
 Три тижні тому Андрія по 
дорозі до школи збила п'яна 
водійка. Під час першої операції 
медики витягали шматки 
арматури з його голови, потім 
було ще два оперативних 
втручання

 Нині хлопця вже виписали 
додому. Він ходить і розмовляє. 
Попереду в Андрія ще три 
операції. Наступна у вересні — 
йому ставитимуть пластини 
замість відсутніх частин 
розтрощеного в ДТП черепа

 — Я знаю, що люди зі 
всієї України та інших країн 
пересилали гроші, бажали 
одужання і казали дуже теплі 
слова, — каже Андрій. — Дякую 
всім, хто за мене тримав кулаки 
та молився

 Що пам'ятає з подій того 
страшного ранку та 
про що мріє хлопець? 
Де зараз перебуває винуватиця 
п'яного ДТП і чи допомагає 
покаліченій нею дитині 
з лікуванням?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ЧОТИРИ РОКИ ЧЕКАЛИ
 Винесли вирок за вбивство 
Сергія, тіло якого знайшли 
чотири роки тому на «Хіміку». 
Хто його вбив, як ховав сліди 
злочину та яке покарання 
за це отримав?

КНИЖКА ПРО БАТЬКА 
 Любляча донька Оксана Поліщук 
написала й видала книжку про 
батька Станіслава Вовка. Зробила 
це у рекордні строки – за три 
тижні, щоб подарувати 
на день народженняс. 6 с. 10
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Андрій вже вдома. Сестра Марина завжди 
підтримує його у всьому, особливо зараз
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#Щаслива_
лапка 

Çà ð³çíèìè äàíèìè, â³ä 
3 äî 7% áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí êîëèñü áóëè äîìàøí³ìè. 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, â Óêðà¿í³ 
äîñ³ íå ïðèæèëàñü òðàäèö³ÿ 
÷³ïóâàííÿ, à äî íåäàâíüîãî 
÷àñó íå ³ñíóâàëî çðó÷íî¿ òà 
åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ïîøóêó 
çíèêëèõ òâàðèí. ßêùî íå ïî-
âåðíóòè çàãóáëåíîãî ñîáà÷êó 
÷è êîòèêà äîäîìó ïðîòÿãîì 
ïåðøèõ òðüîõ äí³â, ³ìîâ³ð-
í³ñòü çíàéòè éîãî çíèæóºòüñÿ 
ùîíàéìåíøå íà 70%. 

Ïîòðàïèâøè íà âóëèöþ, 
äîìàøí³ óëþáëåíö³ âìè-
ðàþòü àáî æ ïðèáèâàþòüñÿ 
äî çãðàé ³ çá³ëüøóþòü ïîïó-
ëÿö³þ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí.

Ùîá øâèäêî òà åôåêòèâíî 
ïîâåðòàòè ïóõíàñòèê³â äîäî-
ìó, âàðòî ñòâîðèòè Ñèñòåìó 
ïîøóêó çàãóáëåíèõ òâàðèí. 
Êîæåí ì³ã áè òîä³ ðîçì³ñòèòè 
îãîëîøåííÿ ïðî çíèêëîãî ÷è 
çíàéäåíîãî ïåñèêà ÷è êîòèêà 
íà òàêîìó ñàéò³. 

Êîðèñòóâàòèñÿ ñèñòåìîþ 
äóæå ïðîñòî — òâàðèíêó 
ìîæíà øóêàòè çà ì³ñöåì, ïî-
ðîäîþ, ñòàòòþ. Ïîêè ëþäèíà 
äîäàº àáî ðåäàãóº ³íôîðìà-
ö³þ, Ñèñòåìà àâòîìàòè÷íî 
ôîðìóâàëà á îãîëîøåííÿ 
äëÿ ïîäàëüøîãî äðóêó ÷è ïî-
øèðåííÿ â ³íòåðíåò³. Òàêîæ 
âàðòî ñï³âïðàöþâàòè ç ïðè-
òóëêàìè òà çîîçàõèñíèêàìè 
ïî âñ³é Óêðà¿í³.

Áëàãîä³éíèé ïðîåêò «Ùàñ-
ëèâà ëàïêà», ùî íàïðàâëåíèé 
íà ï³äòðèìêó áåçïðèòóëüíèõ 
òâàðèí, çàêëèêàº ëþäåé çà-
áèðàòè òâàðèí â ñâî¿ äîì³â-
êè òà áóòè â³äïîâ³äàëüíèìè 
ïåðåä ñâî¿ìè óëþáëåíöÿìè. 
À äëÿ ëþäåé, ÿê³ íå ìàþòü 
çìîãè òðèìàòè òâàðèíêó âäî-
ìà, º áàãàòî áëàãîä³éíèõ ïðî-
åêò³â. Ìîæíà îáðàòè îäíîãî 
àáî é á³ëüøå ÷îòèðèëàïèõ ³ 
ùîì³ñÿöÿ îï³êóâàòèñÿ áåç-
ïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè.

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА 

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

ÍÎÂÈÍÈ

ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТЬЕВА 

Залізничний вокзал. Перехід 
від 14-поверхівки до ринку. 
Люди йдуть між машинами, 
бо зебри для водіїв не існує: 
їдуть в чотири ряди.

ВІТАЛІЙ ДУЖАК 

Як це? Тож міська влада ра-
портує, що ДТП в десятки ра-
зів менше, а то й вже в сотні. 
А завтра буде в тисячі. А що 
виявляється, все навпаки...

YULYA VE 

Перехрестя біля зупинки 
«Урожай» перебігають, ска-
чуть по острівцях, а там дуже 
жвавий рух і часті зміни рядів 
водіями. 

JANEEZ FILINIYA 

Вся Соборна, а особливо, Со-
борна — Артинова, Соборна 
— Театральна. Для водіїв від-
сутність світлофора тут є «пра-
вом» не зупинятися…

IEVGEN VASYLEVSKYI 

На перехресті Хмельницьке 
шосе — Максимовича. Також 
Хмельницьке шосе з лівої сто-
рони від перехрестя з вули-
цею Трамвайна до «Книжки».

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Де, на вашу думку, найбільш небезпечні місця для пішоходів у Вінниці?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних 

подій міста. Раніше ми 

опитували людей на 

вулиці, зараз проводимо 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,

RIA, (063)7758334 

Âèêîíêîì ì³ñü-
êðàäè çàòâåð-
äèâ ñèìâîë³êó, 

ôîðìó, íîðìè çàáåçïå÷åííÿ 
ðå÷îâèì ìàéíîì äëÿ «Ìóí³öè-
ïàëüíî¿ âàðòè». Íà 17 ñòîð³íêàõ 
ð³øåííÿ ïðîïèñàëè âèãëÿä ñïå-
öîäÿãó ïðàö³âíèê³â. Íàéö³êàâ³-
øèì º Äîäàòîê ¹ 4, äå âêàçàíî, 
ùî ïðàö³âíèê³â ìóí³öèïàëüíî¿ 
ñëóæáè çàáåçïå÷óþòü ñïåöçàñîáà-
ìè — áðîíåæèëåòîì, øîëîìàìè 
ïðîòèóäàðíèì òà êóëåçàõèñíèì, 
êèéêàìè, íàðó÷íèêàìè òîùî.

Äëÿ ÷îãî öå ï³äïðèºìñòâó, ÿêå-
çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿìè ó ñôåð³ 
ïîðóøåíü áëàãîóñòðîþ?

— Òàê, ìè ïðèäáàëè êèé-
êè, áðîíåæèëåòè, íàðó÷íèêè. 
Àëå, ÿêùî ïîäèâèòèñü ãëèáøå, 

òî âïåðøå òàêå ð³øåííÿ ïðî çàêó-
ï³âëþ ñïåöçàñîá³â áóëî óõâàëåíî 
ùå â 2017 ðîö³. Ó íàñ º ë³öåíç³ÿ 
íà îõîðîííó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó ìè 
îòðèìàëè ùå â 2013 ðîö³, — ïî-
ÿñíþº íà÷àëüíèê «Ìóí³öèïàëü-
íî¿ âàðòè» Â³òàë³é ×èãóð. — Òîìó, 
ÿêùî ç íàìè óêëàäóòü äîãîâ³ð 
ïðî íàäàííÿ îõîðîííèõ ïîñëóã, 
òî íàø³ ïðàö³âíèêè ìîæóòü 
ìàòè ïðè ñîá³ ö³ ñïåöçàñîáè. 
À íîâèì ð³øåííÿì âèêîíêîìó 
ìè äîîêîìïëåêòîâóºìî íàøèõ 
ïðàö³âíèê³â.

Íà÷àëüíèê ñëóæáè äîäàº, ùî 
ñïåöçàñîáè íå çàñòîñîâóþòü ï³ä 
÷àñ îõîðîíè ïîðÿäêó.

— Ìè çàáåçïå÷óºìî äîòðèìàí-
íÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó â çàêëà-
äàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Àëå 
õî÷ó îäðàçó çàóâàæèòè, í³õòî ç 
ïðàö³âíèê³â «Ìóí³öèïàëüíî¿ âàð-
òè» íå âèêîðèñòîâóº ñïåöçàñîáè 
ïðè îõîðîí³ áåçïåêè ó êîìóíàëü-

ДАВИД ПШЕНИЧНИЙ, 

КООРДИНАТОР ГО «ОСНОВА 

МАЙБУТНЬОГО/ВІННИЦЯ» 

— Новину про появу спецза-
собів у «Муніципальній варті» 
сприймаю негативно. Вважаю, 
що на них не покладені такі за-

дачі, задля яких є потреба у спецзасобах. І 
вперше чую, щоб ця вінницька служба могла 
надавати охоронні послуги.

Але, як правило, подібні структури в різних 
містах мають різні обов'язки. Наприклад, 
у Києві «Муніципальна варта» також має і 
кийки, і бронежилети та інші спецзасоби. 
Однак там працівники цієї служби, подекуди, 
працюють краще, ніж поліція. Муніципали 
роблять рейди по «наливайкам», виявляють 
точки виробництва контрафактного алкого-
лю, слідкують за публічною безпекою на за-
лізничному вокзалі тощо. При таких задачах 

не завжди вдається уникнути конфлікту, тому 
там, справді, є потреба у спецзасобах.
У випадку Вінниці та вінницької «Муніци-
пальної варти», то я за те, щоб з розумом 
використовувати кошти міського бюджету. 
Наприклад, замість закупівлі спецзасобів 
можна було передати гроші патрульній по-
ліції, щоб вони нарешті відремонтували свої 
«Пріуси» та «Рено», деякі з яких у жахли-
вому стані.

 «У муніципалів немає задач, для яких потрібні кийки» 

ДЛЯ ЧОГО БРОНЕЖИЛЕТИ 
«МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВАРТІ»
Спецзасоби  Служба, яка займається 
контролем правил благоустрою, 
закуповує кийки, бронежилети, кайданки. 
І роблять це не вперше. Начальник 
«Муніципальної варти» Віталій Чигур 
розказав, що таку закупівлю виконком 
схвалив ще в 2017 році. Однак ані кийки, 
ані наручники не використовують при 
охороні публічного порядку

«Варта» не використовує кийки для охорони порядку 
на вулицях. Жилети, каски, дубинки лежать на складі 
та видаються за потреби 

íèõ çàêëàäàõ, — êàæå ×èãóð.
— Âèõîäèòü, ùî ö³ ñïåöçàñîáè 

çàðàç â ÿùèêó ïèëîì ïîêðèâà-
þòüñÿ? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Âîíè íà ñêëàä³. ßêùî áóäå 
ïîòðåáà, ³ ç íàìè îôîðìëÿþòü 
äîãîâ³ð ïðî îõîðîíó, òî ïðàö³â-
íèêè îòðèìóþòü ö³ ñïåöçàñîáè, 
ùîá ìàòè ïðè ñîá³, — â³äïîâ³â íà-
÷àëüíèê «Ìóí³öèïàëüíî¿ âàðòè».

Ç-ïîì³æ ³íøîãî, êð³ì ñïåöçà-
ñîá³â, áà÷èìî, ùî äëÿ «Ìóí³öè-
ïàëüíî¿ âàðòè» êóïóþòü åíäîñêîï 

òà á³íîêëü í³÷íîãî áà÷åííÿ. 
— Åíäîñêîï ïîòð³áåí äëÿ îá-

ñòåæåííÿ âîäíèõ îá'ºêò³â. Ó íàñ 
º íà áàëàíñ³ äâà åíäîñêîïà, ÿê³ 
ìè âèêîðèñòîâóºìî, çîêðåìà, 
äëÿ îãëÿäó âèãð³áíèõ ÿì. Öåé 
ïðèñòð³é çàëó÷àºìî ëåäü íå ùî-
äíÿ, — ïîÿñíþº Â³òàë³é ×èãóð. — 
À á³íîêëü í³÷íîãî áà÷åííÿ âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ Ìóí³öèïàëüíèì 
ïàòðóëåì, ùîá îïåðàòèâíî âèÿâ-
ëÿòè ïðàâîïîðóøíèê³â íà ð³÷ö³ 
Ï³âäåííèé Áóã. 
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 Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè 17 ÷åðâ-
íÿ ñõâàëèâ ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî 
ï³äãîòîâ÷³ çàõîäè äëÿ áóä³âíèöòâà 
àâòîäîðîæíüîãî øëÿõîïðîâîäó 
÷åðåç çàë³çíè÷í³ êîë³¿ (ç âóëèö³ 
ßíãåëÿ íà âóëèöþ Âàòóò³íà)». 
Ó íüîìó îêðåñëèëè ðÿä çåìåëü-
íèõ çàâäàíü.

Ìåð³ÿ õî÷å äîìîâèòèñÿ ç 
«Óêðçàë³çíèöåþ» ïðî ïðàâî çà-
áóäîâè íàä êîë³ÿìè. Óêëàñòè 
äîãîâ³ð ñóïåðô³ö³¿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, ïëîùåþ 26 ãåêòàð³â 
(ï³ä ì³ñò ïîòð³áíî 1,5 ãåêòàðà ç 
ö³º¿ ä³ëÿíêè), äîðó÷èëè äåïàð-
òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â òà 
äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà. Êàïáóä ùå ìàº ðîç-
ðîáèòè ïðîåêò íà ðåêîíñòðóêö³þ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ íà âóëèö³ Âà-
òóò³íà, íà â³äð³çêó â³ä Ñêëàäñüêî¿ 
äî Øèìêà.

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ áó-
äóòü â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é øëÿ-
õîïðîâîäó, ïîä³ëÿòü ì³æ îðåíäà-
ðÿìè òà Â³ííèöüêîþ ì³ñüêðàäîþ. 
Éäåòüñÿ ïðî çåìëþ íà ßíãåëÿ, 
4, ùî ìàº ïëîùó 1,15 ãåêòàðà òà 
íà âóëèö³ Âàòóò³íà, 9, äå ä³ëÿíêà 
ìàº ïëîùó 0,17 ãåêòàðà.

Ùå äåïàðòàìåíò çåìðåñóðñ³â 
ìàº ðîçðîáèòè çàõîäè äëÿ â³ä-
÷óæåííÿ ïðèâàòíèõ ä³ëÿíîê, ùî 
ï³äïàäàþòü ï³ä ïëÿìó çàáóäî-
âè øëÿõîïðîâîäó. Çà çàêîíîì 
(cutt.ly/Sn3oqJW) çåìëåâëàñíè-
êàì ìàþòü çàïðîïîíóâàòè àáî 
ð³âíîö³ííó ä³ëÿíêó â ³íøîìó 
ì³ñö³, àáî ¿¿ âèêóï. Ïðèìóñîâå 
â³ä÷óæåííÿ ç ìîòèâ³â ñóñï³ëü-
íî¿ íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ 
çà ð³øåííÿì ñóäó.

Íàðàç³ ì³ñüêà ðàäà ñóäèòüñÿ ç 
òîâàðèñòâîì «Â³í-Àâåðñ». Ïðåä-
ìåòîì ñïîðó º í³áèòî «ñàìîâ³ëüíî 

çàéíÿòà» çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ïëî-
ùåþ 0,26 ãåêòàðà á³ëÿ áóäèíêó 
9 Â íà âóëèö³ Âàòóò³íà. Íà çåìë³ 
çíàõîäèòüñÿ êîìïëåêñ ñïîðóä, 
ÿêèé íàëåæèòü «Â³í-Àâåðñó». 
Îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ïî ñïðàâ³ 
127/24972/20 ùå íåìàº.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíîãî 
ìàéíà ïîâèíåí ðîçðîáèòè ïëàí 
ç äåìîíòàæó òà/àáî â³ä÷óæåííÿ 
äâîõ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³: ÷àñ-
òèíè áóä³âë³ ãàðàæó, ùî íà Âàòó-
ò³íà, 10 Á (íàëåæèòü òîâàðèñòâó 
«Â³ííèöÿïðîìîðåíäà») òà ÷àñ-
òèíè áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóëèö³ 
Âàòóò³íà, 9 Â (íàëåæàòü òîâàðè-
ñòâó «Â³í-Àâåðñ»).

Ð³øåííÿ âèêîíêîìó ìàþòü 
ñõâàëèòè äåïóòàòè íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Îçíàéîìèòèñü ç äîêóìåí-
òîì ìîæíà çà öèì ïîñèëàííÿì: 
cutt.ly/Zn3sB1a.

Ïðî áóä³âíèöòâî ìîñòó, ÿêèé 

ç’ºäíàº Òÿæèë³â òà Çàìîñòÿ, 
âïåðøå çàãîâîðèëè ó æîâòí³ 
2018 ðîêó. Ïëàíóþòü çâîäèòè 
«âàíòîâèé» (ï³äâ³ñíèé) ì³ñò, 
ùî, çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, º íàéêðàùèì 
ñï³ââ³äíîøåííÿì «ö³íà/ÿê³ñòü».

Ó 2019 ðîö³ ïðåäñòàâèëè Äå-
òàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ì³æ âó-
ëèöÿìè ßíãåëÿ ³ Âàòóò³íà. Ï³ä-
â³ñíèé ì³ñò ìàòèìå äîâæèíó 
627 ìåòð³â: ÷îòèðè ñìóãè ðóõó 
(ïî äâ³ ó êîæíîìó íàïðÿìêó) ³ 
äâà òðîòóàðè (íà îäíîìó ç íèõ 
áóäå âåëîäîð³æêà).

Îêð³ì òîãî, ðàçîì ç ìîñòîì ïî-
áóäóþòü äâ³ ðîçâ’ÿçêè — ñïóñê-
ï³äéîì íà ì³ñò ç âóëèö³ Ñêëàä-
ñüêî¿ ³ êîëî íà ïåðåõðåñò³ Âàòó-
ò³íà-Øèìêà. Öåé ïëàí ñõâàëèëè 
43 ãîëîñàìè «çà» íà ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàííÿõ.

Ó ñåðïí³ 2019 ðîêó, íàì³ð ïîáó-

äóâàòè ì³ñò ì³æ âóëèöÿìè ßíãåëÿ 
³ Âàòóò³íà ïðîïèñàëè ó Êîíöåï-
ö³¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ãðîìàäè äî 2030 ðîêó. 
Òàì æå çàçíà÷èëè, ùî ñïîðóäà 
ìàòèìå äåùî ìåíøó äîâæèíó — 
594 ìåòðè. Çàãàëüíà ö³íà — 750 
(!) ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

² ùå âêàçàëè îð³ºíòîâíèé 
ïëàí ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó: 2020–
2025 ðîêè. Äî 2022 ðîêó ïîâè-
íí³ ðîçðîáèòè ïðîåêò, óçãîäèòè 
âñ³ çåìåëüí³ ïèòàííÿ òà ïðî-
éòè äîçâ³ëüí³ ïðîöåäóðè. À ç 
2023 ðîêó — ðîçïî÷àòè áóä³â-
íèöòâî øëÿõîïðîâîäó.

Òàêèé ïëàí, íàãàäàºìî, óõâà-
ëèëè âë³òêó 2019 ðîêó. À ÷è çà-
÷åïèëè ö³ íàì³ðè ïàíäåì³ÿ êîâ³äó 
òà êàðàíòèí? Ùîá ç’ÿñóâàòè öå, 
íàä³ñëàëè ³íôîðìàö³éíèé çàïèò 
äî ì³ñüêðàäè. Ïðî ðåçóëüòàòè ïî-
â³äîìèìî íåçàáàðîì.

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,

RIA, (063)7758334 

Äîáóäîâà ãî-
ëîâíîãî êîðïóñó 
ë³êàðí³ íà Êè¿â-

ñüê³é, 68 — ìàñøòàáíèé ìåäè÷íèé 
ïðîåêò ó Â³ííèö³ òà îäèí ç äîâãî-
áóä³â, — éîãî ñòàðò áóâ ó 2017 ðîö³. 
Íà ï’ÿòèé ð³ê çàâåðøèëè îñíîâí³ 
áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Ïåðøèõ ïàö³-
ºíò³â, çà íàì³ðàìè âëàäè, çìîæóòü 
ïðèéíÿòè âæå öüîãîð³÷.

«ОСНОВНІ РОБОТИ 
ЗАВЕРШЕНІ» 

Íîâèé êîðïóñ ë³êàðí³ äîáóäî-
âàíèé. Áóä³âåëüíèé ïàðêàí ïðè-
áðàëè, òåðèòîð³þ íàâêîëî âèêëà-
ëè ïëèòêîþ. Ñïîðóäà ÷åðâîíîãî 
êîëüîðó ç á³ëèì «õðåñòîì» ìàº 
äâîº «ãàðàæíèõ» âîð³ò çàì³ñòü 
çâè÷íîãî äâåðíîãî ïðîõîäó — 
ìàøèíà øâèäêî¿ ç ïàö³ºíòîì 
çà¿æäæàòèìå ïðîñòî ó ìåäçàêëàä.

Ó ìåð³¿ çàÿâèëè, ùî ïëàíóþòü 
çàïóñòèòè íîâèé ìåäáëîê ë³êàðí³ 
âæå ó 2021 ðîö³.

Для побудови мосту будуть забирати землю

НОВИЙ КОРПУС ЛІКАРНІ ХОЧУТЬ 
ВІДКРИТИ ВЖЕ У ЦЬОМУ РОЦІ
Довгобуд  Для лікарні швидкої 
допомоги на Київській побудували ще 
один корпус. Зараз ремонти тривають 
всередині та закуповують медичне 
обладнання. Фініш робіт «не за горами». 
Загальний кошторис проекту — 
270 мільйонів гривень. А скільки вже 
витратили на медичний корпус з бюджету?

«Îñíîâí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè 
çàâåðøåí³. Òðèâàº íàïîâíå-
ííÿ çàêëàäó îáëàäíàííÿì òà 
ìåáëÿìè. ×àñòèíà ìåäè÷íîãî 
îáëàäíàííÿ ïðèäáàíà, î÷³êó-
ºìî çàâåðøåííÿ ì³æíàðîäíèõ 
òîðã³â ïî ðåøò³, — ïîâ³äîìèëè 
íà ôá-ñòîð³íö³ ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà. — Ó íîâîìó 
ïðèì³ùåíí³ ìàº ðîçì³ñòèòèñÿ 
â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ç íåîáõ³äíèìè çîíàìè, 
ðåàí³ìàö³ÿ íà 18 ì³ñöü, óðãåíò-
íèé îïåðàö³éíèé áëîê. Ñþäè 
äîñòàâëÿòèìóòü âàæêèõ ïàö³ºí-
ò³â, ó òîìó ÷èñë³ ïîñòðàæäàëèõ 
â ÄÒÏ. Çîíà îáñëóãîâóâàííÿ — 
äî 100 ê³ëîìåòð³â».

Îäíàê òàêèé ìåäöåíòð íå º äå-
øåâèì. Ùå íà ïî÷àòêó çàÿâëÿëè, 
ùî éîãî ö³íà — â³ä 250 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü!

СКІЛЬКИ ВЖЕ ВИТРАТИЛИ 
Ä³çíàëèñü ÷åðåç ïîøóêîâî-àíà-

ë³òè÷íó ñèñòåìó «.007», ñê³ëüêè 
âæå âèòðàòèëè áþäæåòíèõ êîøò³â 
íà öåé îá’ºêò.

Ç 2017-ãî äî ê³íöÿ 2019 ðîêó 
ï³äðÿäíèêîì äîáóäîâè ë³êàðí³ 
áóëî òîâàðèñòâî «ÊÁÊ». Áóä³-
âåëüíà êîìïàí³ÿ ç êè¿âñüêîþ 
«ïðîïèñêîþ» íà ìàòåð³àëè ³ 
ðîáîòó îòðèìàëà 36 ì³ëüéîí³â 
684 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ç 2020 ðîêó ³ ïî öåé äåíü 

ï³äðÿäíèêîì º â³ííèöüêå òî-
âàðèñòâî «Â³ííèöÿáóä», ÿêå â³-
äîìå áàãàòîïîâåðõ³âêàìè ó ðà-
éîí³ Ìóí³öèïàëüíîãî ðèíêó. ² 
çà ï³âòîðà ðîêó ö³ áóä³âåëüíèêè 
îñâî¿ëè 65 ì³ëüéîí³â 516 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Ï³äñóìóºìî. Çà ñïîðóäæåííÿ 
íîâîãî êîðïóñó äëÿ ë³êàðí³ øâèä-
êî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âæå çà-
ïëàòèëè 102,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ùå çàêóïîâóþòü ìåäîáëàäíàí-
íÿ òà ìåáë³, àëå íå âäàëîñÿ çíà-
éòè ö³ òåíäåðè â ProZorro.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ, íà îáëàäíàííÿ äëÿ ïðè-
ì³ùåíü âèòðàòèëè ùå ïîíàä 
100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

У розпорядженні № 432 від 
18 травня 2021 року голови 
Вінницької ОДА Сергія Борзова 
вказана вартість добудови кор-
пусу лікарні швидкої медичної 
допомоги.
Станом на к інець квітня 
2021 року виконані будівельні 
роботи та закуплене обладнан-
ня на 207 мільйонів 975 тисяч 
гривень. Загальна ціна добудо-

ви корпусу до лікарні ШМД — 
270 мільйонів 319 тисяч гривень.
Цей об’єкт, нагадаємо, включили 
у програму Президента України 
Володимира Зеленського «Вели-
ке будівництво». Отож, на його 
добудову, з Держфонду регіо-
нального розвитку виділяють 
10 мільйонів гривень. Ще по-
над 50 мільйонів гривень має 
заплатити бюджет Вінниці.

Добудують під брендом «Великого будівництва» 

Ціна нового корпусу до лікарні ШМД — 270 мільйонів 319 тисяч гривень. Більше 
половини цієї суми витратять на закупівлю медичного обладнання та меблів для закладу
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НАТАЛІЯ КОРПАН,

RIA, (097)1448132

Àâàð³ÿ òðàïèëàñÿ 
20 ÷åðâíÿ áëèçüêî 
20.00. Çà ïîïåðåäí³-
ìè äàíèìè ïîë³ö³¿, 

ï'ÿíèé âîä³é «Ìåðñåäåñ ÌL» 
â ²ëë³íöÿõ íå âïîðàâñÿ ç êåðó-
âàííÿì òà çáèâ âåëîñèïåäèñòà. 
Âíàñë³äîê àâàð³¿, òÿæê³ òðàâìè 
îòðèìàâ 58-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé 
ïîìåð ó ë³êàðí³. Éîãî çâàëè Âî-
ëîäèìèð Æåë³õîâñüêèé.

Íàø³ æóðíàë³ñòè ïåðåáóâàëè 
íà îñâ³äóâàíí³ âîä³ÿ â íàðêîäèñ-
ïàíñåð³. Âîíè ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
âîä³é, ÿêèé â÷èíèâ ñìåðòåëüíó 
ÄÒÏ, íå ïðèçíàâàâñÿ, ùî â³í 
áóâ çà êåðìîì. Êàæå, êåðìóâàâ 
éîãî äðóã.

«Öå íå ìè â íüîãî, öå â³í (âå-
ëîñèïåäèñò, — àâò.) â íàñ âð³-
çàâñÿ», — ãîâîðèâ Ïóñòåíüêèé 
â íàðêîäèñïàíñåð³. Ñâ³äêè æ êà-
æóòü ïðîòèëåæíå, ùî ç-çà êåðìà 
âèõîäèâ ñàìå â³í.

«ß ñèä³â ççàäó. Ïðîñòî ¿äå ëþ-
äèíà, ïåðå¿æäæàº ÷åðåç äîðîãó ³ 
ïðÿìî â ëîáîâå. Öå âåëîñèïåäèñò 
íàñ çáèâ», — ÷óºìî, ÿê íà â³äåî 
ðîçïîâ³äàº âîä³é.

Çà ñëîâàìè íàøèõ æóðíàë³ñò³â, 
âîä³ÿ äîâãî íå ïåðåâ³ðÿëè íà ñòàí 
àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ.

— Ñïî÷àòêó ÷åêàëè, ïîêè 
íà ì³ñö³ ³íöèäåíòó, â ²ëë³íöÿõ, 
ñë³ä÷èé âñå îôîðìèâ. Ïîò³ì, 
ïîêè äîâåçëè ó Â³ííèöþ âîä³ÿ 
â íàðêîäèñïàíñåð, òî ìèíóëî 
âæå ñ³ì ãîäèí, — êàæå ãîëî-
âíèé ðåäàêòîð RIA/20minut.
ua Âàäèì Ïàâëîâ, ÿêèé áóâ 
íà ì³ñö³ ïîä³é.

Çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â, âðàíö³ 
21 ÷åðâíÿ, êîëè ÷åêàëè éîãî àä-
âîêàòà, â³í çàïåâíÿâ, ùî í³÷îãî 
íå âæèâàâ. Òå æ ñàìå êàçàâ ³ ë³-
êàðÿì â íàðêîäèñïàíñåð³.

Äðàãåð â³í ïðîäóâàâ î ÷åòâåðò³é 
ðàíêó äâà ðàçè. Ïåðøèé ðàç ïî-
êàçàâ 0,76, à äðóãèé — 0,77 ïðî-
ì³ëå.

ßê ðîçïîâ³äàþòü íàø³ æóðíà-
ë³ñòè, ñàì³ ïîë³öåéñüê³ ãîâîðè-
ëè, ÿêùî ìèíóëî ñ³ì ãîäèí ï³ñëÿ 
ÄÒÏ, òî ó âîä³ÿ áóëî ì³í³ìóì 
2 ïðîì³ëå, à öå ïëÿøêà ãîð³ëêè.

— Âàðòî âçÿòè ï³ä âàðòó ³ äî-
ñèòü íà äîâãî! Áî öå íå ïåðøà 
130 ñòàòòÿ, àëå æ íàø «ãóìàííèé 
ñóä» çàêðèâàâ âñå çà òåðì³íàìè 
äàâíîñò³, — êàæå ãðîìàäñüêèé 
àêòèâ³ñò Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé.

П'ЯНИЙ «ЛІСОБАРОН» ЗБИВ 
НАСМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА
Кримінал  В Іллінцях ввечері, 20 червня, 
сталася смертельна аварія. Водій 
«Мерседес МL» був у стані алкогольного 
сп'яніння. Його вже не вперше затримують 
за водіння п'яним. Розповідаємо вам, чим 
раніше вже «відзначався» цей водій, та 
подробиці дорожньо-транспортної пригоди

ВОДІЙ ВЖЕ ПОТРАПЛЯВ 
У СКАНДАЛИ

Çà êåðìîì «Ìåðñåäåñ ÌL» áóâ 
Þð³é Ïóñòåíüêèé. Ó 2016 ðîö³ 
Ïóñòåíüêèé âæå ïîòðàïëÿâ 
ó ñêàíäàë. Òîä³ éîãî ï'ÿíîãî 
çà êåðìîì â ²ëë³íöÿõ çóïèíèëè 
ïîë³öåéñüê³. Â áàãàæíèêó â³í 
ïåðåâîçèâ äâîõ ï³äë³òê³â. Íàø³ 
æóðíàë³ñòè òîä³ áóëè íà ì³ñö³ ïî-
ä³¿. Äåòàëüí³øå ìîæåòå ä³çíàòèñÿ 
çà ïîñèëàííÿì: bit.ly/35CF3Ub.

Òîä³ Ïóñòåíüêèé âçÿâ ñîá³ 
àäâîêàòîì êîëèøíüîãî ãîëîâó 
òîãî æ ²ëë³íåöüêîãî ñóäó. Àäâîêàò 
çíàéøîâ ïîìèëêè ó ìåäè÷íîìó 
âèñíîâêó ì³ñöåâî¿ ë³êàðí³. Â³í 
êàçàâ, ùî îñâ³äóâàííÿ ïðîõîäèëî 
íå çà ³íñòðóêö³ºþ, à òàêîæ ó âè-
ñíîâêó äîïóùåí³ ïîìèëêè. Îäíà 
ç ïîìèëîê: ð³ê íàðîäæåííÿ Ïóñ-
òåíüêîãî — 2016.

Ïðîòå ó ï³äñóìêó ðîçâàëèòè 
ñïðàâó ¿ì âñå-òàêè íå âäàëî-
ñÿ. Ñóä âñå æ äàâ Ïóñòåíüêîìó 
10 200 ãðèâåíü øòðàôó ³ çàáðàâ 
íà ð³ê âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ. ßê 
áà÷èìî, ïîïåðåäí³ ñèòóàö³¿ âîä³ÿ 
íå çóïèíèëè.

Íà â³äåî íàøèõ æóðíàë³ñò³â â³í 
ðîçïîâ³äàº ïðî öþ ñèòóàö³þ: «Öÿ 
ñïðàâà âæå ïîòóõëà. ß íå çëîâæè-
âàâ ³ òîä³ àëêîãîëü çà êåðìîì, 
íå çàõîò³â ïðîñòî ïðîõîäèòè ïå-
ðåâ³ðêó», — êàæå Þð³é.

