
 Десять гривень за проїзд 
в усіх міських маршрутках, 
а за проїзд у нічних 
братимуть 12 гривень — 
такі розцінки виконком 
міськради може встановити 
вже з 1 червня

 Ми дізналися, чому 
піднімають ціну та чи 
відбудеться зростання 
вартості квитків у трамваях, 
автобусах і тролейбусах?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ПРОЇЗД У МАРШРУТКАХ
МОЖЕ ПОДОРОЖЧАТИ

У «обмін» на нові тарифи мерія вимагає валідатори в маршрутках. 
Чиновники будуть слідкували, щоб їх використовували для оплати проїзду 
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Говоріть 
українською

Äîâåëà ñâ³é çóá äî ñòîìà-
òîëîã³¿. Â³í, ÷îìóñü, íå çâà-
æàâ íà êàðàíòèí ³ â³äðîñòèâ 
ä³ðêó. Îò ñèäæó â êð³ñë³, ë³-
êàðêó ÷åêàþ, ³ ôîíîâî ñëó-
õàþ ðîçìîâó ç ñóñ³äíüîãî 
êð³ñëà. 

Âñå, ÿê ìàº áóòè, ïåðå-
ãîðîäêà, ÷åðåç îäíå, àëå âñå 
îäíî ÷óòè. Ë³êàð äîêëàäíî 
ïîÿñíþº ïàö³ºíòö³ ïðîöå-
äóðó âèäàëåííÿ çóáà, ùî, 
ÿê ³ ñê³ëüêè, ÿêèé óêîë, ÿêà 
ö³íà, ÷îìó íèæí³é äîðîæ÷å. 
Ïàö³ºíòêà ïåðåïèòóº, ùîñü 
íåçðîçóì³ëî, ë³êàð òåðïëÿ-
÷å â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ. 
À ÿ ñëóõàþ, ³ â³ä÷óâàþ, ùî 
òåæ íå ðîçóì³þ. ×îìóñü ìåíå 
öÿ ñèòóàö³ÿ äèâóº. Àãà, îñü 
÷îìó. Âîíè óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ ðîçìîâëÿþòü. Òàêîþ 
ãàðíîþ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, 
áåç ðóñèçì³â, ³ ë³êàð, ³ ïà-
ö³ºíòêà.

«Ç àïîìí ³ ,  ä º âî÷êà , 
ñ âðà÷îì íàäî ãàâàð³òü ïà-
ðóññê³», — êîëèñü ñêàçàëà 
ë³êàðêà ìî¿é îäíîêóðñíèö³. 
Ä³â÷èíêà ç ñåëà ïîä³ëüñüêî-
ãî, íåéìîâ³ðíî çä³áíà, åí-
öèêëîïåäè÷í³ çíàííÿ, ïðà-
öåçäàòí³ñòü, ôåíîìåíàëüíà 
ïàì'ÿòü. Îäèí ãàíäæ ìàëà 
â ÑÐÑÐ, ðîçìîâëÿëà óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ. «À ñ âðà÷îì 
íàäî ãàâàð³òü ïà-ðóññê³».

Êîëè ìåí³ êàæóòü, ùî 
ìîâà ³ áåçïåêà íå ïîâ'ÿçàí³ 
ì³æ ñîáîþ, ÿ çãàäóþ ïîä³áí³ 
âèïàäêè ç³ ñâîãî æèòòÿ. Áî 
ùî ìîæå áóòè çàãðîçëèâ³øå 
äëÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè, í³æ 
óñâ³äîìëåííÿ, ùî äëÿ ñï³ëêó-
âàííÿ ç ë³êàðåì íåäîñòàòíüî 
ð³äíî¿ ìîâè? Â÷è ðîñ³éñüêó, 
ãîòóéñÿ, ùîá, êîëè ñòàíå ïî-
ãàíî, ðîçêàçàòè ë³êàðåâ³ «êàê 
íàäî».

À ÿê öå âïëèâàëî íà ñà-
ìîîö³íêó, ³ ñòàòóñ ìîâè òà 
óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëüíîòè çàãà-
ëîì — âè ñàì³ çíàºòå.

ДУМКА

БЛОГЕРКА

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

ÍÎÂÈÍÈ

Депутат міської ради, учас-
ник комісії з транспорту Віктор 
Перлов розповідає, що на тому 
перехресті потрібен повністю ре-
гульований проїзд — світлофори 
на всіх напрямках.
— Нинішня ситуація щонайменше 
дивна: два напрямки перехрестя 
зі світлофорами, два напрямки 
без. Левова частина ДТП на цьо-
му перехресті відбуваються через 
грубе порушення правил дорож-
нього руху: ненадання переваги 
в русі. Розповсюджені ситуації 
аварій: водій виїжджає з друго-
рядної дороги і не надає перевагу 
в русі трамваю; автомобіль по-
вертає ліворуч з Келецької на Лялі 
Ратушної; авто виїжджає з Ратуш-
ної на Келецьку, — каже Перлов.
Чи буде там світлофор та як він 
впливатиме на затори на Ке-
лецькій, наразі однозначно не-
відомо. За словами Перлова, 
звернення вінничан буде роз-

глядати координаційна рада 
з питань безпеки дорожнього 
руху. У її складі посадовці з різ-
них департаментів, поліцейські, 
фахівці з ВНТУ та представники 
центру «Гармонія ім. Раїси Па-
насюк». Разом вони мають вирі-
шити, як підвищити безпеку руху 
на цьому перехресті та подати 
запит на бюджетне фінансування 
засобів регулювання.
— На засідання ради подам ще 
два питання: зміна організації 
руху на Зодчих, в районі бару 
«Карабас», де часто відбуваються 
аварії та перехрестя Мури-Мо-
настирська, де нещодавно ста-
лася аварія, — каже Віктор Пер-
лов. — Більш того, усі петиції про 
безпеку дорожнього руху, які по-
дають до міської ради, розгляда-
ються у департаменті енергетики, 
транспорту і зв’язку. Навіть, якщо 
вони не набрали 350 підписів, 
необхідних для розгляду.

Як варто врегулювати рух?

ALEXANDR TULYUPA 

Знаючи, що цей монстр був 
куплений за ціною більшою... 
можна лише здогадуватися 
про справжню мету такого 
придбання.

ВІТАЛІЙ ДУЖАК 

Для залякування лише. На ву-
лицях міста тисячі автівок ко-
жен день порушують правила 
паркування. Що може зробити 
один евакуатор?

АНДРЕЙ ГАЙДАЙ 

Бачачи відео, як працюють 
вони, а саме — пошкоджують 
авто, то їм спочатку потрібно 
навчитись евакуації, а тоді вже 
про щось говорити.

ТАТЬЯНА КИЛИВНЫК 

Ви для початку зробіть по-
більше стоянок,  нехай навіть 
платних у достатній кількості. 
Бо в місті немає навіть де при-
паркуватися.

ОЛЕГ КОСТЮК 

Одного евакуатора не виста-
чить, їх має бути по одному 
на кожен мікрорайон. Почи-
нати потрібно з найбільш за-
вантажених трафіком вулиць.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи вистачить одного евакуатора, щоб навести лад на вулицях Вінниці?

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

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Â³ííè÷àíè ïðî-
ïîíóþòü â³äðå-
ãóëþâàòè ðîáîòó 

ñâ³òëîôîð³â íà ïåðåõðåñò³ Ëÿë³ 
Ðàòóøíî¿ òà Êåëåöüêî¿. Äìèòðî 
Ëîç³íñüêèé ïîäàâ ïåòèö³þ, â ÿê³é 
ñòâåðäæóº, ùî öÿ ä³ëÿíêà äîðî-
ãè º âêðàé àâàð³éíîþ. Â³í âêàçóº 
íà íåäîë³êè ðåãóëþâàííÿ ðóõó: ç 
âóëèö³ Ëÿë³ Ðàòóøíî¿ íà Êåëåöüêó 
óñêëàäíåíèé âè¿çä äëÿ àâòî. Íà öå 
º áëèçüêî 15 ñåêóíä, ïîêè äëÿ 
ïîòîêó òðàíñïîðòó íà Êåëåöüê³é 
ãîðèòü ÷åðâîíå ñâ³òëî. Ó öåé æå 
÷àñ ïåðåòèíàþòü ïåðåõðåñòÿ òðàì-
âà¿. Öå ñïðè÷èíÿº íåçðó÷íîñò³ òà 
àâàð³éíó ñèòóàö³þ íå ò³ëüêè äëÿ 
àâòîìîá³ë³â, à é äëÿ ï³øîõîä³â.

Âèð³øèòè ïðîáëåìó Ëîç³íñüêèé 
ïðîïîíóº òàêèìè çàñîáàìè:
 âñòàíîâèòè ñâ³òëîôîðè äëÿ 

ðåãóëþâàííÿ ðóõó ç óñ³õ íàïðÿì-
ê³â ïåðåõðåñòÿ. Çàðàç âè¿çäè ç âó-
ëèö³ Ëÿë³ Ðàòóøíî¿ íà ïåðåõðåñòÿ 
áåç ñâ³òëîôîð³â;
 âñòàíîâèòè ñâ³òëîôîð äëÿ 

òðàìâà¿â, ÿê³ ìàòèìóòü ñâ³é ³í-
òåðâàë ðîáîòè. Íà éîãî äóìêó, 
òðàìâà¿ íå ïîâèíí³ ïðî¿æäæàòè 
ïåðåõðåñòÿ, ïîêè äëÿ ïîòîêó 
íà Êåëåöüê³é ãîðèòü «÷åðâîíå», 
à äëÿ ï³øîõîä³â «çåëåíå».

«Ùå ïîòð³áíî çá³ëüøèòè ÷àñ äëÿ 
ïåðåõîäó õî÷à á íà ï’ÿòü ñåêóíä», — 

äîäàº àâòîð ïåòèö³¿. Íàðàç³ éîãî 
çâåðíåííÿ íàáðàëî 359 ï³äïèñ³â, 
÷îãî äîñòàòíüî, ùîá ïåòèö³þ ðîç-
ãëÿíóëè ó â³ííèöüê³é ìåð³¿. Â³ä-
ïîâ³äü ìàþòü íàäàòè äî 4 êâ³òíÿ.

Íà ïåðåõðåñò³ Ëÿë³ Ðàòóø-
íî¿ — Êåëåöüêà, íàãàäàºìî, 
÷àñòî â³äáóâàþòüñÿ àâàð³¿. Îñü, 
íàïðèêëàä, 5 áåðåçíÿ ð³ê òîìó, 
íå ðîçìèíóëèñÿ òðè àâòîìîá³ë³. 
Ìàøèíè ç³òêíóëèñÿ íà ïåðåòèí³ 
Êåëåöüêî¿ ç âóë. Ëÿë³ Ðàòóøíî¿, 
á³ëÿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó.

Ìåíøå í³æ çà ì³ñÿöü, 31 áåðåç-
íÿ, íà ö³é ä³ëÿíö³ òàêñèñò çáèâ 
æ³íêó íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³. 
Íà ùàñòÿ, æ³íêà â³äáóëàñÿ ò³ëüêè 
ïåðåëÿêîì òà â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ 
â³äìîâèëàñÿ. Ó ïîë³ö³¿ ðîçïîâ³-
ëè, ùî ìàøèíà ïîâåðòàëà ç Ëÿë³ 
Ðàòóøíî¿ íà Êåëåöüêó, âîä³é 
íå íàäàâ ïåðåâàãó â ðóñ³ ï³øî-
õîäó, ÿêà ïåðåõîäèëà íà çåëåíå 
ñâ³òëî ³ â³äáóëîñÿ ç³òêíåííÿ.

À îò àâàð³ÿ, ÿêà òðàïèëà-
ñÿ 23 ëèñòîïàäà 2020-ãî, ëåäü 
íå ñòàëà òðàã³÷íèì äíåì ó Â³ííè-
ö³. Âîä³é ì³êðîàâòîáóñà, ÿêèé âè-
¿æäæàâ ç Ëÿë³ Ðàòóøíî¿, íå íàäàâ 
ïåðåâàãó â ðóñ³ ëåãêîâèêó Nissan, 
ùî ¿õàâ íà çåëåíèé ñèãíàë ñâ³òëî-
ôîðà. Ñòàëîñÿ ç³òêíåííÿ: ëåãêîâå 
àâòî âð³çàëîñÿ ó ì³êðîàâòîáóñ òà 
ïðîäîâæèëî ðóõ â á³ê ïåðåõîæèõ, 
ÿê³ ÷åêàëè, ùîá ïåðåéòè äîðîãó. 
Íà ùàñòÿ, øâèäê³ñòü áóëà íåâå-
ëèêîþ ³ ëþäè âñòèãëè âòåêòè â³ä 
óäàðó àâòîìîá³ëÿ.

«СВІТЛОФОРИ ПОТРІБНІ 
НА ВСІХ НАПРЯМКАХ» 
Безпека руху  Перехрестя Келецька — 
Лялі Ратушної небезбечне: з вулиці 
Лялі Ратушної виїжджають машини, 
коли горить «червоний» для потоку 
на Келецькій. І в цей же час зелений сигнал 
світлофора мають пішоходи, а перехрестя 
проїжджають трамваї. Вінничани зібрали 
підписи, щоб поставити світлофори на всіх 
напрямках. Якою буде відповідь влади?

Аварія, яка трапилася торік 23 листопада, ледь не стала 
трагедією. Від зіткнення з бусом, сірий легковик розвернуло 
у натовп пішоходів, але люди встигли втекти від машини 
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ç 16 áåðåçíÿ ìó-
í³öèïàëüíà ñëóæáà 
ïî÷àëà çàáèðàòè 

íà øòðàôìàéäàí÷èê àâòî ç âóëèöü 
Â³ííèö³. Éäåòüñÿ ïðî àâòîìîá³ë³, 
ÿê³ ñóòòºâî ïåðåøêîäæàþòü ðóõó 
÷è çàãðîæóþòü áåçïåö³ íà äîðîãàõ.

Ïåðøèé àâòîìîá³ëü, ÷îðíèé 
«Ëåêñóñ», çàáðàëè çà çóïèíêó 
íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Ñîëîâéîâà 
³ Ìîíàñòèðñüêî¿. Êîëåñà àâòî-
ìîá³ëÿ çàáëîêóâàëè ³ çàêð³ïèëè 
çà òðîñè íà ìàí³ïóëÿòîð³. Ï³ä íà-
ãëÿäîì äâîõ ïðàö³âíèê³â ìàøèíó 
çàâàíòàæèëè íà ïëàòôîðìó Ford 
Trucks 2533 — ïåðøîãî ³ ïîêè 
ºäèíîãî ìóí³öèïàëüíîãî åâàêóà-
òîðà, ÿêèì îï³êóºòüñÿ êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî «Àðõ³òåêòóðíî-áó-
ä³âåëüíèé ñåðâ³ñ».

ЯК ДІЗНАТИСЯ, ДЕ МАШИНА 
ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà-

÷àëüíèêà â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ 
ì³ñüêðàäè Àðòóð Àíäðóùåíêî, 
åâàêóéîâàí³ àâòîìîá³ë³ äîñòàâëÿ-
þòü íà ïîë³öåéñüêèé øòðàôìàé-
äàí÷èê, ùî íà Áîòàí³÷í³é. Òîìó 
âîä³¿, àâòî ÿêèõ áóëî åâàêóéîâàíå, 
çìîæóòü ïðî öå ä³çíàòèñÿ íà 102.

— Íàø ³íñïåêòîð ç ïàðêóâàííÿ, 
ï³ñëÿ òîãî ÿê íà åâàêóàòîð çàâàí-
òàæóºòüñÿ àâòîìîá³ëü, òåëåôîíóº 
íà «102» ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî àâòîìî-
á³ëü òàêî¿ ìàðêè ³ ìîäåë³ áóâ åâà-

êóéîâàíèé ç ïåâíî¿ âóëèö³ ó ÷³ò-
êî âèçíà÷åíèé ÷àñ òà â³äâåçåíèé 
íà àðåøòìàéäàí÷èê çà òàêîþ-òî 
àäðåñîþ. Òîáòî, ÿê ò³ëüêè àâòîìî-
á³ëü çàáèðàþòü ç ì³ñöÿ, äå ñêîºíå 
ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîë³ö³ÿ âæå áóäå 
çíàòè, ùî àâòîìîá³ëü åâàêóéîâà-
íèé, — êàæå Àíäðóùåíêî.

Êð³ì òîãî, ïåðåâ³ðèòè, çà ùî ³ 
êóäè â³äâåçëè âàøó ìàøèíó, ìîæ-
íà íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðà-
äè. Ó ðîçä³ë³ «Ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
ïàðêóâàííÿ» íàòèñêàºìî íà ïóíêò 
«Ïîñòàíîâè» ³ ó â³êíî âïèñóºìî 
íîìåð ñâîãî àâòîìîá³ëÿ. Ñèñòåìà 
ïîâ³äîìëÿº ³íôîðìàö³þ ïðî ïî-
ðóøåííÿ, çà ÿêå àâòîìîá³ëü áóâ 
åâàêóéîâàíèé, àäðåñó òà íîìåðè 
òåëåôîí³â øòðàôìàéäàí÷èêà.

À îò ñê³ëüêè çà òèæäåíü çàáðà-
ëè ìàøèí íà øòðàôìàéäàí÷èê 
òà ÿê³ ìàðêè àâòî, ó â³ää³ë³ ïàð-
êóâàííÿ ïîêè íå ïîâ³äîìëÿþòü.

— Çâ³ò ñêëàäàºìî íàïðèê³íö³ 
òèæíÿ. Òàì áóäå çâåäåíà ñòàòèñ-
òèêà çà ê³ëüê³ñòþ òà ìîäåëÿìè 
àâòî, — ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ 
Àðòóð Àíäðóùåíêî. — Àëå â íàñ 
íåìàº òàêîãî, ùî çàáèðàºìî ò³ëü-
êè «Æèãóë³»: áóäü-ÿê³ àâòî, ÿê³ 
ïðèïàðêîâàí³ ç ïîðóøåííÿìè, 
çàáèðàþòü íà øòðàôìàéäàí÷èê. 
Åâàêóàö³ÿ àâòîìîá³ëÿ â³äáóâàºòüñÿ 
÷åðåç ïðè÷èíè, ÿê³ âêàçàí³ â ñòàòò³ 
265–4 Àäì³íêîäåêñó. Òàì âêàçà-
íèé ïîâíèé ïåðåë³ê ïðàâîïîðó-
øåíü, çà ÿê³ â Óêðà¿í³ ïåðåäáà÷åíà 
åâàêóàö³ÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó.

ПРАЦЮЄ МІСЬКИЙ ЕВАКУАТОР. 
КУДИ І ЗА ЩО ВІДВОЗЯТЬ АВТО 
Порядок на парковках  Автомобілі 
порушників правил стоянки у Вінниці 
муніципальний евакуатор забирає 
на спецмайданчик. Його на місце 
викликають інспектори з паркування. 
Розповідаємо, як дізнатися, куди забрали 
машину, хто несе відповідальність 
за перевезення та яким чином можна 
уникнути і штрафу, і евакуації 

ХТО ВІДПОВІДАЄ 
ЗА ЕВАКУАЦІЮ?

Âæå íà äðóãèé äåíü ðîáîòè 
åâàêóàòîðà, 17 áåðåçíÿ, ñòàâñÿ 
íåïðèºìíèé êàçóñ. Á³ëÿ Óí³âåð-
ìàãó êîìóíàëüíèêè õîò³ëè çàáðà-
òè àâòîìîá³ëü, ÿêèé áóâ ïðèïàð-
êîâàíèé âïðèòóë äî ï³øîõ³äíîãî 
ïåðåõîäó. Êîëè ìàí³ïóëÿòîðîì 
ï³äí³ìàëè ìàøèíó, îäèí ç òðî-
ñ³â çëåò³â òà ñèëüíî âäàðèâ ï³ä 
êîë³ñíó àðêó.

Íà â³äåî, ÿêå ïîêàçàëè 
ó ñï³ëüíîò³ «Äîðîæí³é êîíòðîëü 
Â³ííèöÿ», íå âèäíî óøêîäæåíü 
(cutt.ly/wxk3YL5).

— Ç³ ñë³â î÷åâèäö³â, íà ì³ñöå 
ïðèéøîâ âëàñíèê, ÿêèé ïîáà÷èâ, 
ùî éîãî àâòîìîá³ëü ïîøêîäæå-
íèé åâàêóàòîðîì. Íàñê³ëüêè ìåí³ 
â³äîìî, äàë³ áóäå ðîçáèðàòèñÿ 
ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ òà â³äøêîäî-

âóâàòè íàñë³äêè òàêî¿ åâàêóàö³¿, — 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó êåð³âíèê ÃÎ 
«Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííèöÿ» 
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
ïàðêóâàííÿ Àðòóð Àíäðóùåíêî 
ï³äòâåðäæóº, ùî âñ³ âàíòàæí³ 
ïåðåâåçåííÿ íà åâàêóàòîð³ çà-
ñòðàõîâàí³.

— Åâàêóàö³ºþ çàéìàºòüñÿ êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíèé ñåðâ³ñ», — ãîâîðèòü 
Àíäðóùåíêî. — Ðîáîòà ³íñïåêòîðà 
â òîìó, ùîá çàô³êñóâàòè ïðàâî-
ïîðóøåííÿ ³ âèêëèêàòè åâàêóà-
òîð. Äàë³ ñïåö³àë³ñò ñêëàäàº àêò 
îãëÿäó àâòîìîá³ëÿ ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ 
öüîãî â³äáóâàºòüñÿ çàâàíòàæåííÿ 
íà ïëàòôîðìó åâàêóàòîðà. Òîáòî, 
óñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ï³ä ÷àñ åâàêó-
àö³¿ àâòîìîá³ëÿ, éîãî çàâàíòàæåííÿ 
÷è ðîçâàíòàæåííÿ íåñå «Àðõ³òåê-
òóðíî-áóä³âåëüíèé ñåðâ³ñ».

ЦІНА ЕВАКУАЦІЇ 

720 грн — за авто вагою до 2000 кг 

840 грн — за авто вагою від 2000 до 3000 кг 

1020 грн — за авто вагою від 3000 кг 

ЗБЕРІГАННЯ НА АРЕШТМАЙДАНЧИКУ 

144 грн за добу — протягом 1–7 діб 

24 грн за добу — з 8 доби 

ШТРАФ 

680 грн за порушення правил зупинки, стоянки, що 

створюють перешкоди дорожнього руху або загрози 

безпеці 

У службовців є вичерпний перелік підстав 
для тимчасового затримання транспорту, 
вказаний у статті 265–4 Адмінкодексу. Ма-
шину заберуть, якщо є суттєве перешко-
джання руху або є загроза безпеці на до-
розі за умови, що автомобіль поставлений 
на проїжджій частині у два та більше рядів.
Також, якщо машина розташована у забо-
ронених ПДР місцях зупинки або стоянки. 
А саме:
 на залізничних переїздах; на трамвайних 
коліях; на естакадах, мостах, шляхопрово-
дах і під ними, у тунелях;
 на пішохідних переходах і ближче 10 ме-
трів до них з обох боків, крім випадків зу-

пинки для надання переваги в русі;
 на перехрестях та ближче 10 метрів від 
краю перехрещуваної проїжджої частини 
за відсутності на ній пішохідного пере-
ходу, за винятком зупинки для надання 
переваги в русі та зупинки проти боко-
вого проїзду на Т-подібних перехрестях, 
де є суцільна лінія розмітки або розді-
лювальна смуга;
 на проїжджій частині, де відстань між 
суцільною лінією розмітки чи протилеж-
ним краєм проїзної частини і транспортним 
засобом, що зупинився, менше 3 метрів;
 ближче 30 метрів від посадкових май-
данчиків для зупинки маршрутних тран-

спортних засобів, а за їх відсутності — ближ-
че 30 метрів від дорожнього знака такої 
зупинки з обох боків;
 ближче 10 метрів від позначеного місця 
виконання дорожніх робіт і в зоні їх ви-
конання; у місцях, де буде неможливим 
зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного 
засобу, що зупинився;
 ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих 
територій і безпосередньо в місці виїзду;
 своїм розташуванням робить неможли-
вим рух інших транспортних засобів або 
створює перешкоду для руху пішоходів, 
у тому числі осіб з інвалідністю на спеці-
альних засобах пересування та пішоходів 

із дитячими колясками;
 розташовано на виділеній смузі для руху 
громадського маршрутного транспорту;
 розташовано на позначеній відповідними 
дорожніми знаками та/або дорожньою 
розміткою велодоріжці;
 перешкоджає руху або роботі снігопри-
бирального та іншого технологічного кому-
нального транспорту у разі запровадження 
надзвичайного стану або у разі оголошення 
окремої місцевості зоною надзвичайної 
екологічної ситуації;
 порушує схему паркування транспортних 
засобів таким чином, що він блокує проїзд 
по двох або більше смугах руху.

Причини евакуації 

У відділі паркування кажуть, що 
інспектори є лояльними навіть 
до порушників.
— Ми розуміємо скрутну ситуа-
цію з місцями для парковок, тому 
якщо водій на місці, то спочатку 
він отримує усне зауваження від 
інспектора, — говорить заступник 
начальника відділу паркування 
Артур Андрущенко. — Якщо водій 
переставляє машину за прави-

лами, то не отримує ані штрафу, 
ані евакуації автомобіля. Якщо ж 
водій починає сперечатись при 
наявному порушенні правил 
стоянки та зупинки транспорту, 
то інспектор фіксує правопору-
шення і складає повідомлення 
про штраф. Машина порушника 
буде евакуйована, якщо водій 
після отриманого штрафу від-
мовляється усувати порушення.

Як уникнути вивезення транспорту 

Ä³çíàòèñü, ùî àâòî 
åâàêóþâàëè, ìîæíà 
íà 102. Çà ùî çàáðàëè 
ìàøèíó, ìîæíà 
ïåðåâ³ðèòè íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè

СКІЛЬКИ ТРЕБА ЗАПЛАТИТИ, 
ЩОБ ПОВЕРНУТИ АВТОМОБІЛЬ

КУДИ ВІДВОЗЯТЬ 
Спецмайданчик, на який доставляють транспорт для тимчасового 

затримання, розташований за адресою: місто Вінниця, вулиця Ботанічна, 

30/32. Номери телефонів:

(0432) 59–46–11 або +38 (097)872–21–87 

Термін затримання транспорту обчислюється з моменту складення акта 

інспектором з паркування, а строк зберігання — з моменту доставлення 

авто на штрафмайданчик.
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Ціну проїзду у Вінниці, зазвичай, 
піднімають майже одночасно 
і для маршруток, і для муніци-
пального транспорту. Напри-
клад, у 2018 році вартість квитка 
у маршрутках зросла з 1 липня, а з 
20 серпня підняли ціну і для ТТУ.
Але чи відбудеться зростання 
вартості квитків у трамваях, 
автобусах і тролейбусах? Тран-
спортники наразі не кажуть.
— Ми не готові ще виставляти 
це питання (підняття вартості 
проїзду — авт.), потрібно ро-

бити багато розрахунків. Тому 
поки не стоїть питання, що нам 
терміново потрібно підвищува-
ти, — відповів гендиректор «Ві-
нницької транспортної компанії» 
Михайло Луценко.
Експерти, нагадаємо, пропо-
нують запроваджувати у містах 
«транспортні послуги», щоб 
встановити справедливу вар-
тість проїзду. Про це в матеріалі: 
Ціна на проїзд у Вінниці зростає, 
а комфорт — ні. Як це змінити 
(cutt.ly/Xxyacp5).

На черзі муніципальний транспорт?

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Íà ñàéò³ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñü-
êðàäè 19 áåðåçíÿ 

îïóáë³êóâàëè ïðîåêò ð³øåííÿ 
ïðî çá³ëüøåííÿ ïëàòè çà ïðî¿çä 
ó ìàðøðóòêàõ (cutt.ly/Lxyo4xe, 
äîêóìåíò âíèçó ñòîð³íêè). Òàê, ç 
1 ÷åðâíÿ ïðî¿çä ó ì³ñüêèõ ìàðø-
ðóòêàõ êîøòóâàòèìå 10 ãðèâåíü. 
Âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ìàðøðóòêàõ 
25 Í, 30 À ³ 30 Á ìàº çðîñòè 
äî 12 ãðèâåíü.

Àëå öå ð³øåííÿ ïîïåðåäíº, 
ìàº ïðîéòè îáãîâîðåííÿ. Ïðî-
ïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ïðèéìàþòü 
äî 19 êâ³òíÿ. ¯õ ìîæíà ïîäàòè 
çâè÷àéíèì ëèñòîì äî äåïàðòà-
ìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: Â³ííè-
öÿ, Ñîáîðíà, 59 àáî íà åëåêòðî-
ííó ïîøòó dei@vmr.gov.ua.

ЧОМУ ПІДНІМАЮТЬ ЦІНУ 
Ðàçîì ç ïðîåêòîì ð³øåííÿ º ³ 

îáãðóíòóâàííÿ. Â àíàë³ç³ ðåãóëÿ-
òîðíîãî âïëèâó çàçíà÷àþòü, ùî 

ä³þ÷³ òàðèôè â ìàðøðóòêàõ áóëè 
âñòàíîâëåí³ ó 2018 ðîö³ ³ ç òîãî 
÷àñó ñóòòºâî çðîñëè ñêëàäîâ³ ñî-
á³âàðòîñò³ ïåðåâåçåíü: ì³í³ìàëüíà 
çàðïëàòà, ö³íà ïàëèâà, çàï÷àñòèí 
òîùî. Äî òîãî æ, ó 2020 ðîö³, 
÷åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ, 
íà 62,1% âïàâ ïàñàæèðîïîò³ê.

Êð³ì ï³äâèùåííÿ ö³íè ðîç-
ãëÿäàëè ùå äâ³ àëüòåðíàòèâè: 
íå çì³íþâàòè òàðèô àáî çàïðî-
âàäèòè êîìïåíñàö³¿ ïåðåâ³çíè-
êàì. Ïåðøèé âàð³àíò â³äõèëèëè: 
÷èíîâíèêè ââàæàþòü, ùî ÿêùî 
íå çá³ëüøèòè âàðò³ñòü ïðî¿çäó 
â ìàðøðóòêàõ, òî ïåðåâ³çíèêè 
ïî÷íóòü â³äìîâëÿòèñÿ â³ä âèêî-
íàííÿ ðåéñ³â.

Äðóãèé âàð³àíò — çðîáèòè äî-
òàö³¿ ïåðåâ³çíèêàì, ùîá çàëèøè-
òè ñòàðó ö³íó ïðî¿çäó. Éîãî òàêîæ 
â³äõèëèëè, áî çðîñòå íàâàíòàæåí-
íÿ íà ì³ñüêèé áþäæåò, áóäóòü 
íåäîô³íàíñîâàí³ ³íø³ ãàëóç³ — 
îñâ³òà, ÆÊÃ, ìåäèöèíà òîùî.

Îòîæ, ³äåÿ ç ï³äíÿòòÿì ïëàòè 
çà ïðî¿çä, íà äóìêó ìåð³¿, äî-
çâîëèòü ïåðåâ³çíèêàì âåñòè áåç-
çáèòêîâó ä³ÿëüí³ñòü, ñïðèÿòèìå 
ïîêðàùåííþ ÿêîñò³ ïåðåâåçåíü.

ПРОЇЗД У МАРШРУТКАХ ВІННИЦІ 
МОЖЕ ЗРОСТИ ДО 10 ГРИВЕНЬ 
Дорожчає все  Десять гривень 
за проїзд в усіх міських маршрутках, 
а за проїзд у 25 Н, 30 А і 30 Б братимуть 
12 гривень — такі розцінки виконком 
міськради може встановити вже з 1 червня. 
Разом з цим, міська влада вимагатиме 
від перевізників використовувати 
валідатори, в іншому випадку 
розриватиме договори на перевезення

З НОВИМ ТАРИФОМ 
ВТРИМАЄМО ВОДІЇВ 

Ìàðøðóòíèêè, íàãàäàºìî, 
ïðîñèëè ó ìåð³¿ âñòàíîâèòè 
12 ãðèâåíü çà ïðî¿çä. Àëå ï³ä 
÷àñ ïåðåìîâèí ç ÷èíîâíèêàìè 
ïîãîäèëèñÿ ³ íà 10 ãðèâåíü, áî 
ðîçóì³þòü ñîö³àëüíó íàïðóãó. Ãî-
ëîâà àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â ÃÎ 
«Ìàðøðóò» Îëåêñàíäð Ãîòà êàæå, 
ùî íîâèé òàðèô çìîæå ïîêðèòè 
ñîá³âàðò³ñòü ïåðåâåçåíü. À îò ô³-
íàíñè, íàïðèêëàä, íà çàêóï³âëþ 
íîâèõ ìàðøðóòîê, íàâðÿä ÷è çà-
ëèøàòüñÿ.

— Êîøò³â âèñòà÷èòü íà òå, 
ùîá âòðèìàòèñÿ «íà ïëàâó». Öå 
çàðïëàòè âîä³ÿì, óòðèìàííÿ â íà-
ëåæíîìó ñòàí³ ìàøèí, ïîòî÷í³ 
ðåìîíòè, — êàæå Ãîòà. — Òîìó 
ÿ íå äóìàþ, ùî ùîñü çàëèøèòü-
ñÿ íà ðîçâèòîê. Ïðèäáàòè íîâèé 
àâòîìîá³ëü — öå â³ä 60 òèñÿ÷ 
äîëàð³â, «Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð» 
á/ó — â³ä 20 òèñÿ÷.

Òàêîæ Ãîòà ï³äêðåñëèâ, ùî ç 
íîâèì òàðèôîì ïåðåâ³çíèêè çìî-
æóòü âòðèìàòè ëþäåé íà ðîáî÷èõ 
ì³ñöÿõ.

— ¯çäèòè äàë³ çà 6 ãðèâåíü ìè 
íå ìîæåìî. Âîä³¿ ïî÷íóòü ðîçðà-
õîâóâàòèñÿ, ïî¿äóòü íà çàðîá³òêè 
çà êîðäîí. À òåïåð ïîðàõóéòå: 
ìè íà ìàðøðóòè âèïóñêàºìî 
236 ìàøèí, çà êîæíîþ ç íèõ 
çàêð³ïëåí³ ïî 1–2 âîä³¿, ÿê³ 
ïðàöþþòü ïîçì³ííî. Ðàçîì öå 

ìàéæå 500 ëþäåé. À âîíè òåæ, 
ÿê ³ ³íø³ ëþäè, õî÷óòü ìàòè íîð-
ìàëüíó çàðïëàòó, ùîá ãîäóâàòè 
ñâî¿ ñ³ì'¿, — ãîâîðèòü ãîëîâà 
àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â.

ВАЛІДАТОРИ — ОБОВ’ЯЗКОВО 
Ó ïðîåêò³ ð³øåííÿ, êð³ì ï³ä-

íÿòòÿ ïëàòè çà ïðî¿çä, º ùå îäèí 
ö³êàâèé ðÿäîê:

«5.1. âíåñòè çì³íè äî òèì÷à-
ñîâèõ äîãîâîð³â íà ïåðåâåçåííÿ, 
ÿêèìè çîáîâ’ÿçàòè ïåðåâ³çíèê³â 
âèêîðèñòîâóâàòè îáëàäíàííÿ, 
íåîáõ³äíå äëÿ ðîáîòè å-êâèòêà;

5.2. çä³éñíþâàòè êîíòðîëü 
çà äîòðèìàííÿì ïåðåâ³çíèêàìè 
óìîâ òèì÷àñîâîãî äîãîâîðó òà 
ó âèïàäêó íåâèêîðèñòàííÿ ïå-
ðåâ³çíèêîì îáëàäíàííÿ äëÿ ðå-
ºñòðàö³¿ å-êâèòêà — ïðèïèíÿòè 
ðàí³øå óêëàäåí³ äîãîâîðè», — 
âêàçàíî ó ïðîåêò³ ð³øåííÿ.

