
 Можлива забудова зеленої 
зони обурила вінничан. Люди 
вважають, що там потрібно не 
ТРЦ, а впорядкований парк

 Для будівництва у інвестора 
є свій гектар землі й ще 1,16 
га в оренді. Земельну ділянку 
на півострові компанія 
«Бригантина-В» викупила ще в 
2007 році 

 Яким чином відбувся аукціон і 
хто дозволив продати землю?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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РЕКЛАМА

ПОЛКОВНИК ЧЕСТЬ НЕ ЗАХИСТИВ с. 8

ПОКИНУВ КУХНЮ, 
СТАВ БЛОГЕРОМ с. 9

494778

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
МІСЬКІ ФОНТАНИ? с. 2

с. 4

495739

Ділянка, яка 
належить 
забудовнику, 
знаходиться біля 
вулиці Чорновола. 
Цікаво те, що 
за кадастровою 
мапою у 
церкви немає 
власної землі на 
Бригантині

495329

ХТО ВІДДАВ ЗЕМЛЮ
ПІД ЗАБУДОВУ ТРЦ НА БРИГАНТИНІ
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Вінниця — 
як мегаполіс

Ì³ñòî ðîçðîñòàºòüñÿ. Ê³ëü-
ê³ñòü àâòî çá³ëüøóºòüñÿ. Òðà-
ô³ê äóæå àêòèâíèé. Âèïàäàº 
äîù ³ âñå — òðàíñïîðòíèé 
êîëàïñ çàáåçïå÷åíèé.

² íàñïðàâä³ ì³ñòó ïîòð³áíî 
ìàòè ÷³òêó ñòðàòåã³þ ùîäî 
äîðîæíüîãî ðóõó. Â ÿê³é áóäå 
äîáðå âñ³ì. Â³ä ï³øîõîä³â ³ 
äî âîä³¿â. Öå:

1. Ñâ³òëîôîðè òàì, äå âîíè 
ïîòð³áí³. ² ïðèáðàòè òàì, äå 
â íèõ íåìàº íåîáõ³äíîñò³

2. Ï³äçåìí³ ïåðåõîäè
3. Ê³ëüöåâ³ ðîçâ'ÿçêè
4. Ìîñòè
Àëå ïîòð³áíî, ùîá âñå áóëî 

ïðîäóìàíî. À íå ïðîñòî «îñü 
òàê â Ïîëüù³ æ çðîáèëè», àáî 
«ó íàñ º ³äåÿ óðáàí³ñòà ðîç-
ì³ñòèòè îñòð³âåöü». Íå âñå, 
ùî çà êîðäîíîì, ï³ä³éäå íà-
ø³é Â³ííèö³. ² â êðà¿íàõ ªâ-
ðîïè òåæ ðîáëÿòü ïîìèëêè.

Ó ñòðàòåã ³ ¿  Â³ííèö³ 
äî 2030 ðîêó ïð³îðèòåòè ðîç-
ñòàâëåí³ îñü òàê:

1. Ï³øîõ³ä
2. Åêñòðåí³ ñëóæáè
3. Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
4. Âñ³ ³íø³
Ç ÷èì âñ³õ àâòîìîá³ë³ñ-

ò³â ³ â³òàþ. Àëå ÿê íà ìåíå, 
êîìôîðòíî ïîâèííî áóòè 
âñ³ì. Òîìó ùî ç ðàíêó òè 
âîä³é, à â îá³ä òè ï³øîõ³ä. 
Òîìó ï³äõ³ä âëàäè ïîâèíåí 
áóòè ñåðéîçíèì. Çàðàç îð-
ãàí³çàö³ÿ ðóõó â ì³ñò³ í³ÿêà. 
² ÷àñò³ çàòîðè ³ óòðóäíåíèé 
ðóõ â ãîäèíè-ï³ê òîìó äî-
êàç. ßêùî íå âèð³øèòè ïè-
òàííÿ ç ðóõîì çàðàç, òî ÷å-
ðåç ê³ëüêà ðîê³â ç³òêíåìîñÿ 
ç âåëè÷åçíîþ ïðîáëåìîþ, 
ÿêó âæå ïðîñòî òàê íå âè-
ð³øèø.

² ùå. Í³õòî íå î÷³êóâàâ, ùî 
ç'ÿâëÿòüñÿ áîæåâ³ëüí³ ñàìî-
êàòíèêè, ÿê³ çîâñ³ì íå çíà-
þòü ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. 
Àëå öå âæå çîâñ³ì ³íøà ³ñ-
òîð³ÿ.

ДУМКА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
RIA ТА 20MINUT.UA

ÍÎÂÈÍÈ

НАТАЛЬЯ ГРИНЬОВА

Мають бути адекватні зарпла-
ти, щоб можна було сплачу-
вати такі суми. Я на роботу їду 
маршруткою і трамваєм – це 
18 грн, тобто 36 грн в день.

ИРИНА ИЛЬЧЕНКО

Залишіть вартість як є, просто 
дайте людям можливість цим 
транспортом користуватися, а 
то їздять напівпорожні та ще 
й  не часто.

ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНА

У маршрутці 10 грн – хтось 
покращення побачив? Водії 
пакують пасажирів, як осе-
ледці. В годину-пік взагалі 
немає про що говорити.

ЖАННА ЛЮБКІНА

8 грн за проїзд у громадському 
транспорті, це трохи забагато. 
Ще 5-6 грн куди не йшло. На 
сім'ю з трьох людей потрібно 
витратити в день 50 грн.

OLESIA LUTSYSHYNA

З підняттям цін, має бути від-
повідна якість перевезення, 
як мінімум, безпечний та 
чистий салон з періодичною 
дезінфекцією.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Якою, на вашу думку, має бути вартість за проїзд у громадському транспорті? 

Тринадцять водограїв, за да-
ними мерії, були виготовлені 
за бюджетні кошти. У сумі це 
коштувало платникам подат-
ків 15 мільйонів 130 тисяч 
647 гривень.
А ще водограї потрібно ремон-
тувати. Наприклад, їхня підго-
товка до сезону в 2021 році 
коштувала понад 900 тисяч 
гривень.
Ми запитали вінничан, чи вар-
то витрачати стільки коштів 
на фонтани? Або краще їх спря-
мувати на інші цілі? Відповіді 
отримали на сайті vn.20minut.ua

«Фонтани потрібні. Це прива-
бливість міста, яка стимулює 
туризм та, як наслідок, й інший 
бізнес, — пише користувач під 
ніком Max. — Проте, якось див-
но виглядає питання ціни: фон-
тан за 4,5 млн грн рівноцінний 
гарному будинку на 200 м2 з 
ремонтом і меблями. То чи 
не забагато це для фонтану?»
«Я думаю, що потрібно посадити 
дерева і ремонтувати дороги. І 
ще, щоб для тварин та птахів зро-
били спеціальні будиночки, в які 
можна насипати їжу і наливати 
воду», — пише Аліна Балфур.

Ще більше фонтанів чи щось інше?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Âèêîíêîì ì³ñü-
êî¿ ðàäè 8 ëèïíÿ 
ñõâàëèâ ïåðåäà-
÷ó äâîõ ì³ñüêèõ 

ôîíòàí³â íà áàëàíñ âèêîíàâ÷èõ 
îðãàí³â âëàäè.

Ó ð³øåíí³ éäåòüñÿ ïðî âîäîãðàé 
íà 1-ìó ïðîâóëêó Êè¿âñüêîìó òà 
ïðî ôîíòàí íà Âîëîøêîâ³é. Äâ³ 
êîíñòðóêö³¿ îö³íèëè ó 1,1 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü: ïåðøèé âîäîãðàé 
êîøòóº 439 òèñÿ÷, à äðóãèé — 
îö³íèëè íà 683 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

² ÿêùî îäèí ôîíòàí êîøòóº 
ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü, òî ÿêó âàð-
ò³ñòü ìàº ðåøòà? Íàä³ñëàëè ³í-
ôîðìàö³éíèé çàïèò äî ì³ñüêðàäè 
é îòðèìàëè â³äïîâ³äü.

Îòîæ, âñüîãî íà áàëàíñ³ âè-
êîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêðàäè º 
12 ôîíòàí³â. Á³ëüø³ñòü ç íèõ 
íà áàëàíñ³ äåïàðòàìåíòó êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîó-
ñòðîþ, ïî äâà âîäîãðà¿ óòðèìóþòü 
«Â³ííèöÿçåëåíáóä» ³ äåïàðòàìåíò 
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà.

Íàéäîðîæ÷èì º ôîíòàí 
íà ïëîù³ Êîñòÿíòèíà Ìîãèë-
êà: «ñóõèé» âîäîãðàé îö³íèëè 
íà 4 ì³ëüéîíè 533 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Íàéäåøåâøèì — ôîíòàí 
íà Ìàéäàí³ Íåáåñíî¿ ñîòí³, ùî 
á³ëÿ Äðàìòåàòðó. Íå ïîâ³ðèòå, àëå 
âñþ êîíñòðóêö³þ ç ãðàí³òíèìè 

÷àøàìè, ôîðñóíêàìè òà íàñîñà-
ìè, ÿê³ çàêà÷óþòü âîäó, îö³íèëè 
ó 122 (!) ãðèâí³. ² öå íå ïîìèëêà.

— Êîëè òàì áóëà ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ ïëîù³ òà ñàìîãî ôîíòàíó, 
éîãî íå ïåðåîö³íþâàëè. Òîá-
òî, çáåðåãëàñü ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü 
îá’ºêòà. Ðîáèòè ïåðåîö³íêó, 
ùîá âñòàíîâèòè éîãî ðåàëüíó 
âàðò³ñòü íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, 
íåäîö³ëüíî — öå æ âèòðàòè áþ-
äæåòíèõ êîøò³â, — ïîÿñíèëà ãî-
ëîâíèé áóõãàëòåð äåïàðòàìåíòó 

êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Í³íà 
Ïîë³ùóê.

Ùîäî ðåøòè âîäîãðà¿â ó ñåðåä-
ì³ñò³, òî äâà ôîíòàíè, ÿê³ ñòîÿòü 
íàâïðîòè áóä³âë³ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
êîøòóþòü ïî 336 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ôîíòàí «Ìóøëÿ», ÿêèé ðîçòà-
øîâàíèé ó êîëèøíüîìó ñêâåð³ 
ïðåñè — 467 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ôîíòàí ç ãðàí³òíèìè êóáàìè 
íà àëå¿ âóëèö³ Ïèðîãîâà ìàº ö³íó 
607 òèñÿ÷ ãðèâåíü. À îò âîäîãðàé 
á³ëÿ âåæ³ êîøòóº âñüîãî 42 òèñÿ÷³ 
447 ãðèâåíü.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
МІСЬКІ ФОНТАНИ?
Варто освіжитись  Мерія взяла 
на баланс два міських фонтани, які 
в сумі коштують понад 1 мільйон 
гривень. Стільки ж коштує один 
фонтан біля Арки Центрального 
парку. А найдорожчим, після фонтану 
«Рошен», є «сухий» фонтан біля літака 
на Космонавтів — 4,5 мільйона! Чи варто 
витрачати стільки грошей на водограї?

ВАДИМВАДИМ
ПАВЛОВ ПАВЛОВ 

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

Íàéäîðîæ÷èé ôîíòàí 
íà ïëîù³ Ìîãèëêà — 
4,5 ìëí ãðí. 
À íàéäåøåâøèé — 
íà Òåàòðàëüí³é 
çà 122 ãðí!

Фонтан «Сонячна система» оцінили на 4,49 млн грн. 
Цей водограй на Космонавтів серед найдорожчих подібних 
об’єктів у Вінниці

² ùå íà áàëàíñ³ ó ìåð³¿ º äâà 
âîäîãðà¿ Öåíòðàëüíîãî ïàðêó. 
Êðèõ³òíèé ôîíòàí á³ëÿ Àðêè 
êîøòóº 949 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à âî-
äîãðàé ó öåíòð³ ïàðêó, â ê³ëüêà 
ðàç³â á³ëüøèé, ìàº ö³íó 1 ì³ëü-
éîí 63 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ôîíòàí 
íà Çîä÷èõ, 16 êîøòóâàâ 1 ì³ëüéîí 
216 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Äàí³ ïðî âîäîãðàé «Ñîíÿ÷íà 
ñèñòåìà», ùî íà Êîñìîíàâò³â, 
ó â³äïîâ³ä³ íà çàïèò â³äñóòí³. 
Àëå ñåðåä ð³øåíü ì³ñüêî¿ âëà-
äè ìè çíàéøëè ³ éîãî âàðò³ñòü. 
Ðàçîì ç ïëàíåòàìè, Àòëàíòîì 
³ íàñîñíîþ ñòàíö³ºþ ôîíòàí 
êîøòóº 4 ì³ëüéîíè 449 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.



493772
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ОГОЛОШЕННЯ
Кухар терміново на виробництво, 
з/п 10000 грн. (097) 893-15-57  

Прибиральниця в пекарню, субота, 
неділя вихідні, з/п 7700грн. 
(097) 893-15-57

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Íàðÿäó ç â³-
ííèöüêîþ «êðèï-
òîôåðìîþ», çà-

áóäîâà ï³âîñòðîâà Áðèãàíòèíè 
ñòàëà ãîëîâíîþ íîâèíîþ ëèïíÿ. 
Óêðà¿íñüêà òîðãîâåëüíà ã³ëüä³ÿ 
îïóáë³êóâàëà â³çóàë³çàö³þ ÒÐÖ, 
ÿêèé òóò ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè 
äî ê³íöÿ 2023 ðîêó.

Â³ííè÷àíè îáóðþþòüñÿ, áî ââà-
æàþòü, ùî â ì³ñò³ é òàê äîñòàòíüî 
òîðãîâèõ öåíòð³â, à çåëåíèõ çîí 
íå âèñòà÷àº. Ïîäåêóäè áóëè é ïè-
òàííÿ «Õòî â³ääàâ Áðèãàíòèíó ï³ä 
çàáóäîâó?» Ñïðîáóâàëè ä³çíàòèñü 
â³äïîâ³äü.

КОМУ НАЛЕЖИТЬ ЗЕМЛЯ 
ПІВОСТРОВА

Áðèãàíòèíà íèí³ º íàï³âäèêèì 
«ïàðêîì». Â³ííè÷àíè ñïðèéìà-
þòü öåé ï³âîñòð³â ÿê òèõå ì³ñöå, 
äå ìîæíà ïîãóëÿòè ç ä³òüìè, âè-
ãóëþâàòè äîìàøí³õ óëþáëåíö³â, 
ïîñìàæèòè øàøëèêè íà ñâÿòà ³ 
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì. Àëå ÿêùî 
â³äêðèòè êàäàñòðîâó ìàïó, òî ëåäü 
íå ïîëîâèíà çåìë³ Áðèãàíòèíè 
ìàº ñâî¿õ âëàñíèê³â. 

Íàïðèêëàä, òàì, äå ñòîÿòü 
êîëèøí³ ñïîðóäè Âîäîêàíàëó 
— ïðèâàòíà çåìëÿ òîâàðèñòâà 
«Öèòàäåëü Ïðîåêò». Ö³é ô³ðì³, 
äî ðå÷³, äîçâîëèëè ïåðåáóäóâàòè 
âîäîíàñîñíó ñòàíö³þ ï³ä áàãàòî-

ôóíêö³îíàëüíèé îá’ºêò. 
Ä³ëÿíêà ïîáëèçó óçáåðåææÿ 

Áóãó — ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñ-
ò³, ï³ä áóä³âíèöòâî òà îáñëóãî-
âóâàííÿ îá’ºêò³â ñïîðòó. À çåì-
ëÿ, á³ëÿ âóëèö³ ×îðíîâîëà, äå 
ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ ñêëàäàëè 
äåìîíòîâàí³ áàëêè Êè¿âñüêî-
ãî ìîñòó, íàëåæèòü òîâàðèñòâó 
«Áðèãàíòèíà-Â». Íà öüîìó ãåê-
òàð³ (0510136300:01:033:0002) 
ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè òîðãîâî-
ðîçâàæàëüíèé öåíòð. Ïðè öüîìó 
òîâàðèñòâó íàäàëè ùå 1,16 ãåêòà-
ðà çåìë³ ï³âîñòðîâà Áðèãàíòèíà â 
îðåíäó. ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî çåìëþ 
âèêóïèëè ó ì³ñòà?

ГЕКТАР ЗА 4,95 МЛН ГРН
Ç â³äïîâ³ä³ íà ³íôîðìçàïèò â³ä 

ìåð³¿ ìè ä³çíàëèñü, ùî çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó íà Áðèãàíòèí³ ïðîäàíî 
÷åðåç àóêö³îí, ÿêèé â³äáóâñÿ ùå 
14 âåðåñíÿ 2007 ðîêó. Íà öåé ëîò 
ïðåòåíäóâàëè äâ³ êîìïàí³¿: ïðè-
âàòíå ï³äïðèºìñòâî «ªêîëîð» ³ 
òîâàðèñòâî «Áðèãàíòèíà-Â».

«ªêîëîð» çàïðîïîíóâàâ 4,5 ìëí 
ãðí, à òîâàðèñòâî «Áðèãàíòèíà-Â» 
— 4,950 ìëí ãðí. «Áðèãàíòèíó-Â» 
³ áóëî âèçíàíî ïåðåìîæöåì òîð-
ã³â. Îäíàê â ïðîòîêîë³ íå çàçíà-
÷åíî ïð³çâèù ÷èíîâíèê³â ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ÿê³ áóëè íà àóêö³îí³.

Òîä³øí³é êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ 
êîìóíàëüíîãî ìàéíà ²ãîð Øóòàê 
çãàäóº, ùî òîðãè ïðîâîäèëè ó ñå-
ñ³éí³é çàë³ ì³ñüêî¿ ðàäè.

— Áóâ ïðèñóòí³é ì³ñüêèé ãîëî-

ХТО ВІДДАВ ЗЕМЛЮ 
ПІД ТРЦ НА БРИГАНТИНІ
Амбітні плани  Можлива забудова 
зеленої зони обурила вінничан. Люди 
вважають, що там потрібно не ТРЦ, а 
впорядкований парк. Для будівництва у 
інвестора є свій гектар землі й ще 1,16 га 
в оренді. Земельну ділянку на півострові 
компанія «Бригантина-В» викупила ще в 
2007 році. Яким чином відбувся аукціон і 
хто дозволив продати землю?

У 2018 році екс-головний архі-
тектор міста Олександр Рекута 
говорив, що інвестор профінан-
сує реконструкцію набережної 
від Київського до Центрально-
го мосту. І це мала бути пайова 
участь інвестора в розбудові ві-
нницької інфраструктури.
Проте такий договір між викон-
комом і забудовником не було 
укладено. Нині, за Законом 
України №132-XI від 20 верес-
ня 2019 року, якщо будівництво 
об’єкта розпочато після 1 січня 

2021 року, то замовник такого 
будівництва не залучається до 
сплати пайової участі. Міська 
рада внесла ці зміни у свої рі-
шення й тепер інвестиційний 
внесок, замовники будівництв 
у Вінниці, можуть зробити «за 
вільного волевиявлення сторін».
В підсумку, це означає, що крім 
ТРЦ і благоустрою навколо ньо-
го, інвестор не зобов’язаний 
буде робити набережну чи об-
лаштовувати решту території 
Бригантини.

Інвестор «нічого не винен» місту

Ділянка, яка належить забудовнику, знаходиться біля 
вулиці Чорновола. Цікаво те, що за кадастровою мапою у 
церкви немає власної землі на Бригантині

âà (Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí - àâò.). 
Ùå áóëè çàñòóïíèêè ìåðà, àëå 
âæå íå ïàì'ÿòàþ, õòî ñàìå. Ó÷àñ-
íèê³â àóêö³îíó çàðåºñòðóâàëè ³ 
âèäàëè ¿ì íîìåðè, ùîá ìè íå 
çíàëè, õòî ³ ÿêó êîìïàí³þ ïðåä-
ñòàâëÿº. Ðåçóëüòàòè àóêö³îíó çà-
ïèñàëè ó ïðîòîêîë, ÿêèé çàòâåð-
äæóâàëè íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
— ðîçêàçóº Øóòàê.

— Õòî äàâ äîçâ³ë íà ïðîäàæ 
çåìë³? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà. Öå 
âèíÿòêîâî êîìïåòåíö³ÿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, à íå îñîáèñòî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè ÷è âèêîíêîìó. Äåïóòàòè 
äàâàëè äîçâ³ë íà ðîçðîáêó äîêó-
ìåíòàö³¿ íà öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
ïîò³ì — íà òå, ùîá âèñòàâèòè 
çåìëþ íà àóêö³îí, ³ çà ï³äñóì-
êàìè — óõâàëþâàëè ð³øåííÿ 
ïðî ïðîäàæ, — â³äïîâ³äàº åêñ-

êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íîãî ìàéíà ²ãîð Øóòàê.

Ç àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â íà 
«20õâèëèí» ìàºìî ³ êîìåíòàð 
òîä³øíüîãî ìåðà Âîëîäèìèðà 
Ãðîéñìàíà ïðî àóêö³îí, ÿêèé 
â³í äàâ ó 2007 ðîö³.

— Çàãàëîì, ÿ çàäîâîëåíèé ö³-
íîþ, — ãîâîðèâ òîä³ Ãðîéñìàí. 
— Ìè áóäåìî ïðîäîâæóâàòè 
ïîä³áíó ïðàêòèêó. Àäæå îòðè-
ìàí³ êîøòè ï³äóòü íà ï³äòðèìêó 
ïðîãðàì, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçâèòêîì 
ì³ñòà. Ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè íà Áðèãàíòèí³, íàïåâíî, 
³ º ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ. Ìè ìàê-
ñèìàëüíî ïîøèðèëè ³íôîðìàö³þ 
ïðî ïðîäàæ ï³âîñòðîâà, áàãàòî 
õòî ö³êàâèâñÿ, àëå, êîëè áà÷èëè 
âàðò³ñòü, áàãàòî õòî â³äìîâëÿâñÿ.

УСІ ПЛАНИ НА ЗАБУДОВУ
Ïðî áóä³âíèöòâî íà Áðèãàíòèí³ 

êàæóòü âæå áàãàòî ðîê³â, àëå ïëà-
íè çàëèøàþòüñÿ ò³ëüêè íà ïàïåð³.

Ñïî÷àòêó ãîâîðèëè ïðî ïîáó-
äîâó öåíòðó ñ³ìåéíîãî â³äïî÷èí-
êó ç àêâàïàðêîì òà áàãàòîÿðóñ-
íèì ïàðê³íãîì. Ïîò³ì, â 2014-ìó, 
ç’ÿâèëàñü â³çóàë³çàö³ÿ çàáóäîâè 
Áðèãàíòèíè åë³òíèì æèòëîâèì 
êîìïëåêñîì. Ðàçîì ç â³ñüìîìà 
âèñîòêàìè íà êàðòèíêàõ çîáðà-
æåí³ äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, ïîëÿ 
äëÿ ôóòáîëó, áàñêåòáîëó ³ òåí³ñó, 
áàñåéí, ïðîãóëÿíêîâ³ àëå¿ òîùî.

Ó 2018-ìó, íà çàñ³äàíí³ âè-
êîíêîìó ïîãîäèëè íîâèé ïëàí 
çàáóäîâè, ïëîùåþ 8,98 ãåêòàðà. 
Ç íèõ, 2,16 ãåêòàðà çàéìàòèìå 
òîðãîâèé öåíòð ç ñóïåðìàðêå-
òîì, îô³ñàìè, ôóäêîðòàìè, ìà-
ãàçèíàìè, ê³íîòåàòðîì, ³ãðîâèìè 
çîíàìè òà ïàðêîâêîþ ó áóä³âë³ 
ìàéæå íà 1500 ì³ñöü. Íà ³íø³é 
òåðèòîð³¿ (5,5 ãåêòàðà ï³âîñòðîâà) 
ìàëè çðîáèòè çîíè â³äïî÷èíêó.

×åðãîâó â³çóàë³çàö³þ îïóáë³êó-
âàëè â ëèïí³ 2021 ðîêó. ÒÐÖ ìà-
òèìå òðè ïîâåðõè ç êàâ’ÿðíÿìè, 
ìàãàçèíàìè ³ ê³íî. Ùå áóäå ï³ä-
çåìíèé ïàðê³íã íà 600 ì³ñöü. Çà-
ãàëüíà ïëîùà áóä³âë³ — 60 òèñÿ÷ 
êâ. ìåòð³â.

Ïðîòå íîâèé ïëàí çàáóäîâè 
ùå íå áà÷èëè ó ìåð³¿. Ãîëîâíèé 
àðõ³òåêòîð Â³ííèö³ ªâãåí³é Ñî-
â³íñüêèé ðîçïîâ³äàâ, ùî çàìîâ-
íèê áóä³âíèöòâà íå çâåðòàâñÿ 
äî äåïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè ³ 
ì³ñòîáóäóâàííÿ.

— Ïëàíóºòüñÿ ðîçðîáêà íîâîãî 
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ (íà 
çàáóäîâó ï³âîñòðîâà Áðèãàíòèíà 
- àâò.), ÿêèé ìàþòü âèãîòîâèòè 
äî ê³íöÿ ðîêó, — ãîâîðèâ Ñî-
â³íñüêèé. 

Ó äåòàëüíîìó ïëàí³ áóäå ñõåìà 
ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â, ³íôðà-
ñòðóêòóðà (äîðîãè, òðîòóàðè, ïàð-
êîâêè òîùî), òèïè âèêîðèñòàííÿ 
îá’ºêò³â, áëàãîóñòð³é òîùî. ² âñå 
öå ìàþòü ïîãîäèòè â³ííè÷àíè íà 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ.

Íà àóêö³îí³ áóëè äâà 
ó÷àñíèêè. Ô³ðìà 
«ªêîëîð» ïðîïîíóâàëà 
4,5 ìëí ãðí, à 
«Áðèãàíòèíà-Â» 4,950 
ìëí ãðí

Грабував 
кредитні спілки
 Íà Ïðèâîêçàëüí³é 21 ëèï-
íÿ, áëèçüêî 19.30, äî êðåäèò-
íî¿ ñï³ëêè çàéøîâ ÷îëîâ³ê, 
ïîãðîæóþ÷è ô³çè÷íîþ ðîç-
ïðàâîþ ïðàö³âíèêàì, çàáðàâ ç 
ñåéôà 7000 ãðèâåíü.
Íàïàäíèêà ðîçøóêàëà ïîë³-
ö³ÿ. Íèì âèÿâèâñÿ 56-ð³÷íèé 
â³ííè÷àíèí.
— Âñòàíîâëåíî, ùî çàòðè-
ìàíèé ïðè÷åòíèé äî ïîãðà-
áóâàííÿ ùå îäí³º¿ êðåäèòíî¿ 
óñòàíîâè â òðàâí³ öüîãî ðîêó 
íà ïðîñïåêò³ Êîöþáèíñüêîãî,  
— êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êà-
ö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿. — Çëî-
âìèñíèê ä³ñòàâ ç-ï³ä êóðòêè 
ìîëîòîê òà äåê³ëüêà ðàç³â 
âäàðèâ íèì ïî çàõèñíîìó 
ñêëó êàñîâîãî ïðèì³ùåííÿ. 
Ðîçáèâøè â³òðèíó, çàáðàâ 13 
000 ãðèâåíü òà âò³ê.
Ó çàòðèìàíîãî âèëó÷åíî 
÷àñòèíó ãðîøåé òà áàíê³âñüêó 
êàðòêó. Íèí³ â³í ï³ä âàðòîþ. 
Çà ãðàá³æ ÷îëîâ³êîâ³ çàãðîæóº 
óâ’ÿçíåííÿ äî âîñüìè ðîê³â.

Нападав на 
дівчаток
Äî ïîë³ö³¿ çâåðíóëèñÿ äâîº 
æèòåë³â îáëàñò³. ×îëîâ³êè 
ïîâ³äîìèëè, ùî íåâ³äîìèé 
çàñòîñóâàâ äî ¿õ íåïîâíî-
ë³òí³õ äî÷îê ô³çè÷íó ñèëó òà 
õîò³â çãâàëòóâàòè. Ïåðø³é 
ïîòåðï³ë³é 13 ðîê³â. Çëî÷è-
íåöü óâ³ðâàâñÿ äî íå¿ äî õàòè, 
çä³éñíèâ ä³¿ ñåêñóàëüíîãî 
õàðàêòåðó òà ïðîïîíóâàâ âñòó-
ïèòè ç íèì ó ñòàòåâ³ çíîñèíè. 
Ä³â÷èíö³ âäàëîñÿ âòåêòè.
Öüîãî æ äíÿ âå÷åð³ â äðóãî-
ìó ñåë³ íà âóëèö³ íàïàëè íà 
14-ð³÷íó ä³â÷èíó. ×îëîâ³ê 
íà âåëîñèïåä³ çáèâ ¿¿ ç í³ã òà 
çàñòîñóâàâ ô³çè÷íó ñèëó. Äè-
òèíà ïî÷àëà êëèêàòè íà äîïî-
ìîãó. Êðèê ä³â÷èíêè ïî÷óâ 
ì³ñöåâèé æèòåëü òà âèá³ã ç³ 
ñâîãî áóäèíêó, íàïàäíèê âò³ê.
Ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè ï³ä-
îçðþâàíîãî. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, 
â³í º îáâèíóâà÷óâàíèì ó 
ç´âàëòóâàíí³ 19-ð³÷íî¿ ä³-
â÷èíè. Êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñóäîì, 
³ äî îáâèíóâà÷åíîãî áóëî 
çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çà-
õ³ä — äîìàøí³é àðåøò. Íèí³ 
38-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ï³ä âàðòîþ. 

КОРОТКОКОРОТКО
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Â³ííè÷àíêà Íà-
òàë³ÿ Ðàñòîðãóº-
âà — ïðîôåñ³éíà 
ëåãêîàòëåòêà. Ïî-

íàä ð³ê òîìó æ³íêà ñòàëà ó÷àñíè-
öåþ â³ííèöüêî¿ ñï³ëüíîòè NBR 
(àíãë. noboring runners — íåíóäí³ 
á³ãóíè). Â êëóá³ ëþáèòåë³â ñïîðòó 
ïîíàä 300 ó÷àñíèê³â, â³ííè÷àíè 
çàéìàþòüñÿ íå ëèøå á³ãîì, à é 
õîäüáîþ, âåëîñïîðòîì, ïëàâàí-
íÿì òîùî.

— Ñåðåä âñ³õ ó÷àñíèê³â ÿ áóëà 
ºäèíîþ ïðîôåñ³éíîþ àòëåòêîþ, 
ÿêà ìàº äîñâ³ä ³ çíàº òåõí³êó 
á³ãó. Äî íàñ äîëó÷àëèñÿ ëþäè, 
ÿê³ íå âì³þòü á³ãàòè, òðîõè ïî-
çàéìàëèñÿ ³ âæå â íèõ êîë³íà áî-
ëÿòü. Òîä³ ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî 
òå, õòî çìîæå íàâ÷àòè áàæàþ÷èõ. 
ß ïîãîäèëàñÿ òðåíóâàòè ³ ä³ëèòèñÿ 
ñâî¿ìè çíàííÿìè, ñòàâèòè ð³çí³ 
ï³äâîäí³ âïðàâè, — ïî÷èíàº ðîçïî-
â³äü Íàòàë³ÿ. — Ùå äî êàðàíòèíó, 
âçèìêó ìè ðàç íà òèæäåíü ïî÷àëè 
çáèðàòèñÿ ãðóïêàìè ³ òðåíóâàëè 
òåõí³êó á³ãó. Ï³çí³øå âèð³øèëè 
çáèðàòèñÿ ÷àñò³øå — ïîíåä³ëîê, 
ñåðåäà, ï’ÿòíèöÿ. Õòî áàæàº — òîé 
ïðèõîäèòü, òðåíóºòüñÿ, ðîáèòü ³í-
òåðâàëüí³ á³ãîâ³ íàâàíòàæåííÿ.

Á³ãóíè çàéìàëèñÿ íà ñòàä³îí³ 
â öåíòðàëüíîìó ïàðêó ³ì. Ì. Ëå-
îíòîâè÷à. Çàçäàëåã³äü ä³çíàëèñÿ 
ðîçêëàä ³ ï³äëàøòóâàëè ï³ä íüîãî 
ñâî¿ òðåíóâàííÿ.

