
 Вихованці дитячої спортивної 
школи «Темп» поїхали на 
міжнародний турнір у Болгарію, але 
їх там ніхто не чекав: у готель – не 
заселяли, годувати відмовлялися, 
та й змагань ніяких не було. Хоча 
організатор подорожі зібрав з батьків 
кошти на фінансування за проїзд, 
харчування та проживання дітей, 
однак ці послуги не були оплачені

 В такій ситуації опинилися не лише 
вінницькі футболісти, близько 300 
дітей з батьками з інших областей 
теж були ошукані 

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ 
АЕРОПОРТУ
 Уряд схвалив порядок 
розподілу коштів на аеропорти, 
але самих грошей ще немає. 
Мерія вже доручила підряднику 
почати підготовку до робіт

НА РАЛІ – НА 
«ЗАПОРОЖЦЯХ»
 У січні 2022 року на Ралі 
Монте-Карло з’їдуться сотні 
автомобілістів. Участь візьме 
й українська команда, а серед 
членів команди є і вінничанинс. 12 с. 16
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В готелі дітей ніхто не 
чекав. Їх відмовлялися 
заселяти та годувати. 
Як виявилося, за це 
ніхто не проплатив
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Про мову 
Ç 2014 ðîêó íå ïîñëóãîâó-

þñÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ í³äå ³ 
í³ çà ÿêèõ îáñòàâèí. Íå òîìó, 
ùî íå çíàþ ÷è íàâìèñíå, 
à òîìó, ùî â ìîºìó ð³çíî-
á³÷íîìó îòî÷åíí³ íå âèíèêàº 
ïîòðåáè öå ðîáèòè.

Î, íå äóìàéòå, ùî ÿ ìàþ 
íàñîëîäó æèòè ó âèíÿòêîâî-
ìó, ñòàðàííî ñôîðìîâàíîìó 
óêðà¿íîìîâíîìó ñåðåäîâèù³. 
Í³. Íàâ³òü á³ëüøå ñêàæó: ÷î-
ìóñü ó ñôåð³ óêðà¿íñüêî¿ (!) 
êóëüòóðè ³ ìèñòåöüêî¿ îñâ³òè 
íàïðî÷óä áàãàòî ðîñ³éñüêî-
ìîâíèõ êàäð³â. Âîíè äóæå 
ð³çí³. ² ÷àñòî ñïðàâä³ õîðî-
ø³ ëþäè. Àëå çà ðîêè íåçà-
ëåæíî¿ Óêðà¿íè íå ââàæàëè 
çà ïîòð³áíå âèâ÷èòè óêðà¿í-
ñüêó (øòî âè? Íó êàê î ãº-
í³àëüíîé ìóçèêº Ãë³íê³ ³ë³ 
Ð³ìñêàâà-Êîðñàêàâà ìîæíà 
ãàâàð³òü íà óêðÀ³íñêàì??? — 
ôðàçà ðåàëüíà, äî ðå÷³, ç ÷à-
ñ³â ìîãî íàâ÷àííÿ â êîëåäæ³).

Àëå óêðà¿íñüêó âñ³ ÷óäîâî 
ðîçóì³þòü, òîìó â ìåíå íåìà 
ïîòðåáè âèñëîâëþâàòèñÿ ³í-
øîþ ìîâîþ.

Ó 2016 ðîö³ ç Åòíîìàé-
ñòåðíåþ Êîëî â³äâ³äàëè ôåñò 
ó Ëèòâ³, äå ç³áðàëèñÿ êîëåê-
òèâè ïîíàä 17 êðà¿í. Æîäíî-
ãî ðàçó íå âèíèêëî ïîòðåáè 
ïåðåéòè íà ðîñ³éñüêó, õî÷à 
áàãàòî ïðåäñòàâíèê³â áóëî 
ñàìå ç ïîñòðàäÿíñüêîãî ïðî-
ñòîðó. Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ óêðà-
¿íñüêîþ, ÷àñòî ïåðåõîäèëè 
íà àíãë³éñüêó, í³ ðàçó íå â³ä-
÷óëè æîäíîãî äèñêîìôîðòó. 
Ò³ëüêè ÷îìóñü ó÷àñíèêè ç ðî-
ñ³éñüêîãî êîëåêòèâó íàñ ñòà-
ðàííî îìèíàëè, íàìàãàëèñÿ 
ç íàìè í³ÿê íå ïåðåòèíàòèñÿ 
³ íå êîíòàêòóâàòè.

Äî ÷îãî öå ÿ? Ìîâíå 
ïèòàííÿ íå º íàäóìàíèì. 
Âîíî íå º ñóòî ïîë³òè÷íèì. 
Íå âèíèêëî ðàïòîì ç í³÷îãî. 
Áåçóìîâíî, º âàæåëåì ìàí³-
ïóëþâàííÿ. ² º ïðèíöèïîâî 
âàæëèâèì (ç îáîõ áîê³â).

ДУМКА

СПІВАЧКА

Юлія Юлія 
ВАСЮКВАСЮК

ÍÎÂÈÍÈ

ПАВЕЛ ПЕТЮРЕНКО 

Уже якісь «шаловливі» ручки 
тягнуться до платного пар-
кування. Тільки до бюджету 
міста нуль, а хтось сяде на ці 
потоки грошові.

БОГДАН НІКОЛЮК-ГАРДА 

Водії і так платять за утри-
мання доріг і тротуарів. А що 
докладають пішоходи, скуте-
ристи, велосипедисти, само-
катчики та інші?

СЕРГІЙ ПОЛІЩУК 

У Скайпарку є парковка, 
вона платна, там є охорона 
От за що платити, коли ти 
ставиш машину на вулиці, 
не зрозуміло.

NATASHA MAKAROVA

А що, хтось готовий свою ді-
лянку під паркування віддати? 
А з міських земель, ще й не-
впорядкованих, гроші дерти 
— це маразм.

САША КАМЯНЕЦЬКИЙ 

Там, де звичайно паркуюсь 
безкоштовно, потрібно буде 
платити?
Цікаві реформи Українська 
стратегія від самі знаєте кого.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як ви ставитесь до платної стоянки на окремих вулицях міста?

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 äîçâîëèâ 
ïîáóäóâàòè â ì³ñò³ 

ôëàãøòîê ç íàéá³ëüøèì ó íàø³é 
îáëàñò³ óêðà¿íñüêèì ïðàïîðîì. 
Âèñîòà ñïîðóäè ñêëàäàòèìå 
50 ìåòð³â. Î÷³êóºòüñÿ, ùî éîãî 
çáóäóþòü äî Äíÿ ïðàïîðà Óêðà-
¿íè, 23 ñåðïíÿ.

Ïðî íàéâèùèé íà Â³ííè÷÷èí³ 
óêðà¿íñüêèé ïðàïîð ñòàëî â³äîìî 
ùå ó áåðåçí³. Ó ìåð³¿ ñïî÷àòêó çà-
äóìàëè ïîñòàâèòè éîãî íà âóëèö³ 
Îâîäîâà, 2, ïîáëèçó øêîëè ¹ 3.

Ó îãîëîøåíí³ äî çàêóï³âë³ 
íà âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó êîí-
ñòðóêö³¿ âêàçàëè êîðîòêó õàðàê-
òåðèñòèêó òà âèìîãè äî îá’ºêòà.

«Ôëàãøòîê, âèñîòîþ 50 ìåòð³â, 
áóäå äîì³íóâàòè íàä çàáóäîâîþ 
ì³ñòà òà äîáðå ïðîãëÿäàòèñÿ ç 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó — îäí³º¿ ç ãî-
ëîâíèõ ìàã³ñòðàëåé â’¿çäó äî ì³ñ-
òà ç áîêó Êèºâà, — éäåòüñÿ â îãî-
ëîøåíí³. — Íàâêîëî ìîíóìåíòà ç 
ôëàãøòîêîì ïåðåäáà÷èòè ðåìîíò 
ï³äõîä³â òà ï³ä’¿çä³â. Ðîçðîáèòè 
áëàãîóñòð³é, à ñàìå: âñòàíîâëåííÿ 
ëàâîê, óðí, îçåëåíåííÿ (ïîñàäêà 
äåðåâ, êóù³â, óëàøòóâàííÿ ãàçî-
íó) ïî ïåðèìåòðó».

Íàñê³ëüêè áóäå âåëèêèì ïî-
ëîòíî óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà 
â çàêóï³âë³ íå âêàçàíî. Îäíàê 
íà âèêîíêîì³ 10 ÷åðâíÿ âèð³øó-
þòü çì³íèòè ì³ñöå ðîçòàøóâàí-

íÿ — îáðàëè Çàìêîâó ãîðó, îäíó 
ç íàéâèùèõ òî÷îê ó Â³ííèö³.

Ö³êàâî òå, ùî íà âèãîòîâëåííÿ 
ïðîåêòó ôëàãøòîêà á³ëÿ øêîëè 
¹3 âæå ïðîâåëè òåíäåð, ç âàð-
ò³ñòþ çàêóï³âë³ 255 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Ï³äðÿäíèê, òîâàðèñòâî 
«ÁÌÓ-5-Á», ìàâ çäàòè ãîòîâèé 
ïðîåêò äî ê³íöÿ òðàâíÿ. Òîáòî, 
â ìåð³¿ çáèðàþòüñÿ ùå ðàç âèòðà-
òèòè ãðîø³ íà ïðîåêò ôëàãøòîêà, 
àëå âæå íà Çàìêîâ³é ãîð³?

— Çàêëàäåí³ êîøòè íå áóëè 
âèòðà÷åí³. Öüîìó æ ï³äðÿäíè-
êó äîðó÷èëè ðîçðîáèòè ïðîåêò 
íà Çàìêîâ³é ãîð³, — ðîçïîâ³â äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà ²ãîð Îòêèäà÷.

Îòêèäà÷ ï³äòâåðäèâ, ùî íîâèì 
ð³øåííÿì âèêîíêîìó íå çì³íèëè 
îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè ôëàã-
øòîêà: â³í áóäå âèñîòîþ 50 ìå-
òð³â, áóäå áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ 
íà Çàìêîâ³é ãîð³ òà, çîêðåìà, ï³ä 
ùîãëîþ ïîñòàâëÿòü ïðîæåêòîðè, 
ùî ñâ³òèòèìóòü íà ïðàïîð ó âå-
÷³ðí³é ÷àñ.

— Íàðàç³ ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íà äîêóìåíòàö³ÿ íà åêñïåðòèç³. 
Êîëè âîíà áóäå ïîãîäæåíà ³ ìè 
ìàòèìåìî ïîâíó «êàðòèíó», ãîòî-
âèé ïîãîâîðèòè á³ëüø ðîçëîãî, — 
â ê³íö³ ðîçìîâè ñêàçàâ äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà ì³ñüêðàäè ²ãîð Îòêèäà÷.

Ôëàãøòîê ìàþòü çðîáèòè 
öüîãîð³÷. ² ïîä³áí³ êîíñòðóêö³¿ 
ðîáëÿòü ó ð³çíèõ ì³ñòàõ, ùî º 
ïðîåêòîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêîãî.

НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ БУДЕ 
НАЙВИЩИЙ ПРАПОР
Символ чи марнотратство?  
На вершині історичного пагорба, що 
поблизу Староміського мосту, встановлять 
флагшток з прапором. Його висота — 
50 метрів. Наразі ціна конструкції 
невідома, але подібні флагштоки ставлять 
у Житомирі, Хмельницькому, Черкасах, 
Харкові та інших обласних центрах 

У День прапора України, 
23 серпня, в усіх регіонах краї-
ни буде піднято великі прапори 
на флагштоках, спеціально спо-
руджених до цього дня, які зали-
шаться назавжди в центрах тих 
чи інших регіонів. Про це у трав-
ні говорив на прес-конференції 
Президент України Володимир 
Зеленський.
Підготовка у ряді міст почалася 
ще з весни. Наприклад, у Хмель-
ницькому обласна рада виріши-
ла ще у квітні, що поставлять 
50-метровий флагшток. Його 
ціна — 4,5 млн грн. Розмір пра-
пора — 10 на 15 метрів.
У центрі Житомира встановлять 
50-метровий флагшток у сквері, 
де раніше стояв пам’ятник Ле-
ніну. Розмір полотна 14х8. Пе-
ред цим міська влада виділила 
на конструкцію 8,5 млн грн.
У Рівному 50-метрову щоглу 
поставлять поряд з двома мен-
шими конструкціями, що вже 
почали ремонтувати, а розмір 
прапора складатиме 8 на 12 ме-
трів. Разом з благоустроєм ціна 

проекту сягає 3 мільйонів гри-
вень.
Аналогічні проекти реалізують 
в Полтаві, Черкасах, Харко-
ві, Львові, Ужгороді та інших 
обласних центрах.
Виділилась «мала Батьківщина» 
президента Зеленського: в Кри-
вому Розі поставили 72-метро-
вий флагшток. Це третій за ви-
сотою в Україні, після Дніпра 
та Києва, розповів голова Дні-
пропетровської ОДА Валентин 
Резніченко.
І ще одну 72-метрову щоглу по-
ставлять в Миколаєві, що кошту-
ватиме 13,4 млн грн.
Вище буде в Краматорську, що 
на Донеччині. Там почали будів-
ництво 80-метрового флагштока 
для українського прапора.
Найвищий прапор України, на-
гадаємо, знаходиться в Києві. 
Флагшток сягає висоти майже 
90 метрів, розмір полотнища 
прапора — 16 на 24 метри. 
Конструкцію спорудили торік і 
вперше підняли державний стяг 
22 серпня.

Де найвищі прапори?

Найвищі прапори встановлять й в інших областях 
України. Причиною «буму» 50–80-метрових щогл є 
доручення президента Зеленського
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Í à  Ä à í è ë à 
Íå÷àÿ ðîáëÿòü 
äðóãó ÷åðãó êàïðå-

ìîíòó âóëèö³ — â³ä Ìîñêîâñüêî¿ 
äî Áðàöëàâñüêî¿.

Ðàçîì ç íîâèì àñôàëüòîì, 
íà ä³ëÿíö³ äîâæèíîþ äâà ê³ëîìå-
òðè ðîáëÿòü âåëîñèïåäí³ äîð³æ-
êè òà ï³øîõ³äí³ çîíè. Äî òîãî æ, 
ï³äðÿäíèê êàïðåìîíòó, òîâàðè-
ñòâî «Øëÿõáóä», ïîñòàâèòü íîâå 
îñâ³òëåííÿ, ñâ³òëîôîðè òà çóïèí-
êè äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

ЩО ЗРОБИЛИ І ЩО У ПЛАНАХ 
Ãîëîâíó âóëèöþ Ñòàðîãî Ì³ñòà 

ïî÷àëè ðåìîíòóâàòè â 2019 ðîö³. 
Òîä³ çðîáèëè ä³ëÿíêó ïîíàä 
1,2 ê³ëîìåòðà â³ä Ìîñêîâñüêî¿ 
äî Ôåäîðîâà. Ïëàíóâàëè ïðî-
äîâæèòè ðîáîòè â 2020-ìó, àëå 
çàâàäèëà ïàíäåì³ÿ.

— Îá’ºêòèâíî, êîøòè íåîáõ³ä-
íî áóëî ïåðåíàïðàâèòè íà ïîòðå-

áè ìåäèöèíè, ï³äòðèìêó ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ â³ííè÷àí, ìàëîãî 
òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Çàðàç ìè 
ìàºìî ô³íàíñè, ùîá ïðîäîâæè-
òè ðîáîòè ç êàïðåìîíòó âóëèö³ 
Äàíèëà Íå÷àÿ. ² ðîçðàõîâóºìî, 
ùî çìîæåìî çàâåðøèòè ðåêîí-
ñòðóêö³þ ðàí³øå âèçíà÷åíîãî 
ñòðîêó, — ðîçïîâ³â ìåð Â³ííèö³ 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Ðîáîòè ïî äðóã³é ÷åðç³ òðèâà-
þòü ç ïî÷àòêó ÷åðâíÿ. Ðîá³òíè-
êè âæå çàì³íèëè âîäîã³í, ïðî-
òÿæí³ñòþ 437 ìåòð³â, çàì³íèëè 
àñôàëüò íà ä³ëÿíö³ äîðîãè, äî-
âæèíîþ á³ëüøå  ê³ëîìåòðà, ïî-
ñòàâèëè áîðäþðè. Íèí³ áðèãàäè 
ðèþòü òðàíøå¿, â ÿê³ çàêëàäóòü 
ôóòëÿðè äëÿ ìåðåæ çîâí³øíüîãî 
îñâ³òëåííÿ, çâ’ÿçêó.

— Çàãàëîì, ï³ä êîìïëåêñíèé 
ðåìîíò ïåðåäáà÷åíî îíîâèòè 
äâà ê³ëîìåòðè øëÿõó, — ðîçïî-
â³â â. î. äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Þð³é 
Ñåìåíþê. — Ä³ëÿíêà äîðîãè â³ä 
Ìîñêîâñüêî¿ äî Äóáîâåöüêî¿ ìà-
òèìå ÷îòèðè ñìóãè ðóõó, à â³ä Äó-

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 

 Ì³ñüê³ äåïóòàòè 25 ÷åðâíÿ 
ï³äòðèìàëè ïëàí ï³äãîòîâêè 
äî áóä³âíèöòâà âàíòîâîãî ìîñòó. 
Çîêðåìà, äîðó÷èëè äåïàðòàìåí-
òàì ì³ñüêðàäè âèëó÷èòè çåìëþ, 
ÿêà ï³äïàäàº ï³ä ïëÿìó çàáóäîâè 
øëÿõîïðîâîäó.

Ó ð³øåíí³ ì³ñüêðàäè â³ä 
2019 ðîêó éøëîñÿ, ùî íà áóä³âíè-
öòâî ìîñòó ç íîâèìè ðîçâèëêàìè, 
ïîòð³áíî îð³ºíòîâíî 750 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Îðãàí³çàö³éí³ 
ïèòàííÿ (çåìëÿ, âèãîòîâëåííÿ 
ïðîåêòó øëÿõîïðîâîäó) ïëàíó-
þòü âèð³øèòè äî 2022 ðîêó. Ñïî-
ðóäæåííÿ ìîñòó ì³æ âóëèöÿìè 
ßíãåëÿ ³ Âàòóò³íà ïî÷èíàºòüñÿ ç 
2023 ðîêó ³ òðèâàòèìå äî 2025-ãî. 
Àëå íàñòàâ 2020 ð³ê, ïàíäåì³ÿ, 
åêîíîì³÷íà êðèçà. Ì³ñüêà âëàäà 
«çàìîðîæóº» ìàñøòàáí³ ïðîåêòè, 
ùîá ïðîô³íàíñóâàòè ìåäèöèíó.

Ùîá ä³çíàòèñü, ÿê êîðîíàêðèçà 
âïëèíóëà íà íàì³ð áóä³âíèöòâà 

âàíòîâîãî ìîñòó, ìè íàä³ñëàëè 
³íôîðìàö³éíèé çàïèò äî ì³ñüêðà-
äè. Íà íàø³ ïèòàííÿ îòðèìàëè 
òàê³ â³äïîâ³ä³:

×è áóëè çì³íåí³ òåðì³íè ðåàë³çàö³¿ 
ïðîåêòó? Íàðàç³ çàçíà÷åíî, ùî òðè-
âàë³ñòü ïðîåêòó 2020–2025 ðîêè.

— Íàðàç³ òåðì³íè ðåàë³çàö³¿ 
ïðîåêòó íå çì³íåí³.

×è áóëà çì³íåíà ðîçðàõóíêîâà 
âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà øëÿõîïðî-
âîäó?

— Ðîçðàõóíêîâà êîøòîðèñíà 
âàðò³ñòü çá³ëüøåíà äî 1,5 ìëðä 

ãðí ó çâ’ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì 
âàðòîñò³ ðîá³ò, áóä³âåëüíèõ ìà-
òåð³àë³â òà êîíñòðóêö³é (çá³ðíèé 
çàë³çîáåòîí, ìåòàë), ïàëèâíî-
ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â òà ï³äâè-
ùåííÿì êîøòîðèñíî¿ çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè.

Íà ÿê³é ñòàä³¿ ñòàíîì íà çàðàç 
ðåàë³çàö³ÿ öüîãî ñòðàòåã³÷íîãî 
ïðîåêòó? Íàïðèêëàä, âèð³øåííÿ 
çåìåëüíèõ ïèòàíü, âèãîòîâëåííÿ 
ïðîåêòó òîùî.

— ×åðåç çàòðèìêó âèð³øåí-
íÿ ïèòàííÿ ùîäî îôîðìëåííÿ 
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ 
ä³ëÿíêîþ, ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ 
áóä³âíèöòâà öüîãî îá’ºêòà, â³ä-
ïðàöüîâàíà ëèøå êîíñòðóêòèâ-
íà ÷àñòèíà øëÿõîïðîâîäó. Ïðè 
ïîçèòèâíîìó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ 
ïðî îôîðìëåííÿ äîãîâîðó ñóïåð-
ô³ö³¿ ç «Óêðçàë³çíèöåþ» ðîáîòè ç 
âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ áóäóòü çà-
âåðøåí³ ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè.

Ñê³ëüêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê âæå 
âèëó÷åíî òà/àáî âèêóïëåíî, ÿê³ 
ï³äïàäàþòü ï³ä ïëÿìó çàáóäîâè 
øëÿõîïðîâîäó?

— Íèí³ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³-
ëàìè âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè ïðî-
âîäÿòüñÿ çàõîäè ùîäî âèëó÷åí-
íÿ ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ïëîùåþ 0,17 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 0510136300:01:046:0015); 
÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïëî-
ùåþ 1,15 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
0510136300:01:022:0024), ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü â îðåíä³ þðèäè÷íèõ îñ³á, 
íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â 
îðåíäè ç Â³ííèöüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ. Êð³ì òîãî, ï³ä ïëÿìó çà-
áóäîâè àâòîøëÿõîïðîâîäó ï³ä-
ïàäàþòü çåìë³, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ 
ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³. Ïëîùà 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ íåîáõ³ä-
íî âèëó÷èòè, áóäå âèçíà÷àòèñü 
çåìëåâïîðÿäíîþ äîêóìåíòàö³-
ºþ, — ïîâ³äîìèëè æóðíàë³ñòó 
ó â³äïîâ³äü íà çàïèò.

ЗА 78 МЛН ГРН РЕМОНТУЮТЬ 
ВУЛИЦЮ НА СТАРОМУ МІСТІ 
Нова дорога  З початку червня 
тривають роботи на Данила Нечая. 
Ділянку від Московської до Брацлавської 
капітально відремонтують — тут буде 
новий асфальт, тротуари, велодоріжки, 
світлофори тощо. Роботи коштують 
78 мільйонів гривень. І частину цієї суми 
покриє обласний бюджет

Вантовий міст на Тяжилів вдвічі подорожчав

áîâåöüêî¿ äî Áðàöëàâñüêî¿ — òðè 
ñìóãè. Çëèâîâó êàíàë³çàö³þ çðî-
áèìî â ì³ñöÿõ, äå óòâîðþþòü âå-
ëèê³ êàëþæ³. À ùå íà äðóã³é ÷åðç³ 
âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ áóäå ø³ñòü 
íîâèõ ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â òà 
12 êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.

Òàêîæ ó ïëàíàõ âèñàäêà íîâèõ 
äåðåâ, ïîáóäîâà âåëîäîð³æîê òà 
ï³øîõ³äíî¿ ÷àñòèíè ç îáîõ áîê³â 
âóëèö³, çàì³íà ïàâ³ëüéîí³â äëÿ 
î÷³êóâàííÿ òðàíñïîðòó.

КОШТОРИС — 100 МІЛЬЙОНІВ 
Êàïðåìîíò âóëèö³ ì³ñüêà âëàäà 

îö³íèëà ó 100,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Ó õîä³ òîðã³â íà ProZorro îáðà-
ëè ï³äðÿäíèêà, ùî çàïðîïîíóâàâ 
íàéìåíøó ö³íó — «Øëÿõáóä» 
âèêîíóº ðîáîòè çà 78 ì³ëüéîí³â 
335 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ïðè öüîìó 40 ì³ëüéîí³â ç ö³º¿ 
ñóìè äàº îáëàñíèé áþäæåò.

— Ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòó 
äåïóòàòè óõâàëèëè ð³øåííÿ ùîäî 
çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ç äåðæàâíî¿ 
ñóáâåíö³¿ íà êîìóíàëüí³ äîðîãè. 
Âæå º ð³øåííÿ çà ïðîåêòàìè, ÿê³ 
áóëè ïîäàí³ íà ðîçãëÿä êîíêóðñ-
íî¿ êîì³ñ³¿. ² ïðîåêò ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ÿêèé ïåðåäáà÷àâ ðåìîíò äîðîãè 
íà âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ, º îäíèì 
ç ïåðåìîæö³â. Òîìó áóäå ïðîô³-
íàíñîâàíî 40 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
ç îáëàñíîãî áþäæåòó, — êàæå ãî-
ëîâà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 
Â’ÿ÷åñëàâ Ñîêîëîâèé.

Çà ïëàíîì, ùî âêàçàíèé ó äî-
ãîâîð³ ï³äðÿäó, ðåìîíòè ìàþòü 
òðèâàòè äî ê³íöÿ 2021 ðîêó. 
Äî òîãî æ, íà ï³äðÿäíèêà ïîêëà-
äàþòü â³äíîâèòè îçåëåíåííÿ òà 
ðîçì³òêó ï³ñëÿ çèìè ó 2022 ðîö³.

Депутати міськради, 25 червня, 
виділили гроші на ремонт доріг 
у приміських селах.
— Виділяється 300 тисяч гривень 
на поточний ремонт двох цен-
тральних вулиць в селах Писа-
рівка та Щітки. Цими дорогами 
постійно їздить пасажирський 
транспорт, і вони мають бути 
у належному стані. Ще кошти 
виділили для будівництва шля-
ху на вул. Тимофіївській. Це вже 
останній етап забудови мікрора-
йону, і там має бути розворотне 
коло, тому потрібно облаштувати 
ще невелику частину дороги, — 

зазначив в. о. директора депар-
таменту комунального господар-
ства та благоустрою міської ради 
Юрій Семенюк.
Крім того, виділяють кошти 
на реконструкцію мережі водо-
гону, каналізації та теплопоста-
чання до будинку на вулиці 
Стельмаха, 53. А ще дають ко-
шти на спортивний майданчик 
на вулиці Шимка; на облашту-
вання мережі вуличного освіт-
лення на вулиці Гагаріна у Дес-
ні; на будівництво нової дороги 
на вулиці Тимофіївська, що в мі-
крорайоні Академічний.

Де ще відремонтують дороги 

Робітники встановлюють нові бордюри на вулиці Данила 
Нечая. Генпідрядник ремонту — вінницьке товариство «Шляхбуд» 

Підвісний міст матиме довжину 627 метрів. Планується, 
що після побудови по цьому шляху пустять тролейбус 
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ВОЛОДИМИР ГЕВКО

Основна причина, чому ми перестаємо 
отримувати радість від життя, посміхатись, 
бачити прекрасне і відчувати гострі емоції 
— розряджений акумулятор смартфона.

ПРЕССЛУЖБА 

ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Ñèòóàö³ÿ, ÿêà íà ñüîãîäí³ ñêëàëàñÿ 
â Òîìàøï³ëüñüê³é ÎÒÃ ïðèçâåëà äî îïîðó 
ïðåäñòàâíèê³â òðüîõ ïîë³òè÷íèõ ôðàêö³é òà 
ãðóï äåïóòàòñüêîãî ñêëàäó ñåëèùíî¿ ðàäè 
çóõâàë³é ïîâåä³íö³ ãîëîâè Òîìàøï³ëüñüêî¿ 
ñåëèùíî¿ ðàäè Âàëåð³þ Íåìèðîâñüêîìó.

Äåïóòàòè â³ä ãðóïè ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», 
«ªâðîïåéñüêî¿ ñîë³äàðíîñò³» òà «Ñëóãè 
íàðîäó» íàïèñàëè çâåðíåííÿ äî Òóëü-
÷èíñüêî¿ ïðîêóðàòóðè, â ÿêîìó ïðîñÿòü 
ðîçñë³äóâàòè ôàêò çëîâæèâàííÿ ñëóæáî-
âèì ñòàíîâèùåì çàñòóïíèö³ äèðåêòîðà 
Íåòðåá³âñüêî¿ ÇÎØ I–III ñòóïåí³â ïàí³ 
Ïåòðèãîþ Í. Ì., ÿêó íåùîäàâíî íà êîí-
êóðñí³é êîì³ñ³¿ áóëî çàòâåðäæåíî íà ïî-
ñàäó äèðåêòîðà ö³º¿ æ øêîëè.

Ó çâåðíåíí³ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî íî-
âîçàòâåðäæåíà äèðåêòîðêà ñôîðìóâà-
ëà íåäîñòîâ³ðíó ó÷í³âñüêó ìåðåæó, ùî 
ïðèçâåëî äî íåçàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ 
áþäæåòíèõ êîøò³â. Àäæå ó ñïèñîê ó÷í³â 
ïîòðàïèëè ïð³çâèùà ä³òåé, ÿê³ íå º ó÷íÿ-
ìè çàêëàäó. ßê äîêàç: çàÿâè â³ä áàòüê³â 
öèõ ä³òåé ç ï³äòâåðäæåííÿì, ùî ¿õí³ ä³òè 
íàâ÷àòèìóòüñÿ â ³íøèõ øêîëàõ ³ íàì³ðó 
ïåðåâîäèòèñÿ ó Íåòðåá³âñüêó ÇÎØ I–III 
ñòóïåí³â íå ìàþòü.

Äåïóòàòè ïðèïóñêàþòü, ùî ïàí³ Ïå-
òðèãà çðîáèëà öå çóìèñíå, àáè ïîêàçàòè 
íà ïàïåð³, ùî øêîëà óêîìïëåêòîâàíà, ùîá 
ó ïîäàëüøîìó çáåðåãòè çà ñîáîþ ðîáî÷å 
ì³ñöå òà çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ çàêëàäó.

«Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿, 
íà ÿê³é çàòâåðäèëè êàíäèäàòóðó Ïåòðè-

ãè Í. Ì. òðîº ÷ëåí³â êîì³ñ³¿, à öå äåïóòàòè 
â³ä ôðàêö³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», «ªâðî-
ïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü» òà «Ñëóãà Íàðîäó» 
âèìàãàëè ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó ïî äàíîìó 
ôàêòó òà íà ÷àñ ïåðåâ³ðêè â³äõèëèòè êàí-
äèäàòóðó Ïåòðãè», — ðîçïîâ³äàº ãîëîâà 
äåïóòàòñüêî¿ ãðóïè ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» 
ó Òîìàøï³ëüñüê³é ñåëèùí³é ðàä³ Ìèêîëà 
Òåðëåöüêèé. — «Ãîëîâà êîì³ñ³¿ ïðî³ãíî-
ðóâàâ âèìîãîþ ÷ëåí³â êîì³ñ³¿. Ò³ â ñâîþ 
÷åðãó ïîêèíóëè çàñ³äàííÿ. Àëå ïîïðè 
íåïîâíèé ñêëàä êîì³ñ³¿, êàíäèäàòóðó 
Ïåòðèãè òàêè çàòâåðäèëè».

² âñå öå ïðîõîäèëî íå ëèøå ç â³äîìà 
ñåëèùíîãî ãîëîâà, à é çà éîãî çãîäîþ.

² öå íå ºäèíå ïîðóøåííÿ, ÿêå ìàº 
ì³ñöå â Òîìàøï³ëüñüê³é ñåëèùí³é ðàä³.

«Êîëè ïðîõîäèâ êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ 
ïîñàäè äèðåêòîðà ßëàíåöüêî¿ ÇÎØ I–III 

ñòóïåí³â, ÿ ÿê äåïóòàò ñåëèùíî¿ ðàäè 
õîò³â áóòè íà íüîìó ïðèñóòí³é. Ìàþ 
ïîâíå ïðàâî, àëå áåç ïðàâà ãîëîñó. Îä-
íàê ãîëîâà êîì³ñ³¿ ìåí³ íå äîçâîëèâ», — 
ïîÿñíþº Ìèêîëà Òåðëåöüêèé. — «Ìàëî 
òîãî, ìåíå âèêëèêàâ äî ñåáå â êàá³íåò 
Âàëåð³é Íåìèðîâñüêèé (ãîëîâà Òîìàø-
ï³ëüñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè — ïðèì. àâò.) ³ 
ïî÷àâ ïðèíèæóâàòè òà ïîãðîæóâàòè ìî¿é 
ðîäèí³. Ñêàçàâ, ùî ÿìó íàì âèêîïàº».

Ï³ñëÿ ö³º¿ ðîçìîâè Ìèêîëà Òåðëåöü-
êèé îäðàçó íàïèñàâ çâåðíåííÿ íà ³ì’ÿ 
íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
²âàíà ²ùåíêà ùîäî ïîãðîç íà ñâîþ àäðå-
ñó, à òàêîæ çâåðíåííÿ íà ³ì’ÿ íà÷àëüíèêà 
Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.

Êð³ì òîãî, äåïóòàòè â³ä ãðóïè 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» íàïèñàëè çâåðíåííÿ 
äî äåïóòàòà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ Ðàäè 
²ãîðÿ ßöèíè òà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà-
¿íè â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» Îëåãà Ìåéäè-
÷à ç ïðîõàííÿì ïîñïðèÿòè ó ïðîâåäåíí³ 
ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíèõ êîì³ñ³é, à òàêîæ 
ùîäî çàêîííîñò³ ä³é ñåëèùíîãî ãîëîâè.

Ç³ ñë³â Ìèêîëè Òåðëåöüêîãî, ñåëèù-
íèé ãîëîâà âåäå ñåáå çóõâàëî ïî â³ä-
íîøåííþ äî äåïóòàò³â ñåëèùíî¿ ðàäè, 
ïðèíèæóº, äåìîñòðóþ÷è ñâîþ çâåðõí³ñòü.

Ùå ïðî îäèí ôàêò, ÿêèé äåìîíñòðóº 
ëþäñüêó òà ïðîôåñ³éíó ñóòí³ñòü Âàëå-
ð³ÿ Íåìèðîâñüêîãî, ðîçïîâ³â äåïóòàò 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ Ðàäè, ôðàêö³ÿ 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» ²ãîð ßöèíà:

«Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà 

10 áåðåçíÿ 2021 ðîêó íàä³éøëî çâåðíåííÿ 
â³ä æèòåëüêè ñìò Òîìàøï³ëü Áàíùèêî-
âî¿ Ã. ². Æ³íêà ïðîñèëà äîïîìîãè ó âè-
ð³øåííÿ ïèòàííÿ ïî âèïëàò³ êîìïåíñà-
ö³éíèõ êîøò³â ïî äîãëÿäó çà ëåæà÷èì 
õâîðèì áàòüêîì, îñê³ëüêè âèêîíàâ÷èé 
êîì³òåò Òîìàøï³ëüñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè 
â³äìîâèâ ¿é ó ö³é âèïëàò³. ß íàä³ñëàâ ëèñò 
íà ³ì’ÿ ñåëèùíîãî ãîëîâè, â ÿêîìó ïðî-
ñèâ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè 
íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðè÷èí â³äìîâè 
ó âèïëàò³ êîìïåíñàö³¿ ãðîìàäÿíö³ Áàíùè-
êîâ³é Ã. ². Îäíàê â³äïîâ³ä³ òàê ³ íå îòðèìàâ. 
Íàïèñàâ ïîâòîðíå äåïóòàòñüêå çâåðíåííÿ, 
â³äïîâ³ä³ òàê ³ íåìàº. Êð³ì òîãî, ìíîþ 
ï³äãîòîâëåíî òà íàïðàâëåíî çâåðíåííÿ 
ïðåäñòàâíèêó Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè â öåíòðàëü-
íèõ îáëàñòÿõ Îëüõîâîìó Â. Â. Ó çâåðíåíí³ 
ïðîøó â³äðåàãóâàòè íà ïîðóøåííÿ íîðìè 
çàêîíîäàâñòâà Íåìèðîâñüêèì Â. Ô. ùîäî 
ïîðóøåííÿ íèì ïðàâ ëþäèíè íà äîòðè-
ìàííÿ ïðàâà íà ³íôîðìàö³þ òà çâåðíåííÿ».

