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МАЙНИЛИ ПІД «НОСОМ» В ОБЛЕНЕРГО?

20MINUT.UA

БАРДАК В ГАЗКОНТОРІ
ЧОМУ У ПЛАТІЖКАХ НАДУМАНІ БОРГИ?
Вінничанка Наталія Янко
розповіла свою історію боротьби
з газконторою. Вона стверджує,
що неправильний рахунок за газ
можна отримати, навіть якщо
вчасно подати показники
 Чому так трапляється? Як
замість фактичних показників
споживачам виставляють
розрахункові? І для чого тоді
фотофіксація, якщо це не є
100% гарантією правильного
рахунку?


Люди, які
отримали
завищені
рахунки за газ,
змушені йти на
звірку до центру
«Вінницягаз» на
Шмідта, 32

с. 8
РЕКЛАМА
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494778
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ПРОЇЗД У МАРШРУТКАХ.
КАРТКИ ЧИ ГОТІВКА?

ДУМКА
В'ЯЧЕСЛАВ
БЕРЕЗОВСЬКИЙ
ІСТОРИК

Чому ж так?
Âèíèêëà ïîòðåáà ïîñòàâèòè ó öåðêâ³ ñâ³÷êó. Ó íîâîçáóäîâàíîìó õðàì³ ÓÃÊÖ
ìîëîäà ïàí³ âêàçàëà íà êîðîáêó ç òîíåíüêèìè ñâ³÷å÷êàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó òà
íà ñêðèíüêó, äî ÿêî¿ ìîæíà
áóëî ïîêëàñòè ïîæåðòâó, ðîçì³ð ÿêî¿ âèçíà÷àâ ñàì â³äâ³äóâà÷.
Ó ñòàðîâèíí³é ñòîëè÷í³é
öåðêâ³ ÏÖÓ íà Ïîäîë³, ³ç
÷àðóþ÷èì íàìîëåíèì çàïàõîì, âèá³ð ñâ³÷îê áóâ íà âñ³
ãàìàíö³ — íà÷å â³ä âàðòîñò³, òîâùèíè òà âèñîòè ñâ³÷êè ïîêóïöÿ éîãî ïðîõàííÿ
«òàì» áóäå ïî÷óòî ïîçà ÷åðãîþ. Îïåðàö³þ «ãðîø³-òîâàð»
çä³éñíèâ.
— ¥äº âè áðàë³ ñâº÷³? Ó íàñ
òàê³õ íºòó! — ïî÷óâ ïîçà ñïèíîþ ãîëîñíå íåâäîâîëåííÿ,
êîëè ó òèø³ ñàìå ñòàâ ïåðåä
îáðàçîì. Öå ò³òîíüêà-ïðîäàâ÷èíÿ çàïèòóâàëà ìîëîäó
æ³íêó, ÿêà çàïàëþâàëà ñâ³÷êè
ïîçàäó ìåíå.
— ß ³õ ðàíüøå áðàëà, —
òåæ ðîñ³éñüêîþ â³äïîâ³ëà
ìîëîäà ïàí³.
— Ó íàñ òàê³õ ñâº÷ºé äàâíî
íºòó! — íå âãàâàëà ò³òîíüêà.
— ß ñâº÷³ â ìàíàñòèðº
áðàëà, — âèïðàâäîâóâàëàñü
ïðèõîæàíêà.
— Âîò ³ä³òº ³ ñòàâòº åò³
ñâº÷³ òàì, ´äº ³õ ïàêóïàë³!
À òî ÿ ñìàòðþ: ëþäåé íºòó,
à ñâº÷ºé ãàðèò ïàëíî, — ðîçäðàòîâàíî ï³äâåëà ï³äñóìîê
«öåðêîâíî¿» ðîçìîâè òîðã³âêà.
Ãëÿíóâ ÿ ó î÷³ ñâÿòîãî, ïåðåõðåñòèâñÿ òà âèéøîâ. Ìàþ
íàä³þ, ùî â³í ïî÷óâ êîæíîãî
³ç íàñ.
Íà òàáëè÷ö³ á³ëÿ äâåðåé
õðàìó íàïèñ ñâ³ä÷èâ «Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà
(Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Óêðà¿íè)».
Íå ìîñêîâñüêà.
×îìó æ òàê? Ïðèêðî…

Зміни  Трамвай, тролейбус, автобус і
тепер маршрутка — у всьому транспорті
працює електронний квиток. Валідатори
в машинах приватних перевізників
приймають тільки «Картки вінничанина»,
банківський пластик підключать
незабаром. А чи заберуть з маршруток
розрахунок готівкою, як це свого часу
зробили в комунальному транспорті?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ç 1 ÷åðâíÿ
â ì³ñüêèõ ìàðøðóòêàõ ñòàëè
âìèêàòè âàë³äàòîðè äëÿ ðîçðàõóíêó ïðî¿çäó êàðòêîþ. Ó «Áîãäàíàõ» ñòîÿòü òàê³ æ ïðèñòðî¿,
ÿê â êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³.
À ó «Ìåðñåäåñè» ïîñòàâèëè êîìïàêòí³ ïðèëàäè, ñõîæ³ íà ìàãàçèíí³ POS-òåðì³íàëè.
Çà ì³ñÿöü ç ëèøêîì äî ñèñòåìè ï³äêëþ÷èëè áëèçüêî 240 ç
265 ìàøèí.
— Çàëèøèëîñü ïîñòàâèòè âàë³äàòîðè ò³ëüêè ó çàïàñíèõ ìàøèíàõ ïåðåâ³çíèê³â, ÿê³ âèïóñêàþòü

Якщо водій не дає заплатити карткою
Якщо вам не вдалось заплатити
за проїзд «Карткою вінничанина», — наприклад, водій каже,
що валідатор «зламався», «розрядився», чи взагалі накрив
пристрій ганчіркою і вимагає
тільки готівку, — можна поскаржитись у техпідтримку «Картсервісу» в Telegram за цією адресою: t.me/Vinnytsiakartservis
або за телефоном (0800)330–
155.
Для цього запишіть держзнак
маршрутки і коротко опишіть,

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

íà ë³í³þ, êîëè ëàìàþòüñÿ îñíîâí³. À òàê, âæå íà âñ³õ ì³ñüêèõ
ìàðøðóòàõ ìîæíà ðîçðàõóâàòèñü
«Ìóí³öèïàëüíîþ êàðòêîþ â³ííè÷àíèíà», — ðîçïîâ³ëà äèðåêòîðêà
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà
Áàá³íà.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, âñ³õ âîä³¿â íàâ÷èëè êîðèñòóâàòèñü âàë³äàòîðàìè. Ïåðåä ïî÷àòêîì çì³íè âîíè
ìàþòü âìèêàòè ïðèñòðî¿ òà âèìèêàòè ¿õ ï³ñëÿ ðîáî÷îãî äíÿ.
— Âèïàäêè, êîëè âîä³¿ ñïåö³àëüíî íå âìèêàþòü âàë³äàòîðè
àáî ÷èìîñü ¿õ ïðèêðèâàþòü, º,
àëå ¿õ íåáàãàòî. Ï³ñëÿ íàøîãî
ðîç'ÿñíåííÿ òà â³ä ïåðåâ³çíèêà, âîíè, çàçâè÷àé, á³ëüøå òàê
íå ðîáëÿòü, — êàæå äèðåêòîðêà
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñó».

чому вам не вдалося заплатити
за проїзд карткою. Фахівці перевірять стан пристрою та візьмуть
пояснення від водія.
З 1 червня, нагадаємо, зросла
плата за проїзд в маршрутках. І
ще перевізникам прописали нову
умову — валідатори мають працювати в маршрутках, пасажири
повинні мати можливість розраховуватись картками, а не тільки
готівкою. Порушення цієї умови
є причиною для припинення договору на перевезення.

Валідатори у «Мерседесах» схожі на магазинні POSтермінали. У жовтих «Богданах» ці пристрої такі ж, як
в комунальному транспорті
Áàíê³âñüê³ êàðòêè îá³öÿþòü
ï³äêëþ÷èòè íåçàáàðîì. Ñïî÷àòêó õî÷óòü íàëàãîäèòè îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ — ïðèøâèäøèòè
ïðîöåñ ïåðåðàõóíêó âèðó÷êè ç
âàë³äàòîð³â êîæíîìó ç 97 ïåðåâ³çíèê³â, ùî «Êàðòñåðâ³ñ» ìàº
ðîáèòè ùîäíÿ.
Áåçêîøòîâíà ïåðåñàäêà, ÿê
â òðàíñïîðò³ ÒÒÓ, â ìàðøðóòíèõ
òàêñ³ íå ä³º. Òàê ñàìî, ÿê ³ ë³ì³òè
íà áåçêîøòîâí³ ïî¿çäêè, ùî çàïèñàí³ íà êàðòêàõ ï³ëüãîâèê³â òà
ïðî¿çí³ êâèòêè.
Íà â³äì³íó â³ä êîìóíàëüíîãî
òðàíñïîðòó, äå á³ëüøå íå ìîæíà
êóïèòè êâèòîê çà ãîò³âêó íà áîðòó
(öå ìîæíà çðîáèòè â àâòîìàòàõ
Easypay), â ìàðøðóòêàõ ïàïåðîâ³
ãðîø³ çàëèøàþòüñÿ ³ ïðèáèðàòè
¿õ ïîêè íå ïëàíóþòü.
— Ìè äîäàëè ùå îäèí ³íñòðóìåíò äëÿ îïëàòè ïðî¿çäó ³ íå ÷³ïàºìî ãîò³âêó. Çàðàç íàøå çàâäàííÿ —
íàëàãîäèòè ðîáîòó âàë³äàòîð³â
ó ìàðøðóòêàõ òà ùîá ïåðåâ³çíèêè, âîä³¿ ïðèçâè÷à¿ëèñü äî íîâî¿
ñèñòåìè. Ïðî òå, ùîá ïðèáðàòè
ãîò³âêó ç óñüîãî òðàíñïîðòó, çàðàç
ìîâà íå éäå, — êàæå äèðåêòîðêà
«Êàðòñåðâ³ñó» Êàòåðèíà Áàá³íà.

Öå òàêîæ ï³äòâåðäèëè ³ â àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â.
— À ÷îãî ìè ìàºìî ïðèáèðàòè ãîò³âêó? Ìè íà ïîñò³éíîìó êîíòàêò³ ç «Êàðòñåðâ³ñîì»,
ç äåïàðòàìåíòîì òðàíñïîðòó ³
ïðî òå, ùî çàáèðàþòü ãîò³âêó,
íå áóëî ðîçìîâè. Òèì á³ëüøå,
ñèñòåìà ïîêè ùî íîâà, òðèâàº
¿¿ íàëàãîäæåííÿ, — êàæå ãîëîâà
ÃÎ «Ìàðøðóò» Îëåêñàíäð Ãîòà.
Äî òîãî æ, â³ííè÷àíè íå íàäòî
îõî÷å ðîçðàõîâóþòüñÿ êàðòêàìè.
Ç âàë³äàòîðà íàäõîäèòü îð³ºíòîâíî 300–500 ãðí çà îäèí ðîáî÷èé
äåíü ç îäí³º¿ ìàøèíè. Á³ëüøó
÷àñòèíó âèðó÷êè ìàðøðóòíèêè
îòðèìóþòü ç îïëàòè ãîò³âêîþ.
Ó àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â ââàæàþòü, ùî òàê â³äáóâàºòüñÿ,
áî ìàðøðóòêàìè êîðèñòóþòüñÿ
ÿêðàç ò³ ëþäè, ùî íå ìàþòü «Êàðòîê â³ííè÷àíèíà» ³ íå ïëàíóþòü
¿õ êóïóâàòè. Ó «Êàðòñåðâ³ñ³» ïîÿñíþþòü íèçüêèé ïîïèò íà âàë³äàòîðè â ìàðøðóòêàõ òèì, ùî
ïîêè ñèñòåìà íå ïðîéøëà íàëàäêó, âîíè ¿¿ «íå íàäòî ðåêëàìóþòü», òîìó íå âñ³ â³ííè÷àíè
çíàþòü, ùî â ìàðøðóòêàõ òåæ
ìîæíà êàðòêîþ çàïëàòèòè.

На Бригантині хочуть побудувати ТРЦ. А що б ви хотіли бачити там?

НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

SVITLANA HALAYDENKO

НАТАЛКА ЕФРЕМОВА

ДМИТРИЙ ЗАЙЦЕВ

SERGII ANDRUSHKO

Зелена зона у нашому місті
необхідна, просто як повітря.
На асфальті і бетоні серед
потоку автомобілів повітря
немає.

Вінниця – місто торгово-розважальних центрів! Ось наша
фішка! Місто – без майбутнього! Соромно перед наступними поколіннями.

Там потрібна тільки зелена
зона відпочинку для вінничан. Їх у нас і так не залишилося. І острівець пора відкрити для людей.

Тільки зелена зона! Для вечірніх прогулянок в тиші! І хороший спортивний майданчик,
для підтримки здоров'я! Геть
ці смердючі ТРЦ!

Аквапарк. Це збільшить потік
тих самих туристів, що раніше їздили у Хмельницький
аквапарк, а це принесе прибуток місту.

493772
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КОРОТКО
Потруїлися
дорослі і діти
 Ïîë³ö³ÿ ðîçñë³äóº îáñòàâèíè îòðóºííÿ ëþäåé
ó Ãàéñèíñüêîìó ðàéîí³. Ïðî
öå ðîçïîâ³äàº â³ää³ë êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³.
— 10 ëèïíÿ äî ïîë³ö³¿ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ãîñï³òàë³çàö³þ äâîõ ä³òåé, â³êîì
9 òà 12 ðîê³â, ìåøêàíö³â
ñåëà Îñ³¿âêà, ç ñèìïòîìàìè
îòðóºííÿ. Òàêîæ öüîãî æ
äíÿ çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ äî ë³êàð³â ç ïîä³áíèìè
ñèìïòîìàìè çâåðíóëèñü ùå
äåê³ëüêà äîðîñëèõ ì³ñöåâèõ æèòåë³â. Ï³ñëÿ îãëÿäó
ë³êàðÿìè, ¿õ â³äïóñòèëè
äîäîìó, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïîë³ö³¿. — Çà ñëîâàìè
ìåøêàíö³â ñåëà, îäí³ºþ ç
ìîæëèâèõ ïðè÷èí îòðóºííÿ ìîæå áóòè çðîøóâàííÿ
õ³ì³÷íèìè äîáðèâàìè ñâî¿õ
ïîë³â ôåðìåðñüêèì ãîñïîäàðñòâîì, ÿêå ïðîâîäèëîñü
ç ë³òàêà.
Îáñòàâèíè ïîä³¿ íèí³
ç'ÿñîâóþòü ñë³ä÷³. Çà äàíèì
ôàêòîì â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

Поїде
на Олімпіаду
 Ñð³áíîãî ïðèçåðà ÷åìï³îíàòó ªâðîïè-2020 Îëåãà
Öàðüêîâà âêëþ÷èëè ó ñêëàä
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, ÿêà ïî¿äå
íà Îë³ìï³éñüê³ ²ãðè â Òîê³î.
33-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí áóäå
âèñòóïàòè ó äâîõ âïðàâàõ.
Îëåã Öàðüêîâ ãîòóºòüñÿ
ó ïîëüñüêîìó ì³ñò³ Âðîöëàâ, òðåíåðè Ëåñÿ Ëåñüê³â
òà Â³êòîð Ùåðáà. Áàæàºìî
óñï³õ³â íàøîìó çåìëÿêó!
Випуск №26 (1177)
Оригінальні двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат.
Задача №2700-2703
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

ХОЧУ ПРОДАТИ-КУПИТИ
ПАЙ. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?
Нюанси реформи  З 1 липня
запрацював ринок землі. Люди
можуть вільно продавати свої паї. А
як це зробити? Що треба при купівліпродажу аграрної землі? Та чи взагалі
варто продавати свою землю? Відповіді
дає експертка з питань АПК, керівниця
комітету з аграрних питань української
Асоціації бізнесу та торгівлі Яна Казьміна
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ðèíîê çåìë³
ä³º. Ì³í³ñòð àãðîïîë³òèêè Ðîìàí
Ëåùåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî ñòàíîì
íà 6 ëèïíÿ, âæå óêëàäåí³ 1382
óãîäè êóï³âë³-ïðîäàæó ñ³ëüãîñïçåìë³. Îäíàê ïåâí³ îáìåæåííÿ íà
çåìëþ âñå ùå çàëèøèëèñü.
— Äî 2024 ðîêó ïðàâî íà ïðèäáàííÿ çåìë³ áóäå ò³ëüêè ó ô³çè÷íèõ îñ³á, — êàæå åêñïåðòêà ç
ïèòàíü ÀÏÊ ßíà Êàçüì³íà. — Ç
2024 ðîêó çåìëþ çìîæóòü êóïóâàòè ³ þðèäè÷í³ îñîáè (îáìåæåííÿ
äî 10 òèñ. ãà â îäí³ ðóêè). ×è
áóäóòü çåìëþ ïðîäàâàòè ³íîçåìöÿì — ìàþòü âèð³øèòè íà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåôåðåíäóì³. Àëå íåçàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â,
³íîçåìö³ íå çìîæóòü êóïóâàòè
çåìëþ â 50-ê³ëîìåòðîâ³é çîí³
â³ä äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè.
ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
ТА ПОДАТКИ
Ùîá êóïèòè ÷è ïðîäàòè çåìëþ,
ïîòð³áíî ìàòè ïàêåò äîêóìåíò³â:
 ïàñïîðòè òà ³äåíòèô³êàö³éí³
íîìåðè âëàñíèêà ä³ëÿíêè é ïîêóïöÿ;
 çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè;
 äîêóìåíòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà ä³ëÿíêó (ñâ³äîöòâî ïðî
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó àáî æ âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, àáî äåðæàâíèé àêò);
 âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ùîäî çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.
Ö³íà âèçíà÷àºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïåðåìîâèí ì³æ ïîêóïöåì ³ ïðîäàâöåì
çåìë³. ²ñíóº ò³ëüêè ì³í³ìàëüíèé
ïîð³ã, íèæ÷å ÿêîãî âàðò³ñòü ãåêòàðà íå ìîæå áóòè. Äëÿ Â³ííè÷÷èíè öå:

Çàêîí çàáîðîíÿº
îïëàòó çà çåìëþ
«êåøåì», ò³ëüêè ÷åðåç
áàíê³âñüê³ ðàõóíêè.
І òðåáà ñïëàòèòè
ïîäàòêè
 ð³ëëÿ — 27 òèñÿ÷ 184 ãðí
çà ãà; çåìëÿ ï³ä áàãàòîð³÷í³ íàñàäæåííÿ — 47 òèñÿ÷ 53 ãðí çà ãà,
ñ³íîæàò³ — 3 140 ãðí çà ãà, ïàñîâèùà — 1 558 ãðí çà ãà.
Çàêîí çàáîðîíÿº ðîçðàõóíîê
«êåøåì»: ò³ëüêè ÷åðåç áàíê³âñüê³ ðàõóíêè. ² òðåáà ñïëàòèòè
ïîäàòêè. Åêñïåðòêà ßíà Êàçüì³íà
êàæå, ùî öå äåðæàâíå ìèòî —
1% â³ä îö³íêè; â³éñüêîâèé çá³ð —
1,5% â³ä îö³íêè.
— Àëå äàâàéòå íå çàáóâàòè, ùî
ç 1 ëèïíÿ çåìëÿ ñòàëà ìàéíîì,
çà ÿêå Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì
Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ñïëàòà ïîäàòê³â. Íàïðèêëàä, ÿêùî âè âîëîä³ºòå çåìëåþ ìåíøå 3 ðîê³â àáî
â öüîìó ðîö³ âè âæå óêëàäàëè äî-

Так продавати землю чи не треба?

h2

2.1.1.1

I) п. a5->c6;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №27 (1548) від 7 липня 2021 року
Задача №2696
I. 1 Ta6! Cc7 2. Ta7 Kb6x;
II. 1. Tc8! Cb6 2. Tb8 Kc7x — правильні мати.
Задача №2697
I. 1. Kph8! Kpf6 2. Ch7 g7x; II. 1. Ch7! gh7: 2. Kpf8 h8Фx.
Задача №2698
I. 1. Ka2! Td5 2. Kb4 Ta5x;
II. 1. dc2:+! Kp:c2 2. Kpa2 Ta4x — правильнi мати.
Задача №2699
I. 1. Kpf2! Cd2 2. Kpf1 Tf4x;
II. 1. Kph3! Cg5 2. g3 Th4x — правильні мати.
М. Пархоменко

І найголовніше питання — чи
варто продавати свою землю
зараз або краще зачекати?
— Нині середній розмір паю
складає 2–3,5 гектара. При
можливій ринковій вартості
у $2000, на продажу ділянки вдасться заробити близко
$7000. Переконана, що пайовикам не варто поспішати
продавати землю. Краще зачекати 2024 року, поки на ринок не прийдуть юрособи і
ціна не зросте, — розповідає

експертка з питань АПК, керівниця комітету з аграрних питань
української Асоціації бізнесу та
торгівлі Яна Казьміна.
— Наскільки земля може зрости у ціні протягом наступних років? — питає журналіст
RIA/20minut.ua
— Переконана, що ціна не зростатиме вище 1–2 тис. дол. за га
до 2024 року, поки на ринок
не прийдуть юрособи. Потім ціна
може підвищитися в декілька разів, — відповіла Казьміна.

ПРАВИЛА РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
ХТО МОЖЕ КУПИТИ ЗЕМЛЮ
 Купувати с/г землю можуть лише
громадяни України
 Одна людина може купити не більше
100 га в одні руки
 Юридичні особи зможуть купувати землю
з 2024 року
 Переважне право на купівлю с/г землі
у тих, хто орендує її з 2010 року

ПОДАТКИ
 1% від оцінки землі —
держмито
 1,5% від оцінки землі —
військовий збір

ЦІНИ НА ВІННИЦЬКУ
ЗЕМЛЮ
 $3 000–114 000 за га —
в оголошеннях на dom.ria.com
 $5 300–30 000 за га —
в оголошеннях на olx.ua

Додаткова інформація
Чи можна продати частину
паю, як поділити землю між
спадкоємцями та чи діятиме
оренда після продажу паю?
Відповіді на популярні питання земельної реформи можна
отримати на Урядовому контакт
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî
ìàéíà, ïîòð³áíî áóäå ñïëàòèòè
5% â³ä îö³íêè, — êàæå Êàçüì³íà.
Â³ä îïîäàòêóâàííÿ çâ³ëüíÿºòüñÿ ñïàäêóâàííÿ çà çàêîíîì äëÿ
ïåðøî¿ ë³í³¿ ñïîð³äíåííÿ — ä³òè
ñïàäêîºìöÿ, ó òîìó ÷èñë³ çà÷àò³
çà æèòòÿ ñïàäêîäàâöÿ òà íàðîäæåí³ ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³, òîé ç
ïîäðóææÿ, ÿêèé éîãî ïåðåæèâ,
òà áàòüêè.
ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД УГОДОЮ
Íà ùî âàðòî çâåðòàòè óâàãó
ïðè îôîðìëåíí³ óãîäè ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ? Åêñïåðòêà ç ïèòàíü ÀÏÊ ßíà Êàçüì³íà ðàäèòü
çðîáèòè ïåðåâ³ðêó çåìë³ â íîòàð³óñà: ÷è íå º ä³ëÿíêà ïðåäìåòîì
ñóäîâîãî ñïîðó, ÷è íå íàêëàäåíî íà íå¿ àðåøò àáî º çàáîðîíà
íà â³ä÷óæåííÿ.
— Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ òàêèõ çàáîðîí ñïî÷àòêó íåîáõ³äíî ïðèïèíèòè ÷è ñêàñóâàòè íàêëàäåí³
àðåøòè òà çàáîðîíè, à âæå ïîò³ì ï³äïèñóâàòè óãîäó êóï³âë³ïðîäàæó, — ðàäèòü Êàçüì³íà. —
Âàæëèâî ïåðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü
êàäàñòðîâîãî íîìåðà íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó. ² ó á³ëüøîñò³ ïàéîâèê³â äîêóìåíòè íà çåìëþ º ò³ëüêè
íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ, ÿê³ ëåãêî

центрі в Інтернеті за цим посиланням: bit.ly/3dZLRQ2. Або
за номером телефону 15–45.
Також безкоштовну правову допомогу, юридичні консультації
землевласникам надає Мін’юст:
bit.ly/3yzokxe.
ï³äðîáèòè. Òîìó äîêóìåíò òðåáà ïåðåâ³ðèòè ó íîòàð³óñà ÷è
â äåðæàâíîãî àáî ïðèâàòíîãî
ðåºñòðàòîðà.
ЗЕМЛЮ МОЖУТЬ
КОНФІСКУВАТИ
ßê³ ùå ìîæóòü áóòè «ï³äâîäí³
êàìåí³»? Ïàéîâèêè, ùî çäàëè
â îðåíäó ñâîþ ä³ëÿíêó, äåùî îáìåæåí³ ó ïîøóêó ïîêóïöÿ: ïåðåâàæíå ïðàâî íà âèêóï çåìë³ ìàº
îðåíäàð.
— Îðåíäàð ìàº äâà ì³ñÿö³, ùîá
âèð³øèòè, ÷è áóäå êóïóâàòè ïàé.
ßêùî æ í³, òî çåìëþ ìîæíà ïðîäàòè ³íø³é ëþäèí³. Îäíàê íîâèé
âëàñíèê çìîæå ïîâíîö³ííî ðîçïîðÿäæàòèñü çåìëåþ áåç îáòÿæåíü, êîëè çàê³í÷èòüñÿ äîãîâ³ð
îðåíäè, — ðîçêàçóº ßíà Êàçüì³íà.
ßêùî çåìëþ ïðîäàëè ç ïîðóøåííÿì ïåðåâàæíîãî ïðàâà,
òî â ñóä³ óãîäó ìîæóòü ðîç³ðâàòè,
à ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà
îáîâ’ÿçêè ïîêóïöÿ ä³ëÿíêè ïåðåäàòè ïîçèâà÷ó. ² ùå âèêóïëåíó çåìëþ ìîæóòü êîíô³ñêóâàòè:
íàïðèêëàä, ÿêùî ¿¿ ïðèäáàëà
ëþäèíà, ùî ìàº ïîíàä 100 ãåêòàð³â. Âèëó÷åíó ä³ëÿíêó ïðîäàþòü íà çåìåëüíèõ òîðãàõ, êîøòè
â³ääàäóòü êîëèøíüîìó âëàñíèêó.

RIA, Ñåðåäà,
14 ëèïíÿ 2021
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА

Ландшафтний заказник «Урочище «Великий довжок»
— красива ділянка дубово-грабового лісу у с. Соболівка
Теплицької громади. Завдяки фотографіям цьогорічного
конкурсу «Вікі любить землю» можна уявити, як виглядає
у різні пори року. А краще поїхати і побачити самому.

НОВІТНЯ КИСНЕВА КАПСУЛА У ВІННИЦІ ПОДАРУЄ КРАСУ І ЗДОРОВ’Я
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
КОМПАНІЇ OXIHELP

Ëþäèíà ìîæå
ïðîæèòè áåç âîäè
³ ¿æ³ äåê³ëüêà äí³â,
àëå áåç êèñíþ íå ïðîæèâå ³ ê³ëüêîõ õâèëèí. Ö³ëþùèé
âïëèâ íàñè÷åííÿ îðãàí³çìó êèñíåì
³ áóâ âçÿòèé çà îñíîâó áàðîòåðàï³¿,
ÿêà âæå äåñÿòêè ðîê³â çàñòîñîâóºòüñÿ ó îô³ö³éí³é ìåäèöèí³. À ç
ïîÿâîþ ñó÷àñíèõ ïîðòàòèâíèõ áàðîêàìåð öå ùå é ñòàëî íåàáèÿêèì
êðîêîì óïåðåä ó ñôåð³ êðàñè.
Áàãàòî ðîê³â ïîðòàòèâí³ áàðîêàìåðè äëÿ ïðîäîâæåííÿ êðàñè,
ìîëîäîñò³ ³ ñâîãî æèòòÿ âèêîðèñòîâóþòü ñâ³òîâ³ ç³ðêè — â³ä
Ìàéêëà Äæåêñîíà ³ Ìàäîííè
äî Äæàñò³íà Á³áåðà ³ ïîäðóææÿ Áåêõåì³â. Ó ôàâîð³ êèñíåâ³
êàïñóëè òàêîæ ó â³äîìèõ ïðîôåñ³éíèõ ñïîðòñìåí³â, à ùå — ó
ÿïîíö³â-äîâãîæèòåë³â, ÿê³ «àáèùî» òî÷íî íå ïîðàäÿòü.
Ó êàïñóë³ — îáøèðíå â³êíî,
ìîæíà â³äðåãóëþâàòè òåìïåðàòóðó, òèñê, àáè ñåàíñ äàðóâàâ çàòèøîê ³ êîìôîðò. Ãîäèíà ñíó
ó áàðîêàìåð³ ð³âíîçíà÷íà 8 ãîäèíàì òðàäèö³éíîãî ñíó! Õòî âæå
õî÷ ðàç âèïðîáóâàâ, îäíîãîëîñí³:
ï³ñëÿ ñåàíñó â³ä÷óâàþòü íåàáèÿ-

êèé ïðèëèâ ñèë òà åíåðã³¿.
Ôàõ³âö³ ÷àñòî ïîð³âíþþòü ñåàíñ ó áàðîêàìåð³ ç ïðîãóëÿíêîþ
ó ãîðàõ. Ïðèãàäóºòå òó îñîáëèâó
íàñîëîäó, êîëè âäèõàºòå ÷èñòå,
íàïîâíåíå êèñíåì, ã³ðñüêå ïîâ³òðÿ? Çíàéòå: ó êèñíåâ³é êàïñóë³
åôåêò ùå ñèëüí³øèé!
Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ á³ëüø³ñòü
ïðîáëåì ç³ çäîðîâ'ÿì âèêëèêàí³
íåñòà÷åþ êèñíþ íà êë³òèííîìó ð³âí³. ² ñàìå öå äîïîìàãàº
âèïðàâèòè êèñíåâà êàïñóëà.
Çáàãà÷åíèé êèñíåì îðãàí³çì
çàïóñêàº â³äíîâëþâàëüí³ âëàñòèâîñò³ ³ ïðèðîäíî îíîâëþºòüñÿ. Ó ðåçóëüòàò³ — ï³äâèùóºòüñÿ
³ìóí³òåò, à êîæåí îðãàí ïî÷èíàº
ïðàöþâàòè, ÿê ãîäèííèê!
Íà ðàä³ñòü êðàñóíü êèñíåâà
êàïñóëà äîïîìàãàº çáåð³ãàòè
âðîäó òà ìîëîä³ñòü. Âæå ï³ñëÿ
òðüîõ ñåàíñ³â â³ä÷óòíî ïîêðàùóºòüñÿ ñòàí øê³ðè, ð³ñò òà
çäîðîâ’ÿ âîëîññÿ ³ í³ãò³â, ñïîâ³ëüíþºòüñÿ óòâîðåííÿ çìîðøîê,
íàâ³òü âàãà íîðìàë³çóºòüñÿ, àäæå
ó çáàãà÷åíîìó êèñíåì îðãàí³çì³
ñòàá³ë³çóºòüñÿ îáì³í ðå÷îâèí ³
æèðè ðîçùåïëþþòüñÿ øâèäøå.
Åôåêò ä³éñíî ðàçþ÷èé — ä³â÷àòà
òà æ³íêè ðîçöâ³òàþòü, ÿê êâ³òè!
Îñîáëèâó êîðèñòü áàðîòåðàï³ÿ

äàðóº ³ ñïîðòñìåíàì. Äîâåäåíî,
ùî ñåàíñè áàðîòåðàï³¿, îñîáëèâî ï³ñëÿ åêñòðåìàëüíèõ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, äîçâîëÿþòü
ó ê³ëüêà ðàç³â øâèäøå âèâîäèòè
ìîëî÷íó êèñëîòó, çíà÷íî çíèæóþòü áîëþ÷³ â³ä÷óòòÿ ó ì'ÿçàõ òà
ï³äñèëþþòü âèòðèâàë³ñòü.
Äàº áàðîêàìåðà ³ ïîòóæíó ïðîô³ëàêòè÷íó ä³þ äëÿ äèõàëüíî¿,
ñåðöåâî-ñóäèííî¿, åíäîêðèííî¿
òà íåðâîâî¿ ñèñòåì, øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó é ïå÷³íêè,
ï³ä ÷àñ ðåàá³ë³òàö³¿ òà çàãîºííÿ
ðàí ³ òðàâì, ó ã³íåêîëîã³¿, ïðè

àëåðã³ÿõ, îï³êàõ ³ îòðóºííÿõ.
Êð³ì òîãî, ðÿòóº â³ä ñòðåñ³â, ìåòåîçàëåæíîñò³, ãîëîâíîãî áîëþ
³ õðîí³÷íî¿ ïåðåâòîìè.
Ãîëîâíèé ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³ ³ áåçïåêè ó áóäü-ÿê³é ñôåð³
ïîñëóã — êîëè êåð³âíèêè ñàì³
êîðèñòóþòüñÿ òèì, ùî ïðîïîíóþòü ëþäÿì. Êîëè êîìïàí³ÿ
Oxihelp ïðåçåíòóâàëà ïåðøó
ïîðòàòèâíó áàðîêàìåðó ó Â³ííèö³, íàéïåðøîþ êóðñ ïðîéøëà
êåð³âíèê ïðîåêòó Þë³ÿ Ëèõîòà.
— Öå â³ä÷óòòÿ ç wow-åôåêòîì!
— ä³ëèòüñÿ ïàí³ Þë³ÿ. — Ó òîé

ïåð³îä ÿ ñòðàæäàëà â³ä ãîëîâíîãî
áîëþ ³ ìàëà ïðîáëåìè ïî æ³íî÷îìó çäîðîâ’þ. À êîëè ï³ñëÿ ñåàíñ³â
ó êèñíåâ³é êàïñóë³ ïðîéøëà ïîâíèé îãëÿä îðãàí³çìó — àáñîëþòíî âñå áóëî ³äåàëüíî! Çíèêëî çàïàëåííÿ, çìåíøèâñÿ åíäîìåòð³îç
³ ÿ íàðåøò³ çàáóëà ïðî ãîëîâí³
áîë³. À ùå — öå íåéìîâ³ðí³ â³ä÷óòòÿ âæå ç íàéïåðøîãî äíÿ. Òè
ïðîñòî âèõîäèø ³íøîþ ëþäèíîþ!
Ïîâíîþ ñèë, åíåðã³¿ ³ íàéêðàùîãî
íàñòðîþ! Áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ñêàæó, ùî êîæíîãî ðàçó ÿ â³ä÷óâàëà
ñåáå, ÿê ñóïåðâóìåí! Ïðîéøîâøè
ñàìà, ÿ ñì³ëèâî ðàäæó áàðîòåðàï³þ óñ³ì. Öå ïðîÿâ ëþáîâ³ ³ òóðáîòè ïðî ñåáå, ÿêèé ä³éñíî çì³íèòü âàøå æèòòÿ! Ïîäàðóº ñèëè,
êðàñó, ëåãê³ñòü òà îêðèëåí³ñòü,
ÿêèõ íàì òàê ÷àñòî íå âèñòà÷àº.
Ïðèõîäüòå â³ä÷óòè ïîòóæíèé
ïîçèòèâíèé åôåêò êèñíåâî¿ òåðàï³¿, ùî ñêîðèëà ñâ³ò, ó Â³ííèö³!
Äâåð³ «Oxihelp» çàâæäè äëÿ âàñ
â³äêðèòò³ ó ñàìîìó öåíòð³ ì³ñòà!
Çà àäðåñîþ: âóë. Ãðóøåâñüêîãî,
23 — ó öåíòð³ åñòåòèêè «Îñîáà»
(á³ëÿ òåàòðó ³ ïîë³êë³í³êè ÌÂÑ).
Çàïèñàòèñÿ íà ïðèéîì ìîæíà
çà òåëåôîíîì: (067)430–75–63.
Ãàðàíòóºìî: ñïðîáóâàâøè ðàç
— ó «Oxihelp» âè áóäåòå ÷àñòî!