— Ìè ñïåðøó ïðèõîäèëè 
íà 18.30, á³ãóí³â ó öåé ÷àñ âæå 
íåìàº ³ ìè í³êîìó íå çàâàæàºìî. 
Àëå ïîò³ì íàì ñêàçàëè ïðèõîäèòè 
íà ñüîìó, íó îê. Òàì õòî ò³ëüêè 
íå çàéìàºòüñÿ: ³ éîãà, ³ ï³ëàòåñ, 
ñ³ì’ÿìè ëþäè ïðèõîäÿòü, — êàæå 
òðåíåðêà. — Ñïåðøó í³ â êîãî ïè-
òàíü íå âèíèêàëî, àëå ïîò³ì ïî-
÷àâ ï³äõîäèòè äî íàñ ñòîðîæ, çà-
ïèòóâàâ, õòî ìè òàê³, ÷îãî õîäèìî 
ñþäè. Â³í ñêàçàâ, ùî òàê ïðîñòî 
çàéìàòèñÿ íå ìîæíà, òðåáà ïðî-
ñèòè äîçâîëó. Íà ïàðêàí³ â íèõ, 
äî ðå÷³, º ãðàô³ê, êîëè ìîæóòü 
çàéìàòèñÿ ÿê ñïîðòñìåíè, òàê ³ 
ïåðåñ³÷í³ â³ííè÷àíè — àáñîëþò-
íî áåçêîøòîâíî.

«БІЛЬШЕ ТАКИХ КЛУБІВ 
НЕМАЄ»

Ï³ñëÿ çàóâàæåíü ñòîðîæà Íà-
òàë³ÿ ïîñï³ëêóâàëàñÿ ç äèðåêòî-
ðîì ÄÞÑØ ¹1, ÿê³é ³ ï³äïî-
ðÿäêîâàíèé öåé ñòàä³îí. Îäíàê 
ðîçìîâà, çà ¿¿ ñëîâàìè, âèéøëà 
íå íàéïðèºìí³øîãî õàðàêòåðó.

— ¯õ íå âëàøòîâóº, ùî íàñ 
äóæå áàãàòî ëþäåé ïðèõîäèòü 
íà òðåíóâàííÿ, õî÷à íà çàíÿò-
ò³ ëèøå â³ä ÷îòèðüîõ äî äåñÿòè 
îñ³á. Äèðåêòîð ñêàçàâ, ùî òðåáà 
çàêëþ÷àòè äîãîâ³ð ³ îïëà÷óâàòè 
îðåíäó á³ãîâèõ äîð³æîê. Ãîäè-
íà íà á³ãîâ³é äîð³æö³, çà éîãî 
ñëîâàìè, êîøòóº 80 ãðí. ßêùî 
ïîò³ñíèòèñÿ, òî ìè çàéìàºìî 
íà ñòàä³îí³ òðè-÷îòèðè äîð³æ-
êè, à çàéìàºìñÿ òðîõè á³ëüøå 

ОДНИМ НА СТАДІОНІ МОЖНА 
БІГАТИ, А ІНШИМ ЧОМУСЬ — ЗАСЬ
Непорозуміння  Вінничанка 
Наталія Расторгуєва понад рік тренує 
учасників спільноти NBR на стадіоні 
в Центральному парку імені Леонтовича. 
Однак останнім часом керівництво 
ДЮСШ №1 забороняє їй проводити там 
групові заняття, поки бігуни не укладуть 
спеціальний договір про оренду бігових 
доріжок. Чому виник конфлікт та як 
пояснює це директор спортшколи?

ãîäèíè, — ðîçïîâ³äàº Íàòà-
ë³ÿ Ðàñòîðãóºâà. — Àëå ñïðàâà 
â òîìó, ùî ÿ ô³çè÷íà îñîáà, 
à ñï³ëüíîòà — íåïðèáóòêîâà, îô³-
ö³éíî íå çàðåºñòðîâàíà. Â³äòàê 
ìîæëèâîñò³ çàêëþ÷èòè äîãîâ³ð 
â íàñ íåìàº. Öå ÿêàñü çàïëóòàíà 
³ñòîð³ÿ, ìè äî êîíñåíñóñó òàê ³ 
íå ïðèéøëè, äèðåêòîð çàïðî-
ïîíóâàâ ïðèõîäèòè íà ñòàä³îí 
ïî äâîº ëþäåé. Àëå ÿêèé òîä³ 
ñåíñ ç íàøîãî êîì’þí³ò³, ÿêùî 
çàéìàòèñÿ äîâîäèòüñÿ ôàêòè÷íî 
³íäèâ³äóàëüíî?

Òðåíåðêà çàçíà÷àº, ùî îô³ö³é-
íî ñòâîðþâàòè ãðîìàäñüêó îð-
ãàí³çàö³þ íå ââàæàº äîö³ëüíèì, 
áî ³í³ö³àòèâà ñòâîðåííÿ êëóáó 
áóëà ðàäøå ³äåéíîþ ³ ïðîñòî äëÿ 
òîãî, ùîá ó ì³ñò³ çðîñòàëà á³ãîâà 
ñï³ëüíîòà.

— Á³ëüøå òàêèõ êëóá³â ó Â³-
ííèö³ íåìàº, — ï³äêðåñëþº Íà-

òàë³ÿ Ðàñòîðãóºâà. — ß äèâèëà-
ñÿ ð³çí³ ïîñòàíîâè ³ íå áà÷èëà 
æîäíî¿, äå áóëî á âêàçàíî, ùî 
ì³ñüê³ ñòàä³îíè ïëàòí³. Íó íåìàº 
òàêîãî ïîíÿòòÿ, ÿê àáîíïëàòà. 
Âèõîäèòü, ùî îäèí ìîæå á³ãà-
òè áåçêîøòîâíî, à ÿêùî ëþäåé 
á³ëüøå — ïëàò³òü.

ІНША СТОРОНА МЕДАЛІ
Äèðåêòîð ÄÞÑØ¹ 1 Ñåðã³é 

Òàðàí÷óê ðîçïîâ³äàº, ùî îêð³ì 
ïðîôåñ³éíèõ ñïîðòñìåí³â íà ñòà-
ä³îí³ é ñïðàâä³ ìîæóòü çàéìàòè-
ñÿ âñ³ áàæàþ÷³ â³ííè÷àíè. Àëå 
íå ìàñîâî ³ íå îäíî÷àñíî.

— Îäíà-äâ³ ëþäèíè ìîæóòü çà-
éìàòèñÿ ç 5–6 äî 10-¿ ãîäèíè ðàí-
êó, à ïîò³ì ï³ñëÿ 19.00 äî 22.00. 
À ñïîðòñìåíè æ òðåíóþòüñÿ â íàñ 
ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî äíÿ, — ïîÿñ-
íþº â³í.

Çà éîãî ñëîâàìè, îáìåæåííÿ 
â ê³ëüêîñò³ ëþäåé ïîÿñíþºòü-

ñÿ ïðîñòî. Âñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà áóäü-ÿê³ òðàâìè ëÿæå îäðàçó 
íà íüîãî, ÿê íà äèðåêòîðà ñïîð-
òèâíî¿ øêîëè, íà áàëàíñ³ ÿêî¿ ³ 
ïåðåáóâàº öåé ñòàä³îí.

— ß áàíàëüíî ïîïðîñèâ, ùîá 
âîíè çàêëþ÷àëè äîãîâ³ð, îïëà-
òèëè îðåíäó á³ãîâî¿ äîð³æêè ³ 
òîä³ íå áóäå í³ÿêî¿ ïåðåøêîäè 
äëÿ òðåíóâàíü. Ñïðàâà â òîìó, 
ùî îáìåæåííÿ â ê³ëüêîñò³ ëþ-
äåé ñïðàâä³ º, áî çà ïåðåáóâàí-
íÿ íà òåðèòîð³¿ õòîñü ìàº íåñòè 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ßêùî, íå äàé 
áîæå, õòîñü âïàäå ÷è òðàâìóºòü-
ñÿ, ïèòàííÿ áóäóòü áåçïîñåðåäíüî 
äî ìåíå — íà ï³äñòàâ³ ÷îãî öÿ 
ëþäèíà áóëà íà ñòàä³îí³? Îêð³ì 
òîãî, º êëóáè ³ ÔÎÏè, ÿê³ ïðè-
õîäÿòü, ïëàòÿòü îðåíäó, ùîá çà-
éìàòèñÿ, — êàæå â³í.

Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Òàðàí÷óêà, 
ñòàä³îí ïîáóäîâàíèé ïåðø çà âñå 
äëÿ ïðîôåñ³éíèõ ñïîðòñìåí³â, 
îäíàê ç äîçâîëó ì³ñüêî¿ ðàäè 
òàì ìîæóòü çàéìàòèñÿ ñïîðòîì 
âñ³ îõî÷³.

— Â Îäåñ³, íàïðèêëàä, âçàãà-
ë³ í³êîãî íå ïóñêàþòü íà ñòà-
ä³îíè, — êàæå â³í. — À â ö³é 
ñèòóàö³¿ ìè íå ìîæåìî ä³éòè 
êîíñåíñóñó, áî âîíè íå çàðå-

ºñòðîâàí³ îô³ö³éíî. Àëå æ öÿ 
æ³íêà, âîíà ¿õ òðåíóº, áåðå 
íà ñåáå òàêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Öÿ æ³íêà — íå ì³é òðåíåð, 
ÿ íå ìîæó ðó÷èòèñÿ çà íå¿, ÿê 
çà ïðîôåñ³îíàëà, ÿ æ íå çíàþ, 
÷è º â íå¿ ñïåö³àë³çîâàíà îñâ³òà. 
Íàé÷àñò³øå, ëþäè íå ðîçáèðà-
þòüñÿ, íàñê³ëüêè ïðîôåñ³éíèé 
òðåíåð ³ äóìàþòü, ùî éäóòü 
íà ñòàä³îí çàéìàòèñÿ, áî öåé 
òðåíåð — â³ä íàøî¿ øêîëè. Òîìó 
ìè é ñòàâèìî ïåâí³ îáìåæåííÿ 
â ê³ëüêîñò³ ëþäåé. Âò³ì, ÿ íå çà-
ïåðå÷óþ, ùîá âîíè çàéìàëèñÿ, 
ïðîñòî ùîá íå òàê áàãàòî ëþäåé 
çà îäèí ðàç.

Âàðò³ñòü îðåíäè íà ñòàä³îí³ 
çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ äîð³æîê.

— Â íàñ º òðè äîãîâîðè: îðåí-
äà, â³äøêîäóâàííÿ åíåðãîíîñ³¿â 
òîùî. Öå âñå òðåáà ñóìóâàòè, 
ùîá âèçíà÷èòè çàãàëüíó ñóìó 
äî ñïëàòè çà îðåíäó. Â³äïîâ³äíî 
äî çàêîíîäàâñòâà ìè ìàºìî ïðà-
âî çàêëþ÷àòè äîãîâîðè äëÿ ïî-
ãîäèííî¿ îðåíäè. Ö³ë³ñíà îðåí-
äà çàêëþ÷àºòüñÿ ç êîìóíàëüíèì 
ìàéíîì íàïðÿìó. Ïîãîäèííà 
îðåíäà äîð³æêè ïðèáëèçíî êî-
øòóâàòèìå äî 60 ãðí, — ñêàçàâ 
Ñåðã³é Òàðàí÷óê.

Бігуни зі спільноти NBR на тренуванні. Спортсменам 
не дозволяють безкоштовно займатися на стадіоні 
в Центральному парку

«Ñïåðøó í³ â êîãî 
ïèòàíü íå âèíèêàëî, 
àëå ïîò³ì ïî÷àâ 
ï³äõîäèòè äî íàñ 
ñòîðîæ, çàïèòóâàâ, 
÷îãî õîäèìî ñþäè»

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ñ³äàþ÷è â òðàìâàé ÷è òðîëåé-
áóñ, âè ìîãëè ïîì³òèòè, ùî ïà-
ñàæèð³â âïóñêàþòü ³ âèïóñêàþòü 
íå ëèøå ÷åðåç ïåðåäí³ äâåð³.

Êîðèñòóâà÷³ ìóí³öèïàëüíîãî 

òðàíñïîðòó ì³ñòà â³ä÷óëè ïåâíå ïî-
ñëàáëåííÿ êàðàíòèííèõ îáìåæåíü. 
Ïåðåäóñ³ì öå ñòîñóºòüñÿ âõîäó-âè-
õîäó â òðàìâà¿ ³ òðîëåéáóñè.

— Çàðàç çìåíøèëàñü ê³ëüê³ñòü 
ïàñàæèð³â, òîìó ùî íåìàº ñòó-
äåíò³â ³ øêîëÿð³â, áàãàòî ëþäåé 
¿äóòü ç ì³ñòà ó â³äïóñòêè. Ó âîä³¿â 

òðàíñïîðòó òåïåð º ìîæëèâ³ñòü 
êîíòðîëþâàòè ïàñàæèðîïîò³ê. 
Òîáòî âîíè áà÷àòü, ùî, íàïðèêëàä, 
â ñàëîí çàðàç óâ³éäå äåñÿòü ëþäåé, 
àëå çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â 
âñåðåäèí³ òðàíñïîðòó â³ä öüîãî 
íå áóäå ïåðåâèùóâàòè äîçâîëåíî¿. 
Ó òàêèõ âèïàäêàõ ìè ïðàêòèêóºìî 

â³äêðèòòÿ óñ³õ äâåðåé, — ðîçïîâ³äàº 
íà÷àëüíèê â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» 
Ìèêîëà Çàâåðóõà.

Ç ³íøîãî áîêó, ãîâîðèòü Çàâå-
ðóõà, âîä³¿ â³ä÷èíÿþòü äâåð³ ÷åðåç 
ïîãîäíî-êë³ìàòè÷í³ óìîâè. Àäæå 
÷åðåç ñèëüíó ñïåêó ñàëîíè ïî-

òð³áíî äîáðå ïðîâ³òðþâàòè.
ßêùî êàáì³í íå ïðèéìå íîâèõ 

ïîñòàíîâ, äî ðåæèìó â³ä÷èíåííÿ 
ëèøå îäíèõ äâåðåé ó «Â³ííèöüê³é 
òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿» ïîâåð-
íóòüñÿ ç âåðåñíÿ, àáî ó âèïàäêó 
çì³íè åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ 
â êðà¿í³/ðåã³îí³.

У громадському транспорті почали 
відчиняти всі двері. З чим це пов’язано
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Ñàìàðñüêèé. — Âàñ íå ìàþòü 
«ð³çàòè» øâè, à ðå÷³ íå ïîâèíí³ 
îáìåæóâàòè ðóõëèâ³ñòü ÷è ïî-
ñèëþâàòè ï³òëèâ³ñòü. Îäÿã äëÿ 
çàíÿòü ñïîðòîì ìàº äîáðå òÿãíó-
òèñü, äèõàòè, äàâàòè âîäîâ³äâ³ä 
³ òàê äàë³. 

Òàêîæ ÷îëîâ³ê çâåðòàº óâàãó, 
ùî â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ âñ³ ñòèë³ 
ñèëüíî ïåðåì³øàëèñü. Òîìó ãîâî-
ðÿ÷è ïðî ñïîðòèâíèé îäÿã, âàðòî 
ðîçóì³òè íå ñò³ëüêè ðå÷³ äëÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ òðåíóâàíü, ñê³ëüêè äëÿ 
ïîâñÿêäåííîãî êîðèñòóâàííÿ. 

— Ìè çà òå, ùî áóäü-ÿêèé îäÿã 
ìàº áóòè êîìôîðòíèì ³ äëÿ ðàí-
êîâî¿ çàðÿäêè, ³ äëÿ äîâãîòðèâà-
ëî¿ ïðîãóëÿíêè, äî ïðèêëàäó. À 
ùå âàæëèâî, ùîá ó òàêîìó îäÿç³ 
ëþäèíà ïî÷óâàëà ñåáå ùàñëèâ³-
øîþ, — êàæå Ñàìàðñüêèé. — Ìè 
âëàñíå íàä öèì ³ ïðàöþºìî: ðîç-
ðîáëÿºìî, âèáèðàºìî, òåñòóºìî 
é îáîâ’ÿçêîâî äîñëóõàºìîñü äî 
ïîáàæàíü ëþäåé, ÿêèé öåé îäÿã 
áóäóòü íîñèòè.

«А БЕЗ БРЕНДУ МОЖНА?»
Ìè ïîì³òèëè, ùî âåäåííÿ 

á³çíåñó é ó÷àñòü ó íàï³âìàðàôî-
í³ — ñïðàâè ì³æ ñîáîþ ñõîæ³. 
² òàì, ³ òàì âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç ³äå¿, 

áàæàííÿ ³ ö³ë³, îáîâ’ÿçêîâèìè º 
òðåíóâàííÿ (÷è, êðàùå ñêàçàòè, 
ïåðø³ ñïðîáè), í³õòî íå çàñòðàõî-
âàíèé â³ä ñõîäæåííÿ ç äèñòàíö³¿ 
(òîáòî, ïîìèëîê), à êîëè âäàºòüñÿ 
äîñÿãòè óñï³õó — çóïèíèòèñü óæå 
íåìîæëèâî.

— Ðàí³øå ÿ çàéìàâñÿ 
êàâ’ÿðíÿìè ³ ñàìå òîä³ âèíèêëà 
íàçâà BEZBRENDU, — ðîçïî-
â³äàº ßðîñëàâ Ñìàëü. — Ìè ìàëè 
òðè êàâ’ÿðí³ íà Ñîáîðí³é ³ êîëè 
çàõîò³ëè îðåíäóâàòè îäíå ç ïðè-
ì³ùåíü, äå íà òîé ìîìåíò âæå 
ïðàöþâàëà ³íøà êàâ’ÿðíÿ, íàì 
ñêàçàëè, ùî ç³ ñâî¿ì áðåíäîì çà-
õîäèòè âæå íå ìîæíà. Ìîâëÿâ, 
àáè íå áóëî êîíêóðåíö³¿. ßê ïî-
÷óâ öå, òî âèð³øèâ ïåðåïèòàòè: 
«À áåç áðåíäó ìîæíà?» Â³äïîâ³-
ëè, ùî «òàê». Îñü ç ò³º¿ ïîðè ³ 
âèíèêëà íàçâà BEZBRENDU, à 
ìè ïåðåêëþ÷èëèñü íà ³íòåðíåò-
ïðîäàæ³, ïðîäàâàëè ïîíàä 300 
ð³çíîìàí³òíèõ òîâàð³â.

×îëîâ³ê äîäàº, ùî ïåðø³ ô³-
íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè íàøòîâõíó-
òè éîãî íà ïîøóê íîâèõ ÿê³ñíèõ 
òîâàð³â, ç ÿêèìè ìîæíà áóëî á 
áóäóâàòè á³çíåñ, à íå îòðèìóâàòè 
êîðîòêîñòðîêîâ³ ïðèáóòêè.

— Ìè ç Ñåðã³ºì äàâíî òîâà-

ðèøóâàëè é äóæå áàãàòî ñï³ë-
êóâàëèñü ùîäî á³çíåñó, çàâæäè 
çíàõîäèëè áàãàòî ñï³ëüíèõ òåì 
é ìàëè îäèí ïîãëÿä íà æèòòÿ. 
² òàê âèéøëî, ùî ìè âèð³øèëè 
çðîáèòè BEZBRENDU ðàçîì, 
— ïðîäîâæóº â³í ðîçïîâ³äàòè. 
— Ìè ïðîòåñòóâàëè äåê³ëüêà 
âàð³àíò³â òîâàð³â, à ïîò³ì ñïðà-
öþâàëà «ñïðàâà âèïàäêîâîñò³»: 
òðåíóþ÷èñü ó çàë³, áà÷èëè, ùî 
íå âñ³ òóäè õîäÿòü «íà ñïîðò³» 
é êëàñíî îäÿãíåí³. Çàçâè÷àé, öå 
ÿêàñü ñòàðåíüêà ôóòáîëî÷êà, ÿêó 
íîñèø 10-é ð³ê, ³ òàê³ æ øîðòèêè. 

Ìè áóëè îäÿãíåí³ òàê ñàìî ³ 
ÿêîñü ïî÷àëè îáãîâîðþâàòè íàø³ 
ñïîñòåðåæåííÿ — òàê âèíèêëà 
³äåÿ, ùî ìîæíà ïðîáóâàòè çà-
ïóñêàòè æ³íî÷èé îäÿã.

У ПОШУКАХ ШВИДКОСТІ
Âàæëèâîþ ó âåäåíí³ á³çíåñó º 

³ çäîðîâà êîíêóðåíö³ÿ.
— Ó ìåíå âèíèêëî áàæàííÿ 

ïîòðàïèòè ó ñó÷àñíó ñâ³òîâó 
øâèäê³ñòü, à íå êîíêóðóâàòè íà 
ðèíêó Óêðà¿íè é ç ëþäüìè, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü òóò, — ç³çíàºòüñÿ 
Ñìàëü. — Íàøà êðà¿íà ³ òàê çà-
ðàç çíàõîäèòüñÿ ó òàê³é ñèòóà-

ö³¿, êîëè ¿é ïîòð³áåí äèíàì³÷-
íèé ðîçâèòîê, àáè âîíà ìîãëà 
ñòðåïåíóòèñÿ ³ ïîêàçàòè ñâ³òó 
âñþ ñâîþ åíåðãåòèêó é âñå, íà 
ùî çäàòíà. Òî æ íàøå çàâäàí-
íÿ — çðîçóì³òè, ÿêîþ º ñâ³òîâà 
øâèäê³ñòü, íàâ÷èòèñü ïðîäàâàòè 
íà ñâ³òîâîìó ðèíêó, íàâ÷èòèñü 
âèãîòîâëÿòè ñâ³òîâèé ïðîäóêò, 
ÿêèé áóäå â³äïîâ³äàòè ñâ³òîâèì 
ñòàíäàðòàì ÿêîñò³. 

СИЛА САМОМОТИВАЦІЇ
Ñëîãàí BEZBRENDU çâó÷èòü 

òàê — íàö³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç òåáå. 
Çàñíîâíèêè êîìïàí³¿ â³ðÿòü, ùî 
â íàøîìó ñâ³ò³ ìîæëèâî âñå, òî 
æ ãîëîâíå — ùîäíÿ ðóõàòèñü äî 
âåðøèí é áóòè â³÷íèìè äâèãó-
íàìè äëÿ ñàìèõ ñåáå. 

— Ìè ñàì³ â³ä öüîãî çàðÿäæà-
ºìîñü, ïîñò³éíî ñòàâèìî àìá³òí³ 
ö³ë³, — êàæå ßðîñëàâ Ñìàëü. — 
Ñïî÷àòêó íàì âñ³ ãîâîðÿòü, ùî 
öå íåìîæëèâî, ùî í³÷îãî â íàñ 
íå âèéäå, à êîëè âèõîäèòü — ïè-
òàþòü, ÿê íàì âäàëîñü. Òàê, ïîêè 
íàø ðåçóëüòàò íå òàêèé, ÿêèé ìè 
õî÷åìî, òà íàâ³òü çà ìèíóëèé ð³ê 
ìè âèðîñëè ì³í³ìóì â 10 ðàç³â. ² 
òàê ðîñòåìî ùîðîêó. 

BEZBRENDU ПРИЄДНУЄТЬСЯ 
ДО БІГОВОЇ РОДИНИ ВІННИЦІ
Свято спорту  Менше як за місяць, 
22 серпня, у нашому місті відбудеться 
третій Вінницький Напівмарафон. 
Кожен охочий взяти участь у забігу 
може зареєструватися до 15 серпня, 
обравши одну з трьох дистанцій. А зараз 
пропонуємо познайомитись ближче з 
генеральним партнером Вінницького 
Напівмарафону — компанією BEZBRENDU

Засновники BEZBRENDU Сергій Самарський і Ярослав 
Смаль переконані, що заняття спортом роблять людей 
щасливими. Кажуть, вирішили стати генеральним партнером, 
бо ідея Вінницького Напівмарафону їм дуже імпонує

– Ãîëîâíèì 
ïîêàçíèêîì ÿêîñò³ 
ñïîðòèâíîãî îäÿãó º 
òå, ùî òðåíóâàòèñü ó 
íüîìó êîìôîðòíî, — 
ïåðåêîíàíèé Ñåðã³é

Зареєструватися для забігу, на-
гадаємо, можна до 15 серпня 
на сайті run.vn.ua. Реєстрацій-
ний внесок складає від 400 до 
600 гривень, залежно від часу 
реєстрації.
Так, участь у забігу на дистанції 
4,2 кілометра до 31 липня буде 

коштувати 400 гривень. З 1 по 
15 серпня — 450 гривень.
А на дистанції 10 і 21,095 кіло-
метрів — до 31 липня становить 
550 гривень, тоді як з 1 по 15 
серпня — 600 гривень. 
Не пропустіть наймасовіший забіг 
міста й реєструйтеся уже сьогодні!

І ще кілька слів про напівмарафон

ДАРИНА ДІДИК, 
RIA, (096)9209065

Ò ð è  ð î ê è 
òîìó ó Â³ííèö³ 
ç’ÿâèâñÿ óêðà¿í-
ñüêèé áðåíä îäÿ-

ãó BEZBRENDU. Ñüîãîäí³ æ öå 
âï³çíàâàíà êîìïàí³ÿ ç òèñÿ÷àìè 
êë³ºíò³â ïî âñ³é íàø³é êðà¿í³ ³ 
íå ò³ëüêè. 

Çàñíîâíèêè BEZBRENDU, 
Ñåðã³é Ñàìàðñüêèé ³ ßðîñëàâ 
Ñìàëü, ùèðî çàõîïëåí³ ñâîºþ 
ñïðàâîþ, íàòõíåíí³ îäÿãîì, 
ÿêèé âèãîòîâëÿþòü, ³ â³ðÿòü, ùî 
ãîëîâíå — áóòè ùàñëèâèìè. À 
ùå âîíè ïðîïàãóþòü àêòèâíèé 
ñïîñ³á æèòòÿ ³ ï³äòðèìóþòü ñïîð-
òèâí³ ïîä³¿, òîìó é ñòàëè ãåíå-
ðàëüíèì ïàðòíåðîì Â³ííèöüêîãî 
Íàï³âìàðàôîíó.

— Ìè ââàæàºìî ,  ùî 
íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ âíóòð³ø-
íüî¿ åíåðã³¿ ëþäèíè º çäîðîâå 
ò³ëî, — ãîâîðèòü ßðîñëàâ Ñìàëü. 
— Öå, çàãàëîì, îäíà ç ô³ëîñîô³é 
BEZBRENDU. Áî ÿê ïî÷èíàºòü-
ñÿ ùàñëèâà ñ³ì’ÿ? Ìè â³ðèìî, ùî 
ç³ ùàñëèâî¿ æ³íêè.

Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ùàñëè-
âîþ æ³íêà áóäå òîä³, êîëè áóäå 
çäîðîâîþ. À íà ñòàí çäîðîâ’ÿ 
äóæå ñèëüíî âïëèâàº äîãëÿä çà 
ñîáîþ ³ ðåãóëÿðí³ çàíÿòòÿ ñïîð-
òîì.

— BEZBRENDU ðîáèòü âñå, 
ùîá òàê³ òðåíóâàííÿ áóëè ìàê-
ñèìàëüíî êîìôîðòíèìè, — äîäàº 
Ñìàëü. — Ìè â³ðèìî, ùî êîëè 
òè âåäåø àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ, 
êîëè çàéìàºøñÿ ñïîðòîì ³ äáà-
ºø ïðî ñâîº ò³ëî, òî òè ÷àñò³øå 
ìàºø ãàðíèé íàñòð³é ³ ìîæåø 
çì³íþâàòè öåé ñâ³ò. 

Êð³ì òîãî, ñïîðò äóæå ëåã-
êî îá’ºäíóº ëþäåé, à òàêå 
îá’ºäíàííÿ âêðàé ïîòð³áíå.

— Íàï³âìàðàôîí — öå ñïî-

ñ³á äîâåñòè ùîñü ñàìîìó ñîá³ é 
ïîêàçàòè îòî÷óþ÷èì, íà ùî òè 
çäàòåí, äîäàòè â æèòòÿ òðîõè âîã-
íþ, â³ä÷óòè, ùî òè íå îäèí, áî 
ïîðó÷ ç òîáîþ áàãàòî îäíîäóì-
ö³â, ìîæëèâ³ñòü ïîäîëàòè ñòðàõè, 
ÿêùî âîíè º, ³ ðîçïî÷àòè íîâå 
æèòòÿ. Áî æ íå äàðìà êàæóòü, 
ùî íîâå æèòòÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç³ 
çì³í, — êàæå íàø ñï³âðîçìîâíèê.

Ïðè öüîìó Ñåðã³é Ñàìàðñüêèé 
çâåðòàº óâàãó íà ùå îäèí âàæëè-
âèé àñïåêò. Êàæå, ïîä³áí³ ìàñîâ³ 
çàõîäè ìîæóòü äîïîìîãòè ëþäÿì 
çðîçóì³òè, ùî «ñïîðò — öå íå 
îêðåìà ñåêòà äëÿ ñïîðòñìåí³â, à 
òå, ùî ïîòð³áíî êîæíîìó ç íàñ».

— Ñïîðò äîäàº ðàäîñò³, äî-
äàº æèòòÿ, äîäàº ùàñòÿ ³ åíåð-
ã³¿, — ïåðåðàõîâóº â³í. — Òîìó 
ìè âèð³øèëè ñòàòè ãåíåðàëüíèì 
ïàðòíåðîì, áî ïîâí³ñòþ ïîä³ëÿº-
ìî òàêîãî ïëàíó çàõîäè. ²äåÿ Â³-
ííèöüêîãî Íàï³âìàðàôîíó íàì 
äóæå ³ìïîíóº ³ äóæå íàñ äðàé-
âèòü. À ùå íàì õî÷åòüñÿ, àáè 
ëþäè ä³çíàâàëèñü á³ëüøå ïðî 
â³ò÷èçíÿí³ áðåíäè, óêðà¿íñüêèé 
îäÿã ³ óêðà¿íñüêèé ñïîðòèâíèé 
îäÿã, ó ÿêîìó ìîæíà ëåãêî á³ãòè 
äî âëàñíèõ ïåðåìîã ³ ãîðäî íåñòè 
ñåáå ÿê îñîáèñò³ñòü.

ОДЯГ ДЛЯ КОМФОРТУ Й 
ЩАСТЯ

Ñòàòè ó÷àñíèêîì Â³ííèöüêîãî 
Íàï³âìàðàôîíó ìîæå êîæåí îõî-
÷èé. Àëå íå çàéâèì áóäå çàâ÷àñíî 
ïîäáàòè ïðî âëàñíó áåçïåêó, ðîç-
ïî÷àòè òðåíóâàííÿ ³ çà ïîòðåáè 
ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç ë³êàðåì. 
Òàêîæ ãàðíîþ ³äåºþ ñòàíå ãðà-
ìîòíèé ï³äõ³ä äî âèáîðó îäÿãó 
äëÿ òðåíóâàíü ³ âëàñíå ñàìîãî 
çàá³ãó.

— Ãîëîâíèì ïîêàçíèêîì ÿêîñ-
ò³ ñïîðòèâíîãî îäÿãó º òå, ùî 
òðåíóâàòèñü ó íüîìó ä³éñíî êîì-
ôîðòíî, — ïåðåêîíàíèé Ñåðã³é 

Â²ÍÍÈÖß Á²ÆÈÒÜ

Генеральний партнер 
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Íàçâàíèé ó ìàòåð³àë³ ïîë-
êîâíèê á³ëüøå íå î÷îëþº 
÷àñòèíó À1358, éîãî ïåðå-
âåëè çâ³äòè íà ³íøó ñëóæáó. 
ßê íå äèâíî, àëå íåâäîâç³ 
ï³ñëÿ âèíèêíåííÿ ñêàíäà-
ëó, ïîâ’ÿçàíîãî ç â³äêðèòòÿì 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 
çà çàÿâîþ Âàëåð³¿ Ñ³êàë, ²âàí³â 
ï³øîâ íà ï³äâèùåííÿ.

Ó ñåðïí³ 2019 ðîêó êîìàí-
äèðà Öâ³òîñüêî¿ â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè ïåðåâåëè äî Êèºâà. 
Çàðàç â³í ïðàöþº ó Ì³í³ñòåð-
ñòâ³ îáîðîíè, ¿çäèòü ç ïåðåâ³ð-

êàìè ïî â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ 
êðà¿íè. Óñ³ çâèíóâà÷åííÿ ïîë-
êîâíèê â³äêèäàâ òà íàçèâàâ 
çâèíóâà÷åííÿ ó äîìàãàííÿõ 
«ôàíòàç³ÿìè Ñ³êàë».

À äî òîãî, ó êâ³òí³ 2019 ðîêó, 
ëþäè, ÿê³ ï³äòðèìóâàëè Âàëå-
ð³þ Ñ³êàë ³ íàäàâàëè ðîçãîëî-
ñó ä³ÿì ïîëêîâíèêà Â³êòîðà 
²âàí³âà, îòðèìàëè ïîâ³ñòêè 
äî ñóäó ïðî çàõèñò éîãî 
÷åñò³ é ã³äíîñò³. Ïîñèëàííÿ 
íà ïîñò, ÿêèé, çîêðåìà, âè-
ìàãàâ âèäàëèòè ²âàí³â: surl.
li/aaftk.

