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 Літній театр, що в Центральному 
парку, побудований у середині 
минулого століття. У радянські 
часи тут давали спектаклі та 
концерти

 Театр доживав свої останні дні 
як більярд-клуб, кафе і секція 
з боксу. Коли ж міська влада 
отримала споруду назад, то 
планів і грошей на її ремонт не 
знайшлося

 Потенційний орендар, що 
зголосився переробити театр 
в концерт-хол, згодом від своїх 
намірів відмовився. Що буде далі 
з будівлею?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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РЕКЛАМА

ПРО ПІДРОБІТОК ДЛЯ ПІДЛІТКІВ с. 14

ЦІНА ПРОЇЗДУ 
ЗРОСТЕ ВДВІЧІ с. 2

НА ЗАМКУ ДЕСЯТКИ РОКІВ 

495329

ХОЧЕ НЕ ДОВІЧНЕ, А 
СТРОКОВЕ УВ'ЯЗНЕННЯ с. 6

с. 3

495739

Повз цю споруду 
в Центральному 
парку проходять 
щодня тисячі 
вінничан. Колись 
тут вирувало 
життя, нині 
залишилася 
тільки оболонка
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Фото брешуть
Íàéá³ëüøå íàñ ââîäÿòü 

â îìàíó ÷óæ³ ñâ³òëèíè íà ôá. 
Áî ìè ïîíÿòòÿ çåëåíîãî 
íå ìàºìî, ùî òàì ó ëþäèíè 
íàñïðàâä³ â³äáóâàºòüñÿ. Í³õ-
òî æ íå âèñòàâèòü ôîòî, äå 
éîìó ïîãàíî, ïðàâäà? Äå 
â³í ñòðàøíèé? Íå íàïèøå, 
ÿê â³í â÷îðà ïîñâàðèâñÿ ç 
äðóæèíîþ/÷îëîâ³êîì/äè-
òèíîþ/íà÷àëüíèêîì, âòðà-
òèâ ðîáîòó ÷è çàõâîð³â ³ 
íå ïðèêð³ïèòü ñòðàøíåíüêå 
ñóìíå ôîòî. Âñ³ ùàñëèâ³ 
ñ³ì'¿ îäíàêîâ³, ïàì'ÿòàºòå? 
Ëèøå îò íåùàñíèé êîæåí 
ïî-ñâîºìó.

Ïîêè õòîñü ïðèêðàøàº ñâî¿ 
ôîòî ô³ëüòðàìè, âè òåæ ô³ëü-
òðóéòå. Îí çíàéîì³ íà øè-
êàðíîìó â³äïî÷èíêó çà êîð-
äîíîì ³ç çàïàìîðî÷ëèâèìè 
êðàºâèäàìè? Ùàñëèâ³… ëþäè 
êóäèñü ¿çäÿòü, äåñü áóâàþòü, 
â³ëüí³, ãàðí³ ³ âñå â íèõ äî-
áðå. Æåí³òü ö³ äóìêè! Âè 
íå çíàºòå, íàñò³ëüêè ñàìî-
òíüîþ/íåùàñíîþ/íåâïåâíå-
íîþ â ñîá³ ïî÷óâàºòüñÿ ÒÀ 
ëþäèíà íà ôîòî. ²äåàëüí³ 
ñ³ìåéí³ ôîòî íå çàâæäè ãî-
âîðÿòü ïðî ðîäèííå ùàñòÿ. 
ßê ³ â³äñóòí³ñòü ³äåàëüíèõ 
ôîòî íå îçíà÷àº ÍÅùàñòÿ.

Çðîáèòè ãàðíå ôîòî çàðàç 
íå ïðîáëåìà. Ïðîæèâàòè 
ãàðíå æèòòÿ — îñü äå ïðî-
áëåìà. Ç óñ³ìà ðàäîùàìè, 
á³äàìè, ñòðàõàìè, îáóðåí-
íÿìè, ñàìîñòâåðäæåííÿìè é 
íåâäîâîëåííÿìè. Òîìó ÿ òàê 
ëþáëþ ÷èòàòè «æèâ³» ïîñòè, 
äå ëþäèíà íå ñîðîìèòüñÿ 
áóòè íå³äåàëüíîþ. Òîìó ñàìà 
ïèøó â³äâåðòî ïðî õîðîøå, 
ïîãàíå, ñì³øíå, ñóìíå, áî 
â³ä äîñêîíàëèõ îäíîòèïíèõ 
îáðàç³â ïàìîðî÷èòüñÿ â ãîëî-
â³, õî÷åòüñÿ ïðîñòî áà÷èòè 
ëþäåé.

Ôîòî íå ðîçêàæóòü ïðî 
ëþäèíó í³ õîðîøîãî, í³ ïî-
ãàíîãî. Öå ïðîñòî ôîòî. ² 
âîíè òàêîæ ÷àñòî áðåøóòü.

ДУМКА

БЛОГЕР

ÍÎÂÈÍÈ

НАТАЛІЯ НОВИЦЬКА

Я за кондиціонери. Але в нас 
їздять багато людей похило-
го віку і саме вони бояться 
прохолоди, якщо відкриєш 
вікно, кричать – сквозить.

SERGEY BELOZOR

За такі гроші в кожному 
трамваї і тролейбусі має сто-
яти кавова машина і бутель 
охолодженої води. Безко-
штовно напої всім.

ОЛЬГА ФІЛОНОВА

Кожного літа всі городяни 
нарікають на відсутність кон-
диціонування. Ну і не зава-
дило б навчити водіїв їздити 
нормально.

SVETLANA BOIKO

Встановити кондиціонери, 
підтримувати чистоту та по-
рядок. А то гидко їздити. А 
про маршрутки я взагалі про-
мовчу...

ЛЮДМИЛА ИМЕНОВСКАЯ

Я дивуюсь, що цікавить на-
ших людей. Не підвищення 
тарифів на проїзд, а комфорт 
салону. Це жах! А ціна всіх 
влаштовує)))

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Що варто покращити в транспорті міста, щоб ціна відповідала послугам?

З травня за новими цінами 
їздять у Львові. Там вартість 
проїзду від 8,5 до 10 гривень. 
Найдешевшим є квиток у кіоску, 
а найдорожчим —  у водія. 
У Житомирі вартість проїзду 
в тролейбусі — 4–6 грн, у ав-
тобусі — 5–8 грн. Ціна відрізня-
ється залежно від способу опла-
ти — готівкою у водія дорожче, 
ніж карткою через валідатор.
У Івано-Франківську проїзд 

в  транспорті коштує 4–6 грн. 
Ціни на проїзд планують під-
няти вдвічі: оплата місцевим 
е-квитком «Галка» — 6 грн, бан-
ківською карткою — 8 грн, кви-
ток у водія — 10 грн. У Хмель-
ницькому з 1 червня почали 
діяти нові тарифи на проїзд. 
За квиток у тролейбусі платять 
5 грн (якщо оплата карткою) і 
6 грн (якщо готівкою), за квиток 
у міському автобусі — 8 грн.

Де ще зросли ціни на проїзд
Зміна тарифів на разові поїздки 
вплине і на ціну проїзних квит-
ків на місяць. Так, з 1 серпня, 
електронний проїзний з лі-
мітом 130 поїздок на місяць 
буде коштувати 510 гривень 
для громадян; 255 гривень — 
для студентів та учнів про-
фтехучилищ денної форми 
навчання; 155 гривень — для 
учнів шкіл. Безлімітний проїз-
ний — 750 гривень.

Однак, тут є спосіб заощадити: 
якщо придбати проїзний квиток 
у останні дні липня, то це можна 
зробити ще за старою ціною — 
340 гривень для громадян, 
170 гривень — студентський, 
110 гривень для учнів шкіл, 
500 гривень — безліміт.
Електронний проїзний, нагада-
ємо, діє протягом 30 днів з дати 
активації, а не в тому місяці, 
коли ви його придбали.

Яка вартість проїзного квитка?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ó «Â³ííèöü-
ê³é òðàíñïîðòí³é 
êîìïàí³ ¿» íà-

ãàäóþòü, ùî ä³þ÷èé òàðèô — 
4 ãðèâí³ òðàìâàé, òðîëåéáóñ; 
5 ãðèâåíü àâòîáóñ — çàòâåðäèëè 
ùå â 2018 ðîö³. Àëå çà îñòàíí³ 
òðè ðîêè ñóòòºâî çðîñëè ñêëàäîâ³ 
öüîãî òàðèôó ³ äàë³, çà ñòàðîþ 
ö³íîþ, òðàíñïîðòíèêè âîçèòè 
íå çìîæóòü.

— Ó òàðèô³ 2018 ðîêó ïîðàõî-
âàíî, ùî âàðò³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿ ç 
ðîçïîä³ëîì — 2,83 ãðí çà ê³ëîâàò. 
Ñòàíîì íà 1 áåðåçíÿ 2021-ãî ö³íà 
åëåêòðèêè çðîñëà äî 3,74 ãðí, — 
êàæå ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — Ïðîæèòêî-
âèé ì³í³ìóì: áóâ 1808 ãðí, ñòàâ 

2270 ãðí. Ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà 
â 2018 ðîö³ ñêëàäàëà 3723 ãðí, 
à íèí³ — 6000 ãðí. ×åðåç âàëþòí³ 
êîëèâàííÿ âàðò³ñòü çàï÷àñòèí òà 
ìàòåð³àë³â â ñåðåäíüîìó çðîñëà 
äî 50%. À öå âñå º îñíîâíèìè 
ñêëàäîâèìè ñîá³âàðòîñò³ ïîñëóã 
ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â.

Òðàíñïîðòíèêè ïîäàëè ñâî¿ 
ðîçðàõóíêè òàðèôó äî â³ííèöü-
êî¿ ìåð³¿ ùå íàâåñí³. Åêîíîì³÷íî 
îáãðóíòîâàí³ òàðèôè, ðîçðàõî-
âàí³ â ÒÒÓ, ìàëè á ñòàíîâèòè 
15 ãðèâåíü 19 êîï³éîê íà ðàçî-
âèé ïðî¿çä ó åëåêòðîòðàíñïîðò³ 
òà 18 ãðèâåíü 6 êîï³éîê — ó ì³ñü-
êîìó àâòîáóñ³.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó åêî-
íîì³êè ³ ³íâåñòèö³é ì³ñüêðàäè 
Ìàêñèì Ìàðòüÿíîâ ðîçïîâ³â, ùî 
ðîçðàõóíêè òðàíñïîðòíèê³â ïåðå-
â³ðèëè, âîíè º îá’ºêòèâíèìè, àëå 
ìåð³ÿ âèð³øèëà íå ñõâàëèòè òàêå 
ïîäîðîæ÷àííÿ ïðî¿çäó.

З 1 СЕРПНЯ БУДУТЬ НОВІ 
ЦІНИ НА ПРОЇЗД 
Рішення остаточне  Виконком 
міськради затвердив нову вартість 
проїзду для комунального транспорту. 
Ціна складатиме 8 гривень на всі три 
види муніципального транспорту: 
трамвай, тролейбус та автобус. Чому 
вартість квитка вирішили підняти удвічі? 
Та на скільки зросте ціна проїзних квитків?

— Ìè ìàëè áàãàòî äèñêóñ³é ç 
«Â³ííèöüêîþ òðàíñïîðòíîþ êîì-
ïàí³ºþ» íà öþ òåìó. Íåîáõ³äíèé 
ðîçóìíèé áàëàíñ: ïîòð³áíî âðàõó-
âàòè ÿê ³íòåðåñè â³ííè÷àí, òàê ³ 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ùîá 
âîíî é íàäàë³ ïðàöþâàëî òà íà-
äàâàëî ïîñëóãè ïàñàæèðàì. Òîìó 

ââàæàºìî, ùî ìàêñèìàëüíà âàð-
ò³ñòü ïðî¿çäó — 8 ãðèâåíü. Òàêîæ 
çáåð³ãàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü áåçêî-
øòîâíî¿ ïåðåñàäêè óïðîäîâæ 
30 õâèëèí, — êàæå Ìàðòüÿíîâ.

Äëÿ ï³ëüãîâèê³â, íàãàäàºìî, 
ïðîòÿãîì 60 õâèëèí ä³º ïåðå-
ñàäêà, ÿêà íå ñïèñóº ïî¿çäêè.

Діючий тариф затверджували ще в 2018 році. За старою 
ціною комунальний транспорт більше возити не може

ОКСАНА ОКСАНА 
ПОЛІЩУКПОЛІЩУК

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
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За розпорядженням Вінниць-
кої ОДА № 248 від 25 липня 
1997 року, Літній театр в Цен-
тральному парку є пам’яткою 
містобудування та архітектури 
місцевого значення. Має охо-
ронний номер 352-М.
Інформація щодо дати будівни-
цтва Літнього театру та архітек-
тора споруди, наведена у різних 
джерелах, неоднозначна. Так, 
за виданням «Вінниця. Історич-
ний нарис» (Вінниця, 2007 р.) 
та іншими виданнями будівлю 
звели у 1947–1949 роках і 

автором об’єкта є архітектор 
Костянтин Бірюков.
А згідно з розпорядженням 
Вінницької ОДА № 248 від 
1997 року, будівництво об’єкта 
відноситься до початку 1950-х 
років, авторство належить групі 
архітекторів у складі Костянти-
на Бірюкова, Антонія Крейчі, 
Самуїла Рабіна, Володимира 
Дулова.
У архіві виконкому міськради 
немає даних про те, кому точ-
но належить авторство проекту 
Літнього театру.

Театр має дві дати свого «народження»

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ë³òí³é òåàòð, 
ùî â Öåíòðàëü-
íîìó ïàðêó, ïî-

áóäîâàíèé ó ñåðåäèí³ ìèíóëîãî 
ñòîë³òòÿ. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè òóò 
âèñòóïàëè òðóïè êè¿âñüêîãî, õàð-
ê³âñüêîãî, ìîñêîâñüêîãî òåàòð³â, 
äàâàëè ñâî¿ êîíöåðòè Ñîô³ÿ Ðî-
òàðó, ãóðò «Ï³ñíÿðè», â³ííèöüê³ 
êîëåêòèâè.

Òåàòð äîæèâàâ ñâî¿ îñòàí-
í³ äí³ ÿê á³ëüÿðä-êëóá, êàôå ³ 
ñåêö³ÿ ç áîêñó. Êîëè æ ì³ñüêà 
âëàäà îòðèìàëà ñïîðóäó íàçàä, 
òî ïëàí³â ³ ãðîøåé íà ¿¿ ðåìîíò 
íå çíàéøëîñÿ.

Ïîòåíö³éíèé îðåíäàð, ùî 
çãîëîñèâñÿ ïåðåðîáèòè òåàòð 
â êîíöåðò-õîë, çãîäîì â³ä ñâî¿õ 
íàì³ð³â â³äìîâèâñÿ. Ùî áóäå äàë³ 
ç áóä³âëåþ?

БУДІВЛЯ-ПРИВИД
Ë³òí³é òåàòð — ïðèì³òíà ñïî-

ðóäà â ãîëîâíîìó ïàðêó ì³ñòà. ¯¿ 
ùîäíÿ áà÷àòü â³ííè÷àíè, ïðîãó-
ëþþ÷èñü çåëåíîþ çîíîþ. Íà î÷³ 
ïîòðàïëÿº ðîæåâèé ôàñàä, ÿêèé 
ñïåðåäó ëèøå ì³ñöÿìè ïîøàðïà-
íèé. Ïðèäèâèâøèñü äî êîëîí, 
ìîæíà ïîì³òèòè îðèã³íàëüíèé 
îðíàìåíò: ëèñòÿ òà êâ³òè.

Á³÷í³ ñò³íè áóä³âë³ ó çíà÷íî ã³ð-
øîìó ñòàí³. Ó ïðèáóäîâ íåìàº 
ïîêð³âë³, âñåðåäèí³ öèõ ïðèì³-
ùåíü ðîñòóòü äåðåâà ³ êóù³, ïî-
äåêóäè â³äâàëèâñÿ òèíüê òà ïî-

ñèïàëàñü öåãëà. Îòâîðè, â ÿêèõ 
íåìàº â³êîí, çàêðèò³ ôàíåðîþ 
÷è çàìóðîâàí³. Ó äåÿêèõ â³êíàõ 
ùå âèñÿòü îãîëîøåííÿ îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ êåíäî.

Â³ííè÷àíè çãàäóþòü, ùî ó ðà-
äÿíñüê³ ÷àñè òóò áóëè âèñòóïè 
òåàòðàëüíèõ òðóï ç Êèºâà, Õàð-
êîâà, Ìîñêâè, Ëåí³íãðàäà òà 
³íøèõ ì³ñò. Äàâàëè ñïåêòàêë³, 
îïåðè òà íàâ³òü áàëåòè. Áóëè 
òàêîæ êîíöåðòè Ñîô³¿ Ðîòàðó, 
ãóðòó «Ï³ñíÿðè», Âàëåð³ÿ Ëåîí-
òüºâà, ²ðèíè Äîë³íî¿. Ó äàëåêîìó 
1987 ðîö³ ñïðàâæí³é ôóðîð âè-
êëèêàâ âèñòóï «õåâ³-ìåòàë» ãðóïè 
«Ìàñòåð».

À â äåâ’ÿíîñòèõ Ë³òí³é òåàòð 
ñòàâ «í³÷íèì êëóáîì» — òóò áóëà 
á³ëüÿðäíà, ä³ÿëî êàôå, çàéìàëèñü 
áîêñîì. Íèí³ æ öÿ áóä³âëÿ-
«ïðèâèä» ïåðåæèâàº çàíåïàä. 
Ó í³é í³÷îãî íå çàëèøèëîñÿ.

ЧОМУ НЕ СКЛАЛОСЬ З 
КОНЦЕРТ-ЗАЛОЮ

— Ó 2017–2018 ðîêàõ á³çíåñ-
ìåí Ñåðã³é Êàïóñòà ïëàíóâàâ òóò 
çðîáèòè êîíöåðòíó çàëó. Òîä³ 
â íàñ ùå ÷àñòèíà ïîêð³âë³ çàâà-
ëèëàñÿ ³ âñå, ùî áóëî âñåðåäèí³, 
ðîá³òíèêè âèâåçëè. Àí³ á³ëüÿðäó, 
àí³ ãëÿäàöüêèõ êð³ñåë, í³÷îãî âæå 
íåìàº, — ðîçêàçóº äèðåêòîð Öåí-
òðàëüíîãî ïàðêó ³ì. Ëåîíòîâè÷à 
Þð³é Ïðèéìàê. — Àëå ï³ñëÿ äå-
ìîíòàæó, íåâ³äîìî ÷îìó, â³ä ³äå¿ ç 
êîíöåðòíîþ çàëîþ â³äìîâèëèñÿ. 
Íàì ïðîñòî ïîâåðíóëè êëþ÷³, áåç 
áóäü-ÿêèõ ïîÿñíåíü.

Ó ìåð³¿ æóðíàë³ñòó ðîçêàçàëè, 

ЛІТНІЙ ТЕАТР — У ЗАНЕПАДІ.
ЯКІ Є ПЛАНИ НА ОБ’ЄКТ
Руйнація чи трансформація? 
 Повз цю споруду в Центральному парку 
проходять щодня тисячі вінничан. Якщо 
раніше в театрі давали спектаклі та 
концерти, то у наш час залишилася тільки 
оболонка. Розповідаємо, чому зірвався 
намір перебудувати театр у концерт-зал і 
які плани міська влада має про запас

ùî Ë³òí³é òåàòð ïëàíóâàëè ïåðå-
äàòè â îðåíäó òîâàðèñòâó «Ïîä³-
ëëÿ Êîíöåðò-Õîë», àëå äîãîâ³ð 
òàê ³ íå ï³äïèñàëè. Éîãî êåð³â-
íèê, Îëåêñàíäð Öèõîìñüêèé, ïî-
ÿñíèâ æóðíàë³ñòó RIA\20minut.
ua, ùî â³äìîâèëèñü â³ä ³äå¿ ïå-
ðåáóäîâè Ë³òíüîãî òåàòðó ùå 
íà åòàï³ ïðîåêòóâàííÿ.

— ßêùî çàëèøàòè çàë 
íà 800 ì³ñöü, òî ïîòð³áíî ðî-
áèòè äîäàòêîâ³ ïðèì³ùåííÿ òà 
äîòðèìóâàòèñü íîðì, — êàæå Öè-
õîìñüêèé. — ª ÄÁÍ «Êóëüòóðíî-
âèäîâèùí³ çàêëàäè»: íà ãàðäåðîá 
òðåáà 0,15 êâ. ìåòðà íà ëþäèíó, 
õîë-íàêîïè÷óâà÷ — 0,8 êâ. ìåòðà 
íà ëþäèíó, òóàëåò — íà êîæí³ 
50 ëþäåé ïîòð³áåí îäèí ï³ñóàð. 
Íàâ³òü ïåðåîáëàäíàâøè ïðèáóäî-
âè äî Ë³òíüîãî òåàòðó, ì³ñöÿ âñå 
îäíî íå âèñòà÷èòü. À áåç äîòðè-
ìàííÿ íîðì íå äîçâîëÿòü çäàòè 
öåé îá’ºêò â åêñïëóàòàö³þ.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³äàº, ùî â òå-
àòðó ñëàáêèé ôóíäàìåíò, ÿêèé 
ïîòð³áíî óêð³ïëþâàòè àáî ïå-
ðåáóäîâóâàòè. Ì³í³ìóì òðåòèíó 
áàëîê àâàð³éíîãî äàõó òðåáà ì³íÿ-
òè. À ùîá ìàéáóòí³é êîíöåðòíèé 
ìàéäàí÷èê ïðàöþâàâ óâåñü ð³ê — 
ïîòð³áíà ñèñòåìà îïàëåííÿ, ÿêó 
äîâåäåòüñÿ ðîáèòè ç íóëÿ.

Íå â îñòàííþ ÷åðãó ç³ãðàâ é 
îõîðîííèé ñòàòóñ áóä³âë³ — Ë³ò-
í³é òåàòð º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåê-
òóðè.

— À öå çíà÷èòü, ùî ãåîìåòð³þ 
ñïîðóäè íå ìîæíà çì³íþâàòè, — 
ïðîäîâæóº Öèõîìñüêèé. — Âè-
õîäèòü, ùî çàñòîñóâàòè ñó÷àñí³ 
íîðìè äî ï³ñëÿâîºííî¿ ñïîðóäè 
íåìîæëèâî, à áåç äîòðèìàííÿ 
ÄÁÍ — íå äàäóòü äîçâ³ë íà åêñ-
ïëóàòàö³þ. ² ö³ ïðîáëåìè ëÿãàëè 
îäíà íà îäíó, ÷åðåç ùî ìè â³äìî-
âèëèñü â³ä ³äå¿ ïåðåáóäóâàòè Ë³òí³é 
òåàòð ï³ä êîíöåðòíèé ìàéäàí÷èê.

«ПОТРЕБУЄ НЕВІДКЛАДНОГО 
РЕМОНТУ»

Ë³òí³é òåàòð íà áàëàíñ³ ó «Â³-
ííèöÿçåëåíáóä». Òàì êàæóòü, 
ùî ñïîðóäà â àâàð³éíîìó ñòàí³. 
Àëå íàñê³ëüêè âñå ïîãàíî? Ùå 
ó 2018 ðîö³ ñïåö³àë³ñòè ç â³ííèöü-
êî¿ ô³ë³¿ «ÍÄ²ÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍ-
ÑÒÐÓÊÖ²ß» çðîáèëè òåõîãëÿä 
êîíñòðóêö³é Ë³òíüîãî òåàòðó ³ 
ç’ÿñóâàëè, ùî:

Îñíîâí³ íåñó÷³ êîíñòðóêö³¿ 
áóä³âë³ ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, 
êð³ì ïåðåêðèòòÿ íàä ï³äâàëîì, 
öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ñöåíè, 

ïåðåêðèòòÿ íàä ñõ³äíîþ ñõî-
äîâîþ êë³òêîþ òà á³ëüÿðäíîþ, 
äåðåâ’ÿíèõ ì³æïîâåðõîâèõ ñõîä³â, 
ïîêðèòòÿ íàä ñõ³äíîþ âåðàíäîþ, 
êîíñòðóêö³é ñõ³äíî¿ ÷àñòèíè áî-
êîâèõ ëîæ äëÿ ãëÿäà÷³â ïåðøîãî 
ÿðóñó. Òåõí³÷íèé ñòàí îêðåìèõ 
êîíñòðóêö³é àâàð³éíèé.

Êîíñòðóêòèâí³ åëåìåíòè (ïåðå-
êðèòòÿ, ñò³íè, ôàñàäè) ïîòðåáó-
þòü çàõèñòó â³ä çàìîêàííÿ.

Äëÿ çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòêè â³ä 
ïîäàëüøèõ ðóéíóâàíü òà ë³êâ³-
äàö³¿ àâàð³éíîãî ñòàíó îêðåìèõ 
êîíñòðóêö³é, áóä³âëÿ ïîòðåáóº 
íåâ³äêëàäíèõ ïðîòèàâàð³éíèõ 
òà êîíñåðâàö³éíèõ ðîá³ò.

Áóä³âëÿ ïàì’ÿòêè â ö³ëîìó ïî-
òðåáóº ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-ðåñ-
òàâðàö³éíèõ ðîá³ò.

² íàâ³òü âðàõîâóþ÷è òàê³ áåí-
òåæí³ âèñíîâêè, íà Ë³òí³é òåàòð 
íåìàº êîøò³â.

«Ïðîãðàìîþ ðåñòàâðàö³¿ 
îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
íà 2021–2023 ðîêè, çàòâåðäæå-
íîþ ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
24.12.2020 ð ¹ 130, âèêîíàííÿ 
ðåñòàâðàö³¿ ïàì’ÿòêè ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî 
çíà÷åííÿ «Ë³òí³é òåàòð» íà âó-
ëèö³ Õë³áíà íå ïåðåäáà÷åíî», — 
â³äïîâ³ëè ó ìåð³¿ íà íàø çàïèò.

Õî÷à ïåâí³ ³äå¿, ùî ðîáèòè äàë³ 
ç Ë³òí³ì òåàòðîì, â ì³ñüêî¿ âëàäè 
âñå æ º.

ПЛАНИ НА 41,6 МЛН ГРН
«Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâè-

òêó» ðîçðîáèëà êîíöåïö³þ êà-
ïðåìîíòó Ë³òíüîãî òåàòðó ç ïðè-

áóäîâîþ. ̄ ¿ ïðåçåíòóâàëè íàâåñí³ 
2020 ðîêó, àëå ïóáë³÷íî êîíöåïò 
íå ïóáë³êóâàëè.

Îòîæ, ïðîïîíóºòüñÿ çðîáèòè 
íàâ³ñ ç íîâîþ âõ³äíîþ ãðóïîþ ç 
áîêó âóëèö³ Ìàã³ñòðàòñüêî¿. Òàì, 
äå íèí³ çàäíÿ ÷àñòèíà Ë³òíüîãî 
òåàòðó, º íàì³ð äîáóäóâàòè ïðèì³-
ùåííÿ ï³ä òóàëåòè, õîë, ãàðäåðîá. 
Ãëÿäàöüêó çàëó ïðîïîíóþòü ïåðå-
êðèòè ïàðêåòîì, ùîá òóò ìîãëè 
ïðîâîäèòè êîíöåðòè, òàíöþâàëü-
í³ çàõîäè, ì³ñüê³ ñâÿòà òà ³íø³ 
ìàñîâ³ çàõîäè.

Íèí³øí³é âõ³ä ó òåàòð õî÷óòü 
çàñêëèòè, ùîá ðîçì³ñòèòè «çèìî-
âèé ñàä» ç òðîï³÷íèìè ðîñëèíà-
ìè, ÿê³ òóò áóäóòü æèòè ö³ëèé ð³ê. 
Äàõ â³äðåìîíòóþòü ³ îáëàäíàþòü 
ë³õòàðÿìè, ñâîþ ï³äñâ³òêó îòðè-
ìàº é íàâ³ñ.

Òàêà áóä³âëÿ çìîæå âì³ñòèòè 
800–1200 ãîñòåé îäíî÷àñíî. ² 
çà ïîïåðåäí³ìè ðîçðàõóíêàìè, 
ö³íà êàïðåìîíòó — 46,1 ìëí ãðí.

Â³çóàë³çàö³þ êîíöåïòó íàäàëà 
àêòèâ³ñòêà «Àâòîìàéäàíó Â³ííè÷-
÷èíà» Òà¿ñà Ãàéäà, ÿêà ðîáèëà 
äî ìåð³¿ çàïèò. Äîñòîâ³ðí³ñòü 
³íôîðìàö³¿ ï³äòâåðäèâ êåð³âíèê 
«Àãåíö³¿» Ìàêñèì Êðàâ÷óê.

— Ùî ç ö³ºþ êîíöåïö³ºþ? 
Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, äàë³ öåé 
ïðîåêò ïî ïåðåáóäîâ³ Ë³òíüîãî 
òåàòðó íå ðîçâèâàëè, — ñêàçàâ äè-
ðåêòîð ÊÏ «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîãî 
ðîçâèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó, íàãàäàºìî, º ñåðåä ö³-
ëåé ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Â³ííèö³ 
äî 2030 ðîêó.

Передній фасад споруди ще має пристойний вигляд. 
А от з боків стіни облущились, місцями випала цегла 
та вибиті вікна

Òåàòð ïëàíóâàëè 
ïåðåäàòè òîâàðèñòâó 
«Ïîä³ëëÿ êîíöåðò-
õîë». Ô³ðìà õîò³ëà 
ïåðåðîáèòè ñïîðóäó 
â êîíöåðòíó çàëó

ÍÎÂÈÍÈ
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Деталі про скоєний під дискотекою у Шпи-
кові злочин знаємо з рішення суду першої 
інстанції, яким Мілінчука засудили до п’яти 
з половиною років тюрми (апеляційне рі-
шення надало законної сили цьому ви-
року, лишень зменшило термін покарання 
до чотирьох років).
Дільничний чергував на виборчій дільни-
ці, але близько опівночі відлучився з неї і 
поїхав до кафе, щоб нібито купити води, 

на власній машині «Мазда» третьої моделі. 
Він був у формі, як вказували свідки. Мав із 
собою і табельну зброю, і гумовий кийок. 
Цим кийком (наче особистим), за словами 
очевидців і потерпілого хлопця, він двічі 
влупив по обличчю Богдана Карпенчука. 
Третій удар наніс у живіт ногою.
Це було недалеко від кафе, повного лю-
дей. На дорозі, якою хлопець ішов додо-
му. Дільничний наздогнав підлітка на авто. 

Зупинився, вийшов і напав на нього з ніде 
не оформленим міліцейським спецзасобом.
Такі обставини виклав суд першої інстанції, 
опираючись на розповіді свідків та інші 
докази. Версію обвинуваченого у виро-
ку назвали спростованою. А його варіант 
перебігу подій такий: був не у формі, без 
кийка, ударив кулаком за те, що підліток 
його під кафе образив словесно, а потім 
гепнув двічі по машині, коли він їхав повз.

Варто нагадати й позицію Мілінчука і його 
матері, яка за час судових розбирань ста-
ла активісткою громадської організації 
«Стопкор»: звинувачення на адресу екс-
дільничного сфабриковане, в них вима-
гали за закриття справи хабар у 5000 до-
ларів. Про це вони заявляли на прескон-
ференції, звинувачуючи працівників 
тодішньої міліції. По суті ж справи ніколи 
коментарів не давали.

