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ПЛАНУЮТЬ ЗБУДУВАТИ НОВИЙ РАЙОН с. 4
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ХТО І НАВІЩО ЛАМАЄ 
ЕЛЕКТРОСАМОКАТИ с. 9

Вінничанка купила ділянку з 
недобудовою і поки доробляла її, 
будинок переоформили на іншу 
людину. Вона звернулася в поліцію, 
почали кримінальне провадження, 
а потім «надійшла команда зверху» 
— і справу закрили

Так зі спірного будинку зняли 
арешт та продали його вдруге. 
Дорожче, бо вже з внутрішніми 
роботами, технікою, загорожею... 
Хто так будує і продає на 
Вінницьких Хуторах, при цьому 
уникаючи податків?

с. 8

498160

498793

498844

АФЕРИ З ПРОДАЖЕМ ЖИТЛА
І ПРОКУРОРИ-ХАБАРНИКИ У РОЛІ АДВОКАТІВ

ВОВА МРІЄ ПРО 
ПАРАЛІМПІАДУ с. 15

Ольга Польгуль (43) каже, що 
її ошукали шахраї. Заплатила 
за ділянку з незавершеним 
будинком на Вінницьких 
Хуторах 63 тисячі доларів, але 
забудовник повернув собі все 
назад і перепродав 
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«Я-не-хочу» 
суспільство

56 â³äñîòê³â ãðîìàäÿí íå 
ïëàíóþòü âàêöèíóâàòèñÿ. 
Êîëè ì³é çíàéîìèé ãîìåîïàò 
íå ïëàíóº âàêöèíóâàòèñü, ÿ 
ìîæó öå çðîçóì³òè. Â³í ìàº 
ñâ³é ïîãëÿä íà ìåäèöèíó.

Êîëè íå õî÷å âàêöèíóâà-
òèñÿ çíàéîìèé çàíóäà, ÿ òåæ 
ìîæó öå çðîçóì³òè. Â³í ïåðå-
÷èòàâ ÿê³ñü àíãë³éñüê³ äæåðå-
ëà ³ âèð³øèâ, ùî ð³âåíü çà-
ãðîçè äëÿ íüîãî ïðèéíÿòíèé.

Êîëè ëþäè íå õî÷óòü âàê-
öèíóâàòèñü, òîìó ùî áà-
òþøêà ó öåðêâ³ ñêàçàâ, ùî 
áóäóòü ñâ³òèòèñü, ÿ ðîçóì³þ, 
ùî êðà¿íà âñå ùå æèâå ó ñå-
ðåäíüîâ³÷÷³.

² ëÿêàº ìåíå íå ñò³ëüêè 
ìåäè÷íèé êåéñ. Ìåíå ëÿêàº 
ð³âåíü äîâ³ðè äî äåðæàâè. 
Óêðà¿íö³ íàñò³ëüêè â³ëüí³ â³ä 
äåðæàâè, ùî âîíè áàæàþòü 
áóòè â³ëüí³ ó âñüîìó. 

Çàâæäè áóäóòü 56 â³äñîòê³â 
òèõ, õòî ïðîòè ïîäàòê³â, ïðî-
òè ñàäèòè äåðåâà. Íà âåëè-
êó â³éíó âîíè íå ïðèéäóòü. 
Ñïîðò äëÿ íèõ áóäå çàâæäè 
ïîçà ïîë³òèêîþ, à Ê³ðêîðîâ 
ç Ãàëóñòÿíîì - ìèòö³.

44 â³äñîòêè ìàþòü áîäàé 
ÿêèéñü ð³âåíü äîâ³ðè äî 
äåðæàâè ³ ãîòîâ³ ¿¿ ñëóõàòèñü, 
ÿêùî ùî. ²íø³ 56 õî÷óòü êó-
ïèòè äîâ³äêó ïðî âàêöèíàö³þ, 
¿çäèòè íà ëèòîâñüêèõ íîìåðàõ 
³ âë³çòè äî ë³êàðÿ áåç ÷åðãè.

ß äóìàþ, ³ ãîëîñóâàííÿ çà 
äåïóòàò³â â³äáóâàºòüñÿ â òîé 
ñàìèé ñïîñ³á. Çàì³ñòü ïåðå-
äèâèòèñÿ ñïèñêè, ïðî÷èòàòè 
ïðîãðàìó áóäåìî âåñòèñü íà 
á³ëáîðäè òà øèðîêó ïîñì³øêó.

Áî ëþäè íå õî÷óòü, ùîá 
íèìè êåðóâàëè, âîíè íå õî-
÷óòü ñëóõàòèñü çàêîí³â àáî 
ïðîõàíü â³ä äåðæàâè.

² â³äñóòí³ñòü âàêöèíàö³¿ ëÿ-
êàº ìåíå íàéìåíøå. «ß-íå-
õî÷ó» ñóñï³ëüñòâî. «ß-õî÷ó» 
ëþäè, çëåãêà â³ëüí³ â³ä â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³.

ДУМКА

ПСИХОЛОГ 

BOGDAN SEVERIN

Про Вінницю погано можуть 
писати лише ті вінничани, 
які в інших містах не жили. 
Не знають різниці, а до хоро-
шого звикаєш швидко.

СЕРГІЙ РОМАНОВ

Якщо у Вінниці заборонити 
діяльність ЖЕО і дозволити 
людям  індивідуальне опа-
лення, то можна вважати, 
що одне з комфортних.

АНАТОЛІЙ ТЕРЕНЧУК

Це не стільки про те, як добре 
у Вінниці, скільки про те, як 
погано в інших містах України. 
На чорному тлі і сіре видаєть-
ся білим.

РУСЛАНА КРАВЧЕНКО

Подивитись тільки на «Ро-
сію», там крокодили скоро 
будуть. А зелені зони нищать 
під забудову! Дим стоїть, осо-
бливо в приватному секторі.

МАРИЯ МАРУСИЧ

Вінниця гарна, але те, що 
виробляє газконтора - жах. І 
ніхто і не думає зупинити цей 
«безпредєл», люди стоять у 
чергах з 5 ранку.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи заслужено Вінницю вкотре визнали найкомфортнішим містом?

ВІТАЛІЙВІТАЛІЙ
БЄЛОВБЄЛОВ

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

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ìàñøòàáíèé 
ïðîåêò ç î÷èñòêè 
Ï³âäåííîãî Áóãó 

ðîçä³ëåíèé íà òðè ÷åðãè, áî çà-
ãàëüíà ïðîòÿæí³ñòü ð³÷êè â ìåæ-
àõ Â³ííèö³ — 13,4 ê³ëîìåòðà. 
Â ðàìêàõ ïåðøî¿ ÷åðãè çàïëà-
íîâàíî ï³äíÿòè ç äíà 345 òèñÿ÷ 
êóáîìåòð³â íàìóëó. ² â ìåð³¿ ïðî-
çâ³òóâàëè, ùî ï³äðÿäíèê âèêîíàâ 
ïîíàä 60% ïåðøî¿ ÷åðãè ðîá³ò.

— Ïåðøà ÷åðãà ïðîåêòó ç 
î÷èñòêè Ï³âäåííîãî Áóãó îõî-
ïëþº òðîõè á³ëüøå òðüîõ ê³ëî-
ìåòð³â. Ðåàë³çàö³ºþ ö³º¿ ÷åðãè ìè 
çàéìàºìîñü äâà ðîêè. Âæå âè-
êà÷àëè ç ð³÷êè á³ëüøå 200 òèñÿ÷ 
êóá. ì íàìóëó, öå ïðèáëèçíî ÿê 
2500 çàë³çíè÷íèõ öèñòåðí, — 
ñêàçàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ.

Ìåòà öüîãî ïðîåêòó — ïî-
êðàùåííÿ ñòàíó âîäè â ð³÷ö³, 
îñîáëèâî â ðàéîí³ âîäîçàáîðó 
«Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàëó». Àäæå 
ÿê³ñòü âîäè ç-ï³ä êðàíà ìàº 
ñóòòºâ³ íàð³êàííÿ ó ìåøêàíö³â 
ì³ñòà.

Íàä ïîãëèáëåííÿì äíà ³ î÷è-
ùåííÿì ð³÷êè â³ä íàìóëó ïðàöþ-
þòü òðè çåìñíàðÿäè, äâ³ áàðæ³, 
áóêñèð, ïëàâàþ÷èé åêñêàâàòîð. 
Ùå ï³äðÿäíèê — ô³ðìà «ÏÌÊ-
Êè¿â» — çàä³ÿâ åêñêàâàòîð ç 
ãðåéïôåðíèì êîâøåì òà åêñêà-

âàòîð äëÿ íàâàíòàæåííÿ íà ñàìî-
ñêèäè ãðóíòó, ÿêèé âèâîçèòüñÿ 
íà Ñòàäíèöüêèé ïîë³ãîí.

Ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïåðøî¿ ÷åðãè 
íàéá³ëüø ïðîáëåìíîþ áóëà ä³-
ëÿíêà, ÿêà çíàõîäèëàñü â ðàéîí³ 
«Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàëó», äå â³ä-
áóâàºòüñÿ âîäîçàá³ð. Ãëèáèíà äíà 
òàì ñÿãàëà ëèøå îäèí ìåòð (!). 
Áóëà âåëè÷åçíà çàìóëåí³ñòü äíà.

Íà ñüîãîäí³ âäàëîñÿ ðîç÷èñ-
òèòè öþ çîíó ³ ïîãëèáèòè äíî 
äî 4–5 ì. Â³ííèöüêèé âîäîêàíàë 
çàçíà÷àº, ùî âíàñë³äîê âèêî-
íàííÿ ðîá³ò, ïîë³ïøóþòüñÿ ïî-
êàçíèêè çàãàëüíîãî îðãàí³÷íîãî 

âóãëåöþ — à öå òå, ùî ïîçíà÷à-
ºòüñÿ íà êîëüîð³ òà çàïàõó âîäè. 
Â³äïîâ³äíî áóäå ïîòð³áíî ìåíøå 
ðåàãåíò³â äëÿ îáðîáêè âîäè.