Õòî òàêèé Þð³é Ïóñòåíüêèé? 
Â³í á³çíåñìåí, çàéìàºòüñÿ äå-
ðåâèíîþ. Òàê êàçàëè ì³ñöåâ³. 
Ó ªäèíîìó ðåºñòð³ ï³äïðèºìö³â 
òà þðèäè÷íèõ îñ³á çíà÷èòüñÿ òàêà 
ëþäèíà. Òàì âêàçàíî, ùî â³í çà-
éìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ äåðå-
âèíîþ, áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè 
òà ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèì îáëàä-

íàííÿì. Öå éîãî îñíîâíèé âèä 
ä³ÿëüíîñò³. Êð³ì òîãî, âêàçàíà: 
äîïîì³æíà ä³ÿëüí³ñòü ó ðîñëèí-
íèöòâ³; ë³ñîïèëüíå òà ñòðóãàëüíå 
âèðîáíèöòâî; ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ 
³íøèìè íåâæèâàíèìè òîâàðàìè 
â ñïåö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèíàõ.

Íà YouÑontrol ³íôîðìàö³ÿ 
ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ³ âêàçàíî, ùî 
Ïóñòåíüêèé ô³ãóðóº ó 18 ñóäîâèõ 
ñïðàâàõ. Çîêðåìà, ÿê ïðàâîïî-
ðóøíèê çà: äð³áíå õóë³ãàíñòâî, 
íåïîêîðó çàêîííîìó ðîçïîðÿ-
äæåííþ àáî âèìîç³ ïîë³öåéñüêî-
ãî, óõèëåííÿ â³ä ïîâåðíåííÿ âè-
ðó÷êè â ³íîçåìí³é âàëþò³. Êð³ì 

òîãî, º ê³ëüêà ñïðàâ, äå â³í çà-
ÿâíèê, â³äïîâ³äà÷ ÷è ïîòåðï³ëèé.

Òàêîæ ó 2007 ðîö³ Þð³é Ïóñ-
òåíüêèé âæå çáèâàâ íà ñìåðòü ëþ-
äèíó, ³ òîä³ ïîêàðàííÿ íå îòðè-
ìàâ, õî÷à ñïðàâà áóëà íàïðàâëåíà 
äî ñóäó. Òîä³ ó ïðåñ-ñëóæá³ ²ë-
ë³íåöüêîãî ðàéñóäó, êóäè íàïðà-
âèëè ñïðàâó, æóðíàë³ñòó ïîâ³äî-
ìèëè, ùî Ïóñòåíüêîãî çâ³ëüíèëè 
â³ä ïîêàðàííÿ ïðîñòî ó çàë³ ñóäó. 
Àìí³ñòóâàëè. Äåòàëüí³øå ìîæ-
íà ïðî÷èòàòè ó íàø³é ïóáë³êàö³¿ 
çà ïîñèëàííÿì: cutt.ly/0n2hbos.

ЩО КАЖУТЬ У ПОЛІЦІЇ?
Íà ñàéò³ Íàöïîë³ö³¿ âæå îïó-

áë³êóâàëè îô³ö³éíèé êîìåíòàð 

ïðàâîîõîðîíö³â ç öüîãî ïðèâî-
äó. ßê ä³çíàºìîñÿ ç ñàéòó ïî-
ë³ö³¿, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÄÒÏ 
â ²ëë³íö³ íàä³éøëî äî íèõ 
î 20.20. Àâòîìîá³ëü «Ìåðñåäåñ 
ÌL» çä³éñíèâ íà¿çä íà âåëîñè-
ïåäèñòà, ÿêèé îòðèìàâ ñìåð-
òåëüí³ òðàâìè.

«Íà ì³ñö³ ïîä³¿ ñë³ä÷î-îïå-
ðàòèâíà ãðóïà ïîë³ö³¿ ïðîâåëà 
ïåðøî÷åðãîâ³ ñë³ä÷³ ä³¿. Çà ïîïå-
ðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ ñë³äñòâà, 
âîä³é àâòîìîá³ëÿ «Ìåðñåäåñ 
ML» íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì 
òà äîïóñòèâ íà¿çä íà âåëîñèïå-
äèñòà, ÿêèé ðóõàâñÿ ïî ïðî¿çí³é 
÷àñòèí³ äîðîãè», — êîìåíòóþòü 
ó Íàöïîë³ö³¿.

Ó ïîâ³äîìëåíí³ ïîë³ö³¿ ï³ä-
òâåðäæóþòü, ùî âíàñë³äîê àâà-
ð³¿ çàãèíóâ ÷îëîâ³ê, à âîä³é áóâ 
ó íåòâåðåçîìó ñòàí³. ×èòàºìî 
é òå, ùî îñâ³äóâàííÿ íà ñòàí 
ñï'ÿí³ííÿ çàòðèìàíîãî ïîêà-
çàëî 0, 77 ïðîì³ëå àëêîãîëþ 
â îðãàí³çì³. Âîä³ÿ «Ìåðñåäåñ 
ÌL» çàòðèìàëè â ïðîöåñóàëü-
íîìó ïîðÿäêó çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 
208 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ïîì³ñòèëè 
äî ³çîëÿòîðà òèì÷àñîâîãî òðè-
ìàííÿ.

«Çà ôàêòîì ÄÒÏ â³äêðè-
òî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 286–1 ÊÊ 
Óêðà¿íè (Ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó àáî 
åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòó îñîáà-
ìè, ÿê³ êåðóþòü òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè â ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, ùî 
ïðèçâåëî äî ñìåðò³ ïîòåðï³ëî-
ãî)», — éäåòüñÿ íà ñàéò³ ïîë³ö³¿.

Òàêèé çëî÷èí êàðàºòüñÿ 
óâ’ÿçíåííÿì òåðì³íîì äî äåñÿòè 
ðîê³â. Òðèâàº ñë³äñòâî.

Освідування на стан сп'яніння затриманого показало 0, 77 проміле алкоголю 
в організмі. Водія «Мерседес МL» посадили до ізолятора тимчасового тримання

За попередніми даними поліції, п'яний водій «Мерседес 
МL» в Іллінцях не впорався з керуванням та збив 
велосипедиста. Останній помер у лікарні

Ó 2007 ðîö³ Þð³é 
Ïóñòåíüêèé âæå çáèâàâ 
íà ñìåðòü ëþäèíó, 
³ òîä³ ïîêàðàííÿ íå 
îòðèìàâ. Õî÷à ñïðàâó 
íàïðàâèëè äî ñóäó
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Ñëîâàìè íå îïè-
ñàòè ãîðå, ùî ñï³ò-
êàëî Îëåêñàíäðà 
Ìåëüíèêà ç³ Æìå-

ðèíêè. Ñòàðøèé Àðòåì çàãè-
íóâ çà ì³ñÿöü äî ñâîãî 26-ë³òòÿ. 
Ñòàëîñÿ öå 12 ñåðïíÿ 2019 ðîêó. 
Ìîëîäøèé Îëåêñ³é ðîçáèâñÿ 
ó 23 ðîêè. Ôàòàëüíèì äíåì äëÿ 
íüîãî ñòàëî 10 æîâòíÿ 2020-ãî.

Áðàòè çàãèíóëè íà îäí³é äîðî-
ç³, ñïåðøó ñòàðøèé, ÷åðåç ð³ê — 
ìîëîäøèé. Äî ðåàí³ìàö³¿ Æìå-
ðèíñüêî¿ ë³êàðí³ ¿õ äîïðàâëÿëè 
ùå æèâèìè. Æèòòÿ îáðèâàëîñÿ, 
êîëè ë³êàð³ ðÿòóâàëè ïàö³ºíò³â. 
Îòðèìàí³ òðàâìè âèÿâèëèñÿ 
íåñóì³ñíèìè ç æèòòÿì.

Ïðî ìîëîäøîãî Îëåêñ³ÿ áàòü-
êî ãîâîðèòü íåáàãàòî. Êàæå, 
ñèí ñ³â â àâòîìîá³ëü íå äî òîãî 
âîä³ÿ. Òàêà, ìàáóòü, äîëÿ â äè-
òèíè. Ó òîé æîâòíåâèé äåíü â³í 
ãîñòþâàâ ó ñâîãî ðîäè÷à. Õëîïö³ 
ðîâåñíèêè. Îáîì áóëî ïî 23 ðîêè. 
Â öåé ÷àñ íà ïîäâ³ð’ÿ çà¿õàâ àâòî-
ìîá³ëü. Éîãî äîñòàâèâ ìàéñòåð 
ï³ñëÿ ðåìîíòó. Àâòîìîá³ëü íà-
ëåæàâ ðîäè÷ó, â ÿêîãî ãîñòþâàâ 
Îëåêñ³é. Õëîïö³ ñ³ëè â ñàëîí. 

Ìàéñòåð ìàâ ïðî¿õàòè ç íèìè, 
òèì ñàìèì ï³äòâåðäèòè ãàðàíò³þ 
ðåìîíòó. Ðîç³ãíàâ àâò³âêó äî òà-
êî¿ øâèäêîñò³, ùî ï³ä ÷àñ îáãîíó 
íà âóçüê³é äîðîç³ íå ñïðàâèâñÿ ç 
óïðàâë³ííÿì. Âñ³ òðîº çàãèíóëè. 
Îëåêñ³é ïåðåáóâàâ íà çàäíüîìó 
ñèä³íí³. Ùå çàëèøàâñÿ æèâèé, 
êîëè éîãî âåçëè äî ë³êàðí³…

Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ äîðîãîþ ç³ 
Æìåðèíêè äî ñåëà Ñòàí³ñëàâ÷èê. 
Ñàìå íà ö³é äîðîç³ ó 2019-ìó çà-
ãèíóâ ñòàðøèé ñèí Ìåëüíèêà.

— Ïðî ìîëîäøîãî ñèíà ìîæó 
ñêàçàòè ò³ëüêè òå, ùî íå òðåáà áóëî 
éîìó ñ³äàòè â òå BMW, — ðîçïîâ³-
äàº áàòüêî. — Çàäí³ì ÷èñëîì âñ³ ìè 
ðîçóìí³. Àëå ÿê ìîëîäîìó 23-ð³÷-
íîìó õëîïöþ áóëî íå ïðî¿õàòèñÿ 
â ³íîìàðö³?.. Ó çàãèáåë³ ñòàðøîãî º 
âèíóâàòåöü. Òàê äîâåëà åêñïåðòèçà, 
ùî âèíåí íå Àðòåì, à âîä³é àâòî-
ìîá³ëÿ. Ó ñåðïí³ áóäå äâà ðîêè, ÿê 
ðîçñë³äóþòü àâàð³þ. Òî îäíà åêñ-
ïåðòèçà, òî äðóãà, òî òðåòÿ, âñüîãî 
¿õ áóëî ÷îòèðè. Õòîñü äîáðå ãàëü-
ìóº, ùîá âèãîðîäèòè…

ПОПРОСИЛИ ПІДВЕЗТИ 
В СЕЛО ЗНАЙОМУ 

Çíàéîìèé ïîïðîñèâ Àðòåìà 
Ìåëüíèêà ï³äâåçòè â ñåëî éîãî 
ä³â÷èíó 12 ñåðïíÿ 2019 ðîêó. 

ТРИ ЕКСПЕРТИЗИ У РІЗНИХ МІСТАХ 
ДЛЯ ПРОКУРОРА – НЕ АРГУМЕНТ 
Справа №…  Олександр Мельник  
протягом двох останніх років поховав 
двох синів. Обидва померли від травм 
після ДТП. Одна з них сталася 12 серпня 
2019 року. Три експертизи підтвердили 
вину водія автомобіля, з яким зіткнувся 
мотоцикліст. Незважаючи на це, 
кримінальне провадження «застрягло» 
у Жмеринській прокуратурі

¯õàòè òðåáà áóëî ç³ Æìåðèíêè 
äî ñåëà Ñòàí³ñëàâ÷èê. Â³äñòàíü 
íåâåëèêà, ÿê êàæóòü, ðóêîþ ïî-
äàòè.

Àðòåì ìàâ õîðîøèé ìîòîöèêë 
«Suzuki». ßê áóëî íå âèðó÷èòè 
çíàéîìîãî? Â äîðîç³ ï³ä ÷àñ îá-
ãîíó ìîòîöèêë³ñò ç³òêíóâñÿ ç àâ-
òîìîá³ëåì «LADA-2140». Éîãî 
âîä³é, íà 10 ðîê³â ñòàðøèé ìî-
òîöèêë³ñòà, ðóõàâñÿ ó ïîïóòíîìó 
íàïðÿìêó.

— Ìåí³ ðîçïîâ³äàëè, ùî 
øâèäêó äîïîìîãó äîâåëîñÿ ÷å-
êàòè 40 õâèëèí, — êàæå áàòü-
êî çàãèáëîãî ñèíà Îëåêñàíäð 
Ìåëüíèê. — Àðòåì ïîìåð âíî÷³ 
13 ñåðïíÿ. Ä³â÷èíà, ÿêó â³í ï³ä-
âîçèâ, æèâà. Æèâèì çàëèøèâ-
ñÿ ³ âîä³é àâòîìîá³ëÿ. Ï³çí³øå 

ÿ çíàéøîâ éîãî. Ñêàçàëè, äå ïðà-
öþº. ª â Ñòàí³ñëàâ÷èêó â³äîìå 
ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâî, ó Â³ííèö³ 
íà Ìàêñèìîâè÷à ¿õí³é ãîëîâíèé 
îô³ñ. Êîëèñü ³ ÿ ïðîæèâàâ ó Ñòà-
í³ñëàâ÷èêó, çíàþ áàãàòüîõ, ï³ä-
êàçàëè, äå éîãî øóêàòè. Â³í áåç 
ê³íöÿ îäíå é òå ñàìå ãîâîðèòü: 
«ß íå âèíåí». Íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê åêñïåðòèçà äîâåëà éîãî âèíó, 
âñå îäíî ñï³âàº òå ñàìå. Çíàþ, õòî 
éîãî ïîêðèâàº. Òîìó çà äâà ðîêè 
ðîçñë³äóâàííÿ òàê ³ íå ïðåä’ÿâèëè 
éîìó í³÷îãî. Íèí³ äîêóìåíòè âæå 
ï³â ðîêó ëåæàòü ó ïðîêóðàòóð³. 
Ïðî öå ìåí³ ãîâîðèëè ñë³ä÷èé 
ïîë³ö³¿ ³ àäâîêàò.

Íåäàâíî Îëåêñàíäð Ìåëü-
íèê ïðèõîäèâ äî Æìåðèíñüêî¿ 

îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè, ùîá çà-
ïèòàòè ó ïðîêóðîðà, ÿêà ñèòóàö³ÿ 
ç ðîçñë³äóâàííÿì ñïðàâè?

— Ïðèéøîâ ó ïðèéìàëüíþ, 
à ìåíå íå ïðîïóñêàþòü â êàá³-
íåò, — ðîçïîâ³äàº Ìåëüíèê. — 
Ïîÿñíþþ ¿ì, ùî â ìåíå äâîº 
ñèí³â çàãèíóëè, ùî ÿ ìàþ ïðà-
âî çàïèòàòè, ÷îìó çà äâà ðîêè 
íå çàê³í÷èëè ðîçñë³äóâàííÿ, ùî 
ìàþ ðåçóëüòàòè òðüîõ åêñïåðòèç… 
ïðîðâàâñÿ ó êàá³íåò.

×îëîâ³ê êàæå, ùî ðîçìîâëÿâ ç 
ïðîêóðîðîì Îëåãîì Ô³ë³ìîíî-
âèì. Çà ñëîâàìè áàòüêà çàãèáëîãî 
ñèíà, Ô³ë³ìîíîâ ñêàçàâ, ùî éîìó 
í³÷îãî íå â³äîìî ïðî òàêå òðè-
âàëå ðîçñë³äóâàííÿ. Ñêàçàâ, ùî 
áóäå ç’ÿñîâóâàòè, â ÷îìó ñïðàâà. 
Íà öüîìó ðîçìîâà çàê³í÷èëàñÿ.

— Ùî òàì ïðîêóðîð ç’ÿñóâàâ, 
ÿêùî âçàãàë³ ðîáèâ öå, íå çíàþ, 
ìåí³ ïðî öå í³õòî í³ ñëîâà, í³ ï³â-
ñëîâà íå ãîâîðèâ, — êàæå Îëåê-
ñàíäð Ìåëüíèê. — ß çâåðòàâñÿ 
òàêîæ äî ñë³ä÷îãî ïîë³ö³¿. Òîé 
ïîÿñíèâ, ùî â³í ñâîþ ñïðàâó çðî-
áèâ ³ ïåðåäàâ ìàòåð³àëè ó Æìå-
ðèíñüêó ïðîêóðàòóðó. Ñëîâîì, 
âñå çàìèêàºòüñÿ íà ïðîêóðîðàõ.

СКАРГУ ПЕРЕДАЛИ ТОМУ, 
НА КОГО… СКАРЖИЛИСЯ 

Àäâîêàò Ìàêñèì Áèñòðèöüêèé 
çâåðíóâñÿ ïèñüìîâî äî ïðîêóðî-
ðà îáëàñò³ Îëåêñàíäðà Áóòîâè÷à. 
Çâåðíóâ óâàãó íà íåäîòðèìàííÿ 

ðîçóìíèõ ñòðîê³â ïðîöåñóàëüíèì 
êåð³âíèêîì Æìåðèíñüêî¿ ïðî-
êóðàòóðè ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 
çà ôàêòîì àâàð³¿ ³ç çàãèáåëëþ 
ëþäèíè, ùî ñòàëàñÿ 12 ñåðïíÿ 
2019 ðîêó.

Àäâîêàò ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè 
éîãî ñêàðãó, âèòðåáóâàòè ìàòåð³-
àëè ñïðàâè äî îáëàñíî¿ ïðîêóðà-
òóðè, âèâ÷èòè ¿õ, äàòè íåîáõ³äí³ 
âêàç³âêè ³ âñòàíîâèòè ñòðîêè 
äëÿ çàâåðøåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ. 
Çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà âèêî-
íàííÿì ðîçñë³äóâàííÿ.

Â³í òàêîæ âèìàãàº âæèòè çà-
õîä³â äëÿ ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³ îñ³á, âèííèõ ó çâîë³-
êàíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.

ßêèì æå áóëî çäèâóâàííÿ àä-
âîêàòà, êîëè éîìó çàòåëåôîíóâà-
ëè ç³ Æìåðèíñüêî¿ ïðîêóðàòóðè 
³ ïîâ³äîìèëè, ùî îòðèìàëè â³ä 
íüîãî ñêàðãó.

— Íå ïèñàâ ÿ í³ÿêèõ ñêàðã 
æìåðèíñüêîìó ïðîêóðîðó, — ãî-
âîðèòü Ìàêñèì Áèñòðèöüêèé. — 
Ìåí³ êàæóòü, ùî ïåðåäàëè ¿¿ ç 
Â³ííèö³ ç ïðîêóðàòóðè. Âèõîäèòü, 
òîé, íà êîãî ñêàðæèëèñÿ, òåïåð 
áóäå ðîçãëÿäàòè ñêàðãó íà ñàìîãî 
ñåáå. ßê â³í ¿¿ ðîçãëÿíå, ìîæíà 
ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ… ßê ìîæ-
íà ï³ñëÿ öüîãî âïëèíóòè íà ïðî-
öåñóàëüíîãî êåð³âíèêà, àáè â³í 
ïðèéíÿâ çàêîííå ð³øåííÿ ó äî-
ñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³?

Адвокат Максим Бистрицький 
стверджує, що для такої категорії 
справ, якою є аварія із загибел-
лю Артема Мельника, два роки 
розслідування, це забагато. Цей 
термін перевищує об’єктивно 
необхідний час для виконання 
процесуальних дій та прийняття 
процесуальних рішень. Тим біль-
ше, що є висновки трьох експер-
тиз, де вказується на вину водія 
автомобіля, який допустив пору-
шення Правил дорожнього руху.
— Різними судово-експертними 
установами України, у Вінниці, 
Києві і Харкові, проведено чоти-
ри судово-технічні експертизи, — 
розповідає адвокат. — Висновки 
експертів у трьох з них вбачають 
вину водія автомобіля у порушен-
ні ПДР. Експерти вказують на при-

чинно-наслідковий зв’язок такого 
порушення з вчиненням аварії.
Запитую адвоката про четверту 
експертизу. Її результати не під-
тверджують вини водія автомобі-
ля. Проводили дослідження у Ві-
нницькому відділенні Київського 
науково-дослідного інституту су-
дових експертиз.
— Експерт не в повній мірі до-
слідив питання слідчого, — каже 
Максим Бистрицький. — Зокрема, 
обставини щодо можливого пе-
рестроювання автомобіля на сму-
гу зустрічного руху. Чому експерт 
не зробив цього? На це питання 
він міг би надати відповідь слід-
чому. Однак його так і не допи-
тали. Для мене, як адвоката, це 
залишається незрозумілим, адже 
ми наполягали на проведенні та-

кого допиту.
Адвокат нагадує, що проведення 
досудового розслідування у ро-
зумні терміни забезпечує проку-
рор. Два роки — які це розумні 
терміни? До того ж, приблизно 
шість місяців матеріали лежать 
у шухляді прокурора.
— Наскільки мені відомо, орган до-
судового розслідування уже декіль-
ка разів звертався до Жмеринської 
окружної прокуратури з проектом 
підозри, — каже адвокат. — Але що-
разу отримував відмову без належ-
ного обґрунтування.
Журналіст звернувся до прес-
служби обласної прокуратури 
за коментарем стосовно наве-
деної вище ситуації з розсліду-
вання аварії. Поки що відповіді 
не отримали.

Чому не допитали експерта?

Олександр Мельник тримає фото старшого сина. 
«Цей портрет сина Артема несли попереду похоронної 
процесії», — каже чоловік 

Îáèäâ³ àâàð³¿ ñòàëèñÿ 
äîðîãîþ ç³ Æìåðèíêè 
äî ñåëà Ñòàí³ñëàâ÷èê. 
Àðòåì çàãèíóâ ó 2019 
ðîö³, éîãî ìîëîäøèé 
áðàò ó 2020-ìó 
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Ùîñü ÷åðâîíå 
ó âîä³, çà ê³ëüêà 
ìåòð³â â³ä áåðåãà, 
ïîì³òèëà ïðèáè-

ðàëüíèöÿ 15-ãî ÆÅÊó Íàä³ÿ. 
Æ³íêà âðàíö³ çáèðàëà ñì³òòÿ 
á³ëÿ ïëÿæó «Õ³ì³ê» é ïîäóìàëà, 
ùî õòîñü ç â³äïî÷èâàëüíèê³â 
çàáóâ íàäóâíèé êðóã. Ï³ä³éøëà 
áëèæ÷å, ïðèäèâèëàñÿ ³ çðîçóì³-
ëà — áà÷èòü ïëå÷³ ïîòîïåëüíèêà 
â ÷åðâîí³é ìàéö³…

×îòèðè ðîêè ÷åðåç äâà òèæí³ 
âèïîâíèòüñÿ â³äòîä³, ÿê çíà-
éøëè ìåðòâèì Ñåðã³ÿ ×ìèðó. 
Âåñü öåé ÷àñ äî òåïåð éøëî 
äîñóäîâå, à ïîò³ì ñóäîâå ðîç-
ñë³äóâàííÿ ó ñïðàâ³, äå äî-
ñòàòíüî øâèäêî çíàéøëè ³ çà-
òðèìàëè âèíóâàòö³â çëî÷èíó 
Âàäèìà ªìåëüÿíîâà ³ ªâãåíà 
Ñåðãººâà. Âîíè áóëè çíàéîì³ ç 
Ñåðã³ºì, ÿêîãî óáèëè ç êîðèñ-
ëèâîãî ìîòèâó, àëå äî îñòàí-
íüîãî íå âèçíàâàëè ñâîº¿ âèíè. 
Îáèäâà ïåðåêëàäàëè âèíó îäèí 
íà îäíîãî. Í³áèòî ³íøèé óáè-

âàâ, à äðóãèé ïðîñòî çìóøåíèé 
ïîò³ì áóâ äîïîìàãàòè óáèâö³ 
çàì³òàòè ñë³äè…

Ïðî öåé çëî÷èí, éîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ òà ñóäîâå ðîçáè-
ðàííÿ, ùî çàòÿãëîñÿ íà ðîêè, 
ðåäàêö³ÿ RIA/20minut.ua ðîç-
ïîâ³äàëà â ê³ëüêîõ ïóáë³êàö³ÿõ 
(bit.ly/3gH2Vv0).

Íå âèçíàëè âèíè óáèâö³ ³ ïå-
ðåä ïðîãîëîøåííÿì ¿ì âèðîêó. 
14 ÷åðâíÿ, çà äâà òèæí³ äî ÷åò-
âåðòî¿ ð³÷íèö³ çëî÷èíó, êîëåã³ÿ 
ñóää³â Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó 
îãîëîñèëà çâèíóâà÷óâàëüíå ð³-
øåííÿ. Âèðîêó ïåðåäóâàëè äåáà-
òè, ùî áóëè 11 ÷åðâíÿ. Òîä³ ìàëî 
áóòè îñòàííº ñëîâî ï³äñóäíèõ, 
àëå îáîº, ÿê ðîçïîâ³â ðåäàêö³¿ 
áàòüêî âáèòîãî þíàêà Âàñèëü 
×ìèðà, ÿê ³ äîñ³, â³äìîâèëèñÿ 
ãîâîðèòè.

— Îáîì äàëè ïî 15 ðîê³â òþð-
ìè ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, — ãî-
âîðèòü áàòüêî. — Ïðîêóðîð ïðî-
ñèâ 15 ðîê³â, éîãî äóìêà áóëà 
íåïîõèòíà. ß ïðîêóðîðà ï³äòðè-
ìàâ. ² ñàìå òàêå ð³øåííÿ é áóëî 
âèíåñåíå ñóäîì. Öå ñïðàâåäëèâå 
ð³øåííÿ êîëåã³¿ ñóää³â.

ВИНЕСЛИ ВИРОК ЗА ВБИВСТВО 
СЕРГІЯ, ЗНАЙДЕНОГО НА «ХІМІКУ» 
Через чотири роки  Завершився 
судовий розгляд і винесли вирок у справі 
вбивства 28-річного Сергія Чмири. 
Його тіло вранці 28 червня 2017-го року 
знайшла прибиральниця недалеко від 
берега пляжу «Хімік». Хлопця пограбували 
і убили в гаражі на Хмельницькому шосе, 
а потім тіло вивезли до річки. Хто це 
зробив, як ховав сліди злочину та яке 
покарання за це отримав? Про деталі 
справи і судове рішення

Робота слідства на тому місці, де знайшли тіло. 
Допитують свідка, який в процесі розслідування 
перетворився на звинуваченого

åêñïåðòèç. Ñêàçàâ, ùî Ñåðã³ÿ 
çàäóøèëè çàøìîðãîì, çàòÿãíó-
òèì ðóêàìè. Ùî ïåðåä ñìåðòþ 
éîãî áèëè äåðåâ’ÿíîþ áèòêîþ 
ïî ãîëîâ³ é ïðîëàìàëè ê³ñòêè 
÷åðåïà.

Òàêîæ ïðîêóðîð ðîçïîâ³â, 
äå çíàõîäèëè ðå÷îâ³ äîêàçè, 
ÿêèõ âáèâö³ íàìàãàëèñÿ ïî-
çáóòèñÿ â ð³çíèõ ê³íöÿõ ì³ñòà. 
Íàïðèêëàä, òåëåôîí æåðòâè 
çíàéøëè â ë³ñîïîñàäö³ çà êëà-
äîâèùåì íà Àðàáåÿ. Ñàì çëî-
÷èí, íàãàäàºìî, ñêî¿ëè â ãàðàæ³ 
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå. Ï³ç-
í³øå, çà ê³ëüêà ãîäèí ïîòîìó, 
ò³ëî âèêèíóëè â ð³÷êó á³ëÿ âóëèö³ 
Ãîíòè.

Ïîçáàâèëè æèòòÿ Ñåðã³ÿ, íà-
ãàäàºìî, ç êîðèñëèâîãî ìîòèâó. 
Ç íüîãî çíÿëè çîëîòèé ëàíöþ-
æîê ç õðåñòèêîì, ïîäàðîâàíèé 
áàòüêàìè íà äåíü íàðîäæåííÿ. 
Çäîáóòå çîëîòî âáèâö³ ïðîäàëè 
þâåë³ðó, ç ÿêèì äîìîâèëèñÿ ïðî 
öå çàçäàëåã³äü, ùå äî çëî÷èíó. 
Òîáòî, ÿêùî íå âáèâñòâî, òî ùî-
íàéìåíøå ïîãðàáóâàííÿ þíàêà 
ïëàíóâàëè.

НАРКОМАН І РАНІШЕ 
СУДИМИЙ 

Çâèíóâà÷óâàí³ áóëè çíàéîì³ 
ç æåðòâîþ çëî÷èíó. Ñòàðøèé ç 
íèõ, Ñåðãººâ, ðàí³øå áóâ ñóäè-
ìèé. ªìåëüÿíîâ îïèíèâñÿ ï³ä 
ñë³äñòâîì âïåðøå. Ç äàíèõ ïðî 
íüîãî, îçâó÷åíèõ ï³ä ÷àñ äîñë³-
äæåííÿ äîêàç³â, çíàºìî: ÷îëîâ³ê 
âæèâàâ íàðêîòèêè. Â ìàòåð³àëàõ 

ñïðàâè º åêñïåðòí³ âèñíîâêè ïðî 
êàíàá³î¿äè òà àìôåòàì³í.

ªìåëüÿíîâ íà ïî÷àòêó äîñóäî-
âîãî ñë³äñòâà ïîãîäèâñÿ ñï³âï-
ðàöþâàòè ç ïðàâîîõîðîíöÿìè 
³ íàçèâàâ Ñåðãººâà ãîëîâíèì 
âèêîíàâöåì çëî÷èíó. Ñêàçàâ, 
ñàì â³í áóâ ççîâí³ ãàðàæà, ïîêè 
âñåðåäèí³ éîãî ñòàðøèé òîâàðèø 
óáèâàâ õëîïöÿ.

ßêèéñü ÷àñ ªìåëüÿíîâ áóâ ï³ä 
äîìàøí³ì àðåøòîì. Àëå çáèðàþ-
÷è íîâ³ äîêàçè, ñë³äñòâî çì³íèëî 
ëîÿëüíå ñòàâëåííÿ äî öüîãî ï³ä-
îçðþâàíîãî òà êëîïîòàëî ³ ïðî 
éîãî àðåøò.

Òåïåð ç âèðîêó ïðî 15 ðîê³â 
òþðìè äëÿ îáîõ çðîçóì³ëî — 
îáèäâà ï³äñóäíèõ ä³ÿëè ðàçîì 
é íå áóëî ãîëîâíîãî âèêîíàâöÿ.

Ìåøêàíöþ Êàëèí³âñüêîãî 
ðàéîíó Ñåðãººâó òðîõè á³ëüøå 
40-êà ðîê³â, â³ííè÷àíèí ªìå-
ëüÿíîâ ìîëîäøèé çà íüîãî 
íà 10 ðîê³â. Çà îñîáëèâî òÿæ-
êèé çëî÷èí — óìèñíå âáèâñòâî, 
â÷èíåíå ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ³ 
çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ 
îñ³á — âîíè ìîãëè îòðèìàòè é 
äîâ³÷íå óâ’ÿçíåííÿ. Ñàíêö³ÿ 
ñòàòò³ çâèíóâà÷åííÿ òàêà: â³ä 
10 äî 15 ðîê³â òþðìè àáî äî-
â³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Çàõèñò ìàº 30 ä³á íà îñêàðæåí-
íÿ âèðîêó ³, éìîâ³ðíî, ïîäàñòü 
ñêàðãó, àáè ñïðîáóâàòè õî÷ òðîõè 
çìåíøèòè òåðì³í ïîêàðàííÿ. Ðå-
äàêö³ÿ îáîâ'ÿçêîâî ïîâ³äîìèòü, 
êîëè âèðîê íàáóäå ÷èííîñò³ ³ ÷è 
íå çì³íèòüñÿ â³í.

 Сергію назавжди 
залишиться 28. Його життя 
обірвали люди, яких він знав, 
заради золотих прикрас на шиї

 Євген Сергєєв і Вадим 
Ємельянов. Фото в судовій залі, 
зроблене на одному зі слухань

ВЖЕ СИДЯТЬ У В'ЯЗНИЦІ 
Íà âèðîêó áóëè ñëóõà÷³ ÿê ç 

áîêó ïîòåðï³ëèõ, òàê ³ ï³äñóä-
íèõ. Íåñïîä³âàíêè í³ äëÿ êîãî 
íå ñòàëîñÿ. Àðåøòàíò³â ïðèâåçëè 
ïî÷óòè âåðäèêò êîëåã³¿ é ïîò³ì 
çàáðàëè íàçàä äî Ñ²ÇÎ, äå âîíè 
ïðîâåëè âæå ïî ê³ëüêà ðîê³â.

Ö³ äâîº óáèëè Ñåðã³ÿ ×ìè-
ðó â ãàðàæ³ íà Õìåëüíèöüêîìó 
øîñå âäåíü 27 ÷åðâíÿ. À âíî÷³, 
ùîá ïðèõîâàòè ñë³äè çëî÷èíó, 
âèâåçëè ò³ëî â ìàøèí³ íà ïëÿæ 
«Õ³ì³ê», äå âðàíö³ òðóï çíàéøëà 
ïðèáèðàëüíèöÿ.

