
 У вінницькій мерії 
визначилися з новою вартістю 
квитка у громадському 
транспорті — 8 гривень. Така 
ціна буде діяти у автобусах, 
тролейбусах і трамваях

 Зараз заплановане 
підвищення тарифу для 
муніципального транспорту 
на обговоренні. Розповідаємо, 
чому відбудеться подорожчання 
і які були альтернативи

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ПРОЇЗД ПО 8 ГРИВЕНЬ
ЧИ МОЖЕ БУТИ ІНАКШЕ?

492816

493425
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Ціну проїзду 
має затвердити 
виконком 
міськради. Якщо 
змін до проекту 
рішення не буде, 
то нові розцінки 
почнуть діяти з 
1 серпня
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Епоха великих 
чисел 

ßê³ñòü äàâíî ïåðåéøëà 
ó ê³ëüê³ñòü, à îá'ºì ê³ëüêîñò³ 
ñòàâ íîâîþ ÿê³ñòþ.

Â³ä ôîòîãðàô³â âæå äàâíî 
ïåðåñòàëè î÷³êóâàòè îäíîãî-
ºäèíîãî ô³ë³ãðàííîãî ïîð-
òðåòà. Òåïåð ÿê³ñòü ðîáîòè 
ñó÷àñíèõ ôîòîãðàô³â îá÷èñ-
ëþºòüñÿ ôîòîñåñ³ÿìè. ×èì 
á³ëüøå ñåñ³é — òèì êðàùå. 
×èì áàãàòøà ñåñ³ÿ ëîêàö³ÿ-
ìè, ðàêóðñàìè ³ êàäðàìè — 
òèì çàäîâîëåí³øèé çàìîâíèê 
÷è çàìîâíèöÿ. 

Âëàñíå, öèôðà çíåö³íèëà 
êàäðè îñòàòî÷íî — á³ëüøå 
íå òðåáà ðåòåëüíî âèñòàâëÿòè 
ëþäåé ³ îáäóìóâàòè ñþæå-
òè, îùàäëèâî âèòðà÷àþ÷è 
äåô³öèòíó ïë³âêó. Â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà êàäð áåçïîâî-
ðîòíî ïåðåéøëà ò³ëüêè äî 
çí³ìàþ÷îãî. À äî òîãî, êîãî 
çí³ìàþòü — ïðåòåíç³é æîä-
íèõ. Âîðóøèñÿ, êë³ïàé î÷èìà 
ñê³ëüêè õî÷.

Åïîõà BigData îçíà÷èëà 
íîâ³ âèìîãè äî ÿêîñò³ ïðî-
äóêòó. Áóäü-ùî, ùîá ââàæà-
òèñü õîðîøèì — ïîâèííî 
òåïåð ì³ñòèòè ÿêíàéá³ëüøå 
³ íå çàâæäè âàæëèâî ÷îãî. 
Áóäü-ÿê³ äàí³ ìàþòü ö³íí³ñòü, 
êîëè ¿õ áàãàòî. ×èì á³ëüøå — 
òèì ö³íí³øå. 

Îêðåìà ïåðñîíàëüíà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî íàñ, ïåðå-
ñ³÷íèõ, îêðåìî çà âåëèêèì 
ðàõóíêîì àáñîëþòíî í³êîìó 
íå ïîòð³áíà. 

Àëå ÿêùî ç³áðàòè â îäíó 
øèõòó ñòî òèñÿ÷ ïåðåñ³÷-
íèõ — öå âæå àóäèòîð³ÿ ³ 
âèá³ðêà, ç ÿêîþ ìîæíà ïðà-
öþâàòè ³ ïðîäàâàòè. Ì³ëü-
éîí ïåðåñ³÷íèõ — ñêàðá. 
Ì³ëüÿðä — ïåðåìîãà íà âè-
áîðàõ. Áàãàòî ïðîäàíèõ 
àâò³âîê, áóðãåð³â, îäÿãó òà 
ñìàðòôîí³â.

BigData — åïîõà âåëèêèõ 
÷èñåë ³ äð³áíèõ ëþäåé. Íà 
æàëü.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕНТИН ІВАНЮТА 

Адекватна та прийнятна ціна 
8.00 грн. Транспорт оновлю-
ється….кошти витрачаються 
на покращення умов обслу-
говування!

АЛЛА ГНИДУНЕЦ МОСКАЛЮК

Доцільно встановити 15-18 
грн, кому? Людям, у яких 
заробітна плата 4900 грн в 
місяць? Кому доцільно, по-
ясніть?

МІША ПРЕДКО 

Перш ніж піднімати ціну, до-
цільну і обгрунтовану, напев-
но треба збільшити мінімаль-
ний прожитковий мінімум, 
зарплати і пенсії. 

PANI VIKTORIA 

Муніципальний транспорт 
не може бути економічно 
обґрунтованим, він має бути 
доступний для всіх прошарків 
населення.

КСЕНИЯ НЕКРАШЕВИЧ 

Ціни лише піднімаються 
на усе, а зарплати – ні. Наше 
місто прирівнюють до Києва, 
проте там зарплати у 1,5–
2 рази вищі.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Якою має бути ціна проїзду у трамваях, тролейбусах та автобусах?

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

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Ââå÷åð³ 2 ÷åðâ-
íÿ ñòàëàñÿ ïîæåæà 
â Öåíòðàëüíîìó 
ì³ñüêîìó ïàðêó. 

Ïðî çàéìàííÿ ðÿòóâàëüíèê³â 
ïîâ³äîìèëè î 21.19, à î 21.34 ïî-
æåæó ë³êâ³äóâàëè.

Êîëè íà ì³ñöå ïîä³¿ ïðèáóëè 
ïðàö³âíèêè ÄÑÍÑ, ãîð³ëè äâ³ 
ðîçâàæàëüí³ ÿòêè íà â³äêðèò³é 
òåðèòîð³¿ ïàðêó íà ïëîù³ áëèçüêî 
70 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

— Âíàñë³äîê çàéìàííÿ çíè-
ùåíî äèòÿ÷³ ³ãðîâ³ àâòîìàòè, 
íàäóâíèé àòðàêö³îí òà ³ãðàøêè, 
à òàêîæ ÷àñòêîâî ïîøêîäæå-
íî òåíò ñóñ³äíüî¿ ðîçâàæàëüíî¿ 
ÿòêè, — çàçíà÷èëè òîä³ ó ïðå-
ññëóæá³ ÄÑÍÑ. — Íà ìîìåíò 
ïîæåæ³ äàí³ ðîçâàæàëüí³ ëîêàö³¿ 
áóëè çà÷èíåí³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â.

Çãîäîì ñòàëî â³äîìî, ÿêèé ñàìå 
àòðàêö³îí ïîñòðàæäàâ ï³ä ÷àñ ïî-
æåæ³. Íèì âèÿâèâñÿ äîñèòü ïî-
ïóëÿðíèé «Ëàá³ðèíò».

АТРАКЦІОНИ СТРАЖДАЮТЬ 
НЕ ВПЕРШЕ 

Ïðî ïîä³¿ òîãî âå÷îðà ðîçïîâ³ëà 
â³ííè÷àíêà Îëüãà, ÿêà ïðàöþº 
àäì³í³ñòðàòîðêîþ íà çãàäàíèõ 
àòðàêö³îíàõ.

— Ó òîé äåíü àòðàêö³îíè 
íå ïðàöþâàëè, àëå î 21.30 ïðî-
ëóíàâ äçâ³íîê â³ä îõîðîíöÿ ç ³í-
ôîðìàö³ºþ ïðî ïîæåæó, — êàæå 
âîíà. — Òàêîæ â³ä ïîñò³éíèõ â³ä-
â³äóâà÷³â, äðóç³â, çíàéîìèõ íàä-
õîäèëè äçâ³íêè òà ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî òå, ùî ãîðèòü ïàðê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, âîíè â³äðàçó 
ïðè¿õàëè íà ì³ñöå, òà íà òîé 
ìîìåíò ïîæåæíèêè âæå ïîäî-
ëàëè âîãîíü.

— Â³äáóëîñü çàãîðÿííÿ áó-
äèíî÷êà íàøèõ ñóñ³ä³â, ÷åðåç 
äåÿêèé ÷àñ âîãîíü ïåðåêèíóâñÿ 
íà íàø³ àòðàêö³îíè, — ðîçïîâ³äàº 
äàë³ Îëüãà. — Ïîæåæíèêè â÷àñíî 
âñòèãëè çàãàñèòè íàø áóäèíî÷îê, 
ÿêèé ñòîÿâ ïîðó÷, òîìó âîãîíü 
çà÷åïèâ òàì ëèøå øòîðè.

Ðàçîì ³ç öèì, íàøà ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ äÿêóº àäì³í³ñòðàö³¿ ïàðêó 
çà äîïîìîãó.

— Àäì³í³ñòðàö³ÿ âñ³ëÿêî ñïðè-
ÿº øâèäêîìó ðåìîíòó. Íàì íà-
äàëè ðîá³òíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü 
³ç ñàìîãî ðàíêó, ùîá ìè ìîãëè 
ÿêíàéøâèäøå â³äêðèòèñÿ ³ ðàäó-
âàòè íàøèõ â³äâ³äóâà÷³â, — êàæå 
âîíà. — Â³äíîâëåííÿ — çàäà÷à 
íå ç ëåãêèõ, öå äîâãèé ïðîöåñ, 
àëå ó íàñ çëàãîäæåíà êîìàíäíà 
ðîáîòà!

² ñïðàâä³, çàðàç òåðèòîð³ÿ, äå 
âèðóâàâ âîãîíü, îãîðîäæåíà, 
à ðîá³òíèêè íàìàãàþòüñÿ ïîâåð-
íóòè ëîêàö³¿ ïðèâàáëèâèé âèãëÿä.

Ùî ñòîñóºòüñÿ àäì³í³ñòðàòî-
ð³â íà ³íøèõ àòðàêö³îíàõ, âîíè 
íå ïîñï³øàþòü ä³ëèòèñÿ äóìêàìè 
ïðî ñèòóàö³þ. Ïðàö³âíèöÿ, ÿêà 

ПОЖЕЖА У ПАРКУ: 
ЩО І ЧОМУ ГОРІЛО 
Загоряння  Минулого тижня 
у Центральному парку сталася пожежа — 
згоріли дитячі ігрові автомати та атракціон 
з батутами. Працівники розважальної ятки 
не відкидають можливість підпалу. Коли 
стануть відомі результати експертизи?

ïîïðîñèëà íå âêàçóâàòè ¿¿ ³ì’ÿ, 
ç³çíàëàñÿ, ùî ïîæåæà ¿¿ íåïðè-
ºìíî âðàçèëà.

— Ðîáèòüñÿ ùîñü ñòðàøíå. Ãî-
ëîâíå, ùî ââå÷åð³ òàì íå áóëî 
ä³òåé, ùî í³õòî íå ïîñòðàæ-
äàâ, — êàæå âîíà. — ² äîáðå, ùî 
â÷àñíî âñå çàãàñèëè, áî ìîãëî á ³ 
íà äåðåâà ïåðåêèíóòèñü, ³ á³ëüøå 
àòðàêö³îí³â çà÷åïèòè.

Æ³íêà äîäàº, ùî ¿é øêîäà 
âëàñíèê³â, áî ðîçóì³º, ÿêå öå 
äëÿ íèõ ëèõî é ô³íàíñîâ³ çáèòêè.

— Ìè, ìîæå, ó ÿê³ñü ì³ð³ é 
êîíêóðåíòè ì³æ ñîáîþ, àëå ëþ-
äÿí³ñòü í³õòî íå â³äì³íÿâ. Òèì 
á³ëüøå öåé àòðàêö³îí ïðàöþº âæå 
äàëåêî íå ïåðøèé ð³ê, — ðîçêàçóº 
â³ííè÷àíêà. — Ìåí³ ñàì³é ö³êàâî, 
ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ. Íå õî÷åòüñÿ 
íàâ³òü äóìàòè, ùî õòîñü ì³ã íà-
âìèñíî, ç ÿêèìîñü çëèì óìèñëîì 
òàêå çðîáèòè.

Ïðè÷èíó ðàïòîâî¿ ïîæåæ³ àê-
òèâíî îáãîâîðþâàëè é ì³ñòÿíè 
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. Äåõòî ïðè-
ïóñêàâ, ùî öå ìîæå áóòè ï³äïàë.

— Íàì íåîäíîðàçîâî âæå ðî-
áèëè øêîäó íà àòðàêö³îíàõ, àëå 
íå â òàêèõ ìàñøòàáàõ ³ ðàí³øå 

öå áóëè ä³òè 10–15 ðîê³â, — êàæå 
Îëüãà. — Ìè ïðîñèìî áàòüê³â 
çâåðíóòè óâàãó íà ³ãðè âàøèõ 
ä³òåé ïîçà ìåæàìè äîìó. Îñü 
äî ÿêèõ íàñë³äê³â ìîæóòü ïðè-
çâåñòè òàê³ çàáàâêè…

ЩО ГОВОРЯТЬ ЕКСПЕРТИ?
Ó ïðåñöåíòð³ ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ íàì ïîâ³äîìèëè, ùî 
îäðàçó íà ïîæåæ³ 2 ÷åðâíÿ åêñ-
ïåðòè â³ä³áðàëè çðàçêè íà îïðà-
öþâàííÿ. Ñâ³é âèñíîâîê âîíè 
ìàþòü ïîâ³äîìèòè âïðîäîâæ 
10 ðîáî÷èõ äí³â.

À ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çàçíà÷èëè, 
ùî ïîä³þ âíåñëè äî ºäèíîãî 
æóðíàëó îáë³êó çàÿâ òà ïîâ³äî-
ìëåíü ãðîìàäÿí.

— Çàðàç ÷åêàþòü ðåçóëüòàòè 
åêñïåðòèçè, ÿêà ìàº âñòàíîâèòè, 
ï³äïàë öå áóâ ÷è ñàìîçàãîðÿí-
íÿ, — ñêàçàëà çàñòóïíèöÿ íà÷àëü-
íèêà â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿ ²ðèíà Äîáðîâîëüñüêà. — À 
âæå ï³ñëÿ åêñïåðòèçè, ÿêùî áó-
äóòü îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ï³ä-
ïàëó, â³äêðèþòü ïðîâàäæåííÿ.

Атракціон «Лабіринт» вигорів вщент. Нині працівники 
парку допомагають з його відновленням 

Ïðè÷èíó ðàïòîâî¿ 
ïîæåæ³ àêòèâíî 
îáãîâîðþâàëè ó 
ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. 
Äåõòî ïðèïóñêàâ, ùî 
öå ìîæå áóòè ï³äïàë
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ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ç ìèíóëîãî ðîêó 
â ì³ñò³ ä³º Ïîðÿ-
äîê òåïëîâî¿ ³çî-

ëÿö³¿ òà ðîçì³ùåííÿ òåõí³÷íèõ 
ïðèñòðî¿â (íàïðèêëàä, êîíäè-
ö³îíåð³â, ñóïóòíèêîâèõ àíòåí) 
íà ôàñàäàõ áàãàòîïîâåðõ³âîê ³ 
ãóðòîæèòê³â. Ð³øåííÿ óõâàëèâ 
âèêîíêîì Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðà-
äè. Äîêóìåíò (cutt.ly/enE0aLJ) 
çàì³íèâ ³íñòðóêö³þ, óõâàëåíó 
â áåðåçí³ 2016 ðîêó.

ßêùî êîðîòêî, òî ó ïîðÿäêó 
âêàçàíî, ùî íà ö³ ðîáîòè ïîòð³á-
íî îòðèìàòè äîçâ³ë â³ä ÎÑÁÁ ÷è 
óïðàâë³íñüêî¿ êîìïàí³¿. ßêùî æ 
âèêîíàòè ðîáîòè áåç ïîãîäæåííÿ, 
òî áóäå äåìîíòàæ, — äîáðîâ³ëü-
íèé ÷è ïðèìóñîâèé ç³ øòðàôîì. 
À òåïåð äåòàëüíî.

ЯКІ ЗАБОРОНИ 
Îòæå, öåé ïîðÿäîê óõâàëèëè, 

ùîá âïîðÿäêóâàòè äèçàéí ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà. Ìàéæå îäðàçó 
â ïîðÿäêó âêàçóþòü íà çàáîðîíè:
 Íå ìîæíà ðîáèòè òåïëîâó 

³çîëÿö³þ ³ ðîçì³ùóâàòè òåõí³÷í³ 
ïðèñòðî¿ íà ïàì’ÿòêàõ àðõ³òåêòó-
ðè, ùî ó ïåðåë³êó íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè (cutt.ly/inE0jWG0).
 Çàáîðîíåíî ðîáèòè óòåïëåí-

íÿ/óñòàíîâêó òåõí³÷íèõ ïðèñòðî-
¿â ç óøêîäæåííÿì çîâí³øí³õ áó-
ä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, ñïîðóä.
 Íå ìîæíà ñòàâèòè òåõí³÷í³ 

ïðèñòðî¿ íà ãîëîâíèõ ôàñàäàõ 
ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè; à òàêîæ 

íà áîêîâèõ ôàñàäàõ ñò³í, âèäè-
ìèõ ç³ ñòîðîíè âóëèöü òà ïëîù, 
ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ³ñòîðè÷íîìó 
àðåàë³ ì³ñòà òà íà ìàã³ñòðàëüíèõ 
âóëèöÿõ.
 Çàáîðîíåíî ñòàâèòè òåõí³÷í³ 

ïðèñòðî¿ ç êð³ïëåííÿì äî îãîëî-
âê³â äèìîâåíòêàíàë³â.
 Ñòàâèòè âèòÿæí³ âåíòøàõòè 

äëÿ âèêèäó ïîâ³òðÿ ç âáóäîâàíèõ 
ïðèì³ùåíü ï³ä â³êíàìè êâàðòèð, 
à òàêîæ ïðîêëàäàòè ïîâ³òðîâîäè 
âåíòèëÿö³¿ ïî ôàñàäàõ æèòëîâîãî 
áóäèíêó.

 Âèêîíàííÿ ðîá³ò áåç óðà-
õóâàííÿ âèìîã ÄÑÒÓ Á Â.2.6–
36:2008 

À òàêîæ ùå ä³þòü äâà îáìå-
æåííÿ:
  Ñòàâèòè êîíäèö³îíåðè, 

çà ìåæàìè ³ñòîðè÷íèõ àðåà-
ë³â ì³ñòà, ìîæíà íà ïîêð³âëÿõ 
çà óìîâè îáîâ’ÿçêîâîãî â³äâåäåí-
íÿ êîíäåíñàòó ó âíóòð³øíüîáó-
äèíêîâ³ ìåðåæ³, àáî âîäîñò³÷í³ 
òðóáè ç ãåðìåòèçàö³ºþ ì³ñöÿ 
âð³çêè;
 Ñòàâèòè àíòåíè íà äàõàõ áó-

äèíê³â òà ñïîðóä ìîæíà çà óìîâè 
ãåðìåòèçàö³¿ ì³ñöÿ âð³çêè.

— Öèì ïîðÿäêîì çàáîðîíÿ-
ºòüñÿ ÷àñòêîâå óòåïëåííÿ ôàñà-

ЩО ТРЕБА МАТИ, ЩОБ НЕ ЗНЕСЛИ 
УТЕПЛЕННЯ І КОНДИЦІОНЕРИ 
Дозвіл на все  У Вінниці та приєднаних 
селах діють правила утеплення 
багатоповерхівок та умови розміщення 
на фасадах технічних пристроїв. Серед 
норм: на всі роботи потрібно отримати 
дозвіл, часткове утеплення — під 
забороною, а контролювати процес 
доручили ОСББ чи управлінській компанії. 
Як отримати погодження?

ä³â áóäèíê³â. Òîáòî, ç 2019 ðîêó 
íå ìîæíà óòåïëèòè, äëÿ ïðè-
êëàäó, îäíó êâàðòèðó â áàãàòî-
ïîâåðõ³âö³. Ò³ëüêè ïîâí³ñòþ, 
âåñü ôàñàä, — ïîÿñíþº äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî 
ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêðàäè Ðîìàí 
Ôóðìàí. — Àëå êîíòðîëþâàòè öþ 
óìîâó, ÿê ³ ðåøòó ïðàâèë ïîðÿä-
êó, º îáîâ’ÿçêîì ÎÑÁÁ ÷è óïðàâ-
ë³íñüêî¿ êîìïàí³¿, ùî ìàº äîãîâ³ð 
ç³ ñï³ââëàñíèêàìè áóäèíêó.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
ДЛЯ ДОЗВОЛУ 

Íà òå, ùîá çðîáèòè óñå çà ïðà-
âèëàìè, çàìîâíèêó ðîá³ò ç óòå-
ïëåííÿ, óñòàíîâêè êîíäèö³îíåðà 
òà ³íøèõ òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â 
íà ôàñàä³, òðåáà äîçâ³ë â³ä ñóñ³ä³â.

Íà çàãàëüíèõ çáîðàõ ñï³ââëàñ-
íèê³â áóäèíêó ñêëàäàþòü ïðî-
òîêîë (cutt.ly/nnE0njB). Ó ðàç³ 
ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ çáîð³â — 
çàìîâíèê ïîäàº ïàêåò äîêóìåíò³â 
ãîëîâ³ ÎÑÁÁ àáî óïðàâë³íñüê³é 
îðãàí³çàö³¿ (êîëèøíüîìó ÆÅÊó).

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â:
 Çàÿâà, â ÿê³é ñòèñëî çà-

ïèñàòè íàì³ðè çàìîâíèêà óòå-
ïëåííÿ/óñòàíîâêè òåõí³÷íèõ 
ïðèñòðî¿â;
 Ïðîòîêîë çáîð³â ñï³ââëàñ-

íèê³â áóäèíêó;
 Òåõí³÷íèé çâ³ò íà ðîçì³ùåí-

íÿ òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â, çîêðåìà 
ïðèñòðî¿â í³÷íîãî îôîðìëåííÿ òà 
îñâ³òëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â òà 
ñïîðóä, âèäàíèé îðãàí³çàö³ºþ, 
ÿêà ìàº íà òå â³äïîâ³äíó ë³öåíç³þ 
àáî ñåðòèô³êàò;
  Ïðîåêò íà âëàøòóâàííÿ 

ñèñòåìè êîíäèö³þâàííÿ ïîâ³-
òðÿ ó âáóäîâàíî ïðèáóäîâàíèõ 
ïðèì³ùåííÿõ íåæèòëîâîãî ïðè-

çíà÷åííÿ;
 Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü 

ïðàâî âëàñíîñò³ íà îá’ºêò íåðó-
õîìîãî ìàéíà;
 Äîãîâ³ð íà âèâ³ç áóä³âåëüíîãî 

ñì³òòÿ;
 Â³äîìîñò³ ïðî äåðæðåºñòðà-

ö³þ (äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á);
 Ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà (äëÿ 

ô³çè÷íèõ îñ³á);
 Ôîòî áóäèíêó (ðîçãîðòêà ôà-

ñàä³â â êîëüîð³) ó ðàç³ óòåïëåííÿ. 
Òàêîæ, ó ðàç³ óòåïëåííÿ, ïàñïîðò 
îïîðÿäæåííÿ ôàñàä³â, îïîðÿ-
äæåííÿ áóäèíêó â ö³ëîìó ìàº ïî-
ãîäèòè äåïàðòàìåíò àðõ³òåêòóðè 
òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ðîçì³ùåííÿ çàñîá³â çâ’ÿçêó, 
âåëèêèõ àíòåí ïîãîäæóº äåïàð-
òàìåíò åíåðãåòèêè, òðàíñïîðòó òà 
çâ’ÿçêó. ßêùî çàäóìàëè çðîáèòè 
ï³äñâ³òêó ôàñàäó — äîçâ³ë íà öå 
âèäàº äåïàðòàìåíò àðõ³òåêòóðè.

Ïðîòÿãîì ñåìè äí³â ÷èíîâ-
íèêè, ÎÑÁÁ (àáî óïðàâë³íñüêà 
êîìïàí³ÿ) ìàþòü ðîçãëÿíóòè ïî-
äàí³ äîêóìåíòè. ªäèíîþ ï³äñòà-
âîþ äëÿ â³äìîâè ó ïîãîäæåíí³ º 
â³äñóòí³ñòü àáî íåâ³äïîâ³äí³ñòü 
íàäàíèõ çàìîâíèêîì ðîá³ò äî-
êóìåíò³â, ÿê³ çàçíà÷åí³ âèùå.

ßêùî âñå äîáðå, òî ñêëàäàþòü 
ïèñüìîâèé äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ 
ðîá³ò. Äîçâ³ë íà ðîáîòè ä³éñíèé 
ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â.

ЯКЕ ПОКАРАННЯ 
ЗА ПОРУШЕННЯ 

ßêùî æ âèêîíàëè ðîáîòè áåç 
äîçâîëó ÷è ç ïîðóøåííÿì óìîâ 
ïîãîäæåííÿ, òî äîâåäåòüñÿ óñå 
ïðèáðàòè. Äåìîíòàæ ìîæå áóòè 
äîáðîâ³ëüíèì ÷è ïðèìóñîâèì. 
Ó ð³øåíí³ âèêîíêîìó ïðîïèñàëè 
³ öþ ïðîöåäóðó.

Êîíòðîëþâàòè äîòðèìàííÿ 
óìîâ ÷è âèêîíàííÿ ðîá³ò áåç äî-
çâîëó º îáîâ’ÿçêîì ÎÑÁÁ/óïðàâ-
ë³íñüêî¿ îðãàí³çàö³¿. Âîíè îòðè-
ìàëè ïîâíîâàæåííÿ ñêëàñòè 
ïðèïèñ íà óñóíåííÿ òàêèõ ïî-
ðóøåíü. Çóïèíèòè ðîáîòè àáî 
çä³éñíèòè äåìîíòàæ êîíñòðóêö³¿ 
íà ôàñàä³ äîìó âëàñíèê ïîâè-
íåí ó ï’ÿòèäåííèé ñòðîê ç äàòè 
ñêëàäàííÿ ïðèïèñó.

ßêùî æ âëàñíèê â³äìîâëÿºòüñÿ 
çðîáèòè âñå äîáðîâ³ëüíî, òî òîä³ 
ÎÑÁÁ ÷è óïðàâë³íñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ ñêàðæèòüñÿ äî «Ìóí³öèïàëü-
íî¿ âàðòè».

— Íà âëàñíèêà êîíñòðóêö³¿ 
ñêëàäàºòüñÿ ïðîòîêîë çà ñòàòòåþ 
152 Àäì³íêîäåêñó (340–1360 ãðí 
øòðàôó äëÿ ãðîìàäÿí; 850–
1700 ãðí øòðàôó äëÿ ïîñàäîâö³â 
òà ï³äïðèºìö³â — àâò.), — ñêàçàâ 
íà÷àëüíèê ÊÏ «Ìóí³öèïàëüíà 
âàðòà» Â³òàë³é ×èãóð. — Äàë³ ìè 
³íôîðìóºìî ïðî âèïàäîê ïîðó-
øåííÿ ì³ñüêó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü 
ïðèìóñîâîãî äåìîíòàæó òåïëîâî¿ 
³çîëÿö³¿, òåõïðèñòðî¿â. ² íà çàñ³-
äàíí³ öÿ êîì³ñ³ÿ óõâàëþº ð³øåííÿ 
òà âèçíà÷àº, õòî áóäå âèêîíóâàòè 
ö³ ðîáîòè.

Ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ çáèðàºòüñÿ 
íå÷àñòî. Ó â³äêðèòîìó äîñòóï³ º 
ò³ëüêè îäèí ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ 
çà 2020 ð³ê — ïðî äåìîíòàæ ï’ÿòè 
êîíäèö³îíåð³â. Çà 2021 ð³ê ïîêè 
æîäíîãî ïðîòîêîëó.

— Êîì³ñ³ÿ çáèðàºòüñÿ çà ïî-
òðåáè. Ó íàñ íåìàº ïëàíó, ùî 
â öüîìó ì³ñÿö³ ìè ìàºìî ïðèìó-
ñîâî äåìîíòóâàòè ïåâíó ê³ëüê³ñòü 
ïðèñòðî¿â ÷è åëåìåíò³â óòåïëåí-
íÿ, — ïîÿñíþº äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà 
Ðîìàí Ôóðìàí.

Положення порядку теплової 
ізоляції є обов’язковими до ви-
конання для всіх фізичних та 
юридичних осіб, що на тери-
торії Вінницької міської грома-
ди. Перша версія порядку була 
ухвалена в 2016 році, друга 
версія — наприкінці 2019-го.
А от чи мають «амністію» ті 
люди, які ставили техпристрої/
утеплювали багатоповерхівки ще 
до 2016 року?

— Підпадають під цей порядок всі, 
без винятку. У порядку теплової 
ізоляції, який схвалив виконком, 
не вказана дата, з якої він починає 
діяти, — сказав керівник «Муні-
ципальної варти» Віталій Чигур.
На сайті vn.20minut.ua ви можете 
ознайомитись з інструкцією, як 
у Вінниці відключитись від цен-
тралізованого опалення. Впишіть 
ці літери англійською у інтернет-
браузер: cutt.ly/RnE2gnx.

«Підпадають під порядок всі, без винятку» 

Ó â³äêðèòîìó äîñòóï³ º 
ò³ëüêè îäèí ïðîòîêîë 
çàñ³äàííÿ çà 2020 ð³ê 
— ïðî äåìîíòàæ ï’ÿòè 
êîíäèö³îíåð³â. Çà 
2021 ð³ê ïîêè æîäíîãî 

«Клаптикове» утеплення під забороною. 
Проте контролювати дотримання цього 
правила має ЖЕК чи ОСББ 
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè îïóáë³êóâà-
ëè ïðîåêò ðåãóëÿ-

òîðíîãî àêòó, ÿêèì çáèðàþòüñÿ 
âñòàíîâèòè íîâ³ ö³íè íà ïðî¿çä 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³.

Òàê, ïðî¿çä ó åëåêòðîòðàíñïîð-
ò³ (òðàìâàé, òðîëåéáóñ) ìîæå êî-
øòóâàòè 8 ãðèâåíü (çàðàç 4 ãðí). 
Òàêîæ 8 ãðèâåíü (çàðàç 5 ãðí) 
ìîæå êîøòóâàòè ïðî¿çä ó ìóí³-
öèïàëüíîìó àâòîáóñ³.

ЧОМУ ВИРІШИЛИ ПІДВИЩИТИ 
ЦІНУ ПРОЇЗДУ 

Ðàçîì ç ïðîåêòîì ð³øåííÿ 
íà çàãàë îïóáë³êóâàëè àíàë³ç 
ðåãóëÿòîðíîãî àêòó. Ç íüîãî ÷è-
òàºìî ïðî ïðè÷èíè ïîäîðîæ÷àí-
íÿ ïðî¿çäó, ÿêå ìàº â³äáóòèñÿ ç 
1 ñåðïíÿ.

Íèí³øí³é òàðèô íà ïðî¿çä 
ó êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³ áóâ 
çàòâåðäæåíèé ó 2018 ðîö³. Ó éîãî 
ñòðóêòóð³ ö³íà åëåêòðèêè 2,83 ãðí 
çà ê³ëîâàò; ì³í³ìàëüíà çàðïëà-
òà — 3723 ãðí; ïðîæèòêîâèé ì³-
í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á — 
1808 ãðí.

Àëå, çà ôàêòîì, â 2021 ðîö³ 
«Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïà-
í³ÿ» ïëàòèòü çà åëåêòðîåíåðã³þ 
ïî 3,74 ãðí çà ê³ëîâàò; ì³í³ìàëüíà 
çàðïëàòà ñêëàäàº 6000 ãðí; ïðî-
æèòêîâèé ì³í³ìóì — 2270 ãðí.

«Ó 2020 ðîö³ ä³þ÷èì òàðèôîì 
âäàëîñÿ ïîêðèòè ñîá³âàðò³ñòü 
ïåðåâåçåíü åëåêòðîòðàíñïîðòîì 
ò³ëüêè íà 42,6%, à àâòîòðàíñïîð-
òîì — 36,3%. Çáèòêè òðàíñïîðò-
íî¿ êîìïàí³¿ â ìèíóëîìó ðîö³ 
ñêëàëè á³ëüøå 17 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü», — éäåòüñÿ â òåêñò³ àíàë³çó.

Íàêîïè÷åííÿ çáèòê³â, êàæóòü 
òðàíñïîðòíèêè, íå äîçâîëÿº ó ïî-
âí³é ì³ð³ ïðîô³íàíñóâàòè ðåìîíò 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Êîì-
ïåíñóþòü êðåäèòíèìè êîøòàìè, 
ÿê³ âèòðà÷àþòü íà çàï÷àñòèíè, 
ïàëèâíî-ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè, 
åíåðãîíîñ³¿ òîùî.

À ùå, ÷åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåí-
íÿ, ó 2020 ðîö³, ïîð³âíÿíî ç 2018, 
ñóòòºâî çíèçèâñÿ ïàñàæèðîïîò³ê: 
ó åëåêòðîòðàíñïîðò³ — íà 54,6%, 
â àâòîòðàíñïîðò³ — íà 58,9%.

ЯКІ ЩЕ БУЛИ ВАРІАНТИ 
Êð³ì çäîðîæ÷àííÿ ïðî¿çäó, ðîç-

ãëÿäàëèñÿ ùå äâ³ àëüòåðíàòèâè — 
çàëèøèòè òàðèô íà ïðî¿çä íà ä³-
þ÷îìó ð³âí³; íå çì³íþâàòè ö³íó 
ïðî¿çäó, à ð³çíèöþ ì³æ òàðèôàìè 
êîìïåíñóâàòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. 
Îáèäâ³ ïðîïîçèö³¿ — â³äõèëèëè.

ßêùî çàëèøèòè òàðèôè çðàçêà 
2018 ðîêó, òî òðàíñïîðòíèêè ïðî-
äîâæàòü íàêîïè÷óâàòè çáèòêè, ùî 
âïëèíå íà ñòàí òðàíñïîðòó ³ ïîã³ð-
øèòü ÿê³ñòü ïåðåâåçåíü. Çá³ëüøóâà-
òè äîòàö³¿ ç áþäæåòó íà «Â³ííèöü-
êó òðàíñïîðòíó êîìïàí³þ» òàêîæ 
íå õî÷óòü, áî òîä³ áóäå äîäàòêîâå 
íàâàíòàæåííÿ íà ì³ñüêó êàçíó òà 
³ñíóº ðèçèê, ùî òðàíñïîðòíèêè 
íå îòðèìàþòü êîìïåíñàö³þ ÷åðåç 
äåô³öèò ãðîøåé â áþäæåò³.

Îòîæ, íàéêðàùèì â àíàë³ç³ 
âêàçàíèé òðåò³é âàð³àíò — ï³äâè-
ùåííÿ ö³íè ïðî¿çäó ³ çìåíøåííÿ 
ðîçì³ðó äîòàö³¿ òðàíñïîðòíèêàì.

КОЛИ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ 
НОВІ ЦІНИ?

Ó ïðîåêò³ ð³øåííÿ çàçíà÷èëè, 
ùî íîâ³ ö³íè áóäóòü âæå ç 1 ñåðï-
íÿ 2021 ðîêó. Ùîá öå â³äáóëîñÿ, 
ð³øåííÿ ìàº ñõâàëèòè âèêîíêîì 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

À ïåðåä öèì ïðîâîäÿòü îáãîâî-

ПРОЇЗД У ВІННИЦЬКОМУ 
ТРАНСПОРТІ БУДЕ ПО 8 ГРИВЕНЬ 
Вдвічі  У вінницькій мерії визначилися 
з новою вартістю квитка у громадському 
транспорті — 8 гривень. Така ціна буде 
діяти у автобусах, тролейбусах і трамваях. 
Зараз заплановане підвищення тарифу для 
муніципального транспорту на обговоренні. 
Розповідаємо, чому відбудеться 
подорожчання і які були альтернативи

ðåííÿ ðîçö³íîê. Çàóâàæåííÿ ³ ïðî-
ïîçèö³¿ ìîæíà íàä³ñëàòè äî 17 ãî-
äèíè 4 ëèïíÿ íà òàê³ àäðåñè:

ïîøòîâà àäðåñà: 21050, ì. Â³-
ííèöÿ, âóë. Ñîáîðíà, 59, äåïàð-
òàìåíò åêîíîì³êè ³ ³íâåñòèö³é 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êàá. 
¹ 306 àáî e-mail: dei@vmr.gov.ua 

ïîøòîâà àäðåñà êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöüêà 
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ»: 21036, 
ì. Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 
29 àáî e-mail: kp.vinttu@gmail.com 

ОБ’ЄКТИВНИЙ ТАРИФ — 
ВДВІЧІ ВИЩИЙ 

Íåùîäàâíî â ÒÒÓ îãîëîñèëè 
åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèé òàðèô 
íà ïåðåâåçåííÿ â ìóí³öèïàëüíî-
ìó òðàíñïîðò³. Çà ¿õí³ìè ðîçðà-
õóíêàìè, ö³íà êâèòêà íà ïðî¿çä 
ó òðàìâà¿/òðîëåéáóñ³ ìàº ñêëà-
äàòè 15 ãðí 19 êîï³éîê çà ðàçî-
âó ïî¿çäêó; òà 18 ãðí 06 êîï³éîê 
çà ïî¿çäêó â àâòîáóñ³.