²ç 2022 ðîêó ðîá³òíèêè ïî÷íóòü 
âèêîíóâàòè äðóãó ÷åðãó ïðîåêòó. 
Ó â³ííèöüê³é ìåð³¿ â³äçíà÷àþòü, 
ùî âîíà íàéñêëàäí³øà, áî ïå-
ðåäáà÷àº âèêà÷àòè çíà÷í³ îáñÿãè 
íàìóëó

— 900 òèñÿ÷ êóáîìåòð³â.

З ДНА ПІДНЯЛИ ПОНАД 
200 ТИСЯЧ КУБІВ НАМУЛУ
Буде питна вода У Вінниці чистять та 
поглиблюють річку Південний Буг. Мета 
такого проекту — покращити екологічний 
стан ріки, яка є джерелом питної води 
майже для 400-тисячного міста. І у мерії 
прозвітували, що підняли з дна 208 тисяч 
кубів намулу, що складає близько 
2500 залізничних цистерн!

У міськраді повідомили, що за-
гальна кошторисна вартість робіт 
з першої черги — 60,2 мільйона 
гривень. Фактично виконано робіт 
на суму 33,2 мільйона гривень, 
а саме 15 млн грн у 2020 році 
та 18,2 млн грн витратили 
в 2021 році.
Генеральним підрядником є київ-
ська фірма «ПМК-Київ», яка має 
основний вид діяльності — «Будів-

ництво водних споруд».
За весь період роботи за допомо-
гою земснарядів та плаваючих екс-
каваторів з застосуванням баржі 
розроблено 208 тисяч кубоме-
трів грунту: за 2020 рік — 92 ти-
сячі кубів підняли з дна річища, 
за 2021 рік — 116 тисяч кубів. 
Загалом, на цей рік запланова-
но підняти з дна Південного Бугу 
166 тисяч кубометрів.

Скільки грошей витрачають на Південний Буг

Íàä ïîãëèáëåííÿì äíà 
³ î÷èùåííÿì Ï³äåííîãî 
Áóãó ïðàöþþòü òðè 
çåìñíàðÿäè, äâ³ áàðæ³, 
áóêñèð. À ùå ìóë 
âèêîïóº ïëàâàþ÷èé 
åêñêàâàòîð

À ùå ó çàïëàíîâàí³é äðóã³é 
÷åðç³ ðîá³ò Ï³âäåííèé Áóã ìàº 
á³ëüøó øèðèíó, í³æ íà ïåðøîìó 
åòàï³; ³ òàêîæ ïîðÿä ç óçáåðåæ-
æÿì çíàõîäèòüñÿ æèòëî. Òîìó, 
çà ñëîâàìè ÷èíîâíèê³â, ÷åðåç öå 
íåìîæëèâî áóäå ñòâîðèòè ìàñø-
òàáí³ êàðòè íàìèâó — òåðèòîð³¿, 
êóäè ñêèäàºòüñÿ ï³äíÿòèé ç äíà 
ð³÷êè íàìóë.

— ß äóìàþ, ÿêùî áóäå â³äïî-
â³äíå ô³íàíñóâàííÿ, òî ìè çìî-
æåìî ïðèøâèäøèòè ö³ ðîáîòè. 

Õî÷ó ïîäÿêóâàòè ãîëîâ³ îáëàñíî¿ 
ðàäè Â’ÿ÷åñëàâó Ñîêîëîâîìó ³ ãî-
ëîâ³ ÎÄÀ Ñåðã³þ Áîðçîâó çà ï³ä-
òðèìêó ïðîåêòó, — ç îáëàñíîãî 
áþäæåòó âèä³ëèëè 10 ìëí ãðí. 
Íàäàë³ ìè áóäåìî ïðàöþâàòè 
ó òàêîìó æ íàïðÿìêó, ³ âàæëè-
âî, ùîá íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ìè 
ìîãëè çíàéòè äîäàòêîâ³ êîøòè. 
Âçàãàë³, Â³ííèöÿ — öå ºäèíå 
ì³ñòî, ÿêå ñèñòåìíî çàéìàºòüñÿ 
î÷èñòêîþ ð³÷êè, — ñêàçàâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Перша черга робіт охоплює близько трьох кілометрів 
довжини річки. Загалом, планується почистити і поглибити 
дно Південного Бугу в межах Вінниці, — а це 13,4 кілометра
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ùåíü — 11 òèñÿ÷ êâ. ìåòð³â òà 
áóäå ñêëàäàòèñÿ ç âíóòð³øíüî¿ 
òà ì³æíàðîäíî¿ çîíè àâ³àñïîëó-
÷åííÿ, ïðî ùî éäåòüñÿ íà ñàéò³ 
ðîçðîáíèêà ïðîåêòó «ÓÂÒ Ãðóï».

— Ì³ñüêà ðàäà âçÿëà íà ñåáå 
çîáîâ’ÿçàííÿ ïðîô³íàíñóâàòè 
ö³ ðîáîòè. Ó êðåäèò îòðèìàëè 
300 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Íàðàç³ 
äîïðàöüîâóºòüñÿ ïðîåêòíî-êî-
øòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ ³ áóäå-
ìî îãîëîøóâàòè òåíäåð. Áî ³äåÿ 

òàêà — ìè çäàºìî â åêñïëóàòàö³þ 
ïåðøó ÷åðãó çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ 
ñìóãè ³ ïåðøó ÷åðãó ðåêîíñòðó-
éîâàíîãî àåðîâîêçàëó, — ðîçêàçóº 
Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

— Ó ÿê³ òåðì³íè áóäå ãîòîâà 
çë³òíî-ïîñàäêîâà ñìóãà? ² êîëè 
àåðîïîðò çìîæå ïðèéìàòè ë³òà-
êè? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Íå õî÷ó êàçàòè ùîñü çà-
â÷àñíî. Áî, ðîçóì³ºòå, íàì äàëè 
ô³íàíñóâàííÿ ï³ä ê³íåöü áóä³-

âåëüíîãî ñåçîíó. ² íàø³ ïëàíè 
äåùî çì³ñòèëèñü. Íàì³ðè ï³äðÿä-
íèêà — âèêîíàòè ìàêñèìóì ï³ä-
ãîòîâ÷èõ ðîá³ò äî ê³íöÿ 2021-ãî. 
À ç íàñòóïíîãî ðîêó ñòàòè ³ êëàñ-
òè 38 ñàíòèìåòð³â øàðó áåòîíó, 
ç ÿêîãî áóäå ñêëàäàòèñÿ çë³òíî-
ïîñàäêîâà ñìóãà. Òîä³ âæå ìîæíà 
áóäå êàçàòè, ùî îñíîâíèé îáñÿã 
ðîá³ò âèêîíàíèé ³ ìè îò-îò ïî-
÷íåìî ïðèéìàòè ë³òàêè, — ï³ä-
ñóìóâàâ äèðåêòîð àåðîïîðòó.

ЄВГЕН ТРЕСКУНОВ, 
АВІАЕКСПЕРТ, 
ЗАСНОВНИК КОМПАНІЇ 
«АВІАПЛАН»:

— До розбудови 
регіональних аеро-

портів на перших етапах потрібно 
ставитись не як до бізнесу, який 
має приносити прибутки, а як 
до магніту, який притягує в регіон 
туристичні потоки і привабливість 
та інвестиції.
Якщо ми говоримо про те, що ві-

нницький аеропорт міжнародний, 
то треба привести інфраструктуру 
аеродрому до діючих міжнарод-
них вимог ІКАО та авіакомпаній. 
Основними пріоритетами проекту 
реконструкції аеродрому є поси-
лення несучої спроможності твер-
дих покриттів злітно-посадкової 
смуги, доріжки перону, де і будуть 
здійснювати операції повітряні 
судна. Мета «мінімум» — щоб 
не було жодних обмежень для 
польотів таких літаків як Boeing 
737–800 та Airbus A320, які най-

більш популярні серед усіх бізнес-
моделей авіакомпаній.
Окрім того, проект реконструкції 
передбачає встановлення сучас-
ного світлосигнального та аеро-
навігаційного обладнання, що 
дозволить здійснювати посадку 
в умовах обмеженої видимості. Це 
дуже важливо, адже таке оснащен-
ня дозволяє авіакомпаніям більш 
гнучко планувати свій розклад вно-
чі і гарантовано здійснювати зліт та 
посадку в умовах обмеженої ви-
димості. Джерело: cutt.ly/sW7JC3C

Летовище Вінниці стане «магнітом» для всього регіону

Уперше про реконструкцію летовища 
в мерії сказали ще в 2017 році. Посадов-
ці підписали меморандум з Міністерством 
оборони, оскільки у Гавришівці базуєть-
ся штаб Військово-повітряних сил ЗСУ. Це 
мало спростити доступ до 200 млн грн, 
які держава була готова дати для початку 
робіт.
Потім тривала підготовка проектно-ко-
шторисної документації. І наступного року 
в мерії запевнили — реконструкція злітно-
посадкової смуги почнеться в 2019-му. 

Попередньо, роботи оцінили у 1 мільярд 
гривень. Такий масштабний проект пла-
нують виконати, щоб надалі виконувати 
більше рейсів та на перспективу залучити 
до виконання рейсів у Вінницю міжнародні 
компанії-лоукостери.
Виконавцем реконструкції «злітки» об-
рали маріупольську компанію «Шляхове 
будівництво «Альтком», яке запропонувало 
за всі роботи 896 мільйонів 875 тисяч гри-
вень. Субпідрядник — товариство «Енер-
госинтез-2006» влаштує все аеродромне 

обладнання, а також мережі електропос-
тачання, зв’язку та управління на 21% від 
загальної вартості підряду.
Договір був підписаний ще 22 листопада 
2019 року. Однак замість того, щоб пе-
рерахувати кошти з держбюджету, влітку 
2020-го уряд задумав викреслити ві-
нницький аеропорт з державної програ-
ми підтримки летовищ. Після розголосу 
урядовці відмовилися від такого плану, 
але й забрали всі видатки, заплановані 
на реконструкцію аеропорту «Вінниця».

Наприкінці 2020-го стало відомо, що 
у Держбюджеті-2021 призначено 604 млн 
грн для реконструкції нашого летовища. 
Кошти пообіцяли виплатити у квітні цього 
року, чого так і не сталося. Як ми писали 
у цьому матеріалі, перші 135 з 604 млн грн 
надійшли на рахунок аеропорту у вересні 
2021 року.
Через підготовку до реконструкції, на-
гадаємо, Вінниця втратила всі регулярні 
рейси, які раніше виконувалися з нашого 
летовища.

