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ХТО ЗАХИСТИТЬ ВІД СОБАК НА ВУЛИЦІ?

20MINUT.UA

ПРОЇЗД ЗА ГОТІВКУ
АЛЕ ДОРОЖЧЕ І З ПРОБЛЕМАМИ
У місті відновили продаж
паперових квитків. Однак тепер їх
купуватимуть не у кондукторів, а в
терміналах EasyPay
 Їх можна знайти, зокрема, біля
кіосків «Преса», що на багатьох
зупинках громадського транспорту
 Ми протестували новий
спосіб оплати проїзду.
І залишилися незадоволеними
ним. Пояснюємо, чому


Зріст дівчини
на фото 160
сантиметрів.
Побачити щось
на екрані дуже
важко

с. 3
РЕКЛАМА
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490355
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ЩО ЗМІНИТЬСЯ У КВІТНІ
ДЛЯ ВІННИЧАН

ДУМКА
Андрій
РИБАЧОК
МАНДРІВНИК

Знищуємо
все навколо
Ìóøó ç³çíàòèñÿ — âñå ÷àñò³øå ìåíå íàâ³äóþòü äóìêè
ïðî ïåðå¿çä…
Õî÷åòüñÿ çâàëèòè òóäè, äå
ïðèðîäà ñâÿùåííà, åêîëîã³ÿ
ãîëîâíà ö³íí³ñòü, à Ñóñï³ëüñòâî ä³éñíî ³ñíóº.
Çäàâàëîñÿ á, ïåâíîþ ì³ðîþ
ÿ é òóò âäîìà íåïîãàíî ñåáå
ïî÷óâàþ. Àëå ìåíå âêðàé
ïðèãí³÷óþòü äåÿê³ ðå÷³, ÿê³
íàïåâíî íå çäîëàòè í³êîëè.
², ïîâ³ðòå, öå íå ïðî åêîíîì³êó ³ íàâ³òü íå ïðî ïîë³òèêó, íå ïðî êëÿòó â³éíó
³ç âîðîãàìè çîâí³øí³ìè ³
âíóòð³øí³ìè!
Ùîäåííî ìåíå âðàæàþòü ³
ðàíÿòü ïðÿìî â ñåðöå íîâèíè
ïðî íîâ³ ìàñøòàáí³ ³ íå äóæå
ïîæåæ³, äå âèãîð³ëî ñê³ëüêèñü òàì ãåêòàð³â ëóê³â, áîë³ò
÷è ñòåïó ³ çàãèíóëè òâàðèíè
÷è ïòàõè.
Æàõàº ³íôîðìàö³ÿ çâ³äóñ³ëü ïðî âèðóáêè ë³ñ³â, í³êèì
íåêîíòðîëüîâàíå ïîëþâàííÿ,
ÿêå çíèùóº óñå, ùî ðóõàºòüñÿ, ³ òàêèé ñàìèé âàðâàðñüêèé âèëîâ ðèáè.
ßê íàâêîëî íàø³ «äîáëåñí³
àãðàð³¿» ðîçîðþþòü óñå, ùî
ìîæíà é íå ìîæíà, çíèùóþ÷è ñàìîñ³âí³ ë³ñè, ïàñîâèùà, ð³÷êè òà ñòðóìêè. Òà é
âçàãàë³, ïðîñòî ïîäèâ³òüñÿ
íàâêîëî, ÿê ìè ïîòîïàºìî
ó ñì³òò³.
Íàéá³ëüø ïðèêðî, ùî âñ³
ö³ «ä³éîâ³ îñîáè», ÿê³ çíèùóþòü óñå æèâå íàâêîëî ñåáå,
æèâóòü ñåðåä íàñ. À á³ëüøîñò³ ³ç «íåïðè÷åòíî¿» ÷àñòèíè
íàñåëåííÿ ïðîñòî áàéäóæå
íà âñå öå. Âîíè íà÷å íå áà÷àòü, àáî æ íå óñâ³äîìëþþòü
âñüîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ.
Ìîæíà, çâ³ñíî, ç öèì
áîðîòèñÿ, ïðîáóâàòè ùîñüçì³íþâàòè, ùî ÿ óâåñü ÷àñ ³
íàìàãàþñÿ ðîáèòè, àëå áîþñÿ, ùî íà öå íå âèñòà÷èòü ³
ö³ëîãî æèòòÿ.

Новації  У квітні зросла вікова
планка для виходу на пенсію в жінок
та відбулася індексація виплат для
працюючих пенсіонерів. Ще розширили
перелік безкоштовних спеціалізованих
медпослуг, стартував весняний призов
в армію і анонсували нові державні
послуги в смартфоні. А от тарифи, якщо
порівнювати з березнем, поки не зросли
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ òàðèô³â
íà ãàç çàâåðøèëîñÿ 31 áåðåçíÿ. Êîìïàí³¿, ÿê³
ïðàöþþòü íà ðèíêó ãàçó, á³ëüøå íå çîáîâ’ÿçàí³ ïðîäàâàòè
áëàêèòíå ïàëèâî íàñåëåííþ
ïî 6,99 ãðèâí³ çà êóáîìåòð.
Ïðîòå íàéá³ëüøèé ãàçîïîñòà÷àëüíèê äëÿ â³ííè÷àí — «Â³ííèöÿãàç çáóò» âèð³øèâ íå çì³íþâàòè
ðîçö³íêè ³ ó êâ³òí³ ïðîäàâàòèìå
ãàç ïî 6,99. Ç ìèíóëîãî ë³òà â³ííè÷àíè ìîæóòü ñàì³ îáèðàòè ãàçîïîñòà÷àëüíèêà. Ó êâ³òí³
íàéäåøåâøèé ãàç ìîæíà êóïèòè
â êîìïàí³¿ «Ìåãàâàòò Åíåðãî Ñåðâ³ñíà êîìïàí³ÿ» — 6,7 ãðí çà êóá,
íàéá³ëüøó ö³íó ïðîïîíóº òîâà-

Пробне ЗНО і призов в армію
Перше пробне зовнішнє оцінювання з усіх навчальних предметів відбудеться 10 квітня.
Воно пройде в очному форматі.
В особистих кабінетах учасників
на сайтах регіональних центрів
оцінювання якості освіти розміщено запрошення-перепустки,
у яких вказані адреси пунктів
пробного тестування. Учасники зможуть потрапити до таких

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

ðèñòâî «Àçîâãàç» — 8,85 ãðèâí³
çà êóáîìåòð (cutt.ly/icWek7S)
Åëåêòðîåíåðã³ÿ äëÿ ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â êîøòóº 1,68 ãðí
çà êÂò íà ì³ñÿöü. Òàêà ö³íà,
çà óðÿäîâèì ð³øåííÿì, ä³ÿòèìå
ùå îäèí ì³ñÿöü — äî òðàâíÿ.
Ðåøòà òàðèô³â äëÿ â³ííè÷àí
íå çì³íèëèñÿ.
Ç 4 äî 25 êâ³òíÿ òðèâàòèìóòü
âèïëàòè ïåíñ³é. Ó îáëàñíîìó
ïåíñ³éíîìó óïðàâë³íí³ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ
íà ïåíñ³éí³ âèïëàòè â³ííè÷àíàì áóäå ñïðÿìîâàíî 1 ì³ëüÿðä
453 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.
Âîäíî÷àñ ó êâ³òí³ ïåíñ³îíåðè,
ÿê³ ï³ñëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè, îòðèìàëè
³íäåêñàö³þ. Ðîçì³ð äîïëàòè çàëåæèòü â³ä çàðïëàòè, òðèâàëîñò³
ñòðàõîâîãî ñòàæó ³ âèçíà÷àºòüñÿ
äëÿ êîæíîãî ïåíñ³îíåðà îêðåìî.

пунктів тестування за наявності
паспорта (чи іншого документа,
що посвідчує особу) та запрошення-перепустки.
Водночас з 1 квітня в Україні розпочався черговий призов на військову службу, який триватиме
три місяці (до кінця червня). Призовників строкової служби не залучають до виконання бойових
завдань в зоні проведення ООС.

ГОЛОВНІ ЗМІНИ В ЦЬОМУ МІСЯЦІ

6,99 грн/м3

1,68 грн/кВт

10 квітня

ціна на газ від «Вінницягаз
збут»

тариф на електроенергію
для населення

відбудеться пробне ЗНО

60 років

1,453 млрд грн

36 пакетів

у жінок та чоловіків тепер
однаковий вік для виходу
на пенсію

спрямують у квітні
на виплату пенсій
вінничанам

кількість видів медичної
допомоги, за яку заплатить держава

Îäíàê ïåíñ³þ íå ïåðåðàõóþòü
òèì ëþäÿì, ÿê³ âèéøëè íà ïåíñ³þ ï³ñëÿ 1 êâ³òíÿ 2019 ðîêó.
Äëÿ íèõ ³íäåêñàö³ÿ â³äáóäåòüñÿ
ó êâ³òí³ 2022 ðîêó.
Ðàçîì ç öèì, ç 1 êâ³òíÿ çá³ëüøèëè ïåíñ³éíèé â³ê äëÿ æ³íîê.
Òàêèì ÷èíîì, æ³íêè òà ÷îëîâ³êè
ìîæóòü âèéòè íà ïåíñ³þ îäíàêîâî — ó 60 ðîê³â. Ïðè öüîìó
äëÿ îòðèìàííÿ ïåíñ³¿ çà â³êîì
ñòðàõîâèé ñòàæ ëþäèíè ìàº áóòè
íå ìåíøå 28 ðîê³â. ßêùî æ â³í
ìåíøèé, òî ïåíñ³¿ çà â³êîì äîâåäåòüñÿ ÷åêàòè äî 63 ðîê³â.
Ùîäî çì³í ó ìåäèöèí³, òî öüîãî ì³ñÿöÿ çàïóñòèëè íîâó ïðîãðàìó ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é, ÿêà
ïåðåäáà÷àº 36 ïàêåò³â ïîñëóã,
çà ÿê³ ñïëà÷óº ãðîø³ äåðæàâà, ç
êîøò³â ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Ãîëîâíà óìîâà — çàêëàä, â ÿêèé âè
õîò³ëè á çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ, ïîâèíåí ìàòè â³äïîâ³äíèé
êîíòðàêò íà íàäàííÿ ïîñëóã ç
Íàöñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ (ÍÑÇÓ).
Íîâ³ ïàêåòè ìåäïîñëóã — öå
âàêöèíàö³ÿ â³ä COVID-19, ïñèõ³àòðè÷íà äîïîìîãà, ÿêà íàäàºòüñÿ
ìîá³ëüíèìè áðèãàäàìè òà ë³êóâàííÿ òóáåðêóëüîçó â äîðîñëèõ òà
ä³òåé ï³ä ñóïðîâîäîì ñ³ìåéíîãî

ë³êàðÿ. Áåçêîøòîâíî, áåç íàïðàâëåííÿ ³ äåêëàðàö³¿ ç ë³êàðåì íàäàþòü åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó.
Çì³íè çà÷åïèëè ³ ïîëîãè. ÍÑÇÓ
çàïëàòèòü çà ìîí³òîðèíã ñòàíó
âàã³òíî¿, ïîðîä³ëë³ òà íîâîíàðîäæåíîãî; çà ïåðåáóâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ â ñòàö³îíàð³; ìåäè÷íó äîïîìîãó ïðè ïîëîãàõ, àíåñòåç³þ,
ñòàá³ë³çàö³þ ñòàíó äèòèíè ï³ñëÿ
íàðîäæåííÿ, çà ìåääîïîìîãó ïðè
óñêëàäíåíèõ ïîëîãàõ ³ êåñàðåâîìó
ðîçòèí³; âàêöèíàö³þ íåìîâëÿòè òà
ë³êàðñüê³ çàñîáè ç Íàöïåðåë³êó.
Ïîâíèé ïåðåë³ê ìåäè÷íèõ ïîñëóã, ÿê³ äåðæàâà íàäàº áåçêîøòîâíî, ìîæíà ïîäèâèòèñÿ çà öèì ïîñèëàííÿì: cutt.ly/BcWRljS. À ðÿä
ïîñëóã, ÿê³ íàäàº äåðæàâà, ó êâ³òí³
ïåðåíåñóòü â åëåêòðîííèé ôîðìàò.
Ì³í³ñòåðñòâî öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ àíîíñóº, ùî öüîãî ì³ñÿöÿ
çàïðàöþþòü åëåêòðîííèé ï³äïèñ,
çì³íà ïðîïèñêè îíëàéí, ïîäàííÿ
çàÿâîê ïðî ïî÷àòîê áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ
îá’ºêò³â êëàñó ÑÑ2, ÑÑ3, ðåºñòðàö³ÿ ÔÎÏ³â, åëåêòðîííèé ë³êàðíÿíèé òîùî. Óñ³ ïîñëóãè, çà íàì³ðàìè ÷èíîâíèêè, ëþäè çìîæóòü
îòðèìàòè ó ñâîºìó ñìàðòôîí³,
÷åðåç äîäàòîê «Ä³ÿ».

Чи виникали у вас проблеми з оплатою у громадському транспорті Вінниці?

ВІКТОРІЯ БАЙДА

АНАСТАСИЯ СТАСЮК

ЮЛИЯ ХРИСТИК

АНЮТКА БЕРЕЗЮК

РУСЛАНА КРАВЧЕНКО

Іноді оплата проїзду банківською картою не відображається у контролерів, через
що змушена розмножувати
сміття у вигляді чеків.

Щодо пільгового проїзду
супроводжуючого та дитини
з особливими потребами.
Один раз знімає, а за супровід пише «помилка».

Тішить, що немає кондукторів. Розрахуватися можна,
було б бажання. Без проблем
роблю оплату, хто попросить
за нього розрахуватися.

Постійно! Дитячу картку заблокувало за неправильне
використання. Хоча як нею
можна користуватись неправильно?

Егоїстичним та обмеженим
людям все підходить. Купують
картку за 65 гривень невідомо навіщо… і плюють на тих,
в кого її немає, та на права.
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ЗА ПРОЇЗД МОЖНА ПЛАТИТИ
ГОТІВКОЮ, АЛЕ НЕ В ТРАНСПОРТІ
Ми перевірили  У місті відновили
продаж паперових квитків. Однак
тепер їх купуватимуть не у кондукторів,
а в терміналах EasyPay. Ми протестували
новий спосіб оплати проїзду. І залишилися
незадоволеними ним. Пояснюємо, чому
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ç 1 êâ³òíÿ â³ííè÷àíè òà ãîñò³
ì³ñòà çíîâó ìîæóòü ïðèäáàòè êâèòêè äëÿ ðàçîâîãî ïðî¿çäó ó ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³ çà «æèâ³» ãðîø³.
Ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ», ùî â³äïîâ³äàº çà âïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà ó ì³ñò³, ñêàçàëè, ùî
ïàïåðîâ³ êâèòêè ìîæíà ïðèäáàòè
÷åðåç òåðì³íàëè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ EasyPay. ¯õ ìîæíà çíàéòè,
çîêðåìà á³ëÿ ê³îñê³â «Ïðåñà», ùî
íà áàãàòüîõ çóïèíêàõ òðàíñïîðòó.
ßê ðàí³øå íàì ïîÿñíþâàëà
ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Âåðîí³êà Ñàâ÷óê, çà ãîò³âêó ìîæíà
áóäå êóïèòè êâèòêè äëÿ ïðî¿çäó
ó òðàìâàÿõ, òðîëåéáóñàõ ³ àâòîáóñàõ. Ä³ÿòèìóòü âîíè âïðîäîâæ
ãîäèíè ç ìîìåíòó ïðèäáàííÿ.
Âàðò³ñòü êâèòê³â íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä åëåêòðîííèõ: ÷îòèðè
ãðèâí³ äëÿ åëåêòðîòðàíñïîðòó
òà ï’ÿòü — äëÿ àâòîáóñ³â. Îäíàê
äîäàºòüñÿ êîì³ñ³ÿ â îäíó ãðèâíþ
çà êîæíèé êâèòîê, ÿêèé âè êóïóºòå ÷åðåç òåðì³íàëè EasyPay.
ßêùî âè êóïóºòå ÷åðåç EasyPay
ê³ëüêà êâèòê³â, íàïðèêëàä, òðè,
òî ³ êîì³ñ³ÿ çá³ëüøóºòüñÿ äî òðüîõ
ãðèâåíü.
Íàø æóðíàë³ñò ïåðåâ³ðèâ, ÿê
ïðàöþþòü íîâîââåäåííÿ, ÿê³
âîíè ìàþòü íåäîë³êè òà ïåðåâàãè, à òàêîæ, íàñê³ëüêè çðó÷íî
óñ³ì öèì êîðèñòóâàòèñÿ.
У ГОНИТВІ ЗА ПАПЕРОВИМИ
КВИТКАМИ
Ïåðøèé òåðì³íàë EasyPay,
ÿêèì ìè íàìàãàëèñÿ ñêîðèñòà-

òèñÿ, çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ êîñòåëó
Ñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ Àíãåëüñüêî¿
íà Ñîáîðí³é. Íàâ³òü ïðè çðîñò³ æóðíàë³ñòà ó 186 ñàíòèìåòð³â, éîìó äîâåëîñÿ ñòàâàòè
íàâøïèíüêè, àáè äèñïëåé áóâ
íà ð³âí³ îáëè÷÷ÿ.
Êð³ì íåçðó÷íî¿ âèñîòè ìè ç³òêíóëèñÿ ³ ç íåçðó÷íèì ðîçòàøóâàííÿì òåðì³íàëà. Íà éîãî äèñïëåé ïîòðàïëÿëî ñîíÿ÷íå ñâ³òëî, ÷åðåç ùî ðîçãëåä³òè íàïèñè
íà íüîìó áóëî ìàéæå íåìîæëèâî.
Äðóãèé òåðì³íàë EasyPay ìè
ïîáà÷èëè ïðèáëèçíî â ñîòí³ ìåòð³â â³ä ïåðøîãî. Â³í çíàõîäèòüñÿ
íà òðàìâàéí³é çóïèíö³ «Ïëîùà
Ë³âåðïóëü».

Íàâ³òü ïðè çðîñò³
186 ñàíòèìåòð³â,
æóðíàë³ñòó äîâåëîñÿ
ñòàâàòè íàâøïèíüêè,
àáè äèñïëåé áóâ íà
ð³âí³ îáëè÷÷ÿ
Íà äèñïëå¿ öüîãî òåðì³íàëó
òàêîæ íåâèñîêà ÿñêðàâ³ñòü ³ íàâ³òü áåç ïîòðàïëÿííÿ ïðÿìèõ
ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â, ðîçãëåä³òè
íàïèñè áóëî íå òàê-òî é ëåãêî.
Ïðèïóñêàºìî, ùî ëþäèí³ ç ïðîáëåìíèì çîðîì, çðîáèòè öüîãî
âçàãàë³ íå âäàñòüñÿ.
Ñë³äóºìî ³íñòðóêö³¿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ»: íàòèñêàºìî íà äèñïëå¿
«Êâèòêè, ïîäîðîæ³» ³ îáèðàºìî
«Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ». Íàì ïðîïîíóþòü âèçíà÷èòèñü ç òèïîì êâèòêà ³ âèäîì òðàíñïîðòó. Âò³ì, áà÷èìî ëèøå âàð³àíò
«Òðàìâàé/òðîëåéáóñ». Ïðèäáàòè
êâèòîê íà ïðî¿çä â àâòîáóñ³ —
ìîæëèâîñò³ òóò íåìàº. Òèï êâèòêà
òàêîæ îäèí: «Ñòàíäàðòíèé».

Придбати паперовий квиток для проїзду в громадському транспорті можна в терміналах
EasyPay. Однак нам не вдалося зробити цього в жодному з тих, якими ми намагалися користуватися
Äàë³ âèçíà÷àºìîñü ç ê³ëüê³ñòþ
êâèòê³â. Ó íàøîìó âèïàäêó — â³í
îäèí. Íà äèñïëå¿ ç’ÿâëÿºòüñÿ
ïðîïîçèö³ÿ âíåñòè ï’ÿòü ãðèâåíü:
÷îòèðè çà êâèòîê ³ ãðèâíþ êîì³ñ³¿. Çâåðõó áà÷èìî íàïèñ, ùî
òåðì³íàë ðåøòè íå âèäàº.
Ïðèéíÿâøè êîøòè, òåðì³íàë
ïðîïîíóº íàì ðîçäðóêóâàòè êâèòîê àáî ô³ñêàëüíèé ÷åê, à òàêîæ
íàä³ñëàòè êâèòîê íà åëåêòðîííó
ïîøòó. Îáèðàºìî «Äðóêóâàòè
êâèòîê», àëå í³÷îãî íå â³äáóâàºòüñÿ. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç ô³ñêàëüíèì ÷åêîì.
Ï³ñëÿ öüîãî îáèðàºìî âàð³àíò ç åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. Öå
ñïðàöüîâóº ³ ìàéæå îäðàçó êâèòîê ïðèõîäèòü íà ïîøòó. Ó ëèñò³
íàñ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî îïåðàö³ÿ
ïðîéøëà óñï³øíî ³ ïðîïîíóþòü
çàâàíòàæèòè êâèòàíö³þ.
Îäèí â îäèí ñèòóàö³ÿ òðàïëÿºòüñÿ ç íàìè á³ëÿ íàñòóïíîãî
òåðì³íàëó EasyPay, ùî íàâïðîòè
êîëèøíüîãî ãîòåëþ «Ñàâîé». Â³í
òàêîæ íå äàº ìîæëèâîñò³ ïðèäáàòè àâòîáóñíèé êâèòîê, ïðèéìàº íàø³ ãðîø³, àëå íàòîì³ñòü
ïîòð³áíîãî äëÿ ïðî¿çäó ïàï³ðöÿ
ìè íå îòðèìóºìî.
Îñòàííþ ñïðîáó ðîáèìî
íà òåðì³íàë³ á³ëÿ «Ïåòðîöåíòðó».
Íàñ ÷åêàº âñå òå ñàìå, àëå òóò
âçàãàë³ â³äñóòíÿ ôóíêö³ÿ «Äðó-

êóâàòè». Ëèøå ïðîïîíóþòü â³äïðàâèòè êâèòîê íà àäðåñó íàøî¿
åëåêòðîíêè, ùî, çà â³äñóòí³ñòþ
àëüòåðíàòèâè, ìè é ðîáèìî.
ЩО КАЖУТЬ
У «ВІННИЦЯКАРТСЕРВІС»
Ïðîäàæ ðàçîâèõ ïàïåðîâèõ êâèòê³â ÷åðåç òåðì³íàëè
EasyPay çàïóùåí³ ç ³í³ö³àòèâè «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ». Òîìó
çà ðîç’ÿñíåííÿìè çâåðòàºìîñÿ
ñàìå äî íèõ.
Ðå÷íèöÿ êîìïàí³¿ Âåðîí³êà
Ñàâ÷óê çàïèñóº íàø³ ñêàðãè
íà ñèñòåìó òåðì³íàë³â ³ îá³öÿº
ïåðåäàòè ¿õ îïåðàòîðó ìåðåæ³.
Òàêîæ ãîâîðèòü, ùî íàëàøòóâàííÿìè òåðì³íàë³â òà ðîáîòîþ
âñ³º¿ ñèñòåìè çàéìàºòüñÿ ñàìå
EasyPay, à íå âîíè.
— Ìè òàêîæ òåñòóâàëè ñèñòåìó
ðàçîì ç òåëåâ³ç³éíèêàìè. Êóïóâàëè êâèòêè ÷åðåç òåðì³íàëè, ùî
ðîçòàøîâàí³ â «Ãðîø³» íà Ãðóøåâñüêîãî òà íà Ñîáîðí³é, òàì
äå òîðãîâèé öåíòð Cloud. Âñå â³äáóëîñÿ áåç ïðîáëåì, — ðîçêàçóº
Ñàâ÷óê. — Ïåðåä çàïóñêîì òåõí³êè íàì ðîçïîâ³äàëè, ùî ÿêùî
íå äðóêóºòüñÿ êâèòîê, òî ÷åðåç
ñëóæáó ï³äòðèìêè ìîæíà çàïðîñèòè ïîâòîðíèé äðóê. Àáî âîíè
íàäñèëàþòü êâèòàíö³þ ³ êâèòîê
íà åëåêòðîííó ïîøòó.

Çàçíà÷èìî, ùî âêàçàí³ Âåðîí³êîþ Ñàâ÷óê òåðì³íàëè EasyPay
âñòàíîâëåí³ ó ïðèì³ùåííÿõ.
Íà â³äì³íó â³ä òèõ, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ ìè.
АЛГОРИТМ ПОВЕРНЕННЯ
КОШТІВ
Âæå ç äîìó ìè çàòåëåôîíóâàëè â ñëóæáó ï³äòðèìêè EasyPay.
Îïåðàòîðêà Ìàðèíà ïðîñèòü
íàçâàòè ID îïåðàö³¿. Äèêòóºìî
ïîòð³áí³ ¿é öèôðè. Ï³ñëÿ ÷îãî
â³äïîâ³äàºìî íà ê³ëüêà ³íøèõ
óòî÷íþþ÷èõ ïèòàíü: ÷è âêàçóâàëè ìè íîìåð òåëåôîíó, ÿêó
ñóìó âíîñèëè, ÿêèìè êóïþðàìè
òîùî.
Ïèòàºìî, ùî ìîãëî ñòàòè
ïðè÷èíîþ òîãî, ùî òåðì³íàëè
íå ðîçäðóêóâàëè íàøèõ êâèòàíö³é? Ä³â÷èíà ãîâîðèòü ïðî éìîâ³ðíå çàê³í÷åííÿ ïàïåðîâî¿ ñòð³÷êè àáî òåõí³÷í³ íåñïðàâíîñò³.
Ìàðèíà ãîâîðèòü, ùî ìè
ìîãëè á ïîâòîðíî ñïðîáóâàòè
ðîçäðóêóâàòè êâèòàíö³¿. Òà äëÿ
öüîãî ìåí³ ïîòð³áíî ïîâåðíóòèñÿ
äî òåðì³íàë³â ³ ùå ðàç çâ'ÿçàòèñÿ
ç³ ñëóæáîþ ï³äòðèìêè EasyPay.
Àëå ïîãîäæóâàòèñÿ íà òàêó ÷àñîçàòðàòíó ïðîöåäóðó ìè íå ñòàëè,
òèì ñàìèì îñòàòî÷íî âòðàòèâøè ðàí³øå âíåñåí³ äî òåðì³íàë³â
êîøòè.

Що робити, якщо заблокувалась картка?
Крім готівки у громадському транспорті
нашого міста можна розраховуватися через
наліпки з QR-кодом, SMS-оплату і валідатори, які встановлені в салонах. Саме під
час користування останніми у пасажирів
нерідко виникає низка проблем, зокрема
блокування картки вінничанина або банківської картки.
У автора цього матеріалу з невідомих йому
причин одночасно заблокувались обидві
картки. За роз’ясненнями та допомогою
він звернувся в офіс компанії «Вінниця-

картсервіс», що на Соборній, 36.
В офісі нам запропонували оформити заявку до технічного відділу компанії, аби там
полагодили картку вінничанина. Робиться
це доволі легко: працівниця записує ПІБ
власника картки і номер його мобільного.
Картку залишаємо їй, натомість отримуємо
талон, який треба буде пред’явити під час
отримання картки назад. Дзвінок з компанії
надходить вже наступного дня. Там говорять, що картка справна та її можна забрати.
Ми зробили це без черги і безкоштовно.

— Картка могла заблокуватися, якщо,
наприклад, перед вами розраховувався
інший пасажир, валідатор не встиг вийти на перше положення, а ви вже поспішили прикласли свою картку. Система
не може одночасно обробляти дві картки,
тому на консоль водія передалася інформація першого пасажира, а ваша картка
заблокувалася, — розповідає працівниця
«Вінницякартсервіс», яка приймала нашу
заявку. — Ще однією причиною блокування
могло бути розмагнічення картки. Це коли

картка вінничанина постійно знаходиться
поряд з банківськими картками.
Для того, аби продовжити розраховуватись
банківською карткою, в офісі компанії нам
порадили завантажити мобільний додаток
Е-квитка. Зробити це можна на сайті et.vn.
ua. До додатку можна прив’язати банківську
картку і там же, у разі несправностей, її розблокувати. До застосунку можна прив’язати
і картку вінничанина. Робиться це через спеціальний пін-код, який можна отримати
в будь-якому кіоску «Преса».
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ЧИМ ВОЛОДІЮТЬ МЕРИ
НАЙБІЛЬШИХ МІСТ В ОБЛАСТІ
Огляд декларацій  У Вінницькій області
є шість міст обласного значення: чотири
з них після місцевих виборів отримали
нових керманичів. Хто найбагатший?
Ті, що роками на держслужбі, чи «новачки»,
які увірвались в місцеву політику з бізнесу?
Порівнюємо доходи та майно
топ-чиновників за минулий рік
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Äíÿìè â Óêðà¿í³
çàâåðøèâñÿ òåðì³í
äëÿ ïîäàííÿ ùîð³÷íèõ äåêëàðàö³é. ×èíîâíèêè
ìàëè ÷àñ äî 31 áåðåçíÿ, ùîá ïðîçâ³òóâàòè çà ñâî¿ äîõîäè é ìàéíî,
ÿêå âîíè îòðèìàëè ó 2020 ðîö³.
Ìè âèâ÷èëè çâ³òè øåñòè ãîë³â
ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ íà Â³ííè÷÷èí³: òàêèé ñòàòóñ ìàþòü
Êîçÿòèí, Æìåðèíêà, Â³ííèöÿ,
Ëàäèæèí, Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé
òà Õì³ëüíèê. Àëå ïîð³âíþâàòè
çàðïëàòè ìåð³â çàðàç íåäîö³ëüíî — ÷îòèðè ç øåñòè ïîñàäîâö³â îòðèìàëè ñâîþ ïîñàäó ï³ñëÿ ì³ñöåâèõ âèáîð³â, â æîâòí³
2020-ãî, ³ çàäåêëàðóâàëè çàðïëàòó
çà 1–2 ì³ñÿö³ ìèíóëîãî ðîêó.
Íàòîì³ñòü â ðîäèíàõ ìåð³â,
ïåðåâàæíî, íå á³äí³ ëþäè. Òîìó
äàë³ íàø ðåéòèíã, äå ìè ïîðàõóâàëè äîõîäè ì³ñüêèõ ãîë³â òà
¿õí³õ ñ³ìåé çà ìèíóëèé ð³ê. Äàí³
áðàëè ç äåðæðåºñòðó äåêëàðàö³é.

ЗАДЕКЛАРУВАВ УСЮ РОДИНУ
Ó ñâî¿é äåêëàðàö³¿ íîâîîáðàíèé
ìåð Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî âêàçàâ äîõîäè ³ ìàéíî ëåäü íå óñ³º¿
ðîäèíè: äðóæèíè, áàòüêà, ìàòåð³,
äâîõ äî÷îê òà çÿòÿ. Ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ Ãëóõìàíþê íàáóâ 13 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó. Îòîæ, â äåêëàðàö³¿ âêàçàâ çàðïëàòó çà ï³âòîðà
ì³ñÿö³ — 63 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Íàòîì³ñòü 800 òèñÿ÷ ãðèâåíü äîõîäó
Ãåííàä³é Ãëóõìàíþê îòðèìàâ â³ä
çàéíÿòòÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ðîäèíà çà ìèíóëèé ð³ê
çàðîáèëà 4,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Á³ëüøà ÷àñòèíà äîõîäó, ÿê âêàçàíî ó äåêëàðàö³¿, îòðèìàíà â³ä
çàéíÿòòÿ ï³äïðèºìíèöòâîì.
Âëàñíîãî æèòëà ó ìåðà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî íåìàº:
æèâå â áóäèíêó ìàòåð³, ïëîùåþ
227 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Çàãàëîì,
ðîäèíà ìàº 14 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
òðè íåæèòëîâèõ áóä³âë³, äâà áóäèíêè ³ îäíó êâàðòèðó ó Â³ííèö³.
МАЄ НАЙБІЛЬШЕ ЗЕМЛІ
Äðóãå ì³ñöå çà ñ³ìåéíèìè äîõîäàìè îòðèìàëà ðîäèíà Ìèêîëè
Þð÷èøèíà — íîâîãî ì³ñüêîãî

ãîëîâè Õì³ëüíèêà, áðàòà íàðäåïà
Ïåòðà Þð÷èøèíà.
Íàéá³ëüøå ïðèáóòêó Þð÷èøèíó ïðèíåñëà ï³äïðèºìíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü — 1,3 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü ³ ùå 96 òèñÿ÷ ãðèâåíü
ïåíñ³¿. Äðóæèíà ³ äîíüêà òàêîæ ó á³çíåñ³, äå çàðîáèëè ùå
1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ó äåêëàðàö³¿ âêàçàíî, ùî äðóæèíà Ìèêîëè Þð÷èøèíà çà ìèíóëèé ð³ê
îòðèìàëà ïîäàðóíê³â íà çàãàëüíó
ñóìó 19,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ñåðåä çàîùàäæåíü — ìàéæå â³ñ³ì
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ÿê³ òðèìàþòü
ó ãîò³âö³ òà íà ðàõóíêàõ â áàíêàõ.
À ïî íåðóõîìîìó ìàéíó ðîäèíà
Þð÷èøèíèõ ìàº íàéäîâøó äåêëàðàö³þ: 48 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
â Õì³ëüíèöüêîìó ðàéîí³, îäèí
æèòëîâèé áóäèíîê íà 264 êâàäðàòè ³ äâ³ áóä³âë³ ï³ä ìàãàçèíè.
АВТО ТІЛЬКИ В ДРУЖИНИ
Òðåòº ì³ñöå — çà ì³ñüêèì ãîëîâîþ Â³ííèö³. Ñ³ì’ÿ Ìîðãóíîâèõ
çàäåêëàðóâàëà 2,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü äîõîäó çà 2020 ð³ê. Ç ö³º¿
ñóìè 573 òèñÿ÷³ ãðèâåíü âêàçàíà
ÿê çàðïëàòà ìåðà Ìîðãóíîâà. Ðåøòà — äîõîäè â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ éîãî äðóæèíè.
Óñÿ íåðóõîì³ñòü çàðåºñòðîâàíà ó Â³ííèö³: æèòëîâèé áóäèíîê
íà 352 êâàäðàòíèõ ìåòðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà íà 928 êâàäðàò³â. Óë³òêó 2020 ðîêó äðóæèíà Ìîðãóíîâà
ïðèäáàëà çà 315 òèñÿ÷ ãðèâåíü
òîðãîâèé öåíòð, ïëîùåþ 300 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Äî öüîãî âîíà
éîãî îðåíäóâàëà.
Äðóæèíà ºäèíà â ñ³ì’¿, õòî ìàº
ìàøèíó — öå Mercedes Benz GLE
400, 2016 ðîêó âèïóñêó.

ГАРАЖІ Є, МАШИНИ НЕМАЄ
Âàëåð³é Êîëîìºéöåâ ìîæå
ââàæàòèñÿ «â³÷íèì» ìåðîì Ëàäèæèíà: ï³ñëÿ âèáîð³â ó 2020-ìó
ðîö³ ñòàðòóâàëà éîãî ï’ÿòà
«ï’ÿòèð³÷êà» íà ïîñàä³.
Á³ëüøó ÷àñòèíó ð³÷íîãî äîõîäó â ðîäèíó ïðèí³ñ ñàìå Âàëåð³é
Êîëîìºéöåâ: 895 òèñÿ÷ çàðïëàòè, 145 òèñÿ÷ ïåíñ³¿ òà 458 òèñÿ÷ ãðèâåíü äèâ³äåíäè ç âêëàäó
â «Îùàäáàíêó». Äðóæèíà îòðèìàëà 110 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïåíñ³¿
çà ìèíóëèé ð³ê.