Òàêîæ ²ãîð ßöèíà íàïèñàâ çâåðíåííÿ 
íà ³ì’ÿ íà÷àëüíèö³ Óïðàâë³ííÿ Ï³âí³÷íî-
ãî îô³ñó Äåðæàóäèòñëóæáè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³, â ÿêîìó ïðîñèòü çä³éñíèòè ïåðå-
â³ðêó ùîäî íåçàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ 
áþäæåòíèõ êîøò³â íà óòðèìàííÿ Íåòðå-
á³âñüêî¿ ÇÎØ I–III ñòóïåí³â.

Ïîêè äåïóòàòè ïèøóòü ëèñòè òà íàìà-
ãàþòüñÿ ä³ÿòè â ïðàâîâîìó ïîë³, ãîëîâà 
Òîìàøï³ëüñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè Âàëåð³é 
Íåìèðîâñüêèé ïðîäîâæóº «êà÷àòè ïðà-
âà». Àëå äåïóòàòè â³ä îïîçèö³¿ íå çáèðà-
þòüñÿ çäàâàòèñÿ…

Голова Томашпільської ОТГ «качає права» 
та погрожує «викопати яму» родині депутата
БЛОГ

ПР

ПРЕССЛУЖБА 

ВІННИЦЬКОЇ 

IT-АКАДЕМИІЇ

Ñôåðà ²Ò äóæå 
øâèäêî ðîçâèâà-

ºòüñÿ ³ ç êîæíèì äíåì 
ïîòðåáóº âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå ðîáî-
÷îãî ïåðñîíàëó. Ðîçâèòîê òà ïîÿâà 
íîâèõ òåõíîëîã³é òà ìåòîä³â ðîáî-
òè çìóøóº áóòè â òðåíä³ ³ òèõ, õòî 
âæå ïðàöþº ó ²Ò. Âàæëèâî âèâ÷à-
òè ìàòåð³àëè ³ íîâèíêè ïðî ðîç-
ðîáêè â îáëàñò³ ²Ò, ÿêà ïåðåâàæíî 
ïóáë³êóºòüñÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. 
Òîìó, ùîá áóòè êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíèìè íà ðèíêó, ïðàöþâàòè ç 
àíãëîìîâíèìè ðåñóðñàìè ³ ðîçóì³-
òè âñ³ íþàíñè, ïîòð³áíî âîëîä³òè 
òåõí³÷íîþ àíãë³éñüêîþ.

ßêùî òè âæå àéò³øíèê, òî ïî-
ÿñíþâàòè âàæëèâ³ñòü àíãë³éñüêî¿ 
òîá³ íåìàº ñåíñó. Ïðîòå äåÿê³ 
âñå æ òàêè ââàæàþòü, ùî òåõí³÷-
íó àíãë³éñüêó ìîæíà íå â÷èòè. 
Íàâåäåìî ê³ëüêà ïðèêëàä³â, ÷îìó 
àíãë³éñüêà must have.

Ñï³ëêóâàííÿ ç çàìîâíèêîì. 
Á³ëüø³ñòü çàìîâíèê³â — ³íî-
çåìö³, ³ íàâ³òü ÿêùî çàìîâíèê 
ç ²çðà¿ëþ, òî â³í áóäå âåñòè ïå-
ðåãîâîðè àíãë³éñüêîþ, àäæå àí-

ãë³éñüêà — öå íàéïîïóëÿðí³øà 
ì³æíàðîäíà ìîâà.

Äîêóìåíòàö³ÿ. Âèâ÷åííÿ îñî-
áëèâîñòåé òà íàïèñàííÿ äîêó-
ìåíòàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ òàêîæ àí-
ãë³éñüêîþ ìîâîþ. Õî÷à, çàçâè÷àé 
íà ïåâíîìó ïðîºêò³ º â³äïîâ³-
äàëüíà ëþäèíà, ÿêà çàéìàºòüñÿ 
íàïèñàííÿì äîêóìåíòàö³¿. Ïðîòå 
í³õòî âàñ íå çâ³ëüíèòü â³ä ïðî-
öåñó âèâ÷åííÿ ò³º¿ äîêóìåíòàö³¿.

Òåðì³íîëîã³ÿ. Âñ³ ìîâè ïðî-
ãðàìóâàííÿ çàñíîâàí³ íà àí-
ãë³éñüê³é ìîâ³, òîìó áóäå âàæêî 
ïî÷èíàòè êîäèòè, íå çíàþ÷è 
òåðì³í³â, òà é áóäóòü âèíèêàòè 
ïðîáëåìè ç ðîçóì³ííÿì âèìîã 
äî ïðîãðàìíîãî ïðîäóêòó.

Çàñîáè ðîçðîáêè. Çàðàç äóæå 
âàæêî çíàéòè çàñ³á ðîçðîáêè ç 
óêðà¿íñüêèì ³íòåðôåéñîì, à öå 
äóæå âàæëèâèé àñïåêò.

Ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Êîæåí 
ïðàö³âíèê ²Ò-ñôåðè íà øëÿõó 
êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ ñòèêàºòüñÿ 
³ç ñàìîðîçâèòêîì ïîçà êîìïàí³-
ºþ, äå â³í ïðàöþº. ² ÷àñòî ïîøóê 
âèð³øåííÿ ïðîáëåì òà íîâîãî 
ìàòåð³àëó ìîæíà çíàéòè â àíãëî-
ìîâí³é ÷àñòèí³ ³íòåðíåòó. Òàêîæ 
âèâ÷åííÿ íîâî¿ ë³òåðàòóðè â ²Ò-

ñôåð³ ïóáë³êóþòüñÿ àíãë³éñüêîþ 
ìîâîþ. Òîìó àéò³øíèêàì ïîòð³á-
íî áóòè â êóðñ³ óñ³õ íîâèíîê, 
ùîá çàëèøàòèñü çàòðåáóâàíèì 
ïðîôåñ³îíàëîì íà ðèíêó.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ çíàº 
ïðî òå, íàñê³ëüêè âàæëèâà àí-
ãë³éñüêà ìîâà ó ²Ò-ñôåð³, òîìó 
äàº ìîæëèâ³ñòü âèâ÷àòè ìîâó, 
ÿêà éäå áîíóñîì, íà áóäü-
ÿêîìó êóðñ³: Ïðîãðàìóâàííÿ, 
Àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ, 
Ðó÷íå òåñòóâàííÿ, Âåá-äèçàéí, 

Ïðîºêòíèé ìåíåäæìåíò.
Íàøà âèïóñêíèöÿ ²ðèíà Êà-

íºâà êàæå: «Âàøà àíãë³éñüêà 
ìàº âñ³ øàíñè âèéòè íà íîâèé 
ð³âåíü. Âèêëàäà÷³ àíãë³éñüêî¿ 
÷óäîâî ðîçóì³þòüñÿ íå ò³ëüêè 
íà ñâî¿é ñïðàâ³, àëå é íà àéò³ø-
í³é òåìàòèö³. Ïðîãðàìà ùîðîêó 
âäîñêîíàëþºòüñÿ, ï³äãàíÿºòüñÿ 
ï³ä ïîòðåáè ãàëóç³ òà êîíêðåò-
íèõ ñòóäåíò³â. Óñå, ùî çàëèøà-
ºòüñÿ — ðåãóëÿðíî â³äâ³äóâàòè 
çàíÿòòÿ òà íå ë³íóâàòèñü âèêî-

íóâàòè äîìàøí³ çàâäàííÿ».
«Êðóòî áóëî òå, ùî ïðîöåñ 

âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè áóâ 
íå ìåíø âàæëèâèé, í³æ âèâ÷åí-
íÿ ìîâè Ïðîãðàìóâàííÿ. «Thank 
so much» âèêëàäà÷àì çà ö³êàâ³ òà 
ïðîäóêòèâí³ çàíÿòòÿ, çà òå, ùî 
ðîçóì³ëè íàøó «÷èñòó» àíãë³éñüêó 
òà äîïîìàãàëè ïîêðàùèòè ¿¿ ð³-
âåíü», — êàæå ïðîãðàì³ñò Þð³é 
Áîíäàð, ÿêèé ïðàöþº â RIA 
çà ðåêîìåíäàö³ºþ Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿.

Îòæå, ïîë³ïøåííÿ âñ³õ ìîâíèõ 
íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñï³ëêó-
âàííÿ òà ëèñòóâàííÿ ç êîëåãàìè 
àáî êåð³âíèêîì íà ïðîôåñ³éí³ 
òåìè, âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé 
íàïèñàííÿ ñóïðîâ³äíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, ðîáî÷èõ ëèñò³â ³ ðåçþìå, 
à òàêîæ çàñâîºííÿ íàâè÷îê äëÿ 
óñï³øíîãî ïðîõîäæåííÿ ³íòåðâ'þ 
àíãë³éñüêîþ — öå âñå âè çìîæåòå 
âèïðîáóâàòè íà ñîá³ ó Â³ííèöü-
ê³é ²Ò-Àêàäåì³¿.

РЕЄСТРУЙСЯ:
 íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ: ita.in.ua
 íà îíëàéí-íàâ÷àííÿ: online.
ita.in.ua
 òåëåôîíóé: 067– 431-19-21

Англійська мова — must have для айтішника
БЛОГ

486404

494779
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«Поліція розпочала розсліду-
вання за фактом привласнення 
коштів, які призначалися для 
організації участі 97 вихован-
ців вінницької спортивної школи 
у Міжнародному футбольному 
чемпіонаті в Болгарії. 28 черв-
ня слідчим відділом Вінницького 
районного управління поліції від-
крито кримінальне проваджен-

ня за ч. 1 ст. 191 Кримінального 
кодексу України. Санкція статті 
передбачає покарання — до чо-
тирьох років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох 
років або без такого», — про це 
повідомляє відділ комунікації по-
ліції Вінницької області.

Відкрита кримінальна справа 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267353 

Ñïîðòèâíà øêîëà «Òåìï» áà-
çóºòüñÿ ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó 
ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà. Íà Ì³æ-
íàðîäíèé òóðí³ð ç ôóòáîëó ³ 
íà â³äïî÷èíîê â ñïîðòèâíîìó 
òàáîð³ á³ëÿ ìîðÿ (19–29 ÷åðâíÿ) 
äî Áîëãàð³¿ 18 ÷åðâíÿ âèðóøèëè 
97 ä³òåé-âèõîâàíö³â. Îðãàí³çàòîð 
ïîäîðîæ³ – òðåíåð ÔÊ «Òåìï» 
³ çàâ³äóâà÷ ñòàä³îíó â Ì³ñüêîìó 
ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà Äìèòðî 
Ìàëèíîâñüêèé. Çà ñëîâàìè áàòü-
ê³â, â³í ç³áðàâ ãðîø³ çà ïðî¿çä, 
õàð÷óâàííÿ òà ïðîæèâàííÿ ä³òåé, 
îäíàê ö³ ïîñëóãè íå áóëè îïëà÷å-
í³. ßê âèÿâèëîñÿ, â òàê³é ñèòóàö³¿ 
îïèíèëèñÿ íå ëèøå â³ííèöüê³ 
ôóòáîë³ñòè, áëèçüêî 300 ä³òåé ç 
áàòüêàìè ç ³íøèõ îáëàñòåé òåæ 
áóëè îøóêàíèìè.

— Ïåðøèé ðàç ìè çäàâàëè 
ïî ñòî ºâðî Äìèòðó Ìàëèíîâ-
ñüêîìó â áåðåçí³. Òî áóëà ïå-
ðåäïëàòà çà ë³òí³é òàá³ð, — ðîç-
ïîâ³äàº ìàìà ôóòáîë³ñòà Äàð'ÿ 
Ãîðáóíîâà. — Áàòüê³â ïðîñèëè 
êîøòè çäàòè â ïåâíèé äåíü, 
ùîá áóëà çíèæêà. Ïîò³ì ìè äî-
ïëàòèëè ðåøòó ñóìè çà òèæäåíü 
äî âè¿çäó. Çàãàëîì çà äèòèíó 
ïîòð³áíî áóëî çäàòè 210 ºâðî, 
çà áàòüê³â — ïî 240. Äî òîãî æ, 
ïåðåä â³ä'¿çäîì çäàâàëè ÏËÐ-
òåñòè íà ñòàä³îí³ Ïàëàöó ä³òåé òà 
þíàöòâà ïî 300 ãðèâåíü, ïëàòèëè 
çà ñòðàõîâêó — ïî 560 ãðèâåíü.

«ЗА ГОТЕЛЬ НІХТО 
НЕ ПРОПЛАТИВ» 

Ïðî òå, ùî þíèõ ñïîðòñìåí³â ³ 
¿õ áàòüê³â êèíóëè, âîíè çðîçóì³ëè 
ùå äî ïðèáóòòÿ â Áîëãàð³þ.

— Âè¿çä àâòîáóñîì â³äáóâñÿ ³ç 
çàï³çíåííÿì, âíàñë³äîê ÷îãî ìè 
íå âñòèãëè íà ïàðîì, — ïðîäî-
âæóº ìàìà ôóòáîë³ñòà. — Ä³òÿì 
äîâåëîñÿ íî÷óâàòè â àâòîáóñ³. 
Êîëè âðåøò³ ä³ñòàëèñÿ äî ì³ñ-

öÿ ïðèçíà÷åííÿ, âèÿâèëîñÿ, ùî 
ìè ïðè¿õàëè â ãîòåëü, à íå òàá³ð, 
à íà çìàãàííÿõ íàøèõ ôóòáîë³ñò³â 
í³õòî íå ÷åêàâ.

Êîëè æ â³ííè÷àíè çàïèòàëè 
ïðî ñïîðòèâíèé òàá³ð, ÿêèé ¿ì 
îá³öÿëè, òî ä³çíàëèñÿ, ùî â³í 
ïåðåñòàâ ôóíêö³îíóâàòè ùå äâà 
ðîêè òîìó.

— Â ãîòåëü ä³òåé òåæ íå õîò³ëè 
çàñåëÿòè ³ ãîäóâàòè. ßê âèÿâè-
ëîñÿ, çà íüîãî í³õòî íå ïðîïëà-
òèâ, — êàæå Ãîðáóíîâà. — Êîëè 
ìè âèêëèêàëè ïðåäñòàâíèöþ òó-
ðàãåíö³¿, ÿêà áóëà ïîñåðåäíèêîì 
ì³æ îðãàí³çàòîðîì ³ òóðèñòàìè, 
òà çàïëàòèëà çà ïåðøó í³÷ âëàñ-

í³ êîøòè. Äàë³ Ìàëèíîâñüêèé 
îá³öÿâ ðîç³áðàòèñÿ. Ó â³âòîðîê 
â ãîòåë³ ä³òåé çíîâó íå ïóñòèëè 
íà îá³ä.

Âëàñíèê ãîòåëþ ïîâ³äîìèâ, 
ùî í³ÿêèõ ïåðåäîïëàò íå áóëî. 
Â ðåçóëüòàò³, áàòüêàì äîâåëîñÿ ç 
âëàñíî¿ êèøåí³ äàâàòè ïî 15 ºâðî 
çà êîæíó í³÷. Ç îðãàí³çàòîðîì ïî-
¿çäêè çóñòð³÷àëèñÿ ê³ëüêà ðàç³â. 
Â³í ãîâîðèâ, ùî éîãî îá³êðàëè 
³ íà êàðò³ ìàº ëèøå 100 ºâðî. 
Â ñïîðòèâíèé òàá³ð ¿õàëè ä³òè 
ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, äåñü 300 îñ³á. 
Îêð³ì ôóòáîë³ñò³â, áóëè ã³ìíàñòè, 
òàíö³âíèêè. Îðãàí³çàòîðó çäàëè 
êîøòè â ñóì³ áëèçüêî 80–90 òè-
ñÿ÷ ºâðî.

Ùîá ä³òè íå áóëè ðîç÷àðî-
âàíèìè, ¿ì òðåíåðè ç áàòüêàìè 
ñàì³ îðãàí³çîâóâàëè ³ ïðîâî-
äèëè çìàãàííÿ ì³æ êîìàíäàìè 
íà îðåíäîâàíèõ ìàéäàí÷èêàõ, 

ДІТЕЙ ПОВЕЗЛИ В БОЛГАРІЮ 
НА ТУРНІР, ЯКОГО НЕ БУЛО 
Кинули дітей  Вихованці дитячої 
спортивної школи «Темп» поїхали 
на міжнародний турнір у Болгарію, але їх 
там ніхто не чекав. Хто винен у ситуації, 
куди поділися кошти батьків футболістів?

êóïóâàëè êóáêè, ùîá íàãîðîäè-
òè ä³òåé, âèõîäèëè ç ñèòóàö³¿, ÿê 
ìîãëè. Íà ìîð³, êàæóòü áàòüêè, 
áóëè íå ÷àñòî, áî âåñü ÷àñ ùîñü 
ç’ÿñîâóâàëè.

— Êîëè çâåðíóëèñÿ äî ïåðåâ³-
çíèêà, ÿêèé ïðèâ³ç ä³òåé â Áîëãà-
ð³þ, àáè ä³çíàòèñÿ, ÿê ìè áóäåìî 
ä³ñòàâàòèñÿ äîäîìó, íàì ñêàçàëè, 
ùî ç óñ³ìà àâòîáóñàìè ðîçðàõóí-
êó íå áóëî, — ðîçïîâ³äàº Äàð'ÿ 
Ãîðáóíîâà. — Ìè çàòåëåôîíóâàëè 
â ïîñîëüñòâî, êîíñóëüñòâî, ïðåä-
ñòàâíèêàì ì³ñüêî¿ âëàäè — í³õ-
òî äîïîìàãàòè ç äîñòàâêîþ ä³òåé 
íå çáèðàâñÿ. Äÿêóâàòè áàòüêîâ³ 
îäíîãî ç ä³òåé, ÿêèé ç âëàñíî¿ 
êèøåí³ çàïëàòèâ ïåðåâ³çíèêó ³ 
ä³òè íàø³ ïðè¿õàëè äîäîìó.

Òàòî, ÿêèé äîïîì³ã âèõîâàíöÿì 
ñïîðòøêîëè ðàçîì ç áàòüêàìè òà 
òðåíåðàìè ä³ñòàòèñÿ ç Áîëãàð³¿ 
äî Â³ííèö³ — Ñåðã³é Ëóæåöüêèé, 
äèðåêòîð AUTO.RIA.ÑOM.

— Çàâäÿ÷óþ÷è Ñåðã³þ Ëóæåöü-
êîìó, ä³òè ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó 
ðàí³øå, — ãîâîðèòü òàòî âèõîâàí-
öÿ ñïîðòøêîëè «Òåìï» Îëåã Âè-
íîãðàäîâ. — Îðãàí³çàòîð ïî¿çäêè 
á³ëüøå äî íàñ íå ç'ÿâëÿâñÿ, òåëå-
ôîíîì îá³öÿâ ïîâåðíóòè áàòüêàì 
êîøòè, êîëè ïîâåðíåòüñÿ.

Àëå áàòüêè ñóìí³âàþòüñÿ â ïî-
ðÿäíîñò³ Äìèòðà Ìàëèíîâñüêî-
ãî, îñê³ëüêè â³í âæå ïåðåä öèì 
áðàâ ïðåäîïëàòó çà ïîäîðîæ ä³òåé 
äî Äàí³¿, òà ïî÷àëàñÿ åï³äåì³ÿ — ³ 
÷îëîâ³ê, çà ¿õ ñëîâàìè, îòðèìàíå 
çàëèøèâ ñîá³.

«ТАК СКЛАЛИСЬ ОБСТАВИНИ» 
— Â÷îðà áàòüêè çáèðàëèñÿ 

á³ëÿ Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà, 
âèìàãàëè ïîÿñíåíü ó äèðåêòîðà 
Ñâ³òëàíè Ìóñ³é÷óê, — ðîçïîâ³ëà 
áàáóñÿ îäíîãî ç ôóòáîë³ñò³â. — 
Òà ñêàçàëà, ùî âçàãàë³ âïåðøå 
÷óº ïðî ïîäîðîæ ³ ïðî ñêàíäàë. 
Äèâíî, àäæå ä³òè òåñòè çäàâàëè 
íà òåðèòîð³¿ Ïàëàöó, àâòîáóñè 
òåæ ¿õàëè çâ³äòè. ßê äèðåêòîð 

ìîæå öüîãî íå çíàòè? Òèì á³ëü-
øå, âñ³ ä³òè — âèõîâàíö³ ñïîð-
òèâíî¿ øêîëè, ÿêà áàçóºòüñÿ 
â Ïàëàö³. Âîíà êàæå, ùî ïðî 
éîãî ä³ÿëüí³ñòü í³÷îãî íå ÷óëà. 
ßê òàêå ìîæëèâî? Â Ïàëàö³ ä³-
òåé âèñÿòü ñâ³òëèíè, äå ä³òè ç³ 
çìàãàíü, îðãàí³çîâàíèõ Ìàëè-
íîâñüêèì çà êîðäîíîì, ñòîÿòü ç 
íàãîðîäàìè, à âîíà ¿õ â³òàº.

Æóðíàë³ñò RIA òåëåôîíóâàëà 
äèðåêòîðó Ì³ñüêîãî ïàëàöó ä³òåé 
òà þíàöòâà Ñâ³òëàí³ Ìóñ³é÷óê.

— Ìè ïðîâîäèìî âíóòð³øíº 
ðîçñë³äóâàííÿ, ç’ÿñîâóºìî ä³¿ 
òðåíåðà ÔÊ «Òåìï» òà çàâ³äóâà-
÷à ñòàä³îíó Äìèòðà Ìàëèíîâ-
ñüêîãî, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê 
äèòÿ÷îãî çàêëàäó. — ß ïðî öþ 
ïî¿çäêó í³÷îãî íå çíàëà, áî òåñòè 
ðîáèëèñÿ íà ñòàä³îí³ â ï'ÿòíèöþ 
ââå÷åð³, êîëè ðîáî÷èé äåíü çà-
ê³í÷èâñÿ. Òàì, âèÿâëÿºòüñÿ, êð³ì 
íàøèõ âèõîâàíö³â, áóëè ä³òè íå ç 
íàøîãî çàêëàäó. Òàê ñàìî ³ ïðî 
âè¿çä àâòîáóñ³â, ùî â³äáóâàâñÿ 
âíî÷³ â³ä Ïàëàöó ä³òåé, ÿ íå çíà-
ëà. ß òîä³ çíàõîäèëàñÿ ó â³äïóñòö³ 
³ áóëà íå ó Â³ííèö³, òîìó ìåí³ 
í³÷îãî íå â³äîìî. Äìèòðî Ìà-
ëèíîâñüêèé òåæ áóâ ó â³äïóñòö³. 
×èì â³í çàéìàâñÿ ó â³ëüíèé ÷àñ 
³ íà ÿêó îðãàí³çàö³þ ùå ïðàöþ-
âàâ — ìåí³ íå áóëî â³äîìî.

Ñàì îðãàí³çàòîð ö³º¿ ïîäîðîæ³ 
Äìèòðî Ìàëèíîâñüêèé êàæå, ùî 
ïðî âñå ðîçïîâ³ñòü ï³ñëÿ ïîâåð-
íåííÿ, 6-ãî ëèïíÿ.

«Â ìåíå çà¿çäè äî 5 ëèïíÿ, — 
â³äïîâ³â íà íàø³ ÷èñëåíí³ ïèòàí-
íÿ Ìàëèíîâñüêèé ó Ôåéñáóö³. — 
ß ïðè¿äó ³ âñå ïîÿñíþ. Ïðè¿äó, 
ò³êàòè íå çáèðàþñü. Òàê ñêëàëèñü 
îáñòàâèíè. Ïåðåíåñëè òàá³ð â ³í-
øèé ãîòåëü, òà íå äîìîâëÿëèñÿ 
çà ïîëÿ, õî÷à ÿ ãðàô³ê äàâ ùå 
â ëþòîìó. Áàòüêè çàïëàòèëè 
ò³ëüêè ÷àñòêîâî, îñòàíí³é äåíü. 
Âñ³ àâòîáóñè áóëè ïðîïëà÷åí³, 
ò³ëüêè îäèí íà ïîëîâèíó, éîãî 
äîïëàòèëè».

В готелі дітей ніхто не чекав. Їх відмовлялися заселяти 
та годувати. Як виявилося, за це ніхто не проплатив 

Êîëè â³ííè÷àíè 
çàïèòàëè ïðî òàá³ð, 
ÿêèé ¿ì îá³öÿëè, 
ä³çíàëèñÿ, ùî â³í 
ïåðåñòàâ ïðàöþâàòè 
ùå äâà ðîêè òîìó

Обмежили рух 
вантажівок 
 ×åðåç ñèëüíó ñïåêó 
íà àâòîìîá³ëüíèõ äîðî-
ãàõ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç 
9.00 äî 22.00 ãîäèíè ââåëè 
òèì÷àñîâå îáìåæåííÿ ðóõó 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ôàêòè÷-
íîþ ìàñîþ ïîíàä 24 ò. Îáìå-
æåííÿ ñòîñóþòüñÿ òðàíñïîðòó 
ç íàâàíòàæåííÿì íà â³ñü ïî-
íàä 7 òîíí, ïðè òåìïåðàòóð³ 
ïîâ³òðÿ á³ëüøå 28 °C.

Вбило струмом
 Ó ï'ÿòíèöþ, 25 ÷åðâíÿ, 
íà Æèòîìèðñüêîìó øîñå 
ó Â³ííèö³ íà îðåíäîâàí³é 
ä³ëÿíö³, äå â³äáóâàëîñü ðîç-
âàíòàæåííÿ ìåòàëåâèõ êîí-
òåéíåð³â ï³äéîìíèì êðàíîì, 
çàãèíóâ 38-ð³÷íèé ìåøêàíåöü 
ñåëèùà Òóðá³â.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ñë³ä÷îãî 
óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿, ïîïåðå-
äíüî âñòàíîâèëè, ùî ïîòåðï³-
ëèé íàéíÿâ ï³äéîìíèé êðàí 
äëÿ ðîçâàíòàæåííÿ ìåòàëåâèõ 
êîíòåéíåð³â.
— Âíàñë³äîê íàáëèæåííÿ 
ñòð³ëè êðàíà äî âèñîêîâîëü-
òíî¿ ë³í³¿ åëåêòðîïåðåäà÷ 
âèíèêëà åëåêòðè÷íà äóãà, ùî 
òðàâìóâàëà ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
çíàõîäèâñÿ íåïîäàë³ê, — êà-
æóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Çà öèì ôàêòîì ñë³ä÷èé 
óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ â³äêðèâ 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷. 2 ñò. 272 ÊÊ Óêðà¿íè 
(Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè 
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç 
ï³äâèùåíîþ íåáåçïåêîþ, ùî 
ñïðè÷èíèëî çàãèáåëü ëþ-
äèíè).
Òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ êàðà-
ºòüñÿ óâ’ÿçíåííÿì òåðì³íîì 
äî 8 ðîê³â.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №22 (1173)
Мініатюрні двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. Знайдіть 
ілюзорну гру.

Задача №2692-2695
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2* ІІІ) 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №25 (1546) від 23 червня 2021 року 
Задача №2688
A) 1. Kc8! Kpc7  2. Ka7 Kb6x
B) 1. Ka6! Kpb6  2. Kb8 Kc7x — ідеальні мати.
Задача №2689
1. Kph7! T:g7x  2. Kph8 Kf7x; 1. Kpf6! Te5  2. g6 Kp4x.
Задача №2690
A) 1. Kpc2! Ke3+  2. Kpc1 Td1x; B) 1. Kpb3! Kc5+  2. Kpa3 Ta4x.
Задача №2691
A) 1. Kpe2! Kd3  2. Kpf1 Kg3x; B) 1. Kpg4! Kg5  2. Kph3 Kf2x — ідеальний мат.

М. Пархоменко
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Європейські країни зіштовхнули-
ся з масовим попитом на елек-
тросамокати ще раніше. Тож за-
раз у них вже є напрацювання 
у цій темі.
Нещодавно у Парижі дві жінки 
на електросамокаті на смерть 
збили людину. Ця справа від-
новила дебати щодо електроса-
мокатів у Парижі через занепо-
коєння щодо безпеки пішоходів. 
Наразі у Франції самокати мо-
жуть їздити зі швидкістю понад 
50 км/год, водії самокатів ма-
ють бути старшими за 12 років 
і не можуть їздити тротуаром. 
Ці правила запровадили ще 

у 2019-му році.
У Німеччині самокати легалізо-
вані аналогічно з 2019-го. Там 
можна їздити на портативному 
електротранспорті людям стар-
шим 14 років, а максимальна 
швидкість, яка дозволяється, 
20 км/год. Рухатися на ЛПТ 
можна велодоріжками, якщо ж 
доріжки немає, то дорогою.
У Данії це питання теж виріши-
ли ще у 2019-му. Там керувати 
е-самокатом можна з 15 років. 
Не можна заїжджати на тро-
туар, а дотримуватися правил 
дорожнього руху для велоси-
педистів.

Як вирішили ситуацію в інших країнах?

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Åëåêòðîñàìîêà-
òè ³ äåñÿòîê ³íøèõ 
âèä³â ëåãêîãî ïåð-
ñîíàëüíîãî åëåê-

òðîòðàíñïîðòó (ËÏÒ) ñòð³ìêî 
çàâîéîâóþòü ïðèõèëüí³ñòü ó âñ³õ 
óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ, â òîìó ÷èñë³ 
é ó Â³ííèö³. Ó íàøîìó ì³ñò³ âæå 
º ê³ëüêà ïðîêàò³â å-ñàìîêàò³â.

Àëå, áà÷à÷è, ÿê âçàºìîä³þòü 
êîðèñòóâà÷³ åëåêòðîòðàíñïîðòó 
ç ï³øîõîäàìè òà âîä³ÿìè, ìîæíà 
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî äî öüîãî 
«ñàìîêàòíîãî áóìó» íå ö³ëêîì 
ãîòîâà í³ ³íôðàñòðóêòóðà, í³ ì³ñ-
òÿíè, í³ çàêîíîäàâñòâî.

Ó Â³ííèö³ âæå òðàïëÿëèñÿ òðà-
ã³÷í³ ³ñòîð³¿. Âîä³é âàíòàæ³âêè 
íàñìåðòü çáèâ 10-ð³÷íîãî õëîï-
÷èêà, ÿêèé ¿õàâ íà åëåêòðîñàìî-
êàò³ âåëîñèïåäíîþ äîð³æêîþ. 
Òðàïèëîñÿ ùå ê³ëüêà ÄÒÏ, êîëè 
êîðèñòóâà÷ å-ñàìîêàòà ç³øòîâ-
õíóâñÿ ç ï³øîõîäîì. Ó ³íøèõ 
ì³ñòàõ ñèòóàö³ÿ ñõîæà. Ó Ëüâîâ³ 
áàáóñÿ ïîòðàïèëà äî ë³êàðí³ ï³ñ-
ëÿ ç³òêíåííÿ ç êåðìóâàëüíèêîì 
åëåêòðîñàìîêàòà íà òðîòóàð³. 
À â Êèºâ³ ä³â÷èíà ëåäü âðÿòó-
âàëàñÿ â³ä ç³òêíåííÿ ç àâòî, áî 
â îðåíäîâàíîìó å-ñàìîêàò³ áóëè 
íåñïðàâí³ ãàëüìà.

ЩО З ЦИМ РОБИТИ?
Íàðàç³ çàêîíó, ÿêèé áè ðåãóëþ-

âàâñÿ òà, äî ïðèêëàäó, øòðàôóâàâ 

áåçâ³äïîâ³äàëüíèõ êîðèñòóâà÷³â 
å-òðàíñïîðòó — íåìàº. Âðåãó-
ëþâàòè ñèòóàö³þ ó ìàéáóòíüîìó 
ìàº çàêîíîïðîåêò ¹ 3023, çàðå-
ºñòðîâàíèé ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ùå 
íà ïî÷àòêó 2020 ðîêó. ²í³ö³àòîð-
êîþ äîêóìåíòà ñòàëà íàðîäíà äå-
ïóòàòêà Þë³ÿ Êëèìåíêî, ³ íàðàç³ 
âîíà çàçíà÷àº, ùî ãîëîñóâàííÿ 
áóäå àæ âîñåíè, ùîá âíåñòè âñ³ 
ïðàâêè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äî çà-
êîíîïðîåêòó.

Öåé çàêîíîïðîåêò ôàêòè÷íî 
«ëåãàë³çóº» êîðèñòóâà÷³â ìîá³ëü-
íîãî åëåêòðîòðàíñïîðòó. Òîáòî, 
êîðèñòóâà÷³â åëåêòðîñàìîêàò³â, 
ñåãâå¿â, ìîíîêîë³ñ, ðîëèê³â, ã³-
ðîñêóòåð³â òîùî.

ßê ÷èòàºìî ó ïðîåêò³ Çàêîíó, 
ëþäè, ÿê³ êåðóþòü ïåðñîíàëüíèì 
ëåãêèì åëåêòðîòðàíñïîðòîì, ìà-
þòü ïðàâî: ¿çäèòè ïî ñïåö³àëüíèõ 
âåëîñèïåäíèõ äîð³æêàõ, à â ðàç³ 
¿õ â³äñóòíîñò³ — ïî êðàþ ïðî-
¿çíî¿ ÷àñòèíè äîðîãè, âóëèö³ ÷è 
óçá³÷÷þ. Ïî òðîòóàðàõ ¿çäèòè 
íå ìîæíà. Êð³ì òîãî, íå ìîæíà 
¿çäèòè ç òåëåôîíîì ó ðóö³, ïåðå-
âîçèòè ïàñàæèð³â..

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî ùå é òå, 
ùî ó òåìíèé ÷àñ äîáè íà îäÿç³ 
âîä³ÿ åëåêòðîòðàíñïîðòó ìàþòü 
áóòè ñâ³òëîâ³äáèâà÷³, à íà ñàìîìó 
çàñîá³ ïåðåñóâàííÿ ìàº áóòè óâ³-
ìêíåíèé ë³õòàðèê ÷è ôàðà.

