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ПОРІВНЯЛИ ЦІНИ У СЛУЖБАХ ТАКСІ

20MINUT.UA

НАВЧАННЯ ВЛІТАЄ В КОПІЄЧКУ

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ РЕПЕТИТОРИ У ВІННИЦІ?
Попри те, що тривалий
час школи були закриті на
карантин і діти переважно
займалися самоосвітою,
ЗНО ніхто не відмінив. Відтак
батьки шукають для своїх дітей
репетиторів з профільних
предметів
 Та й навчання школяра
не випускних класів під час
дистанційки влітає батькам в
копієчку. Адже не всі можуть
пояснити дитині те, що вона не
зрозуміла під час онлайн-уроку


За статистикою, у 2020 році в Україні
зріс попит на послуги репетиторів на
60%. Учні займаються з учителями
як очно, так і онлайн
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ПРОТЕСТУВАЛИ ПРОТИ
НОВОГО ЗАКОНОПРОЕКТУ

ДУМКА
Таїса
ГАЙДА
ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Пільги — це
не подачка

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ê³ëüêîõ
ì³ñÿö³â ³ îðãàíè öåíòðàëüíî¿
âëàäè, ³ îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íàìàãàþòüñÿ
ìàêñèìàëüíî «çåêîíîìèòè»
áþäæåòí³ êîøòè. ² ðîáëÿòü
öå ÷îìóñü çà ðàõóíîê âåòåðàí³â â³éíè, ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, ñ³ìåé çàãèáëèõ âî¿í³â òà
ïåíñ³îíåð³â, òèöÿþ÷è îäèí
â îäíîãî ïàëüöåì, õòî æ
ìàº êîìïåíñóâàòè âèòðàòè
íà áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä
ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì. Öå äîáðå âèäíî ³ ç ãðóäíåâîãî ð³øåííÿ âèêîíêîìó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ³ ç³ ñâ³æîãî
ïðîåêòó ïîñòàíîâè Êàáì³íó.
Ïåðø³ ïðîïîíóþòü íàäàâàòè
íå á³ëüøå 60 ï³ëüãîâèõ ïî¿çäîê â ì³ñüêîìó ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³, äðóã³ — âçàãàë³
õî÷óòü çàáåçïå÷åííÿ ï³ëüã
íà ïðî¿çä ïåðåêëàñòè íà ì³ñöåâ³ áþäæåòè. Ìîâëÿâ, õàé
ñàì³ äåïóòàòè ì³ñöåâèõ ðàä
âèð³øóþòü, õòî ìàº áåçêîøòîâíî ¿çäèòè, êîëè ³ ñê³ëüêè ðàç³â.
Ï³ëüãè âåòåðàíàì ñó÷àñíî¿
ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ â³éíè
³ ÷ëåíàì ðîäèí çàãèáëèõ â³éñüêîâèõ — öå íå ïîäà÷êà ³
íå ìèëîñòèíÿ. Öå ïðîÿâ ïîâàãè ³ âèçíàííÿ äåðæàâîþ
çàñëóã íàøèõ âîÿê³â ó çáåðåæåíí³ ¿¿ ñóâåðåí³òåòó. ² öå
íå ìîÿ îñîáèñòà äóìêà. Öå
ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Óêðà¿íè, ïðèéíÿòå
òîä³, êîëè íàðîäí³ îáðàíö³
óæå íàìàãàëèñÿ îáìåæèòè
ïðàâà ³ ï³ëüãè âåòåðàí³â.
Á³ëüøå òîãî, ÊÑÓ ââàæàº,
ùî íåäîòðèìàííÿ äåðæàâîþ
ãàðàíòîâàíèõ ï³ëüã, ï³äðèâàº
äîâ³ðó äî íå¿. Àäæå â³éñüêîâ³
ñâîþ ÷àñòèíó ãðîìàäÿíñüêîãî îáîâ'ÿçêó âèêîíàëè. Òî ÷è
íå ÷àñ äåðæàâ³ âèêîíàòè
ñâîþ? Òèì á³ëüøå, ÿêùî öå
ãàðàíòîâàíî Êîíñòèòóö³ºþ ³
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

Не подіяло  Вінницькі водії вирішили
привернути увагу до законопроекту, який
передбачає розширення прав поліції
та спрямований на боротьбу з п'яними
за кермом. Активісти вважають, що він
позбавить людей конституційних прав і
перетворить державу на поліцейську
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635

Àêö³ÿ íàáóëà âñåóêðà¿íñüêîãî
õàðàêòåðó, ïðîâåëè ¿¿ ó Ôðàíê³âñüêó, Õàðêîâ³, Ïîëòàâ³, Êðèâîìó
Ðîç³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ. Ó íåä³ëþ,
14 ëþòîãî, àêòèâ³ñòè âëàøòóâàëè àâòîïðîá³ã âóëèöÿìè Â³ííèö³. Âîä³¿ ¿õàëè ç òðàíñïàðàíòàìè,
óêðà¿íñüêèìè ïðàïîðàìè òà ãó÷íî ñèãíàëèëè. Íà çíàê ïðîòåñòó
âîä³¿ çàïàëèëè ôàºðè ó öåíòð³
ì³ñòà, íàâïðîòè ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿.
Êîîðäèíàòîð ñï³ëüíîòè «Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííèöÿ» Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ çàçíà÷èâ, ùî
çàêîíîïðîåêò 2695 ëèøå ðîçøèðèòü ìîæëèâîñò³ ïîë³öåéñüêèõ,
à â³äòàê ïðàâà çâè÷àéíèõ ãðîìà-

Що ще, крім збільшення штрафів
Заступник голови Координаційної ради Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв
у Фейсбуку так прокоментував
законопроект:
«Крім збільшення штрафів, ось
що прийняли сьогодні депутати
(законопроект 2695).
1. Поліція може тримати Трукам
в руках.
2. Для фіксації порушень (за винятком автофіксації) поліція і
інспектори з паркування можуть використовувати будь-яку
техніку, не тільки автоматичну,
без будь-яких вимог до захисту

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

äÿí áóäóòü óòèñêàòè.
— Öåé çàêîí ïåðåäáà÷àº ïîñèëåííÿ ïîêàðàííÿ ëþäÿì, ÿê³
â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ÷è íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ ïåðåáóâàþòü
çà êåðìîì. Àëå æ âñ³ ìîâ÷àòü ïðî
ö³êàâó ñèòóàö³þ. Òàêèì çàêîíîïðîºêòîì âîíè õî÷óòü ðîçøèðèòè
ïðàâà ïîë³ö³¿, à ñàìå íàäàòè ¿ì
çìîãó áåçï³äñòàâíî íàñ çóïèíÿòè, ïðîâîäèòè îãëÿä àâòîìîá³ëÿ
áåç ñâ³äê³â, à âè çíàºòå, ùî öå
òàêå â íàø³é äåðæàâ³ — öå ìè
âñ³ ðîçóì³ºìî, — êàæå Âîëîäèìèð
Çàòàéäóõ. — ª òàêîæ ö³êàâà ïîïðàâî÷êà: íà âèìîãó ïîë³ö³¿ âè
ìàºòå çàãëóøèòè àâòîìîá³ëü. Ïîêëàñòè ðóêè íà êåðìî, ïåðåäàòè
äîêóìåíòè. À ùå âîíè ìîæóòü
ïîïðîñèòè âàñ òà ïàñàæèð³â âè-

інформації.
3. Перевірку водія на стан
сп'яніння в місці зупинки транспортного засобу можна проводити без свідків, якщо у поліцейського включена нагрудна
камера. Копія відеозапису додається до протоколу.
4. Документи водія пред'являємо
так, щоб поліцейський міг зафіксувати дані.
5. З автомобіля не виходимо без
його дозволу, руки тримаємо
на видному місці.
P. S. Уже вношу зміни в «100 аргументів на захист водія»! Робота
має бути серйозна».

На акцію виїхали близько 200 автомобілів.
Водії розпочали автопробіг з вулиці Батозької
éòè ç àâòîìîá³ëÿ. Âè çàäóìàéòåñü,
âè â ôóòáîëö³ ¿äåòå â ìàøèí³,
à âàì êàæóòü âèéòè íà íåâèçíà÷åíèé ÷àñ íà âóëèöþ.
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ó÷àñíèêè ñï³ëüíîòè
ï³äòðèìóþòü âñ³ ïðîåêòè, ÿê³ êàðàþòü âîä³¿â ó íåòâåðåçîìó ñòàí³
çà êåðìîì, àëå íîâèé ïðîåêò —
çàñóäæóþòü.
ЗАКОНОПРОЕКТ ТАКИ
ПРИЙНЯЛИ
Ó â³âòîðîê, 16 ëþòîãî, ó Âåðõîâí³é Ðàä³ á³ëüø³ñòü íàðäåï³â
ïðîãîëîñóâàëà çà ðåàë³çàö³þ íîâîãî çàêîíîïðîåêòó 2695. Íîâèé
çàêîí ï³äòðèìàëè 325 äåïóòàò³â.
Çàêîí ïîñèëèòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòîì â ñòàí³
àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷íîãî ÷è
³íøîãî ñï’ÿí³ííÿ. Öåé çàêîíîïðîºêò òàêîæ ïîñèëèòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó,
çä³éñíåí³ â íåòâåðåçîìó ñòàí³, ÿê³
ñïðè÷èíèëè âàæê³ íàñë³äêè.
Çà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³
íà ïîíàä 50 êì/ãîä. — òåïåð
ìîæíà áóäå îòðèìàòè øòðàô,
ÿêèé ñóòòºâî çá³ëüøèëè. Çàì³ñòü
510 ãðèâåíü — 1700 ãðèâåíü.
Çà çàëèøåííÿ ì³ñöÿ ÄÒÏ — ç

225 ãðèâåíü äî 3 òèñÿ÷ 400 ç
ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâàííÿ
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè ïðîòÿãîì îäíîãî-äâîõ ðîê³â àáî
áåç òàêîãî. Çà êåðóâàííÿ àáî
ïåðåäà÷ó àâòîìîá³ëÿ îñîá³, ÿêà
íå ìàº ïðàâà ¿çäèòè çà êåðìîì, —
ç 510 ãðèâåíü äî 3 òèñÿ÷ 400 ãðí.
À îñü ïîâòîðíèé âèïàäîê âïðîäîâæ ðîêó ìîæå îá³éòèñÿ â 40 òèñÿ÷ 800 ãðèâåíü, ç ïîçáàâëåííÿì
ïðàâà êåðóâàòè àâòî íà ñòðîê â³ä
ï'ÿòè äî ñåìè ðîê³â (ìîæëèâå
òàêîæ îïëàòíå âèëó÷åííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó).
Ó ðàç³, ÿêùî âîä³é áóâ ïîçáàâëåíèé ïðàâà êåðóâàííÿ ³ îïèíèâñÿ çà êåðìîì, ìîæíà îòðèìàòè
øòðàô äî 20 òèñÿ÷ 400 ãðèâåíü
(çàðàç 510 ãðèâåíü), à ïîâòîðíèé
âèïàäîê ïðîòÿãîì ðîêó îá³éäåòüñÿ 40 òèñÿ÷àìè 800 ãðí øòðàôó
ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâàííÿ
àâòîìîá³ëåì â³ä òðüîõ äî ñåìè
ðîê³â. Çà òðåòº àíàëîã³÷íå ïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷èëè êîíô³ñêàö³þ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó. Çðîñòå
òàêîæ øòðàô äëÿ ï³øîõîä³â —
çà ïåðåõ³ä ó íåäîçâîëåíîìó ì³ñö³ 255 ãðèâåíü (çàðàç 51 ãðèâíÿ).
Òàê³ íîâîââåäåííÿ íàáóäóòü ÷èííîñò³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðåçèäåíò
ï³äïèøå òà îïóáë³êóº çàêîí.

Якою, на вашу думку, має бути справедлива ціна за одну поїздку у маршрутці?

OLESIA KOVTUN

ОЛЬГА МАРТЫНЮК

ELENA POSTOLOVSKAYA

ЦВІРА СНІЖАНА

ЛЬОНЯ ЛЕПЕШКО

Нехай було б 12 гривень, але
на ці гроші потрібен відповідний сервіс. Вбиті «Богдани»
не мають коштувати як пів
поїздки на таксі.

Спочатку хай валідатори увімкнуть, а потім піднімають
питання окупності! На пальцях рахувати всі вміють, хай
реальні дані відображають.

На пару гривень (не до 12!)
ціну треба підняти. Але!
Маршрутки брудні. А на Старе Місто їздять двоє реально
неадекватних водіїв.

Ми не в Києві живемо, щоб
ціна на проїзд була 12 грн.
Ви бачили, які зараз зарплати у людей?! Ну нічого, пішки
ходити корисно.

А вони що, покращили умови в своїх перероблених сторічних труповозках??? Люди
перейдуть на муніципальний
транспорт. Там хоч не гидко…
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ЦІНА НА ПРОЇЗД ЗРОСТАЄ,
А КОМФОРТ — НІ. ЯК ЦЕ ЗМІНИТИ?
Транспортна реформа 
Подорожчання проїзду анонсують
у 2021 році. Перевізники нарікають на збитки
і просять підняти ціну до 12 гривень.
Експерти наголошують, що зростання ціни
використовують для підтримки діючої
системи, а закупівлі нових автобусів
не варто очікувати. Такий порядок може
змінитися, якщо міська влада почне купувати
в перевізників «транспортну послугу»
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Â³ííèöüê³ ïåðåâ³çíèêè 2 ëþòîãî
çàÿâèëè, ùî ïîòðåáóþòü çá³ëüøåííÿ òàðèôó.
×åðåç êàðàíòèí ïàñàæèð³â ñòàëî ìåíøå, à ç 2021 ðîêó ñóòòºâî
çðîñëè ö³íè òà ïîäàòêè. Ì³í³ìàëêà 6000 ãðèâåíü, íà 30–40% ïîäîðîæ÷àëî ïàëèâî òà çàï÷àñòèíè.
Ñâîº çâåðíåííÿ òà ðîçðàõóíêè
ïåðåâ³çíèêè íàä³ñëàëè äî ì³ñüêî¿
âëàäè, ð³øåííÿ ïîêè íå îòðèìàëè.
— Øâèäêî¿ â³äïîâ³ä³ ³ íå áóäå,
áî â ì³ñüêâèêîíêîì³ ¿õí³ åêîíîì³ñòè ìàþòü ïðîâåñòè ñâî¿ ðîçðàõóíêè, ðîçãëÿíóòè íàøå ïèòàííÿ
íà íàðàäàõ, ç íàìè ïîò³ì ùå ðàç
îáãîâîðèòè ³ çàïðîïîíóâàòè ñâîþ
ö³íó çà ïåðåâåçåííÿ. Íà óâåñü öåé
ïðîöåñ ìèíóëîãî ðàçó (ï³ä ÷àñ
ìèíóëîãî ï³äíÿòòÿ ïëàòè çà ïðî¿çä — àâò.) ï³øëî äåñü äî ï³âðîêó, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâà àñîö³àö³¿
ïåðåâ³çíèê³â Îëåêñàíäð Ãîòà.
ЯКІ АЛЬТЕРНАТИВИ
Ïåðåä òèì, ÿê ïîãîäÿòü íîâèé
òàðèô íà âèêîíêîì³, äåïàðòàìåíò
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é àíàë³çóº, ÿê³ ìîæóòü áóòè ùå âàð³àíòè.

Ïåðåä ìèíóëèì çäîðîæ÷àííÿì
ïðî¿çäó â 2018 ðîö³ ðîçãëÿäàëè
òðè àëüòåðíàòèâè: íå çì³íþâàòè
âàðò³ñòü ïðî¿çäó; âèïëà÷óâàòè äîòàö³¿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïðèâàòíèì ïåðåâ³çíèêàì, àáè ò³ é äàë³
áðàëè ç ïàñàæèð³â ÷îòèðè ãðèâí³
çà ïðî¿çä; ï³äíÿòè ö³íó êâèòêà.
ßêùî òàê³ æ âàð³àíòè áóäóòü ³
ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ó 2021-ìó,
òî íà âàð³àíò ç³ çáåðåæåííÿì

Ïîãîäæóâàòè òàðèô
ìîæóòü äî ï³âðîêó.
À îò ÷è áóäå ñàìå
12 ãðèâåíü —
ñóìí³âàþòüñÿ ³
ïåðåâ³çíèêè
ñòàðèõ ö³í íå ïîãîäÿòüñÿ ïåðåâ³çíèêè.
— ßêùî ö³íó íå çì³íÿòü,
òî ðàíî ÷è ï³çíî âîä³ÿì í³÷èì
áóäå ïëàòèòè, à ìàøèíè ïåðåñòàíóòü âèõîäèòè íà ìàðøðóòè, —
êàæå ãîëîâà àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â Îëåêñàíäð Ãîòà.
Ó âàð³àíò ç äîòàö³ÿìè â³ä ì³ñòà — íå â³ðÿòü.
— À â áþäæåò³ çâ³äêè áóäóòü
íà íàñ êîøòè? ß òàê ðîçóì³þ, âñ³
ãðîø³, ùî º, âæå ðîçïëàíîâàí³

У мерії не відмовляються від послуг приватних перевізників. Зокрема, на новому
маршруті у Вінницькі Хутори їздять маршрутки, а не муніципальні автобуси
íà øêîëè, ë³êàðí³ òîùî, — êàæå
Ãîòà. — Íå äóìàþ, ùî ì³ñòî ãîòîâå íàì ïëàòèòè êîìïåíñàö³¿.
ÀÒÎâö³â, øêîëÿð³â çà ï³âö³íè,
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 1 ãðóïè,
÷îðíîáèëüö³â 1–2 êàòåãîð³¿ ïåðåâîçÿòü ó â³ííèöüêèõ ìàðøðóòêàõ
áåç â³äøêîäóâàííÿ ç áþäæåòó.
Ïåðåâ³çíèêè âèñòóïàþòü ñàìå
çà çá³ëüøåííÿ ïëàòè çà ïðî¿çä.
Àëå ÷è áóäå öå 12 ãðèâåíü — ñóìí³âàþòüñÿ ³ ñàì³ ìàðøðóòíèêè.
— Ìè ðîçóì³ºìî ñîö³àëüíó íàïðóãó, òîìó áóäåìî äîìîâëÿòèñÿ é áóäåìî âèð³øóâàòè ðàçîì ç
âèêîíêîìîì, ÿê íàì â÷èíèòè.
ß íå ìîæó çàðàç ñêàçàòè, áóäå
öå â³ñ³ì ãðèâåíü, 10 ÷è 11, áåç
ð³øåííÿ âèêîíêîìó ìè íå ìîæåìî ùîñü ñòâåðäæóâàòè, — ñêàçàâ
íà çáîðàõ 2 ëþòîãî Ãîòà.
ЗМІНИ РИНКУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Ùîá ÷åðãîâå ï³äâèùåííÿ òàðèôó íå ò³ëüêè ï³äòðèìàëî ïåðå-

«Адекватність зростання ціни неможливо перевірити»
ДМИТРО
БЕСПАЛОВ,
ТРАНСПОРТНИЙ
АНАЛІТИК

— Дуже сумніваюсь, що вінницькі
приватні перевізники піднімуть тарифи на проїзд
раніше, ніж це зроблять у Києві.
Зазвичай, після столиці стартує
«ланцюгова реакція» з подорожчанням в інших містах. А те,
що зараз відбувається у Вінниці,
я вважаю, це порожні дискусії для
того, щоб морально підготувати
населення до подорожчання.
Чи є об'єктивні причини піднімати
тариф на перевезення? Так. Зрос-

ли експлуатаційні витрати (зарплата водіїв, паливно-мастильні
матеріали, запчастини тощо), через карантин зменшився пасажиропотік у всьому громадському
транспорті. Тому здорожчання
буде, щоб нинішня система могла працювати і далі.
Чи обгрунтовано те, що тариф у Вінниці має зрости з
6 до 12 гривень? Ні, бо я не бачив
даних про пасажиропотік, якими
володіють тільки приватники, та
даних про витрати перевізників.
Умовно кажучи, я не певен, що
у новий тариф не закладається
якась частка, щоб платити кешем
за «допомогу» на конкурсах з ви-

значення маршрутів. Щоправда,
зростання плати за проїзд відбудеться не для того, щоб покращити сервіс. Пасажири мають «скинутись», щоб перекрити збитки
перевізників через карантин.
Зміна моделі оплати, де перевізник не залежить від кількості пасажирів, а отримує гроші
за кількість кілометрів на рейсі
має перспективи. Однак, щоб
це запрацювало в Україні, в нас
ще немає механізмів, інші нормативні акти не врегульовані з
цим законопроектом, не закладено фінансування. Якщо цього
не зробити, то після ухвали закону нічого не зміниться.

â³çíèê³â, à é âïëèíóëî íà ÿê³ñòü
ïåðåâåçåíü, ïîòð³áíî çì³íèòè ìîäåëü ñàìèõ â³äíîñèí. Öå
ïðîïîíóº çðîáèòè Ì³í³ñòåðñòâî
³íôðàñòðóêòóðè, ÷åðåç óõâàëó çàêîíîïðîåêòó ¹ 4583.
Ãîëîâí³ ïðèíöèïè çì³í â òîìó,
ùî ïåðåâ³çíèê íå çàëåæàòèìå â³ä
òàðèôíî¿ âèðó÷êè, áî áóäå îòðèìóâàòè ãðîø³ çà âèêîíàíó ðîáîòó — çà êîæåí ê³ëîìåòð, ÿêèé ïðî¿õàâ íà ìàðøðóò³, âèïëà÷óâàòèìóòü
ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó. Òàðèô âèðàõóþòü ç åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèõ
âèòðàò ïåðåâ³çíèêà òà îáãðóíòîâàíîãî ïðèáóòêó. Çà íåïðèáóòêîâ³
ìàðøðóòè ïåðåäáà÷åíà äîòàö³ÿ ç
áþäæåòó. Êîíòðàêòè íà ïåðåâåçåííÿ ìàþòü áóòè áàãàòîð³÷íèìè.
Ì³ñüêà âëàäà çìîæå âèìàãàòè
â³ä ïåðåâ³çíèêà ÿê³ñíèõ ïåðåâåçåíü, ñòàíäàðòè ÿêèõ ïðîïèøóòü
â äîãîâîð³. Çîêðåìà, â ìàðøðóòêàõ ìàº áóòè íèçüêà ï³äëîãà,
ùîá öèì òðàíñïîðòîì ìîãëè

êîðèñòóâàòèñÿ ëþäè íà â³çêàõ.
Ó äîãîâîð³ ìåð³ÿ ìîæå âêàçàòè
áàçîâ³ ñòàíäàðòè äî ãðàô³êó ðóõó
ìàøèí, ñòàíó ñàëîíó, åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè âîä³¿â òîùî. Ìàøèíè ïåðåâ³çíèêà ïîâèíí³ áóòè îáëàäíàí³
âàë³äàòîðàìè ³ GPS-òðåêåðàìè,
îïëàòà çà ïðî¿çä — âèêëþ÷íî
áåçãîò³âêîâà.
Äëÿ ïàñàæèð³â çì³íè ãàðàíòóþòü ÿê³ñí³ø³ ïîñëóãè. Îñê³ëüêè
ïåðåâ³çíèêó ïëàòèòèìóòü ëèøå
çà ïîâíîö³ííó ³ â÷àñíî íàäàíó
ïîñëóãó, ïàñàæèð îòðèìóâàòèìå
ðóõ òðàíñïîðòó çà ðîçêëàäîì.
Â³äïîâ³äàòè íà ñêàðãè ïîâèíí³
áóäóòü ïóáë³÷íî: ì³ñüêà âëàäà
ùîðîêó çâ³òóâàòèìå ïðî çàõîäè,
ÿê³ áóëè âæèò³ äëÿ âèïðàâëåííÿ
ñèòóàö³¿. Çà çàäóìîì Ì³í³íôðàñòðóêòóðè, ï³ëüãîâèêè çìîæóòü
êîðèñòóâàòèñÿ ìàðøðóòêàìè,
îñê³ëüêè çà ¿õí³é áåçêîøòîâíèé
ïðî¿çä ïåðåâ³çíèêè îòðèìóâàòèìóòü êîìïåíñàö³þ.

Замість маршруток — муніципальні автобуси
У коментарях під новиною
«12 гривень за поїздку. Як вінницькі перевізники рахували
нову вартість проїзду в маршрутках» на сайті vn.20minut.ua наші
читачі пропонували, не збільшувати тариф на проїзд в маршрутках, а на тих напрямках, де
перевізники відмовляться працювати — поставити муніципальні автобуси. Це взагалі можливо?
— Не можна це зробити одразу,
за один день. Має бути аналіз
ситуації. Чи стануть кращими
перевезення, якщо ми станемо
на маршрути приватних перевізників? Як це вплине на маршрутну мережу, яку ми обслуговуємо?

Скільки потрібно поставити автобусів на рейси, щоб задовольнити
попит на перевезення? На перспективу — таке може бути, що муніципальні автобуси будуть замість
маршруток. Але зараз ці питання
не в пріоритеті, — відповів гендиректор «Вінницької транспортної
компанії» Михайло Луценко.
У «Вінницької транспортної компанії» є 67 автобусів, з яких шість
десятків працюють на лінії щодня. Решта лишається в депо —
проходить техогляд, плановий
ремонт тощо. Натомість приватні перевізники випускають
на маршрути у Вінниці близько
230 машин на день.
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ВІД ЯКИХ ПОДАТКІВ МОЖУТЬ
ЗВІЛЬНИТИ ВІННИЦЬКИЙ БІЗНЕС
Антикризова підтримка  ФОПи
першої групи можуть не платити
єдиний податок до травня 2021 року.
Це право отримали через закон,
схвалений у Верховній Раді. Зі свого
боку, вінницька мерія планує ще
чотири заходи підтримки бізнесу, який
постраждав через січневий локдаун
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Âèêîíêîì â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè óõâàëèâ
ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ Àíòèêðèçîâî¿ ï³äòðèìêè ãðîìàäè
íà 2021 ð³ê. Ó ö³é ïðîãðàì³ º
ï’ÿòü çàõîä³â, ÿê³ ñïðÿìîâàí³
íà äîïîìîãó ï³äïðèºìöÿì. Á³ëüø³ñòü ç íèõ ïî÷íå ä³ÿòè ó áåðåçí³.
НУЛЬОВІ СТАВКИ НА МІСЯЦЬ
Ïåðøèé êðîê ï³äòðèìêè ï³äïðèºìíèöòâà — çâ³ëüíåííÿ â³ä
ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó äëÿ ÔÎÏ³â ïåðøî¿ ãðóïè. Ïî ñóò³, öå ä³º
ç ñ³÷íÿ 2021 ðîêó: º ñêëàäîâîþ
àíòèêðèçîâî¿ ï³äòðèìêè, çà ÿêó
ãîëîñóâàëè ó Âåðõîâí³é Ðàä³.
— Éäåòüñÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä
ïîäàòêó íà ñ³÷åíü-òðàâåíü 2021,
à íå ïðî éîãî â³äòåðì³íóâàííÿ, —
ïîÿñíþº çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé.
Ì³êðî-á³çíåñ — à öå, íàïðèêëàä, ìàéñòåðí³ ç ïîøèòòÿ,
ðåìîíòó âçóòòÿ, ï³äïðèºìö³ ç
ðèíê³â òîùî — ìîæå íå ïëàòèòè
ºäèíèé ïîäàòîê «çà ñåáå». Íà íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâà
ï³ëüãà íå ä³º, îòîæ äîâåäåòüñÿ
çà íèõ ïëàòèòè ºäèíèé ñîöâíåñîê, ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çîñ³á
òà â³éñüêîâèé çá³ð.
Ùîá ï³äïðèºìö³ çìîãëè îòðèìàòè çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó, äîâåäåòüñÿ çâåðòàòèñÿ äî ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè.

ßêùî ì³ñüêà ðàäà óõâàëèòü,
òî â áåðåçí³ ìîæíà áóäå îòðèìàòè íóëüîâ³ ïîäàòêè íà îðåíäó
êîìóíàëüíîãî ìàéíà ³ çåìåëüí³
ñåðâ³òóòè. Íóëüîâà ñòàâêà ä³ÿòèìå
îäèí ì³ñÿöü — ñ³÷åíü 2021 ðîêó.
— Âîíà íàðàõîâóºòüñÿ ï³äïðèºìöÿì, ÿê³ íå ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòè íåðóõîì³ñòü â ïåð³îä ñ³÷íåâîãî ëîêäàóíó, — ãîâîðèòü çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é
Î÷åðåòíèé. — Ùîá ¿¿ îòðèìàòè,
ïîòð³áíî çàïîâíèòè àêò (ïî îðåíä³ ïðèì³ðíèê º ó äåïàðòàìåíò³
êîìóíàëüíîãî ìàéíà, ïî ñåðâ³òóòó — â äåïàðòàìåíò³ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â — àâò.) ³ çðîáèòè ôîòî
ï³äòâåðäæåííÿ. Äîêóìåíòè ñë³ä
ïîäàòè ó «Ïðîçîðèé îô³ñ».
Ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ
ï³ëüãè ìàº ðîçãëÿíóòè òèì÷àñîâà êîì³ñ³ÿ ïðè âèêîíêîì³ òà
ñõâàëèòè íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Äàë³, ï³äïðèºìåöü ï³äïèñóº äîäàòêîâó óãîäó, äå ïðîïèñóºòüñÿ ç
ìåð³ºþ öÿ ï³ëüãà òà çâ³ëüíÿºòüñÿ
â³ä ñïëàòè çà ñ³÷åíü. ßêùî çà ñ³÷åíü ö³ ïëàòåæ³ ñïëà÷åí³, òî âîíè
«ïåðåêèäàþòüñÿ» ÿê îïëàòà çà íàñòóïí³ ì³ñÿö³.
КОМПЕНСАЦІЇ З БЮДЖЕТУ
Çà ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ
ì³ñöü, á³çíåñ ìîæå îòðèìàòè ãðîø³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.
— Ïðîäîâæóºìî ïðîãðàìó ç
êîìïåíñàö³¿ ÷àñòèíè ªÑÂ. Ï³äïðèºìö³ ñòâîðþþòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ ìîæóòü îòðèìàòè
1320 ãðèâåíü çà êîæíîãî íîâîãî
ïðàö³âíèêà ùîì³ñÿöÿ, äî ê³íöÿ

ðîêó, — ðîçêàçóº çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé.
Ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó ö³é ïðîãðàì³, ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ äî äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é òà â îáëàñíå óïðàâë³ííÿ
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, äå
ïîòð³áíî íàäàòè çãîäó íà îáðîáêó
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ.
×èíîâíèêè çàô³êñóþòü, ñê³ëüêè ï³äïðèºìåöü ïëàòèâ ªÑÂ
çà êîæíîãî ïðàöåâëàøòîâàíîãî
ðîá³òíèêà â ïîïåðåäí³é ïåð³îä ³
ñê³ëüêè, ï³ñëÿ òîãî ÿê ñòâîðåíî
íîâå ðîáî÷å ì³ñöå. Ðàç íà òðè ì³ñÿö³ ïåðåâ³ðÿòèìóòü, ÷è íå çâ³ëüíÿþòü ïðàö³âíèê³â.
Îáìåæåííÿ â ö³é ïðîãðàì³ º:
ó ï³äïðèºìöÿ íå ìàº áóòè ïîäàòêîâèõ áîðã³â (ªÑÂ, ÏÄÔÎ,

Êîìïåíñàö³¿
âèïëà÷óþòü
ùîêâàðòàëüíî.
Çà íîâå ðîáî÷å ì³ñöå —
ïî 1320 ãðèâåíü
íà ì³ñÿöü
â³éñüêîâèé çá³ð) çà ïîïåðåäí³
ïåð³îäè. Ïëþñ, îáîâ’ÿçêîâîþ
âèìîãîþ º âèïëàòà çàðïëàòè íàéìàíèì ïðàö³âíèêàì íå ìåíøå
ì³í³ìàëüíî¿ — 6000 ãðèâåíü.
Ì³ñüêà âëàäà ïðîäîâæóº ïðîãðàìó çäåøåâëåííÿ êðåäèò³â äëÿ
ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ÿê³
áðàëè ó áàíêàõ äëÿ ðîçøèðåííÿ
àáî â³äíîâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³.
— Êîìïåíñàö³ÿ áóäå äîð³âíþâàòè 50% ÏÄÔÎ ³ ºäèíîãî ïîäàòêó çà êâàðòàë. Áóäåìî êîìïåíñîâóâàòè ò³ ïîçèêè, ÿê³ áóëè âçÿò³
äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó: íàïðèêëàä,
çàêóï³âëÿ íîâîãî îáëàäíàííÿ, —
ïîÿñíþº Àíäð³é Î÷åðåòíèé.
Êðåäèòè, ÿê³ áóëè âçÿò³ äëÿ
âèïëàòè çàðïëàò ïðàö³âíèêàì òà
³íø³ ñïîæèâ÷³ êðåäèòè íå ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ ìóí³öèïàëüíî¿
ïðîãðàìè. Ïðî÷èòàòè ïðî Ïîðÿäîê çäåøåâëåííÿ êðåäèò³â ìîæíà
íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè:
cutt.ly/hkNGxDy

Чого не вистачає в антикризовій програмі
ОЛЕКСАНДР ПЕЧАЛІН, ГОЛОВА
СПІЛКИ ПІДПРИЄМЦІВ
«СТІНА»

— Пільгу по єдиному податку могли поширити і
на другу групу ФОПів, як
це було через весняний
локдаун 2020 року. Перша група «спрощенців» не така велика у нашому місті,
натомість ФОПів на другій групі оподаткування достатньо.
На жаль, не додали до програми пункт
про звільнення від сплати земельного
податку. Це суттєві кошти, які могли б
зекономити підприємці. І як ми бачимо,

через нульову ставку податку за квітеньтравень 2020 року бізнес зміг зекономити
сумарно 21 мільйон гривень.
Програми з відшкодування коштів за нові
робочі місця та здешевлення обслуговування отриманих кредитів наразі спрямовані на підтримку малого та середнього
бізнесу. Мікро-бізнес не кредитується,
не хоче брати бюджетні кошти, бо побоюється прискіпливої уваги від контролюючих органів. На мою думку, гроші, які
міська влада хоче витратити на ці програми, варто вкласти у гранти для підтримки
підприємців-початківців. Тоді від цього
кроку буде реальний результат.