Ë³äåð çà äîõîäàìè
— ìåð Ìîãèë³âÏîä³ëüñüêîãî. Ðàçîì
ç ñ³ì’ºþ â³í çàðîáèâ
5,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü
çà 2020 ð³ê
Ñåðåä íåðóõîìîñò³ — äâ³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè, æèòëîâèé áóäèíîê íà 318 êâàäðàòíèõ ìåòð³â òà
äâà ãàðàæ³. Ïðè òîìó, ùî ó âëàñíîñò³ ñ³ì’¿ Êîëîìºéöåâèõ íåìàº
çàäåêëàðîâàíîãî àâòî.
ДРУЖИНА ЗАРОБЛЯЄ БІЛЬШЕ
Ì³ñüêèé ãîëîâà Æìåðèíêè
Àíàòîë³é Êóøí³ð ìèíóëîãî
ë³òà ïîâåðíóâ ñîá³ ïîñàäó ÷åðåç
Âåðõîâíèé ñóä. Îòîæ, çàäåêëàðóâàâ çàðïëàòó, îòðèìàíó ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â 2020-ãî —
327 òèñÿ÷ 286 ãðèâåíü. Äðóæèíà
â ðîäèí³ Êóøí³ð³â çàðîáëÿº
á³ëüøå: çà ìèíóëèé ð³ê âîíà
îòðèìàëà 640 280 ãðèâåíü â³ä
çàéíÿòòÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Æìåðèíêè
çáåð³ãàº çàîùàäæåííÿ â ãîò³âö³ — 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 88 òèñÿ÷
äîëàð³â. Ùå 56 òèñÿ÷ ãðèâåíü
ìàº íà ðàõóíêó â «ÏðèâàòÁàíêó». Éîãî äðóæèíà íàäàº ïåðåâàãó
áàíê³âñüêèì óñòàíîâàì — 221 òèñÿ÷ó ãðèâåíü ³ òðè òèñÿ÷³ äîëàð³â
çáåð³ãàº â «ÏðèâàòÁàíêó».
Ñåðåä íåðóõîìîñò³ â Àíàòîë³ÿ
Êóøí³ðà º áóäèíîê íà 129 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ùå îäèí ä³ì,
ïëîùåþ 302 «êâàäðàòè», ó âëàñíîñò³ äðóæèíè. Àâòîïàðê ðîäèíè — öå ÷îòèðè âàíòàæíèõ
àâòîìîá³ë³, ïðè÷³ï, ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà ÷îòèðè ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³, ñåðåä ÿêèõ íàéíîâ³ø³ Toyota Land Cruiser Prado ³
Subaru XV 2.0, 2019 ðîêó âèïóñêó.
СТАТКИ ЄДИНОЇ ЖІНКИ-МЕРА
Îñòàííº, øîñòå ì³ñöå ó ºäèíî¿
íà Â³ííè÷÷èí³ æ³íêè — ì³ñüêîãî
ãîëîâè — Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿, ÿêà
î÷îëþº ì³ñüêó ðàäó Êîçÿòèíà.
¯¿ çàðïëàòà íà ïîñàä³ ìåðà ñêëàëà 29 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ùå âîíà
çàðîáèëà 52 òèñÿ÷³ â ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâ³ «Ãàäîìåöüêå».
Òàì æå 60 òèñÿ÷ äîõîäó îòðèìàâ
¿¿ ÷îëîâ³ê. ² ùå 306 òèñÿ÷ çàðîáèâ
â³ä çàéíÿòòÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ.
Ñåðåä íåðóõîìîñò³ ó âëàñíîñò³
Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿ º òðè çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè, îäíà áóä³âëÿ ìàãàçèíó, êâàðòèðà íà 51 êâàäðàòíèé
ìåòð, ÿêà º â ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é
âëàñíîñò³ ç Àíäð³ºì Â³íí³êîì.
Ó âëàñíîñò³ ÷îëîâ³êà — îäíà
çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Ðîäèíà çâîäèòü ó Êîçÿòèí³ ùå îäèí áóäèíîê
íà 185 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

Сергій Моргунов

Геннадій Глухманюк

Анатолій Кушнір

Валерій Коломєйцев

Микола Юрчишин

Тетяна Єрмолаєва

міський голова Вінниці

міський голова Могилів-Подільського

міський голова Жмеринки

міський голова Ладижина

міський голова Хмільника

міський голова Козятина

573 710

63 193

327 286

895 753

28 036

29 022

2 479 351

5 423 128

1 026 889

1 609 968

3 236 893

449 786

23 165 048

22 712 021

2 897 096

4 469 100

7 946 253

1 478 480

352

227

129

318

264

51

немає

BMW X5 2012 р.,
Volkswagen Caddy 2008 р.

Toyota Land Cruiser Prado 2019 р.

немає

ВАЗ «Нива» 2004 р

BMW X1 2010 р.

Зарплата за основним
місцем роботи, грн

Загальний
дохід, грн

Загальні грошові
активи, грн

Квартири, будинки
та інша нерухомість, м2

Автомобіль

Найбільше
число

Найменше
число

5
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RIA, Ñåðåäà, 7 êâ³òíÿ 2021

У ПОЛІЦІЇ ЗНИКЛО ВІДЕО АВАРІЇ,
В ЯКІЙ ПОСТРАЖДАВ СКУТЕРИСТ
Справа №…  Поліцейські закрили
кримінальне провадження за фактом
аварії у Вапнярці. Водій скутера зазнав
важких травм від удару автомобіля.
Його ж звинуватили у ДТП. Другий
учасник аварії, водій автомобіля, на думку
слідчих, тільки свідок події. Як проходило
розслідування і чому постраждалий
не погоджується з висновками слідчих?
ВІКТОР СКРИПНИК,
(067)1079091

Íà ÷àñ íàøîãî ñï³ëêóâàííÿ ç
30-ð³÷íèì Ðîñòèñëàâîì Ñàâ³öüêèì
â³í ò³ëüêè âèéøîâ ç ë³êàðí³.
Ó íüîãî äðóãà ãðóïà ³íâàë³äíîñò³.
×åðåç öå âòðàòèâ ðîáîòó, ï³ñëÿ
îòðèìàíèõ òÿæêèõ óøêîäæåíü
ô³çè÷íî íå ìîæå ïðàöþâàòè. Ç
äðóæèíîþ Â³êòîð³ºþ âèõîâóþòü
äâîõ ä³òîê: ä³â÷èíêà ó ÷åòâåðòîìó êëàñ³, õëîï÷èê íà äâà ðîêè
ìîëîäøèé.
Ï³ñëÿ àâàð³¿ ë³êàðíÿíèé çàêëàä ñòàâ äëÿ íüîãî äðóãèì äîìîì. ×îëîâ³ê êàæå, âåñü öåé ÷àñ
ïåð³îäè÷íî ë³êàð³ íàïðàâëÿþòü
éîãî ó ñòàö³îíàð.
Çëàì îñíîâè ÷åðåïà, ïåðåëîì
ãîì³ëêîâîñòîïíîãî ñóãëîáà, ïåðåëîì òðüîõ ðåáåð — ³ öå ùå íå âåñü
ïåðåë³ê îòðèìàíèõ òðàâì ï³ñëÿ
íà¿çäó íà íüîãî àâòîìîá³ëÿ.
— Ó ñèíà ãîëîâà áóëà ïîòðîùåíà, ÿê êàâóí, — ãîâîðèòü éîãî
ìàòè ïàí³ Âàëåíòèíà. — Éîãî ï³äíÿëè ç àñôàëüòó ³ çàâåçëè ó íàéáëèæ÷ó ë³êàðíþ. Öå â Òîìàøïîë³.
×åðåç äåÿêèé ÷àñ âèéøîâ ë³êàð
³ ïîïåðåäèâ: «Ç òàêèìè òðàâìàìè â³í íå âèæèâå». Ïåðåâîçèòè

ó Â³ííèöþ íå äîçâîëÿëè ë³êàð³.
ß âñþ í³÷ ìîëèëàñÿ â êàïëè÷ö³
á³ëÿ ë³êàðí³, à íà ðàíîê íàïèñàëà
ðîçïèñêó. Ïðîñèëà, ùîá çàâåçëè ó Â³ííèöþ, ùî íå áóäó ìàòè
ïðåòåíç³é äî ë³êàð³â, ÿêùî â³í
ïîìðå äîðîãîþ.
Ñêàë³÷åíîãî Ñàâ³öüêîãî âðÿòóâàëè â ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà.
ДЕСЯТЬ РОКІВ ЗА КЕРМОМ
Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ äíÿ 16 ëèïíÿ 2019-ãî Ðîñòèñëàâ Ñàâ³öüêèé
ç³áðàâñÿ ¿õàòè ó Âàïíÿðêó íà çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ùîá ïðèäáàòè
êâèòîê íà ïîòÿã äî Îäåñè. Òàì
â³í ïðàöþº íà çàë³çíèö³. Êàæå,
ï³äá³ãëè ä³òè. Âîíè çàâæäè òàê
ðîáëÿòü, êîëè òàòî çáèðàºòüñÿ
ó äîðîãó. Îá³éíÿëè çà øèþ. Â³í
ðîç÷óëèâñÿ òàê, ùî çàáóâ âçÿòè
ìîòîøîëîì. Çãàäàâ âæå ó äîðîç³,
àëå íå ñòàâ ïîâåðòàòèñÿ. Ïîäóìàâ: ñê³ëüêè òóò ¿õàòè: ç ¿õíüîãî
ñåëà äî Âàïíÿðêè ðóêîþ ïîäàòè.
Ðîñòèñëàâ çà êåðìîì óæå äåñÿòü
ðîê³â. Ùå çìàëêó áàòüêî íàâ÷èâ
êåðóâàòè àâòîìîá³ëåì. Ïîò³ì ïåðåäàâ àâò³âêó ñèíó. Çàïèòóþ, ÷è
ïðàöþâàâ âîä³ºì. Êàæå, ðîçâîçèâ
òîâàð ïî ìàãàçèíàõ. ¯çäèâ íà âàíòàæíîìó àâòî, íà áóñ³.
Òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ ó ñåëèù³ íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³, íåïîäàë³ê â³ä

Що кажуть у поліції?
У коментарі відділу комунікації
обласної поліції відтворили те,
що зазначено у постанові про
закриття кримінального провадження. Пишуть, що водій
скутера не мав посвідчення
відповідної категорії, керував
транспортом без мотошолома.
Під час виконання повороту
ліворуч не переконався у відсутності небезпеки для себе
та інших учасників дорожнього руху, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем
ВАЗ-2109, що рухався позаду
у попутному напрямку та виконував маневр обгону.
Встановлено, що камера відеонагляду не зафіксувала момент
зіткнення ТЗ, а лише місце зу-

пинки автомобіля на відстані
50,8 метра від місця зіткнення.
Порушень дистанції водієм автомобіля ВАЗ не встановлено. Виявлені
в ході експертизи часткові несправності гальмівної системи автомобіля ВАЗ не є причиною ДТП.
З водієм скутера був проведений
слідчий експеримент у присутності адвоката, за результатами
якого призначено автотехнічну
експертизу. Відповідно до висновку експерта, свідчення водія
скутера є технічно недостовірні
стосовно того, що він не змінював напрямок руху на момент наїзду, а також в частині місця розташування зіткнення. З огляду
на це, одночасний допит водіїв
не проводився.

êàôå «Àííóøêà». Ï³ä ÷àñ ðóõó
Ðîñòèñëàâ â³ä÷óâ ñèëüíèé óäàð.
Ïîò³ì áóëè ùå óäàðè… Íà íüîãî
íà¿õàâ àâòîìîá³ëü ÂÀÇ-2109. ×îëîâ³ê âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü. Äî òÿìè
éîãî ïðèâåëè ó ë³êàðí³.
Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³äêðèëè ó òîé æå äåíü. Ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàëî äî ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó. Ïîñòàíîâà ïðî éîãî
çàêðèòòÿ äàòîâàíà 06.01.2021.
Ñë³ä÷³, à ¿õ çà öåé ÷àñ çì³íèëîñÿ
äåê³ëüêà, íå çíàéøëè ïîðóøåííÿ
ó ä³ÿõ âîä³ÿ àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ-2109
ªâãåí³ÿ Ïóøêàðüîâà, â³í òàêîãî æ â³êó, ÿê ³ ïîñòðàæäàëèé.
Ó ìàòåð³àëàõ ðîçñë³äóâàííÿ
çàçíà÷åíî, ùî Ñàâ³öüêèé çä³éñíþâàâ ïîâîðîò, íå ïîäàâøè
íåîáõ³äíèé çíàê. Òàêèì ÷èíîì
ï³äñòàâèâ ñêóòåð ï³ä óäàð àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ-2109, ÿêèé ðóõàâñÿ
ñë³äîì çà íèì ó òîìó ñàìîìó
íàïðÿìêó. Âîä³é àâòîìîá³ëÿ
Ïóøêàðüîâ íå ìàâ òåõí³÷íî¿
ìîæëèâîñò³ çóïèíèòè òðàíñïîðòíèé çàñ³á ³ óíèêíóòè ç³òêíåííÿ.
Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ï³äëÿãàº çàêðèòòþ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü
ñêëàäó çëî÷èíó. Äî òàêîãî âèñíîâêó ä³éøîâ ñë³ä÷èé Êîçàê.

— Ó ñèíà ãîëîâà áóëà
ïîòðîùåíà, ÿê êàâóí,
— ãîâîðèòü ìàòè
âîä³ÿ. — Éîãî ï³äíÿëè
ç àñôàëüòó ³ çàâåçëè
ó íàéáëèæ÷ó ë³êàðíþ
«ЗА ТАКЕ ПОГОНИ
ЗНІМАЮТЬ»
— Äëÿ ÷îãî ìåí³ áóëî ïîâåðòàòè ë³âîðó÷, ÿêùî äîðîãà äî âîêçàëó ëåæàëà ïðÿìî, òàê ÿê ÿ ¿õàâ, —
êàæå Ðîñòèñëàâ. — ¯õàâ ïîìàëó,
áî äâèãóí áóâ íà îáêàòö³, ÿêðàç
ï³ñëÿ ðåìîíòó. Âñòàíîâèòè, õòî ç
íàñ áóâ ïðàâèé, à õòî í³, ìîæíà
áóëî á. Áî âñå ñòàëîñÿ ó ì³ñö³,
äå ïðàöþâàëà êàìåðà â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Íà çàïèñó òî÷íî
áóëî á âèäíî, ÷è ïîâåðòàâ ÿ, ÷è
í³. Ñïðàâó ðîçïî÷èíàâ ñë³ä÷èé ç
Òîìàøïîëÿ Â³òàë³é Áóðÿê. Ìàâ
áè îäðàçó âèëó÷èòè çàïèñ. Àëå
çðîáèâ öå ï³çí³øå, ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ñòàëà íàïîëÿãàòè äðóæèíà ïîñòðàæäàëîãî ÷îëîâ³êà. Íàäàòè êîï³þ çàïèñó àäâîêàòó â³äìîâèâñÿ.
Öå çäèâóâàëî ìàò³ð ñêóòåðèñòà
Âàëåíòèíó Ñàâ³öüêó. Âîíà çâåðíóëàñÿ ç òàêèì ñàìèì ïðîõàííÿì.
Ïðèâåçëà ñë³ä÷îìó ôëåøêó. Â³í
ñêàçàâ, ùî ïåðåïèñàâ â³äåî. Êîëè
ó Â³ííèö³ àäâîêàò â³äêðèâ ïðèñòð³é, íà íüîìó íå áóëî æîäíîãî
çàïèñó.
Ïðî çíèêíåííÿ çàïèñó çãàäóâàëîñÿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ.
Àäâîêàò îñêàðæèâ çàêðèòòÿ ïîñòàíîâè ñë³ä÷èì ³ ñóä çàäîâîëüíèâ éîãî çàÿâó.

Ростислав Савіцький після лікування і його дружина Вікторія.
Скаліченого скутериста врятували в лікарні імені Ющенка
— Íà ñóä³ áóâ ïðèñóòí³é ïðåäñòàâíèê Òîìàøï³ëüñüêî¿ ïîë³ö³¿
²ãîð Ãîíòàðóê, — ðîçïîâ³äàº Âàëåíòèíà Ñàâ³öüêà. — Êîëè ñóääÿ ïîö³êàâèâñÿ, äå â³äåîçàïèñ,
Ãîíòàðóê ïîâ³äîìèâ, ùî çàïèñ
çíèê. Ñë³ä÷èé Áóðÿê ïåðåïèñàâ
íà âëàñíó ôëåøêó, ïîò³ì ïåðåí³ñ éîãî íà äèñê, à äèñê… çãîð³â.
Ï³ñëÿ öèõ ñë³â ñóääÿ íå ñòðèìàâñÿ. Êàæå, çà òàêå ïîãîíè òðåáà
çí³ìàòè.
ГАЛЬМА В АВТО НЕСПРАВНІ
Ïîðóøåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâèëè â îáëàñíîìó
óïðàâë³íí³ ïîë³ö³¿. «Ðîçñë³äóâàííÿ
ïðîâîäèòüñÿ åï³çîäè÷íî òà íåÿê³ñíî», — íàïèñàâ ò. â. î. çàñòóïíèêà
íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿ îáëàñò³ Îëåêñàíäð Ñîëäàòîâ. Â³í àäðåñóâàâ çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿ Òîìàøï³ëüñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ²ãîðþ
Ãîíòàðóêó âêàç³âêè, äå ñêàçàíî,
ÿê³ îáñòàâèíè ìàþòü äîðîçñë³äóâàòè ñë³ä÷³. Çîêðåìà «âèëó÷èòè
ëàìïî÷êè ïîêàæ÷èêà ïîâîðîòó
ìîïåäà ³ ïåðåäàòè íà åêñïåðòèçó
äëÿ ïåðåâ³ðêè íà ïðåäìåò òîãî,
÷è âèïðîì³íþâàëè âîíè ñâ³òëî
íà ìîìåíò ç³òêíåííÿ».
Ó ìàòåð³àëàõ ðîçñë³äóâàííÿ
÷îìóñü â³äñóòí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà. Îäíå ç íèõ ñòîñóâàëîñÿ
ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷îãî åêñïåðèìåíòó çà ó÷àñòþ îáîõ âîä³¿â ³ ô³êñàö³¿
â³äåîçàïèñó òàêîãî åêñïåðèìåíòó.
ßê ïîÿñíèâ àäâîêàò, öå ïîòð³áíî çðîáèòè óæå òîìó, ùî ïîêàçè
ó÷àñíèê³â ÄÒÏ ð³çíÿòüñÿ, îäíî÷àñíîãî äîïèòó ¿õ òàêîæ íå áóëî.
Â àâòîìîá³ë³ âèáèòå ëîáîâå
ñêëî. Îäèí ç³ ñâ³äê³â, ÿêèé áà÷èâ
àâàð³þ, ïîÿñíèâ, ùî ò³ëî âîä³ÿ

ñêóòåðà âèêèíóëî íà êàïîò. Ñàì
âîä³é ëåãêîâèêà ñòâåðäæóº, ùî
öå íå ïðàâäà.
Åêñïåðòèçà âñòàíîâèëà
íåñïðàâí³ñòü ãàëüì â àâòîìîá³ë³
ÂÀÇ-2109, ÿê³ «çíàõîäÿòüñÿ â òåõí³÷íî íåñïðàâíîìó, àëå îáìåæåíî
ïðàöåçäàòíîìó ñòàí³». Íå çàçíà÷åíà øâèäê³ñòü ðóõó àâòîìîá³ëÿ.
Íå äîñë³äæåíî äèñòàíö³þ ì³æ ÒÇ.
Â îäíîìó ì³ñö³ çàïèñàíî, ùî
ñòàâñÿ íà¿çä, â ³íøîìó ÷èòàºìî
ñëîâî «ç³òêíåííÿ».
ШВИДКУ ВИКЛИКАЛИ ІНШІ
Ï³ñëÿ ñòðàøíîãî ÄÒÏ âîä³é àâòîìîá³ëÿ íå ïîñï³øèâ äî çáèòîãî
÷îëîâ³êà. «Íå â³í, à ³íø³ ëþäè,
ï³äêëàäàëè ï³ä ãîëîâó ìîãî ñèíà
êàðòîíêè íà àñôàëüò, — ãîâîðèòü
ìàòè ïîñòðàæäàëîãî. — Öå ìåí³
ðîçïîâ³äàëè ï³çí³øå ò³, õòî áà÷èâ
àâàð³þ. Â³í êîìóñü äçâîíèâ, àëå
íå äî ë³êàðí³, øâèäêó âèêëèêàëè ³íø³. Çàòå éîãî ð³äíèé äÿäüêî ïðè¿õàâ ñêîð³øå, í³æ ìåäèêè. Äÿäüêà áàãàòî ëþäåé çíàþòü
ó Âàïíÿðö³, òàêà â íüîãî ðîáîòà.
Ï³ñëÿ àâàð³¿ öåé Ïóøêàðüîâ íàâ³òü í³ ðàçó íå ïîñï³â÷óâàâ íàì,
íå ö³êàâèâñÿ ë³êóâàííÿì… Ïðî
ùî ùå ìîæíà ãîâîðèòè».
Äå íèí³ ñïðàâà, Ñàâ³öüê³
íå çíàþòü. Ñóääÿ ïîâåðíóâ ¿¿
íà âèïðàâëåííÿ âêàç³âîê, çðîáëåíèõ îáëàñíîþ ïîë³ö³ºþ. «Íàñ ï³ñëÿ òîãî í³õòî íå ïîâ³äîìëÿâ», —
ãîâîðèòü Âàëåíòèíà Ñàâ³öüêà.
Âîíè íàïèñàëè ñêàðãó íà ñë³ä÷èõ ó ÄÁÐ, ò³ ïåðåïðàâèëè ëèñòà
â Ãåíïðîêóðàòóðó, à çâ³äòè íàä³éøëà â³äïîâ³äü, ùî ¿õíº çâåðíåííÿ
ïåðåäàíî íà ðîçãëÿä äî îáëàñíî¿
ïðîêóðàòóðè.
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ПРАВНУК КОЦЮБИНСЬКОГО
ОБИРАТИМЕ ПРОЕКТ ПЛОЩІ
Що змінять?  Після реставрації музеюсадиби Коцюбинського мерія хоче
реалізувати ще один проект — переробити
площу з пам’ятником біля «Петроцентру».
Оголосили конкурс, щоб розробити
проект змін, серед журі буде правнук
Коцюбинського і директорка музею.
Реконструкцію запланували на 2023–
2024 роки. Над чим планують працювати?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ó ìåð³¿ îãîëîñèëè àðõ³òåêòóðíèé
êîíêóðñ «Êîöþáèíñüêèé âäîìà» íà ðîçðîáêó
êîíöåïö³¿ ³ ïðîåêòó òðàíñôîðìàö³¿ ïðîñòîðó íàâêîëî ìóçåþ.
Ïðåì³àëüíèé ôîíä — 300 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
— Àðõ³òåêòóðíèé êîíêóðñ äàñòü
ìîæëèâ³ñòü îáðàòè íàéá³ëüø
âëó÷íå ð³øåííÿ äëÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿. Ó ðåçóëüòàò³ ì³ñòî îòðèìàº
ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð, çðó÷íèé
äëÿ êîæíîãî â³ííè÷àíèíà òà
ãîñòÿ ì³ñòà, íàïîâíåíîãî ìèñòåöüêèìè ñåíñàìè, — ãîâîðèòü
êåð³âíèöÿ â³ää³ëó óðáàí³ñòèêè
ÊÏ «²íñòèòóò ðîçâèòêó ì³ñò»
Â³êòîð³ÿ Êðàâ÷óê.
Íà ïðåçåíòàö³¿ êîíêóðñó 31 áåðåçíÿ ðîçïîâ³ëè, íàä ÷èì äîâåäåòüñÿ ïðàöþâàòè ó÷àñíèêàì, ³ñòîð³þ ìóçåþ òà õóòîðà Àáàç³âêà,
³ ùî õî÷óòü â³ííè÷àíè áà÷èòè
íà ö³é òåðèòîð³¿.
ТРЕБА ОБ’ЄДНАТИ МУЗЕЙ З
ПРОСТОРОМ
Ä³ëÿíêà ïðîåêòóâàííÿ ðîçòàøîâàíà â íàéñòàð³ø³é ÷àñòèí³
ì³êðîðàéîíó Çàìîñòÿ, º ³ñòîðè÷íîþ òåðèòîð³ºþ õóòîðà Àáàç³âêà,
äå íàðîäèâñÿ é âèð³ñ âèäàòíèé
ïèñüìåííèê ³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷
Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé. Íèí³
âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ðîçð³çíåííèõ çîí: ïåðøà — öå òåðèòîð³ÿ ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî
ìóçåþ Êîöþáèíñüêîãî, ùî âêëþ÷àº ìåìîð³àëüí³ áóäèíêè, àäì³í³ñòðàòèâíèé êîðïóñ, à òàêîæ
òåðèòîð³þ ñàäó; äðóãà — öå òåðèòîð³ÿ çì³øàíîãî âèêîðèñòàííÿ:
ïëîùà ç ïàì’ÿòíèêîì, äèòÿ÷èé
Ùîòèæíåâèê «RIA»

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

ìàéäàí÷èê ³ çîíà òðîòóàðó. Òîìó
ïåðøèì çàâäàííÿì äëÿ ó÷àñíèê³â
êîíêóðñó º ïîøóê ð³øåííÿ, ÿê
îá'ºäíàòè ö³ äâ³ çîíè.
Äðóãå çàâäàííÿ — ðîçðîáèòè
ð³øåííÿ, ÿê ïðîêëàñòè àëüòåðíàòèâí³ âõîäè äî ñàäó ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ ç áîêó ïëîù³ ç
ïàì’ÿòíèêîì ïèñüìåííèêó.
— Çàâäàííÿ — íå çíåñòè ïàðêàí ì³æ öèìè ä³ëÿíêàìè, íå â³çóàëüíî ðîçìèòè éîãî â ïðîñòîð³, à ñàìå çðîáèòè öþ ä³ëÿíêó
ïðîõ³äíîþ. Ùîá ëþäèíà, ÿêà
õî÷å ïîòðàïèòè äî ñàäó, ìîãëà
öå çðîáèòè ç áîêó ïðîñïåêòó
Êîöþáèíñüêîãî, — ñêàçàâ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Â³ííèö³ ªâãåí³é
Ñîâ³íñüêèé.
ПЛАНУЮТЬ ВИСАДИТИ НОВІ
ДЕРЕВА
Òðåòº çàâäàííÿ — çàïðîïîíóâàòè ð³øåííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ
çåëåíîãî êàðêàñó ç íîâèõ äåðåâ
òà ³íøèõ ðîñëèí. Íà òåðèòîð³¿
ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó öå ìîæóòü áóòè ïîðîäè äåðåâ, ïðî ÿê³
ïèñàâ ó òâîðàõ Êîöþáèíñüêèé;
ðîñëèíè, ÿê³ áóëè âèñàäæåí³ éîãî
áðàòîì Õîìîþ òîùî. Ðåêîìåíäàö³¿ ç³ ñïèñêîì ïîð³ä ñêëàäàòèìå àðáîðèñò (ôàõ³âåöü, ÿêèé
äîñë³äæóº ñòàí äåðåâ — àâò.), ¿õ
îòðèìàþòü ó÷àñíèêè ó âèõ³äíèõ
äàíèõ.
— Îñê³ëüêè ìåìîð³àëüíèé
êîìïëåêñ, ñàä º ïàì’ÿòêîþ íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ, òî íîâ³ íàñàäæåííÿ íå ìàþòü ïîøêîäèòè âæå
íàÿâí³ äåðåâà. Ïðîåêòóâàëüíèêàì
ïîòð³áíî áóòè ãîòîâèìè äî ïåðåâ³ðêè ¿õí³õ ïðîåêò³â ó Ì³íêóëüòóðè òà Ì³íåêîëîã³¿, — ðîçïîâ³äàâ
ªâãåí³é Ñîâ³íñüêèé.
Íàòîì³ñòü çîíà ãðîìàäñüêîãî
ïðîñòîðó ïåðåä ìóçåºì ìàéæå
â³ëüíà â³ä äåðåâ. Ñóòòºâèõ îáìå-

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 210114

Hàêëàä 17 900

æåíü òóò íåìàº. Ãîëîâíå çàâäàííÿ — âèð³øèòè ïðîáëåìó ïåðåñèõàííÿ ãðóíòó, ÿêèé äåñÿòèë³òòÿìè
çíàõîäèâñÿ ï³ä áðóê³âêîþ.
×åòâåðòå çàâäàííÿ: íàïîâíåííÿ òåðèòîð³¿ íîâèìè åëåìåíòàìè áëàãîóñòðîþ, ÿê³ á ðîáèëè ïåðåáóâàííÿ íà ö³é ä³ëÿíö³
êîìôîðòíèì ³ çì³ñòîâíî íàïîâíåíèì. Ëàíäøàôòí³ ³äå¿ òà
åëåìåíòè áëàãîóñòðîþ ìàþòü
áóòè ïîºäíàí³ ç ³ñòîð³ºþ ì³ñöÿ
êîëèøíüîãî õóòîðà Àáàç³âêà,
òâîð÷³ñòþ, ãðîìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ îñîáëèâîñòÿìè ïîñòàò³
Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî.
— Ìè íå ãîâîðèìî ïðî êîíêóðñ ³äåé. Â³ä ó÷àñíèê³â ïîòð³áí³
ïðîåêòè, ÿê³ áóäóòü ðåàë³çîâàí³
â ðàìêàõ çàâåðøåííÿ ïåðåòâîðåííÿ òåðèòîð³¿ ìóçåþ Êîöþáèíñüêîãî. Ðåàë³çàö³ÿ ãîòîâîãî

Àðõ³òåêòîðè ìàþòü
ïðèäóìàòè, ÿê
îá’ºäíàòè ìóçåé òà
ïðîñò³ð íàâêîëî, ³
ï³äñèëèòè ïðèñóòí³ñòü
òâîð÷îñò³ ìèòöÿ
ïðîåêòó çàïëàíîâàíà íà 2023–
2024 ðîêè, — ñêàçàâ ãîëîâíèé
àðõ³òåêòîð Â³ííèö³ ªâãåí³é Ñîâ³íñüêèé.
СКІЛЬКИ ЗАПЛАТЯТЬ?
Çàãàëüíèé ïðåì³àëüíèé ôîíä
êîíêóðñó ñêëàäàº 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² áóäå òðè ïðèçîâèõ ì³ñöÿ — 90 òèñÿ÷ çà ïåðøå ì³ñöå,
80 òèñÿ÷ — äðóãå ì³ñöå, 70 òèñÿ÷ — òðåòº ì³ñöå. Òàêîæ º äâ³
çàîõî÷óâàëüíèõ ïðåì³¿ — 30 òèñÿ÷ êîæíà. ¯õ ìîæóòü ïðèçíà÷àòè çà ð³øåííÿì æóð³ ï³ä ÷àñ
ïåðøîãî åòàïó êîíêóðñó.
Â óìîâàõ ïðîïèñàí³ ö³êàâ³ îñîáëèâîñò³: ÿêùî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâèòüñÿ â³ä ðåàë³çàö³¿
ïðîïîçèö³¿ (äàë³ êîìàíäà ìàº
ñêëàñòè ïðîåêò, çä³éñíþâàòè íàãëÿä çà éîãî ðåàë³çàö³ºþ — àâò.),
òî îáåðóòü ïðîåêò ³íøî¿ êîìàíäè,
ÿêà ïîñ³ëà íàñòóïíå ì³ñöå.
ßêùî æóð³ íå âèçíàëî æîäåí
ïðîºêò ïåðåìîæöåì, çàìîâíèê êîíêóðñó çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä
çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä ó÷àñíèêàìè.
Ïðî óìîâè òà ïðàâèëà êîíêóðñó, à òàêîæ çàðåºñòðóâàòèñÿ
äî ó÷àñò³ ìîæíà çà öèì ïîñèëàííÿì: cutt.ly/RcQZz6n.

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

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Відвідувачі площі з пам'ятником нарікають на побиту
плитку та відсутність затінку. На тротуарну зону часто
заїжджають машини, щоб припаркуватися

Хто судді?
На архітектурному конкурсі діятиме склад журі:
Ганна Бондар — архітекторка,
народна депутатка України (м.
Київ).
Ігор Коцюбинський — директор
Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника
М. М. Коцюбинського, правнук
Михайла Коцюбинського (м.
Чернігів).
Лариса Кравченко — директорка
Вінницького літературно-меморіального музею М. М. Коцюбинського (м. Вінниця).
Євгеній Совінський — перший
заступник директора Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради,
головний архітектор міста, представник замовника (м. Вінниця).
Максим Коцюба — ландшафтний архітектор, керівник студії ландшафтної архітектури

KOTSIUBA (м. Київ).
Олександр Антонець — архітектор, розробник дизайну нової
експозиції вінницького музею
Коцюбинського (м. Суми).
Ростислав Чопик — літературознавець, кандидат філологічних
наук, доцент кафедри української літератури Львівського
національного університету ім. І.
Франка (м. Львів).
Євгенія Дулько — урбаністка, координаторка освітніх програм
Харківської школи архітектури
(м. Харків).
Назар Коваленко — урбаніст, заступник директора з інфраструктурних питань та просторового
розвитку КП «Інститут розвитку
міст» (м. Вінниця).
Подавати матеріали на конкурс
можна по 30 квітня, до 18.00,
заповнивши ось цю гугл-форму:
cutt.ly/IcQZOC7.

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

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ЧИМ ЦІКАВА РЕКОНСТРУКЦІЯ
ДОМУ НА СОБОРНІЙ
Подвійні роботи?  Дім на Соборній,
89 перебудовують під турцентр, який
з’єднає у собі всі корисні сервіси для
туристів. Споруда поділена на дві
частини, її реконструкцією займаються
одразу два генеральних підрядники.
Активісти нарікають, що тендери
провели з порушеннями, тому владі
доведеться проводити їх заново
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ç ñåðåäèíè áåðåçíÿ òðèâàþòü
ðîáîòè íà Ñîáîðí³é, 89. Ñïîðóäó îãîðîäèëè
ïàðêàíîì, ïîñòàâèëè ðèøòóâàííÿ, ÷àñòèíó ôàñàäó íàêðèëè
ïë³âêîþ. Âñåðåäèí³ ïðàöþþòü
áóä³âåëüíèêè.
Îð³ºíòîâíî äî 16 êâ³òíÿ áóäå
ïåðåêðèòèì òðîòóàð òà ïðî¿çäè
á³ëÿ öüîãî áóäèíêó. Äëÿ ï³øîõîä³â âëàøòóâàëè íà óçá³÷÷³ äîðîãè íà Ñîáîðí³é îãîðîäæåíèé
«êîðèäîð» äëÿ ïðîõîäó.
ДВА ГЕНПІДРЯДНИКИ
Íà ïàñïîðò³ îá’ºêòà ÷èòàºìî,
ùî çàìîâíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿
íåæèòëîâî¿ ÷àñòèíè áóäèíêó º
äåïàðòàìåíò ìàðêåòèíãó ì³ñòà
òà òóðèçìó. Âèêîíàâöåì — òîâàðèñòâî «Â³ííèöÿáóä». Çà äàíèìè
ProZorro, ðîáîòè êîøòóþòü â³ííèöüêîìó áþäæåòó 13,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü (cutt.ly/ZchnKRi).

Ó ñèñòåì³ çàêóï³âåëü ìè ïîáà÷èëè, ùî ïî áóäèíêó Ñîáîðíà,
89 ÷èíîâíèêè ïðîâåëè ùå îäèí
òåíäåð — íà ðåêîíñòðóêö³þ æèòëîâî¿ ÷àñòèíè äîìó. Çàìîâíèêîì
ðîá³ò º äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà, âèêîíàâöåì —
ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Ðåìñ», ö³íà
ðîá³ò — 3,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü
(cutt.ly/Mchmqcz).
×îìó íà ðåêîíñòðóêö³þ, çäàâàëîñÿ á, ºäèíîãî áóäèíêó îáðàëè
äâîõ ï³äðÿäíèê³â?
— Öå ñïðè÷èíåíî ð³çíîþ
áàëàíñîâîþ íàëåæí³ñòþ, — â³äïîâ³äàº äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó
ìàðêåòèíãó ì³ñòà òà òóðèçìó
Îëåêñàíäð Âåøåëåí³. — Íåæèòëîâà ÷àñòèíà áóäèíêó º â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òà íà áàëàíñ³ íàøîãî äåïàðòàìåíòó;
æèòëîâà ÷àñòèíà ³ êîìåðö³éí³
ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó
ïðèâàòèçîâàí³. Ìè íå ìàºìî ïîâíîâàæåíü ïðîâîäèòè ðåìîíòè
æèòëîâèõ áóä³âåëü. Òàê³ ðîáîòè
çàìîâëÿº äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà.