Ïðî ì³í³ìàëüíèé â³ê, ç ÿêî-
ãî ìîæíà ¿çäèòè íà ËÏÒ í³÷îãî 
íå âêàçàíî. Ïðî ìàêñèìàëüíó 
øâèäê³ñòü ïåðåñóâàííÿ — òåæ 

ЯК ВРЯТУВАТИ ПІШОХОДІВ ВІД 
КОЛІС Е-САМОКАТІВ І НАВПАКИ
«Бум» електросамокатів  Як ви 
могли помітити, останнім часом на дорогах 
Вінниці побільшало електросамокатів. Вони 
тепер є всюди, лише не в законодавстві. 
Як правильно зробити так, щоб ті, 
хто пересуваються на персональному 
електротранспорті, не заважали пішоходам 
та автомобілістам? Розбираємось у матеріалі 

í³÷îãî íå éäåòüñÿ. Ïðîòå, éìî-
â³ðíî, öå áóäå äîäàíî.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåí-
íÿ êîðèñòóâà÷àìè åëåêòðîòðàí-
ñïîðòó ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó 
ïåðåäáà÷åíà çì³íàìè äî Êîäåêñó 
Óêðà¿íè ïðî àäì³íïîðóøåííÿ.

Ïîêè æ çì³íè ó Çàêîí íå âíå-
ñåí³, íå ëèøå êîðèñòóâà÷³ íå çíà-
þòü, ÿê ä³ÿòè. Ó ïàòðóëüí³é ïî-
ë³ö³¿ îáëàñò³ íàì ñêàçàëè, ùî 
íàðàç³ âîíè ëèøå ÷åêàþòü çì³í 
äî Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó òà 
í³÷îãî êîíêðåòíîãî íå ìîæóòü 
ïðîêîìåíòóâàòè. 

ШУКАЄМО ЗГОДУ 
ßê ³ ìàéæå ó áóäü-ÿê³é êîí-

ôë³êòí³é ñèòóàö³¿ ëþäè ðîçä³-
ëèëèñÿ íà äâà òàáîðè. ×àñòèíà 
â³ííè÷àí — àêòèâíî ïî÷àëà êî-
ðèñòóâàòèñÿ ñàìîêàòàìè é õî÷å 
¿çäèòè òðîòóàðàìè, à ³íøà — ââà-
æàº, ùî êîðèñòóâà÷³ ñàìîêàò³â 
ñòâîðþþòü ïðîáëåìè.

Ó íàø³é ãðóï³ ó Facebook ìè 
îïóáë³êóâàëè îïèòóâàííÿ ç öüîãî 
ïðèâîäó ³ îòðèìàëè ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â êîìåíòàð³â.

Àíàñòàñ³ÿ Ñèðèê, äî ïðèêëàäó, 
ïèøå: «ß çà òàêèé âèä òðàíñïîð-
òó, àëå íàéá³ëüøå ï³äòðèìóþ áåç-
ïå÷í³ñòü! Êîëè ãóëÿºø á³ëÿ Âåæ³ 
ç ìàëåíüêîþ äèòèíîþ, òî ïîì³-
÷àºø, ùî íå ó âñ³õ º ðîçóì³ííÿ, 
ùî òðèð³÷íà äèòèíà íåïåðåäáà÷ó-
âàíà. Íó ³, çâè÷àéíî, ï³øîõîäàì 
ïîòð³áíî ïîâàæàòè âåëîñèïåäèñ-
ò³â òà ñàìîêàòíèê³â — íå çàéìà-
òè âåëîäîð³æêè ³ íå ñïåðå÷àòèñÿ, 
÷îìó âåëîñèïåäèñò ¿äå ïî í³é».

Äåÿê³ ì³ñòÿíè ðîçïîâ³äàþòü 
³ ïðî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, ÿê³ 
îòðèìàëè ÷åðåç êîðèñòóâà÷³â 
å-ñàìîêàò³â. Çîêðåìà, Âîëîäèìèð 
Õîìåíêî ïèøå, ùî éîìó â³äáèëè 
äçåðêàëî â àâò³âö³.

Ñêàðãè òèõ, õòî ïðîòè òîãî, 
ùîá ñàìîêàòè ¿çäèëè òðîòó-
àðàìè — çðîçóì³ë³ òà âàãîì³. 
Ñïðàâä³, å-ñàìîêàò íà øâèäêî-
ñò³ 30 êì/ãîäèíà ìîæå çàâäàòè 
ñåðéîçíîãî ëèõà.

Íàòîì³ñòü ëþäè, ÿê³ ïåðåñóâà-
þòüñÿ íà å-ñàìîêàòàõ, çäåá³ëüøî-
ãî ó Â³ííèö³ ¿õ îðåíäóþòü. Òîìó, 
íå äèâíî, ùî ùå íåäîñâ³ä÷åí³ 
âîä³¿ å-ñàìîêàò³â áîÿòüñÿ âè¿æ-
äæàòè íà äîðîãó.

Àíàñòàñ³ÿ Ê³ïîðåíêî ïðîêî-
ìåíòóâàëà «áóì» å-ñàìîêàòåð³â 
ç òî÷êè çîðó âîä³éêè.

— Íåùîäàâíî õëîï÷èíà, ðîê³â 
20–25, ¿õàâ íà òàêîìó ñàìîêàò³ 

ïî ï³øîõ³äí³é äîð³æö³, õî÷à ïî-
ðÿä áóëà âåëîäîð³æêà. Â³í âèëåò³â 
ç ïîâîðîòó ìåí³ ï³ä êîëåñà, ³ äî-
áðå, ùî ÿ ðóõàëàñü 10 êì/ãîäèíó 
òà âñòèãëà ð³çêî çóïèíèòèñÿ, — 
êàæå Àíàñòàñ³ÿ. — Îñîáèñòî, 
ÿ íå ïðîòè òàêîãî òðàíñïîðòó. 
Àëå ïðè óìîâ³, ÿêùî áóäå â³ä-
êðèòà îêðåìà êàòåãîð³ÿ â âîä³é-
ñüêîìó ïîñâ³ä÷åíí³ íà òàêèé âèä 
òðàíñïîðòó, àáî ðîáèòè îêðåì³ 
âîä³éñüê³ ïîñâ³ä÷åííÿ äëÿ âåëî-
ñèïåä³â/åëåêòðîñàìîêàò³â.

Ùå îäíèì ïèòàííÿì º òå, ùî 
ïîêè ãîëîñóâàòèìóòü çà çàêî-
íîïðîåêò, ÷èìàëî ä³òåé êåðóâà-
òèìóòü å-ñàìîêàòàìè. Íà âóëè-
öÿõ ì³ñòà âæå ìîæíà ïîì³òèòè 
11–12-ð³÷íèõ ä³òåé, ÿê³ íà öåí-
òðàëüíèõ âóëèöÿõ ðîçãàíÿþòüñÿ 
íà åëåêòðîñàìîêàòàõ.

БЕЗПЕКА У ПРІОРИТЕТІ 
ßêùî çàêîíîïðîåêò çàòâåðäÿòü, 

òî êîðèñòóâà÷³ åëåêòðîñàìîêàò³â 
çð³âíÿþòüñÿ ç âåëîñèïåäèñòàìè. 
Òîæ, ìè âèð³øèëè ïîö³êàâèòè-
ñÿ, ÷è ãîòîâà ì³ñöåâà âåëî³íô-
ðàñòðóêòóðà äî òàêîãî ïåðåõîäó 
íà åêîëîã³÷íèé òðàíñïîðò.

Êåð³âíèê ðîçâèòêó âåëî³íôðà-
ñòðóêòóðè Àíäð³é Ñîðîê³í áà÷èòü 
ðîçâ'ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ó òîìó, 
ùîá ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ öüîãî 
çàêîíó, ðåòåëüí³øå êîíòðîëþâàòè 
éîãî âèêîíàííÿ.

— Ó íàøîìó âèïàäêó âåëî³íô-
ðàñòðóêòóðà ì³ñòà ãîòîâà äî òà-
êîãî «áóìó» åëåêòðîòðàíñïîðòó, 
àëå îñíîâíå ïèòàííÿ â ³íøîìó. 
Ó äîòðèìàíí³ òîãî çàêîíîäàâñòâà, 
ÿêå áóäå çàïðîâàäæåíå. Áî âåëî-
ñèïåäè òàêîæ ìàþòü ¿çäèòè âåëî-
ñèïåäíèìè äîð³æêàìè, àëå äóæå 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ¿çäèòü òðîòóàðà-
ìè, — ãîâîðèòü Àíäð³é Ñîðîê³í.

Çà ñëîâàìè Ñîðîê³íà, ÿêèõîñü 
øòðàôíèõ ñàíêö³é, ÿê³ àäì³íêî-
äåêñ ïåðåäáà÷àº, í³õòî íå çàñòî-
ñîâóº. Ç ñàìîêàòàìè âñå ùå ã³ðøå.

Òàêîæ Àíäð³é ï³äí³ìàº ïèòàí-
íÿ, ÷è áåçïå÷íî ñàìîêàòó çíà-
õîäèòèñÿ íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³? 
Â³í êàæå, ùî íå ïåâåí. Çîêðåìà 
é ÷åðåç òå, ùî öèì çàêîíîïðîåê-
òîì íå çîáîâ'ÿçóþòü êîðèñòóâà÷³â 
å-òðàíñïîðòó îäÿãàòè øîëîì.

Óðáàí³ñò òà åêñïåðò ç áåçïåêè 
ðóõó òà ñòàëî¿ ìîá³ëüíîñò³ Â³êòîð 
Ïåðëîâ òåæ áà÷èòü âèð³øåííÿ 
ö³º¿ ñèòóàö³¿ ó òîìó, ùîá ïåðåâåñ-
òè âñ³õ êîðèñòóâà÷³â åëåêòðîòðàí-
ñïîðòó íà âåëîñèïåäí³ äîð³æêè.

— Òå, ùî ïåðñîíàëüíèé åëåê-
òðîòðàíñïîðò îòðèìàâ òàêèé ïî-
òóæíèé ðîçâèòîê, öå äóæå õîðî-
øà ³ñòîð³ÿ. Çà âåëèêèì ðàõóíêîì 
öüîìó ñïðèÿëî ââåäåííÿ óðÿäîì 
îáìåæåíü ó ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðò³, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð Ïåð-
ëîâ. — Ïðîáëåìà ïîëÿãàº ó òîìó, 
ùî äëÿ öüîãî âèäó òðàíñïîðòó 
íå ïðîïèñàí³ æîäí³ ïðàâèëà. Öå 
ïîðîäæóº ð³çíîãî ðîäó êîíôë³ê-
òè. 

Çà ñëîâàìè Â³êòîðà Ïåðëîâà, 
ç ïîÿâîþ öèõ åëåêòðîñàìîêàò³â 
äóæå áàãàòî ï³øîõîä³â ïî÷àëè 
çâåðòàòè óâàãó íà òå, ùî âîíè 
âòðàòèëè â³ä÷óòòÿ áåçïåêè.

— Íàéãîëîâí³øå — ïîâåðíóòè 
â³ä÷óòòÿ áåçïåêè äëÿ ï³øîõîä³â. 
Öåé ðîçâèòîê ëåãêîãî ïåðñîíàëü-
íîãî òðàíñïîðòó ëèøå «ï³äñâ³òèâ» 
ïðîáëåìó ðîçâèòêó ÿê³ñíî¿ âåëî-
ñèïåäíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, — êàæå 
óðáàí³ñò. — Öå ëèøå íàãîëîñèëî 
íàì íà âàæëèâîñò³ öüîãî. ªäèíèé 
âèõ³ä äëÿ òîãî, ùîá ðîçâåñòè âñ³ 
ìîæëèâ³ êîíôë³êòè — öå ïîòóæ-
íèé ðîçâèòîê âåëî³íôðàñòðóêòó-
ðè âñ³ìà øëÿõàìè.

У нашому місті вже є кілька прокатів е-самокатів. 
Але до такої популярності самокатів не готова ні 
інфраструктура, ні містяни, ні законодавство Ç ïîÿâîþ åëåêòðî-

ñàìîêàò³â äóæå áàãàòî 
ï³øîõîä³â ïî÷àëè 
çâåðòàòè óâàãó íà òå, 
ùî âîíè âòðàòèëè 
â³ä÷óòòÿ áåçïåêè
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ЧУДНОВСЬКИЙ,

RIA, (063)7758334 

Â³ííèöÿ ìàòè-
ìå ñó÷àñíèé àå-
ðîïîðò. Óðÿä çà-

òâåðäèâ ïîñòàíîâó ïðî ïîðÿäîê 
âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ïðî ùî 
ïîâ³äîìèâ íà ñâî¿é ôåéñáóê-
ñòîð³íö³ ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ 
Ñåðã³é Áîðçîâ.

«Áþäæåò íà 2021 ð³ê äîçâîëèòü 
ïðîäîâæèòè ìîäåðí³çàö³þ ðåã³î-
íàëüíèõ àåðîïîðò³â.

Íà ïî÷àòîê ðåêîíñòðóêö³¿ àå-
ðîïîðòó «Â³ííèöÿ» â äåðæàâíîìó 
áþäæåò³ öüîãî ðîêó ïåðåäáà÷èëè 
604,27 ìëí ãðèâåíü», — çàïåâíèâ 
ïîñàäîâåöü.

ПОРЯДОК Є, А ГРОШІ — 
ЩЕ НЕ ДАЛИ 

Ïîñòàíîâà, ÿêó â äîïèñ³ îïó-
áë³êóâàâ Áîðçîâ, âèçíà÷àº ò³ëüêè 
ëàíöþã ðîçïîä³ëó ãðîøåé íà òðè 
óêðà¿íñüê³ àåðîïîðòè — Â³ííèö³, 
Õåðñîíó, Ð³âíîãî.

Äî òîãî ÿê àåðîïîðò «Â³ííèöÿ» 
îòðèìàº êîøòè íà ðåêîíñòðóêö³þ 
çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè, âîíè 
ìàþòü ïðîéòè ÷åðåç ðàõóíêè 
Ì³í³íôðàñòðóêòóðè, Óêð³íôðà-
ïðîåêòó. ² ö³ æ äåðæîðãàí³çàö³¿, ç 

ïîäàííÿ óðÿäó âèçíà÷àþòü, ñê³ëü-
êè òà íà ÿê³ ö³ë³ íàïðàâëÿòèìóòü 
ãðîø³ ç Äåðæáþäæåòó.

Ö³ºþ ïîñòàíîâîþ íå ïåðåäáà-
÷åí³ êîíêðåòí³ ñóìè âèäàòê³â ç 
Äåðæáþäæåòó íà àåðîïîðòè. Òå, 
ùî êîøò³â ùå íåìàº, ï³äòâåðäèâ 
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

— Ìè ãîòîâ³ áóëè ðîçïî÷àòè 
ðåêîíñòðóêö³þ çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ 
ñìóãè ùå â 2019 ðîö³. Ï³äãîòóâà-
ëè äîêóìåíòàö³þ, îòðèìàëè âñ³ 
äîçâîëè, îáðàëè ï³äðÿäíèêà — 
òîâàðèñòâî «Àëüòêîì». Óðÿä 
Ãðîéñìàíà çàêëàâ íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ 350 ìëí ãðí, àëå óðÿä Ãîí÷à-
ðóêà ö³ êîøòè, ôàêòè÷íî, ó íàñ 
çàáðàâ, — ñêàçàâ ìåð Â³ííèö³. — 
Íèí³ âñ³ ïèòàííÿ äîêóìåíòàëü-
í³ íà ð³âí³ Êàáì³íó ðóõàþòüñÿ 
â ïîçèòèâíîìó íàïðÿìêó. Óðÿä 
óõâàëèâ ïîñòàíîâó ïðî ïîðÿäîê 
âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà àåðî-
ïîðòè, â òîìó ÷èñë³ íà â³ííèöü-
êèé àåðîïîðò. Àëå ñàìèõ ãðîøåé 
ïîêè íåìàº.

Òèì íå ìåíø, ó ìåð³¿ âñå æ 
î÷³êóþòü, ùî êîøòè äåðæàâà 
íàäàñòü âæå íåçàáàðîì. Ìîðãó-
íîâ ïîâ³äîìèâ, ùî «Àëüòêîìó» 
äîðó÷èëè ï³äãîòóâàòèñÿ äî âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ïî «çë³òö³».

Óðÿä ñêëàâ ïëàí çàõîä³â 
äî ñâÿòêóâàííÿ 30-ð³÷÷ÿ Íåçà-

У АЕРОПОРТУ ВІННИЦІ ГОТУЮТЬСЯ 
ДО СТАРТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
«Чекаємо на гроші»  Уряд схвалив 
порядок розподілу коштів на аеропорти, 
але самих грошей ще немає. Попри 
це, мерія доручила підряднику почати 
підготовку до робіт. Розповідаємо 
історію оновлення летовища, в якій є 
обіцянки, безгрошів’я та спроби забрати 
держпідтримку в найбільш готового 
до реконструкції українського аеропорту 

ëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Êð³ì ñàìèõ 
óðî÷èñòîñòåé, ÿê³ Ì³íô³í îö³íèâ 
íà 100 ìëí ãðí, çàòâåðäèëè ùå é 
âåëèê³ ³íôðàñòðóêòóðí³ ïðîåêòè 
íà ñóìó 5,4 ìëðä ãðí! Çîêðåìà, 
ó ïåðåë³êó çàõîä³â º áóä³âíèöòâî 
òà ìîäåðí³çàö³ÿ øåñòè àåðîïîðò³â 
ó ì³ñòàõ Â³ííèöÿ, Äí³ïðî, Îäåñà, 
Ð³âíå, Õåðñîí, òà Çàêàðïàòñüêîìó 
ðåã³îí³.

— Ç³ ñâîãî áîêó, ì³ñòî Â³ííèöÿ 
çàëó÷àº êðåäèò òà êîøòè áþäæå-
òó, ùîá ïðîâåñòè ó öüîìó ðîö³ 
ðåêîíñòðóêö³þ àåðîâîêçàëó. Ìè 
ìàºìî ï³äâèùèòè ÿê³ñòü ïîñëóã 
äëÿ âèêîíàííÿ ÿê âíóòð³øí³õ, òàê 
³ ì³æíàðîäíèõ ðåéñ³â, — ãîâîðèâ 
ì³ñüêèé ãîëîâà. — Öå ñï³ëüíà ðî-
áîòà ì³ñòà — îáëàñò³ — äåðæàâè. 
Àäæå îíîâëåíèé àåðîïîðò äàñòü 
³ìïóëüñ äëÿ ðîçâèòêó âñüîãî ðå-
ã³îíó.

ХРОНОЛОГІЯ 
«РЕКОНСТРУКЦІЇ» 

Óïåðøå ïðî ðåêîíñòðóêö³þ 
ëåòîâèùà â ìåð³¿ ñêàçàëè ùå 
â 2017 ðîö³. Ïîñàäîâö³ ï³äïèñà-

ëè ìåìîðàíäóì ç Ì³í³ñòåðñòâîì 
îáîðîíè, îñê³ëüêè ó Ãàâðèø³âö³ 
áàçóºòüñÿ øòàá Â³éñüêîâî-Ïîâ³-
òðÿíèõ ñèë ÇÑÓ. Öå ìàëî ñïðîñ-
òèòè äîñòóï äî 200 ìëí ãðí, ÿê³ 
äåðæàâà áóëà ãîòîâà äàòè äëÿ 
ïî÷àòêó ðîá³ò.

Ïîò³ì òðèâàëà ï³äãîòîâêà ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿. 
² íàñòóïíîãî ðîêó â ìåð³¿ çà-
ïåâíèëè — ðåêîíñòðóêö³ÿ çë³ò-
íî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè ïî÷íåòüñÿ 
â 2019-ìó. Ïîïåðåäíüî ðîáîòè 
îö³íèëè ó 1 ì³ëüÿðä ãðèâåíü.

Òàêèé ìàñøòàáíèé ïðîåêò 
ïëàíóþòü âèêîíàòè, ùîá íàäà-
ë³ âèêîíóâàòè á³ëüøå ðåéñ³â òà 
íà ïåðñïåêòèâó çàëó÷èòè äî âè-
êîíàííÿ ðåéñ³â ó Â³ííèöþ ì³æ-
íàðîäí³ êîìïàí³¿-ëîóêîñòåðè.

Âèêîíàâöåì ðåêîíñòðóêö³¿ 
«çë³òêè» îáðàëè ìàð³óïîëüñüêó 
êîìïàí³þ «Øëÿõîâå áóä³âíèöòâî 
«Àëüòêîì», ÿêå çàïðîïîíóâà-
ëî çà âñ³ ðîáîòè 896 ì³ëüéîí³â 
875 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ñóáï³äðÿäíèê — òîâàðèñòâî 
«Åíåðãîñèíòåç-2006» âëàøòóº 

âñå àåðîäðîìíå îáëàäíàííÿ, à òà-
êîæ ìåðåæ³ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, 
çâ’ÿçêó òà óïðàâë³ííÿ íà 21% â³ä 
çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ï³äðÿäó. Äîãî-
â³ð ï³äïèñàíèé ùå 22 ëèñòîïàäà 
2019 ðîêó.

Îäíàê çàì³ñòü òîãî, ùîá ïåðå-
ðàõóâàòè êîøòè ç äåðæáþäæåòó, 
âë³òêó 2020-ãî óðÿä çàäóìàâ âè-
êðåñëèòè â³ííèöüêèé àåðîïîðò ç 
äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ï³äòðèìêè 
ëåòîâèù. Ï³ñëÿ ðîçãîëîñó â³ä 
òàêîãî ïëàíó óðÿäîâö³ â³äìîâè-
ëèñÿ, àëå é çàáðàëè âñ³ âèäàòêè, 
çàïëàíîâàí³ íà ðåêîíñòðóêö³þ 
àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ».

Íàïðèê³íö³ 2020-ãî ñòàëî â³äî-
ìî, ùî ó Äåðæáþäæåò³-2021 ïðè-
çíà÷åíî 604 ìëí ãðí äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ íàøîãî ëåòîâèùà. 
Êîøòè ïîîá³öÿëè âèïëàòèòè 
ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó, ÷îãî òàê ³ 
íå ñòàëîñÿ.

×åðåç ï³äãîòîâêó äî ðåêîí-
ñòðóêö³¿, íàãàäàºìî, Â³ííèöÿ 
âòðàòèëà âñ³ ðåãóëÿðí³ ðåéñè, ÿê³ 
ðàí³øå âèêîíóâàëèñÿ ç íàøîãî 
ëåòîâèùà.

На аеропорт передбачили 604 млн грн. Гроші ще в квітні обіцяли перерахувати з 
держбюджету, однак місто їх досі не отримало 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 

 Ç 1 ñ³÷íÿ äëÿ ï³ëüãîâèê³â ä³þòü 
ë³ì³òè áåçêîøòîâíîãî ïðî¿çäó: 
çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿, âîíè ìà-
þòü 60 ³ 120 ïî¿çäîê íà ì³ñÿöü. 
Ïðîòå ó ì³ñüêðàä³ âíåñëè çì³íè.

Ì³ñüê³ äåïóòàòè 25 ÷åðâíÿ 
ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ, çà ÿêèì 
áàòüêè áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, ä³òè-
ñèðîòè ³ ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ìàòèìóòü 
íåîáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê 
â ìóí³öèïàëüíîìó òðàíñïîðò³. 
Éäåòüñÿ ïðî ï³ëüãîâèê³â, ÿê³ 
ìàþòü «Ìóí³öèïàëüí³ êàðòêè 
â³ííè÷àíèíà» äëÿ ðîçðàõóíêó 
çà ïðî¿çä.

— Áàòüêàì, â ÿêèõ ï'ÿòåðî ³ 
á³ëüøå ä³òåé, íå âèñòà÷àº 60 ïî-
¿çäîê íà ì³ñÿöü: íàïðèêëàä, ä³òè 
¿äóòü â øêîëó, ïîò³ì íà ãóðòêè ³ 
ñâ³é ë³ì³ò øâèäêî âèòðà÷àþòü, — 
êàæå äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó 
ñîöïîë³òèêè ì³ñüêðàäè Âàëåí-
òèíà Âîéòêîâà. — À áåçë³ì³ò äëÿ 
ä³òåé-ñèð³ò òà äëÿ ä³òåé, ïîçáàâ-
ëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-
íÿ — öå âæå ï³äâèùåííÿ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íà ð³âí³ íàøî¿ 
ãðîìàäè. «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
íà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ 
ìàº âíåñòè çì³íè ó åëåêòðîííèé 
êâèòîê, ùîá ñêàñóâàòè ïîïåðå-
äí³ ë³ì³òè äëÿ öèõ êàòåãîð³é.

Ðå÷íèöÿ «Êàðòñåðâ³ñó» Âåðî-
í³êà Ñàâ÷óê ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñ-
òó, ùî çì³íà ë³ì³ò³â äëÿ ïåâíèõ 
êàòåãîð³é ï³ëüãîâèê³â â³äáóäåòü-
ñÿ âæå íåçàáàðîì.

— Ìè ôîðìóºìî çâ³òè çà ê³ëü-
ê³ñòþ ïî¿çäîê, ÿê³ ìàºìî ïå-
ðåäàòè òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿, 
âèêîíàâ÷èì îðãàíàì âëàäè ³ 
íåçàáàðîì âñòàíîâèìî «áåçë³-
ì³òè» âèçíà÷åíèì êàòåãîð³ÿì 
ï³ëüãîâèê³â. Òî÷íî¿ äàòè ïîêè 
íå ìîæó ñêàçàòè, — ñêàçàëà Ñàâ-
÷óê.

Òàêîæ îòðèìàþòü áåçêîøòîâí³ 
ïî¿çäêè ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é, 
ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ âíàñë³äîê 

â³éíè, ùî íå ïðîæèâàþòü íà òå-
ðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðî-
ìàäè, àëå ïðè¿æäæàþòü äî ì³ñòà 
íà ë³êóâàííÿ â ìåäè÷í³ çàêëàäè.

Ïðîòå íàðàç³ öÿ íîðìà íå ä³º, 
áî â ìåð³¿ ìàþòü çàòâåðäèòè ïî-
ðÿäîê âèäà÷³ ï³ëüãîâèõ êàðòîê 
«íà ðóêè».

— Ìè âåëè ðîçìîâó ç êåð³âíè-
êàìè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Äîìî-
âèëèñü, ùî çàêëàäè îòðèìàþòü 
åëåêòðîíí³ êâèòêè, ÿêèìè çìî-
æóòü êîðèñòóâàòèñü ï³ëüãîâèêè. 
¯õ âèäàâàòèìóòü ï³ëüãîâèêàì, 
ÿêùî ëþäèíà ïåðåì³ùóºòüñÿ 
ç îäíîãî ìåäçàêëàäó â ³íøèé. 
Íàïðèêëàä, çäàòè àíàë³çè, ïðî-

éòè îáñòåæåííÿ òîùî. Ï³ñëÿ öèõ 
ïðîöåäóð ëþäèíà ìàº ïîâåðíóòè 
ï³ëüãîâó êàðòêó â ìåäçàêëàä, — 
ïîÿñíþº äèðåêòîðêà äåïàðòà-
ìåíòó ñîöïîë³òèêè Âàëåíòèíà 
Âîéòêîâà.

Îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ïî òîìó, 
ÿê âèäàâàòè êàðòêè ïàö³ºíòàì 
ì³ñüêèõ ë³êàðåíü, ùå íåìàº. ¯õ 
ìàþòü çàòâåðäèòè íà çàñ³äàíí³ 
âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè.

Ï³ëüãîâèêàì, ùî æèâóòü 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ãðîìàäè, âèäàþòü ïåðøó «Ìóí³-
öèïàëüíó êàðòêó» áåçêîøòîâíî. 
Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³ «Â³ííèöÿ-
êàðòñåðâ³ñ»: et.vn.ua/privilege.

Хто отримає безлімітні поїздки у транспорті
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ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Âæå ïîíàä ð³ê 
Ëàðèñà Ìàëèöüêà 
ñòâîðþº óí³êàëü-
í³ ðå÷³ ïîáóòîâîãî 

âæèòêó. ¯¿ ì³øêè-êð³ñëà ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ â³äïî÷èíêó 
íå ëèøå âäîìà, à é íà ïðèðîä³. 
À íàéö³êàâ³øå òå, ùî äëÿ âèðî-
áëåííÿ òàêèõ ëåæàê³â ïîòð³áíà 
ëèøå âòîðñèðîâèíà.

Çà ñëîâàìè ìàéñòðèí³, äëÿ âè-
ãîòîâëåííÿ ñâî¿õ êð³ñåë âîíà âè-
êîðèñòîâóº ëèøå ò³ ðå÷³, ÿê³ ìî-
æóòü áóòè åìîö³éíî íàïîâíåíèìè.

— Â ïîçèòèâíîìó ñåíñ³, çâ³ñ-
íî. ß íàâ³òü âèëó÷àëà ò³ ðå÷³, ÿê³ 
ÿ íå õîò³ëà, ç ÿêèìè àñîö³þâàëè-
ñÿ íå äóæå ïðèºìí³ ìîìåíòè. Äëÿ 
ìåíå öå äóæå âàæëèâî, áî ÿ â³ðþ 
â åíåðãåòèêó, — ãîâîðèòü Ëàðèñà 
Ìàëèöüêà. — Êë³ºíòè, ÿê³ ðîáèëè 
çàìîâëåííÿ êð³ñåë, òàêîæ ïåðåäà-
âàëè ìåí³ ðå÷³, ÿê³ íå ìîãëè â³ä-
äàòè êîìóñü íà áëàãîä³éí³ñòü ÷è 
âèêèíóòè íà ñì³òíèê. Íå òîìó, 
ùî âîíè ïîðâàí³ ÷è çàáðóäíåí³, 
à òîìó ùî âîíè ö³íí³ ÿê çãàäêè 
ïðî ùîñü îñîáëèâå — öå ðå÷³ ç 
ìåäîâîãî ì³ñÿöÿ, ç ïåð³îäó âà-

ã³òíîñò³, áëóçî÷êà ç âåëîñèïåäîì 
ç ïåðøî¿ ïî¿çäêè íà âåëî, êîô-
òèíêà, â ÿê³é çàõèùàâñÿ äèïëîì.

Äëÿ ñòâîðåííÿ êð³ñëà Ëàðèñà 
ñïåðøó øèº âíóòð³øí³é ì³øîê, 
ÿêèé íàïîâíþºòüñÿ ò³ºþ ÷è 
³íøîþ ñèðîâèíîþ — öå ìîæå 
áóòè ï³íîïëàñò, ñîëîìà, ï³íîïî-
ë³ñòèðîëîâ³ êóëüêè, òèðñà òîùî. 
À îñü ñòâîðåííÿ çîâí³øíüî¿ îá-
ãîðòêè — ùå îäíîãî ì³øêà, ïåðå-
òâîðþºòüñÿ íà ñïðàâæíº òà¿íñòâî.

МІШОК ДЛЯ ДОНЬКИ 
— Ïåðøèé ì³øîê ÿ ïîøè-

ëà äëÿ äî÷êè, ðîçïîðîëà ñòàð³ 
äæèíñè ³ ÿêðàç çíàéøëà òåõí³êó 
«ïå÷âîðê», ïî÷àëà íàð³çàòè êðó-
ãëåíüê³ êëàïòèêè òêàíèíè. Òóäè 
ïîò³ì ìîæíà âêëàäàòè áóäü-ÿêó 
òêàíèíêó, ÿ âì³ùóâàëà äèòÿ÷³ 
ñóêí³ äîíüêè, — êàæå Ëàðèñà. — 
² õî÷ ñïåðøó ÿ ïëàíóâàëà çøèòè 
äî÷ö³ ïîêðèâàëî, âñå æ öå ñòàëî 
íå àêòóàëüíî ³ ÿêðàç òîä³ ÿ é âè-
êîðèñòàëà ö³ øìàòî÷êè äëÿ ì³ø-
êà. Äîíüêó öå çàö³êàâèëî ³ ìè 
ïî÷àëè åêñïåðèìåíòóâàòè.

Ëàðèñà ñïåðøó ïîøèëà âíó-
òð³øí³é ì³øîê ³ íàïîâíèëè éîãî, 
ùîá çðîçóì³òè ôîðìó òà ðîçì³ðè.

— Öå áóâ àáñîëþòíî òåñòîâèé 

ОПЕРАЦІЯ «РЕСТАВРАЦІЯ»: ШИЄ  
КРІСЛА З… ЛЮДСЬКИХ ІСТОРІЙ
«Реставрація непотребу»  За 
освітою вона інженерка-технолог 
швейного виробництва. В якийсь момент 
вирішила кардинально змінити власне 
життя та підхід до роботи. Вінничанка 
Лариса Малицька шиє унікальні крісла 
зі вторсировини. Однак особливістю 
створених нею речей є закладена 
особиста історія власників крісла

âàð³àíò, ìè íå ðîçóì³ëè, ÿêå âîíî 
âèéäå â ðåçóëüòàò³. Ìè íàïîâíè-
ëè éîãî ï³íîïîë³ñòèðîëüíèìè 
êóëüêàìè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ â áóä³âíèöòâ³. Âîíè ìîá³ëüí³ 
³ â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîæíà öå 
êð³ñëî ðîçêëàñòè. Àëå âîíî âè-
éøëî âåëèêå, äåñü 1,70 ñì â äî-
âæèíó, òîáòî íà íüîìó íàâ³òü 
ñïàòè ìîæíà, — ðîçêàçóº Ëàðèñà.

Æ³íêà çãàäóº, ùî äëÿ ïåðøîãî 
êð³ñëà âèêîðèñòàëà äîíü÷èíó ïå-
ëþøêó, ÿêó òà ðîçìàëþâàëà â äè-
òèíñòâ³ ó ë³òíüîìó òàáîð³. Òàì 
áóëî íàïèñàíî «Çàã³í «Âåñåëêà».

— ß íå ìîãëà ¿¿ âèêèíóòè, áî 
öå æ ìîÿ äèòèíà íàìàëþâàëà. 
À äëÿ ñåáå ÿ çðîáèëà ì³øîê-ëå-
æàê ç ñ³íîì. Êîëè âèêëàëà öþ 
³äåþ â ìåðåæ³, ïîäðóãà çãàäàëà, 
ÿê â äèòèíñòâ³ íà äà÷³ â íèõ áóâ 
ðåìîíò ³ â õàò³ íå áóëî í³ÿêèõ 
ìåáë³â, òîìó áàòüêè íàïèõàëè 
â ì³øêè ñ³íî ³ òàê âîíè é ñïàëè. 
Âîíà öå çãàäóâàëà, ÿê ïðî ïðå-
êðàñíèé ÷àñ. Íó ³ ðàçîì ç òèì 
öå àðîìàòåðàï³ÿ, òóäè æ ìîæíà 
ïîêëàñòè øàâë³þ, ëàâàíäó ÷è 
ìåë³ñó, à ñ³íî é ñàìå ïî ñîá³ 
ïàõíå, — êàæå Ëàðèñà Ìàëèöüêà.

Êð³ñëî âèéøëî íå êîëþ÷å, ç³-

çíàºòüñÿ ìàéñòðèíÿ. Îäíàê òðåáà 
áóëî «ïîãðàòèñÿ», ùîá ñòâîðèòè 
íåîáõ³äíó ôîðìó.