Не звільнений, а підвищений

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ïðî çàâåðøåí-
íÿ ðîçãëÿäó öè-
â³ëüíîãî ïîçîâó 
ïîëêîâíèêà Â³-

êòîðà ²âàí³âà ðîçïîâ³â ãîëîâà 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåâ³ç³ÿ 
âëàäè» ³ æóðíàë³ñò RIA/20minut.
ua Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. Äî íüî-
ãî, ëåéòåíàíòêè Âàëåð³¿ Ñ³êàë 
(ä³âî÷å ïð³çâèùå, òåïåð Âäî-
âè÷åíêî) òà ñâîãî êîëèøíüî-
ãî çàñòóïíèêà Â³êòîðà Ì³ùóêà 
ïîäàâ ïîçîâ ïðî çàõèñò ÷åñò³ òà 
ã³äíîñò³ é ñïðîñòóâàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïîëêîâíèê. Â³í, íàãàäàºìî, 
çàïåðå÷óâàâ çâèíóâà÷åííÿ ñâîº¿ 
êîëèøíüî¿ ï³äëåãëî¿ Ñ³êàë, ÿêà 
³í³ö³þâàëà ïîðóøåííÿ êðèì³-
íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî-
òè íüîãî ³ ñâîºþ çàÿâîþ ïðî 
ñåêñóàëüí³ äîìàãàííÿ çìóñèëà 
ùå ê³ëüêîõ æ³íîê ç â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè À1358 ðîçïîâ³ñòè ïðî 
õòèâîãî êîìàíäèðà.

Íàøà ðåäàêö³ÿ ïåðøîþ îïðè-
ëþäíèëà ðîçïîâ³ä³ Âàëåð³¿, ùî 
ðîäîì ç Òîìàøïîëÿ, ïðî êî-
ìàíäèðà Öâ³òîñüêî¿ â³éñüêî-
âî¿ ÷àñòèíè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ 
íà Õìåëüíè÷÷èí³. Òàì ä³â÷èíà 
ïî÷àëà ñâîþ ñëóæáó ï³ñëÿ â³é-
ñüêîâîãî âóçó. Çãîäîì ìè ðîç-
ïîâ³äàëè é ïðî ³íø³ ôàêòè, ÿê³ 
íàì âäàëîñÿ çäîáóòè ç ìàòåð³à-

ë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 
Ñïðàâà ïðî ñåêñóàëüí³ äîìàãàííÿ 
ùå ðîçñë³äóºòüñÿ, àëå öå íå çà-
âàäèëî ñëóõàííÿì çà öèâ³ëüíèì 
ïîçîâîì ¿¿ ô³ãóðàíòà.

Ó Øåïåò³âñüêîìó ñóä³ Õìåëü-
íèöüêî¿ îáëàñò³ ïîëêîâíèê âè-
ìàãàâ ñïðîñòóâàííÿ äàíèõ, ÿê³ 
ïóáë³êóâàâ Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé 
ó ñîöìåðåæàõ. Òàêîæ âèìàãàâ âè-
äàëèòè ç þòóáó â³äåî ³íòåðâ’þ, 
äàíå ñâî¿ì åêñçàñòóïíèêîì Ì³-
ùóêîì. Â öüîìó ³íòåðâ’þ éøëî-
ñÿ òàêîæ ïðî ³íø³ ïîðóøåííÿ 
â ÷àñòèí³.

Ìè âèñâ³òëþâàëè, ÿê ïðîñóâà-
ºòüñÿ ñóä, ç³ ñë³â ó÷àñíèê³â ïðîöå-
ñó. Âîíè ðîçïîâ³äàëè, ùî ñâ³äêè 
ï³äòâåðäæóþòü ñêàçàíå ðàí³øå 
æóðíàë³ñòàì òà çãîäîì ³ ïðàâî-
îõîðîíöÿì ó ðàìêàõ ïàðàëåëüíî-
ãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 
² îñü öèâ³ëüíèé ïðîöåñ â ïåðø³é 
³íñòàíö³¿ çàâåðøèâñÿ. Ð³øåííÿ — 
íå íà êîðèñòü ïîçèâà÷à.

Ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâó Â³êòîðà 
²âàí³âà ïðî çàõèñò ÷åñò³ òà ã³ä-
íîñò³ ³ ñïðîñòóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ 
â³äìîâèëè.

— ß çàäîâîëåíèé ð³øåííÿì 
ñóäó, õî÷à ³ òàê áóâ âïåâíåíèé 
ó áåçï³äñòàâíîñò³ ïîçîâó ïðîòè 
ìåíå, ÿê æóðíàë³ñòà, — ãîâîðèòü 
Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. — Ñóäè 
ðîçòÿãíóëèñÿ íà äâà ðîêè, àëå 
êîæíå çàñ³äàííÿ íàäàâàëî ùå 
á³ëüøå íàñîëîäè â³ä òîãî, ÿê 

ЗВИНУВАЧЕНИЙ В ДОМАГАННЯХ 
ПОЛКОВНИК НЕ ЗАХИСТИВ ЧЕСТЬ
Рішення суду  Лейтенантка Валерія 
Сікал стала першою українською 
військовою, яка публічно заявила про 
домагання свого командира. Її справу 
розслідують з 2019-го і досі не передали 
до суду. Зате днями прийняли рішення 
за цивільним позовом — про захист 
честі та гідності полковник позивався до 
своєї колишньої підлеглої, журналіста і 
заступника, що дав викривальне інтерв’ю

ãàíüáèòüñÿ ïîëêîâíèê, áî ñâ³äêè 
â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòâåðäèëè 
äîñèòü áàãàòî ôàêò³â, ùî ñêàçàí³ 
Ì³ùóêîì òà Âàëåð³ºþ! Íàðàç³ éäå 
ñòàä³ÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 
ïî ²âàí³âó, ³ ìè ç íåòåðï³ííÿì 
÷åêàºìî ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó. 
Íàäàë³ ìîÿ ôóíêö³ÿ âèêîíàíà, 
ñë³äñòâî ìàº äîâåñòè öþ ñïðàâó 
äî ô³í³øó, à ñóä âñòàíîâèòè ì³ðó 
âèíè ²âàí³âà, ÿêùî äîêàç³â âè-
ñòà÷èòü. Æóðíàë³ñòè íåäîòîðêàí³, 
ïðîøó âðàõóâàòè öå âñ³õ îáðà-
æåíèõ, êîëè âîíè éäóòü â ñóäè 
ç ïîçîâàìè. 

ЩО З КРИМІНАЛОМ?
Ïðî òå, íà ÿê³é çàðàç ñòàä³¿ 

êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïî-
ðóøåíå çà çàÿâîþ Âàëåð³¿ Ñ³êàë, 
ìè çàïèòàëè ó ¿¿ àäâîêàòêè Àííè 
Áðèöüêî¿. Ðàí³øå âîíà ãîâîðè-
ëà æóðíàë³ñòö³ 20minut.ua, ùî 
ïðîêóðàòóðà ñàáîòóº îãîëîøåí-
íÿ ï³äîçðè ²âàí³âó é ïåðåäà÷³ 
ìàòåð³àë³â íà ñóäîâèé ðîçãëÿä. 
ßêà æ ñüîãîäí³ ñèòóàö³ÿ?

— Â³ç ³ íèí³ òàì, — ãîâîðèòü 
àäâîêàòêà. — Êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ òàê ³ ïåðåáóâàº íà ñòà-
ä³¿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, â ìèíó-
ëîìó ðîö³ ñïðàâó ïåðåêâàë³ô³-
êóâàëè íà ÷àñòèíó äðóãó ñòàòò³ 
154 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó. 
Ï³äîçðó ïðîêóðîð íå ï³äïèñóº. 
Ïðîâîäÿòü îïåðàòèâí³ íàðàäè 
íà ð³âí³ âèùî¿ ïðîêóðàòóðè, 
îäíàê íå áà÷àòü ï³äñòàâ äëÿ 
ïðèòÿãíåííÿ ïðîêóðîðà äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ 
ñòðîê³â ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî 
ðîçñë³äóâàííÿ.

Ñòàòòÿ 154 Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè — öå ïðèìóøóâàí-
íÿ äî âñòóïó â ñòàòåâèé çâ'ÿçîê. 
Ñàíêö³ÿ äðóãî¿ ÷àñòèíè òàêà: 
øòðàô äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïî-
äàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â 
ãðîìàäÿí (äî 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü) 
àáî îáìåæåííÿ âîë³ íà ñòðîê 
äî äâîõ ðîê³â.

ХРОНІКА СКАНДАЛУ
Ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ, íà-

ãàäàºìî, ç ïî÷àòêó 2019 ðîêó. Ñàìå 
òîä³ ëåéòåíàíò Âàëåð³ÿ Ñ³êàë çâåð-
íóëàñü äî â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè 
³ç çàÿâîþ òà âêàçàëà, ùî ï³ä ÷àñ 
ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè ó â³éñüêîâ³é 
÷àñòèí³ À1358, êåð³âíèê ÷àñòèíè, 
âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå 
ñòàíîâèùå, íåîäíîðàçîâî íàìà-
ãàâñÿ çìóñèòè ¿¿ äî ñåêñó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³-
ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ïîðó-
øèëî ñïðàâó ïðî ïðèìóøóâàí-
íÿ äî âñòóïó â ñòàòåâèé çâ’ÿçîê. 
Çãîäîì ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ 
ï³ä êîíòðîëåì â³éñüêîâî¿ ïðî-
êóðàòóðè ïåðåäàëè çà ï³äñë³äí³ñ-
òþ äî Íàöïîë³ö³¿ Õìåëüíèöüêî¿ 
îáëàñò³.

Ð³ê òîìó ñòàëî â³äîìî, ùî ïðî-
êóðàòóðà âêîòðå â³äìîâèëàñÿ ï³ä-
ïèñóâàòè ï³äîçðó êåð³âíèêó â³é-
ñüêîâî¿ ÷àñòèíè. Íàòîì³ñòü äàëà 
âêàç³âêè ñë³äñòâó ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü çä³éñíèòè äîäàòêîâ³ ïðîöå-
ñóàëüí³ ä³¿. Ö³ ä³¿, ÿê êàæå àäâîêàò 
Âàëåð³¿, çäåá³ëüøîãî, àáî íå ñòî-
ñóþòüñÿ ïîä³é çëî÷èíó, àáî áóëè 
âæå âèêîíàí³ ñë³äñòâîì. Òåðì³í 
äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàê³í-
÷óâàâñÿ, éîãî ïðîäîâæóâàëè. É 
òàê òðèâàº äîòåïåð.

— Âêàç³âêè ïðîêóðîðà ùîäî 
ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ñë³ä÷èõ 
ðîçøóêîâèõ ä³é, íà ìîþ äóìêó, 
º í³÷èì ³íøèì, ÿê çàòÿãóâàííÿì 
ðîçñë³äóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî 
ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 
íåîäíîðîçîâî ïðîäîâæóâàëèñÿ, º 

ñåðéîçíèé ðèçèê òîãî, ùî ñïðàâó 
ïðîñòî çàêðèþòü, — êàçàëà ðàí³-
øå àäâîêàòêà Âàëåð³¿ Ñ³êàë.

Ùî æ ãîâîðèòü ïðî öå ñàìà Âà-
ëåð³ÿ? Ïîïðè òå, ùî ³í³ö³éîâàíó 
íåþ ñïðàâó ðîçñë³äóþòü òðåò³é 
ð³ê, à ²âàí³âó äîñ³ íå âèíåñëè 
ï³äîçðó, êîëèøíÿ â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâèöÿ ñïîä³âàºòüñÿ íà âñòà-
íîâëåííÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Âîíà, 
íàãàäàºìî, âèéøëà çàì³æ, ñïåðøó 
ïåðåâåëàñÿ â ³íøó ÷àñòèíó, à ïî-
ò³ì óçàãàë³ çâ³ëüíèëàñÿ ç àðì³¿, 
çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ. Òåïåð ìåøêàº 
òà ïðàöþº ç ÷îëîâ³êîì ó Ïîëüù³ 
òà êàæå, ùî ðóêè íå îïóñêàòèìå.

— ß ðîçóì³ëà, ùî áóäå âàæ-
êà áîðîòüáà. Àëå ÿ áóëà ãîòîâà 
äî öüîãî. Äëÿ ìåíå íàéãîëîâí³øå, 
ùîá öÿ ëþäèíà ïîíåñëà çà ñâî¿ 
ä³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, — êàæå Âàëå-
ð³ÿ. — ²íàêøå öþ ñèñòåìó íå ïî-
áîðîòè. ß éòèìó äî ê³íöÿ. Òèì ³ 
á³ëüøå, ùî íå îäíà, ï³ñëÿ ìåíå 
ïðî äîìàãàííÿ ñêàçàëè ³íø³.

Ìè ïóáë³êóâàëè âèòÿãè ç ïðî-
òîêîë³â, ÿê³ çäîáóëè ç ìàòåð³àë³â 
ñë³äñòâà. Â öèõ êîï³ÿõ äîêóìåí-
ò³â — ñâ³ä÷åííÿ ³íøèõ æ³íîê, 
ÿêèì äîâåëîñÿ ñëóæèòè ï³ä êî-
ìàíäóâàííÿì ²âàí³âà. Äèâ³òüñÿ 
ìàòåð³àë çà öèì ïîñèëàííÿì surl.
li/aaftf.

— Ï³ñëÿ ðîçãîëîñó ìåí³ êàçà-
ëè, ùî ÿ õî÷ó çàðîáèòè ãðîø³. 
Ùî ÿ — ä³â÷èíà ëåãêî¿ ïîâå-
ä³íêè. Àëå ñë³â ï³äòðèìêè âñå 
îäíî áóëî á³ëüøå, — ãîâîðèòü 
Âàëåð³ÿ. — ßêîñü ìåí³ íàïèñàëà 
æ³íêà-â³éñüêîâîñëóæáîâåöü, ÿêà 
í³êîëè íå áóëà ïîâ’ÿçàíà ç ²âàí³-
âèì. Ó íå¿ áóëà ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ 
ç êîëåãîþ. Âîíà íàïèñàëà: «Ïîêè 
íå ïîáà÷èëà Âàøó ³ñòîð³þ ³ ÿê Âè 
áîðåòåñü, ïðîñòî òðèìàëà ï³ñòîëåò 
ï³ä ïîäóøêîþ. Ñüîãîäí³ ÿ éîãî 
âèòÿãëà». Îöå áóëà ìîÿ íàéá³ëüøà 
ï³äòðèìêà — ùî ëþäè òåæ ïî-
÷èíàþòü áîðîòèñü. Áî õîðîøèé 
ïðèêëàä — â³í òàêîæ çàðàçíèé. 
Çàðàäè òàêîãî âàðòî íå ìîâ÷àòè.

До карантину Віталій Павловський на слухання їздив, потім були конференції. Сьогодні він 
говорить: «Кожне засідання надавало ще більше насолоди від того, як ганьбиться полковник»

Çàðàç Â³êòîð Іâàí³â  
ïðàöþº ó Ì³í³ñòåðñòâ³ 
îáîðîíè. ¯çäèòü 
ç ïåðåâ³ðêàìè ïî 
â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ 
êðà¿íè
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Â³êòîð Âàñè-
ëåâñüêèé áëîãåð 
ç âåëèêèìè àìá³-
ö³ÿìè. ² õî÷ á³ëü-

ø³ñòü éîãî êîíòåíòó íåñå ðîç-
âàæàëüíèé õàðàêòåð, 24-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê ïåðåéìàºòüñÿ ñåðéîçíè-
ìè ïðîáëåìàìè ³ äîëó÷àº äî ¿õ 
âèð³øåííÿ ñâîº êîì’þí³ò³.

Áëîãåð çàóâàæóº, ùî â³ä÷óâàº 
ó ñîá³ ïîòåíö³àë áóòè òèì ñàìèì 
ëîêîìîòèâîì, ÿêèé ï³äòÿãóº ëþ-
äåé äî äîáðèõ ñïðàâ.

— Íåîäíîðàçîâî ÿ îðãàí³çî-
âóâàâ ñóáîòíèêè, äî ÿêèõ äîëó-
÷àëèñÿ äîïèñóâà÷³ — ìè ïðèáè-
ðàëè íàáåðåæíó, çáèðàëè ãðîø³ 
íà áëàãîä³éí³ñòü, çîêðåìà íà ï³ä-
òðèìêó áåçäîìíèõ òâàðèí ó ïðè-
òóëêàõ. Ëþäè íà öå â³äãóêóþòüñÿ 
³ òàêèì ÷èíîì ìè ðàçîì íåñåìî 
ó ñâ³ò äîáðî, ðàä³ñòü, ùàñòÿ, — 
êàæå â³í. — Áëîã ñòàâ õîðîøîþ 
ïëàòôîðìîþ äëÿ òîãî, ùîá ðî-
áèòè çì³íèòè ó æèòò³, àäæå îäèí 
ó ïîë³ — íå âî¿í.

НЕ СЬОГОДНІ, ТО ЗАВТРА
Ïðîô³ëþ â ³íñòàãðàì³ ìåíøå 

ï³âðîêó, ëèøå îñòàíí³ ÷îòèðè ì³-
ñÿö³ ÷îëîâ³ê àêòèâíî íàïîâíþº 
éîãî ð³çíèìè ãóìîðèñòè÷íèìè 
ö³êàâèíêàìè ³ ùîäíÿ çá³ëüøóº 
ñâîþ àóäèòîð³þ.

— ßêîñü íàïðèê³íö³ çèìè ÿ âè-

ð³øèâ, ùî ùîäíÿ áóäó çàëèâàòè 
ÿêèéñü â³äîñ ³ çà ð³ê òàêèì ÷èíîì 
ìàëî á íàçáèðàòèñÿ 365 ïîñò³â. 
Àëå çãîäîì ÿ ïî÷àâ â³äáèðàòè 
êðàù³ ìàòåð³àëè, ïî÷àâ çâåðòà-
òè óâàãó íà ÿê³ñòü, à íå íà ê³ëü-
ê³ñòü, — ãîâîðèòü áëîãåð.

Äëÿ ñòâîðåííÿ â³äåî, Â³êòîð 
íå ïèøå ñöåíàð³¿. À çéîìêà çà-
éìàº áóêâàëüíî ï’ÿòü õâèëèí: 
âñå, ùî â ïðîô³ë³ — çíÿòî ç ïåð-
øîãî êàäðó. Òàê ñàìî ³ ç³ ñòîð³ç, 
ÿêèõ íà äåíü ÷îëîâ³ê çí³ìàº â³ä 
äåñÿòè äî 30 øòóê.

— Âñ³ ìî¿ â³äåî êîðîòê³ ³ äóæå 
ïðîñò³, ïðè öüîìó æèòòºâ³, òîáòî 
òàê³, ç ÷èì ñòèêàëèñÿ âñ³. Íàâ³òü 
³íêîëè ìîæíà àíåêäîò ÿêèéñü 
ïðî÷èòàòè ³ ïåðåãðàòè éîãî ÿêîñü 
ïî-ñâîºìó ³ ïîäàòè ó ôîðìàò³ 
âàéíó,  — âñì³õàºòüñÿ â³í.

Çàðàç áëîã çàéìàº ó Â³êòîðà 
÷èìàëî ÷àñó, ùîïðàâäà á³ëüøå 
óâàãè òà åíåðã³¿ çàéìàº êðåàòèâ, 
ÿêèé «íå ïðèõîäèòü í³çâ³äêè». 
Õëîïåöü ç³çíàºòüñÿ, ùî ³äåé áàãà-
òî, òîìó òðåáà ðåòåëüíî ïðîäóìó-
âàòè êîæåí êðîê, ÿêèé äîïîìîæå 
ðåàë³çóâàòè çàäóìàíå.

НЕ У ВСІХ ТАКИЙ КОНТЕНТ, 
ЯК В МЕНЕ

Âò³ì, ç áëîãåðñòâîì Â³êòîð áóâ 
ïîâ’ÿçàíèé ùå çàäîâãî äî òîãî, 
ÿê öå ñòàëî ìåéíñòð³ìîì. 
Ó 2014–2015 ðîö³ â³í äîïîìàãàâ 
ðîçêðó÷óâàòè ³íòåðàêòèâ â ìåðåæ³ 
ñâî¿é äðóæèí³.

З КУХАРЯ В БЛОГЕРИ. РОЗКРУТИВ 
СВІЙ ІНСТАГРАМ ЗА ЧОТИРИ МІСЯЦІ
Мейнстрім  Професійний кухар та 
батько чотирирічного сина покинув 
основну роботу, щоб стати блогером. 
Вінничанин Віктор Василевський веде 
блог в Інстаграмі протягом чотирьох 
місяців. За цей час на нього підписалося 
близько 11 тисяч людей. Чим вирізняється 
контент Віктора, у чому полягають 
особливості інтернет-діяльності та які 
найбільші страхи блогера?

— Òîä³ äîñÿãëè òàêîãî ð³âíÿ, 
ùî îêð³ì âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ 
ï³äïèñíèê³â, â íå¿ áóëî áàãàòî 
ðåêëàìè ïî áàðòåðó, àëå çãîäîì 
ìè çàêèíóëè öå. Ôàêòè÷íî ÿ áóâ 
³í³ö³àòîðîì ðîçâèòêó áëîãó, àëå 
âèõîäèëî òàê, ùî ÿ í³áè çìóøó-
âàâ äðóæèíó öå ðîáèòè. À ïîò³ì 
ÿ âèð³øèâ, ùî ³ ñàì ìîæó öèì 
çàéìàòèñÿ, — êàæå Â³êòîð.

Ñïåðøó Â³êòîð ïðîáóâàâ äàâà-
òè ï³äïèñíèêàì êîíòåíò 18+. Àëå 
çãîäîì çðîçóì³â, ùî â³í íå õî÷å 
àñîö³þâàòèñÿ ç òàêèì. 

— ß íå çàõîò³â ðîáèòè ÿêèéñü 
òðåøàê, õî÷à â³í ì³ã áè âèñòð³-
ëèòè íàáàãàòî øâèäøå. Ïðîñòî 
çðîçóì³â, ùî íàñïðàâä³ öå íå ÿ, 
ìåí³ íå ïðèòàìàííà âóëüãàð-
ùèíà, ÿ íàáàãàòî ñïîê³éí³øèé 
³ ñêðîìí³øèé, — êàæå â³í. — Âàð-
òî âðàõîâóâàòè é òîé ôàêò, ùî 
ó 20 ðîê³â ÿ ñòàâ áàòüêîì ³ ïî-

ÿâà ñèíà äóæå ñèëüíî âïëèíóëà 
íà ìåíå òà ìî¿ ïîãëÿäè íà æèòòÿ. 
Ìàëî ñêàçàòè, ùî ÿ ïðîñòî ïî-
äîðîñë³øàâ. Òåïåð ïåðåä òèì, ÿê 
ïðèéíÿòè ÿêåñü ð³øåííÿ, ÿ çà-
äàþñü ïèòàííÿì: «À ÷è õîò³â áè 
ì³é Íàçàð, ùîá ÿ çðîáèâ\ñêàçàâ 
òàê?» ³ öå â ìåíå ïîñò³éíî â ãî-
ëîâ³. Ìåí³ öå äîïîìàãàº ä³ÿòè 
ïðàâèëüíî.

Òåìà îñîáèñòîãî æèòòÿ â áëîç³ 
íå òàáóéîâàíà. Íåùîäàâíî Â³-
êòîð â ñòîð³ç îãîëîñèâ, ùî âè-
ð³øèâ ðîç³éòèñÿ ç äðóæèíîþ.

— Öå íå áóëî õàéïîì, ÿê äåõòî 
ïîäóìàâ. Ìè âèð³øèëè âèíåñòè 
íàø³ ñòîñóíêè íà ïóáë³êó, áî 
ì³ñòî ìàëåíüêå ³ áóäå íåêðàñè-
âî, ÿêùî ïî÷íóòüñÿ ÿê³ñü ïë³òêè, 
ÿêùî ìåíå ÷è êîëèøíþ äðóæèíó 
çóñòð³íóòü äåñü íà ïîáà÷åíí³ ç 
³íøèìè ëþäüìè, — êàæå â³í. — 
Â íàñ ç äðóæèíîþ íåìàº êîí-

У 20 років Віктор став батьком. Син, втім, не дуже часто 
фігурує у сторіз в блогера. Віктор зауважив, що чужі діти 
нікому не цікаві — так йому колись написали дописувачі

– Âåäåííÿ ñòîð³íêè 
ÿ íå ïåðåéìàâ í³ â 
êîãî, âñå ìàêñèìàëüíî 
îðèã³íàëüíå òà 
àâòîðñüêå, – ðîçïîâ³äàº 
Â³êòîð Âàñèëåâñüêèé

ôë³êò³â, ìè ðîç³éøëèñÿ ìèðíî.

ПРО НАБОЛІЛЕ
Îêð³ì ðîçâàæàëüíîãî êîíòåíòó, 

Â³êòîð ïåðåéìàºòüñÿ é ñåðéîç-
íèìè ïèòàííÿìè. ×àñòî ìîæíà 
çóñòð³òè â³äåî, äå â³í ðîçïèòóº 
ó ïåðåõîæèõ ì³ñòÿí ïðî òå, ç ÿêè-
ìè ïðîáëåìàìè âîíè ñòèêàþòüñÿ 
ùîäíÿ. Àáî æ ðîçïèòóº ó ëþäåé 
ïîâàæíîãî â³êó ïðî òå, ÿê áóäó-
âàòè äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè â ðîäèí³.

— Ñïåðøó áóëî äóæå âàæ-
êî ï³ä³éòè äî íåçíàéîìèõ ëþ-
äåé ³ çàãîâîðèòè ç íèìè, âò³ì, 
ÿ øâèäêî óñâ³äîìèâ, ùî ÿêîãîñü 
íåãàòèâó ó â³äïîâ³äü ÿ òî÷íî 
íå îòðèìàþ, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè 
áëîãåð. — Äî ðå÷³, â óñ³õ ëþäåé 
ð³çí³ ïðîáëåìè ³ í³õòî íå ïîâòî-
ðþâàâñÿ: õòîñü êàçàâ, ùî â ì³ñò³ 
êàòàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº ïàð-
êîì³ñöü, êîìóñü ð³÷êà áðóäíà, 
êîìóñü ïîãàíèé àñôàëüò, õòîñü 
ñêàðæèâñÿ íà âåëîñèïåäèñò³â.

Ñàì Â³êòîð âáà÷àº íàéá³ëüøó 
ïðîáëåìó â íåâäÿ÷íîñò³ ëþäåé. 
Êàæå, ùî éîãî àæ ñ³ïàº, êîëè 
áà÷èòü, ÿê õòîñü ïåðåá³ãàº äîðî-
ãó ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³, àáî 
ïðîñòî âèêèäàº ñì³òòÿ íà çåìëþ, 
áî ë³íóºòüñÿ ïðîéòè ê³ëüêà ìåòð³â 
äî ñì³òòºâîãî áàêà.

— ß õî÷ó, ùîá ó â³ííè÷àí 
çì³íèëîñÿ ñòàâëåííÿ äî íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ùîá âîíè 
ïî÷àëè ö³íóâàòè òå, ùî ìàþòü, 
– êàæå áëîãåð. 

РОБОТА НА КУХНІ 
Й КАСТИНГИ

À ïåðåä òèì, ÿê ïðîôåñ³éíî 
çàéíÿòèñÿ áëîãåðñòâîì, Â³êòîð 
ê³ëüêà ðîê³â â³äïðàöþâàâ ó ñôå-
ð³ îáñëóãîâóâàííÿ. Ñïåðøó áóâ 

îïåðàòîðîì íà ïîøò³, àëå çàâæäè 
ìð³ÿâ ãîòóâàòè. 

— ß ïî÷àâ øóêàòè ðîáîòó 
â ö³é ñôåð³, àëå îñê³ëüêè â ìåíå 
íå áóëî ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè é äî-
ñâ³äó, â ÿê³ñü êðóò³ ðåñòîðàíè 
íà êóõíþ ÿ ïîòðàïèòè íå ì³ã. Àëå 
çãîäîì âèïàëà íàãîäà ³ ÿ ñòàâ 
ï³öàéîëîþ. Öå âàæêà ïðàöÿ, 
íîãè, ñïèíà, ðóêè äóæå áîëÿòü 
ï³ñëÿ ðîáî÷î¿ çì³íè, ÿêà òðèâàº 
ïî 10–12 ãîäèí.  Àëå ìåí³ ïîîáà-
ëîñÿ. Ïîò³ì ÿ ï³øîâ ïðàöþâàòè 
ó íîâèé çàêëàä, äå çà êîðîòêèé 
÷àñ ç ï³öàéîëè ÿ ñòàâ ñòàðøèì 
÷ëåíîì áðèãàäè ðåñòîðàíó, à çãî-
äîì ìåíåäæåðîì, — ðîçêàçóº â³í.

² õî÷ êàð’ºðíå çðîñòàííÿ áóëî 
ñòð³ìêèì, ó çàêëàä³ ïî÷àëèñÿ 
òðóäíîù³ ç ãðîøèìà — çàòðèìêà 
çàðïëàòè ñòàëà çâè÷íîþ. Â³äòàê 
Â³êòîð áóâ âèìóøåíèé ïîêèíóòè 
ðîáîòó, àäæå íà éîãî ïëå÷àõ áóëà 
ñ³ì’ÿ, ÿêó òðåáà áóëî ãîäóâàòè. 
Âò³ì, ìð³ÿ ïðàöþâàòè íà êóõí³ 
éîãî íå ïîêèäàëà ³ â³í âèð³øèâ 
ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè íà â³äîìîìó 
â Óêðà¿í³ øîó «ÌàéñòåðØåô».

— Öå áóëî ó 2019 ðîö³, ìåíå 
çàïðîñèëè íà êàñòèíã. Äëÿ öüîãî 
òðåáà áóëî ïðèãîòóâàòè ñòðàâó, 
íà ÿêó í³õòî íàâ³òü íå ïîäèâèâ-
ñÿ, — ñì³ºòüñÿ â³í. — Àëå íà-
ñïðàâä³ òàì ïðîñòî õîò³ëè øîó. 
Ç íàìè ñï³ëêóâàëèñÿ æóðíàë³ñòè, 
ðîçïèòóâàëè ïðî íàéâåñåë³ø³ ³ñ-
òîð³¿ ç æèòòÿ, íàéñóìí³ø³ ïåð³î-
äè, ïèòàëè ïðî ñ³ì’þ ³ òàêå ³íøå. 
Äåñü òðåáà áóëî ìàòþê³â çàãíóòè, 
äâåð³ ç íîãè â³äêðèòè, ÿêáè ÿ òàê 
çðîáèâ, òî ïîòðàïèâ áè ó ñîòíþ.

Çàðàç Â³êòîð ìð³º ïðî ðîçêðóò-
êó âëàñíîãî áëîãó, çàäëÿ öüîãî 
ïðîõîäèòü êóðñè òà ðîçáèðàºòüñÿ 
ó âíóòð³øíüîìó ñâ³ò³ ³íñòàãðàìó.

Блог хлопець розкручував влас-
норуч, без капіталовкладень і 
таргетної реклами. 
— Вже коли я почав вести ак-
тивно профіль, то інколи кидав 
якісь прикольні штуки в сторіз, 
а також займався масовим фоло-
вінгом — десь щось коментував, 
когось лайкав, на когось підпи-
сувався, відписувався. За зиму 
в мене таким чином назбиралося 
кілька тисяч підписників. Була б 
зайва копійка, то звісно, я б так 
не заморочувався, — розповідає 

Віктор. — Ну, і велика підтримка 
в мене з’явилася від пабліку 
«Блекліст». Мені написали, що 
якщо буду робити якийсь контент, 
пов’язаний з Вінницею, то будуть 
мене публікувати. Велика кіль-
кість людей до мене прийшла 
саме звідти.
За останні півроку хлопцю до-
велося витратити чимало часу 
на розкрутку блогу. Саме для 
того, щоб займатися цим серйоз-
но, він вирішив покинути роботу. 
Тому найбільшим шоком для ньо-

го став збій в роботі інстаграму.
— Якось я не міг зайти в свій ака-
унт. Вводив паролі, але це не до-
помагало, чи це були якісь техніч-
ні неполадки, чи хтось намагався 
мене зламати — не знаю. Врешті, 
я написав у технічну підтримку 
про свою проблему. Для від-
новлення доступу потрібно було 
сфоткатися зі своїм паспортом і 
через якийсь час все налагодило-
ся. Але для мене це був стрес, бо 
дуже багато сил було витрачено 
на розвиток блогу, — каже Віктор.

