäæóâàòè ÷è ó ïîëîãîâîìó.
Äî äíÿ ïîëîã³â æ³íêà ìàº áóòè
ó â³äì³íí³é ô³çè÷í³é òà ïñèõîëîã³÷í³é ôîðì³. Çîêðåìà ²ðèíà
Ìàêñèì÷óê ïëàâàëà, á³ãàëà, çàéìàëàñü éîãîþ, õîäèëà â òðåíàæåðíèé çàë, çàãàðòîâóâàëàñü.
— ß í³÷îãî ïðîòè ë³êàð³â
íå ìàþ. Êîæíîãî ðàçó ï³ñëÿ äîìàøí³õ ïîëîã³â ìè ¿çäèëè äî ë³êàðí³, äå ²ðèíó ³ äèòèíó îãëÿäàëè, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — ²
ìè â³ä÷óëè âåëèêó ð³çíèöþ
ó ñòàâëåíí³ äî äîìàøí³õ ïîëîã³â, íàïðèêëàä, ó 2002 ðîö³, ³
ó 2015 ðîö³. Ç îñòàííüîþ äèòè-

#Руки_Геть_від медиків
Є безліч дописів медиків під цим
хештегом, але достатньо одного, зокрема, вінничанина Віктора
Ошовського. Лікар зараз працює
в Київській клініці акушерства та
гінекології і на свой сторінці в фб
написав:
«Тож, що сталося? Абсолютно банальна біда. Чергова жінка померла під час домашніх пологів. Таке
трапляється. Далі — знов банальщина. Хто винен? Авжеж — лікарі, котрим привезли жінку в комі.
Не першу і не останню. Все? Аж
ніяк, лікарям погрожують. Ліка-

рів цькують. Але хто? Безумовно
ті, хто не тримав у руках нічого
важчого за гаджет. Істоти, що переважно мешкають у туалетних
кімнатах, бо там легше вдаються
фотохіти. Нешановні блогери. Народжуйте, де заманеться. В «пологових хижках» на березі океану,
в готельному джакузі чи в степу
при дорозі. Народжуйте легко, виховуйте радісно, будьте щасливі,
живі і здорові. Природний відбір
Вам у поміч. Лише, будь ласка,
будьте послідовні, тримайте руки
подалі від лікарів. Руки, які ніколи

не притискали пульсуючу аорту,
коли фонтан крові малює по стіні. Руки, які ніколи не «качали»
синю ганчірку, що не кричить.
Руки, що не тримали скальпеля,
зброї, кайла…
Народжуйте, де заманеться.
З ким заманеться. Фільмуйте,
фотографуйте, поширюйте. Неба
голубого, хліба запашного, джерельної води, ніякої біди! Але
ніколи. Чуєте? Ніколи не смійте
приплітати лікарів до результатів
вашого добровільного і усвідомленого вибору. Щасти на шляху».

íîþ, êîëè ìè ïðè¿õàëè äî ïîëîãîâîãî íà îãëÿä, ë³êàð³ çàïèòóâàëè ïðî íàø äîñâ³ä, ö³êàâèëèñü öèì ïèòàííÿì, ³ ñòàâèëèñü
ö³ëêîì ïðèõèëüíî. Ç ïåðøîþ
äèòèíîþ, êîëè ïðè¿õàëè äî ïîëîãîâîãî, ï³ñëÿ îãëÿäó, êîëè
áóëè âèñíîâêè, ùî ç äèòèíîþ
³ ç ìàìîþ âñå äîáðå, ë³êàð ïðîïèñàâ ²ðèí³ àíòèá³îòèêè, êîëè
ÿ çàïèòàâ — «íàâ³ùî», ó â³äïîâ³äü ïî÷óâ — «ïðî âñÿê âèïàäîê».
Íó ÿê òàê?
— ß íå òå, ùîá ïàëêèé ïðèõèëüíèê äîìàøí³õ ïîëîã³â,
ÿ çà òå, ùîá â ë³êàðí³ áóëè
ñòâîðåí³ óìîâè íàáëèæåí³ äî äîìàøí³õ. Ùîá äëÿ æ³íêè öå áóëî
ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíî. ² çâè÷àéíî æ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ï³ä-

Äî ïîëîã³â ïîòð³áíî
ãîòóâàòèñÿ íåçàëåæíî
â³ä òîãî – âäîìà âè
âèð³øèëè íàðîäæóâàòè
÷è ó ïîëîãîâîìó
áóäèíêó
ãîòîâö³ äî ïîëîã³â (ïðîòÿãîì âñ³º¿
âàã³òíîñò³) ö³ëêîì ìàº áóòè ïîêëàäåíî íà ïàðó.
ЯКЩО Є 1 % СУМНІВУ —
НЕ ВАРТО
Â³ííèöüêà ïñèõîëîãèíÿ Íàòàëÿ
Ïëàõîòíà, ìàòè ÷îòèðüîõ ä³òåé,
³ òðüîõ îñòàíí³õ âîíà íàðîäèëà
âäîìà.
Â³äíîñíî æàõëèâî¿ ñìåðò³ ïîðîä³ëë³ ç Ð³âíîãî, Íàòàëÿ âèñêàçàëàñü êàòåãîðè÷íî — íå ðîçóì³þ öüîãî, ³ ö³ëêîì ï³äòðèìóþ
ë³êàð³â. Êîëè ëþäèíà íå ìîæå
çâàæèòè âñ³ ïåðåâàãè ÷è íåäîë³êè, òîä³ êðàùå íàðîäæóâàòè â ïîëîãîâîìó. Òîä³ öÿ æ³íêà áóëà á
æèâà, ³ â ä³òåé áóëà á ìàìà.
— ×îìó ÿ íàðîäæóâàëà âäî-

ìà? — ãîâîðèòü ïàí³ Íàòàëÿ. —
Òîìó ùî ïåðøó äèòèíó ÿ íàðîäèëà â 1991 ðîö³ â ïîëîãîâîìó,
³ òîä³ áóëî íîðìîþ, ùîá äèòèíó
ï³ñëÿ ïîëîã³â îäðàçó çàáèðàëè
ó ìàìè, ïðèâîçèëè ëèøå ó âèçíà÷åí³ ãîäèíè íà ãîäóâàííÿ
(ïàì’ÿòàþ ö³ â³çî÷êè), à ùå àáñîëþòíî çäîðîâà ìàòè ìàëà çíàõîäèòèñü â ïîëîãîâîìó 10 äí³â
³ áà÷èòè âëàñíå íåìîâëÿ ëèøå
ê³ëüêà ðàç³â íà äîáó.
Öå çàðàç äèòèíó îäðàçó ï³ñëÿ
íàðîäæåííÿ ïðèêëàäàþòü äî ãðóäåé ìàì³ ³ âèíèêàº â³ä÷óòòÿ ºäíàííÿ.
— Ñüîãîäí³ º äóæå áàãàòî êâàë³ô³êîâàíèõ ë³êàð³â ³ àêóøåðîê,
àëå áóâàþòü òàê³ ðå÷³, êîëè, íàïðèêëàä, íå âèõîäèòü íàëàãîäèòè
êîíòàêò ë³êàðÿ ç ïîðîä³ëëåþ, —
ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Õî÷à çàðàç
â ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ ñòàëî íàáàãàòî êðàùå, ïîð³âíþþ÷è ç 90-ìè.
Æ³íêà ìîæå âçÿòè îêðåìó ïàëàòó,
äîçâîëåíà ïðèñóòí³ñòü áëèçüêî¿
ëþäèíè, â³äðàçó äàþòü äèòèíó,
âîíà ìîæå ñëóõàòè ìóçèêó. Öå
áàãàòî çíà÷èòü. À ïîëîãè âäîìà,
öå äóæå âåëèêèé ðèçèê, ³ ÿêùî
ëþäèíà ñóìí³âàºòüñÿ õî÷à á
íà 1 %, íå âàðòî öüîãî ðîáèòè.
Íàòàëÿ íàðîäæóâàëà âäîìà, àëå
ïîñò³éíî êîíñóëüòóâàëàñü â ë³êàð³â. Â íå¿ áóëè ç³áðàí³ âàë³çè
³ ðàïòîì ùî, ãîòîâà áóëà ¿õàòè
ó ïîëîãîâèé.
— ß ö³ëêîì êðèòè÷íî îö³íþâàëà îáñòàíîâêó. ² öå ñâîãî ðîäó áóâ
ì³é îñîáèñòèé âèêëèê, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà. — Àëå ÿ ãîòóâàëàñü, ïëàâàëà, çàéìàëàñü éîãîþ,
ïðàâèëüíèì õàð÷óâàííÿì, ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü áóëà ìî¿ì ïîñò³éíèì ñóïóòíèêîì. Îêð³ì òîãî,
ÿ ñòîÿëà íà îáë³êó ³ çàäàâàëà âñ³
àíàë³çè. Ç³ ìíîþ ³ äèòèíîþ ïðîòÿãîì âàã³òíîñò³ áóëî âñå ãàðàçä.
Êð³ì òîãî, ÿ áàãàòî çíàëà, ÷èòàëà,
ãîòóâàëàñü äî ïîëîã³â.
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КОРОТКО
Реєстрація на
ЗНО
 Ðåºñòðàö³ÿ äëÿ ó÷àñò³
ó çîâí³øíüîìó íåçàëåæíîìó
îö³íþâàíí³ 2021 ðîçïî÷àëàñÿ 1 ëþòîãî ³ òðèâàòèìå
äî 5 áåðåçíÿ. Ñêëàñòè òåñòè
ìîæíà íå á³ëüøå, ÿê ç ï'ÿòè
ïðåäìåò³â.
«Ó÷àñòü â îñíîâí³é ñåñ³¿
ÇÍÎ º áåçêîøòîâíîþ.
Êîæåí ó÷àñíèê ìàº ïðàâî
ñêëàñòè òåñòè íå á³ëüøå, ÿê
³ç 5-òè íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â», — çàçíà÷àþòü íà ñàéò³
ÎÄÀ.
Îñíîâíà ñåñ³ÿ çîâí³øíüîãî
íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ
â³äáóäåòüñÿ çà òàêèì ãðàô³êîì:
21 òðàâíÿ — õ³ì³ÿ,
24 òðàâíÿ — ³ñïàíñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà ìîâè,
25 òðàâíÿ — àíãë³éñüêà
ìîâà,
28 òðàâíÿ — ìàòåìàòèêà,
ìàòåìàòèêà (çàâäàííÿ ð³âíÿ
ñòàíäàðòó),
1 ÷åðâíÿ — óêðà¿íñüêà
ìîâà, óêðà¿íñüêà ìîâà ³
ë³òåðàòóðà,
4 ÷åðâíÿ — ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè,
7 ÷åðâíÿ — ô³çèêà,
10 ÷åðâíÿ — á³îëîã³ÿ,
15 ÷åðâíÿ — ãåîãðàô³ÿ.
Ðàí³øå ãîâîðèëîñÿ ïðî òå,
ùî ÇÍÎ ç ìàòåìàòèêè ñòàíå
îáîâ'ÿçêîâèì äëÿ óñ³õ.
Ó Öåíòð³ îö³íþâàííÿ
ÿêîñò³ îñâ³òè çàçíà÷èëè, ùî ³ç 2021 ðîêó
ÇÍÎ ç ìàòåìàòèêè ñòàíå
îáîâ’ÿçêîâèì ëèøå òèì,
õòî ñêëàäàº ÄÏÀ ó ôîðì³ ÇÍÎ, òîáòî ó÷í³ òà
ñòóäåíòè, ÿê³ íàñòóïíîãî
ðîêó îòðèìàþòü ñâ³äîöòâî
ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó. Ñàìå æ ÇÍÎ ç
ìàòåìàòèêè îáîâ’ÿçêîâèì
íå áóäå.
Випуск №3 (1155)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат.
Задача №2612-2615
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

В ДЕКРЕТІ РОЗПОЧАЛА
ВЛАСНУ СПРАВУ
Робота вдома  Вероніка Чміхаленко —
молода матуся, яка вдень доглядає
та виховує 5-місячного сина Матвія,
а вночі — вигадує дописи для блогу
в Instаgram та власного інтернет-магазину.
Саме народження малечі підштовхнуло
Вероніку розпочати власну справу.
Поговорили з дівчиною про поєднання
роботи та материнства і про перші
перемоги та невдачі у новій сфері
ñò³ëüêè íàäèõàº ìåíå ùîäíÿ, ùî
ó ìåíå âèðóº áåçë³÷ ³äåé, êóäè
ìîæíà âêëàñòè ìîþ åíåðã³þ, —
ðîçïîâ³äàº Âåðîí³êà. — Òîìó ÿ é
ïîäóìàëà, ùî ïîðà âò³ëþâàòè
ó æèòòÿ ìîþ äàâíþ ìð³þ — áëîã³íã. ß âæå äàâíî ïëàíóâàëà âåñòè
ñâ³é áëîã ³ çàðîáëÿòè íà öüîìó.
Çàðàç, ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, áëîã³íã — öå ñïðàâæíÿ ðîáîòà, äå
ìîæíà çàðîáëÿòè íå ìàë³ ãðîø³.
Âîäíî÷àñ, âêëàäàþ÷è çóñèëëÿ
â áëîã, òè íå ìåíøå âòîìëþºøñÿ, ÿê íà áóäü-ÿê³é ³íø³é ðîáîò³.
Ó ñâîºìó áëîç³ Âåðîí³êà ä³ëèòüñÿ âëàñíèìè ëàéôõàêàìè ñïîê³éíîãî ïðîõîäæåííÿ âàã³òíîñò³
òà ìàòåðèíñòâà, ðîçïîâ³äàº ïðî
ñâîº æèòòÿ, ïðîâîäèòü ìàðàôîíè
ñõóäíåííÿ òà ãðàº íà ôîðòåï³àíî.
— ß äóæå ëþáëþ ñï³ëêóâàòèñÿ ç
ëþäüìè, ³ çðîçóì³ëà, ùî ó äåêðåò³
íå ìîæó áåç ñï³ëêóâàííÿ. ×îëîâ³ê, çâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåñü äåíü,
à ìåí³ ïîòð³áíà êîìóí³êàö³ÿ. Òîæ,
íà ñâ³é ñòðàõ ³ ðèçèê, ÿ ñïðîáóâàëà, — êàæå áëîãåðêà. — Ó ìåíå
â áëîç³ ìè ç ï³äïèñíèêàìè ðîáèìî
áàãàòî äîáðèõ ñïðàâ, íàïðèêëàä,
äîïîìàãàºìî çáèðàòè ãðîø³ çà ë³êóâàííÿ. Íàìàãàþñÿ ëþäÿì ðîçïîâ³äàòè, ùî äîïîìàãàòè ³íøèì — öå
êðóòî. Çâè÷àéíî, çà öåé êîðîòêèé
ïðîì³æîê ÷àñó, êîëè ÿ çàéìàþñü
áëîã³íãîì, ìåí³ íå âäàëîñü ç³áðàòè
ñîòí³ òèñÿ÷ ï³äïèñíèê³â, àëå âæå
ïîíàä ï’ÿòü òèñÿ÷ ëþäåé ñòåæàòü

НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ç íàðîäæåííÿì
äèòèíè ó á³ëüøîñò³ æ³íîê âñå æèòòÿ
ïåðåâåðòàºòüñÿ ç í³ã
íà ãîëîâó. Ïîòð³áíî âñþ òóðáîòó òà óâàãó âêëàäàòè ó ìàëþêà.
Âîäíî÷àñ ó æ³íêè â³äêðèâàþòüñÿ
íîâ³ áàæàííÿ òà àìá³ö³¿. Ïðîòå
íàâàæèòèñü ¿õ âò³ëþâàòè, êîëè òè
íåùîäàâíî íàðîäèëà — ñåðéîçíèé âèêëèê. Âåðîí³êà ×ì³õàëåíêî ñïðîáóâàëà éîãî ïðèéíÿòè, ³
ó íå¿ âñå âèéøëî. Ä³â÷èíà ðîçïîâ³ëà íàì ñâîþ ³ñòîð³þ, ÿê öå ïîºäíóâàòè á³çíåñ òà ìàòåðèíñòâî.
САМЕ У ДЕКРЕТІ ЗДІЙСНИЛА
ДАВНЮ МРІЮ
Âåðîí³ö³ ëèøå 19 ðîê³â, àëå
âîíà âæå âëàñíèöÿ ñâîãî ³íòåðíåò-ìàãàçèíó äèòÿ÷èõ òîâàð³â,
áëîãåðêà òà íàéãîëîâí³øå — êîõàíà äðóæèíà ³ ìàòè ñèíà Ìàòâ³ÿ.
Ó äåêðåò³ ä³â÷èíà âèð³øèëà çä³éñíèòè ñâîþ äàâíþ ìð³þ òà ïî÷àëà âåñòè âëàñíèé áëîã, íà ÿêîìó
çàðàç çàðîáëÿº ãðîø³. Âåðîí³êà
ìàéáóòíÿ â÷èòåëüêà ìóçèêà, ¿¿ ãîëîâíèé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò —
ôîðòåï³àíî, ³ çàðàç ä³â÷èíà ùå
íàâ÷àºòüñÿ íà áàêàëàâðàò³.
— Ï’ÿòü ì³ñÿö³â òîìó, êîëè íàðîäèâñÿ ì³é Ìàòâ³é, âñå é ñïðàâä³
çì³íèëîñÿ êàðäèíàëüíî. Â³í íà-