— Ñ³íî — âîíî ñòàòè÷íå, æîð-
ñòê³øå ³ âàæêå. ² ç íèì ïîòð³áíî 
ôîðìóâàòè ì³ñöå äëÿ ïîñàäêè, 
áî ñïåðøó, êîëè ÿ íàïîâíèëà, 
òî ñ³ëà ³ â³ä÷óëà, íà÷å ç’¿æäæàºø 
âíèç. Òîìó äîâåëîñÿ ðîç³áðàòè 
âñå íàíîâî, ÿ áóëà ÿêðàç â ìàñ-
ö³, áî áàãàòî ïèëó, âñå ëåòèòü 
â îáëè÷÷ÿ, à ïîò³ì çðîáèëà íà-
ïîâíåííÿ ï³ä íîãè ³ âèÿìêó äëÿ 
ñèä³ííÿ ³ ï³ä ñïèíó. Ç ñ³íîì òðåáà 
íàãðàòèñÿ, àëå äëÿ ìåíå ìîìåíò 
åêîëîã³÷íîñò³ äóæå ö³ííèé, — ãî-
âîðèòü Ëàðèñà Ìàëèöüêà.

ПЕРШІ КЛІЄНТИ 
Ïåðøèé äîñâ³ä â ðåþç-òåêñòèë³ 

áóâ ó êàâ’ÿðí³ «Ï³êí³ê» ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó â áåðåçí³ 2020 ðîêó. 
Îñîáëèâ³ñòþ çàêëàäó º ïîâòîðíå 
âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ ðå÷åé ³ 
ñþäè Ëàðèñà ïîøèëà ÷îõîë 
íà äèâàí òà ùå ð³çí³ äð³áíè÷êè.

— Â íèõ äèâàí íåñòàíäàðòíèé, 
çðîáëåíèé ç ï³ääîí³â ³ çâåðõó ïî-
ðîëîí äëÿ ñèä³ííÿ. Öå íå ëåãêî, 
ëèøå çäàºòüñÿ òàê íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä: «à ùî òàì, ïðÿìîêóòíè÷êè 
çøèò³». Àëå âîíè âñ³ ð³çíî¿ äî-
âæèíè, ð³çíî¿ øèðèíè, ð³çíèõ 

â³äò³íê³â. ß âèêëàäàëà âñ³ êëàï-
òèêè ïåðåä ñîáîþ ³ ÿê ìîçà¿êó 
ñêëàäàëà. Ñïåðøó ìåí³ íå ñïîäî-
áàëîñÿ, äàâàé éîãî ïåðåðîáëÿòè, 
à ïîò³ì âæå ïîñòóïîâî çøèâàëà. 
Âñ³ëÿê³ ³íø³ òåêñòèëüí³ øòóêè 
ÿ äëÿ íèõ òåæ ðîáèëà, ï³äñòèë-
êè ï³ä òàð³ëî÷êè, ôàðòóøêè äëÿ 
áàðèñòè ç ð³çíèìè êèøåíüêàìè. 
Îöå áóëè ìî¿ ïåðø³ êë³ºíòè, — 
ðîçïîâ³äàº Ëàðèñà Ìàëèöüêà.

×åðåç ïåâíèé ÷àñ Ëàðèñà ä³-
çíàëàñÿ, ùî ó Ëüâîâ³ ïî÷àëè 
çáèðàòè íåïîòð³áíèé ï³íîïëàñò 
³ ïîäð³áíþâàòè íà ñïåö³àëüí³é 
ìàøèí³. Çãîäîì ïîçíàéîìèëàñÿ 
³ ç çàñíîâíèöåþ ñòàíö³¿ ñîðòó-
âàííÿ âòîðèííîãî ñì³òòÿ Ìàð³ºþ 
Îøîâñüêîþ, ÿêà òåæ ï³äòðèìàëà 
çá³ð ï³íîïëàñòó äëÿ âèðîáíèöòâà 
òåêñòèëüíî¿ ïðîäóêö³¿.

— Òàì ÿêèéñü ñîö³àëüíèé ïðî-
ºêò, ëüâ³â’ÿíè ïëàíóâàëè êóïóâà-
òè íîâó òêàíèíó ³ òåæ øèòè òàê³ 
ì³øêè çà êëàñè÷íîþ êîíñòðóê-
ö³ºþ, àëå òàì áóâ ëèøå âòîðèí-
íèé ï³íîïëàñò. À ÿ âèêîíóþ âñå 
ïîâí³ñòþ ç ðå÷åé, ÿê³ âæå ðàí³-
øå âèêîðèñòîâóâàëèñÿ, — äîäàº 
âîíà. — À ïîò³ì ÿ ïîçíàéîìèëàñÿ 
ç Ìàð³ºþ Îøîâñüêîþ, ÿêà â³ä-
êðèëà ñòàíö³þ «Åêîøàòë» ³ âè-
ÿâèëîñÿ, ùî â íèõ äóæå áàãàòî 
áàæàþ÷èõ ëþäåé, ÿê³ õîò³ëè á 
çäàâàòè ï³íîïëàñò, âîíè ñâ³äî-
ìî éîãî íå âèêèäàþòü, çáåð³ãà-
þòü ó ï³äâàëàõ, à â «Øàòë³» éîãî 
íå ïðèéìàþòü. À êîëè âèÿâèëîñÿ, 
ùî éîãî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè 
òàêèì ÷èíîì, òàê îäðàçó ³ ïî÷àâ-
ñÿ çá³ð, — âñì³õàºòüñÿ Ëàðèñà ³ 
ðîçïîâ³äàº, ùî âæå ïî÷àëà øèòè 
êð³ñëî ç òàêèì íàïîâíåííÿì äëÿ 
ä³â÷èíè, ÿêà òåæ äóæå âáîë³âàº 
çà äîâê³ëëÿ. Â ïðîöåñ³ îáãîâî-
ðåííÿ áàæàíîãî ðåçóëüòàòó âîíè 
ðàçîì é âèãàäàëè ùå ê³ëüêà «íà-

÷èíîê» äëÿ ì³øê³â.
— Âîíà áóëà íå ïðîòè âòîðèí-

íî¿ ïåðåðîáêè, àëå äóæå õîò³ëà, 
ùîá ì³øîê áóâ ëåãêèì òà ìîá³ëü-
íèì ³ ùîá ìàâ ôîðìó ÿê ëåæàêà, 
òàê ³ êð³ñëà. Ìè ùå äóìàëè ïðî 
òèðñó àáî ãðàíóëüîâàí³ íàïî-
âíþâà÷³ äëÿ òâàðèí, ÿêó ìîæíà 
áóëî á çàñóíóòè âñåðåäèíó, àëå 
öå æ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñàìî¿ ñèðî-
âèíè ³ âîíà äîðîãîâàðò³ñíà. Òîìó 
çóïèíèëèñÿ íà ïîäð³áíåíîìó ï³-
íîïëàñò³, — ïîÿñíþº Ëàðèñà.

ПІДКАЗКИ ВСЕСВІТУ 
Äëÿ Ëàðèñè âàæëèâî ðîáèòè òå, 

ùî âîíà ëþáèòü, à â³äòàê âîíà ³ 
ëþáèòü òå, ùî ðîáèòü.

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ ï³øëà ç 
ðîáîòè â äèçàéíåðñüê³é ñòóä³¿, 
ìåíå çàïðîñèëè çàêð³éíèöåþ 
«íà ìàñîâêó». ß ï³âðîêó òàì ïðî-
ïðàöþâàëà, ùîäíÿ ï³øêè õîäèëà 
íà ðîáîòó ³ äóìàëà, ÷è öå òå, ÷èì 
ÿ õî÷ó çàéìàòèñÿ. ß çðîçóì³ëà, 
ùî öå íå ìîÿ ìð³ÿ, öå ìîíîòîííà 
ðîáîòà, ÿ ðîçìíîæóâàëà ñì³òòÿ ³ 
â³äõîäè, — ïîÿñíþº âîíà.

Ïîñòóïîâî Ëàðèñà ïî÷àëà çà-
éìàòèñÿ âëàñíîþ ñïðàâîþ, ÿêà 
ïîêè ùî íå ïðèíîñèòü âåëèêèõ 
ïðèáóòê³â, àëå äàº íàòõíåííÿ.

— Öå í³áè òè âñå æèòòÿ ¿õàëà 
ñâî¿ì âàãîíîì îäíèìè ðåéêà-
ìè, à òóò òðåáà âñå êàðäèíàëüíî 
çì³íèòè, âàãîí òðåáà ïåðåíåñòè 
íà ³íø³ ðåéêè ³ ¿õàòè â ³íøîìó 
íàïðÿìêó. Öå íå ëåãêî ³ ÷àñîì 
êðèòè÷íî, àëå öå òðåáà ïåðå-
æèòè, — êàæå Ëàðèñà. — ²íêîëè 
áàòüêè ìåíå ï³äòðèìóþòü ìàòå-
ð³àëüíî, ÿ ðîçóì³þ, ùî ÷àñòêîâî 
ÿ çàëåæíà, àëå äóæå âäÿ÷íà çà äî-
ïîìîãó ³ õî÷ó ïðîäîâæóâàòè öèì 
çàéìàòèñÿ. Ïåðåðîáêà ³ êîìá³íà-
ö³ÿ ñòàðèõ ðå÷åé ìåí³ íàáàãàòî 
ö³êàâ³øà çà ïîøèòòÿ íîâèõ ðå÷åé.

На виготовлення одного крісла 
може піти близько тижня. Ла-
риса розповідає, що створення 
мішка для неї така ж творча ме-
дитація, як написання картини. 
Тільки робить вона це за допо-
могою тканини та швейної ма-
шинки. Виконує свою роботу 
жінка завжди в хорошому гу-
морі, інколи навіть ловить на-
тхнення за хвіст.
— По-перше, має бути концепт, 
якась ідея. Я маю знати, якою 
технікою все буду виконувати, 
побачити кольористику. В серед-
ньому, на виготовлення крісла 
йде близько тижня. Це треба 
взяти якусь річ, розпороти ї ї, 
щоб мати певну площину. Всі 
шви, блискавки, лейби, бірочки, 
фурнітуру я акуратно знімаю. Те, 
що не шкода, я зрізаю, бо сидіти 

пороти намітку і прострочку — це 
дуже довго, але якщо тканини 
критично мало за кількістю, 
то треба розпорювати, — пояс-
нює тонкощі своєї роботи Лариса 
Малицька.
Таким чином майстриня зберігає 
всю автентичність перероблених 
виробів, а також намагається мі-
німізувати вкладення у виріб, 
аби клієнти не були вимушені 
додатково купувати застібки чи 
інший декор.
— З «мого» там лише нитки, а так 
все — максимальний «реюз», — 
наголошує Лариса. — Я розумію, 
що з новими тканинами мені 
не цікаво працювати. Нова тка-
нина може бути, якщо хтось її 
колись купив і так і не викорис-
тав, передав комусь — тоді з неї 
справді треба щось зробити.

Картина, «написана» швейною машинкою

Лариса Малицька з друзями. Компанія в процесі 
виготовлення наповнювача з пінопласту

Íà âèãîòîâëåííÿ 
îäíîãî êð³ñëà ìîæå 
ï³òè áëèçüêî òèæíÿ. 
Ëàðèñà ðîçïîâ³äàº, ùî 
ñòâîðåííÿ ì³øêà äëÿ 
íå¿ – òâîð÷à ìåäèòàö³ÿ
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Трегуб також повідомив свої 
автобіографічні дані. Їх подає 
«Миротворець». Народився 
19 грудня 1989 року. Вказує 
номер паспорта. Проживав 
у Жмеринці за адресою вулиця 
Революційна. Зазначає також но-
мер будинку. За цією ж адресою 
зареєстрований.
Називає рідних, з якими прожи-
вав у Жмеринці. Із записів стає 
зрозуміло, що у нього є ще два 
брати. З одним з них він наро-
дився в один день і той самий 
рік. Звати брата Андрій.
«Мой родной брат-близнец 
Андрей был схвачен СБУ в го-
роде Винница 12 ноября 
2014 года. Суд приговорил его 
к девяти годам строгого режима 
по вымышленным доказател-
ствам за сепаратизм, терроризм, 
ношение боеприпасов (ргд-5)”. 
Це цитата із сайту «Триединая 

Русь», організації, представники 
якої підтримують у суді бойови-
ка, нашого земляка.
Інформацію про засудження бра-
та підтверджує сайт «Миротво-
рець». За даними сайту, Андрія 
Трегуба засудили на дев’ять років 
ув’язнення за участь у незакон-
них збройних формуваннях.
У сім’ї Трегубів є ще один брат, 
він старший від близнят на три 
роки. Трегуб залишив ще одну 
інформацію. Йдеться про тих, 
хто може підтвердити його сло-
ва. Це Солодков Сергій, Олек-
сандр «Матрос».
Сайт «Миротворець» називає 
джерело такої інформації — 
зведений реєстр бойовиків і 
найманців, мобілізованих так 
званими «військкоматами» 
на тимчасово окупованій тери-
торії Донецької області (інфор-
мація періоду літа 2014 року).

Брату дали дев'ять років тюрми 

Антон Геращенко, ініціатор ство-
рення сайту «Миротворець», 
вважає, що рішення суду Мос-
ковської області про депортацію 
бойовика Миколи Трегуба не є 
гарантією того, що його насправ-
ді повернуть в Україну. За його 
інформацією, раніше суди пер-
шої інстанції вже ухвалювали 
аналогічні постанови, але далі 
справа не йшла. Схоже, те саме 

буде й зі справою жмеринчани-
на.
«Разом з тим, ми вітаємо такі рі-
шення московських судів, — на-
писав Антон Геращенко, слова 
якого цитує «Радіо Свобода». — 
Чекаємо якнайшвидшого повер-
нення якомога більшої кількості 
українських громадян, які вчи-
нили злочин проти України. Тут 
їх чекає справедливий суд».

Такі рішення суди вже ухвалювали, і що з того?

Â²ÉÍÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ïåðøèì ïðî äå-
ïîðòàö³þ Ìèêîëè 
Òðåãóáà ïîâ³äî-
ìèâ ñàéò «Ìèðîò-

âîðåöü». Ï³çí³øå ïðî öå ìîæ-
íà áóëî ïðî÷èòàòè ó ïóáë³êàö³¿ 
íà ³íòåðíåò-ðåñóðñ³ «Ðàä³î Ñâîáî-
äà». Ïðî ñèòóàö³þ ç íàøèì çåì-
ëÿ÷êîì çãàäóâàëè ³íø³ âèäàííÿ.

Àëå íàéá³ëüøå ³íôîðìàö³¿ «íà-
êîïàâ» ïðî íüîãî «Ìèðîòâîðåöü». 
Òàì ïðîñòåæèëè âåñü «ãåðîé-
ñüêèé» øëÿõ æìåðèí÷àíèíà.

Ó ïîâ³äîìëåíí³ íàãîëîøóºòüñÿ, 
ùî ðàí³øå ñóä óæå óõâàëþâàâ äî-
êóìåíò ïðî âèäâîðåííÿ Òðåãóáà 
çà ìåæ³ Ðîñ³¿. Éîãî çâèíóâà÷óþòü 
ó ïîðóøåíí³ ðîñ³éñüêîãî ì³ãðà-
ö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà. Òîä³ çíàé-
øîâñÿ äëÿ «äååíåð³âöÿ» àäâîêàò, 
ÿêèé çóì³â â³äñòîÿòè áîéîâèêà. 
Îá³éøëîñÿ íàêëàäàííÿì øòðàôó 
íà ïîðóøíèêà. Çãîäîì ç’ÿâèâñÿ 
íîâèé äîêóìåíò Ìîñêîâñüêîãî 
îáëàñíîãî ñóäó ç ò³ºþ æ âèìî-
ãîþ — âèäâîðèòè çà ìåæ³ Ðîñ³¿.

ДЕ НИНІ ТРЕГУБ?
Ïðî öå âèð³øèëè çàïèòàòè 

ó éîãî çåìëÿê³â. Áîéîâèê ðîäîì 
ç³ Æìåðèíêè. Îäíàê ó òàìòåøí³õ 
àêòèâ³ñò³â, ç ÿêèìè ïîñï³ëêóâà-
ëèñÿ, ä³çíàòèñÿ ùî-íåáóäü ïðî 
öüîãî ÷îëîâ³êà íå âäàëîñÿ. Âîíè 
íå ÷óëè ïðî éîãî äåïîðòàö³þ. 
Íå äàëà ðåçóëüòàò³â ðîçìîâà ç 
êåð³âíèêîì îäí³º¿ ç ÃÎ. ×îëî-
â³êó íå â³äîìî ïðî òå, ùî çåì-
ëÿê ç òàêèì ïð³çâèùåì âîþâàâ 
ó ñêëàä³ òàê çâàíî¿ ÄÍÐ, à òåïåð 
éîãî õî÷óòü âèäâîðèòè ç Ìîñêâè.

Æìåðèíñüêó àäðåñó Òðåãóáà ä³-

çíàëèñÿ ç ïîâ³äîìëåíü íà ñàéò³ 
«Ìèðîòâîðåöü».

Âèð³øèëè ðîçøóêàòè áóäèíîê. 
ßêùî àäðåñà ñïðàâæíÿ, ïîö³êà-
âèòèñÿ, ùî â³äîìî áàòüêàì ïðî 
ñèíà? Æìåðèíñüêèé àêòèâ³ñò, 
íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ Îëåêñ³é 
Ãàìàðíèê ïîãîäèâñÿ ïîáóâàòè 
ó ðîäèí³ áîéîâèêà.

Çà éîãî ñëîâàìè, çà âêàçàíîþ 
àäðåñîþ ñòî¿òü ïðèâàòíèé áóäè-
íîê. Äâåð³ â³ä÷èíèëà æ³íêà.

«Âè Ãàìàðíèê, ÿ âàñ óï³çíà-
ëà», — ñêàçàëà âîíà. Æ³íêà â³äïî-
â³ëà íà â³òàííÿ ãîñòÿ. Çàïèòàëà, 
ç ÷èì â³í íàâ³äàâñÿ?

«Êîëè ïî÷óëà, ùî çãàäàâ ïðî 
ñèíà, îäðàçó çàìîâêëà, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí Îëåêñ³é. — À òîä³ 
ïðîäîâæèëà: «Çíàºòå, ñê³ëüêè òóò 
òàêèõ, ÿê âè, îááèâàþòü ïîðîãè? 
² âñ³ õî÷óòü â³ä ìåíå ùîñü ïî-
÷óòè ïðî ñèíà…» Æ³íêà ñêàçàëà, 
ùî âñ³õ ¿õ ïîñèëàº òóäè, çâ³äêè 
ïðèéøëè.

«ßêáè ÿ âàñ íå çíàëà, Ãàìàð-
íèê, òî é ç âàìè çðîáèëà á òå 
ñàìî. Òîìó áóäüòå ìåí³ çäîðîâ³ 
³ íå çàïèòóéòå á³ëüøå í³÷îãî».

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Äåð-
æàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Áîðèñ Íà-
ëèâàéêî ïîâ³äîìèâ ó òåëåôîí-
í³é ðîçìîâ³, ùî íàâ³òü ÿêùî 
äåïîðòîâàíîãî æìåðèí÷àíèíà 
äîñòàâëÿòü íà òåðèòîð³þ íàøî¿ 
äåðæàâè, îáëàñí³é ì³ãðàö³éí³é 
ñëóæá³ íå ñòàíóòü ïðî öå ïîâ³äî-
ìëÿòè, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â³í 
ïðîæèâàâ ó íàø³é îáëàñò³.

Òàê³ ïèòàííÿ âèð³øóþòüñÿ 
íà ð³âí³ äåðæàâè. ²íîðìàö³þ ïî íèõ 
òðåáà ç’ÿñîâóâàòè ó ÌÂÑ, ÷è Ì³-
í³ñòåðñòâ³ çàêîðäîííèõ ñïðàâ.

Ðåäàêö³ÿ íàïðàâèëà æóðíàë³ñò-

МАТИ БОЙОВИКА: «ВІДЧЕПІТЬСЯ 
ВІД МЕНЕ, ПОКИ НЕ ПОСЛАЛА…» 
Війна і люди  Микола Трегуб зі 
Жмеринки воював на Донбасі у складі 
бойовиків. Після поранення перебрався 
у Росію. Але там не оцінили його 
«заслуги» перед «ДНР». Московський суд 
уже вдруге прийняв постанову про його 
депортацію. Де він нині? Що кажуть рідні 
у Жмеринці? Яку інформацію про 
депортованого мають у міграційній службі?

ñüê³ çàïèòè ó íàçâàí³ äåðæàâí³ 
ñòðóêòóðè.

ßêáè Òðåãóáà ïåðåäàëè óêðà¿í-
ñüê³é ñòîðîí³, ïðî òàêå îäðàçó á 
ïîâ³äîìèëè ñóñï³ëüñòâó. Íàäòî 
âæå íåîðäèíàðíèé ôàêò. Ïîêè 
ùî òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå çíàõîäè-
ìî í³ íà «Ìèðîòâîðö³», í³ íà ³í-
øèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñàõ.

— Íå â³ðþ â òå, ùî Ðîñ³ÿ âèäàñòü 
íàì «äååíåð³âñüêîãî» áîéîâèêà, — 
ñêàçàâ ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì 
ó÷àñíèê ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ 
â³éíè íà Äîíáàñ³ ïàí Âàñèëü, ïðî-
ñèòü ïð³çâèùå íå íàçèâàòè. — ßêùî 
âèäàòè îäíîãî, çíà÷èòü, ñòâîðèòè 
òèì ñàìèì ïðåöåäåíò, òðåáà âè-
äàâàòè é ³íøèõ. Òàì, ó Ðîñ³¿, íèí³ 
áàãàòî òàêèõ, íà ÷è¿õ ðóêàõ êðîâ 
íàøèõ á³éö³â. Ïîñòàíîâà ñóäó ïðî 
äåïîðòàö³þ, öå òàê, äëÿ çàìèëþâàí-
íÿ î÷åé. Íàñïðàâä³ öåé ïðîöåñ òàì 
êîíòðîëþþòü ³íø³ ñòðóêòóðè. Õî÷à 
âîíè ñåáå çàãíàëè â ãëóõèé êóò: 
«äååíåðå³âåöü» ïîðóøèâ ¿õíº çàêî-
íîäàâñòâî, à âèäâîðèòè íå ìîæóòü. 
² íàø çåìëÿ÷îê íå îäèí òàêèé, õòî 
íèí³ ïåðåõîâóºòüñÿ â Ðîñ³¿…

ПРОЙШОВ «ШКОЛУ» 
МОТОРОЛИ: «ТОЧНЕЕ ЩЯ 
НЕ ВСПОМНЮ» 

Ó ðîçïîðÿäæåíí³ «Ìèðîòâîð-
öÿ» º çàïèñè, çðîáëåí³ ñàìèì 
Òðåãóáîì.

Ç òåêñòó ìîæíà çðîáèòè âèñíî-
âîê ïðî «ãðàìîòí³ñòü» êîëèøíüî-
ãî ó÷íÿ îäí³º¿ ç³ øê³ë Æìåðèíêè.

Öèòóºìî ìîâîþ îðèã³íàëó: 
«Î ñåáå. Â îïîë÷åíèè ñ 2 èþëÿ 
2014. Ó÷àñòèå â áîÿõ ñëàâÿíñê 
ñ 3 ïî 5 (Ñåìåíîâêà) ïîòîì óåõàë 
â ëóãàíñê 7–15 îêòÿáðÿ Ñïàðòàê 
â ñîñòàâå Âï Ìàêååâêè. Ñ 10 íî-
ÿáðÿ ïî 19 ñïàðòà (ìîíàñòûðü) 

Îñêîëî÷íîå ðàíåíèé ðóêè 
è êîíòóçèÿ.

Ïðèåõàë â Äîíåöê 2 èþëÿ îò-
ïðàâèëñÿ â çäàíèå ÑÁÓ îòêóäà 
â òîò æå äåíü îòïðàâèëñÿ â ñëà-
âÿíñê. Àãèòèðîâàë ãóáîðåâ.

Ïîñëå ïðèáûòèÿ 3 èþëÿ ïîïàë 
ïî ðàñïðåäåëåíèþ â ñåìåíîâêó 
ñòàðøèé êîðñàð êîìàíäèð ìîåãî 
îòäåëåíèÿ Ìóðìàíñê. Âûõîäèë 
ñî âñåìè ñ 4 íà 5. Â èòîãå âûøåë 
ñ ðåáÿòàìè ñ äðóãîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ êîòîðûå íàõîäèëèñü â ÷å-
ðåâêîâêå. Âûøåë 10 èþëÿ òî÷-
íåå ùÿ íå âñïîìíþ. Îòïðàâèëñÿ 
ñ òåìè æå ðåáÿòàìè â Ëóãàíñê 
â ÊÃÁ. Ïîòîì íà ÐÔ è íàçàä. 
Â îêòÿáðå ïîåõàë â Ìàêååâêó 
ê õîõëó (Ìèøà) ìû ïåðåñåêàëèñü 
â Êðàìàòîðñêå 2 èþëÿ è â ÊÃÁ».

Московський обласний суд постановив депортувати 
Миколу Трегуба з Росії в Україну. «Деенерівцю» 
не допомогли його бойові «заслуги»

ДОВІДКА

Вдалося з’ясувати деякі факти 
з біографії Миколи Трегуба. Він 
навчався у Жмеринці в школі-
інтернаті. Після школи у 2005–
2008 роках набував спеціальність 
помічника машиніста тепловоза 
і електровоза у місцевому тех-
нічному училищі залізничників. 
У 2008–2009 роках навчався 

у Вінниці в училищі № 5 на газо-
електрозварювальника. В армії 
не служив. З 2009 року їздив 
на заробітки в Росію.
Під час Революції Гідності під-
тримував Антимайдан, для цього 
їздив на акції в Київ. Звідти виру-
шив у Донецьк, де поповнив ряди 
бойовиків.

«Òàì, ó Ðîñ³¿, áàãàòî 
òàêèõ, íà ÷è¿õ ðóêàõ 
êðîâ íàøèõ á³éö³â. 
Ïîñòàíîâà ñóäó ïðî 
äåïîðòàö³þ, öå äëÿ 
çàìèëþâàííÿ î÷åé»



РЕКЛАМА

494924

ПРЕССЛУЖБА

SAHAROK SHOP 

Äîâãîî÷³êóâàíå ë³òî ó ðîçïàë³! 
À öå îçíà÷àº ñîíöå, ïëÿæíèé â³ä-
ïî÷èíîê ³ áàãàòî ÷àñó ç ñ³ì'ºþ ³ 
äðóçÿìè. Àëå, íà æàëü, â³äïóñòêè 
â³ä ä³àáåòó íå ³ñíóº. ² ³íîä³ ñèëüíà 
ñïåêà ³ âîëîã³ñòü ìîæóòü óñêëàä-
íèòè êîíòðîëü çàõâîðþâàííÿ.

Îñü ê³ëüêà êîðèñíèõ ïîðàä 
â³ä SaharOK Shop (saharokshop.
com), ÿê âïîðàòèñÿ ç Ä²À â æàð-
êó ïîðó ðîêó!

ДОТРИМУЙТЕСЬ ВОДНОГО 
РЕЖИМУ

²ñíóþòü ìåäè÷í³ äîêàçè, ùî 
ëþäè ç öóêðîâèì ä³àáåòîì á³ëüø 
÷óòëèâ³ äî ñïåêè. Ñïðàâà â òîìó, 
ùî ïðè âèñîê³é òåìïåðàòóð³ â³ä-
áóâàºòüñÿ çíåâîäíåííÿ, à âîíî, 
ó ñâîþ ÷åðãó, ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ ãëþêîçè êðî-
â³. Îçíàêè ã³ïîãë³êåì³¿ òàêîæ ìî-
æóòü áóòè ñõîæèìè íà ñèìïòîìè, 
âèêëèêàí³ ïåðåãð³âîì íà ñîíö³. 
×àñò³øå ïåðåâ³ðÿéòå ð³âåíü ãëþ-
êîçè êðîâ³ â ñïåêó ³ ïèéòå äî-
ñòàòíüî ÷èñòî¿ ïèòíî¿ âîäè!

*** Äîáîâà íîðìà âîäè ñêëà-
äàº: 30 ìë õ 1 êã âàãè.

ЗАХИСТІТЬ ВАШ ІНСУЛІН ТА 
ДІА-ГАДЖЕТИ ВІД ПЕРЕГРІВУ

Ïàì'ÿòàéòå, ùî òåìïåðàòóðà 
ìîæå âïëèíóòè íà ðîáîòó âàøî¿ 
åëåêòðîí³êè òà ³íñóë³í. Íå çàëè-
øàéòå ïðèñòðî¿ (ãëþêîìåòð, ïîìïà, 

ð³äåð) íà â³äêðèòîìó ñîíö³.
²íñóë³í, ÿêèé âè âèêîðèñòîâó-

ºòå, çáåð³ãàéòå ïðè òåìïåðàòóð³ 
â³ä +4 °C äî +24 °C ìàêñèìóì 
28 äí³â. Âèêîðèñòîâóéòå ñïåö³-
àëüí³ òåðìî-îðãàíàéçåðè ³ ÷îõëè 
äëÿ çáåð³ãàííÿ.

ЧАСТІШЕ ПЕРЕВІРЯЙТЕ РІВЕНЬ 
ЦУКРУ В КРОВІ ПІД ЧАС 
ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ + âè-
ñîêà òåìïåðàòóðà ³ âîëîã³ñòü ïî-
â³òðÿ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ñèëü-
íîãî ïàä³ííÿ ð³âíÿ öóêðó â êðî-
â³. Áóäüòå îáåðåæí³, îñîáëèâî 
ï³ä ÷àñ ïëàâàííÿ, êîëè ìîæå 
áóòè ñêëàäí³øå â³ä÷óòè ³ êóï³ðó-
âàòè ã³ïîãë³êåì³þ. Ïåðåâ³ðÿéòå 
ð³âåíü öóêðó êðîâ³ äî, ï³ä ÷àñ ³ 
ï³ñëÿ òðåíóâàíü. Íå ïðèñòóïàé-
òå äî àêòèâíèõ âèä³â ñïîðòó ïðè 

ð³âí³ öóêðó íèæ÷å 6 ììîëü/ë ³ 
âèùå 9 ììîëü/ë.

ПОДБАЙТЕ ПРО СВОЮ ШКІРУ
Âèêîðèñòîâóéòå ñîíöåçàõèñí³ 

êðåìè ç çàõèñòîì SPF-50. Óíè-
êàéòå òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ 
ï³ä ïðÿìèìè ñîíÿ÷íèìè ïðî-
ìåíÿìè. Îñîáëèâî â ïåð³îä, 
êîëè ñîíöå íàéá³ëüø àêòèâíå 
ç 12.00 äî 16.00. Ïðîòÿãîì äíÿ 
ï³ñîê íà ïëÿæ³ ñèëüíî íàãð³-
âàºòüñÿ, íàìàãàéòåñÿ íå õîäèòè 
ïî íüîìó áîñîí³æ. ßêùî ó âàñ 
çíèæåíà ÷óòëèâ³ñòü ñòîï, öå 
ìîæå áóòè íåáåçïå÷íî.

НАДІЙНО ФІКСУЙТЕ 
СЕНСОР НА ТІЛІ

Âèêîðèñòîâóéòå ñïåö³àëüíèé 
êëåé ³ òåéïè. Âèáèðàéòå äëÿ êð³-
ïëåííÿ ò³ ÷àñòèíè ò³ëà, ÿê³ ìåíøå 

ñõèëüí³ äî ïîò³ííÿ, íàïðèêëàä, 
çîâí³øíÿ ÷àñòèíà ñòåãíà, çàì³ñòü 
æèâîòà/ðóêè, àáî íàâïàêè.

ДОТРИМУЙТЕСЬ ЗДОРОВОГО 
ХАРЧУВАННЯ

Â³äìîâòåñÿ â³ä æèðíèõ, ñìà-
æåíèõ ñòðàâ ³ ôàñò-ôóäó. Íàñî-
ëîäæóéòåñÿ ð³çíîìàí³òòÿì ñâ³æèõ 
îâî÷³â ³ ôðóêò³â! Îäíàê äîòðè-
ìóéòåñÿ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ¿õ 
âæèâàííÿ ïðè ä³àáåò³. Ñë³äêóé-
òå çà êàëîð³éí³ñòþ ³ ãë³êåì³÷íèì 
³íäåêñîì ñòðàâ. Ìåíøå ñîë³òü ¿æó: 
íàäëèøîê ñîë³ ñïðèÿº íàêîïè-
÷åííþ âîëîãè â îðãàí³çì³, ùî 
âèêëèêàº íàáðÿêè. Äëÿ çàïðàâêè 
ñàëàò³â âèêîðèñòîâóéòå êîðèñí³ 
ðîñëèíí³ îë³¿ (îëèâêîâà, ëëÿíà) 
ç ëèìîííèì ñîêîì àáî íàòóðàëü-
íèé éîãóðò áåç äîáàâîê. Íå çàõî-
ïëþéòåñÿ ìàãàçèííèì ìîðîçèâîì: 

âîíî äîñèòü êàëîð³éíå òà ì³ñòèòü 
áàãàòî öóêðó. Êðàùå ãîòóéòå éîãî 
ñàìîñò³éíî àáî êóïóéòå ñìà÷íå 
ìîðîçèâî ÁÅÇ ÖÓÊÐÓ â SaharOK 
Shop (saharokshop.com)!

РОЗРІЗНЯЙТЕ ГІПОГЛІКЕМІЮ І 
ТЕПЛОВЕ ВИСНАЖЕННЯ

Ñèìïòîìè ã³ïîãë³êåì³¿ äóæå 
ñõîæ³ íà ñèìïòîìè òåïëîâîãî 
âèñíàæåííÿ. Ïðè òîìó ³ ³íøî-
ìó ñòàí³ ìîæóòü ñïîñòåð³ãàòèñÿ: 
ï³òëèâ³ñòü, òðåìò³ííÿ â ò³ë³, çà-
ïàìîðî÷åííÿ, ïîìóòí³ííÿ çîðó 
òîùî. Áóäüòå óâàæí³ ³ ÷àñò³øå 
ïåðåâ³ðÿéòå ð³âåíü öóêðó êðîâ³. 
ßêùî âè ïåðåãð³ëèñÿ íà ñîíö³, 
íåîáõ³äíî: ïèòè áàãàòî ð³äèíè 
(çâè÷àéíî¿ âîäè), ëÿãòè àáî ïî-
êëàñòè ïîòåðï³ëîãî, òðîõè ï³ä-
íÿâøè íîãè (ïîêëàñòè ï³ä íîãè 
ïîäóøêó), óâ³ìêíóòè âåíòèëÿòîð, 
ðîáèòè îõîëîäæóþ÷³ êîìïðåñè.

ÁÅÐÅÆ²ÒÜ ÑÅÁÅ!
Ç òóðáîòîþ, âàø Ñàõàðîê
SaharokShop (saharokshop.

com) — òîâàðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáå-
òîì — ïðàöþº äëÿ ÂÀÑ áåç îá³ä³â 
³ êàðàíòèí³â. Ìè çàâæäè ïîðó÷!