Ïðîñòèìè ñëîâàìè, ó ìàðø-
ðóòêàõ ìàþòü áóòè âàë³äàòîðè òà 
¿õ îáîâ’ÿçêîâî âèêîðèñòîâóâàòè 
äëÿ ñïëàòè ïðî¿çäó. Îëåêñàíäð 

Ãîòà ãîâîðèòü, ùî âàë³äàòîðè 
ìàº çàêóïèòè òà âñòàíîâèòè 
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ». Íàòîì³ñòü 
ó Â³ííèö³ âæå 94 ìàðøðóòêè, ïå-
ðåâàæíî «Áîãäàíè», îáëàäíàí³ 
âàë³äàòîðàìè òà ãîòîâ³ äî ðîáîòè 
â ñèñòåì³ å-êâèòêà. Ùå ïîòð³áíî 
âñòàíîâèòè ïðèëàäè ó 165 ìàðø-
ðóòêàõ.

— Ïåðåõ³äíèé ïåð³îä, îäíî-
çíà÷íî, áóäå. Íàì ïîòð³áíî íà-
â÷èòè âîä³¿â, ÿê ïðàöþâàòè ç 
áîðòîâîþ êîíñîëëþ, ùîá âîíè 
âìèêàëè âàë³äàòîðè, êîëè âèõî-
äÿòü íà ðåéñ. Ò³ ïàñàæèðè, ùî 
ìàþòü êàðòêè, çìîæóòü íèìè ðîç-
ðàõîâóâàòèñÿ. ßêùî áåç êàðòêè, 
òî çìîæóòü îïëàòèòè ãîò³âêîþ, — 
ïîÿñíèëà äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿ-
êàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà.

Ïèòàºìî, ÷è çìîæóòü ï³ëüãîâè-
êè âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ 60 ïî-
¿çäîê òà ¿çäèòè ³ â ìàðøðóòêàõ 
áåçêîøòîâíî?

— Òåõí³÷íî, öå çðîáèòè âçà-
ãàë³ íå ñêëàäíî. Óñå çàëåæèòü â³ä 
òîãî, ÿê ïåðåâ³çíèêè äîìîâëÿòüñÿ 
ç â³ííèöüêîþ ìåð³ºþ ïðî êîì-
ïåíñàö³¿ çà ïðî¿çä ï³ëüãîâèê³â, — 
â³äïîâ³ëà Áàá³íà.

Ó â³ííèöüêèõ ìàðøðóòêàõ, 
íàãàäàºìî, âîçÿòü áåçêîøòîâíî 
ïî äâà ÀÒÎâö³ íà ðåéñ, øêîëÿ-
ð³â çà ï³âö³íè òîùî. Ïåðåâ³çíèêè 
íå îòðèìóþòü êîìïåíñàö³¿ çà ö³ 
ïåðåâåçåííÿ àí³ ç ì³ñüêîãî, àí³ 
ç äåðæàâíîãî áþäæåòó.

У «обмін» на нові тарифи мерія вимагає валідатори в маршрутках. Чиновники будуть 
слідкували, щоб водії маршруток використовували прилади для оплати проїзду 

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 210112

Ïåðåâ³çíèêè 
ïðîñèëè 12 ãðèâåíü. 
Àëå ïîãîäèëèñÿ ³ 
íà 10, âðàõîâóþ÷è 
ñîö³àëüíó íàïðóãó 
â ñóñï³ëüñòâ³
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Чому приховують, хто був за кер-
мом? Це питання не раз ставили 
наші читачі під публікаціями, де 
ми, посилаючись на перші скупі 
коментарі поліції, не називали 
юнаків з BMW X-5 водієм чи па-
сажиром. Тепер речниця Анна 
Олійник говорить, що цей мо-
мент вже встановили.  
— Зрозуміло, що одразу була 
інформація, хто міг бути за кер-
мом, — каже вона. — Встановили, 
кому належить машина (батьку 
водія). Але теоретично, вони 
могли і помінятися. Треба був 
якийсь час, щоб встановити це. 
Опитати свідків, очевидців, па-
трульних і далі зібрати інфор-

мацію, яка буде ще експерти-
зою закріплена. Так, як завжди 
у таких випадках, взяли змиви, і 
встановили: за кермом був той, 
хто вижив.
Цей коментар ми записали 
до того, як стало відомо про 
смерть водія. Ще тоді Олексан-
дру Козловському планували по-
відомити про підозру. Та через 
його стан відкладали цю про-
цедуру. А що ж тепер? Справи 
закривають через смерть підо-
зрюваних. Тому закрити мають і з 
провадження по ДТП на Зодчих, 
і процес про події під «Аурою». 
Більше немає сенсу доводити їх 
до логічного кінця.

Справу закриють через смерть підозрюваного 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

Öþ ïóáë³êàö³þ 
ïðî þíàêà, ÿêèé 
ñïðè÷èíèâ ñìåð-
òåëüíó àâàð³þ 

íà áàòüê³âñüêîìó BMW X-5 âíî-
÷³ 13 áåðåçíÿ, ðåäàêö³ÿ ãîòóâàëà 
ê³ëüêà äí³â. Íàì äîâåëîñÿ â³ä-
íàéòè íå îäèí äîêóìåíò ó ðåº-
ñòðàõ, ïåðå÷èòàòè ñòîñè ð³øåíü 
òà ïåðåâ³ðèòè áàãàòî ³íôîðìàö³¿, 
ñåðåä ÿêî¿ â ïîøóêàõ äàíèõ ñïëè-
âàëè ìàòåð³àëè ïðî ³íøèõ ëþäåé 
ç àíàëîã³÷íèìè Ï²Á.

Íà øîñòèé äåíü ï³ñëÿ ÄÒÏ, ñòà-
ëî â³äîìî: 20-ð³÷íèé Îëåêñàíäð 
Êîçëîâñüêèé ïîìåð, íå âèéøîâ-
øè ç êîìè. Òîæ ÷èìàëî çíàéäå-
íî¿ íàìè ³íôîðìàö³¿ íå ñò³ëüêè 
âàæëèâà, ùîá ãîâîðèòè ïðî íå¿, 
êîëè ëþäèíè á³ëüøå íåìàº. Âò³ì, 
ïðî íàéãîëîâí³øå — íå ìîæåìî 
íå ïîâ³äîìèòè íàøèõ ÷èòà÷³â. 

Ïî÷àëîñÿ íàøå äîêóìåí-
òàëüíå ðîçñë³äóâàííÿ ç òîãî, ùî 
ìè îòðèìàëè ³íôîðìàö³þ ïðî 
ïðè÷åòí³ñòü þíàêà, ùî êåðóâàâ 
BMW X-5 ò³º¿ çëîùàñíî¿ íî÷³, 
äî ðåçîíàíñíîãî êðèì³íàëüíî-
ãî ïðîâàäæåííÿ — êîíôë³êòó 
ï³ä ðåñòîðàíîì «Àóðà». Âçÿëèñÿ 
ïåðåâ³ðÿòè öå, ç’ÿñóâàëè àíêåòí³ 
äàí³ ³ âðåøò³ çðîçóì³ëè, ÷îìó õëî-

ïåöü ò³êàâ â³ä ïåðåñë³äóâàííÿ ïî-
ë³ö³ºþ. Àëå ïðî âñå ïî ïîðÿäêó.

СУД ЗА ТОРІШНІМ 
КРИМІНАЛОМ 

Â³äêðèâàºìî ñïèñîê ñïðàâ 
íà ñàéò³ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ñóäó ³ çàäàºìî ó ïîøóê ïð³çâè-
ùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³ãóðàíòà 
ÄÒÏ íà Çîä÷èõ. Ñåðåä çàïëàíî-
âàíèõ ñëóõàíü çíàõîäèìî îäíå 
ç òàêèìè äàíèìè. Â ö³é ñïðàâ³ 
Îëåêñàíäð Êîçëîâñüêèé — ï³ä-
îçðþâàíèé. Ñòàòòÿ çâèíóâà÷åí-
íÿ — 125 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
(ïðî ëåãê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ).

Ùîá ä³çíàòèñÿ, ùî öå çà ñïðà-
âà, çàäàºìî ¿¿ íîìåð â Ðåºñòð³ 
ñóäîâèõ ñëóõàíü, ³ â³í ïîêà-
çóº óõâàëó. Â í³é íå îïèñàíèé 
çëî÷èí, àëå º íîìåð ðåºñòðàö³¿ 
â ªÐÄÐ. Çà öèì íîìåðîì çíà-
õîäèìî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ 
ïðî äîìàøí³é àðåøò ï³äîçðþ-
âàíîìó, ïðèçíà÷åíèé ó âåðåñí³ 
ìèíóëîãî ðîêó. Òóò º îïèñ ïîä³¿ 
á³ëÿ «Àóðè», çà ÿêó òåïåð ìàâ áè 
ïðèòÿãóâàòèñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³ Îëåêñàíäð Êîçëîâñüêèé.

Öèòàòà ç ð³øåíííÿ: «Äîñóäî-
âèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, 
ùî ÎÑÎÁÀ_1 (ó Ðåºñòð³ çàâæäè 
ïðèõîâàíå ïð³çâèùå ï³äîçðþâà-
íîãî — àâò.) 04.09.2020 áëèçüêî 
23:35 ãîä., ïåðåáóâàþ÷è á³ëÿ 

СТРІЛЯВ ПІД «АУРОЮ»? ЧОМУ ВОДІЙ 
BMW ТІКАВ ВІД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Трагедія  Підозру за ДТП йому 
не оголосили, тому що був без свідомості. 
І до суду по стрілянині під «Аурою» він 
вже не прийде… На шостий день після 
аварії на Зодчих, так і не прийшовши 
до тями, помер 20-річний Олександр 
Козловський. Юнак пішов з життя, 
залишивши без розв’язки скоєні раніше 
проступки і горе батькам. І своїм, і 
загиблого в тій нічній аварії друга

ðåñòîðàíó «AURA», íà ïëîù³ 
Ãàãàð³íà, 2, âèêîðèñòîâóþ÷è 
ìàëîçíà÷íèé ïðèâ³ä, ðîçïî÷àâ 
ñëîâåñíèé êîíôë³êò ç êîìïà-
í³ºþ ëþäåé, â ÿê³é ïåðåáóâàâ 
ÎÑÎÁÀ_2 (ïîòåðï³ëèé — àâò.). 
Â õîä³ êîíôë³êòó ÎÑÎÁÀ_1 ïðî-
ÿâëÿâ íàõàáñòâî, çóõâàë³ñòü òà 
âèñëîâëþâàâñÿ íà àäðåñó ÎÑÎ-
ÁÀ_2 íåöåíçóðíîþ ëàéêîþ, ï³ä 
÷àñ ÷îãî ó ÎÑÎÁÀ_1 âèíèê çëî-
÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé 
íà ãðóáå ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêî-
ãî ïîðÿäêó øëÿõîì çàïîä³ÿííÿ 
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü ÎÑÎÁÀ_2.

Ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé 
óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_1, íåõòóþ÷è 
çàãàëüíîïðèéíÿòèìè íîðìàìè 
(…), ïðèéìàþ÷è ó÷àñòü â á³éö³ 
³ç ÎÑÎÁÀ_2 òà ³íøèìè îñîáàìè,  
ä³þ÷è óìèñíî òà ç õóë³ãàíñüêèõ 
ìîòèâ³â, ïðàâîþ ðóêîþ ä³ñòàâ 
çàçäàëåã³äü çàãîòîâëåíèé äëÿ 
íàíåñåííÿ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü 
ïðåäìåò, çîâí³ ñõîæèé íà ï³ñòî-
ëåò, ï³ñëÿ ÷îãî çä³éñíèâ ç íüîãî 
ê³ëüêà ïîñòð³ë³â (ùîíàéìåíøå 
äâà) â ÎÑÎÁÀ_2, äâ³÷³ âëó÷èâøè 
îñòàííüîìó â ë³âó ïîëîâèíó ïå-
ðåäíüî¿ ïîâåðõí³ ãðóäíî¿ êë³òêè. 
Â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_1 çàëè-
øèâ ì³ñöå ïîä³¿.

Âíàñë³äîê òàêèõ óìèñíèõ ä³é 
ÎÑÎÁÀ_1, â³äïîâ³äíî äî äîâ³äêè 
ÌÊË ØÌÄ, ÎÑÎÁÀ_2 çàïîä³-
ÿíî ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ó âèä³ 
âîãíåïàëüí³ íåïðîíèêàþ÷³ ðàíè 
ë³âî¿ ïîëîâèíè ïåðåäíüî¿ ïîâåðõ-
í³ ãðóäíî¿ êë³òêè».

Öþ ñïðàâó, ÿê ðîçóì³ºìî ç³ 
çíàéäåíèõ óõâàë, ïðèçíà÷èëè 
äî ðîçãëÿäó íà ïî÷àòêó öüîãî 
ðîêó ³ í³áèòî âæå áóëî ñëóõàí-
íÿ 2 áåðåçíÿ. Íàñòóïíå, ÿê ïî-
êàçàâ ñàéò Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ñóäó — 24 ÷èñëà öüîãî æ ì³ñÿöÿ.

ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН ЧИ 
ПРОСТУПОК?

Àíàë³çóþ÷è ïðîöèòîâàíó âèùå 
óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ ð³øåííÿ 
ïðî ïî÷àòîê ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, 
ìè ïîì³òèëè ð³çíèöþ â ñòàòòÿõ, 
ÿêèìè âèçíà÷èëè îäèí ³ òîé ñà-
ìèé çëî÷èí.

Îäðàçó ïîðóøèëè ïðîâàäæåí-
íÿ ïðî õóë³ãàíñòâî ç³ çáðîºþ (öå 
òÿæêà ñòàòòÿ, ÷àñòèíà ÷åòâåðòà 
ñòàòò³ 296 ÊÊÓ îá³öÿº äî 7 ðî-
ê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³). À äî ñóäó 
íàïðàâèëè ç îáâèíóâà÷åííÿì 
â êðèì³íàëüíîìó ïðîñòóïêó 
(ñàíêö³ÿ ñòàòò³ 125 ÊÊÓ ïðî ëåãê³ 
ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ — öå øòðàô 

Олександру Козловському планували повідомити 
про підозру. Та через його стан відкладали цю процедуру. 
На шосту добу в реанімації юнак помер 

àáî îáìåæåííÿ âîë³).
ßê ³ ÷îìó çì³íèëè ñòàòòþ çâè-

íóâà÷åííÿ? Ä³çíàòèñÿ öå àâòîð 
ö³º¿ ñòàòò³ ñïðîáóâàëà ó àäâîêàòà 
Âàëåð³ÿ Áàõóðà. Ñàìå éîãî ïð³ç-
âèùå º â ñóäîâèõ äîêóìåíòàõ. Òà 
çàõèñíèê íå çàõîò³â ãîâîðèòè. Â³í 
óòî÷íèâ, ÷è çàïèñóºòüñÿ ðîçìîâà, 
à ïîò³ì ñêàçàâ:

— Íå äàþ êîìåíòàð³â ó æîäí³é 
êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ äî ïîñòàíîâ-
ëåííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ. Öå 
ïåðøà ìîÿ ïîçèö³ÿ. ² äðóãà — 
â òåëåôîííîìó ðåæèì³ âçàãàë³ 
í³êîìó ³íôîðìàö³¿ íå äàþ.

Ç ïèòàííÿìè, ÿê³ íå âäàëîñÿ 
ïîñòàâèòè àäâîêàòîâ³, çâåðòàº-
ìîñÿ äî ðå÷íèö³ ïîë³öåéñüêî-
ãî ãëàâêó. Â óñíîìó çàïèò³ ìè 
ïîïðîñèëè ¿¿ ÷åðåç ñë³ä÷îãî 
ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíó çì³íè êâàë³-
ô³êàö³¿ òà ÷è áóâ ï³äîçðþâàíèé 
õî÷à á íà ï³äïèñö³ ïðî íåâè¿çä? 
Çà íàøèìè äàíèìè, â³í òîð³ê 
íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó ïðî 
äîìàøí³é àðåøò çäàâ çàêîðäîí-
íèé ïàñïîðò.

— Ïåðåêâàë³ô³êàö³þ ðîáèëà 
ïðîêóðàòóðà, — îñü òàêó ïåðå-
êàçàëè íàì â³äïîâ³äü ñë³ä÷îãî 
íà íàøå ïèòàííÿ.

РАНІШЕ НЕ СУДИМИЙ 
І НЕ БУДЕ 

Çàãàëîì Youcontrol ïîêàçàâ 
á³ëüøå äåñÿòêà ð³çíèõ ñóä³â, 
äå ô³ãóðóº Ï²Á þíàêà ç ÄÒÏ 
íà Çîä÷èõ. Òà íå âñ³ ìàþòü 
äî íüîãî ñòîñóíîê. Ìè çðîçóì³ëè, 
ùî º ó Â³ííèö³ éîãî ïîâíèé òåçêà 
ñòàðøîãî â³êó, ÿêèé ìàâ ïðîáëå-
ìè ³ç çàêîíîì, òîæ íå çâàæàëè 
íà ñóäè ç³ ñòàòóñîì «çàñóäæåíèé» 

àáî á³ëüø äàâí³õ ðîê³â.
Íàø Îëåêñàíäð Êîçëîâñüêèé, 

çðîçóì³ëî, íå ì³ã í³ ç êèì ñó-
äèòèñÿ â íåïîâíîë³òíüîìó â³ö³, 
à â ìàòåð³àëàõ ïðî êîíôë³êò á³ëÿ 
«Àóðè» íàçâàíèé ðàí³øå íå ñó-
äèìèì.

Øâèäøå çà âñå, â³í ò³êàâ â³ä 
ïîë³öåéñüêèõ ò³º¿ íî÷³ ñàìå òîìó, 
ùî âæå ïåðåáóâàâ ï³ä ñóäîâèì 
ñë³äñòâîì ÷åðåç á³éêó ï³ä «Àó-
ðîþ». Ì³ã ïîáîþâàòèñÿ áóòè 
ñï³éìàíèì íà ùå îäíîìó ïðà-
âîïîðóøåíí³..

Ó ïîïåðåäí³é ïóáë³êàö³¿ ïðî 
ïîäðîáèö³ ñìåðòåëüíî¿ àâà-
ð³¿ íà Çîä÷èõ ìè ðîçïîâ³äàëè, 
ùî ïîë³ö³ÿ ïåðåñë³äóâàëà á³ëó 
BMW X-5 äâ³÷³. Ïåðøèé ðàç 
âò³êà÷ó âäàëîñÿ â³ä³ðâàòèñÿ. Òå-
ïåð çíàºìî, ÷îìó ïî÷àëè ïåðå-
ñë³äóâàííÿ.

— Äçâîíèëè íà 102, — ñêàçà-
ëà ðå÷íèöÿ ïîë³öåéñüêîãî ãëàâêó 
Àííà Îë³éíèê. — Áóëî îô³ö³éíå 
çâåðíåííÿ, ùî íåòâåðåçèé çà êåð-
ìîì. Ïîë³öåéñüê³ íàçäîãàíÿëè 
àâòîìîá³ëü, ïåðåäàëè âñ³ì åê³ïà-
æàì ³íôîðìàö³þ, âîä³é íå â³äðå-
àãóâàâ íà âèìîãó çóïèíêè, íàâïà-
êè çá³ëüøèâ øâèäê³ñòü íàñò³ëüêè, 
ùî àâòî ñòàëî íåêåðîâàíå…

Îëåêñàíäð ²íîçåìöåâ ³ Îëåê-
ñàíäð Êîçëîâñüêèé âèëåò³ëè ç 
ñàëîíó íà äîðîãó ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ìàøèíà âð³çàëàñÿ â ñòîâï÷èê ³ 
îáåðòàëàñÿ â ïîâ³òð³. Ïåðøèé, 
23-ð³÷íèé, ïîìåð íà ì³ñö³, éîãî 
ïîõîâàëè 15 áåðåçíÿ. Äðóãèé, 
20-ð³÷íèé, — ïîòðàïèâ äî ðåà-
í³ìàö³¿ ç âàæêèìè òðàâìàìè, ÿê³ 
âðåøò³ âèÿâèëèñÿ íåñóì³ñíèìè 
ç æèòòÿì.

Youcontrol ïîêàçàâ 
á³ëüøå äåñÿòêà ñóä³â, 
äå ô³ãóðóº ÏІÁ þíàêà 
ç ÄÒÏ íà Çîä÷èõ. Òà 
íå âñ³ ìàþòü äî íüîãî 
ñòîñóíîê
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В Оксани Яценко ми запитали про пер-
спективи повернення дітей у школи до кін-
ця навчального року.
— Процитую вам головну інфекціоністку 
Ольгу Голубовську, яка говорила: «Мене 
можуть побити, але я пропоную, щоб діти 
з 1 вересня 2020 року не ходили до шко-
ли, а заняття проводились онлайн, тоді 
будуть результати», — говорить директорка 
департаменту. — Є батьки, які не поділяють 
цю позицію і не розуміють, що діти часто 
хворіють безсимптомно чи зі слабкими 
симптомами, а ось вчителі та персонал 
школи можуть постраждати.
Оксана Яценко додає, що діти в колективі 
спілкуються дуже тісно, їм не можна цього 
заборонити.
— Це ж діти, вони граються разом, обі-

ймаються… Тому, коли в нас є офлайн-на-
вчання, коронавірус, на жаль, розповсю-
джується набагато швидше, — переконана 
вона.
Як розгортатиметься ситуація далі, поки 
невідомо. Все буде залежати від санепі-
демситуації в нашій територіальній гро-
маді та регіоні.
— Рішення будемо приймати, коли покра-
щиться ситуація, — каже Оксана Яценко. — .
То ж поки говорити про повернення дітей 
за парти рано.
— З огляду на ті смерті вчителів і педпра-
цівників, які були минулими тижнями, 
думаю, ще зарано говорити про вихід 
на будь-яку форму навчання, крім дис-
танційної, — підсумувала директорка де-
партаменту освіти Вінницької міської ради.

Зарано говорити про повернення до школи 

 З початку епідемії через COVID-19 по-
мерло чотири працівники вінницьких 
шкіл, втрати є як серед педагогів, так і 
непедагогічних працівників.
У ніч на 22 вересня перестало битися 
серце 75-річного директора Вінницької 
школи-ліцею № 7 Олександра Сухомов-
ського. Останнім часом він багато хво-
рів, лежав у лікарні з пневмонією, а потім 
у нього виявили коронавірус. Олександр 
Сухомовський був великим педагогом, 
заслуженим працівником освіти України 
й очолював навчальний заклад 30 років.
Вчительки історії Вінницької школи 
№ 10 Лілії Заворотної не стало 5 жовтня. 
Вона померла в лікарні, де, за словами 
колег, три тижні була у важкому стані.
«Таких, як вона, називають «вчитель від 

Бога». Бо і справді випустила в світ не одне 
освічене покоління. Спочатку працювала 
у Вінницькій школі № 25, а потім у нашій, 
№ 10. Учні та колеги поважають її за ви-
сокий професіоналізм та якість освіти, яку 
вона надавала все життя», — поділилася 
директорка школи № 10 Світлана Куца.
Забрав коронавірус і вчительку вінницької 
школи № 25 Жанну Кремінську.
«Не стало Жанни Кремінської, найкращої 
вчительки для мого сина та багатьох по-
колінь дітей, яких Жанна Олегівна встигла 
навчити вчитись. Вона, без перебільшен-
ня, була представницею вінницької пе-
дагогічної еліти, — написала у соціальній 
мережі Вікторія Роднікова. — Бережіть 
себе, люди! Спочивайте з миром, Жан-
но Олегівно. Нам буде Вас не вистачати».

 Їх забрав COVID-19 

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Ïàíäåì³ÿ êîðî-
íàâ³ðóñó íå â³äñòó-
ïàº ³ ïðîäîâæóº 
çàáèðàòè æèòòÿ 

ëþäåé. Ñåðåä ïîìåðëèõ º ³ ïå-
äàãîãè, òîìó ì³æ â³ííè÷àíàìè âñå 
÷àñò³øå ïî÷àëè âèíèêàòè ðîçìî-
âè ïðî áåççàõèñí³ñòü ïðàö³âíèê³â 
îñâ³òè ïåðåä â³ðóñîì.

Äîïèñ ³ç çàêëèêîì çàõèñòèòè 
â÷èòåëÿ îïóáë³êóâàëà é â³ííè-
÷àíêà Îêñàíà Ïîë³ùóê.

«Â÷èòåë³ ïîìèðàþòü. Éäóòü íà-
çàâæäè. À ìè äàâàéòå äàë³ ãðàòèñÿ 
â «äâà äí³ äî øêîëè — òèæäåíü 
âäîìà — â ÷åðâîí³é çîí³», — ïèøå 
Îêñàíà Ïîë³ùóê. — Çíàííÿ íàø³ 
ä³òè íàäîëóæàòü, à òàêèõ ëþäåé, 
ÿê³ íàâ÷àþòü íàáàãàòî á³ëüøî-
ìó, í³æ ôîðìóëè ³ ìîâè, òàêèõ 
Â÷èòåë³â ìîæå á³ëüøå í³êîëè é 
íå áóòè. Õòî #çàõèñòèòü_â÷èòå-
ëÿ??? Ñóìíî, áîëÿ÷å ³ ã³ðêî…» 

Ï³ä öèì äîïèñîì â³ííè÷àíè 
ïî÷àëè æâàâó äèñêóñ³þ.

«ß íå çíàþ, ÷è òåáå ïî÷óþòü — 
àëå ïîâí³ñòþ ï³äòðèìóþ», — íà-
ïèñàëà äèðåêòîðêà ²íñòèòóòó ðîç-
âèòêó ì³ñò Âàëåíòèíà Òêà÷óê.

Íà äóìêó äèðåêòîðêè ïðèâàò-
íî¿ äèòèíîöåíòðîâàíî¿ øêîëè 
«HUB School» Þë³¿ Øàêóëè, 
ïèòàííÿ ïîëÿãàº íå â øêîëàõ, 
à ó áåçñèñòåìíîñò³ âñ³õ êàðàí-
òèííèõ íîðì.

«² âçàãàë³ ç òàêèìè òåìïàìè 
âàêöèíàö³¿ íàñòóïíèé íàâ÷àëü-
íèé ð³ê áóäå òàêèì æå, òîìó 

íå áà÷ó ñåíñó ó òîìó, ùîá çà-
êðèâàòè øêîëè, — ÷èòàºìî ó ¿¿ 
êîìåíòàð³. — Áà÷ó ñåíñ íàëàãîäè-
òè â³ðíî âñ³ ïðîöåñè ï³ä íîâó ðå-
àëüí³ñòü, ÿêà ç íàìè íàçàâæäè!».

Ìè çâåðíóëèñÿ äî â³ííèöüêèõ 
îñâ³òÿí, àáè ç’ÿñóâàòè, ùî ç öüîãî 
ïðèâîäó äóìàþòü âîíè ñàì³? Â³ä-
ïîâ³ñòè íà íàø³ ïèòàííÿ â÷èòåë³ 
ïîãîäèëèñü ëèøå àíîí³ìíî. 

— Ó íàø³é øêîë³ îñîáëèâîãî 
ñïàëàõó íåìàº, àëå é ãîâîðèòè 
ïðî òå, ùîá âçàãàë³ íå ïîâåðòàòè 
ä³òåé â êëàñè, ÿ òåæ íå ìîæó, — 
ãîâîðèòü äèðåêòîðêà îäí³º¿ ç 

ì³ñüêèõ øê³ë. — Ìåí³ çäàºòüñÿ, 
ïîòð³áíî äèâèòèñÿ ïî õâèëÿõ. 
ßêùî éäå çàãîñòðåííÿ, òî êðà-
ùå çàëèøàòèñÿ íà äèñòàíö³éíîìó 
íàâ÷àíí³, à êîëè ñïàä — ìîæíà 
õî÷à á ïî ï³â êëàñó, àëå õîäèòè 
â øêîëó.

Âîíà äîäàº, ùî ä³òÿì ñïðàâä³ 
íå âèñòà÷àº æèâîãî ñï³ëêóâàí-
íÿ ÿê ç îäíîêëàñíèêàìè, òàê ³ ç 
â÷èòåëÿìè.

²íøà íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ 
ââàæàº, ùî äèñòàíö³éíå íàâ÷àí-
íÿ íå âðÿòóº ¿¿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó.

— Ó ìåíå íåìàº ñòðàõó çàõâî-
ð³òè, áî, íàïåâíî, íàì âñ³ì ðàíî 

«ЛЮБЛЮ СВОЮ РОБОТУ, АЛЕ МЕНІ 
СТРАШНО». ВЧИТЕЛІ ХВОРІЮТЬ
Випробовування  Найбільше хворих 
у школах міста було зафіксовано у перших 
числах березня — 141 хворий серед 
працівників шкіл та більше 160 учнів. Ми 
поговорили з освітянами про перспективу 
онлайн-уроків до кінця навчального року 

÷è ï³çíî äîâåäåòüñÿ ïåðåæèòè 
êîâ³ä, — ç³çíàºòüñÿ âîíà. — Òà é 
íå äóìàþ, ùî íàéá³ëüøà çàãðîçà 
ï³äñòåð³ãàº ìåíå â øêîë³.

Â÷èòåëüêà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà 
ë³òåðàòóðè â îäí³é ç³ øê³ë íà-
âïàêè êàæå, ùî íå ïðîòè ïðîäî-
âæåííÿ îíëàéí-íàâ÷àííÿ.

— ß äîñ³ ñóìóþ çà íîðìàëü-
íèìè óðîêàìè. Çàðàç áàãàòî 
÷àñó éäå íà âèð³øåííÿ òåõí³÷-
íèõ ìîìåíò³â, ó íàñ ïîðóøóºòü-
ñÿ êîìóí³êàö³ÿ ³ ùå ÷àñòî ÷óþ 
íåâäîâîëåííÿ áàòüê³â, — ãîâîðèòü 
âîíà. — Òà âñå æ ÿ çà òå, ùîá öåé 
ñåìåñòð áóâ äèñòàíö³éíèì. Ðîçó-
ì³þ, ùî í³õòî íå çàñòðàõîâàíèé 
â³ä õâîðîáè, àëå â÷èòåë³ ñïðàâä³ 
â çîí³ ðèçèêó.

Ñõîæî¿ äóìêè äîòðèìóºòüñÿ ³ 
â÷èòåëü ³íôîðìàòèêè.

— Ìåí³ äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ 
íàâ³òü ïîäîáàºòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
÷îëîâ³ê. — Ìîæëèâî öå ïîâ’ÿçàíî 
ç ïðåäìåòîì, ÿêèé ÿ âèêëàäàþ, 
àëå ìè ç ó÷íÿìè íîðìàëüíî ïðà-
öþºìî ³ âñå âñòèãàºìî. Òîìó 
íå áà÷ó ñåíñó öèõ ã³ðîê, êîëè 
òèæäåíü âäîìà, òèæäåíü â øêîë³. 
Êðàùå ïîáåðåãòè çäîðîâ’ÿ îäèí 
îäíîãî…

Ï³äòðèìóº «äèñòàíö³éêó» ùå 

îäíà â÷èòåëüêà.
— ß ëþáëþ ñâîþ ðîáîòó, ëþ-

áëþ ñâî¿õ ó÷í³â, àëå ìåí³ ñòðàø-
íî, êîëè ÿ ÷óþ íîâèíè ïðî 
÷åðãîâó ñìåðòü êîãîñü ç³ ñâî¿õ 
êîëåã, — ç³çíàºòüñÿ ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — ß âæå íå þíà é ìàþ äå-
ÿê³ ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì, òîìó 
ïåðñïåêòèâà çàõâîð³òè íà êîâ³ä 
ìåíå íå ðàäóº.

Âîíà äîäàº, ùî ö³é ïðîáëåì³ 
ïðèä³ëÿºòüñÿ ìàëî óâàãè é íåáà-
ãàòî áàòüê³â ðîçóì³þòü, íà ÿê³ 
ðèçèêè éäóòü ïðàö³âíèêè øê³ë.

— Íàñ âåñü ÷àñ çâèíóâà÷óþòü, 
êàæóòü, ùî ìè ïîãàíî ïðîâîäè-
ìî óðîêè, ùî ÿêîñü íå òàê â÷è-
ìî, — ç ñóìîì ó ãîëîñ³ ãîâîðèòü 
â÷èòåëüêà. — Àëå ìè æ íå áóëè 
ãîòîâ³ äî òîãî, ùî ñòàíåòüñÿ. Ìè 
íå çíàëè, ÿê ïðàöþâàòè äèñòàí-
ö³éíî… Íàì íàñïðàâä³ ïîòð³áíà 
ï³äòðèìêà áàòüê³â, áî ìè æ ðîáè-
ìî ñï³ëüíó ñïðàâó. ß õî÷ó, ùîá 
çàê³í÷èâñÿ êàðàíòèí, àëå ïîêè 
ñïîä³âàþñü, ùî ïðîäîâæàòü äèñ-
òàíö³éíå íàâ÷àííÿ äî ê³íöÿ ðîêó 
çàðàäè íàñ, â÷èòåë³â!

Ó Äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäíÿ 
â³äñòåæóþòü ê³ëüê³ñòü õâîðèõ 
ñåðåä ó÷í³â òà ïðàö³âíèê³â øê³ë. 

— Ñòàíîì íà âå÷³ð 22 áåðåç-
íÿ ìàºìî 45 õâîðèõ ïðàö³âíèê³â 
â³ííèöüêèõ øê³ë (öå ³ â÷èòåë³, 
³ òåõí³÷íèé ïåðñîíàë). Â³ñ³ì 
ëþäåé çàëèøèëîñü íà ñàìî³çî-
ëÿö³¿, — ïîâ³äîìëÿº äèðåêòîðêà 
äåïàðòàìåíòó îñâ³òè Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Îêñàíà ßöåíêî. — 
19 áåðåçíÿ õâîð³ëî 59 ïðàö³âíè-
ê³â, à 15 áåðåçíÿ — 73.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, 25 ñ³÷íÿ, êîëè 
ëèøå çàâåðøèâñÿ ëîêäàóí ³ ä³òè 
ïîâåðíóëèñÿ äî øêîëè, áóëî 
ò³ëüêè òðîº õâîðèõ ïðàö³âíèê³â 
³ 12 ä³òåé. Ïîò³ì ñèòóàö³ÿ ïî÷àëà 
ïîã³ðøóâàòèñÿ.

— Íàéêðèòè÷í³ø³ öèôðè áóëè 
5 áåðåçíÿ, òîä³ õâîð³â 141 ïðà-
ö³âíèê. Ùî ñòîñóºòüñÿ ó÷í³â, 
òî â íèõ ï³ê ïðèïàâ íà 1 áåðåç-
íÿ — 163 õâîðèõ, ââå÷åð³ 15-ãî 
áóëî 57, 19-ãî — 48 ³ âæå ñòàíîì 
íà 22 áåðåçíÿ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ 
ä³òåé ñêîðîòèëàñü äî 42, — êàæå 
Îêñàíà ßöåíêî. — Ê³ëüê³ñòü ä³-
òåé íà ñàìî³çîëÿö³¿ çìåíøèëàñü 
ç 77 äî 50. 

Ïðåâåíòèâí³ ì³ðè é ð³øåííÿ 
êîì³ñ³¿ ç òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ 
áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóà-
ö³é, íà äóìêó ïîñàäîâèö³, áóëè 
ïðàâèëüíèìè.