Заходи підтримки почнуть діяти, якщо на це дадуть «добро»
депутати. Орієнтовно, сесія міськради має відбутися 26 лютого,
а запуск оновленої антикризової програми — з 1 березня

ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ В 2020 РОЦІ
Результати антикризової програми «Вінничани важливі». Її запровадили,
щоб підтримати підприємців, постраждалих від весняного локдауну
КІЛЬКІСТЬ
УЧАСНИКІВ

ПЕРІОД

ЗАГАЛЬНА СУМА
ПІЛЬГИ/КОМПЕНСАЦІЇ

Звільнення від сплати єдиного податку
на квітень-травень

10103

16 млн грн

Звільнення від плати за землю
на березень

2082

21,2 млн грн

Звільнення від податку на нерухоме майно
на квітень-травень

1000

4,3 млн грн

Звільнення від сплати за оренду комунального майна
на квітень-травень

52

1 млн грн

Звільнення від плати за сервітутами
на квітень-травень

84

0,3 млн грн

Компенсації за здешевлення кредитів
протягом року

6

0,6 млн грн

Компенсації за нові робочі місця
протягом року

13 (27 місць створено)

0,07 млн грн

Джерело: рішення виконкому ВМР від 11.02.2021 № 364

Хто ще має міську підтримку
Антикризова програма діє не тільки для
бізнесу. Є й заходи підтримки медиків та вінничан, що заробляють менше
2000 гривень на місяць.
З січня до 500 гривень щомісяця отримують жителі Вінниці й приміських сіл,
які є частиною Вінницької міської тергромади. На муніципальну доплату можуть
розраховувати: непрацюючі пенсіонери,
які мають пенсію до 2000 гривень; непрацюючі люди, які отримують державну
соцдопомогу та не мають права на пенсію;
особи з інвалідністю; непрацюючі люди,
що мають інвалідність з дитинства; люди,
що доглядають за важкохворою дитиною.

У нинішній редакції, виплати нараховуватимуть за перший квартал 2021 року —
до березня включно. Її оформленням займаються у «Прозорих офісах», прийом
за попереднім записом.
Комунальні медзаклади, які на балансі
мерії Вінниці, отримують свою муніципальну підтримку. За гроші місцевого
бюджету чиновники поповнюють тримісячний запас ліків, деззасобів та засобів індивідуального захисту. Медпрацівники, які працюють з «ковідними»
пацієнтами, отримують муніципальні
надбавки — до 15 тисяч гривень на руки
щомісяця.
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ЯК У ЛИПОВЦІ ЗМАГАЮТЬСЯ
З КИТАЙЦЯМИ ЗА… ЧАСНИК
Конкуренція  Технологічна лінія
з переробки часнику почала працювати
у тестовому режимі у Липовці.
Використовують сировину з власного
фермерського господарства. Але його
недостатньо для роботи на повну потужність.
Готові купувати дві тисячі тонн часнику.
Разом з тим, зіткнулися з проблемою:
як перемогти китайських конкурентів?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Âàñèëü Ãóäçîâñüêèé, çàñòóïíèê
êåð³âíèêà ÔÃ
«Àãðî Ìàéñòåð»,
ø³ñòü ðîê³â òîìó âçÿâñÿ çà âèðîùóâàííÿ ÷àñíèêó, à òåïåð íàëàãîäèâ éîãî ïåðåðîáêó. ßê öå
âäàëîñÿ çðîáèòè ³ ÿê³ ïåðñïåêòèâè òàêîãî á³çíåñó? Êîãî çàïðîøóº
äîëó÷àòèñÿ äî ö³º¿ ñïðàâè? Ïðî
öå ³ íå ò³ëüêè ï³äïðèºìåöü ðîçïîâ³â RIA.
КОВБАСА СМАЧНІША З
ПАСТОЮ, А НЕ З ПОРОШКОМ
Âñÿ êðà¿íà ïðîïàõëà çàïàõîì
êèòàéñüêîãî ÷àñíèêó. Òàê îáðàçíî ãîâîðèòü ï³äïðèºìåöü. ÔÃ
«Àãðî Ìàéñòåð» äîâåëî, ùî ìîæíà íå ò³ëüêè âèðîùóâàòè âëàñíó
ïðîäóêö³þ, à é ïåðåðîáëÿòè ¿¿. ²
âæå ïðîäàâàòè íå ò³ëüêè çóá÷èêè,
à òàêîæ âèðîáè ç íüîãî.
Ùîá âèéòè íà ðèíîê, òðåáà
ñïåðøó ïîçìàãàòèñÿ ç êèòàéöÿìè. ¯õí³é ÷àñíèê äåøåâèé íàâ³òü
ç óðàõóâàííÿì äîñòàâêè íà â³äñòàíü ó áàãàòî òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â.
ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê,
ó Ï³äíåáåñí³é ï³äòðèìóþòü àãðàð³¿â. Âèðîùåíèé ó íèõ ÷àñíèê
ìîæíà äîñòàâëÿòè õî÷ íà êðàé
ñâ³òó, âñå îäíî áóäå âèã³äíî ïðîäàâàòè.
ÔÃ «Àãðî Ìàéñòåð» âèð³øèëî
ïîçìàãàòèñÿ ó ö³í³ ç êèòàéöÿìè.
² ¿ì öå ÷àñòêîâî âäàëîñÿ. ßêèì
÷èíîì?
— Ö³íà íàøî¿ íîâî¿ ïðîäóêö³¿
ñï³âñòàâíà ç êèòàéñüêîþ, — ãîâîðèòü Âàñèëü Ãóäçîâñüêèé. — Á³ëü-

øå òîãî, ïðîïîíóºìî øèðøèé
àñîðòèìåíò, í³æ ó êîíêóðåíò³â.
Çíàþ, ùî íàøà õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü çàêóïîâóº ó êèòàéö³â
ïåðåâàæíî ïîðîøîê ç ÷àñíèêó.
Ìè æ íàëàãîäèëè âèðîáíèöòâî
ïþðå ³ ïàñòè.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
ñïîæèâà÷ îäðàçó â³ä÷óº, äå ïîðîøîê, à äå ïàñòà ÷è ïþðå. Öå áóäå
â³ä÷óâàòèñÿ íàñàìïåðåä íà ñìàê
³ íà çàïàõ, çâè÷àéíî.
Â³äïîâ³äíî, â³äð³çíÿºòüñÿ
ÿê³ñòü ïðèïðàâëåíèõ ì’ÿñíèõ,
ðèáíèõ, õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â.
Éîãî ñëîâà äîïîâíèâ îäèí ç
òåõíîëîã³â ï³äïðèºìñòâà.
Êàæå, ó ÷àñíèêîâîìó ïþðå ÷è
ïàñò³ á³ëüøå ïîæèâíèõ ðå÷îâèí,
í³æ ó ïîðîøêó. Öå, êð³ì òîãî, ùî
çáåðåæåíî ãîñòðèé ñìàê ³ àðîìàò
ñâ³æîñò³. Ñ³ëü äîäàþòü, àáè çàáåçïå÷èòè çáåð³ãàííÿ ïðîäóêö³¿
³ ¿¿ ïîæèâí³ âëàñòèâîñò³.
Ïðîñò³øå êàæó÷è, ïîðîøîê äàº
çàïàõ, àëå íå çàáåçïå÷óº ïðîäóêö³þ òèìè ðå÷îâèíàìè, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ÷àñíèêîâîìó ïþðå ÷è
ïàñò³.
ВИРУЧИВ ДЕШЕВИЙ КРЕДИТ
Ø³ñòü ðîê³â ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî åêñïåðèìåíòóâàëî,
ÿê äîáèòèñÿ êðàùîãî âðîæàþ
÷àñíèêó. Çà öåé ÷àñ âèñàäæóâàëè íà ïëîùàõ â³ä äâîõ äî äåñÿòè
ãåêòàð³â. Âèïðîáóâàëè ç äåñÿòîê
ñîðò³â. Çóïèíèëè âèá³ð íà äâîõ ç
íèõ. Îäèí ìàº íàçâó «Ëþáàøà»,
äðóãèé — «Äþøåñ». Îáèäâà â³ò÷èçíÿíî¿ ñåëåêö³¿. Âîíè íàéêðàùå ïðîÿâëÿþòü ñåáå â íàøèõ
óìîâàõ.
Âàñèëü Ãóäçîâñüêèé ïîÿñ-

Потрібно дві тисячі тонн сировини
Проект з переробки часнику
підприємець називає соціально орієнтованим. Пояснює це
таким чином. Для роботи лінії
на повну потужність потрібно дві
тисячі тонн сировини. Такою є
річна потреба.
Фермерське господарство вирощує 300–400 тонн. Решту
планують закуповувати. Тому

звертаються до охочих зайнятися
цією культурою, щоб долучитися
до проекту.
— Готові співпрацювати як з
господарствами, так і з індивідуальними власниками землі, —
говорить Гудзовський. — Умови
співпраці будуть взаємовигідні.
Адже обидві сторони зацікавлені
у кінцевому результаті.

íþº, ùî ÷àñíèê ïîòðåáóº âîëîãè. Óïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â ¿¿
áóëî íåäîñòàòíüî íà íàøèõ ïîëÿõ, çîêðåìà, á³ëÿ ñ³ë Êîçèíö³ ³
Ïåíüê³âêà, äå îðåíäóþòü çåìëþ.
Òîìó ïîõâàëèòèñÿ îñîáëèâèìè
ïðèáóòêàìè íå ìîæóòü. Ó äåÿê³
ðîêè ðàõóâàëè çáèòêè. Âñå îäíî
íå â³äìîâèëèñÿ. Áî ìàëî õòî ñàäèòü ÷àñíèê íà âåëèêèõ ïëîùàõ.
Ç Êèòàþ çàâîçÿòü.
Ï³äïðèºìåöü Ãóäçîâñüêèé,
ÿêèé ìàº äîñâ³ä ðîáîòè íà íèçö³ êîíñåðâíèõ çàâîä³â, äîáðå
ðîçóì³â: íà ïðîäàæó çóá÷èê³â
áàãàòî íå çàðîáèø, ÷àñíèê ìîæå
äàòè ïðèáóòîê ï³ñëÿ ïåðåðîáêè
³ îòðèìàííÿ ç íüîãî äîäàòêîâî¿
ïðîäóêö³¿.
— Êîëè ñòàâ ö³êàâèòèñÿ ïåðåðîáêîþ, ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ó íàñ
öèì í³õòî íå çàéìàºòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº ï³äïðèºìåöü. — Íå ò³ëüêè
â îáëàñò³. Íå çíàéøîâ òàêîãî ï³äïðèºìñòâà ó äåðæàâ³. Öå äîäàëî
åíòóç³àçìó. Êîøòè çáèðàëè, ÿê
êàæóòü, ç ìèðó ïî íèòö³. Ëåâîâó
÷àñòêó ñêëàëè êðåäèòè. Ïðè÷îìó,
äóæå âèã³äí³.
Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî ó ¿õí³é á³çíåñ-ïëàí ïîâ³ðèâ îáëàñíèé
Ôîíä ï³äòðèìêè ôåðìåðñòâà. Â³ä

Ø³ñòü ðîê³â
ôåðìåðñüêå
ãîñïîäàðñòâî
åêñïåðèìåíòóâàëî,
ÿê äîáèòèñÿ êðàùîãî
âðîæàþ ÷àñíèêó
ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ îòðèìàëè ï³ëüãîâèé êðåäèò íà ï’ÿòü ðîê³â. Ùå
îäíó ïîçè÷êó âçÿëè çà äåðæàâíîþ
ïðîãðàìîþ êðåäèòóâàííÿ 5/7/9. ¯¿
íàäàâ «Óêðãàçáàíê». Òðîõè ï³äñîáèâ êîøòàìè â³äîìèé õîëäèíã
ÌÕÏ.
Çà ðàõóíîê òàêèõ äåøåâèõ êðåäèò³â âäàëîñÿ ïðèäáàòè òåõíîëîã³÷íó ë³í³þ ³ âèðîáèòè íà í³é
ïåðøó ïðîäóêö³þ, ùî ñòàëà ñï³âñòàâíîþ çà ö³íîþ ç êèòàéñüêîþ.
— ßêáè íå äåøåâ³ êðåäèòè, ö³íà âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿
áóëà á âèùà, — ðîçïîâ³äàº ï³äïðèºìåöü. — Ïëàíóâàëè êóïóâàòè
â³ò÷èçíÿíå îáëàäíàííÿ, îäíàê
íå çíàéøëè âñ³ êîìïëåêòóþ÷³.
Ïðèáëèçíî 30% âóçë³â ç òîãî æ
Êèòàþ, âñå ³íøå — óêðà¿íñüêîãî
âèðîáíèêà.
Âñòàíîâèëè ë³í³þ ó áóä³âë³ êîëèøíüîãî õë³áîçàâîäó ó Ëèïîâö³.
Âçÿëè ïðèì³ùåííÿ ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó ³ îáëàäíàëè ï³ä öåõ ç
ïåðåðîáêè ÷àñíèêó, ñêëàäè òîùî.
ЗНАЙШЛИСЯ ПЕРШІ
СПОЖИВАЧІ, АЛЕ НЕ ВІННИЦЬКІ
Íèí³ ë³í³ÿ ïðàöþº ó òåñòîâîìó
ðåæèì³. Âèãîòîâèëè ïåðøó ïðîäóêö³þ — ïàñòó ³ ïþðå. Äî ðå÷³,

Підприємець Василь Гудзовський. Першу продукцію —
часникове пюре і пасту — уже відправив споживачеві у сусідню
область. Наші, каже, ще роздумують

За скільки купують, по чому продають?
Закуповуватимуть часник по ціні
30 гривень за кілограм. Кажуть,
це дешевше, ніж на ринку. Але
підприємство зможе одразу забрати велику кількість продукції.
По чому продають вироблені
пасти і пюре? Вартість названої
продукції 60 грн/кг.
До речі, її розфасовують у ємïàñò ³ ïþðå áóäå äåê³ëüêà âèä³â.
Íàä öèì ïðàöþþòü òåõíîëîãè. Êð³ì òîãî, ãîòóþòü çóá÷èêè
äî òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ ó âàêóóìíèõ óïàêîâêàõ òà äëÿ çàìîðîæóâàííÿ.
— Ìàºìî ïàðòíåð³â ó Â³ííèö³,
íà ¿õíüîìó îáëàäíàíí³ çä³éñíþºòüñÿ çàìîðîæóâàííÿ ³ âàêóóìíà
óïàêîâêà, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü
Ãóäçîâñüêèé. — Ó òåõíîëîã³÷íîìó
ðåæèì³ î÷èùóºìî, ïîäð³áíþºìî
çóá÷èêè, äîñòàâëÿºìî äî ïàðòíåð³â, à âîíè äîâîäÿòü ïðîöåñ
äî çàâåðøåííÿ. Ó çàìîðîæåíîìó
âèãëÿä³ ñèðîâèíà ìîæå çáåð³ãàòèñÿ äî äâîõ ðîê³â. Ïëàíóºìî íàëàãîäèòè ñóø³ííÿ äëÿ ïîäàëüøî¿
ïåðåðîáêè íà ïîðîøîê.
Íèí³ ó ãîñïîäàðñòâ³ âåäóòü ïîøóê ñïîæèâà÷³â. Òèõ, ÿê³ ãîòîâ³

ності від одного до 20 літрів.
У вакуумних пакетах вага від
одного до 3,5 кг.
Адреса підприємства: місто Липовець, вулиця Героїв Майдану,
70-А.
Телефон керівника проекту: Гудзовський Василь Миколайович — 098–94–59–213
â³äìîâèòèñÿ â³ä êèòàéñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ³ ïåðåéòè íà â³ò÷èçíÿíó.
ßê ñòâåðäæóº ï³äïðèºìåöü, öå
ñêëàäíèé ïðîöåñ. Äî íîâîãî âèðîáíèöòâà çàçâè÷àé ñòàâëÿòüñÿ ç
íåäîâ³ðîþ.
— Íàøà îáëàñòü ìàº ïîòóæíó
õàð÷îâó ïðîìèñëîâ³ñòü, — ãîâîðèòü Ãóäçîâñüêèé. — Íåçâàæàþ÷è íà öå, ïîêè ùî ó Â³ííèö³
÷è îáëàñò³ æîäíå ï³äïðèºìñòâî
íå â³äãóêíóëîñÿ íà ïðîïîçèö³þ
ïðî ñï³âïðàöþ. Ïåðøèõ ïàðòíåð³â çíàéøëè çà ìåæàìè ðåã³îíó.
Ñï³âðîçìîâíèê íàãîëîøóº, ùî
ïðîäóêö³ÿ ìàº ñåðòèô³êàò ÿêîñò³.
Ïðîõîäèòü ïîäâ³éíèé êîíòðîëü.
Ñïåðøó äîñë³äæóþòü ñèðîâèíó,
à âæå ïîò³ì âèðîáëåíó ç íå¿ ïðîäóêö³þ. Ðîáëÿòü öå ó äåðæàâí³é
ñåðòèô³êîâàí³é ëàáîðàòîð³¿.
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ОНОВЛЕНЕ МЕНЮ ЧИ
ПРОСТО БЕЗ СОСИСОК?
Зміни  З першого січня 2021 року
в українських школах мало змінитися
меню для дітей: повинні зникнути снеки,
кава та газовані напої, а харчування —
стати більш різноманітним. Що змінилося
у вінницьких шкільних буфетах та
їдальнях, і як харчуються учні в карантин?
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

¯æà ó øêîë³ ìàº áóòè íå ò³ëüêè êîðèñíîþ, àëå é ñìà÷íîþ ³
ð³çíîìàí³òíîþ. Òîìó â Óêðà¿í³
ðîçãîðíóòî ðåôîðìó øê³ëüíîãî
õàð÷óâàííÿ. Íîâàö³é ìàº çàçíàòè
íå ò³ëüêè ñêëàä øê³ëüíîãî ìåíþ
òà ðåöåïòóðè ïðèãîòóâàííÿ, àëå
é ôîðìè îðãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ, ðåêîìåíäàö³¿ äî îáëàäíàííÿ
õàð÷îáëîê³â òà ðîáîòè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè. À òàêîæ ï³äõîäè
ó ôîðìóâàíí³ êóëüòóðè çäîðîâîãî
õàð÷óâàííÿ ó øêîëÿð³â. Òàê³ âèìîãè Íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè.
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî âëàäà
ïåðåãëÿíóëà âèìîãè äî õàð÷óâàííÿ â øêîëàõ òà âíåñëà êîðåêòèâè, ÿê³ âñòóïèëè â ä³þ ç
1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó. ²í³ö³àòîðîì
òàêèõ íîâîââåäåíü ñòàëà ïåðøà
ëåä³ êðà¿íè Îëåíà Çåëåíñüêà.
Ì³í³ñòðè ìàëè ïðîñë³äêóâàòè
çà âì³ñòîì ñîë³, öóêðó òà æèðó
â ïðîäóêòàõ, âðàõóâàòè ñó÷àñí³
òåíäåíö³¿ çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ
³ ðåêîìåíäàö³é ÂÎÎÇ, ÿê³ñíî
îíîâèòè øê³ëüíå ìåíþ òà âíåñòè äåÿê³ çàáîðîíè.
Òî ÷èì çàðàç õàð÷óþòüñÿ ó â³ííèöüêèõ øêîëàõ? Ùîá öå ä³çíàòèñÿ, ìè â³äâ³äàëè Â³ííèöüêó
çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó ¹ 27 ³
ïîäèâèëèñÿ, ÷èì ãîäóþòü ó÷í³â.
Àäì³í³ñòðàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ðîçïîâ³äàº, ùî ç 2021 ðîêó
ñîñèñêè, ñàðäåëüêè, êîâáàñè âèëó÷èëè ç ìåíþ.
— Îñîáëèâîñò³ íàøî¿ ¿äàëüí³
â òîìó, ùî ìè í³÷îãî íå ñìàæèìî
íà ñêîâîð³äêàõ, — êàæå çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèõîâíî¿ ðîáîòè ²ðèíà Ìèõàéëîâà. — Êîòëåòè,

â³äáèâí³, ôðèêàäåëüêè — âñå
ãîòóºòüñÿ â ïàðîêîíâåêòîìàòàõ.
Ñüîãîäí³ â ìåíþ äëÿ âèõîâàíö³â ãðóïè ïðîäîâæåíîãî äíÿ áóëî
êàðòîïëÿíå ïþðå, êîòëåòà, ³êðà
êàáà÷êîâà, õë³á, ñóï ñåëÿíñüêèé
òà ÷àé.
— Ç áþäæåòó ì³ñòà íà õàð÷óâàííÿ ó÷í³â 1–4-õ êëàñ³â
ïåðåäáà÷åíî ïî ñ³ì ãðèâåíü,
à íà ó÷í³â ï³ëüãîâîãî êîíòèíãåíòó ïî 10 àáî 13 ãðèâåíü, çàëåæíî â³ä â³êó äèòèíè, — êàæå
çàâ³äóâà÷êà ¿äàëüí³ Ãàëèíà Ñàâ³íà. — Áåçêîøòîâíî õàð÷óþòü-

Повністю оновити меню в карантин неможливо
У департаменті освіти Вінницької міської ради повідомили, що проект з осучаснення
шкільного меню через карантин по всій країні поставлено
на паузу.
— Через епідемію та інфляцію
важко впроваджувати будь-які
реформи, в тому числі шкільного харчування, — говорить
директор департаменту Оксана Яценко. — Шкідливі для
дитячого організму продукти

ми прибрали з меню, повністю
його оновити в карантин поки
не зможемо. Зараз, відповідно
до санітарних норм, аби перевірити роботу їдалень, комісіям
заборонили їздити з перевірками. Регламент чітко прописаний, при кожній школі працює
медсестра, яка веде журнали
контролю. За якість харчування
школярів під час карантину відповідальність несе винятково
адміністрація школи.

Віддають
«Музей Науки»
 Îñòàííÿ ñïðîáà çáåðåãòè
«Ìóçåé Íàóêè». Ïðî öå
ó Ôåéñáóê ïèøå ñòîð³íêà
«Ìóçåé Íàóêè».
«Ïðèéíÿëè ñêëàäíå ð³øåííÿ — áåçêîøòîâíî â³ääàòè
ìóçåé íîâîìó âëàñíèêó.
ßêùî òàêèé çíàéäåòüñÿ,
öå äîïîìîæå çàëèøèòè
ïðîåêò ó íàøîìó ì³ñò³ ³
çáåðåãòè ïîíàä 15 ðîáî÷èõ
ì³ñöü», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Ìóçåé íàðàç³ ì³ñòèòü ïîíàä 200 åêñïîíàò³â, ñïîðÿäæåííÿ äëÿ ñâÿòêóâàííÿ
äí³â íàðîäæåíü òà 1080 êâ.
ì â ñàìîìó öåíòð³ ì³ñòà.
Ó ïîâ³äîìëåíí³ äîäàþòü, ùî «âñå öå â³ääàºìî
áåçïëàòíî ëþäèí³, ÿêà
ñïðîìîæíà î÷îëèòè ìóçåé
íàóêè ó Â³ííèö³».
Çà äåòàëÿìè çâåðòàéòåñÿ
çà íîìåðîì: 093–363–4198.

Розбили бус
на площі

«Øê³äëèâ³ äëÿ
äèòÿ÷îãî îðãàí³çìó
ïðîäóêòè ìè ïðèáðàëè
ç ìåíþ, ïîâí³ñòþ éîãî
îíîâèòè â êàðàíòèí
ïîêè íå çìîæåìî»
ñÿ ä³òè-ñèðîòè, ä³òè, ïîçáàâëåí³
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè, ³ç
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, ç ÷èñëà
âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á,
ä³òè áàòüê³â ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é ó çîíàõ ÀÒÎ òà ÎÎÑ. Î÷³êóºìî íà îíîâëåíå ìåíþ, ÿêå
áóäå çàòâåðäæåíå â³äïîâ³äíèìè
äåðæàâíèìè îðãàíàìè.
Â êàðàíòèí ó øê³ëüí³é ¿äàëüí³
ââåäåíî îáìåæåííÿ: äèñòàíö³ÿ
ì³æ ñòîëàìè 1,5 ìåòðà, çà ñòîëîì
íå á³ëüøå ÷îòèðüîõ ä³òåé. Ó áóôåò³ áóëî÷êè ³ äåñåðòè â óïàêîâêàõ,
ñòîëîâ³ ïðèáîðè — â ñåðâåòêàõ.
Ïðàö³âíèêè ¿äàëüí³ ïðàöþþòü
â çàõèñíèõ ìàñêàõ ³ ðóêàâè÷êàõ
çà ñêëÿíèìè ïåðåãîðîäêàìè. Íà-

КОРОТКО

Учні нині не чергують в їдальнях. Накривають і прибирають
зі столів працівники харчоблоку в захисних масках і рукавичках
â³òü ïðè çì³øàíîìó íàâ÷àíí³ ä³òè
õàð÷óþòüñÿ ïîâíîö³ííî.
— ¯äàëüíÿ, ÿê ³ øêîëà â ö³ëîìó, çàáåçïå÷åíà äåç³íô³êóþ÷èìè
òà ìèþ÷èìè çàñîáàìè, ïàïåðîâèìè ðóøíèêàìè, — ãîâîðèòü
äèðåêòîð øêîëè ¹ 27 Îëåêñ³é
Òåðíîâîé. — Ì³ñüêèé áþäæåò
âèä³ëÿº êîøòè íà òàê³ ïîòðåáè,
öèì ìè çàáåçïå÷åí³ ïîâí³ñòþ.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ñë³äêóº çà ã³ã³ºí³÷íèì ñòàíîì ¿äàëüí³, ùîäåííîþ
äåç³íôåêö³ºþ, ìåäñåñòðà øêîëè
ùîäåííî ïåðåâ³ðÿº ÿê³ñòü ïðîäóêò³â, áåçïå÷í³ñòü óìîâ äëÿ ¿õ
çáåð³ãàííÿ òîùî. Ó÷í³ íå ÷åðãóþòü â ¿äàëüíÿõ, íàêðèâàþòü ³
ïðèáèðàþòü ç³ ñòîë³â ïðàö³âíèêè
õàð÷îáëîêó â çàõèñíèõ ìàñêàõ ³
ðóêàâè÷êàõ.

 Ó ï'ÿòíèöþ, 12 ëþòîãî,
âíî÷³ â öåíòð³ ì³ñòà ðîçáèëè «àðòèí³âñüêèé» áóñ,
äå ïðîäàâàëè êàâó. Ðîçáèâøè â³êíî, âàíäàëè âèêðàëè
îáëàäíàííÿ.
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿
Â³òàë³ÿ Êóð÷èêà, çà çàïèñàìè ç êàìåð â³äåîíàãëÿäó,
ïðîòÿãîì äíÿ âñòàíîâèëè
ëþäåé, ïðè÷åòíèõ äî çëî÷èíó.
— Íèìè âèÿâèëèñü äâîº
18-ð³÷íèõ æèòåë³â ñåëèùà Áðà¿ë³â, ÿê³ ïðè¿õàëè
âëàøòóâàòèñü íà ðîáîòó, òà
¿õí³é òîâàðèø, 21-ð³÷íèé
â³ííè÷àíèí, — ðîçïîâ³äàº
Êóð÷èê.
Випуск №4 (1157)
Популярні оригінальні двоходові задачі-мініатюри.
Задача №2620-2623
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

Що заборонено продавати у школах
Перелік харчових продуктів,
які забороняється продавати
у шкільних буфетах:
 технологічно оброблені м'ясні
та рибні страви (зокрема ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати);
 чипси, сухарики, снеки;
 каву, солодкі газовані напої,
енергетичні напої та будь-які інші
напої з вмістом доданих цукрів.
Відповідно, в шкільних їдальнях
і буфетах прибрали шкідливий

фастфуд. Натомість рекомендували оновити меню за рахунок
злакових, овочів, фруктів та ягід,
молочних продуктів. Обіцяли,
що «радянське» шкільне меню
в минулому, школярі вживатимуть смачні та корисні страви,
приправлені спеціями, рецептуру яких розробив знаний український шеф та ресторатор Євген
Клопотенко. Поки вражаючих
змін в шкільному меню не відбулося.

Мат за два ходи
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №6 (1527) від 10 лютого 2021 року
Задача №2616
I. 1. Kpc8! T:a7 2. Tc7 Ta8x; II. 1. Kpb8! T:c6 2. Kpa8 Tc8x — правильні мати
Задача №2617
I. 1. Tf7! gh7: 2. Kpf8 h8Фx; II. 1. Kph8! Kph6 2. Cg8 g7x — правильні мати
Задача №2618
I. 1. Ф:c4+! T:c4 2. Kpa1 Tc1+ — ідеальний мат;
II. 1. Фd2! Ta4 2. Kpc1 Ta1x — правильний мат
Задача №2619
I. 1. Kpe2! Te4+ 2. Kpf1 Te1x; II. 1. Kpe3! Kpg2 2. Ce2 Cf2x.
М. Пархоменко
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ДЕ ДЕШЕВШЕ? ПОРІВНЯЛИ
ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ У ТАКСІ
Рейтинг  У Вінниці є чимало служб
таксі та, ймовірно, кожен час від часу
користується їхніми послугами. Ми
порівняли вінницькі служби таксі, щоб
дізнатися, якою службою користуватися
найзручніше та найдешевше
НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132

Ó Â³ííèö³ º äåñÿòêè ñëóæá
òàêñ³, ìè æ âèîêðåìèëè ó íàø
ñïèñîê äåñÿòü ç íèõ ³ ïîð³âíÿºìî ö³íè òà ïîñëóãè, ÿê³ âîíè
íàäàþòü. Äëÿ ñåáå ìè ñêëàëè
óìîâíèé ìàðøðóò: Áóäèíîê îô³öåð³â — ðèíîê «Óðîæàé». Íà òàêèé ìàðøðóò ³ áóäåìî ä³çíàâàòèñÿ
âàðò³ñòü. Çâ³ñíî, ùî ó ÷àñ ï³ê ÷è
êîëè íà âóëèöÿõ ì³ñòà çàòîðè,
âàðò³ñòü áóäå â³äð³çíÿòèñÿ.
Òàêîæ ä³çíàºìîñÿ, ùî ïðîïîíóþòü ñâî¿ì êë³ºíòàì ñëóæáè
òàêñ³.
АВЕНЮ 555–666
Òàðèôè ó ö³é ñëóæá³ òàêñ³
ð³çíÿòüñÿ çàëåæíî â³ä êëàñó ìàøèíè, ÿêó âè õî÷åòå. Ïðî¿õàòèñÿ íà ñåäàí³ áóäå íàéäåøåâøå.
ª òàêîæ «Ñòàíäàðò» òàðèô, â³í
òð³øêè äîðîæ÷èé.
Ó òàêñ³ º âëàñíèé äîäàòîê.
Ó íüîìó, âêàçàâøè íîìåð òåëåôîíó, âè ìîæåòå çàìîâèòè àâòî
îíëàéí. Çðó÷íî, ùî äîäàòîê
ïîêàçóº âàðò³ñòü íà âñ³ ïîñëóãè.
Çîêðåìà, ó ö³é ñëóæá³ òàêñ³ º:
âàíòàæí³ ìàøèíè, àâòî òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè, àâòî ç ïðîâîäàìè,
ì³í³âåíè. Êð³ì òîãî, ïîñëóãè äîñòàâêè òà ïåðåäà÷³.
Âêàçàâøè íàø ìàðøðóò: Áóäèíîê îô³öåð³â — «Óðîæàé»,
äîäàòîê ïîêàçóº, ó ñê³ëüêè öå
íàì îá³éäåòüñÿ. Åêîíîì-òàðèô —
56 ãðèâåíü, óí³âåðñàë — 73, à ì³í³âåí — 87 ãðèâåíü.
Äèñïåò÷åð ö³º¿ ñëóæáè òàêñ³
ïîÿñíèâ, ùî ì³í³ìàëüíîãî òàðèôó íàðàç³ ó íèõ íåìàº, âîíè ìîæóòü ñêàçàòè ïðèáëèçíó âàðò³ñòü
â³ä òî÷êè À â òî÷êó Á. Òîæ, ìè
ñêàçàëè íàø óìîâíèé ìàðøðóò ³
îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü, çà ñëîâàìè
äèñïåò÷åðà, 54 ãðèâí³.
Êîíòàêòè: (0432) 555 40 0;
(0432) 555 66 6; (063) 262 66 55.
НОВЕ ТАКСІ
Äîäàòîê ó ö³º¿ ñëóæáè òàêñ³ òåæ
º, ùîïðàâäà, ïðàöþº â³í ïîâ³ëüíî. Ç ïëþñ³â: íà êàðò³ ïîêàçàíî,
ÿê ðóõàþòüñÿ àâòî â ðåàëüíîìó
÷àñ³.
Ó ñëóæáè òàêñ³ º òàðèôè: ñòàíäàðò, ì³í³ìàëüíèé òàðèô ÿêîãî
â³ä 39 ãðèâåíü; óí³âåðñàë — â³ä
55 ãðèâåíü; ì³í³âåí — â³ä 65 ãðèâåíü. ª òàêîæ àâòî òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè — ïðî¿çä â³ä 90 ãðèâåíü.

ª ïîñëóãè äðàéâåðà, ÿêà êîøòóº
â³ä 117 ãðèâåíü òà áóêñèðîâêè —
80 ãðèâåíü.
Âàðò³ñòü ïðî¿çäó çà íàøèì
ìàðøðóòîì — 54 ãðèâí³ (ñòàíäàðò), 73 ãðèâí³ (óí³âåðñàë) òà
83 ãðèâí³ (ì³í³âåí).
Ìè óòî÷íèëè, ñê³ëüêè áóäå
êîøòóâàòè ïðî¿çä çà íàøèì
ìàðøðóòîì ùå ó äèñïåò÷åðêè.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü 60 ãðèâåíü.
Êîíòàêòè: (0432) 555–077.
БЛІЦ-ТАКСІ
ßê ÷èòàºìî íà îô³ö³éí³é ôáñòîð³íö³ ñëóæáè, ó íèõ º äîäàòîê
Misto Taxi.
Ó íüîìó òåæ º ìîæëèâ³ñòü
îáðàòè ìîäåëü àâòî ³ç çàïðîïîíîâàíèõ ó äîäàòêó. Òàêîæ º
ïîñëóãè: ïîïåðåäíüîãî çàìîâëåííÿ íà âñòàíîâëåíèé ÷àñ,
áåçïå÷íèé ñóïðîâ³ä øêîëÿðà
äî øêîëè, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ
äî 3,5 òîííè. À òàêîæ òåõí³÷íà
äîïîìîãà äëÿ àâòî.
Âêàçàâøè ó äîäàòêó íàø
ìàðøðóò, ìè ìîæåìî ïîäèâèòèñÿ âàðò³ñòü âñ³õ òàðèô³â òà äîäàòêîâèõ ïîñëóã. Òàê, äî¿õàòè ç
Áóäèíêó îô³öåð³â äî «Óðîæàþ»
â åêîíîì-êëàñ³ áóäå êîøòóâàòè
îð³ºíòîâíî 44 ãðèâí³. Ó ñòàíäàðò³ — 46 ãðèâåíü, à ó êîìôîðò³ —
58 ãðèâåíü. Ì³í³âåí íà ø³ñòü
îñ³á — 73 ãðèâí³.
Çà ïîïåðåäíº çàìîâëåííÿ äîâåäåòüñÿ äîïëàòèòè 25 ãðèâåíü,
à çà ïåðåâåçåííÿ òâàðèí —
15 ãðèâåíü.
Ó ö³é ñëóæá³ òàêñ³ òàêîæ º
ïîñëóãè: âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü, àâòî VIP-êëàñó, ì³í³âåíè
äî 20 îñ³á.
Êîíòàêòè: 559; 0432 555 444.
ЄВРО-ТАКСІ
Ó ö³º¿ ñëóæáè òàêñ³ òåæ º àâòî
ð³çíèõ êëàñ³â, ³ òåæ º äîäàòîê.
Ïðî ÿêèé ä³çíàºìîñÿ ç îô³ö³éíîãî ñàéòó ñëóæáè. Ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿ ó âñ³õ äîäàòêàõ îð³ºíòîâíî
îäíàêîâèé: ïîòð³áíî ëèøå âêàçàòè íîìåð òåëåôîíó.
Ùîäî òàðèô³â, òî ¿õ º ê³ëüêà:
ñòàíäàðò, êîìôîðò, åêîíîì, ñóïåð-åêîíîì, ì³í³âåí, óí³âåðñàë.
Äîäàòêîâ³ ïîñëóãè òåæ º. Çà ñóïðîâ³ä ä³òåé äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè
24 ãðèâí³, çà àâòîêð³ñëî 18 ãðèâåíü, à çà ïåðåâåçåííÿ òâàðèí
24 ãðèâí³.