Про злочин без кари

КОЛИШНІЙ ДІЛЬНИЧНИЙ 
СХОВАВСЯ ВІД ПОКАРАННЯ
Розшукують  Як і очікували 
потерпілі в цій кримінальній справі, 
Микола Мілінчук переховується, щоб 
не забрали до в’язниці. Його засудили 
до чотирьох років ув’язнення за побиття 
підлітка під дискотекою, з батьком якого 
конфліктував. Суди супроводжували 
акції активістів, що стали на захист 
людини, яка переступила закон. Тепер 
його мати подалася голодувати під Офіс 
Президента… Чому правосуддя ніяк 
не настане для цієї людини?

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ðîêàìè òÿãíó-
ëîñÿ ñóäîâå ðîç-
áèðàííÿ ó ñïðàâ³ 
ïîáèòòÿ ï³äë³òêà 

Áîãäàíà Êàðïåí÷óêà Ìèêîëîþ 
Ì³ë³í÷óêîì, ùî íà òîé ÷àñ, 
ó 2014-ìó ðîö³, íîñèâ ïîãîíè 
ïðàâîîõîðîíöÿ. Â³äòîä³ â³í êî-
ëèøí³é ì³ë³ö³îíåð, à ïîòåðï³ëèé 
â³ä éîãî ä³é õëîïåöü âæå äîðîñ-
ëèé. Ìèíóëî ñ³ì ðîê³â. ² íàðå-
øò³ º âèðîê ñóäó, ÿêèé êàæå, ùî 
ëþäèíà çà ñâ³é çëî÷èí ìàº ñ³ñòè 
çà ãðàòè. Àëå ð³øåííÿ àïåëÿö³é-
íî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî óâ’ÿçíåíííÿ 
íå ìîæóòü âèêîíàòè. ×îìó? Òîìó 
ùî çàñóäæåíèé, íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî â³í ïðàâîîõîðîíåöü 
(õàé ³ êîëèøí³é), óíèêàº âèêî-
íàííÿ âèíåñåíîãî éîìó âèðîêó.

Ìèêîëó Ì³ë³í÷óêà íå âçÿëè 
ï³ä âàðòó îäðàçó â çàë³ ñóäó ï³ñ-
ëÿ ïðîãîëîøåííÿ ð³øåííÿ ïðî 
÷îòèðè ðîêè òþðìè çà ñêîºíå. 
Öå ð³øåííÿ, íàãàäàºìî, âèíå-
ñëè 1 ÷åðâíÿ ó Õìåëüíèöüêîìó 
àïåëÿö³éíîìó ñóä³, êóäè ñïðàâó 
ç Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ïå-
ðåäàëè íà ðîçãëÿä.

Õìåëüíèöüêèé àïåëÿö³éíèé 
ïåðåäàâ óõâàëó, ïðîãîëîøåíó 
ó ï³çí³é ÷àñ (äåáàòè çàòÿãíóëèñÿ, 
³ âèðîê âèíåñëè áëèçüêî 21.00), 
ó ì³ñöåâèé ñóä, ³ ð³øåííÿ ïðî 
óâ'ÿçíåííÿ íàäàë³ ìàëà á âèêîíà-
òè ïîë³ö³ÿ — çàáðàòè çàñóäæåíîãî 

çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â Òóëü-
÷èíñüêîìó ðàéîí³ é äîñòàâèòè 
äî ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³. Àëå 
ïîë³öåéñüê³ çà àäðåñîþ, â³äîìîþ 
ñóäó, Ì³ë³í÷óêà íå çíàéøëè.

Òàêèé ñòàí ðå÷åé ïåðåäáà÷àâ 
áàòüêî ïîòåðï³ëîãî õëîïöÿ. Òàê 
³ ñêàçàâ æóðíàë³ñòö³ RIA ï³ñëÿ 
âèðîêó, ùî çëî÷èíåöü íåîäì³ííî 
óòå÷å â³ä ïðàâîñóääÿ.

— ß òàê äóìàþ, ³ ìåí³ âñ³ 
â îäèí ãîëîñ ãîâîðÿòü, ùî â³í 
çàðàç áóäå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä 
âèêîíàííÿ âèðîêó ³ äàë³ ïðî-
äîâæèòü îñêàðæåííÿ, — ãîâî-
ðèâ Âîëîäèìèð Êàðïåí÷óê. — 
Íà êàñàö³þ ï³äå ð³ê-ï³âòîðà. ² 
ÿêùî â êàñàö³¿ âèíåñóòü ð³øåííÿ 
íà éîãî êîðèñòü, òî âñå öå ñêàñó-
ºòüñÿ é òå, ùî â³í íå ñèä³â, âæå 
í³ÿêîãî õâèëþâàòè íå áóäå…

ОГОЛОШЕНИЙ У РОЗШУК
Íàãàäàºìî àëãîðèòì âèêîíàííÿ 

ð³øåííÿ, ïðèéíÿòîãî â³äíîñíî 
ìåøêàíöÿ Â³ííè÷÷èíè ó Õìåëü-
íèöüêîìó. Ùîá íå êîíâîþâàòè 
îñòàííüîãî çâ³äòè ñþäè, éîãî 
íå âçÿëè ï³ä âàðòó ó çàë³ ñóäó. 
Íàòîì³ñòü óõâàëó ïåðåäàëè 
çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ çàñóäæåíî-
ãî, ³ òóò éîãî ìàëè á çàòðèìàòè 
³ äîïðàâèòè çà ãðàòè.

Î÷³êóâàëîñÿ, ùî íà âèêîíàí-
íÿ ð³øåííÿ ï³äå áëèçüêî ì³ñÿöÿ, 
àäæå äîêóìåíòàö³ÿ ïåðåñèëàºòüñÿ 
ïîøòîþ ñïåðøó â Òóëü÷èíñüêèé 
ñóä, òîä³ çâ³äòè äî ïîë³ö³¿ é äàë³ 
ðîçïèñóºòüñÿ íà âèêîíàííÿ êîí-

êðåòíèì ïðàö³âíèêàì. ßêùî ö³ 
ïðàö³âíèêè çà âêàçàíîþ ó ðîçïî-
ðÿäæåíí³ àäðåñîþ íå çíàõîäÿòü 
çàñóäæåíîãî — ïî÷èíàþòü ðîç-
øóêîâó ñïðàâó.

Ïðî òå, ùî âèðîê â³ä 1 ÷åðâíÿ 
äî ñüîãîäí³ òàê ³ íå âèêîíàëè é 
Ìèêîëó Ì³ë³í÷óêà îãîëîñèëè 
ó ðîçøóê, ÿê ëþäèíó, ùî ïå-
ðåõîâóºòüñÿ â³ä âèêîíàííÿ âè-
ðîêó, ðåäàêö³ÿ äíÿìè ä³çíàëàñÿ 
â³ä Êàðïåí÷óêà. Öþ ³íôîðìàö³þ 
íàì ï³äòâåðäèëè ó ïîë³öåéñüêîìó 
ãëàâêó.

— 26 ÷åðâíÿ äî òóëü÷èíñüêî¿ 
ïîë³ö³¿ íàä³éøëî ðîçïîðÿäæåííÿ 
ïðî òå, ùîá ïðèâåñòè äî âèêî-
íàííÿ âèðîê ñóäó, àëå çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ çàñóäæåíîãî íåìàº, 
³ òîìó ç 2 ëèïíÿ â³í ïåðåáóâàº 
ó ðîçøóêó, — ñêàçàëà ïðåñ-îô³öåð 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ Àííà Îë³éíèê.

Äèâèìîñÿ áàçó ðîçøóêóâàíèõ 
íà ñàéò³ ÌÂÑ ³ â ðîçä³ë³ «Îñî-
áè, ÿê³ ïåðåõîâóþòüñÿ â³ä îðãà-
í³â âëàäè», çíàõîäèìî ðîçøóêîâó 
êàðòêó ïðî íàçâàíó ëþäèíó. 

АКЦІЇ ЗАРАДИ АКЦІЇ?
Ðàí³øå ðåäàêö³ÿ RIA/20minut.

ua ðîçïîâ³äàëà, ùî ñóäîâå ðîç-
áèðàííÿ â ñïðàâ³ Ì³ë³í÷óêà ñó-
ïðîâîäæóþòü àêö³¿ òà ïðîâîêàö³¿. 
Ó Õìåëüíèöüêîìó ñóä³, íàïðè-
êëàä, ³ ñàì êîëèøí³é ä³ëüíè÷íèé, 
³ éîãî ìàòè âëàøòîâóâàëè âèñòà-
âè, ¿ì âèêëèêàëè øâèäêó. Óñå äëÿ 
òîãî, àáè öå ïîòðàïèëî íà â³äåî 
³ ïîò³ì áóëî îïóáë³êîâàíå â ³í-
òåðíåò³ àêòèâ³ñòàìè «Ñòîïêîðó». 
Öå áóëà òàêà ñîá³ ³ëþñòðàö³ÿ ¿õ 
â³ä÷àéäóøíî¿ áîðîòüáè «çà ñïðà-
âåäëèâ³ñòü».

² îò òåïåð, êîëè Ìèêîëà Ì³-
ë³í÷óê âæå ìàº âèðîê ³ ïåðå-
õîâóºòüñÿ â³ä ïðàâîñóääÿ, éîãî 
ìàòè-àêòèâ³ñòêà ïðîäîâæóº àêö³¿.

Íà ñàéò³ ò³º¿ ñàìî¿ îðãàí³çàö³¿, 
ùî ô³êñóº âñ³ âèñòàâè íà êàìåðó 
é ïîñò³éíî ï³äòðèìóâàëà Ì³ë³í-
÷óê³â ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîöåñó 
ó Â³ííèö³ òà â Õìåëüíèöüêîìó, 
ç’ÿâèëàñÿ íîâèíà ïðî ãîëîäóâàí-
íÿ ìàòåð³â í³áèòî íåçàêîííî çà-
ñóäæåíèõ â³ííè÷àí ï³ä Îô³ñîì 
Ïðåçèäåíòà.

Öþ ³íôîðìàö³þ ç ôîòî îïó-
áë³êóâàëè 2 ëèïíÿ (â äåíü îãî-
ëîøåííÿ Ì³ë³í÷óêà ó ðîçøóê). 

Мати засудженого ексміліціонера 
подалася до Києва на акцію. В неї 
на голові бачимо пов’язку з написом «голодування»
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Íàäàë³ íà öüîìó ñàéò³ íå ðîçïîâ³-
ëè, ÷è ïîòðàïèëè ìàòåð³ äî ãëàâè 
äåðæàâè. Òà ÷è öå íàñïðàâä³ äëÿ 
íèõ ãîëîâíå?

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó, íàãàäàºìî, 
ìàòè âæå í³áèòî ãîëîäóâàëà. Öå 
áóëî ó Â³ííèö³, êîëè ïî÷àëà-
ñÿ àïåëÿö³ÿ. Äàë³ áóëè â³äâîäè 
ê³ëüêîì ñóääÿì ³ âðåøò³, ÷åðåç 
íåìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè íîâó êîëå-
ã³þ, ìàòåð³àëè ïåðåäàëè ó Õìåëü-
íèöüêèé.

Íàãàäàºìî, ÿê ïðîêîìåíòóâàâ 
âèðîê áàòüêî ïîòåðï³ëîãî þíàêà:

— Çà âåñü ïåð³îä ñëóõàííÿ 
ñïðàâè â³äáóâàëèñÿ ïîñò³éí³ ïðî-
âîêàö³¿ òà çàòÿãóâàííÿ ñïðàâè ÿê 
ç³ ñòîðîíè ñàìîãî îáâèíóâà÷å-
íîãî, òàê ³ éîãî çàõèñíèê³â òà 
ó÷àñíèê³â îðãàí³çàö³¿ «Ñòîïêîð». 
Ð³çíèìè ìåòîäàìè ñòàðàëèñÿ ç³-
ðâàòè àáî â³äêëàñòè ñóäîâ³ ñëó-
õàííÿ ³ â äåÿêèõ âèïàäêàõ ¿ì 
öå âäàâàëîñÿ. Àëå ñóää³ ä³ÿëè 
îá’ºêòèâíî òà íåóïåðåäæåíî. ª 
ïîðÿäí³ ÷åñí³ ñóää³.

ПОДАЮТЬ НА КАСАЦІЮ
Íàòîì³ñòü íà ñàéò³ «Ñòîïêîðó» 

ð³øåííÿ ñóää³â íàçèâàþòü ñâàâ³ë-
ëÿì. Ùå ïèøóòü, ùî ó÷àñíèö³ 
ãîëîäíîãî ïðîòåñòó ïðîâåëè í³÷ 
ïðîñòî íåáà ï³ä Îô³ñîì Ïðåçè-
äåíòà.

Íàñïðàâä³ ïî ôîòî íå çðîçóì³-
ëî, äå ñàìå íà ñò³ëüöÿõ íî÷óþòü 
æ³íêè. À îò çí³ìîê, ùî ³ëþñòðóº, 
ÿê ¿õ ïåðåâ³ðÿëè ïðàâîîõîðîíö³ 
íà òåðèòîð³¿, ùî îõîðîíÿºòüñÿ, 
ïèòàíü íå âèêëèêàº.

Ïðîöèòóºìî êîìåíòàð ìàòåð³ ç 
ñàéòó stopcor.org ïðî ñïðàâó ñèíà:

«Ðîçãëÿä ñïðàâè òðèâàº âæå 
á³ëüøå 6 ðîê³â. Çà öåé ÷àñ Ì³-
ë³í÷óê Ì. Ì. ïîçáàâëåíèé ñâî-
ãî çàêîííîãî ïðàâà íà ñïîê³éíå 
æèòòÿ, òàê ÿê ïîñò³éíî âèìó-
øåíèé æèòè â î÷³êóâàíí³ ÷åð-
ãîâîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Ì³-
ë³í÷óê Ì. Ì. òàêîæ ïîçáàâëåíèé 
ïðàâà íà ïðàöþ, òàê ÿê æîäíèé 
ðîáîòîäàâåöü íå õî÷å òðèìàòè 
â ñåáå ïðàö³âíèêà, ÿêèé çìóøå-
íèé ïîñò³éíî â³äëó÷àòèñÿ ç ñâîãî 
ðîáî÷îãî ì³ñöÿ çà äëÿ â³äâ³äóâàí-
íÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü. Îêð³ì òîãî, 
ç îãëÿäó íà ê³ëüê³ñòü ïîðóøåíü 
ó ñïðàâ³ òà çóõâàëó ïîâåä³íêó ñóä-
ä³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè, Ì³-
ë³í÷óê Ì. Ì. æèâå â ïîñò³éíîìó 
ñòðåñ³, òàê ÿê óñâ³äîìëþº, ùî óñ³ 
éîãî ñïîä³âàííÿ íà ñïðàâåäëèâèé 
òà íåóïåðåäæåíèé ñóä öå ëèøå 
ïðèìàðà».

Íàîñòàíîê âèùå íàçâàíèé ñàéò 
ïîâ³äîìëÿº, ùî º êàñàö³éíà ñêàð-
ãà íà ð³øåííÿ ñóäó ó ñïðàâ³ Ìè-
êîëè Ì³ë³í÷óêà. Îòæå, äàë³ áóäå.
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Í à ï ð è ê ³ í ö ³ 
êâ³òíÿ ó Â³ííèöü-
êîìó ì³ñüêîìó 

ñóä³ îãîëîñèëè âèðîê Àíàòîë³þ 
Ìàëºöó, ÿêîãî çâèíóâà÷óâàëè 
ó âáèâñòâ³ äâîõ âëàñíèõ ä³òåé, 
ñâîº¿ ìàòåð³ òà êîëèøíüî¿ äðó-
æèíè. Óñ³õ ¿õ, çà âåðñ³ºþ ñë³ä-
ñòâà, â³í çàáèâ ìîëîòêîì. Ñóä 
âèçíàâ âèíó Ìàëºöà â ïîâí³é ì³ð³ 
òà çàñóäèâ äî äîâ³÷íîãî òåðì³íó 
óâ’ÿçíåííÿ.

Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ âèðîêó 
â³ííè÷àíè ðîçä³ëèëèñü íà äâà 
òàáîðè. Îäí³ ââàæàëè, ùî Ìà-
ëºö çàñëóæåíî îòðèìàâ ìàêñè-
ìàëüíèé òåðì³í óâ’ÿçíåííÿ, ³íø³ 
øêîäóâàëè, ùî â Óêðà¿í³ íåìàº 
ñìåðòíî¿ êàðè. Òàê ÷è ³íàêøå, 
àëå ãàëàñ íàâêîëî ð³øåííÿ øâèä-
êî âùóõ ³, çäàºòüñÿ, çà ê³ëüêà äí³â 
ïðî öå âæå í³õòî íå ãîâîðèâ.

Ïðèâ³ä äëÿ õâèëþâàíü ç’ÿâèâñÿ 
ïðèáëèçíî çà ì³ñÿöü, êîëè íà-
ïðèê³íö³ òðàâíÿ àäâîêàò çàñóäæå-
íîãî Âîëîäèìèð Á³ëàí ïîâ³äî-
ìèâ, ùî éîãî ï³äçàõèñíèé ïîäàâ 
àïåëÿö³éíó ñêàðãó. Ó êîìåíòàð³ 
äëÿ RIA çàõèñíèê òîä³ ñêàçàâ íà-
ñòóïíå: «Ó äàíîìó âèïàäêó îñîáà 
(Àíàòîë³é Ìàëºö, — àâò.) ââàæàº, 
ùî âèðîê º çàíàäòî ñóâîðèì».

Ï³ñëÿ öüîãî ÷èìàëî ì³ñòÿí ïå-

ðåñòàëè ï³äáèðàòè ñëîâà ó êîìåí-
òàðÿõ. Ïèñàëè, ùî çàñóäæåíîãî 
ïîòð³áíî ïðèñïàòè, ðîçñòð³ëÿòè, 
ðîç³áðàòè íà îðãàíè òîùî. Íàé-
ìåíø àãðåñèâí³ ïðîñòî íå ìîãëè 
çðîçóì³òè, ÿê Ìàëºöó âèñòà÷àº 
íàõàáíîñò³ ââàæàòè âèðîê ñóäó 
íàäòî ñóâîðèì. Ìîâëÿâ, â³í 
äî ê³íöÿ äí³â áóäå óòðèìóâàòèñü 
íà êîøòè ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, 
ìàòè äàõ íàä ãîëîâîþ, õàð÷³ òà 
áóäå ÷èòàòè êíèæêè.

Ó ÷åòâåð, 15 ëèïíÿ, ó Â³-
ííèöüêîìó àïåëÿö³éíîìó ñóä³ 

ïðîéøëî ñëóõàííÿ ñêàðãè Àíà-
òîë³ÿ Ìàëºöà. Íà íüîìó áóëà 
ìàò³ð âáèòî¿ åêñ-äðóæèíè Àëëà 
Ìàðöåíþê. Âî÷åâèäü ñèëüíî 
âòîìëåíà â³ä ñóäîâî¿ òÿãàíèíè, 
ÿêà òðèâàº òðåò³é ð³ê, æ³íêà ïî-
âîäèëàñü àáñîëþòíî áàéäóæå. 
Ëèøå äâ³÷³ âîíà ïðîÿâèëà àê-
òèâí³ñòü, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïè-
òàííÿ ñóää³: «Â³äâîä³â íå ìàþ» 
òà «Ï³äòðèìóþ».

Òàêîæ ïðèéøëà íà çàñ³äàííÿ 
ïðåäñòàâíèöÿ çàõèñòó Ëåâèöüêà, 

МАЛЄЦ ХОЧЕ ЗМІНИТИ ДОВІЧНЕ 
НА СТРОКОВЕ УВ'ЯЗНЕННЯ
Не згоден  Засуджений за вбивство 
чотирьох людей вінничанин Анатолій 
Малєц вважає вирок у вигляді довічного 
позбавлення волі занадто суворим. Тому 
він подав апеляційну скаргу. Суд залишив 
вирок без змін. Проте Малєц може 
оскаржити його в касаційній інстанції

ÿêà ï³äêàçóâàëà Àëë³ Ìàðöåíþê, 
ùî ¿é âàðòî â³äïîâ³äàòè.

Àäâîêàò Àíàòîë³ÿ Ìàëºöà 
Âîëîäèìèð Á³ëàí íà ñàìîìó 
ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ âèñòóïèâ ³ç 
çàÿâîþ. Ó í³é â³í ïîïðîñèâ ñóä 
ïðîâîäèòè ñëóõàííÿ â çàêðèòîìó 
ðåæèì³. Ìîòèâóâàâ ñâîþ çàÿâó 
â³í òèì, ùî ó â³äêðèòîìó ðå-
æèì³ ìîæå áóòè ðîçãîëîøåíà 
ïåðñîíàëüíà ³íôîðìàö³ÿ éîãî 
ï³äçàõèñíîãî.

Íà äèâî, çàÿâó Á³ëàíà ï³ä-
òðèìàëè âñ³ ó÷àñíèêè ïðîöå-
ñó, çîêðåìà, ïðîêóðîð Âàëåð³é 
Øèìàíñüêèé. Íå çâàæàþ÷è, ùî 
ñïðàâà ìàº âåëèêèé ñóñï³ëüíèé 
ðåçîíàíñ, â³í òàêîæ âèñëîâèâ çà-
íåïîêîºííÿ òèì, ùî ³íôîðìàö³ÿ 
ç ïðèâàòíîãî æèòòÿ çàñóäæåíîãî 
ìîæå íàáóòè ïóáë³÷íîñò³.

Ñóä âèäàëèâñÿ äî íàðàä÷î¿ ê³ì-
íàòè, à ïîâåðíóâøèñü, ãîëîâóþ÷à 
ñóääÿ ïîïðîñèëà óñ³õ æóðíàë³ñò³â 
ïîêèíóòè ñóäîâó çàëó. Âïðîäîâæ 
ïðèáëèçíî îäí³ºþ ãîäèíè ïðåä-
ñòàâíèêè ÇÌ² ÷åêàëè íà áóäü-ÿêó 
³íôîðìàö³þ â êîðèäîð³.

Ïåðøèìè ³ç ñóäîâî¿ çàëè âè-
éøëè ìàòè çàãèáëî¿ åêñ-äðóæèíè 
Àëëà Ìàðöåíþê òà ïðåäñòàâíèöÿ 
çàõèñòó Ëåâèöüêà. Â³ä êîìåíòàð³â 
îáèäâ³ â³äìîâèëèñü, ïðîñòî ïðî-
³ãíîðóâàâøè æóðíàë³ñò³â. Ñë³äîì 
ç ïðèì³ùåííÿ êîíâîþâàëè ñàìî-
ãî Àíàòîë³ÿ Ìàëºöà.

Çàõèñíèê çàñóäæåíîãî Âîëî-
äèìèð Á³ëàí ñêàçàâ, ùî ï³äçà-
õèñíèé ïðîñèâ ïîêàðàííÿ ó âè-
ãëÿä³ ñòðîêîâîãî (â Óêðà¿í³ öå 
òåðì³í ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä ðîêó 
äî 15 ðîê³â), àëå ñóä â³äõèëèâ 

éîãî ñêàðãó.
— Íå çàäîâîëüíÿº íàñ ð³øåí-

íÿ ñóäó. Âîíî çàëèøèëîñÿ áåç 
çì³í, — ðîçïîâ³äàº çàõèñíèê Âî-
ëîäèìèð Á³ëàí. — Ñüîãîäí³ Â³-
ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä âèí³ñ 
óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèâ ó çàäîâî-
ëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îáâèíó-
âà÷åíîãî Ìàëºöà, ÿêîþ â³í ïðî-
ñèâ ñêàñóâàòè âèðîê Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó ³ ïðèçíà÷èòè éîìó 
á³ëüø ì'ÿêå ïîêàðàííÿ, í³æ äî-
â³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Äíÿìè Àíàòîë³é Ìàëºö îô³ö³é-
íî îòðèìàº ð³øåííÿ àïåëÿö³éíî-
ãî ñóäó. Ï³ñëÿ öüîãî âïðîäîâæ 
òðüîõ ì³ñÿö³â â³í çìîæå çâåðòà-
òèñÿ ç êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ äî âè-
ùî¿ ³íñòàíö³¿ ³ âæå òàì îñêàð-
æèòè ð³øåííÿ ñóä³â ïîïåðåäí³õ 
³íñòàíö³é.

Малєц вбив молотком колишню дружину, свою маму та двох рідних дітей. Його 
засудили до довічного позбавлення волі та він з цим не згоден

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 

Ó í³÷ ç 16 íà 17 ëèïíÿ ïî-
øêîäèëè àâòîìîá³ëü àêòèâ³ñòà 
Âîëîäèìèðà Çàòàéäóõà: íåâ³äî-
ìèé ðîçáèâ â³êíî ó ìàøèí³.

— Öå ñòàëîñÿ î äðóã³é íî÷³. 
Íà â³äåî ïîì³òíî, ùî ÿêèéñü 
õëîï÷èê, ðîê³â 15–16, ï³ä³éøîâ 
³ æáóðíóâ êàì³íü ó ìàøèíó. 
Ðîçáèâ ñêëî. À êîëè ä³ñòàëè 
êàì³íü, òî ïîáà÷èëè, ùî â³í 
áóâ çàãîðíóòèé ó ïàï³ðåöü ç³ 
çíàêîì åëåêòðîåíåðã³¿ òà á³ò-

êî¿íà, — ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð 
Çàòàéäóõ.

Â³äåî ³íöèäåíòó îïðèëþäíèëè 
ó facebook-ñï³ëüíîò³ «Äîðîæí³é 
êîíòðîëü Â³ííèöÿ». Çà ³íôîð-
ìàö³þ ïðî çëîâìèñíèêà ÷îëîâ³ê 
ïðîïîíóº òèñÿ÷ó äîëàð³â. Çàòàé-
äóõ ï³äîçðþº, ùî öå áóëà ñïðîáà 
«çàëÿêàòè ÷åðåç ïîçèö³þ ó ñïðà-
â³ ïðî â³ííèöüêó êðèïòîôåðìó».

— Çà ôàêòîì, ñêàíäàë³â 
ó ìåíå í³ ç êèì íåìàº, — ðîç-
êàçóº Çàòàéäóõ. — Ìè ïðîñòî 
çðîáèëè ê³ëüêà çàïèò³â, âèñëî-

âèëè ïîçèö³þ íà íàø³é ñòîð³í-
ö³ ó ôåéñáóêó: à ñàìå òå, ùî 
ó Â³ííèö³ íå áóëî àí³ êðàä³æ-
êè åëåêòðîåíåðã³¿, àí³ êðèïòî-
ôåðìè. Àëå âæå äåñÿòü ëþäåé 
äçâîíèëè ³ ïèòàëè, ÷îìó ÿ òàê 
ââàæàþ?

Àêòèâ³ñò ïðîäîâæóº, ùî çà-
ö³êàâèâñÿ ñïðàâîþ ïðî â³ííèöü-
êó êðèïòîôåðìó, áî ó çíàéîìèõ 
â Êèºâ³, ÿê³ ïðàöþþòü ó IT-
³íäóñòð³¿, áóëè ñõîæ³ ïðîáëåìè.

— Ó íèõ òàêîæ ÷åðåç îáøóêè 
³ ñèëîâ³ ìåòîäè ïðîáóâàëè «â³ä-

æàòè» ïðèáóòêîâèé á³çíåñ, — 
ðîçêàçàâ Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ.

×åðåç ðîçáèòå â³êíî ÷îëîâ³ê 
çâåðíóâñÿ ç çàÿâîþ äî ïðàâî-
îõîðîíö³â. Ó ïîë³ö³¿ ðîçïîâ³ëè, 
ùî â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàò-
ò³ 296 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè («Õóë³ãàíñòâî»). Â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà öåé çëî÷èí — 
øòðàô 17000–34000 ãðèâåíü 
àáî àðåøò íà ñòðîê äî øåñòè 
ì³ñÿö³â, àáî îáìåæåííÿ âîë³ 
íà ñòðîê äî 5 ðîê³â.

«Даю $1000 за дані про хулігана». 
Активісту розбили вікно у машині 

Інцидент відзняла камера 
нагляду. На відео хлопець, 
якому на вигляд 15–16 років, 
кидає камінь у машину, 
а потім швидко втікає

Àäâîêàò Ìàëºöà 
Âîëîäèìèð Á³ëàí íà 
ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ 
ïîïðîñèâ ñóä 
ïðîâîäèòè ñëóõàííÿ â 
çàêðèòîìó ðåæèì³ 
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ÑÁÓ 8 ëèïíÿ 
çàÿâèëà, ùî ó Â³-
ííèö³ çàêðèëè 

«íàéá³ëüøó êðèïòîôåðìó â Óêðà-
¿í³». Ï³ä ÷àñ îáøóê³â âèëó÷èëè 
3800 ãðàëüíèõ êîíñîëåé, ïîíàä 
500 â³äåîêàðò, 50 ïðîöåñîð³â òà 
âñþ äîêóìåíòàö³þ. Îðãàí³çàòîð³â 
îáîðóäêè çâèíóâà÷óþòü â êðàä³æ-
ö³ åëåêòðîåíåðã³¿.

Êîìïàí³ÿ «ÌÌ² ²íæèí³ðèíã», 
ÿê³é íàëåæèòü îáëàäíàííÿ, ïðî-
êîìåíòóâàëà RIA ñèòóàö³þ ç³ 
ñâîãî áîêó. Ðîçïîâ³äàºìî íîâ³ 
ïîäðîáèö³ ö³º¿ ñïðàâè.

КРАДІЖКИ НЕ БУЛО
Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, â ñêëà-

ä³ íà âóëèö³ Åíåðãåòè÷í³é, 
6 À ä³ÿëà êðèïòîôåðìà. Îðãà-
í³çàòîðè — ìåøêàíö³ Êèºâà 
òà Â³ííèö³ — âèêîðèñòîâóâàëè 
åëåêòðîåíåðã³þ â îáõ³ä ë³÷èëü-
íèê³â. Çáèòêè, çà ïîïåðåäí³ìè 
âèñíîâêàìè ôàõ³âö³â, ñêëàëè 
5–7 ìëí ãðí.

Ï³ä ÷àñ îáøóê³â óñå îáëàäíàí-

íÿ âèëó÷èëè. Â³äêðèëè êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ 
2 ñòàòò³ 188–1 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè. Ïîêàðàííÿ 
çà ö³ºþ ñòàòòåþ — óâ’ÿçíåííÿ 
íà òåðì³í äî 3 ðîê³â.

Ï³çí³øå ñòàëî â³äîìî, ùî âëàñ-
íèê îáëàäíàííÿ ç êðèïòîôåð-
ìè — òîâàðèñòâî «ÌÌ² ²íæè-
í³ðèíã». Çà ¿õíüîþ çàÿâîþ, âîíè 

º IT-êîìïàí³ºþ, ÿêà çàéìàºòüñÿ 
ðîçðîáêîþ ñîôòà, îáñëóãîâóâàí-
íÿì ìåðåæ òà òðåíóâàííÿì À² 
(øòó÷íîãî ³íòåëåêòó, «áîò³â» — 
ðåä.). Êðèïòîâàëþòó íà îáëàä-
íàíí³ íå «ìàéíèëè».

²íòåðåñè àéò³øíèê³â ó ñóä³ 
ïðåäñòàâëÿº  àäâîêàòñüêå 
îá’ºäíàííÿ Juscutum. Àäâîêàò 
Ìàêñèì Áîéêî ðîçêàçàâ, ùî ÑÁÓ 
íàäàëà íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ 

«КРИПТОФЕРМА», ЯКУ ЗАКРИЛА 
СБУ, ВИЯВИЛАСЬ IT-КОМПАНІЄЮ
Нові деталі  СБУ закрила нібито 
майнінг ферму і забрала все обладнання. 
За версією слідства, зловмисники крали 
електрику, збитки сягнули 5–7 мільйонів 
гривень. Власники обладнання розповіли, 
що платять за світло за комерційним 
тарифом: їхній рахунок минулого місяця 
склав 300 тисяч гривень. Юристи в суді 
оскаржують дії СБУ

ó ñâîºìó ïðåñ-ðåë³ç³. Çîêðåìà 
ïðî òå, ùî áóëè ôàêòè êðàä³æêè 
åëåêòðîåíåðã³¿.