У Вінниці за час пандемії від коронавірусу померло троє вчителів: директор 
Вінницької школи-ліцею № 7 Олександр Сухомовський, вчителька історії школи 
№ 10 Лілія Заворотна та вчителька школи № 25 Жанна Кремінська 

– Ïðåâåíòèâí³ ì³ðè 
áóëè ïðàâèëüíèìè.
Òîìó íàðàç³ ìè áà÷èìî 
ñïàä çàõâîðþâàíîñò³ 
ó ïðàö³âíèê³â øê³ë ³ â 
ä³òåé, – êàæå ßöåíêî



7 RIA, Ñåðåäà, 24 áåðåçíÿ 2021
ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Під час сесії обласної ради 
19 квітня 56 депутатів проголо-
сували за поділ земельної ді-
лянки Подільського регіональ-
ного центру онкології загальною 
площею 4,1352 га, що розташо-
вана за адресою: Хмельницьке 
шосе, буд 84 та належить Центру 
на праві постійного користуван-
ня, на дві земельних ділянки, 
орієнтовною площею 3,6852 га 
та 0,45 га.
Напередодні ж, 18 березня, під 
головуванням Андрія Ковальо-
ва відбулося засідання постійної 
комісії з питань будівництва, ко-
мунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури. Члени 
комісії внесли зміни до проєкту 
рішення «Про надання згоди 
на поділ земельної ділянки ко-
мунальному некомерційному 

підприємству «Подільський ре-
гіональний центр онкології Ві-
нницької обласної Ради».
Через це на сесії облради поча-
лися суперечки. Багато депутатів 
ніби були й не проти голосувати, 
але вважали за краще все ж по-
передньо розглянути економічну 
складову — чи вистачить грошей 
на будівництво і, чи, може, все ж 
краще знайти готове приміщення 
і його переобладнати.
Але як сказав голова постійної 
комісії Андрій Ковальов, проєкт 
рішення був заслуханий два тиж-
ні тому на засіданні профільної 
комісії і там не було жодного за-
перечення.
— З точки зору законності проєкт 
рішення зайшов абсолютно пра-
вильно підготовлений, з 11 чле-
нів комісії 10 проголосували «за», 

а один утримався. Вчора через 
інформаційну кампанію, яку 
розпочали активісти в мережі 
та ЗМІ, враховуючи клопотан-
ня комунального закладу, ми 
розглянули це питання і внесли 
уточнення, щоб прибрати всі ін-
синуації з цього питання, — ска-
зав Андрій Ковальов. — Щоб всі 
зрозуміли, що питання створення 
відповідної комунальної установи 
є негайним в обласній раді щодо 
надання паліативної та хоспісної 
допомоги. Зараз у Вінниці є лише 
один заклад на 30 ліжок у міській 
раді, а в області немає жодного. 
А земельна ділянка лише буде 
поділятися на дві частини. Про 
передачу в приватні руки мова 
не йде. Ми хотіли піти по про-
цедурі, вчора ми зробили те, що 
зробили.

Що отримали в результаті?

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Ó 2019 ðîö³ 
ãîëîâíèé ë³êàð 
«Ïîä ³ëüñüêîãî 
öåíòðó îíêîëîã³¿» 

Âîëîäèìèð Øàìðàé çâåðíóâñÿ 
äî Â³ííèöüêî¿ îáëðàäè ç ïðîõàí-
íÿì â³ääàòè 30 ñîòîê ç òåðèòîð³¿ 
îíêîäèñïàíñåðó äëÿ çàáóäîâè 
ïðèâàòíîãî ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Ìåä³õåëñ». Òîä³ îáëðàäà çåì-
ëþ íå â³ääàëà ³ çâó÷àëà âåðñ³ÿ, 
ùî ó ö³º¿ ïðîïîçèö³¿ º îçíàêè 
êîðóïö³¿.

ЩЕ ОДНЕ ЗВЕРНЕННЯ
Âò³ì, 19 áåðåçíÿ Â³ííèöüêà îá-

ëðàäà çíîâó ä³ëèëà êîìóíàëüíó 
çåìëþ îíêîäèñïàíñåðó. Ãîëî-
âíèé ë³êàð öüîãî ðàçó íàïèñàâ 
êëîïîòàííÿ â³ääàòè ï³ä «Ìåä³-
õåëñ» â ï³âòîðà ðàçà á³ëüøå çåì-
ë³ — 45 ñîòîê.

«Äî àäì³í³ñòðàö³¿ ÊÍÏ «Ïî-
ä³ëüñüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð 
îíêîëîã³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè» íàä³éøëî çâåðíåííÿ ÒÎÂ 
«ÌÅÄ²ÕÅËÑ» ç ïðîïîçèö³ºþ 
ñòâîðèòè õîñï³ñ íà òåðèòîð³¿ 
ÏÐÖÎ», — ç òàêèì ïîâ³äîìëåí-
íÿì çâåðíóâñÿ äî äèðåêòîðêè Äå-
ïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà 
ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëäåð-

æàäì³í³ñòðàö³¿ Îëüãè Çàäîðîæ-
íî¿ ãîëîâíèé ë³êàð ÊÍÏ «Ïî-
ä³ëüñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó 
îíêîëîã³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëðàäè» 
Âîëîäèìèð Øàìðàé.

Ó ñâîºìó çâåðíåíí³ îíêîëîã çà-
çíà÷àâ äàí³ îáë³êó ïðî îíêîõâî-
ðèõ, ÿê³ ïåðåáóâàëè â îáëàñíîìó 
êàöåð-ðåºñòð³, ÿê³ ïîòðåáóâàëè 
ñèìïòîìàòè÷íîãî ë³êóâàííÿ òà 
ïàë³àòèâíî-õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè.

«Ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ó Â³ííèö³ 
çàêëàäó, ÿêèé áè ñïåö³àë³çóâàëîñÿ 
íà íàäàíí³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
âàæêîõâîðèì ïàö³ºíòàì, º âêðàé 
àêòóàëüíèì. Íà ñüîãîäí³ ó Â³-
ííèö³ íà áàç³ Ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ 
ë³êàðí³ ¹ 3 ôóíêö³îíóº õîñï³ñ 
íà 65 ë³æîê. Àëå âðàõîâóþ÷è âè-
ùåíàâåäåí³ öèôðè çà ê³ëüê³ñòþ 
ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü òàêî¿ 
äîïîìîãè, îäíîãî òàêîãî çàêëà-
äó âêðàé íåäîñòàòíüî, — éøëîñÿ 
ó çâåðíåíí³. — Òîìó, âèõîäÿ÷è ç 
âèùåâèêëàäåíîãî, ÊÍÏ «ÏÐÖÎ 
ÂÎÐ» çâåðòàºòüñÿ äî Âàñ ç ïðî-
õàííÿì íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçïîä³ë 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,3000 ãà, ðîçòàøîâàíî¿ 
ïî Õìåëüíèöüêîìó øîñå, 84, ç 
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ ÊÍÏ 
«ÏÐÖÎ ÂÎÐ», øëÿõîì îôîðì-
ëåííÿ äîãîâîðó çåìåëüíîãî ñåð-
â³òóòó ï³ä áóä³âíèöòâî õîñï³ñó, 
ó ÿêîìó õâîð³ ìàòèìóòü ìîæëè-

СКАНДАЛИЛИ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛЮ 
Дерибан  У Вінницької облради 
45 соток землі на території Вінницького 
обласного онкодиспансеру просив 
головний лікар цього закладу Володимир 
Шамрай під забудову приватного 
медичного центру. Через розголос 
у вінницьких ЗМІ та соцмережах в облраді 
«терміново» внесли зміни до проєкту 
рішення щодо розподілу землі і тепер там 
хочуть побудувати хоспіс

â³ñòü îòðèìóâàòè ïàë³àòèâíî-õîñ-
ï³ñíó äîïîìîãó».

Æóðíàë³ñòè RIA/20minut.ua 
õîò³ëè ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç Âîëîäè-
ìèðîì Øàìðàºì, àáè ä³çíàòèñÿ 
éîãî ïîçèö³þ. Îäíàê ñëóõàâêó 
â³í íå áðàâ.

«НІЧОГО НЕ ВИЙШЛО…» 
Â³ííèöüêà àêòèâ³ñòà Òà¿ñà Ãàé-

äà ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòö³ «20 õâè-
ëèí», ùî íàïèñàëà êëîïîòàííÿ 
äî Óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíî¿ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Â³-
ííèöüêî¿ îáëðàäè íà îòðèìàííÿ 
äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ 
ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

— Ñïî÷àòêó íà ñåñ³þ âèíåñëè 
ð³øåííÿ ïðî 30 ñîòîê, ïîò³ì çà-
ñ³ëà êîì³ñ³ÿ, ÿêà äîîïðàöþâàëà 
ð³øåííÿ (òàê âèäíî íà ñàéò³ îá-
ëðàäè) ³ çàì³ñòü 30 «íàìàëþâàëè» 
45 ñîòîê. Êîëè ìè îïóáë³êóâà-
ëè öå â ìåðåæ³, â 33-ìó êàíàë³ 
ç’ÿâèëàñÿ ñòàòòÿ, ï³äïèñàíà ïðå-
ññëóæáîþ îáëðàäè. Òàì éøëîñÿ 
ïðî òå, ùî äåïóòàòè Â³ííèöüêî¿ 
îáëðàäè, ÿê³ íå ïðîãîëîñóþòü 
çà äàíå ð³øåííÿ, îòðèìàþòü 
ïî 5 òèñÿ÷ äîëàð³â, — êàæå Òà-
¿ñà Ãàéäà. — Îöå ôåéêîâå ïîâ³-
äîìëåííÿ ñêîëèõíóëî ïîë³ö³þ, 
çàðàç â³äêðèòå êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ ³ öå çáóðèëî ãðîìàä-
ñüê³ñòü òà äåïóòàò³â. Áî ò³, õòî 
ñóìí³âàâñÿ, ÷è âàðòî äàâàòè çåì-
ëþ ïðèâàòí³é ô³ðì³ íà áóäóâàííÿ 
ìåäöåíòðó-õîñï³ñó, îïèíèëèñÿ 
ï³ä òèñêîì.

Òèì ÷àñîì äåïóòàòè ç ïàðò³¿ 
«Ñëóãà íàðîäó» ðîçö³íèëè ö³ ïó-
áë³êàö³¿, ÿê òèñê íà äåïóòàò³â ³ 

çàã³òóâàëè ðîçá³ð ïîëüîò³â ùîäî 
òîãî, õòî æ âñå-òàêè ç ïðåññëóæ-
áè äàâ òàêó ³íôîðìàö³þ. Ïîò³ì 
âèñòóïèëà ³ ïðåññëóæáà, ÿêà çà-
ÿâèëà, ùî í³÷îãî ïðî öå íå çíàº 
³ ñâ³ä÷åíü æîäíèõ íå äàâàëà.

Òà¿ñà Ãàéäà ââàæàº, ùî ëþäè 
ïîâèíí³ îòðèìóâàòè ë³êóâàííÿ 
íå çà âñ³ ãðîø³ ñâ³òó.

— Â÷îðà (18 áåðåçíÿ — ðåä.) 
ç³áðàëàñÿ êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ç Êîâàëüîâèì 
³ âîíè çðîáèëè çàÿâó, ùî äàâíî 
çáèðàëèñÿ â³äêðèòè êîìóíàëüíèé 
õîñï³ñ (õî÷à âñ³ äîêóìåíòè ñâ³ä-
÷àòü ïðî òå, ùî öå ìàº áóòè ïðè-
âàòíà ñòðóêòóðà) ³ ùîá çàãàñèòè 
ïîæåæó, âíåñëè çì³íè äî ïðîºêòó 
ð³øåííÿ. Ï³ñëÿ ñë³â ïðî ïîä³ë 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà äâ³ çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè áóëî äîäàíî: «äëÿ ñòâî-
ðåííÿ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ — õîñï³ñó», — 
êàæå Òà¿ñà Ãàéäà. — Àëå ÿêùî 
âçÿòè ³ ïðàâèëüíî ïðî÷èòàòè öå 
ð³øåííÿ, êåðóþ÷èñü ïðàâèëàìè 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, òî òèðå ÷è äå-
ô³ñ ñòàâèòüñÿ ï³ñëÿ îäíîð³äíèõ 
ñë³â ç óçàãàëüíåííÿì. Òîáòî, ôàê-
òè÷íî, ÿêùî ïðàâèëüíî ÷èòàòè 
öå ð³øåííÿ, òî íå çðîçóì³ëî, äå 
ìàº áóòè ñòâîðåíèé õîñï³ñ. ×è 
íà ò³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ùî çà-
ëèøèòüñÿ ó êîìóíàëüí³é âëàñ-
íîñò³ (íå â³ää³ëåíà íà òåðèòîð³¿ 
îíêîäèñïàíñåðó) ÷è íà ò³é òåðè-
òîð³¿, ÿêó â³ää³ëÿòü.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, «çàïîá³æíèê» 
ó ñëîâ³ «êîìóíàëüíèé» ó öüîìó 
âèïàäêó íå ñïðàöüîâóº, áî öå 
äåêëàðàòèâíå äîäàííÿ.

— ßêáè, íàïðèêëàä, áóëî âêà-
çàíî «ïîä³ëèòè íà äâ³ çåìåëüí³ ä³-

ëÿíêè — 3,6 ³ 0,45 ãà, ÿêà âèä³ëÿ-
ºòüñÿ íà ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî 
çàêëàäó, òîä³ ìè çðîçóì³ëè á, ùî 
ðîçïîä³ë ñòîñóºòüñÿ ñòâîðåííÿ 
íà ïåâíîìó øìàòêó çåìë³. Ôàê-
òè÷íî, âîíî í³ äî ÷îãî íå ïðè-
âîäèòü ³ íàäàë³ öå äàº ìîæëèâ³ñòü 
ïåðåäàòè çåìëþ â ïðèâàòí³ ðóêè 
äëÿ áóä³âíèöòâà, — êàæå âîíà.

ІСТОРІЯ, ПОКРИТА ПЛЯМАМИ
Àêòèâ³ñòêà çàçíà÷àº, ùî çàðàç 

æóðíàë³ñòàì, ÿê ³ ãðîìàäñüêîñ-
ò³ çàëèøàºòüñÿ ëèøå ñë³äêóâà-
òè çà òèì, ùîá âèä³ëåíà çåìëÿ 
íå ï³øëà â ÷è¿ñü ðóêè.

— Íàðàç³ îáìåæåíü íåìàº, áî 
é æîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü äî ö³º¿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òåæ íåìàº. Öå 
äèâíà ³ñòîð³ÿ, ïîêðèòà ïëÿìà-
ìè, — êàæå Òà¿ñà Ãàéäà. — Ìè 
âñ³ ïðåêðàñíî ðîçóì³ºìî, ùî 
ÿêùî öåé çàêëàä áóäå ïðèâàòíèì, 
òî í³õòî òàì ïîñëóã áåçêîøòîâíî 
íàäàâàòè íå áóäå. ÍÑÇÓ âèä³ëèâ 
ïàêåò, àëå â³í ì³çåðíèé ³ êîøò³â 
ç íüîãî íå âèñòà÷èòü íà òå, ùîá 
ïîêðèòè âñ³ ö³ âèòðàòè. Ó ìî¿õ 
çíàéîìèõ áàòüêî ëåæàâ ó õîñï³ñ³ 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³, ÿêèé íàëåæèòü 
ì³ñüê³é ðàä³. Òàì îáñëóãîâóâàí-
íÿ êîøòóâàëî ÷èìàëî, ùîäíÿ 
¿ì äîâîäèëîñÿ ïëàòèòè áëèçüêî 
300 ãðí ³ âðåøò³ âîíè çàáðàëè 
éîãî äîäîìó. Àëå öå êîìóíàëü-
íèé çàêëàä, ÷àñòèíà âèòðàò ëÿ-
ãàº íà ì³ñöåâèé áþäæåò ³ ëþäÿì 
âñå îäíî äîâîäèëîñÿ äîïëà÷óâà-
òè. À òå, ùî âîíè ðîçïîâ³äàþòü 
ïðî ïðèâàòíèé çàêëàä, äå áóäóòü 
áåçêîøòîâíî ë³êóâàòè ïàö³ºíò³â 
³ îòðèìóâàòè â³äøêîäóâàííÿ â³ä 
äåðæàâè — öå ñì³øíî.

Земельну ділянку Подільського регіонального центру 
онкології загальною площею 4,1352 га розділили на дві. 
Одна площею 3,6852 га, друга – 0,45 га

«Ñïî÷àòêó íà ñåñ³þ 
âèíåñëè ð³øåííÿ 
ïðî 30 ñîòîê, ïîò³ì 
çàñ³ëà êîì³ñ³ÿ, çàì³ñòü  
30 «íàìàëþâàëè» 
45 ñîòîê»
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Îáìåæèëè ðóõ 
òðàíñïîðòó ³ ï³øî-
õîä³â á³ëÿ áóäèíêó 

íà Ñîáîðí³é, 89. Òàì ç 17 áåðåçíÿ 
ñòàðòóâàëà ðåêîíñòðóêö³ÿ íåæèò-
ëîâî¿ ÷àñòèíè áóä³âë³, äå ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ðîá³ò ðîçì³ñòÿòü òóðèñ-
òè÷íèé öåíòð. Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, öå áóäå 
íàéá³ëüøèé «õàá» â Óêðà¿í³, äå, çî-
êðåìà, áóäóòü ðîçïîâ³äàòè ãîñòÿì 
ì³ñòà ïðî òóðèñòè÷í³ «ðîäçèíêè» 
ì³ñòà òà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Äî öüîãî äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà îáðàâ ï³äðÿäíèêà, 
ÿêîìó äîðó÷èëè ðåêîíñòðóêö³þ 
áóäèíêó íà Ñîáîðí³é, 89. Çà äà-
íèìè ProZorro, æèòëîâèé áóäè-
íîê ðåìîíòóº ïðèâàòíå ï³äïðè-
ºìñòâî «Áóä³âåëüíà ô³ðìà «Ðåìñ».

Ó ïëàí ðåêîíñòðóêö³¿ âõîäÿòü 
íàñòóïí³ ðîáîòè: äåìîíòàæ ïî-
êðèòòÿ ïîêð³âë³, äåêîðàòèâíèõ 
åëåìåíò³â, î÷èùåííÿ ôàñàäó; óñòà-
íîâêà êàðêàñó ï³ääàøøÿ ç äåðåâà, 
ã³äðî³çîëÿö³¿ òà ìåòàëî÷åðåïèö³, 
îãîðîäæåííÿ ïîêð³âë³; ìîíòàæ ìå-
òàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí; î÷èùåííÿ 
³ ðåìîíò âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â; 
ìîíòàæ ïîæåæíî¿ äðàáèíè ³ âîã-
íåçàõèñò äåðåâ’ÿíèõ êîíñòðóêö³é; 
ôàñàäí³ ðîáîòè: óòåïëåííÿ, òèíü-
êóâàííÿ, óñòàíîâêà çëèâ³â òîùî.

Êîøòîðèñ ïðîåêòó — 4 ì³ëü-
éîíè 825 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ï³ä ÷àñ 
àóêö³îíó ö³íó ðåìîíòó «çáèëè» 
äî 3 ì³ëüéîí³â 760 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
ÿêà ñòàëà ï³äñóìêîâîþ. «Áóä³âåëü-

íà ô³ðìà «Ðåìñ» âèêîíàº ðîáîòó 
ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â: äåìîíòàæí³ 
ðîáîòè, ïîêð³âëþ, âîãíåçàõèñò 
ìàþòü çðîáèòè äî ê³íöÿ ãðóäíÿ 
2021 ðîêó; ôàñàäí³ ðîáîòè — 
äî 20 âåðåñíÿ 2022 ðîêó.

Ùî â³äîìî ïðî ï³äðÿäíèêà? 
Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Áóä³-
âåëüíà ô³ðìà «Ðåìñ» çàðåºñòðîâà-
íà ó Â³ííèö³, ä³º ç 2005 ðîêó. Ìàº 
ñòàòóòíèé êàï³òàë 10 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, òà îñíîâíèé âèä ä³ÿëüíîñ-
ò³ — «²íø³ ðîáîòè ³ç çàâåðøåííÿ 
áóä³âíèöòâà». Î÷îëþº êîìïàí³þ 
Â’ÿ÷åñëàâ Á³ë³ºíêî, ÿêèé ³ º âëàñ-
íèêîì 100% êîìïàí³¿.

Çà äàíèìè Clarity Project, 
«Áóä³âåëüíà ô³ðìà «Ðåìñ» ç 
2016 ðîêó âçÿëà ó÷àñòü ó 63 çàêó-
ï³âëÿõ. Ç íèõ êîìïàí³ÿ ïåðåìîãëà 
íà 45 òåíäåðàõ. Íàéá³ëüøå ï³ä-
ðÿä³â, íà çàãàëüíó ñóìó 26,6 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü, «Ðåìñ» âèêîíàëà 
äëÿ äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè.

Öåé ï³äðÿäíèê âèêîíóâàâ ðå-
ìîíò ãëÿäàöüêî¿ çàëè, ôîéº ³ 
ïîêð³âë³ ê³íîòåàòðó «Ðîäèíà». 
Òàêîæ îá’ºêòîì «Áóä³âåëüíî¿ 
ô³ðìè «Ðåìñ» º ñàëàòîâèé áó-
äèíîê íà Ñîëîâéîâà, 3, ùî á³ëÿ 
ô³çìàò ã³ìíàç³¿ ¹17.

НА СОБОРНІЙ ПЕРЕБУДУЮТЬ 
ДІМ ПІД ТУРЦЕНТР 
Найбільший в Україні  У Вінниці 
відремонтують будинок на Соборній, 
89. Там перекриють дах, замінять 
вікна, виконають утеплення фасаду. 
Роботи оцінили у 3,7 мільйона гривень. 
Підрядником обрали «Будівельну фірму 
«Ремс». А після завершення реконструкції 
у цій будівлі відкриють муніципальний 
туристичний центр

На першому поверсі діятиме інфоцентр, де 
гості міста отримають докладну інформацію 
про туристичні принади Вінниці й облас-
ті, зможуть записатися на екскурсії тощо. 
Крім того, там будуть зали для проведення 
конференцій, лекцій та інших навчальних 
заходів з туризму. Ще на першому поверсі 
запланована невеличка кав’ярня та магазин 
сувенірів.
Другий поверх перероблять під офіси, де 
працюватимуть чиновники з департаменту 
туризму. Планується, що третій поверх пере-

обладнають під коворкінг — місця для роботи 
турфірм та стартапів у сфері туризму.
Важливо те, що ці структурні зміни стосу-
ються передньої нежитлової частини дому, 
яка в комунальній власності. З іншого боку 
дому є квартири, де живуть люди. І на гро-
мадських слуханнях, мешканці погодилися 
на комплексну реконструкцію будинку, разом 
з обстеженням (і в разі виявлення дефектів — 
укріпленням) фундаменту, а також від мерії 
отримають ліфт баштового типу, яким корис-
туватимуться люди з інвалідністю.

«Переконаний, що майбутній простір хабу 
стане імпульсом для появи нових турів, 
маршрутів і пропозицій у різних сегментах 
місцевого туризму. Паралельно ми втілювати-
мемо інші масштабні проекти для підсилення 
туристичної привабливості нашого міста: ре-
конструкція аеропорту, започаткування нових 
цікавих музеїв та поява майданчиків для ве-
ликих культурних і ділових подій. Це перед-
бачено нашою Стратегією розвитку «Вінниця 
3.0», — зазначив на своїй фейсбук-сторінці 
мер Вінниці Сергій Моргунов.

Що буде в туристичному центрі?

Çì³íè ñòîñóþòüñÿ 
ïåðåäíüî¿ íåæèòëîâî¿ 
÷àñòèíè äîìó, ÿêà â 
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. 
Ç ³íøîãî áîêó æèâóòü 
ëþäè â êâàðòèðàõ

Будівельники зараз виконують демонтажні роботи. 
До кінця року вони мають перекрити дах і зробити вогнезахист 
дерев’яних конструкцій 

Такий вигляд матиме турцентр за два роки. 
У мерії очікують, що хаб сприятиме появі нових турів та 
маршрутів для гостей міста 

Помер екс-мер 
Вінниці 
 Ó ïîíåä³ëîê, 22 áåðåçíÿ, 
â³ä óñêëàäíåíü êîðîíàâ³ðó-
ñó ïîìåð 81-ð³÷íèé Ìèêî-
ëà Êîñò³í. Â³í áóâ ïåðøèì 
Â³ííèöüêèì ì³ñüêèì 
ãîëîâîþ (ç ñ³÷íÿ 1991 ðîêó 
ïî òðàâåíü 1992 ðîêó). Ïî-
ìåð â³ä óñêëàäíåíü êîðî-
íàâ³ðóñó.
«Ñõèëÿºìî ãîëîâè… â³ä 
íàñ ï³øîâ âåëèêèé äðóã 
â³ííèöüêîãî ÊÂÍó Ìèêî-
ëà Êîñò³í… éîãî ëþáèëè 
³ ïîâàæàëè ÊÂÍùèêè Â³-
ííèö³ âñ³õ ïîêîë³íü… íà-
â³òü ó äóæå ïîâàæíîìó â³ö³ 
â³í çíàõîäèâ ÷àñ òà ìîòè-
âàö³þ ïðèõîäèòè íà çàõîäè 
íîâ³òíüîãî ÷àñó», — íàïè-
ñàâ ó ôåéñáóê Îëåêñàíäð 
Øåìåò.
«Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷ 
áàãàòî ðîê³â î÷îëþâàâ 
Ëåí³íñüêèé ðàéîí ì³ñòà 
Â³ííèö³, à ïîò³ì áóâ ì³ñü-
êèì ãîëîâîþ. Â³í ïåðøèé 
ì³ñüêèé ãîëîâà, ÿêèé áóâ 
îáðàíèé íà àëüòåðíàòèâí³é 
îñíîâ³. Öàðñòâî íåáåñíå, 
â³÷íà ïàì'ÿòü», — íàïèñàâ 
ó Ôåéñáóêó Ðîìàí Àêñåëü-
ðîä.

Штрафують 
паліїв листя
 Ðîçïî÷àëè ïðàöþâàòè 
ìîá³ëüí³ ãðóïè, ÿê³ øòðà-
ôóâàòèìóòü çà ñïàëþâàííÿ 
ëèñòÿ á³ëÿ áóäèíê³â. 
Íà çë³ñíèõ ïîðóøíèê³â 
ñêëàäàþòü ïðîòîêîëè ïðî 
àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ. 
Ðîçì³ð øòðàô³â – â³ä 340 
äî 1360 ãðí äëÿ ãðîìàäÿí 
òà â³ä 850 äî 1700 ãðí äëÿ 
ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №10 (1162)
Популярні двоходові задачі-блоки з ілюзорною грою. Задачі відносяться до 
казкового жанру – кооперативних матів.

Задача №2640-2643
М Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №9 (1532) від 17 березня 2021 року 
Задача №2636
I. 1. ab5:! Cb6+  2. Kpa6 Kc5x; II. 1. T:d8+! Kpc7  2. T:a8 b6x.
Задача №2637
I. 1. fg5:! fe6:  2. Ch8 ef7:x; II. 1. Th7! Cg7  2. Cf7+ gf7:x. 
Задача №2638
З чорним королем на полі А4
I. 1. C:c2! K:c2+  2. Kpb3 Tb4x; II. 1. Kpb5! d4  2. Ca4 Tc5x.
Задача №2639
I. 1. Kg3! hg3:  2. Фe1 Kh2x;  II. 1. Фe2! Kph4  2. Kf2 Tg1x.

М. Пархоменко
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У консультаційному центрі для населення 
«ГазПравда» нам пояснили, що споживач 
зобов’язаний забезпечити доступ до свого 
житла чи іншого об’єкта нерухомості.
«Порядок визначається статтею 29 Закону 
України «Про житлово-комунальні послу-
ги» і залежить від важливості робіт: цілодо-
бово — для ліквідації та відвернення аварій, 
пов’язаних із наданням відповідної кому-
нальної послуги; у невідкладних випадках, 
пов’язаних з необхідністю рятування життя 
і здоров’я людей та/чи майна, може бути 
здійснено доступ до житла, іншого об’єкта 
нерухомого майна (наприклад, на земель-
ну ділянку) без отримання згоди його влас-
ника (користувача) для проведення огляду 
та ліквідації або відвернення аварії (це на-
зивається несанкціонований доступ), — від-
повіли на наш запит у консультаційному 
центрі. — Тобто, закон дозволяє газовикам 

отримувати доступ до об’єкта нерухомості 
без згоди власника, але для цього пред-
ставники газової компанії мають виконати 
низку умов».
Такий несанкціонований доступ може 
відбуватися, за словами фахівців, якщо 
в момент виникнення невідкладного ви-
падку власник (користувач) відсутній і з 
ним неможливо зв’язатися, щоб попро-
сити негайно прибути на місце або ж він 
відмовляється допустити представника ви-
конавця, і при цьому є об’єктивні підстави 
вважати, що аварія, яка створює загрозу 
життю та/або майну, наявна саме в цьому 
житлі (іншому об’єкті нерухомого майна).
«Але представник виконавця повинен 
попередити власника про здійснення не-
санкціонованого доступу, — йдеться далі 
у відповіді. — При цьому наодинці газовики 
зайти на приватну територію не можуть. 

Закон встановлює обов’язковий перелік 
осіб, що повинні бути присутніми під час 
здійснення несанкціонованого доступу і 
до повного завершення робіт, пов’язаних з 
виконанням обов’язків аварійно-ремонтної 
бригади: представник виконавця, пред-
ставник органів внутрішніх справ; працівни-
ки аварійно-ремонтної бригади та власник 
(користувач) з будь-якої із сусідніх будівель 
(з будь-якого приміщення, розташованого 
у тому самому багатоквартирному будинку, 
якщо несанкціонований доступ здійснюєть-
ся у багатоквартирному будинку)».
При цьому відповідно до пункту 5 глави 
5 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних сис-
тем, затвердженого постановою НКРЕКП від 
30.09.2015 № 2494, Оператор ГРМ має 
право безперешкодного та безкоштовно-
го доступу до земельних ділянок та інших 
об’єктів всіх форм власності, на яких роз-

ташована газорозподільна система, для 
виконання службових обов’язків, перед-
бачених законодавством.
«Для належного виконання Оператором 
ГРМ функцій щодо забезпечення гаранто-
ваного рівня надійності, безпеки, якості та 
величини тиску газу, запобігання можли-
вим витокам газу та недопущення аварій-
них ситуацій споживач зобов’язаний забез-
печити доступ на власні об’єкти представ-
никам Оператора ГРМ за їх службовими 
посвідченнями для виконання службових 
обов’язків, зокрема, для: перевірки, лока-
лізації і ліквідації витоків газу та аварійних 
ситуацій; перевірки, повірки та/або експер-
тизи комерційного вузла обліку (лічильника 
газу), а також перевірки показань лічиль-
ників газу; виконання робіт з припинення 
та відновлення газопостачання», — повідо-
мляють у «ГазПравді».

Коли несанкціонований доступ виправданий?

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Þð³é ðîçïîâ³â 
íàì, ùî éäåòü-
ñÿ ïðî ä³ì éîãî 
83-ð³÷íî¿ áàáóñ³, 

é â³í ïðåäñòàâëÿº ¿¿ ³íòåðåñè.
— Âîíà íå æèâå òàì ïîñò³éíî, 

àëå ¿é ïîòð³áíî áóëî ïðîéòè îá-
ñòåæåííÿ â ë³êàðí³, òîìó ìè ïðè-
âåçëè áàáóñþ ó Â³ííèöþ. Êîëè öå 
âñå ñòàëîñÿ, íàñ âçàãàë³ íå áóëî 
âäîìà, ëèøå ââå÷åð³ ïîáà÷èëè 
ïëîìáó, — ñêàçàâ â³ííè÷àíèí. — 
×åðåç õîëîä ó áóäèíêó íàì äî-
âåëîñü ïîâåðíóòè áàáóñþ â ñåëî.

Íàñòóïíîãî äíÿ ÷îëîâ³ê, 
ùîá ç’ÿñóâàòè ñèòóàö³þ, ïî¿õàâ 
ó Â³ííèöÿãàç. Êàæå, ùî áóâ ³ 
íà Øì³äòà, ³ íà Øèðîöüêîãî, àëå 
ðîç³áðàòèñÿ âäàëîñü íå ç³ âñ³ì.

— Ñïî÷àòêó ìåí³ äàëè àêò, äå 
áóâ áîðã ìàéæå 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
õî÷ íà ë³÷èëüíèêó áóëî 117 êó-
á³â, — êàæå â³í. — Òà í³ÿêîãî 
áîðãó áóòè ³ íå ìîãëî. ß ïî¿õàâ 
ó ïðîçîðèé îô³ñ, ùî íà Øì³äòà, 
32, äå ìåí³ ï³äòâåðäèëè, ùî ä³é-
ñíî çàáîðãîâàíîñò³ íåìàº. ªäèíå, 
ìè íå äàâàëè â÷àñíî ïîêàçíèê³â, 
ïåðåâ³ðêè íå áóëî âæå äâà ðîêè. 
Àëå æ öå íå ìè ìàºìî ðîáèòè, 
¿õ ïîâèíí³ çí³ìàòè ïðåäñòàâíèêè 
ãàçêîíòîðè, âîíè æ îáñëóãîâóþòü 
ë³÷èëüíèêè. Íàãîëîøó ùå ðàç: 

áîðãó â íàñ íåìàº, àëå ìè âñå 
îäíî çàëèøèëèñü áåç îïàëåííÿ.

ßê ðîçïîâ³â Þð³é, ê³ëüêà äí³â 
â³í õîäèâ ç êàá³íåòó â êàá³íåò 
ó Â³ííèöÿãàç³, àëå ïîâåðòàâñÿ 
ëèøå ç³ ñëîâàìè ñï³â÷óòòÿ.

— Âîíè ìåí³ òàì ñï³â÷óâàþòü, 
àëå í³÷èì äîïîìîãòè íå ìîæóòü. 
Ïîáóâàâ ó âîñüìè êàá³íåòàõ, ¿ç-
äèâ òî íà Øì³äòà, òî íà Øè-
ðîöüêîãî é çíîâó íàçàä, àëå í³õòî 
íå íàäàâ ÷³òêîãî ïîÿñíåííÿ, ÷îìó 

¿õí³ ïðàö³âíèêè ïðèéøëè íà ìîþ 
ïðèâàòíó òåðèòîð³þ, ïîøêîäè-
ëè ìàéíî ³ áåç ïîïåðåäæåííÿ 
áóäèíîê çàëèøèëè áåç îïàëåí-
íÿ, — ãîâîðèòü íàø ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Ó ï'ÿòíèöþ, 12 áåðåçíÿ, 
ìåí³ çàòåëåôîíóâàëè ç â³ää³ëó 
ïî ðîáîò³ ç íàñåëåííÿì. ×îëî-
â³ê ïðåäñòàâèâñÿ Âàëåíòèíîì (í³ 
ïð³çâèùà, í³ ïîñàäè íå íàçâàâ) ³ 
ï³äòâåðäèâ, ùî âîíè âñòàíîâèëè 
ïëîìáó, àëå íå ïîÿñíèâ, íà ÿê³é 
ï³äñòàâ³ çàéøëè íà íàøó òåðèòî-
ð³þ áåç äîçâîëó.

«БОРГІВ У НАС НЕ БУЛО»: ЧОМУ 
БУДИНОК ЗАЛИШИЛИ БЕЗ ГАЗУ?
Газопостачання  Нещодавно 
до редакції RIA звернувся вінничанин Юрій 
та розповів про бабусю, яка замерзає без 
опалення. За його словами, 9 березня, 
коли нікого не було вдома, на територію 
приватного будинку без попередження 
прийшли представники газконтори й 
встановили пломбу на лічильник

×îëîâ³ê äîäàº, ùî çíàº, ùî 
çîáîâ’ÿçàíèé íàäàòè äîñòóï 
äî ë³÷èëüíèêà.