Òîæ, âêàçàâøè íàø ìàðøðóò,
ä³çíàºìîñÿ âàðò³ñòü. Ñóïåðåêîíîì êîøòóº â³ä 33 ãðèâåíü,
åêîíîì — 39, ñòàíäàðò — 42,
êîìôîðò — 54, à ì³í³âåí — â³ä
69 ãðèâåíü.
Êîíòàêòè: (0432) 555 888
LOVE ТАКСІ
Ó ö³é ñëóæá³ òàêñ³, ÿê ³ ó ³íøèõ
º ìîæëèâ³ñòü ïîïåðåäíüîãî çàìîâëåííÿ; âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ; ïåðåâåçåííÿ 5–8 ïàñàæèð³â
ì³í³âåíàìè; ïîñëóãà «Äðàéâ» òà
ïåðåâåçåííÿ äîìàøí³õ òâàðèí.
Ó ñëóæáè òàêñ³ òåæ º äîäàòîê.
Ó íüîìó â³äñë³äêîâóâàòè àâòî
îíëàéí íå ìîæíà, ïðîòå ðîçðàõóâàòè âàðò³ñòü ìîæëèâî. Âêàçóºìî
íàø ìàðøðóò ³ ä³çíàºìîñÿ îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü. Ñòàíäàðò êîøòóº
43 ãðèâí³, óí³âåðñàë — 57, à ì³í³âåí — 66. Ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü
ìàøèíè êëàñó ñòàíäàðò — 35 ãðèâåíü, äàë³ ñ³ì ãðèâåíü/ê³ëîìåòð.
Êîíòàêòè: (0432)555–555;
(067)999–08–08
ЕКО-ТАКСІ
Âèð³çíÿºòüñÿ öÿ ñëóæáà òèì,
ùî âñ³ àâò³âêè, ÿê³ º â àâòîïàðêó ñëóæáè, — åêî-àâòî. Çîêðåìà,

Ó äîäàòêàõ òà íà
ñàéòàõ ñåðâ³ñ³â
âèêëèêó àâòî ìîæíà
ä³çíàòèñÿ ô³êñîâàíó
âàðò³ñòü ïî¿çäêè,
à íå îð³ºíòîâíó
Nissan Leaf. Òàðèô³â ó ö³é ñëóæá³ òàêñ³ ëèøå äâà: ïî ì³ñòó òà
«Äðàéâåð» (ÿêùî âè âèïèëè
àëêîãîëþ ³ íå ìîæåòå êåðóâàòè
àâò³âêîþ).
ª ìîæëèâ³ñòü äîñòàâêè, ÿêà
êîøòóº 25 ãðèâåíü. À çà äèòÿ÷å êð³ñëî äîâåäåòüñÿ äîïëàòèòè
10 ãðèâåíü. Òîæ, âêàçàâøè íàø
ìàðøðóò, äîäàòîê ðîçðàõóâàâ îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü ïî¿çäêè. Äî¿õàòè
ç Áóäèíêó îô³öåð³â äî «Óðîæàþ»
íàì îá³éäåòüñÿ ó 57 ãðèâåíü.
Êîíòàêòè: 7737
ТАКСІ «ЛИМОН»
Çàìîâëåííÿ ó ö³é ñëóæá³ òàêñ³
ïðèéìàþòüñÿ ö³ëîäîáîâî, à âñ³
âîä³¿ ï³äïðèºìñòâà ïðàöþþòü
íà âëàñíèõ àâòîìîá³ëÿõ. Ñàéò
ö³º¿ ñëóæáè òàêñ³ íå ïðàöþº,
à äîäàòîê ìîæëèâî âñòàíîâèòè
ëèøå íà Android.
ßê ðîçïîâ³ëà íàì äèñïåò÷åðêà, ì³í³ìàëüíèé òàðèô ó íèõ —
15 ãðèâåíü çà ïîñàäêó, äàë³ —
9,67 çà ê³ëîìåòð ïî ì³ñòó.
Ðîçðàõóâàòè, ñê³ëüêè áóäå êîøòóâàòè äîðîãà ç Áóäèíêó îô³öåð³â äî “Óðîæàþ” íàâ³òü ïðèáëèçíî äèñïåò÷åðêà íàì íå çìîãëà.
Òîæ, ðàõóºìî ñàì³ çà òàðèôîì:

ЦІНА ПОЇЗДКИ
ЗА ОДНИМ МАРШРУТОМ

РИНОК
«УРОЖАЙ»

БУДИНОК
ОФІЦЕРІВ

Вартість згідно зі стандартним тарифом

Авеню 555–666

54 грн

Нове таксі

55 грн

Еко-таксі

57 грн

Таксі «Лимон»
LOVE таксі
Євро-таксі
Бліц-таксі

54 грн
43 грн
42 грн
46 грн

Uklon

56 грн

Bolt

56 грн

Uber
Sprut
15 ãðèâåíü çà ïîñàäêó ³ äîäàºìî
÷îòèðè ê³ëîìåòðè äîðîãè. Âèõîäèòü 54 ãðèâí³.
Êîíòàêòè: (0432) 555–900
СЕРВІСИ ВИКЛИКУ АВТО
Ñåðâ³ñè âèêëèêó àâòî â³äð³çíÿþòüñÿ íàñàìïåðåä òèì, ùî
ó ¿õí³õ äîäàòêàõ ÷è íà ñàéòàõ
ìîæíà ä³çíàòèñÿ ô³êñîâàíó âàðò³ñòü ïî¿çäêè, à íå îð³ºíòîâíó.
Ìîæíà âêàçóâàòè é âëàñíó áàæàíó ö³íó. Ó Â³ííèö³ ¿õ ïðàöþº
ê³ëüêà, ðîçãëÿíåìî, ó ñê³ëüêè
îá³éäåòüñÿ íàøà ïî¿çäêà, ÿêùî
çàìîâëÿòè ¿¿ ÷åðåç ö³ ñåðâ³ñè.
Çâ³ñíî, âàðò³ñòü â³äð³çíÿºòüñÿ
ó ãîäèíè-ï³ê, ÷àñ íåãîäè ÷è
çàòîð³â â ì³ñò³. Ìè æ øóêàºìî
àâò³âêó â áóäí³é äåíü, îá³ä.
UKLON
Ó äîäàòêó ìè áà÷èìî, ùî º
ê³ëüêà òàðèô³â: ëàéò, AntiCOVID
óí³âåðñàë òà ñòàíäàðò.
Ùîá äî¿õàòè â³ä Áóäèíêó
îô³öåð³â äî «Óðîæàþ» íåäîðîãî, ïîòð³áíî îáèðàòè âàð³àíò
«ëàéò», â³í êîøòóº 50 ãðèâåíü.
AntiCOVID — öå àâòî, ÿê³ îñíàùåí³ çàõèñíîþ ïë³âêîþ ì³æ âî-

57 грн
42 грн
ä³ºì ³ ïàñàæèðîì, òåæ îá³éäåòüñÿ
ó òàêó æ ö³íó. À ñòàíäàðò êîøòóº
56 ãðèâåíü.
Ì³êðîàâòîáóñ, íàïðèêëàä, îá³éäåòüñÿ çà íàøèì ìàðøðóòîì
ó 95 ãðèâåíü. À ïîñëóãà «Äðàéâåð» ó 172 ãðèâí³.
BOLT
Ìàøèíó êîìôîðò öåé ñåðâ³ñ
íàì ïðîïîíóº çà 69 ãðèâåíü,
à ñòàíäàðò — çà 56 ãðèâåíü. Àâò³âêè ó öüîìó äîäàòêó òåæ ìîæíà
â³äñë³äêîâóâàòè â îíëàéí-ðåæèì³. À êë³ºíòè êîìïàí³¿ ìîæóòü
îïëàòèòè ïîñëóãè âîä³ÿ íå ò³ëüêè
ãîò³âêîþ, àëå ³ êàðòîþ áóäü-ÿêîãî
óêðà¿íñüêîãî áàíêó.
UBER
ßê ÷èòàºìî ó äîäàòêó, ì³í³ìàëüíèé òàðèô — 30 ãðèâåíü,
äàë³ — 5,20 çà ê³ëîìåòð. Íàø
ìàðøðóò îá³éäåòüñÿ ó 57 ãðèâåíü
çà çâè÷àéíèì òàðèôîì. ßêùî æ
ìè õî÷åìî ¿õàòè ó á³ëüø êîìôîðòí³é ìàøèí³, òî äîâåäåòüñÿ
çàïëàòèòè 67 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíèé òàðèô êîìôîðò-êëàñó — 54 ãðèâí³. ª ìîæëèâ³ñòü
çàïëàíóâàòè ïî¿çäêó.
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ВІННИЦЬКОМУ ТРОЛЕЙБУСУ — 57!
ЧОМУ ЙОГО ЗАПУСК БУВ ТАЄМНИМ?
Цікава історія  Тролейбус, якого в нас
не мало бути, проїздив у місті останні
півсторіччя. Порівнюючи з 1964 роком,
коли був старт тролейбусного руху,
маршрутна мережа зросла у 19 разів,
а кількість електромашин у 29 разів.
Якими були перші роки та яким буде
майбутнє синього тролейбуса?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Öüîãî òèæíÿ,
18 ëþòîãî, â³ííèöüêèé òðîëåéáóñ â³äçíà÷àº ñâîþ 57 ð³÷íèöþ.
Ó ð³çíèé ÷àñ âóëèöÿìè ì³ñòà
¿çäèëè îêðóãëåí³ òðîëåéáóñè,
«ðîãàò³» ÷åðâîíîãî êîëüîðó,
åëåêòðîìàøèíè-«ãàðìîøêè»,
ÿê³ çáèðàëè íà ðàêåòíîìó çàâîä³.
² ïîêè ³íø³ ì³ñòà âèð³çàëè êîë³¿, ó Â³ííèö³ ïðîäîâæèâ ä³ÿòè
³ «çàñòàð³ëèé» òðàìâàé, ³ «ïðîãðåñèâíèé» òðîëåéáóñ. Ç ÷îãî âñå
ïî÷èíàëîñÿ ³ ÿêèì áóäóòü íàñòóïí³ ðîêè öüîãî åëåêòðîòðàíñïîðòó?
Öåé ìàòåð³àë áóâ âïåðøå
îïóáë³êîâàíèé ó 2019 ðîö³. Àëå,
âðàõîâóþ÷è íîâ³ çì³íè ó «æèòò³» òðîëåéáóñà, ìè éîãî îíîâèëè
âæå ôàêòàìè ç íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿
â³ííèöüêîãî òðîëåéáóñà.
ПЕРШІ РОКИ
Ó 50-õ ðîêàõ â êîëèøíüîìó
ÑÐÑÐ òðîëåéáóñ ââàæàâñÿ ïðîãðåñèâíèì òðàíñïîðòîì, ÿêèé
çàïóñêàëè íàâ³òü òàì, äå âæå º
òðàìâàé ³ àâòîáóñ. Àëå ó Â³ííèö³ éîãî íå ìàëî áóòè: ïàðò³éíå
êåð³âíèöòâî ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè

íå äàâàëî äîçâîëó. Ìîâëÿâ, âàì ³
òðàìâàÿ äîñòàòíüî. Òîìó ðîáèëè
òðîëåéáóñ ó íàøîìó ì³ñò³ «íàï³âòàºìíî».
— Òðîëåéáóñ áóâ ïîòð³áåí, ùîá
çâ’ÿçàòè ïðîìèñëîâ³ çîíè ç öåíòðîì. Áî ïðîêëàäêà òðàìâàéíèõ
êîë³é — öå äîðîãî, àâòîáóñ³â ³
òàê íå âèñòà÷àëî, — ðîçïîâ³äàâ
åêñêóðñîâîä Ìóçåþ òðàíñïîðòó
Îëåã Ìàòþõîâ. — Íàä ïðîåêòîì
ìåðåæ³ ì³ñüêà âëàäà ³ òðàìâàéíå
óïðàâë³ííÿ ïðàöþâàëè ïðîòÿãîì
1963 ðîêó. Îñê³ëüêè äîçâîëó â³ä
ïàðò³¿ íà öå íå ìàëè, òî ïðîêëàäàëè ìåðåæó äëÿ òðîëåéáóñ³â ï³ä
âèãëÿäîì ïîêðàùåííÿ îñâ³òëåííÿ
íà âóëèö³ Îñòðîâñüêîãî.
Öÿ ðîáîòà ïîòðåáóâàëà â³äïîâ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿, òîìó â³ííèöüê³ òðàìâàéíèêè ïåðåíàâ÷àëèñü
ó Æèòîìèð³, äå âæå ¿çäèëè òðîëåéáóñè.
Ï³ä ê³íåöü 1963 ðîêó, 30 ãðóäíÿ, ðóøèâ ïåðøèé òðîëåéáóñ
çà ìàðøðóòîì â³ä ïëîù³ Æîâòíåâî¿ (íèí³ — Ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ)
äî âóëèö³ Êàðëà Ìàðêñà (íèí³ —
Ìàêñèìà Øèìêà). Óñüîãî áóëî
ï’ÿòü çóïèíîê. Ïåðø³ åëåêòðîìàøèíè ïðè¿õàëè äî íàñ âæèâàíèìè: òðè øòóêè ÌÒÁ-82 Ä ç
Êèøèíåâà ³ îäíà ßÒÁ-4 ç Îäåñè.
Àëå îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ â³ä-

Куди зникли космічні «гармошки»
А от з тролейбусами-«гармошками»
у Вінниці не склалося. Дніпровське
підприємство «Південний машинобудівний завод», який спеціалізується на виробництві космічних
ракет, почав робити власні тролейбуси. І наше місто замовило три
одиниці їхнього першого тролейбуса, який мав четверо дверей та повну пасажиромісткість 170 людей.
— Ці машини приїхали до нас
в 1993 році, частіше їздили
за маршрутом № 5 «Вишенька — Залізничний вокзал». Прослугували тільки десять років, —
розказав екскурсовод Музею
транспорту Олег Матюхов.
Транспортникам не вдалося їх
відновити через складну конструкцію та дороговартісні запчастини.
— Деякі деталі взагалі з ракетно-

космічної галузі. Їх неможливо
було дістати на ринку. При тому,
що дніпровський завод запчастини на той час не робив, — казав
начальник депо Олександр Любивий. — До того ж, тролейбусу«гармошці» на вінницьких, вузьких дорогах важко їздити. Коли
такий тролейбус повертав з Соборної на Театральну, то на час
цього маневру жодна інша машина не змогла виїхати. І навіщо такий мати, якщо він може
їздити тільки по одному-двох
маршрутах?
Тому тролейбуси списали
у 2003 році. А на заміну їм
у наступні десять років закупили 5 ЛАЗів та 40 «Богданів», які
разом зі 120 ЗіУ-9 досі забезпечують тролейбусне сполучення
у місті.

áóëîñÿ ÷åðåç ï³âòîðà ì³ñÿö³ —
18 ëþòîãî 1964 ðîêó.
— Ïàðò³éí³ ÷èíîâíèêè âèìóøåíî âèçíàëè, ùî ó Â³ííèö³ ä³º
òðîëåéáóñ. Áî íå âèð³çàòè æ âæå
çðîáëåíó ë³í³þ? Òîìó ó ì³ñò³ çàëèøèâñÿ ³ òðàìâàé, ³ òðîëåéáóñ,
ÿêèé ç’ºäíàâ öåíòð ç ïðîìèñëîâèìè çîíàìè, — ñêàçàâ Îëåã
Ìàòþõîâ.
ЗВ’ЯЗАВ УСЕ МІСТО
Çà ñâî¿ 57 ðîê³â íà âóëèöÿõ
ì³ñòà çì³íèëîñÿ 12 (!) ïîêîë³íü òðîëåéáóñ³â. Äî âæèâàíîãî
åëåêòðîòðàíñïîðòó ç Êèøèíåâà
³ Îäåñè ïðèâåçëè ï’ÿòü ìàøèí
«Êè¿â-5» òà äâ³ ìàøèíè «Êè¿â-2»
ó 1964 ðîö³. À ÷åðåç ð³ê — ùå
21 ìàøèíó «Ç³Ó-5».
Ó ê³íö³ 1965 ðîêó òðîëåéáóñíèêàì çáóäóâàëè äåïî íà âóëèö³ Îñòðîâñüêîãî (íèí³ — Áðàöëàâñüêà),
áî ðàí³øå âîíè ðåìîíòóâàëè ìàøèíè íà ê³íöåâ³é çóïèíö³ íà âóëèö³ Êàðëà Ìàðêñà (íèí³ — Øèìêà)
÷è íà áàç³ òðàìâàéíîãî äåïî.

«Ãàðìîøêè» ó Â³ííèö³
íå ïðèæèëèñÿ. Äåÿê³
çàï÷àñòèíè äî íèõ
áóëè ç êîñì³÷íèõ
ðàêåò. ¯õ íåìîæëèâî
áóëî í³äå ä³ñòàòè
Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â äëÿ òðîëåéáóñ³â â³äêðèëè ÷îòèðè ìàðøðóòè, ùî çâ’ÿçàëè ÃÏÇ, Òÿæèë³â,
«Óðîæàé», Öåíòð ì³ñòà òà çàë³çíè÷íèé âîêçàë. Ç ðîçáóäîâîþ
íîâîãî ì³êðîðàéîíó â 1970-õ
ìàðøðóòè ïðîäîâæóþòü ³ íà Âèøåíüêó.
Ê³ëüê³ñòü ìàøèí çðîñòàº ç
÷îòèðüîõ äî 68 òðîëåéáóñ³â
ó 1969 ðîö³. Íàéïîøèðåí³øîþ
ìîäåëëþ òîãî ÷àñó ñòàâ Ç³Ó-5:
äâîäâåðíèé, êîìôîðòàáåëüíèé
íà ò³ ÷àñè åëåêòðîòðàíñïîðò, äå
áóëî 35 ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ.
ЕПОХА ЗІУ-9
Ó 70-ò³ çáóäóâàëè íîâå òðîëåéáóñíå äåïî íà Ïåðøîòðàâíåâ³é (íèí³ — Ìàã³ñòðàòñüêà) òà
äëÿ Â³ííèö³ ñòàëè çàêóïîâóâàòè
Ç³Ó-9, ÿê³ äîñ³ º äîì³íóþ÷èì òèïîì òðîëåéáóñà â íàøîìó ì³ñò³:
òàêèõ ó íàñ º 120, ïðè òîìó, ùî
çàãàëîì òðîëåéáóñ³â ó Â³ííèö³
165. Äåÿêèì ç íèõ âèïîâíèëîñÿ
âæå 30 ðîê³â. Àëå ìàøèíè áåðåæóòü òà ðåãóëÿðíî ðåìîíòóþòü.
— Êîæåí òèæäåíü òðîëåéáóñè
ïðîõîäÿòü ðåâ³ç³éíèé ðåìîíò, äå
ïåðåäèâëÿþòüñÿ óñ³ âóçëè, îáëàäíàííÿ, êóçîâ. ×åðåç êîæí³
80 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â ïðîá³ãó —
ñåðåäí³é ðåìîíò, ï³ä ÷àñ ÿêîãî
ì³íÿºìî îáëàäíàííÿ òà ëèñòè
êóçîâà. À ÷åðåç êîæí³ 260 òèñÿ÷
ê³ëîìåòð³â — êàï³òàëüíî-â³äíîâ-

До річниці випустять на вулиці ретро-тролейбус.
ЗіУ-5 був основою рухомого складу ТТУ в 1960-х роках

Вулицями Вінниці проїде ретро-тролейбус
До річниці вінницького тролейбуса 18 лютого транспортники
випустять на маршрут ретротранспорт — червоний ЗіУ-5,
який експлуатувався у Вінниці
з середини 1960-х по 1980-ті.
У «Вінницькій транспортній компанії» розповіли орієнтовний
графік руху ретро-тролейбуса:
 з 10.00 починає їхати за маршрутом Водоканал — Лугова;
 з 11.00 їде за маршрутом Лугова — Вишенька
 з 12.00 прямує з Вишеньки
ëþâàëüíèé ðåìîíò. Ï³ñëÿ íüîãî
òðîëåéáóñ ìàéæå íîâèé, — êàçàâ
íà÷àëüíèê òðîëåéáóñíîãî äåïî
Îëåêñàíäð Ëþáèâèé.
Á³ëüø³ñòü çàï÷àñòèí âèãîòîâëÿþòü íà áàç³ òðîëåéáóñíîãî äåïî.
Ùîì³ñÿöÿ, çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà äåïî, âîíè ðåìîíòóþòü
íå ìåíøå ÷îòèðüîõ òðîëåéáóñ³â.
À ç 2012 ïî 2016 ðîêè âèêîíàëè
120 êàï³òàëüíî-â³äíîâëþâàëüíèõ
ðåìîíò³â.
БУДУЮТЬ СВОЇ ТРОЛЕЙБУСИ
Óò³ì, ðàíî ÷è ï³çíî, àëå ä³þ÷èé
ïàðê òðîëåéáóñ³â äîâåäåòüñÿ çàì³íèòè. Òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ
íàðàç³ ïðàöþº íàä ñêëàäàííÿì
âëàñíèõ òðîëåéáóñ³â — VinLine.
¯õíÿ îô³ö³éíà íàçâà PTS-12. Â³ííèöüê³ òðàíñïîðòíèêè çáèðàþòü
¿õ íà áàç³ òðîëåéáóñíîãî äåïî,
çàêóïîâóþòü ïî çàï÷àñòèíàõ —
êóçîâ òà õîäîâà â³ä á³ëîðóñüêîãî
ÌÀÇ, äâèãóí â³ä êîìïàí³¿ ç Áðîâàð³â «Ïîë³òåõíîñåðâ³ñ», ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà — â³ííèöüêà
ðîçðîáêà. Òàê âèõîäèòü äåøåâøå,

до Залізничного вокзалу;
 з 12.40 їде в останній рейс з
Залізничного вокзалу до тролейбусного депо.
Транспортники попереджають
про можливі відхилення від
цього графіка на 10–15 хвилин.
Як і інший транспорт, ретро-тролейбус буде ставати на зупинках.
Пасажири мають бути в захисних
масках.
У ЗіУ-5 ви зможете почути розповідь екскурсовода про історію
вінницького тролейбуса.
í³æ êóïóâàòè íîâèé òðîëåéáóñ:
âàðò³ñòü îäíîãî VinLine áëèçüêî
6 ì³ëüéîí³â 800 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
òîä³ ÿê íîâèé ç çàâîäó êîøòóº
ïîíàä 7,5 ì³ëüéîíà.
— Òðîëåéáóñ, ÿêèé ìè çáèðàºìî ñâî¿ìè ñèëàìè, äîçâîëÿº
óòðèìóâàòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ íîðìàëüíèé ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ äëÿ
ñïåö³àë³ñò³â. Áî çàðïëàòà òèõ ëþäåé, ÿê³ ïðàöþþòü íàä çá³ðêîþ
òðîëåéáóñ³â, á³ëüøà, — ãîâîðèâ
ðàí³øå ãåíäèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî
Ëóöåíêî.
Íàðàç³ ì³ñòîì ¿çäèòü ø³ñòü
«ðîãàòèõ», ç³áðàíèõ ó Â³ííèö³:
÷îòèðè ñêëàëè ó 2019 ðîö³, à äâ³
ìàøèíè — òîð³ê. Íà 2021 ð³ê
çàêëàëè ó ïëàí âèãîòîâëåííÿ
10 â³ííèöüêèõ òðîëåéáóñ³â. Óñ³
âîíè, çà ñëîâàìè Ìèõàéëà Ëóöåíêà, áóäóòü ç àâòîíîìíèì õîäîì:
çìîæóòü ïðî¿æäæàòè äî 20 ê³ëîìåòð³â íà âëàñí³é çàðÿäö³ àêóìóëÿòîð³â. Òàêèì ÷èíîì, «ðîãàòèé» ç’ÿâèòüñÿ ³ â òèõ ðàéîíàõ, äå
íåìàº êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³.

RIA, Ñåðåäà,
17 ëþòîãî 2021
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простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Ура! Опублікована моя наукова стаття в журналі
«Габітус», який включено до переліку наукових
фахових видань України категорії «Б». Нарешті
тримаю збірник в руках.

Понад 230 заяв до суду та 87 тисяч попереджень
отримали боржники за розподіл газу на Вінниччині
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Íà 1 ëþòîãî ïîòî÷íîãî ðîêó
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» äî ñóäó ïîäàíî ïîíàä
230 çàÿâ ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³
çà ðîçïîä³ë ãàçó. Äîñóäîâ³ ïîïåðåäæåííÿ îòðèìàëè ìàéæå 87 òèñÿ÷ áîðæíèê³â.
Êîìïàí³ÿ âèìóøåíà âäàâàòèñÿ äî êðàéí³õ
çàõîä³â, àäæå çàáîðãîâàí³ñòü ñïîæèâà÷³â
çà äîñòàâêó ãàçó ïåðåâèùèëà 43 ìëí ãðí.
70% óñ³õ áîðã³â ïðèïàäàº íà ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â. Òàê, çà íàäàí³ ïîñëóãè
äîñòàâêè ãàçó íà 1 ëþòîãî 2021 ðîêó
ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ çàáîðãóâàëè ÀÒ
«Â³ííèöÿãàç» ïîíàä 30 ìëí ãðí. Ùå
13,3 ìëí ãðí íåäîîòðèìàëî ï³äïðèºìñòâî
â³ä ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é.
Ç íèõ 10,5 ìëí ãðí çàòðèìàëè â îïëàò³
òåïëîâèêè, 1,6 ìëí ãðí — áþäæåòíèêè.
Òàêèé ð³âåíü îïëàò, òà ùå é â îïàëþâàëüíèé ïåð³îä, çàãðîæóº åíåðãåòè÷í³é
áåçïåö³ ðåã³îíó, ðåàë³çàö³¿ êîìïàí³ºþ
ôóíêö³é ç äîñòàâêè ãàçó ï³â ì³ëüéîíà
ñïîæèâà÷³â. Ïëàòà çà ðîçïîä³ë — öå
êîøòè, íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó áåçïåðåá³éíî¿
òà áåçïå÷íî¿ äîñòàâêè ãàçó ìåðåæàìè
äî êîæíîãî ñïîæèâà÷à, óòðèìàííÿ
ãàçîïðîâîä³â òà îáëàäíàííÿ, ¿õ ìîäåðí³çàö³¿, ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿,
ï³äòðèìêè íàëåæíîãî òèñêó ãàçó òîùî.

Çà ðàõóíîê òàðèôíèõ êîøò³â ôóíêö³îíóº àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà,
çä³éñíþºòüñÿ îáë³ê ñïîæèòîãî ãàçó, ïîâ³ðêà, ðåìîíò òà çàì³íà ë³÷èëüíèê³â,
ôóíêö³îíóâàííÿ öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â òà ³í.
«Â ïåð³îä êàðàíòèíó êîìïàí³ÿ íå çàñòîñîâóº øòðàôí³ ñàíêö³¿ äî áîðæíè-

ê³â çà ïðîñòðî÷åííÿ îïëàòè ðîçïîä³ëó
ãàçó. Îäíàê, ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíèõ ñóì
ïðîâîäèòüñÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó. ×àñòî
ñïîæèâà÷³ ãàñÿòü áîðã ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
äîñóäîâîãî ïîïåðåäæåííÿ», — ïîÿñíþº
êîìåðö³éíèé äèðåêòîð ÀÒ «Â³ííèöÿãàç»
Þë³ÿ Ñîêîëîâà.
Çà îñòàíí³ ï³âðîêó êîìïàí³ºþ íàïðàâ-

ëåí³ áîðæíèêàì áëèçüêî 87 òèñ. äîñóäîâèõ ïîïåðåäæåíü ïðî íåîáõ³äí³ñòü
ïîãàøåííÿ áîðãó. Ç íèõ ó ñ³÷í³-ëþòîìó
ïîòî÷íîãî ðîêó íàä³ñëàí³ ïîíàä 31 òèñ.
ïîïåðåäæåíü. Â 2020 ðîö³ êîìïàí³ÿ ïîäàëà 230 çàÿâ äî ñóäó ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà äîñòàâêó ãàçó íà çàãàëüíó
ñóìó 317 òèñ. ãðí. Ç íèõ óæå âèíåñåíî òà
âèêîíóþòüñÿ ïîíàä 100 ñóäîâèõ íàêàç³â
íà çàãàëüíó ñóìó 210 òèñ. ãðí. Â ïîòî÷íîìó ðîö³ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíà ðîáîòà ç
áîðæíèêàìè ïðîäîâæóºòüñÿ. Ñïîæèâà÷àì, ÿê³ äîâåëè ñïðàâó äî ñóäó, êð³ì ñóìè
áîðãó çà äîñòàâêó ãàçó äîâåäåòüñÿ òàêîæ
ñïëàòèòè ÷èìàë³ ñóäîâ³ âèòðàòè òà âèêîíàâ÷èé çá³ð. Ïðè âèêîíàíí³ ð³øåííÿ
ñóäó â ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó ìîæëèâå
íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî òà çàáîðîíà
âè¿çäó çà êîðäîí.
À ùå íàêîïè÷åííÿ áîðã³â çàãðîæóº
âòðàòîþ ñóáñèä³¿. Êîìïàí³ÿ ïåðåäàº
îðãàíàì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ñïèñêè ñïîæèâà÷³â, ùî áîðãóþòü
á³ëüøå òðüîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íå îïëàòè
òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ æèòëîâà ñóáñèä³ÿ
íå ïðèçíà÷àòèìåòüñÿ.
«Â³ííèöÿãàç» çàêëèêàº óñ³õ ñïîæèâà÷³â
äîòðèìóâàòèñü ïëàò³æíî¿ äèñöèïë³íè,
ñïëà÷óâàòè ïîñëóãó ðîçïîä³ëó ïðèðîäíîãî ãàçó â÷àñíî òà íå äîâîäèòè ñïðàâó
äî ñóäó.
487764

Веб-дизайнер з нуля і до працевлаштування
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ ITАКАДЕМІЇ

Îïàíóâàòè ïðîôåñ³þ âåá-äèçàéíåðà ç íóëÿ!
Äåõòî ìîæå â³äðåàãóâàòè íà òàê³
ñëîâà äåùî ñêåïòè÷íî, àëå ñòóäåíòè Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ âêîòðå
ïåðåêîíóþòüñÿ íà âëàñíîìó äîñâ³ä³,
ùî öå ðåàëüíî ³ ä³ºâî, ãîëîâíå —
íå âàãàòèñü òà ñïðîáóâàòè.
Ïðîôåñ³þ âåá-äèçàéíåðà ïðèéíÿòî ââàæàòè òâîð÷îþ ðîáîòîþ, àëå êð³ì õîðîøîãî õóäîæíüîãî ñìàêó, íåîáõ³äíî:
 ñòâîðþâàòè ïðîòîòèï ñàéòó;
 ãåíåðóâàòè ³äå¿ òà ðîçðîáêó
ìàêåòà ïðîºêòó;
 ðîçóì³òè ïðèíöèïè ðîáèòè
âåðñòêè;
 ìàòè õîðîøèé ð³âåíü âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, ùîá
â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñü ç ³íîçåìíèì

çàìîâíèêîì;
 ðîçðîáêà íàâ³ãàö³¿ ñàéòó;
 ï³äá³ð êîëüîðîâî¿ ãàìè ñàéòó òà ³íøå.
Ïåðåë³ê îáîâ'ÿçê³â ÷èìàëèé,
àëå öå òîãî âàðòå, àäæå â äàí³é
ïðîôåñ³¿ ñâî¿ ïåðåâàãè:
 ö³êàâà òâîð÷à ðîáîòà;
 ìîæëèâîñò³ êàð'ºðíîãî
çðîñòàííÿ àáî â³äêðèòòÿ âëàñíî¿ ñïðàâè;
 ìîæëèâ³ñòü îáðàòè ðîáîòó
â îô³ñ³ àáî ïðàöþâàòè â³ääàëåíî
÷è îáðàòè ôð³ëàíñ;
 äîñòîéíà çàðîá³òíà ïëàòà.
Äå íàâ÷àòèñü, ùîá îïàíóâàòè
ïðîôåñ³þ âåá-äèçàéíåðà?
Ìè ðàäèìî îáðàòè ñïåö³àë³çàö³þ «ÂÅÁ-äèçàéíåð. Ïðîåêòóâàëüíèê ³íòåðôåéñ³â (UI/UX)»
â³ä íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ç ãàðàíòîâàíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì —
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿.