495848

У Вінниці нагородили переможців
Міжнародного конкурсу «Премія Іверія»
БЛОГ

ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО,
ПОЕТ, ПУБЛІЦИСТ,
ЧЛЕН ГО «ГАРМОНІЯ»

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é óí³âåðñàëüí³é
íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ ³ì. Ê. À. Ò³ì³ðÿçºâà
25 ÷åðâíÿ â³äáóëîñü íàãîðîäæåííÿ óêðà¿íñüêèõ ïåðåìîæö³â Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó
ë³òåðàòóðíîãî òà õóäîæíüîãî ìèñòåöòâà
«Ïðåì³ÿ ²âåð³ÿ». (²âåð³ÿ — öå ñòàðîäàâíÿ
íàçâà Ãðóç³¿).
Ïðîºêò «Ïðåì³ÿ ²âåð³ÿ» ðåàë³çóºòüñÿ
âèäàâíèöòâîì «Ãðóçèíñüêà åë³òà» òà
«Ñîö³àëüíèì ï³äïðèºìñòâîì Îñîáëèâèé
æóðíàë» ³ç áëàãîñëîâåííÿ ïðåäñòîÿòåëÿ
Ãðóçèíñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, Êàòîë³êîñà-Ïàòð³àðõà âñ³º¿ Ãðóç³¿, àðõ³ºïèñêîïà Ìöõåòà-Òá³ë³ñüêîãî, ìèòðîïîëèòà
Á³÷â³íòà ³ Öõóì-Àáõàç³¿, Ñâÿò³éøîãî ²ëë³
²². Êåð³âíèê ïðîºêòó Íóãçàð-Ïåòðå ×³àáåðàøâ³ë³, — êíÿçü, ïèñüìåííèê, ðåäàêòîð ãàçåòè «Äðîåáà», âèäàâåöü «Ä³ì
ãðóçèíñüêî¿ åë³òè».
Êîíêóðñ, ÿêèé áóâ çàïî÷àòêîâàíèé
ó 2013 ðîö³, ìàº âåëè÷åçíó ïîïóëÿðí³ñòü
íà òåðèòîð³¿ Ãðóç³¿, à óïðîäîâæ îñòàíí³õ
òðüîõ ðîê³â º ì³æíàðîäíèì. Öüîãî ðîêó

â êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 100 ó÷àñíèê³â ³ç ñåìè êðà¿í: Ãðóç³¿, Â³ðìåí³¿,
Ïîëüù³, Ðóìóí³¿, Ëèòâè, Òóðå÷÷èíè òà
Óêðà¿íè.
Ïðåäñòàâíèêè ïðåì³¿ ³ ÷ëåíè æóð³
«Ïðåì³ÿ ²âåð³ÿ» ïðè¿õàëè äî Â³ííèö³ äëÿ
íàãîðîäæåííÿ óêðà¿íñüêèõ ïåðåìîæö³â.

Ñåðåä ïèñüìåííèê³â-ïåðåìîæö³â, ÿê³
îòðèìàëè ïî÷åñíå çâàííÿ ëàóðåàò³â áóëè:
Îêñàíà Ïîéäà, Þð³é Ïðîêîïåíêî, Ïåòðî
Ñêîðóê ³ç Â³ííèö³ òà Ãàëèíà Áåðåçþê ³
Â’ÿ÷åñëàâ Óìíîâ ç³ Ëüâ³âùèíè, à òàêîæ
Àííà Ìàòâººâà (âîêàë³ñòêà ðîê-ãóðòó
«Ì³é äîòèê»), ÿê ïåðåìîæíèöÿ ï³ñåííîãî
îíëàéí êîíêóðñó.
Â³ííè÷àíè ³ ëüâ³â’ÿíè ã³äíî ïðåäñòàâèëè Óêðà¿íó íà öüîìó ì³æíàðîäíîìó
êîíêóðñ³, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ñõâàëüí³ â³äãóêè ÷ëåí³â æóð³, íàãîðîäè, äèïëîìè ³
çâàííÿ ëàóðåàò³â «Ïðåì³ÿ ²âåð³ÿ». Çîêðåìà, ïðåäñòàâíèêè Ãðóç³¿ íàãîëîøóâàëè
íà òîìó, ùî óêðà¿íö³ ³ ãðóçèíè äóæå ñõîæ³ ïî äóõó, ïî áîðîòüá³, çà ãîñòèíí³ñòþ
é ùèð³ñòþ. Âîíè ïèøàþòüñÿ òèì, ùî
òâîð÷à ñïàäùèíà íàøèõ êðà¿í ïîºäíóºòüñÿ íå ò³ëüêè çàâäÿêè âèäàòíèì ïîñòàòÿì Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Äàâèäà Ãóðàì³øâ³ë³,
àëå é çàâäÿêè âò³ëåííþ òàêèõ ïðîºêò³â
ÿê «Ïðåì³ÿ ²âåð³ÿ» íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.
Ïèøàþòüñÿ òèì, ùî Óêðà¿íà ïåðøîþ
ç êðà¿í, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³,
ïðèéìàº â ñåáå ïðåäñòàâíèê³â Ãðóç³¿ ³
ñïðèÿº ðîçøèðåííþ ïðåì³¿ â ì³æíàðîä-

íîìó ôîðìàò³.
Â Óêðà¿í³ ïðîºêò ðåàë³çóº Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Îá’ºäíàííÿ îñ³á îñîáëèâèõ ïîòðåá Óêðà¿íè», ÿêó î÷îëþº
Äìèòðî Øâåöü. Ïàðòíåðàìè çàõîäó
âðó÷åííÿ ïðåì³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é óí³âåðñàëüí³é íàóêîâ³é á³áë³îòåö³
³ì. Ê. À. Ò³ì³ðÿçºâà, áóëè Â³ííèöüêà
îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÂÎ² ÑÎ²Ó íà ÷îë³
ç Â³òàë³ºì Ä³äåíêîì, Áëàãîä³éíèé ôîíä
Ìàêñèìà ×àéêè, Ãàéñòðóê Àðò-ñòóä³ÿ,
êàôå «Ñìà÷íèé ¿æàê» òà ôëîðèñòè÷íèé
ïðîñò³ð «Je t`aime».
Ï³ñëÿ çàõîäó âñ³ ó÷àñíèêè çìîãëè
ïîäèâèòèñÿ ÷óäîâó âèñòàâó «Çà äâîìà
çàéöÿìè» ó Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó àêàäåì³÷íîìó óêðà¿íñüêîìó ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîìó òåàòð³ ³ìåí³ Ì. Ê. Ñàäîâñüêîãî.
Êåð³âíèöòâî òåàòðó ëþá’ÿçíî íàäàëî
40 êâèòê³â íà öþ âèñòàâó.
Òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ïðåì³¿ ïîáóâàëè
â åòåð³ ïðîãðàìè «Ëþäñüêèé ôàêòîð» ³ç
Íàòàë³ºþ Òîäîðîâñüêîþ íà ðàä³î «Ì³ñòî
íàä Áóãîì», äå ðîçïîâ³ëè â³ííè÷àíàì
ïðî ïðîºêò «Ïðåì³ÿ ²âåð³ÿ» é ðîçâèòîê
òà ñï³âïðàöþ ç Óêðà¿íîþ.
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ПІД «НОСОМ» ОБЛЕНЕРГО БУЛА
ВЕЛИЧЕЗНА КРИПТОФЕРМА?
Крадіжка електрики  У Вінниці
прикрили криптоферму, організатори
оборудки не платили за спожиту електрику,
збитки сягнули 5–7 млн грн, — так заявляли
у СБУ. Думки активістів розділились:
одні вимагають суд для директора
обленерго, інші підозрюють, що такі
обшуки є тиском на підприємців. Є кілька
версій, який бізнес закрили силовики
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, ВАЛЕРІЙ
ЧУНОВСЬКИЙ,
(063)7758334

Ìèíóëîãî òèæíÿ â ÑÁÓ çàÿâèëè,
ùî ó Â³ííèö³ ä³ÿëà íàéá³ëüøà
êðèïòîôåðìà â Óêðà¿í³. Ôåðìà
ç 3800 ãðàëüíèõ êîíñîëåé, á³ëüøå ï³âòèñÿ÷³ â³äåîêàðò ³ ï³âñîòí³
ïðîöåñîð³â çàðîáëÿëà êðèïòîâàëþòó. «Ìàéíåðè» â îáõ³ä ë³÷èëüíèê³â êðàëè åëåêòðîåíåðã³þ.
Îáëàäíàííÿ âèëó÷èëè, â³äêðèëè ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ
2 ñòàòò³ 188–1 Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè (âèêðàäåííÿ
âîäè, åëåêòðè÷íî¿ àáî òåïëîâî¿
åíåðã³¿ øëÿõîì ¿¿ ñàìîâ³ëüíîãî
âèêîðèñòàííÿ).
Ïðàâîîõîðîíö³ ïîâ³äîìèëè,
ùî âñòàíîâëþþòü çâ’ÿçîê ô³ãóðàíò³â ñïðàâè ç ïîñàäîâöÿìè
îáëåíåðãî, îñê³ëüêè ôåðìà ä³ÿëà
ó êîëèøíüîìó ïðèì³ùåíí³ «Â³ííèöÿîáëåíåðãî».
Åíåðãåòèêè ñïðîñòóâàëè ñâîþ
ó÷àñòü â ïðîòèçàêîíí³é ä³ÿëüíîñò³ òà çàÿâèëè, ùî ï³ä ÷àñ ñë³ä÷èõ
ä³é ôàõ³âö³ Äåðæåíåðãîíàãëÿäó
íå âèÿâèëè «æîäíèõ ôàêò³â êðàä³æêè åëåêòðîåíåðã³¿».
Íåùîäàâíî öÿ ñïðàâà íàáóëà
íîâîãî ðîçâèòêó.
КИДАЛИ КОМП’ЮТЕРИ
В ОБЛЕНЕРГО
Ó â³âòîðîê, 13 ëèïíÿ, äåê³ëüêà
äåñÿòê³â ìîëîäèê³â ç â³ííèöüêîãî

êðèëà ÃÎ «Öåíòóð³ÿ» ï³êåòóâàëè
îáëåíåðãî. Î÷³ëüíèê îðãàí³çàö³¿
Àíäð³é Âåðáåöüêèé çàÿâèâ, ùî
ïðèéøëè ÷åðåç êðèïòîôåðìó, ÿêà
«íàëåæèòü îáëåíåðãî».
— Öå íàéá³ëüøà ôåðìà â êðà¿íàõ ÑÍÄ. Ñêàíäàë ñòàâ ì³æíàðîäíèì, à êåð³âíèöòâî îáëåíåðãî
âñå îäíî íå âèçíàº ñâîº¿ ïðè÷åòíîñò³ ³ âñ³ìà ñèëàìè íàìàãàºòüñÿ â³äá³ëèòè ñåáå, — ðîçïîâ³äàº
î÷³ëüíèê «Öåíòóð³¿» Âåðáåöüêèé. — Ìè õî÷åìî, ùîá äèðåêòîðó îáëåíåðãî Àíäð³þ Ïîë³ùóêó
ÑÁÓ âðó÷èëî ï³äîçðó, à äî ñïðàâè ïðî êðèïòîôåðìó äîäàëè ñòàòòþ ïðî óõèëåííÿ â³ä ïîäàòê³â.
Ç ñîáîþ ïðåäñòàâíèêè «Öåíòóð³¿» ïðèíåñëè êîðïóñè â³ä
êîìï'þòåðíèõ ïðîöåñîð³â, ïëàòè òà ñòàð³ êëàâ³àòóðè. Ó ïåâíèé
ìîìåíò óâåñü öåé ìîòëîõ ïîëåò³â ÷åðåç ïàðêàí íà òåðèòîð³þ
«Â³ííèöÿîáëåíåðãî». Àêòèâ³ñòè
âèãóêóâàëè, ùî öå «â³ääàþòü
Ïîë³ùóêó äëÿ ìàéíèíãà êðèïòîâàëþòè, àáè â³í é íàäàë³ ì³ã
çá³ëüøóâàòè ñâî¿ ñòàòêè çà ðàõóíîê ïðîñòèõ â³ííè÷àí».
Íà ïðîïîçèö³¿ â³ä ïðåäñòàâíèê³â îáëåíåðãî ïðîâåñòè ä³àëîã
Àíäð³é Âåðáåöüêèé äàâàâ â³äìîâó, áî «â öüîìó íåìàº ñåíñó».
Íàö³îíàë³ñòè ïåðåêðèëè âóëèöþ
Ìàã³ñòðàòñüêó íà 15–20 õâèëèí,
à ïîò³ì ðóøèëè äî áóä³âë³ ÑÁÓ, äå
ðîçãîðíóëè áàíåð ç íàïèñîì «Ïîë³ùóêà çà ãðàòè». Öå ñàìå âîíè
ê³ëüêà ðàç³â ãó÷íî ïðîñêàíäóâàëè.
Ðå÷íèê ÑÁÓ ó Â³ííèöüê³é îá-

«Майнили» ботів для FIFA, а не біткоіни
Кореспонденти Delo.ua Ілля Требор і Марія Пирогова припускають, що СБУ викрила у Вінниці
«ботоферму».
На фото обшуків від СБУ вони
помітили, що гральні консолі —
це PlayStation 4 Slim. На них
можна майнити криптовалюту,
але вкрай недоцільно, бо не вистачає потужності. Ба більше,
на фотографіях можна побачити, як з консолей стирчать диски
з іграми.
Тобто, ферма у Вінниці не май-

нила криптовалюту, а ботів
в футбольній грі FIFA. У коментарі виданню, джерело в СБУ підтвердило здогадку журналістів.
Якщо говорити просто, то штучний інтелект через віддалений
доступ грає на PS4 у FIFA, отримує картки з футболістами для
режиму Ultimate Team, а після
акаунти продаються на різних
торговельних майданчиках. Наприклад, на сайті «Гарант Маркет» можна придбати акаунти гри
за ціною 1500–2500 гривень.

Активісти «Центурії» пікетували обленерго. Під вигуки: «Це Поліщуку на майнінг
криптовалюти» молодики стали кидати старі комп’ютери на територію енергетиків
ëàñò³ Äåíèñ Çàêàáëóê ðîçêàçàâ,
ùî ñë³ä÷³ âñòàíîâëþþòü ô³ãóðàíò³â ñïðàâè ïðî â³ííèöüêó êðèïòîôåðìó, ó òîìó ÷èñë³ ñåðåä êåð³âíèöòâà îáëåíåðãî. Îäíàê ïðî
òå, ùî ï³äîçðþþòü ñàìå Àíäð³ÿ
Ïîë³ùóêà, íå ñêàçàâ, ïîñèëàþ÷èñü íà òàºìíèöþ ñë³äñòâà.
ТИСК НА БІЗНЕС?
Çà äåíü äî ï³êåòó îáëåíåðãî
âæå ³íøà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
äàëà ðàäèêàëüíî ³íøó ïîçèö³þ
ïî â³ííèöüê³é êðèïòîôåðì³.
«Çà íàÿâíèìè ó íàñ ôàêòàìè — ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó áóâ
îáøóê, íå íàëåæèòü îáëåíåðãî.
Âëàñíèêîì º òîâàðèñòâî «ÀëüôàÅíåðäæ³». Âîíè ïåðåäàëè ñêëàä

Êîíñîë³ ä³ÿëè
çà ïðèçíà÷åííÿì.
Âëàñíèê ñêëàäó êàæå,
ùî äî íèõ ìîãëè
ï³äêëþ÷èòèñü ëþäè,
ùîá ïîãðàòè
â îðåíäó ³íø³é êîìïàí³¿ — òîâàðèñòâó «ÌÌ² ²íæèí³ðèíã», —
ïèñàâ ó ôåéñáóêó ãîëîâà ÃÎ
«Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííèöÿ»
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ. — Ï³ä ÷àñ
îáøóê³â ïðåäñòàâíèêè Äåðæåíåðãîíàãëÿäó äàëè âèñíîâîê, ùî
êðàä³æêè åëåêòðîåíåðã³¿ íå áóëî.
Á³ëüø òîãî, â «Åíåðà Â³ííèöÿ»
íàì â³äïîâ³ëè, ùî º äîãîâ³ð
íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ ç
êîìïàí³ºþ «ÌÌ² ²íæèí³ðèíã»,
ðàõóíêè çà ñïîæèòå ñïëà÷óþòüñÿ
â÷àñíî, áîðãó íåìàº».
Ó ê³íö³ äîïèñó Çàòàéäóõ âèñëîâèâ äóìêó, ùî ö³ îáøóêè ìîãëè
áóòè çàñîáîì òèñêó íà ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çà ìèíóëèé ð³ê çàðîáèëî 19 ìëí ãðí.

Що таке криптовалюти?
Криптовалюти — це нематеріальні цифрові об’єкти, які є
винятково в електронному вигляді. Їх здобувають (майнять)
під час розрахункових операцій
на комп’ютерному обладнанні.
Для цього, зазвичай, використовують потужні відеокарти.
Всього у світі налічується більше
4000 криптовалют. Серед найбільш популярних і вартісних
станом на липень 2021 року:
Bitcoin (937 тис. грн за одиницю), Ethereum (58,8 тис. грн
«СБУ ДАЛИ ШТАНГУ»
Çà äàíèìè Youcontrol, òîâàðèñòâî «Àëüôà Åíåðäæ³» âîëîä³º
äâîìà îá’ºêòàìè — Åíåðãåòè÷íà,
6 òà Åíåðãåòè÷íà, 6 À. Êåð³âíèê
êîìïàí³¿ Ñåðã³é Ìàçí³÷åíêî ï³äòâåðäèâ ó êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòó,
ùî â ¿õíüîìó ïðèì³ùåíí³ ÑÁÓ
ïðîâåëà îáøóêè (òå, ùî ñë³ä÷³
ä³¿ áóëè íà Åíåðãåòè÷í³é, ï³äòâåðäèëè ³ â îáëåíåðãî). Ðåøòó
çàÿâ ïðî «êðèïòîôåðìó» òà «êðàä³æêè åëåêòðîåíåðã³¿» íàçèâàº
ôåéêàìè.
— Â ÑÁÓ äàëè øòàíãó. Ó õëîïö³â («ÌÌ² ²íæèí³ðèíã») ëåãàëüíèé á³çíåñ. Íàñê³ëüêè ÿ ðîçóì³þ,
âîíè íàäàâàëè äèñòàíö³éíèé
äîñòóï äî ãðàëüíèõ êîíñîëåé:
ùîá ëþäè, â ÿêèõ íåìàº êîøò³â íà Playstation, ìîãëè ãðàòè
çà ïåâíó ñóìó ÷åðåç ²íòåðíåò, —
ðîçêàçóº Ìàçí³÷åíêî. — À ìàéí³íãó êðèïòîâàëþòè òàì íå áóëî.
Ëþäè, ÿê³ â òåì³, ðîçóì³þòü, ùî
íà êîíñîëÿõ íåìîæëèâî äîáóâàòè
á³òêî³íè ÷è ³íøó âàëþòó.
×îëîâ³ê çãàäóº, ùî ñêëàä
íà Åíåðãåòè÷í³é, 6 À ïåðåäàëè
â îðåíäó êîìïàí³¿ «ÌÌ² ²íæè-

за одиницю), Tether, Binance
Coin, Cardano, XRP, Dogecoin.
Нацбанк України не вважає
криптовалюту грошима, а їхній
обмін здійснюється винятково
на спеціалізованих сайтах-обмінниках.
Криптовалюти не заборонені. Однак ніякого чітко врегульованого правового статусу
вони не мають. Це значить, що
в Україні відсутнє регулювання
відносин, пов’язаних з криптовалютою, механізмів контролю.
í³ðèíã» ùå ð³ê òîìó.
— Õëîïö³ çðîáèëè òàì ðåìîíò
êîñìåòè÷íèé, ïîêð³âëþ ïîëàãîäèëè. Äî íèõ â ìåíå âçàãàë³
ïðåòåíç³é íåìàº, — êàæå Ñåðã³é
Ìàçí³÷åíêî. — Çà ñâ³òëî âîíè
ïëàòèëè ñàì³, ³ òå, ùî òàì áóëà
«êðàä³æêà åëåêòðîåíåðã³¿» — öå
íåïðàâäà. Ñë³ä÷³ íå çíàéøëè
îäðàçó ë³÷èëüíèê: ñêëàä ç îáëàäíàííÿì íà Åíåðãåòè÷í³é,
6 À, à ïðèëàä îáë³êó íà ñóñ³äí³é áóä³âë³ — Åíåðãåòè÷íà, 6.
Òîìó ³ áóëè çàêèäè, ùî åëåêòðîåíåðã³þ êðàäóòü. Ïîò³ì â îáëåíåðãî ï³äòâåðäèëè, ùî ôàêò³â
êðàä³æîê íå áóëî, àëå ñèëîâèêè
ñïðàâó â³äêðèëè ³ çàäíþ âæå
íå äàñèø.
Êîìïàí³ÿ «ÌÌ² ²íæèí³ðèíã»
ìàº þðèäè÷íó àäðåñó â Êèºâ³,
âëàñíèêà â Îá’ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ ³ îñíîâíèé âèä
ä³ÿëüíîñò³ «Ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³
êîìï’þòåðíîãî ïðîãðàìóâàííÿ».
Ñòàòóòíèé êàï³òàë — 196,7 ìëí
ãðí. Çâ’ÿçàòèñü ç ïðåäñòàâíèêàìè
êîìïàí³¿ çà òåëåôîíàìè, ùî âêàçàí³ ó ðåºñòðàõ, íàì íå âäàëîñÿ:
í³õòî íå ï³äíÿâ ñëóõàâêó.
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«ЙОГО НЕ ШТОВХАЛИ, ВІН САМ»
Трагедія  У суботу, 10 липня, після
обіду на пероні залізничного вокзалу
у Вінниці трагічно загинув молодий
хлопець — Олексій Кривченко. За словами
очевидців, він сам стрибнув під потяг,
як тільки той під’їжджав до платформи.
Щоправда, й досі невідомо, чому він
опинився на вокзалі
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7853635

Ò³º¿ ñóáîòè â³ííè÷àíêà Äàð’ÿ
çáèðàëàñÿ ¿õàòè
â Êè¿â. Íà ïåðîí³ ç íåþ áóâ ÷îëîâ³ê. Ä³â÷èíà
ñàìå ïîâåðíóëàñÿ â ñòîðîíó,
çâ³äêè éøîâ ïîòÿã ³ ïîáà÷èëà,
ÿê õòîñü ñòðèáíóâ âíèç.
— ß ïîâåðíóëàñÿ â ñòîðîíó,
çâ³äêè éøîâ ïîòÿã. ß çàðàç ïðè
íàä³¿, ÷îëîâ³ê ñàäèâ ìåíå íà ïî¿çä «Õìåëüíèöüêèé-Êè¿â». Ïîòÿã
ï³äõîäèâ äî êîë³¿, äå ìàëà á áóòè
çóïèíêà íà ïîñàäêó, ìàøèí³ñò
ÿêðàç ñêèäàâ øâèäê³ñòü. ß ïîâåðíóëàñÿ ïîðàõóâàòè âàãîíè, ùîá
çíàòè, äå ìîº ì³ñöå. ² áóêâàëüíî
çà ÿêóñü äîëþ ñåêóíäè õëîïåöü
êèäàºòüñÿ ï³ä ïîòÿã. ß îäðàçó
ðîçâåðíóëàñÿ, ñêàçàëà ÷îëîâ³êîâ³,
ùî òàì õòîñü êèíóâñÿ, à â³í ìåí³
êàæå: «Í³, âñå íîðìàëüíî, í³êîãî
òàì íåìàº», — ðîçêàçóº Äàð’ÿ.
Êîëè ïîäðóææÿ ï³ä³éøëî äî âàãîíà, á³ëÿ êîë³¿ ïî÷àâ çáèðàòèñÿ
íàòîâï. ßê ò³ëüêè ëþäè çðîçóì³ëè,
ùî òðàïèëîñÿ, õòîñü ïî÷àâ âèêëèêàòè øâèäêó òà ïîë³ö³þ.
— Éîãî íå øòîâõàëè, â³í ñàì
ñòðèáíóâ ï³ä ïîòÿã. Ïèñàëè â êîìåíòàðÿõ, ùî â³í õîò³â çðîáèòè
ñåëô³. Ñïåðøó â ìåíå ñïðàâä³
áóëî â³ä÷óòòÿ, í³áè â³í õî÷å çðîáèòè ôîòî àáî ÿêèéñü òðþê, ìåí³
íàâ³òü çäàëîñÿ, ùî â³í âòðàïèâ

íå ï³ä êîëåñà, à â òîé ïðîì³æîê,
äå êîëåñà íå ¿äóòü, òîáòî, â³í ì³ã
òàì çàëÿãòè ³ ïîò³ì âèéòè çâ³äòè.
Àëå í³. Ìåíå çâ³äòè çàáðàâ ÷îëîâ³ê, öå áóâ âåëèêèé ñòðåñ, — êàæå
ä³â÷èíà. — ß êîëè ä³çíàëàñÿ, ùî
öüîìó õëîï÷èí³ âñüîãî 16 ðîê³â,
áóëà øîêîâàíà. Ìî¿é äîíüö³ 13,
ìåí³ äóæå øêîäà.
«ВІН БУВ ХОРОШОЮ
ДИТИНОЮ»
Âæå íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ
òðàãåä³¿ íà ñàéò³ ãóìàí³òàðíî¿
ã³ìíàç³¿ ¹ 1 ³ìåí³ Ì. Ïèðîãîâà çÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ, ùî
Îëåêñ³é áóâ ó÷íåì 11-Ã êëàñó.
«Ïåäàãîã³÷íèé òà ó÷í³âñüêèé
êîëåêòèâ Ïåðøî¿ â ñêîðáîò³…
10.07 ï³øîâ ç æèòòÿ ó÷åíü íàøî¿ ã³ìíàç³¿, â³ðíèé äðóã òà îäíîêëàñíèê, ÷óäîâèé ñèí, áðàò
òà îíóê. Âèñëîâëþºìî ùèð³
ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì.
Â³÷íà ïàì’ÿòü!» — éøëîñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè â³äìîâèëàñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñòàìè, ïîÿñíèëè, ùî êîìåíòàð³
áóäóòü çàéâèìè. Âò³ì, âàõòåðêà
çàóâàæèëà, ùî çíàëà Îëåêñ³ÿ ³
ñêàçàëà, ùî â³í çàâæäè áóâ äóæå
÷åìíèì ç íåþ.
Êëàñíèé êåð³âíèê Îëåêñ³ÿ
Êðèâ÷åíêà, Ãàëèíà Ñòîëÿð ç³çíàëàñÿ, ùî ¿é âàæêî ïîâ³ðèòè
ó ñìåðòü õëîïöÿ. Ðîçïîâ³äàº,
ùî õëîïåöü ò³ëüêè ïåðåéøîâ

äî 11 êëàñó, â øêîë³ áóâ òèõèì,
ñïîê³éíèì ³ ìîâ÷àçíèì, õî÷à ç
îäíîêëàñíèêàìè äðóæèâ.
— Äóæå âàæêî ãîâîðèòè. Â³í áóâ
õîðîøîþ äèòèíîþ, äóæå ñêðîìíèé õëîï÷èê, ùîïðàâäà, áóâ çàìêíóòèé, àëå í³êîãî íå îáðàæàâ,
ç îäíîêëàñíèêàìè äðóæèâ. Â÷èâñÿ Àëüîøà íîðìàëüíî, àëå ì³ã áè
êðàùå. Ï³ñëÿ óðîê³â îäðàçó çàáèðàâ áðàòèêà ç³ øêîëè é â³â äîäîìó,
áî áàòüêè íà ðîáîò³, — ðîçïîâ³äàº
Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà. — Ïðî òå,
êèì ïëàíóº áóòè, í³÷îãî íå ãîâîðèâ. Êîëè ä³òåé çàïèòóºø, ÿê³
ïðåäìåòè òðåáà ñèëüí³øå ãîòóâàòè,
áî çàðàç âñ³ ïðàöþþòü ç ðåïåòèòîðàìè, â³í êàçàâ, ùî íå çíàº.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñõèëüíîñò³ äî ñó¿öèäó â Îëåêñ³ÿ íå ïîì³÷àëà, íàâ³òü ïîïðè òå, ùî â³í âñå òðèìàâ
ó ñîá³.
— Â³äêîëè ïî÷àëèñÿ êàí³êóëè,
ÿ éîãî íå áà÷èëà, òîìó íå çíàþ,
ùî â³í ìàâ íà äóìö³. Â³í, ìàáóòü,
³ ìàì³ íå ðîçïîâ³äàâ, àëå öå ³íøå
ïèòàííÿ, âîíà êàçàëà, ùî â³í í³÷îãî íå ðîçïîâ³äàº, â³í ñïðàâä³

– Çàðàç áàãàòî áóäå
äîìèñë³â, ùî â³í áóâ
÷ëåíîì ÿêèõîñü ãðóï,
àëå â³í áóâ çâè÷àéíîþ
äèòèíîþ, – êàæå
Êàòåðèíà
áóâ äóæå ìîâ÷àçíèì. Áàòüêè ç
íèì ïîñò³éíî ñï³ëêóâàëèñÿ, íàâ³òü ÿêùî ÿêàñü ïðîáëåìà âèíèêàëà, òî âîíè çàâæäè ðåàãóâàëè
íà ìî¿ ñëîâà — îñîáëèâèõ ïðîáëåì íå áóëî, äåñü, ìîæå, ÿêèéñü
ïðåäìåò ï³äòÿãíóòè, ÷è íà ùîñü
çâåðíóòè óâàãó. ß êàçàëà ìàì³, ùî
â³ä Àëüîø³ í³÷îãî íå ìîæíà ïî÷óòè, à ìàìà ïîÿñíèëà, ùî âäîìà â³í
òàêèé ñàìèé. Áàòüêî â íüîãî òåæ
ìîâ÷àçíèé, ïðàöþº íà òàê³é ðîáîò³, â ÑÁÓ, — ñêàçàëà â÷èòåëüêà.
Æ³íêà äîäàº, ùî íà ïîõîâàíí³ íå çìîãëà áóòè ÷åðåç ñòàí

Йти за допомогою до фахівця — не соромно
Згідно з інформацією, яку оприлюднила Державна служба
статистики України, на Вінниччині за останні 10 років суїцид
здійснили 3 тисячі 657 осіб.
Найбільше таких випадків було
у 2013-му — 430, 2015-му —
387, у 2011-му й 2014-му —
по 383. Додамо, що на сайті
Головного управління статистики Вінницької області вже є дані
за перші місяці 2021 року. Протягом січня-березня способом
самогубства померло 75 людей.
Батькам вкрай важливо слідкувати за поведінкою своїх дітей і
помічати найменші зміни.
— Батькам важливо показати
дитині, що вони готові прийняти
будь-які її почуття і відчуття, показати, що не будуть знецінювати
хвилювання, — говорить психо-

логиня Наталія Лукашенко. — Розмову, навіть найскладнішу, слід
вести спокійно, без критики й
читання моралі. Бо коли батьки
почнуть «нападати» на дитину й
вона відчує, що її взагалі не розуміють, може зробити на зло.
Крім того, батьки не мають соромитись звертатись з дитиною
до спеціалістів.
— Можна почати зі шкільного
психолога чи практикуючого,
або з психотерапевта. Важливо,
щоб батьки теж цього не боялися. Бо іноді дорослим здається,
що коли вони приведуть дитину
до спеціаліста, то на них почнуть
криво дивитися, засуджувати їх
і їхні методи виховання, але це
зовсім не так, — каже вона. —
У психологів така робота: вони
не засуджують, а тільки прийма-

ють, у кабінеті лікаря буде повна
безпека та конфіденційність. Тому
головне — не боятися і шукати
свого терапевта.
Лікарка-психолог також додає,
що в нашій країні звертатися
за допомогою поки не особливо прийнято.
— Навіть до терапевта часто йдуть
після невдалих спроб самолікування. Нас навіть виховують так,
що ніби звернутися до спеціаліста
за допомогою — це соромно й неправильно, — каже Наталія Лукашенко. — Ось чому звернення
до психолога чи психотерапевта
навіть при серйозних проблемах,
при суїцидальній поведінці —
питання дуже делікатне й індивідуальне. Можливо, якби у нас
інакше ставилися до допомоги,
то не було б таких частих суїцидів.