— Òà ÿ æ ³ íå çàáîðîíÿâ, ïðî-
ñòî ìåíå í³õòî íàâ³òü íå ïè-
òàâ. Âîíè ïîêàçóþòü â ñåáå 
íà êîìï’þòåð³, ùî ïîâ³äîìëåííÿ 
áóëî, òà ÿ íå îòðèìóâàâ æîäíîãî 
ïîïåðåäæåííÿ ïðî òå, ùî ïðè-
éäóòü ðîá³òíèêè ùîñü âèìèêà-
òè, — êàæå Þð³é. — Çðåøòîþ, 
ìåí³ äîçâîëèëè çíÿòè ïëîìáó, 
òà çà äåíü äî òîãî âæå çàáðàëè 
íà ïåðåâ³ðêó ë³÷èëüíèê…

Ïîâåðíóëè ë³÷èëüíèê, çà ñëî-
âàìè â³ííè÷àíèíà, â ï’ÿòíèöþ, 
19 áåðåçíÿ.

×îëîâ³ê òàêîæ íàïèñàâ åëåê-
òðîííîãî ëèñòà íà÷àëüíèêó 
Â³ííèöÿãàç, àëå â³äïîâ³ä³ ùå 
íå îòðèìàâ.

— Öå áóëî çâåðíåííÿ ñòîñîâíî 
ïîðóøåíü ¿õí³ìè ïðàö³âíèêàìè. 

Õî÷ó, ùîá ìåí³ ïîÿñíèëè, ÷îìó 
íåçàêîííî óâ³éøëè íà ïðèâàòíó 
òåðèòîð³þ, íåçàêîííî îïëîìáóâà-
ëè ãàç, õî÷ ìè íå ìàºìî áîðã³â, — 
ãîâîðèòü â³í. — ßêáè æ ç íàøî¿ 
ñòîðîíè áóëî ÿêåñü çë³ñíå ïîðó-
øåííÿ — öå áóëà á çîâñ³ì ³íøà 
ñïðàâà. Òà âîíè ñâî¿ ä³¿ ìîòèâó-
þòü ëèøå ïðîòåðì³íîâàíîþ ïåðå-
â³ðêîþ ë³÷èëüíèêà. Çíîâó æ òàêè, 
öå ¿õíÿ ðîáîòà, áî ÿ íå çíàþ, â ÿê³ 
òåðì³íè ë³÷èëüíèêè ïðîõîäÿòü 
ïåðåâ³ðêó ³, á³ëüøå òîãî, íå ìàþ 
ïðàâà ñàìîñò³éíîãî éîãî çíÿòè 
÷è ùîñü òàêå.

Ùî ãîâîðÿòü ó Â³ííèöÿãàç?
Ìè çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòà-

ðåì äî Â³ííèöÿãàçó. Ñïî÷àòêó 
íàñ çàïåâíèëè, ùî ÷åðåç áîðã 
â³äêëþ÷èòè îïàëåííÿ íå ìîãëè, 
áî òðèâàº îïàëþâàëüíèé ñåçîí. 
Òîìó, éìîâ³ðíî, ïðî ìîæëèâèé 
áîðã ëèøå çðîáèëè ïîïåðåäæåí-

íÿ, à ïðè÷èíà â³äêëþ÷åííÿ áóëà 
â òåõí³÷íèõ ïðîáëåìàõ.

Òàêîæ ó ïðåñöåíòð³ íàì ïîîá³-
öÿëè äåòàëüí³øå ç’ÿñóâàòè ñèòó-
àö³þ ³ çãîäîì ïåðåòåëåôîíóâàòè.

— Ïðèïèíåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ 
áóëî ÷åðåç òåõí³÷íó ïðè÷èíó — 
âèò³ê ãàçó, — ñêàçàëè íàì çãîäîì 
ó ïðåñöåíòð³. — Êîëè ïðî ïðîáëå-
ìó ñòàëî â³äîìî, âëàñíèêà ñïðàâ-
ä³ íå áóëî âäîìà. Íàñòóïíîãî äíÿ 
ìè éîãî ïðî âñå ïîâ³äîìèëè.

Êîëè ìè áðàëè êîìåíòàð, ë³-
÷èëüíèê ñàìå áóâ íà ïëàíîâ³é 
ïåðåâ³ðö³.

— Âëàñíèê íàïèñàâ çàÿâó 
íà ïåðåâ³ðêó ïîêàçíèê³â, — äî-
äàëè ó Â³ííèöÿãàç. — Â³í íàì ïî-
ÿñíèâ, ùî çàðàç òàì í³õòî íå ïðî-
æèâàº íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, òîìó 
íà ïåð³îä ïåðåâ³ðêè, ùîá íå áóëî 
çá³ëüøåííÿ íàðàõóâàíü, íå áóëî 
³ â³äíîâëåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ.

Газовики перекрили газ і поставили пломбу. У цей час нікого вдома не було

«Õî÷ó, ùîá ìåí³ 
ïîÿñíèëè, ÷îìó 
óâ³éøëè íà ïðèâàòíó 
òåðèòîð³þ, íåçàêîííî 
îïëîìáóâàëè ãàç, õî÷ 
ìè íå ìàºìî áîðã³â» 

ÑÈÒÓÀÖ²ß



ПРЕССЛУЖБА

АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

Ïðèðîäíèé ãàç — öå îäèí ç êðàùèõ âèä³â 
ïàëèâà! Äëÿ êîæíîãî âàæëèâî ìàòè òåïëî, 
ãàðÿ÷ó âîäó òà ñìà÷íèé îá³ä. Ùîäåííî, 
íåçàëåæíî â³ä ïîðè ðîêó ÷è äîáè íàì ïî-
òð³áåí çàòèøîê ³ êîìôîðò â îñåë³. Äëÿ 
öüîãî, çâ³ñíî, îáèðàºìî äæåðåëî åíåðã³¿. 
² òóò, ãàç — íåîäì³ííèé ôàâîðèò.

Ïðî ïåðåâàãè ãàçó, à òà-
êîæ — ÿê âèã³äí³øå 
ïðèºäíàòèñÿ äî ìåðåæ 
òà ÿêå îáëàäíàííÿ îá-
ðàòè — â ³íòåðâ’þ ç 
òåõí³÷íèì äèðåêòîðîì 
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ²ãîðåì 
Äîðîøåíêîì.

²ãîðå Îëåêñàíäðîâè÷ó, ðîçêàæ³òü — 
ó ÷îìó ïåðåâàãè ãàçó?

— Ïðèðîäíèé ãàç ìàº ðÿä ïåðåâàã:
 Åêîíîì³÷íî âèã³äíèé. Âèêîðèñòàííÿ 

ïðèðîäíîãî ãàçó äîçâîëÿº åêîíîìèòè 
êîøòè. Îïàëåííÿ ïðèðîäíèì ãàçîì 
îá³éäåòüñÿ âàì ì³í³ìóì âäâ³÷³ äåøåâøå 
í³æ îïàëåííÿ åëåêòðèêîþ. Àäæå âàð-
ò³ñòü îäíîãî ê³ëîâàòó åíåðã³¿ ç ãàçó ïðè 
ö³í³ 6,99 ãðí. çà ì êóá ñêëàäàº ìåíøå 
70 êîï³éîê. Òîä³ ÿê 1 ê³ëîâàò åëåêòðèêè 
êîøòóº ìàéæå 2 ãðèâí³.
 Çðó÷íèé. Ãàç ïîñòà÷àºòüñÿ äî áó-

äèíêó ìåðåæàìè. Éîãî íå ïîòð³áíî 
çàãîòîâëþâàòè «íà çèìó».Âàì íå òðåáà 
òóðáóâàòèñü ïðî òå, ùî â³í çàê³í÷èòüñÿ, 
ÿê äðîâà àáî âóã³ëëÿ.
 Íàä³éíèé. Ãàçîðîçïîä³ëüíå ï³äïðè-

ºìñòâî çàáåçïå÷óº áåçïåðåá³éíó äîñòàâêó 
ãàçó äî âàøî¿ îñåë³. Òîä³ ÿê ³íø³ áëàãà 
öèâ³ë³çàö³¿: âîäà, öåíòðàë³çîâàíå îïàëåí-
íÿ ÷è åëåêòðèêà ÷àñ â³ä ÷àñó çíèêàþòü.
 Åêîëîã³÷íèé. Ç óñ³õ âèêîïíèõ ïàëèâ, 

âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó çàïîä³þº 
íàéìåíøó øêîäó äîâê³ëëþ. Ïðè éîãî 
çãîðÿíí³ âèä³ëÿºòüñÿ â ðàçè ìåíøå ïàð-
íèêîâèõ ãàç³â, íåìàº øê³äëèâèõ ³ òîê-
ñè÷íèõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèä³ëÿþòüñÿ ïðè 
çãîðàíí³ ³íøèõ âèä³â ïàëèâà.
 Åôåêòèâíèé. Ãàçîâèé âîäîíàãð³âà÷ 

çà òîé ñàìèé ÷àñ íàãð³º âäâ³÷³ á³ëüøå 
âîäè, í³æ åëåêòðè÷íèé. À ãàçîâà ïëèòà 
íàáàãàòî øâèäøå çà åëåêòðè÷íó ïðèãîòóº 
÷è ï³ä³ãð³º ¿æó.

ßê ïðèºäíàòèñÿ äî ãàçîâèõ ìåðåæ?
ßêùî âàì ïîòð³áíî ãàçèô³êóâàòè áó-

äèíîê ÷è ï³äïðèºìñòâî, çáóäóâàòè âíó-
òð³øíüî-áóäèíêîâ³ ìåðåæ³ òà ï³ä³áðàòè 
îáëàäíàííÿ äëÿ îïàëåííÿ, òî íåîáõ³äíî 
çâåðíóòèñÿ äî 104 ua Êë³ºíòñüêîãî ïðî-
ñòîðó. Íàïèñàòè çàÿâó ó Ïåðñîíàëüíîãî 
ìåíåäæåðà, ÿêèé íàäàë³ êîíòðîëþâàòèìå 
óñ³ åòàïè ï³äêëþ÷åííÿ ³ íàâ³òü äîïîìîæå 
ï³ä³áðàòè ãàçîâå îáëàäíàííÿ. Äî çàÿâè, 
ïîòð³áíî äîäàòè ïàêåò äîêóìåíò³â: êîï³¿ 
äîêóìåíò³â ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, äîâ³ä-
êè ïðî ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, äîêóìåíò³â 
ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ (êîðèñòóâàííÿ) 
íà îá’ºêò ãàçîñïîæèâàííÿ (áóä³âëþ ÷è 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó), ïëàí çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òîùî.

Õòî ìîæå ïðèºäíàòèñÿ äî ãàçîâèõ ìåðåæ?
Ïîñëóãà ïðèºäíàííÿ — äîñòóïíà óñ³ì. 

Òóò ìàº çíà÷åííÿ ëèøå â³äñòàíü äî ãà-
çîïðîâîäà òà ïîòóæí³ñòü ñïîæèâàííÿ. 

Ïîòóæí³ñòü — öå ìàêñèìàëüíèé îá’ºì 
âèêîðèñòàííÿ ãàçó óñ³ìà íàÿâíèìè ãà-
çîâèìè ïðèëàäàìè. Ïðîñò³øå êàæó÷è, 
ÿêèé îáñÿã ãàçó ìîæå ñïîæèâàòè äîìî-
ãîñïîäàðñòâî àáî ï³äïðèºìñòâî, ÿêùî 
âêëþ÷èòü óñ³ ãàçîâ³ ïðèëàäè — öå ³ º 
ïîòóæí³ñòü.

Â³ä ÷îãî çàëåæàòü øâèäê³ñòü òà âàðò³ñòü 
ïðèºäíàííÿ?

ßêùî ïîòóæí³ñòü ãàçîñïîæèâàííÿ 
íå ïåðåâèùóº 16 êóá.ì/ãîä., à â³äñòàíü 
äî ì³ñöÿ ïðèºäíàííÿ ïî ïðÿì³é ë³í³¿ 
íå ïåðåâèùóº 25 ìåòð³â ó ñ³ëüñüê³é òà 
10 ìåòð³â ó ì³ñüê³é ì³ñöåâîñò³ — âè ìî-
æåòå ñêîðèñòàòèñü ïîñëóãîþ ñòàíäàðò-
íîãî ïðèºäíàííÿ. Ñòðîê òàêîãî ïðèºä-
íàííÿ — äî 90 äí³â, âàðò³ñòü ô³êñîâàíà, 
âèçíà÷åíà ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ.

ßêùî ìàºòå ³íø³ ïàðàìåòðè — Âàì 
ï³ä³éäå íåñòàíäàðòíå ïðèºäíàííÿ. Ñòðîê 
³ âàðò³ñòü òóò áóäóòü ³íäèâ³äóàëüíèìè, 
çàëåæíî â³ä ñêëàäíîñò³ ãàçèô³êàö³¿.

Ï³äêëþ÷åííÿ îá`ºêòà çàìîâíèêà äî ãà-
çîâèõ ìåðåæ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ åòàï³â: 
áóä³âíèöòâà çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ ìå-
ðåæ ãàçîïîñòà÷àííÿ. Òîáòî â³ä ãàçîïðî-
âîäó äî òî÷êè ïðèºäíàííÿ îá'ºêòà àáî 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàìîâíèêà ³ â³ä òàêî¿ 
òî÷êè äî ãàçîâèõ ïðèëàä³â ñïîæèâà÷à.

ßê çä³éñíþºòüñÿ áóä³âíèöòâî çîâí³øí³õ 
ìåðåæ ãàçîïîñòà÷àííÿ?

— Êîæåí êë³ºíò, ç ïîäàííÿì çàÿâè 
ïðî ïðèºäíàííÿ, ìàº âèçíà÷èòèñÿ ç îá-
ëàäíàííÿì, ÿêå ïëàíóº âèêîðèñòîâóâàòè. 
Ïåðñîíàëüíèé ìåíåäæåð ó 104 ua Êë³-
ºíòñüêîìó ïðîñòîð³ äîïîìîæå ðîçðàõó-
âàòè íåîáõ³äíó ïîòóæí³ñòü ñïîæèâàííÿ 
ãàçó òà íàâàíòàæåííÿ íà ãàçîðîçïîä³ëüí³ 
ìåðåæ³, çä³éñíèòè ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äá³ð 
ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ.

Áóä³âíèöòâî çîâí³øí³õ ìåðåæ ãàçîïîñ-
òà÷àííÿ âêëþ÷àº íàñòóïí³ åòàïè: îòðè-
ìàííÿ òåõí³÷íèõ óìîâ — âèõ³äíèõ äàíèõ 
äëÿ ïðîåêòóâàííÿ ìåðåæ, äàë³ — ïðîåêòó-
âàííÿ çîâí³øí³õ ìåðåæ ãàçîïîñòà÷àííÿ, 
¿õ ìîíòàæ òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ. 
Çðåøòîþ — ïóñê ãàçó ó çîâí³øí³ ìåðåæ³.

Â ÷îìó îñîáëèâîñò³ áóä³âíèöòâà âíó-
òð³øí³õ ìåðåæ?

— Äëÿ ïðîåêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâà ìå-
ðåæ âíóòð³øíüîãî ãàçîïîñòà÷àííÿ íåîá-
õ³äíî çä³éñíèòè êâàë³ô³êîâàíèé ï³äá³ð 
ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ òà éîãî ïîòóæíîñò³. 
Öå âàì òàêîæ äîïîìîæå çðîáèòè Ïåð-
ñîíàëüíèé ìåíåäæåð.

Â ïåðøó ÷åðãó âèêîíóþòüñÿ ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñí³ ðîáîòè â³äïîâ³äíî 
äî âèõ³äíèõ äàíèõ íà ïðîåêòóâàííÿ, 
âèçíà÷åíèõ â òåõí³÷íèõ óìîâàõ íà ïðè-
ºäíàííÿ. Äàë³ âèêîíóþòüñÿ âëàñíå áó-
ä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè òà ââîäÿòüñÿ 
ìåðåæ³ â åêñïëóàòàö³þ. Êîëè çîâí³øí³ 
òà âíóòð³øí³ ìåðåæ³ çáóäîâàí³, êë³ºíò 
ï³äïèñóº â 104 ua Êë³ºíòñüêîìó ïðîñòîð³ 
çàÿâó ïðèºäíàííÿ äî Äîãîâîðó ðîçïîä³ëó 
ãàçó. Ï³ñëÿ öüîãî, çä³éñíþºòüñÿ ïóñê ãàçó 
³ êë³ºíò ìîæå íèì êîðèñòóâàòèñü. Ïóñê 
ãàçó ó âíóòð³øí³ ìåðåæ³ ãàçîïîñòà÷àííÿ 
ïåðåäáà÷àº 100% áóä³âåëüíó ãîòîâí³ñòü 
³ ï³äêëþ÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî ãàçîâîãî 
îáëàäíàííÿ äî ìåðåæ âíóòð³øíüîãî ãà-
çîïîñòà÷àííÿ. Çä³éñíþºòüñÿ Îïåðàòî-
ðîì ÃÐÌ ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â 
ó ì³ñüê³é ì³ñöåâîñò³ òà äåñÿòè ðîáî÷èõ 
äí³â ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³.

ßê òóò ìîæå çàîùàäèòè ñïîæèâà÷?
— Êîìïàí³ÿ íàäàº êîìïëåêñíó ïîñëóãó 

«Ãàç «ï³ä êëþ÷»» — äëÿ òèõ, õòî ïðàãíå 
çàîùàäèòè ãðîø³ ³ ÷àñ. Êðàùå çàìîâèòè 
ó Îïåðàòîðà ÃÐÌ â³äðàçó âåñü êîìïëåêñ 
ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ çîâí³øíüîãî 
òà âíóòð³øíüîãî ãàçîïîñòà÷àííÿ. Òàêèì 
÷èíîì, âè çíàòèìåòå ñê³ëüêè êîøò³â òà 
÷àñó çíàäîáèòüñÿ íà ãàçèô³êàö³þ âàøîãî 
îá’ºêòà.

Çàìîâèòè ïîñëóãó ãàçèô³êàö³¿ «ï³ä 
êëþ÷» ìîæíà ó âñ³õ 104 ua Êë³ºíòñüêèõ 
ïðîñòîðàõ.

Ñåðåä ïåðåâàã êîìïëåêñíîãî ï³äêëþ-
÷åííÿ: ñèíõðîíí³ñòü âèêîíàííÿ óñ³õ ïðî-
öåñ³â, åêñïåðòíèé ñóïðîâ³ä, ÿê³ñí³ ìàòå-
ð³àëè òà íîâ³òíº ãàçîâå îáëàäíàííÿ — ùî 
äîçâîëèòü ñóòòºâî çàîùàäèòè êë³ºíòó ÷àñ 
òà êîøòè ï³ä ÷àñ ãàçèô³êàö³¿ îá’ºêòà.

×îìó âàðòî äîâ³ðèòè ãàçèô³êàö³þ äî-
ì³âêè îáëãàçó?

— Ïðèºäíàííÿ äî ãàçîâî¿ ìåðåæ³ — 
ñêëàäíèé òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé 
âàðòî äîâ³ðèòè ôàõ³âöÿì. Êîìôîðòíå 
ñïîæèâàííÿ ãàçó çàëåæèòü â³ä ÿêîñò³ ðî-
á³ò ç áóä³âíèöòâà çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ 
ãàçîâèõ ìåðåæ, ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äáîðó 
ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ. «Â³ííèöÿãàç» ïîíàä 
65 ðîê³â ïðàöþº ç ãàçîâèìè ìåðåæàìè 
òà º áåççàïåðå÷íèì ë³äåðîì ó íàäàíí³ 
ë³öåíçîâàíî¿ ïîñëóãè ç ãàçèô³êàö³¿. Äî-
ñâ³ä ôàõ³âö³â ó ïîºäíàíí³ ç íîâ³òí³ìè 
òåõíîëîã³ÿìè, äîçâîëÿþòü âèêîíóâàòè 
ðîáîòè áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³. 
Ïðàö³âíèêè êîìïàí³¿, ÿê³ áóäóþòü ãàçîâ³ 
ìåðåæ³, ùîì³ñÿöÿ ïðîõîäÿòü àòåñòàö³þ 
ó ñïåö³àë³çîâàíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ. Óñ³ ñï³â-
ðîá³òíèêè, çàä³ÿí³ ó áóä³âíèöòâ³ ãàçîâèõ 
ìåðåæ, ï³äòâåðäæóþòü ñâîþ êâàë³ô³êàö³þ 
ùîì³ñÿöÿ, àäæå ãàç íå ïðîáà÷àº ïîìèëîê.

Ìè âèêîðèñòîâóºìî âèêëþ÷íî ñåð-
òèô³êîâàí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ïðîõîäÿòü 
âõ³äíèé êîíòðîëü íà ï³äïðèºìñòâ³, òà 
òåñòóþòüñÿ íà â³äïîâ³äí³ñòü ì³æíàðîäíèì 
ñòàíäàðòàì ÿêîñò³.

ßê ï³ä³áðàòè òà äå êóïèòè ãàçîâå îá-
ëàäíàííÿ?

Ó «104ua Êë³ºíòñüêèé ïðîñò³ð» ïåðñî-
íàëüíèé ìåíåäæåð, äîïîìîæå çä³éñíèòè 
³íäèâ³äóàëüíèé ï³äá³ð åôåêòèâíîãî îá-
ëàäíàííÿ — ãàçîâîãî ë³÷èëüíèêà, ïëè-
òè, êîòëà, ÷è âîäîíàãð³âà÷à â³äïîâ³äíî 
äî âàøèõ ïîòðåá.

Äëÿ òîãî, ùîá òàêå îáëàäíàííÿ ïðà-
öþâàëî ÿê ºäèíà «ðîçóìíà» ñèñòåìà, 
äîö³ëüíî âñòàíîâèòè äîäàòêîâ³ àâòîìà-
òèçîâàí³ ñèñòåìè. Íàïðèêëàä, ïðèñòð³é 
äèñòàíö³éíî¿ ïåðåäà÷³ äàíèõ ë³÷èëüíèêà. 
Òîä³ íå äîâåäåòüñÿ ùîì³ñÿöÿ ïåðåäàâàòè 
ïîêàçàííÿ ïðî ñïîæèòèé ãàç Îïåðàòîðó 
ÃÐÌ. Äëÿ óíèêíåííÿ àâàð³éíî¿ ãàçîâî¿ 
ñèòóàö³¿ âñòàíîâëþºòüñÿ êëàïàí-â³äñ³êà÷ 
³ ñèãíàë³çàòîð ãàçó. Ñó÷àñí³ êîòëè îá-
ëàäíàí³ Wi-Fi ìîäóëÿìè. ßêùî ñïîæèâà÷ 
ï³äïèñàâ äîãîâ³ð íà ñåðâ³ñíå îáñëóãîâó-
âàííÿ ç îïåðàòîðîì ÃÐÌ, ïðè âèíèê-
íåíí³ ïîìèëêè ó ðîáîò³, êîòåë ïîäàº 
ñèãíàë îïåðàòîðó ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ç 
çàçíà÷åííÿì êîäó ïîìèëêè. Öå äîçâîëÿº 
ñïåö³àë³ñòàì ç ñåðâ³ñó, ñâîº÷àñíî çðåàãó-
âàòè ³ çàïîá³ãòè ìîæëèâèì íåãàòèâíèì 
íàñë³äêàì.

Öå âñå îáëàäíàííÿ ñïîæèâà÷³ ãàçó ìî-
æóòü ïðèäáàòè ó âàøèõ öåíòðàõ îáñëó-
ãîâóâàííÿ?

Òàê. Ó «104ua Êë³ºíòñüêèé ïðîñò³ð» 
ìîæíà ïðèäáàòè óñå íåîáõ³äíå ãàçîâå 
îáëàäíàííÿ. Ïåðñîíàëüíèé ìåíåäæåð âñå 
ïîÿñíèòü, íàäàñòü ôàõîâó êîíñóëüòàö³þ.

Äå çíàõîäÿòüñÿ öåíòðè «104ua. Êë³-
ºíòñüêèé ïðîñò³ð», êóäè çâåðòàòèñÿ ñïî-
æèâà÷àì?

Íà ñüîãîäí³ ôóíêö³îíóþòü äåñÿòü òà-
êèõ öåíòð³â — ó Â³ííèö³, Õì³ëüíèêó, 
Òóëü÷èí³, Áàð³, Êîçÿòèí³, Êàëèí³âö³, 
Æìåðèíö³, Ãàéñèí³, Íåìèðîâ³, Ëèïîâö³ 
òà Òèâðîâ³. Ó ïîòî÷íîìó ðîö³ ïëàíóþòüñÿ 
äî â³äêðèòòÿ ùå äåñÿòü òî÷îê êîíòàê-
òó. Ä³º òàêîæ ³íòåðíåò- ìàðêåò «104ua» 
https://market.104.ua/, äå ñïîæèâà÷³ ìî-
æóòü îçíàéîìèòèñÿ ç óñ³ì àñîðòèìåíòîì 
îáëàäíàííÿ òà éîãî õàðàêòåðèñòèêàìè.

«Газ під ключ» від Вінницягазу — 
можливості та переваги
БЛОГ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Маємо багатенько потреб з фронту. І, на 
жаль, змушені відмовляти на більшість 
з них, бо просто не маємо ресурсу на 
допомогу...((

489549
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ïåðøå, ïðî ùî 
çàïèòàâ â Îëåê-
ñàíäðà, ÿê â³í ä³-
çíàâàâñÿ, ó ÿêèõ 

íàñåëåíèõ ïóíêòàõ º ìîñòè ÷åðåç 
Ï³âäåííèé Áóã, à äå ¿õ íåìà?

— Âñå ïðîñòî, — ãîâîðèòü 
Ëàãîøíÿê. — Óâàæíî ðîçãëÿäàâ 
êàðòó, âèïèñóâàâ íàçâè ñ³ë ³ ì³ñò, 
÷åðåç ÿê³ ïðîò³êàº ð³÷êà. Äàë³ øó-
êàâ â ²íòåðíåò³ íîìåðè òåëåôîí³â 
ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ ÷è ì³ñüêèõ 
ðàä ³ çàïèòóâàâ, ÷è º ïåðåïðàâè 
÷åðåç ð³÷êó.

Ï³âäåííèé Áóã ïðîò³êàº ÷åðåç 
ï’ÿòü îáëàñòåé äåðæàâè. Ëàãîø-
íÿê ðîçïîâ³â ïðî âñ³ (!) ìîñòè, 
ùî ïîºäíóþòü áåðåãè íà óñ³é 
ïðîòÿæíîñò³ âîäíî¿ àðòåð³¿. ̄ ¿ çà-
ãàëüíà äîâæèíà 806 ê³ëîìåòð³â. 
Îò âàì ³ âñå ïðîñòî…

Íàïðèê³íö³ êíèãè º ðîçä³ë 
«Ì³ñöÿ ïåðåòèíó Ï³âäåííîãî 
Áóãó». Ó íüîìó àâòîð ïîäàº íà-
çâó íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äå ³ñíó-
þòü ìîñòîâ³ ïåðåïðàâè, à òàêîæ 
êîðîòê³ õàðàêòåðèñòèêè íàâåäå-
íèõ ìîñò³â: ¿õ äîâæèíà, øèðè-
íà, äàòà áóä³âíèöòâà, äåÿê³ ³íø³ 
äàí³, à òàêîæ â³äñòàíü â³ä áåðåãà 
äî áåðåãà ó ì³ñö³ çíàõîäæåííÿ 
ïåðåïðàâè.

Íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ îáëàñò³ íà-
ðàõîâóºòüñÿ 56 ìîñò³â ÷åðåç Ï³â-
äåííèé Áóã. Çà ñëîâàìè Ëàãîø-
íÿêà, öå íàéá³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ 

ç ³íøèìè ðåã³îíàìè, ÷åðåç ÿê³ 
ïðîò³êàº ð³÷êà.

НАЗИВАЮ ЇХ 
ЄВРОПЕЙСЬКИМИ 

Óïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â Ëàãîø-
íÿê äîñë³äæóâàâ ìîñòè. Ñïåðøó 
ïëàíóâàâ ðîçïîâ³ñòè ïðî ò³ ïå-
ðåïðàâè, ùî º â êîðèñòóâàíí³. 
Îäíàê ùîðàçó â íüîãî âèíèêàëî 
ïèòàííÿ: à ÿê ðàí³øå ïåðåïðàâ-
ëÿëèñÿ? Ïî÷àâ çàãëèáëþâàòèñÿ 
â ³ñòîð³þ. Òàê ðîçïîâ³â ïðî ìè-
íóëå íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äå çíà-
õîäÿòüñÿ ïåðåïðàâè.

Íà êîæíîìó ç ìîñò³â Ëàãîøíÿê 
ïîáóâàâ îñîáèñòî. Ì³ã íàïèñàòè 
íà îñíîâ³ ìàòåð³àë³â, ç³áðàíèõ 
â àðõ³âàõ, áàãàòî äîïîì³ã ²íòåð-
íåò. Îñîáèñò³ âðàæåííÿ íå ìîæå 
çàì³íèòè æîäåí äîêóìåíò.

— Îãëÿäàâ ñïîðóäè ç óñ³õ áî-
ê³â, — ðîçïîâ³äàº â³í. — Íàïðè-
êëàä, ñïóñêàâñÿ áåðåãîì äî íèçó, 
àáè ïîáà÷èòè êîíñòðóêö³¿, 
íà ÿêèõ âñòàíîâëåí³ ìîñòè. ß æ 
³íæåíåð çà ôàõîì. Äóæå ïîäî-
áàþòüñÿ ìîñòè ó Â³ííèö³, îñî-
áëèâî öåíòðàëüíèé, êè¿âñüêèé. 
Âîíè òðèìàþòüñÿ íà ñïîðóäàõ 
àæóðíîãî òèïó, òàê³ ïðàêòèêó-
þòü ó ªâðîï³. Òîìó íàçèâàþ ö³ 
ìîñòè ºâðîïåéñüêèìè.

Àâòîð äåòàëüíî ðîçïîâ³-
äàº ïðî êîëèøí³ ïåðåïðà-
âè ó Ï'ÿòíè÷àíàõ, Êóìáàðàõ, 
ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, 
ïðî Ñòàðîì³ñüêèé ì³ñò. Çà éîãî 
³íôîðìàö³ºþ, öåíòðàëüíèé ì³ñò 

НАПИСАВ КНИГУ ПРО СТО МОСТІВ 
БУГУ І НА КОЖНОМУ ПОБУВАВ
Велика праця  У нашій області 
нараховується 56 мостів через Південний 
Буг. Саме стільки їх значиться у книзі 
«Південний Буг: від козацьких переправ 
до сучасних мостів». Не рік і не два її 
берегами подорожував Олександр 
Лагошняк. Інженер-кораблебудівник 
за фахом поставив за мету розповісти 
про всі мости. Так народилася книга

ïî÷àâ ä³ÿòè ùå ó 1902 ðîö³. Â³í 
íå áóâ îäíèì ö³ëèì, ÿê òåïåð. Ç 
ë³âîãî ³ ïðàâîãî áåðåãà ïðîêëàëè 
ïåðåïðàâè äî îñòðîâà Êåìïà, ùî 
ïîñåðåäèí³ ð³÷êè. Ó òàêèé ñïîñ³á 
ñïðîñòèëè êîíñòðóêö³þ.

Ó 1932-ìó ì³ñò íå âèòðèìàâ íà-
òèñêó êðèãè ï³ä ÷àñ âåñíÿíî¿ ïî-
âåí³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî êîí-
ñòðóêö³¿ áóëè ìåòàëåâ³. Ï³ñëÿ òîãî 
ì³ñò çðîáèëè ç äåðåâà. Ó 1938 ðîö³ 
ì³ñòî îáëåò³ëà ùå îäíà ñòðàøíà 
çâ³ñòêà, äîòè÷íà äî öåíòðàëüíîãî 
ìîñòó. Òîä³ â ð³÷êó çëåò³â òðàì-
âàé ç ïàñàæèðàìè, ùî ñïóñêàâñÿ 
óçâîçîì ç ïðàâîãî áåðåãà íà ì³ñò.

ПЕРЕПРАВА, 
ЯКУ РОЗХИТУЄ ВІТЕР

Íàéá³ëüø îðèã³íàëüíèì àâòîð 
íàçâàâ ì³ñò ó Çàáóææ³.Êàæå, òà-
êîãî ìîñòó íå áà÷èâ ó æîäíîìó 
³íøîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³.

Éäåòüñÿ ïðî ï³äâ³ñíó ï³øîõ³ä-
íó ïåðåïðàâó. Âîíà òðèìàºòüñÿ 
íà òðîñàõ ³ ëèíâàõ, ÿê³ ïðèêð³-
ïëåí³ äî ìåòàëåâèõ ñòîâï³â, âñòà-
íîâëåíèõ íà îáîõ áåðåãàõ ð³÷êè. 
Äî âîäè 3–5 ìåòð³â: ïîñåðåäèí³ 
ïðîãèíàºòüñÿ äî òðüîõ ìåòð³â. 
Äîâæèíà òàêî¿ ïåðåïðàâè 100 ìå-
òð³â, øèðèíà 1,3 ìåòðà. Çàì³ñòü 
ïåðèë âèêîðèñòàëè òðîñè, íàòÿã-
íóò³ ì³æ áåðåãàìè. Áîêîâà îãî-
ðîæà çðîáëåíà ç ñ³òêè-«ðàáèö³». 
Ïðîãîííà ÷àñòèíà ïðîêëàäåíà ç 
äîùîê, òîâùèíîþ 30 ì³ë³ìåòð³â.

Çðîçóì³ëî, ùî òàêèé ì³ñò ðîç-
ãîéäóºòüñÿ. Àëå äëÿ ôîòîçí³ìê³â 
êðàùî¿ ñïîðóäè ãîä³ øóêàòè.

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ó Çàáóææ³ 
â³äêðèëè íåâåëèêó øâåéíó ôà-
áðèêó. Äëÿ íå¿ ïðèñòîñóâàëè ïðè-
ì³ùåííÿ êîëèøíüîãî ïàíñüêîãî 
ìàºòêó. Íà ðîáîòó âëàøòóâàëèñÿ 

òàêîæ æèòåë³ ñ³ë Ìàëà Áóøèíêà 
òà Øîëóäüêè. Àëå âîíè ðîçòà-
øîâàí³ íà ïðîòèëåæíîìó áåðåç³. 
Ïåðåïðàâëÿëèñÿ íà ÷îâíàõ, âçèì-
êó ïåðåõîäèëè ïî ëüîäó. Ï³ä ÷àñ 
âåñíÿíîãî ëüîäîõîäó, ÿê êàæóòü, 
ñèä³ëè âäîìà.

Íàïðèê³íö³ 60-õ ðîê³â ìèíóëî-
ãî ñòîë³òòÿ ïðèäáàëè ó â³éñüêîâèõ 
íåâåëèêèé ïîðîì. Ó 1986 ðîö³ 
ïî÷àëè ñïîðóäæóâàòè ï³äâ³ñíèé 
ì³ñò. ²í³ö³àòèâà íàëåæèòü ìåõàí³-
êó ç Çàáóææÿ Ìèõàéëîâ³ Îë³íü-
êîâñüêîìó. Íà æàëü, éîãî âæå 
íåìà ñåðåä æèâèõ.

— Ï³ä ÷àñ ìîãî ïðè¿çäó äî Çà-
áóææÿ áàãàòî ä³çíàâñÿ ïðî ìåõà-
í³êà Îë³íüêîâñüêîãî, — ðîçïîâ³äàº 
Ëàãîøíÿê. — Çóñòð³÷àâñÿ ç éîãî 
ñèíîì, äðóæèíîþ. Ïî÷óâ áàãà-
òî ãàðíèõ ñë³â â³ä éîãî çåìëÿê³â. 
Ïåðåä òèì, ÿê çàïðîïîíóâàòè òàêó 
ïåðåïðàâó, Îë³íüêîâñüêèé âèâ÷èâ 
äîñâ³ä áóä³âíèöòâà ïîä³áíèõ ñïî-
ðóä. ×îëîâ³ê óñâ³äîìëþâàâ, ùî 
áåðå íà ñåáå âåëèêó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà æèòòÿ çåìëÿê³â, ÿê³ êîðèñ-
òóâàòèìóòüñÿ òàêîþ ïåðåïðàâîþ.