Çà 12 ì³ñÿö³â ³íòåíñèâíîãî êóðñó, ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð
Ðîìàí Ìåëüíèê, âè îïàíóºòå
îñíîâí³ íàïðÿìêè ðîáîòè âåáäèçàéíåðà ³ ïðîéäåòå øëÿõ â³ä
³äå¿ ïðîºêòó äî éîãî ðåàë³çàö³¿
ï³ä íàñòàâíèöòâîì äîñâ³ä÷åíèõ
âèêëàäà÷³â-ïðàêòèê³â. Ïðîòÿãîì
íàâ÷àëüíîãî ïåð³îäó îâîëîä³ºòå
íåîáõ³äíèìè õàðä ñê³ëàìè òà íàâ÷èòåñü ïðàöþâàòè ç îñíîâíèìè
³íñòðóìåíòàìè âåá-äèçàéíåðà.
Îòæå, íå âàãàéñÿ ³ äîëó÷àéñÿ
äî ìîòèâîâàíî¿ êîìàíäè àéò³øíèê³â, ÿê³ ñòâîðþþòü ÿê³ñí³ ²Òïðîäóêòè!
Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí íàâ÷àííÿ:
https://ita.in.ua/
íà îíëàéí íàâ÷àííÿ:
https://online.ita.in.ua/
òåëåôîíóé: 067–431–19–21
486404

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

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
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«ЗОЛОТЕ ДНО»: СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ
РЕПЕТИТОРИ У ВІННИЦІ?
Ціна навчання  Попри те, що
тривалий час школи були закриті
на карантин і діти переважно займалися
самоосвітою, ЗНО ніхто не відмінив.
Відтак батьки шукають для своїх дітей
репетиторів з профільних предметів.
За статистикою, у 2020 році в Україні зріс
попит на послуги репетиторів на 60%
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635

Ïîïèò íà ðåïåòèòîð³â â Óêðà¿í³ ïðîäîâæóº çðîñòàòè. Çà ðåçóëüòàòàìè çàìîâëåíü íà îäíîìó
ç âñåóêðà¿íñüêèõ îíëàéí-ñåðâ³ñ³â íàäàííÿ ïîñëóã Kabanchik.
ua., â 2020 ðîö³ ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ
ïî ëèïåíü óêðà¿íö³ ñòâîðèëè
12,5 òèñÿ÷³ çàïèò³â íà ïîñëóãè
îíëàéí-ðåïåòèòîð³â. Öå íà 60%
á³ëüøå, í³æ çà òîé ñàìèé ïåð³îä
â 2019 ðîö³.
Ïîïèò íà äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ
ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî øêîëè
áóëè çà÷èíåí³ íà êàðàíòèí —
íàé÷àñò³øå ëþäè øóêàëè âèêëàäà÷³â øê³ëüíèõ ïðåäìåò³â òà
³íîçåìíèõ ìîâ.
Ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ òà ÄÏÀ —
íàéïîïóëÿðí³ø³ ïîñëóãè ñåðåä
ó÷í³â âèïóñêíèõ êëàñ³â. Îñíîâí³
ïðåäìåòè, ÿê³ äîäàòêîâî âèâ÷àþòü ä³òè — öå óêðà¿íñüêà ìîâà,
ìàòåìàòèêà, ³ñòîð³ÿ, àíãë³éñüêà
ìîâà, á³îëîã³ÿ òà õ³ì³ÿ.
ВЛАСНИЙ ДОСВІД: 12 ГОДИН
ЗАНЯТЬ НА ТИЖДЕНЬ
Îäèíàäöÿòèêëàñíèöÿ Ìàð³ÿ
Øåâíÿ ïëàíóº öüîãî ðîêó âñòóïàòè â ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò.
Îêð³ì øê³ëüíèõ çàíÿòü, ä³â÷èíà
äîäàòêîâî çàéìàºòüñÿ ç ÷îòèðìà
ðåïåòèòîðàìè. Â òèæäåíü íà öå
éäå 12 ãîäèí. Âèêëàäà÷³â îñîáëèâî îáèðàòè íå äîâîäèëîñÿ,
àäæå Ìàð³ÿ çàéìàºòüñÿ ç òèìè æ
ôàõ³âöÿìè, ùî é ¿¿ ñòàðøèé áðàò
òà ñåñòðà ê³ëüêà ðîê³â òîìó.
— ß ùîäíÿ çàéìàþñÿ ç ðåïå-

òèòîðàìè, ëèøå â íåä³ëþ â ìåíå
ïîâíîö³ííèé âèõ³äíèé. Äîäàòêîâ³ óðîêè â ìåíå ç óêðà¿íñüêî¿,
àíãë³éñüêî¿, á³îëîã³¿ (òðè óðîêè
ïî ï³âòîðè ãîäèíè) òà ìàòåìàòèêè. Ç îäíèìè ðåïåòèòîðàìè ìè
çàéìàºìîñÿ îíëàéí, à ç ³íøèìè
î÷íî. Â ñåðåäíüîìó, îäíå çàíÿòòÿ êîøòóº 200 ãðí, — êàæå
Ìàð³ÿ Øåâíÿ. — Íàñïðàâä³, öå
äóæå ô³çè÷íî âàæêî, áî äîäîìó
ÿ ïîâåðòàþñÿ áëèçüêî ñüîìî¿âîñüìî¿ âå÷îðà. Ï³ñëÿ øêîëè
õî÷åòüñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ùå ç
áàòüêàìè, òð³øêè â³äïî÷èòè
â³ä òîãî, ùî áóëî çà äåíü. Àëå
ôàêòè÷íî íà öå íåìàº ÷àñó, áî
º øê³ëüí³ óðîêè òà çàíÿòòÿ ç
ðåïåòèòîðàìè.
Ìàð³ÿ ââàæàº, ùî ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ íàáàãàòî ïðîäóêòèâí³ø³, àí³æ ãðóïîâ³.
— Õòîñü ñïðèéìàº ³íôîðìàö³þ øâèäêî, à êîìóñü òðåáà
ê³ëüêà ðàç³â ïîâòîðèòè îäíå
é òå ñàìå. Íà öå âèòðà÷àºòüñÿ
áàãàòî ÷àñó, áî îäí³ âæå çóïèíèëèñÿ ³ íå ìîæóòü ðóõàòèñÿ äàë³,
à ³íø³ ùå íàçäîãàíÿþòü, — êàæå
ä³â÷èíà.
НАЙПОПУЛЯРНІШІ ПРЕДМЕТИ
ТА ЦІНИ НА ЗАНЯТТЯ
Ôàêòè÷íî âñ³ ðåïåòèòîðè äîïîìàãàþòü ä³òÿì íå ëèøå çàñâî¿òè øê³ëüíó ïðîãðàìó, à é
ãîòóþòü äî ÄÏÀ òà ÇÍÎ. Ðàçîì
îïðàöüîâóþòü øê³ëüí³ äîìàøí³ çàâäàííÿ òà âèêîðèñòîâóþòü
ñâî¿ ìåòîäè÷í³ íàïðàöþâàííÿ:
â³äåî, êàðòêè, äîäàòêîâ³ ìàòå-

ð³àëè ç ð³çíèõ ïîñ³áíèê³â.
Íàéá³ëüøå êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì ñåðåä ó÷í³â ñåðåäí³õ òà
ñòàðøèõ êëàñ³â òàê³ ïðåäìåòè:
 ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè — 150–
200 ãðí çà ãîäèíó;
 ìàòåìàòèêà — 185–350 ãðí
(³íäèâ³äóàëüí³), 120 ãðí (ãðóïîâ³);
 óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà — 100–200 ãðí çà ãîäèíó;
 á³îëîã³ÿ — 150–200 ãðí
çà ãîäèíó;
 õ³ì³ÿ — 180 ãðí çà ãîäèíó;
 ô³çèêà — 220 ãðí çà ãîäèíó;
 ³íôîðìàòèêà — 120–50 ãðí
çà ãîäèíó;
 àíãë³éñüêà ìîâà — 100–
180 ãðí çà ãîäèíó;
 í³ìåöüêà ìîâà — 80–200 ãðí
çà ãîäèíó;
 ïîëüñüêà ìîâà — 100–
200 ãðí çà ãîäèíó.

Çàðàç ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü âèêëàäà÷³â
ïåðåéøëè â ðåæèì
îíëàéí. Õî÷à î÷í³
çàíÿòòÿ òàêîæ
ïðîâîäÿòü
Çàðàç ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
âèêëàäà÷³â ïåðåéøëè â ðåæèì
îíëàéí, õî÷à î÷í³ çàíÿòòÿ òàêîæ
ïðîâîäÿòü. Âëàñíå, â³ä ôîðìàòó
óðîêó â äåÿêèõ âèïàäêàõ çàëåæèòü ³ éîãî âàðò³ñòü. Ïðèì³ðîì,
³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè «ïî ñêàéïó» êîøòóº 150, à â³÷-íà-â³÷ 200 ãðí.
Ö³íà òàêîæ çàëåæèòü â³ä äîñâ³äó
ðîáîòè âèêëàäà÷à. Ïåðåâàæíî,
øê³ëüí³ â÷èòåë³ áåðóòü çà ñâî¿
ïîñëóãè ìåíøå ãðîøåé, í³æ âèêëàäà÷³ óí³âåðñèòåò³â.
Çàçâè÷àé, ðåïåòèòîðè ðåêîìåíäóþòü ïðîâîäèòè äîäàòêîâ³
çàíÿòòÿ õî÷à á äâà ðàçè íà òèæäåíü, àáè «ðîçæóâàòè» ó÷íþ
ÿêîìîãà á³ëüøå ìàòåð³àëó.
ДОШКОЛЯРИКИ ТА
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
Äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî òà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó òàêîæ º

Досвід Європи
Дослідник європейської Мережі
експертів із соціології освіти та
тренінгу NESSE Марк Брей називає репетиторство тіньовою
освітою. Він зазначає, що попит
на додаткові заняття для школярів
у Європі зростає, а разом з тим
з’являється прірва між дітьми з
забезпечених та бідних родин.
Адже ті, хто не можуть собі дозволити репетиторів, мають
значно менші шанси отримати
якісну вищу освіту у бажаному
навчальному закладі. Про це

пишуть у виданні Deutsche Welle.
Дослідження проводили протягом чотирьох років. За цей час
у Франції попит на репетиторство
зростав щороку мінімум на 10%.
Відтак у багатьох країнах почали
з’являтися приватні фірми, які
надають можливість вчителям
отримати додатковий дохід,
а учням — відповідні послуги.
Зокрема у Франції та Бельгії
година з репетитором коштує
в середньому 30 євро. У Німеччині батьки витрачають близько

1,5 мільярда євро щороку на додаткові заняття. Здебільшого це
стосується учнів середньої школи. У Греції, Португалії, Іспанії
та на Кіпрі батьки витрачають
близько 20% свого бюджету
на додаткові уроки для дітей.
Тим часом у скандинавських
країнах, які славляться першістю
за рівнем освіти, попит на послуги репетиторів стрімко зменшується. Оскільки діти отримують
якісну освіту в школі, необхідність
в додаткових заняттях відпадає.

Марія Шевня планує цього року вступати
в медичний університет. Дівчина 12 годин
на тиждень займається з репетиторами
äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ. Çîêðåìà äëÿ
ó÷í³â 1–4 êëàñ³â ìîæíà çíàéòè
â÷èòåëÿ, ÿêèé áóäå äîïîìàãàòè
îïàíîâóâàòè ìàòåìàòèêó, óêðà¿íñüêó ìîâó òà ë³òåðàòóðíå ÷èòàííÿ. Âàðò³ñòü òàêèõ ïîñëóã êîëèâàºòüñÿ â³ä 70 ãðí äî 150 ãðí
çà ãîäèíó.
Ïîïóëÿðí³ çàðàç ³ çàíÿòòÿ
øâèäêî÷èòàííÿ (ë³áåð³êè). Âîíè
ðîçðàõîâàí³ íà ä³òåé â³êîì â³ä
7 äî 16 ðîê³â, ãîëîâíà ìåòà —
íàâ÷èòè äèòèíó ÷èòàòè øâèäøå
ó 5 ðàç³â, à òàêîæ îïàíîâóâàòè
ïðî÷èòàíå. Îäíà ãîäèíà òàêîãî çàíÿòòÿ ó Â³ííèö³ êîøòóº
130–150 ãðí.
Äî òîãî æ, äëÿ ä³òîê ìîëîäøîãî â³êó º áåçë³÷ âàð³àíò³â ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó. Ïî÷èíàþ÷è ç òðüîõ ðîê³â, ìàëþêà
ìîæíà â³äïðàâëÿòè íà çàíÿòòÿ
ë³ïëåííÿ ç ãëèíè, ç ï’ÿòè ðîê³â — êîíñòðóþâàííÿ ç êàðòîíó,
à òàêîæ ä³òè îïàíîâóþòü òåõí³êó
ïàï’º-ìàøå òà âèãîòîâëÿþòü ïîðîáêè ç ð³çíèõ ìàòåð³àë³â. Òàê³
çàíÿòòÿ êîøòóþòü â³ä 90 ãðí

çà ãîäèíó.
Çàíÿòòÿ ó äîøêîëÿðèêó êîøòóþòü â³ä 450 äî 600 ãðí íà ì³ñÿöü (12 çàíÿòü). Ö³íà êîëèâàºòüñÿ çàëåæíî â³ä ðîçòàøóâàííÿ
öåíòðó äèòÿ÷îãî ðîçâèòêó. Òàì
ç ä³òüìè â÷àòü àëôàâ³ò, ïèñüìî,
ìàëþâàííÿ, îñíîâè ìàòåìàòèêè
òà àíãë³éñüêó (çà áàæàííÿì).
ДЕ ШУКАТИ РЕПЕТИТОРІВ?
Â ³íòåðíåò³ º áàãàòî ìîæëèâîñòåé äëÿ ïîøóêó íåîáõ³äíèõ
ïîñëóã. ßêùî ìîâà çàõîäèòü
çà ðåïåòèòîð³â, òî íàé÷àñò³øå
ñïðàöüîâóº «ñàðàôàííå ðàä³î»,
êîëè çíàéîì³ ðàäÿòü ÷è íå ðàäÿòü âèêëàäà÷³â, ç ÿêèìè ìàëè
ñïðàâó.
Îñü äîá³ðêà ñàéò³â, äå ìîæíà
çíàéòè âèêëàäà÷³â ç áóäü-ÿêîãî
ïðåäìåòà â³äïîâ³äíî äî âàøèõ
ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé:
buki.com.ua, «Âàø ðåïåòèòîð»
(kiev.repetitors.info), preply.
com/ua (çäåá³ëüøîãî ñïåö³àë³çàö³ÿ íà ³íîçåìíèõ ìîâàõ),
yellowhill.com.ua, Kabanchik.ua.
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Відповідальне батьківство 
У вінницькому «ТатоХабі» чоловіки
отримують необхідну підтримку й вчаться
бути ще кращими татами. Проєкт має
тривати два роки, і за цей час на дітей
і тат чекає багато корисних заходів
та якісного спільного дозвілля
ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065

Êëóá äëÿ òàòóñ³â â³äêðèâñÿ
ó ãðóäí³ 2020 ðîêó. Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç åêñïåðòêîþ ç êîìóí³êàö³é òà ³âåíö³é ïðîºêòó «ÒàòîÕàá.
Â³ííèöÿ» Êàòåðèíîþ Øðàìêî é
ä³çíàëèñü ïðî ïåðø³ äîñÿãíåííÿ, âðàæåííÿ òàòóñ³â òà ïëàíè
íà ìàéáóòíº.
— «ÒàòîÕàá.Â³ííèöÿ» ä³º, ÿê
êîìïîíåíò ó ðàìêàõ ïðîãðàìè
«ªÑ çà ãåíäåðíó ð³âí³ñòü òà ïðîòè
ãåíäåðíî çóìîâëåíîãî íàñèëëÿ».
Éîãî ô³íàíñóâàííÿì çàéìàºòüñÿ
ôîíä ÎÎÍ ó ãàëóç³ íàðîäîíàñåëåííÿ, à íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ âïðîâàäæóº ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
«Áþðî ³íñòèòóö³éíîãî ðîçâèòêó»
â ïàðòíåðñòâ³ ç ³í³ö³àòèâîþ «Â³ííèöüêà Ìàòóñÿ», — ðîçïîâ³äàº
Êàòåðèíà Øðàìêî. — Ìåñåäæ
«ÒàòîÕàáó» — ï³äòðèìêà òàò ³
çàëó÷åííÿ ¿õ äî ñï³ëüíîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó ç ä³òüìè.
Ïëàíóºòüñÿ, ùî ó Â³ííèö³ ïðîºêò òðèâàòèìå äâà ðîêè, ïðîòÿãîì ÿêèõ ä³òè é òàòóñ³ áðàòèìóòü
ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ çà ôîðìîþ ³ çì³ñòîì çàõîäàõ.

— Ó âèáîð³ òåì òà ôîðìàò³â,
êîìàíäà òàòîõàáó îð³ºíòóºòüñÿ
íà çàïèòè òà ïîòðåáè àóäèòîð³¿, —
êàæå åêñïåðòêà ç êîìóí³êàö³é. —
À çàïèòè ìè ä³çíàºìîñü çàâäÿêè îáãîâîðåííÿì ó áàòüê³âñüê³é
ñï³ëüíîò³ «Â³ííèöüêà Ìàòóñÿ».
ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ
НА «ТАТОФУТБ»
Â ãðóäí³ ïåðø³ ó÷àñíèêè êëóáó
ä³çíàëèñü, ùî òàòàì êàòåãîðè÷íî
íå ìîæíà ðîáèòè ïî â³äíîøåííþ
äî äèòèíè, à çîâñ³ì íåùîäàâíî
â³äáóëàñü äðóãà êîðèñíà çóñòð³÷.
— Çàõ³ä «Òàòîôóòá» áóâ ïðèñâÿ÷åíèé âçàºìîä³¿ òà òåìàì
ñïîðòó, ë³äåðñòâà, ïîðàçêè é
ï³äòðèìêè òàòàìè ä³òåé, — êàæå
Êàòåðèíà Øðàìêî é äîäàº, ùî
çàðàç òðèâàº àêòèâíà ï³äãîòîâêà
äî ìàéáóòí³õ ïîä³é. — Íàñòóïí³
çóñòð³÷³ ìè ïëàíóºìî ïðèñâÿòèòè
òåì³ çäîðîâ‘ÿ òà ï³êëóâàííÿ ïðî
íüîãî: çäîðîâ‘ÿ ÷îëîâ³êà òà ñèíà,
çäîðîâ‘ÿ ïàðòíåðêè òà äîíüêè.
Êð³ì íàøèõ «øòàòíèõ» åêñïåðò³â
ïðîºêòó, ïñèõîëîã³â Îëåãà Ñëåäÿ
òà Îëåêñàíäðà Äîí÷óêà, çàïðîñèëè ãîñòüîâèõ åêñïåðò³â-ë³êàð³â.

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
Òàêîæ ñåðåä íîâèõ çàïèò³â
÷îëîâ³ê³â — òàòóñåâ³ â³äïóñòêè
ïî äîãëÿäó çà ä³òüìè òà ïðîõàííÿ
äî ïàðòíåðîê á³ëüøå äîâ³ðÿòè ¿ì
ä³òåé ³ íå õâèëþâàòèñü.
— Ìè ïðîäîâæóºìî «çíàéîìèòèñü» ³ç çàïèòàìè ÷îëîâ³ê³â
òà íàìàãàºìîñü ìàêñèìàëüíî
íà íèõ â³äïîâ³äàòè, — êàæå Êàòåðèíà Øðàìêî. — À ùå âàðòî
ñêàçàòè, ùî ä³òè â çàõâàò³ â³ä
ñï³ëüíèõ àêòèâíîñòåé, òà é ñàì³
÷îëîâ³êè ðîáëÿòü öå ç âåëèêèì
çàäîâîëåííÿì.
Âîíà äîäàº, ùî ïîêè îðãàí³çàòîðè íå ãîòîâ³ ïîä³ëèòèñü
óñ³ìà ïëàíàìè, àëå çîâñ³ì ñêîðî âñÿ íåîáõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ òà
ôîðìà äëÿ ðåºñòðàö³¿ ç’ÿâëÿòüñÿ
íà facebook-ñòîð³íö³ «ÒàòîÕàáó».
— Îñîáèñòî ìåíå äóæå ðàäóº
ïåðñïåêòèâà òàêîãî ïðîºêòó
ó Â³ííèö³! Ì³ñòî ó íàñ ñîö³àëüíî àêòèâíå òà çàñëóãîâóº íà òàê³
ÿê³ñí³ ïðîºêòè ºâðîïåéñüêîãî
ð³âíÿ, — êàæå âîíà. — Íà êîæíèé çàõ³ä ìè ìàºìî äîñèòü ïîòóæíó çàëó÷åí³ñòü òà ö³êàâ³ñòü
òàò. Íåçâàæàþ÷è, ùî öå äåùî
íîâå äëÿ Â³ííèö³, ÷îëîâ³êè òà
¿õ ä³òêè ç çàäîâîëåííÿì ïðèºäíóþòüñÿ. Ä³ëÿòüñÿ âðàæåííÿìè ïðî
õàá â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ òà çàïðîøóþòü äðóç³â — öå ïðèºìíî!
Àóäèòîð³ÿ çðîñòàº, òîìó ùî, ìè
ïðî âàñ, òàòóñ³, äëÿ âàñ òà ç âàìè.
Ìè ïîñò³éíî ñï³âïðàöþºìî (òà
â³äêðèò³ äî íîâèõ ïàðòíåðñòâ) ç
ïàðòíåðàìè, öå äîçâîëÿº ðîáèòè
çóñòð³÷³ ö³êàâèìè, äèíàì³÷íèìè
òà ç ïðèºìíèìè ñþðïðèçàìè äëÿ
ó÷àñíèê³â.

СОФІЯ МАРТИНЮК

«ТАТОХАБ» – КЛУБ ДЛЯ ТАТУСІВ

У виборі тем та форматів, команда татохабу орієнтується
на запити та потреби аудиторії. Наступні зустрічі планують
присвятити темі здоров‘я та піклування про нього

Книжки-рятівники
Пропонуємо вашій увазі добірку корисних книг, у якій батьки
зможуть знайти для себе чимало
корисного.
ВОЛОДИМИР БАГНЕНКО
«НЕІДЕАЛЬНИЙ ТАТО»
Книга чудово підійде для чоловіків, які вперше стали татами,
а також жінкам, які мріють про
розуміння і підтримку партнера.
«ТАТО В ДЕКРЕТІ» АРТЕМ
ЧАПАЙ
В автора книги двоє синів, тому
він знає, про що розповідає.
Письменник ділиться з іншими
татусями своїм досвідом пере-

бування в декретній відпустці,
розмірковує про те, як долати
труднощі й уникати помилок,
а ще заряджає читачів надією
і вірою в те, що тато справді
може все.
ДЖЕСІКА ЛЕЙ «УРОКИ
З ПОРАЗОК»
Книга вчить батьків і дітей правильно реагувати на програші
й помилки. Авторка розповідає батькам, як варто хвалити
й мотивувати дітей, як перестати їх надмірно контролювати,
привчити до відповідальності
й провести шкільні роки з максимальною відповідальністю.

РЕКЛАМА
487616
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«ЙОГО Ж НЕ НА ВІЙНІ ВБИЛИ…» ЧОГО
ДОБИВАЄТЬСЯ МАТИ ЛЬОТЧИКА?
Такий закон  Максим Хом’ячук —
один з 26-ти загиблих при падінні
літака у Чугуєві восени 2020-го року.
Катерина Андріївна, його мати, розповіла,
що не може добитися статусу члена
сім’ї загиблого. Що пояснюють жінці
посадовці? Яка ситуація в інших рідних
загиблих курсантів Національного
університету Повітряних сил?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ìàòè
çàãèáëîãî Ìàêñèìà
Õîì’ÿ÷óêà ïðîæèâàº â Îðàò³âñüêîìó
ðàéîí³. Ïðàöþº ëèñòîíîøåþ
ñ³ëüñüêîãî â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó
íà 0,6 ñòàâêè. Ãîâîðèëà, ùî áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñÿ. Ðîáîòà ç ëþäüìè ¿é ïîäîáàºòüñÿ, àëå çäîðîâ’ÿ
íå òå, ùî ðàí³øå.
Çàãèáåëü ñèíà â³ä³áðàëà îñòàíí³
ñèëè.
— Íå ìîæó ïðèéíÿòè òå, ùî
ñòàëîñÿ ç Ìàêñèìîì, — ãîâîðèòü
æ³íêà. — Íå â³ðþ, ùî éîãî íåìà.
Âñå ÷åêàþ, ùî ïðè¿äå äîäîìó, ÿê
öå áóëî êîëèñü. Òàêå ãîðå, à òóò ùå
òðåáà äîêàçóâàòè, ùî Ìàêñèì çàãèíóâ, ÿê ìåí³ ïîÿñíþþòü, íå ï³ä
÷àñ çàõèñòó Áàòüê³âùèíè. Êàæóòü,
éîãî æ íå íà â³éí³ âáèëè…
НОГИ САМІ НЕСУТЬ
НА ЦВИНТАР
Òðè ðàçè íà òèæäåíü æ³íêà
ðîçíîñèòü ïî ñåëó ãàçåòè. ×è
ñí³ã, ÷è äîù, ÷è â³òåð, âîíà âñå
îäíî ïðîõîäèòü ñâ³é ìàðøðóò ç
ñóìêîþ ÷åðåç ïëå÷å.
×àñòèíó øëÿõó òðåáà éòè á³ëÿ
êëàäîâèùà.
— Íå ïîâ³ðèòå, íîãè ñàì³ òóäè
íåñóòü, — ãîâîðèòü çãîðüîâàíà
æ³íêà. — Ñê³ëüêè óæå ñë³ç ÿ òàì
âèïëàêàëà. Äóìàþ, âîíè âæå ïðîìî÷èëè ìîãèëó äî òðóíè, â ÿê³é
ïîõîâàëè äèòèíó. Áà÷èëè á âè, ÿê³

âîíè áóëè êðàñèâ³ õëîïö³, ò³, ùî
ï³øëè íà òîé ñâ³ò ç ìî¿ì ñèíîì.
Ìîëîä³, çäîðîâ³, ðîçóìí³, ëþäÿí³,
õî÷ äî ñåðöÿ ïðèêëàäàé, õî÷ âîäè
ç íèõ íàïèéñÿ, ÿê êàæóòü ëþäè.
Çà ñëîâàìè æ³íêè, âîíè âæå
ñòàëè ëüîò÷èêàìè, çàëèøàëîñÿ
äî÷åêàòèñÿ âèïóñêó.
— Âîíè õîò³ëè çàõèùàòè ñâîþ
çåìëþ, òàê³ ïàòð³îòè, Ìàêñèì
ðîçïîâ³äàâ, ÿê³ ç íèì â÷àòüñÿ
õëîïö³. ßê êîæåí ç íèõ ëþáèòü
ñâîþ ïðîôåñ³þ ëüîò÷èêà, ³íàê-

— Íå ìîæó ïðèéíÿòè
òå, ùî ñòàëîñÿ ç
Ìàêñèìîì, — ãîâîðèòü
æ³íêà. — Íå â³ðþ, ùî
éîãî íåìà. Âñå ÷åêàþ,
ùî ïðè¿äå
øå âîíè á íå ï³øëè òàì â÷èòèñÿ, — ïðîäîâæóº æ³íêà. — À ìåí³
êàæóòü, â³í çàãèíóâ íå ï³ä ÷àñ
çàõèñòó Áàòüê³âùèíè, íó, à ùî æ
â³í òîä³ ðîáèâ?
Ñëóõàòè ðîçïîâ³äü ìàòåð³, ÿêà
âòðàòèëà ñèíà, áóëî âàæêî. Â³ä÷óâàëîñÿ, ùî æ³íêà õîò³ëà âèëèòè
äóøó, ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ì áîëåì. ²
ÿ ñëóõàâ ¿¿, íå ïåðåáèâàþ÷è.
ОДНІ ОТРИМАЛИ СТАТУС,
ІНШИМ ВІДМОВИЛИ?
Ïàí³ Êàòåðèíà çâåðíóëàñÿ äî îðãàí³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ç çàÿâîþ
ïðî íàäàííÿ ¿é ñòàòóñó ÷ëåíà ñ³ì’¿
çàãèáëîãî. ¯¿ íàïðàâèëè ó â³éñü-

Максиму Хом’ячуку був тільки 21 рік. Його маму
ображають слова чиновників, що він загинув не на війні
êêîìàò. Òàì ïîÿñíèëè, ùî íå ìîæóòü öå çðîáèòè. Ñìåðòü ¿¿ ñèíà
íå ïîâ’ÿçàíà ç áîéîâèìè ä³ÿìè.
Æ³íêà çâåðòàëàñÿ äî îáëàñíîãî
â³éñüêêîìàòó ³ â îáëàñíèé äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ çâåðíóëàñÿ çà ðîç’ÿñíåííÿì äî Ì³í³ñòåðñòâà ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â.
— Ïðè÷èíà ñìåðò³ Ìàêñèìà
Õîì’ÿ÷óêà ïîâ’ÿçàíà ç âèêîíàííÿì îáîâ’ÿçê³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, — éäåòüñÿ ó â³äïîâ³ä³ Ì³íâåòåðàí³â. ¯¿ ï³äïèñàâ çàñòóïíèê
ì³í³ñòðà Îëåêñàíäð Ïîðõóí.
Êîï³þ íàïðàâèëè òàêîæ ìàòåð³
çàãèáëîãî êóðñàíòà. Ó ëèñò³ äåòàëüíî ðîç’ÿñíèëè, ÷îìó ìàòåð³
íå ìîæóòü íàäàòè ñòàòóñ ÷ëåíà
ñ³ì’¿ çàãèáëîãî.
— Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ðåã³îíàëüíî¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿
êîì³ñ³¿ Ì³íîáîðîíè, òðàâìà
Ìàêñèìà Õîì’ÿ÷óêà, ùî ïðè-

Що каже адвокат?
З відповіддю з Міністерства
у справах ветеранів журналіст
ознайомив адвоката Анатолія
Юрковського. Він, заступник
голови Ради адвокатів області,
займається вирішенням питань
соціального захисту.
— У цьому випадку Міністерство
відповіло так, як того вимагає
закон, — повідомив адвокат. —
Мати загиблого курсанта має
право на оформлення пільг,
згідно із законом «Про соціальний і правовий захист вій-

ськовослужбовців».
Як пояснив адвокат, статус сім’ї
загиблого надається на підставі
інших обставин і документів.
— Я ж не думаю, що мені говорять
неправду ті, хто пережив таке
саме горе, як і я, — розповідає
жінка. — Якщо закон однаковий
для всіх, то чому його застосовують по-різному?
Юристи, до яких зверталася жінка, роз’яснили їй, що статус сім’ї
загиблого надає більше пільг,
у порівнянні з тим статусом,

який радять оформляти у Мінветеранів.
Мати загиблого курсанта каже,
що старається не для себе.
— Для себе мені нічого не треба, — говорить жінка. — Сина мені
не замінять ніякі пільги. Заради
нього хочу добитися правди:
якщо переконаюся в тому, що
нам усім однаково віддячила
держава, тоді змирюся з тим,
що є, поки що знов підготувала
пакет документів, які передала
у Київ волонтерам.