Àäðåñà ó Â³ííèö³: âóë. Ñîáîð-
íà, 90 (îð³ºíòèð — êàâ'ÿðíÿ 
Terentino),
òåë.: 0674600244
Ðîáî÷èé ÷àñ ìàãàçèíó:
Ïí.-Ïò. — 10.00–17.00
Ñá. — 12.00–16.00
Íä. — âèõ³äíèé

Діабет і спека: ТОП-7 порад 
з управління діабетом влітку
БЛОГ

169
грн

110
грн 140

грн
Суміш для приготування 

протеїнового морозива БЕЗ 

ЦУКРУ SoloSvit

Тейп для фіксації сенсора 

7,5 см х 5 м

Спрей для зняття тейпу High 

Tech Aerosol Tape Off, 200 мл

485689
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

НАТАЛІЯ ІШКОВА, ПСИХОЛОГ

Ми отримуємо від життя те, 
у що віримо.
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,

RIA, (063)7758334 

Ó õàá³ «Ì³ñòî 
çì³ñò³â» 29 ÷åðâ-
íÿ ïðåçåíòóâàëè 

Êîíöåïö³þ îðãàí³çàö³¿ ïàðêóâàí-
íÿ íà Çàìîñò³. ̄ ¿ ãîòóâàëè ôàõ³âö³ 
ç êè¿âñüêî¿ êîìïàí³¿ «À+Ñ Óêðà¿-
íà» ñï³ëüíî ³ç ôàõ³âöÿìè ç ÂÍÒÓ.

¯õíÿ ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº âè-
çíà÷åííÿ çîí ïëàòíîãî ïàðêó-
âàííÿ â ì³êðîðàéîí³, îñîáëèâ³ 
ðåæèìè ñòîÿíêè òà ïðîïîçèö³¿ 
çà òàðèôàìè. Àëå ñïî÷àòêó ðîç-
ïîâ³äàºìî, íàâ³ùî öå çàäóìàëè 
çðîáèòè.

НА РІК — ПЛЮС 5000 АВТО 
Ó Â³ííèö³, ñòàíîì íà 2019 ð³ê, 

áóëî 37 òèñÿ÷ àâòîìîá³ë³â àáî 
110 íà 1000 ìåøêàíö³â. ² ùîðî-
êó äî ö³º¿ ê³ëüêîñò³ äîäàºòüñÿ ùå 
áëèçüêî 5000 àâòîìîá³ë³â.

— Çà äàíèìè ñåðâ³ñíîãî öåí-
òðó ÌÂÑ, ç 2019 ðîêó ìàºìî 
ð³çêèé ñïëåñê ðåºñòðàö³é íîâèõ 
àâòî (ìàøèíè, ÿê³ áóëè ïðèäáàí³ 
ó àâòîñàëîíàõ ÷è ïðèâåçåí³ ç-çà 
êîðäîíó — àâò.). Íà Â³ííèöþ 
ïðèïàäàº ïîðÿäêà ï'ÿòè òèñÿ÷ 

àâòîìîá³ë³â, — ðîçïîâ³äàº äè-
ðåêòîð «Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê. — 
Çà íàøèì îïèòóâàííÿì, ìàéæå 
25% â³ííè÷àí ïðèäáàëè àâòîìî-
á³ëü ó îñòàíí³ äâà ðîêè, à áëèçüêî 
50% ó÷àñíèê³â îïèòóâàííÿ, ÿê³ 
íå ìàþòü ñâîãî àâòî, â³äïîâ³ëè, 
ùî ïëàíóþòü ïðèäáàòè ìàøèíó 
ó íàñòóïí³ ðîêè. Òîáòî, òåíäåíö³ÿ 
«ïëþñ ÷îòèðè-ï'ÿòü òèñÿ÷ àâòî-
ìîá³ë³â íà ð³ê» ó Â³ííèö³ áóäå 
ïðîäîâæóâàòèñÿ.

Ìàêñèì Êðàâ÷óê ðîçïîâ³â, ùî 
íà âóëèöÿõ òà ó ïîäâ³ð'ÿõ íà Çà-
ìîñò³ âñüîãî º 11 òèñÿ÷ ì³ñöü 
äëÿ ñòîÿíêè. Ó ãîäèíè ðîáîòè 
ðèíê³â çàïàðêîâàí³ ìàéæå â³ñ³ì 
òèñÿ÷ ì³ñöü äëÿ ñòîÿíêè.

ßêùî í³÷îãî íå çì³íèòè, 
òî ùîá ïðè¿õàòè, äëÿ ïðèêëàäó, 
íà ðèíîê, äîâåäåòüñÿ çàëèøèòè 
ìàøèíó â ³íøîìó ì³êðîðàéîí³ 
ì³ñòà. ² ÿê îäèí ³ç øëÿõ³â âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåìè — ïëàòí³ âó-
ëè÷í³ ïàðêîâêè.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ 
Êîìïàí³ÿ «À+Ñ Óêðà¿íà», ÿêà 

ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ìîäåðí³çàö³¿ 
òðàíñïîðòíî¿ ìåðåæ³ ì³ñò, äî-
ñë³äæóâàëà ñòàí âóëè÷íèõ ñòîÿ-

ДЛЯ ЗАМОСТЯ ГОТУЮТЬ «РЕФОРМУ 
ПАРКОВОК» З ПЛАТНИМИ СТОЯНКАМИ 
Приборкати хаос  Нова Привокзальна 
площа, міст на Тяжилів, реконструкція 
проспекту Коцюбинського — все це 
у наступні роки може з’явитися на Замості. 
Разом з цим, тут і так перевантажені 
вулиці й стоянки. Отож, на замовлення 
мерії, компанія «А+С Україна» розробила 
бачення організації паркування, в тому 
числі проект платних вуличних парковок

íîê íà Çàìîñò³. Ìèíóëîãî ðîêó 
âîíè îïèòóâàëè âîä³¿â, çðàíêó, 
ó ãîäèíè-ï³ê òà ââå÷åð³ çí³ìà-
ëè ñòîÿíêè ç êâàäðîêîïòåðà, 
îá'¿õàëè âñ³ âóëèö³ íà Çàìîñò³.

Îñíîâí³ ïðîáëåìè — öå ïå-
ðåâàíòàæåí³ òà õàîòè÷í³ çîíè 
ïàðêóâàííÿ íàâêîëî ðèíê³â òà 
íà Ïðèâîêçàëüí³é ïëîù³. À íàé-
áëèæ÷³ äî Öåíòðàëüíîãî ðèíêó 
ì³ñöÿ çàéíÿò³ ìàøèíàìè ïðà-
ö³âíèê³â òà âëàñíèê³â òîðãîâèõ 
òî÷îê. Ö³ ì³ñöÿ çàëèøàþòüñÿ 
çàéíÿòèìè óâåñü äåíü.

— Öåíòðàëüíèé ðèíîê º íàé-
á³ëüøèì ì³ñöåì òÿæ³ííÿ. Òóò 
ñòàâëÿòü 2–3 òèñÿ÷³ àâòîìîá³ë³â 
ó ðîáî÷èé ÷àñ, îñîáëèâî ó âèõ³ä-
í³. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äåô³öèò ïàð-
êîì³ñöü. Âîä³¿ âèìóøåíî ñòàâ-
ëÿòü ñâî¿ ìàøèíè ó íàâêîëèøí³õ 
ïîäâ³ð'ÿõ, — êàæå òðàíñïîðòíèé 
àíàë³òèê Â³êòîð³ÿ Ïðîêîïåíêî.

Ñïåö³àë³ñòè ââàæàþòü, ùî ïàð-
êîâêà «ÿëèíêîþ» íà ïðîñïåêò³ 
Êîöþáèíñüêîãî º íåáåçïå÷íîþ 
äëÿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â ðóõó ³ ùå 
çìåíøóº ïðîïóñêíó çäàòí³ñòü 
äîðîãè. À âóëèöÿ Çàìîñòÿíñüêà 
ïîòðåáóº îáëàøòóâàííÿ âèçíà-
÷åíèõ ïàðêîì³ñöü ïåðåä âõîäîì 
äî ÐÀÖÑó, «Çîð³» òà «Ïðîçîðîãî 
îô³ñó».

ТАРИФИ 
Íà ï³äñòàâ³ âèÿâëåíèõ ïðîáëåì 

³ ç³áðàíèõ äàíèõ «À+Ñ Óêðà¿íà» 
ðîçðîáèëà Êîíöåïö³þ îðãàí³çà-
ö³¿ ïàðêóâàííÿ ó ðàéîí³ Çàìîñòÿ. 
Ó äîêóìåíò³ ðîçðîáèëè ðåæèìè 
ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ, ÿê³ ìîæóòü 
ä³ÿòè ç 8.00 äî 20.00.

Çîíà 1. Ðàéîíè ç íàéá³ëüø 
ïåðåâàíòàæåíèìè ñòîÿíêàìè. 
Ïðîñïåêò Êîöþáèíñüêîãî. Ïðî-
ïîíîâàíà ö³íà: 20 ãðèâåíü çà ãî-
äèíó, 120 ãðèâåíü — àáîíåìåíò 
íà äîáó, 1900 ãðèâåíü — àáîíå-
ìåíò íà ì³ñÿöü.

Çîíà 2. Âóëèö³ ïîáëèçó ðèíê³â 
òà âîêçàëó. Öå ïðèëåãë³ äî Öåí-
òðàëüíîãî ðèíêó ÷àñòèíè âóëèöü 
Ò³ì³ðÿçºâà, Íåêðàñîâà, Øì³äòà, 
òà ÷àñòèíè Áàòîçüêî¿, âóëèö³ á³ëÿ 
Ïðèâîêçàëüíîãî ðèíêó ³ Ïðè-
âîêçàëüíî¿ ïëîù³. Ðåêîìåíäî-
âàíà ö³íà: 15 ãðèâåíü çà ãîäè-
íó, 100 ãðèâåíü — àáîíåìåíò 
íà äîáó, ì³ñÿ÷íèé àáîíåìåíò — 
1600 ãðí.

Çîíà 3. ²íø³ âóëèö³, äå ïåð³-
îäè÷íî âèíèêàþòü ïðîáëåìè ç 
äåô³öèòîì ñòîÿíêè. Öå âóëèö³ 
Êîðîëåíêà, Ò³ì³ðÿçºâà, Øì³äòà, 
Îñòðîçüêîãî, Íåêðàñîâà, Âåðõàð-
íà, ÿê³ íå ïðèëÿãàþòü áåçïîñå-

ðåäíüî äî Öåíòðàëüíîãî ðèíêó, 
àëå ÿê³ çàïàðêîâàí³ ó íàéá³ëüø 
ïîïóëÿðí³ äí³ ðîáîòè ðèíêó 
(ñóáîòà ³ íåä³ëÿ). Ïðîïîíîâàíà 
âàðò³ñòü: 10 ãðèâåíü çà ãîäèíó, 
65 ãðèâåíü — àáîíåìåíò íà äîáó, 
ì³ñÿ÷íèé àáîíåìåíò — 1100 ãðè-
âåíü. Òàêîæ ðåêîìåíäîâàíî 
âêëþ÷èòè äî Çîíè 3 âóëèö³ Çà-
ìîñòÿíñüêó ³ ïðîñïåêò Êîöþáèí-
ñüêîãî — â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè 
äî ãîòåëþ «Ï³âäåííèé Áóã».

Çîíà 4. Ðåøòà òåðèòîð³¿ — áåç-
êîøòîâíå ïàðêóâàííÿ.

ОСОБЛИВІ УМОВИ 
Îñîáëèâèé ðåæèì ñòîÿíêè 

ìîæóòü çàïðîâàäèòè äëÿ ìàøèí 
äîñòàâêè.

— Á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî ðèíêó 
ïðîïîíóºìî âèçíà÷èòè ì³ñöÿ, äå 
çìîæóòü çóïèíÿòèñÿ ò³ëüêè ìà-
øèíè äëÿ ðîçâàíòàæåííÿ òîâàðó. 
Äëÿ ³íøèõ ñòîÿíêà áóäå çàáîðî-
íåíà. Äî 20 õâèëèí ñòîÿíêà áóäå 
áåçêîøòîâíîþ, 20–60 õâèëèí — 
çà òàðèôîì, à ïîíàä 60 õâèëèí — 
çàáîðîíà íà ïàðêîâêó òà øòðàô. 
Îñòàííº ïîòð³áíî, ùîá âàíòàæ³â-
êè íå çàëèøàëè íà ö³ëèé äåíü ³ 
áóëà çìîãà äëÿ ³íøèõ ðîçâàíòà-
æèòè òîâàð, — êàæå êîîðäèíà-
òîðêà ïðîåêòó â³ä «À+Ñ Óêðà¿íà» 
Îêñàíà Ìèðîøíè÷åíêî.

À á³ëÿ øê³ë ìîæóòü çàáîðîíèòè 
ñòàâèòè àâòîìîá³ë³ ó ðàíêîâ³ òà 
âå÷³ðí³ ãîäèíè.

— Öå ïîòð³áíî, ùîá øêîëÿð³ 
íå ìàíåâðóâàëè ì³æ ìàøèíàìè 
³ íå íàðàæàëè ñåáå íà íåáåçïå-
êó, — êàæå Ìèðîøíè÷åíêî. — 
Àëå ïåðåä çàïóñêîì ö³º¿ çàáî-
ðîíè äîðå÷íèì áóäå ïðîâåñòè 
îïèòóâàííÿ ïî êîæí³é øêîë³, 
ùîá ä³çíàòèñÿ, ñê³ëüêè áàòüê³â 
ï³äâîçÿòü øêîëÿð³â. Ìîæëèâî, 
º òàê³ çàêëàäè, äå âñ³õ øêîëÿð³â 
ï³äâîçÿòü/çàáèðàþòü ç³ øê³ë ³ òàì 
çàáîðîíà íà ñòîÿíêó áóäå íåäî-
ö³ëüíîþ.

Á³ëÿ Ïðèâîêçàëüíî¿ ïëîù³, 
Öåíòðàëüíîãî ðèíêó òà íåïîäàë³ê 
â³ä àâòîâîêçàëó, çà ïëàíîì ÷è-
íîâíèê³â, áóäóòü áàãàòîïîâåðõîâ³ 
êðèò³ ïàðê³íãè. Çàëó÷àòèìóòü ³í-
âåñòîð³â äëÿ ¿õíüîãî áóä³âíèöòâà.

— Ùîá âîä³¿ êîðèñòóâàëèñÿ 
êðèòèìè áàãàòîïîâåðõîâèìè 
ïàðê³íãàìè, òðåáà ðîçðîáèòè 
çàîõî÷óâàëüí³ ïðîïîçèö³¿: íèæ-
÷ó ö³íó, í³æ ïàðêîâêà íà âóëè-
öÿõ, ö³êàâ³ø³ óìîâè àáîíåìåíò³â 
òîùî, — êàæå Îêñàíà Ìèðîø-
íè÷åíêî.

À ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîñïåê-
òó Êîöþáèíñüêîãî (ïðîåêò íèí³ 
ó ðîçðîáö³ — àâò.) ïðîïîíóþòü 
çàáîðîíèòè ïàðêóâàííÿ «ÿëèí-
êîþ». Áóäå ò³ëüêè ïàðàëåëüíà 
ñòîÿíêà àâòî ó âèçíà÷åíèõ çîíàõ.

КОЛИ ЗАПУСК 
Ïëàòí³ ñòîÿíêè ïðîïîíóþòü 

ðîáèòè ÷åðåç óñòàíîâêó ïàðêîìà-
ò³â. Êîíòðîëü äîòðèìàííÿ ïðàâèë 
ïîêëàäàþòü íà ³íñïåêòîð³â ç ïàð-
êóâàííÿ òà ïðîïîíóþòü çàëó÷èòè 
¿ì ó äîïîìîãó ïîë³ö³þ.

— Ïåðøó ³ äðóãó çîíó ïëàòíî-
ãî ïàðêóâàííÿ ìîæíà çàïóñòèòè 
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â. À òðåòÿ 
çîíà — á³ëüøå íà ïåðñïåêòèâó, 
ç òåðì³íîì ðåàë³çàö³¿ ïðîòÿãîì 
äåñÿòè ðîê³â, — êàæå êîîðäèíà-
òîðêà ïðîåêòó â³ä «À+Ñ Óêðà¿íà» 
Îêñàíà Ìèðîøíè÷åíêî. — Äî-
ö³ëüíî ñïî÷àòêó çàïðîâàäèòè 
òåñòîâèé ðåæèì ç ðåãóëÿðíèì 
çáîðîì ³íôîðìàö³¿. Öå òðåáà, 
íàïðèêëàä, ùîá ç’ÿñóâàòè, ÷è 
íå ïîòð³áíî çì³íèòè òàðèôè, ïå-
ðåâåñòè ïàðêóâàëüíèé ìàéäàí÷èê 
ç «äîðîãî¿» çîíè ó äåøåâøó òîùî.

Ìèðîøíè÷åíêî íàãîëîøóº, 
ùî íà ïåðøèõ åòàïàõ ìàº áóòè 
³íôîðìàö³éíà êàìïàí³ÿ ç ïîÿñ-
íåííÿì, äëÿ ÷îãî ðîáëÿòü ïëàòí³ 
ïàðêîâêè ³ êóäè íàïðàâëÿòèìóòü 
êîøòè. À êîëè öå âñå çàïóñòÿòü? 
Ïîêè ñêàçàòè ñêëàäíî.

На фейсбук-сторінці «Агенції 
просторового розвитку» прово-
дять опитування, щоб дізнатись, 
як вінничани ставляться до ідеї 
запровадження платного пар-
кування. На 28 червня зібрали 
538 голосів, з яких 428 — це 
автомобілісти.
Так, 68% опитаних щодня ко-
ристуються автомобілем, 84% 
часто або постійно відчувають 
проблеми з пошуком вільного 
місця для стоянки біля роботи чи 
при поїздках містом. Найбільше 
проблем з паркуванням виникає 
у центрі та на Замості: біля ринків 
і вокзалу.
При тому, на питання «Чи готові 
ви платити за те, щоб гаранто-
вано отримати вільне місце для 
паркування?» відповіли «Так» і 
«Скоріше так» — 62% людей. 
Однозначне «ні» як відповідь 

дали 17% опитаних, стільки ж 
зазначили, що скоріше не будуть 
платити за стоянку.
Питали у автомобілістів і про 
прийнятну ціну за стоянку.
— Переважна частина мешканців 
не готова платити більше 15 грн 
за паркування. Найбільше людей 
проголосували за варіанти 5 і 
10 грн за годину, — каже дирек-
тор «Агенції просторового роз-
витку» Максим Кравчук. — Але 
платне паркування, це не спосіб 
заробітку коштів на водіях, а сер-
віс, який забезпечує наявність 
вільних паркомісць на вулицях 
та справедливий перерозподіл 
місць між учасниками дорож-
нього руху.
Опитування все ще активне і 
свою відповідь можете відпра-
вити за цим посиланням в Інтер-
неті: bit.ly/3xnX6cq 

Чи готові вінничани платити за парковку 

Найдорожча парковка на проспекті Коцюбинського. 
У зоні 1–20 грн за годину, в зоні 2–15 грн, в зоні 3–10 грн, 
а в зоні 4 — безкоштовно 

Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà 
ìåøêàíö³â íå ãîòîâà 
ïëàòèòè á³ëüøå 15 ãðí 
çà ïàðêóâàííÿ. Àëå 
ï³äòðèìàëè âàð³àíòè 
5 ³ 10 ãðí çà ãîäèíó

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
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Никитюк майже кожен рік при-
їздить у Хролин. Був там разом 
з дружиною, дітьми, родичами. 
Об’їздив навколишні села. У кож-
ному з них виписував знайомі 
прізвища земляків. Загалом їх 
нараховується майже сотня. 
А скільки імен ще не встановлено!
«Разом з нашим дідом пішов 
на війну Євмен Матвійович Ан-
дрійчук, — каже Никитюк. — Він 
з села Старостинці. Ще жива 
його дочка, якій уже понад 80. 
Як зустрічаємося, щоразу просить 
допомогти знайти могилу батька. 
Так само хотіла більше дізнатися 
і моя мама та бабуся про нашо-
го Семена Виндюка. Збиралися 

поїхати на місце загибелі. Їм це 
не вдалося. Не були ні в Сошках, 
ні в Хролині, де лежать останки 
діда у братській могилі. Нам, 
молодшим, це вдалося. Діти мої 
знають, де він похований. Внуки 
підростуть, їм покажемо…» 
Співрозмовник перелопатив ба-
гато матеріалу в Інтернеті. Знай-
шов інформацію про підрозділ, 
в якому воював дід. А ось відшу-
кати що-небудь про Євмена Ан-
дрійчука поки не вдалося. Чому б 
не долучитися до цієї роботи 
молодому поколінню? Учням, 
студентам… Ось вам конкретне 
прізвище — Євмен Матвійович 
Андрійчук, родом з села Старо-

стинці, пішов на війну наприкінці 
1943-го. Донька не знає, де і коли 
загинув, де похований.
«Володимир Никитюк подає при-
клад для інших, як треба берегти 
пам'ять свого роду, — розповідає 
головний спеціаліст міськради 
Валерій Старинчук. — Питання 
вшанування пам’яті загиблих 
він порушив перед керівництвом 
міської ради. Якщо чимало на-
ших земляків поклали голови 
у Шепетівському районі і там є 
їхні прізвища на братських мо-
гилах, то чому не організувати 
поїздки у ці місця? Так і зробили 
завдяки ініціативі Никитюка, який 
є депутатом міськради.

Завдання для молодих пошуковців 

У День скорботи 22 червня пред-
ставники Погребищенського 
району побували на Хмельнич-
чині. Їздили вшанувати пам'ять 
загиблих земляків. Вони побу-
вали у восьми селах Шепетів-
ського району. У кожному з них 
у братських могилах поховані 
земляки-погребищани. Місь-
кий голова Погребища Сергій 
Волинський вручив подяки 
керівникам населених пунктів 
за те, що доглядають могили. 
У селі Хролин художній керівник 
Будинку культури Наталія Кошкі-
на розповіла, що на площі біля 
пам’ятника загиблим односельці 
проводять більшість своїх патрі-

отичних заходів. Володимир 
Никитюк знайшов у цьому селі 
людей, які знають історію його 
діда. Спілкується з ними по теле-
фону, цікавиться новинами села.
— Маю намір ще раз побувати 
у Сошках, — ділиться думками 
Никитюк. — Хочеться дізнати-
ся, де саме тривали бої за це 
село. Мені відомо, що за цей 
невеликий населений пункт по-
клали голови 50 бійців. Один з 
них мій дід Семен. Можливо, 
хтось пам’ятає місце поховання 
на сільському цвинтарі. Дуже 
сильно прив’язаний у пам’яті 
до свого дідуся. Не можу це пе-
редати словами…

У боях за маленькі Сошки загинули 50 бійців 

ВІКТОР СКРИПНИК,

RIA, (067)1079091 

Â î ë î ä è ì è ð 
Íèêèòþê í³êîëè 
íå áà÷èâ æèâèì 
ñâîãî ä³äóñÿ. Ñå-

ìåí Âèíäþê, òàêå ïð³çâèùå éîãî 
ä³äà ïî ìàìèí³é ë³í³¿, çàãèíóâ 
ó 1944-ìó. Âîëîäèìèð íàðîäèâñÿ 
÷åðåç äåñÿòü ðîê³â ï³ñëÿ òîãî.

Íåçâàæàþ÷è íà öå, â³í áàãàòî 
çíàº ïðî ä³äà Ñåìåíà. Ö³êàâî 
áóëî ñëóõàòè éîãî ðîçïîâ³äü. Ç 
íèì æóðíàë³ñòà RIA ïîçíàéîìèâ 
íàø ÷èòà÷ Âàëåð³é Ñòàðèí÷óê.

Çàïèòóþ ó Íèêèòþêà, çâ³äêè 
ó íüîãî ñò³ëüêè ³íôîðìàö³¿ ïðî 
Ñåìåíà Âèíäþêà? Êàæå, áàãàòî 
çáåðåãëîñÿ ó ïàì’ÿò³ ç ïî÷óòîãî 
â³ä áàáóñ³. Ìàëèì ñ³äàâ á³ëÿ íå¿ ³ 
ïðîñèâ: «Áàáöþ, ðîçêàæ³òü ùîñü 
ïðî ä³äà». ² âîíà ðîçïîâ³äàëà… 
Íàïðèêëàä, ïðî òå, ÿê ï³ä ÷àñ 
îêóïàö³¿ ã³òëåð³âöÿìè ¿õíüîãî 
ñåëà ²âàíüêè Ïîãðåáèùåíñüêîãî 
ðàéîíó ä³ä çìàéñòðóâàâ ñàìîòóæ-
êè ïðèéìà÷. Âíî÷³ ñëóõàâ ïîâ³äî-
ìëåííÿ ç ôðîíòó. 

ПОПРОСИВСЯ НА ФРОНТ 
ЗАРАДИ ДОНЬКИ 

Îñîáëèâî âðàçèâ â÷èíîê ä³äà. 
Â³í äóæå õîò³â âèçâîëèòè ç íåâîë³ 
äî÷êó Ìîòðþ, ÿêó âèâåçëè íà ðî-

áîòè â Í³ìå÷÷èíó.
– Â îñòàíí³é äåíü 1943-ãî, 

êîëè ¿õíº ñåëî Ñòàðîñòèíö³ 
çâ³ëüíèëè â³ä ã³òëåð³âö³â, ä³äîâ³ 
áóëî âæå 46 ðîê³â, — ðîçïîâ³äàº 
Âîëîäèìèð. — Òîä³ áðàëè â àðì³þ 
20-ð³÷íèõ, àáî òðîõè ñòàðøèõ ÷è 
ìîëîäøèõ, ³ ä³ä ïîäàâñÿ ç íèìè. 
Â ñåë³ ãîâîðèëè: Ñåìåí ï³øîâ 
ãíàòè í³ìö³â ðàçîì ç ìîëîäèìè. 
Áàáóñÿ êàçàëà, ùî ó íüîãî áóëà 
ìåòà äîáðàòèñÿ äî Í³ìå÷÷èíè, 
ðîçøóêàòè òàì äîíüêó Ìîòðþ ³ 
ïîâåðíóòèñÿ ç íåþ â ñåëî.

Ìîòðÿ — îäíà ç øåñòè Ñå-
ìåíîâèõ ä³òåé. ¯¿ ïåðåõîâóâà-
ëè â³ä îêóïàíò³â. Àëå òîä³øí³é 
ñ³ëüñüêèé ñòàðîñòà çäàâ í³ìöÿì. 
Òàê ó íåïîâí³ 18 ðîê³â îïèíèëàñÿ 
äàëåêî â³ä ð³äíîãî äîìó â í³ìåöü-
ê³é íåâîë³. 

Ïðî ðîêè ðàáñüêî¿ ðîáîòè 
ó Í³ìå÷÷èí³ ÷îëîâ³ê òåæ çáåð³-
ãàº ñïîãàäè. Áî Ìîòðÿ — éîãî 
ìàìà. Íà æàëü, æ³íêà ïîìåð-
ëà ó 1991 ðîö³. Àëå âñå òå, ùî 
ìàìà ãîâîðèëà, ÷îëîâ³ê òðèìàº 
ó ïàì’ÿò³, ÿê ³ ðîçïîâ³ä³ áàáóñ³.

ФРОНТОВІ ЛИСТИ ЗНАЄ 
НАПАМ’ЯТЬ 

Âîëîäèìèð Íèêèòþê çáåð³ãàº 
äâà ôðîíòîâ³ ëèñòè ñâîãî ä³äóñÿ. 
Á³ëüøå ¿õ íå îòðèìóâàëè ç â³éíè. 
Ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè îêðåì³ 

«ЙДУ МОТРЮ ШУКАТИ…» 
ЯК БАТЬКО ВИЗВОЛЯВ ДОЧКУ 
Пам'ять  Хвилюючу історію з 
минулої війни розповів Володимир 
Никитюк з Погребища. Його дід 
у 46 років записався добровольцем, 
щоб дійти до Німеччини і повернути 
додому доньку, вивезену гітлерівцями 
на роботу. Трагічно закінчилося все для 
фронтовика. Нарешті вдалося віднайти 
його могилу. Никитюк також встановив 
імена майже ста загиблих земляків 

ôðàãìåíòè öèòóâàâ íàïàì’ÿòü.
Àäðåñóâàëèñÿ òðèêóòíèêè äðó-

æèí³ Ñåìåíà Àíí³ Âèíäþê (ëèñ-
òè ç ìèíóëî¿ â³éíè íàäõîäèëè 
ó ôîðì³ òðèêóòíèê³â, íà êîíâåðò³ 
ñòî¿òü ³ì’ÿ Àííà, à íå Ãàííà).

Îñü ôðàãìåíò ç îäíîãî ëèñ-
òà, òåêñò çáåðåæåíî: «Ïèñàíî 
íà íîâèé ãîä. Ïîçäîðîâëÿþ Âàñ 
ç íîâèì ãîäîì. ß çàðàç íàõîæó-
ñÿ ó êàðàï÷³¿â (éäåòüñÿ ïðî ñåëî 
Âåëèêèé Êàðàá÷³¿â Ðóæèíñüêî-
ãî ðàéîíó, óòî÷íþº Íèêèòþê). 
Ãîíÿò íàñ íà çàíÿòòÿ äàþò ¿ñòè 
êîáèëè 2 àáî 3 ðàçè êîëè ÿê (êî-
áèëè — ì'ÿñî êîíÿòèíè, óòî÷-
íþº Íèêèòþê). Íî âè çíàºòå ÿê 
ÿ éîãî ëþáëþ. Íàñ áàãàòî ñâî¿õ 
õëîïö³â âàñèëü âîâê, þìåíü îëåê-
ñà, ³ñàê³â ãåðàñèì, ñïèñ³í, ùóð 
àíäð³é, ùóð îìåëüêî… 

ßê ÿ çà âàìè ñêó÷àþ ïèøó ³ 
ïëà÷ó íåñ÷àñí³ âè ìî¿ ä³â÷àòêà ³ 
Ìîòðÿ íåñ÷àñíà íåõàé ìåíå òàì 
äî÷åêàºòüñÿ…» 

БАБУСЯ Й МАМА ХОТІЛИ 
ЗНАЙТИ МОГИЛУ 

Íå ä³éøîâ Ñåìåí Âèíäþê 
äî Í³ìå÷÷èíè. 3 áåðåçíÿ 1944 çà-
ãèíóâ ó áîþ. Âåëèêå ãîðå çâàëè-
ëîñÿ íà âåëèêó ðîäèíó. Äîíüêà 
Ìîòðÿ ó äàëåê³é Í³ìå÷÷èí³ òåæ 
â³ä÷óëà, ùî âäîìà ñòàëîñÿ ùîñü 
íåäîáðå. Òàê ¿é áóëî çëå ó òîé 
äåíü, 3 áåðåçíÿ 1944-ãî. ² ñîí 
ïîãàíèé áà÷èëà. Íà òîé ÷àñ ¿é 
óæå âèïîâíèâñÿ 21 ð³ê. Ðîçïî-
â³äàëà ïðî ñâî¿ â³ä÷óòòÿ ï³ñëÿ 
ïîâåðíåííÿ ç íåâîë³.  

Ãàííà Âèíäþê ñàìîòóæêè 
ïîñòàâèëà íà íîãè âñ³õ ø³ñòüîõ 

ä³òåé. Íèí³ ó íèõ 13 âíóê³â. Âî-
ëîäèìèð Íèêèòþê — îäèí ç íèõ. 
Â³í íå ðàç õîò³â ïî¿õàòè íà ì³ñöå 
çàãèáåë³ ä³äà. Ó ïîõîðîíö³ çíà-
÷èëîñÿ, ùî Ñåìåí Âèíäþê, áîºöü 
15 ñòð³ëåöüêîãî ïîëêó 147 ñòð³-
ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿, çàãèíóâ ó ñåë³ 
Ñîøêè Øåïåò³âñüêîãî ðàéîíó 
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, ïîõîâàíèé 
íà ñ³ëüñüêîìó êëàäîâèù³.

Æèòòºâ³ êëîïîòè ùîðàçó ñòà-
âàëè íà çàâàä³. Âèð³øèâ ñïåðøó 
íàïèñàòè ó ñåëî, ùî çíà÷èëîñÿ 
ó ïîõîðîíö³. «Íåìà ó íàñ òàêî¿ 
ìîãèëè, — éøëîñÿ ó â³äïîâ³ä³ 
ç ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ñåëà Âåëèêà 
Ð³øí³âêà, äî ÿêî¿ íàëåæàëè Ñî-
øêè. — Ðàäèìî âàì çâåðíóòèñÿ 
ó ñåëî Õðîëèí íàøîãî ðàéîíó, 
òàì âåëèêà áðàòñüêà ìîãèëà, 
ìîæëèâî, íà ïëèòàõ º ïð³çâèùå 
âàøîãî ðîäè÷à».

Áóëî öå ó 2010 ðîö³. Íåâäîâç³ 

ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ íà ðî-
áîò³ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ¿õàòè 
òóäè ó â³äðÿäæåííÿ.

«ПРІЗВИЩЕ З ПОМИЛКОЮ, 
АЛЕ ЦЕ ВІН» 

Ó öåíòð³ Õðîëèíà öåðêâà, øêî-
ëà ³ ïàì’ÿòíèê çàãèáëèì ó â³éí³. 
Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, íàðàõóâàâ 
27 ìåìîð³àëüíèõ ïëèò. Íà êîæí³é 
ç íèõ ïî 15 ïð³çâèù. Â³ä ïðî÷è-
òàííÿ îäíîãî ç ³ìåí ó ÷îëîâ³êà 
ñòðåïåíóëîñÿ ñåðöå: «Âèíäçþê 
Ñåìåí Ôëîðîâè÷».

«Çäàâàëîñÿ á, öå íå ä³äîâå ïð³ç-
âèùå, áî â íüîãî íå áóëî ë³òåðè 
«ç», — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð 
Íèêèòþê. — Àëå âñ³ ³íø³ äàí³ 
ñï³âïàäàþòü: ³ ð³ê íàðîäæåííÿ, ³ 
ð³ê çàãèáåë³. Ìè ç ñèíîì ïîêëàëè 
êâ³òè, ïîìîâ÷àëè. Ïîò³ì ïåðå-
ãëÿíóëè âñ³ ïð³çâèùà. Ì³é ä³ä 
ñåðåä çàãèáëèõ áóâ íàéñòàðøèé».

Володимир Никитюк (крайній праворуч): 
«Мені часто хочеться їхати у Хролин, де похований дід, 
цього разу приїхали з родичами» 

– Ìàþ íàì³ð ùå ðàç 
ïîáóâàòè ó Ñîøêàõ, 
— ä³ëèòüñÿ äóìêàìè 
Íèêèòþê. — Õî÷åòüñÿ 
ä³çíàòèñÿ, äå ñàìå 
òðèâàëè áî¿ çà öå ñåëî
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Діагностика на антитіла IgG до S — 
білка коронавирусу COVID-19, 
у тому числі і після вакцинації 

Зараз багато людей тестують-
ся на антитіла до COVID-19: 
хтось хоче знати, чи не пе-
рехворів він безсимптомно, 
хтось — оцінити стан після 
вакцинації. Лабораторії пропо-
нують різні тести. Як не заплу-
татися і здати саме той аналіз, 
який потрібен?

Коронавірус SARS-CoV-2 
містить кілька білків. Осно-
вними є:

S-білок (spike) — за допо-
могою Spike-білка вірус при-
кріплюється до клітин і відбу-
вається інфікування.

N-білок  — бере участь 
у формуванні нових вірусних 
частинок.