Íàâ³ñíèé ì³ñò ðîáèëè êîëåê-
òèâíî. Çìàéñòðóâàëè âñå íà-
ñò³ëüêè âäàëî, ùî â³í ñëóæèòü 
ëþäÿì óæå 35 ðîê³â. Ó ñåë³ éîãî 
íàçèâàþòü ì³ñò Îë³íüêîâñüêîãî.

БЕРЕГИ З’ЄДНАВ 
БАШТОВИЙ КРАН 

Ùå îäíà îðèã³íàëüíà ïåðåïðà-
âà çíàõîäèòüñÿ ó ñåë³ Ãóùèíö³ 
Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó. Òóò çà-
ì³ñòü ìîñòó ïðèñòîñóâàëè êîí-
ñòðóêö³þ… áàøòîâîãî êðàíà.

Ëàãîøíÿê çãàäóº ïðî çóñòð³÷ ç 

ëþäèíîþ, ÿê³é ñïàëà íà äóìêó 
òàêà ³äåÿ. Öå Ïàâëî Á³ëàø, êî-
ëèøí³é ì³ñöåâèé êåð³âíèê. Â³í 
ðîçïîâ³äàâ ïðî òðèâîãè, ùî ìàâ 
¿õ ç³ ñòàðèì äåðåâ’ÿíèì ìîñòîì. 
ßê ò³ëüêè ï³äí³ìàëàñÿ âîäà, ïåðå-
ïðàâó çìèâàëî. 

Íà ïî÷àòêó 2000-õ ó ñåë³ áóäó-
âàëè øêîëó. Íà ìàéäàí÷èêó ïðà-
öþâàâ áóä³âåëüíèé êðàí «Ì³æêîë-
ãîñïáóäó». Ïàâëî Á³ëàø çâåðíóâ 
óâàãó, ùî êîíñòðóêö³ÿ êðàíà ìî-
ãëà á ñëóæèòè ïåðåïðàâîþ. Êîëè 
çàì³ðÿëè ¿¿ ðîçì³ðè ³ âîíè ñï³âïàëè 
ç øèðèíîþ ð³÷êè, öå ùå á³ëüøå 
âèêëèêàëî áàæàííÿ âèêóïèòè 
êðàí. Ñ³ëüñüêà ðàäà çíàéøëà êî-
øòè ³ êðàí çàëèøèâñÿ ó Ãóùèíöÿõ.

Äàë³ âñå îáëàøòîâóâàëè âëàñ-
íèìè ñèëàìè. Ó ðîáîò³ áðàëè 
ó÷àñòü æèòåë³ ñåëà. Ïîñåðåäèí³ 
ð³÷êè âñòàíîâèëè ÷îòèðè ìåòàëå-
â³ îïîðè. ßê êàçàâ Ïàâëî Á³ëàø, 
ïðî âñÿê âèïàäîê.

Ñïîðóäà íàãàäóº ì³ñò òóíåëü-
íîãî òèïó. Â³í ñòî¿òü íàä âîäîþ 
âèùå, í³æ ñòàðèé äåðåâ’ÿíèé. 
Ùîïðàâäà, éîãî øèðèíà ò³ëüêè 
2,5 ìåòðà. Íåçâàæàþ÷è íà öå, 
ïåðåïðàâó âèïðîáóâàëè àâòîìî-
á³ë³ñòè ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â. Êà-
æóòü, ïðî¿æäæàþòü òàêîæ ì³êðî-
àâòîáóñè. Êîíñòðóêö³ÿ ñëóæèòü 
ëþäÿì ìàéæå äâà äåñÿòèë³òòÿ ³ 
íå ïîòðåáóº ðåìîíòó.

Ó êíèç³ éäåòüñÿ òàêîæ ïðî 
ãðåáë³, ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿, âîäî-
ñõîâèùà. Êîæåí ç òàêèõ îá’ºêò³â 
äåòàëüíî äîñë³äæåíèé ³ òàê ñàìî 
äåòàëüíî îïèñàíèé — ç öèôðàìè, 
ôàêòàìè, äàòàìè, çàãëèáëåííÿì 
ó ìèíóëå òîùî.

У давнину греки називали її Гіпа-
нісом, турки — Аксу, а козаки — 
Богом. Все це старі назви Півден-
ного Бугу, другої за довжиною 
після Дніпра водної артерії, що 
несе свої води територією п’яти 
областей — Хмельницькою, Ві-
нницькою, Кіровоградською, 
Одеською і Миколаївською.
Наша річка єдина, що витікає і 
впадає на території держави і має 
свої водні басейни тільки в Укра-
їні. Бере свій початок у сусідній 
Хмельницькій області, за 90 кі-
лометрів від обласного центру 

біля села з апетитною назвою Хо-
лодець, впадає у бузький лиман 
Чорного моря на Миколаївщині.
Як стверджує Олександр Лагош-
няк, перші 30 кілометрів, це зви-
чайний потічок, а не річка.
За словами співрозмовника, 
на Південному Бузі він побачив 
усі типи мостів, що використо-
вуються в нашій державі. Най-
довший з них знаходиться у Ми-
колаєві. До того ж, має унікальну 
конструкцію.
— Це єдиний в Україні міст з гори-
зонтальною системою розведення 

для проходження суден, — каже 
Олександр Лагошняк. — Його 
довжина 750 метрів, якщо 
врахувати ще насипну частину, 
то загалом виходить майже два 
кілометри. Ширшого моста також 
нема на річці, ніж у Миколаєві. 
Для проїжджої частин відведено 
10,5 метра, решта для пішохідних 
тротуарів, таким чином загальна 
ширина становить 15,7 метра.
Але мостів і мостових переходів 
та гребель найбільше у нашій об-
ласті, нагадаємо, 56. На території 
Миколаївщини їх тільки шість.

Перші 30 кілометрів, це звичайний потічок 

Ця оригінальна переправа знаходиться у селі Гущинці. 
Тут замість мосту пристосували конструкцію баштового крана

Ï³âäåííèé Áóã 
ïðîò³êàº ÷åðåç ï’ÿòü 
îáëàñòåé. Ëàãîøíÿê 
ðîçïîâ³â ïðî âñ³ (!) 
ìîñòè, ùî ïîºäíóþòü 
áåðåãè ð³÷êè

ËÀÉÔ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЮЛІЯ ВОТЧЕР, ВОЛОНТЕРКА

Коли у нашій країні, де убивають наших 
людей сім років до ряду, президент убивць 
називатиме убивцями? Невже з Америки 
видніша наша війна і наше горе?

РЕКЛАМА

489183

ПРЕССЛУЖБА SAHAROK SHOP

Á³ëüø³ñòü ëþäåé â³ä-
÷óâàþòü ñòðàõ ïåðåä 

³í'ºêö³ÿìè, îñîáëèâî ä³òè. 
Àëå, ÿêùî ó òåáå ä³àáåò, îáè-

ðàòè íå äîâîäèòüñÿ.
Ìàãàçèí ä³àáåò-òîâàð³â SaharOK Shop 

(saharokshop.com) ï³äãîòóâàâ äëÿ âàñ äî-
á³ðêó êîðèñíèõ ïîðàä, ÿê çðîáèòè ùî-
äåíí³ ³í'ºêö³¿ ³íñóë³íó ìåíø áîë³ñíèìè, 
àëå íå ìåíø åôåêòèâíèìè.

ÁÅÐ²ÒÜ ÄÎ ÓÂÀÃÈ!
1. Âèêîðèñòîâóéòå íàéêîðîòøó ãîëêó 

äëÿ øïðèö-ðó÷êè
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ãîëêè äî-

âæèíîþ 4–5 ìì º á³ëüø áåçïå÷íèìè ³ 
åôåêòèâíèìè. ²í'ºêö³¿ òàêèìè ãîëêàìè 
ìåíø áîëþ÷³ òà äîçâîëÿþòü óíèêíóòè 
ïîïàäàííÿ â ì'ÿç, ùî ìîæå ñïðîâîêóâàòè 
ðîçâèòîê ã³ïîãë³êåì³¿. Êð³ì òîãî, íåìàº 
íåîáõ³äíîñò³ ôîðìóâàòè øê³ðíó ñêëàäêó.

2. Îáèðàéòå ì³ñöÿ ç íàéá³ëüø ðîçâèíåíîþ 
ï³äøê³ðíî-æèðîâîþ êë³òêîâèíîþ. Íàïðè-
êëàä, æèâ³ò àáî âåðõíÿ ÷àñòèíà ñòåãíà. Öå 
äîïîìîæå óíèêíóòè óòâîðåííÿ ñèíö³â.

3. Ïðàâèëüíî çì³íþéòå ì³ñöÿ ³í'ºêö³é!
Çì³íþéòå ì³ñöÿ ââåäåííÿ ³íñóë³íó 

òàê, ùîá âîíè çíàõîäèëèñÿ íà â³äñòàí³ 
íå ìåíøå 2 ñì îäíå â³ä îäíîãî. Öå äî-
çâîëèòü çàïîá³ãòè ðîçâèòêó ë³ïîã³ïåð-
òðîô³é — ïîòîâùåííÿ òêàíèí.

4. Âèêîðèñòîâóéòå ñïåö³àëüí³ ïðèñòðî¿ 
äëÿ áåçáîë³ñíîãî ââåäåííÿ ³íñóë³íó:
 Àïë³êàòîð äëÿ ³í'ºêö³é PAINSTOPPER 

â³ä ROXY-KIDS — ïëàñòèêîâèé íàï³â-
êðóãëèé äèñê ³ç çàêðóãëåíèìè àòðàâìà-

òè÷íèìè øèïàìè íà çâîðîòíîìó áîö³ 
âèðîáó ³ âèð³çîì ïîñåðåäèí³. Ïðè íåâå-
ëèêîìó íàòèñêàíí³ íà øê³ðó ö³ øèïè 
âèêëèêàþòü íåçíà÷í³ áîëüîâ³ â³ä÷óòòÿ, 
â çîíó âèð³çó ïðîâîäèòüñÿ ³í'ºêö³ÿ ³ á³ëü 
â³ä óêîëó â³ä÷óâàºòüñÿ ìåíø âèðàæåíî.
 DiaSpider — ñèë³êîíîâà íàñàäêà äëÿ 

íàê³íå÷íèêà ³íñóë³íîâî¿ ðó÷êè. Çí³ìàº á³ëü 
â³ä ³í'ºêö³¿, ì'ÿêî óòðèìóþ÷è ï³äøê³ðíó 
òêàíèíó ³ çàïîá³ãàþ÷è ç³ñêîâçóâàííþ ãîëêè.
 iPort Advance — ³í'ºêö³éíèé ïîðò 

(êàòåòåð) äëÿ áåçáîë³ñíîãî ââåäåííÿ ³í-
ñóë³íó. Äîçâîëÿº ³ñòîòíî ñêîðîòèòè ê³ëü-
ê³ñòü ùîäåííèõ ïðîêîë³â: âñüîãî îäèí 
ïðîêîë â òðè äí³ çàì³ñòü 5–6 ïðîêîë³â 
ùîäíÿ; âñüîãî 10 áåçáîë³ñíèõ óêîë³â çà-
ì³ñòü 150 ³íñóë³íîâèõ ³í'ºêö³é â ì³ñÿöü! 
Ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ áóäü-ÿêèõ 
³íøèõ ï³äøê³ðíèõ ³í’ºêö³é.

Çàìî â ë ÿé  â  S a h a rOK  Sho p 
(saharokshop.com)!

²íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ïðàâàõ ðå-
êëàìè. Ïåðåä âèêîðèñòàííÿì çàñîáó 
îáîâ’ÿçêîâà êîíñóëüòàö³ÿ ñïåö³àë³ñòà.

5. Ïîïåðåäíüî îáåçáîëüòå ì³ñöå ³í'ºêö³¿
Íàéïðîñò³øèé òà íàéäåøåâøèé ñïî-

ñ³á — ïðèêëàñòè êóáèê ëüîäó. Àáî ìîæíà 
ñêîðèñòàòèñÿ ñïåö³àëüíèì êðåìîì/ãå-
ëåì-àíåñòåòèêîì. Âîíè åôåêòèâí³ òàêîæ 
ïðè óñòàíîâö³ ñåíñîðà/êàíþë³.

Íàñê³ëüêè áåçïå÷íèìè º ïîä³áí³ çàñî-
áè, ÿê ÷àñòî ìîæíà ¿õ âèêîðèñòîâóâàòè ³ 
÷è íå âïëèâàþòü âîíè íà âñìîêòóâàí³ñòü 
³íñóë³íó?

БЕЗПЕЧНІСТЬ
Âñå çàëåæèòü â³ä ÷àñòîòè, ì³ñöÿ íàíå-

ñåííÿ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé 
îðãàí³çìó. Îñíîâíà ïðîáëåìà ç êðåìà-
ìè-àíåñòåòèêàìè — öå ðèçèê ñèñòåìíî¿ 
àáñîðáö³¿ (ïîãëèíàííÿ) ä³þ÷î¿ ðå÷îâèíè, 
ùî ïðèçâîäèòü äî óòâîðåííÿ òîêñè÷íèõ 
ð³âí³â ðå÷îâèí â ïëàçì³ êðîâ³. Àëå ïðè 
çâè÷àéíîìó äîçóâàíí³ òàêîãî ïîá³÷íîãî 
åôåêòó íå íàñòóïàº. Á³ëüø³ñòü ïîä³áíèõ 
êðåì³â/ãåë³â ì³ñòèòü ë³äîêà¿í, ÿêèé ìîæå 
áóòè ïðè÷èíîþ àëåðã³÷íî¿ ðåàêö³¿ — âàð-
òî áóòè îáåðåæíèì! Ëîêàëüíèé ñâåðá³æ, 

ïå÷³ííÿ ³ ïî÷åðâîí³ííÿ â ì³ñö³ íàíåñåí-
íÿ êðåìó, à òàêîæ çíèæåííÿ ïóëüñó — òå, 
ùî ïîâèííî âàñ íàñòîðîæèòè.

ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ
Á³ëüø³ñòü äîñòóïíèõ ïðåïàðàò³â ïî÷è-

íàþòü ä³ÿòè ÷åðåç 30–60 õâèëèí ï³ñëÿ íà-
íåñåííÿ ç åôåêòîì äî 2–3-õ ãîäèí. Òîìó 
çàñòîñóâàííÿ á³ëüø í³æ äâà ðàçè íà äåíü, 
íà ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ ò³ëà º íåðàö³îíàëüíèì. 
Äîçóâàííÿ êðåìó çàëåæèòü â³ä â³êó ³ âàãè 
ïàö³ºíòà, ³ çàâæäè âêàçóºòüñÿ âèðîáíèêîì.

ВПЛИВ НА РОБОТУ 
СЕНСОРА/КАНЮЛІ/ІНСУЛІНУ

Ïðè óñòàíîâö³ êàòåòåðà/ñåíñîðà 
ñïî÷àòêó âñòàíîâëþºòüñÿ ïðîâ³äíèê, 
à ïî íüîìó â ò³ëî «çàõîäèòü» ñàìà êàíþëÿ 
àáî ñåíñîð, òîìó âïëèâó íà ðîáîòó ç áîêó 
àíåñòåòèê³â íå ïîâèííî áóòè. ²í'ºêö³ÿ 
³íñóë³íó âèêîíóºòüñÿ ï³äøê³ðíî, à êðå-
ìè ä³þòü (á³ëüø³ñòü) íà øàðè øê³ðè, 
àëå íå ãëèáøå. Òîáòî, íà ä³þ ñàìîãî 
³íñóë³íó êðåì íå ïîâèíåí âïëèâàòè ïðè 
ïðàâèëüíîìó éîãî âèêîðèñòàíí³.

ÁÅÐÅÆ²ÒÜ ÑÅÁÅ!
Âàø SaharOK Shop
SaharokShop (saharokshop.com) — òîâà-

ðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ 
ÂÀÑ áåç âèõ³äíèõ, îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â. 
Ìè çàâæäè ïîðó÷!

Àäðåñà ó Â³ííèö³: Õìåëüíèöüêå øîñå, 
2 à (5 ïîâ., îô. 53)

òåë.: 0662496787
Ðîáî÷èé ÷àñ ìàãàçèíó ó Â³ííèö³ (äëÿ 

ñàìîâèâîçó) — 10.00–16.00

ТОП-5 порад для безболісних ін'єкцій інсуліну
БЛОГ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я.
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

Силіконова насадка 
на шприц-ручку 

DiaSpider

590 грн

Ін'єкційний порт (катетер) 
для безболісного введен-
ня інсуліну iPort Advance

270 грн/шт

2664 грн/упаковка 
10 шт.

Голки Insupen 4 мм 
33 G (Інсупен) для 

шприц-ручки

350 грн/100 шт

Голки Wellion 4 мм 32G 
(Велліон) для шприц-

ручок

345 грн/100 шт.

485689



13 RIA, Ñåðåäà, 24 áåðåçíÿ 2021

РЕКЛАМА

468084

Вінницька поетеса розповідає, 
що карантин на її творчість осо-
бливо не вплинув і додає, що 
муза в часи самоізоляції при-
ходила навіть частіше.
— Якщо чесно, необхідність си-
діти вдома на початку каранти-
ну взагалі добре позначилась 
на творчості, — сміючись, го-
ворить Валентина Капшук. — 
У мене з’явилось справді вдо-

сталь часу для писання. Карантин 
подарував таку можливість спо-
кійно творити й переносити всі 
свої переживання на папір.
А ось багато живих виступів до-
велося скасувати.
— Поки триває карантин, то та-
ких літературних зустрічей май-
же немає, — каже вона. — Мені 
навіть не вдалося презентувати 
другу збірку…

Додалось часу для творчості 

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

— Ìîÿ ìàìà 
òåæ ïèñàëà ïî-
åç³þ, — ðîçïî-
â³äàº Âàëåíòèíà 

Êàïøóê. — Íàïåâíî, ñàìå â³ä 
íå¿ ìåí³ ïåðåäàëàñü òàêà æàãà 
äî òâîð÷îñò³.

Ïåðøîãî â³ðøà âîíà íàïè-
ñàëà ëèøå â³ñ³ì ðîê³â òîìó. Òà 
çà öåé ÷àñ àâòîðêà ñòâîðèëà ïî-
íàä 400 ïîåòè÷íèõ òâîð³â, îïóáë³-
êóâàëà òðè çá³ðêè é âæå ãîòóºòüñÿ 
äî âèõîäó ÷åòâåðòî¿.

— Ïåðøó êíèãó «Øëÿõ äî ñâ³ò-
ëà. Íîòè äóø³…» ÿ âèïóñòèëà 
ó 2018 ðîö³, ïîò³ì áóëè çá³ðêè 
«Ìîìåíòû æèçíè» òà «Âíóòðè», — 
ãîâîðèòü ïîåòåñà. — Îñòàííþ 

âèïóñòèëà ùå â ãðóäí³ 2020-ãî, 
àëå ÷åðåç êàðàíòèí, ïðåçåíòàö³ÿ 
â³äáóëàñü ì³ñÿöü òîìó, ó ëþòîìó.

Ðîáîòà íàä êîæíèì âèäàííÿì 
äóæå ³íäèâ³äóàëüíà.

— Äî ïðèêëàäó, òðåòÿ çá³ðêà 
áóëà äîñèòü ñïîíòàííîþ, ÿ âè-
äàëà ¿¿ âñüîãî çà ï’ÿòü ì³ñÿö³â, — 
ðîçêàçóº Âàëåíòèíà Êàïøóê. — 
À îñü íàä ïåðøîþ äîâåëîñü ïî-
ïðàöþâàòè íàáàãàòî äîâøå. Çà-
ãàëîì ï³äãîòîâêà òðèâàëà áëèçüêî 
äâîõ ðîê³â.

Âîíà äîäàº, ùî ç ÷àñîì ñòàëà 
ìåíøå õâèëþâàòèñÿ, ïåðø í³æ 
ïîêàçàòè ñâî¿ òâîðè ñâ³òó.

— Äóìàþ, çàðàç ÿ ñòàëà á³ëüø 
âïåâíåíîþ ó ñîá³, áî ðàí³øå 
òðîõè ñóìí³âàëàñü. Îñîáëè-
âî, êîëè ãîòóâàëà ïåðøó êíè-
ãó, — êàæå â³ííè÷àíêà. — Òà 

ЗА ДВА РОКИ НАПИСАЛА ТРИ КНИГИ. 
І ПРОДАЛА ЇХ БЕЗ РЕКЛАМИ
Творчість  Вінничанка Валентина 
Капшук пише вірші, часто виступає 
на творчих вечорах і читає авторську 
поезію не лише в рідному місті. Ми 
поспілкувалися з поетесою про роботу 
над книгами, вінницьких читачів та вплив 
карантину на творчість

âñå æ ìåí³ äóæå äîïîìîãëî, 
ùî ñïî÷àòêó ÿ áàãàòî âèñòóïà-
ëà é ÷èòàëà ñâî¿ â³ðø³ ð³çíèì 
ñëóõà÷àì. Òîáòî, ùå äî âèõîäó 
êíèã, ÿ ÷óëà ðåàêö³þ àóäèòîð³¿, 
â³ä÷óâàëà ¿õíþ ï³äòðèìêó é áà-
÷èëà, ùî ¿ì ñïðàâä³ ïîäîáàºòü-
ñÿ. Íàïåâíî, òîìó é íàâàæèëàñü 
îïóáë³êóâàòè ñâ³é äîðîáîê áåç 
îñîáëèâèõ âàãàíü.

«Я ПИШУ ПРО ЖИТТЯ» 
Ïîåòåñà ç³çíàºòüñÿ, ùî äëÿ ñâî-

º¿ òâîð÷îñò³ îáèðàº æèòòºâ³ òåìè.
Ó ïåðø³é çá³ðö³ ÷èìàëî â³ðø³â 

ïðî ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â ³ çì³íè 

â æèòò³. Äðóãà — öå æèòòºâ³ ñïî-
ñòåðåæåííÿ, à îñü òðåòÿ âèéøëà 
íàéá³ëüø îñîáèñòîþ.

— Âîíà ïðî ñòîñóíêè… Çàçâè-
÷àé òàêèì íå ä³ëÿòüñÿ ç ³íøèìè, 
àëå ÿ âèð³øèëà ðèçèêíóòè é äîâ³-
ðèòèñü ñâî¿ì ÷èòà÷àì, — ãîâîðèòü 
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ.

², çà ¿¿ ñëîâàìè, ðèçèê âèÿâèâñÿ 
âèïðàâäàíèì. Ñàìå çá³ðêà «Âíóò-
ðè» çíàéøëà íàéá³ëüøå â³äãóê³â.

— Ìîæëèâî, öå ïîâ’ÿçàíî ç 
òèì, ùî ÷èòà÷³ âï³çíàëè íà òèõ 
ñòîð³íêàõ ñåáå ³ ñâî¿ ïîòàºìí³ 
ïåðåæèâàííÿ, — êàæå Âàëåíòèíà 
Êàïøóê. — Ïîïðè òå, ùî êíèãà 
âèéøëà çîâñ³ì íåùîäàâíî, ¿¿ âæå 
ìàéæå ðîçêóïèëè. Òîìó ÿ äóìàþ 
çðîáèòè ùå îäèí òèðàæ, ïîêè 
çáèðàþ íàñòóïíó çá³ðêó.

Êð³ì òîãî, Âàëåíòèíà Êàïøóê 
íàìàãàºòüñÿ ïîäàðóâàòè ÷èòà÷àì 
òðîõè ïîçèòèâó é ñâ³òëà. Êàæå, 

Валентина Капшук каже, що для своєї творчості обирає 
життєві теми. Найбільше відгуків читачів знайшла збірка «Внутри» 

öå äóæå âàæëèâî ó íàø ñêëàä-
íèé ÷àñ.

— À ïðî ïîë³òèêó ÷è ùîñü ïî-
ä³áíå ÿ íå ïèøó çîâñ³ì, — äî-
äàº âîíà. — Òà é âçàãàë³ íàìà-
ãàþñü ìåíøå äèâèòèñü íîâèí, 
ùîá íå çàíóðþâàòèñü ó âåñü òîé 
íåãàòèâ. Òîìó é ñâî¿ì ÷èòà÷àì 
íå áàæàþ íåñòè íåãàòèâíèé ïî-
ñèë, à íàâïàêè ðîçôàðáóâàòè öþ 
áóäåíí³ñòü ÿñêðàâèìè áàðâàìè.

«КОЖЕН САМ ЗА СЕБЕ» 
Ïîåç³ÿ — ìèñòåöòâî â³÷íå. Çà-

ðàç, çà ñëîâàìè Âàëåíòèíè, íåþ 
á³ëüøå ö³êàâëÿòüñÿ ìîëîä³ ëþäè.

— Ó íàñ ñïðàâä³ áàãàòî çàö³-
êàâëåíî¿ ³ àêòèâíî¿ ìîëîä³, ÿêèì 
íåáàéäóæà íîâà óêðà¿íñüêà ë³òå-
ðàòóðà é ñó÷àñí³ àâòîðè, — êàæå 
âîíà. — Òàêîæ íà ð³çí³ ïîåòè÷í³ 

çàõîäè ÷àñòî ïðèõîäÿòü â³äîì³ â³-
ííèöüê³ ïîåòè, ÿê³ íå ïðîòè ïî-
ñëóõàòè êîëåã ³ ïîçíàéîìèòèñü 
áëèæ÷å ç íîâèìè îáëè÷÷ÿìè.

Äîñâ³ä÷åí³ ìàéñòðè ñëîâà ÷àñòî 
äîïîìàãàþòü ìîëîäèì ïîåòàì ç 
âèñòóïàìè é ðåêîìåíäàö³ÿìè, 
àëå ç ïóáë³êàö³ÿìè äîïîìàãàþòü 
ð³äêî.

— ß íàìàãàþñü ñàìà ñåáå 
ïðîñóâàòè, áî äîïîìîãè ç áîêó 
ñïðàâä³ ìàëî, — ãîâîðèòü íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ó ô³íàíñî-
âîìó ïèòàíí³ òà ÿêîìóñü ïîøè-
ðåíí³ — êîæåí ñàì çà ñåáå. Òîìó 
íàé÷àñò³øå âèïóñêàþ êíèãè âëàñ-
íèì êîøòîì. ªäèíå, ïîùàñòèëî 
ç äðóãîþ çá³ðêîþ. Ìîÿ ïîäðóãà, 
ÿêà æèâå çà êîðäîíîì, çðîáè-
ëà ïîäàðóíîê ³ ïðîô³íàíñóâàëà 
çá³ðêó.

«ß íàâ³òü íå ìîæó 
ïîÿñíèòè, ÿê ïèøóòüñÿ 
â³ðø³, áî ñëîâà ÷àñòî 
ç’ÿâëÿþòüñÿ äåñü 
äóæå ãëèáîêî — 
³ öå ïðåêðàñíî!» 

489817

ÏÅÐÑÎÍÀ
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Заступниця головного лікаря з 
медичної частини КМП Барської 
міської лікарні Наталія Брова під-
твердила, що родина звернулася 
за допомогою в лікарню у зв’язку 
з тим, що в жінки кілька днів 
була підвищена температура. 
Лікарка зазначає, що пацієнтку 
оглянув черговий лікар, але по-
казів до госпіталізації не виявив.
— Її оглянув черговий лікар, сату-
рація в жінки була 95–96, а стан 
середньої важкості. Оскільки 
наше відділення перезавантаже-
не і зі 125 ліжок заповнені 130, 
а подекуди і 136, ми госпіталі-
зуємо тільки важких хворих, які 
потребують цілодобового нагля-
ду та кисневої терапії. Оскільки 
ця жінка не потребувала ні того, 
ні того, їй дали рекомендації і 
відправили додому. Ковід справ-
ді підтверджений, але на шпита-

лізацію це не впливає, — сказала 
лікарка.
Наталя Брова зазначає, що жінку 
все ж поклали в лікарню.
— Син звернувся до мене, 
оскільки виникла конфліктна 
ситуація, за проханням родичів 
ми поклали жінку в інфекційне 
відділення. Стан на момент гос-
піталізації був середнього ступе-
ня важкості — вони викликали 
швидку, але вона невчасно туди 
приїхала. Хоч я до того відно-
шення не маю, можу зазначи-
ти, що на екстренку зараз впало 
так само велике навантаження і 
вони їздять на всі виклики. Але 
загалом сину пацієнтки було 
не до снаги сидіти в черзі. Але 
ви ж розумієте, пацієнти посту-
пають постійно і їх приймають 
в порядку черги і залежно від 
важкості стану.

Що кажуть у лікарні?

489826

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Ó ðåäàêö ³þ 
«RIA/20  õâè-
ëèí» çâåðíóâñÿ 
Â’ÿ÷åñëàâ Ïóøêàð 

³ ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî ìàò³ð ïî-
õèëîãî â³êó â³äìîâèëèñÿ êëàñòè 
â ë³êàðíþ. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³äàº, 
ùî 16 áåðåçíÿ ñ³ìåéíèé ë³êàð ìà-
òåð³ ïîðàäèâ âèêëèêàòè øâèäêó ³ 
òåðì³íîâî ãîñï³òàë³çóâàòèñÿ, àäæå 
â æ³íêè òðèâàëèé ÷àñ òðèìàëà-
ñÿ âèñîêà òåìïåðàòóðà òà ïîãàíå 
ñàìîïî÷óòòÿ.

— Ñ³ìåéíèé ë³êàð íàì ñêàçàâ 
âèêëèêàòè øâèäêó, áî ³íàêøå 
íå ïðèéìóòü. Î ñüîì³é âå÷îðà 
ÿ ¿õ âèêëèêàþ, óòî÷íþþ, ÷è áóäå 
áðèãàäà, ñêàçàëè, ùî ïðè¿äóòü. 
×åðåç ãîäèíó òåëåôîíóþ äî ìàìè 
â ñåëî (âîíî ðîçòàøîâàíå 
çà 30 êì â³ä Áàðó) ³ âîíà ãîâî-
ðèòü, ùî ìåäèêè òàê ³ íå ïðè¿õà-
ëè, — ðîçïîâ³äàº Â’ÿ÷åñëàâ. — Ìè 
ç äðóæèíîþ ç³áðàëèñÿ ³ ïðè¿õàëè 
â Áàð äî ë³êàðí³. Òàì ñòîÿëî òðè 
â³ëüíèõ êàðåòè, çàõîæó òóäè, ³ 
ìåí³ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî º îäíà 
«êîâ³äíà» áðèãàäà, ÿêà ò³ëüêè 
ùî çäàëà õâîðîãî. ß òåëåôîíóþ 
çíîâó ó øâèäêó, íàãàäóþ, ùî ç 
ñåëà Ïîï³âö³ íàäõîäèâ âèêëèê. 
Ïèòàþ, ÷îãî íå â³äïðàâëÿþòü 
äî ìàòåð³ ë³êàð³â, à âîíè â³äêà-

çóþòü, ùî íåìà â³ëüíèõ ìàøèí. 
À ÿ æ ñàìå á³ëÿ íèõ ñòîþ.

Â’ÿ÷åñëàâ ðîçïîâ³äàº, ùî 
íà òîé ìîìåíò áðèãàäà ìåäèê³â 
áóëà ïîâí³ñòþ âäÿãíóòà ³ ãîòîâà 
âè¿æäæàòè äî éîãî ìàòåð³, îä-
íàê âèêëèê ¿ì òàê ³ íå íàäõîäèâ 
âïðîäîâæ ï³âãîäèíè.

— Ñòîÿâ âîä³é, ë³êàðêà ñòîÿëà 
â êîìá³íåçîí³ ç ïëàíøåòîì, à âè-
êëèêó ÿê íå áóëî, òàê ³ íåìà. Ìè 
ùå ê³ëüêà ðàç³â äçâîíèëè òóäè 
íà ñòàíö³þ, à òàì êèäàëè ñëóõàâêó. 
Ëèøå ÷åðåç ï³âãîäèíè âîíè íàðå-
øò³ äàëè âèêëèê, ìåäèêè ïî¿õàëè 
äî ìàìè, ïðèâåçëè â ë³êàðíþ, — 
êàæå Â’ÿ÷åñëàâ. — Öå áóëî î ï³â 
íà îäèíàäöÿòó âå÷îðà, ìàìà çàòåëå-
ôîíóâàëà, ñêàçàëà, ùî ¿é çðîáèëè 
ÏËÐ-òåñò ³ ðåíòãåí, êîðîíàâ³ðóñ 
â íå¿ ï³äòâåðäèâñÿ. Òåìïåðàòóðà 
áóëà 38,5, ¿é äàëè ï³ãóëêó ïàðàöå-
òàìîëó, ÿêó âîíà âèáëþâàëà.

×åðåç ê³ëüêà õâèëèí ï³ñëÿ ðîç-
ìîâè ç ñèíîì, ìàò³ð çíîâó çàòå-
ëåôîíóâàëà Â’ÿ÷åñëàâó ³ ïîâ³äî-
ìèëà, ùî ¿¿ â³äïðàâëÿþòü äîäîìó.

— Îäèíàäöÿòà âå÷îðà. ×åð-
ãîâèé ë³êàð êàæå, ùî ç òàêèìè 
ñèìïòîìàìè â ë³êàðíþ íå êëà-
äóòü. Ïèòàþ, à ÿê³ òðåáà ùå ñèìï-
òîìè äëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿, ÿêùî êî-
â³ä ï³äòâåðäæåíèé ³ â ìàìè âè-
ñîêà òåìïåðàòóðà? Ìåí³ ñêàçàëè, 
ùî ÿêèéñü òàì êèñåíü íå òàêèé, 
ÿê òðåáà. ² ùå äîäàâ, ùî â íèõ 

«ВИКЛИКАЙТЕ ТАКСІ 
І ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ» 
Відмова у лікарні  Пенсіонерку 
з підтвердженим коронавірусом та 
високою температурою відмовилися 
госпіталізувати в лікарню. Черговий 
лікар ввечері після огляду запропонував 
пацієнтці та її родичам викликати 
таксі й повертатися додому 

â ë³êàðí³ çðàíêó ìàº áóòè êîì³ñ³ÿ 
³ âîíè îòðèìàþòü øòðàô, ÿêùî 
ïîêëàäóòü ìàìó â ë³êàðíþ. Ââå-
÷åð³ îïèñó âîíè çðîáèòè íå ìî-
ãëè, ñêàçàëè, ùî çðàíêó áóäå 
ãîòîâèé. Íó, êîðîòøå êàæó÷è, 
ÿ çàïðîïîíóâàâ çàëèøèòè ìàìó 
â ë³êàðí³ íà í³÷, ùîá ¿é çáèëè 
òåìïåðàòóðó, ïðîêàïàëè, à çðàíêó 
áóäå âèñíîâîê ³ âîíè á âèð³øè-
ëè ãîñï³òàë³çóâàòè ¿¿ ÷è í³. Àëå 
í³, îá îäèíàäöÿò³é âå÷îðà âîíè 
ìåí³ êàæóòü, ùîá ìè çàáèðàëè ¿¿ 
äîäîìó. ß êàæó, ùî â íå¿ êîâ³ä, 
íà öå ë³êàð â³äïîâ³â, ùî í³÷îãî 
ñòðàøíîãî — ë³êàð³ ç öèì ïðà-
öþþòü ³ íå õâîð³þòü, òî é ç íàìè 
í³÷îãî íå áóäå. À íå õî÷åòå, òî âè-
êëèêàéòå òàêñ³. Âîíè çàâåëè ¿é 

â÷îðà ³ñòîð³þ õâîðîáè ³ ïðè ìàì³ 
ïîðâàëè, âèòóðèëè íàñ ç ë³êàðí³.