— Äëÿ ñïîæèâàííÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿ òîâàðèñòâî «ÌÌ² 
Engineering» óêëàëî äîãîâîðè ç 
«Â³ííèöÿîáëåíåðãî» òà òîâàðè-
ñòâîì «Åíåðà Â³ííèöÿ». Ðàõóíêè 
ñïëà÷óâàëèñü â÷àñíî ³ â ïîâíîìó 
îáñÿç³. Äëÿ ðîçóì³ííÿ, êîìïàí³ÿ 
ò³ëüêè çà îñòàíí³é ì³ñÿöü ñïëà-
òèëà ïîíàä 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ, — 
ðîçïîâ³â Áîéêî.

Ôàêò â³äñóòíîñò³ êðàä³æêè 
åëåêòðîåíåðã³¿ ï³äòâåðäèëè ïðà-
ö³âíèêè îáëåíåðãî ³ Äåðæåíåð-
ãîíàãëÿäó.

«Óñ³ ïðèëàäè îáë³êó áóëè 
îïëîìáîâàí³ ÀÒ «Â³ííèöÿîáëå-
íåðãî». Ïðåòåíç³é äî ðîçðàõóí-
êîâîãî âóçëà â ìåíå òà ³íøèõ 
ïðèñóòí³õ ïðè îáøóêó íå áóëî, 
òîìó áóâ ñêëàäåíèé ñï³ëüíèé 
àêò ïðàö³âíèêàìè ÑÁÓ, â ÿêî-
ìó ïîñòàâèâ ñâ³é ï³äïèñ ÿ òà 
ïðåäñòàâíèêè «Â³ííèöÿîáëå-
íåðãî», — ïèøå â ñëóæáîâ³é çà-
ïèñö³ ³íñïåêòîð ç åíåðãîíàãëÿäó 
ªâãåí³é Ãîëºâ.

В УХВАЛІ НА ОБШУК — ІНША 
КОМПАНІЯ

Ó IT-êîìïàí³¿ º ïðåòåíç³¿ é 
äî òîãî, ÿê ïðîâîäèëèñü îáøó-
êè. Íà ôîòî ï³ñëÿ ñë³ä÷èõ ä³é, 
ÿê³ òðèâàëè 7–8 ëèïíÿ, âèäíî 

Після обшуку залишились порожні стелажі. Слідчі забрали обладнання 
на 30 мільйонів гривень

ÑÁÓ ââàæàº, ùî 
îðãàí³çàòîðè ñõåìè 
êðàëè åëåêòðîåíåðã³þ. 
Çà ì³ñÿöü âëàñíèê 
òåõí³êè ñïëàòèâ 
300 òèñÿ÷ çà ñâ³òëî

Після того, як СБУ 8 липня заявило 
про «закриття найбільшої в Укра-
їні криптоферми», активісти ГО 
«Дорожній контроль» 12 липня 
оприлюднили документи, в яких 
йдеться, що власником крипто-
ферми є «ММІ Інжиніринг». І ця 
компанія нібито не має жодно-
го стосунку до криптовалюти, 
бо «займається оцифруванням 
реальних спортивних подій для 
трансляції на Playstation».
Активісти вінницького крила ГО 
«Центурія» провели пікет обле-
нерго 13 липня. Вони звинува-
чують гендиректора вінницьких 
енергетиків Андрія Поліщука 
в змові з організаторами обо-
рудки.

Журналісти сайту Delo.ua вису-
нули версію, що 3800 консолей, 
які вилучили СБУ, використову-
вали не для майнінгу крипто-
валюти, а для прокачки ботів 
у популярному футбольному 
симуляторі FIFA.
«Саме цим, скоріше за все, за-
ймались у Вінниці — штучний 
інтелект на консолях награвав 
потрібну кількість годин і валю-
ти, а потім аккаунт продавався 
на спеціальних онлайн-магази-
нах», — йшлося в їхньому мате-
ріалі.
Правоохоронці нових подро-
биць не дають. Мовляв, поки 
справу не передали до суду, діє 
таємниця слідства.

Як розвивається справа про криптоферму

Крім фірми, в якої забрали об-
ладнання на 30 млн грн, нега-
тивні наслідки від справи про 
криптоферму відчуло на собі 
«Вінницяобленерго».
Нацрегулятор (НКРЕКП) 12 лип-
ня заявив, що у діях обленерго є 
ознаки штучного зростання об-
сягів витрат електроенергії для 
збільшення тарифів.
Регулятор вважає, що при 100% 
фінансуванні інвестпрограм спо-
стерігається аномальна динамі-
ка зростання фактичних витрат 
електроенергії в мережах об-
ленерго у 2018–2019 роках — 
на 35%, порівняно з 2017 ро-
ком.
У НКРЕКП підкреслили, що оцін-
ка СБУ про 5–7 млн грн збитків 
через крадіжку електроенергії 
для криптоферми, співрозмір-

на з обсягом необгрунтованих 
витрат в мережах обленерго. І 
тому Регулятор вирішив не вра-
ховувати ці цифри при розра-
хунку тарифу.
На фейсбук-сторінці «Вінницяо-
бленерго» 15 липня опублікува-
ли відкритий лист до Регулятора, 
в якому наголосили на відсут-
ності факту «крадіжки електро-
енергії» та «збитків на 5–7 млн 
грн».
Тоді як інформацію НКРЕКП про 
«штучні завищення обсягів ви-
трат електроенергії протягом 
2018–2019 років» назвали 
такою, що не підтвердилась. 
Оскільки вінницький сектор Ре-
гулятора разом з СБУ перевіряли 
діяльність підприємства 7 червня 
2021 року і факти зловживань 
не встановили.

Наслідки: обленерго не погодили складові тарифу

ïîðîæí³ ñòåëàæ³ òà êîðîáêè â³ä 
îáëàäíàííÿ, ÿê³ áóëè íà ï³äëîç³.

— Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä, 
ÿêèé ñàíêö³îíóâàâ îáøóê, íå äî-
çâîëÿâ ñë³ä÷èì âèëó÷àòè îáëàä-
íàííÿ. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ 
íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó ðîçïî-
âñþäæóâàëàñü íà çîâñ³ì ³íøó 
êîìåðö³éíó ñòðóêòóðó — òîâàðè-
ñòâî «Àëüôà Åíåðäæ³» (âëàñíèê 
ñêëàäó — àâò.). Ó ï³äñóìêó, áóëî 
âèëó÷åíî ìàéíî íà 30 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü ³ ïîâí³ñòþ ïàðàë³çîâàíà 
ðîáîòà êîìïàí³¿, ÿêà íå ìàº æîä-

íîãî ñòîñóíêó äî ðîçñë³äóâàííÿ, — 
êàæå àäâîêàò Ìàêñèì Áîéêî.

Þðèñòè áóäóòü îñêàðæóâàòè ä³¿ 
ÑÁÓ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîííîìó 
ñóä³ Êèºâà. Âîäíî÷àñ êåð³âíèê 
«Àëüôà Åíåðäæ³» ðîçïîâ³äàâ, ùî 
â ÑÁÓ äî íèõ «í³÷îãî íå ìàþòü».

— Ïðèì³ùåííÿ, äå áóëè îáøó-
êè, íå àðåøòîâàíå. Íàì ñêàçàëè, 
ùî ìè íå ïðîõîäèìî ó ñïðàâ³, 
òîìó ìîæåìî âèêîðèñòîâóâàòè 
éîãî é íàäàë³, — ðîçêàçàâ æóð-
íàë³ñòó RIA/20minut.ua Ñåðã³é 
Ìàçí³÷åíêî.
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Ціни на ринках Вінниці

ÃÐÎØ²

ДАРИНА ДІДИК, 
RIA, (096)9209065

Ó â ³âòîðîê , 
20 ëèïíÿ, æóðíà-
ë³ñòè RIA/20minut.
u a  âèðóøèëè 

«íà ïîëþâàííÿ» çà ñåçîííèìè 
ïðîäóêòàìè çà íàéâèã³äí³øèìè 
ö³íàìè. Ïîïðè äîñèòü ñïåêîòíó 
ïîãîäó íà ðèíêàõ, òðàäèö³éíî, 
áóëî ÷èìàëî ïîêóïö³â, à äî äå-
ÿêèõ ÿòîê íàâ³òü âèøèêóâàëàñü 
íåâåëèêà ÷åðãà. Îñîáëèâîþ ïî-
ïóëÿðí³ñòþ íèí³ êîðèñòóþòüñÿ 

ñåçîíí³ ôðóêòè é îâî÷³: ìàëèíà, 
àáðèêîñè, äèí³ é êàâóíè, ìîëî-
äà êàðòîïëÿ, ïîì³äîðè é îã³ðêè. 
Çàçíà÷èìî, ùî íà òðüîõ ì³ñüêèõ 
ðèíêàõ, Öåíòðàëüíîìó, Ïðèâîê-
çàëüíîìó é «Óðîæà¿» ö³íè õî÷ ³ 
â³äð³çíÿþòüñÿ, àëå º ³ àáñîëþòíî 
îäíàêîâ³ ïîçèö³¿.

Êîëè ìè çàâ³òàëè íà «Óðîæàé», 
áàãàòî õòî ç ïðîäàâö³â ò³ëüêè ðîç-
ñòàâëÿâ ñâîþ ïðîäóêö³þ. Ïðè 
öüîìó, ëèøå íà ïîîäèíîêèõ òî÷-
êàõ â³äðàçó áóëè ìàëåíüê³ êàðòî-
íí³ ö³ííèêè, à â ðåøò³ æ âèïàäê³â 
âàðò³ñòü ïîòð³áíî óòî÷íþâàòè.

ТОВАР ОДИН, А ЦІНИ — РІЗНІ
Що по чому  Зараз полиці магазинів 
і ятки на ринках просто «тріщать» під 
численними фруктами й овочами. Ми 
порівняли ціни на трьох вінницьких ринках

«Урожай» Центральний Привокзальний 

Кавуни 30 гривень 20 гривень 18 гривень

Дині 35 гривень 20 гривень 15 гривень

Абрикоси
від 
80 до 100 гри-
вень

від 20 до 55 гри-
вень 30–50 гривень

Малина (л стаканчик) 30 гривень 25 гривень 15–25 гривень

Помідори 28 гривень від 20 до 35 гри-
вень 20 гривень

Огірки 10–12 гривень 13 гривень 8 гривень

Болгарський перець 28 гривень 25 гривень 25 гривень

Молода картопля 15 гривень 15 гривень 8–10 гривень

Капуста 8 гривень 7 гривень 6 гривень

Цибуля 13 гривень 12 гривень 13 гривень

Зелень 10 гривень 7 гривень 5 гривень

Молода морква 15 гривень 12 гривень 12 гривень

Çàóâàæèìî òàêîæ, ùî ñåðåä-
í³ ö³íè íà äåÿê³ ïðîäóêòè òóò 
äåùî âèù³ çà àíàëîã³÷í³ íà Öåí-
òðàëüíîìó òà Ïðèâîêçàëüíîìó. 
Äî ïðèêëàäó, íà «Óðîæà¿» ìè 
çíàéøëè íàéäîðîæ÷èé êàâóí — 
30 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì ³ äèíþ — 
40 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.

Íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó ïî-
êóïö³â áóëî òðîõè á³ëüøå, í³æ 
íà «Óðîæà¿». Íàé÷àñò³øå, ùî 
çàïèòóþòü — ìîëîäó êàðòîïëþ 
³ ïîì³äîðè. Çàçíà÷èìî, ùî ³ òóò 
ö³ííèêè çóñòð³÷àþòüñÿ äîñèòü 
ð³äêî. Îäíà ç ïðîäàâ÷èíü, Ãàí-
íà, êàæå, ùî íà ö³íó âïëèâàº ³ 
«ïîõîäæåííÿ» òîâàðó. 

Íà Ïðèâîêçàëüíîìó ðèíêó 
ñêóïëÿþòüñÿ, ìàºìî ñêàçàòè, 
ïî-ñåðéîçíîìó. ßêùî ïîð³âíþ-
âàòè ç äâîìà ïîïåðåäí³ìè, òî íà 
íà öüîìó ðèíêó ö³íè íèæ÷³ é íà 
á³ëüøîñò³ ëîêàö³é ïðîìàðêîâàí³ 
ö³ííèêàìè.
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ÏÐÎÁËÅÌÀ

ОЛЕКСАНДР 
ПЕЧАЛІН, 
ГОЛОВА СПІЛКИ 
ПІДПРИЄМЦІВ 

«СТІНА»

— Ïðîãðàìà 
÷àñòêîâî¿ êîì-

ïåíñàö³¿ â³äñîòê³â çà êðåäèòàìè 
íåïîãàíà ³í³ö³àòèâà. ̄ ¿ ï³äòðè-
ìóþ, áî â íàñ ó ì³ñò³ òà Óêðà¿-
í³ çàãàëîì äåðæàâíèõ ïðîãðàì 
ï³äòðèìêè á³çíåñó íå òàê ³ áà-
ãàòî: ¿õ ìîæíà ïåðåðàõóâàòè 
íà ïàëüöÿõ îäí³º¿ ðóêè.

Ñåðåä íåäîë³ê³â, ÿê³ ÿ áà÷ó, 
öå ïîãàíå ³íôîðìóâàííÿ. Á³ç-
íåñ íå ïîñï³øàº áðàòè â öüî-

ìó ó÷àñòü, áî ïîñàäîâö³ (à òèì 
á³ëüøå áàíê³ðè!) íå ïîÿñíþ-
þòü çðîçóì³ëîþ ìîâîþ óìîâè 
ó÷àñò³ òà îñîáëèâîñò³ ïîðÿäêó 
êîìïåíñàö³¿. Êîëè áóëà ïðå-
çåíòàö³ÿ ö³º¿ ïðîãðàìè ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó, òî âîíà òðèâàëà 
îäíó ãîäèíó.

Äî òîãî æ, ïðîãðàìà çäåøåâ-
ëåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ çàëó÷å-
íèõ êðåäèò³â íàðàç³ ñïðÿìî-
âàíà íà ï³äòðèìêó ìàëîãî òà 
ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Ì³êðîá³ç-
íåñ íå êðåäèòóºòüñÿ, íå õî÷å 
áðàòè áþäæåòí³ êîøòè, áî ïî-
áîþºòüñÿ ïðèñê³ïëèâî¿ óâàãè 
â³ä êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â.

«Ініціатива непогана, але є недоліки»

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ç 2018 ðîêó 
â ì³ñò³ ä³º ìóí³öè-
ïàëüíà ïðîãðàìà 

÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ â³äñîòê³â 
çà êðåäèòàìè. Öåé çàñ³á çäåøå-
âèòè ïîçèêó ì³êðî-, ìàëîìó ³ 
ñåðåäíüîìó á³çíåñó ïðîïîíóþòü 
â «Óêðãàçáàíêó», «Êðåäîáàíêó» 
³ «Îùàäáàíêó». À ç 13 ëèïíÿ 
äî ïðîãðàìè äîëó÷èëè ùå îäíó 
ô³íàíñîâó óñòàíîâó: «Óêðåê-
ñ³ìáàíê» òà â³ííèöüêà ìåð³ÿ 
ï³äïèñàëè äîãîâ³ð. Ðîç³áðàëèñÿ 
â óìîâàõ òà îñîáëèâîñòÿõ ì³ñüêî¿ 
ïðîãðàìè.

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ
Ñóòü ïðîãðàìè â òîìó, ùî 

á³çíåñ ìîæå îòðèìàòè ÷àñòêîâó 
êîìïåíñàö³þ ñóìè ñïëà÷åíèõ â³ä-
ñîòê³â çà çàëó÷åíèìè êðåäèòàìè. 
Ãðîø³ âèïëà÷óþòü ðàç íà êâàð-
òàë ç áþäæåòó ãðîìàäè. ² ó ìåð³¿ 
ïîâ³äîìëÿþòü, ùî êîìïåíñàö³ÿ 
ïîêðèâàº â³ä 25 äî 100% ïëàòå-
æ³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì. 
À ñê³ëüêè öå â ãðîøàõ?

Çà îñòàíí³ì ð³øåííÿì âè-
êîíêîìó, êîìïåíñàö³¿ îòðèìà-
ëè ø³ñòü ï³äïðèºìñòâ. Íàïðè-
êëàä, òîâàðèñòâî «ÌÓÐ» âçÿëî 
äâà ì³ëüéîíè ãðèâåíü ó êðåäèò 
ï³ä 15,5%. Êðåäèò âîíè âçÿëè 
íà òðè ðîêè, äîãîâ³ð çàâåðøó-
ºòüñÿ â ãðóäí³ 2021 ðîêó.

Ç ïî÷àòêó ä³¿ äîãîâîðó âîíè 
ñïëàòèëè 901 òèñÿ÷ó 335 ãðè-
âåíü â³äñîòê³â çà êðåäèòîì. Àëå 
605 òèñÿ÷ 701 ãðèâíþ îòðèìàëè 
íàçàä — ¿õ âèïëàòèëè ç áþäæå-
òó ì³ñòà. ×àñòêîâà êîìïåíñàö³ÿ 
ó òîâàðèñòâà «ÌÓÐ» ïîêðèº ïî-
ëîâèíó ïëàòåæ³â çà êîðèñòóâàííÿ 
êðåäèòîì.

Òî ì³ñüêèé áþäæåò ò³ëüêè â³ä-
äàº ãðîø³? Íå çîâñ³ì. Çàñòóïíèê 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåò-
íèé ðîçêàçóº, ùî ó 2020 ðîö³ 
íà êîìïåíñàö³¿ çà êðåäèòàìè 
á³çíåñó ïåðåðàõóâàëè 514 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Òîä³ ÿê íàäõîäæåí-
íÿ äî áþäæåòó ì³ñòà ç ïîäàò-
ê³â â³ä öèõ ï³äïðèºìñòâ çðîñëè 
íà 882 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. ² öüîìó º 

ê³ëüêà ïîÿñíåíü.

УМОВИ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
Ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³, 

ïîòð³áíî â³äïîâ³äàòè ðÿäó âè-
ìîã. Ì³êðî, ìàëèé àáî ñåðåäí³é 
á³çíåñ ìàº ïðàöþâàòè íà òåðèòî-
ð³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè. 
Íå ìàº áóòè çàáîðãîâàíîñòåé ç³ 
ñïëàòè ïîäàòê³â, à ðîá³òíèêè 
íà ï³äïðèºìñòâ³ ïîâèíí³ ïðàöþ-
âàòè îô³ö³éíî ³ îòðèìóâàòè çàðï-
ëàòó, ÿêà âèùå â³ä ì³í³ìàëüíî¿.

² ùå äëÿ ó÷àñò³ â ïðîãðàì³ 
÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ á³çíåñ ìàº 
ïðàöþâàòè, à íå áóòè â ïðîöåñ³ 
ë³êâ³äàö³¿, ðåîðãàí³çàö³¿.

— Çðîáèëè äåÿêå ñïðîùåí-
íÿ, êîëè óõâàëþâàëè ïðîãðàìó 
«Â³ííè÷àíè âàæëèâ³». ×àñòêî-
âó êîìïåíñàö³þ çà çàëó÷åíèìè 
êðåäèòàìè ìîæóòü îòðèìóâàòè 
³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïðàöþþòü 
äî îäíîãî ðîêó, — ðîçêàçóº çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é 
Î÷åðåòíèé.

Âèìîãè º é äî êðåäèòíîãî äî-
ãîâîðó. Ï³ä ïðîãðàìó êîìïåíñàö³¿ 
ï³äïàäàþòü êðåäèòè, ÿê³ áåðóòü 
äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ³ 
íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â ç åíåðãîç-
áåðåæåííÿ. Òîáòî, âèêîðèñòàòè 
ïîçèêó ïîòð³áíî íà ìîäåðí³çàö³þ 
âèðîáíèöòâà àáî íà çàêóï³âëþ 
ñèðîâèíè ÷è îáëàäíàííÿ, ïîïî-
âíåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîùî.

Êðåäèòè äëÿ âèïëàòè çàðïëàò, 
íà â³äêðèòòÿ á³çíåñó òîùî íå ìîæ-
íà ïîäàòè íà ó÷àñòü â ìóí³öèïàëü-
í³é ïðîãðàì³. Îäíàê ìîæíà ðîç-
ðàõóâàòè íà ÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ 
â³äñîòê³â, ÿêùî âèð³øèëè çðîáèòè 
ïåðåêðåäèòóâàííÿ êðåäèòó.

— Ï³äïðèºìö³ îòðèìàëè êðå-
äèòè çà çàâèùåíîþ â³äñîòêîâîþ 
ñòàâêîþ, ÿê³ âîíè áðàëè ó êîìåð-
ö³éíèõ áàíêàõ. Êîëè â äåðæàâ³ 
çìåíøèëàñÿ â³äñîòêîâà ñòàâêà 

ЯК БІЗНЕСУ ЗДЕШЕВИТИ КРЕДИТИ? 
УМОВИ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ
Можливість  Підприємцям, 
які мають «прописку» на території 
Вінницької міської громади, можуть 
компенсувати від 25 до 100% платежів 
за користування кредитом. Кошти 
виплачують з бюджету громади. 
Розповідаємо, скільки дають грошей, 
хто може брати участь у програмі, 
та який потрібен пакет документів

 çàÿâà íà ³ì’ÿ êåð³âíèêà â³-
ííèöüêîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ 
Óêðà¿íè ùîäî çãîäè íà ïåðåäà÷ó 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ³ äàíèõ ùîäî 
ñïëàòè ïîäàòê³â;
 çàÿâà íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Â³ííèö³ ùîäî ó÷àñò³ â ïðîöåäóð³ 
êîìïåíñàö³¿ ç³ çãîäîþ íà îáðîáêó 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;
 ëèñò-ïîâ³äîìëåííÿ â³ä áàíêó 

ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ³ ïàðàìå-
òðè êðåäèòíî¿ îïåðàö³¿;
 äîâ³äêà ïðî â³äñóòí³ñòü çà-

áîðãîâàíîñò³ ç ïëàòåæ³â (â³ä-
ïîâ³äíî äî íàêàçó Ì³íô³íó â³ä 
03.09.2018 ¹ 733) íà äàòó óêëà-
äàííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó;
 ïàì’ÿòêà ïðî óìîâè ó÷àñò³ 

â ïðîöåäóð³ êîìïåíñàö³¿ ç ï³ä-
ïèñîì ïîçè÷àëüíèêà;
 ïîâ³äîìëåííÿ ïîçè÷àëüíè-

êà ïðî íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü 
ôàêòó îòðèìàííÿ äåðæäîïîìîãè.

Øàáëîíè çàÿâ º â äîäàòêàõ 
äî ð³øåííÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðà-
äè â³ä 24.12.2020 ¹ 61. Ïîò³ì 
áàíê íàäñèëàº ïàêåò äîêóìåíò³â 
äî äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é. Âèêîíêîì íà îäíîìó 
³ç çàñ³äàíü âèð³øóº, ÷è äîëó÷èòè 
ï³äïðèºìöÿ äî ïðîãðàìè ÷àñò-
êîâî¿ êîìïåíñàö³¿. Ó ðàç³ ïîçè-
òèâíîãî ð³øåííÿ, ðàç íà êâàðòàë, 
ï³äïðèºìåöü áóäå îòðèìóâàòè 
êîìïåíñàö³þ çà ñïëà÷åí³ â³äñî-
òêè çà êðåäèòîì.

Ìèíóëî¿ çèìè, íàãàäàºìî, 
ñòàëà ä³ÿòè äåðæàâíà ïðîãðàìà 
äëÿ ï³äòðèìêè á³çíåñó «Äîñòóïí³ 
êðåäèòè 5–7-9%». Ïðî àêòóàëüí³ 
óìîâè ìîæíà ä³çíàòèñü íà ñàéò³: 
5–7-9.gov.ua

До трьох банків — учасників програми компенсацій долучили ще одну установу. 
Заступник мера Андрій Очертний та керуючий філії «Укрексімбанку» Денис Махаринець 
підписали для цього угоду

Ùîá îòðèìóâàòè 
ãðîø³ ç áþäæåòó, 
á³çíåñ ìàº ïðàöþâàòè 
â «á³ëó»: ïëàòèòè âñ³ 
ïîäàòêè, îô³ö³éíî 
ïðàöåâëàøòóâàòè

çà êðåäèòàìè, ìè ñïîíóêàëè 
ï³äïðèºìö³â ïåðåêðåäèòóâàòèñÿ 
â áàíêàõ-ïàðòíåðàõ íàøî¿ ïðî-
ãðàìè, ùîá ïîò³ì âîíè ùå é 
îòðèìàëè êîìïåíñàö³¿ ç áþäæåòó. 
Òàê³ âèïàäêè ó íàñ áóëè, — ðîç-
êàçóº Àíäð³é Î÷åðåòíèé.

Äî òîãî æ, äëÿ ó÷àñò³ ó ïðî-
ãðàì³ êîìïåíñàö³¿ ìàêñèìàëüíèé 
ðîçì³ð êðåäèòó ìàº ñêëàäàòè 
1 ì³ëüéîí ãðèâåíü ç òåðì³íîì 
âèïëàòè äî ñåìè ðîê³â. Õî÷à ³ 
òóò º íþàíñ.

— ßêùî ï³äïðèºìñòâî ó ñâîºìó 
á³çíåñ-ïëàí³ ÷è â òåõí³êî-åêîíî-
ì³÷íîìó îáãðóíòóâàíí³ ïðîåêòó 
äîâåäå, ùî íà ìîäåðí³çàö³þ âè-
ðîáíèöòâà ïîòð³áíî äâà àáî íà-
â³òü òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü êðå-
äèòó, òî é òàê³ âèïàäêè ìîæóòü 
ïîòðàïèòè â ìóí³öèïàëüíó ïðî-
ãðàìó êîìïåíñàö³¿, — ïîÿñíþº 
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
Áàíêè ðåêëàìóþòü êë³ºíòàì 

÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ â³äñîòê³â 
çà çàëó÷åíèìè êðåäèòàìè. Ï³ä ÷àñ 
îôîðìëåííÿ êðåäèòó ô³íàíñèñòè 
ïðîïîíóþòü ï³äïðèºìöÿì çäå-
øåâëåííÿ ïîçèêè, é ÿêùî á³çíåñ 
ï³äïàäàº ï³ä óìîâè ïðîãðàìè, 
òî äàë³ ïîòð³áíî ç³áðàòè ïàêåò 
äîêóìåíò³â:
 çàÿâêà-àíêåòà ïîçè÷àëüíèêà 

íà îòðèìàííÿ êðåäèòó;
 êðåäèòíèé äîãîâ³ð, ãðàô³-

êè îòðèìàííÿ ³ ïîãàøåííÿ ò³ëà 
êðåäèòó;
 á³çíåñ-ïëàí àáî ÒÅÎ ïðîåê-

òó, íà ðåàë³çàö³ÿ ÿêîãî îòðèìàëè 
ïîçèêó;



ПРЕССЛУЖБА 
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Óðÿä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ 
ïåðåêèíóòè âèïëàòó çàðïëàòè îñâ³òÿ-
íàì íà ì³ñöåâ³ áþäæåòè, à òàêîæ ïåðå-
êëàñòè íà ì³ñöåâ³ ðàäè ô³íàíñóâàííÿ 
òà óòðèìàííÿ çàêëàä³â îñâ³òè, óòâîðè-
ëèñÿ áîðãè ïî âèïëàò³ çàðîá³òíèõ ïëàò 
òà â³äïóñêíèõ îñâ³òÿíàì. Ìàëî òîãî, 
ñüîãîäí³, àáè çåêîíîìèòè êîøòè äëÿ 
îïëàòè ïðàö³ â÷èòåëÿì, ìàñîâî çàêðèâà-
þòü ñ³ëüñüê³ øêîëè. Àëå ïðî öå çãîäîì.

Ò³ ì³ñüê³ ãðîìàäè, äî ÿêèõ äîºäíàëèñÿ 
ñåëà, ìàþòü âåëè÷åçíèé îáñÿã äåô³öèòó 
òàêî¿ ñóáâåíö³¿ íà âèïëàòó îñâ³òÿíàì 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Òîìó ìè îïèíèëèñÿ 
â ñèòóàö³¿, êîëè ì³ñöåâ³ ðàäè íå çìî-
ãëè çàáåçïå÷èòè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà 
îñâ³òÿí íà ñâîº÷àñíå îäåðæàííÿ çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè, à äåðæàâíèõ ñóáâåíö³é, 
ÿê ê³ò íàïëàêàâ. Áî îñâ³òíÿ ñóáâåíö³ÿ 
äåô³öèòíà, ³ öå íå äàº çìîãó îðãàíàì 

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ áóêâàëüíî 
â³äïðàâèòè ó â³äïóñòêó â÷èòåë³â ³ç âè-
ïëà÷åíèìè çàðïëàòàìè ³ â³äïóñêíèìè. 

Ïðè òîìó, ùî ¿¿ îòðèìàëè íå âñ³ ðå-
ã³îíè.

Ä³éøëî äî òîãî, ùî â÷èòåë³ ìàñîâî 
ïî÷àëè ïèñàòè ñêàðãè â óñ³ ìîæëèâ³ 
³íñòàíö³¿. Ìàáóòü íàéá³ëüøå ñêàðã ïðî 
çàòðèìêó âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà 
â³äïóñêíèõ îòðèìàëè ïðåäñòàâíèêè â³ä 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà».

Òîìó íàø³é ïîë³òè÷í³é ñèë³, çîêðåìà 
¿¿ Ãîëîâ³ Þë³¿ Òèìîøåíêî òà âñ³é íàø³é 
ôðàêö³¿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè, äî-
âåëîñÿ äîêëàñòè ìàêñèìóì çóñèëü, àáè 
ïèòàííÿ çðóøèëîñü ç ìåðòâî¿ òî÷êè.

Ìè çâåðòàëèñÿ äî Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà 
Óêðà¿íè ç âèìîãîþ íåãàéíî íàäàòè ïî-
âíèé çâ³ò ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç 
âèïëàòîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ â³äïóñêíèõ 
â÷èòåëÿì, íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ ³ 
äî áþäæåòíîãî Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè.

Àëå óðÿä çàòÿãóâàâ ÷àñ, à ïðî çá³ëü-
øåííÿ îñâ³òíüî¿ ñóáâåíö³¿ éøëîñÿ ò³ëü-

êè íà ñëîâàõ. Öå ïðè òîìó, ùî ëèøå 
äâà ì³ñÿö³ — ëèïåíü ³ ñåðïåíü — â³äâî-
äÿòüñÿ äëÿ îñâ³òÿí, êîëè âîíè ìîæóòü 
âèêîðèñòàòè êîøòè äëÿ ñâî¿õ â³äïóñòîê. 
Äî òîãî æ, ó ñåðïí³ îñâ³òÿíè âæå ìà-
þòü ïðèâîäèòè çàêëàäè îñâ³òè äî íà-
ëåæíîãî ñòàíó òà ãîòóâàòèñü äî òîãî, 
ùîá 1 âåðåñíÿ óêðà¿íñüê³ ä³òè ï³øëè 
äî øêîëè.