Серед наявних на лабора-
торному ринку тестів на ан-
титіла переважають такі, які 
визначають імуноглобуліни G 
до N-білка вірусу COVID-19 і 
не можуть бути використані 
для кількісної оцінки імунної 
відповіді після вакцинації.

Кількісний тест на анти-
тіла IgG до S — білка коро-
навирусу, дозволяє визна-
чити рівень захисних анти-
тіл як після вакцинації проти 
COVID-19, так і після перене-
сеної коронавирусної хвороби.

ПОКАЗАННЯ 
ДО ТЕСТУВАННЯ:
 діагностика недавно пе-

ренесеної коронавирусної 

інфекції, у тому числі без-
симптомного перебігу захво-
рювання.
  для того, щоб дізнатися, 

чи зустрічався ваш організм з 
вірусом COVID-19.
 для оцінки імунної відпо-

віді на вакцинацію від коро-
навірусу.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ 
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ?

Спеціальної підготовки пе-
ред проведенням дослідження 
не потрібно. Рекомендована 
здача аналізу натще або не ра-
ніше, ніж через 4 години після 
останнього прийому їжі.

Хочете зрозуміти, чи спра-
цювало щеплення і чи потрібно 
воно вам взагалі.

Чи хворіли ви на коронаві-
рус, чи це була просто застуда?

Чи захищений ваш орга-
нізм для повторної зустрічі з 
інфекцією?

Звертайтеся, і ми з радістю 
відповімо на ці запитання!!!

494886

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

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

494228

486404

РЕКЛАМА

494717

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (095)1039671 

Êàìïàí³ÿ ç âàêöèíàö³¿ ïðîòè 
êîðîíàâ³ðóñà ñòàðòóâàëà ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ íàïðèê³íö³ 
ëþòîãî. Ïåðøèì ïðåïàðàòîì, ùî 
íèì ùåïëþâàëè óêðà¿íö³â, áóâ 
³íä³éñüêèé CoviShield.Â³í àíàëî-
ã³÷íèé äî áðèòàíñüêî¿ âàêöèíè 
AstraZeneca. Ï³çí³øå äî Óêðà-
¿íè çàâåçëè Pfizer ³ êèòàéñüêó 
CoronaVac. Äëÿ ïîâíî¿ ³ìóí³çàö³¿ 
¿õ ïîòð³áíî ââåñòè ïî äâ³ äîçè.

Íà ïèòàííÿ ïðî ðåâàêöèíàö³þ, 
ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè ó ïåðå-
ñ³÷íèõ â³ííè÷àí, ìè ïîïðîñèëè 
â³äïîâ³ñòè çàñòóïíèöþ äèðåêòîðà 
Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ 
Òåòÿíó Áîíäàðåíêî. Ñàìå âîíà 
êóðèðóº ðîáîòó Öåíòð³â ìàñîâî¿ 
âàêöèíàö³¿ ó ì³ñò³ òà îáëàñò³.

ßêùî íå çðîáèòè ðåâàêöèíàö³þ 
ó ÷³òêî âèçíà÷åíèé äåíü, òî ùî 
ñòàíåòüñÿ? Âîíà íå ïîä³º?

— Âîíà ïîä³º, àëå ìîæå ìàòè 
ìåíø êîðèñíèé åôåêò. ßêùî, 
ïðèì³ðîì, âè ðîáèòå ùåïëåí-

íÿ íà îäèí-äâà-òðè äí³ ðàí³øå 
àáî ï³çí³øå çàçíà÷åíîãî äíÿ, 
òî íà åôåêòèâí³ñòü öå ñóòòºâî 
íå âïëèâàº. ßêùî á³ëüøå, òî òàê, 
¿¿ êîðèñòü çìåíøóºòüñÿ. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ óñ³õ âàêöèí, ÿê³ íàðàç³ 
äîñòóïí³ ó íàø³é êðà¿í³. 

Ùî â³äáóâàºòüñÿ áëèæ÷å äî äíÿ 
ðåâàêöèíàö³¿? Ëþäèí³ òåëåôîíóº 
ñ³ìåéíà ë³êàðêà?

— ¯é äçâîíÿòü ìåäèêè, ÿê³ 
âàêöèíóâàëè ¿¿ âïåðøå. Ó íèõ 
º ³íôîðìîâàíà çãîäà ëþäèíè, ¿¿ 
êîíòàêòí³ äàí³, òîìó ¿ì ïðîñò³øå 
öå çðîáèòè. Ñ³ìåéí³ ë³êàð³ òàêîæ 
ìîæóòü çàòåëåôîíóâàòè ³ çàïðî-
ñèòè íà äðóãå ùåïëåííÿ.

Ïåðøó äîçó CoronaVac ÿ îòðè-
ìàâ ó Öåíòð³ ìàñîâî¿ âàêöèíà-
ö³¿ â «Åêñïîöåíòð³». ×è ìîæó 
ÿ îòðèìàòè äðóãó äîçó ïðåïàðàòó 
â ³íøîìó Öåíòð³ âàêöèíàö³¿ àáî 
â íàéáëèæ÷³é äî ñåáå àìáóëàòîð³¿?

— Áàæàíî ðîáèòè öå â ìåäçà-
êëàä³, ó ÿêîìó âè óêëàëè äåêëà-
ðàö³þ ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì. Àáî 
â òîìó ñàìîìó Öåíòð³ âàêöèíàö³¿, 
äå îòðèìàëè âàêöèíó âïåðøå.

ßêùî âè çðîáèòå ðåâàêöèíàö³þ 
â ³íøîìó Öåíòð³, äàí³ ïðî íå¿ 
âñå îäíî çàíåñóòü äî åëåêòðîííî¿ 
ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ó íàéáëèæ÷³é äî ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ àìáóëàòîð³¿ ìîæíà 
îòðèìàòè äðóãó äîçó ïðåïàðà-
òó, ÿêùî òàì áóäå ïðîâîäèòèñü 
ðåâàêöèíàö³ÿ CoronaVac. Òîáòî 
òèì ïðåïàðàòîì, ÿêèé âè âæå 
îòðèìàëè ðàí³øå. Òàê³ ïèòàííÿ 
êðàùå óòî÷íþâàòè ó ñâî¿õ ñ³ìåé-
íèõ ë³êàð³â.

×è òî÷íî öåíòðè âàêöèíàö³¿ 
áóäóòü çàáåçïå÷åí³ ïðåïàðàòàìè?

— Êîëè ëþäèíà îòðèìóº ïåð-
øó äîçó, ìè îäðàçó â³äêëàäàºìî 
ïðåïàðàò, ùîá âîíà ìîãëà îòðè-
ìàòè ³ äðóãó äîçó. Ìè íå ðåâàê-
öèíóºìî çàëèøêàìè, öå âàêöèíè, 
ÿê³ â³ä ïî÷àòêó áóëè ïðèçíà÷åí³ 
äëÿ êîíêðåòíî¿ ìåòè — äðóãî-
ãî ââåäåííÿ. ßêùî âàì íå ïå-
ðåòåëåôîíóâàëè ³ íå çàïðîñèëè 
íà ðåâàêöèíàö³þ, ïîòð³áíî ïî-
äçâîíèòè òóäè, äå áóëà îòðèìà-
íà ïåðøà äîçà ³ óòî÷íèòè, êîëè 
ìîæíà ïðèéòè ³ îòðèìàòè äðóãó.

«НЕ РЕВАКЦИНУЄМО 
ЗАЛИШКАМИ»
Актуально  
Рано чи пізно, 
а ревакцинуватись 
доведеться кожному, 
хто планує отримати 
імунітет до COVID-19. 
Розповідаємо, як 
це відбувається 
у нашому місті, 
а також відповідаємо 
на найпоширеніші 
питання Мелетій отримує першу дозу вакцини CoronaVac. Через 

28 днів його мають запросити на ревакцинацію 
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Серед присутніх на площі перед 
вежею був ще один учасник май-
бутнього ралі Андрій Аверчук. 
Він поділився тим, як Вінниця 
допомагає українській команді 
з підготовкою.
— Місто допомагає нашій коман-
ді з придбанням костюмів. Сьо-
годні ми їх не одягли, бо це все ж 
таки зимовий одяг, нам би було 

дуже спекотно тут, — сміється чо-
ловік. — Але можу сказати, що 
на цих костюмах є герб Вінниці.
Додамо, що учасників ралі буде 
морально підтримувати ще один 
атрибут.
На одному з автомобілів свої 
автографи залишають люди з 
усіх міст, через які проїжджають 
ретромашини.

У Монте-Карло з вінницькою підтримкою 

493908

РЕКЛАМА

ÍÎÂÈÍÈ

486404

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Ä î  í à ø î ã î 
ì³ñòà ìèíóëîãî 
òèæíÿ ïðè¿õàëè 
ó÷àñíèêè Ì³æ-

íàðîäíîãî ïðîá³ãó «Ìàðàôîí 
Äðóæáè òà Ìèðó — Óêðà¿íà 
â ðàë³ Ìîíòå-Êàðëî VI United 
Super Special Race». Çàâäÿêè 
öüîìó ªâðîïåéñüêà ïëîùà ïåðå-
òâîðèëàñü íà âèñòàâêîâèé ìàé-
äàí÷èê ðåòðîàâòîìîá³ë³â.

² ïîêè ì³ñòÿíè ìàëè çìîãó ðîç-
äèâèòèñü ³ ñôîòîãðàôóâàòèñÿ á³ëÿ 
ÿñêðàâèõ «Çàïîðîæö³â», âîä³¿ ãî-
òóâàëèñÿ äî íåâåëèêîãî çà¿çäó.

Çàçíà÷èìî, ùî Â³ííèöÿ º 
ëèøå îäí³ºþ çóïèíêîþ íà øëÿ-
õó ì³æíàðîäíîãî ìàðàôîíó. Â³í 
ñòàðòóâàâ ç Óìàí³ ³ âæå âñòèã 
ïîáóâàòè ó Êèºâ³, Êàíåâ³, ×åð-
êàñàõ, Êðåìåí÷óö³, Çàïîð³ææ³, 

Äí³ïð³, Õàðêîâ³, Íîâîìîñêîâ-
ñüêó òà Êðîïèâíèöüêîìó.

Ï³ñëÿ íàøîãî ì³ñòà àâòî ïî-
ïðÿìóþòü ó Áàð, Òåðíîï³ëü, Çî-
ëî÷³â, Ëüâ³â, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 
×åðí³âö³, ïîò³ì ó Ðóìóí³þ ³ 
Ìîëäîâó, çâ³äòè â Îäåñó é çíîâó 
â Óìàíü. Çàãàëîì àâòîìîá³ë³ñòè 
íà «Çàïîðîæöÿõ» ïîäîëàþòü òðè 
òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â.

Ïðàâäà, äî Â³ííèö³ òîãî äíÿ 
âñòèã äî¿õàòè ëèøå îäèí àâòîìî-
á³ëü — ó÷àñíèê ìàéáóòíüîãî ðàë³, 
³íøèé ùå áóâ ó äîðîç³. Ðåøòà 
ðåòðîàâòî, ÿê³ ïðè¿õàëè äî âåæ³, 
íàëåæàòü â³ííè÷àíàì, ó÷àñíèêàì 
ì³ñöåâîãî êëóáó «ÇÀÇ-Ôåí³êñ».

ПРО УКРАЇНСЬКУ КОМАНДУ 
Й РАЛІ МОНТЕ-КАРЛО 

Íà á³ðþçîâîìó àâòîìîá³ë³ 
ÇÀÇ-965 ïðè¿õàâ êîìàíäîð óêðà-
¿íñüêî¿ êîìàíäè, ïðåçèäåíò Íà-
ö³îíàëüíî¿ Àâòîìîá³ëüíî¿ Ë³ãè 

ІСТОРИЧНЕ РАЛІ МОНТЕ-
КАРЛО НА «ЗАПОРОЖЦЯХ» 
Перегони  У січні 2022 року 
на Ралі Монте-Карло з’їдуться сотні 
автомобілістів. Вперше за всю історію 
змагань участь візьме й українська 
команда, а серед членів команди є і 
вінничанин. Чим вони здивують на ралі?

Óêðà¿íñüêà êîìàíäà áóäå ñêëà-
äàòèñÿ ç òðüîõ àâòîìîá³ë³â.

— Ïåðøèé, ÇÀÇ-965, ï³ä ñòàð-
òîâèì íîìåðîì 402, äðóãèé àâ-
òîìîá³ëü ï³ä íîìåðîì 403. Öå 
áóäå ÷îëîâ³÷èé åê³ïàæ, — ðîçïî-
â³äàº Ðîìàí Ùèïêîâ. — ² òðåò³é, 
ÿêèé ìè ùå ãîòóºìî, áóäå æîâ-
òèé «Çàïîðîæåöü» ç ïîâí³ñòþ 
æ³íî÷èì åê³ïàæåì. Äîçâ³ë â³ä 
îðãàí³çàòîð³â ìè âæå îòðèìàëè.

ПЕРЕВІРКА РЕТРОАВТО 
НА МІЦНІСТЬ 

ßê ðîçïîâ³â êîìàíäîð óêðà-
¿íñüêî¿ êîìàíäè, ìàðàôîí âîíè 
ïðîâîäÿòü íå ò³ëüêè, ùîá ðîçïî-
â³ñòè óêðà¿íöÿì ïðî íàøó ó÷àñòü 
ó ðàë³, ùå é íà â³ò÷èçíÿíèõ àâòî, 
àëå é äëÿ òîãî, ùîá ïåðåâ³ðèòè 
ìàøèíè ïåðåä ïåðåãîíàìè, áî 
¿ì äîâåäåòüñÿ ïîäîëàòè áëèçü-
êî òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â ã³ðñüêîþ 

ì³ñöåâ³ñòþ, òà çàãàëîì êîìàíäó.
Ñàìå äëÿ öüîãî ðåòðîàâòî âëà-

øòóâàëè ìàëåíüêå øîó íà ªâ-
ðîïåéñüê³ ïëîù³. Àâòîìîá³ë³ñòè 
ìàëè âèêîíàòè äåê³ëüêà ìà-
íåâð³â íà ÷àñ, àáè äîâåñòè, ùî 
ñòàðåíüê³ ÇÀÇ» ìîæóòü ñêëàñòè 
êîìóñü êîíêóðåíö³þ.

Ñïðîáóâàâ ñâî¿ ñèëè é â³ííè-
÷àíèí Âàäèì Íåìèð³âñüêèé, 
âëàñíèê ÿñêðàâî-÷åðâîíîãî 
àâòîìîá³ëÿ.

— Òàêèõ ìàøèí, ó ãàðíîìó 
ñòàí³, âæå ìàéæå íå çàëèøè-
ëîñÿ. Íà íå¿ ïîêëàäåíî áàãàòî 
êîøò³â, ñèë ³ íàòõíåííÿ, ùîá 
âîíà ìàëà òàêèé âèãëÿä, ÿê çà-
ðàç, — êàæå â³í. — Ïðåäñòàâëÿòè 
Óêðà¿íó — öå âæå ñàìå ïî ñîá³ 
âåëèêå áàæàííÿ, à ùå é ïðåä-
ñòàâëÿòè íàøó êðà¿íó íà íàøîìó 
óêðà¿íñüêîìó íàðîäíîìó àâòî-
ìîá³ë³.

До Вінниці завітали яскраві авто «з минулого». Серед 
них є і бірюзовий ЗАЗ-965 — один з автомобілів, що 
представлятиме Україну на Ралі Монте-Карло у 2022 році

«Çîëîòå Êåðìî Óêðà¿íè» Ðîìàí 
Ùèïêîâ. Â³í ç³çíàºòüñÿ, ùî âçÿ-
òè ó÷àñòü ó ðàë³ õîò³â äàâíî.

— Öå ìð³ÿ áóäü-ÿêîãî àâòîìî-
á³ë³ñòà âçÿòè ó÷àñòü ó Ðàë³ Ìîí-
òå-Êàðëî ÷è õî÷à á ç’¿çäèòè òóäè 
é ïîäèâèòèñÿ, — ãîâîðèòü Ðîìàí 
Ùèïêîâ. — Öüîãî ðîêó ðàë³ âè-
ïîâíèëîñÿ 111 ðîê³â, ³ öå îäí³ ç 
íàéá³ëüø ñòàòóñíèõ ïåðåãîí³â.

Òðàäèö³éíî ðàë³ íà ðåòðîàâòî 
ïðîõîäÿòü ó ñ³÷í³.

— Çìàãàííÿ ñòàðòóþòü 28 ñ³÷-
íÿ 2022 ðîêó, òîìó âæå 24-ãî 
÷èñëà ìè áóäåìî òóäè âè¿æäæàòè 
÷è ç Êèºâà, ÷è ç Â³ííèö³, ÷è 
ç³ Ëüâîâà, — êàæå â³í äàë³. — 
Ó Ðàë³ Ìîíòå-Êàðëî ìîæóòü 
áðàòè ó÷àñòü ò³ëüêè ò³ àâòîìî-
á³ë³, ÿê³ áðàëè òàì ó÷àñòü äî 60-õ 
ðîê³â. À îñü íàø «Çàïîðîæåöü» 
òàì íå áóâ í³êîëè.

Çà ñëîâàìè êîìàíäîðà, îðãà-
í³çàòîðè çìàãàíü çðîáèëè äëÿ 
Óêðà¿íè âèíÿòîê.

— Ìèíóëîãî ðîêó ìè íàïèñàëè 
îðãàí³çàòîðàì ëèñòà, ùî «Çàïî-
ðîæöþ» ìàº âèïîâíèòèñÿ 60 ðî-
ê³â. Âîíè ïîïðîñèëè äåòàëüíó 
³íôîðìàö³þ, áî í³÷îãî íå çíàëè 
ïðî ö³ ìàøèíè é ïðî çàâîä, ÿêèé 
¿õ âèïóñêàâ, — ïîÿñíþº Ðîìàí 
Ùèïêîâ. — ²äåÿ ¿ì ñïîäîáàëàñÿ, 
òîìó öå ñïðàâä³ øàíñ äëÿ Óêðà-
¿íè ïîêàçàòè, ùî ìè íå ò³ëüêè 
àãðàðíà êðà¿íà, àëå é òåõí³÷íà.

Òà äëÿ òîãî, ùîá àâòî äîïóñ-
òèëè äî çìàãàíü, âîíî ìàº â³ä-
ïîâ³äàòè ùå ïåâíèì âèìîãàì — 
àâòîìîá³ëü ìàº áóòè àâòåíòè÷-
íèì, çì³íè äîïóñêàþòüñÿ ëèøå 
â ìåæàõ ï’ÿòè â³äñîòê³â.

— Òàêîæ ñèä³ííÿ ìàþòü 
áóòè îáëàäíàí³ ñïåö³àëüíèì 
ï³äãîë³â’ÿì äëÿ çàõèñòó øèéíîãî 
õðåáöÿ, ìàþòü áóòè ÷îòèðüîõòî÷-
êîâ³ ðåìåí³ òà äîäàòêîâ³ ôàðè, áî 
á³ëüøà ÷àñòèíà ïåðåãîí³â ïðî-
õîäèòü âíî÷³, — êàæå ÷îëîâ³ê.



ПРЕССЛУЖБА 

КОМПАНІЇ ОРГАНІК-Д

Â ñåðåäèí³ ÷åðâíÿ Â³-
ííè÷÷èíà ïðåçåíòóâàëà ïðî-

äóêö³þ êëþ÷îâèõ ï³äïðèºìñòâ 
îáëàñò³ â Óçáåêèñòàí³. Ïîçèö³îíóþ÷è 
Â³ííèöüêó îáëàñòü, ÿê ðåã³îí íîâèõ ìîæ-
ëèâîñòåé, îñîáëèâà óâàãà ç áîêó íàøî¿ 
êðà¿íè ïðèä³ëÿºòüñÿ àãðîïðîìèñëîâ³é ñôåð³ 
òà ðîçøèðåííþ ¿¿ åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó.

Êîìïàí³ÿ Îðãàí³ê-Ä òàêîæ â³äâ³äàëà 
Ñàìàðêàíä ³ ïîä³ëèëàñü ñâî¿ìè àãðîâðà-
æåííÿìè. Ñï³ëêóâàëèñÿ ç äèðåêòîðîì 
â³ííèöüêîãî ï³äïðèºìñòâà Âàäèìîì 
Êðè÷êîâñüêèì.

— Âàäèìå, ðîçêàæ³òü, ùî âèðîùóº Óçáå-
êèñòàí ñüîãîäí³?

— Êë³ìàò â Öåíòðàëüí³é Àç³¿ äóæå 
ñïðèÿòëèâèé äëÿ âèðîùóâàííÿ êîíîïåëü 
òà áàâîâíè. Òàê-òàê, âàì íå ïî÷óëîñÿ. 
Ç áàçîâèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîñ-
ëèí Óçáåêèñòàí, íàïðèêëàä, òðàäèö³éíî 
êóëüòèâóº ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, ðèñ òîùî. 
Íà äðóãîìó ì³ñö³ ï³ñëÿ åêñïîðòó áàâîâíè 
éäóòü ñîëîäê³ êàâóíè. Ùîá ïîë³ïøèòè 
ïðîäîâîëü÷ó áåçïåêó êðà¿íè, óðÿä ï³ä-

òðèìóº ïòàõ³âíèöòâî òà òâàðèííèöòâî 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ê³ëüêîõ ðîê³â. Ç îâî÷³â 
åêñïîðòóþòü ïåðåâàæíî öèáóëþ, êàïóñòó 
òà ÷àñíèê.

— À ÷èì æå òîä³ ö³êàâ³ óêðà¿íñüê³ âè-
ðîáíèêè, ó òîìó ÷èñë³ Îðãàí³ê-Ä?

— ÇÌ² ïèøóòü, ùî â ñ³ëüñüêîìó ãîñ-
ïîäàðñòâ³ Óçáåêèñòàíó çàéíÿòî áëèçü-
êî 27% ðîáî÷î¿ ñèëè. ² öå íàéêðàùèé 
ïåðñïåêòèâíèé ãàëóçåâèé ñåêòîð äëÿ 

ñîëîäêî¿ êðà¿íè. Òà, íàðàç³, íå âèñòà-
÷àº âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é òà 
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ìîæëèâîñòåé ïå-
ðåðîáêè òà óïàêîâêè. Ì³ñöåâ³ ôåðìåðè 
ìàþòü çàãàðáíèöüê³ ïëàíè ùîäî ðîçâè-
òêó åêñïîðòíèõ ðèíê³â ö³º¿ ïðîäóêö³¿, àëå 
íå çàâæäè âñòèãàþòü ¿õ ðåàë³çîâóâàòè. 
Ìè, óêðà¿íö³, ö³êàâ³ íàøîþ ïðîäóêö³ºþ, 
îñîáëèâî îâî÷åâîþ íà â³äêðèòèõ ́ ðóíòàõ.

— Ó âèïàäêó Îðãàí³ê-Ä, öå ìîðêâà?
— Çàðàç, òàê. Ó 2021 ðîö³ ìîðêâà 

â Óçáåêèñòàí³ ïîäîðîæ÷àëà ìàéæå âäâ³÷³. 
Òàê³ òåìïè çðîñòàííÿ â ö³í³ îáóìîâëåí³ 
ïîãîäíèìè óìîâàìè, ÿê³ ñïðîâîêóâàëè 
ï³çíº âèçð³âàííÿ, à òàêîæ îáñÿãàìè åêñ-
ïîðòó äî ñóñ³ä³â, ùî ñòâîðèëî âíóòð³ø-
í³é äåô³öèò â êðà¿í³. Íó ³ ñàìà ìîðêâà 
òàì ³íøà çà ñìàêîì òà âëàñòèâîñòÿìè, 
àäàïòîâàíà äî ì³ñöåâèõ àãðîåêîëîã³÷íèõ 
óìîâ. Òîìó â öüîìó ðîö³ ìàºìî íàéñïðè-
ÿòëèâ³ø³ ÷àñè äëÿ Âåëèêîãî ìîðêâÿíîãî 
øëÿõó ç Óêðà¿íè! Àëå öå, ñêîð³øå, âè-
íÿòîê. Ïîæèâåìî — ïîáà÷èìî.

— À ÷è çàê³í÷èëàñÿ ïîñ³âíà ó âàø³é 
êîìïàí³¿ ³ ùî âçàãàë³ î÷³êóº Îðãàí³ê-Ä, 
êîëè ïåðøèé ì³ñÿöü ë³òà ìàéæå ïîçàäó?

— Ïîñ³âíà çàê³í÷èëàñÿ â òðåò³é äå-
êàä³ ÷åðâíÿ. Ñ³ÿëè 30 ãà ìîðêâè, 10 ãà 
áóðÿêà, 20 ãà öèáóë³, 20 ãà êàðòîïë³ òà 
2 ãà ñîëîäêî¿ êóêóðóäçè. Ïîãîäà ñòî¿òü 
íå íàéêðàùà äëÿ ìîëîäèõ ïàðîñòê³â. Àëå 
ïëàíè âñå æ òàêè àìá³ö³éí³. Ç ïîòî÷íèìè 
òåìïåðàòóðàìè ïîâ³òðÿ íàøó êîìïàí³þ 
ðÿòóº êðàïåëüíå çðîøåííÿ.

Çàðàç ³ íàäàë³ ïðàöþºìî íàä êîî-
ïåðàö³ºþ ç ëîêàëüíèìè ôåðìåðàìè 
òà îêðåìèìè ñåëÿíàìè. Ìåòà — âè-
ðîùóâàííÿ îâî÷³â ç ö³ííèìè õàð÷îâè-
ìè õàðàêòåðèñòèêàìè çà òåõíîëîã³ºþ 
Îðãàí³ê-Ä. ßê³ñíå íàñ³ííÿ òà â³äïîâ³äí³ 
óìîâè âèðîáíèöòâà é çáåð³ãàííÿ, ùî 
âæå â³äïðàöüîâàí³ ó íàø³é êîìïàí³¿, 
äîïîìàãàþòü Â³ííè÷÷èí³ âèõîäèòè 
íà ì³æíàðîäí³ ðèíêó çáóòó.

Íàéî÷³êóâàí³øèé ðåçóëüòàò äëÿ íàñ — 
âèçíàííÿ ïðîäóêö³¿ â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³!

Великий морквяний шлях Вінниччини
БЛОГ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

З днем Конституції, Україно! Граймо за 
демократичними правилами і буде нам щастя.

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 210126

ЯК ВИРОЩУЮТЬ МОРКВУ В ЖАРКИХ КРАЇНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ З ЦІЛОРІЧНИМ ЗБОРОМ ВРОЖАЮ?
Моркву садять 4 рази на рік. У листо-
паді-грудні моркву висаджують мето-
дом «туксонбості» (англ. tuksonbosti). 
Цей метод дає можливість забезпечити 
більш стійкі сорти, оскільки протягом 
зими насіння, перебуваючи під землею, 
насичуються вологою.
У лютому-березні висаджують «ран-

ньостиглу» моркву. Врожай, як правило, 
очікується до кінця травня.
У квітні-травні висаджують моркву 
«дозрівання» — врожай дозріває до се-
редини літа.
А в червні-липні висаджують «пізньос-
тиглу» моркву, врожай якої припадає 
на перші місяці осені.

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Íåçâàæàþ÷è íà çäîðîæ÷àííÿ 
ãàçó ÿê íà â³ò÷èçíÿíèõ, òàê ³ ñâ³òîâèõ 
åíåðãîá³ðæàõ, ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
ïðîïîíóº ñâî¿ì êë³ºíòàì ñêîðèñòàòèñü 
òàðèôîì «ÒÂ²É ÃÀÇ Ð²ÂÍÎÌ²ÐÍÈÉ 
ÏËÀÒ²Æ» ³ç ô³êñîâàíîþ ö³íîþ íà ãàç 
7.99 ãðí çà êóáîìåòð.

«Õî÷ó çàñïîêî¿òè íàøèõ êë³ºíò³â. 
Äëÿ òèõ, õòî âæå îáðàâ ÷è ïëàíóº îá-
ðàòè äàíó òàðèôíó ïðîïîçèö³þ — ö³íà 

íà ãàç çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ. Âò³ì, 
àáè ñïëà÷óâàòè ìåíøå, ñë³ä ïîêâàïèòèñÿ 
³ç ïåðåõîäîì. Ñóòü ðîçðàõóíêó ïðîñòà: 
ð³÷íèé îá’ºì ñïîæèòîãî ãàçó ìíîæèòüñÿ 
íà ô³êñîâàíó íà ð³ê ö³íó (7,99 ãðí êóáî-
ìåòð) òà ä³ëèòüñÿ íà ê³ëüê³ñòü ì³ñÿö³â, 
ùî çàëèøèëàñü äî ê³íöÿ ä³¿ òàðèôó», — 
êîìåíòóº äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ç òàðèôîì «ÒÂ²É 
ÃÀÇ Ð²ÂÍÎÌ²ÐÍÈÉ ÏËÀÒ²Æ» âè 
íå ðèçèêóºòå âòðàòèòè êîøòè. Äî òîãî æ, 

çì³íþâàòè êîìåðö³éíó ïðîïîçèö³þ ìîæ-
íà õî÷ ùîì³ñÿöÿ ³ öå íå âïëèíå íà ïðè-
çíà÷åííÿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè.

Ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî «Òâ³é ãàç Ð³â-
íîì³ðíèé ïëàò³æ» òà çíàéòè êàëüêóëÿ-
òîð äëÿ îá÷èñëåííÿ ñóìè ùîì³ñÿ÷íîãî 
ïëàòåæó, ìîæíà òóò: rivnomirnyi.gaszbut.
com.ua

Ñïîæèâà÷³ ìîæóòü ïåðåéòè íà òàðèô 
ó çðó÷íèé äëÿ ñåáå ñïîñ³á:
 ó â³ää³ëåííÿõ «ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ» àáî 

Êë³ºíòñüêèõ ïðîñòîðàõ 104.ua;

 çàìîâèâøè äçâ³íîê ìåíåäæåð³â 
íà ñàéò³ «ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ»;
 çà äîïîìîãîþ òåëåôîí³â: (0432)605–

304 àáî (067)- 433-11-89;
 ÷åðåç Viber-bot 7104ua.
Íàãàäàºìî, ï³äêëþ÷èòè òàðèô «ÒÂ²É 

ÃÀÇ Ð²ÂÍÎÌ²ÐÍÈÉ ÏËÀÒ²Æ» ìîæíà 
äî 31 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Íàðàç³ âèã³äíó 
ïðîïîçèö³þ, ùî ìîæå çìåíøèòè çèìîâ³ 
ïëàòåæ³ çà áëàêèòíå ïàëèâî äî 40%, âæå 
îáðàëè á³ëüøå 1600 êë³ºíò³â ÒÎÂ «Â³-
ííèöÿãàç Çáóò». 

Липнева ціна газу у тарифі «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ 
ПЛАТІЖ» залишається на рівні 7,99 грн за кубометр
БЛОГ
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Коли дитина скаржиться, що по-
терпає від виховання вчителя чи 
вихователя в садочку, потрібно 
дізнатися, що саме відбуваєть-
ся? Батькам потрібно розпитати 
дитину та можливих свідків, хто 
міг бачити чи чути, що з вашою 
дитиною неправомірно пово-
дяться. Згодом треба звернутися 
в батьківський комітет, а також 
до завідувача дитсадка чи ди-
ректора школи для з’ясування 
всіх обставин. Так радить юрист 
Сергій Стодол.

— Можна написати заяву ін-
спектору у справах неповноліт-
ніх, поговорити з завучем або 
директором закладу, де вчиться 
дитина. Також можна надіслати 
листа зі скаргою до Міністерства 
освіти і до місцевого департа-
менту освіти, працівники якого 
мають зреагувати на повідо-
млення і надати висновок ко-
місії. У разі, якщо мова йде про 
серйозні порушення прав вашої 
дитини, жодні заходи не будуть 
зайвими, — каже спеціаліст.

Поради від юриста 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Áóë³íã — öå ð³÷, 
ÿêó íå âàðòî íåäî-
îö³íþâàòè, àäæå 
òðàâìàòè÷íèé äî-

ñâ³ä ç äèòèíñòâà ïåðåíîñèòüñÿ ³ 
íà äîðîñëå æèòòÿ. Íàñë³äêîì 
áóë³íãó ìîæå áóòè çàìêíóò³ñòü 
äèòèíè òà íåâïåâíåí³ñòü ó ñîá³, 
à ùå ðÿä ô³ç³îëîã³÷íèõ ïðîáëåì.

Ðàí³øå ìè ïèñàëè ïðî ñêàí-
äàëüíó ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàëàñÿ 
â îäíîìó ç â³ííèöüêèõ äèòñàäî÷-
ê³â. Îäíà ç ïðàö³âíèöü ìîëîäøîãî 
ïåðñîíàëó äîçâîëÿëà ñîá³ ô³çè÷íó 
ðîçïðàâó ñòîñîâíî ä³òåé: áèëà, çà-
ëÿêóâàëà, ï³äâèùóâàëà ãîëîñ òà 
òðèìàëà çà ãîðëî. ßêèì ÷èíîì 
ìîæíà çàõèñòèòè íàéáëèæ÷èõ òà 
âèçíà÷èòè, ùî ùîñü íå òàê?

ПОГРАЙТЕСЯ У САДОЧОК 
Ïñèõîëîãèíÿ Íàòàë³ÿ Ëóêà-

øåíêî çàçíà÷àº, ùî êîëè ç äèòè-
íîþ òðàïëÿºòüñÿ ùîñü ïîãàíå, öå 
ïðîÿâëÿºòüñÿ íà ô³ç³îëîã³÷íîìó 
òà ïñèõîëîã³÷íîìó ñòàí³. Òîìó 
íàâ³òü ÿêùî âàøå ÷àäî õîäèòü 
â ÿñëà ³ ùå íå ìîæå ïîÿñíèòè, ùî 
íå òàê, çì³íè â ïîâåä³íö³ ìîæóòü 
ñòàòè òðèâîæíèì äçâ³íî÷êîì.

— Ïîòð³áíî â ïåðøó ÷åðãó 
çâåðòàòè óâàãó íà ïîðóøåííÿ 
ó ô³ç³îëîã³¿ òà ïñèõîëîã³÷íîìó 
ñòàí³ äèòèíè. Ç òî÷êè çîðó ô³ç³-
îëîã³¿, öå ìîæå áóòè ïîðóøåííÿ 
ñíó, êîëè äèòèíà ÷àñòî ïðîêè-
äàºòüñÿ àáî íàâ³òü óâ³ ñí³ ïåðå-
áóâàº ó çáóäæåíîìó ñòàí³. Ìîæå 

ïîðóøèòèñÿ àïåòèò, âèíèêíóòè 
åíóðåç — êîëè äèòèíà í³áè é 
ïðèâ÷èëàñÿ äî ãîðùèêà, à ïî÷àâ-
ñÿ ðåãðåñ, ÿêèé áàòüêè íå ìîæóòü 
êîíòðîëþâàòè. Öå ìîæå áóòè íà-
â³òü íåðâîâèé òèê, çà¿êàííÿ, — 
ïîÿñíþº ïñèõîëîãèíÿ. — ßêùî æ 
ãîâîðèìî ïðî ïñèõîëîã³÷í³ çì³íè, 
òî ìîæå áóòè òàê, ùî äèòèíà í³ 
ç òîãî í³ ç ñüîãî ïî÷èíàº âñüîãî 
áîÿòèñÿ. Áóëà çâè÷àéíà àêòèâíà 
äèòèíà, à òóò ïî÷èíàº ñìèêàòè-
ñÿ â³ä ð³çêèõ çâóê³â àáî íåðâîâî 
ðåàãóº íà çîâñ³ì íåéòðàëüí³ ðå÷³. 
Ìîæå òàêîæ ïðîÿâëÿòèñÿ àãðå-
ñ³ÿ, îáðàæàº ³íøèõ ä³òåé, êðè÷àòè 
íà áàòüê³â ÷è íà òâàðèí.

Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿ Ëóêàøåíêî, 
áàòüêè íå çàâæäè ìîæóòü çðî-
çóì³òè êîð³íü ïðîáëåìè, íàâ³òü 
çâàæàþ÷è íà çì³íó ïîâåä³íêè 
äèòèíè. Òîìó ôàõ³â÷èíÿ ðàäèòü 
çàñòîñóâàòè ïñèõîëîã³÷íèé ïðè-
éîì: ìîæíà ïîãðàòèñÿ ç äèòèíîþ 
â ñàäî÷îê çà äîïîìîãîþ ³ãðàøîê 
òà ëÿëüîê.

— Òðåáà äàòè ìîæëèâ³ñòü äèòè-
í³ «ïðîãðàòè» ñèòóàö³¿, ÿê³ âîíà 
áà÷èòü ùîäíÿ. ßêùî äèòèíà âæå 
ñõèëüíà ìàëþâàòè, ¿¿ ö³êàâëÿòü 
ôàðáè, îë³âö³ ÷è ôëîìàñòåðè, 
òî ìîæíà ïîïðîñèòè, ùîá âîíà 
íàìàëþâàëà ñàäî÷îê. Çâåðòàéòå 
óâàãó íà òå, ÿê³ êîëüîðè âèêî-
ðèñòîâóº äèòèíà òà ùî ñàìå âîíà 
çîáðàæóº, — êàæå âîíà.

ТРИМАЙТЕ СЕБЕ У РУКАХ 
ßêùî ðàïòîì ä³çíàëèñÿ ïðî òå, 

ùî äèòèíà ñòðàæäàº ÷åðåç áóë³íã, 
áàòüêè ìîæóòü â³äðåàãóâàòè ïî-

Цькування  За даними ЮНІСЕФ, 
47% дітей нікому не розповідають про 
шкільне насилля. В Україні ж 80% дітей 
до 15-річного віку зіштовхувалися з 
цькуваннями. Як батькам визначити, 
що їх дитину ображають в садочку та як 
правильно на це реагувати у правовому 
полі — читайте в матеріалі 

ЯК БАТЬКАМ ЗРОЗУМІТИ, ЩО 
ДИТИНА ПОТЕРПАЄ ВІД БУЛІНГУ?

ð³çíîìó. Ïñèõîëîãèíÿ ï³äêðåñ-
ëþº, ùî âñ³ ìè æèâ³ ëþäè, à çíà-
÷èòü º é ì³ñöå åìîö³ÿì.

— Âàðòî ïðîäóìàòè, ùî ñàìå 
áóäåòå ðîáèòè ³ çàðàçîì òðåáà 
ïîÿñíèòè äèòèí³, ùî âè ïîðó÷ 
³ áóäåòå çàõèùàòè. Òóò íåîáõ³ä-
íî âèáóäóâàòè áàãàòî ô³çè÷íîãî 
êîíòàêòó, îá³éìàòè, ö³ëóâàòè, 
ãëàäèòè äèòèíó, ùîá ìàëþê 
ðîçóì³â, ùî â³í íå ñàì, — êàæå 
ïñèõîëîãèíÿ.

Îêð³ì òîãî, òðåáà ùå é äîïî-
ìîãòè ìàëþêó ñïðàâèòèñÿ ç íà-
ñë³äêàìè áóë³íãó.

— Êîëè äèòèíó á’þòü, ó íå¿ 
ïîðóøóºòüñÿ â³ä÷óòòÿ áåçïåêè òà 
äîâ³ðè äî ñâ³òó ³ ëþäåé. ×åðåç 
³ãðè ìîæíà ñïðîáóâàòè â³äíîâè-
òè öå â³ä÷óòòÿ. Ìîæíà, íàïðè-
êëàä, ñòâîðèòè ÿêèéñü êóòî÷îê, 
äå äèòèí³ áóäå ñïîê³éíî — öå 
ìîæóòü áóòè âæå ãîòîâà ïàëàòêà 
÷è â³ãâàì, à ìîæíà é ñàìîìó òàêå 
ñòâîðèòè çà äîïîìîãîþ êîâäðè 
òà ïîäóøîê. Öå áóäå òåðèòîð³ÿ 
äèòèíè, äå âîíà â³ä÷óâàòèìå ñåáå 
â áåçïåö³, — ðàäèòü Íàòàë³ÿ Ëó-
êàøåíêî.

Â æîäíîìó ðàç³ íå ìîæíà êðè-
÷àòè íà äèòèíó ÷è àãðåñèâíî ðåà-
ãóâàòè íà òàê³ íîâèíè, êàæå âîíà.

— Áóâàº, ùî íà åìîö³ÿõ áàòü-
êè ïî÷èíàþòü çâèíóâà÷óâàòè ìà-

ëþêà â òîìó, ùî â³í àáî ï³çíî 
ñêàçàâ, àáî æ àãðåñèâíî äîïèòó-
âàòèñÿ, ÷îìó â³í ìîâ÷àâ. ßêùî 
âæå íå âäàëîñÿ ïðîêîíòðîëþâàòè 
âëàñí³ åìîö³¿, òðåáà âèáà÷èòèñÿ 
ïåðåä äèòèíîþ ³ ïîÿñíèòè, ùî âè 
äóæå ñòðèâîæèëèñÿ, — ãîâîðèòü 
Íàòàë³ÿ Ëóêàøåíêî. — Êðè÷àòè, 
ñîðîìèòè, ùî íå ñêàçàâ ðàí³øå 
÷è âçàãàë³ çàëèøàòè áåç ðåàêö³¿ 
íå ìîæíà. Áàòüêè çàâæäè íà âñ³ 
100% ìàþòü áóòè íà ñòîðîí³ äè-
òèíè. Çâ³ñíî, ïîò³ì âæå áóäå ÷àñ 
ðîç³áðàòèñÿ, ÷îìó òàê ñêëàëîñÿ. 
Àëå âïóñêàòè íàéâàæëèâ³øèé 
ìîìåíò äîâ³ðè ì³æ äèòèíîþ òà 
áàòüêàìè íå ìîæíà. Ïîîá³öÿéòå 
äèòèí³, ùî ðîçáåðåòåñÿ.

ГОЛОВНЕ — ГОВОРИТИ 
Íàòàëÿ Ëóêàøåíêî çàçíà÷àº, 

ùî ç äèòèíñòâà ïîòð³áíî ïðèâ÷à-
òè ñâîº ÷àäî äî ðîçìîâ. Ïðîñòî 
çàïèòóâàòè, ÿê ïðîéøîâ äåíü, ùî 
áóëî ö³êàâîãî ³ äàâàòè ³íñòðóê-
ö³þ, â ÿêèõ âèïàäêàõ ìîæíà 
ñêàðæèòèñÿ.

— Òîáòî åëåìåíòàðí³ ðå÷³ 
ìàþòü áóòè. Íàïðèêëàä, ÿêùî 
ùîñü òðàïëÿºòüñÿ, òè ïðèõîäèø 

Áàòüêè çàâæäè íà 
âñ³ 100% ìàþòü áóòè 
íà ñòîðîí³ äèòèíè. 
Çâ³ñíî, ïîò³ì âæå 
áóäå ÷àñ ðîç³áðàòèñÿ, 
÷îìó òàê ñêëàëîñÿ

³ ãîâîðèø ïðî öå ìåí³. ßêùî 
õòîñü ñêàçàâ òîá³ í³÷îãî í³êîìó 
íå ãîâîðèòè, òè âñå îäíî ìàºø 
ðîçïîâ³ñòè ïðî öå ìåí³, — êàæå 
ñïåö³àë³ñòêà. — Öå ïîòð³áíî äëÿ 
òîãî, ùîá â ãîëîâ³ â äèòèíè çà-
ô³êñóâàâñÿ ìîìåíò, ùî ¿é º êîìó 
ïîæàë³òèñÿ.

Ðàçîì ç òèì, ïñèõîëîãèíÿ çà-
óâàæóº, ùî äóæå ÷àñòî ä³òè ñî-
ðîìëÿòüñÿ ïðîãîâîðþâàòè ñâî¿ 
ïåðåæèâàííÿ. Ïðè÷èíè ìîæóòü 
áóòè ð³çí³: õòîñü á³ëüø çàìêíó-
òèé, õòîñü áî¿òüñÿ, ùî áàòüêè áó-
äóòü ñâàðèòèñÿ, à õòîñü ââàæàº, 
ùî âàðòî ñàìîìó äîðîñë³øàòè 
é â÷èòèñÿ ðîçáèðàòèñÿ ç êîí-
ôë³êòàìè òîùî. ² ùîá çáëèçè-
òèñÿ ç ä³òüìè, íàéïðîñò³øå, ùî 
ìîæóòü çðîáèòè áàòüêè — öå 
âçÿòè çà çâè÷êó ä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè 
âðàæåííÿìè çà äåíü.

— Ðîçêàçóþ÷è ïðî ñâîþ ðî-
áîòó, êîëåã, ïðî òå, ÿê ñõîäèëè 
â ìàãàçèí çà õë³áîì ÷è ÿê³ñü ³íø³ 
ïîáóòîâ³ ìîìåíòè, âè â³äêðèâàºòå 
äèòèí³ çàâ³ñó äîðîñëîãî æèòòÿ. 
ßêùî âè ä³ëèòåñÿ ñâî¿ìè ïåðåæè-
âàííÿìè, òî é äèòèíà ï³äå íàçó-
ñòð³÷, — êàæå Íàòàë³ÿ Ëóêàøåíêî.

Âîäíî÷àñ ïñèõîëîãèíÿ çà-
çíà÷àº, ùî ç äèòèíîþ ïîòð³áíî 
ïî÷èíàòè ãîâîðèòè ÷è íå ç íà-
ðîäæåííÿ. À ÿêùî ìîâà çàõîäèòü 
ïðî êîíôë³êòè, áàòüêè ìàþòü 
ïîÿñíþâàòè, ÿê ç íèõ âèõîäèòè.

— Â ïåðøó ÷åðãó, áàòüêè ìà-
þòü ñàì³ âì³òè â³äñòîþâàòè ñâî¿ 
³íòåðåñè òà âì³òè êîíôë³êòóâàòè. 
ßêùî âîíè öüîãî íå âì³þòü, òî é 
äèòèíó íàâ÷èòè öüîãî íå çìî-
æóòü. Ç ìîìåíòó íàðîäæåííÿ 
âæå ìîæíà â÷èòè äèòèíó òàêî-
ãî ïîíÿòòÿ, ÿê ò³ëåñí³ êîðäîíè. 
Ðîçêàçóâàòè, õòî ìîæå òîðêàòèñÿ 
äî ò³ëà äèòèíè, íàïðèêëàä, ìàìà 
êóïàº ìàëþêà àáî áàòüêî òðèìàº 
çà ðóêó, êîëè ïåðåõîäÿòü ÷åðåç 
äîðîãó, áàáóñÿ ìîæå îá³éìàòè 
òîùî. Àëå íàãîëîøóâàòè ïðè 
öüîìó, ùî çíàéîì³ ÷è äðóç³, ÷è 
ñòîðîíí³ äîðîñë³ — âèõîâàòåë³, 
â÷èòåë³, íå ìàþòü ïðàâà ðîáèòè 
ùîñü, ùî ìîæå áóòè íåïðèºìíî 
äèòèí³, — ðîçêàçóº ïñèõîëîãè-
íÿ. — Âèíÿòîê, çâ³ñíî, ë³êàð³, 
ÿê³ ñïðàâä³ ìîæóòü ñòâîðèòè 
äèñêîìôîðò ï³ä ÷àñ îãëÿäó, àëå 
öå â³äáóâàºòüñÿ ëèøå çà çãîäîþ 
áàòüê³â ³ ç äîáðèìè íàì³ðàìè.

ВДОМА: 

  не хоче одягатися вранці 

  шукає собі будь-яку справу 
вдома, аби не йти до дитячого 
садка 

  просить батьків забрати її із 
дитячого садка раніше 

  плаче, вигадує хворобу або 
в неї дійсно підвищується 
температура тіла, починають 
боліти голова, живіт 

  не контактує з однолітками 
у дворі 

  грає наодинці в парку 

В ДИТЯЧОМУ САДКУ:

  не бере участь у рухливих іграх, 
спільній самостійній художній 
діяльності 

  усамітнюється при 
будь-якій нагоді 

  часто губить свої іграшки 
або речі 

  бруднить чи псує одяг 

  грає поламаними іграшками 

  відмовляється на користь 
іншої дитини від головної ролі 
в театрілізації чи грі 

  не має друзів у групі

ЯК МІНЯЄТЬСЯ ПОВЕДІНКА 
ДИТИНИ ПІД ЧАС БУЛІНГУ

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

Всі миші люблять сир
Мюзикл
3.07, поч. об 11.00

Івасик-Телесик
Веснянка-фантазія
4.07, поч. об 11.00 

ВИСТАВКИ

Екскурсії до музею 
Повітряних Збройних сил
Музей авіаційної техніки і засобів ППО просто неба 
у Вінниці розташований на території штабу коман-
дування 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-вини-
щувачі, штурмовики, бомбардувальники, розвід-
ники, безпілотні літальні апарати,
комплекси зенітних ракетних військ.
Також ви зможете дізнатися про історичний та 
бойовий шлях українських Збройних сил. 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 праців-
никами Музею за телефоном (0432)59–61–90.

Сімейний відпочинок 
у Парку Динозаврів
У «Подільському зоопарку» на вул. Сергія Зулін-
ського, 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 ро-
ків — 100 грн, від 12 і дорослі –150 грн. При 
пред’явленні білета зоопарку знижка 30%. Без-
коштовно за наявності документів: учасники АТО, 
діти з інвалідністю і супроводжуючий, діти-сироти.
Парк працює з 9.00 до 19.00.

Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:ÀÔ²ØÀ

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

JAZZ HITS від Ольги 
Лукачової 
і Jazz Bаnd 
Всі найкращі джазові 
хіти усіх часів – у одному 
концерті! 18 липня 
о 20.00 у музеї-садибі 
Пирогова 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 здивують 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, «Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098) 101-00-63, 
(093)101–00–63. Організатор – компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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.

«Обстановка по кайфу»! 
Олег Кензов 7 серпня у Вінниці
«Обстановка по кайфу» і ми з вами танцюєм! 
Адже до Вінниці їде Олег Кензов — 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 #РакетаБомбаПетарда. 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, 
«Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63. 
Організатори — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Гурт «ТІК» під 
зоряним небом
15 серпня стане 
найспекотнішим днем 
літа у Вінниці! Адже 
о 20.00 у PIROGOV 
SKY — просто 
неба у музеї-садибі 

Пирогова — буде запалювати гурт «ТІК»! Готуйтеся 
танцювати від найпершої до останньої пісні, 
співати разом всі улюблені хіти та свіженькі 
прем’єри, запалювати і веселитися!
Під зоряним небом для вас прозвучать 
всі улюблені хіти з усіх альбомів гурту! 
Від легендарних «Оленів» і «Вчительки», 
романтичного «Апрєля» і «Не цілуй», розривної 
«Свєти» й «Сірожине пірожине» до патріотичних 
«Люби ти Україну!» і «Запах війни», яскравої 
«АЛЬО-НИ», зворушливої «Зливи» і багатьох 
інших.
Квитки — від 200 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Improv Live Show 
22 серпня у Вінниці
Все, що відбувається 
на їхніх концертах, 
народжується тут і зараз! 
Вінниця, лови абсолютно 
живі емоції! 22 серпня 
о 20.00 просто неба 

у музеї-садибі Пирогова — краще імпровізаційне 
шоу країни Improv Live Show 22 серпня!
Буде гостро, пікантно, дотепно! Нас чекає 
влучний гумор на актуальні теми, популярне 
TV-show у камерному форматі, скетчі, які 
ви не побачите на телебаченні, імпровізація 
без цензури, шоу без режисури і сценарію та 
максимум взаємодії з глядачами! Квитки — 
від 200 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру, Будинку офіцерів, «Універмагу», 
«Магігранду» і «Мобі Дік». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
кінотеатр 

ім. Коцюбинського
КІНО 

Тілоохоронець дружини кілера
Екшн, 30.06, поч. о 10.00, 14.00, 19.30, 21.35
З 1.07 довідка за тел. 52-59-76

Лука
Анімація, 30.06, поч. о 10.00, 13.20, 17.45
З 1.07 довідка за тел. 52-59-76

Кролик Петрик: Втеча до міста
Анімація, 30.06, поч. о 16.10
З 1.07 довідка за тел. 52-59-76

Спіріт: Дикий мустанг
Анімація, 30.06, поч. о 18.00
З 1.07 довідка за тел. 52-59-76

Форсаж 9: Нестримна сага
30.06, поч. о 15.10, 21.40
З 1.07 довідка за тел. 52-59-76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Тихе місце 2
Трилер, 30.06, поч. о 12.10, 21.00
З 1.07 довідка за тел. 096-003-50-50 

Кролик Петрик: Втеча до міста
Анімація, 30.06, поч. о 10.10, 14.50, 16.50
З 1.07 довідка за тел. 096-003-50-50 

Битва світів
Трилер, 30.06, поч. о 23.10
З 1.07 довідка за тел. 096-003-50-50 

Лука
Анімація, 30.06, поч. о 9.20, 14.00, 16.20, 18.40
З 1.07 довідка за тел. 096-003-50-50 

Форсаж 9: Нестримна сага
Бойовик, 30.06, поч. о 9.00, 12.00, 15.00, 15.50, 
18.00, 18.50, 21.00, 21.50 
З 1.07 довідка за тел. 096-003-50-50

Бджілка Майя 3: Місія «Золоте яйце»
Анімація, 30.06, поч. о 10.00, 12.00, 13.50, 16.20
З 1.07 довідка за тел. 096-003-50-50  

Хижаки
Екшн, 30.06, поч. о 10.30, 18.20, 20.30, 22.40
З 1.07 довідка за тел. 096-003-50-50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Форсаж 9. Нестримна Сага
Бойовик, 30.06, поч. о 17.00

Віктор робот
Анімація, 30.06, поч. о 13.50

Руфус. Хроніки чарівної країни
Фентезі, 30.06, поч. о 15.30
1.07-7.07, поч. об 11.40

Бебі бос 2: Сімейний бізнес
Анімація, 1.07-7.07, поч. о 10.00, 13.30, 17.30

Oscar Shorts-2021
Фестиваль, 1.07-7.07, поч. о 19.30
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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, 
02.00, 03.40, 05.25 Новини 
07.05, 00.15 Т/с «Доктор Блейк» s  
08.25 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10 UA:Фольк. Спогади 
16.25 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.30, 22.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
21.45 Пишемо iсторiю. Павло 
Чубинський 
23.00 Перша шпальта 
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 
Головне 
02.35, 04.15, 05.20 Погода 

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, 04.30 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» 
22.50, 02.45 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки» l  
00.30 Х/ф «Персi 
Джексон i викрадач 
блискавок» s  

IНТЕР 
05.00, 04.55 «Телемагазин» 
05.25, 23.05 «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, 18.00, 19.00, 03.10 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Граф Монте Крiсто» 
16.05 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Любов i голуби» 
00.50 Х/ф «Собаче серце» 

ICTV 
04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.45 Служба розшуку дiтей 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.15, 13.15 Х/ф «Аполлон 13» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15 Х/ф «Зомбiленд: 
Подвiйний пострiл» s  
16.20 Х/ф «Блейд-3: Трiйця» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.10, 21.25 Х/ф «С.В.О.Т.: 
Спецназ мiста янголiв» s  
23.00 Х/ф «С.В.О.Т.: Перехресний 
вогонь» s  
00.50 Х/ф «Ласкаво просимо у 
Зомбiленд» n  
02.25 Секретний фронт 
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.10 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.15 «Орел i решка» 
09.20 М/ф «Смурфики: 
Загублене мiстечко» 
11.10 Х/ф «Кров за кров» s  
13.30 Х/ф «22 милi» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
16.50 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «З мене досить» s  
23.30 Х/ф «Клiтка» s  
01.40 «Improv Live Show» l  
02.25 «Служба розшуку дiтей» 
02.30 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30, 04.40 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.00, 23.10 Т/с «Можеш менi 
вiрити» l  

СТБ 
06.35 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 «Тiнь кохання» l  
01.05 Т/с «Абонент тимчасово 
недоступний» 

НTН 
06.00, 14.55, 17.00, 02.35 
«Випадковий свiдок» 
06.35 Х/ф «Сержант мiлiцiї» s  
10.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.05 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Поза пiдозрою» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.30 «Свiдок. Агенти» 
23.20 Х/ф «Нiндзя» n  
01.05 «Легенди бандитського 
Києва» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Дiвчинка з 
сiрниками» 
10.15, 13.15, 16.15 Панянка-
селянка 
11.15, 18.15 4 весiлля 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
23.15 Т/с «Євродиректор» 
00.15 Iгри Приколiв 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.10 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.15 Шукачi пригод 
11.30 Мiста i мiстечка. Жовква 
11.45 В Українi 
12.10 Роздивись 
12.40, 18.40 Буковинськi загадки 
12.45 Недалечко 
13.05 Документальна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
14.20 М/ф «Свара» 
14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Країна пiсень 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi.Головне 
19.50, 20.25 Шерифи для 
нових громад 
20.00 Цикл «Нашi тридцять» 
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» 
16.15 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
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, 
02.00, 03.45, 05.25 Новини 
07.05, 00.15 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.25 Вiдтiнки України 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50, 05.15 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10 UA:Фольк. Спогади 
16.25 Концерт. ВIА «Кобза» 
17.20 Роздивись 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
21.45 Пишемо iсторiю. 
Карпатська Україна 
22.00 Д/ц «Свiт 
дикої природи» 
23.00 Нашi грошi 
01.15 Суспiльна студiя. 
Головне 
02.35, 03.40, 04.15, 05.20 
Погода 

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, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50, 02.45 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки» l  

IНТЕР 
05.25, 23.00 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Три мушкетери: 
Пiдвiски королеви» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.25 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв у Росiї» 
00.50 Х/ф «Маленька Вiра» s  

ICTV 
04.40 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок 
у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.15 Т/с «Смертельна 
зброя» s  
11.10, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.10 Х/ф «С.В.О.Т.: 
Спецназ мiста янголiв» s  
16.55 Х/ф «С.В.О.Т.: Перехресний 
вогонь» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
Прем’єра 
00.00 Т/с «Фантом» s  
02.55 Громадянська оборона 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 «Абзац!» 
06.00, 08.00 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
08.05 «Орел i решка» 
10.05 Т/с «Грiмм» s  
11.00 Х/ф «З мене досить» s  
13.15 «Вiд пацанки до 
панянки» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.05 Х/ф «Фатальна 
пристрасть» s  
23.00 Х/ф «Трiска» s  
01.05 «Improv Live Show» l  
02.05 «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 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 1/2 фiналу 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.00 Х/ф «Лiкар щастя» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.35 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
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 «Кохання. 
Побiчний ефект» l  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Таємницi свiту» 
06.55 «Свiдок. Агенти» 
07.50, 15.10, 17.00, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Алмази для Марiї» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «У старих ритмах» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Хоробрий кравчик» 
10.15, 23.15 Т/с «Євродиректор» 
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 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.10 Телевiзiйний серiал «Вiра» 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.15 Шукачi пригод 
11.30, 20.00 Маршрутом змiн 
11.45, 20.15 В Українi 
12.10 Роздивись 
12.40 Буковинськi загадки 
12.45 Недалечко 
13.05 Документальна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Як Козаки у Футбол 
Грали» 
14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Країна пiсень 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00, 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» 
18.30 «Код вiдвертостi» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 08.05 Край пригод 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 03.40, 05.25 Новини 
07.05, 00.15 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.20 Вiдтiнки України 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10 UA:Фольк. Спогади 
16.25 Концерт. Квартет 
Гетьман 
17.20, 05.05 Роздивись 
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
21.45 Пишемо iсторiю. Крути 
22.00, 23.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 
Головне 
02.35, 05.20 Погода 
04.15 Д/ф «Тi, що вiрнi» 

1+1 
05.25, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 02.30 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки» l  
00.35 Х/ф «Три iкси-2: Новий 
рiвень» s  

IНТЕР 
05.25, 22.45 «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 «Три мушкетери: 
Помста мiледi» 
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.25 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Джентльмени удачi» 
00.35 Х/ф «Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв у Росiї» 

ICTV 
04.45 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 13.15, 21.35 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.10 Х/ф «Ти колись 
пробачиш менi?» s  
16.50 Х/ф «Темна вежа» l  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 03.15 Секретний фронт 
00.20 Т/с «Фантом» s  
04.00 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 «Абзац!» 
06.00, 07.50 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.55 «Орел i решка» 
09.55 Т/с «Грiмм» s  
10.45 Х/ф «Клiтка» s  
13.00 «Вiд пацанки до 
панянки» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.10 Х/ф «I прийшов павук» s  
23.30 Х/ф «Цiлуючи дiвчат» n  
01.50 «Improv Live Show» l  
02.35 «Служба розшуку дiтей» 
02.40 «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 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 1/2 фiналу 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.00 Х/ф «В останнiй раз 
прощаюсь» 

СТБ 
06.30 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 «Провина 
кохання» l  
01.25 Т/с «Абонент тимчасово 
недоступний» 

НTН 
07.50, 14.50, 17.00, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Довга, довга 
справа...» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Зупинився потяг» 
01.15 «Легенди бандитського 
Києва» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Осляча шкура» 
10.15, 23.15 Т/с «Євродиректор» 
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 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.10 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
10.45, 18.10 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
11.15 Шукачi пригод 
11.30 Маршрутом змiн 
11.45 В Українi 
12.10 Роздивись 
12.40 Буковинськi загадки 
12.45, 18.45 Недалечко 
13.05 Документальна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Про Кiшку, Яка 
Упала З Неба» 
14.20 М/ф «Червона Жаба» 
14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 20.40 ТНВ 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

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

UA:ПЕРШИЙ 
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, 
02.00, 03.40, 05.25 Новини 
07.05, 00.15 Т/с «Доктор Блейк» s  
08.25 ЗаАрхiвоване 
08.30 Вiдтiнки України 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50, 05.15 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10 UA:Фольк. Спогади 
16.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi» l  
17.30, 22.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
21.45 Пишемо iсторiю. 
Августин Волошин 
22.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 
Головне 

1+1 
05.35, 09.25, 10.20, 03.40 
«Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 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» 
22.50 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки» l  

IНТЕР 
05.30, 23.00 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Чотири мушкетери 
Шарло» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.25 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Дiамантова рука» 
00.45 Х/ф «Джентльмени удачi» 

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 13.20, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.10, 16.15 Х/ф «Аполлон 13» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
22.55 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.20 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.25 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм» s  
10.15 Х/ф «Вторгнення: Битва за 
рай» s  
12.30 «Вiд пацанки до 
панянки» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
16.55 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
20.50 Х/ф «Тривожний 
виклик» s  
22.45 Х/ф «Пастка» s  
00.35 «Improv Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.20 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
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20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.55 Т/с «Якщо ти мене 
пробачиш» l  
23.10 Європейський дайджест 
23.15 Слiдами 

СТБ 
06.30 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Снiг посеред 
лiта» l  
01.25 Т/с «Абонент тимчасово 
недоступний» 

НTН 
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Скринька Марiї 
Медiчi» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Небезпечнi друзi» 
01.20 «Легенди бандитського 
Києва» 
03.30 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Нове вбрання 
короля» 
10.15, 23.15 Т/с «Євродиректор» 
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) 
09.10 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.15 Шукачi пригод 
11.30 Маршрутом змiн 
11.45 В Українi 
12.10 Роздивись 
12.40, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.45 Недалечко 
13.05 Документальна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Як Козаки Кулiш 
Варили» 
14.20 М/ф «Жив Собi Чорний 
Кiт» 
14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Вiзуальний код 
18.45 Street Схiд 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 Крим Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Особливий випадок» 
09.00 «ЕвроМакс» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
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 «Територiя рiшень» 
16.30 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «На зйомках» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 08.05 Край пригод 
06.15, 11.35 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 03.40, 05.25 Новини 
07.05, 00.15 Т/с «Доктор Блейк» s  
08.25 Вiдтiнки України 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть» l  
11.50, 17.25, 05.15 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10 UA:Фольк 
16.20 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць 
17.30, 04.20 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
20.20 Д/ц «Дикi тварини» 
21.45 Пишемо iсторiю. Роман 
Шухевич 
22.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
23.00 #ВУКРАЇНI 
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 
Головне 
02.35, 04.15, 05.20 Погода 

1+1 
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 «Нiч у музеї» 
00.30 Х/ф «Три iкси» s  

IНТЕР 
05.25, 23.30 «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 «Четверо проти 
кардинала» 
14.30, 15.25, 01.15 «Речдок» 
16.25 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 02.50 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: I цiлого свiту 
мало» 

ICTV 
04.45, 01.50 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 20.10 Дизель-шоу l  
11.50, 13.20, 00.05 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Мордекай» 16+ 
Прем’єра 
16.20 Х/ф «Вбивство у Схiдному 
експресi l  
18.45 Факти. Вечiр 
23.05 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 
03.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 «Абзац!» 
06.00, 07.20 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.25 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм» s  
10.15 «Аферисти в сiтях» s  
14.20 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
Нацiя iзгоїв» s  
17.05 Х/ф «Вiйна свiтiв» s  
19.25 Х/ф «Нерв» l  
21.20 Х/ф «Смертельний 
лабiринт» s  
23.20 Х/ф «Параноя» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 

09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Т/с «Iнша я» l  
14.40, 15.30 Т/с «Трикутник 
долi» l  
15.25, 22.55 Гра #1 
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Першi. Шоу Василя 
Голованова 
00.15, 02.00 Т/с «Дитина на 
мiльйон» l  

СТБ 
05.40 Т/с «Тiльки скажи» l  
09.40 Т/с «Двоє над прiрвою» l  
13.45, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.50 Т/с «Кольоротерапiя 
кохання» 
01.30 Х/ф «Нестерпнi ледi» s  

НTН 
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 «Одруження 
Бальзамiнова» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Секретний 
ешелон» 
01.05 «Легенди бандитського 
Києва» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Кiт у чоботях» 
10.15, 23.15 Т/с «Євродиректор» 
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 М/ф «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) 
09.10 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
10.45 Вiдтiнки України 
11.15 Шукачi пригод 
11.30 Маршрутом змiн 
11.45 В Українi 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.45 Недалечко 
13.05 Документальна 
програма «Неймовiрнi 
винаходи» 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Ниточка Та Кошеня» 
14.20 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Вiзуальний код 
18.45 «Iсторiя кримських 
татар» 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.50, 05.35 Новини 
07.05 М/ф 
08.05, 14.35, 03.10 Д/ц «Дикi 
Дива. Дикi тварини в зоопарку 
Сан-Дiєго» 
08.30, 02.45, 05.05 Д/ц «Дикi 
тварини» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Антропологiя 
10.10 #ВУКРАЇНI 
10.35 Х/ф «Свята Сiм’я» l  
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Наталiя 
Валевська 
16.55 Мiста та мiстечка 
17.25 Дикий Мадагаскар 
18.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
19.40 Х/ф «...Якого любили всi» 
21.25 Пишемо iсторiю. Павло 
Чубинський 
21.55 Пишемо iсторiю. 
Карпатська Україна 
22.05 Пишемо iсторiю. Крути 
22.20 Пишемо iсторiю. 
Августин Волошин 
22.35 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 
01.15 Д/ф «Северин Наливайко» l  
03.30 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
04.55 Роздивись 
05.30 Погода 

1+1 
05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт» 
14.05 Т/с «Свати» 
20.15, 02.20 «Вечiрнiй 
квартал» 
22.10, 03.50 «Жiночий 
квартал» 
23.20 «Свiтське життя. 2021» 
00.20 Х/ф «Три iкси-2: Новий 
рiвень» s  

IНТЕР 
05.10 «Орел i решка. 
Морський сезон» 
06.50 «Слово Предстоятеля» 
07.00 Х/ф «Коннi та компанiя» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
12.30, 04.30 Х/ф «Кавказька 
бранка, або Новi пригоди Шурика» 
14.10 Х/ф «Дiамантова рука» 
16.10 Х/ф «Гараж» 
18.10, 20.30 Х/ф «Службовий 
роман» 
20.00 «Подробицi» 
22.00 Х/ф «Екiпаж» 
00.50 Х/ф «Любов на 
асфальтi» s  
02.50 Х/ф «Дежа вю» 

ICTV 
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика! 
04.55 Факти 
05.20 Х/ф «Мордекай» s  
07.20 Х/ф «Вбивство у Схiдному 
експресi l  
09.30, 13.00 Т/с «Нюхач» l  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Саллi» 12+ Прем’єра 
21.05 Х/ф «Готель Мумбаї: 
Протистояння» s  
23.35 Х/ф «33» 16+ Прем’єра 
02.00 Т/с «Таємнi дверi» s  
03.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30 «Вар’яти» l  
06.30 «Хто проти 
блондинок?» l  
08.00, 10.00 «Kids time» 
08.05 М/ф «Книга життя» 
10.05 «Орел i решка. Земляни» 
11.10 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.10 «Орел i решка» 
14.15 М/ф «Лелеки» 
16.05 Х/ф «Автомонстри» l  
18.15 Х/ф «Викрасти за 60 
секунд» s  
20.50 Х/ф «Пророк» s  
22.45 Х/ф «Мендi» n  
01.05 «Improv Live Show» l  
02.05 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 02.45 Реальна мiстика 
09.40 Т/с «Свiй чужий син» 
13.30, 15.20 Т/с «Сестра у 
спадок» l  
17.50, 21.00 Т/с «З почуття 
обов’язку» s  
20.00 Головна тема 
00.10, 02.00 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» 
01.30 Телемагазин 

СТБ 
04.50 Т/с «Мiсто закоханих» l  
17.00 «СуперМама» l  
21.00 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
00.05 «Звана вечеря» l  