Âîíè çàëèøàëè íà ÑÒÎ òåëå-
ôîíè, ùîá øëÿõ ¿õ ðóõó íå ìîãëè 
ïîò³ì ïðîñë³äêóâàòè ïîë³öåé-
ñüê³. Ïîêè ¿õí³ ìîá³ëüí³ ëåæàëè 

íà Ñàáàð³âñüêîìó øîñå, ïîçáó-
âàëèñÿ ðå÷äîê³â ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ. 
Îñü òàê ïëóòàëè ñë³äè.

Òèì íå ìåíøå çà ê³ëüêà äí³â 
ïðàâîîõîðîíö³ ðîçêðóòèëè ëàí-
öþã ïîä³é, à ñóä àðåøòóâàâ ï³ä-
îçðþâàíèõ.

ЯК ПОЗБУВАЛИСЯ ДОКАЗІВ 
Æóðíàë³ñò RIA áóëà ïðèñóò-

íüîþ íà ñëóõàííÿõ äî çàïðîâà-
äæåííÿ êàðàíòèíó. Íà îäíîìó 
ç çàñ³äàíü, íàãàäàºìî, ïåðåë³ê 
ç³áðàíèõ ñë³äñòâîì äîêóìåíò³â, 
ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü 
äâîõ ï³äñóäíèõ Ñåðãººâà ³ ªìå-
ëüÿíîâà, îçâó÷èâ ïðîêóðîð Âà-
ëåð³é Øèìàíñüêèé. Ñåðåä ðÿäó 
äîêàç³â ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî 
îáâèíóâà÷åííÿ ÷èòàâ ðåçóëü-
òàòè ñë³ä÷èõ åêñïåðèìåíò³â ³ 

Êîëåã³ÿ ñóää³â 
îãîëîñèëà 
çâèíóâà÷óâàëüíå 
ð³øåííÿ çà äâà òèæí³ 
äî ÷åòâåðòî¿ ð³÷íèö³ 
çëî÷èíó
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Редакція RIA/20minut.ua розпо-
відала про результати, які здобу-
ло слідство за шість місяців після 
трагедії. Тоді провели, нагадаємо, 
135 експертиз і оголосили під-
озру командувачу Повітряних 
сил й не тільки (bit.ly/35N9t6l). 
А наприкінці розслідування до-
дали до справи ще підозрюваних 
(bit.ly/3q79F9z).
За раніше наданою ДБР інформа-
цією, трагедія поблизу військово-
го аеропорту Чугуєва Харківської 
області сталася внаслідок пору-
шення правил польотів та підго-
товки до них. Також серед причин 
падіння літака слідство назвало 

«невжиття вищим керівництвом 
Повітряних сил заходів для підтри-
мання належного рівня військової 
дисципліни, запобігання правопо-
рушенням серед особового скла-
ду, збереження життя і здоров'я 
особового складу та запобігання 
авіаційним подіям нанесена без-
поворотна шкода боєздатності та 
боєготовності Збройних сил Укра-
їни та інші тяжкі наслідки в умовах 
особливого періоду».
На 530-му кілометрі траси Ки-
їв-Харків ввечері 25 вересня 
минулого року, нагадаємо, по-
руч із дорогою впав та загорівся 
військовий літак. Ан-26 розбився 

при заході на посадку, за два кі-
лометри від аеропорту під Чугує-
вом. На борту були члени екіпажу, 
курсанти і офіцери Харківського 
університету Повітряних сил ЗСУ 
ім. Кожедуба — всього 27 людей, 
але лише одна вижила.
Найстаршому з військових, 
які перебували на борту, було 
42 роки, наймолодшим — по 19. 
Двоє з 26-ти загиблих курсан-
тів — юнаки з Вінницької області. 
Максим Хом'ячук з Оратівського 
району та Роман Корчовський 
з Крижополя. Більше про цих 
хлопців читайте за посиланням 
bit.ly/3vChmpx.

Історія справи 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

Ó äîñèòü êî-
ðîòê³ òåðì³íè, ÿê 
³ îá³öÿâ ðàí³øå 
êåð³âíèê ÄÁÐ, 

çàâåðøèëè ðîçñë³äóâàííÿ êà-
òàñòðîôè ÀÍ-26, äå çàãèíóëè 
äâîº êóðñàíò³â ç Â³ííè÷÷èíè. 
Âæå äíÿìè ìàòåð³àëè ñïðàâè ïå-
ðåäàþòü íà ðîçãëÿä ñóäó. Çàðàç 
â³äêðèâàþòü ìàòåð³àëè ó÷àñíè-
êàì ìàéáóòíüîãî ñóäîâîãî ïðî-
öåñó. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñë³ä÷îãî 
óïðàâë³ííÿ ÄÁÐ Âàäèì Ïðèéìà-
÷îê íåùîäàâíî íà áðèô³íãó ðîç-
ïîâ³â ïðî îñòàòî÷í³ ðåçóëüòàòè 
ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî 
ïðîâàäæåííÿ.

— Ìåíøå âîñüìè ì³ñÿö³â çíà-
äîáèëîñÿ ñë³ä÷³é ãðóï³ ÄÁÐ äëÿ 
òîãî, ùîá ðîç³áðàòèñÿ ç îáñòàâè-
íàìè òðàãåä³¿, ÿêà çàáðàëà æèòòÿ 
26 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîé-
íèõ ñèë Óêðà¿íè, — ñêàçàâ â³í òà 
ðîçïîâ³â, ùî çà ïåð³îä ñë³äñòâà 
ïðîâåëè çíà÷íèé îáñÿã ñë³ä÷èõ 
òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é.

Ñåðåä íèõ áëèçüêî 150 åêñ-
ïåðòèç: 27 ñóäîâî-ìåäè÷íèõ, 
71 ãåíåòèêî-ìîëåêóëÿðíèõ, 
25 ïîð³âíÿëüíèõ ìîëåêóëÿðíî-
ãåíåòè÷íèõ, 5 ôîíîñêîï³÷íèõ, 
2 åêñïåðòèçè â³äåîçâóêîçàïèñó, 
2 êîìï’þòåðíî-òåõí³÷í³, 5 ïî-
÷åðêîçíàâ÷èõ. Òàêîæ — ïðîâî-

äèëè âèáóõîòåõí³÷íó, êîì³ñ³éíó 
â³éñüêîâó, äîäàòêîâó êîì³ñ³éíó 
â³éñüêîâó, ñóäîâó ïñèõîëîã³÷íó, 
õ³ì³÷íó åêñïåðòèçó íàôòîïðî-
äóêò³â òà ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ 
ìàòåð³àë³â, åêîíîì³÷íó, ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíó åêñïåðòèçè.

Ñë³ä÷³ ÄÁÐ äîïèòàëè ïîíàä 
70 ñâ³äê³â òà 29 ïîòåðï³ëèõ. Çà-
áåçïå÷èëè ïðîâåäåííÿ ïîíàä 

20 òèì÷àñîâèõ äîñòóï³â äî âàæ-
ëèâèõ äîêóìåíò³â òà ðå÷åé ³ ¿õ îä-
íî÷àñíó âè¿ìêó. Ùå ñïåö³àë³ñòè 
Ãîëîâíî¿ ³íñïåêö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà 
îáîðîíè Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ äîñóäî-
âîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåëè òåõ-
í³÷íå ðîçñë³äóâàííÿ êàòàñòðîôè, 
âèñíîâêè ÿêîãî ï³äòâåðäæåí³ åêñ-
ïåðòíèì øëÿõîì.

Äàë³ ïðîöèòóºìî íàéâàæëèâ³øó 
³íôîðìàö³þ ç ðåçóëüòàò³â ðîçñë³-
äóâàííÿ, îçâó÷åíó íà áðèô³íãó 
òà îïóáë³êîâàíó íà ñàéò³ ÄÁÐ.

ПРИЧИНИ ТРАГЕДІЇ 
Ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äó-

âàííÿ ñë³ä÷³ ÄÁÐ âñòàíîâèëè 

ПОВНА КАРТИНА АВІАКАТАСТРОФИ, 
ДЕ ЗАГИНУЛИ ДВОЄ ВІННИЧАН 
Передали до суду  Завершилося 
досудове розслідування у справі падіння 
військового літака в Чугуєві 25 вересня 
2020 року. Слідчі ДБР відновили 
повну картину та встановили причини 
авіакатастрофи Ан-26Ш. То чому ж 
розбився екіпаж і курсанти Харківського 
університету Повітряних сил? 
З чиєї вини 26 життів обірвалось?

òàê³ îñíîâí³ ïðè÷èíè àâ³àêà-
òàñòðîôè:
 íåçàêîííå äîïóùåííÿ äî ïî-

ëüîò³â ó ñêëàä³ åê³ïàæó êóðñàí-
ò³â, ÿê³ íå çàâåðøèëè â³äïîâ³äíó 
Ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè;
  íåçàêîííå íàäàííÿ êå-

ð³âíèêîì ïîëüîò³â äîçâîë³â 
íà ïîñàäêó-çë³ò ë³òàêà Àí-26Ø 
«êîíâåºðíèì» ñïîñîáîì;
 íå íàäàííÿ êåð³âíèêîì ïî-

ëüîòàìè ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè 
íåï³äãîòîâëåíîìó åê³ïàæó ï³ä 
÷àñ â³äìîâè äâèãóíà íà ë³òàêó;
 âèäàííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ äî-

çâîëÿëè âïðàâè, íå ïåðåäáà÷åí³ 
Êåð³âíèöòâîì ëüîòíî¿ åêñïëóà-
òàö³¿ ë³òàê³â ÀÍ-26, ÿê³ íå çàáåç-
ïå÷óâàëè áåçïåêó ïîëüîò³â;
 ñèñòåìàòè÷íà îðãàí³çàö³ÿ ïî-

ëüîò³â ³ç á³ëüøîþ, í³æ äîçâîëåíî 
ê³ëüê³ñòþ êóðñàíò³â íà áîðòó;
 íåçàêîíí³ äîçâîëè íà ïîëüî-

òè ó í³÷íèé ÷àñ áåç íåîáõ³äíî¿ 
êâàë³ô³êàö³¿ êîìàíäèðà åê³ïàæó.

Âàäèì Ïðèéìà÷îê ñêàçàâ, ùî 
îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ òðàãåä³¿ ñòàâ 
íåçàêîííèé äîçâ³ë íà çëüîòè ë³-
òàêà êîíâåºðíèì ñïîñîáîì:

— Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî â³äáó-
âàâñÿ çë³ò êîíâåºðîì, âêàçàíà 
ïîëîìêà íå çìîãëà áóòè âèÿâ-
ëåíà åê³ïàæåì ñâîº÷àñíî, à áóëà 
âèÿâëåíà íà åòàï³ çëüîòó, ïðè 
øâèäêîñò³, ÿêà âæå íå äîçâîëÿ-
ëà çä³éñíèòè ïîñàäêó, îñê³ëüêè 
â äàíîìó âèïàäêó ìîãëè áóòè 
íåïåðåäáà÷óâàí³ íàñë³äêè.

ХТО ВІДПОВІДАТИМЕ 
— ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â 

ðîçñë³äóâàííÿ, ä³¿ ï³äîçðþâàíèõ 
ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ íà-
â÷àëüíèõ ïîëüîò³â ³ç êóðñàíòà-
ìè ôàêòè÷íî áóëè ñïðÿìîâàí³ 
íà åêîíîì³þ ÷àñó ïîëüîò³â òà 
ïàëèâà, ÿêîãî ÿâíî íå âèñòà÷à-
ëî äëÿ çàäîâîëåííÿ íàâ÷àëüíèõ 
ïîòðåá. Îäíàê í³ÿêèì ÷èíîì 
íå ìîæíà ñï³âì³ðÿòè çåêîíîì-
ëåí³ õâèëèíè òà ë³òðè ïàëèâà ³ç 
âòðà÷åíèìè æèòòÿìè 26 ëþäåé, — 
ñêàçàâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñë³ä÷îãî 
óïðàâë³ííÿ ÄÁÐ.

Âàäèì Ïðèéìà÷îê íàçâàâ ïî-
ñàäè ëþäåé, ùî, çà äàíèìè ñë³ä-
ñòâà, â÷èíèëè êðèì³íàëüí³ ïðà-
âîïîðóøåííÿ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
ó ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîìó çâ’ÿçêó 
ç àâ³àêàòàñòðîôîþ. Öå ø³ñòü ïî-
ñàäîâö³â, ÿêèõ ïðèòÿãóþòü äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³:
 êîìàíäóâà÷ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 

Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè;
 íà÷àëüíèê Õàðê³âñüêîãî íà-

ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó Ïîâ³-
òðÿíèõ ñèë ³ìåí³ ²âàíà Êîæåäóáà;
 êîìàíäèð â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 

À4104;
 çàñòóïíèê êîìàíäèðà â³é-

ñüêîâî¿ ÷àñòèíè À4104;

 çàñòóïíèê êîìàíäèðà â³é-
ñüêîâî¿ ÷àñòèíè ç ëüîòíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè;
 êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ ïî-

ëüîòàìè 25 âåðåñíÿ 2020 ðîêó 
íà àåðîäðîì³ «×óãó¿â».

Â³äíîñíî íàçâàíèõ îô³öåð³â 
çàñòîñóâàëè çàïîá³æí³ çàõîäè, 
ëèøå îäèí ç íèõ óòðèìóºòüñÿ 
ï³ä âàðòîþ.

— Ñë³ä÷³ ÄÁÐ íàäàëè íàëåæíó 
ïðàâîâó îö³íêó ä³ÿì (áåçä³ÿëü-
íîñò³) ÿê íèæ÷îãî, òàê ³ âèùîãî 
êåð³âíîãî ñêëàäó Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 
ÇÑ Óêðà¿íè. Âñòàíîâëåí³ îñîáè, 
÷è¿ ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ôàêòè÷íî 
ïðèçâåëè äî çàãèáåë³ â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â ÇÑ Óêðà¿íè. Íà öåé 
÷àñ ç³áðàí³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî 
ïðè÷åòí³ñòü âèùåâêàçàíèõ øåñòè 
ï³äîçðþâàíèõ äî â÷èíåííÿ ³í-
êðèì³íîâàíèõ ¿ì êðèì³íàëüíèõ 
ïðàâîïîðóøåíü ³ êîæåí ³ç íèõ 
ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
â ìåæàõ ñâîº¿ âèíè, — ï³äêðåñëèâ 
Âàäèì Ïðèéìà÷îê.

Íà öåé ÷àñ ó äàíîìó ïðîâà-
äæåíí³ ðîçïî÷àëè ïðîöåäóðó 
â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ñòîðîíàì 
êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó.

— Âèðîê ó âêàçàíîìó êðè-
ì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóäå 
íå ò³ëüêè êàðîþ îáâèíóâà÷å-
íèì çà ñêîºí³ íèìè ä³ÿííÿ, àëå 
é áóäå ñïðèÿòè òîìó, ùîá ïîä³-
áí³ âèïàäêè (çà óìîâè íàëåæíî-
ãî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ 
îáîâ’ÿçê³â â³éñüêîâèìè ïîñàäî-
âèìè îñîáàìè òà äîòðèìàííÿì 
íèìè ïðàâèë áåçïåêè ïîëüîò³â) 
íå ïîâòîðèëèñÿ â ìàéáóòíüîìó, 
ùîá ìàéáóòí³ êóðñàíòè òà â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³-ëüîò÷èêè áóëè 
âïåâíåí³ ó áåçïå÷íîñò³ ïîëüîò³â 
íà ë³òàêàõ, — ñêàçàâ íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÄÁÐ. 

Ï’ÿòü îô³öåð³â 
³ êîìàíäóâà÷à 
ñóäèòèìóòü. 
Äî íèõ çàñòîñóâàëè 
çàïîá³æí³ çàõîäè, 
îäèí — ï³ä âàðòîþ 

Наші загиблі земляки. Максим Хом'ячук з Оратівського району та Роман Корчовський з Крижополя
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 

(097)1448132 

Â³ä êóï³âë³ íåÿ-
ê ³ñíîãî òîâàðó 
íå çàñòðàõîâàíèé 
í³õòî. ²íêîëè ÷åðåç 

ïîñï³õ, íåóâàæí³ñòü ÷è áóäü-ÿê³ 
³íø³ ôàêòîðè ìè íå ïîì³÷àº-
ìî, ùî ð³÷, ÿêó ìè ïðèäáàëè, 
íåÿê³ñíà. À ïðèéøîâøè äîäîìó, 
âèÿâëÿºìî öå. ßê ä³ÿòè â òàê³é 
ñèòóàö³¿? Ó öüîìó íàì äîïîìî-
ãëè ðîç³áðàòèñÿ ïðàö³âíèê Äåð-
æïðîäñïîæèâñëóæáè òà þðèñòêà. 
Ðîçïîâ³äàºìî âàì ïîåòàïíî, ÿê 
ä³ÿòè, ùîá â³äñòîÿòè ñâî¿ ïðàâà.

ЯКІ ЗАКОНИ ЗАХИЩАЮТЬ 
ПРАВА СПОЖИВАЧІВ?

Þðèñòêà Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè Â³êòîð³ÿ Á³ëîáîðîäîâà 
ðîçïîâ³äàº, ùî ó ñòàòò³ 8 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â» ÷³òêî òà àðãóìåíòîâàíî 
âèçíà÷åíî, ÿê ä³ÿòè ó òàêèõ ñèòó-
àö³ÿõ. Çà ñëîâàìè þðèñòêè, òàì 
ìîæíà çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà íàé-
ïîøèðåí³ø³ çàïèòàííÿ.

Òàêîæ º ïîñòàíîâà Êàáì³íó ç 
ïåðåë³êîì òîâàð³â, ÿê³ íå ï³äëÿãà-
þòü ïîâåðíåííþ. Äî öüîãî ñïèñêó, 
äî ïðèêëàäó, íàëåæàòü ðóêàâè÷êè, 
çóáí³ ù³òêè, ïîñï³ëüíà á³ëèçíà, 
òîâàðè äëÿ íåìîâëÿò, þâåë³ðí³ 
âèðîáè ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â.

Ó êóòêó ñïîæèâà÷à âàðòî îçíà-
éîìèòèñÿ ç ³íäèâ³äóàëüíèìè ïðà-
âèëàìè â êîæí³é ãàëóç³.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИЯВИЛИ 
НЕЯКІСНИЙ ТОВАР?

— Íàéïåðøå ïîòð³áíî âè-
çíà÷èòè, ÿê³ ó âàñ º äîêóìåíòè 

äî öüîãî òîâàðó. ßêùî öå ïîáó-
òîâèé òîâàð, òî äî íüîãî äàþòüñÿ 
ÿê³ñü ³íñòðóêö³¿, ïîñ³áíèê, ÿê íèì 
êîðèñòóâàòèñÿ, êîðîáêà. Íó ³, 
çâè÷àéíî, ÷åê, — ðîçïîâ³äàº çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðèí-
êîâîãî íàãëÿäó ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Þð³é Ìà-
ðóñí³÷åíêî. — Äàë³ ç öèìè äî-
êóìåíòàìè âè çâåðòàºòåñü òóäè, 
äå ïðèäáàëè òîâàð. Ãàðàíò³éíèé 
ñòðîê, êîëè âè ìîæåòå ïîâåðíóòè 
òîâàð ìàº áóòè âêàçàíèé ïðè ïî-
êóïö³. Ó äåÿêèõ òîâàð³â — 14 äí³â, 
ó äåÿêèõ — ï³â ðîêó ÷è á³ëüøå. 
Âñå çàëåæèòü â³ä òîâàðó.

Çà ñëîâàìè þðèñòêè Â³êòîð³¿ 
Á³ëîáîðîäîâî¿, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 
9 Çàêîíó ïðî çàõèñò ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â, òîâàð íàëåæíî¿ ÿêîñò³ 
ìîæíà îáì³íÿòè, ÿêùî ó âàñ º 
ðîçðàõóíêîâèé äîêóìåíò (÷åê), 
âèäàíèé ðàçîì ³ç ïðîäàíèì òî-
âàðîì.

— Ñèòóàö³¿, êîëè ó ïîêóïö³â 
íåìàº ÷åêà — ðîçïîâñþäæåíå 
ÿâèùå. Â ö³ëîìó íåäîáðîñîâ³ñ-
í³ ï³äïðèºìö³ ìîæóòü ñêàçàòè: 
«ß ïåðøèé ðàç âàñ áà÷ó ³ íå áóäó 
í³÷îãî ïîâåðòàòè», — êàæå þðèñò-
êà. — Âñå öå íà â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
ñïîæèâà÷à. Â³í ìàº ïðàâî âèìà-
ãàòè ðîçðàõóíêîâèé äîêóìåíò. 

ЯК ДІЯТИ, КОЛИ КУПИЛИ 
НЕЯКІСНИЙ ТОВАР? 
Поради споживачам  Уявіть, ви 
купили телефон, прийшли додому і 
виявили, що у нього не працює динамік. 
Або, до прикладу, купили молоко, а воно 
виявилось не свіжим. Розповідаємо, як 
діяти, якщо придбали неякісний товар. 
До кого звертатися? Чи можна отримати 
відшкодування, якщо у вас немає чека?

ßêùî º ñóìí³â ùîäî ÿêîñò³ òî-
âàðó, òî êðàùå íå êóïëÿòè áåç 
÷åêà. Äóæå âàæêî ïîò³ì äîâåñòè 
ñâîþ ïîçèö³þ.

ßê ïîÿñíþþòü ó Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæá³, ñïîæèâà÷ ìàº ïðàâî 
çâåðíóòèñÿ, ÿêùî âèÿâèâ íåÿê³ñ-
íèé òîâàð, äî:
 ïðîäàâöÿ, äå áóâ ïðèäáàíèé 

òîâàð;
 âèðîáíèêà;
 ï³äïðèºìñòâà, ÿêå çàäîâîëü-

íÿº âèìîãè ïî ðåìîíòó.
— Ä³ºâ³øå çâåðòàòèñÿ ç ïèñü-

ìîâîþ çàÿâîþ. Ìîæíà, çâ³ñíî, 
â óñí³é ôîðì³, àëå òàê ìîæíà é í³ 
äî ÷îãî íå äîãîâîðèòèñÿ, — êàæå 
Þð³é Ìàðóñí³÷åíêî. — Ñïîæèâà÷ 
ìàº ïðàâî âèìàãàòè çà öåé òîâàð: 
ïðîïîðö³éíîãî çìåíøåííÿ ö³íè; 
áåçîïëàòíîãî óñóíåííÿ íåäîë³ê³â 
òîâàðó â ðîçóìíèé òåðì³í; â³ä-
øêîäóâàííÿ âèòðàò íà óñóíåííÿ 
íåäîë³ê³â òîâàðó.

Òàêîæ, ÿêùî ó ìàãàçèí³ òîð-
ãîâî¿ ìåðåæ³ â³äìîâëÿþòüñÿ 
ðîçâ'ÿçóâàòè ïèòàííÿ, òî ìîæíà 
ïîäçâîíèòè íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ö³º¿ 
ìåðåæ³ òà çàëèøèòè ñêàðãó.

ЯКЩО ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ 
ЗАДОВОЛЬНИТИ СКАРГУ

ßêùî æ, óÿâèìî ñèòóàö³þ, 
ó ìàãàçèí³ ³ãíîðóþòü âàø³ 
ñêàðãè. Êàæóòü, ùî íå áóäóòü 
ïîâåðòàòè ãðîø³ çà ïðèäáàíèé 

âàìè òîâàð ³ â³äìîâëÿþòüñÿ 
ðîçâ'ÿçóâàòè âàøå ïèòàííÿ. 
Òîä³ — çâåðòàºòåñÿ ó Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáó.

Âîíà çä³éñíþº äåðæàâíèé 
êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò 
ñïîæèâàöüêèõ ïðàâ. Íàéêðàùå 
çâåðòàòèñÿ ó òåðèòîð³àëüíèé îð-
ãàí ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.

Äëÿ òîãî, àáè âàøå çâåðíåííÿ 
ìîãëè ïðèéíÿòè òà ïî÷àòè âèð³-
øóâàòè, ïîòð³áíî ï³äêð³ïëþâàòè 
ñêàðãó íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòà-
ìè. Çîêðåìà, ô³ñêàëüíèì ÷åêîì, 
òî÷íîþ àäðåñîþ, äå âè êóïóâàëè 
òîâàð òà äîäàíîþ çàÿâîþ ó ïèñü-
ìîâîìó ÷è åëåêòðîííîìó âèãëÿä³.

— ×åê, öå âàæëèâî. Ïðåòåí-
ç³¿ ðîçãëÿäàþòüñÿ ï³ñëÿ ïîäà÷³ 
÷åêà. Ï³ä ÷àñ ïîêóïêè ñêëàäíî-
ïîáóòîâèõ òîâàð³â, íàïðèêëàä, 
õîëîäèëüíèêà âàì ìàþòü äàòè 
êàñîâèé ÷åê, — ïîÿñíþº Ìàðóñ-
í³÷åíêî. — Òàêîæ, êîëè âè ðîç-
ðàõîâóºòåñü êàðòî÷êîþ, òî ìàº 
áóòè ùå êàñîâèé ÷åê, îêð³ì ÷åêà 
ïðî ñïèñàííÿ ãðîøåé.

Êîíòàêòè ó Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáó: 

(0432) 658844; (095) 0658844; 
(093) 0658844. Ö³ëîäîáîâèé òåëå-
ôîí: (098) 1658844 

Åëåêòðîííà ïîøòà: info@
vingudpss .gov .ua .  Àäðåñà : 
âóë. Ìàêñèìîâè÷à, 19.

Дізналися й те, наскільки ба-
гато скарг поступає від містян, 
що придбали неякісний товар 
або послугу. Нам у Держпрод-
споживслужбі надали статис-
тику звернень з цього приводу 
за крайні п'ять місяців 2021-року.
— До нас надійшло 182 заяви 
за п'ять місяців, 70% звернень 
вирішили на користь спожива-
чів. — каже Юрій Марусніченко. — 
З них 51% стосується надання 

неякісних послуг. Непродовольчі 
товари — 38% і 9% — продукти. 
За цей період повернули майже 
80 тисяч гривень.
За словами Марусніченка, у те-
лефонному режимі в Держпрод-
споживслужбу звернулася май-
же тисяча містян. У порівнянні 
з минулим роком скарг менше. 
У Держпродспоживслужбі, ка-
жуть, що це, ймовірно, через 
коронавірус.

Скарг нині менше

Якщо у магазині ігнорують ваші скарги — звертаєтеся 
у Держпродспоживслужбу. Вона перевірить, чи там 
дотримуються законодавства про захист споживацьких прав 

Äëÿ òîãî, àáè âàøå 
çâåðíåííÿ ìîãëè 
ïðèéíÿòè òà ïî÷àòè 
âèð³øóâàòè, ïîòð³áíî 
ï³äêð³ïëþâàòè ñêàðãó 
äîêóìåíòàìè
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Вакцинація 
від COVID-19 
 Ó ì³ñüêèõ öåíòðàõ âàêöè-
íàö³¿, ÿê³ ïðàöþâàëè ó ìèíóë³ 
âèõ³äí³, ùåïëåííÿ îòðèìàëè 
936 ëþäåé.
Ó öåíòð³, ùî ðîçì³ñòèâñÿ 
â ïðèì³ùåíí³ Åêñïîöåí-
òðó íà Ñîáîðí³é ùåïèëèñÿ 
458. Íà Âèøåíüö³ â ã³ì-
íàç³¿ ¹ 23–238, à â øêîë³ 
¹ 32 íà Çàìîñò³ — 240. 
Ùåïëþâàëè óñ³õ áàæàþ÷èõ 
âàêöèíîþ «CoronaVañ». Ïðî 
öå ³íôîðìóº ñàéò ì³ñüêðàäè.
«Öüîãî ðàçó äî âàêöèíàö³¿ 
çàëó÷èëè äåñÿòü ìåäè÷íèõ 
áðèãàä. Ùåïëþâàëè ì³ñ-
òÿí êèòàéñüêîþ âàêöèíîþ 
«CoronaVañ», ÿêà ðåêîìåí-
äîâàíà Âñåñâ³òíüîþ îðãàí³-
çàö³ºþ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ äëÿ 
ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿ íàñåëåí-
íÿ, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåí-
í³. — Ùåïëþþòü â³ííè÷àí 
áåçêîøòîâíî. 

Перекинулася 
маршрутка 
 Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 18 ÷åðâíÿ 
áëèçüêî 14.30 ó Íåìèðîâ³. 
Ïðî íå¿ ðîçïîâ³ëè ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿.
— Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ ñë³äñòâà, âîä³é ëåãêîâè-
êà âè¿õàâ íà ñìóãó çóñòð³÷íîãî 
ðóõó, äå äîïóñòèâ ç³òêíåííÿ 
ç ì³êðîàâòîáóñîì ñïîëó÷åí-
íÿ «Íåìèð³â-Êðèê³âö³». Â³ä 
óäàðó ì³êðîàâòîáóñ ïåðå-
êèíóâñÿ, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äî-
ìëåíí³ ïîë³ö³¿. — Âíàñë³äîê 
àâòîïðèãîäè âîä³¿, ïàñàæèðêà 
ëåãêîâèêà òà òðîº ïàñàæèð³â 
ì³êðîàâòîáóñà ç òðàâìàìè 
ãîñï³òàë³çîâàí³.
Çà äàíèì ôàêòîì â³äêðèëè 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №22 (1173)
Шахові задачі, у яких нараховується до пяти бойових фігур, 
відносяться до класу задач-«малючок». У кожній задачі – 
кооперативний мат за два ходи. 

Задача №2688-2691. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 1.2.1.1     I) Kb6>c7   III) Kc4>d3;   IV) Kf2>g3

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №23 (1544) від 9 червня 2021 року 
Задача №2684
I. 1. a6! Kd7  2. Ka7 Kb6x; II. 1. Kd6! a6  2. Kb7 ab7:x.
Задача №2685
I. 1. Cf7! gf7:  2. Th7 f8Фx — правильний мат;
II. 1. Cf7! Kp:h6  2. Cg8 g7x — ідеальний мат.
Задача №2686
I. 1. Kpa1! Ca5  2. Ca2 Cc3x; II. 1. Kpa3! c6  2. Ca2 Cc5x.
Задача №2687
I. 1. Ke5! Tf5  2. Kg4 Th5x; II. 1. Kp:h2! T:f3  2. Kph1 Th3x — правильні мати.

М. Пархоменко
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 Âèòðàòèëè ì³ëüéîíè, à çà âõ³ä 
áåðóòü ò³ëüêè ïàïåðîâ³ ãðèâ-
í³. Â³ííè÷àíè íàð³êàþòü, ùî 
â íîâèõ ìîäóëüíèõ âáèðàëüíÿõ 
íå âèñòà÷àº åëåêòðîííèõ çàñî-
á³â îïëàòè.

— Íà öåé òóàëåò âèòðàòèëè 
êóïó ãðîøåé, àëå ñèñòåìà îïëà-
òè çàñòàð³ëà. Òàì íàâ³òü êîï³éîê 
íå ìîæíà êèäàòè, ò³ëüêè ïàïåðîâ³ 
ãðèâí³. Òåðì³íàëè á ïîñòàâèëè, 
÷è QR-êîäè íàêëå¿ëè, àáî ñìñ-
ðîçðàõóíîê ââåëè, — ðîçïîâ³â 
â³ííè÷àíèí Îëåã.

Ïåðåãëÿíóëè âáèðàëüí³ á³ëÿ 
âõîäó â Ë³ñîïàðê òà íà ïðîñïåêò³ 
Êîñìîíàâò³â. Ìîäóëüí³ òóàëåòè 
ñïðàâä³ ïðèéìàþòü ò³ëüêè êóïþ-
ðè, íîì³íàëîì äî 5 ãðèâåíü.

Òàáëè÷êè ïðî çàñîáè îïëàòè, 
òàê³ ÿê QR-êîäè, ÑÌÑ-êè ÷è 
NFC äëÿ îïëàòè áàíê³âñüêîþ 
êàðòêîþ â³äñóòí³. Õî÷à, âàðòî 
çàóâàæèòè, âñå öå äàâíî çàñòî-
ñîâóºòüñÿ â ìóí³öèïàëüíîìó 
òðàíñïîðò³.

— QR-êîäè òà îáëàäíàííÿ, çà-
âäÿêè ÿêîìó ìîæíà ðîçðàõóâà-
òèñü áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ, ïëà-

íóºìî äîîáëàäíàòè ó âñ³ ìîäóëüí³ 
âáèðàëüí³, ùî íàðàç³ º ó ì³ñò³. 
Äëÿ íàñ öå íå íîâèíà, ïîä³áí³ 
çâåðíåííÿ îòðèìóâàëè â³ä â³-
ííè÷àí, — ðîçïîâ³â âèêîíóþ÷èé 
îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
òà áëàãîóñòðîþ ì³ñüêðàäè Þð³é 
Ñåìåíþê.

×åðãîâèé ìîäóëüíèé òóàëåò õî-
÷óòü âñòàíîâèòè á³ëÿ ìóçåþ-ñàäè-
áè Ìèêîëè Ïèðîãîâà (ó ðàéîí³ 
öåðêâè-óñèïàëüíèö³). Ó êâ³òí³ 
âèêîíêîì ì³ñüêðàäè âèäàâ ì³ñ-
òîáóä³âí³ óìîâè òà îáìåæåííÿ 

íà âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó. Ñòàíîì 
íà çàðàç â ProZorro ùå íå îãî-
ëîñèëè çàêóï³âëþ ãðîìàäñüêî¿ 
âáèðàëüí³.

