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РЕКЛАМА

ШВЕЙЦАРІЯ ЗНОВУ ДАЄ НАМ ТРАМВАЇ с. 2

ПОДРОБИЦІ ПЕРЕМОГИ 
ЗЕМЛЯЧКИ В ТОКІО с. 11

 Жінку, що минулої суботи потрапила 
в ДТП на Пирогова і загинула на місці, звали 
Юлія Стрючкова. Фотограф, дизайнер, 
мама маленького хлопчика, що тепер — 
напівсирота

 Як так сталося, що жінка взялася 
перебігати дорогу у невстановленому місці? 
І що за підліток був за кермом Land Rover?

 Редакція RIA\20minut.ua з власних джерел 
дізналася усе про аварію, знайшла очевидців 
і поговорила з батьком хлопця — власником 
авто та бізнесменом

с. 7
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497083 497368

«НАЩО Ж ТИ ВИБІГЛА!?»
ПІДЛІТОК ЗБИВ НАСМЕРТЬ ЖІНКУ

ЧИ Є МАЙБУТНЄ 
У  «РОСІЇ» с. 4

За даними правоохоронців, Юлія 
перебігала дорогу у невстановленому 
місці. Хлопцеві, який був за кермом, 
не оголосили про підозру. Слідчі 
чекають висновків експертів
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МИХАЙЛО КУРДЮКОВ

Ви маєте можливості для 
розвитку: конкурси, гран-
ти, стартапи. Подивіться 
навколо, знайдіть «про-
блему» і вирішіть її. 

Не соромно
Ïåðå÷èòàëà êîìåíòàð³ äóæå 

êóëüòóðíèõ ëþäåé ñòîñîâíî 
òîãî, ùî âèãóêè pytin-xyilo, 
öå íå ãàðíî… Çíàºòå, ¿õ ùå 
áàãàòåíüêî, àëå äîáðå, ùî â 
ðàçè ìåíøå, í³æ áóëî ðàí³-
øå.

Ùî â³ä÷óëà? Ðîç÷àðóâàí-
íÿ...

ßêáè âñ³õ âàñ, êóëüòóð-
íèõ, áîë³ëî òàê, ùî âíî÷³ 
çðèâàºøñÿ â³ä æàõ³òòÿ, ùî 
çäîðîâ’ÿ âòðà÷àºø, íàìàãà-
þ÷èñü õî÷ ÷èìîñü äîïîìîãòè 
çàõèñíèêàì íà ôðîíò³, ùî 
ìîçîê ïëàâèòüñÿ â³ä äçâ³íê³â 
÷è ñìñ ïîðàíåíèõ, òèõ, ïî 
êîìó ïðÿìî çàðàç ñòð³ëÿþòü.., 
òî êðè÷àëè á íå ò³ëüêè öå!

Íàö³ÿ ä³ëèòüñÿ íà òèõ, 
êîìó íå áàéäóæå ³ ìè ãîòîâ³ 
ðîáèòè âñå, ùî ïîòð³áíî ³ 
íàì ÍÅ ÑÎÐÎÌÍÎ, à ùå íà 
òèõ, êîìó âåñü ÷àñ íåçðó÷íî, 
÷è ùå ùîñü çàâàæàº...

Ìè óæå íå ìàºìî ïðàâà 
«ñò³ñíÿòèñÿ». ² ïèòàííÿ íå â 
êóëüòóð³, à â ïî÷óòò³ âëàñíî¿ 
ñâ³äîìîñò³ òà íåçàëåæíîñò³.

² òàê, ìîÿ äèòèíà ÷³òêî 
çíàº, õòî ìóéëî! ² çíàº, ùî 
ÿêùî íå õî÷å, ùîá ç íüîãî 
òàê ñàìî êîëèñü ñì³ÿëèñÿ, 
òî òðåáà áóòè ëþäèíîþ. Ñèí 
çíàº, õòî âîðîã êðà¿íè ³ òåæ 
íå áî¿òüñÿ ïðî öå ãîâîðèòè 
â³äêðèòî!

Êóëüòóðà ïðîÿâëÿºòüñÿ ó 
ïîâåä³íö³ êîæíîãî â ñîö³óì³. 
² ÷îìóñü á³ëüøîñò³ ç òàêèõ 
êóëüòóðíèõ ëåãøå âèñòàâèòè 
ãîëó äóïó â ñîöìåðåæàõ, í³æ 
÷³òêî çàéíÿòè ïîçèö³þ. Íà 
æàëü, ìè ïîêîë³ííÿ çàøóãà-
íèõ ëþäåé, ÿêèõ âèõîâóâàëè 
çàãíîáëåí³ áàòüêè, ä³äè ³ ïðà-
ä³äè. Öå ïðàâäà.

Ëèøå ò³, êîãî ç äèòèíñòâà 
â÷èëè áóòè â³ëüíèì ³ áîðî-
òèñÿ çà ñâîº, çàðàç áåç âàãàíü 
â³äñòîþº äåðæàâó, à îòæå ³ 
íàøå â³ëüíå ìàéáóòíº.

Íå çàâàæàéòå ¿ì!
Ñëàâà Óêðà¿í³! 

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Наші побажання школярам

НАТАЛІЯ КОРПАН

Бажаю вам бути сміливи-
ми, сповненими енергією 
та допитливими. Збирай-
те з легкістю знання та 
досягайте нових вершин! 

OLGA BOBRUS

Нехай школа залишить 
гарні емоції та спомини 
у житті. Навчання буде 
легким та цікавим, а друзі 
– вірними та назавжди.

ЮЛІЯ МЕЛЬНИК

Нехай зі школяриками за-
вжди поруч крокує удача. 
Щоб усі починання дава-
лись легко, а кожен день 
був корисним та цікавим.

ВАЛЕРИЙ ЧУДНОВСКИЙ

Першокласники, заздрю 
вам! Бо ви тільки на по-
чатку свого шляху. Бажаю 
вам багато усмішок та лег-
ко згризти «граніт» науки!

DASHA DIDYK

Бажаю море нових від-
криттів і океан дивовиж-
них вражень! Легкого 
вам навчання і менше 
складних контрольних.

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Êîìïàí³ÿ ãðî-
ìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó Öþðèõà 

âèâîäèòü ç åêñïëóàòàö³¿ ñâî¿ ñòà-
ð³ òðàìâà¿. Ç íàñòóïíîãî ðîêó ö³ 
âàãîíè ïî÷íóòü ïåðåâîçèòè ïà-
ñàæèð³â ó Â³ííèö³. Ïðî öå ïî-
â³äîìëÿº øâåéöàðñüêå âèäàííÿ 
Tages-Anzeiger.

Âàãîíè òèïó Tram 2000 ïðî-
ñëóæèëè íà âóëèöÿõ Öþðèõà 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 44 ðîê³â. ¯õ 
ïåðåäàäóòü Â³ííèö³, äå âîíè 
çìîæóòü ïðîñëóæèòè íàñòóïí³ 
15 ðîê³â.

— Tram 2000 ìàº äâà ì³ëüéîíè 
ê³ëîìåòð³â ïðîá³ãó. Àëå âîíè âñå 
ùå ïîâí³ñòþ ôóíêö³îíóþòü, — 
ñêàçàâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîìèñ-
ëîâèõ îïåðàö³é ìóí³öèïàë³òåòó 
Öþðèõà Ìàéêë Áàóìåð.

Ó 2022 ðîö³ ïåðåäàäóòü 35 âà-
ãîí³â. Öå áóäå ïåðøà ïàðò³ÿ. Çà-

ïëàíîâàíî ïåðåâåçòè äî Â³ííèö³ 
ùå á³ëüøå òðàìâà¿â, ³ öåé ïðîåêò 
òðèâàòèìå äî 2025 ðîêó.

Íàãàäàºìî, Â³ííèöÿ îòðèìóâà-
ëà íèí³øí³ øâåéöàðñüê³ âàãîíè 
ç 2007 ïî 2011 ðîêè.

Âàãîíè Tram 2000 áóëè âèãî-
òîâëåí³ íàïðèê³íö³ 1980-õ ðîê³â ó 

Øâåéöàð³¿. Òðàìâàé áåç íèçüêî-
ï³äëîãîâî¿ âñòàâêè ìàº 21,4 ìåòðà 
äîâæèíó, 2,2 ìåòðà øèðèíó, 50 
ñèäÿ÷èõ ³ 54 ñòîÿ÷èõ ì³ñöü.

Âàãîí ³ç «íèçüêîþ ï³äëîãîþ», 
ÿêèé ïðèñòîñîâàíèé äëÿ ïåðå-
âåçåííÿ ëþäåé íà â³çêàõ, ìàº 
òàê³ ïàðàìåòðè: 28 ìåòð³â äî-
âæèíà,  2,2 ìåòðà øèðèíà, 68 

ШВЕЙЦАРІЯ ПЕРЕДАЄ 
ВІННИЦІ 35 ТРАМВАЇВ
Нова партія  Цюрих виводить з 
експлуатації вагони типу Tram 2000, які 
тут служили останні 44 роки. Їх почнуть 
перевозити до Вінниці з наступного 
року. «Нові» вживані трамваї мають 
помаранчевий салон, великі вікна та 
плавний хід. Що ще відомо про трамваї та 
хто заплатить за них?

НАТАЛЯ НАТАЛЯ 
ПУЛЬНІКОВАПУЛЬНІКОВА

Щотижня ми 
публікуємо 
коментарі вінничан 
щодо актуальних 
подій міста. 
Але цього разу 
наші журналісти 
вирішили відійти 
від цієї традиції і 
просто привітати 
усіх дітей, які 
сьогодні пішли 
у школу

ñèäÿ÷èõ òà 75 ñòîÿ÷èõ ì³ñöü.
Â ñàëîí³ âåëèê³ â³êíà, ìåíøå 

õðîìîâàíèõ âñòàâîê òà á³ëüøå 
ïëàñòèêîâèõ ïàíåëåé ïîìàðàí÷å-
âîãî êîëüîðó. Ñèä³ííÿ ç ì’ÿêîþ 
îááèâêîþ. Äâåð³ øèðø³, í³æ ó 
«Ì³ðàæ³â» òà «Êàðïôåí³â», ÿê³ 
âæå ¿çäÿòü Â³ííèöåþ. Òàêîæ ó ñà-
ëîí³ äóáëþºòüñÿ âêàç³âíèê ìàðø-
ðóòó, à íà åêðàíàõ ïèøóòü íàçâó 

çóïèíêè ³ ÷àñ ïðèáóòòÿ äî íå¿.
À çàâäÿêè ì’ÿê³é ï³äâ³ñö³ òðàì-

âà¿ ìàþòü ïëàâíèé õ³ä, ùî ðîáèòü 
ïðî¿çä äëÿ ïàñàæèð³â á³ëüø êîì-
ôîðòíèì.

Ìàéáóòí³ «â³ííèöüê³ òðàìâà¿» 
îö³íþâàâ â³ííè÷àíèí Âàëåð³é 
Ñòàðæèíñüêèé, ïðî ùî ïèñàëè 
â ìàòåð³àë³ íà ñàéò³ «20õâèëèí»: 
cutt.ly/NWwisc6

ÍÎÂÈÍÈ

Наприкінці 2020-го вінницька 
мерія та уряд Швейцарії підписа-
ли угоду про передачу трамваїв. 
Тоді ж говорили, що Вінниця 
отримає трамваї, яким по 40-50 
років, але ця техніка регулярно 
проходила капітальний ремонт 
за швейцарськими стандартами.

Меморандумом передбачено 
надання запчастин, матеріалів, 
обладнання, консультаційних 
послуг та допомоги у навчанні 
персоналу «Вінницької тран-
спортної компанії», аналогічно 
тому, як це відбувалося під час 
першої передачі цюрихських 

трамваїв у 2006-2011 роках.
Загальний бюджет проекту скла-
дає 3,55 мільйона швейцар-
ських франків (102 млн грн за 
нинішнім курсом НБУ - авт.). З 
цієї суми внесок швейцарської 
організації SECO — 3,2 млн, 
компанії VBZ — 50 тисяч, а Ві-

нницької міської ради — 300 
тисяч швейцарських франків. 
Вінницька мерія витратить свій 
внесок на адаптацію цюрих-
ських трамваїв до українських 
стандартів, введення їх в екс-
плуатацію та підготовку депо 
для обслуговування цих вагонів.

Скільки заплатимо за вагони

Òðàìâà¿ â³ääàþòü 
íàøîì ì³ñòó íå 
íå áåçêîøòîâíî. 
Ðîçì³ð âíåñêó 
Â³ííèö³ — 300 òèñÿ÷ 
øâåéöàðñüêèõ ôðàíê³â

Tram 2000 на вулицях Цюриха. У салоні трамвая понад 
50 сидячих місць, менше алюмінієвих вставок і дублюється 
покажчик маршруту
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«ÀÉÑ–ÑÒÀÐ» — ìàº ï³äãîòóâàòè 
äîêóìåíòè: âèãîòîâèòè òåõí³÷íèé 
ïàñïîðò íà áóä³âëþ ³ çàìîâèòè ¿¿ 
åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³íêó, ÿêó 
ïîò³ì ìàþòü ïîãîäèòè íà çàñ³-
äàíí³ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè.

Çàâåðøèòè óãîäó ç êóï³âë³-
ïðîäàæó ïðèì³ùåííÿ ïëàíóþòü 
äî 15 æîâòíÿ 2021 ðîêó. Íàäàë³ 
áóä³âëþ çàêð³ïëÿòü íà áàëàíñ³ 
«Â³ííèöüêîãî ìóí³öèïàëüíîãî 
ôîíäó ³íâåñòèö³é».

À íàðàç³ íåìàº âïåâíåíîñò³, ùî 
ï³äñóìêîâà ö³íà çà Ëüîäîâèé êëóá 

íå çðîñòå, áî ïîêè ùî íå óêëà-
äåíèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó 
ì³æ ñòîðîíàìè.

ІСТОРІЯ ВИКУПУ КОВЗАНКИ
Êîâçàíêà ó Öåíòðàëüíîìó ïàð-

êó — ºäèíå ì³ñöå ó Â³ííèö³, äå 
ïîíàä äåñÿòü ðîê³â â³ííè÷àíè çà-
éìàëèñÿ ô³ãóðíèì êàòàííÿì òà 
òðåíóâàëèñÿ õîêå¿ñòè. À ùå ïðî-
âîäèëè ÷åìï³îíàòè ð³çíîãî ð³âíÿ. 
Òóò âèõîâóâàëè ñïîðòñìåí³â äèòÿ-
÷îãî õîêåéíîãî êëóáó «Ïàòð³îò».

²íôðàñòðóêòóðó «Ëüîäîâîãî 
êëóáó» âëàñíèê çáèðàâñÿ ïðî-

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Äåïóòàòè ì³ñü-
êðàäè 27 ñåðïíÿ 
ïîãîäèëè íàì³ð 

ïðèäáàòè áóä³âëþ Ëüîäîâîãî 
êëóáó, ùî â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó 
Â³ííèö³. Çà ïðîãîëîñóâàëè 49 ç 
50 ïðèñóòí³õ äåïóòàò³â.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãó-
íîâ ãîâîðèâ, ùî òîð³ê âëàñíèê 
îá’ºêòà ïðîïîíóâàâ ì³ñüê³é âëà-
ä³ âèêóïèòè 19/20 ÷àñòêè Ëüî-
äîâîãî êëóáó çà ñóìó â ïîíàä 
34 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Íà òàêó 
ñóìó íå ïîãîäèëèñÿ, áî â ìåð³¿ 
ââàæàëè ¿¿ çàâèùåíîþ.

— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ìè 
â³äïðàöþâàëè öå ïèòàííÿ ³ ïî-
ðàõóâàëè, ùî ìîæëèâî ïðèäáàòè ¿¿ 
(Ëüîäîâó àðåíó — àâò.) çà äåâ`ÿòü 
ì³ëüéîí³â, — ãîâîðèâ Ìîðãóíîâ. — 

Àëå âàæëèâî, ùî ìè íå íàïðàâ-
ëÿºìî íà êóï³âëþ öüîãî îá’ºêòà 
í³ êîï³éêè áþäæåòíèõ êîøò³â. 
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ôîíä 
ìóí³öèïàëüíèõ ³íâåñòèö³é» ñóòî 
çà ñâî¿ îá³ãîâ³ êîøòè ïðèäáàº öþ 
÷àñòêó, 19/20, öüîãî ìàéíà. Òàêèì 
÷èíîì, ñïîðòèâíà Â³ííèöÿ ïîïî-
âíèòü ñâîþ òðåíóâàëüíó áàçó äëÿ 
ô³ãóðíîãî êàòàííÿ ³ õîêåþ.

УМОВИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
Ì³ñüêà ãðîìàäà, íàãàäàºìî, 

ìàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ 
1/20 ÷àñòêè â³ä Ëüîäîâîãî êëó-
áó. Çà ð³øåííÿì, ÿêå óõâàëèëè 
äåïóòàòè, «Â³ííèöüêèé ìóí³öè-
ïàëüíèé ôîíä ³íâåñòèö³é» êóïóº 
ñàìå ïðèì³ùåííÿ îá’ºêòà êðè-
òî¿ êîâçàíêè, ïëîùåþ 2 òèñÿ÷³ 
980 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ïðî îá-
ëàäíàííÿ — àí³ ñëîâà.

Àëå ïåðåä óãîäîþ íèí³ø-
í³é âëàñíèê — òîâàðèñòâî 

МІСЬКА ВЛАДА ПЛАНУЄ 
ВИКУПИТИ ЛЬОДОВИЙ КЛУБ
Комунальний каток  За попередніми 
розрахунками, приміщення критої 
ковзанки коштуватиме 9 мільйонів 
гривень. Мерія збереже спортивний 
профіль Льодового клубу, де будуть 
тренуватися хокеїсти і фігуристи. Раніше 
власник приміщення виставляв ціну 
за об’єкт понад 34 мільйони гривень

äàâàòè, ì³ñòî æ êóïóâàòè êëóá 
íå ñòàëî, òîìó é âåñíîþ 2020-ãî 
êîâçàíêó çàêðèëè.

ßê êîìåíòóâàâ íàì äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî 
ìàéíà ²ãîð Øóòàê, íà ñåñ³¿ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ â³äìîâèòèñÿ â³ä ïåðøî-
÷åðãîâîãî ïðàâà âèêóïó ïðèì³-
ùåííÿ, ÿêå ðàçîì ç îáëàäíàííÿì 
âëàñíèê ïðèì³ùåííÿ îö³íèâ ó ïî-
íàä 34 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Ìîâëÿâ, 
çíîøåí³ñòü îáëàäíàííÿ 30–40% 
³ òîìó ö³íà çàâèùåíà.

Íàòîì³ñòü â³ííèöüêèì õîêå¿ñòàì 
çàïðîïîíóâàëè çàéìàòèñü íà àðåí³ 

â «Ìåãàìîëë³», à â³ííèöüêà ìåð³ÿ 
âèä³ëèëà áþäæåòíó ï³äòðèìêó, àáè 
ñïîðòñìåíè ìîãëè îðåíäóâàòè ë³ä 
çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ.

Âò³ì, ó ñ³÷í³ 2021 ðîêó Ëüîäî-
âèé êëóá â³äíîâèâ ðîáîòó.

— Ç íàìè âåëè äîâã³ ïåðåãîâîðè 
«Ïàòð³îò» òà Ôåäåðàö³ÿ ô³ãóðíîãî 
êàòàííÿ. Ìè ç íèìè ï³äïèñàëè äî-
ãîâîðè, ³ âîíè áóäóòü â íàñ òðåíó-
âàòèñÿ íàéáëèæ÷³ ì³ñÿö³, — ðàí³øå 
ãîâîðèëà äèðåêòîðêà «Ëüîäîâîãî 
êëóáó» Þë³ÿ ×åðí³ëåâñüêà. — Ìè 
÷åðåç êàðàíòèí íå çìîãëè ïåðå-
¿õàòè, ïðîñòîÿëè ð³ê ³ âèð³øèëè 
â³äíîâèòè ðîáîòó äëÿ ñïîðòñìåí³â.

Ìåð³ÿ õî÷å âèêóïèòè 
ò³ëüêè ïðèì³ùåííÿ 
Ëüîäîâîãî êëóáó 
ïëîùåþ ìàéæå òðè 
òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â. Áåç îáëàäíàííÿ

Ковзанку хотіли продати за 34 млн грн. Мерія відмовилася 
від такої ціни, бо, за словами чиновників, зношеність 
обладнання 30–40%

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (068)0060772

ßê ó øêîëàõ, òàê ³ ó âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ îá³öÿëè, ùî ç 
ïåðøîãî âåðåñíÿ íîâîãî íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó ó÷í³ ³ ñòóäåíòè ñÿäóòü 
çà ïàðòè, ³ âåðåñåíü ðîçïî÷íåòüñÿ 
áåç äèñòàíö³éêè.

Õî÷à ùå ìèíóëîãî ðîêó ó Ì³-
í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè íàãîëî-
øóâàëè, ùî óí³âåðñèòåòè ìàþòü 
àâòîíîì³þ ³ ìîæóòü ñàìîñò³éíî 
âèð³øóâàòè, ÿê ¿ì îðãàí³çóâàòè 
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ.Òîìó òóò âñå 
çàëåæèòü â³ä êåð³âíèöòâà âèøó 
³ â³ä êàðàíòèííî¿ çîíè. ßêùî 

ì³ñòî â çåëåí³é çîí³ — òî ïåðå-
øêîä äëÿ î÷íîãî íàâ÷àííÿ íåìàº. 
ßêùî æ ïîêàçíèêè çàõâîðþâà-
íîñò³ çðîñòóòü, òî âóçè áóäóòü 
çîáîâ’ÿçàí³ ïåðåâåñòè ñòóäåíò³â 
íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ.

Âîäíî÷àñ ó ÌÎÍ çàçíà÷àþòü, 
ùî íåâàêöèíîâàíèì ñòóäåíòàì 
íå ìîæóòü çàáîðîíèòè çàñåëÿòèñÿ 
â ãóðòîæèòêè. «Íå ìîæå áóòè òà-
êîãî, öå ïîðóøåííÿ ïðàâ, íåìàº 
í³ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, í³ 
âèìîã íåìàº», — çàÿâèâ Øêàðëåò.

Âîäíî÷àñ â³í ðåêîìåíäóâàâ 
ñòóäåíòàì âàêöèíóâàòèñÿ, ùîá 
ó âèøàõ ñôîðìóâàâñÿ êîëåê-

òèâíèé ³ìóí³òåò ³ ä³òè íå ñèä³ëè 
ïî äâà òèæí³ íà ñàìî³çîëÿö³¿.

Òàê ÷è ³íàêøå, ñòóäåíòè âæå 
çàñåëÿþòüñÿ â ãóðòîæèòêè ³ íà-
éìàí³ êâàðòèðè. Æóðíàë³ñòè 
20minut.ua\RIA ä³çíàëèñÿ, ÿêà 
áóäå âàðò³ñòü ïëàòè çà ì³ñÿöü 
ïðîæèâàííÿ.

Ó Â³ííèöüêîìó íàö³îíàëüíîìó 
àãðàðíîìó óí³âåðñèòåò³, Òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷íîìó ³íñòèòóò³ 
ÊÍÒÅÓ, Íàö³îíàëüíîìó òåõí³÷-
íîìó óí³âåðñèòåò³, âàðò³ñòü ê³ì-
íàòè â ãóðòîæèòêó ñòàíîâèòèìå 
520 ãðèâåíü. Ìîæëèâî, ÿê³ñòü 
ïðîæèâàííÿ áóäå ð³çíîþ, ïðî-

òå, çà çàêîíîì, ö³íà îäíà.
— Îïëàòà â ãóðòîæèòêó ðåãëà-

ìåíòóºòüñÿ ô³íàíñîâèìè íîð-
ìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè ÌÎÍ 
Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêèìè îïëàòà 
íå ïåðåâèùóº 40% â³ä àêàäåì³÷-
íî¿ ñòèïåíä³¿ ³ ñòàíîâèòü 520 ãðè-
âåíü, — ïîâ³äîìèëà ðåêòîð ïåäó-
í³âåðñèòåòó Íàòàë³ÿ Ëàçàðåíêî.

Ó ìåäóí³âåðñèòåò³ íàâ÷àþòüñÿ 
³íîçåìö³, ³ ó íèõ îïëàòà çà ãóð-
òîæèòîê ñï³ââ³äíîñíà äî ¿õ ñòè-
ïåíä³é (ïëàòà âèùà, áî ñòèïåíä³ÿ 
á³ëüøîãî ðîçì³ðó).

À ó Â³ííèöüêîìó ³íñòèòóò³ 
Óí³âåðñèòåòó «Óêðà¿íà» âëàñíîãî 

ãóðòîæèòêà íåìàº, òîìó ïðèì³-
ùåííÿ äëÿ ñòóäåíò³â îðåíäóþòü.

— Íàø³ ñòóäåíòè ìàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðîæèâàòè ó ê³ëüêîõ ãóð-
òîæèòêàõ ó Â³ííèö³, — ãîâîðèòü 
äèðåêòîð Ãàííà Äàâèäåíêî. — 
Âñ³ çíàõîäÿòüñÿ ó ï³ø³é â³äñòàí³ 
â³ä ³íñòèòóòó. Öå ïîâåðõ ó ãîòå-
ë³ «Ïðîôñï³ëêîâèé», ÿêèé ìè 
îðåíäóºìî äëÿ ñâî¿õ ñòóäåíò³â. 
Âàðò³ñòü ì³ñöü ó ãóðòîæèòêàõ ð³ç-
íà. Âîíà çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ 
÷èííèê³â: ðåìîíò ó ê³ìíàòàõ, 
çðó÷íîñò³, ê³ëüê³ñòü îñ³á â îä-
í³é ê³ìíàò³. Ö³íîâà ïîë³òèêà â³ä 
700 ãðí äî 2000 ãðí íà ì³ñÿöü.

40% від стипендії. Скільки коштує студентське житло

ÍÎÂÈÍÈ

Якщо ж умови проживання в гурто-
житках студентів не влаштовують, 
вони розглядають інший варіант — 
оренду квартири або кімнати.
До слова, вартість оренди житла 
у Вінниці від початку року знизи-
лася, в середньому, на 4%. Змен-
шення цін на оренду квартир пря-
мо пов’язане з падінням попиту 

(зменшенням кількості орендарів, 
передусім студентів).
— До пандемії студенти були ваго-
мою часткою орендарів у Вінниці: 
ще у 2019 році 35% орендованих 
квартир припадало саме на сту-
дентство. Через ковідні обме-
ження й перехід на дистанційне 
навчання у переважної більшості 

студентів з інших міст і населених 
пунктів відпала потреба в оренді 
житла, — розповів директор агенції 
нерухомості Олександр Пахоль-
чак. — Перед початком навчально-
го року суттєве пожвавлення в цьо-
му сегменті не спостерігається.
На сайті dom.ria.com ми дізна-
лися, скільки коштуватиме жит-

ло для студента в різних частинах 
нашого міста.
«Урожай». Вартість оренди кім-
нати біля ринку «Урожай» дуже 
коливається, є варіанти за 2000, 
а є й за 6 тисяч гривень.
Вишенька. На Вишеньці можна 
орендувати кімнату за 2–3 тисячі 
гривень.

Замостя. На Замості житло де-
шевше, тому тут зняти дво-чи на-
віть трикімнатну квартиру можна 
за 7 тисяч гривень.
Академічний. Новобудови жит-
лового комплексу Академічний 
знаходяться біля аграрного уні-
верситету. Кімнату тут можна зня-
ти, як за 4, так і за 7 тисяч гривень. 

Оренда для студента
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Áóä³âëÿ êîëèø-
íüîãî ê³íîòåà-
òðó «Ðîñ³ÿ» íèí³ 

ñïðàâëÿº æàëþã³äíå âðàæåííÿ: 
ïîáèò³ â³êíà, ïîøàðïàí³ ñò³íè, 
ðîçìàëüîâàí³ ãðàô³ò³, à êð³çü ñõî-
äè ïðîðîñëà òðàâà. Ñì³òòÿ òåæ âè-
ñòà÷àº. Àëå öå íå çàâæäè áóëî òàê. 

Çà ñâîþ 25-ð³÷íó ³ñòîð³þ ó 
ê³íîçàë ïðèõîäèëè òèñÿ÷³ â³-
ííè÷àí. Ïëàêàëè ï³ä «Â³äíåñåí³ 
â³òðîì», ïåðåæèâàëè çà ãåðî¿íü 
ê³íî «Ìîñêâà ñëüîçàì íå â³ðèòü», 
ñì³ÿëèñü ï³ä «Áåòõîâåíà» òà äè-
âèëèñü ùå ñîòí³ ô³ëüì³â. À ï³ñëÿ 
ñåàíñó îáîâ’ÿçêîâî áðàëè ìîðî-
çèâî òà îáãîâîðþâàëè ó ôîéº 
ùîéíî ïåðåãëÿíóòèé ô³ëüì.

Ùî áóäå äàë³ ç «Ðîñ³ºþ»? ¯¿ 
ìàéáóòíº òóìàííå, õî÷à ïåâíå 
áà÷åííÿ âñå æ º.

РОЗКВІТ І ЗАНЕПАД
Õòî ïàì’ÿòàº ç äèòèíñòâà ñâî¿ 

âðàæåííÿ ïðî â³äâ³äóâàííÿ öüîãî 
çàêëàäó — ïðèãàäóº âåëèêèé àêâà-
ð³óì ó ôîéº ç âåëè÷åçíèì ñêàëÿð³-
ÿìè òà êîìïðåñîðîì-«âîäîëàçîì».

«Ðîñ³þ» ó Â³ííèö³ çáóäóâàëè ó 
1970 ðîö³, ó ñòèë³ ðàäÿíñüêîãî ìî-
äåðí³çìó. Ðîáèëè óñå ç ðîçìàõîì, 
áàãàòî ñêëà, âåëè÷åçí³ ñõîäè, âåëè-
êèé åêðàí ³ íàéá³ëüøà ó Â³ííèö³ 
ãëÿäàöüêà çàëà íà 1200 ì³ñöü.

Ñêëàäíèé ôàñàä â³äáèâàâ ñâ³ò-
ëî ë³õòàð³â. Êèïàðèñè ñòâîðþ-
âàëè ðîìàíòè÷íó, ñïîê³éíó îá-
ñòàíîâêó.  Íà òîé ÷àñ ê³íîòåàòð 
áóâ îäíèì ç íàéïîïóëÿðí³øèõ 
â ì³ñò³, êâèòêè íà ñåàíñè, îñî-
áëèâî âå÷³ðí³, ðîçêóïîâóâàëèñÿ 
çà ê³ëüêà äí³â.  

Äî òîãî æ «Ðîñ³ÿ» áóëà øèðî-
êîôîðìàòíèì ê³íîòåàòðîì. Àïà-
ðàòíèé êîìïëåêñ âêëþ÷àâ ï’ÿòü 
äâîõôîðìàòíèõ ê³íîïðîåêòîð³â 
ÊÏ-30Â, ðîçðàõîâàíèõ íà ðî-
áîòó ç 35 ³ 70 ìì ê³íîïë³âêàìè, 
³ øåñòèêàíàëüíèé ï³äñèëþâà÷ ç 
ì³êøåðñüêèì ïóëüòîì.

Ï³ñëÿ ðîçâàëó ÑÐÑÐ ð³çêî 
ñêîðîòèëîñÿ â³ò÷èçíÿíå ô³ëü-
ìîâèðîáíèöòâî, á³ëüøó ÷àñòèíó 
åêðàííîãî ÷àñó ñòàëè çàéìàòè çà-
êîðäîíí³ êàðòèíè. Îäíî÷àñíî ç 

ðîçâèòêîì ì³ñöåâîãî òåëåáà÷åííÿ, 
ÿêå ìàëî íå ùîâå÷îðà äåìîíñòðó-
âàëî ïî åô³ðó ÿê ñòàð³ ô³ëüìè, 
òàê ³ íîâèíêè, ïîïóëÿðí³ñòü ê³íî-
òåàòð³â ñòàëà ð³çêî çíèæóâàòèñÿ. 
Áóâàëè äí³, êîëè íà ñåàíñ í³õòî 
íå ïðèõîäèâ. Íàé÷àñò³øå ãëÿäà÷³â 
áóëî íå á³ëüøå äåñÿòè.

СПОГАДИ ВІННИЧАН
Ï³ñëÿ 25-ð³÷íî¿ ³ñòîð³¿, ó 1995-

ìó, ê³íîô³ëüìè òóò ïåðåñòàëè ïî-
êàçóâàòè. Ïðèì³ùåííÿ ïî÷àëè 
âèêîðèñòîâóâàòè ïðèâàòí³ ô³ðìè. 
Çàì³ñòü ô³ëüì³â — äèñêîòåêè. 

Ìè ïîïðîñèëè â³ííè÷àí çãà-
äàòè, íà ÿêå ê³íî âîíè âîñòàííº 
õîäèëè äî «Ðîñ³¿», òà ÿê³ ñïî-
ãàäè ïîâ’ÿçàí³ ç öèì ì³ñöåì. Ó 
facebook-ñï³ëüíîò³ «Ñòàð³ ôîòî 
Â³ííèö³» íàì â³äïîâ³ëè íàñòóïíå:

«Ô³ëüì Áåòõîâåí, ïåðøà ïî-
ëîâèíà 90-õ. Âñå â «Ðîñ³¿» çäàâà-
ëîñü äóæå âåëèêèì ³ â ÿê³éñü ì³ð³ 

êðóòèì. Ï³ñëÿ ñåàíñó, íà äðóãî-
ìó ïîâåðñ³ ¿ëè ìîðîçèâî â òàêèõ 
ðàäÿíñüêèõ ïëàñòèêîâèõ ÷àøàõ», 
— çãàäóº Â³òàë³é Ìåëüíèê.

«Óïåðøå â ê³íî äèâèëàñÿ «Ìî-
ñêâà ñëåçàì íå âåðèò». Çãàäóþ, 
ùî «Ðîñ³ÿ» áóëà äóæå óðî÷èñòîþ: 
íà âõîä³ â çàëó îáîâ’ÿçêîâî ãðà-
ëè ï³ñí³ Äæî Äàññåíà, ïîñò³éíî 
áóëà ÿêàñü ñâÿòêîâà àòìîñôåðà. 
Íà ò³ ÷àñè, öå áóâ íàéãàðí³øèé 
òà íàéêîìôîðòí³øèé ê³íîòåàòð ó 
ì³ñò³», — ïèøå Ç³íà¿äà Øåâ÷óê.

«Çàïàì’ÿòàëà ïåðåãëÿä Çîðÿíèõ 
â³éí «²ìïåð³ÿ íàíîñèòü óäàð ó â³ä-
ïîâ³äü». Íàðîäó òîä³ áóëî ñò³ëüêè, 
ùî íå ïðîïèõíóòèñÿ. Àëå êâèòêè 
ïðîäàâàëè íàâ³òü íà ñòîÿ÷³ ì³ñöÿ. 
Äîâåëîñÿ íà ñõîäèíêàõ äèâèòèñü 
ê³íî», — ïèøå Ëþäìèëà Êàë³òà.

«20 ñåðïíÿ 1981 ðîêó ç ìàéáóò-
íüîþ äðóæèíîþ äèâèâñÿ ô³ëüì 
«Ãðà â ÷îòèðè ðóêè». Öå áóëî 40 
ðîê³â òîìó», — ðîçêàçóº Âàñèëü 
Âàñèëü÷óê.

