
 Перший конкурс краси у Вінниці відбувся ще в 1988 році. Щороку конкурс почали проводити 
з 1998 року. Аби зрозуміти, як змінювалися критерії краси протягом років, пропонуємо 
поглянути на міських красунь і дізнатися, як змінилося їх життя після конкурсу
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Творимо 
добро разом!

Óñ³ ìè õî÷åìî, ùîá íàø³ 
ä³òè áóëè ùàñëèâèìè ³ çäî-
ðîâèìè ÿê ó ô³çè÷íîìó, òàê ³ 
ó ïñèõ³÷íîìó ïëàí³. ß ïåðå-
êîíàíà, ùî ãîëîâí³ ñòîâïè 
âèõîâàííÿ — ëþáîâ, ñâîáîäà, 
ï³äòðèìêà, à òàêîæ âëàñíèé 
ïðèêëàä.

Àëå ä³òÿì ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè íàéá³ëüøå íå âè-
ñòà÷àº ñâîáîäè ³ ìîæëèâîñ-
òåé âèðàçèòè ñåáå! Áëàãî-
ä³éíèé ïðîåêò «Ãàëàêòèêè 
îñîáëèâèõ ä³òåé» äàº òàêó 
ìîæëèâ³ñòü îñîáëèâèì ä³òÿì!

«ßêáè äàí³ ïðîåêòè ïðîâî-
äèëèñü áàãàòî ðîê³â òîìó, ÿ á 
çîâñ³ì ïî-³íøîìó ñïðèéìàëà ³ 
ñâîþ äèòèíó, ³ ñâ³é ñòàòóñ îñî-
áëèâî¿ ìàìè» — ïîä³ëèëàñü ç³ 
ìíîþ ìàìà îäíîãî ç ó÷àñíèê³â.

Ä³òè — ó÷àñíèêè ïðîåêòó 
âæå ïî÷àëè ñòâîðåííÿ ðåñóðñ-
íèõ êàðòèí â ðàìêàõ áëàãî-
÷èííîãî ïðîåêòó «Ãàëàêòèêè 
îñîáëèâèõ ä³òåé». Ñòâîðåííÿ 
êàðòèíè çàéìàº äîñòàòíüî áà-
ãàòî ÷àñó, çóñèëü ³ ñòàðàíü. 
Îñîáëèâî, êîëè íàä êàð-
òèíàìè ïðàöþþòü ä³òè, ÿê³ 
íå º õóäîæíèêàìè. Àëå âñå 
ìîæëèâî, êîëè º âåëèêà ï³ä-
òðèìêà òà ÷³òêå êóðàòîðñòâî.

Âæå ñêîðî áóäå ïðåçåíòî-
âàíà óí³êàëüíà õóäîæíÿ âè-
ñòàâêà, ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèõ 
âåëèêèõ ðåñóðñíèõ êàðòèí ä³-
òüìè, ÿê³ âñå æèòòÿ áîðþòüñÿ 
ç íåâèë³êîâíèìè õâîðîáàìè, 
ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü ùå ãëèá-
øå çðîçóì³òè òàêèõ ä³òåé ÷åðåç 
¿õ âíóòð³øí³é ñâ³ò, ïåðåïîâíå-
íèé êðàñîþ òà ð³çíîáàðâ'ÿì 
åìîö³é òà ïî÷óòò³â!

Áåçìåæíà ïîäÿêà âñ³ì 
ñïîíñîðàì òà ïàðòíåðàì, 
ÿê³ ïîäàðóâàëè æèòòÿ äàíî-
ìó ïðîåêòó!

Êîæíîìó, õòî íå çàëèøèâ-
ñÿ îñòîðîíü ïðîáëåì ä³òîê ç 
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè â íà-
øîìó ñóñï³ëüñòâ³!

Òâîðèìî äîáðî ðàçîì!

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

ÍÎÂÈÍÈ

ТЕТЯНА СЛОБОДЯН 

Варто посилювати карантин! 
Ато розслабились усі! Може 
хоч маски нормально повдя-
гають у громадському тран-
спорті і в магазинах.

МАРИНА НЕЧИПОРУК 

Ми вже бачили, що карантин 
нічого хорошого не зробив! 
Позакривають, а людям на що 
жити?.. У Білорусії все нормаль-
но з вирішенням цього питання.

ALIONA REBIAK 

Якби ж про позитивні резуль-
тати тестів сповіщали одразу, 
а не через тиждень і якщо сам 
подзвониш. Люди ходять кру-
гом і не знають, що в них ковід.

ВАЛЕНТИН ПАВЛОВСКИЙ 

Нічого не вийде! Тільки ма-
сова вакцинація, але насам-
перед, треба провести всім 
містянам тести на ковід. А ка-
рантин вже персональний.

VLADIMIR POLUSHKIN 

Багато людей не розуміють, що 
це таке, ставляться до цього 
зі скептицизмом. Я теж такий 
був, але тиждень, як дякую 
Господу, що витяг з того пекла.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи варто посилювати карантин у місті та області?

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

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Äëÿ òîðãîâö³â êâ³òàìè 8 Áå-
ðåçíÿ — ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü 
ï³äçàðîáèòè íà ñâÿòêîâ³é êðàñ³. 
Ïðîäàþòü çàïàøíèé êðàì â ìà-
ãàçèíàõ, íà ðèíêàõ, ñòèõ³éíî 
íà âóëèö³. Ó âóëè÷íèõ ïðîäàâ-
÷èíü ðîçäð³áíèìè êâ³òàìè ìîæ-
íà ïðèäáàòè òþëüïàíè, êâ³òó÷ó 
âåðáó òà ïåðø³ ï³äñí³æíèêè. 
Çà ìàëåíüêèé ïó÷îê ïåðâîöâ³òó 
â êîëüîðîâ³é îáãîðòö³ ïðîñÿòü 
30–50 ãðèâåíü. Òîðãóþòü â îñíî-
âíîìó æ³íêè ïåíñ³éíîãî â³êó. 
Êîëè ìè çàïèòàëè, ÷è íå áîÿòüñÿ 
ïîêàðàíü, àäæå â áåðåçí³ çà ïåð-
âîöâ³òè øòðàôóþòü.

— Äèòèíî, à âîíè çíàþòü, ÿê³ 
â íàñ ïåíñ³¿, ùî çà êâ³òî÷êó øòðà-
ôóâàòè áóäóòü? ß ïàðó áóêåò³â 
ïðîäàì, õî÷ õë³áà ³ ìàêàðîí³â 
äîäîìó êóïëþ, — ãîâîðèòü áàáó-
ñÿ-ïðîäàâ÷èíÿ. — Íåõàé êðàùå 
øòðàôóþòü òèõ, õòî ë³ñ ãåêòàðàìè 
ðóáàº ³ ïðîäàº, à íå ñòàðó áàáó 

çà ï³äñí³æíèêè.
Ó ïðåäñòàâíèê³â ïðàâîîõî-

ðîííèõ îðãàí³â ç öüîãî ïðèâîäó 
í³ÿêèõ ñåíòèìåíò³â íåìàº. Ñïå-
ö³àëüí³ ãðóïè ó ñêëàä³ ïðåäñòàâ-
íèê³â ïîë³ö³¿, äåðæàâíî¿ åêîëî-
ã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ òà ìóí³öèïàëüíî¿ 
âàðòè ïðîâîäÿòü ðåéäè, íà ÿêèõ 
âèëó÷àþòü âåñíÿí³ ðîñëèíè ³ 
øòðàôóþòü ïðîäàâö³â, íåçàëåæíî 
â³ä â³êó ³ ñîö³àëüíîãî ñòàíó. Îïå-
ðàö³ÿ «Ïåðâîöâ³ò» ïðîâîäèòüñÿ 
ùîð³÷íî, ³ òðèâàº âîíà ç 1-ãî 
ïî 22 áåðåçíÿ.

— Ãðóïè áóäóòü ïðàöþâàòè ÿê 
íà âóëèöÿõ ì³ñòà, òàê ³ íà ðèíêàõ 
Â³ííèö³, — êîìåíòóº íà÷àëüíèê 
ìóí³öèïàëüíî¿ âàðòè Â³òàë³é ×è-
ãóð. — Â ðàç³ âèÿâëåííÿ òîðã³âë³ 
ïåðâîöâ³òîì áóäóòü ñêëàäàòèñÿ 
ïðîòîêîëè ïðî àäì³íïðàâîïîðó-
øåííÿ, ñóììà øòðàôó ñÿãàòèìå 
â³ä 340 äî 1360 ãðèâåíü. Ïðà-
ö³âíèêè åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ 
øòðàôóþòü çàëåæíî â³ä ê³ëü-
êîñò³ ñòåáåë.  

«ПАРУ БУКЕТІВ ПРОДАМ, 
ХОЧ ХЛІБА КУПЛЮ »
Порушують  Щовесни розгортається 
торгівля пролісками, черемшею та 
іншими червонокнижними квітами. 
В рамках операції «Первоцвіт-2021» 
вже впіймали перших порушників, 
що продають весняні рослини

Â Äåðæàâí³é åêîëîã³÷í³é ³í-
ñïåêö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ïîïåðåäæàþòü: çà ïîðóøåííÿ 
ïîðÿäêó ïðèäáàííÿ ÷è çáóòó 
ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ 
êíèãè Óêðà¿íè, òÿãíå çà ñî-
áîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â³ä 
1700 äî 3 655 ãðèâåíü ç êîíô³ñ-
êàö³ºþ.

— Ìàñîâèé çá³ð òà ïðîäàæ 
ð³äê³ñíèõ ðîñëèí ïðèçâîäèòü 
äî ïîñëàáëåííÿ, à ó íåâåëèêèõ 
ì³ñöÿõ çðîñòàííÿ äî ïîâíîãî 
ïðèãí³÷åííÿ íàñ³ííºâîãî ïî-
íîâëåííÿ, — ãîâîðÿòü ôàõ³âö³ 
åêî³íñïåêö³¿. Êð³ì öüîãî, äóæå 
÷àñòî ïåðâîöâ³òè çíèùóþòüñÿ ç 
êîðåíåâîþ ÷àñòèíîþ, ùî ïðè-
çâîäèòü äî ô³çè÷íîãî çíèùåííÿ 
ïîïóëÿö³é. Òîìó çà ìàñîâå çíè-
ùåííÿ ðàííüîêâ³òó÷èõ âåñíÿíèõ 
ðîñëèí â³ííè÷àíè â³äïîâ³äàòèì-
óòü çà çàêîíîì.  

Çà îäèí åêçåìïëÿð íåçàêîííî 
ç³ðâàíî¿ ÷åðâîíîêíèæíî¿ êâ³òêè 
ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äíà êîìïåí-
ñàö³ÿ çà ¿¿ çíèùåííÿ. Íàïðèêëàä: 
ï³äñí³æíèêè, öèáóëÿ âåäìåæà — 
â³ä 31 äî 62 ãðí çà îäèíèöþ çà-
ëåæíî â³ä âèäó, ñîí-òðàâà — â³ä 
37 äî 62 ãðí çàëåæíî â³ä âèäó.

Äíÿìè íà òåðèòîð³¿ Âîðîíî-
âèöüêî¿ îá'ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè áóëî âèÿâëåíî äâîõ 
ñåëÿí, ÿê³ çä³éñíþâàëè çáóò çàíå-
ñåíîãî äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà-
¿íè ï³äñí³æíèêà á³ëîñí³æíîãî. 
Íà ïîðóøíèê³â áóëî ñêëàäåíî 
ïðîòîêîëè çà ÷. 2 ñòàòò³ 88–1 ÊÓ-
ïÀÏ, ìàòåð³àëè ÿêèõ íàïðàâëåíî 
íà ðîçãëÿä äî ñóäîâèõ îðãàí³â.

Ó 2020 ðîö³ ìîá³ëüí³ ãðóïè 
ïðîâåëè äåâ’ÿòü ðåéä³â. Ï³ä ÷àñ 
çàõîä³â íà ï³äïðèºìëèâèõ â³-
ííè÷àí ñêëàëè ï’ÿòü àäì³íïðî-
òîêîë³â.

Хто, та що буде в Червоній кни-
зі, вирішує спеціалізована од-
ноіменна комісія. А пропозиції 
вносить Провідний інститут бо-
таніки разом з фахівцями різних 
напрямків та регіонів. Вони об-
стежують територію України 
та дають свої висновки. Вміст 
Червоної книги переглядають 
раз на десять років. Хоча у ви-
падку з Україною, переглядали 
книгу раз на 14–15 років. Перша 
Червона книга України була ви-

дана у 1980 році. Тоді це була 
«Червона Книга Української 
РСР». В якій був опис 85 видів 
(підвидів) тварин і 151 вид ви-
щих рослин. Після незалежності 
у 1994 з’явилося друге видан-
ня Червоної книги України. Де 
було вже 382 види тваринно-
го та 541 вид рослинного сві-
ту. У 2009 році вийшло третє і 
останнє на сьогодні видання, 
в яке занесли 542 види тварин 
та 826 видів рослин і грибів.

Хто пише Червону книгу 

 За маленький пучок первоцвіту просять 30-50 гривень. 
Торгують в основному жінки пенсійного віку
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Àêö³ÿ çà ïðàâà æ³-
íîê 8 Áåðåçíÿ â³ä-
áóâàëàñÿ ó íàøîìó 
ì³ñò³ âïåðøå. Íà íå¿ 

ïðèéøëî ê³ëüêà äåñÿòê³â ì³ñòÿ-
íîê òà ì³ñòÿí. Ùå çäàëåêó, äî-
õîäÿ÷è äî Âåæ³, áóëî ÷óòíî ï³ñí³ 
òà ïîì³òíî àêòèâíèõ ôåì³í³ñòîê 
íàøîãî ì³ñòà.

Îñòàíí³ íàìàëþâàëè äåê³ëüêà 
ïëàêàò³â äëÿ âñ³õ, õòî çàõî÷å äî-
ëó÷èòèñÿ äî àêö³¿. Íà ïëàêàòàõ 
íàïèñàëè ïðî áîëþ÷³ ³ ðåàëüí³ 
ïðîáëåìè æ³íîê: «Ìàþ ïðàâî âè-
õîäèòè çà ìåæ³»; «ß íå ç ðåáðà»; 
«Áóíòóé, êîõàé, ïðàâà íå â³ääà-
âàé»; «Á’º — çíà÷èòü ñÿäå»; «Ïðà-
âà — íàéêðàùèé ïîäàðóíîê»; 
«Êâ³òè — íà ìîãèëó ïàòð³àðõàòó» 
òà ³íø³ âèñëîâè. Õòîñü ïðèõî-
äèâ ç³ âëàñíîðó÷ íàìàëüîâàíèìè 
ïëàêàòàìè.

«Я Б СВЯТКУВАЛА ЦЕЙ ДЕНЬ, 
ЯКБИ БУЛО ЩО»

Æ³íêè òà ÷îëîâ³êè ä³ëèëèñÿ 
âëàñíèì ðîçóì³ííÿì öüîãî ñâÿ-
òà, ãîâîðèëè ïðî ð³âí³ñòü òà ïðî-
áëåìè, ç ÿêèìè ç³øòîâõóþòüñÿ 

æ³íêè. Ð³âíî î 13.00 ðîçïî÷àëà 
ìèðíó àêö³þ ñâîºþ ïðîìîâîþ 
ãðîìàäñüêà ä³ÿ÷êà, ôåì³í³ñòêà, 
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ïðàâîçàõèñíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Â²Ñü» Ñâ³òëàíà Äó-
áèíà.

— ß á ñâÿòêóâàëà öåé äåíü, 
ÿêáè áóëî ùî. Íàïåðåäîäí³ 
8 áåðåçíÿ ÿ äóæå ÷àñòî ÷óþ, 
ùî ôåì³í³ñòêè ïñóþòü ëþäÿì 
ñâÿòî. ² çíàºòå, ÿ á ñâÿòêóâàëà, 
ÿêáè íå áóëî òàê ñóìíî. ßêáè 
ÿ íå çíàëà, ùî êîæíó ï’ÿòó æ³í-
êó â Óêðà¿í³ á'º ¿¿ ïàðòíåð. Ìåí³ 
âàæêî ñâÿòêóâàòè, áî ÿ çíàþ, ùî 
â óìîâàõ ïàíäåì³¿ âäâ³÷³ çðîñëà 
ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â íàñèëüñòâà, — 
ãîâîðèëà Ñâ³òëàíà Äóáèíà. — Í³-
êîëè ïðîòåñò íå ñïèíèòè, ÿêùî 
÷àñ éîãî íàñòàâ. Æ³íêàì òðåáà 
ï³äòðèìêó. Ìè ¿¿ íå ïðîñèìî, 
à ëèøå õî÷åìî îòðèìóâàòè ñâî¿ 
ïðàâà.

Äàë³ — êîæåí áàæàþ÷èé ì³ã 
âçÿòè ì³êðîôîí òà ðîçêàçàòè 
òå, ùî íàáîë³ëî òà ïîä³ëèòèñÿ 
âëàñíèìè ³ñòîð³ÿìè. Â³ííè÷àíêà 
Â³êà ïðèéøëà íà ïîä³áíó àêö³þ 
âïåðøå ³ ðîçïîâ³ëà ïðî òå, ÿê 
÷åðåç ãåíäåðíó íåñïðàâåäëè-
â³ñòü âîíà íå îòðèìàëà áàæàíó 
ðîáîòó.

«КВІТИ — КЛУМБАМ, ПРАВА — 
ЖІНКАМ». АКЦІЯ ЗА ПРАВА ЖІНОК 
Жіночий день  8 Березня — це не свято 
«ніжності, весни та жіночої краси», а це 
день, коли жінки заявляють усьому світові 
про свої права: право на безпеку всюди, 
право на самореалізацію у всьому, право 
говорити про все, що хвилює. З таким 
меседжем вінничанки та вінничани 
вийшли на мирну акцію за права жінок 
на Європейську площу 

Свято 8 Березня виросло з робіт-
ничого руху та має американське 
коріння.
У 1908 році 15 тисяч жінок в 
Нью-Йорку вийшли на демон-
страцію, вимагаючи скорочення 
робочого дня, збільшення заро-
бітної плати та права голосу. На-
ступного року Американська со-
ціалістична партія запропонувала 

зробити останню неділю травня 
Днем трудящих жінок. У серпні 
1910 року відома діячка німець-
кої соціал-демократії Клара Цет-
кін на конференції в Копенгагені 
запропонувала заснувати Між-
народний день боротьби за жі-
ноче рівноправ'я та емансипацію. 
Близько ста учасниць з 17 країн 
підтримали ідею одностайно.

Чому 8 Березня — це не про квіти?

На акції кожен бажаючий міг взяти мікрофон та розказати те, що наболіло, 
та поділитися власними історіями. Багато хто скористався такою можливістю 

— Ïåðåä ïðèéíÿòòÿì íà ðîáî-
òó, çðîçóì³ëî, ïîòð³áíî ïðîéòè 
ñï³âáåñ³äó. Òîæ, íàïåðåäîäí³ 
ÿ ïîâòîðþâàëà âñ³ ÷àñè àíãë³é-
ñüêî¿, àäæå îäí³ºþ ç óìîâ áóëî 
çíàííÿ àíãë³éñüêî¿. Ïðîòå ïåð-
øå çàïèòàííÿ, ÿêå ìåí³ ïîñòàâèâ 
êåð³âíèê: «Ó òåáå º õëîïåöü?» 
Ñàìå íà öüîìó ìîìåíò³ ïîòð³á-
íî áóëî ïðèïèíèòè öþ ðîçìîâó, 
àëå ÿ â³äïîâ³ëà: «Òàê, º». Äàë³ 
â³í ïî÷àâ äîâãèé ìîíîëîã, ùî 
ÿ ñêîðî çàõî÷ó íàðîäæóâàòè ä³-
òåé ³ òàê³ ïðàö³âíèêè ¿ì íå ïî-
òð³áí³. Îò ÿ é ïðèéøëà ñüîãîäí³ 
ñþäè, ùîá íàñòóïíîãî ðàçó ïðè 
ñõîæ³é ñèòóàö³¿ ìåíå ³ âñ³õ æ³íîê 
îö³íþâàëè âèêëþ÷íî çà ìîþ 
ïðîôåñ³éí³ñòü, — ðîçïîâ³ëà â³-
ííè÷àíêà.

ШКОЛА ВИХОВУЄ ЗАЛЯКАНИХ
Ãîâîðèëè é ïðî íåñòàíäàðòíó 

çîâí³øí³ñòü æ³íîê, ïðî íàâ’ÿçàí³ 
ñòàíäàðòè, ðåïðîäóêòèâíå ïðàâî, 
àêóøåðñüêå íàñèëüñòâî, äèñêðè-
ì³íàö³þ òà ³íêëþçèâíå ñóñï³ëü-
ñòâî çàãàëîì. Æ³íêè ñï³ëêóâàëèñÿ 
ì³æ ñîáîþ, îòðèìóâàëè ï³äòðèì-
êó òà áàæàëè îäíà îäí³é ó öåé 
äåíü áóòè òàêèìè, ÿêèìè âîíè 
õî÷óòü ³ í³êîãî íå ñëóõàòè.

Ïðèéøëè íà ìèðíó àêö³þ é 
øêîëÿð³ òà ñòóäåíòè. Îäíà ç³ øêî-
ëÿðîê òåæ âèñëîâèëà ñâîþ äóìêó 
ïðî ôåì³í³çì òà éîãî íåîáõ³äí³ñòü.

— Íàâ³òü çàðàç øêîëà âèõî-
âóº íàñ çàëÿêàíèìè. Ó êíèæêàõ 
ç îñíîâ çäîðîâ'ÿ ïèøóòü ïðî òå, 
ùî êîðîòêà ñï³äíèöÿ ïðîâîêóº 
ãâàëò³âíèêà. À â÷èòåë³ çàâèùóþòü 
îö³íêè õëîïöÿì ëèøå çà òå, ùî 
âîíè ïðîÿâèëè áàæàííÿ â³äïî-
â³ñòè. Ç öèì ïîòð³áíî áîðîòèñÿ, 
ïî÷èíàþ÷è ç äèòèíñòâà, — ñêà-
çàëà â³ííè÷àíêà.

ЧОЛОВІКИ ПІДТРИМАЛИ ЖІНОК
×îëîâ³êè íà ìèðí³é àêö³¿ òåæ 

áóëè, ³ ãîâîðèëè ïðî ïðàâèëüíå 
ðîçóì³ííÿ 8 Áåðåçíÿ òà ïðîáëåì, 
ÿê³ º ó æ³íîê. Îäèí ç ó÷àñíèê³â 
àêö³¿ ðîçïîâ³â ïðî òå, ùî â³í 

ïðèéøîâ íà àêö³þ çàäëÿ òîãî, 
ùîá æîäíà æ³íêà íå ñòàëà æåðò-
âîþ íàñèëüñòâà â³ä ÷îëîâ³ê³â.

— Âàæëèâî ïðî öå ãîâîðè-
òè. Ì³é áàòüêî áèâ ìîþ ìàìó, 
à ÿ, áóäó÷è 4-ð³÷íîþ äèòèíîþ, 
íå ì³ã ¿¿ çàõèñòèòè. ß íå õî÷ó, 
ùîá æ³íêè áóëè æåðòâàìè íà-
ñèëüñòâà. Íåïðèñòîéíî òå, ùî 
÷îëîâ³ê ï³äí³ìàº ðóêó íà æ³í-
êó, — ñêàçàâ â³ííè÷àíèí.

Â³ííè÷àíèí ßðîñëàâ ïðèéøîâ 
íà àêö³þ, ùîá ï³äòðèìàòè æ³íîê. 
Êàæå, éîìó õî÷åòüñÿ æèòè ó ñâ³-
ò³, äå æ³íêè, ÿêèõ â³í ëþáèòü, 
íå áîÿòüñÿ ðîáèòè âñå, ùî âîíè 
õî÷óòü.

— ß õî÷ó, ùîá æ³íêè íå áîÿ-
ëèñÿ ãóëÿòè âíî÷³. Íå áîÿëèñÿ 
âèáèðàòè ïðîôåñ³þ, ÿêà ¿ì ïîäî-
áàºòüñÿ. Íå áîÿëèñÿ çíàéîìèòèñÿ 
ç ÷îëîâ³êàìè, — êàæå ßðîñëàâ. — 
ß õî÷ó, ùîá æ³íêè ïî÷óâàëè ñåáå 
ðåàë³çîâàíèìè.

Ïîë³ö³ÿ, äî ñëîâà, îõîðîíÿëà 
àêòèâ³ñò³â. Ïåðåõîæ³ çóïèíÿëèñÿ 
é ñëóõàëè ïðîìîâè ôåì³í³ñòîê. 
Äåõòî, çâ³ñíî, ëèøå îáóðþâàâ-
ñÿ òàê³é àêö³¿, àëå êîíôë³êò³â 
íå áóëî. À íàñòóïíîãî ðîêó ôå-
ì³í³ñòêè ì³ñòà ïëàíóþòü âèéòè 
íà ïîâíîö³ííèé ìàðø.

Організаторка акції Світлана Дубина 
вважає, що жінкам потрібна підтримка. 
«Ми її не просимо, а лише хочемо отримувати 
свої права», — говорила вона 

Приходили на мирну акцію й чоловіки. 
Вони розуміють, що жінки досі страждають 
через гендерну нерівність 
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ðàòóðíèìè êîåô³ö³ºíòàìè», ÿê 
äëÿ çâè÷àéíîãî ë³÷èëüíèêà. 
Âîñåíè 2020 ñïîæèâà÷ ïåðåé-
øîâ äî íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà — 
«Íàôòîãàç». Â 2021 â ïðîöåñ³ 
ñï³ëêóâàííÿ òà çâ³ðÿííÿ îá-
ñÿã³â ñïîæèâàííÿ âèïàäêîâî 
âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ó ñïîæèâà÷à 
áàãàòî ðîê³â ñòî¿òü ë³÷èëüíèê 
ç «äèðåêòèâíèì ïðèâåäåííÿì» 
äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ. Îáëãàç 
øâèäåíüêî «ï³äòåð» äàí³ â îñî-
áèñòîìó êàá³íåò³ òà çìåíøèâ 
îá’ºì ñïîæèâàííÿ ãàçó ñïîæè-
âà÷ó çà ïîïåðåäí³é ð³ê», — ïèøå 
Îëåêñ³é Õàáàòþê.

Ùîá óíèêíóòè çëîâæèâàíü ç 
áîêó ãàçîâèê³â, ôàõ³âåöü ðàäèòü 
ïåðåâ³ðèòè ñïîæèâà÷àì, ÷è íå º 
¿õí³é ë³÷èëüíèê ç òåðìîêîìïåí-
ñàö³ºþ.

«ßêùî âè áà÷èòå íà ñâîºìó 
ãàçîâîìó ë³÷èëüíèêó òàê³ ïî-
çíà÷êè, ÿê âèä³ëåíî íà ôîòî, — 
æîäíèõ êîåô³ö³ºíò³â ïðèâåäåííÿ 
äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ â âàøîìó 
ðàõóíêó çà ãàç íå ìàº áóòè âçà-
ãàë³!» — ïèøå Õàáàòþê.
  ïîçíà÷êè «Òá=0°C» òà 

«Òá=15 °C» îçíà÷àþòü, ùî òà-
êèé ë³÷èëüíèê âèãîòîâëåíèé ³ç 
òàê çâàíèì äèðåêòèâíèì ïðè-
âåäåííÿì. Òîáòî ë³÷èëüíèê 
ïðèâîäèòü îá'ºì ãàçó äî ñòàí-
äàðòíèõ óìîâ, ââàæàþ÷è, ùî 
òåìïåðàòóðà ãàçó, ÿêèé ÷åðåç 
íüîãî ïðîõîäèòü 0 °C òà 15 °C, 
â³äïîâ³äíî.
 ïîçíà÷êà «Ò» á³ëÿ òèïî-

ðîçì³ðó ë³÷èëüíèêà îçíà÷àº, 
ùî ë³÷èëüíèê ìàº òàê çâàíó 
òåðìîêîìïåíñàö³þ. Òîáòî ë³-
÷èëüíèê ïðèâîäèòü îá'ºì ãàçó 
äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ àâòîìà-
òè÷íî, âèçíà÷àþ÷è òåìïåðàòóðà 
ãàçó, ÿêèé ÷åðåç íüîãî ïðîõî-
äèòü.

ÍÎÂÈÍÈ

Якщо споживач зі звичайним лі-
чильником хоче повернути пе-
реплату чи оскаржити сумнівні 
коефіцієнтні борги, він може хіба 
що звертатися до суду.
«Але розгляд подібних справ 
розблокують лише після рішен-
ня Великої Палати Верховного 
Суду України, який досі роз-
глядає позов побутового спо-
живача до «Волиньгазу» щодо 
незаконності нарахування коефі-
цієнтів», — зазначають на порталі 
ГазПравда.
Натомість «Вінницягазу» вдалося 
довести законність коефіцієн-

тів у двох інстанціях протягом 
2019 року. Окружний адмін-
суд Вінниці та Сьомий апеля-
ційний адмінсуд стали на бік 
газовиків. Переглянути рішен-
ня можна на порталі reyestr.
court.gov.ua за номером справи 
120/1139/19-а.
Проте у січні 2021 року газо-
вики приголомшили новиною: 
вони перестануть застосову-
вати коефіцієнти до платіжок 
вінничан, адже ці показники 
НКРЕКП погодилася закласти 
одразу в тариф на розподіл 
(cutt.ly/jlXUiDw).

У мене звичайний лічильник. Що тоді?

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ç  æ î â ò í ÿ 
2018-ãî äî ãðóäíÿ 
2020 ðîêó îáëãàçè 

íàðàõîâóâàëè äî ñïëàòè îáñÿãè 
ãàçó çà òåìïåðàòóðíèìè êîåô³-
ö³ºíòàìè. Ôàõ³âö³ òà Íàöêîì³ñ³ÿ 
äåðæðåãóëþâàííÿ êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã çàïåâíÿëè, ùî êîåô³ö³-
ºíòè áóëè âðàõîâàí³ â ñòðóê-
òóðó òàðèôó, à ïðåä’ÿâëÿþ÷è 
¿õ äî ñïëàòè îêðåìîþ ãðàôîþ, 
ñïîæèâà÷³â çìóøóâàëè ïëàòèòè 
äâ³÷³ çà òå ñàìå.

«Àëå îáëãàçè ï³øëè ùå äàë³. ² 
íàðàõîâóâàëè ö³ îáñÿãè (çà êîå-

ô³ö³ºíòàìè — àâò.) îêðåìèì ñïî-
æèâà÷àì òðè÷³», — ïèøå ó ñâîºìó 
ôåéñáóêó çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
äåïàðòàìåíòó åíåðãîåôåêòèâíîñ-
ò³ «Íàôòîãàçó», ÷ëåí åêñïåðòíî¿ 
ðàäè «Ôåäåðàö³¿ ðîáîòîäàâö³â 
íàôòîãàçîâî¿ ãàëóç³» Îëåêñ³é 
Õàáàòþê 

ЩО НЕ ТАК?
Õàáàòþê ðîçïîâ³â, ùî òàê³ 

äîíàðàõóâàííÿ îòðèìóâàëè äå-
ÿê³ ñïîæèâà÷³, ÿê³ ìàþòü ãàçîâ³ 
ë³÷èëüíèêè ç òåðìîêîìïåíñàö³-
ºþ. ßê ïðèêëàä, íàâîäèòü ³ñòîð³þ 
ëþäèíè, ÿêà íåùîäàâíî çì³íèëà 
ãàçîïîñòà÷àëüíèêà:

«Ç æîâòíÿ 2018 ñïîæèâà÷ 
îòðèìóâàâ ðàõóíêè ³ç «òåìïå-

ПЕРЕВІРТЕ ЛІЧИЛЬНИКИ, 
ЩОБ НЕ ПЛАТИТИ «ТРИЧІ» 
Права споживача  Останні два 
роки вінничани отримували рахунки 
за температурні коефіцієнти. На кожні 
100 кубів в платіжці додавали ще 
від одного до восьми кубів газу. 
Експерти зазначають, що таким чином 
споживачам давали двічі платити 
за те ж саме, бо коефіцієнти заклали 
в тариф. Але є випадки, що обсяги газу 
виставляли навіть тричі

У МЕНЕ Є ЛІТЕРА «Т». 
АЛГОРИТМ ДІЙ 

ßêùî ó âàñ ë³÷èëüíèê ç ïîçíà-
÷êîþ Ò àáî Òá=0 °C ÷è Òá=15°C, 
òî îáëãàç íå ïîâèíåí áóâ äîäàâà-
òè âàì â ïëàò³æêó îêðåìîþ ãðà-
ôîþ òåìïåðàòóðí³ êîåô³ö³ºíòè. 
Ï³äòâåðäæåííÿ öüîìó — çàïèñ 
â îñîáèñòîìó êàá³íåò³ íà 104.ua 
«ë³÷èëüíèê ç åëåìåíòàìè òåìïå-
ðàòóðíî¿ êîìïåíñàö³¿».

Ó âèïàäêó, ÿêùî âàø ë³÷èëü-
íèê ìàº ïîçíà÷êè «Ò», àëå ãàçî-
â³ êîåô³ö³ºíòè îêðåìîþ ãðàôîþ 
â ïëàò³æö³ âè îòðèìóâàëè — ïî-
òð³áíî çâåðíóòèñÿ ç³ ñêàðãîþ 
äî îáëãàçó.

«ßêùî â îñîáèñòîìó êàá³íåò³ 
âêàçàíî, ùî âàø ë³÷èëüíèê (ç 
òåðìîêîìïåíñàòîðîì — àâò.) 
«â îïàëþâàëüíîìó ïðèì³ùåí-
í³ íà â³äñòàí³ íå á³ëüøå 0,5 ì 
â³ä âõîäó ãàçîïðîâîäó», «çîâí³ 
ïðèì³ùåííÿ íà â³äñòàí³ ìåí-

øå 1 ì â³ä âèõîäó ãàçîïðîâîäó» 
àáî ïîä³áíå — âàðòî çâåðíóòèñÿ 
äî ñâîãî îáëãàçó ³ âèìàãàòè êîðè-
ãóâàííÿ îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ», — 
ïîÿñíþº çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
äåïàðòàìåíòó åíåðãîåôåêòèâíîñò³ 
«Íàôòîãàçó» Îëåêñ³é Õàáàòþê.

Òàêå êîðèãóâàííÿ çìåíøèòü 
ïëàòó çà äîñòàâêó ãàçó. Ãàçîâè-
êàì äîâåäåòüñÿ ñêîðîòèòè ð³÷íó 
çàìîâëåíó ïîòóæí³ñòü — îáñÿã 
ñïîæèâàííÿ ãàçó çà ïîïåðåäí³é 
ãàçîâèé ð³ê. ¯¿ çàñòîñîâóþòü 
ó ôîðìóë³ ðîçðàõóíêó ïëàòè 
çà ðîçïîä³ë.

À ùå öå âïëèíå íà âàðò³ñòü 
ãàçó. Áî ð³÷íó çàìîâëåíó ïî-
òóæí³ñòü çàñòîñîâóþòü ³ äëÿ 
ðîçðàõóíêó ô³êñîâàíîãî òàðèôó 
ïðè ïåðåõîä³ äî ³íøîãî ïîñòà-
÷àëüíèêà.

Áëàíêè äëÿ ñêàðã ³ äîäàòêîâó 
êîíñóëüòàö³þ âè çìîæåòå çíàéòè 
îñü òóò: cutt.ly/2lXYg7J.

Ç ñ³÷íÿ 2021-ãî 
ãàçîâèêè ïåðåñòàëè 
íàðàõîâóâàòè 
êîåô³ö³ºíòè. Àëå ¿õ íå 
ñêàñóâàëè ç ïëàò³æîê 
çà ïîïåðåäí³ ðîêè Ці лічильники автоматом приводять свої покази до 

стандартних умов. Якщо у вас такий прилад і були коефіцієнти 
окремою графою в платіжці — вимагайте перерахунку

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635 

 Áàãàòî õòî ñòèêàºòüñÿ ç òèì, 
ùî â äîì³ áàãàòî ðå÷åé, ÿê³ âæå 
í³õòî íå çáèðàºòüñÿ íîñèòè. Ðå÷³ 
ìîæóòü áóòè çàâåëèê³ àáî çàìàë³, 
âèéòè ç ìîäè àáî ïðîñòî ïåðå-
ñòàòè ïîäîáàòèñÿ. Âèêèäàòè ¿õ 
øêîäà, íîñèòè íå áóäåø, ñêëà-
äàòè í³äå — øàôà íå ãóìîâà. 
Ìè ï³äãîòóâàëè äëÿ âàñ àäðåñè 

ïóíêò³â ïðèéîìó, äå ðå÷³ îõî÷å 
ïðèéìóòü ç ðàä³ñòþ ³ âäÿ÷í³ñòþ.