Íà ðàíîê ñòàí æ³íêè ïîã³ðøèâ-
ñÿ, Â’ÿ÷åñëàâ ðîçïîâ³äàº, ùî òåì-
ïåðàòóðà íå ñïàäàº, à íàòîì³ñòü 
ç’ÿâèâñÿ ñåïñèñ. Ó âèñíîâêó æ 
çàçíà÷åíî, ùî ïàí³ Âàëåíòèíà 
íåãàéíî ìàº áóòè ãîñï³òàë³çîâàíà. 
Â’ÿ÷åñëàâ çàçíà÷àº, ùî ïðèéíÿòè 
¿¿ â ë³êàðíþ ãîòîâ³ áóëè â Øàðãî-
ðîä³, ïîòð³áíå ëèø íàïðàâëåííÿ 
â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

— Çðàíêó áóëà çàìèíêà ÷åðåç 
íàïðàâëåííÿ â³ä ñ³ìåéíîãî, áî 
â ñåë³ íå áóëî ñâ³òëà ³ â³í íå ì³ã 
éîãî âèïèñàòè. Ìè âæå çâåðíóëè-
ñÿ äî ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Áàðñüêî¿ 
ë³êàðí³, íàì ñêàçàëè, ùî ìîæíà 
ïîò³ì áóäå ïðèâåçòè äîêóìåíò, — 
ñêàçàâ Â’ÿ÷åñëàâ.

  частота дихання менша ніж 10 або більша ніж 30 дихальних рухів;

  сатурація під час вимірювання пульсоксиметром нижча ніж 92%;

   порушення свідомості (за шкалою AVPU все, крім А);

   пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають 
тяжку супутню патологію (тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, 
декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка 
хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова 
недостатність) в стадії декомпенсації.«ß êàæó, ùî â íå¿ 

êîâ³ä. Ë³êàð â³äïîâ³â, 
ùî í³÷îãî ñòðàøíîãî – 
ë³êàð³ ç öèì ïðàöþþòü 
³ íå õâîð³þòü, òî é ç 
íàìè í³÷îãî íå áóäå»

ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ 
ЗА КЛІНІЧНИМИ 
КРИТЕРІЯМИ 
показана хворим з підозрою 

чи підтвердженим COVID-19 

у разі наявності щонайменше 

однієї з перелічених ознак:
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

489777

488178

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Кровотеча в період менопаузи
АЛЬОНА ПИВОВАР, ЛІКАР АКУШЕР-

ГІНЕКОЛОГ

Для початку означимо, що таке ме-
нопауза.
Менопауза, або ж клімактеричний пе-
ріод — це той період життя жінки, коли 
відбувається згасання репродуктив-
ної та гормональної функції яєчників. 
Середній вік настання менопаузи — 
45–55 років. Ранньою вважається 
менопауза, що виникла до 45 років. 
Передчасним виснаженням яєчни-
ків (передчасною менопаузою) на-
зивають період, коли менопаузальні 
порушення та аменорея виникають 
раніше 40 років.
Періоди та симптоми менопаузи, з 
наступною корекцією цих симпто-
мів — це тема для окремої бесіди. 
Сьогодні ж хочу привернути вашу 
увагу до такого насторожливого і 
небезпечного симптому, як поява 
кровотечі в цьому періоді.
Оскільки функція яєчників згасає — вони 
вже не можуть підтримувати регуляр-
ний менструальний цикл. Менструації 
стають рідшими і взагалі припиняються 
на фоні дефіциту гормонів. Це фізіоло-
гічно, закономірно і правильно.
Поява кров'янистих виділень будь-
якої інтенсивності в період менопа-
узи, коли протягом останнього року 
вже не було менструацій, вже є сер-
йозним сигналом про порушення і 
потребує негайного обстеження.
Причини, що можуть викликати 
появу кровотечі:
 гіперплазія ендометрію;
 поліп ендометрію;
 поліп шийки матки;
 рак ендометрію;
 рак шийки матки;

  гормонально-активні пухлини 
яєчників;
 захворювання крові та коагулопатії;
 травми;
 стороннє тіло.
Діагностика:
Проводиться шляхом опитування, огля-
ду гінекологом з кольпоскопією, УЗД 
органів малого тазу, забір ПАП тесту.
Далі, відповідно до окремих визначе-
них ситуацій, може бути призначено:
 загальний аналіз крові;
 коагулограмма;
 онкомаркери яєчників;
 біопсія шийки матки (в разі під-
озри на захворювання шийки матки);
 біопсія ендометрію (в разі підозри 
на гіперплазію ендометрію чи адено-
карциному);
 діагностичне вишкрібання церві-
кального каналу та порожнини матки;
 СКТ або МРТ органів малого тазу;
 гістероскопія.
Лікування:
залежить безпосередньо від встанов-
леної причини кровотечі, а ефектив-
ність лікування тим вища, чим раніше 
пацієнтка звернеться до лікаря.
Тому будьте уважними до свого 
здоров'я!
Відсутність менструацій — не є 
звільненням від необхідності що-
річного огляду гінеколога, не за-
бувайте про це і бережіть себе!

489669

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

487574

РЕКЛАМА

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

Äëÿ òîãî, ùîá ïåðåáóâàííÿ 
çà ãàäæåòàìè íå çàâäàëî øêîäè 
î÷àì ³ íå âïëèíóëî íà ãîñòðîòó 
çîðó, ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ ã³-
ã³ºíè çîðó. Îôòàëüìîëîã Íàòàë³ÿ 
Êàïøóê ðàäèòü ðîáèòè ïåðåðâè 
ó ðîáîò³ ³ çáåð³ãàòè äèñòàíö³þ 

— Ñèä³òè êðàùå çà 60–70 ñàí-
òèìåòð³â â³ä åêðàíó — öå íà â³ä-
ñòàí³ âèòÿãíóòî¿ ðóêè, — êàæå ë³-
êàðêà-îôòàëüìîëîãèíÿ. — Öåíòð 
ðîáî÷î¿ çîíè ìîí³òîðà ïîâèíåí 
áóòè íà 10–20 ñàíòèìåòð³â íèæ÷å 
ð³âíÿ âàøèõ î÷åé.

Ïîòð³áíî ïàì'ÿòàòè ïðî äî-
ñòàòíº îñâ³òëåííÿ. Ñë³äêóéòå, 
ïðè ÿêîìó ñâ³òë³ âàø³ î÷³ ìåí-
øå âòîìëþþòüñÿ. Áàæàíî, ùîá 
ñâ³òëî íå ñë³ïèëî.

— Òàêîæ ïîòð³áíî ðîáèòè 
ïåðåðâè äëÿ â³äïî÷èíêó î÷íîãî 
ì'ÿçà, — êàæå Íàòàë³ÿ Êàïøóê. — 
Îñê³ëüêè íàø î÷íèé ì'ÿç òî÷íî 
òàê ñàìî ìîæå âòîìëþâàòèñü, ÿê 
³ áóäü-ÿêèé ³íøèé ì'ÿç ó ò³ë³. Íà-
ïðèêëàä, êîëè âè òðåíóºòå íîãè, 
òî ï³ñëÿ âèêîíàííÿ âïðàâ — îä-
ðàçó â³ä÷óâàºòå âòîìó ó íîãàõ. 

À îêî íå ìàº òàêèõ ðåöåïòîð³â, 
ùîá âè îäðàçó â³ä÷óâàëè öå íà-
âàíòàæåííÿ, òîìó éîãî âè â³ä-
÷óºòå ïîò³ì.

ßêùî íå ðîáèòè ïåðåðâè äëÿ 
î÷åé, òî, çà ñëîâàìè ë³êàðêè, âàð-
òî ÷åêàòè ïîã³ðøåííÿ çîðó, áîëþ 
â ãîëîâ³ ÷è íàäáð³âíèõ äóãàõ.

— Ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ ã³-
ã³ºíè çîðó. Âîíà ïîëÿãàº ó òîìó, 
ùîá ÷åðåç êîæí³ 20 õâèëèí ðîç-
ñëàáëÿòè î÷³, äèâëÿ÷èñü íà äàëüí³ 
ïðåäìåòè, — êàæå ë³êàðêà.— Âñ³ 
ãàäæåòè, áåç âèíÿòêó, âèñóøóþòü 
ñëèçîâó îáîëîíêó íàøèõ î÷åé. 

ЯК НЕ «ПОСАДИТИ» ЗІР 
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 
Актуально  
Через навчання і 
роботу он-лайн 
навантаження на 
очі значно зросло. 
Ми поговорили 
з лікаркою-
офтальмологинею 
про те, як зберегти 
зір у період 
карантину

Òîìó ðåêîìåíäóþ êîðèñòóâàòè-
ñÿ çâîëîæóþ÷èìè êðàïëÿìè äëÿ 
î÷åé, ÿê³ çàõèùàþòü îêî â³ä âè-
ñèõàííÿ.

Âè ìîæåòå êóïèòè áóäü-ÿê³ çâî-
ëîæóþ÷³ êðàïë³, ÿê³ ì³ñòÿòü äåê-
ñïàíòåíîë. Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, 
ïðîòèïîêàçàíü ó òàêèõ êðàïåëü 
îñîáëèâèõ íåìàº.

Íàòàë³ÿ Êàïøóê äîäàëà, ùî ö³ 
âñ³ ïîðàäè ïîòð³áíî ïîºäíóâà-
òè ç³ ñâ³æèì ïîâ³òðÿì. À òàêîæ 
âàðòî ïàì'ÿòàòè ïðî çáàëàíñî-
âàíå õàð÷óâàííÿ, çáàãà÷åíå â³-
òàì³íàìè.

Екран монітора 
повинен бути 
віддалений від вас 
на 40–75 см. При 
цьому очі повинні 
знаходитися 
на одному рівні з його 
верхньою частиною. 
Якщо можливості 
відрегулювати висоту 
екрана немає, можна 
підкласти під монітор 
прості книги в твердій 
палітурці. Головне, 
щоб центр екрана 
завжди був нижчим 
від рівня очей 
на 20 градусів.

Покліпайте близько 30 секунд. 
Але не забувайте, що рухи очей 
повинні бути плавними, а якщо 
ви носите окуляри — їх потрібно 
зняти.
Сильно зажмурюйте очі та від-
кривайте. Повторюйте кілька 
разів.
Рухи очними яблуками верти-
кально вгору і донизу.
Рух очима по колу: за годинни-

ковою стрілкою і в зворотному 
напрямку.
Рух очима по діагоналі: скоси-
ти очі в лівий нижній кут, потім 
по прямій перевести погляд до-
гори. Аналогічно — в протилеж-
ному напрямку.
Зведення очей до носа. Для цьо-
го до перенісся піднесіть палець 
і подивіться на нього — очі легко 
«з'єднуються».

Виконуйте вправи для очей 

20°

90-100°

10-45 см
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ã³òëåð³âö³â âè-
áèâàëè ç Â³ííèö³ 
ïðîòÿãîì 15–20 áå-
ðåçíÿ. Â³éñüêà 

×åðâîíî¿ Àðì³¿ çàéøëè ó ì³ñòî 
ç Òÿæèëîâà, ç³ ñòîðîíè ñóïåð-
ôîñôàòíîãî çàâîäó (ï³çí³øå íàçâó 
ï³äïðèºìñòâà çì³íèëè íà Õ³ìï-
ðîì). Ïåðåïðàâó íà ïðàâèé áåðåã 
çä³éñíþâàëè ÷åðåç Ï³âäåííèé Áóã 
ó äåê³ëüêîõ ì³ñöÿõ. Ïðî âñå öå 
áàãàòî íàïèñàíî, òîìó ìîæíà 
ä³çíàòèñÿ ç àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â.

Ðîçïîâ³äàºìî ïðî åï³çîä, ÿêîãî 
íå çíàéäåòå ó õðîí³ö³ ïîä³é òèõ 
äàëåêèõ äí³â. Éäåòüñÿ ïðî â³-
ííèöüêîãî ï³äë³òêà, ÿêèé ïðîâ³â 
â³éñüêîâèõ äî âîäîíàï³ðíî¿ âåæ³. 
Äî ðå÷³, âîíà òîä³ áóëà íàéâèùîþ 
òî÷êîþ ì³ñòà. Ï’ÿòåðî ÷åðâîíî-
àðì³éö³â ï³äíÿëèñÿ íà áàøòó ³ 
âñòàíîâèëè ÷åðâîíå çíàìåíî ùå 
òîä³, êîëè ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà áóëî ÷óòè ñòð³ëüáó.

НАЩАДКИ ПОДЯКУЮТЬ 
ЗА ТАКИЙ ДОКУМЕНТ 

²ìåíà òèõ, õòî âñòàíîâèâ 
ïðàïîð íà âåæ³, æóðíàë³ñò RIA 
óïåðøå ïî÷óâ â³ä îäíîãî ç âè-
çâîëèòåë³â Â³ííèö³. Êîìàíäèð 
â³ää³ëåííÿ Âîëîäèìèð Ñëàáèé 
ñëóæèâ ó 183-é ñòð³ëåöüê³é äè-
â³ç³¿. Â³í ðîäîì ç Îðàò³âñüêîãî 
ðàéîíó. Áóâ ñåðåä òèõ, õòî âèçâî-
ëÿâ ì³ñòî. Ï³ñëÿ â³éíè ïðîæèâàâ 
â îáëàñíîìó öåíòð³. Íåìà âæå 
ñåðåä íàñ âåòåðàíà.

Ùå ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç íèì ÷îëî-

â³ê ïî÷óâàâñÿ íå êðàùèì ÷èíîì. 
Ñï³ëêóâàëèñÿ ç êîëèøí³ì ôðîí-
òîâèêîì ó éîãî êâàðòèð³. Ïðèãà-
äóþ, ï³ä ÷àñ ðîçìîâè õòîñü ç ð³ä-
íèõ ïîäàâ âåòåðàíó ë³êè, íàãàäàâ, 
ùî ÷àñ ¿õ ïðèéìàòè. Â³ä íüîãî 
óïåðøå ïî÷óâ ïð³çâèùà òèõ, õòî 
ï³äíÿâ ïðàïîð íàä Â³ííèöåþ «Âñ³ 
âîíè ç íàøî¿ äèâ³ç³¿, — ãîâîðèâ 
Âîëîäèìèð Ñëàáèé. — Öå Ïåòðî 
Â³ëüíåð, Êóçüìà Êàéäàëîâ, Êîñ-
òÿíòèí Êóçÿºâ, Îëåêñàíäð Ëîñ-
êóòîâ, Ôåä³ð Îëåí÷èêîâ».

Ó äîêóìåíòàõ îáëàñíîãî êðà-
ºçíàâ÷îãî ìóçåþ íåìàº öèõ ïð³ç-
âèù. Òàê â³äïîâ³â æóðíàë³ñòó 
îäèí ç éîãî ïðàö³âíèê³â. Êàæå, 
÷óâ ïðî ³ñòîð³þ, ÿê ï³äí³ìàëè 
ïðàïîð, îäíàê äîêóìåíòàëüíîãî 
ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó íåìàº. Çàòå 
ïð³çâèùà ÷åðâîíîàðì³éö³â, ÿê³ 
ï³äí³ìàëèñÿ íà âåæó, çíà÷èëèñÿ 
ó äîêóìåíòàõ ³íøîãî ìóçåþ — 
ì³ñüêî¿ øêîëè, íèí³ öå ã³ìíàç³ÿ 
¹ 2. ßê ïîâ³äîìèëè ó øêîë³, 
ìóçåþ âæå íåìà. Êîëèøíÿ êå-
ð³âíèöÿ ìóçåþ Ãàëèíà Ñîöüêà 
íå ïðàöþº ó øêîë³. Ñàìå âîíà 
ó ñâ³é ÷àñ â³äòâîðèëà ö³êàâó ñòî-
ð³íêó ³ñòîð³¿ âèçâîëåííÿ íàøîãî 
ì³ñòà. Ä³çíàëàñÿ ïðî õëîï÷èêà, 
ÿêèé ïîêàçàâ â³éñüêîâèì íàéêî-
ðîòøèé øëÿõ ó ñêâåð Êîçèöüêî-
ãî. Ç³áðàëà ñïîãàäè ó øê³ëüíîìó 
ìóçå¿. Ó÷í³ øêîëè ïèñàëè ëèñòè 
âèçâîëèòåëÿì. Îòðèìóâàëè â³ä 
íèõ â³äïîâ³ä³. Óæå íèí³ òàê³ äî-
êóìåíòè ìàþòü îñîáëèâó âàãó. Ç 
÷àñîì âîíè ñòàíóòü áåçö³íí³. Çáå-
ðåãòè á ¿õ! Íàùàäêè áóëè á âäÿ÷í³ 
çà áåðåæåíó ïàì'ÿòü ïðî ïîä³¿ âè-
çâîëåííÿ Â³ííèö³ â³ä íàöèñò³â.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ПРІЗВИЩА! ІСТОРІЯ 
КАРТИНИ ПРО ВИЗВОЛЕННЯ ВІННИЦІ 
Відгомін війни  Уже 77 років 
минуло з часу визволення Вінниці від 
гітлерівських окупантів. 20 березня 
1944-го на башті встановили червоний 
прапор. Про цю подію художник написав 
картину. Ми розшукали її. А ось прізвища 
бійців, які підняли знамено, у документах 
обласного музею не значаться

МАЛОГО ЗВАЛИ ПАВЛО 
РУСАНОВ 

Õëîï÷èêà, ÿêèé ïðîâ³â â³é-
ñüêîâèõ íàéêîðîòøèì øëÿõîì 
÷åðåç äâîðè äî áàøòè, çâàëè Ïàâ-
ëî Ðóñàíîâ. Òîä³, ó 1944-ìó, éîìó 
áóëî 13 ðîê³â. Â³í çíàâ ð³äíå ì³ñ-
òî, ÿê ñâî¿õ ï’ÿòü ïàëüö³â.

Êîëè äîáðàëèñÿ äî áàøòè, 
íà â³éñüêîâèõ ÷åêàëà íå ìåíø 
ñêëàäíà ñïðàâà. Òðåáà áóëî âè-
áðàòèñÿ íà ãîðó. Ïàâëî çàòà¿âñÿ 
ó çàñ³äö³, ñïîñòåð³ãàâ çà òèì, ÿê 
âî¿íè, äîïîìàãàþ÷è îäèí îäíî-
ìó, çàáèðàþòüñÿ íà âåðõ áàøòè. 
ßê ïðî öå ä³çíàëèñÿ? Ï³ñëÿ â³éíè 
Ïàâëà ðîçøóêàëè. Éîãî íåîäíî-
ðàçîâî çàïðîøóâàëè íà çóñòð³÷ 
ó øêîëó ¹ 2. Ðîáèëè öå íàâ³òü 
òîä³, êîëè ÷îëîâ³ê ïåðåáðàâñÿ 
æèòè äî Êèºâà.

Çà ³íôîðìàö³ºþ àâòîðà òåêñòó, 
äî Â³ííèö³ Ðóñàíîâ ïðè¿çäèâ, çî-

êðåìà, ó 2008 ðîö³. ßêðàç ó áåðåç-
íåâ³ äí³, òîáòî íà ð³÷íèöþ âèçâî-
ëåííÿ ì³ñòà. Ìîæëèâî, öå áóëà 
éîãî îñòàííÿ ïî¿çäêà íà ìàëó 
áàòüê³âùèíó. ²íøî¿ ³íôîðìàö³¿ 
çíàéòè íå âäàëîñÿ.

Çà ðîçïîâ³ääþ Ðóñàíîâà, â³-
ííèöüêèé õóäîæíèê-ãðàô³ê Ìè-
õàéëî Ëîøàê íàïèñàâ êàðòèíó. 
Â³äòâîðèâ íà í³é ñþæåò ïåðå-
áóâàííÿ âèçâîëèòåë³â ó ñêâåð³ 
Êîçèöüêîãî. Íàì áóëî â³äîìî 
ïðî öå ïîëîòíî. Íå çíàëè, äå 
çáåð³ãàºòüñÿ.

КАРТИНУ МОЖНА ПОБАЧИТИ 
У ГІМНАЗІЇ 

Â îáëàñíîìó êðàºçíàâ÷îìó 
ìóçå¿ òàêî¿ êàðòèíè íåìà. ßê 
ïîâ³äîìèëè ïðàö³âíèêè, ó êà-
òàëîç³ º ³íøà ðîáîòà, ùî ñòîñó-
ºòüñÿ òåìàòèêè âèçâîëåííÿ ì³ñòà. 
Öå ë³íîãðàâþðà ³ç çîáðàæåííÿì 
áàøòè ç ïðàïîðîì íà í³é ç íà-
ïèñîì «Áåðåçåíü 1944 ð³ê». Àëå 
ó íå¿ ³íøèé àâòîð — Ðîìàí Ñî-
êîëîâñüêèé.

Íà æàëü, Ñîêîëîâñüêîãî óæå 
íåìà ñåðåä æèâèõ. Ïðè æèòò³ ç 
íèì ÷àñòî ñï³ëêóâàâñÿ çàñëóæå-
íèé õóäîæíèê Óêðà¿íè Ôåä³ð 
Ïàí÷óê.

— Ñîêîëîâñüêîãî äîáðå 
ïàì’ÿòàþ, — êàæå Ôåä³ð Ïàí-
÷óê. — Ïðî ³ñòîð³þ íàçâàíî¿ ë³íî-
ãðàâþðè ìåí³ â³í íå ðîçïîâ³äàâ. 
Çíàâ ÿ òàêîæ Ëîøàêà. Â³í ïè-
ñàâ ïåðåâàæíî ó òåõí³ö³ ãðàô³êè. 
Ó ñåðåäèí³ 90-õ âè¿õàâ â Àìåðè-
êó. Áàãàòî éîãî ðîá³ò çáåð³ãàºòüñÿ 
â îáëàñíîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿.

Окупація Вінниці розпочалася 
20 липня 1941-го. У той день 
гітлерівські війська увійшли у міс-
то. Вигнали їх так само 20 числа, 
сталося це 20 березня 1944-го. 
За час окупації місто пережило два 
масові розстріли євреїв. Великий 
резонанс серед населення отри-
мав факт розкопок у Центрально-
му парку. Німецьке командування 
мало інформацію про те, що без-
невинно розстріляних репресова-
них закопували у яму на терито-
рії парку. Ями розкопали. Людей 

зігнали, аби вони за одягом чи 
іншими речами упізнавали сво-
їх рідних. Це був страшний день 
у житті міста. 13 тисяч молодих 
вінничан насильно вивезли на ро-
боти в Німеччину.
На Тяжилові, на території ниніш-
ньої військової частини на вули-
ці Чехова, влаштували табір для 
радянських військових полоне-
них. Варто нагадати, що пізніше 
командування Червоної Армії 
використало його для утримання 
німецьких полонених.

Солдати Вермахта перебували у місті 32 місяці 

Чи є нині хтось ще живий серед 
визволителів Вінниці? У списку 
міськради серед таких значить-
ся одне прізвище — Володимир 
Богушинський.
Про це розповіла RIA керівник де-
партаменту інформаційної політи-
ки міськради Аліса Мисловська.
У 1944-му, коли визволяли місто, 
йому було тільки 14 років. Його 
називали вихованцем підрозділу 
розвідників 227-го стрілецького 
полку 183-ї дивізії. Разом зі своїм 
підрозділом хлопець пройшов 

дорогами війни не тільки Укра-
їни, а й Польщі, Угорщини. Два 
рази отримував поранення. Має 
бойові нагороди.
Трохи раніше у списку значило-
ся ще два прізвища: Валентина 
Мшвидобадзе, військова медсе-
стра, дружина льотчика Захара 
Мшвидобадзе, разом з чолові-
ком визволяли Вінницю; Тамара 
Містрюкова входила до складу 
партизанського загону, який до-
помагав червоноармійцям звіль-
няти місто від окупантів.

Один залишився у списку визволителів 

Події у сквері Козицького у березні 1944-го. 
Їх художник Михайло Лошак відтворив за розповіддю 
очевидця — вінничанина Павла Русанова 

Çáåð³ãà÷ ôîíä³â îáëàñíîãî õó-
äîæíüîãî ìóçåþ Îêñàíà ßðåì÷óê 
ï³äòâåðäèëà ôàêò íàÿâíîñò³ ó íèõ 
êàðòèí Ìèõàéëà Ëîøàêà. Ïåðå-
ãëÿíóëà êàòàëîã ³ ïîâ³äîìèëà, ùî 
ðîáîòà, ïðèñâÿ÷åíà âñòàíîâëåí-
íþ ïðàïîðà ó äåíü âèçâîëåííÿ 
Â³ííèö³, ñåðåä íèõ íå çíà÷èòüñÿ. 
ª ³íø³ òâîðè ö³º¿ òåìàòèêè, àëå 
íå ïðî ïîä³¿ á³ëÿ áàøòè.

Çíàéøëàñÿ êàðòèíà ó çãàäàí³é 
ã³ìíàç³¿ ¹ 2. Ìóçåé, ÿê ñêàçà-
ëè ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ðîç-
ôîðìóâàëè. ×àñòèíó åêñïîíàò³â 
ðîçì³ñòèëè ó êëàñàõ. Òàê, ó êëàñ³ 
³ñòîð³¿ ìîæíà ïîáà÷èòè ðîáî-
òó, ïðî ÿêó éäå ìîâà. Ï³äïèñ 
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ¿¿ àâòîðîì 
º Ìèõàéëî Ëîøàê. Â³í íàçâàâ 
¿¿ «Ìè ïîâåðíóëèñÿ». Ïðàïîðà 

íà áàøò³ íå âèäíî, õóäîæíèê 
íå çîáðàçèâ ¿¿ âåðõíþ ÷àñòèíó. 
Çàòå ïåðåäàâ äèíàì³êó ïåðåñó-
âàííÿ á³éö³â. Íàéáëèæ÷å äî áà-
øòè çîáðàæåíî ÿêðàç ï’ÿòüîõ 
ç íèõ. Ñàìå ñò³ëüêè â³éñüêîâèõ 
ï³äí³ìàëèñÿ íà áàøòó.

Ïîðó÷ íà ñò³í³ º ùå îäíà ðîáî-
òà, íà ÿê³é ìîæíà óï³çíàòè íàøå 
ì³ñòî ó äåíü éîãî âèçâîëåííÿ. 
Òàíê³ñòè ÷èòàþòü ãàçåòó. «Äîâãî-
î÷³êóâàíà «Ïðàâäà» — òàêà íàçâà 
êàðòèíè. «Ïðàâäà» — öå ãàçåòà. 
Äî ðå÷³, á³ëÿ îáîõ êàðòèí º ùå 
îäíà ïîçíà÷êà: «Ñåð³ÿ Â³ííèöÿ, 
áåðåçåíü 1944». Äÿêóºìî çàñòóï-
íèö³ äèðåêòîðà ã³ìíàç³¿ ¹ 2 Â³-
êòîð³¿ Àíàòîë³¿âí³ çà äîïîìîãó 
â îçíàéîìëåíí³ ç äâîìà ðîáîòàìè 
õóäîæíèêà Ëîøàêà.

Õëîï÷èêà, ÿêèé 
ïðîâ³â â³éñüêîâèõ 
íàéêîðîòøèì øëÿõîì 
äî áàøòè, çâàëè Ïàâëî 
Ðóñàíîâ. Òîä³, ó 1944-
ìó, éîìó áóëî 13 ðîê³â
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Автор книги Валентин Телічко 
розповідає про свою вулицю При-
вокзальну. Пише, що проживали 
у будинку № 12. Вона була дуже 
коротка, з’єднувала вулиці Коцю-
бинського і Короленка, що про-
ходили паралельно одна до одної. 
Всі ці будинки на Привокзальній 
були старої дореволюційної забу-
дови. Будинок № 2 стояв на куті 
і мав три поверхи. Третій поверх 

добудували з дерева. На першо-
му розташовувався продуктовий, 
овочевий магазин і забігайлівка. 
Інші будівлі одноповерхові, вросли 
в землю майже по вікна. Їхні вікна 
виходили на Привокзальну.
Посередині вулиці знаходилася 
колонка, з якої набирали воду, це 
був єдиний атрибут цивілізації.
Вулиця була болотиста і смердюча. 
Сморід йшов від туалетів і стоків, 

господарі виливали відходи прямо 
на вулицю. Тому вона не висихала 
навіть у жарку погоду…
Запитав у колеги Володимира Ло-
сенка, чи живий нині автор цих 
розповідей Валентин Телічко?
— Не можу сказати, — відповів 
він. — Контактів нема. На вулиці 
його не зустрічаю, як це бувало 
раніше, хоча наші будинки в од-
ному районі на Вишеньці.

Жили на Привокзальній, 12 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Âàëåíòèí Òå-
ë³÷êî íàðîäèâñÿ 
³ âèð³ñ ó Â³ííèö³. 
Ó 1944-ìó, êîëè 

éîãî ð³äíå ì³ñòî âèçâîëÿëè â³ä 
îêóïàíò³â, éîìó áóëî òðîõè á³ëüøå 
13-òè ðîê³â. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêî-
ëè îáðàâ ïðîôåñ³þ â³éñüêîâîãî. 
Ñëóæáó çàê³í÷èâ ó çâàíí³ ï³äïîë-
êîâíèêà. Ïîâåðíóâñÿ ó ð³äíå ì³ñòî.

Ïðî ïîä³¿, ùî ¿õ ïàì’ÿòàº ç 
äèòèíñòâà, ðîçïîâ³â ó íåâåëèê³é 
êíèç³. Ó í³é, çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî 
òå, ùî áà÷èâ ï³ä ÷àñ âèãíàííÿ îêó-
ïàíò³â ç ì³ñòà. Êíèãà íàäðóêîâàíà 
ó 2006 ðîö³, íàïèñàíà ðîñ³éñüêîþ 
ìîâîþ. «Ïëàòîí ìíå äðóã, íî èñòè-
íà äîðîæå» (î äíÿõ îñâîáîæäåíèÿ 
Âèííèöû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ è ìíîãîì äðóãîì) — 
òàêà íàçâà ö³º¿ ðîçïîâ³ä³.

Ïðî öå âèäàííÿ æóðíàë³ñò RIA 
ä³çíàâñÿ â³ä êîëåãè — Âîëîäèìèðà 
Ëîñåíêà (ó ñâ³é ÷àñ â³í ïðàöþâàâ 
ó ìîëîä³æí³é ãàçåò³, íà îáëàñíîìó 
ðàä³î — àâò). Ç Òåë³÷êîì âîíè òðó-
äèëèñÿ â îäíîìó êîëåêòèâ³. Ïî-
ïðîñèâ ó Ëîñåíêà äàòè ïî÷èòàòè. 
Ìèíóëå çàâæäè ñïðèéìàºòüñÿ ç 
ö³êàâ³ñòþ, îñîáëèâî, êîëè âîíî 
â³äòâîðåíå î÷åâèäöåì ïîä³é.

Ïðîïîíóºìî ÷èòà÷àì äåê³ëüêà 
ôðàãìåíò³â ç íàïèñàíîãî. Ï³ñëÿ 
ïðî÷èòàíîãî ñòàíå çðîçóì³ëîþ 
íàçâà êíèãè. Ïåðåêàçóºìî òåêñò 
ó ñêîðî÷åíîìó âèãëÿä³ ó ïåðå-
êëàä³ íà óêðà¿íñüêó.

«ХЛОПЦІ, ДЕ НІМЦІ?» 
15 áåðåçíÿ. Êóïè ìåòàëó óïå-

ðåì³øêó ç ³íøèì áóä³âåëüíèìè 
ìàòåð³àëàìè — öå âñå, ùî çà-

ëèøèëîñÿ â³ä ïðåêðàñíî¿ 2-ïî-
âåðõîâî¿ ñïîðóäè çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó. Íà ïðèïåðîííèõ êî-
ë³ÿõ — æîäíîãî âàãîíà. Çàòå 
íà â³äð³çêó ì³æ ì’ÿñîêîìá³íàòîì 
³ ñóïåðôîñôàòíèì çàâîäîì (íèí³ 
òóò íîâåíüêèé ìàãàçèí Åï³öåíòð, 
à íà ì³ñö³ Õ³ìïðîìó íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä — àâò.) íàðàõóâàëè ìàéæå 
ñîðîê ïîðîæí³õ òîâàðíÿê³â, à òà-
êîæ äâà åøåëîíè, îäèí ç ÿêèõ ç³ 
ñíàðÿäàìè, äðóãèé ç â³éñüêîâîþ 
àìóí³ö³ºþ. Ìè ç õëîïöÿìè ïðî-
áðàëèñÿ â îäèí ç âàãîí³â ç àìóí³-
ö³ºþ. Ðàïòîì ïî÷óëè ñòð³ëÿíèíó ³ 
îäðàçó âèñòðèáíóëè íàçîâí³. Çäà-
ëåêó ïîáà÷èëè ÷åðâîíîàðì³éö³â, 
âîíè á³ãëè â íàø á³ê, ñòð³ëÿþ÷è 
ïî âàãîíàõ.

— Íå ñòð³ëÿéòå, òàì áîºïðèïà-
ñè! — ñòàëè êðè÷àòè îäèí ç-ïåðåä 
îäíîãî.

— Õëîïö³, äå í³ìö³? — çà-
ïèòàëè ÷åðâîíîàðì³éö³, ¿õ áóëî 
ï’ÿòåðî, ñõîæå, ðîçâ³äíèêè.

— Íà Çàìîñò³ í³ìö³â íåìà, 
âîíè â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³, òóò 
ìîæåòå éòè ñïîê³éíî.

Ñòàëîñÿ öå 15 áåðåçíÿ 1944-ãî 
î 17-é ãîäèí³. Òàê ìè óïåðøå 
ïîáà÷èëè íàøèõ âèçâîëèòåë³â ³ 
ïîá³ãëè ðîçïîâ³äàòè ïðî öå âäîìà 
äîðîñëèì.

ЧЕРГОЮ З АВТОМАТА 
РОЗСТРІЛЯВ ПОЛОНЕНИХ 

17 áåðåçíÿ. Çà ð³÷êîþ, íà ïðà-
âîìó áåðåç³, ÷óòè ïîñòð³ëè ç³ ñòð³-
ëåöüêî¿ çáðî¿ ³ êóëåìåò³â. Âíî÷³ 
íåáî áåçïåðåðâíî îñâ³òëþþòü 
ñâ³òëîâèìè ðàêåòàìè.

Íàâïðîòè íàøîãî áóäèíêó ñòî-
¿òü ö³ëèé ðÿä ïàêãàóç³â, òèì÷à-
ñîâèõ áóäèíî÷ê³â. Íèí³ íà òîìó 

«Я НЕ БАЧИВ У МІСТІ ЖОРСТОКИХ 
БОЇВ». СПОГАДИ ОЧЕВИДЦЯ 
Через роки  Яким було наше 
місто у березні 1944-го, коли з нього 
вибивали німецьких солдатів? Повністю 
розвалений залізничний вокзал, спалені 
Будинок Червоної Армії, готель «Савой», 
бібліотека, зруйнований міст через 
Буг… Таким пам’ятав дні визволення 
вінничанин Валентин Телічко

ì³ñö³ ðèíîê Ïðèâîêçàëüíèé. 
Á³ëüø³ñòü ïàêãàóç³â í³ìö³ ñïà-
ëèëè. Äåÿê³ óö³ë³ëè. Âèð³øèëè 
ïåðåâ³ðèòè, ùî òàì ó íèõ. Ïîêè 
êðóòèëèñÿ äîâêîëà, ïîáà÷èëè 
ñåðæàíòà, ÿêèé â³â ãðóïó í³ìåöü-
êèõ ïîëîíåíèõ. Íàðàõóâàëè ø³ñ-
òüîõ í³ìö³â.

— Äå òóò ïóíêò äëÿ â³éñüêîâî-
ïîëîíåíèõ? — çàïèòàâ ñåðæàíò.

— Íå çíàºìî.
— À äå íàø³?
— Íå çíàºìî.
— À í³ìö³?
— Çà ð³÷êîþ, ó öåíòðàëüí³é 

÷àñòèí³ ì³ñòà.
Ñåðæàíò ïîõèòóºòüñÿ, î÷³ 

çëèïàþòüñÿ. Êàæå, äðóãó äîáó 
íå ñïàâ. Â³í çíÿâ ç ïëå÷à àâòîìàò, 
â³ä³éøîâ íà äåê³ëüêà êðîê³â íà-
çàä ³ êîðîòêîþ ÷åðãîþ ðîçñòð³ëÿâ 
í³ìåöüêèõ ñîëäàò³â.