Матері-героїні
 ×îòèðè â³ííè÷àíêè 
îòðèìàëè íàãðóäíèé çíàê òà 
ïîñâ³ä÷åííÿ äî ïî÷åñíîãî 
çâàííÿ Óêðà¿íè «Ìàòè-ãå-
ðî¿íÿ». À òàêîæ îäíîðàçîâó 
ãðîøîâó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 
22 òèñÿ÷³ 700 ãðèâåíü.
— Ç 2011 ðîêó âèêîíêîìîì 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ï³äãîòîâëåíî 129 êëîïîòàíü 
äî Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç 
ïðîõàííÿì âíåñòè ïîäàííÿ 
Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè ùîäî 
ïðèñâîºííÿ çâàííÿ «Ìàòè-
ãåðî¿íÿ». 120 æ³íêàì òàêå 
ïî÷åñíå çâàííÿ ïðèñâîº-
íî, — çàçíà÷èëà äèðåêòîðêà 
äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè ì³ñüêî¿ ðàäè Âà-
ëåíòèíà Âîéòêîâà.
Ïî÷åñíå çâàííÿ «Ìàòè-
ãåðî¿íÿ» îòðèìàëè: Òåòÿíà 
Àëºêñººâà òà Ä³àíà Ï³âòî-
ðàê, ÿê³ âèõîâóþòü ïî â³ñ³ì 
ä³òåé. Í³ÿð³ ²çºä³í, Òåòÿíà 
Êàðïåíêî ìàþòü ïî ï’ÿòåðî 
ä³òîê.

Вкрала гроші 
школи
 Ñë³ä÷³ îãîëîñèëè ïðî 
ï³äîçðó 35-ð³÷í³é ìåøêàíö³ 
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ÿêà ïðè-
âëàñíèëà ïîíàä 360 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, âèä³ëåíèõ íà ïðî-
âåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
â ì³ñò³ Íåìèð³â. Ïðî öå 
ðîçïîâ³ëè ó â³ää³ë³ êîìó-
í³êàö³é ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³.
— Äîñóäîâèì ðîçñë³äó-
âàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 
ô³ðìà-ï³äðÿäíèê óêëàëà 
äîãîâ³ð íà ïðîâåäåííÿ êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó êîìï-
ëåêñó áóä³âåëü òà ñïîðóä 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó â ì. 
Íåìèð³â íà çàãàëüíó ñóìó 
ìàéæå 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. 
Ðåàë³çóþ÷è çëî÷èííèé 
óìèñåë ùîäî çàâîëîä³ííÿ 
áþäæåòíèìè êîøòàìè, äè-
ðåêòîðêà òîâàðèñòâà íàäàëà 
äëÿ ï³äïèñàííÿ òà îïëàòè 
ï³äðîáëåí³ àêòè ïðèéìàí-
íÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò äèðåêö³¿ íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó, ôàêòè÷íî íå âè-
êîíàâøè âåñü îáñÿã ðîá³ò, — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ îá-
ëàñíî¿ ïîë³ö³¿. — Çà âèñíî-
âêîì åêñïåðòà, ï³äîçðþâàíà 
çàâîëîä³ëà áþäæåòíèìè 
êîøòàìè â ðîçì³ð³ 360 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.
Äèðåêòîðö³ òîâàðèñòâà ñë³ä-
÷³ îãîëîñèëè ïðî ï³äîçðó 
çà äâîìà ñòàòòÿìè Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. 
¯é çàãðîæóº äî âîñüìè ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

КОРОТКОКОРОТКО

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ЯКЕ МАЙБУТНЄ КОЛИСЬ 
НАЙБІЛЬШОГО КІНОЗАЛУ
«Росія» в занепаді  Перший 
широкоформатний кінозал на 1200 
місць! Свого часу кінотеатр «Росія» був 
унікальним у багатьох напрямках. Зараз 
— це руїна. За 26 років після закриття 
тут була дискотеки, магазини, офіси та 
ресторан. Перспективи у кінозалу доволі 
туманні. Хоча вектор розвитку все ж є

У мерії на наш запит відповіли, 
що або культурно-мистецький 
центр, або сучасна концертна 
зала. А щоб зрозуміти, в що кра-
ще перебудувати кінозал, про-
ведуть архітектурний конкурс.
— Будемо залучати фахівців, 
які працювали з закинутими 
об’єктами, схожими на «Росію», 
— каже керівник «Агенції просто-
рового розвитку» Максим Крав-

чук. — Завдання — напрацювати 
розуміння, як наповнити цей 
простір та планувальні рішення 
щодо оновлення колишнього 
кінозалу, так і території навко-
ло нього. Вектор розвитку в нас 
є — це культурно-мистецький 
напрямок, а не житло чи офіси. 
Коли відбудеться архітектурна 
резиденція — поки не готовий 
сказати, плануємо в цьому році.

Що буде з «Росією»

У 2014 році «Росію» хотіли відно-
вити власними силами громад-
ські діячі. Влітку 2015 року прове-
ли тут виставку «Над Богом», яка 
потім перетворилася на мистець-
ку резиденцію. У тому ж 2015-

му з’явився напис «ДЕ» у лівому 
верхньому куті фасаду. Це робота 
художника Олександра Єльцина. 
А напис має кілька пояснень: це і 
початок слова «декомунізація», і 
питання «де вивіска?»

Поява напису «ДЕ» замість вивіски

«Äèâèâñÿ «Ëåãåíäó ïðî äèíî-
çàâðà», ó 1980-õ. Â³ä ñòðàõó àæ 
õîâàâñÿ çà ñèä³ííÿ», — çãàäóº 
Êîñòÿíòèí Â³òàâñüêèé.

«ßê ëþäèíà, ÿêà íàðîäæåíà íà 
ïî÷àòêó 90-õ, ó ìåíå ê³íîòåàòð 
«Ðîñ³ÿ» àñîö³þºòüñÿ ëèøå ç ðó¿-
íàìè, ñì³òòÿì ³ äåïðåñ³ºþ. Âïåâ-
íåíà, ùî ó ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ 
ìîëîäèõ ëþäåé òàêå æ óÿâëåííÿ», 
— ïèøå Îëåíà Òàíäàé÷óê.

КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕБУДОВИ
Â ÿêîìó ñòàí³ êîíñòðóêö³¿ ê³íî-

çàëó, äîñòåìåííî íåâ³äîìî. Ó â³ä-
ïîâ³äü íà íàø çàïèò, â ì³ñüêðàä³ 
â³äïîâ³ëè, ùî «òåõí³÷íèé îãëÿä 
áóä³âë³ ê³íîòåàòðó íå ïðîâîäèâñÿ 
ç ÷àñ³â ïåðåäà÷³ éîãî â äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó â 1996 ðîö³». 
Îðåíäàðåì áóä³âë³ º òîâàðèñòâî 
«²íòåðäîêñåðâ³ñ», àëå ö³ë³ñíèé 
ìàéíîâèé êîìïëåêñ — ïîâí³ñ-
òþ ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ é 
ïðîäàâàòè éîãî íå çáèðàþòüñÿ.

Ùî áóäå äàë³ ç «Ðîñ³ºþ»? Ìå-
ðåæåþ «áëóêàþòü» ðÿä êîíöåï-
ö³é. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó êè¿âñüêà 
êîìïàí³ÿ AVG Group, ùî çà-
éìàºòüñÿ àðõ³òåêòóðíèì ïðîåêòó-

âàííÿì ³ äèçàéíîì, ïðåäñòàâèëà 
êîíöåïò — «Vinnytsia Plaza». Öå 
ñêëÿí³ âèñîòêè, â ÿêèõ ïðîïîíó-
þòü çðîáèòè æèòëî, ÒÐÖ, îô³ñè.

Ïîò³ì öÿ æ êè¿âñüêà ñòóä³ÿ ðîç-
ðîáèëà êîíöåïò ç ìåíøîþ ïî-
âåðõîâ³ñòþ, àëå ï³ä ïåðåáóäîâó 
çàïëàíóâàëè óâåñü «òðèêóòíèê» 
ïëîù³ ì³æ âóëèöÿìè Ñîáîðíà-
Ìàã³ñòðàòñüêà-Âèçâîëåííÿ. ² ó 
íîâîìó îá`ºêò³ òàêîæ ïðîïîíó-
þòü ðîáèòè ÒÐÖ, îô³ñè ³ æèòëî.

Ó 2018 ðîö³ êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâî-
ãî ðîçâèòêó» ïðåçåíòóâàëî ³äåþ 
ïåðåòâîðèòè «Ðîñ³þ» íà Ä³ì ºâ-
ðîïåéñüêèõ êóëüòóð.

«Ïðîåêò íàïðàâëåíèé íà 
ñòâîðåííÿ ïðîñòîðó äëÿ âçà-
ºìîä³¿ îô³ö³éíèõ, ãðîìàäñüêèõ 
òà êóëüòóðíèõ ³íñòèòóö³é ð³çíèõ 
íàö³îíàëüíîñòåé. Ö³íí³ñòü ê³íî-
êîíöåðòíî¿ çàëè íà 1200 ì³ñöü â 
ñïîðóä³ ï³çíüîãî ìîäåðí³çìó ï³ä-
ñèëþºòüñÿ áóä³âíèöòâîì áëîêó 
îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü òà ïóáë³÷íî¿ 
ãàëåðå¿. Íà ðîç³ âóëèöü Ìàã³-
ñòðàòñüêî¿ òà Âèçâîëåííÿ ðîç-
òàøîâóºòüñÿ ãîòåëü», — ïèøóòü 
àâòîðè êîíöåïö³¿.

Ó ìåðåæ³ «ãóëÿþòü» 
ðÿä êîíöåïö³é 
ïåðåáóäîâè ê³íîòåàòðó 
«Ðîñ³ÿ». Îô³ö³éíî — 
òóò íå áóäå àí³ ÒÐÖ, 
àí³ æèòëà

Кінотеатр «Росія» закрили у 1995 році. Символічно те, що 
кінозал пропрацював 25 років й завершується 25 рік, як він не 
працює за призначенням
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ëèñü ïðàâèë êàðàíòèíó, — ñêàçàëà 
÷èíîâíèöÿ.

Ó Ì³íîñâ³òè ðåêîìåíäóþòü 
ðîáèòè øê³ëüí³ ë³í³éêè êîðîò-
êèìè. Âîäíî÷àñ ìàñêè ó øêîëàõ 
çàëèøàþòüñÿ: â÷èòåëü íà óðîö³ 
òà ïåðåðâ³ ìàº áóòè â ìàñö³ àáî 
çàõèñíîìó ùèòêó.

— Çà ïîñòàíîâàìè óðÿäó ä³òè 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè (1–4 êëàñè) 
íàâ÷àþòüñÿ áåç ìàñîê. Ñåðåäíÿ 
òà ñòàðøà øêîëà (5–11 êëàñè) 
ìàþòü îäÿãàòè ìàñêè, àëå ëèøå 
íà ïåðåðâàõ — íà óðîêàõ âîíè 
òåæ ìîæóòü áóòè áåç ìàñîê, — 
êàæå äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó 
îñâ³òè ì³ñüêðàäè Îêñàíà ßöåíêî.

À îò ïóñêàòè ÷è íå ïóñêàòè áàòü-
ê³â øêîëÿð³â ó çàêëàäè — îêðåìî 
âèð³øóº êîëåêòèâ êîæíî¿ øêîëè.

ПЕНСІЇ
Ç 1 âåðåñíÿ ëþäè, ÿêèõ íå âëà-

øòîâóº äîñòàâêà ïåíñ³é ïîøòîþ, 
ìîæóòü ñàìîñò³éíî îáðàòè îäèí ç 
44 áàíê³â, óïîâíîâàæåíèõ íà îá-

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Øê³ëüí³ ë³í³éêè 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
ïðîâîäèòè ìîæíà, 

àëå ó Ì³íîñâ³òè ðàäÿòü ðîáèòè 
¿õ êîðîòêèìè. Ïåíñ³îíåðè ñà-
ìîñò³éíî ìîæóòü îáèðàòè, ÿêèì 
÷èíîì âîíè õî÷óòü îòðèìóâàòè 
âèïëàòè — «Óêðïîøòîþ» ÷è 
íà áàíê³âñüêó êàðòêó. ² ùå â³-
ííèöüêà ìåð³ÿ çàïðîâàäæóº ðîç³-

ãðàø ïðèç³â äëÿ òèõ, õòî âàêöè-
íóâàâñÿ â³ä êîâ³äó.

ДЕНЬ ЗНАНЬ
Ñòàðòóº î÷íå íàâ÷àííÿ ó øêî-

ëàõ. Íåìàº çàáîðîíè ïðîâîäèòè 
ñâÿòêîâ³ ë³í³éêè äî 1 âåðåñíÿ. 
Êåð³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
ì³ñüêðàäè Îêñàíà ßöåíêî ñêà-
çàëà, ùî ð³øåííÿ ùîäî ë³í³éîê 
ïðèéìàþòü ïåäàãîã³÷í³ ðàäè øê³ë.

— Ôîðìàò ³ ïðàâèëà ë³í³éêè 
çàòâåðäæóþòü â øêîëàõ. ªäèíà 
ðåêîìåíäàö³ÿ — ùîá äîòðèìóâà-

ÍÎÂÈÍÈ

ЩО ЗМІНИТЬСЯ У ВЕРЕСНІ
Новації  З 1 вересня стартує навчання 
в школах. Воно буде очним, поки не 
зміниться епідемічна ситуація. А от тариф 
на електроенергію, який мав бути 
у вересні, запускають з 1 жовтня. Що ще 
цікавого принесе нам перший місяць осені?

ñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â. Ñåðåä 
íèõ ³ íàéá³ëüø³ ô³íóñòàíîâè — 
«Îùàäáàíê» ³ «ÏðèâàòÁàíê». 
«Óêðïîøòà» òàêîæ ïðîäîâæèòü 
äîñòàâëÿòè ïåíñ³¿ (àáî ïåðåäà-
âàòè ãðîø³ ïåíñ³îíåðàì ó â³ää³-
ëåííÿõ — àâò.), ÿê ³ ðàí³øå.

Çì³íà ñïîñîáó âèïëàòè ïåíñ³¿ 
ïðîâîäèòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè 
îäåðæóâà÷à äåðæäîïîìîãè, ïî-
â³äîìëÿþòü ó Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ 
Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ, çà ñòàòèñòè-
êîþ â³ä â³ííèöüêîãî óïðàâë³í-
íÿ ÏÔÓ, ïåíñ³îíåðè-â³ííè÷àíè 
íàäàþòü ïåðåâàãó îòðèìóâàòè 
ïåíñ³¿ íà êàðòêó: â ñåðïí³ áóëî 
âèïëà÷åíî 547 ìëí ãðí ÷åðåç 
ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ³ 926,6 ìëí 
ãðí — ÷åðåç áàíêè.

ТАРИФИ
Óðÿä çàëèøèâ òàðèô íà åëåê-

òðîåíåðã³þ áåç çì³í: íà ð³âí³ 
1,68 ãðí çà ê³ëîâàò-ãîäèíó. Îä-
íàê òàêà ö³íà ä³ÿòèìå îñòàíí³é 
ì³ñÿöü.

Äàë³ ò³, õòî ñïîæèâàº ìåíøå 
250 êÂò íà ì³ñÿöü áóäóòü ïëàòè-
òè çà òàðèôîì 1,44 ãðí çà ê³ëî-
âàò. À ò³, õòî ñïîæèâàþòü ïîíàä 
250 êÂò çà ì³ñÿöü — ïëàòèòèìóòü 
1,68 ãðí. Òàê³ ðîçö³íêè ïî÷íóòü 
ä³ÿòè ç æîâòíÿ 2021 ðîêó, ÿêùî 
óðÿä çíîâó íå ïåðåäóìàº.

Äëÿ æèòåë³â Â³ííèö³ çàëèøà-
þòüñÿ áåç çì³í òàðèôè íà ãàðÿ÷ó 
âîäó ³ îïàëåííÿ, íà õîëîäíó âîäó 
òà ãàç (äëÿ ñïîæèâà÷³â, ùî îá-
ðàëè ð³÷íèé òàðèô — àâò.).

РЕКЛАМА

498464

Навчання у школах буде очним. Діти на уроках можуть 
сидіти без масок, а вчитель — має бути в масці чи щитку

У вересні вінницька мерія запро-
ваджує конкурс «Вакцинуйся. Збе-
режи життя». Усі вінничани, які 
отримали дві дози вакцини від 
COVID-19 в 2021 році, зможуть 
взяти участь в розіграші призів: 
50 велосипедів, 50 телевізорів та 
суперприз — Toyota Corolla.
Розіграші будуть проводити три-
чі: 19 жовтня, 15 листопада та 
17 грудня.
Для участі в акції потрібно: бути 
прописаним на території Вінниці 

й сіл, що входять до нашої місь-
кої громади; мати декларацію з 
сімейним лікарем; пройти по-
вний курс вакцинації (отримати 
дві дози препарату від ковіду).
Щоб стати учасником акції, треба 
зареєструватися на офіційному сай-
ті Вінницької міськради (vmr.gov.ua) 
на сторінці «Вакцинуйся. Збережи 
життя». Або написати письмову 
заяву учасника розіграшу в будь-
якому «Прозорому офісі» Вінниці.
Вінничани, які взяли участь в пер-

шому розіграші, але не вигра-
ли призів, автоматично стають 
учасниками другого та третього 
розіграшів. Переможців акції ви-
значать за допомогою електро-
нного сервісу, шляхом вибору 
випадкових чисел серед зареє-
строваних учасників. 19 жовтня 
та 15 листопада буде розіграно 
по 15 телевізорів та 15 велосипе-
дів. А 17 грудня — 20 телевізорів, 
20 велосипедів та суперприз — ав-
томобіль Toyota Corolla.

Подарують авто за вакцинацію
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Студентів кафедри іноземних мов Доне-
цького національного університету імені Ва-
силя Стуса шокувала новина про вбивство 
одногрупниці Ірини. Усі були про неї дуже 
хорошої думки. Кажуть, що дівчина була 
скромною. Про те, що вона зустрічалася з 
одруженим чоловіком, не знали.
— Ми навчались в одній групі. Я до цієї 
групи приєдналася тільки минулого року. 
І майже одразу почалося дистанційне на-
вчання. Але нічого поганого про неї сказати 
не можу. Досить тиха та спокійна дівчина. 

І ця ситуація для мене була шоком, — роз-
повідає студентка Світлана Лозна. — Всі од-
ногрупники про неї хорошої думки і зараз 
ми збираємо гроші, хто скільки може для 
підтримки сім’ї загиблої.
— Особисто знала Іринку. Дуже щира, добра 
та вихована дівчинка, — ділиться Ірина Гур-
ницька. — Читаючи стрічки цього божевілля, 
в душі сум та сльози. Не можу повірити що 
наш колектив залишився без нашої Іринки. 
Сумуємо та пам’ятаємо.
«Дівчинка з Яришівки (біля Томашполя), 

закінчила нашу Томашпільську школу, — на-
писала надія Подкопаєва. — Чудова дитина, 
навчалась в Донецькому національному 
університеті, працювала. Єдина донечка 
у мами. Невимовний жаль… Царство не-
бесне ангелочку».
Донецький національний університет імені 
Василя Cтуса на своїй сторінці у фейсбук 
висловив слова співчуття родині загиблої.
«Трагічно обірвалося життя 20-річної Ірини 
Кузнєцової, студентки Факультету іноземних 
мов Донецького національного університету 

імені Василя Cтуса. Колектив Стусівського 
університету глибоко сумує та співчуває 
рідним та близьким Ірини. Поділяємо біль 
та горе непоправної втрати, просимо зга-
дати молитвою зовсім юну дівчину. Бракує 
слів, які б могли зменшити душевний біль 
родини… Світла та вічна пам’ять…», — йдеться 
у повідомленні ДонНУ. 
Ірину Кузнєцову поховали 27 серпня, в її 
рідній Яришівці. Редакція 20minut.ua\RIA 
висловлює співчуття рідним і близьким за-
гиблої.

«Вона була доброю, щирою»

— Îïåðàòèâíèì øëÿõîì ïî-
ë³öåéñüê³ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
âñòàíîâèëè ì³ñöåïåðåáóâàííÿ 
32-ð³÷íîãî ï³äîçðþâàíîãî, æè-
òåëÿ ñ. Ãîëóá³âêà Æìåðèíñüêîãî 
ðàéîíó. Êîëè äî íüîãî çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ ïðèéøëè îïåðàòèâ-
íèêè, âèÿâèëîñü, ùî çëîâìèñíèê 
ïîê³í÷èâ ç æèòòÿì ñàìîãóáñòâîì 
øëÿõîì ïîâ³øàííÿ, — çàçíà÷àþòü 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³.

БУВ ОДРУЖЕНИЙ, МАВ 
ДОНЬКУ

×îëîâ³êà çíàéøëè ïîâ³øå-
íèì ïîðó÷ ³ç áóäèíêîì, â ÿêî-
ìó ïðîæèâàëè éîãî áàòüêè. Â³í 
áóâ íå ñóäèìèì òà ó ïîëå çîðó 
ïðàâîîõîðîíö³â ðàí³øå íå ïîòðà-
ïëÿâ. Çà òèæäåíü ï³ñëÿ òðàãåä³¿, 
1 âåðåñíÿ, éîìó ìàëî á âèïî-
âíèòèñÿ 32 ðîêè.

Ïîïðè òå, ùî âèíóâàòåöü òðà-
ãåä³¿ çóñòð³÷àâñÿ ç çàãèáëîþ ²ðè-
íîþ, îäíîñåëü÷àíè ãîâîðÿòü, ùî 
÷îëîâ³ê áóâ îäðóæåíèé.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Âîíà áóëà êðàñó-
íåþ, ðîçóìíèöåþ ³ 
ºäèíîþ ìàìèíîþ 
íàä³ºþ. Ä³â÷èíà 

çðîñòàëà â ñåëèù³ íàøî¿ îáëàñ-
ò³ ³ ìð³ÿëà ïðî ñâ³òëå ìàéáóòíº ³ 
êàð’ºðó ïåðåêëàäà÷à. Òîìó âñòó-
ïèëà íà ôàêóëüòåò ³íîçåìíèõ ìîâ 
â îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ âèø³â Â³ííè-
ö³. Ï³ñëÿ ïåðå¿çäó äî îáëàñíîãî 
öåíòðó ó íå¿ ç’ÿâèâñÿ êîõàíèé.

Çíàëà ä³â÷èíà ÷è í³, òà ó ñòàð-
øîãî íà 12 ðîê³â ÷îëîâ³êà, ç ÿêèì 
âîíà çóñòð³÷àëàñÿ ê³ëüêà ðîê³â, 
áóëà äðóæèíà ³ ìàëåíüêà äîíü-
êà. Êîëè æ ñòóäåíòêà âèð³øèëà 
ïîñòàâèòè êðàïêó â ñòîñóíêàõ 
³ ïî÷àëà çóñòð³÷àòèñÿ ç ³íøèì, 
îäðóæåíèé ðåâíèâåöü, ÷è ñïëà-
íîâàíî, ÷è ç îïàëó, àëå âáèâ ä³-
â÷èíó, à ïîò³ì ³ ñåáå. Çàëèøèâ 
ïîñìåðòíó çàïèñêó…

Ïðî öå ìè ä³çíàëèñÿ ç³ ñë³â 
î÷åâèäö³â ³ çíàéîìèõ ïàðè. Ôàê-
òè æ ðîçïîâ³ëè îïåðàòèâíèêè.

КОХАННЯ, ВБИВСТВО І 
САМОГУБСТВО

Êðèâàâå âáèâñòâî ñòàëîñÿ 
íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é 25 ñåðï-
íÿ. Òîä³ äî ïîë³ö³¿ çâåðíóëàñÿ 
82-ð³÷íà â³ííè÷àíêà, ÿêà çäàâàëà 
ê³ìíàòó ñòóäåíòö³ Äîíåöüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 
Âàñèëÿ Ñòóñà, 20-ð³÷í³é ²ðèí³ 
Êóçíºöîâ³é. Êâàðòèðàíòêó ïåí-
ñ³îíåðêà âèÿâèëà ìåðòâîþ.

Ìîëîä³é ä³â÷èí³ çàâäàëè ïîíàä 
30 ïðîíèêàþ÷èõ íîæîâèõ óäàð³â 
ó æèâ³ò, òàêîæ ïîð³çàìè ð³çíî¿ 
ãëèáèíè áóëî âêðèòå ïðàêòè÷íî 
âñå ò³ëî.

Ä³â÷èíà ìåøêàëà ðàçîì ³ç 
áàáóñåþ. Ó ïîë³ö³¿ ï³äòâåðäè-
ëè, ùî ³íøèõ ìåøêàíö³â ó ïî-
ìåøêàíí³ íå áóëî. Ó 82-ð³÷íî¿ 
âëàñíèö³ êâàðòèðè æèëà íåäàâíî. 
Ó âå÷³ð óáèâñòâà áàáóñ³ ïåâíèé 
÷àñ íå áóëî âäîìà, êîëè âîíà ïî-
âåðíóëàñü — òî çíàéøëà ²ðèíó 
ìåðòâîþ â êàëþæ³ êðîâ³.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà÷àëü-
íèêà ÃÓÍÏ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
Îëåêñàíäðà Îñòðîãëÿäîâà, çëî-
÷èí ñòàâñÿ áëèçüêî 21.00 ãîäèíè. 
Íà ò³ë³ çàãèáëî¿ ïîë³öåéñüê³ 
âèÿâèëè ÷èñëåíí³ êîëîòî-ð³çà-
í³ ðàíè. Çã³äíî ç ïîïåðåäí³ìè 

âèñíîâêàìè ïîë³ö³¿, ä³â÷èíà 
ïîìåðëà â³ä âòðàòè êðîâ³ òà ïî-
øêîäæåííÿ âíóòð³øí³õ îðãàí³â. 

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîë³ö³ÿíòè âè-
ÿâèëè ò³ëî ä³â÷èíè — ïî÷àëè 
âñòàíîâëþâàòè ìîæëèâèõ âèíó-
âàòö³â. Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþâàëàñü 
òèì, ùî áàáóñÿ ìàëî çíàëà ïðî 
ñâîþ ìåøêàíêó.

Íà ñë³ä ï³äîçðþâàíîãî ó âáèâ-
ñòâ³ ïðàâîîõîðîíö³ âèéøëè çà äî-
ïîìîãîþ ñâ³äê³â, ìåøêàíö³â 
ï³ä’¿çäó.

Ó òîé òðàã³÷íèé äåíü á³ëÿ êâàð-
òèðè, äå ïðîæèâàëà ²ðèíà, áà÷è-
ëè ÷îëîâ³êà. Ñâ³äîê ðîçïîâ³â, ùî 
â³í ñòóêàâ ó äâåð³, äå ìåøêàëà 
ñòóäåíòêà. Ïîë³ö³¿ âäàëîñÿ âñòà-
íîâèòè éìîâ³ðíîãî âáèâöþ. 

ЗАРІЗАВ КОХАНУ І ПОВІШАВСЯ 
БІЛЯ БАТЬКІВСЬКОГО ДОМУ
Фатальне кохання  На Київській 
днями зарізали молоду дівчину. Нападник 
завдав їй понад 30 ножових ударів. 
Поліції вдалося знайти підозрюваного, 
але мертвим. Чоловік через ревнощі вбив 
кохану, а потім повісився, залишивши 
передсмертну записку

— Â³í áóâ îäðóæåíèé, àëå 
íå æèëè ç æ³íêîþ îñòàíí³ì 
÷àñîì, ³ â íüîãî çàëèøèëàñü 
äîíüêà 4 ðî÷êè, — ðîçïîâ³ëè 
ñóñ³äè. — Ïîäåéêóþòü, ùî ç 
²ðîþ ðàí³øå æèëè ðàçîì. Ðåâ-
íóâàâ ¿¿ ñèëüíî. Àëå íåâ³äîìî, 
÷è ñâàðêà ÷åðåç öå ç÷èíèëàñü, 
áî ðåâí³ñòü, í³áè, áóëà äàâíî. 
Éîãî ðîäèíà äóæå äîáðà. Òà é 
â³í áóâ ñïîê³éíèé, âñ³ ïðîñòî 
øîêîâàí³, ùî â³í ì³ã áè òàêå 
çðîáèòè. Òàê øêîäà ³ òó ä³â÷èíó, 
³ éîãî ñàìîãî.

Ìàòè ÷îëîâ³êà, ÿêèé éìîâ³ð-
íî â÷èíèâ êðèâàâó ðîçïðàâó íàä 
20-ð³÷íîþ ñòóäåíòêîþ, ïðî íà-
ÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè ³ âíó÷êè 
íå ðîçïîâ³ëà. Ëèøå ñêàçàëà, ùî 
ñèí Â³òàë³é ïðàöþâàâ ó ìàãàçèí³ 
ó Â³ííèö³. Ç çàãèáëîþ ²ðèíîþ 
âîíè çóñòð³÷àëèñÿ ïðîòÿãîì ê³ëü-
êîõ ðîê³â. Ä³â÷èíà íåîäíîðàçîâî 
ãîñòþâàëà â éîãî áàòüê³â, ÷îëîâ³ê 
¿çäèâ äî íå¿. Âñå áóëî ñåðéîçíî, 
ïîêè Â³òàë³é íåùîäàâíî çóñòð³â 
¿¿ â ì³ñò³ ç ³íøèì.

«Çíàéøîâ éîãî áàòüêî âðàíö³. 
Ïîâ³ñèâñÿ íà òóðí³êó. Ó êóõí³ 
çàëèøèâ çàïèñêó, ùî áåç ²ðè 
éîãî òàêîæ íåìàº. Âîíè ðîç³-
éøëèñÿ íåùîäàâíî, êîëè Â³òàë³ê 
çóñòð³â ¿¿ ç ÿêèìîñü áîðîäàòèì 
ó Â³ííèö³. Íå â³ðþ, ùî öå ñêî-
¿ëà ìîÿ äèòèíà, íà íüîìó íåìàº 
æîäíî¿ êðàïë³ êðîâ³», — ðîçïîâ³-
ëà æóðíàë³ñòàì ³íôîðìàö³éíîãî 
ñàéòó Vinbazar ìàòè ïîâ³øåíîãî 
Òåòÿíà ²âàíîâà.

— Â ïîë³öåéñüêèõ áàçàõ íåìà 
çà íèì êðèì³íàëüíîãî øëåéôó, 
íå ñòîÿâ íà îáë³êó ÿê ïñèõ³÷íî 
õâîðèé. Âîíè áóëè çíàéîì³ ç ïî-
òåðï³ëîþ, ñï³ëêóâàëèñü. Ïåðåïè-
ñóâàëèñü. ª áåççàïåðå÷í³ äîêàçè 
éîãî ïðè÷åòíîñò³. Íàðàç³ ìîòèâ 
âñòàíîâèòè âàæêî, àäæå ëþäèíà 
çàãèíóëà. Á³ëüøå áóäå â³äîìî ï³ñ-
ëÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç, — ïî-
â³äîìèëè â ïîë³ö³¿.

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ³íñàéäåðà, 
27 ñåðïíÿ ÷îëîâ³êà ïîõîâàëè 
â ð³äíîìó ñåëèù³ Ãîëóá³âêà Æìå-
ðèíñüêîãî ðàéîíó.

Ірину Кузнєцову знайшли мертвою у квартирі, де вона знімала кімнату. Дівчина померла 
від втрати крові та пошкодження внутрішніх органів

×îëîâ³êà çíàéøëè 
ïîâ³øåíèì ïîðó÷ ç 
áóäèíêîì, â ÿêîìó 
ïðîæèâàëè éîãî áàòüêè. 
1 âåðåñíÿ éîìó ìàëî á 
âèïîâíèòèñÿ 32 ðîêè
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íà éîãî ñìóç³ ðóõó ó ò³é äîðîæ-
í³é îáñòàíîâö³, ùî áóëà? Íà ö³ 
ïèòàííÿ ìàº äàòè â³äïîâ³ä³ åêñ-
ïåðòèçà.

×åðåç òå, ùî îáñòàâèíè, 
ç’ÿñîâàí³ íà ì³ñö³, íå äàëè îäíî-
çíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³, õòî çàâèíèâ — 
âîä³é ÷è æ³íêà-ï³øîõ³ä — õëîï-
öåâ³ íå îãîëîñèëè ïðî ï³äîçðó òà 
íå îáèðàëè çàïîá³æíîãî çàõîäó. 
Ñë³ä÷³, ÿê ñêàçàëè ó â³ää³ë³ êî-
ìóí³êàö³é ïîë³öåéñüêîãî ãëàâêó, 
÷åêàþòü âèñíîâê³â åêñïåðò³â, é 
òîä³ ïðèéìàòèìóòü â³äïîâ³äíå 
ð³øåííÿ. Àëå âæå çàðàç çðîçóì³-
ëî, ùî ïîðóøèëè îáîº, â³í — ñ³â 
çà êåðìî, íå ìàþ÷è íà òå ïðà-
âà, à âîíà — ïåðåòèíàëà äîðîãó 
íå ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì.

Ðåäàêö³ÿ RIA\20minut.ua ç 
âëàñíèõ äæåðåë ä³çíàëàñÿ, õòî 
ñàìå áóâ çà êåðìîì ³ ïîãîâîðèëà 
ç áàòüêîì õëîïöÿ — âëàñíèêîì 
Land Rover òà á³çíåñìåíîì.

ВІДМІННИК, СИН 
ПІДПРИЄМЦЯ

Îëåêñàíäð, òàê çâàòè õëîïöÿ, 
íàâ÷àâñÿ â ñüîì³é øêîë³, òåïåð — 
ñòóäåíò. Ïîøóê â ìåðåæ³ ïîêàçàâ, 
ùî ó ñåðåäí³õ òà ñòàðøèõ êëà-
ñàõ â³í áóâ ïåðåìîæöåì ê³ëüêîõ 
îë³ìï³àä, çîêðåìà, ç ãåîãðàô³¿ 
òà ìàòåìàòèêè. Æèâå â ßðèø³â-
ö³ ³ çâ³äòè, ñõîæå, ¿õàâ ó ì³ñòî 
â òîé âå÷³ð, êîëè âòðàïèâ ó ÄÒÏ 
íà Ïèðîãîâà. Ó ñîöìåðåæàõ â³í 
âèêëàäàâ ôîòî á³ëÿ àâòî ³ ìîòî-
öèêëà.

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

«Þëüêà, ìåí³ 
òàê øêîäà… Òè 
âèãëÿäàëà òàê, 
íà÷å ÷àñó íå ³ñ-

íóº, òè îäíà ç íàéòàëàíîâèò³-
øèõ ëþäåé, êîòðèõ ÿ çíàëà. Òè 
áóëà îñîáëèâîþ. Öåé ñâ³ò íå áóâ 
äîáðèé äî òåáå, àëå òè âì³ëà 
ïðîáà÷àòè. Ìè äîìîâëÿëèñÿ çó-
ñòð³òèñÿ, â³äêëàäàþ÷è íà ïîò³ì 
÷åðåç ïîáóòîâ³ êëîïîòè, ðîáîòè, 
ïîñò³éíî êóäèñü ïîñï³øàþ÷è… 
Ñëîâà òâîãî äðóãà: «Ìåí³ äóæå 
øêîäà, ùî òâ³é ñèí áóäå ðîñòè 
áåç òåáå».

Òàê íàïèñàëà ïðî Þë³þ 
Ñòðþ÷êîâó Íàòàë³ÿ Êàñÿíîâà 
ó ôåéñáóö³. ² íà ñòîð³íö³ çàãè-
áëî¿ â³ííè÷àíêè ç’ÿâëÿþòüñÿ âñå 
íîâ³ ïóáë³êàö³¿. Ïîäðóãè, ïðîñòî 
õîðîø³ çíàéîì³ àáî ëþäè, ùî 
äàâíî íå ñï³ëêóâàëèñÿ ç Þëåþ, 
àëå çíàëè ³ çàïàì’ÿòàþòü ¿¿ ÿê 
óí³êàëüíó é òàëàíîâèòó ëþäèíó, 
ïèøóòü ïðîùàëüí³ ñëîâà. 