ÃÎ «Ïîëóì'ÿ íàä³¿» ïðèéìàº 
îäÿã òà âçóòòÿ äëÿ áåçõàò÷åíê³â, 
ÿêèìè îï³êóþòüñÿ âæå ðîêàìè. 
¯õ øòàá çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. Ïèðîãîâà, 74. Ç âîëîíòåðà-
ìè ìîæíà çâ’ÿçàòèñÿ çà íîìåðîì 
(063) 375 0730.

Êðèçîâèé öåíòð «Ä³ì Ìàìà» — 

ñþäè ìîæíà â³ääàòè ðå÷³ äëÿ 
æ³íîê òà ä³òåé ð³çíîãî â³êó. Òóò 
ïåðåáóâàþòü æ³íêè, ÿê³ îïèíè-
ëèñÿ ó âàæêèõ æèòòºâèõ îáñòà-
âèíàõ ðàçîì ç ä³òüìè. Çíàõîäèòü-
ñÿ öåíòð ó Ëóö³ Ìåëåøê³âñüê³é, 
âóë. Âåðõíÿ-Íàã³ðíà, 38.Òåëåôîí: 
(093) 006 68 22.

Ùå îäèí êðèçîâèé öåíòð «Äî-
ïîìîæåìî âèæèòè» îï³êóºòüñÿ 

ëþäüìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü âòðó÷àí-
íÿ ç³ ñòîðîíè. Òóò çáèðàþòü îäÿã, 
âçóòòÿ, ë³êè òà ïðîäóêòîâ³ íàáîðè. 
Êîíòàêòíèé íîìåð: (096) 006 3605.

Îäÿã äëÿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé 
ìîæíà ïåðåäàòè ãðîìàäñüê³é 
îðãàí³çàö³¿ «Ñï³ëüíà ñïðàâà» 
çà àäðåñîþ: âóë. Çàìîñòÿíñüêà, 
7. Âîëîíòåðè â³ääàþòü îäÿã ïî-
òðåáóþ÷èì ëþäÿì ³ç ñîö³àëüíî-

óðàçëèâèõ âåðñòâ.
Îäÿã ó êåïñüêîìó ñòàí³ ìîæíà 

â³ääàòè â «Åêîøòàë» — ñòàíö³þ 
ñîðòóâàííÿ âòîðñèðîâèíè. Âî-
ëîíòåðè ïåðåäàþòü óæèâàíèé 
îäÿã ó «Âåðåòó», ùî â ñåëèù³ 
Ñò³íà. Òàì ç³ ñòàðèõ ðå÷åé ìàé-
ñòðèí³ âèãîòîâëÿþòü êèëèìêè òà 
ñóìêè. «Åêîøàòë» çíàõîäèòüñÿ 
çà àäåñîþ: ïðîñïåêò Þíîñò³, 9.

Куди подіти старий одяг: приймальні у Вінниці
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Нові висотки з’являються тут «як 
гриби після дощу», а виїзд до ін-
ших районів Вінниці досі один — 
вулиця Андрія Шептицького.
Чи є в планах будівництво ще 
одного напрямку, який зв’яже 
Академічний з сусідніми райо-
нами?
— Плани є на будівництво про-
довження об’їзної дороги від 
малого кола на Гніванському 
шосе до з’єднання з вулицею 
Шептицького. Наразі триває 
вивчення цього питання, під-
готовка документації. Процес 
не швидкий, але над цим пра-

цюємо, — розповів директор 
департаменту комунального 
господарства і благоустрою Во-
лодимир Ніценко.
Наразі департамент архітектури 
розробляє детальний план про-
ектної об’їзної дороги від Гніван-
ського шосе до вулиці Андрія 
Шептицького. Депутат міськра-
ди Павло Чайковський у своєму 
фейсбуку показав на мапі один 
з варіантів, як пролягатиме цей 
шлях: мале коло на Гнівансько-
му шосе — провулок Гетьман-
ський — грунтова дорога біля 
лісу — вулиця Шептицького.

В планах і нові виїзди з Академічного 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Äåïàðòàìåíò 
ê î ì ó í à ë ü í î -
ãî ãîñïîäàðñòâà 

ì³ñüêðàäè 26 ëþòîãî óêëàâ äî-
ãîâ³ð ïðî íîâå áóä³âíèöòâî äî-
ðîãè íà âóëèö³ Òèìîô³¿âñüê³é, 
ùî â ì³êðîðàéîí³ Àêàäåì³÷íèé. 
Ï³äðÿäíèê ìàº ç «íóëÿ» ïîáóäó-
âàòè äîðîãó, ÿêà çâ’ÿæå íèí³øíþ 
âóëèöþ Òèìîô³¿âñüêó ç íîâîáó-
äîâàìè ì³êðîðàéîíó.

142 МЕТРИ ШЛЯХУ 
Ç äîêóìåíòàö³¿ ä³çíàëèñÿ ïå-

ðåë³ê ðîá³ò. Ðîá³òíèêè ïîâèíí³ 
áóäóòü âèðèòè òðàíøåþ, çàêëàñòè 
îñíîâó ç â³äñ³âó òà ùåáåíþ, ïî-
ò³ì çðîáèòè öåìåíòíî-áåòîííå 
ïîêðèòòÿ, òîâùèíîþ 26 ñàíòè-
ìåòð³â. Íà ñ³ì ìåòð³â øèðèíè 
äîðîæíüîãî ïîëîòíà ïîòð³áíî 
çðîáèòè âåðõí³é øàð ç àñôàëü-
òó, òîâùèíîþ ï’ÿòü ñàíòèìåòð³â.

Íàâêîëî äîðîãè ìàþòü ïî-
ñòàâèòè áîðäþðè ³ ïðîêëàñòè 
òðîòóàðè. Ïàðàëåëüíî öüîìó ï³ä 
çåìëåþ ïðîêëàäàòèìóòü åëåêòðè-
êó (êàáåë³ áóäóòü ó ôóòëÿðàõ). 
Äî íèõ ï³ä’ºäíàþòü ø³ñòü LED-
ë³õòàð³â äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³ò-
ëåííÿ öüîãî â³äð³çêà âóëèö³. 
Îñòàíí³ «øòðèõè» — íàíåñåííÿ 
äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè, âñòàíîâëåí-
íÿ äîðîæí³õ çíàê³â.

— Äîâæèíà íîâî¿ äîðîãè áóäå 
ñêëàäàòè 142 ìåòðè, — ðîçïîâ³â 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãî-
óñòðîþ Âîëîäèìèð Í³öåíêî. — 
Êð³ì òîãî, òàì ùå áóäóòü ïàð-
êîì³ñöÿ òà òðîòóàðè, ñóì³ùåí³ ç 
âåëîäîð³æêàìè.

Çà êàëåíäàðíèì ïëàíîì ðî-
á³ò, ÿêèé îïóáë³êóâàëè ðàçîì 
ç äîãîâîðîì, ö³ ðîáîòè ìàþòü 
âèêîíàòè ïðîòÿãîì áåðåçíÿ-
÷åðâíÿ 2021 ðîêó. Çàãàëîì, íîâå 
áóä³âíèöòâî äîðîãè íà Àêàäåì³÷-
íîìó êîøòóâàòèìå 3 ì³ëüéîíè 
212 òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ ì³ñüêîãî 
áþäæåòó.

ХТО БУДУВАТИМЕ 
Ï³äðÿä îòðèìàëà â³ííèöü-

êà ô³ðìà «Â³íäîð». Ñòâîðåíà 
ó 2005 ðîö³, ìàº 6,7 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 
òà îñíîâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³ — 
42.11 Áóä³âíèöòâî äîð³ã ³ àâòî-
ñòðàä. Äèðåêòîðîì ³ âëàñíèêîì 
º Îëåêñàíäð Òîêàð.

Êîìïàí³ÿ ïîïóëÿðíà ñåðåä ð³ç-
íèõ îðãàí³â âëàäè: ïîñëóãè äî-
ðîæíüîãî áóä³âíèöòâà â³ä «Â³í-
äîðó» çàìîâëÿº â³ííèöüêà ñëóæ-
áà àâòîäîð³ã, âèêîíàâ÷³ îðãàíè 
ì³ñüêðàäè Â³ííèö³, Êîçÿòèíà, 
Õì³ëüíèêà, Òóëü÷èíà òà ùå ðÿäó 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â îáëàñò³. Çà äà-
íèìè Clarity Project, ç 2016 ðîêó 
«Â³íäîð» ïåðåì³ã ó 134 ç 251 çà-
êóï³âë³. Íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü çà-

ДОРОГУ НА АКАДЕМІЧНОМУ 
ПОБУДУЮТЬ ЗА 3,2 МЛН ГРН 
Інфраструктура  У березні почнуть 
будувати нову дорогу на вулиці 
Тимофіївській: вона зв’яже існуючий шлях з 
новобудовами мікрорайону. Підрядником 
обрали фірму «Віндор», яка за 3,2 мільйона 
гривень і чотири місяці має побудувати 
нову дорогу. Де ще у Вінниці збираються 
ремонтувати чи будувати дороги?

Адреса
Термін 

реалізації
Обсяг видатків у 

2021 році

БУДІВНИЦТВО ДОРІГ

на вулиці Проектній, 2 ділянки (Індустріальний парк) 2018-2021 8 млн 642 тис. грн

на вулиці Проектній (Індустріальний парк) 2017-2021 8 млн 305 тис. грн

на вулиці Проектній, в напрямку Немирівського шосе 2017-2021 1 млн 414 тис. грн

Тимофіївська (від ПК7 о ПК8+42) 2020-2022 3 млн грн

КАПРЕМОНТ ДОРІГ ТА ТРОТУАРІВ

Нечая (від Московської до Брацлавської) 2020-2021 102 млн 333 тис. грн

Сабарівське шосе 2020-2021 55 млн 553 тис. грн

Гальчевського (від Московської до Шепеля) 2019-2021 9 млн 576 тис. грн

Зулінського 2021 500 тис. грн

Смирнова (від буд. 6 до 68) та проїзд між буд. 21 та 23/6 2021 1,5 млн грн

Адреса
Термін 

реалізації
Обсяг видатків у 

2021 році

КАПРЕМОНТ ДОРІГ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ

Курія (від Чехова до Волошкової) 2021 1,5 млн грн

Смирнова (від Серафимовича до буд. 3/2 на Ілика) 2021 2,3 млн грн

Тракторна (від Свидницького до буд.5 на Тракторній) 2021 1,2 млн грн

Будівельна (від Тиха до буд.1 на Перемеля) 2021 1,8 млн грн

вул. Гагаріна (від Вишневського до буд. 1А на вул. Гагаріна) 2021 1 млн 950 тис. грн

тупік Пластовий (від пров. Пластовий до буд.16 на Огієнка) 2021 907 тис. грн

Огієнка 2020-2022 1 млн 614 тис. грн

Суворова (від буд.2 до Марковича) 2021 1 млн 595 тис. грн

Пирогова (від 2 пров.Вишневського до Пирогова, 293) 2021 782 тис. грн

2-й пров. Вишневського (від Пирогова до вул. Вишневського) 2018-2022 665 тис. грн

ìîâëåíü ô³ðìà îòðèìàëà ÿêðàç 
â³ä äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè — 43 òåíäåðè 
íà çàãàëüíó ñóìó 159 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü.

Àëå öå ùå íåáàãàòî, ÿêùî 
ïîð³âíþâàòè ç «ôàâîðèòîì» 
êîìóíàëüíèê³â — òîâàðèñòâîì 
«Øëÿõáóä». Öÿ â³ííèöüêà ô³ð-
ìà ç 2016 ðîêó ïåðåìîãëà ó 447 ç 
593 çàêóï³âåëü. Ò³ëüêè â³ä äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà êîìïàí³ÿ îòðèìàëà äîãîâî-
ð³â íà çàãàëüíó ñóìó 1 ì³ëüÿðä 
ãðèâåíü.

ПЛАН РЕМОНТІВ 
Â³ííèöÿ â öüîìó ðîö³ ìàº áþ-

äæåò 4,6 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Ëåâîâà 
÷àñòêà éäå íà çàðïëàòè áþäæåòíè-
êàì, ïðîòå 238 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
çàïëàíóâàëè âèòðàòèòè íà ðåìîíò 
òà áëàãîóñòð³é ì³ñüêî¿ ãðîìàäè.

Òàê, çîêðåìà, ïëàíóþòü â öüî-
ìó ðîö³ â³äðåìîíòóâàòè âóëèöþ 
Äàíèëà Íå÷àÿ — íà â³äð³çêó â³ä 
Ìîñêîâñüêî¿ äî Áðàöëàâñüêî¿. 
Ðîáîòè òà ìàòåð³àëè îö³íèëè 
ó 102 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Ñåðåä 
êàïðåìîíò³â äîð³ã º é âóëè-
ö³ ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³: â³ñ³ì 
âóëèöü íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ òà äâ³ 
âóëèö³ â Ïèðîãîâîìó.

Äî òîãî æ, õî÷óòü çàâåðøèòè 
áóä³âíèöòâî áåòîííî¿ äîðîãè ó ²í-
äóñòð³àëüíîìó ïàðêó (Íåìèð³â-
ñüêå øîñå). À íà òåðèòîð³¿ ïàðêó 
Äðóæáè íàðîä³â çáèðàþòüñÿ â³äðå-
ìîíòóâàòè ñòîÿíêó äëÿ àâòîìîá³ë³â 
çà 2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Ïîâíèé 
ñïèñîê ðåìîíò³â äîð³ã âèêëàäåíèé 
ó òàáëèö³ äî öüîãî ìàòåð³àëó.

ДЕ У ВІННИЦІ РОБИТИМУТЬ ДОРОГИ?

Джерело: бюджет Вінниці-2021

Дорогу хотіли побудувати ще в 2020 році. 
Але такі плани скасували через коронакризу 

Ó ìåð³¿ ðîçðîáëÿþòü 
äåòàëüíèé ïëàí, ùîá 
ïîáóäóâàòè îá’¿çíó 
äîðîãó â³ä Ãí³âàíñüêîãî 
øîñå äî âóëèö³ Àíäð³ÿ 
Øåïòèöüêîãî 
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ó ëþòîìó â³-
ííè÷àíèí Àíàòî-
ë³é Øòóðìà ïîäàâ 

ïåòèö³þ ç ïðîïîçèö³ºþ «çàïðîâà-
äèòè ñèñòåìó ãîò³âêîâîãî ðîçðà-
õóíêó â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîð-
ò³». Íà éîãî äóìêó, â òðàíñïîðò³ 
íå âèñòà÷àº òåðì³íàë³â, ÿê³ á 
çà ãîò³âêó òà ìîíåòè ïðîäàâàëè 
ïàïåðîâ³ êâèòêè.

«ª ïðîïîçèö³ÿ äîäàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü ðîçðàõóíêó ãîò³âêîþ 
â ïîä³áíèõ òåðì³íàëàõ, êîòð³ áó-
äóòü ðîçì³ùóâàòèñÿ â òðàìâàÿõ, 
òðîëåéáóñàõ òà àâòîáóñàõ. Âîíè 
ìàþòü áóòè îáëàäíàí³ êóïþðî-
ïðèéìà÷àìè, ÿê³ ïðèéìàòèìóòü 
áàíêíîòè íîì³íàëîì 1 òà 2 ãðèâ-
í³. À òàêîæ ìîíåòè, ÿêùî º òåõ-
í³÷íà ìîæëèâ³ñòü. Ö³ òåðì³íàëè 
äðóêóâàòèìóòü êâèòêè íà ïðî¿çä 
ïîä³áíî äî òîãî, ÿê öå ðîáëÿòü 
âàë³äàòîðè», — ïèøå àâòîð ïå-
òèö³¿.

Àíàòîë³é Øòóðìà ââàæàº, ùî 
ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó äîïîìîæå 
ëþäÿì, ÿê³ íå ìàþòü ïðè ñîá³ 
áàíê³âñüêî¿ êàðòêè, «Ìóí³öè-
ïàëüíî¿ êàðòêè â³ííè÷àíèíà». 
Çîêðåìà, öå áóäå êîðèñíî òèì, 
õòî íå ÷àñòî ïðè¿æäæàþòü äî Â³-
ííèö³ òà íå ìàþòü áàæàííÿ êó-
ïóâàòè «Êàðòêó â³ííè÷àíèíà». 
Ïðè òîìó ÿê ³ ðàí³øå, ä³ÿòèìóòü 
âàë³äàòîðè.

«ЕКОНОМІЧНО НЕВИГІДНО» 
Éîãî çâåðíåííÿ øâèäêî íà-

áðàëî 350 ï³äïèñ³â, íåîáõ³äíèõ 
äëÿ ðîçãëÿäó. Áà á³ëüøå, íàâ³òü 
363 ãîëîñè ï³äòðèìêè. Íà ïî÷àò-

êó áåðåçíÿ â ì³ñüêðàä³ â³äïîâ³-
ëè, ùî âñòàíîâëåííÿ òåðì³íàë³â 
äëÿ ïðîäàæó êâèòê³â ó òðàíñïîðò³ 
«åêîíîì³÷íî íåâèã³äíî».

«Îäèí ïëàò³æíèé òåðì³íàë êî-
øòóº íå ìåíøå 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
à çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ êîìïàí³¿», â ÿêèõ âñòàíîâëåí³ 
âàë³äàòîðè, ñòàíîâèòü 320 îäè-
íèöü — 100 òðàìâà¿â, 160 òðî-
ëåéáóñ³â, 60 àâòîáóñ³â», — éäåòüñÿ 
ó â³äïîâ³ä³ ì³ñüêðàäè ç ï³äïèñîì 
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó åêîíîì³-
êè òà ³íâåñòèö³é Ìàêñèìà Ìàð-
òüÿíîâà.

² ùå ó â³äïîâ³ä³ íà ïåòèö³þ ïî-
â³äîìèëè, ùî íàðàç³ ïðàöþþòü 
íàä ïèòàííÿì, ùîá ðàçîâ³ êâèòêè 
íà ïðî¿çä ìîæíà áóëî ïðèäáàòè 
çà ãîò³âêó â àâòîìàòàõ EasyPay. 
¯õíÿ ìåðåæà ó Â³ííèö³ íàë³÷óº 
ïîíàä 450 òåðì³íàë³â.

ЗА І ПРОТИ ТЕРМІНАЛІВ 
— Äâàäöÿòü òèñÿ÷ — öå ò³ëü-

êè îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ñàìîãî 
îáëàäíàííÿ. Òàê³ êâèòêîìàòè 
ìîæóòü êîøòóâàòè ³ äîðîæ÷å: 
âàðò³ñòü çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê³ 
áàíêíîòè áóäå ïðèéìàòè ïðèëàä, 
ÿê³ ìîíåòè. Ïëþñ äî ö³íè óñòàò-
êóâàííÿ ïîòð³áíî äîäàòè ³íòåðíåò 
äëÿ ïåðåäà÷³ äàíèõ ïðî êóï³âëþ 
êâèòê³â, îïëàòà ³íêàñàö³¿, ïîñëóã 

У ТРАНСПОРТІ ЗНОВУ БУДЕ 
КВИТОК ЗА ГОТІВКУ 
Новий спосіб оплати  Вінничани 
подали петицію до мерії, з пропозицією 
поставити у салоні автомати з продажу 
квитків за готівку і монети. Чиновники 
відповіли, що такі пристрої коштовні для 
бюджету. Натомість знайшли спосіб, як 
забезпечити продаж паперових квитків 
без установки нової апаратури 

îõîðîíè. Òîìó òàêà ïðîïîçèö³ÿ 
çàðàç íå ðîçãëÿäàºòüñÿ, — ïîÿñ-
íþº äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñó» Êàòåðèíà Áàá³íà.

Öå ï³äïðèºìñòâî îï³êóºòüñÿ â³-
ííèöüêèì å-êâèòêîì, ³ çîêðåìà, 
ïîâí³ñòþ ñóïðîâîäæóº ðîáîòó âà-
ë³äàòîð³â. Ïèòàºìî, à ÿêùî ïåðå-
îáëàäíàòè ï³ä ïðèéìàííÿ êóïþð 
îäèí ç âàë³äàòîð³â ó ñàëîí³?

— Íàì áóëî ñêëàäíî âòèñíóòè 
ó òðàíñïîðò çâè÷àéí³ âàë³äàòîðè. 
À ÿêùî éîãî ïåðåðîáëÿòè, òî âà-
ë³äàòîð ç êóïþðîïðèéìà÷åì òà 
â³äñ³êîì äëÿ çáåð³ãàííÿ ãîò³âêè, 
ìîíåò çàéìàòèìå ñò³ëüêè æ ì³ñöÿ, 
ÿê ø³ñòü âàë³äàòîð³â, — ïîÿñíþº 
Áàá³íà.

— ßêùî ì³ñöÿ â òðàíñïîðò³ 
íå âèñòà÷àº, òîä³ ìîæëèâî ïî-
ñòàâèòè àâòîìàòè äëÿ ïðîäàæó 
êâèòê³â á³ëÿ çóïèíîê òðàíñïîð-
òó? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Ââàæàþ, ùî öå áóäå åêî-

íîì³÷íî íåâèã³äíî. Òàì êóïó-
âàòèìóòü 5, 10 êâèòê³â íà äåíü, 
íå á³ëüøå. À óòðèìàííÿ òàêîãî 
àâòîìàòà áóäå çíà÷íå: îáîâ'ÿçêîâå 
ñòðàõóâàííÿ, îáîâ'ÿçêîâà ³íêàñà-
ö³ÿ, ö³ëîäîáîâà îõîðîíà. Âàðò³ñòü 
êâèòêà íå ïåðåêðèº âàðò³ñòü âñ³õ 
öèõ ïîñëóã, — â³äïîâ³ëà î÷³ëüíè-
öÿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñó». — Íà-
òîì³ñòü ìè ïðîïîíóºìî ñêîðèñ-
òàòèñÿ âæå ãîòîâîþ ìåðåæåþ 
EasyPay, àâòîìàòè ÿêèõ ðîçòà-
øîâàí³ íåïîäàë³ê â³ä çóïèíîê. 
Çàðàç âåäåìî ïåðåìîâèíè ç íèìè 
ïðî ïðîäàæ ðàçîâèõ êâèòê³â. Áó-
äåìî îáãîâîðþâàòè îðãàí³çàö³éí³ 
ïèòàííÿ, áî òåõí³÷íî çðîáèòè öå 
íåñêëàäíî.

Äî ñëîâà, òàêèé øëÿõ âæå ïðî-
éøëè Ëüâ³â ³ Çàïîð³ææÿ. Ó öèõ 
ì³ñòàõ ðîçòàøîâàí³ ñîòí³ òåðì³-
íàë³â EasyPay, â ÿêèõ çà ãîò³âêó 
ìîæíà ïðèäáàòè ðàçîâ³ êâèòêè 
íà ïðî¿çä.

Наразі в муніципальному транспорті діють ви-
ключно безготівкові способи оплати проїзду:
Наліпки з QR-кодом. Скануємо через мобільний 
додаток Приват24 і в цьому застосунку опла-
чуємо проїзд. На екрані смартфона з’явиться 
квиток, який потрібно «компостувати».
SMS-оплата. Відправляємо на номер 
877 СМС з кодом транспорту і номером 
маршруту. Для автобусів — це SAА, для тро-
лейбусів — SAB, для трамваїв — SAC. Тобто, для 

оплати проїзду в тролейбусі № 3 «Вишенька — 
ВПЗ» потрібно надіслати повідомлення SAB3. 
У відповідь отримаєте СМС від оператора про 
успішну оплату із зазначенням часу оплати, 
виду транспорту і терміну дії квитка. Така по-
слуга доступна абонентам передплаченого 
зв’язку Lifecell, Київстар та Vodafone.
Валідатори. Тут можна розплатитись за про-
їзд «Муніципальною карткою вінничанина», 
банківською карткою та смартфоном з чіпом 

NFC. Пільговики також прикладають свої карт-
ки до пристрою, але платять не грошима, 
а безкоштовними поїздками: з 1 січня для 
пільговиків встановили ліміти.
На час карантину, з 1 травня 2020 року, проїзд 
за готівку в муніципальному транспорті об-
межений. При цьому, за правилами, які діють 
у транспорті Вінниці, готівка все ж визначена 
як засіб оплати проїзду — паперовий квиток 
можна буде отримати від водія.

Як зараз можна заплатити за проїзд?

Оплата у водія зникла в травні 2020 року. 
Тоді міська влада пояснила, що продаж квитків за готівку 
тимчасово припинений через карантин 

Àâòîìàòè ç 
ïðîäàæó êâèòê³â 
äîðîã³ é íå áóäóòü 
êîðèñòóâàòèñÿ 
ïîïèòîì ó â³ííè÷àí, 
ââàæàþòü ó ìåð³¿ 

Вакцинація від 
COVID-19
 Ç 24 ëþòîãî â Óêðà¿í³ 
ðîçïî÷àëàñÿ âàêöèíàö³ÿ. 
Íà Â³ííè÷÷èí³ âêîëîëè 
âàêöèíó 680 ëþäÿì.
 Âàêöèíàö³ÿ ïðîòè 
COVID-19 â Óêðà¿í³, íà-
ãàäàºìî, â³äáóâàòèìåòüñÿ 
â ï’ÿòü åòàï³â. Íà ïåðøî-
ìó åòàï³ ùåïëþâàòèìóòü 
ìåäïðàö³âíèê³â êîâ³äíèõ 
ë³êàðåíü, áðèãàäè åêñòðåíî¿ 
äîïîìîãè, ñï³âðîá³òíèê³â 
ëàáîðàòîð³é, ùî òåñòóþòü 
íà COVID-19, ìåøêàíö³â 
òà ïåðñîíàë áóäèíê³â äëÿ 
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó òà 
â³éñüêîâèõ íà ôðîíò³. Óñ³ 
ùåïëåííÿ º äîáðîâ³ëüíèìè 
é áåçîïëàòíèìè.
Ä³çíàâàéòåñÿ á³ëüøå ïðî 
çàõîäè ïðîòèä³¿ COVID-19 
çà íîìåðîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ 
0 800 60 20 19 òà íà ñàé-
ò³ vaccination.covid19.gov.ua.

За три дні — 
15 п'яних водіїв
 Çà âèõ³äí³ 6–8 áåðåçíÿ 
â³ííèöüê³ ïàòðóëüí³ ñêëàëè 
15 ïðîòîêîë³â çà 130 ñòàò-
òåþ. Ïðî öå ó Ôåéñáóê 
ïèøå Ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
«ßêùî âîä³é âïåðøå ïðî-
òÿãîì ðîêó ñ³äàº çà êåðìî 
â íåòâåðåçîìó ñòàí³, íà íüî-
ãî ÷åêàº øòðàô ó ðîçì³ð³ 
10 200 ãðí òà ïîçáàâëåííÿ 
ïðàâà êåðóâàííÿ íà 1 ð³ê. 
ßêùî â³í ÷èíèòü òàêå ïðà-
âîïîðóøåííÿ âäðóãå ïðîòÿ-
ãîì ðîêó, òî øòðàô ïîäâî-
þºòüñÿ — 20 400 ãðí — òà 
ïîçáàâëåííÿ ïðàâà êåðóâàòè 
àâòîìîá³ëåì íà 3 ðîêè, — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåí-
í³. — ßêùî æ âîä³é ñ³äàº 
çà êåðìî íàï³äïèòêó âòðåòº 
ïðîòÿãîì ðîêó, òî øòðàô 
ñêëàäàòèìå 40 800 ãðí, à ïî-
çáàâëåííÿ ïðàâà êåðóâàííÿ 
àâòîìîá³ëåì — íà 10 ðîê³â».

Провалився
 Ó ï'ÿòíèöþ, 5 áåðåçíÿ, 
äî Ñëóæáè ïîðÿòóíêó «101» 
íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
òå, ùî íà ð³÷ö³ Ï³âäåííèé 
Áóã â ðàéîí³ âóëèö³ Áóçüêèé 
Óçâ³ç ëþäèíà ïðîâàëèëàñÿ 
ï³ä ë³ä.
— Á³éö³ ÄÑÍÑ çà äîïîìî-
ãîþ ìîòóçêè òà ðÿòóâàëüíî-
ãî ÷îâíà âèòÿãëè ÷îëîâ³êà 
íà áåðåã òà ïåðåäàëè áðèãàä³ 
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè, — êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìó-
í³êàö³¿ Ñëóæáè ïîðÿòóíêó.
Ïîñòðàæäàëèì âèÿâèâñÿ 
65-ð³÷íèé ì³ñöåâèé æèòåëü.

КОРОТКОКОРОТКО
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Â³ííèöüêà ì³ñü-
êðàäà 26 ëþòîãî 
óõâàëèëà ð³øåííÿ, 

çã³äíî ç ÿêèì ÷ëåíè ðîäèíè çàãè-
áëèõ (ïîìåðëèõ) âåòåðàí³â â³éíè 
ÀÒÎ/ÎÎÑ çìîæóòü îòðèìóâàòè 
ìóí³öèïàëüíó ï³ëüãó ç íàäàííÿ 
ñòîìàòîëîã³÷íèõ ïîñëóã ç îðòî-
ïåäè÷íî¿ ñòîìàòäîïîìîãè.

Ïîðÿäîê, ÿê çàñòîñîâóâàòè öþ 
ï³ëüãó, ïîãîäèëè íà âèêîíêîì³ 
4 áåðåçíÿ. Ðàçîì ç äèðåêòîð-
êîþ äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè 
Âàëåíòèíîþ Âîéòêîâîþ ðîçáè-
ðàºìîñÿ, ÿê ñêîðèñòàòèñÿ ö³ºþ 
ìóí³öèïàëüíîþ ïðîãðàìîþ.

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ 
Ïðîãðàìà áåçêîøòîâíîãî çó-

áîïðîòåçóâàííÿ íå íîâà: ¿¿ çà-
ïðîâàäèëè ç ëèïíÿ 2018 ðîêó, ³ 
òîä³ âîíà ä³ÿëà äëÿ äåìîá³ë³çîâà-
íèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ/ÎÎÑ. Ãîëî-
âíà îñîáëèâ³ñòü — ë³êóºòå çóáè 
íà ñóìó äî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿê³ 
ñòîìàòîëîã³¿ ñïëà÷óþòü ç êîøò³â 
ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Íîâèì ð³øåííÿì ïðîãðàìó 
ðîçøèðèëè ³ íà ÷ëåí³â ðîäèí 
çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ/ÎÎÑ. Ñêîðèñòàòèñÿ ï³ëüãîþ 
ìîæóòü ïîâíîë³òí³ ÷ëåíè ñ³ì’¿.

— Ìåõàí³çì çàëèøèâñÿ òèì 

ñàìèì, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîðêà 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Âàëåí-
òèíà Âîéòêîâà. — Ñòîìàòîëîã³÷íà 
ïîë³êë³í³êà ñêëàäàº ïëàí (íàðÿä) 
ðîá³ò, ÿêèé ïîäàºòüñÿ ðàçîì ç 
ïàêåòîì äîêóìåíò³â íà Êîì³ñ³þ 
ç ïèòàíü íàäàííÿ ï³ëüã. Ìàêñè-
ìàëüíà ñóìà, ÿêó ïîêðèâàþòü 
çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó — 
15 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ó ðàç³, ÿêùî 
ñóìà íàäàíèõ ñòîìàòîëîã³÷íèõ 
ïîñëóã º á³ëüøîþ, â òàêîìó âè-
ïàäêó ï³ëüãîâèê çä³éñíþº äîïëàòó 
çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â.

Îñê³ëüêè ï³ëüãà ô³íàíñóºòüñÿ ç 
áþäæåòó ãðîìàäè, òî íåþ ìîæóòü 
ñêîðèñòàòèñÿ ëþäè, ïðîïèñàí³ 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ãðîìàäè òà ïåðåñåëåíö³, ÿê³ òóò 
çàðåºñòðîâàí³.

Àëå, çíîâó æ òàêè, ìóí³öèïàëü-
íà ï³ëüãà íà ñòîìàòîëîã³÷í³ ïî-
ñëóãè íàäàºòüñÿ äåìîá³ë³çîâàíèì 
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì, ÿê³ áðàëè 
ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñ-
òè÷íî¿ îïåðàö³¿ àáî ïîâíîë³òí³ì 
÷ëåíàì ðîäèí çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â 
áîéîâèõ ä³é íà Ñõîä³ Óêðà¿íè.

ДЕ НАДАЮТЬ БЕЗКОШТОВНІ 
ПОСЛУГИ 

Ñêîðèñòàòèñÿ «çóáíèìè» 15 òè-
ñÿ÷àìè ìîæíà ò³ëüêè ó êîìó-
íàëüíîìó «Ìåäè÷íîìó ñòîìàòî-
ëîã³÷íîìó öåíòð³», ùî ó Â³ííèö³ 
íà Êåëåöüê³é, 68. Òàì, çà ðàõóíîê 
ï³ëüãè, ìîæóòü íàäàòè òåðàïåâ-
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 Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè 26 ëþòî-
ãî äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ð³øåí-
íÿ, çà ÿêèì «÷îðíîáèëüöÿì» 
âèïëàòÿòü ìàòåð³àëüíó äîïî-
ìîãó äî 35-î¿ ð³÷íèö³ àâàð³¿ 
íà ×ÀÅÑ. Âèïëàòà áóäå ðàçîâîþ ³ 
¿¿ ðîçì³ð ñÿãàòèìå äî 700 ãðèâåíü.

— ² ïîòåðï³ëèì, ³ ë³êâ³äàòîðàì 
íàäàäóòü ìàòåð³àëüíó ï³äòðèì-
êó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ïåðøà 
êàòåãîð³ÿ îòðèìàº 700 ãðèâåíü, 

äðóãà — 500 ãðèâåíü, òðåòÿ — 
300 ãðèâåíü, — ðîçïîâ³äàº äèðåê-
òîðêà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè 
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

Îñê³ëüêè öÿ âèïëàòà º ³í³ö³-
àòèâîþ ìóí³öèïàë³òåòó, ¿¿ ïðî-
ô³íàíñóþòü çà ãðîø³ ïëàòíèê³â 
ïîäàòê³â ç Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ãðîìàäè, òîìó ìàòåð³àëüíó äîïî-
ìîãó âèïëàòÿòü «÷îðíîáèëüöÿì» 
ç íàøî¿ òåðãðîìàäè.

— Ïîäàâàòè çàÿâè íà îòðè-

ìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè 
íå ïîòð³áíî. Ö³ ëþäè, à ¿õ ó íàñ 
á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷, âíåñåí³ 
â ªäèíèé àâòîìàòèçîâàíèé ðå-
ºñòð ï³ëüãîâèê³â. Äîïîìîãà áóäå 
ïåðåðàõîâóâàòèñÿ íà ¿õí³ êàðòêîâ³ 
ðàõóíêè, — äîäàº Âîéòêîâà.

Ðàí³øå ó ì³ñüêðàä³ ïîãîäèëè 
ùîì³ñÿ÷í³ âèïëàòè òèì â³ííè÷à-
íàì, ÿê³ ìàþòü äî 2000 ãðèâåíü 
äîõîäó. Âîíè ìîæóòü îòðèìóâàòè 
äî 500 ãðèâåíü äîïëàò ùîì³ñÿöÿ.

Чорнобильці отримають гроші 
до річниці аварії на ЧАЕС

ДО 15 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ МОЖНА 
ОТРИМАТИ НА ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ 
Можливість  Вінницьку програму, 
за якою учасникам бойових дій 
безкоштовно надають стоматологічні 
послуги, вирішили розширити. Тепер 
лікування зубів за гроші міського 
бюджету можуть отримувати ще й члени 
родин загиблих, померлих ветеранів 
АТО/ООС. Які умови муніципальної 
програми та на які види робіт вона діє?