Íàéá³ëüøå íà òàðèô, êàæóòü, 
âïëèâàº ïîäîðîæ÷àííÿ åëåê-
òðèêè, ³ìïîðòíèõ çàï÷àñòèí, 
ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â. 
Â ä³þ÷îìó òàðèô³ çàêëàäåí³ ö³íè 
2018 ðîêó.

— Òðè ðîêè òîìó, êîëè íàì 
çàòâåðäèëè ä³þ÷èé òàðèô, åêî-

íîì³÷íî îáãðóíòîâàí³ öèôðè 
ñêëàäàëè 5,66 ïî åëåêòðîòðàí-
ñïîðòó ³ 8,03 ãðèâí³ ïî àâòî-
áóñó. À îòðèìàëè 4 ³ 5 ãðèâåíü 
çà ïðî¿çä. Çáèòêè áóëè ³ ç òîãî 
÷àñó âîíè íàêîïè÷óâàëèñü. Àëå 
òåïåð êàðàíòèí ³ çäîðîæ÷àííÿ 
âñ³õ ñêëàäîâèõ òàðèôó ðîáëÿòü 
íàøó ðîáîòó çà ñòàðèìè ö³íàìè 
íåìîæëèâîþ, — ïîÿñíþâàâ ðàí³-
øå ïîòðåáó â íîâîìó òàðèô³ ãåí-
äèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Ó â³ííèöüê³é ìåð³¿ ðîçðàõóíêè 
òðàíñïîðòíèê³â ïðîêîìåíòóâà-
ëè òàê, — ïîäîðîæ÷àííÿ ïðî¿ç-
äó áóäå, àëå îïòèìàëüíèé òàðèô 
íà ïåðåâåçåííÿ ñêëàäàº 8 ãðèâåíü 
çà îäíó ïî¿çäêó.

— Ìè ïåðåâ³ðèëè ðîçðàõóíêè 
(òàðèôó, ÿêèé ïîäàëè ÒÒÓ — 
àâò.), ³ ìîæó ñêàçàòè, ùî âîíè 
îá’ºêòèâí³. Ïðîòå, ç óðàõóâàííÿì 
åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³, 
çðîñòàííÿ ö³í íà âñå ³ âîäíî÷àñ 
íèçüêó ïëàòîñïðîìîæí³ñòü íà-
ñåëåííÿ, — ì³ñüêà âëàäà íå ìîæå 
äîïóñòèòè òàêîãî çðîñòàííÿ ö³íè 
ïðî¿çäó, — ñêàçàâ êåð³âíèê äåïàð-
òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
ì³ñüêðàäè Ìàêñèì Ìàðòüÿíîâ.

Також з 1 серпня збираються вста-
новити нову вартість місячних про-
їзних квитків, які в нас з минулого 
року електронні, — їх можна замо-
вити як пакет послуг на «Муніци-
пальну картку вінничанина».
Так, електронний проїзний з лімі-
том 130 поїздок на місяць буде ко-
штувати 510 грн для громадян; для 

студентів та учнів профтехучилищ — 
255 грн; для учнів шкіл — 155 грн.
Нині проїзний для громадян коштує 
340 грн, студентський проїзний — 
170 грн; учнівський — 110 грн.
І з серпня хочуть підвищити вартість 
безлімітного проїзного — місяць по-
їздок без обмежень коштуватиме 
750 гривень. Зараз — 500 грн.

Дорожчають і проїзні квитки 

трамвай             тролейбус             автобус 

Ціни у гривнях 

*проект ціни, яку хочуть 
встановити 

Джерело: vmr.gov.ua 

2011 

2013

2014

2016

2018

2021*

Менше, ніж нинішні ціни на проїзд

               5,06%

4 грн — трамвай, тролейбус, 5 грн — автобус 

  40,3%

Не більше 6 грн — трамвай, тролейбус, 7 грн — автобус 

                                                                                          31,65%

Мене влаштовує ціна 8 грн за проїзд 

               5,06%

8 грн — це мало. Має бути більше 

                  6,12%

Транспорт має бути безкоштовним, нехай платить місто 

                                  11,81%

Якою має бути ціна проїзду в муніципальному 
транспорті Вінниці?

Опитування
Результати голосування на сайті.vn20minut. Усього проголосувало 474 людини

Ціну проїзду має затвердити виконком міськради. 
Якщо змін до проекту рішення не буде, то нові розцінки 
почнуть діяти з 1 серпня 

Ñòàðèé òàðèô 
ó ÒÒÓ íàçèâàþòü 
çáèòêîâèì. ×åðåç 
áðàê êîøò³â ó íåïîâí³é 
ì³ð³ ðåìîíòóþòü 
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò

8
8
8

4
4
              5

3
3
       3,5

2
2
       2,5

1,5
1,5
    1,75

1,25
1,25
    1,5

ЯК ЗМІНЮВАЛАСЬ 
ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ 
ЗА 10 РОКІВ
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НОВИНИ КОМПАНІЙ

ПРЕССЛУЖБА DNIPRO-M

Êîëè ìè áà÷èìî ïðåêðàñíå 
íàâêîëî ñåáå, òî é ñàì³ òâîðèìî 

êðàñó, ðîáèìî ñâ³ò êðàùèì, ïåðåêîíàí³ ßðîñ-
ëàâ òà Àíäð³àííà Íåäîëóæåíêî — ïîäðóææÿ, 
ÿêå â ïåðåäì³ñò³ Óæãîðîäà ñòâîðèëî ñïðàâ-
æíþ îàçó. Ìè âèðóøèëè äî ìàëüîâíè÷îãî 
Çàêàðïàòòÿ, ùîá ïîçíàéîìèòèñü ç ñ³ì'ºþ á³î-
ëîã³â òà ä³çíàòèñÿ, ÿê ³ ÷èì âîíè äîãëÿäàþòü 
çà ðîñëèíàìè â ëàíäøàôòíîìó öåíòð³.

Ïîäðóææÿ âæå 17 ðîê³â çàéìàºòüñÿ 
ðîçâèòêîì ëàíäøàôòíîãî öåíòðó òà ðîç-
ñàäíèêà «Çåëåí³ ÿíãîëè», äå âèðîùóº 
ïîíàä 2 ìëí ñàäæàíö³â êâ³ò³â, ëèñòÿíèõ 
òà õâîéíèõ äåðåâ, äåêîðàòèâíèõ êóù³â ³ 
áàãàòîð³÷íèõ òðàâ. «Íà æàëü, êàðïàòñüê³ 
ë³ñè íåùàäíî âèð³çàþòü, í³÷îãî íå ñàäÿ-
÷è íàòîì³ñòü. Ìè íå ïðîñòî âèðîùóºìî 
ðîñëèíè, àëå é â÷èìî ëþäåé ñàäèòè ¿õ 
òà äîãëÿäàòè çà íèìè. Äëÿ íàñ — öå 
íå ïðîñòî ðîáîòà, öå ïîêëèêàííÿ», — 
ðîçïîâ³äàº á³îëîã ßðîñëàâ Íåäîëóæåíêî.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я РОСЛИН
Â ëàíäøàôòíîìó öåíòð³ ïðàöþþòü 

âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ïðîôåñ³éíî¿ òåõí³êè.
«Îáïðèñêóâà÷³ âèêîðèñòîâóºìî äëÿ ïðî-

ô³ëàêòè÷íèõ îáðîáîê ðîñëèí â³ä õâîðîá òà 
øê³äíèê³â, òàêîæ âíîñèìî äîáðèâà øëÿ-
õîì ì³êðîçðîøåííÿ», — ðîçïîâ³äàº á³îëîã.

Àêóìóëÿòîðíèìè îáïðèñêóâà÷àìè 
Foresta ó öåíòð³ êîðèñòóþòüñÿ âæå ïî-
íàä 5 ðîê³â. Ïðè âèáîð³ òåõí³êè ßðîñëàâ 
çâåðòàº óâàãó íà îá'ºì áàê³â òà ºìí³ñòü 

àêóìóëÿòîð³â. «Òàê ÿê ó íàñ âåëèê³ òå-
ðèòîð³¿ äëÿ îáðîáêè, áåðåìî ìîäåë³ 
ïîíàä 15 ë³òð³â. Òàêîæ çâåðòàºìî óâàãó 
íà ÿê³ñòü ðîçïðèñêóâàííÿ òà íàá³ð ðîç-
ïèëþþ÷èõ íàñàäîê», — ðîçïîâ³äàº çà-
ñíîâíèê «Çåëåíèõ ÿíãîë³â». Ó âåëèêîìó 
ãîñïîäàðñòâ³ çíàéøëîñü ì³ñöå é äëÿ àâ-
òîìàòè÷íî¿ êîòóøêè äëÿ øëàíãà Foresta 
RH-625 — íà âèñòàâêîâîìó ìàéäàí÷èêó.

ЯК ОБПИЛЮВАТИ ДЕРЕВА ТРИМЕРОМ
«Òðèìåðè íàì ñëóãóþòü äëÿ äîãëÿäó 

çà ä³ëÿíêîþ íàâêîëî ðîçñàäíèêà òà áó-
äèíê³â.

Òàêîæ äåÿê³ âèäè ðîñëèí ùîñåçîíó 
ïîòðåáóþòü 2–3 ñòðèæêè, òîìó ìè çà-
ñòîñîâóºìî êóùîð³çè òà âèñîêîð³çè äëÿ 
ôîðìóâàííÿ êðîí ïðàâèëüíî¿ ôîðìè», — 
ðîçïîâ³äàº ßðîñëàâ.

Îäèí ³ç ïðàö³âíèê³â ëàíäøàôòíîãî 

öåíòðó ïîêàçàâ íàì, ÿê çà äîïîìîãîþ 
ñïåö³àëüíî¿ íàñàäêè äëÿ áåíçèíîâîãî òðè-
ìåðà Foresta FC-26S ìîæíà îáïèëþâàòè 
íåâåëèê³ ã³ëêè íà âèñîò³. Íàñàäêà-âèñî-
òîð³ç — öå êîìïàêòíà ïèëà, ðîçòàøîâàíà 
íà ê³íö³ øòàíãè, ÿêà ëåãêî ï³ä'ºäíóºòüñÿ 
äî ìîòîêîñè çàì³ñòü íèæíüîãî ðåäóêòîðà. 
Çàçâè÷àé, âèñîòîð³çîì ñïèëþþòü ñó÷êè òà 
âèäàëÿþòü ñòàð³ àáî õâîð³ ã³ëêè ó íàéá³ëüø 
âàæêîäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ ñàäó, äîãëÿäàþòü 
çà âèñîêèìè êóùàìè òà æèâîïëîòàìè. 
Âàæëèâî íå çàáóâàòè ïðî òåõí³êó áåçïåêè 
òà íàäÿãàòè îêóëÿðè é ðóêàâè÷êè.

ЧОМУ АКУМУЛЯТОРНА ПИЛА
Àêóìóëÿòîðíó ïèëó Dnipro-M 

DCS-200BC Dual â ëàíäøàôòíîìó öåíòð³ 
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñòâîðåííÿ ïàëåò — 
ñïåö³àëüíèõ äåðåâ'ÿíèõ êîíñòðóêö³é, ó ÿê³ 
ñêëàäàþòü âåëèê³ ðîñëèíè äëÿ òðàíñïîð-

òóâàííÿ. «Íàäàºìî ïåðåâàãó àêóìóëÿòîð-
íèì ³íñòðóìåíòàì ç òðèâàëîþ ðîáîòîþ 
áàòàðåé, ç ÿêèì ìîæíà ëåãêî òà øâèäêî 
ïåðåì³ùàòèñÿ ä³ëÿíêîþ òà íå çàëåæàòè 
â³ä äæåðåë åíåðã³¿», — ãîâîðèòü ßðîñëàâ.

«Êîëè ìè îáèðàºìî ³íñòðóìåíò äëÿ 
ðîáîòè, âàæëèâå çíà÷åííÿ íàäàºìî íà-
ä³éíîñò³ òà ö³í³. Ìàéáóòíº ìè áà÷èìî çà 
ìàêñèìàëüíîþ àâòîìàòèçàö³ºþ òà àêóìóëÿ-
òîðíîþ òåõí³êîþ», — ï³äñóìîâóº ßðîñëàâ.

Áàæàºòå ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî äîãëÿä 
çà ñàäîì òà ãîðîäîì? Íà YouTube-êàíàë³ 
Dnipro-M ñòàðòóâàâ íîâèé ïðîºêò «Äà÷íèé 
ñåçîí». Ó êîæíîìó âèïóñêó äîñâ³ä÷åíà ãîñ-
ïîäèíÿ ðîçêðèâàº ñåêðåòè ðîáîòè ç ñàäîâè-
ìè ³íñòðóìåíòàìè òà ä³ëèòüñÿ ëàéôõàêàìè.

ì. Â³ííèöÿ
âóë. Áàòîçüêà, 9
Õìåëüíèöüêå øîñå, 107
âóë. Çîä÷èõ, 32

Справа життя: як на Закарпатті інструменти Dnipro-M 
та Foresta допомагають створювати живу красу
БЛОГ

493425

ПРЕССЛУЖБА

АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

Ñòàòèñòèêà âêàçóº — ïðè÷èíîþ ïî-
ëîâèíè âèêëèê³â íà íîìåð 104 º âèòîêè 
ãàçó íà âíóòð³øí³õ ìåðåæàõ. Ç 2015 ðîêó 
ó òàðèôàõ íà ðîçïîä³ë ãàçó íå ïåðåäáà-
÷åí³ êîøòè íà îáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³ø-
í³õ ìåðåæ ñïîæèâà÷à. Íàðàç³ êë³ºíòè 
Â³ííèöÿãàçó ìîæóòü ñàì³ ïîäáàòè ïðî 
âëàñíó áåçïåêó âñüîãî çà 300 ãðí íà ð³ê.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ïðîïîíóº ñïî-
æèâà÷àì ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³øí³õ ìåðåæ 
çà 300 ãðí íà ð³ê. Êîæíà ðîäèíà 
ìîæå ñàìîñò³éíî ïîäáàòè ïðî ñâîþ 
áåçïåêó òà ñâî¿õ áëèçüêèõ. Ðåãóëÿðíå 
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ îäèí ðàç 
íà ð³ê äîçâîëÿº óòðèìóâàòè âíóòð³ø-
í³ ãàçîâ³ ìåðåæ³ ó ñïðàâíîìó ñòàí³.

ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ, ПІДПИСАВШИ 
УГОДУ З АТ «ВІННИЦЯГАЗ»?
  îáñòåæåííÿ ãàçîâî¿ ìåðåæ³ 

íà ïðåäìåò ìîæëèâèõ âèòîê³â ãàçó â³ä 
ââîäó äî áóäèíêó (êâàðòèðè) äî ãàçî-
âîãî ïðèëàäó;
 ïðèëàäîâèé êîíòðîëü íà ù³ëü-

í³ñòü ç’ºäíàíü ãàçîïðîâîä³â;

 îãëÿä íàÿâíîñò³ òà ïåðåâ³ðêà ãåð-
ìåòè÷íîñò³ ôóòëÿð³â â ì³ñöÿõ ïðî-
êëàäàííÿ ÷åðåç çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³ 
êîíñòðóêö³¿ áóäèíêó;
 ïåðåâ³ðêà ïðàöåçäàòíîñò³ òà çìà-

ùóâàííÿ çàï³ðíèõ ïðèñòðî¿â, âñòàíîâ-
ëåíèõ íà ãàçîïðîâîäàõ;
 óñóíåííÿ âèòîê³â íà ìóôòîâèõ 

ç’ºäíàííÿõ.
Äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ íà äîáðîâ³ëü-

íèõ çàñàäàõ. Çâåðòàºìî âàøó óâàãó, 
ùî äî âàðòîñò³ äîãîâîðó íå âêëþ-
÷åíå îáñëóãîâóâàííÿ ãàçîâèõ ïðè-
ëàä³â òà ðåìîíò âíóòð³øí³õ ìåðåæ 
òà ïðèëàä³â îáë³êó. Çã³äíî ç ä³þ÷èì 
çàêîíîäàâñòâîì, òåõí³÷íå îáñëóãîâó-
âàííÿ — öå êîíòðîëü çà òåõí³÷íèì 
ñòàíîì, ïåðåâ³ðêà íà çàãàçîâàí³ñòü, 
âèÿâëåííÿ ì³ñöü âèòîêó ãàçó, î÷è-
ùåííÿ, çìàùåííÿ òà ³íø³ îïåðàö³¿ ç 
óòðèìàííÿ ïðàöåçäàòíîñò³ ³ ñïðàâ-
íîñò³ ãàçîâèõ ìåðåæ.

Êîìïàí³ÿ «Â³ííèöÿãàç» çàêëèêàº 
êë³ºíò³â áóòè ñâ³äîìèìè ó ñïîæè-
âàíí³ ãàçó òà ïðîâîäèòè ðàç íà ð³ê 
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ äëÿ óíèê-
íåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Äëÿ 
öüîãî äîñòàòíüî ñïëàòèòè âàðò³ñòü 

ð³÷íîãî òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 
îäðàçó ïðè îòðèìàíí³ ïîñëóãè àáî 
âïðîäîâæ ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 
îòðèìàííÿ ðàõóíêó, ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ 
äîãîâîðó.

Ãàçîðîçïîä³ëüíà êîìïàí³ÿ çîáî-
â’ÿçóºòüñÿ ÿê³ñíî íàäàâàòè ïîñëóãè 
ó ðàìêàõ ä³¿ äîãîâîðó, à êë³ºíò (ñïî-
æèâà÷) ìàº çàáåçïå÷èòè ïðàö³âíè-
êàì ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» â³ëüíèé äîñòóï 
äî âíóòð³øí³õ ãàçîâèõ ìåðåæ äëÿ âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ç òåõí³÷íîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ âíóòð³øí³õ ãàçîâèõ ìåðåæ.

Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà, òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ 
òà ïîòî÷íèé ðåìîíò âíóòð³øí³õ 
ãàçîâèõ ìåðåæ ó êâàðòèðàõ áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíê³â çä³éñíþºòüñÿ 
íà óìîâàõ äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ 
ñï³ââëàñíèêàìè/îñîáîþ, óïîâíî-
âàæåíîþ íà öå ñï³ââëàñíèêàìè, ³ 
ñóá’ºêòîì, ùî ìàº ïðàâî íà âèêî-
íàííÿ òàêèõ ðîá³ò.

Çàìîâèòè òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ 
ìîæíà ó íàéáëèæ÷îìó 104.ua Êë³-
ºíòñüêîìó ïðîñòîð³ àáî çà òåëåôî-
íàìè Êîíòàêò öåíòðó 067 01 10 104, 
0432 509–104.

Безпека газопостачання у вашій 
оселі лише за 300 грн на рік!
БЛОГ

493973
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За статтею 61 Кримінального 
кодексу України, обмеження 
свободи — це покарання, що 
передбачає утримання осо-
би в спеціальних виконавчих 
установах відкритого типу, 
без ізоляції від суспільства і з 
обов'язковим залученням за-
судженого до роботи.
Засуджені до обмеження волі 

виконують роботу під наглядом 
органів виконання покарань. 
Людина може покидати ви-
правну установу на кілька днів, 
за умови дотримання умов. 
А також може вільно розпоря-
джатись грошима та іншими 
своїми цінностями, пояснює 
юристка ресурсу «Протокол» 
Катерина Колотуха.

Обмеження волі — це тюрма?

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

À ê ò è â ³ ñ ò ê ó 
Femen Àë³ñó Âè-
íîãðàäîâó, ÿêà 

ñïàëèëà ô³ãóðêó òðàìâàÿ «Roshen», 
çâ³ëüíèëè â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàí-
íÿ, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ñóäó.

«Çâ³ëüíèòè Âèíîãðàäîâó â³ä 
â³äáóâàííÿ ïðèçíà÷åíîãî ïîêà-
ðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, âñòàíî-
âèâøè ³ñïèòîâèé ñòðîê — 2 ðîêè. 
Íà îáâèíóâà÷åíó ïîêëàñòè 
îáîâ’ÿçêè ïåð³îäè÷íî ç’ÿâëÿòèñÿ 
íà ðåºñòðàö³þ äî óïîâíîâàæåíîãî 
îðãàíó, ïîâ³äîìëÿòè éîìó ïðî 
çì³íó ì³ñöÿ ðîáîòè, ïðîæèâàí-
íÿ àáî íàâ÷àííÿ. Ó ñòðîê â³ä-
áóâàííÿ ïîêàðàííÿ çàðàõóâàòè 
Âèíîãðàäîâ³é ñòðîê òðèìàííÿ 
ï³ä âàðòîþ ç 14 ïî 16 ëèñòîïà-
äà ç ðîçðàõóíêó 1 äåíü òðèìàííÿ 
ï³ä âàðòîþ çà 2 äí³ îáìåæåííÿ 
âîë³», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ 
Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó.

Äðóãîìó îáâèíóâà÷åíîìó, ²âà-
íó Âîéòåíêó, ñóä çàëèøèâ ïîêà-
ðàííÿ áåç çì³í — òðè ðîêè îáìå-
æåííÿ âîë³. Òàêîæ ñóä íå çì³íèâ 
÷àñòèíó âèðîêó, äå éøëîñÿ ïðî 
â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàâäàíèõ 
ñïàëåííÿì äåêîðàö³¿. Âèíîãðàäî-
âà ³ Âîéòåíêî ìàþòü â ð³âíèõ ÷àñ-
òèíàõ ñïëàòèòè íà êîðèñòü ï³ä-
ïðèºìñòâà «²çþìèíêà» 71 òèñÿ÷ó 
773 ãðèâí³ 19 êîï³éîê ìàéíîâî¿ 
øêîäè.

«НЕХАЙ ГОРИТЬ ТРАМВАЙ» 
Âèïàäîê, çà ÿêèé ñóäèëè äâîõ 

ìîëîäèõ ëþäåé, ñòàâñÿ ó í³÷ 
íà 14 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó. Âíî÷³, 
á³ëÿ ìàãàçèíó «Ðîøåí», íàï³âãî-
ëà ä³â÷èíà íà êàìåðó ï³äïàëèëà 

ìàêåò øâåéöàðñüêîãî òðàìâàÿ. 
Ä³éñòâî çí³ìàëè íà â³äåî.

Çà ê³ëüêà ãîäèí ï³ñëÿ ³íöèäåíòó 
ðóõ Femen íàïèñàâ ó Ôåéñáóê, 
ùî öå áóëà ðåàêö³ÿ íà ðîçñë³äó-
âàííÿ «Ðàéñüê³ äîêóìåíòè» — 
âèêðèòòÿ ô³íàíñîâèõ àôåð ³ 
óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, 
â ÿêèõ çãàäóþòüñÿ ³ìåíà ïîíàä 
120 ïîë³òèê³â ç 50 êðà¿í ñâ³òó. 
Ó òîìó ÷èñë³ çãàäàíî ³ ï’ÿòîãî 
ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ïåòðà Ïî-
ðîøåíêà.

«Íåõàé ãîðèòü òðàìâàé ïîä³-
áíî âîãíåíí³é êîë³ñíèö³ íàçà-
âæäè â³äíåñå Ïîðîøåíêà òóäè, äå 
íåìàº àí³ âèñîêèõ ïîäàòê³â, àí³ 
â³éíè, àí³ çëèäí³â, àí³ óêðà¿íö³â, 
ÿê³ òàê íåíàâèñí³ øîêîëàäíîìó 
áàðîíó», — éøëîñÿ â äîïèñ³ 
íà ñòîð³íö³ Femen.

Ç â³äåî òà ôîòî îï³çíàëè àêòè-
â³ñòêó ðóõó Femen 25-ð³÷íó Àë³ñó 
Âèíîãðàäîâó. ̄ ¿ çàòðèìàëè òîãî æ 
äíÿ, â Êèºâ³. Âæå 16 ëèñòîïà-
äà ñóä óõâàëèâ, ùî ä³â÷èíà ìàº 
ïðîâåñòè 60 ä³á ï³ä äîìàøí³ì 
àðåøòîì.

— Áàãàòî â³ííè÷àí ó ñîöìåðå-
æàõ ïèñàëè ìåí³, ùî ï³äòðèìóþòü 
òå, ùî ÿ çðîáèëà. Íå äóìàþ, ùî 
ñôîòîãðàôóâàòè ñâîþ äèòèíó 
á³ëÿ òðàìâàé÷èêà äëÿ â³ííè÷àí 
âàæëèâ³øå, í³æ ïîäàëüøà äîëÿ 
¿õ ä³òåé òà êðà¿íè, ó ÿê³é ìè æè-
âåìî, — êîìåíòóâàëà Àë³ñà Âè-
íîãðàäîâà.

Îäíàê, ùå äî çàâåðøåííÿ ñòðî-
êó àðåøòó, «ôåìåíêà» ïðîâîäèòü 
àêö³þ ó Âàòèêàí³. Íà ïëîù³ ñâÿ-
òîãî Ïåòðà, 25 ãðóäíÿ, àêòèâ³ñò-
êà ñïðîáóâàëà âèêðàñòè ëÿëüêó 
íåìîâëÿòè Õðèñòà. Íà ò³ë³ ä³-
â÷èíè áóâ íàïèñ «Áîã — öå 
æ³íêà!» 

Àë³ñó Âèíîãðàäîâó îäðàçó çà-

ПОМ’ЯКШИЛИ ВИРОК АКТИВІСТЦІ,  
ЯКА СПАЛИЛА «ТРАМВАЙ»
Вандалізм  Апеляційний суд 31 травня 
частково змінив вирок, який отримала 
активістка Femen Аліса Виноградова. 
Замість двох років обмеження волі — два 
роки «умовно». Її та вінничанина Івана 
Войтенка визнали винними у підпалі 
макета трамвая на Соборній, що сталося 
восени 2017-го. У чому суть справи?

òðèìàëà ïîë³ö³ÿ. Ó îðãàí³çàö³¿ 
Femen ïîÿñíèëè, ùî öÿ àêö³ÿ 
áóëà «ïðîòè òèñÿ÷îë³òí³õ óòèñê³â 
Âàòèêàíîì ïðàâ æ³íîê íà âëàñíå 
ò³ëî».

ЗНАЙШЛИ ПАЛІЯ 
Â ñ³÷í³ 2018-ãî çàâåðøèëè 

äîñóäîâå ñë³äñòâî ³ âñòàíîâèëè, 
ùî ó÷àñíèêîì ï³äïàëó áóâ ùå 
é â³ííè÷àíèí — ²âàí Âîéòåíêî. 
Õëîïåöü ï³äïàëèâ áåíçèí, ÿêèì 
îáëèëà «òðàìâàé» Âèíîãðàäîâà. 
Îäíàê íà ñóä³ â³í ñêàæå, ùî ç 
Àë³ñîþ Âèíîãðàäîâîþ íå áóâ 
ðàí³øå çíàéîìèé ³ âèïàäêîâî 
îïèíèâñÿ íà ö³é àêö³¿ ïðîòåñòó.

¯õ îáîõ çâèíóâàòèëè ó çëî÷èí³, 
âèçíà÷åíîìó äðóãîþ ÷àñòèíîþ 
ñòàòò³ 296 Êðèì³íàëüíîãî êîäåê-
ñó. Òîáòî ó õóë³ãàíñòâ³, â÷èíåíî-
ìó ãðóïîþ îñ³á (ãðóáå ïîðóøåííÿ 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ç ìîòèâ³â 
ÿâíî¿ íåïîâàãè äî ñóñï³ëüñòâà, 
ùî ñóïðîâîäæóâàëîñü îñîáëè-
âîþ çóõâàë³ñòþ òà âèíÿòêîâèì 
öèí³çìîì, â÷èíåíîãî ãðóïîþ 
îñ³á). Çà òàêå ï³äñóäíèì çàãðîæóº 
óâ’ÿçíåííÿ òåðì³íîì äî ÷îòèðüîõ 
ðîê³â.

Òèì ÷àñîì, Âèíîãðàäîâà çíîâó 
ïîáóâàëà íà àêö³¿ çà êîðäîíîì — 
9 ëþòîãî âëàøòóâàëà ï³êåò ïðîòè 
Ïîðîøåíêà ï³ä ÷àñ Â³äåíñüêîãî 
áàëó â Àâñòð³¿.

«ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ» 
Ïîçîâ äî ñóäó íà ó÷àñíèê³â 

ï³äïàëó ïîäàëî äî÷³ðíº ï³äïðè-
ºìñòâî «²çþìèíêà». Âëàñíèê ñïà-
ëåíî¿ äåêîðàö³¿ õîò³â îòðèìàòè 
êîìïåíñàö³þ çà çíèùåíó ôîòîçî-
íó. Çãîäîì ïðåçèäåíò êîðïîðàö³¿ 
Roshen Â'ÿ÷åñëàâ Ìîñêàëåâñüêèé 
çàÿâèâ, ùî íå â³äñòóïèòü, ïîêè 
íå îòðèìàº â³äøêîäóâàííÿ.

«Ìè ïîäàëè â ñóä íà äàìó, ÿêà 
ñïàëèëà íàø ñòð³ò-àðò. ß íà ïî-
âíîìó ñåðéîç³ ãîâîðþ: ïîêè 
âîíà íå ïîâåðíå ãðîø³ çà òå, ùî 
âîíà íàðîáèëà, ÿ íå â³äñòóïëþ… 
Ñóìà íåâåëèêà, òàì çãîð³ëè äâà 
âåäìåä³ ³ òðàìâàé÷èê. Àëå ÿ ââà-
æàþ, ùî ¿¿ ïîòð³áíî ïîêàðàòè 
ô³íàíñîâî. Òåðïåöü óðâàâñÿ. 
Êîëè âîíè â ïåðøèé ðàç ñïà-
ëèëè öèõ âåäìåä³â — ãàðàçä. Àëå 
òðàìâàé ñòàâ îñòàííüîþ êðà-
ïëåþ. Öå æ âàíäàë³çì», — ñêà-
çàâ Ìîñêàëåâñüêèé ó ³íòåðâ’þ 
Ë³ãà Á³çíåñ.

Ìàêåò òðàìâàÿ îá³öÿëè â³äíî-
âèòè, àëå çãîäîì íà éîãî ì³ñö³ 
ïîñòàâèëè ëàâêó.

РІШЕННЯ ДВОХ СУДІВ 
Ðîçãëÿä ñïðàâè ó ñóä³ òðèâàâ ç 

ïåðåðâàìè ³ äîâãîòðèâàëèì äîñë³-
äæåííÿì äîêàç³â, ÿê³ íàäàëî îá-
âèíóâà÷åííÿ. Ì³ñüêèé ñóä âèí³ñ 
ð³øåííÿ àæ â ëþòîìó 2021 ðîêó.

Ç âèðîêó ÷èòàºìî, ùî Àë³ñà 
Âèíîãðàäîâà îòðèìàëà çàâäàí-
íÿ â³ä Femen ïðîâåñòè ïîë³òè÷-
íó àêö³þ — ñïàëèòè òðàìâàé÷èê. 
Äëÿ öüîãî ðàçîì ç íåþ ïî¿õàâ 
îïåðàòîð, ÿêèé ìàâ â³äçíÿòè âñå 
íà â³äåî.

Ðàçîì ç íèì Âèíîãðàäîâà ó í³÷ 
íà 14 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ïðè-
éøëà íà Ñîáîðíó, äî ìàãàçèíó 
«Ðîøåí». Òàì ñòîÿëà ãðóïà ìîëî-
ä³, ñåðåä ÿêèõ áóâ ²âàí Âîéòåíêî. 
Îáâèíóâà÷åíèé íà ñóä³ ñêàçàâ, 
ùî íå çíàéîìèé ç Àë³ñîþ Âèíî-
ãðàäîâîþ. Ïîáëèçó ì³ñöÿ çëî÷è-
íó îïèíèâñÿ, áî ÷åêàâ ç äðóçÿìè 
ìàðøðóòêó. Âîíè â³äãóëÿëè äåíü 
íàðîäæåííÿ òîâàðèøà.

«Âîéòåíêî ïîáà÷èâ ÷îëîâ³êà ç 
êàìåðîþ òà æ³íêó â ïàëüòî. Çâ³ä-
êè âîíè ïðèéøëè, îáâèíóâà÷å-
íèé íå áà÷èâ. Äàë³ Âèíîãðàäîâà 
çíÿëà ïàëüòî òà îãîëèëà âåðõíþ 
÷àñòèíó ò³ëà, òîä³ Âîéòåíêî ï³-
ä³éøîâ äî ÷îëîâ³êà ç êàìåðîþ 
òà çàïèòàâ, ùî âîíè çí³ìàþòü, 
íà ùî ïî÷óâ â³äïîâ³äü — ô³ëüì.

Òîä³ îáâèíóâà÷åíèé çàïèòàâ 
ó Âèíîãðàäîâî¿, ÿê ¿¿ çâàòè, 
îñê³ëüêè âîíà òà âåðõí³ ÷àñòèíè 
¿¿ ò³ëà éîìó ñïîäîáàëèñü. Âèíî-
ãðàäîâà í³ÿê íå ðåàãóâàëà, âîíà 
í³÷îãî íå â³äïîâ³äàëà, âçÿëà êà-
í³ñòðè òà ïî÷àëà îáëèâàòè ìàêåò 
òðàìâàÿ.

Îáâèíóâà÷åíèé, ùîá ïðèâåðíó-
òè ¿¿ óâàãó, ïðèñ³â òà ÷èðêíóâ çà-
ïàëüíè÷êîþ ³ â öåé ìîìåíò ìàêåò 
ñïàëàõíóâ. Äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî öå 
áóëî íåñïîä³âàíî, â³í áóâ çäèâîâà-
íèé, îñê³ëüêè êîëè îáâèíóâà÷åíà 
îáëèâàëà ìàêåò, áóâ â³òåð, áóëî 
ïðîõîëîäíî ³ çàïàõó áåíçèíó ÷è 
÷îãîñü ³íøîãî â³í íå ïî÷óâ.

Îáâèíóâà÷åíîìó ïîÿñíèëè, ùî 
çí³ìàþòü ô³ëüì ³ â³í òàê äóìàâ, 
ùî ìàêåò, öå ðåêâ³çèò, ÿêèé îá-
ëèëè ëåãêîçàéìèñòîþ ðå÷îâè-
íîþ, ÿêà éîãî íå ïîøêîäèòü», — 
éäåòüñÿ â òåêñò³ âèðîêó ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿.

Îòîæ, Àë³ñó Âèíîãðàäîâó òà 
²âàíà Âîéòåíêà âèçíàëè âèííè-
ìè ó ï³äïàë³ ìàêåòà òðàìâàÿ òà 
ïðèñóäèëè ïîêàðàííÿ: ä³â÷è-
í³ — 2 ðîêè îáìåæåííÿ âîë³, 
õëîïöþ — 3 ðîêè îáìåæåííÿ 
âîë³. Îáòÿæóþ÷îþ îáñòàâèíîþ 
ñòàëî òå, ùî Âîéòåíêî ï³ä ÷àñ 
ï³äïàëó áóâ ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï’ÿí³ííÿ.

Òàêîæ ñóä óõâàëèâ, ùî âèíó-
âàòö³ ìàþòü êîìïåíñóâàòè çáèòêè 
äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó «²ç-
þìèíêà» — 71 òèñÿ÷ó ãðèâåíü 
â ð³âíèõ äîëÿõ.

Íå ïîãîäèâøèñü ç öèì âèðî-
êîì, ñòîðîíè ï³øëè äî äðóãî¿ ³í-
ñòàíö³¿. ² çà òðè ì³ñÿö³ Â³ííèöü-
êèé àïåëÿö³éíèé ñóä ïîì’ÿêøóº 
ïîêàðàííÿ Àë³ñ³ Âèíîãðàäîâ³é — 
äâà ðîêè îáìåæåííÿ âîë³ ñòàþòü 
«óìîâíèìè». ²âàíó Âîéòåíêó ïî-
êàðàííÿ çàëèøèëè áåç çì³í, òàê 
ñàìî ÿê ³ âèìîãó â êîìïåíñàö³¿ 
çàïîä³ÿíî¿ øêîäè.