— Þëÿ áóëà íå ïðîñòî òàëà-
íîâèòèì ôîòîãðàôîì. Âîíà ³ 
äèçàéíåðîì áóëà äóæå ãàðíèì, 
³ âåá–äèçàéíåðîì, ñàéòè ìîãëà 
ðîçðîáëÿòè. Äóæå òàëàíîâèòà 
ëþäèíà, ñâ³òëà, äóæå ÿñêðàâà 
îñîáèñò³ñòü, ðîçóìíà, îñîáëèâî 
äèâèëàñÿ íà ñâ³ò, öå ìîæíà ïîáà-
÷èòè ó ¿¿ ôîòîðîáîòàõ. Ó íå¿ áóëà 
âèñòàâêà â 33 ðîêè, çäàºòüñÿ, áî 
âîíà íàçèâàëàñÿ «33», — ðîçïî-
â³ëà æóðíàë³ñòö³ RIA ¿¿ ïîäðóãà 
Ðóñëàíà Ñåìåí÷óê.

Æ³íêà ñêàçàëà, ùî Þë³ÿ ïî-
÷èíàëà ïðàöþâàòè ôîòîãðàôîì 
â «33–ìó êàíàë³», íà «Êîðñ³» 
êîëèñü ïðàöþâàëà, à â îñòàíí³é 
÷àñ — ôð³ëàíñèëà.

— Äóæå áàãàòî ôîòîãðàô³é 
ó Þë³ çàëèøèëîñÿ òàêèõ, ùî ùå 
íå âèñòàâëÿëèñÿ, — êàæå ïîäðóãà 
æóðíàë³ñòó, à ó Ôåéñáóö³ ïèøå: 
«Þëÿ çàëèøèëà ïî ñîá³ âåëè-
êèé òâîð÷èé äîðîáîê ôîòî. ¯¿ 
âèñòàâêó îáîâ’ÿçêîâî ïîâòîðèìî 
ó íàøîìó ì³ñò³».

ПОСПІШАЛА ПОВЕРНУТИСЯ 
ДОДОМУ?

Çà äàíèìè ïðàâîîõîðîíö³â, 
ÿê³ â³ää³ë êîìóí³êàö³é îáëàñíîãî 
ïîë³öåéñüêîãî ãëàâêó îïðèëþä-
íèâ íåâäîâç³ ï³ñëÿ ÄÒÏ, çàãèáëà 
íà Ïèðîãîâà æ³íêà ïåðåá³ãàëà 
äîðîãó ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñ-
ö³. Ñòàëîñÿ öÿ àâàð³ÿ 28 ñåðïíÿ 
áëèçüêî 23.20.

«Íà âóëèö³ Ïèðîãîâà 17-ð³÷-
íèé âîä³é àâòîìîá³ëÿ Land Rover 
äîïóñòèâ íà¿çä íà æ³íêó, ÿêà 
ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ âèá³-
ãëà íà ïðî¿çíó ÷àñòèíó äîðîãè. 
Â³ä îòðèìàíèõ óøêîäæåíü ïî-
òåðï³ëà çàãèíóëà íà ì³ñö³ ïîä³¿. 
Ñë³äñòâîì â³äêðèòî êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ», — òàêà ³íôîðìàö³ÿ 
ç’ÿâèëàñÿ íà ïîë³öåéñüêîìó ñàéò³ 
ï³ñëÿ ïåðøî¿ íî÷³ 29 ñåðïíÿ ç 
ôîòî òà â³äåî.

Êóäè æ³íêà ìîãëà ïîñï³øàòè, 
ïèòàºìî ïîäðóã çàãèáëî¿. Âîíè 
êàæóòü (³ öå ï³äòâåðäèëè â ïî-
ë³ö³¿), ùî Þë³ÿ æèëà íåïîäàë³ê 
ì³ñöÿ ÄÒÏ, òîæ ó ï³çí³é ÷àñ á³-
ãëà äîäîìó. Çâ³äêè? Öüîãî âæå 
íå ðîçêàæå.

Ðåäàêö³¿ âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ, ùî 
Þëÿ ñàìà âèõîâóâàëà ìàëåíüêîãî 
ñèíà. Õëîï÷èêó 8 ðîê³â. Ï³ñëÿ 
òðàãåä³¿, äèòèíó çàáðàâ äî ñåáå 
áàòüêî, ç ÿêèì Þëÿ áóëà ðîçëó÷å-
íà. Â÷îðà, 31 ñåðïíÿ, ðîäèíà ïî-
õîâàëà Þë³þ, ÿê³é áóëî 43 ðîêè.

ПІДОЗРИ НЕМАЄ, ЧЕКАЮТЬ 
ЕКСПЕРТИЗУ

Ó êîìåíòàðÿõ ï³ä ïóáë³êàö³ºþ 
ïðî àâàð³þ íà 20minut.ua ÷èòà÷³ 
ïèñàëè ð³çíå. Á³ëüø³ñòü îáóðþâà-
ëàñÿ ÷åðåç òå, ùî âîä³é — íåïî-
âíîë³òí³é, íå ìàâ ïðàâà âîäèòè 
àâòîìîá³ëü. Ìåíø³ñòü ïèñàëà: 
æ³íêà-ï³øîõ³ä íå ïîâèííà áóëà 
ïåðåá³ãàòè äîðîãó â òîìó ì³ñ-
ö³. Àëå é ÷èìàëî ëþäåé óïåâ-
íåí³, ÿêáè âîä³é íå ïåðåâèùèâ 
øâèäêîñò³, òî çì³ã áè óíèêíóòè 
ç³òêíåííÿ.

Òî ÷è áóëî ïåðåâèùåííÿ øâèä-
êîñò³ íàñïðàâä³ òà ÷è ì³ã âîä³é 
çðåàãóâàòè íà ïîÿâó ï³øîõîäà 

ВОДІЙ, ЩО ЗБИВ ЖІНКУ, ЧЕРЕЗ 
МІСЯЦЬ МАВ ЗДАВАТИ НА ПРАВА
Смерть на дорозі  Жінку, що минулої 
суботи потрапила в ДТП на Пирогова і 
загинула на місці, звали Юлія Стрючкова. 
Фотограф, дизайнер, мама маленького 
хлопчика, що тепер — напівсирота. Як 
так сталося, що жінка взялася перебігати 
дорогу у невстановленому місці? Звідки 
вона поспішала того пізнього вечора? 
Що за підліток був за кермом Land Rover 
та як пояснив це його батько — власник 
авто та бізнесмен?

Áàòüêî ï³äë³òêà — ªâãåí³é 
Àçàðíèé, ï³äïðèºìåöü. Çà äàíè-
ìè Îïåíäàòàáîò, ðîäèíà âîëîä³º 
ÒÎÂ «Àëìàç ñíåê», ùî ñïåö³àë³-
çóºòüñÿ íà îïòîâ³é òîðã³âë³ ïðî-
äóêòàìè õàð÷óâàííÿ, íàïîÿìè òà 
òþòþíîâèìè âèðîáàìè. Íàçâàíà 
ëþäèíà òàêîæ çíà÷èòüñÿ êåð³â-
íèêîì ñïîæèâ÷îãî òîâàðèñòâà 
«ßðèø³âñüêå», ùî íàäàº â îðåí-
äó íåðóõîìå ìàéíî. Êð³ì òîãî, 
áðåíä çåðíÿò «Â³ííèöüêà Ëàêîì-
êà», ÿê ïîêàçóþòü â³äêðèò³ äæå-
ðåëà, íàëåæàòü áàòüêîâ³ õëîïöÿ.

Íà òåëåôîííèé äçâ³íîê æóðíà-
ë³ñòà ªâãåí³é Àçàðíèé â³äïîâ³â, 
ïåðåïèòàâ, íàâ³ùî éîìó ñòàâëÿòü 
ïèòàííÿ, ÷è íå äëÿ òîãî, ùîá ï³ä-
ëèòè ìàñëà ó âîãîíü? Îáìîâèâñÿ, 
ùî ñèí ïîãàíî ïî÷óâàºòüñÿ ï³ñëÿ 
òîãî, ùî òðàïèëîñÿ ³ éîìó ñàìî-
ìó âàæêî ãîâîðèòè. Ñòàëî çðîçó-
ì³ëî, ùî ÷îëîâ³ê ÷èòàâ êîìåí-
òàð³, ÿê³ ïèøóòü â³ííè÷àíè ï³ä 
íîâèíàìè ïðî àâàð³þ çà ó÷àñòþ 
éîãî íåïîâíîë³òíüîãî ñèíà.

— Ö³ õåéòåðè, íå çíàþ÷è ëþäè-
íó, íå çíàþ÷è ñèòóàö³þ, êîìåí-
òóþòü, — ñêàçàâ. — Ëþäè í³÷îãî 
íå çíàþòü, à ãîâîðÿòü…

Áàòüêî ñïî÷àòêó íå õîò³â ãîâî-
ðèòè í³÷îãî, äîêè ³äå ñë³äñòâî. 
Ñêàçàâ ò³ëüêè, ùî ñèí áåç äîçâî-
ëó óçÿâ ìàøèíó, à äî òîãî ç íèì 
çàâæäè ¿çäèâ â³í ÷è äðóæèíà. Àëå 
ï³çí³øå ªâãåí³é Àçàðíèé âñå æ 
ïîÿñíèâ ñèòóàö³þ ³ îïèñàâ îá-
ñòàâèíè ÄÒÏ.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî õëîïöåâ³ ÷å-
ðåç äâà ì³ñö³ âèïîâíèòüñÿ 18, 
à çà ì³ñÿöü — â³í ìàâ ñêëàäàòè 
åêçàìåí â àâòîøêîë³ ³ îòðèìà-
òè äîêóìåíò ïðî ïðàâî âîä³ííÿ 
àâòîìîá³ëåì. Äîòè éîìó íå äî-
çâîëÿëè ñ³äàòè çà êåðìî ñàìîìó.

— Â³í ³ âîëîä³º íàâè÷êàìè âî-
ä³ííÿ, ³ çíàº ïðàâèëà, àäåêâàòíà 
ëþäèíà. Í³êîëè íå âæèâàâ í³÷îãî 
çàáîðîíåíîãî, ïðîéøîâ ïåðåâ³ð-
êó, «÷èñòèé» áóâ ó òîé äåíü ³ âçà-
ãàë³ â ïðèíöèï³. ² â ö³é ñèòóàö³¿, 

ó ìåíå ñòàæ êåðóâàííÿ 30 ðîê³â, 
ÿ á òåæ íå ñïðàâèâñÿ, — êàæå 
áàòüêî. — Òàì êóïà ñâ³äê³â çóïè-
íèëèñÿ, ³ âñ³ ãîâîðèëè ïðî òå, ùî 
øàíñ³â ó íüîãî íå áóëî âñòèãíóòè 
â³äâåðíóòè àâàð³þ. Ëþäèíà âè-
ñêî÷èëà éîìó ç-ï³ä äðóãî¿ ìàøèíè 
ïðÿìî íà êàïîò. Â³í íå ìàâ çìîãè 
í³ÿê çóïèíèòèñÿ â öåé ìîìåíò, 
òîìó ³ íå áóëî ãàëüì³âíîãî øëÿõó.

«ВІН НЕ БАЧИВ ЇЇ ПРОСТО»
Çà ñëîâàìè áàòüêà, õëîïåöü ¿õàâ 

ó íàïðÿìêó ì³ñòà, à æ³íêà-ï³øî-
õ³ä á³ãëà ç äðóãîãî áîêó âóëèö³, 
ïåðåòíóëà äâ³ ñìóãè, ïîäâ³éíó 
ñóö³ëüíó, òðåòþ, à íà ñâî¿é ÷åò-
âåðò³é ñèí íå ì³ã ïîáà÷èòè ¿¿, áî 
çë³âà éîãî îá³ãíàâ ì³êðîàâòîáóñ.

— Ïàðàëåëüíî âè¿õàâ áóñ ³ áóñ 
ïåðåêðèâ ¿¿. Âîíà á³ãëà ïî ä³àãî-
íàë³, â³í íå ì³ã ¿¿ áà÷èòè. ² êîëè 
áóñ ð³çêî çàãàëüìóâàâ, âîíà òåæ 
íå ïîáà÷èëà, ùî ççàäó áóñà ¿äå ùå 
îäíà ìàøèíà. À âîíà (æ³íêà — 
àâò.) á³ãëà äóæå øâèäêî, — êàæå 
ªâãåí³é Àçàðíèé.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî âîä³é áóñà 
çàãàëüìóâàâ, à ó éîãî ñèíà âæå 
íå áóëî ÷àñó íà òå, ùîá çðåà-
ãóâàòè:

— Â³í íå áà÷èâ ¿¿ ïðîñòî, òåì-
íî — í³÷, âîíà âèñêî÷èëà éîìó 
íà êàïîò. Öå íà÷å âè ¿äåòå — ³ 
ïðîñòî âàì ïàäàº ç íåáà ëþäèíà, 
ãðóáî êàæó÷è. Â³í íå ì³ã í³ÿê 
óíèêíóòè, í³õòî á öüîãî íå çðî-
áèâ. À ëþäè ïî÷èíàþòü ãîâîðè-
òè, ùî ïåðåâèùóâàâ øâèäê³ñòü, 
íå áóëî öüîãî!

Ç³ ñë³â ñâ³äê³â, ÿê³ ìåøêàþòü 
â áóäèíêó íàâïðîòè ì³ñöÿ àâà-
ð³¿, ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ: ï³äë³òîê 
îäðàçó ïîá³ã äî ò³ëà çáèòî¿. Â³í 
êðè÷àâ: «Íàùî æ òè âèá³ãëà?!» 
Î÷åâèäö³ çá³ãëèñÿ äî íüîãî. Îä-
ðàçó áóëî çðîçóì³ëî, ùî æ³íêó 
íå âðÿòóâàòè. Âîä³é Land Rover 
ïëàêàâ íàä ò³ëîì. Ñòîðîíí³ ëþäè 
áóëè á³ëÿ õëîïöÿ äî ïðèáóòòÿ ïî-
ë³ö³¿. Øâèäêà ïðè¿õàëà ï³çí³øå.

Îäðàçó áóëî 
çðîçóì³ëî, ùî æ³íêó 
íå âðÿòóâàòè. Âîä³é 
Land Rover ïëàêàâ 
íàä ò³ëîì. Ñòîðîíí³ 
ëþäè áóëè á³ëÿ õëîïöÿ 
äî ïðèáóòòÿ ïîë³ö³¿

Юлія Стрючкова була талановитим фотографом і дизайнером. Її подруги планують 
невдовзі зробити виставку її робіт. На фото справа – Land Rover, яким керував 17-річний
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ÑÊÀÍÄÀË

ïîçíà÷åí³ ñëîâàìè «ïðèâàòíà 
âëàñí³ñòü». Öå ìîæíà ïîáà÷èòè 
íà åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñàõ Äåðæ-
ãåîêàäàñòðó.

СІЛЬРАДА ВИДІЛИЛА ЗЕМЛЮ 
ПІД БУДІВНИЦТВО

ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî íà îäíó é 
òó ñàìó çåìëþ âèÿâèëîñÿ îäðàçó 
ïî äâîº ïðåòåíäåíò³â.

Ñèòóàö³þ ÷àñòêîâî ðîç’ÿñíèâ 
æóðíàë³ñòó RIA àäâîêàò Ñåðã³é 
Êîðí³é÷óê. Â³í ïðåäñòàâëÿº ³íòåð-
åñè òèõ ìåøêàíö³â Ïðèáîð³âêè, 
ÿê³ îòðèìàëè äîçâ³ë ñ³ëüñüêî¿ ðàäè 
íà îôîðìëåííÿ çåìë³ ï³ä áóä³âíè-
öòâî. Òàêèõ 92 ëþäèíè. Ñåðåä íèõ 
27 ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é.

—  Ñ³ëüñüêà ðàäà íàäàëà äî-
çâ³ë íà îôîðìëåííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî 92-îì 
æèòåëÿì Ïðèáîð³âêè, — êàæå 
Ñåðã³é Êîðí³é÷óê. — Âîíè óêëà-
ëè äîãîâ³ð íà ðîçðîáêó ïðîåêòíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿, çàïëàòèëè íåìàë³ 

êîøòè. Ó ïðîöåñ³ îôîðìëåííÿ 
ñòàëî â³äîìî, ùî ÷àñòèíó çåì-
ë³ óæå íàäàíî ³íøèì îñîáàì, ç 
³íøèì ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì 
— äëÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà.

ßê ñòâåðäæóº àäâîêàò, ò³, õòî 
ðàí³øå îôîðìèâ çåìëþ, çâåð-
òàëèñÿ äî ñ³ëüñüêî¿ ðàäè çà äî-
çâîëîì. ¯ì ó öüîìó â³äìîâèëè. 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, çåìëþ ¿ì òàêè 
âäàëîñÿ îôîðìèòè.

— ß îñîáèñòî áóâ ïðèñóòí³é íà 
ò³é ñåñ³¿, êîëè õëîïö³ ç Â³ííèö³ 
ïðîñèëè, ùîá ñ³ëüñüêà ðàäà ïîãî-
äèëà ¿ì äîêóìåíòè,  — ðîçïîâ³äàº 
Âîëîäèìèð Îãîðîäíèê. — Äåïó-
òàòè â³äìîâèëè. Öå ï³äòâåðäæåíî 
ó ð³øåíí³ ñåñ³¿. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ 
ä³çíàºìîñÿ, ùî ÷àñòèíà ä³ëÿíîê 
óæå ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³.

ВІННИЧАНИ ПРОГРАЛИ СУД
Íàéá³ëüø äåòàëüíî ðîçïîâ³â 

ïðî çåìåëüíó åïîïåþ äåïóòàò 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Ïðèáîð³âñüêà 
ñ³ëüñüêà ðàäà ââà-
æàº, ùî íà çàêîí-
íèõ ï³äñòàâàõ íàä³-

ëèëà ñâî¿ì îäíîñåëüöÿì ä³ëÿíêè 
ï³ä áóä³âíèöòâî. Â îáëàñíîìó 
óïðàâë³íí³ Äåðæãåîêàäàñòðó òà-
êîæ ñòâåðäæóþòü, ùî ä³ÿëè ó 
ðàìêàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. 
×îìó æ òîä³ íà îäíå ïîëå ïðå-
òåíäóþòü ð³çí³ ëþäè?

Ó ö³é ³ñòîð³¿ º ùå îäèí íåïðè-
ºìíèé àñïåêò. Ó÷àñíèêè ÀÒÎ ç 
Ïðèáîð³âêè êèíóëè ò³íü íà ïî-
áðàòèì³â ç Â³ííèö³. Ï³äîçðþþòü, 
ùî ò³ ï³äðîáèëè äîêóìåíòè íà 
îòðèìàííÿ çåìë³.

Ðîçãëÿä ñèòóàö³¿ ïðàâîîõî-
ðîííèìè îðãàíàìè çàòÿãíóâñÿ ó 
÷àñ³, òîìó ó Ïðèáîð³âö³ âèð³øèëè 
ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîáëåìè 
ïåðåêðèòòÿì òðàñè.

 ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК
— Ìè ò³ëüêè ïðîäåìîíñòðóâà-

ëè, ùî ìîæåìî ä³ÿòè çãóðòîâà-
íî, — ðîçïîâ³â êîëèøí³é áîºöü 
áàòàëüéîíó «Àéäàð» ç Ïðèáîð³âêè 
Âîëîäèìèð Îãîðîäíèê. — Íàøó 
íèí³øíþ àêö³þ ìîæíà íàçâàòè 
ñèìâîë³÷íîþ. Õîäèëè ïî ïåðåõîäó 
íå äîâøå 15 õâèëèí. Íåçðó÷íîñ-
òåé âîä³ÿì íå ñòâîðèëè. Ïàòðóëü-
íà ïîë³ö³ÿ âèñòàâèëà ïîñò íà â’¿çä³ 
â ñåëî ³ ñïðÿìîâóâàëà àâòîìîá³ë³ 
â îá’¿çä. Ïðî àêö³þ çíàëè îðãàíè 
âëàäè, â ïîë³ö³¿, áî ìè âñ³õ ïî-
ïåðåäèëè ïðî ¿¿ ïðîâåäåííÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, ó 
ñåëî ïðèáóëà çàñòóïíèöÿ ãîëî-
âè Â³ííèöüêî¿ ÐÄÀ, çàñòóïíèê 
êåð³âíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ 

îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, à òàêîæ ãîëîâà 
Òóðá³âñüêî¿ ÎÒÃ, äî ö³º¿ ãðîìàäè 
òåïåð íàëåæèòü Ïðèáîð³âêà.

Íà àêö³þ ç³áðàëîñÿ ìàéæå 90 
ìåøêàíö³â ñåëà. Ï³ñëÿ ¿¿ ïðîâå-
äåííÿ âîíè ñï³ëêóâàëèñÿ ç ïðè-
¿æäæèìè íà ñ³ëüñüê³é ïëîù³.

— Ëþäè ïîâ³ðèëè ñëîâàì ïî-
ë³öåéñüêîãî ç Â³ííèö³, ÿêèé 
çàïåâíèâ, ùî íà ñêàíäàëüíó ä³-
ëÿíêó ïîëÿ íàêëàäóòü àðåøò, — 
ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Îãîðîäíèê. 
— Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî  îáëàñíà 
ïîë³ö³ÿ áóäå ðîçñë³äóâàòè ñïðàâó. 
Ðàí³øå ¿¿ ïåðåêèäàëè ç Ëèïîâöÿ 
ó Â³ííèöþ, ç Â³ííèö³ ó Íåìèð³â, 
òåïåð çíîâ âîíà ó Â³ííèö³. Õî÷ 
ïðî öå ä³çíàëèñÿ.

Ò³, õòî ïåðåêðèâàâ òðàñó, ïîâ³-
äîìèëè ïðè¿æäæèì ïðåäñòàâíè-
êàì âëàäè: ÿêùî ñïðàâåäëèâ³ñòü 
íå âñòàíîâëÿòü, «øèíè ïàëàòè-
ìóòü òàê, ùî â Êèºâ³ áóäå âèäíî».

— ²ç çàñòóïíèêîì ñë³ä÷îãî 
óïðàâë³ííÿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Âî-
ëîäèìèðîì Äåñÿòíèêîì  äîìîâè-
ëèñÿ, ùî â³í ïðè¿äå äî íàñ ó ñåëî 
íàñòóïíî¿ íåä³ë³, òîáòî 4 âåðåñíÿ, 
íà òàêó ñàìó ãîäèíó ³ ðîçïîâ³ñòü 
ïðî âæèò³ çàõîäè ñòîñîâíî íà-
êëàäåííÿ àðåøòó íà ñï³ðíó çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó, — êàæå äåïóòàò 
Òóðá³âñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè Ñåðã³é 
Îãîðîäíèê. — Ìè íåñïðîñòà âè-
ìàãàëè òàêî¿ êîíêðåòèêè. Ñïðàâà 
â òîìó, ùî Òóðá³âñüêà ñåëèùíà 
ðàäà â³ä ³ìåí³ äåïóòàò³â çâåðòàëà-
ñÿ ó ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ùîäî 
ðîçñë³äóâàííÿ ïèòàííÿ ïðèáîð³â-
ñüêî¿ çåìë³. Áóëî öå ïîíàä ì³ñÿöü 
òîìó. Íà æàëü, í³ÿêî¿ ðåàêö³¿. 
Òîìó é íàäàë³ áóäåìî âèìàãàòè 
êîíêðåòíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ïîêè òðèâàº ðîçñë³äóâàííÿ, 
äåÿê³ ñêàíäàëüí³ ä³ëÿíêè óæå 

ЗІШТОВХНУЛИ УЧАСНИКІВ АТО 
З ПРИБОРІВКИ І ВІННИЦІ
Земельні «війни»  Автомобільну 
трасу Вінниця-Турбів перекривали 
через земельний  скандал. Зробили це 
учасники АТО разом з іншими жителями 
села Приборівка. На одне поле два 
претенденти: місцеві захисники країни і 
їхні побратими з Вінниці. Хто зіштовхнув 
«атовців» і чому так сталося?

êîëèøíüî¿ Ïðèáîð³âñüêî¿ ñ³ëüðà-
äè, à íèí³ Òóðá³âñüêî¿ ñåëèùíî¿ 
ðàäè, Ñåðã³é Îãîðîäíèê. Ñïåðøó 
íàçâàâ òèõ, õòî îôîðìèâ çåìëþ. 
Êàæå, öå ó÷àñíèêè ÀÒÎ, ïðåä-
ñòàâíèêè îäí³º¿ ç îðãàí³çàö³é 
ÓÁÄ ç Â³ííèö³, ÿêó î÷îëþº Ðî-
ìàí Ñì³øíèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, ìîâà éäå ïðî 
çåìëþ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 56 ãà. 
Á³ëüø³ñòü ¿¿ çíàõîäèòüñÿ çà ìåæ-
àìè ñåëà, ðåøòà ÷àñòêîâî «çà-
õîäèòü» íà òåðèòîð³þ ãðîìàäè, 
íèí³ òàì, çîêðåìà, º  ñòàä³îí.

— Áåç ïîãîäæåííÿ ç ñ³ëüñüêîþ 
ðàäîþ â³ííèöüê³ «àòîâö³» âèçíà-
÷èëèñÿ ç çåìåëüíèìè íàä³ëàìè 
ïî äâà ãåêòàðè äëÿ îñîáèñòîãî 
ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, — 
ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Îãîðîäíèê. — 
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî çåìëÿ çà 
ìåæàìè ñåëà, âñå îäíî íåîáõ³äíî 
áóëî ïîãîäèòè ¿¿ îôîðìëåííÿ ç 
êåð³âíèêîì ãðîìàäè. Òàê ïåðåä-
áà÷àëî íà òîé ÷àñ çàêîíîäàâñòâî. 
Àëå âîíè íå çðîáèëè öüîãî. Âò³ì, 
çàâåðøèòè îôîðìëåííÿ äîêó-
ìåíò³â íà çåìëþ ïðåòåíäåíòàì 
íå âäàëîñÿ. Îáîâ’ÿçêîâîþ ìàëà 
áóòè ùå îäíà ïðîöåäóðà  — ïîãî-
äæåííÿ ìåæ ä³ëÿíîê ç òåðèòîð³ºþ 
ñåëà. Ç öèì âîíè çâåðíóëèñÿ äî 
ñåñ³¿. Äåïóòàòè â³äìîâèëè ¿ì ó 
öüîìó. Íà ò³é ï³äñòàâ³, ùî ðàí³-
øå âîíè â÷èíèëè ïðîòèçàêîí-
íî. Òîä³ â³ííè÷àíè çâåðíóëèñÿ 
äî ñóäó ç ïîçîâîì äî ñ³ëüðàäè. 
Ïðîãðàëè, áî ïîðóøåííÿ ç ¿õíüî-

ãî áîêó áóëî î÷åâèäíèì.

ПОТИСНУЛИ РУКИ І… НЕ 
ПОРОЗУМІЛИСЯ

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî éîãî 
îäíîñåëüö³ âñå-òàêè ï³øëè íà-
çóñòð³÷ â³ííèöüêèì «àòîâöÿì». 
Ç³áðàëèñÿ íà çáîðè, çàïðîñèëè 
¿õ ³ ðàçîì äîìîâèëèñÿ, ùî íà-
äàäóòü ïîãîäæåííÿ íà ïîëîâèíó 
56-ãåêòàðíî¿ ä³ëÿíêè. ²íøó ïîëî-
âèíó ïåðåäàäóòü ó÷àñíèêàì ÀÒÎ 
ç Ïðèáîð³âêè. Âîíè ïîãîäèëèñÿ. 
Ï³ñëÿ öüîãî, ÿê êàæóòü, âäàðèëè 
ïî ðóêàõ íà çíàê äîñÿãíåííÿ äî-
ìîâëåíîñò³. Íàäàë³ ñòàëî çðîçóì³-
ëî, ùî äîìîâëåí³ñòü çàëèøèëàñÿ 
íà ð³âí³ ïîòèñêó ðóê ³ ò³ëüêè. Áî 
â³ííè÷àíè ïîðóøèëè ¿¿.

— Ïðèáîð³âñüêó çåìåëüíó åïî-
ïåþ äîáðå çíàº êîëèøí³é ãîëîâà 
Äåðæãåîêàäàñòðó â îáëàñò³ ïàí 
Êîçàê, — ãîâîðèòü Ñåðã³é Îãî-
ðîäíèê. — Â³í áóâ ïðèñóòí³é íà 
á³ëüøîñò³ ïåðåãîâîð³â â³ííè÷àí 
ç ìåøêàíöÿìè ñåëà. Çà éîãî ï³ä-
ïèñîì ïîëîâèíó ä³ëÿíêè, òó, ùî 
çàõîäèòü ó ñåëî, ïåðåäàëè ó êîìó-
íàëüíó âëàñí³ñòü ãðîìàäè. Ðåøòà 
28 ãà â³ä³éøëà ó÷àñíèêàì ÀÒÎ ç 
Â³ííèö³. Òåïåð ñòàëî â³äîìî, ùî 
â³ííè÷àíè îôîðìèëè íà ñåáå âñ³ 
56 ãà. ßê ¿ì öå âäàëîñÿ, ìàº âñòà-
íîâèòè ðîçñë³äóâàííÿ. Àäæå íà 
êîìóíàëüíó çåìëþ îáîâ’ÿçêîâî 
ïîòð³áíî ïîãîäæåííÿ ñ³ëüðàäè. 
Äåïóòàòè íå ïðèéìàëè òàêîãî 
ð³øåííÿ.

Ëþäè ç Ïðèáîð³âêè 
êàçàëè: ÿêùî 
ñïðàâåäëèâ³ñòü íå 
âñòàíîâëÿòü, «øèíè 
ïàëàòèìóòü òàê, ùî â 
Êèºâ³ áóäå âèäíî»

Переходом ходили тільки 15 хвилин. «Не думаю, що за 
цей час створили багато незручностей водіям, тим більше, 
що автомобілі йшли в об’їзд», — каже Володимир Огородник

Адвокат Сергій Корнійчук отри-
мав відповідь з головного управ-
ління Держгеокадастру в області. 
Під листом значиться прізвище 
в. о. начальника Валентина Ро-
манцова.
Адвокат ознайомив з відповіддю 
журналіста.
Цитуємо окремі фрагменти: «…
Відносно надання земельних 

ділянок на території колишньої 
Приборівської сільської ради по-
відомляємо: надано 28 дозволів 
на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ді-
лянок учасникам АТО із земель 
державної власності для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства.
На момент видачі наказів  на роз-

робку документів із землеустрою 
інформація про наявність гене-
рального плану села Приборівка 
в головному управління Держге-
окадастру була відсутня.
Оскільки вказані земельні ді-
лянки набули статус комунальної 
власності, головним управлінням 
відмовлено у надання їх у при-
ватну власність».

Що кажуть у Держгеокадастрі?
На акції з перекриття дороги 
згадували керівника однієї з 
організацій УБД з Вінниці Ро-
мана Смішного. Ветерани війни 
з Приборівки розповідали про 
зустріч з паном Романом. Кажуть, 
щоразу на словах знаходили по-
розуміння.  Але домовленості за-
лишилися не виконаними УБД 
з Вінниці, які оформили землю 

навіть на ті ділянки, які їм не по-
годжували.
Журналіст телефонував Роману 
Смішному, щоб почути його дум-
ку з приводу ситуації. Абонент 
не відповів на дзвінок.
Звернулися до нього через вай-
бер. Повідомлення доставлено, 
текст прочитано, але відповіді на 
нього не надійшло.

«Атовці» з Вінниці мовчать
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Ì ³ æ í à ð î ä í ³ 
çìàãàííÿ Warrior 
Games (²ãðè Âî¿í³â) 
– 2021 ìàëè â³äáó-

òèñÿ ó âåðåñí³ â ì³ñò³ Îðëàíäî, 
öå àìåðèêàíñüêèé øòàò Ôëîðè-
äà. ̄ õ ñêàñóâàëè ÷åðåç COVID-19. 
Ïðî öå éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ íà 
Ôåéñáóê-ñòîð³íö³ çìàãàíü.

Çàïèòàâ ßðîñëàâó Ìàçóð, ÿê 
âîíà ñïðèéíÿëà òàêå ïîâ³äî-
ìëåííÿ. Êàæå, ç ðàä³ñòþ. ×îìó?

— Ìåí³ öå íà ðóêó. Áî ìàòèìó 
á³ëüøå ÷àñó íà ïðîäîâæåííÿ ï³ä-
ãîòîâêè, — ãîâîðèòü âîíà. — Õî÷ó 
äîáðå âèñòóïèòè íà çìàãàííÿõ, 
à íå ïðîñòî ç’¿çäèòè íà ³íøèé 
ê³íåöü çåìë³. ×àñó íà ï³äãîòîâ-
êó áóëî ìàëî. Â³äá³ð äî çá³ðíî¿ 
êîìàíäè â³äáóâàâñÿ ó òðàâí³. Òðè 
ì³ñÿö³ ìèíóëî â³äòîä³. Ùî çà òà-

«ЦЕ МЕНІ НА РУКУ». ЧОМУ 
ЯРОСЛАВА МАЗУР НЕ ЇДЕ В США 
Далі буде  Колишній боєць батальйону 
«Айдар» і підрозділу Сил Спеціальних 
Операцій Ярослава Мазур пройшла 
відбір на міжнародні змагання «Ігри 
Воїнів». Напередодні свята Незалежності 
вона перебувала у Києві на зборах у 
складі збірної команди. Але в Америку 
наша землячка не полетить. Чому?

êèé êîðîòêèé ÷àñ ìîæíà çðîáèòè?
Ðîçìîâëÿëè ç ïàí³ ßðîñëàâîþ 

òåëåôîíîì ó òîé ÷àñ, êîëè âîíà 
ïîâåðòàëàñÿ ç Êèºâà. Òàì â³äáóâà-
ëèñÿ çáîðè íàøî¿ çá³ðíî¿ êîìàí-
äè, ÿêà ãîòóâàëàñÿ äî ì³æíàðîä-
íîãî òóðí³ðó «²ãðè Âî¿í³â-2021». 
Çàãàëîì ó êîìàíä³ 40 â³éñüêîâèõ. 
«²ãðè Âî¿í³â», öå çìàãàííÿ äëÿ 
òèõ â³éñüêîâèõ, õòî ä³ñòàâ ïî-
ðàíåííÿ ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü.

— Êîíêðåòíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
òå, ÿê áóäå äàë³ ç³ çìàãàííÿìè, íà 
äàíèé ÷àñ íåìà, — ãîâîðèòü ßðîñ-
ëàâà. — Íàñ ïîïåðåäèëè, ìîæëèâî, 
òóðí³ð ïðîâåäóòü â îíëàéí-ôîðìà-
ò³, àáî ïåðåíåñóòü íà ï³çí³øèé ÷àñ. 
Ñëîâîì, òðåáà ãîòóâàòèñÿ.

Çáîðè êîìàíäè âåòåðàí³â ÀÒÎ/
ÎÎÑ â³äáóâàëèñÿ íà Îë³ìï³é-
ñüê³é áàç³ ó Êîí÷à-Çàñï³. Óìîâè 
òàì õîðîø³, àëå íå äëÿ âñ³õ. Çà 
ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, áàçà íå 
ïðèñòîñîâàíà äëÿ ëþäåé ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ íà â³çêàõ. Òîìó íå âñ³ 
ïî÷óâàëèñÿ êîìôîðòíî.