Хронологія «реконструкції» нашого аеропорту

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ó ï’ÿòíèöþ, 
10 âåðåñíÿ, íà ðà-
õóíêó â Äåðæ-
ê à ç í à ÷ å é ñ ò â ³ 

ç’ÿâèëèñÿ ãðîø³ íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè â³-
ííèöüêîãî àåðîïîðòó. Äåðæàâà 
ïåðåðàõóâàëà 135 ç îá³öÿíèõ 
604 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Öèõ êî-
øò³â âèñòà÷èòü, ùîá äî ê³íöÿ 
ðîêó ïðîâåñòè ï³äãîòîâ÷³ ðîáî-
òè, ïðî ùî ðîçêàçàâ äèðåêòîð 
àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ» Âîëîäèìèð 
Í³öåíêî.

ГРОШІ НА ПІДГОТОВЧІ 
РОБОТИ

— ßêùî íàì ïîãîäà äîçâî-
ëèòü, òî ìè ïëàíóºìî çðîáèòè 
ìàêñèìàëüíèé êîìïëåêñ ðîá³ò 
ïî ³ñíóþ÷îìó ïîêðèòòþ, — êàæå 
Í³öåíêî. — À ñàìå ïðîéòè åòàï 
ï³äãîòîâêè äî ðåêîíñòðóêö³¿ 
çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè — äå-
ìîíòàæ ³ñíóþ÷èõ ïëèò, ôðåçåðó-
âàííÿ, âèêëàäàííÿ âèð³âíþþ÷îãî 
øàðó áåòîíó òîùî. Òàêîæ áóäóòü 
âèêîíàí³ ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ 
ï³äçåìíèõ êîìóí³êàö³é, ëèâí³âîê.

Äèðåêòîð ëåòîâèùà ðîçïîâ³â, 
ùî ï³äðÿäíèêó — ìàð³óïîëüñüê³é 
êîìïàí³¿ «Øëÿõîâå áóä³âíèöòâî 
«Àëüòêîì» — ïîñòàâèëè çàâäàí-
íÿ ìîá³ë³çóâàòè ðåñóðñè: ï³äâåçòè 
òåõí³êó, ïåðñîíàë, çðîáèòè áóä³-
âåëüíèé ìàéäàí÷èê, ïîñòàâèòè 
áåòîííèé çàâîä.

— Ïàðàëåëüíî öüîìó âåäóòüñÿ 
ïåðåìîâèíè ç â³éñüêîâèìè, ùîá 

ìè çìîãëè çàêðèòè ñìóãó íà ðå-
ìîíò, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð 
Í³öåíêî. — Àäæå íàøå ëåòîâèùå 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ â³éñüêîâîþ àâ³à-
ö³ºþ. Öå ñòðàòåã³÷íèé îá’ºêò äëÿ 
âñ³º¿ äåðæàâè.

Ïèòàºìî, ÷è º «ïëàí Á», ÿêùî 
íàñòóïíîãî ðîêó ïðèïèíÿòü ô³íàí-
ñóâàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ «çë³òêè»?

— Äåðæàâà âçÿëà íà ñåáå 
çîáîâ’ÿçàííÿ — ïðîô³íàíñó-
âàòè ðåêîíñòðóêö³þ àåðîäðî-
ìó Â³ííèö³. Öå âñå ïðîïèñàíî 
â íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ òà 
ïðîãðàìàõ. Òîìó ÿ, ñïîä³âàþñü, 

ùî ï³äòðèìêà íå ïðèïèíèòüñÿ 
³ â 2022 ðîö³, — êàæå äèðåêòîð 
àåðîïîðòó. — ßêùî ðîáîòè âæå 
ðîçïî÷àëèñÿ, òî ¿õ ïîòð³áíî çà-
âåðøèòè äî ëîã³÷íîãî ê³íöÿ — 
çäàòè â åêñïëóàòàö³þ ïåðøó ÷åðãó 
çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè òà ïðè-
éìàòè ðåãóëÿðí³ àâ³àðåéñè.

ОДНОЧАСНО ЗІ «ЗЛІТКОЮ» — 
ПЕРЕБУДОВА АЕРОВОКЗАЛУ

Ïàðàëåëüíî ðåêîíñòðóêö³¿ 
çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè áóäå 
³ ðåêîíñòðóêö³ÿ àåðîâîêçàëó. 
Ïðîïîíîâàíèé ðîçì³ð ïðèì³-

НА ЩО ВИТРАТЯТЬ 135 МЛН ГРН, ЯКІ
ОТРИМАВ АЕРОПОРТ «ВІННИЦЯ»

— ßêùî íàì ïîãîäà 
äîçâîëèòü, òî ìè 
çðîáèìî ìàêñèìóì 
ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, — 
êàæå äèðåêòîð 
àåðîïîðòó
Âîëîäèìèð Í³öåíêî

Візьмуться за роботу   
З держбюджету перерахували перші 
135 млн грн на реконструкцію «злітки». 
Підряднику доручили звести будівельний 
майданчик і поставити бетонний 
завод. Що встигнуть зробити до кінця 
року? Чому для початку робіт треба 
домовлятися з військовими? І коли наш 
аеропорт почне приймати літаки?

Одночасно з реконструкцією «злітки» будуть виконувати перебудову терміналу. 
В аеровокзалі будуть внутрішня і міжнародна зони для пасажирів
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ОГОЛОШЕННЯ

ТОВ «Аукціонний центр 
нерухомості» 04.10.2021 р. 
о 10.00 год. за адресою м.Вінниця, 
вул. М. Оводова, 46 пр.4, проводить 
аукціон (прилюдні торги) з 
продажу майна ПрАТ «Акціонерна 
компанія «Сатер», а саме: 
приміщення 5–1-гараж 78,7 м.кв, 
5–2-приміщення 8.0 м.кв, 5–3-гараж 
40,9 м.кв, 5–4-необладнане 
приміщення 8,9 кв.м, 
5–5-необладнане приміщення 1,0 м.
кв, 5–6-необладнане приміщення 
8,4 м.кв, загальною площею 
145,9 кв. м. складають 4/25 частки 
комплексу нежитлових будівель та 
споруд за адресою. м.Вінниця, вул. 
Сергєєва-Ценського, буд.10. Стартова 
ціна: 171172,00 грн. Учасникам 
необхідно подати заявку на участь, 
сплатити реєстраційний збір. 
(095)000–11–01

Вакци нувалися 
73,6% освітян
 Ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é 
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ 
ñòàíîì íà 21 âåðåñíÿ â³ä 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ ³ìó-
í³çóâàëèñü ìàéæå 74% â³ä 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïðàö³â-
íèê³â çàêëàä³â îñâ³òè. «Âàê-
öèíàö³ÿ ïðîòè COVID-19 
êðèòè÷íî âàæëèâà äëÿ 
ñòðèìóâàííÿ ïàíäåì³¿ ó 
ïîºäíàíí³ ç ïðîòèåï³äåì³÷-
íèìè çàõîäàìè, ïðî öå ìè 
ïîñò³éíî ãîâîðèìî íàøèì 
ïåäàãîã³÷íèì êîëåêòèâàì. 
² íà ñüîãîäí³ ìàºìî äîñèòü 
âèñîê³ ïîêàçíèêè. Íèí³ â³ä 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ âæå 
ùåïèëèñÿ 91,6% ïðàö³âíè-
ê³â ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèõ 
öåíòð³â, 83,8% – ïîçàøê³ëü-
íî¿ îñâ³òè. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
øê³ë, òóò ñèòóàö³ÿ òåæ äî-
ñèòü íåïîãàíà – 76,6% â÷è-
òåë³â âæå âàêöèíîâàí³. Â 30 
ì³ñüêèõ øêîëàõ ùåïèëèñÿ 
80% êîëåêòèâ³â, ùå â ï’ÿòè 
– ïîíàä 70%. Ìè ñïîä³-
âàºìîñÿ, ùî íàâ³òü ï³ä ÷àñ 
ïîã³ðøåííÿ åï³äåì³îëîã³÷íî¿ 
ñèòóàö³¿ âñ³ îñâ³òí³ çàêëàäè 
ïðîäîâæàòü ñâîþ ðîáîòó», - 
çàçíà÷àº äèðåêòîðêà äåïàð-
òàìåíòó îñâ³òè ì³ñüêî¿ ðàäè 
Îêñàíà ßöåíêî.  
Â äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ Â³-
ííèöüêî¿ ãðîìàäè â³ä êîðî-
íàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ ³ìóí³çó-
âàëèñÿ  68,7% ïðàö³âíèê³â. 
Á³ëüøå 80% ùåïèëèñÿ â 31 
ñàäî÷êó, à â 15 - ïîíàä 70%. 
Íàãàäàºìî, ç ïåðøîãî âå-
ðåñíÿ ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é 
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ 
òðèâàº àêö³ÿ «Âàêöèíóéñÿ. 
Çáåðåæè æèòòÿ». Çàðåºñòðó-
âàòèñÿ ìîæíà çà ïîñèëàí-
íÿì http://surl.li/aguxy

КОРОТКОКОРОТКО

ÐÎÇÂÈÒÎÊ Ì²ÑÒÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ã ð î ì à ä ñ ü ê ³ 
ñëóõàííÿ äëÿ ïî-
ãîäæåííÿ Äåòàëü-

íîãî ïëàíó òåðèòîð³¿, îáìåæåíî¿ 
âóëèöÿìè Ëóê’ÿíîâñüêîãî, Ïåñ-
òåëÿ, Áîãóíà, Ìàã³ñòðàòñüêîþ òà 
òðîëåéáóñíèì äåïî òðèâàëè á³ëü-
øå òðüîõ ãîäèí.

Ãîëîñóâàííÿ ìèíóëî çà äåñÿòü 
õâèëèí: 667 ãîëîñàìè «çà» ï³äòðè-
ìàëè ïëàí çàáóäîâè. 54 ëþäèíè 
áóëè — «ïðîòè», 42 — «óòðèìà-
ëèñü». Ïðîòèâíèêè ïîáóäîâè íî-
âîãî ì³êðîðàéîíó ãîâîðèëè, ùî 
öå çàáóäîâíèê ïðèâ³ç «ò³òóøîê», 
àáè ïðîøòîâõíóòè ïîòð³áíå äëÿ 
ñåáå ð³øåííÿ.

