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 На Хлібній, 23 зафіксували 
витік газу та запломбували стояк 
до п’яти квартир. Без повної 
перевірки газопостачання не 
відновлять 

 Газовики стверджують, що їх 
не пускають в одну з квартир. 
Власник помешкання каже, що до 
нього й не зверталися за допуском 

 Тим часом сусіди вже майже два 
тижні сидять без газу. Який є вихід 
з цієї ситуації?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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СПУСТОШИЛИ МАГАЗИНИ B2B JEWELRY с. 8

ПОДАВ ДО СУДУ 
ЧЕРЕЗ КЛУМБУ с. 5

ЧОМУ ВИНУВАТИЦЯ 
ДТП В ПСИХЛІКАРНІ? с. 6

с. 4

«Від газу відключили 
раптово, без попередження», 
— каже Марія Поліщук. Їхній 
будинок на автономному 
опаленні, тож без газу не 
можуть ані їжу приготувати, 
ані помитися. Мусили 
запастися електроплитами

497064

496717

495739

ДВА ТИЖНІ БЕЗ ГАЗУ
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У «ВИТІК ГАЗУ» НЕ ВІРИТЕ
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Щастя притягує 
інше щастя!

Ïîì³òèâ îäíó ö³êàâó îñî-
áëèâ³ñòü æèòòÿ, â ÿê³é ïåðå-
êîíóþñü ùîðàçó âñå á³ëüøå.

Ùàñëèâ³ ëþäè ïðèòÿãóþòü 
äî ñåáå ïðèºìí³ ïîä³¿, õîðî-
øèõ ëþäåé ³ âäà÷ó. Ñàìå òàê! 
Öå ñïî÷àòêó âàæêî çðîçóì³òè 
³ ïîÿñíèòè, àëå òàê âîíî ³ 
º. Ïîãîäüòåñü, ÿêùî âè áó-
äåòå î÷³êóâàòè ÿêèõîñü êàð-
äèíàëüíèõ ïîä³é, çóñòð³÷åé, 
çàïðîøåíü ³ íàä³ÿòèñü íà òå, 
ùî öå âàñ îùàñëèâèòü, òî âè 
ãëèáîêî ïîìèëÿºòåñü. Í³õòî 
çà âàñ öüîãî íå çðîáèòü!

Ïîòð³áíî ñïî÷àòêó çíàéòè 
äëÿ ñåáå âíóòð³øíº ùàñòÿ. 
Íàâ³òü ÿêùî îáñòàâèíè öüî-
ìó í³ÿê íå ñïðèÿþòü. Öå äî-
âîë³ íåïðîñòî, ³íîä³ äîâî-
äèòüñÿ ïðîâîäèòè ìàñøòàáí³ 
òðàíñôîðìàö³¿ ç³ ñâî¿ì ìîç-
êîì, ùîá ïîçáóòèñü òîêñè÷-
íèõ øàáëîí³â ìèñëåííÿ. Äëÿ 
êîãîñü ïîòð³áíî ïåðåòâîðèòè 
íåãàòèâíå ìèíóëå â áåçåìî-
ö³éíèé ðàö³îíàëüíèé äîñâ³ä. 
Êîìóñü íåîáõ³äíî ïîíèçèòè 
çàâèùåí³ î÷³êóâàííÿ â³ä æèò-
òÿ. Äåêîìó çì³íèòè îòî÷åí-
íÿ, àáî ñåðåäîâèùå, ÿêå éîãî 
ìîðàëüíî òÿãíå äî íèçó.

Ïîãîäüòåñü, áàãàòî ó êîãî 
ç íàñ â ãîëîâ³ ïðîë³òàëà ôðà-
çà: «ß çàñëóãîâóþ íà á³ëüøå». 
Àëå ÷è öå òàê íàñïðàâä³? Ç 
íàøîãî áîêó çâè÷àéíî òàê 
õî÷åòüñÿ áà÷èòè ³ â³ä÷óâà-
òè, à ç³ ñòîðîíè âñå ìàº çî-
âñ³ì ³íøèé âèãëÿä. Íåäàðìà 
â Ñâÿòîìó Ïèñüì³ º òàê³ ñëî-
âà: «Áîã ãîðäèì ïðîòèâèòüñÿ, 
à ñìèðåííèì äàº áëàãîäàòü». 
Â³äïóñòè óñå ëèøíº ³ òâîº 
çàëèøèòüñÿ ç òîáîþ!

Òî º äîâãèé øëÿõ ðîáîòè 
íàä ñîáîþ. ß ³ ñàì êðîêóþ 
öèì øëÿõîì! Àëå îäíå ñêàæó: 
øóêàéòå ìîìåíòè ðàäîñò³ ³ 
äÿêóéòå çà íèõ Áîãó, íàâ³òü 
ÿêùî âîíè íå òàê³ âåëèê³. Âñå 
îäíî âîíè æ òðàïëÿþòüñÿ! 
Òîä³ æèòòÿ ñòàº ÿñêðàâ³øèì!

ДУМКА

СВЯЩЕННИК, МУЗИКАНТ

ÍÎÂÈÍÈ

СЕРГЕЙ БУДЯКОВ

Я проти підвищення ціни. По-
слуги перевозки залишаються 
без комфорту. В той же час 
багато країн стримують під-
вищення цін під час пандемії. 

ЛЮДМИЛА КОРОЛЬ

Кондиціонер і чистий салон, 
а не пилюка. А в деяких тро-
лейбусах ще й знизу гаряче 
повітря в салон іде. Куди це 
годиться?

ВАЛЯ ТИМОФЕЙЧУК

Пилюка – це ще нічого. Я їду 
о 6 ранку і кожен день кудись 
бомжі їдуть. Що з цим роби-
ти? Сморід стоїть. І чому я по-
винна це терпіти за такі гроші?

NATASHA MAKAROVA

Почати потрібно з вікон і лю-
ків. А то через раз можна їх 
нормально відкрити чи за-
крити. А під час дощу, ще й 
душ можна прийняти.

ЮЛЯ ГАВРИЛЮК

Це дорого. Часто на 2-3 пе-
регони сідаю. Спека, ніби в 
сауні, вікна брудні, немож-
ливо відсканувати qr код для 
оплати.

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

Наприкінці червня ми повідоми-
ли, що на Замковій горі встанов-
лять найбільший прапор України 
у Вінницькій області. Висота що-
гли — 50 метрів. 
Спочатку у вінницькій мерії ви-
рішили, що флагшток варто 
встановити на подвір’ї школи 
№3, на Оводова, 2. Мовляв, 
там мальовниче місце, непода-
лік пам’ятний знак Івану Богуну 
та вся конструкція буде добре 
проглядатись з Київського мосту.
Однак невдовзі рішення змінили. 
Для щогли з прапором обрали 
найвищу точку міста — Замкову 
гору. На розробку проектно-ко-
шторисної документації депутати 
міської ради виділили 300 тисяч 
гривень з міського бюджету.
Крім флагштока передбачений 
благоустрій ледь не всієї Замкової 
гори: три оглядових майданчи-
ки, пішохідні доріжки, укріплення 
схилу пагорба. А ще вздовж біля 
Староміського мосту побудують 

набережну-променад і виділену 
велодоріжку. Цю концепцію по-
годжували на містобудівній раді 
в міськраді. І як розповів один з 
учасників обговорення, проект 
поки буде реалізований «по-
мінімуму».
— Буде встановлений флагшток 
з прапором та прокладені пішо-
хідні доріжки до нього. Усе інше 
— набережна, оглядові майдан-
чики тощо — заплановане на 
перспективу, — поділився один 
з учасників обговорень.
Концепцію «Вінницького замку», 
яка передбачає будівництво копії 
фортеці, що височіла на Замковій 
горі у минулому, вписали у Турис-
тичну стратегію Вінниці до 2030 
року. Тут пропонують побудувати 
башти та стіни, а в приміщеннях 
влаштовувати різні розважаль-
ні події, виставки, лицарські 
бої тощо. Про реалізацію цього 
масштабного проекту наразі не-
має інформації.

Флагшток мав бути в іншому місці

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ó â³âòîðîê, 27 
ëèïíÿ, íà Çàìêî-
â³é ãîð³ ïîñòàâè-
ëè âåëåòåíñüêèé 

ôëàãøòîê, íà ÿêîìó ìàéîð³òèìå 
óêðà¿íñüêèé ïðàïîð.

— Öÿ ñïîðóäà ñêëàäàºòüñÿ ç 
ï'ÿòè ìåòàëåâèõ åëåìåíò³â. Ó 
êîìïëåêòàö³þ òàêîæ âõîäèòü ïðà-
ïîð: éîãî ðîçì³ðè ñêëàäàòèìóòü 
10 íà 15 ìåòð³â. Ñòÿã ï³äí³ìàòè-
ìóòü âãîðó çà äîïîìîãîþ åëåê-
òðè÷íîãî äâèãóíà. Òàêîæ ùîãëà 
ìàº ïðîáëèñêîâèé ìàÿ÷îê äëÿ 
ïîâ³òðÿíîãî òðàíñïîðòó, — ñêàçàâ 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà ²ãîð Îòêèäà÷.

Âàðò³ñòü êîíñòðóêö³¿ ç îöèíêî-
âàíî¿ ñòàë³ áëèçüêî 1,8 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. À äî óñòàíîâêè íà Çàì-
êîâ³é ãîð³ ïðîâåëè àðõåîëîã³÷íå 
îáñòåæåííÿ.

— Ïåðåä òèì, ÿê çàëèëè ôóí-
äàìåíò, ó íàñ òóò áóâ âåëèêèé 
ðîçêîï. Ìè äîêîïàëèñü äî ìà-
òåðèêîâî¿ ãëèíè, áóëè âèÿâëåí³ 
ðÿä ïîõîâàíü, äåÿê³ ìàòåð³àëè, 
ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç öèìè àðõåîëî-
ã³÷íèìè ïàì'ÿòêàìè, — êàæå 
çàâ³äóâà÷êà ñåêòîðó àðõåîëîã³¿ 
Îáëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ 
Îëüãà Ãðàáîâñüêà. — Óñå öå áóëî 
çàô³êñîâàíî, ïîõîâàííÿ áóëè 
çíÿò³ òà âèâ÷åí³ àíòðîïîëîãàìè 

³ çðåøòîþ ïåðåçàõîðîíåí³. Òîáòî, 
ï³ä ôëàãøòîêîì íå çàëèøèëîñü 
æîäíèõ àðõåîëîã³÷íèõ ö³ííîñòåé.

Ó ðàìêàõ öüîãî ïðîåêòó áóäå 
ùå áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿: âèêëà-
äóòü ï³øîõ³äí³ äîð³æêè ç êàìåíþ, 
ïàðêîì³ñöÿ. Ôëàãøòîê âíî÷³ ï³ä-
ñâ³÷óâàòèìóòü ïðîæåêòîðè. Çà-
âåðøèòè îáëàøòóâàííÿ òåðèòîð³¿ 
ïëàíóþòü äî Äíÿ ïðàïîðà. 

Óâåñü ïðîåêò ç ôëàãøòîêîì ³ 
áëàãîóñòðîºì íà Çàìêîâ³é ãîð³ 
îá³éøîâñÿ ïëàòíèêàì ïîäàòê³â 
ó 6 ì³ëüéîí³â 968 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 

Ï³äðÿäíèêîì º â³ííèöüêà ô³ðìà 
«Àãðîïðîäñîþç», ñåðåä íàéâ³äî-
ì³øèõ ïðîåêò³â ÿêî¿, öå îãîðîæà 
íàâêîëî Öåíòðàëüíîãî ïàðêó òà 
ðåêîíñòðóêö³ÿ Àðêè ç³ øïèëåì.

Òåíäåð ïðîâåëè çà ñêîðî÷åíîþ 
ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ (îáðàëè 
âèêîíàâöÿ âñüîãî çà ø³ñòü äí³â), 
ùîá âñòèãíóòè çàê³í÷èòè âñ³ ðîáî-
òè äî 30-î¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ 
Óêðà¿íè. Òåðì³í çäà÷³ â³ííèöüêîãî 
ôëàãøòîêà — äî 17 ñåðïíÿ.

КОЛИ НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ 
ПІДНІМУТЬ ПРАПОР
Символ  На історичному пагорбі 
встановили флагшток. Він є найвищим у 
Вінницькій області й тут також піднімуть 
найбільший прапор. Щоглу підсвітять 
прожекторами, а ще роблять пішохідні 
доріжки та парковку. Чому вирішили 
встановити 50-метрову конструкцію і 
коли піднімуть державний стяг?

НАЗАРІЙ НАЗАРІЙ 
ДАВИДОВСЬКИЙ ДАВИДОВСЬКИЙ 

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

Конструкція зроблена з оцинкованої сталі. Її склали з п’яти 
частин і загальна вага сім тонн
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Ôëàãøòîê âíî÷³ 
ï³äñâ³÷óâàòèìóòü 
ïðîæåêòîðè. 
Çàâåðøèòè 
îáëàøòóâàííÿ 
òåðèòîð³¿ ïëàíóþòü 
äî Äíÿ ïðàïîðà
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ÏÐÎÁËÅÌÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,, RIA, 
(063)7758334

Äî ðåäàêö ³ ¿ 
çâåðíóëàñÿ Íà-
òàë³ÿ Ïîë³ùóê. 

Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî âîíè ñòàëè 
çàðó÷íèêàìè ñèòóàö³¿: ó ¿õíüîìó 
áóäèíêó íà Õë³áí³é, 23, ãàçîâèêè 
çíàéøëè âèò³ê ãàçó, ïåðåêðèëè 
ñòîÿê äî ï’ÿòè êâàðòèð, ³ íàçàä 
íå âìèêàþòü, áî íå ìîæóòü îá-
ñòåæèòè âñ³ ïîìåøêàííÿ.

«У СУСІДА СВОЯ ПРАВДА, У 
ОБЛГАЗУ — СВОЯ»

— 22 ëèïíÿ íàì áåç ïîïåðåä-
æåííÿ â³äêëþ÷èëè ãàç. Äî íàñ 
í³õòî íå ïðèõîäèâ ç ãàçîâèê³â, 
à ïîò³ì ä³çíàëèñü, ùî âèÿâèëè 
âèò³ê, — êàæå Íàòàë³ÿ. — Éîãî 
çàô³êñóâàëè íà ï’ÿòîìó ïîâåðñ³, 
õî÷à íåçðîçóì³ëî ÿê: íà ñõîäîâ³é 
êë³òèí³ ñòî¿òü ðåø³òêà, à âëàñíè-
êà êâàðòèðè íå áóëî âäîìà. 

Ó ãàçîâ³é ñëóæá³ æ³íêó çàïåâ-
íèëè, ùî âèò³ê ñïðàâä³ áóâ, òîìó 
âèìóøåí³ ïåðåêðèòè âåíòèëü. 
Óâ³ìêíóòü ãàçîïîñòà÷àííÿ ò³ëü-
êè òîä³, êîëè áóäå îáñòåæåííÿ 
âñ³õ ï’ÿòè êâàðòèð, ÷îãî äîñ³ íå 
â³äáóëîñÿ.

— Ìè âæå âîñüìèé äåíü áåç 
ãàçó. À ó íàñ â áóäèíêó âñå çà-
ëåæèòü â³ä ãàçó: â íàñ àâòîíîìíå 

îïàëåííÿ, êîòëè, ïëèòè. Òåïåð 
àí³ ¿æ³ íå ïðèãîòóâàòè, àí³ ïîìè-
òèñü. Çàïàñëèñü åëåêòðîïëèòàìè, 
— äîäàº Ïîë³ùóê.

Íå áóëà â êóðñ³ àâàð³éíîãî â³ä-
êëþ÷åííÿ ³ ãîëîâà ÎÑÁÁ öüîãî 
áóäèíêó Òåòÿíà. Ïðî âèò³ê ãàçó 
¿¿ «Â³ííèöÿãàç» íå ïîâ³äîìèâ, é 
òàêîæ íå ñêàçàëè, õòî íàä³ñëàâ 
çâåðíåííÿ ïðî âèò³ê íà 104.

— Öå æ ì³ã áóòè, íàïðèêëàä, 
æàðò â³ä ä³òåé, — êàæå ãîëîâà 
ÎÑÁÁ. — Òîãî æ äíÿ, êîëè ïåðå-
êðèëè ãàç, ìè ç³áðàëèñÿ ç ñóñ³äà-
ìè, âèêëèêàëè ñëóæáó ³ ãàçîâèêè 
ïåðåâ³ðèëè ÷îòèðè êâàðòèðè íà 
ñòîÿêó. Ï’ÿòèé ïîâåðõ íå äàâ äî-
ñòóï äî ñâîº¿ êâàðòèðè. Ãàçîâèêè 
ñêàçàëè, ùî ïîêè íå äàñòü äîñòóï 
äî ñâîº¿ êâàðòèðè, äî òèõ ï³ð íå 
áóäå ãàçó.

Òåòÿíà êàæå, ùî ïîñï³ëêóâàâ-
øèñü ç ñóñ³äîì, âîíà ä³çíàëàñü 
éîãî ïîçèö³þ: «Í³ÿêîãî âèòîêó 
íåìàº. Öå ³íø³ ïðè÷èíè, ÷îìó 
â³äêëþ÷èëè. Ïåðåêðèëè òðóáó 
íåçàêîííî».

— Ìè ñêàðæèëèñü íà 15-60, 
íà óðÿäîâó ë³í³þ, äî ÍÊÐÅÊÏ. 
Êîæåí ç íàøèõ ñóñ³ä³â íàä³ñëàâ 
çàÿâó íà Øì³äòà, 32 ç ïðîõàííÿì 
â³äíîâèòè ãàçîïîñòà÷àííÿ òà íà-
äàòè äîêàçè âèòîêó ãàçó, — ðîç-
êàçóº Òåòÿíà. — Ãàçîâà ñëóæáà 
â íàñ ëåäü íå ùîäíÿ áóëà. Àëå 
â³äïîâ³äü ïîñò³éíî îäíàêîâà — 

ЧОМУ БЕЗ ГАЗУ ЗАЛИШИЛИСЯ 
ЖИТЕЛІ ДОМУ В ЦЕНТРІ ВІННИЦІ
«Заручники»  На Хлібній, 23 
зафіксували витік газу та запломбували 
стояк до п’яти квартир. Без повної 
перевірки газопостачання не відновлять. 
Газовики стверджують, що їх не 
пускають в одну з квартир. Власник 
помешкання Віктор Маліновський 
каже, що до нього й не зверталися за 
допуском. Який є вихід з цієї ситуації?

На порталі «ГазПравда» пояснюють, 
що, перш за все, треба з’ясувати, 
хто збирається перекрити газ. Ви-
магайте у працівників показати по-
свідчення, назвати свої прізвища. 
Якщо маєте додаткові сумніви, 
то зателефонуйте на 104, щоб 
з’ясувати, чи працюють в них такі 
люди та які у них повноваження.
Трубу опломбували, але ви під-
озрюєте, що витоку газу не було? 
Варто звернутись до контакт-цен-
тру облгазу для вирішення вашої 
проблеми або ж написати листа-
претензію до Голови правління 
місцевого облгазу. 
Перемовини не дали бажаного ре-

зультату? Зателефонуйте на урядо-
ву «гарячу лінію» 1545. Оформити 
звернення можна також через веб-
сайт Урядового контактного центру 
за адресою: www.ukc.gov.ua.
Наступний крок — на дії газовиків 
варто скаржитися до Нацкомісії, 
що здійснює держрегулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг (далі – НКРЕКП).
Споживач може звернутись до 
НКРЕКП за адресою 03057 Київ, 
Смоленська, 19, телефон: (044) 
204-48-27. Електронна адреса – 
box@nerc.gov.ua. У скарзі абонент 
також має вказати особисті дані та 
описати порушення своїх прав.

Оскільки розподіл газу – це послу-
га, то споживач разом із поданням 
скарги до НКРЕКП може зверта-
тися й до місцевого управління 
Держпродспоживслужби.
Якщо врегулювати спір шляхом 
надсилання листа-претензії та 
вищевказаних дій не вдалося — 
є сенс звертатися до суду. Захист 
прав споживачів здійснюється в 
порядку цивільного судочинства. 
Завантажити зразки звернень 
до облгазів, НКРЕКП, судів, Дер-
жпродспоживслужби та інших 
органів можна в Інтернеті за цим 
посиланням: gazpravda.com.ua/
blanki

Що робити, якщо не вірите у «витік» газу

«Від газу відключили раптово, без попередження», — 
каже Марія Поліщук. Їхній будинок на автономному опаленні, 
тож без газу не можуть ані їжу приготувати, ані помитися

Â³ííèöüêèé ï³äïðèºìåöü òà 
ãðîìàäñüêèé àêòèâ³ñò Â³êòîð 
Ìàë³íîâñüêèé ñïðàâä³ çàëèøèâ 
äîïèñ íà Ôåéñáóö³ ïðî ñèòóàö³þ 
ùîäî ïåðåêðèòòÿ ãàçó.

«Çíàõàáí³ëèé ÏÀÒ «Â³ííèöÿ-
ãàç» ïðè¿çäèòü òà â³äêëþ÷àº ãàç 
ö³ëîìó ï³ä’¿çäó áàãàòîïîâåðõîâî-
ãî áóäèíêó, òîìó ùî ââàæàº, ùî 
îäíà êâàðòèðà ¿ì çàáîðãóâàëà. Áåç 
ð³øåííÿ ñóäó, ï³ä ïîâîäîì «âè-
ò³ê ãàçó». À â ÷îìó âèíà ñóñ³ä³â, 
ÿê³ â÷àñíî ñïëà÷óþòü çà ïîñëóãè, 
÷îìó âîíè ï’ÿòèé äåíü áåç ãàçó? 
Öå çëî÷èí «Â³ííèöÿãàç», çà ÿêèé 
âîíè ìàþòü áóòè ïîêàðàí³ çã³äíî 
çàêîíîäàâñòâà!», — ïèñàâ Ìàë³-
íîâñüêèé.

Æóðíàë³ñòó RIA Â³êòîð Ìàë³-
íîâñüêèé ïîÿñíèâ, ùî éîìó íå 
ãîâîðèëè ïðî ïîòðåáó íàäàòè äî-
ñòóï äî éîãî êâàðòèðè.

— Ìåíå í³õòî íå âèêëèêàâ, 
íå ïîïåðåäæóâàâ. Ïîäçâîíèëè ç 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Ñêàçàëè, ùî «òàì 
ÿêèéñü âèòîê». ß êàæó: «ßêèé 
âèòîê, ïðî ùî âè êàæåòå? Öå ùî 
¿ì, ç Õë³áíî¿ íà Ùîðñà çàïàõëî?» 
Ñóñ³äè òàêîæ íå ÷óëè í³ÿêîãî âè-
òîêó. Äî ðå÷³, ãàçîâèêè íàâ³òü 
àêò ïðî ïëîìáóâàííÿ òðóáè íå 
íàäàëè, — êàæå Ìàë³íîâñüêèé. 

— Òàê âè ïëàíóºòå ïóñòèòè 
ãàçîâèê³â äî ñåáå ó ä³ì, ùîá ò³ 
îáñòåæèëè âèò³ê? — ïèòàº æóð-
íàë³ñò.

— ² ÷îãî öå ÿ íå ïëàíóþ ïóñêà-
òè äî ñåáå ãàçîâèê³â? Äî ìåíå æ 
íå çâåðòàëèñü. ß âæå Òàíþ, ãîëî-
âó íàøîãî ÎÑÁÁ, ïðîñèâ, ùîá 
âîíà äàëà ì³é íîìåð òåëåôîíó 
«Â³ííèöÿãàçó». Âîíà â³äïîâ³ëà, 
ùî âñå ïåðåäàì. ² öå áóëî ùå â 
ïîíåä³ëîê (26 ëèïíÿ - àâò.). Äîñ³ 

í³õòî íå ïîäçâîíèâ, — â³äïîâ³â 
Â³êòîð Ìàë³íîâñüêèé.

НЕ ДОПУСКАЄ ПЕРЕВІРИТИ 
ВИТІК

Ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿãàçó» Ëàðèñà 
Ëîã³íîâà ðîçïîâ³äàº, ùî â áóäèí-
êó íà Õë³áí³é, 23, âèò³ê ãàçó âñòà-
íîâèëè ñàìå íà ï’ÿòîìó ïîâåðñ³.

— Ïðèëàäè çàô³êñóâàëè, ùî 
âèò³ê íà ñõîäîâ³é êë³òèí³. Àëå 
äàë³ ïðîéòè íåìàº ìîæëèâîñ-
ò³: ñòî¿òü ìåòàëåâà ðåø³òêà, òà 
é â ñàìó êâàðòèðó, ùîá çíàéòè 
äæåðåëî âèòîêó, ñïîæèâà÷ íå 
äîïóñêàº. ×åðåç öå ³ ïåðåêðèëè 
ãàç, — ïîÿñíþº Ëîã³íîâà.

Ó «Â³ííèöÿãàç» ñïðîñòîâóþòü 
ôàêò, ùî ïåðåêðèëè ãàç äëÿ ï’ÿòè 
êâàðòèð ò³ëüêè ÷åðåç áîðã îäí³º¿.

— ßêùî ëþäèíà â³äìîâëÿºòüñÿ 
ïëàòèòè çà ñïîæèòå, òî öå ïèòàí-
íÿ âèð³øóºòüñÿ â ñóäîâîìó ïî-
ðÿäêó. Òîìó â³äêëþ÷åííÿ ãàçó íà 
Õë³áí³é, 23 áóëî ÷åðåç òå, ùî áóâ 
çàô³êñîâàíèé âèò³ê. Óâ³ìêíóòè 
íàçàä, áåç îáñòåæåííÿ âñ³õ ï'ÿòè 
êâàðòèð ìè íå ìîæåìî, öå íå-
áåçïå÷íî, — â³äïîâ³ëà Ëàðèñà 
Ëîã³íîâà.

Íàòîì³ñòü âîíà ï³äòâåðäèëà, 
ùî â³ä ãàçîâèê³â áóëà ïðîïîçèö³ÿ 
â³äð³çàòè â³ä ñòîÿêà êâàðòèðó íà 
ï’ÿòîìó ïîâåðñ³.

— Ìè ïðîïîíóâàëè òàêèé âà-
ð³àíò, àëå âëàñíèê êâàðòèðè íà 
÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ ïîêè íà öå íå 
ïîãîäèâñÿ. ² ïîêè ÎÑÁÁ âçÿëè íà 
ñåáå ³í³ö³àòèâó âìîâèòè âëàñíèêà 
êâàðòèðè íà ï'ÿòîìó ïîâåðñ³ âñå 
æ íàäàòè äîñòóï äî ïðèì³ùåííÿ 
äëÿ îáñòåæåííÿ íà ïðåäìåò âè-
òîêó ãàçó, — â³äïîâ³ëà ðå÷íèöÿ 
«Â³ííèöÿãàçó».

ïîêè íå ïåðåâ³ðÿòü êâàðòèðó íà 
ï'ÿòîìó ïîâåðñ³, ãàçîïîñòà÷àííÿ 
íå â³äíîâëÿòü. Ç ñóñ³äîì âåäóòü 
ä³àëîã: ó íüîãî ñâîÿ ïðàâäà, ó ãàç-
êîíòîðè ñâîÿ, à ³íø³ êâàðòèðè 
ñòðàæäàþòü.

«ВСІ ЗБУНТУЮТЬСЯ ПРОТИ 
ОДНОГО?»

Â’ÿ÷åñëàâ, ÿêèé æèâå â öüîìó 
æ áóäèíêó íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³, 
íå â³ä÷óâ âèò³ê ãàçó. ×îëîâ³ê ðîç-
êàçóº ñâîþ âåðñ³þ ïîä³é.

— Ïîò³ì ïî÷àëè ö³êàâèòèñü ³ 
ç'ÿñóâàëè, ùî ãàç ïåðåêðèëè, áî 
îäíà ëþäèíà ìàº áîðãè. ×îìó 
ãàçîâèêè íå ïðàöþþòü â ïðàâî-
âîìó ïîë³? Öå ñõîæå ãàçêîíòî-
ðó íå ö³êàâèòü. Âîíè, íàïåâíî, 
äóìàþòü, ùî ÿêùî âñ³ ïî÷íóòü 
ñòðàæäàòè, òî çáóíòóþòüñÿ ïðîòè 
îäí³º¿ ëþäèíè ³ çìóñÿòü ïëàòèòè, 
— êàæå Â’ÿ÷åñëàâ.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³äàº, ùî éîìó 
ãàçîâèêè ïðîïîíóâàëè îáð³çàòè 
òðóáó ïî ñòîÿêó, ùîá ñóñ³äó ç 
ï’ÿòîãî ïîâåðõó ïîâí³ñòþ ïåðå-
êðèòè ãàç.

— ß, çâ³ñíî, â³äïîâ³â, ùî òàê 
ðîáèòè íå áóäó, áî öå ð³øåííÿ 
íåçàêîííå. À ïîò³ì öÿ ëþäèíà 
ïîäàñòü íà ìåíå äî ñóäó, ³ ÿ ùå 
áóäó ç íèì «ãðàòèñü». ² ãàçó ÿê 
íå áóëî, òàê ³ íå áóäå, — êàæå 
Â’ÿ÷åñëàâ.

— Ïðîáóâàëè ÿêîñü ïîãîâîðèòè 
ç ñóñ³äîì? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— ß ç íèì íå ñï³ëêóâàâñÿ ïî 
ö³é ñèòóàö³¿. Â³í ó Ôåéñáóêó íà 
ñâî¿é ñòîð³íö³ ö³ëó ñòàòòþ ïðî öå 
íàïèñàâ. Çâàòè éîãî Â³êòîð Ìà-
ë³íîâñüêèé, — â³äïîâ³â ÷îëîâ³ê.

«Ïîäçâîíèëè ç ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Ñêàçàëè, ùî «òàì 
ÿêèéñü âèòîê». ß êàæó: 
«ßêèé âèòîê, ïðî ùî âè 
êàæåòå?» Ñóñ³äè òàêîæ 
íå ÷óëè í³ÿêîãî âèòîêó»
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Адвокат Євген Турченкко ствер-
джує, що кільцеві розв’язки 
зменшують аварійність на пере-
хрестях. Каже, що в Європі вже 
давно всі перехрестя, де є на це 
можливість, мають рух по колу. 
Те, що кільцеві розв’язки підви-
щують безпеку руху, підтверджує 
поліцейська статистика, отрима-
на на запит адвоката.
 на перехресті Пирогова – Са-
барівське шосе з 01.04.2017 по 

30.06.2020 зареєстровано 3 ДТП;
  на перехресті Гніванське 
шосе – Сонячна з 01.04.2017 
по 30.06.2020 зареєстровано 
3 ДТП.
 Натомість, на перехресті При-
вокзальна-Батозька-Коцюбин-
ського за період з 1 квітня 2017 
року до 30 червня 2020 року 
було зафіксовано 14 аварій, в 
одній дорожній пригоді загинула 
одна людина.

Кола підвищують безпеку руху

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Àäâîêàò ªâãåí 
Òóð÷åíêî ïîäàâ 
ïîçîâ ïðîòè Â³-

ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. ×îëîâ³ê 
õî÷å, àáè ì³ñüêà âëàäà âèçíàëà 
êëóìáó íà Ïðèâîêçàëüí³é ïëî-
ù³ — ê³ëüöåâîþ ðîçâ’ÿçêîþ. Ïðî 
öå ÷îëîâ³ê ãîâîðèâ íà Â³ííèöü-
êîìó ïðåñ-êëóá³.

«ФАКТИЧНО, ТАМ РУХ 
ПО КОЛУ»

— Ïîçîâ ÿ ïîäàâ â³ä ñåáå îñî-
áèñòî. Âèð³øèâ äîïîìîãòè âñ³ì 
ó÷àñíèêàì äîðîæíüîãî ðóõó. Ùå 
ó 2017 ðîö³ óõâàëèëè çì³íè äî çà-
êîíó ïðî äîðîæí³é ðóõ, äå âñòàíî-
âèëè, ùî òðàíñïîðò, ÿêèé íà êîë³, 
ìàº ïð³îðèòåò ðóõó. Öüîãî íå äî-
òðèìóþòüñÿ íà ïåðåõðåñò³ Ïðèâîê-
çàëüíà-Êîöþáèíñüêîãî-Áàòîçüêà, 
õî÷à ôàêòè÷íî, òàì çä³éñíþºòüñÿ 
ðóõ ïî êîëó, — êàæå Òóð÷åíêî.

×îëîâ³ê çàóâàæèâ, ùî ³íàêøå, 
í³æ ðóõàòèñü ïî êîëó, ïî öüîìó 
ïåðåõðåñòþ ïðî¿õàòè íåìîæëè-
âî. Òîìó òàì äîðå÷íî ïîñòàâèòè 
äîðîæí³ çíàêè «Ðóõ ïî êîëó» òà 
óçàêîíèòè òó ê³ëüöåâó ðîçâ’ÿçêó.

— ß ÷èòàâ ïðåñ-àíîíñè Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ùî òàì 
çàïëàíîâàíà ðåêîíñòðóêö³ÿ. Ïðî-
òå æîäíèõ ðîá³ò íå ïðîâåäåíî, 
ðóõ ïî êîëó íå óçàêîíåíèé. Òîìó 
ìíîþ ïîäàíî â³äïîâ³äíèé ïîçîâ 
äî ì³ñüêî¿ ðàäè. Ñïðàâó ðîçãëÿäà-
òèìå Îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé 

ñóä Â³ííèö³, — ãîâîðèòü àäâîêàò.
ªâãåí Òóð÷åíêî òàêîæ ðîçêàçàâ 

ñâî¿ âèìîãè, ÿê³ âèêëàäåí³ ó ïî-
çîâí³é çàÿâ³:

Âèçíàòè ïðîòèïðàâíîþ áåç-
ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äà÷à â ÷àñòèí³ 
íåíàëåæíî¿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüî-
ãî ðóõó íà ïåðåõðåñò³ ïðîñïåêò³ 
Êîöþáèíñüêîãî òà âóëèöü Áà-
òîçüêî¿ — ïëîù³ Ïðèâîêçàëüíî¿.

Çîáîâ'ÿçàòè â³äïîâ³äà÷à îðãàí³-
çóâàòè ðóõ íà öüîìó ïåðåõðåñò³ 
øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ 
çíàê³â 4.10 «Ðóõ ïî êîëó», ³ ç 
íàäàííÿì ïð³îðèòåòíîñò³ òðàí-
ñïîðòíèì çàñîáàì, ÿê³ âæå ðó-
õàþòüñÿ ïî êîëó.

ªâãåí Òóð÷åíêî ñï³ëêóâàâñÿ 
ç ïðåäñòàâíèêàìè «Äîðîæíüîãî 
êîíòðîëþ Â³ííèö³», ³ ó ö³é âî-
ä³éñüê³é ñï³ëüíîò³ éîãî ³í³ö³àòè-
âó ï³äòðèìàëè. Ïðàâäà, ÿê êàæå 
÷îëîâ³ê, äî ñóäó éäå áåç ãðóïè 
ï³äòðèìêè — ç íèì áóäóòü ò³ëü-
êè äðóç³.

— À ÷è áóâ ó âàñ ä³àëîã ç ì³ñü-
êîþ ðàäîþ? Ùîá âèð³øèòè öå 
ïèòàííÿ ùå äî ñóäó, — ïèòàëè 
æóðíàë³ñòè.

— Ìåí³ íåâ³äîìà ïîçèö³ÿ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Â³äïîâ³äü 
íà â³äçèâ ñóäîâîãî ïîçîâó äîñ³ 
íå îòðèìàíà. ß äóìàþ, ùî â ñóä³ 
öå ïèòàííÿ áóäå âèð³øåíå, — â³ä-
ïîâ³â Òóð÷åíêî.