Вероніці лише 19 років. Вона власниця свого інтернетмагазину дитячих товарів, блогерка та найголовніше —
кохана дружина і мати сина Матвія
çà ìî¿ì æèòòÿì ùîäíÿ.
² êîëè ÿ ïî÷àëà íàáèðàòè
ï³äïèñíèê³â, òî çðîçóì³ëà, ùî
íà öüîìó ìîæíà é çàðîáëÿòè.
Çàðàç ð³çí³ áëîãè ïðîïîíóþòü
Âåðîí³ö³ ðîáèòè ðåêëàìó íà ¿õí³é
òîâàð, ³íîä³ âîíà ñàìà ïðîïîíóº
ñâî¿ ïîñëóãè. Ä³â÷èíà êàæå, ùî
ö³íà íà ðåêëàìó â íå¿ ïîêè íå âèñîêà, à âñ³ çàðîáëåí³ ãðîø³ âîíà
âêëàäàº ó ðîäèíó òà ñâ³é ðîçâèòîê, ÿê áëîãåðêè.
— Òàêîæ ÿ ïðîâîäèëà ìàðàôîí
äëÿ ñõóäíåííÿ. Ï³ñëÿ âàã³òíîñò³
ÿ íàáðàëà 25 ê³ëîãðàì³â, ³ ñàìà
çàïèñóâàëàñÿ íà ð³çí³ ìàðàôîíè.
Áðàëà ó÷àñòü ó äâîõ, àëå ðåçóëüòàòó îñîáëèâîãî íå áóëî. Êð³ì
òîãî, ó âñ³õ ìàðàôîíàõ ïðîïîíóþòü ìåíþ ç³ ñòðàâ, ÿê³ ïîòð³áíî
äîâãî ãîòóâàòè. À ó ìåíå æ ìàëå÷à
íà ðóêàõ, òîìó öå äóæå ñêëàäíî, — ãîâîðèòü ä³â÷èíà. — Òîìó
ÿ ñàìà ñêëàëà ìåíþ, ðîçðîáèëà
ãðàô³ê ³ ïåâí³ îáìåæåííÿ. Òîä³
çàïðîïîíóâàëà ñâî¿ì ï³äïèñ-

Головне вірити, що все вийде

h2

2.1.1.1 I) -п.b5;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №4 (1525) від 27 січня 2021 року
Задача №2608
1. Tc8? K:c8! 1. Tc6! Цугцванг 1… b4|K 2. Tc5|Ta6x
Задача №2609
1. Kpf5! Цугцванг
1… C |Kph6|Tg8 2. Ф:g7|Фg6|Фh5x
Задача №2610
1. Фa1+? Kp:e4! 1. Фg1+? Kp:c4!
1. Фd1! Цугцванг 1… Kp:c4|Kp:e4 2. Фa4|Фg4x — ідеальний мат
Задача №2611
1. Сf2! Загроза 2. Ф:g2x 1… Kf1 |Kg2 2. Фg3(:)|Фh4x

М. Пархоменко

За словами Вероніки, спочатку
вона одне розмовне сторіс перезнімала буквально по десять
разів. Варто сказати, що дівчина
веде блог винятково українською
мовою, щоб пропагувати українське.
— У мене були сильні комплекси,
бо в школі я не вимовляла букву
«р». З мене насміхалися і казали,
що я погано говорю. Зараз же
я переборола цей комплекс і навіть своїм підписникам з такою ж
особливістю допомагаю його
здолати, — розповідає молода
матуся. — Щодо підписників,

то у мене з'явилася справжня
інста-сім'я. У мене є постійні
читачі, які хвилюються за мене
та активно слідкують. Звісно, є
й хейтери. Часто це люди з моєї
школи. Пишуть, що у мене нічого не вийде. Хейтери завжди
будуть, проте це лише означає,
що їм цікаве моє життя.
Попри хейтерів, дівчина вірить
у свої сили і вже поставила собі
мету набрати до кінця року 20 тисяч підписників.
— Спочатку чоловік не розумів,
навіщо я витрачаю свої сили і
час на знімання історій, чи на-

писання дописів. Але тепер,
коли я реально від цього кайфую і ще й заробляю на цьому, він мене зрозумів. Тепер
чоловік — це моя найбільша
підтримка, — каже дівчина. —
Зараз я зрозуміла, що спершу
потрібно поставити собі ціль, і
не сумніватися у собі. Я щиро
рекомендую у декреті матусям чимось займатися. Навіть
не обов'язково роботою, а просто знайти хобі. Зараз кожна
людина може пробувати себе
у будь-чому. Головне вірити, що
все вийде, хоч може і не одразу.

íèêàì õóäíóòè ðàçîì ç³ ìíîþ.
ß íàáðàëà ó ãðóïó 25 ä³â÷àò, ÿê³
ïðèñëóõîâóâàëèñÿ äî êîðèñíèõ
ïîðàä, ³ ñõóäíóëè.
КОЛИ СИН СПИТЬ — ЧАС ДЛЯ
КРЕАТИВНИХ ІДЕЙ
— Äëÿ ìåíå ìàòåðèíñòâî —
íîâà ñòîð³íêà ó æèòò³, ÿêó ÿ äóæå
áîÿçêî òà ðàä³ñíî ïåðåãîðíóëà.
Ñïî÷àòêó áóëî äóæå ñêëàäíî, ìè
ñïàëè ç ÷îëîâ³êîì ïî ê³ëüêà ãîäèí íà äîáó. Àëå çàðàç Ìàòâ³é ç
êîæíèì äíåì ñòàº âñå ö³êàâ³øèì,
³ ÿ òàêà ùàñëèâà, ³ âïåâíåíà, ùî
çà ê³ëüêà ðîê³â çàõî÷ó ùå îäíîãî
ìàëþêà, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. —
Ïîºäíóâàòè âñå äóæå ñêëàäíî.
Ó ìåíå í³÷ — ÷àñ äëÿ êðåàòèâíèõ
³äåé â ñîöìåðåæó. Äåíü ÿ ïðîâîäæó ç äèòèíîþ, à ââå÷åð³, êîëè
÷îëîâ³ê ïðèõîäèòü äîäîìó, ñ³äàþ
çà íàâ÷àííÿ. Íàñïðàâä³ öå çàïèòàííÿ: «ßê ÿ âñå âñòèãàþ?» ÷óþ
íàäçâè÷àéíî ÷àñòî. Ïðîòå ìàëþê
òà ï³äòðèìêà â³ä ÷îëîâ³êà ìåíå íàäèõàº ðîáèòè âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå.
Îäíèì áëîãîì Âåðîí³êà íå îáìåæèëàñÿ, âîíà òàêîæ ñòâîðèëà
ñâ³é ìàãàçèí ãðèçóíö³â äëÿ ä³òåé,
ÿê³ âîíà ðîáèòü âðó÷íó. Êàæå,
ñïî÷àòêó âèõîäèëà «â íóëü», à çàðàç âæå çàðîáëÿº íà öüîìó.
— Äåêðåò ó ìåíå äóæå àêòèâíèé. Ò³ëüêè îñîáëèâî ñêëàäíî
ïàðàëåëüíî ùå äîáðå íàâ÷àòèñÿ, ó ìåíå ìóçè÷íèé íàïðÿìîê
³ íàì ïîñò³éíî ïîòð³áíî â÷èòè
íîâ³ òâîðè, åòþäè òà ï'ºñè, —
êàæå ä³â÷èíà. — Ïðîòå ÿ òâåðäî
çðîçóì³ëà, ùî çàðàç äåêðåòíà
â³äïóñòêà — öå ÷óäîâèé ÷àñ äëÿ
ñàìîðîçâèòêó. Äåêðåò — ÷óäîâèé
âàð³àíò, ùîá ðîçïî÷èíàòè ùîñü
ñâîº. Íà ï³êëóâàíí³ ïðî äèòèíó
æèòòÿ íå îáìåæóºòüñÿ.
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ЮНИХ ВІННИЧАН ЗАПРОШУЮТЬ
ДО «ШКОЛИ АКТОРІВ»
Можливості  Щонеділі у лютому
на юних вінничан очікують безкоштовні
заняття у «Школі акторів». Майстер-класи
для дітей від п’яти до 18-ти років від
актора театру й кіно Артура Константинова
проходитимуть у Вінницькому обласному
молодіжному центрі «Квадрат». Кількість
місць обмежена, тому до 4-го лютого
потрібно зареєструватися на facebookсторінці молодіжного центру
ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065

Àêòîð äðàìè Â³ííèöüêîãî
àêàäåì³÷íîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ìåí³ Ìèêîëè
Ñàäîâñüêîãî, àêòîð ê³íî Àðòóð
Êîíñòàíòèíîâ ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòö³ RIA, ùî âæå íå ïåðøèé
ð³ê âèêëàäàº àêòîðñüêó ìàéñòåðí³ñòü. Çà éîãî ñëîâàìè, çàíÿòòÿ
ó «Øêîë³» áóäóòü êîðèñíèìè ÿê
äëÿ çîâñ³ì ìàëåíüêèõ ä³òåé, òàê
³ äëÿ ï³äë³òê³â. Ùîá³ëüøå, îñíîâíèé àêöåíò àêòîð áóäå ðîáèòè
ñàìå íà ê³íîìèñòåöòâ³.
— Ó íàñ ä³òè íå çàâæäè ìîæóòü ïî-ñïðàâæíüîìó é ïðàâäèâî
ãðàòè â ê³íî, òîìó ÿ é âèð³øèâ
çàéìàòèñÿ ö³ºþ øêîëîþ, ùîá
âîíè ìîãëè ðîçâèâàòèñÿ, — ðîçïîâ³äàº Àðòóð Êîíñòàíòèíîâ. —
Ãðóïè æ áóäóòü ôîðìóâàòèñÿ
äëÿ êîæíî¿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿: â³ä
ï’ÿòè äî âîñüìè ðîê³â, â³ä äåâ’ÿòè
äî 11-òè é â³ä 12-òè äî 18-òè.
Àðòóð çàïåâíÿº, ùî éîìó ö³êàâî ïðàöþâàòè ç ä³òüìè áóäüÿêîãî â³êó, àëå äëÿ êîæíî¿ ãðóïè

ïîòð³áåí ñâ³é îñîáëèâèé ï³äõ³ä.
— Óñ³ â³êîâ³ êàòåãîð³¿ ìàþòü
ñâ³é ïîòåíö³àë, òîìó íå ìîæíà
êàçàòè, ùî êîìóñü íàâ÷àííÿ äàºòüñÿ ïðîñò³øå, — ãîâîðèòü â³í. —
Ïðîñòî ïîòð³áíî çâàæàòè íà ïåâí³
â³äì³ííîñò³. Ñêàæ³ìî, ñòàðø³ ä³òè
òðîõè ëåãøå çàñâîþþòü ³íôîðìàö³þ, à ìîëîäø³ äîáðå ñïðèéìàþòü
íàâ÷àííÿ ó ôîðì³ ãðè.
Ò³, õòî ïëàíóþòü ó ìàéáóòíüîìó ïîâ’ÿçàòè ñâîº æèòòÿ ç
àêòîðñòâîì, çìîæóòü ä³çíàòèñü
âàæëèâ³ ñåêðåòè ïðîôåñ³¿, à âñ³
³íø³ îòðèìàþòü äîñâ³ä, ÿêèé
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ó áóäüÿê³é ñôåð³ ðåàëüíîãî æèòòÿ.
— Çàçâè÷àé ä³òè äî 14 ðîê³â
íå äî ê³íöÿ çíàþòü, êèì âîíè
õî÷óòü áóòè â ìàéáóòíüîìó.
Òîìó ö³ çàíÿòòÿ áóäóòü êîðèñíèìè ñàìå äëÿ ¿õíüîãî ðîçâèòêó
ÿê îñîáèñòîñòåé, — ïåðåêîíàíèé
Àðòóð Êîíñòàíòèíîâ. — Âîíè
ñïðîáóþòü ñåáå â ðîë³ àêòîð³â,
àëå íàâ³òü ÿêùî ¿ì öå íå ñïîäîáàºòüñÿ, òî âñå îäíî çìîæóòü
äàë³ âèêîðèñòîâóâàòè îòðèìàí³

íàâè÷êè â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³.
Àêòîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü âçàãàë³
ïîçèòèâíî âïëèâàº íà ðîçâèòîê
äèòèíè. Çàâäÿêè çàíÿòòÿì ìîæíà
ñòàòè çíà÷íî âïåâíåí³øèì ó ñîá³,
ïîäîëàòè ñòðàõ ïåðåä àóäèòîð³ºþ,
ïîêðàùèòè ïàì’ÿòü ³ íàâ÷èòèñü
ïðàâèëüíî ðåàãóâàòè íà ïîìèëêè
é íåâäà÷³.
— Áóâàº â øêîë³ ó÷íåâ³ äóæå
âàæêî â³äïîâ³äàòè á³ëÿ äîøêè
ïåðåä ñâî¿ìè îäíîêëàñíèêàìè,
îäðàçó ç’ÿâëÿºòüñÿ íåâïåâíåí³ñòü
ó ñîá³, ïî÷èíàºòüñÿ ñèëüíå õâèëþâàííÿ ³ ÿêåñü òðåìò³ííÿ. À çàâäÿêè íàøèì ãðóïîâèì çàíÿòòÿì
ä³òÿì áóäå ïðîñò³øå ïîçáóòèñÿ

Cïðîáóâàòè ñåáå
â àêòîðñüê³é
ìàéñòåðíîñò³ ï³ä ñèëó
êîæíîìó. Ãîëîâíå
— ìàòè áàæàííÿ
³ äîñòàòíüî ìîòèâàö³¿
íàâ³òü òàêîãî ñòðàõó ïåðåä ïóáë³êîþ, — êàæå àêòîð. — Áåç
ïîñò³éíî¿ ïðàêòèêè ïîäîëàòè
ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü äóæå âàæêî.
Òîìó ÿ ðàäèâ áè ä³òÿì, ÿê³ â³ä÷óâàþòü íåâïåâíåí³ñòü, á³ëüøå
ñï³ëêóâàòèñÿ ç îäíîë³òêàìè é
ñòàðøèìè ëþäüìè òà ÷àñò³øå
âèñòóïàòè ïåðåä ïóáë³êîþ.
Àðòóð Êîíñòàíòèíîâ äîäàº, ùî
ä³òëàõàì òàêîæ íå âàðòî áîÿòèñÿ
êðèòèêè.
— ß çàâæäè ïîÿñíþþ ñâî¿ì
ó÷íÿì, ùî íàâ³òü ÿêùî ÿ ðîáëþ
ÿê³ñü çàóâàæåííÿ, òî òàêèì ÷èíîì
õî÷ó ¿ì äîïîìîãòè, — êàæå â³í. — ²
çà ïîìèëêè ÿ í³êîëè í³êîãî íå çàñóäæóþ, áî ä³òè ìîæóòü ëèøå çà-

Вінницький актор Артур Константинов поділиться
секретами професії. Проведе майстер-класи зі сценічної мови
і пластичності та допоможе дітям побороти сором’язливість
êðèòèñÿ â ñîá³ é í³êîëè á³ëüøå
íå çàõîò³òè ïðîáóâàòè ùîñü íîâå.
Âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî ÷èì á³ëüøå äèòèíà ïîìèëÿòèìåòüñÿ, òèì
á³ëüøå âîíà áóäå ðîçâèâàòèñÿ.
Íàì óñ³ì âàæëèâî âì³òè ïðàâèëüíî ðåàãóâàòè íà ïîìèëêè é
ðóõàòèñÿ äàë³ äî ñâîº¿ ìåòè.
Îñîáëèâó óâàãó íà ìàéñòåðêëàñàõ àêòîð ïðèä³ëèòü ìîâëåííþ
òà ïëàñòè÷íîñò³.
— Ìè áóäåìî çàéìàòèñÿ ñöåí³÷íîþ ìîâîþ, áî áàãàòî ä³òåé
íå âì³þòü ðîçìîâëÿòè òàê ÷³òêî, ÿê íåîáõ³äíî àêòîðó. Âïðàâè, ÿêèõ âîíè íàâ÷àòüñÿ, äîïîìîæóòü ïðàâèëüíî âèìîâëÿòè
áóêâè, ñëîâà é ðå÷åííÿ, — êàæå

Àðòóð. — Ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàñòè÷íîñò³, òî äàëåêî íå âñ³ ëþäè
âì³þòü âîëîä³òè ñâî¿ì ò³ëîì.
Ó êîæíîãî ç íàñ º ñâî¿ çàòèñêè,
íàé÷àñò³øå âîíè âèíèêàþòü ï³ä
÷àñ õâèëþâàíü. Çàâäÿêè çàíÿòòÿì
ìè áóäåìî â÷èòèñÿ ðîçñëàáëÿòèñÿ
³ ïîçáóâàòèñÿ öèõ çàòèñê³â.
Íàîñòàíîê Àðòóð Êîíñòàíòèíîâ äîäàº, ùî íå âàðòî áîÿòèñü
íîâîãî é íåçâè÷íîãî íàâ÷àëüíîãî
äîñâ³äó, ñïðîáóâàòè ñåáå â àêòîðñüê³é ìàéñòåðíîñò³ ï³ä ñèëó êîæíîìó, ãîëîâíå — ìàòè áàæàííÿ
³ äîñòàòíüî ìîòèâàö³¿.
— Ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè, ùî òàëàíò — öå ëèøå 1% óñï³õó, ðåøòó
99% ñêëàäàº ïðàöüîâèò³ñòü!