Ùî æ áóäå â íîâîìó ðàéîí³, 
ÿêèé ðîçòàøóºòüñÿ â öåíòð³ Â³-
ííèö³: íà çåìëÿõ êîëèøíüîãî 
öåãåëüíîãî çàâîäó ³ íèí³øíüîãî 
òðîëåéáóñíîãî äåïî.

ДВІ ЧЕРГИ НОВОЇ ЗАБУДОВИ
Íà ïî÷àòêó ñëóõàíü äèðåêòîð 

äåïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè ßê³â 
Ìàõîâñüêèé íàãîëîñèâ, ùî òå-
ðèòîð³ÿ öåãåëüíîãî çàâîäó íèí³ 
º çîíîþ áàãàòîïîâåðõîâî¿ çàáó-
äîâè. Öå áóëî ïðîïèñàíî â Ãåíï-
ëàí³ ì³ñòà, ÿêèé ðîçðîáëåíèé 
ùå ó 2007 ðîö³ òà óòî÷íåíèé 
â 2013-ìó.

Ïðîåêò äåòàëüíîãî ïëàíó 
ðîçðîáèâ «Â³ííèöüêèé ìóí³öè-
ïàëüíèé öåíòð ì³ñòîáóäóâàííÿ 
³ àðõ³òåêòóðè». Ïðåäñòàâíèê êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ãåí-
íàä³é Ìàëüîâàíèé ðîçïîâ³â, ùî 
òåðèòîð³ÿ, ï³ä ÿêó ãîòóâàëè ïëàí 
çàáóäîâè, çàéìàº 38,2 ãåêòàðà.

Àëå ï³ä ïðîåêòóâàííÿ íîâî-

áóäîâ ï³äëÿãàþòü äâ³ îñíîâíèõ 
ä³ëÿíêè — çåìëÿ êîëèøíüîãî 
çàâîäó «Êåðàì³ê» (8,14 ãà) ³ òå-
ðèòîð³ÿ íèí³øíüîãî äåïî ÒÒÓ 
(4,3 ãà). Ùå äâà ãåêòàðè çåìë³ º 
â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, ï³ä îá-
ñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíê³â.

— Ùîäî ïåðøî¿ ÷åðãè, íà çåì-
ë³ êîëèøíüîãî çàâîäó «Êåðàì³ê», 
ïëàíóºòüñÿ ïîáóäóâàòè 19 áóäèí-
ê³â. ¯õ âèñîòà ñêëàäàòèìå â³ä 
14 äî 20 ïîâåðõ³â. Àëå îñòàòî÷íà 
ïîâåðõîâ³ñòü áóä³âåëü áóäå óòî÷-
íåíà ïðè ïðîåêòóâàíí³ íîâîáóäîâ 
òà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ 
åêñïåðòèçè öèõ ïðîåêò³â. Òîáòî, 
çàðàç ìè êàæåìî, ùî äåòàëüíèì 

ïëàíîì òåðèòîð³¿ âèçíà÷àºòüñÿ, 
ùî 20 ïîâåðõ³â — öå ìàêñèìàëü-
íà ìåæà, ÿêó íå ìîæíà áóäå ïåðå-
òèíàòè çàáóäîâíèêó.

Ùå ïðåäñòàâíèê ðîçðîáíèêà 
äîêóìåíòàö³¿ ðîçïîâ³â, ùî êð³ì 
æèòëà ïëàíóºòüñÿ çàáóäîâà ñîö³-
àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè: ïî÷àòêî-
âî¿ øêîëè íà 160 ì³ñöü ³ äèòñàäêà 
íà 90 ì³ñöü.

— Äî òîãî æ, öÿ òåðèòîð³ÿ 
ìàòèìå ðîçâèíåíó òîðãîâó òà 
ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíó ³íô-
ðàñòðóêòóðó: áóäå ñóïåðìàðêåò, 
ñïîðòêîìïëåêñ ç áàñåéíîì íà ÷î-
òèðè äîð³æêè, êîìåðö³éí³ ïðè-
ì³ùåííÿ òîùî, — ñêàçàâ Ãåííàä³é 
Ìàëüîâàíèé. — Ó ïåðø³é ÷åðç³ 

МІЖ КОРЕЄЮ І ПАРКОМ 
ПЛАНУЮТЬ НОВИЙ РАЙОН
Очікуємо колапс?  667 голосами 
«за» погодили детальний план забудови 
кварталів між Центральним парком 
і Кореєю. На території колишнього 
цегельного заводу планують звести 
будинки, школу та дитсадок. От тільки 
деякі люди, що були в Будинку офіцерів, 
критикували детальний план і вигукували, 
що забудовник привіз «тітушок»

(«Êåðàì³ê») ïëàíóºòüñÿ ïîáóäó-
âàòè 2600 êâàðòèð. Ê³ëüê³ñòü ïàð-
êîì³ñöü â ïàðê³íãàõ, ÿê³ áóäóòü 
ïîáóäîâàí³ íà òåðèòîð³¿, — 1804. 
Ïî âñ³é òåðèòîð³¿ áóäå ðîçì³ùåíà 
291 ïàðêîâêà íà âóëèö³. Ðîçðà-
õóíêè áóëè ïðîâåäåí³ çà ÄÁÍîì 
2019 ðîêó ç óðàõóâàííÿì äåìî-
ãðàô³÷íîãî ñòàíó íàøîãî ì³ñòà.

Äðóãà ÷åðãà — öå çàáóäîâà ä³-
ëÿíêè, íà ÿê³é ðîçì³ùåíå òðîëåé-
áóñíå äåïî. Òóò ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
áóä³âíèöòâî ùå îäí³º¿ øêîëè 
íà 540 ì³ñöü/18 êëàñ³â. ² ùå ïî-
áóäóþòü ø³ñòü áóäèíê³â, ùî ìàòè-
ìóòü âèñîòó 6–12 ïîâåðõ³â. Ê³ëü-
ê³ñòü êâàðòèð ó äðóã³é ÷åðç³ — 680. 
À ê³ëüê³ñòü ïàðêîì³ñöü — 405.

— Äðóãà ÷åðãà äåòàëüíîãî ïëà-
íó º ïåðñïåêòèâíîþ. Áî ìè ðî-
çóì³ºìî, ùî âñå öå ìîæå áóòè 
ðåàë³çîâàíî ï³ñëÿ ïåðåíåñåííÿ 
äåïî â ³íøó ÷àñòèíó ì³ñòà, — ñêà-
çàâ Ãåííàä³é Ìàëüîâàíèé.

Ó âñüîìó äåòàëüíîìó ïëàí³ 
ïåðåäáà÷åíî ñ³ì â’¿çä³â-âè¿çä³â 
ó íîâèé ì³êðîðàéîí.

ТУРБУЄ АВТО І ВИСОКЕ ЖИТЛО
Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ ïî÷àëèñü îá-

ãîâîðåííÿ. Îñü êëþ÷îâ³ ïèòàííÿ, 
ÿê³ òóðáóâàëè ó÷àñíèê³â ñëóõàíü.

Âèñîòà áàãàòîïîâåðõ³âîê. Ó÷àñ-
íèê³â îáãîâîðåíü íå âëàøòîâóâà-
ëî òå, ùî òàê³ «ñâ³÷êè» çàêðèâà-
òèìóòü âñå ñîíÿ÷íå ñâ³òëî äî ¿õ 
ïðèâàòíèõ áóäèíê³â. À òàêîæ íà-
ð³êàëè, ùî â ïîæåæíèê³â íåìàº 
òàêî¿ òåõí³êè, ÿêà ìîæå ãàñèòè 
ïîæåæó íà 20-ìó ïîâåðñ³.

Íà öå àðõ³òåêòîðè â³äïîâ³äàëè, 
ùî 20 ïîâåðõ³â — öå ãðàíè÷íà 
âèñîòà, âèùå ÿêî¿ çàáóäîâíè-

êó «ï³äí³ìàòèñü» çàáîðîíåíî. 
Ìîâëÿâ, äåòàëüíî ïîâåðõîâ³ñòü 
æèòëà áóäå ïåðåðàõîâóâàòèñÿ äëÿ 
êîæíîãî áóäèíêó îêðåìî, ÿêèõ 
ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè á³ëüøå äâîõ 
äåñÿòê³â.

Ê³ëüê³ñòü àâòîòðàíñïîðòó. Çà-
ïðîåêòîâàíî, ùî áóäå 2100 ïàð-
êîâîê. Ëþäè ñóìí³âàþòüñÿ ùîäî 
öüîãî, àäæå ó Â³ííèö³ º ðîäèíè 
ç äâîìà ³ òðüîìà ìàøèíàìè. 
À îòæå ðåàëüíà ê³ëüê³ñòü àâòî-
ìîá³ë³â áóäå ùîíàéìåíøå âäâ³÷³ 
âèùîþ. ßê íàñë³äîê, Ìàã³ñòðàò-
ñüêà áóäå ñòîÿòè â çàòîðàõ «çðàí-
êó äî íî÷³».

Îäíàê öå ñïðîñòóâàâ ïðåäñòàâ-
íèê â³ííèöüêîãî ïîë³òåõó Â³òàë³é 
Øâåöü, ÿêèé ãîâîðèâ, ùî ïðè 
ðîçðàõóíêó òðàíñïîðòíîãî íàâàí-
òàæåííÿ âè¿çä âñ³õ àâòîìîá³ë³â 
îäíî÷àñíî ìîæëèâèé ò³ëüêè ïðè 
íàäçâè÷àéíèõ ïîä³ÿõ ³ åâàêóàö³-
ÿõ. À òàê, ïðè ïîÿâ³ äîäàòêî-
âîãî òðàíñïîðòó Ìàã³ñòðàòñüêà 
«íå ñòàíå».

Ëþäåé õâèëþâàëî òå, ùî íîâ³ 
áóäèíêè ï³äêëþ÷àòü äî êîìóí³-
êàö³é ïðèâàòíîãî ñåêòîðó. Ïðî-
åêòàíò â³äïîâ³â, ùî ï³ä áóäèíêè 
áóäóâàòèìóòü îêðåìó ìàã³ñòðàëü-
íó ìåðåæó.