Алісу Виноградову звільнили від відбування покарання 
за умови, що вона буде повідомляти про зміни 
місця проживання, роботи або навчання. Другому 
обвинуваченому, Івану Войтенку, попередній вирок не змінили Ñïàëåíèé òðàìâàé 

îö³íèëè ó 71 òèñÿ÷ó 
ãðèâåíü. Òàêó ñóìó 
îáèäâà îáâèíóâà÷åí³ 
ìàþòü ñïëàòèòè 
â ð³âíèõ ÷àñòèíàõ 



7 RIA, Ñåðåäà, 9 ÷åðâíÿ 2021
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Прес-офіцер обласної поліції 
Анна Олійник уточнила, що 
за залишення матір’ю дитини 
у лікарні не передбачена кри-
мінальна відповідальність.
Тому кримінальне провадження 
за цим фактом не відкривали.
Однак поліцейські розшукували 
жінку. Щоправда, безуспішно.
За інформацією співрозмовниці, 
сім’я в цієї жінки благополучна, 

забезпечена, є чоловік, вихову-
ють четверо дітей.
Одне залишається загадкою — 
чому у такий прихований спо-
сіб жінка народжувала дитину, 
чому вдалася до обману, а через 
півтора місяці раптом виявила 
бажання забрати немовля, при-
чому, зробити це хоче швидко. 
Навіть заплатити готова за це, 
тільки б взяти на руки своє дитя.

Криміналу у діях жінки нема 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ó ö³é ³ñòîð³¿ áà-
ãàòî çàãàäêîâèõ 
îáñòàâèí. Ïî÷àëà-
ñÿ âîíà 17 êâ³òíÿ 

î 4-é ðàíêó ó Ãàéñèíñüê³é ðà-
éîíí³é ë³êàðí³. RIA ïðî öå ïè-
ñàëà ó ñòàòò³ «Íåìîâëÿ ïðèíåñëè 
ãîäóâàòè, à ìàìè íåìà. Âòåêëà ç 
ë³êàðí³ (28.04.2021).

Ìåäèêè, ÿê³ ÷åðãóâàëè ó ïîëî-
ãîâîìó â³ää³ëåíí³, ïî÷óëè çà â³-
êíîì êðèê. Âèá³ãëè íà âóëèöþ, 
ïîáà÷èëè æ³íêó ó ñóïðîâîä³ ÷î-
ëîâ³êà. Âîíè ãîâîðèëè, ùî ó âà-
ã³òíî¿ ïî÷èíàþòüñÿ ïîëîãè. ¯é 
äîïîìîãëè ïðîéòè ó â³ää³ëåííÿ. 
×îëîâ³ê ñêàçàâ, ùî éäå äî ìà-
øèíè çà äîêóìåíòàìè, àëå òàê ³ 
íå ïîâåðíóâñÿ.

ПОКИНУЛА ДИТИНУ, АЛЕ МАЄ 
ПРАВО ЗАБРАТИ 

Ç ðîçïîâ³ä³ ïàö³ºíòêè ìåäèêè 
çðîçóì³ëè, ùî âîíà ¿äå äî ðîäè÷³â 
ó Áðàöëàâ. Äîáèðàþòüñÿ ç Êèº-
âà. Äîðîãîþ ïî÷àëèñÿ ïåðåéìè ³ 
òîìó çóïèíèëèñÿ â Ãàéñèí³ á³ëÿ 
ë³êàðí³.

Ìàñêó íå çí³ìàëà íàâ³òü ï³ä ÷àñ 
ïîëîã³â. ×åðåç òðè ãîäèíè ï³ñëÿ 
ïîÿâè íà ñâ³ò äèòèíè, ïîðîä³ëëþ 
ïåðåâåëè ó ïàëàòó. Âîíà ïîïðî-
ñèëàñÿ â äóø ³ çàëèøèëà ë³êàðíþ.

¯¿ ñòàëè ðîçøóêóâàòè çà êè¿â-
ñüêîþ àäðåñîþ, ÿêó íàçâàëà ë³-
êàðÿì. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ëþäèíà ç 
íàçâàíèì ïð³çâèùåì òàì íå ïðî-
æèâàº. Òàê ñàìî íåïðàâäèâèìè 
âèÿâèëèñÿ íàçâàí³ íåþ íîìåðè 
òåëåôîí³â.

— Ó äåêîãî ç æ³íîê ìîæå 
ïðîÿâëÿòèñÿ ï³ñëÿïîëîãîâà äå-
ïðåñ³ÿ, — ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷ 
ïîëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ Ãàéñèí-
ñüêî¿ ë³êàðí³ Îëåêñàíäð Ñòàðî-
äóá. — Îäèí ç ¿¿ ïðîÿâ³â ïîëÿãàº 
â òîìó, ùî æ³íêà ìîæå çàëèøè-
òè äèòèíó, à ïîò³ì ïîâåðòàºòüñÿ 
çà íåþ. Àëå æ òóò ùå äî ïîëîã³â 
ïàö³ºíòêà íàçâàëà íåïðàâäèâ³ 
äàí³ ÿê ïðî ñåáå, òàê ³ ïðî ì³ñöå 
ïðîæèâàííÿ.

Äèòèíà íàðîäèëàñÿ çäîðîâîþ. 
Ä³â÷èíêó ñòàëè äîãëÿäàòè óñ³ì 
â³ää³ëåííÿì. Íåáàéäóæ³ ëþäè, ÿê³ 
ä³çíàëèñÿ ïðî ïîêèíóòó äèòèíó, 
ïåðåäàâàëè â ë³êàðíþ õàð÷³, îäÿã, 
ïàìïåðñè…

Æ³íêó ðîçøóêóâàëà ïîë³ö³ÿ. 
Îäíàê öå íå äàëî áàæàíèõ ðå-
çóëüòàò³â.

Òèì ÷àñîì ç’ÿâèëèñÿ îõî÷³ âñè-
íîâèòè äèòèíó. Çàêîí äîçâîëÿº 
ðîçïî÷èíàòè ïðîöåäóðó óñèíîâ-
ëåííÿ ò³ëüêè ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñ-
ëÿ íàðîäæåííÿ. Ïðîòÿãîì öüîãî 
÷àñó ìàòè ìîæå ïîâåðíóòèñÿ ³ 
çàáðàòè çàëèøåíå íåìîâëÿ. Òàê 
ðîç’ÿñíþâàëè ó Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ 
ä³òåé ïðåòåíäåíòàì íà óñèíîâ-
ëåííÿ. Ïîòð³áíî ÷åêàòè ïðîòÿ-
ãîì òðüîõ ì³ñÿö³â. Íèí³ ñèòóàö³ÿ 
çì³íèëàñÿ.

ПОРОДІЛЛІ З ТАКИМ 
ПРІЗВИЩЕМ У НАС НЕ БУЛО 

Äî ë³êàðí³ íàâ³äàëàñÿ æ³íêà, 
ÿêà ñòâåðäæóâàëà, ùî öå âîíà 
íàðîäèëà ³ çàëèøèëà äèòèíó. 
Òåïåð ïðèéøëà ¿¿ çàáðàòè. Ïî-
âòîðþâàëà, ùî ìàº íà öå ïðàâî.

— Ïîâåðí³òü ìîþ äèòèíó, õî÷ó 
¿¿ çàáðàòè! — ç òàêèìè ñëîâàìè 

«ВІДДАЙТЕ ДИТИНУ!» ЗНАЙШЛАСЯ 
ЖІНКА, ЯКА ПОКИНУЛА НЕМОВЛЯ 
Доведи, що ти мама  В одному з 
сиротинців Вінниці перебуває півторамісячна 
дівчинка. Жінка, яка її народила, уже через 
три години після пологів втекла з лікарні. 
Перед пологами жінка назвала чуже 
прізвище, чужу адресу проживання. Днями 
вона з’явилася в лікарню і стала вимагати 
повернути дитину. Як тепер довести, що 
покинута дівчинка справді її донька?

çâåðíóëàñÿ äî ìåäèê³â ïîëîãîâîãî 
â³ää³ëåííÿ.

Ïðî öå æóðíàë³ñòó RIA ðîçïî-
â³â çàâ³äóâà÷ ïîëîãîâîãî â³ää³ëåí-
íÿ Îëåêñàíäð Ñòàðîäóá. Çà éîãî 
ñëîâàìè, æ³íêà ïîâîäèëàñÿ àãðå-
ñèâíî. Âîíà çâèíóâà÷óâàëà ë³êà-
ð³â ó òîìó, ùî ò³ â³ääàëè äèòèíó 
ó ñèðîòèíåöü. Ìîâëÿâ, íå ìàëè 
íà öå ïðàâà. Êàçàëà, ùî íåìîâëÿ 
ìàëî çàëèøàòèñÿ â ë³êàðí³.

Í³ÿêèõ ïîÿñíåíü íå õîò³ëà 
÷óòè. ¯é ãîâîðèëè, ùî äîëåþ 
ïîêèíóòî¿ äèòèíè îï³êóþòüñÿ 
íå ë³êàð³. Çàêîí íå äàº ¿ì òà-
êîãî ïðàâà. Äëÿ öüîãî ó äåðæàâ³ 
ñòâîðåí³ ñïåö³àëüí³ ñëóæáè.

Çàïèòóþ ó ïàíà Îëåêñàíäðà, ÷è 
âï³çíàëè ìåäèêè ó â³äâ³äóâà÷ö³ 
òó ñàìó æ³íêó, ó ÿêî¿ ïðèéìàëè 
ïîëîãè.

— Ó äåíü ¿¿ ïðèõîäó ÷åðãóâà-
ëà ³íøà çì³íà, — êàæå ë³êàð. — 
Àëå ñóòü íå â òîìó. Íå íàøà 
êîìïåòåíö³ÿ ïîâåðòàòè ìàòåð³ 
ïîêèíóòó äèòèíó. Òîìó é íà-
ïðàâèëè ¿¿ ó Ñëóæáó ó ñïðàâàõ 
ä³òåé. Çðåøòîþ, ïàö³ºíòêè ç òà-
êèì ïð³çâèùåì ó íàñ íå áóëî. 
Âîíà æ íàçèâàëà ñåáå ³íøèì 
ïð³çâèùåì. Òî ïðî ùî ìîâà?.. 
Ìè ¿é íåîäíîðàçîâî ãîâîðèëè: 
öå íå â íàø³é êîìïåòåíö³¿ — ïî-
âåðíóòè äèòèíó, òà é íåìîâëÿòè 
ó íàñ íåìà.

ПРОСИЛА ШВИДКО 
ЗАЛАГОДИТИ СПРАВУ 

Ïîáóâàëà æ³íêà òàêîæ ó îô³-
öåðà þâåíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàòàë³¿ 
Ãóäèìè. Ä³çíàëàñÿ, äå òà ïðîæè-
âàº ³ ïðè¿õàëà äîäîìó. Ñïåðøó 
çàòåëåôîíóâàëà. Îô³öåð â³äïîâ³ëà 
íà äçâ³íîê ³ ñêàçàëà, ùî ïåðå-
áóâàº ó â³äïóñòö³. Íåçâàæàþ÷è 

íà öå, íåâäîâç³ á³ëÿ ¿¿ âîð³ò çó-
ïèíèëàñÿ «äåâ’ÿòêà». Ç ìàøèíè 
âèéøëà æ³íêà ç ä³â÷èíîþ ³ õëîï-
öåì. Ñêàçàëà, ùî öå ¿¿ ñòàðøà 
äî÷êà, ÿê³é óæå 18 ðîê³â. Çàãàëîì 
ó íå¿ ÷åòâåðî ä³òåé. Õëîïåöü — ¿¿ 
ïëåì³ííèê.

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè íàãîëîøóâà-
ëà, ùî ¿é òðåáà òåðì³íîâî çàáðà-
òè äèòèíó. Ïðîñèëà äîïîìîãòè 
â öüîìó ïîë³öåéñüêó. Íàâ³òü íà-
âêîë³øêè ñòàâàëà.

Çâè÷àéíî, ¿¿ çàïèòóâàëè, ÷îìó 
âîíà ï³ñëÿ ïîëîã³â ïîêèíóëà äè-
òèíó? ×îìó îáìàíîì ï³øëà ç ë³-

êàðí³? ×îìó íàçâàëà íåïðàâäèâó 
àäðåñó ³ íîìåðè òåëåôîí³â?

Ó â³äïîâ³äü æ³íêà ãîâîðèëà áà-
ãàòî, îäíàê ç ¿¿ ñë³â òàê ³ íå âäà-
ëîñÿ ïî÷óòè ùîñü êîíêðåòíå ³ 
çðîçóì³ëå.

Çàòå ïîâ³äîìèëà, ùî óâàæíî 
ñòåæèëà çà âñ³ºþ ³íôîðìàö³ºþ, 
ùî ç’ÿâëÿëàñÿ â ²íòåðíåò³, ãàçå-
òàõ, ïî ðàä³î ³ òåëåáà÷åííþ ñòî-
ñîâíî íå¿ ³ ¿¿ äèòèíè. Äèâíî òàêå 
÷óòè, ÷è íå òàê? Çíàòè, ùî òâîþ 
êðîâèíêó âëàøòîâóþòü ó ñèðîòè-
íåöü, ùî ¿¿ äîãëÿäàþòü, ãîäóþòü 
÷óæ³ ëþäè ³ ïðè öüîìó ò³ëüêè… 
ñïîñòåð³ãàòè çà âñ³ì öèì.

Îô³öåð þâåíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
êàæå, ùî ä³â÷èíêà ðîñòå çäîðîâà, 
íàáèðàº íåîáõ³äíó âàãó… Ò³ëüêè 
áåç áàòüê³âñüêîãî òåïëà ³ ëàñêè.

ЙТИ В СУД І ДОВОДИТИ, ЩО 
ВОНА МАМА ПОКИНУТОЇ 
ДИТИНИ 

Ïîêèíóòå íåìîâëÿ âëàøòîâóâà-
ëè ó äèòÿ÷èé áóäèíîê çà ð³øåí-
íÿì Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Ãàé-
ñèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. 
Ãîëîâà àäì³í³ñòðàö³¿ Ëþäìèëà 
Ãîëîâàøè÷ ðîçïîâ³ëà, ùî æ³íö³ 
ìàëè ðîçïèñàòè íà ïàïåð³, ÿê ¿é 
ä³ÿòè ïîêðîêîâî, àáè ïîâåðíóòè 
äèòèíó.

Ñóä ìàº âñòàíîâèòè, ÷è ¿¿ öå 
äèòèíà ÷è íå ¿¿. Éìîâ³ðíî, äî-
âåäåòüñÿ ïðîõîäèòè åêñïåðòèçó 
ÄÍÊ.

Íèí³ ó Ãàéñèí³ äâ³ Ñëóæáè 
ó ñïðàâàõ ä³òåé. Îäíà ïðè ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, äðóãà — ïðè 
ì³ñüêðàä³.

Îäíàê í³ â îäí³é, í³ â äðóã³é 
íå ç’ÿâëÿëàñÿ æ³íêà, ïðî ÿêó éäå 
ìîâà. Ïðèíàéìí³ òàê ïîÿñíèëè 
Òà¿ñà Íàóìåíêî, ÿêà î÷îëþº ðà-
éîííó ñëóæáó, ³ Îëüãà Ãðàáîâåí-
êî, êåð³âíèöÿ ì³ñüêî¿ ñëóæáè.

Ïðî öå âîíè ñêàçàëè ï³ä ÷àñ 
ðîçìîâè ç æóðíàë³ñòîì RIA.

Òåòÿíà Äîðîø, êåð³âíèöÿ îá-
ëàñíî¿ Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé 
óòî÷íèëà, ùî ïîâåðíóòè äèòèíó 
ìàòåð³ ìàº òîé îðãàí îï³êè, ÿêèé 
âèëó÷àâ äèòèíó ³ âëàøòîâóâàâ 
ó äèòÿ÷èé áóäèíîê.

Îäíàê öå â³äáóâàºòüñÿ çã³äíî 
ç âèìîãàìè çàêîíó. Ïî-ïåðøå, 
ìàòè çîáîâ’ÿçàíà äîâåñòè, ùî öå 
¿¿ äèòèíà, à âîíà º ¿¿ á³îëîã³÷íîþ 
ìàìîþ; ïî-äðóãå, æèòëîâî-ïî-
áóòîâ³ óìîâè, äå ïðîæèâàòèìå 
íåìîâëÿ, ìàþòü â³äïîâ³äàòè âñòà-
íîâëåíèì âèìîãàì. Êð³ì òîãî, 
ïðàö³âíèêè îðãàíó îï³êè ÷àñ â³ä 
÷àñó ïåðåâ³ðÿòèìóòü íà ì³ñö³, 
ÿêèé äîãëÿä çà äèòèíîþ.

У Гайсині дівчинку назвали Надія, як акушерку, яка першою прийняла її на свої руки. 
Але жінці, яка хоче забрати дитину, це ім'я не подобається

Æ³íêà çâèíóâà÷óâàëà 
ë³êàð³â ó òîìó, ùî 
ò³ â³ääàëè äèòèíó ó 
ñèðîòèíåöü. Êàçàëà, 
ùî íåìîâëÿ ìàëî 
çàëèøàòèñÿ â ë³êàðí³
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,

RIA, (067)7857674 

Ùîéíî âèðîê 
Ìèêîë³ Ì³ë³í÷ó-
êó ïðîçâó÷àâ, éîãî 
ìàòè âïàëà áåç 

òÿìè íà ï³äëîãó. Ñèí êèíóâñÿ 
äî íå¿, õî÷à ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ùå 
äî÷èòóâàâ ð³øåííÿ. ²íø³ ëþäè 
âèêëèêàëè øâèäêó. Àêòèâ³ñòè, 
ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëè ï³äñóäíîãî 
óâåñü ïðîöåñ ³ òóò, ó Â³ííèö³, ³ 
â Õìåëüíèöüêîìó, âñå ô³ëüìó-
âàëè íà êàìåðè.

Öå òàê ó Õìåëüíèöüêîìó àïå-
ëÿö³éíîìó ñóä³ òèæäåíü òîìó, 
1 ÷åðâíÿ, çàâåðøèâñÿ ðîçãëÿä 
ñêàíäàëüíî¿ â³ííèöüêî¿ ñïðàâè. 
Ñèòóàö³ÿ ìàëà òàêèé âèãëÿä, íà÷å 
ìàòè ï³äñóäíîãî çîâñ³ì íå î÷³êó-
âàëà ð³øåííÿ ïðî ðåàëüíå ïî-
çáàâëåííÿ âîë³.

Íàñïðàâä³ êîëèøíüîãî ä³ëü-
íè÷íîãî ì³ë³ö³¿ çàñóäèëè ùå 
ø³ñòü ðîê³â òîìó çà ñëóæáî-
âèé çëî÷èí, ñêîºíèé â æîâòí³ 
2014-ãî. Ìèêîë³ Ì³ë³í÷óêó 
â ïåðø³é ³íñòàíö³¿ (â Òèâð³âñüêî-
ìó ñóä³) äàëè ï’ÿòü ç ïîëîâèíîþ 
ðîê³â çà ïîáèòòÿ 16-ð³÷íîãî Áîã-
äàíà Êàðïåí÷óêà ï³ä äèñêîòåêîþ 
â Øïèêîâ³. ×îëîâ³ê æîäíîãî 
äíÿ íå áóâ ï³ä âàðòîþ. Éîãî 
çàïîá³æíèé çàõ³ä — îñîáèñòå 

çîáîâ’ÿçàííÿ. Ïîäàâ àïåëÿö³þ. 
Îñêàðæåííÿ âèðîêó çàòÿãëîñÿ 
àæ äî öüîãî ÷àñó.

Çàïèñ ç âèðîêó çðîáèâ ëüâ³â-
ñüêèé àêòèâ³ñò «Ñòîïêîðó» òà âè-
êëàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáó-
ö³. Â Õìåëüíèöüêîìó, íàãàäàºìî, 
îñåðåäêó íàçâàíî¿ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ íåìàº. Òàìòåøí³é 
ãîëîâà ïðèïèíèâ ñï³âïðàöþ ç³ 
«ñòîïêîð³âöÿì», áî ïîì³òèâ ðî-
áîòó çà äîìîâëåí³ñòþ. Ïðî öå 
â³í ñêàçàâ äëÿ õìåëüíèöüêîãî 
òåëåáà÷åííÿ.

— Äåê³ëüêà ðàç³â ó ìåíå áóëè 
ï³äîçðè, ùî º ÿê³ñü äîìîâëåíîñò³, 
ùî ãîñòð³ òåìè, ãîñòð³ ñþæåòè, 
ÿê êàæóòü, çëèâàþòüñÿ çà ÿê³ñü 
òàì ³íòåðåñè, ïî ÿêèìîñü òàì äî-
ìîâëåíîñòÿì, — ñêàçàâ àêòèâ³ñò 
Àðòóð Ñòîðîæóê. — ² öå êàòåãî-
ðè÷íî íàì íå ï³äõîäèëî, òîìó ùî 
ìè áîðîëèñÿ çà ïðàâäó…

Ìè ðàí³øå ðîçïîâ³äàëè, õòî 
ñóïðîâîäæóº ðîçãëÿä ñïðàâè Ì³-
ë³í÷óêà. Íåì³ñöåâ³ «ñòîïêîð³âö³» 
áóëè ³ ó Â³ííèö³, êîëè ñïðàâà 
ùå íå ïåðåêî÷óâàëà â Õìåëü-
íèöüêèé. Îðãàí³çîâóâàëè àêö³¿, 
ïðåñêîíôåðåíö³¿. Âðåøò³ ìàìó 
êîëèøíüîãî ì³ë³ö³îíåðà âçÿëè 
ó ðÿäè îðãàí³çàö³¿. Öå òà ñàìà 
æ³íêà, ùî óïàëà ï³ä ÷àñ ïðîãî-
ëîøåííÿ âèðîêó. Äî æ³íêè âè-
êëèêàëè øâèäêó. ² áóëà øâèäêà 

ЧОТИРИ РОКИ ЗА ПОБИТТЯ ПІДЛІТКА 
ДАЛИ КОЛИШНЬОМУ ДІЛЬНИЧНОМУ 
Скандальна справа  Вирок про 
реальне ув’язнення винесли колишньому 
міліціонеру Миколі Мілінчуку. В апеляції 
рішення першого суду трохи пом’якшили, 
але нарешті надали йому законної сили. 
Чому чоловіка, який сім років тому 
розбив обличчя підлітку під дискотекою 
гумовим кийком і досі тягнув правосуддя, 
не забрали в тюрму одразу з судової зали?

â òîìó æ ñóä³ íà îäíîìó ç ïî-
ïåðåäí³õ çàñ³äàíü. Òîä³ ìåäèêè 
ðÿòóâàëè ñèíà.

Àëå íàãàäàºìî ïðî îáñòàâèíè 
ñïðàâè êîëèøíüîãî ä³ëüíè÷íîãî, 
âèðîê ó ÿê³é òåïåð, àæ íà ñüîìèé 
ð³ê â³ä çëî÷èíó, íàáóâàº çàêîííî¿ 
ñèëè.

СУТЬ СПРАВИ 
Ä³ëüíè÷íèé ÷åðãóâàâ íà âè-

áîð÷³é ä³ëüíèö³, áëèçüêî îï³â-
íî÷³ â³äëó÷èâñÿ ç íå¿ ³ ïî¿õàâ 
äî êàôå êóïèòè âîäè íà âëàñí³é 
ìàøèí³ «Ìàçäà» òðåòüî¿ ìîäåë³. 
Â³í áóâ ó ôîðì³, ÿê âêàçóâàëè 
ñâ³äêè. Ìàâ ³ç ñîáîþ ³ òàáåëüíó 
çáðîþ, ³ ãóìîâèé êèéîê. Öèì 
êèéêîì (í³äå íå îôîðìëåíèì 
ì³ë³öåéñüêèì ñïåöçàñîáîì) â³í 
äâ³÷³ âëóïèâ ïî îáëè÷÷þ Áîãäàíà. 
Òðåò³é óäàð íàí³ñ ó æèâ³ò íîãîþ. 
Öå áóëî íåäàëåêî â³ä êàôå, ïî-
âíîãî ëþäåé. Íà äîðîç³, ÿêîþ 
õëîïåöü ³øîâ äîäîìó.

Òàê³ îáñòàâèíè âèêëàâ ñóä 
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, îïèðàþ÷èñü 
íà ðîçïîâ³ä³ ñâ³äê³â òà ³íø³ äî-
êàçè. Âåðñ³þ îáâèíóâà÷åíîãî 
ó âèðîêó íàçâàëè ñïðîñòîâàíîþ. 
À éîãî âàð³àíò ïåðåá³ãó ïîä³é 
òàêèé: íå ó ôîðì³, áåç êèéêà, 

óäàðèâ êóëàêîì çà òå, ùî ï³äë³òîê 
éîãî ï³ä êàôå îáðàçèâ ñëîâåñíî, 
à ïîò³ì ãåïíóâ äâ³÷³ ïî ìàøèí³, 
êîëè â³í ¿õàâ ïîâç.

Ëèøå ìàéæå ÷åðåç ñ³ì ðîê³â 
îïèñàíå ð³øåííÿ ïåðøî¿ ³íñòàí-
ö³¿ ï³äòâåðäèëè â àïåëÿö³¿. ªäèíå, 
ùî çì³íèëè — òåðì³í ïîêàðàí-
íÿ. ßêùî ïåðøèé ñóä ñêàçàâ, ùî 
êîëèøíüîìó ì³ë³ö³îíåðîâ³ âàðòî 
â³äñèä³òè çà ñêîºíå ï’ÿòü ç ïîëî-
âèíîþ ðîê³â, òî òåïåð âèð³øèëè: 
äîñèòü ÷îòèðüîõ ðîê³â â’ÿçíèö³.

×îìó ð³øåííÿ âèíîñèëà êîëå-
ã³ÿ Õìåëüíèöüêîãî àïåëÿö³éíî-
ãî ñóäó? Ñïðàâó ïåðåäàëè òóäè 
ç Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî, áî 
ñòîðîíà çàõèñòó áåç ê³íöÿ çàÿâ-
ëÿëà â³äâîäè ñóääÿì é äîáèëàñÿ 
òîãî, ùî ñôîðìóâàòè êîëåã³þ 
â íàøîìó ì³ñò³ áóëî âæå í³êîìó.

— Îñòàííº ñóäîâå çàñ³äàííÿ 
â àïåëÿö³¿ òðèâàëî ç òðåòüî¿ äíÿ 
äî äåâ’ÿòî¿ âå÷îðà, — ðîçêàçóº 
Âîëîäèìèð Êàðïåí÷óê, áàòüêî 
ïîáèòîãî Áîãäàíà. — Äåáàòè 
áóëè äâ³ ãîäèíè. Ïîêè îäèí àä-
âîêàò, ïîêè äðóãèé âñòàíå ðîç-
êàæå, ùî áóëî äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â 
íàçàä… Ìè âñ³ íå çíàëè, ñê³ëüêè 
âæå ìîæíà, à ñóä âèòðèìàâ. ª 
ïîðÿäí³ ÷åñí³ ñóää³.

ПОСТІЙНІ ПРОВОКАЦІЇ 
Ñòîðîíà ïîòåðï³ëèõ íå áóëà 

ó çàë³ 1 ÷åðâíÿ. Âîíè ç Íåìèð³â-
ñüêîãî ñóäó ïðàöþâàëè îíëàéí, 
ïî ñêàéïó.

— Çà âåñü ïåð³îä ñëóõàííÿ ñïðà-
âè â³äáóâàëèñÿ ïîñò³éí³ ïðîâîêà-
ö³¿ òà çàòÿãóâàííÿ ñïðàâè, ÿê ç³ 
ñòîðîíè ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, 
òàê ³ éîãî çàõèñíèê³â òà ó÷àñíèê³â 
îðãàí³çàö³¿ «Ñòîïêîð», íà ùî º 
â³äïîâ³äíà ðåàêö³ÿ ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â ì³ñòà Õìåëüíèöüêèé. 
Ð³çíèìè ìåòîäàìè ñòàðàëèñÿ ç³-
ðâàòè àáî â³äêëàñòè ñóäîâ³ ñëó-
õàííÿ ³ â äåÿêèõ âèïàäêàõ ¿ì öå 
âäàâàëîñÿ, — ï³äñóìîâóº òåïåð Âî-
ëîäèìèð Êàðïåí÷óê. — Àëå ñóää³ 
ä³ÿëè îá’ºêòèâíî òà íåóïåðåäæå-
íî. Ñêàæåìî òàê: ñóää³ íå íàðî-
áèëè ñóää³âñüêèõ ïîìèëîê, ÿê³ á 
äàëè ìîæëèâ³ñòü îáâèíóâà÷åíîìó 
óíèêíóòè â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Ñòîðîíà ï³äñóäíîãî ìàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîäàòè êàñàö³þ. Éìîâ³ð-
íî, òàê ³ â÷èíèòü. Ïðî öå ìî-
æåìî ëèøåíü çäîãàäóâàòèñÿ, áî 
Ìèêîëà Ì³ë³÷åíêî íà êîíòàêò ç 
ïðåñîþ í³êîëè íå ³øîâ. Â³í ãî-
âîðèâ ò³ëüêè íà îðãàí³çîâàí³é 
«Ñòîïêîðîì» ïðåñêîíôåðåíö³¿, 
ùî ñàì³ é çàïèñóâàëè íà â³äåî. 
Òàì àâòîð ö³º¿ ñòàòò³ çàïèñàëà 
éîãî êîðîòêèé êîìåíòàð:

— Äîëþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâà-
äæåííÿ, ÿêå ñôàáðèêóâàëè ³ ñôàëü-
ñèô³êóâàëè ïðàö³âíèêè ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â ïðîòè ìåíå ³ ìîº¿ 
ñ³ì'¿, ÿ äóìàþ, ùî âèð³øèòü Áîã…

ПІДКУПЛЕНІ СВІДКИ 
Ì³ë³í÷óêà, íàãàäàºìî, çâ³ëü-

íèëè ç îðãàí³â ï³ñëÿ êðèì³íàëó, 

àëå íå çà íåãàòèâîì, à çà âëàñ-
íèì áàæàííÿì, êîëè ïî÷àëîñÿ 
ðîçñë³äóâàííÿ éîãî ñëóæáîâîãî 
çëî÷èíó. Ùå âàðòî ïðèãàäàòè 
ôàêò ï³äêóïó ñâ³äêà, ÿêèé âè-
êðèâñÿ íà ñóä³, êîëè ñïðàâà ùå 
ñëóõàëàñÿ ó Â³ííèö³.

Æóðíàë³ñòêà RIA\20minut.ua 
áóâàëà íà òîìó ñóäîâîìó çàñ³-
äàíí³, äå ñâ³äîê ñòîðîíè çàõèñ-
òó ïðèçíàâñÿ, ùî íàñïðàâä³ â³í 
íå ñâ³äîê. Éîìó ïîîá³öÿëè ãðîø³ 
³ íåäîïëàòèëè.

— Ìåí³ îá³öÿëè çàïëàòèòè äâ³ 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà òå, ùî ñêàæó, 
ÿê ¿ì òðåáà, — ãîâîðèâ Ìàê-
ñèì Ìàö³ºíêî. — Ìåíå âîçèëè 
íà ì³ñöå ïîä³¿, ïîêàçóâàëè, ùî 
ÿ ìàþ çàñâ³ä÷èòè íà ñóä³. Äàëè 
200 ãðèâåíü ï³ñëÿ òîãî, ÿê äàâ 
ïîÿñíåííÿ ¿õíüîìó àäâîêàòó. 
Íàñïðàâä³ ÿ í³÷îãî íå áà÷èâ. 
Ï³çí³øå ä³çíàâñÿ ïðî ñïðàâó 
á³ëüøå ³ âèð³øèâ, ùî ïðèçíà-
þñÿ â îáìàí³…

Ï³äñóäíèé, ùî ñèä³â ó çàë³, 
âèãóêóâàâ îáðàçëèâ³ ðåïë³êè 
íà àäðåñó ñâ³äêà. Îäíà ç éîãî 
àäâîêàòîê òèõî ïåðåìîâèëàñÿ 
ç ìàò³ð’þ ³ ïåðåðâàëà äîïèò. 
Ñêàçàëà, ùî ¿¿ êë³ºíòó ðàïòîâî 
ñòàëî çëå.

— Çíîâó öèðê ïî÷èíàºòüñÿ, — 
â³äðåàãóâàâ òîä³ Âîëîäèìèð Êàð-
ïåí÷óê. — Íå çíàþòü, ùî ðîáè-
òè äàë³, íàìàãàþòüñÿ â³äêëàñòè 
ðîçãëÿä…

Ïðî íå÷åñí³ñòü ñâî¿õ îïîíåíò³â 
êàæå áàòüêî Áîãäàíà Êàðïåí÷óêà 
³ ñüîãîäí³. Òàêîæ â³í ïðèïóñêàº, 
ùî äî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ åêñ-
ä³ëüíè÷íèé, ìàþ÷è çâ’ÿçêè â ïî-
ë³ö³¿, ìîæå ïðîñòî âòåêòè.

Пояснимо алгоритм виконання 
рішення, прийнятого відносно 
мешканця Вінниччини у Хмель-
ницькому. Щоб не конвоювати 
останнього звідти сюди, його 
не взяли під варту у залі суду. 
Натомість ухвалу передадуть 
за місцем прописки засудже-
ного, і тут його має доправити 
за грати уже поліція.
— Хмельницький апеляційний 
суд надрукує ухвалу, направить 
її в Тульчинський районний суд, 
там винесуть рішення на відділ 
поліції — дадуть вказівку зайня-
тися цією справою, — переказує 
роз'яснення Володимир Карпен-
чук. — Тульчинська поліція, коли 
їй приходять ці документи, при-

значає відповідальну людину, і та 
людина з поліції вже має знайти 
Мілінчука і повідомити йому: 
«На тебе прийшли папери і ми 
тебе садимо в тюрму, коли ти го-
товий?». Він скаже: «Я не готовий, 
давайте ще тиждень…» І тоді через 
тиждень його посадять у Вінниці… 
Адвокат каже, можливо, поки по-
садять реально, пройде місяць. 
Я так думаю, і мені всі в один го-
лос говорять, що він зараз буде 
переховуватися від виконання ви-
року і далі продовжить оскаржен-
ня. На касацію піде рік-півтора. І 
якщо в касації винесуть рішення 
на його користь, то все це скасу-
ється й те, що він не сидів, вже 
ніякого хвилювати не буде.

Чого не посадили одразу?

«Долю моєї справи вирішить Бог…». Так раніше на 
пресконференції, організованій активістами, сказав Мілінчук. 
Тепер є рішення апеляційного суду про реальний термін покарання 

Áàòüêî ïîáèòîãî 
õëîïöÿ ïðèïóñêàº, ùî 
çàñóäæåíèé, ìàþ÷è 
çâ’ÿçêè â ïîë³ö³¿, ìîæå 
âòåêòè äî âèêîíàííÿ 
âèðîêó 
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До 21 червня збиратимуть скар-
ги і пропозиції щодо нових ста-
вок місцевих податків та збо-
рів. Їх збираються встановити 
у Вінниці, семи селах і селищі 
міського типу Десна, що входять 
до нашої міської громади.
Свої зауваження щодо про-
екту рішення можна надіслати 
на поштову адресу: 21050, м. 
Вінниця, вул. Соборна, 59, де-

партамент фінансів Вінницької 
міської ради (тел. 59–52–09, 
59–52–13). Або на електронну 
пошту — larina@vmr.gov.ua
Ознайомитись з повним тек-
стом проекту рішення можна 
на офіційному сайті Вінницької 
міської ради за цим посиланням: 
cutt.ly/anWtFTh. Впишіть ці літе-
ри англійською у інтернет-брау-
зері та гортайте сторінку до низу.

Куди надсилати зауваження

ÃÐÎØ²

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334

Ï³ä îíîâëåííÿ 
ï³äïàäàþòü ïî-
äàòêè íà íåðóõî-

ìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, çåìåëüíèé ïîäàòîê, 
ºäèíèé ïîäàòîê äëÿ 1 ³ 2 ãðóïè, 
òóðèñòè÷íèé çá³ð. Ä³ÿòèìóòü 
ñòàâêè ÿê äëÿ ô³çîñ³á, òàê ³ äëÿ 
þðèäè÷íèõ îñ³á.