ВелоСТО, 110 км шляхів та нові станції прокату.
Як будуть розвивати вело-Вінницю?
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

 Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè 29 ñ³÷íÿ
óõâàëèëè Ïðîãðàìó ðîçâèòêó
âåëîñèïåäíîãî ðóõó íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðãðîìàäè. Òåðì³í ðåàë³çàö³¿ — 2021–
2023 ðîêè.
Ñåðåä ö³ëåé ïðîãðàìè: ñòâîðåííÿ çðó÷íî¿ âåëî³íôðàñòðóêòóðè,
ÿêà ç’ºäíàº öåíòð ç ðàéîíàìè Â³ííèö³ òà ïðèì³ñüêèìè ñåëàìè;
ïîïóëÿðèçàö³ÿ âåëîñèïåäà ÿê
àëüòåðíàòèâè àâòîòðàíñïîðòó;
çíèæåííÿ ïîêàçíèê³â çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ.
Íèí³ ó ì³ñò³ º 79 ê³ëîìåòð³â âåëîñèïåäíèõ øëÿõ³â ð³çíîãî òèïó.
Íàéäîâøèé âåëîìàðøðóò íàë³÷óº
ìàéæå 9 ê³ëîìåòð³â (Õìåëüíèöüêå øîñå — ïðîñï. Þíîñò³ —

âóë. À. Ïåðâîçâàííîãî — âóë.
Ïèðîãîâà — Ãí³âàíñüêå øîñå —
Îá’¿çíå øîñå — Áàðñüêå øîñå).
Äî ê³íöÿ ä³¿ ïðîãðàìè
ó 2023 ðîö³ ìàº áóòè 110 ê³ëîìåòð³â âåëîøëÿõ³â. Çà ïðîåêòîì,
íîâ³ âåëîñèïåäí³ øëÿõè ç’ºäíàþòü
Âèøåíüêó, ðàéîí Õìåëüíèöüêîãî øîñå ç Öåíòðîì. Äëÿ öüîãî
ïðîêëàäóòü äîð³æêè, âåëîñìóãè
âóëèöÿìè Ñîáîðíà, Ïèðîãîâà òà
êð³çü Öåíòðàëüíèé ïàðê Ëåîíòîâè÷à (ðàí³øå — ³ì. Ãîðüêîãî).
Ìàòèìóòü âëàñí³ «âåëîäîðîãè» äî öåíòðó Â³ííèö³ é æèòåë³
Çàìîñòÿ: âåëîñèïåäíó ³íôðàñòðóêòóðó ðàéîíó ç’ºäíàþòü ç
ñåðåäì³ñòÿì íà Êîöþáèíñüêîãî
òà Áàòîçüê³é (êîëèøíÿ Ê³ðîâà).
Îòðèìàº âåëîñèïåäíèé øëÿõ

³ Ñòàðå Ì³ñòî: â³í ïðîëÿãàòèìå âçäîâæ âñ³º¿ âóëèö³ Äàíèëà
Íå÷àÿ. À îò òàê³ ðàéîíè ÿê Òÿæèë³â, Â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî, Ìàñëîæèð òîùî âñå ùå ëèøàþòüñÿ
áåç âåëî³íôðàñòðóêòóðè.
Ó ïëàí³ íå êîíêðåòèçóºòüñÿ, ç
÷îãî ñêëàäàòèìóòüñÿ âåëîñèïåäí³
øëÿõè, àëå ïåðåë³÷åí³ âàð³àíòè:
öå ìîæå áóòè îêðåìà âåëîäîð³æêà
ÿê íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â, âåëî-ï³øîõ³äíèé òðîòóàð ÿê íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é. Àáî âåëîñìóãà ÿê
íà äîðîç³ íà âóëèö³ Ñòð³ëåöüê³é.
Ó ì³ñüê³é òåðãðîìàä³ ùå º
ïðèì³ñüê³ ñåëà, òîìó ³ ¿õ ïîòð³áíî ³íòåãðóâàòè ó ìóí³öèïàëüíó
âåëîìåðåæó. Ó ïðîãðàì³ ïðîïîíóþòü çàïðîâàäèòè ï³ëîòíèé
ïðîåêò — ì³ñöÿ äëÿ âåëîñèïåä³â

ó ìóí³öèïàëüíèõ àâòîáóñàõ, ÿê³
¿çäÿòü äî íàâêîëèøí³õ ñ³ë.
«Öå äîçâîëèòü ì³í³ì³çóâàòè
âïëèâ íåñïðèÿòëèâî¿ ïîãîäè
íà ð³øåííÿ âèêîðèñòîâóâàòè
âåëîñèïåä. Òà äîçâîëÿº íå õâèëþâàòèñÿ ïðî òå, ÿê áóòè â ðàç³
ïîëîìêè âåëîñèïåäà ÷è íåñïîä³âàíîãî ïîã³ðøåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ, — éäåòüñÿ â ïðîãðàì³. — Äëÿ
çðó÷íîãî ïåðåâåçåííÿ âåëîñèïåäà
ó ñàëîí³ àâòîáóñà íåîáõ³äíî âèä³ëèòè òà ïîçíà÷èòè ì³ñöå ó ñàëîí³,
äå äîçâîëåíî ïåðåâîçèòè âåëîñèïåä, ïî³íôîðìóâàòè ïàñàæèð³â
ïðî òàêó ìîæëèâ³ñòü òà âèçíà÷èòè ãîäèíè ï³ê, ó ÿê³ ¿õàòè ç
âåëîñèïåäîì çàáîðîíåíî».
Ó ïðîãðàì³ âèêëàäåí³ ö³ë³
íà êîæåí ð³ê. Çîêðåìà, ñê³ëüêè

ìàº áóòè âåëîäîð³æîê, ñòàíö³é
Íåêñòáàéê òà âèêëàäåíèé ïðîãíîç íà ê³ëüê³ñòü âåëîñèïåäèñò³â,
ÿê³ ùîäíÿ áóäóòü êîðèñòóâàòèñÿ
äâîêîë³ñíèì òðàíñïîðòîì.
Äëÿ ïðèêëàäó, ïðîòÿãîì
2021 ðîêó ê³ëüê³ñòü âåëîøëÿõ³â
ìàº çðîñòè íà 11 ê³ëîìåòð³â (áóäå
90), à ïîò³ì ùîðîêó çá³ëüøóâàòèñÿ íà 10 ê³ëîìåòð³â, ùîá äîñÿãòè
ìåòè â 110 ê³ëîìåòð³â ó 2023 ðîö³.
Ïëàíóºòüñÿ ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³
ñòàíö³é ãðîìàäñüêîãî âåëîïðîêàòó Nextbike äî 45 ñòàíö³é, íàðàç³
¿õ 25. À òàêîæ ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ âåëîÑÒÎ ³ ìàï âåëîìàðøðóò³â.
Ïîâí³ñòþ îçíàéîìèòèñÿ ç ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó âåëîðóõó ìîæíà
çà öèì ïîñèëàííÿì â ²íòåðíåò³:
cutt.ly/ijqc1Sv.
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ВЧАТЬ РОЗМОВЛЯТИ ІНОЗЕМНИМИ
МОВАМИ БЕЗКОШТОВНО
Саморозвиток  У сучасному
світі важливо володіти іноземними
мовами. Це відкриває чимало нових
можливостей. Тим паче, вивчити
іноземну мову можна і безкоштовно.
Ми дізналися, які саме іноземні мови
можна опанувати у Вінниці задарма
й де поспілкуватися з їхніми носіями
ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065

АНГЛІЙСЬКА МОВА
Ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é óí³âåðñàëüí³é íàóêîâ³é á³áë³îòåö³
³ìåí³ Ò³ì³ðÿçºâà ìîæíà áåçêîøòîâíî âèâ÷èòè àíãë³éñüêó
ìîâó. Çàðàç çàíÿòòÿ â³äáóâàþòüñÿ îíëàéí. Àáè ïðèºäíàòèñÿ äî íàâ÷àííÿ, ïîòð³áíî çàéòè
íà facebook-ñòîð³íêó «Window on
America Vinnytsia», ñàìå òàì ïóáë³êóþòü ïîñèëàííÿ íà îíëàéíïëàòôîðìó Zoom, äå é ïðîõîäÿòü
çàíÿòòÿ.
— Âèâ÷åííÿ ìîâè â³äáóâàºòüñÿ ó ôîðìàò³ ðîçìîâíîãî êëóáó
ç íîñ³ÿìè ìîâè, — ðîçïîâ³äàº
êîîðäèíàòîðêà çàíÿòü. — Ùîâ³âòîðêà ³ ùî÷åòâåðãà î 20.00 çàíÿòòÿ ïðîâîäèòü àìåðèêàíåöü Ìåò
Ìîç³íãî, à ùîñåðåäè î 18.00 —
âîëîíòåðêà Êîðïóñó ìèðó Àì³ðà.
Äî ðîçìîâíîãî êëóáó ìîæóòü
ïðèºäíàòèñÿ âñ³ îõî÷³, áî íåìàº
æîäíèõ îáìåæåíü ùîäî ð³âíÿ
âîëîä³ííÿ ìîâîþ.
— Ïî÷èíàºìî ìè çàâæäè ç ÷îãîñü ïðîñòîãî, íàïðèêëàä, çíàéîìèìîñü, ä³ëèìîñü, ÿê ìèíóâ
äåíü, ðîçïîâ³äàºìî ïðî ñâî¿ õîá³.

Ó÷àñíèêè ãîâîðÿòü çà áàæàííÿì,
í³õòî í³êîãî íå çìóøóº, — ïîÿñíþþòü ó á³áë³îòåö³. — Äàë³ âæå
ìîæóòü áóòè ³íø³ òåìè äëÿ îáãîâîðåííÿ, ¿õ îáèðàº ñàì âîëîíòåð.
Êîîðäèíàòîðêà äîäàº, ùî
íå âàðòî áîÿòèñÿ ðîçìîâíèõ çàíÿòü. Õòîñü îäðàçó «âìèêàºòüñÿ»
â îáãîâîðåííÿ, à õòîñü ñïî÷àòêó
ëèøå ñëóõàº. Ó öüîìó íåìàº í³ÿêî¿ ïðîáëåìè, âîëîíòåðè çàâæäè
ãîòîâ³ ïðèéòè íà äîïîìîãó é ïîÿñíèòè íåçðîçóì³ëå.
— Ìè âñ³ âîëîä³ºìî àíãë³éñüêîþ íå ³äåàëüíî, ñàìå òîìó é
ïðîâîäèìî òàê³ çàõîäè, ùîá ëþäè
ïðîáóâàëè ðîçìîâëÿòè é äîëàëè
ìîâíèé áàð’ºð.
ПОЛЬСЬКА МОВА
Âèâ÷èòè ïîëüñüêó ìîâó ç íóëÿ
ìîæíà ó êðåàòèâíîìó ïðîñòîð³
«Level 80», ùî ðîçòàøîâàíèé
íà âóëèö³ Ìàã³ñòðàòñüê³é, 80.
— Öå íå ðîçìîâíèé êëóá,
à ñàìå âèâ÷åííÿ ìîâè, — çàçíà÷àþòü ó êðåàòèâíîìó ïðîñòîð³. — Çàíÿòòÿ ïðîâîäèòü
øòàòíèé âèêëàäà÷ ç ï³äë³òêîâèõ
êëóá³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ
«VinSmart».

У бібліотеці імені Тімірязєва проходять розмовні клуби англійської мови.
Зараз через карантин заняття відбуваються в онлайн-режимі у Zoom
Äëÿ ï³äë³òê³â ³ äîðîñëèõ ïåðåäáà÷åí³ îêðåì³ çàíÿòòÿ.
— Íàâ÷àííÿ ïðîõîäÿòü êîæíîãî ïîíåä³ëêà ³ ÷åòâåðãà, — êàæóòü
ó ïðîñòîð³. — Äëÿ ò³íåéäæåð³â çàíÿòòÿ ðîçïî÷èíàþòüñÿ î 17.00,
à äëÿ äîðîñëèõ — î 18.00.
Äåòàëüí³øå ïðî âèâ÷åííÿ
ïîëüñüêî¿ ìîâè ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà òåëåôîíîì 0432–673–169.
ІТАЛІЙСЬКА ТА
НІДЕРЛАНДСЬКА МОВИ
Ó êðåàòèâíîìó ïðîñòîð³ «Level
80 òàêîæ ïðîõîäÿòü ðîçìîâí³
êëóáè äëÿ ëþäåé, ÿê³ ìàþòü áàçîâèé ð³âåíü âîëîä³ííÿ ìîâîþ.
Çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòü âîëîíòåðè ç
³íøèõ êðà¿í.
— Ìè ñï³âïðàöþºìî ç Öåí-

òðîì ðîçâèòêó «Ïàíãåÿ Óëüò³ìà»,
³ âîíè íàäàþòü íàì âîëîíòåð³â,
ÿê³ ïðè¿æäæàþòü ó Â³ííèöþ
íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Òàêèì ÷èíîì
ó íàñ ïîïîâíþþòüñÿ ³ çì³íþþòüñÿ ìîâí³ ðåñóðñè, — êàæóòü
ó êðåàòèâíîìó ïðîñòîð³. — Çàðàç
ó íàñ â³ä «Ïàíãå¿ Óëüò³ìè» ôóíêö³îíóº äâà ðîçìîâí³ êëóáè. Öå
í³äåðëàíäñüêà é ³òàë³éñüêà ìîâè.
Êð³ì ñàìîãî ñï³ëêóâàííÿ, ï³ä
÷àñ ðîçìîâíèõ êëóá³â â³ííè÷àíè
çìîæóòü ïîêðàùèòè ñâî¿ çíàííÿ
ãðàìàòèêè é ïèñüìà.
— À ùå ó÷àñíèêè çíàéîìëÿòüñÿ
ç êóëüòóðîþ, òðàäèö³ÿìè, îñîáëèâîñòÿìè é çâè÷àÿìè ²òàë³¿ àáî
Í³äåðëàíä³â, — êàæóòü ó «Level
80». — Ñàìå òîìó íà speaking club
ìàþòü ïðèõîäèòè ëþäè, ÿê³ âæå

òðîõè çíàþòü ìîâó, àáè ðîçóì³òè, ïðî ùî ñàìå ðîçïîâ³äàþòü
âîëîíòåðè — íîñ³¿ ìîâè.
Ðîçìîâíèé êëóá ³òàë³éñüêî¿
ìîâè ïðîõîäèòü ùîâ³âòîðêà
î 17.00, à í³äåðëàíäñüêî¿ ó òîé
ñàìèé ÷àñ ùîñåðåäè. Ùîá ïðèºäíàòèñÿ äî çàíÿòü, îáîâ’ÿçêîâî
ïîòð³áíî ïîïåðåäíüî çàðåºñòðóâàòèñÿ çà íîìåðîì 0432–673–169.
Ó êðåàòèâíîìó ïðîñòîð³ äîäàþòü, ùî çîâñ³ì ñêîðî í³äåðëàíäñüêèé ðîçìîâíèé êëóá ïåðåôîðìàòóþòü ó ðîçìîâíå êàôå.
— Òàì çáèðàòèìóòüñÿ ³íîçåìö³
é ñï³ëêóâàòèìóòüñÿ ì³æ ñîáîþ
íà äîâ³ëüí³ òåìè. ß äóìàþ, ùî
³ â³ííè÷àíè çìîæóòü ïðèõîäèòè
íà òàê³ çóñòð³÷³, — çàçíà÷àþòü
ó ïðîñòîð³.