Â ì³ñò³ º òðè ìîäóëüíèõ âáè-
ðàëüí³ — íà ïðîñïåêò³ Êîñìî-
íàâò³â, á³ëÿ øàõîâîãî êëóáó 
â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó òà íàâïðî-
òè âõîäó â Ë³ñîïàðê. Îñòàíí³é 
âñòàíîâèëè ó ãðóäí³ 2020 ðîêó.

Êîíñòðóêö³ÿ ç íåðæàâ³þ÷î¿ 
ñòàë³, ìàº óòåïëåí³ ñò³íè òà 
îïàëåííÿ, ïðèñòîñîâàíà äëÿ ïî-
òðåá ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ìàº 
ö³íó 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Òå, 

ùî òóàëåò êîøòóº ÿê òðèê³ìíàò-
íà êâàðòèðà, îáóðèëî â³ííè÷àí 
ó ñîöìåðåæàõ.

Ó ìåð³¿ ïîÿñíèëè, ùî ï³âòîðà 
ì³ëüéîíà — öå íå ò³ëüêè ñàìà 
âáèðàëüíÿ, à ³ 400 ìåòð³â òðóá 
âîäîãîíó ³ êàíàë³çàö³¿, ï³äêëþ-
÷åííÿ äî åëåêòðîìåðåæ³ òîùî. 
Ñàì òóàëåò êîøòóº äî 700 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Ïðè öüîìó â³ííèöüêèé äîñâ³ä 
ç «òóàëåòàìè çà ì³ëüéîí» íå óí³-
êàëüíèé. ²íø³ ì³ñòà òàêîæ âè-
òðà÷àþòü íà âáèðàëüí³ ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü.

«Витратили купу грошей, а система оплати 
застаріла». Додати QR-коди пропонують на туалети

На обкладинці книги значить-
ся прізвище авторки: «Оксана 
Вовк». Не Поліщук, а саме Вовк. 
Це теж неспроста.
Я ще не знав нічого про книгу. І 
Станіслав нічого не говорив про 
її видання. Під час нашої теле-
фонної розмови він раптом зга-
дав про доньку Оксану.
«Можу назвати двох таланови-
тих людей, яких добре знаю, — 
промовив пан Станіслав. — Одна 
з них це моя Оксана…» 
Я не став заперечувати, бо на всі 
сто згоден з таким висновком. 

Сам неодноразово говорив пані 
Оксані після її вдалих газетних 
матеріалів. І все ж у сказаному 
була якась загадковість: чому 
раптом колега згадав про талант 
доньки? Невдовзі таємне стало 
очевидним — Оксана видала 
книгу! Зробила це у рекордно 
короткі строки.
«Тепер ваша черга, пане Ста-
ніславе. Маєте розповісти нам 
про таку донечку. Про всіх сво-
їх діток. Багатодітному батьку, 
без сумніву, є про що писати!.. 
Не відкладайте у довгий ящик».

Час писати ще одну книгу 

«Історію знайомства твоїх бать-
ків, Оксано, знаю тільки я, — на-
писала у відгук на повідомлення 
про книгу Тетяна Антошко, яка 
проживає у Москві. — Розповісти 
про це можу тільки по секрету».
Щоправда, пані Антошко все-

таки трохи привідкрила завісу.
«Далекі студентські роки здружили 
мене з Лідою Новіцькою, нині Вовк 
і Славіком, — пише Антощко. — 
Тому Слава вдячний мені за пре-
красну дружину. Піднімаю за вас 
келих і сподіваюся на зустріч».

Історію їхнього знайомства знаю тільки я 

ВІКТОР СКРИПНИК,

RIA, (067)1079091 

Ñòàí³ñëàâ Âîâê 
äîáðå çíàíèé ñå-
ðåä æóðíàë³ñòñüêî¿ 
áðàò³¿. Ïðàöþâàâ ðå-

äàêòîðîì ×å÷åëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿ 
ãàçåòè. Ùîïðàâäà, òî áóëî ðàí³øå. 
Íèí³ â³í á³ëüø â³äîìèé íà ïîñàä³ 
êåð³âíèêà ïðåñ-ñëóæáè îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ³ ìèñëèâñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà. Âò³ì, õ³áà ìè îö³-
íþºìî ëþäåé çà ïîñàäàìè?

«ВДАЛИЙ ПСЕВДОНІМ 
ПІДІБРАВ КОЛЕГА» 

«Äóæå âäàëèé ïñåâäîí³ì ï³ä³-
áðàâ äëÿ ñåáå âàø ïðåñ-ñåêðåòàð 
ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà! Âîâê, ë³ñ… 
Îðèã³íàëüíî», — ãîâîðèâ ìåí³ 
ÿêîñü êîëåãà ï³ñëÿ ïðî÷èòàííÿ 
ï³äïèñó «Ñòàí³ñëàâ Âîâê» ï³ä 
ïóáë³êàö³ºþ ïðî â³ííèöüê³ ë³ñè. 
Ä³çíàâøèñü, ùî öå ñïðàâæíº 
ïð³çâèùå, ÷îëîâ³ê íå áåç çäèâó-
âàííÿ ñêàçàâ: «Öå æ òðåáà, ùîá 
òàê ñï³âïàëî! Ìàáóòü, âåçó÷èé 
ïî æèòòþ ÷îëîâ³ê».

Ëþáîâ äî ñëîâà ó Ñòàí³ñëàâà, 
ñõîæå, â³ä íàðîäæåííÿ. Ãàðíå 

ïîºäíàííÿ â îäí³é ëþäèí³ — 
ëþäÿí³ñòü ³ òàëàíò!

ßáëóêî â³ä ÿáëóí³ íåäàëåêî 
ïîêîòèëîñÿ. Öå âæå ïðî îäíó 
ç äîíüîê Ñòàí³ñëàâà — Îêñàíó 
Ïîë³ùóê. Ó ñâ³é ÷àñ ïàí³ Îêñà-
íà ïðàöþâàëà ó íàøîìó âèäàíí³. 
Íàïèñàí³ íåþ òåêñòè ÷èòàþòü-
ñÿ ëåãêî, ñïðèéìàþòüñÿ îáðàç-
íî. Çàãëÿíüòå ó ï³äøèâêó ãàçåòè 
RIA… Ùå é ïèøå øâèäêî.

Òðè òèæí³ çàëèøàëîñÿ äî äíÿ 
íàðîäæåííÿ áàòüêà Îêñàíè. 
Çà öåé ÷àñ âîíà âèð³øèëà íà-
ïèñàòè êíèãó ó ïîäàðóíîê.

ЗАТІЯ БУЛА АПРІОРІ 
ПРОВАЛЬНА 

Íàïèñàòè ³ âèäàòè êíèãó çà òðè 
òèæí³ äî áàòüêîâîãî äíÿ íàðî-
äæåííÿ — íàñïðàâä³ öå íåðåàëü-
íî. Ìîâà ïðî òåðì³íè. Âò³ì, ïàí³ 
Îêñàíà äîâåëà, ùî íåðåàëüíî, 
àëå âñå-òàêè ìîæëèâî. Îñü ÿê 
âîíà çãàäóº ïðî öå.

«27 òðàâíÿ öüîãî ðîêó 
î 22.00 ÿ âàëÿëàñü íà äèâàí³ ³ 
äóìàëà, ùî öå òàêå ïîäàðóâà-
òè ïàï³ íà äåíü íàðîäæåííÿ 
15 ÷åðâíÿ. Ïàðôóìè? Ùîñü ³ç 
îäÿãó? Íåºå, âñå íå òå. À íàïè-

«КОЛИ ТВІЙ БАТЬКО — ВОВК»
Подарунок на іменини  Історія 
одного незвичного подарунка до дня 
народження для татуся. Сто сторінок 
тексту, набір, вичитка, верстка, друк — 
і все це за три тижні. Здавалося б, 
неможливо. Як їй вдалося і чому саме 
такий подарунок вирішила зробити?

øó ÿ ïàï³ êíèæêó!!! Ïîäóìàëà ³ 
… ñàìà çäèâóâàëàñÿ òàêîìó ñâîº-
ìó íàõàáñòâó çà 19 äí³â äî ñâÿòà. 
À î 22.45 âæå ñòâîðèëà äîêóìåíò, 
âïåâíåíî âáèëà íàçâó «Êîëè òâ³é 
áàòüêî — Âîâê», ³ äî òðåòüî¿ íî÷³ 
ïàëüö³ ë³òàëè ïî íîóò³…

ß âïîðàëàñÿ. Çâ³ñíî, òàêèé 
Áàòüêî ³ Ëþäèíà âàðòèé òðüîõ òî-
ì³â åíöèêëîïåä³¿ ³ îêðåìî¿ ñòàòò³ 
ó Â³ê³ïåä³¿, àëå ìåí³ º äî ÷îãî 
ïðàãíóòè! ²äåÿ, ÿêà ç‘ÿâèëàñÿ 
çà òðè òèæí³ äî òâîãî Äíÿ íà-
ðîäæåííÿ ³ çäàâàëàñÿ àïð³îð³ ïðî-
âàëüíîþ (â òàê³ òåðì³íè), çàâåð-
øèëàñÿ êíèãîþ íà 100 ñòîð³íîê.

Ïà, ÿ çðîáëþ á³ëüøå, à òåáå õàé 
áåðåæå Áîã ³ âñ³ ÿíãîëè-îõîðîíö³!

Ç Äíåì íàðîäæåííÿ, íàø íàé-
êðàùèé â ñâ³ò³ Âîâê!» 

НЕ МОГЛА НИМ 
НАДИХАТИСЯ…

Ñâîþ ëþáîâ äî áàòüêà Îêñàíà 
âì³ñòèëà â îäíå ðå÷åííÿ: «Ñê³ëü-
êè ñåáå ïàì’ÿòàþ, áàòüêî áóâ äëÿ 
ìåíå öåíòðîì Âñåñâ³òó!» Êðàùå 
íå ñêàæåø!

Àáî ùå ôðàçà ç êíèãè: «Â ìî¿õ 
ñïîãàäàõ áàãàòî áàòüêîâèõ îá³-
éì³â ³ òåïëà…» 

Ùå îäèí êîðîòêèé ôðàãìåíò ç 
êíèãè. Êîðîòêèé, àëå ÷óòòºâèé. 
Êîæíå ñëîâî «âèêëèêàº â äóø³ 
òèñÿ÷ó ïî÷óòò³â ³ àêîðä³â». Öå 
íå ìî¿ ñëîâà. Öå ²âàí Ôðàíêî.

«Ñåëî Áðèòàâêà, ìåí³ ï’ÿòü ðî-
ê³â, — ïèøå àâòîðêà. — Áàòüêî ï³ñ-
ëÿ ðîáîòè ³ ó âèõ³äí³ äí³ áóäóº äëÿ 
íàñ, ìàëèõ, áóäèíî÷îê íà ïîäâ³ð’¿. 
Â³øàº ãîéäàëêó. Ìè áàâèìîñÿ ç 
êîòàìè ³ ñîáàêàìè, á³ãàºìî íà çà-
äí³é äâ³ð ñêóáàòè ìàëèíó ³ àãðóñ.

ß áàãàòî ñì³þñÿ ³ ÷àñòî ïðè-
á³ãàþ äî áàòüêà, ùîá îá³éíÿòè 
éîãî ³ ïîïðîñèòèñÿ íà ðóêè.

Áàòüêî, ÷èì áè çàéíÿòèé 
íå áóâ, êèäàº âñ³ ñïðàâè ³ ìèò-
òþ áåðå ìåíå íà ðóêè. Âñ³ êà-
çàëè «Îòî âæå ïàïèíà ìàçóí-
êà!», à ÿ ëèøå ì³öí³øå õàïàëà-
ñÿ çà áàòüêà ³ çàðèâàëàñÿ éîìó 
íîñîì â øèþ, âäèõàþ÷è çàïàõ, 
ÿêèì íå ìîãëà íàäèõàòèñÿ — íàé-
ð³äí³øèé çàïàõ ó âñüîìó ñâ³ò³».

Батько і донечка: Станіслав Вовк і Оксана Поліщук.  
Донька видала книгу у рекордно короткі строки
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Veteran Hub має свій сайт і сто-
рінку у Фейсбуці. Із записів 
на ФБ дізнаємося, що у колиш-
ніх захисників країни не завжди 
складаються стосунки з психо-
логами. Скажімо, з юристами 
вони готові працювати, уважно 
їх вислуховують, а ось з психо-
логами…
Мабуть, неспроста з’явився пост, 
фрагмент якого наводимо далі: 
«Ми чули багато історій про те, як 
ветерани у паніці тікали від пси-
хологів, яких їм виписали у госпі-
талі. Або як знаходили на дошках 
оголошень спеців за 400 гри-

вень, а замість підтримки від них 
отримували… гороскоп. Є такі спе-
ци, що правлять за психологічну 
допомогу ще більші суми, навіть 
до тисячі гривень.
Досить! Через Ветеран Хаб ти 
отримаєш консультації психо-
лога безкоштовно. Наші кейс-
менеджери знайдуть для тебе 
фахівців, які розуміють ветеранів 
і здатні пропрацювати твій запит. 
Для ветеранів такі консультації 
завжди безкоштовні.
Не відкладай, приходь до хабу! 
Або телефонуй 
(067) 348 28 68» 

Від яких психологів не тікають 

На відкритті Мобільного офісу 
був присутній колишній учас-
ник АТО Володимир Сироватко. 
Він представляє у нашій області 
Міністерство у справах ветера-
нів. Пан Володимир позитивно 
оцінює створення такої структу-
ри у регіоні. Каже, найперше її 
оцінять ті, хто проживає у від-
далених від Вінниці населених 
пунктах. Не так просто вибратися 
звідти навіть в район, не кажучи 
про область. Та й районів тепер 
залишилося тільки шість. А тут 

фахівці готові самі приїхати. 
Це ж добре! Адже у посадовців 
різних державних структур не за-
вжди випадає можливість виїхати 
на місце до заявника.
— У день відкриття офісу я спілку-
вався з одним з очільників проек-
ту Veteran Hub Артемом Денисовим 
щодо можливої співпраці, — каже 
Володимир Сироватко. — Співп-
раця важлива для підсилення під-
тримки ветеранів у регіоні. Проект є 
справді важливим, якщо говорити, 
що він розрахований також на до-

помогу не тільки тим, хто захищав 
країну, а й членам їхніх сімей, рід-
ним загиблих. У мене є впевненість 
в тому, що його належно оцінять 
ті, хто нині шукає допомогу і під-
тримку у вирішенні своїх наболілих 
питань.
За словами Сироватка, у нього є 
усна домовленість про спільні ви-
їзди до ветеранів війни. До речі, 
у Мобільному офісі розповіли, що 
готові до співпраці з державними 
структурами, які зобов’язані вирі-
шувати питання захисників країни.

У посадовців не завжди ж є можливість виїхати до заявника 

ÍÎÂÈÍÈ

ВІКТОР СКРИПНИК,

RIA, (067)1079091 

Ìîá³ëüíèé îô³ñ 
çàïðàöþâàâ 1 ÷åðâ-
íÿ ó âåòåðàíñüêîìó 
ïðîñòîð³ Veteran 

Hub ó Â³ííèö³. Ïðîñò³ð Veteran 
Hub ñòâîðåíèé âîñåíè ìèíóëîãî 
ðîêó. Çíàõîäèòüñÿ â³í íà Ñòà-
ðîìó Ì³ñò³, çà àäðåñîþ: âóëèöÿ 
8 Áåðåçíÿ, 29. Òóò íàäàþòü äî-
ïîìîãó òèì, õòî ïðîéøîâ â³éíó 
íà Äîíáàñ³, ÷ëåíàì ¿õí³õ ñ³ìåé, 
à òàêîæ òèì, õòî âòðàòèâ íà â³-
éí³ íàéð³äí³øèõ ëþäåé. Îñíîâí³ 
âèäè ïîñëóã — öå ïñèõîëîã³÷íà 
äîïîìîãà, þðèäè÷í³ êîíñóëüòà-
ö³¿, ïîøóê ðîáîòè.

Â³ííèöÿ ñòàëà äðóãèì ì³ñòîì 
â äåðæàâ³, äå ïî÷àâ ä³ÿòè Veteran 
Hub. Ïåðøèì áóâ Êè¿â. Âåòåðàí-
ñüêèé ïðîñò³ð ä³º òàêîæ ó Äí³ïð³. 
Òåïåð ìàºìî ùå îäèí ñòðóêòóð-
íèé ï³äðîçä³ë ó Veteran Hub — 
Ìîá³ëüíèé îô³ñ.

Îäðàçó ïîâ³äîìëÿºìî íîìåð 
òåëåôîíó, çà ÿêèì ÓÁÄ ìîæóòü 
çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ ³ çàïðî-
ñèòè äî ñåáå êîìàíäó ôàõ³âö³â, — 
(067) 348 28 68.

«ЇДЕМО ДО СВОЇХ» 
Êåð³âíèêîì ïðîåêòó Veteran 

Hub ó Â³ííèö³ º ó÷àñíèê áî-
éîâèõ ä³é ²ãîð Ãåìáà. Çàïèòàëè 
ó íüîãî, ÿê íà ïðàêòèö³ ïðàöþº 
Ìîá³ëüíèé îô³ñ. Ðîçìîâà â³ä-

áóâàëàñÿ ÷åðåç äâà òèæí³ ï³ñëÿ 
ñòàðòó íîâî¿ ñòðóêòóðè. Ïàí 
²ãîð ïîðàäèâ çâåðíóòèñÿ äî êî-
îðäèíàòîðêè Ìîá³ëüíîãî îô³ñó 
Àíàñòàñ³¿ Áóíè÷. Çíàéîìèìîñü ç 
Àíàñòàñ³ºþ. Êàæå, ùî ïðàöþâàëà 
âîëîíòåðîì, áóëà ïàðàìåäèêîì 
â ðàéîí³ ÎÎÑ.

Á³ëüø³ñòü ïðàö³âíèê³â âåòåðàí-
ñüêîãî ïðîñòîðó òàêîæ çàõèùàëè 
êðà¿íó â³ä ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â 
íà Äîíáàñ³. Íå äèâíî, ùî âîíè 
íàçèâàþòü ïîáðàòèì³â «ñâî¿ìè».

Íà àâòîìîá³ë³, ÿêèì ïîäîðîæó-
þòü ïî îáëàñò³, çíà÷èòüñÿ íàïèñ 
«¯äåìî äî ñâî¿õ». Íà çàäíüîìó 
ñêë³ º ùå îäèí ñò³êåð: «Äîïîìîãó 
íàäàºìî áåçêîøòîâíî».

×èì ³ ÿê äîïîìàãàþòü ôàõ³âö³ 
Ìîá³ëüíîãî îô³ñó?

ПОКАЗУЄМО ДОРОГУ, 
ЯКОЮ ТРЕБА ЙТИ 

Ç ïåðøîãî ïî 15 ÷åðâíÿ äî Ìî-
á³ëüíîãî îô³ñó íàä³éøîâ ò³ëüêè 
îäèí äçâ³íîê. Ïðî öå ðîçïîâ³ëà 
Àíàñòàñ³ÿ Áóíè÷. Êàæå, ïðî ¿õ-
í³é îô³ñ ùå ìàëî çíàþòü, òîìó 
é íå çâåðòàþòüñÿ. Íèí³ îäíå ç 
¿õí³õ çàâäàíü — äîíåñòè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ñåáå äî ãðîìàäñüêîñò³. 
Ðîáëÿòü öå ïî-ð³çíîìó. Ïðîâåëè 
íèçêó ïðåçåíòàö³é â îðãàí³çàö³ÿõ 
³ ñï³ëêàõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ/ÎÎÑ, 
ïî÷àëè ç íàéá³ëüø ÷èñåëüíèõ 
ñòðóêòóð. Âè¿çäÿòü ó ãðîìàäè. 
Ïåðåä íàøîþ ðîçìîâîþ ç êîîð-
äèíàòîðîì îô³ñó ïàí³ Àíàñòàñ³ÿ 

«ПРИЇДЕМО ХОЧ У ЧИСТЕ ПОЛЕ…» 
МОБІЛЬНИЙ ОФІС ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ
Після війни  Мобільний офіс 
на колесах почав працювати 
у ветеранському просторі «Ветеран 
хаб» (Veteran Hub). Якщо учасник 
бойових дій (УБД) не має можливості 
приїхати до Вінниці, щоб вирішити своє 
питання, він може запросити фахівців 
до себе. «Приїдемо хоч у чисте поле», — 
стверджують у Мобільному офісі. 
На яку допомогу можна сподіватися?

ðàçîì ç êîëåãàìè ïîâåðíóëàñÿ ç 
ñåëà Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà. Ðîçïî-
â³äàëè ïðî îô³ñ âåòåðàíàì ó öüî-
ìó íàñåëåíîìó ïóíêò³.

Çàïèòóþ, õòî òîé ºäèíèé ó÷àñ-
íèê â³éíè, ÿêèé îñîáèñòî çâåð-
òàâñÿ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ Ìîá³ëüíîãî 
îô³ñó? Çâ³äêè áóâ äçâ³íîê?

— Õòî â³í, öå êîíô³äåíö³éíà 
³íôîðìàö³ÿ, — êàæå ïàí³ Àíàñ-
òàñ³ÿ.

Äî ðå÷³, íà êîíô³äåíö³éíîñò³ 
íàãîëîøóâàâ òàêîæ ï³ä ÷àñ ðîç-
ìîâè ²ãîð Ãåìáà.

ДЕ ПРОЖИВАЄ ЧОЛОВІК, 
ЯКИЙ ТЕЛЕФОНУВАВ?

— Â îäíîìó ç íåâåëèêèõ íàñå-
ëåíèõ ïóíêò³â Êîçÿòèíñüêîãî ðà-
éîíó, — óòî÷íþº ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Ä³çíàþñÿ, ùî â³í çâåðòàâñÿ 
ïî äîïîìîãó ó ïðàöåâëàøòóâàíí³. 
Êîîðäèíàòîðêà çàóâàæóº, ùî öå 
ïèòàííÿ íåïðîñòå. ßê äîïîìîãëè 
âåòåðàíó?

— Éîìó ï³äêàçàëè, ÿê ïðà-
âèëüíî ï³äãîòóâàòè ðåçþìå, — 
ãîâîðèòü Àíàñòàñ³ÿ. — Òî÷í³øå, 
óæå ïðè¿õàëè ç ãîòîâèì ðåçþìå. 
Íàçâàëè ðåñóðñè äëÿ ïîøóêó ðî-
áîòè. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ â îô³ñ 
íàä³ñëàëè àäðåñó ùå îäíîãî ðå-
ñóðñó. ßêùî âèíèêàòèìóòü ³íø³ 
ïèòàííÿ, òàêîæ ï³äêàæåìî, ÿê 
ä³ÿòè ó ñèòóàö³¿.

Êîîðäèíàòîðêà îô³ñó íàãîëî-
øóº íà âàæëèâ³é îáñòàâèí³:

— Ìè íå âèêîíóºìî ðîáîòó çà-
ì³ñòü ëþäèíè, ÿêà çâåðíóëàñÿ, 
ìè ðîçïîâ³äàºìî, ùî ³ ÿê òðåáà 
çðîáèòè, àáè äîñÿãòè áàæàíîãî 
ðåçóëüòàòó. Íàøå çàâäàííÿ çà-
áåçïå÷èòè ñóïðîâ³ä ³ ï³äòðèìêó 
ó âèð³øåíí³ òîãî ÷è ³íøîãî ïè-
òàííÿ. Âåòåðàíè äîðîñë³ ëþäè, 
ìàþòü ïåâíèé äîñâ³ä, ¿ì ïîòð³áíî 

«Їдемо до своїх» — такий напис можна прочитати 
на автомобілі Мобільного офісу Veteran Hub. До тих, хто 
захищав країну від російських окупантів, до їхніх родин, сімей, 
які втратили на війні рідну людину 

ï³äêàçàòè àëãîðèòì ä³é ó ò³é ÷è 
³íø³é ñèòóàö³¿. Îñü ìè é ïîêà-
çóºìî äîðîãó, ÿêîþ òðåáà éòè…

Óòî÷íþþ ó ñï³âðîçìîâíèö³, ÷è 
çàéìàºòüñÿ Veteran Hub ³ éîãî 
Ìîá³ëüíèé îô³ñ íàïèñàííÿì 
çâåðíåíü äî äåðæàâíèõ ñòðóêòóð, 
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ùîäî 
âèð³øåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ïèòàíü, 
ï³äòðèìêîþ âåòåðàí³â ó ñóäàõ?

Ïàí³ Àíàñòàñ³ÿ êàæå, ùî òàêå 
ó ïðîãðàì³ ¿õíüîãî ä³ÿëüíîñò³ 
íå ïåðåäáà÷åíî.

Ïðîãðàìó ôîðìóâàâ öåíòðàëü-
íèé îô³ñ ó Êèºâ³. Öèì äîêó-
ìåíòîì çîáîâ’ÿçàí³ êåðóâàòèñÿ 
ñòðóêòóðè íà ì³ñöÿõ.

ВСІ ПИТАННЯ ВЕТЕРАНІВ — 
НАШІ ПИТАННЯ 

Ó íåâåëèêå ñåëî Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîíó, ÿê ñêàçàëà ñï³âðîçìîâíè-
öÿ, ïðè¿æäæàëà êîìàíäà Ìîá³ëü-
íîãî îô³ñó. Êð³ì ïàí³ Àíàñòàñ³¿, 
êîîðäèíàòîðêè îô³ñó, áóâ ïñèõî-
ëîã, þðèñò ³ êåéñ-ìåíåäæåð. Öå 
äëÿ òîãî, ÿêùî ðàïòîì ó çàÿâíèêà 
ï³ä ÷àñ ðîçìîâè âèíèêíóòü äî-

äàòêîâ³ ïèòàííÿ. Íà íèõ ãîòîâ³ 
áóäóòü â³äïîâ³ñòè ôàõ³âö³ âóçüêî-
ãî ïðîô³ëþ. Òàê íà êîæåí âèêëèê 
ùîðàçó âè¿æäæàòèìå êîìàíäà.

— Íà ÿê³ ñàìå çâåðíåííÿ ðå-
àãóâàòèìóòü, à ÿê³ ³ãíîðóâàòè-
ìóòü? — çàïèòóþ ó ñï³âðîçìîâ-
íèö³.

— Âñ³ ïðîáëåìè âåòåðàí³â, íà-
â³òü ÿêùî âîíè äð³á’ÿçêîâ³, — öå 
íàø³ ïðîáëåìè, òîìó áóäåìî áðà-
òèñÿ çà ¿õ âèð³øåííÿ, — ãîâîðèòü 
Àíàñòàñ³ÿ.

Çóñòð³÷àòèñÿ ç³ ñâî¿ìè êë³ºí-
òàìè êîìàíäà Ìîá³ëüíîãî îô³-
ñó ãîòîâà ó áóäü-ÿêîìó ì³ñö³: 
íà ïîäâ³ð’¿, íà ãàíêó, íà âóëèö³, 
÷è íàâ³òü ó ÷èñòîìó ïîë³. Âñå çà-
ëåæèòü â³ä áàæàííÿ ëþäèíè, ÿêà 
çâåðíóëàñÿ ïî äîïîìîãó.

×è çàïèòóþòü ó êë³ºíòà ïðî òå, 
äå ñëóæèâ, àáî ïðî ³íø³ ñïðàâè, 
ùî ñòîñóþòüñÿ âèêîíàííÿ çà-
âäàíü ó çîí³ ÀÒÎ/ÎÎÑ — âñå 
öå çàëåæèòü â³ä íüîãî ñàìîãî. Âè-
ÿâèòü áàæàííÿ — áóäóòü ñï³ëêó-
âàòèñÿ, à í³, òî â äóøó íå ñòàíóòü 
çàãëÿäàòè.

«Âñ³ ïðîáëåìè 
âåòåðàí³â, íàâ³òü ÿêùî 
âîíè äð³á’ÿçêîâ³, — 
öå íàø³ ïðîáëåìè, 
òîìó áóäåìî áðàòèñÿ 
çà ¿õ âèð³øåííÿ»
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Щоб почуватися ще краще, по-
трібно, крім регулярних трену-
вань, подбати про режим хар-
чування.
— У літній раціон варто додати 
більше свіжих фруктів, ягід, зе-
лені та сезонних овочів, — пере-
раховує Ірина Нетребська. — Ні 
в якому разі не потрібно змен-
шувати норму білка, тобто м’яса, 

риби й молочних продуктів.
Особливу увагу слід звернути 
на пиття.
— Денна норма води повинна 
становити більше, ніж у холод-
ну пору. Це пов’язано з тим, що 
ми втрачаємо більшу кількість 
рідини влітку, тому маємо по-
повнювати наші запаси, — на-
останок говорить вона.

Здоровий раціон 

ÑÒÈËÜ ÆÈÒÒß

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Êîëè òåìïå-
ðàòóðà çà â³êíîì 
ïî÷èíàº çá³ëü-
øóâàòèñÿ, òðå-

íóâàííÿ ìîæóòü ïåðåòâîðèòè-
ñÿ íà ñïðàâæíº âèïðîáóâàííÿ. 
Äåõòî ï³ääàºòüñÿ ë³í³ é â³äêëàäàº 
ñïîðò äî êðàùèõ ÷àñ³â, à äåõòî 
íàâïàêè í³ íà ùî íå çâàæàº é 
÷åðåç íàäì³ðíå íàâàíòàæåííÿ 
ìîæå íàðàçèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ 
íà íåáåçïåêó. Çðîçóì³ëî, ùî æî-
äåí ³ç öèõ âàð³àíò³â íå º ïðàâèëü-
íèì. Â³ííèöüêà ô³òíåñ-òðåíåðêà 
²ðèíà Íåòðåáñüêà ïîÿñíþº, ùî 
îçíà÷àþòü áåçïå÷í³ òðåíóâàííÿ 
ó ë³òí³é ÷àñ.

— Ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ ìà-
þòü áóòè ðîçóìíèìè ³ ïðîäóìà-
íèìè ó áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó, — ãî-
âîðèòü âîíà. — Òà ÿêùî ìè ãîâî-
ðèìî ïðî ë³òí³é ïåð³îä, òî ñë³ä 
çâåðòàòè á³ëüøå óâàãè íà âîëî-
ã³ñòü ïîâ³òðÿ ó ïðèì³ùåíí³, äå 
âè çàéìàºòåñÿ.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà êîðèñòü ëþ-

äèí³ òî÷íå íå ï³äå, ÿêùî â ïðè-
ì³ùåíí³ áóäå äóøíî, à ïîâ³òðÿ — 
âàæêèì.

— Ïðè öüîìó íå âàðòî çàõî-
ïëþâàòèñÿ ñèëüíèìè ïðîòÿãà-
ìè ÷è óâ³ìêíåíèì êîíäèö³îíå-
ðîì, — ïîïåðåäæàº ²ðèíà. — Çà-
âæäè ìàº áóòè çîëîòà ñåðåäèíà: 
çàâ÷àñíî ïðîâ³òðåíå ïðèì³ùåííÿ 
ïåðåä òðåíóâàííÿì, êîíäèö³îíåð 
íà ì³í³ìàëüíîìó ðåæèì³ ÷è íàÿâ-
í³ñòü ïðèñòðî¿â äëÿ çâîëîæåííÿ 
ïîâ³òðÿ.

ТРЕНУВАННЯ НА ВУЛИЦІ 
Ë³òíÿ ïîðà — öå ÷óäîâà ìîæ-

ëèâ³ñòü ïåðåíåñòè ñâî¿ òðåíóâàí-
íÿ íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ. Ïðîòå é òóò 
âàðòî áóòè îáåðåæíèìè.

— Çàíÿòòÿ íà äâîð³ âë³òêó òåæ 
ìàþòü ñâî¿ íåäîë³êè. Íå ðåêî-
ìåíäóþ òðåíóâàòèñÿ â ÷àñ- ï³ê, 
òîáòî ï³ñëÿ 10.00–11.00, êîëè 
ñîíöå âæå âèñîêî é òåìïåðàòóðà 
ïîâ³òðÿ ï³äí³ìàºòüñÿ, — êàæå ô³ò-
íåñ-òðåíåðêà. — Îáèðàéòå êðàùå 
ðàíêîâèé ÷àñ, â³ä 6.00 äî 9.00, 
àáî âå÷³ðí³é, ï³ñëÿ 20.00.

Âîíà äîäàº, ùî ïîñåðåä ñïå-

СПОРТ БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
Тренування  Здоровий спосіб життя має 
бути звичкою кожної людини — це не лише 
позитивно вплине на фізичний стан, але 
й покращить емоційний. Проте влітку, 
коли надворі спекотно, а в приміщенні 
душно, здається, що спорт краще відкласти 
до осені. Про правильні літні тренування 
розповідає вінницька фітнес-тренерка 

êîòíîãî ë³òíüîãî äíÿ çàíÿòòÿ 
ñïîðòîì âåëèêî¿ êîðèñò³ íå ïðè-
íåñóòü, à ìîæóòü íàâïàêè çàøêî-
äèòè.