òè÷íó (îãëÿä, ðåíòãåí, ïëîìáó-
âàííÿ òîùî), õ³ðóðã³÷íó (âèäàëåí-
íÿ çóáà, ã³íã³âîòîì³ÿ, ë³êóâàííÿ 
àëüâåîë³òó òà ³í.) ñòîìàòîëîã³÷íó 
äîïîìîãó. Ùå íàäàþòü ô³ç³îòåðà-
ïåâòè÷í³ ïîñëóãè, ðåíòãåíîëîã³÷í³ 
ïîñëóãè (îáñòåæåííÿ), çä³éñíþ-
þòü çóáîïðîòåçóâàííÿ.

Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ îïóáë³-
êóâàëè ³ ö³íè íà ñòîìàòîëîã³÷í³ 
ïîñëóãè. Íàéäîðîæ÷èì º âèãî-
òîâëåííÿ çí³ìíîãî ïîâíîãî ïðî-
òåçó ç òåðìîïëàñòè÷íîãî ìàòå-
ð³àëó Ïîë³àí ²Ñ — 4204 ãðèâí³ 
(ç ÏÄÂ).

ЯКИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 
Äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñî-

öïîë³òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà 
êàæå, ùî ëþäèíà, ÿêà ìàº ïðàâî 
íà ï³ëüãîâó ñòîìàòïîñëóãó, éäå îä-
ðàçó äî ìåäöåíòðó íà Êåëåöüê³é. 

Òàì ä³º êîì³ñ³ÿ, ÿêà âèçíà÷àº îá-
ñÿãè ðîá³ò ñòîìàòîëîã³÷íî¿ îðòîïå-
ä³¿ òà ñêëàäàº ïëàí ðîá³ò (íàðÿä). 
Ó íüîìó ïðîðàõîâóþòü ³ âàðò³ñòü.

Äàë³ ïîòð³áíî ñêëàñòè ïàêåò 
äîêóìåíò³â:
 ïëàí (íàðÿä) ñòîìàòîëîã³÷-

íèõ ðîá³ò;
 êîï³ÿ ïàñïîðòà çàÿâíèêà (1, 

2 ñòîð³íêà òà ïðîïèñêà), ²ÏÍ;
 êîï³ÿ ïîñâ³ä÷åííÿ ï³ëüãîâèêà 

(îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ âíàñë³äîê 
â³éíè, ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ÷ëå-
íà ñ³ì’¿ çàãèáëîãî (ïîìåðëîãî) 
âåòåðàíà â³éíè);
 êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ï³äòâåð-

äæóº áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòè-
òåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿/ÎÎÑ;
 êîï³ÿ äîâ³äêè ç ªäèíîãî 

äåðæàâíîãî àâòîìàòèçîâàíîãî 
ðåºñòðó îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðàâî 

íà ï³ëüãè, Äåïàðòàìåíòó ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè ì³ñüêî¿ ðàäè;
 êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà 

(ïåðøà ñòîð³íêà òà ñòîð³íêà ç 
â³äì³òêîþ ïðî äåìîá³ë³çàö³þ ç 
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè);
 êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ 

íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùå-
íî¿ îñîáè (öå ïîòð³áíî äëÿ ïåðå-
ñåëåíö³â).

— Ç öèì ïàêåòîì äîêóìåíò³â 
ïðèõîäèìî äî äåïàðòàìåíòó ñî-
öïîë³òèêè íà Ñîáîðíó, 50, êà-
á³íåò 101. Òàì ñêëàäàºìî çàÿâó 
íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè, — êàæå 
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ 
ПОГОДЖЕННЯ 

Äàë³ â³äáóâàºòüñÿ ïîãîäæó-
âàëüíà ïðîöåäóðà. Äåïàðòàìåíò 
ñîöïîë³òèêè ïåðåâ³ðÿº äîñòî-
â³ðí³ñòü ïîäàíèõ äîêóìåíò³â, 
ùîì³ñÿöÿ äî 15 ÷èñëà ñêëàäàº 
ñïèñêè ï³ëüãîâèê³â, ÿê³ õî÷óòü 
ñêîðèñòàòèñÿ ï³ëüãîþ. Ïåðåäàº 
¿õ Êîîðäèíàö³éí³é ðàä³ âåòåðà-
í³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ 
³ âîëîíòåð³â ì³ñòà Â³ííèöÿ. Öÿ 
îðãàí³çàö³ÿ ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â 
ôîðìóº ÷åðãó ç ï³ëüãîâèê³â ³ âè-

çíà÷àº, õòî ³ çà êèì éäå: äåìî-
á³ë³çîâàí³ ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é 
éäóòü ïîçà ÷åðãîþ.

Ó ð³øåíí³ âêàçàíî, ùî îòðèìà-
òè ï³ëüãó íà ñòîìàòîëîã³÷í³ ïî-
ñëóãè ìîæóòü íå á³ëüøå ÷îòèðüîõ 
ëþäåé íà ì³ñÿöü. Àëå â îêðåìèõ 
âèïàäêàõ öÿ ê³ëüê³ñòü ëþäåé 
ìîæå áóòè çá³ëüøåíà, çà ð³øåí-
íÿì êîì³ñ³¿ ïðè ì³ñüêðàä³ òà êî-
îðäèíàö³éíî¿ ðàäè.

Ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü íàäàí-
íÿ ìóí³öèïàëüíî¿ ï³ëüãè íà ñâî-
ºìó çàñ³äàíí³ ïîãîäæóº ñïèñêè 
ï³ëüãîâèê³â. Âèòÿã ç ïðîòîêîëó, 
ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â, íàäñèëà-
ºòüñÿ äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òè-
êè, ï³ëüãîâèêó òà äî Ìåäè÷íîãî 
ñòîìàòîëîã³÷íîãî öåíòðó.

Ï³ñëÿ öüîãî ìîìåíòó çàÿâíèê 
ìîæå éòè äî ñòîìàòöåíòðó òà ë³-
êóâàòè çóáè çà çàòâåðäæåíèì ïëà-
íîì. Âàðò³ñòü ìåäè÷íèõ ïîñëóã 
äî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïîêðèþòü 
êîøòàìè ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Ïåðåãëÿíóòè ïîðÿäîê íàäàí-
íÿ ï³ëüãè íà ñòîìàòîëîã³÷í³ ïî-
ñëóãè ïîâí³ñòþ ìîæíà íà ïîð-
òàë³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè: 
cutt.ly/7zg6NjW 

115 людей 
отримали пільгу в 2018–2020 роках 
з них 55 людей — демобілізовані бійці, які безкоштовно скористалися 
стоматологічними послугами в минулому році 

1,3 млн грн
загалом сплатили за їхнє лікування з міського бюджету 

13 пільговиків
перебуває в черзі на отримання пільги у 2021 році 
з них 10 людям вже призначили пільгу, три звернення знаходяться 
на опрацюванні.

ЯК ПІЛЬГОЮ КОРИСТУЮТЬСЯ У ВІННИЦІ 

Ìàêñèìàëüíà ñóìà 
âèïëàòè — 15 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. ßêùî âàðò³ñòü 
ñòîìàòïîñëóã á³ëüøà, 
òî ðåøòó äîâåäåòüñÿ 
äîïëàòèòè ñàìîìó

Джерело: vmr.gov.ua

 У грудні минулого року вшанували 30 ліквідаторів. 
На кінець 2020 року в місті проживали 2,5 тисячі 
постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС
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Урочисте відкриття пам’ятника 
у селі Війтівка ще попереду. 
За словами пана Володимира, 
треба завершити оздоблення 
постамента. Його облицюють 
гранітом. Матеріал замовили 
у Гайворонському кар’єрі, це 
у сусідній Кіровоградській об-
ласті. Площу також мають при-
вести до ладу.
—  З р о б и м о  п і д с в і т к у 
пам’ятника, — каже Зарічан-
ський. — Підсвічуватися буде 
також приміщення Будинку куль-

тури. У двох кольорах, синьому і 
жовтому. Тому постать Тараса ма-
тиме задній план у кольорах дер-
жавного прапора, сам пам’ятник 
справлятиме враження, ніби він 
на фоні нашого знамена.
Коли завершать усі роботи, 
скличуть громаду на урочисте 
відкриття пам’ятника.
Присутність постаті генія у на-
шому селі додаватиме сил і па-
тріотизму односельцям. У цьому 
переконаний Володимир Зарі-
чанський.

Відкриття ще попереду 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ù å  î ä è í 
ïàì’ÿòíèê Òàðàñó 
Øåâ÷åíêó âñòà-
íîâëåíî ó íàø³é 

îáëàñò³. Ó öåíòð³ ñåëà Â³éò³âêà 
Áåðøàäñüêîãî ðàéîíó íà ïîñòà-
ìåíò ï³äíÿëè ñêóëüïòóðó, âèãî-
òîâëåíó íàðîäíèì õóäîæíèêîì 
Óêðà¿íè Ñåéôàää³íîì Ãóðáà-
íîâèì. Â³í — äîöåíò êàôåäðè 
ñêóëüïòóðè Õàðê³âñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àêàäåì³¿ äèçàéíó òà ìèñòåöòâ, 
àâòîð áàãàòüîõ ñêóëüïòóðíèõ çî-
áðàæåíü. Ñòâîðåííÿ ïàì’ÿòíèêà 
³í³ö³þâàâ ì³ñöåâèé ï³äïðèºìåöü   
Âîëîäèìèð Çàð³÷àíñüêèé. ¯çäèâ 
äî Õàðêîâà ó ìàéñòåðíþ ñêóëü-
ïòîðà, äîìîâëÿâñÿ ç íèì, ô³íàí-
ñóâàâ ðîáîòó.

СТОЯВ БИ В КУТКУ СИРОТОЮ 
Âñòàíîâèòè ïàì'ÿòíèê ïëàíó-

âàëè ùå ó 2018 ðîö³. Óæå òîä³ 
ñêóëüïòóðà áóëà âèãîòîâëåíà ³ 
äîñòàâëåíà äî Áåðøàä³. Óðî÷èñòå 
â³äêðèòòÿ ïëàíóâàëè ó âàæëèâó äëÿ 
êðà¿íè ïîä³þ — Äåíü Íåçàëåæíîñ-
ò³. Íå ñòàëîñÿ. Òîä³øí³é ñ³ëüñüêèé 

ãîëîâà Â³éò³âêè Ìàð³ÿ Çàìêîâà 
íå íàäàëà ïîãîäæåííÿ íà âñòà-
íîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà ó òîìó 
ì³ñö³, äå ïðîïîíóâàëè àêòèâ³ñòè. 
Ìîâà éøëà ïðî öåíòðàëüíó ÷àñ-
òèíó ñåëà. Òî÷í³øå, ïëîùó ïåðåä 
ñ³ëüñüêèì Áóäèíêîì êóëüòóðè. Ùå 
òî÷í³øå, íà òîìó ì³ñö³, äå ðàí³øå 
áóâ ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó.

Ãîâîðèëè, ùî ïàì’ÿòíèê ìàº 
ñòîÿòè íà ïîäâ³ð’¿ øêîëè.

— Âñ³ ñ³ëüñüê³ çàõîäè â³äáó-
âàþòüñÿ ó Áóäèíêó êóëüòóðè, — 
ðîçïîâ³äàº Çàð³÷àíñüêèé. — 
Íå äî øêîëè éäóòü, à äî Áóäèí-
êó êóëüòóðè. Òà é âçàãàë³ äèâíî 
âèõîäèòü: ï³ä ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó 
â³äâåëè öåíòðàëüíó ïëîùó ñåëà, 
à äëÿ ïàì’ÿòíèêà Øåâ÷åíêó, êà-
æóòü, òàì íå ì³ñöå.

Ïåðåêîíàòè ñ³ëüñüêîãî ãîëîâó 
íå âäàëîñÿ. Á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â 
ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³þ ãîëîâè. 
Îñîáëèâî çäèâóâàâ òîé ôàêò, 
ùî äåïóòàòè, ÿê³ ãîëîñóâàëè 
«çà» âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà 
ó öåíòð³ ñåëà, à íå íà øê³ëüíîìó 
ïîäâ³ð’¿, ïðåäñòàâëÿëè ó÷èòåëü-
ñüêèé êîëåêòèâ.

— Ó çàêóòêó ìàâ áè ñòîÿòè 
ïàì’ÿòíèê, — óòî÷íþº Çàð³÷àí-

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè 
ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, 
çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ 
âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî 
àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 
12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 17 900 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 210110

КОНФЛІКТ ЧЕРЕЗ ПАМ'ЯТНИК: 
«ЛЕНІНУ МОЖНА, А КОБЗАРЮ НІ?»
Скандал  Поки у селі Війтівка 
Бершадського району встановлювали 
пам’ятник Шевченку, чотири рази 
викликали поліцію. Поліцейські не стали 
перешкоджати проведенню робіт. Так 
завершилася тривала історія зі скульптурою, 
яка понад два роки пролежала у гаражі. 
Що спричинило скандал?

ñüêèé. — ßêùî òî÷í³øå, ó ãëèáè-
í³ òåðèòîð³¿ øê³ëüíîãî ïîäâ³ð’ÿ. 
Öå òå ì³ñöå, ùî ïðîïîíóâàëà 
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. Äî òîãî æ, öÿ 
çåìåëüíà ä³ëÿíêà íå íàëåæèòü íà-
ø³é ãðîìàä³. Ìåí³ ïîÿñíþâàëè, 
ùî âîíà ó âëàñíîñò³ ðàéîííîãî 
â³ää³ëó îñâ³òè. Ñòîÿâ áè íàø Òà-
ðàñ â êóòêó ñèðîòîþ.

Æóðíàë³ñò RIA ó ñâ³é ÷àñ ìàâ 
ðîçìîâó ç ïðèâîäó òîãî, ÷îìó 
íå íàäàþòü äîçâ³ë íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ïàì’ÿòíèêà. Ïàí³ Çàìêî-
âà ïîÿñíþâàëà òîä³, ùî òå ì³ñöå 
íå â³äïîâ³äàº òàêîìó ïðîâåäåííþ 
ìàñîâèõ çàõîä³â. Ïðè öüîìó äå-
ê³ëüêà ðàç³â ïîâòîðèëà, ùî òàêîþ 
º äóìêà íå ò³ëüêè ¿¿ îäí³º¿, òàê 
âèð³øèëè äåïóòàòè.

НІЧ ПРОВЕЛИ БІЛЯ 
СКУЛЬПТУРИ 

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Çàð³-
÷àíñüêîãî, â³í óâàæíî îçíàéî-
ìèâñÿ ç äîêóìåíòàìè, íà ï³äñòàâ³ 
ÿêèõ âñòàíîâëþþòü ïàì’ÿòíèêè. 
ßêùî éäåòüñÿ ïðî âèäàòíèõ ëþ-

äåé, óðÿä ïðèéìàº ð³øåííÿ. Òîìó 
àêòèâ³ñò âèð³øèâ çâåðíóòèñÿ 
äî Êàáì³íó. Ó ëèñò³ ïîâ³äîìèâ, 
ùî çâåðíóòèñÿ äî Êèºâà çóìî-
âèëè ä³¿ ì³ñöåâî¿ âëàäè. Íàãî-
ëîøóâàâ, ùî ïîñòàòü Øåâ÷åíêà 
íå ïîòðåáóº çàéâèõ àðãóìåíò³â.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê, éîãî ëèñòà ïåðåàäðåñóâàëè 
äî Êàáì³íó, à çâ³äòè â³äïîâ³-
ëè, ïèòàííÿ ìàº âèð³øóâàòèñÿ 
íà ì³ñö³ ì³ñöåâîþ âëàäîþ.

— Óñ³ äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ 
äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà, 
ìè íàäàëè ó ñ³ëüñüêó ðàäó Â³-
éò³âêè, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð 
Çàð³÷àíñüêèé. — Ïðî ïàì’ÿòíèê 
çíàþòü ó ðàéîí³ é îáëàñò³. Òóäè 
òàêîæ ïèñàëè. Ó íàñ â ñåë³ ïîíàä 
÷îòèðè òèñÿ÷³ íàñåëåííÿ. Ð³øåí-
íÿ ïðèéìàëè ìåíøå äâàäöÿòè 
äåïóòàò³â. Öå æ íåñïðàâåäëèâî.

ПАМ'ЯТНИК СТАВИЛИ ДВА ДНІ
Áóëî öå âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó. 

Ðîá³òíèêè ïðè¿õàëè íà ì³ñöå, 
ïðèâåçëè áóä³âåëüí³ ìàòåð³à-

— Çðîáèìî ï³äñâ³òêó 
ïàì’ÿòíèêà, — êàæå 
Çàð³÷àíñüêèé. — 
Ï³äñâ³÷óâàòèñÿ áóäå 
òàêîæ ïðèì³ùåííÿ 
Áóäèíêó êóëüòóðè

Пам’ятник вже встановили, але урочистого відкриття 
ще не було. Організують його тоді, коли облицюють 
постамент і завершать обновлення площі 

ëè, ðîçïî÷àëè ðîáîòó. Îäðàçó 
ç’ÿâèëàñÿ ïîë³ö³ÿ.

— Íàì ñêàçàëè, ùî íàðÿä 
âèêëèêàëà ñ³ëüñüêèé ãîëîâà, — 
ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Çàð³÷àí-
ñüêèé. — Çàïèòàëè, õòî íàì íàäàâ 
äîêóìåíòè? ß ñêàçàâ, ùî òàêèé 
äîçâ³ë íàäàëà ãðîìàäà. ² öå ïðàâ-
äà. Ïîë³öåéñüê³ ïî¿õàëè. Çãîäîì 
ïðè¿õàâ ³íøèé íàðÿä. Äî ê³íöÿ 
äíÿ íà îá’ºêò³ ç’ÿâëÿëîñÿ ÷îòèðè 
ãðóïè ç ïîë³ö³¿. ß ¿ì ïîÿñíþâàâ, 
ùî æîäåí óêðà¿íñüêèé ïàòð³îò 
íå ñòàíå ïåðåøêîäæàòè âøà-
íóâàííþ ïàì’ÿò³ íàøîãî ãåí³ÿ, 
ïðîðîêà óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿. Ïî-
ë³öåéñüê³ íå ñòàëè ïåðåøêîäæàòè 
íàø³é ðîáîò³.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 

áóä³âåëüíèêè ïðàöþâàëè ïðîòÿ-
ãîì äâîõ äí³â. Ùîá ðàïòîì âíî-
÷³ íå ïîøêîäèëè ïàì’ÿòíèêà, 
Çàð³÷àíñüêèé çàëèøèâñÿ íî-
÷óâàòè á³ëÿ ñêóëüïòóðè. Éîãî 
ï³äòðèìàâ êîëèøí³é äåïóòàò 
Áåðøàäñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè 
Â’ÿ÷åñëàâ Ñóðæàê.

Ñï³âðîçìîâíèê íàçèâàº ïð³ç-
âèùà óñ³õ, õòî äîïîìàãàâ éîìó 
âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê Êîáçàðåâ³ 
ó ð³äíîìó ñåë³. Öå — óæå çãàäà-
íèé Â’ÿ÷åñëàâ Ñóðæàâê, Âëàäèñ-
ëàâ Ôåðíåãà, ²ëëÿ Êàðàñþê, Í³íà 
Ìîðäóõ, ßðîñëàâ Ïøåíèøíèé, 
²âàí Òåñëþê, Âîëîäèìèð Äçþ-
áåíêî, Âàäèì Áîíäàð. Íàéãî-
ëîâí³øèì ïîì³÷íèêîì íàçèâàº 
äðóæèíó Þë³þ.
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Äâ³ ìîâè — óêðà-
¿íñüêó ³ ðîñ³é-
ñüêó — çàïðîâàäè-
ëè ó ñâî¿é ðîáîò³ 

äåïóòàòè Ëàäèæèíñüêî¿ ì³ñüêðà-
äè íà ïåðø³é ñåñ³¿, ùî â³äáóëàñÿ 
ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó. À âæå 
ó áåðåçí³ 2021-ãî ñêàñóâàëè òàêå 
ð³øåííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç ÷èì? Õòî 
³í³ö³þâàâ â³äì³íó ïîïåðåäíüîãî 
äîêóìåíòà?

ВИПРАВИЛИ ПОМИЛКУ 
— Ïðèïóñòèëèñÿ ïîìèëêè, 

à òåïåð ¿¿ âèïðàâèëè, — òàê âè-
ñëîâèëàñÿ íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè ¿¿ ñåêðåòàð Ëþäìèëà 
Áó÷êî. — ßêùî â çàêîí³ º ñòàòòÿ, 
¿¿ òðåáà âèêîíóâàòè. Ìè áóäåìî 
äîòðèìóâàòèñÿ çàêîíîäàâñòâà. 
Òîìó é óõâàëèëè ³íøå ð³øåííÿ. 
Ðàí³øå þðèñòè íåäîãëåä³ëè.

Ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ïóíê-
òó â ðåãëàìåíò³ ïðî ðîñ³éñüêó 
ìîâó óõâàëèëè íà ïîçà÷åðãîâ³é 
ñåñ³¿. Çðîáèëè öå øâèäêî, áåç îá-
ãîâîðåííÿ. Êåð³âíèê þðèäè÷íîãî 
â³ää³ëó ì³ñüêðàäè Îëüãà Ìàëî-
ôººâà ïî³íôîðìóâàëà äåïóòàò³â, 
ùî ñõâàëåíèé ðàí³øå ðåãëàìåíò 
ðîáîòè ðàäè íå â³äïîâ³äàº ÷èí-
íîìó çàêîíîäàâñòâó, çîêðåìà, 
ïóíêòó ïðî çàïðîâàäæåííÿ ðî-

ñ³éñüêî¿ ìîâè. Þðèñò íàãîëîñè-
ëà, ùî äîêóìåíò òðåáà ïðèâåñòè 
ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç çàêîíîì «Ïðî 
çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê äåðæàâíî¿».

Ñåêðåòàð ðàäè ïîñòàâèëà íà ãî-
ëîñóâàííÿ çì³íè äî ðåãëàìåíòó.

— Îäíîãîëîñíî, — ï³äñóìóâàëà 
ãîëîâóþ÷à.

— Í³, íå îäíîãîëîñíî, áî 
ÿ íå ãîëîñóâàâ, — îçâàâñÿ ³ç çàëè 

îäèí ç äåïóòàò³â, ùî ïðåäñòàâëÿº 
â ðàä³ ïàðò³þ «Îïîçèö³éíà ïëàò-
ôîðìà — Çà æèòòÿ».

Â³í äîäàâ, ùî ïðèéíÿòèì ð³-
øåííÿì ïðî â³äì³íó ðîñ³éñüêî¿ 
ìîâè ïîðóøóþòüñÿ ïðàâà äåïó-
òàò³â.

— ßêùî êîìóñü áóäå íåçðî-
çóì³ëî, çàïðîøóâàòèìåìî ïåðå-
êëàäà÷à, — â³äïîâ³ëà ñåêðåòàð 
ì³ñüêðàäè.

Îñü ÿê ïîÿñíèâ äåïóòàò Àíäð³é 
Ñêàêîäóá, äëÿ ÷îãî ðàäà çàïðî-
âàäæóâàëà äâîìîâí³ñòü.

— Áî òàê ãîëîâ³ çðó÷í³øå ðîç-

«БО ТАК ГОЛОВІ ЗРУЧНІШЕ». 
ГОЛОСУВАЛИ ЗА РОСІЙСЬКУ  
Помилилися?  Два кардинально 
протилежні рішення ухвалили депутати 
Ладижинської міськради. Спершу 
проголосували за використання 
російської мови на сесіях і в комісіях. 
Потім скасували рішення. Обидва 
документи підтримали майже 
одноголосно. Чому так зробили?

ìîâëÿòè, — êàæå ïàí Àíäð³é. — 
Íàø ãîëîâà ðàäè Âàëåð³é Êî-
ëîìºéöåâ äóæå ïîãàíî âîëîä³º 
äåðæàâíîþ ìîâîþ. Òîìó ó ïî-
ïåðåäí³õ ñêëèêàííÿõ ðàäà âæå 
óõâàëþâàëà ðåãëàìåíò ç íîðìîþ, 
ùî äîçâîëÿëà ïðîâîäèòè ðîáîòó 
ñåñ³é òà ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é äâîìà 
ìîâàìè — ðîñ³éñüêîþ ³ óêðà¿í-
ñüêîþ.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ñêàêîäó-
áà, ó êðàùîìó âèïàäêó ãîëîâà 
ó ñâîºìó âèñòóï³ ïî÷èíàâ ñåñ³þ 
ñóðæèêîì, ãîâîðèâ òàê îäíå-
äâà ðå÷åííÿ, à ïîò³ì ïåðåõîäèâ 
íà ðîñ³éñüêó.

Ðîñ³éñüêà äîòåïåð çàëèøàºòü-
ñÿ äëÿ íüîãî îñíîâíîþ ìîâîþ 
íå ò³ëüêè ó ñò³íàõ ðàäè. Òàê ñàìî 
ïîñëóãîâóºòüñÿ íåþ íà çàõîäàõ, 
ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ì³ñò³.

Íèí³øíº ñêëèêàííÿ íå ñòàëî 
âèíÿòêîì äëÿ äâîìîâíîñò³. Ùî-
ïðàâäà, ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ.

ХТО ЗМУСИВ ВНЕСТИ ЗМІНИ 
ДО РЕГЛАМЕНТУ?

— Íà ïåðø³é ñåñ³¿ ÿ áðàâ ñëîâî 
³ ïîÿñíþâàâ, ùî çàïðîâàäæåííÿ 
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â ðîáîò³ ðàäè º 
ïîðóøåííÿì çàêîíó, — ðîçïî-
â³äàº äåïóòàò Ñêàêîäóá. — Í³õ-
òî íå äîñëóõàâñÿ. Í³õòî íå ñòàâ 
ïåðå÷èòè ãîëîâ³. Óñå òàê áè é 
çàëèøèëîñÿ, ÿêáè ìè íå ïðîäî-
âæóâàëè äîáèâàòèñÿ òîãî, ùîá 
ðàäà äîòðèìóâàëàñÿ çàêîíó.

Ïðîòè ïóíêòó äâîìîâíîñò³ 

ãîëîñóâàëè ò³ëüêè äâà äåïóòà-
òè. Îäèí ç íèõ óæå çãàäàíèé 
Ñêàêîäóá, à òàêîæ ²âàí Êîòèê. 
Ùå äâîº äåïóòàò³â áóëè â³äñóò-
í³ íà ç³áðàíí³. Çàãàëîì ó ðàä³ 
26 îáðàíö³â.

— Íå ñòàëè ìèðèòèñÿ ç î÷åâèä-
íèì íåõòóâàííÿì çàêîíó, òîìó 
çâåðíóëèñÿ äî Óïîâíîâàæåíîãî 
³ç çàõèñòó äåðæàâíî¿ ìîâè ç ïðî-
õàííÿì âïëèíóòè íà äåïóòàò³â ³ 
âèïðàâèòè ïîðóøåííÿ, — ïðîäî-
âæóº Àíäð³é Ñêàêîäóá.

Íåâäîâç³ ï³ñëÿ òîãî ñï³âðîç-
ìîâíèêó ïîâ³äîìèëè ïðî ïîçà-
÷åðãîâó ñåñ³þ ì³ñüêðàäè. Çà éîãî 
ñëîâàìè, ãîëîâóþ÷à Ëþäìèëà 
Áó÷êî, â³äêðèâàþ÷è çàñ³äàííÿ, 
íå ãîâîðèëà, ç ÷èº¿ ³í³ö³àòèâè 
ñêëèêàëè äåïóòàò³â. Àíäð³é Ñêà-
êîäóá ïåðåêîíàíèé, ùî çðîáëåíî 
öå íà âèìîãó Óïîâíîâàæåíîãî ³ç 
çàõèñòó äåðæàâíî¿ ìîâè.

На сесії, де голосували про зміни 
до регламенту, голова Ладижин-
ської міськради Валерій Коло-
мєйцев був відсутній. Як пояснив 
у розмові після зібрання один 
з депутатів, мабуть, він за меж-
ами держави, тому не відповідає 
на телефонні дзвінки. Дізнатися 
від пана Валерія, чому рада по-
рушила закон, не вдалося.
Майже 20 років Коломєйцев 
очолює Ладижинську міськра-
ду. У місті проживає значно до-
вше. Однак українську мову, як 
стверджують окремі депутати, 
йому не вдалося вивчити.
У біографії Коломєйцева зна-
читься, що народився він у се-
лищі Провідєніє Хабаровського 
краю. Втім, це не є виправдан-

ням для запровадження росій-
ського «язика» у роботу очолю-
ваної ним ради.
Автор публікації має інший схо-
жий приклад. Недавно спілку-
вався з генералом запасу Воло-
димиром Алексєєвим. Говорили 
про його службу в Афганістані. 
Бойовий льотчик командир авіа-
полку не втратив на війні жодно-
го зі своїх підлеглих. Не тільки 
на це звернув увагу. Алексєєв 
корінний москвич. Військовий 
у третьому поколінні. За роки 
служби побував у різних куточках 
колишнього Союзу. Після його 
розпаду присягнув народові 
України. Колишній москвич зди-
вував тим, що розмовляв зі мною 
гарною українською мовою.

Беріть приклад з генерала 

ДТП на переїзді 
 Ó íåä³ëþ, 7 áåðåçíÿ, 
ó Â³ííèö³ ñòàëàñÿ àâàð³ÿ 
íà çàë³çíè÷íîìó ïåðå-
¿çä³ íà âóë. Çàë³çíè÷í³é. 
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÄÒÏ 
äî Ñëóæáè ïîðÿòóíêó 
«101» íàä³éøëî î 06.58. 
Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî ç³òêíóâñÿ 
äèçåëüïîòÿã òà ëåãêîâèé 
àâòîìîá³ëü ÂÀÇ-2106.  
— Âíàñë³äîê ÄÒÏ ïî-
ñòðàæäàâ âîä³é àâò³âêè. 
Ðÿòóâàëüíèêè ïåðåäàëè 
òðàâìîâàíîãî ÷îëîâ³êà 
áðèãàä³ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè, — êàæóòü ó â³-
äîìñòâ³.
ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ãðóï³ 
«×îðíèé ñïèñîê Â³ííè-
öÿ» â ²íñòàãðàì, àâòî-
ìîá³ëü ÂÀÇ-2106 âè¿ õàâ 
íà çàáîðîííèé  ñèãíàë 
ñâ³òëîôîðà, âíàñë³äîê ÷îãî 
ïîòÿã ïðîòÿãíóâ àâòîìîá³ëü 
áëèçüêî äâîõñîò ìåòð³â — 
ïîâ³äîìëÿþòü î÷åâèäö³.

Шукають 
таланти 
 Ó Â³ííèö³ 5–8 òðàâíÿ 
2021 ðîêó â³äáóäåòüñÿ V² 
Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé 
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Çî-
ëîòèé ïòàõ» äëÿ ä³òåé òà 
ìîëîä³ ç îñîáëèâèìè ïî-
òðåáàìè.
Ôåñòèâàëü áóäóòü ïðî-
âîäèòè ó äåê³ëüêà åòàï³â. 
Ïåðøèé åòàï — ïðèéîì 
çàÿâîê-àíêåò äî 18 áåðåçíÿ 
2021 ðîêó, ïîò³ì ïðîñëóõî-
âóâàííÿ òà ðåöåíçóâàííÿ.
Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ðîçïî-
÷íåòüñÿ ç «æèâîãî» êîí-
öåðòó 6 òðàâíÿ 2021 ðîêó 
î 10.00 ó ïðèì³ùåíí³ ÊÖ 
«Ãàëåðåÿ — XX²».
Äåòàëüí³øå ïðî ôåñòèâàëü 
ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà òåëåôî-
íîì (063) 164–64–94.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №8 (1160)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат.

Задача №2632-2635
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №7 (1530) від 3 березня 2021 року 
Задача №2628
1… Cb6+  2. Kpb8 Ca7x; 1. Kb6! Kpa7  2. Kd7 Cb6x.
Задача №2629
1… gh7:  2. Kph6 h8Фx; 1. Kpf8! g7+  2. Kpe8 g8Фx.
Задача №2630
1...Td2+  2. Kpa1 Ta2x; 1. Kpc1! Cb3  2. Tb2 Td1x — правильні мати
Задача №2631
1… Kpf3  2. Th2 Tf1x; 1. Kpg1! Td2  2. Kpf1 Td1x.

М. Пархоменко

Секретар Ладижинської міськради Людмила Бучко. 
Каже, що помилилися, а тепер виправили помилку, 
бо треба дотримуватися закону 

ДОВІДКА

«Особи, які зобов’язані володіти 
державною мовою та застосовува-
ти її під час виконання службових 
обов’язків… депутати місцевих рад, 
посадові особи органів місцевого 
самоврядування, державні служ-
бовці…» 
(Закон України «Про забезпечення 
функціонування української мови 
як державної», стаття дев’ята, роз-
діл третій).

Íà ñåñ³¿, äå 
ãîëîñóâàëè ïðî çì³íè, 
ãîëîâà Ëàäèæèíñüêî¿ 
ì³ñüêðàäè Âàëåð³é 
Êîëîìºéöåâ áóâ 
â³äñóòí³é



10 RIA, Ñåðåäà, 10 áåðåçíÿ 2021
ËÀÉÔ

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 0675267352 

Ó ñóáîòó, 6 áåðåçíÿ, ó Â³ííèö³ 
îáðàëè «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2021». Íåþ 
ñòàëà 19-ð³÷íà Â³êòîð³ÿ Ãåëèòþê. 
Íîâà âîëîäàðêà òèòóëó íàéêðàñè-
â³øî¿ ïàíÿíêè ì³ñòà íàâ÷àºòüñÿ 
ó Äîíåöüêîìó íàö³îíàëüíîìó 
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòóñà 
íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåò³. Â äè-
òèíñòâ³ ä³â÷èíà çàõîïëþâàëàñÿ 
òàíöÿìè ³ ïîëþáëÿëà ïåðåãëÿ-
äàòè â³äåî ç êîíêóðñ³â êðàñè òà 
ìð³ÿëà ñòàòè òàêîþ æ êðàñóíåþ 
â êîðîí³. Âîíà ºäèíà äèòèíà 
ó ñâî¿õ áàòüê³â, òîìó ð³äí³ íàçè-
âàëè ¿¿ ïðèíöåñîþ. Êîëè Â³êòîð³¿ 
Ãåëèòþê âèïîâíèëîñÿ 19 ðîê³â, 
¿¿ äàâíÿ ìð³ÿ çä³éñíèëàñÿ — ä³-
â÷èíà ñòàëà âîëîäàðêîþ òèòóëó 
«Ì³ñ Â³ííèöÿ-2021».

Îñê³ëüêè ìè çíàºìî áàãàòî 
ïðèêëàä³â, êîëè ïåðåìîæöÿìè 
êîíêóðñ³â êðàñè ñòàâàëè äîíüêè 
âïëèâîâèõ áàòüê³â, ä³â÷èíà ôàêò 
âïëèâó ð³äíèõ íà îðãàí³çàòîð³â 
êîíêóðñó îäðàçó â³äõèëèëà.

— ß ç³ çâè÷àéíî¿ ñ³ì'¿, — ãî-
âîðèòü Â³êòîð³ÿ. — Ìîÿ ìàìà 
ïðàöþº íà äåðæàâí³é ñëóæá³, 
à áàòüêî ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü. 
Âïëèâîâèõ ó ðîäèí³ â ìåíå íåìàº.

Òàêîæ ä³â÷èíà ðîçïîâ³ëà, ùî 
öå ¿¿ ïåðøèé â æèòò³ êîíêóðñ.

— Ó øêîë³ ÿ äåñÿòü ðîê³â çà-
éìàëàñÿ òàíöÿìè. Êîëè âñòóïèëà 
â óí³âåðñèòåò, äëÿ äèòÿ÷îãî çà-
õîïëåííÿ ÷àñó íå âèñòà÷èëî, — 
êàæå Â³êà. — Ïðîòå ïî÷àëà àê-
òèâíî çàéìàòèñÿ ìîäåë³íãîì, 

íàâ÷àëàñÿ ó â³äïîâ³äí³é øêîë³, 
àëå ó÷àñò³ ó êîíêóðñàõ êðàñè 
íå áðàëà. Öüîãîð³÷ ñïîíòàííî 
âèð³øèëà, à ÷îìó á íå ñïðîáó-
âàòè ³ íå çä³éñíèòè äàâíþ ìð³þ?