Àëå «Áàòüê³âùèíà» íå â³äñòóïèëà ³ 
äîìîãëàñÿ, ùîá áþäæåòíèé êîì³òåò 
çì³íèâ ïîì³ñÿ÷íèé ðîçïèñ, ³ ãðîø³, 
ÿê³ çà ãðàô³êîì ìàëè âèïëà÷óâàòèñü 
â÷èòåëÿì âîñåíè, ïåðåêëàëè íà çàðàç. 
Òîæ îñâ³òÿíè îòðèìàþòü çàðïëàòè òà 
â³äïóñêí³ â÷àñíî.

Äåïóòàòè ïîë³òè÷íî¿ ñèëè Þë³¿ Òèì-
îøåíêî çàñòîñîâóâàëè âñ³ íåîáõ³äí³ 
³íñòðóìåíòè, ùîá ñïîíóêàòè êîëåã 
îïåðàòèâíî â³äðåàãóâàòè íà ïðîáëåìó 
äåô³öèòó îñâ³òíüî¿ ñóáâåíö³¿ ³ íàïðà-
âèòè ãðîø³ â÷èòåëÿì.

Олег Мейдич: «Батьківщина» добилася своєчасної 
виплати зарплат і відпускних освітянам
БЛОГ
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ПРЕССЛУЖБА 
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

 «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé 
ïëàò³æ»: ðåàëüíèé ñïîñ³á çìåíøèòè 
âèòðàòè íà ãàç âçèìêó.

 Ïèòàííÿ îïëàòè êîìóíàëêè, îñî-
áëèâî â îïàëþâàëüíèé ñåçîí, òóðáóº 
áàãàòüîõ. Òåïë³ îñåë³ â õîëîäíó ïîðó 
îáõîäÿòüñÿ ñïîæèâà÷àì ãàçó â ÷èìàëó 
ñóìó. Àáè çìåíøèòè íàâàíòàæåííÿ íà 
ñ³ìåéí³ áþäæåòè, ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò», ùî ïðàöþº ï³ä áðåíäîì «ÒÂ²É 
ÃÀÇÇÁÓÒ», ïðîïîíóº òàðèô «Òâ³é ãàç 
Ð³âíîì³ðíèé  ïëàò³æ».

«Íà ñüîãîäí³ äàíó êîìåðö³éíó ïðîïî-
çèö³þ âæå îáðàëè ìàéæå 2800 êë³ºíò³â 
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò». Ùå ï³âòèñÿ÷³ 
â ïðîöåñ³ ïåðåõîäó. Âñå äóæå ïðîñòî 
³ íå ïîòðåáóº áàãàòî ÷àñó. Ñïîæèâà÷ 
çàÿâëÿº ïðî ñâ³é íàì³ð íà ïåðåõ³ä òà 
ñïëà÷óº ïåðøèé ì³ñÿ÷íèé ïëàò³æ (çà 
óìîâè â³äñóòíîñò³ áîðã³â)», – êîìåí-
òóº äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà äîäàº, ùî õî÷à 
ïðèºäíàííÿ äî äàíîãî òàðèôó ñòàðòóâàëî 
ó òðàâí³, íàéá³ëüøå îõî÷èõ çì³íèòè áàçî-
âó ð³÷íó ïðîïîçèö³þ íà òàðèô «Òâ³é ãàç 
Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ» âèÿâèëîñü ó ÷åðâí³. 
À öå 2071 ñïîæèâà÷. Ñåðåä íèõ ³ æèòåëü 
Øàðãîðîäà Âîëîäèìèð Ïàâëèøåí.

×îëîâ³ê, ï³äêëþ÷èâøèñü äî äàíîãî 
òàðèôó, àâòîìàòè÷íî ñòàâ ó÷àñíèêîì 
àêö³¿ «Ð³âíîì³ðíèé ï³äêëþ÷àé – ãàç 
âèãðàâàé!» òà îòðèìàâ ãîëîâíèé ïðèç  
– 3000 ãðí íà ãàç.

«Ïðèºìíî çäèâîâàíèé òàê³é íå-
ñïîä³âàíö³. Óâàæíî ñë³äêóþ çà âñ³ìà 
àêö³ÿìè òà êîìåðö³éíèìè ïðîïîçèö³-
ÿìè â³ä ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò». Òîð³ê, 
ñêîðèñòàâøèñü ïðîïîçèö³ºþ êîìïàí³¿, 
çàðåçåðâóâàâ íà çèìó ãàç çà íèçüêîþ 
ö³íîþ. Öüîãîð³÷ îáðàâ òàðèô «Òâ³é ãàç 
Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ», áî äëÿ ìåíå öå 
âèã³äíî. Ïðîæèâàþ ³ç ñ³ì’ºþ ó ïðè-
âàòíîìó áóäèíêó, äå º êîòåë òà ãàçîâà 
ïëèòà. Â õîëîäíó ïîðó âèêîðèñòîâóþ 
ìàéæå òðè òèñÿ÷³ êóáîìåòð³â ãàçó», – 
ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷.

Ó êîìïàí³¿ çàçíà÷àþòü, ùî ïðèºä-
íàòèñÿ äî òàðèôó «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ð-
íèé  ïëàò³æ» ìîæíà äî 31 ñåðïíÿ öüîãî 
ðîêó, à ä³ÿòèìå â³í äî 30 êâ³òíÿ 2022.

«Ðàäèìî êë³ºíòàì ÒÎÂ «Â³ííèöÿ-
ãàç Çáóò» ïîêâàïèòèñÿ ç ïåðåõîäîì, 
îñê³ëüêè äëÿ ðîçðàõóíêó ùîì³ñÿ÷íîãî 
ïëàòåæó º ôîðìóëà: ð³÷íèé îá’ºì ñïî-
æèòîãî êë³ºíòîì ãàçó ìíîæèìî íà ô³ê-
ñîâàíó íà ð³ê ö³íó (7,99 ãðí êóáîìåòð) 
òà ä³ëèìî íà ê³ëüê³ñòü ì³ñÿö³â, ùî çà-
ëèøèëàñü äî ê³íöÿ ä³¿ òàðèôó. Òîáòî 
÷èì ï³çí³øå âè ïåðåéäåòå íà òàðèô, 

òèì á³ëüøîþ áóäå ñóìà ùîì³ñÿ÷íîãî 
ïëàòåæó», – íàãîëîøóº íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ïðîäàæ³â ô³çè÷íèì îñîáàì ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» Ñåðã³é Òðîõèì÷óê.

 Á³ëüø äåòàëüíî ïðî òàðèô ÷èòàéòå çà 
ïîñèëàííÿì: rivnomirnyi.gaszbut.com.ua

 Ïåðåéòè íà òàðèô ñïîæèâà÷³ ìî-
æóòü ó çðó÷íèé äëÿ ñåáå ñïîñ³á:

-ó â³ää³ëåííÿõ «ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ» àáî 
Êë³ºíòñüêèõ ïðîñòîðàõ 104.ua (àäðåñè 
òóò vn.gaszbut.com.ua/contacts);

-çàëèøèòè çàÿâêó íà ñàéò³ «ÒÂ²É 
ÃÀÇÇÁÓÒ» ³ âàì ïåðåäçâîíèòü íàø 
ìåíåäæåð;

-çà äîïîìîãîþ òåëåôîíó (0432) 605- 
304 ;(067)433-11-89;

-÷åðåç Viber-bot 7104ua.
ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ. Íàä³éíèé òà çðó÷-

íèé äëÿ êîæíîãî.

«Твій газ Рівномірний платіж»: реальний спосіб 
зменшити витрати на газ взимку
БЛОГ

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 210129
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛА ЄВСЕЄВА, ПСИХОЛОГ 
Поділля теж має  унікальні гори (товтри), 
заповідник «Медобори» з місцями сили – 
горою Бохіт. Природа мудріша нас – вона вміє 
зберігати, а люди  – ні
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Одноповерхова будівля колиш-
нього управління статистики у місті 
Бар була одним з об’єктів малої 
приватизації на території області. 
Знаходиться на вулиці Соборна, 
32. Загальна площа 227 кв. м з 
ганками. Цегляна.
Фундамент бутовий, покрівля аз-
бофанера, водопостачання цен-
тралізоване, опалення електричне. 
Стан задовільний. Придатна для 

експлуатації
Стартова ціна об’єкта 846,1 тис. 
грн.
Це дані з повідомлення ФДМУ 
до початку аукціону.
Що ще можна придбати у такий 
спосіб на території області?
Регіональне відділення ФДМУ ви-
ставило на аукціон на території об-
ласті майже 40 об’єктів малої при-
ватизації. Дізнатися про них можна 

на сайті регіонального відділення 
privatization.gov.ua. Найбільш при-
вабливими залишаються будівля 
картографічної фабрики, корпора-
тивні права заводу «Кристал», яки-
ми на 100% володіє держава, а та-
кож «Єдиний майновий комплекс 
Вінницький авіазавод», що вклю-
чає в себе 30 одиниць основних 
засобів, розташованих на площі 
26634,7 квадратних метра.

Що ще продадуть на аукціоні?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Áóä³âëÿ ïåðå-
áóâàëà ó âëàñíîñò³ 
äåðæàâè, íà áàëàí-
ñ³ îáëàñíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ ñòàòèñòèêè. Ðàí³øå ó í³é 
ïðàöþâàëè ðàéîíí³ ñòàòèñòè. 
Ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ òàêèõ ñòðóêòóð 
ó ðàéîíàõ ïðèì³ùåííÿ âèñòàâèëè 
íà òîðãè. Îðãàí³çàòîðîì àóêö³îíó 
áóëî ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîí-
äó Äåðæìàéíà. Éîãî îô³ñ çíàõî-
äèòüñÿ ó Â³ííèö³, àëå â³ää³ëåííÿ 
ïðàöþº íà äâ³ îáëàñò³ — íàøó 
³ Õìåëüíèöüêó. Êåð³âíèê â³ä-
ä³ëåííÿ Àíäð³é Ìàðêåâè÷ ðîç-
ïîâ³â, ùî íå ñïîä³âàâñÿ íà òàêå 
çðîñòàííÿ ö³íè ï³ä ÷àñ òîðã³â. 
Íàâðÿä ÷è ø³ñòü ì³ëüéîí³â, öå 
òà ñóìà, ùî º ïðèéíÿòíîþ äëÿ 
òàêî¿ ñïîðóäè. Òàê ââàæàº ñï³â-
ðîçìîâíèê. Àëå íà òå é òîðãè. 
ßêùî ïåðåìîæåöü çàïëàòèâ, 
çíà÷èòü, ââàæàâ, ùî ïðèäáàíèé 
îá’ºêò òîãî âàðòèé.

— Ö³íà ø³ñòü ì³ëüéîí³â çàâè-
ñîêà, öå áåç ñóìí³âó, ¿¿ íå ìîæíà 
íàçâàòè ñïðàâåäëèâîþ, — êàæå 
íîâèé âëàñíèê ñïîðóäè ó ì³ñò³ 
Áàð Â³òàë³é Ïàí÷åíêî.

— Äëÿ ÷îãî æ òîä³ ïëàòèëè? — 
çàïèòóþ ï³äïðèºìöÿ.

Ïåðåìîæöåì àóêö³îííèõ òîðã³â 
çà áóä³âëþ, â ÿê³é ðàí³øå çíà-
õîäèëîñÿ ðàéîííå óïðàâë³ííÿ 
ñòàòèñòèêè, ñòàëî ÒÎÂ «Ñ³ð³óñ». 
Â³òàë³é Ïàí÷åíêî éîãî ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð. Ó ðîçìîâ³ ç æóðíà-
ë³ñòîì â³í ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè 
â³ä òîãî, ÿê òîðãóâàëèñÿ, à òàêîæ 
ðîçïîâ³â, äëÿ ÷îãî éîãî ï³äïðè-
ºìñòâó õàòèíà ó Áàð³. Ñàìå òàê 

â³í íàçâàâ îá’ºêò, çà ÿêèé íà-
ñòèðëèâî çìàãàëèñÿ ç ³íøèìè 
ïðåòåíäåíòàìè.

ТОРГУЙСЯ — ХОЧ НА БЕРЕЗІ 
МОРЯ

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Ïàí÷åíêà, 
ó÷àñòü ó òîðãàõ â³í áðàâ ðàçîì ç³ 
ñâî¿ìè ïàðòíåðàìè.

Ñïåðøó ÷îëîâ³ê óòî÷íþº, ùî 
òîðãè â³äáóâàëèñÿ â åëåêòðîííî-
ìó ðåæèì³. Ââàæàº öå äóæå çðó÷-
íèì âàð³àíòîì. Ñõâàëüíî îö³íþº 
òàêèé ôîðìàò, ùî éîãî çàïðî-
âàäèâ Ôîíä Äåðæìàéíà Óêðà¿íè.

— Ïðè åëåêòðîííèõ òîðãàõ 
ñïðàâä³ âñå ñòàëî ïðîçîðî, — 
ãîâîðèòü Ïàí÷åíêî. — Çàõî-
äèø íà ñàéò Ôîíäó, áà÷èø âñ³ 
îá’ºêòè, ùî ïðîïîíóþòü íà ïðè-
âàòèçàö³þ, ä³çíàºøñÿ ïðî äàòó 
àóêö³îíó, ðåºñòðóºøñÿ ³ ÷åêàºø 
âèçíà÷åíî¿ äàòè. Ç ðåºñòðàö³ºþ 
ó íàñ íå âèíèêàëî æîäíèõ ïðî-
áëåì. Îñîáëèâî çðó÷íî, ùî òå-
ïåð íå òðåáà äîáèðàòèñÿ äî ì³ñ-
öÿ òîðã³â, ÿê öå áóëî ðàí³øå. 
Íå òðåáà âèòðà÷àòè íà ïî¿çäêè 
÷àñ, êîøòè. ªäèíå, ùî ïîòð³á-
íî ìàòè, ãàäæåò ç ï³äêëþ÷åííÿì 
äî ²íòåðíåòó, íó, ³ êîøòè, çâè-
÷àéíî. Ó âèçíà÷åíèé ÷àñ ïî÷àòêó 
àóêö³îíó ï³äêëþ÷àéñÿ äî òîðã³â 
õî÷ ç êàá³íåòó, ÷è àâòîìîá³ëÿ, 
ÿêùî â äîðîç³, ÷è íàâ³òü ç áåðåãà 
ìîðÿ ó Òóðå÷÷èí³, ÷è äå òè â³ä-
ïî÷èâàºø.

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íþº ùå 
îäíó äåòàëü: ó÷àñíèêè òîðã³â 
íå çíàþòü, ç êèì òîðãóþòüñÿ, ³ 
òèì á³ëüøå, íå áà÷àòü îäèí îä-
íîãî.

— Êîæíîìó ïðèñâîþºòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíèé íîìåð, — ïðîäîâæóº Â³-

«ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ (!) ВІДДАЛИ 
ЗА ХАТИНУ. А ВОНА НАМ ТРЕБА?..»
Аукціони  У шість разів дорожче 
продали на аукціоні одноповерхову 
будівлю колишнього управління статистики 
у місті Бар. При стартовій ціні 846 тисяч 
гривень заплатили… шість мільйонів. 
Десятеро покупців хотіли стати власниками 
споруди, якій вже не один десяток років. 
Чим привабила вона покупців?

òàë³é Ïàí÷åíêî. — Íà åêðàí³ ÷àñ 
â³ä ÷àñó ç’ÿâëÿºòüñÿ ñóìà, ÿêó õòî 
ïðîïîíóº. Âñå îðãàí³çîâàíî äóæå 
çðó÷íî. ×îëîâ³ê ïðîñèòü íàïèñà-
òè ïðî öå. Çà éîãî ñëîâàìè, Ôîíä 
Äåðæìàéíà ïî-ñïðàâæíüîìó çà-
ñëóãîâóº çà òàêå íà ïîõâàëó.

СПРАЦЮВАВ АЗАРТ…
Â³òàë³é Ïàí÷åíêî ï³ä ÷àñ òîðã³â 

çíàõîäèâñÿ ó ñâîºìó ðîáî÷îìó 
êàá³íåò³. Ðàçîì ç íèìè áóëè ïðè-
ñóòí³ éîãî ïàðòíåðè.

— Ïåðåä ïî÷àòêîì àóêö³îíó 
ìè îáóìîâèëè äëÿ ñåáå ñóìó, ÿêó 
ãîòîâ³ áóëè çàïëàòèòè çà îá’ºêò 
ó ì³ñò³ Áàð, — ãîâîðèòü ï³äïðè-
ºìåöü. — Âèçíà÷èëè ðîçóìíó 
ìåæó. Ïåðåä òèì áà÷èëè ïðè-
ì³ùåííÿ. Â³ä îãîëîøåííÿ àóê-
ö³îíó ³ äî éîãî ïî÷àòêó äàºòüñÿ 
ì³ñÿöü ÷àñó. Áóëà ìîæëèâ³ñòü, ÿê 
êàæóòü, ïðèö³íèòèñÿ äî îá’ºêòà 
íà ì³ñö³. Çðîáèëè ïåâí³ âèñíî-

Шість мільйонів гривень заплатили за таку будівлю. Ціна зависока, визнають підприємці 
ТОВ «Сіріус» і зізнаються: купили на азарті

ªäèíèé æèðíèé 
ïëþñ àóêö³îííîãî 
îá’ºêòà — éîãî ì³ñöå 
ðîçòàøóâàííÿ. Â³í 
çíàõîäèòüñÿ  ïîðó÷ ç 
öåíòðàëüíèì ðèíêîì 

âêè ³ ç òèì ïðèéøëè íà òîðãè.
Áóä³âëÿ, ïðî ÿêó ìîâà, îäíî-

çíà÷íî ïîòðåáóâàëà ðåìîíòó. 
Íàâ³òü ïîêð³âëþ íåîáõ³äíî ì³-
íÿòè. Öåé ôàêòîð òàêîæ äîäà-
âàâ ì³íóñ³â, ÿêèõ ³ áåç òîãî áóëî 
äîñòàòíüî.

ªäèíèé æèðíèé ïëþñ àóê-
ö³îííîãî îá’ºêòà — éîãî ì³ñ-
öå ðîçòàøóâàííÿ. Çíàõîäèòüñÿ 
ñïîðóäà ïîðó÷ ç öåíòðàëüíèì 
ðèíêîì ì³ñòà Áàð. Òóò çàâæäè 
ëþäíî, îñîáëèâî ó òàê çâàí³ áà-
çàðí³ äí³. Ñàìå öèì îá’ºêò íàé-
á³ëüøå ïðèâåðòàâ óâàãó êîæíîãî 
ç äåñÿòüîõ ïîêóïö³â.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ÿêáè â³í 
îäèí òîðãóâàâñÿ, íàâðÿä ÷è çà-
ïëàòèâ áè òàê³ âåëèê³ ãðîø³.

— Ñïðàöþâàâ àçàðò, — ðîçïîâ³-
äàº Ïàí÷åíêî. — Êóïèëè áóäèíîê 
íà àçàðò³. Îñîáëèâî â³ä÷óâàëè-
ñÿ åìîö³¿, êîëè ìè çàëèøèëèñÿ 
ùå ç îäíèì êîíêóðåíòîì, âîñü-
ìåðî ç³éøëè ç äèñòàíö³¿, à íàñ 
äâîº ïðåòåíäåíò³â ïðîäîâæóâà-
ëè òîðãóâàòèñÿ. Ïîâòîðþþ ùå 
ðàç, ÿ áóâ ðàçîì ç ïàðòíåðàìè. 
Òî îäèí, òî äðóãèé ãîâîðèâ: «Äà-
âàé ùå íàêèíåìî! Òà íåâæå ìè 
íå çìîæåìî âèãðàòè?» Îäíîçíà÷-
íî âêëþ÷èâñÿ åëåìåíò çìàãàëü-
íîñò³ íå ò³ëüêè ç êîíêóðåíòîì, 
à é ì³æ íàìè. Ìè âêëàäàëè ñâî¿ 
÷àñòêè â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè, à öå 
òåæ ìàëî çíà÷åííÿ ïðè «íàêè-
äàíí³» ö³íè» ï³ä ÷àñ òîðã³â.

Êîëè àóêö³îí çàê³í÷èâñÿ ³ ïå-
ðåìîãó çäîáóëî ÒÎÂ «Ñ³ð³óñ», 
ó Â³òàë³ÿ Ïàí÷åíêà ìèìîâîë³ ç 
óñò³ ç³ðâàëàñÿ ôðàçà: «À íàì ïî-
òð³áåí öåé áóäèíîê çà òàêó âèñî-
êó ö³íó?» Ïàðòíåðè óñì³õíóëèñÿ 
ó â³äïîâ³äü.

Äî ðå÷³, â óìîâàõ åëåêòðîííèõ 
òîðã³â ïåðåäáà÷åíî, ÿêùî ïåðå-
ìîæåöü àóêö³îíó ï³ñëÿ éîãî çà-
âåðøåííÿ íå îôîðìëÿº äîãîâ³ð ³ 
íå ñïëà÷óº êîøòè, ïåðåìîãà ä³ñòà-

ºòüñÿ òîìó, õòî ïðîïîíóâàâ ìåíøó 
ñóìó ³ çàê³í÷èâ òîðãè íà äðóãîìó 
ì³ñö³. ßêùî ³ â³í â³äìîâëÿºòüñÿ, 
àóêö³îí ïðîâîäÿòü ïîâòîðíî.

ЦЕ МІСЦЕ СТВОРЕНЕ ДЛЯ 
ТОРГІВЛІ

ßê âèêîðèñòàþòü ïðèäáàíå 
ïðèì³ùåííÿ?

— ßêùî ïîðó÷ ðèíîê, òî ëîã³êà 
ï³äêàçóº, ùî ïðèäáàíèé îá’ºêò 
ìàº âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ñàìå ç 
òàêîþ ìåòîþ, òîáòî ñòâîðåííÿ 
â íüîìó òîðãîâåëüíèõ ì³ñöü, — 
ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é Ïàí÷åíêî. — 
Òîìó îäíîçíà÷íî öå áóäå òîðãî-
âåëüíèé öåíòð.

Ïîêè ùî áóä³âëþ ðåìîíòóþòü. 
Íà öå òàêîæ ïîòð³áí³ íåìàë³ êî-
øòè. Òèì ÷àñîì â ³íø³é ¿¿ ÷àñòèí³ 
óæå â³äêðèëè òîðãîâåëüí³ òî÷êè.

— Äóìàºìî íàä ìàðêåòèí-
ãîì, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè ï³ä-
ïðèºìåöü. — Àäæå òîðãîâåëüíèõ 
êîíêóðåíò³â òóò íåìàëî. Òðåáà 
çàïðîïîíóâàòè ïîêóïöåâ³ àáî òîé 
òîâàð, ÿêîãî íåìàº â ñóñ³ä³â, àáî 
ïðèâàáèòè éîãî íèæ÷îþ ö³íîþ, 
àáî ïðèäóìàòè ùå ÿê³ñü íåçâè÷í³ 
õîäè. Ç îäíîãî áîêó äîáðå, ùî 
òóò çàâæäè º ïîêóïö³, à ç ³íøî-
ãî — ðèíîê, öå òå ì³ñöå, äå áàãà-
òî ÷îãî ïðîäàþòü äåøåâøå, í³æ 
ó ìàãàçèíàõ. Âñå öå âèâ÷àºìî, 
îïðàöüîâóºìî, àíàë³çóºìî.

Îäèí ç ïàðòíåð³â ïðîïîíóâàâ 
âèêîðèñòàòè ïðèäáàíó áóä³âëÿ äëÿ 
íàäàííÿ ïîñëóã. Ï³ä ÷àñ îáãîâî-
ðåííÿ ¿¿ â³äõèëèëè. Ïîñëóãè íå äà-
äóòü ò³º¿ âèðó÷êè ãðîøåé, íà ÿêó 
ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ â³ä òîðã³âë³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
çàö³êàâëåí³ñòü ó ïðèäáàíîìó 
íèìè ïðèì³ùåíí³ âèÿâëÿþòü 
òàêîæ îðåíäàð³. Â³ääà÷à â³ä 
îá’ºêòà áóäå. Ùîïðàâäà, ò³ëüêè 
ç ÷àñîì. Íåìàëî âîäè ñïëèâå, 
ïîêè «â³ä³á’þòü» âêëàäåí³ ø³ñòü 
ì³ëüéîí³â.
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Âèðîáíè÷³ ïî-
òóæíîñò³ êîîïå-
ðàòèâó Ñòàí³ñëàâà 
Ðîçñîõè çíàõîäÿòü-

ñÿ ó ñåë³ Çàîçåðíå Òóëü÷èíñüêî-
ãî ðàéîíó. Ñàìå òàì âñòàíîâèëè 
òåõíîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ äëÿ âè-
ãîòîâëåííÿ ëàâàíäîâî¿ îë³¿.

Êîîïåðàòèâ ìàº ðîçãàëóæåíó 
ñôåðó ä³ÿëüíîñò³.

— Âèðîùóâàííÿ ëàâàíäè, öå 
íå á³ëüøå äâîõ â³äñîòê³â ó íàøî-
ìó âèðîáíèöòâ³, — ðîçêàçóº Ðîç-
ñîõà. — Àëå êîæíà íîâà ñïðàâà, 
öå çàäîâîëåííÿ â³ä òîãî, ùî òè 
íå ñòî¿ø íà ì³ñö³, à éäåø äàë³. 
Òàê ³ ç ëàâàíäîâîþ îë³ºþ.

Òåõíîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ â³-
ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà. Ï³ä-
ïðèºìåöü îñîáèñòî áðàâ ó÷àñòü 
â îñâîºíí³ íîâèíêè. Êàæå, 
ïðàöþâàâ ðàçîì ç ðîá³òíèêàìè. 

Ïåðø³ êðàïëèíè îë³¿ ç’ÿâèëèñÿ 
ïðèáëèçíî ÷åðåç äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ 
ïî÷àòêó ïðîöåñó.

— Â éîãî îñíîâó ïîêëàäåíî 
ïðèíöèï âèïàðþâàííÿ åô³ðíèõ 
ìàñåë ç ëàâàíäè, öå ìåòîä ïàðîâî¿ 
äèñòèëÿö³¿, — óòî÷íþº Ðîçñîõà. — 
Âîíè º ó êîæí³é ÷àñòèíö³ ðîç-
ñëèíè, ³ â êâ³òî÷êàõ, ³ â ñòåáëàõ, 
³ â ëèñòî÷êàõ.

Î÷³êóâàííÿ ðåçóëüòàòó çàâæäè 
á³ëüø õâèëþþ÷å, í³æ ñàì ðåçóëü-
òàò. Òàê áóëî ³ â ¿õíüîìó âèïàäêó.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
äëÿ âèïðîáóâàííÿ ðîáîòè òåõíî-
ëîã³÷íî¿ ë³í³¿ âçÿëè 18 ê³ëîãðàì³â 
ñâ³æîñêîøåíî¿ ëàâàíäè. Ñòåáëà 
çàêëàäàëè äëÿ âèïàðþâàííÿ ðà-
çîì ç ïåëþñòêàìè ³ ëèñòÿì.

Â ðåçóëüòàò³ îòðèìàëè 140 ì³ë³-
ë³òð³â îë³¿ ³ 10 ë³òð³â ëàâàíäîâî¿ 
âîäè. Òàêó ê³ëüê³ñòü äàâ ñîðò ëà-
âàíäè «Âäàëà âóçüêîëèñòà».

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ íàëàãîäæå-

Справа з ароматом  Крок 
до розширення бізнесу на лаванді зробив 
підприємець з Ладижина Станіслав 
Розсоха. На придбаному обладнанні 
виготовив лавандову олію і лавандову 
воду. Яка перспектива нової справи? 
Чоловік запрошує охочих долучатися 
до вирощування лаванди

íî òàêèì ÷èíîì, ùî àâòîìàòè÷íî 
ðîçä³ëÿº ëàâàíäîâó âîäó é îë³þ.
Òàê ñàìî ìîæíà âèãîòîâëÿòè 
îë³þ ç ñóøåíî¿ ðîñëèíè. Ëàâàíäó 
çàãîòîâëÿòèìóòü ³ ïåðåðîáëÿòè-
ìóòü òîä³, êîëè áóäå çàìîâëåííÿ.

— Ç îäíîãî ãåêòàðà ðîñëèí 
ìîæíà îòðèìàòè 70–90 ë³òð³â 
ëàâàíäîâî¿ îë³¿, — ãîâîðèòü Ñòà-
í³ñëàâ Ðîçñîõà. — Ïðèíàéìí³ òàê³ 
ðîçðàõóíêè íàâîäÿòü â ë³òåðàòóð³. 
ßê âîíî íàñïðàâä³ áóäå, ìè ùå 
íå ïåðåâ³ðèëè.

Äëÿ òîãî, ùîá íàëàãîäèòè çáóò 
ëàâàíäîâî¿ îë³¿, êîîïåðàòèâ ìàº 
îòðèìàòè ö³ëó íèçêó äîçâ³ëüíèõ 
äîêóìåíò³â. Ó íàøèõ óìîâàõ çðî-
áèòè öå íå ïðîñòî.

— Àëå ìè âæå ðîáèìî, — êàæå 
ï³äïðèºìåöü. — Íàñê³ëüêè ìåí³ 
â³äîìî, ó íàø³é êðà¿í³ íåìà âåëè-
êîãî ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà 
ëàâàíäîâî¿ îë³¿. Ðàí³øå áóëî, 
â Êðèìó. Òàì âñå é çàëèøèëî-
ñÿ. Õî÷à ïîòðåáè ó í³é íåìàë³. 
Íàìàãàºìîñÿ çàéíÿòè ñâîþ í³øó 
ñåðåä íåâåëèêèõ âèðîáíèê³â.

Ëàâàíäó ö³íóþòü ç äàâí³õ ÷àñ³â, 
äî íàñ ä³éøëî âèñëîâëþâàííÿ 
Ã³ïïîêðàòà: «Ëàâàíäà ç³ãð³âàº 
ìîçîê, âòîìëåíèé â³ä ïðîæèòèõ 
ðîê³â». Íåñïðîñòà â³ä äåêîãî ç 
ë³êàð³â ìîæíà ïî÷óòè òàêó ïî-
ðàäó: «Âäèõàéòå ÷àñò³ø çàïàõ ô³-
îëåòîâèõ êâ³òî÷îê ëàâàíäè, â³ä 
òîãî ïîêðàùèòüñÿ ñàìîïî÷óòòÿ ³ 
ìåíøå áóäåòå äîïóñêàòè ïîìèëîê 
â æèòò³». Áàãàòüîì â³äîìà ôðàçà 
«Ùàñòÿ ïàõíå ëàâàíäîþ». Ëþäè 
çíàþòü, ùî ãîâîðÿòü.

Кооператив Розсохи має свою 
особливість у вирощуванні ла-
ванди. Залучає до цієї справи ба-
жаючих людей, які мають землю.
— З нами уклали договори майже 
20 людей, — розповідає підпри-
ємець. — Торік їх було тільки чет-
веро. Загалом лавандові ділянки 
становлять 15 гектарів, майже 
у чотири рази більше, ніж торік.
Станіслав Розсоха пропонує 

людям таку схему співпраці. 
Продають розсаду на вигідних 
умовах, за 35% його вартості. 
Остаточний розрахунок з ними 
кооператив проведе після того, 
коли виростять урожай, зберуть 
його і передадуть кооперативу.
Як пояснив співрозмовник, ла-
ванда — багаторічна культура. 
Один раз посадиш — і щороку 
збираєш урожай.

Збільшили площу у чотири рази

Станіслав Розсоха каже, що лавандову олію називають 
королевою серед ефірних олій. «Це через її неймовірний 
запах і немалу користь», — каже фермер

ПРОБНУ ПАРТІЮ ЛАВАНДОВОЇ ОЛІЇ 
ВИГОТОВИЛИ В ЛАДИЖИНІ
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Ä³àáåò íå ìàº çàâàäèòè 
âàì íàñîëîäèòèñÿ â³äïóñò-

êîþ! çàâ÷àñíî. Ïðîïîíóºìî 
÷åê-ëèñò âàæëèâèõ äëÿ ëþ-

äèíè ç ÖÄ ñïðàâ, ÿê³ ïîòð³áíî 
âèêîíàòè, ãîòóþ÷èñü äî ïîäîðîæ³. 