Самостійне вивчення іноземних мов
Вивчити будь-яку іноземну мову можна
спробувати і самостійно. На сьогодні є чимало онлайн-платформ, де безкоштовно
можна читати книги мовою оригіналу, дивитися цікаві уроки й спілкуватися з жителями ледь не всіх країн світу.
PROMETHEUS
На популярній українській навчальній онлайнплатформі є цикл курсів англійської мови, які
розраховані як на новачків, так і на людей, які
бажають поглибити свої знання у конкретній
галузі. Так, можна обрати курс англійської для
бізнесу та підприємництва, медіаграмотності,
науки й кар’єрного зростання.
BBC LEARNING ENGLISH
Це спеціальний відділ Всесвітньої служби
ВВС, присвячений безкоштовному вивченню англійської мови. Найбільш корисним
ресурс буде для студентів та людей, яким ця
мова потрібна для роботи. На сайті багато
корисної інформації щодо лексики, граматики та вимови. Також там передбачений
окремий розділ для дітей.

LINGUALEO
На платформі можна опонувати 20 мов,
серед яких англійська, в’єтнамська, китайська, японська, іспанська, французька
та грецька. Сервіс пропонує користувачам
ненудне засвоєння нової інформації, адже
чимало вправ зроблені у форматі ігор. Крім
того, на ресурсі є багато цікавої літератури
й відеороликів на будь-який смак.
DUOLINGO
Досить популярна електронна платформа для вивчення іноземних мов. Ресурс
ідеально підійде для новачків. А всі уроки
мають гейміфіковану форму, що не дає засумувати під час освоєння чергової теми
й можна досить просто відстежувати свій
прогрес. Загалом на сайті можна вивчити
понад 20 мов, але українською наразі доступний тільки курс з англійської.
MEMRISE
Британський онлайн-ресурс, де зібрано
тисячі корисних навчальних відео. На платформі можна вивчити, крім англійської, ще

корейську, італійську, польську, турецьку,
іспанську, французьку, японську і німецьку
мови. Додаток слідкує, аби вивчений матеріал не забувався, тому періодично нагадує повторити слова. Крім того, навчання
також часто відбувається у форматі гри з
використанням асоціацій і тестуваннями.
READLANG
На платформі для вивчення доступно понад 30 мов, серед яких іспанська, угорська,
естонська, німецька та французька. Навчання відбувається завдяки читанню. Тексти
можна обирати, виходячи зі свого рівня
знань, а коли слово виявиться не знайомим,
можна скористатися словником з сайту.
LANG-8
Це така собі соціальна мережа, де можна листуватися з носіями іноземних мов.
Іноземці можуть перевіряти ваші дописи й
виправляти в них помилки або неточності.
Багато уваги приділяється діловому листуванню, тому ресурс стане у нагоді людям,
які працюють з іноземцями.

LIVEMOCHA
Онлайн-платформа більше схожа на соціальну мережу, бо вивчення іноземних мов
відбувається завдяки спілкуванню з носіями
мови через відеозв’язок. Можна вибирати
друга по спілкуванню зі 195 країн, виходячи зі спільних інтересів або ж бажаних
тем для обговорення. Крім того, на ресурсі
є безкоштовні курси з 38 мов.
ITALKI
Подібний ресурс до Livemocha, тут також
можна знайти людину, яка допоможе з
вивченням тієї або іншої іноземної мови.
Зауважимо, що на платформі багато професійних викладачів і репетиторів, а спілкування з ними платне.
СЕРІАЛ «КУРС ЖЕСТОВОЇ МОВИ
(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)»
Це не іноземна мова, але вивчити її справді корисно. Жестова мова у кожній країні
своя, тому в Україні варто вивчити саме
українську жестову мову. У цьому може
допомогти 26-серійний серіал.
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КІПР, ГРУЗІЯ. ЯКІ ЩЕ КРАЇНИ
НЕЗАБАРОМ ВІДКРИЮТЬ ДВЕРІ
Карантинний туризм  Пандемія
коронавірусу позбавила багатьох
мандрівників можливості подорожувати.
Після зіпсованих відпусток у 2020 році,
українці тепер гадають, чи зможуть вони
потрапити до інших країн світу у цьому
році. Які саме держави найближчим
часом мають відкрити двері для
українських туристів?
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

Íà ñüîãîäí³ ñâî¿ êîðäîíè äëÿ
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè â³äêðèëè ïîâí³ñòþ àáî ç ïåâíèìè óìîâàìè
83 êðà¿íè. Â òîìó ÷èñë³ Áîëãàð³ÿ, Ñëîâåí³ÿ, Ìàëüä³âè, ÎÀÅ,
Òóðå÷÷èíà, Ñåðá³ÿ, Àëáàí³ÿ,
×îðíîãîð³ÿ, Õîðâàò³ÿ, ÑØÀ,
ªãèïåò, Ìåêñèêà, Òàíçàí³ÿ,
Øð³-Ëàíêà, Äîì³í³êàíà, Êåí³ÿ.
Ç 1 ëþòîãî â³äêðèâàº ì³æíàðîäíå àâ³àñïîëó÷åííÿ Ãðóç³ÿ.
Òóðîïåðàòîðè çàçíà÷àþòü, ùî
àâ³àðåéñè áóäóòü âèêîíóâàòèñÿ
ç äîòðèìàííÿì âñ³õ ìåäè÷íèõ
ïðîòîêîë³â ³ çàõîä³â áåçïåêè.
Äëÿ ïîäîðîæóþ÷èõ â Ãðóç³þ
ïîòð³áåí íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò
ÏËÐ-òåñòóâàííÿ, ÿêèé çðîáëåíèé çà 72 ãîäèíè äî âèëüîòó.
Íàãàäàºìî, ùî ÷åðåç ïàíäåì³þ
êîðîíàâ³ðóñó Ãðóç³ÿ ïðèïèíèëà
ì³æíàðîäíå ðåãóëÿðíå àâ³àñïîëó÷åííÿ ç 21 áåðåçíÿ 2020 ðîêó.
Äëÿ òèõ, õòî ïîëþáëÿº îñòð³âíèé â³äïî÷èíîê íà áåðåç³
Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ, òåæ ìàºìî
ãàðí³ íîâèíè. Ðåñïóáë³êà Ê³ïð
ñòàëà ïåðøîþ äåðæàâîþ ªÑ,
ùî îãîëîñèëà ïðî äîçâ³ë äëÿ
â’¿çäó äëÿ óêðà¿íñüêèõ òóðèñò³â
ï³ñëÿ ñâîãî ïîâíîãî çàêðèòòÿ

ï³ä ÷àñ äðóãî¿ õâèë³ åï³äåì³¿
êîðîíàâ³ðóñó.
Çàðàç ³íîçåìö³ ìîæóòü
â’¿æäæàòè äî Ê³ïðó çà óìîâè,
ÿêùî ëèøàþòüñÿ íà 14-äåííó
³çîëÿö³þ ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ. Öå
ðîáèòü ïðàêòè÷íî íåìîæëèâèìè òóðèñòè÷í³ ïî¿çäêè. Òà
ïî÷èíàþ÷è ç 1 áåðåçíÿ, Ê³ïð
ïëàíóº ïîñòóïîâî çí³ìàòè öå îáìåæåííÿ äëÿ ìåøêàíö³â 56-òè
äåðæàâ. Ç óêðà¿íö³â âèìàãàòèìóòü íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò
ÏËÐ-òåñòóâàííÿ, òåæ çðîáëåíèé
çà 72 ãîäèíè äî âèëüîòó.
Ìåíåäæåðè ç òóðèçìó íàãîëîøóþòü, ùî òåñòè ìàþòü
áóòè ñåðòèô³êîâàí³, òîáòî ç
ï³äðîáëåíèì ñêðèí³íãîì âàñ
çà êîðäîí íå ïóñòÿòü. Òîìó
â Ì³æíàðîäíîìó àåðîïîðòó
«Áîðèñï³ëü» âæå ìîæíà çðîáèòè åêñïðåñ-òåñò íà COVID-19
áåçïîñåðåäíüî ïåðåä âèëüîòîì,
à ðåçóëüòàò ìîæíà îòðèìàòè
çà 20 õâèëèí.
Åêñïðåñ-òåñòóâàííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ àíòèãåíà SARS-CoV-2
ìîæíà ïðîéòè íà äðóãîìó ïîâåðñ³ òåðì³íàëó D, à ñàìà ïðîöåäóðà íå çàéìàº áàãàòî ÷àñó —
ðåçóëüòàò ìîæíà îòðèìàòè âæå
çà 20 õâèëèí. Âàðò³ñòü ïîñëóãè

âàð³þþòüñÿ â³ä 750 äî 850 ãðèâåíü, çàëåæíî â³ä ëàáîðàòîð³¿.
Òóðàãåíö³¿ Â³ííèö³ âæå àêòèâíî ïðîäàþòü ïóò³âêè äî Ê³ïðó
íà êâ³òåíü, àâ³àêàñè — êâèòêè
äî Ãðóç³¿. Òóðè íà ê³ïðñüê³ êóðîðòè ïðîïîíóþòü â³ä 600 ºâðî
çà äâîõ, ïðÿìèé ïåðåë³ò äî Òá³ë³ñ³ ³ íàçàä — â ñåðåäíüîìó
ïî 3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Â òóðàãåíö³¿ «Àðòèíîâ Travel»
ãîâîðÿòü, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ²ñëàíä³ÿ òåæ çáèðàºòüñÿ
â³äêðèòè êîðäîíè äëÿ òèõ,
õòî õî÷å íàñîëîäèòèñÿ êðàñîþ
ï³âí³÷íîãî ñÿéâà. Àëå, ñêîð³ø
çà âñå, âèìàãàòèìå ïàñïîðòè
çäîðîâ'ÿ, òîáòî ïîì³òêó ïðî
âàêöèíàö³þ.

Ìåíåäæåðè ç òóðèçìó
íàãîëîøóþòü, ùî
òåñòè ìàþòü áóòè
ñåðòèô³êîâàí³. Òîáòî
ç ï³äðîáëåíèì âàñ çà
êîðäîí íå ïóñòÿòü
— Òå, ùî äåÿê³ êðà¿íè â³äíîâëÿòü àâ³àñïîëó÷åííÿ, íå çíà÷èòü, ùî òóðèçì ï³ñëÿ êàðàíòèíó ïîâí³ñòþ â³äíîâèòüñÿ, ³
ìàíäð³âíèêè â³ëüíî ïîäîðîæóâàòèìóòü, êóäè çàáàæàþòü, — ãîâîðèòü ìåíåäæåð ç òóðèçìó Â³êòîð Ñòåïàí÷óê. — Âñå çàëåæèòü
â³ä åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿
â ñâ³ò³. Çàðàç ³ ÏËÐ-òåñòè íå âñ³
ï³äõîäÿòü, ùî âæå êàçàòè ïðî
âàêöèíàö³þ. Äåÿê³ òóðèñòè÷í³
ìåêêè íåçàáàðîì âèìàãàòèìóòü
ïàñïîðòè çäîðîâ'ÿ.
Çàðàç íàéïîïóëÿðí³øèìè çàêîðäîííèìè íàïðÿìêàìè äëÿ
â³ííèöüêèõ òóðèñò³â º ªãèïåò,
ã³ðñüêîëèæí³ êóðîðòè Òóðå÷÷èíè, ÎÀÅ, Ìàëüä³âè, Øð³Ëàíêà, Äîì³í³êàíà.

Менеджер з туризму Віктор Степанчук каже, що
мандрувати куди захочеться, як колись, навряд чи вийде.
Все залежить від епідеміологічної ситуації в світі

Куди їздили українці в карантин
Попри карантинні обмеження,
що діяли майже увесь 2020 рік,
за кордоном побували більше
11 мільйонів українців.
Загалом, минулого року наші
земляки змогли відвідати
123 країни світу. Проте найбільше поїздок було до країн, що
межують з Україною. Туристичні напрямки, такі, як Туреччина
(965 тис.) та Єгипет (730 тис.),

також серед лідерів 2020 року.
Кількість іноземців, які відвідали Україну у 2020, є втричі
меншою, ніж до коронавірусного
2020 року — 3,4 мільйона осіб.
Переважна більшість іноземців
приїжджали з приватною метою
чи як туристи. Найбільше іноземців були з Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини
та Румунії.

РЕКЛАМА

486213

486412
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ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ПРОФIЛАКТИКА
14.00, 18.20 Суспiльна студiя
15.00, 18.00, 22.00, 00.05,
02.25, 05.10 Новини
15.10, 00.40, 03.00, 05.45
Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Д/ц «Супер - чуття»
17.25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
18.55, 22.35 Д/ц «Супер чуття. Особливий загiн»
19.50 Клубний чемпiонат свiту
з футболу FIFA Club World Cup
Qatar-2020 by Alibaba Cloud.
Пiвфiнал 2
23.30 Перша шпальта
00.55, 03.10, 05.55 Спорт.
Аспект
00.55 Т/с «Гранд готель» l
03.15 Енеїда