Відкриття хабу заплановано на 2022 рік
Між іншим дізналися деякі особливості реконструкції будинку
під Туристичний хаб. Наприклад
те, що «Вінницябуд» відповідає,
переважно, за внутрішні роботи в майбутньому приміщенні
турцентру.
— Цього року планується повністю відреконструювати
приміщення для туристичного
хабу (понад 400 квадратних
метрів) включно з підсиленням
фундаменту та заміною незадовільних дерев'яних перекриттів
на залізобетонні, — розповідає
директор департаменту маркетингу міста та туризму Олександр Вешелені. — Також здійснюватиметься монтаж системи
вентиляції, водогону, електрики,
опалення, аудіосистеми, відеонагляду, точок доступу та санвузлів. По меблях, оргтехніці
закупівля ще не проводилася,
оскільки відкриття хабу запла-

новане на 2022 рік.
«Будівельна фірма «Ремс» виконуватиме фасадні роботи
та перекриватиме покрівлю.
Ці роботи вирішили не ділити
між двома генпідрядниками,
оскільки ці елементи поєднують
житлову і нежитлову частини Соборної,89 та єдиним конструктивним елементом.
Фасад будівлі буде новим з
будь-якої точки огляду на Соборній. Не зачіпатимуть лише
внутрішній дворик, де цегляні
стіни залишаться без змін. Ще
споруда матиме по центру величезні панорамні вікна.
У її лівому крилі спорудять ліфт
баштового типу, щоб не перевантажувати опорні конструкції
будинку. Підйомник забезпечить
інклюзивність Турцентру: люди з
інвалідністю та маломобільні групи населення зможуть використовувати всі три поверхи об’єкта.

Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, äî ðå÷³, áóâ çàìîâíèêîì
ðåêîíñòðóêö³é æèòëîâèõ áóäèíê³â íà Ñîáîðí³é, 22, Ñîáîðí³é,
101 òà íà âóëèö³ Ñîëîâéîâà, 3.
Óñ³ ö³ áóä³âë³ çíàõîäÿòüñÿ â öåíòð³ ì³ñòà.
Îëåêñàíäð Âåøåëåí³ ðîçïîâ³äàº, ùî ïåðåë³ê ðîá³ò ì³æ äâîìà
ãåíï³äðÿäíèêàìè ðîçìåæîâàíèé.
À êîíòðîëþþ÷³ ñëóæáè ïåðåâ³ðÿòèìóòü, ùîá ô³ðìè íå âèêîíóâàëè ðîáîòó îäíà îäíî¿.
— ª ãðàô³êè ðîá³ò, ÿê³ óçãîäæåí³ ì³æ íèìè. Ó íàñ òà â äåïàðòàìåíò³ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
º ñëóæáà çàìîâíèêà ³ òåõí³÷íîãî
íàãëÿäó, ÿêà ïåðåâ³ðÿº àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò. ², çîêðåìà, ô³êñóº ïîðóøåííÿ, â³äõèëåííÿ â³ä
ïðîåêòíèõ ð³øåíü, ÿêùî áóäóòü
òàê³ ñèòóàö³¿, — êàæå äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó ì³ñòà
òà òóðèçìó.

Çàâäÿêè ïîÿâ³
Òóðöåíòðó ìåøêàíöÿì
â³äðåìîíòóþòü
äàõ. Ðåêîíñòðóêö³þ
ïîãîäèëè ùå â ñ³÷í³
ìèíóëîãî ðîêó
«ДИЯВОЛ» КРИЄТЬСЯ
В ДРІБНИЦЯХ
Îäíàê ïîêè îçíàêè ïîðóøåíü
ô³êñóþòü ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè.
Îáèäâà òåíäåðè íà Ñîáîðí³é,
89 äîâåäåòüñÿ ñêàñóâàòè, ââàæàº ðåã³îíàëüíà êîîðäèíàòîðêà
DoZorro, ãîëîâà ÃÎ «Ô³ëîñîô³ÿ
ñåðöÿ» Þë³ÿ Ãðèãà.
Íàïðèêëàä, ïî ïåðøîìó òåíäåðó
÷èíîâíèêè íå ìàëè ïðàâà ï³äïèñóâàòè äîãîâ³ð ï³äðÿäó íà 13,3 ìëí
ãðí ç êîìïàí³ºþ «Â³ííèöÿáóä»,
îñê³ëüêè òà âèêîðèñòîâóâàëà óäîñêîíàëåíèé, à íå êâàë³ô³êîâàíèé
åëåêòðîííèé ï³äïèñ.
— Ó òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ çàìîâíèê ïðîïèñàâ, ùî ïðèéìàþòü
çàÿâêè òà äîêóìåíòè íà çàêóï³âëþ, ï³äïèñàí³ ò³ëüêè êâàë³ô³êîâàíèì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì. ²
âñóïåðå÷ ñâî¿é âèìîç³ ï³äïèñóþòü
äîãîâ³ð ç êîìïàí³ºþ, ÿêà ñêîðèñòàëàñÿ óäîñêîíàëåíèì. Òîáòî,
â³äáóâñÿ íåïðàâîì³ðíèé âèá³ð
ïåðåìîæöÿ, — ðîçïîâ³äàº Ãðèãà.
Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè íà ¿¿
ñêàðãó â³äðåàãóâàâ «â³äïèñêîþ»:
ìîâëÿâ, äî ê³íöÿ ðîêó ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ ìåíø íàä³éíèé
åëåêòðîííèé ï³äïèñ, áî öå äîçâîëÿº ïîñòàíîâà Êàáì³íó ¹ 193 â³ä
3 áåðåçíÿ 2020 ðîêó.
— Öå ñïðàâä³ òàê. Àëå öþ æ
óìîâó ïîòð³áíî áóëî ïðîïèñàòè
â òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿, — êàæå
ãðîìàäñüêà àêòèâ³ñòêà.
Òåíäåð ¹ 2, äå äîãîâ³ð
íà 3,7 ìëí ãðí ï³äïèñàëè ç «Ðåìñ»,
òàêîæ ìàº îçíàêè ïîðóøåíü.

Загалом, на будинок витратять 17 мільйонів гривень.
У мерії впевнені, що туристичний центр стане імпульсом для
розвитку цієї галузі в місті та області
— Ïåðåìîæåöü çàêóï³âë³ «Áóä³âåëüíà ô³ðìà Ðåìñ» íå çàâàíòàæèâ ÷àñòèíó äîêóìåíò³â, ÿê³
ï³äòâåðäæóþòü â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ
äëÿ â³äìîâè â ó÷àñò³ ïðîöåäóðè
çàêóï³âë³. À ñàìå: â³äñóòí³ñòü
êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â òà òå, ùî
ï³äïðèºìñòâî íå ïåðåáóâàº ó ïðîöåñ³ ë³êâ³äàö³¿, âèçíàííÿ áàíêðóòîì. Òèì íå ìåíø, äåïàðòàìåíò
ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ï³äïèñàâ
äîãîâ³ð ï³äðÿäó ç öèì ó÷àñíèêîì, — ïîÿñíþº Þë³ÿ Ãðèãà.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, òàê³ ïîìèëêè
íåìîæëèâî âèïðàâèòè.
— Íàä³ñëàëà ëèñòà ³ íà äåðæàâíó àóäèòîðñüêó ñëóæáó ç ïðîõàííÿì ïåðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü
ïðîâåäåííÿ òåíäåð³â. Àóäèòîðè,
ñêîð³ø çà âñå, òåæ âêàæóòü, ùî
ïîòð³áíî ñêàñîâóâàòè ³ îãîëîøóâàòè çàíîâî, — ðîçêàçóº êîîðäèíàòîðêà DoZorro.
ПІДСТАВ ДЛЯ СКАСУВАННЯ
НЕМАЄ
Äàëè â³äïîâ³äü íà ñêàðãè ³ çàìîâíèêè ðåêîíñòðóêö³é. Òàê,
â äåïàðòàìåíò³ ìàðêåòèíãó ì³ñòà òà òóðèçìó ï³äêðåñëþþòü, ùî
âèêîðèñòîâóâàòè óäîñêîíàëåíèé
ï³äïèñ äî 31 ãðóäíÿ 2021 ðîêó
äîçâîëÿº ïîñòàíîâà Êàáì³íó. ²
äîäàòêîâîãî çàçíà÷åííÿ ïðî öå
â òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ íå âèìàãàºòüñÿ.
— Òåíäåðíèé êîì³òåò, ïðèéìàþ÷³ ð³øåííÿ, âèõîäèâ
ç âèçíà÷åíü çàêîíîäàâñòâà,

ïðàêòèêè Àíòèìîíîïîëüíîãî
êîì³òåòó òà ñóäîâèõ ðîçãëÿä³â, äå, íàâïàêè, ââàæàºòüñÿ
íåîáãðóíòîâàíèì â³äõèëåííÿ
ïðîïîçèö³é, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ÓÅÏ (óäîñêîíàëåíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ — àâò.), íàâ³òü
ÿêùî â äîêóìåíòàö³¿ çàìîâíèê
ïðîïèñàâ âèìîãó «âèêëþ÷íî
êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé
ï³äïèñ», — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó ì³ñòà
òà òóðèçìó Îëåêñàíäð Âåøåëåí³.
À ó äåïàðòàìåíò³ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³äïîâ³ëè, ùî äîêóìåíòè, ÿê³ íå çàâàíòàæèâ ïåðåìîæåöü çàêóï³âë³ «Áóä³âåëüíà ô³ðìà
Ðåìñ», º ó â³äêðèòîìó äîñòóï³.
— ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ
â³äìîâè ïåðåìîæöþ â ó÷àñò³
â ïðîöåäóð³ çàêóï³âë³ ì³ñòèòüñÿ
ó â³äêðèòèõ äåðæàâíèõ ðåºñòðàõ,
äîñòóï äî ÿêèõ â³ëüíèé. Çàêîíîì
«Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» çàáîðîíåíî âèìàãàòè ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó â³äêðèòèõ
äåðæðåºñòðàõ. Ï³äòâåðäæåííÿ
â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ (â³äñóòí³ñòü
êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â òà òå,
ùî ï³äïðèºìñòâî íå ïåðåáóâàº
ó ïðîöåñ³ ë³êâ³äàö³¿, âèçíàííÿ
áàíêðóòîì — àâò.) ïåðåâ³ðÿºòüñÿ
çàìîâíèêîì ñàìîñò³éíî, — éäåòüñÿ ó â³äïîâ³ä³ äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.
Íàïðèê³íö³ â³äïîâ³ä³ ÷èíîâíèêè çàçíà÷èëè, ùî ï³äñòàâè äëÿ
ñêàñóâàííÿ çàêóï³âë³ â³äñóòí³.
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ЛІКУВАЛИ КОВІД ЗА ГРОШІ ХВОРОЇ
ЧИ КОШТОМ ЛІКАРНІ?
Скандал  Вінничанин Ігор Слабоус
розповів, що його маму лікували
в ковідному відділенні Тиврівської
лікарні препаратами, які рідні хворої
частково купували за свої кошти. Хіба
не мали це робити безкоштовно? Що
про це каже головний лікар лікарні та
представники департаменту охорони
здоров'я області?
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

Ìàéÿ Ñëàáîóñ — ìåäïðàö³âíèöÿ òåðàïåâòè÷íîãî â³ää³ëåííÿ
Ãí³âàíñüêî¿ ë³êàðí³. Êîëè æ³íêà
çàõâîð³ëà íà êîðîíàâ³ðóñ ³ ñòàí ¿¿
ïîã³ðøèâñÿ, â ð³äíîìó ì³ñòå÷êó
ë³êóâàòè íå çìîãëè — â ìåäçàêëàä³ â³äñóòí³ êèñíåâ³ òî÷êè. Òîìó
õâîðó äîïðàâèëè ó òèâð³âñüêó
ðàéîíêó, äå âîíà ïåðåáóâàëà ç
5-ãî ïî 12-òå áåðåçíÿ.
— Êîëè ìîþ ìàìó ó âàæêîìó
ñòàí³ ç äâîñòîðîííüîþ ïíåâìîí³ºþ ³ äâîìà ïîçèòèâíèìè òåñòàìè
íà êîâ³ä ïðèâåçëè â Òèâð³âñüêó
ðàéîííó ë³êàðíþ, òî ë³êàð³ îäðàçó
ïîâ³äîìèëè, ùî ñòàí êðèòè÷íèé
³ ïîòð³áíå äîâãîñòðîêîâå ë³êóâàííÿ, — ðîçïîâ³äàº ñèí õâîðî¿ ²ãîð
Ñëàáîóñ. — Àëå, ÿê âèÿâèëîñÿ,
á³ëüøîñò³ ë³ê³â ó ë³êàðí³ íå áóëî,
òîìó âñå, ùî ïîòð³áíî, à öå îäí³ ç
íàéäîðîæ÷èõ ìåäïðåïàðàò³â ïðè
òàêèõ ñòàíàõ, ìè êóïóâàëè ñàì³.
«ТАКА СУМА ДЛЯ МОЄЇ
МАМИ НЕПІДЙОМНА»
Äëÿ ë³êóâàííÿ íà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â ë³êàðí³, çà ñëîâàìè ñèíà
õâîðî¿, âèòðàòèëè áëèçüêî 10-òè
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äîêàçîì òîìó íàä³ñëàâ ÷åêè çà ïðèäáàí³ ë³êè.
— Äëÿ ìîº¿ ìàìè-ìåäïðàö³â-

íèêà, ç ì³í³ìàëüíîþ çàðîá³òíîþ
ïëàòîþ, òàêà ñóìà íåï³äéîìíà, —
êàæå ñèí. — Äÿêóþ÷è ð³äíèì ³
äðóçÿì, ìè çâè÷àéíî êóïóâàëè
óñå íåîáõ³äíå, ùîá óðÿòóâàòè
æèòòÿ ìàì³.
²ãîð Ñëàáîóñ òàêîæ ðîçïîâ³â,
ùî ãîëîâíèé ë³êàð Òèâð³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ë³êàðí³ Ïåòðî Ïðèñÿæíèé éîìó ïîâ³äîìèâ, ùî â íüîãî
íåìàº ô³íàíñóâàííÿ öüîãî ì³ñÿöÿ, òîìó íåìàº ë³ê³â.
— Àëå ï³ñëÿ íàøîãî çâåðíåííÿ
íà âñ³ ìîæëèâ³ ãàðÿ÷³ ë³í³¿ ó Êè¿â,
ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ô³íàíñóºòüñÿ
ë³êàðíÿ ñâîº÷àñíî ³ âñå ïîâèííî
áóòè, — ïðîäîâæóº ñèí õâîðî¿. —
Ï³ñëÿ öüîãî ãîëîâíèé ë³êàð ïîâ³äîìèâ, ùî êîøòè, ÿê³ ìè âèòðàòèëè, áóäóòü êîìïåíñîâàí³.
Çàâ³äóâà÷ ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Àëüîíà Ñîðîêà çàïðîïîíóâàëà
ïåðåâåñòè íà äåøåâøå ë³êóâàííÿ.
² íàâ³òü ñïðîáóâàëà òàêå çðîáèòè,
êîëè çì³íèëà îäèí ç íàéÿê³ñí³øèõ àíòèá³îòèê³â íà äåøåâèé
éîãî çàì³ííèê, ï³ñëÿ ÷îãî ìàìà
ñòàëà ã³ðøå ñåáå ïî÷óâàòè.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÷åðãîâèé òåñò
íà êîâ³ä äàâ íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò, ïàö³ºíòêó Ìàéþ Ñëàáîóñ ç
ë³êàðí³ âèïèñàëè.
— Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ ñêàçàëà
ìàì³ ïðîñòî çáèðàòè ðå÷³ ³ ¿õàòè

«Деякі моменти вимагають перевірки»
ОЛЕНА ВЕРЛАНКУЛЬШЕНКО,
МЕДИЧНИЙ ЮРИСТ,
ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ
СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

— Деякі моменти в даній ситуації вимагають перевірки.
Зокрема, як так сталося, що
медики Тиврівської районної
лікарні не намагалися самі
знайти вихід із даної ситуації,
не шукали медпрепарати для
лікування хворої на коронавірус, яка перебувала у важкому
стані, а переклали відповідальність на плечі її родини. За законами нашої Конституції, ми

маємо право на безкоштовну
медичну допомогу в повному
обсязі в державних медзакладах, а медичний працівник —
в першу чергу. Тому ми маємо
за мету звернутися в департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА, для того, щоб
в Тиврівській лікарні провели
перевірку, чи не було в даному
медзакладі летальних випадків через коронавірус, а якщо
були, то чи не через відсутність
коштів у хворих. Бо, якщо у родини Майї Слабоус була на той
момент необхідна сума на її лікування, то це не означає, що
всі хворі на ковід мають такі
можливості. Ситуація потребує
аналізу.

Майя Слабоус лікувалася від коронавірусу
у Тиврівській районній лікарні. Її син
розповів, що на ліки витратили близько
10-ти тисяч гривень
â ³íøó ë³êàðíþ, áî âîíè íå ïîâèíí³ óæå ¿¿ ë³êóâàòè, — êàæå ²ãîð
Ñëàáîóñ. — Òîä³ ìè ïåðåâåçëè
ìàìó â ×îðíîáèëüñüêèé äèñïàíñåð äëÿ ïðîäîâæåííÿ ë³êóâàííÿ ³
ðåàá³ë³òàö³¿, äå âîíà ïåðåáóâàëà
ç 12 ïî 22 áåðåçíÿ.
Ïðî ñèòóàö³þ ç ïëàòíèì ë³êóâàííÿì êîðîíàâ³ðóñó â Òèâð³âñüê³é ðàéîíí³é ë³êàðí³ ÿ ðîçì³ñòèâ äîïèñ ó ñîöìåðåæ³. Ùîá âèïðàâèòè ñèòóàö³þ ÷è âèïðàâäàòè
ä³¿ ë³êàð³â, ãîëîâíèé ë³êàð Ïåòðî
Ïðèñÿæíèé íàòîì³ñòü ìåíå ñïîâ³ñòèâ, ùî ïîäàº íà ìåíå äî ñóäó.

«Êîøòè, âèòðà÷åí³
õâîðîþ Ñëàáîóñ,
áóäå â³äøêîäîâàíî.
Âèïèñàëè ¿¿ òîìó,
ùî âîíà ï³øëà íà
ïîïðàâêó»
«ВИТРАЧЕНІ КОШТИ БУДЕ
ВІДШКОДОВАНО»
Òåëåôîíîì ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ
ç ãîëîâíèì ë³êàðåì Òèâð³âñüêî¿
öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³
Ïåòðîì Ïðèñÿæíèì ³ ïî÷óëè
éîãî äóìêó ñòîñîâíî ñèòóàö³¿ ³
ë³êóâàííÿ õâîðî¿ Ìàé¿ Ñëàáîóñ.
— Â ãðóäí³ 2020 ðîêó, êîëè
çà äâà òèæí³ â íàø³é ë³êàðí³
áóëî îðãàí³çîâàíî êîâ³äíå â³ää³ëåííÿ, íà éîãî óòðèìàííÿ òîä³
ìè îòðèìàëè ç áþäæåòó 680 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 451 òèñÿ÷à ç ÿêèõ
ï³øëà íà çàðïëàòè ìåäïðàö³âíèêàì, íà 207 òèñÿ÷ ìè çàêóïèëè

Головний лікар Тиврівської районної
лікарні Петро Присяжний каже, що буде
позиватися проти родича пацієнтки.
«Я збираюся стягнути з Ігоря Слабоуса
моральну шкоду за те, що в часи, коли ми
боремося за життя кожного пацієнта, він
позорить честь медиків і в дописах нас називає
«оборотнями в білих халатах», — сказав він

«Факти не відповідають дійсності»
ТЕТЯНА
БОНДАРЕНКО,
ЗАСТУПНИК
ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ:

— Дана ситуація в управлінні
відома. Cпеціальна комісія вже
виїздила в Тиврівську районну
лікарню, аби дізнатися деталі
на місці. Факти, які наводять
ìåäïðåïàðàòè, — ãîâîðèòü Ïåòðî
Ïðèñÿæíèé. — Äî ëþòîãî ïîâòîðíîãî ô³íàíñóâàííÿ íå áóëî,
à ìè çà äâà ì³ñÿö³ ïðîë³êóâàëè
113 õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. Â ëþòîìó îòðèìàëè ç áþäæåòó êîøòè,
íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ ïî÷àëè íîâó
çàêóïêó ìåäèêàìåíò³â.
Íà ïèòàííÿ ïðî áåçïëàòí³ ³ êóïëåí³ ðîäè÷àìè ïàö³ºíòêè ë³êè
êåð³âíèê Òèâð³âñüêî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³ äàâ òàêó â³äïîâ³äü:
— Íà ìîìåíò, êîëè äî íàñ ïîñòóïèëà õâîðà Ñëàáîóñ Ìàéÿ, ìè
ìàëè â íàÿâíîñò³ äâ³ àìïóëè àíòèá³îòèêà Ìåðîïåíåìó, ÿê³ ñàìå
¿é ïðèçíà÷èëè äëÿ ë³êóâàííÿ,
îñê³ëüêè ó ïàö³ºíòèêè áóâ âàæêèé ñòàí. Â çàïàñ³ òàêèõ àíòèá³îòèê³â á³ëüøå íå áóëî, ïðèäáàòè
òåæ áóëî íåìîæëèâî, îñê³ëüêè
îäíà àìïóëà âèùåçãàäàíîãî àíòèá³îòèêà êîøòóº á³ëÿ 500 ãðèâåíü.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ìè õâîðó ÷àñòêîâî ë³êóâàëè ç áþäæåòó, à ÷àñòêîâî

рідні вищезгаданої пацієнтки,
не відповідають дійсності. Медики Тиврівської лікарні надавали кваліфіковану допомогу
хворій. Якщо, за думкою пацієнтів, ліки, які призначають
їм медики і є безкоштовними,
але через суб'єктивні причини
хворим не підходять, — останні
мають право самостійно придбати ті медприпарати, які вони
вважають за потрібне.
¿¿ ðîäèíà êóïóâàëà íåîáõ³äí³ àíòèá³îòèêè, îñê³ëüêè äæåíåðèêè,
àáî ë³êè ç ò³ºþ ñàìîþ ä³þ÷îþ
ðå÷îâèíîþ, ïàö³ºíòêà â³äìîâèëàñÿ ïðèéìàòè, à âèìàãàëà ëèøå
îðèã³íàëüí³ çàñîáè. Êîì³ñ³ÿ ðîçáåðåòüñÿ ç öèì, ³ êîøòè, âèòðà÷åí³ õâîðîþ Ñëàáîóñ, áóäå â³äøêîäîâàíî. Âèïèñàëè ïàö³ºíòêó
ç â³ää³ëåííÿ òîìó, ùî âîíà ï³øëà
íà ïîïðàâêó ³ òåñòè íà êîâ³ä áóëè
íåãàòèâíèìè.
À ñòîñîâíî â³äêðèòòÿ ñóäîâî¿
ñïðàâè, òî ä³éñíî, ãîëîâíèé ë³êàð ï³äòâåðäèâ, ùî â³í áóäå ïîçèâàòèñÿ.
— ß çáèðàþñÿ ñòÿãíóòè ç ²ãîðÿ
Ñëàáîóñà ìîðàëüíó øêîäó çà òå,
ùî â ÷àñè, êîëè ìè áîðåìîñÿ
çà æèòòÿ êîæíîãî ïàö³ºíòà ³ ðÿòóºìî â³ä ñìåðòåëüíî¿ ïàíäåì³¿,
â³í ïîçîðèòü ÷åñòü ìåäèê³â ³ â äîïèñàõ íàñ íàçèâàº «îáîðîòíÿìè
â á³ëèõ õàëàòàõ», — ñêàçàâ Ïåòðî
Ïðèñÿæíèé.
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БЕЗПРИТУЛЬНІ ТА
АГРЕСИВНІ. ЩО РОБИТИ?
Зоопитання  Весною собаки стають
більш агресивні, як говорять кінологи,
а на вулицях Вінниці безпритульних тварин
понад тисячу. Що робити вінничанам,
якщо вони зустрілися з агресією собак?
А якщо тварина вас вкусила, чи нестиме
хтось за це відповідальність?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1148132

Çã³äíî ç äàíèìè ì³æíàðîäíî¿
îíëàéí-ïëàòôîðìè
äëÿ â³äïîâ³äàëüíèõ
âëàñíèê³â òâàðèí Animal ID,
ìèíóëîãî ðîêó ó Â³ííèö³ íàë³÷óâàëîñÿ 1330 áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí. Çà ê³ëüê³ñòþ ó Öåíòðàëüíî-Çàõ³äíîìó ðåã³îí³ êðà¿í³ ìè
ïîñòóïàºìîñÿ ëèøå Æèòîìèðó òà
×åðí³âöÿì. Ñòåðèë³çîâàíèõ ñîáàê
³ êîò³â íà íàøèõ âóëèöÿõ, çã³äíî
ç ³íôîðìàö³ºþ ç öüîãî ñàéòó, —
32%. Â³ííèöüê³ çîîçàõèñíèêè
ãîâîðÿòü, ùî ö³ äàí³ áëèçüê³
äî ðåàëüíèõ.
Âåñíîþ æ ó ñîáàê òåíäåíö³ÿ
äî àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè á³ëüøà,
í³æ çàçâè÷àé. Öå çàêëàäåíèé
ïðèðîäîþ ³íñòèíêò äî ïðîäîâæåííÿ ðîäó. Â³ííè÷àíèí Ìèõàéëî ðîçïîâ³äàº, ùî íåïîäàë³ê
ñâîãî áóäèíêó ÷àñòî ñòèêàºòüñÿ
ç³ çãðàÿìè âóëè÷íèõ ïñ³â, ÿê³ áóâàþòü àãðåñèâíèìè.
— ß æèâó íåïîäàë³ê Áóäèíêó îô³öåð³â. Ó íàñ òóò º ê³ëüêà
çãðàé âóëè÷íèõ ñîáàê. ²íîä³ ¿õ
÷èñåëüí³ñòü äîñÿãàº 6–7 îñîáèí.
Ïðè÷îìó á³ëüø³ñòü ç íèõ ä³éñíî
âåëèêèõ ðîçì³ð³â. Ïðîõîäèòè ïîâç
íèõ ìåí³ äîâîäèòüñÿ ÷àñòî, àëå
â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìè îäíå
îäíîìó íå ö³êàâ³, — ãîâîðèòü â³ííè÷àíèí. — Ê³ëüêà ðàç³â ïîâåä³íêà ïñ³â áóëà íåòèïîâîþ, âîíè
àáî ï³äá³ãàëè òà ãàâêàëè íà ìåíå,
àáî â³äâåðòî íàìàãàëèñÿ âêóñèòè. Íà ùàñòÿ, âñå çàê³í÷óâàëîñÿ
äîáðå, àëå ¿õ ïðèñóòí³ñòü òåïåð
âèêëèêàº òðèâîæí³ñòü. Ð³ê òîìó
ÿ ïðèäáàâ åëåêòðîøîêåð. Òâàðèí,
çâ³ñíî, ÿ íå áèâ ñòðóìîì, àëå òð³ñê³ò â³ä ïðèëàäó ¿õ äîáðå â³äëÿêóº.

Ùîá ðîç³áðàòèñÿ, ùî ðîáèòè, ÿêùî íà âàñ íàïàâ ñîáàêà,
ìè íàñàìïåðåä çàòåëåôîíóâàëè
íà «Ö³ëîäîáîâó âàðòó» çà íîìåðîì 1560. Ïðåäñòàâèëèñü ïåðåñ³÷íîþ ì³ñòÿíêîþ, ÿêó çëåãêà
âêóñèâ ñîáàêà íà Çàìîñòÿíñüê³é.
Äèñïåò÷åðêà Íàòàë³ÿ ïîÿñíèëà, ùî âîíà ìîæå ïðèéíÿòè
íàøó ñêàðãó ³ ïåðåíàïðàâèòè ¿¿
ó Â³ííèöüêèé ìóí³öèïàëüíèé
ïðèòóëîê. Òàì ç íåþ âæå áóäóòü
ðîçáèðàòèñÿ ôàõ³âö³.
— Ó ìóí³öèïàëüíîìó ïðèòóëêó íå âñ³õ òâàðèí ó çìîç³
çàáðàòè, àëå àãðåñèâíèõ âîíè
ñòåðèë³çóþòü òà ñïîñòåð³ãàþòü
çà íèìè. ßêùî âè ñòèêàºòåñü ç
áåçïðèòóëüíèì àãðåñèâíèì ñîáàêîþ, òî çâåðòàéòåñü íà 1560.

«Äî áåçïðèòóëüíèõ
ñîáàê òðåáà ñòàâèòèñÿ,
ÿê äî çíåäîëåíèõ
òâàðèí, àäæå êîëèñü
¿õ àáî ðîäè÷³â ëþäè
çàëèøèëè íà âóëèö³»
Ìè ñâîºþ ÷åðãîþ áóäåìî ô³êñóâàòè âóëèöþ, äå ïîòð³áíî â³äëîâèòè ñîáàêó ³ ïåðåäàâàòè äàí³
ó ïðèòóëîê, — ðîçïîâ³äàº äèñïåò÷åðêà «Ö³ëîäîáîâî¿ âàðòè». —
Â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òå, ùî âàñ
âêóñèâ áåçïðèòóëüíèé ñîáàêà,
í³õòî íå íåñå. Ïîë³ö³ÿ ðàí³øå
ìàëà ïðàâî àãðåñèâíó òâàðèíó
â³äñòðåëèòè, àëå çàðàç âîíè öüîãî íå ïðàêòèêóþòü.
Ìè çàòåëåôîíóâàëè ó ìóí³öèïàëüíèé ïðèòóëîê, ùî çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ Ãîíòè, ùîá
ä³çíàòèñÿ, ÷è çâåðòàþòüñÿ äî íèõ
ç³ ñõîæèìè ñêàðãàìè òà ÿê ó ïðèòóëêó íà íèõ ðåàãóþòü.

Ці собаки мешкають в районі Будинку офіцерів.
Вони мирні і на людей не надто звертають увагу.
Але часом зустрічаються тут й досить войовничі тварини
— ßêùî òâàðèíà ç êë³ïñîþ
êîãîñü âêóñèëà ³ â ëþäèíè º äîâ³äêà ïðî çâåðíåííÿ ó ë³êàðíþ,
òî ìè òàêó òâàðèíó çàáèðàºìî
ó ïðèòóëîê íà äâà òèæí³. Òóò ìè
ñïîñòåð³ãàºìî çà ¿¿ ïîâåä³íêîþ,
âàêöèíóºìî â³ä ñêàçó ³ â³äïóñêàºìî íà ì³ñöå âèëîâó, — êàæå
ïðàö³âíèöÿ ïðèòóëêó Ëþäìèëà. —
ßêùî æ òâàðèíà ïðîÿâëÿº àãðåñ³þ ³ âîíà áåç êë³ïñè íà âóëèö³
á³ãàº, òî òåëåôîíóéòå íàì. Ìè
¿¿ ñòåðèë³çóºìî, âàêöèíóºìî â³ä
ñêàçó. ßêùî ìè íå àäàïòóºìî ¿¿
ó õîðîø³ ðóêè, òî ïîâåðòàºìî
íà ì³ñöå âèëîâó. Òâàðèíè ï³ñëÿ
òàêèõ âèêëèê³â ó íàñ íà ïîñò³éí³é
îñíîâ³ íå ïðîæèâàþòü.
Òàêîæ ó ì³ñò³ ïðàöþº ùå
îäèí ïðèòóëîê «Ïëàíåòà», ìè
ïîö³êàâèëèñü, ÷è ìîæíà äî íèõ
äçâîíèòè ó ðàç³ íàïàäó ñîáàêè

íà âóëèö³. ßê ïîÿñíèëà íàì
ïðàö³âíèöÿ ïðèòóëêó Íàòàë³ÿ
Äèõòÿðóê, òâàðèí âîíè íå ïðèéìàþòü, ïðèòóëîê ïåðåïîâíåíèé.
Êàæå, íà âèëîâ ñîáàê ó íèõ íåìàº
êîøò³â.
Òàêîæ ìè óòî÷íèëè ó ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ ì³ñòà, ÷è ìîæíà äî íèõ äçâîíèòè ó ðàç³ òàêî¿
íåáåçïåêè.
— Ò³ëüêè â ðàç³, ÿêùî âàñ ïîêóñàâ ñîáàêà, â ÿêîãî º âëàñíèê,
âàðòî çâåðòàòèñü äî ïîë³ö³¿. Òîä³
â³äïîâ³äàëüí³ñòü áóäå íåñòè ñàìå
â³í, ïàòðóëüí³ ñêëàäóòü â³äïîâ³äí³ àäì³íìàòåð³àëè íà âëàñíèêà òâàðèíè, — êàæå ïðåññåêðåòàðêà ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Òåòÿíà Ïëàõîòíþê. — Ó âèïàäêàõ
ç áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè
çâåðòàéòåñü äî ïðåäñòàâíèê³â
áëàãîóñòðîþ ì³ñòà.

Як поводитися, щоб захиститись від безпритульних собак?
Про те, яких правил варто дотримуватись на вулиці, коли поруч агресивні безпритульні собаки,
розповіла кінологиня Анна Грачова.
— До безпритульних собак треба ставитися,
як до знедолених тварин, адже колись їх або
родичів люди залишили на вулиці. Не потрібно забувати, що собака — це хижак. А також
за своєю природою вони стайні тварини, які
мітять і охороняють свою територію, — розповідає кінологиня. — Як уникнути нападу? Пері-

од не важливий, але більш агресивний собака
стає під час спарювального періоду. Якщо людина бачить зграю собак і не має можливості
обійти, то треба рухатися не швидко. Не треба
звертати уваги на собак і не дивитися їм в очі.
Як пояснює Анна Грачова, якщо у собаки
піднялися вуха та шерсть на холці, значить
тварина вороже ставиться до вас. Головне,
каже, не присідати та не бігти. Можна взяти
до рук каміння, палицю на випадок атаки чи

для замаху.
— Якщо собаки сплять і ви проходите повз,
краще відтворити будь-який не різкий звук,
щоб собака не злякався і водночас звернув
увагу на вашу присутність, — додає спеціалістка. — Якщо у вас є діти, які мають маршрут через
місця перебування собак, краще купити ультразвук, який допоможе відігнати небезпеку.
Кінологиня підсумовує, що головне правило — це не боятись і впевнено себе поводити.

КОРОТКО
Копа посадили
за наркоту
 Ïîë³öåéñüêèé íàìàãàâñÿ
ïåðåêèíóòè ÷åðåç ïàðêàí
â³ííèöüêî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿
óñòàíîâè ïàêóíîê ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ìàðèõóàíè.
Éîãî âçÿëè «íà ãàðÿ÷îìó».
Çàòðèìàëè ïðàâîîõîðîíöÿ
18 ñ³÷íÿ. Éîìó 39 ðîê³â.
Ñïðàâó êâàë³ô³êóâàëè çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³
307 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè — íåçàêîííå âèðîáíèöòâî, âèãîòîâëåííÿ,
ïðèäáàííÿ, çáåð³ãàííÿ,
ïåðåâåçåííÿ, ïåðåñèëàííÿ
÷è çáóò íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí
àáî ¿õ àíàëîã³â.
— Ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ó ï³äñóäíîãî ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿
âèëó÷èëè ïàêóíîê, ÿêèé
â³í ïëàíóâàâ ïåðåêèíóòè
÷åðåç ïàðêàí âèïðàâíî¿
óñòàíîâè, — çàçíà÷àþòü
ó ïîë³ö³¿. — Çëîâìèñíèê ðàí³øå ïðèòÿãóâàâñÿ
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ
çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî
ñòàòòåþ 191 ÊÊ Óêðà¿íè
(Ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòà
ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ íèì
øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì).
Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ ñïðàâó
ïðî ïåðåäà÷ó íàðêîòèê³â
çàòðèìàíèì ðîçãëÿäàâ
Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä.
«Êîïà» âèçíàëè âèííèì òà
çàñóäèëè éîãî äî 6 ðîê³â
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Весняний
призов
 Ç 1 êâ³òíÿ ðîçïî÷àâñÿ
âåñíÿíèé ïðèçîâ íà â³éñüêîâó ñëóæáó. Çà ³íôîðìàö³ºþ îáëâ³éñüêêîìàòó,
íèí³øíüî¿ âåñíè çàïëàíîâàíî ïðèçâàòè íà ñëóæáó
695 ïðèçîâíèê³â â³êîì â³ä
18 äî 27 ðîê³â. Äî Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè —
245 þíàê³â; Íàö³îíàëüíî¿
ãâàðä³¿ — 265; Äåðæàâíî¿
ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè — 150; Äåðæàâíî¿
ñïåö³àëüíî¿ ñëóæáè òðàíñïîðòó — 35.
Îñîáëèâ³ñòþ âåñíÿíîãî
ïðèçîâó º òå, ùî ïðèçîâíèê³â îäðàçó íàïðàâëÿòèìóòü ó â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè.
Ðàí³øå âîíè ïîòðàïëÿëè
ñïåðøó ó íàâ÷àëüí³ öåíòðè, à âæå òîä³ îïèíÿëèñÿ
ó ÷àñòèíàõ. Äî ðå÷³, çà óõèëåííÿ â³ä ïðèçîâó ïåðåäáà÷åíà êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü — îáìåæåííÿ
âîë³ íà ñòðîê äî òðüîõ
ðîê³â.
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ОКСАНА ПОЛІЩУК, БЛОГЕРКА

Чудовий квітневий ранок
починається не з кави. А з пуховика.