Ç îïðèëþäíåíî¿ ñõåìè áà÷èìî, 
ùî çì³íþºòüñÿ ëèøå ñòàâêà òó-
ðèñòè÷íîãî çáîðó — ç 2 äî 1,5% 
ïî â’¿çíîìó òóðèçìó. Ðåøòà ñòà-
âîê — íà ïîïåðåäíüîìó ð³âí³.

«Îñíîâíèé âïëèâ ð³øåííÿ — 
öå ðîçøèðåííÿ ñôåðè çàñòî-
ñóâàííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â òà 
çáîð³â íà ïëàòíèê³â ç ñ³ë, ùî 
ïðèºäíàëè äî ì³ñüêî¿ ãðîìà-
äè», — éäåòüñÿ â àíàë³ç³ ðåãó-
ëÿòîðíîãî àêòó.

Çà ïîïåðåäí³ì ðîçðàõóíêîì, 
ÿêùî çàïðîâàäÿòü íîâ³ ñòàâêè 
ïîäàòê³â, òî äî ì³ñüêî¿ êàçíè 
íàä³éäå 399 ì³ëüéîí³â 988 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ó íàñòóïíîìó ðîö³. Öå 
íà 100,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü á³ëü-
øå, í³æ ïðè ä³þ÷èõ ñòàâêàõ.

Ê³ëüê³ñòü ïëàòíèê³â çðîñòàº 
íåñóòòºâî, àëå íà ïîäàòêè íà-
ïðÿìó âïëèâàþòü: çàïëàíîâàíå 
íà ãðóäåíü çðîñòàííÿ «ì³í³ìàë-
êè» äî 6500 ãðèâåíü, ïðîæèò-
êîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàò-
íèõ îñ³á äî 2481 ãðèâí³; íîâà 
íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà 
çåìë³, ÿêà, çà íàì³ðàìè ìåð³¿, 
ìàº ïî÷àòè ä³ÿòè ç 2022 ðîêó. 
À òåïåð îêðåìî ïî êîæíîìó 
âèäó ïîäàòê³â.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ
Ïëàòíèêàìè öüîãî ïîäàòêó º 

ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè, ùî 
âîëîä³þòü íåðóõîì³ñòþ. Îá’ºêòîì 
îïîäàòêóâàííÿ º ÿê æèòëîâå, òàê 
³ íåæèòëîâå íåðóõîìå ìàéíî. 
Îòîæ, ä³þòü äâ³ îêðåì³ øêàëè 
ñòàâîê. Ïðè æèòëîâ³é íåðóõî-
ìîñò³ îïîäàòêîâóºòüñÿ ïëîùà 
îá’ºêòà, ÿêà ïåðåâèùóº 60 êâ. 
ìåòð³â íà êâàðòèðè; 120 êâ. ìå-
òð³â íà æèòëîâ³ áóäèíêè. Îïîäàò-
êîâóºòüñÿ ïëîùà, ùî ïåðåâèùóº 
180 êâ. ìåòð³â, ÿêùî ïëàòíèê ïî-
äàòêó âîëîä³º ê³ëüêîìà îá’ºêòàìè 
æèòëà (÷àñòîê).

Òîáòî, ñïëà÷óâàòè ïîäàòîê äî-
âåäåòüñÿ çà êîæåí êâàäðàòíèé 
ìåòð ïîíàä öþ ïëîùó.

— Âðàõîâóþ÷è, ùî ñòàâêè ó Â³-
ííèö³ òà â ñåëàõ, ÿê³ äî íàñ ïðè-
ºäíàëèñÿ, ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ, 
ïðîïîíóºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ çî-
íàëüíîñò³: ì. Â³ííèöÿ — ² çîíà; 
ïðèºäíàí³ òåðèòîð³¿ — ²² çîíà. 
Ñòàâêè ïî Â³ííèö³ íå çì³íþþòü-
ñÿ çà âèíÿòêîì êîòåäæ³â òà áó-
äèíê³â ï³äâèùåíî¿ êîìôîðòíîñò³, 
ïî ÿêèõ ñòàâêó ïîäàòêó ï³äâè-
ùåíî ç 1,25 (75,00 ãðí) äî 1,5 
(90,0 ãðí). Ùîäî ñ³ë, òî ñòàâêè 
ïðîïîíóºòüñÿ âñòàíîâèòè íà ð³â-
í³ 75% äî ñòàâîê ² çîíè, — ïî-
ÿñíèëà äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó 
ô³íàíñ³â ì³ñüêðàäè Íàòàë³ÿ Ëó-
öåíêî.

Çàêîíîäàâñòâîì âèçíà÷åíî, 
ùî ìîæóòü íå ïëàòèòè ïîäàòîê 
íà ïîíàäíîðìîâó ïëîùó æèòëà 
áàãàòîä³òí³ àáî ïðèéîìí³ ñ³ì’¿, 
â ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ ï’ÿòü òà 
á³ëüøå ä³òåé; äèòÿ÷³ áóäèíêè 
ñ³ìåéíîãî òèïó; ä³òè-ñèðîòè òà 
ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî 

ПОДАТКИ, ЩО ДІЮТЬ У ВІННИЦІ, 
ХОЧУТЬ ЗАПРОВАДИТИ У СЕЛАХ
В інтересах бюджету  Цього року 
наша міська громада поповнилася ще 
7 селами. Там діють розміри місцевих 
податків, які затверджені сільрадами. 
У мерії вирішили переглянути податкову 
політику і запровадити єдиний режим 
ставок для всіх членів Вінницької міської 
громади. Що пропонують змінити?

ï³êëóâàííÿ; ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
ÿê³ âèõîâóþòüñÿ îäèíîêèìè ìà-
òåðÿìè (áàòüêàìè); ãóðòîæèòêè; 
ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ.

Ùîäî íåæèòëîâî¿ íåðóõîìîñ-
ò³, òî íå îïîäàòêîâóþòüñÿ áóä³âë³ 
ïðîìèñëîâîñò³, ñ³ëüãîñï òîâàðî-
âèðîáíèê³â, áóä³âë³, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü ó âëàñíîñò³ îðãàí³â âëàäè, 
à òàêîæ îðãàí³çàö³é, ñòâîðåíèõ 
íèìè.

Ñòàâêè äëÿ òàêèõ îá’ºêò³â 
íåðóõîìîñò³ â ì³ñò³ âñòàíîâëå-
í³ ç óðàõóâàííÿì çîíàëüíîñò³: 
² çîíà — öå öåíòðàëüíà ÷àñòè-
íà ç íàéâèùèìè ñòàâêàìè; ²², 
²²² òà IV çîíè — ñòàâêè çìåí-
øóþòüñÿ. Ïðèºäíàí³ òåðèòîð³¿ 
ïðîïîíóºòüñÿ â³äíåñòè äî IV 

çîíè. Ïî á³ëüøîñò³ âèä³â áóä³-
âåëü íèí³øí³ ñòàâêè ïðîäîâæàòü 
ä³ÿòè ³ ó 2022 ðîö³ (â ðàç³ ïðè-
éíÿòòÿ íîâîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòó 
ïî ïîäàòêàõ — àâò.)

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК
Ì³í³ìàëüíà ñòàâêà çåìåëüíîãî 

ïîäàòêó ó Â³ííèö³ — 0,3%, â ïðè-
ºäíàíèõ ñåëàõ ³ ñåëèù³ ì³ñüêîãî 
òèïó Äåñíà — 0,1. Òàêèé ðîçì³ð 
ïëàíóþòü âñòàíîâèòè íà çåìë³ 
æèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

— Çàëèøåíà ä³þ÷à ñòàâêà 
3% äëÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
â áàãàòîêâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ, âðàõîâóþ÷è, ùî öå âè-
êîðèñòàííÿ äëÿ âåäåííÿ á³çíåñó 
(ñòîìàòêàá³íåòè, ïåðóêàðí³, áóò³-
êè), — çàçíà÷èëà Íàòàë³ÿ Ëóöåíêî.

À òàê, çàëåæíî â³ä òèïó âè-
êîðèñòàííÿ, ñòàâêè ñÿãàòèìóòü 
äî 12% â³ä íîðìàòèâíî-ãðîøî-
âî¿ îö³íêè çåìë³. Çîêðåìà, ìàê-
ñèìàëüíà ñòàâêà íà ð³âí³ 12,0% 
âñòàíîâëþºòüñÿ äëÿ çåìåëü â ïî-
ñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ ñóá’ºêò³â 
ãîñïîäàðþâàííÿ (êð³ì äåðæàâíî¿ 
òà êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³).

Íå º îá’ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ 
çåìë³ ñ³ëüãîñï ï³äïðèºìñòâ óñ³õ 
ôîðì âëàñíîñò³ òà ôåðìåðñüêèõ 
(ñåëÿíñüêèõ) ãîñïîäàðñòâ; çåìë³ 
êëàäîâèù, êðåìàòîð³¿â òà êîëóì-
áàð³¿â; çåìë³ ðåë³ã³éíèõ ñïîðóä; 
çåìë³ ï³ä àâòîäîðîãè çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ.

ЄДИНИЙ ПОДАТОК І 
ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè âñòàíîâ-
ëþþòü ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó 
äëÿ «ñïðîùåíö³â» 1 ³ 2 ãðóïè. 
Ïðîåêòîì ð³øåííÿ ïðîïîíóºòüñÿ 
çàëèøèòè ¿õ íà íèí³øíüîìó ð³â-
í³: ïåðøà ãðóïà ìàòèìå ñòàâêó 
10% â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó 
äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (íàðàç³ öå 
227 ãðí â ì³ñÿöü); äðóãà ãðóïà — 

20% â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè (çà-
ðàç öå 1200 ãðí â ì³ñÿöü).

À îò ïëàòíèêàìè òóðèñòè÷íîãî 
çáîðó º óêðà¿íö³, ³íîçåìö³, îñîáè 
áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ ïðèáóâàþòü 
íà òåðèòîð³þ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ãðîìàäè ³ ðîçì³ùóþòüñÿ â ì³ñ-
öÿõ ïðîæèâàííÿ: ãîòåë³, õîñòå-
ëè òîùî. Ñòàâêè òóðèñòè÷íîãî 
çáîðó âèçíà÷àþòü ó â³äñîòêàõ â³ä 
ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè: 0,5% äëÿ 
âíóòð³øíüîãî òóðèçìó çà îäíó 
äîáó íà ëþäèíó; 2% äëÿ â’¿çíîãî 
òóðèçìó çà äîáó íà ëþäèíó.

— Ïî âíóòð³øíüîìó òóðèçìó 
ïðîïîíóºòüñÿ çàëèøèòè ä³þ÷ó 
ñòàâêó — 0,5% ì³í³ìàëüíî¿ ïëàòè 
çà äîáó çà îäíó îñîáó — 30 ãðí. 
Ïî â’¿çíîìó òóðèçìó ïðîïîíó-
ºòüñÿ ñòàâêó çìåíøèòè ç 2,0% 
äî 1,5%, òîáòî âñòàíîâèòè íà ð³âí³ 
90 ãðí, — ñêàçàëà Íàòàë³ÿ Ëóöåíêî.

×èíîâíèêè ïîñòàâèëè äåä-
ëàéí íà óõâàëåííÿ íîâîãî ðå-
ãóëÿòîðíîãî àêòó: äî 15 ëèïíÿ 
2021 ðîêó, ùîá íîâ³ ñòàâêè ä³ÿëè 
ç 2022 ðîêó. ßêùî íå âñòèãíóòü, 
òîä³ çì³íè ìîæíà áóäå çàïðîâà-
äèòè íå ðàí³øå 2023 ðîêó.

Äî 21 ÷åðâíÿ 
ìîæíà íàäñèëàòè 
ëèñòè ç³ ñêàðãàìè ³ 
ïðîïîçèö³ÿìè ùîäî 
íîâèõ ñòàâîê ì³ñöåâèõ 
ïîäàòê³â òà çáîð³â

Міські чиновники пояснювали, що за основу брали ставки податків у Вінниці та в приєднаних 
громадах. Проект рішення 24 травня представили на Раді підприємців при міському голові

ЯКІ СТАВКИ ПОДАТКІВ ВСТАНОВЛЯТЬ 
У ВІННИЦЬКІЙ ГРОМАДІ

Ставка, %
Кількість платни-

ків у 2021 р.
Нова ставка, %

Кількість платни-
ків у 2022 р.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

0,2-1,5 7821 0,2-1,5 8100

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

0,3-12 5123 0,3-12 6000

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 1 ГРУПА

10 2510 10 2838

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 2 ГРУПА

20 7668 20 7679

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

0,5 ; 2,0 71 0,5; 1,5 90
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Колишній комбат полку «Азов» 
пан Ігор не був знайомий з Алма-
зовим. Той прийшов у батальйон 
пізніше, коли Ігор уже звільнив-
ся. Але багато добрих слів чув 
на його адресу від побратимів. 
Комбат один з тих, хто залишався 
у лікарні до останнього.
— Коли до нас дійшов слух, що 
є певні неув’язки з лікуванням 
Алмазова, ми з групою «азов-
ців» одразу поїхали в лікар-
ню вияснити ситуацію, — каже 
співрозмовник. — Валерій лежав 
на Київській, у другій лікарні. 
Розмовляли з керівником, із 
завідувачем реанімації. Дійсно, 
вони говорили, що наш побра-
тим спочатку не здавався безна-
дійним. Навпаки. Оцінивши його 
травми, лікарі вважали, що буде 

жити. Пізніше нам пояснили, що 
дала про себе знати хронічна 
хвороба. Вона загострилася під 
час лікування отриманих травм.
З «Душманом» розмовляли у по-
неділок, 7 червня. Пан Ігор по-
просив згадати у статті про ще 
одного бійця «Азову». Мова 
про хлопця з Козятина на псев-
до «Максон». Йдеться про Мак-
сима Олексюка. Два роки тому 
саме цього числа він загинув під 
час обстрілу. Нагороджений ор-
деном «За мужність» III ступеня. 
Максиму було тільки 23 роки. 
Валерію Алмазову виповни-
лося 40. Третій «азовець» наш 
земляк на псевдо «Дюшес» Вла-
дислав Дюсов, загинув 31 травня 
2015 року. Йому був 21 рік, він 
родом з Могилева-Подільського.

Два роки без «Максона» 

ÂÒÐÀÒÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

«Àçîâö³» íàçè-
âàþòü ïîáðàòèì³â 
ò³ëüêè çà ïîçèâíè-
ìè. Çà ñïðàâæí³ìè 

ïð³çâèùàìè îäèí îäíîãî íå çíà-
þòü. Íàâ³òü çàïèòóâàòè ïðî òàêå 
íå ïðèéíÿòî. Òàê ñêàçàâ ï³ä ÷àñ 
ðîçìîâè êîëèøí³é êîìàíäèð 
äðóãîãî áàòàëüéîíó ²ãîð íà ïñåâ-
äî «Äóøìàí».

Ðîçìîâëÿëè ç íèì ïðî òðàã³÷íó 
çàãèáåëü «Ëåã³îíåðà» — Âàëåð³ÿ 
Àëìàçîâà. 30 òðàâíÿ ï³çíî óâå÷åð³ 
â³í ¿õàâ íà ìîòîöèêë³ «Honda». 
Äîðîãà áóëà ñëèçüêà. Çëåò³â ç 
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, âäàðèâñÿ 
îá áåòîííó çàãîðîæó. Ìîòî-
öèêëà çàãîð³âñÿ. ×åðåç äâà äí³ 
ï³ñëÿ òîãî, ó â³âòîðîê, 1 ÷åðâíÿ, 
ë³êàð³ äðóãî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ïî-
â³äîìèëè: «Ìè âñå çðîáèëè, ùî 
ìîãëè çðîáèòè, àëå ðèñêà çóïè-
íèëàñÿ». Ñòàëîñÿ öå ïðèáëèçíî 
î 20-é ãîäèí³.

Ñâî¿ìè ñïîãàäàìè ïðî Âàëåð³ÿ 
ïîä³ëèëèñÿ òàêîæ ñåñòðà çàãè-
áëîãî ïàí³ Íàòàë³ÿ ³ éîãî äàâíÿ 
çíàéîìà ë³êàð-ðåàí³ìàòîëîã ïàí³ 

Îëüãà. Âîíà ºäèíà, êîìó âäàëîñÿ 
ïîòðàïèòè â ðåàí³ìàö³þ. Äîòèê 
ðóêè Âàëåð³ÿ ïàì’ÿòàº äîòåïåð.

БАТЬКИ ПРОСИЛИ ПРИВЕЗТИ 
В СЕЛО 

Ç Âàëåð³ºì Àëìàçîâèì ïðîùà-
ëèñÿ ó Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêîìó 
êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³. — Íå äó-
ìàëà, ùî ó íüîãî ñò³ëüêè äðóç³â ³ 
çíàéîìèõ, — ðîçïîâ³äàº éîãî ñå-
ñòðà Íàòàë³ÿ Àëìàçîâà. — Òðóíó ç 
ò³ëîì ïîâåçëè ó ñåëî. Ìè ðîäîì ç 
×åðêàùèíè. Ìàìà é òàòî ïðîæè-
âàþòü ó Ìàíüê³âñüêîìó ðàéîí³, 
ñåëî Â³êòîð³âêà. Òàì íà öâèíòàð³ 
ìîãèëà Âàëåð³ÿ.

Ïðè¿õàëè ïîáðàòèìè ç ïîëêó 
«Àçîâ». Æ³íêà êàæå, êîëè á³éö³ 
ï³äõîäèëè äî òðóíè, îäíîñåëüö³ 
ðèäìà ðèäàëè.

— Öå âñå ÷åðåç éîãî äîáðîòó, — 
ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ. — Çàïàì’ÿòàëà, 
ÿê ñóñ³ä ñêàçàâ íà êëàäîâèù³: 
«Âàëåð³é ó ìî¿é ïàì’ÿò³ çàëè-
øèòüñÿ áåçê³íå÷íî äîáðîþ äî-
ðîñëîþ äèòèíîþ».

Ñï³âðîçìîâíèöÿ êàæå, íàâ³òü 
â³éíà íå ïåðåòâîðèëà éîãî ñåð-
öå íà êàì³íü. Íå ðàç ÷óëà, ùî 
çâ³äòè ïîâåðòàþòüñÿ òàêèìè, ùî 

У РЕАНІМАЦІЇ ТРИМАВСЯ 
ЗА РУКУ, ЯК ЗА ОСТАННЮ НАДІЮ 
Трагедія  П’ять років кулі обминали 
на війні, а загинув у мирному житті. Боєць 
полку «Азов» Валерій Алмазов помер 
у лікарні від травм, отриманих під час 
поїздки на мотоциклі. На слизькій дорозі 
вдарився об бетонну огорожу, мотоцикл 
загорівся. «Легіонер», такий позивний 
був у бійця, став третім нашим 
земляком з полку «Азов», кого 
побратими провели в останню путь 

íå âï³çíàòè, — æîðñòîêèìè, ãðó-
áèìè. Âàëåð³é òåæ òðîõè çì³íèâ-
ñÿ, àëå éîãî äóøà íå çàãðóá³ëà. 
Äóæå ö³íóâàâ äðóæáó. Çàëèøàâñÿ 
âåñåëèì, ùèðèì, íåïîñèäþ÷èì.

— Êîëè â³í éøîâ íà ðîòàö³þ 
íà Ñâ³òëîäàðñüêó äóãó, òî ðîçó-
ì³â, ùî çâ³äòè ìîæå íå ïîâåðíó-
òèñÿ, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ñå-
ñòðà. — Êàçàâ, ÿêùî ìåíå óá’þòü, 
ïîõîâàé ïîðó÷ ç ìîãèëîþ Âàë³êà. 
Öå â íüîãî äðóã áóâ ï³ä ÷àñ ðîáî-
òè íà «Áàðë³íåêó». Çàãèíóâ â àâà-
ð³¿. Ñòàëîñÿ öå ùå äî òîãî, ÿê 
Âàëåð³é ï³øîâ â ÀÒÎ. Âæå ïîíàä 
ñ³ì ðîê³â â³äòîä³, ÿê òîãî äðóãà 
íåìà. ß éîãî îñîáèñòî íå çíà-
ëà ³ íå çíàþ, äå â³í ïîõîâàíèé. 
Àëå áðàò ïîñò³éíî âèñòàâëÿâ éîãî 
ôîòîãðàô³¿, ùîá ïàì’ÿòàëè, ùîá 
çãàäóâàëè. Âàë³ê íå áóâ áàéêå-
ðîì, ÿê áðàò. Òîé ÷îëîâ³ê çàãèíóâ 
â àâòîêàòàñòðîô³. ß òåæ äóìàëà, 
ùî ïîõîâàþ Âàëåð³ÿ ó Â³ííèö³. 
Àëå æ áàòüêè… Íå ñòàëà ¿ì ïåðå-
÷èòè. À áðàò íåõàé óæå âèáà÷àº.

ДІВЧАТАМ ТАКИЙ 
НЕ ПОТРІБЕН 

Àëìàçîâ áóâ êðàñèâèé, öå âè-
äíî íà ôîòîãðàô³¿. Íå ïàëèâ, 
íå çëîâæèâàâ ñïèðòíèì. Ç ïëÿø-

êîþ ïèâà â ðóêàõ éîãî íå ìîæíà 
áóëî ïîáà÷èòè.

— Ó áðàòà ç³ øê³ëüíèõ ðîê³â 
áóâ êóëüò ñïîðòó, — ãîâîðèòü ñå-
ñòðà Íàòàë³ÿ. — Êð³ì òîãî, ëþáèâ 
ó âñüîìó àêóðàòí³ñòü. Áàòüêàì 
ãîâîðèëè â ñåë³, ìîâëÿâ, ÿê òàê 
ìîæå áóòè, ùî õëîïåöü, à íå ï’º, 
íå êóðèòü… Íà ÿêóñü ç ä³â÷àò ÷å-
êàº óäà÷à.

Çàïèòóþ ïàí³ Íàòàë³þ, ÷è ìàâ 
áðàò ñ³ì’þ?

— Êîìó ç ä³â÷àò ïîòð³áåí ÷î-
ëîâ³ê ç òàêèì ì’ÿêèì õàðàêòå-
ðîì? — ãîâîðèòü âîíà. — Ó âñüî-
ìó ïîñòóïëèâèé. Æ³íêàì òðåáà, 
ùîá â³ä÷óâàëàñÿ ñèëà õàðàêòåðó, 
à â íüîãî öüîãî íå áóëî. Çîñå-
ðåäæóâàâñÿ íà ð³çíèõ çàíÿòòÿõ. 
Ç ïàðàøóòîì â÷èâñÿ ñòðèáàòè, 
à ïîò³ì âåëîñèïåäè-ìîòîöèêëè 
ï³øëè. ßê êàçàâ îäèí íàø îä-
íîñåëü÷àíèí, êîëèñü òà çíà-
éäåòüñÿ ä³â÷èíà ç òàêèì ñàìî 
ì’ÿêèì õàðàêòåðîì. Ó íàøîìó 
ñåë³ ãîâîðÿòü, íà êîæåí ãîðùèê 
º ñâîÿ íàêðèâêà. Àëå ó Âàëåð³ÿ 
òàê íå ñêëàëîñÿ.

Äðóæèâ ç ä³â÷àòàìè, ñï³ëêóâàâ-
ñÿ, òà ç æîäíîþ ç íèõ äî âåñ³ëëÿ 
ä³ëî íå ä³éøëî. Îòî â³í ³ çàëè-
øàâñÿ, ÿê òîé â³ä³ðâàíèé ëèñòîê.

Àëìàçîâ ìàâ íàì³ð ï³òè 
íà ñëóæáó ó ôðàíöóçüêèé «Ëå-
ã³îí». Äî ðå÷³, ñàìå öèì ïîÿñ-
íþºòüñÿ éîãî ïñåâäî «Ëåã³îíåð». 
Éîãî ìð³ÿ íå çä³éñíèëàñÿ.

Çà ñëîâàìè ñåñòðè, ô³çè÷íî â³í 
áóâ äîáðå ï³äãîòîâëåíèé. Â³äìî-
âèëè ÷åðåç â³ê. Ïåðåâàãó â³ääàþòü 
òèì, õòî ìîëîäøèé. Âàëåð³é ïî-
äàâñÿ óæå ó 30 ðîê³â, ÷è íàâ³òü 
òðîõè á³ëüøå.

ЙОГО ВБИЛА «ДРАНДУЛЕТКА» 
Â³í ïðàöþâàâ íà «Áàðë³íåêó», 

çàî÷íî çàê³í÷èâ Äîíåöüêèé 
óí³âåðñèòåò. Çäîáóâ ôàõ ïðàâî-
çíàâöÿ.

Ó 2015 ðîö³ âèð³øèâ éòè 
â ÀÒÎ. Ïîëê «Àçîâ» ââàæàâ íàé-
á³ëüø åë³òíèì. Ïîáóâàâ ó ãàðÿ÷èõ 
òî÷êàõ. Òàì êóë³ îáìèíóëè á³éöÿ, 
à âäîìà…

— Éîãî âáèëà öÿ äðàíäó-
ëåòêà, — êàæå Íàòàë³ÿ. — ßê 
ÿ íå â³äìîâëÿëà, ÿê íå ïðîñè-
ëà, íå òðåáà òîá³ òîé ìîòîöèêë. 
Àëå æ â³í äîðîñëèé, â³í âî¿í, 
à ÿ ò³ëüêè ñåñòðà, õî÷à é ñòàðøà. 
Íàâ³òü íå çíàëà, äå â³í òðèìàº 
òîé áàéê. Âæå ïîò³ì ÷îëîâ³ê, 
ó ãàðàæ³ ÿêîãî ñòîÿâ ìîòîöèêë, 
ñêàçàâ ìåí³: «ßêáè æ òî çíàòòÿ, 
ùî òàêå ãîðå ñòàíåòüñÿ… ß á ñïà-
ëèâ éîãî ³ ñêàçàâ, ùî âêðàëè».

Ó ñåðåäó, 9 ÷åðâíÿ, ð³äí³ ïî-
ìèíàòèìóòü Âàëåð³ÿ. Äî îñåë³ 
éîãî áàòüê³â ïðèéäóòü îäíî-
ñåëüö³. Íàòàë³ÿ íèí³ çíàõîäèòü-
ñÿ â ñåë³. Êàæå, ï³ñëÿ òîãî ùå 
òðîõè ïîáóäå ðàçîì ç áàòüêàìè, 
àáè íå çàëèøàòè ¿õ ñàìîòí³ìè 
â òàêîìó ãîð³.

— ßê ò³ëüêè ïðè¿äó ó Â³ííèöþ, 
ïîïðîøó ñë³ä÷îãî, ùîá ïîêàçàâ 
ìåí³ òå ì³ñöå, äå âñå öå ñòàëî-

ñÿ, — ãîâîðèòü âîíà. — Õî÷ó äëÿ 
ñåáå çðîçóì³òè, ùî öå òàì çà äî-
ðîãà, íà ÿê³é â³í íå çì³ã ñïðàâè-
òèñÿ ç ìîòîöèêëîì.

ВІН МАВ ШАНСИ 
ЗАЛИШИТИСЯ ЖИВИМ

Ë³êàð-ðåàí³ìàòîëîã ïàí³ Îëüãà 
áóëà äàâíî çíàéîìà ç Âàëåð³ºì 
Àëìàçîâèì. Âîíà ºäèíà, êîìó 
âäàëîñÿ ïðîéòè â ðåàí³ìàö³þ. 
Çóì³ëà óìîâèòè êîëåã, ùîá ïðî-
ïóñòèëè. Êàæå, îäÿãàëà çàõèñíèé 
êîñòþì, äîòðèìàëà óñ³õ âèìîã, 
áî æ ñàìà ïðàöþº ó ðåàí³ìàö³¿ 
îäíîãî ç ë³êàðíÿíèõ çàêëàä³â 
Â³ííèö³.

— Òàêèõ ïàö³ºíò³â, ó òàêîìó 
ñòàí³, â ÿêîìó ïåðåáóâàâ Âàëåð³é, 
äîâîäèëîñÿ áà÷èòè íå ðàç, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí³ Îëåíà. — Òàê, ó íüî-
ãî áóëè óøêîäæåííÿ, ïåðåëîìè, 
îï³êè. Àëå, ÿê íà ìåíå, â³í ìàâ 
øàíñè çàëèøèòèñÿ æèâèì.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ íå ñòðèìóº 
ñë³ç. Äóæå øêîäóº, ùî íå çìî-
ãëà ïåðåêîíàòè êîëåã, àáè çà-
ëèøèòèñÿ á³ëÿ Âàëåð³ÿ. Çà ¿¿ 
ñëîâàìè, òðåáà áóëî íàïîëÿãòè 
íà öüîìó. Òèì á³ëüøå, ùî íàøå 
çàêîíîäàâñòâî äîçâîëÿº ïåðåáó-
âàòè â ðåàí³ìàö³¿ ç ïàö³ºíòîì, 
ñòâåðäæóº âîíà.

Ùå îäèí âàð³àíò ìîãëè âèêî-
ðèñòàòè — äîïðàâèòè ïàö³ºíòà 
â îï³êîâèé öåíòð «ïèðîãîâêè». 
Òàì ñïåö³àë³çîâàíå ë³êóâàííÿ.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ íå ïåðåñòàº 
êàðòàòè ñåáå, ùî íå çðîáèëà òå, 
ùî ìîãëà çðîáèòè.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, Âàëåð³é òðèìàâñÿ 
çà ¿¿ ðóêó, ÿê çà îñòàííþ íàä³þ. 
Íå â³äïóñêàâ, í³áè ïðîñèâ, ùîá 
íå çàëèøàëà éîãî. Âîíà ï³øëà, 
òî÷í³øå, ¿¿ ñèëîì³öü âèïðîâàäèëè.

– Éîãî âáèëà öÿ 
äðàíäóëåòêà, — êàæå 
Íàòàë³ÿ. — ßê ÿ íå 
â³äìîâëÿëà, ÿê íå 
ïðîñèëà, íå òðåáà òîá³ 
òîé ìîòîöèêë

Алмазов мав намір піти на службу у французький 
«Легіон». Саме цим пояснюється його псевдо «Легіонер»
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Êóõíÿ Ïîä³ëëÿ óâ³áðàëà â ñåáå 
íàéêðàù³ êóë³íàðí³ òðàäèö³¿ 
ð³çíèõ ðåã³îí³â, à òàêîæ ñóñ³ä-
í³õ äåðæàâ. ª ³ ñâîºð³äíèé â³-
ííèöüêèé åêñêëþçèâ — ñòðàâè, 
ÿê³ ç'ÿâèëèñÿ â íàøèõ êðàÿõ.

Êàðòîïëÿ ïî-óëàí³âñüêè — öå 
ñâîºð³äíà â³çèò³âêà Â³ííè÷÷èíè. 
Ñàìå çà öåé ðåöåïò â³ííè÷àí-
êó Ãëàô³ðó Âàñèë³âíó Äîðîø 
ó 1965 ðîö³ íàãîðîäèëè îðäåíîì 
Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà.

Ðåöåïò ïðîñòèé: âåëèê³ êàð-
òîïëèíè ïîòð³áíî ðîçð³çàòè íà-
÷åòâåðî, îáñìàæèòè â îë³¿ (1 êã 
êàðòîïë³ íà 500 ìë îë³¿) òà ïî-
ëèòè ÷àñíèêîâèì ñîóñîì.

Êóë³íàðíèé âèíàõ³ä çäîáóâ 
ïîïóëÿðí³ñòü çàâäÿêè êîðåñïîí-
äåíòó «Èçâåñòèé», ÿêèé ïðèáóâ 
íà Â³ííè÷÷èíó ó â³äðÿäæåííÿ ³ 
çàâ³òàâ ó êàôå «Óêðà¿íêà» â ñåë³ 
Óëàí³â. Çàðàç öþ ñìàêîòó ïîäà-
þòü ó ðåñòîðàíàõ ð³çíèõ êðà¿í, 
êóäè ðåöåïò ïðèâåçëè åì³ãðàíòè.

Æ³íêà ïðî ïåðøå ïðèãîòóâàííÿ 

«êóëüòîâî¿» êàðòîïë³ ðîçïîâ³äàëà 
íàñòóïíå: «Öå áóëî ï³ñëÿ â³éíè. 
Â ¿äàëüí³ ãîòóâàëà ôàðøèðîâà-
íó ì’ÿñîì êàðòîïëþ, àëå ôàðøó 
íå âèñòà÷èëî, òî êèíóëà â îë³þ 
ñìàæèòè êàðòîïëþ, à ïîò³ì âè-
ð³øèëà ïîëèòè ÷àñíèêîâèì ñî-
óñîì äëÿ ïèð³æê³â ç ãîðîõîì. 
Òàêó ñòðàâó âîçèëè òðàêòîðèñ-
òàì â ïîëå, áî êàðòîïëÿ ð³æåòüñÿ 
âåëè÷åíüêèìè øìàòî÷êàìè, ÿê³ 
øâèäêî íå âèñòèãàëè».

Ãàñòðîã³ä Îëåíà Ïàâëîâà, ÿêà 
çàéìàºòüñÿ ïîøóêîì òà â³äíîâ-
ëåííÿì ñòàðîâèííèõ ðåöåïò³â 
Ïîä³ëëÿ, ïåðåêîíóº: ð³çíîìà-
í³òòÿì â³ò÷èçíÿíà êóõíÿ íå ïî-
ñòóïàºòüñÿ ôðàíöóçüê³é ÷è ³òàë³é-
ñüê³é. Ïðîñòî äëÿ íàñ âîíà äîñ³ 
çàëèøàºòüñÿ íåâ³äîìîþ.

— Ïîñìàêóâàòè ñòàðîäàâí³ìè 
ñòðàâàìè, ÿê³ ùå äîñ³ ãîòóþòü 
àáî â³äðîäèëè íà Â³ííè÷÷èí³, 
çäåá³ëüøîãî õî÷óòü òóðèñòè ç 
Ïîëüù³ òà çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, — 
ðîçïîâ³äàº Ïàâëîâà. — Äëÿ íèõ 
ðîçðîáèëà ñïåö³àëüí³ ìàðøðó-
òè íà îäèí-äâà äí³. Ï³ñëÿ òîãî, 

НЕ УЛАНІВСЬКОЮ 
КАРТОПЛЕЮ ЄДИНОЮ 
Подільські смаколики  Рецепт 
приготування картоплі по-уланівськи 
можуть включити до Національного 
переліку нематеріальної культурної 
спадщини Вінниччини. Які ще страви 
подарувала світу наша область?

ÿê ó ªâðîïàðëàìåíò³ ïðîâåëè 
äåãóñòàö³þ â³ííèöüêîãî ñàëà, 
íà òóðèñòè÷íèõ ôîðóìàõ ³íî-
çåìö³ ïî÷àëè ö³êàâèòèñÿ íàøèìè 
ñòðàâàìè. Òàê íàø ðåã³îí ñòàº 
âñå á³ëüø ïîïóëÿðíèì. 

Îñòàíí³ â³ñ³ì ðîê³â ³ñòîðèê 
çà îñâ³òîþ Îëåíà Ïàâëîâà øóêàº 
ó ñåëàõ íà Â³ííè÷÷èí³ ðåöåïòè 
ñòðàâ, ÿê³ ïåðåäàþòü ç ïîêîë³ííÿ 
â ïîêîë³ííÿ. Â äîá³ðö³ âæå ïîíàä 
200 çàïèñ³â ç ð³çíèõ ÷àñòèí Ïî-
ä³ëëÿ. Ïàí³ Îëåíà ðåñòàâðóº çíà-
õ³äêè òà ïîïóëÿðèçóº ¿õ íà ôåñ-
òèâàëÿõ ³ ï³ä ÷àñ ìàéñòåð-êëàñ³â.

— Ïîðÿä ç Óëàíîâèì º ñåëî 
Á³ëèé Ðóêàâ. ² òàì ðîáëÿòü êàð-
òîïëþ, îäíîéìåííó âæå öüîìó 
íàñåëåíîìó ïóíêòó. Ãîòóþòü 
ç íåâåëèêèõ ïëîä³â ç âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ çåëåí³, ÿêó ç ÷àñíèêîì 
ïðèïóñêàþòü íà ìàñë³, — ðîçêàçóº 
ãàñòðîã³ä Îëåíà Ïàâëîâà.

Ñåðåä ö³êàâèõ çíàõ³äîê ïî-
øóêîâèöÿ íàçèâàº â³äíîâëåíèé 
ó Áàð³ ñóï ÿá÷àíêà, ÿêèé ãîòóþòü 
ç ÿáëóê. Â³í ³ñíóº ó äâîõ âèäàõ: 
ñîëîäêèé ïîäàþòü äëÿ ä³òåé, 
à äîðîñëèì á³ëüøå ñìàêóº çà-

ïðàâëåíèé àäæèêîþ òà ñìåòàíîþ 
âàð³àíò, ùî ìàº êèñëèíêó.