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA, Ñåðåäà, 3 ëþòîãî 2021

8 лютого
21.00 Т/с «Мертвi лiлiї» l
23.10, 02.10 Т/с «Чотирилисник
бажань» l

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.00, 10.55, 03.15
Енеїда
СТБ
06.30 М/ф «Ходить гарбуз по
городу»
06.30 Т/с «Комiсар Рекс»
06.40 М/ф «Iсторiя про дiвчинку,
08.30 «Битва екстрасенсiв» s яка наступила на хлiб»
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l
06.50 М/ф «Колосок»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
Новини»
02.25, 05.10 Новини
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.05 «Детектор брехнi» s
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 13.10, 18.20 Суспiльна студiя
все» s
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s
23.05 Т/с «Майор i магiя» s
11.25 Телепродаж
01.05 Т/с «Анна - детектив» l
15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт
15.20, 04.10 Країна пiсень
НTН
16.30 Д/ц «Супер - чуття»
16.55 Д/ц «Дикi тварини»
05.00, 04.45 «Top Shop»
17.25 Схеми. Корупцiя в
05.55 Х/ф «Танцюй, танцюй»
деталях
08.30, 16.50, 03.10
18.55 Д/ц «Боротьба за
«Випадковий свiдок»
виживання»
1+1
08.55 Х/ф «Алегро з вогнем»
19.55 Д/ц «Свiт дикої
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
природи»
05.35, 11.25, 12.20 «Життя
12.30, 16.30, 19.00, 23.15,
21.55, 00.55, 03.10, 05.55
02.40 «Свiдок»
Спорт. Аспект
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
12.50 «Таємницi свiту»
23.30 Нашi грошi
«Снiданок з 1+1»
14.40 Х/ф «Громобiй»
00.55 Т/с «Гранд готель» l
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
18.20 «Свiдок. Агенти»
04.40 Д/ф «Олександр
Довженко: Одеський свiтанок»
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
23.45 Х/ф «Право на
вбивство» s
людей 2021»
13.00, 14.15 «Мiняю жiнку»
01.45 «Таємницi
1+1
17.10 Х/ф «Вiтер кохання» l
кримiнального свiту»
20.45 К/к «100 тисяч хвилин
03.50 «Речовий доказ»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
разом» l
04.20 «Правда життя»
«Снiданок з 1+1»
22.10, 02.20 К/к «Кухня»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН
00.15 «Голос країни 11»
TET
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2021»
IНТЕР
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
жiнку»
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
17.10 Х/ф «Вiтер кохання» l
23.15 Одного разу
20.45 К/к «100 тисяч хвилин
Леонiдом Каневським»
разом» l
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
пiд Полтавою
17.40 Новини
08.45, 09.45, 19.15 Одного
22.10, 02.25 К/к «Кухня»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
разу в Одесi
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Iнтером»
10.05, 18.00, 19.00, 03.25 Ток- Танька i Володька
IНТЕР
11.45, 23.45 Казки У
шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Мадам» l
12.15 Х/ф «Моя жахлива няня»
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
14.10 Х/ф «Мачо на колесах» l 14.00 Панянка-селянка
Леонiдом Каневським»
16.10 «Чекай на мене. Україна» 15.00 4 весiлля
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
20.00 «Подробицi»
16.15 Богиня шопiнгу.
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Екстремальний сезон
справа» s
20.45 Сiмейка У
Iнтером»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l 22.45 Казки У Кiно
10.00 «Корисна програма»
01.55 Х/ф «Недоторканнi» s
00.15 Країна У
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l
04.55 «Телемагазин»
01.15 Рятiвники
12.25 Х/ф «Любов
трапляється» s
02.15 Щоденники Темного s
03.45 Вiталька
14.35, 15.30 «Речдок»
ICTV
05.50 Кориснi пiдказки
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
06.00 Служба розшуку дiтей
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
06.05 Факти тижня
UA:ВIННИЦЯ
«Стосується кожного»
08.45 Факти. Ранок
20.00 «Подробицi»
09.15, 19.25 Надзвичайнi
14.00 Суспiльна студiя
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
новини з Костянтином Стогнiєм 15.00 Українська абетка
10.10 Анти-зомбi
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l
Всесвiт. Першосвiт
11.55, 13.15 Х/ф
15.10 Додолики
«Сингулярнiсть» l
15.20 М/ф «Козлик та його горе»
12.45, 15.45 Факти. День
15.30 М/ф «Котигорошко»
ICTV
14.15, 16.15 Х/ф «Безмежний
15.40 М/ф «Лежень»
обрiй» s
15.50 «Шо? Як?»
04.15 Скарб нацiї
16.35 Х/ф «Життя» s
16.10 Лайфхак українською
04.25 Еврика!
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
16.25 Лiтературно-кулiнарне
04.30 Факти
20.20 Теорiя змови
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s
шоу «Енеїда»
21.30 Т/с «Нюхач» l
17.00, 20.40 ТНВ
05.35 Громадянська оборона
22.45 Свобода слова
17.15 Буковинськi загадки
06.30 Ранок у великому мiстi
00.00 Т/с «Контакт» s
17.20 Д/ц «Свiт дикої
08.45 Факти. Ранок
01.55 Х/ф «Iгри кiлерiв» n
09.15, 19.25 Надзвичайнi
природи»
03.30 Я зняв!
17.45 Документальний цикл
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Багач - Бiдняк
«Супер - чуття. Особливий
11.15, 13.15 Х/ф «Спецiальне
загiн»
завдання» s
НОВИЙ КАНАЛ
18.45 Невiдомi Карпати
19.00 Сьогоднi. Головне
12.45, 15.45 Факти. День
06.00, 07.30 Kids» Time
19.50, 20.55 ЕкоЛюди
13.35, 16.15 Т/с «Пес» s
06.05 М/с «Том i Джеррi»
20.05 В Українi
16.25 Х/ф «Важкий корпус» s
07.35, 15.00 Орел i решка
21.00 На схiдному фронтi
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.30 Задача з зiрочкою
20.20 Громадянська оборона
11.00 Х/ф «Примарний
21.35 Шерифи для нових
Прем’єра
вершник» s
21.25 Т/с «Нюхач» l
громад
13.00 Х/ф «Примарний гонщик:
21.45 Пишемо iсторiю
23.40 Х/ф «Iдентифiкацiя Борна»
Дух помсти» s
22.00 Телевiзiйний серiал
17.00, 19.00 Хто зверху? l
«Iсторiї великого кохання» 1с.
21.00 Х/ф «Друзi по сексу» s
НОВИЙ КАНАЛ
Прекрасна епоха
23.00 Х/ф «Хлопцi будуть в
захватi» s
06.00, 07.30 Kids» Time
01.00 Х/ф «Колiр ночi» n
ВIТА (ВIННИЦЯ)
06.05 М/с «Том i Джеррi»
02.55 Служба розшуку дiтей
07.35, 15.00 Орел i решка
08.45 «Зiрковi гурмани»
08.30 Т/с «Надприродне» s
09.15 «Територiя рiшень»
11.00 Х/ф «Глибоке синє
море» s
УКРАЇНА
09.30 «Постфактум»
10.15 «Мобiльний репортер» 13.00 Кохання на виживання s
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
10.30, 17.05 «Свiт тварин»
17.00, 19.00 Хто зверху? l
11.00, 17.30 т/с
21.00 Х/ф «Похмiлля у Вегасi» s
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
12.20 «Цiкаво»
23.00 Х/ф «Хтивий дiдусь» n
23.00 Сьогоднi
13.00 «Новини Life»
09.00 Зiрковий шлях
13.15 «Мiсто над Бугом»
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s
15.00 «Дивнi Дива»
УКРАЇНА
13.40, 15.30 Агенти
16.00, 19.00 «Новини»
16.15 т/с «Суто англiйськi
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
справедливостi l
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка вбивства»
Україною
4» l
18.40 «Особливий випадок»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.15 Сьогоднi
20.10 Ток-шоу «Говорить
19.30 «На часi»
20.10 т/с «Уряд»
09.00 Зiрковий шлях
Україна»

9 лютого
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s
13.40, 15.30 Агенти
справедливостi l
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Мертвi лiлiї» l
23.10 Контролер
23.50 Х/ф «Це мiй собака»

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.00, 10.55, 03.15
Енеїда
06.30 М/ф «Черевички»
06.40 М/ф «Чарiвнi окуляри»
06.50 М/ф «Нiкудишко»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.25, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
СТБ
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s
09.05 «Битва екстрасенсiв» s 11.25 Телепродаж
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна15.20 Країна пiсень
Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
15.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
19.05 «Таємницi ДНК» s
Змiшана естафета
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 17.25 Нашi грошi
все» s
18.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
23.05 Т/с «Майор i магiя» s
01.05 Т/с «Анна - детектив» l
19.55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21.55, 00.55, 03.10, 05.55
НTН
Спорт. Аспект
23.30 Розважальна програма з
07.55, 16.50, 03.05
Майклом Щуром s
«Випадковий свiдок»
00.55 Т/с «Гранд готель» l
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
04.10 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю» l
23.15, 02.35 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Порт»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Свiдок. Агенти»
1+1
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
18.20 «Будьте здоровi»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН
TET
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2021»
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
жiнку»
23.15 Одного разу пiд Полтавою 17.10 Х/ф «Вiтер кохання» l
08.45, 20.45 Сiмейка У
20.45 К/к «100 тисяч хвилин
разом» l
09.45, 19.15 Одного разу в
22.10, 02.20 К/к «Кухня»
Одесi
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька i Володька
11.45, 23.45 Казки У
IНТЕР
12.15 Х/ф «Моя жахлива няня:
Великий бум»
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з
14.00 Панянка-селянка
Леонiдом Каневським»
15.00 4 весiлля
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
16.15 Богиня шопiнгу.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Екстремальний сезон
22.45 Казки У Кiно
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l
UA:ВIННИЦЯ
12.25 Х/ф «100 речей i нiчого
зайвого» l
08.05 Ранок на Суспiльному
14.35, 15.30 «Речдок»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 16.25 «Речдок. Особливий
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне випадок»
09.45 Країна пiсень
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
10.30 Загадки чернiвецьких
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
атлантiв
10.35 Телевiзiйний серiал
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
«Гранд готель»
11.50, 19.50 ЕкоЛюди
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l
11.55, 17.15, 18.40, 21.40
Буковинськi загадки
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
ICTV
13.00 Новини з UA ПЕРШОГО
15.00 Пiщана казка
05.35, 10.10, 01.45
15.10 Додолики
Громадянська оборона
15.20 М/ф «Ниточка та кошеня» 06.30 Ранок у великому мiстi
15.30 М/ф «Лис i Дрiзд»
08.45 Факти. Ранок
15.40 М/ф «Найменшмй»
09.15, 19.25 Надзвичайнi
15.50 «Шо? Як?»
новини з Костянтином Стогнiєм
16.10 Лайфхак українською
11.45, 13.15 Х/ф «У пошуках
пригод» s
16.25 Лiтературно-кулiнарне
12.45, 15.45 Факти. День
шоу «Енеїда»
17.00, 20.40 ТНВ
14.10, 16.15 Т/с «Пес» s
17.20 Д/ц «Свiт дикої
17.00 Х/ф «Пiдривник» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
природи»
17.45 Документальний цикл
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Нюхач» l
«Супер - чуття. Особливий
23.45 Х/ф «Перевага Борна» s
загiн»
18.45 Край пригод
20.05 В Українi
21.00 На схiдному фронтi
НОВИЙ КАНАЛ
21.30 Задача з зiрочкою
21.35 Еко-люди
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.45 Пишемо iсторiю
07.35, 15.00 Орел i решка
22.00 Телевiзiйний серiал
08.30 Т/с «Надприродне» s
11.00 Х/ф «Синя безодня» s
«Iсторiї великого кохання» 5с.
13.00 Кохання на виживання s
Кiнець Свiту
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Похмiлля 2: З Вегаса
до Бангкока» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
23.00 Х/ф «Похмiлля.Частина
3» s
08.45 «Глобал 3000»
09.15, 10.30 «Мобiльний
01.10 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки» s
репортер»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.45 «Невипадково»
УКРАЇНА
11.00, 17.30 т/с
12.20 «Природа сьогоднi»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.00 «Новини Life»
Україною
13.15 «Мiсто над Бугом»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
15.00 «Дивнi Дива»
16.15 т/с «Суто англiйськi
09.00 Зiрковий шлях
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s
вбивства»
17.05 «Свiт тварин»
13.40, 15.30 Агенти
18.30 «Життя у цифрi»
справедливостi l
18.40 «Ульотне вiдео»
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
20.10 т/с «Уряд»

10 лютого
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Мертвi лiлiї» l
23.10, 02.10 Т/с «Мiраж» l

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.00, 10.55, 03.15
Енеїда
06.30 М/ф «Рукавичка»
СТБ
06.40 М/ф «Козлик та його горе»
06.50 М/ф «Як їжачок шубку
мiняв»
09.25 «Битва екстрасенсiв.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
Таємницi екстрасенсiв» s
15.00, 19.00, 22.00, 00.05,
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l
02.25, 05.10 Новини
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
Новини»
13.10 Суспiльна студiя
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.05 «Один за всiх» s
09.30 Т/с «Посольство» s
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 11.25 Телепродаж
все» s
15.10, 00.40, 03.00, 05.45
23.05 Т/с «Майор i магiя» s
Спорт
15.20, 04.10 UA:Фольк
16.30, 19.20 Мiста та мiстечка
НTН
16.50 Клубний чемпiонат свiту
з футболу FIFA Club World Cup
07.55, 16.50, 03.05
Qatar-2020 by Alibaba Cloud.
«Випадковий свiдок»
Матч за 3-те мiсце
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.50 Клубний чемпiонат свiту
23.15, 02.35 «Свiдок»
з футболу FIFA Club World Cup
09.00 Х/ф «У моїй смертi прошу Qatar-2020 by Alibaba Cloud.
винуватити Клаву К.»
Фiнал
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s
22.35 Д/ц «Супер - чуття.
12.50 «Легенди карного
Особливий загiн»
23.30 Схеми. Корупцiя в
розшуку»
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s деталях
18.20 «Вартiсть життя»
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s
01.40 «Таємницi
1+1
кримiнального свiту»
03.40 «Речовий доказ»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
04.10 «Правда життя»
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН
TET
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2021»
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
11.25, 12.20, 14.15, 14.40
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
«Майже колишнi»
23.15 Одного разу
17.10 Х/ф «Вiтер кохання» l
20.45 К/к «100 тисяч хвилин
пiд Полтавою
разом» l
08.45, 20.45 Сiмейка У
09.45, 19.15 Одного разу в Одесi 21.45 «Право на владу 2021»
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька i Володька
11.45, 23.45 Казки У
IНТЕР
12.15 Х/ф «Артур i мiнiпути»
14.00 Панянка-селянка
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
15.00 4 весiлля
Леонiдом Каневським»
16.15 Богиня шопiнгу.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
Екстремальний сезон
22.45 Казки У Кiно
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
00.15 Країна У
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l
UA:ВIННИЦЯ
12.25 Х/ф «Мiльйонер iз
нетрiв» s
08.05 Ранок на Суспiльному
14.40, 15.30 «Речдок»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 16.30 «Речдок. Особливий
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне випадок»
09.45, 16.25 Лiтературно18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
кулiнарне шоу «Енеїда»
«Стосується кожного»
10.30 Загадки чернiвецьких
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
атлантiв
справа» s
10.35 Телевiзiйний серiал
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l
«Гранд готель»
11.50 ЕкоЛюди
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
13.00 Новини з UA ПЕРШОГО
ICTV
15.00 М/ф «Свара»
15.10 Додолики
08.45 Факти. Ранок
15.25 М/ф «Як козаки
09.15, 19.20 Надзвичайнi
iнопланетян зустрiчали»
новини з Костянтином Стогнiєм
15.40 Веселi саморобки
10.10 Секретний фронт
15.45 Кiношкола вдома
11.15, 13.15 Х/ф «Важкий
корпус» s
15.55 «Шо? Як?»
16.10 Лайфхак українською
12.45, 15.45 Факти. День
17.00, 20.40 ТНВ
14.05, 16.15 Т/с «Пес» s
17.15, 21.40 Буковинськi
16.50 Х/ф «Спецiальне
завдання» s
загадки
17.20 Д/ц «Свiт дикої
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем’єра
природи»
17.45 Документальний цикл
21.25 Т/с «Нюхач» l
23.45 Х/ф «Ультиматум
«Супер - чуття. Особливий
Борна» s
загiн»
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Недалечко
19.50 ЗмiниТи
НОВИЙ КАНАЛ
20.05 Схеми. Корупцiя в
06.05 М/с «Том i Джеррi»
деталях
21.00 В Українi
07.35, 15.00 Орел i решка
21.30 Задача з зiрочкою
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.35 Еко-люди
11.00 Х/ф «Синя безодня 2» s
21.45 Д/ф «Бальний король»
13.00 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Училка» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
23.00 Х/ф «Сексдрайв» n
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки» s
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
09.00 «Фокус Європи»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
УКРАЇНА
10.30, 18.30 «Мобiльний
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
репортер»
10.45 «Життя в цифрi»
Україною
11.00, 17.30 т/с
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
09.00, 03.30 Зiрковий шлях
13.15 «Мiсто над Бугом»
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s
15.00 «Дивнi Дива»
13.40, 15.30 Агенти
16.15 т/с «Суто англiйськi
справедливостi l
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
вбивства»
4» l
17.05 «Свiт тварин»
18.40 «Територiя рiшень»
20.10 Ток-шоу «Говорить
20.10 т/с «Уряд»
Україна»