простір для особистої думки

Аваріями на газопроводах часто закінчуються
земляні роботи, без погодження з газовиками
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Îñòàíí³ì ÷àñîì çíà÷íî ïî÷àñò³øàëè
ïîøêîäæåííÿ ãàçîïðîâîä³â ñòîðîíí³ìè îñîáàìè ïðè ïðîâåäåíí³ çåìëÿíèõ
ðîá³ò. Öå âèêëèêàº íåàáèÿêó ñòóðáîâàí³ñòü ÀÒ «Â³ííèöÿãàç».
Ñàìîâ³ëüí³ çåìëÿí³ ðîáîòè, áåç
ïîãîäæåííÿ ³ç ãàçîâèêàìè, ìîæóòü ñïðè÷èíèòè ïîøêîäæåííÿ òà
àâàð³éí³ ñèòóàö³¿ íà ãàçîïðîâîäàõ.
Ëèøå çà îñòàíí³é ì³ñÿöü íà ãàçîâèõ
ìåðåæàõ Â³ííè÷÷èíè ñòàëîñÿ ÷îòèðè
ïîøêîäæåííÿ ï³äçåìíèõ ìåðåæ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ çåìëÿíèõ ðîá³ò,
áåç ïîãîäæåííÿ ç ÀÒ «Â³ííèöÿãàç».
Çîêðåìà, äâà âèïàäêè ó ì. Â³ííèöÿ,
ùå äâà — ó Êîçÿòèí³ òà Ëàäèæèí³.
ßê íàñë³äîê — âèìóøåíà àâàð³éíà
çóïèíêà ïîäà÷³ ãàçó ñïîæèâà÷àì,
íåâ³äêëàäíèé ðåìîíò ïîøêîäæåíèõ
ä³ëÿíîê ìåðåæ. Ï³ñëÿ öüîãî ìàº áóòè
ïðîâåäåíà ïåðåâ³ðêà ìåðåæ íà ãåðìåòè÷í³ñòü òà ïóñê ãàçó ñïîæèâà÷àì.

Óñ³ âèòðàòè â³äøêîäîâóþòü âèíí³
îñîáè. Êð³ì òîãî, ñïëà÷óþòü øòðàô.
Â³äòàê, ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» âêîòðå íàãàäóº, ùî çåìëÿí³ ðîáîòè â îõîðîííèõ çîíàõ ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ
ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ ëèøå çà ïîïåðåäí³ì ïîãîäæåííÿì ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ÿê Îïåðàòîðà ÃÐÌ òà ï³ñëÿ
îòðèìàííÿ äîçâîëó íà ¿õ ïðîâåäåííÿ.
Íåõòóâàííÿ ïðàâèëàìè áåçïåêè
íà ïðàêòèö³ çàãðîæóº âèíèêíåííÿì íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, âèáóõàìè òà ïîæåæàìè. Íå ðèçèêóéòå,
íå íàðàæàéòå íà íåáåçïåêó ñåáå òà
îòî÷óþ÷èõ! Äîòðèìóéòåñü ïðàâèë
êîðèñòóâàííÿ ãàçîì òà ðåæèìó ïðîâåäåííÿ ðîá³ò â îõîðîííèõ çîíàõ
ãàçîïðîâîä³â.
Ïðè âèíèêíåíí³ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, àáî ÿêùî âè â³ä÷óëè çàïàõ
ãàçó, âèêëèêàéòå àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêó ñëóæáó «104». Âñ³ âèêëèêè
áåçêîøòîâí³. Ñëóæáà «104» ïðàöþº
ö³ëîäîáîâî òà áåç âèõ³äíèõ.
490730

Діабет весною: як зміна сезонів впливає на стан здоров’я
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА SAHAROK SHOP

×èìàëî ëþäåé äîñèòü
ãîñòðî ðåàãóº íà çì³íó
ñåçîí³â. Îñîáëèâî ÷óòëèâèìè ìîæóòü áóòè ëþäè
ç ä³àáåòîì. Ì³æñåçîííÿ ìîæå
ïîçíà÷èòèñÿ íå ëèøå íà íàñòðî¿, àëå
âïëèíóòè òàêîæ íà äîçóâàííÿ ë³ê³â, â³äïîâ³äíî, íà êîìïåíñàö³þ òà ÷óòëèâ³ñòü
êë³òèí äî ³íñóë³íó.
SPRING-RENEWAL
Âîñåíè òà âçèìêó, ç ïðèõîäîì õîëîä³â
òà ìîðîç³â, ÷óòëèâ³ñòü äî ³íñóë³íó ã³ðøàº — ñïîñ³á æèòòÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè
çàçíàº ïåâíèõ çì³í:
 çíèæóºòüñÿ ðóõëèâ³ñòü
 á³ëüøàþòü ïîðö³¿ ¿æ³ òà ÷àñò³øàº
¿õíÿ ê³ëüê³ñòü
 îáì³íí³ ïðîöåñè ñïîâ³ëüíþþòüñÿ
Òîæ ðåàêö³ÿ îðãàí³çìó íà õîëîä º ö³ëêîì çðîçóì³ëîþ òà íàâ³òü ëîã³÷íîþ: ç ïðèõîäîì çèìè îðãàí³çì ëþäèíè ñïîêîíâ³êó
ãîòóâàâñÿ äî äîâãèõ çèìîâèõ äí³â — îáìåæåíà ê³ëüê³ñòü ¿æ³, çíèæåííÿ àêòèâíîñò³ òà íèçüê³ òåìïåðàòóðè ïðèðîäíèì
÷èíîì ïðèçâîäèëè äî óòâîðåííÿ, òàê áè
ìîâèòè, çàïàñó ïàëèâà ó âèãëÿä³ æèðó.
Ïðîòå ñó÷àñíà ëþäèíà íå ìàº òàêèõ ïðîáëåì, òîæ ³ íå ïåðåéìàºòüñÿ íèìè. Ñàìå
äîñòóïí³ñòü áóäü-ÿêî¿ ¿æ³ âïðîäîâæ ö³ëîãî ðîêó º îäí³ºþ ç ïðè÷èí ï³äâèùåííÿ
ðåçèñòåíòíîñò³ äî ³íñóë³íó âçèìêó.
Àæ ïðèõîäèòü âåñíà — ñîíöå, ñâ³æå
ïîâ³òðÿ òà ï³äíåñåíèé íàñòð³é äàþòü ïðî
ñåáå çíàòè:
 ï³ø³, âåëîñèïåäí³ ïðîãóëÿíêè, ðîáîòà â ñàäó äîïîìàãàþòü ï³äâèùèòè ð³âåíü
ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³
 ñâ³æ³ ôðóêòè, îâî÷³, çåëåíü çì³íþþòü
õàð÷óâàííÿ íà êðàùå òà ïðèñêîðþþòü
ìåòàáîë³çì

 îðãàí³çì íåïîì³òíî ïîçáàâëÿºòüñÿ
çàéâèõ ê³ëîãðàì³â
SPRING_SPORT
Çà òàêèõ îáñòàâèí ÷óòëèâ³ñòü êë³òèí
äî ³íñóë³íó êðàùàº — äîçóâàííÿ çíèæóþòüñÿ. Òåïëèìè ì³ñÿöÿìè êîíòðîëþâàòè ä³àáåò ñòàº ïðîñò³øå òà íàâ³òü
ïðèºìí³øå.
Öå ï³äòâåðäæóº é îïóáë³êîâàíå
â Àìåðèêàíñüêîìó æóðíàë³ åï³äåì³îëîã³¿ äîñë³äæåííÿ, ðåçóëüòàòè ÿêîãî ïîêàçàëè, ùî çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà
ãë³êîâàíîãî ãåìîãëîá³íó ñåðåä ëþäåé
³ç ä³àáåòîì 2 òèïó (285 705 ó÷àñíèê³â)
íà 22 % íèæ÷³ ñàìå çà òåïëèõ òåìïåðàòóð, ó ïîð³âíÿíí³ ç õîëîäíèìè çèìîâèìè ì³ñÿöÿìè.
Òàêîæ ó÷åíèì âäàëîñÿ âèÿâèòè, ùî
ïîãîäí³ ìåòàìîðôîçè ì³æñåçîííÿ ìåíøå âïëèâàþòü íà àêòèâí³øèõ ëþäåé —
íà òèõ, õòî íå ñòàâèòü íà ïàóçó ñâî¿
òðåíóâàííÿ, à ðåãóëÿðíî îòðèìóº íàâàíòàæåííÿ àäåêâàòíî¿ ³íòåíñèâíîñò³,
ùî â ðåçóëüòàò³ çàáåçïå÷óº çíèæåí³ ïîêàçíèêè A1c.
ВЕСНЯНІ ПОРАДИ ЛЮДЯМ
З ДІАБЕТОМ…
…ùî äîïîìîæóòü çäîëàòè ì³æñåçîííÿ
áåç íàñë³äê³â äëÿ öóêð³â òà çàãàëüíîãî
ñàìîïî÷óòòÿ
Í³ ñòðåñàì
Íå ëÿêàéòåñÿ, â³ä÷óâøè ïîòðåáó çì³íèòè äîçóâàííÿ ³íñóë³íó àáî öóêðîçíèæóâàëüíèõ ë³ê³â. Òà é ç ³íøèõ ïðè÷èí
íå äîçâîëÿéòå àêòèâóâàòèñÿ àäðåíàë³íó
òà êîðòèçîëó — ãîðìîíàì ñòðåñó, ùî
ïîðóøóþòü ìåòàáîë³÷í³ ïðîöåñè òà ïîçíà÷àþòüñÿ íà ãë³êåì³¿. Ïîâ³äîìòå ïðî
ñâî¿ â³ä÷óòòÿ ë³êàðÿ òà ðàçîì ïðîäóìàéòå
ïîäàëüø³ ä³¿.

Êîíòðîëü — ïîíàä óñå
Ðåòåëüíî òà ðåãóëÿðíî êîíòðîëþéòå
öóêðè. Äëÿ öüîãî âè ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè íàä³éí³ âèñîêîòî÷í³ ãëþêîìåòðè
(â³ä 330 ãðí ó ìàãàçèí³ SaharokShop)
àáî æ âñòàíîâèòè áåçïåðåðâíèé ìîí³òîðèíã ãëþêîçè, ùî íå ïðîñòî ñòåæèòü
çà ð³âíåì öóêðó, àëå òàêîæ äîçâîëÿº
ñïðîãíîçóâàòè ìîæëèâ³ ã³ïî- àáî ã³ïåðãë³êåì³¿ (ñïîâ³ùàþ÷è ïðî éìîâ³ðí³ñòü
íàñòàííÿ ïîä³¿ çà 60 õâèëèí). Îêð³ì
òîãî, äî ñèñòåìè îïîâ³ùåííÿ ìîæíà
ï³äêëþ÷àòè ðîäè÷³â ëþäèíè ç ä³àáåòîì,
ùîá çàïîá³ãòè êðèçîâèì ñèòóàö³ÿì òà
êîíòðîëþâàòè ñòàí áëèçüêî¿ ëþäèíè
(îçíàéîìèòèñÿ ç ïðîïîçèö³ÿìè ìîæíà â ìàãàçèí³ SaharokShop — íà ñàéò³
saharokshop.com àáî çà àäðåñîþ, ùî
âêàçàíà â ê³íö³ ïóáë³êàö³¿).

Êîðèñòü â îäí³é êàïñóë³
Äîäàâàéòå äî ðàö³îíó çà ïîòðåáè òà ï³ñëÿ
êîíñóëüòàö³¿ ç ë³êàðåì êîðèñí³ äîáàâêè:
êîìïëåêñè â³òàì³í³â òà ì³íåðàë³â (â³ä…),
Îìåãà-3 æèðí³ êèñëîòè (â³ä…), åêñòðàêòè ë³êóâàëüíèõ òðàâ òà ðîñëèí — òàê³ ïðåïàðàòè
äîïîìîæóòü ïîçáóòèñÿ éìîâ³ðíèõ äåô³öèò³â
òà ñòàíóòü ÷óäîâèì äîïîâíåííÿì äî âàøîãî
çáàëàíñîâàíîãî ðàö³îíó (âèã³äí³ ïðîïîçèö³¿
â³ä 55 ãðí ó ìàãàçèí³ SaharokShop).

Çäîðîâ’ÿ íà òàð³ëö³
Îâî÷³, çåëåíü, ôðóêòè, ö³ëüí³ çëàêè,
ãîð³õè òà íàñ³ííÿ, áîáîâ³, ï³ñí³ ñîðòè
ì’ÿñà, ðèáà, íåæèðí³ êèñëîìîëî÷í³ ïðîäóêòè — òàêèé çäîðîâèé ïðîäóêòîâèé
íàá³ð çäàòåí ïîñèëèòè ³ìóí³òåò, à òàêîæ
ïîêðàùèòè çàõèñí³ òà î÷èùóâàëüí³ âëàñòèâîñò³ îðãàí³çìó. ² íå çàáóâàéòå ïðî
çäîðîâ³ ïåðåêóñè, ùîá ï³äæèâèòè îðãàí³çì áåç øêîäè äëÿ öóêð³â òà ô³ãóðè,
òà âîäíî÷àñ íàñèòèòè éîãî êîðèñíèìè
íóòð³ºíòàìè (âåñü àñîðòèìåíò — íà ñàéò³
saharokshop.com òà ó ìàãàçèí³)

Ðóõ — öå æèòòÿ
Ãóëÿéòå, ïðèçíà÷àéòå çóñòð³÷³ íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³, êàòàéòåñÿ íà âåëîñèïåä³,
á³ãàéòå, ÷àñò³øå òðåíóéòåñÿ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, ïðàêòèêóéòå ìåäèòàö³þ òà äèõàëüí³
âïðàâè — ïîîäèíö³ òà â ïîºäíàíí³ òàê³ àêòèâíîñò³ ÿêíàéêðàùå ïîçíà÷àòüñÿ íà ñàìîïî÷óòò³, öóêðàõ, ô³ãóð³ òà çäîðîâ’¿ çàãàëîì.
Áåðåæ³òü ñåáå òà íàñîëîäæóéòåñÿ
äîâãîî÷³êóâàíèì òåïëîì!
Çàâ³òàéòå äî íàñ íà ñàéò — saharokshop.com
àáî çà àäðåñîþ ó Â³ííèö³: Õìåëüíèöüêå
øîñå, 2à. òåë.: +38 066 249 67 87
485689

11

ÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 7 êâ³òíÿ 2021

НАПИС НА НАБЕРЕЖНІЙ
ДО ВЕЧОРА ЗАМАЛЮВАЛИ
Провокація  Напис «Кому дзвонити,
коли вбиває поліція?» використовували
під час акцій із засудження злочинів
за участю поліцейських. Яким подіям
передував цей напис у Вінниці, який
з'явився на набережній 4 квітня? Хто його
до вечора встиг замалювати?

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267353

Íàïèñ «Êîìó äçâîíèòè, êîëè
âáèâàº ïîë³ö³ÿ?» ó Â³ííèö³ ïîì³òèëè 4 êâ³òíÿ, íà íàáåðåæí³é
á³ëÿ Õðàìó Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³. Öåé âèñë³â âèêîðèñòîâóâàëè ï³ä ÷àñ àêö³é ³ç
çàñóäæåííÿ çëî÷èí³â çà ó÷àñòþ
ïîë³öåéñüêèõ, òèñêó ç áîêó ïðàâîîõîðîíö³â íà àêòèâ³ñò³â òà áåçä³ÿëüíîñò³ ïîë³ö³¿ â ðîçñë³äóâàíí³
çëî÷èí³â. Òàê³ íàïèñè ç’ÿâëÿëèñÿ
â ð³çíèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.
Ïðî éîãî ïîÿâó ñüîãîäí³
â Òâ³òòåð³ íàïèñàâ êîðèñòóâà÷
«ïàí Ãîëóá ACAB». Ó äîïèñ³ â³í
çàçíà÷èâ, ùî öå «íîâà ðîáîòà â³äîìîãî ìèòöÿ, ÿêèé ïðàöþº ï³ä
ïñåâäîí³ìîì „Âèïàäêîâèé Ïåðåõîæèé“ ó Â³ííèö³!»
ЩО ЦЬОМУ ПЕРЕДУВАЛО?
Â ñîöìåðåæàõ ïîäåéêóþòü, ùî
íàïèñ ç'ÿâèâñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ó Õìåëüíèöüêîìó ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ ïîìåð 25-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê.
Íàãàäàºìî, ââå÷åð³, 31 áåðåçíÿ
2021 ðîêó, ó ì³ñò³ Ñòàðîêîñòÿíòèí³â, Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³
ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ çóïèíèëè

ãðîìàäÿíèíà äëÿ ç’ÿñóâàííÿ îñîáè òà ïåðåâ³ðêè ïàêóíêà, ÿêèé
òîé îòðèìàâ ó â³ää³ëåíí³ ïîøòè.
Çíåõòóâàâøè ïðàâîîõîðîíö³â,
25-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê êèíóâ ïîñèëêó
òà ïî÷àâ ò³êàòè. Êîëè æ ïîë³öåéñüê³ éîãî íàçäîãíàëè, â ÷îëîâ³êà
çóïèíèëîñÿ ñåðöå.
Òàêîæ âèñë³â «Êîìó äçâîíèòè, êîëè âáèâàº ïîë³ö³ÿ?» ìîæóòü ïðèóðî÷èòè àðåøòó Âëàäà
Ñîðäà, — ì³ðêóþòü ó ñîöìåðåæàõ.
Éäåòüñÿ ïðî â³ííèöüêîãî ïèñüìåííèêà Âëàäà Ñîðäà (ñïðàâæíº
³ì’ÿ Âëàäèñëàâ Ãðàíåöüêèé-Ñòàô³é÷óê), ÿêîãî ó áåðåçí³ 2021 ðîêó
ï³ñëÿ àêö³¿ ó Êèºâ³ çàòðèìàëè
çà ï³äîçðîþ â õóë³ãàíñòâ³. Àêòèâ³ñòè íàçâàëè öå âèêðàäåííÿì, àäæå,
ç³ ñë³â î÷åâèäö³â, ÷åòâåðî ïîë³öåéñüêèõ áåç æîäíèõ ïîÿñíåíü,
îðäåð³â ³ ïðåä’ÿâëåííÿ ïîñâ³ä÷åíü
íà âèìîãó ñâ³äê³â, âèñìèêíóëè ÷îëîâ³êà ç ãðóïè ëþäåé, çàëîìèëè
ðóêè, ïîñàäèëè â àâò³âêó ³ øâèäêî
ïî¿õàëè. Ïðè öüîìó ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî ñâ³äêè òåæ ïîñòðàæäàëè,
àäæå íàìàãàëèñÿ áëîêóâàòè ìàøèíó, âèìàãàþ÷è ïîÿñíåíü. Çàðàç Âëàä Ñîðä çíàõîäèòüñÿ ï³ä
äîìàøí³ì àðåøòîì.

Вислів «Кому дзвонити, коли вбиває поліція?» можливо приурочили арешту Влада Сорда.
Такі припущення висловлюють люди в соцмережах
Çà ð³ê äî öèõ ïîä³é, âë³òêó
2020 ðîêó, ó Â³ííèö³ â³äáóëàñÿ
àêö³ÿ íà ï³äòðèìêó â³äñòàâêè ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Àðñåíà
Àâàêîâà. Ñåðåä íàïèñ³â íà ïëàêàòàõ òàêîæ áóâ âèñë³â «Êîìó
äçâîíèòè, êîëè âáèâàº ïîë³ö³ÿ?»
Òîä³ ó÷àñíèêè àêö³¿ ñâî¿ ñëîâà
ïîÿñíèëè òèì, ùî îáóðåí³ íàïàäàìè íà àêòèâ³ñò³â, çëî÷èíàìè
çà ó÷àñòþ ïðàâîîõîðîíö³â, à òàêîæ òèì, ùî äîñ³ íå ïîêàðàí³
çàìîâíèêè âáèâñòâà õåðñîíñüêî¿
àêòèâ³ñòêè Êàòåðèíè Ãàíäçþê,
íà ÿêó ñêî¿ëè çàìîâíèé íàïàä ÷åðåç ¿¿ àíòèêîðóïö³éíó ä³ÿëüí³ñòü.
ЦІ НАПИСИ З’ЯВЛЯТЬСЯ І
В ІНШИХ МІСЦЯХ
Çà ïîâ³äîìëåííÿì âîëîíòåðà òà
ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à Ðîìàíà Ñ³-

í³öèíà, âèñë³â «Êîìó äçâîíèòè,
êîëè âáèâàº ïîë³ö³ÿ?» âïåðøå
íàìàëþâàëè íà êè¿âñüê³é íàáåðåæí³é ó 2019-ìó ðîö³. Â³äòîä³ ¿¿
çàìàëüîâóâàëè ø³ñòü ðàç³â, àëå
ùîðàçó â³äíîâëþâàëè.
«² â³äíîâëþâàòèìóòü, ñê³ëüêè
òðåáà áóäå. ² ö³ íàïèñè ç’ÿâëÿòüñÿ
³ â ³íøèõ ì³ñöÿõ. ×îìó? Äèâ³òüñÿ, ÿêà ñèòóàö³ÿ. Ñ³ì ðîê³â òîìó
â Êèºâ³ ìóñ*ðà â ïðÿìîìó åô³ð³
ðîçñòð³ëÿëè á³ëüøå ñîòí³ ëþäåé. Çà öåé çëî÷èí ïî ñóò³ í³õòî
íå ïîêàðàíèé, á³ëüø³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â „Áåðêóòó“ ³ ³íøèõ
ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ ñòð³ëÿëè-áèëèêàë³÷èëè ëþäåé íà Ìàéäàí³ —
ïðîäîâæóþòü ñëóæèòè â óæå «íîâ³é ïîë³ö³¿». Äåÿêèì ïðîñòî äàëè
âòåêòè â Ðîñ³þ, Êðèì, Á³ëîðóñü.
Ï’ÿòèð³÷íîãî Êèðèëà Òëÿâîâà

ï’ÿí³ ìóñ*ðà ðîçñòð³ëÿëè íà âëàñíîìó ïîäâ³ð’¿ ³ æîäåí íå âèçíàº
ïðîâèíè. ×àñòèíà ï³äîçðþâàíèõ
íå óâ’ÿçíåí³, à ïðîñòî ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì. Â Êàãàðëèêó
ö³ëèé â³ää³ëîê ïîë³ö³¿ ìîâ÷àâ,
ïîêè ãâàëòóâàëè ä³â÷èíó. Æîäåí
õåðñîíñüê³é ìóñ*ð äîñ³ íå ïîêàðàíèé çà ó÷àñòü ó ïîêðèâàíí³
âáèâöü Êàò³ Ãàíäçþê».
Äî âå÷îðà íàïèñ «Êîìó äçâîíèòè, êîëè âáèâàº ïîë³ö³ÿ?»
íà íàáåðåæí³é ó Â³ííèö³ ÷àñòêîâî çàìàëþâàëè, çà ê³ëüêà äí³â
íàïèñ íåâ³äîì³ ïåðåòâîðèëè äâà
ðÿäêà òåêñòó íà ïðàïîð Óêðà¿íè.
Â îáëàñíîìó ãëàâêó ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî ïðî «õóäîæíèêà»
í³÷îãî íå çíàþòü, à çàìàëüîâóâàëè íàïèñ, øâèäøå çà âñå, ïðåäñòàâíèêè êîìóíàëüíèõ ñëóæá.

У Вінниці є 90 ліжок в реанімаціях під COVID-19
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

За даними РНБО, у міських медзакладах на сьогодні
зайняті 58 місць у реанімації. Тут лікуються пацієнти з
важким перебігом коронавірусу

 Ó ì³ñüêèõ ìåäçàêëàäàõ º
90 ì³ñöü ó ðåàí³ìàö³¿ äëÿ ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ç âàæêèì ïåðåá³ãîì
êîðîíàâ³ðóñó. Çà äàíèìè ÐÍÁÎ,
íà ñüîãîäí³ çàéíÿòèìè º 58.
Ìåäèêè êàæóòü, ùî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïåâíà ñòàá³ë³çàö³ÿ
ïîøèðåííÿ õâîðîáè, àëå çðîñëà ëåòàëüí³ñòü. Íàðàç³ íà êîâ³ä
ó Â³ííèö³ õâîð³þòü ïîíàä â³ñ³ì
òèñÿ÷ ëþäåé.
Ó Â³ííèö³ ñòâîðèëè ùå ø³ñòü
ðåàí³ìàö³éíèõ ë³æîê äëÿ âàæêèõ õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ: òðè
â ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹ 3 òà ñò³ëüêè æ â ïîëîãîâîìó áóäèíêó ¹ 1.
Êîæíå ç íèõ îñíàùåíå àïàðàòîì ØÂË, ìîí³òîðîì ïàö³ºíòà,
øïðèöåâèìè äîçàòîðàìè äëÿ
ââåäåííÿ ë³ê³â òà ³íôóçîìàòàìè.
Ïðî öå íà ñâî¿é ôåéñáóê-ñòîð³íö³
ïîâ³äîìëÿº ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

«Â³äçíà÷ó, ùî ó ì³ñüêèõ ë³êàðíÿõ ó â³ää³ëåííÿõ ðåàí³ìàö³¿
òà ïàëàòàõ ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿
íèí³ îáëàøòîâàíî 90 ì³ñöü äëÿ
äîïîìîãè ïàö³ºíòàì ç âàæêèì
ïåðåá³ãîì õâîðîáè. Íà æàëü,
âîíè íå º â³ëüíèìè — ïîñò³éíî
ë³êóþòü ïàö³ºíò³â ç êîðîíàâ³ðóñîì», — éäåòüñÿ â äîïèñ³.
Ìåð Â³ííèö³ ïîâ³äîìëÿº, ùî
íà ñüîãîäí³ çàéíÿò³ 75% êîâ³äíèõ ë³æîê â ì³ñüêèõ ìåäçàêëàäàõ.
Çà äàíèìè ìàïè ãîñï³òàë³çàö³é
ÐÍÁÎ, ó Â³ííèö³ ç³ 1019 ë³æîê,
âèä³ëåíèõ ï³ä êîâ³ä, çàéíÿòèìè
º 774 ì³ñöÿ â ñòàö³îíàðàõ. Òóò
ëåæàòü 592 ïàö³ºíòè ç ï³äòâåðäæåíèì êîâ³äîì òà 182 ëþäèíè
ç ï³äîçðîþ íà êîðîíàâ³ðóñ.
— Ó Â³ííèö³ íàðàç³ õâîð³þòü
íà COVID-19 ïîíàä 8 òèñÿ÷ ëþäåé. Ê³ëüêà îñòàíí³õ òèæí³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïåâíà ñòàá³ë³çàö³ÿ,
àëå ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç ëþòèì,

òî òîä³ õâîð³ëî ï³âòîðè òèñÿ÷³
ïàö³ºíò³â, à çàðàç ¿õ á³ëüøå 8 òèñÿ÷, — ñêàçàâ äèðåêòîð ì³ñüêîãî
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Îëåêñàíäð Øèø. — Ðàçîì ³ç òèì,
âïðîäîâæ îñòàííüîãî òèæíÿ çíîâó çðîñòàëà ñìåðòí³ñòü. Â³ííèöÿ
ìàº ïîêàçíèê ëåòàëüíîñò³ 2%. Òàêèé ñàìèé ïîêàçíèê ³ ïî Óêðà¿í³ â ö³ëîìó. Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â
ïîìåðëî 56 ìåøêàíö³â ãðîìàäè,
çà ïîïåðåäí³é òèæäåíü — 52.
Ó ì³ñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ íîâèõ âèïàäê³â
çàõâîðþâàíîñò³ íà êîâ³ä. Òàê,
çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â çàô³êñîâàíî
1203 ³íô³êóâàííÿ.
Ï³ä êîíòðîëåì ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â
íàðàç³ ïåðåáóâàº 6064 ëþäèíè. Ç
íèõ — 1065 — ÷ëåíè ñ³ìåé, êîíòàêòí³ ãðîìàäÿíè, 4928 — ç ëåãêèì àáî áåçñèìïòîìíèì ïåðåá³ãîì, 71 — ç ï³äîçðîþ íà êîâ³ä ï³ä
àìáóëàòîðíèì ñïîñòåðåæåííÿì.
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«НАРЕШТІ ВИДИХНУ І ЗВІЛЬНЮСЯ»
Оскарженню не підлягає  Судова
справа про ДТП за участю швидкої та
екс-СБУшника на BMW Х5 закінчилася
в апеляційному суді. Як проходило засідання
і яке остаточне рішення прийняв суд?
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â
òîìó, 17 ãðóäíÿ,
ó Â³ííèö³ ñòàëàñÿ àâàð³ÿ, ó ÿêó ïîòðàïèâ âîä³é
øâèäêî¿ òà åêñ-ïðàö³âíèê Ñëóæáè áåçïåêè. Òîä³, íàãàäàºìî,
íà ïåðåõðåñò³ íå ðîçìèíóëèñÿ
øâèäêà òà BMW Õ5.
Îá³éøëîñÿ áåç ïîòåðï³ëèõ,
îáèäâ³ ìàøèíè çàçíàëè òðîù³,
à æîäåí ç âîä³¿â íå âèçíàâ ñâîº¿
ïðîâèíè. Íà á³ê âîä³ÿ øâèäêî¿
ñòàëè â³ííèöüê³ àêòèâ³ñòè, çîêðåìà, ïðåäñòàâíèêè ÃÎ «Àâòîìàéäàí Â³ííè÷÷èíè» ³ «Äîðîæí³é
êîíòðîëü Â³ííèöÿ».
Íà îäíîìó ³ç çàñ³äàíü áóëî ïîñòàíîâëåíî, ùî äëÿ ïîäàëüøîãî
ðîçãëÿäó ñïðàâè ïîòð³áíî ïðîâåñòè ñóäîâó àâòîòåõí³÷íó åêñïåðòèçó. ¯¿ âèñíîâêè îãîëîñèëè
4 áåðåçíÿ.
«Ó çàäàí³é ñèòóàö³¿ ïðè÷èíîþ
âèíèêíåííÿ ÄÒÏ ñòàëà íå â³äïîâ³äí³ñòü ä³é âîä³ÿ ÁÌÂ ²âàíþêà.
Ó ö³é äîðîæí³é ñèòóàö³é âîä³é
²âàíþê ìàâ ìîæëèâ³ñòü ïîïåðåäèòè ÄÒÏ, øëÿõîì âèêîíàííÿ
íîðì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó,
êîëè àâòî øâèäêî¿ ç'ÿâèëîñÿ

ó éîãî ïîë³ çîðó», — çà÷èòàâ ñóääÿ Ãåííàä³é Êàøïðóê ð³øåííÿ
åêñïåðòà.
Ó ï³äñóìêó Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä ïîñòàíîâèâ çàêðèòè àäì³í³ñòðàòèâíó ñïðàâó ïðîòè âîä³ÿ
øâèäêî¿, ó çâ'ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ
ó éîãî ä³ÿõ ñêëàäó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 124 àäì³íêîäåêñó
(Ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî
ðóõó, ùî ñïðè÷èíèëî ïîøêîäæåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â,
âàíòàæó, àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, âóëèöü, çàë³çíè÷íèõ ïåðå¿çä³â, äîðîæí³õ ñïîðóä ÷è ³íøîãî ìàéíà.)
Ïîñòàíîâó ìîæíà áóëî îñêàðæèòè âïðîäîâæ äåñÿòè äí³â. ×èì
³ çàéíÿâñÿ âîä³é BMW, ïîäàâøè
÷åðåç ñâîãî àäâîêàòà àïåëÿö³éíó ñêàðãó. Ó â³âòîðîê, 6 êâ³òíÿ,
ó Â³ííèöüêîìó àïåëÿö³éíîìó ñóä³
â³äáóâñÿ ¿¿ ðîçãëÿä.
ЩО ПОСТАНОВИВ
АПЕЛЯЦІЙНИЙ?
Íà çàñ³äàííÿ ç'ÿâèâñÿ ëèøå
îáâèíóâà÷åíèé Îëåã Ïðèòóëÿê.
Éîãî àäâîêàò Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé íå ïðèéøîâ, îñê³ëüêè
áóâ íà ñëóõàíí³ ïî ³íø³é ñïðàâ³,
ùî ïðîõîäèëà ïàðàëåëüíî.
²íøèé ó÷àñíèê àâòîïðèãîäè
òà ³í³ö³àòîð àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè

Îëåêñàíäð ²âàíþê çàñ³äàííÿ ïðî³ãíîðóâàâ. Éîãî àäâîêàòà ßðîñëàâà Êíèæíèêà òàêîæ íå áóëî ïîì³òíî. Ñóääÿ ñêàçàâ, ùî óñ³ âîíè
áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïðî³íôîðìîâàí³ ïðî äàòó òà ÷àñ ñëóõàííÿ.
— ×è íå ïðîòè âè ðîçãëÿäàííÿ
àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çà â³äñóòí³ñòþ ²âàíþêà òà éîãî àäâîêàòà?
À òàêîæ âàøîãî çàõèñíèêà? —
ïîö³êàâèâñÿ ñóääÿ àïåëÿö³éíîãî
ñóäó Òàðàñ Ñàëî. Âîä³é øâèäêî¿
áóâ íå ïðîòè.
Ñóääÿ ïîÿñíèâ, ùî â ñâî¿é
àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ âîä³é BMW
Îëåêñàíäð ²âàíþê ïðîñèòü ñêà-

Іíøèé ó÷àñíèê
àâòîïðèãîäè òà
³í³ö³àòîð àïåëÿö³éíî¿
ñêàðãè Îëåêñàíäð
Іâàíþê çàñ³äàííÿ
ïðî³ãíîðóâàâ
ñóâàòè ïîñòàíîâó Â³ííèöüêîãî
ì³ñüêîãî ñóäó, äå Îëåã Ïðèòóëÿê
âèçíàºòüñÿ íåâèíóâàòèì. Íàòîì³ñòü â³í ïðîñèòü ïðèéíÿòè
íîâó, ùî íåþ âîä³é øâèäêî¿
âèçíàºòüñÿ âèííèì ó â÷èíåíí³
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ó ñâî¿é ñêàðç³ ²âàíþê íå ïîãîäæóºòüñÿ ç ð³øåííÿì àâòîåêñïåðòèçè. Íà éîãî äóìêó, Ïðèòóëÿê ïåðåâèùèâ øâèäê³ñòü,
ìàâ òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü óíèêíóòè ç³òêíåííÿ, à òàêîæ ïðî¿õàâ
íà ÷åðâîíèé ñèãíàë ñâ³òëîôîðà,
òèì ñàìèì íå çàáåçïå÷èâøè áåçïåêó ³íøèõ ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó.