— Íà çâàííÿ íàö³îíàëüíîãî 
êóë³íàðíîãî íàäáàííÿ ïðåòåíäóº 
êàøà ïî-òèìàí³âñüêè, — êàæå äî-
ñë³äíèöÿ. — Öþ ñòðàâó ãîòóâàëè 
êîçàêè 400 ðîê³â òîìó. Âîíà ñêëà-
äàºòüñÿ ç 15 ³íãðåä³ºíò³â. Ñåðåä 
îñíîâíèõ  — êâàøåíà êàïóñòà, 
ïøîíî òà äæåðåëüíà âîäà.

Íà Â³ííè÷÷èí³ òðàäèö³éíîþ 
ñòðàâîþ ââàæàþòü ùå áàáêè ç 
äîìàøíüî¿ ëîêøèíè, çàïå÷å-
í³ ó ñèð³. Âîíà ãîòóºòüñÿ íà 40 
æîâòêàõ. Ïîäàþòü ç ï³äëèâîþ ç 
ãóñêè ÷è êðîëèêà. 

Ãàñòðîã³ä ðîçïîâ³ëà, ùî â Ìî-
ãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó ç'ÿâèâñÿ á³-
ëèé â³íåãðåò. Á³ëèé, áî çàì³ñòü 
áóðÿêà â ñàëàò äîäàþòü çàïå÷åíèé 
ïàñòåðíàê, çàì³ñòü îã³ðê³â — êèñ-
ëó êàïóñòó, êàðòîïëþ ³ öèáóëþ. 

Çàïðàâëÿþòü çàïàøíîþ îë³ºþ.
Â Ëàäèæèí³ ãîòóâàëè ãîëóáö³ 

â ìîëîö³. Â Òîìàøïîë³ — ëóïàíó 
êîâáàñó, ç äîäàâàííÿì êîíèíè. 
Â Áàðñüêîìó ðàéîí³ òîëî÷àíêó: 
ðåáðî ìàêàëè â ïøîíî ³ çàâåðòà-
ëè â êàïóñòÿíèé ëèñò. Âèõîäèâ 
òàêèé ñîá³ ãîëóáåöü íà ê³ñòî÷ö³. 
Òàêîæ íà òåðèòîð³¿ Â³ííè÷÷èíè 
ç'ÿâèâñÿ áîðù, ÿêèé áóâ îñï³âà-
íèé ùå Êîöþáèíñüêèì.

— Çàðâàíåöüêèé áîðù áåç áó-
ðÿêà ãîòóºòüñÿ íà âèøíÿõ, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëåíà. — Çàðàç ìè ðîç-
ðîáëÿºìî ðåöåïò ç øåô-êóõàðÿìè 
³ íåçàáàðîì ç'ÿâèòüñÿ â ðåñòîðàí³ 
«Òðîôåé». Äî ðå÷³, òàì ïîäàþòü 
ïîä³ëüñüêèé îñåëåäåöü ç òîâñòî-
ëîáà. Â «Íîâ³é Ïðîâ³íö³¿» ìîæíà 
ñêóøòóâàòè ñïðàâæí³ ïîä³ëüñüê³ 
ìàíçàð³ — ïèðîãè ç äîìàøí³ì 
ñèðîì òà çåëåííþ.

Гастрогід Олена Павлова. В планах дослідниці випустити 
книгу, до якої увійдуть не лише знайдені рецепти, але й 
розповіді про тих, від кого їх вдалося записати

Ïî âñ³é òåðèòîð³¿ 
Â³ííè÷÷èíè ³ òåïåð 
ãîòóþòü äåñåðò — 
÷îðíîñëèâ, íà÷èíåíèé 
ãîð³õàìè, çàëèòèé 
âåðøêàìè ç öóêðîì 
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За даними, які є на сайті Ві-
нницької міськради, у місті є 
34 почесних громадянина. Се-
ред них — льотчики-космонавти 
Юрій Гагарін і Георгій Берего-
вий, два міських голови Вінниці 
Дмитро Дворкіс та Володимир 
Вахновський, ряд учасників 
визволення Вінниці від німець-
ко-фашистських загарбників, 
заслужені працівники України, 
митрополит Макарій та диригент 
камерного хору «Вінниця» Віталій 
Газінський.
Прізвища деяких почесних грома-
дян стали назвами вулиць та площ 

у місті. А останньою, нині, почес-
ною громадянкою Вінниці є Раїса 
Панасюк — урядова уповноважена 
з питань прав людей з інвалідністю, 
керівниця центру «Гармонія».
На жаль, 17 вересня 2018-го її 
життя обірвалося. У 2017 році 
вона перенесла онкологічну опе-
рацію. Але її сили духу виявило-
ся недостатньо для боротьби з 
важкою недугою.
Її справа життя, центр «Гармо-
нія», де допомагають людям з 
інвалідністю, продовжує працю-
вати. Заклад носить ім’я Раїси 
Панасюк.

Востаннє Почесною визнали Раїсу Панасюк

ÍÎÂÈÍÈ

РЕКЛАМА

490733

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334

Íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè îãîëîñèëè 
ïðî ñòàðò ïðèéî-

ìó çàÿâîê íà ïðèñâîºííÿ çâàí-
íÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà 
Â³ííèö³».

Òðóäîâ³ êîëåêòèâè, ï³äïðèºì-
ñòâà, ïàðò³éí³ òà ïðîôñï³ëêîâ³ îð-
ãàí³çàö³¿, ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ, 
îðãàí³çàö³¿, íåçàëåæíî â³ä ôîðì 
âëàñíîñò³, ì³ñüê³ â³ää³ëåííÿ íàó-
êîâèõ ³ òâîð÷èõ ñï³ëîê, òîâàðèñòâ, 
îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ, à òàêîæ çàãàëüí³ çáîðè ãðî-
ìàäÿí ìîæóòü íàäàòè â³äïîâ³äí³ 
ïðîïîçèö³¿ äî 1 ëèïíÿ 2021 ðîêó.

«Ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî íà-
äàâàòè ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³ 
çà àäðåñîþ: âóë. Ñîáîðíà, 59, 
ì. Â³ííèöÿ, 21100, Âèêîíàâ÷èé 
êîì³òåò, Êîì³ñ³ÿ ïî ðîçãëÿäó ìà-
òåð³àë³â ïðî ïðèñâîºííÿ çâàííÿ 

«Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà 
Â³ííèö³», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äî-
ìëåíí³.

Ç ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
¹2404 â³ä 25 âåðåñíÿ 2020 ðîêó 
÷èòàºìî, ùî çâàííÿ «Ïî÷åñíèé 
ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Â³ííèö³» ìîæå 
áóòè ïðèñâîºíî áóäü-ÿêîìó ãðî-
ìàäÿíèíó Óêðà¿íè, à òàêîæ âè-
äàòíèì ³íîçåìíèì ãðîìàäÿíàì, 
ÿê³ îäåðæàëè âèçíàííÿ æèòåë³â 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè.

Ëþäèí³, ÿêó âèçíàþòü «Ïî-
÷åñíîþ», íà Äåíü ì³ñòà Â³ííè-
ö³ âðó÷àþòü ãðîøîâó ïðåì³þ 
(íå á³ëüøå 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü) òà 
àòðèáóòè â³äçíàêè — ïîñâ³ä÷åí-
íÿ, íàãðóäíèé çíàê. ¯¿ ïîðòðåò 
áóäå ðîçì³ùåíèé â ãàëåðå¿ ïî-
÷åñíèõ ãðîìàäÿí, ùî ó áóä³âë³ 
ì³ñüêðàäè íà Ñîáîðí³é, 59.

Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà 
Â³ííèö³ ìàº ïðàâî:
 íà ïåðøî÷åðãîâèé ïðèéîì 

ïîñàäîâöÿìè ³ äåïóòàòàìè ì³ñü-
êî¿ ðàäè;

ОБИРАТИМУТЬ 
35-ГО ПОЧЕСНОГО 
Триває збір заявок  До 1 липня 
організації різних форм власності можуть 
подати кандидатів на присвоєння звання 
«Почесний громадянин Вінниці». Крім 
відзнаки, ця людина отримує премію, 
право на першочерговий прийом у мерії, 
безкоштовні похорони та комуналку

  íà ïåðøî÷åðãîâå áåçêî-
øòîâíå îáñëóãîâóâàííÿ ó àì-
áóëàòîð³ÿõ, ãîñï³òàë³çàö³þ ³ 
ë³êóâàííÿ â êîìóíàëüíèõ ñòà-
ö³îíàðàõ ì³ñòà;
 íà ó÷àñòü â ì³ñüêèõ çàõîäàõ;
 íà áåçêîøòîâíå ïîõîâàííÿ.
Âäîâè (âä³âö³) Ïî÷åñíèõ ãðîìà-

äÿí Â³ííèö³ îòðèìóþòü äîâ³÷íî 
ùîì³ñÿ÷íó ñòèïåíä³þ âèêîíêî-
ìó ì³ñüêðàäè, ðîçì³ð ÿêî¿ äîð³â-
íþº ïðîæèòêîâîìó ì³í³ìóìó äëÿ 
íåïðàöåçäàòíî¿ îñîáè.

Îñîáèñòî Ïî÷åñíèì ãðîìàäÿ-
íàì ì³ñòà, ÿê³ ìåøêàþòü â ì³ñò³ 
Â³ííèö³, íàäàþòüñÿ ï³ëüãè â ðîç-
ì³ð³ 100% íà îïëàòó êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã. Çà ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ 
ðàäè, âóëèöÿì ì³ñòà ìîæóòü áóòè 
íàäàí³ ³ìåíà Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí 
ì³ñòà Â³ííèöÿ.

Ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, êåð³â-
íèêè ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é 
íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ 
çîáîâ’ÿçàí³ çàáåçïå÷èòè â³äïî-
â³äíó òóðáîòó òà íàëåæíó óâàãó 
Ïî÷åñíèì ãðîìàäÿíàì ì³ñòà 
Â³ííèö³.

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

аналогічна)

СПИСОК УСІХ ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН 
ДИВІТЬСЯ НА 20MINUT.UA

Раїса Панасюк — урядова уповноважена з питань прав 
людей з інвалідністю. Її ім'я носить центр «Гармонія»
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— Коли прощалися, Сідней Тендлер повідо-
мив, що напише серію картини на основі 
вражень від перебування у місті, — розповів 
заступник міського голови Михайло Сло-
бодянюк. — Запитав, чи допоможемо йому 
організувати виставку. Він навіть назву озву-
чив — «Я повернувся в Україну». Звичайно, 
допоможемо! Порадили, що найкращий для 
цього час це відзначення 30-ї річниці Неза-
лежності нашої держави. Ця дата співпадає 
з Днем нашого міста.

Про розмову гостей у Центрі народної твор-
чості журналісту розповіла його директорка 
Оксана Городинська.
— Одразу відчувалося, що до нас прийшла 
творча людина, — каже пані Оксана. — 
У кожному залі у нього виникали запи-
тання. Найбільше цікавився витинанками, 
писанками і вишивкою. Наприклад, йому 
хотілося побільше дізнатися про техніку 
розпису писанок, так само, як і техніку ви-
готовлення витинанок. Схоже, витинанки 

для нього були незвичними виробами. Бо 
надто скрупульозно роздивлявся наші ро-
боти. Картини його менше цікавили, а ось 
писанки, витинанки… Його вразило таке 
мистецтво.
За словами Оксани Городинської, гість по-
просив підшукати для нього українську ви-
шиванку. У подарунок отримав писанки з 
подільським орнаментом. А вишиванку за-
мовлять у когось з майстринь. Вручать, коли 
знову приїде до Могилева.

Замовив вишиванку, обіцяв привезти виставку картин 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ïîñîë Áðàçèë³¿ 
Íîðòîí äå Àíäðà-
äå Ìåëëî Ðàïåñòà 
ó íàø³é äåðæàâ³ ç 

âåñíè íèí³øíüîãî ðîêó. Êîëè 
ïðî éîãî ïðèçíà÷åííÿ â Óêðà¿-
íó ä³çíàâñÿ îäíîêëàñíèê Ñ³äíåé 
Òåíäëåð, çâåðíóâñÿ ç ïðîõàííÿì 
äîïîìîãòè çä³éñíèòè ïî¿çäêó 
äî Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî. Òåíä-
ëåð íèí³ ïðîæèâàº ó Áåëüã³¿, â³í 
çíàíèé ñåðåä ìèòö³â õóäîæíèê.

«Ïðè¿æäæàé!» — ñêàçàâ îäíî-
êëàñíèêó ïîñîë. ² Òåíäëåð ïðèëå-
ò³â äî Êèºâà. Çâ³äòè íà àâòîìîá³ë³ 
äîáðàëèñÿ äî Ìîãèëåâà. Ç íèìè 
áóâ ïåðåêëàäà÷.

Áàòüêî Ñ³äíåÿ ç Ìîãèëåâà-Ïî-
ä³ëüñêîãî. À ä³ä ³ ïðàä³ä ïðîæè-
âàëè ó ñåë³ ßðóãà, ùî íà ñàìîìó 
áåðåç³ Äí³ñòðà ó öüîìó æ ðàéîí³. 
Ó ßðóç³, ÿê ³ â Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëü-
ñüêîìó, ó ò³ ÷àñè áóëà íåìàëà 
ºâðåéñüêà ñï³ëüíîòà, äî ÿêî¿ 
íàëåæàëè ïðåäêè Ñ³äíåÿ. Ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê äî âëàäè ïðèéøëè 
á³ëüøîâèêè, Òåíäëåðè âè¿õàëè 
çà êîðäîí, çãîäîì îïèíèëè-
ñÿ ó Áðàçèë³¿. Áàòüêîâ³ Ñ³äíåÿ 
íà òîé ÷àñ áóëî ò³ëüêè ñ³ì ðîê³â.

Îñü ³ âñÿ ðîçãàäêà ïðè¿çäó 
ãîñòåé ç äàëåêî¿ Áðàçèë³¿: îäíî-
ãî ìàíèòü çåìëÿ ïðåäê³â, ³íøèé 
äîïîì³ã ó ÷óæ³é êðà¿í³.

Ó ì³ñòî âîíè ïðèáóëè â ñóáîòó 
³ çàëèøèëèñÿ äî ê³íöÿ âèõ³äíèõ. 
Ïðî ñâ³é íàì³ð ïîáóâàòè ó Ìîãè-
ëåâ³ áðàçèëüñüêèé ïîñîë íàïèñàâ 
ó ëèñò³ íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ãåííàä³ÿ Ãëóõìàíþêà. Êåð³âíèê 
ì³ñòà ðàçîì ç³ ñâî¿ì çàñòóïíè-
êîì Ìèõàéëîì Ñëîáîäÿíþêîì 
çóñòð³÷àëèñÿ ç ãîñòÿìè.

РОБИВ ЗАМАЛЬОВКИ І 
БАГАТО ФОТОГРАФУВАВ 

Áðàçèëüöÿì ïîêàçàëè ì³ñòî, 
ïàðê. Ó øêîë³-ã³ìíàç³¿ ¹ 1 â³ä-
áóâñÿ â³äêðèòèé óðîê àíãë³é-
ñüêîþ. Ó÷í³ âðó÷èëè ¿ì õë³á-ñ³ëü 
íà âèøèòîìó ðóøíèêó, à â÷èòåë³ 
ïåðåäàëè ïóò³âíèê ïî Íàääí³-
ñòðÿíñüêîìó êðàþ. Éîãî ï³ä-
ãîòóâàëè ó øêîë³, îñîáëèâ³ñòü 
â òîìó, ùî òåêñò äâîìîâíèé — 
óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ.

Ãîñò³ ïðîãóëÿëèñÿ ì³ñüêèì 
ïàðêîì, çóïèíÿëèñÿ á³ëÿ ñòå-
ëè çàãèáëèõ â ÀÒÎ. Îãëÿíóëè 
ïàì’ÿòíèé çíàê íà ÷åñòü çà-
ñíîâíèêà ì³ñòà ªðåì³¿ Ìîãè-
ëè. Ïðîéøëèñÿ íàáåðåæíîþ 
Äí³ñòðà, áà÷èëè áåðåã ñóñ³äíüî¿ 
Ìîëäîâè. Çàõîäèëè ó ñèíàãîãó. 
Ï³äíÿëèñÿ íà ïàãîðá íà ºâðåé-
ñüêå êëàäîâèùå…

Ïîêàçàëè ãîñòÿì òàêîæ â³äîìå 
ï³äïðèºìñòâî, êîíäèòåðñüêèé ä³ì 
«Âàöàê».

Ïåðåä â³ä’¿çäîì ã³ñòü ç³çíàâñÿ 
ãîñïîäàðÿì ì³ñòà. Äóìàâ, ùî ¿äå 
ó çàõîëóñòÿ, à ïîáà÷èâ îøàòíå 
ì³ñòå÷êî, äå éîãî íåéìîâ³ðíî 
âðàçèëè ëþäè, ç ÿêèìè â³í çó-
ñòð³÷àâñÿ.

Ñêàçàâ, ùî â³í óïåðøå â óêðà-
¿íñüê³é ãëèáèíö³. Òîìó ïðîñèâ 
âèáà÷èòè çà òàê³ äóìêè. Áî íà-
ñïðàâä³ éîìó äóæå ñïîäîáàëîñÿ 
âñå ïîáà÷åíå ³ ïî÷óòå. Íà ï³ä-

«ДУМАВ, ЇДУ У ЗАХОЛУСТЯ». 
БРАЗИЛЕЦЬ ПРО МОГИЛІВ 
Манить земля предків  З приватним 
візитом приїжджав до Могилева-
Подільського Посол Бразилії в Україні. 
Зробив це на прохання свого колишнього 
однокласника, з яким разом навчався 
в Ріо-де-Жанейро. Чим зацікавило 
бразильців місто над Дністром?

òâåðäæåííÿ ïîîá³öÿâ îáîâ’ÿçêîâî 
ïðè¿õàòè ùå ðàç äî Ìîãèëåâà.

БАТЬКИ ПОЗНАЙОМИЛИСЯ 
В ЕМІГРАЦІЇ 

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî Ìè-
õàéëî Ñëîáîäÿíþê ðîçïîâ³â, ùî 
äåÿê³ ñïîãàäè áðàçèëüöÿ âðàçèëè 
íå ò³ëüêè éîãî îñîáèñòî. Îñî-
áëèâî, êîëè éøëîñÿ ïðî äîëþ 
áàòüê³â-åì³ãðàíò³â Òåíäëåðà.

— Êîëè ìè çä³éñíþâàëè ïîäî-
ðîæ ïî Äí³ñòðó, Ñ³äíåé óâàæíî 
äèâèâñÿ íà ïðàâèé ìîëäîâñüêèé 
áåðåã, — êàæå Ìèõàéëî Ñëîáîäÿ-
íþê. — Ðàïòîì ïðîìîâèâ: «Çâ³äñè 
ðîäîì ìîÿ ìàìà, îñü ç öüîãî ç 
ñåëà Àòàêè».

Òàêó íàçâó ðàí³øå ìàëî ñå-

ëèùå, ùî íàâïðîòè Ìîãèëåâà 
íà ñóñ³äíüîìó áåðåç³, íèí³ âîíî 
íàçèâàºòüñÿ Îòà÷³.

Äî åì³ãðàö³¿ áàòüêè íå çíàëè 
îäíå îäíîãî, áî âè¿æäæàëè ùå 
ä³òüìè. Çãîäîì ç³éøëèñÿ âæå 
â Ð³î-äå-Æàíåéðî.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ìèõàéëà, 
ã³ñòü ïîñò³éíî ôîòîãðàôóâàâ 
³ ðîáèâ åñê³çè, çàìàëüîâêè. 
Äå á íå áóâ — íà íàáåðåæí³é 
ð³÷êè, ó ì³ñüêîìó ïàðêó, á³ëÿ 
ïàì’ÿòíèêà çàñíîâíèêó ì³ñòà 
ªðåì³¿ Ìîãèë³, ÷è ñòåë³ çàãè-
áëèì íà Äîíáàñ³ Ãåðîÿì ÀÒÎ, 
âñå ïîáà÷åíå íàäçâè÷àéíî ðå-
òåëüíî ô³êñóâàâ.

Âæå íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ ïîâ³-
äîìèâ, äëÿ ÷îãî éîìó ïîòð³áíà 
òàêà ñêðóïóëüîçí³ñòü.

Сідней Тендлер у Центрі народної творчості. Тут його 
найбільше зацікавила вишивка, писанки і витинанки 

Ñ³äíåé Òåíäëåð ïëàíóº 
íàïèñàòè ñåð³þ êàðòèí 
íà îñíîâ³ âðàæåíü 
â³ä ïåðåáóâàííÿ ó 
ì³ñò³. Òàêîæ õî÷å 
âëàøòóâàòè âèñòàâêó 

Про чергові 
садочки 
 Òðàäèö³éíî âë³òêó ó ñàäêàõ 
ì³ñòà ïðîâîäÿòüñÿ êàï³òàëüí³ 
òà ïîòî÷í³ ðåìîíòè. Òîìó ó 
Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é òåðèòîð³-
àëüí³é ãðîìàä³ çàëèøàþòüñÿ 
ïðàöþâàòè ÷åðãîâ³ ñàäî÷êè. 
— Äëÿ òîãî, ùîá â³ääàòè 
äèòèíó ó ÷åðãîâèé ñàäî-
÷îê, áàòüêàì íåîáõ³äíî 
íàïèñàòè â ñâîºìó ñàäî÷êó 
çàÿâó. Íà ñüîãîäí³ âæå ïî-
äàëè 7862 çàÿâ íà ÷åðâåíü òà 
6593 — íà ëèïåíü. Íàðàç³ âè-
ð³øèëè, ùî ÷åðãîâèõ çàêëàä³â 
áóäå 32 — ó ÷åðâí³ òà 28 — 
ó ëèïí³, îñê³ëüêè ó ëèïí³ 
â íàñ ïîäàëè òðîõè ìåíøå 
çàÿâ. Çàêëàäè äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè ïðàöþâàòèìóòü ó ð³ç-
íèõ ì³êðîðàéîíàõ íàøî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, — êàæå 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
ì³ñüêî¿ ðàäè Îêñàíà ßöåíêî.

Втекла з дітьми 
 Ââå÷åð³ 1 ÷åðâíÿ äî ïîë³ö³¿ 
çàòåëåôîíóâàëà æèòåëüêà ñåëà 
Âàñþòèíö³ Áàðñüêî¿ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà ïîâ³äî-
ìèëà, ùî çíèêëà ¿¿ äî÷êà òà 
äâîº îíóê³â.
Çàÿâíèöÿ çàçíà÷èëà, ùî 
äî÷êà ç äîìó ï³øëà ÷åðåç 
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ, õîò³ëà 
æèòè ïðè öåðêâ³. Ò³êàëà òàê 
âîíà óæå íå âïåðøå. Ö³º¿ 
âåñíè ¿¿ øóêàëè ó Êèºâ³.
Íàñòóïíîãî äíÿ, 2 ÷åðâíÿ, 
æ³íêó ç ä³òüìè çíàéøëè ó 
öåíòðàëüíîìó ïàðêó Â³ííèö³. 
Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî âîíà ïî¿õàëà 
â îáëàñíèé öåíòð, ïåðåíî-
÷óâàëà â ãîòåë³ òà çáèðàëàñü 
øóêàòè ïðèõèñòêó â öåðêâ³.
Ïîë³öåéñüê³ çàáðàëè æ³íêó ç 
ä³òüìè ó â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿, 
çàòåëåôîíóâàëè ¿¿ ð³äíèì, ÿê³ 
íåâäîâç³ çàáðàëè ¿¿ òà ä³òåé.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №22 (1173)
Двоходові двоваріантні задачі на кооперативний  мат. Кожна з них має по 
два варіанти розв'язку

Задача №2684-2687
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №22 (1543) від 2 червня 2021 року 
Задача №2676
I. 1. a5! T:b6  2. a6 T:a6x; II. 1. Tc7! T:c7  2. Tc8 T:c8x — правильні мати.
Задача №2677
I. 1. Kpf8! Kpf6  2. Cg8 e7x; II. 1. Kp:g7! gh7:  2. Kph6 h8Фx.
Задача №2678
I. 1. Kc3! Td6  2. Kb5 Ta6x; II. 1. Cc4! T:d1  2. Cb5 Ta1x.
Задача №2679
I. 1. Kb2! Tf3  2. Kpg1 Tg3x; II. 1. Kph2! Kp:f3  2. Kph3 T:h1x.

М. Пархоменко
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РЕКЛАМА

ПРЕССЛУЖБА «УКРПОШТИ»

Çàÿâè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó 
Óêðà¿íè ùîäî ïðèìóñîâîãî 

ïåðåâåäåííÿ âèïëàòè ïåíñ³é 
íà áàíê³âñüê³ êàðòêè âèêëèêàëà çíà÷íèé 
ðåçîíàíñ. Íå âñ³ ë³òí³ ëþäè ìàþòü äîñâ³ä 
êîðèñòóâàííÿ êàðòêàìè, íå êàæó÷è âæå 
ïðî òå, ùî á³ëüø³ñòü ç íèõ, à ìîâà éäå ïðî 
òèõ, õòî ïðîæèâàº â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, 
íå ìàþòü íàâ³òü äîñòóïó äî áàíêîìàò³â, 
ùîá çíÿòè ç êàðòêè ãîò³âêó.

Ïðîòå âæå 30 êâ³òíÿ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
Óêðà¿íè Äåíèñ Øìèãàëü çàÿâèâ, ùî ïðè-
ìóñîâîãî ïåðåâåäåííÿ íå áóäå. Îòðèìàí-
íÿ ïåíñ³é òà ñîö³àëüíèõ âèïëàò ïîâè-
ííî áóòè êîìôîðòíèì äëÿ ïåíñ³îíåð³â, 
à îòðèìàííÿ ïåíñ³é íà êàðòêó º ïðàâîì, 
àëå íå çîáîâ’ÿçàííÿì ïåíñ³îíåðà — 
éäåòüñÿ ó çàÿâ³ Ïðåì’ºðà.

Çàÿâà Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà â³äîáðàçèëà-
ñÿ ó çì³íàõ äî ñóìíîçâ³ñíî¿ ïîñòàíîâè 
¹ 277 ÷åðåç ì³ñÿöü — â³äïîâ³äíà ïî-
ñòàíîâà (¹ 546 â³ä 26 òðàâíÿ 2021 ðîêó) 
áóëà îïðèëþäíåíà íà ñàéò³ Êàá³íåòó ì³-
í³ñòð³â 2 ÷åðâíÿ. Íàðåøò³ êðàïêó â ³ñ-
òîð³¿ ïðî ïðèìóñîâå ïåðåâåäåííÿ ïåí-

ñ³îíåð³â íà áàíê³âñüêå îáñëóãîâóâàííÿ 
ïîñòàâëåíî — äî 2023 ðîêó äîñòàâêîþ 
ïåíñ³é áóäå çàéìàòèñÿ Óêðïîøòà. «Ïåíñ³-
îíåð ñàì ìàº îáèðàòè, äå ³ â ÿêèé ñïîñ³á 
éîìó çðó÷íî îòðèìóâàòè ïåíñ³þ. ßêùî 
â áàíêó — òî â áàíêó. ßêùî â Óêðïî-
øò³ — òî â Óêðïîøò³. ² í³õòî íå ìàº ïðàâà 
çìóñèòè éîãî ðîáèòè âèá³ð íå íà ñâîþ 
êîðèñòü», — ïðîêîìåíòóâàâ çì³íè äî ïî-
ñòàíîâè ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Óêðïîøòè 
²ãîð Ñì³ëÿíñüêèé.

×îìó â³äì³íèëè îáîâ’ÿçêîâå ïåðåâåäåííÿ 
ïåíñ³¿ íà êàðòêè?

Ì³íÑîö òà ÏÔÓ íåîäíîðàçîâî ãîâîðè-
ëè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåâåäåííÿ ïåíñ³é-
íèõ òà ñîö³àëüíèõ âèïëàò ó áåçãîò³âêîâó 
ôîðìó. Ï³äòðèìóº òàêå ð³øåííÿ ³ Óêðïî-
øòà, àëå çà ºäèíî¿ óìîâè — ïåðåõ³ä ìàº 
â³äáóâàòèñÿ ïîñòóïîâî ³ òàê, ùîá ïèòàí-
íÿ îòðèìàííÿ êîøò³â íå ïåðåêëàäàëîñÿ 
íà ïåíñ³îíåð³â. Çàðàç Óêðïîøòà äîñòàâ-
ëÿº ïåíñ³¿ äëÿ ïîíàä 3,5 ìëí ïåíñ³îíåð³â 
äîäîìó. Âàðò³ñòü äîñòàâêè ïåíñ³é í³ÿê 
íå ïåðåêëàäàºòüñÿ íà ïåíñ³îíåð³â — öþ 
ïîñëóãó îïëà÷óº äåðæàâà. Ïðîòå ç ïåðå-
âåäåííÿì âèïëàò íà áàíê³âñüê³ êàðòêè, 

ïåíñ³îíåðàì ñàìèì ïîòð³áíî áóäå ïîäáàòè 
ïðî òå, äå ³ ÿê çíÿòè ãðîø³ ç êàðòêè. 
Çàâäàííÿ íå ç ëåãêèõ, áî ç ïîíàä 27 òèñ 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â â Óêðà¿í³ áàíêîìàòè 
º ëèøå ó 4,3% ì³ñò. Ïðè öüîìó âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü ïåíñ³îíåð³â çîñåðåäæåíà ñàìå 
â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, äå áàíê³âñüêî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè íåìàº âçàãàë³. ßêùî âèïëà-
òó ïåíñ³é ïåðåâåñòè íà êàðòêó, ö³ ëþäè 
ïðîñòî íå áóäóòü ìàòè, äå çíÿòè ãðîø³.

Â³äñóòí³ñòü äîñòóïó äî òåðì³íàë³â ³ 
áàíêîìàò³â ñòàëà îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ 
â³äòåðì³íóâàííÿ ïåðåõîäó íà áàíê³âñüê³ 
êàðòêè. Ïî ñóò³, Óêðïîøòà ºäèíà êîì-
ïàí³ÿ, ÿêà íà ñüîãîäí³ ìîæå çàáåçïå÷èòè 
ïåíñ³îíåðàì â ñåëàõ äîñòóï äî ãîò³âêè.

Ïîñòàíîâà ¹ 546 ïåðåäáà÷àº, ùî 
óìîâè âèäà÷³ ïåíñ³é áóäóòü çì³íåí³ 
â 2023 ðîö³ — äî òîãî ÷àñó äîñòàâêîþ 
ïåíñ³é áóäå çàéìàòèñÿ Óêðïîøòà.

Ùî ðîáèòè ïåíñ³îíåðàì, ÿê³ õî÷óòü ïî-
âåðíóòèñÿ íà îáñëóãîâóâàííÿ äî Óêðïîøòè?

Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â, ïîêè âèð³øóâàëàñÿ 
äîëÿ ïåíñ³éíèõ âèïëàò, ïåíñ³éí³ ôîíäè 
çàã³òóâàëè äåÿêèõ ïåíñ³îíåð³â â³äêðèòè 
áàíê³âñüê³ ðàõóíêè äëÿ îòðèìàííÿ ïåí-

ñ³¿. ßêùî îòðèìóâàòè ãðîø³ íà êàðòêó 
íåçðó÷íî, íîâà ïîñòàíîâà äîçâîëÿº ïåí-
ñ³îíåðó ïîâåðíóòèñÿ íà îáñëóãîâóâàííÿ 
äî Óêðïîøòè. Ïîäàòè çàÿâó äî ÏÔÓ 
ìîæíà îñîáèñòî àáî â³äïðàâèòè äîêó-
ìåíòè ïîøòîþ.

Çàêîííèõ ï³äñòàâ â³äìîâèòè ó îòðèìàí-
í³ ñîöâèïëàòè ÷è ïåíñ³¿ ÷åðåç ïîøòó àáî 
çìóñèòè ïåðåõîäèòè íà îáñëóãîâóâàííÿ 
â áàíê í³ â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, í³ â óïðàâ-
ë³íü ñîöçàõèñòó íåìàº. Á³ëüøå òîãî, òàê³ 
ä³¿ ïðàö³âíèê³â ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè ÿê 
çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, 
ùî çà ÷èííèì Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì 
êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà òåðì³í 
äî òðüîõ ðîê³â.

Îòîæ, ÿêùî ïðàö³âíèêè ÏÔÓ ÷è ÓÑÇ 
ï³ä ÷àñ êîíñóëüòàö³¿ çìóøóþòü â³äêðèâàòè 
ðàõóíîê â áàíêó — öå ìàí³ïóëÿö³ÿ. Ä³º 
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Óêðïîøòè, êóäè ïåíñ³îíåðè 
ìîæóòü çâåðòàòèñÿ ó ðàç³, ÿêùî ¿ì â³ä-
ìîâèëè ó ïåðåâåäåíí³ îòðèìàííÿ ïåíñ³¿ 
÷åðåç Óêðïîøòó. Çàëèøèòè çàÿâêó ìîæíà 
çà òåëåôîíîì +38 (044) 354–52–73 àáî 
íàä³ñëàòè åëåêòðîííèì ëèñòîì íà àäðåñó 
pv@ukrposhta.ua.

Примусового переведення на картки не буде: 
Укрпошта продовжить виплату пенсій та соцдопомоги
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» çàïðîâàäæóº 

äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â àêö³þ 
«Ð³âíîì³ðíèé ï³äêëþ÷àé — 

ãàç âèãðàâàé!»
Òåïåð ïðè ï³äêëþ÷åíí³ äî òàðèôó 

«ÒÂ²É ÃÀÇ Ð²ÂÍÎÌ²ÐÍÈÉ ÏËÀÒ²Æ» 
âè íå ò³ëüêè ñïëà÷óºòå âçèìêó äî 40% 
ìåíøå, à é ìîæåòå îòðèìàòè ãàç ó ïî-
äàðóíîê!

Äîëó÷èòèñü äî ðîç³ãðàøó ìîæóòü 
êë³ºíòè ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò», 
ÿê³ îáðàëè äëÿ ñåáå òàðèô «ÒÂ²É 
ÃÀÇ Ð²ÂÍÎÌ²ÐÍÈÉ ÏËÀÒ²Æ» 
(ï³ä ñëîâîì «îáðàëè» ðîçóì³ºòüñÿ — 

ñïëàòèëè ïåðøèé ì³ñÿ÷íèé ïëàò³æ 
íà óìîâàõ òàðèôó) ç 01 ïî 30 ÷åðâíÿ 
2021 ðîêó.

Ïðèçîâèé ôîíä àêö³¿:
1 ì³ñöå — ñåðòèô³êàò 3000 ãðí íà ãàç;
2 ì³ñöå — ñåðòèô³êàò 2000 ãðí íà ãàç;
3 ì³ñöå — ñåðòèô³êàò 1000 ãðí íà ãàç;
4–5 ì³ñöÿ — 500 ãðí íà ãàç;
6–10 ì³ñöÿ — 250 ãðí íà ãàç.

Ïåðø³ 100 ó÷àñíèê³â ãàðàíòîâàíî 
îòðèìàþòü ïî 50 ãðí íà ãàç.

Ïåðåìîæö³â ìè âèçíà÷èìî ç äîïî-
ìîãîþ ñåðâ³ñó random.org òà îãîëîñèìî 
5 ëèïíÿ.

Ñóìè, çàçíà÷åí³ ó ñåðòèô³êàòàõ, áó-
äóòü àâòîìàòè÷íî çàðàõîâàí³ íà îñîáîâ³ 
ðàõóíêè ïåðåìîæö³â ³ â³äîáðàçÿòüñÿ 

ÿê ïåðåïëàòà.
Ñåðòèô³êàòîì ìîæíà ñïëàòèòè ëèøå 

çà ñïîæèòèé ãàç, â³í íå ï³äëÿãàº îáì³-
íó íà ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò òà íå ìîæå 
áóòè ïåðåäàíèé òðåò³ì îñîáàì. Âèãðà-
íà ñóìà íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà ÿê 
ñïëàòà çà äîñòàâêó ãàçó.

Îáìåæåííÿ ä³¿ àêö³¿:
Â àêö³¿ íå ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü íà-

ñòóïí³ êë³ºíòè:
 Âëàñíèêè ò³ëüêè ãàçîâî¿ ïëèòè àáî 

ãàçîâî¿ êîëîíêè;
 Êë³ºíòè, ÿê³ âæå º íà òàðèôíîìó 

ïëàí³ «ÒÂ²É ÃÀÇ Ð²ÂÍÎÌ²ÐÍÈÉ 
ÏËÀÒ²Æ».

ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ. Íàä³éíèé òà çðó÷íèé 
äëÿ êîæíîãî.

Акція «Рівномірний підключай — газ вигравай!»
БЛОГ
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RIA, Ñåðåäà, 
9 ÷åðâíÿ 2021

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

НАТАЛЯ ПУЛЬНІКОВА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Лише гармонія в думках гарантує 
гармонію в житті. А ще здоровий глузд 
та ангельське терпіння.

493915

493829
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У процесі свого дослідження 
Тетяна Рихліцька вирішила ви-
пустити книгу зі схемами білих 
сорочок. Каже, що їх є багато 
різновидів і буде дуже прикро, 
якщо про них забудуть.
— До прикладу, деякі калинівські 
білі сорочки мають елементи, які 
складаються з техніки солов'їні 
вічка. А певні літинські виготов-
ляли за допомогою вирізування… 
І прикладів таких локальних осо-
бливостей є дуже багато, — каже 
майстриня. — Усі ці цікаві момен-
ти хочеться не просто описати, 
але й показати людям. Можли-
во, хтось навіть захоче відтво-
рити собі таку старовинну річ.

Вінничанка додає, що наразі 
в неї є близько п’яти сорочок, 
з яких вона сама хоче зробити 
копію, щоб потім можна було 
проілюструвати книгу.
— Є чимало вишиванок, які вже 
ніколи не повернуться в Укра-
їну, їх вивезли й залишились 
лише фото. Тому я хочу зробити 
копії, щоб потім їх показувати 
вінничанам і не тільки, — розка-
зує вона про свої плани. — Крім 
книги, добре було б організува-
ти виставку й поруч розмістити 
збережені старовинні сорочки 
білі по білому, мої копії та при-
клади різних технік Східного 
Поділля.

Буде книга зі схемами білих сорочок 

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Ùå ç ðàííüî-
ãî äèòèíñòâà â³-
ííè÷àíêà Òåòÿíà 
Ðèõë³öüêà íå ìî-

ãëà óÿâèòè ñâîãî æèòòÿ áåç òâîð-
÷îñò³. Ïåíçëèê âçÿëà äî ðóê ó òðè 
ðîêè, òðîõè çãîäîì ñïðîáóâàëà 
ñèëè ó âèøèâàíí³, ïîò³ì ïî÷à-
ëèñÿ õóäîæí³ åêñïåðèìåíòè é 
ñïðàâæí³ äîñë³äíèöüê³ ïðîºêòè…

—  Ç 12 ðîê³â íàâ÷àëàñü ó øêî-
ë³ òðàäèö³éíèõ óêðà¿íñüêèõ 
ìèñòåöòâ, ùî â ñåë³ Ñàì÷èêè, 
à â 14 ñòàëà ó÷àñíèöåþ ïðîºêòó 
äî þâ³ëåþ ïîåòà Þð³ÿ Êëåíà — 
ðàçîì ç ³íøèìè ä³òüìè âèøèâà-
ëà ðóøíèê. Äî ðå÷³, öå áóâ ì³é 
ïåðøèé ñåðéîçíèé çàðîá³òîê, — 
ðîçïîâ³äàº ìèñòêèíÿ.

Êîëè Òåòÿíà ïåðå¿õàëà äî Â³-
ííèö³, ïî÷àëà çàéìàòèñÿ ïåòðè-
ê³âñüêèì ðîçïèñîì.

— Öüîãî ìèñòåöòâà ìåíå íà-
â÷èëà ²ðèíà Óãðèí÷óê (â³ííèöüêà 
ìàéñòðèíÿ äåêîðàòèâíîãî ðîç-
ïèñó — àâò.). Ìàþ ñêàçàòè, ùî 
ó íå¿ º ñâ³é àâòîðñüêèé ñòèëü, 
ÿêîãî âîíà é â÷èëà ä³òåé òà äî-
ðîñëèõ, òîìó òå, ÷èì ÿ çàðàç 
çàéìàþñÿ, íå ìîæíà íàçâàòè 
òðàäèö³éíèì ïðèêëàäîì ïåòðè-
ê³âñüêîãî ðîçïèñó, — êàæå Òåòÿíà 
Ðèõë³öüêà. — Ïðè öüîìó ²ðèíà 
Óãðèí÷óê íå äàâàëà ìàéñòåð-
êëàñ³â, ñêàæ³ìî, íà ãîäèíó-äâ³. 

Òîìó, ùîá ïî÷àòè ðîçïèñóâàòè, 
ïîòð³áíî áóëî ïîõîäèòè ùîíàé-
ìåíøå íà ÷îòèðèì³ñÿ÷íå íàâ÷àí-
íÿ. Òàì ìè îïàíîâóâàëè âàæëèâ³ 
îñíîâè: ÿê ïðàâèëüíî ñòàâèòè 
ðóêó, ùî ðîáèòè, àáè ïåíçëèê 
ëÿãàâ ÿê òðåáà, ÿê ðîçâåñòè ôàð-
áè äî ïîòð³áíî¿ êîíñèñòåíö³¿ ³ 
òàê äàë³. ßê ³ ó áóäü-ÿê³é ñïðàâ³, 
òóò ïîòð³áíî, ùîá ìîçîê ³ ðóêè 
ïðàöþâàëè â îäíîìó íàïðÿìêó!

Òåïåð ðîáîòè æ³íêè ìîæíà 
÷àñòî ïîáà÷èòè íà òåìàòè÷íèõ 
âèñòàâêàõ íå ëèøå â íàøîìó 
ì³ñò³, àëå é ó ñòîëèö³.

ЩО ПРИХОВУЮТЬ 
ЗОБРАЖЕННЯ 

Óêðà¿íñüêå íàðîäíå ìèñòåöòâî 
íàïîâíåíå ãëèáèííèìè ñåíñàìè 
é ñàêðàëüíèìè ñèìâîëàìè.

Ó äàâíèíó íàø³ ïðåäêè çàâäÿêè 
òèì ÷è ³íøèì ìàëþíêàì ïðè-
êëèêàëè óäà÷ó é çàõèùàëè ñåáå 
â³ä íåãàðàçä³â. ² õî÷ òåïåð äàëåêî 
íå âñ³ â³ðÿòü ó ðåçóëüòàòèâí³ñòü 
òàêèõ õóäîæí³õ çàìîâëÿíü, àëå 
ïîçèòèâí³ ñèìâîëè ïðîäîâæóþòü 
æèòè íà âèòâîðàõ äåêîðàòèâíîãî 
ìèñòåöòâà.

Çà ñëîâàìè Òåòÿíè, îñîáèñòî 
âîíà äóæå ïîëþáëÿº ìàëþâàòè 
ìåòåëèê³â.

— Öå äóæå ö³êàâèé çðàçîê 
ó ñèìâîë³ö³. Ìåòåëèêè îçíà÷àþòü 
äèòèíñòâî, ëåãê³ñòü äóìîê, ï³äíå-
ñåííÿ, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè 
âîíà. — À çà ³íøîþ ô³ëîñîô³ºþ 

КОЛЕКЦІОНУЄ ВИШИТІ СОРОЧКИ 
Й ДОСЛІДЖУЄ ЇХНЮ ІСТОРІЮ 
Мистецтво  Вінничанка Тетяна 
Рихліцька — майстриня на всі руки. Вона 
малює, експериментує з декоративним 
розписом і вишиває українські 
сорочки. Крім того, 10 останніх років 
жінка присвятила дослідженням і 
колекціонуванню вишиванок Східного 
Поділля. А тепер ще й готує тематичну книгу 

âîíè ñèìâîë³çóþòü æèâ³ êâ³òè.
Òàêîæ ÷àñòî ìîæíà çóñòð³òè 

çîáðàæåííÿ æàð-ïòèö³ é ï³âíÿ. 
Îñòàíí³é, ââàæàºòüñÿ, º õîðîøèì 
îõîðîíöåì äîìó.

— Îñê³ëüêè ãîâîðÿòü, ùî ï³â-
åíü íàëåæèòü äî âîãíÿíî¿ ñòèõ³¿, 
òî ðàí³øå ëþäè â³ðèëè, ùî â³í 
çìîæå çàõèñòèòè õàòó â³ä ïîæåæ³. 
Òîìó äóæå ÷àñòî ï³âíÿ ìàëþâà-
ëè íà ïå÷³, — êàæå íàøà ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Âçàãàë³, öå äóæå 
ñàêðàëüíèé ïòàõ. Â³í æèâå í³áè 
ì³æ äâîõ ñâ³ò³â ³ º òàêèì ñîá³ 
ïðîâ³äíèêîì. Çàâæäè ïåðåáóâàº 
íà ìåæ³ äíÿ ³ íî÷³.

МОДА ДИКТУЄ НОВІ ПРАВИЛА 
Òåòÿíà Ðèõë³öüêà ïîëþáëÿº 

ðîçïèñóâàòè àáñîëþòíî ð³çíî-
ìàí³òí³ ðå÷³. ¯¿ ìàëþíêè ïðè-
êðàøàþòü ïîñóä, äåðåâ’ÿí³ ïî-
ðîáêè, øê³ðÿí³ ñóìêè, ñåðåæêè, 
áðàñëåòè, îá³äêè äëÿ âîëîññÿ ³ 
íàâ³òü… ôëåøêè.

— ß ðîáëþ ðîçïèñ íà áóäü-
ÿêèõ ïîâåðõíÿõ, — ãîâîðèòü âîíà 
³ äîäàº, ùî çàðàç ìàéñòðàì ïî-
òð³áíî éòè â íîãó ç ÷àñîì. — Ð³÷ 
ó òîìó, ùî ðàí³øå ëþäè á³ëüøå 
ö³êàâèëèñÿ ðîçïèñíèìè òàð³ëêà-
ìè, ëîæêàìè é ³íøèìè åëåìåíòà-

ìè ³íòåð’ºðó. Àëå ÷àñ çì³íþºòüñÿ, 
ï³äõ³ä äî ïðèêðàøàííÿ äîìó âæå 
³íàêøèé. Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî 
íå âñ³ ðîçïèñàí³ ïðåäìåòè ãàð-
ìîí³éíî âïèøóòüñÿ ó ñó÷àñí³ 
³íòåð’ºðè.

Ñàìå òîìó â³ííèöüêà ìèñòêèíÿ 
íå áî¿òüñÿ êðåàòèâèòè é äîäàâàòè 
ðîçïèñ íà òàê³ ñó÷àñí³ ïðåäìåòè, 
ÿê, ñêàæ³ìî, ôëåøêè.

ЗІБРАЛА КОЛЕКЦІЮ 
УНІКАЛЬНИХ ВИШИВАНОК 

Ùå îäí³ºþ âåëèêîþ òâîð÷îþ 
ïðèñòðàñòþ Òåòÿíè, ÿê ìè âæå 
çãàäóâàëè, º âèøèâàííÿ. Êð³ì 
òîãî, ùî âîíà ñàìà ñòâîðþº 
ð³çíîìàí³òí³ ñîðî÷êè, îñòàíí³ 
10 ðîê³â âîíà çáèðàº ñòàðîâèíí³ 
é íåçâè÷àéí³ åêçåìïëÿðè.

Ç ÷àñîì êîëåêö³ÿ ïåðåòâîðè-
ëàñü íà ñïðàâæíº äîñë³äæåííÿ 
âèøèâàëüíèõ òðàäèö³é Ñõ³äíîãî 
Ïîä³ëëÿ, ùî ïîòÿãëî çà ñîáîþ 
ö³êàâ³ â³äêðèòòÿ.

— Çíàõîäèòè ñòàðîâèíí³ âèøè-
ò³ ñîðî÷êè íå çàâæäè áóâàº ïðî-
ñòî, àëå º ñïåö³àëüí³ àóêö³îíè ÷è 
online-ñï³ëüíîòè, äå çáèðàþòüñÿ 
ïîêóïö³ é ïðîäàâö³, ³ êîæåí ìîæå 
çíàéòè òå, ùî íàéá³ëüøå ö³êà-
âèòü. Ó ìîºìó âèïàäêó — öå ñî-

ðî÷êè Ñõ³äíîãî Ïîä³ëëÿ, çîêðåìà 
âèøèò³ á³ëèì ïî á³ëîìó, — êàæå 
Òåòÿíà Ðèõë³öüêà. — Òà ðàçîì ³ç 
òèì, ÿ êóïóþ ñîðî÷êè, çðîáëåí³ 
â ³íøèõ ö³êàâèõ òåõí³êàõ.

Íàéá³ëüøèì ñâî¿ì ñêàðáîì 
ìèñòêèíÿ íàçèâàº êàëèí³âñüêó 
âåñ³ëüíó ñîðî÷êó ñâîº¿ ïðàïðà-
áàáóñ³. Âëàñíå, ñàìå ç íå¿ ³ ðîç-
ïî÷àëàñü ¿¿ êîëåêö³ÿ.

— ß òàêèõ ñîðî÷îê ðàí³øå 
íå áà÷èëà, òî æ âèð³øèëà òðîõè 
¿¿ äîñë³äèòè. Ïîò³ì çðîçóì³ëà, 
ùî öå ö³êàâèòü íå ëèøå ìåíå, 
àëå é ³íøèõ ëþäåé — òàê ³ ñòàëà 
á³ëüøå âèâ÷àòè ïîä³áí³ âèðîáè 
ñàìå Ñõ³äíîãî Ïîä³ëëÿ, — ðîç-
êàçóº âîíà. 

Êîëåêö³ÿ â³ííè÷àíêè íàðàç³ 
íàë³÷óº ìàéæå ñîòíþ ñòàðîâèí-
íèõ ïîä³ëüñüêèõ ñîðî÷îê. Àëå 
çóïèíÿòèñÿ ïîêè âîíà íå ãîòî-
âà é äóæå óâàæíî ïåðåâ³ðÿº íîâ³ 
íàäõîäæåííÿ.

— Äëÿ òîãî, ùîá ïåðåêîíàòè-
ñÿ, ÷è ñïðàâä³ öå òà ñîðî÷êà, ÿêà 
ìåí³ ïîòð³áíà, ÿ ÷àñòî äèâëþñÿ 
âèâîð³ò, áî ñàìå òàê ìîæíà çðî-
çóì³òè, ÷è ç îäíîãî ñåëà ê³ëüêà 
âàð³àíò³â ñîðî÷îê ÷è ïðîñòî ç 
áëèçüêî¿ îäíà äî îäíî¿ òåðèòî-
ð³¿, — ïîÿñíþº Òåòÿíà. — Òåõí³êè 
í³áè îäí³, à îñü âèêîíàííÿ ìîæå 
ð³çíèòèñü. Äî òîãî æ, çàðàç ìàëî 
õòî ìîæå äîñòåìåííî ðîçïîâ³ñòè 
ïðî òó ÷è òó ñîðî÷êó. Íà æàëü, 
äóæå ð³äêî òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, 
êîëè âêàçóþòü àâòîðà ÷è õî÷à á 
òî÷íó íàçâó ñåëà, çâ³äòè ïîõî-
äèòü âèð³á. Íàâ³òü ó ìóçåÿõ ³íîä³ 

çàçíà÷àþòü ïðîñòî «Ïîä³ëüñüêà 
ãóáåðí³ÿ, XIX ñòîë³òòÿ», áåç ãåî-
ãðàô³÷íî¿ êîíêðåòèêè. Òîìó äëÿ 
ìåíå öå äóæå ö³ííà ³íôîðìàö³ÿ.

ОСОБЛИВІСТЬ ВИШИВОК 
СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

— Ñõ³äíå Ïîä³ëëÿ ³ íàø³ ñî-
ðî÷êè á³ëèì ïî á³ëîìó — öå 
äóæå ö³êàâî, — çàõîïëåíî ãî-
âîðèòü ìàéñòðèíÿ. — Äëÿ ìåíå 
áóëî â³äêðèòòÿì, ùî ó íàñ ñïðàâ-
ä³ áàãàòî çðàçê³â âèøèâêè á³ëèì 
ïî á³ëîìó. ßêîñü òàê ïîâåëîñÿ, 
ùî ïðî öå îñîáëèâî íå ãîâîðÿòü. 
À ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî òàêó òåõí³êó, 
ïåðøèì íàçèâàþòü Ïîëòàâùèíó. 
Öå ñïðàâä³ äèâî, ùî Â³ííè÷÷èíà 
òåæ ìîæå ïîõèçóâàòèñÿ ö³ºþ îñî-
áëèâîþ âèøèâêîþ.

Êð³ì òîãî, Ñõ³äíå Ïîä³ëëÿ ö³-
êàâå ñâî¿ìè âåñ³ëüíèìè ñîðî÷-
êàìè. Çà ñëîâàìè Òåòÿíè, òóò ¿õ 
íàé÷àñò³øå âèøèâàëè íèççþ, àëå 
âîíè ìîãëè áóòè ÿê á³ëèìè, òàê 
³ ÷îðíèìè.

— ×îðíà âåñ³ëüíà ñîðî÷êà — öå 
äóæå ö³êàâå ÿâèùå! Ó ìåíå º òàêà 
îäíà, àëå âñå æ ÿ íå âïåâíåíà 
íà 100%, ùî âîíà áóëà âåñ³ëü-
íîþ, — äîäàº â³ííè÷àíêà. — Äî-
äàì, ùî âñå æ íàéïîøèðåí³øîþ 
òåõí³êîþ, ÿêîþ ðàí³øå âèøèâà-
ëè ó íàñ, º íèçèíêà é íèçèíêà 
çàìêîâà. Ïîïóëÿðíèìè áóëè é, 
òàê çâàí³, ïðîçîð³ òåõí³êè, ÿê³ 
äîäàþòü âèðîáó àæóðí³ñòü, — 
öå âèêîëþâàííÿ ³ âèð³çóâàííÿ. 
À îñü õðåñòèê º äîñèòü ï³çíüîþ 
òåõí³êîþ…

Малюнки Тетяни Рихліцької прикрашають посуд, 
дерев’яні поробки, шкіряні сумки, сережки, браслети, 
обідки для волосся і навіть… флешки. Крім того, майстриня 
вишиває сорочки й колекціонує вишиванки Східного Поділля 

Êîëåêö³ÿ â³ííè÷àíêè 
íàðàç³ íàë³÷óº ìàéæå 
ñîòíþ ñòàðîâèííèõ 
ïîä³ëüñüêèõ ñîðî÷îê. 
Àëå çóïèíÿòèñÿ ïîêè 
âîíà íå ãîòîâà
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  Перед перельотом не вживати 
важку (жирну, смажену, гостру) 
їжу, алкоголь, газовані напої, під 
час перельоту пити багато води — 
до 500 мл на год., не вживати 
алкоголю та солоної їжі (вони 
сприяють зневодненню) 

  Намагатися більше рухатися: 
сидячи, розминати ноги та руки, 
потягуватися, а коли можливо, 
вставати та ходити по салону 

  Для зменшення неприємних 
відчуттів в очах використовувати очні 
краплі типу «штучна сльоза» 

  За наявності проблем із венами 
перед польотом вдягнути на ноги 
компресійний трикотаж (це 
не завадить і здоровим пасажирам) 

  Уникати використання контактних 
лінз, надати перевагу окулярам 

  Використовувати ортопедичну 
подушку для шиї та спини 

  При появі будь-яких тривожних 
симптомів (біль в серці, нестача 
повітря, біль та оніміння в ногах, 
симптоми отруєння тощо) слід 
повідомити членів екіпажу.

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

492693

493982

486213

РЕКЛАМА

ТЕТЯНА 

КАНУНОВА, 

ЛІКАР СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ:

— Якщо людина 
здорова, а політ 
триває менше 

2–3 год., особливо турбуватися 
не варто — організм адаптується 
та витримає незвичайні для ньо-
го умови. Але особам із захворю-
ваннями серцево-судинної, ди-
хальної, нервової систем, таким, 
що недавно перенеслискладні 
операції або тяжкі травми, жін-
кам на останніх місяцях вагітності 
необхідно обов’язково поради-
тися з лікарем, а за можливості — 
обрати інший транспорт.

З обережністю треба літати 
людям метеозалежним, з по-
ганим згортанням крові, захво-
рюваннями легенів, цукровим 
діабетом, епілепсією, іншими 
хронічними захворюваннями. 
Після стентування, шунтування, 
перенесеного інфаркту міокарда 
та при серцевій недостатності, 
після оперативних втручань — 
про можливість польоту треба 
проконсультуватися з лікарем.
У літак варто взяти маленьку 
аптечку, в якій будуть знаходи-
тися всі потенційно потрібні ліки. 
Протягом рейсу треба споживати 
велику кількість рідини — це по-
кращує обмін речовин і загаль-
ний стан.

Коментар експерта 

КРАЩЕ ПОТЯГОМ. 
КОМУ НЕ МОЖНА ЛІТАТИ ЛІТАКОМ
На борт заборонено  Літаки давно і 
міцно увійшли в наше життя. Багато людей 
вже не уявляють комфортне пересування 
без послуг авіації. Однак існують такі 
захворювання, при яких заборонено 
літати на повітряних суднах. На початку 
курортного сезону ми дізналися у медиків, 
які є протипоказання до польоту на літаку 

ï³äâèùåííÿ òèñêó ³ ïðèñêîðåííÿ 
îáì³íó ðå÷îâèí. Íà âèñîò³ ã³ïåð-
òîí³êè ³ ëþäè ç êàðä³îñòèìóëÿòî-
ðîì ìîæóòü ç³òêíóòèñÿ ç òàêèìè 
ñèìïòîìàìè, ÿê:
 ì³ãðåíü âíàñë³äîê ñïàçìó ñó-

äèí ãîëîâè, ùî ìîæå âèêëèêàòè 
³íñóëüò;
 á³ëü ó ãðóäÿõ, ïîÿâà ñòåíî-

êàðä³¿;
 çàäèøêà;
  òàõ³êàðä³ÿ, â³äáóâàºòüñÿ 

ñïàçì ñóäèí.
Ïðè ïåðåïàäàõ òèñêó â ñàëîí³ 

çìåíøóºòüñÿ îá'ºì êèñíþ â ëåãå-
íÿõ ã³ïåðòîí³êà, òîìó ë³òàòè ïðè 
ñåðéîçí³é ã³ïåðòîí³¿ øê³äëèâî. 
Ñòðåñ, ïåðåïàäè òèñêó íåãàòèâ-
íî â ö³ëîìó âïëèâàþòü íà ñòàí 

çäîðîâ'ÿ ³ ìîæóòü âèêëèêàòè ã³-
ïåðòîí³÷íèé êðèç.

Íåáåçïåêîþ º âåëèêèé ïåðå-
ïàä òèñêó â ïîâ³òðÿíîìó ñóäí³. 
Ïåðåëüîòè òðèâàë³ñòþ á³ëüøå 
5 ãîäèí íåãàòèâíî âïëèâàþòü 
íà ëþäåé, ùî ïåðåíåñëè ³íñóëüò. 
Ïî ìîæëèâîñò³ òðåáà âèáèðàòè 
êîðîòê³ ðåéñè, àáî ðîáèòè ïå-
ðåñàäêè.

ßêùî ïîë³ò áóâ äîçâîëåíèé ë³-
êàðåì, òî íåîáõ³äíî äîòðèìóâà-
òèñÿ ïåâíèõ çàõîä³â áåçïåêè. Ïå-
ðåä ïåðåëüîòîì ïðèéíÿòè ë³êè, 
ùî çíèæóþòü àðòåð³àëüíèé òèñê. 
Òàêîæ êðàùå óíèêàòè ñòðåñîâèõ 
ñèòóàö³é, ùî âèêëèêàþòü ïñèõî-
ñîìàòè÷í³ ïîðóøåííÿ. Îïòèìàëü-
íèì âàð³àíòîì ñòàíå ïðèéíÿòòÿ 
çàñïîê³éëèâèõ ïðåïàðàò³â.

Ïðîòÿãîì ðåéñó òðåáà 
ñïîæèâàòè âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü ð³äèíè — 
öå ïîêðàùóº îáì³í 
ðå÷îâèí ³ çàãàëüíèé 
ñòàí îðãàí³çìó

ЯК УНИКНУТИ ЯК УНИКНУТИ 
ПРОБЛЕМ ПРОБЛЕМ 
ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ 
ПІД ЧАС ПІД ЧАС 
ПОЛЬОТУПОЛЬОТУ

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267353 

Ë³òàêè ïåðåòâîðþþòüñÿ ç 
åë³òíîãî íà ö³ëêîì äîñòóïíèé 
òà «íàðîäíèé» âèä òðàíñïîðòó, 
îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ÷àðòåðíèõ 
ðåéñ³â. Ç îãëÿäó íà öå âàðòî ðîçó-
ì³òè, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç ëþäñüêèì 
îðãàí³çìîì, êîëè éîãî ï³äí³ìà-
þòü íà âèñîòó 8–10 òèñÿ÷ ìåòð³â.

Ï³ä ÷àñ ïîëüîòó íàéá³ëüøèé 
äèñêîìôîðò ëþäè â³ä÷óâàþòü 
â³ä çì³íè òèñêó ï³ä ÷àñ çëüîòó 
òà ïîñàäêè, â³ä â³áðàö³é òà õè-
òàííÿ â çîíàõ òóðáóëåíòíîñòè. 
Íå çàáóâàéòå çíèæåíèé òèñê òà 
ìàéæå íóëüîâó âîëîã³ñòü â ñàëîí³, 
à òàêîæ âèìóøåíå òðèâàëå ïåðå-
áóâàííÿ áåç ðóõó.

ТИМЧАСОВІ НЕЗРУЧНОСТІ 
Ïåðåïàäè òèñêó ï³ä ÷àñ àâ³à-

ïåðåëüîòó ìîæóòü ñïðè÷èíèòè:
 çàêëàäåííÿ âóõ ïðè çëüîò³ 

òà ïîñàäö³;
 ìåòåîðèçì;
 çíèæåííÿ øâèäêîñò³ ðåàêö³¿, 

ïîã³ðøåííÿ çäàòíîñò³ ìèñëèòè òà 
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ÷åðåç ã³ïîêñ³þ 
ãîëîâíîãî ìîçêó;
 â³ä÷óòòÿ âòîìè;
 çíèæåííÿ í³÷íîãî áà÷åííÿ.
Íèçüêà âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ âåäå 

äî ïåðåñèõàííÿ ñëèçîâî¿ îáîëîí-

êè î÷åé òà íîñà, à òàêîæ øê³ðè. 
Òðèâàëå ñèä³ííÿ â îäí³é ïîç³ 
ìîæå ïðèçâåñòè äî âèíèêíåííÿ 
íàáðÿê³â í³ã, áîëþ â øè¿ òà ïî-
ïåðåêó.

НЕ ВСІМ МОЖНА ЛІТАТИ 
Çàáîðîíåíî ë³òàòè ëþäÿì, ùî 

õâîð³þòü:
 òðîìáîôëåá³òîì;
 òðîìáîçîì;
 ïíåâìîí³ºþ;
 ãîñòðèìè ³íôåêö³éíèìè õâî-

ðîáàìè;
 ÷àñòèìè çàãîñòðåííÿìè àñòìè;
 ï³äâèùåíèì âíóòð³øíüî÷å-

ðåïíèì òèñêîì;
 ëåãåíåâîþ ã³ïåðòåíç³ºþ;
 ïíåâìîòîðàêñîì;
 ïñèõ³àòðè÷íèìè çàõâîðþ-

âàííÿìè.
Ë³êàð³ ïîïåðåäæàþòü, ùî ë³òà-

êè íåáàæàí³ ïðè áàðîòðàâì³ âóõà 
ç óøêîäæåííÿìè âíóòð³øíüîãî ³ 
ñåðåäíüîãî âóõà — ìîæëèâà ãëó-
õîòà. Íå äîçâîëÿþòü òàêîæ ë³òà-
òè æ³íêàì íà îñòàíí³õ ì³ñÿöÿõ 
âàã³òíîñò³.

ГІПЕРТОНІЯ ТА ІНСУЛЬТ 
Ã³ïåðòîí³ÿ íåáåçïå÷íà òèì, 

ùî ïðè ïåðåëüîò³ âèðîáëÿºòüñÿ 
ãîðìîí ñòðåñó — àäðåíàë³í, öå 
âèêëèêàº ïðèñêîðåíå ñåðöåáèòòÿ, 
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.15, 05.20 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05, 17.20 Роздивись 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.05 Телепродаж 
11.35 Край пригод 
11.50 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.25, 00.30, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.00 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.30, 19.55 Д/ц «Дикi 
тварини» 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 
00.40, 01.25, 04.10, 05.55 
Погода 
00.45 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 

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» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «ПроCпорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 02.30 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» 

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» 
10.05, 18.00, 19.00, 03.55 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Пiд одним дахом» l  
14.15 Х/ф «Поза трасою» (12+) 
Прем’єра 
16.05 «Жди меня. Україна» 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  
01.50 Х/ф «Бiле сонце пустелi» 

ICTV 
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика! 
04.50 Служба розшуку дiтей 
04.55 Громадянська оборона 
06.30 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Х/ф «Антураж» s  
12.25, 13.15, 00.00 Х/ф «На 
одного менше» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.25, 16.15 Х/ф «Безодня» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.10, 21.30 Х/ф «Захоплення 
пiдземки 123» s  
22.50 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 «Орел i решка» 
09.30 Х/ф «Нова Людина-
павук» s  
12.20 Х/ф «Нова Людина-павук: 
Висока напруга» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Злам часу» 
23.10 Х/ф «Темне дзеркало» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40, 04.40 Агенти 
справедливостi s  

14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Iспанiя - Швецiя 

СТБ 
06.45 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк 
моя жiнка» l  
00.05 Т/с «Бiля рiчки два 
береги» s  

НTН 
08.50 Х/ф «Випадковий свiдок» 
09.25 Х/ф «Екiпаж машини 
бойової» 
10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
12.30, 16.30, 19.00, 01.45 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Спека» s  
15.05 «Легенди карного 
розшуку» 
17.00, 02.15 «Випадковий 
свiдок» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
23.00 Х/ф «Слiпий» s  
00.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 

TET 
09.15 Х/ф «Попелюшка» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Рятiвники 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.50 Вiзуальний код 
10.20 Буковинськi загадки 
10.30 Телевiзiйний серiал «Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Незвiдана Україна. 
Холодний Яр 
12.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Чудасiя» 
14.15 М/ф «Iвасик-Телесик» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Черевички» 
14.50 М/ф «Як Песик I Кошеня 
Мили Пiдлогу» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 ЕкоЛюди 
20.00 Цикл «Нашi 30» Чуєш 
гуркiт касок? 
20.30 Шерифи для нових 
громад 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15 «Мобiльний репортер» 
09.30 «Постфактум» 
10.15, 19.30 «На часi» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00, 17.30, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Роздивись 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.05 Телепродаж 
11.35 Край пригод 
11.50 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Д/ц «Супер - чуття» 
23.00 Нашi грошi 

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» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «ПроCпорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 01.50 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» 

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, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Х/ф «Просто щоб 
впевнитись» Прем’єра 
14.30, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.40, 13.40 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05, 02.10 Т/с «Смертельна 
зброя» s  
11.55, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.15 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.35 Т/с «Заклятi друзi» s  
01.05 Т/с «Менталiст» s  
02.50 Громадянська оборона 
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 «Орел i решка» 
09.50 Т/с «Грiмм» s  
10.45 Х/ф «Трон. Спадок» s  
13.20, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.05 «Хто зверху?» l  
20.50 Х/ф «Алiса в країнi чудес» 
23.10 Х/ф «еретель i Гензель» s  
00.50 «Iмпрув Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40, 04.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Францiя- Нiмеччина 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Найкращiй 
чоловiк» l  

СТБ 
06.35 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк 
моя жiнка» l  
00.05 Т/с «Бiля рiчки два 
береги» s  

НTН 
07.50, 17.00, 02.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Ранкове шосе» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Застава в горах» 
01.25 «Легенди бандитської 
Одеси» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Румпельштiльцхен» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Рятiвники 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Вiзуальний код 
10.15 Буковинськi загадки 
10.25 Х/ф «Вавилон ХХ» 
12.10 Я вдома 
12.40 Незвiдана Україна. 
Подiлля 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050”18с. 
Революцiя в освiтi 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Горщик-Смiхотун» 
14.15 М/ф «Казки Про Машини» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Як Козаки у Футбол 
Грали» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Край пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00, 17.30, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Роздивись 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
11.35 Край пригод 
11.50 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Д/ц «Супер - чуття» 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2021» 
10.20 «Життя вiдомих людей» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «ПроCпорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 01.50 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» 

IНТЕР 
05.25, 22.00 «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, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Х/ф «Зведенi сестри» s  
14.35, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.20 Факти 
04.40, 12.15, 13.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 02.10 Т/с «Смертельна 
зброя» s  
11.05, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.15, 16.15 Х/ф «Янгол-
охоронець» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 02.50 Секретний фронт 
22.55 Т/с «Заклятi друзi» s  
01.05 Т/с «Менталiст» s  
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм» s  
11.10 Х/ф «Аксель» l  
13.10, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi» 
23.20 Х/ф «Казка казок» s  
02.00 «Iмпрув Live Show» l  
02.50 «Служба розшуку дiтей» 
02.55 «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 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40, 04.40 Агенти 
справедливостi s  

14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Iталiя - Швейцарiя 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Найкращiй 
чоловiк» l  

СТБ 
06.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк 
моя жiнка» l  
00.05 Т/с «Бiля рiчки два 
береги» s  

НTН 
06.15 «Будьте здоровi» 
07.50, 17.00, 03.15 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Помни iм’я своє» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Безсмертний 
гарнiзон» 
01.20 «Легенди бандитської 
Одеси» 

TET 
09.15 Х/ф «Кiт у чоботях» 
10.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
23.15 Т/с «Нове життя Василини 
Павлiвни» 
00.15, 00.45 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Вiзуальний код 
10.15 Буковинськi загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал «Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050»,19с. 
Технiчнi новинки 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.55 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Свара» 
14.15 М/ф «Неслухняна Мама» 
14.25 Додолики 
14.40 Українська абетка 
першосвiт 
14.50 М/ф «Чарiвнi Окуляри» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Фокус Європи» 
09.15, 10.45 «Життя в цифрi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
11.00, 15.00, 20.10 т/с 
11.45 «На власнi очi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Роздивись 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
11.35 Край пригод 
11.50 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Д/ц «Супер - чуття» 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
05.35, 09.25, 10.20 «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, 04.40 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.33 «ПроCпорт» 
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, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Х/ф «Пенелопа» 
14.30, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый случай» 
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Х/ф «Чизкейк» l  

ICTV 
04.45, 14.00, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 02.00 Т/с «Смертельна 
зброя» s  
12.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.30 Х/ф «Куленепробивний» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
22.50 Т/с «Заклятi друзi» s  
00.55 Т/с «Менталiст» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 «Орел i решка» 
09.50 Т/с «Грiмм» s  
10.50 Х/ф «Злам часу» 
13.00, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Джек - вбивця 
велетнiв» l  
23.20 Х/ф «Таємниця 
Рагнарока» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Мiсiя: краса 
12.30, 15.30 Агенти 
справедливостi s  
15.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Україна - Пiвнiчна 
Македонiя 
18.00 Гучна справа. Чому 
плаче епатажний бабiй? 
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 

  14 червняПОНЕДІЛОК   15 червняВІВТОРОК   16 червняСЕРЕДА ЧЕТВЕР
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21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Нiдерланди - Австрiя 
00.00 Слiдами 
00.30, 02.15 Т/с «Найкращiй 
чоловiк» l  

СТБ 
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк 
моя жiнка» l  

НTН 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.50, 17.00, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Безсмертний 
гарнiзон» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «В останню чергу» 
01.10 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.05, 03.20 «Речовий доказ» 
03.50 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Спляча красуня» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Рятiвники 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Вiзуальний код 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 20с. Новi 
медичнi гаджети 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Казка Про 
Жадiбнiсть» 
14.15 М/ф «Паперовий Змiй» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Як Козаки Наречених 
Виручали» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Street Схiд 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 Крим Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

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, 15.00, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «На зйомках» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Роздивись 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
11.35 Край пригод 
11.50 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
20.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Д/ц «Супер - чуття» 
23.00 #ВУКРАЇНI 
01.30 Суспiльна студiя. 
Головне 

1+1 
06.00, 09.25, 10.20 «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, 04.25 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.13 «ПроCпорт» 
20.15 «Чистоnews 2021» 
20.20 «Одруження 
наослiп-7» 
22.20 Х/ф «Правдива брехня» s  