Трагедія сталася на пероні перед залізничним вокзалом.
У вересні Олексію мало виповнитися 16 років
çäîðîâ’ÿ, àëå òóäè ïî¿õàëà á³ëüøà
÷àñòèíà êëàñó — ä³òè òà áàòüêè
â òîìó ÷èñë³.
— Ä³òè íå ìîæóòü ãîâîðèòè, ¿ì
äóæå âàæêî. Äåñü ìè íå âñë³äêóâàëè, ä³â÷èíêà îäíà ìåí³ äçâîíèëà ³ ñêàçàëà, ùî äåñü ìè ùîñü
íå ïîáà÷èëè. Àëå ñêàçàòè, ùî
â íüîãî áóëà ñõèëüí³ñòü äî ñó¿öèäó, ÿ íå ìîæó, í³. Ìîæëèâî,
öå âïëèâ ñîöìåðåæ, — ïðèïóñêàº
êëàñíèé êåð³âíèê.
ЯК ВІН ОПИНИВСЯ
НА ВОКЗАЛІ?
Â³ä Ãàëèíè Ñòîëÿð ìè òàêîæ
ä³çíàëèñÿ, ùî é äîñ³ íåçðîçóì³ëî,
÷îìó Îëåêñ³é îïèíèâñÿ íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³.
— Â³í áóâ ó Â³ííèö³, ïðèâ³â
ìàëîãî äîäîìó äåñü î òðåò³é ãîäèí³ äíÿ. Éîãî ìàìà ñêàçàëà, ùî
â ðàéîí³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó
Àëüîøà í³êîëè íå áóâàâ, ãóëÿòè
õîäèâ ç õëîïöÿìè äåñü â ³íø³
ì³ñöÿ. Òîìó íàâ³òü íåçðîçóì³ëî,
÷îìó â³í òàì îïèíèâñÿ, — ñêàçàëà âîíà.
Ãîëîâà áàòüê³âñüêîãî êîì³òåòó
â êëàñ³, äå íàâ÷àâñÿ Îëåêñ³é, ïàí³
Êàòåðèíà ðîçïîâ³ëà, ùî çíàëà
õëîï÷èêà ç ïåðøîãî êëàñó.
— Â³í ï³øîâ ó øêîëó â 5 ðîê³â,
òîìó Àëüîøà îäèí ç íàéìîëîäøèõ â êëàñ³, éîìó ò³ëüêè ìàëî
âèïîâíèòèñÿ 16 ðîê³â ó âåðåñí³.
Â³í áóâ àêòèâíèì ó÷íåì, äîëó÷àâñÿ äî áëàãîä³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ìè íå ðàç ¿çäèëè ó Áðà¿ë³âñüêèé
áóäèíîê ëþäåé ïîõèëîãî â³êó.
Â³í áóâ õîðîøîþ äîáðîþ äèòèíîþ, òóðáóâàâñÿ ïðî ìîëîäøîãî
áðàòèêà. Äëÿ íàñ öå øîê, íà ïîõîðîíàõ áóëè âñ³ îäíîêëàñíèêè.
Öå äóæå âåëèêà âòðàòà äëÿ êîëåêòèâó òà ðîäèíè.
Êàòåðèíà ç³çíàºòüñÿ, ùî ä³çíàëàñÿ ïðî òå, ùî òðàïèëîñÿ ç
íîâèí.
— Öå áóëà ïåðøà íîâèíà, ÿêó
ÿ ÷îìóñü âèð³øèëà ïðî÷èòàòè
âíî÷³. Âðàíö³ ìåí³ çàòåëåôîíóâàëà Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà ³

ñêàçàëà, ùî Àëüîø³ âæå íåìàº
ç íàìè. Ïîò³ì ÿ ñï³ëêóâàëàñÿ ç
áàòüêàìè, âîíè ñêàçàëè, ùî öå
áóâ çâè÷àéíèé äåíü, â³í ãóëÿâ,
í³êóäè íå ¿õàâ. Îäíîêëàñíèêè
òåæ êàæóòü, ùî í³õòî íà âîêçàë³
íå ãóëÿº, áî ìè âñ³ äîñòàòíüî äàëåêî çâ³äòè æèâåìî, — êàæå Êàòåðèíà. — Ìàìà Àëüîø³ åìîö³éíî
íàïðóæåíà, òàòî òðèìàºòüñÿ, â³í
äóæå ñòðèìàíèé.
Çà ñëîâàìè æ³íêè, ä³òè øîêîâàí³ òðàãåä³ºþ.
— Ìîÿ äîíüêà ïëà÷å, êàæå, ùî
íå áóëî æîäíèõ ï³äñòàâ ïîäóìàòè, ùî ìîæå ùîñü òðàïèòèñÿ. Çàðàç áàãàòî áóäå äîìèñë³â, ùî â³í
áóâ ÷ëåíîì ÿêèõîñü ãðóï, àëå â³í
áóâ çâè÷àéíîþ äèòèíîþ. Ó ñîöìåðåæàõ â³í íå ñèä³â, íå ïðîÿâëÿâ í³êîëè äóìêè ïðî ñó¿öèä, —
ñêàçàëà âîíà.
САМОГУБСТВО — ЦЕ ЛИШЕ
ОДНА З ВЕРСІЙ
Òèì ÷àñîì çà ôàêòîì çàãèáåë³ õëîïöÿ ïîë³ö³ÿ â³äêðèëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
çà ÷. 3 ñò. 276 (Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè ðóõó àáî åêñïëóàòàö³¿ çàë³çíè÷íîãî, âîäíîãî ÷è
ïîâ³òðÿíîãî òðàíñïîðòó). Ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè
ïåðøîþ àáî äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³,
ÿêùî âîíè ñïðè÷èíèëè çàãèáåëü
ëþäåé, êàðàþòüñÿ ïîçáàâëåííÿì
âîë³ íà ñòðîê â³ä ï'ÿòè äî äåñÿòè
ðîê³â.
— Õëîïöþ áóëî 16 ðîê³â.
Â³í îïèíèâñÿ ï³ä ïîòÿãîì ³,
íà æàëü, çàãèíóâ. Öå ñòàëîñü,
êîëè íà ñòàíö³þ ñàìå ïðèáóâàâ
ïîòÿã ³, çðîçóì³ëî, ìàøèí³ñò óæå
íå ì³ã çóïèíèòèñÿ, — ñêàçàëà
íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿
ÃÓÍÏ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Àííà
Îë³éíèê. — Ó ìåæàõ â³äêðèòîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ
ñë³äñòâî áóäå ç’ÿñîâóâàòè, ÷è â³í
âèïàäêîâî ïîòðàïèâ ï³ä ïîòÿã,
÷è íàâìèñíå. Ñàìîãóáñòâî — öå
ëèøå îäíà ç âåðñ³é, ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ.
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КОРОТКО
Випалювали
вугілля з лісу
 Ï³äï³ëüíèé öåõ ä³ÿâ
ó Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³. Ïðî öå ó Ôåéñáóê
ðîçïîâ³äàº Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ïðèêîðäîííèé çàã³í.
«Â öåõó, äå áóëî 4 ïå÷³ äëÿ
âèãîòîâëåííÿ äåðåâíîãî
âóã³ëëÿ ìåòîäîì ï³ðîë³çó,
çíàõîäèëàñÿ ÷èìàëà ê³ëüê³ñòü ïàêóâàëüíîãî ìàòåð³àëó. Ì³øêè, â ÿê³ ïàêóâàëè
âóã³ëëÿ, ì³ñòèëè íàïèñè
³íîçåìíîþ ìîâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî åêñïîðòó íåçàêîííî âèãîòîâëåíîãî òîâàðó
â Ðóìóí³þ òà Ìîëäîâó», —
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Íèí³ çà äàíèì ôàêòîì òðèâàº ñë³äñòâî. Ïðàâîîõîðîíö³
â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Çáèòêè, ÿê³ ä³ëêè
çàâäàëè íàø³é äåðæàâ, ùå
âñòàíîâëþþòüñÿ.

Про бебі бокси

 Ç ïî÷àòêó 2021 ðîêó ó Â³ííèöüê³é òåðèòîð³àëüí³é
ãðîìàä³ 991 ñ³ì'ÿ îòðèìàëà «Ïàêóíîê ìàëþêà».
Ç ïåðøîãî ëèïíÿ áàòüêè
íåìîâëÿò ìîæóòü âèáèðàòè
ì³æ «Ïàêóíêîì ìàëþêà» òà
ãðîøîâîþ êîìïåíñàö³ºþ
éîãî âàðòîñò³.
Ó áåðåçí³ 2021 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà çàêîíîïðîºêò, ÿêèì âñòàíîâèëà
âàðò³ñòü «Ïàêóíêà ìàëþêà»
ðîçì³ðîì ó òðè ïðîæèòêîâ³
ì³í³ìóìè äëÿ ä³òåé äî 6 ðîê³â — çàðàç öå 5 763 ãðèâí³.
— Ãðîøîâà êîìïåíñàö³ÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ, ÿêùî
çâåðíåííÿ çà íåþ íàä³éøëî
íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç 12 ì³ñÿö³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ
äèòèíè, — ïîâ³äîìèëà ïåðøà çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè
Íàòàë³ÿ Ïàëàìàð÷óê.
Äëÿ îòðèìàííÿ ãðîøîâî¿
êîìïåíñàö³¿ áàòüêàì íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ äî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ ó Ïðîçîðèé îô³ñ.
Ùîá âçÿòè òàëîí ïîïåðåäíüîãî çàïèñó íåîáõ³äíî
çàòåëåôîíóâàòè äî:
Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ (Ïðàâîáåðåæíå) ïð. Êîñìîíàâò³â,
áóä. 30 (2 ïîâåðõ), òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 50–91–33, 50–
83–88, ìîá. òåë. 097–101–
58–40 àáî 063– 856-62-72
Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ (Ë³âîáåðåæíå) âóë. Çàìîñòÿíñüêà,
áóä. 7 (2 ïîâåðõ), òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 50–86–77, 50–
86–70, ìîá. òåë. 097–101–
45–18 àáî 063–856–62–75.
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ЧОМУ В ПЛАТІЖКИ ЗА ГАЗ
ПИШУТЬ НАДУМАНІ БОРГИ
Роз’яснення  Вінничанка Наталія
Янко розповіла свою історію боротьби
з газконторою: хибний рахунок можна
отримати, навіть якщо вчасно подати
показники. Чому так трапляється?
Як замість фактичних показників
виставляють розрахункові? І для чого
тоді фото фіксація, якщо це не є 100%
гарантією правильного рахунку?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó ìèíóëîìó
íîìåð³ ãàçåòè
RIA â³ä 7 ëèïíÿ
ìè ðîçïîâ³äàëè ïðî ÷åðãè á³ëÿ
öåíòðó «Â³ííèöÿãàçó» íà Øì³äòà,
32. Ëþäè, ÿê³ îòðèìàëè çàâèùåí³
ðàõóíêè çà ãàç, ó ÷åðãó íà çâ³ðêó
çàïèñóþòüñÿ ùå ç íî÷³.
Ãàçîâèêè ïîÿñíþþòü, ùî áàãàòî ñïîæèâà÷³â, îñîáëèâî ëþäè
ñòàðøîãî â³êó, ùîì³ñÿöÿ õîäÿòü
íà çâ³ðêó òà ¿ì ïîòð³áíî ïðèõîäèòè äî ôàõ³âöÿ, áî «òàê çâèêëè
³ òàê ñïîê³éí³øå». ×åðãè óòâîðþþòüñÿ ³ òîìó, ùî â ãàçêîíòîð³
ïîâèíí³ âèêîíóâàòè êàðàíòèíí³
ïðàâèëà ³ ïðîïóñêàòè âñåðåäèíó
îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â.
À ùîá ñïîæèâà÷³ îòðèìóâàëè
êîðåêòí³ ðàõóíêè, ðàäÿòü ïîäàâàòè ïîêàçíèêè â÷àñíî, ç ôîòîô³êñàö³ºþ ïîêàç³â ë³÷èëüíèêà íà
¿õ Viber-áîò.
— Òå, ùî îáëãàç íàðàõîâóº âñå
ïðàâèëüíî, ÿêùî ïî Âàéáåðó
îòðèìàº ïîêàçíèêè, — öå êàçêè.
Íåïðàâèëüíèé ðàõóíîê ìîæíà
îòðèìàòè ³ òîä³, êîëè â÷àñíî ïîäàºòå ïîêàçè, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ ßíêî.
Æ³íêà ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó
ñâîþ ³ñòîð³þ áîðîòüáè çà êîðåêòíèé ðàõóíîê òà âèñëîâèëà íàð³êàííÿ íà ñåðâ³ñ «Â³ííèöÿãàçó».
ПРИЙНЯЛИ З ЗАТРИМКОЮ
— Ïîäàëà ïîêàçíèêè çà ãàç ó
ïåðø³ ï’ÿòü äí³â êâ³òíÿ. Äîäçâîíèòèñü íåìîæëèâî, òîìó íàä³-

ñëàëà ¿õ ó îñîáèñòîìó êàá³íåò³
íà 104.ua. Âîíè ¿õ ÷îìóñü íå
ïðèéíÿëè. À îñê³ëüêè ó êâ³òí³
òàðèô áóâ 6,99 ãðèâí³ çà êóáîìåòð, à â òðàâí³ — 7,99 ãðèâí³,
òî ÿ ïåðåïëàòèëà 60 ãðèâåíü. Äëÿ
êîãîñü öå äð³áíèöÿ, à äëÿ ìåíå,
ïåíñ³îíåðêè, 60 ãðèâåíü òàêîæ
º ãðîøèìà, — ðîçêàçóº Íàòàë³ÿ
ßíêî.
Ó ñâîºìó îñîáèñòîìó êàá³íåò³
íà ñàéò³ ãàçîâèê³â æ³íêà çàìîâèëà
çâîðîòí³é äçâ³íîê, ³ òàê éîãî íå
äî÷åêàëàñü. Ùîá ðîç³áðàòèñü,
êóäè ïîä³ëàñü ïåðåïëàòà, ï³øëà
äî îô³ñó íà Øì³äòà, 32.

Ïåíñ³îíåðêà
ñêàðæèëàñü
íà ãàçîâèê³â ó ìåð³þ.
Òàì ¿é â³äïîâ³ëè, ùî
âïëèâó íà ïðèâàòíó
ñòðóêòóðó íå ìàþòü
— Ç íî÷³ ÷åðãó íå çàéìàëà,
ïðèéøëà çðàíêó. Áóëà äåñü 173 ÷è
174 â ÷åðç³. Ïàì’ÿòàþ, ùî çàïóñêàëè âñåðåäèíó ïî òðè ëþäèíè,
äå ìè ÷åêàëè, ïîêè íàø íîìåð
òàëîíà ç’ÿâèòüñÿ íà òàáëî ³ ïðèéìå ôàõ³âåöü, — êàæå ßíêî. —
Êîëè æ ñïåö³àë³ñòêà ðîçãëÿäàëà
ìîþ ñêàðãó, òî ñêàçàëà, ùî ìî¿
ïîêàçíèêè çà êâ³òåíü îïðàöþâàëè
22 òðàâíÿ! Äàëè íàïèñàòè çàÿâó ³
ñêàçàëè ÷åêàòè 15 äí³â. Â³äïîâ³ä³,
ñòàíîì íà 6 ëèïíÿ, äîñ³ íåìàº.
«ВПЛИВУ НЕ МАЮТЬ»
Ïåíñ³îíåðêà ñêàðæèëàñü íà
ãàçîâèê³â ó â³ííèöüêó ìåð³þ, äå

Така ситуація по всій Україні
Ситуація з некоректними нарахуваннями не є унікальною суто
для «Вінницягазу». Спеціалісти
центру «ГазПравда» отримують
звернення від споживачів з усієї
України. Найбільше скарг на неправильні показники лічильника
(19,7%), через що виникають
неіснуючі борги.
«Консультанти центру радять
споживачам у таких випадках

звертатись до Операторів ГРМ,
надавати зафіксовані показники
лічильника (якщо такі існують),
вимагати здійснити коригування
показників лічильника та передати постачальнику достовірні
показники. Якщо Оператор ГРМ
відмовиться від коригування показників, тоді варто звертатись
до НКРЕКП зі скаргою на дії облгазу», — повідомляють фахівці.

Наталія Янко відправила покази у Вайбер, але там їх
не прийняли. Жінка скаржиться в 104.ua, юристи радять
писати скарги ще й НКРЕКП
¿é â³äïîâ³ëè, ùî âïëèâó íà ïðèâàòíó ñòðóêòóðó íå ìàþòü. Õî÷à
ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè ³ çâåðòàëèñü
äî «Â³ííèöÿãàçó» òà íàïîëåãëîâî
ðåêîìåíäóâàëè, ùîá îáëãàç ïðèéìàâ â³ä ñïîæèâà÷³â ïîêàçíèêè
ïî òåëåôîíó.
Â îáëàñí³é ïðîêóðàòóð³ âèñëóõàëè òà çàïèñàëè óñíó ñêàðãó
Íàòàë³¿ ßíêî íà òå, ùî îáëãàç
âæå ì³ñÿöü íå äàº â³äïîâ³äü íà
çàÿâó æ³íêè. À ïîò³ì ïåðåñëàëè íà â³ííèöüêó ãàçêîíòîðó. Áî
ïðîêóðàòóðà íå ìàº ïîâíîâàæåíü
ïðîâîäèòè íàãëÿä çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà, ó òîìó ÷èñë³
çàêîíó ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí.
Îäíàê íà öüîìó «äèâà» ç ïîêàçíèêàìè íå çàê³í÷èëèñü.
— Öüîãî ì³ñÿöÿ ÿ âæå é ïî
Âàéáåðó íàä³ñëàëà ïîêàçíèêè ç
ôîòî, àëå é öå íå äîïîìîãëî, —
ñêàçàëà Íàòàë³ÿ ßíêî. — Ó îñîáèñòîìó êàá³íåò³ ìåí³ ïîñòàâèëè
ðîçðàõóíêîâ³ ïîêàçè — òðè êóáîìåòðè çà ì³ñÿöü, ùî äóæå ìàëî
äëÿ êâàðòèðè ç ³íäèâ³äóàëüíèì
îïàëåííÿì ³ ÷îòèðìà ìåøêàíöÿìè. Íàïèñàëà íà 104.ua é ÷åðåç
ê³ëüêà äí³â ìåí³ ïîñòàâèëè ìî¿,
ôàêòè÷í³ ïîêàçíèêè. À ÿêáè öüîãî íå çðîáèëà, òî â íàñòóïíîìó
ì³ñÿö³ âèñòàâèëè á ÿê³ñü çàõìàðí³
öèôðè.
ТЕХНІЧНІ ЗБОЇ
×îìó ó «Â³ííèöÿãàç» íåâ÷àñíî
ô³êñóþòü ïîêàçíèêè, ÿê³ ïîäàþòü
ñïîæèâà÷³? Ðå÷íèöÿ òîâàðèñòâà
Ëàðèñà Ëîã³íîâà ïîÿñíþº, ùî
ñòàþòüñÿ âèïàäêè, êîëè äàí³ íå
ïðîïóñêàº ñèñòåìà.
— Ñïîæèâà÷³ íå ñèëüíî äîòðèìóþòüñÿ äèñöèïë³íè ïåðåäà÷³

ïîêàçàíü ë³÷èëüíèêà: âêàçóþòü
àáî çìåíøåí³, àáî çàâèùåí³ ïîêàçíèêè. Êîìï'þòåðíà ñèñòåìà
çíàº ñåðåäíº ñïîæèâàííÿ êîæíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ íå ïðîïóñêàº
ñóòòºâî çàâèùåí³ ÷è çìåíøåí³
äàí³, — ïîÿñíþº Ëîã³íîâà.
Áà á³ëüøå, òåõí³÷íèé çá³é ìîæå
ñòàòèñÿ íàâ³òü é ó òèõ, õòî ñóìë³ííî òà ùîì³ñÿöÿ ïåðåäàº ïîêàçè ë³÷èëüíèêà.
— Áî, íàïðèêëàä, ñóñ³äè â áàãàòîïîâåðõîâîìó áóäèíêó çäàþòü
ïîêàçíèêè ïî ³íøèõ äàòàõ àáî
âçàãàë³ öüîãî íå ðîáëÿòü. Ó ðåçóëüòàò³ ìè îòðèìóºìî ðîçáàëàíñ:
íå çá³ãàþòüñÿ îáñÿãè, ñê³ëüêè çàéøëî ãàçó íà áóäèíîê ³ ñê³ëüêè áóëî ñïîæèòî, — ðîç’ÿñíþº
Ëàðèñà Ëîã³íîâà. — À çàðàç, âè
æ çíàºòå, áàãàòî ãàçîïîñòà÷àëüíèê³â. Ìè, ÿê îïåðàòîð ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ çáèðàºìî ïîêàçíèêè ó ñïîæèâà÷³â é ïåðåäàºìî
¿õ ïîñòà÷àëüíèêàì. Ó êîæíîãî
ç íèõ ùå é ïî ê³ëüêà òàðèôíèõ
ïàêåò³â. Öå âåëèêå íàâàíòàæåííÿ
íà ñèñòåìó, ÷åðåç ùî âîíà ìîæå
ïðàöþâàòè íåêîðåêòíî.
Ïîäàííÿ ôîòî ç ïîêàçíèêàìè
íà Âàéáåð òàêîæ íå º 100% ãàðàíò³ºþ, ùî âàì íàðàõóþòü âñå
ïðàâèëüíî.
— Àëå ôîòîô³êñàö³ÿ ïîòð³áíà
íå ò³ëüêè äëÿ çâ³ðêè, à é ùîá
ï³ä ÷àñ ³íâåíòàðèçàö³¿ ìè ìîãëè ïðèâåñòè âñ³ ïîêàçíèêè äî
ôàêòè÷íîãî ñïîæèâàííÿ, — êàæå
Ëîã³íîâà.
Ðå÷íèöÿ îáëãàçó íàîñòàíîê
êàæå, ùî ôàõ³âö³ ïðàöþþòü íàä
âèð³øåííÿì ïðîáëåìè òåõí³÷íèõ
çáî¿â, áî «÷åðãè òà îáóðåí³ ñïîæèâà÷³ — öå íå â ¿õí³õ ³íòåðåñàõ».
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ЕКОЛОГИ ПРО «РІЧКУ» ДОБРИВ,
ЯКА ТЕКЛА У СЕЛІ КЛЕБАНЬ
НП!  Наприкінці червня у селі Клебань
Тульчинського району стався витік рідких
органічних добрив з ємності автомобіля.
Текло по трасі, попід ворота і городи.
Нині вже є результати лабораторних
досліджень. Які висновки екологів?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íàïðèê³íö³
÷åðâíÿ ñòàâñÿ âèò³ê ð³äêèõ îðãàí³÷íèõ äîáðèâ ç
öèñòåðíè, ùî çíàõîäèëàñÿ êðàé
ïîëÿ íà óçâèøø³ á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè «Òóëü÷èí-Ëàäèæèí».
Ï³ä ÷àñ ¿õ ïåðåëèâàííÿ ç öèñòåðíè â ³íøó ºìí³ñòü ïîøêîäèëè êðàí, òîìó çóïèíèòè âèò³ê
íå áóëî ìîæëèâîñò³.
Ð³äèíà «ð³÷êîþ» çàëèëà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, à òàêîæ óçá³÷÷ÿ.
¯¿ äîñòàâèëè ç á³îãàçîâîãî êîìïëåêñó, ùî íàëåæèòü ÌÕÏ «Çåðíîïðîäóêò». Ñàìå òîìó ïåðøèìè
ïðèñòóïèëè äî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â
íàäçâè÷àéíî¿ ïîä³¿ ïðåäñòàâíèêè íàçâàíîãî ï³äïðèºìñòâà. Áóëà

çàä³ÿíà òåõí³êà, âíèçó âèêîïàëè
ðåçåðâóàð, àáè ð³äèíà íå ïîòðàïèëà â ð³÷êó. Ïðî¿æäæó ÷àñòèíó
àâòîìîá³ëüíî¿ òðàñè âêðèëè ñîëîìîþ, âîíà ÷àñòêîâî âáèðàëà
â ñåáå ïðîëèò³ äîáðèâà.
Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ íàäçâè÷àéíî¿ ïîä³¿ ôàõ³âö³ äåðæàâíî¿
åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ â îáëàñò³
ïðèáóëè íà ì³ñöå ³ âçÿëè ïðîáè ð³äèíè ó ì³ñö³ ¿¿ ñêóï÷åííÿ,
à òàêîæ ´ðóíòó ³ âîäè ç³ ñòðóìêà
Áåç³ìåííèé, â ÿêèé ïîòðàïèëà
ðå÷îâèíà.
— Ôàõ³âö³ ³íñïåêö³¿ íå ò³ëüêè
ïåðåâ³ðèëè ôàêò çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ Þð³é Äóáîâèé. — Êîíòðîëþâàëè ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â
íàäçâè÷àéíî¿ ïîä³¿.

Що показали лабораторні дослідження
За результатами лабораторних
досліджень, у ґрунті, куди проникла рідина, виявлено перевищення встановлених норм
амонію (у перерахунку на азот
амонійний) у 2,3 раза, у перерахунку на нітрати — у три рази,
фосфору — в 1,2 раза. Екологи
пояснюють це тим, що на одній ділянці була зібрана велика
концентрація рідких добрив.
Проби води відібрано у місці

потрапляння рідкого добрива
у струмок Безіменний. У воді
зафіксовано перевищення
за вмістом азоту амонійного
у 2,08 раза, хімічних сполук
кисню — в 1,2 раза, біологічних
сполук кисню — 1,1 раза.
Висока концентрація амонію
(аміаку) в питній воді призводить до серйозних порушень
кислотно-лужного балансу
в організмі.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, çàáðóäíåíó ä³ëÿíêó äîðîãè çìèâàëè
âîäîþ ³ç âèêîðèñòàííÿì äåç³íô³êóþ÷èõ çàñîá³â. Öèì æå ðîç÷èíîì îáðîáèëè óçá³÷÷ÿ, ÿêèì
òàêîæ ñò³êàëà ð³äèíà. Ïîò³ì ¿¿
â³äêà÷óâàëè íàñîñàìè ç âèêîïàíîãî ðåçåðâóàðó ³ âèâîçèëè
íà ïîëÿ. Òàê ñàìî ðàí³øå çðîáèëè ç ð³äêèìè äîáðèâàìè, ùî ç³áðàëèñÿ â ðåçåðâóàð³. Ñîëîìó òåæ
ïðèáðàëè ç äîðîãè. ¯¿ ñêëàäóâàëè
íà ñì³òòºçâàëèù³. Ó ïîäàëüøîìó
¿¿ êîìïîñòóþòü. Ïðèíàéìí³ òàê
ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê.
Îëåíà Áó÷àöüêà, ïðåäñòàâíèöÿ ïðåñ-ñëóæáè ÏðÀÒ «Çåðíîïðîäóêò», ïîÿñíèëà, ùî âèëèâ
ð³äêèõ îðãàí³÷íèõ äîáðèâ ñòàâñÿ
âíàñë³äîê ÄÒÏ. Ð³äê³ îðãàí³÷í³

Ëþäè ñêàðæàòüñÿ íà
ïîãàíó ÿê³ñòü âîäè â
êðèíèöÿõ.
– Íàâ³òü ó òàêó ñïåêó
õóäîáà ï’º, àëå íå
õîòÿ÷è, — êàæå Âàñèëü
äîáðèâà âíîñÿòü íà ïîëÿ çàäëÿ
ï³äâèùåííÿ óðîæàéíîñò³ òà çàáåçïå÷åííÿ ðîäþ÷îñò³ ´ðóíò³â.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, â öèñòåðí³ áóëî
98 â³äñîòê³â âîäè ³ äâà â³äñîòêè
îðãàí³÷íèõ äîáðèâ íà îñíîâ³
êóðÿ÷îãî ïîñë³äó. Òîìó ³ âîäà,
³ îðãàí³÷í³ äîáðèâà íå ñïðè÷èíÿþòü íåãàòèâíîãî âïëèâó í³
íà ëþäèíó, í³ íà äîâê³ëëÿ, òîáòî
º àáñîëþòíî áåçïå÷íèìè.
Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà Äåðæàâíî¿
åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³, âèò³ê ð³äêèõ îðãàí³÷íèõ
äîáðèâ çàâäàâ øêîäè íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùó
ó ñåë³ Êëåáàíü. Ëàáîðàòîðíî
ï³äòâåðäæåíî ïåðåâèùåííÿ âñòàíîâëåíèõ íîðì íèçêè ïîêàçíèê³â
õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ó ãðóíò³ ³ âîä³.

«Річка» добрив перетворила автомобільну трасу у місиво.
Щоб зупинити потік «смердючки», дорогу встеляли соломою

Навіть у спеку худоба п’є, не хотячи
Один з жителів села Клебань,
який у свій час першим повідомив про надзвичайну подію,
звати його Василь, розповів, що
проби води з криниць брали
представники ГО «ЕкоДія». Однак дослідження ще не завершили, принаймні, мешканцям
села їх не повідомили.
— Воду на аналіз брали з криниць на вулиці Подільська, —
говорить пан Василь. — Вона
знаходиться найближче до тієї
ділянки поля, де вносили рідкі
добрива і стався їх вилив. Там
є одна громадська криниця,
що знаходиться на вулиці, і є

колодязі на подвір’ях людей.
Не можу точно сказати, зі скількох з них набирали воду…
За словами співрозмовника,
йому відомо, що люди скаржаться на погану якість води
в криницях.
— Навіть у таку спеку худоба
п’є, але не хотячи, — каже чоловік. Він розуміє, що причина
поганої якості колодязної води
не тільки в тому, що стався витік рідких добрив. Каже, ними
щороку щедро поливають поля.
А де вони діваються? Потрапляють у підземні води, а звідти
у криниці…

Понад 250 кілометрів Camino Podolico
ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065

 Ñåðåä òóðèñò³â ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó ìàðøðóò Camino
de Santiago ââàæàºòüñÿ îäíèì
³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ó ªâðîï³.
Ëèøå ó 2019 ðîö³ éîãî ïðîéøëè
350 òèñÿ÷ ëþäåé. Òà ïîêè òðèâàº
ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó é ïåðåòèí
êîðäîí³â çàëèøàºòüñÿ íåïðîñòèì
çàâäàííÿì, âàðòî çâåðíóòè óâàãó
íà íàø Ïîä³ëüñüêèé øëÿõ ñâÿòîãî ßêîâà. ßêèì áóäå ìàðøðóò
³ êîëè ïåðø³ òóðèñòè çìîæóòü
â³äïðàâèòèñü ó êóëüòóðíî-ï³çíàâàëüíó ïîäîðîæ?
«Ëþäè, ÿê³ ïðîõîäÿòü Camino
de Santiago (ç ëàò. — øëÿõ
äî Ñàíòüÿãî), çàëèøàþòü âñþ

ñâîþ áóäåíí³ñòü íà ê³ëüêà òèæí³â
³ âèðóøàþòü ó äîâãó ï³øîõ³äíó
àáî âåëîïîäîðîæ. Ñê³ëüêè âîíà
áóäå òðèâàòè, âèð³øóº êîæåí ñàì.
Òè ïðîñòî éäåø ç ò³ºþ øâèäê³ñòþ, ç ÿêîþ ìîæåø, ç ëþäüìè,
ÿêèõ îáèðàºø, àáî ñàì, — ðîçïîâ³äàþòü íà facebook-ñòîð³íö³
Camino Podolico. — Öå íå ïðîñòèé òóðèçì. Òóò º ÷³òêà ìåòà
³ çàâäàííÿ. Ìàíäð³âíèêó äàþòü
ïàñïîðò, ó ÿêîìó ñë³ä ç³áðàòè ïå÷àòêè çàêëàä³â íî÷³âë³ àáî ðåë³ã³éíèõ ñïîðóä, äå çóïèíÿòèìåòüñÿ ï³ë³ãðèì. À â ê³íö³ ìàðøðóòó
êîæåí îòðèìóº ïîñâ³ä÷åííÿ, ùî
â³í ä³éøîâ äî ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ — êîìïîñòåëó».

Ùî ç ñòîñóºòüñÿ ñàìå Ïîä³ëüñüêîãî øëÿõó, òî â³í îõîïèòü
ð³çí³ ì³ñòà, ì³ñòå÷êà é ñåëà Ïîä³ëëÿ ³ ïîçíàéîìèòü ìàíäð³âíèê³â
ç ¿õíüîþ ³ñòîð³ºþ, àðõ³òåêòóðîþ
³ òðàäèö³ÿìè.
«Öå ìîæëèâ³ñòü ï³çíàòè Óêðà¿íó çñåðåäèíè ÷åðåç àëüòåðíàòèâíèé áåçìîòîðíèé òóðèçì. Äëÿ
â³ðÿí ð³çíèõ êîíôåñ³é öå — ñàìîñò³éíà ïàëîìíèöüêà õîäà, ùî
ïðîëÿãàº ÷åðåç óñ³ ðåë³ã³éí³ ñïîðóäè øëÿõó, — ÷èòàºìî äàë³. —
À ùå, öå — ìîæëèâ³ñòü áþäæåòíî
òà àêòèâíî â³äïî÷èòè».
ßê çàçíà÷àþòü îðãàí³çàòîðè
Camino Podolico, ïåðøà â Óêðà¿í³ îô³ö³éíà ï³øîõ³äíà ïîäîðîæ

â³äáóäåòüñÿ âæå öüîãî ðîêó.
Óêðà¿íñüêà ä³ëÿíêà êóëüòóðíîï³çíàâàëüíîãî òà åêîìàðøðóòó
ïîºäíàº Â³ííèöþ òà Êàì’ÿíåöüÏîä³ëüñüêèé ³ñòîðè÷íèì øëÿõîì
÷åðåç Áàð. Â³í ïðîëÿæå ìàëüîâíè÷èìè é íåçàëþäíåíèìè êóòî÷êàìè ç áàãàòîþ ³ñòîðè÷íîþ
ñïàäùèíîþ òà ïîïóëÿðèçóâàòèìå
óí³êàëüíó ñïàäùèíó ñåðåä óêðà¿íö³â òà ³íîçåìíèõ òóðèñò³â.
Çàóâàæèìî, ùî öåé ìàðøðóò
ðîçðàõîâàíèé íà 12–14 ä³á ³ ìàº
ïðîòÿæí³ñòü ïîíàä 250 ê³ëîìåòð³â.
«Âïðîäîâæ ë³òà 2021 ðîêó
â³äáóâàòèìóòüñÿ ïåðø³ òåñòîâ³
ïðîõîäæåííÿ, çãîäîì ïëàíóºòü-

ñÿ çàïðîâàäæåííÿ ïàñïîðò³â ³
ñåðòèô³êàò³â ìàíäð³âíèêà, ïàðàëåëüíî íàïðàöüîâóâàòèìåòüñÿ ³íôîðìàö³éíèé, ïðîìîö³éíèé òà íàâ³ãàö³éíèé êîíòåíò
äëÿ ïîâíîö³ííîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ìàðøðóòó. Ïðåçåíòàö³ÿ
ãîòîâîãî ìàðøðóòó çàïëàíîâàíà
íà æîâòåíü 2021 ðîêó, — éäåòüñÿ
ó facebook-äîïèñ³. — Íîâîñòâîðåíèé ìàðøðóò ó ïåðñïåêòèâ³ ìàº
ïðîäîâæóâàòèñÿ äî êîðäîí³â ç ªÑ
òà ³íòåãðóâàòèñÿ â ì³æíàðîäíó
ìåðåæó Øëÿõ³â ñâÿòîãî ßêîâà
(ïåðøèé ñåðòèô³êîâàíèé êóëüòóðíèé ìàðøðóò Ðàäè ªâðîïè).
Êóëüòóðíà ñïàäùèíà Óêðà¿íè
âàðòà öüîãî!»

RIA, Ñåðåäà,
14 ëèïíÿ 2021
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Малий герб України вже дуже давно великий.
І змаліти його штучним великим не вийде
нікому. Особливо малим.