Загинули 26, врятувався один
Нагадаємо, літак Ан-26 розбився під час навчального польоту курсантів Національного
університету Повітряних сил.
Сталося це увечері 25 вересня 2020 року. Машина впала
під час приземлення біля міста
Чугуїв на Харківщині. На борту
перебували 27 людей: семеро
çâåëà äî ñìåðò³, îäåðæàíà ï³ä ÷àñ
ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ó ÷àñòèíàõ, ùî íå âõîäÿòü
äî ñêëàäó ä³þ÷î¿ àðì³¿. Òàêèì
÷èíîì â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè
äëÿ âñòàíîâëåííÿ éîãî ìàòåð³
ñòàòóñó ÷ëåíà ñ³ì’¿ çàãèáëîãî.
Æ³íö³ ðàäÿòü îôîðìëÿòè äîêóìåíòè çà ³íøèì çàêîíîì — «Ïðî
ñîö³àëüíèé ³ ïðàâîâèé çàõèñò
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â». Éîãî ä³ÿ
ïîøèðþºòüñÿ íà ÷ëåí³â ñ³ìåé
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ çàãèíóëè (ïîìåðëè) ï³ä ÷àñ ñëóæáè.
Ï³ëüãè, ãàðàíò³¿ òà êîìïåíñàö³¿
íàäàþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïîñâ³ä÷åííÿ. Òàê³ ïîñâ³ä÷åííÿ âèäàþòüñÿ
â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè áàòüêàì, äðóæèí³, ÷îëîâ³êó àáî ä³òÿì
òàêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. Ï³äñòàâîþ äëÿ âèäà÷³ ïîñâ³ä÷åííÿ º
äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº ôàêò
çàãèáåë³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ.
— Ãîðå çäðóæèëî íàñ, ÷è¿ ä³òè
çàãèíóëè â òîìó ë³òàêó, — ãîâîðèòü ïàí³ Êàòåðèíà. — ×àñ â³ä
÷àñó äçâîíèìî îäíå îäíîìó.
Áàãàòî ðîçìîâëÿëè, êîëè ïîäàâàëè äîêóìåíòè íà ï³ëüãè. ²

членів екіпажу та 20 курсантів,
майбутніх льотчиків. Живим залишився тільки один курсант.
Згідно з висновками комісії, причиною катастрофи стали технічні несправності, на які наклався
людський фактор, а також системні серйозні порушення в організації польотів.
ùî âèõîäèòü? Îäíèì îôîðìèëè
ñòàòóñ ðîäèíè çàãèáëîãî, à ³íøèì
êàæóòü îôîðìëÿòè ï³ëüãè ïî ³íøîìó çàêîíó.
Ïîïðîñèâ ïàí³ Êàòåðèíó ïîä³ëèòèñÿ êîíòàêòàìè êîãîñü ç òèõ,
õòî, çà ¿¿ ñëîâàìè, âæå ìàº äîêóìåíò, ÿêîãî íå âäàºòüñÿ îòðèìàòè ¿é.
Æ³íêà íàçâàëà íîìåð, ïð³çâèùå, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òàêî¿
ñàìî, ÿê âîíà, çãîðüîâàíî¿ ìàòåð³
çàãèáëîãî êóðñàíòà.
Íà ïî÷àòêó ðîçìîâè âèáà÷èâñÿ,
ùî çãàäóþ ïðî ã³ðêó âòðàòó, âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ ó çâ’ÿçêó ³ç çàãèáåëëþ ñèíà, ïîâ³äîìèâ, çâ³äêè
ó ìåíå ¿¿ íîìåð òåëåôîíó…
— ×îìó âè, æóðíàë³ñòè, ïõàºòå
ñâîãî íîñà äî íàøèõ ä³òåé? — ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü ñåðäèòèé ãîëîñ. —
ßêå âàì ä³ëî äî íàøèõ ä³òåé ³
íàøîãî ãîðÿ?
Âîíà ùå ãîâîðèëà ç íàäðèâîì
ïðî òå, ùî í³êîìó íåìà ä³ëà
äî çàãèáëèõ. Îäíàê êîíêðåòíî
òàê ³ íå â³äïîâ³ëà, ÷è âäàëîñÿ ¿é
îôîðìèòè äîêóìåíò, ïðî ÿêèé
çàïèòóâàâ.
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СКАЗАВ «ВСІХ ПОВЕРНУ ЖИВИМИ»
І НЕ ВТРАТИВ ЖОДНОГО БІЙЦЯ
Дата  Рівно 32 роки тому Радянський
Союз вивів свої війська з Афганістану.
Майже 10 років тривала афганська
війна. Одним з її учасників був командир
полку льотчиків-винищувачів Володимир
Алексєєв. Жоден його підлеглий
не загинув: 500 військових прибули
в Афганістан, стільки ж повернулися
додому. Як вдалося уникнути втрат?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ãåíåðàë-ìàéîð
çàïàñó Âîëîäèìèð
Àëåêñººâ î÷îëþº
Ìóçåé àâ³àö³¿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë (ÏÑ). Äî ðå÷³, â³í
íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ ó Ìîñêâ³. Ï³ñëÿ ðîçïàäó Ñîþçó ó íüîãî áóâ
âèá³ð: ïîâåðòàòèñÿ â Ðîñ³þ àáî
çàëèøèòèñÿ â Óêðà¿í³. Àëåêñººâ ïðèñÿãíóâ íàðîäîâ³ Óêðà¿íè.
Ïðîäîâæèâ ñëóæáó â Ïîâ³òðÿíèõ
ñèëàõ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿.
Íåçâàæàþ÷è íà âèñîêå çâàííÿ, ãåíåðàë ñêðîìíèé, â³äâåðòèé
ó ðîçìîâ³. Öå â³ä÷óâàëîñÿ ï³ä ÷àñ
äâîõ ðîçìîâ ç â³éñüêîâèì. Çàïèòóâàâ, ÿê âäàëîñÿ óíèêíóòè âòðàò
ï³ä ÷àñ áîéîâèõ ä³é â Àôãàí³ñòàí³? 168-é ïîëê ëüîò÷èê³â-âèíèùóâà÷³â ï³ä êîìàíäóâàííÿì ï³äïîëêîâíèêà Àëåêñººâà âèêîíóâàâ
çàâäàííÿ ç ñåðïíÿ 1987 ïî ñåðïåíü 1988-ãî. Îñü ôðàãìåíòè äâîõ
ðîçìîâ ç ãåíåðàëîì Àëåêñººâèì.
НЕ ВІДПУСТИМО ЧОЛОВІКІВ
НА ВІЙНУ
Â Àôãàí³ñòàí ëüîò÷èêè 168-ãî
ïîëêó â³äïðàâëÿëèñÿ ç³ Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³.
Ïåðåä â³äïðàâêîþ íà êîìàíäèðà
Àëåêñººâà ÷åêàëà íåïåðåäáà÷óâàíà ³ çîâñ³ì íåñïîä³âàíà çóñòð³÷.
Ïðèéøëè äðóæèíè ëüîò÷èê³â ³
çàÿâèëè, ùî íå â³äïóñòÿòü ÷îëîâ³ê³â íà â³éíó. Ðîçìîâà âèéøëà

íåïðîñòà. Æ³íêè ãîâîðèëè åìîö³éíî, ç³ ñëüîçàìè. ¯õ ìîæíà áóëî
çðîçóì³òè. Íà òîé ÷àñ óæå ïîíàä
äåñÿòü òèñÿ÷ «÷îðíèõ òþëüïàí³â»
ïðèáóëî ç ÷óæî¿ êðà¿íè.
— Âñ³õ ïîâåðíó æèâèìè! —
ïîâòîðþâàâ Àëåêñººâ, óâàæíî
âäèâëÿþ÷èñü ó â³÷³ æ³íêàì. — Ùî
ÿ ùå ì³ã ñêàçàòè ¿ì ó ò³ õâèëèíè?
Íà ùàñòÿ, òàê âîíî ³ ñòàëîñÿ.
Æîäåí ç íàøîãî ïîëêó íå çàãèíóâ. À â ïîëêó íàðàõîâóâàëîñÿ
ïîíàä ï’ÿòñîò â³éñüêîâèõ.
Àëåêñººâ ñêðîìíî ïðîìîâ÷àâ
ïðî ùå îäíó âàæëèâó îáñòàâèíó. Ïðî öå ä³çíàâñÿ â³ä òèõ, õòî
ñëóæèâ ç íèì. Íàéá³ëüø ñêëàäí³,
íàéá³ëüø íåáåçïå÷í³ çàâäàííÿ
êîìàíäèð âèêîíóâàâ îñîáèñòî. Ñ³äàâ çà øòóðâàë ³ ï³äí³ìàâ
ó íåáî ë³òàê.
356 БОЙОВИХ ВИЛЬОТІВ
КОМАНДИРА
Òðàäèö³ÿ âðó÷àòè ëüîò÷èêàì
ò³ëüíÿøêó íàðîäèëàñÿ ó 168-ìó ç
ëåãêî¿ ðóêè êîìàíäèðà. Àëåêñººâ
çãàäóº, ÿê âîíà âèíèêëà. Ïîðó÷ ç
¿õí³ì ïîëêîì áàçóâàëèñÿ äåñàíòíèêè. Â³í ìàâ ãàðí³ ñòîñóíêè ç
¿õí³ì êîìàíäèðîì. Íå ðàç âèêîíóâàëè ñï³ëüí³ çàâäàííÿ. Äåñàíòíèêè äàðóâàëè ò³ëüíÿøêè.
Êîìàíäèð âèð³øèâ â³äçíà÷àòè
íèìè ëüîò÷èê³â çà êîæí³ ñòî
ïîëüîò³â.
Îäíà ç ïåðøèõ ñìóãàñòèõ
ìàéîê ä³ñòàëàñÿ êîìàíäèðó. ²
íå äèâíî. Àëåêñººâ 356 ðàç³â ï³ä-

í³ìàâ ó íåáî âèíèùóâà÷ Ì³Ã-23
ÌËÄ äëÿ âèêîíàííÿ áîéîâèõ
çàâäàíü.
— Ðåêîðäñìåíîì ó ïîëêó ñòàâ
êîìàíäèð ïåðøî¿ åñêàäðèëü¿ Âîëîäÿ Êëèìåíêî, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Íà éîãî ðàõóíêó ïîíàä
560 ïîëüîò³â â àôãàíñüêîìó íåá³.
Áóâàëî, â³í ðîáèâ öå ïî 4–5 ðàç³â
íà äåíü. Íàâ³òü òîä³øí³é êîìàíäóâà÷ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 40-¿ àðì³¿
ãåíåðàë-ìàéîð Äìèòðî Ðîìàíþê,
ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâóâàëàñÿ âñÿ
íàøà àâ³àö³ÿ, ï³äí³ìàâ ë³òàêè
â íåáî. Ï³ñëÿ ñîòîãî ïîëüîòó
éîìó òåæ âðó÷èëè ò³ëüíÿøêó.
Çàãàëîì ëüîò÷èêè ïîëêó ï³ä
êîìàíäóâàííÿì Àëåêñººâà çä³éñíèëè â Àôãàí³ñòàí³ 12,5 òèñÿ÷³
áîéîâèõ âèëüîò³â. Öå çà îäèí ð³ê.

— Íà â³éí³
ïåðåìàãàþòü íå
êóëàêàìè, à ðîçóìîì,
— çàçíà÷àº ãåíåðàë. —
Ìàþòü áóòè ãðàìîòí³
êîìàíäè
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ãåíåðàë íàçâàâ
ùå îäíó öèôðó — 10800 âèëüîò³â.
Çà éîãî ñëîâàìè, ñò³ëüêè ðàç³â
ï³äí³ìàëèñÿ â íåáî ëüîò÷èêè
¿õíüîãî ïîëêó çà ÷îòèðè ðîêè
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿.
— Ìåí³ îñîáëèâî çàïàì’ÿòàâñÿ
ïåðøèé ïîë³ò, — ãîâîðèòü Àëåêñººâ. — ×èì? Íå çíàéøîâ ö³ëü
äëÿ óðàæåííÿ. Íå áóëî äîñâ³äó
îð³ºíòàö³¿ íà ñêëàäí³é ì³ñöåâîñò³.
Äðóãèé ðàç íà òå ñàìå çàâäàííÿ
íå âèõîäèëè. ß çàáîðîíèâ öå ðîáèòè. Ïðîòèâíèê ðîçóì³â, ÿêùî
òè ïðîìàõíóâñÿ, ÷è íå âèéøîâ
íà ö³ëü, òî ìàºø ïîâåðíóòèñÿ ùå
ðàç. Òîìó ãîòóâàâñÿ çóñòð³òè íàñ
ó âñåîçáðîºíí³. Áóëî ÷èì — ìàâ
äîñòàòíüî ïåðåíîñíèõ çåí³òíîðàêåòíèõ êîìïëåêñ³â, òàêèõ ÿê
«Ñò³íãåð», «Ñòð³ëà», «Äæàâåë³í».
Äî ðå÷³, ñàìå ï³ä ÷àñ ïîâòîðíèõ
ïîëüîò³â çàçíàëà âòðàò àâ³àö³ÿ ç
³íøèõ ïîëê³â. Ó íàñ íå ïîñòðàæäàëè í³ ëþäè, í³ òåõí³êà.

У діда і внука однакові ордени
Генерал Володимир Алексєєв
військовий у третьому поколінні.
У нього дід і батько теж присвятили себе службі в армії. До речі,
Володимир Олександрович удостоєний такої самої нагороди,
як і його дід — ордена Бойового
Червоного прапора. У Першу світову дід, Григорій Алексєєв, став
повним георгіївським кавалером,
а орден Бойового Червоного прапора отримав під час Громадянської війни, будучи комбригом.
Незважаючи на такі високі нагороди, був репресований,

ув’язнений. Його позбавили усіх
нагород і військового звання.
У листі до Сталіна просив відправити на фронт під час Другої
світової. Пішов рядовим. Війну
закінчив комбатом у званні майора.
Батько пана Володимира служив
офіцером зв’язку. Військову професію обрав також син генерала Андрій. Він теж став військовим льотчиком.
Про небо Володимир Алексєєв
мріяв з дитинства. Після закінчення Чернігівського вищого

військового училища льотчиків
мрія здійснилася. Пізніше отримав диплом випускника Військово-Повітряної академії імені Гагаріна. Крім згаданих вище
посад — заступника командира
полку, командира полку, дивізії,
в Афганістані очолював авіабригаду, де на озброєнні знаходилося 256 одиниць літальної техніки.
З 1997-го і до 2002-го був заступником начальника бойової
підготовки Повітряних сил. В небі
провів понад три тисячі годин
на різних типах літаків.

Афганістан, 1988 рік. Володимир Алексєєв (праворуч)
після повернення з бойового завдання
А КАЗАЛИ, ЩО ВІЙНИ
НЕ БУДЕ…
Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç Àôãàí³ñòàíó Àëåêñººâ áàãàòî ïèñàâ ³ ðîçïîâ³äàâ ïðî äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ àâ³àö³¿ â óìîâàõ áîéîâèõ ä³é.
Éîãî ïîðàäè º, çîêðåìà, ó êíèç³,
âèäàí³é â³éñüêîâèìè æóðíàë³ñòàìè ãàçåòè «Êðèëà Óêðà¿íè» —
«Ãðà÷è» ëåòÿò â Áàãðàì». Áàãðàì,
öå ì³ñöå, äå ðîçòàøîâóâàâñÿ ïîëê
ï³ä îðóäîþ Àëåêñººâà. Ó êíèç³
ç³áðàíî òàêîæ ñïîãàäè ³íøèõ â³éñüêîâèõ àâ³àòîð³â ïðî Àôãàí³ñòàí.
— Êîëè ïî÷àëèñÿ áîéîâ³ ä³¿
íà Äîíáàñ³, òîä³øí³é çàñòóïíèê
êîìàíäóâà÷à Ïîâ³òðÿíèõ ñèë ãåíåðàë Âàñèëü Í³ê³ôîðîâ ðîçïîðÿäèâñÿ, ùîá êíèãó ïåðåâèäàëè
³ äîñòàâèëè òèðàæ ó ï³äðîçä³ëè
â³éñüêîâèõ ëüîò÷èê³â, — ðîçïîâ³äàº Àëåêñººâ. — Äëÿ ìîëîäèõ
öå äóæå ïîòð³áí³ óðîêè. Îïèñàíî
êîíêðåòí³ ñèòóàö³¿. Ñêàçàíî, ÿê
ïðàâèëüíî ä³ÿòè, ùîá çàâäàííÿ

âèêîíàòè ³ çáåðåãòè ë³òàê ³ æèòòÿ ëüîò÷èêà.
Ãåíåðàë çãàäóº, ÿê éîìó ³íêîëè äîð³êàëè âèñîêîïîñòàâëåí³
â³éñüêîâ³ ÷èíîâíèêè. «Â³éíè
íå áóäå, ùî òè áóõòèø, Àëåêñººâ», — òàêèìè ñëîâàìè â³äïîâ³äàëè íà éîãî àôãàíñüê³ ïóáë³êàö³¿.
Ãåíåðàë íå ìîæå çðîçóì³òè,
ÿê äîïóñòèëè âòîðãíåííÿ ðîñ³ÿí
íà íàøó òåðèòîð³þ. Òðåáà áóëî
çíèùóâàòè òåõí³êó íà ìàðø³ ç äîïîìîãîþ àâ³àö³¿. Íà ïî÷àòêó áîéîâèõ ä³é ðîñ³ÿíè ùå íå âñòèãëè
ïðèòÿãòè çàñîáè ïðîòèïîâ³òðÿíî¿
îáîðîíè íà Äîíáàñ.
Àáî ùå ïðèêëàä. Ïåðåä àâ³àö³ºþ ñòàâèëè çàâäàííÿ çíèùóâàòè
áëîêïîñòè. Öå ñïðàâà àðòèëåð³¿.
Íàø³ ë³òàêè áèëè ç ãàðìàò ïî ïîñòàõ. Ë³òàòè òðåáà áóëî ïàðàìè,
ëàíêàìè, òîä³ ïðîòèâíèêó ñêëàäí³øå îáèðàòè ö³ëü. Ëüîò÷èêè äîáðå çíàþòü ïðî öå, îäíàê âîíè
ò³ëüêè âèêîíóþòü êîìàíäè.

Оновлюють експозицію
Колектив Музею авіації, очолюваний Алексєєвим, нині працює
над оновленням експозиції. Після завершення роботи з’являться
нові експонати, нові матеріали.
За словами співрозмовника, вони
стосуються періоду від початку
минулого століття до наших днів.
Паралельно працюють над вуличною експозицією музею. Потребують також оновлення стенди для виїзних виставок. Раніше
їх показували у Центральному
парку культури, Будинку офіцерів, Музеї авіації імені Можай-

ського у Вороновиці.
Нині, у період карантину, Музей закритий для відвідувачів.
Сприятливий час для оновлення.
Довідково
На війні в Афганістані, що тривала майже 10 років, загинули
168 наших земляків. Серед них
одна жінка — вінничанка Тетяна Врублевська. Їхні прізвища
значаться на пам’ятному знаку
у Центральному парку культури
і відпочинку. Ще 116 військових
стали інвалідами, 182 дістали
поранення.
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СПОДІВАЄМОСЬ
НА ВАКЦИНИ ВІД КОРОНИ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

На старт  Дві вакцини від COVID-19
чекають відмашки. За кілька тижнів
у медиків, людей похилого віку та людей з
груп ризику з’явиться шанс захиститись від
корони. Тим, хто сумнівається або боїться,
інфекціоніст Євген Щербина нагадує, що
від корони немає лікування, нею потрібно
перехворіти, та краще — не треба
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

ßê
ò³ëüêè
ç’ÿâèòüñÿ âàêöèíà,
ïîòð³áíî ðîáèòè
ùåïëåííÿ, ââàæàº
³íôåêö³îí³ñò ªâãåí Ùåðáèíà.
Òîìó ùî àëüòåðíàòèâè ïîêè ùî
íå ïðèäóìàëè.
— Çîêðåìà, ìè î÷³êóºìî
Pfizer-BioNTech, ºäèíèé íåäîë³ê âàêöèíè — ñêëàäíà ëîã³ñòèêà.
Ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñü â³äïîâ³äíîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó,
àëå öå íå ïðîáëåìà ïàö³ºíòà, —
ãîâîðèòü ³íôåêö³îí³ñò. — ²íøà
âàêöèíà, AstraZeneca, âçàãàë³
í³ÿêèõ íàð³êàíü íå âèêëèêàº.
Âàêöèíè áóëè ïåðåâ³ðåíí³, ³
ïîêàçàëè âèñîêó åôåêòèâí³ñòü.
Òîìó ïîòð³áíî âàêöèíóâàòèñü
âñ³ì. ² òèì, õòî âæå õâîð³â, àäæå,
ÿê ïðàöþº ³ìóí³òåò ï³ñëÿ êîâ³äó,
ïîêè ùî í³õòî íå çíàº. Òèì ïà÷å
ïîòð³áíî âàêöèíóâàòèñü òèì, õòî
íå õâîð³â. Òîìó ùî íà ñüîãîäí³
ó âñüîìó ñâ³ò³ ë³êóâàííÿ â³ä êîðîíè íåìàº. Õî÷à âñ³ ë³êóþòüñÿ,
³ àíòèá³îòèêàìè, ³ àíòèêîàãóëÿíòàìè, ³ ïðîòèâ³ðóñíèìè…

— Âñ³ ïðîòèâ³ðóñí³ ïðåïàðàòè, ÿê³ ïðîäàþòüñÿ íà ñüîãîäí³
â àïòåö³, íå âïëèâàþòü íà êîâ³ä, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð ³ äîäàº. —
Êîâ³ä — öå â³ðóñíà ³íôåêö³ÿ.
Çà ð³çíèìè äàíèìè ëèøå â 5–7 %
õâîðèõ, â îñíîâíîìó ãîñï³òàë³çîâàíèõ, ìîæóòü ðîçâèâàòèñü áàêòåð³àëüí³ óñêëàäíåííÿ íà ôîí³
êîâ³äó. Òîáòî ïðîáëåìà êîâ³äó
íå â áàêòåð³àëüíèõ óñêëàäíåííÿõ,
ÿê³ ìîæíà áóëî á ë³êóâàòè àíòèá³îòèêàìè. ß íå çíàþ, íàâ³ùî
âñ³ ¿õ ï’þòü, íàïåâíå òîìó, ùî
áîÿòüñÿ, áî áà÷àòü íà ÊÒ ïíåâìîí³þ. Õî÷à âæèâàííÿ àíòèá³îòèê³â
íå çíèæóº â³ðîã³äíîñò³ ïîïàäàííÿ
â ë³êàðíþ ÷è ñìåðò³.
Ùîá ðîçóì³òè, ç ÷èì ìè ìàºìî
ñïðàâó, ë³êàð ïðîñòèìè ñëîâàìè
ïîÿñíþº, ÿê ïðàöþº êîðîíàâ³ðóñ.
— Êîâ³ä «ïîëþáëÿº» ïåâí³
ðåöåïòîðè â êë³òèíàõ, çà ÿê³ ³
÷³ïëÿºòüñÿ, — ãîâîðèòü Ùåðáèíà. — Öèõ ðåöåïòîð³â äóæå áàãàòî
â ð³çíèõ îðãàíàõ. Âîíè º â ãîëîâíîìó ìîçêó, íèðêàõ, ñåðö³,
â ëåãåíÿõ ¿õ íàéá³ëüøå. Òîìó
êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî êîâ³ä, ìè
á³ëüøå ãîâîðèìî ïðî óðàæåííÿ
ñàìå ëåãåí³â.

Які вакцини отримають вінничани і як
Наприкінці лютого Вінниця отримає дві вакцини. AstraZeneca —
векторна вакцина, яку розробив
Оксфордський університет та
британсько-шведська компанія
AstraZeneca. Потрібні дві дози з
інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при
температурі від +2 до +8 С. Вакцина Pfizer-BioNTech — це мРНКвакцина. Необхідні дві дози з інтервалом у 21 день. Потребує
температури зберігання щонайменше –70 C. Після розмороження може зберігатися 5 днів
при температурі +2 до +8 С.
За словами Ольги Задорожної,
директора обласного Департаменту охорони здоров’я та реабілітації, процес вакцинації буде
здійснюватися в п'ять етапів.
Перший етап — вакцинація
медпрацівників, персоналу,
які працюють у закладах охорони здоров’я, де надають

стаціонарну допомогу хворим
на COVID-19, працівників мобільних бригад для вакцинації,
людей в інтернатних закладах,
будинках для людей похилого
віку та працівників таких закладів, військовослужбовців.
Другий етап — імунізація медпрацівників та персоналу, які
працюють у закладах охорони
здоров’я, що надають стаціонарну допомогу іншим хворим, та
людей віком від 80 років.
Третій — вакцинація людей віком
від 65 до 79 років, працівників
освіти та критично важливих
структур держбезпеки.
Четвертий етап — для людей віком від 60 до 64 років, дорослих (віком від 18 до 59 років) із
супутніми захворюваннями, які
знаходяться у групі ризику. Громадян , які перебувають у місцях
обмеження волі П’ятий етап —
для дорослих від 18 років.

ßê öå Êîâ³ä ðîáèòü?
— Íà ñüîãîäí³ ë³êàð³ çíàþòü
íå äóæå áàãàòî, — êàæå ìåäèê. —
Ìè çíàºìî, ùî â áàãàòüîõ ëþäåé,
ÿê³ âàæêî õâîð³þòü, óðàæåííÿ
òêàíèí â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç äâà
ìåõàí³çìè.
Ïåðøèé ìåõàí³çì — íàäì³ðíà ³ìóííà â³äïîâ³äü íà â³ðóñíó
³íôåêö³þ — òàê çâàíèé öèòîê³íîâèé øòîðì. Â íîðì³ â³í ìàº
áóòè â³äñóòí³ì.
Êîëè îðãàí³çì â³äïîâ³äàº íà ³íôåêö³þ, â³í, ÿê ïðàâèëî, çíèùóº
çáóäíèê³â ³íôåêö³¿. Ïðè öüîìó
íå âðàæàº âëàñí³ îðãàíè íàñò³ëüêè ñèëüíî, ùîá öå ïðèçâîäèëî
äî ÿêèõîñü ïðîáëåì.
— Îöÿ âñÿ òåìïåðàòóðà, ñëàáê³ñòü, ëîìîòà, ñëèç, ÿêèé âèä³ëÿºòüñÿ, öå âñå êîìïîíåíòè
ñïåöèô³÷íî¿ ³ìóííî¿ â³äïîâ³ä³.
Òîæ êîëè âñå ïðîò³êàº â íîðì³, ëþäèíà, ÿêà õâîð³º êîâ³äîì,
çâ³ñíî, ïî÷óâàº ñåáå ïîãàíî, àëå
òåðïèìî, — êàæå ìåäèê.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ÷èì á³ëüø
ñòàðøà ëþäèíà, ÷èì á³ëüøå
â íå¿ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü,
òèì á³ëüøà â³ðîã³äí³ñòü íàäëèøêîâî¿ ³ìóííî¿ â³äïîâ³ä³. ²
íà äðóãîìó òèæí³ õâîðîáè (÷àñ,

«Íàðàç³ ó ñâ³ò³ ë³êóâàííÿ
â³ä êîðîíè íåìàº.
Õî÷à âñ³ ë³êóþòüñÿ,
³ àíòèá³îòèêàìè,
³ àíòèêîàãóëÿíòàìè,
³ ïðîòèâ³ðóñíèìè…»
êîëè ³ìóí³òåò ïðàöþº ìàêñèìàëüíî), ìîæå ñòàòèñÿ öèòîê³íîâèé
øòîðì — âèêèäàºòüñÿ âåëè÷åçíà
ê³ëüê³ñòü ïðîòèçàïàëüíèõ êîìïîíåíò³â. Öå ïðèçâîäèòü äî ìàñîâî¿
àòàêè îðãàí³çìó íà ñâî¿ âëàñí³
îðãàíè (â äàíîìó âèïàäêó óðàæåííÿ ëåãåí³â).
Äðóãèé ìåõàí³çì — âíóòð³øíüîñóäèííå òðîìáîóòâîðåííÿ.
— Öå êîëè çãîðòàííÿ êðîâ³
â³äáóâàºòüñÿ øâèäøå, — êàæå
ë³êàð. — Çðîñòàº â³ðîã³äí³ñòü
óòâîðåííÿ òðîìá³â, ÿê³ ìîæóòü
â³äðèâàòèñÿ ³ äàâàòè òðîìáîåìáîë³þ ëåãåíåâî¿ àðòåð³¿.
Çà ñëîâàìè ªâãåíà Ùåðáèíè,
çíàþ÷è ö³ ìåõàí³çìè, ë³êàð³ ìîæóòü ôîðìóâàòè ïåâíó òàêòèêó
ë³êóâàííÿ õâîðèõ. Íà ÿê³ ìîìåíòè ìîæíà âïëèíóòè â ë³êóâàíí³?
— Ïåðøèé ìîìåíò, öå çíèùåííÿ ñàìîãî â³ðóñó, áàæàíî
äî òîãî, äîêè â³í íå ðîç³ãðàâñÿ, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Êîëè
òàêèé ïðåïàðàò çíàéäóòü, áóäå
äóæå ãàðíî. Äðóãèé ìîìåíò âïëèâó — ïðîô³ëàêòèêà öèòîê³íîâîãî
øòîðìó, îñîáëèâî ëþäåé ç ãðóï
ðèçèêó. ² òðåò³é — ïðîô³ëàêòèêà
âíóòð³øíüîñóäèííîãî çãîðòàííÿ
êðîâ³ (òðîìáîóòâîðåííÿ).

Євген Щербина, лікар-інфекціоніст. Каже, що від корони
немає ліків, нею просто потрібно перехворіти. Комусь
пощастить, комусь — ні. Вакцина збільшує позитивні шанси

Інфекціоніст говорить
Що ми маємо на сьогодні
за всіма трьома факторами
впливу? Практично нічого
1) ПРЯМИЙ ВПЛИВ НА ВІРУС
Більшість препаратів, які були
сильно «розкрученні»: лопінавір, гідроксихлорохін, калетра —
на жаль, не довели ефективності
в плані лікування.
Сьогодні покладають надію
на препарат Рендизовір. Це
противірусний препарат прямої
дії . Є дані, що він скорочує знаходження хворого в стаціонарі
і необхідність в реанімації. Але
на смертність не сильно впливає.
Крім того, він дуже дорогий.
Ще Івермектин, протипаразитарний препарат, який використовують у ветеринарії. В минулому році австралійці довели, що
цей препарат в пробірці може
знищувати вірус корони майже
повністю. Але багато препаратів
в пробірці знищує вірус, а нам
потрібно, щоб він знищив вірус
в організмі людини, а це поки
не відомо.
2) ПРОФІЛАКТИКА
ЦИТОКІНОВОГО ШТОРМУ
Для профілактики цитокінового
шторму лікарі використовують
Дексаметазон і інші кортикостероїди, щоб вплинути на надлишкову імунну реакцію організму.
Було дослідження про вплив
дексаметазону в першу чергу
на смертність у важких хворих.
Дослідження показали: в пацієнтів, які перебували в стаціонарі
на кисні, знижувалась смертність
на 17 %. В реанімаційних хворих — на 34 %. В пацієнтів стаціонару, але які не потребували

кисню, смертність підвищувалася. Тобто дослідження показали,
що кортикостероїдні препарати
працюють при ковіді, але коли це
необхідно. Та це не лікування.
В неважких пацієнтів кортикостероїди лише погіршують стан.
Тобто, якщо людина не потребує кисневої терапії, то ніяких
кортикостероїдів їй не потрібно,
ними можна лише нашкодити.
Крім того, кортикостероїди підвищують рівень цукру, це для
діабетиків критично.
3) ПРОФІЛАКТИКА
ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО
ЗГОРТАННЯ КРОВІ
Для цього призначають антикоагулянти — препарати, які розріджують кров.
На сьогодні доведено, що вони
працюють в одному випадку —
коли це профілактичні низькі дози для госпіталізованих
хворих. Ці хворі більшість часу
лежать, і погане течіння венозної крові (в нижніх кінцівках,
зокрема) призводить до утворення тромбів і можливості
тромбозу. Немає дослідження,
яке б говорило про гарний вплив
коагулянтів на амбулаторних
хворих. Можливо, це має сенс,
коли людина дуже старенька і
мало рухається, або та, що має
надлишкове ожиріння.
Інші препарати, які теж впливають на згортуваність крові —
антиагреганти (це аспірин,
клопідогрель, тромбонет). Їх
призначають зараз практично
всім, вони впливають на згортання крові, але ніхто не довів,
що вони якось допомагають при
ковіді.
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«УКРАЇНА — ЦЕ НЕ ЛИШЕ ВІЙНА».
ВРАЖЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ВІД ВІННИЦІ
Волонтерство  У Вінниці вже тривалий
час живуть волонтери з Нідерландів
та Італії. Молоді люди приїхали сюди,
щоб навчати вінничан італійської та
голландської мови. Паралельно вони
також вивчають українську. Ми дізналися,
як живуть двоє італійців та голландець
у нашому місті, що їм найбільше
подобається та що дивує у наших реаліях
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635

Ùîâ³âòîðêà òà ùî÷åòâåðãà
ó «Ëåâåë 80» äâîº ³òàë³éö³â —
Àííà òà Ìàòåî ïðîâîäÿòü «ñï³ê³íã êëàá». Âîíè áåçêîøòîâíî
íàâ÷àþòü â³ííè÷àí ³òàë³éñüêî¿
ìîâè.
Íà çóñòð³÷ â êàôå Àííà òà Ìàòåî ïðèâåëè ñâîãî äðóãà, Ïîëà.
Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê ðîäîì ç Í³äåðëàíä³â. Ó Â³ííèö³ â³í æèâå âæå
ï³âðîêó ³ òàêîæ ïðîâîäèâ êóðñè
ç ãîëëàíäñüêî¿ ìîâè.
Àííà — ºäèíà â ö³é êîìïàí³¿, õòî ñï³ëêóºòüñÿ ðîñ³éñüêîþ
ìîâîþ. Ìàòåî çíàº ³òàë³éñüêó,
àíãë³éñüêó òà í³ìåöüêó, à Ïîë —
ãîëëàíäñüêó òà àíãë³éñüêó ìîâè.
Ì³æ íàìè íå áóëî ìîâíîãî
áàð’ºðó, çîêðåìà, çàâäÿêè Àíí³,
ÿêà âèñòóïàëà â ðîë³ ïåðåêëàäà÷à.
ЧОМУ САМЕ УКРАЇНА?
Äî ïðè¿çäó ó Â³ííèöþ ìîëîä³
ëþäè áóëè íå çíàéîì³, ïðè¿õàëè
ñþäè â ð³çíèé ÷àñ òà ç ð³çíèõ
êðà¿í. Íà ïèòàííÿ, ÷îìó îáðàâ
äëÿ äîâãîòðèâàëîãî â³çèòó ñàìå
Óêðà¿íó, Ïîë ðîçñì³ÿâñÿ. Êàæå,
ùî öå ïèòàííÿ ÷óº íàé÷àñò³øå.
— ×îìó Óêðà¿íà? Êîëèñü ÿ áóâ
ïåâíèé ÷àñ ó Ðîñ³¿, ïîçíàéîìèâñÿ
ç ¿õíüîþ êóëüòóðîþ ³ ìåí³ ñòàëî
ö³êàâî, ùî æ ñîáîþ ïðåäñòàâëÿº Óêðà¿íà. Â íàøèõ ìåä³à ÷àñòî
÷óòè ïðî ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêó
â³éíó, àëå îñê³ëüêè ÿ âèâ÷àâ ì³æ-

íàðîäí³ â³äíîñèíè, ìåí³ áóëî ö³êàâî ïîáà÷èòè çñåðåäèíè, ùî ³ ÿê
âèãëÿäàº íàñïðàâä³, — êàæå â³í.
Àííà êàæå, ùî òåìà â³éíè
â Óêðà¿í³ — íàéïîïóëÿðí³øà
â ºâðîïåéñüêèõ ÇÌ².
— Öå äóæå ñóìíî. Óêðà¿íà —
öå íå ëèøå â³éíà, ó âàñ º âåëè÷åçíå êóëüòóðíå áàãàòñòâî. Ñàìå
òîìó íàñ íå ëÿêàëà öÿ ñèòóàö³ÿ,
êîëè ìè ïëàíóâàëè ñþäè ¿õàòè.
Âîëîíòåðè ðîçïîâ³äàþòü, ùî
àäàïòóâàòèñÿ äî æèòòÿ â êðà¿í³
áóëî íå âàæêî. Êîæåí ç íèõ âæå
ìàâ äîñâ³ä òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì.
ЯК ПОЯСНИТИ ЖЕСТАМИ
Ìàòåî çäîáóâ ñòóï³íü áàêàëàâðà çà ñïåö³àëüí³ñòþ êîìóí³êàö³é. Â³í â÷èâñÿ ó ì³ñò³ Áîëöàíî
íà Ï³âíî÷³ ²òàë³¿. Òàì äâîìîâíèé ðåã³îí ³ ëþäè ñï³ëêóþòüñÿ
í³ìåöüêîþ òà ³òàë³éñüêîþ.
— Ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ ìåí³
òð³øêè íàãàäóº òå ñåðåäîâèùå, äå
ÿ íàâ÷àâñÿ. Ó âàñ òåæ ñï³ëêóþòüñÿ
ðîñ³éñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ³ âñ³ îäèí îäíîãî ðîçóì³þòü.
Àííà íàâ÷àëàñÿ íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ — âèâ÷àëà ³íîçåìí³ ìîâè òà ë³òåðàòóðó. Ä³â÷èíà âîëîä³º ³òàë³éñüêîþ, àíãë³éñüêîþ, í³ìåöüêîþ, ðîñ³éñüêîþ
òà ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè.
Âîëîíòåðè íàìàãàþòüñÿ òðèìàòèñÿ ðàçîì, ÿêùî ïîòð³áíî ñõîäèòè çà ïîêóïêàìè ÷è ïîñèä³òè

Програма неформальної освіти
Молоді люди приїхали сюди
за програмою Євросоюзу, співпрацюють з центром розвитку
«Пангея Ультіма». Це центр неформальної освіти, зосереджений у Вінниці.
— Євросоюз дає можливість
людям провести кілька місяців
в іншій країні і побути волонтером. Якщо, наприклад, ти щось
цікаве вмієш чи знаєш, то можеш
цьому навчити інших. Це такий
обмін досвідом, культурне навчання. Свого часу ми вирішили
вступити в цю програму і приїхали в Україну, хоча можна обрати

будь-яку іншу країну.
За волонтерство Анна, Пол та
Матео отримують кишенькові
гроші — вистачає на проживання та їжу.
— Нам платять гроші залежно
від середнього прожиткового
мінімуму в наших країнах. Тобто, якщо в Італії це одна сума,
то в Нідерландах — зовсім інша.
Нам на життя вистачає.
Українці теж можуть стати волонтерами та поїхати пожити
в іншу країну. Всі подробиці
шукайте тут — facebook.com/
pangeyaultima.