— Íàâàíòàæåííÿ çìåíøóâàòè 
íå ïîòð³áíî, ïðîñòî ï³ä³áðàòè 
ñâ³é ³äåàëüíèé ÷àñ äëÿ öüîãî òà 
ì³ñöå ç êîìôîðòíèìè óìîâàìè òà 
àòìîñôåðîþ, — ðàäèòü ²ðèíà. — 
Âçàãàë³, âàð³àíò³â çàíÿòü ñïîð-
òîì âë³òêó º áåçë³÷. Íàïðèêëàä, 
öå ìîæå áóòè íà íàéáëèæ÷îìó 
á³ëÿ âàñ ñòàä³îí³, ó ïàðêó, íà ãà-
ëÿâèí³ ÷è ñïåö³àëüíîìó ìàéäàí-
÷èêó. Ïðîñòî â³çüì³òü ç ñîáîþ 
êèëèìîê, âîäè÷êó, ðóøíè÷îê 
³ — âïåðåä.

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Çà ñëîâàìè ô³òíåñ-òðåíåðêè, 

îêðåìèõ ïðîòèïîêàçàíü äî òðå-
íóâàíü âë³òêó íåìàº, áî ñë³äêó-
âàòè çà ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì âàæëèâî 
ó áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó. Ùîá âïåâ-
íèòèñü, ùî îáðàíå íàâàíòàæåííÿ 
âàì ï³ä ñèëó, ìîæíà ïðîêîíñóëü-
òóâàòèñÿ ç ïðîôåñ³éíèì òðåíåðîì 
÷è âàøèì ë³êàðåì.

— Íåçàëåæíî ë³òî öå ÷è çèìà, 
ïðîòèïîêàçàííÿ çàëèøàþòüñÿ 
îäíàêîâèìè: ñåðöåâî-ñóäèíí³ 
çàõâîðþâàííÿ, ïðîáëåìè îïî-
ðíî-ðóõîâîãî àïàðàòà, âàðèêîçíå 
ðîçøèðåííÿ âåí òà ³íø³, — êàæå 
ä³â÷èíà.

Ë³òíÿ ïîðà — öå ÷óäîâà 
ìîæëèâ³ñòü ïåðåíåñòè 
ñâî¿ òðåíóâàííÿ íà 
ñâ³æå ïîâ³òðÿ. Ïðîòå 
é òóò âàðòî áóòè 
îáåðåæíèìè

Ірина Нетребська говорить, що влітку не потрібно 
зменшувати навантаження. Але дуже важливо підібрати 
ідеальний час для занять спортом та місце з комфортними 
умовами й атмосферою 
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ПРЕССЛУЖБА

SAHAROK SHOP 

Âóãëåâîäè — îïòèìàëüíå 
äæåðåëî åíåðã³¿ äëÿ îðãàí³çìó, 
ïðîòå ¿õí³ ê³ëüê³ñòü òà ÿê³ñòü ìà-
þòü çíà÷åííÿ äëÿ ð³âí³â öóêðó 
êðîâ³, öèôð íà âàãàõ òà çäîðîâ’ÿ 
îðãàí³çìó çàãàëîì.

Ñàìå òîìó âàæëèâî ðîçóì³òè, 
ç ÿêèõ âóãëåâîä³â ñêëàäàºòüñÿ 
âàøå ùîäåííå ìåíþ, òà âì³òè 
êîìôîðòíî êîíòðîëþâàòè ¿õíº 
ñïîæèâàííÿ. Îñîáëèâî àêòóàëü-
íèì öå ïèòàííÿ º äëÿ ëþäåé 
³ç ïîðóøåíèì âóãëåâîäíèì îá-
ì³íîì.

ОБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНІ 
ВУГЛЕВОДИ

Âîíè áóâàþòü äâîõ òèï³â: 
ïðîñò³ òà ñêëàäí³. ßêà ð³çíèöÿ? 
Ïðîñò³ âóãëåâîäè, íà÷å ïàëè-
âî, ùî øâèäêî çãîðàº, ñòð³ìêî 
ðîçïàäàþòüñÿ íà öóêîð â îðãà-
í³çì³. Çâè÷àéí³ ò³ñòå÷êà, òîðòè-
êè, âèï³÷êà ç á³ëîãî áîðîøíà, 
öóêåðêè — óñå, ùî ãîòóºòüñÿ ç 
ðàô³íîâàíîãî öóêðó (âëàñíå, ³ 
ñàì öóêîð) òà áîðîøíà âèùîãî 
àáî ïåðøîãî ãàòóíêó ïîòð³áíî 
ìàêñèìàëüíî îáìåæèòè.

Êðàùèì âèáîðîì ñòàíóòü 
ñêëàäí³ âóãëåâîäè: îðãàí³çì âè-
òðàòèòü á³ëüø åíåðã³¿ òà ÷àñó, 
ùîá ¿õ ðîçùåïèòè. Ö³ëüí³ çåð-
íîâ³ òà ñòðàâè ç íèõ — íàä³éíå 
òà êîðèñíå äæåðåëî â³òàì³í³â, 

ì³êðîåëåìåíò³â, êë³òêîâèíè, ÿêà 
ñïðèÿº òðàâëåííþ, óòâîðåííþ 
çäîðîâî¿ ì³êðîôëîðè òà íîðìà-
ë³çàö³¿ öóêð³â.

ЧИТАЙТЕ ЕТИКЕТКИ
Åòèêåòêè íà ïðîäóêòàõ — ïðî-

ñòèé ñïîñ³á âèçíà÷èòè ê³ëüê³ñòü 
äîäàíîãî öóêðó, ùî º ãîëîâíèì 
äæåðåëîì ïðîñòèõ âóãëåâîä³â, 
âæèâàííÿ ÿêèõ ïîòð³áíî çìåí-
øèòè.

Öóêîð ÷àñòî ïðèõîâóºòüñÿ 
ï³ä íàçâàìè ñàõàðîçà, ôðóê-
òîçà, äåêñòðîçà òà ìàëüòîçà. 
×èì áëèæ÷å äî ïî÷àòêó âîíè 
ç’ÿâëÿþòüñÿ â ñïèñêó ³íãðåä³ºí-
ò³â, òèì á³ëüøå ïðîäóêò ì³ñòèòü 
öóêðó.

ШУКАЙТЕ ПРАВИЛЬНИЙ ХЛІБ
×è º ó âàøèõ äîìàøí³õ ïè-

ð³æêàõ êîðèñí³ ñêëàäí³ âóãëåâî-
äè?))) Âñå çàëåæèòü â³ä çåðíà, ç 
ÿêîãî âèãîòîâëåíå áîðîøíî, ÿêå 
âè êëàäåòå ó âèï³÷êó (àáî îáèðà-
ºòå ïðîäóêò ³ç íüîãî â ìàðêåò³).

Øóêàéòå õë³á, âèãîòîâëåíèé ³ç 
ö³ëüíîãî çåðíà. Àìàðàíò, çåëåíà, 
æèòî, ÿ÷ì³íü, îâåñ, ö³ëüíà ïøå-
íèöÿ òîùî — íàéêðàùèé âèá³ð, 
ÿêèé äî òîãî æ, óð³çíîìàí³òíèòü 
âàøå õàð÷óâàííÿ.

А ЯК ЩОДО ФРУКТІВ?
ßêùî ôðóêòè ñîëîäê³, òî, 

ìàáóòü, öå îçíà÷àº, ùî â íèõ 
ì³ñòÿòüñÿ ïðîñò³ âóãëåâîäè? Ä³é-
ñíî, ïîïðè öå ôðóêòè — âñå æ 

çäîðîâèé âèá³ð. Òóò ì³ñòèòüñÿ 
êë³òêîâèíà, ùî óïîâ³ëüíþº ðîç-
ùåïëåííÿ öóêðó. Êð³ì òîãî, 
ôðóêòè, à ç íèìè ³ ÿãîäè — 
â³äì³ííå äæåðåëî â³òàì³í³â òà 
ì³íåðàë³â.

ЩО У ВАШІЙ ЧАШЦІ?
Ñîëîäåíüêà âîäè÷êà ç áóëü-

áàøêàìè — öå âóãëåâîäíà áîì-
áà. Âîäíî÷àñ ïàêåòîâàí³ ñîêè 
òà êîìïîòè í³÷èì íå êðàù³: öå 
íåî÷åâèäíå äæåðåëî ïðîñòèõ 
âóãëåâîä³â. Íàïðèêëàä, âåëè-
êèé ñòàêàí ñîëîäêî¿ âîäè àáî 
òîãî æ ñîêó (â ÿêèé ÷àñòî äîäà-
þòü öóêðîâèé ñèðîï — äèâ³òüñÿ 
ñêëàä) — ³ âè ëåãêî âèïèâàºòå 
39 ãðàì³â âóãëåâîä³â. Ïèéòå 

á³ëüøå ÷èñòî¿ âîäè òà òðàâ’ÿíèõ 
÷à¿â — äîñòàòíº ïèòòÿ äîïîìîæå 
ïîêðàùèòè ìåòàáîë³÷í³ ïðîöåñè 
â îðãàí³çì³ òà ñòàá³ë³çóâàòè ð³âí³ 
öóêð³â.

ПІДСОЛОДЖУЙТЕ ОБАЧНО
Ïåðåñîëîäèòè òà ïåðåâàíòà-

æèòè ïðîñòèìè âóãëåâîäàìè 
ñâîº êàïó÷³íî àáî â³ä ïî÷àòêó 
çäîðîâó â³âñÿíêó äóæå ëåãêî. 
Òîæ ñâ³äîìî çíèæóéòå ê³ëü-
ê³ñòü äîäàíîãî öóêðó òà ïîñòó-
ïîâî çàì³íþéòå ¿õ àäåêâàòíèìè 
ê³ëüêîñòÿìè íàòóðàëüíèõ ï³äñî-
ëîäæóâà÷³â.

² ãîëîâíå! Îáèðàþ÷è ò³ ÷è 
³íø³ âóãëåâîäè, ðîçãëÿäàéòå ¿õ 
ÿê äæåðåëî åíåðã³¿ äëÿ ñâîãî 
îðãàí³çìó. Â³äïîâ³äíî, ùîá 
ÊÊÄ áóâ âèùèì, ïîòð³áíà ÿê³ñ-
íà ñèðîâèíà, ùî çàáåçïå÷èòü 
áàäüîð³ñòü, ãàðíèé íàñòð³é, 
âèòðèâàë³ñòü òà äîâãå çäîðîâå 
æèòòÿ!

SaharokShop — 
òîâàðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáåòîì
Ìè çàâæäè ïîðó÷!
Àäðåñà ó Â³ííèö³: âóë. Ñîáîð-
íà, 90
(îð³ºíòèð — êàâ'ÿðíÿ Terentino)
òåë.: 0674600244
Ðîáî÷³ ãîäèíè ìàãàçèíó:
Ïí.-Ïò. — 10.00–17.00
Ñá. — 12.00–16.00
Íä. — âèõ³äíèé

Як вживати більше корисних 
вуглеводів? ТОП-порад для здоров’я
БЛОГ

39
грн

Чорнична паста LiQberry 

для імунітету, здоров’я та 

довголіття, 550 г

Шрот (чиста клітковина) 

з насіння розторопші, 

200 г

Натуральні Хлібці 

«Бородинські» 

BRAIN BOX, 100 г

250
грн

35
грн
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ТОЧКА ЗОРУ
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Коли вам буде здаватись, що Всесвіт 
вас ненавидить, а друзі кликатимуть 
на пообійматися, летіть)
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На жаль, навіть доклавши всіх 
зусиль, не завжди вдається вря-
тувати близького від фатального 
кроку. Тим, хто залишається далі 
жити, дуже складно змиритися з 
втратою і перестати звинувачува-
ти себе на кожному кроці.
— У таких випадках родину за-
вжди спіткає момент гострого 
горя, бо смерть рідного стається 
раптово. Часто рідні не звертають 
уваги на те, про що ми говорили 
до цього, тому в них відразу ви-
никають питання, як таке могло 
статися, якщо все було гаразд, — 
пояснює Ольга Дяченко. — Тим, 
хто опинився у такій ситуації, по-
трібно все це прийняти та зми-
ритися з втратою.

Момент прийняття проходить 
у кілька класичних стадій, про 
які чули, напевно, всі.
— Найперше — це заперечення 
того, що сталося. Часто можна 
почути: «Ні, цього не може бути, 
він чи вона не могли самі цього 
зробити». Потім заперечення пе-
реходить у злість, — перераховує 
наша співрозмовниця. — Далі йде 
фаза компромісів, а за нею — де-
пресія. Саме ця стадія є найваж-
чою з усіх, у декого вона може 
тривати роками й без фахової 
допомоги лікаря не минати. І 
лише після депресії приходить 
усвідомлення того, що це від-
булось насправді, та прийняття.
Родині, у якій сталося таке горе, 

важливо зрозуміти, що як би 
боляче не було, їхнє життя про-
довжується.
— Звичайно, воно вже ніколи 
не буде таким, як до втрати. Але 
важливо прийняти, що смерть 
справді настала й тепер потрібно 
жити не минулим, а теперішнім 
і не картати себе, — каже Оль-
га Дяченко. — Докори сумлін-
ня виникають досить часто, бо 
рідні починають звинувачувати 
себе, що не помітили, що вчасно 
не відреагували, що не вберегли… 
Та це вже нічого не дасть. Звучить 
дуже просто на словах і, зрозу-
міло, що прожити й прийняти 
значно складніше, але це дуже 
й дуже важливо!

Шлях до прийняття

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065

Ìèíóëîãî ðîêó 
æèòòÿ ñàìîãóá-
ñòâîì çàâåðøèëè 
295 æèòåë³â Â³-

ííèöüêî¿ îáëàñò³. Öèôðà ñïðàâä³ 
âåëèêà, òà, ÿê âèÿâèëîñü, íàé-
ìåíøà çà îñòàíí³é ÷àñ.

Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ, ÿêó 
îïðèëþäíèëà Äåðæàâíà ñëóæáà 
ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, íà Â³ííè÷-
÷èí³ çà îñòàíí³ 10 ðîê³â ñó¿öèä 
çä³éñíèëè 3 òèñÿ÷³ 657 îñ³á. 
Íà ñàéò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ñòàòèñòèêè Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³ âæå º äàí³ çà ïåðø³ ì³ñÿö³ 
2021 ðîêó. Â³äîìî, ùî ïðîòÿãîì 
ñ³÷íÿ-áåðåçíÿ ñïîñîáîì ñàìîãóá-
ñòâà ïîìåðëî 75 ëþäåé.

ХТО ВКОРОЧУЄ СОБІ ВІКУ?
Çà ñëîâàìè ë³êàðêè-ïñèõîëî-

ãà é ïñèõîòåðàïåâòêè ë³êàðí³ ³ì. 
Þùåíêà Îëüãè Äÿ÷åíêî, çâåð-
íåííÿ ùîäî ñó¿öèäàëüíî¿ ïîâå-
ä³íêè ñòàº âñå á³ëüøå.

— Ñåðåä ³íøîãî ìè ïîâ’ÿçóºìî 
öå ç òèì, ùî â íàñ éäå â³éíà 
íà Ñõîä³. Âåëèê³ ñó¿öèäàëüí³ òåí-
äåíö³¿ ñïîñòåð³ãàºìî ó òèõ, õòî 
ïåðåæèâ ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèí-
äðîì, õòî ïîáóâàâ ó çîí³ áîéîâèõ 
ä³é, — ãîâîðèòü Îëüãà Äÿ÷åíêî. — 
Òàêîæ êàðàíòèí òðîõè ï³äñèëèâ 
âñ³ íåãàòèâí³ ìîìåíòè.

Ïñèõîòåðàïåâòêà çâåðòàº óâà-

ãó, ùî íåçàâåðøåíèõ ñó¿öèä³â 
ó â³äñîòêîâîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ 
á³ëüøå ñåðåä æ³íîê, òîä³ ÿê çà-
âåðøåíèõ — ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.

— Æ³íêè ñïðàâä³ ðîáëÿòü á³ëü-
øå íåçàâåðøåíèõ ñó¿öèä³â. ² òóò 
íå ñò³ëüêè äåïðåñ³ÿ â³ä³ãðàº ðîëü, 
ñê³ëüêè ìîìåíòè ç äåìîíñòðà-
òèâíèìè ñó¿öèäàìè. ×àñòî òàê³ 
ñïðîáè â³äáóâàþòüñÿ ïðè êîìóñü, 
òîìó ¿õ ³ âäàºòüñÿ âðÿòóâàòè, — 
ïîÿñíþº âîíà. — À îñü çàâåðøåí³ 
ñó¿öèäè é ³ñòèíí³ äåïðåñ³¿, çã³äíî 
ç³ ñòàòèñòèêîþ, ÷àñò³øå òðàïëÿ-
þòüñÿ ó ÷îëîâ³ê³â. Öå ïîâ’ÿçàíî 
ç òèì, ùî âîíè á³ëüøå ìîâ÷àòü, 
íå ä³ëÿòüñÿ ñâî¿ìè ïåðåæèâàííÿ-
ìè ç ³íøèìè é äîâãî ãîòóþòüñÿ 
äî âò³ëåííÿ ñâîãî íàì³ðó.

СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА
— Ñó¿öèäàëüíà ïîâåä³íêà — 

öå ïðîÿâ ñó¿öèäàëüíî¿ àêòèâ-
íîñò³, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³-
äàòè Îëüãà Äÿ÷åíêî. — Òàêà 
àêòèâí³ñòü ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ 
â îáì³ðêîâóâàííÿõ ñó¿öèäó, 
ó ïîáóäîâ³ ïåâíèõ êîíêðåòíèõ 
íàì³ð³â ³ ïëàí³â, ó ñïðîáàõ çà-
ïîä³ÿòè ñîá³ øêîäó. Ïðîñòèìè 
ñëîâàìè ìîæíà ñêàçàòè, ùî öå 
ãîòîâí³ñòü äî ñó¿öèäó.

Ñó¿öèäàëüíà ïîâåä³íêà ìîæå 
âèíèêàòè ó çîâñ³ì ð³çíèõ ëþäåé.

— Öå ìîæóòü áóòè ëþäè ç åí-
äîãåííîþ äåïðåñ³ºþ, ³ç äåïðåñ³ºþ 
ïðè øèçîôðåí³¿, â îñ³á, ó ÿêèõ º 
àêöåíòóàö³ÿ ðèñ õàðàêòåðó ÷è ïðè 

БЛАГАННЯ, ЯКЕ РІДНІ НЕ ПОЧУЛИ
Сумна статистика  Кожного року 
Державна служба статистики України 
серед іншого оприлюднює інформацію 
про кількість померлих за окремими 
причинами смерті. Стабільно у «лідерах» 
опиняються хвороби серця, органів 
дихання, злоякісні новоутворення і… 
навмисне самоушкодження, тобто суїцид. 
Чи змінилася статистика за останні 
10 років і чому люди вкорочують собі віку?

ïñèõîïàò³¿, — ïåðåðàõîâóº ë³êàð-
êà-ïñèõîëîã. — À ùå ñó¿öèäàëüíà 
ïîâåä³íêà ìîæå áóòè â ëþäåé áåç 
ïñèõ³÷íèõ ðîçëàä³â, íàïðèêëàä, 
ÿê ãîñòðà ðåàêö³ÿ íà ñòðåñ. 

Íå ³ñíóº ºäèíîãî äëÿ âñ³õ ÷à-
ñîâîãî ïðîì³æêó ì³æ ïåðøîþ 
äóìêîþ ïðî ñó¿öèä ³ âëàñíå ñïðî-
áè. Âñå çàëåæèòü â³ä ïðè÷èí, ÿê³ 
äî öèõ íàì³ð³â ïðèçâåëè.

— ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî 
åíäîãåííó äåïðåñ³þ ÷è ïðî äå-
ïðåñ³þ ó ñòðóêòóð³ øèçîôðåí³¿, 
òî îáì³ðêîâóâàííÿ ìîæóòü òðè-
âàòè äåê³ëüêà ì³ñÿö³â, òîä³ ÿê 
ó ïàö³ºíò³â ç ïñèõîïàò³ºþ ÷è 
àêöåíòóàö³ºþ íàì³ð, íàïðèêëàä, 
ïîâ³ñèòèñü ÷è ïîð³çàòè âåíè âè-
íèêàº ðàïòîâî. À ïðè ïåâí³é 
ñòðåñîâ³é ñèòóàö³¿ ëþäè ìîæóòü 
âêîðîòèòè ñîá³ â³êó áóêâàëüíî 
çà ê³ëüêà ãîäèí ï³ñëÿ âèíèêíåí-
íÿ çàäóìó, — ãîâîðèòü äàë³ Îëüãà 
Äÿ÷åíêî.

ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ
Êð³ì îáì³ðêîâóâàííÿ ñàìîãóá-

ñòâà, òàêà ïîâåä³íêà õàðàêòåðèçó-
ºòüñÿ ùå ðÿäîì ³íøèõ ñèìïòîì³â.

— Öå òðèâàëå ïîíèæåííÿ íà-
ñòðîþ, òðèâîãà, ñòðàõ, ïðèãí³-
÷åííÿ, äðàò³âëèâ³ñòü, áàéäóæ³ñòü. 
Ó òàêèé ïåð³îä ëþäè ñòàþòü ïà-
ñèâíèìè é áàéäóæèìè äî ñâîãî 
çîâí³øíüîãî âèãëÿäó òà âñüîãî, 
ùî ¿õ îòî÷óº, — íàçèâàº ìàðêåðè 
ñó¿öèäàëüíî¿ ïîâåä³íêè ïñèõî-
òåðàïåâòêà. — Òàêîæ ïðèñóòí³ 
â³ä÷óòòÿ ðîçïà÷ó, áåçâèõîä³, ïå-
ñèì³çìó. Êð³ì òîãî, ïîêàçíèêîì 
ìîæóòü áóòè áåçñîííÿ ³ çàãàëüìî-
âàí³ñòü ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³.

Ñàìå íà òàê³ çì³íè â ïîâåä³íö³ 
âàæëèâî çâåðíóòè óâàãó ð³äíèì.

— ª ùå îäèí äóæå âàæëèâèé 
ìîìåíò, ÿêèé ìàº íàñòîðîæè-
òè — öå êîëè ëþäèíà ïî÷èíàº 

ãîòóâàòèñÿ äî ñìåðò³, ìîæå íàâ³òü 
ïðîùàòèñÿ ó ðîçìîâàõ ç ð³äíèìè, 
ðîáèòè ÿê³ñü íàñòàíîâè íà ìàé-
áóòíº, ãîâîðèòè, ÿê ¿ì æèòè áåç 
íå¿, – êàæå Îëüãà Äÿ÷åíêî. –
ßê³ñü âêàç³âêè ìîæóòü áóòè é 
ó âèãëÿä³ ëèñò³â àáî çàïèñ³â ó ùî-
äåííèêàõ. Ëþäèíà ìîæå ïî÷àòè 
øâèäêî çàâåðøóâàòè ñâî¿ ñïðàâè 
é ðàïòîâî çíîâó ñòàòè àêòèâíîþ.

Öåé ïåð³îä º îñîáëèâî íåáåç-
ïå÷íèì, àäæå ð³äí³ ìîæóòü ïîäó-
ìàòè, ùî íàéñòðàøí³øå ïîçàäó.

— Öå äóæå îìàíëèâ³ ñèìïòî-
ìè. Íàñïðàâä³ òàêèé àêòèâíèé 
ïåð³îä íà ôîí³ àñòåí³¿, àïàò³¿ ³ 
ïðèãí³÷åíîñò³ ìîæå áóòè çàâåð-
øàëüíîþ ôàçîþ, — ïîïåðåäæàº 
âîíà. — Ïðîñòî ëþäèíà âæå âñå 
äëÿ ñåáå âèð³øèëà, âîíà òî÷íî 
çíàº, ùî çàâåðøèòü æèòòÿ ñó¿-
öèäîì, òîìó é çíèêàº ïîòðåáà 
ó äîäàòêîâèõ ì³ðêóâàííÿõ. 

ЯК ДОПОМОГТИ
— ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî äå-

ïðåñ³þ, òî ëþäè â òàêîìó ñòàí³ 
íå ìîæóòü ä³ëèòèñü ç ³íøèìè, 
âîíè âñå îáäóìóþòü, ïåðåîñìèñ-
ëþþòü ñàìîñò³éíî òà ïðîòÿãîì 
ì³ñÿöÿ-äâîõ ìîæóòü ïëàíóâàòè 
ñó¿öèä. ßêùî ó öåé ÷àñ ð³äí³ 
çâåðíóòü óâàãó é ïîì³òÿòü, ùî 
ùîñü íå òàê, ïî÷íóòü ï³äòðèìóâà-
òè, äîïîìàãàòè, íàìàãàòèìóòüñÿ 
ðîçãîâîðèòè, òî öå âñå ìîæå ìàòè 
ñïðàâä³ ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè, — 
êàæå Îëüãà Äÿ÷åíêî. — Ð³äí³ ìà-
þòü ñïðèÿòè òîìó, ùîá ëþäè-
íà ïî÷àëà êðèòè÷íî ñòàâèòèñÿ 
äî ñâî¿õ ñèìïòîì³â. Òîä³ äóìêè 
ïðî ñìåðòü ìîæóòü ï³òè.

Êîëè æ íàâ³òü ³ç ï³äòðèìêîþ 
áëèçüêèõ äóìêè ïðî çàïîä³ÿííÿ 
ñîá³ ñìåðò³ íå çíèêàþòü, âàðòî 

çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ.
— ßêùî âè ðîçóì³ºòå, ùî 

íå ìîæåòå âïîðàòèñÿ ñàìîñò³é-
íî ÷è íå ìîæåòå äîïîìîãòè ð³ä-
í³é ëþäèí³ ó òàê³é ñèòóàö³¿, ñë³ä 
çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ é ïî÷àòè 
îòðèìóâàòè ìåäèêàìåíòîçíó òà 
ïñèõîòåðàïåâòè÷íó äîïîìîãó.

Ïðîöåñ ë³êóâàííÿ äåïðåñ³¿, 
ïðè ÿê³é âèíèêàþòü äóìêè ïðî 
ñó¿öèä, òðèâàëèé ³ ìîæå çàéíÿòè 
ùîíàéìåíøå ï³â ðîêó.

— Óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ-äâîõ ñòàí 
ëþäèíè âæå ìîæå ñòàá³ë³çóâàòè-
ñÿ, àëå ïîâèííå ùå áóòè ï³äòðè-
ìóþ÷å ë³êóâàííÿ, ÿêå òðèâàº ï³â 
ðîêó-ð³ê. Òðèâàë³ñòü öüîãî ïðî-
öåñó çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê ëþäè-
íà ðåàãóº íà ë³êóâàííÿ ³ ÿê ñåáå 
ïî÷óâàº, — ãîâîðèòü ë³êàðêà-ïñè-
õîëîã. — Êîëè æ ñïðîáà ñó¿öèäó 
º íàñë³äêîì ñòðåñó, ìèòòºâîþ 
ðåàêö³ºþ, ³ ëþäèíà çàëèøàºòü-
ñÿ æèâîþ, òî ñàìà öÿ ïîä³ÿ âæå 
äóæå ð³çêî çì³íþº äóìêè. Áóâàº 
äîñòàòíüî áåñ³äè ç ïñèõîëîãîì, 
ùîá ïåðåîñìèñëèòè âñ³ ö³ äóð-
íèö³, ÿê³ ëþäèíà ìîãëà íàêî¿òè.

ЦЬОГО РОБИТИ НЕ ТРЕБА
ßêùî âè ïîì³÷àºòå çà ð³äíîþ 

ëþäèíîþ ñó¿öèäàëüí³ íàñòðî¿, 
òî í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà çíå-
ö³íþâàòè ¿¿ ñòàí.

— Íå ìîæíà ãîâîðèòè: 
«Íå õâèëþéñÿ, âñå ìèíå», «Æèò-
òÿ ïðîäîâæóºòüñÿ, í³÷îãî ñòðàø-
íîãî íå òðàïèëîñü», «Öå òè âñå 
ñàì âèãàäàâ» ³ ïîä³áíå. Òàê³ ñëîâà 
ìîæóòü ñòàòè îñòàííüîþ êðà-
ïëåþ, — çàñòåð³ãàº Îëüãà Äÿ÷åí-
êî. — Êîëè ó ëþäèíè âèíèêàþòü 
äóìêè ïðî ñìåðòü, âàæëèâî, ùîá 
³íø³ çðîçóì³ëè ¿õ, ï³äòðèìàëè òà 
äîïîìîãëè âèð³øèòè ïðîáëåìó.

Æ³íêè ðîáëÿòü á³ëüøå 
íåçàâåðøåíèõ 
ñó¿öèä³â. ×àñòî 
âîíè â³äáóâàþòüñÿ 
ïðè êîìóñü, òîìó ¿õ 
âäàºòüñÿ âðÿòóâàòè

СТАТИСТИКА САМОГУБСТВ 
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

319

321

319

362

306

326

289

284

280

309

247
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                     62
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                                68
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                      61

            56

            66
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48
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                 383

                379
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                383

                 387
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               376

295
Чоловіки

Жінки
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Перед змаганнями Дмитро 
обов’язково бадьориться — при-
ймає ранковий душ. А перш, ніж 
вийти на воду, він з нею… говорить.
— Вода жива і має свій характер 
та поведінку, може впливати 
на тебе. Я не прошу в неї, щоб 
було легко, я прошу сил, щоб 
було чим боротися. Так водиш 
по воді рукою, гладиш її, спіл-
куєшся, як з живою людиною. 
Це мій хороший знайомий мені 
розповів про такий ритуал, але 
це не від веслувальників піш-
ло, — говорить він.
Дмитро Даниленко поділився 

цікавим лайфхаком для концен-
трації уваги, який вони викорис-
тали на чемпіонаті в Європі.
— Щоб Олег дивився чітко 
на мене і працював, на потилиці 
в мене був намальований хрес-
тик — це була концентрація його 
уваги на мені, аби не було по-
глядів вліво чи вправо, а тільки 
на фінішну пряму. Це був не ри-
туал, а рятувальний круг для нас. 
Я ж дивлюся просто на фініш, 
очима, звісно, оцінюю обстанов-
ку зліва та справа, але крутити 
головою не можна, це дезорієн-
тує, — пояснює спортсмен.

З водою так само, як з людиною 

ÑÏÎÐÒ

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063) 7854635 

Ìåíøå, í³æ 
çà òèæäåíü éîìó 
áóäå 22 ðîêè. 
Íà øëÿõó äî óñï³-

õó Äìèòðî âæå âñòèã çäîáóòè ÷è-
ìàëî íàãîðîä ³ çäîëàòè ñò³ëüêè æ 
ïåðåøêîä. Îòðèìàâøè íà ïî÷àò-
êó ÷åðâíÿ ñâîþ ïåðøó íàãîðîäó ç 
÷åìï³îíàòó ªâðîïè, àìá³ö³éíèé 
ñïîðòñìåí âæå ãîòóºòüñÿ ïî÷óòè 
Ã³ìí Óêðà¿íè íà Îë³ìï³éñüêèõ 
³ãðàõ â Ïàðèæ³ ó 2024 ðîö³.

«СКІЛЬКИ ВЖЕ МОЖНА 
УКРАЇНІ ПРОГРАВАТИ?» 

Äìèòðî Äàíèëåíêî ðàçîì ç 
ïîëòàâñüêèì ñïîðòñìåíîì Îëå-
ãîì Êóõàðèêîì ïðèíåñëè óêðà-
¿íñüê³é çá³ðí³é ïåðøó ìåäàëü 
íà çìàãàííÿõ ó Ïîëüù³. Äìèòðî 
ðîçïîâ³äàº, ùî íåçàäîâãî äî âè-
ãðàøíîãî âèñòóïó â «äâ³éö³», 
õëîïö³ âåñëóâàëè â êîìàíä³ ùå 
ç äâîìà ñïîðòñìåíàìè.

— ß ãàíÿâ ç õëîïöÿìè â «÷åò-
â³ðö³», äèñòàíö³ÿ áóëà 500 ìåòð³â. 
Ìè ïîòðàïèëè â îñíîâíèé ô³íàë, 
àëå ïîò³ì ïðîãðàëè, ïîñ³ëè 9 ì³ñ-
öå. ß òîä³ áóâ äóæå çëèé, ñê³ëüêè 
ìîæíà âæå Óêðà¿í³ ïðîãðàâàòè?! 
Ç öèì òðåáà ùîñü ðîáèòè! ² ÿêðàç 
íà íàñòóïíèé äåíü âèð³øèâ, ùî 
ó «äâ³éö³» ÿ ê³ñòüìè ëÿæó, àëå 
ìåäàëü â³çüìó. Íàïàðíèê ìåíå 
ï³äòðèìàâ ³ ìè ïðîéøëè ñâîþ 
ãîíêó. Ìè íå íàëàøòîâóâàëèñÿ í³ 

íà êîãî, éøëè òàê, ÿê ñàì³ õîò³ëè. 
Õàé âñ³ ³íø³ ï³äëàøòîâóþòüñÿ, 
à íå ìè ï³ä êîãîñü, — ðîçïîâ³äàº 
ñïîðòñìåí.

Íà ô³í³ø õëîïö³ çà¿õàëè äðóãè-
ìè ³ çóì³ëè âèïåðåäèòè í³ìåöüêó 
«äâ³éêó», íà ÷îë³ ÿêî¿ áóâ çíà-
ìåíèòèé âåñëóâàëüíèê Ìàêñ 
Õîôô. Ð³çíèöÿ ì³æ êîìàíäàìè 
áóëà 1.31,101 ïðîòè 1.31,215.