IНТЕР 
05.25, 23.50 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Х/ф «Мiськi дiвчата» 
14.10, 15.30, 01.30 «Вещдок» 
16.30 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: СПЕКТР» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу l  
11.45, 13.15, 00.05 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.15 Т/с «Перший 
парубок на селi» s  
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 
01.30 Т/с «Смертельна зброя» s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 «Орел i решка» 
10.00 Т/с «Грiмм» s  
10.50 «Хто проти 
блондинок?» l  
12.50 «Аферисти в сiтях» s  
14.50 Х/ф «Людина-павук: 
Повернення додому» l  
17.20 Х/ф «Людина-павук: 
Далеко вiд дому» l  
20.00 Х/ф «Земля тролiв» 
22.00 Х/ф «Земля тролiв: У 
пошуках золотого замку» 
00.00 Х/ф «Вальхалла: 
Ра нарок» l  
02.10 «Iмпрув Live Show» l  
02.55 «Служба розшуку дiтей» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.50, 01.05, 02.15 Т/с «Рiк 
собаки» l  

14.40, 15.30 Т/с «Переклад не 
потрiбен» s  
15.25, 00.00 Гра #1 
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Англiя - Шотландiя 

СТБ 
09.05 Т/с «Вiдпустка у 
сосновому лiсi» l  
13.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.50 Т/с «Життя 
прекрасне» l  

НTН 
05.00, 04.55 «Top Shop» 
06.20 «Правда життя» 
07.50, 14.45, 17.00, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «В останню чергу» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
21.30 «Мир i вiйна» 
23.30 Х/ф «Повернення немає» 
01.25 «Легенди бандитської 
Одеси» 
03.25 «Речовий доказ» 
03.55 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Король 
Дроздобород» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Рятiвники 
02.30 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Обличчя 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» ,21с. 
Гiдросфера i космос 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Рукавичка» 
14.15 М/ф «Про Порося, Яке 
Вмiло Грати В Шашки» 
14.25 Додолики 
14.40 Українська абетка 
Першосвiт 
14.50 М/ф «Як Петрик П’яточкiн 
Слоникiв Рахував» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 «Iсторiя кримських 
татар» 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.35 Люди Є 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.00 «В гарної формi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
16.15 «Цiкаво.сом» 
16.45 «На власнi очi» 
18.30 «Свiт кiно» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.55, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
08.30 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Вiзуальний код 
10.15, 01.50 #ВУКРАЇНI 
10.40 Д/ц «Найбiльшi мiграцiї 
в природi» 
11.45 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск» l  
13.35 Концерт. Iво Бобул 
14.40 UA:Фольк. Спогади 
15.40 Х/ф «Рiчард Левове 
Серце: Повстання» s  
17.40 Т/с «Римська iмперiя» s  
19.15 Х/ф «Бiлий птах з чорною 
ознакою» 
21.25 Пишемо iсторiю. Храми 
на Руїнах 
21.50 Пишемо iсторiю. 
Українська греко-католицька 
церква 
22.05 Пишемо iсторiю. Андрей 
Шептицький 
22.20 Пишемо iсторiю. 
Вiдродження православ’я 
22.30 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 

1+1 
05.20, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00, 04.35 «Життя 
вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт» 
14.00, 15.05, 16.10, 17.10 Т/с 
«Свати» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.10 «Жiночий квартал» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
06.20 «М/ф» 
07.15 «Слово Предстоятеля» 
07.25 Х/ф «Жарти Тото» Прем’єра 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона» 
14.55 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Собака Баскервилiв» 
17.55, 20.30 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса та доктора 
Ватсона. Двадцятий вiк 
починається» 
20.00 «Подробицi» 
21.30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс» 
23.05 Т/с «Хрещена» 
02.30 Х/ф «Iгри дорослих дiвчат» 

ICTV 
05.35 Анти-зомбi 
05.40 Громадянська оборона 
07.35 Х/ф «Куленепробивний» s  
09.40 Х/ф «Захоплення 
пiдземки 123» s  
11.45, 13.00 Т/с «Нюхач» l  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Останнiй рубiж» s  
21.10 Х/ф «Викрадена-2» s  
23.00 Х/ф «Рембо-5: Остання 
кров» s  
00.55 Т/с «Таємнi дверi» s  
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Вар’яти» l  
08.00, 10.00 «Kids time» 
08.05 М/ф «Смурфики» 
10.05 «Орел i решка. Земляни» 
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i решка» 
14.00 М/ф «Iсторiя iграшок 4» 
16.00 Х/ф «Мерi Поппiнс 
повертається» 
18.50 Х/ф «Попелюшка» 
21.00 Х/ф «Красуня та 
чудовисько» 
23.40 Х/ф «Страшнi iсторiї для 
розповiдi у темрявi» s  
01.50 «Iмпрув Live Show» l  
02.40 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 04.50 Реальна мiстика 

11.00, 15.20, 21.00 Т/с 
«Балерина» l  
20.00 Головна тема 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Iспанiя - Польща 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Готель 
Купiдон» l  

СТБ 
06.25, 10.55 Т/с «Папаньки» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00 «СуперМама» l  
21.00 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
23.15 «Звана вечеря» l  

НTН 
09.55 Х/ф «Особливо важливе 
завдання» 
12.40 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
13.50 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.25 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
21.05 Х/ф «Його собаче дiло» s  
22.55 Х/ф «Авраам: Хранитель 
вiри» 

TET 
10.55 Х/ф «Холодне серце» 
12.30 Х/ф «Попелюшка» 
13.40 М/ф «Замбезiя» 
15.15 М/ф «У пошуках Дорi» 
17.00 Х/ф «Алоха» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Х/ф «Дiвчина моїх 
кошмарiв» n  
00.30 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Д/с «Дика прогулянка» 
10.15 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.15 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
12.30, 15.50 Буковинськi 
загадки 
12.35 Плiч - о-плiч 
12.50 Шерифи для нових 
громад 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Як Козаки у Футбол 
Грали» 
14.40 М/ф «Бегемот та Сонце» 
14.50 М/ф «Iсторiя Про Дiвчинку, 
Яка Наступила на Хлiб» 
15.00 М/ф «День, Коли Щастить» 
15.10 М/ф «Лисичка З 
Качалкою» 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
16.00, 21.50 Маршрутом змiн 
16.15, 18.20 Задача з зiрочкою 
16.20 В Українi 
16.50 Х/ф «Вавилон ХХ» 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 «Створюй 
iз Суспiльним.Розслiдування 
#Iнсайд 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
22.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
01.25, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 05.30 Погода 
08.15 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30, 15.10 Концерт. Пiснi про 
кохання 
14.35 Телепродаж 
16.25 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi» l  
17.40 Т/с «Римська iмперiя» s  
19.10 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
19.35 Пишемо iсторiю. Автори 
української iсторiї 
19.50 Пишемо iсторiю. 
Вiдродження православ’я 
20.05 Пишемо iсторiю. 
Українська греко-католицька 
церква 
20.20 Пишемо iсторiю. Андрей 
Шептицький 
20.45 Пишемо iсторiю. Храми 
на Руїнах 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00 Тi, що змiнили свiт. 
Микола Гоголь 
22.30 Тi, що змiнили свiт. 
Серж Лифарь 
23.05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
23.35 Х/ф «Рiчард Левове 
Серце: Повстання» s  
01.50 Земля, наближена до 
неба 
02.00 #ВУКРАЇНI 
02.30 Д/ф «Вибiр» 
04.55 Невiдомi Карпати 
05.05 Роздивись 

1+1 
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45 «Мандруй Україною з 
Д. Комаровим» 
10.55, 02.20 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 2021» 
21.00 Х/ф «Кiнгсмен: Таємна 
служба» s  
23.40 Х/ф «Ножi наголо» s  

IНТЕР 
06.25 Х/ф «Ейб» (12+) Прем’єра 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше життя» 
12.50 «Вещдок. Опережая 
время» 
17.10 Х/ф «007: СПЕКТР» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Собака Баскервилiв» 

ICTV 
06.15 Бiльше нiж правда 
07.05 Анти-зомбi 
08.05 Секретний фронт 
09.05 Громадянська оборона 
10.00 Х/ф «Янгол-охоронець» s  
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Рембо-5: Остання 
кров» s  
14.55 Х/ф «Викрадена-2» s  
16.45 Х/ф «Останнiй рубiж» s  
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Нiчний втiкач» 16+ 
Прем’єра 
23.05 Х/ф «Законослухняний 
громадянин» n  
01.20 Т/с «Таємнi дверi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Таємний агент» l  
06.50 М/ф «Том i Джерi. Чарiвна 
каблучка» 
08.00, 10.00 «Kids time» 
08.05 М/ф «Iсторiя iграшок 4» 
10.05 Х/ф «Алiса в країнi чудес» 
12.10 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi» 
14.40 Х/ф «Попелюшка» 
16.50 Х/ф «Джек - вбивця 
велетнiв» l  
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста 
гномiв» 
21.00 Х/ф «Червона Шапочка» s  
23.10 «Improv Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.50 Реальна мiстика 
09.20, 02.10 Т/с «Дiвчатка мої» 
13.10 Т/с «Стань моєю тiнню» l  
17.00, 21.00 Т/с «Сiмейний 
портрет» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00 Українська пiсня року 

СТБ 
12.50 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
15.00 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  

НTН 
06.00 Х/ф «Дама з папугою» 
07.55 «Слово Предстоятеля» 
08.05 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
10.00 Т/с «Смерть у раю» s  
14.05 Х/ф «Його собаче дiло» s  
15.55 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
17.25 Х/ф «Дiловi люди» 
19.00 Х/ф «Золоте теля» 
22.20 Х/ф «За двома зайцями» 

TET 
10.40 М/ф «Легенди країни Оз: 
Повернення Доротi» 
12.20 М/ф «Замбезiя» 
14.00 Х/ф «Мiст у Терабiтiю» 
15.45 Х/ф «Фокстер i Макс» 
17.30 М/ф «Iсторiя iграшок» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Х/ф «Люблю назавжди» s  
00.30 Панянка-селянка 
02.40 Щоденники Темного s  
03.25 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Д/с «Дика прогулянка» 
09.07 Буковинськi загадки 
09.15 Артефакти 
09.40 Незвiдана Україна. 5с. 
Подiлля 
10.00 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.25 Солодка дача 
10.45 Народна пiсня. Концерт 
(виробнийтво ЮАПодiлля) 
12.00 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Марiя Магдалина» 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
14.40 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.50 М/ф «Найсправжнiсiнька 
Пригода» 
14.55 М/ф «Котигорошко» 
15.05 М/ф «Кривенька Качечка» 
15.15 Пiщана казка 
15.20 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Шерифи для нових громад 
16.15 ВУКРАЇНI 
16.45 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета» 
18.25 В УКРАЇНI 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування Четверта влада 
20.05 Спецпроєкт «Зупини 
мене, якщо зможеш» 
20.55 Цикл «Нашi тридцять».
Горiв не блок. Екопротести пiсля 
Чорнобиля» 
21.25 Х/ф «Бiлий птах з чорною 
ознакою» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
10.00 «На часi» 
10.30, 19.30 х/ф 
15.00 «Знаменитi гурмани» 
15.30 «Планета кiно» 
16.00 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Територiя рiшень» 

   17 червня   18 червняП'ЯТНИЦЯ  19 червняСУБОТА   20 червняНЕДІЛЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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— Якщо з твариною ви подоро-
жуєте у межах України, то по-
трібно мати ветеринарний 
паспорт. Різні ситуації бувають 
і має бути документ, який за-
свідчує приналежність тварини 
господарю, — каже ветеринар 
Ігор Гаврилюк. — В Україні поки 
що немає обов'язкової вимоги, 
щоб всі тваринки були чипова-
ні, але, для Європи — потрібно 
робити чіп. Він визначає при-

належність тварини господарю. 
Якщо це країни Євросоюзу, 
то необхідно мати сертифікат 
титру антитіл проти сказу, від-
мітки у паспорті не достатньо. 
Це все можна зробити у будь-
якій клініці.
За словами лікаря, до подорожі 
потрібно готуватися не за день. 
Слід приходити до ветеринара 
за кілька місяців, якщо їдете 
у країни Євросоюзу.

Які документи та щеплення повинна мати тварина?

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Âëàñíèêè äîìàø-
í³õ óëþáëåíö³â ÷àñ 
â³ä ÷àñó ñòèêàþòü-
ñÿ ç ïðîáëåìîþ, ùî 

¿õí³ òâàðèíè íå ëþáëÿòü ñïåö³-
àëüíèõ ãîòåë³â, à äðóç³, íàïðè-
êëàä, â³äìîâëÿþòüñÿ ïðèãëÿíóòè 
çà óëþáëåíöåì. Ó òàêîìó âèïàäêó 
í³÷îãî ³íøîãî íå çàëèøàºòüñÿ, 
ÿê ïàêóâàòè äîäàòêîâó âàë³çó ³ 
áðàòè òâàðèíó ç ñîáîþ.

«ГОТУЄМОСЯ ДО ПОДОРОЖІ 
ТАК, НАЧЕ ЇДЕМО З ДИТИНОЮ» 

Òàê³ ìàíäð³âêè îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ïîñò³éíî ïðàêòèêóº â³ííè-
÷àíèí ²âàí. Ó íüîãî ñîáàêà ïî-
ðîäè ìàëüò³éñüêà áîëîíêà, çâàòè 
Àéñ³ê.

— Ó íàñ â³í ç'ÿâèâñÿ ó â³ö³ äå-
ñÿòè ì³ñÿö³â ³ ó çâ‘ÿçêó ç òèì, 
ùî ìè ïðàöþºìî âäîìà, â³í çâèê 
áóòè ïîñò³éíî ç íàìè, — êàæå 
²âàí. — Çàëèøèòè éîãî ñàìîãî 
ìè íå ìîæåìî òåïåð. Ïðîáóâàëè 
ïðèâ÷àòè, àëå âñå ìàðíî. Îòîæ 
â³í çàâæäè ïîäîðîæóº ç íàìè.

Çà ñëîâàìè ²âàíà, â³í âæå 
äâ³÷³ ¿çäèâ ç ñîáàêîþ íà ìîðå, 
áóâ ó ð³çíèõ ïàðêàõ, êàð‘ºðàõ òà 
ñêð³çü, äå ìîæíà ãàðíî ïðîãóëÿ-
òèñÿ íà ïðèðîä³.

— Ó íàñ º ìîæëèâ³ñòü çàëè-
øèòè äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ 
â áàòüê³â, àëå â³í äóæå ñêó÷àº. 

Ïåðøèé äåíü ñóìóº ³ í³÷îãî 
íå ¿ñòü. Îòîæ ÷àñòî íàì ëåãøå 
éîãî âçÿòè ç ñîáîþ, — êàæå â³-
ííè÷àíèí. — Ãîòóºìîñü äî ïîäî-
ðîæ³ òàê, íà÷å ¿äåìî ç äèòèíîþ. 
Ñïåðøó ä³çíàºìîñÿ, ÷è ìîæíà ç 
ñîáàêîþ, à ïîò³ì ïî÷èíàºìî çáî-
ðè. Îáîâ‘ÿçêîâî êóïóºìî ïåëþø-
êè, äâà âàð³àíòè êîðìó, ÿêùî 
îäèí ¿ñòè íå çàõî÷å. Êð³ì òîãî, 
ð³çí³ ñìàêîëèêè, ïîêðèâàëî òà 
âîäè÷êó. Â³í ó íàñ äóæå äçâ³íêèé. 
À îñîáëèâî, êîëè áà÷èòü ñîáàêó 
á³ëüøó, í³æ ñàì, òîìó çàâæäè áî-
¿ìîñÿ, ùî áóäå çàâàæàòè ³íøèì. 
Àëå ïîêè íåïðèºìíèõ ñèòóàö³é 
íå òðàïëÿëîñÿ, âñ³ éîãî õî÷óòü 
ïîãëàäèòè ³ éîãî ãàâê³ò çàáàâëÿº.

Çà ñëîâàìè ²âàíà, ï³ñëÿ êðàé-
íüî¿ ïîäîðîæ³ íà ìîðå, ñîáàêà 
íà íàñòóïíèé äåíü áóâ çàñìó÷å-
íèé, áî â íüîãî òàì áóëà ïîâíà 
ñâîáîäà.

«ЗАЛИШАТИ ЇЇ НЕ МОЖЕМО, 
ЦЕ ДЛЯ СОБАКИ СТРЕС» 

Â³ííè÷àíêà Àííà òåæ ïîäîðî-
æóº ³ ç ñîáàêîþ, ³ ç êîòîì. Ñîáàêà 
ó íå¿ ïîðîäè ì³òåëüøíàóöåð, öå 
ñåðåäíÿ ïîðîäà ñîáàê. Çà ñëîâàìè 
âëàñíèö³, Êîðà ãðàéëèâà, äîáðà 
òà ñèëüíî ïðèâ’ÿçàíà äî ñâî¿õ 
ãîñïîäàð³â.

— Íàøà ñîáàêà çâèêëà, ùî 
âäîìà ç íåþ çàâæäè õòîñü º, ³ 
âîíà íå âì³º çàëèøàòèñÿ ñàìà. 
Äëÿ íå¿ öå øàëåíèé ñòðåñ, òîìó 
äóæå ñêëàäíî çàëèøèòè ¿¿ íà êî-

У ПОДОРОЖ — З ТВАРИНОЮ. 
ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЦЬОГО ЗНАТИ 
Зоопоради  Подорож з твариною — 
неабияке випробування, якщо не продумати 
деталі і не подбати про все завчасно. 
Розповідаємо, як підготуватися до такої 
мандрівки й зробити її безпечною

ãîñü. Òèì ïà÷å âîíà º ÷ëåíîì 
íàøî¿ ðîäèíè é ïîäîðîæóâàòè 
âîíà ïîâèííà ç íàìè, — ðîçïî-
â³äàº ä³â÷èíà. — Ó íàñ âæå áóâ 
íåãàòèâíèé äîñâ³ä ìàíäð³âêè 
áåç Êîðè, ³ á³ëüøå ïîâòîðþâàòè 
ÿ éîãî íå õî÷ó.

ßê ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà, âîíà 
íà ê³ëüêà äí³â ¿çäèëà ó ìàíäð³âêó 
â Êàðïàòè é çàëèøèëà ñîáàêó ç 
æ³íêîþ, ÿêà áåðå ÷îòèðèëàïèõ 
íà ïåðåòðèìêó çà ãðîø³. Ïðîòå 
ñîáàêà Àí³ ïîñò³éíî ïðîñòî ñèä³-
ëà á³ëÿ õâ³ðòêè, äå ¿¿ çàëèøèëè, ³ 
÷åêàëà íà ïîâåðíåííÿ ãîñïîäàð³â.

— Êîð³ áóëî äóæå ñêëàäíî. 
Âîíà íå ¿ëà, õîò³ëà äîäîìó, 
íå ãðàëàñÿ ç ³íøèìè ñîáàêàìè. 
Õî÷à íàøà ñîáàêà ëþáèòü êî-
ìóí³êóâàòè ç ³íøèìè ÷îòèðèëà-
ïèìè, îáì³íþâàòèñü åíåðã³ºþ 
òà åìîö³ÿìè, — êàæå Àííà. — 
Ï³ñëÿ ö³º¿ ñèòóàö³¿, ìè íå ïîäî-
ðîæóºìî áåç íå¿. ßê ãîòóâàëèñÿ 
äî ïåðøî¿ ïîäîðîæ³? Ïåðøå, ùî 
ç’ÿñóâàëè — ÿê³ ùåïëåííÿ òà ³íø³ 
ìåäè÷í³ ïðîöåäóðè ìè ìàºìî 
ïðîéòè ó íàøîãî âåòåðèíàðà. 
Äàë³ çâåðíóëèñÿ â âåòåðèíàð-

íó êë³í³êó íà Ìàêñèìîâè÷à, äå 
íàì âèäàëè ïàñïîðò äåðæàâíîãî 
çðàçêà, çðîáèëè ôîòî ó ïîâíèé 
çð³ñò. Ï³äãîòóâàëè âñ³ íåîáõ³äí³ 
ðå÷³ äëÿ ñîáàêè é ïî¿õàëè.

Çà ñëîâàìè Àííè, íàéãîëîâí³-
øå, íà ùî âîíà ðàäèòü çâåðòàòè 
óâàãó âëàñíèêàì òâàðèí, — öå 
óìîâè â'¿çäó â êîæíó êðà¿íó ³, 
çâè÷àéíî, ïåðåâ³ðèòè, ÷è ó òâà-
ðèíè çðîáëåí³ âñ³ ùåïëåííÿ.

— Ó ìåíå ùå º ê³ò ³ ç íèì ìè 
òåæ ïîäîðîæóâàëè áåç æîäíèõ 
ïðîáëåì. Ìè ïîñòàâèëè ëîòîê 
â ñàëîí³ ìàøèíè ïîçàäó, â³í 
ñîá³ òàì ðîáèâ âñ³ ñâî¿ ñïðàâè 
é í³êîãî íå çà÷³ïàâ. Íà êîðäîí³ 
éîãî ñïåðøó íàâ³òü íå ïîì³òè-
ëè, — êàæå ä³â÷èíà. — ßêùî º 
ñâ³é àâòîìîá³ëü, òî ç òâàðèíàìè 
ïîäîðîæóâàòè âçàãàë³ êëàñíî. 
²íøèì òðàíñïîðòîì — ñêëàäí³-
øå. Àëå äëÿ òîãî, ùîá çìåíøèòè 
ñòðåñ äëÿ ñåáå ³ òâàðèíè, òî êðà-
ùå ïðîäóìàòè ïîäîðîæ äëÿ âàñ 

«ßêùî º ñâîº àâòî, 
òî ç òâàðèíàìè 
ïîäîðîæóâàòè âçàãàë³ 
êëàñíî. Іíøèì 
òðàíñïîðòîì — 
íàáàãàòî ñêëàäí³øå» îáîõ. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ñî-

áàê, ÿê³ ñèëüíî ñóìóþòü çà ãîñ-
ïîäàðÿìè.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 
ВЕТЕРИНАРА 

Ïðî òå, ÿê îðãàí³çóâàòè áåç-
ïå÷íó ïîäîðîæ ç äîìàøí³ì 
óëþáëåíöåì, ìè ïîãîâîðèëè ç 
âåòåðèíàðîì êë³í³êè «Àéáîëèò» 
²ãîðåì Ãàâðèëþêîì.

ßê çìåíøèòè ñòðåñ â³ä ìàí-
äð³âêè?

— Ìè ³íêîëè ïðèð³âíþºìî òâà-
ðèí äî ëþäåé. Îñîáëèâî äîìàø-
í³õ óëþáëåíö³â, ÿê³ ìàþòü ò³ñíèé 
êîíòàêò ç ëþäüìè. Ëþäè æ ð³çí³ 
çà òèïîì õàðàêòåðó òà ñïðèéíÿòòÿ 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Òâà-
ðèíè òåæ ð³çí³. Âñå çàëåæèòü â³ä 
òîãî, ÿêèé òèï íåðâîâî¿ ñèñòåìè 
ó ñîáàêè ÷è êîòèêà, — ïîÿñíþº 
âåòåðèíàð. — Îäí³ — îáîæíþþòü 
ïîäîðîæóâàòè é öå äóæå äîáðå äëÿ 
ãîñïîäàð³â, à ³íø³ — í³êóäè íå ëþ-
áëÿòü âèõîäèòè ç äîìó ³ çà òèïîì 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè íàäçâè÷àéíî 

çáóäëèâ³. Ó òàêèõ òâàðèí ïîäî-
ðîæ ñóïðîâîäæóºòüñÿ íàäì³ðíèìè 
ñòðåñàìè. Ö³ ñòðåñè íàâ³òü ìîæóòü 
øêîäèòè çäîðîâ’þ. Îñü òàê³ äâ³ 
âàð³àö³¿. Âèçíà÷èòè, äî ÿêî¿ ãðóïè 
íàëåæèòü òâàðèíêà — öå ëåãêî é 
ãîñïîäàðþ. Àëå, ÿêùî âèíèêàþòü 
ñêëàäíîù³, òî ìîæíà çâåðíóòèñÿ 
äî âåòåðèíàðà ÷è ê³íîëîãà.

Çà ñëîâàìè âåòåðèíàðà, ÿêùî 
ó âàñ òâàðèíà, ÿêà âàæêî ïåðåíî-
ñèòü ïîäîðîæ³, òî ¿¿ îáîâ'ÿçêîâî 
ïîòð³áíî äî íèõ ãîòóâàòè. Êàæå, 
â³ääàòè ó çîîãîòåëü òâàðèí, ÿê³ 
ïðèâ'ÿçàí³ äî âëàñíèê³â — òåæ 
äóæå ñòðåñîâà ñèòóàö³ÿ äëÿ äî-
ìàøíüîãî óëþáëåíöÿ.

— Çà ê³ëüêà äí³â äî ïîäîðîæ³ 
ìîæíà, çà ðåêîìåíäàö³ºþ ë³êàðÿ, 
çàñòîñîâóâàòè çàñïîê³éëèâ³ ïðå-
ïàðàòè. Àëå öå ïîâèíåí ðàäèòè 
âåòë³êàð, — êàæå ²ãîð Ãàâðè-
ëþê. — Âåòåðèíàð áóäå âðàõî-
âóâàòè âñ³ ôàêòîðè: ïðèðîäí³ 
îñîáëèâîñò³ òâàðèíè, ïîðîäí³ 
÷è â³êîâ³. Ìîæëèâî, ïîòð³áíî é 
îãëÿíóòè ïåðåä âè¿çäîì òâàðèíêó.

За словами 
ветлікаря Ігоря 
Гаврилюка, до 
подорожі потрібно 
готуватися не за 
день. Якщо їдете у 
країни Євросоюзу, 
слід приходити до 
ветеринара за кілька 
місяців 

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 
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ВАЛЕНТИНА 

КИРИЛЬЧУК, 

RIA, (096)3145155 

Íàéïåðøèé êîí-
öåðò ãóðòó «Ò²Ê» 
â³äáóâñÿ 2 ÷åðâíÿ 

2005 ðîêó ó Â³ííèö³ ó ê³íîêîí-
öåðòí³é çàë³ «Ðàéäóãà». Òîä³ ùå 
í³êîìó íåâ³äîìèé ãóðò âèñòóïàâ 
íà ðîç³ãð³â³ ãðóïè «Òàë³òà Êóì» 
³ âïåðøå íà áàãàòîòèñÿ÷íèé çà-
ãàë çàñï³âàâ ï³ñíþ «Îëåí³». Âæå 
ñêîðî âîíà ïî÷àëà ëóíàòè ç óñ³õ 
ðàä³îïðèéìà÷³â. ² íàâ³òü ñüîãîä-
í³, 16 ðîê³â ïîòîìó, çàëèøàºòüñÿ 
ãîëîâíîþ â³çèò³âêîþ ãóðòó.

Ðàçîì ç «Ò²Ê» ï³ñíþ «Îëåí³» 
íàñï³âóº íå ëèøå âñÿ Óêðà¿íà, 
à é æèòåë³ ÑØÀ, Êàíàäè, Âåëè-
êîáðèòàí³¿, Í³ìå÷÷èíè, Àâñòð³¿, 
Ãðåö³¿, Àçåðáàéäæàíó, ªãèïòó, 
Áîëãàð³¿, Á³ëîðóñ³, Ïîëüù³ òà áà-
ãàòüîõ ³íøèõ êðà¿í, äå ç ãàñòðî-
ëÿìè ðåãóëÿðíî âèñòóïàº ãóðò.

ХІТ СТУДЕНТСЬКОГО 
ГУРТОЖИТКУ 

Ëåãåíäàðíèé íàñï³â «Îëåí³, 
îëåí³, íåáðèò³ ³ íåãîëåí³…» íàðî-
äèâñÿ â ãîëîâ³ Â³êòîðà Áðîíþêà 
ùå ó 2002 ðîö³, êîëè ìàéáóòí³é 
ë³äåð «Ò²Ê» íàâ÷àâñÿ íà ³ñòîðè÷-
íîìó ôàêóëüòåò³ Â³ííèöüêîãî 
ïåäóí³âåðñèòåòó. Òîä³ îêðàñîþ 
ê³ìíàòè ñï³âó÷îãî ñòóäåíòà ó ãóð-
òîæèòêó áóâ äîáðå çíàéîìèé óñ³ì 
êèëèìîê ³ç çîáðàæåííÿì îëåí³â. 
Ðàäÿíñüêó «îëåíÿ÷ó êóëüòóðó», 
â³äáèòîê ÿêî¿ ìîæíà áóëî çóñòð³-
òè ó êîæí³é õàò³, Â³êòîð ³ âèð³-
øèâ óâ³÷íèòè ó ï³ñí³.

— Òàêå âðàæåííÿ, ùî äèçàé-
íåðè çà ñïåöçàäóìîì çîáðàæàëè 
íà òèõ äèâîâèæíèõ êèëèìêàõ 
îëåíÿ, ÿêèé äèâèòüñÿ äàëåêî-äà-
ëåêî, í³áè êîìóí³çì âèãëÿäàº, — 
æàðòóº Â³êòîð Áðîíþê. — ßêùî æ 
îëåí³â ê³ëüêà, âîíè îáîâ'ÿçêîâî 
äèâëÿòüñÿ â ð³çí³ áîêè — ïèëüíó-
þòü, ùîá øïèãóí íå ïðîêðàâñÿ…

Ï³ñíÿ «Îëåí³», ñëîâà ÿêî¿ ìàé-
æå ìèòòºâî ç'ÿâèëèñÿ íà ñâ³ò, òàê 
ñàìî ëåãêî ëÿãëè íà ìóçèêó. ßê 
ðåçóëüòàò, ñàìå öÿ ï³ñíÿ ñòàëà 
ãîëîâíèì õ³òîì íà ç³áðàííÿõ 
òâîð÷îãî ñòóäåíòñòâà Â³ííèö³. 

Òîæ, êîëè ïåðåä «Ò²Ê» ïîñòàëî 
ïèòàííÿ, ÿêó ï³ñíþ çðîáèòè ñâî-
ºþ â³çèò³âêîþ, ï³ñëÿ íåâåëè÷êèõ 
âàãàíü ìóçèêàíòè âñå-òàêè çóïè-
íèëèñÿ íà «Îëåíÿõ». ² íå ïðî-
ãàäàëè!

— Ïàì’ÿòàþ, áàãàòî ðîê³â òîìó 
ÿ äèâèâñÿ ïðîãðàìó ç Þð³ºì 
Í³êóë³íèì ïðî òå, ÿê çí³ìàâñÿ 
ô³ëüì «Ä³àìàíòîâà ðóêà». Í³êóë³í 
ðîçïîâ³äàâ ïðî ï³ñíþ «Ïðî çàé-
ö³â». Ìîâëÿâ: «ßêîñü ïîâåðòàþñü 
âòîìëåíèé ï³ñëÿ çéîìîê äîäîìó, 
ïðîõîäæó ÷åðåç äâ³ð ³ áà÷ó òàêó 
êàðòèíó: äâà äÿäüêè ï’ÿíåíüêèõ, 
ñï³âàþòü ï³ñíþ «À íàì âñå ðàâ-
íî» — îò ÿ òîä³ çðîçóì³â, ùî 
ï³ñíÿ ï³øëà â íàðîä». Òàê ñàìî 
³ â ìåíå ç «Îëåíÿìè». Ñïî÷àòêó 
ÿêîñü áóëî òð³øêè íàâ³òü ñîðîì-
íî. Ï³ñíÿ ÿêàñü òàêà íåñòàíäàðò-
íà. Áóâ ïåâíèé îñòðàõ. Äàë³ áóâ 
ìîìåíò øîêó, êîëè ëþäè âñ³ 
êðóãîì ¿¿ ñï³âàëè: ö³êàâî áóëî 
³ â äåïóòàòà íà òåëåôîí³ ïî÷ó-
òè, ³ ïðîñòî â òàêñ³, àáî ìîëîäü 
íà ëàâî÷êàõ ñèäèòü ³ ñï³âàº, — 
çãàäóº Â³êòîð Áðîíþê. — À ùå 
áóâ âèïàäîê ó Äîíåöüêó, ï³ä ÷àñ 
òóðó, êîëè íàñ 4 ðàçè âèêëèêàëè 
íà á³ñ. Ï³ä³éøîâ îäèí ÷îëîâ³ê 
ÿêî¿ñü íåòèïîâî¿ ÿê äëÿ óêðà¿í-
öÿ çîâí³øíîñò³ ³ êàæå: «ß æèâó 
óæå áîëüøå 10 ëåò â Óêðàèíå, 
íî íèêîãäà íå ñ÷èòàë äëÿ ñåáÿ 
íóæíûì âûó÷èòü óêðàèíñêèé 
ÿçûê. À ñåãîäíÿ âû ñäåëàëè áîëü-
øå, ÷åì «Ïîìàðàí÷åâàÿ ðåâîëþ-
öèÿ». ß õî÷ó âûó÷èòü óêðàèíñêèé 
ÿçûê, õîòÿ áû äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîíèìàòü âàøè ïåñíè».

«ОЛЕНЯЧІ» СКАНДАЛИ 
Íàé ã ó ÷í ³øèé  ñ ê àíä à ë 

çà 16-ð³÷íó ³ñòîð³þ ãóðòó «Ò²Ê» 
ïðèíåñëà ñàìå ï³ñíÿ «Îëåí³». 
À âñå òîìó, ùî ðÿäêè: «Ìåíå 
çàäîáâàëè òðàìâà¿ ³ êîë³¿, êîí-
äóêòîðè, äåá³ëè ³ ïðîô³ëàêòî-
ð³¿», — íåî÷³êóâàíî âèêëèêàëè 
âåëèêó ïîëåì³êó. Ïóíêòóàö³éíó.

ßê ñïðèéìàòè ñëîâà «êîíäóê-
òîðè äåá³ëè»? ×åðåç êîìó ÷è ÷å-
ðåç òèðå?

Ó Â³ííèöüêîìó òðàìâàéíî-
òðîëåéáóñíîìó äåïî íàâ³òü ïî-
÷àâñÿ ñòðàéê: äåÿê³ êîíäóêòîðè 

ЩЕ ДО ПРЕМ’ЄРИ «ОЛЕНІ» СПІВАЛИ 
У ГУРТОЖИТКУ ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ 
Такого ви не знали!  На честь 
16-річчя гурту «ТІК» Віктор Бронюк 
ексклюзивно для RIA поділився 
маловідомими фактами про головний 
свій хіт. Розказав, як пережив скандал з 
кондукторами, під час зйомок кліпу вчив 
української мови «Ляпіса» Сергія Міхалка 
та шукав раритетні оленячі килимки і 
«довженківську» жабу, а для dj-реміксу 
пісні навіть записував цокіт копит 

òàê áëèçüêî äî ñåðöÿ ñïðèéíÿëè 
âèùåçàçíà÷åí³ ðÿäêè é îáðàçè-
ëèñÿ, ùî ó 2006 ðîö³ àô³ø³ ãóðòó 
«Ò²Ê» ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ 
ïðîñòî ïî÷àëè çðèâàòè. Áà á³ëü-
øå — äåÿê³ êîíäóêòîðè íàâ³òü 
çàãðîæóâàëè íå âèéòè íà ðîáîòó, 
ÿêùî àô³ø³ ãóðòó çàëèøàòüñÿ.

² õî÷ ñê³ëüêè Â³êòîð Áðîíþê 
íå ãîâîðèâ, ùî ì³æ ñëîâàìè 
«êîíäóêòîðè» ³ «äåá³ëè» ó ï³ñ-
í³ ñòî¿òü êîìà, ñêàíäàë äîâãî 
íå âùóõàâ.

— Êîíäóêòîðè íà íàñ äóæå 
äîâãî îáðàæàëèñÿ, êàçàëè, ùî 
ìè ¿õ ïîð³âíþºìî ç îëåíÿìè é ç 
äåá³ëàìè, — çãàäóº Â³êòîð Áðî-
íþê. — Ùîäíÿ ìåí³ òåëåôîíóâà-
ëè íåçíàéîì³ äÿäüêè, ÿê³ õîò³ëè 
ïîäàòè íà ìåíå äî ñóäó çà òå, 
ùî ÿ îáðàçèâ êîíäóêòîð³â. Êà-
çàëè: «ßêùî äàñòå ìåí³ 300 äî-
ëàð³â, òî ÿ â³äñòàíó»… Ö³êàâî, ùî 
ó ï³ñí³ «ïîáà÷èëè» ëþäè é ³íøèé 
ï³äòåêñò. ßêîñü â ²íòåðíåò³ ÿ ïðî-

÷èòàâ, ùî ï³ñíÿ «Îëåí³» — öå 
âçàãàë³ «çàêàçóõà íà óêðà¿íñüêèõ 
ïîë³òèê³â ç áîêó Ðîñ³¿», ùî ìè 
ÿêèìîñü ÷èíîì êîãîñü íàìàãà-
ºìîñÿ ñïëþíäðóâàòè… Õî÷à íà-
ñïðàâä³ í³õòî í³êîãî íå õîò³â îá-
ðàçèòè. À òå, ùî õòîñü ñîá³ ùîñü 
íàäóìóº, íó ùî çðîáèø?