Çàïèòóºìî, ÷è òþí³íãóâàëà Â³-
êòîð³ÿ Ãåëèòþê âëàñíó çîâí³ø-
í³ñòü, êîëè ãîòóâàëàñÿ äî ô³íàëó 
«Ì³ñ Â³ííèöÿ»?

— ß íåãàòèâíî ñòàâëþñÿ äî ð³ç-
íîãî ðîäó òþí³íãó, ìåí³ âñüîãî 
19 ðîê³â, — â³äïîâ³ëà êðàñóíÿ. — 
ß íàâ³òü âîëîññÿ íå ôàðáóâàëà 
äëÿ êîíêóðñó. Õ³áà ùî òð³øêè 
ñõóäëà, çàéìàþ÷èñü ç ³íøèìè 
êîíêóðñàíòêàìè ó ô³òíåñ-êëóá³ 
ïåðåä ô³íàëîì.

Õî÷à ä³â÷èíà áóëà ïåðåêîíàíà 
ó âëàñíèõ ñèëàõ, ³ ñïîä³âàëàñÿ 
îòðèìàòè áàæàíó êîðîíó, ãîâî-
ðèòü, ùî ðåçóëüò äëÿ íå¿ âñå îäíî 
áóâ íåî÷³êóâàíèì.

— Êîëè îãîëîøóâàëè ïåðåìîæ-
íèöþ ³ ñïî÷àòêó íàçâàëè ì³é 14-é 
íîìåð, ÿ âçàãàë³ çàáóëà, ùî â³í 
ó ìåíå íà ðóö³, — êàæå êðàñóíÿ. — 
Îñü êîëè âæå ïðîëóíàëî ìîº ³ì'ÿ 
òà ïð³çâèùå, ÿ òîä³ çðîçóì³ëà, ùî 
ïåðåìîãëà.

Êîíêóðñ êðàñè ÷åðåç êàðàí-
òèíí³ îáìåæåííÿ òðàíñëþâàâñÿ 
ç ïàëàöó ìèñòåöòâ «Çîðÿ» îíëàéí, 
ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ãëÿäàöüê³é çàë³ 
áóëà îáìåæåíà. Â³äòàê ï³äòðè-
ìàòè Â³êòîð³þ Ãåëèòþê çìîãëè 
ïðèéòè ëèøå ð³äí³.

— Áàòüêè âáîë³âàëè çà ìåíå ³ç 
çàëè, à äðóç³ — äèñòàíö³éíî, — 
ðîçïîâ³äàº Ì³ñ Â³ííèöÿ. — Êîëè 
ñòàëî â³äîìî, õòî æ îòðèìàâ òèòóë 

«НАВІТЬ ВОЛОССЯ НЕ ФАРБУВАЛА 
ДЛЯ КОНКУРСУ. ТРОХИ СХУДЛА» 
Найкраща  В ексклюзивному інтерв'ю 
для RIA/20minut.ua «Міс Вінниця-2021» 
розповіла про себе і своїх батьків, стосунки 
між дівчатами під час конкурсу та свою 
дорогу до титулу першої красуні міста 

«Ì³ñ Â³ííèöÿ-2021», ì³é òåëåôîí 
ðîçðèâàâñÿ â³ä äçâ³íê³â ³ ïîâ³-
äîìëåíü, äèðåêò ó ñîöìåðåæàõ 
òåæ. Íàâ³òü íåçíàéîì³ ëþäè â³-
òàëè ³ ïèñàëè, ùî âáîë³âàëè ñàìå 
çà ìåíå. Öå äóæå ïðèºìíî.

Òàêîæ Â³êòîð³ÿ ãîâîðèòü, ùî 
êîíêóðåíö³¿ ñåðåä ïðåòåíäåíòîê 
íà êîðîíó íå â³ä÷óâàëà, í³õòî í³-
êîìó ñêëî ó òóôë³ íå ï³äêèäàâ. 
Íàâïàêè, âñ³ ä³â÷àòà ïðè ï³ä-
ãîòîâö³ äî ô³íàëó çäðóæèëèñÿ. 
Öüîìó ñïðèÿâ îðãàí³çàòîð òà 
³äåéíèé íàòõíåííèê êîíêóðñó 
«Ì³ñ Â³ííèöÿ» ªâãåí Ìàéäàíèê.

— ªâãåí Ìàéäàíèê çðîáèâ óñå 
íåîáõ³äíå, ùîá âñ³ ä³â÷àòà ïåðåä 
ô³íàëîì ³ íà ñöåí³ â³ä÷óâàëè ñåáå 
êîìôîðòíî, ïàíóâàëà äðóæíÿ àò-
ìîñôåðà. Íà äèâî, ìè ï³ñëÿ ìîº¿ 

ïåðåìîãè ïðîäîâæóºìî ï³äòðè-
ìóâàòè äðóæí³ ñòîñóíêè ç óñ³ìà 
êîíêóðñàíòêàìè, äî öüîãî ÷àñó 
ç³äçâîíþºìîñÿ. ßê òóò íå ïîâ³-
ðèòè, ùî æ³íî÷à äðóæáà ³ñíóº?

Ê³ëüêà äí³â ïîñï³ëü Â³êòîð³ÿ 
ïðîäîâæóº ïðèéìàòè â³òàííÿ, 
çàïðîøåííÿ äî ñï³âïðàö³ ³ ðîç-
áèðàòè ïîäàðóíêè â³ä ÷èñëåííèõ 
ñïîíñîð³â êîíêóðñó.

— Íàéö³íí³øèé ïîäàðóíîê öå, 
áåçóìîâíî, êîðîíà, — ãîâîðèòü 
ä³â÷èíà. — Òàêîæ ÿ îòðèìàëà 
þâåë³ðí³ ïðèêðàñè â³ä «Ä³àäå-
ìè», ìîäí³ ðå÷³ â³ä â³ííèöüêèõ 
äèçàéíåð³â Õåäîÿí ³ Î÷åðåòíîãî, 
ñåðòèô³êàòè â³ä ñòîìàòîëîã³÷-
íî¿ êë³í³êè, ñïîðòèâíîãî êëóáó 
«Next», ïîäàðóíêè â³ä ìàãàçèíó 
«Êíÿæíà», ïóò³âêó íà äâîõ äî Àë-

áàí³¿ òà áåçë³÷ ³íøèõ ö³ííèõ ïî-
äàðóíê³â.

×è º ó Â³êòîð³¿ äðóãà ïîëî-
âèíêà, ç ÿêîþ âîíà ïëàíóº ïî-
äàðîâàíó ðîìàíòè÷íó ïîäîðîæ, 
ä³â÷èíà, ïîñì³õàþ÷èñü, ãîâîðèòü, 
ùî íà ïèòàííÿ îñîáèñòîãî õàðàê-
òåðó íå â³äïîâ³äàº.

Íàòîì³ñòü, íà äîñÿãíóòîìó 
«Ì³ñ Â³ííèöÿ» íå çóïèíÿºòüñÿ. 
Ïåðåêîíàíà, ùî òèòóë â³äêðèº 
¿é ÷èìàëî äâåðåé.

— Äóìàþ, ùî íàéêðàù³ ïðî-
ïîçèö³¿ ìåíå ÷åêàþòü ïîïåðåäó, 
ïðèíàéìí³ êîíêóðñ äëÿ ìåíå â³ä-

êðèâàº á³ëüø³ ïåðñïåêòèâè â ìî-
äåëüíîìó á³çíåñ³. ß âæå îòðèìàëà 
ê³ëüêà ïðîïîçèö³é ó÷àñò³ ó çéîì-
êàõ. Äàë³ ïðîäîâæóþ íàâ÷àííÿ 
â óí³âåðñèòåò³, áî þðèñïðóäåíö³þ 
ÿ òåæ îáðàëà çà ïîêëèêîì ñåð-
öÿ ³ â ìàéáóòíüîìó ìð³þ ñòàòè 
êëàñíèì ñóääåþ.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ³íòåðâ'þ ìè 
çàïèòàëè â «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2021», ç 
ÿêèì äåâ³çîì ä³â÷èíà éäå ïî æèò-
òþ, Â³êòîð³ÿ Ãåëèòþê â³äïîâ³ëà 
êîðîòêî ³ âëó÷íî:

— Íå ñóìí³âàòèñÿ ó âëàñíèõ ñè-
ëàõ ³ áóòè ïåðåìîæöåì ïî æèòòþ.

Вікторія була переконана у власних силах 
і сподівалася отримати бажану корону. Але каже, 
що результат для неї все одно був неочікуваним

— Ïðîäîâæóþ 
íàâ÷àííÿ 
â óí³âåðñèòåò³, ³ 
ìð³þ ñòàòè êëàñíèì 
ñóääåþ, — êàæå 
Â³êòîð³ÿ Ãåëèòþê 

Переможниці з різницею в один рік. 
Оксана Коломієць (праворуч) одягла 
корону у минулому році

Найбільш очікуваний конкурс для глядачів. 
Дівчата дефілювали у червоних та білих купальниках 

Журі оголосило переможниць у 8 номінаціях. 
А також імена двох віце-міс та ім'я першої красуні міста
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Ïåðøèé êîíêóðñ êðàñè ó Â³-
ííèö³ â³äáóâñÿ ùå â 1988 ðîö³. 
Ï³ñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó ó ì³ñò³ ïî÷àëè îáèðàòè êðà-
ñóíü, àëå äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðî öåé ïåð³îä, íà æàëü, â³äøó-
êàòè íå âäàëîñÿ.

Ïî÷èíàþ÷è ç 1998 ðîêó òà 
ïî ñüîãîäí³, îðãàí³çàö³ºþ êîí-
êóðñ çàéìàºòüñÿ ì³ñüêèé ïà-
ëàö ìèñòåöòâ «Çîðÿ», íà ÷îë³ 
ç äèðåêòîðîì ªâãåíîì Ìàé-
äàíèêîì. Ïåðø³ ïåðåìîæíèö³ 
ïðåäñòàâëÿëè Â³ííèöþ íà ïî-
ïóëÿðíîìó â òîé ÷àñ ôåñòèâàë³ 
«Òàâð³éñüê³ ³ãðè».

— Â 1997 ðîö³ â ì³ñüêîìó 
óïðàâë³íí³ êóëüòóðè ÿ ïîáà÷èâ 
ëèñòà, â ÿêîìó ïðîñèëè ç Â³ííè-
ö³ ä³â÷èíó äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ 
êðàñè íà ôåñòèâàë³ «Òàâð³éñüê³ 
³ãðè», — ðîçïîâ³äàº ªâãåí Ìàé-
äàíèê. — Â³äïðàâèòè áóëî í³êî-
ãî. Ìåí³ ÿêîñü ñòàëî ïðèêðî, 
ùî Â³ííèöÿ íå ìîæå â³äðÿäèòè 
ñâîþ ïðåäñòàâíèöþ. Âëàñíå, öå 
³ ñòàëî äëÿ ìåíå ïåðåëîìíèì 
ìîìåíòîì, àäæå äî öüîãî äî-
âãèé ÷àñ âìîâëÿëè çàéíÿòèñÿ 
ðåàí³ìàö³ºþ êîíêóðñó, òàê ÿê 
ÿ ìàâ äîñâ³ä â îðãàí³çàö³¿ ïîä³-
áíèõ çàõîä³â.

×àñòî â ³íòåðâ'þ ªâãåí Ìàé-
äàíèê ïîâòîðþº, ùî êðàñà — 
ñïðàâà ñóá'ºêòèâíà. Àäæå êðàùîþ 
çà êîðîíîâàíó êðàñóíþ ìîæå 
áóòè ä³â÷èíà, ÿêà çíàõîäèòüñÿ 
â ãëÿäàöüêîìó çàë³ ï³ä ÷àñ ô³íàëó. 
Âèá³ð çàëåæèòü â³ä ÷ëåí³â æóð³ 
òà ëþäåé, ÿê³ â³ääàëè ñâî¿ ãîëîñè 
çà òó ÷è ³íøó ä³â÷èíó.

Ñüîãîäí³ êðàñóí³ ì³ñòà, ÿê³ çäî-
áóâàþòü êîðîíó, áåðóòü ó÷àñòü 
ó çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó êîí-
êóðñ³ «Ì³ñ Óêðà¿íà». 
 «Ì³ñ Â³ííèöÿ» 1998 ðîêó 

ñòàëà Íàòàë³ÿ Ëèõîãëÿä. Ä³â÷èíà 
÷åðåç äåÿêèé ÷àñ âèéøëà çàì³æ 
çà Îëåêñàíäðà Äåðóíà, êîìåð-
ö³éíîãî äèðåêòîðà þâåë³ðíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Ä³àäåìà», áðàòà 
âëàñíèêà Ãðèãîð³ÿ Äåðóíà. Â³-
äîìî, ùî â 2002 ðîö³ âîíà íà-
ðîäèëà ïåðâ³ñòêà, çàðàç Íàòàë³ÿ 
ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì âèõîâóº âæå 
äâîõ ñèí³â.
 Ó 1999 ðîö³ ïåðåìîãó â êîí-

êóðñ³ îòðèìàëà øêîëÿðêà ²ðèíà 
Çåëåíåíüêà. Â îäíîìó ç ³íòåðâ'þ 
²ðèíà ðîçïîâ³ëà, ùî ó íå¿ íàâ³òü 
ôîòîãðàô³é ç öåðåìîí³¿ íàãîðî-

äæåííÿ íå çàëèøèëîñÿ. Çàðàç ä³-
â÷èíà çàê³í÷èëà Òåðíîï³ëüñüêó 
àêàäåì³þ, ïðàöþº â òóðèñòè÷í³é 
ô³ðì³.
 Ì³ñ 2000 ðîêó ñòàëà ²ðèíà 

Ñë³÷íà, ÿêà íèí³ æèâå ³ ïðàöþº 
â Øâåéöàð³¿. Äî Â³ííèö³ ²ðèíà 
ïðè¿æäæàëà íà äåñÿòèë³òòÿ êîí-
êóðñó.
 Ó 2001 ðîö³ êîðîíà ïðè-

êðàñèëà ãîëîâó 19-ð³÷íî¿ Îëüãè 
Ì³íÿéëî. Ïåðåìîãó ¿é âäàëîñÿ 
çàâîþâàòè ç äðóãî¿ ñïðîáè. Êðà-
ñóíÿ îòðèìàëà äâ³ âèù³ îñâ³òè — 
åêîíîì³÷íó òà þðèäè÷íó.
 Ó 2002 ðîö³ êîðîíóâàëè ²ðè-

íó Òâåðäîõë³á. Íà Ì³ñ-Â³ííèöÿ 
ä³â÷èíà íå çóïèíèëàñÿ. Êð³ì 
ïåðåìîã íà êîíêóðñàõ «Êîðî-
ëåâà Óêðà¿íè», «Ì³ñ Ïîä³ëëÿ», 
¿é âäàëîñÿ çðîáèòè êàð'ºðó ìî-
äåë³. Âîíà ïðàöþâàëà íà ïîä³-
óìàõ Ðîñ³¿, Êèòàþ òà Í³ìå÷÷èíè. 
Ôîòîñåñ³¿ ä³â÷èíè ïðèêðàøàëè 
â³äîì³ ãëÿíö³. Ñüîãîäí³ ²ðà âè-
õîâóº äîíüêó Àë³ñó ³ ìàº ó Â³-
ííèö³ ìåðåæó ìàãàçèí³â àêñå-
ñóàð³â.
 Ó 2003 ðîö³ ç äðóãî¿ ñïðîáè 

ï³äíÿëàñÿ íà ï'ºäåñòàë Îëüãà 
Äóäíèê. Íàòõíåííà ïåðåìîãîþ 
ä³â÷èíà ïîò³ì ñòàëà ïåðøîþ 
â³öå-ì³ñ íà «Êîðîëåâ³ Óêðà¿íè». 
Çàê³í÷èëà ïåäàãîã³÷íèé óí³âåð-
ñèòåò çà ñïåö³àëüí³ñòþ óêðà¿í-
ñüêà òà àíãë³éñüêà ìîâè. Êðàñóíÿ 
÷àñòî çí³ìàºòüñÿ â òåëåðåêëàì³, 
ðåàë³çóâàëà ñåáå â ìîäåëüíîìó 
á³çíåñ³. Çàðàç çàì³æíÿ, âèõîâóº 
äîíüêó ªâó.
 Ó 2004 ðîö³ ïåðåìîãó îòðè-

ìàëà 17-ð³÷íà Âàëåð³ÿ Ëóê'ÿíåöü. 
Áàòüêî êîíêóðñàíòêè Âàëåð³é 
Ëóê'ÿíåöü, â³äîìèé ó Â³ííèö³ 
á³çíåñìåí. Çãîäîì Âàëåð³ÿ çà-
ê³í÷èëà Íàö³îíàëüíèé ë³íãâ³ñ-
òè÷íèé óí³âåðñèòåò. Ìåøêàº ³ 
ïðàöþº â Êèºâ³.
 Òåòÿíó Äóäîðîâó, íà òîé 

÷àñ ñòóäåíòêó Â³ííèöüêîãî 
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³í-
ñòèòóòó, ÿêà ñòàëà «Ì³ñ Â³ííè-
öÿ-2005», â ÇÌ² îõðåñòèëè êîðî-
ëåâîþ-ìàíäð³âíèöåþ. Ïåðø³ñòü 
â «Ì³ñ Â³ííèöÿ» ïîäàðóâàëà ¿é 
ïîäîðîæ äî Òóðå÷÷èíè, äðóãå 
ì³ñöå â êîíêóðñ³ «Ì³ñ Óí³âåð-
ñèòåò Óêðà¿íà» — â ×åõ³þ. Êîí-
êóðñ «Ïàííà Óêðà¿íè» — ïóò³â-
êó â Ïîëüùó íà êîíêóðñ Miss 
Poland International, äå âîíà 
îòðèìàëà çâàííÿ ì³ñ ãëÿäàöüêèõ 
ñèìïàò³é.

«МІС ВІННИЦЯ»: ХТО ОДЯГАВ 
КОРОНУ ЗА ОСТАННІ 24 РОКИ?
Краса  Перший конкурс краси 
у Вінниці відбувся ще в 1988 році. 
Але став традиційним лише за 
десять років, починаючи з 1998. Хто 
виборював звання найкрасивіших і як 
змінилося їх життя після конкурсу

 2006 ð³ê ñòàâ âäàëèì äëÿ 
19-ð³÷íî¿ Êàòåðèíè ªìåëüÿíî-
âî¿. Âñüîãî çà ð³ê ï³ñëÿ êîíêóðñó 
âîíà îòðèìàëà ùå ÷îòèðè òè-
òóëè ³ ïîáóâàëà íà äâîõ êîíòè-
íåíòàõ. ¯¿ çàïðîñèëè íà ðîáîòó 
â FashionTV Ukraine. Êàòåðè-
íà òàêîæ îòðèìàëà ñåðòèô³êàò 
íà íàâ÷àííÿ â øêîë³ Ãîëë³âó-
äó. Àëå ä³â÷èíà â³ääàëà ïåðåâàãó 
Ïîäàòêîâ³é àêàäåì³¿. Çàðàç Êàòÿ 
îäðóæåíà, ³ ðàçîì ç³ ñâî¿ì ÷î-
ëîâ³êîì ðîçâèâàþòü ñ³ìåéíèé 
á³çíåñ.
 «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2007» ñòàëà 

18-ð³÷íà Àííà Ãðàê, ñòóäåíòêà 
Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõ-
í³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Ïåðåìîãó 
ä³â÷èí³, íàïåâíî, ïðèíåñëè çà-
íÿòòÿ õóäîæíüîþ ã³ìíàñòèêîþ. 
Êðàñóíÿ íå ò³ëüêè ³ç çàäîâîëåí-
íÿì ðîçïîâ³äàëà ïðî ñåáå, à é â³ä-
êðèëà äâåð³ ð³äíî¿ äîì³âêè äëÿ 
æóðíàë³ñò³â. Íàâ³òü ç'ÿâèëèñÿ 
êóë³íàðí³ ðåöåïòè â³ä Àííè Ãðàê.

Êðàñóíÿ òîä³ âèêëàäàëà øåé-
ï³íã â ñïîðò-êëóá³.
 Ó 2008 ðîö³ ïåðåìîæíèöåþ 

êîíêóðñó ñòàëà øêîëÿðêà Ë³ë³ÿ 
Ïîë³ùóê. Ï³ñëÿ «Ì³ñ Â³ííèöÿ» 
ä³â÷èíà äîâãèé ÷àñ ïðàöþâàëà 
ìîäåëëþ. Äàë³ â³äêðèëà ìîäåëüíó 
àãåíö³þ äëÿ ìàëåíüêèõ â³ííè÷àí. 
Çãîäîì âèéøëà çàì³æ çà â³äîìî-
ãî â³éñüêîâîãî âîëîíòåðà Þð³ÿ 

Òèðó. Çàðàç Ë³ëÿ ðîçëó÷åíà, ïðî-
âîäèòü òðåí³íãè äëÿ ä³â÷àò.
 Íàñòóïíèé, 2009 ð³ê ïðèí³ñ 

êîðîíó 20-ð³÷í³é Îëüç³ Áåçïàëü-
êî. Ä³â÷èíà íàâ÷àëàñÿ ó Â³ííèöü-
êîìó êîîïåðàòèâíîìó ³íñòèòóò³. 
Ï³ñëÿ ïåðåìîãè ñòàëà îáëè÷÷ÿì 
þâåë³ðíî¿ ô³ðìè «Ä³àäåìà» ³ ïðà-
öþâàëà òàì ï³àð-ìåíåäæåðîì. 
Äàë³ Îëüãà àêòèâíî çàéìàëàñÿ 
ãðîìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Çàðàç 
ä³â÷èíà ìåøêàº ³ ïðàöþº â Êèºâ³.
  Þë³ÿ Ñòðàòåãîïóëî 

â 2010 ðîö³ ïîâåðíóëà êîðîíó 
ïðåäñòàâíèöÿì òîðãîâî-åêîíî-
ì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Â³ñ³ìíàä-
öÿòèð³÷íà ä³â÷èíà âïåâíåíî îá³-
éøëà âñ³õ êîíêóðåíòîê. Ñâîþ ïå-
ðåìîãó âîíà ï³äòâåðäèëà, ñòàâøè 
â³öå-ì³ñ íà Íàö³îíàëüíîìó êîí-
êóðñ³ êðàñè «Ì³ñ Óêðà¿íà-2010». 
Â³äîìî, ùî Þë³ÿ áóëà ìîäåëëþ, 
ï³ñëÿ êîíêóðñó âèéøëà çàì³æ.
 «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2011» ñòàëà 

Â³êòîð³ÿ Ìàòÿùóê. Ïîò³ì â³-
ííè÷àíêà âèáîðîëà òðåòº ì³ñöå 
ó Ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ êðà-
ñè «Ì³ñ Õàí Øàòèð-2012», ùî 
ïðîõîäèâ ó Êàçàõñòàí³. Ä³â÷èíà 

àêòèâíî çí³ìàëàñÿ â ðåêëàì³.
 Òèòóë «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2012» 

îòðèìàëà 18-ð³÷íà ñòóäåíòêà 
Â³ííèöüêîãî àãðàðíîãî óí³âåð-
ñèòåòó Îëåíà Ìàðöåíþê.
 Êîðîíó «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2013» 

çäîáóëà Âëàäà Ùåãëîâà, ÿêà çà-
ðàç á³ëüø â³äîìà ï³ä ïñåâäîí³-
ìîì Âëàäà Ñåäàí. Ä³â÷èíà ñòàëà 
â³äîìîþ ï³ñëÿ ªâðî-2016, êîëè 
çàñâ³òèëàñÿ íà òðèáóíàõ. Çàðàç 
Ñåäàí âæå òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþº 
êîðåñïîíäåíòêîþ íà ÒÊ «Ôóò-
áîë 1/2» ³ äîáðå çíàéîìà óêðà¿í-
ñüêîìó âáîë³âàëüíèêó. Ìèíóëîãî 
ðîêó â³ííè÷àíêà âèéøëà çàì³æ 
çà çàõèñíèêà «Ìàí÷åñòåð Ñ³ò³» 
Îëåêñàíäðà Ç³í÷åíêà.
 «Ì³ñ Â³ííèöÿ» 2014 ðîêó ñòà-

ëà 20-ð³÷íà ñòóäåíòêà Â³ííèöüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ì. Êîöþáèíñüêîãî 
Òåòÿíà Ê³ÿøêî. Çàðàç ä³â÷èíà êå-
ðóº òóðèñòè÷íîþ àãåíö³ºþ.
 Ñòóäåíòêà ÂÍÒÓ Îêñàíà 

Ïóãà÷ ñòàëà âîëîäàðêîþ òèòóëó 
«Ì³ñ Â³ííèöÿ-2015». ×åðåç ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â ï³ñëÿ êîíêóðñó ä³â÷èíà 
âèéøëà çàì³æ. Îáðàíöåì 21-ð³÷-
íî¿ êðàñóí³ ñòàâ ªâãåí³é Ãëèí÷óê. 
Ãó÷íå âåñ³ëëÿ ïàðà ãóëÿëà â ãî-
òåëüíî-ðåñòîðàííîìó êîìïëåêñ³ 
«Äóáîâèé ãàé».
  Ìàéáóòí³é ñòîìàòîëîã, 

18-ð³÷íà Äàð'ÿ Ïîë³ùóê, ñòàëà 
ïåðåìîæíèöåþ êîíêóðñó «Ì³ñ 
Â³ííèöÿ-2016».
 Êîðîíó «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2017» 

îòðèìàëà äî÷êà ìåðà ì³ñòà Êà-
ëèí³âêà Àíàòîë³ÿ Øàìàëþêà 
Àë³íà. Ï³ñëÿ êîíêóðñó ä³â÷èíà 
âèéøëà çàì³æ çà ñèíà ì³ñöåâîãî 
á³çíåñìåíà ³ åêñ-äèðåêòîðà Â³-

ííèöüêîãî ³íñòèòóòó êîíñòðóþ-
âàííÿ îäÿãó ³ ï³äïðèºìíèöòâà 
²ãîðÿ Ì³çðàõà. Ó 2020 ðîö³ Àë³íà 
Øàìàëþê ïîòðàïèëà â ñåðéîçíó 
ÄÒÏ. Ðàçîì ç 24-ð³÷íîþ ä³â÷è-
íîþ â àâòîìîá³ë³ çíàõîäèâñÿ âæå 
¿¿ êîëèøí³é ÷îëîâ³ê Îëåêñàíäð 
Áîéäà÷åíêî.
 Íàéêðàñèâ³øîþ â³ííè÷àí-

êîþ 2018-ãî ðîêó ñòàëà 24-ð³÷íà 
Àë³íà Áàá³é, ÿêà òàêîæ âèáîðîëà 
òèòóë «Ì³ñ ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é». 
Àë³íà — âåäó÷à ³ æóðíàë³ñòêà Â³-
ííèöüêî¿ òåëåðàä³îêîìïàí³¿ «Â³í-
òåðà» ³ äîíüêà íà÷àëüíèêà ãðóïè 
ñòîðîæîâî¿ îõîðîíè Âîëîäèìèðà 
Ëþá÷èêà. Ï³ñëÿ êîíêóðñó ä³â÷èí³ 
çàêèäàëè, ùî âîíà íå ìàº ïðàâà 
íîñèòè òèòóë Ì³ñ, áî áóëà çà-
ì³æíÿ.
  Çâàííÿì «Ì³ñ Â³ííè-

öÿ-2019», êîðîíîþ ïåðåìîæíè-
ö³ òà òèòóëîì «Ì³ñ ãëÿäàöüêèõ 
ñèìïàò³é» íàãîðîäèëè Ìàðèíó 
Ñîòíèê. Ï³ñëÿ ì³ñüêîãî, ä³â÷èíà 
ïîòðàïèëà äî ô³íàëó êîíêóðñó 
«Ì³ñ Óêðà¿íà». Çàðàç Ìàðèíà 
ñï³âïðàöþº ç â³ííèöüêèì õó-
äîæíèêîì ³ ìåöåíàòîì Âîëî-
äèìèðîì Êîçþêîì.
 Êîðîíó «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2020» 

îòðèìàëà ñòóäåíòêà òîðãîâåëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó 20-ð³÷íà 
Îêñàíà Êîëîì³ºöü. Çàðàç ä³â÷èíà 
ïðàöþº æóðíàë³ñòîì íà ì³ñöå-
âîìó òåëåêàíàë³ «Â³ííè÷÷èíà».
 Ïåðåìîæíèöåþ êîíêóðñó 

êðàñè «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2021» ñòàëà 
19-ð³÷íà Â³êòîð³ÿ Ãåëèòþê. Ä³-
â÷èíà íàâ÷àºòüñÿ íà þðèäè÷íîìó 
ôàêóëüòåò³ Äîíåöüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â. Ñòó-
ñà ³ çàõîïëþºòüñÿ ìîäåë³íãîì.

Êðàñà — ñïðàâà 
ñóá'ºêòèâíà. Âèá³ð 
çàëåæèòü â³ä ÷ëåí³â 
æóð³ òà ëþäåé, ÿê³ 
â³ääàëè ñâî¿ ãîëîñè çà 
òó ÷è ³íøó ä³â÷èíó

Найкрасивішою 
вінничанкою 2018-го 
року стала 24-річна Аліна 
Бабій. Після конкурсу 
дівчині закидали, що вона 
не має права носити титул 
Міс, бо була заміжня
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ЛЮДМИЛА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА

Маємо нову пам'ятку природи на Вінниччині! 
За переказами, Каштан Березовських у селі 
Перепільчинці Шаргородської громади посадили 
члени родини поміщиків Березовських.

ПРЕССЛУЖБА

АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

Ó 2021 ðîö³ «Â³ííèöÿãàç» ïëàíóº ïðè-
ºäíàíàòè äî ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ 
770 íîâèõ ñïîæèâà÷³â. Êîìïàí³ÿ ïðîïîíóº 
êë³ºíòàì ñêîðèñòàòèñü óí³êàëüíîþ ïîñëó-
ãîþ êîìïëåêñíîãî ïðèºäíàííÿ «ï³ä êëþ÷». 
Ïîñëóãà ïåðåäáà÷àº ñèíõðîííå âèêîíàííÿ 
çîâí³øíüîãî ³ âíóòð³øíüîãî ï³äêëþ÷åííÿ, 
åêñïåðòíèé ñóïðîâ³ä, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³ä-
á³ð ³ âñòàíîâëåííÿ ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ, 
ãàðàíò³éíå ³ òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ.

Ïðèðîäíèé ãàç º íàéá³ëüø åôåêòèâ-
íèì äæåðåëîì åíåðã³¿ äëÿ óñ³õ êàòåãîð³é 
ñïîæèâà÷³â. Éîãî âàðò³ñòü â åíåðãåòè÷-
íèõ îäèíèöÿõ óäâ³÷³ ìåíøà, í³æ åëåê-
òðîåíåðã³¿. Ñó÷àñíå ãàçîâå îáëàäíàííÿ 
ìàº âèñîêèé êîåô³ö³ºíò êîðèñíî¿ ä³¿, 
êîìïàêòí³ ðîçì³ðè.

Âïðîäîâæ 2020 ðîêó êë³ºíòàìè ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç» ñòàëè ïîíàä 720 ñïîæè-
âà÷³â, ÿê³ ïðèºäíàëèñÿ äî ãàçîâèõ ìå-
ðåæ ðåã³îíó: 20 áàãàòîïîâåðõ³âîê, ïîíàä 
50 ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, 
650 êâàðòèð ðåã³îíó.

«Â³ííèöÿãàç» íàä³éíèé ïàðòíåð ç ãà-
çèô³êàö³¿ îá’ºêò³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñ-
ò³. Íàø³ ôàõ³âö³ º åêñïåðòàìè íà ðèíêó 
ó çä³éñíåíí³ ñòàíäàðòíîãî ³ íåñòàíäàðò-
íîãî ï³äêëþ÷åííÿ. Ìè ïðàöþºìî âè-
êëþ÷íî ç ñåðòèô³êîâàíèìè ìàòåð³àëàìè, 
çàñòîñîâóþ÷è íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ ï³ä ÷àñ 
ìîíòàæíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Ðåêîìåíäó-
ºìî çàìîâëÿòè êîìïëåêñíå ïðèºäíàííÿ, 

ÿêå ìàº íèçêó ³íäèâ³äóàëüíèõ ïåðåâàã, 
çîêðåìà äîçâîëÿº êë³ºíòó çàîùàäèòè ÷àñ 
³ êîøòè» — çàóâàæèâ äèðåêòîð ç êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
Ìèêîëà ßðåìåíêî.

Ùîá ïðèºäíàòèñÿ äî ãàçîâèõ ìåðåæ, êë³-
ºíò ìàº çâåðíóòèñÿ äî Êë³ºíòñüêîãî ïðî-
ñòîðó 104.ua. Ïåðñîíàëüíèé ìåíåäæåð — 
ôàõ³âåöü-êîíñóëüòàíò, äîïîìîæå íàïèñàòè 
çàÿâó òà çàïîâíèòè íåîáõ³äíèé ïàêåò äî-
êóìåíò³â. Ðîçïîâ³ñòü, ÿê çä³éñíèòè ï³äá³ð 
åíåðãîåôåêòèâíîãî îáëàäíàííÿ, ïðîêîíòð-
îëþº óñ³ åòàïè ðîá³ò: â³ä ïðîåêòóâàííÿ 
äî ïóñêó ãàçó, ï³äêëþ÷åííÿ îáëàäíàííÿ òà 
îôîðìëåííÿ ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

Òóò æå ó Êë³ºíòñüêîìó ïðîñòîð³ ñïî-
æèâà÷ ìàº çìîãó ïðèäáàòè íåîáõ³äí³ ïðè-
ëàäè — ãàçîâèé êîòåë, âîäîíàãð³âà÷ àáî 
ïëèòó, ë³÷èëüíèê òà ìîäåì äèñòàíö³éíî¿ 
ïåðåäà÷³ äàíèõ, ñèãíàë³çàòîð ãàçó òîùî.

Öåíòðè îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â 
«104.ua Êë³ºíòñüêèé ïðîñò³ð» çíàõîäÿòüñÿ 
çà àäðåñàìè:
 Â³ííèöÿ, âóë. Øì³äòà, 32
 Òóëü÷èí, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 2
 Æìåðèíêà, âóë. Ñîáîðíà, 3,
 Õì³ëüíèê, âóë. ²âàíà Áîãóíà, 7
 Ãàéñèí, âóë. Ñîáîðíà, 85
 Êîçÿòèí, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 33/4
 Íåìèð³â, âóë. Ñîáîðíà, 40/1
 Áàð, âóë.Ãðèãîðîâè÷åé-Áàðñêèõ, 3
 Ëèïîâåöü, âóë. Ìèõàéëè÷åíêà, 3
 Òèâð³â, âóë. Çëàãîäè, 26

800 клієнтів цьогоріч обрали експертне 
підключення газу від АТ «Вінницягаз»
БЛОГ

489055
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ïóñòà áðîêîë³. À ùå — ðàâëèêè 
³ ÷åðâîíå âèíî.

Ñïåðøó íàð³çàí³ êðóæàëüöÿ 
ìîðêâè ìàðèíóþòü. Ç êàðòîïë³ ³ 
êàïóñòè áðîêîë³ ãîòóºòüñÿ ïþðå. 
Ïîò³ì âîíî ïåðåì³øóºòüñÿ â ºäè-
íó ìàñó. Ðàâëèêè âèêîðèñòàëè 
âèäó Ìþëëåð. Òî÷í³øå, âçÿëè 
ò³ëüêè éîãî ïå÷³íêó (îäíà ç ÷àñ-
òèíîê, ùî çíàõîäèòüñÿ ó õâîñòè-
êó). Ïåðåä òèì ðàâëèêè ïðîâàðè-
ëè. Ïîò³ì íà ñêîâîðîä³ ïðîòóø-
êóâàëè, ç äîäàâàííÿì ÷åðâîíîãî 
âèíà. Òóøêóâàòè òðåáà íå äîâøå 
òðüîõ õâèëèí. Âèíî ðîáèòü íà-
ñè÷åíèé ÷åðâîíî-êîðè÷íåâèé 
êîë³ð ³ äîäàº ñïåöèô³÷íèé ñìàê.

Íà êðóæàëüöÿ ìîðêâè êëàäóòü 
ïþðå, à çâåðõó ðàâëèêè.