Водій швидкої Олег Притуляк після оголошення
рішення суду. «Я щиро сподіваюсь, що це рішення
поставить крапку у цій автопригоді», — каже він
Íà öå Îëåã Ïðèòóëÿê â³äïîâ³â,
ùî òàêà ñêàðãà í³÷èì íå îáãðóíòîâàíà.
— ª ð³øåííÿ íåçàëåæíî¿ åêñïåðòèçè, ÿêó âîíè ñàì³ (Îëåêñàíäð ²âàíþê ç³ ñâî¿ì àäâîêàòîì, — àâò.) ³ çàìîâèëè. Åêñïåðò
âèçíàâ âèííèì âîä³ÿ BMW. Ñàìå
â³í ìàâ ìîæëèâîñò³ äëÿ óíèêíåííÿ ç³òêíåííÿ, — ãîâîðèòü Îëåã.
Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî ïî÷àëèñÿ
ñóäîâ³ äåáàòè. ªäèíèì ¿õ ó÷àñíèêîì áóâ Îëåã Ïðèòóëÿê, ÿêèé ïîïðîñèâ ñóä ñêàñóâàòè àïåëÿö³éíó
ñêàðãó Îëåêñàíäðà ²âàíþêà. Ñóääÿ âèéøîâ äî íàðàä÷î¿ ê³ìíàòè.
Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ Òàðàñ Ñàëî
ïîâ³äîìèâ, ùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó
²âàíþêà çàëèøàþòü áåç çàäîâî-

ëåííÿ, à ïîñòàíîâó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ áåç çì³í. Ïîñòàíîâà íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Òàêèì ÷èíîì ñóä îñòàòî÷íî âèïðàâäîâóº âîä³ÿ øâèäêî¿ Îëåãà
Ïðèòóëÿêà.
— ß ùèðî ñïîä³âàþñü, ùî öå
ð³øåííÿ ïîñòàâèòü êðàïêó ó ö³é
àâòîïðèãîä³. Äÿêóþ óñ³ì, õòî äîïîìàãàâ, âáîë³âàâ òà ï³äòðèìóâàâ
ìåíå,— ãîâîðèòü Îëåã Ïðèòóëÿê.—
Òåïåð ÿ íàðåøò³ âèäèõíó ç ïîëåãøåííÿì ³ çâ³ëüíþñÿ ç³ øâèäêî¿.
Ìè õîò³ëè, ùîá ñâîþ ïîçèö³þ
ïðî ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó
âèñëîâèâ ³ âîä³é BMW Îëåêñàíäð
²âàíþê. Ïðîòå íàì íå âäàëîñÿ
äî íüîãî äîäçâîíèòèñÿ.

РЕКЛАМА
490651
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ПРОГУЛЯНКА НА КОЛЕСАХ.
КУДИ ПОДАТИСЯ У ВИХІДНІ?
Активний відпочинок  Під час
карантину не варто без нагальної
потреби гуляти в людних місцях.
Але ніхто не відміняв велосипед і
прогулянки на ньому. Саме тому ми
склали кілька веломаршрутів, куди
може дістатися навіть початківець
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1148132

Â Óêðà¿í³ âñå
á³ëüøå ëþäåé õâîð³þòü íà êîðîíàâ³ðóñ. Ùî ðîáèòè,
ÿêùî âè íå õî÷åòå íàðàæàòè ñåáå
íà íåáåçïåêó ³ ãóëÿòè â ëþäíèõ
ì³ñöÿõ. Âàì òåæ íàáðèäëî ñèä³òè
âäîìà, àëå âè íå õî÷åòå êîíòàêòóâàòè ç ëþäüìè? Âèõ³ä — ïðîãóëÿíêà íà âåëîñèïåä³.
Òîæ, ÿêùî ó âàñ º âëàñíèé
âåëîñèïåä, ìè ñêëàëè äëÿ âàñ
ê³ëüêà âåëîìàðøðóò³â íåïîäàë³ê
Â³ííèö³ òà ðîçêàæåìî, ÿê ï³äãîòóâàòèñÿ äî òàêî¿ ïîäîðîæ³.
ßê ï³äãîòóâàòèñÿ äî âåëîïîäîðîæ³?
— Íàéïåðøå, ïðî ùî âàðòî
ïîäáàòè ïåðåä ïî¿çäêîþ — öå,
ùîá âåëîñèïåä áóâ ó ñïðàâíîìó
ñòàí³. Àáè ïîò³ì íå çóïèíèòèñÿ â íåâ³äîì³é òî÷ö³ òà äóìàòè,

÷îìó íå ïðàöþþòü ãàëüìà, íàïðèêëàä, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð
Öàðåâñüêèé. — Ïîòð³áíî çâàæàòè
é íà ïîãîäó. Áàíàëüíî ïîäèâèòèñÿ íà íàïðÿìîê â³òðó. Áàæàíî,
ïðèíàéìí³, ðîçðàõóâàòè ìàðøðóò òàê, ùîá â³òåð äóâ â îáëè÷÷ÿ
ëèøå íà ïî÷àòêó âàøî¿ ïîäîðîæ³,
êîëè âè ùå íå ñòîìëåí³. Âåëîàêòèâ³ñò ðîçïîâ³äàº, ùî äåõòî ìîæå
ïåðåîö³íèòè ñâî¿ ñèëè ïåðåä ïåðøîþ ïî¿çäêîþ. Òîæ ðåêîìåíäóº
äîòðèìóâàòèñÿ òàêîãî ïðàâèëà:
«Õî÷åø ïðî¿õàòè äåñÿòü ê³ëîìåòð³â — ñïî÷àòêó ïðî¿äü ï'ÿòü,
íàâàæóºøñÿ íà 30 — ñïðîáóé
ñïî÷àòêó ïðî¿õàòè 15».
— ß ¿çäèâ ç ëþäèíîþ, ÿêà
íå ñ³äàëà íà âåëîñèïåä ðîê³â
12-òü, àëå ìè ñïîê³éíî ïðî¿õàëè
70 ê³ëîìåòð³â. Çâ³ñíî, ïîâ³ëüíî,
ñàì áè ÿ, íàïðèêëàä, öåé ìàðøðóò âäâ³÷³ øâèäøå ïîäîëàâ, —
êàæå Îëåêñàíäð. — Àëå ïðî¿õàëè
ìè éîãî, çàâäÿ÷óþ÷è íàä³éíîìó

КУДИ МОЖНА
ПОЇХАТИ?
Разом з Олександром
Царевським ми
склали для вас кілька
маршрутів неподалік
Вінниці, якими
можна помандрувати
кілька годин або
цілий день. Усі вони
до 30 кілометрів, ви
можете завантажити
треки, щоб
не загубитися

ІЛЬКІВКА
Найдовший маршрут з добірки. В основному другорядні
дороги і ґрунтові. Проте, якщо хочете купатись,
то за кілька кілометрів від Ільківкі є кар’єр у Могилівці.

Олександр Царевський — досвідчений
веломандрівник. Каже, найперше, про
що варто подбати перед поїздкою —
щоб велосипед був у справному стані

âåëîñèïåäó, à ùå â÷àñíî ïèëè
âîäó òà ¿ëè ï³ä ÷àñ íàøî¿ âåëîìàíäð³âêè.
Ïîòóðáóâàòèñÿ ïîòð³áíî é ïðî
â³äïîâ³äíèé îäÿã. Çà ñëîâàìè
âåëîàêòèâ³ñòà, áàæàíî, ùîá öå
áóëà ëåãêà ôóòáîëêà, ÿêà øâèäêî
ñîõíå. Ùå êðàùå — ñïåö³àë³çîâàíèé âåëîñèïåäíèé òóðèñòè÷íèé
÷è ñïîðòèâíèé îäÿã.

Òàêîæ ïîòð³áíî ìàòè ïðè ñîá³
ì³í³ìàëüíó àïòå÷êó. Ó àïòå÷ö³,
çà ñëîâàìè â³ííè÷àíèíà, ìàº
áóòè: ñîíöåçàõèñíèé êðåì, àíòèñåïòèê, ìàçü â³ä óêóñ³â êîìàõ,
ïëàñòèð ³ áèíò. Îñê³ëüêè ïàä³ííÿ
áóâàþòü äîâîë³ ÷àñòî.
Íå ìåíø âàæëèâèì ïóíêòîì
ï³äãîòîâêè º — ïîäáàòè ïðî çàïàñ
âîäè ³ ¿æ³. ßê êàæå Îëåêñàíäð,

САБАРІВСЬКИЙ
Якщо вам хочеться
якомога далі від міської метушні, то вам
потрібно їхати до мал ь о в н и ч и х С а ба рівських скель. Далі
маршрут лягає вздовж
Південного Бугу лісовими стежками на Старе Місто. А якщо вам
сподобались ліси і скелі Сабарова, то через
ліс ми можемо добратись до Луки.

ШКУРИНЦІ
Це чудова місцина, яка знаходиться відносно близько
до міста. Вирізняється чудовими краєвидами Південного
Бугу. Як каже мандрівник, 40% маршруту асфальт,
а решта ґрунт.

íå âàðòî ðîçðàõîâóâàòè íà òå,
ùî «òàì ó ñåë³ êóïëþ», à âçÿòè
ç ñîáîþ ìàëåíüêó ïëÿøêó âîäè
³ ñí³êåðñ.
— Íó ³, çâ³ñíî, åëåìåíòàðíèé
ðåìêîìïëåêò: íàá³ð øåñòèãðàííèê³â, ùîá ùîñü ï³äòÿãíóòè,
ÿêùî º ïîòðåáà, áîðò³ðîâî÷í³
ëîïàòêè, íàñîñ, çàïàñíà êàìåðà, — êàæå âåëîàêòèâ³ñò.

«ВЕРВОЛЬФ»
Напевно, найбільш згадуване місце після
фонтану «Рошен». В пропонованій версії
старт від Вежі через Київську — їдемо
до Стрижавки. Там вже власне повертаємо в напрямку ставки Гітлера. Після
відвідин музею і руїн «Вервольфа» назад
повертаємось через чудовий ліс і селище
Десна. За словами Олександра, плюси
цього маршруту в тому, що немає великого набору висоти та 70% маршруту —
асфальт. Серед недоліків те, що 5 кілометрів по трасі для новачків можуть бути
викликом. Але траса з широким узбіччям і не потрібно їхати під гору.

ЛАНИ — ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА
Там веломандрівників чекатимуть мальовничі краєвиди вздовж
Бугу. Далі через Лани і Берізку, де можна зупинитися перепочити, до найсмачніших пиріжків на Луку. Половину дороги
можна буде їхати асфальтом, але ще половина вже ґрунтова.
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ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID-19.
ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ
Коронавірус не стихає  У Вінницю
привезли партію вакцини від коронавірусу
ще наприкінці лютого, першими
щепилися лікарі. Наразі вакцинують
вже не тільки медиків, а й пенсіонерів,
вчителів та правоохоронців. Ми зібрали
для вас відповіді на найпоширеніші
питання про вакцинацію
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1148132

Íàïðèê³íö³ çèìè
ó ð³çí³ êóòî÷êè íàøî¿ êðà¿íè äîïðàâèëè áðèòàíñüêîøâåäñüêó AstraZeneca. Îäðàçó
ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ ó Â³ííèö³ ðîçïî÷àëîñÿ ùåïëåííÿ. Ïåðøîþ
24 ëþòîãî âàêöèíóâàëàñÿ ë³êàðêà-òåðàïåâòêà Ëþäìèëà Áîéêî.
Âîíà âõîäèòü äî ñêëàäó ìîá³ëüíî¿
áðèãàäè ìåäèê³â, çàâäàííÿ ÿêèõ
âàêöèíóâàòè â³ííè÷àí.
Çàðàç ó âñ³õ óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ
òðèâàº âàêöèíàö³ÿ. Ùåïëåííÿ
ðîáëÿòü ìåäèêàì, â³éñüêîâèì,
ëþäÿì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó áóäèíêàõ-³íòåðíàòàõ ³ ïåðñîíàëó
òàêèõ çàêëàä³â. Ïî÷àëè ðîáèòè
é ïåíñ³îíåðàì, â÷èòåëÿì òà ãðîìàäñüêèì ä³ÿ÷àì, ÿê³ çàïèñàëèñÿ
â çàëèøêîâó ÷åðãó.
Îäíèì ç òàêèõ, õòî âæå îòðèìàâ ùåïëåííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó,
ñòàâ 76-ð³÷íèé Âàñèëü Êàõíî. Â³ííè÷àíèí ðîçïîâ³äàº, ùî ïðîâàêöèíóâàâñÿ ðàçîì ç 80-ð³÷íîþ
äðóæèíîþ. Ñïåðøó ùåïèëè ¿¿,
à çà äåÿêèé ÷àñ ³ éîãî.
— Çíàºòå, æèòè ³ ïîñò³éíî
äóìàòè, ùî ÿ çàðàæóñÿ êîðîíàâ³ðóñîì ³ ïîìðó — öå íå ïðàâèëüíî. Âàêöèíàö³ÿ — ºäèíèé
ðîçóìíèé âèõ³ä. Òåïåð ÿ íå ïåðåæèâàþ ïîñò³éíî, ùî çàõâîð³þ.
Ñòàëî ñïîê³éí³øå, — êàæå Âàñèëü
Êàõíî. — Ó ìåíå ñòàðøà äîíüêà
ïðàöþº ë³êàðêîþ, òî âîíà àêòèâíî çàîõî÷óâàëà íàñ ç äðóæèíîþ
âàêöèíóâàòèñÿ. Ìè âæå ëþäè

ó â³ö³, àëå, íà ùàñòÿ, íå õâîð³ëè
íà êîðîíàâ³ðóñ. À ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿, ñïîä³âàþñü, ³ íå çàõâîð³ºìî. Ïðèíàéìí³, ëåãøèé ïåðåá³ã
õâîðîáè íàì ãàðàíòîâàíèé.
Çà ñëîâàìè â³ííè÷àíèíà, ó ÷åðãó
íà âàêöèíàö³þ ¿õ çàïèñàâ ñ³ìåéíèé
ë³êàð ³ êîëè âàêöèíà ç’ÿâèëàñÿ,
òî ïîäçâîíèâ äî ïàðè â³ííè÷àí.
— Ìè äóæå âäÿ÷í³ ñâîºìó ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ Ìàõíîâåöüêîìó,
äîáðå, ùî â³í ïðî íàñ ïîòóðáóâàâñÿ, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Çàðàç
ïðîéøîâ òèæäåíü ï³ñëÿ ùåïëåííÿ ³ ÿ ïî÷óâàþ ñåáå äîáðå. Ì³é
ñòàí îäðàçó ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ òåæ
áóâ íîðìàëüíèé. Àáñîëþòíî í³ÿêîãî äèñêîìôîðòó, òåìïåðàòóðè
÷è áîëþ.
Ñòàíîì íà 5 êâ³òíÿ âæå âàêöèíóâàëèñÿ 13 520 æèòåë³â íàøî¿ îáëàñò³. Âñ³ âîíè çðîáèëè öå âàêöèíîþ AstraZeneca.
À ó ñóñ³äí³é Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³, äî ñëîâà, âæå äâîº ëþäåé
îòðèìàëè äðóãó äîçó âàêöèíè.
Çàãàëîì â Óêðà¿í³ íàðàç³ âàêöèíóâàëèñÿ 304 678 ëþäåé.
ЧИМ І ЯК ВАКЦИНУЮТЬ?
Äëÿ òîãî, ùîá ïîâíîö³ííî
³ìóí³çóâàòèñÿ â³ä COVID-19,
íåîáõ³äíî îòðèìàòè äâ³ äîçè âàêöèíè. Óêðà¿íà îòðèìàëà ïåðøó
ïàðò³þ ç 500 òèñÿ÷ äîç âàêöèíè
AstraZeneca/Covishield, âèðîáëåíî¿ â ²íä³¿ ï³ä ëîêàëüíîþ íàçâîþ
Covishield òà ïðèäáàíî¿ äåðæàâíèì êîøòîì 23 ëþòîãî. ßê ïîÿñíèëè íàì íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ ÌÎÇ,
ïîêè ëèøå öÿ âàêöèíà äîñòóïíà
óêðà¿íöÿì.

Який графік вакцинації?
На початку лютого в МОЗ затвердили Дорожню карту вакцинації,
за якою визначили черговість та
пріоритетні групи, хто отримає
щеплення безплатно.
Перший етап — медичні працівники, які працюють із пацієнтами
з COVID-19, працівники закладів
для людей похилого віку, військовослужбовці в ООС;
Другий етап — медичні працівники, люди похилого віку 80+
та соціальні працівники;

Третій етап — люди віком від
65 років, працівники критично
важливих структур державної
безпеки, вчителі та працівники
сфери освіти;
Четвертий етап — люди віком від
60 років, люди з хронічними захворюваннями, особи, що працюють та відбувають покарання
в місцях обмеження волі;
П’ятий етап — українці віком від
18 до 59 років, які не входять
до зазначених цільових груп.

Çà ñëîâàìè ïðàö³âíèö³ ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ ÌÎÇ, âàêöèíè Sinovac
Biotech, ïðèäáàíà çà äåðæàâí³
êîøòè, íàä³éøëà â Óêðà¿íó 25 áåðåçíÿ. ² âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ. Óêðà¿íà
òàêîæ î÷³êóº îòðèìàòè Novavax
òà Pfizer-BioNTech.
Äî ñëîâà, âñ³ âàêöèíè
AstraZeneca ïðîòè COVID-19,
íåçàëåæíî â³ä êðà¿íè âèðîáíèöòâà, º âçàºìîçàì³ííèìè. Ïðî
öå ïîâ³äîìèëî Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.
«Ëþäÿì, ÿêèì çðîáèëè ïåðøå
ùåïëåííÿ ïðîòè COVID-19 âàêöèíîþ AstraZeneca/Covishield,
âèãîòîâëåíîþ ³íä³éñüêèì ²íñòèòóòîì ñèðîâàòêè êðîâ³,
ìîæíà ðîáèòè äðóãå ùåïëåííÿ âàêöèíîþ AstraZeneca, âèðîáëåíîþ íà ³íøèõ âèðîáíè÷èõ ìàéäàí÷èêàõ», — çàÿâèëè
â ÌÎÇ.
НАСКІЛЬКИ ЕФЕКТИВНІ
ВАКЦИНИ?
Âàêöèíà Pfizer-BioNTech —
ó Êàíàä³ âîíà ïîêàçàëà 95% åôåêòèâíîñò³ ó çàõèñò³ â³ä COVID-19
ñåðåä îñ³á â³êîì â³ä 16 ðîê³â.

Ùåïëåííÿ ïî÷àëè
ðîáèòè é ïåíñ³îíåðàì,
â÷èòåëÿì òà
ãðîìàäñüêèì ä³ÿ÷àì,
ÿê³ çàïèñàëèñÿ â
çàëèøêîâó ÷åðãó
Âàêöèíà
AstraZeneca
(Covishield) — åôåêòèâí³ñòü ö³º¿
âàêöèíè âàð³þºòüñÿ â³ä 63%
ó çàõèñò³ â³ä ñèìïòîìàòè÷íîãî
COVID-19 îñ³á â³ä 18 ðîê³â.
Âàêöèíà Sinovac Biotech —
çà íàÿâíèìè äîñë³äæåííÿìè
ñòàíîì íà 25 áåðåçíÿ 2021 ðîêó
åôåêòèâí³ñòü âàêöèíè ñòàíîâèòü 83,5% ï³ñëÿ ùåïëåííÿ
äâîìà äîçàìè.
Âàêöèíà Novavax — ïîïåðåäíÿ åôåêòèâí³ñòü ö³º¿ âàêöèíè — 96%. Ï³ä ÷àñ òðåòüîãî åòàïó âèïðîáóâàíü âàêöèíè
ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ ¿¿ åôåêòèâí³ñòü ñêëàëà 89%.
Óñ³ ö³ äàí³ ìè ä³çíàëèñÿ ç îô³ö³éíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïîðòàëó ç ïèòàíü âàêöèíàö³¿ ïðîòè
COVID-19 — vaccination.covid19.
gov.ua.
Ùåïëåííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó äîáðîâ³ëüíå òà áåçïëàòíå. Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè
òà Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ðåêîìåíäóþòü çðîáèòè
âàêöèíàö³þ äëÿ òîãî, ùîá çàõèñòèòè ñâîº æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ,
à òàêîæ âàøèõ áëèçüêèõ, ÿê³ ìîæóòü áóòè â ãðóï³ ðèçèêó. Äåòàë³
âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ ó ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

Василь Кахно вже зробив щеплення. Каже, що не відчував
жодних побічних дій: «Абсолютно ніякого болю, температури
чи дискомфорту» – каже 76-річний чоловік
ЯК ЗАПИСАТИСЯ В ЧЕРГУ
НА ВАКЦИНУ?
Îòæå, âè âæå ä³çíàëèñÿ, ùî
öå çà âàêöèíà, ÿê ïðîõîäèòü
ùåïëåííÿ òà âïåâíèëèñü, ùî
õî÷åòå âàêöèíóâàòèñÿ. Òîæ, íàñòóïíèé êðîê — çàïèñ. Çàïèñàòèñÿ íà ùåïëåííÿ ìîæíà ÷åðåç
êîíòàêò öåíòð ÌÎÇ çà íîìåðîì
0–800–60–20–19, ÷åðåç ïîðòàë
«Ä³ÿ» àáî ó ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Íàø æóðíàë³ñò íà ñîá³
âèïðîáóâàâ çàïèñ ó ÷åðãó ÷åðåç
«Ä³þ». Ïðîöåñ ó íüîãî çàéíÿâ
áëèçüêî îäí³º¿ õâèëèíè. (Äåòàëüíó ³íñòðóêö³þ ìîæåòå ïðî÷èòàòè
çà ïîñèëàííÿì: cutt.ly/ucOSojm)
ß ÷óâ (ëà) ïðî çàëèøêîâó âàêöèíàö³þ. Ùî öå?
×îìó âçàãàë³ âèíèêëà çàëèøêîâà âàêöèíàö³ÿ? ßêùî ïðîñòèìè
ñëîâàìè, òî â îäíîìó ôëàêîí³
AstraZeneca — 10 äîç âàêöèíè,
³ âèêîðèñòàòè ¿õ òðåáà ïðîòÿãîì
øåñòè ãîäèí ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ.
ßêùî âàêöèíà çàëèøàºòüñÿ, ùîá
¿¿ íåðàö³îíàëüíî íå âèêîðèñòîâóâàòè, ôîðìóþòü òàê³ ñïèñêè.
Ïåðøî÷åðãîâî âñå îäíî ðåêî-

ìåíäóºòüñÿ âàêöèíóâàòè ïð³îðèòåòí³ ãðóïè ðèçèêó ç íàñòóïíîãî
åòàïó. Àëå äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ âàêöèíàö³¿ òà, ùîá íå âòðà÷àòè çàëèøêîâ³ äîçè âàêöèíè, Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ äîçâîëèëî
ùåïëþâàòè öèìè çàëèøêîâèìè
äîçàìè ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â òà ë³äåð³â ñóñï³ëüíî¿ äóìêè.
Çîêðåìà:
 Âåòåðàí³â ÀÒÎ/ÎÎÑ;
 Íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè,
êåð³âíèê³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îáëàñíèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, îáëàñíèõ
ðàä, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ë³äåð³â ³ ïðåäñòàâíèê³â
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é;
 Âèäàòíèõ ïèñüìåííèê³â, æóðíàë³ñò³â, ñïîðòñìåí³â, ìóçèêàíò³â,
àêòîð³â, ñï³âàê³â, ³íøèõ ä³ÿ÷³â ñôåðè êóëüòóðè, ÿê³ ñòàðø³ 60 ðîê³â.
Çàïîâíèòè ôîðìó íà çàïèñ â íàø³é îáëàñò³ ìîæíà çà öèì ïîñèëàííÿì: cutt.ly/DcOAC6B. ßêùî
â îáëàñò³ ç’ÿâèòüñÿ â³ëüíà äîçà
âàêöèíè, ç âàìè çâ’ÿæóòüñÿ ³ ñêàæóòü, êóäè ìîæíà ï³ä³éòè çðîáèòè
ùåïëåííÿ.
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ
ПЕРЕВІРИТИ ЛЕГЕНІ НА КТ ТА УЗД

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Медична діагностика  Під час
пандемії коронавірусу ця діагностика
стала особливо популярною. У скільки
обійдеться вінничанам зробити КТ та УЗД
легень? Зібрали для вас ціни та адреси,
де ці обстеження можна зробити
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1148132

Â Óêðà¿í³ çðîñòàº ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ.
×èñëî íîâèõ âèïàäê³â ïåðåâèùóº ðåêîðäè. Ôàõ³âö³
íàçèâàþòü öå «òðåòüîþ õâèëåþ»
ïàíäåì³¿ ÑOVID-19.
ßê íàì íåùîäàâíî êîìåíòóâàëà
ãîëîâíà ³íôåêö³îí³ñòêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Ëàðèñà Ìîðîç, çàðàç
íàâ³òü ìîëîä³ ëþäè ïî÷èíàþòü
õâîð³òè ó âàæê³é ôîðì³, ³ äåäàë³
÷àñò³øàþòü ëåòàëüí³ âèïàäêè.
Äîâîë³ ÷àñòî ïàö³ºíò³â, ÿê³
õâîð³þòü ó ñåðåäí³é ÷è ñêëàäí³é
ôîðì³, ñêåðîâóþòü íà ðåíòãåí,
êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ (ÊÒ)
÷è ÓÇÄ-ëåãåíü.
Áëèçüêî òèæíÿ òîìó íàøó
æóðíàë³ñòêó ñ³ìåéíà ë³êàðêà òåæ
íàïðàâèëà çðîáèòè ÓÇÄ ëåãåíü.
Íàéïåðøå âîíà çàòåëåôîíóâàëà
â «Àëüòàìåäèêó» ³ ¿é ñêàçàëè, ùî
ìîæóòü çàïèñàòè ÷åðåç òèæäåíü.
Ó «Ìåä³ëþêñ³» â³ëüí³ ì³ñöÿ áóëè
íà íàñòóïíèé äåíü. Ïðîòå âàðò³ñòü
òð³øêè äîðîæ÷à. Òîìó ìè âèð³øèëè ä³çíàòèñÿ, ÷è º ÷åðãè ó êë³í³êàõ
Â³ííèö³ íà ÊÒ òà ÓÇÄ ëåãåíü.
КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
Êîìï'þòåðíà òîìîãðàô³ÿ ï³ä
÷àñ ïàíäåì³¿ ñòàëà íàäçâè÷àéíî
ïîïóëÿðíîþ ñåðåä óêðà¿íö³â. Îäíàê ïîñï³øàòè íà äîäàòêîâó äîçó

îïðîì³íåííÿ çà ïåðøèõ ñèìïòîì³â
÷è ç ïîçèòèâíèì òåñòîì íå âàðòî.
— ÊÒ ÷è ðåíòãåí-çí³ìîê ðåêîìåíäîâàíî ïàö³ºíòàì ³ç âàæêèì
ïåðåá³ãîì õâîðîáè, ùî ìàþòü êîíêðåòí³ êë³í³÷í³ ïîêàçàííÿ äî ÊÒ,
íàïðèêëàä, çàäèøêó ÷è íàÿâí³ñòü
ñóïóòíüî¿ ïàòîëîã³¿, — êàæå åêñêåð³âíèöÿ óêðà¿íñüêîãî Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óëÿíà Ñóïðóí.
Ë³êàð-ðåíòãåíîëîã âèùî¿
êàòåãîð³¿ Îëåêñàíäð Áåðåçîâñüêèé òåæ êàæå, ùî ïàö³ºíòàì
ç COVID-19 ÊÒ ëåãåí³â ðåêîìåíäóþòü ò³ëüêè ó âèïàäêó ïîã³ðøåííÿ ñòàíó.
— Ëàáîðàòîðíà ä³àãíîñòèêà
COVID-19 íå íàäòî íàä³éíà. ÏËÐ
ìàº âèùó òî÷í³ñòü, í³æ âñ³ ³íø³
òåñòè, àëå âñå îäíî ÷àñòî äàº õèáíîïîçèòèâí³ òà, ùî ã³ðøå, õèáíîíåãàòèâí³ ðåçóëüòàòè, — êàæå
Îëåêñàíäð Áåðåçîâñüêèé. — Â òèõ
âèïàäêàõ, êîëè ³íôåêö³éíà áåçïåêà ìàº êðèòè÷íå çíà÷åííÿ —
íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ ïåðåäîïåðàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè — ëèøå ÊÒ
äîïîìîæå ïðèéíÿòè îñòàòî÷íå
ð³øåííÿ ùîäî ä³àãíîçó.
Ó Â³ííèö³ ìè çíàéøëè ø³ñòü
ì³ñöü, äå ìîæíà çðîáèòè ÊÒ. Ùå
äî ê³ëüêîõ çàêëàä³â, äå ïîòåíö³éíî ìîæå íàäàâàòèñÿ òàêà ïîñëóãà,
íàì íå âäàëîñÿ äîäçâîíèòèñÿ.
Ó á³ëüøîñò³ ìåäè÷íèõ öåíòð³â
ïðîñÿòü çàïèñóâàòèñÿ íà äîñë³äæåííÿ áîäàé íàïåðåäîäí³. Êàæóòü, íå âàðòî ïðèõîäèòè áåç

ïîïåðåäæåíü.
Ö³ííèêè íà ÊÒ ó Â³ííèö³ ïðèáëèçíî îäíàêîâ³: 800–1000 ãðèâåíü. Ëèøå â ì³ñüêîìó ä³àãíîñòè÷íî-ë³êóâàëüíîìó öåíòð³ º òàê
çâàí³ «ï³ëüãîâ³ äîñë³äæåííÿ».
ßêùî âè ï³äïàäàºòå ï³ä òàêó êàòåãîð³þ, òî ÊÒ îá³éäåòüñÿ âàì
ó 425 ãðèâåíü. (Äåòàëüí³øå ìîæíà ä³çíàòèñÿ: cutt.ly/rcgGanP).
Íàì íå âäàëîñÿ äîäçâîíèòèñÿ
ó öåé öåíòð, ùîá óòî÷íèòè, ÿêà
ó íèõ ñèòóàö³ÿ ç ÷åðãàìè.
Ó á³ëüøîñò³ êë³í³ê ïðîïîíóâàëè çàïèñàòè íàñ íà íàñòóïíèé
äåíü. Ó «Ìåä³ñêàí³» òà «ªâðîìåä³» ñêàçàëè, ùî º â³ëüí³ ì³ñöÿ
íàâ³òü íà ñüîãîäí³.
УЗД ЛЕГЕНЬ
ÓÇÄ ëåãåíü — öå àëüòåðíàòèâíèé ìåòîä îáñòåæåííÿ áðîíõîëåãåíåâîãî êîìïëåêñó. Éîãî
ðàí³øå âèêîðèñòîâóâàëè ïðè
ïðîòèïîêàçàõ äî ðåíòãåíó, àëå
ó ÷àñ ïàíäåì³¿ ïðîöåäóðà ñòàëà
á³ëüø ïîïóëÿðíîþ.
— Âèêîðèñòîâóâàòè ÓÇÄ ÿê
ñêðèí³íãîâèé ìåòîä àáî äëÿ
ïîñòàíîâêè ä³àãíîçó «ïíåâìîí³ÿ» — íå âàðòî. Äîñë³äæåííÿ
íå ï³äõîäèòü ïðîñòî ÷åðåç ô³çè÷í³ îáìåæåííÿ ìåòîäó, — êàæå
ðåíòãåíîëîã Îëåêñàíäð Áåðåçîâñüêèé. — Åôåêòèâíî éîãî âèêîðèñòîâóâàòè ïðè ïîøóêó ð³äèíè
ó ëåãåíÿõ ïðè COVID-19. Òîìó
ñïðàâà ó òîìó, ÿêå áåçïîñåðåäíüî
ïèòàííÿ ïîòð³áíî âèð³øèòè.
Ó ïîð³âíÿíí³ ç êîìï'þòåðíîþ
òîìîãðàô³ºþ, ÓÇÄ ëåãåíü ó äåÿêèõ êë³í³êàõ íàéáëèæ÷èìè äíÿìè
çðîáèòè íå âèéäå. Íàïðèêëàä,
ó «Àëüòàìåäèö³» ÷åðãà íà ø³ñòü
äí³â. Ó êë³í³ö³ «²ìåäà» — ï'ÿòü
äí³â. Ó âñ³õ ³íøèõ ìåäçàêëàäàõ,
äî ÿêèõ íàì âäàëîñü äîäçâîíèòèñÿ, ÷åðãà äåíü-äâà. Âàðò³ñòü â³ä
170 äî 500 ãðèâåíü.

Рентгенолог Олександр
Березовський каже,
що будь-яке КТ
не рекомендоване вагітним,
дітям його проводять з
великою обережністю.
Пацієнтам з COVID-19 КТ
легенів рекомендують тільки
при погіршенні стану

ЦІНИ ТА АДРЕСИ
КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
Міський лікувально849 гривень
діагностичний центр

вулиця Київська, 68

«Альтамедика»

920 гривень

«Євро медсервіс»

900 гривень

«Нейромед»

850 гривень

«Медіскан»
«Слаомед»
УЗД
Міський лікувальнодіагностичний центр

950 гривень
900 гривень

Литвиненко, 40; Хмельницьке шосе, 23;
Магістратська, 44 А; Скалецького, 35;
Амосова, 26 А
Хмельницьке шосе, 108
Пирогова, 109; Хмельницьке шосе, 92;
Замостянська, 26
Хмельницьке шосе, 92; Грибоєдова, 2
Хмельницьке шосе, 96 А

171 гривня

вулиця Київська, 68

«Альтамедика»

400 гривень

Литвиненко, 40; Хмельницьке шосе, 23;
Магістратська, 44 А; Скалецького, 35;
Амосова, 26 А

«Слаомед»

300 гривень

Хмельницьке шосе, 96 А

«Люксплюс»

500 гривень

«Меділюкс»

450 гривень

«Імеда»

350 гривень

Амосова, 6
Пирогова, 109; Хмельницьке шосе, 92 А;
Замостянська, 26
Соборна, 20

РЕКЛАМА
489817

489747
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ХОЧУТЬ ЖИТЛО В НОВОБУДОВАХ
АБО «ВТОРИНКУ» НА ВИШЕНЦІ
ВІННИЦЬКА НЕРУХОМІСТЬ В ТОП-5 УКРАЇНИ
Купити житло  За цінами
П’ять міст України, серед яких опинилася і Вінниця,
на нерухомість Вінниця потрапила
показали суттєве зростання ціни на вторинному
4
ринку і порівняльно невисокий термін окупності.
Чернігів
в топ-5 по Україні. Ми дізналися,
Першу позицію зайняв Дніпро — тут
однокімнатна квартира (48 квадратних метрів)
скільки коштують у Вінниці квартири
комфорт-класу, в середньому коштує 816 000 грн
2-3
і окупиться в рекордні короткі терміни (за умови
в новобудовах та на вторинному ринку
Київ
оренди в 10 000 грн можна буде повернути
Черкаська
нерухомості, а також за якими критеріями вкладені гроші за 8,5 року).
7-8
люди обирають місце для проживання
2-3
Київ опинився на другому місці. За середню
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7854635

Ó Â³ííèö³ îäí³
ç íàéâèùèõ ö³í
íà íåðóõîì³ñòü.
ßêùî ðîçãëÿäàòè
íîâîáóäîâè, ÿêèõ ó ì³ñò³ ñòàº âñå
á³ëüøå, òî çà ïåâíèìè êðèòåð³ÿìè
íàø³ áàãàòîïîâåðõ³âêè îáãàíÿþòü
Êè¿â òà Îäåñó. «Âòîðèíêà» â ïåâíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà òåæ ïåðåãíàëà
çà ö³íàìè êâàðòèðè â ì³ñòàõ-ì³ëüéîííèêàõ. Ïðî öå ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê àãåíö³¿ íåðóõîìîñò³ «Áåðãåí» Ñåðã³é Îñòàô³é÷óê.
Ðèíîê íåðóõîìîñò³ òà éîãî ñòàá³ëüí³ñòü çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ
ôàêòîð³â, ïîÿñíþº â³í. Ïåðøå,
â³ä ÷îãî âñ³ «òàíöþþòü» — öå
êóðñ äîëàðà. Ñåðã³é Îñòàô³é÷óê
çàçíà÷àº, ùî â óæå ìèíóëîìó,
2020 ðîö³, ïàíäåì³ÿ òåæ âïëèíóëà
íà ðîáîòó â ñôåð³ íåðóõîìîñò³.
— Îäíàê ÿêùî â ïåðø³ ì³ñÿö³ êàðàíòèíó ëþäè òðîõè ïàí³êóâàëè, òî çàðàç áóâàþòü òàê³
ì³ñÿö³, êîëè ðîáîòè â ð³åëòîð³â
íàáàãàòî á³ëüøå, àí³æ äî ÷àñ³â
êîðîíàâ³ðóñó, — êàæå Ñåðã³é
Îñòàô³é÷óê. — Ò³, êîìó ïîòð³áíî
êóïóâàòè — êóïóþòü, ³íâåñòîðè
òåæ çìèðèëèñÿ ç íèí³øí³ìè îáñòàâèíàìè ³ ïðîäîâæóþòü âêëàäàòè ãðîø³ â íåðóõîì³ñòü.
«СТАЛІНКИ» — ВИШУКАНИЙ
ВИД НЕРУХОМОСТІ
Ñåðã³é Îñòàô³é÷óê çàçíà÷àº,

ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ïîêóïö³ âñå
÷àñò³øå çâåðòàþòü óâàãó íà íåðóõîì³ñòü â íîâîáóäîâàõ, àäæå òàì
áàãàòî ïåðåâàã, ÿê³ ö³íóº ìîëîäü — ìîäåðí³çîâàíå ïëàíóâàííÿ, õîðîø³ ñóñ³äè, íàÿâí³ñòü
àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ, ïàðêîâêà
òà ³íøå. Îäíàê ³ ñòàð³ áóäèíêè ç
ðîçðÿäó âòîðèííîãî âèäó íåðóõîìîñò³ òåæ ö³íóþòüñÿ. — Íàéïåðøå, ùî âèçíà÷àº ïîêóïöÿ — öå
éîãî ïëàòîñïðîìîæí³ñòü. Âèá³ð
íåðóõîìîñò³ çàâæäè ïî÷èíàºòüñÿ
ç òîãî, ñê³ëüêè º ãðîøåé. ßêùî,
íàïðèêëàä, ëþäèíà ìîæå ñîá³
äîçâîëèòè êóïèòè «ïåðâèíêó» ç
ðåìîíòîì — öå âæå äîáðå. ßêùî
áþäæåò äîçâîëÿº ïðèäáàòè ïåðâèííó íåðóõîì³ñòü ³ ñàìîñò³éíî
çðîáèòè òàì ðåìîíò, öå ìîæå çåêîíîìèòè â³ä 5–10 òèñ. äîëàð³â.
ßêùî ëþäèíà äîâ³ðÿº çàáóäîâíèêó ³ ìîæå âçÿòè ï³ä çàáóäîâó,
òî öå îäíà ç íàéâèã³äí³øèõ ïîêóïîê. Çàáóäîâíèê³â ó íàñ áàãàòî.
ª ò³, õòî çäàþòü áåç ïðîáëåì, à º
ò³, õòî çäàþòü ç ïåâíèì ïèòàííÿìè äî ñåáå â ïîäàëüøîìó, —
êàæå Ñåðã³é Îñòàô³é÷óê. — Àëå
³ «ñòàë³íêè» ó Â³ííèö³ äóæå ïîëþáëÿþòü ³ ö³íóþòü. Êâàðòèðè
â òàêèõ áóäèíêàõ êóïóº ëèøå
ïåâíèé ñåãìåíò ëþäåé. Öå âèøóêàíèé âèä íåðóõîìîñò³. ßê
ïðàâèëî, òóò âåëèêà ïëîùà, âèñîê³ ñòåë³ òà òîâñò³ ñò³íè, à òàêîæ
³ñòîðè÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ.
Ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ çàëåæèòü â³ä áóäèíêó.