21
11 лютого
21.00 Т/с «Мертвi лiлiї» l
23.10 Слiдами
23.50, 02.10 Т/с «Поранене
серце»
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06.00, 06.00, 10.55, 00.55
Енеїда
06.30 М/ф «Iванко та воронячий
цар»
СТБ
06.40 М/ф «Котигорошко»
09.25 «Битва екстрасенсiв.
06.50 М/ф «Тредичiно»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
Таємницi екстрасенсiв» s
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
02.25, 05.10 Новини
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
Новини»
13.10, 18.20, 01.25, 03.15
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.05 «Один за всiх» s
Суспiльна студiя
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s
все» s
11.25 Телепродаж
23.05 Т/с «Майор i магiя» s
15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт
15.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
НTН
Спринт 10 км., чоловiки
16.55, 23.30 Д/ц «Дикi
тварини»
07.55, 16.50, 03.05
«Випадковий свiдок»
17.25, 04.40 Перша шпальта
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
18.55 Д/ц «Боротьба за
23.15, 02.35 «Свiдок»
виживання»
09.00 Х/ф «Чужi тут не ходять» 19.55 Д/ц «Свiт дикої
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
природи»
12.50 «Вартiсть життя»
21.55, 00.55, 03.10, 05.55
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s Спорт. Аспект
18.20, 04.10 «Правда життя»
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s

1+1

20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Анi слова про
кохання»

СТБ
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
20.15, 22.50 Т/с «Вiдпустка у
сосновому лiсi» l
01.00 Т/с «Анна - детектив» l

НTН
07.55, 17.25, 03.05
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 02.35 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Тихе слiдство»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 03.50 «Правда життя»
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
16.50 «Нашi права»
18.20 «Таємницi свiту»
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s
01.40 «Таємницi
кримiнального свiту»
03.20 «Речовий доказ»

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.50, 02.05, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.30 М/ф «Було скучно»
07.40 М/ф «Ватажок»
07.50 М/ф «Ведмедик i той,хто
живе в рiчцi»
08.05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
09.05 Вiдтiнки України
09.40 Т/с «Снiгопад»
11.55 Х/ф «Обручка до весни» l
13.40 Телепродаж
14.10 UA:Фольк. Спогади
15.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Спринт 7 км, жiнки
16.55 Полювання (Природнича
iсторiя)
17.55 Х/ф «Поруч з Iсусом:
Йосип з Назарета»
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
21.25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22.00 Х/ф «Шербурськi
парасольки»

1+1

08.00 «Снiданок. Вихiдний»
TET
05.20 «Свiтське життя. 2021»
10.00 «Свiт навиворiт»
06.10, 11.25, 12.20 «Життя
18.20 «Свiт навиворiт - 12.
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
TET
вiдомих людей»
Пакiстан»
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
19.30, 03.30 ТСН
23.15 Одного разу
«Снiданок з 1+1»
06.00 ТЕТ Мультиранок
20.15 «Вечiрнiй квартал 2020»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
21.50 «Жiночий квартал 2020»
пiд Полтавою
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН 18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
08.45, 20.45 Сiмейка У
23.15, 00.15 «Свiтське життя.
23.15 Одного разу пiд Полтавою 2021»
09.45, 19.15 Одного разу в
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
08.45, 20.45 Сiмейка У
Одесi
людей 2021»
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
13.00, 14.15 «Жiночий квартал 09.45, 19.15 Одного разу в Одесi
Танька i Володька
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
IНТЕР
2020»
11.45, 23.45 Казки У
14.50 «Вечiрнiй квартал 2020» Танька i Володька
12.15 Х/ф «Артур i помста
17.10 Х/ф «Вiтер кохання» l
11.45, 23.45 Казки У
09.00 «Готуємо разом.
Вурдалака» s
20.15 К/к «1+1» s
12.15 Х/ф «Артур i вiйна двох
Домашня кухня»
свiтiв»
14.00 Панянка-селянка
22.40 Х/ф «Гра» s
10.00 «Корисна програма»
15.00 4 весiлля
14.00, 02.15 Панянка-селянка 11.10 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
16.15 Богиня шопiнгу.
15.00 4 весiлля
IНТЕР
16.15 Богиня шопiнгу.
12.40 Х/ф «На Вас чекає
Екстремальний сезон
громадянка Нiканорова»
22.45 Казки У Кiно
Екстремальний сезон
00.15 Країна У
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
22.45 Казки У Кiно
14.25 Х/ф «Зимова вишня»
17.40 Новини
01.15 Рятiвники
00.15 Країна У
16.10 Х/ф «Суєта суєт»
02.15 Щоденники Темного s
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
01.15 Рятiвники
17.50, 20.30 Т/с «Страстi по
Зiнаїдi» l
03.45 Вiталька
03.45 Вiталька
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
05.50 Кориснi пiдказки
20.00 «Подробицi»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l
22.40 Концерт Олександра
UA:ВIННИЦЯ
12.25 Х/ф «Охоронець для
Малiнiна «Про любов iнодi
доньки» s
UA:ВIННИЦЯ
говорять»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 14.35, 15.30, 00.35 «Речдок»
00.20 Х/ф «Пари гнiдих»
08.05 Ранок на Суспiльному
16.30 «Речдок. Особливий
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 02.10 Х/ф «Я кохаю» s
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) випадок»
08.05 Ранок на Суспiльному
03.10 «Сценарiї кохання»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 18.00, 01.30 Ток-шоу
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 04.35 «М/ф»
09.45 Країна пiсень
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
«Стосується кожного»
10.30 Загадки чернiвецьких
20.00 «Подробицi»
09.45 Обличчя
21.00 Т/с «Шерлок»
10.30 Загадки чернiвецьких
ICTV
атлантiв
10.35 Телевiзiйний серiал
атлантiв
10.35 Телевiзiйний серiал
04.00 Скарб нацiї
«Гранд готель»
11.45, 17.15 Буковинськi
ICTV
04.10 Еврика!
«Гранд готель»
11.50, 17.15 Буковинськi
04.15 Факти
загадки
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
04.05 Скарб нацiї
04.45 Т/с «Копи на роботi» l
загадки
13.00 Новини з UA ПЕРШОГО 04.15 Еврика!
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
06.30, 07.45, 08.55 Скетч-шоу
15.00 Пiщана казка
04.20 Служба розшуку дiтей
13.00 Новини з UA ПЕРШОГО «На трьох» s
15.10 Додолики
04.25, 01.25 Факти
15.00 М/ф «Маленький
07.00, 08.20 Т/с «Вижити за
великий пес»
будь-яку цiну»
15.20 М/ф «Козлик та ослик»
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s
15.30 М/ф «Парасолька у цирку» 05.35 Громадянська оборона
15.10 Додолики
09.55, 13.00 Т/с «Нюхач» l
15.40 М/ф «Колосок»
06.30 Ранок у великому мiстi 15.25 М/ф «Як козаки у футбол 12.45 Факти. День
грали»
15.50 «Шо? Як?»
08.45 Факти. Ранок
18.45 Факти. Вечiр
16.10 Лайфхак українською
09.15, 19.20 Надзвичайнi
15.45 Кiношкола вдома
19.10 Х/ф «Спадок Борна» s
16.25 Лiтературно-кулiнарне
21.45 Х/ф «Джейсон Борн» l
новини з Костянтином Стогнiєм 15.55 «Шо? Як?»
10.10, 20.10 Дизель-шоу l
16.10 Лайфхак українською
00.00 Х/ф «Законослухняний
шоу «Енеїда»
громадянин» n
17.00, 20.40 ТНВ
11.15, 01.55 Т/с «Вижити за
16.25 Лiтературно-кулiнарне
будь-яку цiну»
17.20 «Свiт дикої природи»
02.00 Т/с «Таємнi дверi» s
шоу «Енеїда»
17.45 Документальний цикл
12.45, 15.45 Факти. День
17.00, 20.40 ТНВ
13.15, 23.05 Скетч-шоу «На
17.20 «Свiт дикої природи»
«Супер - чуття. Особливий
17.45 Документальний цикл
НОВИЙ КАНАЛ
трьох» s
загiн»
18.45 Street Схiд
13.45, 16.15 Х/ф «Iдентифiкацiя «Супер - чуття. Особливий
Борна»
19.50, 21.35 ЕкоЛюди
06.00, 02.00 Варьяти l
загiн»
20.05 Крим .Реалiї
16.30 Х/ф «Перевага Борна» s
18.40 Невiдомi Карпати
08.40, 10.00 Kids» Time
21.00 В Українi
18.45 Факти. Вечiр
18.50 Шукачi пригод
08.45 М/ф «Феї: Фантастичний
порятунок»
21.30 Задача з зiрочкою
03.00 Я зняв!
19.50 Сильнi
21.45 Земля, наближена до
20.05 На схiдному фронтi
10.05 Орел i решка
21.00 В Українi
12.00 У кого бiльше? l
неба
22.00 Телевiзiйний серiал
НОВИЙ КАНАЛ
21.30 Задача з зiрочкою
14.10 М/ф «Ваяна»
21.35 Люди Є
16.20 Х/ф «Ми - Мiллери» s
«Iсторiї великого кохання» 3с.
06.00, 07.30 Kids» Time
21.45 Роздивись
18.40 Х/ф «Озброєнi i
Новий свiт
небезпечнi» s
06.05 М/с «Том i Джеррi»
22.00 Телевiзiйний серiал
07.35 Орел i решка
21.00 Х/ф «Шпигунка» s
«Iсторiї великого кохання» 2с.
ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30 Т/с «Надприродне» s
23.30 Х/ф «Три метри над
Шаленi роки
рiвнем неба» s
11.10 Хто проти блондинок? l
08.45 «Особливий випадок»
16.50 Х/ф «Училка» s
02.40 Зона ночi
09.00 «ЕвроМакс»
18.50 Х/ф «Змiшанi» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
21.00 Х/ф «Ми - Мiллери» s
10.00, 19.30 «На часi»
23.30 Х/ф «Весiльний погром» n 08.45 «Ульотне вiдео»
УКРАЇНА
10.30, 18.30 «Мобiльний
01.30 Варьяти l
09.00 «В гарной формi»
02.50 Служба розшуку дiтей
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
репортер»
11.00, 17.30 т/с
02.55 Зона ночi
10.00, 19.30 «На часi»
07.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
12.20 «Цiкаво»
10.30 «Мобiльний репортер» 4» l
13.00 «Новини Life»
11.00, 17.30 т/с
10.35 Т/с «Не смiй менi казати
прощавай!» l
13.15 «Мiсто над Бугом»
УКРАЇНА
12.20 «Цiкаво»
15.00 «Дивнi Дива»
13.00 «Новини Life»
14.30, 15.20 Т/с «День Святого
Валентина» l
16.15 т/с «Суто англiйськi
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 «Дивнi Дива»
20.00 Головна тема
вбивства»
Україною
17.05 «Свiт тварин»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
16.15 т/с «Суто англiйськi
21.00 Шоу «Маска»
18.40 «Зворотнiй зв’язок»
Сьогоднi
23.00, 02.15 Т/с «Щоб побачити
вбивства»
веселку» s
20.10 т/с «Уряд»
09.00 Зiрковий шлях
17.05 «Свiт тварин»
11.00 Т/с «Солона карамель» l 18.30 «Свiт кiно»
01.45 Телемагазин
14.40, 15.30 Т/с «Добра душа» l 20.10 т/с «Уряд»
02.55 Реальна мiстика

113 лютого
СТБ

UA:ПЕРШИЙ

05.50, 10.50 Т/с «Щаслива попри
все» s
07.55 «Неймовiрна правда про
зiрок»
17.00 «Хата на тата» l
19.00 «МастерШеф
Професiонали» l
22.40 «Звана вечеря» l

НTН
05.45 Х/ф «Чужi тут не ходять»
07.15 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе» l
13.20 «Поводир» s
15.35, 02.25 «Випадковий
свiдок»
18.00 «Крутi 90-тi»
19.00, 01.55 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Дiвчина
без адреси»
21.00 Х/ф «Легiонер» s
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо в
джунглi» s
00.50 «Реальнi злочинцi»
02.30 «Речовий доказ»
03.50 «Легенди бандитського
Києва»
04.40 «Top Shop»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.40 М/ф «Джастiн та лицарi
доблестi»
11.25 Х/ф «Грейфрайєрс Боббi»
13.15 Х/ф «Моя жахлива няня»
15.00 Х/ф «Моя жахлива няня:
Великий бум»
17.00 Х/ф «Алоха»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька i
Володька
22.30 Сiмейка У
23.30, 00.30 Країна У
00.00 Казки У Кiно
01.00 Панянка-селянка
02.40 Вiталька

UA:ВIННИЦЯ
07.45 Роздивись
08.00, 09.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
09.15 Сьогоднi. Головне
09.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.30, 13.00 ЕкоЛюди
10.35 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.35 Х/ф «Закохатися у
Вермонт»
13.10, 16.25, 19.45 В Українi
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 Веселi саморобки
14.25 М/ф «День,коли щастисть»
14.35 М/ф «Свара»
14.45 М/ф «Як Петрик П’яточкiн
Слоникiв Рахував»
14.55 М/ф «Оленятко Бiлi Рiжки»
15.00 Пiщана казка
15.05 Додолики
15.20 М/ф «Лiтачок Лiп»
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Загадки чернiвецьких
атлантiв
16.00 Маршрутом змiн
16.15 Своя земля
16.55 Пишемо iсторiю
17.10 Д/ф «З України до
Голлiвуду»
18.25 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Вiдтiнки України
20.10 Разом
20.50 Буковинськi
загадки
21.00 Д/с «Секрети iсторiї.
Портрети» 6с Зловiсна легенда
про королеву Марго

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.00
08.50
09.30
10.00
10.30
10.45
11.00,
11.20
11.30
11.40
12.10
12.30,
15.00
17.30
19.00
20.30

м/ф
«Дитляндiя»
«У гарнiй формi»
«Новини»
«Зворотнiй зв’язок»
«Територiя рiшень»
19.50 «На часi»
«Шалена десятка»
«Багатi i знаменитi»
«Зiрковi гурмани»
«У свiтi цiкавого»
15.30 х/ф
«Твоє життя»
«Цiкаво»
«Таємницi та загадки»
«Постфактум»

14 лютого

НЕДІЛЯ

06.00, 06.00, 02.30, 05.05
Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
23.50, 02.00, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.30 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
07.50 М/ф «Як козаки кулiш
варили»
08.15, 02.25 Погода
08.20, 17.35 Д/ц «Дикi
тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.35 Телепродаж
14.10 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Гонка переслiдування 12,5 км,
чоловiки
15.05 Країна пiсень
16.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Гонка переслiдування 10 км,
жiнки
17.15 Студiя «Бiатлон»
18.15 Д/ц «Незвiданий океан»
19.25 Д/с «Масштабнi
iнженернi помилки»
20.20 Д/ц «Свiт дикої природи»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
22.00 Х/ф «Тепер я буду любити
тебе» s

01.45 Телемагазин
03.00 Гучна справа
03.50 Агенти справедливостi l

СТБ
05.20 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв»
07.10 Х/ф «Баламут»
09.00 «МастерШеф
Професiонали» l
12.30 «Хата на тата» l
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.20 «Таємницi ДНК» s

НTН
05.40 Х/ф «Добрi намiри»
07.10 «Будьте здоровi»
07.50 «Україна вражає»
09.45 Х/ф «Поводир» s
12.10 Х/ф «Дiвчина без адреси»
13.55 Х/ф «Дiловi люди»
15.30 Х/ф «Тридцять три»
17.05 Х/ф «Легiонер» s
19.00 Х/ф «Золоте теля»
22.15 Х/ф «Схованка» s
00.15 Х/ф «Ласкаво просимо в
джунглi» s
02.05 «Речовий доказ»

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.55 М/ф «Марко-Макако»
11.15 Х/ф «Кiт у чоботях»
12.25 Х/ф «Диявол з трьома
золотими волосинами»
1+1
13.35 Х/ф «Артур i мiнiпути»
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН15.35 Х/ф «Артур i помста
Вурдалака» s
Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей» 17.15 Х/ф «Артур i вiйна двох
свiтiв»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-Забава» 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Одного разу пiд Полтавою
09.30, 01.15 «Свiт навиворiт»
18.20 «Таємницi великих
19.30, 20.30, 21.30 Танька i
українцiв. Анна Київська»
Володька
21.00 «Голос країни 11»
22.30 Сiмейка У
23.10 Х/ф «Сонна лощина» s
23.30, 00.30 Країна У
00.00 Казки У Кiно
01.00 Панянка-селянка