простір для особистої думки

«Люди вже зрозуміли, що їх обманули». Юлія
Тимошенко у Вінниці говорила про ринок землі
БЛОГ
ПР
ПРЕССЛУЖБА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Ç 1 ëèïíÿ â Óêðà¿í³ çàïóñòèëè
ðèíîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ çåìë³. Ç öüîãî ìîìåíòó ìîæíà â³ëüíî
êóïóâàòè, ïðîäàâàòè ³íîçåìíèì
êîìïàí³ÿì òà äàâàòè ï³ä çàñòàâó
³íîçåìíèì áàíêàì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ çåìë³, à ùå — çí³ìàòè
ðîäþ÷èé øàð ãðóíòó. Ôàêòè÷íî
öèì íîâîââåäåííÿì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ çåìë³ êèíóëè íà ïîòàëó.
Íà çàïðîøåííÿ ôåðìåð³â
ñåëà Ñàäêè Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó 8 ëèïíÿ ë³äåð
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» Þë³ÿ Òèìîøåíêî â³äâ³äàëà íàø êðàé.
Ñåëÿíè ñòóðáîâàí³ ïðîöåñàìè,
ùî â³äáóâàþòüñÿ ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ
ðèíêó çåìë³. Çîêðåìà, àêòèâ³çóâàëîñÿ ðåéäåðñòâî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³, ÿêó çäàâíà ââàæàþòü
àãðàðíîþ.
— Äî ìåíå çâåðíóëèñÿ ôåðìåðè Â³ííè÷÷èíè òà ïîïðîñèëè,
ùîá íàøà êîìàíäà íåãàéíî âè¿õàëà äëÿ îáãîâîðåííÿ âñ³õ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàãðîçàìè
äëÿ óêðà¿íñüêîãî ôåðìåðñòâà
ó çâ’ÿçêó ç çàïðîâàäæåííÿì ç
1 ëèïíÿ «ðèíêó çåìë³», — ðîçïîâ³ëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî ï³ä ÷àñ
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â Â³ííèö³. —
Ð³÷ ó ò³ì, ùî îäíî÷àñíî ç öèì
ðîçïî÷àëèñÿ é ðåéäåðñüê³ àòàêè

íà ôåðìåðñüê³ çåìë³, íà çåìë³
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êîîïåðàòèâ³â, íà ïà¿ ëþäåé. Ìàéæå
îäðàçó íà çóñòð³÷ ç àãðàð³ÿìè
ç³áðàëîñÿ âñå ñåëî, ³ ïèòàííÿ
ëþäåé áóëè íå ìåíø âàæëèâèìè
³ áîë³ñíèìè. Ç â³äêðèòòÿì ðèíêó
çåìë³ ðîçïî÷àëèñÿ ðåéäåðñüê³
çàõîïëåííÿ ïëîù, ï³äêóïëåí³ äåðæðåºñòðàòîðè øâèäêî
îôîðìëÿþòü ä³ëÿíêè íà ³íøèõ
îñ³á. Ó òîé ÷àñ, ÿê ïðåì’ºð õèçóºòüñÿ òåìïàìè ðîçïðîäàæó, â³äáóâàºòüñÿ ðåéäåðñòâî, à ëþäÿì
íåìàº êóäè çâåðíóòèñÿ.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî íàçâàëà
ï’ÿòü àêòóàëüíèõ äëÿ ôåðìåð³â ïèòàíü, ÿê³ äîïîìàãàòèìå
ðîçâ’ÿçóâàòè «Áàòüê³âùèíà».
— Ï³ñëÿ ïåðåáóâàííÿ â Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ÿ ìîæó
îêðåñëèòè ï’ÿòü ïèòàíü, ÿê³ òóðáóþòü ëþäåé ó ðîçð³ç³ â³äêðèòòÿ
ðèíêó çåìë³, — íàãîëîñèëà ïîë³òèê. — Ïåðøå — â ì³ñöåâèõ
ôåðìåð³â íåìàº êîøò³â, àáè âèêóïèòè çåìëþ. Ó ôåðìåð³â ëåäâå
âèñòà÷àº êîøò³â ïîñ³ÿòè ïîëÿ é
ç³áðàòè âðîæàé. Äðóãå — àãðàð³¿
çàíåïîêîºí³, ÷è çìîæóòü ç³áðàòè

âðîæàé ÷åðåç çàãðîçè ðåéäåðñòâà.
Òðåòº — äð³áí³ àãðî ï³äïðèºìö³
ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ äîñòóïíèõ
êðåäèò³â, ÿê³ ¿ì îá³öÿëè. ×åòâåðòå — íåìàº êóäè ³ êîìó æàë³òèñÿ, áî ñêð³çü «êðóãîâà ïîðóêà.
Ï’ÿòå — òîòàëüíå ðîç÷àðóâàííÿ
çàêîíîïðîåêòîì, ÿêèé ï³äí³ìàº
ðîçö³íêè íà îðåíäó çåìë³, àäæå
íå âñ³ ìîæóòü òàê ïëàòèòè.
Çàêîí ââîäèòü 5% ïîäàòîê
íà ïà¿, ïî÷èíàþ÷è ç 50 ñîòîê
çåìë³. Öå ùå îäèí ìåòîä, ÿê
ëþäåé çãàíÿòèìóòü ç çåìë³ òà
ïðèìóøóâàòèìóòü ïðîäàâàòè
ñâî¿ ä³ëÿíêè. Â ñåë³ âñ³ îáóðåí³
òàêèìè ðå÷àìè, ëþäè õî÷óòü ðåôåðåíäóì ïðîòè ïðîäàæó çåìë³.
Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç â³ííèöüêèìè ÇÌ² Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïîâ³äîìèëà, ùî ñàìå ó âèð³øåíí³
öèõ ïèòàíü äîïîìàãàòèìå ôåðìåðàì ³ ñåëÿíàì êîìàíäà «Áàòüê³âùèíè».
Çà ¿¿ ñëîâàìè, çàðàç âîíè, ÿê
«øâèäêà äîïîìîãà» âè¿æäæàòèìóòü íà òàê³ çàïðîøåííÿ ïî âñ³é
êðà¿í³. Àäæå ïîïðè çàïåâíåííÿ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ùî «ïðîäàæ
çåìë³ éäå ñïîê³éíî», ëþäè ïî÷óâàþòüñÿ êèíóòèìè íàïðèçâîëÿùå — â ñóäàõ âîíè íå çíàõîäÿòü çàõèñòó ³ ïðàâîñóääÿ, ñèëîâ³
ñòðóêòóðè ¿õ íå ï³äòðèìóþòü,
à ðåéäåð³â ïîêðèâàþòü âëàäí³
÷èíîâíèêè.

— Íåìàº ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè, ÿêà áè
çàõèñòèëà ïðàâà ëþäåé, òîìó
ìè òóò, — ñêàçàëà ë³äåð «Áàòüê³âùèíè». — Ìè ç³áðàëè âñ³
äîêóìåíòè, ÿê³ íàì ïåðåäàëè
ôåðìåðè é âëàñíèêè ïà¿â, ÿêèõ
ñüîãîäí³ ðåàëüíî ïîçáàâëÿþòü
çåìë³. ² áóäåìî áîðîòèñÿ ðàçîì
ç ëþäüìè. Íàøà êîìàíäà áóäå
ìèòòºâî âè¿æäæàòè íà äîïîìîãó. ßêùî ö³é á³ä³ íå ïðîòèñòîÿòè, òî íàñë³äêè ìîæóòü áóòè
äóæå áîë³ñíèìè äëÿ êðà¿íè.
Íà äóìêó Þë³¿ Òèìîøåíêî,
ó çàêîíîäàâ÷³é áàç³ ùîäî êîíñîë³äàö³¿ ïà¿â çàö³êàâëåí³ àãðîõîëäèíãè. Ôåðìåðè â³ä öüîãî
ëèøå ïîñòðàæäàþòü.
— Ëþäè âæå çðîçóì³ëè, ùî
¿õ îáìàíóëè, — êîíñòàòóâàëà
êåð³âíèê «Áàòüê³âùèíè». —
Â óñüîìó ñâ³ò³ á³ëüø³ñòü çåìë³ îáðîáëÿºòüñÿ ôåðìåðàìè,
à âîíè îòðèìóþòü ï³äòðèìêó
â³ä äåðæàâè. Â Óêðà¿í³, â óãîäó ³íîçåìíèì âëàñíèêàì àãðîõîëäèíã³â, ïîãîäæóþòüñÿ
íà çíèùåííÿ ôåðìåðñòâà òà
ñåëà. Íàì îáîâ’ÿçêîâî òðåáà
áóòè íà çâ’ÿçêó. ßêùî õî÷ ùîñü
òðàïèòüñÿ, ìè âñ³ºþ êîìàíäîþ
áóäåìî òóò, ç ëþäüìè — ìè
ï³äí³ìåìî ñóäè, âñ³õ ì³ñöåâèõ
äåïóòàò³â. ² áóäåìî ç öèì áîðîòèñÿ
495597
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Ùîðîêó òèñÿ÷³ ìàã³ñòð³â ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ïî âñ³é Óêðà¿í³ çàâåðøóþòü ñâîº íàâ÷àííÿ òà â³äïðàâëÿþòüñÿ ó â³ëüíå ïëàâàííÿ ç ïîøóêó
ðîáîòè. Âåëèêèé â³äñîòîê ç íèõ ïî÷èíàº
ïðàöþâàòè ùå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, ÿê ïðàâèëî, íå çà ñïåö³àëüí³ñòþ. Ï³ñëÿ âèïóñêó
ïåðåä êîæíèì òàêèì ìîëîäèì ñïåö³àë³ñòîì
ïîñòàº âèá³ð — ïðîäîâæóâàòè ïðàöþâàòè
íà çíàéîìîìó ì³ñö³ (íå çà ñïåö³àë³çàö³ºþ,
çàòå óæå ìàþ÷è äîñâ³ä ³, ìîæëèâî, ïåâíå
êàð’ºðíå çðîñòàííÿ) ÷è â³äïðàâëÿòèñÿ
íà ïîøóêè ðîáîòè çà îòðèìàíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ.
ßêùî âèá³ð ³ ðîáèòüñÿ íà êîðèñòü
îïàíîâàíî¿ ïðîôåñ³¿ — âèïóñêíèêè
ñòèêàþòüñÿ ç ðîçóì³ííÿì òîãî, ùî
ìàþòü íåäîñòàòí³é ð³âåíü ïðàêòè÷íèõ
íàâè÷îê. Òîáòî, 5 ðîê³â óí³âåðñèòåòó
âîíè âèòðàòèëè íà òåîð³þ ³, ó êðàùîìó âèïàäêó, ìàéæå íå ïðèä³ëÿëè óâàãè
ïðàêòè÷í³é ÷àñòèí³. ×àñ âèòðà÷åíèé
äàðåìíî ³ íà ðîáîòó, áåç óì³ííÿ çàñòîñîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ íà ïðàêòèö³,
ïðàöåäàâö³ àáî íå áåðóòü âçàãàë³, àáî
áåðóòü íà ì³í³ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó,

ç ïîòðåáîþ çà êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó
çàñâî¿òè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà
íàâ÷èòèñÿ ¿¿ âèêîðèñòîâóâàòè.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ãîòóº ñïåö³àë³ñò³â çà ñïåö³àë³çàö³ÿìè: Ïðîãðàìóâàííÿ, Àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ, Âåáäèçàéí, Ðó÷íå òåñòóâàííÿ, Ïðîºêòíèé
ìåíåäæìåíò. Êîæåí âèïóñêíèê àáñîëþòíî òî÷íî º ãîòîâèì äî ðåàëüíèõ ðîáî÷èõ áóäí³â. Íàø³ ñòóäåíòè îòðèìóþòü
³íôîðìàö³þ â³ä âèêëàäà÷³â-ïðàêòèê³â, ÿê³
º ïðîâ³äíèìè ôàõ³âöÿìè ó ñâî¿õ ãàëóçÿõ.
Ñàìå âîíè — ïðîôåñ³éí³ ïðîãðàì³ñòè,
òåñòóâàëüíèêè, âåá-äèçàéíåðè òà ïðîºêòí³ ìåíåäæåðè — ðîçêàæóòü ïðî äîñòîâ³ðíó ñèòóàö³þ íà ðèíêó ïðàö³, ÿê³

ñïåö³àë³ñòè çàòðåáóâàí³, çà âîëîä³ííÿ
ÿêîþ ìîâîþ çà òåáå áóäóòü áîðîòèñÿ HRè, ïðîïîíóþ÷è êðàù³ îôôåðè, ÿêèé ñòåê
òåõíîëîã³é êðàùå çàñòîñóâàòè ó òîìó ÷è
³íøîìó âèïàäêó.
Ðîáîòà íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ — ùå
îäèí áåççàïåðå÷íèé ïëþñ íàâ÷àííÿ ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿. Ñòóäåíòè çàãëèáëþþòüñÿ ó ðåàëüíó ðîáî÷ó àòìîñôåðó.
Ó êîìàíä³ îá'ºäíóþòüñÿ âåá-äèçàéíåðè,
òåñòóâàëüíèêè, ïðîãðàì³ñòè òà ïðîºêòí³
ìåíåäæåðè. Òîæ âîíè â÷àòüñÿ âçàºìîä³ÿòè îäíå ç îäíèì òà ç çàìîâíèêàìè.
Äëÿ òîãî, àáè êîìàíäà òî÷íî ä³éøëà ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ òà âèêîíàëà ðîáîòó,
çà íèìè çàêð³ïëåíèé ìåíòîð, ÿêèé äîïîìîæå íå ñõèáèòè òà îáðàòè ïðàâèëüíèé
øëÿõ.
Áîíóñîì äî áóäü-ÿêîãî êóðñó éäå âèâ÷åííÿ Àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ²Ò. Àäæå
áåç çíàííÿ ö³º¿ ìîâè íåìîæëèâî îïàíîâóâàòè íàéíîâ³ø³ òåõíîëîã³¿, øóêàòè
ðîáîòó, ñï³ëêóâàòèñÿ íå ò³ëüêè ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè, àëå ³ ÷ëåíàìè
êîìàíäè, âåñòè äîêóìåíòàö³þ.
«Îñíîâíà ³äåÿ, ÿêà âèíèêëà ïðè ñòâîðåíí³ íàøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó — ÿê
çðîáèòè òàê, ùîá óñ³ âèïóñêíèêè, ÿê³
çàâåðøóþòü íàâ÷àííÿ ó ²Ò-Àêàäåì³¿,

ïðàöåâëàøòîâóâàëèñÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ. Ùîá íàø íàâ÷àëüíèé çàêëàä áóâ
ðåçóëüòàòèâíèì òà åôåêòèâíèì. Äëÿ íàñ
ðåçóëüòàò íå â òîìó, ùî ñòóäåíò ïðîéøîâ íàâ÷àííÿ ³ çàëèøèâñÿ çàäîâîëåíèì,
à â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ — ïðàöåâëàøòóâàíí³. Çà 10 ðîê³â âåäåííÿ îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³ ìè í³ íà êðîê íå â³ä³éøëè â³ä
ö³º¿ ìåòè. À ñüîãîäí³ öå ïèòàííÿ îñîáëèâî àêòóàëüíå», — òàê êîìåíòóº ì³ñ³þ
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ ¿¿ äèðåêòîð òà
çàñíîâíèê — Ðîìàí Ìåëüíèê.
Òàêèì ÷èíîì Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
íàäàº ñàìå òó íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü çíàíü
òà âì³íü, ÿêà ãàðàíòóº ïðàöåâëàøòóâàííÿ
óñ³õ âèïóñêíèê³â.
Õî÷åø êîíöåíòðàò ³ç ìàêñèìàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ ïðàêòèêè â ïîºäíàíí³ ç ò³ëüêè
íåîáõ³äíîþ òåîð³ºþ? Òîä³ òîá³ äî íàñ!
Äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ º ìîæëèâ³ñòü
îòðèìàòè ïðåñòèæíó îñâ³òó ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. Êîæåí, õòî ñêëàäå åêçàìåí
ç ìàòåìàòèêè íà ìàêñèìóì, áóäå çàðàõîâàíèé íà áåçîïëàòíå íàâ÷àííÿ.
Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ: ita.in.ua
íà îíëàéí-íàâ÷àííÿ: online.ita.in.ua
òåëåôîíóé: 067–431–19–21
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«Я ТОБІ НЕ ДАРАГАЯ». ЗНОВУ
СКАНДАЛ У ПЕДАГОГІЧНОМУ
Протест  Другий скандал протягом
року у Вінницькому педуніверситеті знову
розгорівся на кафедрі журналістики
та зв’язків з громадськістю. Цього
разу студенти просто на випускному
звинувачували нового завідувача
кафедри Володимира Каленича
у неналежній поведінці. Після маніфесту
«Я тобі не дарагая» думки громадськості
та колишніх студентів розділилися
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7854635

Çàì³ñòü âå÷³ðí³õ
ñóêîíü òà êîñòþì³â, øåñòåðî ç
öüîãîð³÷íèõ âèïóñêíèê³â ïåäóí³âåðñèòåòó ïðèéøëè
íà âðó÷åííÿ äèïëîì³â â á³ëèõ ôóòáîëêàõ ç öèòàòàìè íèí³øíüîãî çàâ³äóâà÷à êàôåäðè æóðíàë³ñòèêè,
ðåêëàìè òà PR Âîëîäèìèðà Êàëåíè÷à. Ñåðåä íèõ «Íó ëþäèèèèè»,
«Òðèìàéòå âàøó ñâîáîäó ñëîâà ïðè
ñîá³», «Âàø³ åìîö³¿ í³êîìó íå ïîòð³áí³» ³ «ß òîá³ íå äàðàãàÿ» —
ôàêòè÷íà íàçâà àêö³¿ ñòóäåíò³â,
ÿêà â³äáóëàñÿ 29 ÷åðâíÿ.
Îäíà ç ó÷àñíèöü àêö³¿ Òàíÿ
Îë³éíèê ðîçïîâ³ëà, ùî ³äåÿ îðãàí³çóâàòè ïîä³áíèé ïðîòåñò âèíèêëà â ¿¿ ãðóï³ äàâíî ³ íà òå áóëè
ñâî¿ ïðè÷èíè.
— Ùå äî âñòóïó íàø³ çíàéîì³
êàçàëè, ùî â íàñ áóäå Êàëåíè÷,
ç ÿêèì áóäå âåñåëî. Ìè íå äóæå
ðîçóì³ëè, àëå êîëè ïîçíàéîìèëèñÿ ç íèì, óñâ³äîìèëè, ïðî ùî
éøëîñÿ. Áóëè ñèòóàö³¿, êîëè ä³â÷àòà âèá³ãàëè â ñëüîçàõ ç éîãî
³ñïèò³â. Áóâ ìîðàëüíèé òèñê, ìè
ïîñò³éíî â ñòðàõó ÷åêàëè íà éîãî
ïàðè, — ðîçïîâ³äàº âèïóñêíèöÿ.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, êîëèøí³é îäíîãðóïíèö³ Âîëîäèìèð Êàëåíè÷
çàïðîïîíóâàâ ïåðåâåñòèñÿ íà çàî÷íå â³ää³ëåííÿ ïåðåä ³ñïèòîì,
à ó ðàç³ â³äìîâè â³í í³áè-òî ïîãðîæóâàâ «íå çàêðèòè åêçàìåí», à
òàêîæ îáãîâîðþâàâ ç ìîëîäøèìè
ñòóäåíòàìè ä³¿ «ñòàðøèõ» ñòóäåí-

ò³â. Çâèíóâà÷åííÿ Âîëîäèìèðà
Êàëåíè÷à â ñåêñèçì³, Òàíÿ ïîÿñíèëà «â³äñèëêîþ» äî àíàëîã³÷íîãî ðóõó «ß òîá³ íå äîðîãåíüêà», ÿêèé çàïî÷àòêóâàëà êè¿âñüêà
æóðíàë³ñòêà ²ðèíà Çåìëÿíà.
— Íó ÿê, ñåêñèçì? Â ïðîÿâ³
öèõ çâåðòàíü «äàðàãàÿ», ìè ââàæàºìî, º ñåêñèçì. Êîëè ³íø³ âèêëàäà÷³ íà êàôåäð³ ìîæóòü çâåðòàòèñÿ äî òåáå «êîëºãà», ç ÿêîþñü
ïîâàãîþ öå ñêàçàíî, à ³íø³ «äàðàãàÿ ìîÿ», òî öå íå âêëàäàºòüñÿ
â ãîëîâ³, — êàæå Òàíÿ Îë³éíèê.
Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ùî ñïåðøó
íà öåé ìàí³ôåñò ìàëà ç³áðàòèñÿ âñÿ ãðóïà, àëå âðåøò³ íà âèïóñêíèé ó «äðåñ-êîä³» ïðèéøëî
ëèøå øåñòåðî ëþäåé.
— Öÿ àêö³ÿ âèíèêëà ÿêîñü ñàìà
ïî ñîá³ â íàøîìó ãðóïîâîìó ÷àò³.
Íà öå ïîãîäæóâàëèñÿ á³ëüøå ëþäåé. Êîëè ìè âçÿëèñÿ äðóêóâàòè
ôóòáîëêè ³ çàïèòóâàòè, òî áàãàòî
ëþäåé â³äìîâèëèñÿ. Ìîæëèâî,
âîíè áîÿëèñÿ ðîçãîëîñó. Öå ¿õí³é
âèá³ð, ìè ¿õ íå çàñóäæóºìî, — ïîÿñíþº âîíà.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê àêö³ÿ â³äáóëàñÿ
é íàáóëà øèðîêîãî ðîçãîëîñó,
ä³â÷èíà îòðèìàëà áàãàòî ô³äáåêó. Äåõòî ä³ëèâñÿ âëàñíèì äîñâ³äîì íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåòàõ
íå ëèøå ó Â³ííèö³, à é ³íøèõ
ì³ñòàõ. Ñàìå òîìó ä³â÷èíà ââàæàº, ùî öå áóâ ïðàâèëüíèé êðîê.
Âò³ì, çíàéøëèñÿ é õåéòåðè òà
«íåáàéäóæ³» â³ííè÷àíè, ÿê³ àãðåñèâíî ðåàãóâàëè íà àêö³þ, îáðàæàþ÷è âèïóñêíèöü, íå íåõòóþ÷è
ì³öíèì ñë³âöåì. Çàðàç, çà ñëî-

Акція «Я тобі не дарагая». Шестеро студентів прийшли на випуск не у вечірніх сукнях
та костюмах. Вони одягли футболки з «крилатими» цитатами свого викладача
âàìè Òàí³ Îë³éíèê, ¿¿ òà ï’ÿòüîõ
³íøèõ âèïóñêíèê³â çâèíóâà÷óº
é ðåêòîðàò ç äåêàíàòîì.
«МИ ЧЕКАЛИ ВИПУСКНИЙ»
— Ñèòóàö³ÿ ç àêö³ºþ âèéøëà
äåùî äâîÿêà, áî âè äî÷åêàëèñÿ
çàâåðøåííÿ åêçàìåí³â òà âðó÷åííÿ äèïëîì³â ³ ëèøå ï³ñëÿ öüîãî
âèñòóïèëè. ×îìó íå îðãàí³çóâàëè
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ àêö³þ, ÿêùî
áóëè íåâäîâîëåí³ âèêëàäà÷åì
òðèâàëèé ÷àñ? — çàïèòàëà æóðíàë³ñòêà RIA/20minut.ua.
— Ìè ÷åêàëè âèïóñêíîãî,
ùîá öå áóëî ºäèíå ì³ñöå é ÷àñ,
êîëè öå ìîæíà çðîáèòè. Òîìó
ùî äî öüîãî â íàñ áóëè äåðæàâí³
³ñïèòè, çàõèñò äèïëîì³â...
— Òîáòî, âè áîÿëèñÿ, ùî âàñ
ìîæóòü «çàâàëèòè»?
— Ìîæëèâî é òàê.
— Âè íàìàãàëèñÿ ãîâîðèòè ç
Êàëåíè÷åì ÷è êåð³âíèöòâîì çàêëàäó, ùî âàñ íå âëàøòîâóº ïîâåä³íêà âèêëàäà÷à?
— Í³, íå íàìàãàëèñÿ. Ç ò³º¿
ñàìî¿ ïðè÷èíè, ùî íå ôàêò, ùî
ùîñü áè çì³íèëîñÿ. À ïîò³ì ëèøå
øóêàëè á êîãîñü ³ç íàñ âèííîãî.
Òåïåð äî íàñ ïðèõîäèòü ô³äáåê,
ùî õòîñü ç íàøèõ ñòóäåíò³â ï³äõîäèëè äî Êàëåíè÷à ïðîñòî ïîãîâîðèòè ³ êàæóòü, ùî â³í àäåêâàòíî ñïðèéìàº êðèòèêó ³ âñå îêåé,
âîíè ïîãîâîðèëè ïðî âñ³ îáðàçè
çà ÷îòèðè ðîêè, — ñêàçàëà Òàíÿ.
— Çîâñ³ì íåùîäàâíî áóâ ñêàíäàë ç Óëÿíîþ Ëåøêî, ï³ñëÿ öüîãî

«Бути незручним — ой, як непросто»
Вінницька активістка Таїса Гайда
на своїй сторінці у Фейсбук написала, що цьогорічні випускники
варті підтримки.
«Бо бути незручним і йти проти
системи — це ой як непросто і
на це здатні тільки насправді
мужні і сильні духом. Але без такої молоді у нашої журналістики
не буде майбутнього. Тому давайте їх підтримаємо. Бо справжніх

мізерно мало, — написала вона. —
Ми багато говорили на цю тему і
вирішили з Антоном Булгаковим
провести для студентів безкоштовний курс з журналістських
розслідувань. Запросимо усіх відомих наших друзів-журналістів,
які прочитають для них гостьові
лекції. Допоможемо провести їх
перше журналістське розслідування і опублікуємо його. Це ста-

не їх першим посиланням у портфоліо. Бо молодь, яка відкрито
говорить про неналежну якість
навчання і розуміє, що важливо
диплом не купити, а отримати
знання, варто підтримувати. І
у разі коли хтось з університету
надумає подавати судовий позов проти них, ми забезпечимо
їх найкращими юристами і звичайно безкоштовно».

Âîëîäèìèð Êàëåíè÷ çàéíÿâ ¿¿ ïîñàäó. Ùîñü çì³íèëîñÿ â óí³âåðñèòåò³ ï³ñëÿ öüîãî?
— Íó, ñòóäåíòè ³íø³ äîâîäÿòü,
ùî çì³íèëîñÿ, âîíè ñòàëè á³ëüøå ðîáèòè. Àëå öå ñóòî çàëåæèòü
â³ä ³í³ö³àòèâíîñò³ ñòóäåíò³â. Òàê,
òî ìè íå ìîãëè â öüîìó ïåðåêîíàòèñÿ, áî îñòàíí³ ê³ëüêà ì³ñÿö³â
áóëà äèñòàíö³éêà, òîìó, ÷è çì³íèëîñÿ ùîñü — ÿ íå çíàþ.
ПО РІЗНІ СТОРОНИ БАРИКАД
Ï³ñëÿ âèïóñêó áàêàëàâð³â
òîãî æ äíÿ ââå÷åð³ ñòóäåíòêà ïåäóí³âåðñèòåòó Íàñòÿ Ãîí÷àðåíêî
îïóáë³êóâàëà äîïèñ ó Ôåéñáóö³.
Ä³â÷èíà çàçíà÷èëà, ùî âèêëà-

Êàëåíè÷ ïîâ³äîìèâ, ùî
ìàº íàì³ð êîìåíòóâàòè
ñèòóàö³þ ëèøå
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
âíóòð³øíüîãî
ðîçñë³äóâàííÿ
äà÷àì º çà ùî ïîäÿêóâàòè. Òàê,
ñåðåä ïåäàãîã³â áóëî é ³ì’ÿ Âîëîäèìèðà Êàëåíè÷à.
«Ñòóäåíòè 1–3 êóðñ³â âèñëîâëþþòü âäÿ÷í³ñòü Êàëåíè÷ó Âîëîäèìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó.
Çà âàæëèâ³ ïîðàäè òà ï³äòðèìêó
ó ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ. Çàâäÿêè Âàì
ñïðàâä³ ðîçóì³ºø, ùî ñïðàâæí³é
æóðíàë³ñò íå òîé, õòî ìàº ñâîáîäó ñëîâà, à òîé, õòî âì³º íåþ
ïðàâèëüíî êîðèñòóâàòèñÿ. Ãðóïà
3 æ âèñëîâëþº âäÿ÷í³ñòü çà êóðàòîðñüêó ï³äòðèìêó. ... Âè íå ëèøå
âèêëàäà÷ ³ êóðàòîð, à é äðóã ³
ïîðàäíèê», — íàïèñàëà âîíà.
Æóðíàë³ñòè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç
êîëèøíüîþ ñòóäåíòêîþ óí³âåðñèòåòó ³ì. Êîöþáèíñüêîãî. Ùîïðàâäà, ä³â÷èíà ïîãîäèëàñÿ äàòè
³íòåðâ’þ àíîí³ìíî.
— Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ðîê³â
ó ìåíå âèêëàäàâ Âîëîäèìèð
Êàëåíè÷. ß ïîãîäæóþñÿ ç òèì,
ùî â³í äóæå åìîö³éíà ëþäèíà,
äóæå áëèçüêî ñïðèéìàâ äî ñåðöÿ,

êîëè ìè áóëè íå ãîòîâ³ äî ïàð.
Îäíàê íà òåîð³¿ é ïðàêòèö³ â³í çàâæäè âèêëàäàâñÿ íà ïîâíó, â íàñ
íå áóëî òàêîãî, ùî îñü: «Ïðî÷èòàéòå öå ³ öå, à çàâòðà ÿ áóäó âàñ
ïèòàòè», — âñì³õàºòüñÿ ä³â÷èíà. —
Âò³ì, â ÿêîìóñü ñåìåñòð³ ðîçêëàä
íàì ñêëàëè òàêèì ÷èíîì, ùî
îäèí äåíü áóâ çàïîâíåíèé ëèøå
éîãî ïàðàìè. Öå áóëî âàæêî âèòðèìàòè, òîìó ãðóïà ä³ëèëàñÿ ³ ìè
õîäèëè ïî ÷åðç³ íà éîãî ëåêö³¿.
Â³í öå ïîì³òèâ ³ ñïèòàâ, ó ÷îìó
ïðè÷èíà? Ìè â³äâåðòî ïîÿñíèëè, ùî íàì âàæêî âèñèä³òè. Â³í
ñïðèéíÿâ öå àáñîëþòíî íîðìàëüíî, ïðîáëåì á³ëüøå íå âèíèêàëî.
СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
Æóðíàë³ñòàì RIA/20minut.ua
Âîëîäèìèð Êàëåíè÷ ïîâ³äîìèâ,
ùî ìàº íàì³ð êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ ëèøå ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
âíóòð³øíüîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîäàìî, ùî â ³íòåðâ’þ êè¿âñüêîìó
âèäàííþ âèêëàäà÷ çàÿâèâ, ùî
ãîòîâèé çàõèùàòè ÷åñòü òà ã³äí³ñòü íàâ³òü ó ñóä³.
Ïðîðåêòîðêà ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè òà ñîö³àëüíèõ
ïèòàíü Ëþäìèëà Áðîâ÷àê ðîçïîâ³ëà, ùî ðîçñë³äóâàííÿ é äîñ³
òðèâàº. Íàðàç³ â ïåäóí³âåðñèòåò³
ç³áðàëè êîì³ñ³þ òà ñêëàëè ïëàí
ä³é äëÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòå ðåçóëüòàòè áóäóòü
ï³çí³øå — «ìîæå, ÷åðåç òèæíÿ
äâà, à ìîæëèâî é ÷åðåç ì³ñÿöü».
— Ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùå
íå çàâåðøåíî, çàðàç êàí³êóëÿðíèé ïåð³îä, ñòóäåíòè ðîç’¿õàëèñÿ
ïî äîì³âêàõ, ÿê ³ âèêëàäà÷³. Âò³ì,
ðîçñë³äóâàííÿ éäå â ïîâíîìó
îáñÿç³, çàïëàíîâàíî ð³çíîãî õàðàêòåðó çàõîäè, ùîá ìè ìîãëè
íàéîá’ºêòèâí³øå îö³íèòè äàíó ñèòóàö³þ. Íà öþ õâèëèíó ÿ íå ìîæó
í³÷îãî ñêàçàòè êîíêðåòíî ïðî
âèêëàäà÷à, ïðîòè ÿêîãî ï³äíÿòà
öÿ ïðîáëåìà. Êîëè çàâåðøèòüñÿ
ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ, áóäå âèäàíèé ïåâíèé àêò, äå áóäóòü îïèñàí³ âñ³ çàõîäè, ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ, — ñêàçàëà Ëþäìèëà Áðîâ÷àê.
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ТОП-5 БЕЗПЛАТНИХ ДОДАТКІВ
ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ УДОМА

НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ìè ç³áðàëè äîá³ðêó çðó÷íèõ òà áåçîïëàòíèõ ïðîãðàì
(õî÷à ó á³ëüøîñò³
º PRO-âåðñ³¿) äëÿ âàñ. Õî÷åòå
ï³äòÿãíóòè ñ³äíèö³ ÷è ïðîêà÷àòè ñïèíêó? Ó íàø³é äîá³ðö³ º
ð³çí³ ïðîãðàìè. Âè æ âèáèðàéòå
áóäü-ÿêó, ³ ïî÷èíàéìî òðåíóâàòèñÿ âæå ñüîãîäí³.
Ïåðåä òèì, ÿê ïåðåéòè äî äîá³ðêè, ïðîïîíóºìî âàì ðîç³áðàòèñÿ, ÿê ïðàâèëüíî ï³äõîäèòè
äî ñõóäíåííÿ ÷è ïðîñòî ³íòåíñèâíèõ çàíÿòü ñïîðòîì.
Íàïåðåäîäí³ ÷åðâíÿ ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç ë³êàðêîþ-ä³ºòîëîãèíåþ
òà ñïîðòèâíîþ òðåíåðêîþ ïðî òå,
ÿê ïðàâèëüíî ïî÷èíàòè çàéìàòèñÿ ñïîðòîì. Äåòàëüí³øå ìîæåòå
ïðî÷èòàòè çà ïîñèëàííÿì: cutt.
ly/jmOXWty. À ìè çàíîòóºìî
îñíîâí³ ïîðàäè äëÿ âàñ:

 Âàæëèâèé àñïåêò ï³ä ÷àñ
ñõóäíåííÿ ÷è ïðèâåäåííÿ ñâîãî
ò³ëà ó á³ëüø ñïîðòèâíó ôîðìó —
çáàëàíñîâàíå õàð÷óâàííÿ.
 Ï’ºìî âäîñòàëü âîäè.
 Äîòðèìóºìîñÿ ðåæèìó äíÿ.
 Âèçíà÷àºìî äëÿ ñåáå ðåãóëÿðí³ñòü, ç ÿêîþ ìè áóäåìî çàéìàòèñÿ.
 Çàéìàºìîñü ñïîðòîì ç
ëþáîâ’þ äî ñåáå.
Òåïåð ïåðåõîäèìî äî íàøî¿
äîá³ðêè.
SEVEN
ßê âæå ìîæíà çäîãàäàòèñÿ ç
íàçâè — öå ñåìèõâèëèíí³ òðåíóâàííÿ, ÿê³ âè ùîäíÿ ìîæåòå
âèêîíóâàòè âäîìà. Ó ïðîãðàì³
º á³ëüø í³æ 200 âïðàâ, ÿê³ äîïîìîæóòü âàì ïîêðàùèòè ñâîþ
ôîðìó òà ñàìîïî÷óòòÿ.
Äëÿ íàéëåãøîãî òðåíóâàííÿ
âè ìîæåòå çðîáèòè ëèøå îäíå
ñåìèõâèëèííå êîëî, à, ùîá ïîâíîö³ííî ïîçàéìàòèñÿ — âàðòî

çðîáèòè ï'ÿòü ï³äõîä³â. Â äîäàòêó
ìîæíà çàéìàòèñÿ óñ³ìà âïðàâàìè
ê³ëüêà ðàç³â ï³äðÿä.
Êð³ì òîãî, äîäàòîê âàñ ìîòèâóº. Àäæå, ÿêùî âè ïðîïóñòèòå
äåíü òðåíóâàíü, òî âòðàòèòå îäíå
«æèòòÿ», ÿêèõ ëèøå òðè ó ïðîãðàì³. ßêùî âè òðè÷³ ïðîïóñòèòå òðåíóâàííÿ, òî âåñü ïðîãðåñ
çíèêíå.
Ïîñèëàííÿ: cutt.ly/jmOXIS6.
NIKE TRAINING CLUB
Éîãà, ñèëîâ³ òðåíóâàííÿ,
âïðàâè äëÿ ñõóäíåííÿ, êàðä³îòðåíóâàííÿ òà ³íø³. NTC ïðîïîíóº ïîíàä 150 áåçêîøòîâíèõ
òðåíóâàíü. ¯õ âè ìîæåòå ðîáèòè
ç ì³í³ìàëüíèì àáî â³äñóòí³ì îáëàäíàííÿì.
Ó äîäàòêó òàêîæ º çàíÿòòÿ, ùî
ïðîâîäÿòüñÿ òðåíåðàìè. ×àñ òðåíóâàíü 5–60 õâèëèí.
Ïîñèëàííÿ: cutt.ly/JmOXSrD.
KEELO
Ó äîäàòêó âñ³ âïðàâè ñóïðîâîäæóþòüñÿ â³äåî, ÿê ïðàâèëüíî ¿õ
âèêîíóâàòè. Ñïî÷àòêó âè âêàçóºòå ñâî¿ îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè,
íà êøòàëò, ñòàò³, â³êó òà ð³âíÿ
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. À äàë³ äîäàòîê ïðîïîíóº âàì ïðîãðàìó
òðåíóâàíü.
Ó áåçïëàòíî¿ âåðñ³¿ Keelo º
ïðèáëèçíî ïîëîâèíà òðåíóâàëüíèõ ïðîãðàì.
Ïîñèëàííÿ: cutt.ly/ImOXFX4.