Ó÷àñíèêè îáãîâîðåíü âèìà-
ãàëè â³ä çàáóäîâíèêà ãàðàíò³¿ òà 
äîãîâîðè, ùî íîâå áóä³âíèöòâî 
íå çàøêîäèòü ¿õí³ì ñòàðèì ïðè-
âàòíèì áóäèíêàì. Íà öå îòðèìà-
ëè îá³öÿíêó, ùî ïåðåä çâåäåííÿì 
ì³êðîðàéîíó ç êîæíèì æèòåëåì 
ïðèëåãëèõ âóëèöü áóäå óêëàäå-
íèé äîãîâ³ð ïðî êîìïåíñàö³þ 
éìîâ³ðíèõ çáèòê³â â³ä íîâîãî 
áóä³âíèöòâà.

З публічної кадастрової мапи ми дізналися, 
що земля під колишнім заводом «Керамік» 
у приватній власності Володимира Скома-
ровського — нардепа від «Нашої України» 
(2002–2005), голови Державної митної 
служби (кілька місяців 2005 року), депутата 
Вінницької облради 5-го скликання, приват-
ного підприємця.

Хто буде забудовником нового району? Наразі 
невідомо. Але під час слухань представили 
двох представників інвестора будівництва — 
Романа Коротиша і Сергія Поліщука. Щодо 
останнього є інформація, що Сергій Поліщук 
є співвласником товариства «БМУ-6». Серед 
об’єктів цієї фірми є кілька житлових комплек-
сів — «Premier Tower», «Сімейний комфорт», 

«Green Villa», а також торговий центр The Mall.
Співвласником «БМУ-6» є Валерій Барцьось. Сво-
го часу Валерій Барцьось був помічником депутата 
Вінницької облради Володимира Барцьося.
У підсумку, громадські слухання погодили де-
тальний план території нового району. І тепер 
справа за міською радою, яка має розглянути 
план забудови на одній з наступних сесій.

Хто власник землі та забудовник?

Уся зала Будинку офіцерів була зайнята людьми. 
Протягом трьох годин критикували плани на забудову району, 
але на голосуванні ухвалили позитивне рішення

Ïî äâîõ ÷åðãàõ 
áóä³âíèöòâà 
ïëàíóºòüñÿ 
2100 ïàðêîì³ñöü. 
Öå áóäóòü ïàðê³íãè ³ 
â³äêðèò³ àâòîïàðêîâêè
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ì. Â³ííèöÿ (âóë. Áàòîçüêà, 9 Á),
+ 38 (067) 414 5154
ì. Â³ííèöÿ (Õìåëüíèöüêå øîñå, 107), 
+38 (067) 414 5150
ì. Â³ííèöÿ (âóë. Äàíèëà Íå÷àÿ, 250 
(çóïèíêà «Àâòîðèíîê»), 
+38 (067) 414 5161

ì. Â³ííèöÿ (âóë. Ñîáîðíà, 71), 
+38 (067) 414 5162
ì. Â³ííèöÿ 
(âóë. Êàðìåëþêà, 2), 
+38 (067) 414 5160
ì. Â³ííèöÿ (âóë. Çîä÷èõ, 32), 
+38 (067) 414 5152

ì. Æìåðèíêà (âóë.Êè¿âñüêà, 2), +38 
(067) 414 5159
ì. Ãàéñèí (âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 80), 
+38 (067) 414 5155
ì. Êàëèí³âêà (âóë. Íåçàëåæíîñò³, 57), 
+38 (067) 414 5153
ì. Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé (ïðîñï. Ãåðî-
¿â, 52/1), +38 (067) 414 5158

ì. Áåðøàäü (âóë. ²ïîëèòà Çáîðîâñüêî-
ãî, 2 (ïîçàäó Áåðøàäñüêîãî 
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ), 
+38 (067) 414 5156
ì. Õì³ëüíèê (ïðîñï. Ñâîáîäè, 10), 
+38 (067) 414 5151
ì. Êîçÿòèí (âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 46), 
+38 (067) 414 5157

БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА 

DNIPRO-M
Í å ç à á à ð î ì 

ðîçïî÷íåòüñÿ ñå-
çîí îñ³ííüî¿ îáð³çêè 

äåðåâ òà çàãîò³âë³ äðîâ. Ùîá 
ïîëåãøèòè ñîá³ æèòòÿ òà äî-
áðå ï³äãîòóâàòèñÿ äî öèõ ðîá³ò, 
âàðòî çàçäàëåã³äü ïîäóìàòè ïðî 
íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ. Óêðà¿í-
ñüêèé áðåíä åëåêòðî³íñòðóìåí-
ò³â äëÿ áóä³âíèöòâà òà ðåìîíòó 
Dnipro-M ðàçîì ç ìàéñòðîì 
Ñåðã³ºì Íîâîñåëüöåâèì, ÿêèé 
ïðîôåñ³éíî çàéìàºòüñÿ äîãëÿ-
äîì çà ïðèñàäèáíèìè ä³ëÿíêà-
ìè, ïðîâåëè òåñò-äðàéâ íîâî¿ 
ë³í³éêè áåíçîïèë òà ïîä³ëèëèñÿ 
ðåçóëüòàòàìè.

ПИЛИ-УНІВЕРСАЛИ ДЛЯ ДАЧІ 
ТА ДОМУ

«Ëàíöþãè òà øèíè õîðîøî¿ 
ÿêîñò³, çóáö³ ãàðíî ïðîêàëåí³. 
×àñòî âèðîáíèêè ó ñåðåäíüîìó 
òà áþäæåòíîìó ö³íîâîìó ä³à-
ïàçîí³ íàìàãàþòüñÿ åêîíîìèòè 
íà ìàòåð³àëàõ, àëå ó ïèëàõ, ÿê³ 
ÿ òåñòóâàâ, òàêîãî íå ïîì³òèâ. 
Ó íèõ çðó÷í³ ãóìîâ³ ðó÷êè, à 

êðèøêè áàê³â ç³ ù³ëüíèìè ãó-
ìîâèìè ê³ëüöÿìè íå äàþòü áåí-
çèíó ïðîò³êàòè. Ó âñ³õ ìîäåëåé 
ëàíöþã íå ðîçòÿãóâàâñÿ», - êàæå 
Ñåðã³é Íîâîñåëüöåâ. 

 Ïèëàìè Dnipro-M DSG-40H 
òà DSG-45H ìàéñòåð ð³çàâ ã³ë-
êè òà êîëîäè íåâåëèêîãî òà ñå-
ðåäíüîãî ä³àìåòðà. «Ö³ ìîäåë³ 
íå ñïîæèâàþòü áàãàòî ïàëè-
âà, òîìó âîíè äîáðå ï³ä³éäóòü 
äëÿ íåâåëèêîãî äîìàøíüîãî 
ãîñïîäàðñòâà, äå º ñàäîê àáî 
ïîòð³áíî çàãîòîâëÿòè äðîâà, - 
çàçíà÷àº ìàéñòåð. - Ó ìîäåë³ 
DSG-45H º íàñîñ-ïðàéìåð äëÿ 
ï³äêà÷êè ïàëèâà, òîìó âîíà çà-

ïóñòèëàñÿ çíà÷íî øâèäøå çà 
DSG-40H, íà ÿê³é ïðàéìåðà 
íåìà». 

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ 
СКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ

«Ó ìîäåë³ DSG-52H ìåí³ ñïî-
äîáàëîñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ïî-
òóæíîñò³ òà âàãè: ïèëà ãàðíî 
ð³çàëà òîâñò³ ñòîâáóðè äåðåâ, 
à ðóêè íå âòîìëþâàëèñÿ. Äó-
áîâó êîëîäó ä³àìåòðîì 42 ñì ÿ 
ðîçïèëÿâ çà 27 ñåêóíä. Äóìàþ, 
öÿ ïèëà ï³ä³éäå äëÿ âåëèêîãî 
ãîñïîäàðñòâà. Ñõîæèé ðåçóëü-
òàò ïîêàçàëà é ìîäåëü-ôëàã-
ìàí ë³í³éêè - ïèëà DSG-62H. 

Ìàþ÷è äîâøó øèíó òà á³ëüøó 
ïîòóæí³ñòü äâèãóíà, âîíà ñòàíå 
â íàãîä³ ï³ä ÷àñ çâàëþâàííÿ òà 
ðîçïèëó âåëèêèõ äåðåâ», - çà-
çíà÷èâ Ñåðã³é.

ПОРАДИ ВІД МАЙСТРА 
«ßêùî ïèëÿºòå äðîâà íà 

«êîçë³», òî êðàùå öå ðîáèòè ç 
ïîì³÷íèêîì, ÿêèé òðèìàòèìå 
êîëîäè, íå äàþ÷è ¿ì ïðîêðó-
÷óâàòèñÿ. Àáî çðîáèòè ô³êñà-
òîðè, ÿêèìè çàêð³ïèòè ã³ëêó. 
Ï³äòÿãóþ÷è ëàíöþã, âàðòî òðî-
õè ï³äíÿòè øèíó äîãîðè, àäæå 
ï³ä ÷àñ ðîáîòè âîíà áóäå ñàìå 
â òàêîìó ïîëîæåíí³. Íå ìîæíà 

íàäòî ñèëüíî çàòÿãóâàòè ëàí-
öþã, áî òàê â³í øâèäêî ðîçòÿã-
íåòüñÿ», - êàæå Ñåðã³é. Äëÿ ðî-
áîòè ç ïèëàìè ìàéñòåð ðàäèòü 
âèáèðàòè ù³ëüíèé îäÿã òà âè-
ñîê³ ÷îáîòè, à òàêîæ ïàì’ÿòàòè 
ïðî ïðàâèëà áåçïåêè, íàäÿãàòè 
äëÿ çàõèñòó ðóêàâèö³, îêóëÿðè, 
à ó âèïàäêó òðèâàëî¿ ðîáîòè ³ 
íàâóøíèêè.

Íîâ³ áåíçîïèëè ìîæíà ïðî-
òåñòóâàòè òà ïðèäáàòè ó ïî-
íàä 10 ñàëîíàõ ìàéñòåðíîñò³  
Dnipro-M íà Â³ííè÷èí³.  Ãà-
ðàíò³ÿ íà íîâèíêè - 3 ðîêè. 
Íîâèõ ïîêóïö³â ÷åêàº çíèæêà 
200 ãðèâåíü íà ïåðøó êóï³âëþ.