— Òàì ó ÷îâí³ áóâ Ìàêñ Õîôô, 
íàéòèòóëîâàí³øèé ñïîðòñìåí: 
îë³ìï³àäè, ñâ³òó, ªâðîïè, ïî äâ³-
òðè çîëîòèõ ìåäàë³. ² äèâîâèæíî, 
ùî ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó ÿ äèâèâ-
ñÿ íà íüîãî ïî òåëåâ³çîðó, à òåïåð 
ñòîÿâ íà ï’ºäåñòàë³ íà âèùîìó 
ùàáë³. Ìåíå áåðå ãîðä³ñòü çà òå, 
ùî ÿ ñòîÿâ ïîðó÷ ç òàêîþ ëþäè-
íîþ. Áóâ äóæå ùàñëèâèé â³ä öüî-
ãî, — ãîâîðèòü Äìèòðî Äàíèëåíêî 
³ äîäàº, ùî â³ä÷óòòÿ ï³ñëÿ ô³í³øó 
íàãàäóâàëè ìàëåíüêó ñìåðòü.

— Àëå öå áóëî íàñò³ëüêè âàæ-
êî, ùî ³íêîëè â³ä÷óâàâñÿ êîíòð-
àñò: êëàñíî-âàæêî, êëàñíî-âàæ-
êî, — êàæå â³í.

ЦЕ ЯК НАРКОТИК 
Ãðåáëåþ Äìèòðî Äàíèëåíêî 

çàéìàºòüñÿ âæå áëèçüêî äåñÿòè 
ðîê³â. Äî öüîãî ïðîáóâàâ ñâî¿ 
ñèëè ó ôóòáîë³, áîêñ³, êàðàòå, 
õîäèâ íàâ³òü ó öèðêîâó ñòóä³þ.

— À ïîò³ì ìåí³ çàõîò³ëîñÿ 
ñïðîáóâàòè ùîñü ùå ³ ï³ä ðóêó 
ï³äâåðíóëàñÿ ãðåáëÿ. Îñü ³ âæå 
ðàç-äâà-òðè, òèæäåíü, ì³ñÿöü, ð³ê 
çàéìàþñÿ. À ïîò³ì ï³ñëÿ ïåðøî¿ 

ДМИТРО ДАНИЛЕНКО: «КІСТЬМИ 
ЛЯЖУ, АЛЕ МЕДАЛЬ ВІЗЬМУ!» 
Срібний чемпіон  Збірна України 
з веслування в 2021 році показала 
найліпші результати в історії виступів 
на Європейських чемпіонатах. Цьогоріч 
змагання проводилися в Польщі і 
українські спортсмени привезли звідти аж 
вісім медалей — дві золоті, дві срібні та 
чотири бронзові. Одним з медалістів став 
вінницький спортсмен Дмитро Даниленко 

ïåðåìîãè íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè 
â 2013 ðîö³ ÿ çðîçóì³â, ùî öå 
ì³é âèä ñïîðòó, ìåí³ ïîäîáà-
ºòüñÿ áóòè ïåðøèì, îòðèìóâàòè 
íàãîðîäè ³ ç òèõ ï³ð ÿ çàâ’ÿçíóâ 
ó íüîìó ïî âóõà, — ðîçïîâ³äàº 
õëîïåöü.

Ùîäíÿ Äìèòðî çàéìàºòüñÿ 
ïî ê³ëüêà ãîäèí, ³íêîëè íà îäèí 
äåíü âèïàäàº ïî äâà òðåíóâàí-
íÿ, à ÿêùî òðèâàº ï³äãîòîâêà 
äî çìàãàíü, ïðàöþº íàä ñîáîþ 
ùå á³ëüøå.

Ñïîðòñìåí çãàäóº, ùî íàâ³òü 
÷åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ ïî÷àòêó 
çàíÿòü ãðåáëåþ, ùå íå äî ê³íöÿ 
óñâ³äîìëþâàâ âñ³ òîíêîù³ âåñ-
ëóâàííÿ òà ö³íí³ñòü ïåðåìîãè 
íà çìàãàííÿõ.

— Ó 2013 ðîö³ áóëè ïåðø³ ñåð-
éîçí³ çìàãàííÿ, òîä³ ïåðåìîãó 
ÿ îòðèìàâ â îäèíî÷íîìó çàá³ãó, 
çäîëàâ äèñòàíö³þ â 200 ìåòð³â. 
Çà âåëèêèì ðàõóíêîì, òîä³ ÿ ùå 
íå ðîçóì³â, ùî òàêå ãðåáëÿ, ùî 
òàêå ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. Â ìåíå, ùî-
ïðàâäà, áóëî âæå ê³ëüêà òàêèõ 
óñï³õ³â, àëå âîíè áóëè íåçíà÷í³. 
À êîëè ÿ âèãðàâ òèõ 200 ìåòð³â, 
òî ÿêîñü íàâ³òü íå çðîçóì³â, ùî 
â³äáóëîñÿ, — ç³çíàºòüñÿ Äìèòðî. — 
Ìåí³ äóæå ñïîäîáàëîñÿ, ùî âñ³ 
á³ãëè ìåíå â³òàòè, êîëè ñòîÿâ 
íà ï’ºäåñòàë³ íà íàéâèù³é ñõîäèí-
ö³, ìåíå îõîïèëà ãîðä³ñòü çà ñåáå. 
Â³ä÷óòòÿ, êîëè òè âèõîäèø ç ÷îâ-
íà, òåáå çóñòð³÷àþòü, îá³éìàþòü, 
ö³ëóþòü, ïðîâîäÿòü äî ï’ºäåñòàëó, 
âäÿãàþòü íà øèþ çîëîòó ìåäàëü 
â îñòàííþ ÷åðãó — öèì âñ³ì íàñî-
ëîäæóºøñÿ. ß çðîçóì³â, ùî ÿ õî÷ó 
â³ä÷óâàòè öå çíîâó é çíîâó, öå 
íà÷å íàðêîòèê äëÿ ìåíå.

«ЗІЙТИ НЕ МОЖНА, 
ВИГРАВАТИ» 

Â õîä³ ðîçìîâè Äìèòðî ïîä³-
ëèâñÿ, ùî ãðåáëÿ — ÿê íå êðóòè, 
êîìàíäíèé âèä ñïîðòó. ² êîëè 
ïëèâåø â òàíäåì³ ç ³íøèìè âåñ-
ëóâàëüíèêàìè, ³ â îäèíî÷íèõ çà-
á³ãàõ ìàº áóòè çëàãîäæåí³ñòü òà 
«ñêàòàí³ñòü» — ç íàïàðíèêàìè 
òà ç ñàìèì ÷îâíîì.

— Íàïàðíèêè ìàþòü ï³ä-
õîäèòè îäíå îäíîìó ïñèõîëî-
ã³÷íî, ÿêùî îäèí ãîòîâèé éòè 
äî ê³íöÿ, òî é ³íøèé òåæ ìàº 
áóòè íàëàøòîâàíèé íà ïåðåìî-
ãó. Òåõí³÷í³ ìîìåíòè â ÷îâí³, 
ùîá áóëî íå êðèâî, ùîá íå «çà-
ðóëþâàëîñÿ»… Îé, òàì ñò³ëüêè 
íþàíñ³â, ùî äíÿ íå âèñòà÷èòü, 
ùîá âñå ïåðåðàõóâàòè. Òàê ñàìî 
³ â îäèíî÷í³é ãðåáë³.

Õî÷ ïàðòíåð Îëåã Êóõàðèê ç 
³íøîãî ì³ñòà, àëå ñïîðòñìåíè äî-
áðå çíàéîì³, ðàçîì òðåíóâàëèñÿ, 
ïðîæèâàëè íà ñï³ëüíèõ çáîðàõ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.

— Ìè îáèäâà ÷ëåíè êîìàíäè 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, òîìó ìè ÷àñòî 
áóâàºìî íà ñï³ëüíèõ çáîðàõ. Íà-
ïðèêëàä, º áàçà â Êè¿âñüê³é îá-
ëàñò³, â Îáóõîâ³. Òàì ìè ðàçîì 
ïðîæèâàºìî, º äîñòóï äî âîäè, 

÷îâíè, ñï³ëêóºìîñÿ ³ òðåíóºìî-
ñÿ ðàçîì. Äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 
ìè âçÿëè çîëîòî íà ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè â «äâ³éö³» ³ ùå ðàí³-
øå ìè áóëè òðåò³ìè íà ïåðøèõ 
ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ â öüîìó 
ðîö³, íà åòàï³ Êóáêà ñâ³òó, — ðîç-
ïîâ³äàº â³í.

Äìèòðî Äàíèëåíêî ñòâåðäæóº, 
ùî íà çìàãàííÿõ àí³ â³í, àí³ éîãî 
ïàðòíåð íå ìàëè íàâ³òü äóìêè, 
ùîá ç³éòè ç äèñòàíö³¿, ÿê áè âàæ-
êî íå áóëî.

— Êîëè òè â òð³éö³ ë³äåð³â, º 
ò³ëüêè äóìêè ïðî ïåðåìîãó. Íó, 
³ òèì ïà÷å ç ïàðòíåðîì çàâæäè 
âñå òðåáà îáãîâîðþâàòè, êîíòàêò 
äóæå âàæëèâèé. Áóâàëî òàêå, ùî 
ìè âèãàäóâàëè òåõí³êó çà ê³ëü-
êà õâèëèí äî ãîíêè, áóâàëî, ùî 
îáãîâîðþâàëè öå ç òðåíåðàìè 
íàïåðåäîäí³, à áóâàëî, ùî âæå 

íà âîä³ äîâîäèëîñÿ ³ìïðîâ³çóâà-
òè, — êàæå â³í.

À âæå â ïðîöåñ³ ãîíêè ñï³ëêó-
âàòèñÿ ç íàïàðíèêîì îñîáëèâî 
íå äîâîäèòüñÿ. Äìèòðî ïîÿñíþº, 
ùî íà äèñòàíö³¿ öå âàæêî õî÷à á 
òîìó, ùî ðîçìîâè â³äâîë³êàþòü, 
öå «äîäàòêîâ³ âèòðàòè êèñíþ òà 
ñèë».

— À ÿêùî áà÷èø, ùî õòîñü 
âèïåðåäæàº, òî ìîÿ çàäà÷à, ÿê 
âèãð³áíîãî, íå äîïóñòèòè öüîãî 
àáî éòè ïî çàïëàíîâàí³é ðàí³øå 
òàêòèö³ ³ âæå íà ô³í³ø³ «ñõàâàòè» 
ñóïåðíèêà. À çàäà÷à Îëåãà, ÿêèé 
ñèä³â ïîçàäó — ï³äòðèìàòè ìîº 
ð³øåííÿ, — êàæå âåñëóâàëüíèê.

ЧОМУ НЕ ПОТРАПИВ 
НА ЗМАГАННЯ В ТОКІО?

Ïîïðè âñ³ ïîïåðåäí³ ïåðåìî-
ãè, íà îë³ìï³àäó â Òîê³î öüîãî 
ðîêó Äìèòðî âñå æ íå ïîòðàïèòü. 
Ïðè÷èíîþ ñòàëî ÷åòâåðòå ì³ñöå 
íà â³äáîð³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, 
ÿêèé â³äáóâñÿ ùå â êâ³òí³.

— Ò³ 200 ìåòð³â âèãðàâ ì³é 
íàïàðíèê Îëåã Êóõàðèê. ² â³í 
ïî¿õàâ íà Êóáîê ñâ³òó íà ºâðî-
ïåéñüêèé äîá³ð áðàòè ë³öåíç³þ. 
Òàì ïîòð³áíî áóëî áóòè ïåðøèì-
äðóãèì, à â³í ïðè¿õàâ ÷è òðåò³ì, 
÷è ÷åòâåðòèì. Àëå âñ³ì äàëè ùå 
îäèí øàíñ, â Áàðíàóë³ áóâ äðó-
ãèé åòàï êóáêà ñâ³òó ³ òîé, õòî 
ïåðøèì çäîëàº 200 ìåòð³â, ïî¿äå 
íà Îë³ìï³àäó. Àëå Îëåã òàì ïðèé-
øîâ íà ô³í³ø äðóãèì. ² ñàìå òîìó 
âèéøëî òàê, ùî íå ò³ëüêè ÿ, à é 
âñÿ Óêðà¿íà çàëèøèëàñÿ áåç ë³-
öåíç³¿ íà ÷îëîâ³÷ó áàéäàðêó öüîãî 
ðîêó, — ïîÿñíþº âåñëóâàëüíèê.

Â ìàéáóòíüîìó Äìèòðî õî÷å 
ïî÷óòè Ã³ìí Óêðà¿íè â Ïàðèæ³ 
â 2024 ðîö³.

— Ñò³ëüêè ðîê³â ³ âæå òðåáà 
äî öüîãî ïðèéòè. Ñïîðò äî-
çâîëÿº áóòè â òîíóñ³, íà æèòòÿ 
ñâîº ÿ íå ñêàðæóñÿ. Îë³ìï³é-
ñüêèì ÷åìï³îíîì ìîæíà ñòàòè 
³ â 36 ðîê³â, ÿê îäèí ç íîðâåçü-
êèõ ñïîðòñìåí³â. Öå âæå ñïðà-
âà ïð³îðèòåò³â, — êàæå Äìèòðî 
Äàíèëåíêî.

Принесли перші медалі на Чемпіонаті Європи. 
Дмитро Даниленко в тандемі з полтавчанином Олегом Кухариком 

Ïåðåä çìàãàííÿìè 
Äìèòðî îáîâ’ÿçêîâî  
ïðèéìàº ðàíêîâèé 
äóø. À ïåðø, í³æ 
âèéòè íà âîäó, â³í 
ç íåþ… ãîâîðèòü
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ÍÎÂÈÍÈ

Нагадаємо, вранці 24 травня на вулиці Іва-
на Богуна китайський позашляховик Haval, 
за кермом якого знаходилася 43-річна 
водійка, на швидкості вилетів на тротуар 
зустрічної смуги руху. Потім врізався у во-
рота приватного будинку, а після цього про-
довжив рух і збив на тротуарі 13-річного 
Андрія Тарасюка, який прямував до шко-
ли. Врешті позашляховик в'їхав в огорожу 
двох домоволодінь і перекинувся. Школяра 
в тяжкому стані госпіталізували в реаніма-
цію Вінницької обласної дитячої клінічної 
лікарні. У підлітка була відкрита черепно-
мозкова травма голови, численні забої і 
переломи.

Винуватиця ДТП на Богуна бізнесвумен, 
мати двох дітей, Наталія Дзісь в момент 
аварії знаходилася в критичному стані 
сп'яніння (3,3 проміле, що перевищує нор-
му в 16 разів). Жінці обрали на час слідства 
запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою терміном на 60 днів й визначили 
заставу — 181 тисячу 600 гривень.
Заставу сплатили. І, як виявилося, вину-
ватиця ДТП протягом цих двох місяців під 
домашнім арештом бути не зобов'язана, — 
вона може вільно пересуватися містом, 
лише не дозволено залишати його межі.
Минулоріч ця сама жінка теж стала ви-
нуватицею ДТП. Водійка пошкодила ав-

томобіль Infiniti та втекла з місця події. Її 
затримали патрульні та склали адмінпро-
токоли. А ще Наталія Дзісь лікувалася від 
алкозалежності.
— Тепер ходять чутки, що Наталія Дзісь вдає 
з себе психічно хвору, — говорить сестра по-
страждалого в ДТП хлопчика. — За законом 
її чекає до восьми років позбавлення волі. 
Вона, швидше за все, зробить все можливе, 
аби уникнути покарання.
— Суд сто відсотків буде. Бо з нашим си-
ном стався дійсно шокуючий випадок, коли 
жінка за кермом була в стані алкогольної 
коми, — говорить батько Сергій Тарасюк. — 
На місці Андрійка могла бути будь-яка інша 

дитина. Тому ми з дружиною слідкуємо 
за новинами у нашій справі. Знаю, що вона 
вийшла під заставу та ведеться слідство. 
Нам ця родина передала на лікування не-
значні кошти, чоловік водійки Наталії по-
просив у нас вибачення…
За словами рідних постраждалого хлопчи-
ка, чоловік п'яної винуватиці ДТП перераху-
вав на лікування Андрія 40 тисяч гривень.
Сім'я Тарасюків розповіла про трагедію і 
намагалася знайти правду на проекті «Сто-
сується кожного», що на телеканалі Інтер. 
Представники родини винуватиці резо-
нансної аварії Наталії Дзісь відмовилися 
брати участь у телепрограмі.

Алкозалежна чи психічно хвора?

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267353 

Àíäð³ÿ Òàðàñþêà, ÿêîãî â ê³í-
ö³ òðàâíÿ çáèëà ï'ÿíà âîä³éêà 
íà Áîãóíà, âæå âèïèñàëè äîäîìó. 
Â³í õîäèòü ³ ðîçìîâëÿº. Õëîïöåâ³ 
ïðîâåëè òðè îïåðàö³¿, ïîïåðåäó 
ùå ñò³ëüêè æ. Íàñòóïíà ó âåðåñ-
í³ — éîìó ñòàâèòèìóòü ïëàñòèíè 
çàì³ñòü â³äñóòí³õ ÷àñòèí ðîçòðî-
ùåíîãî â ÄÒÏ ÷åðåïà.

Ñåñòðà Àíäð³éêà Ìàðèíà ðîç-
ïîâ³ëà RIA/20minut.ua, ùî â³í 
âæå âäîìà, àëå ïîñò³éíî â³ä-
÷óâàº á³ëü ó çëàìàí³é ïðàâ³é 
ðóö³. Ìîìåíòó àâàð³¿ âçàãàë³ 
íå ïàì'ÿòàº.

— ßê òðàïèëàñÿ àâàð³ÿ, ùî 
áóëî äî íå¿: ÿê çáèðàâñÿ â øêîëó, 
éøîâ âóëèöåþ — Àíäð³é í³÷îãî 
öüîãî íå ïàì'ÿòàº, — ðîçïîâ³äàº 
ñåñòðà. — Öåé äåíü í³áè ñòåðëè ç 

éîãî ãîëîâè. Âñå ³íøå, ïîä³¿ ³ ëþ-
äåé, â³í ïàì'ÿòàº. Ïîïðè òå, ùî ç 
éîãî ãîëîâè ï³ñëÿ àâàð³¿ ä³ñòàâà-
ëè àðìàòóðíó ñ³òêó. Òàáåëü ó íàñ 
íà «â³äì³ííî». Çâ³ñíî, â³í éîãî 
áà÷èâ ïîêè ùî ëèøå â øê³ëüíî-
ìó âàéáåð³, áî â ë³êàðíþ â÷èòå-
ë³â òà îäíîêëàñíèê³â íå ïóñêàëè 
÷åðåç êàðàíòèí.

Òàêîæ Ìàðèíà Òàðàñþê ðîçïî-
â³ëà, ùî äíÿìè äî íèõ çàâ³òàëà 
çí³ìàëüíà ãðóïà îäíîãî ç öåí-
òðàëüíèõ òåëåêàíàë³â. Àíäð³é 
ñï³ëêóâàâñÿ ç òåëåâ³ç³éíèêàìè, 
íàâ³òü âçÿâ äî ðóê ì'ÿ÷à. Õëîïåöü 
äî ÄÒÏ áóâ ïåðøèì â áàñêåòáîë³, 
ìð³º çíîâó ïîâåðíóòèñÿ â ñïîðò.

— Æèòòÿ íåìîâ çóïèíèëîñü, 
êîëè çàòåëåôîíóâàëà äðóæèíà ³ 
ñêàçàëà: Àíäð³ÿ çáèëà ìàøèíà, — 
êàæå áàòüêî Àíäð³ÿ Ñåðã³é. Çàðàç 
â³í ìîæå ðîçïîâ³äàòè äåòàë³ òîãî 

ПОПЕРЕДУ ЧЕКАЄ ЩЕ ТРИ ОПЕРАЦІЇ
Резонанс  Після ДТП на Бевза 13-річного 
Андрія Тарасюка виписали з лікарні. Однак 
попереду на хлопчика чекає ще кілька 
операцій. Як почувається і про що мріє 
хлопчик зараз? Також ми дізналися, де зараз 
винуватиця п'яного ДТП і чи допомагає 
покаліченій нею дитині з лікуванням 

Андрій Тарасюк тепер лікується вже вдома. Поки хлопця 
рятували у лікарні, поруч завжди був його батько 

æàõëèâîãî äíÿ, áî éîãî íàä³ÿ ³ 
ãîðä³ñòü âäîìà. Äî öüîãî ÷îëîâ³ê 
âåñü ÷àñ çíàõîäèâñÿ á³ëÿ ë³æêà 
ñèíà. — Ç ðîáîòè ÿ ïîëåò³â â Äè-
òÿ÷ó îáëàñíó äî íüîãî òà çàëè-
øàâñÿ á³ëÿ ë³æêà âñ³ äí³ òà íî÷³. 
Äÿêóþ ë³êàðÿì çà ¿õí³ çîëîò³ ðóêè, 
ùî âðÿòóâàëè æèòòÿ Àíäð³ÿ. Ñèí 
ïåðåí³ñ òðè îïåðàö³¿. Òåïåð â³í 
âæå ñàì õîäèòü, ðîçìîâëÿº, ñï³ë-
êóºòüñÿ ç äðóçÿìè ïî òåëåôîíó.

Ùå òðè òèæí³ òîìó øêîëÿð 
ï³ñëÿ àâàð³¿ ïåðåáóâàâ ó ë³êàðí³ 
áåç ñâ³äîìîñò³. Ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ 
5-ãîäèííî¿ îïåðàö³¿ ìåäèêè âè-
òÿãàëè øìàòêè àðìàòóðè ç éîãî 
ãîëîâè, ïîò³ì áóëî ùå äâà îïåðà-
òèâíèõ âòðó÷àííÿ: íà ïðàâ³é ðóö³ 
³ íà îáëè÷÷³. Òåïåð ñòàí Àíäð³éêà 
âæå ïîêðàùèâñÿ ³ â³í ç äîìó çà-
ïèñàâ â³äåîçâåðíåííÿ, â ÿêîìó 
ïîäÿêóâàâ âñ³ì, õòî ï³äòðèìóâàâ 
³ äîïîìàãàâ ó ë³êóâàíí³.

«Äîáðîãî äíÿ. Ìåíå âæå âèïè-
ñàëè ç ë³êàðí³, àëå ÷åêàº ùå ïàðó 
îïåðàö³é. Äÿêóþ âñ³ì çà ï³äòðèì-
êó», — ñêàçàâ õëîï÷èê íà â³äåî 
â ³íñòàãðàì³.

— ß çíàþ, ùî ëþäè ç³ âñ³º¿ 
Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ïåðå-
ñèëàëè ãðîø³, áàæàëè îäóæàí-
íÿ ³ êàçàëè äóæå òåïë³ ñëîâà, — 
êàæå Àíäð³é. — Äÿêóþ âñ³ì, õòî 
çà ìåíå òðèìàâ êóëàêè òà ìî-
ëèâñÿ.
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Õèáíî ââàæàòè, 
ùî ùåïëþâàòèñÿ 
ïîòð³áíî ëèøå 

ó äèòÿ÷îìó â³ö³. ²ìóí³òåò ïðîòè 
äåÿêèõ çàõâîðþâàíü íå çáåð³ãà-
ºòüñÿ ó íàñ íàçàâæäè, òîìó ³íîä³ 
ìè ìàºìî ðîáèòè ðåâàêöèíàö³þ.

ДИФТЕРІЯ І ПРАВЕЦЬ 
Â³äïîâ³äíî äî êàëåíäàðÿ ùå-

ïëåíü, ó äèòèíñòâ³ îòðèìóþòü 
ø³ñòü äîç âàêöèí â³ä äèôòåð³¿ 
³ ïðàâöÿ, à ïîò³ì, ïî÷èíàþ÷è ç 
26-òè ðîê³â, ïîòð³áíî ðåâàêöèíó-
âàòèñü êîæí³ äåñÿòü ðîê³â.

— Äåñÿòü ðîê³â ïîòð³áíî äî-

äàâàòè äî äàòè îñòàííüî¿ âàêöè-
íàö³¿. ßêùî êîãîñü âàêöèíóâàëè 
ñêàæ³ìî, 12–15 ðîê³â òîìó, òî òà-
êîæ âèñòà÷èòü îäíîãî ùåïëåííÿ, 
íå âàðòî ðîáèòè éîãî äâà ðàçè, — 
ïîÿñíþº çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà 
Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ 
Òåòÿíà Áîíäàðåíêî. — Ëþäè, ÿê³ 
íå ìàþòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîêè 
ñâîº¿ âàêöèíàö³¿, àâòîìàòè÷íî 
ââàæàþòüñÿ íåâàêöèíîâàíèìè. 
Âîíè ìîæóòü âàêöèíóâàòèñÿ.

ßêùî âè õî÷åòå ðåâàêöèíó-
âàòèñÿ, òî ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ 
äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ³ îòðèìàòè 
â³ä íüîãî íàïðàâëåííÿ íà ùå-
ïëåííÿ. Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Áîí-
äàðåíêî, âàêöèíà ó Â³ííèö³ º, 
âîíà áåçêîøòîâíà.

ВАКЦИНАЦІЯ, АЛЕ 
ТЕПЕР НЕ ПРОТИ КОРОНАВІРУСУ
Актуально  Пандемія коронавірусу 
завдала усім нам чимало клопотів. Але 
не будемо забувати про існування інших 
захворювань, порятунок від яких також 
полягає у вакцинуванні. Що робити тим, 
хто не отримав у дитинстві «стандартний 
набір» вакцин, а тепер хоче? 

— Äèôòåð³ÿ ó íàñ áóëà äàâíî, 
àëå â êðà¿í³ ùîðîêó ô³êñóþòü 
ê³ëüêà ¿¿ âèïàäê³â, — ïðîäîâæóº 
Òåòÿíà. — Ç ïðàâöåì ñèòóàö³ÿ 
³íøà: âèïàäêè º â êîæí³é îáëàñ-
ò³, ïðàêòè÷íî êîæíîãî ðîêó â³ä 
íüîãî ïîìèðàþòü ëþäè. Äî ö³º¿ 
õâîðîáè íåìàº ñïåöèô³÷íîãî 
ë³êóâàííÿ, òîìó ë³êóºòüñÿ âîíà 
âàæêî, ðàäæó âàêöèíóâàòèñÿ.

КІР, КРАСНУХА І ПАРОТИТ 
Âàêöèíà ÊÏÊ (ê³ð, ïàðîòèò, 

êðàñíóõà) ââîäèòüñÿ ëèøå äâ³÷³: 
â ð³ê ³ â ø³ñòü ðîê³â. Âàêöèíà 
çàõèùàº íàñ â³ä ïåðåë³÷åíèõ çà-
õâîðþâàíü íà óñå æèòòÿ. ßêùî 
â äèòèíñòâ³ ùåïëåííÿ íå ðîáè-
ëè — âàêöèíóâàòèñü ìîæíà é 
ó äîðîñëîìó â³ö³.

ÌÎÇ ãàðàíòóº áåçêîøòîâíå 
âàêöèíóâàííÿ ÊÏÊ ä³òÿì ³ äî-
ðîñëèì ³ç ãðóï ðèçèêó: ìåäèêè, 
îñâ³òÿíè, â³éñüêîâ³ òà ³íø³. Ðå-
øòà äîðîñëèõ ìàþòü ñàìîñò³éíî 
êóïóâàòè âàêöèíó. Êîøòóº âîíà 
â³ä 250 ãðèâåíü ³ âèùå. Ïåðåä 

ïðèäáàííÿì îáîâ'ÿçêîâî ïîòð³á-
íî ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç ë³êàðåì.

— Â ïåð³îä ñïàëàõó êîðó, Ì³-
í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
äàâàëî äîðó÷åííÿ âàêöèíóâàòè 
äîðîñëèõ áåçêîøòîâíî. Çàðàç 
ñïàëàõó íåìàº, òîìó áàæàþ÷³ 
âàêöèíóâàòèñÿ, ìàþòü êóïóâàòè 
âàêöèíó âëàñíèì êîøòîì, — ðîç-
ïîâ³äàº Òåòÿíà Áîíäàðåíêî. 

ßêùî âè íå ïåâí³ â òîìó, ùî 
ìàºòå ³ìóí³òåò äî ÊÏÊ, ä³çíàòèñÿ 
öå âàì äîïîìîæóòü ëàáîðàòîðí³ 
àíàë³çè. Íàïðàâëåííÿ íà íèõ, 
êàæå ïàí³ Òåòÿíà, òàêîæ äàº ë³-
êàð, âîíè âèçíà÷àþòü íàÿâí³ñòü 
ó âàøîìó îðãàí³çì³ ³ìóíîãëîáó-
ë³í³â «äæè» (IgG).

ßêùî âè âèïàäêîâî çðîáèòå 
ïîâòîðíå âàêöèíóâàííÿ ÊÏÊ, 
íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ âàøîãî 
çäîðîâ’ÿ öå íå ìàòèìå.

ГЕПАТИТ В
²ìóí³çàö³ÿ ïðîòè ãåïàòèòó B çà-

õèùàº ëþäèíó â³ä íàñë³äê³â â³-
ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ — öèðîçó ³ ðàêó 

ïå÷³íêè. Õðîí³÷íèé ãåïàòèò Â — 
íåâèë³êîâíèé. Òàêå ùåïëåííÿ 
ðåêîìåíäîâàíå óñ³ì äîðîñëèì, 
ÿêèì íå ïðîâåëè éîãî ó äèòèí-
ñòâ³. Ùîá éîãî îòðèìàòè, ïîòð³á-
íî ñïî÷àòêó çâåðíóòèñÿ äî ñâîãî 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, à ïîò³ì òðåáà 
éòè äî àïòåêè ³ çà âëàñí³ êîøòè 
ïðèäáàòè âàêöèíó. Çáåð³ãàòè ïðå-
ïàðàò òðåáà â õîëîä³ äî ñàìîãî 
éîãî ââåäåííÿ â ìåäçàêëàä³.

ІНШІ ВАКЦИНИ
— Ùåïëåííÿ ïðîòè òóáåðêó-

ëüîçó ðîáèòüñÿ ëèøå îäèí ðàç, 
ó äèòèíñòâ³, ³ á³ëüøå í³êîëè 
íå ïîâòîðþºòüñÿ. Ïîë³îì³ºë³ò 
òà êàøëþê — ê³ëüêà ðàç³â, àëå 
äî ïåâíîãî â³êó. Âàêöèíà ïðîòè 
Õ²Á-³íôåêö³¿ âçàãàë³ íîâà, òîìó 
á³ëüø³ñòü äîðîñëèõ í³êîëè ç íåþ 
íàâ³òü íå ñòèêàëèñÿ, áà á³ëüøå, 
äîðîñëèì âîíà íå ïîòð³áíà, — 
ïîÿñíþº ë³êàðêà. — Âèñíîâîê 
òàêèé: ÿêùî âàì ðîáèëè ö³ âàê-
öèíè â äèòèíñòâ³, òî äîáðå, à ÿê 
í³, òî ðîáèòè ¿õ âæå íå ïîòð³áíî.

В Україні можна зустріти три 
види гадюк, вужів, полозів та 
інших плазунів. Отруйні з них 
лише гадюки. До смерті укус 
цієї змії призводить надзвичайно 
рідко, проте й приємного у ньо-
му немає нічого.
— Перш за все, людині, яку вку-
сили, потрібно дістатись до ме-
дзакладу, а вже туди машиною 
швидкої привезуть вакцину, — 
каже Тетяна Бондаренко. — Си-

роватка зберігається на екстре-
ній медичній допомозі, просто 
так бригади медиків її з собою 
не возять.
У Вінницькій області щороку 
фіксують по 3–4 випадки, коли 
людям вводять сироватку. Зро-
зуміти, вкусила отруйна змія або 
ні, неможливо, тому вакинують 
усіх, хто звертається зі скарга-
ми на зміїний укус. Така вакцина 
безкоштовна.