— Äóæå ñìà÷íà çàêóñêà âè-
éøëà, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Ïî-
ïîâà. — Õðóñòêà ìîðêâèíà, í³æíå 
ïþðå òà ùå é íà äîïîâíåííÿ ì'ÿñî 
ðàâëèê³â… Äèâóþñÿ, ÿê ìîæíà 
áóëî òàê âäàëî ïîºäíàòè ³íãðåä³ºí-
òè! Âò³ì, äèâóâàòèñÿ òðåáà ñëîâàì 
Âàëåð³¿. Êîëè âîíà ÷óº â³ä äîðîñ-
ëèõ, ùî êóõíÿ, öå çàìîðî÷ëèâî, 
íå ðîçóì³º òàêèõ. Êàæå, íåïðàâäà, 
áî ¿é íà êóõí³ ïîäîáàºòüñÿ, äóæå 
ëþáèòü ùîñü ãîòóâàòè.

ТАКЕ М'ЯСО МОЖНА ЇСТИ 
У ПІСТ 

Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Ïîïîâî¿, 
ðàâëèêè ó íèõ ãîòóþòü íå ò³ëü-
êè íà ñâÿòà. Óæå äâà ðîêè âîíè 
ñòàëè îäí³ºþ ç³ ñòðàâ ó ¿õíüîìó 
ñ³ìåéíîìó ìåíþ.

— Â³äêîëè ²ãîð Êîçàê çàéíÿâñÿ 
¿õ âèðîùóâàííÿì, â³äòîä³ ìè ìà-
ºìî ìîæëèâ³ñòü ñïîæèâàòè òàêå 

Як стверджує дієтолог Ганна 
Панасюк, м'ясо равликів дуже 
корисне уже тому, що в ньому 
відсутній холестерин, жири та 
інші речовини, шкідливі для 
здоров’я людини. А ось білка 
міститься більше, ніж у курячому 
яйці. У ньому є мікроелементи, 
такі як кальцій, цинк, вітаміни 
групи А і В.
— Зверніть увагу на ще одну 
важливу обставину, — говорить 
Ганна Панасюк. — Равлики не ви-
кликають алергічних реакцій. 

Тому таке м'ясо можуть спожи-
вати люди, схильні до проявів 
алергії.
У багатьох закордонних країнах 
вони давно вже увійшли у ра-
ціон. Готують окремо і з дода-
ванням у різні страви. На столах 
українців вони поки що не дуже 
поширені. Однак равликових 
ферм, великих і малих, стало 
набагато більше, ніж це було 
раніше. Щоправда, вони пра-
цюють в основному на потреби 
зарубіжних споживачів.

Нема холестерину 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ïðî ñìà÷íó ñòðà-
âó, ïðèãîòîâëåíó 
ïàä÷³ðêîþ, æóð-
íàë³ñòó ðîçïîâ³ëà 

Òåòÿíà Ïîïîâà. Ä³â÷èíêó âîíà 
íàçèâàº ïîâàæíî — Âàëåð³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà. Êàæå, öå ñòàëî 
äëÿ íèõ, Òåòÿíè é Îëåêñàíäðà, 
íåàáèÿêèì ñþðïðèçîì.

«КУХНЯ, ЦЕ ЗАМОРОКА? 
НЕПРАВДА!» 

— Âàëåð³ÿ òðèìàëà â³ä íàñ ó ñå-
êðåò³ ïðèãîòóâàííÿ, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Òåòÿíà. — Ìîæëèâî, áàáóñÿ 
ïðî öå çíàëà. Áî â íå¿ ä³â÷èíêà 
áðàëà âèíî. Ïîáà÷èëè ñòðàâó, 
êîëè íà ñò³ë ïîäàëà. Ìè áóëè 

íàñò³ëüêè âðàæåí³, ùî ñëîâàìè 
íå ïåðåäàòè. Êóë³íàðí³ çä³áíîñò³ 
âîíà é ðàí³øå ïðîÿâëÿëà. Àëå 
ñòðàâà ç ðàâëèêàìè, áåç ïåðå-
á³ëüøåííÿ, öå øåäåâð êóë³íàð³¿.

Ó ä³â÷èíêè çàïèòóâàëè, äå âîíà 
ï³äãëåä³ëà ðåöåïò? Âàëåð³ÿ ñêà-
çàëà, ùî âñå ðîáèëà íà âëàñíèé 
ñìàê. Ïîºäíàëà ò³ ³íãðåä³ºíòè, 
ÿê³ íåîäíîðàçîâî äîäàâàëà â ³íø³ 
ñòðàâè, çíàº ¿õí³é ñìàê.

— Òîìó é íàçâàëè ðåöåïò Âàëå-
ð³¿ àâòîðñüêèì, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Òåòÿíà. — Çâè÷àéíî, ïîïðîñèëè 
äèòèíó ðîçïîâ³ñòè ïðî òå, ÿê ñàìå 
ãîòóâàëà ñòðàâó.

Ä³â÷èíêà âèáðàëà âåëèê³ ìîðê-
âèíè. Íàð³çàëà ¿õ êðóæàëüöÿìè. 
Íà êðàÿõ çðîáèëà íàäð³çè, àáè 
ñïðàâëÿëè ãàðíèé âèãëÿä. Êð³ì 
ìîðêâè, ïîòð³áíà êàðòîïëÿ ³ êà-

РАВЛИКИ У ВИНІ. АВТОРСЬКИЙ 
РЕЦЕПТ П’ЯТИКЛАСНИЦІ З БАРУ
Смачного!  М'ясо равликів дозволено 
їсти під час посту. Сім’я з міста Бар 
уже декілька років готує такі наїдки. 
Експериментують з рецептами. Один  
з них розробила п’ятикласниця Валерія 
Коновалова. Поєднала низку інгредієнтів 
— вийшла смачна страва

Валерія каже, що равлики можна додавати до овочевих 
салатів. Їх можна приправити гірчицею, олією, соєвим соусом 
і соком лимона. Спробуйте, вам сподобається 

Ó ä³â÷èíêè çàïèòóâàëè, 
äå âîíà ï³äãëåä³ëà 
ðåöåïò? Âàëåð³ÿ 
ñêàçàëà, ùî âñå 
ãîòóâàëà, îð³ºíòóþ÷èñü 
íà âëàñíèé ñìàê 

ì'ÿñî. Äî ðå÷³, ÿ ÷èòàëà, ùî öå 
ºäèíå ì'ÿñî, ÿêå äîçâîëÿºòüñÿ 
¿ñòè ó ï³ñò. Ìàºìî äåê³ëüêà ïå-
ðåâ³ðåíèõ ðåöåïò³â, ùî ¿õ ãîòóºìî 
òðàäèö³éíî. Äîäàºìî ðàâëèê³â ³ 
â ñàëàòè. Ñìà÷íî ³ êîðèñíî. Òå-
ïåð áóäåìî ãîòóâàòè ùå é òàê, 
ÿê öå çóì³ëà çðîáèòè Âàëåð³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà.

²ãîð Êîçàê ãàðíèé çíàéîìèé 
Òåòÿíè ³ ¿¿ ÷îëîâ³êà Îëåêñàíäðà. 
Ïðî ðàâëèê³â ìîæå ðîçïîâ³äà-
òè áàãàòî. Êàæå, ïåðåä òèì, ÿê 
çàéíÿòèñÿ ¿õ âèðîùóâàííÿì, 
îïàíóâàâ öþ íàóêó. Íàâ÷àâñÿ 
ïðîòÿãîì ðîêó ó Òåðíîïîë³ ó ðàâ-
ëèêîâîä³â, ÿê³ âæå çíàþòü òîëê 
ó ö³é ñïðàâ³.

— Öå ò³ëüêè íà ïåðøèé ïîãëÿä 

âñå ïðîñòî, — êàæå ïàí ²ãîð. — 
Íàñïðàâä³ º áàãàòî íþàíñ³â, 
ÿê³ ïîòð³áíî çíàòè, ³íàêøå ä³ëà 
íå áóäå. Óìîâè óòðèìàííÿ ç â³ä-
ïîâ³äíèì òåìïåðàòóðíèì ðåæè-
ìîì, âîäà, êîðìè — öå ò³ëüêè 
÷àñòèíà çíàíü, ùî ïîòð³áí³ äëÿ 
âèðîùóâàííÿ ðàâëèê³â.

²ãîð Êîçàê âèðîùóâàâ ðàâëè-
êè âèäó Ìþëëåð. Çàéìàâñÿ ö³ºþ 
ñïðàâîþ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â. 
Ïðîäàâàâ çà êîðäîí.

— Íèí³ íåçâè÷íå ä³ëî äîâåëî-
ñÿ ïðèêðèòè, — êàæå â³í. — Ðåñ-
òîðàíè ó ªâðîï³ íà êàðàíòèí³. 
Çàìîâëÿòè ðàâëèê³â ïåðåñòàëè. 
Òîìó íåìà ñìèñëó ïðîäîâæóâàòè 
¿õ âèðîùóâàòè. Äîâåäåòüñÿ ÷åêàòè 
êðàùèõ ÷àñ³â.

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 

(063)7758334 

 Ç 13 áåðåçíÿ ó Â³ííèö³ ñòàðòóº 
òåñòóâàííÿ íîâî¿ ñõåìè îðãàí³-
çàö³¿ ðóõó íà ïåðåõðåñò³ Êîð³à-
òîâè÷³â — Ñòàðîì³ñüêèé ì³ñò. 
Òàì îðãàí³çóþòü ñàìîðåãóëüîâàíó 
êðóãîâó ðîçâ’ÿçêó, à ñâ³òëîôî-
ðè — âèìêíóòü.

Ïåðåä öèì êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðî-
âîãî ðîçâèòêó» îïðèëþäíèëî 
ïëàí ðåîðãàí³çàö³¿ ðóõó íà öüî-

ìó ïåðåõðåñò³ òà ïîâ³äîìèëè ïðî 
ïðè÷èíè.

«Âóëèöÿ Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â 
òà Ñòàðîì³ñüêèé ì³ñò º îäíèìè 
ç íàéá³ëüø ïåðåâàíòàæåíèõ ä³-
ëÿíîê âóëè÷íî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà: 
â ãîäèíè ï³ê òóò ñèñòåìàòè÷íî 
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ çàòîðè. Êîìïàí³ÿ 
Óðáàí Ïðîãðåñ ïðîâåëà ìîäåëþ-
âàííÿ ðåîðãàí³çàö³¿ öüîãî ïåðå-
õðåñòÿ ç âëàøòóâàííÿì ñàìîðå-
ãóëüîâàíî¿ êðóãîâî¿ ðîçâ’ÿçêè», — 
ïîâ³äîìëÿþòü ôàõ³âö³.

Êîëî íà Êîð³àòîâè÷³â, çà îïðè-
ëþäíåíîþ ñõåìîþ, ìàòèìå ðàä³óñ 
÷îòèðè ìåòðè. À íà êîæíîìó ç 
÷îòèðüîõ íàïðÿìê³â ïåðåõðåñòÿ 
ðîçñòàâëÿòü íàïðÿìí³ îñòð³âö³. 
Ñïåö³àë³ñòè ç ³âàíî-ôðàíê³âñüêî¿ 
êîìïàí³¿ «Óðáàí Ïðîãðåñ» âïåâ-
íåí³, ùî öå íàéá³ëüø îïòèìàëüíå 
ð³øåííÿ.

«Ðåçóëüòàòè ìîäåëþâàííÿ ïî-
êàçóþòü, ùî äàíå ð³øåííÿ äàº 
çìîãó çá³ëüøèòè ïðîïóñêíó 
çäàòí³ñòü ïåðåõðåñòÿ íà 30%, 

ó ïîð³âíÿíí³ ç ³ñíóþ÷èì ñâ³ò-
ëîôîðíèì ðåãóëþâàííÿì. ²ñíó-
þ÷à ãåîìåòð³ÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè 
äîçâîëÿº ðîçì³ñòèòè êðóãîâèé 
îñòð³âåöü áåç êàï³òàëüíèõ âòðó-
÷àíü», — ïèøóòü â «Àãåíö³¿ ïðî-
ñòîðîâîãî ðîçâèòêó».

Êåð³âíèê «Àãåíö³¿» Ìàêñèì 
Êðàâ÷óê çàçíà÷èâ, ùî íà åòàï³ 
òåñòóâàííÿ íå ïåðåäáà÷åí³ êà-
ï³òàëüí³ ðåìîíòè ïåðåõðåñòÿ: 
êðóãîâó ðîçâ’ÿçêó çðîáëÿòü ç 
äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè, â öåíòð³ 

êîëà ïîñòàâëÿòü ïëàñòèêîâ³ äî-
ðîæí³ áëîêè, îáëàøòóþòü äî-
ðîæí³ çíàêè.

Òåñòóâàííÿ íîâî¿ ñõåìè îðãà-
í³çàö³¿ ðóõó ïî÷èíàºòüñÿ ç 13 áå-
ðåçíÿ. ßêùî òåñòîâà åêñïëóàòàö³ÿ 
íà ïðàêòèö³ äîâåäå åôåêòèâí³ñòü 
êðóãîâîãî ðóõó, öå ð³øåííÿ áóäå 
ïðèéíÿòå íà ïîñò³éí³é îñíîâ³.

Ïîâí³ñòþ çâ³ò ïðî äîñë³äæåííÿ 
êðóãîâî¿ ðîçâ’ÿçêè ìîæíà ïîäè-
âèòèñÿ â ²íòåðíåò³ çà öèì ïîñè-
ëàííÿì: cutt.ly/uzzF6GH.

Перед Староміським мостом замість світлофорів 
хочуть зробити кругову розв'язку

ËÀÉÔ
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, 

RIA, (095)1039671 

— Îé, äóðåíü, 
ò³êàé! — ñåðäèòü-
ñÿ âîä³é «Íèâè» 

íà çàïðàâñüêîãî ñîáàêó, ÿêèé 
ÿêðàç âèð³øèâ ç³ãðàòè íàââèïå-
ðåäêè ç éîãî ìàøèíîþ.

Çà êåðìîì Âîëîäèìèð Òêà÷, 
ìèñëèâñòâîçíàâåöü. ×îëîâ³ê ùî-
éíî ï³ä³áðàâ ìåíå íà îêîëèö³ 
Õì³ëüíèêà.

— Â÷îðà îäèí ç ºãåð³â çíàé-
øîâ ñòàäî. Çàðàç çà¿äåìî çà íèì 
³ îäðàçó äî çóáð³â, — çâåðòàþ÷è ç 
ãîëîâíî¿ äîðîãè â á³ê ñåëà, ïî-
ÿñíþº Âîëîäèìèð.

Äîâãî ÷åêàòè íà ºãåðÿ íå äî-
âîäèòüñÿ. Áàäüîðèé Îëåêñàíäð 
Ñèâà÷åíêî âèõîäèòü ó êàìóôëÿæ³ 
ç ïåðåêèíóòèì ÷åðåç ïëå÷å ÷îõ-
ëîì ³ç á³íîêëåì.

— Ìè çàâæäè çíàºìî ïðè-
áëèçíî äå ñòàäî, òà ³íîä³ âîíî 
ñòî¿òü â òàêèõ ä³ëÿíêàõ, êóäè âè 
ïðîñòî íå çàéäåòå, — ïîÿñíþº 
äîðîãîþ Îëåêñàíäð. — Ðàíêîì ³ 
ââå÷åð³ çóáðè âèõîäÿòü íà ñïåö³-
àëüí³ ìàéäàí÷èêè, àáè ïîãîäóâà-
òèñÿ, à ïîò³ì øóêàé â³òðó â ïîë³.

Ñòð³ëêà ãîäèííèêà âæå ïåðå-
òíóëà ïîçíà÷êó äåâ’ÿòî¿ ðàíêó, 

òîìó «â³òåð ó ïîë³» øóêàºìî 
çà äîïîìîãîþ á³íîêëÿ. Íà î÷³-
êóâàíîìó ì³ñö³ ñòàäà íå âèäíî. 
Îëåêñàíäð ïðèïóñêàº, ùî ñòàäî 
ìîãëî ëÿãòè íà çàõ³äí³é ñòîðîí³ 
ä³ëÿíêè, íåïîäàë³ê ÿêî¿ ìè çàðàç 
çíàõîäèìîñÿ. Âîëîäèìèð âî÷å-
âèäü ðîçóì³º íàïàðíèêà ³ íàøà 
«Íèâà» ïî÷èíàº îáåðåæíî ñïóñ-
êàòèñÿ ç çàñí³æåíîãî ãîðáî÷êà.

СЛІДИ СТАДА 
— Îöå âîíè òóò áóëè. Áà÷èòå, 

ñë³äè ñâ³æåíüê³? — âêàçóº íà äî-
ðîãó ºãåð. Âîíà é ñïðàâä³ óñ³ÿíà 
â³äáèòêàìè êîïèò. Îëåêñàíäð 
ðîçïîâ³äàº, ùî â÷îðà íàðàõóâàâ 
ó öüîìó ñòàä³ áëèçüêî 90 ãîë³â. — 
Îñü òàì, îñü òàì, — âæå ïîøåïêè 
ãîâîðèòü ºãåð ³ âêàçóº ïàëüöåì 
ë³âîðó÷. — Òøøø.

Âîëîäèìèð ãëóøèòü äâèãóí. 
Ìåíå ïðîñÿòü âèõîäèòè, íå õëî-
ïàþ÷è äâåðöÿòàìè. ªãåð âêàçóº 
ðóêîþ íà ð³äêîë³ññÿ.

— Îñü äå âîíè, — òàê ñàìî 
òèõî êàæå Îëåêñàíäð. — Â³òåð 
äìå íà íàñ, çíà÷èòü âîíè íàñ 
íå ÷óþòü.

Ìè çàâìèðàºìî, àëå íàñ âæå 
ïîáà÷èëè. Â îäíó ìèòü ç³ ñí³ãó 
ïîâñòàº ÷îðíà õìàðà ³ âåëè÷åçíå 
ñòàäî çóáð³â ïî÷èíàº á³ãòè â çâî-
ðîòíîìó â³ä íàñ íàïðÿìêó. Îëåê-

ОДИН ДЕНЬ З ЛЮДЬМИ, ЯКІ 
ОХОРОНЯЮТЬ РІДКІСНИХ ТВАРИН 
На природі  Побачити рідкісних 
зубрів в природних умовах можна лише 
у Хмільницькому держлісгоспі. З самого 
рання рушаємо туди. Ми ще не знаємо, 
що нам доведеться бігати за цими 
биками засніженими лісами і полями, 
познайомитися з мисливствознавцем, 
який ніколи не полював і співчувати 
маленькому зубрику, який втратив маму 

ñàíäð øâèäêî âèðàõîâóº ì³ñöå, 
äå òâàðèíè îïèíÿòüñÿ çà ê³ëüêà 
õâèëèí, à ïîò³ì ìîâîþ æåñò³â, 
ÿê â ê³íî ïðî ñïåöíàç, íàêàçóº 
ñë³äóâàòè çà íèì.

Ìè ïðîáèðàºìîñÿ ÷åðåç õàù³, 
ïåðåñòðèáóºìî íåâåëèê³ ÿìè, 
õîëîäíèé â³òåð â îáëè÷÷ÿ ëèøå 
óñêëàäíþº ðóõ, àëå ºãåð ³ íå äó-
ìàº çóïèíÿòèñÿ. Êîëè âæå ëåãåí³ 
ïî÷èíàþòü áîë³òè â³ä çèìîâîãî 
ïîâ³òðÿ, ìè íàðåøò³ ñòàºìî.

Õîâàºìîñÿ çà äåðåâàìè. Ïîïå-
ðåäó ïðîñòÿãàþòüñÿ øèðî÷åçí³ 
ïîëÿ, çàìåòåí³ ñí³ãîì. Çà ñòî ÷è 
ñòî ï’ÿòäåñÿò ìåòð³â â³ä íàñ çó-
ïèíèëîñÿ áàãàòî÷èñåëüíå ñòàëî.

— Õî÷åòå ïîáà÷èòè çóáðèê³â 
áëèæ÷å? — çàïèòóº ºãåð.

— À ìîæíà? — ïåðåïèòóþ.
— Çâ³ñíî, ÿêùî âäàñòüñÿ íà-

çäîãíàòè, — ñì³ºòüñÿ.
Çà ìèòü ÿ âæå á³æó çîðàíèì 

ïîëåì, ïåðåñë³äóþ÷è òâàðèí, 
êîæíà ç ÿêèõ âàæèòü áëèçüêî 
òîííè. Â ãîëîâ³ òðèìàþ ñëîâà 
Âîëîäèìèðà ïðî òå, ùî íà éîãî 
ïàì’ÿò³ íå áóëî âèïàäêó, êîëè 
çóáðè íàïàäàëè íà ëþäåé, íàâ³òü 
çàäëÿ ñàìîçàõèñòó, öå çàñïîêîþº.

Çà ê³ëüêà äåñÿòê³â ìåòð³â áèêè 
ìåíå ïîì³÷àþòü ³ ñòàäî çíîâó 

øâèäêî â³ääàëÿºòüñÿ. ß ïðîäî-
âæóþ á³ãòè, àáè áîäàé òð³øêè íà-
áëèçèòèñÿ ³ çðîáèòè âäàëèé êàäð.

Çà äâàäöÿòü õâèëèí ÿ ïåðåìî-
æåíèì ïîâåðòàþñÿ äî Îëåêñàí-
äðà òà Âîëîäèìèðà, ÿê³ çàëèøè-
ëèñÿ íà óçë³ññ³.

— Íó ùî?
— Âòåêëè.
— ² ùî, íåìàº êàäð³â?
— ª, àëå íå âäàë³.
— Øêîäà, — ãîâîðèòü Âîëîäè-

ìèð ³ óñì³õàþ÷èñü âêàçóº íà ºãå-
ðÿ. — Íó, ïîêè ìîæåø ²âàíîâè÷à 
á³ëÿ ñ³íà ñôîòîãðàôóâàòè.

ВОВКИ ДЕРУТЬ ІНШИХ 
ЗАРАДИ ВТІХИ 

Çà äåíü çóáðè ìîæóòü ïðîõî-
äèòè áëèçüêî äåñÿòè ê³ëîìåòð³â, 
òîìó áàæàííÿ ïåðåñë³äóâàòè ¿õ 
íå âèíèêëî â æîäíîãî ç íàñ. 
Ìîæëèâî, êàæóòü ìèñëèâñòâîç-
íàâö³, âäàñòüñÿ çóñòð³òè îäè-
íàê³â. Çàçâè÷àé, öå ñòàð³ áèêè, 
ÿêèõ âèãíàëè ç³ ñòàäà. ×àñòî âîíè 
îá’ºäíóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ³ õîäÿòü 
âäâîõ-âòðüîõ, ùîá âèæèòè.

— Âîâê³â áîÿòüñÿ? 
— Òà í³, âîâê³â ó íàñ íåìàº. 

À ÿê ç’ÿâëÿþòüñÿ, òî ìè îäðà-
çó ðåàãóºìî. Ó íàø³ îáîâ’ÿçêè 

âõîäèòü çíèùåííÿ õèæèõ ³ øê³ä-
ëèâèõ òâàðèí: áðîäÿ÷èõ ñîáàê ³ 
êîò³â, ëèñèöü, ñîðîê ³ âîðîí, 
à òàêîæ âîâê³â, — ïîÿñíþº Âî-
ëîäèìèð. — Êàæóòü, ùî âîâêè 
áëàãîðîäí³ òâàðèíè, à í³÷îãî ïî-
ä³áíîãî. Ìîæå äåñü íà ï³âíî÷³ ³ 
âîäÿòüñÿ ÷èñòîïîðîäí³, à ó íàñ 
ëèøå âîâêîñîáàêè. Òàê³ äåðóòü 
³íøèõ çàðàäè âò³õè. Çàäóøàòü 
êîçóëþ, ç’¿äÿòü ïå÷³òêó òà ñåðöå 
³ ïîëþþòü íà ³íøèõ. 

— Ìîæå òóò ðèñü ÷è ë³ñîâèé 
ê³ò âîäÿòüñÿ? Âîíè æ íå øê³äíè-
êè, ïðàâäà? — ïðîäîâæóþ.

— Òðàïëÿþòüñÿ ë³ñîâ³ êîòè, àëå 
¿õ ìè íå ÷³ïàºìî, áî, ÿê ³ çóáðè, 
öÿ òâàðèíà ÷åðâîíîêíèæíà, — ãî-
âîðèòü Îëåêñàíäð. — Ðèñü ó íàñ 
íå âîäèòüñÿ, áî ë³ñ³â òàêèõ íåìàº.

Âæå ó ìàøèí³ ºãåð ïðèãàäóº, ÿê 
îäíîãî ðàçó áðàêîíüºðè çàáèëè 
ñàìêó çóáðà. Ë³ñíè÷³ îôîðìèëè 
âñå çà ïðîòîêîëîì. Êîëè íàñòóï-
íîãî äíÿ â³í ïðèéøîâ íà ì³ñöå 
çàãèáåë³, òî âèÿâèâ òàì ê³ëüêà-
äåííå çóáðåíÿ.

— Á³äíå õîäèëî íàâêîëî ì³ñöÿ, 
äå âáèëè ìàìó ³ íå çíàëî, ùî 
éîìó ðîáèòè. ß ïîæàë³â éîãî. 
Ïîäóìàâ, êîðîâà º, ìîëî÷êî áóäå, 
òî é ïîñàäèâ â ìàøèíó, — ðîçïî-
â³äàº ºãåð Îëåêñàíäð Ñèâà÷åíêî.

Íåâäîâç³ ñõîæèì ÷èíîì â äîì³ 
Îëåêñàíäðà ç’ÿâèëàñÿ ³ ìàëåíüêà 
êîçóëÿ, ÿêó íàçâàëè Òàðàñèêîì. 
À çóáðèê îòðèìàâ ³ì’ÿ Ïîòàï÷èê. 
Îáîõ òâàðèí âèãîäîâóâàëè ç ñî-
ñîê. Ïîòàï÷èê áóâ âæå áè÷êîì, 
êîëè îäíèì ³ç ðàíê³â Îëåêñàíäð 
âèÿâèâ éîãî ìåðòâèì.

— Ðîçòèí ïîêàçàâ, ùî â³í ïî-
ìåð â³ä çàïàëåííÿ ëåãåíü. Ó ìåíå 
òàêèé òðàóð ïî íüîìó áóâ, — ãî-
âîðèòü Îëåêñàíäð. — Çâ³ñíî, 

ÿ ïðî öå ïîâ³äîìèâ â åêîëîã³÷íó 
³íñïåêö³þ. Âîíè ïðè¿õàëè, êà-
æóòü, ²âàíîâè÷, öå çàë³ò. Ï³ñëÿ 
öèõ ñë³â âîíè ó ìåíå ç ïîäâ³ð'ÿ 
êóëåþ ïîâèë³òàëè. Íàñòóïíîãî 
ðàçó, êàæó, â³ääàì âàì, ñàì³ âè-
õîäæóâàòè áóäåòå. Ç Òàðàñèêîì 
âñå áóëî â ïîðÿäêó, ìè éîãî ïî-
ò³ì äî çâ³ðèíöþ â³ääàëè.

Âîëîäèìèð âåçå ìåíå íàçàä 
äî Õì³ëüíèêà. Äîðîãîþ ðîçïî-
â³äàº ïðî ñâîþ ðîáîòó ìèñëèâ-
ñòâîçíàâöåì. Â éîãî îáîâ’ÿçêàõ 
âåñòè îáë³êè òâàðèí, ñêëàäàòè 
ïðîòîêîëè ïðî ïîðóøåííÿ, à òà-
êîæ âèäàâàòè äîçâîëè íà ïîëþ-
âàííÿ. Ïèòàþ, íà êîãî íàéá³ëüøå 
ïîëþáëÿº ïîëþâàòè?

— ß ìèñëèâñòâîçíàâåöü, àëå 
íå ìèñëèâåöü. Âçàãàë³ íå ïîëþþ. 
Ìàáóòü, ÿ òàêèé îäèí â Óêðà-
¿í³, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð. — 
Ó ìåíå º êàðàá³í ³ ðóøíèöÿ, 
àëå ïîòð³áí³ âîíè ìåí³ ëèøå äëÿ 
ðåéä³â òà â³äñòð³ëó øê³äëèâèõ ³ 
õèæèõ òâàðèí. ²íøèõ ìåí³ øêîäà.

Ìèñëèâñòâîçíàâåöü ïîñò³éíî 
âêàçóº íà äîðîæí³ çíàêè, ùî 
ïîïåðåäæàþòü ïðî çóáð³â, àáî 
ãîâîðèòü, äå ìîæíà ïîáà÷èòè 
ñë³äè áèê³â-îäèíàê³â, àáî âêà-
çóº íà âîäîéìè, ÿê³ ïåðåñèõàþòü, 
ãîâîðèòü, ÿê ëþáèòü ë³ñ.

— Íå ïàì’ÿòàþ, õòî ñêàçàâ, ùî 
ë³ñ — öå õðàì äóø³, àëå ÿ ç öèì 
ïîâí³ñòþ çãîäåí, — çóïèíèâøèñü 
íà îêîëèöÿõ Õì³ëüíèêà, ãîâîðèòü 
Âîëîäèìèð. — Âè êîëè áóäåòå 
ïèñàòè ñâîþ ñòàòòþ, òî âêàæ³òü, 
áóäü ëàñêà, ùî íàì äóæå ïîòð³áåí 
òþêîïðåñ ³ åêñêàâàòîð äëÿ ñòâî-
ðåííÿ øòó÷íèõ âîäîéì. Ìîæå 
õòîñü ïðè âëàä³ ïðî÷èòàº öå ³ 
äîïîìîæå. Áî òâàðèíàì ñêîðî 
íå áóäå ÷îãî ïèòè.

Чотирьох самиць і двох сам-
ців привезли до цих угідь 
в 1979 році з мисливського 
господарства «Цуманське», що 
на Волині. Тоді там налічувалося 
270 голів зубрів, а в цих угід-
дях — нуль.
На сьогодні все навпаки: там 
не залишилося жодного зубра, 
а вінницька популяція має 105–
110  тварин.
— Мабуть, у «Цуманському» 
добре налагоджено браконьєр-
ство, інакше не знаю, як поясни-
ти зникнення зубрів, — припускає 
Олександр. — На моєму віку та-
кож траплялося чимало чорних 
мисливців. І менти у нас тут стрі-
ляли зубрів, і багатії влаштову-
вали сафарі. У скількох рейдах 

я був, скількох браконьєрів пере-
ловив, а скільки зброї вилучив і 
здав, не перелічити.
Браконьєри ніколи не давали 
спокійно жити працівникам лісо-
вих господарств. Особливо тих, 
де є чим поживитися. Крім зу-
брів у вінницьких лісових угіддях 
є олені плямисті, козулі, дикі ка-
бани, зайці, іноді сюди заходять 
і лосі. Аби вберегти тварин, що-
ночі угіддя патрулюють озброєні 
єгері і мисливствознавці.
— Браконьєри зараз дуже добре 
озброюються. У них є прилади 
нічного бачення, дорогі рушни-
ці і тепловізори. Вони приїздять 
на «джипах». Що є у нас? Пере-
дусім досвід, — розповідає мис-
ливствознавець Володимир Ткач. 

Браконьєри не дають спокійно жити

«Íàì äóæå ïîòð³áåí 
òþêîïðåñ ³ åêñêàâàòîð 
äëÿ ñòâîðåííÿ 
øòó÷íèõ âîäîéì. 
Ìîæå õòîñü ïðî÷èòàº 
öå ³ äîïîìîæå» 

Більшу половину свого життя Олександр Сиваченко працює 
в лісі. За цей час і браконьєрів ловив, і диких тварин рятував
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Âïðîäîâæ äâîõ îñòàíí³õ 
òèæí³â ñ³÷íÿ ó Â³ííèö³ çàðåº-
ñòðóâàëè áëèçüêî 1080 õâîðèõ 
íà COVID-19, à çà îñòàíí³ äâà 
òèæí³ ëþòîãî — 3031 âèïàäîê.

ßê ðîçïîâ³ëà äèðåêòîðêà îá-
ëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ³íôåêö³éíî¿ ë³êàð-
í³ Ëþäìèëà Áðîâ³íñüêà, çá³ëüøè-
ëàñÿ ê³ëüê³ñòü çàõâîð³ëèõ, à òàêîæ 
ïåðåá³ã õâîðîáè — ÷àñò³øàþòü 
ïíåâìîí³¿. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ðàí³øå 
ä³òè õâîð³ëè íà ÑOVID-19 ð³äøå, 
à çàðàç íà ð³âí³ ç äîðîñëèìè.

— Ó ìåäçàêëàä³ º âñ³ ïðåïà-
ðàòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ë³êóâàííÿ 
êîðîíàâ³ðóñó, à òàêîæ çàñîáè ³í-

äèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó òà äåç³íô³-
êóþ÷³ çàñîáè ÿê äëÿ ïðàö³âíèê³â 
ë³êàðí³, òàê ³ äëÿ ïàö³ºíò³â, ÿê³ 
òàì ïåðåáóâàþòü.

ßêùî â äèòèíè º îçíàêè õâîðî-
áè òà ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ, áàòü-
êè ïîâèíí³ âèêëèêàòè øâèäêó ³ 
ïðè¿çäèòè â ë³êàðíþ íà ãîñï³òà-
ë³çàö³þ, êàæå Ëþäìèëà Áîðâ³í-
ñüêà. Îäíàê, ÿêùî â áàòüê³â º 
ìàøèíà ³ ñòàí äèòèíè âàæêèé, 
âîíè ìîæóòü ïðè¿õàòè ñàìîñò³éíî 
³ îòðèìàòè â ë³êàðí³ äîïîìîãó.

— Ìè í³êîìó íå â³äìîâëÿºìî. 
Ðàçîì ç ä³òüìè â ë³êàðí³ ìîæå 
çàëèøèòèñÿ õòîñü ç áàòüê³â. Ç ñî-
áîþ ïîòð³áíî ìàòè ðå÷³ ïåðøî¿ 
íåîáõ³äíîñò³ — îäÿã òà çàñîáè 

COVID-19 НАСТУПАЄ. 
ЩО БРАТИ З СОБОЮ В ЛІКАРНЮ?
Пандемія  Рік тому в Україні 
зафіксували перший випадок COVID-19. 
Зараз у нас вирує друга хвиля 
коронавірусу. За словами наших медиків, 
на Вінниччині вона триває з початку 
лютого. Навантаження на систему 
охорони здоров’я міста збільшилось удвічі 

ã³ã³ºíè, ïîñò³ëü òà ïîñóä º â ë³-
êàðí³, — ñêàçàëà Ëþäìèëà Áðî-
â³íñüêà. — Â íàñ òàêîæ º õàð÷ó-
âàííÿ, äåççàñîáè â êîæí³é ïàëàò³. 
Ó êîæíîìó áîêñ³ òà íàï³âáîêñ³ º 
âàííà òà òóàëåò, à òàêîæ øàôè òà 
òóìáî÷êè äëÿ îäÿãó. ª ³ ì³êðî-
õâèëüîâêà, â ÿê³é ìîæíà ï³ä³ãð³òè 
¿æó, àëå öå ðîáèòü ìåäïåðñîíàë 
íà ïðîõàííÿ áàòüê³â.

Çàñòóïíèöÿ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ 
Òåòÿíà Êàòèëîâà ðîçïîâ³äàº, 
ùî íàðàç³ â ë³êàðí³ ðîçãîðíó-
òî 210 êîâ³äíèõ ë³æîê. Âðàíö³ 
4 áåðåçíÿ ó çàêëàä³ ïåðåáóâàëî 
176 ïàö³ºíò³â, 84 — ïîçèòèâíèõ, 
à ðåøòà ç ï³äîçðîþ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, 
íàðàç³ âåëè÷åçíå íàâàíòàæåííÿ 
éäå íà ëàáîðàòîðí³ öåíòðè, ÿê³ 
îáñëóãîâóþòü ðàéîííó ë³êàðíþ. 
À ðåàí³ìàö³ÿ çàïîâíåíà, òàì ïî-

ñò³éíî ÷åðãóþòü ë³êàð³ òà ñåðåä-
í³é ìåäè÷íèé ïåðñîíàë.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, â ñåðåäíüîìó 
ë³êóâàííÿ «êîâ³äíîãî» ïàö³ºíòà 
òðèâàº áëèçüêî äâîõ òèæí³â, àëå 
âñå äóæå ³íäèâ³äóàëüíî. ª é òàê³ 
õâîð³, ùî ëåæàòü â ë³êàðí³ ïî-
íàä ì³ñÿöü-ï³âòîðà, ¿õ íàçèâàþòü 
«êîâ³äíèìè ³íâàë³äàìè».