РОЗБУДИЛИ ПІСНІ І ДУХОВИЙ 
ОРКЕСТР 

18 áåðåçíÿ. Âðàíö³ æèòåë³â 
âóëèöü Ê³ðîâà, Ïðèâîêçàëüíà, 
à òàêîæ áóäèíê³â ç ñóñ³äí³õ âó-
ëèöü ðîçáóäèëè çâóêè äóõîâîãî 
îðêåñòðó. Âñ³ ñòàëè âèá³ãàòè ç 
áóäèíê³â. ² ùî ìè ïîáà÷èëè? Ç³ 
ñòîðîíè ñóïåðôîñôàòíîãî çàâîäó 
ó ì³ñòî âõîäèëè êîëîíè ×åðâî-
íî¿ Àðì³¿. Éøëè ç ðîçãîðíóòèìè 
áîéîâèìè ïðàïîðàìè, ðàç-ïî-ðàç 

çâó÷àëà êîìàíäà: «Ï³ñíþ ïî÷è-
íàé!» 

Ö³é êîëîí³ íå áóëî ê³íöÿ-êðàþ. 
Â³éñüêîâ³ éøëè âåñü äåíü — àð-
òèëåðèñòè, ÿêèõ íàçèâàëè «öàðè-
öÿ ïîë³â», ìàòóøêà-ï³õîòà.

Â àðì³¿ áåç êîìàíäè í³÷îãî 
íå ðîáèòüñÿ. Òåïåð, êîëè àíàë³-
çóþ ñèòóàö³þ, äóìàþ, ùî õòîñü 
äàâ ñîëäàòàì êîìàíäó ñàìå òàê 
çàõîäèòè ó ì³ñòî. Öå îçíà÷àº, 
ùî âîíè çíàëè, ùî òóò íà íèõ 
íå ÷åêàº ñïðîòèâ âîðîãà.

Âñ³ ìè íàäçâè÷àéíî ðàä³ëè âè-
çâîëèòåëÿì. Õòîñü çíàõîäèâ êâ³òè 
³ äàðóâàâ ñîëäàòàì, õòîñü âèíîñèâ 
íàïèòèñÿ âîäè…

ЩОБ НЕНАВИСТЬ КЛЕКОТІЛА 
В ГРУДЯХ 

19 áåðåçíÿ. Ïåðåä îá³äîì 
íà Ïðèâîêçàëüí³é ïëîù³ çóïè-
íèâñÿ íà ïðèâàë ñòð³ëåöüêèé 
ïîëê. Áàãàòî â³ííè÷àí ïîòÿãíó-
ëèñÿ ïîáëèæ÷å äî â³éñüêîâèõ. 
Òàì æå ðîçãîðíóëè ïîëüîâó êóõ-
íþ. Ï³ñëÿ îá³äó ïåðåä ñîëäàòàìè 
âèñòóïèâ îô³öåð-ïîë³òðóê. Â³í 
ãîâîðèâ òàê ïàëêî ³ ïåðåêîíëè-
âî, ùî äåÿê³ ç éîãî ñë³â á³éö³ 
ïåðåðèâàëè âèãóêàìè: «Ñìåðòü 
çà ñìåðòü!», «Ñìåðòü îêóïàíòàì!».

Ìåíå ³ ìî¿õ õëîïö³â îñîáëè-
âî çà÷åïèëè ñëîâà ïðî çâ³ðñòâà 
ã³òëåð³âö³â, ÿê³ âîíè â÷èíèëè 
ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. 
Ïîë³òðóê ãîâîðèâ, ùî í³ìåöüê³ 
ñîëäàòè áàãíåòàìè ïðîêîëþþòü 
ò³ëà íåìîâëÿò, öå ï³çí³øå ÿ ä³çíà-
âñÿ, ùî ó í³ìåöüê³é ñòð³ëåöüê³é 
çáðî¿ íå áóëî áàãíåò³â. Ùå â³í 

êàçàâ, ùî âàã³òíèõ æ³íîê êèäàþòü 
ó êðèíèö³.

Ìè ç õëîïöÿìè âèð³øèëè éòè 
ó öåíòð ä³ñòàâàòè ç êðèíèöü æ³-
íîê. Ïî äîðîç³ ïîáà÷èëè ñïà-
ëåíèé Áóäèíîê ×åðâîíî¿ Àðì³¿ 
(Áóäèíîê îô³öåð³â). Çàãëÿíóëè 
âñåðåäèíó, ïîò³ì ï³øëè äî Áóãó. 
Àëå äàë³ áóä³âåëüíîãî òåõí³êóìó 
íàñ íå ïðîïóñòèëè ÷åðâîíîàð-
ì³éö³.

Íàñòóïíîãî äíÿ ìè ïîâòîðèëè 
ñïðîáó. Òîä³ âæå ìîæíà áóëî äî-
áðàòèñÿ. Áî í³ìö³ ñï³øíî çàëè-
øàëè ì³ñòî. Ç ðîçìîâ äîðîñëèõ 
ïî÷óëè, ùî í³ìöÿì ó Â³ííèö³ 
çàãðîæóº îòî÷åííÿ, ùî ÷àñòèíè 
×åðâîíî¿ Àðì³¿ ìîæóòü ïåðåêðè-
òè Ïðîñêóð³âñüêå øîñå. Òîìó 
í³ìåöüêèé ãàðí³çîí ïîñï³øèâ 
âèáðàòèñÿ ç Â³ííèö³.

Ì³ñò áóâ ï³ä³ðâàíèé. Àëå 
ïî íüîìó ìîæíà áóëî ïåðåáðà-
òèñÿ, ùî ³ ðîáèëè â³ííè÷àíè. 
Çðóéíîâàíèìè ëåæàëè îáèäâ³ 
éîãî ïîëîâèíè — ³ òà, ùî äî îñò-
ðîâà Êåìïà, ³ ï³ñëÿ îñòðîâà. Âñå 
îäíî áóëà ìîæëèâ³ñòü ïåðåáðàòè-
ñÿ. Ïîíòîííîãî ìîñòó ó òîé äåíü 
ÿ íå áà÷èâ.

Ïðèáëèçíî î 14-é ãîäèí³ ìè 
áóëè íà âóëèö³ Ëåí³íà (íèí³ 
Ñîáîðíà) á³ëÿ Ãîëîâïîøòàìòó. 
Íàéïåðøå ñòàëè øóêàòè êðè-
íèö³. Îá³éøëè âóëèö³ ×êàëîâà, 
×åðâîíîõðåñò³âñüêó, í³ ç îäí³º¿, 
í³ ç äðóãî¿ ñòîðîíè íå çíàéøëè 
æîäíîãî êîëîäÿçÿ.

Õîäèëè ïî ì³ñòó, â³ä îäíîãî 
ïîæàðèùà äî ³íøîãî. Áà÷èëè 
ñïàëåí³ êðàñåíü-ãîòåëü «Ñàâîé», 
á³áë³îòåêó ³ìåí³ Ò³ì³ðÿçºâà. ×åð-
âîíîàðì³éö³ îáñòåæóâàëè êîæåí 
áóäèíîê, ïåðåâ³ðÿëè, ÷è íå çàõî-
âàëèñÿ â ÿêîìóñü ç íèõ í³ìåöüê³ 
ñîëäàòè. Äâà ðàçè çóñòð³÷àëèñÿ 
÷åðâîíîàðì³éö³, ÿê³ âåëè ïîëî-
íåíèõ. Ç íàñòàííÿì ñóò³íîê ïî-
âåðíóëèñÿ íà ñâ³é áåðåã, ï³øëè 
äîäîìó.

Вінниця, березень 1944. Червоноармійці обстежували кожен будинок, перевіряли, чи 
не заховалися в якомусь з них німецькі солдати 

Âðàíö³, 18 áåðåçíÿ, 
æèòåë³â âóëèöü Ê³ðîâà, 
Ïðèâîêçàëüíà, à 
òàêîæ ñóñ³äí³õ âóëèöü 
ðîçáóäèëè çâóêè 
äóõîâîãî îðêåñòðó 
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ÿê ñàìå ðîçáèâñÿ ÷è ïîøêîäèâñÿ 
òîâàð, — êàæå ïðàö³âíèê Öåíòðó 
áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìî-
ãè. — ßêùî ëþäèíà âçÿëà òîâàð 
ó ðóêè é êèíóëà éîãî, íå äî-
í³ñøè äî êàñè, òî ¿é, éìîâ³ðíî, 
äîâåäåòüñÿ â³äøêîäóâàòè éîãî 
âàðò³ñòü.

Êîëè æ òîâàð âïàâ ç ïîëè÷êè, 
òî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìîæå ëÿãòè 
íà ñàì ìàãàçèí.

Â Óïðàâë³íí³ çàõèñòó ñïîæèâà-
÷³â äîäàþòü, ùî Çàêîí Óêðà¿íè 
«Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â» 
ó òàêèõ âèïàäêàõ îäíîçíà÷íî 
çàõèùàº ïîêóïöÿ.

«Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 668 Öè-
â³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ðèçèê 

âèïàäêîâîãî çíèùåííÿ àáî âè-
ïàäêîâîãî ïîøêîäæåííÿ òîâàðó 
ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ ç ìîìåí-
òó ïåðåäàííÿ éîìó òîâàðó, – ÷è-
òàºìî íà ñàéò³ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. – Òîáòî, 
êîëè ïðîäóêö³ÿ íå ïåðåäàíà 
ïîêóïöþ, ðèçèê ïîøêîäæåííÿ 
ëåæèòü íà âëàñíèêîâ³/ìàãàçè-
íîâ³, à òîìó ïîêóïåöü íå ïîâè-
íåí ñïëà÷óâàòè êîøòè çà ðîçáè-
òèé/ç³ïñîâàíèé òîâàð, îñê³ëüêè 
â³í ùå íå ïðèäáàâ éîãî».

Êîëè àäì³í³ñòðàö³ÿ ñóïåðìàð-
êåòó âñå æ âèìàãàº ç ïîêóïöÿ ãðî-
ø³, îñòàííüîìó ïîòð³áíî ïîïðî-
ñèòè ñêëàñòè àêò ïðî çàïîä³ÿííÿ 
øêîäè.

«Âèíó ïîêóïöÿ, à òàêîæ, ÷è 
â³í ïîâèíåí ïëàòèòè çà òàêèé 
òîâàð, ìîæå âñòàíîâèòè ò³ëüêè 
ñóä. Òîáòî ïîêóïåöü ïîâèíåí 
ïàì’ÿòàòè — í³÷îãî íà ì³ñö³ 
íå îïëà÷óºòüñÿ, íà ì³ñö³ ò³ëüêè 
ô³êñóºòüñÿ, — éäåòüñÿ ó ïîâ³-

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Äîïîì³ã ðîç³-
áðàòèñÿ ó âàæ-
ëèâèõ ïèòàííÿõ 
ùîäî ïðàâ ïî-

êóïö³â ñï³âðîá³òíèê Â³ííèöüêî-
ãî ì³ñöåâîãî öåíòðó ç íàäàííÿ 
áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ 
äîïîìîãè Îëåêñàíäð Ëåâèöüêèé.

ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЛИШАТИ 
РЕЧІ В КАМЕРІ СХОВУ?

— Îõîðîíö³ íå ìàþòü ïðà-
âà âèìàãàòè â³ä ïîêóïö³â 
îáîâ’ÿçêîâî çàëèøàòè ðå÷³ â êà-
ìåð³ ñõîâó, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Ëåâèöüêèé. — Âçàãàë³, òîâàð ìàº 

çáåð³ãàòèñÿ òàê, ùîá îõîðîíöÿì 
áóëî çðó÷íî çà íèì ñë³äêóâàòè é 
ïîì³÷àòè, êîëè ùîñü íå òàê.

Êð³ì òîãî, ïðàö³âíèêè ìàãà-
çèí³â íå íåñóòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà ðå÷³, çàëèøåí³ íà çáåð³ãàííÿ. 
À ñàì³ êàìåðè ð³äêî º ñïðàâä³ 
íàä³éíèìè.

— Îòæå, ïîêóïö³ ìîæóòü çà-
õîäèòè äî ìàãàçèí³â ç³ ñâî¿ìè 
ñóìêàìè, ïàêåòàìè ÷è ðþêçàêà-
ìè, — êàæå â³í.

ХТО ПЛАТИТЬ 
ЗА ПОШКОДЖЕНИЙ ТОВАР?

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ëå-
âèöüêîãî, ó öüîìó ïèòàíí³ íå âñå 
òàê îäíîçíà÷íî.

— Òóò äóæå âàæëèâî ðîçóì³òè, 

ЗАЛИШАТИ РЕЧІ В КАМЕРІ СХОВУ?
Права  Сьогодні похід 
до супермаркету — звична справа. Та 
навіть із найдосвідченішим покупцем 
може статися прикрість. Чи мусите 
ви платити за товар, який ненароком 
пошкодили, що робити, якщо вас 
звинувачують у крадіжці і куди 
звертатися за захистом своїх прав?

äîìëåíí³. — Îäíàê ñïîæèâà÷ó 
íåîáõ³äíî äîâåñòè, ùî â³í ðîç-
áèâ/ç³ïñóâàâ òîâàð âèïàäêîâî. ² 
ó öüîìó ìîæå äîïîìîãòè çàïèñ 
³ç êàìåðè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ».

ЯКЩО ЦІНА НА ЦІННИКУ 
Й У ЧЕКУ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ?

Òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè 
íà ö³ííèêó çàçíà÷åíà îäíà ö³íà, 
à íà êàñ³ ïîêóïöþ íàçèâàþòü çî-
âñ³ì ³íøó.

— Ëþäèíà ìàº ïðàâî ïëàòè-
òè çà òèì ö³ííèêîì, ÿêèé áóâ 
íà òîâàð³, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Ëåâèöüêèé. — ßêùî, óìîâíî, º 
çíèæêà íà òîâàð, à íà êàñ³ âè-
ÿâëÿºòüñÿ, ùî àêö³ÿ âæå ìèíóëà, 
ïîêóïåöü âñå îäíî ìàº ïðàâî ðîç-
ðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî ö³í-
íèêà.

Ó âèïàäêó â³äìîâè ìîæíà çàëè-
øèòè â³äïîâ³äíèé çàïèñ ó Êíè-
ç³ â³äãóê³â ³ ïðîïîçèö³é. Òàêîæ 
íå çàéâèì áóäå îäðàçó æ ç³áðàòè 
äîêàçè ïîðóøåííÿ âàøèõ ïðàâ: 
ñôîòîãðàôóâàòè ö³ííèê ³, çâè-
÷àéíî æ, çáåðåãòè ÷åê.

ЯК ДІЯТИ, КОЛИ ВАС 
ЗВИНУВАЧУЮТЬ У КРАДІЖЦІ?

ßêùî íà êàñ³ äî ëþäèíè ï³äõî-
äèòü îõîðîíåöü ³ âèìàãàº ïðîéòè 
ç íèì äî îêðåìî¿ ê³ìíàòè, ùîá 
ïåðåâ³ðèòè ðå÷³, ïîêóïåöü ìàº 
ïðàâî â³äìîâèòè.

— Ïîêóïåöü íå çîáîâ’ÿçàíèé 
êóäèñü ³òè ç îõîðîíöÿìè, — ãî-
âîðèòü Îëåêñàíäð Ëåâèöüêèé. — 
Òàêîæ ïðàö³âíèêè ìàãàçèíó 
íå ìîæóòü ñàìîñò³éíî ïåðåâ³ðÿ-
òè ðå÷³ ïîêóïö³â ³ ë³çòè äî íèõ 
ó êèøåí³.

Ïðîòå, çà éîãî ñëîâàìè, âîíè 
ìîæóòü ïîïðîñèòè â³äêðèòè ñóì-
êó ÷è ïîêàçàòè, ùî º â êèøåíÿõ.

— ßêùî ó ïðàö³âíèê³â ñóïåðìàð-
êåòó º ï³äîçðè, ùî ëþäèíà ùîñü 
âêðàëà, âîíè ìîæóòü ïîïðîñèòè 
ïîêàçàòè ÷åê ÷è ïàêåò. Ëþäèíà 
ìîæå ç öèì ïîãîäèòèñü, à ìîæå 
â³äìîâèòè, — êàæå ôàõ³âåöü. — 
ßêùî ïîêóïåöü â³äìîâëÿºòüñÿ, 
òî îõîðîíö³ ìàþòü âèêëèêàòè ïî-
ë³ö³þ. ² ëèøå ïîë³öåéñüê³, ÿêùî º 
äîñòàòíüî äîêàç³â, ìîæóòü îãëÿíóòè 
ðå÷³ ïîêóïöÿ ïðè ñâ³äêàõ.

Якщо в магазині сталася якась 
конфліктна ситуація, яку не вда-
ється владнати з адміністрацією 
закладу мирним шляхом, поку-
пець може викликати на місце 
події поліцію.
Крім того, за словами Олек-
сандра Левицького, в кожному 
магазині мають бути куточки 
споживача з усією необхідною 
інформацією та з контактними 
даними, куди можна звернутися, 
якщо якісь права порушили.
— На прохання людини, праців-
ники магазину повинні показати, 
де знаходиться цей куточок спо-
живача, — додає він. — І не варто 

забувати про книги скарг і про-
позицій. Туди можна записати 
свої побажання й невдоволення 
і згодом отримати офіційну від-
повідь.
Та навіть добре знаючи свої пра-
ва, у стресовій ситуації можна 
вчасно не зорієнтуватися.
— Якщо в магазині порушили 
права й людина хоче їх від-
стояти, вона може звернути-
ся і до Вінницького місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 
і до Держпродспоживслужби, 
і до поліції, — сказав Олександр 
Левицький.

Куди можна звернутися за допомогою

Між стелажами має бути достатньо місця. Щоб покупці 
комфортно пересувалися і ненароком не пошкодили товар 

Ó êîæíîìó ìàãàçèí³ 
ïîâèíí³ áóòè 
êóòî÷êè ñïîæèâà÷à 
ç êîíòàêòíèìè 
äàíèìè, êóäè ìîæíà 
çâåðíóòèñÿ 

489820
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Ситуацію навколо бібліотеки 
у Могилеві-Подільському про-
коментували заступник голови 
райдержадміністрації Юрій Яцук 
і голова новоствореної ОТГ Ген-
надій Глухманюк.
— Ситуація склалася нестандарт-
на і непроста, але таке не тільки 
у нас, — каже в. о. керівника Мо-
гилів-Подільської райдержадмі-
ністрації Юрій Яцук. — Починаю-
чи з першого січня нинішнього 
року, припинено фінансування 
відділу культури — структурного 
підрозділу РДА. Це передбачено 
змінами до Бюджетного Кодексу 
(стаття 89). Саме тому праців-
никам бібліотеки не заплатили 
за січень-лютий. Все починалося 
набагато раніше. Будівля район-
ного Будинку культури, а також 

бібліотека, в якій вона розташо-
вана, перебували у комунальній 
власності районної ради. Після 
створення ОТГ райрада передала 
приміщення на баланс об’єднаної 
громади. Працівники бібліотеки 
отримували плату у райдержад-
міністрації. А з першого січня їх 
перестали фінансувати на дер-
жавному рівні.
Про цю проблему ми інформу-
вали і Вінницю, і Київ. Її мають 
вирішити позитивно на користь 
людей. Тим більше, повторюю, 
що така ситуація не тільки у на-
шому районі.
Якщо з Юрієм Яцуком журналіст 
спілкувався особисто, то Геннадій 
Глухманюк, голова ОТГ, коментар 
надав через свою пресслужбу:
«Перерозподіл ресурсів, по-

вноважень та обов’язків є 
невід'ємною складовою децен-
тралізації, — йдеться у комента-
рі. — Бібліотека була структурним 
підрозділом відділу культури 
райдержадміністрації. Відділ 
культури ліквідовано, відповід-
но ліквідована і бібліотека.
Незважаючи на це, ОТГ виріши-
ла зберегти книги, майно і саму 
установу. Приймаємо їх на ба-
ланс територіальної громади. 
Нині майно і книжковий фонд 
інвентаризує робоча комісія 
міськради. Після завершення 
роботи і належного оформлення 
усіх документів, майно і книж-
ковий фонд перейде на баланс 
управління мистецької політики 
і ресурсів Могилів-Подільської 
міської ради».

Це ж не тільки у нас така нестандартна ситуація 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ðîçïà÷ ïðàö³â-
íèê³â Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêî¿ öåíòðàëü-
íî¿ ðàéîííî¿ á³áë³î-

òåêè â³ä÷óâàâñÿ ó êîæíîìó ñëîâ³. 
Âåñü êîëåêòèâ êíèãîçá³ðí³, à öå 
12 ëþäåé, äåñÿòü ç ÿêèõ á³áë³îòå-
êàð³, âèãíàëè íà âóëèöþ. Òà ùå é 
íå çàïëàòèëè çàðîáëåíèõ ãðîøåé 
çà ñ³÷åíü-ëþòèé ³ äåâ’ÿòü äí³â áå-
ðåçíÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Íå ò³ëüêè 
öå íåïðèºìíî âðàçèëî ïðàö³âíèê³â 
îäí³º¿ ç íàéñòàð³øèõ êíèãîçá³ðåíü 
îáëàñò³ — ó 2024-ìó áóäå 120 ðîê³â 
ç ÷àñó çàñíóâàííÿ á³áë³îòåêè.

— Íàì êàæóòü íåìà ãðîøåé, ùîá 
çàïëàòèòè, àëå æ óâàãà äî ëþäèíè 
íå ïîòðåáóº ãðîøåé, — ðîçïîâ³-
äàº îäíà ç ïðàö³âíèöü. — Çàì³ñòü 
òîãî, ùîá õòîñü ç âëàäè ïðèéøîâ 
ó êîëåêòèâ, ðîçïîâ³â ñèòóàö³þ, 
ìîæëèâî, ñïðîì³ãñÿ á íà äîáðå 
ñëîâî íà àäðåñó êîëåêòèâó, íàì 
ñêàçàëè êîðîòêî ³ çðîçóì³ëî: «Âè 
ìàºòå çâ³ëüíèòè ïðèì³ùåííÿ». 
Õòî ãîâîðèâ òàê? Ïðåäñòàâíèöÿ 
ÎÒÃ. Ï³ñëÿ òîãî ùå é ïëîìáó ïî-
÷åïèëè íà âõ³äíèõ äâåðÿõ.

ВХІДНІ ДВЕРІ ОПЛОМБУВАЛИ 
Ôîòîãðàô³þ ç îïëîìáîâàíèìè 

äâåðèìà á³áë³îòåêè ìîãèë³â÷àíè 

âèñòàâèëè â ²íòåðíåò³. «Ñó÷àñí³ 
³íêâ³çèòîðè» — ï³äïèñàâ õòîñü 
ôîòîãðàô³þ. — Êîëèñü êíèãè 
íà âîãí³ ñïàëþâàëè, à òåïåð á³-
áë³îòåêè îïëîìáîâóþòü.

Ï³ñëÿ áóðõëèâîãî îáãîâîðåííÿ 
ôàêòó îïëîìáóâàííÿ äâåðåé êíè-
ãîçá³ðí³, ïëîìáó çíÿëè. Êîëåêòèâ 
íà ðîáîò³ íå ïîíîâèëè. Îñü ÿê 
ïîÿñíèëà ñèòóàö³þ äèðåêòîð á³-
áë³îòåêè, óæå êîëèøíÿ, Íàòàë³ÿ 
Ãîëîâåíêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ð³øåííÿ ïðî 
çâ³ëüíåííÿ êîëåêòèâó ïðèéíÿ-
òî êåð³âíèöòâîì íîâîñòâîðåíî¿ 
ì³ñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè (ÎÒÃ).

— Ìè æ íå ïðîòè ðåôîðì, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Àëå æ 
ìîæíà áóëî êîìó-íåáóäü ç íîâî¿ 
âëàäè çóñòð³òèñÿ ç êîëåêòèâîì, 
ïîâ³äîìèòè ïðî ïëàíè íà ìàéáóò-
íº á³áë³îòåêè, à íå ãîâîðèòè: «Âè 
ìàºòå çàëèøèòè ïðèì³ùåííÿ». 
Ó êîëåêòèâ³ º ëþäè ïåíñ³éíîãî 

ЗВІЛЬНИЛИ ВЕСЬ КОЛЕКТИВ. 
ЩЕ Й ГРОШЕЙ НЕ ЗАПЛАТИЛИ
Децентралізація навиворіт  
Без роботи залишилися всі 
12 працівників центральної районної 
бібліотеки у Могилеві-Подільському. 
Ще й без грошей — не дали зарплату 
за два останніх місяці. Чиновники 
пояснюють це необхідністю реформи. 
Ситуацію з’ясовував журналіст RIA 

â³êó, ÿ ñåðåä íèõ. ßêùî íàäàë³ 
íàø³ ïîñëóãè íå áóäóòü ïîòð³á-
í³, ìè íå ñòàíåìî íàïîëÿãàòè 
íà ïðîäîâæåíí³ ðîáîòè. Àëå æ 
âñå öå òðåáà áóëî ïîÿñíèòè, ÿê 
êàæóòü, ïî-ëþäñüêè. Íàñ ïðî-
ñòî âèñòàâèëè çà äâåð³… Îñü ùî 
íàéá³ëüøå îáðàçëèâî.

Íà çàïèòàííÿ, ÷è ïðàöþº á³-
áë³îòåêà íèí³, ñï³âðîçìîâíèöÿ 
ïîâ³äîìèëà, ùî ïðèõîäèòü îäíà 
ëþäèíà, óïîâíîâàæåíà íîâîþ 
âëàäîþ, â³ä÷èíÿº äâåð³. ×è ìîæ-
íà íàçâàòè öå ðîáîòîþ, ïèòàííÿ 
ðèòîðè÷íå.

«Çàì³ñòü òîãî, ùîá 
õòîñü ç âëàäè ïðèéøîâ 
ó êîëåêòèâ, ðîçïîâ³â 
ñèòóàö³þ, íàì ñêàçàëè 
êîðîòêî: «Âè ìàºòå 
çâ³ëüíèòè ïðèì³ùåííÿ»

Бібліотека – це не тільки книги. Співробітники закладу проводили різноманітні акції 
для молоді. Одна з них – «Тиждень шаленого читання»

Íàòàë³ÿ Ãîëîâåíêî, ôàõ³âåöü 
ç âèùîþ á³áë³îòå÷íîþ îñâ³òîþ. 
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ 
â ³íñòèòóò³, ïðè¿õàëà íà ðîáî-
òó äî Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî. 
Âåñü ÷àñ ïðàöþâàëà ó á³áë³îòåö³. 
Â³äòîä³ ìèíóëî ö³ëèõ 45 ðîê³â. 
Áåçïåðå÷íî, òàê³ ïðàö³âíèêè 
çàñëóãîâóþòü õî÷à á íà ñëîâà 
ïîäÿêè.

Âò³ì, ñï³âðîçìîâíèöÿ íàãîëî-
øóº íà ³íøîìó.

— Íàâ³òü ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ 
êîëåêòèâ ö³êàâèòü ïèòàííÿ, ÷è 
çáåðåæóòü âîíè á³áë³îòåêó? — ãî-
âîðèòü ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Âèïàä-
êîâî ä³çíàëèñÿ, ùî êíèãîçá³ðíþ 
ìàþòü ïåðåñåëèòè â ³íøå ì³ñöå, 
â ³íøå ïðèì³ùåííÿ. Êàæóòü, ùî 
íà ðîáîòó ïîâåðíóòü ÷îòèðüîõ íà-
øèõ ïðàö³âíèê³â. Çíîâó æ òàêè, 
âñÿ öÿ ³íôîðìàö³ÿ íå ç îô³ö³é-
íèõ äæåðåë. À ÿê áóäå íàñïðàâä³, 
íå çíàºìî.

ХТО ТАМ ДО ВАС ХОДИТЬ?
Äîòåïåð á³áë³îòåêà çíàõîäèëàñÿ 

íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ðàéîííîãî 
Áóäèíêó êóëüòóðè. Öå öåíòð ì³ñ-
òà. Êíèæêîâèé ôîíä ñòàíîâèòü 
ïîíàä 50 òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â.

— Ñó÷àñíà á³áë³îòåêà, öå 
íå ò³ëüêè êíèãè, — êàæå Íàòà-
ë³ÿ Ãîëîâåíêî. — Æèòòÿ âèìàãàº 
íîâèõ ôîðì ó ðîáîò³ ç â³äâ³äóâà-
÷àìè. Ìè âïðîâàäæóâàëè ¿õ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
ø³ñòü êîìï’þòåð³â, ìåáë³, ïðîåê-
òîð — ö³ òà äåÿê³ ³íø³ ðå÷³ êîëåê-
òèâ îòðèìàâ çà ðàõóíîê ïåðåìîãè 

ó ãðàíòîâèõ êîíêóðñàõ. Êîëèøíÿ 
âëàäà, õ³áà ùî êèëèìîê ïîäàðóâà-
ëà. Ó êíèãîçá³ðí³ ä³º êëóá «Ë³ðà». 
Òåàòð «Óñì³øêà». Êîëåêòèâ âçÿâ 
íà ñåáå íàâ³òü ôóíêö³þ âèõî-
âàííÿ ä³òåé ç íåáëàãîïîëó÷íèõ 
ðîäèí. Öå îñîáëèâà ñòîð³íêà 
ó ðîáîò³ êíèãîçá³ðí³.

Ïðîåêò ìàâ íàçâó «Õëîï÷èê-
þíàê-÷îëîâ³ê». Á³áë³îòåêàð³ 
«çà ðóêó âåëè» îêðåìèõ ä³òîê, 
àáè ç íèõ âèðîñëè ñâ³äîì³ ãðî-
ìàäÿíè. Ðîáèëè öå óïðîäîâæ ðî-
ê³â, ïî ì³ð³ òîãî, ÿê ï³äðîñòàëè 
òàê³ ä³òè.

— Ìè ¿õ â àðì³þ ïðîâîäæàëè, 
à ïîò³ì çóñòð³÷àëè ï³ñëÿ ñëóæ-
áè, — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ Ãîëî-
âåíêî. — Âîíè íàñ íà âåñ³ëëÿ 
çàïðîøóâàëè. Öå áóâ äóæå õâè-
ëþþ÷èé ïðîåêò. Òàêå çàëèøàºòü-
ñÿ ó ïàì’ÿò³ íà âñå æèòòÿ.

Êîëè íàì äåõòî äîêîðÿº ñëî-
âàìè, ìîâëÿâ, õòî íèí³ õîäèòü 
ó âàøó á³áë³îòåêó, ïîãîäüòåñÿ, öå 
îáðàæàº íàñ. Áî íàâ³òü ò³ äåê³ëüêà 
ïðèêëàä³â, ÿê³ íàâåëà ç ðîáîòè 
êîëåêòèâó, óæå ï³äòâåðäæóþòü 
ôàêò íåîáõ³äíîñò³ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ êíèãîçá³ðí³. À ñê³ëüêè ïëàí³â 
ùå ìàëè!..