¹ 1. Â³çüì³òü ïèñüìîâå ï³äòâåðäæåííÿ 
(äîâ³äêó) â³ä âàøîãî åíäîêðèíîëîãà ç ³í-
ôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî ó âàñ ä³àáåò, òà 
ïðî ë³êè, ÿê³ âàì íåîáõ³äíî ïðèéìàòè 
ç îãëÿäó íà öå. ßêùî âèêîðèñòîâóºòå 
ïîìïó — öå òàêîæ ïîòð³áíî çàçíà÷èòè. 
Äîâ³äêà ìàº áóòè íàïèñàíà äâîìà ìîâà-
ìè: ð³äíîþ òà àíãë³éñüêîþ àáî (â ³äåàë³!) 
ìîâîþ êðà¿íè, äî ÿêî¿ âèðóøàºòå.

¹ 2. Ïîäáàéòå ïðî ìåäè÷íå ñòðàõóâàí-
íÿ. Çàçäàëåã³äü ïîö³êàâòåñÿ ïðî óìîâè 
ñòðàõîâîãî ïîêðèòòÿ. Çâåðí³òü óâàãó 
íà âèíÿòêè â ïîë³ñ³: äåÿê³ ñòðàõîâ³ êîì-
ïàí³¿ íå âèçíàþòü ñòðàõîâèì âèïàäêîì 
çàãîñòðåííÿ àáî óñêëàäíåííÿ ä³àáåòó.

¹ 3. Ïîö³êàâòåñÿ ïðî àêòóàëüí³ óìîâè 
âàêöèíàö³¿ â êðà¿í³, äî ÿêî¿ âèðóøàºòå, 
ïðî ³íñóë³í, ùî òàì âèêîðèñòîâóþòü, 
òà âèâ÷³òü ³íø³ âàæëèâ³ äåòàë³, â³ä ÿêèõ 
çàëåæàòèìóòü âàø³ áåçïåêà òà êîìôîðò.

¹ 4. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ³íñóë³íó, çà-
ñîá³â äëÿ êóï³ðóâàííÿ ã³ïî, âèòðàòíèõ 
äëÿ ãëþêîìåòðà/³íñóë³íîâî¿ ïîìïè äî-
ñòàòíüî, òà âîíè óáåçïå÷åí³ â³ä âòðàòè 
àáî êðàä³æêè. Ìàéòå ïðè ñîá³ ðåöåïò ³ç 
íàçâàìè ïðèçíà÷åíèõ ë³ê³â òà ì³ñöåâó 
âàëþòó. Ïåðåâ³ðòå òåðì³í ïðèäàòíîñò³ 

âàøîãî ³íñóë³íó, ñìóæîê äî ãëþêîìåòðà.
¹ 5. Çàâæäè, ïåðåáóâàþ÷è â ³íø³é êðà-

¿í³, ìàéòå ïðè ñîá³ ID-êàðòêó ä³àáåòèêà, 
àáî ³äåíòèô³êàö³éíèé áðàñëåò ³ç íàïè-
ñîì àíãë³éñüêîþ «TYPE 1 DIABETIC». 
Áàæàíî ÿñêðàâîãî êîëüîðó. Òàê, ó âè-
ïàäêó åêñòðåíî¿ ñèòóàö³¿, ìåäèêè îäðàçó 
ä³çíàþòüñÿ ïðî âàø ä³àáåò òà øâèäêî 
çðåàãóþòü, íàäàâøè íåîáõ³äíó äîïîìîãó.

¹ 6. Ïîäîðîæóþ÷è äî êðà¿í ç åêñ-
òðåìàëüíèìè òåìïåðàòóðàìè, çâàæàéòå 
íà êë³ìàòè÷í³ ôàêòîðè, ÿê³ ìîæóòü âïëè-
âàòè íà òî÷í³ñòü ïîêàçíèê³â ãëþêîìåòðà. 
Òåìïåðàòóðà òàêîæ ìîæå ïîçíà÷èòèñÿ 
íà çàñâîºíí³ ³íñóë³íó. Diabetes UK ðå-
êîìåíäóº ïðèñê³ïëèâ³øå êîíòðîëþâàòè 

ñâ³é ñòàí òà ÷àñò³øå âèì³ðþâàòè ð³âåíü 
ÖÊ ï³ä ÷àñ â³äïóñòêè.

×àñîì ÷åðåç òåìïåðàòóðí³ ïåðåïàäè 
³íñóë³í âòðà÷àº ñâî¿ âëàñòèâîñò³, òîìó 
çàâæäè áåð³òü éîãî â ðó÷íó ïîêëàæó. 

¹ 7. Êîðèñòóºòåñÿ ³íñóë³íîâîþ ïîìïîþ 
àáî áåçïåðåðâíèì ìîí³òîðèíãîì ãëþêîçè 
òà ïëàíóéòå ïåðåë³ò — çà äåê³ëüêà òèæí³â 
äî ïîëüîòó ñêîíòàêòóéòå ç àâ³àêîìïàí³-
ºþ. Äåÿê³ àâ³àïåðåâ³çíèêè íåïîêîÿòüñÿ, 
ùî ïîìïà àáî ñåíñîð ïîòåíö³éíî ìîæóòü 
ïîðóøèòè ðîáîòó ñèñòåì çâ’ÿçêó ë³òàêà, 
òîìó âèìàãàþòü ¿õíüî¿ ðåºñòðàö³¿ ÿê ìå-
äîáëàäíàííÿ òà çàïîâíåííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ïàïåð³â. 

¹ 8. Çàçäàëåã³äü ïîö³êàâòåñÿ ïðî ÷àñ ¿æ³ 

â ïîëüîò³, àáè â÷àñíî ââåñòè ³íñóë³í. Ùîá 
çàïîá³ãòè ã³ïîãë³êåì³¿, â³çüì³òü ³ç ñîáîþ 
âóãëåâîäí³ ïåðåêóñè (ïå÷èâî, ãàëåòè) òà 
ôðóêòîâèé ñ³ê. Ïàì’ÿòàéòå, ùî íà áîðò 
ë³òàêà äîçâîëåíî ïðîíîñèòè ð³äèíè, ïðè-
äáàí³ ëèøå ï³ñëÿ ïðîâåäåíîãî îãëÿäó 
ñëóæáîþ áåçïåêè àåðîïîðòó.

ÏÐÈªÌÍÎÃÎ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ!
SaharokShop (saharokshop.com) — òîâà-

ðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ 
ÂÀÑ áåç îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â!

Àäðåñà ó Â³ííèö³: âóë. Ñîáîðíà, 90 
(îð³ºíòèð — êàâ'ÿðíÿ Terentino), òåë.: 
0674600244 

Ðîáî÷èé ÷àñ ìàãàçèíó: Ïí.-Ïò. — 10.00–
17.00, Ñá. — 12.00–16.00 Íä. — âèõ³äíèé

Щоб ваша мандрівка була безпечною
БЛОГ

37
грн

970
грн

30
грн

45
грн

Глюкометр
Contour Plus One

Силіконовий ID-браслет I 
AM DIABETIC

Серветки
спиртові медичні

Фьючіпси
з насіння льону

485689
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

Діана Подолянчук, танцівниця
Бути тренером – це мати любов, яка завжди 
повертається до тебе! Це завжди підтримати, 
допомогти та навчити. Стати тренером – 
краще, що відбулось в моєму житті.
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НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Äî ïî÷àòêó íà-
â÷àííÿ ùå âäîñòàëü 
÷àñó, ³ äëÿ áàãàòüîõ 
ï³äë³òê³â ë³òî ñòàº 

íàãîäîþ ñïðîáóâàòè çíàéòè 
ñâîþ ïåðøó ðîáîòó. ×è ãîòîâèé 
äî íàïëèâó þíèõ ðîá³òíèê³â ðè-
íîê ïðàö³? Íå íàäòî. Çîêðåìà 
÷åðåç òå, ùî îô³ö³éíî îôîðìëÿòè 
íåïîâíîë³òí³õ ñêëàäí³øå, í³æ ïî-
âíîë³òí³õ. Òîæ çàçâè÷àé ï³äë³òêè 
îáèðàþòü ôð³ëàíñ, íåîô³ö³éíó 
ô³çè÷íó ïðàöþ ³ ï³äðîá³òêè ç 
äîïîìîãîþ áàòüê³â ÷è ðîäè÷³â.

Ó 2019-ìó ÌàêÄîíàëüäç â Óêðà-
¿í³ â ïàðòíåðñòâ³ ç îíëàéí-ïëàò-
ôîðìîþ OLX Ðîáîòà ïðîâåëè 
ñï³ëüíå äîñë³äæåííÿ, ó ÿêîìó 
çàïèòàëè óêðà¿íö³â ïðî ¿õí³é 
ïåðøèé äîñâ³ä ðîáîòè. Ðåçóëüòà-
òè îïèòóâàííÿ ïîêàçàëè, ùî 65% 
óêðà¿íö³â ïî÷èíàþòü ïðàöþâàòè 
â ñòóäåíòñüêîìó â³ö³: òðåòèíà îïè-
òàíèõ — â 17–18 ðîê³â, à áëèçüêî 
÷âåðò³ ùå ðàí³øå — äî 17 ðîê³â.

З ЯКОГО ВІКУ МОЖНА 
ПОЧИНАТИ ПРАЦЮВАТИ?

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 188 ÊÇïÏ 
ïðèéìàòè íà ðîáîòó ìîæíà îñ³á, 
ÿê³ äîñÿãëè 16 ðîê³â. Õî÷à ðî-
áîòîäàâåöü ìàº ïðàâî ïðèéìàòè 
íà ðîáîòó îñ³á ç 14 ðîê³â, àëå 

çà äîòðèìàííÿ ðÿäó óìîâ:
 íåïîâíîë³òí³é º ó÷íåì çà-

ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè, ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íîãî àáî ñåðåäíüî-ñïå-
ö³àëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;
  äèòèíà âèêîíóâàòèìå 

íå ñêëàäíó ðîáîòó, ùî íå çàâäàº 
øêîäè ¿¿ çäîðîâ’þ ³ íå çì³íþâà-
òèìå ïðîöåñ íàâ÷àííÿ;
 ðîáîòîäàâåöü ìàº îòðèìàòè 

çãîäó îäíîãî ç áàòüê³â àáî îñîáè, 
ÿêà ¿õ çàì³íþº.

Ó ñòàòò³ 51 òàêîæ ÷èòàºìî ïðî 
ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó äëÿ 
íåïîâíîë³òí³õ. Äëÿ ïðàö³âíèê³â 
â³êîì â³ä 16 äî 18 ðîê³â — 36 ãî-
äèí íà òèæäåíü, â³ä 15 äî 16 ðî-
ê³â (ó÷í³â â³êîì â³ä 14 äî 15 ðî-
ê³â, ÿê³ ïðàöþþòü â ïåð³îä êàí³-
êóë) — 24 ãîäèíè íà òèæäåíü».

Òàêîæ çã³äíî ç öèì çàêîíîì, 
îñîáàì â³êîì äî â³ñ³ìíàäöÿòè ðî-
ê³â çàì³íà âñ³õ âèä³â â³äïóñòîê 
ãðîøîâîþ êîìïåíñàö³ºþ íå äî-
ïóñêàºòüñÿ.

ПОПУЛЯРНІ ВАКАНСІЇ ТА 
СКІЛЬКИ ЗА НИХ ПЛАТЯТЬ?

Ìè ïîøóêàëè îãîëîøåííÿ ïðî 
ðîáîòó äëÿ ï³äë³òê³â íà ñàéòàõ 
îãîëîøåíü OLX, Work.ua, Rabota.
ua òà ïîäèâèëèñÿ îãîëîøåííÿ, 
ÿê³ ðîçêëåºí³ íà çóïèíêàõ. Ó öèõ 
îãîëîøåííÿõ, äî ñëîâà, íå çíà-
éøëîñÿ áàãàòî ïðîïîçèö³é äëÿ 
ï³äë³òê³â. Íàé÷àñò³øå òàì ìîæíà 

ТОП-5 ІДЕЙ, ЯК ВЛІТКУ МОЖНА 
ПІДЗАРОБИТИ ПІДЛІТКАМ
Робота на літо  Промоутер, офіціант, 
прибиральник або розклеювач 
оголошень, — скільки за таку роботу 
може отримувати підліток і чи складно 
неповнолітньому знайти підробіток? 
Розповідаємо про пошук роботи підлітками 
та те, що про це каже законодавство

çíàéòè ³íôîðìàö³þ ïðî ðîáîòó 
çà êîðäîíîì òà êðåäèòè.

Òîæ ìè â³ä³áðàëè ÒÎÏ-5 íàé-
ïîïóëÿðí³øèõ âàêàíñ³é äëÿ ï³ä-
ðîá³òêó ï³äë³òêó. Öå ò³ ïðîïîçè-
ö³¿, ÿê³ çóñòð³÷àþòüñÿ íàé÷àñò³øå 
³ äå ç á³ëüøîþ îõîòîþ ïðèéìàþòü 
íåïîâíîë³òí³õ íà ðîáîòó.

ПРОМОУТЕР
Ìè çàòåëåôîíóâàëè ó ê³ëüêà 

àêòóàëüíèõ âàêàíñ³é. Í³õòî ç ðî-
áîòîäàâö³â íå çàïèòàâ, ÷è ïîâíî-
ë³òí³ ìè. Îäíàê, êîëè íàïðèê³í-
ö³ ðîçìîâè ìè óòî÷íþâàëè, ùî, 
íà÷åáòî, íàì 16 ðîê³â, òî óìîâè 
ðîáîòè íå çì³íþâàëè.

ßê³ íàâè÷êè ïîòð³áí³: êîìó-
í³êàáåëüí³ñòü, ñòðåñîñò³éê³ñòü, 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çíàííÿ òîãî, 
ùî ðåêëàìóºòüñÿ.

Çàðîá³òîê: â³ä 40 äî 80 ãðèâåíü 
çà ãîäèíó.

ОФІЦІАНТ
Òóò ñèòóàö³ÿ ç ïîøóêîì ðî-

áîòè äëÿ ï³äë³òê³â ñêëàäí³øà, 
õî÷ ³ âàêàíñ³é äóæå áàãàòî. Àëå 
ó áàãàòüîõ ç íèõ îäðàçó çàçíà÷à-
þòü, ùî ¿ì ïîòð³áí³ ïîâíîë³òí³ 
ïðàö³âíèêè. ª ê³ëüêà âàêàíñ³é, äå 
íàì ñêàçàëè, ùî ìîæóòü ïðèéíÿ-
òè íåïîâíîë³òíüîãî íà íåïîâíèé 
ðîáî÷èé äåíü, ÿêùî äîáðå ïðî-
éäå ñï³âáåñ³äà. Ùîïðàâäà, òàì, äå 
ïðèéìàþòü íà ðîáîòó ï³äë³òê³â, 
çàðïëàòè íèæ÷³.

ßê³ íàâè÷êè ïîòð³áí³: êîìóí³-
êàáåëüí³ñòü, ââ³÷ëèâ³ñòü, â³äïî-

â³äàëüí³ñòü, ñòðåñîñò³éê³ñòü.
Çàðîá³òîê: 6–8 òèñÿ÷ â ì³ñÿöü.

КУР'ЄР
Ó âåëèêèõ êîìïàí³ÿõ äîñòàâ-

êè, íà êøòàëò Glovo, ïðàö³âíèê³â 
ïðèéìàþòü ëèøå ç 18 ðîê³â. Ïðî-
òå º ê³ëüêà àêòóàëüíèõ âàêàíñ³é, 
äå íà â³ê íå òàê çâàæàþòü.

ßê³ íàâè÷êè ïîòð³áí³: àêòèâ-
í³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü.

Çàðîá³òîê: 7–10 òèñÿ÷ â ì³ñÿöü.

ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРУ
Çäåá³ëüøîãî öå äèñòàíö³é-

íà ðîáîòà, ùî äîâîë³ çðó÷íî. 
Ó á³ëüøîñò³ îãîëîøåíü íà ö³ 
âàêàíñ³¿ çàçíà÷àþòü, ùî ãîòîâ³ 
âçÿòè ñòóäåíòà, ëþäèíó áåç äî-
ñâ³äó òà îñâ³òè, à ï³ä ÷àñ ðîçìîâè 
òåëåôîíîì — íå óòî÷íþþòü â³ê. 
Ïðîïîçèö³é º âäîñòàëü.

Íàâè÷êè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü 
íà âèñîêîìó ð³âí³, íå áîÿòèñÿ 
â³äìîâ, ñòðåñîñò³éê³ñòü, íàïîëå-
ãëèâ³ñòü òà âì³ííÿ ïåðåêîíóâàòè.

Çàðîá³òîê: 3–9 òèñÿ÷ ó ì³ñÿöü.

РОБОТА В ІНТЕРНЕТІ
Öå ìîæå áóòè: íàïèñàííÿ â³ä-

ãóê³â òà êîìåíòàð³â, ðåðàéòèíã, 
³íòåðíåò-ïðîäàæ, ïðîõîäæåííÿ 
îïèòóâàíü òà ÷èìàëî ³íøîãî.

Ùîïðàâäà, ïîòð³áíî áóòè 
îáåðåæíèì ç ïîøóêîì òàêî¿ 
ðîáîòè, àäæå º ÷èìàëî øàõðà¿â, 
ÿê³ ìîæóòü çãîäîì íå âèïëàòè-
òè çàðîá³òíó ïëàòó. Âàêàíñ³é º 
âäîñòàëü, çàðàç ðîáîòà â ³íòåð-
íåò³ ïðîäîâæóº áóòè îñîáëèâî 
ïîïóëÿðíîþ.

ßêùî ï³äë³òîê ãðàìîòíî ïèøå, 
òî ìîæå ñïðîáóâàòè ñåáå ó ðå-
ðàéòèíãó ÷è êîï³ðàéòèíãó. ßêùî 
âì³º îáðîáëÿòè ôîòî, òî é òàê³ 
âàêàíñ³¿ º. ßêùî íàâ÷èâñÿ ñòâî-
ðþâàòè ñàéòè, òî ðèíîê ôð³ëàíñó 
÷àñò³øå íå çâàæàº íà â³ê ïðà-
ö³âíèê³â.

ßê³ íàâè÷êè ïîòð³áí³: òóò âñå 
çàëåæèòü â³ä êîíêðåòíîãî âèäó 
ä³ÿëüíîñò³.

Знайти роботу для підлітка виявилось доволі складно. 
У більшості оголошень, де добре оплачують працю, 
зазначають, що приймають лише повнолітніх

Á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â 
ïî÷èíàþòü ïðàöþâàòè 
â ñòóäåíòñüêîìó â³ö³: 
òðåòèíà îïèòàíèõ — â 
17-18 ðîê³â, à áëèçüêî 
÷âåðò³ — äî 17 ðîê³â 

ÃÐÎØ²
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Директорка Міжнародного бла-
годійного фонду Let's help в од-
ному зі своїх інтерв'ю розповіла 
найважливіше під час вибору 
пансіонату для літніх людей:
 попередньо самі поїдьте туди, 
поспілкуйтесь з мешканцями і 
проаналізуйте, чи не в пригні-
ченому стані вони;
 перевірте, чи все гаразд з до-

ступністю, наприклад, чи всюди 
є пандуси;
 поцікавтесь, чи мають мед-
працівники у закладі необхід-
ну освіту і чи знають, як діяти 
у критичних випадках;
 дізнайтесь, як у закладі з осо-
бистим простором людини;
 уточніть про розваги, гуртки, 
які пропонує заклад.

На що звертати увагу при виборі пансіонату?

ДЕРЖАВНИЙ ПАНСІОНАТ
Насамперед ми звернулися за ін-
формацією у комунальну установу 
«Обласний пансіонат для осіб з ін-
валідністю та осіб похилого віку», 
це єдиний у Вінниці державний 
пансіонат для літніх людей. Тут, 
за певних умов, можна прожи-
вати безоплатно.
Претендувати на проживання і 
утримання в геріатричному закла-
ді шляхом бюджету можуть люди 
похилого віку, у яких немає дітей 
працездатного віку або ж їхні діти 
не здатні доглядати за батьками 
через інвалідність. У такому ви-
падку за проживання в державно-
му будинку для літніх людей 75% 
пенсії постояльця перераховується 
на рахунок установи, інші 25% за-
лишаються пенсіонеру.
— Путівку видає Департамент со-
ціальної та молодіжної політики 
Вінницької ОДА. Але спершу по-
трібно прийти в прозорий офіс і 
дізнатися, які документи для цьо-
го потрібні. Далі з усіма докумен-
тами звернутися у цей Департа-
мент і отримати путівку, з нею вже 
приходити до нас, — розповідає 
директор Сергій Якубовський. — 
Далі для перебування ми уклада-
ємо договір з пенсіонерами.
У нас вони мають право бути 
самостійними, у нас вільний ви-
хід і вхід, — каже Сергій Якубов-
ський. — Водночас у нас є профе-
сійний догляд за ними.
За словами директора закладу, 
180 людей проживає тут безко-
штовно, і майже 20 — на платній 
основі.
 Вартість — 9 300 гривень на мі-
сяць.

 Адреса — Вінниця, Хмельниць-
ке шосе, 106
Далі у нашому матеріалі йтиметь-
ся про приватні пансіонати для 
літніх людей, їх у Вінниці є кілька. 
Варто зазначити, що ціни, які вка-
зуємо у публікації — це вартість 
проживання в середньому. 
Ми запитували вартість прожи-
вання для людини, яка може са-
мостійно пересуватися та не має 
дуже важких хронічних хвороб, 
які потребують ретельного та що-
хвилинного нагляду.

ЗОЛОТЕ СЕРЦЕ
Спершу ми зателефонували у пан-
сіонат «Золоте серце». Предста-
вились журналісткою і чоловік 
по той бік слухавки сказав, що він 
директор та жодну інформацію 
телефоном не надаватиме. Відпо-
вів, що все є на сайті. На сайті ж 
вказано, що за додатковою інфор-
мацією, на кшталт ціни, потрібно 
зателефонувати, що ми власне і 
зробили. Розділи на сайті не від-
повідають своїй назві та дізнатися 
ціну дистанційно — неможливо. 
У підсумку, нам як потенційним 
клієнтам відмовились надати 
будь-яку інформацію.
 Адреса — Вінниця, вул. Квіт-
нева, 17.
 Контакти — 067 250 94 56

ТЕПЛО ЛЮБИХ
На цьому сайті пишуть, що гаря-
ча лінія анонімна та цілодобова. 
Телефоном ми сказали, що нам 
потрібно прилаштувати дідуся 
у пансіонат. Дівчина по той бік 
слухавки сказала, що в середньо-

му це буде коштувати вісім тисяч 
гривень і пообіцяла, що скоро нам 
передзвонить керівник.
Приблизно за пів години до нас й 
справді зателефонував керівник, 
який представився Антоном. І по-
яснив умови проживання у них: 
«Чотириразове харчування, 
цілодобовий догляд санітарки 
і медсестри, три людини у кім-
наті. Для оформлення потрібно 
кілька документів: копія паспорта 
пенсіонера і людини, яка за нього 
відповідає, результати аналізів».
 Вартість — 8 500 гривень на мі-
сяць.
 Контакти — (095) 872–57–74

ДОБРЕ СЕРЦЕ
Тут слухавку підняв чоловік, який 
представився Олександром і він 
люб'язно відповів на всі запи-
тання.
–У нас цілодобовий нагляд мед-
сестри та нянечки, ми робимо по-
вністю усе. Готуємо, допомагаємо 
купатися, перемо одяг, обрізає-
мо нігті тощо. Лікарі у нас є, які 
приходять один раз на тиждень 
і повністю оглядають мешканців 
пансіонату. Кімната на чотири лю-
дини, у ній є кондиціонер, хоро-
ший ремонт, телевізор, — розповів 
працівник пансіонату.
 Вартість — 15 тисяч гривень 
на місяць
 Адреса — Вінниця, вул. Митро-
полита Петра Могили, 6 А
 Контакти — (096) 996 28 99
Додамо, що в інших пансіонатах 
на сайтах є ціни, які коливаються 
від 7 до 15 тисяч гривень. Тож, 
у середньому в місяць доведеться 
платити десять тисяч.

ПАНСІОНАТИ ЧИ ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ. 
ЯК ДОПОМОГТИ СТАРЕНЬКИМ?
Турбота про рідних  Добре, коли є кому подбати про 
людину у старості. А коли цієї можливості немає з різних 
причин, то що робити? Для цього існують пансіонати 
для літніх людей та доглядальниці. Але у скільки це обходиться? 
Які умови приймання туди? Чи можна отримати 
безоплатну доглядальницю від держави?

У Вінниці діє єдиний державний пансіонат для літніх 
людей. Там, за умови, якщо пенсіонер самотній, то він може 
проживати безкоштовно

ËÀÉÔ

НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Î ô î ð ì ë å í í ÿ 
ð³äíèõ ó ïàíñ³îíàò 
äëÿ ë³òí³õ ëþäåé 
÷è íàéìàííÿ äî-

ãëÿäàëüíèö³ — öå ìàéæå çàâæäè 
äåë³êàòíà òåìà. Êîëè, äî ïðè-
êëàäó, ë³òí³é ä³äóñü âæå íå ìîæå 
ñàìîñò³éíî äîãëÿäàòè çà ñîáîþ, 
òî ùî ðîáèòè ä³òÿì? Àáî ñàìèì 
äîãëÿäàòè çà ð³äíèì, àáî øóêàòè 

âàð³àíòè ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè.
Îáèäâà âàð³àíòè ìàþòü ñâî¿ 

ïëþñè ³ ì³íóñè. Éìîâ³ðíî, ùî 
ë³òí³é ëþäèí³ õîò³ëîñÿ á, ùîá 
çà íèì äîãëÿäàëè ð³äí³ éîìó 
ëþäè. Àëå, âðàõîâóþ÷è ïåíñ³¿ òà 
âàðò³ñòü ë³ê³â, ä³òè ùå ìàþòü ìà-
òåð³àëüíî äîïîìàãàòè ñâî¿ì ë³òí³ì 
ðîäè÷àì. Òî æ, ÿêùî ä³òè ñÿäóòü 
ïîðó÷ ³ áóäóòü äîãëÿäàòè, òî ÷è 
áóäå çà ùî íîðìàëüíî æèòè?

Äðóãèé âàð³àíò ç³ ñòîðîííüîþ 
äîïîìîãîþ — òåæ íå ³äåàëüíèé. 

Îñê³ëüêè, ïî-ïåðøå, âàðòî çâàæà-
òè, ÷è âàø ë³òí³é ðîäè÷ õî÷å æèòè 
ó ïàíñ³îíàò³ àáî ïðèéìàòè äîãëÿ-
äàëüíèöþ, à ïî-äðóãå — öå ùî-
ì³ñÿ÷í³ íåìàë³ âèòðàòè, ÿê³ ïåíñ³ÿ 
íàâ³òü áëèçüêî íå «ïîêðèº».

Ïðîòå, ÿêùî æ âè âñå-òàêè 
îáðàëè äðóãèé âàð³àíò, òî íàøà 
ïóáë³êàö³ÿ âàì äîïîìîæå ä³-
çíàòèñÿ, â ñê³ëüêè îð³ºíòîâíî 
îá³éäåòüñÿ ïðîæèâàííÿ ó ïàí-
ñ³îíàòàõ òà îïëàòà ïðàö³ äîãëÿ-
äàëüíèö³.

Ми переглянули вакансії на сай-
тах оголошень OLX, Work.ua, 
Rabota.ua та оголошення, які 
розклеєні на зупинках.
Доглядальниці пропонують свої 
послуги за від семи до 15 тисяч 
гривень у місяць. 
Чи можна отримати безоплатну 
доглядальницю від держави, 
якщо у вас є родичі? Ні. Проте 
Верховна Рада підтримала за-
провадження нової соцдопомоги 
на догляд за самотніми особами, 
що досягнули 80-річного віку та 
потребують постійного догляду.
Виплату цих компенсацій роз-
почали у квітні 2020-го. Сума — 
500 гривень. Очевидно, що 
оплатити доглядальницю за такі 
гроші — нереально.
У нашій країні далеко не всі 
можуть оплатити роботу догля-
дальниці з приватного агентства. 
Особливо це стосується самотніх 
пенсіонерів, чиїх пенсій не виста-
чає навіть на найнеобхідніше.
У такому разі слід звертатися 
до Територіального центру со-
ціального обслуговування.
Як читаємо на сайті міськради, 

основними завданнями Терцен-
тру є зокрема й виявлення грома-
дян похилого віку, осіб з інвалід-
ністю, хворих, які не здатні до са-
мообслуговування і потребують 
постійної сторонньої допомоги.
Ось перелік послуг, що надаються 
установою:
 догляд вдома;
 соціальна адаптація;
 консультування;
 представництво інтересів;
 соціальна профілактика;
 посередництво (медіація);
 соціально-економічні (у формі 
надання натуральної допомоги, 
прокату технічних та інших засо-
бів реабілітації);
Для отримання послуг люди по-
дають заяву до Департаменту 
соціальної політики міськради. 
Якщо інформація, що людина са-
мотня і непрацездатна, підтвер-
джується, то центр соціального 
обслуговування допомагає.
  Контакти: відділення соці-
альної допомоги вдома (0432) 
67–05–64; відділення денного 
перебування (0432) 67–05–90.
 Адреса: вул. Соборна, 50.

ПАНСІОНАТИ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ
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ÍÎÂÈÍÈ

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7854635

×åðåç òå, ùî 
ë³ôò ó äåñÿòèïî-
âåðõ³âö³ íà Ïè-
ðîãîâà, 59 À çó-

ïèíèâñÿ â ÷åðãîâèé ðàç, æèòåë³ 
äîìó âèêëèêàëè ðåìîíòíó áðè-
ãàäó. Ñàìå òîä³, ó ÷åòâåð, 15 ëèï-
íÿ, îäèí ç ìåõàí³ê³â, 48-ð³÷íèé 
Êîñòÿíòèí çàãèíóâ ï³ä ÷àñ ðî-
áîòè ó ï³äéîìíèêó, òåðì³í åêñ-
ïëóàòàö³¿ ÿêîãî ñÿãíóâ 28 ðîê³â.

Íàñòóïíîãî äíÿ íà ïåðøîìó 
ïîâåðñ³ â öüîìó äîì³ á³ëÿ ë³ôòà 
áóëà êàëþæà êðîâ³, íåäáàëî ïðè-
êðèòà ðÿäíèíîþ. Íà äâåðÿõ âè-
ñ³ëà íàë³ïêà «Øàíîâí³ ìåøêàíö³, 
ë³ôò òèì÷àñîâî íå ïðàöþº».

Ãîëîâà ÎÑÁÁ áóäèíêó, â ÿêîìó 
ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ, Ç³íà¿äà Äóøêî 
âàæêî ñïðèéíÿëà ïîáà÷åíå òà 
ïåðåæèòå. 