НTН 
05.15 Х/ф «Мiсто прийняв» 
06.40 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 
погонi» 
08.05 Х/ф «Акцiя» 
09.50 Х/ф «Вони воювали за 
Батькiвщину» 
12.50 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.00 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Крутi 90-тi» 
19.00, 02.35 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулi» 
21.05 Х/ф «Близнюки» s  
23.05 Х/ф «Спадщина» s  
01.00 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
02.05, 03.10 «Випадковий свiдок» 
03.15 «Речовий доказ» 
04.15 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 
04.45 «Top Shop» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.15 М/ф «Життя комах» 
12.45 М/ф «Братик ведмедик» 
14.00 М/ф «Братик ведмедик 2» 
15.30 Х/ф «Ранковий пiдйом» s  
17.15 Х/ф «Iсторiя вiчного 
кохання, або Попелюшка» 
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 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 «Шо? Як?» 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.10, 21.50 В УКРАЇНI 
09.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
10.10 Лайфхак українською 
10.20 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.55 Д/ф «Бальний король» 
12.00 4-й етап Чемпiонату 
України з мотокросу 
17.20 Х/ф «Легенда Карпат» 
18.40 Шерифи для нових 
громад 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 «Створюй 
iз Суспiльним.Розслiдування 
.Червона лiнiя 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
21.45 ЕкоЛюди 
22.15 Х/ф «Справжня гра 
престолiв» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30 «Дикi тварини» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.15, 19.50 «На часi» 
10.30 «Територiя рiшень» 
11.00 «На зйомках» 
11.30 «Багатi i знаменитi» 
11.40 «Зiрковi гурмани» 
12.10 «У свiтi цiкавого» 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.00, 02.10, 03.35, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 00.25 Погода 
08.15 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. 
Сокирянщина 
13.55 Незвiдана Україна. 
Клеван 
14.10 Незвiдана Україна. 
Днiпропетровщина 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.15 Мiста та мiстечка 
16.30, 23.15 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.00 Проводи збiрної України 
на ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00 Тi, що змiнили свiт. 
Микола Амосов 
22.20 Тi, що змiнили свiт. Iван 
Пулюй 
23.00 Пишемо iсторiю. Роман 
Шухевич 
00.30 Х/ф «...Якого любили всi» 
01.40 #ВУКРАЇНI 
02.35 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
03.05 Перша шпальта 
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, 02.50 «Свiт навиворiт» 
18.30 «Свiтське життя. 2021» 
21.00 Х/ф «Нiч у музеї - 2» 
23.05 Х/ф «Персi Джексон: Море 
чудовиськ» 
01.10 Х/ф «Жах Амiтiвiлля» n  

IНТЕР 
05.45 «М/ф» 
06.10 Х/ф «Коннi та компанiя 2: 
Таємниця Тi-Рекс» 
08.00 «Удалий проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
13.00 «Речдок. Випереджаючи 
час. Титова» 
17.30 Х/ф «007: I цiлого свiту 
мало» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Службовий роман» 
01.10 «Речдок» 

ICTV 
05.05 Скарб нацiї 
05.15 Еврика! 
05.20 Факти 
05.45 Не дай себе обдурити 
06.40 Анти-зомбi 
07.40 Секретний фронт 
08.40 Громадянська оборона 
09.40 Х/ф «Готель Мумбаї: 
Протистояння» s  
12.00, 13.00 Х/ф «Саллi» l  
12.45 Факти. День 
14.10 Т/с «Пес» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Пункт 
призначення» s  
21.05 Х/ф «Пункт 
призначення-3» s  
23.00 Х/ф «Пункт 
призначення-2» n  
00.50 Т/с «Таємнi дверi» s  
02.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.20 «Таємний агент» l  
06.20, 08.00 «Kids time» 
06.25 М/ф «Том i Джеррi: Вiллi 
Вонка i шоколадна фабрика» 
08.05 М/ф «Лелеки» 
10.00 Х/ф «Пастка для батькiв» 
12.40 Х/ф «Автомонстри» l  
14.45 Х/ф «Викрасти за 60 
секунд» s  
17.05 Х/ф «Пророк» s  
19.00 Х/ф «Без обличчя» s  
22.00 Х/ф «Скажена їзда» n  
00.05 «Improv Live Show» l  
02.05 «Вар’яти» l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50, 05.00 Реальна мiстика 
08.10 Т/с «Маркус» l  
15.35, 21.00 Т/с «Дiм, де серце» 
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
21.35 Європейський дайджест 
21.45 Футбол. Фiнал 
Чемпiонату Європи 
00.30 Гучна справа 
01.30 Телемагазин 
02.00 Т/с «Можеш менi 
вiрити» l  

СТБ 
05.30 Т/с «Мiсто закоханих» l  
12.00 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
15.05 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.55 «Я соромлюсь свого 
тiла» s  

НTН 
05.45 Х/ф «Данило - князь 
Галицький» 
07.40 «Слово Предстоятеля» 
07.45 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.30 Т/с «Смерть у раю» s  
13.40 Х/ф «Близнюки» s  
15.45 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулi» 
17.15 Х/ф «На Вас чекає 
громадянка Никанорова» 
19.00 Х/ф «У зонi особливої 
уваги» 
20.55 Х/ф «Хiд у вiдповiдь» 
22.30 Х/ф «Лiнiя» s  
00.15 Х/ф «Спадщина» s  
02.10 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.15 М/ф «Бiлал» 
12.15 Х/ф «Залiзний Ганс» 
14.00 Х/ф «Iсторiя вiчного 
кохання, або  Попелюшка» 
15.30 М/ф «Iсторiя iграшок 3» 
17.15 М/ф «Вперед i вгору» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30, 23.00 Країна У 
23.30 Х/ф «Хапай i тiкай» s  
01.15 Панянка-селянка 
03.20 Щоденники Темного s  
04.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 «Шо? Як?» 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Документальний 
цикл «Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго» 
09.10 Артефакти 
09.40 Лайфхак
 українською 
09.55 Солодка дача 
10.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Х/ф «Легенда Карпат» 
12.00 4-й етап Чемпiонату 
України з мотокросу 
17.05 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
18.25 В УКРАЇНI 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування . Пiд прицiлом» 
20.05 100 рокiв iзоляцiї 
20.55 Цикл «Нашi тридцять» 
21.30 Освiтнi лекцiї «Форуму 
iнклюзивностi» 
21.45 Телевiзiйний серiал 
«Римська iмперiя», 1 с. 

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

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

    8 липня     9 липняП'ЯТНИЦЯ   10 липняСУБОТА   11 липняНЕДІЛЯ
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РЕКЛАМА

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267353 

Íåùîäàâíî ñòàëî â³äîìî, ùî 
âîëîäàðåì Ãðàí-ïð³ Âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ ïðåì³¿ ó ãàëóç³ êóëüòóðè ³ 
ìèñòåöòâ ñòàâ Âîëîäèìèð Êî-
çþê. Îòðèìàâ ìèòåöü íàãîðîäó 
ÿê ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÃÎ «Êðàùèé 
õóäîæíèê» çà íàéêðàùèé ìèñ-
òåöüêèé ïðîåêò ìèíóëîãî ðîêó. 
Éäåòüñÿ ïðî IV Ì³æíàðîäíèé 
êîíêóðñ-ïëåíåð «Êðàùèé õóäîæ-
íèê», ÿêèé òðàäèö³éíî ïðîõîäèâ 
ó Â³ííèö³ çà ³í³ö³àòèâè ìèòöÿ.

Íàðîäíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèð Êîçþê çàì³ñòü òîãî, 
ùîá ïèøàòèñÿ ïåðåìîãîþ ïàêóº 
âàë³çè, ùîá íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
çàëèøèòè íàøå ì³ñòî.

Ç ñîáîþ ìèòåöü ³ êîëåêö³îíåð 
ìàº íàì³ð çàáðàòè íàéá³ëüøó êî-
ëåêö³þ ïîä³ëüñüêî¿ ³êîíè, àíàëî-
ã³â ÿê³é íåìàº ó ñâ³ò³. Êîëåêö³þ 
êîëèñü õîò³â ïîäàðóâàòè Â³ííè-
ö³, ïðîòå ç ì³ñöåâîþ âëàäîþ äî-
ìîâèòèñü ïðî â³äêðèòòÿ ìóçåþ 
íå âäàëîñü. Òå ñàìå ñòàëîñÿ ³ ç 
êîëåêö³ºþ ìàðîê.

Îñòàííüîþ êðàïêîþ ñòàëà â³ä-
ìîâà ì³ñüêî¿ âëàäè â ìèíóëîìó 
ðîö³ ï³äòðèìàòè ïðîåêò «Êðà-
ùèé õóäîæíèê». Ïðî öå Êîçþê 
ãó÷íî çàÿâèâ ó ñåáå íà ñòîð³íö³ 
â Ôåéñáóö³.

«Õîò³â óñ³ ³êîíè ïîäàðóâàòè 
ì³ñòó, áàãàòî ðîê³â ïðî öå ãî-
âîðèâ, ïåðåäàâ ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ìóçåþ, äåñü òàì âîíè âàëÿþòüñÿ 
ï³ä øàðîì ïèëó. Àëå íå ñêëàëî-
ñÿ, ì³ñöåâà âëàäà òóò ïðîñòà, ðî-
äîì ç ³íøîãî âèì³ðó ÷èì ì³é, ¿ì 
íå äî ìóçå¿â. Óÿâëÿºòå! Íå âçÿëè!) 
ßê ³ íå âçÿëè íàéá³ëüøó êîëåê-
ö³þ óêðà¿íñüêèõ ìàðîê, íå ïî-
òð³áíî öå â³ííè÷àíàì, ÷è òèì 
õòî íèìè ïðàâèòü…

Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â â³äáóäåòüñÿ 
ì³æíàðîäíèé ïëåíåð «Êðàùèé 

õóäîæíèê», âæå ï’ÿòèé. Ó ìè-
íóëîìó ðîö³ â³í â³äáóâñÿ ëèø 
çà ï³äòðèìêè Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, òà ï³äòðèì-
êè ì³ñüêîãî ãîëîâè Æèòîìèðà. 
Ó öüîìó ðîö³ îòðèìàâ äåñÿòêè 
ïðîïîçèö³é â³ä ìåð³â òà îáëàñ-
íèõ ãîë³â ð³çíèõ îáëàñòåé. Ï³ä-
åìî äàë³ ç òèìè, õòî ðîçóì³º, ùî 
áåç êóëüòóðè íåìàº êðà¿íè, ùî 
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ íåçàëåæíîñò³ 
öå íå ìîðäà ó òàð³ëö³ ç îë³â’º, 
íå ñöåíêà ç áèäëîï³ñåíüêàìè, 
íå ìîðå ïèâà ³ ï’ÿíèõ á³éîê 
ó ïàðêó, à ã³ìí êóëüòóð³ Óêðà¿íè…

Öå íå â³ä÷àé, öå êðîê âïåðåä, 
äî ðîçâèòêó êóëüòóðè Óêðà¿íè, 
äî ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè, 
êîëèñü ñïàëèâ ïîíàä äâ³ñò³ êàð-

òèí, öå áóëî ñâ³äîìî ³ îáäóìàíî, 
ñüîãîäí³ âèá³ð òåæ çðîáëåíî, ïî-
çàäó ëèø ðóäèìåíòè, òîìó âïåðåä 
äî ïåðåìîãè», — åìîö³éíî çàçíà-
÷èâ ó âëàñíîìó äîïèñ³ õóäîæíèê.

Â ³íòåðâ'þ æóðíàë³ñòó RIA Âî-
ëîäèìèð Êîçþê ï³äòâåðäèâ, ùî 
éîãî ñëîâà — òî áóâ íå ïðîñòî 
åìîö³éíèé äîïèñ, à îáãðóíòîâàíå 
³ âèâàæåíå ð³øåííÿ.

— ß íå áà÷ó ç áîêó ì³ñüêî¿ 
âëàäè â³äïîâ³äíîãî ñòàâëåííÿ 
äî ìåíå, ÿê äî íàðîäíîãî õó-
äîæíèêà, äî ìîº¿ ðîáîòè, íàëåæ-
íî¿ ï³äòðèìêè ³ ïîâàãè, — êàæå 
ìèòåöü. — ß ÷èìàëî çðîáèâ äëÿ 
ì³ñòà, âñå éøëî â éîãî ñêàðá-
íèöþ. Â ðåçóëüòàò³, äî äíÿ íà-
ðîäæåííÿ îòðèìóþ â³òàííÿ â³ä 

óñ³õ â³ííè÷àí, â³äîìèõ óêðà¿íö³â 
³ ïîâàæíèõ ëþäåé ç ð³çíèõ êó-
òî÷ê³â êðà¿íè, â³ä Âîëîäèìèðà 
Ãðîéñìàíà (êîëè â³í áóâ ìåðîì 
ì³ñòà, ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà ñòîÿ-
ëî íà âèùîìó ùàáë³), êð³ì íàøî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ íà÷àëüíèêà 
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè.

Òàêîæ õóäîæíèê ñêàçàâ, ùî 
éîìó íå ïîäîáàºòüñÿ, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ â êóëüòóðí³é ãàëóç³ ì³ñòà.

— Ùî çðîáèëî ì³ñòî äëÿ êóëü-
òóðè çà ð³ê? — ãîâîðèòü õóäîæ-
íèê. — ß âëàñí³ êîøòè âêëàäàâ 
â ìèñòåöüêèé êîíêóðñ «Êðàùèé 
õóäîæíèê», àëå ì³ñòó ³ öå ñòàëî 
íåïîòð³áíî. Â ìèíóëîìó ðîö³ 
â ìåð³¿ äî îñòàííüîãî êàçàëè, ùî 
îá³öÿþòü ï³äòðèìàòè ïðîåêò. Ìè 
êàòàëîãè ðîçðîáèëè, ôîòî ìåðà 
ðîçì³ñòèëè. Â ðåçóëüòàò³ ïåðåä 
ô³íàëîì êîíêóðñó òåëåôîíóþ — 
à â ì³ñüê³é ðàä³ íàâ³òü ñëóõàâêó 
íå áåðóòü. Äîáðå, ùî Â³ííèöüêà 
îáëàäì³í³ñòðàö³ÿ ³ ãîëîâè ðàé-
öåíòð³â ïðîñòÿãíóëè ðóêó äîïî-
ìîãè. Àëå âñå íà êðàùå. Â³äòàê, 
«Êðàùèé õóäîæíèê» öüîãîð³÷ 
òåðåíàìè Â³ííèö³ ³ îáëàñò³ íå îá-
ìåæèòüñÿ, ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ 
â³äáóäåòüñÿ íà çàãàëüíîäåðæàâíî-
ìó ð³âí³. Òóò â ïðîåêòè ÿ âëàñí³ 
êîøòè âêëàäàòè á³ëüøå íå áóäó. 
Ìîþ ïîçèö³þ ï³äòðèìóþòü Äæè-
ãà ³ Êîðîâ³é.

Âîëîäèìèð Êîçþê òàêîæ ðîç-
ïîâ³â, ùî ñòîëèöåþ Óêðà¿íè â³í 
íå îáìåæèòüñÿ. Â ìàéáóòíüîìó ç 
ðîäèíîþ, ìîæëèâî, â³í ïåðå¿äå 
³ êóäèñü äàë³.

— Ïðèéøîâ ÷àñ ïðàöþâàòè 
íà ñåáå, íà âëàñíèé ðîçâèòîê 
³ çàäëÿ ìîº¿ ñ³ì'¿. Ñòîëèöÿ äëÿ 
öüîãî íàéêðàùå ì³ñöå, — ðîçïî-
â³äàº ìèòåöü. — Àëå ïîïåðåäíüî 
ïîòð³áíî â³ääàòè áîðãè çà ìèíó-
ëîð³÷íèé ì³æíàðîäíèé ïëåíåð, 
ÿêèé ìåð³ÿ íå ï³äòðèìàëà.

«ЦЕ НЕ ВІДЧАЙ, 
ЦЕ КРОК ВПЕРЕД» 
На валізах  Народний 
художник України 
Володимир Козюк 
повідомив про намір 
переїхати до Києва, 
аби там продовжити 
втілювати в життя свої 
мистецькі проекти. 
Що змусило митця 
покинути Вінницю, 
де він протягом 
кількох десятиліть 
реалізовував себе як 
меценат, художник і 
колекціонер?

Пейзаж – улюблений жанр Володимира Козюка. 
Він написав тисячі картин, деякі – рекордно швидко

«Â Êèºâ³ áóäå 
ëåãøå, òàì ìî¿ 
êàðòèíè êóïóþòü, áî 
ëþäè ö³êàâëÿòüñÿ 
ìèñòåöòâîì. Ó Â³ííèö³ 
òàêîãî íåìàº»
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ОВЕН 
Схоже, цього тижня вам має 
бути зустріч з минулим, що 
сколихне ваші дрімаючі по-
чуття. Перш ніж відправляти-
ся на побачення в понеділок 
або вівторок, продумайте 
свій імідж.

ТЕЛЕЦЬ 
Незважаючи на життєві 
негаразди, ви зараз при-
вертаєте увагу протилежної 
статі, викликаючи захоплені 
погляди. Так що в кінці тижня 
вас може очікувати дуже 
цікаве знайомство.

БЛИЗНЮКИ 
Влаштуйте романтичний 
вечір, і ви відчуєте всю 
нескінченність справжнього 
щастя і радості. Цей тиждень 
може виявитися для вас до-
леносним.

РАК 
У взаєминах з коханою 
людиною можуть наступити 
кардинальні зміни: або ви 
зважитеся на серйозний 
крок, або почнете поступово 
віддалятися одне від одного.

ЛЕВ 
Цей тиждень обіцяє розбу-
дити почуття, що задрімали, 
але також їх найближчих 
супутників — переживання. 
Втім, навіть якщо вам дове-
деться розчаруватися, все ж 
варто ризикнути. 

ДІВА 
Постарайтеся зберегти 
душевну рівновагу. Хоча по-
бачення з коханою людиною 
чреваті хворобливими роз-
чаруваннями. Не виключені 
ревнощі і образи.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень буде багатий не флірт, 
але він, швидше за все, ви-
явиться порожнім емоційно. 
П'ятниця може окрилити неза-
бутньою зустріччю.

СКОРПІОН 
Зізнайтеся собі, що відчуває-
те сильні почуття. Дозвольте 
новому увійти у ваше життя, 
і воно зміниться на краще. 
Зараз саме час для роман-
тичних побачень.

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся не розповідати 
оточуючим про свої вза-
ємини з коханою людиною, 
так як не всі в змозі боротися 
зі спокусою попліткувати. 
Щастя любить тишу.

КОЗЕРІГ 
Кінець тижня — вдалий час 
для зустрічей і побачень. Але 
будьте обережні з новими 
знайомствами, чи готові ви 
до раптових життєвих змін?

ВОДОЛІЙ 
Ваш стиль поведінки може 
дещо спантеличити і на-
сторожити кохану людину. 
Будьте простіше. Удача при-
йде лише до того, хто знайде 
золоту середину, що цього 
тижня буде непросто.

РИБИ 
Ви ризикуєте зрозуміти, що 
ваш партнер занадто жадіб-
ний, меркантильний і просто 
вас використовує. У будь-
якому випадку, вдалим 
в плані особистого життя цей 
тиждень не назвеш.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 30 ЧЕРВНЯ – 6 ЛИПНЯ

НАТАЛЯ КОЗАК, ПСИХОЛОГ:

— Взагалі, для того, щоб тебе 
хтось полюбив, перш за все, 
треба любити, поважати і ці-
нувати саму себе. І мова не йде 
про «нездоровий» егоїзм. 
Йдеться про те, що, якщо жін-
ка поважає себе, свої особисті 

кордони, вміє піклуватися про себе і цінувати 
себе, вона буде здатна прийняти це від чолові-
ка. Адже, якщо жінка себе не любить і не цінує, 

то скільки б чоловік не дарував любові та ува-
ги, їй завжди буде недостатньо. А при цьому 
дуже важко відчути себе щасливою в коханні 
та і стосунках.
Важливо вміти ділитися, й так само вміти 
приймати любов, тепло, увагу та вдячність. 
Кохання зароджується ще до зустрічі з май-
бутнім партнером. Це внутрішня готовність за-
кохатися і поділитися тією любов’ю, яка вже є 
всередині людини. Це про гармонію із самою 
собою і про бажання ділитися, а не очікування 

принца, який вирішить усі проблеми і вилікує 
всі комплекси та недоліки. В такій ситуації ми 
стикаємося з нездоровими, деструктивними 
та залежними стосунками.
Тому щастить в коханні гармонійним, розви-
нутим, цілеспрямованим жінкам, які працюють 
над собою, над своїм розвитком, вдоскона-
люють себе не для когось, а для себе, пізнають 
себе, знають себе, багато про себе розуміють 
і приймають це. А також люблять життя, себе 
і вміють дарувати це іншим.

«Любити, поважати і цінувати себе» 

Äîñâ³ä ÷èñëåííèõ äîñë³äæåíü 
äîçâîëÿº çðîáèòè ñâîºð³äíèé 
âèñíîâîê: â êîõàíí³ ùàñòèòü 
ùàñëèâèì ëþäÿì. Òîáòî ñïî-
÷àòêó — â³ä÷óòòÿ ³ ñòàí ùàñòÿ, 
à ïîò³ì — êîõàííÿ. À íå íàâïà-
êè! Ôàêòè÷íî æ³íêà, ÿêà ïîâ'ÿçóº 
â ñâî¿é ñâ³äîìîñò³ ñâ³é óñï³õ ³ ãàð-
íèé íàñòð³é ç íàÿâí³ñòþ ÷èº¿ñü 
ëþáîâ³ äî ñåáå, ñàìà ïåðåêðèâàº 
ñîá³ øëÿõ äî ùàñòÿ ³ ñòàº åìîö³é-
íî çàëåæíîþ. Òîìó ùî ñïî÷àòêó 
«öå» ïîâèííî íàðîäèòèñÿ âñåðå-
äèí³, à ïîò³ì â³äáèòèñÿ ³ çîâí³.

Ñïîä³âàòèñÿ íà ùàñòÿ çàâäÿêè 
÷è¿éñü ìèëîñò³ ³ ïîøóê êîõàí-
íÿ — öå á³ã çà ÷óæèìè â³äáèò-
êàìè. Ïîëþâàííÿ çà ì³ðàæàìè. 
Êîëè «öå» áóäå ðåàëüíî æèòè 
âñåðåäèí³ âàñ, âîíî ðåàëüíî 
ç'ÿâèòüñÿ ³ çîâí³ ÿê ôàêò, à íå ì³-
ðàæ. Âàø âíóòð³øí³é îáðàç â³ä-
áèâàºòüñÿ â òèñÿ÷àõ îñ³á íàâêîëî 
âàñ, ÿê â äçåðêàëàõ. Äàâíÿ ñóô³é-
ñüêî¿ ìóäð³ñòü ãîâîðèòü: «Ñâ³ò — 
öå êóïîë, ÿêèé â³äîáðàæàº òåáå».

«ПРИРЕЧЕНА» НА ЩАСТЯ 
ßêùî æ³íêà âïåâíåíà ó ñâî¿é 

óí³êàëüíîñò³, à òàêîæ çíàº ïðî 
ñâî¿ ñèëüí³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè, 
âîíà âì³º îá'ºêòèâíî îö³íþâàòè ³ 
ïîâàæàòè ñåáå, — âñ³ ëþáèòèìóòü 
¿¿ ³ ïîâàæàòèìóòü.

Ñàìîäîñòàòíÿ ëåä³ ãîòîâà äà-
ðóâàòè òåïëî ³ êîõàííÿ ñâîºìó 
ïàðòíåðó, à íå ï³äâèùóâàòè 
çà ðàõóíîê ñòîñóíê³â âëàñíó ñà-
ìîîö³íêó. Êð³ì òîãî, òàêà æ³íêà 
íå ïðàãíå çì³íèòè îòî÷óþ÷èõ ³ 
íå âèìàãàº â³ä íèõ íåìîæëèâîãî. 
Âîíà ïðîñòî îáìåæóº êîíòàêòè ç 
íåïðèºìíèìè ¿é îñîáèñòîñòÿìè.

Òàêà æ³íêà íå ñîðîìèòüñÿ ñâî-
ãî áà÷åííÿ äåÿêèõ àñïåêò³â æèòòÿ 
³ â òîé æå ÷àñ ïîâàæàº ÷óæó òî÷êó 
çîðó. Âîíà òî÷íî çíàº, êîìó ìîæ-
íà â³äêðèòè ñâî¿ òàºìíèö³, à êîãî 
òðåáà öóðàòèñÿ. Æ³íêà, ÿêó ÷åêàº 
ùàñòÿ ó ñòîñóíêàõ, ïîñò³éíî çà-
éìàºòüñÿ âñåá³÷íèì ðîçâèòêîì 
âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³.

«Ïðèðå÷åíà» íà ùàñòÿ òàêîæ 
ìîæå ïîìèëÿòèñÿ ó âèáîð³ ïàðò-
íåðà. Ïðîòå, ÿêùî òàêà æ³íêà áà-
÷èòü, ùî ç ÷îëîâ³êîì, ùî çíàõî-
äÿòüñÿ ïîðó÷, áóäå ñêëàäíî, âîíà 
äàñòü éîìó ï³òè, íåõàé íàâ³òü 

ðîçñòàâàííÿ áóäå áîëþ÷èì. Âïåâ-
íåíà ó ñîá³, âîíà îïòèì³ñòè÷íî 
äèâèòüñÿ â ìàéáóòíº òà çíàéäå 
âò³õó â îñîá³ áëèçüêèõ ëþäåé àáî 
â óëþáëåíèõ çàíÿòòÿõ. Æ³íêà, ÿêó 
÷åêàº ùàñòÿ â êîõàíí³, ç ïîâà-
ãîþ ñòàâèòüñÿ äî ñâîãî ïàðòíåðà 
³ âèçíàº éîãî ïðàâî íà îñîáèñòó 
òåðèòîð³þ.

КОЛИ В КОХАННІ НЕ ЩАСТИТЬ 
Òàê ñêëàëîñÿ, ùî íàâ³òü ó ãàð-

íèõ, â³ðíèõ ³ ëàñêàâèõ æ³íîê º 
âåëè÷åçí³ ïðîáëåìè â ïîáóäîâ³ 
ñòîñóíê³â ç ÷îëîâ³êàìè. Âèÿâëÿ-
ºòüñÿ, âèíîþ òîìó º âèõîâàííÿ ³ 
îñîáëèâîñò³ ìîäåë³ ñ³ìåéíèõ âçà-
ºìèí ó äèòèíñòâ³ æ³íêè. ßêùî 

ЯКИМ ЖІНКАМ ЩАСТИТЬ 
У ВЗАЄМНОМУ КОХАННІ?
Про любов  Як правило, краса жінки 
не завжди є запорукою особистого 
щастя. Ми вирішили зайнятися 
вивченням даного питання та звернулися 
за допомогою до спеціалістів. Психолог 
розповідає, якими якостями володіє 
представниця прекрасної статі, яка з 
високою вірогідністю знайде щастя 
у стосунках з коханим чоловіком

  Вона приймає себе цілком, навіть 
якщо бажає щось змінити в собі. 
В основі її ставлення до себе лежать 
любов і повага. Вона просто цінує 
себе, а не шукає стосунків для 
підтримки самоповаги.

  Її самооцінка досить висока. 
Їй не важливо бути для когось 
потрібною, щоб відчути, що вона — 
гідна людина.

  Вона сприймає інших такими, якими 
вони є, не намагається їх змінити і 
пристосувати до своїх потреб.

  Якщо ж стосунки доставляють одні 
неприємності і руйнують її особистість, 
вона може сказати: «Нехай іде», — і 
при цьому не впадає у відчай. У неї 
є коло гарних друзів, у неї є здорові, 
глибокі інтереси в житті, що і дозволяє 
їй пережити кризу.

  Вона знає, як захистити себе, своє 
здоров'я, своє благополуччя. Її 
не цікавить напружена боротьба 
у стосунках, драма, хаос.

  Вона плекає і «вирощує» кожну грань 
самої себе: свою особистість, свою 
зовнішність, свої вірування і цінності, 
свої інтереси і досягнення.

  Вона формулює для себе питання 
наступним чином: «Наскільки 
гарні для мене ці взаємини? Чи 
сприяють вони моєму зростанню? Чи 
дозволяють мені бути такою, якою я є 
насправді?» 

  Вона знає, що стійкі та здорові 
стосунки бувають між партнерами, 
у яких подібні цінності, інтереси 
і цілі. Вона також знає, що вона 
гідна всього найкращого, що може 
запропонувати їй життя.

ó ä³â÷èíêè íå áóëî åìîö³éíî¿ ï³ä-
òðèìêè áëèçüêèõ ëþäåé (ìàòåð³ 
òà áàòüêà), ó äîðîñëîìó æèòò³ 
âîíà áóäå øóêàòè ¿¿ ó ñòîñóíêàõ 
ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ. Çàðàäè 
ìàëåíüêî¿ óâàãè äî ñâîº¿ îñî-
áèñòîñò³ òàêà æ³íêà áóäå òåðï³-
òè çðàäè, îáðàçè ³ íàïëþâàöüêå 
ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ ïî÷óòò³â.

Ëþäèíà, â³ä÷óâàþ÷è â äèòèí-
ñòâ³ àòìîñôåðó íåíàä³éíîñò³, 
ó äîðîñëîìó æèòò³ áóäå ïðèêëà-
äàòè ìàêñèìóì çóñèëü äî òîãî, 
ùîá æîðñòêî êîíòðîëþâàòè ñâî-
ãî ïàðòíåðà. Íåâïåâíåíà â ñîá³ 
æ³íêà îòî÷èòü ÷îëîâ³êà òóðáî-
òîþ, ïðîòå â³í, ó ñâîþ ÷åðãó, 
áóäå â³ä÷óâàòè ïñèõîëîã³÷íèé 
äèñêîìôîðò â³ä âòîðãíåííÿ 

íà îñîáèñòó òåðèòîð³þ. Òàêà 
ïàðòíåðêà áóäå ñïðèéìàòèñÿ 
ïðåäñòàâíèêîì ñèëüíî¿ ñòàò³ 
íå ÿê êîõàíà, à ÿê ìàòè, íÿíüêà 
àáî ïðèñëóãà.

Ïðåäñòàâíèöÿ ïðåêðàñíî¿ ñòà-
ò³, ÿêà ìàº íèçüêó ñàìîîö³íêó, 
íå íàñîëîäæóºòüñÿ æèòòÿì ³ ñòî-
ñóíêàìè ç ÷îëîâ³êàìè, à ïîñò³éíî 
ïðàöþº íàä òèì, ùîá çàñëóæèòè 
ùå á³ëüøî¿ ëþáîâ³ ³ âèçíàííÿ. 
Ö³êàâèì º òå, ùî íå ïîâàæàþ÷à 
ñåáå äàìà ïðàãíå ñòâîðèòè ñòî-
ñóíêè ç ÷îëîâ³êîì, íóæäåííèì 
ó «ñïàñ³íí³» (àëêîãîë³êîì, ³ãðî-
ìàíîì àáî òèïîâèì íåâäàõîþ). 
À îñü ñàìîäîñòàòí³, â³äâàæí³, 
äîáð³ ³ çàìîæí³ ÷îëîâ³êè òàêèõ 
æ³íîê íå ïðèâàáëþþòü.

«Ïðèðå÷åíà» íà 
ùàñòÿ òàêîæ ìîæå 
ïîìèëÿòèñÿ ó âèáîð³ 
ïàðòíåðà. Ïðîòå, âîíà 
äàñòü éîìó ï³òè, íàâ³òü 
ÿêùî áóäå áîëÿ÷å

ЯКОСТІ ЩАСЛИВОЇ ЖІНКИ



ОВЕН 
Почати тиждень варто з 
перемоги над власною лінню. 
Якщо вдасться, то вас чекають 
відмінні результати. Багато 
справ нарешті зрушать з мерт-
вої точки. Почне докорінно 
налагоджуватися ситуація 
на роботі, зростуть доходи.

ТЕЛЕЦЬ 
Цей тиждень — сприятли-
вий період для внутрішньої 
роботи і самовдоскона-
лення. Однак доведеться і 
багато спілкуватися, можуть 
зав'язатися нові знайомства, 
спливти старі зв'язки. 

БЛИЗНЮКИ 
Настає час значних змін 
у вашому особистому житті, 
і вони виявляться на краще. 
Ви знаєте, що робити, йдіть 
до своєї мети і вас чекає 
успіх. Постарайтеся зберігати 
рівновагу і вірити в краще.

РАК 
Тиждень більш сприятливий 
для людей, які займаються 
науковою та навчальною 
діяльністю. Ви успішно здасте 
будь-який іспит і вирішите 
багато складних завдань. 

ЛЕВ 
Схоже, багато ваших бід — 
від накопиченої втоми. 
Вірогідні конфлікти і затяжні 
з'ясування стосунків на ро-
боті. Або може загостритися 
питання про зарплату і про-
фесійне зростання. 

ДІВА 
Цей тиждень буде періодом 
сприятливим у всіх відно-
шеннях, якщо звичайно ви 
не станете байдикувати. Втім, 
байдикувати вам і не дадуть. 
Хоча саме час відправитися 
у відпустку, але краще про-
вести її активно. 

ТЕРЕЗИ 
Рухайтеся вперед в тому 
ритмі, який для вас найбільш 
комфортний. Не варто зараз 
занадто замислюватися над 
тактикою, багато рішень при-
йдуть до вас по ходу справи. 

СКОРПІОН 
Все задумане зможе здійсни-
тися, якщо ви спокійно  будете 
робити свою справу. У другій 
половині тижня ви зрозумієте, 
що на багато здатні.

СТРІЛЕЦЬ 
Зараз не час воювати, краще 
пристосовуватися до об-
ставин. Короткі поїздки у ві-
второк будуть вдалі, позна-
йомлять з цікавими людьми. 
Можливі привабливі пропо-
зиції щодо нової роботи. 

КОЗЕРІГ 
Ваші досягнення на рівні 
міркувань необхідно підтвер-
дити практикою, і можливість 
зробити це буде у вас про-
тягом усього тижня. Тільки 
не намагайтеся нав'язати 
оточуючим свою точку зору.

ВОДОЛІЙ 
Вам доведеться вчитися опа-
новувати себе, свої емоції, 
а це буде не так-то просто. 
Схоже, близькі люди чекають 
від вас прийняття важливого 
рішення, не розчаровуйте їх.

РИБИ 
Ви будете здатні вирішити 
найскладніші, практично 
непереборні завдання. Це 
час активних дій і блискавич-
ної реакції. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ОЛЕНА МОРОЗ, БУХГАЛТЕР

Жінка прийшла 
за чоловіком у пивну. Він 
обурено:
— В кінці кінців це просто 
образливо, чому ти завжди 
йдеш прямо сюди?! Чому 
ти ніколи не шукаєш мене, 

наприклад, в музеї?

***
— Невже ти віриш своєму чоловікові, що він 
нібито ходить на риболовлю? Він же ні разу 
не приніс жодної рибки.
— Тому і вірю.

***
Оскаженілий чоловік влітає додому:
— Марино, я знаю все!
— Зараз перевіримо, — спокійно відповідає 
жінка. — Ну, скажи, скільки приток у Дунаю?

***
— Ну, і як у вас з близнюками?
— Втомилися дуже, не висипаємося, часу 
на себе бракує.
— А як Оленка?
— Оленка — це я. Петро виглядає ще гірше.

***
Їде п’яниця в автобусі. Стоїть і говорить:
— Товариші, а погодка-то, а?
Всі мовчать. Він знову:
— А весна-то, весна…
Знову тиша. Він знову:
— А сонечко як світить!
Знову ніхто не відповідає. Тоді п’яниця:
— Ну, якщо нікого немає, тоді я помочуся.
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

Катя, 17 років
Зай малася волей болом, боксом та народними танцями. 
Зараз є хобі — я полюбляю малювати. Мрію стати криміналістом.

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

ІС RIA-2021»

цями.
криміналістом.

КОНКУРСІ

ФОТО НА 
MISTO.UA

айте QR-код 
ої мобілки та 
о! (Має бути
програма QR 

(

роїд-маркета 
логічна)