— Âîíè çàëåæí³ â³ä öåíòðàë³-
çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ êèñíþ ³ ìè 
íå ìîæåìî ¿õ íàâ³òü ïåðåâåñòè 
íà êîíöåíòðàòîðè, — êàæå Òåòÿ-
íà Êàòèëîâà. — Îñòàíí³ì ÷àñîì 
çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â, 
ÿêèì òðîõè çà 30 ðîê³â ³ âîíè 
ìàþòü âàæêèé ïåðåá³ã ïíåâìî-
í³é. Àëå íàì âäàºòüñÿ ¿õ ë³êóâàòè. 
À ðåàí³ìàö³éí³ ïàö³ºíòè çäåá³ëü-
øîãî â³êîì â³ä 50 ðîê³â.

Òåòÿíà Êàòèëîâà ðîçïîâ³äàº, 
ùî ðàí³øå çàêëàä îòðèìóâàâ 

«ïàêóíêè ïàö³ºíòà». Òàì áóâ 
îäíîðàçîâèé ïîñóä, ðóøíèêè, 
òåðìîìåòð, ìèëî, çóáíà ù³òêà é 
³íø³ ðå÷³. Îäíàê çàðàç ¿õ â ë³-
êàðí³ íåìàº. Òîìó ïåðøå, íà ùî 
ïîòð³áíî çâåðíóòè óâàãó ïàö³ºí-
òàì — öå íàÿâí³ñòü äîêóìåíò³â 
(ïàñïîðò òà ³äåíòèô³êàö³éíèõ 
êîä), îäÿã, ïîñóä, ïàïåðîâ³ ðóø-
íèêè. Ïîñò³ëüíà á³ëèçíà íå ïî-
òð³áíà, ìåäèêàìåíòàìè â ë³êàðí³ 
òàêîæ çàáåçïå÷óþòü.

— Áàçîâå ë³êóâàííÿ ìè çà-
áåçïå÷óºìî. Áóâàþòü íþàíñè, 
êîëè äîâîäèòüñÿ âèêîðèñòîâó-
âàòè íå ëèøå ðåçåðâè âíóòð³øí³õ 
ëàáîðàòîð³é. ª òàê³ ïàêåòè äîñë³-
äæåíü, ÿê³ ðîáëÿòü â ïðèâàòíèõ 
ëàáîðàòîð³ÿõ. Öå äîðîãîâàðò³ñíå 
îáñòåæåííÿ, àëå âîíî íåîáõ³äíå 
äëÿ ÿê³ñíîãî ë³êóâàííÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº Òåòÿíà Êàòèëîâà

Регіон продовжує лідирувати 
за кількістю захворілих на ко-
ронавірус. Лише за останню 
добу, станом на 9 березня, у Ві-
нницькій області зареєструва-
ли 460 нових випадків. У пре-
сслужбі департаменту охорони 
здоров’я та реабілітації вінниць-
кої ОДА повідомили, що ста-
ном на 9 березня у вінницьких 
лікарнях 1269 важких «ковід-
них» хворих: 1180 — на кисневі, 
84 — на СРАР, 5 — на ШВЛ.
«Одужали 28831 особа, в т. ч. 

1424 дитини та 2354 медпра-
цівники. За останню добу одужа-
ли 61 особа. На даний час хворіє 
12654 особи, з них: 858 дітей та 
609 медпрацівників, — йдеться 
у повідомленні. — У 28 опорних 
лікарнях області, на стаціонарі 
перебуває 1377 пацієнтів з 
підтвердженим COVID-19 та 
781 пацієнт з підозрою на ко-
ронавірус. Загалом на Вінниччи-
ні зареєстрували 736 летальних 
випадків. За минулу добу — вісім 
летальних випадків».

Ситуація з захворюваністю 

АЛГОРИТМ ДІЙ ПАЦІЄНТА З СИМПТОМАМИ ЗАСТУДИ

Що робити, 
якщо є такі 
симптоми?

Я уклав 
декларацію з 

сімейним лікарем 

ТАК

НІ

Зателефонуйте сімейному лікарю, опишіть 
симптоми та повідомте про контакт із 

людьми з діагнозом чи підозрою на COVID-19 
(якщо такий був) 

Залишайтеся вдома, 
дотримуйтеся правил 

самоізоляції та 
виконуйте всі інструкції 

сімейного лікаряТемпература вище 38° і не спадає, 
утруднене дихання, кашель 

Зателефонуйте до екстреної 
медичної допомоги 103 

Сухий кашель, 
підвищена 

температура до 38°

Зателефонуйте до реєстратури найближчого 
медичного закладу (поліклініка, 

амбулаторія) і повідомте про необхідність 
консультації сімейного лікаря 

Виконуйте рекомендації, 
які отримали у реєстратурі. 

У разі неможливості 
зв'язатися з реєстратурою, 
телефонуйте до урядового 

контакт-центр 1545 
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ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Ù î ð ³ ÷ í è é 
ìèñòåöüêèé ôåñ-
òèâàëü-êîíêóðñ 
«Grandfest» öüîãî 

ëþòîãî ïðîõîäèâ äèñòàíö³éíî. 
Ñåðåä ³íøèõ â íüîìó âçÿâ ó÷àñòü 
10-ð³÷íèé Àðòåì Ïàçþê, âèõîâà-
íåöü Â³ííèöüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè 
ìèñòåöòâ «Âèøåíüêà». Â³í âèáî-
ðîâ ² ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «Íàðîäí³ 
³íñòðóìåíòè».

— Àðòåì çàéìàºòüñÿ ìóçèêîþ 
âæå ÷åòâåðòèé ð³ê, — ðîçïîâ³-
äàº éîãî ìàòè Àíàñòàñ³ÿ Ïàçþê. 
Ñïî÷àòêó õëîïåöü õîò³â íàâ÷è-
òèñÿ ãðàòè íà ã³òàð³, òà êîëè 
ïðèéøîâ äî øêîëè ìèñòåöòâ, 
éîìó çàïðîïîíóâàëè ñïðîáóâàòè 
àêîðäåîí.

— Àðòåì ïîãîäèâñÿ, áî ëþ-
áèòü ïðîáóâàòè ùîñü íîâå é 
íå áî¿òüñÿ åêñïåðèìåíò³â, — 
êàæå éîãî ìàìà. — Êð³ì òîãî, 
â³í çàéìàºòüñÿ ùå íàðîäíèìè 
òàíöÿìè é òàì ó êîëåêòèâ³ ãðàº 
íà ³íøèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåí-
òàõ. Ñïî÷àòêó öå áóëè öèìáàëè, 
ïîò³ì àêîðäåîí ³ ï³àí³êà, òàêîæ 
â³í âèð³øèâ íàâ÷èòèñü ãðàòè 
íà ñêðèïö³… Éîìó äóæå ïîäî-
áàºòüñÿ ìóçèêà é â³í â³äêðèòèé 
äî íîâîãî. À ìè íàìàãàºìîñü 
éîìó ç öèì äîïîìàãàòè.

ДУЖЕ ВАЖЛИВА ПІДТРИМКА 
БАТЬКІВ 

Àíàñòàñ³ÿ Ïàçþê ðîçïîâ³äàº, 
ùî çà ÷àñ êàðàíòèíó äóæå áàãàòî 
÷àñó ïðîâåëà ðàçîì ³ç ñèíîì.

— ß ôàêòè÷íî âæå âèâ÷èëà âñ³ 
íîòè, — ñì³ºòüñÿ âîíà. — Êîëè 
â÷èòåëüêà äàâàëà çàâäàííÿ, 
òî ÿ íàìàãàëàñü áóòè ïðèñóò-
íüîþ, àáè çðîçóì³òè, ùî ñàìå 
â³í ìàº âèêîíàòè òà ÿê. Çíàþ÷è, 
ÿê³ ïîìèëêè äîïóñêàº ì³é ñèí, 
ÿ ìîæó äîïîìàãàòè éîìó ç äî-
ìàøí³ìè ðåïåòèö³ÿìè é ï³äãî-
òîâêîþ äî êîíêóðñ³â.

Ñàì Àðòåì òàêîæ äóæå â³äïîâ³-
äàëüíî ñòàâèòüñÿ äî òðåíóâàíü ³ 
ðîçóì³º, ùî áåç ñòàðàíü íå âàðòî 
ñïîä³âàòèñÿ ãàðíîãî ðåçóëüòàòó.

— Â³í ñêàçàâ ìåí³ ÿêîñü, ùî 
ìóçèêà é òàíö³ éîìó ñïðàâä³ 
äî äóø³. Â³í ñâ³äîìî ðîçóì³º, 
÷èì õî÷å çàéìàòèñÿ ³ ùî äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî, — êàæå íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Òà é ç âè-
êëàäà÷êîþ íàì ïîùàñòèëî. Íà-
â³òü ï³ä ÷àñ äèñòàíö³éíèõ óðîê³â 
âîíà âêàçóâàëà íà ïîìèëêè é 
äàâàëà âàæëèâ³ ðåêîìåíäàö³¿.

Âîíà äîäàº, ùî ä³òÿì, ÿê³ çà-
éìàþòüñÿ âçàãàë³ áåç áóäü-ÿêî¿ 
äîïîìîãè, çíà÷íî âàæ÷å îñâî¿òè 
ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò.

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî áàòüêè 
ìàþòü íàïðàâëÿòè é ï³äòðèìóâà-
òè ñâî¿õ ä³òåé, — êàæå Àíàñòàñ³ÿ 

АРТЕМ ДОВОДИТЬ, ЩО АКОРДЕОН 
МОЖЕ ЗВУЧАТИ ПО-СУЧАСНОМУ 
Успіх  Вінничанин Артем Пазюк 
кілька років грає на акордеоні 
й нещодавно посів І місце 
на Міжнародному мистецькому 
фестивалі у номінації «Народні 
інструменти». Ми поспілкувалися з 
мамою Артема та його викладачкою 
про незвичний музичний інструмент 
та труднощі онлайн-репетицій 

ä³òè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íàâ÷à-
òèñü, âèñòóïàòè é îòðèìóâàòè 
ïåðåìîãè íà ð³çíèõ êîíêóðñàõ. 
Íàøà ìèñòåöüêà øêîëà äóæå 
êðåàòèâíà. Íàïðèêëàä, ÿê íà-
ðîäíèêè ìè, áóâàº, ñï³âïðàöþº-
ìî ç òåàòðàëàìè é òàíö³âíèêàìè 
òà ãîòóºìî ñï³ëüí³ íîìåðè äëÿ 
äåÿêèõ çàõîä³â.

Òåòÿíà Íå÷ìîíÿ äîäàº, ùî ùå 
îäí³ºþ ïðè÷èíîþ íåâåëèêî¿ ïî-
ïóëÿðíîñò³ àêîðäåîíó ìîæå áóòè 
éîãî âàðò³ñòü. Öåé ìóçè÷íèé ³í-
ñòðóìåíò äîñèòü äîðîãèé ³ íå ç³ 
âñ³õ êðà¿í-âèðîáíèê³â ìîæíà 
éîãî çàìîâèòè.

ГОРДІСТЬ ЗА УЧНІВ 
Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Íå÷ìîí³, 

âîíà ðàä³º âñ³ì äîñÿãíåííÿì 
ñâî¿õ ìàëåíüêèõ ìóçèêàíò³â, 
êàæå, ùî ïèøàºòüñÿ êîæíîþ 
¿õíüîþ ïåðåìîãîþ.

— Äóìàþ, âçàãàë³ íåìàº òà-
êèõ â÷èòåë³â, ÿêèì áàéäóæå 
äî äîñÿãíåíü ó÷í³â, — êàæå 
âîíà. — Òàê, ï³ä ÷àñ ðåïåòèö³é 

äîâîäèòüñÿ áóòè äåñü ñóâîðèìè, 
àëå öå âàæëèâî äëÿ ðåçóëüòàòó. 
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êîíêóðñó, 
ÿ íàâ³òü çàïèòóâàëà â Àðòåìà, 
÷è íå îáðàæàºòüñÿ â³í íà ìåíå 
é ìî¿ çàóâàæåííÿ. Ñêàçàâ «í³», 
áî âñå ðîçóì³º. Âçàãàë³, ìóçèêà 
â÷èòü áàãàòî ùî ðîçóì³òè. Âîíà 
äóæå êîðèñíà é âèõîâóº â ä³òÿõ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, äèñöèïë³íó òà 
ñóìë³íí³ñòü.

Òåòÿíà Íå÷ìîíÿ äîäàº, ùî 
ìóçèêà ðîçâèâàº ìèñëåííÿ, òîìó 
÷àñòî ìóçèêàíòè ñòàþòü õîðî-
øèìè ìàòåìàòèêàìè. À ùå öå 
ðîçâèâàº õîðîø³ ëþäñüê³ ÿêîñò³.

— Ìóçèêà âïëèâàº íà íàøó 
äóõîâí³ñòü,  — ïåðåêîíàíà 
âîíà. — ß âàì òàê ñêàæó, ëþ-
äèíà, ÿêà çàéìàºòüñÿ ìóçèêîþ, 
í³êîëè íå áóäå îáðàæàòè òâàðèí. 
Ó ìåíå, äî ðå÷³, â óñ³õ ó÷í³â º 
äîìàøí³ óëþáëåíö³. Â Àðòåìà 
òåæ º òàêèé â³ðíèé äðóã. Êîëè 
õëîï÷èê ãðàº, òî â³í çàâæäè 
ïîðó÷, óâàæíî ñëóõàº é êîíòð-
îëþº, ÷è âñå ïðàâèëüíî ç³ãðàíî.

— Зараз нам справді важко, бо 
навчання музики онлайн — спра-
ва дуже складна, — каже викла-
дачка. — Дистанційне навчання 
просто вбиває мистецтво. І якщо 
зі старшими дітьми ще можна 
якось працювати, то з малень-
кими — це майже нереальне 
завдання.
Вона пояснює, що для дітей, які 
тільки знайомляться з інструмен-
том, особливо важливим є кон-
такт з вчителем.
— Я ж маю прослідкувати, щоб 
кожен пальчик був на своєму 
місці, щоб правильно працюва-
ли кисті, щоб було потрібне по-
ложення рук, — пояснює вона. — 

Коли учні виконують твір, то че-
рез екран я чую лише один звук, 
а насправді ж там мають бути різ-
ні тональності й різна гучність. Та-
кож дистанційно не можна якісно 
відпрацювати стилістику…
Тетяна Нечмоня наголошує, що 
музиканту необхідна практика.
— Ми маємо грати з дітьми ра-
зом, щоб вони вчилися, щоб 
розуміли, де помиляються і що 
саме потрібно виправити, — каже 
викладачка. — Досягти хороших 
результатів онлайн важче в рази 
три, ніж під час уроків у класі. 
Та виходу в нас немає, працює-
мо онлайн, бо головне, щоб всі 
були здорові!

Онлайн навчання вбиває мистецтво 

Артем Пазюк бере участь у різних конкурсах і зізнається, 
що музика йому справді до душі. На акордеоні хлопчик 
грає вже четвертий рік 

Ïàçþê. — Â Àðòåìà, äî ïðèêëàäó, 
áóâàº íå âñå âèõîäèòü ç ïåðøîãî 
ðàçó. Â³í ÷åðåç öå çàñìó÷óºòüñÿ ³ 
ìîæå â³äêëàñòè àêîðäåîí â ñòî-
ðîíó. Òîä³ ÿ ïðîïîíóþ éîìó 
çðîáèòè ïåðåðâó, äîáðå â³äïî-
÷èòè é çãîäîì ñïðîáóâàòè ùå 
ðàç. Äóæå âàæëèâî ï³äòðèìóâàòè 
ä³òåé, êîëè â íèõ ùîñü íå âè-
õîäèòü, ³ íàâ÷èòè íå çäàâàòèñÿ 
ï³ñëÿ ïåðøèõ òðóäíîù³â. À ùå 
ÿ ïîðàäèëà á áàòüêàì ïîâàæàòè 
âèá³ð ñâîº¿ äèòèíè — öå íàé-
ãîëîâí³øå.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
Âèêëàäà÷êà Àðòåìà Òåòÿíà 

Íå÷ìîíÿ ðîçïîâ³ëà, ùî ï³ä ÷àñ 
çàíÿòü âîíè ãðàþòü àáñîëþòíî 
ð³çíó ìóçèêó: ñòàðîâèííó, êëà-
ñè÷íó, äæàçîâó, ìóçèêó â íàðîä-
í³é îáðîáö³ é ñó÷àñíó åñòðàäíó.

— Àêîðäåîí — öå äóæå óí³-
âåðñàëüíèé ³íñòðóìåíò. Öå 
ìàëåíüêèé îðêåñòð â ðóêàõ, — 
ãîâîðèòü âîíà. — Òà, íà æàëü, 
ó íàñ â³í íå äóæå ïîïóëÿðíèé. 
Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ªâðîïè, äå 
ï³äòðèìóþòü íàðîäíå ìèñòåöòâî 
é ðîçóì³þòü éîãî âàæëèâ³ñòü, 
àêîðäåîí ö³íóºòüñÿ çíà÷íî á³ëü-
øå, í³æ â Óêðà¿í³.

Âîíà ç³çíàºòüñÿ, ùî ÷àñòî ä³òè 
íàâ³òü íå çíàþòü, ÿêèé âèãëÿä 
ìàº öåé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò.

— Ó íàñ á³ëüø ïîïóëÿðí³ ã³-
òàðè, ñèíòåçàòîðè é ôîðòåï³àíî, 
¿õ ÷àñò³øå çãàäóþòü ³ ïîêàçóþòü 
ïî òåëåâ³çîðó, — êàæå Òåòÿíà 
Íå÷ìîíÿ. — Òîìó íå äèâíî, ùî 
äåÿê³ ä³òè íàâ³òü íå çíàþòü, ùî 
òàêå àêîðäåîí. Ðàí³øå, ùå äî êî-
ðîíàâ³ðóñó, ìè ¿çäèëè ó ð³çí³ 
øêîëè, âëàøòîâóâàëè êîíöåðòè 
òà çíàéîìèëè ä³òåé ç íàðîäíèìè 
³íñòðóìåíòàìè. Êð³ì áàíäóðè ¿ì 
ôàêòè÷íî í³÷îãî íå áóëî çíà-
éîìå. Àêîðäåîí âîíè ÷àñòî íà-
çèâàëè çâè÷àéíîþ ãàðìîøêîþ…

Íà ¿¿ äóìêó, áàãàòî ëþäåé ââà-
æàþòü àêîðäåîí òà é ³íø³ íà-
ðîäí³ ³íñòðóìåíòè ïåðåæèòêàìè 
ìèíóëîãî. Ïðîòå âîíè ìîæóòü 
áóòè ñïðàâä³ ñó÷àñíèìè é ö³-
êàâèìè äëÿ òåïåð³øíüîãî ïî-
êîë³ííÿ.

— Äîáðå, ùî íàñ ï³äòðèìóº 
íàøà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äèðåêòîðêà 
øêîëè Òåòÿíà Çà¿÷êî, âèêëàäà÷-
êà-ìåòîäèñòêà âèùî¿ êàòåãîð³¿ 
êëàñó áàÿíà òà àêîðäåîíà, ðîçó-
ì³º ïðîáëåìó ÿê í³õòî, — êàæå 
âèêëàäà÷êà. — Àäì³í³ñòðàö³ÿ 
çàâæäè ðàä³º, êîëè â³ííèöüê³ 

— Àêîðäåîí — 
äóæå óí³âåðñàëüíèé 
³íñòðóìåíò. Öå 
ìàëåíüêèé îðêåñòð 
â ðóêàõ, — ãîâîðèòü 
Òåòÿíà Íå÷ìîíÿ
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Ñüîãîäí³ ëþäñòâî çàõîïèëîñÿ 
çäîðîâèì ñïîñîáîì æèòòÿ: âñ³ 
á³ãàþòü, ïðàâèëüíî õàð÷óþòüñÿ, 
îáèðàþòü íàòóðàëüíå é îðãà-
í³÷íå, ñëóõàþòü ëåêö³¿ ç ãåíåòèêè 
é anti-age. Ëþäè çàö³êàâëåí³ òèì, 
ùîá â³äòåðì³íóâàòè ñòàð³ííÿ.

Ôåéñá³ëä³íã ó öþ êîíöåï-
ö³þ âïèñóºòüñÿ ïðåêðàñíî. Â³í 
íå çì³íþº çîâí³øíîñò³, íå áëîêóº 
ì³ì³êè, ïðîñòî òîí³çóº ì’ÿçè ³ 
ãàðìîí³çóº ðèñè îáëè÷÷ÿ, — ãî-
âîðÿòü ôàõ³âö³.

Ã³ìíàñòèêà äëÿ îáëè÷÷ÿ 
ç’ÿâèëàñÿ íå â÷îðà, ìîäà íà íå¿ 
âèíèêàº õâèëÿìè. Âñå ïî÷àëîñÿ 
â ïåðø³é ïîëîâèí³ XX ñò., êîëè 
ïëàñòè÷íèé õ³ðóðã ïðèäóìàâ äëÿ 
ñâîº¿ ïîäðóãè áàëåðèíè êîìï-
ëåêñ âïðàâ, ÿêèé áè äîïîì³ã ¿é 
çàëèøàòèñÿ êðàñèâîþ ùå äîâãî.

Íàñòóïíà õâèëÿ ñëàâè ôåé-
ñá³ëäèíãó íàñòàëà ó 80-õ. Òåïåð 
ô³òíåñ äëÿ îáëè÷÷ÿ çíîâó â ìîä³.

ПРО ДІЄВІСТЬ ФЕЙСБІЛДІНГУ 
Â³ííè÷àíêà Â³êòîð³ÿ Êîçàê — 

äèïëîìîâàíèé ìàéñòåð ç ôåé-
ñá³ëä³íãó. Ä³â÷èíà ïðàöþâàëà 
âèêëàäà÷åì ³íîçåìíèõ ìîâ. Îð-
òîäîíò Â³êòîð³¿ ïîñòàâèâ ä³àãíîç 
«ã³ïåðòîíóñ ì'ÿç³â îáëè÷÷ÿ»: ÷å-
ðåç íåðâîâå íàïðóæåííÿ çì³íèâñÿ 
ïðèêóñ.

— Ïî÷àëà øóêàòè â ³íòåðíåò³ 
òåõí³êè, ÿê³ á ìîãëè âèïðàâèòè 
ìîþ íåçíà÷íó âàäó, — ðîçïîâ³äàº 
Â³êòîð³ÿ Êîçàê. — Ä³çíàëàñÿ, ùî 
º òàê çâàíèé ô³òíåñ äëÿ îáëè÷÷ÿ, 
ÿêèé áåç îïåðàö³é ³ óêîë³â äî-
ïîìàãàº ïðèâåñòè ó òîíóñ ì'ÿçè.

Ôåéñá³ëä³íãîì äàâíî ³ äîñèòü 
óñï³øíî çàéìàþòüñÿ Äæåíí³ôåð 
Åí³ñòîí òà Äæåí³ôåð Ëîïåñ. ² 
Â³êòîð³ÿ çàõîïèëàñü îñâîºííÿì 
ö³º¿ òåõí³êè. Ñïî÷àòêó ÿê êë³ºíò, 
à çãîäîì ÿê ïðîôåñ³îíàë.

— Íàáëèæàâñÿ ì³é äåíü íà-
ðîäæåííÿ, 30-ð³÷íèé þâ³ëåé, ³ 
ÿ â ÷îëîâ³êà ïîïðîñèëà ïîäàðó-
âàòè ìåí³ íàâ÷àííÿ ç ôåéñá³ëä³í-
ãó â øêîë³ Æåí³ Áàãëèê. Ï³ñëÿ 
òðåí³íã³â, ïðàêòèê ³ çàðÿäêè äëÿ 
îáëè÷÷ÿ â ìåíå íå ëèøå êîíòóð 
îáëè÷÷ÿ ñòàâ ÷³òê³øèì, à é ï³ä-
òÿãíóëèñü âèëèö³, ðîçñëàáèëèñü 
ì’ÿçè ³ çìåíøèëèñÿ ãîëîâí³ áîë³. 
Çðîçóì³ëà, ùî âïðàâè ïðèíåñëè 
ñâî¿ ïëîäè, êîëè çíàéîì³ ïî÷àëè 
ðîáèòè êîìïë³ìåíòè, — ðîçïî-
â³äàº Â³êòîð³ÿ. — Òåïåð ÿ ðîáëþ 
â³ííè÷àíîê êðàñóíÿìè. Ðàçþ÷³ 
çì³íè íà îáëè÷÷³ ìîæíà ñïîñòåð³-
ãàòè íà æ³íêàõ, êîìó çà 40. Òîìó 
ùî ä³ºâ³ñòü ô³òíåñó äëÿ îáëè÷÷ÿ 
ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ë³ìôîäðåíàæ-
íèì ìàñàæåì: øê³ðà ñòàº ïðóæ-
í³øîþ, êîë³ð ðîáèòüñÿ ñâ³æ³øèì.

Ïèòàºìî ñï³âðîçìîâíèöþ, 
ñê³ëüêè êîøòóº ¿¿ íàâ÷àííÿ? 
Ø³ñòü çàíÿòü â ìàëåíüê³é ãðóï³, 
â³äïîâ³äàº òðåíåðêà, îá³éäóòüñÿ 
ó 1200 ãðèâåíü, à 480 ãðèâåíü äî-
âåäåòüñÿ çàïëàòèòè çà 10 çàíÿòü 
îíëàéí-ìàðàôîíó.

— Êîæíîìó ï³äáèðàþòü ñâ³é 
êîìïëåêñ âïðàâ, — êàæå òðåíåð 
ç ôåéñá³ëä³íãó. — Ïåðø³ äâà ì³-
ñÿö³ ðåêîìåíäóºìî òðåíóâàòèñÿ 
ùîäíÿ. Ùî äâà ì³ñÿö³ ìè ïîð³â-
íþºìî ôîòî «äî» ³ «ï³ñëÿ», àíàë³-
çóºìî, ùî ï³äòÿãëîñÿ, à íàä ÷èì 
ùå òðåáà ïðàöþâàòè. Êîëè ðå-
çóëüòàò äîñÿãíóòèé, ïåðåõîäèìî 

ФЕЙСБІЛДІНГ ЧИ БОТОКС? ФІТНЕС 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ЗНОВУ В МОДІ
«Зарядка» для обличчя  Вчені 
періодично проводять дослідження, 
які засвідчують користь фейсбілдінгу. 
Як гімнастика для обличчя допомагає 
поліпшити зовнішність без уколів краси 
та пластичної хірургії, з’ясовуємо з 
вінницьким фахівцем Вікторією Козак 

íà òðåíóâàííÿ äëÿ ï³äòðèìóâàí-
íÿ ÷åðåç äåíü, òðè÷³ íà òèæäåíü. 
Çîíè, ÿê³ õî÷åòüñÿ ï³äòÿãóâàòè, 
³ äàë³ òðåíóºìî ùîäíÿ. ² îñü òàê 
ïîñòóïîâî âèõîäèìî íà ïëàâ-
íèé ðåæèì, 2–3 òðåíóâàííÿ 
íà òèæäåíü ïî 20–30 õâèëèí 
çàêð³ïëþþòü ðåçóëüòàò. Ïîáà-
÷èòå, ÿê âàø³ âèëèö³ íàëèëèñÿ 
ÿê ÿáëó÷êà, ï³äòÿãóºòüñÿ öåíòð 
îáëè÷÷ÿ, ç'ÿâëÿºòüñÿ ÷³òêà ë³í³ÿ 
ï³äáîð³ääÿ.

ПРО СУТЬ ТА ГОЛОВНУ МЕТУ 
МЕТОДУ 

×âåðòü ì’ÿç³â âñüîãî ò³ëà (25%) 
çíàõîäèòüñÿ íà îáëè÷÷³, âîíè 
óòâîðþþòü ñâîºð³äíèé êàðêàñ. 
Êîëè âòðà÷àºòüñÿ òîíóñ, îáëè÷÷ÿ 
ïî÷èíàº îïóñêàòèñÿ. Ñåíñ ôåé-
ñá³ëäèíãó — ðîáîòà ç ì’ÿçàìè 
îáëè÷÷ÿ. ¯õ òðåáà òðåíóâàòè òàê 
ñàìî, ÿê ì’ÿçè ò³ëà, ³ íå äîïóñ-
êàòè, ùîá âîíè âòðà÷àëè òîíóñ, 
ñòàâàëè ìëÿâèìè.

Ç ³íøîãî áîêó, ÷åðåç øê³äëèâ³ 
çàæèìè ì’ÿçè ìîæóòü íàâïàêè 
áóòè ïåðåíàïðóæåí³, â öüîìó 
âèïàäêó ï³äáèðàºòüñÿ êîìïëåêñ 
äëÿ ðîçñëàáëåííÿ ì’ÿç³â òà ïðè-
âåäåííÿ ¿õ â íîðìîòîíóñ.

— Ãîëîâíà ìåòà — çàïîá³ãàí-
íÿ ñòàð³ííþ, — êàæå òðåíåðêà. — 
Ó íàñ íà çàíÿòòÿõ áàãàòî çîâñ³ì 
ùå ìîëîäèõ ëþäåé. Ïðèõîäÿòü ò³, 
õòî ñõèëüíèé äî ïòîçó, äî ïîÿâè 
äðóãîãî ï³äáîð³ääÿ, äî çìîðøîê. 
Ðåçóëüòàòè ôåéñá³ëäèíãó îñîáëè-
âî äîáðå ïîì³òí³, ÿêùî îáëè÷÷ÿ 
âæå «ïîïëèâëî».

Íàáðÿêë³ñòü çìåíøóºòüñÿ âñüî-
ãî çà ê³ëüêà òðåíóâàíü: â³ä ðîáîòè 
ì’ÿç³â àêòèâóºòüñÿ ñòðóì ë³ìôè é 
îáëè÷÷ÿ ñòàº ìåíø íàáðÿêëèì. 
Ôåéñá³ëä³íã äîïîìàãàº îêðåñ-
ëèòè âèëèö³, çàãîñòðèòè êîíòóð 
ï³äáîð³ääÿ, ïðîìàëüîâóâàòè êóò 
íèæíüî¿ ùåëåïè, ÿêèé ÷àñòî 
«ïëèâå» ç â³êîì.

Âïðàâàìè ðåàëüíî ï³äòÿãíóòè 
ùîêè é ï³äíÿòè áðîâè. Ðîçãëàäè-
òè ãîðèçîíòàëüí³ é âåðòèêàëüí³ 
çàëîìè íà ëîá³. Ï³äíÿòè îïóùå-
í³ êóòî÷êè ðîòà. Íàéñêëàäí³øå ç 
öåíòðîì îáëè÷÷ÿ, àäæå òóò áàãàòî 
ì’ÿç³â, ³ ³ç çîíîþ íàâêîëî î÷åé. 
Àëå â ñåðåäíüîìó âæå çà 2,5 ì³-
ñÿöÿ ñòàá³ëüíèõ çàíÿòü ïîì³òí³ 
çì³íè âñ³õ çîí.

ФЕЙСБІЛДІНГ ЧИ БОТОКС?
— Ïî÷íåìî ç òîãî, ùî áîòó-

ëîòîêñèí âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
ë³êóâàííÿ ÄÖÏ, êîëè øêîäè â³ä 

ââåäåííÿ ïðåïàðàòó ìåíøå, í³æ 
â³ä ñàìî¿ õâîðîáè, — ãîâîðèòü 
òðåíåð ç ôåéñá³ëä³íãó. — ² ñàìà 
íàçâà òîêñèí, â ìåíå, íàïðèêëàä, 
âæå âèêëèêàº íàñòîðîãó.

Áîòîêñ äàº òèì÷àñîâèé ðåçóëü-
òàò, à ââîäèòè ÷àñòî éîãî íå ðå-
êîìåíäóºòüñÿ, º ïåâíà äîçâîëåíà 
ê³ëüê³ñòü ðàç³â. Ïëþñ º îêðåì³ çà-
ñòåðåæåííÿ ùîäî ïðîòèïîêàçàíü, 
ïðî ÿê³ ð³äêî ãîâîðÿòü (íàïðè-
êëàä, çáî¿ â ðîáîò³ ùèòîâèäíî¿ 
çàëîçè).

Ó âèïàäêó ç ôåéñá³ëä³íãîì âñå 
íàáàãàòî áåçïå÷í³øå ³ åôåêòèâí³-
øå, äîâãîòðèâàë³øå. Îñê³ëüêè ä³ÿ 
éäå íå ëèøå ç çîâí³, à ç âíóòð³ø-
íüîãî ì'ÿçîâîãî êàðêàñó øê³ðè, 
ÿêèé áóäå òðèìàòè ¿¿ â òîíóñ³ ³ 
àêòèâ³çîâóâàòè ë³ìôîäðåíàæí³ 
ïðîöåñè ³ êðîâîîá³ã. Â òîé ÷àñ ÿê 
áîòîêñ ö³ ïðîöåñè äåùî áëîêóº.

Áàãàòî êë³ºíò³â ç áîòîêñîì ïî-
÷èíàþ÷è çàéìàòèñü ã³ìíàñòèêîþ 
äëÿ îáëè÷÷ÿ, çãîäîì â³äìîâëÿ-
þòüñÿ â³ä áîòîêñó âçàãàë³. Ïëþñ 
ùå é òîìó, ùî óêîëè äîðîãîâàð-
ò³ñí³ ³ ïîòðåáóþòü ïðîôåñ³éíèõ 
ôàõ³âö³â, à çàðÿäêó äëÿ îáëè÷÷ÿ 
ìîæíà çðîáèòè é ñàìîìó, ïîòð³á-

í³ ëèøå çíàííÿ.
Ôåéñá³ëä³íã íå ëèøå êîðèãóº 

îáâèñëîñò³ ³ çìîðøêè îáëè÷÷ÿ, 
àëå é ðèñè: çðîáèòè á³ëüø âè-
ðàçíèìè âèëèö³, ïîçáóòèñü äðó-
ãîãî ï³äáîð³ääÿ ³ îêðåñëèòè ÷³òê³ 
êîíòóðè. Ìîæíà âïëèíóòè òàêîæ 
íà òèï ñòàð³ííÿ.

ЯК ПОЄДНУЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ, 
ФЕЙСБІЛДІНГ І УКОЛИ КРАСИ 

Òðåíóâàòèñÿ ï³ñëÿ ïëàñòèêè 
(îñîáëèâî ï³ñëÿ ë³ïîñàêö³¿ ï³ä-
áîð³ääÿ) ðåêîìåíäîâàíî — ùîá 
äîâøå çáåðåãòè ðåçóëüòàò. Áàãàòî 
êë³ºíò³â òðåíóºòüñÿ ³ ç ô³ëåðà-
ìè, ³ ç áîòîêñîì. Àëå âàæëèâî 
ïàì’ÿòàòè, ùî ³í’ºêö³¿ íåéðî-
òîêñèí³â ðîçñìîêòóþòüñÿ â³ä 
çàíÿòü øâèäøå. Òîæ êîëè ëþ-
äèíà õî÷å çáåðåãòè åôåêò óêîë³â, 
âîíà íå íàâàíòàæóº ì’ÿçè ó çîí³ 
³í’ºêö³é.

Ç ô³ëåðàìè âçàãàë³ íåìàº ïðî-
áëåì. Çàíÿòòÿ ç íèìè ïîòð³áí³, 
áî ô³ëåðè — öå çàéâà âàãà. Âîíè 
ðîáëÿòü îáëè÷÷ÿ âàæêèì, òÿãíóòü 
éîãî âíèç. Çì³öíåííÿì ì’ÿç³â ìè 
ï³äòðèìóºìî îáëè÷÷ÿ é çíèæóºìî 
ðèçèê ïòîçó.

Для того, щоб зняти напруження 
з центру обличчя, протягом дня 
можна понадувати повітря під 
верхню губу, нижню і щоки.
Від горизонтальних заломів 
на лобній зоні. Розміщуємо паль-
ці над бровами. Щільно «прилі-
плюємо» долоні і пальці (не в за-
мок), щоб зафіксувати весь лоб і 
брови зусиллям штовхнути вверх 
(ніби хочемо здивуватись) руки 
при цьому тримають м'яз і не да-
ють лобу утворювати заломи. Ви-
конувати 30 разів.