499532
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Засідання журі, яке тривало май-
же вісім годин поспіль, відбулось 
16 липня. До його складу увійшло 
дев’ять різних фахівців. А саме:
Ганна Бондар — архітекторка, на-
родна депутатка України (м. Київ);
Ігор Коцюбинський — директор 
Чернігівського літературно-ме-
моріального музею-заповідника 
М. М. Коцюбинського, правнук 
Михайла Коцюбинського (м. 
Чернігів);
Лариса Кравченко — директорка 
Вінницького літературно-мемо-
ріального музею М. М. Коцюбин-

ського (м. Вінниця);
Євгеній Совінський — перший за-
ступник директора Департаменту 
архітектури та містобудування Ві-
нницької міської ради, головний 
архітектор міста, представник за-
мовника (м. Вінниця);
Максим Коцюба — ландшафтний 
архітектор, керівник студії ланд-
шафтної архітектури KOTSIUBA 
(м. Київ);
Олександр Антонець — архітектор, 
розробник дизайну нової експо-
зиції вінницького музею Коцюбин-
ського (м. Суми);

Ростислав Чопик — літературоз-
навець, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри української 
літератури Львівського національ-
ного університету ім. І. Франка 
(м. Львів);
Євгенія Дулько — урбаністка, ко-
ординаторка освітніх програм 
Харківської школи архітектури 
(м. Харків);
Назар Коваленко — урбаніст, за-
ступник директора з інфраструк-
турних питань та просторового 
розвитку КП «Інститут розвитку 
міст» (м. Вінниця).

Хто судив?

ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

Ó Â³ííèö³ íà-
ðîäèâñÿ âèäàò-
íèé ïèñüìåííèê, 
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ 

³ íàéâ³äîì³øèé «ñîíöåïîêëîí-
íèê» Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé. 
Ñàìå ó íàøîìó ì³ñò³ ìèíóëè 
éîãî äèòÿ÷³ ðîêè é äîíèí³ ñòî¿òü 
õàòà, ùî ïî÷óëà ïåðøèé êðèê 
ïèñüìåííèêà.

Òåïåð öå îäíîéìåííèé ë³òå-
ðàòóðíî-ìåìîð³àëüíèé ìóçåé, ³ 
ñàìå íà éîãî òåðèòîð³¿ ìèíóëî¿ 
ï’ÿòíèö³ â³äáóëàñü ïðåçåíòàö³ÿ 
ïðîºêò³â-ô³íàë³ñò³â àðõ³òåêòóð-
íîãî êîíêóðñó «Êîöþáèíñüêèé 
âäîìà», à òàêîæ íàãîðîäæåííÿ 
ïåðåìîæö³â. Ó÷àñíèêè êîíêóð-
ñó, çàóâàæèìî, ìàëè ðîçðîáèòè 
íàéêðàù³ ïðîºêòí³ ïðîïîçèö³¿ 
ðåâ³òàë³çàö³¿ òåðèòîð³¿ ìóçåþ ç 
îáëàøòóâàííÿì ãðîìàäñüêîãî 
ïðîñòîðó íà ïðèëåãë³é äî íüî-
ãî òåðèòîð³¿.

— Öåé ïðîºêò — öå á³ëüøå 
êîíöåïö³ÿ. Öå ùå íå ïðîºêòíî-
êîøòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ. Òîá-
òî âñ³ äåòàëüí³ ñóìè (íà âò³ëåí-
íÿ çàäóìó — ïðèì. àâò.) áóäóòü 
âèðàõîâóâàòèñü íà íàñòóïíîìó 
åòàï³, — ñêàçàëà êåð³âíèöÿ â³ä-
ä³ëó óðáàí³ñòèêè ÊÏ «²íñòèòóò 
ðîçâèòêó ì³ñò» Â³êòîð³ÿ Êðàâ-
÷óê. — Ïðîºêò ïåðåìîæö³â ðå-
êîìåíäóþòü äî ðåàë³çàö³¿, à äàë³ 
áóäå òðîõè «ïàïåðîâèé» ïðî-

öåñ… Íà ðàõóíîê «êîëè æ áóäå 
ðåàë³çîâàíèé ïðîºêò», ÿ ìîæó 
â³äïîâ³ñòè, ùî öå ðîêè… ß á íà-
çâàëà, ´ðóíòóþ÷èñü íà äîñâ³ä³, 
â³ä äâîõ äî ï’ÿòè ðîê³â.

ПЕРЕДІСТОРІЯ 
АРХІТЕКТУРНОГО КОНКУРСУ

Òà ïåðø í³æ ïåðåéòè äî îãî-
ëîøåííÿ ïåðåìîæíîãî ïðîºêòó, 
ïðîïîíóºìî ïðèãàäàòè, ùî æ 
âçàãàë³ òàêå «Êîöþáèíñüêèé 
âäîìà». Ùå íàâåñí³ öüîãî ðîêó 
ó ì³ñüêðàä³ îãîëîñèëè êîíêóðñ 
íà ðîçðîáêó êîíöåïö³¿ òà ïðî-
ºêòó òðàíñôîðìàö³¿ ïðîñòîðó 
íàâêîëî ìóçåþ Êîöþáèíñüêîãî.

— Àðõ³òåêòóðíèé êîíêóðñ 
äàñòü ìîæëèâ³ñòü îáðàòè íàé-
á³ëüø âëó÷íå ð³øåííÿ äëÿ ö³º¿ 
òåðèòîð³¿. Ó ðåçóëüòàò³ ì³ñòî 
îòðèìàº ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð, 
çðó÷íèé äëÿ êîæíîãî â³ííè÷à-
íèíà òà ãîñòÿ ì³ñòà, íàïîâíå-
íîãî ìèñòåöüêèìè ñåíñàìè, — 
ãîâîðèëà Â³êòîð³ÿ Êðàâ÷óê.

Ïåðåä êîìàíäàìè-ó÷àñíèöÿìè 
îðãàí³çàòîðè ïîñòàâèëè ê³ëüêà 
îáîâ’ÿçêîâèõ çàâäàíü. Ïåðøå ç 
íèõ ïîëÿãàëî â îá’ºäíàíí³ äâîõ 
çîí — òåðèòîð³¿ ë³òåðàòóðíî-ìå-
ìîð³àëüíîãî ìóçåþ Êîöþáèí-
ñüêîãî (ùî âêëþ÷àº ìåìîð³àëüí³ 
áóäèíêè, àäì³í³ñòðàòèâíèé êîð-
ïóñ ³ òåðèòîð³þ ñàäó) òà òåðè-
òîð³¿ çì³øàíîãî âèêîðèñòàííÿ 
(ïëîù³ ç ïàì’ÿòíèêîì, äèòÿ÷îãî 
ìàéäàí÷èêà òà çîíè òðîòóàðó).

Äðóãå çàâäàííÿ ñòîñóâàëîñü 

ЯКИЙ ВИГЛЯД МОЖЕ МАТИ
МУЗЕЙ КОЦЮБИНСЬКОГО
Архітектурний конкурс  Минулої 
п’ятниці у Вінниці оголосили переможців 
архітектурного конкурсу «Коцюбинський 
вдома» й презентували проєкти трьох 
команд-фіналістів. Серед них дві 
команди з Вінниці та одна з Києва. 
То хто ж переміг і як саме може 
незабаром змінитись територія навколо 
музею Коцюбинського?

ðîçðîáêè ð³øåííÿ, ÿê ïðîêëàñòè 
àëüòåðíàòèâí³ âõîäè äî ñàäó ìå-
ìîð³àëüíîãî ìóçåþ ç áîêó ïëîù³ 
ç ïàì’ÿòíèêîì ïèñüìåííèêó.

Òðåòº çàâäàííÿ — çàïðîïîíó-
âàòè ð³øåííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ 
çåëåíîãî êàðêàñà ç íîâèõ äåðåâ 
òà ³íøèõ ðîñëèí. Íà òåðèòîð³¿ 
ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó öå ìî-
æóòü áóòè ïîðîäè äåðåâ, ïðî ÿê³ 
ïèñàâ ó òâîðàõ Êîöþáèíñüêèé; 
ðîñëèíè, ÿê³ áóëè âèñàäæåí³ 
éîãî áðàòîì Õîìîþ òîùî.

² îñòàííº, ÷åòâåðòå çàâäàííÿ, 
ñòîñóâàëîñÿ íàïîâíåííÿ òåðè-
òîð³¿ íîâèìè åëåìåíòàìè áëàãî-
óñòðîþ, ÿê³ á ðîáèëè ïåðåáóâàí-
íÿ íà ö³é ä³ëÿíö³ êîìôîðòíèì ³ 
çì³ñòîâíî íàïîâíåíèì.

18 êîìàíä, ÿê³ ïîäàëè çàÿâêè 
íà ó÷àñòü, ïðàöþâàëè íàä çà-
âäàííÿìè ïåðøîãî òóðó ç êâ³ò-

íÿ ïî ÷åðâåíü 2021 ðîêó. Òîä³ 
íà ïåðøèé òóð âñåóêðà¿íñüêîãî 
êîíêóðñó íàä³éøëî äåâ’ÿòü ïðî-
ºêò³â.

À âæå 17 ëèïíÿ â³äáóëîñÿ ïåð-
øå çàñ³äàííÿ æóð³, ÿêå ³ âèçíà-
÷èëî ðåçóëüòàòè öüîãî åòàïó.

«ПАЛЬМА ПЕРШОСТІ» 
У ВІННИЧАН

Äî òð³éêè ë³äåð³â êîíêóðñó 
óâ³éøëè äâ³ ì³ñöåâ³ êîìàíäè 
òà êîìàíäà ç³ ñòîëèö³ Óêðà¿íè. 
Êîæíà ç íèõ ïðåçåíòóâàëà ñâîþ 
³äåþ ³ â³äïîâ³äàëà íà ïèòàííÿ 
÷ëåí³â æóð³. Ï³ñëÿ öüîãî ñëîâî 
âçÿâ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñ-
òà ªâãåí³é Ñîâ³íñüêèé, ÿêèé ³ 
îãîëîñèâ ïåðåìîæö³â.