«КОЛА ТАМ НЕ МОЖЕ БУТИ»
Ùî çà êîíñòðóêö³ÿ ñòî-

¿òü íà Ïðèâîêçàëüí³é? ×îìó 
ç íå¿ äîñ³ íå çðîáèëè ê³ëüöåâó 
ðîçâ’ÿçêó? Çà â³äïîâ³äÿìè çâåð-

КЛУМБУ НА ПРИВОКЗАЛЬНІЙ 
АДВОКАТ ХОЧЕ ЗРОБИТИ КОЛОМ
Безпека  Клумбу-острівець, що на 
Привокзальній площі, Євген Турченко 
пропонує визнати кільцевою розв’язкою. 
Там їздять по колу, але без дотримання 
пріоритетів руху. І виправити це можуть 
дорожні знаки, які узаконять кільцеву 
розв’язку. Знаки не ставлять, тому чоловік 
подав на міську раду до суду

íóëèñü äî íà÷àëüíèêà â³ííèöüêî¿ 
ä³ëüíèö³ ç îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî 
ðóõó Ñåðã³ÿ ×åðíîâà.

— Öå êëóìáà, ÿêà ðîçòàøîâà-
íà â òàêîìó ì³ñö³, ùî íå ìîæå 
áóòè ê³ëüöåâîþ ðîçâ’ÿçêîþ. ² 
îñü ÷îìó — ïîò³ê, ÿêèé ¿äå ç 
Áàòîçüêî¿, íå çà¿æäæàº íà öå 
êîëî. Òàê ñàìî, ÿê ³ òðàíñïîðò-
íèé ïîò³ê, ÿêèé ¿äå ç ïðîñïåêòó 
Êîöþáèíñüêîãî â íàïðÿìêó âó-
ëèö³ Ïðèâîêçàëüíî¿. ßêùî õî÷à á 
ïî äâîõ íàïðÿìêàõ íà ïåðåõðåñò³ 
òðàíñïîðò îìèíàº öþ ê³ëüöåâó 
ðîçâ'ÿçêó, òî öå íå ìîæíà ââà-
æàòè êîëîì ³ âñòàíîâëþâàòè â³ä-
ïîâ³äí³ äîðîæí³ çíàêè, — ðîçïî-
â³äàº ×åðíîâ.

×èíîâíèê ïîÿñíþº, ùî âè-
çíàííÿ êëóìáè ê³ëüöåâîþ 
ðîçâ’ÿçêîþ îáãîâîðþâàëîñÿ ùå 
â 2017 ðîö³. À ñàìå òîä³, êîëè 
áóëè âíåñåí³ çì³íè ó ÏÄÐ ïðî 
ïð³îðèòåòí³ñòü ðóõó íà êîë³.

— Íà êîîðäèíàö³éí³é ðàä³ ç 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ïðè 
ì³ñüêâèêîíêîì³, äå º åêñïåðòè 
ç òðàíñïîðòíî¿ ãàëóç³, áóëî ïðè-
éíÿòî ð³øåííÿ, îäíîãîëîñíî, ùî 
öþ êëóìáó íå ìîæíà ââàæàòè 
ê³ëüöåâîþ ðîçâ’ÿçêîþ, — êàæå 
Ñåðã³é ×åðíîâ. — À ùîá öå 
áóëî êîëî, òðåáà êëóìáó ïåðå-
íîñèòè íà ñåðåäèíó ïåðåõðåñòÿ. 
Ïðîòå, âðàõîâóþ÷è ïëàíè íà ðå-
êîíñòðóêö³þ âñüîãî ïðîñïåêòó, 
áóä³âíèöòâî ê³ëüöåâî¿ ðîçâ’ÿçêè 
íà Ïðèâîêçàëüí³é áóäå ìàðíîþ 
òðàòîþ áþäæåòíèõ êîøò³â.

ОСТРІВЕЦЬ ЗАБЕРУТЬ ПІД ЧАС 
РЕКОНСТРУКЦІЇ

Êëóìáó-îñòð³âåöü ïðèáåðóòü 
â ðàìêàõ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîñïåêòó 
Êîöþáèíñüêîãî. Íà ñõåì³ öüîãî 
ïðîåêòó âèäíî, ùî òðàìâàéíó êî-

ë³þ ïðîêëàäàþòü âçäîâæ âñüîãî 
ïðîñïåêòó, àæ äî Çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó, äå áóäå òðàìâàéíå ê³ëü-
öå. Ê³ëüöåâî¿ ðîçâ’ÿçêè íà ñõåì³ 
íåìàº.

— Ó ê³ëüöåâ³é ðîçâ’ÿçö³ íåìàº 
ñåíñó, ÿêùî ÷åðåç öå ïåðåõðåñòÿ 

ïðî¿æäæàòèìå òðàìâàé. Â ðàìêàõ 
ïðîåêòó ïåðåäáà÷åíå ñâ³òëîôîðíå 
ðåãóëþâàííÿ ïåðåõðåñòÿ Êîöþ-
áèíñüêîãî-Áàòîçüêà-Ïðèâîêçàëü-
íà, — ïîÿñíèâ äèðåêòîð «Àãåíö³¿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» Ìàêñèì 
Êðàâ÷óê.

На Привокзальній за три роки сталося 14 аварій. У одній з 
них загинула людина

Ó â³ííèöüê³é ìåð³¿ 
çàïåâíÿþòü, ùî 
ïðîáëåìó ³ç çàòîðàìè 
âèð³øàòü ñàìå 
ñâ³òëîôîðè, à íå 
ê³ëüöåâà ðîçâ'ÿçêà

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Íà ðåêîíñòðóêö³þ âóëèö³ 
Áàòîçüêî¿ 23 ëèïíÿ îãîëîñè-
ëè êîøòîâíèé òåíäåð (cutt.ly/
BQpIFOX). Ùîá ïåðåðîáèòè ä³-
ëÿíêó â³ä ßíãåëÿ äî ïðîñïåêòó 
Êîöþáèíñüêîãî, çáèðàþòüñÿ âè-
òðàòèòè 178 ì³ëüéîí³â 998 òèñÿ÷ 
863 ãðèâí³! Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 

ìîæå çìåíøèòèñÿ ï³ä ÷àñ òîðã³â 
íà ProZorro.

Òåõí³÷íå çàâäàííÿ äëÿ ìàé-
áóòíüîãî ï³äðÿäíèêà ðîçì³ñòè-
ëè íà 150 ñòîð³íêàõ. Ñïî÷àòêó 
äîâåäåòüñÿ ïðîâåñòè äåìîíòàæí³ 
ðîáîòè. Ïîò³ì òðåáà áóäå ïðè-
áðàòè àâàð³éí³ äåðåâà, çð³çàòè 
ìåòàëåâó îãîðîæó òà ïðèáðàòè 
ëàâè, óðíè òîùî. 

Ó ïåðåë³êó ðîá³ò òàêîæ º äå-

ìîíòàæ òðàìâàéíèõ ðåéîê, çà-
ãàëüíîþ äîâæèíîþ 1,26 ê³ëî-
ìåòðà. Íà çàì³íó îáëàøòóþòü ç 
«íóëÿ» íîâèé àñôàëüò íà òðîòó-
àðàõ ³ äîðîãàõ, ïðîêëàäóòü êîë³þ 
òà âåëîäîð³æêó.

— Ïîïåðåäíüî âèð³øèëè, ùî 
ï³ä ÷àñ çàì³íè êîë³é òà àñôàëüòó 
ïîâí³ñòþ ïåðåêðèºìî ðóõ íà ö³é 
÷àñòèí³ Áàòîçüêî¿. Öå ïîòð³áíî, 
ùîá ïðèøâèäøèòè âèêîíàííÿ 

ðåêîíñòðóêö³¿. Îñòàòî÷íå ð³øåí-
íÿ (ùîäî ïåðåêðèòòÿ ðóõó — àâò.) 
áóäåìî ïðèéìàòè âæå ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê áóäå âèçíà÷åíèé ãåíåðàëüíèé 
ï³äðÿäíèê ðåêîíñòðóêö³¿, — ñêà-
çàâ â. î. äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëà-
ãîóñòðîþ Þð³é Ñåìåíþê.

Ïîäáàþòü ³ ïðî çåëåí³ çîíè — 
íà Áàòîçüê³é âèñàäÿòü ãàçîíè òà 
íîâ³ äåðåâà. À ïåðåä öèì çàðèþòü 

â çåìëþ íîâ³ êîìóí³êàö³¿: åëåê-
òðîìåðåæó, âîäîã³í, êàíàë³çàö³¿, 
òðóáè ãàçîïîñòà÷àííÿ. Îáëàøòó-
þòü çëèâîâó êàíàë³çàö³þ. Âñòà-
íîâëÿòü íîâå âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ. 
Îñòàíí³ «øòðèõè» — äîðîæíÿ 
ðîçì³òêà, 31 êàìåðà â³äåîíàãëÿ-
äó, íîâ³ ñâ³òëîôîðè.

Ïîïåðåäíüî âñòàíîâèëè, ùî 
ðåêîíñòðóêö³ÿ Áàòîçüêî¿ òðèâà-
òèìå äî ê³íöÿ æîâòíÿ 2022 ðîêó. 

На Батозьку витратять 178 млн. Що мають зробити? 

16,3%  Зробити 
кільцеву розв’язку

32,6% Побудувати 
підземні переходи

33,7% Поставити 
світлофори

17,4% Нічого не 
робити, все нор-
мально

Опитування на vn.20minut.ua 

Як вважаєте, що потрібно  робити
на Привокзальній?
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â³ää³ëåíí³ Äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ çäåá³ëüøîãî 
ñàìà ðîäèíà Òàðàñþê³â, à òà-
êîæ âñ³ íåáàéäóæ³ â³ííè÷àíè, 
ÿê³ ïåðåðàõîâóâàëè ô³íàíñîâó 
äîïîìîãó ð³äí³ì ïîòåðï³ëîãî 
â àâàð³¿ õëîï÷èêà.

— Ðîäèíà âèíóâàòèö³ àâàð³¿ 
Íàòàë³¿ Äç³ñü çà âåñü ïåð³îä ïå-
ðåðàõóâàëà ëèøå 35 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, êàæóòü, ùî ïîêè á³ëüøå 
íå ìàþòü, — ãîâîðèòü àäâîêàòêà 
ðîäèíè ïîñòðàæäàëîãî Ñí³æàíà 
×óáåíêî. — Äèâíî, ÿê çà äîáó 
çíàéøëè áëèçüêî 182 òèñÿ÷³ 
íà çàñòàâó äëÿ æ³íêè, ÿêà ë³êó-
âàëàñÿ â³ä àëêîãîëüíî¿ çàëåæíîñò³ 
³ äâ³÷³ â÷èíèëà ï'ÿí³ ÄÒÏ, à äëÿ 
äèòèíè — âîíè íå ìàþòü. Õî÷à 
äîáðå âñ³ì â³äîìî, ùî Äç³ñü — 
ïîäðóææÿ á³çíåñìåí³â. Íà îïåðà-
ö³¿ âæå âèòðà÷åíî ïîíàä 200 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. ² öå ùå íå âñå.

АНДРІЯ ЧЕКАЄ ЩЕ ТРИ 
ОПЕРАЦІЇ

Ó ÷åðâí³ Àíäð³ÿ Òàðàñþêà, ÿêî-
ãî çáèëà ï'ÿíà âîä³éêà íà Áîãó-
íà, âæå âèïèñàëè äîäîìó. Ïîïðè 
áîë³ â ðóö³ ³ òðàâìó ãîëîâè, õëî-
ïåöü äîñèòü æâàâèé. Íåùîäàâíî 
â³í â³äçíà÷èâ 14-ð³÷÷ÿ.

Ç ë³êóâàííÿì ùå íå çàê³í÷å-
íî: Àíäð³ÿ ÷åêàº ùå òðè îïåðà-
ö³¿. Íàñòóïíà ó âåðåñí³ — éîìó 
ñòàâèòèìóòü ïëàñòèíè çàì³ñòü 
â³äñóòí³õ ÷àñòèí ðîçòðîùåíîãî 
â ÄÒÏ ÷åðåïà. Ìîìåíò àâàð³¿ 
Àíäð³é íå ïàì'ÿòàº.

Â òîé äåíü, 24 òðàâíÿ, í³ùî 
íå â³ùóâàëî á³äè, õî÷à ðàíîê 
â ó÷íÿ ñüîìîãî êëàñó íå ñêëàâñÿ 
ç ñàìîãî ïî÷àòêó, ðîçïîâ³äàþòü 
ð³äí³. Çàçâè÷àé Àíäð³é Òàðàñþê 

— Суд сто відсотків буде. Бо з 
нашим сином стався дійсно 
шокуючий випадок, коли жінка 
за кермом була в стані алкогольної 
коми, — говорить батько постраж-
далого хлопця Сергій Тарасюк. — 
На місці Андрійка могла бути 

будь-яка інша дитина. Тому ми з 
дружиною слідкуємо за новинами 
у нашій справі.
Сім'я Тарасюків розповіла про 
трагедію в ефірі проекту «Стосу-
ється кожного», що на телеканалі 
«Інтер» surl.li/abngn.

Суд неодмінно буде

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267352

Ð å ç î í à í ñ í à 
àâàð³ÿ, ÿêà âðà-
çèëà âñþ êðà¿íó, 
ñòàëàñÿ ó Â³ííèö³ 
âðàíö³ 24 òðàâíÿ 

íà âóëèö³ ²âàíà Áîãóíà. Òîä³ 
ï'ÿíà âîä³éêà íà êèòàéñüêîìó 
êðîñîâåð³ Haval âèëåò³ëà íà òðî-
òóàð çóñòð³÷íî¿ ñìóãè ðóõó, ïî-
ò³ì âð³çàëàñÿ ó âîðîòà ïðèâàòíîãî 
áóäèíêó. Ï³ñëÿ öüîãî àâòîìîá³ëü 
ïî¿õàâ äàë³ ³ âð³çàâñÿ â îãîðîæó 
äâîõ äîìîâîëîä³íü, çáèâ íà òðî-
òóàð³ øêîëÿðà Àíäð³ÿ Òàðàñþêà 
³ ïåðåêèíóâñÿ.

Âèíóâàòèöÿ ÄÒÏ íà Áîãó-
íà Íàòàë³ÿ Äç³ñü â àâòîïðèãî-
ä³ íå ïîñòðàæäàëà. Åêñïåðòèçà 
ïîêàçàëà, ùî íà ìîìåíò àâàð³¿ 
æ³íêà çíàõîäèëàñÿ â êðèòè÷íî-
ìó ñòàí³ ñï'ÿí³ííÿ (3,3 ïðîì³ëå). 
Ñóä ùîäî Äç³ñü çàñòîñóâàâ çàïî-
á³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ 

ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 ä³á é 
âèçíà÷èâ çàñòàâó — 181 600 ãðè-
âåíü. Âèíóâàòèöÿ ÄÒÏ âæå ÷åðåç 
òðè äí³ ïîâåðíóëàñÿ ç ³çîëÿòîðà 
äîäîìó.

НА ЛІКУВАННЯ ДАЛИ ЛИШЕ 
35 ТИСЯЧ

Òèì ÷àñîì 13-ð³÷íîãî õëîïöÿ 
â êðèòè÷íî âàæêîìó ñòàí³ ãîñï³-
òàë³çóâàëè â ðåàí³ìàö³þ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ 
ë³êàðí³.

— Ïåðøà îïåðàö³ÿ áóëà îäðàçó 
ï³ñëÿ àâàð³¿, íà ãîëîâíîìó ìîçêó, 
äóæå âàæêà — ä³ñòàâàëè óëàìêè 
ê³ñòîê ÷åðåïà ç ìîçêó, — ðîçïî-
â³ëà æóðíàë³ñòö³ RIA\20minut.
ua ñåñòðà ïîñòðàæäàëîãî â ÄÒÏ 
õëîï÷èêà Ìàðèíà Òàðàñþê. — 
Äðóãó ðîáèëè íà ïëå÷³, ÿêå áóëî 
ïîêàë³÷åíå — ñòàâèëè ïëàñòè-
íó. Òðåòÿ — ñêëàäàëè ê³ñòêè 
îáëè÷÷ÿ.

Ïëàòèëà çà îïåðàö³¿ òà ïå-
ðåáóâàííÿ â ðåàí³ìàö³éíîìó 

ЧОМУ ВИНУВАТИЦЯ П'ЯНОГО ДТП 
ЛЕЖИТЬ В ПСИХЛІКАРНІ?
Що далі?  Закінчився термін дії першого 
запобіжного заходу Наталії Дзісь, яка 
в кінці травня п'яною на позашляховику 
збила школяра. Кілька складних операцій 
переніс 13-річний Андрій Тарасюк. 
А винуватиця ДТП, що була за кермом 
у стані алкогольної коми, одразу ж вийшла 
під заставу. Ми дізналися, чи їй знову 
продовжили запобіжний захід та де зараз 
знаходиться підслідна

– Ðîäèíà Íàòàë³¿ 
Äç³ñü çà âåñü ïåð³îä 
ïåðåðàõóâàëà ëèøå 35 
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Êàæóòü, 
ùî ïîêè á³ëüøå íå 
ìàþòü, — ãîâîðèòü 
àäâîêàòêà Òàðàñþê³â

³øîâ äî øêîëè ðàçîì ç äðóçÿìè, 
àëå öüîãî ðàçó îäíîêëàñíèöÿ çà-
áóëà çîøèò ³ ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó, 
à ùå îäèí îäíîêëàñíèê ïðîñïàâ. 
Ó ï³äñóìêó Àíäð³é âèðóøèâ ñàì…

— ßê òðàïèëàñÿ àâàð³ÿ, ùî 
áóëî äî íå¿: ÿê çáèðàâñÿ â øêî-
ëó, éøîâ âóëèöåþ — Àíäð³é í³-
÷îãî öüîãî íå ïàì'ÿòàº, — êàæå 
ñåñòðà Àíäð³ÿ. — Öåé äåíü í³áè 
ñòåðëè ç éîãî ïàì'ÿò³. Âñå ³íøå, 
ïîä³¿ ³ ëþäåé, â³í ïàì'ÿòàº. Ïî-
ïðè òå, ùî ç éîãî ãîëîâè ï³ñëÿ 
àâàð³¿ ä³ñòàâàëè àðìàòóðíó ñ³òêó. 
Òàáåëü ó íàñ íà «â³äì³ííî». Äíÿ-
ìè â äåíü íàðîäæåííÿ Àíäð³ÿ 
ïðèõîäèëè äðóç³ ³ îäíîêëàñíèêè 
éîãî â³òàòè. Öå ùàñòÿ, ùî ìè 
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ñâÿòêóâàòè íî-
âèé ð³ê éîãî æèòòÿ…

Â ëèïí³ â Ìàðèíè Òàðàñþê ìàëî 
áóòè âåñ³ëëÿ. Ïîêè â³äêëàëè — ãðî-
øåé íåìàº, âñå ï³øëî íà ë³êóâàí-
íÿ áðàòà. Ä³â÷èíà ïåðåêîíàíà — 
íà âñå ñâ³é ÷àñ. Ïîêè ìð³º, ùîá, 
ÿê ³ äî àâàð³¿, Àíäð³é çíîâó áóâ 
ïåðøèì â íàâ÷àíí³ ³ ó ñïîðò³.

НА ВОЛІ ЩЕ ДВА МІСЯЦІ
Ñòîñîâíî âèíóâàòèö³ ÄÒÏ 

íà Áîãóíà. Á³çíåñâóìåí, ìàòè 
äâîõ ä³òåé Íàòàë³ÿ Äç³ñü, àëêî-
ãîëü â êðîâ³ ÿêî¿ â ìîìåíò àâàð³¿ 
ïåðåâèùóâàâ íîðìó â 16 ðàç³â, óñ³ 

ö³ äâà ì³ñÿö³ çíàõîäèëàñÿ âäî-
ìà — ¿é íå äîçâîëåíî áóëî ëèøå 
çàëèøàòè ìåæ³ ì³ñòà, âîíà â³ëüíî 
ïåðåñóâàëàñÿ Â³ííèöåþ.

Ìèíóëîð³÷ Äç³ñü òåæ ñòàëà âè-
íóâàòèöåþ ÄÒÏ, íàâ³òü âòåêëà ç 
ì³ñöÿ ïîä³¿. À ùå — ë³êóâàëàñÿ 
â³ä àëêîçàëåæíîñò³. Ïîïåðåäíüî 
âèíóâàòèö³ àâàð³¿ çàãðîæóº â³ä 
òðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³ ³ç çàáîðîíîþ âîä³í-
íÿ íà ñòðîê â³ä ï'ÿòè äî âîñüìè 
ðîê³â.

Òåïåð æ³íêîþ çàéìàþòüñÿ ôà-
õ³âö³ â ïñèõë³êàðí³. Â³äòàê, çà-
ïîá³æíèé çàõ³ä ¿é ïðîäîâæèëè 
ùå íà 60 ä³á.

— Òåïåð õîäÿòü ÷óòêè, ùî 
Íàòàë³ÿ Äç³ñü âäàº ç ñåáå ïñè-
õ³÷íî õâîðó, — ãîâîðèòü ñåñòðà 
ïîñòðàæäàëîãî â ÄÒÏ õëîï-
÷èêà. — Çà çàêîíîì ¿¿ ÷åêàº 
äî âîñüìè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ 
âîë³. Âîíà, øâèäøå çà âñå, çðî-
áèòü âñå ìîæëèâå, àáè óíèêíóòè 
ïîêàðàííÿ.

— Ñóä ó ñïðàâ³ Íàòàë³¿ Äç³ñü 
ïðîäîâæèâ çàïîá³æíèé çàõ³ä ùå 
íà äâà ì³ñÿö³, — ãîâîðèòü Ñí³-
æàíà ×óáåíêî, àäâîêàò ðîäèíè 
Òàðàñþê³â. — Íàðàç³ æ³íêà çíà-
õîäèòüñÿ íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êó-
âàíí³ â ïñèõë³êàðí³, ïðîõîäèòü 
ðÿä åêñïåðòèç. Òðèâàº ñë³äñòâî.

Водійка за кермом автомобіля Haval на повороті буквально 
знесла з тротуару семикласника. Андрій Тарасюк прямував 
до школи в попутному напрямку

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070

Â³ííè÷àíèí Ãðèãîð³é Áàðàáàø 
áóâ ï³äïðèºìöåì, âè¿õàâ 25 ëèï-
íÿ ç ì³ñòà Îäåñà íà àâòîìîá³ë³ 
«Ìåðñåäåñ» òà äîðîãîþ çíèê. 
Ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ â ðîçøóê, 
ò³ëî ÷îëîâ³êà çíàéøëè â ð³÷ö³ 
íà Îäåùèí³. Äîíüêà Ãðèãîð³ÿ 
Áàðàáàøà, Þëÿ Ðóäà ðîçïîâ³ëà, 
ùî  áàòüêà âæå ïîõîâàëè. 

— Íà ãîëîâ³ áóëà ðàíà òà ïî-

ë³ö³ÿ êàæå, ùî áàòüêî ïîìåð â³ä 
óäàðó â ãîëîâó. Ìîæå öå ñòàëîñÿ 
íà áåðåç³, à ìîæå âæå â ñàì³é ð³÷-
ö³. Í³õòî í³÷îãî íå ãîâîðèòü. Ì³-
êðîàâòîáóñ çíàéøëè â öåé ñàìèé 
äåíü, êîëè ³ áàòüêà. Òàì íå áóëî 
òîâàðó, ÿêèé â³í ïåðåâîçèâ. Òîæ, 
íàé³ìîâ³ðí³øå, éîãî ïîãðàáóâàëè 
òà âáèëè, — êàæå Þëÿ.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, 1 ñåðïíÿ ç ð³äíè-
ìè çâ’ÿçàëèñÿ ç îäåñüêî¿ ïîë³ö³¿.

— Ñë³ä÷èé ðîçïîâ³â, ùî âîíè 

ìàþòü ï³äîçðþâàíîãî òà ïî-
ïðîñèâ âèêëàñòè îãîëîøåííÿ ç 
îð³ºíòóâàííÿì. Á³ëüøå í³÷îãî 
íå êàæå, — ãîâîðèòü äîíüêà çà-
ãèáëîãî Ãðèãîð³ÿ Áàðàáàøà.

Â³äîìî, ùî ó âáèâñòâ³ ï³äîçðþ-
þòü ðàí³øå ñóäèìîãî ²âàíà Áó-
äå÷à. 35-ð³÷íèé ìåøêàíåöü ×åð-
í³âåöüêî¿ îáëàñò³ éìîâ³ðíî ìàº 
ïðè÷åòí³ñòü äî ñêîºííÿ çëî÷èíó, 
ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 115 Êðè-
ì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè.

Îãîëîñèëè â ðîçøóê ï³äîçðþ-
âàíîãî ïðàö³âíèêè ÑÏÄ ¹ 2 â³ä-
ä³ëó ïîë³ö³¿ ¹ 1 Ïîä³ëüñüêîãî ðà-
éóïðàâë³ííÿ â Îäåñüê³é îáëàñò³.

Íàðàç³ ó â³ííèöüê³é îáëàñí³é 
ïîë³ö³¿ ³íôîðìàö³þ ï³äòâåðäèëè. 
Àëå á³ëüøå íå âîëîä³þòü äåòàëÿ-
ìè, áî ñïðàâîþ çàéìàþòüñÿ ïðà-
âîîõîðîíö³ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³.

«Äîïîìîæ³òü ó ðîçøóêó ö³º¿ 
ëþäèíè, ÿêà âáèëà ìîãî áàòüêà. 
Ïîøèðòå», — ïèøå Þëÿ ó ôá.

Діти просять допомогти знайти вбивцю

ÊÐÈÌ²ÍÀË

Його підозрюють у вбивстві. 
Прикмети: зріст 160–165 см, 
худорлявий, темне волосся
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Îäíîãî  äíÿ 
íà ìàéæå 2,5 òèñÿ-
÷³ ïîîá³äàâ ó ðåñ-
òîðàí³ «Á³ô åíä 

Êåéê» òà íå ðîçðàõóâàâñÿ, âò³ê. 
Ïîò³ì íà¿â ó «Ðåñòîðàö³¿ Øï³ãå-
ëÿ» íà 3000 ãðèâåíü. Áðàâ ùå é 
â³ñê³. Âèïèâ ë³òð äîðîãîãî àëêî-
ãîëüíîãî íàïîþ — ³ ï³ñëÿ öüîãî 
ïðîá³ã á³ëüøå ê³ëîìåòðà, ò³êàþ÷è. 
Ïðîòå ìàðàôîí öåé ñïîðòñìåí 
ïðîãðàâ, òîìó ùî éîãî çëîâèëè…

Òàê ðîçïîâ³â õìåëüíè÷àíèí 
ó ñâîºìó Instagarm ³ñòîð³þ õè-
òðîãî êë³ºíòà, ùî íå ïëàòèâ 
çà ÷åêàìè, à âèõîäèâ ïîêóðèòè 
³ íå ïîâåðòàâñÿ. Àâòîð ïîñòó çà-
ïèñàâ íà â³äåî ñïðîáó ïîãîâîðèòè 
ç óï³éìàíèì. Òîé ñêàçàâ, ùî â³í 
«Âàñÿ», ñõîæå, âèãàäàâ òàêå ³ì'ÿ. 
Ïîêàçóâàâ ñåðåäí³é ïàëåöü, êóðèâ 
öèãàðêó, çàòèêàâ âóõà íàâóøíèêà-
ìè, ì³æ ³íøèì, ïðîäåìîíñòðóâàâ, 
ùî çíàº íåöåíçóðíó ëåêñèêó.

СХЕМА: БІЖИ, ЩОБ 
НЕ ПЛАТИТИ

Ïî¿â, ïîïèâ ³ ï³øîâ, íå ðîç-
ðàõóâàâøèñü — çà òàêîþ ñõåìîþ 
ä³ÿâ õëîïåöü ³ «êèíóâ» ïîïóëÿð-
í³ õìåëüíèöüê³ ðåñòîðàíè ìàéæå 
íà 6 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ïèøå õìåëü-
íèöüêèé ñàéò vsim.ua. Çà ¿õ ³í-
ôîðìàö³ºþ, ïåðøà ñïðîáà õëîïöÿ 
âèÿâèëàñÿ âäàëîþ, òà ï³ñëÿ äðó-
ãî¿ éîìó íå âäàëîñÿ çíèêíóòè. 
Ñï³éìàëè.

Ïåðøèì ïîñòðàæäàâ ðåñòîðàí 
Beef&Cake íà Ïðîñêóð³âñüê³é. ßê 

âñå áóëî, æóðíàë³ñòó «ÂÑ²Ì» ðîç-
ïîâ³ëà äèðåêòîð çàêëàäó Ä³àíà:

— Î äåâ’ÿò³é âå÷îðà íåä³ë³ â³í 
ïðèéøîâ äî íàñ. Çàìîâèâ â îñíî-
âíîìó àëêîãîëü. À ñàìå â³ñê³. Ñè-
ä³â ñïîê³éíî â³äïî÷èâàâ. Ïîò³ì 
âèéøîâ êóðèòè ³ ïðîñòî âò³ê. Ïåð-
ñîíàë ïî÷àâ á³ãòè çà íèì ³ øóêàòè, 
àëå éîãî âæå íå áóëî. Ðàõóíîê áóâ 
íà 2 òèñÿ÷³ 332 ãðèâí³. Íàñòóïíîãî 
äíÿ ìè âï³çíàëè éîãî, êîëè â³í 
áóâ çàòðèìàíèé á³ëÿ «Àðåíè». Òîä³ 
â³í ò³êàâ ç «Ðåñòîðàö³¿ Øï³ãåëÿ». Ç 
íèìè ìè äîìîâèëèñÿ, ùî áóäåìî 
ïèñàòè çàÿâè â ïîë³ö³þ íà äàíîãî 
÷îëîâ³êà.

Ó «Ðåñòîðàö³¿ Øï³ãåëÿ» õëî-
ïåöü ïîñèä³â íà ùå á³ëüøó 
ñóìó — áëèçüêî 3000 ãðèâåíü. 
Âòåêòè áåçñë³äíî éîìó âæå 
íå âäàëîñÿ. Îô³ö³àíò ïîãíàâñÿ 
çà õëîïöåì.

Çà äîïîìîãîþ ïåðåõîæèõ éîãî 
âñå æ ñï³éìàëè íà «ñòîìåòð³â-
ö³», á³ëÿ ãîòåëþ «Àðåíà». Âæå 
òàì âò³êà÷à âï³çíàëè é ïðàö³â-
íèêè Beef&Cake. Âîíè ï³øëè 
ó â³ää³ëåííÿ òà íàïèñàëè çàÿâó. 
Ó õìåëüíèöüê³é ïîë³ö³¿ ïîâ³äî-
ìèëè, ùî ïðàâîîõîðîíö³, âñòà-
íîâèâøè îñîáó õëîïöÿ, âèÿâèëè, 
ùî â³í ïåðåáóâàº â ðîçøóêó. Ðîç-

øóêóâàëè éîãî íàø³ ïîë³öåéñüê³, 
â³ííèöüê³.

— ßê ïîâ³äîìèëà ðå÷íè-
öÿ Õìåëüíèöüêîãî ðàéîííîãî 
óïðàâë³ííÿ Ëþäìèëà Áåðåñòîâ-
ñüêà, ðîçøóêóâàëè éîãî ïðàâî-
îõîðîíö³ Â³ííèö³, äå â³í â÷èíèâ 
êðàä³æêó. Òîìó õëîïöÿ âæå ïåðå-
äàëè ïîë³öåéñüêèì ó ñóñ³äíþ îá-
ëàñòü, — ðîçïîâ³äàº RIA\20minut.
ua ðåäàêòîð õìåëüíèöüêîãî ñàéòó 
«ÂÑ²Ì».

ТРИ КРАДІЖКИ У ВІННИЦІ
Ìè ä³çíàëèñÿ ó â³ííèöüêîìó 

ïîë³öåéñüêîìó ãëàâêó, ÷è ä³éñíî 
ñï³éìàíèé â Õìåëüíèöüêîìó çëî-
ä³é òåïåð â íàøîìó ì³ñò³, äå â³í 
çàðàç çíàõîäèòüñÿ òà ÿêó êðàä³æêó 
ðàí³øå ó Â³ííèö³ ñêî¿â.

Çà ñëîâàìè ðå÷íèö³ óïðàâë³í-
íÿ Íàöïîë³ö³¿ Àííè Îë³éíèê, 
çàòðèìàíèé þíàê òåïåð ïåðå-
áóâàº ó ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî 
òðèìàííÿ. Éîìó âæå îáðàëè 
ó ñóä³ çàïîá³æíèé çàõ³ä çà êëî-
ïîòàííÿì ñë³ä÷îãî — òðèìàííÿ 
ï³ä âàðòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñòè 
çàñòàâó â ñóì³ 24 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Íà ìîìåíò ðîçìîâè æóðíàë³ñòà 
20minut.ua ç ðå÷íèöåþ ïîë³öåé-
ñüêîãî ãëàâêó, çàñòàâà âíåñåíà 
ùå íå áóëà.

À ç ïðèâîäó êðàä³æêè, çà ÿêó 
«Âàñþ» îãîëîñèëè ó ðîçøóê, 
òî éäåòüñÿ ïðî òðè ôàêòè âè-
êðàäåíü àëêîãîëüíèõ íàïî¿â 

ó â³ííèöüêèõ ñóïåðìàðêåòàõ. Ö³ 
êðàä³æêè áóëè ùå â 2019-ìó òà 
20-ìó ðîêàõ — ï³ñëÿ óñ³õ íàëåæ-
íèõ ñë³ä÷èõ ä³é õëîïöÿ îãîëîñèëè 
ó ðîçøóê.

— Öüîìó þíàêó 20 ðîê³â, â³í 
ðîäîì ç Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñ-
ò³, — êàæå Àííà Îë³éíèê. — Òàì 
â³í áóâ ó ìèíóëîìó ðîö³ çàñó-
äæåíèé çà êðàä³æêè (çà ÷àñòè-
íàìè ïåðøîþ òà äðóãîþ ñòàò-
ò³ 185 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè) äî äâîõ ðîê³â îáìåæåí-
íÿ âîë³ ç â³äñòðî÷êîþ âèêîíàííÿ 
âèðîêó. ² îñê³ëüêè â íüîãî óìîâ-
íèé âèðîê, ïëþñ â³í îãîëîøåíèé 
â ðîçøóê çà êðàä³æêó ó Â³ííèö³, 
òî éîãî âçÿëè ï³ä âàðòó íà 60 ä³á 
ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè.

Ðå÷íèöÿ òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî 
þíàê — ñèðîòà. Áàòüê³â íåìàº, 
òîìó çàñòàâó âíåñòè í³êîìó. Â³í, 
øâèäøå çà âñå, ñèä³òèìå é äàë³. 
Á³ëüøå òîãî, òåïåð éîìó çàãðî-
æóº ðåàëüíèé òåðì³í óâ'ÿçíåííÿ 
çà êðàä³æêè, ñêîºí³ ïîâòîðíî.