Вправа для очей від заломів 
в зоні нижнього повіка. Вказів-
ним і середнім пальцями трима-
ти куточки очей, де, як правило, 
формуються зморшки. Погляд 
направляємо прямо і намагаємо-
ся підтягнути лише нижні повіки, 
відчуваючи напругу під пальця-
ми. Очі не закривати, брови і лоб 
не напружувати. Виконувати 
20 разів в повільному темпі.
Зона другого підборіддя. Сильно 
вживаємо язик в піднебіння. Ви-
конувати 30 разів.

Базові вправи для обличчя 

На своє 30-річчя Вікторія попросила чоловіка 
подарувати їй навчання з фейсбілдінгу. Нині вона сама 
вчить жінок мистецтву омолодження 

— Ãîëîâíà ìåòà — 
çàïîá³ãàííÿ ñòàð³ííþ, 
— êàæå òðåíåðêà. — 
Ðåçóëüòàòè îñîáëèâî 
ïîì³òí³, ÿêùî îáëè÷÷ÿ 
âæå «ïîïëèâëî»



18 RIA, Ñåðåäà, 10 áåðåçíÿ 2021
Á²ÇÍÅÑ

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635 

ßñêðàâèé àðò íà ñò³íàõ, ðîç-
ìà¿òòÿ ïèâà òà êíèæêîâà ïîëèöÿ, 
çàñòàâëåíà ôåíòåç³. Òàêèé âèãëÿä 
ìàº çñåðåäèíè áàð «Ïðîïàãàíäà», 
çàñíîâàíèé Îëåêñàíäðîì Êîíî-
ïåëüêîì òà ªâãåíîì Òåðòóñîì. 
Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ï³äïðèºì-
öÿìè ïðî òå, ÿê ¿ì âäàºòüñÿ òðè-
ìàòèñÿ íà ïëàâó â ÷àñè ïàíäåì³¿.

Îëåêñàíäð Êîíîïåëüêî ìàº 
ïðîô³ëüíó îñâ³òó ³ ÷èìàëî ÷àñó 
ïðîïðàöþâàâ ó ðåñòîðàíí³é ïè-
âîâàðí³ â ×åðí³âöÿõ, â³äòàê ³äåþ 
ñòâîðèòè ó Â³ííèö³ îñîáëèâå 
ì³ñöå äàâíî âèíîøóâàâ. Ñïåð-
øó äóìàëè â³äêðèòè ìàãàçèí, àëå 
â ïðîöåñ³ ðåìîíòó çðîçóì³ëè, ùî 
äîö³ëüí³øå îáëàøòóâàòè áàð — 
òèì ïà÷å, íà òîé ÷àñ öÿ í³øà 
ó Â³ííèö³ áóëà íåçàïîâíåíîþ.

РОЗВІНЧУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ 
Õëîïö³ ðîçïî÷àëè á³çíåñ, 

íå ìàþ÷è äîñâ³äó â ðåêëàì³ òà 
ï³äïðèºìíèöòâ³. Çàâäÿêè ñàðà-
ôàííîìó ðàä³î, â íèõ ç’ÿâèâñÿ 
ïåðøèé ïîò³ê êë³ºíò³â. Ç ìîìåíòó 
â³äêðèòòÿ é äîòåïåð ñþäè çàïðî-
øóþòü ïèâîâàð³â, îðãàí³çîâóþòü 
ëåêö³¿ òà ³âåíòè äëÿ â³äâ³äóâà÷³â. 
Çâ³äñè é ï³øëà íàçâà áàðó «Ïðî-
ïàãàíäà». 

— Ìè íàìàãàºìîñÿ ðîçâè-
íóòè êóëüòóðó ñïîæèâàííÿ ³ 
ðîçâ³í÷óâàòè ñòåðåîòèïè — 
íå îáîâ’ÿçêîâî áóòè ëþáèòåëåì 
ïèâà â ìàéö³-àëêîãîë³÷ö³ òà ñòà-
ðèõ ñïîðòèâíèõ øòàíàõ ç âåëè-
êèì æèâîòèêîì. Ïèâî ìîæíà 
ñïîæèâàòè ïî-³íøîìó, ìîæíà 
áóòè ñïîðòñìåíîì àáî íàóêîâöåì 
³ àäåêâàòíî âñå öå ïîºäíóâàòè, — 

êàæå Îëåêñàíäð Êîíîïåëüêî.  
Â³äòàê ³ îñíîâíà ÷àñòèíà êë³-

ºíò³â ó áàð³ — ìîëîäü, ÿêà ðîç-
áèðàºòüñÿ â ìîäíèõ òåíäåíö³ÿõ.

— Çà äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè 
ðîáîòè ìè ïîì³÷àºìî, ùî ñåðåä 
â³äâ³äóâà÷³â ïåðåâàæíî ïðåä-
ñòàâíèêè ²Ò-ñôåðè òà ëþäè, ÿê³ 
ðîçóì³þòüñÿ íà àëêîãîë³ òà ñìà-
êóþòü íèì. Îñíîâíà ö³ëü â íèõ 
íå íàïèòèñÿ, à ñêóøòóâàòè ùîñü 
íîâå òà íåçâè÷àéíå, — ðîçïîâ³äàº 
ªâãåí. — Äåêîëè äî íàñ ïîòðà-
ïëÿþòü ÷îëîâ³êè çà 40, ÿê³ òåæ 
íàìàãàþòüñÿ â³äêðèòè äëÿ ñåáå 
ùîñü íîâåíüêå — ÷åñüêå, í³ìåöü-
êå ïèâî â óñ³õ íà ñëóõó, à îñü 
áðèòàíñüêå òà àìåðèêàíñüêå — 
ìàëî õòî ïðî íüîãî ÷óâ.

КАРАНТИН І РОБОТА 
Â³ä ïî÷àòêó â³äêðèòòÿ «Ïðî-

ïàãàíäè» Îëåêñàíäð çðîçóì³â, 
ùî òàêå âèïðîáîâóâàííÿ íà ì³ö-
í³ñòü. Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíèëàñÿ ç 
íàñòàííÿì âåñíÿíîãî êàðàíòèíó 
ó ìèíóëîìó, 2020-ìó ðîö³.

— Ó áåðåçí³ ïðîäàæ³ âïàëè 
äî 15% â³ä çàãàëüíèõ îá’ºì³â. Ìè 
ç ðîçóì³ííÿì ñòàâèìîñÿ äî çàêî-
í³â òà äî âèìîã íàøî¿ äåðæàâè. 
Íà òîé ìîìåíò ìè âçÿëè ïàóçó 
íà ì³ñÿöü, çàêðèëèñÿ ïîâí³ñòþ 
³ íàâ³òü íå ïðàöþâàëè íà âè-
í³ñ. Îòðèìàëè ïîøòîâõ â öüî-
ìó ïëàí³, ñòàëè íàïðàöüîâóâàòè 
îíëàéí-ñåðâ³ñ. Â íàñ ç’ÿâèëèñÿ 
÷àò-áîòè, ÿê³ êë³ºíòàì ðîçïîâ³äà-
ëè, ùî º â ïðîäàæó ³ ÿê çðîáèòè 
çàìîâëåííÿ. Òîä³ ìè íå âèòÿãó-
âàëè äîñòàâêó ñåðâ³ñàìè, òîìó 
â³äïðàâëÿëè ïèâî àáî ÷åðåç òàêñ³, 
àáî ñàì³ â³äíîñèëè çàìîâëåííÿ, — 
ðîçêàçóº Îëåêñàíäð Êîíîïåëüêî.  

ВИЖИЛИ В КАРАНТИН. 
ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ «ПРОПАГАНДИ» 
Досвід  Бар «Пропаганда» почав 
працювати наприкінці 2018-го. За два з 
половиною роки в молодого бізнесу були 
злети й падіння, однак карантин став чи 
не найбільшим випробовуванням для 
підприємців. Хто допоміг залишитися 
«Пропаганді» на плаву?

Â³í çãàäóº, ùî ï³ä ÷àñ ëîêäàóíó 
¿ì â³äì³íèëè ºäèíèé ïîäàòîê äëÿ 
ÔÎÏ íà ÷îòèðè ì³ñÿö³.

— Öå áóëî ïîíàä 900 ãðèâåíü. 
Äåðæàâà íàì äîçâîëèëà íå çàïëà-
òèòè áëèçüêî ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, — Îëåêñàíäð ç ïîñì³øêîþ 
çàóâàæóº, ùî íà òîé ìîìåíò ³ 
òàê³ «ïîáëàæêè» ò³øèëè. — Àëå 
ÿê òàêî¿ äîïîìîãè íå áóëî. Öå âå-
ëèêà ïðîáëåìà. ß çíàþ, â ÿêîìó 
åêîíîì³÷íîìó ñòàí³ çàðàç Óêðà¿íà 
³ ðîçóì³þ, ùî âñ³ì ï³äïðèºìöÿì 
çðîáèòè õîðîø³ çàðïëàòè íåìîæ-
ëèâî, ïîêè âîíè ñèäÿòü âäîìà. 
Àëå àäåêâàòí³ø³ ïîäàòêîâ³ êàí³-
êóëè ìîæíà áóëî á çðîáèòè.

Â ÷åðâí³ êàðàíòèíí³ îáìåæåí-
íÿ òðîõè ïîñëàáèëè. Äî ñåðïíÿ 
âëàñíèêè çàêëàäó íàâ³òü çàáóëè, 
ùî òàêå ñòàãíàö³ÿ.

— Â òåïëèé ñåçîí â³äâ³äóâà÷³ 
íàâ³òü îñîáëèâî íå êîðèñòóâàëè-

ñÿ ìîæëèâ³ñòþ ïîñèä³òè â ñàìî-
ìó áàð³, áðàëè ç ñîáîþ ïîäóøêè, 
ïëåäè ³ âñ³äàëèñÿ ïîðó÷ íà íà-
øîìó ãàçîí³, çà ³íåðö³ºþ öå ïåðå-
äàëîñÿ òð³øêè íà îñ³íü. À ïîò³ì 
ç’ÿâèâñÿ êàðàíòèí âèõ³äíîãî äíÿ, 
ñòðàøí³ öèôðè ïî çàõâîðþâàíîñ-
ò³ â îáëàñò³, çíîâó â³äâ³äóâàí³ñòü 
çàêëàäó ïî÷àëà ïðîñ³äàòè, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëåêñàíäð.

МІТИНГ РЕСТОРАТОРІВ 
Íàïðèê³íö³ îñåí³ ó Â³ííèö³ â³ä-

áóâñÿ ì³òèíã ðåñòîðàòîð³â ïðîòè 
êàðàíòèíó âèõ³äíîãî äíÿ. Òóäè 
ï³øîâ ³ Îëåêñàíäð Êîíîïåëüêî. 
Â³í çàçíà÷àº, ùî êîëåãè áóëè 
ìîðàëüíî ãîòîâ³ äî ÷åðãîâèõ îá-
ìåæåíü ³ âæå íàâ³òü ñïëàíóâàëè 
ðîáîòó íà âèí³ñ.

— Çà äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè 
ìè çàðîáèëè ëîÿëüí³ñòü íàøèõ 
â³äâ³äóâà÷³â ³ ðîçóì³ëè, ùî â³ä-
â³äóâà÷³ áóëè ãîòîâ³ ïðèõîäèòè 

÷àñò³øå íà âèõ³äí³, íàïðèêëàä. 
Ìè ãîòîâ³ áóëè ïîòåðï³òè, — êàæå 
Îëåêñàíäð. — À êîëè â ï³äïðè-
ºìöÿ º â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øòàò 
ïåðñîíàëó, çà îðåíäó ïðèì³ùåí-
íÿ — öå àáñîëþòíî ³íø³ öèôðè ³ 
òàê³ ãðîø³ ç äîìàøíüîãî áþäæåòó 
íå áåðóòüñÿ, ùîá ï³äãîäóâàòè á³ç-
íåñ. Ñàìå òîìó áàãàòî çàêëàä³â 
òîä³ ïîìåðëè.  

ЗАЧИНИТИСЬ НЕ МОЖНА, 
ПРАЦЮВАТИ 

À îò çãîäîì ïî÷àëèñÿ íîâîð³÷í³ 
ñâÿòà, à ðàçîì ç íèìè ³ ÷åðãî-
âèé êàðàíòèí. Ïðîäàæ³ ó «Ïðî-
ïàãàíä³» â ñ³÷í³ âïàëè äî 5% ³ 
ñàìå â öåé ìîìåíò âëàñíèêè áàðó 
çàãîâîðèëè ïðî çàêðèòòÿ ñâîãî 
ä³òèùà. Îëåêñàíäð Êîíîïåëüêî 
çãàäóº, ÿê ðàçîì ç êîëåãàìè ïî-
÷àëè âèð³øóâàòè, ùî ïðîäàâàòè 
³ çà ñê³ëüêè. Õî÷à çìèðèòèñÿ ç 
öèì áóëî íåìîæëèâî.

— Ïðèáóòêó íå áóëî, ³ õî÷ ìè 
äîñèòü ³äåéí³ ëþäè ³ ìîæåìî çà-
òÿãíóòè ñâî¿ ïàñêè, àëå ïðîäàæ³ 
âïàëè íàñò³ëüêè, ùî ìè íå ìàëè 
çìîãè ñïëà÷óâàòè áîðãè ïåðåä 
äåðæàâîþ, îðåíäîäàâöåì, ïè-
âîâàðàìè ³ òàê äàë³. Ñàìå òîä³ 
íàñ ³ âðÿòóâàëî îöå êîì’þí³ò³ — 
ñèëüíå é ïîòóæíå, — êàæå â³í.

СИЛА ІНСТАГРАМУ ТА ЛЮДЕЙ 
Õëîïö³ âèð³øèëè õàïàòèñÿ 

çà ñîëîìèíêó — íàïèñàëè ïîñò 
â ³íñòàãðàì³ é ðîçïîâ³ëè ïðî 
ñêðóòíå ñòàíîâèùå. Áóêâàëüíî 
çà îäíó äîáó â³äãóêíóëîñÿ ñò³ëü-
êè ëþäåé ç Â³ííèö³, Óêðà¿íè òà 
äàëåêî çà ¿¿ ìåæàìè, ùî ïèòàííÿ 
ïðî çàêðèòòÿ â³äïàëî.

— Ìè ñïðîáóâàëè íàïèñàòè 
ïîñò ëèøå äëÿ òîãî, ùîá çíà-
òè, ùî âñ³ âàð³àíòè ìè âèïðî-
áóâàëè. Ïèñàòè áóëî íåçðó÷íî.
Ðîçóì³ëè, ùî º ëþäè, ÿêèì ö³ 
ãðîø³ íàáàãàòî ïîòð³áí³ø³ — ñè-
òóàö³ÿ ñêëàëàñÿ íåîäíîçíà÷íà. 
Àëå âæå ÷åðåç 10 õâèëèí ï³ñëÿ 
ïóáë³êàö³¿ ÿ áóâ ãåòü ðîç÷óëåíèé. 
Ëþäè ìîìåíòàëüíî çãóðòóâàëèñÿ 
³ ÿ ïîáà÷èâ íåéìîâ³ðíó âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü ðåïîñò³â, ïîâ³äîìëåíü ç 
ï³äòðèìêîþ, — çãàäóº Îëåêñàíäð 
Êîíîïåëüêî. — Õòîñü êèäàâ ãðî-
ø³, íàø³ ïàðòíåðè-ïèâîâàðè ïðî-
ïîíóâàëè íàì áåçêîøòîâíî ïèâî. 
Öå áóëî ÷óäîì! Çà îäíó äîáó ìè 
ç³áðàëè ñóìó, çà ðàõóíîê ÿêî¿ 
çìîãëè îïëàòèòè îðåíäó, ïîäàò-
êè ³ â³ääàòè âñ³ áîðãè ïèâîâà-
ðàì. Ìè çìîãëè îáíóëèòèñÿ ³ ÿê 
â 2018 ðîö³ ïî÷àòè ïðàöþâàòè: 
ïèâî áóëî, à áîðã³â — í³.  

ªâãåí òà Îëåêñàíäð â îäèí 
ãîëîñ ãîâîðÿòü, ùî òîé äåíü äàâ 
¿ì íå ëèøå ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó, 
à é äåùî á³ëüøå — óñâ³äîìëåííÿ, 
ùî âñå íå äàðåìíî.

— Íàø³ áàòàðåéêè çàðÿäèëèñÿ. 
Ìè óñâ³äîìèëè, íàñê³ëüêè ïî-
òóæíà â íàñ àóäèòîð³ÿ. Ìè âè-
ñíàæèëèñÿ çà 2020 ð³ê ³ ÿêàñü 
÷àñòî÷êà äóø³ õîò³ëà çàïëþùèòè 
î÷³ ³ ïî÷àòè âæå ùîñü íîâå. Íà-
òîì³ñòü ìè ïîáà÷èëè òàêó íåáàé-
äóæ³ñòü äî íàøîãî ïðîäóêòó. Öå 
íå ïðîñòî íàñ ïîâåðíóëî äî ðîáî-
òè, öå âäèõíóëî â íàñ æèòòÿ. Ìè 
ïî÷àëè âèãàäóâàòè íîâ³ ³âåíòè òà 
ö³êàâèíêè, ùîá â³ääÿ÷èòè ëþ-
äÿì, ùîá íàø³ â³äâ³äóâà÷³ çìîãëè 
îòðèìàòè ìàêñèìàëüíî ÿê³ñíèé 
ïðîäóêò òà ñåðâ³ñ, — êàæå ªâãåí.

Власники закладу Олександр та Євген. Чоловіки кажуть, 
що підтримка людей дала усвідомлення, що все не даремно 

Зважаючи на такий досвід, хлопці 
зробили й певні висновки. Єв-
ген додає, що за цей час кожен 
з команди вклав у бар багато 
сил, ресурсів, часу та грошей, і 
від питання «на кого це покида-
ти?!» йдуть мурашки.
— Ми винесли з цього, що по-
трібно підходити грамотніше 
до фінансового планування. 
Ми зробили серйозні помилки 
в управлінні. А ще ми більше 
не хочемо просити грошей. Це 

дуже незручно, — сміється Олек-
сандр.
Олександр Конопелько зазна-
чає, що власна справа має багато 
переваг. Одна з них — свобода 
дій. Бути підприємцем для ньо-
го означає мати можливість бути 
вільним.
— Але це й величезна відпові-
дальність. Бізнес забирає бага-
то сил, доводиться жертвувати 
вільним часом, родиною та 
здоров’ям. Моя дружина теж 

йде на певні жертви, коли від-
пускає мене на роботу і сама 
залишається з дитиною. Вона 
розуміє, що «Пропаганда» має 
для мене величезне значення 
і я вдячний їй за цю підтрим-
ку, — зізнається Олександр Ко-
нопелько.
Пройти шлях підприємця — на-
стільки цінний досвід для обох, 
що якби хлопці могли поверну-
тися назад в минуле, все одно б 
відкрили свій заклад.

Arcana operatur Dominus in via (шляхи господні несповідимі — лат.) 

«Öå íàñò³ëüêè ö³ííèé 
äîñâ³ä äëÿ îáîõ, 
ùî ÿêáè ìè ìîãëè 
ïîâåðíóòèñÿ íàçàä 
â ìèíóëå, âñå îäíî á 
â³äêðèëè ñâ³é çàêëàä» 
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ÄÎÏÎÌÎÃÀ

486404

Як читаємо на офіційній сторінці 
волонтерської організації, майже 
в усіх країнах Європи, в Америці, 
Канаді та інших країнах, поряд 
із державними службами існу-
ють і волонтерські об'єднання. 
Єдина відмінність від державних 
рятувальників полягає в тому, що 
волонтери не отримують платню 
за свою працю. Кажуть, за рівнем 
підготовки вони не поступаються 

професійним рятувальникам.
«Ми вирішили не чекати, поки 
«гряне грім», а створювати про-
фесійну волонтерську структуру 
вже зараз, щоб бути готови-
ми», — пишуть на сайті.
 Зараз загін пошукових волонте-
рів працює у Львові, Києві, Чер-
нігові, Вінниці та в їхніх планах 
на майбутнє знайти однодумців 
у всіх регіонах України.

Організація успішно працює ще у кількох містах 

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

 
Ùîðîêó â Óêðà¿-

í³ çíèêàþòü áåçâ³-
ñòè òèñÿ÷³ ëþäåé. 
Ê³ëüêà ðàç³â íà ì³-

ñÿöü ìè ïèøåìî ïðî çíèêíåí-
íÿ â³ííè÷àí. Êîãîñü çíàõîäÿòü 
øâèäêî, ³íøèõ øóêàþòü ðîêà-
ìè. Áóâàþòü é ëåòàëüí³ âèïàä-
êè. Äëÿ òîãî, ùîá çìåíøèòè 
éìîâ³ðí³ñòü îñòàííüîãî òà ïðè-
øâèäøèòè åôåêòèâíèé ïîøóê 
ëþäåé, — ó Â³ííèö³ ñòâîðèëè ïî-
øóêîâî-ðÿòóâàëüíó âîëîíòåðñüêó 
îðãàí³çàö³þ.

— Íåùîäàâíî ó ìîº¿ ïîäðóãè 
çíèê ñèí ³ ñàìå ì³ñöåâ³ âîëîí-
òåðè éîãî çíàéøëè. Ï³ñëÿ öüîãî 
âèïàäêó ÿ çàäóìàëàñÿ íàä ñòâî-

ðåííÿì âîëîíòåðñüêîãî óãðóïó-
âàííÿ, à âæå çà äåÿêèé ÷àñ ìè 
ñòâîðèëè Â³ííèöüêó ô³ë³þ ïîøó-
êîâî-ðÿòóâàëüíî¿ âîëîíòåðñüêî¿ 
Àñîö³àö³¿ Sarva, — ðîçïîâ³äàº 
ó÷àñíèöÿ çàãîíó òà êîîðäèíàòîð-
êà Òåòÿíà Òêà÷óê. — Íàðàç³ ìè 
çáèðàºìî êîìàíäó íåáàéäóæèõ 
ëþäåé ³ çàïðîøóºìî äîëó÷èòè-
ñÿ êîæíîãî, õòî ÷èòàº öåé òåêñò. 
×èì ìè çàéìàºìîñÿ? Ìè øóêàº-
ìî ëþäåé, ÿê³ çàáëóêàëè ó ë³ñ³ ÷è 
³íøèõ ïðèðîäíèõ ñåðåäîâèùàõ. 
Òàêîæ ìè äîïîìàãàºìî øóêàòè 
ä³òåé ó ì³ñò³.

«ВИ МОЖЕТЕ ВИТРАТИТИ 
ЛИШЕ 15 ХВИЛИН І ВРЯТУВАТИ 
ЧИЄСЬ ЖИТТЯ» 

Çà ñëîâàìè â³ííè÷àíêè, ðîç-
øóê Äåðæàâíèìè îðãàíàìè äî-

ВІННИЧАН ОБ’ЄДНУЮТЬ 
У ПОШУКОВИЙ ЗАГІН 
Волонтери  Вінничани об’єднуються 
у пошуково-рятувальну волонтерську 
організацію, щоб рятувати життя тих, 
хто зник. Наразі шукають волонтерів 
для формування пошукового загону. 
Розповідаємо, як працює ця організація 
та як до неї долучитися 

òàêîæ øóêàºìî ê³íîëîã³â. Çâè-
÷àéíî, äëÿ á³ëüø øâèäêèõ ïî-
øóê³â áðàêóº é òåõí³÷íîãî îñíà-
ùåííÿ. Íå âèñòà÷àº ïðîôåñ³éíèõ 
äðîí³â, ÿê³ñíîãî ðàä³îçâ'ÿçêó, òîæ 
çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ é ñïîí-
ñîð³â, — êàæå Òåòÿíà. — Õî÷ ìè 
ò³ëüêè ïî÷àëè ïðàöþâàòè, àëå 
âæå ïðîâåëè äâà óñï³øíèõ ïî-
øóêè, çíàéøëè äâîõ ä³òîê, ÿê³ 
çíèêëè.

ßê ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà, ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê çáåðóòü êîìàíäó âîëîí-

òåð³â, äëÿ íèõ ïðîâåäå íàâ÷àííÿ 
ñòàðøèé êåð³âíèê ãîëîâíî¿ ô³ë³¿ 
ó Ëüâîâ³. Âîëîíòåðè áóäóòü ïðî-
õîäèòè íà÷èòêó òà ïîò³ì ïðàêòè÷-
í³ íàâ÷àííÿ. Ñï³âïðàöþº âîëîí-
òåðñüêà îðãàí³çàö³ÿ ç ì³ñöåâîþ 
Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³ºþ.

ЯК ДОЛУЧИТИСЯ?
Çàòåëåôîíóâàòè äî êîîðäèíà-

òîðà ó Â³ííèö³ ³ ä³çíàòèñÿ âñ³ 
äåòàë³ áåçïîñåðåäíüî ó íüîãî. 
Êîíòàêòè: +38–068–007–22–80.

У пошуковій організації шукають вінничан, які можуть 
стати пошуківцями. А також кінологів та спонсорів 

ñèòü ñêëàäíà ïðîöåäóðà, ÿêà çà-
éìàº äóæå áàãàòî ÷àñó. Ïðè çíèê-
íåíí³ ëþäèíè æ êîæíà õâèëèíà 
âàæëèâà äëÿ ¿¿ æèòòÿ. Ñàìå òîìó 
âèð³øèëè ä³ÿòè, ùîá íå âòðàòèòè 
öåé âàæëèâèé äëÿ âñ³õ ÷àñ.

— Ñòàòè íàøèì ïîøóêîâöåì 
ìîæå êîæåí, íå ïîòð³áíî áóòè 
ïðîôåñ³îíàëîì. ª ð³çí³ âèäè äî-
ïîìîãè. Âè ìîæåòå äîïîìîãòè 
áåçïîñåðåäíüîþ ó÷àñòþ â ïîøó-
êó, ÷è òåëåôîííèìè ïðîçâîíàìè 
(çá³ð ³íôîðìàö³¿ ïðî çàãóáëåíó 
ëþäèíó, ïåðåâ³ðêà ³íôîðìàö³¿ 
òà ³íøå). À ìîæåòå çàéìàòèñÿ 
ïîøóêîì òà ðîçïîâñþäæåííÿì 
ïîâ³äîìëåíü â ñîöìåðåæàõ, ðå-
ïîñòàìè, â³äñòåæåííÿì êîìåíòà-
ð³â, êîíñóëüòàö³ÿìè â ìåäè÷í³é, 

þðèäè÷í³é, ïðàâîîõîðîíí³é òà 
êàðòîãðàô³÷í³é ñôåðàõ, — ðîçïî-
â³äàº â³ííè÷àíêà. — Íàâ³òü â îá³-
äíþ ïåðåðâó âè ìîæåòå äîïî-
ìîãòè ó ïîøóêó ëþäèíè. Áóäü-òî 
ðåïîñò â ñîöìåðåæ³ àáî äçâ³íîê 
äëÿ çáîðó ³íôîðìàö³¿. Íàâ³òü 
íå âàæëèâî, â ÿêîìó ì³ñò³ âè ïðî-
æèâàºòå, àäæå äî íàñ çâåðòàþòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ é ç òèõ ì³ñò êðà¿íè, 
äå íåìàº òàêîãî âîëîíòåðñüêîãî 
óãðóïóâàííÿ.

Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Òêà÷óê, 
ÿêùî ó âàñ º àâò³âêà, òî âè ìî-
æåòå â³äâåçòè ðÿòóâàëüíèé çàã³í 
äî ì³ñöÿ ïîøóêó àáî äîïîìîãòè 
ç ðîçïîâñþäæåííÿì îð³ºíòóâàíü. 
Êàæå, êîæíîìó çàâäàííÿ çíà-
éäåòüñÿ ó ì³ðó éîãî ìîæëèâîñòåé.

— Ó íàø ïîøóêîâèé çàã³í ìè 

— ßêèìè á ðåñóðñàìè 
íå âîëîä³ëà 
äåðæàâà, ãîëîâíèé 
ðåñóðñ — öå ëþäè, — 
êàæóòü ó ïîøóêîâ³é 
îðãàí³çàö³¿ 
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда 
06.30 М/ф «Парасолька на 
риболовлi» 
06.40 М/ф «Парасолька на 
полюваннi» 
06.50 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.35, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.25, 00.30, 03.00, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
18.55 Д/п «Жорстока мiграцiя 
у природi» 
20.00, 00.40 Д/ц «Супер - 
чуття» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.35 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк» l  
22.00 Т/с «Родичi» l  

IНТЕР 
06.05, 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» 
10.05, 18.00, 19.00, 04.10 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Випадково 
вагiтна» s  
14.15 Х/ф «Чого хоч 
Жюльетт» s  
16.05 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
05.05 Еврика! 
05.10 Служба розшуку дiтей 
05.15, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.05 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.05 Секретний фронт 
12.10, 13.15 Анти-зомбi 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.15 Х/ф «Вдови» s  
16.35 Х/ф «Коломбiана» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Бiльше нiж правда 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес» s  
22.30 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка. Новий 
сезон 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
09.30 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть» 
12.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть 
2: Озброєна i легендарна» 
14.10 Орел i Решка 
16.20 Х/ф «Джон Картер: Мiж 
свiтами» s  
19.00 Вiд пацанки до 
панянки s  
21.00 Х/ф «За бортом» 
23.30 Х/ф «Стажист» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.20 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 

10.00 Мiсiя: краса 
11.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s  
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l  
18.00 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Незакрита 
мiшень» s  

СТБ 
08.50 «Битва екстрасенсiв» s  
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 
двох» 

НTН 
07.35, 17.15, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.05 Х/ф «Знову невловимi» 
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.40 
«Свiдок» 
12.50 Х/ф «Прихована загроза» 
14.40 «Таємницi свiту» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
22.50 Х/ф «Пострiл у спину» 

TET 
08.15, 09.15, 19.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 00.00 Країна У 
09.45 Т/с «Батько рулить 2» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
18.15 Т/с «Батько рулить 3» 
21.15 Х/ф «Випадковий 
шпигун» s  
23.00 Одного разу в Одесi 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15 Плiч-о-плiч 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.55 Буковинськi загадки 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 «Неймовiрнi винаходи», 
7с. Барабани. Пружинка. Шпага 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Пiщана казка 
13.55 Українська абетка 
Першосвiт 
14.05 М/ф «Хлопчик з 
вуздечкою» 
14.10 М/ф «Котигорошко» 
14.20 М/ф «Повертайся 
Капiтошко» 
14.30 М/ф «Найменший» 
14.40 М/ф «Колосок» 
14.50 М/ф «Козлик та ослик» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.35 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогодня. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.05 Телевiзiйний серiал 
«Справжня гра престолiв», 4 с. 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.45 «Мобiльний 
репортер» 
09.30 «Постфактум» 
10.15, 19.30 «На часi» 
11.00 т/с «Тут» 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/с «Дика прогулянка» 
19.55, 00.30 Д/ц «Супер - 
чуття» 
21.55, 00.20, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
22.00 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.45 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк» l  
21.55 Т/с «Родичi» l  
23.00, 00.05 Т/с «Кухня» 
01.05 Х/ф «Менi б у небо» s  
02.55 Х/ф «Ва-банк» 

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» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l  
14.30, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.05, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.50 Х/ф «Смерть Сталiна» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.25 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.20 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: Битва за Лос 
Анджелес» s  
01.35 Х/ф «Горець» s  
03.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка. Дива свiту 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.20 Х/ф «Робiн Гуд» l  
12.50 Кохання на виживання s  
15.00 Орел i Решка 
17.00 Хто зверху? l  
19.00 Де логiка? l  
21.00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм 
ночей» s  
23.00 Х/ф «Джордж iз джунглiв» 
00.50 Х/ф «Хатина в лiсi» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.20 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.00 Мiсiя: краса 
11.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s  
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l  

18.00 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s  
23.10, 02.00 Т/с «Кладова 
життя» s  

СТБ 
08.55 «Битва екстрасенсiв» s  
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 
двох» 
23.00 Т/с «Лист очiкування» s  

НTН 
06.10, 10.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.15, 02.20 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
01.40 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Пострiл у спину» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35 «Свiдок. Агенти» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Будьте здоровi» 
23.15 Х/ф «Хазяїн тайги» 

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 01.00 Сiмейка У 
09.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 00.00 Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Батько 
рулить 3» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Смокiнг» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини 
(UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15 Крутий замiс 
09.50, 18.10 Країна пiсень 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Пiщана казка 
13.55 Українська абетка 
Першосвiт 
14.05 М/ф «Черевички» 
14.10 М/ф «Як песик i кошеня 
пiдлогу мили» 
14.20 М/ф «Справжнiй 
ведмедик» 
14.30 М/ф «Круглячок» 
14.40 М/ф «Парасолька та 
автомобiль» 
14.50 М/ф «Ниточка 
та кошеня» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 В Українi 
21.05 Д/ф «АУ» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00 т/с «Тут» 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та та Дмитро Андрiєць 
17.25 #ВУКРАЇНI 
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у 
дикiй природi» 
19.55, 00.25 Д/ц «Супер - чуття» 
21.55, 00.20, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.35 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк» l  
21.55 Т/с «Родичi» l  
23.00, 00.05 Т/с «Кухня» 

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» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l  
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.05, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.55, 01.20 Х/ф «Схильнiсть» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
22.20 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.15 Х/ф «Смертельнi 
перегони-2» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.30 Х/ф «Полювання на 
колишню» s  
12.50 Кохання на виживання s  
17.00 Хто зверху? l  
19.00 Варьяти l  
21.00 Х/ф «Ласкаво просимо до 
раю» s  
23.30 Х/ф «Джордж 
iз джунглiв 2» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.20 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.00 Мiсiя: краса 
11.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s  
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l  
18.00 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s  
23.10, 02.10 Т/с «Кладова 
життя» s  

СТБ 
08.45 «Битва екстрасенсiв» s  
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 
двох» 
23.00 Т/с «Лист очiкування» s  

НTН 
05.45, 10.40, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.55, 17.15, 02.15 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
01.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Хазяїн тайги» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.40 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Вартiсть життя» 
23.15 Х/ф «Зникнення свiдка» 

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 01.00 Сiмейка У 
09.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 00.00 Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 
3» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «R.I.P.D. - примарний 
патруль» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок 
на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050”3с 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.55 Українська абетка 
Першосвiт 
14.05 М/ф «Чудасiя» 
14.10 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
14.30 М/ф «Лисичка 
з качалкою 
14.40 М/ф «Було скучно» 
14.50 М/ф Як Петрик Пяточкiн 
слоникiв рахував» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.05 Д/ф «Веронськi 
скарби» 
21.50 Буковинськi загадки 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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 т/с «Тут» 
11.45 «Природа 
сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Х 
етап. Спринт 7 км, жiнки 
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.30 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.30 Т/с «Папiк» l  
21.45 «Право на владу 2021» 

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» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l  
14.30, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» 
(12+) Заключна с. 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.05, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.25 Х/ф «Глобальне вторгнення: 
Битва за Лос Анджелес» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
22.25 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.20 Х/ф «Смертельнi 
перегони-3» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм 
ночей» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.10 Х/ф «Знахар» 
23.30 Х/ф «Джунглi» s  
01.40 Варьяти l  
02.55 Служба розшуку дiтей 

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 Мiсiя: краса 
11.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s  
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l  
18.00 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s  
23.10 Слiдами 
23.50 Х/ф «DZIDZIO Перший 
раз» l  
01.50 Телемагазин 
02.20 Реальна мiстика 
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СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.55 Т/с «Комiсар Рекс» 
08.50 «Битва екстрасенсiв» s  
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Як вийти замiж» s  
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 
двох» 
23.00 Т/с «Лист очiкування» s  