ФОТО ЯРОСЛАВИ ДАНИЛЕВИЧ

Взяти себе в руки  Традиційна
підготовка до літа розпочинається ще
навесні. Але ж ніколи не пізно розпочати
покращувати своє тіло та самопочуття.
Якщо ж часу, можливостей чи бажання
у спортзал ходити у вас немає, то завжди
можна займатися спортом вдома

За словами спортивних тренерів, займаючись
вдома, теж можна досягнути хороших результатів.
Головне — мотивація та регулярність тренувань
WORKOUT TRAINER
Ó äîäàòêó ïðîïîíóþòü ïîêðîêîâ³ àóä³î, ôîòî òà â³äåî ³íñòðóêö³¿, ÿê ðîáèòè âïðàâè.
Âè ìîæåòå âèáðàòè âèä òðåíóâàííÿ, ÿêèé âàì íàéêðàùå ï³äõîäèòü, ïî÷èíàþ÷è ç ïðàêòèê
éîãè ³, çàê³í÷óþ÷è áåçæàëüíèì
ô³òíåñîì. Ïåðåä ïî÷àòêîì òðåíóâàíü ìîæíà ïðîéòè áåçêîøòîâíó îíëàéíîâó îö³íêó âàøîãî
ô³çè÷íîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè äëÿ
ïîë³ïøåííÿ ðåçóëüòàò³â ó ìàéáóòíüîìó.
Ïîñèëàííÿ: cutt.ly/VmOXKeO.

СПОРТСМЕН PRO
Öÿ ïðîãðàìà îäðàçó ôîðìóº
âàì ðåæèì òðåíóâàíü ³ ïðîïîíóº çàéìàòèñÿ òðè÷³ â òèæäåíü.
Òðåíóâàííÿ ñêëàäàþòüñÿ ç:
50 ï³äòÿãóâàíü, 50 ï³äéîì³â í³ã
ó âèñ³, 100 áåðï³ (áóðï³), 100 â³äæèìàíü íà áðóñàõ, 150 â³äæèìàíü
â³ä ï³äëîãè, 150 çâîðîòíèõ â³äæèìàíü, 150 ï³äéîì³â í³ã ëåæà÷è,
200 ñêðó÷óâàíü íà ïðåñ, 250 ïðèñ³äàíü, ïëàíêà 500 ñåêóíä. Òàêîæ
âè ìîæåòå äîäàâàòè áóäü-ÿê³ ñâî¿
âïðàâè.
Ïîñèëàííÿ: /cutt.ly/6mOXZ3i.

РЕКЛАМА
494924

РЕКЛАМА
495508

495447
494294

494575

495669

495534

495439

473369
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З ВЕРЕСНЯ – ЛИШЕ ЕЛЕКТРОННІ
ЛІКАРНЯНІ. ЯК ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ?
Зміни  Лікарі більше не будуть
заповнювати жодних бланків, щоб
засвідчити непрацездатність людини. Всю
інформацію вноситимуть у електронний
реєстр, а в ньому пацієнт і роботодавець
може у будь-який момент переглянути
лікарняний. Чи повністю зникнуть паперові
лікарняні? Як відтепер буде відбуватися
оформлення листка непрацездатності?
Та які особливості у цього процесу?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ë³êàðíÿí³ —
íàéïîïóëÿðí³øà
äîâ³äêà â Óêðà¿í³.
ßê êàæóòü ó ÌÎÇ,
ùîðîêó ¿õ îòðèìóþòü 5,5 ìëí
óêðà¿íö³â ³ çà íèìè âèïëà÷óþòü
ïîíàä 18 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. ×è
âñ³ âîíè âèïëà÷óþòüñÿ ÷åñíî?
Öå â³äêðèòå ïèòàííÿ, àëå åëåêòðîíí³ ë³êàðíÿí³ ìàþòü öå çì³íèòè. À íàñàìïåðåä å-ë³êàðíÿí³
çàïðîâàäæóþòü, ùîá çìåíøèòè
áþðîêðàò³þ òà «ïàïåðîâèé ðåæèì» ó ìåäçàêëàäàõ.
Çàïóñòèëè å-ë³êàðíÿí³ â Óêðà¿í³ 10 ÷åðâíÿ, ïðîòå íàðàç³ òðèâàº
òåñòóâàííÿ ñèñòåìè, íàâ÷àòèìóòü
ë³êàð³â ïðàöþâàòè ç å-ðåºñòðîì.
Ï³ëîò òðèâàòèìå äî 31 ñåðïíÿ
(íàêàç ÌÎÇ ¹ 1066). Âæå ç ïåðøîãî âåðåñíÿ âñ³ ë³êàðíÿí³ ëèñòêè ìàþòü áóòè åëåêòðîííèìè.
Ë³êàðíÿíèé ôîðìóâàòèìåòüñÿ
íà ï³äñòàâ³ çàïèñ³â, ÿê³ ë³êàð çàïèñóº â ìåäè÷íó ³íôîðìàö³éíó
ñèñòåìó (Ì²Ñ). Ë³êàðíÿíèé áóäå
äîñòóïíèé â åëåêòðîííèõ êàá³íåòàõ ïàö³ºíòà òà éîãî ðîáîòîäàâöÿ.
Ö³ êàá³íåòè ðîçì³ùåí³ íà ïîðòà-

ëàõ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ó ðîçä³ë³
«Ëèñòêè íåïðàöåçäàòíîñò³».
Ìè çâåðíóëèñÿ ó Ïåíñ³éíèé
ôîíä ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ùîá
ä³çíàòèñÿ äåòàëüí³øå, ÿê öå ïðàöþº íàðàç³, ³ ÿê áóäå ïðàöþâàòè
ïîâíîö³ííî ó âåðåñí³.
— Ë³êàð, ÿêèé ìàº ë³öåíç³þ,
ùîá âèäàâàòè ë³êàðíÿí³, ôîðìóº
ìåäè÷íèé âèñíîâîê. Öåé ìåäè÷íèé âèñíîâîê ôîðìóºòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Ï³ñëÿ òîãî,
íà ï³äñòàâ³ öüîãî âèñíîâêó ñòâîðþþòü åëåêòðîííèé ë³êàðíÿíèé.
Öåé ë³êàðíÿíèé ÷åðåç âëàñíèé
êàá³íåò íà åëåêòðîííîìó ðåñóðñ³ ìîæå áà÷èòè, ÿê ïðàö³âíèê ³
ðîáîòîäàâåöü, — ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèöÿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Îëåíà Êîð÷àêà.
Ïðàö³âíèê íå çîáîâ'ÿçàíèé ïåðåäàâàòè êåð³âíèêó ë³êàðíÿíèé,
áî îñòàíí³é ìîæå çàéòè â åëåêòðîííèé êàá³íåò ³ ïîáà÷èòè éîãî.
— ß íàâåäó ïðèêëàä ç³ ñâîãî
äîñâ³äó. Íàø ôîíä ïðàöþº íà òåðåíàõ âñ³º¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³,
é ìåí³ ñêëàäàº âåëèêó çàäà÷ó
çàáåçïå÷èòè äîñòàâëåííÿ ë³êàðíÿíèõ ëèñò³â â öåíòðàëüíèé
îô³ñ. Óÿâ³òü, íàñê³ëüêè ïîëåãøóº

æèòòÿ ðîáîòîäàâöþ îòðèìàòè ë³êàðíÿíèé ëèñò ïðàö³âíèêà ïðîñòî ó ñâîºìó êàá³íåò³, — êàæå
Îëåíà Êîð÷àêà. — Íàñòóïíèì
åòàïîì éäå òå, ùî ðîáîòîäàâåöü
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ôîðìóº
ðîçðàõóíîê, ³ ïîäàº éîãî íà ðîçðàõóâàííÿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî
ñòðàõóâàííÿ.
Çà ñëîâàìè Êîð÷àêè, ñòàíîì
íà ïåðøå ëèïíÿ â êðà¿í³ ñôîðìîâàíî òðîõè á³ëüøå òèñÿ÷³
å-ë³êàðíÿíèõ. À ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ — 86. ßê êàæå íà÷àëüíèöÿ ôîíäó, õî÷ ³ çàïðàöþº âñå
ó âåðåñí³, àëå òåñòóâàííÿ ïðîâîäèëè ùå ó ìèíóëèõ ðîêàõ.

Áóäü-êîìó íå ìîæíà
ïåðåãëÿíóòè, ùî çà
ë³êàðíÿíèé âèïèñàíèé
íà êîíêðåòíó îñîáó, öå
íå çàãàëüíîäîñòóïíà
³íôîðìàö³ÿ
— Ó ë³êàðíÿíèé âíîñÿòü òàê³
îñíîâí³ äàí³: äå ïðàöþº ëþäèíà,
íîìåð ìåäè÷íîãî âèñíîâêó, äàòà
ïî÷àòêó ³ çàê³í÷åííÿ ë³êàðíÿíîãî
òà ùî ñàìå ïðèçâåëî äî íåïðàöåçäàòíîñò³, — êàæå Êîð÷àêà. —
Ïðàö³âíèê ìîæå â³äñòåæóâàòè
ïðîöåñ îôîðìëåííÿ ëèñòà. Íàðàç³ æ, êîëè ëþäèíà îôîðìëþº
ë³êàðíÿíèé, òî îáõîäèòü ê³ëüêà
êàá³íåò³â ³ âèòðà÷àº ÷èìàëî ÷àñó.
À ùå ÿ õî÷ó â³ðèòè, ùî êîíòðîëü íà îôîðìëåííÿ ë³êàðíÿíèõ
ëèñòê³â áóäå çíà÷íî âèùèì.
Îëåíà Êîð÷àêà ðîçïîâ³ëà, ùî
äàí³ åëåêòðîííîãî ë³êàðíÿíîãî
äîñòóïí³ âèíÿòêîâî çà çàõèùåíèìè íîñ³ÿìè. Áóäü-êîìó íå ìîæíà
ïåðåãëÿíóòè, ùî òàì çà ë³êàðíÿíèé ëèñò âèïèñàíèé íà êîíêðåòíó îñîáó, öå íå çàãàëüíîäîñòóïíà
³íôîðìàö³ÿ.

ЯКІ Е-ЛІКАРНЯНІ ВИДАВАТИМУТЬ?

Як зазначають в НСЗУ, конфіденційну інформацію про пацієнтів, на кшталт діагнозу,
у лікарняний не додаватимуть. Буде вказаний лише мінімум, щоб визначити непрацездатність. Такі листки непрацездатності даватимуть для десяти категорій медвисновків:
 хвороба або травма;
 обсервація, самоізоляція під час дії
карантину, пов’язаного з пандемією
 догляд за хворою дитиною;
коронавірусу;
 догляд за хворим родичем;
 лікування в санаторно-курортному
 догляд за дитиною у разі хвороби
закладі;
людини, яка цю дитину доглядає;
 ортопедичне протезування;
 карантин;
 вагітність та пологи.
 переведення людини на легшу роботу;

Які переваги у цих лікарняних?
Про плюси запровадження електронних лікарняних детальніше
розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на спільному брифінгу Мінцифри, МОЗ та Мінсоцполітики.
— Для лікарів — це менше заповнення документів. Взагалі нічого не потрібно заповнювати
на папері. Все робиться онлайн.
Це займає 30 секунд — хвилину, — каже Михайло Федоров. —
Для пацієнта — це також зручність, не потрібно правильно
називати компанію, де ти працюєш, до прикладу. Немає зайвих походів у лікарню, тільки
один раз можна прийти. Якщо
хвороба протікає не згідно з пла-

ном лікування, то не потрібно ще
раз приходити в лікарню, щоб
продовжити лікарняний. Під час
пандемії це дуже важливо, ми
таким чином обмежуємо контакти людей з іншими.
За його словами, переваги для
бізнесу теж є.
— В інтернеті можна знайти
підроблені лікарняні, приносити до роботодавця й отримати
виплати. Але електронні лікарняні оберігають від схожих ситуацій, — підсумував Федоров.
Що буде з паперовими бланками? До вересня можна буде
працювати і з електронними лікарняним, і з паперовим. Далі —
лише електронні
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НЕДОСПАНІ НОЧІ —
ЗАГРОЗА ДЛЯ ЗДОРОВ’Я?

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Розлади сну  Як тільки людина
починає страждати від безсоння та
спостерігає порушення режиму сну, це
спричиняє серйозні наслідки, депресивні
стани. Стосується це не лише якості
життя, а й здоров’я в цілому
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7854635

Çã³äíî ç îñòàíí³ìè ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè,
áëèçüêî 8–15%
íàñåëåííÿ çíàþòü, ùî òàêå ïðîáëåìà áåçñîííÿ. Ïîíàä 10% äîðîñëèõ ÷àñ â³ä ÷àñó çìóøåí³ âäàâàòèñÿ äî ñåäàòèâíèõ ïðåïàðàò³â
òà ïðèéìàòè ë³êè â³ä áåçñîííÿ.
Íàé÷àñò³øå íà áåçñîííÿ òà ðîçëàäè ñíó ñêàðæàòüñÿ ë³òí³ ëþäè.
— Êîæåí ï’ÿòèé óêðà¿íåöü
ñêàðæèòüñÿ íà ïîðóøåííÿ ñíó.
Æ³íêè ñòðàæäàþòü â³ä öüîãî
÷àñò³øå, àí³æ ÷îëîâ³êè, — êàæå
ë³êàð-ïñèõ³àòð Àë³íà Êîáåöü.
Âîíà ðîçïîâ³äàº, ùî âèä³â ðîçëàä³â ñíó áóâàº áàãàòî. Çîêðåìà,
öå ìîæå áóòè õðîí³÷íå áåçñîííÿ,
ñèíäðîì íåñïîê³éíèõ í³ã, àïíîå
ñíó, öèðêàäíèé ðîçëàä ðèòìó
ñíó — íåñïàííÿ, íàðêîëåïñ³ÿ.
— Õðîí³÷íå áåçñîííÿ âêëþ÷àº ïðîáëåìè ³ç çàñèíàííÿì,
àáî ïðîêèäàííÿì çàíàäòî ðàíî,
ïðîêèäàííÿ ³ íåìîæëèâ³ñòü ïîâòîðíî çàñíóòè ïîñåðåä íî÷³.
×àñòî òàê³ ïîðóøåííÿ ñíó ðîçâèâàþòüñÿ âíàñë³äîê ïåðåæèòîãî ñòðåñó. À îñü ëþäè ç ñèíäðîìîì íåñïîê³éíèõ í³ã â³ä÷óâàþòü
íåêåðîâàíèé ïîçèâ ðóõàòè ê³íö³âêàìè. Îñîáëèâî, êîëè âîíè
íàìàãàþòüñÿ çàñíóòè. Îñê³ëüêè

«íåñïîê³éí³ íîãè» ç’ÿâëÿþòüñÿ
â îñíîâíîìó ââå÷åð³ ³ âíî÷³, ùîá
ïîëåãøèòè íåïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ,
ëþäè ÷àñòî áëóêàþòü âíî÷³ çàì³ñòü ñíó, — êàæå ë³êàðêà.
Àïíîå ñíó — öå ïåðåðâè äèõàííÿ ï³ä ÷àñ ñíó, ïàóçè ìîæóòü
òðèâàòè âïðîäîâæ äåñÿòè ñåêóíä
àáî é äîâøå. Öèðêàäíå ïîðóøåííÿ ðèòìó ñíó — íåñïàííÿ
õàðàêòåðèçóºòüñÿ äåííèì ñíîì
òà íåñïàííÿì âíî÷³.
Øê³äëèâ³ çâè÷êè, ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè ÷è íàâ³òü íåíîðìîâàíèé
ðîáî÷èé ãðàô³ê — îäí³ ç íàéïîøèðåí³øèõ ïðè÷èí áåçñîííÿ.
Ïîøèðåí³ òàêîæ ñòðåñîâ³ ðîçëàäè.
— Öèêë ñîí-íåñïàííÿ º ãîðìîíîçàëåæíèì, òîìó çì³íè ãîðìîíàëüíîãî áàëàíñó ìîæóòü çíà÷íî
ïîðóøèòè ñîí. Òàêîæ ìîæëèâ³
îðãàí³÷í³ ïðè÷èíè. Çîêðåìà,
ïîðóøåííÿ ñíó ìîæóòü âèíèêíóòè ï³ä ÷àñ ìåíîïàóçè â æ³íîê.
Òîä³ ð³âåíü ãîðìîí³â â îðãàí³çì³
çì³íþºòüñÿ, öå ìîæå ïðèçâåñòè
äî ãîðìîíàëüíîãî äèñáàëàíñó, ùî
âïëèâàº íà ðèòì ñíó-íåñïàííÿ òà
ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ äåïðåñèâíîãî íàñòðîþ. Òîìó æ³íêè â ìåíîïàóç³ ÷àñòî íå â çìîç³ çàñíóòè
³ ÷àñò³øå ïðîêèäàþòüñÿ âíî÷³, —
ðîçïîâ³äàº Àë³íà Êîáåöü.
Ôàõ³â÷èíÿ çàçíà÷àº, ùî ëþäñüêèé ìîçîê «êîíòðîëþº» ðèòì
ñíó. Öå ðåçóëüòàò ä³¿ äâîõ ãîðìî-

í³â — ìåëàòîí³íó òà êîðòèçîëó.
ßêùî æ º ïðîáëåìè ç îðãàíàìè,
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà âèðîáëåííÿ
ãîðìîí³â, ó ëþäèíè òåæ ìîæóòü
ç’ÿâèòèñÿ òðóäíîù³ ç³ ñíîì.
Àë³íà Êîáåöü êàæå, ùî ÿêùî
ëþäèíà âèÿâëÿº ïðîáëåìè ç³
ñíîì, ìîæíà ñïðîáóâàòè ñîá³ äîïîìîãòè ñàìîñò³éíî. Äëÿ öüîãî
íå ïîòð³áíî ðîáèòè íàäçóñèëü.
— Êîðîòêà âå÷³ðíÿ ïðîãóëÿíêà
ï³ä³éäå, àäæå ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ âòîìëþº ³ äîïîìàãàº ñïàòè ïðîòÿãîì íî÷³. Ñïîðòó ñë³ä
óíèêàòè íåçàäîâãî äî ñíó — öå,
ÿê ïðàâèëî, ñòèìóëþº îðãàí³çì
äî àêòèâíîñò³, — ïîÿñíþº ë³êàðêà. — Òàêîæ ìîæíà ïðèéíÿòè
âàííó, ï³ñëÿ òåïëî¿ âàííè òåì-

Ïðè çàõâîðþâàííÿõ
ùèòîâèäíî¿ çàëîçè,
íàäíèðíèê³â àáî
ã³ïîô³çà òàêîæ ìîæóòü
ñïîñòåð³ãàòèñü
ðîçëàäè ñíó
ïåðàòóðà ò³ëà òðîõè çíèæóºòüñÿ,
çá³ëüøóþ÷è âòîìó. Äëÿ öüîãî ïîëåæòå ó âîä³ ïðèáëèçíî 40 ãðàäóñ³â çà îäíó-äâ³ ãîäèíè äî ñíó.
Äîáàâêè äëÿ âàííè ç ìåë³ñîþ,
ëàâàíäîþ àáî âàëåð³àíîþ ìîæóòü
äîäàòêîâî ï³äñèëèòè åôåêò.
Îêð³ì òîãî, ë³êàðêà ðàäèòü âèïèòè ÷àøêó ãàðÿ÷îãî òðàâ’ÿíîãî
÷àþ ç ìåë³ñîþ, âàëåð³àíîþ àáî
õìåëåì, äîïîìàãàº çàñíóòè ³ òåïëå ìîëîêî. Ùå îäèí ñåêðåò —
òðàâ’ÿíà ïîäóøêà ç àðîìàòîì
òèõ æå òðàâ ìàº çàñïîê³éëèâó ä³þ.
— Äîðå÷í³ é òåõí³êè ðåëàêñàö³¿. Òàê, ïðîãðåñèâíå ì’ÿçîâå
ðîçñëàáëåííÿ àáî àóòîãåíí³ òðåíóâàííÿ çàñïîêîþþòü ðîçóì ³
ðîçñëàáëÿþòü ò³ëî, — êàæå âîíà.

П’ЯТЬ ПОРАД ДЛЯ ЗДОРОВОГО СНУ
ДОТРИМУЙТЕСЬ РЕЖИМУ СНУ
Сформуйте звичку лягати спати і прокидатися в один і той
самий час. Навіть у вихідні.
ПРИБЕРІТЬ ДЕВАЙСИ
За 30 хвилин до сну не скрольте стрічку соцмереж, вимкніть
телевізор та комп'ютер. І взагалі уникайте ввечері емоційного
навантаження.
СТВОРІТЬ ЗАСПОКІЙЛИВУ АТМОСФЕРУ
За декілька годин до сну створіть тиху спокійну атмосферу
у кімнаті. Не вмикайте яскраве світло, провітріть кімнату.
Можна тихо увімкнути легку класичну музику.
СЛІДКУЙТЕ ЗА РАЦІОНОМ ХАРЧУВАННЯ
За 6 годин до сну уникайте споживання кофеїну, не переїдайте
перед сном та не пийте багато рідини.
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛІЖКО ДЛЯ СНУ
Для роботи, навчання, прийому їжі або перегляду кіно існують
інші місця. Ліжко має асоціюватися і використовуватися тільки
для розслаблення.

Коли звертатися до лікаря?
За словами Аліни Кобець, якщо
порушення сну тривають довше
чотирьох тижнів і трапляються
три або більше разів на тиждень, слід виявити причини.
— Для того, щоб отримати допомогу при тривалих розладах
сну, необхідна консультація
психолога та психіатра, — каже
вона.
Снодійне, зазначає лікарка,
можна використовувати лише
для лікування порушень сну, і
лише за умови, якщо не допомагають ані домашні засоби,
ані зміни поведінки.
— Таблетки слід приймати лише

після консультації з лікарем, –
каже психіатр.
А л і н а Ко б е ц ь н а гол о ш у є
на тому, що краще попередити хворобу, аніж лікувати
її наслідки. А консультація лікаря-психіатра, який фахово
займається лікуванням таких
станів — безкоштовна.
Для отримання планової допомоги необхідно попередньо
записатися на прийом до лікаря-психіатра за такими номерами телефонів: 0 800 219 319
(безкоштовно з мобільного
та стаціонарного телефону),
096 214 08 93, (0432) 50 79 19
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«АКСЕСУАР НА РОКИ»: ЩО
ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ТАТУЮВАННЯ
Креативна професія  Вінничанка
Тетяна Грабар близько семи років
працює тату-майстринею. Татуювання,
на її переконання, є дуже естетичним
мистецтвом, яке здатне зробити людей
різного віку щасливими. Але праця ця
часто буває досить складною
ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

Òåòÿíà Ãðàáàð,
á³ëüø â³äîìà ÿê
Òåòÿíà Ðàäóãà,
í³êîëè íå ìîãëà
óÿâèòè ñâîãî æèòòÿ áåç òâîð÷îñò³.
Ñ³ì ðîê³â òîìó âîíà çì³íèëà ïåíçëèê íà ãîëêó, àëå ïðîäîâæèëà
ïèñàòè êàðòèíè. Òåïåð íà ëþäñüêèõ ò³ëàõ.
— ß ïðèéøëà äî òàòóþâàííÿ
÷åðåç ñ³ìåéí³ îáñòàâèíè, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Ãðàáàð. — Ñàìå
ðîçëó÷èëàñÿ ç ÷îëîâ³êîì ³ îòðèìàëà â³ä íüîãî íà äåíü íàðîäæåííÿ ïîäàðóíîê — íàâ÷àííÿ
íà òàòó-ìàéñòðà. Âçàãàë³ ÿ âñå
æèòòÿ áóëà õóäîæíèöåþ: òî ñò³íè ðîçïèñóâàëà, òî ïðèêðàñè,
òî îäÿã… ßêùî â³äâåðòî, òî íàâ³òü íå ïàì’ÿòàþ ñåáå â ÿê³éñü
³íø³é ä³ÿëüíîñò³, òà é òàòóþâàííÿ
ìåíå ñïðàâä³ ñèëüíî çàõîïèëî.
Òàòó-ìàéñòðèíÿ ðîçïîâ³äàº,
ùî íå âåäå ï³äðàõóíêó çðîáëåíèõ
òàòó, ïðîòå ñâîþ ïåðøó ðîáîòó
ïàì’ÿòàº, í³áè òî áóëî â÷îðà.
— Äî ñüîãîäí³ ïàì’ÿòàþ ôðàçó,
ÿêà òîä³ áóëà â ìåíå â ãîëîâ³: «ßê
ÿ æèëà áåç öüîãî ðàí³øå», — ãîâîðèòü âîíà.
РОБОТА ЗАЙМАЄ 90% ЧАСУ
Ðîáîòà òàòó-ìàéñòðà — çîâñ³ì
íå ç ïðîñòèõ. Âîíà âèìàãàº õóäîæí³õ ³ òåõí³÷íèõ óì³íü, â³äïîâ³äàëüíîñò³, óâàæíîñò³, ïîñèäþ÷îñò³ òà âì³ííÿ çíàõîäèòè ñï³ëüíó
ìîâó ç ð³çíèìè ëþäüìè.
— Íàéá³ëüøà ñêëàäí³ñòü ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ÷àñòî ðîáîòó
ÿ áåðó ç ñîáîþ äîäîìó, âëàñíå,
âîíà ç³ ìíîþ ïîñò³éíî, — êàæå

Òåòÿíà. — ß ïåðåïèñóþñÿ ç êë³ºíòàìè, ùîñü óçãîäæóºìî, ùîñü
óòî÷íþþ, ïëàíóþ ðîáî÷èé ãðàô³ê àáî ïåðåíîøó äåÿê³ ñåàíñè.
Òàêîæ âäîìà ÿ ñòâîðþþ åñê³çè.
Òîìó é âèõîäèòü, ùî ðîáîòà çàéìàº 90% ìîãî ÷àñó.
Ñêëàäíîþ öÿ ïðîôåñ³ÿ º ³ ç
ô³çè÷íî¿ òî÷êè çîðó.
— Îñîáëèâî ñòðàæäàº ç³ð ³ ñïèíà, áî äîâîäèòüñÿ áàãàòî ãîäèí
áóòè â îäíîìó ïîëîæåíí³, à öå
äóæå âàæêî äëÿ îðãàí³çìó, — ïîÿñíþº íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. —
Òåòÿíà ïðèãàäóº, ÿê îäíîãî ðàçó ¿é äîâåëîñü ïðàöþâàòè
12 ãîäèí ìàéæå áåç ïåðåðâ.
— Öå áóâ õëîïåöü, ÿêèé ïðè¿õàâ ç ³íøî¿ êðà¿íè é âèð³øèâ
çðîáèòè ñîá³ «ðóêàâ». Çðîçóì³ëî, ùî ïîâí³ñòþ éîãî «çàáèòè»
ìè íå çìîãëè — öå íåðåàëüíî,
àëå ïðàöþâàëè äóæå áàãàòî ãîäèí ïîñï³ëü, — ðîçêàçóº Òåòÿíà
Ãðàáàð. — Âàæêî áóëî íàì îáîì:
éîìó ïîòð³áíî áóëî âèòåðï³òè
á³ëü, à ìåí³ äîáðå ïðàöþâàòè,
íàâ³òü ïîïðè âòîìó é «çàìèëåííÿ î÷åé»… Àëå ìè öå çðîáèëè!
Çâåðòàº óâàãó Òåòÿíà é íà òðóäíîù³ â³ä ëþäñüêîãî ôàêòîðó.
— ²íîä³ áóâàþòü êë³ºíòè, ÿêèì
ïîòð³áíî çðîáèòè çîâñ³ì íåâåëèêó ðîáîòó, àëå âîíè íàñò³ëüêè
êîíòðîëþþòü âåñü ïðîöåñ, ùî
áóêâàëüíî äî ì³ë³ìåòðà çâ³ðÿþòü.
² ñòàâëÿòü äóæå âèñîê³ âèìîãè,
íå ðîçóì³þ÷è, ùî ìàéñòåð —
íå ðîáîò ³ íå ïðèíòåð. Êîëè ìåíå
çàãàíÿþòü ó æîðñòê³ ðàìêè, ìåíå
öå åìîö³éíî âèñíàæóº, — êàæå
âîíà. — Äóæå ð³äêî, àëå òàêîæ
òðàïëÿëèñÿ êë³ºíòè, ÿê³ ñòàâèëèñü çâåðõíüî äî ìåíå ³ ÿê äî òàòó-ìàéñòðà, ³ ÿê äî æ³íêè. Âîíè

Від чого залежить ціна?
Вартість татуювання залежить від
багатьох критеріїв, тому відповісти на абстрактне «скільки»,
тату-майстер зазвичай не може.
— Ціна залежить від розміру тату,
від складності роботи й від часу,
який витрачається на те чи інше
татуювання, — каже Тетяна Радуга. — Навіть роботи однакового
розміру можуть коштувати порізному, якщо вони виконані
в різних стилях. Також я знаю,

що працюю досить швидко й це
такий бонус-плюс для клієнтів,
які не хочуть приходити на два
сеанси. Швидкість пов’язана з
досвідом і з постійним покращенням своєї роботи, тому це
коштує трохи дорожче.
Додамо, що на вартість татуювання може впливати й ескіз,
тобто робить його майстер сам
з нуля чи лише допрацьовує у
власному авторському стилі.

äóìàþòü, ùî ãðîø³ âñå âèð³øóþòü, àëå öå íå òàê, áî â³ä òàêèõ
êë³ºíò³â ÿ â³äìîâëÿþñü ³ ïðàöþþ
ëèøå ç òèì, ç êèì êîìôîðòíî é
ç êèì âäàëîñü çíàéòè ñèíåðã³þ.
Íà ïðîòèâàãó öüîìó, íàéá³ëüøå ó ðîáîò³ Òåòÿíó ìîòèâóþòü
ùàñëèâ³ î÷³ ¿¿ êë³ºíò³â.
— Ä³éñíî íàäèõàº, êîëè âäàºòüñÿ âò³ëèòè ÷èþñü ìð³þ, ïðèêðèòè
øðàì àáî ñòàðå òàòóþâàííÿ. Òîä³
ó ëþäåé ïî÷èíàºòüñÿ íîâèé åòàï
æèòòÿ, ³ ìåí³ äóæå ïðèºìíî áóòè
äî íüîãî ïðè÷åòíîþ, — ïîñì³õàºòüñÿ òàòó-ìàéñòðèíÿ.
ТАТУЮВАННЯ — ЦЕ ЕСТЕТИКА
Òåòÿíà Ãðàáàð ðîçïîâ³äàº, ùî
íàíåñåííÿ òàòóþâàíü äëÿ íå¿ ÷àñòî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ìåäèòàö³þ.
— Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ÿ ïîäóìêè
ë³òàþ, äóìàþ ïðî ùîñü ñâîº, —
ðîçêàçóº â³ííè÷àíêà. — Áóâàº,
ùî êîëè ìåíå ç öüîãî ñòàíó
âèðèâàþòü, ñêàæ³ìî, ÿêèìèñü
ðîçìîâàìè, òî íàâ³òü ïî÷èíàþ
ïîâ³ëüí³øå ïðàöþâàòè. Òà ³íîä³ òðàïëÿþòüñÿ íàñò³ëüêè ö³êàâ³
ëþäè, ùî ìåí³ ñàì³é äóæå õî÷åòüñÿ ç íèìè ðîçìîâëÿòè.