â êàôå. Ùîïðàâäà, ä³â÷èíà ç³çíàºòüñÿ, ùî ¿¿ äèâóº, ÿê â³ííè÷àíè
ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ.
— Ëþäèíà ìîæå ãîâîðèòè
óêðà¿íñüêîþ, à ¿é â³äïîâ³äàþòü
ðîñ³éñüêîþ. Äëÿ ìåíå öå áóëî
ñïî÷àòêó òð³øêè äèâíèì, ÿ äóìàëà: «Ùî? ×îìó òàê?» ß äóìàëà, ùî óêðà¿íñüêó ìîâó ìåí³ áóäå
ëåãêî ðîçóì³òè, àëå âèÿâèëîñÿ,
ùî íå òàê âñå ïðîñòî. Õëîïöÿì
âàæ÷å, áî âîíè íå çíàþòü ðîñ³éñüêî¿. Çà âåñü ÷àñ ìè âñ³ âèâ÷èëè
òð³øêè ñë³â óêðà¿íñüêîþ, ÿ òðîõè
÷èòàþ òà ìîæó ãîâîðèòè.
Ìàòåî ðîçïîâ³äàº, ùî
â êàâ’ÿðí³ ìîæå ïðî÷èòàòè ïîçèö³¿ ç ìåíþ óêðà¿íñüêîþ. Çàìîâëåííÿ ðîáèòü àíãë³éñüêîþ,
à â ðàç³, ÿêùî îô³ö³àíòè íå ðîçóì³þòü, ìîæå ïîÿñíèòè æåñòàìè.
— Âñ³ ³òàë³éö³ çàâæäè ãîëîñíî
ðîçìîâëÿþòü, ìè âñå ï³äêðåñëþºìî æåñòàìè. ß òðîõè ñïðèéìàþ
íà ñëóõ óêðà¿íñüêó ìîâó, çíàþ
ê³ëüêà ñë³â. Äóìàþ, ùî óêðà¿íñüêó ëåãêî âèâ÷èòè, ÿêùî º áàæàííÿ, — êàæå Ìàòåî. — Öå æ
íå àðàáñüêà ÷è êèòàéñüêà.
Êîëè ìè çóñòð³ëèñÿ ç Àííîþ,
íàäâîð³ áóëî ñí³æíî òà ìîðîçíî.
Âïåðøå ä³â÷èíà ç³ ñí³ãîì ïîçíàéîìèëàñÿ â Ðîñ³¿ ³ ùå íå äî ê³íöÿ

«Ìè êóøòóâàëè ê³ëüêà
ðàç³â òóò ï³öó. Ï³öà
– öå íàøå âñå. À ó
Â³ííèö³ âîíà äóæå
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òîãî,
ùî ìè ¿ëè âäîìà»
âèçíà÷èëàñÿ, ïîäîáàºòüñÿ â³í ¿é
÷è í³. Êàæå, ç îäíîãî áîêó — öå
àòìîñôåðà Ð³çäâà, à ç ³íøîãî —
íåïðèºìíî áóòè äîâãî íà âóëèö³.
— ß íå ëþáëþ òàêó ïîãîäó, àëå
ðàçîì ç òèì, ÷îìóñü îáèðàþ êðà¿íè ç òàêèì æîðñòêèì êë³ìàòîì.
Öå ÿêàñü í³áè åêçîòèêà äëÿ ìåíå.
Ìàòåî ïåâíèé ÷àñ æèâ ó Í³ìå÷÷èí³, òîìó äî íàøèõ ïîãîäíèõ
óìîâ âçèìêó áóâ ãîòîâèé.
— Òóò õîëîäí³øå, í³æ â Í³ìå÷÷èí³, àëå ðàçîì ç òèì íàáàãàòî
ñîíÿ÷í³øå. Òàì ñ³ðî òà ïîõìóðî,
íàñòð³é îäðàçó ïñóºòüñÿ.
Îêð³ì ñîíÿ÷íî¿ ïîãîäè, Àííà
òà Ìàòåî äóæå ñêó÷èëè çà ¿æåþ.
Êàæóòü, ùî ó Â³ííèö³ âçèìêó
âàæêî çíàéòè îâî÷³, ÿê³ â ²òàë³¿
ïðîäàþòüñÿ ö³ëèé ð³ê. Êàáà÷êè,
ïîì³äîðè, çåëåíü òà ³íøå. Îñîáëèâî ³òàë³éöÿì ïðèïàëè äî äóø³
íàø³ áàçàðè, äå º âåëè÷åçíèé âèá³ð ð³çíèõ ïðîäóêò³â.
— Ìè êóøòóâàëè ê³ëüêà ðàç³â
òóò ï³öó. À ó Â³ííèö³ âîíà äóæå
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òîãî, ùî ìè ¿ëè
âäîìà. Ò³ñòî òóò íå òàêå, òîìàòíèé ñîóñ òåæ. Ìàáóòü, ïðè÷èíà
â ñàìèõ ³íãðåä³ºíòàõ, ç ÿêèõ öå
âñå ãîòóºòüñÿ. Ìàòåî, íàïðèêëàä,

До приїзду у Вінницю молоді люди були не знайомі.
Тепер Анна, Матео, Пол та їх координатор багато часу
проводять разом. Навіть на Водохреще купалися гуртом
çàñóìóâàâ çà ïàñòîþ. Òóò òàêî¿, ÿê
â ²òàë³¿ òî÷íî íå çíàéäåø.
Â Ïîëà áóâàþòü òðóäíîù³ ç
ïîêóïêàìè.
— Â ìåíå ÷àñòî íå âèõîäèòü
çíàéòè â ìàãàçèí³ òå, ùî ÿ õî÷ó.
ß íå ÷èòàþ êèðèëèöåþ ³ òîìó
çàçâè÷àé êóïóþ «íàîáóì», — ñì³ºòüñÿ õëîïåöü.
ПЕРШІ ВРАЖЕННЯ
ПРО ВІННИЦЮ
Ïåðø³ àñîö³àö³¿ ç Â³ííèöåþ
ó Ïîëà òà Ìàòåî áóëè ïîâ’ÿçàí³
ç Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì. Õëîïö³
êàæóòü, ùî òàêå âðàæåííÿ âèíèêëî ÷åðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñ³ðèõ
áàãàòîïîâåðõ³âîê.
Ìàòåî çàðàç ïèøå ó áëîç³ ïðî
àðõ³òåêòóðó Â³ííèö³. Ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ïîçíàéîìèâñÿ áëèæ÷å ç ì³ñòîì, çðîçóì³â, ùî òóò º íà ùî
ïîäèâèòèñÿ. Íàéá³ëüøå õëîïöÿ
âðàçèâ ðàéîí ªðóñàëèìêè, à ùå
â³í âïîäîáàâ íàø³ ì³ñöåâ³ óí³âåðñèòåòè. Îñîáëèâî ïðèïàâ äî äóø³
ìåäè÷íèé. Ìàòåî ãîâîðèòü, ùî
â³ííèöüêà óðáàí³ñòèêà äóæå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè÷íî¿ éîìó ºâðîïåéñüêî¿.
— Â íàñ öåíòð ì³ñòà — öå
ïëîùà, äå º öåðêâà, çàìîê àáî
ôîðòåöÿ. À ó âàñ òàêîãî íåìàº.
Ó âàñ öåíòð — öå ïðîñòî ãîëîâíà
âóëèöÿ. Ìåíå öå çäèâóâàëî, àëå
ìè áóëè äî öüîãî ãîòîâ³.
Àííà çàçíà÷àº, ùî ó Â³ííèö³ ¿é
íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ òå, ùî òóò
áàãàòî äåðåâ òà çîí äëÿ ïðîãóëÿíîê, äå ìîæíà áóêâàëüíî çáëèçèòèñÿ ç ïðèðîäîþ. Íàé÷àñò³øå
âîíà ãóëÿº â Ë³ñîïàðêó.
— Â ²òàë³¿ òåæ õîðîø³ ì³ñòà,
àëå òàì íåìàº ñò³ëüêè çåëåí³, ÿê
ó âàñ. Ìè çðîçóì³ëè, ùî öå äóæå
êîìôîðòíå ì³ñòî, áî éîãî ìîæ-

íà îá³éòè ï³øêè äóæå øâèäêî é
ïðîñòî. À ùå ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ íàáåðåæíà.
ПРО РІЗНИЦЮ МЕНТАЛІТЕТІВ
– Âè íå äóìàºòå, ùî ³íîçåìö³
õî÷óòü îáìàíóòè ³ âè çàâæäè ãîòîâ³ äîïîìîãòè. Ìè äî òóðèñò³â
ñòàâèìîñÿ ³íàêøå. Íàïðèêëàä,
ïðî í³ìö³â â íàñ ñêëàâñÿ ñòåðåîòèï, ùî âîíè êðàä³¿, öå ÷åðåç
ñèòóàö³þ â ªâðîñîþç³, áî âîíè
òÿãíóòü êîâäðó íà ñåáå. À ïðî
ñëîâ’ÿí â íàñ äóìàþòü, ùî âîíè
ãðóá³ ëþäè, ÿê³ çàò³âàþòü á³éêè.
Ìè, çâ³ñíî, çíàºìî, ùî öå íå
òàê, ùî óêðà¿íö³ õîðîø³ ëþäè,
- êàæóòü Ìàòåî òà Àííà.
Ïîë êàæå, ùî â ïîð³âíÿíí³ ç
éîãî ñï³ââ³ò÷èçíèêàìè, óêðà¿íöÿì òðîõè íå âèñòà÷àº îðãàí³çîâàíîñò³ òà âîëîä³ííÿ òàéììåíåäæìåíòîì. Âîäíî÷àñ â³í
âðàæåíèé, íàñê³ëüêè â Óêðà¿í³
ùèð³ òà â³äâåðò³ ëþäè.
Ìè òàêîæ ï³äíÿëè òåìó ïîäîðîæåé. Àííà òà Ìàòåî êàæóòü, ùî
â ªâðîï³ äóæå ïîïóëÿðíà ïðàêòèêà ñåðåä ìîëîä³ – âè¿æäæàòè çà
êîðäîí, çäîáóâàòè íîâ³ çíàííÿ.
Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî âñòóïèòè â
óí³âåðñèòåò.
– Äåñü â 25 ðîê³â çàâåðøóºòüñÿ
íàâ÷àííÿ, òè øóêàºø ñîá³ ðîáîòó, æèòëî. Îòðèìóºø ñòàòóñ òà
â÷èøñÿ ñàìîñò³éíî òðèìàòèñÿ íà
íîãàõ. À âæå ïîò³ì ìîæíà îäðóæóâàòèñÿ òà íàðîäæóâàòè ä³òåé,
- êàæå Àííà. – À ÿêùî õòîñü
çàìîëîäó ñòâîðþº ðîäèíó, òî â
íàø³é êðà¿í³ öå ñïðèéìàºòüñÿ
øâèäøå ÿê ïîìèëêà ìîëîäîñò³
÷åðåç íåäîñâ³ä÷åí³ñòü. Ñïî÷àòêó
ñàìîðåàë³çàö³ÿ, à ïîò³ì âñå ³íøå.
Áî ùî ìîæíà äàòè ä³òÿì â òàêîìó
âèïàäêó?
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ПРОДАВЦІ КНИГАРЕНЬ:
«У ВІННИЦІ ДУЖЕ ЧИТАЮЧІ ЛЮДИ»
Книжковий огляд  Чимало людей
називають читання своїм хобі. Ми
поспілкувалися з продавцями книжкових
магазинів міста й дізналися про читацькі
вподобання вінничан, найпопулярніших
авторів та вплив карантину на книгарні.
А ще зібрали кілька книг, які навчать
вас читати правильно
ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065

— Çàðàç îñîáëèâîþ ïîïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóþòüñÿ êíèãè ç
ïñèõîëîã³¿ ³ á³çíåñ-ðîçâèòêó, —
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîðêà ìàãàçèíó «Bukva» ïàí³ Îêñàíà. — Íàéá³ëüøå íèìè ö³êàâëÿòüñÿ ìîëîä³
ëþäè. À îñü ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ,
íà ñâÿòà, á³ëüøå çàïèòóâàëè é
êóïóâàëè äèòÿ÷ó ë³òåðàòóðó.
Ñó÷àñíó ë³òåðàòóðó òåæ ÷àñò³øå
êóïóº ìîëîäü, à ïðî êëàñèêó ÷àñ
â³ä ÷àñó çàïèòóþòü âñ³.
— Â³ííè÷àíè ÷èòàþ÷³, íàâ³òü
äóæå ÷èòàþ÷³ ëþäè. Áàãàòî õòî
îð³ºíòóºòüñÿ â êíèãàõ, àëå º é
òàê³, ùî çàïèòóþòü ïîðàä, ÷àñòî
íàçèâàþòü ëèøå æàíð ÷è àâòîðà
áàæàíî¿ êíèãè, òàêîæ ðàäÿòüñÿ
ùîäî íîâèíîê ³ ë³òåðàòóðíèõ
ö³êàâèíîê.
Ïàí³ Îëåíà äîäàº, ùî ëîêäàóí
òðîõè âïëèíóâ íà òîðã³âëþ, ³ íàðàç³ âîíè ÷åêàþòü çì³í íà êðàùå.
«65% ПОКУПЦІВ ТОЧНО
ЗНАЮТЬ, ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ»
Çà ñëîâàìè àäì³í³ñòðàòîðà
«Êíèãàðí³ ª» ßðîñëàâà, íà âèá³ð ïîêóïö³â âïëèâàº áàãàòî ôàêòîð³â. ßêùî êíèãó åêðàí³çóþòü,
òî ö³êàâ³ñòü äî íå¿ òðîõè çðîñòàº.
— Íåùîäàâíî, íàïðèêëàä,
âèéøîâ òðåéëåð íàóêîâî-ôàíòàñ-

òè÷íîãî ô³ëüìó «Äþíà», òî áàãàòî ÷èòà÷³â ïî÷àëè çàïèòóâàòè ïðî
êíèãó é êóïóâàòè ¿¿, — ãîâîðèòü
ßðîñëàâ. — Òà äåÿê³ êíèãè, ÿê ³
âñå ïîïóëÿðíå, ìîæóòü òèì÷àñîâî
âèõîäèòè ç ìîäè é ïîâåðòàòèñÿ
ëèøå çà äåÿêèé ÷àñ. Íà äóìêó
ñïàäàº â³äîìà êíèãà Åë³çàáåò Ã³ëáåðò «¯ñòè, ìîëèòèñü, êîõàòè»:
ñïî÷àòêó ¿¿ âçàãàë³ íå çàïèòóþòü
ê³ëüêà òèæí³â, à ïîò³ì âîíà çíîâó
«çàõîäèòü» ó òîï.
Àäì³í³ñòðàòîð êíèãàðí³ ðîçïîâ³äàº, ùî â³ííè÷àíè çàçâè÷àé
çíàþòü, ùî õî÷óòü ïî÷èòàòè.
— ßêùî öå êíèãà äëÿ ñåáå,
òî 65% ïîêóïö³â òî÷íî çíàþòü,
ùî âîíè õî÷óòü. Ðåøòà æ ïðîñèòü äîïîìîãòè îáðàòè ¿ì ùîñü
ö³êàâåíüêå, — êàæå â³í. — ª óí³âåðñàëüí³ êíèãè, ÿê³ ï³ä³éäóòü
áóäü-ÿê³é ëþäèí³, ÿêà ïðîñòî
õî÷å ÷èòàòè, àëå íå çíàº, ç ÷îãî
ïî÷àòè. Öå ëåãê³ äåòåêòèâè, ìåëîäðàìàòè÷í³ ïîâ³ñò³ ÷è ùîñü òèïó
«Ìàëåíüêî¿ êíèãè õþ´å».
Êàðàíòèí ïîçíà÷èâñÿ íà «Êíèãàðí³ ª», àëå âæå ç îñåí³ 2020 ðîêó
òóò ïî÷àâ â³äíîâëþâàòèñü ïîïåðåäí³é ïîïèò.
— Ìè ðîçóì³ºìî, ùî êíèãà —
öå íå ïðîäóêò ïåðøî÷åðãîâî¿
íåîáõ³äíîñò³ ³ ùî ³íîä³ ëþäè
â³äêëàäàþòü ïîêóïêó ïàïåðîâèõ
êíèã, ùîá ïðèäáàòè ùîñü ïîòð³á-

í³øå. Òà çàãàëîì ìè é ïîêóïö³
âæå ïðèçâè÷à¿ëèñÿ äî êàðàíòèííèõ ðåàë³é, — ãîâîðèòü ßðîñëàâ.
КНИГИ КУПУЮТЬ НЕ ЛИШЕ
ВІННИЧАНИ
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíòêà
ó «Äîì³ êíèãè» Àëëà ðîçïîâ³äàº, ùî íà íèõ êàðàíòèí ìàéæå
íå âïëèíóâ, ³ ëþäè, ÿê³ ëþáëÿòü
÷èòàòè é òðèìàòè êíèãè â ðóêàõ,
âñå îäíî ïðèõîäÿòü.
— Â³ííè÷àíè ìàñîâî ÷èòàþòü
Äàðó Êîðí³é, Í³íó Ô³àëêî, Âàñèëÿ Øêëÿðà, à òàêîæ áåðóòü çá³ðêè
óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â, íàïðèêëàä,
«Ëüâ³â. Âèøí³. Äîù³» òà «Ëüâ³â.
Ñìàêîëèêè. Ð³çäâî». ² ïîñò³éíî
çàïèòóþòü êíèãè Ë³íè Êîñòåíêî.
Ñåðåä çðàçê³â ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè, ì³ñòÿíè íàé÷àñò³øå êóïóþòü
Øåêñï³ðà, ïðè ÷îìó êëàñè÷íó ë³òåðàòóðó øàíóþòü ÿê çîâñ³ì ìîëîä³, òàê ³ ëþäè ñåðåäíüîãî â³êó.
— À îñü ëþäåé ïîõèëîãî â³êó,
íà æàëü, äóæå ìàëî áóâàº. Ðàí³øå
âîíè ÷àñò³øå çàõîäèëè, — êàæå
Àëëà. — Êð³ì â³ííè÷àí çâåðòàþòüñÿ ÷àñòî ãîñò³ ç ³íøèõ ì³ñò
³ íàâ³òü òóðèñòè ç-çà êîðäîíó: ç
Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èíè é Àíãë³¿.
СТІВЕН КІНГ, ДЖОРДЖ ОРВЕЛЛ
І ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА
Ó «Êëóá ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ»,
çà ñëîâàìè ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòêè ²ðèíè, çàðàç òåæ ÷àñò³øå
íàâ³äóºòüñÿ ìîëîäü.
— Á³ëüø³ñòü ç íèõ ÷èòàþòü
ïñèõîëîã³þ, íàâ÷àëüíó ë³òåðàòóðó, ö³êàâëÿòüñÿ òàêîæ ôàíòàñòèêîþ, à äàë³ âæå éäóòü ðîìàíè,
äåòåêòèâè é êíèãè ñó÷àñíèõ
àâòîð³â, — ïåðåðàõîâóº ²ðèíà. —
Òàêîæ ìè áà÷èìî, ùî ëþäè ïî÷àëè ïîâåðòàòèñÿ äî êëàñèêè,
îñîáëèâî äî Øàðëîòòè Áðîíòå.
Âæå äîñèòü äàâíî çàòðåáóâàíèìè çàëèøàþòüñÿ êíèãè Äæîðäæà

А як правильно читати?
Усе більшою популярністю нині
користується правильне й вдумливе читання. Якщо раніше люди
хизувалися кількістю прочитаних
книг, то зараз головне — якість: що
запам’ятали, що нового вивчили,
який урок з літератури винесли й
що плануєте робити зі знаннями.
Рекомендуємо ж звернути увагу на спеціальну літературу, яка
покликана навчити правильного
читання.
Томас Фостер «Мистецтво читання: як розуміти книги»
У своїй книзі Томас Фостер стисло
й зрозуміло розповідає про основні поняття літературознавства й
що таке справжнє читання. Автор
прагне навчити читачів помічати
символи й розуміти, що ж хотіли
сказати письменники зі сторінок

свої праць. А щоб було зрозуміліше, Томас Фостер наводить багато
прикладів зі світової літератури.
Ростислав Семків «Як читати
класиків»
Український критик і літературознавець розглядає творчість видатних світових письменників і допомагає читачам краще їх зрозуміти.
Автор звертає увагу на приховані
сенси, глибинні смисли й образи
відомих творів.
Пітер Камп «Прорив у швидкості читання»
Ця книга спрямована на мистецтво швидкого, але вдумливого
читання. Автор пропонує дієві
вправи й ефективні методи, які допоможуть не тільки читати по кни-

зі в день, але й запам’ятовувати
та розуміти прочитане.
Лі Прайс «Про що ми говоримо,
коли говоримо про книжки»
Справжнє дослідження майбутнього книг. Автор поспілкувався
з великою кількістю знавців, аби
розповісти читачам, що буде з
друкованими книгами у недалекому майбутньому, що люди
читатимуть і чи читатимуть взагалі.
Герман Гессе «Магія книги»
Автор збірника розповідає про
мистецтво читання. А саме про
те, як обирати книги, як їх читати,
що потрібно знати про авторів і
читачів. Крім того, Герман Гессе
вчить правил глибокого читання
та грамотного сортуванню книг.

Адміністратор «Книгарні Є» Ярослав розповідає,
що вінничани зазвичай знають, що хочуть почитати.
А до консультантів частіше звертаються, якщо обирають
комусь подарунок
Îðâåëëà é Àãàòè Êð³ñò³.
— Òà íàéïîïóëÿðí³øèì æàíðîì çàðàç º ôàíòàñòèêà, — ãîâîðèòü âîíà. — Íàéóëþáëåí³ø³
àâòîðè íàøèõ ïîêóïö³â — öå Ñò³âåí Ê³íã ³ Àíæåé Ñàïêîâñüêèé,
ïîëüñüêèé ôàíòàñò.
ßê ðîçïîâ³äàº ²ðèíà, ï³ñëÿ
êàðàíòèíó äî íèõ ïî÷àëî ïðèõîäèòè ùå á³ëüøå ëþäåé.
— Ç êàðàíòèíîì, ìåí³ çäàºòüñÿ, â³ííè÷àíè ïî÷àëè ÷èòàòè ùå
á³ëüøå. Íàïåâíî, ÷åðåç âòîìó,
êîëè íå áóëî ùî ðîáèòè ö³ëèìè
äíÿìè âäîìà, à âåñü ³íòåðíåò âæå
ïåðåãëÿíóëè, — êàæå âîíà. — Òî é
ïî÷àëè ï³ñëÿ êàðàíòèíó ïðèõîäèòè â ìàãàçèí.
Âèîêðåìëþº ²ðèíà ùå îäíó
êàòåãîð³þ ÷èòàþ÷èõ â³ííè÷àí —
ä³òåé.
— Ìåí³ õîò³ëîñÿ á äàòè ïîðàäó áàòüêàì, àáè âîíè á³ëüøå
äîñëóõàëèñü äî áàæàíü ñâî¿õ ä³òåé. ²íîä³ ìàìè ïðèâîäÿòü ñâî¿õ
8–10-ð³÷íèõ ä³òåé ³ íå äàþòü ¿ì
íàâ³òü ñëîâà ñêàçàòè. Äèòèí³ ìîæå
íå ïîäîáàòèñÿ òå, ùî ïîäîáàºòüñÿ
äîðîñëèì. À ÿêùî ç äèòèíñòâà
âèá³ð êíèã áóäå â çàäîâîëåííÿ,
òî òàê ³ ôîðìóâàòèìåòüñÿ ëþáîâ
äî ÷èòàííÿ, — ïåðåêîíàíà ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíòêà. — À âñ³ì
÷èòà÷àì ÿ á ðàäèëà çâåðíóòè óâàãó íà êíèãè ç ïñèõîëîã³¿. Ï³ñëÿ êàðàíòèíó ìè ñòàëè òàêèìè
íåðâîâèìè, âåñü ÷àñ õâèëþºìîñü
÷åðåç íîâèíè. Íå çàâàäÿòü êíèãè
ïðî òå, ÿê ïðèâåñòè äî ëàäó ñâ³é
åìîö³éíèé ñòàí.
«РОЗУМНІ» КНИГИ
Ó êíèæêîâîìó ìàãàçèí³ «Êîáçàð» ç³çíàþòüñÿ, ùî â³äâ³äóâà÷³â

ñòàëî â³ä÷óòíî ìåíøå.
— Çà îñòàíí³é ð³ê ÷åðåç êàðàíòèí ó íàñ çíà÷íî ìåíøå êóïóâàëè
êíèãè, — ðîçïîâ³äàþòü ó «Êîáçàð³». — Àëå ò³, ùî ïðèõîäÿòü,
òî çàïèòóþòü êíèãè ç á³çíåñó é
íàðîäíî¿ ìåäèöèíè. Òà íàé÷àñò³øå âñå-òàêè áåðóòü Ê³íãà, êíèãè
æàõ³â çàðàç äóæå ïîïóëÿðí³.
Ïîðó÷ ç «êîðîëåì æàõ³â» ÷èòà÷³
íå çàáóâàþòü ³ ïðî êëàñèêó.
— Íå ïåðåñòàþòü âæå áàãàòî
ðîê³â ö³êàâèòèñÿ êíèãàìè Äæåéí
Îñò³í, ñåñòåð Áðîíòå, Îñêàðà
Óàéëüäà é ×àðëüçà Ä³ê³íñîíà, —
ãîâîðèòü ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
ìàãàçèíó. — Íå òàê ÷àñòî, àëå êóïóþòü «ðîçóìí³» êíèãè Þâàëà
Íîé Õàðàð³, à òàêîæ á³îãðàô³¿
òà ³ñòîð³¿ óñï³õó ²ëîíà Ìàñêà é
Ð³÷àðäà Áðåíñîíà.
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíòêà
«Êíèãàðí³ ÒÓÒ» ²âàííà êàæå, ùî
â³ííè÷àíè âñå ÷àñò³øå çâåðòàþòü
óâàãó íà óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â.
— Çð³ñ ³íòåðåñ äî ÷îãîñü ñâîãî, — ðîçïîâ³äàº ²âàííà. — Äóæå
ïîïóëÿðí³ Ëþêî Äàøâàð, Âàñèëü
Øêëÿð ³ Ìàêñ Ê³äðóê. Ùå ìîæó
íàçâàòè Äàðèíó Ãíàòêî, Îêñàíó
Çàáóæêî ³, çâ³ñíî, Æàäàíà — ¿õ
çàïèòóþòü äóæå ÷àñòî.
²íîä³ â àñîðòèìåíò³ êíèãàðí³
áóâàþòü êíèãè â³ííèöüêèõ àâòîð³â.
— Êîëè ìåíå ïðîñÿòü ùîñü
ïîðåêîìåíäóâàòè, òî ÿ ðîçïîâ³äàþ ïðî êíèãè ì³ñöåâèõ àâòîð³â.
Íå òàê äàâíî ó íàñ áóëè, äî ïðèêëàäó, êíèãè Íàòàëêè Äîëÿê, òî,
ä³çíàâøèñü, ùî âîíà â³ííè÷àíêà,
äåÿê³ ëþäè êóïóâàëè ¿õ, ùîá ïîçíàéîìèòèñü ³ ï³äòðèìàòè, òàê áè
ìîâèòè, ñâî¿õ.
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ПРЕМ'ЄРА В ЛЯЛЬКОВОМУ ТЕАТРІ.
ДО ЧОГО ТУТ АНГЛІЙСЬКА?
Дітям  Вінницький академічний
обласний театр ляльок «Золотий ключик»
у суботу, 13 лютого, дивував маленьких
глядачів незвичайною прем’єрою.
Граючись разом із казковими героями,
глядачі дізнались, як розмовляють різні
тварини та вивчили цифри й кольори
ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065

Ñóáîòíþ ïðåì’ºðó ìîæíà ââàæàòè ó äå÷îìó åêñïåðèìåíòàëüíîþ, àäæå ïîñòàâèëà ¿¿ ðåæèñåðêà ç ³íøîãî ì³ñòà — Óæãîðîäà.
Òàêèé òâîð÷èé òàíäåì ìîæå
ñòàòè ñïðàâæíüîþ çíàõ³äêîþ
ÿê äëÿ ãëÿäà÷³â, òàê ³ äëÿ ñàìèõ
ïðàö³âíèê³â òåàòðó.
— Äî ìåíå çâåðíóâñÿ ãîëîâíèé ðåæèñåð Â³ííèöüêîãî
òåàòðó ëÿëüîê ³ çàïðîñèâ ùîñü
ïîñòàâèòè, — ðîçêàçóº ðåæèñåðêà, çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè
Íàòàë³ÿ Îðºøí³êîâà. — ß çàïðîïîíóâàëà çðîáèòè âèñòàâó ñàìå
äëÿ ìàëå÷³, òàêó ³íòåðàêòèâíó,
³ãðîâó, âåñåëó é ïîâ÷àëüíó.
Ïåðåñëàëà Îëåêñàíäðó Ñâ³íü¿íó (ãîëîâíèé ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèê Â³ííèöüêîãî òåàòðó
ëÿëüîê — àâò.) ï’ºñó Ðóñëàíà
Íåóïîêîºâà, â³í ïðî÷èòàâ ³ éîìó
ñïîäîáàëîñü. Òîìó äàë³ ìè âæå
îáãîâîðþâàëè, ÿê áóäåìî íàä
óñ³ì öèì ïðàöþâàòè.
Ñïî÷àòêó ïëàíóâàëîñÿ, ùî âèñòàâó ïîêàæóòü ùå ìèíóëîãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíó, òà êàðàíòèí
âí³ñ ñâî¿ êîðåêòèâè.
— Âçàãàë³ ÿ âïåðøå ñòàâëþ
ó Â³ííèö³ òà é çàãàëîì äåñü
íà âè¿çä³. Òîìó ìåí³ áóëî äóæå
ïðèºìíî, ïî÷åñíî ³ õâèëþþ÷å
îòðèìàòè òàêå çàïðîøåííÿ, —

ãîâîðèòü óæãîðîäñüêà ðåæèñåðêà. — Ìåí³ ñïîäîáàâñÿ êîëåêòèâ
³ íàøà ñï³âïðàöÿ, òóò ïàíóâàëà
ñïðàâæíÿ òâîð÷à àòìîñôåðà.
Ìåí³ äóæå ö³êàâî áóëî ïðàöþâàòè ç àêòîðàìè é ïîì³÷àòè, ÿê
¿õ òåæ çàõîïëþþòü ³äå¿, âîíè ïî÷èíàþòü ôàíòàçóâàòè é âíîñèòè
ùîñü ñâîº.
ДВІ РІЗНІ КАЗКИ
Íàòàë³ÿ Îðºøí³êîâà äîäàº,
ùî â Óæãîðîä³ âîíà âæå ñòàâèëà âèñòàâó «Ìèøêà òà ðîæåâà ñòð³÷êà», àëå òóò ¿é âäàëîñü
çðîáèòè âñå òðîõè ³íàêøå.
— Öå âèéøëè äâ³ çîâñ³ì ð³çíèõ êàçêè. Ìåí³ íå õî÷åòüñÿ
ïîâòîðþâàòèñÿ ³ øòàìïóâàòè îäíàêîâ³ âèñòàâè, — êàæå
âîíà. — Äî òîãî æ, òóò áóâ
³íøèé õóäîæíèê. Âçàãàë³, âñ³
ìàéñòðè, õóäîæíèêè, ëÿëüêàð³
òà àêòîðè — ïðåêðàñí³ ëþäè é
ïðîôåñ³îíàëè. ß íàâ³òü ùîñü
ï³äãëåä³ëà, ÷îãîñü íàâ÷èëàñÿ,
³ òîìó äîäîìó ïîâåçó âåëèêèé
áàãàæ âðàæåíü ³ äîñâ³äó.
Ðîçïîâ³äàº ðåæèñåðêà ³ ïðî
âðàæåííÿ â³ä ðîáîòè ç íîâèìè
àêòîðàìè.
— Äëÿ ðåæèñåðà ðîáîòà ç ³íøèìè àêòîðàìè — öå çàâæäè
äóæå ö³êàâî. Ñêàæ³ìî, â íàøîìó
òåàòð³ â Óæãîðîä³ ÿ çíàþ, íà ùî
ñïðîìîæí³ àêòîðè é ïðèáëèçíî

Вистава має сподобатися й батькам
— Ставити дитячі вистави насправді досить складно, — каже
Наталія Орєшнікова. — Ми маємо
завжди пам’ятати, що їх не можна обманювати, нам потрібно
бути щирими й відвертими зі
всім, що відбувається на сцені.
Діти все відчувають і все розуміють. Крім того, варто бути
дуже уважними, бо малеча часто
асоціює себе з персонажами й
ситуаціями, вони шукають себе
в казкових героях і їхніх вчинках.
Але постановники час від часу
можуть забувати, як це бути дітьми.
— У нас, дорослих, свої проблеми і ми вже не можемо повною
мірою усвідомити, що зараз хвилює дітей. Пригадайте, коли ми
були маленькими, то теж весь час

думали, що дорослі нас не розуміють… І от ми виросли й теж
перестали все розуміти, — каже
вона. — Саме тому, мені здається,
що всі актори театру ляльок у душі
залишаються дітьми. Залишаючи в собі дитячу душу й дитяче
сприйняття світу, можна творити
справді чесні вистави, не обманювати й не кривити душею.
Наталія Орєшнікова розповідає,
що дуже важливо, аби вистава
сподобалась не тільки дітям, але
і їхнім батькам.
— Завжди намагаємось вносити
щось, що зацікавить дорослих —
інакше ніяк. Ми розуміємо, що
саме батьки приводять малечу
в театр, і якщо їм буде нудно,
вдруге вони вже не прийдуть, —
каже вона.