Ùî æ ñàìå â³í âêðàâ ó â³-
ííèöüêèõ ñóïåðìàðêåòàõ? Â ïîë³-
ö³¿ ñêàçàëè, ùî ïîöóïèâ êîíüÿê. 
Íà ïèòàííÿ 20minut.ua ïðî òå, 
ùî áóäå ç õìåëüíèöüêèìè åï³çî-
äàìè íåñïëàòè ÷åê³â ó ðåñòîðà-
íàõ, â³äïîâ³ëè òàê: øâèäøå çà âñå 
çàÿâè òàìòåøí³õ ïîòåðï³ëèõ ïå-
ðåäàäóòü ó ðîáîòó â³ííèöüêèõ 
ñë³ä÷èõ (ïðèºäíàþòü äî íàøî¿ 
ñïðàâè ïðî êðàä³æêè).

У РЕСТОРАНАХ ХЛОПЕЦЬ 
ЇВ-ПИВ І НЕ ПЛАТИВ
Злодійська справа  У двох ресторанах 
Хмельницького цей юнак наївся і напився 
на п’ять з половиною тисяч гривень. Він 
не розраховувався, тікав. Люди спіймали 
хитрого, зняли на відео та викликали 
поліцію. Надалі з’ясувалося: затриманий — 
вінницький крадій, якого розшукували 
наші правоохоронці. За що саме?

Îñê³ëüêè â íüîãî 
óìîâíèé âèðîê 
³ ðîçøóêóâàâñÿ 
çà êðàä³æêè ó Â³ííèö³, 
òî ñóä éîãî âçÿâ ï³ä 
âàðòó íà 60 ä³á

ÊÐÈÌ²ÍÀË

Хлопець назвався Васею, але зрозуміло, вигадав це 
ім’я. Поговорити з ним одразу після затримання спробував 
користувач Instagarm subachev.n (стопкадр з його відео)

Відео розмови із затриманим «Ва-
сею» опублікував у Instagarm ко-
ристувач subachev. n. За словами 
автора зйомки, хлопець поводив 
себе доволі неадекватно. Багато 
лаявся й зухвало говорив навіть з 
поліцейськими, яким казав «Давай-
те скоріше, бо я поспішаю».
Автор відео в описі написав: «Як 
думаєте, що йому загрожує?»
Про ймовірне покарання, поясни-
мо. Ошукані заклади пишуть заяви 
про злочин і надають докази. За-

писи камер спостереження, напри-
клад, також — документальне під-
твердження замовлень для встанов-
лення сум збитків. Правоохоронці 
документують усе, знаходять і до-
питують свідків. Й коли справу після 
розслідування передадуть до суду, 
то складуть для потерпілих також 
цивільний позов на відшкодування.
Тож, за законом, окрім відповісти 
за крадіжку, злодієві доведеться 
оплатити усі рахунки, тобто від-
шкодувати як мінімуму те, що він 

випив і з’їв, плюс витрати на екс-
пертизи тощо.
А за крадіжку, скоєну повторно, за-
грожує до п'яти років тюрми.
Якщо йдеться про стягування ви-
трат ресторанів за несплаченими 
чеками без кримінальної справи, 
то за з’їдене і випите нечесні клієнти 
платять після відповідного рішення 
суду й додатково будуть змушені 
сплатити судовий збір, а це плюс — 
суттєва сума. Тобто за фактом відсут-
ності оплати заклад громадського 

харчування може самостійно, без 
залучення поліції, подати до суду 
позовну заяву про стягнення мате-
ріальних збитків.
Випадки звернення закладів гро-
мадського харчування до правоохо-
ронних та в подальшому судових 
органів через людей, які не заплати-
ли за рахунком — рідкість. Частіше, 
за аналізом видання «Судово-юри-
дична газета», заклади самостійно 
вирішують питання з клієнтами, без 
позовів до суду та заяв у поліцію

«Ляща б йому…» чи до п’яти років в’язниці

Знайшли Чауса
Êîëèøíüîãî ñóääþ Ìèêîëó 

×àóñà, ÿêîãî ó êâ³òí³ 2021 ðîêó 
âèêðàëè íåâ³äîì³, à ïåðåä öèì 
â³í ïîïàâñÿ íà ÷èìàëåíüêîìó 
õàáàð³, âèÿâèëè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³. Éîãî çàòðèìàëè ïðà-
âîîõîðîíö³, à ÍÀÁÓ ïðîñèòü 
ïåðåäàòè ×àóñà ¿ì.

Ïåðøèìè ïðî çàòðèìàííÿ 
×àóñà ïîâ³äîìèëî âèäàííÿ 
Öåíçîð.ÍÅÒ, ïîñèëàþ÷èñü 
íà ñâîº äæåðåëî â ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàíàõ.

«Ó ïîë³ö³þ ïîäçâîíèâ æè-
òåëü ñåëà Ìàçóð³âêà (Â³ííèöü-
êà îáëàñòü) ³ ïîâ³äîìèâ, ùî 
âèÿâèâ åêññóääþ Ìèêîëó ×à-
óñà. ×àóñ ïîâ³äîìèâ, ùî áóâ 
âèêðàäåíèé íåâ³äîìèìè îñî-
áàìè ³ ï³äòâåðäèâ, ùî º åêñ-
ñóääåþ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéñóäó 
Êèºâà. Â õîä³ ïåðåâ³ðêè ñòàëî 
â³äîìî, ùî öÿ îñîáà ïåðåáóâàº 
â ðîçøóêó ÍÀÁÓ çà ÷àñòèíîþ 
4 ñòàòò³ 368 ÊÊ, — íàïèñàëî 
âèäàííÿ. — Íà ì³ñöå ïîä³¿ âè-
¿õàëè ïðàâîîõîðîíö³».
Òèì ÷àñîì ãîëîâà Ìàçóð³â-
ñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Âàëåð³é 
Ãðóíüê³âñüêèé, ÿê ïèøå 
Óêðà¿íñüêà ïðàâäà, ðîçïîâ³â: 
«Â³í ïðèéøîâ â øîðòàõ, âåñü 
áðóäíèé ³ ç ãîëèì òîðñîì. 
Â³í ãîëîäíèé áóâ, ìè éîìó 
¿ñòè äàëè». Ï³ñëÿ öüîãî, 
çà ñëîâàìè ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè, 
ïðè¿õàëè ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ ³ 
çàáðàëè ×àóñà ³ç ñîáîþ.
Çãîäîì ³ æóðíàë³ñò Þð³é 
Áóòóñîâ ðîçïîâ³â, ùî ×àóñà 
çàòðèìàëà ïîë³ö³ÿ, àëå éîãî 
«ïåðåõîïèëè» ñï³âðîá³òíèêè 
ÑÁÓ òà â³äâåçëè ó íåâ³äîìîìó 
íàïðÿìêó. Õî÷à éîãî ìàëè 
ïåðåäàòè ÍÀÁÓ, ÿêå ðîçñë³-
äóº ñïðàâó ïðîòè íüîãî.

Зірвала з шиї 
ланцюжок

Ó íåä³ëþ, 1 ñåðïíÿ, äî æìå-
ðèíñüêî¿ ïîë³ö³¿ çâåðíóëàñü 
79-ð³÷íà æèòåëüêà Õìåëüíèöü-
êî¿ îáëàñò³ ç çàÿâîþ ïðî òå, ùî 
25 ëèïíÿ íà ïåðîí³ âîêçàëó 
¿¿ ïîãðàáóâàëà íåâ³äîìà æ³í-
êà. Õìåëüíè÷àíêà ðîçïîâ³ëà, 
ùî çëîâìèñíèöÿ â³äâåðíóëà 
¿¿ óâàãó ðîçìîâîþ, à êîëè ïî-
÷àëàñü ïîñàäêà ïàñàæèð³â íà 
åëåêòðîïîòÿã — ç³ðâàëà ç ¿¿ øè¿ 
ëàíöþæîê ç õðåñòèêîì òà ïî-
á³ãëà ó ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä. 

Çà îïèñîì ïîòåðï³ëî¿ ïî-
ë³öåéñüê³ âñòàíîâèëè îñîáó 
çëîâìèñíèö³ ³ çàòðèìàëè ¿¿.

Çà ñëîâàìè ïðàâîîõîðîíö³â 
40-ð³÷íà ï³äîçðþâàíà ç³çíàëàñü 
òà ðîçêàçàëà, ùî êîøòîâíîñò³ 
çäàëà â ëîìáàðä. 

Ñë³ä÷³ ðîçïî÷àëè êðèì³íàëü-
íå ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ 186 
ÊÊ Óêðà¿íè (ãðàá³æ).

КОРОТКОКОРОТКО
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Ðàí³øå ìè ðîçïîâ³äàëè, ùî, 
çà äàíèìè Ãåíïðîêóðàòóðè ³ 
ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ñï³ââëàñ-
íèêè B2B Jewelry ï³äîçðþþòüñÿ 
â óõèëåíí³ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â 
â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà 
ó âèêîðèñòàíí³ ñõåìè âèâîäó 
ãîò³âêè ÷åðåç ô³êòèâíèé áëàãî-
ä³éíèé ôîíä, çàñíîâàíèé äðó-
æèíîþ Ìèêîëè Ãîíòè. Îäíàê 
ñàì Ìèêîëà Ãîíòà íà òîé ÷àñ 
íå ðàç çàïåðå÷óâàâ íàÿâí³ñòü 
ñïðàâ. Â³í êàçàâ æóðíàë³ñòàì, 
ùî âçàãàë³ íå çíàº í³÷îãî ïðî 
áóäü-ÿê³ êðèì³íàëüí³ ïðîâà-
äæåííÿ.

Öå áóëî äî ïàíäåì³¿, à íà ÷àñ 
êàðàíòèíó çàñíîâíèê êîìïà-
í³¿ çàÿâèâ, ùî ÷åðåç çàêðèò-
òÿ ìàãàçèí³â ñòàâèòü ïðîåêò 

íà ïàóçó é ïðèïèíÿº âèïëàòè. 
Ç ïîñëàáëåííÿì êàðàíòèííèõ 
îáìåæåíü ç'ÿâèëàñÿ éîãî íîâà 
çàÿâà: âèïëàòè çà âêëàäàìè 
ïîñòóïîâî â³äíîâëþþòü. ×å-
ðåç äâà ðîêè ä³ÿëüíîñò³ B2B 
Jewelry, íàãàäàºìî, áóëà ïåðøà 
³íôîðìàö³ÿ â³ä ÑÁÓ ïðî îá-
øóêè òà àðåøòè ìàéíà.

Òîð³ê ñïåöñëóæáà ïî÷àëà 
ïðîâàäæåííÿ, ïðîâåëà îáøóêè, 
çä³éñíèëà àðåøòè ìàéíà ³ ðà-
õóíê³â. Ïðèíàéìí³ òàê ³íôîð-
ìóâàëà ïðåñó — çàáëîêóâàëà ä³-
ÿëüí³ñòü ï³ðàì³äè B2B Jewelry. 
ßê öå áóëî, ìîæåòå ïðî÷èòàòè 
â íàø³é ïóáë³êàö³¿ «Îñòð³â, íå-
ðóõîì³ñòü ³ 18 ïîçàøëÿõîâèê³â. 
Àðåøòàìè ìàéíà çàáëîêóâàëè 
ðîáîòó B2B Jewelry» çà êîðîò-

êèì ïîñèëàííÿì goo-gl.ru/
u6YGV.

Ö³ ïîä³¿ áóëè ó ê³íö³ ñåðï-
íÿ 2020 ðîêó. Ìèêîëà Ãîíòà 
â³äòîä³ áóâ ï³ä äîìàøí³ì àðå-
øòîì, â³äáóâàëèñÿ ñë³ä÷³ ñóäè, 
âðåøò³ — ìàãàçèíè ñòðóêòóðè 
ïðàöþâàëè é ïðîäîâæóþòü 
ïðàöþâàòè, ïðî ùî º ìàñà 
³íôîðìàö³¿ â ³íòåðíåò³. ², ÿê 
ðîçóì³ºìî ç³ ñâ³æî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ñïåöñëóæáè, äîìàøí³é 
àðåøò çì³íèëè íà îñîáèñòå 
çîáîâ'ÿçàííÿ.

Òåïåð, òàê áè ìîâèòè, äðóãà 
ñåð³ÿ ò³º¿ ñàìî¿ ñïðàâè. ×è çà-
âåðøèòüñÿ âîíà ³íàêøå, í³æ 
ïîïåðåäíÿ, ÷è àíàëîã³÷íî ï³-
ðàì³äà ïðàöþâàòè é äàë³? Öå 
ïîêàæå ÷àñ

Друга серія торішньої справи

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ï ð î  í î â ³ 
ôàêòè øàõðàé-
ñ òâ à  ó  «B2B 
Jewelry» çàÿâèëè 

â ÑÁÓ. Ðîçïîâ³äàºìî ïðî äðóãó 
ñåð³þ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâà-
äæåííÿ ïðîòè ï³ðàì³äè òà àíà-
ë³çóºìî ïåðåä³ñòîð³þ.

— Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè 
ïðîäîâæóº âèêðèâàòè ìàñøòàáíå 
øàõðàéñòâî, ÿêèì çàéìàþòüñÿ 
îðãàí³çàòîðè ô³íàíñîâî¿ ï³ðàì³-
äè «B2B Jewelry». Ñï³âðîá³òíèêè 
ÑÁÓ çàäîêóìåíòóâàëè íîâ³ ôàêòè 
ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîâåëè 
íîâó ñåð³þ îáøóê³â, à òàêîæ ïðè-
ïèíèëè ðîáîòó ÷àñòèíè ç ìàãàçè-
í³â ìåðåæ³. Êð³ì òîãî, ÷îòèðüîì 
êóðàòîðàì ô³íàíñîâî¿ ï³ðàì³äè 
ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó, — ³í-
ôîðìóþòü â ïðåññëóæá³ ÑÁÓ.

Ïðåäñòàâíèê³â B2B Jewelry ï³ä-
îçðþþòü ó øàõðàéñòâ³ ç ô³íàí-
ñîâèìè ðåñóðñàìè òà ëåãàë³çàö³¿ 
êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì 
øëÿõîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîç-
ì³ðàõ. Öå ïðîâàäæåííÿ ìèíóëîãî 
ðîêó, àëå òåïåð, ÿê ðîçóì³ºìî ç 
ïîâ³äîìëåííÿ ñïåöñëóæáè, îð-
ãàí³çàòîð³â âèêðèëè íà íîâèõ 
ôàêòàõ øàõðàéñòâà.

ОБШУКАЛИ І ВИЛУЧИЛИ
Íàïðèê³íö³ ëèïíÿ ÑÁÓ ïðî-

âåëà 26 îáøóê³â çà ì³ñöåì ïðî-
æèâàííÿ êåð³âíèöòâà ô³íàí-
ñîâî¿ ï³ðàì³äè òà â ìàãàçèíàõ 
B2B Jewelry. Âîíè â³äáóëèñÿ 
íà òåðèòîð³¿ Êèºâà, Êè¿âñüêî¿, 
Â³ííèöüêî¿, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, 
Æèòîìèðñüêî¿, ²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüêî¿, Îäåñüêî¿, Õàðê³âñüêî¿ òà 
×åðêàñüêî¿ îáëàñòåé.

Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â, 
ÿê ïîâ³äîìëÿº ÑÁÓ, âèëó÷èëè: 
äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâå 
çíà÷åííÿ; þâåë³ðí³ âèðîáè; ïå-
÷àòêè þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ âè-
êîðèñòîâóâàëè ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ 
çëî÷èí³â; ìîá³ëüí³ òåëåôîíè òà 
êîìï’þòåðíó òåõí³êó, ùî ì³ñòÿòü 
íåîáõ³äíó ñë³äñòâó ³íôîðìàö³þ; 
ìàéíî, ó òîìó ÷èñë³ òðàíñïîðòí³ 
çàñîáè, çäîáóò³ çëî÷èííèì øëÿ-
õîì.

Òàêîæ ïðåññëóæáà ÑÁÓ ðîç-

ïîâ³äàº, ùî ïðèïèíèëè ðîáîòó 
ìàãàçèí³â B2B Jewelry, à ¿õí³ 
ïðèì³ùåííÿ îïå÷àòàëè, ÿê öå 
ïåðåäáà÷àº Êðèì³íàëüíèé ïðî-
öåñóàëüíèé êîäåêñó Óêðà¿íè.

— Äëÿ îäíîãî ³ç ï³äîçðþâà-
íèõ ÑÁÓ êëîïîòàëà ïðî îáðàí-
íÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿ-
ä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Âò³ì, 
Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. 
Êèºâà îáðàâ éîìó çàïîá³æ-
íèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî 
çîáîâ’ÿçàííÿ (íå ïåðåäáà÷àº 
áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü íà ïåðåì³-
ùåííÿ ÷è âè¿çäó çà êîðäîí), — 
ðîçïîâ³äàþòü â ÑÁÓ òà äîäàþòü 
ñâ³æó ³íôîðìàö³þ ïðî ÷îòèðüîõ 
íîâèõ ô³ãóðàíò³â:

Óñ³ì ÷îòèðüîì ô³ãóðàíòàì ïðî-
âàäæåííÿ îãîëîñèëè ïðî ï³äîçðó 
çà òàêèìè ñòàòòÿìè Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè:
 ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 28 

(â÷èíåííÿ çëî÷èíó ãðóïîþ îñ³á, 
ãðóïîþ îñ³á çà ïîïåðåäíüîþ çìî-
âîþ, îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ àáî 
çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ);
 ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 222 

(øàõðàéñòâî ç ô³íàíñîâèìè ðå-
ñóðñàìè);
 ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 209 

(ëåãàë³çàö³ÿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, 
îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì).

Çàõîäè ó ñïðàâ³ B2B, äîäàþòü 
íà ñàéò³ ñïåöñëóæáè, ïðîâîäèëî 
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî áîðîòüá³ ç 
êîðóïö³ºþ òà îðãàí³çîâàíîþ çëî-
÷èíí³ñòþ ÑÁÓ, ñë³ä÷³ Ãîëîâíîãî 
ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ çà ñïðèÿííÿ Äåïàð-
òàìåíòó áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì 
äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì 
øëÿõîì, ÄÏÑ Óêðà¿íè òà çà ïðî-
öåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà Îô³ñó 
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà.

АКЦІЯ В ЛАДИЖИНІ
×è º ïðî öå êîìåíòàð â³ä Ìè-

êîëè Ãîíòè, ÿêèé ðîäîì, íàãàäà-
ºìî, ç Ëàäèæèíà é òàì ïî÷èíàâ 
ñâ³é þâåë³ðíèé á³çíåñ?

Íà îô³ö³éí³é ôåéñáóê-ñòîð³íö³ 
b2b.jewelry ðåàêö³þ íà ä³¿ ÑÁÓ 
îïóáë³êóâàëè â ê³ëüêîõ ïîñòàõ 
ç â³äåî. Íà îäíîìó ïðàö³âíèöÿ 
êîìïàí³¿ íà ôîí³ ãðóïè ëþäåé 
ãîâîðèòü òàêèé òåêñò:

«Äîðîãèå êëèåíòû B2B Jewelry! 
Çà ìîåé ñïèíîé — êëèåíòû 

СИЛОВИКИ СПУСТОШИЛИ ВІТРИНИ 
МАГАЗИНІВ B2B JEWELRY
Нові факти  СБУ викрила організаторів 
фінансової піраміди B2B Jewelry на нових 
фактах шахрайства. Про це днями 
повідомили на сайті спецслужби. Як 
відреагували в структурі на те, що з 
магазинів вилучили усі товари? Зібрали 
людей на мітинги в Ладижині, де працює 
ювелірний завод Миколи Гонти

ïðîåêòà. Êîòîðûõ ñîòíè òûñÿ÷ 
ïî âñåé Óêðàèíå.

Â ñåòè ïîÿâèëèñü êàäðû, êàê 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû 
âûíåñëè âñå óêðàøåíèÿ èç íà-
øèõ ìàãàçèíîâ.

Ñî ñòîðîíû ýòî áîëüøå ïî-
õîæå íà ðåéäåðñêèé çàõâàò. Âñå 
íàøè ìàãàçèíû è ïðîèçâîäñòâî 
îïóñòîøèëè è îïëîìáèðîâàëè. 

Ðóêîâîäñòâî ïðîåêòà îáÿçàòåëüíî 
ïðîêîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ, êàê 
òîëüêî ìû äîæäåìñÿ îôèöèàëü-
íîé ïîçèöèè îò ãîñîðãàíîâ.

Ñèëîâèêè èçúÿëè òîâàð è äî-
êóìåíòàöèþ èç ìàãàçèíîâ, 
íî êîòîðûé äåíü îá ýòîì ìîë÷àò. 
Íàøè êëèåíòû ïðîåêòà íàïèñàëè 
ïåòèöèþ ê ïðåçèäåíòó ñ òðåáî-
âàíèåì ñîõðàíèòü ïðîåêò.

Ñåé÷àñ äîêóìåíò ïðîõîäèò ðå-
ãèñòðàöèþ è óæå ÷åðåç íåñêîëüêî 
äíåé êàæäûé óêðàèíåö ñìîæåò 
ïîääåðæàòü åãî.

Íàøè ëèäåðû ñíèìàþò âè-
äåî, äåñÿòêè òûñÿ÷ ëþäåé 
îáúåäèíÿþòñÿ â ñîöñåòÿõ. Ìû 
âåðèì, ÷òî âìåñòå ìû ñìîæåì 
îòñòîÿòü ðàáîòó ïðîåêòà è íàøå 
óñïåøíîå áóäóùåå!»

² ùå îäíó ïóáë³êàö³þ ó ôåé-
ñáóö³ âàðòî ïðîöèòóâàòè. Ó í³é 
éäåòüñÿ ïðî àêö³þ ó Ëàäèæèí³:

«Êëèåíòû B2B Jewe l ry 
îáúåäèíèëèñü â çàùèòó ïðîåêòà!

Â Ëàäûæèíå ñîáðàëèñü ñîòíè 
ëþäåé ñ ðàçíûõ ãîðîäîâ: Õåðñîí, 
Îäåññà, Âèííèöà, Êèåâ, Óìàíü, 
Õìåëüíèöêèé, Òåðíîïîëü è åù¸ 
ìíîãî… ×òîáû ñîâìåñòíî îá-
ðàòèòüñÿ ê âëàñòè ñ ïðîñüáîé 
ïðåêðàòèòü äàâëåíèå íà ñåòü 
þâåëèðíûõ ñàëîíîâ B2B Jewelry! 
Ðàíåå ñèëîâèêè ïðîâåëè îáûñêè 
â ìàãàçèíàõ è èçúÿëè âåñü òîâàð 
ñ âèòðèí.

Íèêîëàé Ãîíòà ïîáëàãîäàðèë 
çà ïîääåðæêó ñâîé êîëëåêòèâ 
è ïîîáåùàë áîðîòüñÿ çà ïðàâäó 
äî êîíöà!

Âîçëå þâåëèðíîãî çàâîäà 
âûñòóïàëè ëþäè ñ ðàçíûõ ãîðî-
äîâ. Ïðèåõàëè òàêæå êëèåíòû 
ñ Áåëàðóñè.
  Èíèöèèðîâàëè ïåòèöèþ 

ê Ïðåçèäåíòó;
 ñîçäàíèå êîîðäèíàöèîííûõ 

öåíòðîâ íà ìåñòàõ;
 ñîçäàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå 

âèäåî-îòçûâîâ î ðàáîòå ïðîåêòà 
â ïîääåðæêó åãî ñóùåñòâîâàíèÿ;
  îôèöèàëüíîãî çàÿâëåíèÿ 

ê îáùåñòâåííîñòè è îðãàíàì 
âëàñòè îò Àññîöèàöèè þâåëèðîâ 
Óêðàèíû;
 çàÿâëåíèÿ îò Ñîþçà ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé Óêðàèíû;
 îáðàùåíèÿ ê Åâðîïåéñêèì 

ïðàâîçàùèòíûì îðãàíèçàöèÿì».
Â³äåî ç ö³º¿ àêö³¿ îïóáë³êóâàëè 

27 ëèïíÿ, íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ ïî-
ÿâè îô³ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ñàé-
ò³ ÑÁÓ ïðî îáøóêè, íîâ³ ôàêòè 
øàõðàéñòâ òà ÷îòèðüîõ ô³ãóðàíò³â.

À çà ê³ëüêà äí³â äî öüîãî, 
21 ëèïíÿ, äëÿ êë³ºíò³â âèêëàëè 
òåðì³íîâå â³äåî çâåðíåííÿ ïðî 
ôîðñ-ìàæîðíó ñèòóàö³þ, ÿêà 
íå çàëåæèòü â³ä êîìïàí³¿ ³ âè-
ð³øóºòüñÿ íåþ.

Ìèíóëîãî ë³òà áóëà 
ïåðøà ³íôîðìàö³ÿ 
â³ä ÑÁÓ ïðî îáøóêè 
òà àðåøòè ìàéíà, 
òåïåð âäðóãå âçÿëèñÿ 
çà ï³ðàì³äó

Силовики провели 26 обшуків і вилучили товар з вітрин магазинів. 
Через це в Ладижині зібрали людей на акцію протесту



9 RIA, Ñåðåäà, 4 ñåðïíÿ 2021
ËÀÉÔ

ДАРИНА ДІДИК, RIA, 
RIA, (096)9209065

«Äîïîìîæ³òü 
çíàéòè ëþäèíó», 
«Ï³øîâ ç äîìó é 
íå ïîâåðíóâñÿ»… 

Òàê³ ïîâ³äîìëåííÿ ç’ÿâëÿþòüñÿ 
ëåäü íå ùîäíÿ ó ñòð³÷êàõ íî-
âèí, íà ñòîð³íêàõ ñîöìåðåæ ÷è 
ÿê îãîëîøåííÿ íà ï³ä’¿çäàõ. Â³ä 
òàêîãî ãîðÿ, íà æàëü, í³õòî íå çà-
ñòðàõîâàíèé. Äóæå äîáðå, êîëè 
â òàê³ ìîìåíòè ïîðó÷ º ò³, õòî 
ãîòîâèé íå ïðîñòî ï³äñòàâèòè 
ïëå÷å ï³äòðèìêè, àëå é øâèäêî 
çîð³ºíòóâàòèñÿ ³ ðóøèòè íà äîïî-
ìîãó. Òàêèì â³ðíèì äðóãîì äëÿ 
àáñîëþòíî íåçíàéîìèõ ëþäåé 
ñòàëà Âîëîíòåðñüêà ïîøóêîâà îð-
ãàí³çàö³ÿ Â³ííè÷÷èíè Vinsearch.

— Vinsearch ä³º ó Â³ííèö³ ç 
òðàâíÿ, à äî öüîãî ÿ áóëà êåð³â-
íèöåþ ³íøî¿ ïîøóêîâî¿ îðãàí³-
çàö³¿, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâà Âîëîí-
òåðñüêî¿ ïîøóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ 
Â³ííè÷÷èíè Òåòÿíà Òêà÷óê. — 
Ìè ïðîñòî âèð³øèëè çðîáèòè 
ùîñü ñâîº, ñòâîðåíå áåçïîñå-
ðåäíüî íà â³ííèöüêèõ òåðåíàõ, 
à íå ï³äêîíòðîëüíå Ëüâîâó.

Çà â³äíîñíî êîðîòêó ³ñòîð³þ ³ñ-
íóâàííÿ îðãàí³çàö³¿, âîëîíòåðè 
âñòèãëè ïðèºäíàòèñü äî äåñÿòê³â 
ð³çíîìàí³òíèõ ïîøóê³â.

— Ìè ïðàöþºìî âæå òîä³, êîëè 
ïðî çíèêíåííÿ ëþäèíè º çàÿâà 
â ïîë³ö³¿. Âëàñíå, çâ³äòè ìåí³ ³ 
ïðèõîäèòü îð³ºíòóâàííÿ, — êàæå 
âîíà. — Àëå ³íîä³ áóâàº, ùî çâåð-
òàþòüñÿ ³ áåç ïîïåðåäíüî¿ çàÿâè. 

Òàê, ìåí³ â îñîáèñò³ ÷àñ â³ä ÷àñó 
ïèøóòü ïðî çíèêíåííÿ ÿêî¿ñü áà-
áóñ³ ÷è ä³äóñÿ. ßê³, íàé÷àñò³øå, 
ñòðàæäàþòü íà äåìåíö³þ, òîáòî 
ïðîáëåìè ç ïàì’ÿòòþ, ÷è, ìîæ-
ëèâî, ìàþòü øèçîôðåí³þ.

Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Òêà÷óê, 
ó ïåð³îä âåñíè-îñåí³ ñåðåä çíè-
êëèõ ñïðàâä³ äîñèòü áàãàòî ëþäåé 
ïîõèëîãî â³êó. Öå ìîæíà ïîÿñíè-
òè é ïåâíèì çàãîñòðåííÿì ¿õí³õ 
õâîðîá, ÿê³ ïðîÿâëÿþòüñÿ ó öþ 
ïîðó ðîêó.

— Òà ïðè öüîìó íå ìîæíà 
ãîâîðèòè ïðî ÿêóñü òåíäåíö³þ 
äî çíèêíåíü, ìîâëÿâ, ñüîãîäí³ 
á³ëüøå ç äîìó éäå ÷îëîâ³ê³â, à çà-
âòðà — æ³íîê, ñüîãîäí³ — ä³òåé, 
à çà ì³ñÿöü — äîðîñëèõ, — äîäàº 
Òåòÿíà. — Òàêå, íà æàëü, ìîæå 
òîðêíóòèñÿ êîæíîãî.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З 
МОНІТОРИНГУ

ßê âæå ñêàçàëà ãîëîâà îðãàí³-
çàö³¿, ïðî çíèêíåííÿ ¿¿ ïîâ³äî-
ìëÿþòü ó ïîë³ö³¿. Ï³ñëÿ îòðèìàí-
íÿ îð³ºíòóâàííÿ, âîíà ïðîñèòü 
íîìåð ñë³ä÷îãî, ÿêèé âåäå öþ 
ñïðàâó, ùîá â íüîãî ä³çíàòèñü 
á³ëüøå âàæëèâèõ äåòàëåé.

— Ìè ñïî÷àòêó ìàºìî 
ç’ÿñóâàòè, êîëè ñàìå çíèêëà ëþ-
äèíà ³ çà ÿêèõ îáñòàâèí. ×è áóëè 
ðàí³øå ç íåþ ïîä³áí³ âèïàäêè, 
òîáòî, ÷è éøëà âîíà ç äîìó, ³ 
ÿêùî òàê, òî ÿê³ áóëè ïðè÷èíè é 
äå ¿¿ çðåøòîþ âäàëîñü çíàéòè, — 
ä³ëèòüñÿ àëãîðèòìîì ä³é Òåòÿíà 
Òêà÷óê. — Êîëè ìè ìàºìî òàê³ 
âèõ³äí³ äàí³, òî â³äðàçó ïðèºäíó-

КОЖНУ ЛЮДСЬКУ ІСТОРІЮ 
МИ ПРОПУСКАЄМО КРІЗЬ СЕБЕ
Волонтерство  Уже кілька місяців 
у нашому місті діє Волонтерська пошукова 
організація Вінниччини Vinsearch. 
Небайдужі містяни й жителі області 
допомагають поліції і родичам безвісти 
зниклих з пошуками. Приєднатися 
до організації може кожен охочий. Як 
відбуваються волонтерські пошуки, 
що найскладніше у такій діяльності 
та як стати волонтером — розповідає 
керівниця Vinsearch Тетяна Ткачук

ºìîñü äî ïîøóê³â. Ñåðåä ³íøîãî 
îáäçâîíþºìî ðîäè÷³â ³ çíàéîìèõ 
ö³º¿ ëþäèíè. Ïåðåâ³ðÿºìî ¿¿ ñî-
ö³àëüí³ ìåðåæ³, ³ ÿêùî âîíà â íèõ 
çàðåºñòðîâàíà, òî îáîâ’ÿçêîâî 
ïèøåìî âñ³ì ¿¿ äðóçÿì. Ó òàêèõ 
äçâ³íêàõ ³ ëèñòàõ ïîâ³äîìëÿºìî, 
õòî ìè, êîãî øóêàºìî ³ ïðîñèìî 
ç öèì äîïîìîãòè — ïîä³ëèòèñü ç 
íàìè ÷è ïîë³ö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ 
ïðî ìîæëèâå ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ 
òîãî, êîãî øóêàºìî.

Êð ³ì  òîãî ,  âîëîíòåðè 
çâ’ÿçóþòüñÿ ç àäì³í³ñòðàòîðàìè 
â³ííèöüêèõ ãðóï ó ñîö³àëüíèõ 
ìåðåæàõ, àáè òàì îïóáë³êóâàëè 
³íôîðìàö³þ ïðî ïîøóêè.

— Áóâàº, ùî öèõ ä³é äîñòàòíüî 
é ëþäèíà çíàõîäèòüñÿ. À ÿê í³, 
òî ìè òàêîæ ïðîâîäèìî âè¿çäè, 
òîáòî ïîøóêè íà ì³ñöåâîñò³, — 
êàæå â³ííè÷àíêà. 

«ЗАВЖДИ ЇДЕМО З НАДІЄЮ»
Òåòÿíà Òêà÷óê ðîçïîâ³äàº, ùî 

âñ³ ³ñòîð³¿ äóæå ³íäèâ³äóàëüí³. 
Âîëîíòåðè í³êîëè íå çíàþòü, 
ñê³ëüêè òðèâàòèìóòü ïîøóêè ³ 
ÿê âîíè çàâåðøàòüñÿ.

— Íàéøâèäøèé ïîøóê, 
äî ïðèêëàäó, áóâ ó íàñ â÷î-
ðà. Çíèê ÷îëîâ³ê, ìè çàêèíóëè 
³íôîðìàö³þ ïðî öå ó ãðóïè é 
áóêâàëüíî â³äðàçó íàø âîëîí-
òåð ïîì³òèâ éîãî á³ëÿ Áóäèíêó 
îô³öåð³â. Òîáòî çàãàëîì ïîøóêè 
òðèâàëè áëèçüêî ãîäèíè, — ðîç-
êàçóº âîíà. — À îñü íàéäîâøèé 
ïîøóê òðèâàº äîñ³… Âæå áëèçüêî 
òðüîõ ì³ñÿö³â ðîçøóêóºòüñÿ îäíà 
áàáóñÿ ³, íà æàëü, çà÷³ïîê íåìàº, 
õî÷ ïåðåâ³ðèëè ìè âñå.

Öå, çà ¿¿ ñëîâàìè, îäíå ç íàé-
âàæ÷èõ âèïðîáóâàíü ¿õíüî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ — íåâ³äîì³ñòü.

— ßêùî ãîâîðèòè â³äâåðòî, 
òî êîæåí ïîøóê äóæå ñêëàäíèé 
åìîö³éíî, íàâ³òü êîëè öå ò³ëü-
êè ³íôîðìàö³éíà ðîáîòà, êîëè 
ó íàñ íåìàº æîäíèõ çà÷³ïîê äëÿ 

«Íàéäîâøèé ïîøóê 
òðèâàº äîñ³… Âæå 
áëèçüêî òðüîõ ì³ñÿö³â 
ðîçøóêóºòüñÿ îäíà 
áàáóñÿ ³, íà æàëü, 
çà÷³ïîê íåìàº, õî÷ 
ïåðåâ³ðèëè ìè âñå»

ïîäàëüøèõ ïîøóê³â. Êîæíó ëþä-
ñüêó ³ñòîð³þ, êîæíå çíèêíåííÿ 
³ âåñü öåé á³ëü ìè ïðîïóñêàºìî 
êð³çü ñåáå, — êàæå Òêà÷óê. — Äëÿ 
íàñ âàæëèâà êîæíà ëþäèíà, òîìó 
íà âñ³ ïîøóêè çàâæäè ¿äåìî ç 
íàä³ºþ. Öå íàâ³òü òàêà ñåêóíäíà 
â³ðà, ùî íàì âäàñòüñÿ âðÿòóâàòè 
÷èºñü æèòòÿ. Ìîæó ñêàçàòè, ùî 
îñîáëèâî âàæêèìè áóëè ïîøóêè 
Ìèõàéëà Çóá÷óêà, à òàêîæ îäí³º¿ 
áàáóñ³ ç Ãàéñèíà, ÿêó, íà æàëü, 
ìè òàê ³ íå çíàéøëè. Íàøà ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ äîäàº, ùî âîíà âåñü 
÷àñ ïåðåáóâàº íà çâ’ÿçêó, îñê³ëü-
êè ¿¿ íîìåð âêàçàíèé íà îð³ºíòó-
âàííÿõ äëÿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿. 
Äçâ³íêè ÷è SMS-êè ïðèõîäÿòü 
íàâ³òü âíî÷³. — Òà äëÿ ìåíå òàêà 
ä³ÿëüí³ñòü — öå âñå. ß çíàéøëà 
ñåáå â öüîìó íàïðÿìêó é ðîçó-
ì³þ, ùî öå ìîº!

НАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА
— Ìè ïðàöþºìî êîìàíäîþ ³ 

äóæå ïîòðåáóºìî âîëîíòåðñüêî¿ 
äîïîìîãè. Äîëó÷èòèñÿ äî íàñ 
ìîæå êîæåí îõî÷èé, ãîëîâíå — 
áóòè ïîâíîë³òí³ì ³ ìàòè âåëèêå 
áàæàííÿ äîïîìàãàòè ³íøèì, — 
êàæå â³ííè÷àíêà. — Êð³ì äîïî-
ìîãè âîëîíòåð³â, íàì ùå ïîòð³áíà 
ï³äòðèìêà ê³íîëîã³â ³ äîïîìîãà 
ïñèõîëîã³â. Ï³äòðèìêà îñòàíí³õ 
âàæëèâà ÿê ðîäèí³ çíèêëî¿ ëþ-
äèíè, òàê ³ íàøèì âîëîíòåðàì, 
ÿê³ äîïîìàãàþòü ç ïîøóêàìè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ âîëîíòåð³â, 
òî îñîáëèâèõ âèìîã äî íèõ íåìàº.

— Ìîæíà íàïèñàòè ïîâ³äîìëåí-
íÿ ó íàøó facebook-ãðóïó àáî çà-
òåëåôîíóâàòè ìåí³ (068–007–22–
80), ÿêùî ìàºòå áàæàííÿ äî íàñ 
ïðèºäíàòèñü. Äîäàòêîâîãî â³äáîðó 
íåìàº, àëå áóäå íàâ÷àííÿ, áî âñå-
òàêè áóòè âîëîíòåðîì íå òàê ³ ïðî-
ñòî. Ïîòð³áíî ïðàöþâàòè øâèäêî, 

äîáðå îð³ºíòóâàòèñü íà ì³ñöåâîñò³, 
âì³òè ÷èòàòè êàðòè, çíàòè, ÿê ñàìå 
øóêàòè é íà ùî çâåðòàòè óâàãó, — 
ïåðåðàõîâóº Òåòÿíà. — Â³äñóò-
í³ñòü âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ â³ëüíîãî 
÷àñó âàñ òàêîæ íå ìàº ëÿêàòè. 
Ìè âñ³ ëþäè é ðîçóì³ºìî, ùî º 
ÿê³ñü ³íø³ íàãàëüí³ ñïðàâè. Òîìó, 
ÿêùî â ëþäèíè ñüîãîäí³ âèõîäèòü 
âèéòè íà ïîøóêè — öå ïðåêðàñ-
íî, ÿêùî í³ — âèéäå íàñòóïíîãî 
ðàçó. ² çàçâè÷àé, êîëè ÿ êèäàþ 
òåðì³íîâèé çàïèò ó íàøó ãðóïó, 
òî ëþäè ïèøóòü, êîëè ñàìå ìî-
æóòü ïðè¿õàòè àáî ïîïåðåäæàþòü, 
ùî ìàþòü ëèøå, óìîâíî, ãîäèíó 
â³ëüíîãî ÷àñó — ³ öå íîðìàëüíî. 
Í³õòî í³êîãî íå çìóøóº, áî òàêà 
ä³ÿëüí³ñòü ìàº éòè â³ä äóø³.

Âîíà äîäàº, ùî ³ âàð³àíò³â ðî-
áîòè º äîñòàòíüî. Êîæåí ìîæå 
äîïîìîãòè ç òèì, ùî éîìó ï³ä 
ñèëó.

— Äî ïðèêëàäó, ëþäè ñòàðøî-
ãî â³êó, ÿêùî íå ìîæóòü áðàòè 
ó÷àñòü ó âè¿çäàõ, ìîæóòü ÷óäîâî 
äîïîìîãòè ç ³íôîðìàö³éíîþ ðî-
áîòîþ. Òîáòî íàâ³òü ïîøèðåííÿ 
äîïèñó ïî â³ííèöüêèõ ãðóïàõ — 
öå âæå äóæå âåëèêà äîïîìîãà. 
Áóäü-ÿêà ïîì³÷ — âàæëèâà!

НАША СИЛА В ЄДНАННІ
Òåòÿíà Òêà÷óê çâåðòàº óâàãó, 

ùî äëÿ ïîðÿòóíêó ÷óæîãî æèòòÿ 
ìè âñ³ ìàºìî îá’ºäíóâàòèñÿ.

— Ìîâà çàðàç íå ò³ëüêè ïðî 
íàøó êîíêðåòíó îðãàí³çàö³þ, 
ºäí³ñòü — öå âçàãàë³ çàïîðóêà 
âåëèêèõ çì³í, — ïåðåêîíàíà 
âîíà. — ß â³ðþ òàêîæ, ùî òàêà 
âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çðîáèòü 
ëþäåé äîáð³øèìè îäíå äî îäíî-
ãî. Áî íåäàðìà êàæóòü, ùî âîäà 
êàì³íü òî÷èòü — ìè ìàºìî áóòè 
ïðèêëàäîì äëÿ òåïåð³øíüîãî ïî-
êîë³ííÿ!

Наша співрозмовниця говорить, 
що потрапити в халепу й заблу-
кати може кожен і навіть у місті, 
в якому достатньо довго прожив.
— Тому порада до людей за-
вжди одна — будьте добрішими 
й звертайте увагу на тих, хто вас 
оточує, — каже вона. — Найперше, 
на що варто звернути увагу, — це 

на погляд. Людина може бути 
охайною і доглянутою, здавати-
ся цілком здоровою, але як при-
дивитись до погляду, то можна 
помітити її розгубленість. І така 
уважність справді рятує життя. 
Саме по очах можна прочитати, 
що людина не розуміє, де знахо-
диться, куди йде чи взагалі, хто 

вона. Загублена людина дивиться, 
ніби як налякане звірятко. Тому 
до неї важливо підійти, спитати її 
ім’я і дізнатися, чи потребує вона 
допомоги. Спробуйте розговори-
ти людину, а далі вже дійте, ви-
ходячи з ситуації — якщо можете 
допомогти самостійно, допомо-
жіть, а як ні — викличте поліцію.

Будьте уважними до інших

Організація Vinsearch приступає до пошуків, коли отримує 
орієнтування з поліції. Волонтери серед іншого телефонують 
родичам і знайомим зниклої людини, пишуть її друзям 
у соціальних мережах, поширюють інформацію по вінницьких і 
обласних групах, а також виїжджають на пошуки на місцевості
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Міські чиновники пообіцяли за-
стосовувати результати аудиту. 
Так, наприклад, будуть пропо-
нувати землекористувачам укла-
дати нові договори оренди з Ві-
нницькою міською радою.
— На основі аудиту будемо про-
водити інвентаризацію землі та 
вносити пропозиції по форму-
ванню вільних земельних діля-
нок, які виставлять на торги. А 

також надамо дані аудиту нашим 
колегам з Держгеокадастру і по-
даткової служби, — розказав ди-
ректор департаменту земельних 
ресурсів Сергій Кушнірчук.
Вінницьке управління Держ-
геокадастру перевірить факти 
нецільового використання зе-
мельних ділянок, забур'янення, 
використання угідь за відсутнос-
ті неоформлених або незареє-

строваних договорів оренди. А 
податкова служба —  здійснить 
звірку інформації про суб'єкти 
та об'єкти оподаткування, які є 
на їхньому обліку.
Повний текст звіту по Вінницькій 
міській громаді та перелік захо-
дів щодо перевірки й контролю 
землі є у рішенні виконкому місь-
кої ради №1756 від 22 липня 
2021 року.

Далі — робота податкової і кадастру

ÃÐÎØ²

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Êîìïàí³ÿ «Âêóð-
ñ³ Àãðî» ïðîâåëà 
àóäèò ñ³ëüãîñïçå-

ìåëü ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Âîíè 
ç’ÿñóâàëè, ùî ó íàøîìó ðåã³îí³ º 
1 ì³ëüéîí 497 òèñÿ÷ 766 ãåêòàð³â 
çåìåëü ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Ïðè öüî-
ìó, ïîíàä òðåòèíà ç öèõ çåìåëü 
(505 òèñÿ÷ ãåêòàð³â) ìîæóòü âèêî-
ðèñòîâóâàòèñü íååôåêòèâíî — áåç 
äîãîâîð³â îðåíäè ÷è ñàìîâ³ëüíî 
çàõîïëåí³.

РИЗИКИ І ВТРАТИ 
НА 869 МЛН ГРН

— Òàê, âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà 
íååôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ çåìëÿìè 
äåðæàâíî¿ ³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-
ò³. Ìè ïîáà÷èëè, ùî ìàéæå 134 
òèñÿ÷³ ãåêòàð³â çåìë³ íå çäàºòüñÿ 
â îðåíäó àáî íå ìàº äîãîâîð³â. 
Öå òà ïîòåíö³éíà çåìëÿ, ç ÿêî¿ 
ìîæíà áóëî îòðèìóâàòè êîøòè 
äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó ïîâíîìó 
îáñÿç³, — êàæå êåð³âíèê êîìïàí³¿ 
«Âêóðñ³ Àãðî» Ðîìàí Ãðàá.

Íàéá³ëüøå — 164 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â 
çåìë³ — çäàí³ ó «ò³íüîâó îðåíäó».

— Ö³ ä³ëÿíêè çíàõîäÿòüñÿ ó 
ïîëÿõ â ñóö³ëüíîìó ìàñèâ³ îá-
ðîá³òêó. Ó çåìë³ º âëàñíèêè, 

îáðîáëÿþòü ¿õ ³íø³ êîìïàí³¿ é 
äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ì³æ íèìè 
íåìàº. Öå ñâ³ä÷èòü, ùî àáî äîãî-
âîðè îðåíäè ùå íå çàðåºñòðîâàí³, 
àáî ¿õ íåìàº çîâñ³ì, à ç âëàñíèêîì 
ðîçðàõîâóþòüñÿ ãîò³âêîþ, ó îáõ³ä 
ñïëàòè ïîäàòê³â, — êàæå Ãðàá.

Ñàìîâ³ëüíî çàõîïëåíèìè º 79 
òèñÿ÷ ãåêòàð³â ñ³ëüãîñïçåìåëü, ùå 
íà 84 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â çåìë³ íåìàº 
äàíèõ ïðî âëàñíèê³â. À òàêîæ ïî-
íàä òðè òèñÿ÷³ ãåêòàð³â îáðîáëÿ-
þòüñÿ, õî÷à íå º ñ³ëüãîñïçåìëÿìè.

Çàãàëîì, ïîòåíö³éíà øêîäà â³ä 
öèõ ðèçèê³â ñêëàäàº 869 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Ñàìå ñò³ëüêè, çà ïðî-
ãíîçîì ôàõ³âö³â, íåäîîòðèìàþòü 
áþäæåòè ãðîìàäè íàøîãî ðåã³îíó.

ЗА ХОЛДИНГАМИ 27% ЗЕМЕЛЬ
Íå ìåíø ö³êàâîþ º ³íôîðìàö³ÿ 

ïðî íàéá³ëüøèõ çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â ó íàø³é îáëàñò³. Íà ïåðøîìó 
ì³ñö³ — «Ðîøåí Þðîï Á³ Â³», 
ÿêèé îáðîáëÿº 93 òèñÿ÷³ ãåêòà-
ð³â; íà äðóãîìó — «ÌÕÏ», ÿêèé 
âèêîðèñòîâóº 85 òèñÿ÷ ãà çåìë³, 
òðåòº ì³ñöå çà «Àãðîïðîñïåð³ñ» 
â çåìåëüíîìó áàíêó ÿêîãî º 72 
òèñÿ÷³ ñ/ã çåìë³.

— Çàãàëîì, äåñÿòü íàéá³ëüøèõ 
çåìëåêîðèñòóâà÷³â îáðîáëÿþòü 
27% â³ä óñ³õ ñ³ëüãîñïçåìåëü Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³. Îêðåìî, íà 
êîæíó êîìïàí³þ ïðèïàäàº â³ä 1 

У ТОП-10 АГРОХОЛДИНГІВ — 
«РОШЕН», «МХП», «ЕПІЦЕНТР»
Аудит  Близько 1,5 мільйона гектарів 
сільгоспземлі має Вінницька область. 
І 27% від цієї кількості обробляють 
десять агрохолдингів. А якщо у 
минулому Вінниччину засівали буряком, 
за що область прозвали «цукровим 
Донбасом», то тепер найпопулярнішою 
культурою є кукурудза

äî 6%. Òîáòî, íàðàç³, íåìàº ÿêî¿ñü 
ìîíîïîë³¿ àãðîõîëäèíã³â, — â³ä-
çíà÷èâ êåð³âíèê «Âêóðñ³ Àãðî» 
Ðîìàí Ãðàá.

² ùå ö³êàâèé ìîìåíò — õî÷à 
Â³ííè÷÷èíà, ñâîãî ÷àñó, é áóëà 
«öóêðîâèì Äîíáàñîì», íèí³ íàé-
á³ëüø ïîïóëÿðíîþ êóëüòóðîþ º 
êóêóðóäçà. Ó 2020 ðîö³ íåþ áóëè 
çàñ³ÿí³ ìàéæå ï³âì³ëüéîíà ãåêòà-
ð³â óñ³õ ñ³ëüãîñïçåìåëü îáëàñò³. 
Äàë³, 412 òèñÿ÷ ãåêòàð³â ïðèïàäàº 
íà çåðíîâ³ êóëüòóðè, ñåðåä ÿêèõ, 
íàïðèêëàä, ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü. ² 
òðåòº ì³ñöå çà ñîíÿøíèêîì. Íèì 
çàñ³ÿëè 362 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â çåìë³.

ЩО ПОКАЗАВ АУДИТ ВІННИЦІ
Îêðåìèé àóäèò ñ³ëüãîñïçåìåëü 

ðîáèëè äëÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ãðîìàäè. Âèêîíàâöåì ðîá³ò áóëà 
çíîâó êîìïàí³ÿ «Âêóðñ³ Àãðî», çà 
ùî îòðèìàëè 420 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ç áþäæåòó ì³ñòà.

ßê ãîâîðèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåð-
ã³é Ìîðãóíîâ, «äëÿ Â³ííèö³ âàæ-
ëèâî ðîçóì³òè, ùî íàøà ãðîìàäà 
ìàº», îñê³ëüêè ó ì³ñòà, äî ïðèºä-
íàííÿ âîñüìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â, 
áóëî íåáàãàòî ñ³ëüãîñïçåìë³.

Ï³äðÿäíèêó äîðó÷èëè çàâäàí-
íÿ: âèçíà÷èòè ðåàëüíó ê³ëüê³ñòü 
ä³ëÿíîê ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é 
ãðîìàä³, ïîêàçàòè, êîìó âîíè 
íàëåæàòü, ÷è âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
çåìëÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì 
³ ÷è çáåðåæåí³ ¿õí³ ìåæ³. 

Àóäèò ïîêàçàâ, ùî ó Â³ííèöü-
ê³é ì³ñüê³é ãðîìàä³ º 7 òèñÿ÷ 225 
ñ³ëüãîñï ä³ëÿíîê, ïëîùåþ 11 òè-
ñÿ÷ 185,41 ãåêòàðà. ×èíîâíèêàì 
âêàçàëè ìîæëèâ³ ðèçèêè ³ âòðàòè, 
÷åðåç ùî ì³ñöåâèé áþäæåò íå-
äîîòðèìóº êîøòè.

— Íåäîíàäõîäæåííÿ äî áþ-
äæåòó – öå áëèçüêî 1,8 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü, à äëÿ òàêî¿ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè öå íåâåëèêà 

ñóìà, — ðîçïîâ³â ïðåäñòàâíèê 
êîìïàí³¿ «Âêóðñ³ Àãðî» Âàäèì 
Öèðêàíþê.

Çà ï³äñóìêàìè àóäèòó áóëà 
ñôîðìîâàíà åëåêòðîííà ìàïà, 
íà ÿê³é íàíåñëè 708 ïîë³â ³ äàí³ 
ïðî 5 òèñÿ÷ 323 çåìëåâëàñíèêè.

— Á³ëüø³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ïëîùåþ â³ä 1 äî 2 ãåêòàð³â. 
Ïåðåâàæàº ïðèâàòíà ôîðìà âëàñ-
íîñò³ — 73,3 %, äåðæàâíà ôîðìà 
âëàñíîñò³ — 19 %. Â îñíîâíîìó, 
çåìëåþ âîëîä³þòü ô³çè÷í³ îñîáè 
— 7700 ãåêòàð³â. Ñåðåä çåìëåâ-
ëàñíèê³â º ³ þðèäè÷í³ îñîáè, àëå 
çåìë³ ó íèõ íåáàãàòî: ë³äåð ìàº 
27 ãåêòàð³â. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå 
çì³íþâàòèñü, ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ìè 
çðîáèìî îíîâëåííÿ çâ³òó, — ñêà-
çàâ äèðåêòîð òîâàðèñòâà «Âêóðñ³ 
Àãðî» Ðîìàí Ãðàá.

Ùå àóäèò ïîêàçàâ, ùî íà 511 
ä³ëÿíîê íåìàº äàíèõ ïðî âëàñíè-
ê³â. À 2,3 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â º çåì-
ëÿìè, ïî ÿêèõ º ðèçèêè ò³íüîâî¿  
îðåíäè.

— Äëÿ òîãî, ùîá öå âèïðàâè-
òè, ³ ïîòð³áíî ïðîâîäèòè àóäèò, 
ùîá ç³áðàòè âñþ íåîáõ³äíó ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ðèçèêè, — êàçàâ 
Ðîìàí Ãðàá.

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 210131
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Економіст вказав, що Віннич-
чина зараз у середині списку з 
областей України із залучення 
інвестицій у регіон.
— Це, в цілому, гарний показник. 
Це свідчить про високий рівень 
соціально-економічного розви-
тку та водночас про вигідні умо-
ви для потенційних інвесторів. 
Мовою банкірів та інвесторів, це 
означає, що Вінниччина — недо-
оцінений актив, у який вигідно 

вкладати кошти, — розказав еко-
номіст Михайло Кухар.
Виступ макроекономіста відбувся 
у співпраці Вінницької міськради 
та Міжнародної торгової палати 
(ICC), з якою у грудні 2020 року 
був підписаний договір про спів-
робітництво. Також ця зустріч 
проходила у рамках реалізації 
одного з напрямків Програми 
розвитку підприємництва у Ві-
нницькій територіальній громаді.

Вінниччина недооцінена

РЕКЛАМА

ÂÂÏ Óêðà¿íè ñòàíîâèòèìå ðå-
êîðäíèõ $325 ìëðä.

— Çàðàç êóïóéòå âñå. Îò âñå, 
ùî áà÷èòå çà â³êíîì, êóïóéòå. 
Áî â íàñòóïí³ ðîêè âñå öå áóäå 
ñóòòºâî çðîñòàòè â ö³í³, — ñòâåð-
äæóº ìàêðîåêîíîì³ñò. — Àëå 
ÿ óñå ïðîäàì â 2027 ðîö³. Áî ç 
2028–2030 ðîêó íàñ î÷³êóº íîâà 
ñâ³òîâà êðèçà.

Äàâ åêîíîì³ñò é ³íøèé ôàí-
òàñòè÷íèé ïðîãíîç: ðàçîì ç³ 
çðîñòàííÿì ÂÂÏ íà 200% çá³ëü-
øóâàòèìåòüñÿ ³ ðîçì³ð ñåðåäíüî¿ 
çàðïëàòè — íà 23% ùîðîêó. 
À îò äîëàð ïðîäîâæèòü ïàäàòè.

— Êóï³âëÿ äîëàð³â íå º âè-
ã³äíèì êàï³òàëîâêëàäåííÿì äëÿ 
óêðà¿íö³â. À äåïîçèòè º íàéã³ð-
øèì ñïîñîáîì óïðàâë³ííÿ ãðî-
øèìà äî 2027 ðîêó. Ïðîòå âñå 
öå º âèã³äíèì äëÿ åêîíîì³êè 
êðà¿íè, — ñêàçàâ åêîíîì³ñò.

Çà÷åïèâ Ìèõàéëî Êóõàð ³ ðè-
íîê çåìë³. Ö³íà, à ñàìå íîðìàòèâ-
íî-ãðîøîâà îö³íêà, çðîñòàòèìå 
ó ïåðøèé ð³ê ä³¿ ðèíêó, à äàë³ 
áóäå ïîì³ðíèé ñïàä. À îò âðî-
æàéí³ñòü — íàâïàêè.

— Çà ïåðø³ ñ³ì ðîê³â ï³ñëÿ â³ä-
êðèòòÿ ðèíêó çåìë³ âðîæàéí³ñòü 
çðîñòàº íà 43%. Ò³, õòî ïðàöþº 
ó àãðîñåêòîð³, çíàþòü, ùî çà âñå 
20 ñòîë³òòÿ âðîæàéí³ñòü çðîñëà 
íà 40%. Òóò ñïðàöþº ôàíòàñ-
òè÷íèé çàêîí — íà ïðèâàòí³é 
çåìë³ âñå ðîñòå êðàùå, — ñêàçàâ 
Ìèõàéëî Êóõàð.

«ЗАРПЛАТИ БУДУТЬ ЗРОСТАТИ 
НА 23% ЩОРОКУ», — ПРОГНОЗ
Не віриться  Зростання ВВП держави 
на 200%, плавне зменшення курсу 
долара, зростання зарплат майже 
на чверть щороку — такі прогнози дає 
відомий макроекономіст Михайло Кухар. 
За його словами, така ситуація нас очікує 
до 2028–2030 року. А після буде спад і, 
ймовірно, нова економічна криза

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ó Â³ííèö³ áóâ 
â³äîìèé åêîíî-
ì³ñò, âèêëàäà÷ 

êè¿âñüêî¿ á³çíåñ-øêîëè Ì²Ì 
Ìèõàéëî Êóõàð. Çà éîãî ñëîâàìè, 
â íàéáëèæ÷³ ðîêè é äî 2030 ðîêó 
åêîíîì³êà Óêðà¿íè ñòð³ìêî çðîñ-
òàòèìå. Ï³ñëÿ ÷îãî, åêîíîì³ñò 
ñïðîãíîçóâàâ ðåêîðäíå ïàä³ííÿ. 

Ôàõ³âåöü ðîçêàçóº, ùî º âñ³ 
îçíàêè ââàæàòè íàñòóïí³ 8–10 ðî-
ê³â ñóïåðöèêëîì. Öå ã³ïåð øâèäêå 
çðîñòàííÿ åêîíîì³êè, êîëè çá³ëü-
øóºòüñÿ ö³íà íåðóõîìîñò³, çåìë³, 
çðîñòàþòü çàðïëàòè.

— Ìè ñò³ëüêè ïåðåæèëè âñ³ëÿ-
êèõ íåãàðàçä³â çà îñòàíí³ ðîêè, 
ùî áàãàòüîì ³ çàðàç çäàºòüñÿ, ùî 
êðèçà íå çàê³í÷èòüñÿ í³êîëè. Àëå 

âæå ³ ìîâîþ ìàòåìàòèêè, ³ ìîâîþ 
ìàêðîåêîíîì³êè àáñîëþòíî çðî-
çóì³ëî, ùî ó ñâ³ò³ ³, â³äïîâ³äíî, 
â Óêðà¿í³ âñå éòèìå íà êðàùå, — 
êàæå Ìèõàéëî Êóõàð.

×îëîâ ³ê  ç ãàäóº ,  ùî ç 
2000 äî 2008 ðîêó â êðà¿í³ áóâ 
çîëîòèé â³ê åêîíîì³êè. Ç 32 ì³-
ëüÿðä³â äîëàð³â ÂÂÏ íàøî¿ äåð-
æàâè ï³äíÿâñÿ äî 188 ì³ëüÿðä³â 
äîëàð³â, à çàðïëàòà çðîñëà ç 
$50 äî $300.

— Òîä³ æ ó ï'ÿòü ðàç³â çðîñëà 
âàðò³ñòü íåðóõîìîñò³, çåìë³, — 
ðîçêàçóº åêîíîì³ñò. — Òàê îò, çà-
ðàç ìè ç âàìè æèâåìî íå â 2021, 
à í³áè â 2001 ðîö³. Òîáòî, ìè 
íà ïî÷àòêó öüîãî ñóïåðöèêëó.

Ìèõàéëî Êóõàð ââàæàº, ùî 
çà ï³äñóìêàìè 2021 ðîêó ÂÂÏ 
Óêðà¿íè çðîñòå ç $155,5 ìëðä 
äî $187 ìëðä. Çà ïîì³ðíî-ïåñè-
ì³ñòè÷íèì ïðîãíîçîì ó 2030 ðîö³ 

496571

ÃÐÎØ²

«Багатьом здається, що криза не закінчиться ніколи. Але 
і мовою математики, і мовою макроекономіки зрозуміло, що 
в Україні все йтиме на краще», — каже економіст Михайло Кухар
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Свято вареників у Стодульцях за-
початкувала згадана вище Любов 
Голубенко. Каже, ідея виникла у 
2010 році. Тоді вони їздили на 
свято борщу до Ганни Секрет. Від-
бувалося воно у селі Правилівка 
тодішнього Оратівського району.
– Ми поверталися додому, а я кажу 
своїм, дівчата, давайте щось при-
думаємо таке у себе, — розповідає 
Любов Голубенко. — Вони одразу: 
«А що тут думати? Де ще стільки 

вареників готують, як у нас у Сто-
дульцях»? І вже наступного року, 
2011-го, перший раз винесли на 
люди свої вареники. Навіть торік, 
у ковідний час, все одно провели 
свято. Щоправда, збиралися у 
вузькому колі, серед своїх, з інших 
сіл нікого не запрошували.
– Недавно у Чернятині встано-
вили рекорд пирога з малини, — 
розповіла журналісту Леся Оран-
ська. — Вийшов такий великий, 

що зафіксували у Книзі рекордів 
України. От я й подумала, чому 
б нам не піти на рекорд? Якщо в 
Черкасах відзначилися 70-кіло-
грамовим вареником, то може, 
нам вдасться вийти на більш 
«круглу» цифру —100 кілогра-
мів? Вже обговорювали це з іні-
ціаторкою нашого свята Любов’ю 
Голубенко. Будемо думати, як це 
зробити. Вірю, що з такими гос-
подинями, як наші, все вдасться.

Підемо на рекорд

РЕКЛАМА

âìèòü ðîç³éøëàñÿ. ² ðàêè, çðîçó-
ì³ëî, òåæ ñìàêóâàëè íå ìåíøå, 
í³æ âàðåíèêè.

Ëåñÿ Îðàíñüêà â³äïîâ³äàëà çà 
õóäîæíþ ñàìîä³ÿëüí³ñòü ñâÿòà. 
Êëîïîò³â ìàëà áàãàòî. Íåçâà-
æàþ÷è íà öå, âàðåíèêè âñòèãëà 
ïðèãîòóâàòè. Êàæå, ðîáèëà öå 
ðàçîì ç äîíüêîþ. Âîíà, Íàñòÿ 
Ïåðåñàäà, çàâ³äóº áóäèíêîì êóëü-
òóðè. Òàê ñàìî, ÿê ³ ìàìà, íå 
ìàëà â³ëüíîãî ÷àñó. Àëå âàðåíèêè 
âäàëèñÿ íåçâè÷í³.

– Íà÷èíèëè ¿õ… öóêåðêàìè, 
— êàæå Ëåñÿ Îðàíñüêà. — Âè-
êîðèñòàëè öóêåðêè ðà÷êè. Çâåð-
õó ïîñèïàëè öóêðîâîþ ïóäðîþ,  
íàòåðòèì øîêîëàäîì. Âèéøîâ 
ñìà÷íèé äåñåðò.

2000 ВАРЕНИКІВ ГОТУВАЛИ 45 
ГОСПОДИНЬ

Ãîñïîäàð³ ñâÿòà, ÿê ³ â ïîïåðå-
äí³ ðîêè, ïðîÿâèëè ñâîþ ãîñòèí-

í³ñòü. Ùîá í³õòî íå  ïîâåðòàâñÿ 
ç³ Ñòîäóëåöü, íå ñïðîáóâàâøè 
âàðåíèê³â. 

– Ìè ïðèãîòóâàëè äâ³ òèñÿ÷³ 
âàðåíèê³â, — ðîçïîâ³äàº Ëåñÿ 
Îðàíñüêà. — Ïîñòàðàëèñÿ 45 íà-
øèõ ñ³ëüñüêèõ ãîñïîäèíü. Ë³ïèëè 
¿õ ó äèòÿ÷îìó ñàäêó. Âñ³ âàðåíèêè 
áóëè ç êàðòîïëÿíîþ íà÷èíêîþ. 
Ïîäàâàëè ïðèïðàâëåíèìè øêâàð-
êàìè. Ç’¿ëè âñ³ äî îäíîãî.

Äëÿ ï³äñèëåííÿ ãîñòÿì àïåòèòó, 
ïàí³ Îðàíñüêà ï³äãîòóâàëà íèçêó 
ö³êàâèõ ôàêò³â ïðî íàø³ óêðà¿í-
ñüê³ âàðåíèêè. Íàïðèêëàä, ïðè-

ñóòí³ ä³çíàëèñÿ â³ä íå¿, ùî ó 1999 
ðîö³ äëÿ êóë³íàð³â çàïðîâàäèëè 
íàãðóäíèé çíàê ç ïðîìîâèñòîþ 
íàçâîþ «Çîëîòèé âàðåíèê».

Ó Áóêîâåë³ ó ñâ³é ÷àñ ñòâîðèëè 
ïàðò³þ ëþáèòåë³â âàðåíèê³â. Êî-
ëèøí³é ïðåçèäåíò Àìåðèêè Á³ëë 
Êë³íòîí ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîáóâàâ â 
Óêðà¿í³, ïîïðîñèâ äîäàòè ó ñâîº 
ìåíþ âàðåíèêè ç âèøíÿìè. Ñàìå 
òàêà ñòðàâà íåàáèÿê âðàçèëà éîãî 
ï³ä ÷àñ çàñò³ëëÿ ó íàø³é êðà¿í³. 
Ùå îäèí ö³êàâèé ôàêò — ó ×åð-
êàñüê³é îáëàñò³ ó ñâ³é ÷àñ çë³ïèëè 
âàðåíèê âàãîþ 70 ê³ëîãðàì³â!

У СТОДУЛЬЦЯХ ХОЧУТЬ ЗВАРИТИ 
100-КІЛОГРАМОВИЙ ВАРЕНИК
Було смачно!  Дві тисячі вареників 
приготували у селі Стодульці 
Жмеринського району. Тут в десятий 
раз поспіль провели свято вареників. 
Вже почали  готуватися до рекорду. 
Про що йдеться?

– Äëÿ ÷àñòóâàííÿ 
ãîñòåé ìè ïðèãîòóâàëè 
äâ³ òèñÿ÷³ âàðåíèê³â, — 
ðîçïîâ³äàº Îðàíñüêà. 
— Ïîñòàðàëèñÿ 45 
íàøèõ ãîñïîäèíü

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКІИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ç óñ³õ ïîïåðå-
äí³õ ñâÿò íèí³ø-
íº, þâ³ëåéíå, áóëî 
íàéá³ëüø ìàñîâå ³ 

òðèâàëî íàéäîâøå. Ïðî öå ðîç-
ïîâ³ëà RIA îäíà ç îðãàí³çàòîðîê 
Ëåñÿ Îðàíñüêà.

Ðàí³øå éîãî ãîòóâàëà ò³ëüêè 
ãðîìàäà ñåëà. Íèí³øíüîãî ðîêó 
ãîëîâíó ðîëü â îðãàí³çàö³¿ âçÿëà 
íà ñåáå Ñåâåðèí³âñüêà ÎÒÃ, äî 
ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü Ñòîäóëüö³. 
Ïðèáóëè ïðåäñòàâíèêè ç äåê³ëü-
êîõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Æìåðèí-
ñüêîãî ³ êîëèøíüîãî Áàðñüêîãî 
ðàéîí³â. Êð³ì âàðåíèê³â, ïðèâåç-
ëè õóäîæíþ ñàìîä³ÿëüí³ñòü, à äèñ-
êîòåêà íå çìîâêàëà äî îï³âíî÷³.

ТАК ЦЕ Ж ТОРТ!...
Òðàäèö³éíî ñâÿòî â³äáóâàëîñÿ 

íà ïëîù³ á³ëÿ ñ³ëüñüêîãî Áóäèíêó 
êóëüòóðè, àáî, ÿê ó ñåë³ êàæóòü, ï³ä 
ëèïîþ. Ó ïîïåðåäí³ ðîêè äåðåâî 
ïðèêðàøàëè äî ñâÿòà. Ó ôàðòóø-
êàõ, ç êà÷àëêîþ é ³íøèìè àòðè-
áóòàìè, âîíî íàãàäóâàëî ñ³ëüñüêó 
ãîñïîäèíþ. ×³ïëÿëè òàêîæ òîðáèí-
êó, äî ÿêî¿ êîæåí ì³ã ïîêëàñòè çà-
ïèñî÷êó ç³ ñâî¿ìè áàæàííÿìè. Íà-
ïèñ íà òîðáèí³ ñâ³ä÷èâ: «100-ë³òíÿ 
ëèïà âèêîíóº óñ³ áàæàííÿ!»

Äëÿ êîæíî¿ ãðîìàäè â³äâåëè 
îêðåìèé ñòîëèê äëÿ ïðåçåíòàö³¿ 
ñâîº¿ ïðîäóêö³¿. Êóë³íàðíå æóð³ 

îãëÿíóëî ïðåäñòàâëåí³ ñòðàâè ³ âè-
çíà÷èëî ïåðåìîæö³â ó ð³çíèõ íîì³-
íàö³ÿõ. Ïðî äåÿê³ ç íèõ ðîçïîâ³ëà 
æóðíàë³ñòó ÷ëåí æóð³ çàâ³äóâà÷êà 
Áóäèíêó êóëüòóðè Íàñòÿ Ïåðåñàäà.

Íàéá³ëüøèé âàðåíèê çë³ïèëè 
ì³ñöåâ³ ãîñïîäèí³ ç ñåëà Ñòîäóëü-
ö³. Â³í áóâ ó âèãëÿä³… òîðòà. Éîãî 
ðîçð³çàëè íà ÷àñòèíè íîæåì. 
²í³ö³àòèâà âèãîòîâëåííÿ ó òàê³é 
ôîðì³ íàëåæèòü Ñîô³¿ Ïàëüîíêî. 