ßðîñëàâà Ìàçóð ãîòóºòüñÿ äî 

Змагання Warrior Games («Ігри 
Воїнів») уперше провели у 2010 
році. Через три роки їх організацію 
взяло під свою опіку Міноборони 
США. З часом до турніру доєдна-
лися військові з Великої Британії.
Відмінністю Ігор воїнів (Warrior 
Games) від Ігор Нескорених 
(Invictus Games) є те, що Ігри Во-

їнів (Warrior Games) проводяться 
щороку Міністерством оборони 
США за участі 12 збірних з 8 країн 
світу, в той час як Ігри Нескоре-
них проводяться один раз у два 
роки Фондом Ігор Нескорених у 
різних країнах світу за участю 20 
націй. В то же час, Ігри Нескоре-
них були створені принцом Гаррі 

Сесекським у 2014 після того, як 
він відвідав Ігри Воїнів (Warrior 
Games) у Колорадо у 2013 році, 
де він побачив відновлюючу силу 
спорту та  силу волі нескорених 
воїнів.
На нинішній турнір в Орландо 
(Флорида) запланований приїзд 
військових із семи країн.

Мали приїхати військові з семи країн

âèñòóïó íà «²ãðàõ Âî¿í³â» ó äåê³ëü-
êîõ âèäàõ ñïîðòó. Îñíîâíèé ç íèõ 
ïëàâàííÿ. Êàæå, êîëè â ¿¿ ð³äíî-
ìó Êîçÿòèí³ ä³çíàëèñÿ, ùî ïî¿äå 
â Àìåðèêó, íàäàëè ìîæëèâ³ñòü 
òðåíóâàòèñÿ ó áàñåéí³ «Äåëüô³í».

— Äîòåïåð ãðîøåé çà òðåíóâàí-
íÿ íå áðàëè, — ðîçïîâ³äàº ßðîñ-
ëàâà. — ßê áóäå íàäàë³, ïîêè íå 
çíàþ. Ñïîä³âàþñÿ, ùî äîçâîëÿòü 
òàê ñàìî òðåíóâàòèñÿ. Ó áàñåéí 
ïðèõîäæó ùîäíÿ. ßêùî ïëàòèòè, 
òî öå âèïëèâå ó íåìàëó êîï³éêó.

Ðàí³øå âîíà íå çàéìàëàñÿ ïðî-
ôåñ³éíèì ñïîðòîì. Ó òðåíóâàííÿõ 
ç ïëàâàííÿ ¿é äîïîìàãàº ïðîôå-

ñ³éíà òðåíåðêà. Îäíî÷àñíî ãîòó-
ºòüñÿ äî òàêèõ âèä³â çìàãàíü, ÿê 
ïàóåðë³ôòèíã òà ñòð³ëüáà ç ëóêà.

ßðîñëàâà Ìàçóð ºäèíà ç íà-
øî¿ îáëàñò³, êîãî âêëþ÷èëè äî 
çá³ðíî¿ êîìàíäè âåòåðàí³â ÀÒÎ/
ÎÎÑ äëÿ ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ 
«²ãðè Âî¿í³â». Ïîáàæàéìî ¿é 
óñï³õó! Âîíà ç 2014 ðîêó ñëóæè-
ëà â áàòàëüéîí³ «Àéäàð», ïîò³ì 
ó ï³äðîçä³ë³ Ñèë Ñïåö³àëüíèõ 
Îïåðàö³é. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
îäíîãî ³ç çàâäàíü çàçíàëà ô³-
çè÷íîãî óøêîäæåííÿ. ×åðåç öå 
çàëèøèëà ñëóæáó. Çâ³ëüíèëàñÿ 
íàâåñí³ íèí³øíüîãî ðîêó.

Раніше Ярослава не займалася професійним спортом. 
Нині готується до виступу у кількох видах спорту

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè 27 ñåðïíÿ 
äåïóòàòè âèçíà÷èëè, õòî ñòàíå 
Ïî÷åñíèì ãðîìàäÿíèíîì ì³ñòà 
Â³ííèöÿ. Òðèäöÿòü ï’ÿòîþ ëþ-
äèíîþ ó Â³ííèö³, õòî îòðèìàº 
òàêó â³äçíàêó, ñòàâ 64-ð³÷íèé êå-
ð³âíèê «Áàðâ³íêó» Ïåòðî Áîéêî. 
Çà òàêå ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàëè 

50 äåïóòàò³â.
Âðó÷åííÿ â³äçíàêè â³äáóäåòüñÿ 

ïóáë³÷íî, íà Äåíü ì³ñòà Â³ííè-
ö³, ÿêèé çàïëàíîâàíî â³äçíà÷èòè 
11 âåðåñíÿ.

Ïåòðî Áîéêî íàðîäèâñÿ 21 ÷åðâ-
íÿ 1957 ðîêó ó Õìåëüíèöüêî-
ìó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ç â³äçíà-
êîþ Â³ííèöüêîãî ïåä³íñòèòóòó 
â 1984 ðîö³, â³í ñòâîðèâ çíàìå-
íèòèé ó âñüîìó ñâ³ò³ Íàðîäíèé 

àíñàìáëü òàíöþ «Áàðâ³íîê», êå-
ð³âíèêîì ÿêîãî º âæå 36 ðîê³â.

Ç 1996 ðîêó Ïåòðî Áîéêî òà-
êîæ º äèðåêòîðîì ñòâîðåíîãî 
íà îñíîâ³ àíñàìáëþ, Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî öåíòðó õóäîæíüî-õîðåî-
ãðàô³÷íî¿ îñâ³òè ä³òåé òà þíàöòâà 
«Áàðâ³íîê».

Àíñàìáëü âèñòóïàâ á³ëüøå í³æ 
ó 30 êðà¿íàõ ñâ³òó. Ò³ëüêè â ßïî-
í³¿ «Áàðâ³íîê» ïîáóâàâ ø³ñòü ðà-

Батько «барвінчат» став 35-м 
Почесним вінничанином

Вручення відзнаки відбудеться публічно.
Портрет Петра Бойка розмістять у будівлі міськради

З рішення міської ради читаємо, що 
людині, яку визнають «Почесною», 
на День міста Вінниці вручають гро-
шову премію (не більше 10 тисяч 
гривень) та атрибути відзнаки — 
посвідчення, нагрудний знак. Її 
портрет буде розміщений в галереї 
почесних громадян, що на другому 
поверсі у будівлі міськради.

Почесний громадянин міста 
Вінниці має право: на першо-
черговий прийом посадовця-
ми і депутатами міської ради; 
на першочергове безкоштовне 
обслуговування у амбулаторіях, 
госпіталізацію і лікування в ко-
мунальних стаціонарах міста; 
на участь в міських заходах; 

на безкоштовне поховання.
Почесним громадянам міста, які 
мешкають в місті Вінниці, нада-
ються пільги в розмірі 100 відсо-
тків на оплату комунальних по-
слуг. За рішенням міської ради, 
вулицям міста можуть бути надані 
імена Почесних громадян міста 
Вінниця.

Які пільги та привілеї

ç³â. À â Êèòà¿ çäîáóâ ïåðåìîãó 
íà «Ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ äèòÿ-
÷îãî ìèñòåöòâà» ³ îòðèìàâ Ãðàí-
ïð³ «çà ð³çíîìàí³òòÿ òàëàíò³â».

Çà äàíèìè, ÿê³ º íà ñàéò³ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè, ó ì³ñò³ º 
34 ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿíèíà. Ñå-
ðåä íèõ — ëüîò÷èêè-êîñìîíàâòè 
Þð³é Ãàãàð³í ³ Ãåîðã³é Áåðåãî-

âèé, äâà ì³ñüêèõ ãîëîâè Â³ííèö³ 
Äìèòðî Äâîðê³ñ òà Âîëîäèìèð 
Âàõíîâñüêèé, ìèòðîïîëèò Ìàêà-
ð³é òà äèðèãåíò êàìåðíîãî õîðó 
«Â³ííèöÿ» Â³òàë³é Ãàç³íñüêèé, 
ðÿä ó÷àñíèê³â âèçâîëåííÿ Â³ííè-
ö³ â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çà-
ãàðáíèê³â, çàñëóæåí³ ïðàö³âíèêè 
Óêðà¿íè.
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ï³ä ÷àñ âèñòóïó íàøî¿ çåìëÿ÷êè.
Îñü éîãî äîñë³âíèé äîïèñ ó 

Ôåéñáóö³:
«Ï³ä ÷àñ òðåòüî¿ ñïðîáè ó æèì³ 

øòàíãè Ìàð’ÿíó â ïîðóøåííÿ 
ðåãëàìåíòó ³ ïðàâèë çìàãàíü âè-
êëèêàëè íà ïîì³ñò ðàí³øå, í³æ 
¿¿ ãîëîâíó ñóïåðíèöþ, õî÷à òà 
ïîâèííà áóëà âèñòóïàòè ïåðåä 
óêðà¿íêîþ, — êàæå Ñóøêåâè÷. 
— Íå çíàþ, ÷îìó öå ñòàëîñÿ ³ 
ç ÿêî¿ ïðè÷èíè, àëå âñ³ì çðîçó-
ì³ëî, ùî ðîáèëè òàê, ùîá íàøà 
÷åìï³îíêà ³ ðåêîðäñìåíêà ñâ³-
òó, ÿêà â ïåðø³é ñïðîá³ ï³äíÿëà 
íàéâèùó âàãó, íå äîñÿãëà çîëîòî¿ 
ïåðåìîãè!»

ЇХНІ ФЕЙКИ ОГИДНІ СВОЄЮ 
ЦИНІЧНІСТЮ

Íàãàäàºìî, Ìàð’ÿíà Øåâ÷óê, 
ÿêà âèñòóïàº ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 55 êã, ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ñïðîáè 
ï³äíÿëà øòàíãó âàãîþ 125 ê³ëî-
ãðàì³â. Ñïîðòñìåíêà ç Êèòàþ 
çäîëàëà âàãó 118 êã, à ç Òóðå÷-

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

 
Íåëåãêî äàëàñÿ 

çîëîòà íàãîðîäà 
Ìàð’ÿí³ Øåâ÷óê. 
Âîíà ïåðåìîãëà 

ó ïàóåðë³ôòèíãó ç ðåçóëüòàòîì 
125 ê³ëîãðàì³â. Íà äðóãîìó ì³ñ-
ö³ ïðåäñòàâíèöÿ Êèòàþ, òðåòüîþ 
ñòàëà ñïîðòñìåíêà ç Òóðå÷÷èíè. 
Ó íèõ îäíàêîâå äîñÿãíåííÿ — 
124 ê³ëîãðàìè.

Òå, ùî çðîáèëè ñóää³ ïî â³äíî-
øåííþ äî íàøî¿ ñïîðñìåíêè, íå 
â³äïîâ³äàº çäîðîâîìó ãëóçäó! Òàê³ 
ñëîâà íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó 
Ôåéñáóö³ òðåíåð Ìàð’ÿíè Øåâ-
÷óê çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè 
Îëåã Ïàêóëà. Òå ñàìå çàçíà÷èâ 
êåð³âíèê óêðà¿íñüêî¿ äåëåãàö³¿ â 
Òîê³î ãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî Ïà-
ðàë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Âàëåð³é 
Ñóøêåâè÷.

Ùî ñòàëîñÿ ç íàøîþ çåìëÿ÷-
êîþ?

 ДВОЄ СУДДІВ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
РОСІЮ

Æóðíàë³ñò RIA óòî÷íèâ ïîäðî-
áèö³ ó òðåíåðà íàøî¿ ñïîðòñìåí-
êè Îëåãà Ïàêóëè. Â³í ïåðåáóâàº 
ó ßïîí³¿. Ëèñòóâàëèñÿ ó âàéáåð³. 
Çàïèòàâ, ÿê ï³ñëÿ âñüîãî ïî÷ó-
âàºòüñÿ íàøà çåìëÿ÷êà? «Âñå 
íîðìàëüíî. Ñïðàâó çðîáëåíî. Âñ³ 
õâèëþâàííÿ ïîçàäó. Éäó â³äïî-
÷èâàòè, ó Òîê³î âæå ïåðøà ãîäèíà 
íî÷³», — íàïèñàâ òðåíåð.

Çà ñëîâàìè Îëåãà Ïàêóëè, æîä-
íà ïåðåìîãà íå ä³ñòàâàëàñÿ òàê 
âàæêî, ÿê ó Òîê³î. Ñóää³ ðîáè-
ëè âñå, ùîá íå äàòè ìîæëèâîñò³ 
Ìàð’ÿí³ îòðèìàòè çîëîòó ìåäàëü. 
¯õí³ ä³¿ íå â³äïîâ³äàþòü çäîðîâî-
ìó ãëóçäó. Ïðî öå éäåòüñÿ ó äî-
ïèñ³ íà ÔÁ îäðàçó ï³ñëÿ çäîáóòòÿ 
çîëîòî¿ ìåäàë³ éîãî âèõîâàíêîþ.

«Íàéâèùó íàãîðîäó íàìàãàëèñÿ 
âèðâàòè áóêâàëüíî ç ðóê, — íàïè-
ñàâ òðåíåð. —  Ñëàâà Áîãó, ùî â³í 
ó òîé äåíü áóâ ç íàìè. Ïèøàþñÿ 
òîáîþ, Ìàð’ÿíî! Òè ìîëîäåöü! 

Òè çäîáóëà âñ³ òèòóëè. Ïîñòàâèëà 
æèðíó êðàïêó ó ö³é ñêàíäàëü-
í³é ³ñòîð³¿. Òåïåð ìè áóäåìî ùå 
ñèëüí³ø³. Ïðàöþºìî äàë³. Àäæå 
ïîïåðåäó íîâ³ çìàãàííÿ, óæå çà 
òðè ì³ñÿö³ ×Ñ».

Êîëè Ïàêóëà ãîâîðèâ ïðî ñóä-
ä³â, óòî÷íèâ, ùî äâîº ç íèõ ïðåä-
ñòàâëÿëè Ðîñ³þ.

Êåð³âíèê óêðà¿íñüêî¿ äåëåãà-
ö³¿ ãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî Ïàðà-
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Âàëåð³é 
Ñóøêåâè÷ òàêîæ íå ïðèõîâóâàâ 
ñâîãî íåâäîâîëåííÿ ä³ÿìè ñóää³â 

«РОБИЛИ ВСЕ, ЩОБ НЕ ДАТИ 
МАР’ЯНІ ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ» 
Сильні духом  Вінничанка Мар’яна 
Шевчук виборола золоту медаль на 
Паралімпіаді-2020 у Токіо. Вона стала 
першою спортсменкою регіонального 
відділення «Інваспорту», яка перемогла 
на найпрестижніших світових 
змаганнях. Втім, Мар’яна говорить, 
що не зовсім задоволена виступом. За 
інформацією її тренера, а також керівника 
української делегації, вінничанці всіляко 
перешкоджали в досягненні перемоги

÷èíè — íà îäèí ê³ëîãðàì ìåíøå, 
117 êã.

«Óÿâ³òü ñîá³ ñòàí ñïîðòñìåí-
êè, ÿêó ðàïòîâî âèêëèêàþòü íà 
ïîì³ñò ïîçà ÷åðãîþ, ç ïîðóøåí-
íÿì ïðàâèë çìàãàíü, — ïèøå äàë³ 
Ñóøêåâè÷. — Íà öüîìó «äèâà» 
ñóää³â íå çàê³í÷èëèñÿ. Êîëè 
óêðà¿íêà âèéøëà ³ ç³áðàëàñÿ ï³ä-
íÿòè øòàíãó ç âàãîþ, íàéâàæ÷îþ 
ñåðåä óñ³õ ó÷àñíèê³â çìàãàíü, ¿¿ 
âèñòóï ðàïòîì âèìóøåíî çóïè-
íèëè! Çðîáèëè öå çíîâó æ òàêè 
ñóää³ çìàãàíü. ² öå ò³ëüêè îäíå ³ç 
ïîðóøåíü ïðàâèë ³ ðåãëàìåíòó, 
ÿê³ â³äáóëèñü ïî â³äíîøåííþ äî 
íàøî¿ ñïîðòñìåíêè».

Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ Ñóøêåâè÷à, 
êîìàíäà òðåíåð³â, ìåíåäæåð³â, 
ãîëîâíèé òðåíåð ÷³òêî ñïðàöþ-
âàëè, ðåàãóþ÷è íà ïîðóøåííÿ 
ïðàâ óêðà¿íñüêî¿ ñïîðòñìåíêè ³ 
ïðàâèë òà ðåãëàìåíòó çìàãàíü. 
Ñïîðòñìåíêà ðîáèëà ñâîþ ñïðà-
âó, à íàøà êîìàíäà ç öüîãî âèäó 
ñïîðòó — ñâîþ. Ðåçóëüòàò — ïå-

ðåìîãà Óêðà¿íè ³ çîëîòà ìåäàëü!
«ß â çàõîïëåíí³ â³ä íàøî¿ 

÷åìï³îíêè! Íå ïðîñòî çäîáóâàòè 
÷åìï³îíñüêèé òèòóë íà Ïàðàë³ì-
ï³àä³», — çàçíà÷èâ ãîëîâà óêðà-
¿íñüêî¿ äåëåãàö³¿ íà Ïàðàë³ìï³àä³ 
â Òîê³î.

Ïðåäñòàâíèêè íàøî¿ äåëåãàö³¿ 
âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàëè â³ííè÷àí-
êó. Âò³ì, âçÿòè íîâó âàãó ó 128 
êã Ìàð’ÿí³ íå âäàëîñÿ. Òàê ñàìî 
íå âäàëîñÿ ¿¿ ñóïåðíèöÿì ïåðå-
âåðøèòè ïîïåðåäí³é ðåçóëüòàò 
óêðà¿íêè —125 êã. Òàêèì ÷èíîì, 
ïåðøà ñïðîáà Ìàð’ÿíè Øåâ÷óê 
ñòàëà ïåðåìîæíîþ.

 «Ñïîðòèâíèé ñâ³ò çàõîïëþ-
ºòüñÿ Óêðà¿íîþ, äèâóºòüñÿ, ïî-
âàæàº ³ âèâ÷àº ¿¿, íàøó êîìàíäó 
ïîâñþäè çóñòð³÷àþòü âèãóêàìè 
Ukraine! — éäåòüñÿ ó äîïèñ³ Âà-
ëåð³ÿ Ñóøêåâè÷à. — Íà æàëü, 
ðîñ³éñüêå ñóää³âñòâî ðîáèòü ïðî-
áëåìè äëÿ óêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè. 
À ïðèäóðêóâàò³ ôåéêè â³ä íèõ 
— îãèäí³ ñâîºþ öèí³÷í³ñòþ».

«Íàéâèùó íàãîðîäó 
íàìàãàëèñÿ âèðâàòè 
áóêâàëüíî ç ðóê, — 
íàïèñàâ òðåíåð. — 
Ñëàâà Áîãó, ùî â³í ó 
òîé äåíü áóâ ç íàìè»

Мар’яна Шевчук родом з Хмільни-
ка. Представляє регіональне від-
ділення «Інваспорт». З нею багато 
років працює тренер Олег Пакула. 
Наша спортсменка має світове 
досягнення у пауерліфтингу — їй 
підкорилася штанга вагою у 132 
кілограми. Вона неодноразово 
перемагала на змаганнях євро-
пейського і світового рівня. На 
Паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро 
продемонструвала четвертий 

результат у своєму виді спорту.
Крім занять у спортзалі, займаєть-
ся в університеті: вона студентка 
Вінницького національного аграр-
ного університету. Навчається за-
очно. Здобуває спеціальність тех-
нолога продуктів тваринництва. 
Перед цим закінчила промисло-
во-технологічний коледж. До речі, 
директор коледжу Руслан Будяк 
першим повідомив про перемогу 
їхньої колишньої студентки у То-

кіо. Пригадує, як після повернення 
Мар’яни із змагань стіни у коле-
джі і гуртожитку були прикраше-
ні плакатами з вітаннями. Її дуже 
люблять і шанують не тільки одно-
курсниці, багато наших студентів.
— Чекаємо повернення нашої сту-
дентки в Альма-матер, — говорить 
проректор аграрного університету 
Любов Спирідонова. — Готуємося 
зустріти так, як зустрічають пере-
можців

В університеті чекають на зустріч з чемпіонкою
Радість і розчарування одно-
часно переповнювали нашу 
землячку після перемоги. «Я не 
виконала свою роботу так, як 
хотіла, не виправдала сподівань 
команди і тренера на результат, 
— розповіла Мар’яна Шевчук 
в інтерв’ю «Суспільне.Спорт». 
— Тому емоції хороші, але не 
повністю захоплюючі. Я підве-
ла свого тренера, він підготував 
мене на вищий результат».

Втім, радісні почуття все-таки 
переважають у настрої спортс-
менки.
 — Золота медаль, це цінна най-
вища нагорода, — каже Олім-
пійська чемпіонка. — Такі ігри 
мають дуже велике значення, 
це найвищий етап для мене. 
Я щаслива, але не на всі сто… 
Зупинятися не збираюся. По-
переду нові змагання і нові 
результати.

«Я щаслива, але не на всі сто…»

Олімпійське золото з пауерліфтингу здобула Мар’яна Шевчук. Вона з першої спроби 
підняла штангу, вагою 125 кг. Її результат ніхто не перевершив 
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА
Добро – це те, чим ми прагнемо наповнити своє 
життя. Добрі, щирі люди випромінюють світло 
і тепло, які відчувають всі навколишні. Поруч з 
ними нам дуже приємно і спокійно. 
Не випадково говорять: «Доброта врятує світ».

ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Ðîçìà¿òòÿ ïðîäóêö³¿ ñüîãîäí³ 
íå ïðîñòî äèâóº, à é ÷àñîì ëÿêàº! 
Íèçüêîêàëîð³éí³, ïðîòå¿íîâ³, ä³à-
áåòè÷í³, áåç öóêðó, áåç ãëþòå-
íó… — ÿê òà ùî îáðàòè, íà ùî 
çâåðíóòè óâàãó, ùîá îö³íèòè áåç-
ïå÷í³ñòü òà ïîòåíö³éíó êîðèñòü?

ДІАБЕТИЧНІ СОЛОДОЩІ
Ïðàêòè÷íî â êîæíîìó ìàãàçè-

í³ ñüîãîäí³ º â³ää³ë ç òàêîþ àáî 
ïîä³áíîþ íàçâîþ. Çàçâè÷àé ëþ-
äèíà ç ä³àáåòîì, ÿêà ö³êàâèòüñÿ 
òàêîþ ïðîäóêö³ºþ, î÷³êóâàòèìå 
ì³í³ìàëüíîãî âïëèâó íà ñâî¿ öó-
êðè êðîâ³ â³ä íèõ.

Ïðîòå âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ñêëàä 
òàêèõ «êîðèñíîñòåé» ïðàêòè÷íî 
íà 90% ³äåíòè÷íèé ñêëàäó çâè-
÷àéíèõ ñîëîäîù³â (³ç â³äïîâ³ä-
íîþ êàëîð³éí³ñòþ òà ê³ëüê³ñòþ 
âóãëåâîä³â).

Ð³÷ ó òîìó, ùî çäåá³ëüøîãî 
âèðîáíèêè çàì³íþþòü öóêîð 
íà ñîðá³ò, ôðóêòîçó, êñèë³ò, ìåä, 
ÿê³ çà õàð÷îâîþ ö³íí³ñòþ íå â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ â³ä çâè÷àéíîãî öóêðó.

Ìàëî âèáðàòè ïðîäóêò ³ç íàïè-
ñîì «Áåç öóêðó», «Ä³ºòè÷íèé» àáî 
«Ä³àáåòè÷íèé». Ñïåðøó âèâ÷³òü 
ñêëàä, çàçíà÷åíèé íà åòèêåòö³.

НИЗЬКОВУГЛЕВОДНІ 
СОЛОДОЩІ

Öå âæå ïðî ³íøå. Àäæå ³ êà-
ëîð³é, ³ âóãëåâîä³â ó òàêèõ ïðî-

äóêòàõ íàáàãàòî ìåíøå. À ùîá 
äîñÿãòè òàêîãî «åôåêòó», âèðîá-
íèêè âèêîðèñòîâóþòü áåçïå÷í³ 
áåçâóãëåâîäí³ ï³äñîëîäæóâà÷³ ç 
íóëüîâîþ êàëîð³éí³ñòþ òèïó 
ñóêðàëîçè, åðèòðèòó, ³íóë³íó, 
ñòåâ³¿ òîùî. Ïøåíè÷íå áîðîøíî 
çàì³íþþòü íèçüêîâóãëåâîäíèì 
ìèãäàëüíèì, ñîºâèì, ëëÿíèì 
àáî ïîä³áíèìè ¿ì, äîäàþòü 
êë³òêîâèíó, õàð÷îâ³ âîëîêíà. 
Äîäàòêîâî òàê³ ïðîäóêòè ìî-
æóòü áóòè çáàãà÷åí³ ïðîòå¿íîì, 
ãîð³õàìè, íàñ³ííÿì, êîðèñòü 
ÿêèõ î÷åâèäíà òà áåçïåðå÷íà ÿê 
äëÿ ô³ãóðè, òàê ³ äëÿ ñòàá³ëüíèõ 
öóêð³â êðîâ³.

ПРОТЕЇНОВІ СОЛОДОЩІ
Âèðîáëÿþòüñÿ ç ñèðîâàòêîâîãî 

àáî ðîñëèííîãî ïðîòå¿íó ç äî-
äàâàííÿì õàð÷îâèõ âîëîêîí çà-
ì³ñòü áîðîøíà òà áåçêàëîð³éíèõ 
ï³äñîëîäæóâà÷³â äëÿ óëþáëåíîãî 
âñ³ìà ñîëîäêîãî ñìàêó. Ç íàçâè 
çðîçóì³ëî, ùî òàê³ ñìàêîëèêè 
áàãàò³ íà á³ëîê, ùî ïîòð³áíèé 
ïåðø çà âñå äëÿ áóäîâè òà â³ä-
íîâëåííÿ ì’ÿçîâèõ òêàíèí. 
Òà ìîâà íå ëèøå ïðî á³öåïñè, 
òðèöåïñè ÷è ³íø³ «ñïîðòèâí³» 
÷àñòèíè ò³ëà, à òàêîæ ³ ïðî ñåð-
öåâèé ì’ÿç òà íàâ³òü ïðî ì’ÿçîâ³ 
âîëîêíà ñóäèí.

Áåçóìîâíî, öå íå îçíà÷àº, ùî 

â³äòåïåð ïîòð³áíî õàð÷óâàòèñÿ 
ëèøå ïðîòå¿íîâèìè áàòîí÷èêà-
ìè, àëå ïîãîäüòåñÿ, ùî â³ä òàêî¿ 
àëüòåðíàòèâè çâè÷íèì êîíäè-
òåðñüêèì âèðîáàì àáî áóëî÷êàì, 
îðãàí³çì ä³ñòàíå á³ëüøå êîðèñò³.

Êàëîð³éí³ñòü òàêèõ ïðîäóêò³â 
â 1,5–2 ðàçè ìåíøà, í³æ ó òèõ, ùî 
íà öóêð³. À âóãëåâîä³â ó ðàçè ìåí-
øå (ÿêùî âçàãàë³ íå 0 ã íà 100 ã 
ïðîäóêòó). Àëå! Ïåðå÷èòóéòå 
ñêëàä: íà æàëü, íå âñ³ âèðîá-
íèêè â³äïîâ³äàëüí³ ùîäî ÿêîñò³ 
ñêëàäíèê³â ïðîäóêòó (çîêðåìà. 
ï³äñîëîäæóâà÷³â). Ïðî³íôîðìî-
âàíèé — çíà÷èòü óáåçïå÷åíèé.

Äåõòî ââàæàº íåäîë³êîì 

íèçüêîâóãëåâîäíèõ/íèçüêîêà-
ëîð³éíèõ/ïðîòå¿íîâèõ ñîëîäî-
ù³â âàðò³ñòü, ïðîòå âîíà ö³ëêîì 
îáãðóíòîâàíà ñêëàäîì òà ÿê³ñòþ 
³íãðåä³ºíò³â, ùî º çàïîðóêîþ 
ãàðíîãî ñìàêó, êîðèñò³ òà íà-
ñîëîäè âæèâàíèì ïðîäóêòîì.

² ïàì’ÿòàéòå, ùî á³ëîê ó âè-
ãëÿä³ ïðîòå¿íó àáî ³çîëÿòó çàñâî-
þºòüñÿ äîñèòü øâèäêî (íà â³ä-
ì³íó â³ä á³ëêà, íàïðèêëàä, ç 
òâåðäîãî ñèðó, ÿº÷íîãî á³ëêà, 
ï³ñíîãî ì’ÿñà), òîìó êîíòðîëü 
öóêð³â í³õòî íå ñêàñîâóâàâ.

Çâàæåíî ñòàâòåñÿ äî âèáîðó 
ïðîäóêò³â, ÿê³ ïîòðàïëÿòü íà âàø 
ñò³ë, â÷³òüñÿ ãðàìîòíî ñêëàäà-
òè ðàö³îí, â³äñòåæóéòå ðåàêö³þ 
îðãàí³çìó íà «íàéçäîðîâ³ø³» 
ïðîäóêòè (ãëþêîìåòð àáî áåçïå-
ðåðâíèé ìîí³òîðèíã — íåçàì³íí³ 
ïîì³÷íèêè), âì³éòå çà ïîòðåáè 
êîìïåíñóâàòè ñìàêîëèêè.

ßê ó ñâ³ò³ ä³àáåòó, òàê ³ çà-
ãàëîì ³ñíóþòü ïðàâèëà, òà òðà-
ïëÿþòüñÿ âèíÿòêè: êîæåí îð-
ãàí³çì ³íäèâ³äóàëüíèé. Âèá³ð 
çà âàìè — áóäüòå â³äïîâ³äàëüí³!

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

Çàâæäè ïîðó÷!

Àäðåñà ó Â³ííèö³:
âóë. Ñîáîðíà, 90 (îð³ºíòèð — 

êàâ’ÿðíÿ Terentino)
òåë.: 0674600244
Ðîáî÷³ ãîäèíè ìàãàçèíó:
Ïí.-Ïò. — 10.00–17.00

Діабетичні солодощі ≠ корисні солодощі!
Що ж обрати, щоб не нашкодити цукрам та фігурі?
БЛОГ

22
грн 56

грнСуміші для 
приготування 
протеїнового 

морозива, різні смаки

Готові рішення для 
смачних сніданків: 

суміші приготування 
для кексів

Підсолоджувачі 
Green Leaf Солодка 

Стевія в асортименті
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У кінологічній службі в/ч 3008 по-
над 20 службових собак. Вівчарка 
Річі повернувся з Києва після пара-
ду з нагородою. Це перша відзнака 
2-річного пса.
За декілька днів до параду з кіно-

логами зустрічався командувач 
Національної гвардії України ге-
нерал-полковник Володимир Ба-
лан. Відзначив тих кінологів і їхніх 
друзів, які продемонстрували най-
кращий вишкіл під час підготовки 

до святкової ходи на честь ювілею 
Незалежності держави.
Серед нагороджених був наш зем-
ляк Володимир Перістяк. Він удосто-
єний нагрудного знака «За доблесну 
службу». На шиї у Річі з’явилася ві-

домча медаль «За віддану службу». 
Крім того, кінолог отримав медаль 
«За участь у параді».
— Радий, що мені вдалося побувати 
на такій події, — говорить Володи-
мир. — Хоча це були непрості два 

місяці підготовки, але труднощі 
забулися після проходження Хре-
щатиком. Дотепер згадую той день 
24 серпня. Пам’ятається атмосфера, 
відчуття гордості за свою країну. Таке 
запам’ятається на все життя.

Перша нагорода

ËÀÉÔ

òîì ñîáàêè îäíà çà îäíîþ ñòàëè 
âèÿâëÿòè õâèëþâàííÿ. Ñêàâóëÿòü 
³ ñêàâóëÿòü! Õî÷ áåðè òà ðîòà ¿ì 
çàòóëÿé. ×è òî òðèâîãó âèêëè-
êàëà ä³ÿ åëåêòðîííèõ ïðèëàä³â, 
÷è ùîñü ³íøå… Ñîáà÷èé «õîð» 
ïðèâåðíóâ óâàãó îðãàí³çàòîð³â 
ïàðàäó. Äîáðå, ùî íàì âäàëîñÿ 
çàñïîêî¿òè ñâî¿õ ÷îòèðèëàïèõ 
äðóç³â, âñå ìèíóëîñÿ.

ПРИНЕСЛИ НА РУКАХ З 
ЧЕРВОНОЮ СТРІЧКОЮ НА ШИЇ

Âîëîäèìèð Ïåð³ñòÿê ç³çíà-
ºòüñÿ, ùî ç äèòèíñòâà íå áàé-
äóæèé äî ñîáàê. Ó éîãî áàáóñ³ 
áóëà çâè÷àéíà äâ³ðíÿæêà. Êîëè 
ïðè¿çäèâ ó ãîñò³, íå â³äõîäèâ â³ä 
òâàðèíè. Ñê³ëüêè ðàç³â â³í ìð³ÿâ 
ïðî âëàñíîãî ñîáàêó!

— Îäíîãî ðàçó ìåí³ ïîòðàïèëè 
äî ðóê êàðòèíêè ³ç çîáðàæåííÿì 
ð³çíèõ ïîð³ä ÷îòèðèëàïèõ, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Î÷åé 
íå ì³ã â³ä³ðâàòè â³ä ìàëþíê³â. 
Íàéá³ëüøå âðàçèâ ñîáàêà ïîðîäè 
êîë³, öå øîòëàíäñüêà â³â÷àðêà. 
Äóæå õîò³â ïðèäáàòè…

Íà æàëü, éîãî ìð³ÿ íå çä³éñíè-

ВІКТОР СКРИПНИК,, 
RIA, (067)1079091

×îòèðèë àïèõ 
«âî¿í³â» ïðèñê³-
ïëèâî â³äáèðàëè 
äëÿ ó÷àñò³ ó ïàðàä³ 

íà ÷åñòü 30-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæ-
íîñò³ äåðæàâè. Öå ïåðøà ñâÿòêî-
âà õîäà ãîëîâíîþ âóëèöåþ ñòîëè-
ö³, â ÿê³é áðàëè ó÷àñòü ê³íîëîãè 
ç³ ñâî¿ìè ñîáàêàìè. Òîìó é â³äá³ð 
áóâ îñîáëèâèé.

ЙШЛИ ЛАПА В ЛАПУ…
Âîëîäèìèð Ïåð³ñòÿê, ñòàðøèé 

³íñïåêòîð ê³íîëîã³÷íî¿ ãðóïè â/÷ 
3008 Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿, íå áóâ 
óïåâíåíèé, ùî ñàìå éîãî ñëóæáî-
âèé ñîáàêà îòðèìàº ïðàâî ïðåä-
ñòàâëÿòè ¿õíþ â³éñüêîâó ÷àñòèíó 
íà ïàðàä³.

— Âèð³øàëüíå ñëîâî ñêàçàâ íà-
÷àëüíèê øòàáó, — ãîâîðèòü Âî-
ëîäèìèð Ïåð³ñòÿê. — Â³í â³ääàâ 
ïåðåâàãó ìî¿é ñëóæáîâ³é ñîáàö³ 
ïåðåä ³íøèìè. Ó ìåíå í³ìåöüêà 
â³â÷àðêà Ð³÷³. Éîìó äâà ðîêè. 
Ïðàöþþ ç íèì ç ïåðøèõ äí³â, 
êîëè éîãî ïðèâåçëè ó ÷àñòèíó. 
Íà òîé ÷àñ Ð³÷³ áóëî ò³ëüêè òðè 
ì³ñÿö³. Â³äòîä³ ìè ñòàëè íàä³éíè-
ìè äðóçÿìè. Ïîâ³ðòå, ñîáàêè äëÿ 
ëþäåé òåæ ìîæóòü áóòè äðóçÿìè. 
² äóæå íàä³éíèìè!