IНТЕР

05.25 Х/ф «Бiнго Бонго»
07.20 Х/ф «Скупий» l
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше
життя»
12.45 «Орел i Решка. На краю
свiту»
13.30 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
18.00 Т/с «Детектив Ренуар» l
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Шерлок»

ICTV
04.35 Скарб нацiї
04.45 Еврика!
04.55 Факти
05.20 Бiльше нiж правда
06.00 Анти-зомбi
07.00 Секретний фронт
07.50 Громадянська оборона
08.50, 01.50 Т/с «Таємнi
дверi» s
11.45, 13.00 Х/ф «Супер 8» s
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Людина зi сталi» s
16.50 Х/ф «Смокiнг»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Напролом» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 У кого бiльше? l
08.00, 10.00 Kids» Time
08.05 М/ф «Ваяна»
10.05 Х/ф «Змiшанi» s
12.40 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок. Частина 1» s
15.00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок. Частина 2» s
17.00 Х/ф «Титанiк»
21.00 Х/ф «Троя» s
00.30 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба 2: Я тебе хочу» s

UA:ВIННИЦЯ
07.45 Роздивись
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Д/с «Дика прогулянка»
08.55 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.35 Вiдтiнки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 Веселi саморобки
14.25 М/ф «Як Козаки
Олiмпiйцями Стали»
14.40 М/ф «Iвасик Телесик»
14.50 М/ф «Козлик та ослик»
15.00 Пiщана казка
15.05 Додолики
15.20 М/ф «Дощику, Дощику,
Припусти»
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.05 Освiтнi лекцiї «Форуму
iнклюзивностi»
16.25 Разом
16.55 Х/ф «Книга Буття.
Створення свiту»
18.30 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Обличчя
19.45 На схiдному фронтi
20.40 Плiч-о-плiч
21.00 Х/ф «Стрiмголов»

ВIТА (ВIННИЦЯ)

08.30
09.00
09.30
УКРАЇНА
10.00
10.30
06.50 Реальна мiстика
11.00
07.15 Т/с «Виходьте без дзвiнка 11.40
4» l
12.00
09.10 Т/с «Мертвi лiлiї» l
12.30,
17.00, 21.00 Т/с «Формула
14.30
щастя» l
15.30
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
16.30
17.00
Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с «Другий
18.30
подих» l
19.15

м/ф
«Фокус Європи»
«Мегаполiси»
«Цiкаво»
«На часi»
«Свiт тварин»
«Дитляндiя»
«Знаменитi гурмани»
19.30 х/ф
«Планета кiно»
«Карнавали планети»
«Пiд iншiм кутом»
«Цiкавий свiт»
«Постфактум»
«Зворотнiй зв’язок»
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Проблема  Вінницькі фігуристи
та хокеїсти другий рік бояться
втратити місце для тренувань — каток
«Льодовий клуб». Нарешті ковзанка
відновлює роботу. Дізнавалися, чи
назавжди клуб залишається у місті і яка
подальша доля вінницьких спортсменів
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

«Ëüîäîâèé êëóá»
çàêðèâ ñâî¿ äâåð³
äëÿ ñïîðòñìåí³â òà
ì³ñòÿí, ÿê³ ïðèõîäèëè òóäè ïîêàòàòèñÿ íà êîâçàíàõ, 1 áåðåçíÿ ìèíóëîãî ðîêó.
Êîâçàíêà «Ëüîäîâèé êëóá»
ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó — ºäèíå
ì³ñöå ó Â³ííèö³, äå ïîíàä äåñÿòü ðîê³â çàéìàëèñÿ ô³ãóðíèì
êàòàííÿì òà òðåíóâàëèñÿ õîêå¿ñòè. À ùå ïðîâîäèòè ÷åìï³îíàòè
ð³çíîãî ð³âíÿ. Òóò âèõîâóâàëè
ñïîðòñìåí³â äèòÿ÷îãî õîêåéíîãî
êëóáó «Ïàòð³îò». Áàòüêè ä³òåé,
ÿê³ òðåíóâàëèñÿ â öüîìó êëóá³,
âïðîäîâæ äâîõ ðîê³â â³äñòîþþòü
ìîæëèâ³ñòü ¿õí³õ ä³òåé çàéìàòèñÿ
çèìîâèìè âèäàìè ñïîðòó.
²íôðàñòðóêòóðó «Ëüîäîâîãî
êëóáó» âëàñíèê çáèðàºòüñÿ ïðîäàâàòè, ì³ñòî æ êóïóâàòè êëóá
íå õî÷å, òîìó êîâçàíêó çàêðèëè.
ßê êîìåíòóâàâ íàì äèðåêòîð

äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ìàéíà ²ãîð Øóòàê, íà ñåñ³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ â³äìîâèòèñÿ â³ä ïåðøî÷åðãîâîãî ïðàâà âèêóïó ïðèì³ùåííÿ,
ÿêå ðàçîì ç îáëàäíàííÿì êîøòóº
ïîíàä 34 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.
Ó Â³ííèö³ º ùå îäíà ëüîäîâà
àðåíà ó «Ìåãàìîëë³», îäíàê ïðàöþº âîíà ëèøå âçèìêó. Òóäè é
ïåðå¿õàëè â³ííèöüê³ õîêå¿ñòè.
Ìèíóëîãî òèæíÿ, 26 ñ³÷íÿ,
íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ «Ëüîäîâîãî
êëóáó» ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ
ùîäî ïîíîâëåííÿ ðîáîòè êîâçàíêè ç 30 ñ³÷íÿ.
Ñòàðøèé òðåíåð «Ïàòð³îòà»
Âîëîäèìèð Ñà÷êî ðîçïîâ³äàº,
ùî ç 28 ñ³÷íÿ ñïîðòñìåíè ïîâåðíóëèñÿ «äîäîìó» íà çâè÷íó òà
çðó÷íó äëÿ íèõ êîâçàíêó «Ëüîäîâîãî êëóáó». Êàæå, â³äíîâèëè
ïîâíîö³íí³ çàíÿòòÿ.
— Ó «Ìåãàìîëë³» ï³ñëÿ Íîâîãî ðîêó ï³äíÿëè îðåíäíó ïëàòó
³ ÿêðàç ó öåé ÷àñ, íà íàøó ðàä³ñòü, ìè çíàéøëè ñï³ëüíó ìîâó

ç âëàñíèêàìè «Ëüîäîâîãî êëóáó», — êàæå òðåíåð. — Ô³íàíñîâ³
âèòðàòè çà îðåíäó êîâçàíêè íåñå
ì³ñüêà ðàäà, òîìó ìè ¿é âäÿ÷í³.
Ó «Ëüîäîâîìó êëóá³» íàì çðó÷í³øå, òàì ïîðó÷ º ïàðê, äå òåæ
ìîæíà ïðîâîäèòè ÷àñòèíó òðåíóâàííÿ.
Â ïîäàëüøèõ ïëàíàõ ÕÊ «Ïàòð³îò» ïðîâåäåííÿ ó «Ëüîäîâîìó
êëóá³» íå ëèøå òðåíóâàíü, àëå
é çìàãàíü. ßê ïðîêîìåíòóâàâ
íàì ãîëîâà êîì³òåòó ç ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ì³ñüêî¿ ðàäè
Ñåðã³é Êðàºâñüêèé, ó 2021 ðîö³
íà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó õîêåéíîãî êëóáó «Ïàòð³îò» ì³ñüêà ðàäà
ïåðåäáà÷èëà ñóìó 950 òèñÿ÷.
— Áóäåìî äóìàòè, ùîá íà ðîçâèòîê öüîãî ñïîðòó âèä³ëèëè
ùå ãðîø³, ó ïëàíàõ âèíåñòè öå
ïèòàííÿ íà ñåñ³þ ì³ñüêðàäè, –
êàæå Êðàºâñüêèé. – Ùîäî âèêóïó «Ëüîäîâîãî êëóáó», ïîêè
êîìåíòàð³â íå ìîæó íàäàòè.
Çà ñëîâàìè òðåíåðà «Ïàòð³îòà», öåé ì³ëüéîí éäå íà òå, ùîá
îïëàòèòè îðåíäó ëüîäó. Ãðîø³
íå éäóòü í³ íà çàêóï³âëþ ³íâåíòàðÿ, í³ íà îðãàí³çàö³þ çìàãàíü.
Çàñíîâíèê ÕÊ «Ïàòð³îò» ³
ïðåçèäåíò Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿
ôåäåðàö³¿ õîêåþ Âîëîäèìèð Äàâèäþê êàæå, ùî «Ïàòð³îò» íàðàç³
íàë³÷óº áëèçüêî 100 õîêå¿ñò³â òà
áëèçüêî 30-òè ô³ãóðèñò³â.
— ßêáè «Ëüîäîâèé êëóá» áóâ
íà áàëàíñ³ ì³ñòà, ìè á ìîãëè çðîáèòè ïîâíîö³ííó øêîëó. Ïîêè
ìè ÿê â ãîñòÿõ. – êàæå Äàâèäþê

ФОТО З САЙТУ «ЛЬОДОВОГО КЛУБУ»

КАТОК У ПАРКУ ЗНОВУ ПРАЦЮЄ

«Патріот» наразі налічує близько 100 хокеїстів
та близько 30-ти фігуристів

«Договір склали на три місяці»
За словами директорки «Льодового клубу» Юлії Чернілевської,
клуб відновив роботу на невизначений час.
— З нами вели довгі переговори
«Патріот» та Федерація фігурного катання. Ми з ними підписали договори, і вони будуть
в нас тренуватися найближчі
місяці, — каже Юлія. — Ми через

карантин не змогли переїхати,
простояли рік і вирішили відновити роботу для спортсменів. Ми підписали поки договір
на три місяці.
За її словами, вони б хотіли відновити перемовини з містом
щодо продажу «Льодового клубу». Наразі знайшли компроміс,
і клуб буде функціонувати.

РЕКЛАМА
486058

487284

486704

486281

486674

473369
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ЩАСЛИВІ ІСТОРІЇ КОХАННЯ
ВІДОМИХ ВІННИЧАН
Невигадані лав сторі  Сучасні історії кохання зазвичай
передають нам у вигляді солодкуватих і прилизаних
оповідок у журналах та на екрані. Ми пропонуємо чотири
реальні історії кохання відомих вінничан, чиї імена та
родини стали відомими за межами нашого міста
Володимир і Олена Гройсман
Â³ííè÷àíè, êîëèøí³é ïðåì’ºðì³í³ñòð Óêðà¿íè Âîëîäèìèð
Ãðîéñìàí ç³ ñâîºþ êðàñóíåþäðóæèíîþ Îëåíîþ çíàéîì³ ùå ç
þíîãî â³êó. Âîíà ìàéæå íà ø³ñòü
ðîê³â ñòàðøà çà ñâîãî ÷îëîâ³êà.
Ïàðó ïîçíàéîìèëà ñï³ëüíà ïîäðóãà â 1995-ìó.
— Ñïî÷àòêó ïðîñòî äðóæèëè,
ïîò³ì ïî÷àëè çóñòð³÷àòèñÿ, — ðîçïîâ³â â îäíîìó ç ³íòåðâ'þ Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí. — ß çàïðîïîíóâàâ ðàçîì æèòè. Îëåíà äîâãî
äóìàëà, ïåðø í³æ ïîãîäèòèñÿ.
Ïî÷àëè âèíàéìàòè êâàðòèðó.
Íàïåðåäîäí³ äíÿ íàðîäæåííÿ
Îëåíè âèð³øèâ, ùî öüîãî äíÿ
áóäóòü â³äçíà÷àòè ùå îäíó ïîä³þ.
Êóïèâ ïîòàé îáðó÷êè ³ çàïðîïîíóâàâ ïîáðàòèñÿ.
Îëåíà é Âîëîäèìèð îäðóæèëèñÿ ó 1997 ðîö³. Íà òîé ÷àñ
Ãðîéñìàíîâ³ áóëî 19. Ïðàöþâàâ
êîìåðö³éíèì äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà ñâîãî áàòüêà «Þí³ñòü».
— Áàòüêè íå çàïåðå÷óâàëè,
ùî âîíà ñòàðøà ³ ìàº äèòèíó
â³ä ïåðøîãî øëþáó, — ïîä³ëèâ-

ñÿ Ãðîéñìàí. Ó ïàðè òðîº ä³òåé:
äîíüêà Îëåíè Þë³ÿ, ñï³ëüíà äî÷êà Õðèñòèíà òà ñèí Äàâèä.
Âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó â Ì³æíàðîäíèé äåíü ñ³ì’¿ Ãðîéñìàí
ïîõâàëèâñÿ ì³öíîþ ðîäèíîþ ³
îïðèëþäíèâ â ñîöìåðåæàõ ñâ³òëèíó ³ç äðóæèíîþ Îëåíîþ.
«Ñâîþ ñ³ì’þ ç Îëåíîþ ìè
ñòâîðèëè 23 ðîêè òîìó. Ðîäèíà òà íàø³ ä³òè ðîáëÿòü íàñ ïîñïðàâæíüîìó ùàñëèâèìè ³ â³äïîâ³äàëüíèìè. Õî÷ó, ùîá âñÿ Óêðà¿íà áóëà êðà¿íîþ ì³öíèõ ðîäèí
³ ùàñëèâèõ ä³òåé. Áåðåæ³òü îäíå
îäíîãî!» — íàïèñàâ òîä³ Ãðîéñìàí ó ñâîºìó Ôåéñáóö³.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

Çàðàç ñâ³òëèíè öèõ â³äîìèõ ³ ùàñëèâèõ
ðîäèí ÷àñòî ç'ÿâëÿþòüñÿ íà øïàëüòàõ ð³çíèõ
óêðà¿íñüêèõ âèäàíü. À êîëèñü áóëî âñå âïåðøå — çíàéîìñòâî, ïîáà÷åííÿ, îñâ³ä÷åííÿ.
Âëàñí³ ³ñòîð³¿ êîõàííÿ ðîçïîâ³äàþòü â³äîì³
â³ííè÷àíè: ïîë³òèê Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí,
ñïîðòñìåíêà Íàòàë³ÿ Äîáðèíñüêà, ìóçèêàíò
Â³êòîð Áðîíþê òà ñï³âà÷êà Îëüãà Ïîëÿêîâà.

Наталя Добринська
і Костянтин Євтушенко
Íàòàëÿ Äîáðèíñüêà — ÷åìï³îíêà ç ëåãêîàòëåòè÷íîãî áàãàòîáîðñòâà íà Îë³ìï³àä³-2008 ó Ïåê³í³.
²ç ñïîðòèâíîþ êàð’ºðîþ ëåãêîàòëåòêà ïîïðîùàëàñÿ ó 2013 ðîö³.
Ó 2012 ðîö³ ¿¿ ÷îëîâ³ê òà òðåíåð
Äìèòðî Ïîëÿêîâ ï³øîâ ç æèòòÿ
÷åðåç îíêîëîã³÷íå çàõâîðþâàííÿ. ×åðåç äâà ðîêè ñïîðòñìåíêà
ñòàëà íà âåñ³ëüíèé ðóøíèê ç á³çíåñìåíîì òà ó÷àñíèêîì ðåàë³ò³øîó «Õîëîñòÿê» Êîñòÿíòèíîì
ªâòóøåíêîì. Òîä³ ÷åðåç âåñ³ëëÿ
ïàðè ðîçãîð³âñÿ ñêàíäàë. Ãëÿäà÷³ ââàæàëè, ùî ªâòóøåíêî áóâ
ó ñòîñóíêàõ ùå ï³ä ÷àñ ó÷àñò³
â «Õîëîñòÿêó».
Á³çíåñìåí ç³çíàâñÿ, ùî
ñïðàâä³ ïîçíàéîìèâñÿ ç äðóæèíîþ äî ñòàðòó çéîìîê ðåàë³ò³,
â 2013-ìó â Áîëãàð³¿ íà ãîëüôòóðí³ð³. Àëå íàñòóïíà ¿õíÿ çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ íàâåñí³ 2014 ðîêó
â ë³òàêó äî Ïîëüù³. Òîä³ çéîìêè
«Õîëîñòÿêà» âæå çàâåðøèëèñÿ,
àëå â åô³ð³ ùå íå ç'ÿâèëèñÿ. Êîñòÿíòèí îñâ³ä÷èâñÿ Íàòàë³ â Ïà-

НА 3-9 ЛЮТОГО

ОВЕН
Особисте життя починає помітно пожвавлюватися. Тільки не живіть лише почуттями,
не надягайте рожеві окуляри.
Важливо тверезо оцінювати
ситуацію і свого обранця.