«Çàðàç, äî ïðèêëàäó,
íåìàº ïîïèòó íà
³ºðîãë³ôè. À îñü çíàê
íåñê³í÷åííîñò³ òà
ï³ð’¿íêè ïðîäîâæóþòü
çàëèøàòèñü ó òðåíä³»
Ìàéñòðèíÿ òàêîæ ìîæå ïîõèçóâàòèñÿ âëàñíèìè òàòó, êàæå, ùî
â íèõ âîíà âáà÷àº åñòåòèêó.
— Ìî¿ òàòóþâàííÿ — öå ïåâí³ òîòåìí³ òâàðèíè, óîñîáëåííÿ
ïðèõîâàíèõ ÷àñòèí ìîº¿ îñîáèñòîñò³. Òàêîæ íà ò³ë³ º äåÿê³
îáåðåãè òà ïðîñòî ãàðí³ êàðòèíêè, — ïåðåðàõîâóº âîíà. — Äëÿ
ìåíå öå îäíîçíà÷íî åñòåòèêà,
ïðèêðàøàííÿ ò³ëà é êëàñíèé
àêñåñóàð, ÿêèé áóäå ç³ ìíîþ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â.
МОДА ЗМІНЮЄТЬСЯ
Äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé ïåðøå
òàòóþâàííÿ º âêðàé åìîö³éíîþ
³ õâèëþþ÷îþ ïîä³ºþ, áà íàâ³òü
ìð³ºþ, ïðîíåñåíîþ êð³çü ðîêè.
Ïðè îáðàíí³ ñâîãî ìàéñòðà
âàæëèâî çâåðòàòè óâàãó íà ñòèëü,
ó ÿêîìó â³í ïðàöþº, ùîá ðåçóëüòàòîì áóëè çàäîâîëåí³ îáîº.
— Íàéá³ëüøå ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ
ïðàöþâàòè â ðåàë³çì³, ãðàô³ö³ é
àêâàðåë³. Ö³ ñòèë³ ñõîæ³ íà ìàëþâàííÿ îë³âöåì ÷è ôàðáàìè é äîçâîëÿþòü ïåðåäàòè íà ò³ë³ ãîëêîþ
òå, ÿê, ñêàæ³ìî, íà âîëîãîìó ïàïåð³ ðîçëèâàþòüñÿ ôàðáè — òàê³
òðóäíîù³ ìåí³ äî äóø³, — ñì³ºòüñÿ Òåòÿíà. — À îñü â îðíàìåíòàëüíîìó ñòèë³ («êåëüòèêà»,
«ïîë³íåç³ÿ», «ìàîð³») ÿ âçàãàë³

Тетяна Грабар
розповідає, що
люди зараз
стають більш
вільними у своїх
поглядах. Нерідко
за своїм першим
татуюванням вони
приходять у віці
понад 60 років

íå ïðàöþþ, â³í ìåí³ òðîõè íóäíóâàòèé. ² äóæå ð³äêî ïîãîäæóþñü
íà òàòóþâàííÿ «neo traditional»
÷è «old school». Òàòó-ìàéñòðèíÿ
òàêîæ ä³ëèòüñÿ ñïîñòåðåæåííÿìè,
ÿê çà îñòàíí³ ðîêè çì³íèëèñü çàïèòè ñàìèõ êë³ºíò³â. Êàæå, ùî
äåÿê³ òàòóþâàííÿ ç «ìîäíèõ ðåéòèíã³â» âçàãàë³ çíèêëè.
— Çàðàç, äî ïðèêëàäó, íåìàº
ïîïèòó íà ³ºðîãë³ôè. À îñü çíàê
íåñê³í÷åííîñò³ òà ï³ð’¿íêè ïðîäîâæóþòü çàëèøàòèñü ó òðåíä³, —
êàæå âîíà. — Êð³ì òîãî, òåïåð
ëþäè äîçâîëÿþòü ñîá³ ìàñøòàáí³ø³ ðîáîòè. Òîáòî, ìîæíà âïèñàòè
òàòóþâàííÿ ó ÿêóñü ÷àñòèíó ò³ëà,
â éîãî àíàòîì³þ òà ãåîìåòð³þ,
ùîá ï³äêðåñëèòè êðàñó, à íå ïðîñòî çðîáèòè ìàëþíîê çàðàäè ìàëþíêà, äëÿ ÿêî¿ñü «ãàëî÷êè».
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ
Ïåðøå, ùî ðàäèòü çðîáèòè
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ, öå îáðàòè ìàéñòðà ³ çàïèñàòèñü äî íüîãî
íà êîíñóëüòàö³þ.
— Ï³ä ÷àñ êîíñóëüòàö³¿, ñåðåä
³íøîãî, ÿ ðîçïèòóþ ïðî òå òàòó,
ÿêå ëþäèíà õî÷å çðîáèòè, é ÷è
òî÷íî âîíà â íüîìó âïåâíåíà, —
êàæå òàòó-ìàéñòðèíÿ. — À îñü
îñîáëèâî¿ ï³äãîòîâêè äî ïîõîäó
â òàòó-ñàëîí íåìàº. Öå á³ëüøå
çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿: äîòðèìóâàòèñü îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, íå âæèâàòè àëêîãîëü, áî ÷åðåç íüîãî
øê³ðà ìîæå á³ëüøå íàáðÿêàòè
é ÷åðâîí³òè, à ïðîöåñ çàãîºííÿ
ñòàâàòè äîâøèì. Òàêîæ áàæàíî

ïåðåä ñåàíñîì ïî¿ñòè é ãàðíî âèñïàòèñü. ßêùî ëþäèíà ïðèéìàº
ë³êè, òî íå çàáóòè ¿õ âèïèòè. ²
îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî ïîïåðåäèòè
ìàéñòðà ïðî áóäü-ÿê³ ïðîáëåìè
ç³ çäîðîâ’ÿì ÷è ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³… Íó ³, çâè÷àéíî, ïðèõîäèòè ó ãàðíîìó íàñòðî¿.
ЧИ Є ПРОТИПОКАЗАННЯ?
Òàòóþâàííÿ äàëåêî íå âñ³ì
ìîæíà ðîáèòè. Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Ãðàáàð, ïðîòèïîêàçàíü ³ñíóº ÷èìàëî.
— Öå, çâè÷àéíî, âàã³òí³ñòü ³
ïðîöåñ ëàêòàö³¿, äåðìàòîëîã³÷í³
çàõâîðþâàííÿ (ïñîð³àç òà åêçåìà), çàõâîðþâàííÿ êðîâ³, ïðèéîì ãîðìîíàëüíèõ ïðåïàðàò³â
àáî àíòèêîàãóëÿíò³â, öóêðîâèé
ä³àáåò, — ïåðåðàõîâóº âîíà. — Ùå
ñâ³æà çàñìàãà é ñîíÿ÷í³ îï³êè.
×àñòî ìàéñòðèíÿ ñïî÷àòêó â³äïðàâëÿº êë³ºíò³â íà êîíñóëüòàö³þ
äî ë³êàðÿ, áî ñàìå ìåäèêè ìîæóòü
äàòè îñòàòî÷íèé äîçâ³ë.
— ß íà ñåáå íå ìîæó áðàòè
òàêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, òîìó, ÿêùî
â ëþäèíè, äî ïðèêëàäó, ìåíøå
ðîêó ìèíóëî â³ä ÿêî¿ñü îïåðàö³¿,
òî ïåðø çà âñå ïîòð³áíî âïåâíèòèñü, ùî âíóòð³øí³ ïðîöåñè
ðóáöþâàííÿ âæå çàâåðøèëèñü.
ßêùî âîíà òàòóþâàííÿì õî÷å
çàêðèòè ñòàðèé øðàì, òî òðåáà
ñõîäèòè äî äåðìàòîëîãà é ä³çíàòèñü, ÷è íåìàº êåëî¿äíîãî ðóáöÿ.
ßêùî æ öå ïåðåêðèòòÿ ñóäèííî¿
ñ³òêè, òî îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè
êîíñóëüòàö³ÿ ôëåáîëîãà…
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«МАМ, МЕНІ ДУЖЕ СТРАШНО»
Дитяче питання  Ваша дитина
боїться темряви чи монстра під ліжком?
Деякі діти швидко забувають про свій
страх, а є й такі, які не можуть спати
чи залишатися навіть на хвилину
наодинці. Разом з дитячою психологинею
розбираємося, як побороти дитячі страхи,
коли вони заважають дитині
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Áîÿòèñÿ — öå
íîðìàëüíî, âñ³ ìè
÷îãîñü áî¿ìîñÿ. Äëÿ
ä³òåé º ïåðåë³ê òèïîâèõ ñòðàõ³â, ³ íå íà âñ³ ç íèõ
ñë³ä çàêðèâàòè î÷³. Ç ñåðéîçíèìè
ñòðàõàìè ìàëå÷³ ïîòð³áíî áîðîòèñÿ, ïîêè âîíè íå ïåðåòâîðèëèñÿ íà ôîá³¿, ÿê³ âïëèâàþòü
íà ÿê³ñòü æèòòÿ.
З ЯКИМИ СТРАХАМИ
ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ ДІТИ
— Ñòðàõ º åìîö³éíèì ñòàíîì,
ùî éäå â³ä ³íñòèíêòó ñàìîçáåðåæåííÿ. Çîâí³øí³ óìîâè æèòòÿ äèòèíè: âçàºìèíè â ðîäèí³,
áàòüê³âñüêå ñòàâëåííÿ âïëèâàþòü
íà ïîÿâó àáî â³äñóòí³ñòü ñòðàõó, —
ïîÿñíþº ïñèõîëîãèíÿ îáëàñíîãî äèòÿ÷îãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî
çäîðîâ’ÿ ÊÍÏ ³ì. àêàä. Þùåíêà
Àë³íà Õðàí³òåëü. — Ñõèëüí³ñòü
äî â³ä÷óòòÿ ñòðàõó, ïåðåæèâàííÿ
òðèâîãè âèÿâëÿºòüñÿ ùå â ðàííüîìó äèòèíñòâ³ é ñâî¿ì êîð³ííÿì
ñÿãàº ñòîñóíê³â ìàòåð³ òà äèòèíè.
Çà ñëîâàìè Àë³íè Õðàí³òåëü,
íà ìàëþê³â ïåðøîãî ðîêó æèòòÿ
âêðàé íåãàòèâíî âïëèâàº ðîçëóêà
ç ìàò³ð’þ. Íåáåçïå÷íèì º íàâ³òü

íåòðèâàëå, òèì÷àñîâå ïîçáàâëåííÿ äèòèíè ìàòåðèíñüêî¿ îï³êè,
ïðèñóòíîñò³.
— Âæå ç ñåìè ì³ñÿö³â ä³òè ïðîÿâëÿþòü õâèëþâàííÿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ìàòåð³, íåñòà÷ó åìîö³éíîãî êîíòàêòó ç íåþ. Â³äñóòí³ñòü
ìàòåð³, ¿¿ ëþáîâ³, óâàãè, òóðáîòè
ïðèçâîäÿòü äî âòðàòè äîâ³ðè äèòèíè äî íàâêîëèøí³õ ³ ñòàþòü
îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ñòðàõ³â
ó ä³òåé, îñîáëèâî, â åìîö³éíî
÷óòëèâèõ, — ïîÿñíþº ïñèõîëîãèíÿ. — Ó 8 ì³ñÿö³â, ÿê ñòðàõ ñìåðò³, ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ áîÿçê³ñòü,
ñòðàõ ïåðåä íåçíàéîìèìè, íå ñõîæèìè íà ìàò³ð, ÷óæèìè ëþäüìè.
Ó â³ö³ äâîõ-òðüîõ ðîê³â ïî÷èíàºòüñÿ óñâ³äîìëåííÿ ñàìîãî ñåáå,
ôîðìóâàííÿ ïî÷óòòÿ âëàñíîãî «ß»,
³ ïåðø³ ñòðàõè, ÿê ïðàâèëî, â³äáèâàþòü óñå íåçðîçóì³ëå öüîìó «ß».
— Äåÿê³ ä³òè â äîøê³ëüíîìó ÷è
ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ ñòðàæäàþòü í³÷íèìè ñòðàõàìè. ×àñòî
ä³òÿì ñíèòüñÿ, ùî âîíè íå â çìîç³
âò³êàòè, ùî ¿õ õòîñü ëîâèòü, à âîíè
íå ìîæóòü çàõèñòèòèñÿ. Ö³ òèïè
ñí³â ïîì³÷åíî ìàéæå ó âñ³õ ä³òåé
³ ¿õ ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ: ñòðàõ
ïîêèíóòîñò³ ÷è ðîçëóêè, ïîêàðàííÿ, — ïðîäîâæóº ñïåö³àë³ñòêà. —
Äèòÿ÷³ ñòðàõè ÷àñòî ïî÷èíàþòüñÿ
ç³ ñòðàõó òåìíîòè ³ ñàìîòíîñò³.

Âîíè ìîæóòü çàãîñòðþâàòèñÿ ³
ñïîñòåð³ãàòèñÿ äî ï’ÿòè-øåñòè
ðîê³â. Äèòèíà âèìàãàº, ùîá ñâ³òëî çàëèøàëè ââ³ìêíåíèì; ³ ÷àñòî,
ÿêùî âèìèêà÷ çíàõîäèòüñÿ ï³ä ðóêîþ, á³ëüøå íå ëÿêàºòüñÿ.
ЧИМ ЗУМОВЛЕНІ ДИТЯЧІ
СТРАХИ
— Â ñåðåäíüîìó, ñòðàõ³â á³ëüøå
ó ä³â÷àòîê, í³æ ó õëîï÷èê³â, ÷åðåç
¿õ á³ëüøó ÷óòëèâ³ñòü. ×àñò³ çàõâîðþâàííÿ âïëèâàþòü íà âðàçëèâ³ñòü äèòèíè ùîäî ñòðàõó. Äèòÿ÷³
ñòðàõè áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòü
â³ä äîðîñëèõ, ñàìå âîíè ñâî¿ìè
ä³ÿìè òà åìîö³ÿìè äåìîíñòðóþòü
äèòèí³, ÷îãî âàðòî áîÿòèñü, —
ðîçïîâ³äàº Àë³íà Õðàí³òåëü.

Ñòðàõ³â á³ëüøå
ó ä³â÷àòîê, í³æ ó
õëîï÷èê³â. ×àñò³
çàõâîðþâàííÿ
òàêîæ âïëèâàþòü íà
âðàçëèâ³ñòü äèòèíè
Íà âèíèêíåííÿ ñòðàõó ó äèòèíè ìîæóòü âïëèíóòè:
 ïåðåæèòèé äîñâ³ä — öå ÿêàñü
ïåðåæèòà ñòðàõ³òëèâà ñèòóàö³ÿ.
Íàïðèêëàä, ÿêùî äèòèíó âêóñèâ
ñîáàêà (àáî ïðîñòî íàëÿêàâ), òî º
âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî íàäàë³
ñòðàõ ïåðåä ñîáàêàìè çàêð³ïèòüñÿ.
òðèâîæíà òóðáîòà — öå, êîëè
äîðîñëèé íàäòî åìîö³éíî ïîïåðåäæàº äèòèíó ïðî íåáåçïåêó,
âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìóëþâàííÿ:
«âïàäåø», «áóäå áîëÿ÷å», «ïîñòðàæäàºø» ³ ò. ä. Ñàìå ðåàêö³ÿ áàòüê³â
ëÿêàº äèòèíó á³ëüøå, í³æ ñàìà ñèòóàö³ÿ, ùîäî ÿêî¿ âèíèêëà ðåàêö³ÿ.
 çàëÿêóâàííÿ — öå òèïîâèé
÷èííèê äèòÿ÷î¿ ôîá³¿. Áàòüêè âèêîðèñòîâóþòü âèãàäàíèõ ïåðñîíàæ³â, ÿê³ ìàþòü, íà÷åáòî, óòèõî-

Як боротися з дитячими страхами
Особливо важливим для дитини
у всі періоди її розвитку є позитивний емоційний контакт з батьками. Це є основою психічного
здоров’я дитини.
— Дуже часто батьки не сприймають серйозно страхи своїх
дітей, вважаючи, що дитина
боїться якоїсь дурниці. І це в корені неправильно, адже страх для
дитини — найсильніша емоція, і
завдання батьків м'яко і дбайливо
допомогти подолати будь-який
страх, — пояснює психологиня. — Наприклад, щодо страху
темряви, то не варто слухати

Ùîòèæíåâèê «RIA»

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

більш «досвідчених» батьків, які
радять не церемонитися з боягузами і вимикати світло відразу, як
тільки малюк лягає в ліжко. Щоб
знизити рівень страху у дитини,
необхідно продемонструвати
розуміння і підтримку, а також
з'ясувати, чого конкретно боїться малюк.
За словами Аліни Хранітель,
у дошкільному і молодшому
шкільному віці найкращими
методами у роботі зі страхами є
казкотерапія, малювання і програвання ситуації. Проте, якщо
дані методи не діють, а страх за-

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 210128

Hàêëàä 17 900

важає дитині повноцінно жити і
пізнавати світ — не варто зволікати з візитом до психолога, який
допоможе дитині і вам виграти
двобій зі страхом.
— У цивілізованому світі звертатися до психолога чи психотерапевта цілком нормально. Пам’ятайте,
що кожен епізод страху, з яким
зустрічається дитина, може допомогти їй повірити в себе, стати сміливішою, навчити довіряти
вам і навколишньому світу, але
тільки якщо ви точно знаєте, як
допомогти їй пройти цей досвід, — каже психологиня.

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

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Чого бояться діти?
Серед дитячих страхів переважають:
 страх залишитися без дорослих,
смерті батьків;
 страх нападу бандитів;
 захворіти і померти;
 страх покарання;
 страх негативних казкових
(драконів, Баби Яги), екранних
персонажів;
 страх тварин
(вовка, ведмедя, собак,
павуків, змій);
ìèðèòè ¿õ ÷àäî. Íàòîì³ñòü «áàáàé
ó øàô³» òà «Áàáà ßãà ï³ä ë³æêîì»
«ïåðå¿æäæàþòü» ³ç ìóëüòô³ëüìó
â ï³äñâ³äîì³ñòü ìàëþêà, ãðàþ÷è ç
éîãî óÿâîþ. Îñîáëèâî êîëè íàñòàº
ï³òüìà ³ êîæåí ñèëóåò âàæêî ðîçãëåä³òè, àëå ëåãêî äîôàíòàçóâàòè.
 ïðîáëåìè â ðîäèí³ — êîíôë³êòè, ïîãàíà ñ³ìåéíà àòìîñôåðà ïðèçâîäÿòü äî òîãî, ùî íàâ³òü
â äîìàøí³é, ñ³ìåéí³é îáñòàíîâö³
äèòèíà íå â³ä÷óâàº ñåáå â áåçïåö³.
×åðåç öå ðîçâèâàºòüñÿ ï³äâèùåíà
òðèâîæí³ñòü, ÿêà ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà ñòðàõè.
«Á³ëèé øóì» âèíèêàº òîä³, êîëè
äèòèíà ãðàº íà êèëèìêó ïîðÿä ³ç
áàòüêîì, ÿêèé äèâèòüñÿ íîâèíè.
Â³í ââàæàº: ìàëþê í³÷îãî íå çðîçóì³º. Ïðîòå ïîñò³éí³ ñþæåòè íîâèí ïðî âáèâñòâà, çëî÷èíè é ñòèõ³éí³ ëèõà â³äêëàäàþòüñÿ â ïàì`ÿò³
äèòèíè. Íåçì³öí³ëà äèòÿ÷à ïñèõ³êà íå ìîæå âïîðàòèñÿ ç òàêèì
ìàñøòàáîì äàíèõ. Òîìó âñ³ íåïðèºìí³ çâóêè òà îáðàçè ñïëèâóòü óâ³
ñí³, ó âèãëÿä³ í³÷íèõ æàõ³â.

 темноти;
 страх транспорту (машин,
потягів, літаків);
 страх стихій (бурі, урагану,
повені, землетрусу);
 висоти чи глибини; води,
вогню, пожежі;
 лікарів, уколів, болю;
 несподіваних, різких звуків,
раптових дій — гуркоту, вибуху і
таке інше.
ЯК БАТЬКАМ ЗРОЗУМІТИ, ЩО
ДИТИНА ЧОГОСЬ БОЇТЬСЯ
— Ôðåéä çàóâàæóâàâ: «Íå âñ³
ä³òè îäíàêîâî áîÿçê³ é, ùî ñàìå
ò³ ä³òè, ÿê³ âèÿâëÿþòü îñîáëèâó ëÿêëèâ³ñòü ïåðåä ð³çíèìè
îá’ºêòàìè ³ ñèòóàö³ÿìè, ï³çí³øå âèÿâëÿþòüñÿ íåðâîâèìè», —
öèòóº ïñèõîëîãèíÿ. — Áàòüêè
íå çàâæäè ìîæóòü â÷àñíî ïîì³òèòè, ùî äèòèíà ÷èìîñü íàëÿêàíà. ×àñòî ä³òè ïðèõîâóþòü
â³ä äîðîñëèõ ñâî¿ ñòðåñè ³ ïåðåæèâàííÿ, çàëèøàþ÷èñü ç³ ñâî¿ìè
ñòðàõàìè ñàì-íà-ñàì. Àëå ïîì³òèòè îçíàêè òîãî, ùî äèòèíà
÷îãîñü áî¿òüñÿ, áàòüêè ïîâèíí³
íàâ÷èòèñÿ.
Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòêè ìè çàíîòóâàëè íàéá³ëüø òèïîâ³ ñèìïòîìè äèòÿ÷èõ ïåðåëÿê³â:
 äèòèíà ñòàëà íàäì³ðíî çáóäëèâîþ áåç îñîáëèâèõ ïðè÷èí;
âîíà ïîãàíî ñïèòü óíî÷³, õî÷à
ó íå¿ í³÷îãî íå áîëèòü; ¿¿ ïî÷èíàþòü ìó÷èòè ð³çí³ êîøìàðè; âîíà
ãîëîñíî ïëà÷å óâ³ ñí³.

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

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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19 липня

ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Земля, наближена до
неба
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.15, 05.10 Новини
07.05, 00.20 Т/с “Доктор
Блейк” s
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiзуальний код
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с “Гордiсть” l
11.40 Край пригод
11.55 Буковинськi загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.45, 00.15, 02.50,
05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Концерт. Хорея
Козацька
17.30 Д/ц “Свiт дикої природи”
18.55 Вижити у рифах
19.55, 21.55 Д/ц “Дикi
тварини”
23.00 Перша шпальта

1+1
05.30, 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, 02.55 Т/с “СидоренкиCидоренки” l
00.35 Х/ф “Зоряний пил” s

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA, Ñåðåäà, 14 ëèïíÿ 2021

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 Агенти
справедливостi s
14.30, 15.30, 02.00 Iсторiя
одного злочину s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00, 23.10 Т/с “Затемнення”

СТБ
06.50 Т/с “Комiсар Рекс”
10.50 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
13.40, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
16.00, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s
19.40 “Звана вечеря” l

НTН
06.40 Т/с “Паршивi вiвцi” s
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
12.30, 16.30, 19.00, 03.00
“Свiдок”
14.50, 17.00, 03.30
“Випадковий свiдок”
17.50 “Таємницi свiту”
18.20 “Свiдок. Агенти”
23.00 Т/с “Слiпа зона” s

TET

20 липня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.15, 05.10 Новини
07.05, 00.20 Т/с “Доктор
Блейк” s
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiзуальний код
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с “Гордiсть” l
11.40 Край пригод
11.55 Буковинськi загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.45, 00.15, 02.50,
05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Концерт
17.30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18.55 Д/ц “Боротьба за
виживання”
19.55 Д/ц “Супер - чуття”
21.55 Д/ц “Дикi тварини”
23.00 Нашi грошi
01.20, 03.00, 04.05, 05.05,

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, 21.45 Т/с “Свати”
22.50, 02.40 Т/с “СидоренкиCидоренки” l

02.50 Гучна справа
03.35 Реальна мiстика

СТБ
05.15 Т/с “Коли ми вдома”
05.35 Т/с “Коли ми вдома. Нова
iсторiя”
06.25 Т/с “Комiсар Рекс”
10.40 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
13.40, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
16.00, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s
19.40 “Звана вечеря” l
00.40 “Детектор брехнi” s

НTН
05.00 “Top Shop”
06.20 “Таємницi свiту”
06.55 “Свiдок. Агенти”
07.50, 14.50, 17.00, 02.40
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.10 “Свiдок”
09.00 “Страх у твоєму домi”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
17.50 “Будьте здоровi”
23.00 Т/с “Слiпа зона” s
00.40 “Легенди бандитського
Києва”
01.45 “Реальнi злочинцi”
03.00 “Речовий доказ”
04.00 “Правда життя.
Професiйнi байки”

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф “Дiти шпигунiв”
09.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 2:
Острiв утрачених мрiй”
10.45 Х/ф “Полiсмен з БеверлiХiллз”
10.45 Х/ф “Полiсмен з БеверлiХiллз 2”
12.45, 18.00 4 весiлля
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
12.45, 18.00 4 весiлля
16.00, 03.45 Панянка-селянка
IНТЕР
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
19.00, 20.00, 21.30 Одного
16.00, 03.45 Панянка-селянка
IНТЕР
05.25, 00.00 “Слiдство вели... з 19.00, 20.00, 21.30 Одного
разу пiд Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька Леонiдом Каневським”
разу пiд Полтавою
05.00, 04.55 “Телемагазин”
22.00 Вечiрка
07.00, 14.00, 15.00, 16.00
19.30, 21.00 Танька i Володька
05.25, 00.55 “Слiдство вели... з 23.00, 23.30 Країна У
“Вещдок”
22.00 Вечiрка 2
08.50 “Позаочi”
23.00, 23.30 Країна У
Леонiдом Каневським”
07.00 “Вещдок”
09.50 Т/с “Моя сiм’я та iншi
00.00 ЛавЛавСar 3
звiрi” l
08.55, 18.00, 03.10 Ток-шоу
UA:ВIННИЦЯ
01.00 Рятiвники
11.50 Х/ф “007: Доктор Ноу”
02.15 Щоденники Темного s
“Стосується кожного”
10.50 Х/ф “Жандарм iз Сан08.00, 08.55 Новини (UA
17.00 “Вещдок. Особый случай” 05.50 Кориснi пiдказки
Тропе”
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу
ПЕРШОГО)
12.50 Х/ф “Жандарм у Нью08.05 Ранок на Суспiльному
“Стосується кожного”
Йорку”
09.10 Телевiзiйний серiал
20.00, 01.45 “Подробицi”
UA:ВIННИЦЯ
14.50 Х/ф “Жандарм
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока
“Доктор Блейк”
одружується”
Холмса та доктора Ватсона.
11.10 Роздивись
08.00, 09.00 Новини (UA
Собака Баскервилiв”
16.35 “Жди меня. Україна”
11.40 Лiтературно-кулiнарне
ПЕРШОГО)
20.00, 02.25 “Подробицi”
08.05 Ранок на Суспiльному
шоу “Енеїда”
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
09.10, 21.00 Телевiзiйний
Холмса i доктора Ватсона”
12.40, 13.00, 18.40
ICTV
серiал “ Доктор Блейк”
04.40 “М/ф”
Буковинськi загадки
11.10 Роздивись
12.45 Недалечко
04.50, 20.25, 02.35
11.40 Вiдтiнки України
13.05 Документальний цикл
Громадянська оборона
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 12.40, 18.40 Буковинськi
“Дикi тварини”
13.35 Лайфхак українською
08.45 Факти. Ранок
загадки
04.10 Скарб нацiї
13.45 Ок, я тобi поясню
09.15, 19.25 Надзвичайнi
12.50 Невiдомi Карпати
04.20 Еврика!
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки
новини з Костянтином Стогнiєм 13.05 Документальний цикл
Сови”
04.25 Служба розшуку дiтей
10.15, 21.30 Дизель-шоу l
“Дикi тварини”
04.30 Факти
14.10 Марiйчин Першосвiт
11.45, 23.05 Скетч-шоу “На
13.35 Лайфхак українською
04.55 Громадянська оборона
14.15 М/ф “Казка про жадiбнiсть” трьох” s
13.45 Ок, я тобi поясню
07.45, 19.25 Надзвичайнi
14.20 М/ф “Двоє справедливих 12.45, 15.45 Факти. День
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки
Сови”
13.15, 16.10 Х/ф “Найманi
новини з Костянтином Стогнiєм курчат”
вбивцi” s
08.45 Факти. Ранок
14.30 М/ф “Велика подорож”
14.10 Українська абетка
09.10 Х/ф “Тремтiння землi-3:
14.40 “Шо? Як?”
16.25 Х/ф “Танго i Кеш” s
Всесвiт Першосвiт
Повернення в Перфекшен” s
15.05, 17.10 Суспiльна студiя
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
14.15 М/ф “Котигорошко”
11.15, 13.15 Х/ф “Тремтiння
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ
14.20 М/ф “Як козаки у футбол
землi-4: Легенда
грали”
18.10 Країна пiсень
починається” s
18.45 Небезпечна зона
НОВИЙ КАНАЛ
14.40 “Шо? Як? “
12.45, 15.45 Факти. День
19.15 Маршрутом змiн
15.05, 17.10 Суспiльна студiя
14.05, 16.10 Х/ф “Тремтiння
19.30 Крутий замiс
05.00 “Абзац!”
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ
землi-5: Кровна рiдня” s
19.50 Задача з зiрочкою
06.00, 07.50 “Kids time”
18.10 Країна пiсень
16.45 Х/ф “Тремтiння
20.00 Цикл “Нашi тридцять”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
18.45 Край пригод
землi-6” s
20.25 Шерифи для нових
07.55 “Орел i решка”
19.15 Шерифи для нових
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
10.05 Т/с “Надприродне” s
громад
громад
20.10, 21.25 Х/ф “Рембо-4” s
21.00 Телевiзiйний серiал “
12.50 “Аферисти в сiтях” s
19.30 Крутий замiс
22.15 Х/ф “Полювання на
14.50 Х/ф “Книга джунглiв”
19.50 Задача з зiрочкою
Доктор Блейк”
злодiїв” s
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 20.00 Маршрутом змiн
01.05 Х/ф “Зелена книга” l
19.00 “Хто зверху?” l
20.15 В Українi
03.20 Я зняв!
ВIТА (ВIННИЦЯ)
21.00 Х/ф “Махач вчителiв” s
22.50 Х/ф “Деннiс-мучитель”
08.00 “Зiрковий альбом”
00.50 “Improv Live Show” l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
НОВИЙ КАНАЛ
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго”
02.35 “Зона ночi”
09.00 “Постфактум”
08.00 “Зiрковий альбом”
06.00, 07.40 “Kids time”
09.45, 19.30 “На часi”
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
10.15 “Фокус Європи”
УКРАЇНА
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
07.45 “Орел i решка”
10.45 “Життя в цифрi”
09.45, 19.30 “На часi”
09.55 Т/с “Надприродне” s
11.00, 20.10 т/с “Загадковi
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
10.50 Х/ф “Блакитна лагуна”
10.45 “Життя в цифрi”
вбивства Агати Крiстi”
Україною
12.55 Х/ф “Повернення в
12.35 “Знайомство з
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
11.00, 20.10 т/с “Загадковi
Блакитну лагуну”
23.00 Сьогоднi
тваринами”
вбивства Агати Крiстi”
15.00 Х/ф “Блакитна лагуна:
13.00 “Новини Life”
09.00 Зiрковий шлях
12.35 “Знайомство з
Пробудження”
13.15 “Час змiн”
10.30 Агенти
тваринами”
16.55 Т/с “Будиночок на щастя” 15.00 т/с “Суто англiйськi
13.00 “Новини Life”
справедливостi s
19.00 “Хто зверху?” l
14.30, 15.30 Iсторiя одного
13.15 “Час змiн”
вбивства”
21.00 Х/ф “Вiдпадний препод” s 16.00, 19.00 “Новини”
15.00 т/с “Суто англiйськi
злочину s
23.30 Х/ф “Вiдпадний препод
16.15 “Територiя рiшень”
20.10 Ток-шоу “Говорить
вбивства”
2” s
16.30 “IМПЕРIЯ”
16.15 “Життя у цифри”
Україна”
01.45 “Improv Live Show” l
17.30 т/с “Росселла”
21.00 Т/с “Затемнення”
16.30 “IМПЕРIЯ”
02.30 “Служба
18.30 “Мобiльний репортер”
23.10, 02.00 Т/с “Нiма” s
17.30 т/с “Росселла”
18.40 “Особливий випадок”
01.30 Телемагазин
18.30 “Код вiдвертостi”
розшуку дiтей”

21 липня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.15, 05.10 Новини
07.05, 00.20 Т/с “Доктор
Блейк” s
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiзуальний код
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с “Гордiсть” l
11.40 Край пригод
11.55 Буковинськi загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.45, 00.15, 02.50,
05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Концерт. Дмитро та
Назарiй Яремчуки
17.30 Нашi грошi
18.55 Д/ц “Боротьба за
виживання”
19.55 Д/ц “Супер - чуття”
21.55 Д/ц “Дикi тварини”
23.00 Д/ц “Свiт дикої природи”

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”
22.55, 03.25 Т/с “СидоренкиCидоренки” l

20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Затемнення”
23.10, 02.00 Т/с “Втiкачi” l

СТБ
05.30 Т/с “Коли ми вдома. Нова
iсторiя”
06.15 Т/с “Комiсар Рекс”
10.35 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
13.40, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
16.00, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s
19.40 “Супербабуся” l
00.40 “Детектор брехнi” s

НTН
05.00 “Top Shop”
06.20 “Будьте здоровi”
07.50, 14.50, 17.00, 02.50
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.20 “Свiдок”
09.00 “Страх у твоєму домi”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
17.50 “Вартiсть життя”
23.00 Т/с “Слiпа зона” s
00.45 “Легенди бандитського
Києва”
01.45 “Реальнi злочинцi”
03.35 “Речовий доказ”
04.05 “Правда життя.
Професiйнi байки”

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 3D:
Гру завершено”
10.45 Х/ф “Полiсмен з БеверлiХiллз 2”
12.45, 18.00 4 весiлля
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
IНТЕР
16.00, 03.45 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30 Одного
05.25, 23.55 “Слiдство вели... з разу пiд Полтавою
Леонiдом Каневським”
19.30, 21.00 Танька i Володька
07.00, 14.05, 15.00, 16.00
22.00 Вечiрка 2
“Вещдок”
23.00, 23.30 Країна У
08.50 “Позаочi”
00.00 ЛавЛавСar 3
09.50 Т/с “Моя сiм’я та iншi
01.00 Рятiвники
звiрi” l
02.15 Щоденники Темного s
11.50 Х/ф “007: Iз Росiї з
05.50 Кориснi пiдказки
любов’ю” s
17.00 “Вещдок. Особый
UA:ВIННИЦЯ
случай”
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу
08.00, 09.00 Новини (UA
“Стосується кожного”
20.00, 01.45 “Подробицi”
ПЕРШОГО)
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока
08.05 Ранок на Суспiльному
Холмса та доктора Ватсона.
09.10, 21.00 Телевiзiйний
Скарби Агри”
серiал “ Доктор Блейк”
11.10 Роздивись
11.40, 18.10 ЛiтературноICTV
кулiнарне шоу “Енеїда”
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
08.45 Факти. Ранок
12.40 Шукачi пригод
09.15, 19.25 Надзвичайнi
12.50 Невiдомi Карпати
новини з Костянтином Стогнiєм 13.05 Документальний цикл
10.15, 21.55 Дизель-шоу l
“Дикi тварини”
11.40, 13.15, 23.15 Скетч-шоу 13.35 Лайфхак українською
13.45 Кiношкола вдома
“На трьох” s
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Уроки тiтоньки Сови
14.05, 16.10 Х/ф “Денне
14.10 М/ф “Капiтошко”
свiтло” s
14.20 М/ф “Козлик та ослик”
17.00 Х/ф “Рембо-4” s
14.30 М/ф “Дiвчинка i зайцi”
18.45 Факти. Вечiр
14.40 “Шо? Як? “
20.25 Спецпроект “МН-17.
15.05, 17.10 Суспiльна студiя
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ
Роки брехнi”
00.30 Х/ф “Пункт
18.40 Загадки чернiвецьких
призначення-4” n
атлантiв
02.00 Секретний фронт
18.45 Недалечко
03.30 Я зняв!
19.15 Шерифи для нових
громад
19.30 Крутий замiс
НОВИЙ КАНАЛ
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 StopFakeNews
05.00 “Абзац!”
20.10 Схеми. Корупцiя в
06.00, 07.40 “Kids time”
деталях
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.45 “Орел i решка”
09.50 Т/с “Надприродне” s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
12.30 “Аферисти в сiтях” s
14.30 Х/ф “Вiдпадний препод” s 08.00 “Зiрковий альбом”
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго”
19.00 “Хто зверху?” l
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
21.00 Х/ф “Черговий тато”
09.45, 19.30 “На часi”
22.50 Х/ф “Черговий тато: Лiтнiй 10.15 “Особливий випадок”
табiр”
10.30 “Євромакс”
11.00, 20.10 т/с “Загадковi
вбивства Агати Крiстi”
УКРАЇНА
12.35 “Знайомство з
тваринами”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
15.00 т/с “Суто англiйськi
23.00 Сьогоднi
вбивства”
09.00 Зiрковий шлях
16.15 “IМПЕРIЯ”
10.30 Агенти
17.05 “Твоє життя”
17.35 т/с “Росселла”
справедливостi s
14.30, 15.30 Iсторiя одного
18.30 “Ульотне вiдео”
18.40 “Територiя рiшень”
злочину s

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.15, 05.10 Новини
07.05, 00.20 Д/с “Тероризм,
якому змогли запобiгти” l
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiзуальний код
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с “Гордiсть” l
11.40 Край пригод
11.55 Буковинськi загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.45, 00.15, 02.50,
05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Концерт. ВIА “Кобза”
17.30, 19.30 Д/ц “Свiт дикої
природи”
18.55 Д/ц “Боротьба за
виживання”
19.55 Д/ц “Супер - чуття”
21.55 Д/ц “Дикi тварини”
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1
05.30, 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, 03.00 Т/с “СидоренкиCидоренки” l

IНТЕР
07.00, 14.10, 15.05, 16.05
“Вещдок”
08.50 “Позаочi”
09.50 Т/с “Готель “Iмперiал”” s
12.00 Х/ф “007: Голдфiнгер”
17.00 “Вещдок. Особый случай”
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 01.45 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока
Холмса та доктора Ватсона.
Двадцятий вiк починається”
04.00 “Орел i решка.
Морський сезон”

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.15, 21.30 Дизель-шоу l
11.50, 13.15 Х/ф “Гра” s
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.10 Х/ф “Полювання на
злодiїв” s
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25, 02.00 Анти-зомбi
23.05 Скетч-шоу “На трьох” s
00.20 Х/ф “Пункт
призначення-5” n

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.50 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.55 “Орел i решка”
09.55 Т/с “Надприродне” s
12.40 “Аферисти в сiтях” s
14.30 Х/ф “Вiдпадний препод
2” s
16.50 Т/с “Будиночок на щастя”
19.00 “Хто зверху?” l
21.00 Х/ф “Ну що, приїхали?”
23.00 Х/ф “Ну що, приїхали:
Ремонт”
00.55 “Improv Live Show” l
02.40 “Служба розшуку дiтей”
02.45 “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 Агенти
справедливостi s
14.30, 15.30 Iсторiя одного
злочину s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”

19
22 липня
21.00 Т/с “Затемнення”
23.10, 02.00 Т/с
“Компаньйонка” l
01.30 Телемагазин

СТБ
05.15 Т/с “Коли ми вдома”
05.40 Т/с “Коли ми вдома. Нова
iсторiя”
06.40 Т/с “Комiсар Рекс”
10.40 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
13.40, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
16.00, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s
19.40 “Супербабуся” l
00.40 “Детектор брехнi” s

НTН
05.00 “Top Shop”
06.20 “Вартiсть життя”
07.50, 14.50, 17.00, 02.50
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.20 “Свiдок”
09.00 “Страх у твоєму домi”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
17.50 “Правда життя”
23.00 Т/с “Слiпа зона” s
00.40 “Легенди бандитського
Києва”
01.45 “Реальнi злочинцi”
03.35 “Речовий доказ”
04.05 “Правда життя.
Професiйнi байки”
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23 липня

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
18.00, 21.00 Новини
07.05 Д/с “Тероризм, якому
змогли запобiгти” l
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiзуальний код
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с “Гордiсть” l
11.40 Край пригод
11.55 Буковинськi загадки
12.00, 18.20 Суспiльна студiя
13.10 Cтудiя Токiо-2020
13.50, 22.05 ХХХII лiтнi
Олiмпiйськi iгри. Церемонiя
вiдкриття
18.55 Перша шпальта
19.30 Д/ц “Свiт дикої природи”
19.55 Д/ц “Супер - чуття”
21.45 Доба Олiмпiйських iгор
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Фехтування