Äâà ì³ñÿö³ ãîòóâàëèñÿ ê³íîëîãè 
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè â³ðíèìè ïîì³÷-
íèêàìè äî ïàðàäó.

Ñïî÷àòêó òðåíóâàííÿ òðèâàëè 
íà áàç³ îäí³º¿ ç ÷àñòèí Íàöãâàð-
ä³¿ ó ì³ñò³ Âèøãîðîä íà Êè¿âùè-
í³. Íåçàäîâãî äî äíÿ ïàðàäó ¿õ 
ïåðåâåçëè íà òåðèòîð³þ ï³äïðè-
ºìñòâà ³ìåí³ Àíòîíîâà. Çàêëþ÷-
íèé åòàï ï³äãîòîâêè ïðîâîäèëè 
íà Õðåùàòèêó.

Âîëîäèìèð Ïåð³ñòÿê êàæå, ùî 
ó Êèºâ³ ç³áðàëè êðàùèõ ê³íîëî-
ã³â. Çàãàëîì áóëî 40 â³éñüêîâèõ 
³ ñò³ëüêè æ ñëóæáîâèõ ñîáàê. 
Ó÷àñòü ó ïàðàä³ áðàëè 32. ²íø³ 
âîñüìåðî, çà ñëîâàìè ñï³âðîç-
ìîâíèêà, çàëèøàëèñÿ ó ðåçåðâ³.

— Òðåíóâàëèñÿ ùîäíÿ, — ãî-

âîðèòü ê³íîëîã. — Ñïî÷àòêó ìè 
âèõîäèëè íà ïëàö áåç ñîáàê, 
ñàìîñò³éíî â³äòî÷óâàëè ìàð-
øîâèé êðîê. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
äíÿ ðîáèëè öå ðàçîì ç ñîáàêàìè. 
Òðåíóâàííÿ äàâàëèñÿ âàæêî, áî 
áóëè ³íòåíñèâí³. Îñîáèñòî ÿ çà ö³ 
äâà ì³ñÿö³ ñêèíóâ ê³ëüêà ê³ëî-
ãðàì³â âàãè. Çíàéîì³ äèâèëèñÿ 
ïàðàä ïî òåëåâ³çîðó. ×óâ â³ä íèõ, 
ùî ñîáàêè íàìàãàëèñÿ éòè ëàïà 
â ëàïó. Íàø³ ïîì³÷íèêè ðîçóì³-
þòü êîìàíäè. Òîìó ÿ íå äèâóþñÿ, 
ùî âîíè ìîãëè éòè ëàïà â ëàïó. 
Âîíè çðîçóì³ëè, ùî â³ä íèõ âè-
ìàãàºòüñÿ. Â³â÷àðêè ðîçóìí³, 
çíàþ öå ïî ñâîºìó Ð³÷³.

ВИБУХІВ НЕ БОЯТЬСЯ
Ñëóæáîâèõ ñîáàê òðåíóþòü 

íà âèêîíàííÿ êîíêðåòíèõ êî-
ìàíä. Îäí³ øóêàþòü âèáóõîâ³ 
ðå÷îâèíè, ³íø³ íàðêîòèêè ³ ò. ä.

— Ð³÷³ ìàº ³íøå çàâäàííÿ — 
áðàòè ñë³ä, — ðîçïîâ³äàº ê³íîëîã 
Ïåð³ñòÿê. — Öå ñë³äîâèé ñîáàêà, 
â³í íàâ÷åíèé îáøóêóâàòè ì³ñ-
öåâ³ñòü.

Ê³íîëîã êàæå, ïðîéøîâ ç Ð³÷³ 
âñ³ åòàïè äðåñèðóâàííÿ — â³ä çà-
ãàëüíîãî äî ñïåö³àëüíîãî. Äëÿ 
ñîáàêè, ÿêèé íà ñëóæá³ ó â³éñüêó, 
äóæå âàæëèâî, ùîá â³í íå áîÿâñÿ 
çâóê³â âèáóõ³â, ïîñòð³ë³â.

— Íà çàíÿòòÿ ç áîéîâî¿ ï³äãî-
òîâêè ìè ùîðàçó áåðåìî ç ñîáîþ 
ñîáàê, — ðîçïîâ³äàº ê³íîëîã. — 
Òè âèêîíóºø âïðàâó ç³ ñòð³ëüáè 
³ ïîðó÷ ç òîáîþ íà âîãíåâîìó 
ðóáåæ³ çíàõîäèòüñÿ ñîáàêà. Çðî-
çóì³ëî, öå äîäàº çàéâèõ êëîïîò³â. 
Àëå ïî-³íøîìó íå ìîæíà íàâ÷èòè 
àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà âèáóõè.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ÷îòèðè-
ëàï³ ãâàðä³éö³â çâèêë³ äî ïåðåáó-
âàííÿ â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ, ïåðåä 
ñàìèì ïî÷àòêîì ïàðàäó âîíè 
çìóñèëè ê³íîëîã³â õâèëþâàòèñÿ.

— Ñòàëîñÿ öå ïåðåä ñàìèì âè-
õîäîì íà Õðåøàòèê, äå ìàëè éòè 
ìàðøåì íà ïàðàä³, — ãîâîðèòü 
ãâàðä³ºöü. — Ïåðåä öèì êîæíîãî 
ç íàñ ïåðåâ³ðÿëè íà íàÿâí³ñòü ïðè 
ñîá³ çàáîðîíåíèõ ïðåäìåò³â. Ðàï-

РІЧІ КРОКУВАВ ХРЕЩАТИКОМ
Дай лапу, друг!  З нагородами 
повернулися з Києва кінолог військової 
частини 3008 Національної гвардії 
України Володимир Перістяк і його 
службовий собака Річі. Уперше кінологи 
брали участь у параді. Який сюрприз 
піднесли чотирилапі перед виходом 
на Хрещатик?

ëàñÿ. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ç ñî-
áàêàìè ïðàöþº ïîñò³éíî. Êàæå, 
Ð³÷³ óæå ÷åòâåðòèé éîãî ïîì³÷íèê 
íà ñëóæá³. Ïåðøîþ áóëà â³â÷àðêà 
íà êëè÷êó Ä³íàðà.

— ¯¿ ìåí³ ïîäàðóâàëè äðó-
ç³, — çãàäóº Âîëîäèìèð Ïåð³ñ-
òÿê. — Ñòàëîñÿ öå íà ì³é äåíü 
íàðîäæåííÿ. ßê çàðàç ïðèãàäóþ: 
äçâ³íîê ó äâåð³, â³ä÷èíÿþ, äèâ-
ëþñÿ, ñòîÿòü õëîïö³, îäèí ç ÿêèõ 
òðèìàº íà ðóêàõ ìàëåíüêå öóöå-
íÿ, òà ùå é ç ÷åðâîíèì áàíòîì 
íà øè¿. Ï³â ðîêó Ä³íàðà, òàêà 
áóëà êëè÷êà ó í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, 
æèëà ó êâàðòèð³ Ïåð³ñòÿêà, â³í 
òîä³ ñëóæèâ ó Âíóòð³øí³õ â³é-
ñüêàõ. Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â Ä³-
íàðà ïåðåáóâàëà íà ñëóæá³. Öå 
íàéäîâøå ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøè-
ìè ÷îòèðèëàïèìè ïîì³÷íèêàìè 
Ïåð³ñòÿêà.

КЛИЧКА БАГАТО ЗНАЧИТЬ
Ê³íîëîã êàæå, ùî ïðîñò³øå 

ïðàöþâàòè ç ñîáàêàìè æ³íî÷î¿ 
ñòàò³. Ó âåòåðèíàðíîìó ïàñïîð-
ò³ ïèøóòü «ñóêà», ÷è «êîáåëü». 
Çà éîãî ñëîâàìè, ñîáàêè æ³íî÷î¿ 
ñòàò³ á³ëüø íàä³éí³ ³ í³êîëè éîãî 
íå ï³äâîäèëè. Íà â³äì³íó â³ä êî-
áåë³â. Ò³ ìîæóòü âèêèíóòè òàêèé 
«ôîêóñ», íà ùî òè í³êîëè íå ñïî-
ä³âàºøñÿ. Íàïðèêëàä, âêóñèòè 
ãîñïîäàðÿ. Ïåð³ñòÿê ðàäèòü òèì, 
õòî õî÷å âçÿòè ñîáàêó, â³ääàòè 
ïåðåâàãó ñó÷êàì.

Áàãàòî çíà÷åííÿ ê³íîëîã ïðè-
ä³ëÿº ï³äáîðó êëè÷êè. Íà éîãî 

äóìêó, âîíà íå ïîâèííà ïîâòî-
ðþâàòèñÿ ç òèìè, ÿê³ âæå ÷óâ, ÿê³ 
âæå º â ³íøèõ ñîáàê íà ñëóæá³. 
Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî êëè÷êà ïî-
çíà÷àºòüñÿ íà äîë³ ñîáàêè.

— Äæåê, Ðåêñ, Òóç³ê, ÷è ³íø³ 
ïîøèðåí³ ³ìåíà, ÿ í³êîëè íå äà-
âàâ ñâî¿ì ñîáàêàì, — ãîâîðèòü 
ê³íîëîã. — Íå ïðîñòî ï³ä³áðàòè 
ùîñü íîâå òà ùå é ñï³âçâó÷íå. 
Àëå ÿêùî ïîñòàðàòèñÿ, òî öå 
ìîæëèâî.

Êîëè éîìó ïîäàðóâàëè äðóç³ 
ñîáàêó, ïðî ùî çãàäóâàëè âèùå, 
â³í îäðàçó ïîïðîñèâ ¿õ äîëó÷èòè-
ñÿ äî âèáîðó ³ìåí³. Ó òîé æå âå÷³ð 
öóöåíÿ íàçâàëè Ä³íàðà. Òàêîþ 
áóëà ïðîïîçèö³ÿ Âîëîäèìèðà, 
¿¿ ï³äòðèìàëè òîâàðèø³. Êàæå, 
ïåðåáèðàâ ó ïàì’ÿò³ ð³çí³ íàçâè, 
ìèìîâîë³ ïîºäíàâ ÷àñòèíêè 
äâîõ ð³çíèõ êëè÷îê â îäíó. Ùå 
é ñï³âçâó÷íî âèìîâëÿºòüñÿ…

Ó íèõ áóâ âèïàäîê, êîëè ê³íî-
ëîã íå ì³ã ïðàöþâàòè ç ñîáàêîþ. 
×îìó? Êëè÷êà íå ïîäîáàëàñÿ. Öå 
çàâàæàëî éîìó â ðîáîò³. Âèð³øèâ 
çì³íèòè ³ì’ÿ. Âäàëîñÿ?

— Íàçâó çì³íèòè íå ïðîáëåìà, 
àëå ÿê öå ñïðèéìå ñîáàêà? — 
ãîâîðèòü Âîëîäèìèð. — Ì³é 
çíàéîìèé çàì³ñòü Åëüçè íàçâàâ 
ñîáàêó Áàéêàë, áî íå òåðï³â ¿¿ 
êëè÷êè. Âåñü ÷àñ ñåðäèâñÿ. Äóæå 
âàæêî ³ äîâãî éîìó äîâåëîñÿ 
ïðèâ÷àòè â³â÷àðêó äî ³íøîãî 
³ìåí³. Âðåøò³-ðåøò, âäàëîñÿ öå 
çðîáèòè, àëå, ïîâòîðþþ, ç âå-
ëèêèìè òðóäíîùàìè.

«Ñîáàêó, ÿêèé ñëóæèòü 
ó â³éñüêó, âàæëèâî 
íàâ÷èòè àäåêâàòíî 
ðåàãóâàòè íà âèáóõè, 
òè íà âîãíåâîìó 
ðóáåæ³ ³ â³í ïîðó÷»

Володимир Перістяк удостоєний нагрудного знака «За доблесну службу». 
На шиї у Річі з’явилася відомча медаль «За віддану службу». Крім того, кінолог отримав 
медаль «За участь у параді»
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Депутати міськради дали дозвіл 
на отримання кредиту для рекон-
струкції будівлі аеропорту «Ві-
нниця». Умови позики погодили 
на сесії міської ради 27 серпня.
Отож, позику планують взяти 
у товариства «Державний екс-
портно-імпортний банк України». 
Розмір кредиту — 300 мільйонів 
гривень, на термін — 5 років 
6 місяців з пільговим періодом 
до 24 місяців.

Відсоткова ставка динамічна. Ві-
нницька міська рада погоджуєть-
ся, що її розрахунок відбувати-
меться за обліковою ставкою НБУ 
+ 3,8% річних. Але підсумковий 
розмір має бути не більше 21% 
річних.
Міська громада планує виплачу-
вати тіло кредиту щоквартально, 
відсотки за користування пози-
кою — щомісячно. А також збері-
гає за собою можливість достро-

кового погашення кредиту. Усі ці 
виплати робитимуть з бюджету 
Вінниці.
Майнове або інше забезпечення 
кредиту — не передбачається.
Щодо реконструкції злітно-по-
садкової смуги, нагадаємо, 
то мерія Вінниці зробила все, 
щоб отримати 604 млн грн з 
Держбюджету. За останньою ін-
формацією, цих коштів місто ще 
не отримало.

Беруть 300 млн грн на оновлення аеропорту

äóìó. Õî÷à íà çàâîä³ «Àíàëîã» 
âæå º ÷àñòèíè ìàéáóòí³õ êàòåð³â.

КАТЕРИ ПОЧАЛИ ЗБИРАТИ ЩЕ 
У 2020-МУ

Íàø æóðíàë³ñò Â³êòîð Ñêðèï-
íèê áà÷èâ äåòàë³ êàòåðà íà «Àíà-
ëîãó» ùå â ñ³÷í³ 2020-ãî. Íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³, âæå íà òîé ÷àñ, áóëè 
÷àñòèíè êîðïóñ³â äëÿ äâîõ êà-
òåð³â. Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â 

çàâîäó, º ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ 
íà âèãîòîâëåííÿ êàòåð³â, ùî çìî-
æóòü ïåðåâîçèòè 20, 40 ³ 70 ïà-
ñàæèð³â.

— Äëÿ çàâåðøàëüíîãî åòàïó 
ñêëàäàííÿ ð³÷êîâèõ ïëàâçàñîá³â 
ïîòð³áíà áóäå áàçà, — ðîçïîâ³-
äàâ ïðåäñòàâíèê çàâîäó «Àíà-
ëîã», ÿêèé ïðîñèâ íå íàçèâàòè 
éîãî ïð³çâèùå. — Ð³÷ ó ò³ì, ùî 
çàêëþ÷íèé åòàï âèðîáíè÷îãî 
ïðîöåñó ìàº â³äáóâàòèñü ó ìàê-

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

— Öèì ìåìî-
ðàíäóìîì ïåðåä-
áà÷åíå áóä³âíè-

öòâî íàøèì çàâîäîì «Àíàëîãîì», 
íà ïðèíöèïàõ ïðèâàòíîãî-äåð-
æàâíîãî ïàðòíåðñòâà, ïåðøî-
ãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî êàòåðà 
íà 30–40 ì³ñöü íà åëåêòðîòÿç³. 
Äàé Áîã, ùîá ìè çìîãëè ðåàë³-
çóâàòè öåé ïðîåêò ³ çíîâó ñòàëè 
ïåðøèìè â Óêðà¿í³ ç òî÷êè çîðó 
³ííîâàö³é, — ãîâîðèâ íà ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ.

Ð³øåííÿ ïðî âèãîòîâëåííÿ äî-
ñë³äíîãî çðàçêà åëåêòðîêàòåðà 
ï³äòðèìàëè îäíîãîëîñíî 50 äå-
ïóòàò³â, ÿê³ áóëè ïðèñóòí³ íà ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè.

УМОВИ УГОДИ
Çà ìåìîðàíäóìîì, Â³ííèöü-

êà ì³ñüêà ðàäà ³ òîâàðèñòâî 
«Ñàðìàò» äîìîâëÿþòüñÿ ïðî 
ñï³âïðàöþ. Ïåðøèé åòàï ïðî-
åêòó ïåðåäáà÷àº ïðîåêòóâàííÿ ³ 
áóä³âíèöòâî íà çàâîä³ «Àíàëîã» 
äîñë³äíîãî çðàçêà — ð³÷êîâîãî 
ïàñàæèðñüêîãî ñóäíà ç åëåêòðî-

äâèãóíîì ïàñàæèðîì³ñòê³ñòþ â³ä 
30 äî 40 ëþäåé.

Äðóãèé åòàï — áóä³âíèöòâî 
íà óìîâàõ ïðèâàòíî-äåðæàâíîãî 
ïàðòíåðñòâà îá‘ºêò³â ïðèáåðåæ-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ ìàñîâîãî 
âèðîáíèöòâà ñóäåí.

Ì³ñüêà ðàäà ïîãîäèëàñÿ âè-
ä³ëèòè 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
(íà óìîâ³, ùî «Ñàðìàò» ïîâåðíå 
ö³ êîøòè) äëÿ áóä³âíèöòâà åêñ-
ïåðèìåíòàëüíîãî ïëàâçàñîáó. 
À äëÿ çâåäåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ï³ä ìàñîâå âèðîáíèöòâî êàòåð³â 
ìåð³ÿ äîïîìîæå «Ñàðìàòó» îôîð-
ìèòè ïîçèêó â áàíêó òà ãîòîâà 
ïåðåäàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä 
öþ ³íôðàñòðóêòóðó.

Ïðèâàòíà êîìïàí³ÿ ïîãîäæó-
ºòüñÿ âèãîòîâèòè ñóäíî, ïðîâåñ-
òè éîãî ñåðòèô³êàö³þ òà ïðîéòè 
³íø³ äîçâ³ëüí³ ïðîöåäóðè, ùî 
ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè. «Ñàðìàò» ï³äòâåðäæóº 
ñâîþ ó÷àñòü íà óìîâàõ ïðèâàò-
íîãî-äåðæàâíîãî ïàðòíåðñòâà 
â áóä³âíèöòâ³ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ 
ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà êàòåð³â.

Âàæëèâèé íþàíñ: æîäíà ç³ ñòî-
ð³í ö³º¿ óãîäè — àí³ Â³ííèöüêà 
ì³ñüêà ðàäà, àí³ òîâàðèñòâî «Ñàð-
ìàò» — íå íåñóòü â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³ çà íåâèêîíàííÿ óìîâ ìåìîðàí-

НА ЗАВОДІ «АНАЛОГ» БУДУТЬ 
ЗБИРАТИ ЕЛЕКТРОКАТЕРИ
Старт пілотного проекта  Міська 
рада виділяє 5 млн грн на будівництво 
катера з електродвигуном. Також 
угодою між Вінницькою міськрадою та 
товариством «Сармат» заплановане 
будівництво інфраструктури для масового 
виробництва катерів. При цьому деталі 
двох майбутніх суден були готові ще 
на початку 2020 року

ñèìàëüí³é áëèçüêîñò³ äî âîäè, 
òîáòî íà ïðèáåðåæí³é ñìóç³ 
ð³÷êè. Òàêîþ áàçîþ ìîæå ñòà-
òè ºäèíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ 
ìàéáóòíüî¿ âîäíî¿ ñòàíö³¿. Òàì 
áóäå öåíòð ñòîÿíêè ñóäåí òà ¿õ 
îáñëóãîâóâàííÿ.

Òîä³ æ ïðåäñòàâíèêè çàâîäó 
ïîâ³äîìèëè, ùî ïîäàëè äî ì³ñü-
êðàäè ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò — 
ñòâîðåííÿ ð³÷êîâîãî òðàíñïîðòó 

íà Ï³âäåííîìó Áóç³ ç ìàðøðóòîì 
³ çóïèíêàìè â³ä Ñàáàðîâà äî ñåëà 
Êîëî-Ìèõàéë³âêà.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ñåðã³é Ìàòóñÿê ïîâ³äîìèâ, ùî 
ìåð³¿ ö³êàâèé öåé ïðîåêò ³ éîãî 
áóäóòü ï³äòðèìóâàòè. Àëå íàâåñ-
í³ 2020-ãî ãðÿíóâ êîðîíàâ³ðóñ, 
ïåðøèé ëîêäàóí ³ ïð³îðèòåòè 
ì³ñöåâî¿ âëàäè çì³ñòèëàñÿ â á³ê 
ìåäèöèíè.

Ïðîåêò ç âèðîáíèöòâà 
êàòåð³â ìàº äâà 
åòàïè: âèãîòîâèòè 
äîñë³äíèé çðàçîê 
êàòåðà ³ íàëàãîäèòè 
ìàñîâèé âèïóñê

Частини катерів були готові ще у січні 2020 року. 
На «Аналогу» повідомили, що мають документацію на судна, 
які можуть перевозити 20, 40 і 70 пасажирів

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
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â³ääàñòå ïåðåâàãó ì³øêóâàòîìó 
ðþêçàêó, à íå êàðêàñíîìó ðàí-
öþ. Âðàõóéòå, ùî éîãî ïîñò³éíî 
ñòàâèòèìóòü íà ï³äëîãó. Çàðàç 
âñòàâêè ðîáëÿòü ç ïëàñòèêó àáî 
ïðîãóìîâàíîãî ìàòåð³àëó.

Ê³ëüê³ñòü â³ää³ëåíü — òåæ âàæ-
ëèâà äåòàëü. Àäæå â øê³ëüíèé 
ðþêçàê ïîòð³áíî ùå ïîêëàñòè 
ïëÿøêó ç âîäîþ, êîíòåéíåð ç áó-
òåðáðîäàìè ³ ìîá³ëüíèé òåëåôîí. 
Â³ää³ëåíü ìàº áóòè ê³ëüêà: äëÿ êíèã 
³ çîøèò³â, ïåíàëà, ð³çíèõ äð³áíèöü. 
Íà ðþêçàêó ïîâèííà áóòè çðó÷íà 
ðó÷êà äîâæèíîþ áëèçüêî 8 ñì. 
²íîä³ â êîìïëåêò³ ç ðþêçàêîì éäå 
ñóìêà äëÿ çì³ííîãî âçóòòÿ. 

ХОЧЕ ЯСКРАВИЙ? ЧУДОВО!
ßêùî äèòèíà îáèðàº ÿñêðàâèé 

ðþêçàê — öå ò³ëüêè ïëþñ. Íå 
íàìàãàéòåñÿ ïåðåêîíóâàòè äè-
òèíó ³ íàâ’ÿçóâàòè ñâ³é êîë³ð. Ç 
ÿñêðàâèì ðàíöåì äèòèíà áóäå 
ïîì³òíà â íàòîâï³, ³ ùî âàæëèâî 
äëÿ ïåðøîêëàñíèê³â, íå âòðàòèòü 
éîãî ³ íå ïåðåïëóòàº ç ÷óæèì. 

— Ïðè ïîêóïö³ ïåðåêîíàéòåñÿ, 
ùî äèòèíà çìîæå â³äêðèòè âñ³ 

çàìêè ³ êèøåí³, — ãîâîðèòü òî-
âàðîçíàâåöü. — Áëèñêàâêè ïîâè-
íí³ ëåãêî â³äêðèâàòèñÿ, ïëàâíî, 
áåç ãàëüìóâàíü. Çâåðí³òü óâàãó 
íà ¿õ ÿê³ñòü. Äåøåâà ôóðí³òóðà 
øâèäêî ëàìàºòüñÿ, à çàì³íèòè 
¿¿ íåïðîñòî.

Êîëè éäåòå êóïóâàòè ðþêçàê, 
îáîâ’ÿçêîâî â³çüì³òü ³ç ñîáîþ äè-
òèíó, ùîá âðàõóâàòè ¿¿ áàæàííÿ 
³ ïðèì³ðÿòè ðþêçàê. Âèáèðàþ÷è 
ðþêçàê, îáîâ’ÿçêîâî çâåðòàéòå 
óâàãó íà:
 ïëå÷îâ³ ðåìåí³ (ëÿìêè): âàæ-

ëèâî, ùîá ðþêçàê áóâ ç äâîìà 
ëÿìêàìè øèðîêèìè ³ ì’ÿêèìè;
 ðåì³íü íà òàë³¿: äîäàòêîâèé 

ðåì³íü äîçâîëèòü çàô³êñóâàòè 
ðþêçàê íà ïîÿñ³ ³ òàêèì ÷èíîì 
çìåíøèòè íàâàíòàæåííÿ íà ñïèíó;
 æîðñòê³ñòü ñïèíêè: êðàùå 

îáèðàòè ñïèíêó ñåðåäíüî¿ æîð-
ñòêîñò³, àëå âîíà îáîâ’ÿçêîâî 
ìàº áóòè ì’ÿêîþ ç áîêó ñïèíè 
äèòèíè;
 âàãó ³ ðîçì³ð ðþêçàêà.
Çã³äíî ç âèìîãàìè, ëÿìêè ìà-

þòü áóòè ðåãóëüîâàí³ çà äîâæè-
íîþ, ùî äîçâîëèòü ïðàâèëüíî 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Òîâàðîçíàâö ³ 
ï³äêàçàëè, íà ÿê³ 
äåòàë³ ³ õàðàêòåðèñ-
òèêè âàðòî çâåðíó-

òè óâàãó.
Øêîëÿðó, êð³ì ï³äðó÷íèê³â ³ 

çîøèò³â, ó íàïë³÷íèê ïîòð³áíî 
ïîêëàñòè ùå ñèëó-ñèëåííó ðå-
÷åé. Îïòèìàëüíèì âàð³àíòîì 
äëÿ âñüîãî öüîãî «áàãàæó» ñòà-
íå øê³ëüíèé ðþêçàê àáî ðàíåöü.

Ïðàâèëüíî ï³ä³áðàíèé øê³ëü-
íèé ðàíåöü ÷è ðþêçàê íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâèé äëÿ çäîðîâ’ÿ 
äèòèíè, àäæå ïðè ïðàâèëüíîìó 
âèáîð³ íàïë³÷íèêà çìåíøóºòüñÿ 
íàâàíòàæåííÿ íà ñïèíó äèòèíè, 
à, îòæå, ³ ð³âåíü âòîìè, òàêîæ 
çìåíøóºòüñÿ ðèçèê ðîçâèòêó ïî-
ðóøåíü ïîñòàâè.

Ïîãîâîðèìî ïðî òå, ÿê âèáðàòè 
ðþêçàê ÷è ðàíåöü ïðàâèëüíî, ç 
îãëÿäó íà àíàòîì³÷í³ îñîáëèâîñ-
ò³, âàãó, ðîçì³ð, ìàòåð³àë òà ³íø³ 
ôàêòîðè. Â öüîìó íàì äîïîìîæå 
ðîç³áðàòèñÿ Àëëà Òåðíîâà, êàí-
äèäàò òåõí³÷íèõ íàóê, çàâ³äóâà÷ 
êàôåäðè òîâàðîçíàâñòâà, åêñïåð-
òèçè òà òîðãîâåëüíîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà Â³ííèöüêîãî òîðãîâåëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó ÊÍÒÅÓ. 

РЮКЗАК ЧИ РАНЕЦЬ?
Â ïåðøó ÷åðãó íåîáõ³äíî âè-

çíà÷èòèñü, ùî ñàìå âè õî÷åòå 
ïðèäáàòè ðþêçàê ÷è ðàíåöü? 
Àäæå, ìàëî õòî íàñïðàâä³ çíàº 
ì³æ íèìè ð³çíèöþ. Íàñïðàâä³, 
âñå ìàêñèìàëüíî ïðîñòî. 

— Ó øê³ëüíîãî ðþêçàêà, íåìàº 
í³ æîðñòêîãî êîðïóñó, í³ óù³ëüíå-
íî¿ ñïèíêè, — ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷ 
êàôåäðè Òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ³íñòèòóòó. — Ñàìå ÷åðåç öå, äëÿ 
ïåðøà÷ê³â íå ðåêîìåíäóºòüñÿ îáè-
ðàòè ðþêçàê. Âì³ñò áóäå çàâäàâàòè 
òèñêó íà ñïèíó, ÷åðåç ùî ïîò³ì 
âèíèêíóòü ïðîáëåìè ç ïîñòàâîþ. 
Íå ïëóòàéòå øê³ëüí³ ðþêçàêè ç 
ì³ñüêèìè ³ òóðèñòè÷íèìè.

À îò ðàíåöü äëÿ ïåðøîêëàñíè-
êà — òå, ùî òðåáà. Ñïåö³àëüíî 

ðîçðîáëåíèé êîðïóñ, ÿêèé ï³ä-
òðèìóº ñïèíó òà íå ñïðè÷èíÿº 
äåôîðìàö³¿ õðåáòà.

Ùå êàðêàñíèé ðàíåöü êðà-
ùå çàõèùàº âì³ñò â³ä íàñë³ä-
ê³â øê³ëüíî¿ àêòèâíîñò³. Òàêèé 
ðþêçàê ìîæå âïàñòè, âëåò³òè â 
ñò³íó, «ïðî¿õàòèñÿ» êîðèäîðîì. 
Îñîáëèâî àêòèâí³ ä³òëàõè íàâ³òü 
ïðèìóäðÿþòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè 
éîãî çàì³ñòü ñàí÷àò óçèìêó.

— Â Óêðà¿í³ 5-6 ï³äïðèºìñòâ 
âèðîáëÿþòü ðþêçàêè, — ãîâîðèòü 
Àëëà Òåðíîâà. — Çà çîâí³øí³ì 
âèãëÿäîì äåùî ïðîãðàþòü ³ì-
ïîðòíèì, ïðîòå çà ö³íîþ äî-
ñòóïí³ø³. Ö³íè â ìàãàçèíàõ íà 
ðþêçàêè ³ ðàíö³ êîëèâàþòüñÿ â³ä 
300 ãðèâåíü äî 3 òèñÿ÷, çàëåæíî 
â³ä ÿêîñò³ ³ âèðîáíèêà.

МАТЕРІАЛ, ФУРНІТУРА
Ùîá íå âèíèêàëî äèñêîìôîðòó 

ó äèòèíè, øê³ëüíèé ðþêçàê ìàº 
áóòè âèãîòîâëåíèé ç ëåãêîãî ìà-
òåð³àëó. ßêùî äèòÿ÷èé ðþêçàê 
áóäå ñò³éêèì äî ïîãîäíèõ óìîâ 
— öå áóäå ëèøå ïëþñîì. Òêàíè-
íà ìàº áóòè ç âîäîíåïðîíèêíèì 
àáî íàâ³òü âîäîâ³äøòîâõóâàëüíèì 
ïðîñî÷åííÿì, ÿêó ìîæíà áóäå 
ëåãêî ïîìèòè.

Âñ³ øâè ÷è êð³ïëåííÿ íà ðþê-
çàêó ïîâèíí³ áóòè äîáðå ïðî-
ïðàöüîâàíèìè. Æîäíèõ êëåºíèõ 
åëåìåíò³â. Äëÿ ôîðìóâàííÿ ïî-
ñòàâè ïîòð³áíî îáèðàòè ìîäåë³, 
ÿê³ ìàþòü îðòîïåäè÷íó ñïèíêó, 
âèãîòîâëåíó ç ñ³ò÷àñòîãî ìàòåð³-
àëó äëÿ âåíòèëÿö³¿.

— Îðòîïåäè÷íà ñïèíêà ïî-
âòîðþº ïðèðîäí³ âèãèíè õðåá-
òà, — êàæå ôàõ³âåöü ç Òîðãîâî-
åêîíîì³÷íîãî. — Öå àâòîìàòè÷íî 
çìóøóº øêîëÿð³â òðèìàòè ñïèíó 
ïðàâèëüíî ³ ðàö³îíàëüíî ðîçïî-
ä³ëÿº íàâàíòàæåííÿ íà ñïèíó, 
ùî çàïîá³ãàº ðîçâèòêó ñêîë³îçó. 
Â ÿê³ñíèõ ðàíöÿõ ³ íàïë³÷íèêàõ 
âèãèíè ñïèíêè âêðèò³ ñïåö³àëü-
íîþ äèõàþ÷îþ ñ³òêîþ, ùî çìåí-
øèòü ïåðåãð³âàííÿ ïðèëÿãàþ÷èõ 
ä³ëÿíîê ñïèíè äèòèíè.

Äíî îáîâ’ÿçêîâî ïîâèííå áóòè 
æîðñòêèì — íàâ³òü ÿêùî âè 

НЕ КУПУЙТЕ РАНЕЦЬ НА ВИРІСТ
Поради фахівця  Перед школою 
найперше, з чим зіштовхується кожен 
з батьків, який дитячий рюкзак купити. 
В магазинах та на ринках, просто 
неймовірний вибір, на будь-який 
гаманець. Тож, як правильно обрати 
саме той наплічник?

ïðèïàñóâàòè ðàíåöü äî ñïèíè 
äèòèíè. Êð³ì òîãî, âîíè ìàþòü 
áóòè äîñòàòíüî øèðîêèìè (4-5 
ñì), ç ì’ÿêîþ ï³äêëàäêîþ, àäæå 
âóçüê³ ëÿìêè øâèäêî íàòèðàþòü 
ïëå÷³, òîìó ä³òè âèìóøåí³ íîñèòè 
ðàíö³ â ðóêàõ, ùî ñïðèÿº ïîðó-
øåííþ ïîñòàâè.

Âñ³ ä³òè ð³çíîãî çðîñòó, òà é îäÿã 
â ð³çíèé ñåçîí ìàº ð³çíó ù³ëü-
í³ñòü. Ùîá âçèìêó íå ç³òêíóòèñÿ 
ç òèì, ùî ðàíåöü íå âäÿãàºòüñÿ 
íà çèìîâèé ïóõîâèê, ïîòð³áíî çà-
çäàëåã³äü âðàõóâàòè öåé ìîìåíò.

РОЗМІР ТА МІСТКІСТЬ
Äåÿê³ áàòüêè êóïóþòü ïåðøî-

êëàñíèêàì ðàíö³ íà âèð³ñò — õòî 
÷åðåç åêîíîì³þ, õòî çàäëÿ çðó÷-
íîñò³. ² öå âåëèêà ïîìèëêà. Äëÿ 
äèòèíè öå íå ëèøå íåçðó÷íî, àëå 
íàâ³òü íåáåçïå÷íî: íàâàíòàæåííÿ 
ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íåð³âíîì³ðíî, ùî 
íàâ³òü ìîæå ïðèçâåñòè äî òðàâì 
ñïèíè. Ñèòóàö³þ íå âðÿòóº íàâ³òü 
îðòîïåäè÷íà ñïèíêà.

ЯК З’ЯСУВАТИ ОПТИМАЛЬНИЙ 
РОЗМІР?

— Â ³äåàë³ ïîòð³áíî êóïóâàòè 
ðþêçàê ðàçîì ³ç äèòèíîþ, ïðèì³-
ðÿòè íà ì³ñö³ òà ïèòàòè ïðî çðó÷-
í³ñòü: âåðõí³é êðàé ïîðòôåëÿ íå 
ïîâèíåí îïèðàòèñÿ â ïîòèëèöþ, 
à íèæí³é — òèñíóòè â ñïèíó, — 
ðîçïîâ³äàº òîâàðîçíàâåöü. — Ðþê-
çàê íå ïîâèíåí çâèñàòè á³ëüøå, 
í³æ íà 10 ñàíòèìåòð³â íèæ÷å òàë³¿.

Äåÿê³ áðåíäè â öüîìó ñåí-
ñ³ äóæå ïîëåãøóþòü ïîêóïöÿì 
çàâäàííÿ, ðîáëÿ÷è ìàðêóâàííÿ 
â³äïîâ³äíî äî çðîñòó. Âñ³ õàðàê-
òåðèñòèêè âêàçóþòü íà åòèêåòö³ 
÷è ïàñïîðò³ ïîðòôåëÿ.