Íàâ³òü ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ óæå 
êîëèøí³ ïðàö³âíèêè âèñëîâ-
ëþþòü æàëü ç ïðèâîäó òîãî, ùî 
á³áë³îòåêó ïåðåñåëÿòü â ³íøå ïðè-
ì³ùåííÿ. Çà ¿õíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
öå áóäå íà òðåòüîìó ïîâåðñ³, ùî 
óñêëàäíèòü äîñòóï ÷èòà÷àì ñòàð-
øîãî â³êó, òà é çà ïëîùåþ âîíî 
áóäå ìåíøå.
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 01.05 Т/с «Вiра» s  
11.05, 04.10 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.25, 00.30, 05.50 
Спорт 
15.20 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
18.55 Д/с «Дика прогулянка» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
20.25 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» 
16.00 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк - 2» l  
22.15, 23.15 Т/с «Шукаю жiнку з 
дитиною» s  
00.15 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
05.30, 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» 
10.10, 18.00, 19.00, 03.45 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Гра в чотири руки» 
14.20 Х/ф «Колесо чудес» s  
16.10 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.45 Х/ф «Занурення» s  

ICTV 
04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.15 Служба розшуку дiтей 
05.20, 10.05, 01.50 
Громадянська оборона 
06.05 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.00 Секретний фронт 
12.10, 13.15 Анти-зомбi 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Бiльше нiж правда 
14.40, 16.25 Х/ф «Пасажир 57» s  
16.50 Х/ф «Вiд колиски до 
могили» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Бiльше нiж правда 
Прем’єра 
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 
22.30 Свобода слова 
00.00 Х/ф «Iнтереси держави» s  
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 14.30 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.30 Х/ф «Повiнь» 
16.30 Х/ф «Реальна сталь» s  
19.00 Вiд пацанки до 
панянки s  
21.20 Х/ф «Робот Чаппi» s  
23.40 Х/ф «Оселя зла» n  

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 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 
2» s  
17.10, 04.45 Т/с «Виклик» l  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Помилки молодостi» s  
23.10 Т/с «Пробудження 
кохання» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
08.45 «Битва екстрасенсiв» s  
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.35 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка» 
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.00, 08.10 Х/ф «Сержант 
мiлiцiї» s  
07.15, 17.10, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.40 
«Свiдок» 
12.50 Х/ф «Лорд Дракон» 
14.45 «Таємницi свiту» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
22.50 Х/ф «Сумка iнкасатора» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 10.15, 11.15, 20.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 23.25 Сiмейка У 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 00.55 Країна У 
11.45, 23.55 Казки У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
18.15 Т/с «Прибулець» 
19.15 Страна У 
21.15 Х/ф «Батько нареченої» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15 Крутий замiс 
09.45 Вiдтiнки України 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.55 Буковинськi загадки 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 12с. 
Майбутнє освiти 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45, 14.50 Пiщана казка 
13.55 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Бегемот та сонце» 
14.15 М/ф «Черевички» 
14.25 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?» 
14.35 М/ф «Про порося яке 
вмiло грати в шашки?» 
14.45 М/ф «Колосок» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогодня. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.00 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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 
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 «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.30, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 01.05 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 05.45 Спорт 
15.20, 02.40 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. 
Нiмеччина - Румунiя 
21.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. Iспанiя 
- Чехiя 
00.00 Нашi грошi 

1+1 
05.40 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
16.00 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк - 2» l  
22.05 Т/с «Шукаю жiнку з 
дитиною» s  
23.05, 00.05 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
05.30, 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 Х/ф «Сiм’янин» 
14.40, 15.40 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.45 Х/ф «Справа вбивцi №1» 

ICTV 
05.35, 01.30 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.00, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.45 Х/ф «Найманець» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 
22.30 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.25 Х/ф «Три бiллборди у 
Еббiнгу, Мiссурi» 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  
11.20 Х/ф «В облозi» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00 Хто зверху? l  
19.00 Де логiка? l  
20.00 Improv Live Show l  
21.00 Х/ф «Зоряний десант» 
23.30 Х/ф «Оселя зла 2: 
Апокалiпсис» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45 Реальна мiстика 

13.55, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» s  
17.10, 04.00 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Помилки 
молодостi» s  
23.10, 02.00 Т/с «Утiкачка» l  

СТБ 
08.50 «Битва екстрасенсiв» s  
13.10, 14.50 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, 22.50 Т/с «Ворожка» 
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s  
01.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  

НTН 
06.00, 10.50, 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 «Сумка iнкасатора» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35 «Свiдок. Агенти» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Будьте здоровi» 
23.00 Х/ф «У квадратi 45» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 23.25 Сiмейка У 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15 Страна У 
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Батько нареченої 2» 
23.55 Казки У 

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» 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна програма 
«Свiт майбутнього. Планета 
Земля 2050» 13с. Майбутнє 
будiвельних технологiй нашого 
свiту 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45, 13.50 Уроки тiтоньки 
Сови 
14.05, 14.50 Пiщана казка 
14.15 М/ф «Ниточка та кошеня» 
14.25 М/ф «Казка про 
жадiбнiсть» 
14.30 М/ф «Паперовий змiй» 
14.40 М/ф «Найменший» 
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 
19.55 StopFakeNews 
20.05 В Українi 
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 5с. 
Рузвельт 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
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 
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 «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.30, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 01.05 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 05.45 Спорт 
15.20, 02.40 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 Нашi грошi 
18.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. 
Швейцарiя - Португалiя 
21.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. 
Iсландiя - Францiя 

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, 03.35 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
16.00 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк - 2» l  
21.45 Т/с «Шукаю жiнку з 
дитиною» s  
22.45, 23.45 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
05.30, 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 Х/ф «Сабрiна» 
14.40, 15.40 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.45 Х/ф «Лiнкольн для 
адвоката» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.00, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.40, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
17.00 Х/ф «Брейвен» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 
22.35 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.30 Х/ф «Форма води» s  

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  
11.10 Х/ф «З Парижу з 
любов’ю» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00 Хто зверху? l  
19.00, 20.00 Варьяти l  
21.00 Х/ф «День, коли Земля 
зупинилась» 
23.00 Х/ф «Оселя зла 3: 
Вимирання» s  
00.50 Х/ф «Оселя зла 4: 
Потойбiчне життя» n  
02.40 Служба розшуку дiтей 
02.45 Зона ночi 
05.00 Абзац 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 03.50 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 

13.55, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» s  
17.10, 04.45 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Футбол. Вiдбiр до ЧС-
2022. Україна - Казахстан 

СТБ 
10.20, 00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.10, 14.50 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, 22.50 Т/с «Ворожка» 

НTН 
06.00, 10.30, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.15, 02.25 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
01.55 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «У квадратi 45» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.40 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Вартiсть життя» 
23.05 Х/ф «Алмази для Марiї» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 23.00 Сiмейка У 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15 Страна У 
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Супернянь» s  
23.30 Казки У 
00.30 Країна У 

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» 
12.10 Геолокацiя: 
ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 14с. 
Майбутнє звуку 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05, 14.50 Пiщана казка 
14.15 М/ф «Ниточка та кошеня» 
14.25 М/ф «Казка про 
жадiбнiсть» 
14.30 М/ф «Паперовий змiй» 
14.40 М/ф «Найменший» 
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 
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 6с. 
Хiрохiто 
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 
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 «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.00 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 01.00 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20, 02.35 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/с «Дика прогулянка» 
19.55, 00.30 Д/ц «Супер - 
чуття» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
00.25, 02.30 Погода 

1+1 
05.35, 03.00 «Життя вiдомих 
людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
16.00 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.20 «Чистоnews 2021» 
20.25 Т/с «Папiк - 2» l  
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.30, 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 Х/ф «Анжелiка, маркiза 
янголiв» s  
14.40, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.45 Х/ф «Ведмежатник» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.50 Х/ф «Президент Лiнкольн: 
Мисливець на вампiрiв» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 
22.35 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.30 Х/ф «Форрест еамп» 
02.00 Х/ф «Iнтереси держави» s  

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  
10.20 Х/ф «Зоряний десант» 
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Сiм сестер» s  
23.40 Х/ф «Оселя зла 5: 
Вiдплата» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 03.00 Реальна мiстика 
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13.55, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» s  
17.10 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.50 Т/с «Довга дорога 
до щастя» l  
23.10 Слiдами 

СТБ 
10.30, 01.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.10, 14.50 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, 22.50 Т/с «Ворожка» 
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s  

НTН 
06.00, 10.40, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.10, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Алмази для Марiї» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.30 «Вартiсть життя» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20, 04.00 «Правда життя» 
22.25 Х/ф «Командир щасливої 
«Щуки» l  
00.20 «Склад злочину» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 23.00 Сiмейка У 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15 Страна У 
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Супернянь 2» s  
23.30 Казки У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Країна пiсень 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 15с. 
Як поєднуються технологiї та 
навчання 
13.30 Лайфхак 
українською 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05, 14.50 Пiщана казка 
14.15 М/ф «Тредичiно» 
14.25 М/ф «Неслухняна мама» 
14.30 М/ф «Козлик та ослик» 
14.40 М/ф «Коп i Штик -завзятi 
кроти» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Street Схiд 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 8с. 
Монтгомерi 
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 
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 «Дикiй та живий» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 04.40 Енеїда 
06.30 М/ф 
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 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
19.55, 00.25 Д/ц «Супер - 
чуття» 
21.55, 00.25, 02.50, 05.55 
Спорт. Аспект 
22.00 Пряма трансляцiя 
з Ватикану Хресної Дороги 
за участю Святiшого Отця 
Франциска 

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 «Лiга смiху 2021» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 Х/ф «Скажене весiлля» 
22.10 «Лiпсiнк батл» 
23.55 Х/ф «Пiрамiда» n  

IНТЕР 
05.30, 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 Х/ф «Поки весiлля не 
розлучить нас» Прем’єра 
14.40, 15.35, 00.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Виходу немає» s  
02.20 «Чекай на мене. 
Україна» 
03.25 «Орел i решка. Дива 
свiту» 

ICTV 
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 «Пророк» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9» 
16+ Прем’єра 
01.10 Х/ф «Форма води» s  

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  
10.20 Вiд пацанки до 
панянки s  
12.50, 01.40 Варьяти l  
14.50 Де логiка? l  
15.50 Х/ф «Робот Чаппi» s  
18.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi 
Джедаї» l  
21.00 Х/ф «Хан Соло» l  
23.40 Х/ф «Оселя зла: Фiнальна 
битва» s  
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 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 
10.55 Т/с «Кровна помста» l  
14.45, 15.30 Т/с «Скажи менi 
правду» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «Ласкаво 
просимо на Канари» l  

СТБ 
07.50, 19.00, 22.50 
«Холостяк» l  
11.50 «Як вийти замiж» s  
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
23.45 «Про що мовчать 
жiнки» s  

НTН 
06.00, 11.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.15, 02.10 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
01.40 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Командир щасливої 
«Щуки» l  
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35, 03.50 «Правда життя» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Таємницi свiту» 
22.30 Х/ф «Заручники страху» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 01.15 Сiмейка У 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15 Страна У 
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Американський 
пирiг» s  
23.00 Х/ф «Американський пирiг: 
Знову разом» n  
01.45 Казки У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна програма 
«Свiт майбутнього. Планета 
Земля 2050» 16с. Новi медичнi 
гаджети 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Жив собi чорний кiт» 
14.15 М/ф «Маленкький великий 
пес» 
14.25 М/ф «Чудасiя» 
14.30 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.50 Пiщана казка 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Шукачi пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 9с. 
Паттон 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.00 «В гарной формi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
11.00, 17.30 т/с 
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» 
18.30 «Свiт кiно» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.45, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Тваринна зброя» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.35 #ВУКРАЇНI 
10.00 Домашнi улюбленцi - 
Дикi в душi 
11.05 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
12.00 Х/ф «Дворецький» s  
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих» 1 
с. s  
17.50 Полювання: Фiльм пiсля 
фiльму 
18.50, 21.25, 02.05 Х/ф 
«Катерина» 1,2,3,4 с. s  
00.10 Д/ф «Блаженнiший» l  

1+1 
05.00, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
12.40 Т/с «Папiк - 2» l  
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Лiпсiнк батл» 
22.00 «Жiночий квартал 2021» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 
01.20 «Лiга смiху» 

IНТЕР 
05.05 «Телемагазин» 
05.35 Д/п «Планета Земля 2» 
06.55 «Слово Предстоятеля» 
07.05 Х/ф «Операцiя 
«Тушонка» s  
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Покровськi ворота» 
13.40 Х/ф «Самогонники» 
14.00 Х/ф «Пес Барбос та 
незвичайний крос» 
14.15, 04.50 Х/ф «За двома 
зайцями» 
15.40 Т/с «Слiдчий Горчакова» l  
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.00 Т/с «Зозуля”1-4 сс. 
Заключна 
01.35 Х/ф «Бебi-бум» s  
03.05 Х/ф «Поки весiлля не 
розлучить нас» 

ICTV 
05.20 Скарб нацiї 
05.30 Еврика! 
05.35 Факти 
06.00 Т/с «Марк + Наталка» s  
07.50, 09.55, 11.35 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
09.15, 10.55 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну» 
12.10, 13.00 Т/с «Таємнi дверi» 
16+ Прем’єра 
12.45 Факти. День 
13.25 Т/с «Пес» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Битва титанiв» s  
21.00 Х/ф «Гнев титанiв» s  
22.50 Х/ф «Помпеї» s  
00.40 Т/с «Таємнi дверi» s  
02.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30, 02.00 Варьяти l  
08.00, 10.00 Kids» Time 
08.05 М/ф «Вольт» 
10.05 Орел i Решка. Дива свiту 
11.00 Орел i Решка. Невидане. 
Дива свiту 
12.10 У кого бiльше? l  
14.00 Х/ф «День, коли Земля 
зупинилась» 
16.10 Х/ф «Тихоокеанський 
рубiж» s  
18.50 Х/ф «Облiвiон» s  
21.10 Х/ф «Межа 
майбутнього» s  
23.30 Х/ф «Сiм сестер» s  
02.30 Зона ночi 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.00 Реальна мiстика 
08.40 Х/ф «Блискуча кар’єра» l  
10.40 Т/с «Помилки молодостi» s  
14.50, 15.20 Т/с «Виховання 
почуттiв» l  

20.00 Головна тема 
21.00 Шоу «Маска» 
23.00, 02.15 Т/с «Перехрестя» 
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.20, 10.50 Т/с «Ворожка» 
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00, 00.10 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.10 «Звана вечеря» l  

НTН 
05.55 Х/ф «Останнiй гейм» 
07.20 Х/ф «Вiчний поклик» 
13.00 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.10 Х/ф «Сини Великої 
Ведмедицi» 
16.00 Х/ф «Проект А» s  
18.05 «Крутi 90-тi» 
19.00, 02.55 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Ти - менi, я - тобi» 
21.10 Х/ф «На гребенi хвилi» s  
23.40 Х/ф «Остаточний 
рахунок» s  
01.55 «Хвороби-вбивцi» 
03.25 «Випадковий свiдок» 
03.35 «Речовий доказ» 
04.05 «Правда життя» 
04.35 «Легенди бандитського 
Києва» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.20 Х/ф «Паперовi мiста» s  
12.30 Х/ф «Як все заплутано» s  
14.45 Х/ф «Батько нареченої» 
16.55 Х/ф «Батько нареченої 2» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Страна У 
23.00 Iгри Приколiв 
00.00 Сiмейка У 
01.00 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Шукачi пригод 
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 «Поки ти ходив на 
побачення» 
13.05, 16.40 Плiч-о-плiч 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.40 М/ф «Кривенька качечка» 
14.45 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
15.05 Додолики 
15.15 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Антропологiя 
17.00 Х/ф «Iсус. Бог i Людина», 
1 с. 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiзуальний код 
19.50 Буковинськi загадки 
20.00 Спiвкатедраальний 
собор-Санктуарiй Бога Отця 
Милосердного Харкiвсько-
Запорiзька дiєцезiя Римсько-
католицької Церкви 
22.05 Д/ф «Тi, що вiрнi» 

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, 21.00, 00.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.00 Великодня Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Меса пiд проводом 
Святiшого Отця Франциска у 
Ватиканi 
13.00 Великоднє послання та 
Апостольське Благословення 
для Риму i цiлого свiту «Urbi 
et Orbi» Святiшого Отця 
Франциска 
13.30 Неймовiрний свiт 
цуценят. 1 сезон 
14.25 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.05, 02.05 Х/ф «Катерина» 
1,2,3,4 с. s  
20.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
22.00 Х/ф «Дворецький» s  
00.55, 02.05, 03.55, 05.30 
Погода 
00.55 #ВУКРАЇНI 

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, 02.30 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 
2021» 
21.00 «Голос країни 11» 
00.00 «Свiтське життя. 2021» 
01.00 Х/ф «Телефонна будка» s  

IНТЕР 
06.00 Х/ф «Синьйор Робiнзон» 
08.00 «Удачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.50 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
17.10 Т/с «Проект «Синя книга» l  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Бережи мене доще» 
00.00 Х/ф «Люблю. 9 березня» 
01.25 «Речдок» 

ICTV 
05.05 Скарб нацiї 
05.15 Еврика! 
05.20 Факти 
05.45 Не дай себе обдурити! 
06.35 Бiльше нiж правда 
07.30 Анти-зомбi 
08.25 Секретний фронт 
09.20 Громадянська оборона 
10.10, 13.00, 00.50 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
12.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Помпеї» s  
15.05 Х/ф «Битва титанiв» s  
16.55 Х/ф «Гнев титанiв» s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Останнiй мисливець 
на вiдьом» s  
23.10 Х/ф «Мисливцi на вiдьом» s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30, 02.20 Варьяти l  
06.20, 08.20 Kids» Time 
06.25 М/ф «Вольт» 
08.25 М/ф «Луїс i прибульцi» 
10.00 Х/ф «Прибулець Пол» s  
12.00 Х/ф «Могутнi 
рейнджери» l  
14.20 Х/ф «Облiвiон» s  
16.50 Х/ф «Межа 
майбутнього» s  
19.00 Х/ф «Велика стiна» l  
21.00 Х/ф «Годзила» s  
23.40 Improv Live Show l  
00.30 Х/ф «Морган» s  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
09.10 Т/с «Мiж любов’ю i 
ненавистю» s  
17.00, 21.00 Т/с «Уроки життя i 
водiння» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Кров янгола» l  

01.45 Телемагазин 
03.10 Гучна справа 
04.00 Т/с «Виклик» l  

СТБ 
04.30 Х/ф «Покровськi ворота» 
07.05 Х/ф «Знахар» 
09.55 «МастерШеф 
Професiонали» l  
13.05 «Хата на тата» l  
15.05 «СуперМама» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.20 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
05.30 Х/ф «Зухвалiсть» 
07.25 «Слово Предстоятеля» 
07.35 «Будьте здоровi» 
08.15 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.30 Х/ф «Сини Великої 
Ведмедицi» 
11.20 Х/ф «На гребенi хвилi» s  
13.50 Х/ф «Ти - менi, я - тобi» 
15.25 Х/ф «Чорна стрiла» 
17.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
19.00 Х/ф «У зонi особливої 
уваги» 
20.55 Х/ф «Хiд у вiдповiдь» 
22.30 Х/ф «На межi 
божевiлля» s  
00.25 Х/ф «Остаточний 
рахунок» s  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.20 М/ф «Якось у лiсi» 
10.30 М/ф «Жовтодзьоб» 
12.15 Х/ф «Щоденник слабака: 
Довга дорога» 
14.00 Х/ф «Американський 
пирiг» s  
15.40 Х/ф «Супернянь» s  
17.15 Х/ф «Супернянь 2» s  
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 22.00, 23.30 
Страна У 
00.00 Х/ф «Американський пирiг: 
Знову разом» n  
02.00 Панянка-селянка 
03.40 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Великодня меса з 
католицького Санктуарiю 
Св.Антонiя у Львовi 
09.15 Артефакти 
10.00 Лiтературнор-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30, 19.00 Культ особистостi 
10.45 Пишемо iсторiю 
11.00 Великодня Свята 
Меса iз Санктуарiю Бога Отця 
Милосердного 
12.00 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Хома» 
13.35 Вiзуальний код 
14.05 Лайфхак 
українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.40 М/ф «Котигорошко» 
14.45 М/ф «Як козаки наречених 
виручали» 
15.05 Додолики 
15.15 М/ф «Коп i Штик -завзятi 
кроти» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 В УКРАЇНI 
16.30 Разом 
16.55 Х/ф «Iсус. Бог i Людина», 
2 с. 
18.30 Крутий замiс 
19.15 Обличчя 
19.50 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
21.30 Х/ф «Пiлiгрим», 2 с. 

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» 

   1 квітня   2 квітняП'ЯТНИЦЯ   3 квітняСУБОТА   4 квітняНЕДІЛЯ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Тепер суспільство поділилось на дві частини: свідків розмальова-
них дверей і тих, хто бачить за тим розмальованим фасадом від-
сутність судової реформи, корупцію і показове відмазування Вовка 
та Татарова, які чомусь для офісу президента понад законом...

489580

489859

РЕКЛАМА

488819

473369

488252

489308

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ç ïî÷àòêó ðîêó þðèäè÷í³ ñïîæèâà÷³ ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» çàáîðãóâàëè çà ñïîæè-
òå ïàëèâî 8,9 ìëí ãðí. Áîðã áþäæåòíèõ 
îðãàí³çàö³é ñêëàäàº 66% â³ä ö³º¿ ñóìè, 
àáî 5,9 ìëí ãðí. 

Çàòðèìóþòü ðîçðàõóíêè çà ãàç ³ êî-
ìåðö³éí³ êë³ºíòè òà ðåë³ã³éí³ óñòàíîâè. 
Ñòàíîì íà 22 áåðåçíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó 
äàíà êàòåãîð³ÿ ñïîæèâà÷³â íàêîïè÷èëà 
áîðãè íà ñóìó 2,8 ìëí ãðí òà 137 òèñ. 
ãðí â³äïîâ³äíî.

«ßê ïðàâèëî, áîðãè ïðèâàòíèõ ñòðóê-
òóð íåäîâãîòðèâàë³: ìàêñèìóì ì³ñÿöü — ³ 
á³çíåñ ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ñïîæèòèé ãàç, 
÷îãî íå ñêàæåø ïðî áþäæåòí³ óñòàíî-
âè. Îñíîâíà ïðè÷èíà çàòðèìêè ¿õí³õ 
îïëàò — çàòÿãíóòà ïðîöåäóðà òåíäåðíèõ 
çàêóï³âåëü òà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â. Öüî-
ãîð³÷ äåùî ãàëüìóº öåé ïðîöåñ ³ ñèòóà-
ö³ÿ ç ïåðåäà÷åþ á³ëüøîñò³ êîìóíàëüíèõ 
óñòàíîâ íà áàëàíñ ÎÒÃ ó ðàìêàõ äåöåí-
òðàë³çàö³¿», — ïîÿñíþº äèðåêòîð ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïîñòà÷àëüíèêè ãàçó 

ñïîä³âàþòüñÿ íà ïîêðàùåííÿ ñòàíó ðîç-
ðàõóíê³â ³ç çàê³í÷åííÿì îïàëþâàëüíîãî 
ïåð³îäó òà ñåçîííèì çìåíøåííÿì ñïî-
æèâàííÿ áëàêèòíîãî ïàëèâà.

Âàñèëü Ñîï³ëüíèê íàãîëîøóº, ùî 
íàêîïè÷åííÿ áîðã³â íåìèíó÷å âåäå 
óñòàíîâè äî ñóäîâî¿ òÿãàíèíè. Òàêîæ 
íåñâîº÷àñíà îïëàòà çà ñïîæèòèé åíåð-
ãîðåñóðñ íàíîñèòü çíà÷í³ ìàòåð³àëüí³ 
çáèòêè ïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿.

«×åðåç çàòðèìêó ïëàòåæ³â «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» íå ìîæå â÷àñíî òà â ïîâíîìó îáñÿç³ 
ðîçðàõóâàòèñü çà ïðèäáàíèé ïðèðîäíèé 

ãàç äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà 
îðãàí³çàö³é ç âëàñíèêîì ðåñóðñó ãàçó. Öå 
òàêîæ ïðèçâîäèòü äî ñòÿãíåííÿ øòðàô-
íèõ ñàíêö³é â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äî-
ãîâîð³â òà ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ñòàá³ëüíå 
ãàçîïîñòà÷àííÿ â ðåã³îí³», — äîäàº äè-
ðåêòîð êîìïàí³¿.

Íàãàäàºìî, ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
ïîñòà÷àº áëàêèòíå ïàëèâî áëèçüêî 2 òèñ. 
ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, 485 áþäæåò-
íèì òà 80 ðåë³ã³éíèì îðãàí³çàö³ÿì.

Êîìïàí³ÿ âäÿ÷íà âñ³ì êë³ºíòàì, ÿê³ ñïëà-
÷óþòü çà ñïîæèòèé ãàç â÷àñíî.

Непобутові споживачі заборгували 
ТОВ «Вінницягаз Збут» майже 9 мільйонів гривень
БЛОГ

489867

488979
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ОВЕН 
Вам знадобляться доброта 
і терпіння. Причому непо-
гано б їх не тільки шукати 
в коханій людині, але і ви-
являти самому. Постарайтеся 
зрозуміти мотиви вчинків 
вашого обранця. 

ТЕЛЕЦЬ 
Можливий початок нового 
роману, який підніме вам 
настрій. Однак не варто зану-
рюватися з головою в почуття, 
що нахлинули на вас, не все 
так безхмарно, як здається.

БЛИЗНЮКИ 
Ви будете відчувати любов і 
умиротворення. Всі сумніви 
залишилися в минулому, 
хмари розвіялися, ситуація 
склалася так, щоб ви були 
разом, були сім'єю. 

РАК 
Ви можете відчути себе 
невдахою. Однак дуже скоро 
ситуація виправиться, у ваше 
життя повернеться кохання і 
романтика.

ЛЕВ 
Вам дуже хочеться справляти 
враження на оточуючих. І 
ваша чарівність мало кого за-
лишить байдужим. Але будь-
те готові до сцен ревнощів з 
боку другої половинки.

ДІВА 
Злегка змініть свій імідж, 
частіше посміхайтеся, і успіх 
вам забезпечений. Ситуа-
ція на особистому фронті 
змінюється для вас в кращу 
сторону. У п'ятницю може 
відбутися зустріч, яка подарує 
вам нове сильне почуття.

ТЕРЕЗИ 
Любовні побачення в середу 
і в п'ятницю виправдають 
ваші найсміливіші очікуван-
ня. Тільки не квапте події, 
і не намагайтеся досягти 
всього і відразу. 

СКОРПІОН 
Постарайтеся бути щирими 
з коханою людиною. Будьте 
поруч, допомагайте, оточуйте 
турботою. Іноді досить про-
сто обійняти, щоб проблеми і 
сумніви пішли. 

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень наповнений різно-
манітними подіями, не ви-
ключені і сварки. Перестаньте 
вередувати через те, що, як 
вам здається, кохана людина 
приділяє вам мало уваги. 

КОЗЕРІГ 
Настає дуже багатообіцяюча 
пора в особистому житті. 
Правда, ви будете схильні 
ідеалізувати того, хто поруч 
з вами, тим більше, що ця 
людина докладе всіх зусиль, 
щоб вам було з нею добре.

ВОДОЛІЙ 
Ваші стосунки можуть під-
датися випробуванням 
на глибину і гармонійність. 
Встоять — значить, тривати їм 
ще дуже довго. Розпадуться — 
що ж, нема про що і жаліти. 

РИБИ 
Допоможіть і підтримайте ко-
хану людину, вона втомилася 
від критики. Вам необхідно 
переглянути ваші погляди, 
якщо ви не хочете втратити її 
і залишитися на самоті. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 24-30 БЕРЕЗНЯ

НАТАЛЯ ТЕРНОВА, ПСИХОЛОГ:

— Жінка, погоджуючись 
на близькість, розраховує 
на почуття. Чоловік, погоджу-
ючись на почуття, розраховує 
на близькість.
Для жінки, особливо моло-
дої, дуже важливо, як від-

реагує суспільство на її вчинок. І в більшості 
вона керується тими моральними нормами, 
які прийняті в колі, в якому вона знаходиться. 
Тому, важливо прийняти те рішення, яке буде 
для вас правильним. Прислухайтесь до себе, 
подумайте, як ви ставитесь до людини, з якою 

у вас побачення, слухайте своє серце, яке 
не обдурить вас, і скажіть те, що відчуваєте. 
Якщо це секс для того, щоб утримати або за-
воювати партнера, то, швидше за все, після 
першого разу все й закінчиться. Якщо після 
сексу на першому побаченні партнер почав 
вас засуджувати, ви зробили собі подарунок — 
позбавили себе від цієї людини.
Для чоловіків секс на першому побачен-
ні завжди приємний бонус. Буває, що для 
деяких представників сильної половини 
отриманий кайф є приводом для подаль-
ших зустрічей і побудови стосунків. Ну, якщо 
чоловік сучасний і безстереотипний. Якщо ж 

він консерватор, то навіть після божествен-
ного задоволення скаже: «Я не думав, що 
вона така».
Прислухайтеся до власних бажань, і не лише 
сексуальних. Якщо ж так сталося, що секс від-
бувся, а продовження побачень ні — теж добре, 
бо ви матимете досвід.
Загалом же, бажання і секс відіграють най-
важливішу роль у побудові стосунків, але 
в сформованої пари. Це свого роду магнетизм, 
який може утримувати партнерів досить довго 
разом, щоб між ними сформувався міцний 
зв'язок, на якому і будуть побудовані довго-
строкові стосунки.

Коментар експерта 

ЖІНОЧИЙ ПОГЛЯД 
Є маса способів, як відмовити чоловіку і не образити його, якщо ти не хочеш швидко-
го зближення. Будь-який адекватний і нормальний чоловік зрозуміє тебе і не буде 
наполягати. Якщо з його боку є симпатія до тебе, то він нікуди не дінеться, почувши 
твоє перше «ні». Але якщо він налаштований тільки на секс, а ти ні — прощайся з ним, 
хай шукає більш легку здобич.
З іншого боку, ти хочеш чоловіка, він хоче тебе — навіщо відмовляти собі в задово-
ленні? Жінкам секс необхідний не менше, ніж чоловікам.
Причин погодитися на секс у перший же вечір у тебе може бути багато, чи то відсут-
ність сексу протягом тривалого часу, чи сильний потяг до конкретної людини. Просто 
ти повинна бути впевнена в своєму рішенні. Не забивай собі голову думками «що 
можуть подумати про мене інші», або «що він подумає про мене». Це твоє життя, ти 
сама пишеш свою історію. Лише не варто чекати, що він тобі передзвонить, хоча…

ТЕТЯНА, 30 РОКІВ 
Вважаю секс на першому побаченні за-
йвим. Для більшості дівчат психологічно 
важливо довіряти людині, з якою вони 
мають секс, а за дві години побачення 
важко розібратись — воно, чи не воно. 
Секс приносить найбільшу втіху, коли він 
між справді закоханими людьми, тоді він 
дарує відчуття щастя і задоволення життям. 
А якщо розглядати секс як засіб підтриму-
вати здоровим свій організм, то існують 
інші відомі і дієві методи. До того ж, у тако-
му разі, це не треба називати побаченням.

ЮЛІЯ, 25 РОКІВ 
З власного досвіду, перше побачен-
ня — це той момент, коли дівчина 
придивляється до потенційного кава-
лера. На другому, зазвичай, культурна 
програма і образ «гарної дівчинки». 
А третє побачення уже цілком може 
закінчитися сексом. Але, коли ти 
зустрічаєш не майбутнього коханого, 
милого і турботливого, а просто гарячого 
мачо — то чому не провести яскраво ніч. 
Все одно перспективи будувати з ним 
стосунки ніякої.

ЧОЛОВІЧЕ БАЧЕННЯ 
Чоловіки, як і більшість жінок, у питаннях сексу на першому побаченні діляться 
на дві категорії: ті, хто заздалегідь налаштований тільки на «фізичне тертя», і ті, які 
не виключають, що швидкість дій цілком може стати початком тривалих і щасливих 
стосунків.
Представники першої категорії одразу дають зрозуміти, що їм потрібно, не витрачаю-
чи час на довгі розмови. Зустрічаючись з такими чоловіками, не чекайте від них історії 
з щасливим продовженням. Для таких чоловіків секс на першому побаченні і секс 
на одну ніч — запорука успіху.
Представники другої категорії спокійно ставляться до сексу в перший вечір побачен-
ня: буде близькість — це добре, не буде — теж добре, значить, ще не час. Звичайно, 
навряд чи вони відмовляються від сексу, якщо буде така можливість, але, можливо, 
не потрібно поспішати з цим? Багато чоловіків, в яких відбувається швидкий секс 
на першому побачені, різко втрачають інтерес до неї.

АНДРІЙ, 23 РОКИ 
На дворі 2021 рік. Нам не треба йти 
і запитувати когось, щоб отримати 
дозвіл на секс після першого 
побачення. Абсолютно нормальна 
практика. Ви в будь-якому разі будете 
займатися сексом і не важливо, коли 
саме це станеться. Тому я не вважатиму 
дівчину легкодоступною, якщо вона 
погодиться переспати на першому 
побаченні. Чому секс не може бути 
початком стосунків?

АНАТОЛІЙ, 31 РІК 
Однозначно я буду думати, що вона 
легкодоступна. Та і навряд такі стосунки 
довго проіснують. Як би там не було, але 
у чоловіків є така установка в голові: чим 
довший період залицянь, тим більше 
тобі хочеться з дівчиною стосунків, 
а не просто сексу. У чоловіка це закладе-
но генетично. Є великий шанс, що після 
сексу на першому побаченні ти скажеш 
їй «ну все, бувай», і більше ніколи не по-
бачиш. Або кілька разів побачиш.

ЦЕ НОРМАЛЬНО? СЕКС 
НА ПЕРШОМУ ПОБАЧЕННІ
Відкрите питання  Побутує стереотип 
про те, що сексом на першому побаченні 
займаються тільки легковажні. А як 
буває, коли все пішло не за планом, і 
ви опинились у ліжку (а може, й інших 
місцях) з кимось на першому побаченні?

Öå ïðàâèëî íå ïîøèðþºòüñÿ 
õî÷à á íà òèõ ëþäåé, ÿê³ ïðè-
éíÿëè ð³øåííÿ çíàéòè ñîá³ 
ïàðòíåðà íà îäíó í³÷ ³ çðîáè-
òè ñâîº ïîáà÷åííÿ ïåðøèì ³ 
îñòàíí³ì.

ßêùî òè ïðèéøëà (ïðèéøîâ) 
íà öå ïîáà÷åííÿ ïðîñòî çàðàäè 
òîãî, ùîá ïåðåñïàòè ç êèìîñü 
ñèìïàòè÷íèì, àëå íå ïëàíó-
ºø çàâîäèòè ç íèì ñòîñóíêè, 
âñòóïàòè â øëþá àáî íàðîäæó-
âàòè ä³òåé, — ïðîñòî çàéìàéñÿ 
òèì, ÷èì çáèðàâñÿ çàéíÿòèñÿ. 
ßêùî æ òè íå õî÷åø ñåêñó 

íà ïåðøîìó ïîáà÷åíí³ — íå çà-
éìàéñÿ.

×è ïðàâèëüíî îäðàçó ï³ääà-
âàòèñÿ åìîö³ÿì òà ô³çè÷íîìó 
ïîòÿãó äî ëþäèíè, ÿêó òè çî-
âñ³ì íå çíàºø? Ó æ³íîê ñóìí³âè 
âèíèêàþòü, êîëè íå õî÷åòüñÿ 
çäàòèñÿ çàíàäòî äîñòóïíîþ, 
àáî êîëè çîâñ³ì íå íàëàøòîâàíà 
íà ñåêñ ³ ïîáîþºøñÿ ñêàçàòè 
«í³», áî çàíàäòî ðîìàíòè÷íèì 
áóâ âå÷³ð. À ÷îëîâ³êè… Ð³äêî 
êîëè ïðåäñòàâíèêè ÷îëîâ³÷î¿ 
ñòàò³ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä òàêîãî 
çàäîâîëåííÿ.

Ìàáóòü, áàãàòî õòî ÷óâ ³ç ñåð³-
àë³â òà ê³íî, à ìîæå, é ó ðåàëü-
íîìó æèòò³ ïðî «ïðàâèëî òðüîõ 
ïîáà÷åíü». Çã³äíî ç íèì ñàìå öå 

ïîáà÷åííÿ ïîâèííå çàê³í÷èòèñü 
ñåêñîì. Àëå íåâ³äîìî, õòî éîãî 
ïðèäóìàâ, íà îñíîâ³ ÷îãî òà ÷è 
ïðàöþº âîíî âçàãàë³.



ОВЕН 
Стежте за конкурентами, 
не базікайте зайвого, так як 
вашою інформацією можуть 
скористатися проти вас же. 
Близькі люди підтримають 
ваші ідеї. 

ТЕЛЕЦЬ 
Буря недавніх проблем піде 
на спад, і вас може охопити 
трудовий ентузіазм. Не упус-
кайте можливості повчитися 
у колег і в свою чергу поді-
литися досвідом з ними. 

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень виявиться для 
вас вдалим і радісним. 
Збуваються ваші давні мрії, 
реалізуються важливі плани. 
Це час просування вперед 
у кар'єрі і в особистому житті. 

РАК 
Цей тиждень може ви-
явитися досить напруженим 
в емоційному плані, але вас 
будуть підтримувати друзі і 
близькі люди. Уже в серед-
ині тижня ви побачите, що 
все змінюється на краще. 

ЛЕВ 
Вам слід уникати людей 
з негативним ставленням 
до життя і до роботи. Може 
появитися нова вигідна 
угода або додатковий ко-
роткочасний заробіток. 

ДІВА 
Життя буде вирувати, хоча 
багато своїх планів доведеть-
ся переглянути. Зібравшись 
з силами, ви реалізуєте важ-
ливі проекти, що приверне 
до вас увагу начальства. 

ТЕРЕЗИ 
Тиждень буде сприятливий 
у сфері професійної ді-
яльності і творчих пошуків. 
Вам трапиться можливість 
налагодити важливі зв'язки 
і контакти. 

СКОРПІОН 
Удача нині на вашому 
боці — буде успішна будь-
яка діяльність, пов'язана з 
викладанням, навчанням, 
юриспруденцією, бізнесом. 
З'явиться можливість підняти 
свій професійний авторитет. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вам раптом захочеться 
знайти нових ділових 
партнерів, яскраво проявити 
себе на роботі, і отримати 
по-справжньому глобальні 
результати. 

КОЗЕРІГ 
Цього тижня зросте ваш 
творчий потенціал, і, що 
буде вельми до речі, ви 
можете отримати багатообі-
цяючу ділову пропозицію. 
Шансу втрачати не слід, але 
будьте уважні, перевіряйте 
надійність партнерів. 

ВОДОЛІЙ 
Будьте обережні щодо колег 
і друзів, так як вони можуть 
вас підвести. Щоб тиждень 
виявився благополучним, 
не варто посвячувати в свої 
плани оточуючих. 

РИБИ 
Постарайтеся не впадати 
в депресію, женіть від себе 
геть тужливі думки. Зараз 
не час будувати грандіозні 
плани. Успіх супроводжу-
ватиме в малих справах. 
Непогано б зайнятися своєю 
самоосвітою і самовдоско-
наленням. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ОЛЕГ КРАВЧУК, КУХАР

У магазині:
— Мені б коробочку 
хороших цукерок, але так, 
щоб не дуже дорого.
— Вам для дівчини?
— Мені для лікаря.
— Віддячити чи помститись?

***
— Дідусю, а ти з бабусею, як познайомився?
— Через інтернет, внучок, через інтернет…
— Як, його ж тоді ще не було?
— Стоп… А ти конкретно, про яку бабусю 
питаєш?

***
— Ой, яка маленька! Ваша? Можна 
погладити? А на руках потримати?
— Приберіть руки від моєї зарплати!

***
Не знаю, як люди приходять зранку 
на роботу і починають працювати, мені 
потрібен якийсь час, щоб розгойдатися, 
приблизно до середи.

***
Священник вибирає пістолет в збройному 
магазині. Продавець каже йому:
— Отче, але написано в Біблії — не убий.
Той відповідає:
— Та я по колінах!

***
— Я вчора заснути не могла. У момент 
засипання мозок видає в очі яскравий 
білий спалах і я прокидаюся.
— Це таргани в голові фотоапарат купили!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

24 RIA, 
Ñåðåäà, 24 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

Аліна, 18 років
Студентка Вінницького торговельно-економічного 
інституту. З дитинства зай маюсь танцями. Це моє 
захоплення для душі. Також люблю читати книги. 
Навчаюсь на маркетолога і мені дуже подобається, 
адже робота маркетолога багатогранна та цікава.  

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.

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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