óÿâëÿþ, ÿêèì áóäå ðåçóëüòàò, —
êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Òîìó
ö³êàâî ïîïðàöþâàòè ç ëþäüìè,
ç ÿêèìè òè ðàí³øå íå ìàâ âçàºìîä³¿. Òàêîæ ìåí³ áóëî ïðèºìíî òðîõè ïîä³ëèòèñü ñâî¿ì
àêòîðñüêèì äîñâ³äîì ç ìîëîäèìè àêòîðàìè, ùîñü ï³äêàçóâàòè é äîïîìîãòè ðîçêðèòè
¿õí³é ïîòåíö³àë. Ó íàñ â³äáóâñÿ
ñïðàâæí³é òâîð÷èé îáì³í. Ìåí³
áóëî äóæå ïðèºìíî ç³ âñ³ìà ïðàöþâàòè!
ВРАЖЕННЯ ВІД ВІННИЦІ
— ß ÿê ðåæèñåðêà ëþáëþ
çà âñ³ì ñïîñòåð³ãàòè: çà ëþäüìè,
çà àòìîñôåðîþ, çà ïîä³ÿìè — ³
â³ä Â³ííèö³ â ìåíå äóæå ïîçèòèâí³ âðàæåííÿ, — óñì³õàþ÷èñü,
ãîâîðèòü âîíà. — Ìèíóëîãî
òèæíÿ íå âäàëîñü îñîáëèâî ïîãóëÿòè, áî ìè äóæå ïë³äíî ïðàöþâàëè. À çàðàç âæå ç’ÿâèëîñü
á³ëüøå ÷àñó, òîìó Â³ííèöþ
ïîáà÷èòè âñòèãëà. Ìåí³ ñïî-

Ðåæèñåðêà êàæå,
ùî â Óæãîðîä³ âîíà
âæå ñòàâèëà âèñòàâó
«Ìèøêà òà ðîæåâà
ñòð³÷êà». Àëå òóò
âèñòàâà ³íàêøà
äîáàëîñü ³ äóæå âðàçèëî ñàìå
ì³ñòî, éîãî ³ñòîð³ÿ òà ³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè. Â÷îðà, äî ðå÷³,
õîäèëà â äðàìòåàòð, ³ öå áóëî
äèâîâèæíî.
ªäèíèé íåäîë³ê, ïðî ÿêèé
çãàäàëà Íàòàë³ÿ Îðºøí³êîâà —
ïîãîäà.
— Äî òàêîãî ÿ íå áóëà ãîòîâà, — ñì³ºòüñÿ âîíà. — Ó íàñ
íà Çàêàðïàòò³ áóëî ï’ÿòü ãðàäóñ³â òåïëà, êîëè ÿ ¿õàëà ñþäè,
òîìó òå, ùî çàðàç â³äáóâàºòüñÿ
íà äâîð³ — òðîõè íåî÷³êóâàíî.
КАРАНТИН ДОПОМІГ З
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯМ
Íàîñòàíîê ðåæèñåðêà ç³çíàºòüñÿ, ùî êàðàíòèí äîïîì³ã ç
óñâ³äîìëåííÿì âàæëèâèõ ðå÷åé.
— Ïðàâäó êàæó÷è, êàðàíòèí
â³äêðèâ íîâèé íàïðÿì òâîð÷îñò³, ïîäàðóâàâ íàì ïåðåîñìèñëåííÿ ³ äîïîì³ã çì³íèòè ö³ííîñò³. ß ñóäæó é ïî ñâîºìó òåàòðó
é ïî ðîçìîâàõ ç â³ííèöüêèìè
êîëåãàìè — ó íàñ íåìàº êàòàñòðîô³÷íî¿ çíåâ³ðè, — ä³ëèòüñÿ
âîíà äóìêàìè. — Íàâïàêè º âåëè÷åçíå áàæàííÿ ïðàöþâàòè é
øóêàòè íîâ³ ïðî÷èòàííÿ, íîâ³
ôîðìè òà íîâ³ ìîæëèâîñò³. Íàïåâíî, íàì ïîòð³áíî áóëî öèõ
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïîñèä³òè âäîìà é
ïîäóìàòè, ÿê ìàº äàë³ ðóõàòèñÿ
òåàòð, ùî ìè ìàºìî ðîáèòè.
Êåð³âíèöÿ ë³òåðàòóðíî-äðàìàòóðã³÷íî¿ ÷àñòèíè Â³ííèöüêîãî

Наталія Орєшнікова зізнається, що ставити дитячі
вистави насправді досить складно. Адже діти все
відчувають і їх не можна обманути

Про що казка
— Мишка, головна героїня казки, мріє знайти собі справжніх
друзів, але робить це зовсім
не правильно. Вона вередлива,
перебірлива й егоїстична, ніхто
не може їй догодити, — говорить
режисерка-постановниця Наталія Орєшнікова. — Ця казка вчить
малюків дружити й обирати собі
товаришів не лише за зовнішнім виглядом, але й за внутрішні
якості. А саму історію ми подаємо через таку інтерактивну гру,
щоб трохи навчити маленьких
глядачів англійської мови. Там
немає нічого складного, лише
ази: навчимось рахувати, розрізняти кольори й тварин.
Не варто хвилюватися, що діткам
буде не зрозуміло. Актори багаàêàäåì³÷íîãî îáëàñíîãî òåàòðó
ëÿëüîê «Çîëîòèé êëþ÷èê» Ìàðãàðèòà Øàïîâàë ïîãîäæóºòüñÿ
ç³ ñëîâàìè ñâîº¿ óæãîðîäñüêî¿
êîëåãè. ² äîäàº, ùî ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ¿ì áóëî äîñèòü âàæêî.
— Êàðàíòèí äîïîì³ã íàì çðîçóì³òè, íàñê³ëüêè äëÿ ëþäåé
âàæëèâå ðåàëüíå æèòòÿ ³ ìèñòåöòâî, — êàæå âîíà. — À íàéãîëîâí³øå, ùî êîëè â ëèïí³ áóâ
êàðàíòèí, àêòîðè áóëè ó â³ä-

то жартують, все перекладають і
повторюють далеко не один раз.
— Не забуваймо, що діти зараз
зовсім інші, хоч ми їх досі порівнюємо із собою, — переконана режисерка. — Вони й в комп’ютерах
з раннього дитинства гарно розбираються і мультики англійською
дивляться з великим зацікавленням. Маленькі діти справді значно краще сприймають нову інформацію. А ми хочемо показати,
що важливо вчитись і пізнавати
світ довкола й це може бути в задоволення.
В інтерактивній виставі маленькі глядачі є повноцінними
учасниками всього дійства і це,
за словами Наталії Орєшнікової,
завжди припадає їм до душі.
ïóñòö³, äî òåàòðó ïðèõîäèëè ä³òè
ç áàòüêàìè ³ ïîñò³éíî ö³êàâèëèñÿ, êîëè æ ìè ïîâåðíåìîñü
äî ðîáîòè. Ìè áóëè ïðèºìíî
âðàæåí³, ùî º òàêà ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ÿê³ ïðàãíóòü ïðèéòè â òåàòð ³ ïîäèâèòèñÿ âèñòàâó. ² îñü
íàðåøò³ ïðåì’ºðà, ÿêó ãîòóâàëè
ìàéæå ð³ê ÷åðåç êàðàíòèí. Ìè ç
âåëèêèì íåòåðï³ííÿì ÷åêàºìî
íà ãëÿäà÷³â, ùîá ïîäàðóâàòè ¿ì
ñâÿòî.
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ЗАМІСТЬ 10–11 КЛАСІВ — ЛІЦЕЇ.
ЯК СКОРО ЗМІНЯТЬ СИСТЕМУ?

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

Ùî áóäå ç 10-ìè òà 11-ìè êëàñàìè ó øêîëàõ? ßê çì³íÿòüñÿ
óìîâè íàâ÷àííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â
ó íàéâàæëèâ³ø³ ðîêè ï³äãîòîâêè
äî âñòóïó? Òàêîãî ðîäó ïîâ³äîìëåííÿ ñòóðáîâàíèõ áàòüê³â ç ïî÷àòêó 2021 ðîêó ñòàëè ç'ÿâëÿòèñÿ
íà ð³çíèõ ôîðóìàõ âñå ÷àñò³øå ³
÷àñò³øå. Ïèøóòü, ùî ðåôîðìó
÷åêàòè ç íàñòóïíîãî ðîêó. Ùî æ
â³äáóâàºòüñÿ?
Âåñü ãâàëò ÷åðåç òå, ùî â óêðà¿íñüê³é øêîë³, â³äïîâ³äíî äî çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó», î÷³êóþòüñÿ

çì³íè, ÿê³ áóëè çàïëàíîâàí³ ùå
â 2020 ðîö³.
Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 35 çàêîíó,
âñÿ äåðæàâíà ñèñòåìà çàãàëüíî¿
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ïîâèííà áóòè
ðîçä³ëåíà íà òðè ð³âí³: ïî÷àòêîâèé (ç 1 ïî 4 êëàñ), áàçîâèé (ç
5 ïî 9 êëàñ) ³ ïðîô³ëüíèé (10–
12 êëàñè).
ПЛЮСИ РЕФОРМИ
Áàçîâèé ð³âåíü (ç 5 ïî 9 êëàñ),
çã³äíî ³ç çàêîíîì, òðàíñôîðìóºòüñÿ â ã³ìíàç³¿, à ïðîô³ëüíèé
ð³âåíü (10–12 êëàñè) — â ë³öå¿.
Ïðè öüîìó, ë³öå¿ òàêîæ áóäóòü
äâîõ òèï³â: àêàäåì³÷í³ òà ïðî-

У плані до 2027 року
До 2024 року гімназії (сьогоднішні школи) та ліцеї повинні
бути розмежовані, як окремі
юридичні особи, а з 2027-го почне діяти державна підсумкова
атестація у формі ЗНО, за результатами якої учні 9-х класів зможуть вступати в ліцеї. Тобто зарахування в 10–12 класи ліцеїв
буде відбуватися на конкурсній
основі, а не автоматично. Фактично дітям ЗНО потрібно буде
здавати двічі: і до вступу в ліцей,

і до вступу в виш.
— За законом, реалізувати вищезгадану реформу в школі
потрібно до 2027 року, — пояснює директор департаменту
освіти. — В цьому чи наступному
році реформи середньої школи
не відбудеться, але підготовка
розпочнеться. В принципі, перехідний період досить лояльний і
розтягнутий у часі, щоб реформа
не стала для учнів і їх батьків несподіванкою.

ФОТО З САЙТУ ЛІЦЕЮ

Реформа школи  Батьки школярів
знову занепокоєні. Але цього разу
не через карантин, а через планову
реформу системи середньої освіти. Вона
веде до того, що у багатьох українських
школах ліквідують старші класи, а замість
них старшокласникам доведеться
вступати в ліцеї. Коли реформа почне
реалізуватися у вінницьких школах?

У Вінниці вже є ліцеїсти. У 2018 році на базі політеху, наприклад,
створили Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді
ôåñ³éí³. Òîáòî ï³ñëÿ äåâ'ÿòîãî
êëàñó â äèòèíè áóäå âèá³ð: àáî
âñòóïèòè â 10-é ë³öåéíèé êëàñ,
àáî ï³òè â÷èòèñÿ â ïðîôòåõó÷èëèùå àáî êîëåäæ.
² âæå â 9-ìó êëàñ³ ó÷åíü ïîâèíåí ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, ùî éîìó
ïîòð³áíî: ïðîäîâæóâàòè ñåðåäíþ
îñâ³òó äëÿ âñòóïó äî âóçó àáî çäîáóâàòè ïðîôåñ³éíó îñâ³òó. ßêùî
ìåòà — öå âèùà îñâ³òà, òî íåîáõ³äíî âèçíà÷èòèñÿ çà ïðîô³ëåì ³
âñòóïàòè äî â³äïîâ³äíîãî ë³öåþ.
— Òóò í³÷îãî íîâîãî, àäæå ³ çàðàç áàòüêè íàéìàþòü ñòàðøîêëàñíèêàì ðåïåòèòîð³â ç ïðîô³ëüíèõ
ïðåäìåò³â äëÿ ï³äãîòîâêè äî âóçó,
— ãîâîðèòü äèðåêòîð ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó îñâ³òè Îêñàíà ßöåíêî. — ßêùî ïðîô³ëü áóäå ÿê³ñíî
çàáåçïå÷åíèé ë³öåºì, òî ïëàòèòè
äîäàòêîâî çà ïîñëóãè ðåïåòèòîð³â
íå äîâåäåòüñÿ.
Òàêèé ôîðìàò íàøà âëàäà çàïîçè÷èëà â ªâðîï³ ³ çàõîò³ëà çà-

ñòîñóâàòè â íàñ. Àëå, ÿê ÷àñòî
áóâàº, ðåàë³çàö³ÿ çàõ³äíèõ ìîäåëåé ðåôîðì â Óêðà¿í³ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà çàâäàííÿ ç áàãàòüìà
íåâ³äîìèìè.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
— Çã³äíî ³ç çàêîíîì, ñòâîðèòè êîìóíàëüíèé ë³öåé çìîæóòü
ò³ëüêè ì³ñòà ç íàñåëåííÿì ïîíàä 50 òèñÿ÷ îñ³á, — ïðîäîâæóº
Îêñàíà ßöåíêî. — Á³ëüøå òîãî,
äëÿ ñòâîðåííÿ ë³öåþ â éîãî ñêëàä³ ìàº áóòè íå ìåíøå ÷îòèðüîõ
10-õ êëàñ³â.
Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ º ò³ëüêè
îäíå òàêå ì³ñòî ç íàñåëåííÿì ïîíàä 50 òèñÿ÷: ñàìà Â³ííèöÿ. Öå
îçíà÷àº, ùî øêîëÿð³ â íåâåëèêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Óêðà¿íè,
ÿê³ õî÷óòü ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ
â 10-ìó êëàñ³, áóäóòü çìóøåí³ çàëèøèòè ð³äíó øêîëó ³ øóêàòè
ë³öå¿ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ äàëåêî â³ä
äîìó.

Â ñàì³é Â³ííèö³ øêîëè, çäåá³ëüøîãî, ðîçêèäàí³ ïî ì³êðîðàéîíàõ, òîæ ³ òóò ó÷íÿì äîâåäåòüñÿ ä³ñòàâàòèñÿ äî ë³öåþ,
êîìóñü — ¿õàòè â ³íøèé á³ê ì³ñòà.
Ïðè öüîìó, ïðèâàòí³ óñòàíîâè
îñâ³òè ìîæóòü ôóíêö³îíóâàòè áåç
îáìåæåíü ³ îá'ºäíàòè ï³ä îäíèì
äàõîì âñ³ òðè ð³âí³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.
Àëå íàâ³òü ÿêùî ç³ðêè ç³éäóòüñÿ ³ ë³öåé ç'ÿâèòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç
ïðàêòèêè ðåôîðì ïî-óêðà¿íñüêè,
çì³íèòüñÿ ò³ëüêè âèâ³ñêà, ñóòü
çàëèøèòüñÿ áåç çì³í. Íàçâàòè
â÷îðàøíþ øêîëó ë³öåºì — öå
ùå íå îçíà÷àº, ùî âîíà îäðàçó
íèì ñòàíå, — ãîâîðÿòü â îñâ³òí³õ êîëàõ. Áî ïîòð³áí³ êàäðè,
îáëàäíàííÿ, ìàòåð³àëüíà áàçà.
Òîæ ó íàñòóïíîìó ðîö³ ðåôîðìó
òî÷íî íå çàïðîâàäÿòü, îñê³ëüêè
íàø³ øêîëè ÷àñ â³ä ÷àñó éäóòü
íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ, à åï³äåì³ÿ â êðà¿í³ âñå ùå íå âùóõëà.
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22 лютого

23 лютого

UA:ПЕРШИЙ

24 лютого

СЕРЕДА

20.10 Ток-шоу «Говорить
UA:ПЕРШИЙ
Україна»
21.00 Т/с «В полонi у
минулого» l
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.00, 06.00, 02.35 Енеїда
06.30 М/ф «Паперовий змiй»
СТБ
06.30 М/ф «Знахiдка»
23.10, 02.00 Т/с «Благi намiри» l 06.30 М/ф «Знайда»
06.40 М/ф «Як їжачок шубку
06.40 М/ф «Казки про машини» 01.30 Телемагазин
06.40 М/ф «Казка про бiлу
мiняв»
крижинку»
05.00 Т/с «Комiсар Рекс»
06.50 М/ф «Дострибни до
06.50 М/ф «Велика подорож»
08.35 «Битва екстрасенсiв» s хмаринки»
06.50 М/ф «Нiкудишко»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
СТБ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна02.35, 05.25 Новини
02.35, 05.10 Новини
08.35 «Битва екстрасенсiв» s 05.10 Новини
Новини»
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
19.05 «Детектор брехнi» s
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна09.30 Т/с «Вiра» s
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
Новини»
ставлення» s
11.05, 04.10 Солодка дача
11.05 Солодка дача
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
23.10 Т/с «Майор i магiя» s
11.25 Телепродаж
19.10 «Таємницi ДНК» s
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 00.30, 03.00,
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
ставлення» s
05.50 Спорт
Спорт
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
НTН
15.20 UA:Фольк. Спогади
23.05 Т/с «Майор i магiя» s
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Наталiя
16.30 Концерт. Тельнюк:
16.30 Концерт. Mad Heads
05.00, 04.50 «Top Shop»
17.25 Нашi грошi
Валевська
Сестри
17.25, 19.55 Д/ц «Боротьба за 05.45 Х/ф «Їм було
17.25 Схеми. Корупцiя в
НTН
18.55 Д/ц «Супер - чуття»
дев’ятнадцять...»
виживання»
деталях
19.55 Д/ц «Боротьба за
18.55 Д/ц «Незвiданий океан» 07.15, 16.50, 02.40
18.55 Д/ц «Супер - чуття»
07.55, 16.50, 02.40
виживання»
21.35 Суспiльно-полiтичне
«Випадковий свiдок»
19.55 Д/ц «Боротьба за
«Випадковий свiдок»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
07.55 Х/ф «Iнтердiвчинка» s
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
виживання»
Аспект
02.10 «Свiдок»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо» s
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
23.40 Розважальна програма з
12.30, 16.30, 19.00, 02.10
09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»
Аспект
Майклом Щуром s
1+1
«Свiдок»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
05.35, 11.25, 12.20 «Життя
14.35 «Таємницi свiту»
1+1
14.40 «Свiдок. Агенти»
1+1
18.20 «Свiдок. Агенти»
18.20 «Будьте здоровi»
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
23.10 Х/ф «Грiнго» n
05.35, 11.25, 12.20 «Життя
23.10 Т/с «Пiдроздiл» s
05.35, 11.25 «Життя вiдомих
«Снiданок з 1+1»
01.05 «Таємницi
01.10 «Таємницi
вiдомих людей»
людей»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
кримiнального свiту»
кримiнального свiту»
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
«Снiданок з 1+1»
«Снiданок з 1+1»
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
TET
TET
людей 2021»
13.15, 14.15 «Сiмейнi
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
мелодрами»
людей 2021»
людей 2021»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
13.15, 14.15 «Сiмейнi
Одного разу пiд Полтавою
12.20, 14.15 «Одруження
20.45, 21.45, 22.45 Т/с «З ким
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
мелодрами»
наослiп»
поведешся...» s
08.45, 23.00 Сiмейка У
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
09.45, 01.00 Країна У
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
23.45, 02.50 Т/с «Кухня»
09.45, 00.00 Одного разу в
20.45, 21.45 Т/с «З ким
10.45, 00.30, 01.30 Казки У
20.45, 21.45 Т/с «З ким
поведешся...» s
поведешся...» s
Одесi
Кiно
10.45, 00.30, 01.30 Казки У
22.45, 02.40 Т/с «Кухня»
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» 22.45, 02.40 Т/с «Кухня»
IНТЕР
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
галлiвуд
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
IНТЕР
13.15, 16.15 4 весiлля
IНТЕР
14.15 Панянка-селянка
Леонiдом Каневським»
галлiвуд
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.15, 16.15 4 весiлля
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 15.15 СуперЖiнка
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
17.40 Новини
14.15 Панянка-селянка
21.15 М/ф «Кiт у чоботях»
Леонiдом Каневським»
Леонiдом Каневським»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
15.15 СуперЖiнка
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
00.00 Одного разу в Одесi
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
17.40 Новини
21.15 М/ф «Панда Кунг-Фу 2»
Iнтером»
10.10, 18.00, 19.00, 03.30 Ток- 01.00 Країна У
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
02.15 Рятiвники
UA:ВIННИЦЯ
шоу «Стосується кожного»
Iнтером»
Iнтером»
12.25 Т/с «Олiвiя»
03.15 Щоденники Темного s
10.00 «Корисна програма»
10.00 «Корисна програма»
14.35 Х/ф «Я не знаю, як вона
04.00 Вiталька
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 11.05 Т/с «Мене звати Мелек
робить це» s
2» l
2» l
05.50 Кориснi пiдказки
08.05 Ранок на Суспiльному
16.10 «Чекай на мене.
12.25 Т/с «Олiвiя»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 12.25 Т/с «Олiвiя»
14.35, 15.30 «Речдок»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 14.30, 15.30 «Речдок»
Україна»
20.00 «Подробицi»
UA:ВIННИЦЯ
16.30 «Речдок. Особливий
09.50, 18.05 Країна пiсень
16.25 «Речдок. Особливий
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
10.30 Культ.Особистостi
випадок. Пiд чужим iм’ям»
випадок. Пiд чужим iм’ям»
справа» s
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу
10.45 Телевiзiйний серiал
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l 08.05 Ранок на Суспiльному
«Стосується кожного»
«Гранд готель»
«Стосується кожного»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 20.00 «Подробицi»
12.10 Геолокацiя:
20.00 «Подробицi»
09.15, 21.00 Крутий замiс
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
ВОЛИНЬ
справа» s
справа» s
ICTV
09.45 Лiтературно-кулiнарне
12.40 Документальний цикл
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l
шоу «Енеїда»
«Супер - чуття»
04.50 Скарб нацiї
10.35 Телевiзiйний серiал
13.05 Д/с «Неймовiрнi
05.00 Еврика!
ICTV
«Гранд готель»
винаходи» 4с. Велосипед.
05.05 Служба розшуку дiтей
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
ICTV
Шифрування. Поживнi
05.10 Громадянська оборона
12.40 Документальний цикл
05.35 Громадянська оборона
батончики
06.00 Факти тижня
06.30 Ранок у великому мiстi 13.30 Лайфхак українською
05.35, 10.10 Громадянська
«Супер - чуття»
08.45 Факти. Ранок
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» 08.45 Факти. Ранок
13.50 Пiщана казка
оборона
09.15, 19.20 Надзвичайнi
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.55 М/ф «Справжнiй
06.30 Ранок у великому мiстi
6с. Штучний iнтелект
08.45 Факти. Ранок
новини з Костянтином Стогнiєм 13.30 Лайфхак українською
новини з Костянтином Стогнiєм ведмедик»
10.10 Анти-зомбi
13.50 Пiщана казка
10.10 Бiльше нiж правда
14.00 М/ф «Справа
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
12.15, 13.15 Х/ф «Кобра» s
13.55 М/ф «Тредичiно»
11.20, 13.15 Х/ф «Два стволи» s доручається детективу Теддi»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 М/ф «Хто в лiсi хазяїн»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10 М/ф «Козлик та його горе» 11.25, 13.15 Х/ф «Страшили» s
14.30, 16.15 Х/ф «Рембо-4» s
14.10 М/ф «Рукавичка»
14.00, 21.25 Т/с «Пес» s
14.20 М/ф «Парасолька у цирку» 12.45, 15.45 Факти. День
16.50 Х/ф «Рембо-5: Остання
14.20 М/ф «Оленятко Бiлi Рiжки» 15.05, 16.10 Т/с «Розтин
14.30 М/ф «Найменший»
14.10, 21.25 Т/с «Пес» s
кров» s
покаже-2» s
14.30 М/ф «Паперовий змiй»
14.40 «Шо? Як?»
15.15, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
14.40 «Шо? Як?»
16.40 Х/ф «Глибоководний
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
горизонт» l
20.20 Бiльше нiж правда
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
16.50 Х/ф «Вуличний боєць» s
студiя
21.25 Т/с «Пес» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО 18.45, 21.05 Факти. Вечiр
студiя
22.45 Свобода слова
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО 20.20 Громадянська оборона
17.00, 20.40 ТНВ
20.20 Секретний фронт
17.00, 20.40 ТНВ
18.40, 21.45 Буковинськi
Прем’єра
Прем’єра
18.10 Країна пiсень
22.30 Т/с «Розтин покаже-2»
22.25 Т/с «Розтин покаже-2»
загадки
16+ Прем’єра
16+ Прем’єра
НОВИЙ КАНАЛ
18.35 Освiтнiй маркер
18.45 Край пригод
18.45 Небезпечна зона
23.40 Х/ф «Iнший свiт-5: Кровна 19.50 ЕкоЛюди
помста» s
06.00, 07.30 Kids» Time
19.00 Сьогоднi. Головне
20.05 В Українi
06.05 М/с «Том i Джеррi»
19.55, 20.55 ЕкоЛюди
21.00 Крутий замiс
НОВИЙ КАНАЛ
07.35, 15.00 Орел i Решка
20.05 В Українi
21.30 Задача з зiрочкою
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.30 Задача з зiрочкою
НОВИЙ КАНАЛ
21.35 Освiтнiй маркер
06.00, 07.30 Kids» Time
11.00 Х/ф «Однокласники» s
21.35 Шерифи для нових
22.00 Телевiзiйний серiал
06.05 М/с «Том i Джеррi»
13.00 Х/ф «Однокласники 2» s
06.00, 07.30 Kids» Time
07.35, 15.00 Орел i Решка
громад
«Iсторiї великого кохання» 5с.
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.40 Д/ф «З України до
06.05 М/с «Том i Джеррi»
08.30 Т/с «Надприродне» s
Кiнець Свiту
Голлiвуду»
21.00 Х/ф «50 перших
07.35, 15.00 Орел i Решка
10.20 Х/ф «Охоронець»
поцiлункiв»
08.30 Т/с «Надприродне» s
13.00 Кохання
23.00 Х/ф «Простачка» s
10.30 Х/ф «Красуня» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
на виживання s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
13.00 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
17.00, 19.00 Хто зверху? l
08.45 «Глобал 3000»
21.00 Х/ф «Великий Стен» s
УКРАЇНА
08.45 «Зiрковi гурмани»
21.10 Х/ф «Цiпонька» s
09.15, 10.30 «Мобiльний
23.10 Х/ф «Опустити перископ»
09.15 «Територiя рiшень»
23.30 Х/ф «Впiймай шахрайку,
репортер»
якщо зможеш» s
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
09.30 «Постфактум»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.15 «Мобiльний репортер»
10.00, 19.30 «На часi»
УКРАЇНА
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
10.30, 17.05 «Свiт тварин»
10.45 «Невипадково»
23.00, 02.20 Сьогоднi
11.00, 17.30 т/с
УКРАЇНА
11.00, 17.30 т/с
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
09.00 Зiрковий шлях
12.20 «Цiкаво»
12.20 «Природа сьогоднi»
Україною
10.00 Т/с «Жiночий лiкар» s
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.00 «Новини Life»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.00 Сьогоднi
13.40, 15.30 Агенти
13.15 «Мiсто над Бугом»
13.15 «Мiсто над Бугом»
Україною
15.00 т/с «Суто англiйськi
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
15.00 т/с «Суто англiйськi
09.00 Зiрковий шлях
справедливостi l
23.00, 02.20 Сьогоднi
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка вбивства»
10.00 Т/с «Жiночий лiкар» s
вбивства»
4» l
16.00, 19.00 «Новини»
09.00 Зiрковий шлях
16.15 «Дива архiтектури»
13.40, 15.30 Агенти
20.10 Ток-шоу «Говорить
16.15 «Дива природи»
10.00 Т/с «Жiночий лiкар» s
17.05 «Свiт тварин»
справедливостi l
18.40 «Особливий випадок»
13.40, 15.30 Агенти
18.30 «Життя у цифрi»
17.00 Т/с «Виходьте
Україна»
без дзвiнка 4» l
21.00 Т/с «В полонi у
19.30 «На часi»
18.40 «Ульотне вiдео»
справедливостi l
минулого» l
20.10 т/с «Уряд»
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 20.10 т/с «Уряд»
20.10 Ток-шоу «Говорить
4» l
23.10, 02.00 Т/с «Благi намiри» l
Україна»

UA:ПЕРШИЙ

01.30 Телемагазин
03.10 Реальна мiстика

ВІВТОРОК

21.00 Т/с «В полонi у
минулого» l
23.10, 02.10 Т/с «Благi намiри» l

СТБ
05.05 Т/с «Комiсар Рекс»
08.35 «Битва екстрасенсiв» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.10 «Один за всiх» s
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
ставлення» s
23.10 Т/с «Майор i магiя» s

НTН
05.50 «Страх у твоєму домi»
07.55, 16.50, 02.50
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.20 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
14.35 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартiсть життя»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.45, 01.00 Країна У
10.45, 00.30, 01.30 Казки У
Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 М/ф «Мегамозок»
00.00 Одного разу в Одесi
02.15 Рятiвники
03.15 Щоденники Темного s

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.50, 18.05 Країна пiсень
10.35 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
12.40 Документальний цикл
«Супер - чуття»
13.05 Д/с ««Неймовiрнi
винаходи» 8с. Компьютер.
Лiтаючий диск. Столовi прибори
13.30 Лайфхак українською
13.35 Кiношкола вдома
13.45 Пiщана казка
13.55 М/ф «Як Козаки
Олiмпiйцями Стали»
14.10 М/ф «Iсторiя про дiвчинку,
яка наступила на хлiб»
14.20 М/ф «Коп i Штик -завзятi
кроти»
14.30 М/ф «Жив собi чорний кiт»
14.40 «Шо? Як?»
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
студiя
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО
17.00, 20.40 ТНВ
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Недалечко
19.50 Сильнi
20.05 Схеми. Корупцiя в
деталях
21.00 В Українi
21.30 Задача з зiрочкою
21.35 Еко-люди
21.40 Буковинськi
загадки
21.45 Пишемо iсторiю
22.00 Д/ф «Хто створив Змiєвi
Вали?»

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
09.00 «Фокус Європи»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
репортер»
10.45 «Життя в цифрi»
11.00, 17.30 т/с
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
16.15 «Дива тваринного свiту»
17.05 «Твоє життя»
18.40 «Територiя рiшень»
20.10 т/с «Уряд»

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф «Курча в клiтиночку»
06.40 М/ф «Козлик та його горе»
06.50 М/ф «Рукавичка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
Спорт
15.20 Країна пiсень
15.55 Пишемо iсторiю. Леся
Українка
16.10 Х/ф «Лiсова пiсня»
18.55 Д/ц «Супер - чуття»
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1
05.35, 11.25, 12.20, 03.00
«Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2021»
13.00, 14.15 «Одруження
наослiп»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45 Т/с «З ким поведешся...» s

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
12.25 Х/ф «Любов вiд усiх
хвороб» l
14.35, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iм’ям»
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 02.10 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф «Дочка
генерала» s
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 21.25 Т/с «Пес» s
15.00, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
16.25 Х/ф «РобоКоп» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем’єра
22.30 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
23.40 Х/ф «Адреналiн-2: Висока
напруга» n

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.05
07.35,
08.30
11.00
13.00
17.00,
21.00
23.30
01.50
02.35
02.40

07.30 Kids» Time
i Джеррi»
15.00 Орел i Решка
Т/с «Надприродне» s
Х/ф «Книга джунглiв»
Кохання на виживання s
19.00 Хто зверху? l
Х/ф «Бiлi цiпоньки» s
Х/ф «Константин» n
Варьяти l
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
М/с «Том

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.00 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
25 лютого

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA, Ñåðåäà, 17 ëþòîãî 2021

21.00 Т/с «В полонi у
минулого» l
UA:ПЕРШИЙ
23.10 Слiдами
23.50, 02.10 Т/с «Благi намiри» l 06.00, 06.00 Енеїда
01.40 Телемагазин
06.30 М/ф «День народження
Юлiї»
03.40 Реальна мiстика
06.40 М/ф «Чудасiя»
06.50 М/ф «Що на що схоже»
СТБ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.25, 05.10 Новини
08.00, 14.50 «Битва
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
екстрасенсiв» s
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
11.05, 02.10 Солодка дача
19.05 «Один за всiх» s
11.25 Телепродаж
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
ставлення» s
Спорт
23.10 Т/с «Майор i магiя» s
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Бiатлон. Головне
17.25, 04.40 Перша шпальта
НTН
18.55 Д/ц «Супер - чуття»
19.55, 23.40 Д/ц «Дикi
05.50 «Страх у твоєму домi»
тварини»
07.50, 16.50, 02.35
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
«Випадковий свiдок»
Аспект
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.05 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Люди в океанi»
1+1
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s 05.15 «Свiтське
14.35 «Вартiсть життя»
життя. 2021»
18.20 «Правда життя»
06.05, 11.25, 12.20 «Життя
23.10 Т/с «Пiдроздiл» s
вiдомих людей»
01.10 «Таємницi
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
кримiнального свiту»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.40 ТСН
TET
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2021»
06.00 ТЕТ Мультиранок
13.00, 14.15, 01.45 «Вечiрнiй
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
квартал»
Одного разу пiд Полтавою
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
08.45, 23.00 Сiмейка У
20.15 «Лiга смiху 2021»
09.45, 01.00 Країна У
22.15 «Жiночий квартал»
10.45, 00.30, 01.30 Казки У
23.30 Х/ф «Кон'о» s
Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
IНТЕР
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
05.00 «Телемагазин»
14.15 Панянка-селянка
05.30, 22.50 «Слiдство вели... з
15.15 СуперЖiнка
Леонiдом Каневським»
21.15 М/ф «Вперед i вгору»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
00.00 Одного разу в Одесi
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
UA:ВIННИЦЯ
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
08.00 Новини
12.25 Х/ф «Наречена(UA ПЕРШОГО)
втiкачка» s
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини
14.40, 15.30, 00.30 «Речдок»
16.30 «Речдок.
( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне Особливий випадок.
09.45 Лiтературно-кулiнарне
Пiд чужим iм’ям»
18.00, 01.25 Ток-шоу
шоу «Енеїда»
10.35 Телевiзiйний серiал
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
21.00 Т/с «Шерлок» s
12.40 Документальний цикл
03.00 «Чекай на мене.
«Супер - чуття»
Україна»
13.05 Д/с ««Неймовiрнi
04.05 «Україна вражає»
04.30 «Орел i Решка. Шопiнг»
винаходи» 10с. Повiтряна
куля. Синтетичний каучук.
Металошукач
13.30 Лайфхак українською
ICTV
13.50 Пiщана казка
13.55 М/ф «Як козаки сiль
04.10 Скарб нацiї
купували»
04.20 Еврика!
14.00 М/ф «Подарунок»
04.25 Служба
14.10 М/ф «Дострибни до
розшуку дiтей
хмаринки»
04.30, 01.00 Факти
14.20 М/ф «Дiвчинка
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s
та зайцi»
05.35 Громадянська оборона
14.30 М/ф «Лис i Дрiздк»
06.30 Ранок у великому мiстi
14.40 «Шо? Як?»
08.45 Факти. Ранок
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
09.15, 19.20 Надзвичайнi
студiя
новини з Костянтином
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО Стогнiєм
17.00, 20.40 ТНВ
10.10, 20.10 Дизель-шоу l
18.05 Країна пiсень
11.20, 01.30 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Street Схiд
12.45, 15.45 Факти. День
19.50, 21.35 ЕкоЛюди
13.20 Х/ф «Глибоководний
горизонт» l
20.05 Крим .Реалiї
21.00 В Українi
15.30, 16.15 Х/ф «Полювання на
злодiїв» s
21.30 Х/ф «Лiсова пiсня»
21.45 Земля, наближена до
18.45 Факти. Вечiр
22.55 Скетч-шоу «На трьох-9»
неба
16+ Прем’єра
00.00 Скетч-шоу «На трьох» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
02.45 Я зняв!
08.45 «Особливий випадок»
09.00 «ЕвроМакс»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
репортер»
11.00, 17.30 т/с
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
16.15 «Територiя рiшень»
16.30 «Лiцеїст»
18.40 «Зворотнiй зв’язок»
20.10 т/с «Уряд»

26 лютого

П'ЯТНИЦЯ

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 12.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
17.00 Х/ф «Цiпонька» s
19.00 Х/ф «Будинок великої
матусi»
21.00 Х/ф «Будинок великої
матусi 2» l
23.00 Х/ф «Будинок великої
матусi 3: Який батько,
такий син» s
01.30 Варьяти l

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.55 Т/с «Кошик для щастя» l
14.45, 15.30 Т/с «Намалюй менi
маму» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Благi намiри» l

СТБ
05.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
20.15, 22.50 Т/с «Продається
будинок iз собакою»

НTН
05.50 «Страх у твоєму домi»
07.55, 16.50, 02.45
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.15 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Балада про солдата»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
14.40 «Правда життя»
18.20 «Таємницi свiту»
23.10 Х/ф «Незаконне
вторгнення» s