— Ó ÷åðâí³ ë³ôò íå ïðàöþâàâ 
â³ñ³ì äí³â. Ùîäíÿ äî íàñ ïðèõî-
äèëè ïðàö³âíèêè «Â³ííèöÿì³ñü-
êë³ôò» ³ ïðîâîäèëè òàì ðîáîòè. 
Âîíè ìàéæå âñå ïîì³íÿëè â ò³é 
÷àñòèí³, ùî çíàõîäèòüñÿ â ïðè-
ÿìêó. Àëå òàì ïëàòà áóëà ñòàðà, 
¿¿ òðåáà áóëî çàì³íèòè. Ñïî÷àò-
êó âîíè ïîñòàâèëè ³íøó, ìàáóòü, 
âæå âèêîðèñòàíó ³ ñêàçàëè, ùî 
çàìîâèëè ùå îäíó â Êèºâ³. 
Äî öüîãî ë³ôò ïðàöþâàâ, à ïîò³ì 
çóïèíèâñÿ, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — 
Ó ÷åòâåð çðàíêó, î 9.38 ÿ çàòåëå-
ôîíóâàëà â àâàð³éíî-äèñïåò÷åð-
ñüêó ñëóæáó ³ ïîâ³äîìèëà, ùî 
ë³ôò çíîâó ñòàâ, äî íàñ íàïðàâè-

ëè ë³ôòåðà. Â³í ìåí³ ñêàçàâ, ùî 
äâåð³ âèãëÿäàþòü äóæå äèâíî ³ 
ñïèòàâ, ÷è í³õòî í³ÿêèõ âàíòàæ³â 
òàì íå ïåðåâîçèâ, ÿ ñêàçàëà, ùî 
í³. Â³í âèêëèêàâ ìåõàí³ê³â, ùîá 
âîíè ïîäèâèëèñÿ, ùî íå òàê, 
ìîæå, òàì ïåðåê³ñ äâåðåé.

«КОСТЯ МАВ ВИСКОЧИТИ»
Ç³íà¿äà ðîçïîâ³äàº, ùî êîëè 

ìåõàí³êè ïðè¿õàëè íà âèêëèê, 
âîíà íå áóëà ïðèñóòíÿ íà ì³ñö³, 
òîìó ðîçïîâ³äàëà æóðíàë³ñòàì 
RIA ïðî ïîä³¿ òîãî äíÿ ç ïî÷óòîãî 
â³ä îäíîãî ç ðîá³òíèê³â, ÿêèé çà-
ëèøèâñÿ æèâèì.

— ß ÷óëà, ÿê âîíè ïîÿñíþâàëè 
ïîë³ö³¿ âñå. Â³í ñêàçàâ, ùî Êîñòÿ, 
öåé çàãèáëèé, çàéøîâ íà ïåðøèé 
ïîâåðõ ³ íà ãîð³ ñòîÿâ ùå îäèí 
÷îëîâ³ê, òàêèé ó â³ö³. Êîñòÿ 
ñêàçàâ òîìó íàòèñíóòè êíîïêó 
«Ñòîï», òîä³ äâåð³ ìàëè â³äêðèòè-
ñÿ ³ Êîñòÿ ìàâ âèñêî÷èòè. ² ÿêðàç 
âèéøëî òàê, ùî â³í ìàâ âèéòè, 
à êàá³íà ïî÷àëà çâåðõó ðóõàòèñÿ 
³ éîãî ïðèòèñíóëî, â³í ìèòòºâî 
çàãèíóâ, — êàæå âîíà.

Æ³íêà ïðèá³ãëà íà ì³ñöå â òîé 
÷àñ, êîëè á³ëÿ ï³ä’¿çäó âæå ç³-
áðàëèñÿ åê³ïàæ³ ïîë³ö³¿, ìåäèêè 
øâèäêî¿ òà ðÿòóâàëüíèêè.

— Öå áóëî áëèçüêî äðóãî¿ ãî-
äèíè. ß áà÷èëà ò³ëî çàãèáëîãî, 
àëå öå âæå áóëî ï³çí³øå, áî éîãî 
ùå òðåáà áóëî ä³ñòàòè ç òî¿ øàõòè. 
ß íå ðîçóì³þ, ÷îãî ë³ôò ï³øîâ, 
â³í æå áóâ â³äêëþ÷åíèé. Ìîæå 
ñòðîïè ïîðâàëèñÿ? — ðîçì³ðêî-
âóº Ç³íà¿äà Äóøêî.

Ãîëîâà ÎÑÁÁ ðîçïîâ³äàº, ùî 

МЕХАНІК НЕ ВСТИГ ВИСКОЧИТИ
ЧИ БЕЗПЕЧНІ ЛІФТИ У ВІННИЦІ?
Безпека  Минулого тижня на Пирогова, 
59 А під час ремонтних робіт ліфтом 
задавило механіка. За фактом його 
загибелі поліція відкрила кримінальне 
провадження і має з’ясувати, що призвело 
до трагедії. Зараз у Вінниці понад тисячу 
ліфтів, більшість з них працюють понад 
25 років. Тим часом, упродовж цього року 
у місті провели капітальний ремонт лише 
у десятьох ліфтах

â ë³ôò³ ÷àñòî çàñòðÿãàëè ëþäè. 
Äîäàº, ùî éîìó âæå 28 ðîê³â, 
ïðîòÿãîì òðüîõ îñòàíí³õ ìåø-
êàíö³ õîò³ëè çðîáèòè êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò, àëå öå çàíàäòî äîðîãî — 
áëèçüêî 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ùîá éîãî çóïèíèòè, òðåáà 
áóëî çðîáèòè åêñïåðòèçó ë³ôòà. 
ß ñï³ëêóâàëàñü ç ãîëîâíèì ³í-
æåíåðîì, òî â³í ïîâ³äîìèâ, ùî 
òðåáà â ìàøèííèõ â³ää³ëåííÿõ 
ë³ôòà çðîáèòè ïðîñòî ìàëÿðí³ ðî-
áîòè, ùîá åêñïåðòèçà ïðèéøëà 
³ âñå îáñòåæèëà. ß âæå çàêóïèëà 
ôàðáó, àëå äîñòóïó òóäè íå ìàþ, 
âñ³ êëþ÷³ çíàõîäÿòüñÿ ó ôàõ³âö³â. 

Â äîì³ ê³ëüêà ï³ä’¿çä³â, òðè ë³ô-
òè ìåõàí³÷í³, à òðè — íà åëåêòðî-
í³ö³. Ñàìå â òîìó, ùî «íà åëåê-
òðîí³ö³» é çàãèíóâ Êîñòÿ.

— Êîñòÿ áóâ äóæå õîðîøîþ 
ëþäèíîþ, â÷îðà ïðè¿æäæàëè 
äðóæèíà ç ñèíîì, ï³ä³éøëè 
äî ïîë³ö³¿, ùîá ðîçïèòàòè, ÿê âñå 
ñòàëîñÿ? — äîäàëà âîíà. — Âîíè 
áóëè â øîêîâîìó ñòàí³ ïðîñòî.

«ХТОСЬ МАВ ПОСТРАЖДАТИ»
Îäíà ç ìåøêàíîê ñóñ³äíüîãî 

ï³ä’¿çäó Àííà ðîçïîâ³ëà, ùî çà-
ãèáåëü ë³ôòåðà íå ñòàëà äëÿ íå¿ 
íåñïîä³âàíêîþ. Æ³íêà ç³çíàºòüñÿ, 
ùî é ñàìà íåùîäàâíî ïåðåëÿêà-
ëàñÿ ÷åðåç îäíó ç ïî¿çäîê íà ë³ôò³ 
³ çàóâàæóº, ùî íà âèêëèê òîä³ 
í³õòî íå ïðè¿õàâ.

— Íå çíàþ, ÿê â ¿õíüîìó 
ï³ä’¿çä³, à â íàñ ïðîñòî æàõ, ùî 
ðîáèòüñÿ. ß ñàìà äçâîíèëà ì³-
ñÿöü òîìó â ñëóæáó, ÷åêàëà ö³-
ëèé äåíü íà íèõ âäîìà, àëå í³õòî 
òàê ³ íå ïðè¿õàâ. Ìåíå ë³ôò ëåäü 
íå çàòèñíóâ, ÿ ïðè¿õàëà íà ñâ³é 
ïîâåðõ, ò³ëüêè íîãîþ ñòóïíóëà, 
à äâåð³ âæå «õîï» ³ çàêðèâàþòü-
ñÿ, à ÿ íàçàä ³ òàê ³ çàñòðÿãëà 
â íüîìó íà ê³ëüêà õâèëèí. Íàòèñ-
êàëà íà êíîïêè, í³ÿêî¿ ðåàêö³¿. 

Ïîò³ì âæå â³í ñàì àâòîìàòè÷íî 
â³äêðèâñÿ. Ó ìåíå òîä³ áóâ òàêèé 
ïåðåëÿê. Ñòàðøà ïî áóäèíêó ìåí³ 
ñêàçàëà, ùî ë³ôòè ÷àñòî ëàìàþòü-
ñÿ, âîíè äóæå ñòàð³. Îñòàíí³é ðàç 
ïåðåâ³ðÿëè ï’ÿòü ðîê³â òîìó, — 
ðîçïîâ³äàº Àííà.

НА РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДЕ ЧАС
Òèì ÷àñîì ó ïîë³ö³¿ â³äêðè-

ëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ôàêòîì çàãèáåë³ êîìóíàëü-
íîãî ïðàö³âíèêà. Ðå÷íèöÿ îá-
ëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê 
ðîçïîâ³ëà, ùî âæå ïðèçíà÷åíèé 
ðÿä åêñïåðòèç.

— Ó ïðîöåñ³ ðåìîíòíî¿ ðîáî-
òè ïî÷àâ áåçêîíòðîëüíî ðóõàòèñÿ 
ë³ôò, îäèí ç ïðàö³âíèê³â îòðèìàâ 
ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, íåñóì³ñí³ ç 
æèòòÿì. Ïîë³ö³ÿ â³äêðèëà êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 2 ñò. 
272 ³ ñë³ä÷èé áóäå ïðèçíà÷àòè 
åêñïåðòèçó, ÿêà ìàº äàòè â³äïî-

â³ä³ íà òå, ÿê³ ïðàâèëà òåõí³êè 
áåçïåêè áóëè ïîðóøåí³, ÷è ïðî-
õîäèëè ³íñòðóêòàæ ö³ ïðàö³âíèêè, 
÷è ìîæëèâî âîíè ñàì³ ¿õ ïîðó-
øèëè, ÷îìó áåçêîíòðîëüíî ïî÷àâ 
ðóõàòèñÿ ë³ôò, ÷è ìàâ â³í áóòè 
âèìêíåíèé òà ³íø³ äåòàë³. Îêð³ì 
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, áóäå ïå-
ðåâ³ðêà â óïðàâë³íí³ Äåðæïðàö³ 
³ ¿õ âèñíîâîê áóäå äîëó÷åíèé 
äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, — 
ðîçïîâ³ëà Àííà Îë³éíèê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà ðîçñë³äóâàííÿ 
ï³äå áëèçüêî äâîõ ì³ñÿö³â.

— Íå ìîæíà îäðàçó ñêàçàòè 
ïðè÷èíè òàêî¿ òðàã³÷íî¿ ñìåðò³, 
ïîòð³áåí ÷àñ, ùîá ç’ÿñóâàòè âñ³ 
îáñòàâèíè. Çàãèáëèé ÷îëîâ³ê áóâ 
1973-ãî ðîêó íàðîäæåííÿ. ²íøèé 
ïðàö³âíèê ô³çè÷íî íå ïîñòðàæ-
äàâ, àëå áóâ øîêîâàíèé ïîáà-
÷åíèì, áî öå ñòàëîñÿ ôàêòè÷íî 
íà éîãî î÷àõ, — ñêàçàëà Àííà 
Îë³éíèê.

Ліфт в будинку на Пирогова, 59 А
опечатаний. Минулого тижня тут сталася трагедія

– Ë³ôòè, ÿê³ â íàñ 
íà îáñëóãîâóâàíí³, 
òåõí³÷íî ñïðàâí³. 
Òàêîãî ïîíÿòòÿ, ÿê 
«àâàð³éíà ñèòóàö³ÿ» 
íåìàº, – êàæå ³íæåíåð

Протягом 2021 року у Вінниці зробили ка-
пітальний ремонт лише у десятьох ліфтах. 
— У нас є порядок проведення капіталь-
ного ремонту ліфтів, відповідно до нього 
є два формати, якими можуть скориста-
тися співвласники. При першому капі-
тальному ремонті, після створення ОСББ 
мешканці визначають, що це саме ліфти 
і ми їх ремонтуємо за рахунок бюджету. 
Або можна виконати капремонт на умо-
вах співфінансування 30\70, коли біль-
шу частину грошей на ремонт виділено з 

міського бюджету, — розповів начальник 
відділу капремонту та розвитку житлового 
господарства Сергій Ткачук.
У підприємстві «Вінницяміськліфт» роз-
повідають, що під їх підпорядкуванням 
1078 ліфтів, з них 340 — диспетчеризовані.
— Ситуація задовільна, ліфти, які в нас 
на обслуговуванні, технічно справні. Та-
кого поняття, як «аварійна ситуація» немає, 
натомість є зупинка ліфта, — пояснює інже-
нер Микола Онищук. — Непланові зупинки 
залежать від того, як стабільно подається 

електроенергія. 
Впродовж 2021 року підприємство «Вінни-
цяміськліфт» провело капремонт у шести 
ліфтах в різних районах міста. За словами 
Миколи Онищука, якийсь ліфт обійшов-
ся у близько 100 тисяч гривень, інший 
коштував 240 тисяч гривень. Тим часом, 
журналістам RIA голова ОСББ того дому, де 
сталася трагедія з механіком, сказала, що 
на капітальний ремонт підйомника треба 
близько 600 тисяч гривень.
— Якщо говорити про капітальний ре-

монт, то, думаю, сума має бути значно 
меншою, чому вони назвали 600 тисяч 
гривень — не знаю, адже це все робиться 
після виконання проєктно-кошторисної до-
кументації. Цього року ми виграли шість 
тендерів. Загалом, капремонту потребують 
ліфти, які відпрацювали термін 25 років. 
На таких ліфтах мають провести експертизу 
і на підставі експертно-технічного висновку 
і проводяться відповідні роботи. В серед-
ньому, ремонт триває від 30 до 40 днів, — 
сказав він.

Капремонт у 10 ліфтах
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 ТЕТЯНА КАНУНОВА, 
ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ 
МЕДИЦИНИ:

— Не забувайте 
охолоджувати 
свій організм. Та 
будьте обережни-

ми з кондиціонерами — через різку 
зміну температур ризикуєте захво-
ріти на бронхіт чи пневмонію.
Влітку у всіх нас спостерігається 
підвищене потовиділення, дану 
проблему треба вирішувати. 
Пийте воду в необхідній кількос-
ті, приймайте прохолодний душ.
Постарайтеся скоротити раціон 
харчування, відмовтеся від соло-
ної їжі (чіпсів, горішків, ковбас) і 
додавайте менше солі в свої стра-
ви. Не зловживайте спиртними 
напоями.
Носіть легкий одяг. Відмовтеся від 
фізичних навантажень в денний 
час. Працювати на городі опів-
дні — не найкраща ідея. Будь-які 
фізичні активності краще перене-
сти на вечірній час. Сонце почне 
заходити, температура спаде хоч 

на кілька градусів і стане прохо-
лодніше. Тоді можна і спортом 
займатися, і грядки на городі 
пополоти.
Особливу увагу в спеку необхідно 
приділяти дітям. Дитячий організм 
набагато чутливіший до підвище-
ної температури навколишнього 
середовища, ніж дорослий.
Високa тeмпeрaтурa повiтря — 
сeрйознe нaвaнтaжeння для 
оргaнiзму людини, нaсaмпeрeд 
у фiзичному вiдношeннi. 
П e р e г р i в a н н я  з a г р о ж у є 
тeпловим i сонячним удaром, 
знeводнeнням, зaгострeнням 
хронiчних зaхворювaнь.
Найперше — варто прислуха-
тись до свого організму. Орга-
нізм людини є дуже вразливим 
до зовнішніх факторів, і спека, 
так само як холод, також несе із 
собою негативні наслідки. Окрім 
відпочинку та весело проведено-
го часу, можна отримати сонячні 
опіки, запаморочення, нудоту та 
інші негативні наслідки для ва-
шого здоров’я.

Прислухайтеся до свого організму

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030
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ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267353

Âë³òêó, äå á ìè íå çíàõîäè-
ëèñÿ — âäîìà àáî íà ðîáîò³, 
âåñü ÷àñ ñòðàæäàºìî â³ä ñïåêè. 
² â ãîëîâ³ ëèøå îäíà äóìêà: õî÷ 
áè ïîäóâ â³òåðåöü. ²ñíóº áåçë³÷ 
³íøèõ ñïîñîá³â, ÿê îõîëîäèòèñÿ 
â ñïåêó. Ó ö³é ñòàòò³ ìè ðîçãëÿ-
íåìî êîðèñí³ ïîðàäè — õî÷ ùîñü 
âàì òà ñòàíå â íàãîä³. Îñîáëèâî, 
êîëè çà â³êíîì 30+.
 Ïîâ³øàéòå íà â³êíà ù³ëüí³ 

òåìí³ øòîðè àáî æàëþç³. Âîíè 
áóäóòü ñòðèìóâàòè ñîíÿ÷í³ ïðî-
ìåí³, ÿê³ ïðîíèêàþòü ó ïðèì³-
ùåííÿ ³ íàãð³âàþòü ïðåäìåòè 
³íòåð'ºðó. Îäíàê äîâåäåòüñÿ ¿õ 
òðèìàòè çàêðèòèìè ìàéæå âåñü 
äåíü, ùîá çáåðåãòè ïðîõîëîäíó 
òåìïåðàòóðó.
 Íàêëåéòå ïë³âêó íà â³êíà. ª 

ñïåö³àëüíà ñîíöåçàõèñíà ïë³âêà, 
ÿêó ìîæíà ïðèêëå¿òè íà ñêëî. 
Âîíà äîïîìàãàº ïåðåæèòè ñïå-
êîòí³ äí³ òèì, ó êîãî â³êíà âè-
õîäÿòü íà ñîíÿ÷íó ñòîðîíó. ßê 
âàð³àíò — íàêëå¿òè íà â³êíà òî-
íóâàëüíó ïë³âêó äëÿ àâòîìîá³ë³â.
 Ïðàâèëüíå ïðîâ³òðþâàííÿ. 

Êðàùèé ÷àñ äëÿ ïðîâ³òðþâàííÿ 
êâàðòèðè — ðàíî-âðàíö³ ³ ï³çí³é 
âå÷³ð. Äî 8-¿ ðàíêó â ïðèì³ùåí-
íÿ ïîòðàïèòü ïðîõîëîäíå ïîâ³òðÿ, 

à ï³ñëÿ 22.00 ñïåêà âæå ñïàäàº. 
ßêùî º òàêà ìîæëèâ³ñòü — òðè-
ìàéòå â³êíà â³äêðèòèìè âñþ í³÷. 
À çàêðèâàéòå ¿õ âðàíö³ — äî íà-
ñòàííÿ ñïåêè.
 Çâîëîæåííÿ ïîâ³òðÿ. Ìîæíà 

êóïèòè çâè÷àéíèé çâîëîæóâà÷ ³ 
çàëèâàòè â íüîãî êðèæàíó âîäó. 
Ìîæíà äîäàòè ê³ëüêà êðàïåëü ëè-
ìîíà. ßêùî íåìàº ìîæëèâîñò³ 
êîðèñòóâàòèñÿ ñïåö³àëüíèì çâî-
ëîæóâà÷åì — ï³ä³éäå ³ çâè÷àéíèé 
ïóëüâåðèçàòîð. Ðîçïîðîøóâàòè 
ïîòð³áíî êðèæàíó âîäó ùîãî-
äèíè-ï³âòîðè.
 Âèìèêàéòå âñþ ïîáóòîâó 

òåõí³êó. Âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 
ÿêà âêëþ÷åíà â ðîçåòêó — íà-
ãð³âàº ïîâ³òðÿ. Òîìó, â³äêëþ÷àéòå 
êàâîâàðêè, ÷àéíèêè, òåëåâ³çîðè 
òà ³íøó òåõí³êó, ÿêùî âè íåþ 
íå êîðèñòóºòåñÿ.
 Çàì³í³òü ëàìïè â áóäèíêó. 

Íàéñèëüí³øå â ïðîöåñ³ ðîáîòè 
íàãð³âàþòüñÿ ëàìïè ðîçæàðþâàí-
íÿ, íàéìåíøå — ñâ³òëîä³îäí³. ² 
ïîñòàðàéòåñÿ íå âìèêàòè îñâ³ò-
ëåííÿ ó êâàðòèð³ áåç ïîòðåáè. 
 Âèìêí³òü ñóøêó äëÿ ðóøíè-

ê³â. Âè çäèâóºòåñÿ, àëå âîíà òåæ 
íàãð³âàº ïîâ³òðÿ â ïðèì³ùåíí³, 
íàâ³òü êîëè â³äêëþ÷åíå îïàëåí-
íÿ. Åëåêòðè÷íó ìîæíà ïðîñòî 
âèéíÿòè ç ðîçåòêè.
 Âìèêàéòå âèòÿæêó. Ï³ä ÷àñ 

ЯК ОХОЛОДИТИСЯ 
В СПЕКУ БЕЗ КОНДИЦІОНЕРА?
Задуха  Аномальна спека в липні 
б'є рекорди, спричиняє дискомфорт, 
виснажує і може нашкодити здоров’ю. 
Існує безліч інших способів, як 
охолодитися в спеку.
Практичні поради, як врятуватися від 
складної погоди, дають вінницькі медики

ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ àáî ïðèéìàííÿ 
äóøó — âèòÿæêà ïðèáåðå ÷àñòèíó 
ãàðÿ÷îãî ïîâ³òðÿ ³ ïàðè ç ïðè-
ì³ùåííÿ.
 Âåíòèëÿòîð — òåæ âèõ³ä. Îä-

íàê éîãî ìîæíà çðîáèòè êðàùèì 
òà ïîñòàâèòè ïåðåä âåíòèëÿòîðîì 
ïëÿøêè ç êðèæàíîþ âîäîþ. Ùå 
ìîæíà ¿õ òðîõè çàìîðîçèòè — 
åôåêò áóäå êðàùèì.
 Ïðîñòèðàäëà ìîæíà îõîëî-

äèòè â õîëîäèëüíèêó. ² ïîò³ì ¿õ 
ìîæíà ðîçâ³ñèòè ïî ê³ìíàò³ — öå 
îõîëîäèòü ïîâ³òðÿ. Òàêîæ íèìè 
ìîæíà íàêðèòèñÿ, ùîá çàñíóòè. 
10 õâèëèí â ìîðîçèëö³ ïðîñòè-
ðàäëàì áóäå äîñòàòíüî.
 Ïðîâîäüòå âîëîãå ïðèáè-

ðàííÿ. Âèêîðèñòîâóéòå êðèæàíó 
âîäó. Öå íå ò³ëüêè îõîëîäèòü ïî-
â³òðÿ ó êâàðòèð³, àëå ³ ïîçáàâèòü 
â³ä ïèëó.
 Ïðèáåð³òü ç ï³äëîãè âñå 

çàéâå. Ó ñïåêó âàðòî çãîðíóòè 
êèëèìè òà çâ³ëüíèòè ï³äëîãó. 
Òàêîæ âàðòî ïðèáðàòè âñ³ ïè-
ëîçá³ðíèêè — ôîòîðàìêè, ñòàòó-
åòêè, ñóâåí³ðè, ïëþøåâ³ ³ãðàøêè 
òà ïîäóøêè. 
 ßïîíñüêèé êîíäèö³îíåð 

àáî àíòèøàðô — öå íåâåëèêà 
õèòð³ñòü, ÿêà äîïîìîæå âðÿòó-
âàòèñÿ â ë³òíþ ñïåêó. Äëÿ öüîãî 
ïîòð³áíà ëèøå õóñòêà, ÿêà âè-
ìî÷óºòüñÿ â õîëîäí³é âîä³ òà 
ïîâ'ÿçóºòüñÿ íà øè¿. 
 Íàéïîïóëÿðí³øà ïîðàäà — 

ñêóïàòèñÿ â ð³÷ö³, â îçåð³ àáî âî-
äîéì³. Çâè÷àéíî, òàêà ìîæëèâ³ñòü 
ç'ÿâëÿºòüñÿ ëèøå ó âèõ³äí³, àëå ³ 
íåþ íå âàðòî íåõòóâàòè. Ò³ëüêè 
âèáèðàþ÷è ì³ñöå íà ïëÿæ³, íàìà-
ãàéòåñÿ ðîçòàøóâàòèñÿ äå-íåáóäü 
â ò³í³, à íå ï³ä ïàëþ÷èìè ïðî-
ìåíÿìè ñîíöÿ. Àáî ïðèõîï³òü ç 
ñîáîþ ïëÿæíó ïàðàñîëüêó. Êî-
ðèñòóéòåñÿ ñîíöåçàõèñíèìè çà-
ñîáàìè. 

Не перестарайтеся. Краще пити воду кімнатної температури
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UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання 
06.40, 18.20, 22.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
07.55 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Бадмiнтон 
09.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрибки в воду 
10.00, 05.40 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Кульова стрiльба 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Бокс 
12.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Фехтування. Спортивна 
гiмнастика 
18.00, 21.00 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
23.50 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, 03.05 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки” l  
00.35 Х/ф “Люди Iкс. 
Апокалiпсис” s  

IНТЕР 

05.00 “Телемагазин” 
05.30, 23.00 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00 “Речдок” 
08.55, 18.00, 03.30 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
10.50 Х/ф “Жандарм на 
вiдпочинку” 
12.50 Х/ф “Жандарм та 
iнопланетяни” 
14.35 Х/ф “Жандарм та 
жандарметки” 
16.35 “Чекай на мене. Україна” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна” 
00.50 Т/с “Шулер” s  

ICTV 

04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.45 Служба розшуку дiтей 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Особливостi 
нацiональної роботи 
12.05, 13.15, 03.45 Я зняв! 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.10 Х/ф “Останнiй 
кiногерой” s  
16.55 Х/ф “Точка обстрiлу” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.10, 21.30 Х/ф “300 
спартанцiв” s  
22.55 Х/ф “300 спартанцiв: 
Вiдродження iмперiї” s  
00.55 Х/ф “Пункт 
призначення-4” n  
02.25 Х/ф “Пункт 
призначення-5” n  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.05 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.10 “Орел i решка” 
09.15 Т/с “Надприродне” s  
12.40 Х/ф “Бiлi цiпоньки” s  
14.50 Х/ф “Цiпонька” s  
17.00 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Дiвчина з Джерсi” 
23.10 Х/ф “Iз 13 в 30” 
01.10 “Iмпрув Live Show” l  
02.50 “Служба розшуку дiтей” 
02.55 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
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 “Бiле-чорне” s  

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.40 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.30 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.35, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
16.00, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s  
19.40 “Звана вечеря” l  
00.40 “Детектор брехнi” s  

НTН 

кримiнального свiту” 
06.50 Х/ф “Таємничий острiв” 
08.40 Х/ф “Полювання за 
тiнню” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.45 
“Свiдок” 
14.50, 17.00, 03.15 
“Випадковий свiдок” 
17.50 “Таємницi свiту” 
18.25 “Свiдок. Агенти” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 Х/ф “Деяка 
справедливiсть” n  

TET 

09.30 Х/ф “Столику, накрийся” 
10.45 Х/ф “Родина за хвилину” 
13.00, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 03.45 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 

UA:ВIННИЦЯ 

08.55 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.00, 20.25 Шерифи для 
нових громад 
09.10, 21.00 Телевiзiйний 
серiал “ Доктор Блейк” 
11.05 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25 Край пригод 
11.40 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
фольклорних колективiв на 
приз Гната Танцюри 
12.10 Недалечко 
12.40 Шукачi пригод 
12.50 Невiдомi Карпати 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi тварини” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.00 Пiщана казка 
14.05 М/ф “Паперовий змiй “ 
14.15 М/ф “День, коли щастить” 
14.25 Додолики 
14.30 М/ф “Велика подорож” 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05 Спецпроєкт “Хвиля” 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Цикл “Нашi тридцять” 
08.05 Ранок на Суспiльному 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00 “Постфактум” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Фокус Європи” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00 т/с “Загадковi вбивства 
Агати Крiстi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.00, 19.00 “Новини” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Мобiльний репортер” 
18.40 “Особливий випадок” 
20.10 т/с “Паризькi таємницi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Кульова стрiльба 
06.15 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрiльба з лука 
07.25, 11.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Бокс 
08.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Каное слалом, каяки 
09.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Маунтiнбайк, крос-кантрi 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
13.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання 
15.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Баскетбол 
18.00, 21.00, 00.30 Новини 
18.20, 22.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Д/ц “Свiт дикої природи” 
01.05 Д/ф “Кiноперформанс. 
Народний Малахiй!” l  

1+1 

05.35, 09.25, 10.20, 03.45 
“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, 02.25 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки” l  
00.35 Х/ф “Новi мутанти” s  

IНТЕР 

05.00, 04.50 “Телемагазин” 
05.30, 23.00 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 15.00, 16.00 “Речдок” 
08.45 “Позаочi” 
09.45 Т/с “Готель “Iмперiал” s  
13.00 “Молебень на 
Володимирськiй гiрцi та 
Всеукраїнський хресний хiд” 
17.00 “Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна пристрасть” 
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.40 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна” 

ICTV 

04.50, 20.25, 01.55 
Громадянська оборона 
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  
11.40, 13.15, 23.05 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20, 16.15 Х/ф “На одного 
менше” s  
16.20 Х/ф “Страшили” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
00.20 Х/ф “Адреналiн” n  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 “М/ф” 
06.15 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
13.00 “Аферисти в сiтях” s  
14.55 Х/ф “50 перших 
поцiлункiв” 
17.00 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Великий татко” 
23.00 Х/ф “Дружина напрокат” s  
01.10 “Iмпрув Live Show” l  
02.50 “Вар’яти найкраще” l  

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” 
21.00 Т/с “Бiле-чорне” s  
23.10, 02.00 Т/с “З мене 
досить” l  

01.30 Телемагазин 
02.50 Гучна справа 

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.45 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.30 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.35 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.35, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
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” 
06.50 “Свiдок. Агенти” 
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 “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 
09.30 Х/ф “Принц наступник” 
11.15 Х/ф “Iгри з вогнем” 
13.00, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 03.45 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного s  
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10, 21.00 Телевiзiйний 
серiал “ Доктор Блейк” 
11.05 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25, 18.45 Край пригод 
11.40 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
фольклорних колективiв на 
приз Гната Танцюри 
12.10 Недалечко 
12.40 Шукачi пригод 
12.50 Невiдомi Карпати 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi тварини” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.10 М/ф “ Свара “ 
14.15 М/ф “ Ниточка та кошеня 
“ 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05 Життя пiслязавтра 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Буковинськi загадки 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В Українi 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 20.10 т/с “Паризькi 
таємницi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання. Дзюдо 
07.05, 11.00, 05.15 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Дзюдо 
08.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Дзюдо. Велоспорт 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
13.30, 18.20, 22.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
15.15 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Спортивна гiмнастика 
16.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Баскетбол 
18.00, 21.00, 00.30 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Д/ц “Свiт дикої природи” 
01.00, 02.25 Погода 

1+1 

05.35, 09.25, 10.20, 03.50 
“Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.50 Т/с “Свати” 
23.00, 02.35 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки” l  

IНТЕР 

05.20 Д/п “Святитель Iоанн. 
Повернення додому” 
07.00, 14.30, 15.10, 16.05 
“Речдок” 
08.00 “Позаочi” 
09.00 “Трансляцiя Божественої 
Лiтургiї з Києво-Печерської 
Лаври” 
11.00 Т/с “Готель “Iмперiал” s  
12.10 Х/ф “007: Живеш тiльки 
двiчi” 
17.00 “Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна пристрасть” 
18.00, 03.30 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.45 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна” 
22.25 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
00.10 Т/с “Шулер” s  