Обирав квартиру з точки зору її розташування
Вінничанин Володимир Шинкаренко купив трикімнатну квартиру в листопаді 2019 року. Він
став власником житла в 65 квадратних метрів у панельному
домі в одному з найпрестижніших районів Вінниці.
Як приватний підприємець, який
займається будівництвом, чоловік принципово не хотів купувати
квартиру в новобудові, тому взяв
«вторинку».
— Як правило, забудовники
роблять так, щоб продати свій
товар: візуалка чіпляє покупців
і люди думають, що в квартиру
можна одразу заїхати і не робити там ремонт. Але є дуже бага-

то нюансів, які мають значення
(розташування розеток, вимикачів та навіть місце, де буде
висіти кондиціонер). Я обирав
квартиру з точки зору її розташування. На ремонт не дивився,
бо планував робити його сам
і не гірше, ніж в новобудовах.
На момент купівлі квартири
я бачив, що там умови жахливі,
але переробити все — це лише
питання часу та можливостей.
Звернув тоді увагу на те, що
під’їзд сухий та прибраний, немає недопалків, сусіди адекватні, дворик симпатичний, хоча
місця для парковки мало, — сказав Володимир Шинкаренко.

однокімнатну квартиру комфорт-класу доведеться
заплатити близько 1 218 720 грн. Середня орендна
ставка тут сягає близько 11 000 грн за квартиру
з такими ж параметрами, а відтак «відбити»
вкладену суму можна за 11,5 року.
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Вінниця теж приваблива в плані інвестицій у нерухомість. Цікавість
до первинного ринку нерухомості тут підігріває стрімке зростання ціни
на «вторинку» — 40% за чотири роки. Оренда в 6 000 грн дозволить
за 11,6 року окупити інвестиції в однокімнатну квартиру комфорт-класу.

ВИШЕНЬКА —
НАЙЗАТРЕБУВАНІША
Ñåðã³é Îñòàô³é÷óê ãîâîðèòü,
ùî êîëè ç ïîòåíö³éíèìè ïîêóïöÿìè ìîâà çàõîäèòü ïðî
«âòîðèíêó», íà ïåðøîìó ì³ñö³
çà çàòðåáóâàí³ñòþ ñòî¿òü ì³êðîðàéîí «Âèøåíüêà».
— Äàë³ âæå éäå Ñëîâ’ÿíêà,
Ñâåðäëîâà, Óðîæàé òà Çàìîñòÿ.
Ïðè ïîêóïö³ âòîðèííîãî ðèíêó
ëþäè çâåðòàþòü óâàãó íà ö³íîâó
ïîë³òèêó, à äàë³ íà â³ê áóäèíêó,
ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ê³ëüê³ñòü
ïîâåðõ³â ó áóäèíêó, íà ñóñ³ä³â,
ñòàí áóäèíêó (øâè, òð³ùèíè,
çàì³íà êîìóí³êàö³é), — ãîâîðèòü
Ñåðã³é Îñòàô³é÷óê. — À îñü êâàðòèðè â Òÿæèëîâ³, ÃÏÇ òà Ñòàðîìó
Ì³ñò³ îá³éäóòüñÿ äåøåâøå. ßêùî
ïîð³âíþâàòè äâ³ îäíàêîâ³ êâàðòè-

Ó ì³ñò³ º íåãëàñíèé
ïåðåë³ê àâàð³éíèõ
áóäèíê³â. Ð³åëòîðè
çàçâè÷àé â êóðñ³,
äå êðàùå êóïóâàòè
êâàðòèðó, à äå í³
ðè â «õðóùîâö³» íà Âèøåíüö³ òà
Òÿæèëîâ³, òî â îñòàííüîìó ì³êðîðàéîí³ êâàðòèðà áóäå äåøåâøîþ.
Âò³ì, ïðîäàºòüñÿ âñå: ùîñü
øâèäøå, ùîñü äîâøå. Ð³åëòîð ïîÿñíþº, ùî ³íêîëè ìîæå õèòíóòèñÿ ðèíîê íåðóõîìîñò³, â³äòàê ö³íè
ï³äí³ìàþòüñÿ ³ çàâèùåíà ðàí³øå
ö³íà ñòàº àïð³îð³ íîðìàëüíîþ äëÿ
òåïåð³øíüîãî ðèíêó. Òîä³ îá’ºêò
çàáèðàþòü.
ЦІНОВА ПОЛІТИКА
«НА ПАЛЬЦЯХ»
Ö³íà íà êâàðòèðó çàëåæèòü â³ä
áàãàòüîõ ôàêòîð³â: íà ÿêîìó ïîâåðñ³ ðîçòàøîâàíà, çîâí³øí³é
âèãëÿä, òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà
òîùî. Îêð³ì òîãî, ïîêóïö³ çâåðòàþòü óâàãó íà òå, êóòîâà êâàðòèðà ÷è í³, à òàêîæ, ùî çà áóäèíîê — öåãëÿíèé ÷è ïàíåëüíèé.

Новобудови Вінниці
На сайті dom.ria розміщено інформацію про продаж квартир
у 39 житлових комплексах від
забудовника. Квартири в новобудовах пропонують від однієї
до чотирьох кімнат, популярні й
дворівневі квартири. З ремонтом
чи без, з можливістю індивідуального опалення, економ чи
бізнес-клас — вибір є для всіх бажаючих придбати власне житло.
Журналісти RIA/«20 хвилин» порівняли ціни в різних новобудовах.
Найдешевший квадратний метр
(в межах від 11 до 15 тисяч гри— Ïðèì³ðîì, â³çüìåìî îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ Âèøåíüêè. ßêùî öå
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêà, ç ïîêðàùåíèì
ïëàíóâàííÿì ³ â õîðîøîìó ñòàí³, òî êâàðòèðà áóäå êîøòóâàòè
32–35 òèñÿ÷ äîëàð³â, çàëåæíî â³ä
ïîâåðõó òà ÿêîñò³ ðåìîíòó. ßêùî,
íàïðèêëàä, öå ñåðåäí³ ïîâåðõè
òà ñèìïàòè÷íèé çîâí³øí³é âèãëÿä, òî âîíà áóäå êîøòóâàòè 35,
ÿêùî îñòàíí³é ÷è ïåðøèé ïîâåðõ
³ ïðè öüîìó êâàðòèðà ïðîñòî ñèìïàòè÷íà, òî âîíà êîøòóâàòèìå
33 òèñÿ÷³, — êàæå Ñåðã³é Îñòàô³é÷óê. — ßêùî áåðåìî «õðóùîâêó», òî íàéçàíåäáàí³øà êâàðòèðà
îá³éäåòüñÿ â 27 òèñÿ÷ äîëàð³â,
à ùîñü «æèâ³øå» — 29–32 òèñÿ÷³
³ ö³íà òåæ áóäå çàëåæàòè â³ä ïîâåðõó òà ñòàíó ñàìî¿ êâàðòèðè.
НА ЩО ТРЕБА ЗВЕРТАТИ
УВАГУ
Ñåðã³é Îñòàô³é÷óê ãîâîðèòü,
ùî â ïåðøó ÷åðãó ïîêóïöÿì
êâàðòèðè â íîâîáóäîâ³ ïîòð³áíî
çâåðòàòè óâàãó íà çàáóäîâíèêà òà
éîãî ðåïóòàö³þ, à òàêîæ ÷³òêî
â³äñë³äêóâàòè óìîâè äîãîâîðó òà
îáîâ’ÿçêè ïåðåä ïîêóïöÿìè (ÿê
ïåðåäàºòüñÿ çåìëÿ â êîðèñòóâàííÿ æèòåë³â, ÿê³ñòü òà òåõíîëîã³ÿ
áóä³âíèöòâà äîìó).

вень) забудовники пропонують
в Стрижавці, Агрономічному, Зарванцях та в районі Старого Міста.
Дорожчий сегмент квартир
починається в районі Поділля
(20 220 грн за м2), Слов’янки
(25 281 грн за м 2), Вишеньки (від 19 000 до 25 281 грн
з а м 2 ) та З а м о ст я ( в і д
13 900 до 23 000 грн за м2).
А от ціни від 26 900 грн
до 33 708 грн за квадратний
метр можна зустріти в новостворених житлових комплексах
у центрі Вінниці.
— ßêùî öå «âòîðèíêà», òî ó ì³ñò³ º íåãëàñíèé ïåðåë³ê àâàð³éíèõ
áóäèíê³â. Ð³åëòîðè çàçâè÷àé â êóðñ³, äå êðàùå êóïóâàòè êâàðòèðó,
à äå í³. ß á âçÿâ êâàðòèðó, äå âñ³
äîêóìåíòè ïåðåâ³ðåí³ íîòàð³óñîì,
àëå ÿêùî âñ³ äîêóìåíòè íîâåíüê³,
à ó âëàñíèêà, íàïðèêëàä, ñâ³æèé
ïàñïîðò, öå ïàõíå àôåðîþ. Òîìó
íà öå òåæ òðåáà çâåðòàòè óâàãó, —
êàæå àãåíò ç íåðóõîìîñò³.
Ñåðã³é Îñòàô³é÷óê ðîçïîâ³äàº ç
âëàñíîãî äîñâ³äó, ùî áàãàòî ëþäåé ìàþòü ïåâí³ çàáîáîíè ³ äëÿ
íèõ âàæëèâî çíàòè, ùî ðàí³øå
áóëî â ò³é ÷è ³íø³é êâàðòèð³.
— Äîñòåìåííî âñþ ïðàâäó íå ä³çíàºøñÿ, îòðèìóºìî
ëèøå òå, ó ùî â³ðèìî. Àëå öå
âæå çàëåæèòü â³ä ñàìèõ ëþäåé,
ÿ á íå çàöèêëþâàâñÿ íà öüîìó.
Ðàäæó ïðèä³ëèòè óâàãó ñòàíó
ï³ä’¿çäó òà êîìóí³êàö³é. ßêùî
êóïóºòå êâàðòèðó íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³, òî îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî
ïåðåâ³ðèòè ï³äâàë, áî ÿêùî òàì
ïðîáëåìè ç òðóáàìè, òî â êâàðòèð³ áóäå âîëîãî, ÿêùî âåðõí³é,
òî ñòàí äàõó â³äïîâ³äíî. ßêùî öå
«ïàíåëüêà», òî ìàº çíà÷åííÿ ñòàí
øâ³â, à ÿêùî öåãëà, òî çâàæàéòå
íà íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü òð³ùèí â ñàìîìó áóäèíêó, — ãîâîðèòü Ñåðã³é Îñòàô³é÷óê.
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ПРО ЕКЗОТИЧНУ ВИСТАВКУ
З АФРИКАНСЬКИМ КОЛОРИТОМ
Арт-проєкт  Олександр Никитюк
підготував виставку «Маскування», де
представив 21 унікальну маску з пап’ємаше. Така ідея в нього виникла після
мандрівки до Південної Африки. Ми
поспілкувалися з митцем про африканські
ритуали, роль настрою у підборі орнаменту
та схожість України з Південною Африкою
ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

— Ó Ï³âäåííó
Àôðèêó ÿ ¿çäèâ
ïî ðîáîò³ é ñòâîðèâ òàì ìóðàë, —
ðîçïîâ³äàº â³äîìèé â³ííèöüêèé
õóäîæíèê Îëåêñàíäð Íèêèòþê. —
Àëå â ìåíå áóëî ÷èìàëî åêñêóðñ³é
³ ïîäîðîæåé Êàïñüêîþ ïðîâ³íö³ºþ. Ñàìå òàì ÿ áà÷èâ áàãàòî
ìàñîê ³ òàì âèíèêëà ³äåÿ ñòâîðèòè ñâî¿.
Ñïî÷àòêó â³í ïðåçåíòóâàâ ìàñêè ó Êðàêîâ³, Â³ëüíþñ³ ó ðàìêàõ
ëåíäàðòîâîãî ïðîºêòó òà Â³ííèö³
íà Air ÃîãîëüFest. Ïðîòå, çà éîãî
ñëîâàìè, òîä³ âîíè ìàëè ³íøèé
êîíòåêñò.
— Êîëè ïî÷àëàñü ïàíäåì³ÿ,
ÿ çãàäàâ ñàìå ö³ àôðèêàíñüê³ ìàñêè é çíîâó äî íèõ ïîâåðíóâñÿ.
² îñê³ëüêè êàðàíòèí ñïî÷àòêó
îãîëîñèëè íà äâà òèæí³, ÿ âèð³øèâ êîæåí äåíü ðîáèòè ïî ìàñö³,
òðåáà áóëî çàéíÿòè ñåáå ÷èìîñü
ï³ä ÷àñ ëîêäàóíó, — ñì³þ÷èñü,
ðîçïîâ³äàº õóäîæíèê. — Ïîò³ì êàðàíòèí ïðîäîâæèëè ùå
íà îäèí òèæäåíü… Òàê ³ âèíèêëà
21 ìàñêà.
Êîðîíàâ³ðóñ ïîêè íå â³äñòóïèâ
³ äîñ³ òðèâàþòü êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ. Â³äòàê ìàñêè ç àôðèêàíñüêèì îðíàìåíòîì îòðèìàëè
íîâèé ñåíñ — ñèìâîë çàãàëüíîãî
ìàñêóâàííÿ â³ä ïàíäåì³¿.

— Âçàãàë³ àôðèêàíñüê³ ïëåìåíà
ñòâîðþâàëè ìàñêè äëÿ ðèòóàë³â:
ùîá â³ä³ãíàòè â³ä ñåáå âñå çëî,
ïîãàí³ ïîä³¿, à òàêîæ ð³çí³ õâîðîáè. Çà äîïîìîãîþ ðèòóàë³â âîíè
ñåáå çàõèùàëè, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè Îëåêñàíäð Íèêèòþê. —
Òîìó òóò òàêèé ïîäâ³éíèé êîíòåêñò. Ç îäíîãî áîêó, ìè çíàºìî
ïðî çàõèñí³ ìàñêè â ìåäèöèí³,
ç ³íøîãî — ìîæåìî ãîâîðèòè é
ïðî åçîòåðè÷íèé çì³ñò. Öå òàêèé
ïîñòìîäåðí³ñòñüêèé õ³ä, äå ïîºäíàí³ äâ³ ñêëàäîâ³.
«ОРНАМЕНТ —
ЦЕ СВОЄРІДНИЙ КОД»
Ãîëîâíèì åëåìåíòîì ðèòóàëüíî¿ ìàñêè º ¿¿ îðíàìåíò,
òîáòî ñèìâîë³÷íå çîáðàæåííÿ.
Â³ííèöüêèé ìèòåöü âæå äîñèòü
äàâíî äîñë³äæóº îðíàìåíò ³ ïîì³òèâ, ÿê éîãî åëåìåíòè ïåðåòèíàþòüñÿ ó òâîðàõ ð³çíèõ êðà¿í.
— Îðíàìåíò — öå ñâîºð³äíèé
êîä, ó ÿêèé çàêëàäåíî äóæå áàãàòî
âñüîãî òàêîãî ïåðâèííîãî, àðõåòèïíîãî é ìåíòàëüíîãî… ² ÿ ïîì³òèâ, ùî åëåìåíòè îðíàìåíò³â
ïîâòîðþþòüñÿ â ð³çíèõ íàðîä³â.
Àôðèêàíñüê³ ìîæóòü ïåðåòèíàòèñÿ ç óêðà¿íñüêèìè, óêðà¿íñüê³ ç ³íä³àíñüêèìè é òàê äàë³, — ãîâîðèòü
â³í. — Ñïðàâä³ ö³êàâî ïîì³÷àòè
ÿê³ñü ñï³ëüí³ ñèìâîëè.
À îñü îðíàìåíò äëÿ ñâî¿õ ìàñîê ÷îëîâ³ê îáèðàâ çàëåæíî â³ä
íàñòðîþ.

«Онлайн-формат не дає повноти й чистоти вражень»
Поговорили ми з Олександром
Никитюком і загалом про культуру в сьогоднішніх реаліях,
можливості та основні труднощі.
— Багато культурних заходів
зараз відбуваються онлайн,
з’явились нові перспективи й
можливості для продажу робіт
через інтернет, можна презентувати свої роботи в мережі й
проводити виставки, — розказує він. — Але онлайн ми ніколи
не відчуємо по-справжньому те,
що вклав художник у твір.
За його словами, все ж деякі події можуть бути онлайн.
— Це цікавий формат для донесення інформації, але для спо-

живання культурно-мистецького
продукту потрібно сприймати
тільки особисто. Онлайн-формат не дає тієї повноти й чистоти
вражень!
Він також зізнається, що чекає,
коли закінчаться всі обмеження, проте додає, що й карантин
може слугувати джерелом натхнення, а за допомогою мистецтва можна пропагувати важливі
речі, наприклад, говорити про
здоров’я та безпеку.
— Нічого насправді не зупиняється, все рухається далі, все має
кінець і з усього є вихід, — каже
пан Олександр. — Думаю, що і з
цієї ситуація він буде.

— Ó ìåíå äóæå áàãàòî ñâ³òëèí
çàëèøèëîñü ç ïîäîðîæ³, äå ÿ áóâàâ íà ð³çíèõ âèñòàâêàõ ³ çàõîäàõ,
äå òåæ áóëè ïðåäñòàâëåí³ ìàñêè,
áà÷èâ òàì ³ ðèòóàëüí³ âèñòàâè,
ÿê³ âëàøòîâóþòü ëþäè ïðîñòî
íåáà, — êàæå õóäîæíèê. — Äèâëÿ÷èñü íà ò³ ñâ³òëèíè, ÿ ôàíòàçóâàâ òà âèãàäóâàâ ñâî¿ âàð³àö³¿.
² âñå ñïðàâä³ çàëåæàëî â³ä íàñòðîþ: ïðîêèíóâñÿ âðàíö³, â³ä÷óâ ÿê³ñü åìîö³¿ ³ âèáðàâ îðíàìåíò, ÿêèé ï³äõîäèòü ï³ä íàñòð³é
ñàìå öüîãî äíÿ.
Ïðè âèáîð³ êîëüîð³â Îëåêñàíäð
Íèêèòþê êåðóâàâñÿ òèì ñàìèì
ïðèíöèïîì.
— ß íå äóìàþ, ùî îêðåì³ êîëüîðè íåñóòü ÿêåñü âàãîìå çíà÷åííÿ. Çíà÷íî âàæëèâ³øå — öå
ç³ñòàâëåííÿ êîëüîð³â, — êàæå
â³í. — Ñàìå ó ïîºäíàíí³ êîëüîðè
ïî÷èíàþòü çâó÷àòè, ç’ÿâëÿºòüñÿ
ñìàê… Çâè÷àéíî, ìîæíà ðîáîòó ïîôàðáóâàòè â îäèí êîë³ð,
ñêàçàòè, ùî òàêèé ó õóäîæíèêà
ñüîãîäí³ «æîâòèé» íàñòð³é. Òà
íàñïðàâä³ íàñòð³é — öå ãàììà
ïî÷óòò³â òà ³äåé.
Ñàìå òîìó âñ³ ìàñêè â³ííèöüêîãî ìàéñòðà òàê³ îñîáëèâ³, âîíè
ãðàþòü ð³çíèìè áàðâàìè é áåç
ñë³â ðîçïîâ³äàþòü òàºìíèö³ õóäîæíèêà.

Ï³ä ÷àñ ëîêäàóíó
õóäîæíèê âèð³øèâ
êîæåí äåíü ðîáèòè
ïî ìàñö³. Êàæå,
òðåáà áóëî ÷èìîñü
ñåáå çàéíÿòè
Çà éîãî ñëîâàìè, íà âèãîòîâëåííÿ îäí³º¿ ìàñêè éäå îäèí
äåíü.
— ß ¿õ ðîáèâ ç ïàï’º-ìàøå, —
êàæå Îëåêñàíäð Íèêèòþê. —
Ó ìåíå º ñïåö³àëüíèé ïëàñòèêîâèé øàáëîí, íà ÿêèé íàêëàäàâ
ïàï³ð. Êîëè ìàñêà ïðî´ðóíòîâàíà
é ïðîêëåºíà, ÿ íàíîøó ìàëþíîê.
Â³í ñòâîðþºòüñÿ òðîõè øâèäøå,
çàãàëîì çà äåíü.
ЩО ТАКЕ «AFRIKANISCHER
WINTER»?
Îá’ºêòè «Ìàñêóâàííÿ» çãîäîì
ìàþòü ñòàòè åëåìåíòàìè á³ëüøî¿
âèñòàâêè, ÿêó Îëåêñàíäð Íèêèòþê õî÷å ïðåçåíòóâàòè öüîãî
ðîêó. Äå ñàìå â³äáóäåòüñÿ ìèñòåöüêà ïîä³ÿ, ïîêè íå â³äîìî.
Éìîâ³ðíî, òèì÷àñîâîþ äîì³âêîþ
ðîá³ò â³ííèöüêîãî ìèòöÿ ñòàíå
îäíà ³ç âèñòàâêîâèõ çàë ñòîëèö³.
— ß ÷åêàþ íà ñâîþ êîëåãó Òåòÿíó Õîðí, ÿêà ìàº öüîãî ðîêó
ïðè¿õàòè â Óêðà¿íó ç Ï³âäåííî¿
Àôðèêè, äå æèâå, é ìè õî÷åìî
ðàçîì çðîáèòè âèñòàâêó ï³ä íàçâîþ «Afrikanischer winter», —
ðîçïîâ³äàº ïðî ïëàíè íàø

Олександр Никитюк разом Тетяною Хорн планують
зробити виставку під назвою «Afrikanischer winter».
Де саме відбудеться мистецька подія, поки не відомо

Створіть маску — виграйте приз
Виставка «Маскування» триває
у кав’ярні «Turman», що у середмісті Вінниці. Там також надрукували зображення авторських
масок Олександра Никитюка
на 5000 стаканчиках, тому
арт-проєкт триватиме, поки їх
не розкуплять.
— Я пропоную відвідувачам
створити свої власні маски. Їх
можна приносити в «Turman»,
ми потім все оцінимо й визнаñï³âðîçìîâíèê. — ×îìó îáðàëè
çèìó? Òîìó ùî áóâ ÿ ó Ï³âäåíí³é
Àôðèö³ ñàìå çèìîþ. Äî òîãî æ,
ìè ïëàíóºìî â³äêðèòòÿ ó äðóã³é
ïîëîâèí³ ë³òà, à, ÿê â³äîìî, êîëè
â íàñ ë³òî, òàì çèìà.
Â³í ðîçïîâ³äàº, ùî ìàñêè «ïåðåêî÷óþòü» ç îäí³ºþ âèñòàâêè
íà ³íøó é äîïîâíÿòü ¿¿ êîëîðèòîì.
— Òàêîæ òàì áóäå ïðåäñòàâëåíà ñåð³ÿ ñâ³òëèí, ìàëþíê³â ³
æèâîïèñó, ÿê³ íàâ³ÿëà ïîäîðîæ
äî Ï³âäåííî¿ Àôðèêè, — êàæå
Îëåêñàíäð Íèêèòþê. — Öå áóäå
ä³éñíî ö³êàâî, áî ìè ïîêàæåìî
íàø ºâðîïåéñüêèé ïîãëÿä íà Àôðèêó é òå, ÿê ìè ¿¿ â³ä÷óâàºìî…
«Afrikanischer winter» — öå â³ä÷óòòÿ ºâðîïåéö³â, ÿê³ ïîáóâàëè

чимо трьох переможців, яких
нагородимо мистецькими призами, — обіцяє художник. — Ми
будемо оцінювати настрій, який
відтворив автор, креативність і
художність роботи.
Взяти участь у розіграші можуть всі охочі, але обов’язково
потрібно залишити на звороті
маски ім’я та контакт (мейл або
телефон), щоб організатори могли зв’язатися з переможцями.
íà òîìó êîíòèíåíò³, öå äîñë³äæåííÿ òîãî, ÿê ìàíäð³âêà íà íèõ
âïëèíóëà é íà ùî âîíè çâåðíóëè óâàãó. Öÿ âèñòàâêà äîïîìîæå
êðàùå ï³çíàòè òà çðîçóì³òè îäèí
îäíîãî, áî Ï³âäåííà Àôðèêà
ìàéæå ÿê Óêðà¿íà, âîíà îòðèìàëà íåçàëåæí³ñòü òðîõè ðàí³øå
çà íàñ, à ùå òàì òåæ óòèñêàëè
êóëüòóðó ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, —
ãîâîðèòü â³í.
Íà éîãî äóìêó, óêðà¿íöÿì
áóäå ö³êàâî ïîáà÷èòè, ÿê æèòåë³ Ï³âäåííî¿ Àôðèêè äîëàþòü
ïåðåïîíè.
— Ìåí³ îñîáèñòî çäàºòüñÿ, ùî
äîëàþòü âîíè ¿õ äîáðå — òàì,
äî ïðèêëàäó, 12 îô³ö³éíèõ ìîâ,
à ìè îäíó íå ìîæåìî âèâ÷èòè, —
êàæå ÷îëîâ³ê.
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ЯК ТВОРЧЕ ХОБІ ТРЬОХ ВІННИЧАН
ПЕРЕРОСЛО У ПРОФЕСІЮ
Зміни  Люди часто отримують
серйозну освіту, щоб потім залишити
свою професію і віддатися творчості.
Так сталося з нашими героями, які, вже
будучи дорослими, зайнялися художнім
або прикладним мистецтвом і стали
досить відомими у своїй справі
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267353

Ðîçïîâ³äàºìî ïðî þðèñòà,
æóðíàë³ñòà òà ìåíåäæåðà, ÿê³
â äîðîñëîìó â³ö³ ñòàëè â³äîìèìè â³ííèöüêèìè õóäîæíèêàìè
³ äèçàéíåðàìè, ïåðåòâîðèâøè
âëàñíå õîá³ ó á³çíåñ.
ПРИКРАСИ З ВОВНИ
Íàòàë³ÿ Ñóëèìà äîñèòü äîâãèé
÷àñ ïðàöþâàëà â þðèñïðóäåíö³¿.
Ïîêè ñåñòðà, â³äîìà äèçàéíåð
Ñâ³òëàíà Òåðåí÷óê, íå çàïàëèëà
â í³é òâîð÷ó ³ñêðó — Íàòàëÿ ïî÷àëà ó â³ëüíèé ÷àñ ñòâîðþâàòè
ïðèêðàñè ç âîâíè.
Â³ííè÷àíêó òàê çàõîïèëî öå çàíÿòòÿ, ùî âîíà çàëèøèëà ñâîþ
ïðîôåñ³ºþ ³ â³ääàëàñÿ êðåàòèâó.
Òåïåð Ñóëèìà ìàº ñâ³é áðåíä
«Natago».
— Â æèòò³ ëþäèíè ³íîä³ íàñòàº
÷àñ, êîëè çì³íþþòüñÿ æèòòºâ³
ö³ííîñò³. Ìàéæå çà 13 ðîê³â ðîáîòè â þðèñïðóäåíö³¿ ÿ íå çìîãëà
â³ä÷óòè ºäíîñò³ ñâîº¿ äóø³ ç ðîáîòîþ, ÿêîþ çàéìàëàñÿ, — ãîâîðèòü
Íàòàë³ÿ. — ² ÿ ïî÷àëà øóêàòè â³äïîâ³äü, ÿê çì³íèòè ñâîº æèòòÿ,
ÿê éîãî ïîêðàùèòè, çàõîò³ëà çàéìàòèñü òàêîþ ñïðàâîþ, ÿêà á
ïðèíîñèëà ìåí³ ³ ëþäÿì ðàä³ñòü.
Äèçàéíåð ïåðåäèâèëàñÿ ñîòí³
ìàéñòåð-êëàñ³â â ³íòåðíåò³ ³ íàâ÷èëàñÿ âàëÿííþ. Òåïåð ñòâî-

ðþº ìîäí³ àêñåñóàðè — â³íî÷êè,
áðîøêè, ñåðåæêè, êîëüº, ñóìêè.
— Íàïðèêëàä, ³ãðàøêè òà ñåðåæêè ÿ ðîáëþ ó òåõí³ö³ ñóõîãî
âàëÿííÿ — ñïåö³àëüíèìè ãîëêàìè
äëÿ ôåëò³íãó âîâíà çâàëþºòüñÿ
ó ïîòð³áíó ôîðìó, — êàæå âîíà. —
Êâ³òè äëÿ áðîøîê, â³íî÷ê³â, êîëüº âèêîíóþòüñÿ ó òåõí³ö³ ìîêðîãî âàëÿííÿ — âîâíà âèêëàäàºòüñÿ
òîíêèìè ïðÿäêàìè, çìî÷óºòüñÿ
òåïëèì ìèëüíèì ðîç÷èíîì ³
òðåòüñÿ ðóêàìè, ïëþñ êà÷àºòüñÿ
â ðóëîí³ äî ïîâíîãî çâàëþâàííÿ. Ùå ö³êàâà òåõí³êà íóíîôåëò³íã — ïîºäíàííÿ ïðÿäîê âîâíè
ç òêàíèíîþ, ïåðåâàæíî ç íàòóðàëüíèì øîâêîì, îñê³ëüêè â³í
÷óäîâî çâàëþºòüñÿ ³ íàäàº íåïåðåâåðøåíó åëàñòè÷í³ñòü òà áëèñê
âèðîáó. Â òàê³é òåõí³ö³ ÿ âàëÿþ
ïàëàíòèíè, øàðôè.
КУРТКИ З ОБЛИЧЧЯМ
Ìàêñèì Áåðåçþê íèí³ ïðàöþº
â òåëåæóðíàë³ñòèö³, çà îñâ³òîþ
â÷èòåëü ³ñòîð³¿. Õóäîæíüî¿ îñâ³òè
â íüîãî íåìàº, àëå ìàëþº â³í ç
äèòèíñòâà. Íàâ÷àâñÿ ñàìîñò³éíî,
åêñïåðèìåíòóâàâ ó ð³çíèõ ñòèëÿõ
³ æàíðàõ. Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó áàãàòî õòî øóêàâ íîâå õîá³, ùîá
âäîñêîíàëþâàòè ñâî¿ íàâè÷êè òà
ïîçáóòèñÿ íóäüãè.
Ìàêñèì Áåðåçþê çíàéøîâ
ñïîñ³á, ÷èì çàéíÿòèñÿ íà êàðàí-

Максим Березюк почав створювати по-арт на одязі (ліворуч). Сумку з вовни зробила
Наталія Сулима, а рюкзак у вигляді котика – справа рук Наталії Степанюк
òèí³. Ïî÷àâ ñòâîðþâàòè ïî-àðò
íà îäÿç³.
Äðóç³ ïî÷àëè çàìîâëÿòè õóäîæíèêó âëàñí³ ïîðòðåòè íà äæèíñîâèõ êóðòêàõ.
— Çâè÷àéíà êàðòèíà âèñ³òèìå
ëèøå íà ñò³í³, à îò êóðòêó ìîæíà
íîñèòè ñêð³çü, ³ ¿¿ áóäóòü áà÷èòè
âñ³, — ðîçïîâ³äàº àâòîð. — Îäèí
ïîðòðåò ñòâîðþþ ïðèáëèçíî
3–4 äí³. Ñàì ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ
ó äåê³ëüêà åòàï³â, òîìó ùî êîæåí
øàð ôàðáè ïîâèíåí âèñîõíóòè.
Íà ðîçïèñó îäÿãó Ìàêñèì Áåðåçþê íå çóïèíèâñÿ. Íåùîäàâíî
â³í â³äêðèâ ñâîþ ïåðøó ïåðñîíàëüíó âèñòàâêó «Ðåàëüíà êðàñà»
³ ïðèñâÿòèâ æ³íêàì ÕÕ² ñòîë³òòÿ.
КОТО-РЮКЗАКИ
Íàòàë³ÿ Ñòåïàíþê çà îñâ³òîþ
ïåäàãîã, çà ïîêëèêàííÿì — ëÿëüêàðêà. Çàðàç ñòàëà â³äîìà òèì,
ùî ñòâîðþº ðþêçàêè ó âèãëÿä³
äâîðîâèõ êîò³â.