Найбільший страх блогера



Галина Сегеда, громадська діячка
Мережі «Місто змістів» три роки. Ми багато 
зробили, а ще більше зробимо! Вітаю усіх 
причетних! Величезна подяка тим найактивнішим 
людям, які це розпочали! Все буде зі змістом.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

495439495534
495669

РЕКЛАМА

496176

496134

495447

495508

473369

ПРЕССЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

IT-АКАДЕМІЇ

Êîæåí â Óêðà¿í³ 
âïðàâ³ îòðèìàòè äî-

ñòîéíó îñâ³òó, ÿêà áóäå êëþ-
÷åì äî ñâ³òëîãî, çàáåçïå÷åíîãî 
ìàéáóòíüîãî òà îìð³ÿíî¿ ðîáîòè. 
×àñòî íåçàõèùåí³ âåðñòâè íà-
ñåëåííÿ çàëèøàþòüñÿ íåçðå-
àë³çîâàíèìè â ñâîºìó æèòò³, 
îñê³ëüêè çóñòð³÷àþòüñÿ ñàì-íà-
ñàì ç æèòòºâèìè òðóäíîùàìè. 
Àáî ÀÒÎâåöü, ÿêèé íåùîäàâíî 
ïîâåðíóâñÿ ç³ ñõîäó ³ íå ìîæå 
çíàéòè äîñòîéíî¿ ðîáîòè òà ïî-
âíîö³ííî çàáåçïå÷èòè âëàñíó 
ðîäèíó.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ 
íå ìîæå ñòîÿòè îñòîðîíü ñóñ-

ï³ëüíèõ ïðîáëåì ³ â ðàìêàõ 
âëàñíî¿ ñîö³àëüíî-îñâ³òíüî¿ 
ïðîãðàìè íàäàº ìîæëèâ³ñòü 
îòðèìàòè ïðåñòèæíå íàâ÷àííÿ 
³ç ãàðàíòîâàíèì ïðàöåâëàøòó-
âàííÿì â ²Ò-ñôåð³ ó÷àñíèêàì 
áîéîâèõ ä³é íà Ñõîä³ Óêðà¿íè òà 

â Êðèìó, à òàêîæ 
íåçàõèùåíèì âåð-
ñòâàì íàñåëåííÿ.

Çíèæêà íà îñâ³ò-
í³ ïîñëóãè ñòàíî-
âèòü:
 ó÷àñíèêàì áî-

éîâèõ ä³é íà Ñõîä³ 
òà Êðèìó — 50%;
 ëþäÿì ç ³íâà-

ë³äí³ñòþ 3-¿ ãðó-
ïè — 10%;
 ëþäÿì ç ³íâà-

ë³äí³ñòþ 2-¿ ãðóïè — 15%;
 ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ 1-¿ 

ãðóïè — 20%.
Ìè íàâ÷àºìî ñòóäåíò³â â ìî-

òèâîâàíîìó ñåðåäîâèù³ ñåðåä 
äðóç³â-îäíîäóìö³â, à íàø³ ìåí-
òîðè º íàéêðàùîþ ï³äòðèìêîþ 

äëÿ êîæíîãî ñòóäåíòà, àäæå ä³-
ëÿòüñÿ âëàñíèì, ðåàëüíèì äî-
ñâ³äîì. Âåñü íàâ÷àëüíèé ïðî-
öåñ ìîäåëþº ðîáî÷ó àòìîñôåðó, 
îñê³ëüêè ñòóäåíòè ìàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðàöþâàòè íà ðåàëüíèõ 
ïðîºêòàõ. Òàêèé ï³äõ³ä äî íà-
â÷àííÿ çàáåçïå÷óº åôåêòèâíèé 
ðåçóëüòàò òà óñï³øíå ïîäàëüøå 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Â³-
ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, Ðîìàíà 
Ìåëüíèêà: «Êîëèøí³ì á³éöÿì 
âàæêî ïîâåðòàòèñü äî ìèðíîãî 
æèòòÿ ³ çíîâó çíàõîäèòè ñâîº 
ì³ñöå â ñîö³óì³, òîìó ñàìå çäî-
áóòòÿ íîâî¿ ïðîôåñ³¿ äîïîìàãàº 
àäàïòóâàòèñÿ äî ìèðíîãî æèò-
òÿ òà â³ä÷óòè âïåâíåí³ñòü ó çà-
âòðàøíüîìó äí³. Ìè ïèøàºìîñÿ 

âèïóñêíèêàìè, ÿêèì âäàëîñÿ, 
íå äèâëÿ÷èñü íà âñ³ òðóäíîù³, 
çì³íèòè âëàñíå æèòòÿ òà ñòàòè 
óñï³øíèìè».

Çàïðîøóºìî óñ³õ ÀÒÎâö³â òà 
íåçàõèùåíèì êàòåãîð³ÿì çì³íè-
òè ñâîº æèòòÿ òà íàâ÷àòèñü ó Â³-
ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ íà ï³ëü-
ãîâèõ óìîâàõ çà áóäü-ÿêîþ ³ç 
ñïåö³àë³çàö³é — ïðîãðàìóâàííÿ, 
òåñòóâàííÿ, âåá-äèçàéí òà ïðî-
åêòíèé ìåíåäæìåíò.

Íå ãàé ÷àñó, ðåºñòðóéñÿ âæå 
çàðàç! Àäæå òè çìîæåø ïîáóäó-
âàòè óñï³øíå ìàéáóòíº ðàçîì ç 
Â³ííèöüêîþ ²Ò-Àêàäåì³ºþ!

Ðåºñòðóéñÿ: íà îôëàéí-íàâ÷àí-
íÿ: ita.in.ua, íà îíëàéí-íàâ÷àí-
íÿ: online.ita.in.ua. òåëåôîíóé: 
067–431–19–21

Будуй своє успішне майбутнє разом з Вінницькою ІТ-Академією
БЛОГ

486404
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Під час окупації кожної п’ятниці 
гітлерівці влаштовували розстрі-
ли. Куликов пише, що затриманих 
вивозили з тюрми за місто десь 
у район Луки-Мелешківської і там 
виконували вирок.
Євреям було найскладніше. Їм 
не давали можливості працювати, 
аби заробити хоча б на харчуван-
ня. Куликов детально описує події 
про два масові розстріли євреїв. 

За його інформацією, отрима-
ною з джерел тодішньої управи, 
під час першого розстрілу (19 ве-
ресня 1941 року) знищили 16 ти-
сяч вінницьких євреїв. 16 квітня 
1942 року – дев’ять тисяч. У книзі 
є епізод про те, як під час першо-
го розстрілу вдалося врятуватися 
дівчині на ім’я Поля. Автор на-
водить її свідчення побаченого 
у місці розстрілу. На жаль, пізні-

ше окупанти затримали її вдруге 
і вже не залишили серед живих. 
Куликов висловлює здивування з 
того, що світ не засудив масові роз-
стріли євреїв. Мовчали Рузвельт, 
Черчілль… На його думку, масові 
розстріли можна було зупинити. 
Треба було заявити, що відпо-
відальність за злочин нестиме 
не тільки Гітлер, що вона буде 
покладена на німецький народ.

Під час двох розстрілів знищили 25 тисяч євреїв
Книга «Окупація Вінниці» цінна 
тим, що розповідь побудована 
на свідченнях очевидця страш-
них подій окупації. Навряд чи ще 
можна знайти в архівах стільки 
спогадів про три роки перебу-
вання гітлерівців у нашому місті. 
У книзі 383 сторінки. Без пере-
більшення, їх хочеться прочи-
тати ще раз. Однак у бібліотеці 
Тімірязєва книга тільки в одному 

примірнику. Видана накладом 
лише 500 примірників.
Чому б вінничанам не переви-
дати щоденникові записи Кули-
кова? Зробити це міг би Центр 
історії Вінниці. Педаченки не за-
перечують. «Якби це сталося, 
то щоденник прадіда отримав 
би третє життя», — сказав Юрій 
Педаченко. Могила Василя Ку-
ликова у нашому місті.

Таку книгу варто перевидати

²ÑÒÎÐ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ñïîãàäè Âàñèëÿ 
Êóëèêîâà íàäðó-
êóâàâ éîãî âíóê — 
ªâãåí³é Ïåäà÷åí-

êî. Âèäàâ êíèãîþ «Îêóïàö³ÿ 
Â³ííèö³ (18.07.1941–20.03.1944). 
Ñïîãàäè î÷åâèäöÿ».

Ïåäà÷åíêî çíàíà ó ìåäè÷íèõ 
êîëàõ ëþäèíà: ïðîôåñîð-íåéðî-
õ³ðóðã, àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê, ëàóðå-
àò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè, 
ó 2018 îáðàíèé äèðåêòîðîì ²í-
ñòèòóòó íåéðîõ³ðóðã³¿. 

ОПУБЛІКУВАТИ НЕ РАНІШЕ XXI 
СТОЛІТТЯ

Â ²íñòèòóò³ íåéðîõ³ðóðã³¿ 
íà ïðîõàííÿ æóðíàë³ñòà ïî-
êëèêàòè ªâãåí³ÿ Ãåîðã³éîâè÷à, 
äî òåëåôîíó ï³ä³éøîâ ìîëîäøèé 
Ïåäà÷åíêî — Þð³é ªâãåí³éîâè÷.

— Áàòüêî çàðàç çà êîðäîíîì, — 
ñêàçàâ Þð³é. — ß éäó â îïåðàö³é-
íó. Ïðîøó, çàòåëåôîíóéòå ï³ñëÿ 
ðîáîòè, êðàùå óâå÷åð³…

Ç ²íòåðíåòó ä³çíàâñÿ, ùî Ïå-
äà÷åíêî-ìîëîäøèé òàêèé ñàìèé 
òàëàíîâèòèé, ÿê ³ éîãî áàòüêî. 
Ó 32 ðîêè âæå çàõèñòèâ äîêòîð-
ñüêó ó ãàëóç³ íåéðîõ³ðóðã³¿. Ñòó-
äåíòîì ìåäóí³âåðñèòåòó â Êèºâ³ 
ñòàâ ó 15 ðîê³â. Éîãî ïð³çâèùå 
âïèñàíî ó «Çîëîòó êíèãó» âè-
ïóñêíèê³â ìåäóí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 
Áîãîìîëüöÿ. Çíàº àíãë³éñüêó ³ 
ôðàíöóçüêó ìîâè. Þð³é — ë³êàð 
ó ÷åòâåðòîìó ïîêîë³íí³.

— Ùî ÿ çíàþ ïðî ùîäåííèê 
ïðàä³äà Âàñèëÿ Êóëèêîâà? Îðè-
ã³íàëè ñïîãàä³â ó áàòüêà ªâãåí³ÿ 

Ãåîðã³éîâè÷à. Â³í ¿õ îïðàöüî-
âóâàâ, âèäàâ îêðåìîþ êíèãîþ. 
Äî òîãî çàïèñè çáåð³ãàëà áàáóñÿ 
Ìàðèíà Âàñèë³âíà Êóëèêîâà, 
– ïîâ³äîìèâ â³í ï³ä ÷àñ íàøî¿ 
âå÷³ðíüî¿ ðîçìîâè. — Ó ïðàä³äà 
áóëî òðîº ä³òåé. Êð³ì çãàäàíî¿ 
Ìàðèíè, ùå äâîº ñèí³â. ² âñ³ 
âîíè ñòàëè ë³êàðÿìè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
áàáóñÿ ï³ñëÿ îäðóæåííÿ çàëè-
øèëàñÿ íà ïð³çâèù³ áàòüêà — 
Êóëèêîâà. Ïð³çâèùå ¿¿ ÷îëîâ³êà 
Ãåîðã³é Ïåäà÷åíêî.

Þð³é íå çàñòàâ ïðàä³äà ñåðåä 
æèâèõ. Îäíàê äóæå äîáðå çíàº, 
íàñê³ëüêè îñâ³÷åíîþ ëþäèíîþ 
áóâ Âàñèëü Êóëèêîâ. Äèòèíà ç 
ñåëÿíñüêî¿ ðîäèíè âèâ÷èëàñÿ 
íà ë³êàðÿ. Îïàíóâàâ àíãë³éñüêó, 
í³ìåöüêó, ôðàíöóçüêó, ãðåöüêó ³ 
ëàòèíü. Äîáðîâîëüöåì ï³øîâ ñëó-
æèòè â³éñüêîâèì ë³êàðåì ó ×åð-
âîíó Àðì³þ ó Ïåðøó ñâ³òîâó. Ïî-
ò³ì çàê³í÷èâ Â³éñüêîâî-ìåäè÷íó 
àêàäåì³þ ó Ëåí³íãðàä³. Ó 1926–
1930 ðîêàõ êåðóâàâ â³éñüêîâèì 
øïèòàëåì ó Â³ííèö³. Ìàâ çâàííÿ 
ãåíåðàë-ìàéîðà ìåäè÷íî¿ ñëóæ-
áè. Ïðè öüîìó í³êîëè íå áóâ 
êîìóí³ñòîì. Òîä³ æ, ó 1930-ìó, 
÷åðåç õâîðîáó âèéøîâ ó â³äñòàâêó, 
ïðîäîâæèâ ïðàöþâàòè ë³êàðåì. 
Ó ðîêè â³éíè áóâ ºäèíèì ó Â³-
ííèö³ ë³êàðåì-îòîëàðèíãîëî-
ãîì. Äîâîäèëîñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
ïðåäñòàâíèêàìè Òèì÷àñîâî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ç â³ííè÷àí, à òàêîæ 
îêóïàö³éíî¿ âëàäè ã³òëåð³âö³â. 
Íàìàãàâñÿ çàïèñàòè âñå íà ïàï³ð. 
Ùîïðàâäà, ÷àñòèíó ìàòåð³àë³â äî-
âåëîñÿ çíèùèòè. Äåÿê³ ï³ä ÷àñ 
îêóïàö³¿, ³íø³ óæå ï³ñëÿ íå¿, ùîá 
í³êîãî íå ï³ääàâàòè ðèçèêó.

РОЗСТРІЛИ ЩОП’ЯТНИЦІ. 80 РОКІВ 
ТОМУ НІМЦІ УВІЙШЛИ У ВІННИЦЮ
Очевидець окупації  «Пишу те, 
що бачив на власні очі, чув своїми 
вухами, розумів своїм розумом». Це 
слова Василя Куликова, який у роки 
окупації працював лікарем у «пироговці». 
«Написане надрукувати не раніше, як 
у XXI столітті», — таке прохання значиться 
у спогадах Куликова

Ó çàïèñàõ, ÿê³ Êóëèêîâ çà-
ëèøèâ ïðî ïîä³¿ â îêóïîâàí³é 
Â³ííèö³, º ïðèïèñêà: «Îïóáë³-
êóâàòè íå ðàí³øå XXI ñòîë³òòÿ».

— Âàñèëü ßêîâè÷ çãàäóº ó ñâî-
¿õ ñïîãàäàõ ïð³çâèùà áàãàòüîõ 
ëþäåé, — êàæå Þð³é Ïåäà÷åí-
êî. — Ìàáóòü, ùîá íå çàøêîäèòè 
¿õ íàùàäêàì, ³ íå ò³ëüêè ¿ì, à é 
ñâî¿ì ä³òÿì, âíóêàì, áî ïàì’ÿòàâ 
37-é ð³ê. 

СИМВОЛІЧНОГО КЛЮЧА 
ОКУПАНТАМ НЕ ВРУЧАЛИ

Ë³êàð Âàñèëü Êóëèêîâ ðàçîì ç 
äðóæèíîþ ³ òðüîìà ä³òüìè ï³ä ÷àñ 
îêóïàö³¿ çì³íèâ äâ³ àäðåñè: ñïåð-
øó ïðîæèâàëè ó áóäèíêó íà Ëå-
í³íà, 51, ïîò³ì Ïóøê³íñüê³é, 3. 
Ó íèõ áóëà äà÷à íà Ñòàðîìó ì³ñò³. 
Ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â ïåðåä â³-
éíîþ â³í ïðàöþâàâ ë³êàðåì ó ìå-
äè÷í³é ÷àñòèí³ îáëàñíîãî ÍÊÂÑ.

«×åê³ñòè» îäíèìè ç ïåðøèõ 

åâàêóþâàëè ñâî¿ ñ³ì’¿. 2 ëèïíÿ 
1941 ó ïóëüìàí³âñüêèõ âàãîíàõ ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè âîíè âè¿õàëè 
â Ñàìàðó. 5 ëèïíÿ òóäè æ åâàêóþ-
âàëè ñ³ì’¿ ñï³âðîá³òíèê³â ñàí÷àñ-
òèíè ³ äåêîãî ç òèõ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ 
íå ï³äëÿãàëè ïðèçîâó. Ùîïðàâ-
äà, âîíè óæå ¿õàëè ó òîâàðíîìó 
âàãîí³. Êóëèêîâó ïðî åâàêóàö³þ 
ïîâ³äîìèëè íàéï³çí³øå, òîìó â³í 
íå âñòèã íàâ³òü â îñòàíí³é âàãîí. 
Îñòàíí³é ïî¿çä ç åâàêóéîâàíèìè 
â³äïðàâèâñÿ ç Â³ííèö³ 10 ëèïíÿ.

15 ëèïíÿ éîãî âèêëèêàëè 
äî ïðîêóðîðà ïðèêîðäîííèõ 
â³éñüê ÍÊÂÑ. Çàïèòàëè, ÷îìó 
íå åâàêóþâàâñÿ? «Íà ÷îìó?» — 
«À õî÷åòå?» — «Äóæå». Âîíè 
âèð³øóâàëè ìîþ äîëþ. ß ì³ã 
íå ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó. Ïîïðî-
ñèëè åâàêóàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ. 
Ðîç³ðâàëè íà øìàòêè. «Éä³òü 
íà ñëóæáó!» — ñêàçàâ ïðîêóðîð. 
«Âè áóäåòå ïîòð³áí³ Â³ííèö³».

18 ëèïíÿ î 19-é ãîä. Ñòàðå ì³ñ-

Цей знімок Куликови зробили у Вінниці незадовго 
до початку війни. Батьки Василь і Наталія разом з дітьми — 
Владиславом, Мариною і Дімою, всі вони теж стали лікарями

Òðè äí³ Â³ííèöÿ æèëà 
áåç ì³ñöåâî¿ âëàäè. 
Âîäîã³í íå ïðàöþâàâ, 
õë³á íå âèï³êàëè. 
Çëîä³¿ ãðàáóâàëè 
ìàãàçèíè, áóäèíêè

òî çàõîïèëè í³ìåöüê³ äåñàíòíèêè. 
20 ëèïíÿ âñÿ Â³ííèöÿ îïèíèëàñÿ 
ó ðóêàõ îêóïàíò³â. 

Êîëè í³ìö³ çàõîäèëè â ì³ñòî ç 
50-òèñÿ÷íèì íàñåëåííÿì, ¿õ í³õòî 
íå çóñòð³÷àâ, ñèìâîë³÷íîãî êëþ÷à 
íå âðó÷àâ. Ïðî öå ÷èòàºìî ó çà-
ïèñêàõ Êóëèêîâà.

МІСТОМ КЕРУВАВ ПОМІЩИК
Òðè äí³ Â³ííèöÿ æèëà áåç 

ì³ñöåâî¿ âëàäè. Âîäîã³í íå ïðà-
öþâàâ, õë³á íå âèï³êàëè. Çëî-
ä³¿ ãðàáóâàëè ìàãàçèíè, ñêëàäè, 
ïî íî÷àõ ïðîíèêàëè ó êâàðòèðè. 
Í³ìö³ íà íèõ íå ðåàãóâàëè. Âîíè 
îõîðîíÿëè ò³ëüêè ñâîº ìàéíî. 

Óâå÷åð³ 21 ëèïíÿ ñåðåä ì³ñòÿí 
ïîøèðèëèñÿ ÷óòêè, ùî äâà ïðî-
ôåñîðè ìåä³íñòèòóòó Îëåêñàíäð 
Ñåâàñòüÿíîâ, Ãðèãîð³é Ìàõóëü-
êî-Ãîðáàöåâè÷ òà ³íæåíåð ²ñèäîð 
Áåðíàðä âèð³øèëè éòè äî øòàä-
òêîì³ñàðà Ìàðãåíôåëüäà íà ïåðå-
ìîâèíè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâî-
ðåííÿ òèì÷àñîâî¿ âëàäè.

Ò³ëüêè óâå÷åð³ 23 ëèïíÿ ïðî-
ôåñîðó Ñåâàñòüÿíîâó âäàëîñÿ 
ñôîðìóâàòè «Òèì÷àñîâå óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîì Â³ííèöÿ». Äî òîãî 
òî÷èëèñÿ ñóïåðå÷êè, õòî ç òðüîõ 
ïðåòåíäåíò³â ìàº êåðóâàòè ì³ñ-
òîì. Íà ôîí³ Ñåâàñòüÿíîâà âñ³ 

³íø³ ìàëè òàêèé ñàìèé âèãëÿä, ÿê 
ë³ë³ïóòè íà ôîí³ Ãóë³âåðà. Òàêå 
ïîð³âíÿííÿ âèêîðèñòàâ ó êíèç³ 
Êóëèêîâ.

Íîâà óïðàâà ðîçì³ñòèëàñÿ ó áó-
ä³âë³ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïðèïèíèëè 
êðàä³æêè ³ ãðàáåæ³. Áóëî âçÿòî 
ï³ä îõîðîíó ï³äïðèºìñòâà, îðãà-
í³çàö³¿, ë³êóâàëüí³ çàêëàäè ³ ò. ä. 
Ñòàëè çíîâó âèï³êàòè õë³á, â³äíî-
âèëè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, ðîáîòó 
âîäîïðîâîäó, ïî÷àëà ïðàöþâàòè 
ìàêàðîííà ôàáðèêà, ñïèðòçàâîä.

Êóëèêîâ òàê ïîÿñíèâ ïåðåâàãó 
Ñåâàñòüÿíîâà íàä ³íøèìè, õòî 
õîò³â êåðóâàòè ì³ñòîì. Íàéïåðøå 
â³í óì³â ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè 
³ âèñëóõîâóâàâ óâàæíî êîæíîãî.  
Ðàí³øå éîìó íåîäíîðàçîâî äî-
âîäèëîñÿ áóâàòè çà êîðäîíîì, 
ñï³ëêóâàòèñÿ ó ñåðåäîâèù³ ëþäåé 
âèñîêî¿ êóëüòóðè.

Äî æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó 
1917 Ñåâàñòüÿíîâ ìàâ áàãàòî çåì-
ë³ ³ ìàéíà ó Ãàéñèíñüêîìó ïîâ³ò³. 
Çóì³â ïðèëàøòóâàâñÿ äî ðàäÿí-
ñüêî¿ âëàäè. Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ìå-
ä³íñòèòóò éîìó äîðó÷èëè êàôåäðó 
á³îëîã³¿.

Â í³÷ ç 27 íà 28 ãðóäíÿ 1943-ãî 
«ãîëîâà ì³ñòà» çíèê ó íåâ³äîìîìó 
íàïðÿìêó, ïîäåéêóâàëè, ùî âè-
¿õàâ äî Ïàðèæà.



РЕКЛАМА
496571

12
RIA, Ñåðåäà, 
28 ëèïíÿ 2021

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

НАТАЛКА ДОЛЯК, ПИСЬМЕННИЦЯ
Ділюся зі спільнотою приємною новиною: 
наприкінці вересня видавництво КСД 
планує перевидати мою «Чорну дошку».

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.
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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 210130

ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ»

Ç êâ³òíÿ ïî ëèïåíü ïîòî÷íîãî ðîêó 
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ïðîâ³â ³íâåíòàðèçàö³þ 
ïîêàçàíü ãàçîâèõ ë³÷èëüíèê³â 121 òèñ. 
ñïîæèâà÷³â. Öå ëèøå ÷âåðòü â³ä ïîòðå-
áè, òîæ ðîáîòà ïðîäîâæóºòüñÿ. Êîíòð-
îëüíå çíÿòòÿ ïîêàçàíü çä³éñíþºòüñÿ 
êîíòðîëåðàìè ç ôîòîô³êñàö³þ äàíèõ 
ë³÷èëüíèê³â çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî 
äîäàòêó. Ïðîöåäóðà äîçâîëÿº ïðèâåñòè 
ïîêàçàííÿ òà íàðàõóâàííÿ çà îñîáîâèìè 
ðàõóíêàìè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ôàêòè÷íî-
ãî ñïîæèâàííÿ ãàçó. Ðîáîòà ïðîâîäèòüñÿ 
ç âðàõóâàííÿì âèìîã êàðàíòèíó.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çã³äíî ç âèìîãàìè 
Êîäåêñó ÃÐÌ ìàº çä³éñíèòè êîíòðîëüíå 
çíÿòòÿ ïîêàçàíü ë³÷èëüíèêà ñïîæèâà÷à 
íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ø³ñòü ì³ñÿö³â. 
Ïðîöåñ ³íâåíòàðèçàö³¿ ç ôîòîô³êñàö³-
ºþ äàíèõ íà ë³÷èëüíèêó çä³éñíþºòüñÿ 
ïðàö³âíèêàìè êîìïàí³¿ çà äîïîìîãîþ 
ñïåö³àëüíîãî ìîá³ëüíîãî äîäàòêó. Äàí³ 
îäðàçó ïåðåäàþòüñÿ äî êë³ºíòñüêî¿ áàçè 
êîìïàí³¿ çà îñîáîâèì ðàõóíêîì êë³ºí-
òà. Âñå òðèâàº ê³ëüêà ñåêóíä çà óìîâè 
çàáåçïå÷åííÿ ñïîæèâà÷àìè äîñòóïó 

äî ïðèëàä³â îáë³êó ïðåäñòàâíèêàì ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç».

«Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêî-
íîäàâñòâà, ïðàö³âíèêè Îïåðàòîðà ÃÐÌ 

ìàþòü ïðàâî áåçïåðåøêîäíî-
ãî òà áåçêîøòîâíîãî äîñòóïó 
äëÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ôóíê-
ö³é äî çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà 
îá’ºêò³â íåçàëåæíî â³ä ôîðìè 
âëàñíîñò³. Â³äòàê, çàêëèêàº-
ìî ñïîæèâà÷³â çàáåçïå÷óâàòè 
â³ëüíèé äîñòóï êîíòðîëåð³â 
äî ïðèëàä³â îáë³êó ãàçó. Öå 
ïðèñêîðèòü ïðîöåñ ³íâåí-
òàðèçàö³¿ òà óðåãóëþâàííÿ 
íàðàõóâàíü», — íàãîëîøóº 
äèðåêòîð êîìåðö³éíèé ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç» Îëåêñàíäð 
Òîâìà÷.

Íåñò³éêà òà ÷àñòî íåòî÷íà 
ïåðåäà÷à ïîêàçàíü ë³÷èëüíè-
ê³â ñïîæèâà÷àìè ïîðîäæóº 
òåõí³÷í³ çáî¿ ïðè ¿õ âðàõó-
âàíí³ ñèñòåìîþ. Çîêðåìà, ïî-
øèðåíèìè º âèïàäêè, êîëè 
ñïîæèâà÷³ ïåðåäàþòü ïîêà-
çàííÿ ë³÷èëüíèê³â ãàçó â ðàçè 

íèæ÷³ â³ä ôàêòè÷íîãî ñïîæèâàííÿ àáî 
íàâïàêè — âêàçóþòü á³ëüøó ê³ëüê³ñòü 
êóá³â â³ä ñïîæèòèõ. ßê íàñë³äîê — äèñ-
áàëàíñ â ðîáîò³ ñèñòåìè, îáë³êó ñïî-

æèòîãî ãàçó òà íàðàõóâàííÿõ. Îñîáëèâî 
ãîñòðîþ º ïîòðåáà äèñöèïë³íè â îáë³êó 
ãàçó â óìîâàõ â³ëüíîãî ðèíêó ãàçó òà 
ôóíêö³îíóâàííÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïî-
ñòà÷àëüíèê³â.

Äëÿ óñóíåííÿ ðîçá³æíîñòåé ÀÒ «Â³-
ííèöÿãàç» çàêëèêàº ñïîæèâà÷³â ïåðåäà-
âàòè ïîêàçàííÿ ë³÷èëüíèê³â â³äïîâ³äíî 
äî îá’ºìó ôàêòè÷íî ñïîæèòîãî ãàçó òà 
ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè — ç 1 ïî 5 ÷èñ-
ëî ùîì³ñÿöÿ. Íàéá³ëüø ïîïóëÿðíè-
ìè ñåðâ³ñàìè äëÿ ïåðåäà÷³ ïîêàçàíü º 
Îñîáèñòèé êàá³íåò íà ñàéò³ 104.ua òà 
÷àò-áîò 7104ua ó ìåñåíäæåð³ Viber. Ñåð-
â³ñè ìîæóòü îáñëóãîâóâàòè äî 25 îñî-
áîâèõ ðàõóíê³â ç îäíîãî ïðèñòðîþ. Öå 
äîçâîëÿº âèð³øóâàòè íå ëèøå âëàñí³ 
«ãàçîâ³» ñïðàâè, à é äîïîìîãòè ð³äíèì 
³ áëèçüêèì.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñïîæèòèõ îáñÿã³â 
îäíî÷àñíî ç ïåðåäà÷åþ ïîêàçàíü ùîì³-
ñÿöÿ ìîæíà ïåðåäàòè ôîòî àêòóàëüíèõ 
ïîêàçàíü ë³÷èëüíèêà ÷åðåç Viber.

Öå íå âèêëþ÷àº íåîáõ³äí³ñòü ïåðå-
â³ðêè äàíèõ êîíòðîëåðîì ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó, àëå ãàðàíòóº âðàõóâàííÿ 
ñèñòåìîþ ïåðåäàíèõ äàíèõ.

Показання газових лічильників
урегулює інвентаризація з фотофіксацією
БЛОГ

496592
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

Олена Павлова, гастрогід
Синдром самозванця, знайоме? Хто я, 
щоб про таке мріяти? Хто я, щоб зазіхати 
на вічні «устрої світу»?.. Хочеться - змінюй! 
Оточи себе такими ж крейзі людьми і вйо! 
Все вийде, повірте!)

ПРЕССЛУЖБА
КОМПАНІЇ ОРГАНІК-Д

Ð³âíî ÷îòèðè ðîêè çíàäîáèëèñÿ 
â³ííèöüê³é êîìïàí³¿ Îðãàí³ê-Ä, 
àáè ñòàòè ë³äåðîì îáëàñò³ ó âè-
ðîùóâàíí³ êîðåíåïëîä³â. Ìîðêâà, 
áóðÿêè, öèáóëÿ òà êàðòîïëÿ — 
îñíîâí³ êóëüòóðè, ÿêèìè ò³øàòü 
íàñ ïîä³ëüñüê³ àãðàð³¿.

Ðîçïèòóâàëè äèðåêòîðà Âàäèìà 
Êðè÷êîâñüêîãî ïðî ³ñòîð³þ ï³ä-
ïðèºìñòâà, ïðèíöèïè ðîáîòè, 
òåõíîëîã³¿ òà á³çíåñ-êðîêè.

ПРИНЦИП 1: ЗБЕРІГАННЯ
— Ó íàñ âñå áóëî íå òàê, ÿê 

ó ëþäåé, — ïîñì³õàºòüñÿ Êðè÷-
êîâñüêèé, à çãîäîì äîäàº: — 
Òîìó, ùî îâî÷åâå ôåðìåðñòâî 
ìè ñòâîðþâàëè ñàìå äëÿ ëþäåé. 
² ïî÷èíàëè íå ç âèðîùóâàííÿ, 
à ç³ çáåð³ãàííÿ.

Ó 2017 ðîö³ çàïðîñèëè â³-
äîìó Êè¿âñüêó êîìïàí³þ òà 
ïîáóäóâàëè ñó÷àñíèé ñêëàä 
íà ãîëîìó ì³ñö³ íà îêîëèö³ 
Ñóòèñîê (ïðèì. ðåä.: ñìò Ñó-
òèñêè çíàõîäèòüñÿ áëèçüêî 
30 êì â³ä Â³ííèö³). Âñòàíîâèëè 
õîëîäèëüí³ ìàøèíè íà ³òàë³é-
ñüêèõ êîìïðåñîðàõ, çìîíòó-
âàëè âåíòèëÿö³þ òà ñèñòåìó 
çâîëîæåííÿ.

Â³ä öèðêóëÿö³¿ ïîâ³òðÿ, îçîíó-
âàííÿ ïðèì³ùåííÿ òà áåçïîñå-
ðåäíüî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó 
íàéá³ëüøå çàëåæèòü çîâí³øí³é 
âèãëÿä òà ÿê³ñòü çáåðåæåííÿ 
îâî÷³â. Áàáóñèí ëüîõ çàëèøàº-
ìî â ìèíóëîìó. Â³äòåïåð áàáóñ³ 
«íà âåë³êàõ» çà ìîðêâîþ ïðè-
¿æäæàþòü äî Îðãàí³ê-Ä. Âèðî-
ùóâàòè êàðòîïëþ âäîìà íå ïî-
òð³áíî! Íîâå ïîêîë³ííÿ çì³íþº 
ñòàð³ çâè÷êè íà ïðîãðåñèâí³. ² 
íå äàðìà — ìàêñèìàëüíî ï³ä-
ïðèºìñòâó âäàâàëîñÿ çáåð³ãàòè 

ïðîäóêö³þ ç ïîëÿ 10 ì³ñÿö³â! Áåç 
ãðèçóí³â òà ãðèáêà.