Îòîæ, ïåðø³ñòü çäîáóëà â³-
ííèöüêà êîìàíäà «Àðõ³êëóá»: 
Ìàêñèì Êðàìàð, Îëåêñàíäð 
Êîðîòêèõ, Àííà Êóðòàê, Þë³ÿ 

18 êîìàíä, ÿê³ ïîäàëè 
çàÿâêè íà ó÷àñòü, 
ïðàöþâàëè íàä 
çàâäàííÿìè ïåðøîãî 
òóðó ç êâ³òíÿ ïî 
÷åðâåíü 2021 ðîêó

Êóöåëåïà, Ìàð³ÿ Ñì³ðíîâà, ²ãîð 
Íàäêåðíè÷íèé, Ñåðã³é ßê³â÷óê 
³ Â³òàë³é ßíêîâèé.

Ïðè öüîìó âàðòî çâåðíóòè 
óâàãó íà ñëîâà ªâãåí³ÿ Ñîâ³í-
ñüêîãî. Â³í íàãîëîñèâ, ùî ðåêî-
ìåíäóâàòè öåé ïðîºêò äî ðåàë³-
çàö³¿ ìîæíà áóäå ò³ëüêè ó òîìó 
âèïàäêó, ÿêùî êîìàíäà ïîãî-
äèòüñÿ âíåñòè äåÿê³ çì³íè (áåç 
çì³íè ñàìî¿ êîíöåïö³¿). ßêùî 
êîìàíäà-ïåðåìîæåöü êîðåêòèâè 
íå âíåñå, òîä³ æóð³ ìàº ïðàâî 
çíîâó ïðîãîëîñóâàòè é ïåðåäàòè 
ïåðø³ñòü íàñòóïí³é êîìàíä³.

Êð³ì òîãî, êîæíà ç òðüîõ êî-
ìàíä, ùî ïðåçåíòóâàëà ïðîºêò, 
îòðèìàëà ãðîøîâó âèíàãîðîäó. 
Ïðåì³ÿ çà ïåðøå ì³ñöå ñêëàëà 
90 òèñÿ÷ ãðèâåíü, çà äðóãå ì³ñ-
öå — 80 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³ çà òðå-
òº — 70 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ПРОПОЗИЦІЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
«ßáëóíåâèé ñàä Êîöþáèí-

ñüêîãî» — ñàìå òàêó íàçâó ìàº 
ïðîºêò â³ä êîìàíäè â³ííèöüêîãî 
«Àðõ³êëóáó».

— Ñïèðàþ÷èñü íà ðåçóëü-
òàòè äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ 
ó 2020-ìó ðîö³ ²íñòèòóòîì ðîç-
âèòêó ì³ñò, íàøà êîìàíäà âè-
çíà÷èëà ïðîñòîðîâ³ ð³øåííÿ 
äëÿ ï’ÿòè ñöåíàð³¿â ïåðåáóâàí-
íÿ íà ö³é òåðèòîð³¿, — ðîçïî-
÷àëà ïðåçåíòàö³þ ïðîºêòó Þë³ÿ 
Êóöåëåïà. — À ñàìå: «Ìóçåé», 
«Ìèñòåöüê³ ïîä³¿», «Íîâå ñó-
ñ³äñòâî», «Â³äïî÷èíîê ó ñàäó» 
òà «Äèòÿ÷³ ³ãðè ó ñàäó». Îòæå, 
«Ìóçåé» — ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ 
ìåæ³ ìóçåþ, êð³ì òîãî, òåðèòîð³ÿ 
áóäå óìîâíî ïîä³ëåíà íà ê³ëü-
êà ÷àñòèí (ìóçåéíà åêñïîçèö³ÿ, 
ÿáëóíåâèé ñàä ìóçåþ, äèòÿ÷èé 

õóò³ð, ïðîñò³ð ìèñòåöüêèõ ïî-
ä³é òà ïðîñò³ð ïðîñïåêòó Êîöþ-
áèíñüêîãî). Òàêîæ çáåð³ãàþ÷è 
êîíòðîëüîâàí³ñòü òåðèòîð³¿, ïðî-
ñò³ð ñòàº ìàêñèìàëüíî â³äêðè-
òèì ³ ïåðåòâîðþºòüñÿ ó ñêëàäí³-
øèé ïðîñòîðîâèé îá’ºêò.

Çàãàëüíà ïëîùà òåðèòîð³¿ 
çá³ëüøèòüñÿ òà ñòàíå äîñòóï-
íîþ äëÿ ìåøêàíö³â ñóñ³äí³õ 
áóäèíê³â. Ïðè öüîìó âíî÷³ ÷è 
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ 
çàõîä³â, ¿¿ ìîæíà áóäå îáìåæèòè. 
Êîìàíäà òàêîæ çàïðîïîíóâàëà 
çðîáèòè ÷îòèðè êîíòðîëüîâàí³ 
âõîäè íà òåðèòîð³þ ìóçåéíîãî 
êîìïëåêñó é ðîçðîáèòè íîâ³ 
òðàíçèòè òà ìàðøðóòè. Âîíè 
ìàþòü îá’ºäíàòè âñ³ åëåìåíòè 
ïðîñòîðó (ìóçåé, ïàì’ÿòíèê ³ 
ïðîñïåêò).

Äîäàìî, ùî «Àðõ³êëóá» ó ñâîº-
ìó ïðîºêò³ çàïðîïîíóâàâ âñòàíî-
âèòè ñöåíó áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ 
ïàì’ÿòíèêà ïèñüìåííèêó, çðî-
áèòè ïëîùó êàìåðíîþ ³ òàì æå 
íåïîäàë³ê âèñàäèòè íîâ³ ðîñ-
ëèíè. À ùîá äîãëÿäàòè çà íà-
ñàäæåííÿìè áóëî ïðîñò³øå, 
âîíè ïðîïîíóþòü ñï³âïðàöþâà-
òè ç Â³ííèöüêèì íàö³îíàëüíèì 
àãðàðíèì óí³âåðñèòåòîì ³ ðîç-
ïë³äíèêîì, ùî â ñåë³ Ìåäâåæå 
Âóøêî.

— Ïðîºêò ïåðåäáà÷àº âèñàäêó 
103 ÿáëóíü, 68 êëåí³â, ÿê³ áó-
äóòü ðîçòàøîâàí³ âçäîâæ ïðî-
ñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî, — äî-
äàº Þë³ÿ. — Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ 
íà òåðèòîð³¿ º 33 äåðåâà, ìè æ 
ïðîïîíóºìî çá³ëüøèòè ¿õ äî 171. 
Ñàì ïèñüìåííèê çàõîïëþâàâñÿ 
ðîñëèíàìè, òîìó â³äíîâëåííÿ 
ñàäó â ð³çí³ ïîðè ðîêó º âàæëè-
âèì åëåìåíòîì ñàìîãî ïðîºêòó.

Першою у конкурсі стала команда вінницького 
«Архіклубу». Вони серед іншого запропонували висадити 
103 яблуні та 68 кленів вздовж проспекту Коцюбинського
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— Ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ íåîäíîç-
íà÷íà. Ìè ïîäàâàëè ñóäìåäåê-
ñïåðòèçó òà ³íø³ äîêóìåíòè 
â Êè¿â, áî ç âèñíîâêîì ë³êàð³â 
º áàãàòî ïèòàíü. Ñêîðîõîäîâ³ 
íå íàäàëè äèñê, íà îñíîâ³ ÷îãî 
ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî º 
ïåðåëîì, íàòîì³ñòü âîíè ïðè-
íåñëè çí³ìêè ÌÐÒ ³ âèñíîâîê ç 
ë³êàðí³ â Êè¿âñüêîìó Îõìàòäè-
ò³. Ñïðàâà â òîìó, ùî íà çí³ìêó 
ìîæóòü áóòè ïîõèáêè, à íà â³äåî 
êîíêðåòíî âñå ïîêàçóºòüñÿ. Òîä³ 
ÿê ó âèñíîâêó ñêàçàíî, ùî òðåáà 
çðîáèòè ïîâòîðíå ÌÐÒ-â³äåî ³ 
ÊÒ, àëå âîíè íå çðîáèëè í³ òîãî, 
í³ öüîãî. ² îòàê ïðîâåëè êîì³ñ³þ. 
Òîìó ìè âèð³øèëè, ùî âèù³ ³í-
ñòàíö³¿ ðîçáåðóòüñÿ ç öèì, — çà-
çíà÷èâ Ïåòðî Çàãîðîäíþê.

Çà éîãî ñëîâàìè, â ïåðåäîñ-
òàíí³é ðàç äî íüîãî çâåðòàëàñÿ 
ìàìà Íàòàëêè ùå â ñåðïí³, ÿêðàç 
ç ïðèâîäó ÌÐÒ, ÿêå ïîòð³áíî 
áóëî îïëàòèòè.

— Âîíè ï³øëè ó Ëèïîâåöüêó ðà-
éîííó ë³êàðíþ äî íåâðîïàòîëîãà 
÷åðåç áîë³ â øè¿. Ìàìà Íàòàëêè 
íàïèñàëà ìåí³, ùî òðåáà îïëàòèòè 
ÌÐÒ, ÿêå êîøòóº 960 ãðí. ß çàòå-
ëåôîíóâàâ ¿é, ñêàçàâ, ùî îïëà÷ó — 
ñêèíóâ ââå÷åð³ 2 000 ãðí. Ïîò³ì 

âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî ÌÐÒ ïîêàçà-
ëî, ùî ïåðåëîì â õðåáö³ º. ßê ìåí³ 
ïîÿñíþâàëè ë³êàð³, êîìïðåñ³éíèé 
ïåðåëîì — öå ñòèñíåííÿ õðåáöÿ, 
çà âèñíîâêîì, â íå¿ ç îäíîãî áîêó 
â³í 20 ìì, à ç ³íøîãî — 18 ìì. 
Òîáòî îöèõ 2 ìì — öå ïåðåïàä. 
Òîáòî, ÿêùî ó âèñíîâêó é ïè-
øåòüñÿ ïåðåëîì, òî æîäíèõ îçíàê, 
îêð³ì öüîãî ïåðåïàäó â õðåáö³, 
íåìàº, àëå öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ³ 
ïðî ñêîë³îç. Ñàìå òîìó ¿é ³ ïðè-
çíà÷èëè ñâîãî ÷àñó êîðñåò. Éîãî 
îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ — ñêîë³îç, 
à êîëè áóâàþòü êîìïðåñ³éí³ ïå-
ðåëîìè, çîâñ³ì ³íøå ë³êóâàííÿ. 
Êîðñåò êîðèãóº, âèð³âíþº õðåáåò 
³ âñå öå ñóïðîâîäæóºòüñÿ áîëåì òà 
äèñêîìôîðòîì, — ïîÿñíþº â³í. — 
Ìîæëèâî, ñàìå òîìó ä³â÷èíêà é 
ñêàðæèòüñÿ, ùî ùîñü áîëèòü? Àëå 
ï³äòâåðäèòè ôàêò ñàìîãî ïåðåëîìó 
ìîæíà ëèøå çà äîïîìîãîþ äèñ-
êó, ÿêèé âîíè íå õî÷óòü ÷îìóñü 
ðîáèòè.