ДЛЯ КЛІПУ ЗНАЙШЛИ 
«ДОВЖЕНКІВСЬКУ» ЖАБУ 

Êë³ï íà ï³ñíþ «Îëåí³» âèé-
øîâ ó 2006 ðîö³. Ó êàäð³ ðàçîì 
³ç «Ò²Ê» ïîñòàëà ïîïóëÿðíà á³ëî-
ðóñüêà ãðóïà «Ëÿï³ñ-Òðóáåöüêîé».

— Ïîïðè ñïîð³äíåí³ñòü óêðà¿í-
ñüêî¿ ³ á³ëîðóñüêî¿ ìîâ, ïàì’ÿòàþ, 
ùî ï³ä ÷àñ çàïèñó ï³ñí³ «Ëÿï³ñàì» 
áóëî âàæêî âèìîâèòè «³» ï³ñëÿ 
ïðèãîëîñíèõ, íàïðèêëàä, ó ñëîâ³ 
«ä³â÷àòà». Àëå çðåøòîþ âñå âè-
éøëî ïðèðîäíî: õòî ñëóõàº ï³ñíþ 
ó çàïèñ³ — íàâ³òü íå ïîì³÷àº, — 
êàæå Â³êòîð Áðîíþê.

Ùî æ ö³êàâîãî áóëî íà ñàìèõ 
çéîìêàõ êë³ïó? Çà äîáó äî çéî-
ìîê «Îëåí³â» ðåæèñåð Ðîìàí 
Âåðêóë³÷ äîïèñàâ ñöåíàð³é ³ ïå-
ðåä ó÷àñíèêàìè ãóðòó «Ò²Ê» ïî-
ñòàëî çàâäàííÿ: çíàéòè 10 ñòàðèõ 
òåëåâ³çîð³â, îäÿã ó ñòèë³ 80-õ ³ 
ðàðèòåòí³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè. 
Ñòèëüí³ ñàëàòîâ³ êîñòþìè ìóçè-
êàíòè çíàéøëè ó ãóáåðíàòîðñüêî-
ìó îðêåñòð³ Â³ííèö³, à òåëåâ³çîðè 
äîïîìîãëè ðîçøóêàòè äðóç³.

Íàéäîðîæ÷èé ðåêâ³çèò êë³-
ïó — äâ³ âåëè÷åçí³ êàìåðè, ÿê³ 
íèí³ ìîæíà çóñòð³òè õ³áà ùî 

ó ô³ëüì³ «Ìîñêâà ñëüîçàì íå â³-
ðèòü» — «Ò²Ê» çíàéøëè ó ñòîëè-
ö³, à îñòàíí³é øòðèõ — âåëèêó 
êåðàì³÷íó æàáó, ùî êðàñóºòüñÿ 
íà òåëåâ³çîð³ â ê³ìíàò³ «Ëÿï³-
ñ³â», — ë³äåðó «Ò²Ê» Â³êòîðó Áðî-
íþêó ïðèãëÿíóëàñü âæå íà ñòóä³¿ 
³ì. Äîâæåíêà.

ДЛЯ РЕМІКСУ ЗАПИСУВАЛИ 
ЦОКІТ КОПИТ 

Ó ãðóäí³ 2007 ðîêó «Ò²Ê» çà-
ïóñòèëè ó ðàä³îðîòàö³þ ðåì³êñ 
ñâî¿õ òð³óìôàëüíèõ «Îëåí³â». Àâ-
òîðîì òàíöþâàëüíî¿ âåðñ³¿, ÿêà 
ñêîðî çäîáóëà ñòàòóñ êëþ÷îâîãî 
íîâîð³÷íîãî õ³òà 2008 ðîêó, ñòàâ 
êè¿âñüêèé ä³äæåé Äæåëüñîì³íî. 
Ì³êñ âèéøîâ ïðèºìíèì, ëåãêèì 
³ ñâÿòêîâèì.

Ö³êàâî, ùî ó ïðîöåñ³ ðîáîòè 
íàä òàíöþâàëüíîþ ³íòåðïðåòà-
ö³ºþ ï³ñí³ áóëî çðîáëåíî ê³ëüêà 
âàð³àíò³â: ³ ç íîâîð³÷íèìè äçâ³-
íî÷êàìè, ³ ç öîêîòîì êîïèò, ³ ç 
òâåðäèì êëóáíèì çâó÷àííÿì. Ö³ 
âåðñ³¿ òàêîæ íå ïðîïàëè.

— Ìè âèâ³ñèëè ¿õ íà îô³ö³é-
íîìó ñàéò³ ãóðòó. ² âñ³, õòî áàæàâ 
ó íîâîð³÷íó í³÷ 2008-ãî â³ä³ðâàòèñü 
ï³ä «Îëåí³â», ìîãëè ñîá³ çðîáèòè 
òàêèé íîâîð³÷íèé ïîäàðóíîê: çà-
éòè íà ñàéò ³ âñå çàâàíòàæèòè, — 
ðîçïîâ³äàº Â³êòîð Áðîíþê.

У ВІННИЦІ НА ЧЕСТЬ «ТІК» 
2008 РІК БУВ РОКОМ ОЛЕНЯ 

Íà ÷åñòü ìóçèêàíò³â, ùî ïðî-
ñëàâëÿþòü ð³äíå ì³ñòî, ó Â³ííèö³ 
2008 ð³ê íàâ³òü îãîëîñèëè «ðîêîì 
Îëåíÿ». «Ò²Ê» òîä³ â³äêðèâàëè 
ãîëîâíó ÿëèíêó Â³ííèö³.

— Êîëè ä³çíàâñÿ, ùî Â³ííèöÿ 
âèð³øèëà 2008-é çðîáèòè ðîêîì 
Îëåíÿ, ºäèíå, ùî ìåíå íàñòî-
ðîæèëî — ùîá ï³ñíþ «Îëåí³» 
íå çðîáèëè ã³ìíîì Â³ííèö³, — ïî-
ñì³õàºòüñÿ Â³êòîð Áðîíþê. — Áî 
âñ³ êîíäóêòîðè òîä³ á çâ³ëüíèëèñÿ. 
À öå ïîãàíî. Òèì á³ëüøå â óìîâàõ 
òîä³øíüî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè. Òîä³ 
íà ìåíå á ë³ã òÿãàð â³ä òîãî, ùî 
ÿ ïîðóøèâ ó ì³ñò³ òðàíñïîðòíó 
êîìóí³êàö³þ (ïîñì³õàºòüñÿ).

Íà ãîëîâí³é ñöåí³ Â³ííèö³ 
«Ò²Ê» òîä³ âèñòóïàëè ó øàïêàõ 
ó âèãëÿä³ îëåí³â ³ æàðòóâàëè, ùî 
íàéá³ëüøå ïåðåéìàþòüñÿ, ùîá 
ï³ñëÿ öüîãî ä³òè íå ïî÷àëè â³ðèòè 
â Îëåíÿ, ÿê ó Ä³äà Ìîðîçà.

МАЮТЬ КОЛЕКЦІЮ ОЛЕНІВ 
Ï³ñëÿ âèõîäó ï³ñí³ «Îëåí³» 

ôàíè ïî÷àëè çàäàðîâóâàòè «Ò²Ê» 
ð³çíîìàí³òíèìè îëåíÿìè. Â³ä-
òàê — íà ðåïåòèö³éí³é áàç³ ãóð-
òó çà ö³ ðîêè óòâîðèëàñü ÷èìàëà 
åêñêëþçèâíà «îëåíÿ÷à» êîëåêö³ÿ.

— ² íîâèìè åêçåìïëÿðàìè âîíà 
ïîïîâíþºòüñÿ ðåãóëÿðíî! — ðîç-
êàçóº Â³êòîð Áðîíþê. — Ó íàñ º 
íàòóðàëüí³ ìóëÿæ³ îëåí³â, îáòÿã-
íóò³ øê³ðîþ àáî æ ì³í³àòþðí³ 
êîï³¿; º äåðåâ’ÿí³ îëåí³; º ³ ì’ÿê³ 
³ãðàøêè; ò³, ùî ñï³âàþòü; º êðè-
øòàëåâ³, ÿê³ ñâ³òÿòüñÿ; ñóâåí³ðí³ 
îëåí³. Ìàñêè ó âèãëÿä³ Îëåí³â, 
ôóòáîëêè ç ¿õí³ì çîáðàæåííÿì. 
Ìåí³ íàâ³òü íà âåñ³ëëÿ ïîäàðóâà-
ëè… îëåíÿ÷³ ðîãè ç³ ñòàðîâèííîãî 
çàìêó! Êîëè ¿õ äàðóâàëè, òî ñêà-
çàëè, àáè öå áóëè îñòàíí³ ðîãè 
â ìîºìó æèòò³. Âîíè çàðàç ó íàñ 
íà ñò³í³ âèñÿòü.

«Ìåí³ íàâ³òü íà âåñ³ëëÿ 
ïîäàðóâàëè… îëåíÿ÷³ 
ðîãè ç³ ñòàðîâèííîãî 
çàìêó! Ñêàçàëè, àáè 
öå áóëè îñòàíí³ ðîãè 
â ìîºìó æèòò³»

Після «Оленів» у «ТІК» було чимало хітів, які миттю 
підкорювали Україну. Але саме після найпершого 
до музикантів гурту наміцно приклеїлось звертання «Олені». 
«О–о–о, це ж Олені!» — до такої реакції людей ми вже давно 
звикли, — каже Віктор Бронюк 
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ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Бал негідників
Детективна комедія
9.06 і 16.06, поч. о 19.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих
10.06, поч. о 18.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія
11.06, поч. о 18.30
Комедія для дорослих драматурга Марка Камо-
летті та режисерки Таїси Славінської. Театр дає 
комедію, і не просто комедію, а французьку, та 
ще й з гарніром, де, як зауважує одна з героїнь, 
«так багато коханців»

Дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія
15.06 і 18.06, поч. о 19.00

Біла ворона
Рок-опера
17.06, поч. о 18.30

Красуня та Чудовисько
Казка-мюзикл
19.06, поч. о 12.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих
19.06, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хмельницьке шосе, 7)
Вартість квитків — 75 грн

Веселе мишеня
Пригодницька казка
12.06, поч. об 11.00
Вартість квитків — 75 грн

Наш веселий Колобок
Комедія за мотивами україн-
ської народної казки
13.06, поч. об 11.00
Вартість квитків — 75 грн

ВИСТАВКИ
Ярмарок 
хендмейду
З 11 червня до 13 червня 
з 17.00 до 23.00 години 
на літній терасі Plaza 
Park Vinnytsia відбудеться 
подія, яку так всі чекали. 

Тут зберуться креативні люди, щоб продавати та 
купувати красиві речі. 
Будемо раді бачити всіх, хто створює 
крафтові речі та проводить майстер-класи. 
Участь безкоштовна.
Реєстрація обов'язкова!
Детальніше умови — за номером телефону 
(063)5256736. Вхід вільний!

Сімейний відпочинок у Парку Динозаврів
У «Подільському зоопарку» на вул. Сергія Зулінсько-
го, 9 вас чекають весняні новинки. Вартість квитків 
у Вінницький парк  Динозаврів: діти до 3 років без-
коштовно, від 3 до 12 років — 100 грн, від 12 і до-
рослі –150 грн. При пред’явленню білета зоопарку 
знижка 30%. Безкоштовно за наявності документів: 
учасники АТО, діти з інвалідністю і супроводжуючий, 
діти-сироти. Парк працює з 9.00 до 19.00.

Виставка годинників
До 13 червня у Краєзнавчому музеї працює виставка 
«Час та буденні речі: з історії годинників». На виставці 
ви дізнаєтесь про сонячні годинники, водяні годин-
ники та на власні очі побачите, як «спливає час», 
вогняні годинники, механічні, кварцові, точні атомні 

годинники. Вартість квитка: для дітей (до 18 років) — 
10 грн, студентів — 20 грн, дорослих — 30 грн. 
Музей працює з 10.00 до 18.00 (каса працює 
до 17.00). Вихідний — понеділок. Кожна остання 
неділя місяця — безкоштовне обслуговування для 
малозабезпечених і багатодітних родин, пенсіонерів.

Виставка «Подільський ярмарок»
Експоцентр Вінницької торгово-промислової палати 
запрошує з 15 по 18 червня відвідати виставку «По-
дільський ярмарок», що проходить в рамках акції  
«Купуй вінницьке!» На ярмарку ви зможете придбати 
високоякісні продукти харчування безпосередньо від 
виробників та інші супутні товари. Виставка працює:
15.06-17.06 з 11.00 до 18.30, 18 червня 10.00-
17.00. Вхід вільний
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Підпільний Стендап 
19 червня у Вінниці 
Розривний вечір сміливо-
го гумору, де ви зможете 
розслабитися і від душі 
посміятися! Знаменитий 
«Підпільний Стендап» 
просто неба 19 червня 

о 20.00 у PIROGOV SKY. Це буде пікантно-гостро, 
розкішно-смішно, яскраво-гаряче і просто неза-
бутньо! Вас чекають свіжі жарти і вибухові історії від 
найкращих стендап коміків України: Свята Загайке-
вича, Насті Дєрскої, Сергія Ліпко, Макса Вишинсько-
го і Юрія Коломійця. Як кажуть самі артисти: «Не за-
будьте розпустити ремінці комплексів, розкрити 
свою свідомість і дозволити собі сміятися у цей вечір 
над усім! Але врахуйте: колишніми після почутого ви 
вже не будете!» Квитки – 200–450 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua і у всіх касах міста.

Міша Крупін і група 
«Корупція». Тур 
«Красный бархат» 
Під гаслом: «Такого 
Вінниця ще 
не бачила!» – 20 червня 
о 20.00 у PIROGOV 
SKY пройде вибуховий 

концерт Міши Крупіна і групи «Корупція». Автор 
хітів «Красный бархат», «Облака» та багатьох 
інших, у Вінниці виступить вперше. Глядачів чекає 
справжній розрив жанрових шаблонів: неошансон, 
влучно підправлений іронією та одеським 
колоритом, прозвучить у поєднанні зі стильними 
блюзовими та джазовими мотивами. Кожна пісня 
Міши Крупіна і групи «Корупція» – «про життя», і 
схожа на нескінченну й щиру розмову з випадковим 
попутником у купе, який трапляється раз у житті, 
і то якщо пощастить. Квитки – 200–590 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua і у касах міста. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

Танок на майдані 
Конґо 24 липня 
у Вінниці
Легенда українського 
хіп-хопу і року — гурт 
«Танок на майдані 
Конґо» — 24 липня 
о 20:00 у PIROGOV 

SKY — просто неба у легендарному музеї-
садибі Пирогова! На цьому концерті енергія буде 
найпотужніша, а ваші враження — найсильніші! 
Заспіваємо разом та відірвемося під найкращі пісні 
з усіх альбомів за понад 25 років «ТНМК» на сцені! 
Почуємо гарячі, свіжі прем’єри з платівки, що тільки-
но готується до виходу! І у найкрутішій атмосфері 
дамо такого жару, щоб аж небо здригнулося!
Квитки — 200–710 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098) 101-00-63, 
(093)101–00–63.

Оксана Муха 
25 червня у Вінниці 
25 червня о 19.30 про-
сто неба у музеї-садибі 
Пирогова ми поринемо 
у магію української пісні 
разом з неперевершеною 
Оксаною Мухою! Цю 
унікальну співачку, що 

перемогла у «Голосі країна», по праву називають 
«душею української пісні» і «другою Квіткою Цісик». 
Її голос зачаровує феноменальною чистотою, щи-
рістю та потужною енергетикою, а чудові виступи 
не можуть залишити осторонь! У Вінниці Оксана 
Муха представить все розмаїття свого репертуару. 
Почуємо, як старовинні українські пісні, так і більш 
сучасні авторські роботи і зразки експерименталь-
ної музики. Квитки – 200–590 гривень. Купуйте на 
сайті bilet.vn.ua та у всіх касах міста.

«Про що мовчать 
чоловіки» з Дми-
тром Танковичем 
Про кохання, стосунки і 
дві галактики – чоловіка 
та жінку! Весело, цікаво 
і з улюбленим актором, 
зіркою «Дизель Шоу» та 

капітаном легендарної КВН команди «ЧП» (Мінськ) – 
Дмитром Танковичем у головній ролі! 11 липня 
о 20.00 просто неба у PIROGOV SKY не пропустіть 
світовий хіт – комедію «Про що мовчать чоловіки». 
Під час перегляду чимало чоловіків впізнають себе, 
а жінки – своїх суджених!
Квитки – 150–390 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, Будинку 
офіцерів, «Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098) 101-00-63, 
(093)101–00–63. Організатор – компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

JAZZ HITS від 
Ольги Лукачової 
і Jazz Bаnd 
Всі найкращі джазові 
хіти усіх часів – у одно-
му концерті! 18 липня 
о 20.00 у музеї-садибі Пи-
рогова завдяки кращим 

джазменам України – неймовірній співачці Ользі 
Лукачовій і Jazz Bаnd – під зоряним небом оживуть 
і заграють новими барвами культові композиції 
Елли Фіцджеральд, Луї Армстронга, Рея Чарльза, 
Нет Кінг Коула, Джеймса Брауна та багатьох інших 
легенд джазу – від 1920-х до сьогодні. У програмі 
концерту – неймовірно багато сюрпризів, які здиву-
ють і вразять! Буде не просто атмосферно і гарно… 
Буде справжня магія!
Квитки – 200–450 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Уні-
вермагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». Безкоштовна 
доставка квитків: (098) 101-00-63, (093)101–00–63. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ». 

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
кінотеатр 

ім. Коцюбинського
КІНО 

Круелла
Комедія, 9.06, поч. о 17.20, 21.30
З 10.06, довідка за тел. 52–59.76

Гнів людський
Екшн, 9.06, поч. о 15.45
З 10.06, довідка за тел. 52–59.76

Коп на драйві
Комедія, 9.06, поч. о 12.00, 20.00
З 10.06, довідка за тел. 52–59.76

Пончари: Глобальне заокруглення
Анімація, 9.06, поч. о 10.05, 15.40
З 10.06, довідка за тел. 52–59.76

Сем: Пісочний ельф
Комедія, 9.06, поч. об 11.50, 18.00
З 10.06, довідка за тел. 52–59.76

Кролик Петрик: Втеча до міста
Анімація, 9.06, поч. 10.00, 13.55, 19.45
З 10.06, довідка за тел. 52–59.76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Тихе місце 2
Трилер, 9.06, поч. о 10.00, 12.40, 14.40, 17.20, 
19.20, 20.00, 22.00, 23.20
З 10.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Пончари: Глобальне заокруглення
Анімація, 9.06, поч. о 9.30, 13.30
З 10.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Зоряний рубіж
Трилер, 9.06, поч. о 12.10, 16.20, 22.40
З 10.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Академія магії
Анімація, 9.06, поч. об 11.30, 15.30 
З 3.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Янгол помсти 
Драма, 9.06, поч. о 10.00, 14.10, 18.20, 20.30
З 10.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Дозволь йому піти
Драма, 9.06, поч. о 15.00
З 10.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Закляття 3: За велінням диявола
Жахи, 9.06, поч. о 10.20, 12.40, 17.30, 19.50, 22.10
З 10.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Погані дороги
Драма, 9.06, поч. о 15.40 

Кролик Петрик: Втеча до міста
Анімація, 9.06, поч. о 10.00, 14.00, 18.00
10.06-16.06, поч. о 10.00, 18.00 

Спіріт: Дикий мустанг
Анімація, 10.06-16.06, поч. об 11.40, 14.00

Сем. Пісочний ельф
Комедія, 10.06-16.06, поч. о 16.00
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ОВЕН 
Цього тижня ви можете ви-
явитися дуже привабливі для 
представників протилежної 
статі, вони підсвідомо потра-
пляють під владу ваших чар і 
здаються без бою. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваша завантаженість на робо-
ті загрожує засмутити кохану 
людину через недостатню 
увагу до неї. Зате у вихідні ви 
разом надолужите згаяне.

БЛИЗНЮКИ 
Солодкий і ніжний період для 
вашого кохання. У вашій парі 
панує любов і взаєморозумін-
ня. Ваш обранець з радістю 
говорить вам «так», дарує 
подарунки, увагу і турботу.

РАК 
У понеділок рішення, що сто-
суються вашого особистого 
життя, повинні прийматися 
серйозні і важливі. Вихідні 
у вашому розпорядженні для 
подорожі вдвох.

ЛЕВ 
Цей тиждень схиляє до ша-
леної закоханості. Ви ще 
не закохані? Це ненадовго. 
У п'ятницю вас чекає фаталь-
на зустріч з тим, хто стане 
долею.

ДІВА 
Тиждень обіцяє досить наси-
чене особисте життя. До такої 
міри насичене, що перед 
вами може встати неабияка 
дилема. Перевірене часом 
кохання або нова полум'яна 
пристрасть? 

ТЕРЕЗИ 
Ініціатива у стосунках тепер 
у ваших руках. Але приймай-
те кохану людину такою, 
якою вона є, і не вимагайте 
неможливого. Кращі дні для 
побачень — середа і субота.

СКОРПІОН 
Які б зміни цього тижня 
не трапилися, всі вони будуть 
винятково на краще. І, що 
приємно, ви і самі в цьому 
незабаром переконаєтеся. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не бійтеся проявити свої 
емоції, однак все ж не варто 
давати волю ревнощам. По-
старайтеся стежити за своїми 
словами, велика ймовірність 
образити кохану людину.

КОЗЕРІГ 
Вівторок і четвер — саме час 
для прояву грайливості і 
легковажності. У п'ятницю ко-
хана людина може зачепити 
ваше самолюбство, але це 
непорозуміння швидко ви-
рішиться. 

ВОДОЛІЙ 
Можливе бурхливе 
з'ясування стосунків. Побувши 
на самоті кілька днів, ви обоє 
зрозумієте, що ваші почуття 
серйозні, і у вихідні зможете 
виправити свої помилки, на-
долуживши згаяний час.

РИБИ 
Настає сприятливий час для 
романтичних зустрічей і зна-
йомств. Самотність першої 
половини тижня не повинна 
вас засмучувати, цей час 
варто використовувати для 
себе, щоб почистити пір'ячко 
і постати в усій красі.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 9-15 ЧЕРВНЯ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, ПСИХОЛОГ 

— Роль батька найбільше про-
являється після 5 років, саме 
у шкільному віці. Є така теорія 
Памели Левін, згідно з якою 
від 0 до 18 років кожна лю-
дина проходить шість стадій 
розвитку. На кожній стадії є 

певні завдання, які нам треба виконати для 
свого розвитку.
Якщо на цій стадії не навчимося, то на наступ-
ній буде важче вчитися, виконувати завдання 
розвитку нової стадії.
Якщо до шкільного віку дитина повноцінно 
награлася й у неї було нормальне дитинство, 
то в школі їй буде вже цікаво сидіти, слухати, 

вчитися. Ось тут значну роль відіграє фігу-
ра батька, яка відповідає за цю структуру й 
правила. Правила дуже часто можуть стати 
деструктивними, якщо роль батька починає 
виконувати мати, особливо, коли вона замі-
нює обох. Жінка проявляється як жінка, коли 
вона проявляє три іпостасі — самодостатність, 
ніжність, сексуальність. А якщо вона вся про 
«виживання», то як мінімум, дві пропадає.
Перше універсальне правило — зберегти 
в очах дітей батька батьком. Якщо у вас об-
рази на чоловіка, треба їх пропрацювати, але 
не замилювати дітям очі «батьком звіром». 
Розуміти, що є роль батька і є роль чоловіка. 
І якщо розлучення, то це жінка з чоловіком 
не домовилася, а не чоловік з дитиною. 

Чоловік може бути поганим чоловіком, але 
класним батьком. Не перекладайте цю від-
повідальність на дітей.
Не намагатися бути і мамою, і татом для своєї 
дитини.
Дівчинку має виховувати чоловік. Але не ді-
дусь чи брат, хіба тимчасово, а чоловік, який 
буде подавати приклад саме, як батько. 
Не боятися досліджувати психотерапію. Іс-
нує багато книг, спеціалістів, які можуть до-
помогти створити щасливу сім’ю, навіть після 
невдалих спроб.
Говоріть доньці, що вона чудова, що вона, 
коли виросте, зустріне найкращого чоловіка. 
Тоді дівчинка зрозуміє, що чоловіки не зло, 
і в неї сформується правильна самооцінка.

Коментар експерта

ЧОМУ ВАЖЛИВИЙ БАТЬКО 

Óñå á³ëüøå æ³íîê çà òðèäöÿòü 
íå ïîñï³øàþòü âèõîäèòè çàì³æ ³ 
áóäóâàòè ñ³ì’þ. ̄ õ âàæêî íàçâàòè 
æ³íêàìè, áî âîíè ñàì³ ñåáå ³äåí-
òèô³êóþòü, ÿê «ä³â÷èíà», òîìó ùî 
àñîö³àö³ÿ ç³ ñëîâîì æ³íêà ìàº äëÿ 
íèõ íåãàòèâíå çàáàðâëåííÿ. Ïðî-
ãðåñ â³äáóäåòüñÿ, êîëè âîíè ñàì³ 
ïî÷íóòü ³äåíòèô³êóâàòè ñåáå ÿê 
æ³íêó, à íå ä³â÷èíó, ÿê³é ðàíî 
ñòâîðþâàòè ñ³ì’þ é íåñòè â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü.

×àñòî ãîâîðÿòü: «ß íå ìîæó 
ñòâîðèòè äîâãîñòðîêîâ³ ñòîñóí-
êè, ê³ëüêà ïîáà÷åíü — ³ ÷îëî-
â³êè ðîçâåðòàþòüñÿ» àáî «Ìè 
â ñòîñóíêàõ, ÿê³ íå ïðèâîäÿòü 
äî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿», «Ùî ç³ ìíîþ 
íå òàê? ÿ êðàñèâà, ðîçóìíà, ÷îìó 
÷îëîâ³êè â³ä ìåíå á³æàòü?» Ïðè-
÷èíè êðèþòüñÿ íàáàãàòî ãëèáøå, 
í³æ çäàºòüñÿ. Õòîñü ç öèõ ä³â÷àò 
âçàãàë³ íå ìàâ áàòüêà, ó êîãîñü 
â³í áóâ ïðèñóòí³é ôîðìàëüíî, 
àëå íå ö³êàâèâñÿ æèòòÿì äîíüêè.

Äåÿê³ æ³íêè íå äîçâîëÿþòü 
ñòîñóíêàì ðîçâèâàòèñÿ Ó íèõ 
ç'ÿâëÿºòüñÿ áëîê ï³ñëÿ ïåðøî-
ãî ïîáà÷åííÿ. Æ³íêè, ÿêèõ âè-
õîâóâàëà ëèøå ìàòè, íå áà÷àòü 
çâ’ÿçêó ç áàòüêàìè, îñîáëèâî ç 
òàòîì. «Äî ÷îãî òóò áàòüêî? ß éîãî 
íå çíàþ, íå øóêàþ, ³ íå õî÷ó çíà-
òè», — òàêà ñë³äóº â³ä íèõ â³äïîâ³äü.

Õòîñü ïî÷èíàº ðîçáèðàòèñÿ é 
óñâ³äîìëþâàòè, ùî ³íòåðïðåòóº 
áàòüêà î÷èìà ìàìè é ïî÷èíàº 
çì³íþâàòè ñòàâëåííÿ äî áàòüêà. 
Íàâ³òü, ÿêùî áàòüêà í³êîëè íå áà-
÷èëà àáî â äèòèíñòâ³ áóëà ñâ³äêîì 

íàñèëëÿ, ä³â÷èíà â³ä ïî÷àòêó áóäå 
çàéìàòè ïîçèö³þ ìàìè (æåðòâè).

Òàêèõ æ³íîê, áóâàº, íàçèâàþòü 
«÷îëîâ³ê ó ñï³äíèö³». Âîíà öå çà-
ïåðå÷óº é áàãàòî åíåðã³¿ âèòðà÷àº 
íà òå, ùîá ç öèì áîðîòèñÿ, à íà-
ñïðàâä³ òðàíñëþº öüîãî ùå á³ëüøå.

Â³äñóòí³ñòü âèõîâàííÿ, ÿê â³ä-
ñóòí³ñòü áàòüêà âçàãàë³ â æèòò³ 
æ³íêè — íåãàòèâíî âïëèâàº íà 
¿¿ æèòòÿ. Â òàêèõ æ³íîê ÷àñòî 
ñïðàöüîâóº íåóñâ³äîìëåíà àãðå-
ñ³ÿ äî ÷îëîâ³÷îãî ðîäó.

Öå íåïðèéíÿòòÿ ÷îëîâ³ê³â 
ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ïî-ð³çíîìó. 
Ç'ÿâëÿþòüñÿ: «ÿ äîâåäó, ùî ìåí³ 
÷îëîâ³êè íå ïîòð³áí³», «ÿ íå õî÷ó, 
ÿê ó ìî¿õ áàòüê³â, ÿ áóäó ðîáèòè 
âñå òàê, ÿê íå ó íèõ», «ÿ íå çíàþ, 
ÿê ÿ õî÷ó, àëå òî÷íî íå òàê, ÿê 
ìî¿ áàòüêè».

Ïñèõîëîãè ðåêîìåíäóþòü ïî-
çáóòèñÿ îáðàçó «÷îëîâ³ê, öå çëî». 
Öå ëèøå äîñâ³ä âàøî¿ ìàìè, í³÷èé 
á³ëüøå. Âè ìàºòå çíàòè, ùî ó âàñ 
áóäå ùàñëèâà ðîäèíà. Âèõîâóéòå 
â ñîá³ æ³íî÷í³ñòü, çâåðòàéòå óâàãó 
íà ÷îëîâ³ê³â äîáðèõ ³ ùèðîñåðä-
íèõ — ³ òîä³ âè ñàì³ äëÿ ñåáå â³ä-
êðèºòå ùàñëèâó æ³íêó ³ äðóæèíó.

СІМ’Я БЕЗ БАТЬКА. ЧИМ ЦЕ 
ЗАГРОЖУЄ ДІВЧАТКАМ
Недолюблені  Чому жінкам, які 
виховувалися без батька, важко 
обрати чоловіка? Через що найчастіше 
виникають «блоки» в стосунках? Як 
не дійти до розлучень і зберегти власну 
сім’ю, коли в дитинстві її не було? 
З цими та іншими питаннями допоможуть 
розібратися психологи 

ТАТО — ГОЛОВНИЙ ЧОЛОВІК 
У ЖИТТІ ДОЧКИ 
Виховання, де основна роль відводиться 
мамі, все ще вважається традиційним і 
пріоритетним у більшості сімей.
З хлопчиками це так і є — роль мами 
вкрай важлива, але для дівчинки 
взаємини з батьком нерідко стають 
наріжним каменем. Як би мати 
не старалася, вона не в силах замінити 
першого і, напевно, найбільш 
значущого чоловіка в житті майбутньої 
жінки, яким є батько.

БАТЬКО ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ 
ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Належна увага і щира любов тата забез-
печує дівчинці почуття захищеності і ком-
форту, впевненості у власних силах і собі 
самій. І все це прямо впливає на жіноч-
ність, самооцінку, успішність представниці 
прекрасної статі в майбутньому.
Для люблячого тата донька завжди най-
най, його головна гордість. Відчуваючи 
батьківську любов, дівчинка виростає і 
вважає себе гідною уваги, шанобливого, 
ввічливого і люблячого ставлення з боку 
чоловіка. В такому випадку в дівчини є мен-
ше страхів, вона вміє приймати залицяння 
і любов, закладені з дитинства позитивні 
установки супроводжують її все життя.

ЧОМУ РОЛЬ ТАТА ВАЖЛИВА 
З ПРАКТИЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ?
Якщо в близькому оточенні дівчинки 
не буде тата (вона росте без батька або ж 
він усунувся від виховання), то і в майбут-
ньому висока ймовірність того, що вона 
сприйматиме чоловіків «чужими».
Взаємини з батьком впливають і на став-
лення до грошей. Образи, невдоволення, 
нетерпіння стосовно батьків, а також 
відсутність до них достатньої поваги 
перекривають позитивний потік, що 
може вплинути на фінансовий добробут 
людини.
Ставлення до батька формує цілі і ви-
значає, наскільки легко людині вдається 
заробляти гроші, досягати успіху в житті 
та кар'єрі.

БАТЬКО І ВИХОВАННЯ ДОЧКИ 
За результатами одного з досліджень, 
немовлята жіночої статі, чиї батьки брали 
активну участь у їх вихованні, показали 
більш високі оцінки за тестами розумового 
розвитку. Інше дослідження довело, що 
такі дівчатка виростають більш адаптова-
ними в соціальному плані. Міцна емоційна 
єдність дочок і батьків, сформована в ран-
ньому дитинстві, забезпечує сприятливе 
проходження підліткового періоду. 
Дівчата, з якими батьки пройшли шлях від 
самого дитинства, легше знайомляться із 
законами непростого життя й швидко зна-
ходять спільну мову з іншими чоловіками.

«Ä³â÷èíêó ìàº 
âèõîâóâàòè ÷îëîâ³ê. 
Íå ä³äóñü ÷è áðàò, à 
÷îëîâ³ê, ÿêèé áóäå 
ïîäàâàòè ïðèêëàä 
ñàìå, ÿê áàòüêî»
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ОВЕН 
Причиною невдач цього 
тижня може стати ваша за-
йва довірливість. 

ТЕЛЕЦЬ 
Пора б вам задуматися про 
майбутній відпочинок і за-
бронювати тур. 

БЛИЗНЮКИ 
Саме зараз ваші бажання 
виконуються і закладається 
основа майбутнього.

РАК 
Ви можете виявити у себе 
нові можливості. Будьте терп-
лячі, навіть якщо вас будуть 
провокувати на конфлікт. 

ЛЕВ 
Початок тижня обіцяє бути 
досить важким, проте до ви-
хідних суєта вляжеться.

ДІВА 
Прислухайтеся до своєї інту-
їції, вона підкаже правильне 
рішення в особистому житті.

ТЕРЕЗИ 
Середа — один з найбільш 
вдалих днів тижня. Пора здій-
снити найсміливіші задуми. 

СКОРПІОН 
Поступово зростає ваш авто-
ритет в професійній сфері, 
у вас з'явиться постійне 
джерело доходу.

СТРІЛЕЦЬ 
Настає час рішучих дій. Мож-
ливий прекрасний, яскра-
вий, насичений тиждень. 

КОЗЕРІГ 
Цей тиждень, найімовірні-
ше, доведеться присвятити 
роботі без залишку. 

ВОДОЛІЙ 
Необдумані дії цього тижня 
категорично неприпустимі. 
Навіть в сущих дрібницях.

РИБИ 
Прагнення зробити так, щоб 
всім було добре, похвально, 
але чиїмись інтересами все ж 
доведеться пожертвувати. 

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

ДИЗАЙНЕР

Тату, я дівчина, 
а не посудомийка!
— Та що ти кажеш? Я теж 
тато, а не банкомат.

***
Гламурна чікса приїхала 

в село до бабусі:
— Куди у вас тут вночі сходити можна?
— У відро.

***
Тату, ці комарі мене задовбали, заснути 
не дають!
— Сину, вимкни світло і лягай спати.
Син вимкнув світло і раптом побачив 
світлячка і кричить:
— Тату, вони мене тепер з фонариком 
шукають.

***
Дружина годує доню грудьми. Чоловік 
заглядає в дитячу і питає 5-річного сина:
— Що мама робить?
Син:
— Поставила малу на зарядку.

***
Галю, це наше перше побачення, я за все 
плачу!! Куди тебе повести?
— Якщо така пруха, Альоша, то зводи мене 
на МРТ хребта.

***
Купила своєму чоловікові костюм-трійку: 
труси і дві шкарпетки.
Люблю його, заразу… балую!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

24 RIA, 
Ñåðåäà, 9 ÷åðâíÿ 2021
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

Яна, 28 років
Добра, щира, енергій на, комунікабельна, 
позитивна. Маю двох синів, яким присвячую 
весь свій  вільний  час та які є сенсом мого життя.

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

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

С RIA-2021» ГО

ОТО НА 
ISTO.UA

е QR-код
мобілки та 
(Має бути 
ограма QR 
( у
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