ПРИНЦИП 2: ВИРОЩУВАННЯ
Öå òàêîæ ñòàëî ìîæëèâèì çà-

âäÿêè ðîçðîáëåíèì óí³êàëüíèì 
òåõíîëîã³ÿì âèðîùóâàííÿ.

Îðãàí³ê-Ä — îäíà ç ïåðøèõ 
êîìïàí³é Óêðà¿íè, ÿêà âò³ëèëà 
ó æèòòÿ ìð³þ ïðî ³íòåíñèâíå 
âèðîáíèöòâî ç îðãàí³÷íîþ äî-
ì³øêîþ. Ùî ìàºòüñÿ íà óâàç³?

— Êîëè âåñü ñâ³ò áîðåòüñÿ ç 
âèñíàæåííÿì ´ðóíò³â ³, âîäíî-

÷àñ, ïðîäîâæóº îðàíêó çàäëÿ 
çá³ëüøåííÿ âðîæàþ, âèõ³ä 
º, — ðîçïîâ³äàº Âàäèì. — 
Â íàø³é ì³ñöåâîñò³ äëÿ çáà-
ãà÷åííÿ çåìë³ òà â³äíîâëåííÿ 
ãóìóñó âèêîðèñòîâóºìî îðãà-
í³÷íå äîáðèâî, âèðîáëåíå ç 
â³äõîä³â ñâèíîôåðìè. Â ð³â-
íèõ ïðîïîðö³ÿõ ç ì³íåðàëü-
íèìè äîáðèâàìè ï³äæèâëþ-
ºìî ðîñëèíè. Òàêèì ÷èíîì 
ïîêðàùóºìî ³ ñìàêîâ³ ÿêîñò³ 
êîðåíåïëîä³â. Íàø³ ìîðêâà 
òà áóðÿêè îñîáëèâî ñîëîäê³ 
çàâäÿêè íàòóðàëüíîìó äîáðè-
âó. À êóêóðóäçà, íàïðèêëàä, 
äîâøå çàëèøàºòüñÿ çåëåíîþ 
(ñèëîñ) òà ìîëîäîþ (êà÷àí).

Îêð³ì òîãî, êîìïàí³ÿ äî-
òðèìóºòüñÿ åêîëîã³÷íèõ ïðèí-
öèï³â âèðîáíèöòâà. Çàìêíåíèé 
öèêë ðîáîòè äîçâîëÿº óòèë³çóâà-
òè ïðèðîäíèì ÷èíîì ìàéæå âñ³ 
â³äõîäè ï³äïðèºìñòâà. ² íà öüî-
ìó íå çóïèíÿºòüñÿ.

ПРИНЦИП 3: РОЗВИТОК
— ª íåãëàñíå ïðàâèëî ðîç-

âèòêó Îðãàí³ê-Ä, — ïðîäîâæóº 
äèðåêòîð àãðîï³äïðèºìñòâà, — 
ÿêå ïðîñòèìè ñëîâàìè ìîæíà 
ñôîðìóëþâàòè òàê: «Íå ñò³é 
íà ì³ñö³, áî çàñìîê÷å».

Òîìó, ó 2018 ðîö³ êîìïàí³ÿ 
çáóäóâàëà ìåðåæó êðàïåëüíîãî 
çðîøåííÿ ïîë³â, à ùå ÷åðåç ð³ê 
çàïàòåíòóâàëà âëàñíå îðãàí³÷íå 
äîáðèâî.

Ó òîìó æ 2019 àãðîï³äïðè-
ºìö³ çàïî÷àòêóâàëè åêîëîã³÷-
íî ÷èñòèé áðåíä ïðîäóêö³¿ 
Organic-D. Ëàáîðàòîðí³ àíàë³çè 
ï³äòâåðäèëè, ùî ê³ëüê³ñòü í³-
òðàò³â óðîæàþ ìîðêâè ó 17 ðàç³â 
íèæ÷å çà íîðìó, à 86% ç óñ³õ 
äîçâîëåííèõ âèä³â ïåñòèöèä³â 
íå âèÿâëåí³ âçàãàë³!

Ó 2020 ðîö³ ï³äïðèºìñòâî íà-
âàæèëîñÿ íà âèêîíàííÿ ì³æ-
íàðîäíèõ ñòàíäàðò³â Global 
GAP. Îòðèìàíà ñåðòèô³êàö³ÿ 
íàäàº ïåðåâàãè äëÿ ðîçâèòêó 
åêñïîðòíèõ íàïðÿìê³â ðîáîòè.

— Çà îñòàíí³é ð³ê äî íàñ ðàç³â 
äåñÿòü ïðè¿æäæàëè æóðíàë³ñòè 
íàö³îíàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ êà-
íàë³â, — çàê³í÷óº ñâîþ ðîçïî-
â³äü Âàäèì. — Íå çáðåøó, ÿêùî 
ñêàæó, ùî ï³ñëÿ îãëÿäó ï³äïðè-
ºìñòâà âñ³ âîíè êàçàëè: «Øîê! 
Öÿ êîìïàí³ÿ ÿê ç êàðòèíêè. ² 
ïðàöþº äëÿ ëþäåé!» Öå îçíà÷àº, 
ùî íàø³ ïðèíöèïè ïðàâèëüí³. 
Ìè ³ íàäàë³ áóäåìî íå ò³ëüêè 
âèïðàâäîâóâàòè î÷³êóâàííÿ, à é 
âèïåðåäæàòè ÷àñ.

Вирощувати картоплю вдома не потрібно!
Життєві принципи агрокомпанії Органік-Д для людей
БЛОГ

494859

ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ»

Íà ñåðåäèíó ëèïíÿ ïîòî÷íîãî 
ðîêó 16 òèñÿ÷ ñïîæèâà÷³â ãàçó óêëàëè ç 
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» äîãîâîðè íà òåõí³÷íå 
îáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ 
ãàçîâèõ ìåðåæ. Çîêðåìà, ïðî âëàñíó áåç-
ïåêó ïîäáàëè 13 òèñÿ÷ ïîáóòîâèõ ñïî-
æèâà÷³â — âëàñíèêè ïðèâàòíèõ ñàäèá ³ 
êâàðòèð òà áëèçüêî 800 áàãàòîïîâåðõ³-
âîê. Êð³ì òîãî, ôàõîâå îáñëóãîâóâàííÿ 
ìåðåæ çàìîâèëè ìàéæå 2,8 òèñ. ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é.

«Ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ìè ðîêàìè, 
âëàñíèêè áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ÎÑÁÁ òà 
óïðàâëÿþ÷³ êîìïàí³¿ âñå àêòèâí³øå äî-
ëó÷àþòüñÿ äî çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî 
òåõí³÷íîãî ñòàíó âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ 
ãàçîâèõ ìåðåæ. Óæå óêëàäåíî áëèçüêî 
16 òèñ. äîãîâîð³â òà 116 òèñ. àêò³â ðîç-
ìåæóâàííÿ åêñïëóàòàö³éíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ ñïîæèâà÷àìè ð³çíèõ êàòåãîð³é. ª 
ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ëèøå ôàõîâå òåõ-
í³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàíòóº áåçïå÷íå 
òà áåçàâàð³éíå ãàçîïîñòà÷àííÿ», — çàçíà-
÷èâ äèðåêòîð ç êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà 
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» Ìèêîëà ßðåìåíêî.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» âèêîíóº óâåñü 
ñïåêòð ïîñëóã ç îáñëóãîâóâàííÿ ìå-

ðåæ áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³, ìàº 
êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â, îáëàäíàííÿ 
òà äîñâ³ä.

Íàðàç³ ï³äïðèºìñòâî ïðîïîíóº òå-
õîáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³øí³õ ìåðåæ 
ïðèâàòíèõ áóäèíê³â òà êâàðòèð íà àê-
ö³éíèõ óìîâàõ — âñüîãî çà 300 ãðí 

íà ð³ê. Ïåðåâàãàìè òàêî¿ ïðîïîçèö³¿ 
óæå ñêîðèñòàëèñÿ ìàéæå 2,5 òèñ. ñïî-
æèâà÷³â.

Âíóòð³øíüîáóäèíêîâ³ ìåðåæ³ áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíê³â îáñëóãîâóþòüñÿ 
çà îêðåìèì äîãîâîðîì. Éîãî ï³äïèñóº 
ãîëîâà ÎÑÁÁ, óïðàâèòåëü ÷è ³íøà óïî-

âíîâàæåíà íà òå ñï³ââëàñíèêàìè îñî-
áà. Çà âèáîðîì ñï³ââëàñíèê³â íàäàâà÷åì 
ïîñëóã ìîæå áóòè îïåðàòîð ÃÐÌ àáî 
³íøèé ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé 
ìàº ïðàâî íà âèêîíàííÿ òàêèõ ðîá³ò. 
Ó ðàç³ óêëàäåííÿ äîãîâîðó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà 
áåçïå÷íó åêñïëóàòàö³þ ìåðåæ áóäèíêó 
íåñå ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ç ÿêèì 
óêëàäåíî äîãîâ³ð. Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè», ÿêùî â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð óïî-
âíîâàæåíîþ ñï³ââëàñíèêàìè îñîáîþ 
íå áóäå óêëàäåíèé, ââàæàºòüñÿ, ùî òàê³ 
ñï³ââëàñíèêè àâòîìàòè÷íî ïðèºäíàëèñÿ 
äî òèïîâîãî äîãîâîðó íà òåõí³÷íå îáñëó-
ãîâóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì 
ãàçîïîñòà÷àííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî áó-
äèíêó ç îïåðàòîðîì ÃÐÌ, íà òåðèòîð³¿ 
ë³öåíç³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî ðîçòàøîâà-
íèé â³äïîâ³äíèé áóäèíîê. Òîä³ âàðò³ñòü 
îáñëóãîâóâàííÿ ìåðåæ áóäå ðîçä³ëåíà 
ì³æ ñï³ââëàñíèêàìè òà êîæíà êâàðòèðà 
îòðèìàº îêðåìó ïëàò³æêó.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çàêëèêàº ñïîæèâà÷³â 
íå çâîë³êàòè, ïîäáàòè ïðî âëàñíó áåçïå-
êó âæå çàðàç, ùîá âñòèãíóòè ï³äãîòóâàòè 
ãàçîâ³ ìåðåæ³ ó ñâî¿õ áóäèíêàõ äî ïî-
÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.

16 тисяч споживачів газу Вінниччини
подбали про безпеку газових мереж
БЛОГ

496588
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простір для особистої думки

Геннадій Поліщук, підприємець
Якщо не цікавишся геополітикою,
то вона… придумайте самі, що зробить)

ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ïî-
ñòà÷àº ï³äïðèºìñòâàì òà îðãàí³çàö³ÿì 
ãàç âæå ø³ñòü ðîê³â, åëåêòðîåíåðã³þ — 
ìàéæå ð³ê. Íà ñüîãîäí³ êîìïàí³ÿ çà-
áåçïå÷óº åëåêòðîðåñóðñîì áëèçüêî 
100 ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüî-
ãî á³çíåñó. Îêð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòàìè 
ó÷àñò³ ó òåíäåðíèõ çàêóï³âëÿõ 2021 ðîêó 
óêëàäåíî 59 äîãîâîð³â íà ïîñòà÷àííÿ 
åëåêòðîåíåðã³¿ áþäæåòíîìó ñåêòîðó.

×îìó á³çíåñó òà áþäæåòí³é ñôåð³ âè-
ã³äíî îáðàòè ïîñòà÷àëüíèêîì ÒÎÂ «Â³-
ííèöÿãàç Çáóò»?

Ïî-ïåðøå, ìîæëèâ³ñòü îáðàòè ñàìå 
ïàêåòíó ïðîïîçèö³þ ³ îòðèìóâàòè ãàç òà 
åëåêòðîåíåðã³þ â³ä îäí³º¿ êîìïàí³¿ — öå 
çðó÷íî òà åêîíîìèòü ÷àñ íà êîìóí³êàö³þ 
ç ïîñòà÷àëüíèêîì.

Ïî-äðóãå, êîìïàí³ÿ çàáåçïå÷óº êë³ºí-
òà ñóïðîâîäîì ïåðñîíàëüíîãî ìåíåäæå-
ðà, ÿêèé çàâæäè íà çâ’ÿçêó ³ ïðîêîí-
ñóëüòóº ç óñ³õ ïèòàíü, ÿê³ âèíèêàþòü, 

îïåðàòèâíî ôîðìóº ðàõóíêè òà àêòè âè-
êîíàíèõ ðîá³ò ç îáîõ âèä³â ïîñòà÷àííÿ. 
ßêùî ïîòð³áíî — äîçàìîâèòü íåîáõ³äí³ 
îá’ºìè òà âíåñå çì³íè ó äîãîâ³ð.

Ïî-òðåòº, çàñòîñîâóºòüñÿ ³íäèâ³äóàëü-
íèé ï³äõ³ä äî ðîçðàõóíêó íàéâèã³äí³øî¿ 
ö³íè äëÿ êë³ºíò³â. Øòðàôè çà íåáàëàí-
ñè, íàâ³òü ÿêùî âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ çà ï³ä-
ñóìêàìè ì³ñÿöÿ, íå âèñòàâëÿþòüñÿ.

Ïî-÷åòâåðòå, þðèäè÷í³ îñîáè ìàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ïëàòèòè çà ïîñëóãó ðîçïî-
ä³ëó åëåêòðîåíåðã³¿ ÷åðåç ñâîãî ïîñòà-
÷àëüíèêà.

Ïî-ï'ÿòå, äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî 
òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó ñïåö³àë³ñòè ðîç-
ðîáèëè îñîáèñòèé êàá³íåò 104 Á³çíåñ 
Îíëàéí. Ó íüîìó ìîæíà çàìîâëÿòè òà 
êîðèãóâàòè ïîòð³áí³ îáñÿãè, êîíòð-
îëþâàòè äîêóìåíòîîá³ã òà îòðèìóâàòè 
ðàõóíêè îíëàéí.

Äåòàëüí³øå ç óìîâàìè ïîñòà÷àííÿ 
åëåêòðîåíåðã³¿ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» https://vn.gaszbut.com.ua/business. 
Äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà îáãîâîðåí-
íÿ óìîâ ñï³âïðàö³ ñïîæèâà÷àì íåîá-
õ³äíî çâ’ÿçàòèñÿ ç â³ää³ëîì ïðîäàæ³â 
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» çà òåëåôîíîì: 
067433 6415.

Íàãàäàºìî, ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
îòðèìàëî ë³öåíç³þ íà ïîñòà÷àííÿ 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ þðèäè÷íèì ³ ô³-
çè÷íèì îñîáàì-ï³äïðèºìöÿì ó ÷åðâí³ 
2020 ðîêó. Êîìïàí³ÿ âæå á³ëüøå ï’ÿòè 
ðîê³â ïðàöþº íà åíåðãåòè÷íîìó ðèí-
êó òà çàâæäè íàä³éíî âèêîíóº ñâî¿ 
çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä óñ³ìà êàòåãîð³ÿìè 
ñïîæèâà÷³â.

ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ. Íàä³éíèé òà çðó÷íèé 
äëÿ êîæíîãî.

5 причин, чому бізнесу вигідно купувати 
електроенергію у «Вінницягаз Збут»
БЛОГ

496673

ДМИТРО МИРА, 
ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ  

Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òà 
ñòóäåíòè ç íåòåðï³ííÿì ÷åêà-

þòü ë³òíüîãî ïåð³îäó, àáè äîëó÷èòèñÿ 
äî êîìïëåêñó çìàãàíü, êîíêóðñ³â òà 
çàâäàíü, ÿê³ ìè çàçâè÷àé ãîòóºìî  ó 
ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ Â³éñüêîâî-ñïîðòèâ-
íîãî òàáîðó.

Öüîãî ðîêó ìè â³äçíà÷èëè ï'ÿòó ð³÷-
íèöþ ïðîâåäåííÿ Â³éñüêîâî-ñïîðòèâ-
íèõ òàáîð³â, ÿê³ ìè ðàí³øå ïðîâîäèòè 
ó Ñàáàðîâ³ òà ñ. Øêóðèíö³, à öüîãî 
ðîêó íà òåðèòîð³¿ äèòÿ÷îãî òàáîðó ó 
ñ. Ñòðèæàâêà. Ñïîä³âàþñÿ, ùî íà òå-
ðèòîð³¿ äàíîãî äèòÿ÷îãî òàáîðó ìè ³ 
íàäàë³ áóäåìî ïðîâîäèòè íå ò³ëüêè 
òàê³ òàáîðè, à é ³íø³ ö³êàâ³ çìàãàííÿ 
òà ðîçâàãè!

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
Â ïåðøèé äåíü áóëî îðãàí³çîâàíî òóð-

í³ðè ç ôóòáîëó òà âîëåéáîëó, à ââå÷åð³ 
- çíàéîìñòâî ç ó÷àñíèêàìè. Êîìàíäè 
ìàëè çàâäàííÿ çàçäàëåã³äü ï³äãîòóâàòè 
íàçâó òà äåâ³ç, à íà ì³ñö³ ìàëþâàëè íà 
âàòìàíàõ ëîãîòèïè òà ïðåäñòàâëÿëè êîæ-
íîãî ó÷àñíèêà. Íàéâàæëèâ³øèì ³ íàé-

êðåàòèâí³øèì áóâ ñàì ïðîöåñ ïðåçåí-
òàö³¿ êîìàíäè ïåðåä óñ³ì òàáîðîì. Áóëî 
äðàéâîâî ³ êëàñíî, àäæå óñ³ íàìàãàëèñÿ 
ï³ä³áðàòè ñëîâà òà ðîçâåñåëèòè ó÷àñíèê³â.

ДЕНЬ ДРУГИЙ
Íàéíàñè÷åí³øèé äåíü ç óñ³õ º äðóãèé 

äåíü ó òàáîð³. Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ äíÿ äëÿ 
ó÷àñíèê³â áóâ îðãàí³çîâàíèé òðåí³íã ç 
äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè â³ä Þð³ÿ Ìàðöå-
íþêà - ïðåäñòàâíèêà ×åðâîíîãî õðåñòà 
òà ñï³ëêóâàííÿ ç â³éñüêîâèìè.

Â äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ óñ³ ó÷àñíèêè 
ïðîõîäèëè òî÷êè ç âàæêèìè çàâäàííÿìè, 
àáè îòðèìàòè çà ¿õ âèêîíàííÿ ìàêñè-
ìàëüíó ê³ëüê³ñòü áàë³â òà ïåðåìîãòè ó 
Â³éñüêîâî-ñïîðòèâíîìó òàáîð³. Íà òî÷-
êàõ áóëè ïðèñóòí³ â³éñüêîâ³ ç Â³ííèöüêî-
ãî çîíàëüíîãî â³ää³ëó Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè 
ïðàâîïîðÿäêó.

À ââå÷åð³ íà ó÷àñíèê³â òàáîðó ÷åêàëà 
ö³êàâà òà ³íòåëåêòóàëüíà ãðà - Ìîçêîâèé 
øòóðì.

ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Â³äáóëîñÿ çàâåðøåííÿ òóðí³ð³â ç ôóò-

áîëó òà âîëåéáîëó. Òàêîæ âñ³ ó÷àñíèêè 
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ç³ãðàòè ó ÷óäîâó ãðó 
- ïåéíòáîë.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óñ³õ êîíêóðñ³â òà 
çìàãàíü â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ íàãîðî-
äæåííÿ ó÷àñíèê³â òà ïåðåìîæö³â Â³é-
ñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî òàáîðó.

Ùèðî äÿêóþ óñ³ì ó÷àñíèêàì çà àêòèâ-
í³ñòü òà ÷óäîâó àòìîñôåðó, ÿêà ïàíóâàëà 
ó òàáîð³.

Äÿêóþ óñ³ì êîëåãàì, ÿê³ äîïîìàãàëè 
îðãàí³çóâàòè òàêèé íåïðîñòèé òàá³ð, 
ÿêèé çàïàì'ÿòàºòüñÿ óñ³ì íàäîâãî.

Äî çóñòð³÷³ ó íàñòóïíîìó òàáîð³!

 Військово-спортивний табір 2021
БЛОГ



15 RIA, Ñåðåäà, 28 ëèïíÿ 2021

Як читаємо на сайті Центру 
громадського здоров'я МОЗ, 
деяким людям засмагати 
взагалі заборонено. А саме: 
людям похилого віку,  ма-
леньким дітям, гіпертонікам, 
алергікам, вагітним, тим, хто 
страждає від новоутворень, 
меланом, захворювань ен-
докринної системи.

«Також у зоні ризику — люди 
зі світлою шкірою, з великою 
кількістю родимок на тілі або 
наявністю чотирьох і більше 
родимок діаметром від 6 мм; 
ті, хто в дитинстві кілька разів 
згорав на сонці, люди, в чиїх 
сім'ях у одного з прямих роди-
чів була діагностована мелано-
ма», — йдеться у публікації.

Кому не можна засмагати

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

Øê³ðó ïîòð³áíî 
ðåòåëüíî îáåð³ãàòè, 
à âë³òêó òèì ïà÷å, 
îñê³ëüêè äîâåäåíî 

çâ’ÿçîê ì³æ ñîíÿ÷íèì îïðîì³-
íåííÿì òà ï³äâèùåííÿì ðèçèêó 
âèíèêíåííÿ ðàêó øê³ðè. ßê ãî-
âîðèòü ñòàòèñòèêà, ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ çà 2020-é â³ä ìåëàíîìè 
ïîìåðëè 35 ëþäåé. Ó öüîìó æ 
ðîö³ ï³ä ÷àñ ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
îãëÿä³â ìåëàíîìó øê³ðè âèÿâèëè 
ó ïîíàä 43% óêðà¿íö³â.

Äëÿ òîãî, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿê 
ïðàâèëüíî äîãëÿäàòè çà øê³ðîþ 
âë³òêó, êîëè ùîäåíü ïåðåáóâà-
ºìî ï³ä ñîíöåì, ìè çâåðíóëèñÿ 
äî ë³êàðêè-äåðìàòîâåíåðîëîãà 
êë³í³êè «Àëüòàìåäèêè» Ëþäìè-
ëè Ìàéñòðóê. Ðàçîì ç ë³êàðêîþ 
ìè ðîçáèðàºìîñÿ, ÿê ï³äáèðàòè 
çàõèñò â³ä ñîíöÿ, ÿê áåçïå÷íî çà-
ñìàãàòè òà ùî ðîáèòè, ÿêùî æ 
âè âñå-òàêè çãîð³ëè.

ЧОМУ ШКІРІ ПОТРІБЕН 
ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ?

— Ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ ñïðèÿþòü 
çì³öíåííþ ³ìóí³òåòó ç îäíîãî 
áîêó, à ç ³íøîãî — â ðåçóëüòàò³ 
íàäì³ðíîãî ïåðåáóâàííÿ íà ñîíö³ 
ìîæå âèíèêàòè àëåðã³÷íà ðåàêö³ÿ. 
Ñòàòèñòèêà ô³êñóº çá³ëüøåííÿ 

ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â àëåðã³÷íî¿ 
ðåàêö³¿ íà ñîíö³ ³, êð³ì òîãî, öå 
ìîæå ñòèìóëþâàòè ïîÿâó ð³çíî-
ìàí³òíèõ íîâîóòâîðåíü øê³ðè, — 
ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Ìàéñòðóê. — 
Òîæ, ùîá äî öüîãî íå äîõîäè-
ëî — òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ ïðî-
ñòèõ ïðàâèë çàõèñòó øê³ðè âë³òêó.

ЯК ЗАХИЩАТИ ШКІРУ ВІД 
СОНЦЯ?

— Âèêîðèñòàííÿ ïðàâèëüíîãî 
ñîíöåçàõèñíîãî êðåìó, áåçïåðå-
÷íî, º îäíèì ç íàéåôåêòèâí³øèõ 
ñïîñîá³â çàõèñòó â³ä íàäì³ðíîãî 
óëüòðàô³îëåòîâîãî âèïðîì³íþ-
âàííÿ. Òîìó, ÿêùî ¿äåòå íà â³ä-
ïî÷èíîê ³ ìàºòå ïåðåáóâàòè 
íà ñîíö³, òî îáîâ'ÿçêîâî êîðèñ-
òóéòåñÿ ñîíöåçàõèñíèìè êðåìà-
ìè. Çâ³ñíî, â ì³ñò³ ÷àñ ïåðåáóâàí-
íÿ íà ñîíö³ ó á³ëüøîñò³ ëþäåé 
ìåíøèé, í³æ ï³ä ÷àñ ìîðñüêî¿ 
â³äïóñòêè, àëå ïàì’ÿòàòè ïðî çà-
õèñò òðåáà é ó â³ííèöüê³ áóäí³.

ЯК ПІДІБРАТИ 
СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ 
ОБЛИЧЧЯ?

— ¯õ ïîòð³áíî êóïóâàòè â àïòå-
ö³, à íå ó ïàðôóìåðíèõ â³ää³ëàõ 
ìàãàçèí³â. ², çâ³ñíî, áóäü-ÿêèé 
êðåì, ó òîìó ÷èñë³ ñîíöåçàõèñ-
íèé, ïîòð³áíî ïîïåðåäíüî íàíåñòè 
íà íåâåëèêó ä³ëÿíêó øê³ðè, ùîá 
âèçíà÷èòè, ÷è íåìàº àëåðã³÷íî¿ 

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ 
ВІД СОНЦЯ. ПОРАДИ ДЕРМАТОЛОГА
Небезпека  Літо у цілковитому розпалі: 
стовпчик термометра сягає +30, у стрічці 
соцмереж все більшає фото з пляжів, а ви 
ще не знаєте, як правильно доглядати 
за шкірою влітку? Ми разом з лікаркою-
дерматологинею допоможемо вам 
розібратися

Дерматологиня Людмила Майструк каже, що 
до засмагання потрібно підходити відповідально. 
Не варто ігнорувати сонцезахисний крем, окуляри та 
пам’ятати, що на сонці потрібно перебувати дозовано

ðåàêö³¿, — ïîÿñíþº äåðìàòîâåíå-
ðîëîã. — Êðåì íå ïîâèííèé îáòÿ-
æóâàòè øê³ðó òà â³äïîâ³äàòè òèïó 
øê³ðè. Òîìó çîâñ³ì íå îáîâ'ÿçêîâî 
âèáèðàòè êðåì ç³ ù³ëüíîþ æèð-
íîþ òåêñòóðîþ. ²ñíóº áåçë³÷ âà-
ð³àö³é, íàïðèêëàä, SPF ó âèãëÿä³ 
ñïðåþ, îë³éêè ÷è ìîëî÷êà.

Äëÿ ùîäåííîãî âèêîðèñòàííÿ 
äîñòàòíüî SPF 30, à íà â³äïî÷è-
íîê ì³í³ìóì SPF 50. ßêùî æ âè 
¿äåòå â åêçîòè÷í³ êðà¿íè, òî ìîæ-
íà é SPF 100 áðàòè.

ßêùî ó ëþäèíè º ñîíÿ÷í³ äåð-
ìàòèòè ÷è íåïåðåíîñèì³ñòü ñî-
íÿ÷íîãî ñâ³òëà, ³ òàê³ ïàö³ºíòè º, 
òî äëÿ íèõ º ñïåö³àëüí³ ñîíöå-
çàõèñí³ êðåìè. Íå ìåíø âàæëè-
âèì º òå, ùî ñîíöåçàõèñíèé êðåì 
íàíîñÿòü íå íà ïëÿæ³, à ó ïðè-
ì³ùåíí³, äåñü çà 20–30 õâèëèí 
äî âèõîäó íà âóëèöþ. Íàíîñèòè 
êðåì ïîòð³áíî íà âñ³ â³äêðèò³ ä³-
ëÿíêè áåç âèíÿòêó. Íå íàíîñèòè 
ëîêàëüíî, ùîá íå áóëî ïëÿì.

Çàõèñò âàæëèâî ïîíîâëþâàòè 
êîæí³ äâ³ ãîäèíè.

А ЯК ДІТЯМ ПОТРІБНО 
ЗАХИЩАТИ ШКІРУ?

— Ä³òÿì ó ïåðøó ÷åðãó ïîòð³-
áåí ñîíöåçàõèñíèé êðåì. Îñî-
áëèâî ìàëåíüêèì, — êàæå ë³-
êàðêà. — ª ó ïðîäàæ³ êðåìè äëÿ 
ä³òîê, íàâ³òü äëÿ íåìîâëÿò â³ä 
øåñòè ì³ñÿö³â. Àëå öå òàêîæ ïî-
òð³áíî êóïóâàòè ò³ëüêè â àïòåö³.

ТО ЯК БЕЗПЕЧНО ЗАСМАГАТИ?
— Êðàùå çàñìàãàòè íå íà àê-

òèâíîìó ñîíö³. Òîáòî, íå ï³ä 
ïðÿìèìè ñîíÿ÷íèìè ïðîìåíÿ-
ìè, — ïîÿñíþº ñïåö³àë³ñòêà. — 
Íàâ³òü, ÿêùî õî÷åòüñÿ äóæå õî-
ðîøî¿ çàñìàãè, òî âñå îäíî òðåáà 
íàíîñèòè SPF-çàõèñò. ßêùî ó âàñ 
øê³ðà íå ñõèëüíà äî òîãî, ùîá 
çãîðàòè, òî ìîæíà áðàòè SPF 30.

Çàñìàãàòè ïîòð³áíî äîçîâàíî. 

Íàéêðàùèé ÷àñ — äî 10.00 ³ ï³ñëÿ 
17.00. Ïåðåáóâàòè â ï³ê àêòèâíîñ-
ò³ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â íå áàæàíî 
í³êîìó.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВСЕ Ж 
ТАКИ ОБГОРІЛИ НА СОНЦІ?

— Ó æîäíîìó ðàç³ íå ìàñòèòè 
øê³ðó ñïèðòîâèìè ðîç÷èíàìè, öå 
äîäàòêîâå ïîäðàçíåííÿ. Ïîòð³áíî 
íàñàìïåðåä çìèòè ìîðñüêó ñ³ëü 

ï³ä ïðîòî÷íîþ âîäîþ, — ïîÿñíþº 
ôàõ³â÷èíÿ. — Ïîòð³áíî ïèòè áà-
ãàòî âîäè, íå ¿ñòè ãîñòð³ é æèðí³ 
ñòðàâè. Ñòàðàòèñÿ ïåðåéòè íà ëåã-
êó ¿æó. Ìîæíà ñîðáåíòè ïðèéìà-
òè òà ïðîòèàëåðã³÷í³ ïðåïàðàòè.

ßêùî æ ãîâîðèòè ïðî ì³ñöåâèé 
«ïîðÿòóíîê» øê³ðè â³ä íàäì³ð-
íîãî ñîíöÿ, òî ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè çâè÷àéíèé «Áåïàíòåí», 
ùîá çàñïîêî¿òè øê³ðó.

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

494228

РЕКЛАМА

496348

495437
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16 серпня 2008 року став од-
ним з найщасливіших днів 
у житті Наталі Добринської. 
Тоді у Пекіні на літній Олімпіаді 
вона виборола золоту медаль 
з багатоборства. Цікавлюся, чи 
була після того ще раз у столиці 
Піднебесної.
— На жаль, ні, але планую і дуже 
хочеться, — говорить вона. — Хо-

четься ще раз побувати у тому 
знаковому для мене місці, за-
глянути на стадіон. Він має на-
зву «Пташине гніздо». Це най-
кращий стадіон, який мені до-
водилося коли-небудь бачити. 
Не тому, що я отримувала там 
золоту медаль. Тому що спор-
тивна споруда збудована у чу-
довому стилі.

Чоловік Наталії Костянтин уже 
побував у «Пташиному гнізді». 
Біля стадіону викарбувані іме-
на медалістів Олімпіади-2008. 
Зрозуміло, є серед них і пріз-
вище вінничанки. Костянтин 
сфотографував напис і показав 
дружині. «Ти мене скрізь зна-
йдеш!» — відповіла Наталія і 
обоє весело розсміялися.

«Ти мене скрізь знайдеш…»
Після перемоги у Пекіні До-
бринська продовжувала висту-
пи на змаганнях. У 2012 році 
вона взяла участь у складі збір-
ної України з легкої атлетики 
у чемпіонаті світу у закритих 
приміщеннях. Проходили вони 
у турецькому Стамбулі. Прибули 
1540 спортсменів зі 158 країн.
Добринська встановила світо-

вий рекорд — набрала загалом 
5013 очок (попереднє досягнення 
становило 4991 очко). Дотепер її 
рекорд ніхто не перевершив.
Нині Наталія Добринська очолює 
комісію Національного Олімпій-
ського Комітету України «Жінки 
в спорті», входить до складу ви-
конкому НОК, є членом Євро-
пейської асоціації атлетів.