ТЕЛЕЦЬ
Ви будете чарівні і сповнені романтизму, особисте
життя буде складатися досить
успішно. Так що відкиньте
сумніви, проявіть ініціативу.
Вівторок і четвер — вдалі дні
для зустрічей і побачень.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня ви будете привабливі і бажані. Ваш обранець
просто не зможе встояти. Він
готовий виконати будь-яке
ваше прохання, ваше кохання — радість для нього.

РАК
Цей тиждень може серйозно
випробувати на міцність ваші
почуття. Стосунки з коханою
людиною то розпалюються
до шаленої пристрасті, то стають подібні айсбергу.

ЛЕВ

ðèæ³. Âåñ³ëüíà öåðåìîí³ÿ ïàðè
òà â³í÷àííÿ â³äáóëèñÿ â ÷åðâí³
2014 ðîêó íà ñòàä³îí³ «Îë³ìï³éñüêèé», íàðå÷åíà áóëà ïðè íàä³¿.
Çàðàç ç³ðêîâå ïîäðóææÿ íîñèòü
ñòàòóñ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè.
Ó ñåðïí³ 2019 ðîêó â ðîäèí³
Íàòàë³ òà ¿¿ ÷îëîâ³êà Êîñòÿíòèíà íà ñâ³ò ç'ÿâèëàñÿ òðåòÿ äèòèíà, ñèí Ìàêñ. Ùå ïàðà âèõîâóº 5-ð³÷íîãî Äåðåêà òà 4-ð³÷íó
Àë³ñ³þ. Îñê³ëüêè íÿíüêè ðîäèíà
íå ìàº, ìàëå÷ó ÷àñòî çàëèøàþòü
íà äîãëÿä áàáóñ³ Ëþáîâ³ Äîáðèíñüê³é, â³äîì³é â³ííèöüê³é æóðíàë³ñòö³.

Віктор і Тетяна Бронюк

Ольга і Вадим Полякові

Ôðîíòìåí óêðà¿íñüêîãî ãóðòó
«Ò²Ê» Â³êòîð Áðîíþê ç³çíàâñÿ,
ùî ñâîþ äðóæèíó Òåòÿíó íàôàíòàçóâàâ ó âëàñíèõ ñíàõ. Áðîíþê
íàçèâàº ¿õí³é ðîìàí ñëóæáîâèì,
÷åðåç òå, ùî ïîçíàéîìèëèñÿ ìîëîä³ ëþäè íà ðîáîò³. Òåòÿíà áóëà
îäíèì ç îðãàí³çàòîð³â êîíöåðòó,
íà ÿêîìó âèñòóïàâ Â³êòîð.
— Ñíèòüñÿ ³ ñíèòüñÿ. Ðàïòîì
ìè ïðè¿õàëè â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê
íà Äåíü ì³ñòà. Íàñ çóñòð³÷àº îðãàí³çàòîð, ³ ÿ áà÷ó, ùî öå ä³â÷èíà ³ ì³ñöå ç ìî¿õ âëàñíèõ ñí³â. ²
âñå, ó ìåíå êàðòèíêà ñêëå¿ëàñÿ.
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ÿ ç ïåðøîãî
ìîìåíòó çíàâ: öå ìîÿ ìàéáóòíÿ
äðóæèíà, — ðîçïîâ³â Áðîíþê. —
Íàñòóïíîãî äíÿ ÿ ïî¿õàâ äî Â³ííèö³. Ìè ïî÷àëè ñï³ëêóâàòèñÿ ïî òåëåôîíó ïî 6–8 ãîäèí
íà äåíü. À ïîò³ì ïðèéøîâ ìîìåíò, êîëè çðîçóì³ëè, ùî âæå
íå ìîæåìî îäíå áåç îäíîãî.
Ìóçèêàíò îäðàçó îñâ³ä÷èâñÿ
ä³â÷èí³ â ñâî¿õ ïî÷óòòÿõ, à âæå
÷åðåç ï³âðîêó Â³êòîð çðîáèâ êîõàí³é ïðîïîçèö³þ.
Â³êòîð çàïåâíèâ, ùî ó ñâî¿é

Íåçâàæàþ÷è íà ñêàíäàëüíèé
îáðàç Îëüãè Ïîëÿêîâî¿ îñîáèñòå
æèòòÿ àðòèñòêè — öå ñ³ìåéíèé
çàòèøîê. Ñï³âà÷êà ïîíàä 15 ðîê³â
çàì³æíÿ çà ñòîëè÷íèì á³çíåñìåíîì Âàäèìîì.
Âèïóñêíèöÿ Â³ííèöüêîãî
ó÷èëèùà êóëüòóðè Îëÿ Ïîëÿêîâà, ïåðåä òèì ÿê ñòàòè ç³ðêîþ, ó ð³äíîìó ì³ñò³ áóëà çíàíîþ òóñ³âíèöåþ. Äàë³ ¿¿ äÿäüêî,
áðàò ìàìè-ïåä³àòðà, á³çíåñìåí ç
Êèºâà, ñïðîáóâàâ ïëåì³ííèöþ
ðîçêðóòèòè. Çíàéøëè ñòîëè÷íó
ïðîäþñåðêó, çíÿëè êë³ï, ïðîòå
ñëàâà äî áëîíäèíêè òàê ³ íå ïðèéøëà. Âñå çì³íèëîñÿ, êîëè Ïîëÿêîâà çóñòð³ëà çíà÷íî ñòàðøîãî
çà ñåáå, ïðîòå íåá³äíîãî áàíê³ðà,
ÿêèé ñòàâ òðàìïë³íîì äî ¿¿ ç³ðêîâîãî æèòòÿ.
Ïîçíàéîìèëàñÿ ç³ ñâî¿ì ìàéáóòí³ì ÷îëîâ³êîì Ïîëÿêîâà
â Êèºâ³, ï³ä ÷àñ âèñòóïó íà éîãî
äí³ íàðîäæåííÿ íà ÿõò³. Îëÿ
Ïîëÿêîâà áóëà ñþðïðèçîì äëÿ
³ìåíèííèêà, ¿¿ êîíöåðò íà òîé
ìîìåíò êîøòóâàâ 500 äîëàð³â.
Ï³ä ÷àñ çíàéîìñòâà ç þíîþ á³-

äðóæèí³ â³í çíàéøîâ óñå, ùî
øóêàâ.
— Ìåíå ÷àñòî çàïèòóþòü:
«×îìó âè íå íàïèñàëè ï³ñíþ
ïðî äðóæèíó?» ß â³äïîâ³äàþ:
«Íå õî÷ó çóïèíÿòèñÿ òà ³äåàë³çóâàòè ÿêóñü îäíó ìèòü», — ïîä³ëèâñÿ ìóçèêàíò. — Òîáòî äëÿ
ìåíå á³ëüø ïðèéíÿòíèé âàð³àíò,
êîëè êîæíèé äåíü òè â³äêðèâàºø
íîâ³ ïðåêðàñí³ ñòîðîíè ³ ÿêîñò³
êîõàíî¿ ëþäèíè».
Ç³ðêîâå ïîäðóææÿ ðàçîì ìàéæå
12 ðîê³â, âèõîâóþòü äîíå÷êó ªâó
³ ñèíà Äàíèëà. Â³êòîð çàçíà÷èâ
â ³íòåðâ'þ, ùî, ïîïðè çàéíÿò³ñòü,
íàìàãàºòüñÿ çàâæäè çíàéòè ÷àñ
äëÿ ñ³ì'¿, ÿêà ìåøêàº ó Â³ííèö³.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

У любовних стосунках настає
оновлення. Ви маєте всі шанси познайомитися з цікавою
людиною. Але почекайте
спалювати мости, ще рано,
вони вам знадобляться.

ДІВА
Цей тиждень охоче подарує
вам надію на взаємність.
Однак не виключена поява
таємних любовних зв'язків,
подумайте, чи готові ви жити
подвійним життям.

ТЕРЕЗИ
Не найкращий час для
претензій і ревнощів. Це
загрожує ускладнити ваші
стосунки. Вам варто довіряти
своєму обранцеві, а не підозрювати, що він вам зраджує.

СКОРПІОН
Цього тижня ваші стосунки з
коханою людиною стануть ніжніше і ближче. Тільки не квапте
обранця з прийняттям важливого рішення, все складеться
природним шляхом.

СТРІЛЕЦЬ
Чомусь людина, яка здавалася
вам такою привабливою, раптом стала сірою і нецікавою,
«прочитаною книгою». Що ж,
якщо будете поводитися так і
далі, то найцікавіші сторінки
дістануться комусь іншому.

КОЗЕРІГ
ëÿâêîþ Âàäèì áóâ îäðóæåíèé. Òà
ï³ñëÿ äîëåíîñíî¿ çóñòð³÷³ íà ñâÿò³ ñóïåðáëîíäèíêà çàâàã³òí³ëà,
11 âåðåñíÿ 2004 ðîêó âèéøëà çàì³æ ³ îñåëèëàñÿ â öåíòð³ ñòîëèö³.
Çà ñëîâàìè ñï³âà÷êè, ïàðà â³ä³ãðàëà âåñ³ëëÿ çà îñòàíí³ì ïèñêîì
ìîäè. «Ó ìåíå áóâ äàìñüêèé ñàä,
Áîã, Ëþöèôåð, àíãåëè, òîðò ó âèãëÿä³ ÿáëóêà, à íà êîæíîìó ñòîë³
ñòîÿëî äåðåâî-ñïîêóñíèê ³ êâ³òè», — ðîçïîâ³äàº ñï³âà÷êà, ïðîòå
âåñ³ëüí³ ôîòî ÷îìóñü íå ïîêàçóº.
Â áåðåçí³ 2005 ðîêó Ïîëÿêîâà
íàðîäèëà ÷îëîâ³êîâ³ äî÷êó, ä³â÷èíêó íàçâàëè Ìàð³ºþ. Äðóãó
äî÷êó Îëÿ íàçâàëà Àë³ñîþ, âîíà
íàðîäèëàñÿ â 2011 ðîö³.

Було б корисно знайомитися
з новими людьми, опинитися
в дружній компанії, де ви
будете представлені цікавій
людині, яка може внести зміни у ваше особисте життя.

ВОДОЛІЙ
Вам не страшні плітки, вони
тільки надають екстравагантності вашому вигляду. Схоже,
новий роман тільки починається, створіть відповідну до нагоди таємничу обстановку.

РИБИ
Намагайтеся мати яскравий
вигляд. Вам потрібно привертати увагу, а не сидіти в кутку.
У п'ятницю ви легко вирішите
будь-яку проблему у взаєминах, якщо просто поговорите
з обранцем по душах.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ТЕТЯНА ПОЛІЩУК,
МЕНЕДЖЕР

Оптимісти вивчають
англійську, песимісти —
китайську, реалісти —
автомат Калашнікова…

***

З головою не обов'язково
дружити! Ось у мене з нею чисто ділові
стосунки: я її годую, вона мені думає.

***

Вчителька української мови
все життя думала, що дві смужки —
це присудок.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
ГО ФОТО «МІС RIA-2021
RIA-2021»
1»

ГОРОСКОП
ОВЕН

Айна, 17 років

Цього тижня ви будете
щасливі. Навіть якщо комусь
спаде на думку перешкодити
вам у ваших починаннях,
нічого не вийде, це лише подвоїть вашу популярність.

Займаюсь танцями 3 роки, тренер поо Тверку. Обожнюю
танцювати, планую в майбутньому відкрити свою студію.
Також працюю тритментологом і обожнюю
ожнюю свою роботу.
Мрію реалізувати себе в цих двох напрямках)
апрямках)
ТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІІ
КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ

ТЕЛЕЦЬ

Надсилайте своє фото та коротку розповідь
озповідь про себе
на e-mail: miss@riamedia.com.ua.
.ua.
Запрошення до конкурсу «Міс RIA-2021»
21» і безкоштовну
професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO»
INDIGO»
отримають найвродливіші учасниці.

Не прикладаючи особливих
зусиль, ви зможете стати
чарівними для оточуючих.
Однак не варто маніпулювати людьми.

БЛИЗНЮКИ

***

Оголошення:
“Вибачте, дружина плутає не тільки педалі,
але й машини. Повідомте, у кого пропав
BMW X5!!!”

***

На початку тижня вас чекає
вигідний підробіток. У вас
з'явиться шанс блиснути своїми здібностями і домогтися
бажаного.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

«Хочу пиріжків на вечерю!» — гримнув
кулаком по столі до Свєтки. І що ви
думаете — наліпив і спік…

РАК
Події можуть бути непередбачуваними, але ви
зможете перемогти цей хаос.
На роботі відмінно складаються стосунки з колегами і
начальством, зараз це дуже
важливо для вас.

***

Їхай чоловік по селу і збив півня.
Зупиняється, підбирає птаха і проходить з
ним до господаря.
— Я б хотів замінити цього півника.
— Без проблем. Кури — в курнику.

***

— В наш час нікому вірити не можна. Он
на пакетику з насінням було написано
«Петрушка», а виріс полин. Посіяв кабачки —
виріс табак. Замість кропу взагалі якась хрінь
виросла.
— Не хрінь, а конопля. В протоколі
розписуйся, шановний!

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

ЛЕВ
У вас майже завжди буде вибір: включатися в події чи залишатися поза ними. Може
представитися прекрасна
можливість для творчого
зростання і розвитку.

ДІВА
Постарайтеся думати не тільки про себе. Всі хвилювання
понеділка будуть, швидше
за все, зовсім марні, у вас все
вийде, а якщо і не впораєтеся самі, допоможуть друзі.

***

Що б там не було, йди до своєї мети!
У тебе все вийде! Запланував купити
пиріжок з капустою — купуй, нікого
не слухай!!!

***

тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

— Зараз вам випишемо пігулочки, щоб
не хотілося вийти… у вікно.
— Так я ніби й не хочу.
— Ну, так і рік тільки почався.

***

Чоловік поїхав у відрядження. Дружина, як
належить, привела коханця. Через десять
днів лунає дверний дзвінок. Жінка (з жахом
у голосі):
— Чоловік!
Коханець (із полегшенням):
— Ну, нарешті!

ТЕРЕЗИ
На вас можуть звалитися і
проблеми, і успіхи одночасно. Це абсолютно вас заплутає. У середу вам доведеться
витримати якусь перевірку
або здати іспит.

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

СКОРПІОН
Тиждень буде напруженим і
насиченим різноманітними
подіями. Зате ви зможете
добре заробити, поспілкуватися з потрібними людьми і
вирішити багато проблем.

РЕКЛАМА

СТРІЛЕЦЬ

485669

Не акцентуйте увагу
на дрібницях, а зосередьтеся на найголовнішому. Ви
товариські і легкі на підйом. Постарайтеся реально
оцінити свої сили і не перевантажувати себе зайвими
турботами і клопотами.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
3.02

+4
-5

+3
-3

+3
-2

ЧЕТВЕР
4.02

+6
-2

+5
-1

+5
-1

П’ЯТНИЦЯ
5.02

-1
-7

-1
-5

-1
-5

СУБОТА
6.02

-3
-8

-3
-7

-3
-7

НЕДІЛЯ
7.02

-7
-11

-6
-9

-6
-9

ПОНЕДІЛОК
8.02

-1
-5

-3
-8

-3
-8

ВІВТОРОК
9.02

-3
-15

-5
-7

-5
-7

КОЗЕРІГ
Бажано не квапити події,
інакше ви не зможете розрахувати свої сили. Приділіть
достатньо часу вирішенню
старих проблем. Ви можете
розраховувати на допомогу
друзів і близьких людей.

ВОДОЛІЙ
Без особливих коливань
втілюйте в життя ваші сміливі
плани. Ситуація буде сприяти
прийняттю серйозних і відповідальних рішень. Прислухайтеся до порад колег, зараз
важливо працювати в команді.

РИБИ
Вам доведеться вдатися
до допомоги друзів і колег,
спільними зусиллями вам
вдасться втілити в життя
свої задуми. Стосунки з
партнерами в четвер можуть
ускладнитися, причому причиною загрожує стати будьяка дрібниця, намагайтеся
не сваритися.