Ìàéñòðèíÿ ç Â³ííèö³ ìåòîäîì
âàëÿííÿ ç âîâíè çàõîïëþºòüñÿ
äàâíî, à òàê³ íåçâè÷àéí³ àêñåñóàðè ïî÷àëà òâîðèòè íåäàâíî.
Êîæåí ç òàêèõ íàïë³÷íèê³â —
åêñêëþçèâ. Íàòàë³ÿ âæå ñòâîðèëà
ñåìåðî âîâíÿíèõ ñèìïàòÿã, êîæåí ç ÿêèõ ìàº ñâîº ³ì'ÿ.
— Âàëÿííÿì çàéìàþñü âæå
íå ïåðøèé ð³ê, õî÷à ìîÿ ïðîôåñ³ÿ äàëåêà â³ä òâîð÷îñò³, — ðîçïîâ³äàº ìàéñòðèíÿ. — Âì³þ ðîáèòè âçóòòÿ, ³ãðàøêè òà îäÿã. Òåïåð
íàñòàâ ÷àñ ñòâîðþâàòè ðþêçàêè.
Àäæå öå äóæå çðó÷íà ð³÷ ó ïîáóò³
êîæíî¿ ëþäèíè. Ñïåö³àëüíî äëÿ
öüîãî ïðîõîäèëà ìàéñòåð-êëàñè.
Âçàãàë³, ÿ á³ëüøå ëþáëþ ñîáàê.
Àëå, çàõîò³ëîñÿ çâàëÿòè ñàìå êîòèêà. Îáðàçè øóêàëè ñåðåä äâîðîâèõ. Àäæå âîíè òàê³ õàðàêòåðí³
ïåðñîíàæ³. Ó êîãîñü ãàðíèé ðîçð³ç î÷åé, ó êîãîñü îêðàñ. À ùå
ï³äïèñàëàñü íà ïàáë³êè êîøàòíèê³â ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. Òàê

³ ç’ÿâèâñÿ Âåí³àì³í. À çà íèì
Àãàòà, ³ òàê äàë³.
Ç òàêèì êîòîì ìîæíà õîäèòè
â øêîëó, â³í ìîæå áóòè ÷óäîâèì
àêñåñóàðîì äî îäÿãó.
— Ïåðøèé ðþêçàê çâàëÿëà äëÿ
ñåáå. Çíàéîì³ ïîáà÷èëè, ïîïðîñèëè òàêå äèâî ³ äëÿ ñâî¿õ ä³òåé.
Îäíîãî ïóõíàñòèêà çàìîâèëè
íà ïîäàðóíîê â ²ñïàí³þ, — ðîçïîâ³äàº Íàòàëÿ.
Íàòàë³ÿ Ñòåïàíþê îäèí ðþêçàê
âàëÿº ïðèáëèçíî çà ì³ñÿöü.
— Çâè÷àéíî, ìîæíà ³ çà äâà
òèæí³ çðîáèòè. Àëå òàê³ ðþêçàêè — öå äëÿ ìåíå õîá³. Òîìó
ÿ ¿õ ðîáëþ ó òîé ìîìåíò, êîëè
ïðèõîäèòü íàòõíåííÿ. Âèêîðèñòîâóþ ïðè öüîìó ìåòîä ìîêðîãî âàëÿííÿ. Öå êîëè áåðåòüñÿ
âîâíà, ìèëî, âîäà, — ðîçêàçóº
ìàéñòðèíÿ.
Â òâîð÷èõ ïëàíàõ ìàéñòðèí³ —
íà ðþêçàêàõ â³äòâîðèòè îáðàçè
ñîáàê òà ºíîò³â.
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МІСТ БЕЗ РІЧКИ, 500-ЛІТНІ
ДУБИ І ПЕРШІ ГРИБИ
Гайда у мандри!  Новий туристичний
сезон відкрили на Ямпільщині.
На екскурсію у Безводнівський ліс
запрошує ГО Geomandry group з Києва.
Мандрівка запланована на 24–25 квітня.
Як так сталося, що до нас туристів
запрошують кияни?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ìàðøðóò ïåðåâ³ðèâ ï³äïðèºìåöü ³ ãåîëîã ç
Êèºâà, êåð³âíèê
ÃÎ Geomandry group Ãåííàä³é
Ñ³ëü÷åíêî. Ó ßìï³ëüñüêèé ðàéîí
â³í ïðè¿çäèâ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè äðóçÿìè — âèêëàäà÷êîþ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ Êàòåðèíîþ
Äåðåâñüêîþ òà çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëó ²íñòèòóòó ãåîãðàô³¿ ÍÀÍ
Óêðà¿íè Ðîìàíîì Ñïèöåþ. Åêñêóðñ³þ íàéá³ëüøèì ó ðàéîí³ Áåçâîäí³âñüêèì ë³ñîì äëÿ íèõ ïðîâ³â
ñòàðîñòà ñåëà Âîëîäèìèð Áîéêî.
Ìàíäð³âêà íàñò³ëüêè âðàçèëà
ãîñòåé, ùî âîíè îãîëîñèëè ó ìåðåæ³ çá³ð îõî÷èõ íà ùå îäíó ìàíäð³âêó äî Áåçâîäí³âñüêîãî ë³ñó.
Ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ë³ñîâèìè
ñòåæêàìè ìîæíà áóäå ìàíäðóâàòè 24–25 êâ³òíÿ.
Áàæàþ÷³ ìîæóòü çâåðòàòèñÿ
íà ñòîð³íêó ó Ôåéñáóö³ äî Ãåííàä³ÿ Ñ³ëü÷åíêà àáî íà ÃÎ
Geomandry group.
Ùî ïîáà÷èëè ó Áåçâîäíîìó
ãîñò³ òà ùî ïëàíóþòü ïîêàçàòè
ìàéáóòí³ì òóðèñòàì?
— Òóð äî Áåçâîäíîãî áóäå
áîòàí³÷íèé, åòíîãðàô³÷íèé òà
ëàíäøàôòíèé, — êàæå Ãåí-

íàä³é Ñ³ëü÷åíêî. — Ïîêàæåìî â³êîäàâí³ äóáè, 200-ë³òíþ
êîçàöüêó êðèíèöþ, êàì’ÿíèé
àðî÷íèé ì³ñò. Éîãî îñîáëèâ³ñòü
â òîìó, ùî â³í íà ñóø³. Ð³÷êè
íåìà, à ì³ñò ñòî¿òü. Ùå îäíà ðîäçèíêà — âåñíÿí³ ãðèáè. Âîíè
ç’ÿâëÿþòüñÿ íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ.
ßêùî ïîòàëàíèòü, ìîæíà áóäå
íàçáèðàòè. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ
ç ë³ñó òóðèñòàì çàïðîïîíóþòü
ìàéñòåð-êëàñ ç âèï³êàííÿ õë³áà ó äîìàøí³é ïå÷³. Ïðîöåñ äëÿ
ì³ñüêîãî æèòåëÿ äóæå ö³êàâèé:
ï³÷, âîãîíü, ò³ñòî, à òîä³ äóõìÿíèé àðîìàò ñâ³æîñïå÷åíî¿
ïàëÿíèö³. Áåç ïåðåá³ëüøåííÿ,
òàêèé çàïàõ çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ
íà âñå æèòòÿ. Âèï³êàòè õë³á îõî÷èõ íàâ÷àòü ì³ñöåâ³ ãîñïîäèí³.
Íå îá³éäåòüñÿ áåç ñìàêóâàííÿ
äîìàøí³õ ñòðàâ, áåç óêðà¿íñüêèõ
ï³ñåíü. Ãàðàíòóºìî ïîâíå çàíóðåííÿ â óêðà¿íñüêó àâòåíòèêó!
ДНО МЕРТВОЇ РІКИ
Ó ìèíóëîìó ñåëî Áåçâîäíå
íàçèâàëîñÿ Ôåë³ö³ÿí³âêà. Ãåííàä³é Ñ³ëü÷åíêî êàæå, ùî öå
ñëîâî îçíà÷àº «ùàñëèâèé», «âåçó÷èé». Ó ñåë³ ïðîò³êàëà ð³÷êà
Êîðèòíà. Ìàáóòü, áóëà ïîâíîâîäà. Íà òàê³ äóìêè íàøòîâõóº
ì³ñò ó ë³ñ³. Öå êàì’ÿíà ñïîðóäà ç
äâîõ àðîê. Ìàéñòåðíî âèìîùåíà

В Оксанівці облаштовують хостел
Готуються до зустрічі туристів
також у селі Оксанівка Ямпільського району. Воно знаходиться
на самому березі Дністра. Особливістю цієї місцини є вапнякові
скелі з видовбаними печерами.
Колись у них проживали монахи-рахмани.
Памятник Рахману встановили
при в’їзді в село на трасі Могилів-Подільський — Ямпіль. Він
привертає увагу водіїв, ніби
запрошує до села. В Оксанівці
на березі Дністра є ще один незвичний пам’ятний знак — річковим мідіям. За переказами
старожилів, завдяки молюскам
люди рятувалися у голодний
1948 рік. Особливістю маршруту є можливість опанувати науку скелелазіння, з допомогою
спеціальних пристроїв піднятися

у печери. Це невелике село уже
декілька років приймає туристів.
Тут обладнали костел у місцевому Будинку культури.
Недавно Оксанівка виграла
грант на конкурсі «Успішні локальні громади», що їх проводила Ямпільська ОТГ.
Як розповіла голова ГО «Ямпільщина туристична» Мирослава
Марченко, кошти використають
для поліпшення облаштування санвузла в хостелі. Роботи
виконають майстри місцевого
сільгосппідприємства «Наталка». Його керівник Анатолій
Сидоренко уже ознайомився з
планом робіт, надав згоду виконати їх за рахунок підприємства. Грантові кошти витратять
на придбання необхідного обладнання.

КОРОТКО
Народилися
муфлони
 Ó ìóôëîí³â ç Ïîä³ëüñüêîãî çîîïàðêó ïîïîâíåííÿ.
Ïðî öå ó Ôåéñáóêó ïèøå
Ïîä³ëüñüêèé çîîïàðê.
«Çà îñòàíí³ äâ³ íî÷³ íàðîäèëîñü òðîº ìàëþê³â. Ùå
îäíå ìóôëîíåíÿ ç'ÿâèëîñÿ
íà ñâ³ò íàïåðåäîäí³ âèõ³äíèõ. Âñ³ íîâîíàðîäæåí³
ïî÷óâàþòüñÿ äîáðå. Ðàçîì
ç äîðîñëèìè âîíè ãóëÿþòü
ó âîëüºð³ òà í³æàòüñÿ íà ñîíå÷êó, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. — Òâàðèíè ðàäî
çóñòð³÷àþòü â³äâ³äóâà÷³â.
Äîðîñë³ ³ç çàäîâîëåííÿì
ëàñóþòü ñâ³æèìè ÿáëóêàìè
òà êàïóñòîþ, à ìàëþêè ñïîñòåð³ãàþòü çà ö³ºþ òðàïåçîþ. Ïîêè ùî ¿õ îñíîâíèé
ðàö³îí — ãðóäíå ìîëîêî».
Íèí³ Ïîä³ëüñüêèé çîîïàðê
ïðèéìàº â³äâ³äóâà÷³â ùîäíÿ
ç 9 äî 18 ãîäèíè.

Обмежать рух

Дивні відчуття охоплюють, коли проходиш під мостом
по дну мертвої річки. Річка Коритна «втекла» під землю,
а міст залишився, як застереження про необхідність бережно
ставитися до водних артерій
ç êàìåíþ. Çáåðåãëàñÿ äî íàøèõ
÷àñ³â. Ñ³ëü÷åíêî ïðèïóñêàº, ùî
çáóäóâàëè ì³ñò ïðèáëèçíî ï³âòîðà
ñòîë³òòÿ òîìó.
Çðîáëåíèé ç òåñàíîãî êàìåíþ,
áåç öåìåíòó, çà òåõíîëîã³ºþ êëàäêè, ÿêà ïåðåäàëàñÿ â³ä äðåâíüîãðåöüêèõ ìàéñòð³â.
Ó ñåë³ ì³ñò íàçèâàþòü ïàíñüêèì. Áåç ìîñòà íå ìîæíà áóëî
äîáðàòèñÿ ó ñóñ³äíº ñåëî Ñò³íà,
öå âæå Òîìàøï³ëüñüêèé ðàéîí.
Äàâíº, ³ñòîðè÷íå ñåëî.
Ç ÷àñîì ð³÷êè íå ñòàëî. ×îìó
âîäà âòåêëà ó ï³äçåìåëëÿ? Ãåîëîã
Ñ³ëü÷åíêî ïðèïóñêàº, ùî ñòàëîñÿ öå ÷åðåç â³äêðèòòÿ êàð’ºð³â.
Çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ¿õ ïî÷àëè àêòèâíî ðîçðîáëÿòè, âèäîáóâàþ÷è
êàì³íü. Ð³÷êà âòåêëà ï³ä çåìëþ.
Êàæóòü, â îäíîìó ç ñ³ë âîíà âèõîäèòü íà ïîâåðõíþ. Àëå òå÷³ÿ
ó íå¿ íå ïîâíîâîäíà. Êîëè ð³÷êè íå ñòàëî, ñåëî ïåðåéìåíóâàëè
â³äïîâ³äíî äî ñèòóàö³¿, íàçâàëè
Áåçâîäíå. Òàêó íàçâó âîíî îòðèìàëî ó 1946 ðîö³.
КОЗАЦЬКА КРИНИЦЯ
ДІАМЕТРОМ У ДВА МЕТРИ
Äèâí³ â³ä÷óòòÿ îõîïëþþòü,
êîëè ïðîõîäèø ï³ä ìîñòîì
ïî äíó ìåðòâî¿ ð³÷êè.
Ùå îäíà ñòåæêà ïðèâåäå
äî âåëèêîãî êàì’ÿíîãî êîëåñà.
Ñ³ëü÷åíêà íàïèñàâ ó ñåáå â Ôåéñáóö³, ùî ä³àìåòð êîëåñà ïîíàä
äâà ìåòðè. Âàãà, ÿêùî ïðèêèíóòè íà îêî, íå ìåíøå äâîõ òîíí.

Âñåðåäèí³ âèäîâáàíî îòâ³ð äëÿ
êðèíèö³.
Êðèíèöþ òåæ íàçèâàþòü ïàíñüêîþ. Çàãàäêà ò³ëüêè â òîìó,
ÿê òàêó âåëèêó áðèëó äîâåçëè ç
êàð’ºðó, ùî çíàõîäèòüñÿ, ÿê óæå
çãàäóâàëîñÿ, íà â³äñòàí³ 20 ê³ëîìåòð³â.
ª òóò ùå îäíà êðèíèöÿ — «Êîçàöüêà». Çà ïåðåêàçàìè, ¿é ïîíàä
äâ³ñò³ ðîê³â.
Äàë³ ìàðøðóò ïðîëÿæå äî ë³ñîâèõ äóá³â, ùî ðîñòóòü ó ä³áðîâ³.
Ç-ïîì³æ íèõ âèä³ëÿºòüñÿ 530-ë³òí³é äóá. Öèôðó ìîæíà ïîáà÷èòè
íà òàáëè÷ö³ ç íàïèñîì, âñòàíîâëåí³é ïîðó÷. Íàâêîëî äåðåâà îáòÿãíóòà ñòð³÷êà.
Â³ê ùå îäíîãî äóáà ìîëîäøèé,
àëå íå íàáàãàòî. Éîìó ï’ÿòü ñòîë³òü.
Äâîº ëþäåé íå ìîæóòü îáõîïèòè í³ îäíîãî, í³ äðóãîãî âåëåòà.
Ïîêàæóòü ìàíäð³âíèêàì ñòåæêó äî ïåðâîöâ³ò³â. Êâ³òè óæå
òÿãíóòüñÿ äî âåñíÿíîãî ñîíöÿ,
ò³øàòü îêî ñâîºþ êðàñîþ.
Íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ ó Áåçâîäí³âñüêîìó ë³ñ³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðø³ ãðèáè. Ì³ñöåâ³ íàçèâàþòü ¿õ
ñìîð÷³. ßêùî ïîòàëàíèòü, ìîæíà
áóäå ïîâåðíóòèñÿ ç ë³ñó íå ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè.
Ó æîäíîìó ïîä³ëüñüêîìó ñåë³
ãîñòåé íå â³äïóñòÿòü, íå ïðèãîñòèâøè. Ó Áåçâîäíîìó çàïðîïîíóþòü ñòðàâè, ñåðåä ÿêèõ íåîäì³ííî
áóäóòü ãðèáè. ¯õ òóò çáèðàþòü íàâ³òü âçèìêó.

 Ó çâ'ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì
çàì³íè ìàã³ñòðàëüíîãî âîäîãîíó ç 5 êâ³òíÿ äî 30 ÷åðâíÿ
ðóõ òðàíñïîðòó îáìåæàòü
íà ä³ëÿíö³ âóë. Äàíèëà
Íå÷àÿ â³ä ïåðåõðåñòÿ ç
âóëèöåþ Ãë³áà Óñïåíñüêîãî
äî ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ
Äóáîâåöüêîþ. Çì³íà çàñòàð³ëèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
çä³éñíþºòüñÿ ïåðåä ðåêîíñòðóêö³ºþ âóë. Äàíèëà
Íå÷àÿ.
Íà ÷àñ ðîá³ò ç ïðîêëàäàííÿ
íîâî¿ ä³ëÿíêè âîäîïðîâîäó
âîäà â³ííè÷àíàì ïîñòà÷àòèìåòüñÿ ÷åðåç ³ñíóþ÷èé
òðóáîïðîâ³ä, ÿêèé ä³º çàðàç.
À ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ âîäîïðîâîäó
âèêîíàþòü ïåðåêëþ÷åííÿ
âîäîïîñòà÷àííÿ íà íîâó
òðóáó.
Випуск №12 (1164)
Двоходові двоваріантні задачі на кооперативний мат.
Задача №2648-2651
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h2

2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №13 (1534) від 31 березня 2021 року
Задача №2644
I. 1. Ta6! Cc7 2. Ta7 Tb8x; II. 1. Tc8! Cb6 2. Tb1 Ta7x — ехо-правильні мати
Задача №2645
A) 1. Kp6! Cf5 2. Kh8 Ch7x; B) Ke6! Cf5 2. Kg7 Tf8x.
Задача №2646
A) 1. Cb5! Tb2 2. Kb3 Ta2x; B) 1. Cb3! Tb6 2. Kb5 Ta6x — правильні мати
Задача №2647
I. 1.Kf8! Tg2 2. Ke1 Tf2x; II. 1. K:e2! T:e2 2. Kpg1 Te1x.
М. Пархоменко
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12 квітня

ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.05, 02.45 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 Суспiльна
студiя. Головне
09.30, 01.05 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.25, 00.30, 05.50
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть» l
17.25, 19.55 Д/ц «Дикi
тварини»
18.55 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, 04.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.50 «Мисливцi за
нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
20.45, 21.55 Т/с «Свати»
23.05, 00.10 Т/с «Кухня»

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA, Ñåðåäà, 7 êâ³òíÿ 2021

17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» s

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 Т/с «Комiсар Рекс»
10.50 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама» l
19.05 «Детектор брехнi» s
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»

НTН
06.00 Х/ф «Папуга, що говорить
на iдиш»
07.45, 16.50, 03.20
«Випадковий свiдок»
08.40 Х/ф «Холодне лiто 53-го»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.30, 16.30, 19.00, 02.50
«Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
14.40 Х/ф «Проект А - 2»
18.20 «Свiдок. Агенти»
22.55 Х/ф «Днiпровський рубiж»
01.30 «Втеча. Реальнi iсторiї»

TET

08.15, 10.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 00.00 Одного разу в
Одесi
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.00
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Країна У
17.40 Новини
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
12.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
Iнтером»
10.10, 18.00, 19.00, 03.40 Ток- 17.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Клони» s
шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Ас iз асiв»
00.30 Казки У Кiно
14.30 Х/ф «Як украсти
дiамант» s
16.10 «Чекай на мене.
UA:ВIННИЦЯ
Україна»
20.00 «Подробицi»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
21.00 «Речдок. Випереджаючи 08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
час»
23.50 Т/с «За справу береться
09.15 Крутий замiс
Шекспiр 2» l
09.45, 18.10 Країна пiсень
01.30 Т/с «Гречанка»
10.35 Телевiзiйний серiал
«Посольство»
11.45 Культ.Особистостi
ICTV
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
04.55 Скарб нацiї
«Свiт дикої природи»
05.05 Еврика!
13.05 Документльна
05.10 Служба розшуку дiтей
програма”Свiт майбутнього.
05.15, 02.30 Громадянська
Планета Земля 2050» 11с.
оборона
Майбутнє роботiв
06.00 Факти тижня
13.30 Лайфхак українською
08.45 Факти. Ранок
13.40 Ок, я тобi поясню
09.10, 19.20 Надзвичайнi
13.45 Уроки тiтоньки Сови
новини з Костянтином Стогнiєм 14.05 Додолики
10.15, 13.15 Т/с «Смертельна
14.20 М/ф «Коп i Штик -завзятi
зброя» s
кроти»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 М/ф «Казка про
дiвчинку,яка наступила на хлiб»
13.25, 16.15 Х/ф «Логан:
Росомаха» s
14.40 М/ф «Велика подорож»
16.45 Х/ф «Люди Iкс:
14.50 М/ф «Знахiдка»
Росомаха» s
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
20.05 Т/с «Пес-6» s
студiя
21.35 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 18.40 Загадки чернiвецьких
22.50 Свобода слова
атлантiв
00.00 Х/ф «Рейс» s
18.45 Небезпечна зона
03.15 Я зняв!
19.00 Сьогодня. Головне
19.50 Пишемо iсторiю
20.05 На схiдному фронтi
НОВИЙ КАНАЛ
21.00 Телевiзiйний серiал
«Iсторiї великого кохання»
06.00, 07.30 Kids» Time
21.50 Шерифи для нових
06.05 М/с «Том i Джеррi»
громад
07.35 Орел i Решка
22.05 Сьогоднi.Головне
08.30 Т/с «Надприродне» s
11.20 Х/ф «Не гальмуй» l
13.10 Х/ф «Обдурити всiх»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
15.10 Х/ф «Таксi 5» s
17.10 Х/ф «Таксi 4»
08.45 «Глобал 3000»
19.00 Вiд пацанки до панянки s 09.15, 10.45 «Мобiльний
21.20 Х/ф «Хвиля» s
репортер»
23.50 Х/ф «Землетрус» s
09.30 «Постфактум»
01.50 Т/с «Хронiки Шаннари» s 10.15, 19.30 «На часi»
11.00 т/с
11.45 «Природа сьогоднi»
УКРАЇНА
13.00 «Новини Life»
13.15 «Час змiн»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
15.00 т/с «Суто англiйськi
Україною
вбивства»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.00, 19.00 «Новини»
23.00, 03.25 Сьогоднi
16.15 «Дива архiтектури»
09.00 Зiрковий шлях
17.05 «Свiт тварин»
10.40 Мiсiя: краса
17.30 т/с «Гордiсть»
11.45 Реальна мiстика
18.30 «Життя у цифрi»
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
18.40 «Ульотне вiдео»
лiкар 3» s
20.10 т/с «Бюро легенд»

IНТЕР

13 квітня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.05, 02.40, 03.15
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 Суспiльна
студiя. Головне
09.30, 01.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть» l
17.25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
22.00 Д/п «Король-Слон»
23.00 Нашi грошi

17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» s
23.20, 02.00 Т/с «Наша лiкар» l

СТБ
10.40 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама» l
19.05 «Таємницi ДНК» s
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Х/ф «Дiамантова рука»
00.55 «Невiдома версiя.
Дiамантова рука» l

НTН

06.00, 10.45, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.50, 16.50, 02.35
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.05 «Свiдок»
1+1
09.00 Х/ф «Мачуха»
12.50 «Свiдок. Агенти»
05.05, 15.50 «Мисливцi за
14.45 «Легенди карного
нерухомiстю»
розшуку»
05.35 «Життя вiдомих людей» 17.50 «Будьте здоровi»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
18.30 «Акцент»
«Снiданок з 1+1»
23.00 Х/ф «Версiя полковника
Зорiна»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
00.40 «Склад злочину»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
03.05 «Речовий доказ»
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
TET
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
20.45, 21.55 Т/с «Свати»
08.15, 10.15, 20.15 Одного
22.55, 00.00 Т/с «Кухня»
разу пiд Полтавою
08.45, 00.25 Одного разу в
Одесi
IНТЕР
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.25
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
12.15, 16.15 4 весiлля
17.40 Новини
14.15 Панянка-селянка
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
17.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Змiнюючи
Iнтером»
реальнiсть» s
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Моє блискуче
розлучення» (16+) Прем’єра
UA:ВIННИЦЯ
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.50 Лiтературно-кулiнарне
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
шоу «Енеїда»
21.00 «Речдок. Випереджаючи 10.35 Телевiзiйний серiал
час»
«Посольство»
23.50 Т/с «За справу береться
11.45 Культ.Особистостi
Шекспiр 3» l
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
ICTV
13.05 Документльна
програма”Свiт майбутнього.
04.45 Т/с «Таємнi дверi» s
Планета Земля 2050» 22с.
06.30 Ранок у великому мiстi Науково-дослiдницька
08.45 Факти. Ранок
лабораторiя
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.30 Лайфхак українською
новини з Костянтином Стогнiєм 13.40 Ок, я тобi поясню
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s 13.45 Уроки тiтоньки Сови
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s
14.05 Додолики
12.45, 15.45 Факти. День
14.20 М/ф «Iвасик-Телесик»
13.45, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 14.30 М/ф «Горщикпокаже» s
смiхотунультфiльм»
16.50 Х/ф «Репродукцiя» s
14.40 М/ф «Iванко i Воронячий
Цар»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Громадянська оборона
14.50 М/ф «Справа доручається
детективу Теддi»
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
01.30 Х/ф «По слiду» s
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.10 Країна пiсень
НОВИЙ КАНАЛ
18.40 Буковинськi загадки
18.45 Край пригод
06.00, 07.30 Kids» Time
19.55 StopFakeNews
06.05 М/с «Том i Джеррi»
20.05 В Українi
07.35 Орел i Решка
21.00 Д/ф «Хто створив Змiєвi
Вали?»
08.30 Т/с «Надприродне» s
11.20 Х/ф «Нью-Йоркське таксi»
13.10 Кохання на виживання s
15.10 Хто зверху? l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
19.00 Де логiка? l
20.00 Improv Live Show l
08.45 «Глобал 3000»
21.00 Х/ф «Тунель. Небезпечно 09.15, 10.30 «Мобiльний
для життя» l
репортер»
23.00 Х/ф «2:22» l
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.45 «Невипадково»
УКРАЇНА
11.00 т/с
11.45 «Природа сьогоднi»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.00 «Новини Life»
13.15 «Час змiн
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
15.00 т/с «Суто англiйськi
23.00, 03.25 Сьогоднi
вбивства»
09.00 Зiрковий шлях
16.15 «Дива архiтектури»
10.40 Мiсiя: краса
17.05 «Свiт тварин»
11.45 Реальна мiстика
17.30 т/с «Гордiсть»
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
18.30 «Життя у цифрi»
лiкар 3» s
18.40 «Ульотне вiдео»

14 квітня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.05, 02.40, 03.15
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 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Х/ф «Пророк Iєремiя.
Викривач царiв»
11.05 Солодка дача. Чiзкейк
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть» l
17.25 Нашi грошi
18.55 Д/п «Король-Слон»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
22.00 Д/ц «Епоха великих
котiв»
23.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром s

1+1
05.35, 09.25 «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
10.20 «Життя вiдомих людей
2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.50 «Мисливцi за
нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.55, 00.00 Т/с «Кухня»

20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» s
23.20, 02.00 Т/с «Вiрю. Люблю.
Сподiваюся» l

СТБ
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
10.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама» l
19.05 «Один за всiх» s
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»

НTН
06.00, 10.45, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.50, 16.50, 03.00
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Версiя полковника
Зорiна»
12.50 «Таємницi
кримiнального свiту»
14.35 «Легенди карного
розшуку»
17.50 «Вартiсть життя»
18.30 «Акцент»
22.55 Х/ф «Прощальна гастроль
«Артиста»

TET

08.15, 10.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 00.35 Одного разу в
Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.35
IНТЕР
Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 12.15, 16.15 4 весiлля
Леонiдом Каневським»
14.15 Панянка-селянка
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.15 СуперЖiнка 2
17.40 Новини
21.15 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць 2 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Колиска життя»
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Батьки дружини»
UA:ВIННИЦЯ
Прем’єра
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»
08.05 Ранок на Суспiльному
16.30 «Речдок. Особливий
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
09.50, 18.10 Країна пiсень
10.30 Телевiзiйний серiал
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
«Посольство»
21.00 «Речдок. Випереджаючи 11.50, 21.50 Буковинськi
час»
загадки
23.50 Т/с «За справу береться
12.10 Я вдома
Шекспiр 3» l
12.40 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
13.05 Документльна
ICTV
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 23с.
06.30 Ранок у великому мiстi Дивний симбiоз дерев i
08.45 Факти. Ранок
технологiй
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.30 Лайфхак українською
новини з Костянтином Стогнiєм 13.35 Кiношкола вдома
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s 13.45 Уроки тiтоньки Сови
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s
14.05 Додолики
12.45, 15.45 Факти. День
14.20 М/ф «Як їжачок шубку
13.25, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин мiняв»
покаже» s
14.30 мультфiльм «Ведмедик i
16.45 Х/ф «Експат» s
той ,хто живе у рiчцi»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
14.40 М/ф «Як козаки наречених
виручали»
20.15 Секретний фронт
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.40 ЗаАрхiвоване
НОВИЙ КАНАЛ
18.45 Недалечко
19.50 Шерифи для нових
06.05 М/с «Том i Джеррi»
громад
07.35 Орел i Решка
20.05 Схеми. Корупцiя в
08.30 Т/с «Надприродне» s
деталях
11.10 Х/ф «Тунель. Небезпечно 21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї»
для життя» l
13.10 Кохання на виживання s
15.10 Хто зверху? l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
19.00, 20.00 Варьяти l
21.00 Х/ф «Погоня за
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
ураганом» s
09.00 «Фокус Європи»
23.00 Х/ф «Бої без правил» n
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
УКРАЇНА
репортер»
10.45 «Життя в цифрi»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.00 т/с
11.45 «Природа сьогоднi»
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.00 «Новини Life»
23.00, 03.10 Сьогоднi
13.15 «Час змiн
09.00 Зiрковий шлях
15.00 т/с «Суто англiйськi
10.40 Мiсiя: краса
вбивства»
11.45, 04.00 Реальна мiстика
16.15 «Дива тваринного свiту»
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
17.05 «Твоє життя»
лiкар 3» s
17.30 т/с «Гордiсть»
17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2» l
18.40 «Територiя рiшень»

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
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 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Х/ф «Свята сiм’я» 1 с. l
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть» l
17.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
18.55, 22.00 Д/ц «Епоха
великих котiв»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
00.25, 02.35, 03.10, 05.05
Погода

1+1
05.00, 15.50 «Мисливцi за
нерухомiстю»
05.30 «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 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Кохання з ризиком
для життя» s
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.50 Т/с «За справу береться
Шекспiр 3» l

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин
покаже» s
17.00, 01.20 Х/ф «За подих вiд
тебе» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.05
07.35
08.30
11.10
13.10
15.00,
21.00
22.40
00.50

07.30 Kids» Time
i Джеррi»
Орел i Решка
Т/с «Надприродне» s
Х/ф «2:22» l
Кохання на виживання s
19.00 Хто зверху? l
Х/ф «Фантом» s
Х/ф «Пiк Данте»
Т/с «Шлях чарiвника»
М/с «Том

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.40 Мiсiя: краса
11.45, 03.45 Реальна мiстика
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар 3» s
17.10 Т/с «Виклик 2» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.50 Т/с «Без тебе» s

21
15 квітня
23.10 Слiдами
00.00, 02.15 Т/с «Коли на
пiвдень полетять журавлi»

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.05, 04.40 Енеїда
06.30 М/ф
СТБ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.05, 05.10 Новини
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
10.35 «Слiдство ведуть
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
екстрасенси» s
студiя. Головне
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
09.30 Х/ф «Свята сiм’я» 2 с. l
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна11.10 Солодка дача
11.30 Телепродаж
Новини»
15.45 Т/с «Слiд» s
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
18.05 «СуперМама» l
студiя
19.05 «Як вийти замiж» s
15.10, 21.35, 00.10, 02.40,
05.45 Спорт
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Х/ф «Дiвчата»
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть» l
17.25, 01.00 Перша шпальта
НTН
18.55, 22.00 Д/ц «Епоха
великих котiв»
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
«Коломбо» s
21.55, 00.20, 02.50, 05.55
07.50, 16.50, 03.00
Спорт. Аспект
«Випадковий свiдок»
23.00 Д/ц «Боротьба за
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
виживання»
02.30 «Свiдок»
00.25, 02.00, 02.50 Погода
09.00 Х/ф «Прощальна гастроль 00.30 #ВУКРАЇНI
«Артиста»
12.50 «Вартiсть життя»
14.40 «Легенди карного
1+1
розшуку»
17.50, 04.00 «Правда життя»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
18.30 «Акцент»
«Снiданок з 1+1»
23.05 Х/ф «У моїй смертi прошу 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
винуватити Клаву К.»
14.00, 16.45, 19.30, 04.05 ТСН
00.30 «Склад злочину»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
02.00, 03.35 «Речовий доказ» людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
TET
15.50 «Мисливцi за
нерухомiстю»
08.15, 10.15, 20.15 Одного
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
20.10 «Чистоnews 2021»
разу пiд Полтавою
08.45, 00.35 Одного разу в
20.15 «Лiга смiху 2021»
22.30 «Лiпсiнк батл»
Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.35
Країна У
IНТЕР
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
05.25, 22.40 «Слiдство вели... з
14.15 Панянка-селянка
Леонiдом Каневським»
17.15 СуперЖiнка 2
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
21.15 Х/ф «Двiйник»
01.05 Казки У Кiно
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
01.50 Рятiвники
Iнтером»
02.50 Т/с «Хамелеон» s
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Кохання на кiнчиках
пальцiв» s
UA:ВIННИЦЯ
14.35, 15.35, 00.25 «Речдок»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 16.30 «Речдок. Особливий
08.05 Ранок на Суспiльному
випадок»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 18.00 Ток-шоу «Стосується
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне кожного»
09.45 Лiтературно-кулiнарне
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «У полонi стихiї» s
шоу «Енеїда»
10.30 Телевiзiйний серiал
02.10 «Чекай на мене. Україна»
03.20 М/ф
«Посольство»
11.50 Буковинськi загадки
04.05 «Орел i решка. Дива
12.10 Я вдома
свiту»
12.40 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
13.05 Документльна
ICTV
програма”Свiт майбутнього.
04.30, 00.50 Факти
Планета Земля 2050» 24с.
04.50 Т/с «Таємнi дверi» s
Технологiї майбутнього
змiнюють гуманiтарну допомогу 06.30 Ранок у великому мiстi
13.30 Лайфхак українською
08.45 Факти. Ранок
13.45 Уроки тiтоньки Сови
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.05 Додолики
новини з Костянтином Стогнiєм
14.20 М/ф «Було скучно»
10.10 Дизель-шоу l
14.30 М/ф «Дощику,дощику,
11.25, 01.25 Т/с «Вижити за
припусти»
будь-яку цiну-3»
14.40 М/ф «День,коли щастить» 12.45, 15.45 Факти. День
14.50 М/ф «Iсторiя одного
13.15, 23.50 Скетч-шоу «На
поросятка»
трьох» s
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 14.50, 16.15 Х/ф «Прокляття
фараона Тута»
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
18.45 Факти. Вечiр
студiя
18.10 Вiдтiнки України
20.05 Дизель-шоу 12+
18.40 Невидима правда
Прем’єра
19.50 Задача з зiрочкою
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9»
19.55 ЕкоЛюди
16+ Прем’єра
20.05 Крим .Реалiї
02.30 Я зняв!
21.00 Д/ф «Веронськi скарби»
22.05 Сьогоднi.Головне

НОВИЙ КАНАЛ

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 «Бюро легенд»

16 квітня

П'ЯТНИЦЯ

06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35 Орел i Решка
09.30 Т/с «Надприродне» s
11.20 Вiд пацанки до
панянки s
14.00, 01.40 Варьяти l
16.00 Де логiка? l
17.00 Х/ф «На гребенi хвилi» s
19.00 Х/ф «Некерований»
21.00 Х/ф «Смерч» s
23.10 Х/ф «Еверест» 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
10.40 Мiсiя: краса
12.45, 15.30 Т/с «Кейс» l
17.10 Т/с «Виклик» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Скляна
кiмната» l
01.45 Телемагазин
03.50 Реальна мiстика

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Х/ф «Близнюки» s
08.05, 19.00, 22.45
«Холостяк» l
12.00 «Як вийти замiж» s
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»

НTН
05.00 «Top Shop»
06.00, 10.35, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.50, 16.50, 03.25
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.55 «Свiдок»
09.00 Х/ф «У моїй смертi прошу
винуватити Клаву К.»
12.50, 04.00 «Правда життя»
14.35 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Таємницi свiту»
21.30 «Мир чи вiйна»
23.30 Х/ф «Кисневий голод»
01.30 «Склад злочину»
02.55, 03.40 «Речовий доказ»

TET
08.15, 10.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 02.00 Одного разу в
Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 00.45
Країна 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 «Хоробре серце»
02.30 Казки У Кiно
03.00 Рятiвники
04.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi.
Головне
09.45 Обличчя
10.30, 16.00, 18.40
Буковинськi загадки
10.50 Тенiс. Кубок Бiллi Джин
Кiнг (Командний кубок свiту з
тенiсу серед жiнок). Матч за
вихiд до стадiї Finals УкраїнаЯпонiя
16.05 Додолики
16.30 Пiщана казка
16.40 М/ф «Як Козаки
Олiмпiйцями Стали»
17.00, 20.40 ТНВ
17.10 «Шо? Як?»
17.30 Кiношкола вдома
17.35 Лайфхак
українською
17.45 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
18.10 Вiдтiнки України
18.45 Шукачi пригод
19.50 Шерифи для нових
громад
20.05 На схiдному фронтi
21.00 Д/ф «Клiтка для двох»