Її рекорд ніхто не перевершив

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íàòàë³ÿ Äîáðèí-
ñüêà ðàçîì ç ÷îëî-
â³êîì Êîñòÿíòè-
íîì ³ äâîìà ä³òêà-

ìè — Äàð³ºì ³ Àë³ñîþ — ó ö³ äí³ 
ïîäîðîæóþòü Àìåðèêîþ. Êàæå, 
ó íèõ çà îêåàíîì áàãàòî äðóç³â. 
Ñèí Äàð³é ãîòóºòüñÿ äî øêîëè. 
Áàòüêè çðîáèëè éîìó ñâîºð³äíèé 
ïîäàðóíîê. Íàéìîëîäøîãî Ìàê-
ñèìêà çàëèøèëè ó Â³ííèö³, â³í 
ï³ä íàä³éíîþ îï³êîþ — ìàòåð³ 
Ëþáîâ³ Àïîëë³íàð³¿âíè ³ áàòüêà 
Âîëîäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à.

ДИВІТЬСЯ РАЗОМ З ДІТЬМИ
– Ìè çàðàç ïðèáóëè â Îðëàí-

äî, öå ì³ñòî ó öåíòð³ øòàòó 
Ôëîðèäà, — ðîçïîâ³ëà Íàòà-
ë³ÿ. — Ïîñåëèëèñÿ â ãîòåë³. Òóò 
íà êîæíîìó êðîö³, íà êîæíîìó 
ïîâåðñ³ òåëåâ³çîðè òðàíñëþþòü 
Îë³ìï³àäó. Ëþäè äèâëÿòüñÿ, 
óáîë³âàþòü çà ñâî¿õ ñïîðòñìåí³â. 
Ó ì³ñò³ áàãàòî ðåêëàìíèõ áîðä³â, 
ïðèñâÿ÷åíèõ Îë³ìï³àä³, ï³äòðèì-
ö³ àìåðèêàíñüêèõ îë³ìï³éö³â. 
Òå ñàìå áà÷èëè ó Íüþ-Éîðêó. 
Òàêà ï³äòðèìêà äóæå ïðèºìíà 
äëÿ ñïîðòñìåí³â. Âîíè öå â³ä-
÷óâàþòü. Ñïîä³âàþñÿ, â Óêðà¿í³ 
òàê ñàìî âñ³ òåëåâ³çîðè â êàôå, 
ðåñòîðàíàõ, ãîòåëÿõ òðàíñëþþòü 
Îë³ìï³àäó. Äóæå õî÷ó, ùîá ó íàñ 
ïîñò³éíî ï³äòðèìóâàëè íå ò³ëüêè 
îë³ìï³éö³â — óñ³õ ñïîðòñìåí³â, 
ùîá á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿëè 
ðîçâèòêó ñïîðòó ³ éîãî ïîïó-
ëÿðèçàö³¿.

Íàòàëÿ ðàäèòü äèâèòèñÿ Îë³ì-
ï³àäó äîðîñëèì ðàçîì ç³ ñâî¿ìè 

ä³òüìè. Âîíà ç ñèíîì áóëà á³ëÿ 
òåëåâ³çîðà, êîëè çìàãàëèñÿ ïëàâ-
ö³. Äàð³þ, òàê çâàòè õëîï÷èêà, 
ó ãðóäí³ âèïîâíèòüñÿ ñ³ì ðî-
ê³â. Â³í çàéìàºòüñÿ ïëàâàííÿì. 
«Äèâèñÿ, Äàð³é, äÿäÿ ïëàâàº ÿê 
òè», — ñêàçàëà ñèíîâ³. — «Ìàìî, 
ÿ òàê ñàìî â³äøòîâõóþñÿ â³ä 
òóìáî÷êè, ÿê ³ âîíè», — ïî÷óëà 
ó â³äïîâ³äü.

СИН ВГАДАВ, ХТО ПЕРЕМОЖЕ
Ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ìàòè ðîç-

ïîâ³ëà õëîï÷èêó, ùî òàêå Îë³ì-
ï³éñüê³ ³ãðè. Çãàäàëà, ÿê âîíà 
çìàãàëàñÿ íà Îë³ìï³àä³, ÿê ¿¿ 
íàãîðîäèëè çîëîòîþ ìåäàëëþ. 
Çâåðíóëà óâàãó, ùî ñèíîâ³ ñòàëî 
ùå ö³êàâ³øå äèâèòèñÿ çìàãàííÿ. 
Õëîï÷èê ùå á³ëüøå ïðèêèï³â 
äî åêðàíà. À òîä³ íåñïîä³âàíî 
çäèâóâàâ ìàìó. Ùå é ÿê! Ñêàçàâ, 
ùî ïåðåìîæå òîé ïëàâåöü, ÿêèé 
íà òðåò³é äîð³æö³. Òàê âîíî é 
ñòàëîñÿ çðåøòîþ: ïåðøèì äî ô³-
í³øó ïðèéøîâ òîé, íà êîãî âêà-
çàâ õëîï÷èê.

— Íà ìîþ äóìêó, âàæëèâî, 
ùîá áàòüêè ç ä³òüìè äèâèëèñÿ 
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè, — ïðîäîâæóº 
îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà. — Íå âñå 
ï³äðÿä. Ä³â÷àòêàì ïîêàçàòè, ÿê 
çìàãàþòüñÿ õóäîæí³ ã³ìíàñò-
êè àáî ñèíõðîííå ïëàâàííÿ. 
Õëîï÷èêàì ³íø³ âèäè ñïîðòó. 
Ãîëîâíå, ÿê òè öå äîíîñèø 
äî äèòèíè, òàê âîíà ³ çàö³êà-
âèòüñÿ.

Íà ¿¿ äóìêó, äîðîñëèõ òåæ òðå-
áà çàîõî÷óâàòè, ùîá çíàéøëè 
äëÿ ñåáå ³íòåðåñ. Áî ñïîðò, 
öå íå ò³ëüêè ö³êàâî, öå ùå é 
çäîðîâ’ÿ. Ñïîðò, öå òå, ÷èì ìàº 
çàéìàòèñÿ êîæåí, ùîá ïî÷óâà-

НАТАЛІЯ ДОБРИНСЬКА: «МИ 
В США, АЛЕ МОЄ СЕРЦЕ В ТОКІО»
Гайда на стадіон!  Олімпіада 
у Токіо — гарний привід для кожного 
з нас розпочати займатися спортом. 
Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 
у багатоборстві Наталя Добринська 
за змаганнями в столиці Японії дивиться 
по телевізору. Причому, робить це з 
Америки. Прогнозує немало медалей 
українським спортсменам

Наталя Добринська з чоловіком Костянтином. Нині вони з 
дітьми відпочивають в Америці

Пекін, 16 липня 2008 року. «Мій переможний політ 
на фініші», — так Наталя Добринська підписала фото, де 
зафіксовано її стрибок у довжину

òèñÿ äîáðå ³ ìàòè ãàðíèé âè-
ãëÿä. Âîíà æîäíîãî äíÿ íå îá-
õîäèòüñÿ áåç çàíÿòü ñïîðòîì. 
Ïðè÷îìó, ïðîáóº ñåáå ó ð³çíèõ 
âèäàõ. Íèí³, íàïðèêëàä, àê-
òèâíî «åêñïëóàòóº» âåëîñèïåä. 
² íå ò³ëüêè…

«ТРИМАЙМО КУЛАЧКИ 
ЗА НАШИХ»

Íàòàëÿ ðîçïîâ³ëà, ùî âáîë³âàº 
çà íàøîãî ìåòàëüíèêà ìîëîòà 
Ìèõàéëà Êîõàíà.

— Ìàþòü ïðîÿâèòè ñåáå àòëåò-
êè Â³êòîð³ÿ Òêà÷óê, Àíÿ Ðèæè-
êîâà. Â³ðþ â Ìàðèíó Áåõ, ó ÿêî¿ 
âèñîê³ ðåçóëüòàòè ó ñòðèáêàõ 
ó äîâæèíó. Ó íàñ òî÷íî º çà êîãî 
âáîë³âàòè, — êàæå îë³ìï³éñüêà 
÷åìï³îíêà. — Â³ä÷óâàþ, ùî áóäå 
ùå ÿêàñü «ñ³ðåíüêà êîíÿ÷êà», 
íà ÿêó, ìîæëèâî, íå äóæå ñïî-
ä³âàþòüñÿ, à âîíà â³çüìå ³ «âè-

ñòð³ëèòü», ïîêàæå ñâ³òîâèé ðå-
çóëüòàò.

— Óäà÷à óñì³õíåòüñÿ òîä³, 
êîëè ñïîðòñìåí çóì³º ïîáîðî-
òè ñâî¿ õâèëþâàííÿ ïåðåä ñòàð-
òîì, — ïåðåêîíàíà Íàòàëÿ. — 
Äëÿ öüîãî ïîòð³áåí äîñâ³ä. Â³í 
äàºòüñÿ ò³ëüêè ï³ä ÷àñ âèñòóï³â. 
Íà íèí³øí³é Îë³ìï³àä³ ðîáèòè 
öå áóäå ñêëàäí³øå, í³æ ðàí³øå. 
×îìó? Áî ìåíøå áóëî çìàãàíü. 
Ëîêäàóí ñòàâ íà ïåðåøêîä³…

Â³äñóòí³ñòü ãëÿäà÷³â íà òðèáó-
íàõ, íà äóìêó Äîáðèíñüêî¿, äëÿ 
êîãîñü ìîæå ìàòè ïîçèòèâíèé 
âïëèâ. ² íàâïàêè, º ñïîðòñìåíè, 
ÿêèõ òðèáóíè «çàâîäÿòü» ³ òîä³ 
âîíè äåìîíñòðóþòü ñâî¿ çä³áíîñ-
ò³, ÿê êàæóòü, ïî ìàêñèìóìó.

— Äóìàþ, ìåäàë³ áóäóòü, ¿õ áóäå 
áàãàòî ó ð³çíèõ âèäàõ ñïîðòó, — 
êàæå Äîáðèíñüêà. Ùîïðàâäà, 
íå óòî÷íþº, ñê³ëüêè ¿õ ìîæå áóòè 
íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, êîëè çàïèòóþ: 

«Â³ä÷óâàþ, ùî áóäå 
ùå ÿêàñü «ñ³ðåíüêà 
êîíÿ÷êà». Íà ÿêó, 
ìîæëèâî, íå äóæå 
ñïîä³âàþòüñÿ, à âîíà 
â³çüìå ³ «âèñòð³ëèòü», 
ïîêàæå ñâ³òîâèé 
ðåçóëüòàò»

«Áàãàòî, öå ñê³ëüêè 20, ÿê áóâàëî 
íå ðàç, ÷è á³ëüøå àáî ìåíøå?»

— Ó íàñ º ìîëîäü, º äîñâ³ä÷åí³ 
îë³ìï³éö³, òîìó â³ä íèõ î÷³êóºìî 
ïåðåìîã, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ.

Äîáðèíñüêà çàêëèêàº óñ³õ óáî-
ë³âàëüíèê³â ï³äòðèìóâàòè íàøèõ 
ñïîðòñìåí³â. «Òðèìàéìî çà íèõ 
êóëà÷êè ³ áóäåìî â³ðèòè, ùî 
óêðà¿íñüê³ îë³ìï³éö³ íàéêðàù³ 
ó ñâ³ò³», — êàæå âîíà.
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Олімпіада-2020
 ªäèíèé ïðåäñòàâíèê â³ä 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ó ñêëàä³ 
îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 
Îëåã Öàðüêîâ íå çóì³â âèéòè 
äî ô³íàëó ²ãîð-2020 â ñòð³ëüá³ 
ç ïíåâìàòè÷íî¿ ãâèíò³âêè ç 
äåñÿòè ìåòð³â. Â³í íàáðàâ 621 
áàë ³ ñòàâ 40-ì. Äëÿ òîãî, ùîá 
ïîòðàïèòè äî ÒÎÏ-8, ïîòð³á-
íî áóëî íàáðàòè ùîíàéìåí-
øå 629,2 î÷êà.

Вийшли у 
лідери
Ó Â³ííèö³ ïðîéøîâ òðåò³é 
òóð ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç 
ôëàã-ôóòáîëó ñåðåä æ³íî÷èõ 
êîìàíä. Íàø³ ä³â÷àòà ç³ãðàëè 
äâà ìàò÷³ ³ ñòàëè ë³äåðêàìè. 
Ñïî÷àòêó ñóïåðíèöÿìè äî-
ñâ³ä÷åíèõ «Âîâ÷èöü» ñòàëè 
ñòîëè÷í³ «Êåï³òàëñ». Ìàò÷ 
çàâåðøèâñÿ ç ðàõóíêîì 31:18 
íà êîðèñòü â³ííè÷àíîê. Äðóãó 
ãðó â³ííè÷àíêè ç³ãðàëè ç êî-
ìàíäîþ «Ëåâèö³» ç³ Ëüâîâà ³ â 
íàïðóæåí³é áîðîòüá³ âèÿâè-
ëèñü ñèëüí³øèìè – 26:0.

Екстремальні 
забіги
Ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó Â³-
ííèö³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò 
êðà¿íè ç á³ãó íà 48, 24 ³ 12 
ãîäèí. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè 
ó÷àñòü ïîíàä 90 ñïîðòñìå-
í³â ³ç 19 ðåã³îí³â êðà¿íè, à 
òàêîæ åêñòðåìàëè ç Ìîëäîâè, 
Àâñòð³¿, Á³ëîðóñ³ òà ßïîí³¿. 
Ïðåäñòàâíèê Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³ Ñåðã³é ×åðåìèñ³í ïîñ³â 
äðóãå ì³ñöå ó 24-ãîäèííîìó 
á³ãó (196 êì), à ²âàí Ñòàñ³â 
– ïîñ³â àíàëîã³÷íó ñõîäèíêó 
ñåðåä ìîëîä³ ç 12-ãîäèííîãî 
á³ãó (107 êì). 

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №27 (1178)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат.

Задача №2704-2707
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2* 2  2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №25 (1546) від 23 червня 2021 року 
Задача №2700
А) 1. Kp:b5! Kpc7  2. Kpa6 Cc4x – ідеальний мат
Б) 1. Kpb7! bc6:  2. Kpa8 c7x – правильний  мат
Задача №2701
А) 1. Kpf6! Te5  2. Kf7 Cg7x – ідеальний мат
Б) 1. Kp:f8! Kpg6  2. Kpg8 Te8x – правильний  мат
Задача №2702
А) 1. Kpd2! K:C1  2. Kp:C1 Td1x; Б) 1. Kp:b3! Kc5+  2. Kpa3 Ta4x.
Задача №2703
А) 1. Ch2! Kp:h5  2. g3 Cg4x - ідеальний мат
Б) 1. g1C! Ce2  2. Cg1-h2 Cf1x – правильний  мат.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ,
RIA, (098)8591459

 
Êîìàíäà ç àìåðèêàíñüêîãî 

ôóòáîëó «Â³ííèöüê³ Âîâêè» ïå-
ðåä ñåçîíîì ï³äñèëèëàñÿ ñ³ìîìà 
³íîçåìíèìè ëåã³îíåðàìè. ¯¿ ãî-
ëîâíèì òðåíåðîì çàëèøèâñÿ äî-
ñâ³ä÷åíèé Äåéë Õåôôðîí. Òîìó 
êåð³âíèöòâî «Âîâê³â» ñïîä³âàºòü-
ñÿ ïîáîðîòèñÿ çà íàéâèù³ ì³ñöÿ 
Ñóïåðë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.

Íà øëÿõó äî ìåòè ñïî÷àòêó 
òðåáà áóëî ïîäîëàòè ãðóïîâèé 
åòàï. Êîìàíäè åë³òè ðîçáèëè íà 
äâ³ ãðóïè. Ïî äâà êðàùèõ êîëåê-
òèâè ç êîæíî¿ âèõîäÿòü äî ïëåé-
îôô, äå é ðîç³ãðàþòü ìåäàë³.

Äî îñòàííüîãî òóðó ãðóïîâî¿ 
ñòàä³¿ «Âîâêè» éøëè áåç ïîðà-
çîê. Âîíè ç ì³í³ìàëüíèì ðàõóí-
êîì ó Ëüâîâ³ ïîäóæàëè ì³ñöåâèõ 
«Ëåâ³â», ïîò³ì ïî äâà ðàçè ðîç-
ãðîìèëè ñòîëè÷íèõ «Ïàòð³îò³â» ³ 
«Ñëîâ’ÿí». Òàêèì ÷èíîì â³ííèöü-
ê³ àìåðèêàíñüê³ ôóòáîë³ñòè çàçäà-
ëåã³äü çàáðîíþâàëè çà ñîáîþ ïó-
ò³âêó äî êâàðòåòó íàéñèëüí³øèõ.

Âîäíî÷àñ ó ãð³ ïðîòè «Ëåâ³â», 
ÿêà ïðîõîäèëà 24 ëèïíÿ íà ñòà-
ä³îí³ ÑÊ «Íèâà», âèð³øóâàëàñÿ 
äîëÿ ïåðøîãî ì³ñöÿ ó ãðóï³. À 
äðóãà êîìàíäà àâòîìàòè÷íî âè-
õîäèëà â ï³âô³íàë³ íà êè¿âñüêèõ 
«Êåï³òàëñ», ÿê³ º áàãàòîð³÷íèìè 
÷åìï³îíàìè Óêðà¿íè. Òîìó äåðá³ 
«õèæàê³â» áóâ ïðèíöèïîâèì.

Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðè «Âîâ-
êè» ìàëè âèãëÿä äîñèòü âïåâíå-
íèé ³ ñîë³äíèé. Êîìàíäó äîáðå 
ï³äòðèìóâàëè âáîë³âàëüíèêè íà 

òðèáóíàõ ³ ä³â÷àòà-÷åðë³äåðè.
«Âîâêè» çàíåñëè äî çàë³êîâî¿ 

çîíè òà÷äàóí (ø³ñòü î÷îê) ³ çðî-
áèëè äâà ñåéôò³ (ïî äâà î÷êè çà 
êîæåí), òîáòî çóïèíèëè ñóïåðíè-
êà ç ì’ÿ÷åì ó éîãî çàë³êîâ³é çîí³. 
Îòæå, 10:0 – íåïîãàíà çàÿâêà íà 
çàãàëüíó ïåðåìîãó.

Âîäíî÷àñ äâà ïðîâ³äí³ ôóòáî-
ë³ñòè â³ííèöüêî¿ êîìàíäè â ñå-
ðåäèí³ ìàò÷ó îòðèìàëè òðàâìè. 
Íà ïîëå íàâ³òü âè¿õàëà êàðåòà 
øâèäêî¿ äîïîìîãè. Äîïîìîãó 
äîâåëîñÿ íàäàâàòè ïðîâ³äíîìó 
«ëåã³îíåðó» «Âîâê³â» Äæàìàëó 

Íüþòîíó (ÑØÀ). Òàêîæ íå çì³ã 
ïðîäîâæèòè ïîºäèíîê ßí³ñ Êàé-
çåð (Í³ìå÷÷èíà).

Ï³ñëÿ ïåðåðâè ñóïåðíèêè çà-
íåñëè äî çàë³êîâî¿ çîíè â³ííè-
÷àí ÷îòèðè òà÷äàóíè. Ãîñïîäàð³ 
ïîëÿ äîêëàäàëè âñ³õ çóñèëü, àáè 
âèïðàâèòè íåïðèºìíó ñèòóàö³þ, 
àëå öå ¿ì íå âäàëîñÿ. Â ï³äñóìêó 
â³ííè÷àíè ïîñòóïèëèñÿ «Ëåâàì» 
³ç ðàõóíêîì 10:28.

Ãðàâåöü «Ëüâ³âñüêèõ Ëåâ³â» 
Êîñòÿíòèí Øàé ïîÿñíèâ, çà 
ðàõóíîê ÷îãî âäàëîñÿ ãîñòÿì 
ïåðåëîìèòè õ³ä çóñòð³÷³. 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Â³ííèöüêà «Íèâà» 25 ëèïíÿ 
ïðîãðàëà â ïåðøîìó òóð³ ÷åìï³-
îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà 
ë³ãà, ãðóïà «À»). Íàøà êîìàíäà 
ãðàëà â Äóíà¿âöÿõ (Õìåëüíèöüêà 
îáëàñòü) ïðîòè ì³ñöåâîãî «Åï³-
öåíòðó». 

Ìàò÷ áóâ ïðèíöèïîâèì, àäæå 
â ïåðåäîñòàííüîìó òóð³ ìèíóëîãî 
ñåçîíó íèâ³âö³ âäîìà ì³í³ìàëüíî 
ïåðåãðàëè «Åï³öåíòð», òèì ñàìèì 
â³ä³áðàâøè ó äóíà¿â÷àí âñ³ øàíñè 
íà ï³äâèùåííÿ â êëàñ³. Òîæ çà-

ðàç ãîñïîäàð³ ïîëÿ, ÿêèõ òðåíóº 
åêñ-ôóòáîë³ñò «Íèâè» 90-õ ðîê³â 
Îëåã Íàäóäà, ïðàãíóëè ðåâàíøó. 

Â³ííè÷àíè ðîçïî÷àëè ïîºäè-
íîê áåç òðàâìîâàíîãî ãðàþ÷îãî 
ïðåçèäåíòà òà ë³äåðà àòàê Àðòóðà 
Çàãîðóëüêà. Ïðîòå âæå â ñòàðòî-
âîìó ñêëàä³ áóëè íîâà÷êè êîìàí-
äè Äìèòðî Ïåòðèê ³ Êîñòÿíòèí 
Ãðàìàò³ê, à â çàïàñ³ – âèõîâàí-
ö³ â³ííèöüêîãî ôóòáîëó Àíòîí 
Áðèæ÷óê ³ ªâãåí³é Êîñòþê, ÿêîãî 
îðåíäóâàëè â êëóá³ Ïðåì’ºð-ë³ãè 
«Êîëîñ» (Êîâàë³âêà). 

Â ïåðøîìó òàéì³ ãîñïîäàð³ 
ñòâîðèëè íèçêó íåáåçïå÷íèõ ìî-
ìåíò³â, àëå íàø ãîëê³ïåð Ìàêñèì 
Ãóð³äîâ ãðàâ áëèñêó÷å. 

Ï³ñëÿ ïåðåðâè íàøà êîìàíäà 
ñïðîáóâàëà çì³íèòè ìàëþíîê ãðè 
³ íàìàãàëèñÿ ïðåñèíãóâàòè «Åï³-
öåíòð» íà éîãî ïîëîâèí³ ïîëÿ. 
Âò³ì, ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ãîñïîäàð³ 
çíîâó ïî÷àëè ä³ÿòè «ïåðøèì íî-
ìåðîì», ñòâîðþâàòè íåáåçïå÷í³ 
àòàêè. À íà 67-é õâèëèí³ íàøó 
êîìàíäó î÷³êóâàâ «õîëîäíèé 
äóø». Ï³ñëÿ ïðîñòð³ëó ç ë³âî-

ãî ôëàíãó ì’ÿ÷ îìèíóâ íèçêó 
ãðàâö³â îáîõ êîìàíä ³ îïèíèâñÿ 
ó Áàðáîñè, ÿêèé çàãíàâ éîãî ó 
ïîðîæí³ âîðîòà. 1:0. 

Â³ííè÷àíè íàìàãàëèñÿ âðÿòóâà-
òè ãðó. Òðåíåð Âîëîäèìèð Öèòê³í 
âèïóñòèâ íà ïîëå àòàêóâàëüíèõ 
ôóòáîë³ñò³â ²ãîðÿ Ìàëÿðåíêà, 
Àíòîíà Áðèæ÷óêà, Äåíèñà Ãðî-
ìîêà. Àëå öå íå äîïîìîãëî.

Íàøà êîìàíäà çàçíàëà ñòàð-
òîâî¿ ïîðàçêè. 31 ëèïíÿ «Íèâà» 
ïðèéìàòèìå âäîìà «Ëþáîìèð» 
(Ñòàâèùå, Êè¿âñüêà îáëàñòü).

«ЛЕВИ» РЕВАНШУВАЛИСЯ У 
«ВІННИЦЬКИХ ВОВКІВ»
Дуель «хижаків»  Під час матчу 
вінницький клуб втратив травмованих 
американського і німецького 
«легіонерів». Незважаючи на першу 
поразку, увійшов до плей-офф 
Суперліги американського футболу

– Â ïåðåðâ³ ìè çðîáèëè äå-
ÿê³ êîðåêòèâè ó ãð³. Çîêðåìà, 
â çàõèñò³. Âîäíî÷àñ áóëè äåùî 
íåçàäîâîëåí³ ñóää³âñòâîì, àäæå 
ñïîñòåð³ãàëîñÿ óïåðåäæåíå ñòàâ-
ëåííÿ äî íàøî¿ êîìàíäè, – êàæå 
â³í. – Êîëè òðàâìó îòðèìàâ îäèí 
³ç ë³äåð³â çàõèñòó «Âîâê³â», âîíè 
«ïîñèïàëèñÿ». Ó íàñ, íàâïàêè, 
çíèê ñòàðòîâèé ìàíäðàæ. Ï³ñ-
ëÿ äðóãî¿ ÷âåðò³ çðîçóì³ëè, ùî 
âòðà÷àòè íåìàº ÷îãî, à ïîòð³áíî 
àòàêóâàòè ³ ïåðåìàãàòè.  

Êîñòÿíòèí Øàé íàãàäàâ, ùî 
ìàò÷ ìàâ ñòàòóñ îñíîâíîãî â íà-
øîìó äèâ³ç³îí³.

– Òåïåð ìè ãðàòèìåìî â ï³â-
ô³íàë³ âäîìà ïðîòè õàðê³âñüêèõ 
«Àòëàíò³â», ÿê³ ïîñ³ëè äðóãå ì³ñöå 
â ³íøîìó äèâ³ç³îí³. «Ëåâè» ïðàã-
íóòü ñòàòè ÷åìï³îíàìè Óêðà¿íè. 
Ðóõàºìîñÿ äî öüîãî äóæå äîâãî. 
Ðàí³øå, ó 2018 ðîö³, äîõîäèëè 
äî ô³íàëó. Öå áóâ íàø êðàùèé 
ðåçóëüòàò ó ÷åìï³îíàòàõ êðà¿íè, 
– äîäàâ Êîñòÿíòèí Øàé.

Êàï³òàí «Â³ííèöüêèõ Âîâê³â» 
Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê ï³äêðåñëèâ, 
ùî ïåðøà ïîëîâèíà ìàò÷ó áóëà 
÷óäîâîþ äëÿ ãîñïîäàð³â ïîëÿ. 
Àëå íàø³é êîìàíä³, íàïåâíî, çà-
áðàêëî ïñèõîëîã³÷íî¿ ñò³éêîñò³ ³ 
âèòðèâàëîñò³. Â³í íàçâàâ é ³íø³ 

ïðè÷èíè ïåðøî¿ ïîðàçêè «Âîâ-
ê³â» ó ñåçîí³. 

– Ãðà âèÿâèëèñÿ ñêëàäíîþ òåõ-
í³÷íî ³ ïñèõîëîã³÷íî. Ìîæëèâî, 
ìè äåùî ðîçñëàáèëèñÿ, êîëè ïî-
âåëè ó ðàõóíêó. Â ñåðåäèí³ ìàò-
÷ó òðàâìóâàëèñÿ íàø³ ïðîâ³äí³ 
ãðàâö³, ùî âïëèíóëî íà ïåðåá³ã 
ïîä³é íà ïîë³. Ñåðåä íèõ ßí³ñ 
Êàéçåð – êâîòåðáåê êîìàíäè, 
òîáòî ðîç³ãðóþ÷èé (íàéâàæëèâ³-
øèé ãðàâåöü íàïàäó, ÿêèé çãàäóº 
³ãðîâó êîìá³íàö³þ ³ íàìàãàºòüñÿ 
¿¿ ðåàë³çóâàòè – àâò.). Òîìó íàø 
íàïàä äðóãó ïîëîâèíó ãðè ïðîâ³â 
çíà÷íî ã³ðøå ïåðøî¿, – ñêàçàâ 
êàï³òàí «Â³ííèöüêèõ Âîâê³â» 
Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê.  

×åðåç äåñÿòü äí³â ó ï³âô³íàë³ 
Ñóïåðë³ãè «Â³ííèöüê³ Âîâêè» â 
ñòîëèö³ ïîì³ðÿþòüñÿ ñèëàìè ç 
«Êåï³òàëñ» (Êè¿â). Çà ñëîâàìè 
Ñåðã³ÿ Ïåðåãîí÷óêà, íàøà êî-
ìàíäà ðàí³øå í³êîëè íå ïåðåìà-
ãàëà òèòóëîâàíèõ «êàï³òàë³ñò³â». 
Àëå áàæàííÿ ó íàøèõ õëîïö³â º.

– Öå áóäå äóæå ñêëàäíèé ìàò÷. 
«Êåï³òàëñ» – ÷îòèðèðàçîâ³ ÷åì-
ï³îíè Óêðà¿íè. Àëå ìè áóäåìî 
ãîòóâàòèñÿ, àáè äàòè ¿ì á³é, – 
ï³äêðåñëèâ Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê.

«Нива» відкрила сезон поразкою

Вирувала жорстка чоловіча боротьба, що призводило до 
жорстких зіткнень і травм. На поле навіть довелося виїхати 
кареті швидкої допомоги     

Äî îñòàííüîãî òóðó 
ãðóïîâî¿ ñòàä³¿ «Âîâêè» 
éøëè áåç ïîðàçîê. 
Âîíè çàçäàëåã³äü 
çàáðîíþâàëè ïóò³âêó äî 
êâàðòåòó íàéñèëüí³øèõ
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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 спо-
куси! І наспіваємося та натанцюємося у PIROGOV 
SKY! МЯТА вразить вінничан новою ексклюзивною 
концертною програмою! Приходьте 31 липня насо-
лодитися запальними хітами і яскравим шоу! Квит-
ки — 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».

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 шануваль-
ників аніме і корейської 

поп-музики! У програмі: концерти зірок Nika Lenina 
(Україна), Baur Karbon (Казахстан), SANA (Японія), 
косплей-дефіле, аніме і K-pop фотозона, вокаль-
ні і танцювальні виступи, аніме-ярмарок, багато 
конкурсів. Квитки — 200–400 грн. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах міста. Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101–00–63, (093)101–00–63. 

«Рок легенди» і 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. Безкоштовна 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 Пирого-

ва. 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.. 

«Обстановка по кайфу»! Олег Кензов 
7 серпня у Вінниці 
«Обстановка по кайфу» і ми з вами танцюєм! Адже 
до Вінниці їде Олег Кензов — головний хітмейкер 
і красень, від пісень якого зараз шаленіють усі. 7 
серпня о 20.00 у PIROGOV SKY — просто неба у 
музеї-садибі Пирогова буде не просто концерт, а 
справжній ураган і #РакетаБомбаПетарда. У цей 
вечір нас чекають: запальні мотиви, душевність 
та всі найпопулярніші треки наживо! Будуть такі 
вибухові емоції, які ви не забудете ніколи. Квитки 
— від 390 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру, Будинку офіцерів, «Універмагу», 
«Магігранду» і «Мобі Дік». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101–00–63. Організатори — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Гурт «ТІК» під 
зоряним небом
15 серпня о 20.00 у 
PIROGOV SKY – просто 
неба у музеї-садибі 
Пирогова - буде 
запалювати гурт «ТІК»! 
Готуйтеся танцювати від 

найпершої до останньої пісні, співати разом всі 
улюблені хіти та свіженькі прем’єри, запалювати 
і веселитися! Під зоряним небом почуємо всі 
улюблені хіти з усіх альбомів гурту!  Від легендарних 
«Оленів» і «Вчительки» до «Люби ти Україну!» і 
«Лілька». Квитки — від 200 грн. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, «Універмагу», 
«Мобі Дік», тур-клубі «Бідняжка». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101–00–63.

Ігор Юрковський. Ти 
- мої крила
13 серпня о 18.00 у 
Вінницькій обласній 
філармонії пройде 
концерт «Ти - мої крила» 
талановитого автора і 
виконавця, заслуженого 

артиста України Ігоря Юрковського. Це будуть 
дві незабутні години гармонійно поєднаних 
музики і шоу. Нові композиції і беззаперечні 
хіти Ігоря Юрковського не залишать байдужими 
нікого і дозволять отримати справжню насолоду 
від сучасної української музики. Квитки - 150-
200 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua і у всіх 
касах міста.

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.  Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101–00–63.