Сироватка проти зміїних укусів

ГЕПАТИТ В

ТУБЕРКУЛЬОЗ

КІР, ПАРОТИТ, КРАСНУХА

ДИФТЕРІЯ, ПРАВЕЦЬ

КАШЛЮК

ПОЛІОМІЄЛІТ

ХІБ-ІНФЕКЦІЯ

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

1
доза

1
доба

У перші 18 місяців життя Від 2 до 16 років Дорослі

3-5
діб

2
місяці

4
місяці

6
місяців

12
місяців

18
місяців

6
років

14
років

16
років

КОЖНІ 
10 РОКІВ

2
доза

1
доза

2
доза

3
доза

4
доза

4
доза

4
доза**

5
доза**

6
доза**

5
доза

6
доза

1
доза*

2
доза*

3
доза**

1
доза

2
доза

3
доза

1
доза

2
доза

3
доза

1
доза

2
доза

1
доза

3
доза

* — інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), ** — Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) 



18 RIA, Ñåðåäà, 23 ÷åðâíÿ 2021
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.05, 02.25, 05.20 Новини 
07.05 Т/с «Гордiсть» l  
08.05, 03.00, 04.45, 05.55 Д/ф 
«Американська мрiя. У пошуках 
правди» 
08.10 Земля, наближена до 
неба 
08.25 Д/ц «Дикi тварини» 
09.05 Суспiльна студiя. 
Марафон «Моя Конституцiя» 
13.00 Пишемо iсторiю. На 
шляху до Незалежностi 
13.15 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi» 
15.10 Телепродаж 
15.40 Д/ф «Весiльний спадок» 
17.25 Т/с «Римська iмперiя» l  
18.50, 00.40 Х/ф «Мої думки 
тихi» l  
21.25, 00.30, 02.50, 05.45 
Спорт 
21.35, 03.05 Суспiльно-
полiтичне ток-шоу «Зворотний 
вiдлiк» (iз сурдоперекладом) 
23.30 Перша шпальта 

1+1 
05.35, 04.00 «Життя вiдомих 
людей» 
07.05 Х/ф «Пiнгвiни мiстера 
Поппера» 
09.00 «ТСН-тиждень» 
10.30 «Свiт навиворiт» 
12.00 «Мандруй Україною з 
Д. Комаровим» 
19.30, 04.50 ТСН 
20.13 «Проспорт» 
20.15 Х/ф «Дiамантова рука» 
22.20 Т/с «Легковажна жiнка» s  
02.10 Х/ф «Упiймай шахрайку, 
якщо зможеш» s  

IНТЕР 
05.25 «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, 03.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Прогулянка по 
Бангкоку» l  
14.15 Х/ф «Четверо проти 
банку» s  
16.05 «Жди меня. Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Концерт «Весна на 
Зарiчнiй вулицi» 
22.40 Х/ф «Карнавал» 
01.50 Х/ф «Всього один 
поворот» 

ICTV 
04.55 Громадянська оборона 
06.35 Факти тижня 
08.50 Х/ф «Невдахи» 
10.45 Х/ф «Король Ральф» 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Стiй! Бо моя мама 
стрiлятиме» 
14.50 Х/ф «Куленепробивний» s  
16.25 Х/ф «Пташка на дротi» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Гудзонський яструб» s  
21.10 Х/ф «Побачення наослiп» 
23.05 Х/ф «Дiамантовий 
полiцейський» s  
01.00 Х/ф «Пес на ланцюгу» n  
02.45 Секретний фронт 
03.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Орел i решка» 
09.15, 11.00 «Kids time» 
09.20 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
09.55 М/ф «Том i Джерi. 
Гiгантська пригода» 
11.05 Х/ф «Крiстофер Робiн» 
13.10 М/ф «Angry Birds в кiно» 
15.00 М/ф «Angry Birds в кiно 2» 
17.00 М/ф «Заплутана iсторiя» 
18.55 Х/ф «Учень чаклуна» 
21.00 Х/ф «Патрiот» s  
00.35 Х/ф «Куля в лоб» s  
02.10 «Служба розшуку дiтей» 
02.15 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Х/ф «В останнiй раз 
прощаюся» l  

12.45, 15.20 Т/с «Вiражi долi» l  
16.50, 20.00 Т/с «Поговори з нею» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи 1/8 фiналу 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.00 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 

СТБ 
08.30 Т/с «Папаньки» l  
13.25, 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 «Любов з 
ароматом кави» l  

НTН 
06.00 М/ф «Таємниця третьої 
планети» 
08.25 М/ф «Пригоди козака 
Енея» 
09.10 Х/ф «Фантазiї Веснухiна» 
11.45 Х/ф «Сто грамiв» для 
хоробростi...» 
13.10 Х/ф «Слiд Сокола» 
15.20, 02.25 «Випадковий 
свiдок» 
17.10 Х/ф «Iван Сила» 
19.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi» 
20.50 Х/ф «Перегони «Гарматне 
ядро» 
22.45 Мюзикл «Сорочинський 
ярмарок на НТН» 
00.25 Х/ф «Прощавайте, 
фараони!» 
01.50, 03.05 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
09.15 Х/ф «Панi Метелиця» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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 Iгри Приколiв 
01.15, 02.00 Країна У 
02.30 Щоденники Темного s  
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
08.55 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Машрутом змiн 
09.30, 17.20 Незвiдана Україна 
09.55 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.20 Х/ф «Лiсова пiсня» 
12.10 Шукачi пригод 
12.25 Буковинськi загадки 
12.35 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 М/ф «Як Козаки У Хокей 
Грали» 
14.05 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
14.25 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.40 М/ф «Капiтошко» 
14.45 Пiщана казка 
15.05 Мiста i мiстечка 
15.30 В УКРАЇНI 
16.05 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
17.40 Країна пiсень 
18.40 Небезпечна зона 
19.00 Життя пiслязавтра 
20.00 Цикл «Нашi тридцять» Я 
не зламалась 
20.25 Задача з зiрочкою 
20.30 В Українi 
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, 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» 

UA:ПЕРШИЙ  
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, 18.50 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.05 Край пригод 
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 Спецпроєкт «Справа 
Тлявова» 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 

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, 04.35 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження 
наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55 Т/с «Легковажна жiнка» s  
02.30 Х/ф «Дiамантова рука» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Х/ф «Все або нiчого» s  
14.40, 15.35 «Вещдок» 
16.30 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Х/ф «Пiрати 
ХХ столiття» 
01.30 Х/ф «З життя начальника 
карного розшуку» 
04.35 «М/ф» 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.20 Секретний фронт 
11.35, 13.15 Х/ф «Дiамантовий 
полiцейський» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Х/ф «Побачення 
наослiп» 
16.30 Х/ф «Гудзонський 
яструб» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Громадянська оборона 
Прем’єра 
21.30 Т/с «Пес» s  
00.00 Т/с «Фантом» s  
03.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.45 «Kids time» 
06.05 «М/ф» 
06.10 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.50 «Орел i решка» 
09.55 Т/с «Грiмм» s  
11.45 Х/ф «Новi мутанти» s  
13.30, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.05 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Автобан» s  
23.00 Х/ф «Шанхайський 
перевiзник» s  
01.00 Х/ф «Вен Вайлдер - 
король вечiрок» s  
02.45 «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 
10.30 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи 1/8 фiналу 

СТБ 
10.25 «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 «Другий шанс 
на перше кохання» l  

НTН 
07.35, 14.50, 17.00, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.15 Х/ф «Наречений з того 
свiту» 
09.15 Х/ф «До Чорного моря» 
10.35 Х/ф «Перегони «Гарматне 
ядро» 
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Дiм сонця, що 
сходить» s  
17.50 «Будьте здоровi» 
19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Живiть у радостi» 
01.00 Х/ф «Папуга, що говорить 
на iдиш» 
03.30 «Речовий доказ» 

TET 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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 Iгри Приколiв 

UA:ВIННИЦЯ 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.50, 18.10 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
10.15 Буковинськi загадки 
10.25 Телевiзiйний серiал «Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.35, 18.45 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» ,26с. Як рух «Зроби 
сам» змiнить ваше майбутнє 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Бегемот та Сонце» 
14.15 М/ф «Горщик-Смiхотун» 
14.30 М/ф «Кривенька Качечка» 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.40 ЗаАрхiвоване 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00, 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» 
17.30 т/с «Гордiсть» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Роздивись 
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, 18.50 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.05 Край пригод 
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.30 Спецпроєкт «Справа 
Тлявова» 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.10 Д/ф «Американська мрiя. 
У пошуках правди» 
04.15 Д/ф «Сходи Якова» 

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, 04.35 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45, 02.30 «Одруження 
наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55 Т/с «Легковажна жiнка» s  

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Чоловiк 
нарозхват» s  
14.30, 15.35 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Х/ф «Огарьова, 6» 
01.40 Х/ф «Буднi карного 
розшуку» 
04.35 «М/ф» 

ICTV 
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика! 
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 Факти 
04.50 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 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.25, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Термiнатор-3: 
Повстання машин» s  
15.35, 16.15 Х/ф «Термiнатор-5: 
еенеза» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 02.50 Секретний фронт 
23.50 Т/с «Фантом» s  
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.15 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.20 «Орел i решка» 
09.25 Т/с «Грiмм» s  
11.15 Х/ф «Грошi вирiшують 
все» 
13.10, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Обдурити всiх» 
23.00 Х/ф «Шанхайськi лицарi» 

01.10 «Iмпрув Live Show» l  
02.10 «Служба розшуку дiтей» 
02.15 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Другий 
шанс» l  
01.10 Гучна справа 
01.45 Телемагазин 
02.15 Реальна мiстика 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.55 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 «Список 
бажань» s  
01.05 Т/с «Торгашi» 

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Будьте здоровi» 
07.55, 14.50, 17.00, 03.15 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Хiд конем» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Дiти Дон Кiхота» 
01.00 Х/ф «Бiля тихої пристанi» 
02.15, 03.30 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Стоптанi туфельки» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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 Iгри Приколiв 
01.15, 02.00 Країна У 
02.30 Щоденники Темного s  
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50, 18.10 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
10.15 Буковинськi загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Роздивись 
12.40 Край пригод 
12.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
14.15 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.30 М/ф «Курка, Яка Несла 
Всяку Всячину» 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть»

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Роздивись 
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, 18.50 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.05 Край пригод 
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Хорея 
Козацька 
17.30, 22.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.05 Д/ф «Американська мрiя. 
У пошуках правди» 
04.10 Д/ф «Одесити на 
Донбасi» l  

1+1 
05.35, 09.25, 10.20, 04.10 
«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» 
14.45, 02.40 «Одруження 
наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.33 «Чистоnews 2021» 
20.38 «Проспорт» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Iнша жiнка» s  

IНТЕР 
05.25, 23.15 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Я - мiльярдер» s  
14.30, 15.35 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
00.10 Х/ф «У зонi особливої 
уваги» 
02.05 Х/ф «Хiд у вiдповiдь» 
04.50 «М/ф» 
04.55 «Телемагазин» 

ICTV 
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика! 
04.20 Факти 
04.40 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Х/ф «План втечi» s  
16.50 Х/ф «План втечi-2» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Анти-зомбi Прем’єра 
00.00 Т/с «Фантом» s  
02.50 Анти-зомбi 
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.10 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.15 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм» s  
11.10 Х/ф «Учень чаклуна» 
13.15, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Голiвудськi копи» s  
23.40 Х/ф «Лiтак президента» s  
02.00 «Iмпрув Live Show» l  
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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, 
23.00, 02.15 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.50 Т/с «Не хочу тебе 
втрачати» l  
23.10 Слiдами 
01.45 Телемагазин 
03.05 Реальна мiстика 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.55 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 «Снайперка» s  
01.00 Т/с «Торгашi» 

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.55, 14.50, 17.00, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «У квадратi 45» 
00.50 «Легенди бандитського 
Києва» 
01.50, 03.30 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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 Iгри Приколiв 
01.15, 02.00 Країна У 
02.30 Щоденники Темного s  
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Роздивись 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Казка Про 
Жадiбнiсть» 
14.15 М/ф «Як Козаки Наречених 
Виручали» 
14.40 «Шо? Як?» 
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 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 08.05 Край пригод 
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, 18.50 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт 
17.30, 04.10 Перша шпальта 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
22.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
23.00 #ВУКРАЇНI 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.05 Д/ф «Американська мрiя. 
У пошуках правди» 
04.40 Енеїда 

1+1 
05.15 «Свiтське життя. 2021» 
06.05, 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, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.18 «Проспорт» 
20.20 «Одруження наослiп 7» 
22.20 Х/ф «Шпигунка» s  
00.40 Х/ф «Ледi-Бос» s  
02.40 Х/ф «Iнша жiнка» s  

IНТЕР 
05.25, 23.20 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Шеф Адам Джонс» s  
14.30, 15.35, 01.10 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: Завтра нiколи 
не помре» s  
02.45 «Жди меня. Україна» 
03.55 «Україна вражає» 
04.15 «Орел i решка. 
Морський сезон» 

ICTV 
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.25 Факти 
04.55 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, 20.10 Дизель-шоу l  
11.35, 13.15, 00.20 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Х/ф «Король 
Ральф» 
17.00 Х/ф «Куленепробивний» s  
18.45 Факти. Вечiр 
23.05 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 
01.45 Х/ф «План втечi-3» s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.10 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.15 «Орел i решка» 
10.15 Т/с «Грiмм» s  
11.00 «Хто проти 
блондинок?» l  
15.00 Х/ф «Ханна. Досконала 
зброя» s  
17.00 Х/ф «Агент Єва» s  
19.00 Х/ф «Кров за кров» s  
21.10 Х/ф «22 милi» s  
23.05 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» s  

01.30 «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 
10.30 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
15.25, 00.00 Гра #1 
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський 
дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи 1/4 фiналу 
00.05 Гучна справа 
01.05, 02.00 Т/с «Знайда» 
01.30 Телемагазин 
04.40 Реальна мiстика 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.35 Т/с «Коханка у спадок» s  
10.40, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.50 Т/с «Двоє над 
прiрвою» l  
01.20 Х/ф «Велике весiлля» s  

НTН 
05.00, 04.45 «Top Shop» 
06.20 «Правда життя» 
07.50, 14.45, 17.00, 02.30 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.00 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Версiя полковника 
Зорiна» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 «Святитель Iоанн. 
Повернення додому» 
01.05 «Легенди бандитського 
Києва» 
02.45 «Речовий доказ» 
03.45 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Принцеса Мален» 
10.15 Т/с «Нове життя Василини 
Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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 Iгри Приколiв 
01.15, 02.00 Країна У 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Обличчя 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Роздивись 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Некмiтливий 
Горобець» 
14.15 Пiщана казка 
14.25 М/ф «Лежень» 
14.40 «Шо? Як?» 
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» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.50, 03.35, 05.35 Новини 
07.05 М/ф 
08.05, 14.35 Д/ц «Дикi Дива. 
Дикi тварини в зоопарку Сан-
Дiєго» 
08.30, 05.05 Д/ц «Дикi 
тварини» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Антропологiя 
10.10 #ВУКРАЇНI 
10.35 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона» 
14.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Iво Бобул 
17.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи». Вiдкритий океан 
17.45 Х/ф «Легенда Карпат» l  
19.40 Х/ф «Веселi жабокричi» 
21.25 Пишемо iсторiю. 
Севастополь - мiсто української 
слави 
21.50 Пишемо iсторiю. 
Визволення Києва 
22.05 Пишемо iсторiю. 
Повоєнне вiдновлення України 
22.20 Пишемо iсторiю. Петро 
Шелест 
22.35 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети». Юлiй Цезар: слава 
Рима 
01.15, 02.30, 03.30, 05.30 Д/ф 
«Американська мрiя. У пошуках 
правди» 
01.20 Д/ф «Американська мрiя» 
02.35 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
04.55 Роздивись 

1+1 
05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт» 
15.00, 16.05, 17.10 Т/с «Свати» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.10, 03.55 «Жiночий 
квартал» 
23.20 «Свiтське життя. 2021» 
00.20 Х/ф «Ледi-Бос» s  
02.20 «Одруження наослiп» 

IНТЕР 
05.05 «Телемагазин» 
05.35 «Орел i решка. 
Морський сезон» 
06.25 «М/ф» 
06.50 «Слово Предстоятеля» 
07.00 Х/ф «Мiа i бiлий лев» 
ПремТєра 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 «Позаочi» 
12.00 Х/ф «Гостя з майбутнього» 
18.10 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi. 
Бенефiс» 
22.10 Х/ф «Найчарiвнiша та 
найпривабливiша» 
23.55 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова» 
01.30 Х/ф «Все можливо» 
03.05 Х/ф «Бережiть жiнок» 

ICTV 
04.20 Скарб нацiї 
04.30 Еврика! 
04.35 Факти 
05.00 Х/ф «Невдахи» 
06.40 Х/ф «Стiй! Бо моя мама 
стрiлятиме» 
08.25 Х/ф «Пташка на дротi» s  
10.35, 13.00 Т/с «Нюхач» l  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Блейд» s  
21.40 Х/ф «Блейд-2» s  
23.55 Х/ф «Ласкаво просимо у 
Зомбiленд» n  
01.40 Т/с «Таємнi дверi» s  
03.15 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Вар’яти» l  
08.10, 10.00 «Kids time» 
08.15 М/ф «Смурфики: 
Загублене мiстечко» 
10.05 «Орел i решка. 
Земляни» 
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i решка» 

14.10 М/ф «Заплутана iсторiя» 
16.05 Х/ф «Падiння Олiмпу» s  
18.20 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 
2» s  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 04.40 Реальна мiстика 
08.50 Х/ф «Лiкар щастя» l  
11.00, 15.20, 21.00 Т/с 
«Покоївка» l  
20.00 Головна тема 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи 1/4 фiналу 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.00 Т/с «Вiражi долi» l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 
07.00 Т/с «Проти течiї» s  
17.00 «СуперМама» l  
21.00 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
23.15 «Звана вечеря» l  

НTН 
08.10 Х/ф «Беремо все на себе» 
09.40 Х/ф «Фронт за лiнiєю 
фронту» l  
12.55 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.00 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.10 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Гусарська балада» 
21.20 Х/ф «Оксамитовi ручки» 
23.20 Х/ф «Нiндзя» n  
01.05 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
02.40 «Випадковий свiдок» 
03.00 «Речовий доказ» 
04.30 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.20 Х/ф «Тiм Талер або 
Проданий смiх» 
13.20 Х/ф «Русалонька» 
15.00 Х/ф «Маленька чорна 
книжка» s  
17.00 Х/ф «Ранковий пiдйом» s  
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.30 Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Танька i Володька 
23.00, 00.00 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Земля.наближена до 
неба 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
10.20 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.15 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi» 
12.40, 15.50 Буковинськi 
загадки 
12.45 Плiч -о-плiч 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.35 М/ф «Як Козаки У Хокей 
Грали» 
14.50 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
15.00 М/ф «Iванко Та Воронячий 
Цар» 
15.10 М/ф «Черевички 
15.20 М/ф «Як Петрик П’яточкiн 
Слоникiв Рахував» 
15.30 «Шо? Як?» 
16.00 Маршрутом змiн 
16.20 В Українi 
16.45 Х/ф «Проти всiх ворогiв» 
18.20 Задача з зiрочкою 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування Четверта влада 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
21.50 В УКРАЇНI 
22.15 Х/ф «Справжня гра 
престолiв»  

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.05, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 00.30, 00.30 Д/ф 
«Американська мрiя. У пошуках 
правди» 
08.20 Д/ц «Дикi тварини» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Незвiдана Україна. 
Волинь 
13.55 Незвiдана Україна. 
Подiлля 
14.10 Незвiдана Україна. 
Гайсин 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.20 Мiста та мiстечка 
16.30 Х/ф «Легенда Карпат» l  
18.05, 23.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
18.45 Дуже милi тварини 
19.45 Пишемо iсторiю. 
Севастополь - мiсто української 
слави 
20.05 Пишемо iсторiю. 
Визволення Києва 
20.15 Пишемо iсторiю. 
Повоєнне вiдновлення України 
20.45 Пишемо iсторiю. Петро 
Шелест 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00 Тi, що змiнили свiт. 
Вiктор Глушков 
22.25 Тi, що змiнили свiт. Iван 
Пiддубний 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
02.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
02.35 Перша шпальта 
03.05 #ВУКРАЇНI 
04.55 Роздивись 

1+1 
05.00, 19.30 «ТСН-тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45, 01.30 «Свiт навиворiт» 
18.30 «Свiтське життя. 2021» 
21.00 Х/ф «Нiч у музеї» 
23.10 Х/ф «Персi Джексон i 
викрадач блискавок» s  

IНТЕР 
05.10 М/ф «Зачарований 
хлопчик» 
05.50 Х/ф «Розправ крила» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
13.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
17.40 Х/ф «007: Завтра нiколи 
не помре» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
23.55 Х/ф «Бережись 
автомобiля» 

ICTV 
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика! 
04.50 Факти 
05.15 Не дай себе обдурити 
07.00, 09.55 Секретний фронт 
07.55, 10.55 Громадянська 
оборона 
09.00 Анти-зомбi 
11.55, 13.00 Х/ф «Темна вежа» l  
12.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Блейд» s  
16.25 Х/ф «Блейд-2» s  
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Блейд-3: Трiйця» s  
23.00 Х/ф «Зомбiленд: 
Подвiйний пострiл» s  
00.55 Т/с «Таємнi дверi» s  
02.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Таємний агент» l  
07.00, 08.45 «Kids time» 
07.05 М/ф «Angry Birds в кiно» 
08.50 М/ф «Angry Birds в кiно 2» 
10.50 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» s  
13.00 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна 2» s  

15.45 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 
3» s  
18.15 Х/ф «Мiсiя Неможлива: 
Нацiя iзгоїв» s  
21.00 Х/ф «Вiйна свiтiв» s  
23.20, 00.20 «Improv Live 
Show» l  
01.15 «Вар’яти» l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
09.30 Т/с «Дитина на мiльйон» l  
13.30 Т/с «Знайда» 
17.00, 21.00 Т/с «Трикутник 
долi» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с «Поговори з 
нею» 
01.30 Телемагазин 
03.10 Т/с «Агенти 
справедливостi» s  

СТБ 
12.50 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
15.05 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
00.00 «Я соромлюсь свого 
тiла» s  

НTН 
05.30 «Святитель Iоанн. 
Повернення додому» 
07.00 «Слово Предстоятеля» 
07.10 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.35 Т/с «Смерть у раю» s  
13.45 Х/ф «Гусарська балада» 
15.35 Х/ф «Без року тиждень» 
17.00 Х/ф «Оксамитовi ручки» 
19.00 Х/ф «Сержант мiлiцiї» s  
22.50 Х/ф «Поза пiдозрою» 

TET 
10.05 М/ф «Життя комах» 
11.45 М/ф «Братик ведмедик» 
13.15 Х/ф «Маленька чорна 
книжка» s  
15.15 М/ф «Iсторiя iграшок 2» 
17.00 М/ф «Iсторiя iграшок 3» 
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 «Мисливцi за 
скарбами» s  
00.30 Панянка-селянка 
02.35 Щоденники Темного s  
03.20 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Земля.наближена до неба 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Документальний 
цикл «Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго» 
09.07, 11.10 Буковинськi 
загадки 
09.15 Артефакти 
09.50 Солодка дача 
10.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.15 Х/ф «Проти всiх ворогiв» 
13.05 Маршрутом змiн 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiзуальний код 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови 
14.35 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
14.50 М/ф «Чарiвнi Окуляри» 
15.00 М/ф «Двоє справедливих 
курчат 
15.10 М/ф «Ниточка Та Кошеня» 
15.20 М/ф «Як Песик I Кошеня 
Мили Пiдлогу» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Шерифи для нових 
громад 
16.20, 18.25 В УКРАЇНI 
16.45 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона» 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування . Лакмус 
20.05 Помилка 83 
20.55 Цикл «Нашi тридцять». 
Я не зламалась 
21.25 Х/ф «Вiнсент 
на шляху до моря» 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

    1 липня    2 липняП'ЯТНИЦЯ   3 липняСУБОТА    4 липняНЕДІЛЯ
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ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Ó Â³ííèö³ ïðå-
çåíòóâàëè âèñòàâ-
êó «Barbie: Ïàí³ 
Óêðà¿íè». Ìåòîþ 

öüîãî ïðîºêòó ñòàëî áàæàííÿ ïî-
êàçàòè òà ïîçíàéîìèòè âñ³õ îõî-
÷èõ ç æ³íêàìè, ÿê³ ñòàëè ãîðä³ñòþ 
Óêðà¿íè çàâäÿêè âëàñíèì äîñÿã-
íåííÿì, ïîÿñíþº îäíà ç îðãàí³-
çàòîðîê âèñòàâêè ²ðèíà Çåëåíà.

— Ìàéñòðè îáèðàëè ïåðñîíà-
æ³â, ÿê³ â³äïîâ³äàëè ¿õí³ì âïîäî-
áàííÿì. Îäíà ç ó÷àñíèöü ïðî-
ºêòó, ÿêà âèêîíàëà ëÿëüêó â îá-
ðàç³ Ñîëîì³¿ Êðóøåëüíèöüêî¿, 
íàïðèêëàä, îáðàëà öþ ãåðî¿íþ 
íå ïðîñòî òàê. ̄ ¿ äîíüêà â÷èòüñÿ 
â ìóçè÷í³é øêîë³, ùî íîñèòü ³ì’ÿ 
Êðóøåëüíèöüêî¿, ³, çðîçóì³ëî, ùî 
³ ñàì³é âèêîíàâèö³, ³ ¿¿ äèòèí³ 
áóëî ö³êàâî ïðàöþâàòè íàä ö³ºþ 

ðîáîòîþ, — ðîçêàçóº âîíà.
Âñ³ 36 åêñïîíàò³â ìàþòü äóæå 

îðèã³íàëüíèé âèãëÿä. Òóò º 
íå ëèøå â³äîì³ ³ñòîðè÷í³ ïî-
ñòàò³, ÿê îò, íàïðèêëàä, îíóêà 
ßðîñëàâà Ìóäðîãî — ªâïðàêñ³ÿ, 
ÿêà áóëà íàðîäíîþ ö³ëèòåëüêîþ, 
àáî Ëèá³äü (ñåñòðà çàñíîâíèê³â 
Êèºâà), à ùå é ñó÷àñí³ ç³ðêè: 
Îëüãà Ôðåéìóò, ñï³âà÷êè Þë³ÿ 
Ñàí³íà, Àëüîíà Àëüîíà, Ðóñëàíà 
Ëèæè÷êî, Ãàéòàíà.

Âëàñíå, ìàéñòðèí³ òà ìàéñòåð 
(ÿêèé âèêîíóâàâ ëÿëüêó â îá-
ðàç³ ôðîíò-âóìåí ãóðòó «The 
Hardkiss») íå ò³ëüêè øèëè âáðàí-
íÿ, à é ç ìàêñèìàëüíîþ òî÷í³ñòþ 
â³äòâîðþâàëè îáðàçè ñâî¿õ ãåðî-
¿íü: çà÷³ñêà, àêñåñóàðè, ïîçè òà 
íàâ³òü ìàê³ÿæ. Ðîáèëè öå, îð³ºí-
òóþ÷èñü íà ôîòîãðàô³¿ òà íàâ³òü 
ïîðòðåòè ç ìèíóëèõ ñòîë³òü.

Îêð³ì òîãî, îðãàí³çàòîðêà âè-
ñòàâêè ó Â³ííèö³ ðîçïîâ³ëà, ùî 

äëÿ ñòâîðåííÿ ëÿëüîê â îáðà-
ç³ ñó÷àñíèõ ç³ðîê, ìàéñòðèíÿì 
ïîòð³áíî áóëî îòðèìàòè â³ä íèõ 
çãîäó.

— Îáèðàëè íàéïîïóëÿðí³øèõ, 
Ðóñëàíà, íàïðèêëàä, âèãðàëà ªâ-
ðîáà÷åííÿ, Àëüîíà Àëüîíà… Öÿ 
âèêîíàâèöÿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³í-
øèõ àðòèñò³â. Íàñïðàâä³, âèðîá-
íèêè Áàðá³ ùå ï’ÿòü ðîê³â òîìó 
ïåðåñòàëè âèïóñêàòè ñòàíäàðòí³ 
êîëåêö³¿, äå ïàðàìåòðè â ëÿëüêè 
áóëè óìîâíî 90–60–90, — ðîçïî-
â³äàº ²ðèíà Çåëåíà. — Ö³ ñòàí-
äàðòè ïîêàë³÷èëè äîë³ áàãàòüîì 
æ³íêàì, àäæå íå âñ³ ìè âèñîê³ 
³ ìàºìî ÷³òêó çàãàëüíîïðèéíÿ-
òó ìîäåëüíó çîâí³øí³ñòü. Âîíè 
ðîçðîáèëè óí³êàëüíó êîëåêö³þ ç 
ëÿëüêàìè, ÿêàñü ñòðóíêà, à ÿêàñü 
ïîâíåíüêà, õòîñü ç ðîçê³øíèìè 
ôîðìàìè. Öå çðîáëåíî äëÿ òîãî, 
ùîá ï³äêðåñëèòè, íàñê³ëüêè æ³í-
êè ð³çíîìàí³òí³.
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Вінницька майстриня Катерина 
Калашнікова теж взяла участь 
у творчому проєкті. Дівчина роз-
повідає, що колись свою першу 
зарплату інвестувала саме в ляль-
ку, і навіть не здогадувалась, що 
це стане професією у майбут-
ньому.
— Ляльки винесли мене з бух-
галтерії і надихнули на власну 
арт-студію, — каже вона.
Впродовж двох діб майстриня 
створювала ляльку в образі Анни 
Ахматової. Роботу відтворювала 
з відомого портрета, написаного 
вінницьким художником Альтма-
ном у 1914 році.

— Цей портрет пам’ятаю з дитин-
ства, з часів моєї першої Барбі.
Авторська деталь — збірка «Чот-
ки», яка вийшла в Ахматової саме 
у 1914 році. На втілення образу 
у мене було 48 годин з моменту 
отримання Барбі і до відправки 
роботи. Я прожила маленьке 
літературне життя. Шила під 
документалки про поетесу, слу-
хала аудіо-поезії і лекції про її 
твори, — розповідає Катерина 
Калашнікова.
Дівчина зізнається, що довелось 
чимало часу витратити на пошуки 
інформації та зображень з білиз-
ною, яку носили у 1914 році.

— А ще перекроювати чоботи 
на туфлі, тонути у синьому морі 
ворсинок від оксамиту, замов-
ляннями викладати правильно 
комірець. Найбільше мороки 
було з волоссям. Як з розкішної 
гриви зробити невеличкий вуз-
лик і чубчик? Допомогли поради 
колег, — каже майстриня.
Оскільки всі ляльки колекцій-
ні, продавати їх не будуть. Але 
згодом експозицію можна буде 
побачити в музеях інших міст 
України. У Вінниці в «Мегамоллі» 
виставка триватиме до 30 черв-
ня, згодом експозицію перенесуть 
у Вінницький музей історії.

«Ляльки винесли мене з бухгалтерії» 

Всі ляльки колекційні, тому продаватися не будуть. 
Але натомість подорожуватимуть музеями України

ВІДОМІ УКРАЇНКИ 
В ОБРАЗІ БАРБІ 
Виставка  
Перша докторка 
наук та засновниця 
Києва, Трипільська 
жриця, перша зірка 
Голлівуду з України 
та багато сучасних 
зірок телебачення 
тепер — в «тілі» 
ляльки Барбі. 
28 майстрів з усієї 
України впродовж 
місяця готували 
образи відомих 
українок для 
проєкту «Barbie: 
Пані України» 
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ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
23.06 та 29.06, поч. о 19.00

Летюча миша
Оперета, 24.06, поч. о 18.30

За двома зайцями
Музична комедія, 25.06, поч. о 18.30 
1.07. поч. о 19.00
Пам'ятаєте?
— Тут у мєня унутрі, Проня Прокоповна, завьолся 
такий стрємітєльний карамболь!
— Це всьо кавалєрські насмєшкі… У вас стільки 
баришень!
— Проня Прокопівна, я не покину своєй душі ліш 
би де, хіба там, де ваша душа.
— Коли б заглянути вам у душу…
— То ви би там побачили, що золотимі, церков-
нославянскімі буквамі написано «Проня Проко-
повна Сєркова»! 
Так, цитата з комедії М. Старицького  «За двома 
зайцями»...
Презентуємо прем'єру сезону, нове прочитання 
твору, музичну комедію від режисера-постановни-
ка Тараса Мазура.

Дюймовочка та Метелик
Розумна казка, 26.06, поч. о 12.00

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 26.06, поч о 18.30

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
29.06, поч. о 19.00

Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія
30.06, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хмельницьке шосе, 7)
Вартість квитків — 75 грн
Пригоди мисливця Дамая
Мордовська казка
26.06, поч. об 11.00

Теремок
Мюзикл, 
27.06, поч. об 11.00 

ВИСТАВКИ
Унікальна виставка 
Barbie: Пані України
До 30 червня, ви можете 
побачити унікальних 
ляльок Barbie в образах 
відомих українок. Це жінки 
минулого та сьогоден-

ня, які внесли вагомий вклад у культуру України, 
залишили слід в історії, власними силами досягли 
успіху. У центрі уваги майстрів — одяг героїнь. Мода 
змінюється з роками, але дає можливість відобра-
зити індивідуальність жінки, підкреслити її внутрішній 
світ та життєві позиції. 
Виставку можна побачити у ТРЦ «Мегамолл» 2-й 
поверх (вул. 600-річчя, 17). Вхід вільний.

Екскурсії до музею 
Повітряних Збройних сил
Музей авіаційної техніки і засобів ППО просто неба 
у Вінниці розташований на території штабу команду-
вання Повітряних сил Збройних сил України. Музейна 
експозиція складається з двох залів, у яких розміщені 
експозиція і зразки стрілецької зброї та відкритої 
площадки площею 1,7 га, на якій розташовано понад 
40 одиниць військової техніки. Відвідувачі можуть 
оглянути: сучасні літаки-винищувачі, безпілотні літальні 
апарати, комплекси зенітних ракетних військ. Розклад 
роботи: з понеділка по п’ятницю (з 9.00 до 17.00). 
Вартість квитка: для дорослого — 20 грн, дитячий — 
10 грн. Для пільговиків вхід — безкоштовний.
Дата проведення екскурсії узгоджується з працівни-
ками Музею за телефоном (0432)59–61–90.

Сімейний відпочинок у Парку Динозаврів
У «Подільському зоопарку» на вул. Сергія Зулінсько-
го, 9 вас чекають весняні новинки.
По-перше, з'явився Живий Слон! Перший слон, який 
живий: кричить, рухається та дихає. Таке відчуття, 
що його велетенські вуха дозволять йому літати, 
а вас вони можуть тільки здивувати. Також з'явилося 
10 нових динозаврів, які рухаються, вигукують звуки 
та завжди гарно позують на ваших фото.
Вартість квитків у Вінницький парк Динозаврів: діти 
до 3 років безкоштовно, від 3 до 12 років — 100 грн, 
від 12 і дорослі –150 грн. При пред’явленні білета 
зоопарку знижка 30%. Безкоштовно за наявнос-
ті документів: учасники АТО, діти з інвалідністю 
і супроводжуючий, діти-сироти. Парк працює з 
9.00 до 19.00.
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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 непереверше-
ною 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.