Ó íîì³íàö³¿ «Íàéêðàùà ïðå-
çåíòàö³ÿ» ïåðåâàãó â³ääàëà ãîñ-
ïîäèíÿì ç ñåëà Îëåêñàíäð³âêà. 
«Íàéñìà÷í³øèé âàðåíèê» âäàâñÿ 
ïðåäñòàâíèöÿì ç ñåëà Ñåðáèí³â-
êà. ² öå ùå íå âñ³ íîì³íàö³¿!

З РАКОВИМИ ШИЙКАМИ І… 
ЦУКЕРКАМИ

Íàéá³ëüøå ñòðàâ ïðåäñòàâèëè 
ñòîäóëèíåöüê³ õàçÿéêè. Äî ðå÷³, 
òàê áóëî êîæíîãî ðîêó.

– Ó íàñ âíóê çàõâîð³â, äî÷êà 
ç ÷îëîâ³êîì ïîâåçëè äèòèíó â 
ë³êàðíþ, à ÿ âàðåíèêè ë³ïëþ, —  
ðîçïîâ³äàº Ëþáîâ Ãîëóáåíêî. — 
Æîäíå ñâÿòî íå îá³éøëîñÿ áåç 
ìî¿õ âàðåíèê³â. Äî÷êà êàæå, ìàìî, 
ìîæå, âæå äîñèòü? Ðîçóì³þ, ùî 
òðåáà çóïèíèòèñÿ, à ðóêè âñå îäíî 
äî ðîáîòè ç ò³ñòîì ïðîñÿòüñÿ.

Öüîãî ðàçó ôàíòàç³ÿ ïàí³ Ëþ-
áîâ³ ï³äêàçàëà ¿é íà÷èíèòè ò³ñòî 
ðàêîâèìè øèéêàìè. Ïðèêðàñèëà 
âàðåíèêè ñïðàâæí³ìè ðàêàìè. 
Ãîòóâàëà çà âëàñíèì ðåöåïòîì. 
Òàêó ñòðàâó, ÿê â³òðîì çäóëî — 

496219

495437

Найбільший вареник на святі був у вигляді… торта. Його 
зліпили місцеві господині з села Стодульці
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РЕКЛАМА

497067

— Стандартна вартість послу-
ги у будній день для українців 
коштує 2324 гривні 85 копійок. 
Якщо будуть ще якісь додаткові 
урочистості, то вартість збіль-
шиться, — каже пані Оксана. — 
Також зараз є досить великий 
запит на те, щоб церемонію 

провести не в приміщенні, 
а на території. То ж по можли-
вості ми йдемо парам на зу-
стріч.
Шлюб за добу
Адреса: вулиця Грушевського, 22
Телефони: (0432) 508585, 
(093) 6031719, (068) 4430604.

Вартість швидкого одруження 

ДАРИНА ДІДИК, 
RIA, (096)9209065

Çàêîõàí³ ïàðè, 
ïëàíóþ÷è ñâîº 
³äåàëüíå âåñ³ëëÿ, 
ìîæóòü ê³ëüêà ì³-

ñÿö³â ÷è íàâ³òü ð³ê ÷åêàòè, ùîá 
ï³òè äî â³íöÿ ó êîíêðåòíó äàòó é 
÷àñ. Òà º ³ ò³, õòî ìð³º ïðî ìàêñè-
ìàëüíî øâèäêå îäðóæåííÿ. Ó òà-
êèõ âèïàäêàõ íà äîïîìîãó ïðè-
õîäèòü ïîñëóãà «Øëþá çà äîáó», 
ùî ä³º ó Â³ííèö³ ùå ç 2017 ðîêó.

Ïðî îñîáëèâîñò³ øâèäêîãî 
îäðóæåííÿ ìè ïîãîâîðèëè ç 
â³äïîâ³äàëüíîþ çà îðãàí³çàö³þ ³ 
ïðîâåäåííÿ øëþáó çà 24 ãîäèíè 
Îêñàíîþ Ðîçäîðîæíþê.

— Íà ñòàòèñòèêó «øâèäêèõ» 
îäðóæåíü ñïðàâä³ âïëèíóâ êî-

â³ä, îñòàíí³ì ÷àñîì ìè ñïîñòå-
ð³ãàëè ïåâíèé ñïàä ³ òðèâàëî 
òàêå çàòèøøÿ ôàêòè÷íî ö³ëèé 
ð³ê, — ðîçïîâ³äàº âîíà. — Òà òå-
ïåð ñèòóàö³ÿ çì³íþºòüñÿ, òàêî¿ 
ê³ëüêîñò³ ëþäåé, ÿê öüîãî ÷åðâíÿ, 
ó íàñ ùå íå áóëî í³êîëè! Êà-
ðàíòèí ñòàâ í³áè ïðóæèíêîþ, 
ùî ñòðèìóâàëà ïàðè, ÿê³ äàâíî 
õîò³ëè ïîáðàòèñü, àëå âèìóøåí³ 
áóëè ïåðåíîñèòè âñå íà ïîò³ì. 
Îñü òîìó òåïåð âîíè âèáèðàþòü 
íàøó ñëóæáó — íå õî÷óòü ÷åêàòè 
ùå îäèí ì³ñÿöü.

Îñîáëèâî ïë³äíèì íà îäðóæåí-
íÿ âèÿâèâñÿ ïåð³îä ì³æ Òð³éöåþ 
³ Äíåì Êîíñòèòóö³¿.

— Òîä³ áóëè äîâã³ âèõ³äí³ é áà-
ãàòî ïàð, ÿê³ æèâóòü ÷è ïðàöþþòü 
çà êîðäîíîì, áðàëè â³äïóñòêè ³ 
ïðè¿æäæàëè îäðóæóâàòèñü, — 

ГОЛОВНЕ, ЩОБ БУЛО КОХАННЯ І 
ДОКУМЕНТИ В ПОРЯДКУ
Шлюб за добу  Одруження — дуже 
важливий і хвилюючий крок для багатьох 
закоханих пар. Перед молодятами відразу 
постає безліч питань щодо організації 
і проведення свята. Та перші труднощі 
можуть виникнути вже на етапі вибору 
дати весілля. Щоб прискорити процес і 
підлаштувати все під власне «хочу», багато 
хто звертається до послуги «Шлюб за добу»

ðîçïîâ³äàº íàøà ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — Àëå íà ñàì³ âèõ³äí³ ìè 
ïàð íå ïðèéìàºìî. Ó ðåºñòðà-
òîð³â òàêîæ ìàº áóòè âèõ³äíèé, 
à ïðàöþâàòè ö³ëîäîáîâî ïðîñòî 
ô³çè÷íî íåìîæëèâî.

Çà ñëîâàìè â³äïîâ³äàëüíî¿ 
çà îðãàí³çàö³þ øëþá³â, çàðàç ïî-
ñëóãîþ «Øëþá çà äîáó» ÷àñò³øå 
êîðèñòóþòüñÿ óêðà¿íö³. 

— Àëå äî Â³ííèö³ âñå îäíî 
ïðè¿æäæàº áàãàòî ³íîçåìíèõ ãðî-
ìàäÿí: ïîëÿêè, í³ìö³, êàíàäö³, 
á³ëîðóñè, ðîñ³ÿíè é ³íø³, — ïåðå-
ðàõîâóº Îêñàíà Ðîçäîðîæíþê. — 
Öå ëþäè ç àáñîëþòíî ð³çíèõ êó-
òî÷ê³â ñâ³òó. Ìè íàâ³òü ïëàíóºìî 
ïðèäáàòè ñîá³ ³íòåðàêòèâíó ìàïó, 
ùîá ïîçíà÷àòè âñ³ êðà¿íè, çâ³äêè 
äî íàñ ïðè¿æäæàëè çàðàäè îäðó-

æåííÿ. À îäðóæóºìî ìè âñ³õ, õòî 
äî øëþáó ãîòîâèé. Ãîëîâíå, ùîá 
ëþäè êîõàëè îäíå îäíîãî é äî-
êóìåíòè áóëè â ïîðÿäêó.

Ç ö³ºþ ï³äãîòîâêîþ äîêóìåíò³â, 
ìàºìî ñêàçàòè, ïîâ’ÿçàíî áàãàòî 
çâîðóøëèâèõ ìîìåíò³â. — Çàâæäè 
äóæå áåðóòü çà ñåðöå ìîìåíòè, 
êîëè ïàðè çàðàäè îäðóæåííÿ 
ìàþòü ïðè¿õàòè ³ç-çà êîðäîíó, 
à áàòüêè, ÿê³ æèâóòü ó Â³ííèö³, 
íàïåðåäîäí³ òåëåôîíóþòü, ïåðå-
â³ðÿþòü, ÷è âñå ãàðàçä ³ç ïàïåðà-
ìè, ùîá â äåíü ðîçïèñó ó ¿õí³õ 
ä³òåé íå áóëî ïðîáëåì, — ä³ëèòüñÿ 
âðàæåííÿìè Ðîçäîðîæíþê.

Ùîá îôîðìèòè øëþá çà 24 ãî-
äèíè, ïîòð³áíî ïðîêîíñóëüòóâà-

òèñÿ ç ðåºñòðàòîðàìè.
— Ìè íàìàãàºìîñü çàðàç ïðè-

éìàòè ëþäåé çà ïîïåðåäí³ì çà-
ïèñîì, òîáòî, âîíè òåëåôîíóþòü 
³ êàæóòü, êîëè ñàìå ïðèéäóòü 
íà êîíñóëüòàö³þ. Àëå çðîçóì³-
ëî, ùî º ïàðè, ÿê³ ïðèõîäÿòü ³ 
áåç ïîïåðåäíüîãî çàïèñó, — êàæå 
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ç ñî-
áîþ îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî ìàòè 
ä³éñí³ óêðà¿íñüê³ ïàñïîðòè. ßêùî 
öå êíèæå÷êà, òî ïîòð³áíî ïåðå-
â³ðèòè, ùîá áóëè â÷àñíî âêëåº-
í³ ôîòîãðàô³¿, à ÿêùî ïàñïîðò 
ó ôîðì³ êàðòêè, òî íåîáõ³äíî 
ìàòè äîâ³äêó ïðî ïðîïèñêó ç 
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Çâåðí³òü 
óâàãó, öå ìàº áóòè ñàìå äîâ³äêà, 
à íå ³íôîðìàö³ÿ ç âèòÿãó Äåðæàâ-
íî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè. Òàêîæ, 
ÿêùî õòîñü ³ç ïàðè ðàí³øå áóâ 
ó øëþá³, òî ïîòð³áíî ïðèíåñòè 
äîêóìåíòè ïðî ðîçëó÷åííÿ.

Âàæëèâî, ùî âñ³ ö³ äîêóìåíòè 
ìàþòü áóòè â îðèã³íàë³, à êîï³¿ 
âæå çðîáëÿòü ôàõ³âö³ íà ì³ñö³.

— Ùî ñòîñóºòüñÿ ³íîçåìíèõ 
ãðîìàäÿí, òî òóò âæå éäå òðî-
õè ³íøà ïðîöåäóðà. Ïî-ïåðøå, 
øëþá íåìîæëèâî îôîðìèòè 
çà îäèí äåíü, áî îáîâ’ÿçêîâîþ 
º ì³ãðàö³éíà ïåðåâ³ðêà (â³ä òðüîõ 
äî ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â). Ïî-äðóãå, 
ìàº áóòè çàâ³ðåíèé óêðà¿íñüêèì 
íîòàð³óñîì ïåðåêëàä çàêîðäîííî-
ãî ïàñïîðòà, — ³íôîðìóº Îêñàíà 
Çàäîðîæíþê. — Çíîâó æ òàêè, 
ÿêùî áóâ ïîïåðåäí³é øëþá, 
òî ïîòð³áíî ìàòè ïåðåêëàäå-
íèé äîêóìåíò — ñâ³äîöòâî àáî 
ð³øåííÿ ñóäó, ùî ïîïåðåäí³é 
øëþá âèçíàíèé íåä³éñíèì. Â³ä 
äåÿêèõ êðà¿í, êð³ì òîãî, âèìà-
ãàºòüñÿ àïîñòèëü íà öå ð³øåí-
íÿ.Òîìó ñïðàâä³ âàæëèâî ç íàìè 
ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ íàïåðåäîäí³.

У Вінниці «Шлюб за Добу» існує з 2017 року. На статистику 
таких одружень останнім часом вплинув коронавірус, багато 
пар більше не хочуть чекати ще один місяць
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«Ìè ïëàíóºìî 
ïðèäáàòè ³íòåðàêòèâíó 
ìàïó, ùîá ïîçíà÷àòè 
âñ³ êðà¿íè, çâ³äêè 
äî íàñ ïðè¿æäæàëè 
çàðàäè îäðóæåííÿ»

486213
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Вікторія Родінкова неодно-
разово порушувала питання 
створення імунологічної служби 
у Вінниці й області. Робила це 
офіційно на засіданні комісії з 
охорони здоров’я, на сесії об-
лради. На її сторінці у Фейсбу-
ці є декілька записів дописів з 
цього приводу.
«Нам потрібна повноцінна іму-
нологічна служба, — йдеться 
в одному з них. — Сподіваюся, 

на ї ї створення знайдуться ко-
шти. Не тільки супроводжува-
ти вакцинацію від Covid-19. 
Необхідно надавати медичну 
допомогу людям з розладами 
імунної системи — уродженими 
та набутими. Особисто знаю та-
ких. Прошу, щоб на рівні міста, 
області сформувати програму 
їх підтримки. Такі люди, без 
перебільшення, нікому не по-
трібні, крім своїх батьків. Якщо 

їм не допомогти, вони помруть, 
під час пандемії такі люди осо-
бливо беззахисні. Вірю в те, що 
настане день, коли у нас виста-
чить імунологів і їх фінансуван-
ня, щоб вони надавали медичні 
послуги на належному рівні. Без 
такої служби, та ще й у нинішній 
період пандемії, це повернення 
медицини у 19 століття. Принай-
мні так твердять провідні імуно-
логи України».

Медицина без імунологів, це повернення у 19 століття
Розширено категорії тих, кого ма-
ють вакцинувати проти Covid-19. 
Про це журналісту RIA повідо-
мила заступник директора об-
ласного департаменту охорони 
здоров’я Тетяна Бондаренко.
За її словами, МОЗ затвердило 
рекомендації щодо можливості 
вакцинації дітей віком від 12 ро-
ків. Їх імунізуватимуть вакциною 
препаратом Comirnaty від Pfizer-
BioNTech. Дітям віком 12+ вво-

дитимуть дві дози по 0,3 мл вак-
цини з інтервалом у 21–28 днів.
Для отримання щеплення батьки 
дітей 12–15 років або самі діти 
віком 16–17 років звертаються 
до педіатра або сімейного лікаря 
дитини.
Детальніше про вакцинацію дітей 
посадовиця радить дізнаватися 
на сайті vaccination.covid19.gov.
ua або за номером телефону 
0 800 60 20 19.

Розпочинаємо вакцинацію дітей

«ЖОДНИХ СУМНІВІВ, 
ВАКЦИНУВАТИСЯ НЕОБХІДНО!» 
Пандемія  Нас чекає ще декілька 
років пандемії. Такий прогноз фахівців 
Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ). Як бути в такій ситуації? Чи 
варто імунізуватися тим, хто не хворів? 
Дітей і молодь потрібно вакцинувати, 
чи ні? На ці та інші питання відповідає 
доктор біологічних наук професор 
медичного університету імені Пирогова 
Вікторія Родінкова

Доктор біологічних наук професор медичного 
університету імені Пирогова Вікторія Родінкова. 
Вчена тривалий час працює у царині алергології

äî ïîÿâè çáóäíèêà ³ ñôîðìóâàòè 
øâèäêó ðåàêö³þ íà éîãî ïîÿâó, 
— êàæå Ðîä³íêîâà.

À òèì, õòî ïåðåõâîð³â?
— Ó ñåðåäîâèù³ ë³êàð³â íå-

ìàº îäíîñòàéíî¿ äóìêè ç öüîãî 
ïðèâîäó. Äîíåäàâíà ââàæàëîñÿ, 
ùî äëÿ òàêèõ âàêöèíàö³ÿ òåæ 
îáîâ'ÿçêîâà. Ñïåðøó ðàäèëè ðî-
áèòè ¿¿ ÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â ï³ñ-
ëÿ õâîðîáè, òåïåð êàæóòü ÷åðåç 
äåâ’ÿòü ³ íàâ³òü äåñÿòü ì³ñÿö³â.

Áóâàþòü âèïàäêè, êîëè ç ïåâíèõ 
ïðè÷èí âàêöèíîâàíèé ïðîïóñêàº 
òåðì³í ïîâòîðíî¿ ³ìóí³çàö³¿. ßêà 
äóìêà ôàõ³âö³â ç öüîãî ïðèâîäó?

— Íà öå ïèòàííÿ â³äïîâ³ì 
ñëîâàìè çãàäàíî¿ óæå Îëüãè 
Ãîëóáîâñüêî¿. Âîíà, ãîëîâíèé 
³íôåêö³îí³ñò êðà¿íè, íå âáà÷àº 
â öüîìó ÷îãîñü íåçâè÷àéíîãî, 
ÿêùî òåðì³í ïîâòîðíî¿ âàêöè-
íàö³¿ ïåðåíîñèòüñÿ íà äåíü ÷è 
òèæäåíü. Íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿ 

âàêöèíóâàëè ïîâòîðíî ÷åðåç 
òðè òèæí³, ï³çí³øå ç’ÿñóâàëîñÿ, 
ùî ÷èì äîâøèé ïðîì³æîê ì³æ 
ïåðøîþ ³ äðóãîþ äîçîþ, òèì 
ñèëüí³øèé ³ìóí³òåò.

Ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ òðåáà ïî-
áåðåãòè ñåáå â³ä ³íôåêö³é. Îñî-
áëèâî óïðîäîâæ ïåðøîãî òèæíÿ 
ï³ñëÿ ùåïëåííÿ. Ïàì’ÿòàéòå, ùî 
ïðîöåñ ³ìóí³çàö³¿ íå çàâåðøóºòü-
ñÿ ³ç ââåäåííÿì âàêöèíè. Â³í 
òðèâàº â îðãàí³çì³. Ââàæàºòüñÿ, 
ùî ³ìóí³çîâàíà ëþäèíà íàáóâàº 
³ìóí³òåò çà äâà òèæí³ ï³ñëÿ äðóãî¿ 
äîçè àáî çà ø³ñòü òèæí³â ï³ñëÿ 
ïåðøî¿. 

ХТО НАЙБІЛЬШЕ 
РОЗПОВСЮДЖУЄ ІНФЕКЦІЮ?

Ïàí³ Â³êòîð³º, íà ñåñ³¿ îáëðàäè 
âè îïðèëþäíèëè çâåðíåííÿ ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü ðîçïî÷àòè âàêöèíó-
âàòè ùå é ä³òåé ³ ìîëîäü. ×èì 
âèêëèêàíà òàêà çàÿâà?

— Íàéá³ëüøå ðîçïîâñþäæóþòü 
³íôåêö³þ ï³äë³òêè ³ ìîëîäü, — 
êàæå ïðîôåñîð Ðîä³íêîâà. — Òà-
êèìè º ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü, 
ïðîâåäåíèõ â Àìåðèö³. Âîíè äî-
ñë³äæóâàëè êàòåãîð³þ ëþäåé â³ä 
12 äî 28 ðîê³â. Öå ò³, õòî íå íî-
ñèòü ìàñêè, õòî âåñü ÷àñ òóñóºòü-
ñÿ ó êîìïàí³ÿõ, òîìó ïåðåäàþòü 
³íôåêö³þ îäèí îäíîìó, à ñàì³ 
õâîðîáó ïåðåíîñÿòü ïðàêòè÷íî 
áåçñèìïòîìíî. Ñàìå òîìó çâåð-
íóëàñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ âàêöèíó-
âàòè íå ò³ëüêè ëþäåé ñòàðøîãî 
÷è ñåðåäíüîãî â³êó, à é ï³äë³òê³â, 
ìîëîäü.² öå íå ëèøå ìîÿ äóìêà, 
öå äóìêà áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ 
ôàõ³âö³â àëåðãî-³ìóíîëîã³÷íî¿ 
ñï³ëüíîòè.

— Ó íèí³øí³õ óìîâàõ äóæå â³ä-
÷óâàºòüñÿ â³äñóòí³ñòü çàêëàä³â ñà-
í³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, 

— ïðîäîâæóº ïðîôåñîð Ðîä³íêî-
âà. — Àáñîëþòíî íå â³äñë³äêîâó-
ºòüñÿ åï³äåì³îëîã³÷íèé ëàíöþã. 
Îäèí ç ìîìåíò³â, öå â³äñòåæåííÿ 
õâîðèõ òà êîíòàêòíèõ îñ³á, ùîá 
âîíè ïåðåáóâàëè íà ñàìî³çîëÿö³¿ 
³ íå ðîçïîâñþäæóâàëè õâîðîáó. 
Âñå öå ìîãëà á ðîáèòè ÑÅÑ, öå 
¿¿ ôóíêö³¿. Ïëþñ âèçíà÷åííÿ 
àíòèò³ë, ¿õ íàÿâí³ñòü ó ëþäèíè, 
òîáòî, ÷è º â íå¿ ³ìóí³òåò ïðîòè 
êîðîíàâ³ðóñó. Â³äòàê íå çíàºìî, 
íà ÿêîìó åòàï³ ïåðåáóâàº ôîð-
ìóâàííÿ êîëåêòèâíîãî ³ìóí³òåòó 
óêðà¿íö³â. Íå â³äñòåæóºòüñÿ ñòà-
òèñòèêà ïîá³÷íèõ åôåêò³â ï³ñëÿ 
âàêöèíàö³¿. Ïðèíàéìí³ òàêà ñòà-
òèñòèêà çàêðèòà. Âîíà ïîòð³áíà 
íå äëÿ òîãî, ùîá ëÿêàòè ëþäåé. 
Òðåáà âèâ÷àòè ïèòàííÿ äëÿ ì³-
í³ì³çàö³¿ ðèçèê³â äëÿ âàêöèíàö³¿ 
³íøèõ ëþäåé.

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

496973

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Ïðîôåñîð Â³-
êòîð³ÿ Ðîä³íêîâà 
âõîäèòü äî ñêëàäó 
êîì³ñ³¿ ç îõîðîíè 

çäîðîâ’ÿ îáëàñíî¿ ðàäè, òîìó 
áåçïîñåðåäíüî ïåðåéìàºòüñÿ 
ïèòàííÿìè âàêöèíàö³¿ â³ííè-
÷àí ³ ìåøêàíö³â îáëàñò³. Ïîêè 
ùî ò³ëüêè 10% ëþäåé â³êîì 60+ 
³ìóí³çîâàí³ ïðîòè Covid-19. Òàêó 
öèôðó ñï³âðîçìîâíèöÿ ïîâ³äî-
ìèëà æóðíàë³ñòó. Êàæå, íàäà-
ëè ¿¿ â îáëàñíîìó äåïàðòàìåíò³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Óòî÷íþº, ùî 
öå äàí³ íà ïî÷àòîê îñòàííüî¿ äå-
êàäè ëèïíÿ.

Íà ïåðåêîíàííÿ ïðîôåñîðà, 
âàêöèíóâàòè íåîáõ³äíî íå ò³ëüêè 
ëþäåé ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ. Ïðî 
öå âîíà ñêàçàëà ç òðèáóíè ñåñ³¿ 
îáëàñíî¿ ðàäè ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³, 
30 ëèïíÿ. Îïðèëþäíèëà çâåðíåí-
íÿ äî óðÿäó, à òàêîæ îáëàñíî¿ 
âëàäè ç ïðîïîçèö³ºþ ðîçïî÷àòè 
âàêöèíàö³þ ä³òåé, â³êîì â³ä 12 
ðîê³â, ³ ìîëîä³. ×èì àðãóìåíòó-
âàëà òàêó ïðîïîçèö³þ?

ЯКУ ВАКЦИНУ ОБРАТИ?
— Âàêöèíóâàòèñÿ íåîáõ³äíî! 

— êàæå íà ïî÷àòêó ðîçìîâè Â³-
êòîð³ÿ Ðîä³íêîâà. — Æîäíèõ 
ñóìí³â³â ç öüîãî ïðèâîäó íå ïî-
âèííî âèíèêàòè. Òèì á³ëüøå, ùî 
íàñ ïîïåðåäó ÷åêàº ùå äåê³ëüêà 
ðîê³â ïàíäåì³¿. Òàê³ ïðîãíîçè 
äàþòü ôàõ³âö³ ÂÎÎÇ. Âàêöèíà 

íå ãàðàíòóº íà ñòî â³äñîòê³â, 
ùî ëþäèíà íå çàõâîð³º. Ïðî öå 
ãîâîðèìî â³äâåðòî. Àëå öå ãà-
ðàíò³ÿ òîãî, ùî âàêöèíîâàíèé 
òî÷íî íå ïîìðå. ßê³ ùå ïîòð³áí³ 
àðãóìåíòè?

— Óæå çðîçóì³ëî, ùî ÷åðãîâî¿ 
õâèë³ êîðîíàâ³ðóñó â Óêðà¿í³ íå 
óíèêíóòè, — ãîâîðèòü ïðîôåñîð 
Ðîä³íêîâà. — Çàðàç éäå ìîâà ïðî 
øòàì «Äåëüòà», à ÿê³ âîíè ùå 
áóäóòü, ÷è ìîæëèâî, âæå º? Àäæå 
¿õ âèÿâëÿºìî âæå ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê âîíè äàþòü ïðî ñåáå çíàòè. 
Òîìó, ïîâòîðþþ, ºäèíèé çàñ³á, 
ùî ìîæå ïîì’ÿêøèòè íàñë³äêè 
õâîðîáè, öå âàêöèíàö³ÿ.

 Íàé÷àñò³øå âèíèêàþòü ïè-
òàííÿ, ÿêó âàêöèíó îáðàòè? Ùî 
ìîæåòå ñêàçàòè ç öüîãî ïðèâîäó? 
— çàïèòóþ ó ñï³âðîçìîâíèö³.

— Öå ñïðàâà ôàõ³âö³â âèçíà-
÷èòè, ÿêîþ âàêöèíîþ ëþäèí³ 
³ìóí³çóâàòèñÿ, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Ë³êàð³ ðàäÿòü:  õî÷åòå 
ïåðåñòðàõóâàòèñÿ, îáèðàéòå ïðå-
ïàðàò CoronaVac. Àäæå öå âàê-
öèíà ñòàðîãî ïîêîë³ííÿ, á³ëüøå 
âèâ÷åíà, â³äîìà ¿¿ ä³ÿ. 

Íåîäíîðàçîâî äîâîäèòüñÿ ÷óòè 
çàïèòàííÿ â³ä ëþäåé, ÷è âàðòî âàê-
öèíóâàòèñÿ òèì, õòî íå õâîð³â íà 
êîâ³ä? ßêà âàøà äóìêà?

— Âàðòî âàêöèíóâàòèñÿ. Öå 
äóìêà ãîëîâíî¿ ³íôåêö³îí³ñòêè 
íàøî¿ êðà¿íè Îëüãè Ãîëóáî-
âñüêî¿. ¯¿ àâòîðèòåò âèçíàíèé çà 
ìåæàìè äåðæàâè. Íå äîâ³ðÿòè òà-
êèì ëþäÿì íåìà ï³äñòàâ. ²ìóííà 
ñèñòåìà ëþäèíè ìàº áóòè ãîòîâà 

ÌÎÇ çàòâåðäèëî 
ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî 
ìîæëèâîñò³ âàêöèíàö³¿ 
ä³òåé â³ä 12 ðîê³â. 
¯õ ³ìóí³çóâàòèìóòü 
âàêöèíîþ Comirnaty
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За словами Юлії Голуди, зараз 
у пологовому будинку № 1 не-
має обмежень до партнерських 
пологів. На вході робиться 
швидкий тест на антиген без-
платно і за умови негативного 
тесту — пара проходить в окре-
мий пологовий зал. Якщо тест 
позитивний, то ці люди на по-
логи не потрапляють. Їх спря-

мовують у районну лікарню, 
де надають допомогу жінкам з 
підтвердженим коронавірусом.
Аналогічна ситуація у міському 
пологовому будинку № 2, вони 
відновили партнерські пологи 
на початку березня.
Нагадаємо, з весни 2020-го у Ві-
нниці, як і в інших містах, були 
заборонені партнерські пологи

Чи є обмеження для партнерських пологів?

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

— Êîëü, íó òè æ 
áóäåø ç³ ìíîþ?

— Íó,  çâ ³ ñíî 
áóäó. ß íå ìîæó 

â òàêèé âàæëèâèé ìîìåíò áóòè 
îñòîðîíü.

Ïðèáëèçíî òàêèé áóâ ïî÷àòîê 
ðîçìîâè Ìèêîëè òà Þë³¿ Áàáà-
ºâèõ. Ï³âòîðà ðîêó òîìó âîíè 
ïðîéøëè ïåðø³ ïîëîãè ðàçîì. 

РОЗПОВІДЬ МАМИ
— Ìè ç ÷îëîâ³êîì íå ðîçãëÿ-

äàëè âàð³àíòà, ùî â³í áóäå ÷îãîñü 
áîÿòèñÿ. Ó ìåíå áóëà ëèøå îäíà 
âèìîãà: ùîá â³í íå äèâèâñÿ òóäè, 
êóäè íå ïîòð³áíî, — æâàâî ðîç-
êàçóº Þë³ÿ.

— ßê âè âèð³øèëè, ùî öå áó-
äóòü ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè?

— Ó íàñ öå áóëî çà çàìîâ÷ó-
âàííÿì. Êîëè ï³äõîäèâ òåðì³í 
íàðîäæóâàòè, òî ìè îáðàëè ë³-
êàðÿ ³ ðàçîì ï³øëè ä³çíàâàòè-
ñÿ, ÷è ìîæíà, ùîá ó íàñ áóëè 
ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè, — ðîçïî-
â³äàº Þë³ÿ. — ×îëîâ³ê ìåí³ 
ñêàçàâ, ùî öå äóæå âàæëèâèé 
ìîìåíò ³ â³í õî÷å áóòè ïîðÿä. 
À ÿ ðîçóì³þ, ùî, ÿêèé áè õîðî-
øèé ë³êàð íå áóâ, â³í âñå îäíî 
íå áóäå íàñò³ëüêè äîïîìàãàòè 
ìîðàëüíî, ÿê ð³äíà ëþäèíà. Ç 
ìàìîþ ÿ íå õîò³ëà éòè, áî âîíà 
ùå á á³ëüøå çà ìåíå ïåðåæèâàëà. 
Ó ÷îëîâ³êîâ³ æ áóëà âïåâíåíà, 
çíàëà, ùî â³í ìàòèìå òâåðåçèé 
ðîçóì ó ðàç³ ÷îãîñü.

— ßê ãîòóâàëèñÿ? Ïîäèâèëèñÿ 
ê³ëüêà â³äåî, ó øêîëó áàòüê³âñòâà 
íå õîäèëè. ×îëîâ³ê çà îñâ³òîþ 

ôàðìàöåâò, ìåäèê, òîìó çàãàëüí³ 
ïîíÿòòÿ ó íüîãî º. Ìè äîìîâè-
ëèñÿ, ùî â³í áóäå ðîáèòè âñå òå, 
ùî áóäå êàçàòè éîìó ë³êàð ³ ÿ.

Íàðîäæóâàëà Þë³ÿ íàïðèê³íö³ 
2019-ãî, ó äåðæàâíîìó ïîëîãî-
âîìó. Êàæå, ¿¿ âñå âëàøòîâóâàëî. 

— ×îëîâ³ê áóâ ç³ ìíîþ â³ä ìî-
ìåíòó, ÿê ìè âèêëèêàëè øâèä-
êó ³ ¿õàëè â ïîëîãîâèé áóäèíîê 
³ äî ê³íöÿ, êîëè íàø ñèíî÷îê 
íàðîäèâñÿ, — ðîçïîâ³äàº â³ííè-
÷àíêà. — Éîãî äîïîìîãà ñòàëà 
î÷åâèäíî íåîáõ³äíîþ ùå íà ðåº-
ñòðàö³¿ ó ïîëîãîâîìó áóäèíêó, áî 
ÿ ó ñòàí³ ïåðåéì íå ìîãëà â³äïî-
â³äàòè íà âñ³ çàïèòàííÿ. Ï³ä ÷àñ 
ïîëîã³â áóëà âåëèêà ï³äòðèìêà 
ó òîìó ïëàí³, ùî â³í ìàñàæóâàâ 
ñïèíó, òðèìàâ çà ðóêó, ïðèâîäèâ 
äî òÿìè, ïîäàâàâ âîäó òà ³íø³ 
ðå÷³. ßêáè éîãî íå áóëî, òî ÿ á 
ñàìà ìàëà øóêàòè âñå íåîá-
õ³äíå. Àáî êàçàòè ë³êàðþ ùîñü 
íà êøòàëò: «Îí â ò³é äåñÿò³é ñè-
í³é ñóìö³ çíàéä³òü ìî¿ ñåðâåòêè». 
Öå áóëî á íå äóæå çðó÷íî.

Þë³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî êîëè 
ïðèéøîâ ÷àñ íàðîäæóâàòè, Ìè-
êîëà ñòîÿâ á³ëÿ ãîëîâè æ³íêè ³ 
ì³öíî òðèìàâ çà ðóêó.

— Ó ìåíå âñå-òàêè áóâ «ïóíê-
òèê» ùîäî òîãî, ùî ìîæå áóòè 
ÿêèéñü ìîìåíò íåñïðèéíÿòòÿ 
÷îëîâ³êîì. Áî öå æ íå äóæå, 
ì'ÿêî êàæó÷è, ïðèºìíà êàðòè-
íà. Â³í âåñü ÷àñ ñòîÿâ ³ êàçàâ: 
«ß í³êóäè íå äèâëþñÿ. ß ïðî-
ñòî ç òîáîþ». À êîëè íàðîäèâñÿ 
ìàëþê, òî éîãî ïîêëèêàëè ïå-
ðåð³çàòè ïóïîâèíó, ³ â³í ãîðäî 
ï³øîâ öå çðîáèòè, — ïðîäîâæóº 
Þë³ÿ. — Â³í ó öåé ìîìåíò ìàâ 
òàêèé âèãëÿä, ÿê òîä³, êîëè ðî-

«ПОБАЧИЛИ З ЖІНКОЮ ВПЕРШЕ 
СИНА І РАЗОМ ЗАПЛАКАЛИ»
Досвід  «Чоловік у цей момент виглядав 
так, як тоді, коли робив мені пропозицію. 
Розгублений і очі повні сліз щастя», — з 
тремтінням голосу згадує молода мама 
Юлія. Пара вінничан Микола та Юлія з 
перших місяців вагітності розуміли, що 
хочуть, щоб пологи були партнерськими. 
А коли пройшли це, то лише переконалися, 
яке це було правильне рішення

ñÿ ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè. Òîìó 
ùî ïðèñóòí³ñòü áëèçüêî¿ ëþ-
äèíè äóæå äîïîìàãàº æ³íö³, — 
êîìåíòóº Þë³ÿ Ãîëóäà. — ßêèé 
áè õîðîøèé ïîëîãîâèé áóäèíîê 
íå áóâ, à áëèçüêà ëþäèíà íàáëè-
æàº îáñòàíîâêó äî äîìàøíüî¿.

Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, íå ìåíø 
âàæëèâå ñï³ëêóâàííÿ, ÿêå â³ä-
áóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïîëîã³â. Çà÷àñ-
òó ÷îëîâ³ê ìîæå «äîñòóêàòèñÿ» 
äî æ³íêè ó íàéâàæ÷³ ìîìåíòè 
ïîëîã³â øâèäøå, í³æ ë³êàð. Êð³ì 
òîãî, ë³êàðêà ïîÿñíþº, ùî òà 
äîïîìîãà, ÿêó íàäàº ÷îëîâ³ê — 
äóæå âàæëèâà äëÿ æ³íêè.