1+1

07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.40 Т/с “Мама моєї доньки” l
14.40, 15.30 Т/с
“Вiсiмнадцятирiчний олiгарх” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
23.00 Першi. Шоу Василя
Голованова
00.15, 02.00 Т/с “Незабута” l

СТБ
05.25 Х/ф “Полювання на
колишню” s
07.45 “Врятуйте нашу сiм’ю” s
13.25, 14.50, 18.05 Т/с
“Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
22.50 Т/с “Слiд” s

НTН
05.00, 04.45 “Top Shop”
06.25 “Правда життя”
07.50, 14.45, 17.00, 02.50
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.20 “Свiдок”
09.00 “Страх у твоєму домi”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
23.00 Т/с “Слiпа зона” s
00.45 “Легенди бандитського
Києва”

СУБОТА

24 липня

UA:ПЕРШИЙ

23.00, 02.00 Т/с “Мама моєї
доньки” l
01.30 Телемагазин

06.00, 11.00 ХХХII лiтнi
Олiмпiйськi iгри. Дзюдо
08.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Спортивна гiмнастика
09.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Кульова стрiльба
10.30, 16.30 Студiя Токiо-2020
13.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Фехтування
18.00, 21.00, 00.00 Новини
18.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Плавання
20.00, 21.50 ХХХII лiтнi
Олiмпiйськi iгри
21.30 Доба Олiмпiйських iгор
00.25 Х/ф “Сватання на
Гончарiвцi”
02.00 Д/ц “Свiт дикої
природи”
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Академiчне веслування
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Плавання. Кульова
стрiльба

1+1

СТБ
05.15 Т/с “Коли ми вдома. Нова
iсторiя”
05.55 “Наречена для тата” l
13.55, 23.20 “Звана вечеря” l
16.25 “Супербабуся” l
21.00 “МастерШеф. CELEBRITY” l

НTН
05.45 “Втеча. Реальнi iсторiї”
07.05 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”
11.05 “Україна вражає”
12.50 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
14.00 Т/с “Смерть у раю” s
18.05 “Крутi 90-тi”
19.00, 03.00 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Близнюкидракони” s
21.35 Х/ф “Ведмежатник” s
00.00 Х/ф “Викрадений” s
01.55 “Таємницi
кримiнального свiту”
03.30 “Випадковий свiдок”
04.00 “Речовий доказ”
04.30 “Правда життя.
Професiйнi байки”

05.15, 19.30 ТСН
06.05, 09.25, 10.20, 03.55
06.00, 07.00 “Життя вiдомих
“Життя вiдомих людей”
людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
“Снiданок з 1+1”
10.00, 18.30 “Свiт навиворiт”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00 Т/с “Свати”
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН
20.15, 02.50 “Вечiрнiй квартал”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
22.10, 04.20 “Жiночий
TET
14.45 “Одруження наослiп”
квартал”
17.10 Т/с “Величне столiття.
23.20 “Свiтське життя. 2021”
06.00 ТЕТ Мультиранок
Роксолана”
TET
00.20 Х/ф “Дев’ята брама” s
09.15 Х/ф “Дiти шпигунiв”
20.18 “Проспорт”
11.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 3D:
Гру завершено”
TET
20.20 “Одруження наослiп 7”
09.00 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”
22.25 Х/ф “Нiч у музеї - 3.
11.00 Х/ф “Старскi та Гатч”
IНТЕР
12.45, 13.45, 14.45, 23.00,
Секрет гробницi” s
00.00, 01.00 Одного разу пiд
06.00 ТЕТ Мультиранок
12.45, 18.00 4 весiлля
09.00 Х/ф “Принцеса для
00.25 Х/ф “Монстро” s
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 05.20 “Телемагазин”
Полтавою
дракона”
02.05 Т/с “Брати Грiмм” s
16.00, 02.15 Панянка-селянка 05.50, 03.50 “Орел i решка.
13.15, 14.15, 23.30 Танька i
10.45 Х/ф “Пiдняти перископ”
19.00, 20.00, 21.30 Одного
Морський сезон”
Володька
12.45, 18.00 4 весiлля
06.45 “Слово Предстоятеля”
15.15 Х/ф “Думками навиворiт”
разу пiд Полтавою
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
IНТЕР
19.30, 21.00 Танька i Володька 06.55 Х/ф “Том Сойєр”
17.00 Х/ф “Iгри з вогнем”
16.00, 03.45 Панянка-селянка
22.00 Вечiрка 2
09.00 “Готуємо разом.
18.45 Х/ф “Родина за хвилину”
19.00, 20.00, 21.30 Одного
05.25, 23.05 “Слiдство вели... з 23.00, 23.30 Країна У
21.00 Х/ф “Зоонаглядач”
Домашня кухня”
00.00 ЛавЛавСar 3
10.00 “Корисна програма”
00.30, 01.30 Країна У
разу пiд Полтавою
Леонiдом Каневським”
19.30, 21.00 Танька i Володька 07.00, 14.40, 15.30, 16.10,
01.00 Рятiвники
11.10 Х/ф “Вертикаль”
02.15 Панянка-селянка
00.50 “Вещдок”
22.00 Вечiрка 2
05.50 Кориснi пiдказки
12.40 Х/ф “Мiсце зустрiчi
05.50 Кориснi пiдказки
змiнити не можна”
23.00, 23.30 Країна У
08.50 “Позаочi”
00.00 ЛавЛавСar 3
09.50 Т/с “Готель “Iмперiал”” s
20.00, 03.20 “Подробицi”
01.00 Рятiвники
12.00 Х/ф “007: Куляста
UA:ВIННИЦЯ
20.30 “Мiсце зустрiчi”
UA:ВIННИЦЯ
блискавка”
02.15 Щоденники Темного s
22.10 Х/ф “Ти будеш моєю” l
05.50 Кориснi пiдказки
17.00 “Вещдок. Особый
08.00, 09.00 Новини (UA
00.05 Т/с “Нехай говорять” s
07.40 Земля, наближена до
04.45 Х/ф “Де ти, Багiро?”
случай”
ПЕРШОГО)
неба
18.00 Ток-шоу “Стосується
08.05 Ранок на Суспiльному
08.00 Ранок на Суспiльному.
UA:ВIННИЦЯ
09.10, 21.00 Телевiзiйний
кожного”
Дайджест
20.00 “Подробицi”
ICTV
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
серiал “ Доктор Блейк”
08.00, 09.00 Новини (UA
21.00 Х/ф “Фантомас”
11.10 Роздивись
09.00 Загадки чернiвецьких
02.35 “Жди меня. Україна”
11.25 Незвiдана Україна
04.00 Скарб нацiї
ПЕРШОГО)
атлантiв
08.05 Ранок на Суспiльному
04.05 “Україна вражає”
11.40 Вiдтiнки України
04.10 Еврика!
09.10, 16.20 В УКРАЇНI
09.10, 21.00 Телевiзiйний
04.30 “Орел i решка.
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
04.15 Факти
09.40 Артефакти
12.40 Шукачi пригод
04.40 Не дай себе обдурити
10.05 Країна пiсень
серiал “ Доктор Блейк”
Морський сезон”
11.10 Роздивись
12.50 Невiдомi Карпати
05.30 Багач - Бiдняк. Реалiтi10.55 Д/ф “З України до
Голлiвуду”
11.40, 19.15 Маршрутом змiн
13.05 Документальний цикл
шоу
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
ICTV
07.30, 11.00 Т/с “Вижити за
12.10 Антропологiя
“Дикi тварини”
будь-яку цiну”
12.40 Шукачi пригод
13.35 Лайфхак українською
12.35, 16.00 Маршрутом змiн
12.50 Невiдомi Карпати
04.10 Скарб нацiї
13.45 Кiношкола вдома
08.40, 12.20, 13.00 Скетч-шоу 13.05 Гендернi окуляри
13.05 Документальний цикл
04.20 Еврика!
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки
13.20 Небезпечна зона
“На трьох” s
Сови”
04.25 Служба розшуку дiтей
09.45 Дизель-шоу l
13.35 Я вдома
“Дикi тварини”
13.35 Лайфхак українською
04.30, 01.25 Факти
14.10 Марiйчин Першосвiт
12.45 Факти. День
14.05 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобi поясню
04.50 Громадянська оборона
14.15 М/ф “ Некмiтливий
13.45 Х/ф “Перший лицар” l
14.15 Ок, я тобi поясню
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки
06.30 Ранок у великому мiстi горобець “
16.35 Х/ф “Будь кмiтливим!” s 14.20 М/ф “Уроки тiтоньки
Сови”
Сови”
08.45 Факти. Ранок
14.20 М/ф “Як козаки у хокей
18.45 Факти. Вечiр
грали”
14.10 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 09.15, 19.25 Надзвичайнi
19.10 Х/ф “Як викрасти
14.30 М/ф “Як Козаки у футбол
яка наступила на хлiб”
хмарочос” s
грали”
новини з Костянтином Стогнiєм 14.40 “Шо? Як? “
14.20 М/ф “Iвасик-Телесик”
10.15, 20.10 Дизель-шоу l
15.05 Суспiльна студiя
21.25 Х/ф “Копи на пiдхватi” s 14.50 М/ф “ Лис i дрiзд “
14.30 М/ф “Горщик-Смiхотун”
11.50, 23.40, 01.50 Скетч-шоу 16.00, 19.50 Задача з зiрочкою 23.35 Х/ф “Адреналiн” n
14.55 М/ф “ Найсправжнiсiнька
пригода “
14.40 “Шо? Як? “
16.05 Маршрутом змiн
01.20 Громадянська оборона
“На трьох” s
15.05, 17.10 Суспiльна студiя
12.25, 13.15 Х/ф “Зелений
16.30, 19.30 В Українi
02.55 Я зняв!
15.05 М/ф “ Черевички”
шершень” s
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ
15.15 М/ф “ Як песик i кошеня
мили пiдлогу”
18.10 Вiзуальний код
12.45, 15.45 Факти. День
17.10, 20.15 Крутий замiс
18.40 Буковинськi загадки
15.25, 16.10 Х/ф “Перший
17.30 Гендернi окуляри
НОВИЙ КАНАЛ
15.25 Пiщана казка
лицар” l
18.45 Street Схiд
18.00 Вiзуальний код
15.30 “Шо? Як? “
19.30 Крутий замiс
18.45 Факти. Вечiр
18.20 Культ.Особистостi
05.45 “Вар’яти” l
15.50 Буковинськi загадки
19.50 Задача з зiрочкою
23.00 Скетч-шоу “На
18.40 Буковинськi загадки
06.05 “Хто проти
16.45 Х/ф “Свята Сiм’я “, 2 с.
19.55 ЕкоЛюди
18.45 “Iсторiя кримських татар” блондинок?” l
18.30, 20.55 Крутий замiс
трьох-10” s
20.00 Шерифи для нових
03.30 Я зняв!
19.15 Шерифи для нових
08.00, 10.00 “Kids time”
19.00 Культ особистостi
08.05 Х/ф “Королiвський коргi” 19.15 Вiзуальний код
громад
громад
20.10 В Українi
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
10.05 “Орел i решка. Земляни” 19.45 Створюй iз Суспiльним.
НОВИЙ КАНАЛ
11.00 “Орел i решка. Дiвчата. Розслiдування . Пiд прицiлом
Перевiрка
20.00 ЕкоЛюди
Невидане”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
05.00 “Абзац!”
12.10 “Орел i решка”
20.05 Помилка 83
06.00, 07.10 “Kids time”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
15.10 Х/ф “Ну що, приїхали?”
21.15 Д/ф “ Капiтал у ХХI
столiттi”
08.00 “Зiрковий альбом”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
17.10 Х/ф “Ну що, приїхали:
Ремонт”
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго”
07.15 “Орел i решка”
08.00 “Зiрковий альбом”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.20 “Аферисти в сiтях” s
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго”
19.05 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”
09.45, 19.30 “На часi”
14.25 Х/ф “Пiсля заходу
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
21.00 Х/ф “Мiй шпигун” l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
сонця” s
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
09.45 “На часi”
23.10 Х/ф “Три метри вище неба
2: Я тебе хочу” s
10.45 “Життя в цифрi”
16.15 Х/ф “Золото дурнiв” s
10.15 “В гарной формi”
08.30 “Дикi тварини”
11.00 т/с “Загадковi вбивства 18.50 Х/ф “Бiлi цiпоньки” s
10.45 “Життя в цифрi”
01.55 “Improv Live Show” l
09.30 “У гарнiй формi”
21.00 Х/ф “Цiпонька” s
11.00, 20.10 х/ф
02.40 “Зона ночi”
10.00 “Новини”
Агати Крiстi”
12.35 “Знайомство з
23.05 Х/ф “Три метри вище
12.35 “Знайомство з
10.15, 19.50 “На часi”
неба” s
10.30 “Територiя рiшень”
тваринами”
тваринами”
13.00 “Новини Life”
01.50 “Improv Live Show” l
13.00 “Новини Life”
УКРАЇНА
11.00 “На зйомках”
13.15 “Час змiн”
02.35 “Служба розшуку дiтей” 13.15 “Час змiн”
11.30 “Багатi i знаменитi”
15.00 т/с “Суто англiйськi
02.40 “Зона ночi”
15.00 т/с “Суто англiйськi
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
11.40 “Зiрковi гурмани”
07.25, 03.10 Реальна мiстика
12.10 “Цiкавий свiт”
вбивства”
вбивства”
16.15 “Життя у цифри”
16.15 “Життя у цифри”
08.50 Т/с “Я заплачу завтра” l 12.30, 15.30 х/ф
16.30 “IМПЕРIЯ”
УКРАЇНА
16.30 “IМПЕРIЯ”
12.45, 15.20 Т/с “Час йти, час
15.00 “Твоє життя”
повертатися” l
17.30 т/с “Росселла”
17.30 т/с “Росселла”
17.30 “Цiкаво”
18.30 “Планета кiно”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
18.30 “Планета кiно”
17.00, 21.00 Т/с “Сiм’я на рiк” l 19.00 “Таємницi та загадки”
20.10 х/ф
19.30 “Код вiдвертостi”
20.00 Головна тема
20.30 “Постфактум”
Україною

25 липня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Плавання. Кульова
стрiльба
06.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Дзюдо
07.40 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Стрiльба з лука. Стрибки в
воду
10.30, 16.30 Студiя Токiо-2020
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Дзюдо. Фехтування
18.00, 21.00, 00.00 Новини
18.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Важка атлетика
20.20, 21.50 ХХХII лiтнi
Олiмпiйськi iгри
21.30 Доба Олiмпiйських iгор
00.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Трiатлон
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Фехтування
03.25 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Академiчне веслування
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Плавання

1+1
05.00, 19.30 “ТСН-Тиждень”
07.00 “Життя вiдомих людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
09.00 “Лото-Забава”
09.45, 04.20 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiтське життя. 2021”
21.00 Х/ф “Люди Iкс.
Апокалiпсис” s
23.40 Х/ф “Новi мутанти” s
01.50 Х/ф “Хранителi” s

IНТЕР
05.55 Х/ф “Пригоди Гекльберрi
Фiнна”
08.00 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше
життя”
13.10 “Вещдок. Опережая
время”
18.00 Х/ф “Фантомас”
20.00 “Подробицi”
20.30 Х/ф “Винесенi з моря” s
22.20 Х/ф “Золоте теля”
01.45 “Вещдок”

СТБ
05.15 Т/с “Коли ми вдома. Нова
iсторiя”
05.55 “Хата на тата” l
12.40 “МастерШеф. CELEBRITY” l
15.00 “СуперМама” l
19.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
20.00 “Один за всiх” s
23.45 “Я соромлюсь свого
тiла” s

НTН
05.30 Х/ф “Весь свiт в очах
твоїх...”
06.45 “Слово Предстоятеля”
06.55 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
09.20 Т/с “Смерть у раю” s
13.30 Х/ф “Близнюкидракони” s
15.30 Х/ф “Ведмежатник” s
17.55 “Легенди карного
розшуку”
19.00 Х/ф “Таємничий острiв”
20.50 Х/ф “Полювання за
тiнню”
23.00 Х/ф “Деяка
справедливiсть” n

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф “101 далматинець”
10.45 Х/ф “Дiти шпигунiв 2:
Острiв утрачених мрiй”
12.45, 13.45, 14.45, 22.30,
23.30, 00.30 Одного разу пiд
Полтавою
13.15, 14.15, 23.00, 00.00
Танька i Володька
15.15 М/ф “Геркулес”
17.00 М/ф “Ранго”
18.45 Х/ф “Уяви собi”
20.45 Х/ф “Тисяча слiв” s
01.00, 01.30 Країна У
02.15, 04.45 Панянка-селянка
04.00 Щоденники Темного s
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ

07.40 Земля, наближена до
неба
08.00 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
04.30 Скарб нацiї
08.35 Документальний
04.40 Еврика!
цикл “Дикуни. Дикi забави в
04.45 Факти
зоопарку Сан-Дiєго”
05.10 Особливостi
09.00 Документальний цикл
нацiональної роботи
“Свiт дикої природи”
06.55, 10.55 Багач - Бiдняк.
10.10 Солодка дача
10.25 Лiтературно-кулiнарне
Реалiтi-шоу
07.55, 00.50 Анти-зомбi
шоу “Енеїда”
08.55 Секретний фронт
10.55 Х/ф “Сватання на
Гончарiвцi”
09.55 Громадянська оборона
11.55, 13.00 Х/ф “Будь
12.15 Мiста i мiстечка
кмiтливим!” s
12.35, 16.20, 18.25, 21.30 В
12.45 Факти. День
УКРАЇНI
14.35 Х/ф “Копи на пiдхватi” s 13.05, 16.05 Маршрутом змiн
16.40 Х/ф “Як викрасти
13.20 Роздивись
хмарочос” s
13.35 Вiзуальний код
18.45 Факти. Вечiр
14.05 Лайфхак українською
19.10 Х/ф “Шторму назустрiч” s 14.15 Ок, я тобi поясню
20.55 Х/ф “Хижак” (2018) s
14.20 М/ф “Уроки тiтоньки
23.00 Х/ф “Адреналiн-2: Висока Сови”
напруга” n
14.30 М/ф “Як козаки
iнопланетян зустрiчали”
02.35 Я зняв!
14.50 М/ф “Про кiшку, яка упала
з неба”
НОВИЙ КАНАЛ
14.55 М/ф “ Як Петрик П’яточкiн
слоникiв рахував”
05.50, 01.00 “Вар’яти” l
15.05 М/ф “Капiтошко”
06.25 “Таємний агент” l
15.15 М/ф “Дострибни до
хмаринки”
07.45, 09.10 “Kids time”
07.50 М/ф “Том i Джеррi:
15.25 Пiщана казка
Шпигунськi пристрастi”
15.30 “Шо? Як? “
09.15 Х/ф “Деннiс-мучитель”
15.50 Невiдомi Карпати
11.25 Х/ф “Черговий тато: Лiтнiй 16.45 Д/ф “ Капiтал у ХХI
табiр”
столiттi”
13.05 Х/ф “Черговий тато”
19.00 ЗмiниТИ
15.00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”
19.15 Обличчя
17.05 Х/ф “Мiй шпигун” l
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
19.05 Х/ф “Шпигун по
Розслiдування . Червона лiнiя
сусiдству”
20.00 ЕкоЛюди
21.00 Х/ф “Канiкули” s
20.05 Життя пiслязавтра
23.00 “Improv Live Show” l
21.00 Цикл “Нашi тридцять”
21.55 Д/ф “Хто створив Змiєвi
Вали?”

ICTV

УКРАЇНА

05.50 Сьогоднi
06.50, 04.00 Реальна мiстика
09.50 Т/с “Затемнення”
17.00, 21.00 Т/с “Се ля вi” s
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с “Я заплачу
завтра” l
01.30 Телемагазин
03.10 Гучна справа
04.45 Агенти
справедливостi s

ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.00
10.00
10.30,
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.15

“Фокус Європи”
“На часi”
19.30 х/ф
“Знаменитi гурмани”
“Планета кiно”
“Карнавали планети”
“Пiд iншiм кутом”
“Цiкавий свiт”
“Постфактум”
“Територiя рiшень”
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кінотеатр

Коцюбинського

Чорна вдова
Екшн, 14.07, поч. о 10.00, 14.00, 19.20. 21.50
З 15.07 довідка за тел. 52-59-76

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ

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

Стрибаюча принцеса
Найправдивіша історія про кохання, підступність
та звитягу, 17.07, поч. об 11.00

Віктор Робот

JAZZ HITS від Ольги Лукачової і її бенду

Анімація, 14.07, поч. об 11.55
З 15.07 довідка за тел. 52-59-76

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 інших легенд
джазу – від 1920-х до сьогодні. У програмі
концерту – неймовірно багато сюрпризів, які
здивують і вразять! Буде справжня магія! Квитки –
200–450 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах
Будинку офіцерів, «Універмагу», рок-магазину
«Мобі Дік», тур-клубу «Бідняжка». Безкоштовна
доставка квитків: (098) 101-00-63, (093)101–00–63.

Судна ніч назавжди
Трилер, 14.07, поч. о 18.00
З 15.07 довідка за тел. 52-59-76

Руфус. Хроніки чарівної Нарнії
14.07, поч о 12.25
З 15.07 довідка за тел. 52-59-76

Тілоохоронець дружини кілера
Екшн, 14.07, поч. о 21.45
З 15.07 довідка за тел. 52-59-76

Льодовий дрифт
Екшн, 14.07, поч. о 15.25, 19.45
З 15.07 довідка за тел. 52-59-76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх
тел. (096)003–50–50)

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес
Анімація, 14.07, поч. о 10.30, 11.30, 12.50, 13.50,
15.10, 16.10, 17.30, 18.30, 19.50, 20.50, 22.10
З 15.07 довідка за тел. 096-003-50-50

Судна ніч назавжди
Екшн, 14.07, поч. о 9.40, 19.50, 22.00
З 15.07 довідка за тел. 096-003-50-50

Таємничий гіпопотам
Пригода в джунглях,
18.07, поч. об 11.00

ВИСТАВКИ
Виставка
туристичного
спорядження
24-25 липня у Центральному Міському
парку ім. Леонтовича пройде велика
OUTDOOR виставка. Ми познайомимо вас з
новинками світу туристичного спорядження. Всіх
відвідувачів побалують знижками, а також розіграють цінні подарунки. Буде цікаво!

Екскурсії до музею Повітряних
Збройних сил

Екшн, 14.07, поч. об 11.50, 16.50, 21.50
З 15.07 довідка за тел. 096-003-50-50

Музей авіаційної техніки і засобів ППО просто
неба у Вінниці розташований на території штабу
командування Повітряних сил Збройних сил України. Музейна експозиція складається з двох залів,
у яких розміщені експозиція і зразки стрілецької
зброї та відкритої площадки площею 1,7 га, на якій
розташовано понад 40 одиниць військової техніки.
Відвідувачі можуть оглянути: сучасні літаки-винищувачі, штурмовики, бомбардувальники, 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 працівниками Музею за телефоном (0432)59–61–90.

РОДИНА

Сімейний відпочинок у Парку Динозаврів

(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

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

Форсаж 9: Нестримна сага
Бойовик, 14.07, поч. о 14.00
З 5.07 довідка за тел. 096-003-50-50

Тілоохоронець дружини кілера
Екшн, 14.07, поч. о 14.30, 19.30
З 15.07 довідка за тел. 096-003-50-50

Відділ Q: Ефект Марко
Бойовик, 14.07, поч. об 11.20, 13.10
З 15.07 довідка за тел. 096-003-50-50

Четвертий

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес
Анімація, 14.07, поч. о 10.00, 16.00
15.07-21.07, поч. о 18.00

Ая та Відьма
Анімація, 14.07, поч. о 12.00
15.07-21.07, поч. о 12.30

Чорна вдова
Екшн, 14.07, поч. о 13.30, 19.40
15.07-21.07, поч. о 10.00, 14.00, 19.50

Ми є. Ми поруч
Мелодрама, 14.07, поч. о 18.00
15.07-21.07, поч. о 16.30

Співачка Мята
31 липня у Вінниці
Її голос зачаровує, пісні
надихають, а творчість
доводить, що українська
музика якісна, модна
та цікава! Cтильна і
красива співачка Мята
31 липня о 20:00 з концертом просто неба у музеїсадибі Пирогова. Разом поринемо у ніжність
на межі спокуси! І наспіваємося та натанцюємося
у PIROGOV SKY! Квитки — 200–430 грн. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів,
«Універмагу», «Мобі Дік» і тур-клубу «Бідняжка».
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

Фестиваль аніме і
K-Pop 6 серпня
Вперше у Вінниці 6 серпня о 19.00 у PIROGOV
SKY пройде Summer
Anime & K-Pop Fest —
фестиваль для шанувальників аніме і корейської поп-музики! У програмі: концерти зірок Nika
Lenina (Україна), Baur Karbon (Казахстан), SANA
(Японія), косплей-дефіле, аніме і K-pop фотозона,
вокальні і танцювальні виступи, аніме-ярмарок,
багато конкурсів. Квитки — 200–400 грн. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах міста. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63, (093)101–00–63.

«Рок легенди» і симфонічний оркестр
«BREVIS» 8 серпня
Розривний вечір
легендарних рок-хітів
у чудовому виконанні
симфонічного оркестру BREVIS 8 серпня
о 20:00 у PIROGOV SKY! Просто неба у музеїсадибі Пирогова почуємо культові хіти Scorpions,
AC/DC, Deep Purple, Aerosmith, Metallica, Nirvana,
Queen, Pink Floyd, Depeche Mode, Led Zeppelin,
Jon Bon Jovi, Muse, Robbie Williamsa! Живий звук,
найкраще виконання і шалена енергія! Квитки —
200–650 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua. Безкоштовна доставка квитків: (093)101–00–63.

Танок на майдані Конґо 24 липня
у Вінниці. Концерт просто неба
Легенда українського хіп-хопу і року — гурт «Танок
на майдані Конґо» — 24 липня о 20:00 у PIROGOV
SKY — просто неба у 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 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua,
у касах Будинку офіцерів, «Універмагу», магазину
«Мобі Дік», тур-клубу «Бідняжка». 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 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua,
у касах Будинку офіцерів, «Універмагу», рокмагазину «Мобі Дік», тур-клубу «Бідняжка».
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

Гурт «ТІК» під
зоряним небом
15 серпня 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! Квитки — від 200 гривень. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів,
«Універмагу», «Мобі Дік», тур-клубі «Бідняжка».
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

Improv Live Show
22 серпня у Вінниці
Вінниця, лови абсолютно
живі емоції! 22 серпня
о 20.00 просто неба у музеї-садибі Пирогова —
краще імпровізаційне
шоу країни Improv Live
Show! Буде гостро, пікантно, дотепно! Нас чекає
влучний гумор на актуальні теми. Квитки — від
200 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.
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ГУЧНІ ПРЕМ’ЄРИ І ПОНАД 400 ЗІРОК!
OPERAFEST TULCHYN ЗДИВУЄ ВСІХ
Поїхали за враженнями  Ексклюзивно
на фестивалі покажуть фентезі рок-оперу,
що викликала фурор у Дубайській опері.
З інтерактивними декораціями й новітніми
технологіями! А ще — згадаємо Гоголя
і Ярослава Мудрого, побачимо танго
на пуантах, «Поганих хлопців у опері»,
«Мюзикл-шоу», «Алісу в Країні чудес»,
«VIVA LA MAMMA», візуальні, вогняні та
ексцентрик шоу і багато інших сюрпризів
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК,
RIA, (096)3145155

Öå áóäå çíàêîâà
ìèñòåöüêà ïîä³ÿ äëÿ
Óêðà¿íè! Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü OPERAFEST
TULCHYN ç 27 ïî 29 ñåðïíÿ
ó ðåæèì³ íîí-ñòîï âðàæàòèìå
ãðàíä³îçíèìè ïîñòàíîâêàìè ³
ïðåì’ºðàìè. Ïðîñòî íåáà ó ïàðêó
òóëü÷èíñüêîãî Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ ãëÿäà÷³â ÷åêàº ìàêñèìàëüíå
ðîçìà¿òòÿ æàíð³â: ìþçèêëè ³
áàëåòè, ³ñòîðè÷í³ ïîñòàíîâêè ³
îïåðè ç ³íòåðàêòèâíèìè äåêîðàö³ÿìè é íîâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè,
â³çóàëüí³, âîãíÿí³ òà åêñöåíòðèê
øîó ³ ùå áàãàòî ³íøèõ ñþðïðèç³â.
— Ïîâåðíåííÿ OPERAFEST
TULCHYN ï³ñëÿ âèìóøåíî¿ ð³÷íî¿ ïåðåðâè, ñïðè÷èíåíî¿ ñâ³òîâîþ
ïàíäåì³ºþ, áóäå ãó÷íå ³ ÿñêðàâå! —
ãàðàíòóº ïðîäþñåð ôåñòèâàëþ, çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè ²ðèíà
Ôðåíêåëü. — ×åêàºìî ãëÿäà÷³â ç
óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè, â³ä ÿêèõ
âåñü öåé ÷àñ ìè îòðèìóâàëè ïðîñòî
øàëåíó ê³ëüê³ñòü çàïèòàíü: «Êîëè
âæå ìîæíà áóäå ¿õàòè íà óëþáëåíèé OPERAFEST?» Íàðåøò³ ìàºìî, ÷èì ïîðàäóâàòè íàøèõ ïîñò³éíèõ ãëÿäà÷³â ³ òèõ, õòî âïåðøå
ïðè¿äå íà ôåñòèâàëü. Öüîãîð³÷íà
ïðîãðàìà íàäçâè÷àéíî ïîòóæíà,
à äîäàòêîâî ï³ä ÷àñ OPERAFEST
TULCHYN áóäå ñò³ëüêè ³íøèõ
ÿñêðàâèõ ïðîåêò³â, ùî íàø ôåñòèâàëü áóäå ö³êàâèé ìàêñèìàëüí³é
ê³ëüêîñò³ ãëÿäà÷³â, ð³çíèõ çà â³êîì ³
óïîäîáàííÿìè: â³ä øàíóâàëüíèê³â
âèñîêîãî ìèñòåöòâà äî ³ñòîðèê³â
³ çàòÿòèõ òóðèñò³â, â³ä ñòàðøîãî
ïîêîë³ííÿ äî ä³òåé òà ìîëîä³.
НОВОВВЕДЕННЯ І КОНКУРСИ
ДЛЯ ДІТЕЙ
Íà IV ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³
OPERAFEST TULCHYN-2021,
âõ³ä íà ÿêèé òðàäèö³éíî áóäå
áåçêîøòîâíèì äëÿ ãëÿäà÷³â,
âèñòóïëÿòü ïîíàä 400 àðòèñò³â:
íàéêðàù³ êîëåêòèâè ç Óêðà¿íè
òà ñîë³ñòè ç Êàíàäè, Ïîëüù³,
Ñëîâà÷÷èíè, Óêðà¿íè é ²òàë³¿.