НTН 
05.45, 10.45, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.15, 03.20 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.50 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Зникнення свiдка» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35 «Вартiсть життя» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20, 04.10 «Правда життя» 
23.15 Х/ф «В останню чергу» 
01.00 «Склад злочину» 
01.45, 03.25 «Речовий доказ» 
04.50 «Top Shop» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 19.45 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 01.00 Сiмейка У 
09.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 00.00 Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 
3» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Чорний лицар» 
01.30 Рятiвники 
02.30 Т/с «Хамелеон» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45, 18.10 Країна пiсень 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050”5с 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Пiщана казка 
13.55 Українська абетка 
Першосвiт 
14.05 М/ф «Хто в лiсi хазяїн» 
14.10 М/ф «Тредичiно» 
14.20 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
14.30 М/ф «Неслухняна мама» 
14.40 М/ф «Про порося, яке 
вмiло грати в шахи» 
14.50 М/ф «Лис i Дрiзд» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Street Схiд 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Д/ф «Тi, що вiрнi» 
21.50 Земля, наближена до 
неба 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
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 т/с «Тут» 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «Лiцеїст» 
17.30 т/с 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Х 
етап. Спринт 10 км, чоловiки 
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00 Перша шпальта 
00.25, 01.00, 02.50 Погода 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
14.30, 20.15 «Лiга смiху 2021» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
22.15 «Лiпсiнк батл» 

IНТЕР 
05.25, 22.50 «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» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» (12+) 
Заключна с. 
14.30, 15.30, 00.35 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 01.35 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Шерлок» s  

ICTV 
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Дизель-шоу l  
11.20 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 16.15, 23.45 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
16.55 Х/ф «Нестримнi-2» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9» 
16+ Прем’єра 
01.15 Х/ф «Смертельнi 
перегони-3» n  
03.00 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.30 Вiд пацанки до 
панянки s  
12.30 Варьяти l  
14.30 Де логiка? l  
16.30 Х/ф «За бортом» 
19.00 Х/ф «Крокодил Дандi» s  
21.00 Х/ф «Крокодил Дандi 2» s  
23.30 Х/ф «Крутi вiражi» 
01.30 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки» s  
02.25 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с «Краще за всiх» l  
14.10, 15.30 Т/с «Слабка 
ланка» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

СТБ 
06.55, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
11.50 «Як вийти замiж» s  
13.00, 14.55, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 

НTН 
05.50, 10.40, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.55, 17.15, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «За два кроки вiд 
«Раю» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35 «Правда життя» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Таємницi свiту» 
23.15 Х/ф «Грачi» 
01.00 «Склад злочину» 
03.10 «Речовий доказ» 
04.10 «Легенди бандитського 
Києва» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 20.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45 Сiмейка У 
09.45, 23.35 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 18.15 Т/с «Батько 
рулить 3» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Хронiки Рiддiка» s  
00.35 Країна У 
01.35 Рятiвники 
02.35 Теорiя зради 
04.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.55, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.50 Пiщана казка 
13.55 Українська абетка 
Першосвiт 
14.05 М/ф «Як Козаки у хокей 
грали» 
14.20 М/ф «Кривенка качечка» 
14.30 М/ф «Свара» 
14.40 М/ф «Паперовий змiй» 
14.50 М/ф «Рукавичка» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Обличчя 
18.45 Шукачi пригод 
19.00 Сьогодня. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 
21.50 Люди Є 

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 т/с «Тут» 
11.45 «Природа 
сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Цiкаво.сом» 
16.45 «Свiт тварин» 
17.30 т/с 
18.30 «Свiт кiно» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.50, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови» 
07.40 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
08.05 Д/ц «Тваринна зброя» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.35, 00.15, 02.30 #ВУКРАЇНI 
10.05, 22.00 Х/ф «Обличчя 
кохання» l  
11.50 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
12.45, 14.05 Мiста та мiстечка 
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. Х 
етап. Гонка переслiдування 10 
км, жiнки 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.10 Бiатлон. 
Кубок свiту. Х етап. Гонка 
переслiдування 12,5 км, 
чоловiки 
17.05 Полювання (Природнича 
iсторiя) 
18.05 Х/ф «Якiв» l  
19.55, 21.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
00.15, 03.55, 05.30 Погода 
00.55 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
03.00, 05.00 Бюджетники 

1+1 
05.00, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.15 «Лiпсiнк батл» 
22.10 «Жiночий квартал 2021» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 
01.20 Х/ф «Вiйна подружжя 
Роузiв» 
03.20 «Iгри приколiв» 

IНТЕР 
05.00 «Телемагазин» 
05.30 Х/ф «Пiдкидьок» 
06.50 «Слово Предстоятеля» 
06.55 Х/ф «Три мушкетери: 
Пiдвiски королеви» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Бережись 
автомобiля» 
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 
15.40 Т/с «Слiдчий Горчакова» l  
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.00 Т/с «Побачити океан» 
(12+) 1-4 сс. Заключна 
01.45 Х/ф «Гувернантка» s  
03.15 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
04.35 Х/ф «Мiльйон у шлюбному 
кошику» 

ICTV 
05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика! 
05.25 Факти 
05.50 Т/с «Марк + Наталка» s  
07.40, 09.15, 10.55 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
08.40, 10.15 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну» 
11.55, 13.00 Т/с «Пес» s  
12.45 Факти. День 
16.35 Х/ф «Будь кмiтливим!» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «РЕД» s  
21.20 Х/ф «РЕД-2» s  
23.25 Х/ф «Пристрель їх» s  
00.55 Т/с «Розтин покаже-2» s  
02.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30 Варьяти l  
08.10, 10.00 Kids» Time 
08.15 М/ф «Агент Марнi» 
10.05 Орел i Решка. 
Дива свiту 
11.00 Орел i Решка. Невидане. 
Дива свiту 
12.10 Орел i Решка 
13.10 У кого бiльше? l  
15.10 М/ф «Мадагаскар» 
17.00 М/ф «Спiвай» 
19.10 Х/ф «Король Лев» 
21.20 Х/ф «Аладдiн» 
00.00 Х/ф «Знахар» 
02.20 Зона ночi 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 04.00 Реальна мiстика 
08.45 Х/ф «Прощаюся востаннє» 
10.50 Т/с «Коли повертається 
минуле» s  
14.45, 15.20 Т/с «Рись» l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу «Маска» 
23.55, 02.15 Т/с «Рiдна кров» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
05.55, 10.50 Т/с «Авантюра на 
двох» 
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00 «Хата на тата (сезон 10)» l  
19.15 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.22 «Dizel Night» 

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.15 Х/ф «Вiчний поклик» 
13.00 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.15 Х/ф «Апачi» 
16.00 Х/ф «Переможцi та 
грiшники» s  
18.05 «Крутi 90-тi» 
19.00, 02.40 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Небезпечно для 
життя!» 
21.20 Х/ф «Новi амазонки» s  
23.40 Х/ф «Я, Алекс Кросс» s  
01.35 «Хвороби-вбивцi» 

TET 
10.40 Х/ф «Тiм Талер або 
Проданий смiх» 
12.40 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами» s  
14.55 Х/ф «Хронiки Рiддiка» s  
17.15 Х/ф «R.I.P.D. - примарний 
патруль» s  
19.00 Одного разу пiд Полтавою 
23.30 Сiмейка У 
00.00 Одного разу в Одесi 
00.30 Країна У 
01.00 Панянка-селянка 
02.40 Теорiя зради 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Роздивись 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Д/с «Дика прогулянка» 
10.30 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.25 Х/ф «Хоробрий швець» 
12.55 В Українi 
13.20, 16.00, 16.40 Плiч-о-плiч 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Як козаки наречених 
виручали» 
14.40 М/ф «Котигорошко» 
14.50 М/ф «Маленький великий 
пес» 
15.00 М/ф «Лежень» 
15.10 М/ф «Повертайся Капiтошко» 
15.15 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50, 17.05 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
16.15 Антропологiя 
16.55 Задача з зiрочкою 
17.15 Д/ф Бальний король» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiзуальний код 
19.50 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
21.30 Х/ф «Iнфоголiк» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 м/ф 
08.50 «Дитляндiя» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.30 «Зворотнiй зв’язок» 
10.45 «Територiя рiшень» 
11.00, 19.50 «На часi» 
11.20 «Шалена десятка» 
11.30 «Багатi i знаменитi» 
11.40 «Зiрковi гурмани» 
12.10 «У свiтi цiкавого» 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.10, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.40 М/ф «Як козаки наречених 
виручали» 
08.15, 03.55, 05.30 Погода 
08.20 Д/ц «Дикi тварини» 
09.00 Божественна 
Лiтургiя Православної Церкви 
України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30, 15.55 Мiста та мiстечка 
13.55 Бiатлон. Кубок свiту. Х 
етап. Мас-старт 12,5 км, жiнки 
14.50 Телепродаж 
15.20 Країна пiсень 
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Х 
етап. Мас-старт 15 км, чоловiки 
17.20 Студiя «Бiатлон» 
17.40 «Супротивники рифiв» 
18.55 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
20.00 Спецпроєкт «Зупини 
мене, якщо зможеш» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
22.00 Х/ф «Стрiмголов» s  
00.35, 02.30 #ВУКРАЇНI 
01.10 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки» 

1+1 
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-
Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.45 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
10.50, 02.45 «Свiт навиворiт» 
17.00 Х/ф «Король Артур» 
21.00 «Голос країни 11» 
23.55 «Свiтське життя. 2021» 

IНТЕР 
06.00 Х/ф «Три мушкетери: 
Помста Мiледi» 
08.00 «Удачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.50 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
17.20 Т/с «Свiдок 
обвинувачення» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 

ICTV 
07.00 Анти-зомбi 
07.55 Секретний фронт 
08.50 Громадянська оборона 
09.50, 01.30 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
12.30, 13.00 Х/ф 
«Нестримнi-2» s  
12.45 Факти. День 
14.35 Х/ф «РЕД» s  
16.40 Х/ф «РЕД-2» s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л.» 16+ 
Премьера 
23.35 Х/ф «Смерть Сталiна» s  
03.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.40, 01.30 Варьяти l  
08.20, 10.30 Kids» Time 
08.25 М/ф «Спiвай» 
10.35 Х/ф «Джордж iз джунглiв» 
12.20 Х/ф «Джордж iз джунглiв 
2» 
14.10 Х/ф «Король Лев» 
16.20 Х/ф «Аладдiн» 
19.10 Х/ф «Хенкок» s  
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» s  
23.20 Х/ф «Ласкаво просимо до 
раю» s  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
09.15 Т/с «Три сестри» l  
17.00, 21.00 Т/с «Королева 
дорiг» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Краще за 
всiх» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.30 Х/ф «Осiннiй марафон» 
07.25 Х/ф «Вiдпустка за свiй 
рахунок» 
09.55 «МастерШеф 
Професiонали» l  
12.50 «Хата на тата» l  
15.05 «СуперМама» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.30 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.30 Х/ф «Алегро з вогнем» 
07.10 «Будьте здоровi» 
07.45 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
08.55 Х/ф «Апачi» 
10.45 Х/ф «Новi амазонки» s  
13.00 Х/ф «Небезпечно для 
життя!» 
14.50 Х/ф «Командос» s  
17.40 Х/ф «Екiпаж машини 
бойової» 
19.00 Х/ф «Вони воювали за 
Батькiвщину» 
22.00 Х/ф «Нiчна бригада» n  
23.50 Х/ф «Я, Алекс Кросс» s  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф «Дiномама» 
10.55 М/ф «Жаб’яче 
королiвство: Таємниця 
кришталевої жаби» 
12.35 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
13.45 Х/ф «Чорний лицар» 
15.30 Х/ф «Смокiнг» 
17.15 Х/ф «Випадковий 
шпигун» s  
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.30 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами» s  
00.45, 01.45 Одного разу в 
Одесi 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45, 13.20 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) 
09.10 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
10.00 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
10.15, 19.00 Культ особистостi 
10.30 Лiтературнор-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.30 Х/ф «Тюльпани для Роуз» 
13.05 Буковинськi загадки 
13.35 Вiзуальний код 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.40 М/ф «Велика подорож» 
14.50 М/ф «День,коли щастить» 
15.00 М/ф «Свара» 
15.05 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.15 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Маршрутом змiн 
16.20 В Українi 
16.45 Задача з зiрочкою 
16.55 Х/ф «Пророк Iєремiя. 
Викривач царiв» 
18.30 Крутий замiс 
19.15 Обличчя 
19.50 Помилка 83 
20.50 Освiтнi лекцiї 
«Форуму iнклюзивностi» 
Яскевич» 
21.05 Бийся як дiвчина 
21.10 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 10 - Королева 
Єлизавета II: вiдвертий портрет 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30 м/ф 
09.00 «Фокус Європи» 
09.30 «Мегаполiси» 
10.00 «Цiкаво» 
10.30 «На часi» 
11.00 «Свiт тварин» 
11.40 «Дитляндiя» 
12.00 «Знаменитi гурмани» 
12.30, 19.45 х/ф 
14.30 «Планета кiно» 
15.30 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Зворотнiй зв’язок» 
19.30 «Територiя рiшень» 

18 березня 19 березняП'ЯТНИЦЯ 20 березняСУБОТА 21 березняНЕДІЛЯ
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ÎÃËßÄ

За словами Олександра Веше-
лені, головні сувеніри Вінни-
ці — це гастровізитівки міста: 
хрін, гірчиця, сало, солодощі 
та моцарела, кренделі, краф-
тові смаколики від місцевих 
виробників.
— Кожен, хто побував у гостин-

ній Вінниці, і хоче забрати з со-
бою хоча б її часточку, може ку-
пити брендовану сувенірну про-
дукцію у креативному просторі 
«Артинов», — каже Вешелені.
Там продаються магніти, брен-
довані термокружки, термоси 
та листівки.

Які ще сувеніри можна привезти з Вінниці?

488870

487430

488135

РЕКЛАМА

488819

473369

488252

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

«Ëèñò³âêà ó 3D — 
êðóòèé ïîäàðóíîê. 
Äóæå êëàñíî, ëåæà-
÷è íà äèâàí³, â³ä-

ñêàíóâàòè 3D-ìàêåò ³ ò³øèòèñÿ 
òèì, ùî âæå áà÷èëè ÷è õî÷åòå 
ïîáà÷èòè», — ãîâîðÿòü ó äåïàð-
òàìåíò³ òóðèçìó.

²í³ö³àòèâà «Êèøåíüêîâà êðà¿-
íà» â³äòâîðèëà ó ñâîºìó äîäàò-
êó òà íà ëèñò³âêàõ àðõ³òåêòóðí³ 
íàäáàííÿ 24 ðåã³îí³â Óêðà¿íè òà 
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì. 
Ó òîìó ÷èñë³ íàøà Âåæà Àðòè-
íîâà îïèíèëàñü ñåðåä óêðà¿í-
ñüêèõ ëîêàö³é, ÿê³ â³äòâîðèëè 
íà 3D-ëèñò³âêàõ. ßê öå ïðàöþº? 
Âåæà çîáðàæåíà íà ëèñò³âö³, âè 
ñêà÷óºòå ñïåö³àëüíèé äîäàòîê 
³ íàâîäèòå êàìåðó íà ïîøò³â-
êó. Âæå ìåíø í³æ çà õâèëèíó 
íà âàø³é äîëîí³ îæèâå ãîëîâíèé 

ñèìâîë ì³ñòà ó 3D âèãëÿä³. Êð³ì 
òîãî, àóä³îã³ä ðîçïîâ³ñòü âàì êî-
ðîòêó ³íôîðìàö³þ ïðî ïàì’ÿòêó.

Öåé ïðîåêò ìàº íàçâó «Êè-
øåíüêîâà êðà¿íà» ³ â³í çàïî÷àòêî-
âàíèé êîìïàí³ºþ Skeiron çà ï³ä-
òðèìêè Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî 
ôîíäó. Öÿ êîìïàí³ÿ çàéìàºòüñÿ 
³ííîâàö³éíèì îöèôðóâàííÿì 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ³ â òîìó 
÷èñë³ äîïîâíåíîþ ðåàëüí³ñòþ.

— Ó 2020-ìó ðîö³ âîíè ó êîæ-
í³é îáëàñò³ âèçíà÷èëè ïî îäíîìó 
ñèìâîë³÷íîìó îá’ºêòó äëÿ â³çó-
àë³çàö³¿, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó ì³ñòà 
òà òóðèçìó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Îëåêñàíäð Âåøåëåí³. — 
Íå äîâãî äóìàþ÷è ùîäî Â³ííèö³, 
îáðàëè ãîëîâíèé ì³ñüêèé ñèì-
âîë — Âåæó Àðòèíîâà. Ðîçðîá-
íèêè ïðè¿æäæàëè ó ìèíóëîìó 
ðîö³, ïðîâåëè ñêàíóâàííÿ Âåæ³ 
³ äî ê³íöÿ 2020-ãî âèïóñòèëè 
ïðîìîö³éíèé íàá³ð ëèñò³âîê. 

РОЗДИВІТЬСЯ ВЕЖУ НА ДОЛОНІ
Сувеніри з міста  До вас приїхали 
гості і ви не знаєте, який сувенір, крім 
хріна та магнітика, вони можуть купити? 
Тепер можна головний архітектурний 
символ Вінниці у буквальному сенсі 
потримати на долоні та захопити з собою 
на згадку. Дізналися, де його можна 
придбати, скільки коштує і які ще сувеніри 
можна привезти з нашого міста?

Éîãî ìîæíà áóëî îòðèìàòè, çà-
ðåºñòðóâàâøèñü, à â öüîìó ðîö³ 
âæå º ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè öåé 
òà ³íø³ íàáîðè.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Âåøå-
ëåí³, ó ìàéáóòíüîìó â íèõ º ³äå¿ 
ùîäî ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³, àáè 
òàêèõ ëèñò³âîê ç ïàì’ÿòêàìè Â³-
ííèö³ ç’ÿâèëîñÿ á³ëüøå.

— Ïðèíàäà òàêèõ ëèñò³âîê ùå 
é â òîìó, ùî âè ìîæåòå ó äåòàëÿõ 
ðîçäèâèòèñÿ ò³ ðàêóðñè, ÿê³ çà-
çâè÷àé íå âèéäå ïîáà÷èòè. Çà äî-
ïîìîãîþ äîäàòêó íàøó Âåæó, 
íàïðèêëàä, âè ìîæåòå ïîáà÷èòè 

ó 360 ãðàäóñ³â, — êàæå Âåøåëå-
í³. — Öå êëàñíî äëÿ áóäü-ÿêîãî 
òóðèñòà ³ äëÿ òèõ, õòî ëþáèòü 
ñâîº ì³ñòî. Âè ìîæåòå íàä³ñëàòè 
òàêó ëèñò³âêó äðóçÿì ÷è ðîäè-
÷àì ó áóäü-ÿêó êðà¿íó ³ ëþäèíà 
çìîæå ðåàëüíî ðîçäèâèòèñÿ öþ 
êóëüòóðíó ïàì’ÿòêó.

Ëèñò³âêó ç Âåæåþ âè ìîæåòå 
ïðèäáàòè ó êîìïëåêò³ Ukraine cards 
íà ñàéò³ ïðîåêòó. Êð³ì â³ííèöü-
êî¿ ïàì’ÿòêè âè çìîæåòå ïîáà÷è-
òè ó 3D, íàïðèêëàä, Ëàñò³â÷èíå 
Ãí³çäî, ÿêå ðîçòàøîâàíå ó Êðèìó, 
÷è ðó¿íè Äîíåöüêîãî àåðîïîðòó. 
Êîøòóº íàá³ð 300 ãðèâåíü.

Вежа Артинова опинилась серед українських локацій, які 
відтворили на 3D-листівках. Її можна роздивитися з усіх боків 

Âè ìîæåòå íàä³ñëàòè 
òàêó ëèñò³âêó äðóçÿì 
÷è ðîäè÷àì ó áóäü-ÿêó 
êðà¿íó, ³ ëþäèíà çìîæå 
ðåàëüíî ðîçäèâèòèñÿ 
öþ êóëüòóðíó ïàì’ÿòêó
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ВИЙТИ З ТЕМРЯВИ 
Під час сексу залиште включеним світло і 
продемонструйте тим самим свою довіру 
партнеру. Не обов’язково запалювати всі 
лампочки в будинку, досить інтимного 
світла кількох свічок, сяйва включеного те-
левізора або променів світла, що нахабно 
пробиваються через фіранку. Використо-
вуйте ці маленькі хитрощі для створення 
ефекту, як у кіно. Чоловіки за природою 
візуали і збуджуються, дивлячись на свого 
партнера. Крім того, більшість представ-
ників сильної статі мріють, щоб їх дамам 
теж сподобалося спостерігати за інтимним 
процесом. Ті, хто наважиться на відверту 
самостійну стимуляцію перед своїм чолові-
ком, отримають додатковий бонус.

ВТІЛЮВАТИ БАЖАННЯ 
Будь-якому чоловікові хочеться, 
щоб його жінка була легка на підйом 
і не соромилася своїх еротичних 
бажань. Немає нічого сексуальнішого, 
ніж втілити в життя любовні фантазії 
партнера. Багато чоловіків бояться 
зізнатися в своїх мріях зі страху бути 
відкинутими. Розкажіть йому про 
ваші фантазії і розпитайте про його. 
Зробіть перший крок до того, щоб 
втілити їх у життя: не обов’язково точно 
виконувати задумане, але ви можете 
знайти компроміс, який допоможе 
обом насолодитися процесом. Або, ще 
краще, разом придумати і виконати 
сексуальний експеримент мрії.

НЕ МОВЧАТИ 
Чоловіки люблять не тільки очима, а й 
вухами — звуки в ліжку їх збуджують. У по-
няття «ідеальна коханка» вони, в тому числі, 
вкладають м’який тембр голосу і негучну 
звабливу манеру розмови. Занадто багато 
слів не потрібно. Не варто без зупину ще-
бетати на вушко про те, як пройшов день. 
Цікавий спосіб розпалити неабиякі при-
страсті — брудні слівця. Їх використовувати 
в ліжку треба своєчасно і віртуозно. Дурне 
вигукування брутальних іменників, дієслів і 
прикметників може призвести до роздрату-
вання. Придивіться уважніше: якщо помітні 
ознаки винятково емоційного, але не сек-
суального збудження, то, найімовірніше, 
партнеру ваші монологи не зайшли.

НЕ ЗАЦИКЛЮВАТИСЯ 
З часом в сексуальних стосунках пари 
неминуче настає момент, коли обидва 
знаходять 1–2 позиції, в яких вони від-
чувають себе комфортно. Але, як показує 
статистика, велика кількість пар роз-
лучаються з поправкою на те, що їм нудно 
в ліжку. Не соромтеся пробувати нове і 
несподіване, направляйте партнера сло-
вами в правильне русло. Чоловіки звикли 
постійно на практиці поповнювати багаж 
знань. Рухайтеся, шукайте нові пози, 
щоб допомогти йому вчинити феєричні 
відкриття. І не забувайте золоте правило 
всіх чоловіків, без винятку: справжня 
жінка повинна бути господинею на кухні, 

панною в гостях і коханкою в ліжку.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
На любовному фронті у вас 
все спокійно. Доброзичли-
вість коханої людини, її увага 
і турбота будуть позитивно 
впливати на ваш настрій. 

ТЕЛЕЦЬ 
Пік вашої емоційності і непо-
розуміння у ваших стосунках 
позаду, можна розслабитися 
і отримати задоволення. Але 
не намагайтеся маніпулювати 
обранцем.

БЛИЗНЮКИ 
Вас можуть відвідати за-
непадницькі настрої. Ну і 
даремно, адже у вас в роз-
палі красивий, пристрасний 
роман. І дуже скоро ваше 
особисте життя наповниться 
новим змістом і радістю.

РАК 
На найближчий час зірки 
дають найсприятливіший для 
кохання прогноз. Пора при-
скореними темпами бачити 
і розвивати ваші стосунки з 
коханою людиною. У вас по-
справжньому закохані.

ЛЕВ 
Вплинути на складну ситу-
ацію на любовному фронті 
вам допоможе лише терпіння 
і витримка. Не здумайте по-
спішати, вирувати, тим біль-
ше звинувачувати обранця 
в неуважності до себе. 

ДІВА 
Ви відчуєте, що ваша кохана 
людина — найправильніший 
вибір, і четвер стане цьому 
підтвердженням. Поговоріть 
по душах, кохана людина під-
тримає ваші ідеї та починання.

ТЕРЕЗИ 
Гарний тиждень для того, 
щоб фліртувати, закохува-
тися, змінюватися. Вами всі 
будуть захоплюватися, вам 
будуть говорити комплімен-
ти, причому абсолютно щиро.

СКОРПІОН 
Ви любите і кохані. Вас чека-
ють приємні романтичні зу-
стрічі, що дозволяють вилити 
свої почуття і відчути щастя 
в різних його проявах.

СТРІЛЕЦЬ 
Сором'язливість додасть 
вам особливу привабли-
вість в очах представників 
протилежної статі і доставить 
вам, як це не дивно, багато 
приємних миттєвостей, так 
що не боріться з нею. 

КОЗЕРІГ 
У середу краще не розповіда-
ти про своє особисте життя 
оточуючим, так як це може 
стати прекрасним матеріалом 
для пліток. Бережіть своє 
щастя від сторонніх очей.

ВОДОЛІЙ 
Ваші стосунки зазнали зна-
чних змін, причому в кращу 
сторону. Варто задуматися 
про рішучий життєвий крок, 
але не дуже поспішаєте. До-
звольте вашому обранцеві 
проявити ініціативу.

РИБИ 
На початку тижня можлива 
зустріч з людиною, приємною 
у всіх проявах. Але не втра-
чайте голову, не поспішайте 
розкриватися перед нею по-
вністю, спочатку придивіться.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 10-16 БЕРЕЗНЯ

НАТАЛІЯ ІШКОВА, ПСИХОТЕРАПЕВТ 

У ТРАНЗАКЦІЙНОМУ АНАЛІЗІ, 

СЕКСОЛОГІІ ТА ГЕШТАЛЬТІ:

— «Подаруйте» себе. Це осо-
бливий стан готувати себе.Тому 
читайте до кінця. Поїхали.
1. Ти не худа, а смачна.  На-
солоджуйся саме своїм тілом. 

Можна бути хоч пишечкою, але при цьому про-
порційної і неймовірно смачною.
2. Реагуй якось під час сексу. Не сопи, не крях-
чи, не терпи. Амплітудно, пристрасно реагуй 
голосом, танцюючи тілом, тремти, вигукуючи 

і захоплюючись. Чоловікові важливо розуміти 
і відчувати, що тобі cool. Це заводить.
3. Сама запропонуй. Іноді. Іноді — це іноді. Про-
мовою або позами. Промовою — це відверті 
пропозиції по телефону або за чашкою чаю, 
де б не перебували. 
Позами — це самостійне прийняття необхідного 
положення для того, щоб він увійшов.
4. Глибокі поцілунки, або хто як може. При-
страсно, з неймовірним задоволенням.
5. Гнучке тіло. Тіло у відмінному тонусі, щоб 
прогнутися, розсунути широко ноги, прийняти 
незвичайну позу або вміститися на підвіконні.

6. Віддаватися процесу — без залишку. 
7. Смачно пахнути. І я зараз не про парфуми, 
а про запах тіла.
8. Експерименти. 
Висновок. Класних коханок, як і класних кохан-
ців — дуже мало, але це того варте.
Ще раз зроблю акцент, ідеальна коханка — це 
не означає повія. Коханка — це жіноча роль, 
коли ти вранці для дочки найкраща мама, 
а коли чоловік прийшов — до нього зухвала, 
пристрасна і сексуальна.
На жаль, про те, як грати цю роль, замислюються 
лише деякі, а роблять одиниці.

Коментар експерта 

ПРОВОКУВАТИ 
Чоловікам подобаються жінки, 
що проявляють в сексі ініціативу 
або, ще краще, провокуючі сам 
статевий акт. Вашому коханому 
дуже важливо постійно знати, 
що ви його хочете. Не бійтеся 
спонтанно проявляти свій енту-
зіазм. Наприклад, відправивши 
серед білого дня повідомлення 
еротичного характеру. Чоловік 
вітають ініціативу, але перехід 
жінки на агресивну поведінку 
в ліжку викличе захоплення 
лише в одиниць.

СПОНТАННІСТЬ 
Спонтанність — ідеальне паливо 
для лібідо. Чоловіки люблять 
все незвідане, їм подобається 
відчувати адреналін і нові від-
криття в сексі. Фактор сюрпризу 
сприяє виробленню гормону до-
фаміну, який загострює почуття 
задоволення. Наприклад, кожен 
чоловік думає про секс в нестан-
дартних місцях, як в еротичному 
кіно. Запропонуйте своєму парт-
неру зайнятися сексом на при-
ватному пікніку або на пляжі, 
в останніх променях сонця.

РОБИТИ КОМПЛІМЕНТИ 
Не тільки жінки люблять вухами 
і потребують того, щоб час від 
часу чути компліменти і похвалу 
своєї зовнішності. Чоловіки дуже 
ласі на солодкі (і трохи улесливі) 
зауваження і слова. Ваш партнер 
хоче знати, що він володіє чимось 
особливим, що збуджує жінку. Це 
може стосуватися його зовнішності, 
вчинків, вдалих жартів або інтелек-
туальних здібностей. Не соромтеся 
говорити, які його якості ви вважа-
єте надзвичайно сексуальними, і 
його самооцінка підвищиться.

ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ 
Для чоловіків секс є досить пріо-
ритетним заняттям і тому цілком 
може стати вагомим аргументом 
на користь довгого і щасливого 
кохання, а для жінки — своєрідним 
важелем управління стосунками. 
Експерименти в ліжку — відмінний 
стимулюючий засіб для чоловічої 
статі. Сексуальне бажання як 
апетит: ми всі хочемо спробувати 
різні смаки, тому що одне і те ж — 
нудно. Чоловік хоче бачити в ліжку 
таку жінку, яка здатна подарувати 
йому нові унікальні відчуття.

ЗБУДЖУВАТИ 
Навіщо витрачати великі гроші 
на еротичну нижню білизну, 
якщо через дві хвилини 
вона виявиться на підлозі? 
Пригальмуйте. Роздягайтеся 
повільно-повільно. Він буде 
в захваті від «попереднього 
перегляду картинки», яка скоро 
опиниться в його руках. Одягніть 
сексуальну білизну, доповніть 
свій образ мереживними 
панчохами і сміливо ведіть 
коханого в кімнату з великим 
дзеркалом.

ЧОГО ХОЧУТЬ ЧОЛОВІКИ? 
«ПОДАРУНОК» ДЛЯ НЬОГО
Секрети  Багато жінок часто поводять 
себе скуто у ліжку або ж навпаки, 
демонструють гіперактивність. Як знайти 
золоту середину і дізнатися, чого насправді 
хочуть чоловіки від жінки під час близькості?

Çäàâàëîñÿ á, á³ëüø³ñòü æ³íîê 
ïðåêðàñíî çíàº, ùî ïîäîáàºòüñÿ 
÷îëîâ³êàì ó ñåêñ³. Íó, òàì, àæóð-
í³ ïàí÷îõè, òóôë³ íà ï³äáîðàõ, 
êðàñèâà á³ëèçíà. Àëå öå íå âñå. 
Âàæëèâèé ñàì ïðîöåñ, ô³çè÷íå ³ 
ïñèõîëîã³÷íå çàäîâîëåííÿ êîæ-
íèì ìîìåíòîì: âèãëÿäîì, çàïà-
õîì, çâóêîì, ãîñòðîòîþ â³ä÷óòò³â. 

Â³äòàê, æ³íêàì ó ë³æêó åêñïåðòè 
ðåêîìåíäóþòü íå îäÿãíóòè ñïî-
êóñëèâ³ òðóñèêè ³ ëÿãòè â ë³æêî, 
î÷³êóþ÷è ñåêñóàëüíîãî óðàãàíó, 
à ñàì³é ³í³ö³þâàòè éîãî.

ßê êàçàâ Íîðìàí Äóãëàñ, ìè 
çàáàãàòî çàéìàºìîñÿ ñåêñîì 
ó ñâî¿é ÷åðåïí³é êîðîáö³ ³ çà-
ìàëî — â æèòò³. 



ОВЕН 
Приймайте себе і оточуючих 
такими, якими вони є на-
справді, залиште, нарешті, 
стереотипи, що склалися, і 
спробуйте бути природні-
шими і простішими. 

ТЕЛЕЦЬ 
Деякі проблеми емоційно 
вимотали вас, тому по-
старайтеся створити собі 
більш комфортну, камерну 
обстановку, спілкуйтеся з 
приємними для вас людьми. 

БЛИЗНЮКИ 
У вашій кар'єрі й особистому 
житті зараз настав досить 
продуктивний період. По-
спішайте реалізовувати свої 
потаємні мрії, так як ці дні 
відкривають перед вами 
найблискучіші перспективи.

РАК 
Успіх у справах багато в чому 
залежатиме від ваших ор-
ганізаторських здібностей. 
Перешкоди і проблеми ви 
подолаєте, все обернеться 
на вашу користь.

ЛЕВ 
Можливе прийняття пози-
тивних рішень, які визначать 
ваше найближче майбутнє, 
постарайтеся бути більш 
активними і принциповими.

ДІВА 
Вас чекають приємні зустрічі 
та спілкування з цікавими 
людьми. Настав сприятли-
вий час для набуття знань, 
причому в будь-якій області.

ТЕРЕЗИ 
Не зациклюйтеся на мину-
лих досягненнях, зберіться 
з силами і рішуче подолайте 
новий рубіж. За витрачені 
зусилля ви будете винагоро-
джені сповна. 

СКОРПІОН 
Чим чіткіше ви розпишете 
плани важливих справ, тим 
простіше вам буде все здій-
снити. Не дозволяйте, щоб 
хтось знівелював ваші на-
міри. Ви маєте право бажати 
і отримати бажане. 

СТРІЛЕЦЬ 
Схоже, вам хочеться 
новизни, ось ваша під-
свідомість і підкидає вам 
нове сприйняття звичних 
речей і знайомих людей. Ви 
зараз як ніколи проникливі, 
використовуйте цей стан 
для прояснення багатьох 
загадок свого життя. 

КОЗЕРІГ 
Основними подіями цього 
тижня можуть стати справи, 
пов'язані з сім'єю і домом. 
Ви з легкістю зможете усу-
нути практично будь-який 
конфлікт на роботі, просто 
надіславши свою енергію 
на загальну справу.

ВОДОЛІЙ 
Зустрічі і нові знайомства 
виявляться плідними, хоча 
і не відразу. Так що поста-
райтеся зачарувати будь-яку 
компанію. Варто закласти 
фундамент для майбутніх 
змін в особистому житті.

РИБИ 
Сприятливий тиждень для 
переходу до нового виду 
діяльності, змін у кар'єрі. Ви 
цілком здатні побудувати 
складну комбінацію заради 
досягнення мети, яка ніяк 
не хоче піддаватися. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ОЛЕКСАНДР САХНО, 

МЕНЕДЖЕР

Квіти не найпрактичніший 
подарунок на 8 Березня. 
Постоять кілька днів, а далі 
в смітник. Інша справа 
свиняча голова. Це і суп, і 
холодець, і просто красиво.

***
— Що дружині подаруєш на 8 Березня?
— Хрін його знає. Напевно, щось з жовтого 
металу…
— Нічого собі! Не знав, що вона в тебе 
любить слухати китайський рок.

***
А пам'ятаєте, як у дитячому садку 
намалюєш мамі на 8 Березня 
«каляки–маляки» — вона так радіє! Чомусь 
з дружиною цей фокус не проходить…

***
Кожному чоловікові, який купив 
на 8 Березня сковорідку — каска 
у подарунок!

***
Замовив для дружини парфуми та цукерки, 
а прийшов надувний човен, спінінг і ящик 
горілки. Шахрайство на кожному кроці…

***
«Протокол» церемонії привітання з 
8 Березня:
— Люба — ти прекрасна, як ці квіти!
— А я думала, я прекрасна, як золотий 
браслет.
— Ні, люба! Ти прекрасна, як ці квіти!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

24 RIA, 
Ñåðåäà, 10 áåðåçíÿ 2021

РЕКЛАМА

487898

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

488577

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

Ірина, 29 років
Фотограф. Обожнюю дивитисяь на світ крізь об'єктив. Щира, 
позитивна, мрію багато подорожувати.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку розповідь про себе 
на e-mail: miss@riamedia.com.ua. Запрошення до конкурсу 
«Міс RIA-2021» і безкоштовну професійну фотосесію від 
фотостудії «INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ТО «МІС RIA-2021» Г

ІЛЬШЕ ФОТО НА 
SS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
амерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма QR 

(

Reader з Андроїд-маркета 
або аналогічна)

зь об'єктив. Щира, 

АСТЬ У КОНКУРСІ
дь про себе

прошення до конкурсу 
тосесію від

ші учасниці.