— Äî ïðèêëàäó, ó íàñ øèðî-
êî ïðàêòèêóþòüñÿ ïîëîãè ó âîä³, 
òîáòî, ïåðåáóâàííÿ ó í³é ï³ä ÷àñ 
àêòèâíî¿ ôàçè ïåðøîãî ïåð³îäó 
ïîëîã³â. Òàê îò, ó íàñ º ïîëîãîâ³ 
çàëè, â ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ âàííè, 
æ³íêà ïåðåáóâàº ó âîä³ òà ï³ä ÷àñ 
öüîãî ïîðÿä ÷îëîâ³ê ç äóøó ïî-
ëèâàº âîäîþ ¿é æèâîòèê, øèþ, 
ñïèíó. Öå äóæå âàæëèâèé ìî-
ìåíò ïðèðîäíîãî çíåáîëåííÿ, — 
ïðîäîâæóº ë³êàðêà. — Òàê³ ïîëî-
ãè ïåðåá³ãàþòü íàáàãàòî êðàùå.

ПАРТНЕРСЬКІ ПОЛОГИ 
ЗМЕНШУЮТЬ БІЛЬ?

Ó 2014 ðîö³ ÂÎÎÇ îïóáë³êó-
âàëà ñâî¿ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî 
âàæëèâîñò³ ñóïðîâîäó æ³íîê 
äîâ³ðåíîþ ëþäèíîþ ï³ä ÷àñ 
ïîëîã³â. Äîñë³äæåííÿ 15 òèñÿ÷ 
æ³íîê ïîêàçóº, ùî ï³äòðèìêà 
áëèçüêî¿ ëþäèíè ï³ä ÷àñ ïîëîã³â 
äîïîìàãàº ð³äøå çàñòîñîâóâàòè 

àíåñòåç³þ. Ìè çàïèòàëè ó Þë³¿ 
Ãîëóäè, ÷è ñõîæà ñòàòèñòèêà ó ¿¿ 
ïðàêòèö³? ×è º ì³æ öèì çâ'ÿçîê?

— ª ïåâíà ê³ëüê³ñòü æ³íîê, 
ÿê³ áàæàþòü íàðîäæóâàòè ç 
åï³äóðàëüíîþ àíåñòåç³ºþ, ¿õ 
á³ëüø³ñòü. Òàêèé âèä çíåáî-
ëåííÿ äóæå øèðîêî çàñòîñîâó-
ºòüñÿ ó íàøîìó ìåäçàêëàä³. À º 
æ³íêè, ÿê³ êàòåãîðè÷íî ïðîòè 
áóäü-ÿêîãî çíåáîëåííÿ. ×è ³ñíóº 
çâ'ÿçîê, ì³æ òèì, ùî àíåñòåç³þ 
ð³äøå âèêîðèñòîâóþòü ïðè ïàðò-
íåðñüêèõ ïîëîãàõ? Ìàáóòü, ïåâ-
íîþ ì³ðîþ ³ñíóº. Òàê³ ðå÷³ ï³ä 
÷àñ ïîëîã³â, ÿê ì'ÿ÷ ÷è âàííà, 
òåæ çíåáîëþþòü, — ïðîêîìåí-
òóâàëà ë³êàðêà.

Äîäàìî, ó 2004 ðîö³ ìåíø ÿê 
1% â³ä óñ³õ ïîëîã³â â Óêðà¿í³ 
áóëè ïàðòíåðñüêèìè, çà äàíèìè 
ÌÎÇ. Íèí³ òàêèõ áëèçüêî 75%.

— Ðàí³øå â³äñîòîê ïàðòíåð-
ñüêèõ ïîëîã³â áóâ ñïðàâä³ ìàëèé, 
à çàðàç áëèçüêî 95% â³ííè÷àíîê 
íàðîäæóþòü ó ïàðòíåðñüêèõ ïî-
ëîãàõ, — êîìåíòóº çàâ³äóâà÷êà 
ïîëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ. — Çâè-
÷àéíî, êîðîíàâ³ðóñ âñå çì³íèâ. 
Êîëè åï³äñèòóàö³ÿ áóëà âêðàé 
íàïðóæåíîþ, ó íàñ íå áóëî ïàðò-
íåðñüêèõ ïîëîã³â. Áóëè ê³ëüêà 
âèïàäê³â ïðè ïåâíèõ îáñòåæåí-
íÿõ, àëå ó íàñ áóëè óìîâè äëÿ 
òîãî, ùîá ïîâí³ñòþ ³çîëþâàòè 
ïàðó. Ïîäðóææÿ áóëè âäîìà æ 
ðàçîì ³ âîíè ïðèéøëè íà ïî-
ëîãè ðàçîì, áóëè â îäíîìó ïî-
ëîãîâîìó çàë³ é ç íüîãî í³êóäè 
íå ïåðåñóâàëèñÿ.

Пара вінничан Юлія та Микола Бабаєві півтора року тому 
пройшли перші пологи. Разом тепер виховують сина Гната, 
а через місяць партнерські пологи вже чекають їх вдруге

áèâ ïðîïîçèö³þ, ùîá ÿ âèéøëà 
çà íüîãî çàì³æ. Äóæå ñèëüíî ðîç-
ãóáëåíèé, ç âåëè÷åçíèìè î÷èìà, 
ïîâíèìè ñë³ç ùàñòÿ.

РОЗПОВІДЬ БАТЬКА
Ìèêîëà Áàáàºâ ç ðàä³ñòþ ïî-

ãîäèâñÿ ïîä³ëèòèñÿ ç íàìè ñâî¿ì 
äîñâ³äîì òà ÷îëîâ³÷èì áà÷åííÿì 
ïåðåâàã ³ íåäîë³ê³â òàêèõ ïîëîã³â.

— ß çíàþ, ùî º ÷îëîâ³êè, 
ÿê³ ç âìîâëÿííÿì æ³íêè éäóòü 
íà ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè ÷è âçàãàë³ 
íàâ³äð³ç â³äìîâëÿþòüñÿ. ß æ õî-
ò³â äîïîìàãàòè äðóæèí³ ïîñò³é-
íî, – ðîçïîâ³äàº Ìèêîëà. – ², 
çíàºòå, êîëè òè áà÷èø âñ³ ö³ åòà-
ïè ïåðåéì ³ áà÷èø, íà ùî òâîÿ 
æ³íêà éäå çàðàäè âàøî¿ ñï³ëüíî¿ 
äèòèíè, òî öå âèêëèêàº âåëè-
÷åçíó ïîâàãó. ß ïîáà÷èâ, ÿê öå 
òÿæêî. Æ³íîê ïîòð³áíî ï³äòðè-
ìóâàòè ó öåé ñêëàäíèé ìîìåíò.

Ìèêîëà êàæå, ùî íàéñêëàä-
í³øèì áóëî òå, ùî â³í áà÷èâ, 
ÿê éîãî äðóæèí³ âàæêî ³ äóæå 
õîò³â, ùîá çäîðîâèé ìàëþê ÿê-
íàéøâèäøå íàðîäèâñÿ.

— ß íàìàãàâñÿ âåñü ÷àñ áóòè 
ìàêñèìàëüíî ñïîê³éíèì. À êîëè 
íàðîäèëàñÿ äèòèíà, òî ìè ðà-
çîì ïëàêàëè â³ä ùàñòÿ. Öå áóëè 

òàê³ åìîö³¿, êîëè ñèíà ïîêëàëè 
íà ãðóäè äðóæèí³. ß îäðàçó æ ïî-
÷àâ ïèñàòè ñìñ-êè âæå íîâîñïå-
÷åíèì áàáóñÿì òà ³íøèì ð³äíèì. 
Õîò³ëîñÿ âñ³ì ðîçêàçàòè, ùî ñèí 
íàðîäèâñÿ ³ âñå äîáðå, — ðîçïî-
â³äàº Ìèêîëà. — Êîëè íàðîäæó-
ºòüñÿ äèòèíà — öå íåçð³âíÿííå 
â³ä÷óòòÿ. Çíàþ, ùî º ïàðè, ÿê³ 
ìàþòü íåïîðîçóì³ííÿ ó ñ³ì'¿ é 
ç íàðîäæåííÿì äèòèíè âñå ïî-
ã³ðøóºòüñÿ.

— Íàì íàðîäæåííÿ ñèíà íà-
âïàêè ïîíîâèëî ñòîñóíêè. ß ïî-
÷àâ á³ëüøå ïîâàæàòè, ëþáèòè òà 
ö³íóâàòè ñâîþ Þëþ. Çíàþ, ùî 
ó ñåêñóàëüíèõ ñòîñóíêàõ òàêîæ 
ìîæóòü ïî÷àòèñÿ ïðîáëåìè, àëå 
íàñ öå îìèíóëî ³ íàâïàêè ïàðò-
íåðñüê³ ïîëîãè âñå ïîêðàùèëè.

ПОЗИЦІЯ ЛІКАРКИ
Ë³êàðêà àêóøåðêà-ã³íåêîëî-

ãèíÿ òà çàâ³äóâà÷êà ïîëîãîâîãî 
â³ää³ëåííÿ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 1 Þë³ÿ 
Ãîëóäà ðîçïîâ³ëà íàì ïðî ïåðå-
âàãè òà íåäîë³êè ïàðòíåðñüêèõ 
ïîëîã³â ç ïîçèö³¿ ë³êàðêè. Ó ¿õ-
íüîìó ìåäçàêëàä³ áëèçüêî äåñÿòè 
ðîê³â ïðàêòèêóþòü òàê³ ïîëîãè.

— Ó íàøîìó çàêëàä³ â³òàþòü-

– Çàðàç Ìèêîëà ìåíå 
ùå á³ëüøå ö³íóº, — 
êàæå Þë³ÿ. — Êð³ì òîãî, 
â³í òåïåð íà ñâ³é äåíü 
íàðîäæåííÿ â³òàº ñâîþ 
ìàìó ³ äÿêóº ¿é çà âñå

ËÀÉÔ
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Тайський бокс
 Â Îäåñ³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ç ìóåé-òàé. Ùîá 
çàéíÿòè ì³ñöå ó íàö³îíàëüí³é 
çá³ðí³é, áîðîâñÿ 21 ñïîðòñ-
ìåí ç Â³ííè÷÷èíè. 
Â àêòèâ³ íàøèõ ó÷àñíèê³â - 
14 ïðèçîâèõ ì³ñöü ð³çíîãî 
ãàòóíêó. Íàçâåìî ÷åìï³îí³â. 
Öå ²ðèíà Êëèì÷óê (êëóá 
«Ó-Âåé»), Àíàñòàñ³ÿ Íàçàðî-
âà, Â³êòîð³ÿ Øêëÿðóê, Äàâèä 
³ Äàð’ÿ Øêëÿðóêè (âñ³ – êëóá 
«×åìï³îí»). 

Орієнтування
 Â ñåë³ Àðòþõ³âêà Õàðê³â-
ñüêî¿ îáëàñò³ ô³í³øóâàâ êî-
ìàíäíèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç³ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ 
ñåðåä þíàê³â òà Âñåóêðà¿íñüê³ 
çìàãàííÿ ç öüîãî âèäó ñïîðòó. 
Âèõîâàíö³ äðóãî¿ ñïîðòøêîëè 
Â³ííèö³ âèáîðîëè â³ñ³ì íà-
ãîðîä ð³çíîãî ãàòóíêó. ×åìï³-
îíàìè ñòàëè Þë³ÿ Äåíèñþê, 
Âëàäèñëàâ ³ Àðòåì Æóêîâñüê³.

Пляжний 
волейбол
 Ïðîâåëè ô³íàëüíèé òóð âî-
ëåéáîëüíî¿ ë³ãè Â³ííè÷÷èíè 
ç ïëÿæíîãî âîëåéáîëó ñåðåä 
æ³íîê. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè 
ó÷àñòü ï’ÿòü êðàùèõ êîìàíä 
îáëàñò³. Ïåðø³ òðè ì³ñöÿ ïî-
ñ³ëè ïðåäñòàâíèêè Â³ííèö³. 

Скільки за 
медаль? 
 Ðîçì³ð ïðåì³àëüíèõ íà 
Îë³ìï³àä³-2020 äëÿ óêðà¿í-
ö³â çàëèøèâñÿ íà ð³âí³ 2016 
ðîêó. Çà çîëîòó ìåäàëü – $120 
òèñÿ÷, çà ñð³áíó ìåäàëü – $80 
òèñÿ÷, áðîíçà – $55 òèñÿ÷.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №28 (1179)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. Кожна з них має по 
два варіанти розв’язку.

Задача №2707-2710
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №30 (1551) від 28 липня 2021 року 
Задача №2704
А) 1. Tb6! Td7  2. Tb8 Ta7x;
Б) 1. Tc7! Td8  2. Ta7 Kd6x – правильнi  мати
Задача №2705
А) 1. Kd5! Tg8  2. Ke7 Ce6x;
Б) 1. Ke6! Te8  2. Kg7 Cg6x.
Задача №2706
А) 1. Kpa1! Cc2  2. Ca2 Cc2x;
Б) 1. Kpa3! Cd2  2. Ca2 Cc1x – правильнi  мати
Задача №2707
А) 1. Tf1! Te3  2. Tg1 Th3x; Б) 1. Th3! Tf4  2. Th2 Tf1x – правильнi  мати

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Â³ííèöüêèé ÔÊ «Íèâà» ïðå-
çåíòóâàâ íîâó ôîðìó, íîâà÷ê³â. 
À íàñòóïíîãî äíÿ çäîáóâ ïåðøó 
ïåðåìîãó â ñåçîí³.

ІЗ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ — ДО ВІННИЦІ
Íîâà÷ê³â ó «Íèâè» çàãàëîì â³-

ñ³ì. Öå âîðîòàð³ Âëàäèñëàâ Ãàâ-
ðèëåíêî (âèõîâàíåöü â³ííèöü-
êîãî ôóòáîëó), ªâãåí Øêàðáàí 
(ïîïåðåäí³é êëóá — «×àéêà», 
Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà); 
çàõèñíèêè ªâãåí³é Êîñòþê («Êî-
ëîñ», Êîâàë³âêà, îðåíäà), Äìèòðî 
Ïåòðèê (âèõîâàíåöü «Øàõòàðÿ», 
ãðàâ ó Ñëîâà÷÷èí³), Âàëåð³é 
×óõíî (âèõîâàíåöü â³ííèöüêîãî 
ôóòáîëó); ï³âçàõèñíèêè Êîñòÿí-
òèí Ãðàìàò³ê («Íèâà», Òåðíî-
ï³ëü) ³ Ðîìàí Õóä³ê («Ïîä³ëëÿ», 
Õìåëüíèöüêèé); íàïàäíèê Àíòîí 
Áðèæ÷óê («Ä³íàç», Âèøãîðîä).

Êîð³ííèé â³ííè÷àíèí Àíòîí 
Áðèæ÷óê ðàä³â ³ç òîãî, ùî ïî-
âåðíóâñÿ äî ð³äíîãî ì³ñòà. Â³í 
ïîð³âíÿâ «Íèâó», çà ÿêó ãðàâ 
ðàí³øå, ³ íèí³øíþ.

— Çàðàç ñòàëî «àòìîñôåðí³øå», 
«Íèâà» ñòàëà á³ëüø ïðîôåñ³éíîþ. 
Â³ä÷óâàþ ñåáå íàáàãàòî êðàùå. 
À îñü êîìàíäè «Ä³íàç» ³ «Íèâó» 
ïîð³âíþâàòè ñêëàäíî, àäæå ³í-
øèìè º ñòèë³, òàêòèêè ³ áà÷åííÿ 
ôóòáîëó, — ñêàçàâ íà ïðåñêîíôå-
ðåíö³¿ Àíòîí Áðèæ÷óê.

ВЛАСНІ ШКОЛА І СТАДІОН
Ñïîðòèâíèé äèðåêòîð «Íèâè» 

Îëåêñ³é Ñâ³ð³äà çâåðíóâ óâàãó, 
ùî «Íèâà» áóäå ³ äàë³ «ï³äòÿãó-
âàòè» äî êîìàíäè òàëàíîâèòèõ 
âèõîâàíö³â â³ííèöüêîãî ôóòáî-
ëó. Òåïåð ó êëóáó áóäå é âëàñíà 

ôóòáîëüíà øêîëà!
— Ïîêè â øêîë³ «Íèâà» òðå-

íóâàòèìóòüñÿ êîìàíäè òàêèõ â³-
êîâèõ ãðóï: U-17, U-16, U-15, 
U-14. Òàêîæ ó ñòðóêòóð³ ìàòèìå-
ìî êîìàíäó U-19. Â ïîäàëüøîìó 
ïåðåéäåìî é äî ìîëîäøèõ ãðóï, 
àáè öå áóëà ïîâíîö³ííà Àêàäåì³ÿ 
êëóáó, — çàçíà÷èâ ãðàþ÷èé ïðå-
çèäåíò «Íèâè» Àðòóð Çàãîðóëüêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, â ïëàíàõ 
äî çàâåðøåííÿ 2021 ðîêó — ïî-
áóäóâàòè âëàñíèé ñòàä³îí. Öå 
ïîêè ùî ïîëå ç³ øòó÷íèì ïî-
êðèòòÿì, ðîçäÿãàëüíèìè ³ òóàëå-
òàìè. Ó äðóãó ÷åðãó ÔÊ áóäóâà-
òèìå ãîòåëü ³ õàð÷îáëîê.

— Òîáòî öå áóäå ïîâíîö³ííà 
áàçà äëÿ ôóòáîëüíî¿ øêîëè. Îäíå 

ïîëå çðîáèìî øòó÷íèì, ³íøå — 
íàòóðàëüíèì, — ïîâ³äîìèâ Àð-
òóð Çàãîðóëüêî. — Âæå âçèìêó 
2022 ðîêó íàø íîâèé ñòàä³îí 
áóäå îñíîâíèì ³ãðîâèì ïîëåì.

Çàäà÷à êëóáó íà ñåçîí — áóòè 
ÿêîìîãà âèùå â òóðí³ðí³é òàáëè-
ö³. ×³òêî¿ ìåòè âèõîäó äî ïåðøî¿ 
ë³ãè íåìàº. 

НАГРАНА ГОЛЬОВА 
КОМБІНАЦІЯ

Ï³ñëÿ ïîðàçêè â ñòàðòîâî-
ìó òóð³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç 
ôóòáîëó â³ä «Åï³öåíòðó» ç Äó-

Ó Â³ííèö³ ïðîéøëè ïåðø³ â ³ñ-
òîð³¿ â³äá³ðêîâ³ çáîðè þíèõ ôóò-
áîë³ñò³â äî íàö³îíàëüíèõ çá³ðíèõ 
ç ôëàã-ôóòáîëó (áåçêîíòàêòíîãî 
ð³çíîâèäó àìåðèêàíñüêîãî ôóòáî-
ëó). Öå áóëè ïðåäñòàâíèêè êîìàíä 
U-15 (äî 15 ðîê³â) òà U-17. Âæå 
ó âåðåñí³ ö³ äâ³ êîìàíäè áðàòè-
ìóòü ó÷àñòü â ÷åìï³îíàò³ ªâðî-
ïè ç ôëàã-ôóòáîëó, ÿêèé ïðîéäå 
ó Ãðîñåòòî (²òàë³ÿ).

Â³äñòîþâàòè ñâîº ïðàâî ïðåä-
ñòàâëÿòè Óêðà¿íó íà ì³æíàðîäí³é 
àðåí³ ç³áðàëèñü áëèçüêî 50 ñïîðòñ-
ìåí³â ³ç ÷îòèðüîõ êëóá³â: «Ìîëîòî-
á³éö³» (Êè¿â), «Àçîâñüê³ Äåëüô³íè» 
(Ìàð³óïîëü), «Îðëè» (Çäîëáóí³â) 
³ «Âîâêè» (Â³ííèöÿ).

Ïðèºìíî, ùî çà ðåçóëüòàòàìè 
òðåíóâàëüíèõ çáîð³â á³ëüøå ïîëî-
âèíè ãðàâö³â çá³ðíèõ áóäóòü ñàìå ç 
Â³ííèö³ — þí³ «âîâêè» ñêëàäàòè-

ìóòü îñíîâó íàö³îíàëüíèõ êîìàíä.
Îáðàí³ áóëè ïåðø³ â ³ñòîð³¿ 

Óêðà¿íè ãîëîâí³ òðåíåðè þíàöü-
êèõ çá³ðíèõ. Íèìè ñòàëè òåæ 
ïðåäñòàâíèêè ñïîðòèâíîãî êëó-
áó «Â³ííèöüê³ Âîâêè». Çá³ðíó 
U-15 òðåíóâàòèìå ãðàâ÷èíÿ òà 
íàñòàâíèöÿ æ³íî÷î¿ êîìàíäè ç 
ôëàã-ôóòáîëó Êàòåðèíà Òåòåðóê, 
à U-17 — ãðàâåöü «Âîâê³â» ³ ïðå-
çèäåíò îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ àìåðè-

êàíñüêîãî ôóòáîëó ªâãåí Õîìèí.
Ó÷àñòü ôóòáîë³ñò³â â ÷åìï³îíàò³ 

ªâðîïè â³äáóâàòèìåòüñÿ çà ðàõó-
íîê áàòüê³â (öå ïîíàä 600 ºâðî 
íà ãðàâöÿ). Òîìó «Âîâêè» øóêàþòü 
ñïîíñîð³â ³ ìåöåíàò³â, ÿê³ ãîòî-
â³ äîïîìîãòè ïîêðèòè âèòðàòè. 
ßêùî çíàéäóòüñÿ ï³äïðèºìö³, ÿê³ 
ìîæóòü ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìàòè 
êîìàíäó, — çâåðòàéòåñÿ çà òåëå-
ôîíîì: 063–574–48–41 (ªâãåí).

ПЕРШУ ПЕРЕМОГУ «НИВІ» 
ПРИНІС ГОЛ ПРЕЗИДЕНТА
Друга ліга  Вінницькі футболісти 
вдома подужали «Любомир» зі Ставища. 
В команді — вісім новачків, серед яких і 
орендований в клубі Прем’єр-ліги

íà¿âö³â (ç ðàõóíêîì 0:1) «Íèâ³» 
áóëî ïîòð³áíî ðåàá³ë³òóâàòèñÿ. 
Ó îñòàíí³é äåíü ëèïíÿ ï³äîï³÷í³ 
Âîëîäèìèðà Öèòê³íà ïðèéìàëè 
«Ëþáîìèð» (Ñòàâèùå, Êè¿âñüêà 
îáëàñòü), äåáþòàíòà Äðóãî¿ ë³ãè.

Âæå ç³ ñòàðòîâèõ õâèëèí íèâ³â-
ö³ íà î÷àõ äâîõ òèñÿ÷ âáîë³âàëü-
íèê³â ïî÷àëè íàêî÷óâàòè õâèë³ 
àòàê íà âîðîòà ñóïåðíèê³â. Ãîñò³ ç 
âåëèêèì òðóäîì ñòðèìóâàëè òèñê 
â³ííèöüêèõ ôóòáîë³ñò³â.

Ïåðåä ïåðåðâîþ ðàõóíîê â³ä-
êðèâ ²ãîð Ìàëÿðåíêî, ÿêèé âëó÷-
íî çàìêíóâ ãîëîâîþ ïîäà÷ó ç 
êóòîâîãî Îëåêñàíäðà Áîðÿ÷óêà. 

— Êîëè «Íèâà» äîäàëà ó øâèä-
êîñò³, ìè äîòèñíóëè ãîñòåé. Öå 
é áóëî çàïîðóêîþ óñï³õó â ìàò÷³. 
Ùîäî ìîãî ãîëó. ß çíàþ, êóäè 
Áîðÿ÷óê ïîäàº. Çàëèøàºòüñÿ 
ëèøå â÷àñíî ï³äá³ãòè ³ ï³äñòà-
âèòè ãîëîâó! Öÿ íàøà çâ’ÿçêà ä³º 
ùå ç³ ñòàðèõ ÷àñ³â, — ï³ñëÿ ãðè 
ïðîêîìåíòóâàâ ²ãîð Ìàëÿðåíêî.

Çàãàëîì ïðîòÿãîì ïåðøî¿ ïî-
ëîâèíè çóñòð³÷³ «Íèâà» íàíåñëà 
ó á³ê âîð³ò ãîñòåé 15 óäàð³â, ãîñ-
ò³ — îäèí. 

«ХОЛОДНИЙ ДУШ» І 
ПОВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Ï³ñëÿ â³äïî÷èíêó îáèäâ³ êî-
ìàíäè ïî÷àëè ðîáèòè çàì³íè, 

³ ìàëþíîê ãðè äåùî çì³íèâñÿ. 
Ùîïðàâäà, «Íèâà» é íàäàë³ óòðè-
ìóâàëà ³í³ö³àòèâó.

Íà 53-é õâèëèí³ ï³ñëÿ ïîäà-
÷³ Äåíèñà Ãðîìîêà, ÿêèé ïî-
âåðíóâñÿ íà ïîëå ï³ñëÿ òðàâìè, 
ñóïåðíèê ç³ãðàâ ðóêîþ. Ñóääÿ 
ïðèçíà÷èâ ïåíàëüò³, ÿêèé òåõ-
í³÷íî ãàðìàòíèì ïîñòð³ëîì ðå-
àë³çóâàâ êàï³òàí íàøî¿ êîìàíäè 
Îëåêñàíäð Êàë³òîâ.

Çäàâàëîñÿ, áóòè ðîçãðîìó, àäæå 
«Íèâà» ïðîäîâæèëà òèñíóòè ³ 
ìàéæå âñ³ àòàêè çàâåðøóâàëà óäà-
ðàìè. Àëå íà 70-é õâèëèí³ íàøó 
êîìàíäó ÷åêàâ «õîëîäíèé äóø». 
Ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó øòðàôíîãî óäàðó 
²ëëÿ Òåðåùåíêî âèñòðèáíóâ âèùå 
çà âñ³õ ³ ãîëîâîþ ïîêëàâ ì’ÿ÷à 
ó ö³ëü. 2:1.

Âò³ì, îñòàòî÷íó êðàïêó ó ìàò-
÷³ ïîñòàâèâ ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò 
«Íèâè» Àðòóð Çàãîðóëüêî, ÿêèé 
âèéøîâ íà çàì³íó. Â³í ñèëüíî 
ïðîáèâ ³ç-çà ìåæ êàðíîãî ìàé-
äàí÷èêà, ³ øê³ðÿíèé âëåò³â òî÷íî 
ó êóò âîð³ò ãîñòåé.

Îòæå, 3:1, ³ «Íèâà» íàáèðàº 
ïåðø³ î÷êè â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿-
íè. Íàñòóïíó ãðó íàøà êîìàíäà 
ïðîâåäå â ãîñòÿõ ñüîìîãî ñåðïíÿ 
ïðîòè «×àéêè» (Ïåòðîïàâë³âñüêà 
Áîðùàã³âêà). Âîíà ìàº ï³ñëÿ äâîõ 
òóð³â â ñâîºìó àêòèâ³ îäíå î÷êî.

Вінничани очолили юнацькі збірні 
України з флаг-футболу

«Нива» домінувала протягом більшості ігрового часу. 
Вона закономірно і заслужено взяла три очки

 – Çàðàç ñòàëî 
«àòìîñôåðí³øå», 
«Íèâà» ñòàëà á³ëüø 
ïðîôåñ³éíîþ. Â³ä÷óâàþ 
ñåáå íàáàãàòî êðàùå, – 
ñêàçàâ Àíòîí Áðèæ÷óê
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З турботою про безпеку гляда-
чів та артистів на OPERAFEST 
TULCHYN-2021 будуть дотри-
мані всі карантинні обмеження, 
що діятимуть на кінець серпня. 
А щоб знизити ризик скупчення 
глядачів, на фестивалі не буде 
стоячих місць. Вхід на територію 
– безкоштовний у порядку живої 
черги у конкретний сектор, згідно 
з наявністю у ньому вільних місць.
— З третього серпня ми запустили 
послугу «попереднього броню-

вання» місць у партерній зоні, 
а також нашу традиційну «чартер-
ну програму», яка користується 
неабияким попитом і дуже по-
любилась нашим глядачам. У дні 
фестивалю великі комфортабель-
ні автобуси будуть курсувати з Ві-
нниці до Тульчина, а всі учасники 
«чартерних рейсів» гарантовано 
матимуть місця у GOLD-секторі 
фестивалю, — зазначає головний 
режисер фестивалю Павло Тре-
тьяков.

У дні фестивалю, 27–29 серп-
ня, чартерні автобуси будуть 
о 17.00 від’їжджати з кінцевої зу-
пинки на Західному автовокзалі.
Придбати чартерні квитки можна 
на офіційному сайті фестивалю 
operafest.com.ua, на сайтах afisha.
vn.ua і bilet.vn.ua, у всіх касах 
«Афіша Вінниці» та у інформацій-
ному центрі OPERAFEST TULCHYN, 
який з 14.00 до 19.00 працює 
у центрі Вінниці на вул. Театраль-
на, 15 (1 поверх, оф. 102).

Вже стартувала «чартерна програма»

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК,
RIA, (096)3145155

Âæå çà ÷îòèðè 
òèæí³ Â³ííè÷÷èíà 
ïðèéìàòèìå ç³ðîê 

îïåðè òà ãîñòåé ç³ âñ³º¿ Óêðà¿-
íè! Ç 27 ïî 29 ñåðïíÿ ïðîñòî 
íåáà íà òåðèòîð³¿ ïàðêó ëåãåí-
äàðíîãî Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ 
ó Òóëü÷èí³ ïðîéäå IV ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòèâàëü OPERAFEST 
TULCHYN-2021, ÿêèé âðàæàòè-
ìå ÿñêðàâèìè ïðåì’ºðàìè, îïå-
ðàìè, ìþçèêëàìè ³ øîó.

Îêðåìîþ îêðàñîþ ïðîãðàìè 
öüîãîð³÷íîãî ôåñòèâàëþ ñòàíóòü 
íàäçâè÷àéí³ áàëåòí³ ïîñòàíîâêè 
â³ä çíàìåíèòîãî ñòîëè÷íîãî òåà-
òðó — «Êè¿âñüêà îïåðà».

ПРИСТРАСТЬ І ТАНГО 
НАЖИВО!

Êðàñà ñó÷àñíîãî áàëåòó óñ³õ ÷å-
êàòèìå ó ïåðøèé äåíü ôåñòèâà-
ëþ — 27 ñåðïíÿ î 22.00 íà ñöåí³ 
îæèâóòü «²ñòîð³¿ ó ñòèë³ òàíãî». 
Ñêàçàòè, ùî öå êðàñèâèé òà ö³êà-
âèé áàëåò — íàïðàâäó íå ñêàçàòè 
í³÷îãî. Òîìó ùî öÿ ïîñòàíîâêà — 
ä³éñíî äî ìóðàøîê! Ó êîæíîìó 
ðóñ³ òà ó êîæí³é íîò³ — äîâåðøå-
íà ãëèáèíà ³ ìàéñòåðí³ñòü.

— Öåé äèâîâèæíèé áàëåò 
íà ôåñòèâàë³ áóäå ïîêàçàíèé 
íà ïðîõàííÿ ãëÿäà÷³â, — ðîç-
ïîâ³äàº ãîëîâíèé ðåæèñåð 
OPERAFEST TULCHYN, çà-

ñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà-
¿íè Ïàâëî Òðåòüÿêîâ. — «²ñòî-
ð³¿ ó ñòèë³ òàíãî» ìè ïîêàçóâà-
ëè ó ðàìêàõ í³÷íî¿ ïðîãðàìè 
ó 2019 ðîö³. ² öåé áàëåò íàñò³ëüêè 
âðàçèâ ãëÿäà÷³â, ùî âñ³ ïðîñòî çà-
ñèïàëè íàñ ïðîõàííÿì íåîäì³ííî 
ïîâòîðèòè éîãî çíîâó.

Íîâàòîðñüêó contemporary-
ïîñòàíîâêó ïîñòàâèâ çàñëóæåíèé 
àðòèñò Óêðà¿íè Àðòåì Øîøèí — 
ëàóðåàò íàéïðåñòèæí³øèõ ì³æ-
íàðîäíèõ êîíêóðñ³â òà ïðîâ³ä-
íèé ñîë³ñò òðóïè â³äîìîãî «Êè¿â 
Ìîäåðí-Áàëåòó» Ðàäó Ïîêë³òàðó.

Â «²ñòîð³ÿõ ó ñòèë³ òàíãî» Àð-
òåì Øîøèí ïîºäíàâ ñâ³é äîñâ³ä 
êëàñè÷íîãî áàëåòó, ìîäåðíó ³ 
áàëüíèõ òàíö³â, é ðîçêðèâ ãîëî-
âíó ñóòü òàíãî — öå òàºìíèöÿ, 
ÿêó òàíöþþòü äâîº. Ìîâîþ òàí-
öþ, âèäîâèùíèõ ðóõ³â òà ô³ãóð, 
÷îòèðè ïàðè ðîçêàæóòü íàì ñâî¿ 
äîëåíîñí³ ³ñòîð³¿, â êîæí³é ç ÿêèõ 
ñàìîòí³ ñåðöÿ øóêàþòü áëèçüêîãî 
ñîá³ ñï³âðîçìîâíèêà ó ïîäîðî-
æ³ ïî æèòòþ. À ïîäâ³éíó ïîðö³þ 
íàñîëîäè çàáåçïå÷èòü ïðåêðàñíà 
ìóçèêà Àñòîðà Ï’ÿööîëëè, Êàð-
ëîñà Åëåòà Àëüìàðàíà, Êàðëî-
ñà Ãàðäåëÿ ³ Õåðàðäî Ðîäð³ãåñà 
ó âèêîíàíí³ ÷óäîâîãî îðêåñòðó ³ 
àðòèñò³â õîðó, ëàóðåàòà ì³æíàðîä-
íèõ òà âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóðñ³â 
Ðîìàíà Ëåùîâà ³ âñåñâ³òíüîâ³-
äîìîãî àêîðäåîí³ñòà, íàðîäíî-
ãî àðòèñòà Óêðà¿íè Â’ÿ÷åñëàâà 
Ñàìîôàëîâà.

— Ïðàöþâàòè àðòèñòàì «íàæè-

ЯКИМИ БАЛЕТАМИ ВРАЗИТЬ 
OPERAFEST TULCHUN?
Краса на пуантах  Чуттєвий 
модерновий балет і легендарна класика 
від визнаних геніїв — 27–28 серпня 
на фестивалі OPERAFEST TULCHYN свої 
найкращі постановки представить 
знаменитий театр «Київська опера». 
Готуйтесь насолоджуватися пристрасними 
«Історіями у стилі танго» і гоголівською 
містикою та гумором у неперевершеній 
«Майській ночі»

íàéêðàù³ ìàéñòðè. Ë³áðåòî ï³ä-
ãîòóâàâ íåïåðåâåðøåíèé áàëåò-
ìåéñòåð-ïîñòàíîâíèê Â³êòîð 
Ãà÷åíêî. Ìóçèêó íàïèñàâ âè-
äàòíèé óêðà¿íñüêèé êîìïîçèòîð, 
Ãåðîé Óêðà¿íè ªâãåí Ñòàíêîâè÷, 
à äåêîðàö³¿ ³ êîñòþìè ñòâîðèëà 
õóäîæíèê-ïîñòàíîâíèê Ìàð³ÿ 
Ëåâèòñüêà, ñüîãîäí³ — íàðîäíèé 
õóäîæíèê Óêðà¿íè òà ëàóðåàò Íà-
ö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ó 2015 ðîö³ 
êåð³âíèöòâî «Êè¿âñüêî¿ îïåðè» 
âèð³øèëî â³äðîäèòè îðèã³íàëüíó 
ïîñòàíîâêó, çàëèøèâøè îñíîâí³ 
¿¿ ñêëàäîâ³: õîðåîãðàô³þ Ãà÷åíêà, 
ìóçèêó Ñòàíêîâè÷à òà äåêîðàö³¿ ³ 
êîñòþìè Ëåâèòñüêî¿, ÿê³, íà ùàñ-
òÿ, çáåðåãëèñÿ â òåàòð³.