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

Котик та Півник
За мотивами укранської народної казки
31.07, поч. об 11.00

(закриття театрального сезону)

ВИСТАВКИ

Виставка "Зброя та військове споря-
дження: від давнини до сучасності"
У Великому та Малому виставкових залах 
Обласного краєзнавчого музею проходить 
виставковий проект, приурочений до 30-річчя 
Незалежності України. Він репрезентує раритет-
ну зброю та військове спорядження з фондових 
зібрань Національний музей історії України (288 
предметів) та Вінницького обласного краєзнав-
чого музею.
Предмети озброєння - від кам’яної доби до 
середньовіччя представлено в археологічній 
частині експозиції. 
На виставці можна побачити енеолітичні кам’яні 
сокири та булави, а також зброю доби бронзи. 
Новий етап в історії військового мистецтва роз-
починається в IX ст. після утворення Давньорусь-
кої держави. На виставці експонуються численні 
зразки озброєння як давньоруських воїнів, так і 
представників кочівницького світу. Вогнепальну 
зброю репрезентовано різноманітними зразками 
рушниць, пістолетів, виготовлених майстрами 
Західної Європи, Близького Сходу, Кавказу та 
Японії XVII–XIX ст. Відвідати виставку зброї можна 
до 5 грудня 2021 р.

кінотеатр 
ім. Коцюбинського
довідка за тел. 52-59-76

КІНО 

Чорна вдова 
Екшн. 28.07, поч. о 15.20

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес
Анімація. 28.07, поч. о 17.50

Полі. Врятувати поні
Пригоди. 28.07, поч. о 12.15 

Пороховий коктейль
Екшн. 28.07, поч. о 18.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Круїз у джунглях
Пригоди. 28.07, поч. о 19.00, 20.00, 21.00, 22.40

Судна ніч назавжди
Екшн. 28.07, поч. о 10.00

Смертельний лабіринт 2: Небезпека всюди
Екшн. 28.07, поч. о 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00

Космічний джем: Нові легенди
Анімація. 28.07, поч. о 13.10, 15.40, 16.10, 18.10

Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо
Екшн. 28.07, поч. о 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 
20.00, 22.30

Пульс
Спортивна драма 28.07, поч. об 11.00, 20.40, 
22.50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Гості на віллі
Драма. 28.07, поч. о 18.00

Час
Трилер. 29.07-4.08, поч. о 20.00
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UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 11.00, 18.20, 22.00, 
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
18.00, 21.00, 00.30 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Перша шпальта 
01.05, 02.50 Погода 
01.10 Х/ф “Тiнi забутих предкiв” 

1+1 

05.30, 03.40 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.00 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.18 “Проспорт” 
20.20 Т/с “100 тисяч хвилин 
разом” l  
22.20, 02.20 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки - 2” l  
00.05 Х/ф “Атака кобри” s  

IНТЕР 

05.00, 04.55 “Телемагазин” 
05.25, 22.45 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.05, 18.00, 19.00, 03.15 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Великий переполох” 
14.10 Х/ф “Фантомас проти 
Скотланд-Ярду” 
16.05 “Чекай на мене. Україна” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Д’Артаньян i три 
мушкетери” 
00.30 Х/ф “В’язень замка Iф” 
02.40 “Речдок” 
04.45 “М/ф” 

ICTV 

04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.45 Служба розшуку дiтей 
04.50, 00.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Х/ф “Ультрафiолет” s  
11.55, 13.15 Х/ф “Той, хто бiжить 
по лезу” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.15 Х/ф “Той, хто бiжить 
по лезу 2049” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.05, 21.25 Х/ф “Анаконда” s  
22.15 Х/ф “Анаконда-2: 
Полювання на прокляту 
орхiдею” s  
01.20 Секретний фронт 
02.05 Анти-зомбi 
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.55 Х/ф “Однокласники” s  
14.55 Х/ф “Однокласники 2” s  
16.55 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Повстання” s  
22.50 Х/ф “Окупацiя” s  
01.10 “Вар’яти” l  
02.55 “Служба розшуку дiтей” 
03.00 “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  
00.10 Велика деолiгархiзацiя 
01.30 Телемагазин 
03.30 Реальна 
мiстика 

СТБ 

05.35 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.20 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.15, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Я все тобi 
доведу” s  

НTН 

08.55 Х/ф “Перевертень у 
погонах” s  
10.35, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 
“Свiдок” 
14.50, 17.00 “Випадковий 
свiдок” 
17.50 “Таємницi свiту” 
18.20 “Свiдок. Агенти” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 Х/ф “11.6” s  
03.20 “Речовий доказ” 
04.25 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

09.00 Х/ф “Артур i мiнiпути” 
11.00 Х/ф “Божевiльне 
побачення” 
12.45, 18.00 4 весiлля 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00, 20.25 Шерифи для 
нових громад 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05, 16.40 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 
12.50 Загадки чекрнiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Дострибни до 
хмаринки” 
14.00 М/ф “Капiтошко” 
14.05 М/ф “ Лисичка з качалкою 
14.15 Пiщана казка 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05 В Українi 
16.30 ЕкоЛюди 
17.10 Маршрутом змiн 
17.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
18.10 Обнова-фест: 
незалежнi. Вечiрнiй концерт 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Цикл “Нашi тридцять” 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

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” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 11.00, 18.20, 22.00, 
00.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
18.00, 21.00 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Д/ц “Свiт дикої природи” 

1+1 

05.35, 03.30 “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, 04.45 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.00 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.18 “Проспорт” 
20.20 Т/с “100 тисяч хвилин 
разом” l  
22.20, 02.10 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки - 2” l  
00.05 Х/ф “Атака кобри 2” s  

IНТЕР 

05.25, 22.55 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “007: Живи та дай 
померти iншим” s  
15.00, 15.45, 02.45 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство” 
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Д’Артаньян i три 
мушкетери” 
00.45 Х/ф “В’язень замка Iф” 
04.50 “М/ф” 
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика! 
04.30 Факти 
04.50, 20.20, 02.05 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 21.25 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 22.55 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 16.15 Т/с “Пес” s  
16.40 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
00.00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку” n  
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.00 “Абзац!” 
06.00, 07.40 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.45 “Орел i решка” 
09.55 Т/с “Надприродне” s  
12.35 “Аферисти в сiтях” s  
14.35 Х/ф “Кучерявка Сью” 
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Напролом” s  
23.00 Х/ф “Пастка” s  
01.00 “Вар’яти” l  
02.45 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Бiле-чорне” s  
23.10, 02.00 Т/с “Втраченi 
спогади” l  
01.30 Телемагазин 
02.50 Гучна справа 
03.35 Реальна мiстика 

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.30 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.20 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.20 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.20, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Я все тобi 
доведу” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.20 “Таємницi свiту” 
06.55 “Свiдок. Агенти” 
07.55, 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” 
02.55 “Речовий доказ” 
03.45 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Артур i помста 
Вурдалака” s  
10.45 Х/ф “Флiрт зi звiром” s  
12.35, 18.00 4 весiлля 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Вечiрка 3 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05, 16.40 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25, 18.45 Край пригод 
11.40, 17.40 Лiтературно-
кулiнарне шоу “Енеїда” 
12.10 Артефакти 
12.40 Невiдомi Карпати 
12.50 Загадки чекрнiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки Сови” 
14.00 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
14.10 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
14.15 Пiщана казка 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05, 20.15 В Українi 
16.30 ЕкоЛюди 
17.10, 20.00 Маршрутом змiн 
18.10 Обнова-фест: 
незалежнi. Вечiрнiй концерт 
18.40 Буковинськi загадки 
19.00 Сьогоднi. Головне 
21.00 Телевiзiйний серiал “Вiра” 

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, 18.20, 22.00, 00.30 
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
11.00 ХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
18.00, 21.00 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Д/ц “Свiт дикої природи” 

1+1 

05.35, 03.20 “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, 04.45 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.00 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.18 “Проспорт” 
20.20 Т/с “100 тисяч хвилин 
разом” l  
22.20, 02.00 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки - 2” l  
00.05 Х/ф “Вулиця Монстро, 
10” s  

IНТЕР 

05.25, 22.25 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “007: Людина iз 
золотим пiстолетом” 
15.00, 15.50, 02.05 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство” 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Д’Артаньян i три 
мушкетери” 
00.15 Х/ф “Людина-амфiбiя” 
04.45 “М/ф” 
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика! 
04.15 Служба розшуку дiтей 
04.20 Факти 
04.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 21.25 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 22.55 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.20 Т/с “Пес” s  
16.25 Х/ф “Малавiта” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.45 Секретний фронт 
00.00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку-2: Кривавi грошi 
Техасу” n  
02.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.00, 04.50 “Абзац!” 
06.00, 07.50 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.55 “Орел i решка” 
10.05 Т/с “Надприродне” s  
12.45 “Аферисти в сiтях” s  
14.50 Х/ф “Шалена п’ятниця” 
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Привид в 
обладунках” l  
23.05 Х/ф “Залiзне небо: Нове 
пришестя” s  
00.50 “Вар’яти” l  
02.50 “Служба розшуку дiтей” 
02.55, 03.00 “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 “Референт” l  

СТБ 

06.15 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.05 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Я все тобi 
доведу” s  

НTН 

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

TET 

09.00 Х/ф “Артур i вiйна двох 
свiтiв” 
10.45 Х/ф “Хочу бути тобою” s  
13.10, 18.00 4 весiлля 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Вечiрка 3 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05, 16.40 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25 Край пригод 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Артефакти 
12.40 Роздивись 
12.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.00 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.05 М/ф “Як Козаки у футбол 
грали” 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05, 20.10 В Українi 
16.30 ЕкоЛюди 
17.10 Маршрутом змiн 
17.40 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
фольклорних колективiв на 
приз Гната Танцюри 
18.10 Вiзульний код 
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 StopFakeNews 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

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 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” 
20.10 т/с 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 11.00, 18.20, 22.00 
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
10.30, 16.30 Студiя 
Олiмпiйськi iгри 
18.00, 21.00 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських 
iгор 

1+1 

05.30, 03.15 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 
ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.00 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.18 “Проспорт” 
20.20 Т/с “100 тисяч хвилин 
разом” l  
22.20, 01.55 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки - 2” l  
00.05 Х/ф “Тихе мiсце” s  

IНТЕР 

05.25, 22.45 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “007: Шпигун, який 
кохав мене” 
15.00, 15.50, 02.20 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство” 
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Iван Васильович 
змiнює професiю” 
00.30 Х/ф “Балада про 
доблесного лицаря Айвенго” 
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 21.25 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 22.55 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.25 Т/с “Пес” s  
16.35 Х/ф “Грошовий поїзд” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.50 Анти-зомбi 
00.00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку-3: Дочка ката” n  
02.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.30 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.35 “Орел i решка” 
09.40 Т/с “Надприродне” s  
13.05 “Аферисти в сiтях” s  
15.00 Х/ф “Залiзне небо: Нове 
пришестя” s  
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Хан Соло” l  
23.50 Х/ф “Медовий мiсяць” s  
01.55 “Вар’яти” l  
02.45 “Служба розшуку 
дiтей” 
02.50 “Зона ночi” 
04.50 “Абзац!” 

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 “Замок на 
пiску” l  
01.30 Телемагазин 
03.15 Реальна мiстика 

  2 серпняПОНЕДІЛОК   3 серпняВІВТОРОК   4 серпняСЕРЕДА ЧЕТВЕР
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СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
06.20 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.20 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.15, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Я все тобi 
доведу” s  

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” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 
03.00 “Речовий доказ” 
04.00 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Красуня й 
чудовисько” 
10.45 Х/ф “Ванильное небо” s  
13.15, 18.00 4 весiлля 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Вечiрка 3 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00, 20.00 Шерифи для 
нових громад 
09.10 Х/ф “Сватання на 
Гончарiвцi” 
10.30 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
11.25 Край пригод 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Артефакти 
12.40 Роздивись 
12.50 Загадки чекрнiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки Сови” 
14.00 М/ф “Бегемот та сонце” 
14.10 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.20 Пiщана казка 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05, 20.10 В Українi 
16.30 ЕкоЛюди 
16.40 Гендернi окуляри 
17.10 Маршрутом змiн 
17.40 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
фольклорних колективiв на 
приз Гната Танцюри 
18.10 Вiзульний код 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Street Схiд 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
21.00 Телевiзiйний серiал “Вiра” 

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 
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, 18.20, 22.00, 00.50 
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
11.00 ХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри 
18.00, 21.00 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Д/ц “Свiт дикої природи” 
00.30 Погода 

1+1 

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05 “Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.00 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Одруження наослiп 7” 
22.15 Х/ф “Євротур” s  
00.10 Х/ф “Три iкси” s  
02.20 Х/ф “Тихе мiсце” s  
03.45 Х/ф “Вулиця Монстро, 
10” s  

IНТЕР 

05.25, 23.10 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “007: Мiсячний 
гонщик” s  
15.00, 15.45, 01.00 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Професiонал” 
02.55 “Чекай на мене. Україна” 
04.05 “М/ф” 
04.30 “Орел i Решка. На краю 
свiту” 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.10 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 00.00, 01.40 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.15 Х/ф “Малавiта” s  
17.00 Х/ф “Ультрафiолет” s  
18.45 Факти. Вечiр 
22.55 Скетч-шоу “На 
трьох-10” s  
03.20 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.20 “Аферисти в сiтях” s  
15.30 Х/ф “Хан Соло” l  
18.15 Х/ф “Зорянi вiйни: Останнi 
Джедаї” l  
21.15 Х/ф “Зорянi Вiйни: 
Скайвокер. Сходження” l  
00.10 Х/ф “Повстання” s  
02.00 “Вар’яти” l  
02.40 “Служба розшуку дiтей” 
02.45 “Зона ночi” 
04.55 “Абзац!” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Х/ф “Коли мене полюбиш 
ти” l  
12.30, 15.30 Т/с “Алмазна 
корона” l  
17.00 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
23.00 Першi. Шоу Василя 
Голованова 
00.15, 02.00 Т/с “Пiсля зими” l  

01.30 Телемагазин 
04.10 Реальна мiстика 

СТБ 

05.20 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.10 Х/ф “Рiздво у коханнi” l  
08.00 “Врятуйте нашу сiм’ю” s  
13.15, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
22.50 Т/с “Садiвниця” l  

НTН 

05.00, 04.55 “Top Shop” 
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” 
02.55 “Речовий доказ” 
03.55 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 М/ф “Покахонтас” 
10.30 Х/ф “Австралiя” s  
13.40, 18.00 4 весiлля 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Вечiрка 3 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети”. 12с Марiя-Терезiя - 
войовнича iмператриця Австрiї 
11.05, 16.40 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25 Край пригод 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Артефакти 
12.40 Роздивись 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.00 Пiщана казка 
14.05 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли “ 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25, 20.15 Крутий замiс 
16.05 В Українi 
16.30 ЕкоЛюди 
17.10 Маршрутом змiн 
17.40 Країна пiсень 
18.05 Вiзульний код 
18.45 Незвiдана Україна 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

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 
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, 11.00, 18.20, 21.50, 
00.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри 
10.30, 16.20 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
18.00, 21.00, 00.00 Новини 
21.30 Доба Олiмпiйських iгор 
00.35 Земля, наближена до 
неба 
00.45 Погода 

1+1 

05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 Т/с “100 тисяч хвилин 
разом” (12) 
18.20 “Свiт навиворiт” 
20.13 “Проспорт” 
20.15, 02.20 “Вечiрнiй квартал” 
21.50, 03.40 “Жiночий 
квартал” 
23.30 “Свiтське життя. 2021” 
00.30 Х/ф “Євротур” s  

IНТЕР 

05.15 “Телемагазин” 
05.45, 04.05 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
06.35 “Слово Предстоятеля” 
06.45 Х/ф “Пограбування” s  
09.00 “Готуємо разом” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 “Позаочi” 
12.00 Х/ф “За сiмейними 
обставинами” 
14.40 Х/ф “Велика 
перерва” 
20.00, 03.35 “Подробицi” 
20.30 Концерт Гарiка 
Кричевського “Поїхали” 
22.15 Т/с “Батькiвський 
iнстинкт” s  
02.05 Х/ф “Влiтку я надаю 
перевагу весiллю” s  
04.45 Х/ф “Стежки-дорiжки” 

ICTV 

05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика! 
05.25 Факти 
05.45 Не дай себе 
обдурити 
06.45, 10.05, 14.00 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
08.55, 12.25, 13.00 Т/с “Вижити 
за будь-яку цiну” 
11.15 Дизель-шоу l  
12.45 Факти. День 
15.05 Х/ф “Анаконда” s  
16.50 Х/ф “Анаконда-2: 
Полювання на прокляту 
орхiдею” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Конан-варвар” s  
21.30 Х/ф “Троя” s  
00.40 Х/ф “Горець” s  
02.50 Громадянська оборона 
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.50, 01.35 “Вар’яти” l  
06.10 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.10, 10.00 “Kids time” 
08.15 М/ф “Бi Мувi: Медова 
змова” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.10 “Орел i решка” 
14.25 Х/ф “Окупацiя” s  
16.55 Х/ф “Еволюцiя” 
19.00 Х/ф “Сусiди на стрьомi” s  
21.00 Х/ф “Стартрек” s  
23.40 Х/ф “Iнший свiт: 
Повстання лiканiв” n  
02.20 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 04.00 Реальна мiстика 
08.30 Т/с “Поверни моє 
життя” l  
12.40, 15.20 Т/с “Я тебе 
знайду” l  
17.00, 21.00 Т/с “Таксистка” l  
20.00 Головна тема 
23.00, 02.00 Т/с “Слiди у 
минуле” l  
01.30 Телемагазин 
03.10 Гучна справа 

СТБ 

05.20 Т/с “Коли ми вдома” 
05.35, 10.55 Т/с “Слiд” s  

07.55 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
13.55 “Супербабуся” l  
18.40, 23.40 “Звана вечеря” l  
21.00 “МастерШеф. CELEB-
RITY” l  

НTН 

05.55 “Легенди бандитської 
Одеси” 
06.50 Т/с “Банкiршi” 
10.50 “Легенди карного 
розшуку” 
12.40 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.50 Т/с “Смерть у раю” s  
18.05 “Крутi 90-тi” 
19.00, 02.25 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Легiонер” s  
21.30 Х/ф “Ласкаво просимо в 
джунглi” s  
23.20 Х/ф “Замкнутий 
ланцюг” s  
01.15 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
02.55 “Випадковий 
свiдок” 
03.00 “Речовий доказ” 
04.00 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.15 Х/ф “Артур i мiнiпути” 
12.15, 13.15, 14.15, 23.35, 
00.35 Одного разу пiд Полтавою 
12.45, 13.45, 14.45, 00.05 
Танька i Володька 
15.15 М/ф “Алiса в країнi чудес” 
16.45 Х/ф “Менi б у небо” s  
18.50 Х/ф “Мексиканець” 
21.20 Х/ф “Чак i Ларрi - тепер 
одруженнi” s  
01.05 Країна У 
02.20 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Земля, наближена до 
неба 
08.00 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
09.30 М/ф “ Некмiтливий 
горобець “ 
09.40 М/ф “ Лисичка 
з качалкою “ 
09.50 М/ф “ Подарунок “ 
09.55 М/ф “Чарiвнi окуляри “ 
10.05 М/ф “Як козаки у хокей 
грали” 
10.25 Пiщана казка 
10.40 Ок, ятобi 
поясню 
10.45 Лайфхак українською 
10.55 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.25 Х/ф “Вавилон ХХ” 
13.00, 16.10 В УКРАЇНI 
13.20 Вiдтiнки України 
13.55 Я вдома 
14.25 Документальний цикл 
“Тваринна зброя” 
15.20 Маршрутом 
змiн 
15.35 Гендернi 
окуляри 
15.50, 18.30 Крутий замiс 
16.40 Х/ф “Мої думки тихi” 
19.00 Культ особистостi 
19.15 В Українi 
19.45 “Створюй iз 
Суспiльним.Розслiдування 
.#Iнсайд 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Бандерштат 2021. 
Фестиваль українського 
духу 

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, 18.20 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
11.30 Студiя Олiмпiйськi iгри 
13.15, 21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. 
Церемонiя 
закриття 
18.00, 21.00, 01.25, 05.35 
Новини 
21.30 Доба Олiмпiйських iгор 
01.55 Х/ф “Веселi 
Жабокричi” 
03.05 Д/ф “Хто створив 
Змiєвi Вали?” 
04.05 Енеїда 
05.00 Я вдома 

1+1 

05.35, 19.30 ТСН 
07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. 
Вихiдний” 
09.00, 03.05 “Свiт 
навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021. 
Найкраще” 
20.15 Х/ф “Час” s  
22.25 Х/ф “Людина, що 
бiжить” s  
00.25 Х/ф “Бiйцiвський клуб” s  

IНТЕР 

05.55 Х/ф “Хто є хто?” s  
08.00 “уДчний проект” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
13.00 “Речдок. Випереджаючи 
час. Мазур” 
17.40 Х/ф “Професiонал” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Агент Лев” s  
22.30 “Бенефiс Софiї Ротару” 
00.35 “Речдок” 

ICTV 

04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.10 Факти 
05.35 Особливостi 
нацiональної роботи 
06.25, 02.25 Анти-зомбi 
07.30 Секретний фронт 
08.35 Громадянська 
оборона 
09.40, 13.00 Т/с “Пес” s  
12.45 Факти. День 
13.15 Х/ф “Конан-варвар” s  
15.30 Х/ф “Троя” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Втiкач” s  
21.50 Х/ф “Служителi закону” s  
00.20 Х/ф “Iгри патрiотiв” s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.25 “Таємний агент” l  
06.30, 08.00 “Kids time” 
06.35 М/с “Том i Джеррi” 
07.00 М/ф “Том i Джерi. Iсторiя 
Лускунчика” 
08.05 Х/ф “Небеснi гiнцi” 
09.55 М/ф “Луїс i прибульцi” 
11.40 Х/ф “Напролом” s  
13.40 Х/ф “Привид в 
обладунках” l  
15.45 Х/ф “Стартрек” s  
18.15 Х/ф “Стартрек: Помста” s  
21.00 Х/ф “Стартрек:
 За межами Всесвiту” s  
23.35 “Improve Live Show” l  
01.35 “Вар’яти” l  
03.00 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

05.50, 19.00 Сьогоднi 
06.50, 03.00 Реальна мiстика 
08.40 Т/с “Бiле-чорне” s  
17.00, 20.00 Т/с “Добра душа” l  
22.00 Т/с “Дружина за 
обмiном” l  
01.30 Телемагазин 
02.10 Гучна справа 
04.45 Агенти 
справедливостi s  

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
06.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
07.00 “Хата на тата” l  
12.20 “МастерШеф. CELEB-
RITY” l  

15.00 “СуперМама” l  
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
20.00 “Один за всiх” s  
23.40 “Я соромлюсь свого 
тiла” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.00 Х/ф “Все перемагає 
любов” 
07.25 “Слово Предстоятеля” 
07.35 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.55 Т/с “Смерть у раю” s  
14.05 Х/ф “Легiонер” s  
16.00 Х/ф “Ласкаво просимо в 
джунглi” s  
17.50 “Легенди карного 
розшуку” 
19.00 Т/с “Третього не дано” 
22.40 Х/ф “Tри дев’ятки” s  
00.50 Х/ф “Замкнутий 
ланцюг” s  
02.40 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф “Артур i помста 
Вурдалака” s  
11.00 М/ф “Артур i вiйна двох 
свiтiв” 
12.45, 13.45, 14.45, 23.10, 
00.10 Одного разу пiд Полтавою 
13.15, 14.15, 15.15, 23.40, 
00.40 Танька i Володька 
15.45 М/ф “Покахонтас” 
17.15 М/ф “Лоракс” 
18.45 Х/ф “2+1” 
21.00 Х/ф “1+1” 
01.10 Країна У 
02.25 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” 
09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.05 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
09.30 М/ф “ Найсправжнiсiнька 
пригода “ 
09.40 М/ф “Капiтошко” 
09.50 М/ф “ Повертайся, 
Капiтошко “ 
09.55 М/ф “Як Петрик 
П’яточкiн слоникiв рахував “ 
10.05 М/ф “Як козаки сiль 
купували” 
10.15 М/ф “Як Козаки кулiш 
варили “ 
10.25 Пiщана казка 
10.40 Ок, ятобi поясню 
10.45 Лайфхак українською 
10.55 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
11.05 Д/ф “Бовсунiвськi
бабусi” 
12.10 Х/ф “Мої думки тихi” 
13.55, 18.25 В УКРАЇНI 
14.25 Документальний цикл 
“Тваринна зброя” 
15.20, 19.00 Гендернi 
окуляри 
15.35 Створюй iз 
Суспiльним.
Розслiдування .#Iнсайд 
15.50 Цикл “Нашi тридцять” 
16.20 Разом 
16.45 Задача з 
зiрочкою 
16.55 Х/ф “Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих” 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз 
Суспiльним.
Розслiдування. 
Лакмус 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Бандерштат 2021. 
Фестиваль українського духу 

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

    5 серпня    6 серпняП'ЯТНИЦЯ   7 серпняСУБОТА   8 серпняНЕДІЛЯ
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155

Çá³ð óí³êàëüíèõ 
ñïîãàä³â, ôîòî òà 
â³äåî ïðî ðîçâè-

òîê äæàçîâî¿ ìóçèêè â Óêðà¿í³ 
ñòàðòóâàâ 10 ëèïíÿ ³ òðèâàòèìå 
äî 15 ñåðïíÿ.

— Ò³ ³ñòîð³¿ òà ôîòî, ÿê³ ìè âæå 
ïî÷àëè îòðèìóâàòè â³ä äæàçîâî¿ 
ñï³ëüíîòè, — öå ñïðàâæí³ ñêàð-
áè! Àäæå äæàçîâà ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè 
ä³éñíî óí³êàëüíà, — ðîçïîâ³äàº 
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÃÎ «²íñòèòóò 
êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè», çàñëóæå-
íèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Ïàâëî 
Òðåòüÿêîâ.

«НА ПЕРШІ ФЕСТИВАЛІ 
ВМОВЛЯЛИ ПРИЙТИ ДРУЗІВ»

Àâòîðè ³äå¿ ñòâîðåííÿ «Ðå-
òðîñïåêòèâè óêðà¿íñüêîãî äæà-
çó» — îðãàí³çàòîðè çíàìåíèòîãî 
ì³æíàðîäíîãî äæàçîâîãî ôåñòè-
âàëþ VINNYTSIA JAZZFEST, 
ÿêèé º ãîëîâíèì æèâèì ñâ³äêîì 
ñòàíîâëåííÿ äæàçîâîãî ðèíêó 
Óêðà¿íè.

— Ïèøàºìîñÿ, ùî VINNYTSIA 
JAZZFEST — öå íàéñòàð³øèé 
äæàçîâèé ôåñòèâàëü íåçàëåæ-
íî¿ Óêðà¿íè, ÿêèé öüîãî ðîêó 
ïðîéäå âæå ó 25-é ðàç, — ðîç-
ïîâ³äàº ïðîäþñåð ôåñòèâàëþ, 
çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè 
²ðèíà Ôðåíêåëü. — Íàñïðàâ-
ä³ öüîãîð³÷ ìè ìîãëè á ñâÿò-
êóâàòè âæå 26-òó ð³÷íèöþ, 
àäæå VINNYTSIA JAZZFEST çà-
ñíîâàíèé ó 1996 ðîö³. Àëå çà âåñü 
öåé ÷àñ áóâ ºäèíèé ð³ê, êîëè 
ìè íå ïðîâîäèëè ôåñòèâàëü — 
ó 2014 ðîö³, êîëè ðîçïî÷àëàñü 
ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêà â³éíà.

Ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî âëàñíèé äî-
ñâ³ä, îðãàí³çàòîðè VINNYTSIA 
JAZZFEST ç³çíàþòüñÿ: ðîçâèâà-
òè äæàçîâèé ðóõ â Óêðà¿í³ ó 90-õ 
áóëî äóæå íåïðîñòî.

— Êîëè ó 1996 ðîö³ ïî÷èíàâñÿ 
Â³ííèöüêèé äæàçîâèé ôåñòèâàëü, 
ìèíóëî ùå íå òàê áàãàòî ðîê³â 
ï³ñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. 
Òîìó ó áàãàòüîõ áóëî ñïðèéíÿòòÿ, 
ùî äæàç — öå íåãàòèâíî, áóð-
æóàçíî ³ àáñîëþòíî íå ïîòð³áíî. 
Ó ãîëîâàõ ëþäåé æåâð³ëà ïàðàäèã-
ìà, ÿêó âáèâàëè ðîêàìè: «Ñåãîäíÿ 
òû èãðàåøü äæàç, à çàâòðà — Ðî-
äèíó ïðîäàøü!», «Îò ñàêñîôîíà 
äî íîæà — îäèí øàã!» Ö³ ñòåðåî-
òèïè òàê ñåðéîçíî ïðàöþâàëè, ùî 
¿õ ïîòð³áíî áóëî ÿêèìîñü ÷èíîì 
ëàìàòè. ß ïàì’ÿòàþ, ÿê íà ïåð-
ø³ ôåñòèâàë³ ìè ïðîñòî ïðèâî-
äèëè äðóç³â. Ñïåðøó âìîâëÿëè ¿õ 
ïî äðóæá³ ïðèéòè, à âæå ï³ñëÿ 
êîíöåðòó âîíè, âðàæåí³, äÿêóâà-
ëè. Ç³çíàâàëèñü, ùî òó ìóçèêó, 
ÿêó âîíè ïî÷óëè, äóæå ëþáëÿòü, 
àëå äëÿ íèõ âîíà äîñ³ íå áóëà 
³äåíòèô³êîâàíà ñàìå ÿê äæàç, — 
ä³ëèòüñÿ ñïîãàäàìè Ïàâëî Òðå-
òüÿêîâ. — Çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ 
ìè ïðîéøëè âåëèêó ³ñòîð³þ. Çðå-
øòîþ ïî÷àâñÿ áóðõëèâèé ðîçâè-
òîê äæàçó â Óêðà¿í³, êîëè ìàéæå 
êîæíå ì³ñòî ïî÷àëî ìàòè ÿêùî 
íå ôåñòèâàëü, òî òî÷íî äæàçî-
â³ ïðîåêòè é êîíöåðòè, äæàçîâ³ 
êëóáè òîùî. Äæàç íàâ³òü ïðîíèê 
ó æàíð, ÿê êàæóòü, «ïîïñè» — ïî-
ïóëÿðíî¿ åñòðàäíî¿ ìóçèêè. Ïî-
äèâ³òüñÿ ëèøå, ñê³ëüêè ñüîãîäí³ 
ìàºìî ìóçè÷íèõ ñâ³íãóâàíü! Äæàç 
ì³öíî óêîð³íèâñÿ, à äæàçîâ³ ìîòè-
âè ñòàëè ïîïóëÿðíèìè ³ ìîäíèìè.

Á³ëüøå òîãî: çíà÷íà ÷àñòèíà 
³íñòðóìåíòàë³ñò³â — öå äæàçîâ³ 
ìóçèêàíòè, ÿê³ îòðèìàëè ôàõîâó 
îñâ³òó ³ ïðàöþþòü ó äæàç³.

— Òîáòî öå âåëèêèé øëÿõ ³ 
âåëèêà ³ñòîð³ÿ. Àëå íèí³ âîíà 
äåùî ðîçð³çíåíà. ² ñàìå «Ðåòðî-
ñïåêòèâà» ñòàíå ïåðøîþ ñïðîáîþ 
îõîïèòè ³ ðîçêàçàòè ñâîþ âëàñíó 
óêðà¿íñüêó ³ñòîð³þ äæàçó, ÿêèì 
÷èíîì öå âñå ñêëàëîñÿ, — çàçíà-
÷àº Ïàâëî Òðåòüÿêîâ. — Àäæå, 
íàïðèêëàä, ÿêùî áðàòè Â³ííèöü-

СТАНЬТЕ ГЕРОЄМ «РЕТРОСПЕКТИВИ 
УКРАЇНСЬКОГО ДЖАЗУ»!
Приєднуйтесь!  Як українській 
джазовій музиці вдалося вистояти 
в умовах пострадянських стереотипів? 
Як зароджувалися перші джазові 
клуби і фестивалі? З чого починали 
джазмени, якими ми нині пишаємося? 
Все найцікавіше про розвиток джазового 
руху в Україні і Вінниці буде показано 
в унікальній «Ретроспективі українського 
джазу», до якої приєднатися може кожен 
із нас. До 15 серпня триває збір світлин 
та відео, які вперше будуть показані 
1–3 жовтня на VINNYTSIA JAZZFEST

êèé äæàçîâèé ôåñòèâàëü, òî ñüî-
ãîäí³øí³ íàø³ ãëÿäà÷³ — öå ò³ 
ìàëåíüê³ ä³òè-øêîëÿð³, ÿêèõ ìè 
ïðèâîäèëè, ÷åñíî êàæó÷è, ³íîä³ ³ 
ïðèìóñîâî íà äæàçîâ³ êîíöåðòè. 
Òåïåð âîíè âæå ïðèâîäÿòü ñâî-
¿õ ä³òåé, áî âèðîñëè íà äæàçîâ³é 
ìóçèö³. Òî÷íî òàê ñàìî ç ìóçè-
êàíòàìè: âèðîñëè ³ âæå äæàçóþòü 
ò³, õòî íà çîð³ çàðîäæåííÿ ðóõó 
ëèøå ïî÷èíàëè â÷èòèñÿ. Òîìó 
ìè äóæå ïðîñèìî âñ³õ êîëåã, îð-
ãàí³çàòîð³â äæàçîâèõ ôåñòèâàë³â, 
àðòèñò³â-äæàçìåí³â, âèêëàäà÷³â, 
ìóçèêîçíàâö³â, äæàçîâèõ ôîòî-
ãðàô³â, æóðíàë³ñò³â ³ âñ³õ, õòî º 
øàíóâàëüíèêàìè äæàçó, äîëó÷è-
òèñÿ äî ïåðøî¿ õâèë³ ñêëàäåííÿ 
«Ðåòðîñïåêòèâè óêðà¿íñüêîãî 
äæàçó» ³ ðàçîì éòè âïåðåä.