 äî 100 ñì — XXS
 100–150 ñì — XS
 115–30 ñì — S
 130–145 ñì — M
 145–175 ñì — L
Ùå îäèí ìîìåíò — ì³ñòê³ñòü 

(¿¿ òàêîæ âêàçóþòü íà åòèêåòö³). 
Ìàêñèìàëüíèé îá’ºì çàëåæèòü â³ä 
òîãî, íà ÿêèé â³ê ðîçðàõîâàíèé 
ðþêçàê. Äëÿ øêîëÿðà çðîñòîì äî 
115–130 ñì âèñòà÷èòü 11–13 ë³-
òð³â, äëÿ âèùèõ — âæå äî 16 ë³òð³â.

СВІТЛОВІДБИВАЧІ
Îáîâ’ÿçêîâèé àòðèáóò øê³ëüíî¿ 

ñóìêè, öå ñâ³òëîâ³äáèâà÷, íåçà-
ëåæíî â³ä â³êó ó÷íÿ. Ïðè ñâ³òë³ 
âîíè ñõîæ³ ïðîñòî íà á³ëî-ñ³ð³ 
ñìóãè àáî ô³ãóðí³ íàøèâêè, àëå â 
ñóò³íêàõ â³äáèâàþòü ñâ³òëî, ñòâî-
ðþþ÷è ëþì³íåñöåíòíèé åôåêò. ² 
öå á³ëüøå, í³æ äåêîð, öå ÷àñòèíà 
îñîáèñòî¿ áåçïåêè.

Ñòàòèñòèêà äîðîæíüî¿ ïîë³ö³¿ 
ïîêàçóº, ùî çàñòîñóâàííÿ ñâ³ò-
ëîâ³äáèâà÷³â á³ëüøå, í³æ ó ø³ñòü 
ðàç³â çíèæóº ðèçèê àâàð³¿: þíî-
ãî ï³øîõîäà áóäóòü äîáðå áà÷è-
òè âîä³¿. Îñîáëèâî òàê³ åëåìåíòè 
çíàäîáëÿòüñÿ âçèìêó, êîëè ðàíî 
òåìí³øàº.

Ïðîòå, ÿêùî ñòàðøîêëàñíèêó 
äîñèòü îäí³º¿ ñòð³÷êè, òî â ìà-
ëþê³â äî 5 êëàñó ñâ³òëîâ³äáèâà÷³â 
ìàº áóòè ê³ëüêà ç óñ³õ áîê³â ðþê-
çàêà, çîêðåìà íà ëÿìêàõ.

Äíî îáîâ’ÿçêîâî 
ïîâèííî áóòè æîðñòêèì 
— íàâ³òü ÿêùî âè 
â³ääàñòå ïåðåâàãó 
ì³øêóâàòîìó ðþêçàêó, 
à íå êàðêàñíîìó ðàíöþ

Алла Тернова рюкзаки рекомендує старшокласникам. 
А от молодшим школярам радить придбати ранець з 
ортопедичною спинкою

Згідно з існуючим ГОСТом, вага 
наповненого шкільного рюкзака 
не має перевищувати 10% ваги 
дитини. Перевищення норми 
загрожує перевантаженнями та 
перевтомою. Звичайно, якщо ви 
замовляєте шкільну сумку через 

Інтернет, перевіряти її за цим па-
раметром нелегко. В описі товару 
завжди вказана його вага — беріть 
цю цифру на озброєння. 
До речі, рюкзаки призначені лише 
для навчальних матеріалів. Прості-
ше кажучи, туди зовсім не повинно 

влізти «все, що треба». Змінне взут-
тя та форму для уроків фізкультури 
можна носити і в окремій сумці. 
Деякі бренди подумали про такий 
підхід до шкільного багажу і стали 
випускати цілі комплекти в одному 
стилі — там передбачений і ранець, 

і сумка для змінки, й навіть пенал.
— Вибирайте найбільш легкий рюк-
зак. Бажано, щоб він був не важче 1 
кілограма, — рекомендує завідувач 
кафедри товарознавства і експер-
тизи. — Згідно з державними сані-
тарними нормами, вага рюкзака з 

книгами, зошитами й письмовим 
приладдям  не має перевищувати:
 для учнів 1–2 класів — 1,5–2,0 кг;
 для учнів 3– 4 класів — 2,0–2,3 кг;
 для учнів 5–6 класів — 2,3–3,0 кг;
 для учнів  7–8 класів — 3,0–3,5 кг;
 для учнів 9–11 класів — 3,5–4,5 кг.

Вибирайте найбільш легкий рюкзак

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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5-6 років - художня гімнастика 
(дівчата), фігурне катання, дзю-
до; 7 років - гімнастика (хлоп-
ці), синхронне плавання, теніс, 
аеробіка, тхеквондо; 8 років - 
гольф, футбол, баскетбол, лижі, 

греко-римська боротьба і самбо; 
9 років - легка атлетика, сноу-
борд, волейбол, біатлон, хокей, 
регбі; 10 років - велоспорт, кін-
ний спорт, фехтування, важка ат-
летика, 12 років - пауерліфтинг.

Коли починати?

Щоб визначитися з видом 
спорту, слід звернути увагу на 
протипоказання. Малюка з 
хронічними захворюваннями не 
варто віддавати до секцій боксу, 
хокею, карате. Теніс протипока-
заний дітям з плоскостопістю, 
короткозорістю, виразковою 
хворобою. Заняття футболом і 
баскетболом можуть відвідувати 
діти із вадами серця, цукровим 

діабетом, але при цьому наван-
таження варто скоротити до 50-
60% від норми. Від фігурного 
катання варто відмовитися тим, 
хто страждає високим ступенем 
короткозорості, а також хворо-
бами легень і плеври. Якщо у 
дитини сколіоз або проблеми 
із серцево-судинною системою, 
заняття аеробікою і гімнастикою 
краще обмежити.

Враховуємо протипоказання

Богачук 
битиметься у 
США 
 16 âåðåñíÿ â³ííèöüêèé 
áîêñåð-ñåðåäíüîâàãîâèê Ñåð-
ã³é Áîãà÷óê íà ïðîôåñ³éíîìó 
ðèíç³ ó ÑØÀ çóñòð³íåòüñÿ 
³ç àìåðèêàíöåì Ðàôàåëåì 
²ãáîêâå.
Á³é â³äáóäåòüñÿ 16 âåðåñíÿ â 
Ìîíòåáåëëî (ÑØÀ). 
Ïîïåðåäí³é ïîºäèíîê Ñåðã³é 
Áîãà÷óê çàê³í÷èâ äîñòðîêî-
âîþ ïåðåìîãîþ íàä Áðåí-
äîíîì Áîó³. Ïåðåìîæíà æ 
ñåð³ÿ ²ãáîêâå íàë³÷óº ÷îòèðè 
ïîºäèíêè. 

Кубок 
визволення
Ó Õàðêîâ³ ïðîõîäèëè Âñå-
óêðà¿íñüê³ þíàöüê³ çìà-
ãàííÿ ç áàäì³íòîíó «Êóáîê 
âèçâîëåííÿ». Âèõîâàíåöü 
â³ííèöüêîãî áàäì³íòîííîãî 
êëóáó Äìèòðî Ùåðáàòþê 
çàâîþâàâ ñð³áëî â³äðàçó ó 
òðüîõ êàòåãîð³ÿõ: îäèíî÷í³é, 
ïàðí³é ³ çì³øàí³é.

Нагородили 
орденом
Ãîëîâíîãî òðåíåðà çá³ðíî¿ 
êîìàíäè Óêðà¿íè, òðåíåðà-
âèêëàäà÷à Â³ííèöüêî¿ øêîëè 
âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåð-
íîñò³ Ëåîí³äà Ëî¿âñüêîãî 
íàãîðîäèëè îðäåíîì «Çà 
çàñëóãè» III ñòóïåíÿ. Â³äçíà-
÷èëè çà ï³äñóìêàìè âèñòóï³â 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç áîêñó íà 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Òîê³î, 
äå ë³äåð ñâ³òîâîãî ðåéòèíãó ó 
âàç³ äî 75 êã Îëåêñàíäð Õèæ-
íÿê çäîáóâ ñð³áíó ìåäàëü.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №31 (1182)
Популярні двоходові задачі-мініатюри, які бажано розв’язувати на 
діагоналі, не розставляючи шахи на шахівниці.

Задача №2720-2723
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №34 (1555) від 25 серпня 2021 року 
Задача №2716
А) 1… b6  2. Cb7 ab7:x; Б) Cb7! ab7:+  2. Kpa7 b8Фx.

Задача №2717
А) 1… Td7 2. Ke7 Td8x; Б) Kh8! Tf7+  2. Kpg6 h7x.

Задача №2718
А) 1… Td2  2. Kb1 Ta2x;
Б) Kd1(Ka4+?)! Tc4  2. Kb3 Tc1x - правильнi  мати.

Задача №2719
А) 1… Td3  2. Kpf1 Td1x;
Б) Kph2! Te1  2. Kph3 Th1x. 

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó âåðåñí³ ä³òè íå ëèøå éäóòü 
äî øêîëè, àëå é ðîçïî÷èíàºòüñÿ 
íàá³ð äî ÄÞÑØ. Ó Â³ííèö³ íèí³ 
ôóíêö³îíóþòü 17 ñïîðòøê³ë, äå 
çàíÿòòÿ áåçêîøòîâí³. 

Äëÿ ïðèêëàäó â³çüìåìî îáëàñíó 
ÄÞÑØ «Êîëîñ», äå êóëüòèâó-
þòüñÿ ñ³ì âèä³â ñïîðòó. Ñåðåä 
«êîëîñ³âñüêèõ» íàñòàâíèê³â º çà-
ñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè ç ãðå-
êî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè Îëåêñàíäð 
Êóë³áàáà, òðåíåð âèùî¿ êàòåãîð³¿ 
ç âåëîñïîðòó Îëåêñàíäð Âîëè-
íåöü, òðåíåð âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç 
òõåêâîíäî Ñåðã³é Ê³ïîðåíêî, òðå-
íåð ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ ³ç ñàìáî ³ 
äçþäî Þð³é Îñ³ïÿí.

Ó ÄÞÑØ «Êîëîñ» ôóíêö³-
îíóþòü â³ää³ëåííÿ âåëîñïîðòó, 
ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè, ñàìáî, 
äçþäî, òõåêâîíäî, âàæêî¿ àòëå-
òèêè, ïàóåðë³ôòèíãó. Àäì³í³ñòðà-
òèâíå ïðèì³ùåííÿ ³ îñíîâíà òðå-
íóâàëüíà áàçà øêîëè ðîçòàøîâàí³ 
íà âóë. Ãåíåðàëà Àðàáåÿ. Òóò º 
âåëîáàçà, çàëè âàæêî¿ àòëåòèêè 
³ áîðîòüáè.  

— ²íø³ áàçè (äëÿ ñàìáî, äçþ-
äî ³ òõåêâîíäî) áåðåìî â îðåíäó. 
Íåçàáàðîì ïåðåõîäèìî äî çàëó 
òõåêâîíäî íà Êè¿âñüê³é, â ðàéîí³ 
«Íàáåðåæíîãî êâàðòàëó». Íàøà 
îðåíäîâàíà çàëà äçþäî ³ ñàìáî 
ä³º íà êàðòîãðàô³÷í³é ôàáðèö³. 
Ùå ïëàíóºìî íà áàç³ «Êîëîñó» 
îáëàøòóâàòè ìåäèêî-â³äíîâëþ-
âàëüíèé öåíòð äëÿ íàøèõ âèõî-
âàíö³â, — ðîçïîâ³â ¿¿ äèðåêòîð, 
òðåíåð âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç ïàóåð-

ë³ôòèíãó Âàäèì Ìîõíèê.
Â³ííèöüêà ñïåö³àë³çîâàíà äè-

òÿ÷î-þíàöüêà ñïîðòèâíà øêîëà 
îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ç ëåãêî¿ 
àòëåòèêè — ñïðàâæíÿ êóçíÿ ìàé-
ñòð³â. Äîñòàòíüî ñêàçàòè, ùî òóò 
ï³äãîòóâàëè îë³ìï³éñüêó ÷åìï³îí-
êó ç ëåãêîàòëåòè÷íîãî áàãàòîáîð-
ñòâà Íàòàë³þ Äîáðèíñüêó.

— Çàïðîøóºìî íà òðåíóâàí-
íÿ ä³òåé â³ä 7–8 ðîê³â ³ ñòàðøå 
(øê³ëüíîãî â³êó). Âîíè ïðîõîäÿòü 
â³äá³ð, àäæå ñïîðòèâíà øêîëà ìàº 
äåìîíñòðóâàòè ïåâí³ ïîêàçíèêè. 
Ìàºìî ñïåö³àë³çàö³¿ — á³ã íà êî-
ðîòê³, ñåðåäí³ ³ äîâã³ äèñòàíö³¿, 
ç áàð’ºðàìè; ñòðèáêè â äîâæèíó, 
âèñîòó, ç æåðäèíîþ; øòîâõàííÿ 
ÿäðà; ìåòàííÿ ñïèñà ³ äèñêà; áà-
ãàòîáîðñòâî, — ðîçêàçàâ äèðåêòîð 
øêîëè Âàëåð³é Øâåöü.  

Ç ïåðøîãî âåðåñíÿ ó øîñò³é 
ñïîðòèâí³é øêîë³ ðîçïî÷èíà-
ºòüñÿ íàá³ð íà â³ää³ëåííÿ øà-
õ³â ³ øàøîê. Äèðåêòîð øêîëè, 
ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð ç øàõ³â 
Ìèêîëà Áîäíàð ðîçïîâ³â, ùî ç 
âåðåñíÿ íîâà÷ê³â íàáèðàòèìóòü 
â³ñ³ì òðåíåð³â. 

Ñòàðøèé òðåíåð Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ç áàñêåòáîëó Ìèêîëà 
Çäèðêà êàæå, ùî íàá³ð òðèâàº 
ö³ëèé ð³ê, õî÷à ïåðåâàæíî — 
ó âåðåñí³.

— ßêùî ïî÷àòè â 14–15 ðîê³â, 
òî âèñîêîãî ð³âíÿ äîñÿãòè íàäòî 
ñêëàäíî. Âàðòî ïî÷èíàòè ç ïåð-
øîãî-äðóãîãî êëàñó, êîëè ä³òè 
ìîæóòü äîêèíóòè ì’ÿ÷à äî ê³ëüöÿ 
³ ïî÷àòè éîãî âåñòè, — ðîçïîâ³â 
Ìèêîëà Çäèðêà.

БЕЗКОШТОВНІ СПОРТИВНІ 
ГУРТКИ У ВІННИЦІ
Здоровий спосіб життя  Який 
вид спорту обрати дитині? Де готують 
олімпійських чемпіонів, професіоналів-
ігровиків і гросмейстерів   

ÑÏÎÐÒ

Організація Директор Телефон Види спорту Адреса
Міська ДЮСШ 
№ 1

Таранчук Сер-
гій Олексан-
дрович

67-55-76, 
67-12-47 

Легка атлетика, художня 
гімнастика, хокей на траві, 
настільний теніс

Хлібна, 1

Міська ДЮСШ 
№ 2

Фільварків 
Максим Ми-
хайлович

67-36-86 Веслування на б/к, спортив-
не орієнтування, радіоспорт, 
веслувальний слалом, 
тхеквондо (ВТФ)

Узвіз Бузь-
кий, 33

Міська ДЮСШ 
№ 3

Маршук 
Людмила 
Григорівна

67-32-85 Велоспорт, волейбол, 
гандбол

Театральна, 
24

Міська 
СДЮСШОР з 
баскетболу

Аносов 
Олександр 
Миколайович

69-79-68 Баскетбол Пирогова, 4

Міська ДЮСШ 
№ 5

Колесник 
Світлана Ана-
толіївна

67-26-44 Важка атлетика, дзюдо, сам-
бо, сумо, вільна боротьба, 
пауерліфтинг

Хлібна, 1

Міська ДЮСШ 
№ 6

Боднар Мико-
ла Микола-
йович

 67-01-46 Шахи, шашки Театральна, 
24

Міська комп-
лексна ДЮСШ 
«Вінниця»

Будяк Юрій 
Леонтійович

55-68-67 Бокс, греко-римська 
боротьба, стрільба кульова, 
таеквондо (ІТФ)

Замостян-
ська,16

СДЮСШОР з 
веслування ім. 
Ю. Рябчинської

Настюк 
В’ячеслав Ни-
кандрович

67-29-41 Веслування на б/к, веслу-
вальний слалом

Князів Коріа-
товичів, 123

ВОДЮСШ з 
волейболу

Дімітрієв Віта-
лій Іванович

52-09-40 Волейбол г. Арабея, 3а, 
214 каб.

ВОДЮСШ зі 
складно-ко-
ординаційних 
видів спорту

Голяк Наталя 
Олександрівна

 67-72-03 Спортивна акробатика, 
стрибки на батуті

Червоно-
хрестівська, 
11

ВОСДЮСШОР 
з хокею на тра-
ві  «Олімпія»

Сергеєв Вале-
рій Васильо-
вич

61-14-21 Хокей на траві Хлібна, 1

ОДЮСШ «Ін-
васпорт»

Вольський 
Валерій Пе-
трович

53-16-67, 
54-14-69

Легка атлетика, Боротьба 
греко-римська, дзюдо, 
бадмінтон, легка атлетика, 
пауерліфтинг, плавання, 
біатлон, тхеквондо

Миколи Ово-
дова, 105

ВОДЮСШ 
«Колос»

 Мохник 
Вадим Андрі-
йович

52-08-61, 
52-09-65

Велоспорт, дзюдо, самбо, 
греко-римська боротьба, 
важка атлетика, тхеквандо 
ВТФ, бадмінтон, пауерліф-
тинг

г. Арабея, 
3, 226 
каб,.228-229 
каб.

СДЮСШОР з 
легкої атлетики

Швець Вале-
рій Станісла-
вович

67-44-16 Легка атлетика г. Арабея, 3, 
202 каб.

ВОДЮСШ з 
футболу імені 
О. Блохіна та І. 
Бєланова

Коваль Ігор 
Федорович

52-09-55 Футбол г. Арабея, 
3, 220-221 
каб.

ВОК ДЮСШ Александрен-
ко Володимир 
Володими-
рович

  067-955-
50-90   

Бадмінтон, бокс, боротьба 
греко-рим, боротьба самбо, 
волейбол пляжний, дзюдо, 
естетична групова гімнас-
тика, карате кіокушинкай. 
кікбоксинг (ISKA)

Хмельницьке 
шосе, 7

ВОДЮСШ зі 
стрільби

Щерба Віктор 
Леонідович

 097 951 
37 94

Стрільба кульова, стрільба 
стендова, стрільба з лука

Соборна, 72 
к. 216

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІ СПОРТИВНІ ШКОЛИ
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В Центрі вакцинації населення 
від Covid-19, який розмістився 
за адресою: вул. Батозька, 1-В 
(«Епіцентр»),  щеплюють  вінничан 
щодня з 09.00 до 12.00.
З понеділка по п’ятницю з 10.00 
до 14.00 щеплення проводять у 
Центрах вакцинації населення: 
в приміщеннях Міського палацу 

мистецтв «Зоря» та в Прозорому 
офісі «Старе місто».
Крім того, вакцинуватися від коро-
навірусної інфекції можна в пунк-
тах щеплень Центрів первинної 
медико-санітарної допомоги: у 
будні з 09.00 до 19.30, а у  ви-
хідні дні з 09.00 до 16.00
Адреси ЦПМСД:

«ЦПМСД №2» (вул. Магістратська, 
44). Телефони для довідок 67-53-
94; 67-02-24; 67-03-34.
«ЦПМСД №3» (Хмельницьке 
шосе, 96). Телефони для довідок 
46-78-93; 46-02-63.
«ЦПМСД №4» (вул. Замостянська, 
18). Телефони для довідок 55-43-
77; 096-863-92-09.

«ЦПМСД №5» (вул. Замостянська, 
49). Телефони для довідок 60-24-
49; 067-384-78-08.
«ЦПМСД №1» (вул. Зерова, 13). 
Телефони для довідок 27-69-97; 
097-923-76-72. У вихідні дні за 
адресою: вул. Москаленка, 42. 
Телефони для довідок 56-35-18,  
097-929-91-02.

Щоб вакцинуватись, потрібно 
мати при собі паспорт громадя-
нина України. А тим, хто не має 
підписаної декларації з сімейним 
лікарем, необхідно також мати 
ідентифікаційний код. Імунізація 
здійснюється наявними на день 
вакцинації препаратами за роз-
поділом МОЗ України.

Де можна зробити щеплення

КРУТІТЬ ГОЛОВОЮ, 
ЩОБ МАТИ COVID-СЕРТИФІКАТ
Все просто?  Після кількох 
простих дій в онлайн-системі «Дія» 
відтепер можна отримати внутрішній 
і міжнародний ковідні сертифікати. 
Розповідаємо, як це зробити

êàìåðîþ. Íà öüîìó åòàï³ ó êî-
ðèñòóâà÷³â íàé÷àñò³øå ³ âèíèêàþòü 
ïðîáëåìè. Çàñòîñóíîê ÷îìóñü íå 
ðîçï³çíàº îáëè÷÷ÿ, ïîâ³äîìëÿþ÷è, 
ùî îñîáó ³äåíòèô³êóâàòè íåìîæ-
ëèâî. Äåêîìó äîâîäèòüñÿ ïîâòîðþ-
âàòè ñïðîáè äåñÿòêè ðàç³â. ² íàâ³òü 
ï³ñëÿ öüîãî íå ôàêò, ùî âñå âèéäå.

Ï³ä ÷àñ ãåíåðàö³¿ ï³äïèñó ìè 
âèÿâèëè äâà ëàéôõàêè, ÿê³ äîïî-
ìîãëè íàì çàâåðøèòè öåé ïðîöåñ. 
Ïî-ïåðøå, ñïðîáóéòå ñòàòè íà 
ñâ³òëå òëî, íàïðèêëàä, ïåðåä á³-

ëîþ ñò³íîþ. Ïî-äðóãå, ïîâåðòàéòå 
îáëè÷÷ÿ íå òàê, ÿê âàñ ïðîñèòü 
çàñòîñóíîê, à á³ëüø àêòèâíî. 

— «Ä³ÿ» äàâàëà ï³äêàçêè, ìîâ-
ëÿâ, ïîâåðí³òü ãîëîâó ïðàâîðó÷, 
òåïåð äèâ³òüñÿ ïðÿìî â êàìåðó, 
àëå êîðèñò³ â³ä òîãî íå áóëî, — 
ðîçïîâ³äàº æóðíàë³ñòêà 20minut.
ua Íàòàë³ÿ Êîðïàí. — Êîëè ÿ ïî-
÷àëà ïîâåðòàòè ãîëîâó õàîòè÷íî, 
âñå âèéøëî ç ïåðøîãî ðàçó. 

Â³ííè÷àíèí Ìèêèòà Ïàíàñåí-
êî ç³çíàâñÿ, ùî îòðèìàòè êîâ³ä-

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

497360

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ì³í³ñòð öèôðîâî¿ òðàíñôîðìà-
ö³¿ Ìèõàéëî Ôåäîðîâ íà âëàñíî-
ìó ïðèêëàä³ ïðîäåìîíñòðóâàâ, ÿê 
îòðèìóâàòè öèôðîâ³ ñåðòèô³êàòè. 
Ñêîðèñòàòèñü íîâîþ ïîñëóãîþ 
âèð³øèëè é ìè. 

КРОК 1
Ïåðø çà âñå ïîòð³áíî âñòàíî-

âèòè çàñòîñóíîê «Ä³ÿ». Âëàñíèêè 
ñìàðòôîí³â ç îïåðàö³éíîþ ñèñòå-
ìîþ Àíäðî¿ä ìîæóòü çðîáèòè öå 
â Google Play, âëàñíèêè àéôîí³â 
— ó êðàìíèö³ çàñòîñóíê³â App 
Store. Çàâàíòàæåííÿ áåçêîøòîâ-
íå. Ï³ñëÿ öüîãî âè ìàºòå ïðîéòè 
àâòîðèçàö³þ ÷åðåç BankID àáî 
NFC, ïîãîäèòèñü íà îáðîáêó 
ñâî¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ.

КРОК 2
Ïåðåõîäèòå â ðîçä³ë «Ïîñëó-

ãè». Äàë³ îáèðàºòå «COVID-
ñåðòèô³êàòè». Òåïåð ó âàñ º ìîæ-

ëèâ³ñòü «Îòðèìàòè ñåðòèô³êàò». 
Íàñïðàâä³ ¿õ òóò äâà: âíóòð³øí³é 
òà ì³æíàðîäíèé. ßêùî çàñòîñó-
âàííÿ ïåðøîìó ïîêè ùî íå çíà-
éäåíî, òî äðóãèé, âæå îô³ö³éíî 
âèçíàíèé êðà¿íàìè ªÑ, ïîëåã-
øèòü ïîòðàïëÿííÿ òà ïåðåáóâàí-
íÿ óêðà¿íö³â ó ªâðîñîþç³. 

КРОК 3
Íàòèñêàºìî «Îòðèìàòè ñåð-

òèô³êàò». Äàºìî çãîäó íà ïåðå-
äà÷ó äàíèõ ïðî ñåáå ³ òèñíåìî 
«Ï³äïèñàòè». Àâòîìàòè÷íî â³ä-
êðèâàºòüñÿ òåõíîëîã³ÿ ÔîòîID, 
ùî ñòâîðþº âàø îñîáèñòèé 
åëåêòðîííèé «Ä³ÿ. Ï³äïèñ». Ï³ä 
÷àñ ãåíåðàö³¿ öèôðîâîãî ï³äïèñó 
á³îìåòð³ÿ âàøîãî îáëè÷÷ÿ çâ³ðÿ-
ºòüñÿ ç á³îìåòð³ºþ îáëè÷÷ÿ, çî-
áðàæåíîãî íà âàø³é ID-êàðòö³ 
àáî çàêîðäîííîìó ïàñïîðò³.

ßêùî âè íå ìàºòå öèõ äîêó-
ìåíò³â, òî îòðèìàòè öèôðîâèé 
ï³äïèñ âè íå çìîæåòå.

Òåõíîëîã³ÿ ÔîòîID ïîïðîñèòü 
âàñ ïîêðóòèòè îáëè÷÷ÿì ïåðåä 

РЕКЛАМА

íèé ñåðòèô³êàò éîìó äîïîì³ã 
³íøèé ñïîñ³á. 

— ß ï³âäíÿ âèòðàòèâ íà òå, ùîá 
êðóòèòè ãîëîâîþ. Ó «Ä³¿» ïîñò³é-
íî ïèñàëî, ùî âñå îêåé, âñå ñï³â-
ïàëî, à ïîò³ì ÷îìóñü âèáèâàëî 
ç äîäàòêó, — ãîâîðèòü Ìèêèòà. 
— Âðåøò³, ÿ ïîâí³ñòþ âèäàëèâ 
«Ä³þ» ³ âñòàíîâèâ ¿¿ íàíîâî. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî îòðèìàòè ñåðòèô³êàòè 
âäàëîñÿ ç ïåðøî¿ ñïðîáè. 

КРОК 4
ßê ò³ëüêè âè ï³äïèñàëèñü, çà-

ñòîñóíîê ïîâ³äîìëÿº, ùî çàïèò 
íàä³ñëàíî: «ßêùî Ä³ÿ çíàéäå äàí³ 
ïðî âàñ â ðåºñòðàõ, çà äåê³ëüêà 
õâèëèí ñåðòèô³êàòè ç’ÿâëÿòüñÿ 
â Ä³¿ â ðîçä³ë³ «Äîêóìåíòè». Ó 
íàøîìó âèïàäêó, äâà êîâ³äí³ 

ñåðòèô³êàòè ç’ÿâèëèñÿ ìåíøå, 
í³æ çà õâèëèíó. 

Íà âíóòð³øíüîìó ñåðòèô³êàò³ 
º ôîòî, äàòà íàðîäæåííÿ, íîìåð 
ñåðòèô³êàòó ³ òåðì³í ä³¿ — 180 
äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ äðó-
ãî¿ äîçè âàêöèíè. Íà çâîðîòí³é 
ñòîðîí³ º QR-êîä.  

Ì³æíàðîäíèé ñåðòèô³êàò çà-
ïîâíåíèé àíãë³éñüêîþ ìîâîþ 
³ íå ì³ñòèòü ôîòî. Íàòîì³ñòü ó 
íüîìó º ³íôîðìàö³ÿ ïðî âàê-
öèíó, ÿêîþ ìè ùåïèëèñü. Íà 
çâîðîò³ òàêîæ º QR-êîä. Òåðì³í 
ä³¿ ñåðòèô³êàòó òàêîæ ñêëàäàº 
180 äí³â ç ìîìåíòó çàâåðøåííÿ 
ïîâíîãî êóðñó âàêöèíàö³¿. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ öüîãî ïåð³îäó ïîòð³á-
íî áóäå ùå ðàç âàêöèíóâàòèñü, 
ùîá îòðèìàòè íîâèé ñåðòèô³êàò. 

Ï³ä ÷àñ ãåíåðàö³¿ 
åëåêòðîííîãî 
ï³äïèñó ìè âèÿâèëè 
äâà ëàéôõàêè, ÿê³ 
äîïîìîãëè íàì 
çàâåðøèòè öåé ïðîöåñ 

ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в 
застосунку Дія. Водночас Україна визнає сертифікати країн, 
що приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate

486213

496447
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UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.00, 18.20 Суспiльна студiя 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.20, 05.25 Новини 
15.10, 21.25, 00.30, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.25 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.30, 19.55 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
18.55 Д/ц “Дика природа 
Канади. Вiчна цiлина” 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 #ВУКРАЇНI 
00.40 Т/с “Масантонiо” s  
01.35, 02.55 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.00 Д/ф “Висота 307.5” l  
04.55 Д/с “Свiт майбутнього. 
Планета Земля 2050” 

1+1 

05.30 “Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” l  
22.45 Т/с “Рiдня” l  
00.55 “Танцi з зiрками 2021” 

IНТЕР 

05.25, 23.30 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.05, 18.00, 19.00, 03.00 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Фантомас 
розбушувався” 
14.30 Х/ф “Я нiчого не знаю, 
але скажу все” 
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Д’Артаньян i три 
мушкетери” 
01.20 Х/ф “Код Червоний” s  
04.30 “М/ф” 

ICTV 

04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.10 Служба 
розшуку дiтей 
05.15 Громадянська оборона 
06.00 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.45, 13.15 Х/ф “Погоня за 
ураганом” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
14.15, 16.15 Т/с “Розтин 
покаже-2” s  
20.20 Прихована небезпека 
Прем’єра 
21.05 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Пес” s  
22.45 Свобода слова 
00.55 Х/ф “Чужий-3” s  
02.55 Прихована небезпека 
03.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/ф 
07.20 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.10 Х/ф “Всесвiтня вiйна Z” s  
14.45 Х/ф “Мiстер та Мiсiс 
Смiт” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.20 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Прокляття чорної 
перлини” s  
00.20 Х/ф “Нащадки” 
02.40 “Служба розшуку дiтей” 
02.45 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
14.30, 15.30, 02.00 Iсторiя 
одного злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Клятва 
лiкаря” 
00.10 Велика деолiгархiзацiя 
01.30 Телемагазин 
03.30 Реальна мiстика 

СТБ 

05.25 Т/с “Комiсар Рекс” 
09.30 “МастерШеф” l  
12.35, 14.50, 18.05 Т/с “Слiд” s  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Пiкнiк” s  
23.00 Т/с “Все не випадково” s  
01.00 Т/с “Червонi браслети” 

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.00 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
07.20, 17.00, 03.20 
“Випадковий свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 
“Свiдок” 
14.50, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Свiдок. Агенти” 
00.45 Х/ф “Смертельна 
стежка” s  
02.25, 03.30 “Речовий доказ” 
04.30 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 М/ф “Лiно” 
11.15 М/ф “Льодовиковий 
перiод” 
12.45 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У 
22.00, 23.00 Танька i Володька 
00.00 Сiмейка У 
03.05 Вечiрка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

14.00 Ок, я тобi поясню 
14.05 Дитячi портрети 
14.10 М/ф “Капiтошко” 
14.20 М/ф “Як козаки кулiш 
варили “ 
14.30 М/ф “ Чарiвнi Окуляри” 
14.40 Пiщана казка 
14.45 Додолики 
15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 17.15 Суспiльна 
студiя 
18.00, 18.35 Буковинськi 
загадки 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40, 22.35 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Цикл “Нашi тридцять” 
20.15 Освiтнi лекцiї “Форуму 
iнклюзивностi” 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.15 Новини 
07.05, 00.15 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.50 12 мiфiв про Донбас 
09.10 Телепродаж 
09.40 Топ10 Архiтектура. 
Найвiдомiшi транспортнi 
мегаструктури 
10.35 Т/с “Курорт” 
11.30 Вiдтiнки України 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.50 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. ВIА “Кобза” 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц “Дика природа 
Канади. Дикий захiд” 
19.55 Д/ц “Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус” 
21.50 Д/ц “Дика природа 
Канади. Вiчна цiлина” 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 

05.35 “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 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” l  
22.45 Т/с “Рiдня” l  

IНТЕР 

05.25, 23.30 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.40, 15.35 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Д’Артаньян i три 
мушкетери” 
01.20 Х/ф “Темнi води” l  
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Факти 
04.45, 20.20, 03.10 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
10.55, 13.15 Х/ф “Петля часу” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s  
16.50, 22.35 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
01.25 Х/ф “Оселя зла-4: Життя 
пiсля смертi” n  
03.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.35 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.40 “Орел i решка” 
09.40 Т/с “Надприродне” s  
12.40 “Кохання на 
виживання” s  
14.35 Х/ф “Пасажири” l  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.05 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Скриня мерця” 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, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Клятва лiкаря” 
23.10, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

09.45 “МастерШеф” l  
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Пiкнiк” s  
23.00 Т/с “Все не випадково” s  

НTН 

06.20 “Свiдок. Агенти” 
07.50, 09.00, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Будьте здоровi” 
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.30 М/ф “Пташинi пригоди” 
11.10 М/ф “Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв” 
12.55 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У 
22.00, 23.00 Танька i Володька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Земля, наближена до 
неба 
12.35, 18.45 Край пригод 
12.50, 18.00, 18.40 
Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Бегемот та сонце” 
14.00 М/ф “Дощику, дощику, 
припусти” 
14.10 М/ф “ Некмiтливий 
горобець “ 
14.20 М/ф “ Як Петрик П’яточкiн 
слоникiв рахував “ 
14.30 М/ф “Як козаки сiль 
купували” 
14.40 Пiщана казка 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В УКРАЇНI 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Твiй навiгатор” 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “Природа сьогоднi” 
18.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.15 Новини 
07.05, 00.15 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.50 12 мiфiв про Донбас 
09.05 Телепродаж 
09.40 Т/с “Курорт” 
11.30 Вiдтiнки України 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.50 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Квартет 
Гетьман 
17.25 Еко-люди 
17.30 #ВУКРАЇНI 
18.55 Д/ц “Дика природа 
Канади. У серцi країни” 
19.55, 23.00 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
21.50 Д/ц “Дика природа 
Канади. Дикий захiд” 

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, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” l  
22.45 Т/с “Рiдня” l  
01.00 Х/ф “Ва-банк” s  
02.35 Хеф “Полтергейст” s  

IНТЕР 

05.25, 23.00 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.35, 15.35 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 02.35 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв у Росiї” 

ICTV 

04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.35, 13.15 Х/ф “Оселя зла-3: 
Вимирання” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s  
16.50, 22.35 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 02.55 Секретний фронт 
01.20 Х/ф “Оселя зла-5: 
Вiдплата” n  
03.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
12.45 “Кохання на 
виживання” s  
14.30 Х/ф “Агенти А.Н.К.Л.” s  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.05 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На краю свiту” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  