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 «Бюро легенд»

17 квітня

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.05, 03.55 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.00, 02.05, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф
08.05, 09.35, 02.30
#ВУКРАЇНI
08.35 Д/ц «Дикуни. Дикi
забави в зоопарку Сан-Дiєго»
09.05 Вiдтiнки України
10.05 Д/ц «Епоха великих
котiв»
12.00 Х/ф «Березневi iди» s
13.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
14.25, 05.30 Погода
14.30 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Дмитро та
Назарiй Яремчуки
17.30 Х/ф «Самсон i Далiла» 1,2
с. l
21.25 Д/ц «Дикi тварини»
22.00 Х/ф «Будь-якою цiною» s
00.25 Д/ф «Северин Наливайко.
Остання битва!» l
03.00, 05.00 Бюджетники

УКРАЇНА

UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.00, 02.05, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф
08.15, 05.30 Погода
08.20 Д/ц «Дикi тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
СТБ
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
04.45 «Невiдома версiя.
Українi
13.30 Д/ц «Дикуни. Дикi
Дiвчата» l
05.40 Х/ф «Дiвчата»
забави в зоопарку Сан-Дiєго»
07.25, 10.50 Х/ф «Дiамантова
14.30 Телепродаж
рука»
15.00 Країна пiсень
08.00 «Неймовiрна правда про 16.05 Х/ф «Будь-якою цiною» s
18.10 Галапагос: Королiвство
зiрок»
12.05 Т/с «Папаньки»
гiгантських акул
17.00, 00.45 «Хата на тата» l
19.20 Д/ц «Епоха великих котiв»
19.00 «МастерШеф
20.20 Д/ц «Боротьба за
Професiонали» l
виживання»
22.40 «Звана вечеря» l
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
22.00 Х/ф «Березневi iди» s
НTН
00.25 Д/ф «Гiдра» s
1+1
01.35, 02.30 #ВУКРАЇНI
05.00, 04.50 «Top Shop»
03.00 Бюджетники
05.15, 07.00 «Життя
06.15 Х/ф «Ще до вiйни»
08.55 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi»
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок.
13.00 «Випадковий свiдок.
1+1
Вихiдний»
Навколо свiту»
10.00 «Свiт навиворiт»
14.10 Х/ф «Ульзана»
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
13.45, 14.55, 16.00, 17.05 Т/с
16.00 Х/ф «Суперпограбування в 07.00 «Життя вiдомих людей»
Мiланi»
«Свати»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
18.20 «Свiт навиворiт - 12.
18.05 «Крутi 90-тi»
09.00 «Лото-Забава»
19.00, 02.30 «Свiдок»
09.45 «Свiт навиворiт - 12.
Пакистан»
19.30, 04.35 ТСН
19.30 Х/ф «Приходьте завтра»
Пакистан»
20.10 «Чистоnews 2021»
21.30 Х/ф «Ганмен» s
10.55, 03.40 «Свiт навиворiт»
20.15 «Вечiрнiй квартал 2021» 23.40 Х/ф «Розплата» s
18.15 «Українськi сенсацiї 2021»
22.15 «Лiпсiнк батл. Фiнал»
01.25 «Хвороби-вбивцi»
19.30 «ТСН-Тиждень»
00.05 «Свiтське життя. 2021
03.00 «Випадковий свiдок»
21.00 «Голос країни 11»
03.40 «Легенди бандитського 01.00 «Свiтське життя. 2021
дайджест»
01.05 «Лiга смiху»
Києва»
дайджест»

IНТЕР
05.20 «Орел i решка. Дива
свiту»
06.10 Д/п «Планета Земля 2:
Хронiки»
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.20 Х/ф «Трезор»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо,
або Стороннiм вхiд
заборонений»
12.30, 03.15 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
14.05, 04.35 Х/ф «Суєта суєт»
15.45 Т/с «Слiдчий Горчакова»
(12+) Заключна с.
20.00 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.05 Т/с «Птаха у клiтцi» s
01.40 Х/ф «Двоє пiд
дощем» s

ICTV
05.25 Скарб нацiї
05.35 Еврика!
05.45 Факти
06.10 Секретний фронт
07.05 Громадянська
оборона
08.00 Х/ф «Прокляття
фараона Тута»
11.15, 13.00 Х/ф «Геракл:
Народження легенди» s
12.45 Факти. День
13.10 Т/с «Пес» s
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Люди Iкс-5:
Перший клас» s
21.40 Х/ф «Люди Iкс-6:
Днi минулого
майбутнього» s
00.00 Х/ф «Вуличний боєць» s
01.50 Т/с «Розтин покаже» s
03.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 00.50 Варьяти l
08.15, 10.00 Kids» Time
08.20 Х/ф «Стюарт Лiттл»
10.05 Орел i Решка.
Дива свiту
12.10 У кого бiльше? l
14.10 Х/ф «Водiй для копа» s
16.00 Х/ф «Погоня за
ураганом» s
18.00 Х/ф «День
незалежностi» s
20.50 Х/ф «День незалежностi:
Вiдродження» l
23.20 Х/ф «Фантом» s
02.20 Зона ночi

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
07.25, 03.00 Реальна мiстика
08.20 Т/с «День сонця» l
12.10, 15.20 Т/с «Чужi дiти» l
17.00, 21.00 Т/с «Врятувати
маму» l
20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с «Ти моя
кохана» l
01.45 Телемагазин

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф «Бiлал»
11.10 Х/ф «Макс 2: Герой Бiлого
Дому»
12.45 Х/ф «Двiйник»
15.05 Х/ф «Клони» s
16.50 Х/ф «Змiнюючи
реальнiсть» s
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Країна У
23.00 Iгри Приколiв
00.00 Одного разу в Одесi
00.30 Панянка-селянка
02.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.35 «Шо? Як?»
08.00, 09.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
09.15 Сьогоднi. Головне
09.50 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
10.30 Культ.Особистостi
10.45 Лайфхак
українською
11.00 Тенiс. Кубок Бiллi Джин
Кiнг (Командний кубок свiту з
тенiсу серед жiнок). Матч за
вихiд до стадiї Finals УкраїнаЯпонiя
19.00 Культ особистостi
19.15 Вiзуальний код
19.50 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
21.35 Телевiзiйний серiал
«Справжня гра престолiв»

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»

18 квітня

НЕДІЛЯ

IНТЕР

СТБ
05.30 «Невiдома версiя.
Операцiя И» l
06.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
08.05 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
09.55 «МастерШеф
Професiонали» l
13.20 «Хата на тата» l
15.15 «СуперМама» l
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s

НTН
07.50 «Слово Предстоятеля»
07.55 «Будьте здоровi»
08.40 «Випадковий свiдок.
Навколо свiту»
09.50 Х/ф «Ульзана»
11.40 Х/ф «Ганмен» s
13.50 Х/ф «Приходьте завтра»
15.40 Х/ф «Засуджений»
17.25 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми»
19.00 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту» l
22.15 Х/ф «Слiди апостолiв» s

TET
09.30 М/ф «Супергерой»
11.00 Х/ф «Кравчиня: Помста
от-кутюр» s
13.20 Х/ф «Хоробре серце»
16.40 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць 2 Колиска життя»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 22.00 Країна У
23.00 Х/ф «Забути Сару
Маршал» n
01.10 Панянка-селянка

UA:ВIННИЦЯ

07.45 Шукачi пригод
06.00 Х/ф «Шукачi пригод»
08.00, 08.55 Новини з UA
08.00 «Удачний проект»
ПЕРШОГО
09.00 «Готуємо разом»
08.15 Ранок на Суспiльному.
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше
Дайджест
08.30 Документальний цикл
життя»
12.50 «Речдок. Випереджаючи «Свiт дикої природи»
09.10 Документальний цикл
час»
17.10 Т/с «Проект «Синя книга» «Супер - чуття. Особливий
2» (12+) Прем’єра
загiн»
20.00 «Подробицi тижня»
10.00, 15.50 Буковинськi
22.00 Х/ф «Мiмiно»
загадки
23.50 Х/ф «Осiннiй марафон»
10.15 Пишемо iсторiю
10.30, 19.00 Культ особистостi
10.45 Лiтературно-кулiнарне
ICTV
шоу «Енеїда»
11.40 Х/ф «Поки ти ходив на
побачення»
04.10 Я зняв!
05.05 Скарб нацiї
13.05 Гендернi окуляри
05.15 Еврика!
13.20 Небезпечна зона
05.25 Факти
13.35 Вiзуальний код
05.50 Анти-зомбi
14.05 Лайфхак
06.45 Секретний фронт
українською
07.40 Громадянська оборона
14.15 Ок, я тобi поясню
08.35 Х/ф «Люди Iкс-5: Перший 14.20 Уроки тiтоньки Сови
клас» s
14.40 М/ф «Як Козаки у хокей
грали»
11.00, 13.00 Х/ф «Люди Iкс-6:
Днi минулого майбутнього» s
14.55 Пiщана казка
12.45 Факти. День
15.05 Додолики
13.40 Т/с «Пес» s
15.15 М/ф «Як козаки сiль
купували»
15.50 Х/ф «Трансформери-5:
Останнiй лицар» s
15.20 М/ф «Лiтачок Лiп»
18.45 Факти тижня
15.30 «Шо? Як?»
21.15 Х/ф «Люди Iкс: Темний
16.05 Маршрутом змiн
Фенiкс» l
16.15, 20.40 В УКРАЇНI
23.40 Х/ф «Росомаха» s
16.40 Плiч - о плiч
01.55 Т/с «Розтин покаже» s
16.55 Х/ф «Цар Соломон.
Наймудрiший з-помiж мудрих»,
1 с.
НОВИЙ КАНАЛ
18.30 Крутий замiс
19.15 Обличчя
05.30, 00.40 Варьяти l
19.50 Спецпроєкт «Зупини
07.20, 09.20 Kids» Time
мене, якщо зможеш»
07.25 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 21.10 На схiдному фронтi
2»
21.35 Телевiзiйний серiал
09.25 Х/ф «План гри»
«Справжня гра престолiв»
11.40 Х/ф «Некерований»
13.40 Х/ф «День
незалежностi» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
16.20 Х/ф «День незалежностi:
Вiдродження» l
08.30 м/ф
18.50 Х/ф «Розлом Сан09.00 «Фокус Європи»
Андреас» s
09.30 «Мегаполiси»
21.00 Х/ф «Земне ядро»
10.00 «Цiкаво»
23.40 Improv Live Show l
10.30 «На часi»
11.00 «Свiт тварин»
11.40 «Дитляндiя»
УКРАЇНА
12.00 «Знаменитi гурмани»
12.30, 19.45 х/ф
05.50 Сьогоднi
14.30 «Планета кiно»
06.50 Реальна мiстика
15.30 «Карнавали
08.10 Т/с «Без тебе» s
планети»
17.00, 21.00 Т/с «Не говори менi 16.30 «Пiд iншiм кутом»
про кохання» l
17.00 «Цiкавий свiт»
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
18.30 «Постфактум»
19.15 «Зворотнiй зв’язок»
Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с «День сонця» l 19.30 «Територiя рiшень»

RIA, Ñåðåäà,
7 êâ³òíÿ 2021
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА

Клінч. Коли на запитання «що робити
з українським судочинством» високі
експерти тобі кажуть, що потрібно
найняти чесних суддів.

Змінивши постачальника — перевіряйте, чи ви його клієнт
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ç 1 ñåðïíÿ 2020 ðîêó
â Óêðà¿í³ çàïðàöþâàâ ðèíîê ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ.
Êîæåí ñïîæèâà÷ áëàêèòíîãî
ïàëèâà îòðèìàâ ïðàâî îáèðàòè ñîá³
ïîñòà÷àëüíèêà, çàëåæíî â³ä ö³íè òà ñåðâ³ñó. Àëå íå çàâæäè îá³öÿí³ ïåðåâàãè ãðàâö³â
ãàçîâîãî ðèíêó â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. ßê
ïîêàçóº ïðàêòèêà, ÷àñò³øàþòü âèïàäêè,
êîëè çì³íà ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó ïîðîäæóº
íèçêó ïðîáëåì òà ðèçèê³â äëÿ ñïîæèâà÷³â,
çîêðåìà — â³äêëþ÷åííÿ â³ä ãàçîïîñòà÷àííÿ.
«Ç ïî÷àòêó ðîêó, 20 íàøèõ åêññïîæèâà÷³â ïîòðàïèëè äî Ðåºñòðó íà â³äêëþ÷åííÿ, 60 — âèïàëè íà ïîñòà÷àëüíèêà «îñòàííüî¿ íàä³¿». ² âñå ÷åðåç òå, ùî
ï³ñëÿ çì³íè ïîñòà÷àëüíèêà, ñïîæèâà÷³â
ç ð³çíèõ ïðè÷èí (â³äñóòí³ñòü ðåñóðñó,
íåìîæëèâ³ñòü ïîñòà÷àòè äåøåâèé ãàç
òîùî) íîâ³ ïðîäàâö³ ãàçó çà ñîáîþ òàê ³
íå çàêð³ïèëè. Ëþäè íå çíàëè, ùî çì³íèâøè ïîñòà÷àëüíèêà, ìîæóòü çàëèøèòèñü

ñåðåä îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó áåç ãàçó. Âñ³
âîíè ïîâåðíóëèñü äî ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç
Çáóò», — êîìåíòóº äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà
Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.
Íàãàäàºìî, ùî ñïîæèâà÷ àâòîìàòè÷íî
ïîòðàïëÿº äî Ðåºñòðó íà â³äêëþ÷åííÿ
ó âèïàäêó, ÿêùî æîäåí ç ïîñòà÷àëüíèê³â
ãàçó íå çàêð³ïèâ éîãî çà ñîáîþ. Â³äïîâ³äíî äî Êîäåêñ³â ÃÒÑ ³ ÃÐÌ, îïåðàòîðè
ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ çîáîâ'ÿçàí³ â³äêëþ÷èòè ñïîæèâà÷à â³ä ãàçîïîñòà÷àííÿ
ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ç äíÿ âíåñåííÿ ñïîæèâà÷à äî Ðåºñòðó íà â³äêëþ÷åííÿ.
«Çâåðòàºìî óâàãó ñïîæèâà÷³â, ùî â³äïîâ³äíî äî âèìîã Êîäåêñó ãàçîòðàíñïîðòíî¿
ñèñòåìè, áóäü-ÿêèé ïîñòà÷àëüíèê ïðèðîäíîãî ãàçó çîáîâ’ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè
ñâîº÷àñíó ðåºñòðàö³þ ñïîæèâà÷à ó âëàñíîìó Ðåºñòð³ ñïîæèâà÷³â íà ³íôîðìàö³éí³é ïëàòôîðì³ Îïåðàòîðà ÃÒÑ çà óìîâè
äîòðèìàííÿ ñïîæèâà÷åì óêëàäåíîãî ³ç
ïîñòà÷àëüíèêîì äîãîâîðó. ² ó âèïàäêó
³í³ö³þâàííÿ âèêëþ÷åííÿ ñïîæèâà÷à
³ç Ðåºñòðó ñïîæèâà÷³â ïîñòà÷àëüíèêà,

ñâîº÷àñíî (îäíî÷àñíî ç íàäàííÿì ïîâ³äîìëåííÿ Îïåðàòîðó ÃÒÑ) ïîâ³äîìëÿòè
ñïîæèâà÷à ïðî â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é», —
íàãîëîøóº Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.
ßê ïîêàçóº äîñâ³ä, íå âñ³ êîìïàí³¿ äîòðèìóþòüñÿ öèõ âèìîã. Òîæ, àáè íå ïîòðàïèòè
ó õàëåïó, ðåêîìåíäóºìî ñïîæèâà÷àì ãàçó
ïåðåâ³ðÿòè íàÿâí³ñòü ïîñòà÷àëüíèêà â ²íôîðìàö³éí³é ïëàòôîðì³ Îïåðàòîðà ÃÒÑ.
Òàêîæ, ï³ä ÷àñ âèáîðó íîâîãî ïðîäàâöÿ
ãàçó, ðåêîìåíäóºìî âðàõóâàòè íå ëèøå ö³íó,
à é â³äãóêè êë³ºíò³â òà íàñòóïí³ êðèòåð³¿:
 Íàä³éí³ñòü — òðèâàë³ñòü ðîáîòè ïîñòà÷àëüíèêà íà ðèíêó ãàçó ³ íàÿâí³ñòü ó íüîãî
ë³öåíç³¿. Öþ ³íôîðìàö³þ ìîæíà çíàéòè
íà ñàéòàõ ïîñòà÷àëüíèê³â ³ ÍÊÐÅÊÏ.
 Ñåðâ³ñè — óìîâè îáñëóãîâóâàííÿ,
â òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü îíëàéí ³íñòðóìåíò³â ³ ðåã³îíàëüíèõ â³ää³ëåíü (ÿêùî
ñêëàäíå ïèòàííÿ ìîæíà âèð³øèòè íà ì³ñö³ ç êîíêðåòíèì ñï³âðîá³òíèêîì, öå áóäå
áåçñóìí³âíèì ïëþñîì).
 Ïîêðèòòÿ — ÿêùî ïîñòà÷àëüíèê
ïðåäñòàâëåíèé ó áàãàòüîõ ðåã³îíàõ ³ îá-

ñëóãîâóº âåëèêó ê³ëüê³ñòü êë³ºíò³â, òî â³í
çìîæå âèêîíóâàòè âèñîê³ âèìîãè ðèíêó.
Òàê³ ïîñòà÷àëüíèêè çàêóïîâóþòü áëàêèòíå ïàëèâî ó âåëèêèõ îáñÿãàõ, òîìó
âè íå ðèçèêóºòå çàëèøèòèñÿ áåç ãàçó.
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç çáóò» ïîíàä ï'ÿòü
ðîê³â áåçïåðåá³éíî çàáåçïå÷óº ñâî¿õ êë³ºíò³â ðåñóðñàìè. Íà ñüîãîäí³ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ìàº ï’ÿòü â³ää³ë³â ïðîäàæ³â ³
22 òî÷êè êîíòàêòó, â ÿêèõ êë³ºíòè ìîæóòü
îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ôàõ³âöÿ êîìïàí³¿.
Îêð³ì òîãî, çðó÷íî òà ïðîñòî ïåðåäàâàòè ïîêàçàííÿ ë³÷èëüíèêà, ïëàòèòè
çà ñïîæèòèé ãàç, ä³çíàâàòèñÿ ³ñòîð³þ
ïëàòåæ³â êë³ºíòè êîìïàí³¿ ìîæóòü ÷åðåç
îíëàéí ñåðâ³ñè:
 Îñîáèñòèé êàá³íåò íà ïîðòàë³ 104.ua;
 ìîá³ëüí³ äîäàòêè äëÿ iOS ³ Android;
 ÷àò-áîòè 7104ua â Viber ³ Telegram.
Îáèðàéòå ñòàá³ëüí³ñòü! Îáèðàéòå íàä³éíîãî ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó!
Âñþ àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî êîìïàí³þ
ä³çíàâàéòåñü íà ñòîð³íö³ ÔÁ òà îô³ö³éíîìó
ñàéò³.
490074

488979

489308
490018

489580
490213

473369
489859
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ЧОМУ МИ ПОВЕРТАЄМОСЯ
ДВІЧІ В ОДНУ РІЧКУ
Вперед у минуле  Розставання ніколи
не буває легким. Але чому так багато людей
знову і знову повертаються до минулих
стосунків, навіть коли вони не дуже вдалі?
Чи варто повертатися до колишніх і що
робити з «повсталими з попелу»?
Êîëè ðîçðèâ ñòîñóíê³â òðàïëÿºòüñÿ âïåðøå, ëþäè ïåðåæèâàþòü
ôàçó «çàïåðå÷åííÿ». Ó öåé ìîìåíò ëþäèíà, ÿêîþ çíåõòóâàëè,
çàöèêëþºòüñÿ íà ³äå¿ ïîâåðíóòè
êîõàíîãî ÷è êîõàíó. Ïàðòíåð,
ÿêîãî êèíóëè, íå ïðèïèíÿº êîõàòè ëþäèíó, íàñïðàâä³ â³í ìîæå
íàâ³òü êîõàòè ¿¿ ùå á³ëüøå, ãîâîðÿòü ïñèõîëîãè.
ÌÐÒ-ñêàíóâàííÿ ìîçêó ó ëþäåé, ÿê³ ïåðåæèëè ðîçëó÷åííÿ,
ïîêàçóþòü àêòèâí³ñòü âåëèêî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà â³äïîâ³äàº çà çàëåæí³ñòü, — êàæóòü ôàõ³âö³. Ñàìå
òîìó äåÿê³ ëþäè ó öåé ïåð³îä
ìîæóòü âäàâàòèñÿ äî åìîö³éíèõ
³ äðàìàòè÷íèõ æåñò³â, ùîá ïîâåðíóòè îá'ºêò ñâîãî áàæàííÿ.
Ïàðè, ÿê³ ê³ëüêà ðàç³â ðîçëó÷àþòüñÿ ³ ñõîäÿòüñÿ, âñå ùå
çàëåæàòü îäíå â³ä îäíîãî íà õ³ì³÷íîìó ð³âí³, âîíè íå â çìîç³
ðîç³éòèñÿ, äîêè öÿ çàëåæí³ñòü
íå çãàñíå.
Äî â³äíîâëåííÿ ñòîñóíê³â ñïîíóêàº é ö³ëà íèçêà îáñòàâèí.
ßêùî ïàðòíåð ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ â³äðàçó ïî÷èíàº çóñòð³÷àòèñÿ
ç êèìîñü íîâèì, ñòàð³ ïî÷óòòÿ
ñòèðàþòüñÿ øâèäøå, çìåíøóþ÷è
éìîâ³ðí³ñòü ïîâåðíåííÿ.

Îäíàê ³íø³ ëþäè ìîæóòü â³ä÷óâàòè ïðèáëèçíî îäíàêîâèé ð³âåíü
ïðèñòðàñò³ ï³ñëÿ ðîçñòàâàííÿ, ùî
³ çìóøóº ¿õ øâèäøå âèáà÷èòè
ñâîºìó ïàðòíåðîâ³. Áî íåçàëåæíî â³ä òîãî, ñê³ëüêè ÷àñó ìèíóëî
â³äòîä³, ÿê âè ðîç³éøëèñü, ñåêñ
³ç êîëèøí³ì ìîæå çäàòèñÿ ôàíòàñòè÷íîþ ³äåºþ.
Áàæàííÿ â³äíîâèòè ñòîñóíêè,
íàâ³òü ÿêùî íå äóæå äîáðå â íèõ
ïî÷óâàëèñÿ, òàêîæ â³ä÷óâàþòü
ëþäè, ÿê³ áîÿòüñÿ ñàìîòíîñò³. Òóãó
çà ìèíóëèì ï³äñèëþþòü ñîöìåðåæ³, â ÿêèõ âè ìîæåòå ïîñò³éíî
áà÷èòè ñâî¿õ êîëèøí³õ êîõàíèõ.
Ñòåæèòè çà ïîñòàìè åêñ³â, ïèñàòè
ñóìí³ äîïèñè — ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà íåçäîðîâó çâè÷êó, àëå
êîõàíó ëþäèíó òî÷íî íå ïîâåðíå.
Êîó÷³ ç ðîçëó÷åíü ÷àñòî ðàäÿòü
ïîâí³ñòþ ïðèïèíèòè ñï³ëêóâàííÿ
ç³ ñâî¿ì áîë³ñíèì ìèíóëèì â³ä
30 äî 60 äí³â, à ³íîä³ é íàçàâæäè.
Öåé ÷àñ ïîòð³áíî âèêîðèñòàòè
íà ðîáîòó íàä ñîáîþ. Êîëè âè
áóäåòå çàéìàòèñÿ ñîáîþ, ñâî¿ì
ðîçâèòêîì, çîâí³øí³ì âèãëÿäîì,
ëþäèíà, ùî ðîç³ðâàëà ç âàìè ñòîñóíêè, ìîæëèâî ñàìà ðîçïî÷íå
ñë³äêóâàòè çà âàøèìè àêàóíòàìè,
³ áóäå ïðàãíóòè âàñ ïîâåðíóòè.

— Чому повертаються до колишніх? Перше — закрити гештальт.
Простими словами, поставити
крапку. Ми вступаємо в стосунки,
тому що прагнемо задовольнити
якусь нашу потребу.І якщо стосунки перервалися, а не закінчилися, виникає напруга. Наша свідомість прагне до цілісності, психіці
необхідно завершити процеси,
які виникли. Буде виникати бажання повернутися і «довести»,
«доотримати», «дозавершити» —
ось і перша реальна пастка.
А якщо ще й на додачу страх і
невміння будувати стосунки поіншому (кульгає творче пристосування), то безпечніше повернутися
в «старі», де ти вже знаєш всі небезпеки і мінуси, ніж будувати нові.

Шрами ниють, але не кровоточать.
Друге — пам'ять вибіркова. Для
самозбереження психіки добре
прописуються приємні спогади.
В них і хочеться повернутися,
при цьому витісняючи з архівів
всі складнощі і біль.
Щоб допомогти психіці завершити розпочатий процес, потрібно
задуматися над тим, яка потреба
не була задоволена — чого так
сильно хотілося і чи можна це
якось дати собі зараз, пофантазувати, як все могло б бути поіншому, прислухатися до себе.
Якщо минуло вже багато часу,
а ситуація все ще залишається
значущою, і образ людини з минулого не дозволяє вам рухатися
далі і будувати нові стосунки, і ви
ніби живете, весь час озираючись
на колишнього партнера, то схоже,
психіці все ще чогось бракує, щоб
завершити ситуацію. Коли власні
спроби не дали потрібного результату, тоді потрібно буде звернутися
за допомогою до фахівця.

НА 7-13 КВІТНЯ

ОВЕН
Постарайтеся утримати негативні емоції під контролем,
інакше є загроза зіпсувати стосунки. У коханні ви
можете опинитися ревниві,
вимогливі і егоїстичні.

ТЕЛЕЦЬ
Настав час для кохання.
Насолоджуйтесь свободою,
фліртом, стосунками без
зобов'язань. А ось якщо ви хочете чогось серйозного, то вас
може очікувати розчарування.

БЛИЗНЮКИ
Не варто мучити себе і сумувати, у вас все добре! Всі перешкоди, які стоять між вами,
скоро зникнуть. Причому вам
навіть не доведеться прикладати до цього зусилля.

РАК

ЖІНКИ ЗАЛЕЖНІ ВІД ОДНОГО ПАРТНЕРА
Жінки частіше прагнуть повернутися
до колишнього, бо вони більш залежні від постійного партнера. «Мати
чоловіка, хоч і поганенького, це краще,
ніж бути самотньою», — часто можна
почути від наших представниць прекрасної половини.
Відразу після розриву в жінок може виникати розчарування або страх того, що
вона вже не знайде людину, яка зможе
подарувати їй схожі відчуття, зокрема й
сексуальні. Можливо і було важко у спілкуванні та побуті, але колишній партнер
так добре знав вас, ваше тіло, окремі
його частини та те, що вам подобається

в сексі, що важко його відпустити до іншої. Також жінки намагаються втриматися за високий соціальний статус чоловіка.
Бо бути королевою в замку, це краще,
ніж залишитися біля розбитого корита.
Так чи інакше, коли жінка залишає
минуле в минулому, починає жити новим життям, займатися улюбленими
справами, спілкуватися, насолоджуватися, ходити на побачення, створювати кар’єрні успіхи, чоловік відчуває
цю енергію. Енергію життя, позитиву,
успіху, задоволення, і тут же з’являється.
Наповнена, заряджена жінка знову стає
йому цікавою, він прагне її повернути.

Ваші взаємини можуть
переживати новий виток розвитку. Влаштуйте романтичне
побачення, заплануйте поїздку тільки вдвох. Кращі дні
для цього — п'ятниця і субота.

ЛЕВ
Триває пристрасний, насичений емоціями період. Але
будьте обережні в любовних
стосунках, є чималий ризик
заплутатися. Якщо не знаєте,
що вибрати, візьміть паузу,
щоб розібратися в почуттях.

ДІВА
Для вас важлива душевна
рівновага. Але кохана людина, схоже, відчуває сумніви
і не знає, що вибрати. Можливо, ви даремно втрачаєте
з нею час. Не виключені
нерозуміння й образи.

ТЕРЕЗИ
Не варто загравати зі всіма,
хто вам симпатичний, без винятку. Найбільш відповідний
для прийняття серйозного
рішення момент чекає вас
в п'ятницю.

СКОРПІОН
Більше довіряйте своїй інтуїції і бажанням. Ви ж знаєте,
як до вас ставиться ваш обранець. Та ви й самі від нього
без пам’яті. Не приховуйте
своїх почуттів.

Коментар експерта
НАТАЛІЯ
ЗАДОРОЖНЮК,
ПЕДАГОГ,
ПСИХОЛОГ,
ГЕШТАЛЬТТЕРАПЕВТ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

ЧОЛОВІКИ В БІЛЬШОСТІ ПОЛІГАМНІ
Чоловіки часто згадують про свою
колишню в той момент, коли з новою
щось не заладилося. Тому за частотою
появ можна відстежити динаміку його
особистого життя, навіть не питаючи
його про це.
Часто в таку ситуацію потрапляють одружені чоловіки у віці. Їх приваблює молодість і краса, вони з виром кидаються
в нові стосунки, а потім отримують сюрприз. Молода дівчина не дуже поспішає
пов’язувати себе побутом і шлюбом, їй
цікаво проведення часу в ресторанах
і на дискотеках, розваги, сексуальний
зв’язок. Коли чоловік розуміє, що випрасувані сорочки і гарячі обіди чекають
його ще не скоро, йому хочеться повернутися до затишної колишньої.
Якщо ініціатива розриву виходила від
чоловіка, а особливо, якщо розриву
як такого не було, а він просто віддалився, у нього ще довго зберігається відчуття права володіння цією
жінкою. І тоді чоловік з’являється, щоб
упевнитися, що її думки і почуття, як

і раніше, належать йому.
Якщо жінка любить і чекає — вона належить йому. Якщо жінка ненавидить
або страждає — вона належить йому.
Саме тому колишній так часто викликає
у нас емоційну реакцію. Холоднокровнодоброзичлива байдужість — найстрашніше, що можна виявити до чоловіка.
Лише тоді він розуміє, що жінка більше
не його.
Якщо раптом ваш колишній почав наполегливо втручатися у ваше життя,
то задумайтеся: може бути, причиною
тому служить саме власницький інстинкт
і звичайні ревнощі? У такому випадку
немає сенсу давати йому другий шанс,
оскільки, як тільки він відчує, що ви знову
стали належати йому, він знову вас кине.
А чи потрібно це вам? Може краще почати нові стосунки? Чи легше відновити
вогонь старої тліючої вуглини?
Але якщо ви все так само любите його і
впевнені в тому, що він дійсно хоче бути
з вами, то готуйтеся до того, що над стосунками працювати доведеться обом.

СТРІЛЕЦЬ
Вас може спіткати пристрасне
кохання з першого погляду,
але не втрачайте голову,
можливо, вас просто хочуть
спокусити, але уникають
серйозних стосунків.

КОЗЕРІГ
Турбота та підтримка коханої
людини дозволять вам ще
більше зблизитися, ваші
стосунки зміняться на краще.
У суботу буде вельми до речі
влаштувати романтичну
вечерю для двох.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня вас можуть
очікувати сюрпризи від представників протилежної статі.
Однак не варто висловлювати свої претензії коханій
людині в жорсткій формі.

РИБИ
Не виключені сварки і ревнощі у вашій парі. Схоже, ви
і самі з цікавістю поглядаєте
на всі боки і фліртуєте з іншими. Постарайтеся не ображатися через дрібниці.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
АНДРІЙ ПАВЛЮК,
БУДІВЕЛЬНИК

Моя дружина взагалі
не вміє готувати. Коли ми
їздимо на пікнік, я для
мурах беру таблетки від
шлунка.

***

Дійсно найкращий друг людини — собака.
Не вірите? Спробуйте такий експеримент:
закрийте в багажнику машини разом собаку і
свою дружину. Через годину-другу відкрийте.
Хто, на вашу думку, вам більше зрадіє?

***

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО
ОТО «МІС RIA-2021»

ГОРОСКОП
ОВЕН

Інна, 24 роки

Будьте активніші, інакше
рутина може вас засмоктати.
У другій половині тижня бажано переглянути свої плани.
Не висловлюйте критичні зауваження на роботі і вдома.

Звичайна дівчина з фантастичною посмішкою
шкою (на думку моїх рідних),
з величезними цілями та безмежним бажанням
жанням їх досягти. Флорист,
майбутній психолог і перш за все людина.
а.
КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ
ЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку розповідь
відь
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua.
com.ua. Запрошення до конкурсу
«Міс RIA-2021» і безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO»
отримають найвродливіші учасниці.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

Діагностував у себе алергію на гроші.
Коли бачу свою зарплату: сльозяться очі і
я починаю чхати на роботу. І тільки премія
тимчасово знімає симптоми.

ТЕЛЕЦЬ
Перешкоди, які так чи інакше можуть виникати на вашому шляху, будуть успішно
подолані. Однак вам буде
не так-то просто повірити
в себе і в свій успіх.

БІЛЬШЕ
ЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA
S.MOEMISTO.UA

БЛИЗНЮКИ
Обставини зараз складаються на вашу користь.
Вам буде чому порадіти
і в кар'єрі, і в особистому
житті. Чекайте несподіваних
і приємних подарунків долі.

***

Блондинка в магазині:
— Ой, яка шуба! З чого вона зроблена?
— Вона штучна.
— З куща чи що?!

***

— Пашко, привіт!
— Дівчино, я не …
— Давно не бачилися! Все так само гарний
у ліжку?
— Ну, Пашка так Пашка.

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

Просто
осто зчитайте QR-код
ерою Вашої мобілки та
камерою
ться фото! ((Має бути
дивіться
новлена програма QR
встановлена
der з Андроїд-маркета
Reader
або аналогічна)

РАК
Цього тижня ділові зустрічі
приведуть до корисних знайомств. Не соромтеся, висловлюючи свої міркування
з приводу роботи. Сприятливий період починається
в особистому житті.

***

Лікар каже медсестрі:
— Якщо я не помиляюся, здається,
я доручив вам взяти кров у пацієнта з
шостої палати?
— Так, лікарю, я взяла. Її рівно 5,2 літра.

ЛЕВ
Постарайтеся піднятися над
суєтою і побачити перспективу. Не виключені конфліктні
ситуації, ваша ініціатива виявиться не особливо вдалою,
буде дратувати багато кого.

тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

РЕКЛАМА
490198

ДІВА
Обставини будуть сприяти
перегляду ваших принципів
і стереотипів поведінки.
Більше часу приділяйте
творчості. Постарайтеся
не наказувати, а просити.

ТЕРЕЗИ
Ви зможете подолати
практично всі труднощі,
що виникають на вашому
шляху. Сприятливий момент
для початку нових справ,
набуття надійних партнерів.

СКОРПІОН
Пам'ятайте, що все в ваших
руках. Було б бажання, і ви
вирішите будь-яку проблему, знайдете вихід зі
складної ситуації і заробите
багато грошей. Зараз вам
багато чого під силу.

ПОГОДА У ВІННИЦІ
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Погоня за синім птахом
нарешті увінчається успіхом,
що дозволить вам повірити
в свої можливості. Ваша
сумлінна праця принесе
плоди, настав час отримання нагороди.

КОЗЕРІГ
Будьте відкриті, намагайтеся
вести себе щиро з усіма, з
ким доведеться спілкуватися. Будь-яке удавання буде
відчуватися, ви не вмієте
грати чужу роль.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня не намагайтеся
вирішувати проблеми за допомогою сили і емоційного
тиску. Зате сприйнятливість
і гнучкість дозволять придбати в особі партнерів
справжніх однодумців.

РИБИ
Вам буде необхідно коректно вибудувати стосунки
з тими, хто знайомий вам
недавно. Перед остаточним рішенням будь-яких
фінансових питань переконайтеся, що від вашої уваги
не вислизнула жодна суттєва
деталь.