ВИДАННЯ ПЕРЕКЛАДУТЬ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Çà çàäóìîì òâîðö³â ïðîåêòó, 
ïåðøà «Ðåòðîñïåêòèâà óêðà¿í-
ñüêîãî äæàçó» áóäå ñêëàäàòèñÿ ç 
6 ÷àñòèí, êîæíà ç ÿêèõ îõîïëþº 
5 ðîê³â òà äåìîíñòðóº óí³êàëüí³ 
â³äåîçàïèñè òà ñâ³òëèíè ëþäåé, 
ÿê³ ñòîÿëè á³ëÿ âèòîê³â ôîðìó-
âàííÿ äæàçîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè.

Äëÿ â³äòâîðåííÿ õðîíîëîã³¿ 
ó ðàìêàõ ïðîåêòó áóäóòü âçÿò³ 
³íòåðâ’þ ó êëþ÷îâèõ ãðàâö³â 
äæàçîâîãî ñåðåäîâèùà Óêðà¿-
íè, âèäàííÿ âèéäå óêðà¿íñüêîþ 
òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè, áóäå 
ï³äãîòîâëåíî êîðîòêîìåòðàæ-
í³ ô³ëüìè ³ ôîòîâèñòàâêó, ÿêà 
êîíöåïòóàëüíî ïðåçåíòóº õðîíî-
ëîã³þ ðîçâèòêó äæàçîâîãî ðèíêó 
Óêðà¿íè.

Êóðàòîðîì ôîòîâèñòàâêè áóäå 
îäèí ç íàéêðàùèõ ôîòîãðàô³â 
Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Çóáêî.

— ßêùî âè ñóìí³âàºòåñÿ, ÷è 
âàðòî ùîñü íàäñèëàòè — íå âà-
ãàéòåñü! Âàðòî! Ö³êàâèòü âñå, ùî 
ïîâ’ÿçàíî ³ç äæàçîì â Óêðà¿í³. ² 
öå âæå çàäà÷à ôîòîðåäàêòîðà òà 
â³äåîðåäàêòîðà â³ä³áðàòè òå, ùî 
àâòîð ³íêîëè íàâ³òü íå îö³íþº, ÿê 
ùîñü ä³éñíî âàæëèâå, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð Çóáêî. — Íàéá³ëüøó 
çàö³êàâëåí³ñòü, çâè÷àéíî, ìàº 
ïåðøå äåñÿòèð³÷÷ÿ íåçàëåæíîñò³ 
Óêðà¿íè, òîìó ùî òîä³ ùå íå áóëî 
öèôðîâî¿ ôîòîãðàô³¿. Òîìó ïðî-
ñèìî íàäñèëàòè âñå, ùî ìàºòå: 
â³äåîçàïèñè VHS, ïë³âêè, â³ä-
ñêàíîâàí³ ôîòîãðàô³¿. Ãîëîâíå — 
íå âàãàéòåñü! Ñòâîðåííÿ ïåðøî¿ 
«Ðåòðîñïåêòèâè óêðà¿íñüêîãî 
äæàçó» — ñïðàâà âàæëèâà ³ ìè 

äóæå ÷åêàºìî íà àêòèâíèé ô³äáåê 
â³ä äæàçîâèõ óêðà¿íö³â. Äîëó÷àé-
òåñü ñàì³ ³ ïåðåäàéòå òèì, õòî, 
ìîæå  çíàõîäèòèñü ó ö³é òåì³, 
àëå ì³ã íå ÷óòè ïðî ïðîåêò. Ìè 
ðàä³ ñï³âïðàö³ ç óñ³ìà!

Ñâî¿ ñâ³òëèíè, â³äåî òà ³íôîðìà-
ö³éí³ ìàòåð³àëè äëÿ «Ðåòðîñïåêòè-
âè óêðà¿íñüêîãî äæàçó» äî 15 ñåðï-
íÿ âàðòî íàäñèëàòè íà åëåêòðîííó 
ïîøòó «²íñòèòóòó êóëüòóðíî¿ ïî-
ë³òèêè»: icultur@ukr.net.

Ó ëèñò³ ìàº áóòè ïîñèëàííÿ 
íà ãóãë äèñê àáî ³íøèé ôàéëî-
âèé îáì³ííèê, íà ÿêèé íåîá-
õ³äíî çàâàíòàæèòè ñâ³òëèíè, â³-
äåî òà ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè. 
Îáîâ’ÿçêîâîþ º çãîäà íà îáðîáêó 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ó äîâ³ëüí³é 
ïèñüìîâ³é ôîðì³.

— Êîæåí, õòî äîëó÷èòüñÿ, 
îòðèìàº çàïðîøåííÿ íà ïðå-
çåíòàö³þ ³ ñåðòèô³êàò ñï³âàâòî-
ðà «Ðåòðîñïåêòèâè óêðà¿íñüêî-
ãî äæàçó». Òàêîæ ó âèäàíí³ òà 
â³äåîìàòåð³àëàõ ó òèòðàõ áóäóòü 
íàçâàí³ ïð³çâèùà öèõ îñ³á òà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî íèõ, — êàæå ïðî-
äþñåð VINNYTSIA JAZZFEST, 
çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè 
²ðèíà Ôðåíêåëü. — Ñòâîðåííÿ 
«Ðåòðîñïåêòèâè óêðà¿íñüêî-
ãî äæàçó» äóæå âàæëèâå, òîìó 
ùî íàðàç³ íå ³ñíóº ºäèíî¿ ³í-
ôîðìàö³éíî¿ áàçè äàíèõ, ÿêà 
ïîâ’ÿçàíà ñàìå ç ðîçáóäîâîþ 
äæàçîâîãî ðèíêó â íåçàëåæí³é 
Óêðà¿í³. Çãàäóþ÷è âñ³ ïðîöåñè, 
ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ó 90-õ ³ 2000-õ 
ðîêàõ, ìè ïîáà÷èìî, ñê³ëüêè 
ç’ÿâëÿëîñÿ ïðîåêò³â, äæàçîâèõ 
êëóá³â, ôåñòèâàë³â. Íå âñ³ âîíè 
äîæèëè äî íàøèõ äí³â, àëå âñ³ 
âïëèíóëè íà ñòâîðåííÿ äæàçîâî-
ãî ïóëó, ò³º¿ äæàçîâî¿ àóðè íàøî¿ 
êðà¿íè, ÿêà ³ñíóº ñüîãîäí³.

ЧИМ ЗДИВУЄ VINNYTSIA 
JAZZFEST?

Ïðåçåíòàö³ÿ «Ðåòðîñïåêòèâè 
óêðà¿íñüêîãî äæàçó» â³äáóäåòüñÿ 
íà XXV ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâà-
ë³ VINNYTSIA JAZZFEST-2021, 
ÿêèé ç 1 ïî 3 æîâòíÿ ïðîéäå 
ó Â³ííèö³. Âïåðøå ôåñòèâàëü 
ïðîõîäèòèìå ó ôîðìàò³ open 
air’ó — ïðîñòî íåáà íà òåðèòîð³¿ 
Â³ííèöüêîãî àåðîïîðòó.

— Äî þâ³ëåþ ìè ï³äãîòóâà-
ëè áàãàòî ñþðïðèç³â äëÿ ãëÿ-
äà÷³â. Ñð³áíèé VINNYTSIA 
JAZZFEST ìàº ï³äíàçâó «Äæà-
çîâèé ïîðò». Òàêà ãðà ñë³â: 
«ïîðò» — «ïîðòàë», òîáòî — ïå-
ðåíåñåííÿ ó ÷àñ³, — ðîçïîâ³äàº 
²ðèíà Ôðåíêåëü. — Ïî÷èíàþ÷è 
ç 1991 ðîêó, êîæí³ ï’ÿòü ðîê³â 
â Óêðà¿í³ áóëè îçíàìåíîâàí³ ïî-
ÿâîþ íîâèõ ãó÷íèõ ³ìåí òà äæà-
çîâèõ êîëåêòèâ³â. Òîæ ï³ä ÷àñ 
«Äæàçîâîãî ïîðòó» VINNYTSIA 
JAZZFEST-2021 âñ³ ðàçîì ìè 
çìîæåìî â³äêðèòè ïîðòàë ÷àñó 
³ çãàäàòè, ÿê âñå áóëî! Êîæåí 
äåíü ôåñòèâàëþ áóäå ïðèñâÿ-
÷åíèé «ï’ÿòèð³÷ö³» íåçàëåæíî¿ 
Óêðà¿íè ç âèñòóïàìè íàéêðàùèõ 
óêðà¿íñüêèõ äæàçîâèõ àðòèñò³â, 
ÿê³ º êëþ÷îâèìè ïðåäñòàâíèêà-
ìè ñàìå ò³º¿ åïîõè.

VINNYTSIA JAZZFEST-2021 
³ ïðîåêò «Äæàçîâèé ïîðò» ðåà-
ë³çóþòüñÿ â ìåæàõ ïàðòíåðñüêî¿ 
ïðîãðàìè «Êóëüòóðà. Òóðèçì. 
Ðåã³îíè» Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóð-
íîãî ôîíäó, ïðîãðàìè USAID 
«Êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åêîíî-
ì³êà Óêðà¿íè» (USAID ÊÅÓ), 
Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ðîçâèòêó 
òóðèçìó.

Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³é-
íèé ïàðòíåð VINNYTSIA 
JAZZFEST — «20 õâèëèí».

Кожен, хто долучиться до проекту, отримає запрошення 
на презентацію і сертифікат співавтора «Ретроспективи 
українського джазу». Також у виданні та відео у титрах 
будуть названі прізвища цих осіб та інформація про них

Ç 1 ïî 3 æîâòíÿ 
ôåñòèâàëü VINNYTSIA 
JAZZFEST âïåðøå 
ïðîéäå ó ôîðìàò³ 
open air íà òåðèòîð³¿ 
Â³ííèöüêîãî àåðîïîðòó
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ОВЕН 
Цей тиждень обіцяє душевну 
рівновагу і спокій. Особливо, 
якщо ви не станете критику-
вати партнера.
ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень може бути щедрим 
на різноманітні приємні 
зустрічі з обранцем. Прояв-
ляйте гнучкість і намагайтеся 
дивитися на ситуацію з опти-
мізмом, тоді вашому щастю 
нічого не загрожує.

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекають незабутні по-
бачення. Кохана людина 
порадує вас приємним сюрп-
ризом, а то і пропозицією 
руки і серця.

РАК 
Період нерозуміння нарешті 
благополучно завершиться. 
На початку тижня через за-
вантаженість на роботі у вас 
не залишиться часу на зустрічі 
з коханою людиною. Зате ви-
хідні ви проведете разом.
ЛЕВ 
Будьте обережні в знайом-
ствах. У середу ви можете 
зустріти людину, яка здасться 
вам на рідкість привабли-
вою. Але перше враження, 
швидше за все, виявиться 
оманливим. Ці стосунки не 
мають перспектив.

ДІВА 
Проявіть розсудливість і 
мудрість, не варто ревнува-
ти і влаштовувати сцени. У 
ці дні ви будете схильні до 
скандалів.

ТЕРЕЗИ 
Цей тиждень сприяє гармо-
нійним стосункам у коханні. 
Але бережіть ваше щастя від 
сторонніх очей.

СКОРПІОН 
Стосунки з коханою люди-
ною вас радують і надихають 
на позитивні зміни в житті. 
Частіше вибирайтеся з дому 
удвох, вам буде добре разом.

СТРІЛЕЦЬ 
Кохання може без дозволу 
опанувати вашими думками, 
що дещо сплутає ваші плани. 
Зате особисте життя не буде 
нудним і прісним. У четвер і 
суботу готуйтеся до яскравих 
побачень.

КОЗЕРІГ 
З'являться нові фізичні і 
душевні сили, що дозволя-
ють вам впоратися з досить 
напруженою ситуацією у сто-
сунках вашої пари. У вихідні 
дозвольте собі відпочинок 
на самоті, це дасть можли-
вість заспокоїтися і прийняти 
правильне рішення.

ВОДОЛІЙ 
Ви не хочете задовольнятися 
малим, вам потрібно все від-
разу і вищої якості. Ви отрима-
єте бажане, але повинні будете 
відповідати власним запитам. 
Особиста чарівність і бездо-
ганний смак зіграють свою 
позитивну роль в здійсненні 
ваших планів зі зваблення.

РИБИ 
Остерігайтеся нових захо-
плень, вас можуть вико-
ристовувати в своїх цілях. 
Не вірте лестощам і занадто 
гучним компліментам. Судіть 
про партнера за справами, а 
не за словами.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 28 ЛИПНЯ – 3 СЕРПНЯ

НАТАЛІЯ ІШКОВА, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ 
У ГЕШТАЛЬТІ, 
ТРАНЗАКЦІЙНОМУ 
АНАЛІЗІ ТА 
СЕКСОЛОГІІ

Õî÷ó çàì³æ çà ë³äåðà, õî÷ó 
çà â³äîìó ëþäèíó! Õî÷ó, ùîá â³í 
áóâ áàãàòèì, ùîá ðîçâèâàâñÿ, âå-
ãàíîì, ñïîðòèâíèì ïîë³òèêîì, ç 
ðîäîâîäîì áëàêèòíî¿ êðîâ³, ùå-
äðèì, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, äó-
õîâíèì! ² òàê äî íåñê³í÷åííîñò³.

À íàâ³ùî âè ïîòð³áí³ òàêîìó? 
Ñòîñóíêè — öå æ çàâæäè îáì³í. 
×è çäàòí³ ñàì³ æ³íêè ï³äòðèìàòè 
â ñîá³ öåé çàÿâëåíèé ñòàòóñ?

ß â³ðþ â ñîþç ð³âíèõ, òàê, ÿê 
ñèòèé ðîçóì³º ñèòîãî, ãîëîäíèé 
ëèøå ïðî ñèò³ñòü ôàíòàçóº, íà-
ìàãàþ÷èñü çàêðèòè ñâî¿ «ä³ðêè».

À òåïåð çà ïóíêòàìè:
  1. Êðàñà? Ìè æèâåìî 

â Óêðà¿í³, à öå êðà¿íà êðàñèâèõ 
æ³íîê, ó íàñ ¿õ áàãàòî. Êðàñà âè-
ä³ëèòü âàñ ëèøå ìèòòºâî ç íàòîâ-

ïó! Âîíà âàæëèâà, öå çðîçóì³ëî, 
à ùî ó âàñ ùå º?
  2. Ñòðóíê³ñòü? Ñòðóíêèõ 

áåçë³÷, òóò âè çíîâó ìîæåòå 
íå âèòðèìàòè êîíêóðåíö³¿.
  3. Õîðîøà êîõàíêà? Öå, 

çâè÷àéíî, ïëþñ, àëå ÿêùî îö³-
íþâàòè ò³ëüêè çà ö³ºþ øêàëîþ, 
òî áóäü-ÿêà æ³íêà íàéäàâí³øî¿ 
ïðîôåñ³¿ (êóðòèçàíêà/íàëîæíè-
öÿ) âàñ «çðîáèòü»! Âèáà÷òå.

Ùî ó âàñ óí³êàëüíîãî? 
ßêùî âè ö³íóºòå â ñîá³ ò³ëü-

êè êðàñó, ô³ãóðó ³ çäàòí³ñòü 
äî ñåêñóàëüíîãî çàäîâîëåííÿ 
÷îëîâ³êà, òî, øâèäøå çà âñå, 
âàñ áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè. Ç 
òàêèìè ö³ííîñòÿìè ñåðéîçíîãî 
ñòàâëåííÿ ÷åêàòè íå äîâîäèòüñÿ. 
Àäæå, ÿêùî âè ñòàâèòåñÿ äî ñåáå 
ò³ëüêè, ÿê äî ò³ëà, òî ÷îìó ³íø³ 
ïîâèíí³ äîêîïóâàòèñÿ äî äóø³?
 4. ßêùî âè ö³íóºòå ñâ³é ðî-

çóì, òóò øàíñ³â á³ëüøå, ³ ñòîñóí-
êè áóäóòü áóäóâàòèñÿ íà ð³âíèõ. 
×îëîâ³ê-ë³äåð íå ç íåáà íà ñâîþ 
âåðøèíó âïàâ! ß äóìàþ, â³í 

ïàì'ÿòàº êîæåí ñâ³é êðîê âãîðó. 
×è íå òàê, ÷îëîâ³êè?

Êîëè ïîðó÷ ç âàìè ó íüîãî 
íàðîäæóþòüñÿ ³äå¿ ³ ðîñòå éîãî 
òåñòîñòåðîí, — âè ïîçà êîíêó-
ðåíö³ºþ. ² ùå ùîá áóëî ïðî ùî 
ïîãîâîðèòè, òîä³ ³ áóäå ïðî ùî 
ïåðåñïàòè.

ß ö³íóþ ñâî¿ àêòèâè: ãîñòðèé 
ðîçóì, êðåàòèâíå ë³äåðñòâî, ö³-
ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ïðîíèêëèâ³ñòü, 
ÿñêðàâó çîâí³øí³ñòü, íåçàáóòíþ 
ïîäà÷ó, ñåêñóàëüí³ñòü, âì³ííÿ 
÷åêàòè, çíàòè, ùî ³ ÿê ÿ êàæó, 
ãðàéëèâ³ñòü ³ ëåãê³ñòü, ÿ ùåäðî 
ï³äòðèìóþ ñâî¿õ.

Ùå âàæëèâ³øå, ïîðÿäîê çà-
ãàëüíèõ àìá³ö³é ³ çá³ã ö³ííîñòåé, 
ùî âèð³øóº áàãàòî. Òîá³ ïîòð³-
áåí ëÿì áàêñ³â, ³ â³í íà ìåíøå 
ëÿìà íå çãîäåí. Âè ðîñëè ³ äàë³ 
ðîñòåòå ç îäíàêîâîþ øâèäê³ñòþ.

ß ïðèïóñêàþ, òàêà ëþäèíà 
øóêàº ñîá³ ïàðó òàê ñàìî, ÿê 
øóêàº êðàùèõ òîï äëÿ ñâîãî 
á³çíåñó ìåòîäîì âèêëþ÷åííÿ.

Îäíå ùå äîäàì. Çóñòð³òè ïî-

òóæíîãî çà ïîòåíö³àëîì ð³âíîãî 
ïàðòíåðà — öå óäà÷à. Çàëèøè-
òèñÿ ðàçîì — öå âåëèêà óäà÷à. 
Âè ÷³òêî â³ä÷óºòå ñèëó îäíå 
îäíîãî, ëåãê³ñòü â ñï³ëêóâàíí³ 
³ âçàºìíó âèãîäó ïðîäîâæóâàòè 
ö³ âçàºìèíè. Òîìó ùî âè ðàçîì 
çìîæåòå ñòàòè ùå ñèëüí³øèìè 
åìîö³éíî, ³íòåëåêòóàëüíî ³ ñåê-
ñóàëüíî. Òîä³ ³ àêòèâ³â ïðèáóäå!

Âàæëèâî, ùîá âè ñàì³ ñîá³ 
áóëè ïîòð³áí³ ³ áà÷èëè ñâ³é 
øëÿõ — ë³äåðà, áëàãîïîëó÷íî¿ ³ 
óñï³øíî¿ æ³íêè, ìèñëÿ÷î¿, ùî 
ðîçâèâàºòüñÿ â ïðîôåñ³¿, äóõî-
âíî¿ ³ äóõîâèòî¿.

À êîëè ãðèìíå íà ãîëîâó ç 
íåáà ïðÈíö, ãîëîâíå, âñòèã-
í³òü â³äñóíóòèñÿ. Íå òðåáà, ùîá 
íà ãîëîâ³ õòîñü ñèä³â.

P. S. Ëîâ³òü äîâ³äêó: äèâëÿ÷èñü 
íà éîãî ìàìó, ìîæíà áàãàòî ÷îãî 
çðîçóì³òè, ÿê â³í ö³íóº òåïëî, 
ïðèéíÿòòÿ òà áëèçüê³ñòü. Äèâ-
ëÿ÷èñü íà éîãî òàòà — âè çðî-
çóì³ºòå, ÿê â³í öå â³ääàº.

Коментар експерта

À ÿê³ æ ùå ïðèíöè áóâàþòü? 
Òàê ÷è ³íàêøå, âñ³ «ìàæîðè» 
àñîö³þþòüñÿ ç óñï³õîì â ÿê³éñü 
îáëàñò³. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ óñï³õ 
íàëåæèòü íå ¿ì, à áàòüêàì. Òàêèõ 
êðàùå â³äðàçó â³äìåñòè. Âèòðà-
÷àòè ãðîø³ ïðåäê³â, çâè÷àéíî, 
ïðèºìíî, àëå ïðèíö³â, ÿê³ ìî-
æóòü áåçá³äíî ïðîæèòè âñå æèòòÿ, 
í³÷îãî íå ðîáëÿ÷è… Çâèõíóòèñÿ 
ìîæíà ïîðó÷ ç ÷îëîâ³êîì, ÿêèé 
íå çàéíÿòèé ñïðàâîþ, à ëèøå ðîç-
âàãàìè. Íåçàáàðîì â³í çàâåäå ñîá³ 
äëÿ ðîçâàãè äîâãîíîãó ñèë³êîíîâó 
áàðá³, à ùî ðîáèòèìåòå âè?

Íàéá³ëüø "ïðèäàòíèìè" çäà-
þòüñÿ ïðèíöè, ùî äîìîãëèñÿ 
óñï³õó ñàìîñò³éíî. Íàé÷àñò³øå 
öå ó íèõ âèõîäèòü çà äîïîìî-
ãîþ áàòüê³â, àëå ùî æ ïîãàíî-
ãî â òîìó, ùî â ñ³ì'¿ âñ³ äðóæ-
í³ ³ äîïîìàãàþòü îäíå îäíîìó? 
Çðåøòîþ, ÿêùî çáåðåòåñÿ ñòàòè 
÷ëåíîì òàêî¿ ñ³ì'¿, òî ìîæíà ðîç-
ðàõîâóâàòè íà ïîä³áíå ñòàâëåííÿ.

Ïåðåõîäèìî äî íàñòóïíîãî 
ïèòàííÿ: íàâ³ùî âèõîäèòè çà-
ì³æ ñàìå çà ïðèíöà? ² ïîïóòíî 
ðîçãëÿíåìî ïèòàííÿ, à íà êîìó 
ïðèíöè îäðóæóþòüñÿ?

×îëîâ³ê, ùî âæå ï³äíÿâñÿ 
â ðàíã ïðèíöà, áàãàòî ùî ìîæå 
ñîá³ äîçâîëèòè. ßê öå íå ñóìíî 
÷óòè áàãàòüîì, àëå êîëè âèð³øåíå 
ìàòåð³àëüíå ïèòàííÿ, íàéëåãøå 
äáàòè ïðî äóøó. Òîä³ íå â³äâîë³-
êàº â³ä âèñîêèõ äóìîê ³ ïî÷óòò³â 
äð³á'ÿçêîâà ìåòóøíÿ, êâàðòèðí³ 
ïèòàííÿ ³ ò. ä. ³ ò. ï.

Ïðèíö ìîæå âèáðàòè ñîá³ 
â äðóæèíè ñàìå òó æ³íêó, ÿêà 
éîìó ïîòð³áíà. Âèá³ð ó íüîãî 
º, áàæàþ÷èõ çàì³æ çà íüîãî âè-
ñòà÷àº. Çãàäàéòå êàçêó «Ïîïå-
ëþøêà»: ò³ëüêè ïîâ³äîìèëè ïðî 
îãëÿäèíè — ïîâíèé ïàëàö áàæà-
þ÷èõ íàáèâñÿ. Ïðèíö, àáñîëþòíî 
òî÷íî, íå áàæàº âçÿòè â äðóæèíè 
òó, ÿêó ö³êàâèòü ò³ëüêè éîãî ìà-
òåð³àëüíå ñòàíîâèùå ³ ïåðåâàãè, 

ЧИ СВІТИТЬ ВАМ ПРИНЦ? 
ПОРАДИ ДЛЯ ПОПЕЛЮШОК
Кого вважати принцем?  Якщо 
винятково особу офіційно визнаного 
королівського сімейства, то принців 
в світі на пальцях перерахувати можна. 
Шанси стати дружиною такого настільки 
незначні, що витрачати на пошуки 
дорогоцінні хвилини життя не варто. 
А от у звичайному житті принців (лідерів, 
мажорів, олігархів) зустріти можна. А чи 
світять вони вам, якщо ви Попелюшка?

ÿê³ ìîæíà ç öüîãî îòðèìàòè. Ðî-
áèìî âèñíîâîê, ùî ã³äíîþ ïàðîþ 
ïðèíöó ìîæå áóòè ïðèíöåñà, äëÿ 
ÿêî¿ âàæëèâ³ âèñîê³ ïî÷óòòÿ, òàê 
ÿê ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ ó íå¿ âæå 
òåæ âèð³øåí³. Òîáòî, ÿêùî ïðèíö 
ãîëîâà ðàéðàäè, òî â³í øóêàòèìå 
äîíüêó òàêîãî ñàìîãî áàòüêà ïðè 
ïîñàä³. Ãðîø³ äî ãðîøåé, ÿê êà-
æóòü, 21 ñòîë³òòÿ, íå çàáóâàéòå. 
Êðàùå çíàéòè ñîá³ òþí³íãîâàíó 
ä³â÷èíó ç êâàðòèðîþ òà àâò³âêîþ, 
í³æ ç ìîìåíòó çíàéîìñòâà ïî÷àòè 
âèòðà÷àòè íà íå¿ êîøòè. Áóâàëè, 
çâè÷àéíî, â ³ñòîð³¿ âèíÿòêè. Òà 
â êàçêàõ, çàçâè÷àé, íå ðîçïîâ³äà-
þòü ïðî òå, ÿê êîíêðåòíî ïðî-
ò³êàëî ïîäàëüøå ùàñëèâå æèòòÿ 
íåð³âíîãî øëþáó.

ª é òàêå, ùî ñó÷àñí³ ïðèíöè 
îäðóæóþòüñÿ íà ïðîñòèõ ä³â÷à-
òàõ, ùîá ìàòè âäîìà áåçêîøòîâ-
íó ñëóæíèöþ. À òàêà äðóæèíà 
íà âñå çãîäíà, àáè â ñâîº áåç-

áàðâíå æèòòÿ íå ïîâåðòàòèñÿ. 
Ïðèíö — ïî áàëàõ, ïðèéîìàõ 
òóñèòè ç³ çâàáëèâèìè ïðèíöåñà-
ìè, ïîêè äðóæèíà ãîñïîäàðñòâî 
âåäå íà éîãî ãðîø³. Ùîá æèòè 
ó ïàëàö³ ³ áóòè ìàòåð³àëüíî çà-
áåçïå÷åíîþ, âîíà çìóøåíà í³÷îãî 
íå ïîì³÷àòè, òåðï³òè, ìîâ÷àòè. 
Âàì òàêèé âàð³àíò ï³äõîäèòü? Í³?

Çíà÷èòü, òîä³ â äðóæèíè ïðèí-
öà òðåáà ïðåòåíäóâàòè â ðàí-
ç³ ïðèíöåñè, ÿêîþ òðåáà ñòàòè 
äî ìîìåíòó çíàéîìñòâà. Ïðèíö 
ïîâèíåí ÷³òêî óñâ³äîìëþâàòè, ùî 
éîìó ùàñòÿ ïðèâàëèëî, ùî â³í 
òàêó ïðèíöåñó çóñòð³â. Òîä³ âæå 
ïðèíö äîêëàäàòèìå çóñèëü, ùîá 
íà ö³é ïðèíöåñ³ îäðóæèòèñÿ.

Îòæå, ÿê âèéòè çàì³æ çà ïðèí-
öà? Â ðåçóëüòàò³ òàêèõ äîâãèõ ðîç-
äóì³â äîõîäèìî âèñíîâêó: õî÷åø 
çàì³æ çà ïðèíöà — ïîäèâèñÿ 
â äçåðêàëî ³ ïðèêèíü, òÿãíåø òè 
íà ïðèíöåñó?

Трапляється, що успіх належить не «принцам», а їх 
батькам. Такі варіанти краще відразу відмести
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ОВЕН 
Зараз краще подумати про 
відпочинок. Вам потрібно 
набратися сил і зарядити-
ся енергією. Цього тижня 
з'явиться реальна можли-
вість для корекції своєї долі.

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо в своїх планах ви про-
ігноруєте інтереси партнерів, 
друзів або сім'ї, то це не 
кращим чином позначитися 
на ваших стосунках. По-
старайтеся не зв'язувати себе 
ніякими обіцянками, будьте 
обачнішими, щоб уникнути 
непорозумінь. 

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень принесе знайом-
ства з новими людьми, 
побачення, подорожі та 
багато яскравих вражень. 
Ваше особисте життя різко 
зміниться, причому саме 
так, як ви мріяли. 

РАК 
Не варто заздалегідь пере-
живати з приводу подій, 
що насуваються. Але краще 
планувати справи і зустрічі 
на цей тиждень, в іншому 
випадку вони будуть дещо 
хаотичними.

ЛЕВ 
У справах слід дотримува-
тися порядку. На службі вас 
чекають великі успіхи, якщо 
не будете розмінюватися на 
дрібниці. Тиждень вдалий 
для здобуття додаткового 
джерела доходу. 

ДІВА 
Уміння слухати і чути по-
дарує вам успіх в будь-якій 
сфері. Ви можете вдало 
поміняти вид діяльності. У 
четвер не плануйте нічого 
серйозного, краще взагалі 
виїхати за місто. 

ТЕРЕЗИ 
Ділова поїздка цього тижня 
може відкрити перед вами 
нові перспективи. Є шанс, 
що удача посміхнеться вам, 
також можливий і зовсім за-
кономірний зліт в кар'єрі.  

СКОРПІОН 
Ви зможете позбутися від 
усього старого і непотрібного. 
Ваша кохана людина вкаже 
вам правильний напрямок. У 
п'ятницю ввечері непогано б 
влаштувати невеличке свято, 
запросити друзів. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вам особливо важливо буде 
відчути свою незалежність.  
На роботі буде багато супер-
ечок і дискусій, постарайтеся 
вислухати опонента і аргу-
ментовано заперечити.

КОЗЕРІГ 
У понеділок головні новини 
можуть очікувати вас вдома. 
У вівторок постарайтеся 
звільнити для себе більше 
часу. 

ВОДОЛІЙ 
Вам доведеться не один раз 
відстоювати свою точку зору 
перед оточуючими. В кінці 
тижня добре б усіма силами 
уникати конфліктних ситуацій. 

РИБИ 
Для досягнення успіху зна-
добиться сила волі, зосеред-
женість і душевна рівновага. 
Постарайтеся адекватно 
сприймати те, що відбува-
ється, і не йти на поводу у 
власних ілюзій.
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

495045

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

Єлизавета
Я позитивна і рішуча. Живу сьогоднішнім днем, 
формуючи в нього своє майбутнє. Вважаю 
найголовніше – це вірити в себе і не опускати 
руки! Вчуся на тележурналіста, складаю вірші, 
озвучую відео, обожнюю адреналін в 
будь-яких його проявах, і маю ще дуже 
багато цікавих захоплень. Не люблю 
сидіти на одному місці. Моє життя –
це темп.

ОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2022222222222222222222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Г

НИЦЬ 
НА:

GO»
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55, 

Живу сьогоднішнім днем, 
є майбутнє. Вважаю 
ити в себе і не опускати 
рналіста, складаю вірші, 
юю адреналін в 
ах, і маю ще дуже 
ень. Не люблю 
. Моє життя –

КОЖНА ВІННИЧАНКА 
МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь  
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-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)