«Симфонічний 
The Beatles» 
вже у суботу
«All You Need Is Love», 
«Yesterday», «Let it be» та 
всі інші легендарні хіти 
вінничани почують на 
грандіозному концерті 

«Симфонічний The Beatles», що у цю суботу, 26 
червня, о 20.00 пройде у PIROGOV SKY – просто 
неба у музеї-садибі Пирогова. Це буде фантастична 
зустріч поколінь! На концерт варто йти всією сім'єю, 
включаючи бабусь і дідусів. Адже вічний рок-н-
рол ніколи не вийде з моди. Найкращі хіти The 
Beatles прозвучать у виконанні «GosOrchestra» під 
керівництвом Олександра Госачинського, що здивує 
усіх вмінням запалювати публіку з перших акордів!
Квитки – 200-540 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
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.

«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 Танкови-
чем 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 чима-
ло 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». 

«Обстановка по 
кайфу»! Олег Кензов 
7 серпня у Вінниці
«Обстановка по кайфу» і 
ми з вами танцюєм! Адже 
до Вінниці їде Олег Кен-
зов — головний хітмейкер 
і красень, від пісень якого 

зараз шаленіють усі. 7 серпня о 20.00 у PIROGOV 
SKY — просто неба у музеї-садибі Пирогова буде 
не просто концерт, а справжній ураган і #РакетаБом-
баПетарда. У цей вечір нас чекають: запальні мотиви, 
душевність та всі найпопулярніші треки наживо! 
Будуть такі вибухові емоції, які ви не забудете ніколи.
Квитки — від 390 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Універма-
гу», «Магігранду» і «Мобі Дік». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101–00–63. Організатори — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
кінотеатр 

ім. Коцюбинського
КІНО 

Поганці
Екшн, 23.06, поч. о 14.10, 19.40, 21.35
З 24.06 довідка за тел. 52-59.76

Лука
Анімація, 23.06, поч. о 10.20, 12.20, 17.00
З 24.06 довідка за тел. 52-59.76

Кролик Петрик: Втеча до міста
Анімація, 23.06, поч. о 16.10
З 24.06 довідка за тел. 52-59.76

Спіріт: Дикий мустанг
Анімація, 23.06, поч. о 10.00, 18.00
З 24.06 довідка за тел. 52-59.76

Форсаж 9: Нестримна сага
23.06, поч. об 11.40, 14.20, 18.50, 21.30
З 24.06 довідка за тел. 52-59.76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Тихе місце 2
Трилер, 23.06, поч. о 19.20, 21.30, 23.40
З 24.06 довідка за тел. 096-003-50-50 

Битва світів
Трилер, 23.06, поч. о 10.10, 19.30, 22.10
З 24.06 довідка за тел. 096-003-50-50 

Круелла
Комедія, 23.06, поч. о 10.10, 12.40, 15.10, 17.40, 
20.10, 22.40
З 24.06 довідка за тел. 096-003-50-50  

Лука
Анімація, 23.06, поч. о 10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 
19.20
З 24.06 довідка за тел. 096-003-50-50 

На висотах Нью-Йорка
Драма, 23.06, поч. о 21.40
З 24.06 довідка за тел. 096-003-50-50 

Форсаж 9: Нестримна сага
Бойовик, 23.06, поч. о 9.40, 10.20, 11.50, 12.30, 
13.10, 14.40, 15.20, 16.00, 17.30, 18.10, 18.50, 
20.20, 21.00, 21.40, 23.10, 23.50 
З 24.06 довідка за тел. 096-003-50-50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Спіріт: Дикий мустанг
Анімація, 23.06, поч. о 16.00

Лука
Анімація, 23.06, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
24.06-30.06, поч. о 10.00, 12.00, 19.30

Форсаж 9. Нестримна Сага
Бойовик, 23.06, поч. о 18.30
24.06-30.06, поч. о 17.00

Віктор робот
Анімація, 24.06-30.06, поч. о 13.50

Руфус. Хроніки чарівної країни
Фентезі, 24.06-30.06, поч. о 15.30
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЕЦ, ПОЕТ

Патріотизм не у вдітій вишиванці 
і не у гаслах, що кричать на людях.

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Îá³öÿíèé çàïóñê òàðèôó 
«ÒÂ²É ÃÀÇ ÍÀ ÇÈÌÓ» ó 

öüîìó ñåçîí³ íå â³äáóäåòüñÿ. Ïðè-
÷èíîþ «çàìîðîæóâàííÿ» òàðèôó º ñòð³ì-
êå çðîñòàííÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç ÿê â 
Óêðà¿í³, òàê ³ â ªâðîï³.

Ç ìîìåíòó çàïóñêó ð³÷íèõ òàðèô³â íà 
ãàç âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà ó ÷åðâí³ 
íà Óêðà¿íñüê³é åíåðãåòè÷í³é á³ðæ³ çðîñ-
ëà íà 30% äî 12,14 ãðèâí³ çà êóáîìåòð 
(ñåðåäíüîçâàæåíà ö³íà ç ÏÄÂ íà óìîâàõ 
ïîñò îïëàòè). Ö³íà ãàçó íà í³äåðëàíä-
ñüêîìó õàá³ TTF çá³ëüøèëàñü íà 23% ³ 
íàðàç³ ñêëàäàº 28,35 ºâðî çà Ìåãàâàò/ãîä.

Çðîñòàííÿ ö³íè ãàçó òðèâàº, íåçâàæàþ-

÷è íà çàê³í÷åííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 
³ íèçüêó àêòèâí³ñòü çàêà÷óâàííÿ ðåñóðñó 
ó ï³äçåìí³ ñõîâèùà. Òîæ ìè íå áà÷èìî 
ìîæëèâîñò³ çàïðîïîíóâàòè ñâî¿ì êë³ºíòàì 
ïðèâàáëèâ³ óìîâè äëÿ ñòâîðåííÿ âëàñíî-
ãî ãàçîâîãî çàïàñó íà çèìó ³ ñêàñîâóºìî 
çàïóñê òàðèôó «ÒÂ²É ÃÀÇ ÍÀ ÇÈÌÓ».

Ñïîæèâà÷àì, ùî âèêîðèñòîâóþòü 
ïðèðîäíèé ãàç äëÿ îïàëåííÿ îñåëü, 
ôàõ³âö³ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò», ÿêå 
ïðàöþº ï³ä áðåíäîì «ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ», 
ðàäÿòü òàðèô «ÒÂ²É ÃÀÇ Ð²ÂÍÎÌ²Ð-
ÍÈÉ ÏËÀÒ²Æ», ÿêèé äîçâîëÿº óíèê-
íóòè âåëèêèõ ñóì ó ïëàò³æêàõ ïðîòÿãîì 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Îáðàâøè òàðèô 
«ÒÂ²É ÃÀÇ Ð²ÂÍÎÌ²ÐÍÈÉ ÏËÀÒ²Æ», 
âçèìêó âè ìîæåòå ñïëà÷óâàòè äî 40% 

ìåíøå, í³æ ðåàëüíî ñïîæèâàºòå.
Íàãàäóºìî, ùî âè ìîæåòå â áóäü-ÿêèé 

÷àñ ïåðåéòè íà ³íøèé ãàçîâèé òàðèô. 
Ïðè çì³í³ òàðèôó âíåñåí³ ðàí³øå êîøòè 
í³êóäè íå ïîä³íóòüñÿ, âîíè áóäóòü çàçíà-
÷åí³ ÿê ïåðåïëàòà íà âàøîìó îñîáîâîìó 
ðàõóíêó ³ âè çìîæåòå âèêîðèñòàòè ¿õ äëÿ 
îïëàòè ãàçó çà ³íøèì òàðèôîì.

Âàðò³ñòü êóáîìåòðà áëàêèòíîãî ïàëè-
âà çàô³êñîâàíà íà âåñü ð³ê íà ïîçíà÷ö³ 
7,99 ãðèâåíü ëèøå ó òàðèôàõ «ÒÂ²É ÃÀÇ 
Ð²×ÍÈÉ» ³ «ÒÂ²É ÃÀÇ Ð²ÂÍÎÌ²ÐÍÈÉ 
ÏËÀÒ²Æ».

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî òàðèô ³ êàëü-
êóëÿòîð äëÿ îá÷èñëåííÿ ñóìè ùîì³-
ñÿ÷íîãî ïëàòåæó ìîæíà çíàéòè òóò: 
rivnomirnyi.gaszbut.com.ua.

ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО, 

ВІННИЦЬКИЙ ПОЕТ, 

ПУБЛІЦИСТ, ЧЛЕН ГО 

«ГАРМОНІЯ» 

Íà çàïðîøåííÿ Áîãäàíà Êó-
öåíêà, 15 ÷åðâíÿ ÿ â³äâ³äàâ ïðåçåíòàö³þ 
êíèæîê ³ ë³òåðàòóðí³ ÷èòàííÿ: «Æàäàí, 
Êàëèòêî òà Áðåõò». Çàõ³ä â³äáóâñÿ â ðåñ-
òîðàí³ «Òðîôåé». Öÿ ïîä³ÿ áóëà ïðèñâÿ-
÷åíà íîâèì ïîåòè÷íèì êíèæêàì Êàòå-
ðèíè Êàëèòêî «Îðäåí ìîâ÷àëüíèöü» ³ 
Ñåðã³ÿ Æàäàíà «Ïñàëîì àâ³àö³¿», à òàêîæ 
ïåðåêëàäàöüê³é ðîáîò³ Ñåðã³ÿ — çá³ðö³ 
âèáðàíèõ â³ðø³â Áåðòîëüòà Áðåõòà «Ïî-
õâàëà ä³àëåêòèö³» çà ï³äòðèìêè House 
of Europe.

Ö³íà êâèòêà 300–350 ãðí, òîìó âèïàä-
êîâèõ ëþäåé òàì íå áóëî. Çà äâ³ ãîäèíè, 
ÿê³ òðèâàâ çàõ³ä, ÿ æîäíîãî ðàçó íå ïî-
÷óâ, ùîá ó êîãîñü çàäçâîíèâ òåëåôîí, àáî 
ùîá õòîñü äîçâîëèâ ñîá³ ðîçìîâëÿòè ï³ä 
÷àñ äåêëàìóâàííÿ àâòîðàìè ñâî¿õ ïîåç³é.

Çãîëîäí³ëà çà ë³òåðàòóðíèìè çóñòð³-
÷àìè â³ííèöüêà ïóáë³êà ëîâèëà êîæíå 
ñëîâî Êàòåðèíè é Ñåðã³ÿ. Öå áóëà òàêà 
ïîòóæíà ñèíåðã³ÿ Æàäàíà é Êàëèòêî, ÿêà 
çàõîïèëà âñ³õ ïðèñóòí³õ, ùî 2 ãîäèíè 
ïðîëåò³ëè, ÿê 20 õâèëèí.

Êàòåðèíà Êàëèòêî áóëà ñòðèìàíîþ, 
àëå ùèðîþ, áåç çàãðàâàíü ³ç ïóáë³êîþ ³ 
âîäíî÷àñ â³äâåðòîþ, ÿê ¿¿ ïîåç³¿, ãëèáî-
êîäóìíîþ, ÿê ¿¿ «Îðäåí ìîâ÷àëüíèöü». 

Ñåðã³é Æàäàí áóâ, ÿê çàâøå åíåðã³éíèì 
³ çàâçÿòèì, çâîðóøëèâèì ³ ì³ñöÿìè ç 
ãóìîðîì. Íà ìîþ äóìêó, ñèìá³îç Êà-
ëèòêî é Æàäàíà ìàº ìàãíåòè÷íå ÿäðî, 
ÿêå ïðèòÿãóº ÿê òâîð÷ó ñêëàäîâó, òàê ³ 
êîìåðö³éíó. Ïîåç³¿ Ñåðã³ÿ é Êàòåðèíè, 
í³áè ïåðåãóêóþòüñÿ, äîïîâíþþ÷è îäíà 
îäíó, óòâîðþþ÷è íåâèäèìó ñï³ðàëü, 
ïî ÿê³é âîíè ïëàâíî çàíóðþþòü ñëó-
õà÷à â ãëèáèíè ï³äñâ³äîìîñò³, à ïîò³ì 
ï³äí³ìàþòü ó íåîçîðå íåáî íàòõíåííÿ. 
Ïðèíàéìí³ çà â³ä÷óòòÿìè â ìåíå ñàìå 
òàê³ âðàæåííÿ. Âïåâíåíèé — áóäóòü ³ 
³íø³ á³ëüø çì³ñòîâí³ ³ ñõâàëüí³ â³äãóêè 
ïðî ïðåçåíòàö³þ êíèæîê ³ ë³òåðàòóðí³ 
÷èòàííÿ: «Æàäàí, Êàëèòêî òà Áðåõò».

Тариф «ТВІЙ ГАЗ НА ЗИМУ» заморожено

Жадан, Калитко та Брехт у Вінниці 

БЛОГ

БЛОГ

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ñåð³ÿ ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð., 
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 210125

494657
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ОВЕН 
Не квапте події, рвонувшись 
на пошук нових любовних 
пригод. Спочатку вам необ-
хідно відчути впевненість 
у собі і підготувати грунт для 
нових завоювань.

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень обіцяє романтич-
ні, але вельми далекі від 
бажаних стосунки. Не варто 
прямо говорити партнеру, 
чого ви хочете, пояснюватися 
доведеться напівнатяками. 

БЛИЗНЮКИ 
Постарайтеся вірити в краще, 
дуже скоро ви отримаєте 
бажане. Ваш обранець скаже 
вам «так». У вихідні після від-
вертої розмови всі непорозу-
міння будуть усунені.

РАК 
Розберіться в своїх численних 
любовних романах і пере-
живаннях. Прислухайтеся 
до своєї інтуїції і виберіть най-
достойнішого. Зараз саме час.

ЛЕВ 
На початку тижня можливе 
цікаве знайомство, яке обіцяє 
перерости в бурхливий роман. 
Тільки не втрачайте голови і 
постарайтеся не бути втягнути-
ми у делікатну історію.

ДІВА 
Вівторок і четвер — найвда-
ліші дні для романтичного 
побачення. Постарайтеся 
прийняти кохану людину та-
кою, якою вона є, а не мріяти 
про ідеальний образ. 

ТЕРЕЗИ 
Протягом усього тижня 
коханій людині слід приді-
ляти якомога більше уваги. 
У вівторок ймовірне цікаве 
знайомство або пам'ятне 
романтичне побачення. 

СКОРПІОН 
Проявіть ініціативу в сто-
сунках з коханою людиною, 
сміливо скажіть про свої 
бажання та потреби. На са-
моті вам нудьгувати точно 
не доведеться. Неділя вдала 
для зустрічей і побачень.

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся не драматизува-
ти ситуацію, яка загрожує ви-
никнути в стосунках з коханою 
людиною. Можливо, претензії 
виникли лише через недо-
статню увагу з вашого боку. Це 
буде легко виправити, осо-
бливо в четвер або неділю.

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся не легковажити 
і вже тим більше бути циніч-
ною людиною, поставтеся 
до слів партнера серйозно. 
Потрібно враховувати його 
інтереси.

ВОДОЛІЙ 
На початку тижня уникайте 
флірту на роботі, ні до чого 
хорошого це не призведе, 
а проблем вам і так вистачає. 
У вівторок є ймовірність зустрі-
ти людину, яка зацікавить вас.

РИБИ 
Не пропустіть можливості 
сподобатися тому, побачив-
ши кого ваше серце остан-
нім часом б'ється швидше 
звичайного. І тоді це літо 
перетвориться в одне без-
перервне побачення. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 23-27 ЧЕРВНЯ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, 

ПСИХОЛОГ:

— Секс як базо-
ва фізіологічна 
потреба — при-
клад фейкової 
псевдонаукової 
термінології. За-

вдяки цьому визначенню багато 
жінок і чоловіків перекручено 
сприймають себе і навколиш-
ній світ. Подібні спотворення 
можуть призвести до поро-
дження нових міфів і дрімучих 

переконань, наслідки яких осо-
бистість може розсьорбувати все 
своє життя.
Дам кілька порад: розслабтеся. 
Прийміть своє тіло і свої відчуття. 
Перестаньте ставити себе в рамки 
нормально-ненормально. Роз-
ширюйте межі сприйняття і задо-
волення. Пробуйте нове. Не бій-
теся досліджувати своє тіло і тіло 
партнера. А головне, перестаньте 
вірити в міфи. Насолоджуйтесь 
близькістю і руйнуйте стереотипи 
разом з нами.

«Розслабтеся, пробуйте нове» 

Ïðî ñåêñ ïî÷èíàþòü ãîâîðèòè 
ùîðàç á³ëüøå ³ â³äâåðò³øå. Îä-
íàê äîñ³ ³ñíóþòü ïèòàííÿ ïðî 
³íòèìíå æèòòÿ, â³äïîâ³ä³ íà ÿê³ 
ìè àáî íå çíàºìî, àáî âçàãàë³ 
ìàºìî ùîäî íèõ õèáí³ óÿâëåííÿ. 
Ìè ç³áðàëè íàéïîøèðåí³ø³ ì³ôè 
ïðî ñåêñ òà ïîïðîñèëè åêñïåðò³â 
ïðîêîìåíòóâàòè ¿õ.
 Äîâãà â³äñóòí³ñòü ñåêñó øê³ä-

ëèâà äëÿ çäîðîâ’ÿ 
Óòðèìàííÿ â³ä ñåêñó íå ïðè-

çâîäèòü äî ïðÿìèõ òÿæêèõ íà-
ñë³äê³â äëÿ ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ. 
Òàê çâàíîãî ñïåðìîòîêñèêîçó 
ó ÷îëîâ³ê³â íå ³ñíóº. ßêùî ñïåð-
ìàòîçî¿äè íå âèòðà÷àþòüñÿ, âîíè 
çíèùóþòüñÿ ó ïåðåäì³õóðîâ³é çà-
ëîç³ ñïåðìàòîôàãàìè, ñïåö³àëü-
íèìè êë³òèíàìè. Òîìó ñïåðìî-
òîêñèêîçó ïðîñòî íå ìîæå áóòè.

Òàêîæ ó êîæíî¿ ëþäèíè º ñâîÿ 
ñòàòåâà êîíñòèòóö³ÿ, ùî º òàêîþ 
ñàìîþ êîíñòàíòîþ, ÿê ³ òåìïå-
ðàìåíò. Öå òå, ùî îáóìîâëåíî 
á³îëîã³÷íî. Îäíà ç õàðàêòåðèñòèê 
ñòàòåâî¿ êîíñòèòóö³¿ — öå ê³ëü-
ê³ñòü ñòàòåâèõ ñòîñóíê³â, ÿêà º 
íîðìàëüíîþ äëÿ òîãî ÷è ³íøîãî 
òèïó — ñëàáêîãî, ñåðåäíüîãî ÷è 
ñèëüíîãî. Óñå öå âàð³àíòè íîðìè.
 ßêùî òâ³é ïàðòíåð ìàñòóð-

áóº, öå îçíà÷àº, ùî òè äëÿ íüîãî 
íå ïðèâàáëèâèé (âà) 

Íàñïðàâä³ öå íå òàê. Áàéäóæå, 
º ó òåáå ïàðòíåð ÷è í³. Ìàñòóð-
áóâàòè — öå íîðìàëüíî.

² ÿêùî âè âèïàäêîâî ïîáà÷èëè, 
ÿê âàø ïàðòíåð çàéìàºòüñÿ öèì 
â äóø³ — öå íå îçíà÷àº, ùî âè 
éîãî ÷èìîñü íå âëàøòîâóºòå.

Æ³íêè òà ÷îëîâ³êè ÷àñòî äóìà-
þòü, ùî ÿêùî ïàðòíåð ìàñòóð-

áóº, çíà÷èòü â³í á³ëüøå íå ïðè-
âàáëþº éîãî ÷è ¿¿. Öå ïðèçâî-
äèòü äî íåñòàá³ëüíîñò³ ñòîñóíê³â, 
íåäîâ³ðè ì³æ ëþäüìè.

Ôàõ³âö³ âïåâíåí³, ùî ìàñòóð-
áàö³ÿ — öå çäîðîâà, íîðìàëüíà 
÷àñòèíà ñåêñóàëüíîãî æèòòÿ. Öå 
ìîæå äîïîìîãòè ðîçñëàáèòèñÿ, 
çàñïîêî¿òèñÿ òà ä³çíàòèñÿ á³ëüøå 
ïðî ñâîº ò³ëî. À öå â ñâîþ ÷åðãó 
ñïðèÿòèìå êîìôîðòíîìó ñåêñó 
ç ïàðòíåðîì.
 Êë³òîð — öå ëèøå ìàëåíüêà 

ñêëàäêà øê³ðè 
Öå òåæ íåïðàâäà. Êë³òîð — öå 

á³ëüøå, í³æ ìè ìîæåìî ïîáà÷è-
òè. Çîâí³øíÿ ãîðîøèíêà — ëèøå 
ãîëîâêà êë³òîðà. Ðåøòà öüîãî îð-
ãàíà ðîçì³ùåíà íàâêîëî âàã³íè 
ó ñòàòåâèõ ãóáàõ ³ ìîæå ïðîñòÿ-
ãàòèñÿ íàâ³òü ó æèâ³ò. Çàãàëüíà 
äîâæèíà ìîæå ñÿãàòè 12 ñàíòè-
ìåòð³â. Íåìàëî, åãå æ?
 ×îëîâ³êàì íå ïîäîáàºòüñÿ çà-

äîâîëüíÿòè æ³íîê ÿçèêîì 
Òà íó? Âè äîñ³ â öå â³ðèòå? 

Ñåêñîëîãè ðîçìîâëÿþòü ç ÷î-
ëîâ³êàìè ïðî ¿õíº ñòàâëåííÿ 
äî êóí³ë³íãóñó. Á³ëüøîñò³ òàêå 
çàíÿòòÿ ïîäîáàºòüñÿ. Çâè÷àéíî, 
äåÿê³ õëîïö³ íå âïåâíåí³ ó ñâî¿é 
ìàéñòåðíîñò³ â ö³é ñïðàâ³, êîìóñü 
áðàêóº çíàíü ïðî òàêèé ñåêñó-
àëüíèé êîíòàêò, àëå á³ëüø³ñòü 
îïèòàíèõ ââàæàþòü êóí³ë³íãóñ 
ãëèáîêî ³íòèìíèì ³ òàêèì, ùî 
ïðîáóäæóº â³ä÷óòòÿ. Áàãàòî õòî 
ãîâîðèâ íàâ³òü, ùî ÿêáè äîâåëîñÿ 
îáèðàòè îòðèìóâàòè ÷è äàâàòè 
îðàëüíèé ñåêñ, òî âîíè á îáðàëè 
âñå-òàêè äàâàòè.
 ×îëîâ³êè, ÿê³ ëþáëÿòü àíàëü-

íèé ñåêñ — ëàòåíòí³ ãå¿ 

ПОШИРЕНІ МІФИ ПРО СЕКС, 
У ЯКІ ВИ ДОСІ ВІРИТЕ 
Стереотипи  Здавалося б, в епоху 
Інтернету все таємне стало явним і 
в темі сексу немає жодних таємниць. 
Однак фахівці готові посперечатися 
з цим твердженням. Як з'ясувалося, 
навіть у свідомості найбільш сексуально 
підкованих нерідко живуть безглузді міфи

Öå íå òàê. Íàñïðàâä³, àíàëüíèì 
ñåêñîì ìîæóòü íàñîëîäæóâàòèñÿ 
ëþäè íåçàëåæíî â³ä ñåêñóàëüíî¿ 
îð³ºíòàö³¿.

Ïðè öüîìó íå îáîâ'ÿçêîâî 
ïåðåîñìèñëþâàòè ñâîþ ³äåí-
òè÷í³ñòü. Îäíà ñïðàâà — êèì 
ëþäèíà áà÷èòü ñåáå ³ ñâîãî ïàðò-
íåðà, ³íøà — ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî 
º ïðèºìíèì äëÿ ñâîãî ò³ëà. Òîæ 
íå ïîñï³øàéòå ëÿêàòèñÿ, ÿêùî 
âàì çàïðîïîíóâàëè àíàëüíèé 
ñåêñ.
 Âåëèêèé ÷ëåí — îçíàêà ñòà-

òåâî¿ ñèëè ÷îëîâ³êà 
Óñòàíîâêà «÷èì á³ëüøå — òèì 

êðàùå» â ñåêñóàëüí³é ïðàêòèö³ 
íå àêòóàëüíà. Ðîçì³ð ñòàòåâîãî 
îðãàíà á³ëüøîñò³ ºâðîïåéö³â 
óêëàäàºòüñÿ â ñåðåäíüî ñòàòèñ-
òè÷íó íîðìó: â³ä 13 äî 18 ñì ï³ä 
÷àñ åðåêö³¿. Ó êîæíîãî äåñÿòîãî 
÷îëîâ³êà öÿ öèôðà — 10–12 ñì, 
à é ¿¿ ö³ëêîì äîñòàòíüî, ùîá çðî-
áèòè ïðèºìí³ñòü ïàðòíåðö³. Âå-
ëèêà ÷àñòèíà íåðâîâèõ çàê³í÷åíü, 
ùî çàáåçïå÷óþòü æ³íö³ ÷óòëèâ³ñòü 
ñòàòåâîãî àêòó, ðîçòàøîâàí³ ÿêðàç 
á³ëÿ âõîäó â ï³õâó. Òàê ùî «ãëè-
áîêå áóð³ííÿ» æîäíèõ îñîáëèâèõ 
ðàäîù³â ³ áîíóñ³â ïàð³ íå äîäàº.
 Æ³íêè íå äáàþòü ïðî ñâ³é 

îðãàçì òàê, ÿê ÷îëîâ³êè 
Æ³íêè é ñïðàâä³ ð³äøå îòðè-

ìóþòü îðãàçì — ïðî öå ñâ³ä-
÷àòü ÷èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ. Àëå 
íå òîìó, ùî âîíè öüîãî íå õî-
÷óòü. Ö³ëà íèçêà ôàêòîð³â ñïðè-
÷èíÿº ñåðéîçíèé ðîçðèâ ó çàäî-
âîëåíí³ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê.

Çîêðåìà, â³äñóòí³ñòü ïðåëþä³¿, 
ñòèìóëÿö³¿ êë³òîðà, ïîãàíà êîìó-
í³êàö³ÿ ç ïàðòíåðîì, ³íøå.
 Ïîðíî âèêëèêàº åðåêòèëüíó 

äèñôóíêö³þ ó ìîëîäèõ ÷îëîâ³ê³â 
Íåìàº æîäíîãî õîðîøîãî äî-

ñë³äæåííÿ, ÿêå äîâåëî á öþ òå-
îð³þ. Òîìó âèäèõàéòå.

Åðåêòèëüíà äèñôóíêö³ÿ ìîæå 
ìàòè ô³ç³îëîã³÷íèé ³ ïñèõîëîã³÷-
íèé õàðàêòåð. Ó ìîëîäèõ ÷îëîâ³-
ê³â ïðîáëåìè ç ïîòåíö³ºþ ÷àñòî 
ïîâ'ÿçàí³ ñàìå ç äðóãèì.

Åêñïåðòè êàæóòü, êîëè ðàïòîì 
òðàïëÿºòüñÿ òàê, ùî â õëîïöÿ 
íå âèéøëî, áàãàòî ç íèõ ìîæóòü 
ïîâ'ÿçóâàòè öå ç ïåðåãëÿäîì ïî-
ðíî. ×åðåç öå ç'ÿâëÿºòüñÿ òðèâî-
ãà, à òðèâîãà — öå âîðîã åðåêö³¿.
 ßêùî âàì ïîäîáàþòüñÿ ñåêñó-

àëüí³ ³ãðè, òî öå â³äõèëåííÿ 
Íå â³ðòå ó òàê³ ôàêòè. ÁÄÑÌ-

³ãðè äàâíî ïåðåñòàëè áóòè ÷è-
ìîñü àæ íàäòî íåçâè÷àéíèì. Öå 
îñîáèñòà ñïðàâà êîæíî¿ ïàðè, 
ïðàêòèêóâàòè òàê³ ³ãðè ÷è í³. ² 
äîêè öå ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ 
îáîì, ó öüîìó íåìàº àæ í³÷îã³-
ñ³íüêî äèâíîãî.
 Ñåêñ õîðîøèé ò³ëüêè òîä³, 

êîëè çàê³í÷óºòüñÿ îðãàçìîì 
Çâ³ñíî, îðãàçì öå — ïîêàçíèê, 

ùî îáîì áóëî êëàñíî. Àëå íàâ³òü 
òîä³, êîëè ñåêñ íå çàê³í÷óºòüñÿ 
êóëüì³íàö³ºþ, ïàðòíåðè ìîæóòü 
íàñîëîäæóâàòèñÿ îäíå îäíèì.

Òîìó òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî 
ñåêñ õîðîøèé ëèøå òîä³, êîëè çà-
ê³í÷óºòüñÿ îðãàçìîì, íåïðàâäèâå.

Åêñïåðòè êàæóòü, ùî ÷àñòî 
ó ãîíèòâ³ çà ï³êîì çàäîâîëåííÿ 
ïàðòíåðè çàáóâàþòü ïðî íå ìåíø 
âàæëèâ³ ôàêòîðè ³íòèìíîãî ñï³ë-
êóâàííÿ: äóõîâíèé, åìîö³éíèé, 
åñòåòè÷íèé.

Íàñîëîäæóéòåñÿ îäíå îäíèì 
òà ìåíøå çàöèêëþéòåñÿ íà òîìó, 
ÿê ìàº áóòè.

  88% жінок приваблюють чоловіки з 
густою рослинністю на грудях 

  в середньому в жіночому гардеробі є 
11 бюстгальтерів і 22 пари трусиків 

  у людини найбільший член серед 
усіх приматів, от у шимпанзе най-
більші яєчка 

  статистика каже, що ті, хто курять, 
займаються сексом в два рази рідше, 
ніж інші 

  перед побаченням 22% чоловіків 
нюхають свої пахви 

  кожні 5 секунд на планеті 2778 пар 
займаються сексом 

  середня швидкість польоту сперми — 
45 км на годину 

  в середньому чоловік кінчає 
7200 разів за своє життя, з них 
2000 разів під час мастурбації 

  через нещасну любов хоч раз у житті 
плакали 43% чоловіків 

  для 85% жінок найважливішою 
в сексі є його тривалість 

  пік продажу презервативів припадає 
на липень і серпень 

  найбільш популярним місцем для 
сексу є ліжко, на другому місці — 
авто 

  чоловіча сперма складається майже 
з 30 інгредієнтів, до яких входять: 
лимонна кислота, фруктоза, солі та 
вітаміни 

ФАКТИ ПРО 
СЕКС, ЯКІ ТЕБЕ 
ГАРАНТОВАНО 
ЗДИВУЮТЬ



494550

ОВЕН 
Тиждень наповнений різно-
манітними подіями, метуш-
ливий і непередбачуваний. 

ТЕЛЕЦЬ 
Стежте за своєю мовою і 
обдумуйте те, що збираєтеся 
сказати. Постарайтесь регу-
лювати перепади настрою. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви відчуєте, що доля дає вам 
шанс кардинально змінити 
своє життя.

РАК 
Творчий підйом і гарний 
настрій не покинуть вас весь 
тиждень, скористайтеся цим 
вдалим поєднанням. 

ЛЕВ 
Настав хороший момент для 
реалізації плану, який довго 
у вас не виходив. 

ДІВА 
Чим зосередженіше і відпо-
відальніше ви будете викону-
вати роботу, тим краще буде 
результат.

ТЕРЕЗИ 
Можливе виникнення 
непередбачуваної ситуації, яка 
сприятиме зміні ваших планів. 

СКОРПІОН 
З'явиться можливість з лег-
кістю вирішити хвилюючі вас 
проблеми.

СТРІЛЕЦЬ 
Дотримуючись стратегії 
співпраці з усіма, хто тільки 
може бути вам корисний, ви 
досягнете успіху. 

КОЗЕРІГ 
Краще нікуди не поспішати, 
подумайте, перш ніж щось 
сказати, чи зробити якусь дію.

ВОДОЛІЙ 
Ви з легкістю розберетеся 
і з роботою, і з особистим 
життям. 

РИБИ 
На вас може навалитися ван-
таж численних проблем.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ВІКТОР ПАВЛЮК, 

ЕКСПЕДИТОР

Гугл — це напевно 
жінка: ніколи не дасть 
тобі закінчити фразу і 
запропонує свій варіант 
продовження…

***
Як я вас впізнаю?
— Вам назустріч буде йти жіночка, і ви 
подумаєте — лиш би не вона!!! Так от це буду я…

***
Зять надумав помиритися з тещею і купити 
їй плаття. Але, як на зло, вона прокинулася 
в той момент, коли він міряв її рулеткою…

***
— Як звати вашого кота?
— Вдень чи о п’ятій ранку?

***
— Коханий, що ти читаєш?
— Свідоцтво про шлюб.
— Навіщо???
— Термін придатності шукаю…

***
— Кохана, скажи щось, щоб моє серце билося 
сильніше…
— Я знайшла твою заначку)

***
Чоловіки, пам’ятайте, що мовчання 
у жінок, це не знак згоди — це передвісник 
армагеддону!

***
У сусіда перфоратор, зате в мене піаніно. 
Ремонти закінчуються, а музика вічна!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

24 RIA, 
Ñåðåäà, 23 ÷åðâíÿ 2021
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

Аліна, 20 років
Мені 20 років, працюю. Моя мрія дитинства бути моделлю або ж 
ведучою, якраз на фотосесії відчула, що мені дуже подобається 
«камера». Я спокійна, але буваю грайливою кішечкою, люблю гуляти 
на свіжому повітрі з хорошою компанією, люблю спорт і розваги!

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

-2021» ГОР

або ж 
ться
лю гуляти 
зваги!

СІ