Äèðèãóâàòè âèñòàâîþ ó Òóëü-
÷èí³ áóäå çàñëóæåíèé àðòèñò 
Óêðà¿íè Â³êòîð Ïëîñê³íà. Äèðè-
ãåíò-ïîñòàíîâíèê âèñòàâè — ªâ-
ãåí Âîðîíêî, õîðìåéñòåð-ïîñòà-
íîâíèê — Àíæåëà Ìàñëåíí³êîâà.

— Ìè çâåðíóëèñÿ äî ö³º¿ òåìè, 
áî Ãîãîëü çàâæäè àêòóàëüíèé, 
äî òîãî æ, â³í óêðà¿íñüêèé. 
Íà çëåò³ íàö³îíàëüíî¿ äóìêè 
³ çâèòÿãè íàðîäíà òåìà âêðàé 
íåîáõ³äíà, — ãîâîðèòü ïðî âè-
ñòàâó áàëåòìåéñòåð-ïîñòàíîâíèê 
Â³êòîð Ãà÷åíêî. — ß âïåâíåíèé, 
ùî ôîëüêëîð — öå êðîâ íàö³¿ 
³ ñï³ëêóâàííÿ ç éîãî çðàçêàìè 
îáîâ’ÿçêîâî çáàãàòèòü óñ³õ ãëÿ-
äà÷³â. Äóæå ñïîä³âàþñÿ, ùî âè 
âèéäåòå ï³ñëÿ ö³º¿ âèñòàâè ç ïî-
ñì³øêîþ ³ êðàñèâîþ ìåëîä³ºþ 
â äóø³, ç êîõàííÿì ó ñåðö³, ç â³ä-
÷óòòÿì äîáðà ³ ãàðìîí³¿.

Ó ñâ³ò³ õîðåîãðàô³¿ Â³êòîð Ãà-
÷åíêî — êîðèôåé òà ñïðàâæí³é 
ãåí³é! Ñâ³é òâîð÷èé øëÿõ â³í 
ðîçïî÷àâ 55 ðîê³â òîìó. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ áàëåòìåéñòåðñüêîãî 

ôàêóëüòåòó Äåðæàâíîãî ³íñòèòó-
òó òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ìåí³ 
Ëóíà÷àðñüêîãî ó Ìîñêâ³ (íèí³ 
ÐÀÒÌ), Â³êòîð Ãà÷åíêî ñòàâ 
àðòèñòîì áàëåòó Çàñëóæåíîãî 
àíñàìáëþ òàíöþ ÓÐÑÐ, ùî çà-
ðàç íîñèòü ³ì’ÿ Ïàâëà Â³ðñüêî-
ãî. Ó 70–80-õ ïðîòÿãîì 12 ðîê³â 
áóâ ñîë³ñòîì áàëåòó Íàö³îíàëüíî¿ 
îïåðè Óêðà¿íè, à ó 1984 ðîö³ ñòàâ 
ëàóðåàòîì Âñåñîþçíîãî êîíêóðñó 
àðòèñò³â áàëåòó òà áàëåòìåéñòåð³â. 
Íàïðèê³íö³ 80-õ ìàåñòðî êåðóâàâ 
Óêðà¿íñüêèì õóäîæíüî-ñïîðòèâ-
íèì àíñàìáëåì «Áàëåò íà ëüîäó», 
ïîò³ì áóâ áàëåòìåéñòåðîì Êè¿â-
ñüêîãî òåàòðó åñòðàäè, ïðàöþâàâ 
ó Êè¿âñüê³é ìóí³öèïàëüí³é àêà-
äåì³¿ òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ, 
à ó 2019–2020 ðîêàõ áóâ ãîëîâíèì 
áàëåòìåéñòåðîì Çàñëóæåíîãî 
àêàäåì³÷íîãî àíñàìáëþ ï³ñí³ ³ 
òàíöþ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.

Áàãàòî ñï³âïðàöþþ÷è ç ð³ç-
íèìè òåàòðàìè ÿê ðåæèñåð ³ 
áàëåòìåéñòåð-ïîñòàíîâíèê, Â³-
êòîð Ãà÷åíêî ïîñòàâèâ ïîíàä 
20 âðàæàþ÷èõ ïîñòàíîâîê. ² îä-
í³ºþ ç íàéêðàùèõ ââàæàºòüñÿ 
ñàìå «Ìàéñüêà í³÷».

Ó âèñòàâ³ áëèñêó÷å ïåðåäàí³ ³ 
æèâîòâîðíèé ãîãîë³âñüêèé ãóìîð, 
³ ñâ³òëà ïîåòèêà, ³ í³æí³ ë³ðè÷í³ 
ïî÷óòòÿ. Âñå ä³éñòâî ðîçöâ³÷åíî 
âëó÷íîþ, äîòåïíîþ, âåëüìè ïðî-
ìîâèñòîþ òà íàñè÷åíîþ òîíêèì 
ãóìîðîì õîðåîãðàô³ºþ, òîæ âñ³õ 
ãëÿäà÷³â ãàðàíòîâàíî ÷åêàþòü âè-
íÿòêîâî ïîçèòèâí³ åìîö³¿.

OPERAFEST TULCHYN-2021 
ïðîõîäèòü çà ï³äòðèìêè Óêðà-
¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîíäó ³ 
Áëàãîä³éíîãî ôîíäó «ÌÕÏ — 
Ãðîìàä³».

Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé 
ïàðòíåð — «20 õâèëèí».

Балет «Історії у стилі танго» винятково розкриває всі 
грані кохання та пристрасті. Все завдяки поєднанню 
сучасної хореографії, живої гри оркестру, солістів і віртуоза-
акордеоніста В'ячеслава Самофалова

âî» — ñï³ëüíà ³äåÿ: ìîÿ ³ ìàåñòðî-
äèðèãåíòà Ä³ëÿâåðà Îñìàíîâà, áî 
òàíöþâàòè òàíãî íå ï³ä ôîíîãðà-
ìó, õàé ³ íàéïðåêðàñí³øó, — öå 
çîâñ³ì ³íø³ â³ä÷óòòÿ. Æèâèé îð-
êåñòð — öå ùå 50% äîäàòêîâîãî 
äðàéâó, — ïåðåêîíàíèé Àðòåì 
Øîøèí. — Äî ìóçè÷íî¿ êîí-
öåïö³¿ ÿ â³ä³áðàâ òâîðè, ÿê³ ñàì 
äóæå ëþáëþ. Öå ñâ³òîâ³ õ³òè «êî-
ðîëÿ òàíãî» Àñòîðà Ï’ÿööîëëè, 
«Historia de un amor» Êàðëîñà 
Åëåòà Àëüìàðàíà, ìåëîä³ÿ ç³ 
ñòð³÷êè «Çàïàõ æ³íêè» Êàðëîñà 
Ãàðäåëÿ, «La Cumparsita» Ãåðàðäî 
Ðîäð³ãåñà â àðàíæóâàíí³ ïðåêðàñ-
íîãî àêîðäåîí³ñòà Â’ÿ÷åñëàâà Ñà-
ìîôàëîâà. Çàâäÿêè ÷óäîâèì ìó-
çèêàíòàì Îñìàíîâó ³ Ñàìîôàëîâó 
íàø áàëåò íàáóâ á³ëüø ÿñêðàâèõ 
â³äò³íê³â òà ï³âòîí³â.

«МАЙСЬКА НІЧ» ВІД 
СПРАВЖНІХ ГЕНІЇВ

Äðóãèé áàëåò, ÿêèé 28 ñåðïíÿ 
î 19.00 ïîêàæóòü íà OPERAFEST 
TULCHYN, — ëåãåíäàðíà «Ìàé-
ñüêà í³÷». Ãëÿäà÷³â ÷åêàº ôàí-
òàñìàãîð³ÿ ãîãîë³âñüêèõ ïðèãîä, 
ðîìàíòè÷íà ³ñòîð³ÿ êîõàííÿ ³ 
íåïåðåâåðøåíà ìóçèêà ªâãåíà 
Ñòàíêîâè÷à. Âèñòàâà íàñò³ëüêè 

áëèñêó÷à, ùî òðèâàº íà îäíî-
ìó ïîäèõó ³ í³êîãî íå çàëèøàº 
áàéäóæèì!

— Â³ä ö³º¿ ïîñòàíîâêè âñ³ 
ãëÿäà÷³ îòðèìàþòü ò³ëüêè ïî-
çèòèâí³ åìîö³¿ òà â³ä÷óþòü íåà-
áèÿêó ãîðä³ñòü çà óêðà¿íñüêèõ 
ìèòö³â, — ðîçïîâ³äàº ïðîäþñåð 
OPERAFEST TULCHYN, çà-
ñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè ²ðèíà 
Ôðåíêåëü. — ²ñòîð³ÿ öüîãî áàëåòó 
óí³êàëüíà! Íàïðèê³íö³ 1980-õ ðî-
ê³â äî ðîáîòè íàä ïîñòàíîâêîþ 
«Ìàéñüêî¿ íî÷³» äîëó÷èëèñÿ 

«Òàíöþâàòè òàíãî 
íå ï³ä ôîíîãðàìó,  — 
çîâñ³ì ³íø³ â³ä÷óòòÿ. 
Æèâèé îðêåñòð — öå 
ùå 50% äîäàòêîâîãî 
äðàéâó»
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«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 490 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».

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

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.

Гурт «ТІК» 15 серпня. 
Концерт просто неба
15 серпня стане найспекотнішим днем! Адже 
о 20.00 у PIROGOV SKY – просто неба у музеї-
садибі Пирогова - буде запалювати гурт «ТІК»! 
Готуйтеся танцювати від найпершої до останньої 
пісні, співати разом улюблені хіти та свіженькі 
прем’єри, запалювати і веселитися. Під зоряним 
небом прозвучать всі улюблені хіти з усіх альбомів 
гурту.  Від легендарних «Оленів» і «Вчительки», 
романтичного «Апрєля», розривної «Свєти» й 
«Сірожине пірожине» - до патріотичної «Люби ти 
Україну!» і новенької «Лільки». 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. 

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

Пирогова - краще імпровізаційне шоу країни Improv 
Live Show. Буде гостро, пікантно, дотепно. Нас чекає 
влучний гумор на актуальні теми, скетчі, які ви не 
побачите на телебаченні та максимум взаємодії з 
глядачами. Квитки - від 200 гривень. Купуйте на 
сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, «Універма-
гу», «Мобі Дік», тур-клубі «Бідняжка». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Pianoбой 21 серпня 
у Вінниці
Творчість Pianoбой – пре-
красне мистецтво, живе 
і самобутнє! 21 серпня 
о 20.00 у PIROGOV SKY 
– просто неба у музеї-
садибі Пирогова – нас 

чекають неймовірні враження і естетична насолода. 
Почуємо всі улюблені музичні шедеври у живому 
виконанні Дмитра Шурова. Квитки - від 290 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua. Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101–00–63.

Улюблені зірки у 
комедії «Ревізор» 
4 вересня 
Вінниця, до нас їде 
«Ревізор»! 4 вересня о 
19.00 у Будинку офіце-
рів вибухова комедія з 
зірковим складом! Лілія 

Ребрик, Олексій Вертинський, Володимир Горян-
ський, Ксенія Вертинська, Олександр Меламуд 
та багато інших артистів, чия поява на сцені – це 
завжди свято. Приходьте отримати максимум по-
зитиву і переконатися, що з гоголівських часів не 
так багато змінилось. Квитки - від 240 грн. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua. Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ВИСТАВКИ

Виставка «Православна Україна»
До 8 серпня в Експоцентрі Вінницької торгово-
промислової палати, на вул. Соборна, буд. 68. 
На виставці можна придбати: духовну літера-
туру, церковне начиння, ікони, ладан, ліки від 
монастирів, мед, лікувальні апіпродукти та багато 
іншого. Вхід вільний!

Космічна виставка "Космопарк" для 
всієї родини
Вперше у місті з 6 по 29 серпня космічна вистав-
ка-пригода для всієї родини. Вас чекає понад 30 
космічних зон, а саме тренажери космонавтів, 
планетарій, зважування на планетах, віртуальна 
подорож сонячною системою, симуляція земле-
трусу, голограма та інше.
Вартість квитка: дорослий -  80 грн, дитячий - 70 
грн, до 3 років безкоштовно. Діти до 14 років 
тільки в супроводі дорослого.
Виставка працює кожного дня з 10.00 по 20.00 
в ТЦ Plaza Park, вул.Келецька, 121. Телефон для 
довідок: 050-555-56-59.

Виставка "Зброя та військове споря-
дження: від давнини до сучасності"
У Великому та Малому виставкових залах Облас-
ного краєзнавчого музею проходить виставковий 
проект, приурочений до 30-річчя Незалежності 
України. Він репрезентує раритетну зброю та 
військове спорядження з фондових зібрань На-
ціональний музей історії України (288 предметів) 
та Вінницького обласного краєзнавчого 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.

Екскурсії до музею Повітряних Зброй-
них сил 
Музей авіаційної техніки і засобів ППО просто 
неба у Вінниці розташований на території штабу 
командування Повітряних сил Збройних сил 
України.
Музейна експозиція складається з двох залів, у 
яких розміщені експозиція і зразки стрілецької 
зброї та відкритої площадки площею 1,7 га, на 
якій розташовано понад 40 одиниць військової 
техніки.
Відвідувачі можуть оглянути: сучасні літаки-ви-
нищувачі, штурмовики, бомбардувальники, роз-
відники, безпілотні літальні апарати,
комплекси зенітних ракетних військ.
Також ви зможете дізнатися про історичний та 
бойовий шлях українських Збройних сил. Роз-
клад роботи: з понеділка по п’ятницю (з 9.00 до 
17.00)
Вартість квитка: для дорослого — 20 грн, 
дитячий — 10 грн. Для пільговиків вхід — без-
коштовний.
Дата проведення екскурсії узгоджується з пра-
цівниками Музею за телефоном (0432)59-61-90. 

КІНО 

Круїз у джунглях 
Пригоди. 4.08, поч. о 10.00, 12.20, 19.45, 21.55
З 5.08 довідка за тел. 52-59-76

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес
Анімація. 4.08, поч. о 16.05
З 5.08 довідка за тел. 52–59–76

Космічний джем: Нові легенди
Анімація. 4.08, поч. о 10.00
З 5.08 довідка за тел. 52–59–76

Красуня на драйві
Екшн. 4.08, поч. о 12.05, 18.00
З 5.08 довідка за тел. 52–59–76

Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо
Екшн. 4.08, поч. о 16.20, 21.55
З 5.08 довідка за тел. 52–59–76

Пульс
Спортивна драма. 4.08, поч. о 14.40, 18.20
З 5.08 довідка за тел. 52–59–76

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

Чорна вдова
Екшн. 4.08, поч. о 15.40
З 5.08 довідка за тел. 096–003–50–50

Час
Трилер. 4.08, поч. о 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 
18.30, 20.30, 23.00
З 5.08 довідка за тел. 096–003–50–50

Смертельний лабіринт 2: Небезпека всюди
Екшн. 4.08, поч. о 16.30, 21.00
З 5.08 довідка за тел. 096–003–50–50

Красуня на драйві
Трилер. 4.08, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 23.20
З 5.08 довідка за тел. 096–003–50–50

Демонік
Трилер. 4.08, поч. о 17.10, 19.20
З 5.08 довідка за тел. 096–003–50–50

Кохання, пристрасть та стволи
Екшн. 4.08. поч. о 9.40, 23.30
З 5.08 довідка за тел. 096–003–50–50

Невдалий трах, або шалене порно
Комедія. 4.08, поч. о 21.30, 23.00
З 5.08 довідка за тел. 096–003–50–50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Космічний джем: Нові легенди
Фентезі. 4.08, поч. о 10.00, 18.00
5.08–11.08, поч. о 12.00

Час
Трилер. 4.08, поч. о 20.00
5.08–11.08, поч. о 18.00

Рок Дог 2
Анімація. 5.08–11.08, поч. о 10.00, 14.00, 16.00

кінотеатр 
ім. Коцюбинського
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06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Я вдома 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.15 Новини 
07.05, 00.20 Т/с “Доктор 
Блейк” s  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiзуальний код 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Д/с “Вердикт iсторiї” 
10.45 Т/с “Нашi матерi - нашi 
батьки” s  
11.35 Край пригод 
11.50 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.35 Концерт. Квартет 
Гетьман 
17.30, 05.05 Еко-люди 
17.35, 18.55 Д/ц “Свiт дикої 
природи” 
19.55, 23.00 Д/ц “Супер - чуття” 
21.50 Д/ц “Дикi тварини” 

1+1 

05.30, 03.35 “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 “Папiк” l  
22.50, 02.15 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки” l  

IНТЕР 

05.00, 04.55 “Телемагазин” 
05.30, 22.15 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.05, 18.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Агент Лев” s  
14.25 Х/ф “Скупий” l  
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Велика перерва” 
00.00 Т/с “Батькiвський 
iнстинкт” s  

ICTV 

04.40 Еврика! 
04.45 Служба розшуку дiтей 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.25, 13.15 Х/ф “Горець” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
13.25 Х/ф “Грошовий поїзд” s  
16.15 Х/ф “Iгри патрiотiв” s  
20.10, 21.30 Т/с “Пес” s  
21.05 Факти. Вечiр 
22.35 Х/ф “Довгий поцiлунок на 
добранiч” s  
01.05 Х/ф “Дочка генерала” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.00 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.05 “Орел i решка” 
09.10 Т/с “Надприродне” s  
10.50 Х/ф “Зорянi вiйни: Останнi 
Джедаї” l  
13.50 Х/ф “Зорянi Вiйни: 
Скайвокер. Сходження” l  
16.45 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Парочка копiв” s  
23.05 Х/ф “Кiану” 

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 “Капiтанша” l  
00.10 Велика деолiгархiзацiя 
01.30 Телемагазин 
03.30 Реальна мiстика 

СТБ 

06.10 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.05 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.05, 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 “Щаслива попри 
все” s  

НTН 

07.05 Т/с “Третього не дано” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.55 
“Свiдок” 
14.50, 17.00, 03.25 
“Випадковий свiдок” 
17.50 “Таємницi свiту” 
18.20 “Свiдок. Агенти” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 Х/ф “Tри дев’ятки” s  
03.30 “Речовий доказ” 
04.30 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

09.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки” 
10.45 Х/ф “Чак i Ларрi - тепер 
одруженнi” s  
13.00, 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 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05 Незвiдана Україна 
11.20 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 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 Пiщана казка 
13.55 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.00 Веселi саморобки 
14.10 М/ф “ Лис i дрiзд “ 
14.20 М/ф “ Лисичка з качалкою 
“ 
14.30 М/ф “ Некмiтливий 
горобець “ 
14.35 М/ф “Паперовий змiй” 
14.45 М/ф “Коп i Штик - завзятi 
кроти” 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.05 Вiзульний код 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45, 22.35 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Спецпроєкт до дня 
корiнних народiв 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45, 16.15 “Територiя 
рiшень” 
09.00 “Постфактум” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Фокус Європи” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.00, 19.00 “Новини” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Мобiльний репортер” 
18.40 “Особливий випадок” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.15 Новини 
07.05, 00.20 Т/с “Доктор 
Блейк” s  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Нашi матерi - нашi 
батьки” s  
11.20 Край пригод 
11.50 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.20 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” l  
17.30, 18.55 Д/ц “Свiт дикої 
природи” 
19.55, 23.00 Д/ц “Супер - 
чуття” 
21.50 Д/ц “Дикi тварини” 

1+1 

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 “Папiк” l  
22.50, 02.40 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки” l  

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: Тiльки для твоїх 
очей” s  
15.00, 15.45, 02.00 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 03.20 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Велика перерва” 
00.05 Т/с “Батькiвський 
iнстинкт” s  

ICTV 

04.50, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 22.30 Дизель-шоу l  
11.45, 13.15, 00.00 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20, 21.30 Т/с “Пес” s  
16.15 Х/ф “Довгий поцiлунок на 
добранiч” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
01.20 Х/ф “Очi дракона” n  
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.00 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.05 “Орел i решка” 
09.10 Т/с “Надприродне” s  
11.50 “Аферисти в сiтях” s  
14.00 Х/ф “Хан Соло” l  
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Невразливий” s  

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, 23.10 Т/с “Капiтанша” l  
00.20, 02.00 Т/с “Вiкно життя” l  
01.30 Телемагазин 
02.50 Гучна справа 

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.40 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.25 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.25 “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 “Щаслива попри 
все” s  

НTН 

06.55 “Свiдок. Агенти” 
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
17.50 “Будьте здоровi” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.40 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.40 “Реальнi злочинцi” 
03.00 “Речовий доказ” 
04.00 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Елвiн та бурундуки 
2” 
10.45 Х/ф “1+1” 
12.55, 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 

08.00, 09.00 Новини ( з UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05 Документальний цикл 
“Свiт дикої природи” 
11.30, 18.40 Буковинськi 
загадки 
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 Пiщана казка 
13.55 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.00 Веселi саморобки 
14.05 М/ф “Велика подорож” 
14.15 М/ф “Казка про 
жадiбнiсть” 
14.25 М/ф “Капiтошко” 
14.30 М/ф “Дострибни до 
хмаринки” 
14.40 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.05 Вiзульний код 
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Небезпечна зона 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.00 “Завтра. Сьогоднi” 
10.30 “Поринь в мiй свiт” 
11.00, 15.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.15 Новини 
07.05, 00.20 Т/с “Доктор 
Блейк” s  
08.05 Роздивись 
08.20 Вiдтiнки України 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Нашi матерi - нашi 
батьки” s  
11.20 Край пригод 
11.50 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та та Дмитро Андрiєць 
17.30, 18.55 Д/ц “Свiт дикої 
природи” 
19.55, 23.00 Д/ц “Супер - чуття” 
20.20, 21.50 Д/ц “Дикi 
тварини” 
22.20 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 

1+1 

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 “Папiк” l  
22.50, 02.20 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки” l  

IНТЕР 

05.25, 22.15 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “007: Восьминiжка” 
15.00, 15.45, 01.55 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 “Стосується кожного” 
19.00, 03.25 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Велика перерва” 
00.05 Х/ф “Весняний призов” 

ICTV 

06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 22.25 Дизель-шоу l  
11.45, 13.15, 00.00 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s  
16.20 Х/ф “Важкий корпус” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
01.00 Х/ф “Американський 
гангстер” s  
03.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.40 “Kids time” 
06.05 М/с “М/ф” 
06.15 М/с “Том i Джеррi” 
07.45 “Орел i решка” 
10.00 Т/с “Надприродне” s  
12.40 “Аферисти в сiтях” s  
14.40 Х/ф “Невразливий” s  
16.55 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Глибоке синє 
море” s  

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, 23.10 Т/с “Капiтанша” l  
00.20, 02.00 Т/с “Вiкно життя” l  

СТБ 

05.20 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.10 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.05 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.05, 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 “Щаслива попри 
все” 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” 
03.00 “Речовий доказ” 
04.00 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки 3” 
10.45 Х/ф “2+1” 
13.00, 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 

08.00, 09.00 Новини ( з UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05 Документальний цикл 
“Свiт дикої природи” 
11.30 Буковинськi загадки 
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 Пiщана казка 
13.55 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.00 Веселi саморобки 
14.10 М/ф “День, коли щастить” 
14.20 М/ф “Козлик та його 
горе” 
14.30 М/ф “Ниточка та кошеня 
14.40 М/ф “Чарiвнi окуляри “ 
14.45 М/ф “ Курка, яка несла 
всяку всячину” 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.05 Вiзульний код 
18.25 Древо. Полтавськi 
Килими 
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Небезпечна зона 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.00, 15.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
17.35 т/с “Росселла” 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.15 Новини 
07.05, 00.20 Т/с “Доктор 
Блейк” s  
08.05, 11.35 Роздивись 
08.20 Геолокацiя: Волинь 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Нашi матерi - нашi 
батьки” s  
11.20 Край пригод 
11.50 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Iво Бобул 
17.30, 21.50 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 
18.55 Д/ц “Свiт дикої природи” 
19.55 Д/ц “Тваринна зброя” 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
05.50, 04.20 “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” 
20.18 “Проспорт” 
20.20 Т/с “Папiк” l  
22.50 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки” l  

IНТЕР 

05.25, 22.15 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “Нiколи не говори 
“нiколи”” s  
15.00, 15.50, 01.55 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Велика перерва” 

ICTV 

06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 22.30 Дизель-шоу l  
11.45, 13.30, 00.00 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s  
16.45 Х/ф “Двiйник” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi 
01.00 Х/ф “Людина пiтьми” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.20 “Kids time” 
06.05 М/с “М/ф” 
06.15 М/с “Том i Джеррi” 
07.25 “Орел i решка” 
10.15 Т/с “Надприродне” s  
12.05 “Аферисти в сiтях” s  
14.10 Х/ф “Скло” s  
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Шафт” s  
23.00 Х/ф “Цiна страху” 
01.40 “Вар’яти” l  
02.55 “Служба розшуку дiтей” 

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, 23.50 Т/с “Капiтанша” l  
23.10 Слiдами 
01.10, 02.15 Т/с “Вiкно життя” l  
01.45 Телемагазин 
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СТБ 

05.20 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.05 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.05, 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 “Щаслива попри 
все” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.20 “Вартiсть життя” 
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
17.50 “Правда життя” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 “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 “Елвiн i бурундуки: 
Бурундумандри” 
10.45 Х/ф “Менi б у небо” s  
12.50, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 03.15 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 

08.00, 09.00 Новини ( з UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05 Документальний цикл 
“Свiт дикої природи” 
11.30, 18.40 Буковинськi 
загадки 
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 Пiщана казка 
13.55 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.00 Веселi саморобки 
14.10 М/ф “Дiвчинка i зайцi” 
14.20 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
14.30 М/ф “ Найменший “ 
14.40 М/ф “Як козаки наречених 
виручали” 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.05 Культ .Особистостi 
18.20 Древо. Полтавськi 
Килими 
18.45 Street Схiд 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Небезпечна зона 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Планета кiно” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.15 Новини 
07.05, 00.25 Д/с “Тероризм, 
якому змогли запобiгти” l  
08.05, 11.20, 17.25 Роздивись 
08.20 Геолокацiя: Волинь 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Нашi матерi - нашi 
батьки” s  
11.50 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.35 Концерт. Наталiя 
Валевська 
17.30, 04.00 Перша шпальта 
18.55 Д/ц “Свiт дикої природи” 
19.55 Д/ц “Тваринна зброя” 
21.50 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 04.35 “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 “Час” s  
00.25 Х/ф “Бумеранг” 
02.40 Х/ф “Зiткнення з 
безоднею” s  

IНТЕР 

05.25, 00.15 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “007: Вид на 
вбивство” 
14.55, 15.45, 02.05 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Сутичка” s  
23.10 Д/п “Острiв Фiделя” 
03.15 “Жди меня. Україна” 
04.35 “Орел i Решка. На краю 
свiту” 

ICTV 

04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика! 
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 01.20 Факти 
04.45 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  
11.45, 13.15, 00.00, 01.45 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Х/ф “Вуличний 
боєць” s  
16.30 Х/ф “Самоволка” s  
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу “На 
трьох-10” s  
03.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.20 “Kids time” 
06.05 М/с “М/ф” 
06.20 М/с “Том i Джеррi” 
07.25 “Орел i решка” 
09.50 “Аферисти в сiтях” s  
15.55 Х/ф “Стартрек: Помста” s  
18.40 Х/ф “Стартрек: За межами 
Всесвiту” s  
21.00 Х/ф “Протистояння” s  
22.50 Х/ф “Вбивцi на замiну” n  
00.40 Х/ф “Кiану” 
02.25 “Служба розшуку дiтей” 
02.30 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Х/ф “Паперовi квiти” l  
12.40, 15.30 Т/с “Добра душа” l  
17.00 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00, 23.10, 02.00 Т/с 
“Вiдчайдушний домогосподар” 

СТБ 

06.20 Х/ф “Останнiй танець за 
мною 2” s  
08.15 “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 “Було у батька два 
сини” 

НTН 

06.20 “Правда життя” 
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 

TET 

09.00 М/ф “Книга джунглiв 2” 
10.15 Х/ф “Мексиканець” 
12.45, 18.00 4 весiлля 
15.00, 01.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 02.55 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 

08.00, 09.00 Новини ( з UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05 Культ Особистостi 
11.20, 18.45 Незвiдана Україна 
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 Пiщана казка 
13.55 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.00 Веселi саморобки 
14.10 М/ф “Подарунок” 
14.20 М/ф “Справжнiй 
ведмедик” 
14.30 М/ф “ Як песик i кошеня 
мили пiдлогу” 
14.40 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
14.50 М/ф “Лежень “ 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.00 Культ .Особистостi 
18.10 Країна пiсень 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Небезпечна зона 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30 “На часi” 
10.15 “В гарной формi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.10, 02.35, 03.45, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц “Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго” 
08.30, 10.10 #ВУКРАЇНI 
09.05 Телепродаж 
09.35 Антропологiя 
10.35, 23.15 Д/ц “Дика 
природа Аргентини” 
11.25 Х/ф “Авраам: охоронець 
вiри” 1, 2 с. 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.20 Мiста та мiстечка 
17.35 Найменшi тваринки 
18.35 Х/ф “Богдан-Зиновiй 
Хмельницький” 
21.25 Х/ф “Передчуття” 

1+1 

05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00, 18.20 “Свiт навиворiт” 
13.00 Т/с “Папiк” l  
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Вечiрнiй квартал” 
22.15 “Жiночий квартал” 
23.55 “Свiтське життя. 2021. 
Найкраще” 
00.55 Х/ф “Як позбутися хлопця 
за 10 днiв” s  
02.55 Х/ф “Бумеранг” 

IНТЕР 

05.45 “Орел i Решка. На краю 
свiту” 
06.45 “Слово Предстоятеля” 
07.00 Х/ф “Операцiя 
“Тушонка”” s  
09.00 “Готуємо разом” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 Х/ф “Бiлявка за рогом” 
12.40 Х/ф “Найчарiвнiша та 
найпривабливiша” 
14.25 Х/ф “Самотнiм надається 
гуртожиток” 
16.10 Х/ф “Рiдня” 
18.10 Х/ф “Здрастуй i прощавай” 
20.00, 03.35 “Подробицi” 
20.30 “Творчий вечiр 
К.Меладзе “Останнiй 
романтик”” 
22.20 Т/с “Голос з минулого” l  

ICTV 

05.35 Не дай себе обдурити 
06.25, 12.00, 13.00 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
10.40 Дизель-шоу l  
12.45 Факти. День 
13.35 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Турист” s  
21.10 Х/ф “Одного разу у 
Мексицi: Вiдчайдушний-2” s  
23.05 Х/ф “Мачете вбиває” s  
01.25 Громадянська оборона 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 01.20 “Вар’яти” l  
06.05 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.05, 10.00 “Kids time” 
08.10 Х/ф “Дiти шпигунiв” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка” 
15.00 Х/ф “Сусiди на стрьомi” s  
17.05 Х/ф “Пустун” s  
19.00 Х/ф “Кiлери” s  
21.00 Х/ф “Тiлоохоронець 
кiлера” s  
23.35 Х/ф “Iнший свiт: 
Пробудження” n  
02.10 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.50 Реальна мiстика 
08.10 Т/с “Штамп у паспортi” l  
12.40, 15.20 Т/с “Квочка” 
17.00, 21.00 Т/с “Любов з 
заплющеними очима” l  
20.00 Головна тема 
23.00, 02.00 Т/с “Обручка з 
бiрюзою” 
01.30 Телемагазин 
03.00 Гучна справа 

СТБ 

05.15 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, 23.45 “Звана вечеря” l  
21.00 “МастерШеф. CELEB-
RITY” l  

НTН 

06.00 “Легенди бандитської 
Одеси” 
07.00 Т/с “Право на захист” s  
10.45 “Легенди карного 
розшуку” 
12.35 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.50 Т/с “Смерть у раю” s  
18.05 “Крутi 90-тi” 
19.00, 02.45 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Пограбування 
казино” s  
21.25 Х/ф “Лiченi секунди” s  
23.15 Х/ф “Час вiдплати” s  
01.30 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
03.15 “Випадковий свiдок” 
03.20 “Речовий доказ” 
04.15 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф “Елвiн i бурундуки” 
11.00 Х/ф “Елвiн та бурундуки 
2” 
12.45, 13.45, 14.45, 22.00, 
23.00, 00.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.15, 14.15, 22.30, 23.30, 
00.30 Танька i Володька 
15.15 М/ф “Лоракс” 
16.45 Х/ф “Подарунок на Рiздво 
2” 
18.30 Х/ф “Подарунок на 
Рiздво” 
20.15 Х/ф “Пiнгвiни мiстера 
Поппера” 
01.00 Країна У 
02.15 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Земля, наближена до 
неба 
08.00 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10 Пiщана казка 
09.20 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
09.30 М/ф “ Лис i дрiзд “ 
09.40 М/ф “ Курка, яка несла 
всяку всячину” 
09.50 М/ф “Лiтачок Лiп “ 
10.00 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови 
10.20 “Шо? Як? “ 
10.40 Ок, ятобi поясню 
10.45 Лайфхак українською 
11.00 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.00 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
13.10 Мiста i мiстечка 
13.30 Вiдтiнки України 
13.55 Я вдома 
14.25 Документальний цикл 
“Суперчуття” 
15.20 Небезпечна зона 
15.35 Гендернi окуляри 
15.50, 18.30, 21.25 Крутий 
замiс 
16.20 Еко-люди 
16.25 В УКРАЇНI 
16.55 Х/ф “”Передчуття”” 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiзуальний код 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування . .#Iнсайд 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Життя пiслязавтра 
21.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.55 Д/ф “Бальний король” 

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 

06.05, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.05, 02.35, 03.45, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15 Погода 
08.20, 21.25 Д/ц “Дикi 
тварини” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Мiста та мiстечка 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.20 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.30 Концерт. Квартет 
Гетьман 
18.25 Х/ф “Передчуття” 
20.05 Д/ц “Дика природа 
Аргентини” 
22.00 Д/с “Вердикт iсторiї” 
23.10 Пишемо iсторiю. Симон 
Петлюра 
23.25 Д/ц “Свiт дикої природи” 
00.30 Х/ф “Богдан-Зиновiй 
Хмельницький” 
03.00 #ВУКРАЇНI 
03.30 Земля, наближена до 
неба 
05.05 Я вдома 

1+1 

05.35, 19.30 ТСН 
07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
09.00, 03.40 “Свiт навиворiт” 
13.00 Т/с “Папiк” l  
18.30 “Свiтське життя. 2021. 
Найкраще” 
20.15 Х/ф “Кiнг Конг” s  
00.00 Х/ф “Хеллбой: Герой iз 
пекла” s  
02.15 Х/ф “Тихе мiсце” s  

IНТЕР 

06.20 Х/ф “Пришелепкуватi” s  
08.00 “уДачний проект” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Iнше життя” 
13.05 “Вещдок. Опережая 
время. Кожан” 
17.50 Х/ф “Сутичка” s  
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Сiмейне 
пограбування” l  
22.25 “Бенефiс Алли 
Пугачової” ПремТєра 
00.25 “Вещдок” 

ICTV 

05.10 Факти 
05.35 Не дай себе обдурити 
06.25, 02.00 Анти-зомбi 
07.20 Секретний фронт 
08.20 Громадянська оборона 
09.20 Х/ф “Одного разу у 
Мексицi: Вiдчайдушний-2” s  
11.15, 13.00 Х/ф “Турист” s  
12.45 Факти. День 
13.35 Х/ф “Втiкач” s  
16.05 Х/ф “Служителi закону” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Шерлок Холмс” s  
21.45 Х/ф “Шерлок Холмс. Гра 
тiней” s  
00.05 Х/ф “Людина пiтьми” s  
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Таємний агент” l  
06.40, 08.00 “Kids time” 
06.45 М/с “Том i Джеррi” 
07.00 М/ф “Том i Джерi 
зустрiчають Шерлока Холмса” 
08.05 М/ф “Ральф-руйнiвник” 
10.00 М/ф “Ральф-руйнiвник 2” 
12.10 Х/ф “Змiї на борту 
лiтака” s  
14.20 Х/ф “Глибоке синє 
море” s  
16.40 Х/ф “Тiлоохоронець 
кiлера” s  
18.55 Х/ф “Шалений патруль” s  
21.00 Х/ф “Шалений патруль 
2” s  
23.05 “Improv Live Show” l  
02.45 “Вар’яти” l  

УКРАЇНА 

05.50, 19.00 Сьогоднi 
06.50, 03.10 Реальна мiстика 

08.45 Т/с “Вiдчайдушний 
домогосподар” 
12.50 Т/с “Невiдправлений 
лист” l  
17.00, 20.00 Т/с “Будь, що 
буде” l  
22.00 Т/с “Соломонове 
рiшення” l  
01.50 Телемагазин 

СТБ 

05.45 “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  
23.50 “Я соромлюсь свого 
тiла” s  

НTН 

07.15 “Слово Предстоятеля” 
07.25 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.50 Т/с “Смерть у раю” s  
14.15 Х/ф “Пограбування 
казино” s  
16.05 Х/ф “Лiченi секунди” s  
17.50 “Легенди карного 
розшуку” 
19.00 Т/с “Янголи вiйни” s  
23.00 Х/ф “Мовчазна отрута” s  
00.40 Х/ф “Час вiдплати” s  

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф “Елвiн i бурундуки 3” 
11.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки: 
Бурундумандри” 
12.45, 13.45, 14.45, 23.45 
Одного разу пiд Полтавою 
13.15, 14.15, 15.15, 00.15 
Танька i Володька 
15.45 М/ф “Книга джунглiв 2” 
17.00 Х/ф “Дора i загублене 
мiсто” 
19.00 Х/ф “Великий” 
21.00 Х/ф “Форрест Гамп” 
00.45 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Земля, наближена до 
неба 
08.00, 09.00 Новини ( з UA 
ПЕРШОГО) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.35 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
09.05 Буковинськi загадки 
09.10 Пiщана казка 
09.20 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
09.30 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
09.40 М/ф “Про кiшку, яка упала 
з неба “ 
09.50 М/ф “Коп i Штик - завзятi 
кроти” 
10.00 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
10.20 “Шо? Як? “ 
10.40 Ок, ятобi поясню 
10.45 Лайфхак українською 
12.00 Х/ф “”Передчуття” 
13.30 Вiзуальний код 
13.55 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
14.25 Документальний цикл 
“Суперчуття” 
15.20 Маршрутом змiн 
15.35 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування .#Iнсайд 
15.50 Цикл “Нашi тридцять” 
16.20 Небезпечна зона 
16.25, 18.25 В УКРАЇНI 
16.55 Х/ф “Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих”, 
2 с. 
19.00 Культ. Особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування .Четверта влада 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати Чернiгiв 
21.00 Крутий замiс 
21.25 Х/ф “Додому” 

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

   12 серпня   13 серпняП'ЯТНИЦЯ  14 серпняСУБОТА   15 серпняНЕДІЛЯ



ІРИНА БЕРЕЗА, МЕДИК, ПОЕТ
Якщо ваша робота насичує ваше життя 
відчуттям повноти і потрібності вашої праці, 
якщо ви вважаєте гідним і важливим те, чим ви 
займаєтеся, якщо є чим пишатися і є над чим далі 
працювати - ви на своєму місці.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

×àñòèíó ³ìóí³òåòó íàì äàðî-
âàíî â³ä íàðîäæåííÿ, à ³íøà 
íàáóâàºòüñÿ. Â³äïîâ³äíî, ³ìó-
í³òåò ìîæíà ïîñèëèòè, àáî æ 
ïðèãí³òèòè.