14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.35 Футбол. Контрольна гра 
Чехiя - Україна 
23.50, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

09.50 “МастерШеф” l  
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Пiкнiк” s  
23.00 Т/с “Все не випадково” s  

НTН 

06.25 “Будьте здоровi” 
07.55, 09.00, 17.00, 02.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 “Свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Вартiсть життя” 
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.30 М/ф “Реальна бiлка” 
11.10 М/ф “Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф” 
12.50 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У 
22.00, 23.00 Танька i Володька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Земля, наближена до 
неба 
12.35 Роздивись 
12.50, 18.00 Буковинськi 
загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.30, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.00 М/ф “Казка про 
жадiбнiсть” 
14.10 М/ф “ Лис i дрiзд “ 
14.20 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли “ 
14.40 Пiщана казка 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
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, 17.35, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.15 Новини 
07.05, 00.15 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.50 12 мiфiв про Донбас 
09.05 Телепродаж 
09.40 Т/с “Курорт” 
11.30 Вiдтiнки України 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.50 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.20 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” l  
17.30, 19.55 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
18.55 Д/ц “Дика природа 
Канади. Бiля кромки льоду” 
21.50 Д/ц “Дика природа 
Канади. У серцi країни” 
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях 

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 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.36 “Проспорт” 
20.38 “Чистоnews 2021” 
20.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” l  
21.45 “Право на владу 2021” 

IНТЕР 

05.25, 22.40 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.40, 15.35 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Джентльмени удачi” 
00.30 Х/ф “Вотергейт: Падiння 
Бiлого дому” l  
02.25 Д/п “Україна: забута 
iсторiя” 
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 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 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.00, 13.15 Х/ф “Чужий-3” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s  
16.50, 22.35 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 03.10 Анти-зомбi 
01.25 Х/ф “Оселя зла-6: 
Фiнальна битва” s  
03.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.10 “Кохання на 
виживання” s  
14.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Прокляття чорної 
перлини” s  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На дивних берегах” s  
23.50 Х/ф “Зорянi вiйни: Останнi 
Джедаї” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
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23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Клятва лiкаря” 
23.10 Слiдами 
23.50, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

09.40 “МастерШеф” l  
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 “Пiкнiк” s  

НTН 

07.50, 09.00, 17.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20, 01.50 “Правда життя” 

TET 

09.30 М/ф “Реальна бiлка 2” 
11.10 М/ф “Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення” 
12.55 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У 
22.00, 23.00 Танька i Володька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Земля, наближена до 
неба 
12.35 Роздивись 
12.50, 18.00, 18.35 
Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “ Найсправжнiсiнька 
пригода “ 
14.00 М/ф “Паперовий змiй” 
14.10 М/ф “Ниточка та кошеня” 
14.20 М/ф “ Свара” 
14.30 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
14.40 Пiщана казка 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
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, 17.30, 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” 
18.25 “Рецепт здоров’я” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.15 Новини 
07.05, 00.15 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.50 12 мiфiв про Донбас 
09.05 Телепродаж 
09.40 Т/с “Курорт” 
11.30 Вiдтiнки України 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.50 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц “Велике зiбрання 
слонiв” 
19.55 Д/ц “Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус” 
21.50 Д/ц “Дика природа 
Канади. Бiля кромки льоду” 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 04.30 “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, 20.20 “Одруження 
наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
22.30 Х/ф “Ворог бiля ворiт” 

IНТЕР 

05.25, 23.35 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.35, 15.30, 01.25 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “К-19” 

ICTV 

04.25, 01.15 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, 23.00, 01.40 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Т/с “Пес” s  
16.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ” s  
18.45 Факти. Вечiр 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.05 “Kids time” 
06.05 М/ф 
07.10 “Орел i решка” 
09.15 “Пекельна кухня” 
11.15 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Скриня мерця” s  
14.20 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На краю свiту” s  
18.00 Х/ф “Самотнiй 
рейнджер” s  
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Помста Салазара” l  
23.45 Х/ф “Некромант” n  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Т/с “Любов матерi” l  
14.35, 15.30 Т/с “Аквамарин” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.00 Т/с “Вiдкрите 
вiкно” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 

05.15 Х/ф “Реальна Любов” s  
07.55 “Врятуйте нашу сiм’ю” s  
11.35, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.15, 22.50 Т/с “Слiд” s  
01.00 Х/ф “Буде страшно - 
посмiхайся” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.20, 01.50 “Правда життя” 
07.50, 09.00, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Таємницi свiту” 
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 
03.10 “Речовий доказ” 
04.05 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 М/ф “Дивопарк” 
11.15 М/ф “Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне потеплiння” 
13.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У 
22.00, 23.00 Танька i Володька 
00.00 Сiмейка У 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Земля, наближена до 
неба 
12.35 Роздивись 
12.50, 18.00, 18.35 
Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
14.00 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
14.10 М/ф “Козлик та його 
горе” 
14.20 М/ф “Дострибни до 
хмаринки” 
14.30 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Незвiдана Україна 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 В УКРАЇНI 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Люди Є 

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, 17.30 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “ВIННИЦiЯнський 
фестиваль” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.30 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.45, 02.25, 05.35 Новини 
07.05 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Д/ц “Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго” 
08.30, 10.10 #ВУКРАЇНI 
09.05 Телепродаж 
09.40 Антропологiя 
10.35 Д/ц “Дика природа 
Канади. Бiля кромки льоду” 
11.30, 02.00 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
12.00 Х/ф “Ярослав Мудрий” 
14.40, 17.20 Мiста та мiстечка 
15.00 UA:Фольк 
16.00 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.45, 21.25 Х/ф “Украдене 
щастя” 
22.30 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети” 
01.10 Д/ц “Велике зiбрання 
слонiв” 

1+1 

05.30, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
19.30 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Вечiрнiй квартал 2021” 
22.25 “Жiночий квартал” 

IНТЕР 

09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 Х/ф “Ласкаво 
просимо, або Стороннiм вхiд 
заборонений” 
12.30 Т/с “Гостя з майбутнього” 
18.20 Х/ф “Джентльмени удачi” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “В бiй iдуть тiльки 
“старики”” 
22.20 Д/п “Ленiнград. Дорога 
життя” ПремТєра 
23.20 Х/ф “Завтра була вiйна” 
01.10 Х/ф “Ми смертi дивились 
в обличчя” 
02.35 Х/ф “Дорога моя людина” 
04.25 Х/ф “Iгри дорослих дiвчат” 

ICTV 

05.15 Скарб нацiї 
05.20 Еврика! 
05.30 Факти 
05.55 Анти-зомбi 
06.55, 02.00 Громадянська 
оборона 
08.00 Прихована небезпека 
08.55 Т/с “Розтин покаже-2” s  
12.40, 13.00 Х/ф “Автобан” s  
12.45 Факти. День 
14.50 Х/ф “Перевiзник-3” s  
16.50 Х/ф “Перевiзник: 
Спадщина” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Праведник” s  
21.45 Х/ф “Праведник-2” s  
00.05 Х/ф “Оселя зла-4: Життя 
пiсля смертi” n  
03.00 Секретний фронт 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Вар’яти” l  
06.10 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.10, 10.00 “Kids time” 
08.15 М/ф “Микита КожумТяка” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.10 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
12.15 “Хто зверху?” l  
14.15 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На дивних берегах” s  
17.05 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Помста Салазара” l  
20.00 Х/ф “2012” s  
23.00 Х/ф “Земне ядро” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.40 Реальна мiстика 
07.40 Т/с “Люся. Iнтерн” l  
09.50 Т/с “Здрастуй, сестро” 
14.15, 15.20 Т/с “Розмiнна 
монета” l  
20.00 Головна тема 
21.00 Спiвають всi! 

23.10, 02.00 Т/с “Дружина з 
того свiту” s  

СТБ 

05.55, 10.55 Т/с “Пiкнiк” s  
07.55 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
16.40, 22.35 “Звана вечеря” l  
19.00 “МастерШеф” l  

НTН 

06.00 “Легенди бандитської 
Одеси” 
06.55 Х/ф “Самотня жiнка бажає 
познайомитись” 
08.35 Х/ф “Гнiздо горлицi” s  
10.30 “Легенди карного 
розшуку” 
12.20 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.40 Т/с “Смерть у раю - 10” s  
18.05 “Крутi 90-тi” 
19.00, 02.20 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Чорний орел” s  
21.20 Х/ф “Крутi стволи” s  
23.25 Х/ф “Заклятi вороги” s  

TET 

09.30 Одного разу пiд 
Полтавою 
12.25 М/ф “Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв” 
14.10 М/ф “Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф” 
15.50 М/ф “Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення” 
17.35 М/ф “Мадагаскар 2” 
19.15 М/ф “Мадагаскар 3” 
21.00 Х/ф “Аватар” 
00.05 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Невiдомi Карпати 
08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.10 М/ф “Як козаки у хокей 
грали” 
09.25 М/ф “Як козаки 
олiмпiйцями стали” 
09.45 М/ф “ Капiтошко” 
09.55 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
10.00 М/ф “ Чарiвнi окуляри” 
10.10 М/ф “Як Петрик п’яточкiн 
слоникiв рахував” 
10.25 Пiщана казка 
10.40 Прем’єра. Ок, я тобi 
поясню англiйську 
10.45 Лайфхак українською 
11.00 Прем’єра. Сковорода. 
Гастробайки 
11.15 Незвiдана Україна 
11.25 Х/ф “Лiсова пiсня” 
12.55, 19.15 Вiдтiнки України 
13.30 Прем’єра. Мистецтво 
жити 
13.45 Прем’єра. Народженi 
рiкою 
14.00 Я вдома 
14.25 Артефакти 
15.00 Прем’єра. Вчитель 
15.15 Маршрутом змiн 
15.30 Гендернi окуляри 
15.45 В УКРАЇНI 
16.10 Д/ф “Потаємне життя 
прихованих мiсць Азiї” 
16.55 Х/ф “ Iсус . Бог i 
людина”, 1 с. 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Прем’єра. Голоси 
Донбасу 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
21.50 Освiтнi лекцiї “Форуму 
iнклюзивностi” 
22.00 Д/ф “Вердикт iсторiї” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.30 “Дикi тварини” 
09.30 “У гарнiй формi” 
10.00 “Новини” 
10.15 “На часi” 
10.30 “Територiя рiшень” 
11.00 “На зйомках” 
11.30 “Багатi i знаменитi” 
11.40 “Зiрковi гурмани” 
12.10 “Цiкавий свiт” 
13.30 Марафон “День мiста” 
16.30 “Код вiдвертостi” 
17.00 х/ф 
19.00 “Святковий концерт до 
Дня мiста” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 20.30, 
02.50, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15 Погода 
08.20 Д/ц “Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00, 12.01 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.00 Хвилина мовчання: 
День пам’ятi українцiв - жертв 
примусового виселення 
з Лемкiвщини, Надсяння, 
Холмщини, Пiвденного 
Пiдляшшя, Любачiвщини, 
Захiдної Бойкiвщини у 1944-
1951 роках 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Д/ф “Бити. Молитися. 
Тримати” 
14.30 Телепродаж 
15.05 UA:Фольк 
16.10, 23.00 Х/ф “Украдене 
щастя” 
20.55 Чемпiонат свiту з футзалу 
FIFA 2021. Литва - Венесуела 
03.15 #ВУКРАЇНI 
05.05 Я вдома 

1+1 

05.00, 19.30 “ТСН-Тиждень” 
07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
11.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
21.00 “Танцi з зiрками 2021” 
00.00 Х/ф “Парфумер: Iсторiя 
одного вбивцi” s  
02.45 Х/ф “Карти, грошi, два 
стволи” n  

IНТЕР 

06.35 Х/ф “Собор Паризьської 
Богоматерi” 
07.35 Х/ф “Собор Паризьської 
Богоматерi” 
08.35 Х/ф “Собор Паризьської 
Богоматерi” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 11.50, 12.50 
“Iнше життя” 
13.40 “Вещдок. Опережая 
время. Ушаков” 
18.10 Х/ф “Пiдозри мiстера 
Вiчера” (12+) ПремТєра
19.10 Х/ф “Пiдозри мiстера 
Вiчера” (12+) ПремТєра  
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “В бiй iдуть тiльки 
“старики”” 
23.55 Х/ф “”Мерседес” тiкає вiд 
погонi” 
01.30 “Вещдок” 

ICTV 

04.25 Скарб нацiї 
04.40 Факти 
05.05, 06.50 Громадянська 
оборона 
05.50 Секретний фронт 
07.50, 13.00 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
12.45 Факти. День 
16.30 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф “Три iкси: 
Реактивiзацiя” s  
22.15 Х/ф “Три iкси: 
Реактивiзацiя” s  
23.30 Х/ф “Згадати все” s  
01.40 Х/ф “Оселя зла-5: 
Вiдплата” n  
03.05 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 Т/с “Зачароване 
королiвство” 
11.00 Х/ф “Уiллоу” 
13.40 Х/ф “Вiрус” s  
15.30 Х/ф “2012” s  
18.40 Х/ф “Гренландiя” s  
21.00 Х/ф “Перл Харбор” 
00.50 Х/ф “Здобич” s  
02.20 “Вар’яти” l  

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.45 Реальна мiстика 
08.50 Т/с “Клятва лiкаря” 

16.30, 21.00 Т/с “Дитина з 
гарантiєю” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
22.30 30 рокiв Нацiональному 
Олiмпiйському Комiтету 
23.30, 02.00 Т/с “Здрастуй, 
сестро” 
01.30 Телемагазин 
04.15 Гучна справа 

СТБ 

04.35 Т/с “Гордiсть та 
упередження” 
10.45 “МастерШеф” l  
14.25 “Супербабуся” l  
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.15 “Таємницi ДНК” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
05.30 Х/ф “Останнiй гейм” 
07.00 “Слово Предстоятеля” 
07.05 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.40 Т/с “Смерть у раю - 10” s  
14.05 Х/ф “Чорний орел” s  
15.55 Х/ф “Крутi стволи” s  
18.00 “Легенди карного 
розшуку” 
22.15 Х/ф “Незаперечний - 3” n  
00.05 Х/ф “Заклятi вороги” s  
01.50 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф “Дев’ять” s  
12.00 М/ф “Пташинi пригоди” 
13.30 Х/ф “Аватар” 
16.30 Х/ф “Дивергент” s  
19.15 Х/ф “Дивергент 2: 
Iнсургент” s  
21.25 Х/ф “Дивергент 3: 
Вiддана” 
23.35 Х/ф “До зустрiчi з тобою” 
01.35, 04.55 Панянка-селянка 
03.55 Вечiрка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 08.55 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.35 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
09.05, 10.40 Ок, я тобi поясню 
09.15, 10.35 Пiщана казка 
09.30 М/ф “ Iванко та воронячий 
цар” 
09.40 М/ф “Дивне китеня” 
09.50 М/ф “Ватажок” 
10.00 М/ф “Дерево i кiшка” 
10.05 М/ф “Справа доручається 
детективу Теддi” 
10.15 М/ф “Велика подорож” 
10.25 М/ф “Дiвчинка та зайцi” 
10.55 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
11.00, 19.15 Обличчя 
11.30 Артефакти 
12.00 Хвилина мовчання 
12.01 Пишемо iсторiю. 
Депортацiя 
12.20 Дзвони Лемкiвщини 
13.10 Буковинськi загадки 
13.20 Д/ф “Полiськi тенета” 
14.25 Де є бої - там є герої 
15.15 Культ. особистостi 
15.35 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
15.50 В УКРАЇНI 
16.15 Депортованi 
16.55 Х/ф “Поруч з Iсусом: Юда” 
18.25 В Українi 
19.00 Культ.Особистостi 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування .Четверта влада 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати 
21.00 Прем’єра. Поколiння 
.Паралелi. UA:ВIННИЦЯ 
21.30 Цикл “Нашi тридцять” 
22.00 Д/ф “Вердикт iсторiї” 

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

   9 вересня 10 вересняП'ЯТНИЦЯ  11 вересняСУБОТА   12 вересняНЕДІЛЯ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Ми на 5 місці на Паралімпійських 
іграх Токіо-2020.
Хлопці і дівчата, ви – гордість нації!

ПРЕССЛУЖБА 
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò», ùî 
ïðàöþº ï³ä áðåíäîì «ÒÂ²É 
ÃÀÇÇÁÓÒ», íàäàº ñâî¿ì êë³ºí-
òàì äîäàòêîâó ìîæëèâ³ñòü ï³ä-
êëþ÷èòèñÿ äî òàðèôó «Òâ³é ãàç 
Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ».

Çà ÷èñëåííèìè çâåðíåííÿìè 
êë³ºíò³â, òåðì³í ï³äêëþ÷åííÿ äî 
öüîãî òàðèôó ïðîäîâæåíî ùå 
íà îäèí ì³ñÿöü - äî 30 âåðåñíÿ 
2021 ðîêó.

Ñòàíîì íà 30 ñåðïíÿ áëèçüêî 
8 òèñÿ÷ êë³ºíò³â ÒÎÂ «Â³ííè-

öÿãàç Çáóò» âæå ïîäàëè çàÿâêè 
íà ïåðåõ³ä íà òàðèô «Òâ³é ãàç 
Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ».

Ñïîæèâà÷³ îáèðàþòü Ð³âíî-
ì³ðíèé, òîìó ùî â³í äîçâîëÿº 
âåñü ð³ê ïëàòèòè çà ãàç îäíàêîâ³ 
ñóìè òà íå ïåðåéìàòèñÿ ïåðå-
äà÷åþ ïîêàçíèê³â ë³÷èëüíèêà. 
Ð³âíà ñóìà â ïëàò³æö³ êîæíîãî 
ì³ñÿöÿ, öå òàê ñàìî çðó÷íî ÿê 
ï³äïèñêà íà ô³ëüìè ÷è ìóçèêó. 
À ùå «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé ïëà-
ò³æ» äîçâîëÿº ðîçïîä³ëèòè íà-
âàíòàæåííÿ íà ñ³ìåéíèé áþäæåò 
ïðîòÿãîì ðîêó, ùîá óíèêíóòè 

âåëèêèõ ñóì ó ïëàò³æêàõ ï³ä ÷àñ 
íàéõîëîäí³øèõ ì³ñÿö³â.

Ö³íà áëàêèòíîãî ïàëèâà äëÿ 
ïîáóòîâèõ êë³ºíò³â ÒÎÂ «Â³ííè-
öÿãàç Çáóò» ó âåðåñí³ çàëèøà-
ºòüñÿ íåçì³ííîþ ³ ñòàíîâèòèìå 
7,99 ãðí çà êóáîìåòð.

Ðîçðàõóâàòè ñâ³é îð³ºíòîâíèé 
ùîì³ñÿ÷íèé ïëàò³æ ó ðàìêàõ 
òàðèôó «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé 
ïëàò³æ» ìîæíà íà ñïåö³àëüíîìó 
ñàéò³. Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî òà-
ðèô òà çðó÷í³ ñïîñîáè ïåðåõîäó 
íà íüîãî ä³çíàâàéòåñÿ:
 ó â³ää³ëåííÿõ «ÒÂ²É ÃÀÇÇ-

ÁÓÒ» àáî Êë³ºíòñüêèõ 
ïðîñòîðàõ 104.ua;
 çàëèøèâøè çàÿâêó 

íà ñàéò³ «ÒÂ²É ÃÀÇÇ-
ÁÓÒ» (âàì ïåðåäçâî-
íèòü íàø ìåíåäæåð);
 çàòåëåôîíóâàâøè çà 

íîìåðàìè: (0432) 605- 
304; (067)433-11-89;
  ÷åðåç Viber-bot 

7104ua.

ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ. Íà-
ä³éíèé òà çðó÷íèé äëÿ 
êîæíîãî

Термін підключення до тарифу «Твій газ 
Рівномірний платіж» продовжено ще на місяць
БЛОГ

498542

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 210135

498477
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Комедія «Жениха викликали, дівчата?» 
28 вересня у Вінниці
Улюблені актори: Тамара Яценко, Тетяна Шеліга, 
Євген Паперний і Дмитро Лалєнков - 28 вересня 
о 20.00 у Будинку офіцерів у іскрометній комедії 
«Жениха викликали, дівчата?» Нас чекає зворушлива 
і надзвичайно весела історія, яка доведе, що життя 
можна змінити у будь-якому віці! Споглядаючи за 
кумедними пригодами, ви будете сміятися до сліз! 
А ще - оціните чудовий спів неймовірного дуету 
Лалєнкова й Паперного та веселі танці, які разюче 
доповнять комедійне дійство. Квитки – від 190 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, 
театру ім. Садовського, «Універмагу», «Мобі Дік», 
тур-клубі «Бідняжка». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101-00-63, (093)101-00-63. 

Гурт KALUSH 22 
вересня
Зірки українського репу 
- гурт KALUSH - роз-
качають Вінницю! 22 
вересня о 19.00 у Будин-
ку офіцерів кач та двіж 
гарантовані всім. Зіркова 

читка, унікальний флоу і лексика, всі хіти («Пацани 
бурі», «Вайб», «Гори», «Zori») та нереальна атмосфе-
ра! Концерт від гурту, що має мільйонні перегляди 
на Youtube і круті колаборації з alyona alyona, буде 
незабутнім. Квитки – 250-450 грн. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Ма-
гігранду», «Універмагу», «Мобі Дік». Безкоштовна 
доставка квитків: (093)101-00-63.

Аліна Гросу. Тур 
«Непереможна»
Гарний голос, ангельська 
зовнішність, запамороч-
ливі трюки на сцені – для 
концерту у Вінниці Аліна 
Гросу приготувала чимало 
сюрпризів! 30 вересня 

о 20.00 у Будинку офіцерів вас чекає яскраве шоу, 
запальні пісні з нового альбому і всім відомі хіти з 
дитинства в новій обробці. Всеукраїнський тур Аліни 
Гросу «Непереможна» неабияк здивує. Квитки – 150-
550 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, 
Будинку офіцерів, «Магігранду», «Універмагу», «Мобі 
Дік». Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

Сергій Асафатов. 
Великий сольний 
концерт
Його надзвичайний тембр 
заворожує, а творчість 
є неповторною магічною 
сумішшю, лірикою, що 
стосується кожного!  10 

жовтня о 19.00 у театрі ім. Садовського на велико-
му сольному концерті Сергій Асафатов здивує 
рідну Вінницю багатьма прем’єрами та улюбленими 
хітами. Приходьте за особливими емоціями! Квитки 
- 250-550 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру, «Універмагу». Безкоштов-
на доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

PRIME ORCHESTRA 30 жовтня з новою 
програмою «Світові хіти»
Вінниця, зустрічай нову грандіозну програму кращого 
симфо-шоу країни - PRIME ORCHESTRA! 30 жовтня 
о 20.00 у Будинку офіцерів нас чекають культові хіти, 
найкращі вокалісти, епатажні костюми, спецефекти 
і ураган емоцій! Це буде ще більш яскраве, 
технологічне та вражаюче музичне шоу з циклу 
«Світові хіти»! Легендарні композиції XX та XXI століть 
рок, поп, реп та електронної музики, які завоювали 
серця мільйонів, оркестр виконає в оригінальній 
симфонічній інтерпретації! Відкриємо разом незвідані 
грані улюбленої музики! Квитки - від 240 грн. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Універмагу», «Мобі Дік». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Георгій Делієв і 
Євген Чепурняк у 
комедії «Ідеальний 
фасон» 
Улюбленці публіки Георгій 
Делієв і Євген Чепур-
няк везуть у Вінницю 
«Ідеальний фасон»! 

18 жовтня о 20.00 у театрі ім. Садовського не 
пропустіть суперкомедію-прем’єру про кохання 
і ревнощі, суперництво і помсту, успіхи і падіння. 
Вистава здивує захоплюючим сюжетом, тонкою 
грою улюблених акторів і подарує найкращі емоції. 
Квитки - 280-490 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», 
«Універмагу». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101-00-63.

Хор Верьовки. 
«Пісні та танці 
народів світу» 
Найгарніші танці світу 
Вінниця побачить 5 лис-
топада о 19.00 у Будинку 
офіцерів на концерті леген-
дарного Хору імені Верьов-

ки! Приголомшливі костюми, найвища майстерність 
і захват кожного глядача. Грандіозна концертна про-
грама «Пісні та танці народів світу» - це фантастична 
феєрія, яку дійсно варто побачити кожному. Квитки 
- 220-490 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру, «Універмагу». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Арсен Мірзоян. 
Презентація нового 
альбому
Це буде прекрасно, щиро 
і сильно – аж до мурашок! 
25 листопада о 20.00 у 
Будинку офіцерів один з 
найхаризматичніших співа-

ків Арсен Мірзоян представить Вінниці свою нову кон-
цертну програму. Готуйтеся до двох годин абсолютної 
насолоди, відкриттів та здивувань. Квитки - 290-710 
грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будин-
ку офіцерів, «Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101–00–63, (093)101-00-63.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ

Виставка «На шляху до Незалежності»
До 19 вересня в Обласному краєзнавчому музеї, 
з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, про-
ходить історико-документальна виставка, при-
свячена національно-демократичній визвольній 
боротьбі за вільну Україну наприкінці 1980-х – 
початку 1990-х рр. на теренах Вінниччини.
Тридцять років тому – 24 серпня 1991 р. – на 
позачерговій сесії Верховної Ради народні депу-
тати ухвалили Акт проголошення незалежності 
України та винесли це питання на всеукраїнський 
референдум. Референдум 1 грудня 1991 року 
увійшов в історію України як одна з найсвітліших 
подій, день національної гідності її народу. На 
вміщене у бюлетені для голосування запитання: 
«Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення неза-
лежності України?» 90,32% виборців відповіли: 
«Так, підтверджую».
Це доленосне рішення стало початком нового 
етапу в сучасній українській історії. Україна здо-
була самостійність.
Виставка працює з 10.00 до 17.00.

Легенда про Зеленого лицаря
Фентезі. 1.09, поч. об 11.45, 19.40, 21.55
З 2.09 довідка за тел. 52-59-76

Двоє друзів та борсук
Анімація. 1.09, поч. об 11.30, 16.20
З 2.09 довідка за тел. 52-59-76

Кендімен
Трилер. 1.09, поч. о 14.10, 20.15
З 2.09 довідка за тел. 52-59-76

Ремінісценція
Трилер. 1.09, поч. о 15.55, 21.55
З 2.09 довідка за тел. 52-59-76

Персонаж
Комедійний екшн. 1.09, поч. о 18.00
З 2.09 довідка за тел. 52-59-76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Загін самогубців
Екшн. 1.09, поч. о 21.40
З 2.09 довідка за тел. 096-003-50-50 

Гулівер повертається
Анімація. 1.09, поч. о 9.20, 10.50, 12.50, 15.30, 
17.20, 19.20 
З 2.09 довідка за тел. 096-003-50-50 

Остання місія Пола В.Р.
Трилер. 1.09, поч. о 10.00, 12.10, 14.10, 20.20
З 2.09 довідка за тел. 096-003-50-50

Не дихай 2
Трилер. 1.09, поч. о 14.30, 17.40, 19.40, 23.50
З 2.09 довідка за тел. 096-003-50-50

Кодекс кілера
Детектив. 1.09, поч. о 13.20, 15.40, 18.00, 23.10
З 2.09 довідка за тел. 096-003-50-50
 
Кендімен
Трилер. 1.09, поч. о 10.00, 15.40, 17.40, 23.10
З 2.09 довідка за тел. 096-003-50-50

Легенда про Зеленого лицаря
Фентезі. 1.09, поч. о 10.20, 13.00, 17.30, 22.40
З 2.09 довідка за тел. 096-003-50-50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Персонаж
Комедія. 1.09, поч. о 16.00

Щенячий патруль у кіно
Анімація. 1.09, поч. о 18.00

Гулівер повертається
Анімація. 1.09, поч. о 14.00

Двоє друзів і борсук
Анімація. 1.09, поч. о 10.00, 12.00
2.09-8.09, поч. о 10.00, 18.00

Шан-Чі та легенда десяти кілець
Екшн. 2.09-8.09, поч. о 15.40, 19.30

Таємниця парку розваг
Анімація. 2.09-8.09, поч. о 12.00, 14.00

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО ФЕСТИВАЛЬ

Мюзикл «Сімейка Аддамсів» 1 жовтня 
на відкритті VINNYTSIA JAZZFEST
Вінниця вже у 25-й раз стане джазовою столицею 
України! З 1 по 3 жовтня пройде ювілейний XXV 
Міжнародний джазовий фестиваль VINNYTSIA 
JAZZFEST!
1 жовтня о 19.00 у театрі ім. Садовського 
на грандіозному відкритті фестивалю вінничани 
побачать культовий бродвейський мюзикл 
«Сімейка Аддамсів» литовських постановників 
та кращих артистів Національної оперети України.
Улюблена історія мільйонів, магічна музика, 
виняткові декорації та оригінальні костюми, 
неймовірна кількість пісень, гумору і танцюваль-
них постановок –  мюзикл «Сімейка Аддамсів» 
підкорює з перших сцен і з перших нот. А головне 
– створений саме для родинного перегляду.
Над прем’єрою у Національній опереті України 
працювали знамениті литовські митці: режисер-
постановник і кіноартист Кестутіс Стасіс Якштас, 
художник-постановник Гінтарас Макаревічус і 
балетмейстер-постановник Дайнюс Бервінгіс. Із 
дня прем’єри саме цей мюзикл залишається най-
більш відвідуваною і найгучнішою виставою. Бо у 
нього дійсно неможливо не закохатися.
Не пропустіть найгучнішу подію осені у Вінниці!
Квитки на мюзикл купуйте на сайті jazz.vn.ua, 
у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», 
«Універмагу». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101-00-63.
Фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST-2021 проходить 
за підтримки Українського культурного фонду, 
Державного агентства розвитку туризму, Вінниць-
кої міськради і ОДА та за особистого сприяння 
Сергія Моргунова.
Генеральний інформаційний партнер – 
«20 хвилин».
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Âèäîâèùíîñò³ äîäàâ äîù, ÿêèé 
ïóñòèâñÿ ÿêðàç ï³ä ÷àñ âèñòóïó 
õàðê³â’ÿí: ïîêè ãëÿäà÷³ õîâàëèñü 
ï³ä ïàðàñîëÿìè, àðòèñòè òåàòðó 
ïðèáîðêóâàëè ÿçèêè ïîëóì’ÿ, ïà-
ðàëåëüíî äáàéëèâî îáåð³ãàþ÷è ¿õ 
â³ä íåáåñíî¿ âîäè.

ДЕНЬ ДРУГИЙ. ЯРОСЛАВ 
МУДРИЙ І РОК-ОПЕРА 

Ðàíîê äðóãîãî äíÿ. Á³ëÿ ñöåíè 
âæå ç³áðàëîñü ê³ëüêà äåñÿòê³â ëþ-
äåé. Ïîâ³òðÿ ïðîíèçóþòü àðîìàòè 
ðàíêîâî¿ êàâè ³ ãîëîñ ðåæèñå-
ðà-ïîñòàíîâíèêà âèñòàâè «Àë³ñà 
â Êðà¿í³ ÷óäåñ» Ïåòðà Àâðàìåí-
êà: «Àë³ñà, òóò ïîòð³áíî ìåíøå 
òåêñòó… Àðòóð, á³ëüøå ðóõàéñÿ… 
Ïåðåõîäèìî äî íàñòóïíî¿ ñöåíè… 
Çì³ùóºìîñü òð³øêè ë³â³øå», — 
òàê àðòèñòè òåàòðó ³ìåí³ Ñàäîâ-
ñüêîãî ïðîâîäèëè ô³íàëüíèé 
ïðîã³í âèñòàâè. Ö³êàâèé ôàêò: 
öüîãî ðîêó Â³ííèöüêèé òåàòð 
äåáþòóâàâ íà îïåðàôåñò³.

Äåáþò âäàâñÿ ³ âæå çà ê³ëüêà 
ãîäèí ï³ä çàãàëüíå óëþëþêàí-
íÿ ê³ëüêîõ òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â-ä³òåé 
âîíè âèõîäèëè íà ïîêë³í. Ä³òÿì, 
äî ñëîâà, íà ôåñòèâàë³ áóëî çî-
âñ³ì íå íóäíî. Òóò ùå ðàç âàðòî 
ïðèãàäàòè àðòèñò³â-õàðê³â’ÿí, ÿê³ 

íå ëèøå äàþòü ðàäó âîãíþ, àëå é 
âì³ëî ìàíåâðóþòü íà õîäóëÿõ íàä 
ãîëîâàìè íàéìîëîäøèõ ãëÿäà÷³â.

— ßêùî áóäåø ïðîñòî ñòîÿ-
òè, òî âïàäåø, — òàêó ïðîñòó, àëå 
ãëèáîêó âîäíî÷àñ äóìêó ñêàçàâ 
íàì õîäóë³ñò Ìèêèòà.

— Æèòòÿ — öå ðóõ, — äîäà-
ëà éîãî êîëåãà Äàð’ÿ çà ìèòü 
äî òîãî, ÿê ¿õ ç óñ³õ áîê³â îá-
ñòóïèëà ìàëå÷à (íàñïðàâä³ é 
äîðîñë³ òàêîæ). Äàë³ íåçë³÷åí³ 
ôîòî, ïîìàõè ðóêàìè â á³ê êà-
ìåð, óñì³øêè ³ äèòÿ÷èé çàõâàò: 
«Ìàìî, äèâèñü, âåëåòí³!» 

Íåâäîâç³ ðîçïî÷àâñÿ áàëåò 
«Ìàéñüêà í³÷» ó âèêîíàíí³ âñå 
ò³º¿ æ êè¿âñüêî¿ îïåðè. Õèáíî 
ââàæàòè, ùî òàêå ìèñòåöòâî çà-
ñêëàäíå äëÿ ñïðèéíÿòòÿ ïåðåñ³÷-
íèìè ãëÿäà÷àìè ³ áóäå ö³êàâèì 
ëèøå îáìåæåí³é àóäèòîð³¿. Á³ëü-
ø³ñòü ïðèñóòí³õ çåëåíîãî óÿâëåí-
íÿ íå ìàëè, ùî òàêå «à ëÿ çãîíä» 
àáî «àðàáåñê», àëå âñå îäíî àïëî-
äóâàëè äîâãî ³ ñòîÿ÷è. Òå ñàìå 
ñòîñóâàëîñÿ é ìóçè÷íèõ òâîð³â, 
ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëè ä³éñòâî: äà-
ëåêî íå âñ³ ïðèñóòí³ ìîãëè á îä-
ðàçó ïðèãàäàòè áîäàé îäèí òâ³ð 
êîìïîçèòîðà ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à, 
àëå ÷è íå â³ä êîæíî¿ éîãî ìåëîä³¿ 

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ,
RIA, 0951039671 

«Çíàêîâà ìèñ-
ò åöüêà  ïîä ³ ÿ 
Óêðà¿íè», — ñàìå 

ï³ä òàêèì ãàñëîì àíîíñóâàëè 
÷åòâåðòèé OperaFest. ² îñü ìè 
ïðè¿æäæàºìî äî Òóëü÷èíà, ùîá 
íà âëàñí³ î÷³ â öüîìó ïåðåêîíà-
òèñü. Ëþáî ñïîñòåð³ãàòè çà òèì, 
ÿê êðèõ³òíå ì³ñòå÷êî íà î÷àõ 
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà åï³öåíòð ÷î-
ãîñü ãðàíä³îçíîãî, ÷îãîñü òàêîãî, 
÷èì ìîæå ïîõèçóâàòèñü äàëåêî 
íå êîæíå ì³ñòî. Âóëèöÿìè ïðî-
ãóëþþòüñÿ òèñÿ÷³ ãîñòåé ì³ñòà, 
÷àñòèíà ç íèõ îáëþáóâàëà «Ëåîí-
òîâè÷ àðòêâàðòàë» — íåâåëè÷êó 
öåíòðàëüíó âóëè÷êó ç ìèñòåöüêè-
ìè àðòîá’ºêòàìè, ìóðàë-àðòàìè 
òà çîíàìè â³äïî÷èíêó.