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 21.25 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 23.00 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25 Х/ф “Точка обстрiлу” s  
15.15, 16.15 Х/ф “Перший 
лицар” l  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.25, 01.55 Секретний фронт 
00.20 Х/ф “Адреналiн-2: Висока 
напруга” n  
02.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 “М/ф” 
06.10 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
12.55 “Аферисти в сiтях” s  
14.50 Х/ф “Дiвчина з Джерсi” 
17.00 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Кучерява Сью” 
23.00 Х/ф “Чоловiк за 
викликом” s  
00.55 “Iмпрув Live Show” l  
02.40 “Вар’яти найкраще” l  
02.45 “Служба розшуку дiтей” 
02.50 “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” 
21.00 Т/с “Бiле-чорне” s  
23.10, 02.00 Т/с “Час йти, час 
повертатись” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 

05.45 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.30 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.30 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.35, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
16.00, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s  
19.40 “СуперБабуся” l  
00.40 “Детектор брехнi” s  

НTН 

06.20 “Будьте здоровi” 
07.50, 14.50, 17.00, 02.45 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 “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  
00.40 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.40 “Реальнi злочинцi” 

TET 

09.30 Х/ф “Красуня” 
10.45 Х/ф “Уяви собi” 
12.45, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 03.45 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного s  
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10, 21.00 Телевiзiйний 
серiал “ Доктор Блейк” 
11.05 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25 Край пригод 
11.40 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
фольклорних колективiв на 
приз Гната Танцюри 
12.10, 18.45 Недалечко 
12.40 Шукачi пригод 
12.50 Невiдомi Карпати 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi тварини” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05 Помилка 83 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.00, 20.10 т/с “Паризькi 
таємницi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
17.35 т/с “Росселла” 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 11.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Дзюдо 
08.00, 09.40 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Каное слалом, 
каяки 
08.45 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стендова стрiльба 
10.30, 16.20 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
13.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Спортивна гiмнастика 
15.40 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Настiльний тенiс 
18.00, 21.00, 00.30 Новини 
18.20, 22.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Д/ц “Свiт дикої природи” 
01.05 Х/ф “Ярослав Мудрий” 
2с. l  
02.30 Земля, наближена до 
неба 
02.45 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Академiчне веслування 
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання 

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 Т/с “Свати” 
21.55, 03.10 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки” l  
00.35 Х/ф “Штучний розум” s  

IНТЕР 

05.25, 22.35 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 14.40, 15.30, 16.10 
“Речдок” 
08.55 “Позаочi” 
09.50 Т/с “Готель “Iмперiал” s  
12.00 Х/ф “007: На секретнiй 
службi її Величностi” s  
17.00 “Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна пристрасть” 
18.00, 03.30 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.45 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна” 
00.20 Т/с “Шулер” s  
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика! 
04.30 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
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  
11.40, 23.05 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 16.15 Х/ф “Чорний 
дощ” s  
16.25 Х/ф “Хижак” (2018) s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.25, 02.20 Анти-зомбi 
00.20 Х/ф “Шiсть куль” n  
03.05 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 “М/ф” 
06.10 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
13.00 “Аферисти в сiтях” s  
14.50 Х/ф “Iз 13 в 30” 
17.00 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Все або нiчого” s  
23.10 Х/ф “Чоловiк за викликом 
2” n  
01.00 Х/ф “Лукас” 
02.30 “Вар’яти найкраще” 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 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Бiле-чорне” s  
23.10, 02.00 Т/с “Згадати себе” l  

СТБ 

06.30 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.25 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.30, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.55, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s  
19.40 “СуперБабуся” l  

НTН 

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  
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 Х/ф “Найкращий друг” 
11.15 Х/ф “Тисяча слiв” s  
13.00, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 03.45 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного s  

UA:ВIННИЦЯ 

09.00, 20.00 Шерифи для 
нових громад 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25 Край пригод 
11.40 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
фольклорних колективiв на 
приз Гната Танцюри 
12.10 Недалечко 
12.40 НевiдомiКарпати 
13.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.00 М/ф “Як Петрик П’яточкiн 
слоникiв рахував “ 
14.15 Додолики 
14.25 Пiщана казка 
14.30 М/ф “Як козаки кулiш 
варили” 
14.40 М/ф “Як козаки у хокей 
грали” 
15.00 Кубок України з 
пожежно-прикладного спорту 
16.30 Крутий замiс 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Street Схiд 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.10 В Українi 
21.00 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети”. 2с Королева 
Вiкторiя: iмперiя почуттiв 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 20.10 т/с “Паризькi 
таємницi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Планета кiно” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 04.30 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Плавання 
06.10 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Дзюдо 
08.45 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрiльба з лука 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрiльба з лука. Дзюдо. 
Легка атлетика 
13.50, 03.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Легка атлетика 
15.00, 18.20, 22.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
15.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Кiнний спор 
18.00, 21.00, 00.30 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Перша шпальта 
01.15 Земля, наближена до 
неба 
01.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Трiатлон 

1+1 

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 09.25, 10.20 “Життя 
вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45, 20.20 “Одруження 
наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.18 “Проспорт” 
22.25 Х/ф “Бумеранг” 
00.55 Х/ф “Зiткнення з 
безоднею” s  

IНТЕР 

05.25, 06.05, 23.00 “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
07.00, 14.30, 15.20, 16.05, 
00.45 “Речдок” 
08.50 “Позаочi” 
09.50 Т/с “Готель “Iмперiал” 
(16+) Заключна с. 
12.00 Х/ф “007: Дiаманти 
назавжди” s  
17.00 “Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна пристрасть” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Фантомас 
розбушувався” 
03.10 “Чекай на мене. Україна” 
04.35 “Орел i Решка. На краю 
свiту” 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 01.25 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 20.10 Дизель-шоу l  
11.40, 00.20, 01.45 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.35, 13.15 Х/ф “Страшили” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.15 Х/ф “Останнiй 
кiногерой” s  
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу “На 
трьох-10” s  
03.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.00 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.05 “Орел i решка” 
09.15 “Аферисти в сiтях” s  
15.00 Х/ф “Шпигун по 
сусiдству” 
16.55 Х/ф “Канiкули” s  
19.00 Х/ф “Калiфорнiйський 
дорожнiй патруль” s  
21.05 Х/ф “Пароль “Риба-
меч”” s  
23.10 Х/ф “Кровний батько” 
01.00 “Iмпрув Live Show” l  
01.55 “Вар’яти найкраще” l  
02.10 “Служба розшуку дiтей” 
02.15 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

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

23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Т/с “Се ля вi” s  
14.40, 15.30 Т/с “Сiм’я на рiк” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00, 23.10, 02.00 Т/с 
“Втраченi спогади” l  

СТБ 

05.45 Х/ф “Моє улюблене 
весiлля” l  
07.25 “Врятуйте нашу 
родину” s  
13.25, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
22.50 Т/с “Слiд” s  

НTН 

06.20 “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” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 

TET 

09.30 Х/ф “Бiлоснiжка” 
10.45 Х/ф “Зоонаглядач” 
12.45, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 02.15 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
23.00, 23.30 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00 Кубок України з 
пожежно-прикладного спорту 
11.05 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25 Край пригод 
11.40 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
фольклорних колективiв на 
приз Гната Танцюри 
12.10 Недалечко 
12.40 Невiдомi Карпати 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки Сови” 
14.00 М/ф “ Повертайся, 
Капiтошко “ 
14.10 М/ф “ Справа доручається 
детективу Теддi” 
14.20 М/ф “ Черевички” 
14.30 М/ф “ Як песик i кошеня 
мили пiдлогу” 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.00 Культ .Особистостi 
15.15 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.40 Маршрутом змiн 
16.05 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.10 Д/ф “Бовсунiвськi бабусi” 
18.15 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
18.45 “Iсторiя кримських 
татар” 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети”. 1с Агата Крiстi - 
непокiрна королева злочину 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45 “На часi” 
10.15 “В гарной формi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 20.10 т/с “Паризькi 
таємницi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання 
06.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Вiтрильний спорт 
07.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрибки на батутi 
09.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрiльба з лука 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Футбол 
13.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Легка атлетика 
15.55, 18.20, 21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
18.00, 21.00, 00.00 Новини 
21.30 Доба Олiмпiйських iгор 
00.25 Х/ф “Страченi свiтанки” 
02.10, 02.55 Погода 
02.15 Д/ц “Свiт дикої природи” 
02.40 Земля, наближена до 
неба 
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Легка атлетика. Плавання 

1+1 

05.10, 19.30 ТСН 
05.55, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00, 18.30 “Свiт навиворiт” 
15.05, 16.05, 17.05 Т/с “Свати” 
20.15, 02.15 “Вечiрнiй квартал” 
21.55, 03.30 “Жiночий 
квартал” 
23.20 “Свiтське життя. 2021” 
00.20 Х/ф “Аварiя” s  

IНТЕР 

05.15 “Телемагазин” 
05.45, 03.45 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
06.40 “Слово Предстоятеля” 
06.50 Х/ф “Синьйор Робiнзон” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 “Позаочi” 
12.00 Х/ф “В’язень замка Iф” 
16.30, 20.30 Х/ф “Д’Артаньян i 
три мушкетери” 
20.00, 03.15 “Подробицi” 
22.20 Мюзикл “Сорочинський 
ярмарок” 
00.00 Т/с “Кров не вода” s  
04.25 “М/ф” 
04.40 Х/ф “Чотири нуль на 
користь Тетянки” 

ICTV 

04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика! 
04.30 Факти 
04.50 Не дай себе обдурити 
05.35 Багач - Бiдняк. Реалiтi-
шоу 
07.20, 11.25 Т/с “Вижити за 
будь-яку цiну” 
08.45, 13.00 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
09.50 Дизель-шоу l  
12.45 Факти. День 
14.20 Х/ф “300 спартанцiв” s  
16.45 Х/ф “300 спартанцiв: 
Вiдродження iмперiї” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Пограбування по-
iталiйськи” 
21.35 Х/ф “Афера Томаса 
Крауна” 
23.45 Х/ф “Чорний дощ” s  
02.10 Громадянська оборона 
03.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Варьяты” 
06.15 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.05, 10.00 “Kids time” 
08.10 М/ф “Кролик Пiтер” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Дiвчата. 
Невидане” 
12.15 “Орел i решка” 
14.10 М/ф “Фердинанд” 
16.10 Х/ф “Все або нiчого” s  
18.40 Х/ф “Ми - Мiллери” s  
20.55 Х/ф “Змiшанi” s  
23.20 Х/ф “Iнший свiт” n  
01.55 “Iмпрув Live Show” l  
02.50 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.10 Реальна мiстика 
08.50 Т/с “З мене досить” l  
12.45, 15.20 Т/с “Референт” l  

17.00, 21.00 Т/с “Пiсля зими” l  
20.00 Головна тема 
23.00, 02.00 Т/с “Замок на 
пiску” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.45, 10.55 Т/с “Комiсар Рекс” 
09.30 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
13.55, 23.45 “Звана вечеря” l  
16.25 “СуперБабуся” l  
21.00 “МастерШеф. CELEB-
RITY” l  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.00 “Легенди бандитської 
Одеси” 
06.55 Т/с “Банкiршi” 
10.50 “Україна вражає” 
12.45 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.55 Т/с “Смерть у раю” s  
18.05 “Крутi 90-тi” 
19.00, 03.05 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Арсен Люпен” s  
22.00 Х/ф “У бiгах” s  
23.55 Х/ф “Герой” s  
01.50 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
03.35 “Випадковий свiдок” 
04.00 “Речовий доказ” 
04.30 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.45 М/ф “Геркулес” 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 Одного разу пiд Полтавою 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Танька i Володька 
17.00 Х/ф “Божевiльне 
побачення” 
18.45 Х/ф “Хочу бути тобою” s  
21.10 Х/ф “Австралiя” s  
00.20, 02.05 Країна У 
02.35 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Земля, наближена до 
неба 
08.00 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.05 М/ф “Уроки тiтоньки Сови” 
09.30 М/ф “Бегемот та сонце” 
09.40 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
09.50 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
10.00 М/ф “Дiвчинка i зайцi” 
10.25 Пiщана казка 
10.40 Ок, ятобi поясню 
10.45 Лайфхак українською 
10.55 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.00 Х/ф “Бiлий птах з чорною 
ознакою” 
13.20 Вiдтiнки України 
13.55 Я вдома 
14.25 Документальний цикл 
“Тваринна зброя” 
15.20 Небезпечна зона 
15.35 Гендернi окуляри 
15.50 В УКРАЇНI 
16.25 Х/ф “Трiстан та
 Iзольда” 
18.30, 21.25 Крутий замiс 
19.00 Культ 
особистостi 
19.15 Вiзуальний код 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування .#Iнсайд 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 100 рокiв 
iзоляцiї 
21.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
22.00 Д/ф “Веронськi скарби” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.30 “Дикi тварини” 
09.30 “У гарнiй формi” 
10.00 “Новини” 
10.15, 19.50 “На часi” 
10.30 “Територiя рiшень” 
11.00 “На зйомках” 
11.30 “Багатi i 
знаменитi” 
11.40 “Зiрковi гурмани” 
12.10 “Цiкавий свiт” 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 “Твоє життя” 
17.30 “Цiкаво” 
19.00 “Таємницi та загадки” 
20.30 “Постфактум” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Легка атлетика. Плавання 
06.25 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Тенiс 
09.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрибки в воду 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Спортивна гiмнастика. 
Легка атлетика. Важка атлетика 
16.00, 18.20, 21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
18.00, 21.00, 00.00 Новини 
21.30 Доба Олiмпiйських iгор 
00.25 Х/ф “Українська 
вендета” 
02.10, 02.55 Погода 
02.15 Д/ц “Свiт дикої природи” 
02.40 Земля, наближена до 
неба 
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Легка атлетика. Греко-
римська боротьба 

1+1 

05.35, 19.30 ТСН 
07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
09.00 “Лото-Забава” 
09.45, 03.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
20.15 Х/ф “Атака кобри” s  
22.40 Х/ф “Атака кобри 2” s  
00.50 Х/ф “Три iкси” s  

IНТЕР 

06.05 Х/ф “Корсиканець” 
08.00 “уДачний проект” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00, 11.50 “Iнше життя” 
13.40 “Речдок. Випереджаючи 
час” 
18.00 Х/ф “Фантомас 
розбушувався” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Фантомас проти 
Скотланд-Ярда” 
22.40 “Концерт Олега Вiнника 
“Я не втомлюся” 
01.00 “Речдок” 

ICTV 

04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.55 Факти 
05.20 Особливостi 
нацiональної роботи 
07.05, 11.00 Багач - Бiдняк. 
Реалiтi-шоу 
08.05 Анти-зомбi 
09.05 Секретний фронт 
10.00 Громадянська оборона 
12.05, 13.00 Х/ф “Афера Томаса 
Крауна” 
12.45 Факти. День 
14.45 Х/ф “Пограбування по-
iталiйськи” 
16.55 Х/ф “Шторму 
назустрiч” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Всесвiтня вiйна Z” s  
21.35 Х/ф “Той, хто бiжить по 
лезу” s  
23.55 Х/ф “Той, хто бiжить по 
лезу 2049” s  
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Таємний агент” l  
07.00, 08.15 “Kids time” 
07.05 М/ф “Том i Джеррi: У 
пошуках скарбiв” 
08.20 Х/ф “Великий 
татко” 
10.15 Х/ф “Шалена 
п’ятниця” 
12.15 Х/ф “Казки на нiч” s  
14.15 Х/ф “Ми - Мiллери” s  
16.30 Х/ф “Змiшанi” s  
19.00 Х/ф “Однокласники” s  
21.00 Х/ф “Однокласники 2” s  
23.00 “Iмпрув Live Show” l  
00.55 “Вар’яти” l  

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.00 Реальна мiстика 
08.50 Т/с “Бiле-чорне” s  
17.00, 21.00 Т/с “Алмазна 
корона” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Аметистова 
сережка” l  

01.30 Телемагазин 
03.10 Гучна справа 
04.45 Агенти справедливостi s  

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.00 “Хата на тата” l  
12.10 “МастерШеф. CELEB-
RITY” l  
14.55 “СуперМама” l  
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
20.00 “Один за всiх” s  
23.45 “Я соромлюсь свого 
тiла” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
05.30 Х/ф “Веселi Жабокричi” 
06.45 “Слово Предстоятеля” 
06.55 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.15 Т/с “Смерть у раю” s  
13.30 Х/ф “Арсен Люпен” s  
16.00 Х/ф “У бiгах” s  
17.55 “Легенди карного 
розшуку” 
19.00 Х/ф “Слiди апостолiв” s  
21.15 Х/ф “Перевертень у 
погонах” s  
22.55 Х/ф “11.6” s  
01.05 Х/ф “Герой” s  
03.00 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф “Ранго” 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 Одного разу пiд Полтавою 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Танька i Володька 
17.00 М/ф “Алiса в країнi чудес” 
18.25 Х/ф “Флiрт зi звiром” s  
20.15 Х/ф “Ванильное небо” s  
22.45 Х/ф “Кравчиня: Помста 
от-кутюр” s  
00.55, 01.55 Країна У 
02.40 Щоденники Темного s  
04.10 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Земля, наближена до 
неба 
08.00 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.35 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
09.05 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
09.30 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
09.40 М/ф “День, коли щастить” 
09.50 М/ф “Чарiвнi окуляри “ 
10.00 М/ф “Кривенька 
качечка” 
10.10 М/ф “Як Козаки 
олiмпiйцями стали” 
10.25 Пiщана казка 
10.40 Ок, ятобi поясню 
10.45 Лайфхак 
українською 
10.55 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Х/ф “Лiсова пiсня” 
13.20 Вiзуальний код 
13.55 Геолокацiя: 
ВОЛИНЬ 
14.25 Документальний цикл 
“Тваринна зброя” 
15.20 Гендернi окуляри 
15.35 “Створюй iз 
Суспiльним.Розслiдування . Пiд 
прицiлом 
15.50 Цикл “Нашi тридцять” 
16.20 Крутий замiс 
16.50 Х/ф “Книга Буття. 
Створення свiту “ 
18.25 В УКРАЇНI 
19.00 ЗмiниТИ 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування . Червона лiнiя 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Спецпроєкт “Хвиля” 
21.00 Х/ф “Трiстан та Iзольда” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

    29 липня    30 липняП'ЯТНИЦЯ   31 липняСУБОТА   1 серпняНЕДІЛЯ
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ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК,
RIA, (096)3145155 

— Ó  êð à ¿ í à õ 
ªâðîñîþçó äóæå 
ïîïóëÿðí³ íàö³î-

íàëüí³ ìîëîä³æí³ äæàçîâ³ îðêå-
ñòðè, ÿê³ ç óñï³õîì ãàñòðîëþþòü 
íå ëèøå ó ñâî¿õ ð³äíèõ êðà¿íàõ, 
à é ïî âñüîìó ñâ³òó. Òîæ öå áóëà 
íàøà äàâíÿ ìð³ÿ — ñòâîðèòè òà-
êèé îðêåñòð â Óêðà¿í³, — ðîçïîâ³-
äàº ïðîäþñåð ì³æíàðîäíîãî äæà-
çîâîãî ôåñòèâàëþ VINNYTSIA 
JAZZFEST, çàñëóæåíà àðòèñòêà 
Óêðà¿íè ²ðèíà Ôðåíêåëü. — Ïðî-
åêò äóæå àìá³òíèé, àëå ìè ç³áðà-
ëè òàêó êîìàíäó, ùî âïåâíåí³: 
âñå âäàñòüñÿ! Òîæ çàïðîøóºìî 
ìîëîäèõ äæàçìåí³â íå âïóñòèòè 
òàêèé óí³êàëüíèé øàíñ!

ПРИЙОМ ЗАЯВОК 
ДО 25 ЛИПНЯ

Ìóçè÷íà ðåçèäåíö³ÿ «Äæàçîâà 
Íå Øêîëà» ñòàðòóâàëà ç ïî÷àòêó 
ëèïíÿ. Ïðèéîì çàÿâîê òðèâàòèìå 
äî 25 ëèïíÿ.

— Çàïðîøóºìî äî ó÷àñò³ 
âñ³õ ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â â³ä 

16 äî 27 ðîê³â, ÿê³ íå óÿâëÿþòü 
ñâîãî æèòòÿ áåç äæàçó, ìð³þòü 
ïðî âåëèêó ñöåíó ³ õî÷óòü â÷èòè-
ñÿ ó ñâ³òîâèõ ç³ðîê, — ðîçïîâ³äàº 
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÃÎ «²íñòèòóò 
êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè», çàñëóæå-
íèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Ïàâ-
ëî Òðåòüÿêîâ. — Âñ³õ ó÷àñíèê³â 
îäðàçó ïðîñèìî íå õâèëþâàòèñÿ 
³ íå áîÿòèñÿ, ùî âè, ìîæëèâî, 
÷îãîñü íå âì³ºòå. Ìàêñèìàëüíî 
äîáðîçè÷ëèâî é â³äêðèòî ìè ðà-
çîì ïðîâåäåìî êàí³êóëè íå ëèøå 
äæàçîâî, à é — ïë³äíî! Çáåðåìî 
ìîëîä³ òàëàíòè ó ºäèíèé ïîòóæ-
íèé áåíä, ÿêèé ïðåäñòàâëÿòèìå 
Óêðà¿íó ³ ìîëîäó äæàçîâó ãåíåðà-
ö³þ íå ëèøå íà òåðåíàõ Óêðà¿íè, 
à é — çà êîðäîíîì.

Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ Óêðà-
¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîíäó 
ó÷àñòü ó «Äæàçîâ³é Íå Øêîë³» 
äëÿ âñ³õ ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â 
áåçêîøòîâíà.

Ãîëîâí³ âèìîãè: ìàòè áàçîâó 
ìèñòåöüêó îñâ³òó (ì³í³ìóì — 
øê³ëüíîãî ð³âíÿ), ãðàòè íà ìó-
çè÷íîìó ³íñòðóìåíò³, ÿêèé âõî-
äèòü äî ñêëàäó äæàçîâîãî áåíäó 
(ñàêñîôîí, òðóáà, òðîìáîí, êëà-
â³ø³, óäàðí³ ³íñòðóìåíòè, êîíòð-

БУДЕ ОРКЕСТР, ЯК В ЄВРОСОЮЗІ!  
«ДЖАЗОВА НЕ ШКОЛА» ЗДИВУЄ
Шанс для молоді  Стати героєм 
першого Всеукраїнського сесійного 
молодіжного джазового бенду можуть 
всі бажаючі! Молодим джазменам від 
16 до 27 років варто лише встигнути 
до 25 липня подати свою заявку. Участь 
в унікальній «Джазовій Не Школі» 
безкоштовна. Учасники будуть працювати 
зі світовими зірками: Реєм Брауном і 
Робертом Анчиполовським, а другого 
жовтня новостворений оркестр виступить 
на VINNYTSIA JAZZFEST-2021

àáàñ, ã³òàðà, âîêàë) ³ çàïîâíèòè 
çàÿâêó ó åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ 
íà ñàéò³ snidanky.jazz.vn.ua.

РЕПЕТИЦІЇ ОРКЕСТРУ БУДУТЬ 
ОНЛАЙН І НАЖИВО

Âæå 27–28 ëèïíÿ ñåðåä óñ³õ 
êàíäèäàò³â, ÿê³ ïîäàëè çàÿâêè, 
ïðîéäå îíëàéí-ïðîñëóõîâóâàííÿ, 
à 31 ëèïíÿ îãîëîñÿòü ñêëàä áåíäó.

Ç òðåòüîãî ñåðïíÿ ïî 19 âåðåñ-
íÿ ïðîõîäèòèìóòü îíëàéí-ðåïå-
òèö³¿, ç 29 âåðåñíÿ — ðåçèäåíö³ÿ 
«Äæàçîâî¿ Íå Øêîëè» ïðàöþ-
âàòèìå íàæèâî ó Â³ííèö³, à âæå 
2 æîâòíÿ ïåðøèé Âñåóêðà¿íñüêèé 
ñåñ³éíèé ìîëîä³æíèé äæàçîâèé 
áåíä âèñòóïèòü ç³ ñâî¿ìè ç³ðêî-
âèìè ìåíòîðàìè íà þâ³ëåéíî-
ìó 25-ìó ì³æíàðîäíîìó äæà-
çîâîìó ôåñòèâàë³ VINYYTSIA 
JAZZFEST-2021.

Ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó ç íîâî-
ñòâîðåíèì îðêåñòðîì áóäå ïðà-
öþâàòè õóäîæí³é êåð³âíèê ªâãåí 
Ïîïåëü ³ ç³ðêîâ³ ìåíòîðè: Ðåé 
Áðàóí ç³ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â 
Àìåðèêè òà Ðîáåðò Àí÷èïîëîâ-
ñüêèé ç ²çðà¿ëþ. Ó ñâ³ò³ äæàçó ³ì’ÿ 
êîæíîãî ç íèõ — áðåíä!

— Ñòàòè ãåðîºì ïåðøîãî 
Âñåóêðà¿íñüêîãî ñåñ³éíîãî ìî-
ëîä³æíîãî äæàçîâèé áåíäó — 
öå âåëè÷åçíà ìîæëèâ³ñòü äëÿ 
âñ³õ ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â. Àäæå 
ó÷àñíèêè íå ëèøå çäîáóäóòü 
áåçö³ííèé äîñâ³ä, à é çìîæóòü 
äàë³ ïðàöþâàòè â îðêåñòð³ íà ïî-
ñò³éí³é îñíîâ³, — çàçíà÷àº ªâãåí 
Ïîïåëü. — Ìîÿ ìð³ÿ: ùîá öåé 
áåíä ñòàâ ñõîæèì íà â³äîìèé 

ïðîåêò Îêñàíè Ëèí³â — ìîëî-
ä³æíèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð, 
ÿêèé íåäàâíî çàéíÿâ ïåðøå ì³ñöå 
íà ïîòóæíîìó êîíêóðñ³ ñâ³òîâèõ 
ìîëîäèõ îðêåñòð³â.

ßê çàïåâíèâ RIA\«20 õâèëèí» 
ªâãåí Ïîïåëü, ðàçîì ³ç ç³ðêî-
âèìè êîëåãàìè-ìåíòîðàìè â³í 
áóäå óâàæíî ðîçãëÿäàòè çàÿâêó 
êîæíîãî ó÷àñíèêà.

— Òî÷íî ñêàæó: íå âàðòî áîÿ-
òèñÿ ÷è ñóìí³âàòèñÿ ó ñîá³! Íåî-
äì³ííî ïîäàâàéòå ñâî¿ çàÿâêè, — 
çàêëèêàº ªâãåí Ïîïåëü. — Ç ìåí-
òîðàìè — Ðîáåðòîì ³ Ðåºì — ìè 
âæå ðîçïî÷àëè ðîáîòó íàä êîí-
öåðòíîþ ïðîãðàìîþ, äèâèìîñÿ 
íîòè, ðàäèìîñÿ, äóìàºìî íàä 
àðàíæóâàííÿì. Çðîáèìî âñå, àáè 
ïðîãðàìà áóëà ö³êàâà! À âñ³ì, õòî 

ðàïòîì íå ïðîéäå äî îñíîâíîãî 
ñêëàäó îðêåñòðó, â³ä ñåáå ÿ ãà-
ðàíòóþ êîìïåòåíòí³ êîìåíòàð³, 
÷îìó òàê âèéøëî, òà ïîðàäè äëÿ 
â³äïðàöþâàííÿ íà ìàéáóòíº òèõ 
÷è ³íøèõ ìîìåíò³â âèêîíàííÿ. 
Òîìó íå á³éòåñÿ ³ íàäñèëàéòå ñâî¿ 
çàÿâêè — áóäåìî âñ³-âñ³ ¿õ ðîç-
ãëÿäàòè.

Ôîðìó åëåêòðîííî¿ çàÿâêè 
íà ó÷àñòü òà âñþ äåòàëüíó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî «Äæàçîâó Íå Øêî-
ëó» äèâ³òüñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ 
ïðîåêòó snidanky.jazz.vn.ua.

Ïðîåêò ðåàë³çóºòüñÿ çà ï³ä-
òðèìêè Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóð-
íîãî ôîíäó òà ³í³ö³àòèâè ÃÎ 
«²íñòèòóò êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè».

Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé 
ïàðòíåð — «20 õâèëèí».

«Çàïðîøóºìî äî ó÷àñò³ 
ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â, 
ÿê³ íå óÿâëÿþòü ñâîãî 
æèòòÿ áåç äæàçó òà 
ìð³þòü ïðî âåëèêó 
ñöåíó»

Серед усіх молодих музикантів, які до 25 липня подадуть 
заявки, пройде онлайн-прослуховування. А вже 
31 липня оголосять склад першого Всеукраїнського сесійного 
молодіжного джазового бенду

Художній керівник «Джа-
зової Не Школи» Євген По-
пель є одним з найвідоміших 
українських саксофоністів та 
викладачів. Перелічувати 
кількість всього, скільки він 
встигає, можна нескінченно!

Євген Попель — лауреат міжнародних 
конкурсів, організатор міжнародного 
фестивалю саксофонної музики Vinnytsia 
Adolphe Sax Festival, диригент духового 
оркестру у Вінницькому коледжі мистецтв 
ім. М. Леонтовича, засновник та керівник 
Українського ансамблю саксофоністів і 
«PopelSaxQuartet», артист Вінницького 
естрадно-духового оркестру «ВінБенд», 
аспірант Національної музичної академії 
України ім. П. Чайковського (музичне мис-
тецтво, саксофон, диригент оркестру) та 

учасник XVI і XVII Всесвітнього конгресу 
саксофоністів у Страсбурзі (Франція) та 
Загребі (Хорватія).

Рей Браун (США) — жива 
легенда, єдиний син «коро-
леви джазу» Елли Фіцдже-
ральд і одного з найвидатні-
ших контрабасистів світу Рея 
Брауна. Його фірмовий чор-
ний джаз, свінг і блюз напо-

внюють серця людей в усьому світі легкіс-
тю, світлом і натхненням та задають по-
зитивних ритмів і яскравих фарб.
Неперевершений джазовий та блюзовий 
співакріс і виховувався в оточенні справжніх 
«джазових титанів»: Оскара Пітерсона, Лу-
їса Белсона, Дюка Еллінгтона, Нат Кінг Ко-
ула і Френка Сінатри. Віднайшовши власну 

манеру виконання, стилістику й поведінку 
на сцені, сьогодні Рей Браун на надзвичай-
но високому рівні продовжує традиції сво-
єї славетної родини. Його свободу у співі, 
імпровізації, вміння грати усіма барвами 
свого голосу і особливу, чисто американ-
ську манеру треба чути!

Роберт Анчиполовський — 
всесвітньовідомий ізраїль-
ський саксофоніст, який має 
виняткову техніку гри та блис-
куче імпровізує! Його фірмо-
ве, трохи приглушене звучан-
ня з «вудсовським» відтінком 

скорило навіть найдосвідченіших люби-
телів джазової музики.
У послужному списку музиканта — виступи 
з Філом Вудсом, Кертісом Фуллером, Лі 

Коніца, Ренді Брекером, Кевіном Махо-
гані, Деборою Браун, Стівом Турре, Бенні 
Гріном, Джимом Ротонді, Діною ДеРоуз, 
Луїсом Хейсом, Давидом Голощокіним, 
Данилом Крамером, Ігорем Бутманом.
У 1992 році Роберт поїхав у Нью-Йорк, 
щоб продовжити свою освіту в музично-
му коледжі NewSchool, де його вчителем 
став легендарний Філ Вудс. «Це один з най-
більш талановитих альт-аксофоністів, яких 
я коли-небудь чув!» — говорив про свого 
учня майстер.
Активно гастролюючи по всьому світу, 
Роберт Анчиполовський незмінно зриває 
овації на найпрестижніших джазових фести-
валях: WichitaJazzFestival, ParisInternational-
JazzFestival, RedSeaJazzFestival, Umbria-
Winter   JazzFestival, FestivalOfIsrael, JazzGlobes, 
ProJazzFestival, JazzMay та багатьох інших.