À «ðîäçèíêîþ» òà íîâîââåäåííÿì ñòàíå òå, ùî âïåðøå òåðèòîð³ÿ Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ áóäå ïåðåòâîðåíà ó ã³ãàíòñüêèé ïàðòåð,
à âåñü Òóëü÷èí — ó âåëèêå îïåðíå
ôîéº, ó ÿêîìó êîæåí çíàéäå äëÿ
ñåáå ÷èìàëî ö³êàâèõ ïîä³é òà ïðîåêò³â. Íà âóëèöÿõ ì³ñòà ïðàöþâàòèìóòü êðåàòèâí³ àðò-ïðîñòîðè,
ïðîéäå ôåñòèâàëü âóëè÷íèõ ìóçèêàíò³â, âèñòóïè òàëàíîâèòèõ
ä³òåé ³ ìîëîä³, ìàéñòåð-êëàñè,
åêñêóðñ³¿, âèñòàâêè, ÿðìàðêè.
Êð³ì òîãî, ó äí³ ôåñòèâàëþ
ðåñòîðàíè ³ ãîòåë³, ùî çäîáóäóòü
â³äçíàêó «OPERAFEST ðåêîìåíäóº», ïðèãîùàòèìóòü ñïåö³àëüíèì
îïåðíèì ìåíþ òà ïðîïîíóâàòèìóòü åêñêëþçèâí³ îïåðí³ ïîñëóãè.
À âæå çàðàç äëÿ íàéìåíøèõ
ãëÿäà÷³â çà ³í³ö³àòèâè àìáàñàäîð³â ôåñòèâàëþ Ëàðèñè Á³ëîç³ð òà Ìèêîëè Êó÷åðà ñòàðòóâàëà
ùîð³÷íà â³êòîðèíà äëÿ ä³òåé ³
ìèñòåöüêèé êîíêóðñ «Ñòâîðþºìî îïåðíó àáåòêó ðàçîì!» Ä³òè-ïåðåìîæö³ îáîõ êîíêóðñíèõ
ïðîãðàì îòðèìàþòü çàïðîøåííÿ
íà ôàíòàñòè÷íó ìóçè÷íó ïîäîðîæ
«Àë³ñà â Êðà¿í³ ÷óäåñ», à íàéêðàù³ ðîáîòè þíèõ õóäîæíèê³â
óâ³éäóòü ó äðóãå (äîïîâíåíå) âèäàííÿ «Äèòÿ÷à îïåðíà àáåòêà»
òà áóäóòü ïðåçåíòîâàí³ ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
ЩОДНЯ БУДЕ НОВА
ТЕМАТИКА
Ùî ñòîñóºòüñÿ êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè, òî êîæåí äåíü íà ôåñòèâàë³ ìàòèìå ñâîþ òåìàòèêó, ÿêà ï³äêàçóº ãëÿäà÷àì, ïîñòàíîâêè ÿêîãî
ïëàíó ¿õ ÷åêàþòü. Òàê, ïåðøèé
äåíü ïðîéäå ï³ä ãàñëîì: «Âðàæåííÿ. Åìîö³¿. Ïî÷óòòÿ», äðóãèé —
äî 30-ð³÷÷ÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè
áóäå ïðèñâÿ÷åíèé óêðà¿íñüêîìó
êîíòåíòó ³ ìàº ãàñëî «Óêðà¿íñüêà
êëàñèêà ³ ñó÷àñí³ñòü», ô³íàëüíèé
äåíü — «Çîëîò³ õ³òè».
Ïðèì³òíî, ùî àáñîëþòíî âñ³
îïåðí³ âèñòàâè, ÿê³ ïîêàæóòü
íà ôåñòèâàë³, ïåðåêëàäåí³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
— Ç 27 ïî 29 ñåðïíÿ — öå áóäóòü íåçàáóòí³ òðè äí³ ó ðèòì³

îïåðè! Áàãàòîãðàííî¿, ñó÷àñíî¿
òà âðàæàþ÷î¿, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâíèé ðåæèñåð OPERAFEST
TULCHYN, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷
ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Ïàâëî Òðåòüÿêîâ. — Ç ëþáîâ’þ äî ìèñòåöòâà
ó ñëàâåòíîìó Òóëü÷èí³ ìè ðàçîì
áóäåìî â³äðîäæóâàòè êóëüòóðí³
òðàäèö³¿, ÿêèìè çàâæäè ñëàâèâñÿ
öåé êðàé. Ó XVIII — XIX ñòîë³òò³ ñàìå òóëü÷èíñüêèé Ïàëàö
Ïîòîöüêèõ áóâ åï³öåíòðîì áóðõëèâîãî êóëüòóðíîãî æèòòÿ, òóò
ãîñòþâàëè ìàéæå âñ³ ïåðø³ îñîáè ªâðîïè: â³ä êîðîëÿ Ïîëüù³
äî Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ôåðåíöà
Ë³ñòà ³ Ïóøê³íà. À ó 1787 ðîö³
â Ïàëàö³ áóâ â³äêðèòèé äðóãèé
â Óêðà¿í³ îïåðíèé òåàòð, ÿêèé
³ñíóâàâ ïîíàä 100 ðîê³â.
«ХАЙ ЖИВЕ МАМА!»
І ТАНГО НА ПУАНТАХ
Íà â³äêðèòò³ OPERAFEST
TULCHYN 27 ñåðïíÿ î 19.00 ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü áëèñêàâè÷íó îïåðóáóôó «VIVA LA MAMMA (Íåõàé
æèâå ìàìà!), àáî Òåàòðàëüí³ ïîðÿäêè òà áåçëàä», ÿêà ïåðåêðåñëèòü óñòàëåí³ ñòåðåîòèïè ïðî òå,
ùî îïåðè íóäí³ ³ öåé ìóçè÷íèé
æàíð â³äæèâ ñâîº.
— Öÿ çàõîïëþþ÷à ïîñòàíîâêà ïðèâàáèòü ìåëîìàí³â ³ ñòàíå
íåàáèÿêèì â³äêðèòòÿì äëÿ òèõ,

Âïåðøå òåðèòîð³ÿ
Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ
áóäå ïåðåòâîðåíà
ó ã³ãàíòñüêèé ïàðòåð.
À âåñü Òóëü÷èí —
ó âåëèêå îïåðíå ôîéº
õòî âïåðøå ïîòðàïèâ íà îïåðíó
âèñòàâó, — ãàðàíòóþòü îðãàí³çàòîðè. — Öå ïåðøà â Óêðà¿í³ ïîñòàíîâêà âñåñâ³òíüîâ³äîìî¿ êîì³÷íî¿ îïåðè ãåí³àëüíîãî Ãàåòàíî
Äîí³öåòò³, ùî ç’ÿâèëàñü çàâäÿêè îäíîìó ç íàéêðàùèõ òåàòð³â
Óêðà¿íè — «Êè¿âñüêà Îïåðà».
Ó öåé æå äåíü ãëÿäà÷³â ÷åêàº
ùå îäèí ñþðïðèç — òàíãî íà ïóàíòàõ. Î 22.00 ðîçïî÷íåòüñÿ ïîêàç
ñó÷àñíîãî áàëåòó «²ñòîð³¿ â ñòèë³
òàíãî», ùî âðàçèòü ÷óòòºâ³ñòþ ³
ïðèñòðàñòþ, ïîºäíàííÿì äèâîâèæíî¿ õîðåîãðàô³¿ ³ íàäçâè÷àéíî¿ ìóçèêè Àñòîðà Ï’ÿööîëëè,
Êàðëîñà Åëåòà Àëüìàðàíà, Êàðëîñà Ãàðäåëÿ, Õåðàðäî Ðîäð³ãåñà.
Ô³í³øóº ïåðøèé äåíü ôåñòèâàëþ î 23.30 í³÷íîþ ïðîãðàìîþ —
íîâèì âîãíÿíèì åêñöåíòðèê øîó
«Whitenight» çíàìåíèòîãî òåàòðó
âîãíþ «Eastfireshow» ç Õàðêîâà.
ВІД «АЛІСИ» І ГОГОЛЯ
ДО ГРЕЦЬКИХ МІФІВ
Ó äðóãèé äåíü, 28 ñåðïíÿ,
íà OPERAFEST TULCHYN
î 16.00 äëÿ íàéìåíøèõ ãëÿäà÷³â

Завдяки OPERAFEST 27-29 серпня Тульчин і Вінниччина
стануть епіцентром культурного життя України.
Вхід на фестиваль буде безкоштовний для усіх
àðòèñòè Â³ííèöüêîãî òåàòðó ³ìåí³
Ñàäîâñüêîãî ïðåäñòàâëÿòü êàçêîâèé ìþçèêë «Àë³ñà â Êðà¿í³ ÷óäåñ».
Î 19.00 ïðîñòî íåáà ó Òóëü÷èí³ îæèâå íåïåðåâåðøåíà ìóçèêà
ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à, â³÷íà ³ñòîð³ÿ
êîõàííÿ, çàõîïëþþ÷à ôàíòàñìàãîð³ÿ ãîãîë³âñüêèõ ïðèãîä òà
íåâè÷åðïíà ñèëà óêðà¿íñüêîãî
ôîëüêëîðó — ïîáà÷èìî áàëåò
«Ìàéñüêà í³÷» ó âèêîíàíí³ «Êè¿âñüêî¿ Îïåðè».
Î 21.30 îäíó ç íàéá³ëüø ìàñøòàáíèõ îïåð â óêðà¿íñüêîìó ðåïåðòóàð³ — «ßðîñëàâ Ìóäðèé»
Ãåîðã³ÿ Ìàéáîðîäè ïðåäñòàâëÿòü
ñîë³ñòè ³ Àêàäåì³÷íèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿, à òàêîæ õîð
³ áàëåò Àêàäåì³÷íîãî àíñàìáëþ
ï³ñí³ ³ òàíöþ «Êîçàêè Ïîä³ëëÿ».
Äèðèãóâàòèìå îïåðîþ Òàðàñ
Ìàðòèíèê, ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèöÿ — Áîãäàíà Ëàò÷óê.
À ð³âíî îï³âíî÷³ íà ôåñòèâàë³ â³äáóäåòüñÿ open air ïðåì’ºðà
ôåíòåç³ ðîê-îïåðè àí³ìå «Îðôåé
òà Åâð³ä³êà íàçàâæäè». Öÿ âèñòàâà ç àíøëàãîì ïðîéøëà
ó êðà¿íàõ Ñõîäó òà ï³äêîðèëà ãëÿäà÷³â Äóáàéñüêî¿ îïåðè.
Ñòâîðåíà íà àâòîðñüêó ìóçèêó
òà îðèã³íàëüíó ³äåþ êîìïîçèòîðà Ìèõàéëà Áðóíñüêîãî, öÿ ïîñòàíîâêà äóæå ñó÷àñíà. Âðàæàº
åêñêëþçèâíèìè ³íòåðàêòèâíèìè
äåêîðàö³ÿìè òà íîâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè îá'ºìíîãî â³äåîêîíòåíòó.
Ó ðåçóëüòàò³ âçàºìîä³¿ àêòîð³â ç
îá'ºìíèì â³äåîçîáðàæåííÿì ïðîòÿãîì óñüîãî ä³éñòâà áóäå ñòâîðåíà ³ëþç³ÿ êàçêîâîãî ïðîñòîðó, ùî
çàíóðèòü ãëÿäà÷à ó äàâíüîãðåöüêó
ì³ôîëîã³÷íó ³ñòîð³þ êîõàííÿ íàï³âáîãà Îðôåÿ òà ë³ñîâî¿ í³ìôè
Åâð³ä³êè.

Îêð³ì ìóçè÷íèõ ñòèëüîâèõ
ñèìá³îç³â, ùå îäí³ºþ ðîäçèíêîþ
ö³º¿ îïåðè ñòàíå ð³çíîìàí³òòÿ
ãîëîñ³â. Ó ïîñòàíîâö³ ðåæèñåð
Áîãäàíà Ëàò÷óê ³ ïðîäþñåð Îëåíà
Áðóíñüêà ç³áðàëè ñ³ì óí³êàëüíèõ
ãîëîñ³â — â³ä íàéâèùîãî ÷îëîâ³÷îãî tenor altino äî íàéíèæ÷îãî
bas profundo.
«ПОГАНІ ХЛОПЦІ»
І «МЮЗИКЛ-ШОУ»
Íå ìåíøå âðàçèòü ô³íàëüíèé äåíü OPERAFEST
TULCHYN. Âèäîâèùíó êîíöåðòíó ïðåì’ºðó àâòîðñüêî¿ îïåðíî¿ ïðîãðàìè «BadBoysInOpera»
29 ñåðïíÿ î 19.00 ïðåäñòàâèòü
Àêàäåì³÷íèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð Ëüâ³âñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿
ô³ëàðìîí³¿, Ãàëèöüêèé àêàäåì³÷íèé êàìåðíèé õîð, äèðèãåíò
Âîëîäèìèð Ñèâîõ³ï ³ âñåñâ³òíüîâ³äîì³ ç³ðêè-ñîë³ñòè.
Çàâåðøèòüñÿ ôåñòèâàëü
29 ñåðïíÿ î 21.30 ãðàíä³îçíîþ
ïðåì’ºðîþ «Ìþçèêë-øîó» â³ä
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðåòè Óêðà¿íè.
Ïîñòàíîâêà, ðåæèñåðîì ÿêî¿ º
îäèí ç íàéâ³äîì³øèõ òåàòðàëüíèõ
ä³ÿ÷³â Óêðà¿íè — íàðîäíèé àðòèñò
Óêðà¿íè Áîãäàí Ñòðóòèíñüêèé,
çäèâóº ñó÷àñíîþ ³íòåðïðåòàö³ºþ
ëåãåíäàðíèõ ìþçèêë³â ñâ³òó — â³ä
«Ïðèâèäà îïåðè», «×èêàãî» ³ «Õåëîó, Äîëë³!» äî «²ñóñ Õðèñòîñ —
ñóïåðç³ðêà» ³ «Íîòð-Äàì äå Ïàð³».
Çà âñ³ìà íîâèíàìè ôåñòèâàëþ
ñë³äêóéòå íà îô³ö³éíîìó ñàéò³
operafest.com.ua.
OPERAFEST TULCHYN-2021
ïðîõîäèòü çà ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîíäó ³ Áëàãîä³éíîãî ôîíäó «ÌÕÏ — Ãðîìàä³».
Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé
ïàðòíåð — «20 õâèëèí».

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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Вінницький Напівмарафон відбудеться вже 22 серпня. Наразі триває реєстрація
на три дистанції (4,2 кілометра, 10 кілометрів і 21,095 кілометра)

ПОБІЖИМО РАЗОМ!
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Свято спорту  Трохи більше як
за місяць, 22 серпня, Вінниця втретє
побіжить напівмарафон. Минулого
року через пандемію коронавірусу
масштабний спортивний захід
довелось перенести, а його проведення
у 2021-му довго залишалось під
питанням. Які зміни підготували
цьогоріч організатори, й що потрібно
вінничанам і гостям міста для участі?
ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

Çîâñ³ì ñêîðî
ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ ñâÿòî
ñïîðòó é çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ — òðåò³é
íàï³âìàðàôîí. Íàðàç³ àêòèâíî
ïðîäîâæóºòüñÿ ðåºñòðàö³ÿ, ÿêà
òðèâàòèìå äî 15 ñåðïíÿ, à îðãàí³çàòîðè âæå ãîòóþòü ÷èìàëî
ñþðïðèç³â äëÿ ó÷àñíèê³â.
Ìèíóëîãî ðîêó çàõ³ä äîâåëîñü
ïåðåíåñòè ÷åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ, òîìó íå ïðîïóñò³òü
ìîæëèâîñò³ äîëó÷èòèñü äî ñïîðòèâíî¿ ðîäèíè Â³ííèö³ âæå çàðàç.
ВАЖЛИВІ ЗМІНИ
22 ñåðïíÿ î 8.00 á³ëÿ àðêè Öåíòðàëüíîãî ïàðêó ³ìåí³ Ëåîíòîâè÷à ñòàðòóº Â³ííèöüêèé Íàï³âìàðàôîí. Ó÷àñíèêè çìîæóòü îáðàòè
äëÿ ñåáå îäíó ç òðüîõ äèñòàíö³é
³ ïîçìàãàòèñü òàì çà ïåðåìîãó.
Çàóâàæèìî, ùî öüîãîð³÷

íå áóäå äèòÿ÷îãî òà ìàñîâîãî
çàá³ãó íà ï³âòîðà ê³ëîìåòðà. Òà
óñ³ îõî÷³, áåç îáìåæåíü çà â³êîì,
ìîæóòü ïðîá³ãòè îäíó äåñÿòó ìàðàôîíà, òîáòî 4,2 ê³ëîìåòðà.
Âñå, ùî ïîòð³áíî äëÿ ï³äêîðåííÿ ö³º¿ äèñòàíö³¿ — çàðåºñòðóâàòèñü íà ñàéò³ run.vn.ua.
Òðàäèö³éíèìè çàëèøàþòüñÿ
äèñòàíö³¿ ó 10 ê³ëîìåòð³â, äëÿ ëþäåé ñòàðøå 16 ðîê³â, ³ 21,095 ê³ëîìåòðà, äëÿ ëþäåé ñòàðøå 18-òè.
Çâåðí³òü óâàãó, ùî äëÿ çàá³ãó
íà òàê³ äèñòàíö³¿ îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî ìàòè äîâ³äêó â³ä ë³êàðÿ
àáî ìåäè÷íó ñòðàõîâêó.
Íå çàéâîþ áóäå ³ ïîïåðåäíÿ ï³äãîòîâêà. Ó Â³ííèö³, äî ðå÷³, ùîòèæíÿ ïðîõîäèòèìóòü áåçïëàòí³
òðåíóâàííÿ ï³ä ïèëüíèì íàãëÿäîì òðåíåðà Ðóñëàíà Êîáÿëêà.
²íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå é ÷àñ öèõ
òðåíóâàíü, à òàêîæ ³íø³ âàæëèâ³
íîâèíè ðàäèìî øóêàòè ó íàøîìó
òåëåãðàì êàíàë³ (marathon_20min).
Äîäàìî, ùî âèäà÷à ñòàðòîâèõ
ïàêåò³â áóäå 21 ñåðïíÿ. Òàêîæ

Не забуваймо про безпеку
Пандемія коронавірусу, на жаль,
досі повною мірою не відступила. Тому Вінницький Напівмарафон-2021 проходитиме з
дотриманням усіх рекомендацій
Міністерства охорони здоров’я,
безпека учасників — першочергове завдання.
Організатори зазначають, що
у стартовому та фінішному коридорах, роздягальнях та біля камер
схову учасники обов’язково мають
494142

перебувати в масках і дотримуватись півтораметрової дистанції.
Крім того, обов’язковим є і температурний скринінг до відвідування
стартового містечка.
А продукти харчування, які передбачені на маршруті, матимуть
персональне пакування.
Напівмарафон завжди дарує багато позитивних емоцій і нових
вражень, а це в наш час вкрай
необхідно. Біжимо разом!

áóäå ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ¿õ Íîâîþ ïîøòîþ.
ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Â³ííèöüêèé íàï³âìàðàôîí
íåìîæëèâî óÿâèòè áåç íàãîðîäæåííÿ êðàùèõ ç êðàùèõ, òèõ,
õòî ïîäîëàâ ñâîþ äèñòàíö³þ
øâèäøå çà ³íøèõ.
Öüîãî ðîêó ë³äåð³â âèçíà÷àòèìóòü íà âñ³õ òðüîõ çàïðîïîíîâàíèõ äèñòàíö³ÿõ, à äëÿ êîæíîãî ç
ô³í³øåð³â ï³äãîòóâàëè äèçàéíåðñüê³ ìåäàë³ ç ìåòàëó.
Äëÿ á³ãóí³â íà äèñòàíö³¿
4,2 ê³ëîìåòðà ïåðåäáà÷åíå íàãîðîäæåííÿ â àáñîëþò³. Òîáòî
â³äçíà÷àòèìóòü ², ²² òà ²²² ì³ñöå
îêðåìî ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê.
Ïåðåìîæö³â äèñòàíö³¿ 10 ê³ëîìåòð³â òàêîæ î÷³êóº íàãîðîäæåííÿ â àáñîëþò³ (²-VI ì³ñöå îêðåìî
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê) ³ íàãîðî-

Öüîãîð³÷ íå áóäå
äèòÿ÷îãî òà ìàñîâîãî
çàá³ãó íà ï³âòîðà
ê³ëîìåòðà. Òà óñ³ îõî÷³
çìîæóòü ïðîá³ãòè
4,2 ê³ëîìåòðà
äæåííÿ ó â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ (äî30
ðîê³â, 30–39 ðîê³â, 40–49 ðîê³â;
50–59 ðîê³â; 60+ ðîê³â).
Íà äèñòàíö³¿ 21,095 ê³ëîìåòðà
ïåðåìîæö³â áóäå òðîõè á³ëüøå.
Â àáñîëþò³ îêðåìî ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê âèçíà÷àòü 10 ïðèçîâèõ
ì³ñöü. Çàëèøàºòüñÿ òàêîæ íàãîðîäæåííÿ êðàùèõ á³ãóí³â ó âæå
íàçâàíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ (²-Õ
ì³ñöå).
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В ЗАБІГУ
Àáè ñòàòè ó÷àñíèêîì Â³ííèöüêîãî Íàï³âìàðàôîíó, ïîòð³áíî
ñïëàòèòè ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê
â³ä 400 äî 600 ãðèâåíü, çàëåæíî â³ä
÷àñó ðåºñòðàö³¿ íà ñàéò³ run.vn.ua.
Òàê, ðåºñòðàö³ÿ íà äèñòàíö³þ 4,2 ê³ëîìåòðà äî 31 ëèïíÿ
áóäå êîøòóâàòè 400 ãðèâåíü. À ç
1 ïî 15 ñåðïíÿ — 450 ãðèâåíü.
Âàðò³ñòü ó÷àñò³ â çàá³ãó íà äèñòàíö³¿ 10 ³ 21,095 ê³ëîìåòðà
äî 31 ëèïíÿ ñòàíîâèòü 550 ãðèâåíü, òîä³ ÿê ç 1 ïî 15 ñåðïíÿ —
600 ãðèâåíü.
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НЕ БУДЬ «ХОРОШОЮ».
ЯК ПОЧАТИ ЦІНУВАТИ СЕБЕ
Бути чемною?  Батьки з дитинства
вчать дівчаток бути хорошими. Це чудово,
якщо ви хороша в п'ять років, в десять,
але неприпустимо в двадцять. Не можна
намагатися догодити всім навколо, і при
цьому зберегти адекватну самооцінку.
Якщо ви здатні пожертвувати власними
інтересами заради інших, якщо ви
стараєтесь ніколи не помилятися, якщо
на вас «їздять» всі, кому не лінь — отже,
ви і є та сама «хороша дівчинка». За ваш
рахунок так зручно жити оточуючим
Öå ïî÷èíàºòüñÿ ç ïðîñòîãî:
«Äîïîìîæè ïî äîìó, áóäü õîðîøîþ ä³â÷èíêîþ» ÷è «Íå áèéñÿ,
ïîä³ëèñÿ, òè æ íå õëîï÷èê» ³ çàê³í÷óºòüñÿ «Â³çüìè íà ñåáå öå,
öå æ³íî÷à ñïðàâà», àáî «À òåïåð
óâàæíî ñëóõàé ³ çàïèñóé, çàðàç
áóäóòü ãîâîðèòè ÷îëîâ³êè». Òàê³
âèðàçè çàêèäàþòü íàì ùå ç äèòèíñòâà. Êîæíà ç âàñ ÷óëà ïîä³áí³
âèðàçè ³ íà ñâîþ àäðåñó.
Íàñïðàâä³, çâàëèòè ïðîáëåìè
íà êîãîñü ³ áóòè «íåçðó÷íîþ», àáî
çìèðèòèñÿ ³ ñàì³é íåñòè íà ñîá³
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñ³õ ³ áóòè
«õîðîøîþ æ³íêîþ» — çàëåæèòü
ò³ëüêè â³ä âàñ.
ßêùî ó âàñ âèíèêàº â³ä÷óòòÿ,
ùî â ãîíèòâ³ çà áàæàííÿì âñ³ì
ñïîäîáàòèñÿ, áóòè õîðîøîþ äëÿ
êîëåã, äðóç³â, áàòüê³â âè âòðà÷àºòå ñåáå, òî îñü âàì ê³ëüêà ïîðàä,
ÿê ñôîêóñóâàòèñÿ íà ãîëîâíîìó — ñîá³ ³ ñâî¿õ ³íòåðåñàõ.
ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО СВОЇ
ІНТЕРЕСИ
Â³ä÷óòòÿ ïðîâèíè ³ òîãî, ùî
ìè êîìóñü ùîñü âèíí³ ðîçâèâàºòüñÿ ç äèòèíñòâà. Áàòüê³âñüê³
ìàí³ïóëÿö³¿, íàâ³òü íåøê³äëèâ³
³, ÿê í³áè-òî ïðàâèëüí³, çìóøóþòü íàñ æåðòâóâàòè ñâî¿ìè ïîòðåáàìè. Êîëè ìè ïî÷èíàºìî éòè
íà ïîñòóïêè ó öèõ ìàí³ïóëÿö³é,
òî ñòàâèìî õðåñò íà âëàñíîìó

ðîçâèòêó, óñï³õàõ â ðîáîò³ òà
îñîáèñòîìó æèòò³. Âîíè íå äàþòü íàì âèéòè çà ðàìêè ñòåðåîòèï³â. ² òîä³, íà æàëü, ïî÷èíàºòüñÿ çàìêíåíå êîëî, ÿêå í³êîãî
íå ðîáèòü ùàñëèâ³øå: â³ä÷óâàþ÷è
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîñîâíî áàòüê³â, ìè íåõòóºìî âëàñíèìè ïîòðåáàìè ³, â³äïîâ³äíî, â³ä÷óâàºìî
ñåáå íåùàñëèâèìè. À ïîò³ì òàê
ñàìî ÷èíèìî ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè.
Ãîëîâíà ëþäèíà â íàøîìó
æèòò³ — ìè ñàì³. Ïîòð³áíî â÷èòèñÿ â³äñòîþâàòè ñâî¿ ³íòåðåñè,
áàæàííÿ ³ ñàìîñò³éíî âèáèðàòè,
äå ìè çàðàç õî÷åìî áóòè ³ ùî
ðîáèòè. Çàâæäè âèáèðàéòå ñåáå.
Àäæå, ÿêùî âè íå áóäåòå ùàñëèâ³
ñàì³, íàâðÿä ÷è âè çìîæåòå òðàíñëþâàòè ùàñòÿ íà ñâî¿õ áàòüê³â,
äðóç³â, ä³òåé.
БЕЗ ФАНАТИЗМУ
Çàçâè÷àé, ùå ç³ øêîëè àáî
óí³âåðñèòåòó, ìè äóìàºìî «á³ëüøå — çíà÷èòü êðàùå». Òîìó ïîãîäæóºìîñÿ íà äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ,
ïðàöþºìî âíî÷³ â î÷³êóâàíí³, ùî
öå îö³íÿòü. Àëå âçàºìîçâ'ÿçîê çóñèëü ³ ðåçóëüòàòó íå ë³í³éíèé. ²,
ÿê ïðàâèëî, ï³äâèùóþòü ïî ñëóæá³ íå òèõ, õòî ïðàöþâàâ á³ëüøå,
à õòî á³ëüø àìá³òíèé. Îö³í³òü ðåñóðñè, ÿê³ âè âèòðà÷àºòå íà âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ òîé ô³äáåê, ÿêèé
â ðåçóëüòàò³ îòðèìóºòå. Íå ðîá³òü

Перестаньте бути зручною
Дозволяйте собі помилятися. Не треба думати, що вас закидають
камінням за будь-яку, навіть найменшу помилку. Нічого подібного —
помиляються мільйони людей, а ви не свята. І хоч раз зробивши щось
неправильно, ви усвідомлюєте, що далі жити можна і навіть потрібно.

— Зручним може бути диван,
крісло, взуття, але, коли це
людина, до неї з’являється
таке саме ставлення, як і
до усіх цих речей. Нею користуються і на неї не зважають: не беруть
до уваги її відчуття, бажання та потреби. І
в такій ситуації людина є зручною для інших,
її послуг потребує багато людей, але вона
сама залишається незручною для себе та
одинокою. Тому що її потреби та відчуття

НА 14-20 ЛИПНЯ

ОВЕН
Цього тижня не бажано
приймати кардинальних
рішень. Обставини складуться
не на вашу користь. Взаєморозуміння з коханою людиною
досягти буде дуже складно.

ТЕЛЕЦЬ
Ваша любов переживає період
оновлення, щось безповоротно йде, поступаючись місцем
новому. Спробуйте просто подарувати свою турботу і увагу
коханій людині.

БЛИЗНЮКИ
Думайте про себе, інакше ви так до старості і будете служити всім
навколо, повністю забиваючи на себе, свої бажання і інтереси. При
цьому майте на увазі: всі вже настільки звикли до вашої люб`язності
та безвідмовності, що сприймають це як належне, в глибині душі
вважаючи вас дурепою і сміючись над вами.

Ви будете оточені ніжністю
і турботою з боку коханої
людини. Тільки не перестарайтеся з відстоюванням
незалежності, бо за порадою
і допомогою ви все одно
прийдете до неї.

Спробуйте побути «незручною дівчинкою». Любити себе — це
не значить бути самозакоханою егоїсткою. Насправді, це звичайна
дівчина, яка знає собі ціну і вміє любити, а не приносити себе
в жертву в ім'я любові.

РАК

Виражайте свої емоції. Адже немає ніякого сенсу прикидатися,
коли справа заходить про захист власної гідності. Коли ви дасте собі
дозвіл висловлювати свої думки прямо та відкрито, ви відчуєте,
наскільки полегшилось ваше життя.
Шановні жінки, варто пам`ятати, що синдром «хорошої дівчинки» ще нікого
не привів в обійми прекрасного принца, але з багатьох зробив «залізних коней».

òîãî, ùî íå ïðèíåñå âàì í³÷îãî,
êð³ì âèãîðàííÿ ³ âòîìè.
ПОЗБАВЛЯЙТЕСЯ ВІД ТОГО,
ЩО ОБТЯЖУЄ
Âêëàäàþ÷è êîøòè â ÿê³ñü ïî÷èíàííÿ, ìè ÷àñòî íå ìîæåìî â³ä
íüîãî â³äìîâèòèñÿ, íàâ³òü ÿêùî
âîíî ïàäàº ìåðòâèì âàíòàæåì
íà íàø³ ïëå÷³ ³ íå ïðèíîñèòü
í³ÿêî¿ âèãîäè. Â öüîìó âèïàäêó
ìè ïîòðàïëÿºìî ó ïñèõîëîã³÷íó
ïàñòêó, êîëè ìè ùîñü îö³íþºìî
âèùå, í³æ âîíî òîãî âàðòå.
Çàäóìàéòåñü, ùî äëÿ âàñ º çàðàç
âàíòàæåì, ÿêèé íå äàº â³ëüíî äèõàòè ³ â³ä÷óâàòè ñåáå ùàñëèâîþ.
Ìîæëèâî, öå ëþäè, ðîáîòà, êíèãà, ÿêó âè îá³öÿëè êîìóñü ïðî÷èòàòè, àëå âîíà çîâñ³ì íå éäå, à,
ìîæå, ÷îëîâ³êà, ÿêîãî ïîðàäèëè
áàòüêè ³ âè ïîãîäèëèñÿ. Ïî÷àòè
ïîòð³áíî ç ìàëåíüêîãî ³ ïåðåéòè
äî âåëèêèõ çì³í. ² öå òåæ ïðî
ëþáîâ äî ñåáå.
ЗРОЗУМІЙТЕ ЦІННІСТЬ ВИБОРУ
І КОМПРОМІСІВ
Äëÿ á³ëüøîñò³ ëþäåé õàðàê-

òåðíå áàæàííÿ âñèä³òè íà äâîõ
ñò³ëüöÿõ â³äðàçó. Àëå â æèòò³
íå ìîæíà îäíî÷àñíî ³ äîäèâèòèñÿ ô³ëüì, ³ âñòèãíóòè íà çóñòð³÷.
ßêùî âè â³ä÷óâàºòå, ùî âàì ïîòð³áåí â³äïî÷èíîê, â³çüì³òü éîãî
³ íåõàé âàñ íå ìó÷èòü ñîâ³ñòü,
ùî âè íå äîïîìîãëè äðóçÿì ïåðåíåñòè øàôó. ßêùî âè õî÷åòå
ïîáóòè â äåêðåò³ íå 10 äí³â, à ð³ê
÷è äâà, ïîáóäüòå. Âè ìàºòå íà öå
ïðàâî ³ ìîæåòå ñàì³ âèð³øóâàòè,
ÿê êðàùå äëÿ âàñ. ² òàì, äå âàñ
ä³éñíî ö³íóþòü, ñïðèéìóòü âñå ç
ðîçóì³ííÿì.
ЗДОРОВИЙ ЕГОЇЗМ
Íàéãîëîâí³øîþ ëþäèíîþ ó âàøîìó æèòò³ ïîâèíí³ áóòè âè ñàì³.
Íå ÷îëîâ³ê, íå áàòüêè, íå äèòèíà,
³ íå ðîáîòà, à âè. ² í³, öå íå åãî¿çì. ²ãíîðóâàííÿ ñâî¿õ ³íòåðåñ³â
³ áàæàíü çàðàäè ³íøèõ ðîáèòèìå
ç âàñ ò³ëüêè æåðòâó.
«Õîðîø³ ä³â÷àòêà» âïåâíåí³,
ùî ùàñòÿ, ÿê ³ îö³íêó â øêîë³, òðåáà íåîäì³ííî çàñëóæèòè
âàæêîþ ïðàöåþ. Ñëóæèòè í³êîìó
íå ïîòð³áíî.

«Зручна жінка» завжди нецікава»
НАТАЛІЯ КОЗАК, ПИХОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

немає з ким розділити та пережити.
«Зручна жінка» завжди нецікава. Замість
очікуваної вдячності, підтримки та любові,
вона отримує лише образливе й принизливе
ставлення та чоловічі зради. Якщо ви самі
себе не поважаєте, постійно ставите інтереси
іншої людини на перше місце, ваш чоловік та
ваші близькі продемонструють вам це саме
стосовно вас.
Для того, аби позбутися синдрому «зручної
жінки», доведеться чимало попрацювати
над собою і бути готовою до того, що ваше
оточення, ваш чоловік, діти, родичі та по-

други будуть вкрай незадоволені вашою «незручністю». Тому що їм доведеться забрати
на себе перекладену на вас відповідальність,
рахуватися з вашою точкою зору, позицією,
бажаннями, а особливо «небажанням» робити те, що ви робили автоматично роками.
Але перед цим ви повинні вирішити для
себе, що далі ви так не хочете. І, лише після
цього починати свій шлях до себе, зручної
та комфортної, перш за все, для себе самої.
Ви — саме та людина, з якою вам доведеться прожити усе життя, хто б не був поряд
з вами, тому не псуйте стосунків із собою.

Виберіть час для усамітнення
і розберіться в своїх почуттях
і вимогах, що пред'являються
до коханої людини. У ваших
взаєминах особливо важливу
роль буде грати довіра.

ЛЕВ
Кидатися з головою у вир пристрасті не варто, пошук пригод
обернеться для вас не найбільш вдалою знахідкою.

ДІВА
Понеділок, п'ятниця і субота — вдалі дні для зустрічей і
романтичних побачень. Проводьте більше часу з коханою
людиноюх. Вас чекають приємні сюрпризи і подарунки.

ТЕРЕЗИ
Ви зараз перебуваєте немов
напередодні чогось незвичайного. Тільки не поспішайте, не ломіться в прочинені
для вас двері. Якщо виникнуть розбіжності в поглядах з
коханою людиною, постарайтеся зрозуміти її точку зору.

СКОРПІОН
Тиждень сповнений романтичних зустрічей і важливих для
особистого життя подій. Саме
зараз ви можете багато чого
змінити, прийняти правильне
рішення і домогтися щастя.

СТРІЛЕЦЬ
Особисті стосунки цього
тижня можуть виявитися
досить нерівними. Можлива
постійна напруга, що виливається в періодичні сварки.
Однак якщо вам дорога
кохана людина, ви зможете
все подолати і бути разом.

КОЗЕРІГ
У стосунках з коханою людиною з'явилося якесь умиротворення. Все так добре, що вам
може стати нудно. Не піддавайтеся спокусі!

ВОДОЛІЙ
На початку тижні не приймайте ніяких поспішних
рішень. Ви будете перебувати
не в найкращому настрої і
можете виявитися неправі.

РИБИ
У понеділок стежте за своєю
мовою, не давайте приводу
для пліток. У вівторок увага
і інтерес з боку протилежної
статі до вас забезпечені. Проявіть ініціативу і, якщо кохана
людина давно нікуди вас не запрошувала, запросіть її самі.
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КОНКУРС
УРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІСС R
RIA-2021»
IA-2021»

ГОРОСКОП
ГОРО
ОВЕН

Аліна,
а, 25 років
Цілеспрямована,
ована, життєрадісна та щира дівчина
дівчина.
на.
Закінчила Могилів-Подільський медичний
коледж. Люблю
юблю подорожі, музику, психологі
психологію,
гію,
хороші фільми
льми та активний відпочинок.

Зараз саме час відправитися
у відпустку або переїхати
на дачу. На роботі ретельно
аналізуйте події. Будуть вдалими поїздки і відрядження.

ГОЛОСУЙ
Й ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

ТЕЛЕЦЬ
Почніть реалізовувати свої
плани. Активні і рішучі дії
в професійній сфері обіцяють відкрити нові горизонти.
Субота — відмінний день для
друзів і сім'ї, вас чекають
незабутні враження.

БЛИЗНЮКИ
Намагайтеся менше працювати, частіше гуляти, ходити
на побачення. У вас зараз
активний і позитивний період, коли збуваються мрії.

РАК
У вівторок ви можете багато
чого встигнути, якщо почнете
з ранку. В кінці тижня може
настати довгоочікуваний
період везіння в роботі і
в особистому житті.

ЛЕВ
Не відкладайте справи на потім, так як ви можете з ними
чудово впоратися саме цього
тижня. До п'ятниці сприятливо пройде спілкування з
важливими людьми. У вільний від роботи час краще
відправитися на дачу.

ФОТОСТУДІЯ
УДІЯ «INDIGO»
рчі фотосесії
• Творчі
скні альбоми
• Випускні
мінове фото
• Термінове
на документи

ДІВА
Гарний час для побудови
планів на майбутнє. Не бійтеся братися за довгострокові проекти, варто розширити
коло своїх контактів. Друзі
можуть допомогти в просуванні службовими сходами.

тел: (093)
3) 759 05 55,
(096)) 179 71 31

ТЕРЕЗИ
КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Надсилайте своє фото та коротку розповідь
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua.
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2020 і
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

Просто зчитайте
QR-код камерою
Вашої мобілки та
дивіться фото!
(Має бути встановлена програма QR
Reader з Андроїдмаркета
або аналогічна)

493484

Цей тиждень принесе
сплеск активності в сфері
професійної діяльності та
творчості. У вівторок вам
може дістатися складна
робота. П'ятниця — хороший
час для побачення.

СКОРПІОН
Цього тижня вам буде
потрібне вміння розслаблятися. Розставте пріоритети,
зрозумійте, що кохання —
це важливо. Ви встигнете
зробити важливі справи,
влаштувати потрібні зустрічі
та заробити багато грошей.

СТРІЛЕЦЬ
У справах шукайте для себе
користь. Відстоюйте свою
позицію, але не бійтеся змінити свої погляди. Фортуна
посміхається вам, будьте
мудрі, не поспішайте.

КОЗЕРІГ
Вам буде складно зважитися
на стрімкий стрибок вперед.
Переможете страх, і ви відчуєте впевненість. Енергія
почне вирувати, ви будете
здатні залагодити тисячу
справ. Однак необхідно
правильно поставити мету.

Пайовику, не продавай пай,
поки не прицінився!
Гаряча лінія консультацій:

ВОДОЛІЙ
Справ у вас буде сила-силенна і вам доведеться потрудитися. У вас може з'явитися
бажання вирішити всі одним
махом, але краще адекватно
розраховувати свої сили.

0 800 33 14 60

РИБИ

495969

Дивитися на життя потрібно
максимально прагматично.
Постарайтеся завершити
невідкладні справи до четверга. Пора взяти невелику відпустку і гарненько відпочити.