Ïðîòå á³ëüø³ñòü âæå ïðÿìóº 
â á³ê àðõ³òåêòóðíî¿ ïåðëèíè ì³ñ-
òà — ïàëàöó Ïîòîöüêèõ. Ñàìå 
íà òåðèòîð³¿ öüîãî ðîçê³øíîãî 
ìàºòêó òðàäèö³éíî â³äáóâàþòüñÿ 
óñ³ ôåñòèâàëüí³ ä³éñòâà. ¯õ ðîç-
ìàõó íàïåâíî ïîçàçäðèâ áè ñàì 
ãðàô Ïîòîöüêèé, ÿêèé, äî ñëîâà, 
áóâ çíàíèì ïîö³íîâóâà÷åì õî-
ðîøî¿ ìóçèêè òà ïèøíèõ áàë³â. 
Ìè æ çàçäðèìî æèòåëÿì Òóëü-
÷èíà, ÿêèì íå ïîòð³áíî ¿õàòè àí³ 
äî Ëüâîâà ÷è Êèºâà, àí³ äî Îäåñè 
÷è Õàðêîâà. Íàâ³òü àìåðèêàíñüê³ 
òà ºâðîïåéñüê³ àðòèñòè é ò³ ñàì³ 
¿äóòü ñþäè, ùîá ïîêàçàòè ñâî¿ 
êðàù³ ðîáîòè. À õòî á ùå ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó ì³ã ïîäóìàòè, ùî 
15-òèñÿ÷íå ì³ñòå÷êî ìîæå ñòàòè 
óêðà¿íñüêîþ ñòîëèöåþ îïåðè, òà-
êîãî âèñîêîãî ³ äîðîãîãî æàíðó?

ДЕНЬ ПЕРШИЙ. ВОГОНЬ І ДОЩ 
Ùîéíî çàâåðøèëàñü îïåðíà 

âèñòàâà Viva la Mamma, ÿêà â³ä-
êðèâàëà ôåñòèâàëü. Äåÿê³ ãëÿäà÷³ 
ùå äîñ³ àïëîäóþòü òà âèêðèêóþòü 
ñâî¿ «Áðàâî», à ìè êð³çü íàòîâï 
ïðîøòîâõóºìîñü äî ïàëàöó. Ö³-
êàâèé â³í íå ëèøå ³ñòîð³ºþ òà 
ìîæëèâîñòÿìè çðîáèòè êðàñèâå 
ñåëô³ ç áàëêîíà, àëå é ðîáîòàìè 
ð³çíîìàí³òíèõ õóäîæíèê³â, ÿê³ ç 

ðîêó â ð³ê ï³ä ÷àñ îïåðàôåñòó ¿õ 
ó íüîìó åêñïîíóþòü.

×èìàëî êàðòèí òóò çîáðàæóþòü 
ïîä³¿ ³ç æèòòÿ Òóëü÷èíà: ñüîãî-
äåííÿ, ï’ÿòäåñÿò ðîê³â òîìó, ñòî, 
äâ³ñò³. Àâòîð ö³º¿ ñåð³¿ ðîá³ò Ãðè-
ãîð³é Çîðèê íåêâàïîì ðîçïîâ³-
äàº ùîñü ê³ëüêîì çàö³êàâëåíèì, 
ùå ê³ëüêà äåñÿòê³â ëþäåé ðîç-
ãëÿäàþòü éîãî ïîëîòíà ó ð³çíèõ 
êóòî÷êàõ çàëè, ó ÿê³é êîëèñü ïðî-
âîäèëè ðîçê³øí³ áàëè: «Êðàñèâî 
æèòè íå çàáîðîíèø», — âèâ÷àþ-
÷è êàðòèíó ³ç çîáðàæåííÿì ïà-
ëàöó òà ëþäåé àðèñòîêðàòè÷íîãî 
ïîõîäæåííÿ, ãîâîðèòü îäíà â³ä-
â³äóâà÷êà äî ³íøî¿.

Â ³íø³é çàë³ ëþäó ùå á³ëüøå, 
à ñò³íè çàâ³øàí³ æ³íî÷èìè çîáðà-
æåííÿìè — ñåð³ÿ ïñèõîëîã³÷íèõ 
ïîðòðåò³â «Åí³ãìà», õóäîæíèêà 
Îëåêñàíäðà Øåâ÷óêà. Ïîðÿä ÷è 
íå ç êîæíîþ êàðòèíîþ õòîñü 
ôîòîãðàôóºòüñÿ. Ó êóòêó çàëè 
çà ïðèñóòí³ìè ñïîñòåð³ãàº ÷î-
ëîâ³ê, âï³çíàºìî ó íüîìó àâòîðà.

— Çíàºòå, âàø³ ðîáîòè çäàëèñÿ 
íàì íàéá³ëüø åìîö³éíèìè ç óñ³õ, 
ùî ìè òóò ïîáà÷èëè, — ïðèâ³òàâ-
øèñü, ãîâîðèìî äî Îëåêñàíäðà.

— Äÿêóþ, ìåí³ ïðèºìíî öå 
÷óòè, — óñì³õàºòüñÿ õóäîæíèê.

Ï³ñëÿ íåòðèâàëîãî ä³àëîãó, ëî-
âèìî ñåáå íà äóìö³, ùî âàæëèâîþ 
îñîáëèâ³ñòþ OperaFest Tulchyn º 
â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ êîðäîí³â ì³æ 
ìèñòåöòâîì ³ ìèòöÿìè òà ïåðåñ³÷-
íèìè ëþäüìè. Õóäîæíèê³â, àðòèñ-
ò³â îïåðè òà áàëåòó, äèðèãåíò³â òà 
ðåæèñåð³â-ïîñòàíîâíèê³â ìîæíà 
çóñòð³òè, íàïðèêëàä, ó ôóä-êîðò³, 
çàïèòàòè, ÿê ó íèõ ñïðàâè, ïîäÿêó-
âàòè çà òâîð÷³ñòü, ïîòèñíóòè ðóêó.

Õ³áà ìîæå áóòè ùîñü á³ëüø 
ïðèñòðàñíèì çà òàíãî ³ á³ëüø 
ãàðÿ÷èì çà âîãîíü? Çâ³ñíî, 
íå ìîæå. À ñàìå âèêîíàííÿì 
ïåðøîãî çàâåðøèëàñÿ âå÷³ðíÿ 
ïðîãðàìà, à äðóãèì ðîçïî÷àëà-
ñÿ í³÷íà. Áàëåò «²ñòîð³¿ â ñòèë³ 
òàíãî» ó âèêîíàíí³ êè¿âñüêî¿ 
îïåðè íàïî¿â ãëÿäà÷³â ãðèìó÷èì 
êîêòåéëåì ëþáîâ³, à âîãíÿíå øîó 
õàðê³âñüêîãî òåàòðó âîãíþ East 
fire show çìóøóâàëî ïðèñóòí³õ 
çàòàìîâóâàòè ïîäèõ.

ЯКИМ МИ ЗАПАМ’ЯТАЄМО 
ЧЕТВЕРТИЙ OPERAFEST TULCHYN
Оперна феєрія  Впродовж усіх 
трьох фестивальних днів, 27-29 серпня, 
ми уважно спостерігали за всім, що 
відбувалось на сцені і навколо неї. 
Однак у цьому матеріалі ми не станемо 
переказувати сюжети опер та балетів, 
давати розгорнуті коментарі артистів та 
організаторів, натомість сфокусуємося 
на власних внутрішніх емоціях, які ми 
пережили на операфесті

ùîñü ðåãóëÿðíî éîéêàëî ó ãëÿ-
äàöüêèõ ñåðöÿõ.

Äîâãà ìîëèòâà: çà ìèð, çà Êè¿â. 
Ñóìíà ³ òðèâîæíà ìóçèêà. Íàøà 
³ñòîð³ÿ, íåõàé ³ â õóäîæíüîìó 
îáðàìëåíí³. Äàë³ ñòðàæäàííÿ, 
ñìåðòü, àëå é êîõàííÿ, ñèëüíå. 
², çâ³ñíî, ëþäèíà, ÿêà º âç³ðöåì 
äåðæàâîòâîðåííÿ. Òàê ìîæíà 
ñõàðàêòåðèçóâàòè îïåðó «ßðîñëàâ 
Ìóäðèé». Ïåâíî ùî íàéäîâøó 
çà òàéì³íãîì âèñòàâó öüîãîð³÷íî-
ãî îïåðàôñòó. Çàê³í÷èëàñÿ âîíà 
òèì, ùî íà ñöåíó çàïðîñèëè 
äâà äåñÿòêè âåòåðàí³â ³ âåòåðà-
íîê ÀÒÎ/ÎÎÑ. Ãëÿäà÷³ äîâãî é 
âäÿ÷íî ïëåñêàëè ãåðîÿì ³ñòîðè÷-
íèì ³ ãåðîÿì ñó÷àñíèì. Äåõòî ç³ 
ñëüîçàìè íà î÷àõ.

«Øàíîâí³ ãëÿäà÷³! Ïðîñèìî 
âàñ çàéíÿòè ñâî¿ ì³ñöÿ. Çà ê³ëüêà 
õâèëèí íà âñ³é òåðèòîð³¿ ïàëàöó 
Ïîòîöüêèõ áóäå âèìêíåíå ñâ³ò-
ëî», — îñü òàê ãîëîâíèé ðåæè-
ñåð ôåñòèâàëþ Ïàâëî Òðåòüÿêîâ 
àíîíñóâàâ ðîê-îïåðó «Îðôåé òà 
Åâð³ä³êà íàçàâæäè».

Óñ³, çâ³ñíî, ïîâñ³äàëèñü ³ çà-
³íòðèãîâàí³ î÷³êóâàëè íà ïî÷à-
òîê. Íåâäîâç³ ç êîëîíîê ïîëè-
ëàñü ñó÷àñíà ìóçèêà, à òå, ùî 
â³äáóâàëîñü íà ñöåí³, íàãàäóâàëî 
ôðàãìåíò ç ÿêîãîñü ôàíòàñòè÷íî-
ãî ô³ëüìó: çàâäÿêè ³íòåðàêòèâíèì 
äåêîðàö³ÿì òà íîâ³òí³ì òåõíîëî-
ã³ÿì îá’ºìíîãî â³äåîêîíòåíòó, òå-
àòðàëüí³ ïåðñîíàæ³ ï³äêîðþâàëè 
ñîá³ áëèñêàâêè ³ â³òåð, çíèêàëè 
ó òåìðÿâ³ ³ ç’ÿâëÿëèñü ïðÿìî ç 
êëóá³â äèìó, íàä íèìè ë³òàëè 
òî ïòàõè, òî êàæàíè. Îïëåñêè 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îïåðè ïðî 
êîõàííÿ Îðôåÿ òà ë³ñîâî¿ í³ì-
ôè Åâð³ä³êè ðîçáóäèëè, ìàáóòü, 
ïîëîâèíó Òóëü÷èíñüêî¿ ÎÒÃ.

ДЕНЬ ТРЕТІЙ. СИВОХІП ТА 
МЮЗИКЛ-ШОУ 

Ç à â å ð ø à ë ü í è é  ä å í ü 
íà OperaFest Tulchyn ìàâ ðîç-
ïî÷àòèñÿ î 19.00. Ïðîòå ñòð³ëêà 
ãîäèííèêà âæå äîá³ãàº äî 20.00, 

à ðóõîìèé ðÿäîê íàä ñöåíîþ ïî-
â³äîìëÿº ãëÿäà÷³â ïðî âèìóøåíó 
çàòðèìêó âèñòàâè. Â ïàðòåð³ íà-
ðîñòàº íàïðóãà, äåÿê³ ïðèñóòí³ 
íåðâóþòü, âðåøò³, íàâ³òü îõîðîí-
ö³ ïåðåñòàþòü â³äòÿãóâàòè íåïî-
ñèäþ÷èõ ä³òåé â³ä ñöåíè, ìîâëÿâ, 
íàé òð³øêè ïîá³ãàþòü, âñå îäíî 
í³÷îãî ùå íå ïî÷àëîñü.

Êîëè ïðîäçâåí³â ïîïåðåäæó-
âàëüíèé ïðî ïî÷àòîê âèñòàâè 
äçâ³íîê, ç ïàðòåðó ïî÷óâñÿ ãî-
ì³í çàäîâîëåíèõ ãëÿäà÷³â. Ïðîòå 
ãîëîñè ðîç÷èíèëèñÿ â ïîâ³òð³, ÿê 
ò³ëüêè íà ñöåí³ ç’ÿâèëèñÿ àðòèñ-
òè Ëüâ³âñüêî¿ ô³ëàðìîí³¿ íà ÷îë³ 
ç íàðîäíèì àðòèñòîì Âîëîäè-
ìèðîì Ñèâîõ³ïîì. Âèêîíàííÿ 
ôàíòàç³¿ «Í³÷ íà ëèñ³é ãîð³», ùî 
ïåðåõîïëþâàëî ïîäèõ, òà åêñ-
ïðåñèâí³ ðóõè ìàåñòðî ïðèñóòí³ 
çàïàì’ÿòàþòü íàäîâãî. Êîëè ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ âèñòàâè äèðèãåíò 
âèéøîâ íà ïîêë³í, ç íüîãî ð³êàìè 
ñò³êàâ ï³ò, íàñò³ëüêè â³í â³ääà-
âàâñÿ ñâî¿é ðîáîò³.

Êîëè æ íàñòàëà ÷åðãà ïî÷èíà-
òè êîíöåðò «Ìþçèêë-øîó» â³ä 
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðåòè Óêðà¿íè, 
ó ïàðòåð³ í³äå áóëî ÿáëóêó âïàñòè. 
×è íå óñ³ ø³ñòü òèñÿ÷ ãëÿäàöü-
êèõ ì³ñöü áóëè çàéíÿò³, îõî÷èõ 
ïîäèâèòèñü íà øîó áóëî ÷èìàëî 
íàâ³òü çà ìåæàìè ïàðòåðó. Ùå á 
ïàê, àäæå ó ðåïåðòóàð³ êðàù³ ç 
êðàùèõ ìþçèêë³â: «Ïðèâèä îïå-
ðè», «²ñóñ Õðèñòîñ — ñóïåðç³ðêà», 
«Íîòð-Äàì äå Ïàð³», «Çíåäîëåí³», 
ðîê-îïåðà «Ìîöàðò», «Ðîìåî ³ 
Äæóëüºòòà», «Òðè ìóøêåòåðè» — ³ 
óñå öå â îäíîìó êîíöåðò³.

Ìàáóòü, ñàìå ï³ä ÷àñ öüîãî 
âèñòóïó â³ä çàõîïëåíèõ «Áðàâî» 
çàõðèïëà íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü 
ãëÿäà÷³â, à â³ä òðèâàëèõ îïëåñê³â 
áîë³ëî íàéá³ëüøå ðóê. Ïðèêìåò-
íî, ùî öèì âèñòóïîì îïåðåòà äå-
áþòóâàëà íà Operafest Tulchyn. 
À ÿêùî äåáþò ìîæå áóòè òàêèì, 
òî, ìè ïåâí³, ïðèñóòí³ áàãàòî â³ä-
äàëè á çà òå, ùîá êîæåí íàñòóï-
íèé âèñòóï áóâ àíàëîã³÷íèì.

Ìàáóòü, ñàìå ï³ä 
÷àñ «Ìþçèêë-øîó» 
â³ä çàõîïëåíèõ 
«Áðàâî» çàõðèïëà 
íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü 
ãëÿäà÷³â

Художній керівник Національної оперети України Богдан 
Струтинський. «Я об’їздив багато країн, але саме на фестивалі 
у Тульчині відчув надзвичайно потужну енергетику»
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ЄВА ТОПЛЕСС

Ëþäñüêà ñåêñóàëüí³ñòü äîâãî 
áóëà ï³ä çàáîðîíîþ. Æ³íî÷à — 
îñîáëèâî. Ñòåðåîòèïè ³ òàáó, çà-
êëàäåí³ â íàøó êóëüòóðó áàãàòî 
ñòîë³òü òîìó, í³êóäè íå çíèêëè, 
çíàéøëè á³ëüø ñó÷àñíèõ êîëåã 
³ ïñóþòü çäîðîâèì, ñåêñóàëüíî 
àêòèâíèì ä³â÷àòàì æèòòÿ.

Íåäîñòàòíüî àêòèâíà — ôðè-
ã³äíà. Çàíàäòî àêòèâíà — ïî-
â³ÿ. Ê³í÷àé âàã³íàëüíî. Ê³í÷àé 
øâèäêî. Áóäü çàâæäè ãîòîâà. Àëå 
íå íàïîëÿãàé. Áóäü àêòèâíà. Áóäü 
ïîê³ðíà. Îäÿãàéñÿ ñïîêóñëèâî. 
Àëå ò³ëüêè íå ÿê ïîâ³ÿ.

²íñòðóêö³¿ ïðî òå, äå öÿ ìåæà, 
òà ÿê ïîºäíàòè â ñîá³ îäí³é âñ³ 
î÷³êóâàííÿ áîéôðåíäà, ñóñï³ëü-
ñòâà, ìàìè, ïîäðóã, íàñ ñàìèõ, 
í³ ïðè íàðîäæåíí³, í³ ï³ñëÿ 
ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ ä³â÷àòàì 
íå âèäàþòü.

×è âàðòî äèâóâàòèñÿ ôàêòó, ùî 
áàãàòî ä³â÷àò (òà é ö³ëêîì çð³ë³ 
æ³íêè òåæ) ñîðîìëÿòüñÿ ïðîÿâ³â 
ñâîº¿ ñåêñóàëüíîñò³. Áàãàòî õòî 
íàâ³òü íå ï³äîçðþº, ùî ö³ ïðî-
ÿâè ó íèõ º — íàñò³ëüêè ãëèáîêî 
âîíè çàêîïàí³. Çâè÷àéíî, º ïðî-
ñòî ëþäè ç äóæå ñëàáêèì ë³á³äî. 
Ìîâà íå ïðî íèõ. Ìîâà ïðî äàì, 
ÿê³ õî÷óòü ñåêñó, ëþáëÿòü ñåêñ, 
àëå êîëè äîõîäèòü äî ñïðàâè — 
äåðåâ’ÿí³þòü àáî ïðåòåíäóþòü 
íà «Îñêàð» çà ðîëü êðèæàíî¿ 
ñêóëüïòóðè.

Íàâ³òü äóæå ðîçêóò³ ä³â÷àòà 
â ìîìåíò ñåêñó ìîæóòü ïîâîäè-

òèñÿ â³ä÷óæåíî. Âîíè íå çãîäí³ 
éòè íà ïîñòóïêè, íå õî÷óòü åêñ-
ïåðèìåíòóâàòè, ÷èì á³ëüøå òè 
ïðîÿâëÿºø àêòèâíîñò³, òèì á³ëü-
øå âîíà äèñòàíö³þºòüñÿ.

Âèñë³â «íå áóäü êîëîäîþ», 
ïðèïðàâëåíèé ï³äáàäüîðëèâèì 
ëÿïàñîì ïî äóï³, — ïîãàíèé ìî-
òèâàòîð. Ïîãîâîðèìî ïðî ìîòè-
âàö³þ õîðîøó.

ЗАБЕЗПЕЧТЕ АТМОСФЕРУ
Ñòàâèòè ì³ëüéîí ñâ³÷îê, ðîç-

ñèïàòè ïî ë³æêó ïåëþñòêè òðîÿíä 
³ ïðîãðàâàòè «I will always love 
you» — íà âàø ðîçñóä. Áàçîâèé 
êîìôîðò äëÿ áëèçüêîñò³ ñêëà-
äàºòüñÿ ç òðüîõ êîìïîíåíò³â: 
óñàì³òíåííÿ, çðó÷í³ñòü, íàñòð³é.

Óñàì³òíåííÿ îçíà÷àº, ùî âè 
â êâàðòèð³ âäâîõ ³ âàì í³õòî íå ïå-
ðåøêîäèòü. ª øàíñ, ùî ä³â÷èíà 
ñîðîìèòüñÿ, òîìó ùî çà òîíêîþ 
ñò³íêîþ, íàïðèêëàä, ñïëÿòü âàø³ 
ðîäè÷³, ³ âîíà áî¿òüñÿ òðàâìóâàòè 
¿õ ïñèõ³êó ñâî¿ìè êðèêàìè åêñ-
òàçó. Êîìôîðòíî ïîâèííî áóòè 
â òîìó ÷èñë³ é ïàðòíåðö³.

Çðó÷í³ñòü — öå íîðìàëüíà 
ïëàòôîðìà äëÿ ïåðøîãî ñåêñó. 
Ë³æêî — ñàìå òå, ùî ïîòð³áíî, 
ïëþñ ÷èñòîòà ³ çàòèøîê. Áåçëàä 
â³äâîë³êàº, îñîáëèâî ÿêùî ä³-
â÷èíà ëþáèòü ÷èñòîòó, à çàïàõ 
â÷îðàøíüî¿ ï³öè ÿê àôðîäèç³àê 
íå ïðàöþº. Âñ³ íåîáõ³äí³ ðå÷³, 
íà êøòàëò ïðåçåðâàòèâà ÷è ðóø-
íèêà, ïîâèíí³ áóòè íàïîãîòîâ³.

Ç íàñòðîºì, äóìàþ, âñå çðî-
çóì³ëî. ßêùî îäèí àáî îáèäâà 

«РОЗБУДІТЬ» СВОЮ ЖІНКУ
Прелюдія  Живемо в XXI столітті, 
люди літають на екскурсії в космос, але 
ми й досі соромимося своїх бажань і 
думаємо про жіночий оргазм, як про 
єдинорога. Задовольнити жінку. Довести 
її до оргазму. Це не просто слова — це 
те, що повинен вміти кожен чоловік. Що 
потрібно жінці в ліжку, щоб розкріпостити 
її — даємо підказки

ОВЕН 
Постарайтеся не змішувати 
кохання і гроші. І не чекати і 
тим більше не вимагати до-
рогих подарунків від нового 
знайомого. Адже не все 
вимірюється грошима, і ви це 
відчуєте при зустрічі.

ТЕЛЕЦЬ 
Відстороненість у ваших сто-
сунках із супутником життя 
поступово зникатиме. Цього 
тижня ви, можливо, від-
чуєте, наскільки дорогі одне 
одному. Звідси недалеко і 
до справжнього порозуміння. 

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає тиждень, повний ко-
хання, побачень і романтики. 
Вам вдалося підкорити серце 
свого обранця, він готовий 
бути з вами і в горі, і в радості.

РАК 
Стримуйте негативні емоції: 
істерики, капризи до добра 
не доведуть. Терпіння коханої 
людини може луснути в будь-
який момент.

ЛЕВ 
Сприятливий час для 
курортного або службового 
роману. Внутрішня розкутість 
додасть впевненості в собі 
і привабливості. Ви можете 
без напруги завоювати серце 
свого обранця.

ДІВА 
Через надмірну завантаже-
ність на роботі загрожують 
виникнути деякі проблеми 
в любовних стосунках. Хоча б 
вихідні проведіть удвох.

ТЕРЕЗИ 
Цей тиждень обіцяє по-
дарувати приємні сюрпризи 
в особистому житті. Тільки 
на середу побачень планува-
ти не варто, інакше можливі 
певні розчарування.

СКОРПІОН 
Відбудеться довгоочікувана 
зустріч, куди ви полетите, як 
на крилах. Не бійтеся про-
явити свої почуття, не ховай-
те їх під личиною холодності. 
Ваше кохання взаємне.

СТРІЛЕЦЬ 
У понеділок не піддавайтеся 
бажанням показати себе 
скривдженим, привід не вар-
тий того, а наслідки будуть 
не найприємнішими. У се-
реду вас можуть викликати 
на відверту розмову, не варто 
приховувати своїх почуттів.

КОЗЕРІГ 
Подумайте про те, наскільки 
далеко зайшли нові стосунки. 
Якщо образ коханої людини 
викликає душевний трепет, 
значить, ви не помилилися 
у своєму виборі.

ВОДОЛІЙ 
Вам може знадобитися пев-
ний час для усамітнення, щоб 
розібратися в своїх почуттях і 
бажаннях. Нове знайомство, 
яке відбудеться цього тижня, 
дуже вас зацікавить.

РИБИ 
Добре б відправитися у від-
пустку і відпочити разом 
з коханою людиною. Але 
може виникнути і зворотна 
ситуація, і ви прийдете до ви-
сновку, що ваші зустрічі пора 
припинити.

ó÷àñíèêè âòîìèëèñÿ, ðîçäðàòî-
âàí³ ÷è í³÷îãî ñüîãîäí³ íå õî÷óòü, 
çàéíÿòèñÿ ñåêñîì, çâè÷àéíî, 
ìîæíà, àëå íà öå ï³äå íåïðîïî-
ðö³éíèé ðåçóëüòàòó îáñÿã çóñèëü. 
Ñåêñ ÷åðåç «íå ìîæó» — âîíî 
âàì òðåáà?

ДОВЕДІТЬ ДО КИПІННЯ
ßêùî ìîâà éäå ïðî ïðîñòó 

ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü, ìîæëèâî, âè 
çàíàäòî ïîñï³øàºòå. Îáîâ’ÿçêîâî 
îðãàí³çóé ïðåëþä³þ. Êîëè ÷îëî-
â³ê õî÷å ñåêñó, òî çàçâè÷àé ïåðå-
êîíàíèé, ùî ³ éîãî ä³â÷èíà ÷è 
äðóæèíà òåæ ãîðèòü â³ä áàæàííÿ. 
Áà á³ëüøå, âîíà ïðîñòî ïðàãíå 
ïî÷àòè ñòàòåâèé àêò íåãàéíî, 
ïðè÷îìó ç ì³íåòó. Àãà. Àëå íà-
ñïðàâä³ âñå ïðàöþº ãåòü íå òàê.

Çâåä³òü ¿¿ ç ðîçóìó — ïîö³ëóí-
êàìè, ðóêàìè, ñëîâàìè, ÿçèêîì. 
Ò³ëüêè íå ñïðèéìàéòå öå ÿê ðàá-
ñüêó ïðàöþ, ùîá íàðåøò³ ä³ñòàòè-
ñÿ äî ñìà÷íåíüêîãî: ä³â÷èíà òåæ 
íå â÷îðà íàðîäèëàñÿ ³ çðîçóì³º, 
ùî âè òóò «ç-ï³ä ïàëêè».

Îòðèìóéòå çàäîâîëåííÿ â³ä 
êîæíîãî äîòèêó. Ëîâ³òü ¿¿ ñòî-
ãîíè, ïèéòå ¿õ, äèâ³òüñÿ, ÿê 
³ íà ùî âîíà ðåàãóº. ßêùî âè 
âì³ºòå ñëóõàòè æ³íêó ³ ùèðî â³ä-
äàºòåñÿ ïðîöåñó, â ÿêèéñü ìîìåíò 
âîíà ñàìà ç³ðâå ç âàñ çàëèøêè 
îäÿãó.

ОБОВ’ЯЗКОВО ПРАЦЮЙТЕ З 
ЕРОГЕННИМИ ЗОНАМИ

Ðîáîòà ç åðîãåííèìè çîíàìè — 
öå, âëàñíå, ³ º ñïîñ³á çàâåñòè 
ïàðòíåðêó. Äîòèêè äî åðîãåííèõ 
çîí çáóäæóþòü òà íàëàøòîâóþòü 
ïàðòíåð³â íà åðîòè÷íèé êøòàëò. 
À îò í³æíî öå ðîáèòè ÷è áðó-
òàëüíî — òóò í³õòî íå ïîðàäèòü.

Ùîá çðîáèòè öå ïðàâèëüíî, 
òðåáà àáî âæå çíàòè ñâîþ ïàðò-
íåðêó, àáî âèâ÷àòè ó ïðîöåñ³ 
åêñïåðèìåíòàëüíèì øëÿõîì òà 
ñòåæèòè çà ¿¿ ðåàêö³ÿìè. Çâ³ñíî, 
ìîæíà é ïðîñòî çàïèòàòè — àëå 
òóò îáåðåæíî: íå âñ³ ëþäè, ÿê ëþ-
áëÿòü çàéìàòèñÿ ñåêñîì, òàê ñàìî 
ëþáëÿòü ³ ãîâîðèòè ïðî íüîãî.

Ùî òðåáà ïàì’ÿòàòè ïðî åðî-
ãåíí³ çîíè, öå íå êíîïêè. Â³ä àâ-
òîìàòè÷íîãî íàòèñêàííÿ íà íèõ 
í³÷îãî íå âìèêàºòüñÿ. Ùîá çà íà-
òèñêàííÿì êíîïêè çàïðàöþâàâ 

ãîðìîíàëüíî-åðîòè÷íèé ìåõà-
í³çì — òðåáà äîêëàñòè çóñèëü 
òà íàòõíåííÿ.

НЕ МОВЧІТЬ
Òóò íå ìîâèòüñÿ ïðî ðîçìîâè 

ïðî ïîãîäó. Ìîæëèâî, äëÿ âàñ 
öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå â³äêðèòòÿì, 
àëå íàñïðàâä³ ìîâ÷àçíèé ñåêñ 
íà ³íñòèíêòàõ äóæå, äóæå ìàëî 
êîìó ïîäîáàºòüñÿ.

Ñëîâà æ, íàâ³òü ÷àñòî íåäîðå÷í³ 
òà õàîòè÷í³, ñòâîðþþòü íàñòð³é. 
Íå ïîâ³ðèòå, àëå ìîçîê — öå åðî-
ãåííà çîíà êîæíî¿ ëþäèíè, ÿêó 
òðåáà ïîäðàçíþâàòè (ó õîðîøîìó 
ñåíñ³ ñëîâà) ñàìå ñëîâàìè.

À îò ÿê ãîâîðèòè (êîãîñü çà-
âîäèòü øåï³ò), ïðî ùî («ÿ òåáå 
õî÷ó» ÷è «ÿ õî÷ó òâîãî áîðùó») 
òà êîëè (ïåðåä, â ïðîöåñ³, ÷è 
ï³ñëÿ) — òåæ í³õòî íå ïîðàäèòü.

ЦЕ НЕ КІНО
Ó æîäíîìó ðàç³ íå âèìàãàéòå 

ó æ³íêè çðîáèòè «ÿê ó ïîðíî».
Òàê, çàáóäüòå ïðî ïîðíî, ÿêî-

ãî âñòèãëè íàäèâèòèñÿ. Æ³íêà 
íå áóäå ³, ãîëîâíå, íå õî÷å ðîáèòè 
ìàéæå í³÷îãî ç òîãî, ùî ìîãëè 
áà÷èòè â ³íòåðíåò³.

Çâ³ñíî, º ïàðè, ó ÿêèõ ÷îëîâ³ê 
æ³íêó çðàíêó áóäèòü ëÿùåì ïå-
í³ñà ïî ãóáàõ. Àëå çàçâè÷àé òàêå 
áóâàº ëèøå ó «ê³íî».

Ç ³íøîãî áîêó, âñå, ùî ïðè-
ðîäíî, îãèäíèì áóòè íå ìîæå. 
Ãîâîð³òü, äîìîâëÿéòåñÿ, âèâ÷àé-
òå ñìàêè îäíå îäíîãî — ò³ëüêè 
í³êîëè íå ñòàâòå âèìîã òà óìîâ.

ПОДБАЙТЕ ПРО ЇЇ 
ЗАДОВОЛЕННЯ

Ó æîäíîìó ðàç³ íå äóìàéòå, ùî 
òâîÿ åÿêóëÿö³ÿ — öå ê³íåöü ñåêñó. 
Òàêà á³äà, àëå ïðàâäà: á³ëüø³ñòü 
÷îëîâ³ê³â ä³éñíî â³ðÿòü, ùî ï³ñ-
ëÿ ñâîãî îðãàçìó ìîæóòü ââàæàòè 
ñïðàâó âèêîíàíîþ. Í³. Ñïðàâà âè-
êîíàíà, ò³ëüêè ÿêùî óñ³ ó÷àñíèêè 
ñòàòåâîãî àêòó ïîâí³ñòþ çàäîâîëå-
í³. Òîìó îñü ùî. ßêùî íå ìîæåòå 
äîâåñòè æ³íêó äî îðãàçìó äî òîãî, 
ÿê ó âàñ â³í âæå â³äáóâñÿ — âè 
ïîâèíí³ çðîáèòè öå ï³çí³øå.

Íó à ÿêùî ïðîñòî âñòàíåòå ³ 
ï³äåòå — ïîâ³ðòå, öå áóäå íàé-
ã³ðøà ïîìèëêà, íàñë³äêè áóäóòü 
íå÷óâàí³.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, 
ПСИХОЛОГ

Чудовими кохан-
цями виявляються 
саме ті, хто ціка-
виться, які песто-

щі приносять жінці найбільшу 
насолоду. Реакція статевих ор-
ганів на стимуляцію залежить 
від циклу, часу доби, здоров’я і 
настрою жінки. Чоловік не може 
сам дізнатися, як саме його нова 
партнерка здатна отримати насо-
лоду, і тут багатий досвід йому 
не помічник.
Багато із чоловічих уявлень про 
те, чого жінка хоче у ліжку, на-
справді є хибними. Нагадую, 

15% жінок можуть досягти ор-
газму шляхом лише вагінально-
го проникнення. Ті, хто відчуває 
вагінальний оргазм, виявляються 
здатними до нього завдяки ак-
тивній прелюдії і стимуляції всіх 
ерогенних зон, найважливіша з 
яких — клітор. Саме ця ділянка 
тіла жінки найбільше відгукується 
на ласки і призводить до оргазму.
Жінкам важливо перш за все роз-
будити уяву, а не тіло. Спочатку 
це флірт, розмови, ніжні дотики. 
Потім багатьом необхідна стадія 
оголення тіла, пестощі і поцілунки 
партнера. Варто звертати увагу 
на її реакції, бути ніжним і тур-
ботливим. Чи на ніч ви з нею 
зустрілися, чи на життя.

Коментар експерта
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Наталія, 27 років
Енергій на та харизматична. Під 
тонкою натурою ховається справжній  
фонтан емоцій  та почуттів. Люблю 
подорожувати, фотографуватися, а 
також обожнюю дивитися на захід сонця.
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ОВЕН 
Важливе завдання цього 
тижня - впевнено і вчасно 
зробити вибір.

ТЕЛЕЦЬ 
На вівторок і середу краще 
не планувати ділових 
зустрічей.

БЛИЗНЮКИ 
Спокійна і гармонійна об-
становка допоможе вам 
досягти великих успіхів. 

РАК 
Четвер - найбільш спри-
ятливий день тижня, тому 
женіть від себе лінь.

ЛЕВ 
Постарайтеся не давати 
ніяких обіцянок, вам буде 
складно стримати слово. 

ДІВА 
Кількість справ все збільшу-
ється, цього тижня вам може 
навіть здатися, що всі дні ви 
проведете в трудах.

ТЕРЕЗИ 
Всі ідеї, які будуть приходи-
ти до вас, будуть чудові. Зір-
ки зроблять вам подарунок.

СКОРПІОН 
У вас накопичилося багато 
проблем, але саме зараз ви 
зможете їх вирішити най-
кращим чином. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вам буде потрібна зосе-
редженість для вирішення 
накопичених проблем.

КОЗЕРІГ 
У вівторок не провокуйте 
конфліктних ситуацій на 
роботі.

ВОДОЛІЙ 
Будуть успішні ділові пере-
говори, не втрачайте шансу 
зав’язати нові знайомства. 

РИБИ 
Наполеглива праця буде 
заслужено оцінена, можете 
розраховувати на премію.
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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)