Ментори «Джазової Не Школи» — зірки джазу з України, США й Ізраїлю

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

Веселі ведмежата
Повчальна історія
24.07, поч. об 11.00

Курочка Ряба
Казка-комедія
25.07, поч. об 11.00

ВИСТАВКИ
Виставка 
туристичного 
спорядження
24-25 липня у Цен-
тральному Міському 
парку ім. Леонтови-
ча пройде велика 
OUTDOOR виставка. 

Ми познайомимо вас з новинками світу туристич-
ного спорядження. Всіх відвідувачів побалують 
знижками, а також розіграють цінні подарунки. 
Буде цікаво!

Ярмарок 
хендмейду
Три дивовижні вечори 
поспіль, з 23 по 25 
липня, біля Plaza Park 
Vinnytsia буде свято для 
тих, хто любить екс-
клюзивні речі, з душею. 
Будемо раді бачити 

всіх, хто створює крафтові речі та проводить май-
стер-класи. Участь безкоштовна. Вам потрібно 
мати власні столи та стільці.
Детальніше умови - за номером телефону 

Відкриття 
магазину 
«Копійочка»
Запрошуємо на відкрит-
тя першого магазину 
мережі «Копійочка» 
у місті Вінниця за адре-
сою: вулиця Келецька, 

118. У нашому магазині Ви зможете придбати 
необхідні товари для дому, посуд, товари для 
краси та догляду за тілом, дитячі товари, текстиль 
та багато інших потрібних речей!
З 25.07 по 06.07 включно здійсніть покупку 
на суму від 100 грн, заповніть анкету та беріть 
участь в розіграші призів.
Також з 24.07 по 22.08 всі бажаючі зможуть отри-
мати у подарунок* картку лояльності, яка надає 
3% знижки щодня та 10% щонеділі.
*під подарунком розуміється покупка картки 
лояльності за 0,10 грн

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО 

Космічний джем: Нові легенди
Анімація. 21.07, поч. о 9.30, 12.00, 14.30, 17.00, 
19.00, 19.30, 21.00, 22.00

Космічний джем: Нові легенди
Анімація. 21.07, поч. о 10.10, 14.30, 19.00. 21.30
З 22.07 довідка за тел. 52–59–76

Полі
Пригоди. 21.07, поч о 12.30
З 22.07 довідка за тел. 52–59–76

Пороховий коктейль
Екшн. 21.07, поч. о 19.40
З 22.07 довідка за тел. 52–59–76

Ая та відьма
Анімація. 21.07, поч. о 16.30
З 22.07 довідка за тел. 52–59–76

Смертельний лабіринт 2: Небезпека 
всюди
Екшн. 21.07, поч. о 12.20, 18.00
З 22.07 довідка за тел. 52–59–76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Чорна вдова
Екшн. 21.07, поч. о 10.10, 13.00, 15.50, 18.00, 
18.40, 20.00, 21.30, 22.50

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес
Анімація. 21.07, поч. о 9.00, 10.00, 11.20, 12.20, 
13.40, 14.40, 15.20, 17.00, 17.40, 19.20, 21.40

Ая та відьма
Анімація. 21.07, поч. о 13.10, 16.00

Судна ніч назавжди
Екшн. 21.07, поч. о 10.00, 18.50

Смертельний лабіринт 2: Небезпека 
всюди
Екшн. 21.07, поч. о 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.50, 21.30, 23.30

Незламна
Трилер. 21.07, поч. о 15.10, 17.00, 22.50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес
Анімація. 21.07, поч. о 18.00

Ми є. Ми поруч
Мелодрама. 21.07, поч. о 16.30

Чорна вдова
Екшн. 21.07, поч. о 10.00, 14.00, 19.50
22.07–28.07, поч. о 19.30

Космічний джем: Нові легенди
Фентезі. 22.07–28.07, поч. о 10.00, 12.00, 16.00

Полі
Пригоди. 22.07–28.07, поч. о 14.00

Гості на віллі
Драма. 22.07–28.07, поч. о 18.00

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 го-
тується 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.

Фестиваль аніме і 
K-Pop 6 серпня
Вперше у Вінниці 6 серп-
ня о 19.00 у PIROGOV 
SKY пройде Summer 
Anime & K-Pop Fest — 
фестиваль для шану-
вальників аніме і корей-

ської 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 до-
ставка квитків: (098)101–00–63, (093)101–00–63. 

«Рок легенди» і сим-
фонічний оркестр 
«BREVIS» 8 серпня
Розривний вечір 
легендарних рок-хітів 
у чудовому виконанні 
симфонічного орке-
стру BREVIS 8 серпня 

о 20:00 у PIROGOV SKY! Просто неба у музеї-
садибі 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. Безко-
штовна доставка квитків: (093)101–00–63

«Бумбокс» 12 серп-
ня у Вінниці
Щирі ліричні бала-
ди і драйвовий рок 
«Бумбокс» 12 серпня 
о 20.00 у PIROGOV SKY — 
просто неба у музеї-садибі 
Пирогова. Улюблений 

гурт на чолі з Андрієм Хливнюком наживо вразить 
улюбленими піснями і шаленою енергетикою! Будемо 
слухати, співати, танцювати, відчувати! Концерт буде 
бомбезним! Квитки — 390–850 грн. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, «Універмагу», 
«Магігранду», «Мобі Дік». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101–00–63, (093)101–00–63.. 

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 музеї-садибі 
Пирогова. Разом поринемо у ніжність на межі 
спокуси! І наспіваємося та натанцюємося 
у PIROGOV SKY! МЯТА вразить вінничан новою 
ексклюзивною концертною програмою! Приходьте 
31 липня насолодитися запальними хітами і 
яскравим шоу! Квитки — 200–430 грн. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, 
«Універмагу», рок-магазину «Мобі Дік» і тур-клубу 
«Бідняжка». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Обстановка по 
кайфу»! 
Олег Кензов 
7 серпня у Вінниці
«Обстановка по кайфу» 
і ми з вами танцюєм! 
Адже до Вінниці їде Олег 
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», рок-
магазину «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 му-
зеї-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.  Безкоштов-
на доставка квитків: (098)101–00–63.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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Для того, щоб покупатися та від-
почити, варто обирати лише ті 
пляжі, за якими доглядають ко-
мунальні підприємства, та де ре-
гулярно перевіряють якість води.
В липні фахівці Вінницького місь-
кого управління Головного управ-
ління Держпродспоживслужби 

у Вінницькій області спільно з 
представником Вінницької регі-
ональної державної лабораторії 
Держпродспоживслужби відібра-
ли проби води з водойм у місцях 
купання людей на території об-
ласного центру.
Вінницькі пляжі «Гонти»та «Хімік» 

не пройшли перевірку якості води 
на відповідність санітарним ви-
могам. Держпродспоживслужба 
забороняє купатися, там виявили 
кишкову паличку. Водночас «Цен-
тральний» пляж та вода у Вишен-
ському озері признана допусти-
мою за санітарними нормами.

На яких пляжах можна купатися

Ïî ñòîð³íö³ ²íñòàãðàìó çíàíîãî 
ôóòáîë³ñòà âèäíî, ùî â³í ä³éñíî 
áàãàòî ÷àñó ïðîâîäèòü â êîìïàí³¿ 
ñâîãî â³ííèöüêîãî äðóãà Ðîãîç³-
íà. À òàêîæ — â îá³éìàõ êîõàíî¿ 
Ðîìàíè. Äî ðå÷³, ä³â÷èíà Â³êòîðà 
Öèãàíêîâà òåæ ç Â³ííèö³. Àëå 
îñòàíí³ì ÷àñîì âîíà æèâå çà êîð-

äîíîì, àäæå íàâ÷àºòüñÿ â Äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ Êåíòó. 

Çàðàç Â³êòîð Öèãàíêîâ ïîâåð-
íóâñÿ äî òðåíóâàíü â ñêëàä³ êëóáó 
«Äèíàìî» Êè¿â. Ðîçïîâ³â, ùî ìàâ 
êîðîòêó â³äïóñòêó ³ ïðîâ³â ¿¿ ç 
ð³äíèìè ³ áëèçüêèìè ëþäüìè.

— Â ïðèíöèï³, áóëî 10–

11 äí³â, òîìó íàçâàòè â³äïî-
÷èíêîì íå ìîæíà, ïðîñòî 
ïåðåâ³â ïîäèõ ³ ñëàâà áîãó, — 
ðîçêàçàâ çíàíèé â³ííè÷àíèí. — 
Áóâ ó Êèºâ³ ³ Â³ííèö³, í³êóäè 
íå ¿çäèâ. Òðîõè ÷àñó áóëî, ùîá 
êóäèñü ¿õàòè, ïëþñ, áóëè ñâî¿ 
ñïðàâè.

ЦИГАНКОВ З ДРУГОМ У РІДНІЙ 
ВІННИЦІ ВІДКРИЛИ КАВ'ЯРНЮ
Родом з Вінниці  Після Євро-2020 
півзахисник «синьо-жовтих» Віктор 
Циганков заскочив у рідну Вінницю, де 
його кращий друг, екс-гравець місцевої 
«Ниви» Андрій Рогозін, відкрив кав'ярню. 
Назвали її «English Love»

Віктор Циганков з Андрієм Рогозіним дружать з 8 років.  
Разом грали у футбол у школі вінницької «Ниви»

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267352

Çà ï³äòðèìêè ç³ðêè êè¿âñüêî-
ãî «Äèíàìî» Â³êòîðà Öèãàíêî-
âà éîãî êðàùèé äðóã, êîëèøí³é 
ôóòáîë³ñò Àíäð³é Ðîãîç³í, â³ä-
êðèâ êàâ'ÿðíþ ó Â³ííèö³.

ßê ðîçïîâ³äàâ âèïóñêíèê äè-
òÿ÷î-þíàöüêî¿ øêîëè «Íèâà» 
(Â³ííèöÿ) Öèãàíêîâ, â öüîìó 
ïðîåêò³ íå îá³éøëîñÿ áåç éîãî 
âëàñíèõ ³íâåñòèö³é. 

«Ïèøàþñÿ ñâî¿ì áðàòîì, ÿêèé 
â³äêðèâ âëàñíó êàâ'ÿðíþ. Íåõàé 
òâ³é íîâèé øëÿõ ïðèíîñèòü 
òîá³ ò³ëüêè çàäîâîëåííÿ ³ ïðè-
áóòîê», — íàïèñàâ Â³êòîð Öèãàí-
êîâ â ²íñòàãðàì³.

À íàïåðåäîäí³ â ö³é êàâ'ÿðí³ 
äðóç³ â³äñâÿòêóâàëè äåíü íàðî-
äæåííÿ Ðîãîç³íà, ÿêîìó âèïîâíè-
ëîñÿ 24 ðîêè. Õëîïö³ — íå ðîç-
ëèé âîäà ç 8 ðîê³â. Àíäð³é ðàçîì 
ç Â³êòîðîì çàéìàâñÿ ôóòáîëîì 
â øêîë³ â³ííèöüêî¿ «Íèâè», îä-
íàê íåäàâíî çàâåðøèâ êàð'ºðó 
ãðàâöÿ, ç³çíàâøèñü, ùî çàìó÷èëè 
òðàâìè ³ â³í ïåðåñòàâ îòðèìóâàòè 
çàäîâîëåííÿ â³ä ôóòáîëó. 

Ïåðåä ªâðî-2020 Â³êòîð 
Öèãàíêîâ ç Êèºâà ïðèâ³ç äëÿ 
êàâ'ÿðí³ Àíäð³ÿ Ðîãîç³íà õîëî-
äèëüíó ïëèòó — âîíà ³ ìàøèíó 
Öèãàíêîâó ïðîâîíÿëà, ³ ñàëîí 

çàòîïèëà, ³ òðîõè ïîäðÿïàëà ñè-
ä³ííÿ, àëå õëîïö³ âñå öå ïåðåâåëè 
â æàðò.

— Ìè õîò³ëè ùîñü ñï³ëüíî 
â³äêðèòè. Ñïî÷àòêó äóìàëè ïðî 
áàðáåðøîï. ª ³äåÿ — ñâîÿ ë³-
í³ÿ îäÿãó ñïîðòèâíîãî. Àëå öå 
â ìàéáóòíüîìó, — ãîâîðèâ ðàí³øå 
Öèãàíêîâ â ³íòåðâ'þ. 

— Ìè çíàéîì³ ç Àíäðþõîþ ç 
8 ðîê³â, — ðîçïîâ³äàâ òàêîæ Öè-

ãàíêîâ. — Íà ìîºìó øëÿõó áóëî 
áàãàòî ïñåâäî äðóç³â, ÿê³ ç ÷àñîì 
çíèêëè. Êîëè ðîñëà ìîÿ ïîïó-
ëÿðí³ñòü ÿê ôóòáîë³ñòà, ëþäè 
ïîòÿãíóëèñÿ, ïî÷àëè ùîñü ïðî-
ñèòè. À ÿ â³äðàçó öå áà÷ó, òàêèõ 
íàìàãàþñÿ òðèìàòè ïîäàë³ â³ä 
ñåáå. Àíäðþõà ó ìåíå í³êîëè 
â æèòò³ í³÷îãî íå ïðîñèâ. Öå 
ï³äêóïëÿº. Äå ÿ áà÷èâ, ÿ éîìó 
äîïîìàãàâ. Äëÿ ìåíå ñïðàâæíÿ 
äðóæáà — êîëè ëþäèíà ïðèõî-
äèòü íà äîïîìîãó, êîëè áà÷èòü, 
ùî òè â á³ä³. 

Віктор Циганков народився в Із-
раїлі, в родині футбольного во-
ротаря Віталія Циганкова. Після 
повернення родини в Україну роз-
почав займатися футболом у ві-
нницькій ДЮСШ «Нива». Першим 
тренером Віктора був Микола За-
горуйко, який і побачив у хлопцеві 
гравця лінії атаки. З раннього віку 
і фактично до переходу в «Дина-

мо» Циганков діяв як відтягнутий 
нападник, а після приєднання 
до табору «біло-синіх», став грати 
і на правому фланзі атаки.
До Києва Віктор перебрався в се-
зоні 2010/11, відігравши першу 
половину чемпіонату ДЮФЛУ 
за свою рідну команду, а другу — 
вже за «Динамо», куди його за-
просив селекціонер «Динамо» Іван 

Терлецький. Паралельно гравцем 
цікавився донецький «Шахтар», 
проте свій вибір він зробив на ко-
ристь столичного клубу.
З 2012 року виступав за юнацькі 
збірні. Улітку 2016, у віці 18 років 
дебютував за молодіжну збірну 
України, а 12 листопада того ж 
року вперше зіграв за національну 
збірну.

Починав з вінницької «Ниви»

ÍÎÂÈÍÈ

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (067)5267352
Ç íàñòàííÿì ñïåêîòíîãî ë³òà, 

ìè âñå ÷àñò³øå ñïîñòåð³ãàºìî, 
ÿê âîäà ó á³ëüøîñò³ âîäîéì ñòàº 
çåëåíóâàòîþ. ×îìó öå â³äáóâà-
ºòüñÿ? Ó ÿêèõ âîäîéìàõ íåáåç-
ïå÷íî êóïàòèñÿ?

«Öâ³ò³ííÿ» âîäè — öå ïðè-
ðîäíå ÿâèùå, ÿêå ïðîÿâëÿºòüñÿ 
â çì³í³ çàáàðâëåííÿ âîäè âíà-
ñë³äîê ìàñîâîãî ðîçìíîæåííÿ 
ñèíüî-çåëåíèõ âîäîðîñòåé — 
ö³àíîáàêòåð³é. Âîäà ç ïðîçîðî¿ 
ñòàº ìóòíîâàòî-çåëåíîþ, à íåçà-
áàðîì ³ çîâñ³ì íàáóâàº ÿñêðà-
âî-çåëåíîãî êîëüîðó. Áàêòåð³¿ 
ðîçâèâàþòüñÿ òîä³, êîëè ó âîä³ 
º äîñòàòíüî ôîñôîðó òà àçîòîâ-
ì³ñíèõ îðãàí³÷íèõ ñïîëóê. Ïðè 
ðîçêëàäàíí³ âîíè ³íòåíñèâíî 

çàáèðàþòü ç âîäè êèñåíü.
Ñèíüî-çåëåí³ âîäîðîñò³ ìàñîâî 

ïîøèðþþòüñÿ ïðè òåìïåðàòóð³ 
â³ä 20 °C, ñàìå òîìó öå ÿâèùå 
õàðàêòåðíå äëÿ ñïåêîòíîãî ë³ò-
íüîãî ïåð³îäó.

— ×åðåç ðîçìíîæåííÿ ñè-
íüî-çåëåíèõ âîäîðîñòåé, ÿê³ 
ñïîæèâàþòü ç âîäè êèñåíü ³ 
âèä³ëÿþòü òîêñè÷í³ ðå÷îâèíè, 
â³äáóâàºòüñÿ çíèæåííÿ êîí-
öåíòðàö³¿ ðîç÷èíåíîãî êèñíþ 
ó âîä³, ùî º ïåðåäóìîâîþ äëÿ 
çàìîðó ðèáè, — ðîçïîâ³â Îëåã 
Þùóê, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. — Ìàñîâà 
çàãèáåëü ðèáè º çàãðîçîþ äëÿ 
ôëîðè ³ ôàóíè òàêèõ âîäîéì.

Äî öâ³ò³ííÿ âîäè ìîæå ïðè-

Чому «цвіте» вода у водоймах і де купатися?
çâîäèòè íàäõîäæåííÿ ó âîäîéìè 
ì³íåðàëüíèõ, îñîáëèâî àçîòíèõ 
³ ôîñôàòíèõ äîáðèâ, ñèíòåòè÷-
íèõ ìèéíèõ çàñîá³â, îðãàí³÷íèõ 
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ñêèä 
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, — ãîâîðÿòü 
åêîëîãè.

Â ìèíóëó ï'ÿòíèöþ ëàáîðà-

òîð³ÿ Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ 
³íñïåêö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ðîáèëà êîíòðîëüíèé çàá³ð âîäè 
â íàøèõ âîäîéìàõ. Çà ðåçóëü-
òàòàìè ïåðåâ³ðêè ç'ÿñóâàëè, ùî 
âîäà öâ³ñòè ñòàëà ìåíøå, à îò ð³-
âåíü àìîí³þ äîñèòü âèñîêèé.

Ãîëîâíèìè äæåðåëàìè íàä-

õîäæåííÿ àìîí³þ ó âîäîéìè º 
òâàðèííèöüê³ ôåðìè, ãîñïîäàð-
ñüêî–ïîáóòîâ³ ñò³÷í³ âîäè, ñò³ê 
³ç ñ³ëüãîñïóã³äü ïðè âèêîðèñòàí-
í³ àìîí³éíèõ äîáðèâ, à òàêîæ 
ñò³÷í³ âîäè ï³äïðèºìñòâ, — çà-
çíà÷èëè ïðåäñòàâíèêè åêîëîã³÷-
íî¿ ñëóæáè.

 – Äëÿ ìåíå ñïðàâæíÿ 
äðóæáà — êîëè 
ëþäèíà ïðèõîäèòü 
íà äîïîìîãó, êîëè 
áà÷èòü, ùî òè â á³ä³, – 
êàæå Â³êòîð
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ОВЕН 
У вас може з'явитися спокуса 
перевірити глибину почуттів 
коханої людини. Зірки не ра-
дять грати з вогнем, терпіння 
партнера не безмежне.

ТЕЛЕЦЬ 
Любовна зустріч цього тижня 
обіцяє зцілити ваші старі 
сердечні рани. А в четвер 
ви зможете звільнитися від 
ілюзій у взаєминах з коханою 
людиною, але не поспішайте 
з рішучими діями.

БЛИЗНЮКИ 
Ваші стосунки з коханою лю-
диною обіцяють бути пози-
тивними в усіх відношеннях. 
Насолоджуйтесь періодом 
гармонії і виконання найпо-
таємніших бажань.

РАК 
Середа може бути небез-
печна бурхливими емоціями, 
можливі конфліктні ситуації. 
Доведеться задуматися, на-
скільки серйозними стали ваші 
стосунки, і зробити свій вибір.

ЛЕВ 
Цього тижня зірки пророку-
ють вам повне взаєморозу-
міння із супутником життя. 
А спільна відпустка принесе 
багато радості.

ДІВА 
Схоже, ви можете не по-
мітити чийогось закоханого 
погляду, так як з головою 
занурені в чужі проблеми. 
Не варто пропускати можли-
ву романтичну пригоду. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня вам краще уни-
кати випадкових знайомств. 
А от у стосунках з коханою 
людиною може панувати 
повна гармонія і взаєморо-
зуміння.

СКОРПІОН 
Поділіться з коханою люди-
ною радістю, але не перекла-
дайте на неї свої пробле-
ми. Вам просто потрібно 
відмовитися від того, що вам 
заважає і дратує, і зробити 
вибір на користь кохання.

СТРІЛЕЦЬ 
Дружні стосунки можуть 
почати непомітно перетіка-
ти в більш глибокі почуття. 
Варто звернути на це увагу і 
не пропустити моменту, коли 
потрібно буде прийняти важ-
ливе для вас обох рішення. 

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся не піддаватися 
на провокації швидкоплин-
них емоційних сплесків, щоб 
ненароком не посваритися з 
коханою людиною. У вихідні 
будьте поруч, і ви відчуєте, 
як в кращий бік змінюються 
стосунки у вашій парі.

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня сфера кохання 
може виявитися не настільки 
значущою, як хотілося б. 
На початок взаємин роз-
раховувати не доводиться, 
втім, розривів прогноз також 
не обіцяє.

РИБИ 
Цей тиждень підходить для 
флірту і листування на сайті 
знайомств. Але не чекайте, 
що побачення виявиться 
ідеальним.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 21 – 27 ЛИПНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:
— Сперечатися, конфлікту-
вати, лаятися теж треба вмі-
ти. Для цього важливо розу-
міти кордон можливого, або 
дуже тонко відчувати той 
час, коли вас почнуть бити. 

Або коли образа буде настільки сильною, 
що ця людина вас просто ніколи не пустить 
в своє життя. Більшості сварок, які відбува-
ються в нашому житті, можна елементарно 

запобігти — вчасно почати розмову.
Правильно, коли партнер готовий почути те, 
що ви йому скажете, готовий проаналізува-
ти інформацію, якщо вміє, може висловити 
свою думку, у відповідь і ви його почуєте, 
зробите свої висновки. Якщо підвищуєть-
ся голос, не проблема, навіть якщо голоси 
переходять в гучний крик, головне, говори-
ти по суті, у справі, що турбує і отримувати 
зворотний зв'язок, суть не в гучному голосі.
Суть в тому, що не можна, заборонено прини-

жувати, ображати, обзивати, користуватися 
забороненою інформацією, отриманою поза 
ситуацією, маніпулювати, ображатися, за-
грожувати, стосуватися дефектів зовнішності, 
неадекватних родичів… Важливо коротко, 
тихо–голосно, але по суті. Ще одне дуже важ-
ливе призначення конфлікту — він практично 
завжди переводить стосунки на новий рівень. 
Якщо правильно, то на більш високий рівень 
взаємин і довіри, якщо неправильно, то це 
дорога до розлучення.

Коментар експерта

ДЕСЯТЬ ЗАБОРОНЕНИХ ТЕМ 
ДЛЯ СІМЕЙНОГО СКАНДАЛУ
Табу  Про що зазвичай сперечається 
чоловік і жінка? Гроші, секс, прийняття 
рішень, моральні цінності, виховання 
дітей, розподіл домашніх обов'язків. 
Досить часто такі суперечки переходять 
в однаково болючі для обох сварки і 
скандали. Воно вам треба?

ПРО ГРОШІ
Немає нічого більш принизливого, ніж дорі-
кати кохану людину в тому, що вона менше 
заробляє. Для жінки це прямий натяк на те, 
що вона утриманка. Для чоловіка — це удар 
по самолюбству, часом навіть сильніший, ніж 
сумнів у його сексуальних перевагах. 

ПРО МРІЮ
Часом своїми мріями навіть найпотаємнішими 
ми ділимося з коханими. Мрія — дуже чутлива 
струнка душі людської, і дуже боляче, коли її 
починають смикати під час суперечки, коли осо-
бливо слів не підбираєш, про інтонації взагалі 
мови не йде. Коли нашу мрію кидають під ноги і 
починають топтати. Це дуже боляче. Після цьо-
го, може бути, вже не буде точок повернення.

ПРО КОЛИШНІХ
Хочете стопроцентово зачепити самолюбство 
коханої людини? Почніть в розпал сварки зга-
дувати колишніх. Не важливо, своїх або його/
її. Ви сваритеся, пам'ятайте, що не факт, що 
порівняння буде на вашу користь. А якщо і так, 
все одно зачепить за живе, воно вам треба?

ПРО РОДИЧІВ
Тут, вибачте за порівняння, як про небіжчика — 
якщо не можете сказати нічого хорошого, просто 
мовчіть. У запалі сварки кидатися гострими по-
рівняннями: «Ти прям як твоя божевільна мату-
ся», або «ти такий же тюлень, як твій батько» — 
це не просто не повага, це плювок в обличчя.

ПРО НЕВДАЧІ
Розмови про минулі невдачі в справах, кар'єрі, 
стосунках, спорті, програші в суперечці, запіз-
нення та інше викликають однакове для всіх по-
чуття невпевненості. Як у чоловіків, так і у жінок. 
Самооцінка котиться до нуля, а в голові відразу 
піднімає голову черв'ячок сумніву — а чи така 
я вже кохана/ний, якщо мені все це пригадують.

Ïðè÷èíà âñüîãî öüîãî, ÿê 
íå äèâíî, îäíà — ìè íå â³ä÷óâà-
ºìî ñåáå êîõàíèìè. ×åðåç öå ïî-
÷èíàº áîë³òè äóøà ³ ÷àñîì íàâ³òü 
ò³ëî. À êîëè ó íàñ ùîñü áîëèòü, 
÷è ìîæåìî ìè â öåé ÷àñ ëþáèòè? 
Í³. Ó öåé ÷àñ ìè ìîæåìî çàâäàâà-
òè òàêîãî æ áîëþ. Òîáòî òèñíåìî 
íà òî÷êè, â³äîì³ ò³ëüêè áëèçüêèì 
ëþäÿì. Íàéáîëþ÷³ø³, òàê. Ùî 
öå ìîæå áóòè? Íó, ó êîæíîãî ç 
íàñ º ñâî¿ âëàñí³, ÿê³ çà÷³ïàþòü 

çà æèâå, ïîâåðòàþòü â íåïðèºìíå 
ìèíóëå, ï³äí³ìàþòü íà ïîâåðõíþ 
íàø³ êîìïëåêñè. Äëÿ íàñ ö³ òåìè 
â ïàïö³ «çàáîðîíåí³». Òàê ùî, 
ÿêùî âæå ó âàñ âèíèêëà ñóïåð-
å÷êà ç ÿêîãîñü ïèòàííÿ, áóäüòå 
ëàñêàâ³, ëàéòåñÿ, êðè÷³òü, áèéòå 
ïîñóä, ìåáë³, âñå ùî çàâãîäíî. 
Àëå. Âñ³ çâóêè ³ ðóõè ïîâèíí³ áóòè 
êîíêðåòíî ç êîíêðåòíîãî ïèòàí-
íÿ. Íå ïî÷èíàéòå ïî õîäó òå, ùî 
ïîò³ì áóäå ñêëàäíî çàê³í÷èòè.

ТОП–10 ТЕМ, ПРО ЩО НЕ ВАРТО СПЕРЕЧАТИСЯ

ПРО СЕКС
Чомусь вважається, що тема сексу в сварках 
особливо ранить чоловіка. Для жінок ця тема 
не менш болюча. У сексі жінки так само безза-
хисні, і слухати одкровення на тему — колод, 
сідниць або фригідності також боляче і ранить 
самолюбство.

ПРО МИНУЛЕ
Не кожен може похвалитися блискучим мину-
лим. У всіх з нас є тайники душі або скелети. І 
діставати їх на світ Божий, згадувати помил-
ки, будь-які, навіть найнезначніші, не гарно. 
Провітрюючи минулі помилки при будь-якому 
скандалі, ви ризикуєте і самі стати тим самим 
помилковим минулим.

ПРО ДРУЗІВ
Всі розмови, які мають негативні оцінки його/
її друзів. Тут все майже, як і у випадку з роди-
чами. До речі, з позитивними оцінками також 
варто бути уважними. Важливо не перестарати-
ся, щоб кохана людина не відчувапа себе при-
ниженою або не опинилася в позиції людини, 
яку порівнюють з іншими.

ПРО ЗАХОПЛЕННЯ
Йога о четвертій ранку, гурток макраме, рибал-
ка, гантелі, комп'ютер — все це змушує душу 
співати від задоволення. Фрази з розряду: «Що 
за дурницями ти займаєшся, краще б борщ 
зварила», або «ти, крім своєї безглуздої ри-
боловлі, нікого не бачиш» — навіщо? Це від-
душина людини.

ПРО ДІТЕЙ
Лаючись, ми частенько закликаємо дітей в свід-
ки (якщо у нас, звичайно, вони є). Причому 
не самим дипломатичним чином: «Скажи 
своєму козлу таткові, щоб він хоч раз в житті 
послухав розумну людину», «не кричи, на тебе 
дитина дивиться, виросте такою ж істеричкою». 
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ОВЕН 
На роботі ретельно аналі-
зуйте події. Будуть вдалими 
поїздки і відрядження.

ТЕЛЕЦЬ 
Почніть реалізовувати свої 
плани. Рішучі дії в професій-
ній сфері обіцяють відкрити 
нові горизонти. 

БЛИЗНЮКИ 
Намагайтеся менше працю-
вати, частіше гуляти. У вас 
період, коли збуваються мрії.

РАК 
В кінці тижня може настати 
період везіння в роботі і 
в особистому житті.

ЛЕВ 
Не відкладайте справи на по-
тім, ви можете з ними чудово 
впоратися саме цього тижня. 

ДІВА 
Гарний час для побудови 
планів. Не бійтеся братися 
за довгострокові проекти.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень принесе сплеск 
активності в професійній 
діяльності та творчості. 

СКОРПІОН 
Встигнете зробити важливі 
справи, влаштувати зустрічі 
та заробити багато грошей.

СТРІЛЕЦЬ 
Відстоюйте свою позицію, 
але не бійтеся змінити свої 
погляди. 

КОЗЕРІГ 
Ви будете здатні залагодити 
тисячу справ. Однак пра-
вильно поставте мету.

ВОДОЛІЙ 
Може з'явитися бажання 
вирішити все одним махом, 
але розраховуйте свої сили.

РИБИ 
Постарайтеся завершити 
невідкладні справи. Пора 
взяти невелику відпустку.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Сніжана,18 років
Навчаюсь, також працюю, у вільний час 
займаюся спортом. Мрію відкрити свій магазин 
сучасного одягу.

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

Пайовику, не продавай пай, 
поки  не прицінився! 

тацій: 0 800 33 14 60Гаряча лінія консуль

495969 494550

О ФОТО «МІС RIA-200000000000000000000000000000000000000000000022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111»»»»»» ГО

в
й час 
свій магазин 

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

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)