TET
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.15 Сiмейка У
09.45, 01.15 Країна У
10.45, 00.45, 02.00 Казки У
Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 М/ф «Фердинанд»

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.45 Обличчя
10.30 Культ.Особистостi
10.45 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
12.40 Документальний цикл
«Супер - чуття»
13.05 Д/с «Неймовiрнi
винаходи» 11. Волинка.
Реактивний двигун. Шолом
13.30 Лайфхак українською
13.35 Кiношкола вдома
13.50 Пiщана казка
13.55 М/ф «Як Петрик Пяточкiн
слоникiв рахував»
14.00 М/ф «Як їжачок шубку
мiняв»
14.10 М/ф «Колосок
14.20 М/ф «Козлик та ослик»
14.30 М/ф «Казка про
жадiбнiсть»
14.40 «Шо? Як?»
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
студiя
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО
17.00 ТНВ
18.05 Країна пiсень
18.40 Буковинськi загадки
18.50 Шукачi пригод
19.50 ЗмiниТи
20.05 Спецпроєкт до Дня
кримського спротиву росiйськiй
окупацiї
21.00 Д/ф «Крихка свобода»
21.35 Люди Є
21.45 Д/ф «Вибiр»

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 «Ульотне вiдео»
09.00 «В гарной формi»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30 «Мобiльний репортер»
11.00, 17.30 т/с
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
16.15 «Цiкаво.сом»

СУБОТА
16.45 «Свiт тварин»
18.30 «Свiт кiно»
20.10 т/с «Уряд»

UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 02.25 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.55, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi
Гуляли»
08.05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
09.05 Вiдтiнки України
09.40 Т/с «Снiгопад»
10.35 Х/ф «Мерлiн» 1,2 с
13.55 Д/ц «Дикi тварини»
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Бiатлон. Головне
17.05 Полювання (Природнича
iсторiя)
18.05 Х/ф «Поруч з Iсусом: Юда»
20.05, 21.25 Д/п «Руський мiр.
Дари Волхвiв. Спецтуристи»
22.20 Д/ф «Крим, як це було» s
01.20, 02.25, 03.55, 05.30
Погода
01.20, 03.55 #ВУКРАЇНI

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.20 «Свiт навиворiт - 12.
Пакистан»
19.30, 04.10 ТСН
20.30 «Вечiрнiй квартал»
22.25 «Жiночий квартал»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
2021»
01.20 «Iгри приколiв»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30 Х/ф «Iноземка»
06.50 Х/ф «Чорний тюльпан»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «З життя начальника
карного розшуку»
13.00 Х/ф «У зонi особливої
уваги»
14.50 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
16.30, 20.30 Т/с
«Добровольцi» l
20.00 «Подробицi»
22.20 «Ювiлейний концерт
«Пiсняри. 50 рокiв»
23.30 Х/ф «Хронiка «Ада» s
01.35 Х/ф «Сповiдь Дон
Жуана» s
03.10 «Навколо М»
04.35 «Україна вражає»

ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.45 Факти
05.10 Т/с «Копи на роботi» s
07.00, 08.05 Скетч-шоу «На
трьох» s
07.30 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну»
08.40, 10.50, 13.15 Т/с «Пес» s
09.50, 11.55, 13.00, 01.50 Т/с
«Таємнi дверi» l
12.45 Факти. День
16.35 Х/ф «Два стволи» s
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Валерiан та мiсто
тисячi планет» l
21.50 Х/ф «Пiднесення Юпiтер» s
00.20 Х/ф «Iнший свiт-5: Кровна
помста» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 02.00 Варьяти l
08.40, 10.00 Kids» Time
08.45 М/ф «Феї: Таємниця
пiратського острова»
10.05 Орел i Решка
12.00 У кого бiльше? l
14.00 М/ф «Зоотрополiс»
16.10 Х/ф «Мумiя» s
18.20 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Прокляття чорної
перлини» s
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця» s
00.10 Х/ф «Опустити перископ»
02.40 Зона ночi

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
07.25, 03.00 Реальна мiстика

27 лютого
08.00 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l
10.00 Т/с «На гойдалцi долi»
14.30, 15.20 Т/с «Гра в долю» l
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00, 02.15 Т/с «Будинок на
холодному ключi» s
01.45 Телемагазин

28 лютого

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.00, 02.30, 05.00
Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
01.35, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.40 М/ф «Як Козаки
Олiмпiйцями Стали»
08.15, 02.00, 03.55, 05.30
СТБ
Погода
08.20, 17.05 Д/ц «Дикi
06.10, 10.50 Т/с «Упереджене
тварини»
ставлення» s
09.00 Божественна Лiтургiя
07.55 «Неймовiрна правда про Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
зiрок»
17.00 «Хата на тата» l
Української Греко-Католицької
19.00 «МастерШеф
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Професiонали» l
22.50 «Звана вечеря» l
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.30, 16.05 Бiатлон. Головне
НTН
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пiсень
05.55 Х/ф «Було у батька три сини» 18.15 Д/ц «Незвiданий океан»
08.30 Х/ф «Через Гобi та Хiнган» 19.25 Д/с «Масштабнi
11.40 Т/с «Досьє «Майорка» s
iнженернi помилки»
15.25, 03.10 «Випадковий
20.20 Д/ц «Боротьба за
свiдок»
виживання»
18.00 «Крутi 90-тi»
21.25 Розважальна програма з
19.00, 02.40 «Свiдок»
Майклом Щуром s
19.30 Х/ф «За сiрниками»
22.00 Х/ф «Пiлiгрим» 1,2 с. s
21.25 Х/ф «Погоня»
23.10 Х/ф «Швидкiсть: Автобус
657» s
1+1
01.00 «Хвороби-вбивцi»
03.30 «Речовий доказ»
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН03.55 «Правда життя»
Тиждень»
04.20 «Легенди бандитського 07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
Києва»
04.45 «Top Shop»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт - 12.
Пакистан»
TET
10.50, 03.00 «Свiт навиворiт»
17.00 Х/ф «Команда «А» s
06.00 ТЕТ Мультиранок
21.00 «Голос країни 11»
10.15 М/ф «Космiчна мiсiя»
23.20 «Свiтське життя. 2021»
12.00 Х/ф «Панi Метелиця»
13.10 Х/ф «Найкращий друг»
15.10 М/ф «Фердинанд»
IНТЕР
17.15 М/ф «Мегамозок»
19.00 Одного разу пiд Полтавою 05.20 Х/ф «Ключi вiд неба»
23.00 Країна У
06.45 Х/ф «Людина з Рiо»
23.30 Одного разу в Одесi
09.00 «Готуємо разом»
00.00 Сiмейка У
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше
00.30 Казки У Кiно
життя»
01.00 Панянка-селянка
12.40 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
03.05 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки
17.10 Т/с «Детектив Ренуар» l
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Шерлок» s
UA:ВIННИЦЯ
23.55 Х/ф «Мiй хлопець псих» s
07.45 Роздивись
08.00, 09.00 Новини з UA
ICTV
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
06.05 Бiльше нiж правда
Дайджест
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ.UA 06.55 Не дай себе обдурити!
09.15 Сьогоднi. Головне
07.50 Анти-зомбi
09.50 Д/с «Дика прогулянка» 08.50 Секретний фронт
10.30 Лiтературно-кулiнарне
09.45 Громадянська оборона
10.45, 13.00 Т/с «Розтин
шоу «Енеїда»
покаже-2» s
11.30 Х/ф «Герой мого часу»
12.50 В УКРАЇНI
12.45 Факти. День
13.20 Небезпечна зона
13.45 Х/ф «Пiднесення
Юпiтер» s
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
16.00 Х/ф «Валерiан та мiсто
тисячi планет» l
14.20 М/ф «Як козаки
iнопланетян зустрiчали»
18.45 Факти тижня
14.35 Мултфiльм «Капiтошко» 21.20 Х/ф «Я - легенда» s
14.45 М/ф «Iвасик Телесик»
23.10 Х/ф «Адреналiн» n
14.55 М/ф «Маленкий
00.55 Х/ф «Адреналiн-2: Висока
великий пес»
напруга» n
15.05 Додолики
15.20 Пiщана казка
15.30 «Шо? Як?»
НОВИЙ КАНАЛ
15.45 Загадки чернiвецьких
06.00 М/ф
атлантiв
16.00 Маршрутом змiн
07.00 У кого бiльше? l
16.10 Антропологiя
09.00, 11.00 Kids» Time
16.45 Х/ф «Сквот 32»
09.05 М/ф «Зоотрополiс»
18.25 Крутий замiс
11.05 Х/ф «Чарлi та шоколадна
фабрика»
19.00 Культ особистостi
19.15 Вiдтiнки України
13.20 Х/ф «Майбутнiй король»
19.50 Суспiльно-полiтичне
15.30 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Прокляття чорної
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
21.25 Х/ф «Вiнсент на шляху до перлини» s
моря»
18.30 Х/ф «Персi Джексон та
викрадач блискавок» s
21.00 Х/ф «Персi Джексон i
Море чудовиськ»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
23.00 Х/ф «Вiнчестер. Будинок,
збудований привидамии» s
08.00 м/ф
08.50 «Дитляндiя»
01.00 Варьяти l
09.30 «У гарнiй формi»
02.50 Зона ночi
10.00 «Новини»
10.30 «Зворотнiй зв’язок»
10.45 «Територiя рiшень»
УКРАЇНА
11.00, 19.50 «На часi»
11.20 «Шалена десятка»
06.50 Реальна мiстика
11.30 «Багатi i знаменитi»
07.20 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
11.40 «Зiрковi гурмани»
12.10 «У свiтi цiкавого»
09.20 Т/с «В полонi у
минулого» l
12.30, 15.30 х/ф
15.00 «Твоє життя»
17.00, 21.00 Т/с «Непрекрасна
ледi» l
17.30 «Цiкаво»
19.00 «Таємницi та загадки»
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
20.30 «Постфактум»
Олегом Панютою

23.00, 02.15 Т/с «Клянуся
любити тебе вiчно» l

СТБ
05.15 Х/ф «Три плюс два»
06.55 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»
08.45 «МастерШеф
Професiонали» l
12.25 «Хата на тата» l
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.25 «Таємницi ДНК» s

НTН
05.15 Х/ф «Матрос Чижик»
06.45 «Будьте здоровi»
07.20 «Україна вражає»
08.50 Т/с «Досьє «Майорка» s
12.20 Х/ф «За сiрниками»
14.10 Х/ф «Сто грамiв» для
хоробростi...»
15.35 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
17.15 Х/ф «Швидкiсть: Автобус
657» s
19.00 Х/ф «Мiцний горiшок»
20.30 Х/ф «Акцiя»
22.10 Х/ф «Довiра» s
00.05 Х/ф «Незаконне
вторгнення» s

TET
10.15 Х/ф «Столику, накрийся»
11.25 Х/ф «Румпельштiльцхен»
12.35 Х/ф «Нове вбрання
короля»
13.45 М/ф «Панда Кунг-Фу 2»
15.30 М/ф «Кiт у чоботях»
17.15 М/ф «Вперед i вгору»
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
23.00 Країна У
23.30 Одного разу в Одесi
00.00 Сiмейка У
00.30 Казки У Кiно
01.00 Панянка-селянка
02.15 Щоденники Темного 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 М/ф «Котигорошко»
14.30 М/ф «Найсправжнiсiнька
пригода»
14.40 М/ф «Лисичка з
качалочкою»
14.45 М/ф «Кривенка качечка»
14.55 М/ф «Лежень»
15.10 Додолики
15.20 Пiщана казка
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.05 Плiч -о-плiч
16.25 Разом
17.00 Х/ф «Якiв»
18.30 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Обличчя
19.45 На схiдному фронтi
20.50 Плiч-о-плiч
21.00 Д/с «Секрети iсторiї.
Портрети» 8 - Сiсi - iмператриця
Австрiї: кохання, слава й
трагедiя

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.40
12.00
12.30,
14.30
15.30
16.30
17.00
18.30
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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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

11 лютого — китайський Новий рік і з 12-го, вже
офіційно вступає у свої повноваження Білий Бик.
Дуже сподіваюсь, що шалений ритм, який є зараз —
трішки спиниться. Дуже сподіваюсь.

ТОВ «Вінницягаз Збут» завойовує
ринок електроенергії Вінниччини
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» çà ï’ÿòü ðîê³â
ðîáîòè çàðåêîìåíäóâàëî ñåáå ÿê íàä³éíèé
òà ñòàá³ëüíèé ïîñòà÷àëüíèê áëàêèòíîãî
ïàëèâà. Íàðàç³ êîìïàí³ÿ âèéøëà íà íîâèé ð³âåíü ³ ïðîïîíóº ïðåäñòàâíèêàì
ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó, à òàêîæ
áþäæåòíèì óñòàíîâàì íå ò³ëüêè ãàç, à é
åëåêòðîåíåðã³þ.
«Íà ñüîãîäí³ íàøà êîìïàí³ÿ âçÿëà
ó÷àñòü ó 70 â³äêðèòèõ òîðãàõ ùîäî çàêóï³âë³ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ. Ó 23 âèïàäêàõ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» áóëî âèçíàíî ïåðåìîæöåì

òà óêëàäåíî äîãîâîðè ïðî ñï³âïðàöþ.
Äî äåñÿòêà ïðîìèñëîâèõ ñïîæèâà÷³â
ìè âæå ïîñòà÷àºìî åëåêòðîåíåðã³þ», —
ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê êîìïàí³¿ Âàñèëü
Ñîï³ëüíèê.
Ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ íåïîáóòîâèì
ñïîæèâà÷àì ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò»
îòðèìàëî â ÷åðâí³ 2020 ðîêó. Êîìïàí³ÿ º ïîñòà÷àëüíèêîì åëåêòðîåíåðã³¿ çà â³ëüíèìè ö³íàìè, ÿê³ íå
ô³êñóþòüñÿ, à ôîðìóþòüñÿ çà ôàêòîì
ñïîæèâàííÿ.
«Ñåðåä ïåðåâàã ñï³âïðàö³ ç íàìè —

³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî ðîçðàõóíêó
íàéâèã³äí³øî¿ ö³íè äëÿ íàøèõ êë³ºíò³â,
îäèí ïåðñîíàëüíèé ìåíåäæåð ç ãàçó òà
åëåêòðîåíåðã³¿, ÿêèé çàáåçïå÷èòü íàëåæíèé ñåðâ³ñ. Òàêîæ ìè ïðîïîíóºìî
äåê³ëüêà âàð³àíò³â îïëàòè», — çàóâàæèâ
Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.
Äîêëàäí³øå ç óìîâàìè ïîñòà÷àííÿ
åëåêòðîåíåðã³¿ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ
íà ñàéò³ êîìïàí³¿ vn.gaszbut.com.ua/
ua/electricity
Äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà îáãîâîðåííÿ óìîâ ñï³âïðàö³ ñïîæèâà÷àì íåîáõ³äíî çâ’ÿçàòèñÿ ç â³ää³ëîì
ïðîäàæ³â ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò»

çà òåëåôîíàìè:
+38 (067) 433 64 15 Â³ííèöüêèé â³ää³ë
ïðîäàæ³â (ì. Â³ííèöÿ)
+38 (096) 870 30 67 Ãàéñèíñüêèé â³ää³ë ïðîäàæ³â (ì. Ãàéñèí)
+38 (097) 826 27 87 Ãàéñèíñüêèé â³ää³ë ïðîäàæ³â (ì. Ëèïîâåöü)
+38 (067) 164 68 69 Æìåðèíñüêèé â³ää³ë ïðîäàæ³â (ì. Æìåðèíêà)
+38 (096) 606 43 34 Òóëü÷èíñüêèé â³ää³ë ïðîäàæ³â (ì. Òóëü÷èí)
+38 (097) 184 17 58 Õì³ëüíèöüêèé
â³ää³ë ïðîäàæ³â (ì. Õì³ëüíèê)
+38 (097) 604 03 25 Õì³ëüíèöüêèé
â³ää³ë ïðîäàæ³â (ì. Õì³ëüíèê).
487844

РЕКЛАМА
487571

486674

486058

487284

486704

486281

473369
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ЗНАМЕНИТОСТІ ПРО ПЕРШУ
ЗАКОХАНІСТЬ І КОХАННЯ
Про половинки  В День святого
Ольга Полякова, співачка
Валентина багато вінничан намагаються
— Ó ìåíå ïåðøå êîõàííÿ òðàïèëîñÿ
â 17 ðîê³â, â Â³ííèöüêîпорадувати своїх других половинок,
ìó ìóçó÷èëèù³. Öå áóâ â³äðàçó
підносячи романтичні подарунки і кажучи
äîðîñëèé ³ âïëèâîâèé õëîïåöü,
çàðàç º ïîë³òèêîì ó Â³ííèнайкращі слова в усьому світі. Ми вирішили ÿêèé
ö³. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í ìåíå ïîáèâ,
ìè ðîçëó÷èëèñÿ.
розпитати вінницьких зірок про найбільш
Ïîò³ì ÿ çóñòð³ëà ñâîãî ÷îëîâ³êà
пам'ятні і трепетні моменти життя — перше
Âàäèìà. Ìåíå çàïðîñèëè ñï³âàòè
íà äí³ éîãî íàðîäæåííÿ. Òîðæåкохання, перше побачення. І, звісно, що
ñòâî â³äáóâàëîñÿ íà êîðàáë³, áóëî
для них значить «справжнє кохання»?
äóæå ðîìàíòè÷íî: ÷åðâîíèé çàСвітлана Теренчук, дизайнер
— Ïåðøà çàêîõàí³ñòü áóëà
â øêîë³, ÿê ïåâíî ³ â óñ³õ. Ñâîº
ñïðàâæíº êîõàííÿ, ÷îëîâ³êà
Îëåêñàíäðà, ÿ çóñòð³ëà, êîëè
ãðàëà â ÊÂÊ. ß ãðàëà â êîìàíä³
«Ä³â÷àòà», ÿêà âèñòóïàëà çà ³íñòèòóò êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó ³
ï³äïðèºìíèöòâà. Ñàøà Òåðåí÷óê
áóâ ó ³íø³é êîìàíä³, ïðîòå ïîãîäèâñÿ â îäí³é ç³ ñöåíîê ãðàòè
ó íàñ. Òàê ³ ïîçíàéîìèëèñÿ. Çóñòð³÷àòèñÿ ïî÷àëè ï³ñëÿ òîãî, ÿê
çóñòð³ëèñÿ íà ì³ñüê³é äèñêîòåö³.
ß ïðèéøëà ç ïîäðóãàìè, â³í áóâ
òàì ÌÑ. Äàë³ â³í çàïðîñèâ ìåíå
íà ïîáà÷åííÿ íà Äåíü Âàëåíòèíà. Íà çàìîâëåíó ðîìàíòè÷íó
âå÷åðþ ÿ ïðèéøëà ç ïîäðóãîþ,
îñê³ëüêè Ñàøêî ïðàöþâàâ. Ââå÷åð³ â³í ïðîâ³â ìåíå äîäîìó. Òàê
çàðîäèëîñÿ íàøå êîõàííÿ. ×åðåç
äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â ìè îäðóæèëèñÿ.
×åðåç ð³ê, íà Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, ì³é ÷îëîâ³ê ïîäàðóâàâ
ìåí³ øâåéíó ìàøèíêó, áî òîä³

Í³õòî í³êîëè ïðî ìåíå òàê íå äáàâ
³ íå ðîáèâ öå øâèäêî ³ ÿê³ñíî. Öå
äóæå ïî-÷îëîâ³÷îìó. Îñü çà ïîä³áí³ ðå÷³ ïî÷èíàºø êîõàòè ÷îëîâ³êà
ïî-ñïðàâæíüîìó. ß âçàãàë³ ââàæàþ,
ùî ÷îëîâ³êà ïîòð³áíî ëþáèòè
çà ùîñü, à íå âñóïåðå÷ óñüîìó.

Віктор Бронюк, лідер гурту «ТіК»

ÿ ïî÷èíàëà êàð'ºðó äèçàéíåðà.
Ó øëþá³ ìè 13 ðîê³â.
Ïðî êîõàííÿ ìîæíà áàãàòî ãîâîðèòè. Àëå íå âàðòî éîãî ïëóòàòè ç³ çâè÷êîþ òà ïðèñòðàñòþ.
ªäèíå ìîæó ñêàçàòè: êîõàííÿ çàâæäè äîáðå, êîëè âîíî âçàºìíå.
Ïðî íüîãî íå ðîçïîâ³äàþòü, éîãî
â³ä÷óâàþòü. Êîõàííÿ ëþáëÿ÷îãî
ñåðöÿ ðîáèòü æ³íêó êðàñèâîþ ³
çâàáëèâîþ ³ íàäèõàº íà òâîð÷³ñòü.

Дмитро Шуров,
соліст проекту «Pianoбой»
— Ìåí³ áóëî 12 ðîê³â, êîëè
ÿ çóñòð³â ñâîº ïåðøå êîõàííÿ.
ß ïîçíàéîìèâñÿ ç ä³â÷èíîþ ó ï³îíåðñüêîìó òàáîð³. ¯¿ çâàëè Àíÿ.
Ó íå¿ áóëî ðóäå âîëîññÿ òà áëàêèòí³ î÷³. Â îñòàíí³é äåíü ïåðåä
â³ä’¿çäîì Àíÿ ï³ä³éøëà äî ìåíå òà
ïîêëàëà â ðóêó ïàï³ðåöü ç³ ñâî¿ì òåëåôîíîì ³ àäðåñîþ. Îäíàê
ÿ òàê ¿é ³ íå íàïèñàâ. ß ïðè¿õàâ
³ ïî-íîâîìó çàêîõàâñÿ, à ÷åðåç
òèæäåíü ïîëþáèâ ùå ðàç.
Ç êîõàííÿì óñüîãî æèòòÿ ìè
ïîçíàéîìèëèñÿ â Ìàêäîíàëüäñ³.
Ó öþ êàôåøêó â öåíòð³ Êèºâà
Îëüãà çàá³ãëà ç ðîáîòè âèïèòè
êàâè. Âîíà áóëà â ïîìàðàí÷åâîìó
ïàëüòî, çäàëîñÿ, í³áè ñîíöå çàñÿÿëî. Âîíà áóëà äóæå êðàñèâà. Õ³ì³ÿ ïî÷àëàñÿ îäðàçó, ïðîòå ÿ òîä³
ñêàçàâ, ùî äëÿ ìåíå ìóçèêà íîìåð îäèí â æèòò³. Ï³ñëÿ ïåðøî¿
çóñòð³÷³ ìè ñòàëè âèïàäêîâî ïåðåòèíàòèñÿ â ð³çíèõ ì³ñöÿõ. ß ïîïðîñèâ òåëåôîí ³ äîìîâèâñÿ ïðî

õ³ä, äîù, â³òåð ó ìîºìó âîëîññ³,
áëèñêàâêè çà ñïèíîþ. Çàãàëîì,
Áîã ñòâîðèâ áîæåâ³ëüí³ ñïåöåôåêòè äëÿ íàøî¿ çóñòð³÷³, ÷îëîâ³ê
íå ìàâ æîäíèõ øàíñ³â âñòîÿòè.
², çâè÷àéíî æ, â³í íå âñòîÿâ. Â³í
òîä³ áóâ ó ñòîñóíêàõ, àëå âèáðàâ
ìåíå. Âàäèê â³äðàçó âèð³øèâ âñ³
æèòòºâ³ ïèòàííÿ. ² öå áóëî äèâíî.

— Ïåðø³ çàêîõàíîñò³ ÿ, ÿê ³
âñ³, âèïðîáóâàâ ùå â ñàäî÷êó.
Îñê³ëüêè â ìåíå º ñòàðøà ñåñòðà, ÿ í³êîëè íå áåíòåæèâñÿ ïðè
ñï³ëêóâàíí³ ç ä³â÷àòàìè. Çàâæäè
ëåãêî çíàõîäèâ ç íèìè ñï³ëüíó
ìîâó. Íà ùàñòÿ, ùîá ïðèâåðíóòè
óâàãó, í³êîãî ñìèêàòè çà êîñè÷êè
íå äîâîäèëîñÿ. Ñâî¿ ïî÷óòòÿ ÿ çàâæäè ïðîÿâëÿâ â³äêðèòî. Àëå öå
áóëè «çàêîõàíîñò³», à íå ëþáîâ.
Êîõàííÿ — äóæå ñèëüíå ïî÷óòòÿ ³ ñëîâàìè: «Êîõàþ!» — í³êîëè íå ñë³ä ðîçêèäàòèñÿ. Ó ìîºìó
æèòò³ ñïðàâæíÿ ëþáîâ áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ îäíà — öå ìîÿ äðóæèíà Òàíÿ. Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç íåþ
ìî¿ æèòòºâ³ ïð³îðèòåòè ä³éñíî
çì³íèëèñÿ. Âæå ó ïåðøèé âå÷³ð
çíàéîìñòâà, ÿêå â³äáóëîñÿ íà ãàñòðîëÿõ, ÿ çðîçóì³â, ùî õî÷ó, ùîá

çóñòð³÷. Ïîãîâîðèâøè äâ³ ãîäèíè
ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ïîáà÷åííÿ, ìè
çðîçóì³ëè, ùî ðîçëó÷àòèñÿ âæå
íå õî÷åòüñÿ. Îëüãà òîä³ áóëà çàì³æíÿ, àëå íàøå êîõàííÿ ïåðåìîãëî. Ó 2002 ðîö³ ìè ïîáðàëèñÿ.
Ìè ìàéæå äâàäöÿòü ðîê³â ðàçîì,
à ÿ äî öüîãî ÷àñó îñâ³ä÷óþñÿ
â êîõàíí³ ñâî¿é äðóæèí³ ³ ñëîâàìè, ³ ï³ñíÿìè. Öå ïî÷óòòÿ íàäèõàº. Òîìó ÿ — â³ðíèé îäíîëþá.

НА 17-23 ЛЮТОГО

ОВЕН
Дозвольте собі закрутитися
у вихорі любовних пригод,
вони додадуть вашим відчуттям романтичного ореолу.
Якщо ви давно в шлюбі,
не варто проявляти надмірну
палкість або ревнощі.

ТЕЛЕЦЬ
Ви явно не залишитеся
непоміченими, що полестить
вашому самолюбству, але
може викликати ревнощі
коханої людини.

БЛИЗНЮКИ
Вас чекає море кохання і океан ніжності. У вас з'явиться
реальний шанс надолужити
згаяне і вирішити всі проблеми свого особистого життя.

РАК
Навіть якщо вам категорично
не подобаються деякі звички
коханої людини, зараз
не найсприятливіший момент, щоб заявити їй про це.
Залиште все, як є, до кращих
часів. Будьте тактовнішими.

ЛЕВ
Якщо на горизонті ваших стосунків з'явилися якісь труднощі, знайте, їх необхідно
вирішувати винятково удвох,
а не вплутувати в ситуацію,
що склалася, друзів і родичів.

ДІВА
Тиждень не найвдаліший
в плані любовних стосунків.
Ви будете привертати увагу,
але навряд чи ті, чию увагу
ви залучите, будуть викликати захоплення у вас.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня ви, схоже,
будете схильні бездумно роздавати обіцянки, які складно
виконати. Намагайтеся
стримувати цей порив хоча б
тоді, коли вас ніхто ні про що
не просить.

ñàìå âîíà áóëà ìîºþ ñóïóòíèöåþ
ïî æèòòþ. Êîëè ïî÷óòòÿ ùèð³,
ñïðàâæí³, íå òðåáà áàãàòî ÷àñó,
ùîá çðîçóì³òè, ùî ñàìå ç ö³ºþ
ëþäèíîþ òîá³ êîìôîðòíî, ëåãêî
é äîáðå. Öå ïðîñòî â³ä÷óâàºø —
â³äðàçó é íàçàâæäè.

Іванна Онофрійчук, телеведуча
— Â ìåíå áóëè ³ äîâãîòðèâàë³
ñòîñóíêè ³ íåçíà÷í³ çàêîõàíîñò³. Ç
êîõàííÿì æèòòÿ, ç ÿêèì ìè ç³ãðàºìî âåñ³ëëÿ 14 ëþòîãî, ïîçíàéîìèëèñÿ òðè ðîêè òîìó. ß ïî¿õàëà
â ²ñïàí³þ â äåòîêñ-êë³í³êó. Ï³ä ÷àñ
îá³äó òàì çóñòð³ëà ñèìïàòè÷íîãî
÷îëîâ³êà. Ïîò³ì â ñïîðòçàë³ ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî éîãî çîâóòü Àëìàç.
Ðîçïèòàâ ïðî ìåíå, ðîçïîâ³â, ùî
ñàì ðîäîì ç Êàçàõñòàíó, àëå æèâå
â ªâðîï³. À ïîò³ì âçÿâ ì³é íîìåð
òåëåôîíó. Ïåðø³ ï³âðîêó ÿ, ÷åñíî êàæó÷è, íå ðîçóì³ëà, ÷îãî â³í
â³ä ìåíå õî÷å: ïðîñòî ïèñàâ ïîâ³äîìëåííÿ. Ïîò³ì ïî÷àëèñÿ ïîäàðóíêè, ðîìàíòè÷í³ ïîáà÷åííÿ,
â³í ïðèë³òàâ äî ìåíå, ÿ äî íüîãî.
Â ëèïí³ â³í ìåí³ îñâ³ä÷èâñÿ.
ßêèì ïîâèíåí áóòè ÷îëîâ³ê
â ìîºìó ðîçóì³íí³? Ïåðø çà âñå,
â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ ñëîâà. Ìåí³

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

СКОРПІОН
Схоже, ви вже зустріли
людину, яка багато значить
у вашому житті. Зізнайтеся
їй в цьому. Ваші почуття
взаємні, і разом ви вирішите
безліч проблем і зробите
крок до заповітної мети.

СТРІЛЕЦЬ
В стосунках важлива відкритість. І якраз з нею у вас
можуть бути проблеми.
Постарайтеся позбутися від
сумнівів і поговорити по душах з вашим партнером.

КОЗЕРІГ
В особистому житті все складається на рідкість вдало, що
буде благотворно впливати
на ваш настрій. Ви зумієте
перейти на новий рівень взаємин, особливо якщо не будете нічого приховувати.

ВОДОЛІЙ

äóæå ³ìïîíóº, ùî ì³é — ñàìå
òàêèé. À ùå óâàæíèé ³ ùåäðèé.
Â³í ï³êëóºòüñÿ íàâ³òü ïðî ìî¿õ
áëèçüêèõ ³ äðóç³â ³ âñå öå ðîáèòü
â³ä äóø³. Â öüîìó ìè äóæå ñõîæ³,
³ â íàñ îäíàêîâ³ æèòòºâ³ ö³ííîñò³,
ÿê³ ñòàëè ôóíäàìåíòîì íàøîãî
êîõàííÿ.

Не намагайтеся якомога
швидше змінити складну
ситуацію. Тут потрібен не натиск, а м'якість і розуміння.
Будьте доброзичливі і постарайтеся не дратуватися.

РИБИ
Ймовірна певна плутанина,
постарайтеся не змішувати дружбу, легкий флірт і
серйозні стосунки. У самотніх
представників знаку є шанс
зустріти свою долю.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ІРИНА МЕЛЬНИК,
БЕЗРОБІТНА

Через те, що доставка
снігу безкоштовна, його
насипало до холєри багато.

***

— Сину мій, зізнайся, чи
згрішив ти коли-небудь з
заміжніми жінками?
— Так, отче, але вони після того казали:
«Дай, Боже, тобі здоров'я».

***

Приходить до мудреця чоловік і каже:
— Чому всі хочуть одружитись на незайманій
дівчині?
Мудрець простягає йому дві цукерки: одна
у фантику, інша розгорнута, і пропонує
вибрати.
Чоловік вибирає розгорнуту. Мудрець
шокований!
— Чому?
— А хто його знає, що під тим фантиком.
Може, какашка якась?
І сказав йому мудрець: «Йди давай звідси,
таку притчу зіпсував».

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
ЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021»

ГОРОСКОП
ГО

Тетяна, 21 рікк

ОВЕН

Харизматична власниця солодких
лодких щічок, яка
завжди в гарному настрої. Навчаюсь на еколога
у ВНАУ. Захоплююсь подорожами
ожами та новими
знайомствами. Про особисте
те розповідаю лише за
чашечкою кави.

ТЕЛЕЦЬ

Найгірші часи позаду, ви з
радістю повернетеся до роботи і повсякденних турбот.
Використовуйте цей тиждень для отримання інформації та нових знань.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
СІ

БЛИЗНЮКИ

Надсилайте своє фото та коротку
оротку
р у ррозповідь про
себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua.
media.com.ua.
Запрошення до конкурсу «Місс RIA-2021» і безкоштовну
професійну фотосесію від фотостудії
тостудії «INDIGO»
отримають найвродливіші учасниці.
асниці.

Ситуація складається
на вашу користь. Вас порадують і кар'єра, і кохання. Всі
зміни будуть на краще.

РАК
Постарайтеся не звертати
уваги на дрібні неприємності, зосередьтеся на найголовнішому.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
Ь
«МІС RIA-2020» НА:

ЛЕВ
Цього тижня є ризик втомитися від вирішення чужих
проблем.

***

Чоловік заходить в кімнату до сина, що
сидить за компом, і каже:
— Синку, нам з тобою пора починати
говорити про секс.
— Тату, мені вже 28 років!
— Так отож! Покажи–но мені, як дивитися
порнуху на мобільнику.

ДІВА
Тиждень благополучний, так
що очікується переважання
гарного настрою.

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

ТЕРЕЗИ
Є ймовірність цікавої поїздки,
кар'єрного зростання і приємних змін в особистому житті.

***

— А чому Михайла називають мисливцем
на крокодилів?
— А ти його жінок бачив?

СКОРПІОН
Ваш досвід і майстерність
принесуть вам значний
прибуток.

***

— Куме! Я зі своєю жінкою два рази
на місяць!
— А я два рази на тиждень!
— Так у вас немає жінки!
— Так ми ж про вашу жінку говоримо…

СТРІЛЕЦЬ
Навіть якщо вас будуть
критикувати, не звертайте з
обраного шляху.

тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

***

КОЗЕРІГ

Ніяк не можу привчити свого чоловіка
до порядку! Весь час ховає гроші в інше
місце!

***

— Щось шашлик у вас зовсім не жується!
— А ви масочку зніміть…

***

— Що спільного між гастарбайтерами і
політиками?
— І ті й інші пересилають дітям гроші через
кордон. Правда, в протилежних напрямках…

Намагайтеся не триматися
за свої плани, а слідувати
за ситуацією.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
MISTO.UA

ВОДОЛІЙ
У вас з'явиться шанс надолужити упущені можливості і
закінчити важливу роботу.

Просто зчитайте
итайте QR-код
камерою Вашої мобілки
ться фото!
та дивіться
(Має бути встановлена
програмаа QR Reader з
їд-маркета
Андроїд-маркета
налогічна)
або аналогічна)

РИБИ
Тиждень вас чекає динамічний і наповнений різноманітними подіями.

РЕКЛАМА
486654

ПОГОДА У ВІННИЦІ
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