ЗБАЛАНСОВАНЕ 
ХАРЧУВАННЯ

Áåç ïåðåá³ëüøåíü, ìè — öå 
òå, ùî ìè ¿ìî. Â³òàì³íè, ì³êðî- 
òà ìàêðîåëåìåíòè, á³ëêè, æèðè, 
âóãëåâîäè, êë³òêîâèíà — óñå öå 
îáîâ’ÿçêîâ³ êîìïîíåíòè ïîâíî-
ö³ííîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îðãà-
í³çìó, ÿê³ ìè îòðèìóºìî ç ¿æ³. 
Íàïðèêëàä, ãîðìîíîïîä³áíèé 
â³òàì³í D, ôàêòè÷íî ôîðìóº 
³ìóí³òåò, à íà äîäà÷ó äîïîìàãàº 
çàñâîþâàòèñÿ êàëüö³þ, ùî ïî-
çíà÷àºòüñÿ íà çäîðîâ’¿ ñóãëîá³â 
òà ñóäèí.

Öóêîð äî ÷àþ, âàðåííÿ íà áó-
ëî÷êó, çäîáà äî áîðùó, ò³ñòå÷êî 
íà äåñåðò, êåò÷óï òà ñîóñ äî âå÷åð³ 
òà ñòàêàí ñîêó, ùîá çàïèòè îòî 
âñå — óñå öå ïåðåâàíòàæåíî íåïî-
òð³áíèìè îðãàí³çìîâ³ öóêðàìè, 
ñ³ëëþ, êîíñåðâàíòàìè òà ïîçáàâ-
ëåíå ïîæèâíèõ ðå÷îâèí.

Õàð÷óâàòèñÿ çáàëàíñîâàíî 
íå òàê ñêëàäíî. Ñïðàâà çâè÷-
êè. Ñâ³æ³ îâî÷³, ÿãîäè, çåëåí³ 
ëèñòîâ³, ôðóêòè, ö³ëüíîçåðíîâ³ 
êðóïè (ãðå÷êà, àìàðàíò òà ³íø³), 

áîáîâ³, æèðíà ðèáà òà ï³ñí³ 
ñîðòè ì’ÿñà òà ïòèö³, ñèðè òà 
êèñëîìîëî÷í³ ïðîäóêòè, ãîð³õè, 
íàñ³ííÿ, íåðàô³íîâàí³ îë³¿ — ïå-
ðåë³ê ÷èìàëèé ³ç ðîçìà¿òòÿì âñå-
ðåäèí³ êîæíî¿ ãðóïè ïðîäóêò³â. 
Àëüòåðíàòèâà çàâæäè º!

РУХ ЗАРАДИ ЖИТТЯ
Òðåíóâàííÿ òà àêòèâíèé ñïî-

ñ³á æèòòÿ çàãàëîì — òî íå ò³ëü-
êè äëÿ ô³ãóðè! Öå ñïîñ³á çì³öíè-
òè ñóäèííó ñèñòåìó, ïîêðàùèòè 
ôóíêö³þ ñåðöÿ òà äèõàëüíî¿ 
ñèñòåìè, ïðèøâèäøèòè ñèí-
òåç ãîðìîí³â ðàäîñò³. Òðèâàë³ 
òà àêòèâí³ ï³ø³ ïðîãóëÿíêè, 
ëåãêèé á³ã, ïëàâàííÿ, ðóõëèâ³ 
³ãðè, éîãà, ïîì³ðí³ ñèëîâ³ òðå-

íóâàííÿ — îáèðàòè º ç ÷îãî. 
Ãîëîâíå — ìîòèâàö³ÿ äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ ö³ëåé çäîðîâ’ÿ òà çà-
äîâîëåííÿ â³ä ïðîöåñó.

ЯКІСНИЙ СОН
Ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü — íàä-

âàæëèâèé êîìïîíåíò çäîðîâîãî 
äîâãîë³òòÿ. Òà æîäíà àêòèâí³ñòü 
íå äàñòü êîðèñò³ ñòîìëåíîìó àáî 
âèñíàæåíîìó îðãàí³çìó.

Ñîí — çàïîðóêà çäîðîâ’ÿ. 
Ïîêè ìè ñïèìî, îðãàí³çì â³ä-
íîâëþºòüñÿ, ôîðìóº çàïàñ åíåð-
ã³¿, óòâîðþº ãîðìîíè, ÿê³ òàê ÷è 
³íàêøå âïëèâàþòü íà ñàìîïî-
÷óòòÿ òà íàñòð³é. ßê³ñíèì ââà-
æàºòüñÿ áåçïåðåðâíèé í³÷íèé 
7–8-ãîäèííèé ñîí.

ФАКТОР СПАДКОВОСТІ
Áåçóìîâíî, ÷èìàëî ìè ä³ñ-

òàºìî â³ä áàòüê³â, çîêðåìà, é 
çäîðîâ’ÿ ³ìóííî¿ ñèñòåìè. Âîä-
íî÷àñ ãîâîðèòè ïðî ñïàäêîâ³ñòü 
òà ñõèëüí³ñòü äî õâîðîá, êîëè 
â³ä íàðîäæåííÿ äèòèíà ôîðìóº 
çâè÷êó áåçëàäíî õàð÷óâàòèñÿ, 
áåðó÷è ïðèêëàä ç áàòüê³â, íå äî-
ñèòü êîðåêòíî. 

Ïî÷èíàòè ïîòð³áíî ³ç ñåáå — 
ñâîãî ³ìóí³òåòó! Çäîðîâ³ êîðèãó-
âàííÿ ñïîñîáó æèòòÿ ïîñèëÿòü 
çàõèñí³ ôóíêö³¿ îðãàí³çìó!

НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ ТА СТРЕС
Äîâåäåíî, ùî íåðâóâàííÿ òà 

ñòðåñè âèñíàæóþòü îðãàí³çì òà 
ðîáëÿòü éîãî óðàçëèâèì äî â³-

ðóñ³â, áàêòåð³é, ³íôåêö³é. Áóäü-
ùî — ïàí³êà òà ãí³â ïðîáëåì 
íå âèð³øóþòü. ×è âàðòî äàðåìíî 
âèòðà÷àòè íåðâîâ³ êë³òèíè?

Äî ðå÷³, ìîâà íå éäå ïðî ïîçè-
òèâíèé ñòðåñ, ÿêèì, íàïðèêëàä, 
º àäåêâàòíà ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü 
àáî æ ëåãêå íåðâóâàííÿ ïåðåä 
çäà÷åþ åêçàìåíó.

Îðãàí³çì ëþäèíè — öå ìåõà-
í³çì, âäàëà ðîáîòà ÿêîãî çàëå-
æèòü â³ä ñïðàâíîñò³ âñ³õ äåòàëåé 
(îðãàí³â òà ¿õí³õ ñèñòåì). Êîëè 
ùîñü óøêîäæóºòüñÿ, çàãðîçà 
âèíèêàº âñüîãî ìåõàí³çìó/îð-
ãàí³çìó. Òàê ³ ç ä³àáåòîì, àáî 
³ç ñåðöåâî-ñóäèííèìè ñòàíà-
ìè — äåêîìïåíñàö³ÿ, íåíàëåæ-
íèé ñàìîêîíòðîëü, íåõòóâàííÿ 
ïðàâèëàìè çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ, íåíàëåæíå âèêîíàííÿ 
ðåêîìåíäàö³é ë³êàðÿ ïîðóøóº 
ðîáîòó âñ³õ îðãàí³â òà ñèñòåì 
îðãàí³çìó, ³ ïîñëàáëþº ³ìóí³òåò!

Çðîá³òü çäîðîâ³ çâè÷êè ñâî¿ì 
æèòòÿì, ùîá ³ìóí³òåò íàä³éíî 
âàðòóâàâ âàø îðãàí³çì! 

SaharokShop — òîâàðè äëÿ 
ëþäåé ç ä³àáåòîì — ïðàöþºìî 
äëÿ ÂÀÑ.

Çàâæäè ïîðó÷!
Àäðåñà ó Â³ííèö³: âóë. Ñî-

áîðíà, 90 (îð³ºíòèð — êàâ'ÿðíÿ 
Terentino), òåë.: 0674600244

Ðîáî÷³ ãîäèíè ìàãàçèíó:
Ïí.-Ïò. — 10.00–17.00, Ñá. — 

12.00–16.00, Íä. — âèõ³äíèé.

Час укріплювати імунітет! 
5 найдієвіших способів
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580
грн160

грн

50
грн

Вітамін D3, 
2000 МЕ, 90 капсул

Круп’яна суміш 
«Здоров’я», інулін 

плюс, 300 г

Глюкометр 2B 
Comfort + 110 тест-

смужок

АКЦІЯ! 

Із літа – в ІТ. Як я провів літо?
ПРЕССЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ

IT-АКАДЕМІЇ

Ïåâíî êîæåí 
ñòàâèòü ñîá³ àáî çíàéîìèì öå 
ïèòàííÿ. Ïðîòå â³äïîâ³äü ìîæå 
áóòè äóæå çàõîïëþþ÷îþ òà ö³-
êàâîþ àáî ïðîñòîþ òà êîðîò-
êîþ, íà êøòàëò “íîðìàëüíî”. 
Ä³òè, ÿê³ ïîáóâàëè ó Ë³òíüîìó 
²Ò-òàáîð³ â³ä Â³ííèöüêî¿ ²Ò-
Àêàäåì³¿, ìàþòü ùî ðîçïîâ³ñòè.

Ë³òí³é ²Ò-òàá³ð — öå íå ëèøå 
íàâ÷àííÿ, à òàêîæ ðîçâàãè, 
ñïîðò òà íîâ³ çíàéîìñòâà. Íàø³ 
òàáîð³âö³ îòðèìàëè áåçë³÷ íîâèõ 
âðàæåíü òà íåçàáóòí³õ ñïîãàä³â, 
ÿê³ ñòàëè ãàðíîþ ïðèãîäîþ äëÿ 
êîæíî¿ äèòèíè. Òåïåð âîíè çíà-
þòü, ùî ë³òí³ êàí³êóëè ìîæíà 
ïðîâåñòè äóæå ö³êàâî, àêòèâíî, 
ï³çíàâàëüíî òà ïîä³ëÿòüñÿ âðà-
æåííÿìè ç ³íøèìè.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ñòâî-
ðþº êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ ïðî-
ÿâó òâîð÷îñò³, ë³äåðñüêèõ íàâè-
÷îê, êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà 

çàâåäåííÿ íîâèõ çíàéîìñòâ. 
Ä³òè ïðàöþþòü ç ä³þ÷èìè âè-
êëàäà÷àìè-ïðàêòèêàìè, ÿê³ äî-
ïîìàãàþòü ðîçâèíóòè òåõí³÷í³ 
çä³áíîñò³, ³äå¿, ïîòåíö³àë ä³òåé 
òà ðåàë³çóâàòè âñå öå ó âëàñíîìó 
ñàéò³. Íà êîæíîìó çàíÿòò³ ä³òè 
ä³çíàâàëèñÿ ùîñü íîâå. Âîíè âè-
â÷àëè ³íòåðíåò-ïðîãðàìóâàííÿ, 
îñîáëèâîñò³ äèçàéíó, ïîêðàùè-
ëè çíàííÿ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, 
ðîçâèíóëè ëîã³÷íå ìèñëåííÿ 
òà ä³çíàëèñü ïðî êîíñòðóêòîð 

Àðäó³íî. Êîæíîãî äíÿ ä³òè çà-
éìàëèñü ñïîðòîì ç ïðîôåñ³éíèì 
òðåíåðîì, àáè ïîêðàùèòè ñòàí 
çäîðîâ’ÿ ³ çì³öíèòè ì’ÿçè. Á³ëü-
øå òîãî, òàáîð³âö³ áóëè ïîä³ëåí³ 
íà êîìàíäè. Ä³òè àêòèâíî çìàãà-
ëèñÿ, áðàëè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ, 
íàâ÷èëèñü ï³äòðèìóâàòè òà äî-
ïîìàãàòè îäíå îäíîìó.

Ùîòèæíÿ ó ä³òåé áóâ äåíü, 
ïðèñâÿ÷åíèé ëèøå ðîçâàãàì. 
Â ðîçâàæàëüí³ äí³ ó÷í³â ÷åêàëè 
ö³êàâ³ çàõîäè:

 Çíàéîìñòâî (³ãðè òà òâîð÷³ 
çàâäàííÿ);
 Ïðåçåíòàö³ÿ â³ä êîìïàí³¿ 

“Åêî ñåðâ³ñ”;
 Capture the flag (êîìàíäí³ 

³ãðè íà ïðèðîä³);
 Ìàéñòåð-êëàñ â³ä Êèðèëà 

Äðóæêîâà — “Cashflow”;
 Ìàéñòåð-êëàñ â³ä Ãåííàä³ÿ 

Ïîë³ùóêà — “Moneyfest”;
 Åêñêóðñ³ÿ íà ðàä³î “Òàêò”;
 Êâåñò "Puzzle me";
 Ãðàô³ò³;
 Ìàéñòåð-êëàñ â³ä “KAVI”;
 ²Ò-áàðáåêþ ç äèðåêòîðîì 

²Ò-Àêàäåì³¿ — Ðîìàíîì Ìåëü-
íèêîì òà íî÷³âëÿ â íàìåòàõ, äå 
ä³òè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü ä³-
çíàòèñü á³ëüøå ïðî ²Ò-ñôåðó 
ó íåôîðìàëüí³é îáñòàíîâö³;
 Ð³çí³ çàâäàííÿ äëÿ êîìàíä 

òà áàãàòî ³íøîãî.
Îñòàíí³é äåíü â òàáîð³ áóâ 

äóæå íàñè÷åíèì! Òàáîð³âö³ 
ïðåçåíòóâàëè ñâî¿ âëàñí³ ñàé-
òè, äå áóëè âò³ëåí³ ¿õí³ ³äå¿ òà 
çàõîïëåííÿ. Êîæåí ó÷àñíèê 
áóâ íàãîðîäæåíèé ñåðòèô³êà-

òîì çà óñï³øíå ïðîõîäæåííÿ 
Ë³òíüîãî ²Ò-òàáîðó òà ãðîøî-
âèì ñåðòèô³êàòîì íà íàâ÷àííÿ 
â Øêîë³ Õàêåð³â. Âñ³ ä³òè îòðè-
ìàëè ïîäàðóíêè â³ä Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿ òà ïàðòíåðà òàáîðó 
²Ò-êîìïàí³¿ RIA. COM.

Õî÷åìî âèñëîâèòè ïîäÿêó 
íàøîìó ïàðòíåðó AUTO. RIA 
çà ñòèëüí³ ôóòáîëêè, ²ðèí³ Âàëå-
ð³¿âí³ çà ñìà÷í³ îá³äè, Îë³ Ïðè-
ñÿæíþê çà ïðîôåñ³éí³ ôîòî òà 
íàøèì ïðîôåñ³éíèì âèêëàäà-
÷àì: Þë³¿ Ïîäêîïàºâ³é, Îëüç³ 
Òðîõèì÷óê, Íàòàë³ Ðàñòîðãó-
ºâ³é, Ëþäìèë³ Ñëþñàð, Þð³þ 
Ì³òþøê³íó — âîíè ñòâîðèëè 
äëÿ ä³òåé ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü 
ïîçíàéîìèòèñü ç ²Ò-ñôåðîþ!

ßêùî õî÷åø çðîáèòè ñâî¿ ïåð-
ø³ âïåâíåí³ êðîêè ó ñâ³ò ²Ò — ç 
ðàä³ñòþ ÷åêàºìî òåáå ó Øêîë³ 
Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿. 
Ìè âèðîùóºìî òàëàíòè!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
Òåë. 067–431–19–21, 073–

209–97–43.
Ñàéò: hack.intita.com

БЛОГ
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ОВЕН 
Наберіться терпіння і вчіться 
знаходити радість навіть у 
тих подіях, які спочатку ра-
дісними не здаються. Радійте 
тому, що кохана людина у вас 
є, або навіть з того, що її поки 
або вже немає.

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші стосунки з обранцем 
далекі від ідеальних. В кінці 
тижня відверта розмова до-
поможе знайти взаєморозу-
міння.

БЛИЗНЮКИ 
При спілкуванні з коханою 
людиною будьте собою. Не 
сумнівайтеся, довіряйте, 
насолоджуйтеся. Вас чекає 
тиждень, повний ніжності і 
романтики.

РАК 
Ваші стосунки зараз на піку. 
Ви завоювали серце дорогої 
для вас людини, імовірний 
рішучий крок, який сприяє 
зміцненню ваших взаємин.

ЛЕВ 
Тиждень в особистому житті 
досить парадоксальний. Чим 
менше спроб контролювати 
ситуацію ви почнете, тим 
сприятливіше для вас він 
буде складатися.

ДІВА 
Постарайтеся розібратися 
в своїх почуттях. Ви схильні 
балансувати на лезі бритви, 
в той час, як зовсім поруч 
височіє розкішний міст. Вас 
може очікувати зустріч, яка 
змінить ваше особисте життя.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень досить гармонійний 
для розвитку стосунків вашої 
пари. Кохана людина буде 
вас підтримувати і проявляти 
увагу і турботу. По можливос-
ті проведіть разом відпустку 
або хоча б вихідні.

СКОРПІОН 
Незважаючи на деякі коли-
вання в стосунках з коханою 
людиною, ви можете знайти 
гармонію, до якої так давно 
прагнули. Постарайтеся її утри-
мати, бережіть своє щастя.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень буде складним. 
Постарайтеся утриматися від 
спокуси. Зрада не принесе 
вам особливих радостей, а 
буде вас мучити. Чи потрібно 
так ризикувати стосунками з 
постійним партнером?

КОЗЕРІГ 
Цього тижні вас можуть очі-
кувати романтичні пригоди, 
варто розраховувати на неза-
бутні враження. Схоже, у вас 
трапиться курортний роман.

ВОДОЛІЙ 
Уже в понеділок з'являться 
всі шанси для початку при-
страсного роману. Причому, 
схоже, вашому обранцеві 
знадобиться ваша допомога в 
реалізації його творчих ідей.

РИБИ 
Майже весь тиждень без-
хмарний для вашої пари. Але 
у вихідні можливі не зовсім 
приємні непорозуміння. 
Будьте мудрішими, пода-
руйте що-небудь приємне 
коханій людині, і вона все 
вам простить.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 4–10 СЕРПНЯ

1.Слово «клітор» походить з 
грецької мови і означає ключ. 
Ключ до задоволення і радості. 
У нього тільки одна функція — 
доставляти тобі задоволення. 
Серйозно, клітор більше ні для 
чого не потрібен.
2.Дуже мало жінок отримують 
оргазм під час вагінального сек-
су. Якщо бути точним, приблизно 
50–75% жінок, щоб випробува-
ти оргазм, необхідна кліторальна 
стимуляція. 
3.Він міг би стати пенісом, але 
передумав. Згідно з досліджен-
нями, клітор — «гомолог» пеніса. 
Це означає, що вони мають схожі 
структури, хоча клітор набага-
то менший члена. І все більше 
вчених сходяться на думці, що 
колись давним-давно, в утробі 
матері, коли ембріон ще не ви-
значився, чи буде він хлопчиком 
або дівчинкою, член теж був клі-
тором.
4.Він дійсно майже як пеніс 
за структурою. У нього є голів-
ка, «крайня плоть» — капюшон 
клітора, і навіть більше того: він 
піднімається під час збудження.
5.Нервових закінчень в клі-
торі вдвічі більше, ніж в члені. 
Вибачте, хлопці, але це правда. 
В кліторі приблизно 8000 не-
рвових закінчень — у два рази 
більше, ніж в голівці пеніса.
6.Він більший, ніж тобі зда-
ється. Приблизно вчетверо. 
Частина клітора, що залишилася, 
знаходиться всередині тіла. На-
зовні «стирчить» тільки головка 
клітора. Повна довжина клітора, 
включаючи його внутрішню час-
тину, становить від 8 до 20 см.
7.Жіночий оргазм триває в се-
редньому близько 20 секунд, 
тоді як тривалість чоловічого за-
доволення оцінюють в 10–15 се-
кунд. Більш того, у жінки також 
може бути кілька оргазмів поспіль. 
8.Чи існує вагінальний оргазм? 
Коли жінка збуджена, ніжки 
клітора, які охоплюють піхву, і 
точка G наливаються кров'ю і 
збільшуються. Так, ці зони стають 
доступними для стимуляції при 

вагінальному сексі. Так що бага-
то сексологів зараз заперечують 
наявність різних видів оргазмів.
9.Він росте. Це пов'язано ви-
нятково з гормональним рівнем. 
Коли у дівчини починаються мі-
сячні, клітор починає збільшу-
ватися. До того моменту, коли 
пубертатний період завершено, 
клітор приблизно в 1,8 разів 
більше. До 32 років клітор майже 
вчетверо більший, ніж в період 
пубертату. Але і це не кінець. Піс-
ля менопаузи клітор буде в сім 
разів більше, ніж він був під час 
народження.
10.Клітор є не тільки у людей, 
але і у всіх ссавців. Особливо 
розвинений він у мавп і лемурів 
і, як і пеніс, клітор володіє ма-
ленькою кісточкою. Він також 
присутній у черепах, страусів і 
крокодилів.
11.Його змінюють. Не те щоб 
жінки про це часто говорять, але 
деякі проводять процедуру, під 
час якої знімають капюшон. Вона 
проводиться для підвищення чут-
ливості клітора. Розмір його теж 
можна регулювати хірургічно.
12.Клітор може відрізнятися 
за розміром і формою у різних 
жінок. Одні клітори заховані під 
капюшоном, інші стирчать назо-
вні. У одних жінок вони дуже чут-
ливі, а торкатися до них потрібно 
ледь-ледь, тоді як інші вимагають 
більш ґрунтовного підходу.
13.Його можливості не без-
межні. В тому сенсі, що клітор 
теж може досягти «максимально-
го потенціалу» під час стимуляції. 
Якщо продовжувати «обробляти» 
його після цього, то можуть ви-
никнути дискомфортні і хворо-
бливі відчуття.
14. Хороша новина: він ніколи 
не старіє. Перевага — ти можеш 
кінчати багато разів і робити це 
до самої смерті. Як тільки клітор 
стає «зрілим», він залишається 
на піку своєї сили протягом всьо-
го твого життя, і нічого не зава-
жає тобі вдаватися до плотських 
радощів та отримувати оргазми 
хоч в 90, хоч в 100 років.

Á³ëüø³ñòü ÷îëîâ³ê³â çàìèñëþ-
þòüñÿ íàä òèì, ÿê äîâåñòè ä³-
â÷èíó äî îðãàçìó — îìð³ÿíîãî 
òà ñïðàâæíüîãî. Òà ñåêñóàëüí³ñòü 
êîæíî¿ ëþäèíè óí³êàëüíà: ÿê 
íå ³ñíóº äâîõ îäíàêîâèõ ëþäåé, 
òàê ³ íåìàº îäíàêîâèõ ñåêñóàëü-
íîñòåé. Áàãàòî ð³çíèõ ÷èííèê³â 
âïëèâàþòü íà çáóäæåííÿ, ÷óòòº-
â³ñòü ³ îðãàçìè. À â³äì³ííîñò³ ¿õ 
ôîðìóâàííÿ ó êîæíî¿ îêðåìî¿ 
æ³íêè ðîáëÿòü ñåêñóàëüí³ñòü òà-
êîþ îñîáëèâîþ.

Âñå çàëåæèòü â³ä òåõí³êè ñòàòå-
âîãî àêòó òà ð³âíÿ åìïàòè÷íîñò³ 
ïàðòíåðà. ßê â³í ç÷èòóº ðåàêö³¿ 
æ³íêè íà ïåñòîù³, ÿê ö³ëóº, òîð-
êàºòüñÿ, ïîãëàäæóº, ñòèìóëþº. ßê 
òðèìàº ðèòì, çì³íþº íàòèñê òà 
í³æí³ñòü àáî ÿê³ åðîãåíí³ çîíè 
àêòèâóº. Öå ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ 
ó ë³æêó ³ âïëèâàº íà ñèëó îðãàçìó. 
Àëå íàéâàæëèâ³øèé îðãàí æ³íî-
÷î¿ íàñîëîäè — êë³òîð.

Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî æ³í-
êà çäàòíà ä³éòè äî îðãàçìó â ñå-
ðåäíüîìó çà 20 õâèëèí ³ç ïàðòíå-
ðîì òà çà 3–5 õâèëèí ñàìîñò³éíî. 

Çâ³ñíî, ùî ó êîæíî¿ æ³íêè ñâ³é 
ðèòì ³ ïîòðåáè.

Íàéá³ëüø îáãîâîðþâàíèé, 
ïîïóëÿðíèé ³ â òîé æå ÷àñ íàé-
ïðîñò³øèé äëÿ äîñÿãíåííÿ âèä 
îðãàçìó ó æ³íîê — êë³òîðàëü-
íèé îðãàçì. Â³í â³äáóâàºòüñÿ 
÷åðåç êóí³ë³íãóñ, ìàñàæ êë³òîðà 
(ìàñòóðáàö³þ) àáî ï³ä ÷àñ ñàìîãî 
ñòàòåâîãî àêòó. ßê ïðàâèëî, ï³ä 
÷àñ ñåêñó ó æ³íîê â³í ñòèìóëþºòü-
ñÿ íå àêòèâíî, çà âèíÿòêîì òèõ, 
ó ÿêèõ â³í ðîçòàøîâàíèé áëèçü-
êî äî âõîäó ó ï³õâó. Â ³íøèõ âè-
ïàäêàõ ÷îëîâ³êîâ³ ñë³ä ï³äáèðàòè 
ïîçó àáî äîäàòêîâî ñòèìóëþâàòè 
êë³òîð ðóêîþ. À âçàãàë³ íàéêðà-
ùèé ³ øâèäêèé ñïîñ³á çìóñèòè 
æ³íêó â³ä÷óòè êë³òîðàëüíèé îð-
ãàçì, öå çâè÷àéíî æ êóí³ë³íãóñ. 
Íà äðóãîìó ì³ñö³ çà åôåêòèâí³ñ-
òþ — ìàñàæ êë³òîðà ³ àæ ïîò³ì 
ò³ëüêè ñàì ñåêñ. Äî ðå÷³, äóæå 
÷àñòî ÷îëîâ³êè íå ìîæóòü äîñòà-
âèòè íàâ³òü òàêèé îðãàçì ä³â÷èí³ 
ïðîñòî ÷åðåç òå, ùî âîíè íàâ³òü 
íå çíàþòü âçàãàë³, äå çíàõîäèòüñÿ 
êë³òîð.

АНАТОМІЯ НАСОЛОДИ. 
ПРО ЖІНОЧИЙ ОРГАЗМ
Її задоволення  Жіночий 
оргазм — річ не складна, але попри 
це зустрічалися з ним далеко не всі. 
Особливо він не частий гість у молоді, 
яка ще лише досліджує, пізнає і 
себе, і партнера у сексі. Спробували 
вивчити природу жіночого оргазму 
та факти про «ключ», який відповідає 
за дівоче задоволення

Факти про клітор, які стануть для тебе сюрпризом

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, 
ПСИХОЛОГ:
— Іноді довести 
партнерку до ор-
газму непросто, 
особливо врахо-
вуючи, що не всі 
жінки однакові: 

те, що працює для однієї, іншу 
може залишити байдужою, і часто 
ідеться про зваблення її розуму, 
а не лише тіла.Організуйте все так, 
щоб вона була захищеною, чуттє-
вою і спокійною. Багато жінок роз-
повідають, що їхня здатність до-
сягти оргазму залежить не лише 
від фізичного, але й від емоцій-
ного стану. Намагайтеся створити 
і підтримувати атмосферу, у якій 
вона відчуватиме себе безпечно і 
комфортно, зможе розслабитись, 
бути сексуальною і вільною, не не-
рвуватиме, не поспішатиме.
Не забудьте про довгі, пристрас-
ні поцілунки, перш ніж перейти 

до зони нижче пояса. Доведено, 
що поцілунки знижують триво-
гу, зменшують рівень стресового 
гормону кортизолу та підвищують 
кількість «агента задоволення» 
у мозку, серотоніну. Все це нала-
штовує вашу подругу на потрібний 
вам настрій для кохання.
Коли ви обидва будете готові пе-
рейти до більш серйозної спра-
ви, перше, що ви повинні зро-
бити, коли побачите її геніталії, — 
сказати їй, наскільки вони вам 
подобаються. Спробуйте щось 
на зразок: «О, твоє тіло абсолют-
но розкішне», «сьогодні я хочу, 
щоб тобі було максимально до-
бре. Скажи, що тобі подобається, 
і що ти любиш найбільше». За-
охочуйте її розповідати про свій 
настрій, смаки та бажання. Про 
ключ до насолоди, а саме про 
клітор, ми вам розповіли вище. 
Тому ви знаєте, що робити далі. 
Насолоджуйтеся.

Коментар експерта
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ОВЕН 
У вівторок небажано по-
чинати справ, пов'язаних з 
фінансовим ризиком. 

ТЕЛЕЦЬ 
Настає час, вдалий для нових 
знайомств або нової роботи. 

БЛИЗНЮКИ 
Настав особливо вдалий час 
для реалізації ваших ділових 
ідей і особистих бажань. 

РАК 
Ваша енергійність дозволить 
вам досягти успіху в багатьох 
справах. 

ЛЕВ 
Не бійтеся приймати важливі 
рішення не тільки за себе, але 
і за інших.

ДІВА 
Не будьте надмірно цікаві, 
постарайтеся спокійно по-
ставитися до чужих таємниць і 
до інтриг в колективі.

ТЕРЕЗИ 
Удача буде на вашому боці. 
Люди з вашого оточення по-
кажуть свої справжні обличчя. 

СКОРПІОН 
Удача буде супроводжувати 
вас у бізнесі, діловому спілку-
ванні та в особистому житті. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вівторок потребуватиме від-
повідальності і зібраності. У 
середу доведеться повністю 
покластися на партнера.

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся бути гранично 
чесним із самим собою. Ви-
хідні ідеально підходять, щоб 
розслабитися.

ВОДОЛІЙ 
Тиждень обіцяє бути спокій-
ним. У неділю не виключені 
приємні несподіванки.

РИБИ 
Середина тижня може під-
нести вам сюрприз, ви опини-
теся в центрі подій.
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

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

Ірина, 22 роки
ЯЯк кажуть інші «человек счастья»  – весь час 
на позитиві та заряджаю ним інших. Працюю 
в сфері харчування. Роблю людей  добрішими, 
бо сита людина - це добра людина) 
Мрію і надалі розвиватися в цій  сфері, 
а ще багато подорожувати, зай нятись 
фотографією та побудувати свою сім'ю, 
яку зроблю щасливою.

494550

496741
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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)