ДАЙТЕ ГРОШІ НА ЛІКИ ВІД… 
ШИЗОФРЕНІЇ

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çðîáèëè ÌÐÒ, 
ìàìà Íàòàëêè ìåí³ çíîâó íàïè-
ñàëà, ïîâ³äîìèëà, ùî ç äîíüêîþ 
áóëà â ë³êàðÿ ³ ¿é âèïèñàëè äî-

ПІСЛЯ АВАРІЇ МИНУЛО ПІВРОКУ, 
А ЗГОДИ ТАК І НЕ ДІЙШЛИ

Çàðàç, ÷åðåç ñ³ì 
ì³ñÿö³â ï³ñëÿ àâàð³¿ 
Íàòàëêà ïîâåðíóëàñÿ 
äî íàâ÷àííÿ, â³äâ³äóº 
ïàðè â ìåäêîëåäæ³ òà 
ìàº áàãàòî äðóç³â

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7854635

— Âëàäà éîãî ïî-
êðèâàº. Â³í í³ÿêî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà ñêîºíå íå ïî-
í³ñ. Â íàñ º ñóäî-

âî-ìåäè÷íà åêñïåðòèçà, àëå âñå 
çàê³í÷åíî. Ñóäó íåìàº, ñë³ä÷èé 
ìîâ÷èòü. Âîíè çðîáèëè òàêó ÷îð-
íó ñïðàâó, à äèòèíà âæå ìó÷èòüñÿ 
ñ³ì ì³ñÿö³â. Ó Íàòàø³ äóæå ñèëü-
í³ ãîëîâí³ áîë³, áîëèòü ñïèíà, 
òðèâîæíèé ñòàí — ñïàòè âíî÷³ 
ìîæå ò³ëüêè 2–3 ãîäèíè, — ïî-
÷èíàº ñâîþ ðîçïîâ³äü ïàí³ Ìàð³ÿ, 
áàáóñÿ ä³â÷èíè, ÿêà ïîòðàïèëà 
â àâàð³þ ïåðøîãî ëþòîãî ó Â³-
ííèö³.

Ðàí³øå ìè âæå ïèñàëè ïðî ÄÒÏ 
íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ â ðàéîí³ 
«Óðîæàþ». Òàì 17-ð³÷íà Íàòàë³ÿ 
Ñêîðîõîäîâà ïîòðàïèëà ï³ä êîëåñà 
ïîçàøëÿõîâèêà — ä³â÷èíà ðàçîì 
ç ïîäðóãîþ ïîâåðòàëàñÿ â ãóðòî-
æèòîê, íåñëè ç ñîáîþ áàêëàæêè 
ç âîäîþ. Ïîë³ö³þ íà ì³ñöå àâàð³¿ 
íå âèêëèêàëè, ÿê íå ïîâ³äîìèëè ³ 
ðîäèíó Íàòàë³¿. Ïðî òå, ùî ñòàëî-
ñÿ, â ñ³ì’¿ ä³çíàëèñÿ çãîäîì, êîëè 
ä³â÷èíêà ïðè¿õàëà äîäîìó. Âðåøò³ 
ìàòåð³ òà áàáóñ³ Íàòàë³¿ âäàëîñÿ 
ðîçäîáóòè â³äåî ÄÒÏ òà çíàéòè 
êîíòàêòè ÷îëîâ³êà, ÿêèé ¿¿ çáèâ.

— Äèòèíà ïðè¿õàëà äîäîìó âñÿ 
ñèíÿ, íîãè ñèí³, ñòàí ïàðøèâèé, 
ò³ëî çàòåðïàº. Ìè ïî¿õàëè äî ë³-
êàðÿ, ä³çíàòèñÿ, ùî ç äèòèíîþ, 
à íàì ñêàçàëè, ùî öå çàá³é òàêèé. 
Ïîò³ì ìè ä³çíàëèñÿ, õòî çáèâ 
äèòèíó. Äâà òèæí³ ÷åêàëè, ùî 
êðèâäíèê íàì ÿêîñü äîïîìîæå 
ë³êóâàòè ä³â÷èíêó. ß ïëàêàëà, 
ïðîñèëà, â³í äàâ ìåí³ 5 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ï³ä ðîçïèñêó íà ë³êó-
âàííÿ äèòèíè. Öå ìàëà ñóìà, àëå 
ÿ âçÿëà ö³ ãðîø³ ³ ìè ïîâåçëè 
Íàòàøó â Êè¿âñüêèé Îõìàòäèò. 
Òàì ç’ÿñóâàëè, ùî â íå¿ ïåðå-
ëîì, — ðîçïîâ³äàëà òîä³ áàáóñÿ.

Çàðàç, ÷åðåç ñ³ì ì³ñÿö³â ï³ñ-
ëÿ àâàð³¿ Íàòàëêà ïîâåðíóëà-
ñÿ äî íàâ÷àííÿ, â³äâ³äóº ïàðè 
â ìåäêîëåäæ³ òà ìàº áàãàòî äðó-
ç³â. Âò³ì, áàáóñÿ ä³â÷èíêè çàíå-

ïîêîºíà ¿¿ ñòàíîì ³ íàð³êàº, ùî 
ìîæëèâîñò³ âèë³êóâàòè îíóêó 
íåìàº: ïåíñ³¿ îáìàëü, à êðèâäíèê 
çàòðèìóº ñïðàâó â ñóä³.

— Âîíà çíåðâîâàíà, à ÿ ¿é 
íå ìîæó çàáåçïå÷èòè ïñèõîëîãà, 
áî îòðèìóþ êîëãîñïíó ïåíñ³þ, 
äî÷êà çàðàç áåç ðîáîòè. Îêð³ì 
òîãî, Íàòàø³ ïîòð³áí³ ë³êóâàëüí³ 
ìàñàæ³. Â ö³ëîìó, òî ìè é íå ë³-
êóâàëè Íàòàøó — çðîáèëè ò³ëü-
êè ÌÐÒ, ÑÊÒ, áî æ ³ ãðîøåé 
íåìàº, — çàçíà÷àº áàáöÿ.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ìàð³¿, âîñòàí-
íº â ë³êàðí³ áóëè â ê³íö³ ë³òà — 
ðîáèëè ÷åðãîâå ÌÐÒ.

— Â ñåðïí³ äî÷êà ïðîñèëà, ùîá 
â³í îïëàòèâ ÌÐÒ, àëå â³í íå õî÷å 
íàì äîïîìàãàòè. Ó ïîë³ö³¿ ñêàçà-
ëè, ùî â³í ïîäàâ ó Êè¿â àïåëÿö³þ, 
òî öå íà äâà ðîêè áóäå çàìîðîæå-
íà ñïðàâà. Â³í íå çãîäåí, ùî éîãî 
âèçíàëè âèííèì. Ñë³ä÷èé ïèòàâ 
äî÷êó, ÷è íå õî÷å âîíà ï³òè íà ïðè-
ìèðåííÿ, àëå âîíà ñêàçàëà, ùî õî÷å 
ñïðàâåäëèâîñò³ é ãðîøåé, áî æ 
òðåáà äèòèíó ï³äíÿòè. Ïîêè ùî 
â³í íàì çà òîé ïåð³îä ïåðåðàõóâàâ 
áëèçüêî 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — ðîç-
ïîâ³äàº Ìàð³ÿ Ñêîðîõîäîâà. — Ìè 
ñîá³ òàê ðîçóì³ºìî, ùî â³í âñ³õ ï³ä-
êóïèâ ó ö³é Â³ííèö³ ³ âñå. Áî ë³êà-
ð³ áà÷èëè, ùî äèòèíà òðàâìîâàíà, 
à âñå îäíî êàæóòü, ùî ïåðåëîìó 
íåìàº. Ñòðàøíî, ùî é ³íø³ ä³òè 
ìîæóòü ïîòðàïèòè â òàêó ñèòóàö³þ.

Âò³ì, çíàéøëèñÿ áëàãîä³éíèêè, 
ÿê³ äîïîìîãëè ïðèäáàòè ñïåö³àëü-
íèé îðòîïåäè÷íèé ìàòðàö òà êîð-
ñåò äëÿ ïîñòðàæäàëî¿ ä³â÷èíêè.

— Ïðî íàøå ãîðå âçíàëà ìîëî-
äà ä³â÷èíà Îëåíêà, âîíà ïðèâåçëà 
ìàòðàö, ñïåö³àëüíèé ñòîëèê, ùîá 
âíó÷êà ìîãëà ëåæàòè ³ ðîáèòè 
óðîêè, — ñêàçàëà áàáóñÿ.

ВИЩІ ІНСТАНЦІЇ РОЗБЕРУТЬСЯ
Á³çíåñìåí Ïåòðî Çàãîðîäíþê, 

ÿêèé çáèâ ä³â÷èíó òîãî âå÷îðà 
íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³, çàÿâèâ, 
ùî â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå óíèêàº ³ 
ãîòîâèé äîïîìîãòè ç ë³êóâàííÿì 
ä³â÷èíè. Âò³ì, áà÷èòü, ùî éîãî 
ïîñò³éíî íàìàãàþòüñÿ îáìàíóòè 
ðîäè÷³ Íàòàëêè.

Не домовилися  Взимку цього 
року 17-річна студентка потрапила під 
колеса авто на пішохідному переході. 
Родина дівчини каже, що підприємець, 
який був за кермом, відмовляється 
допомогти з лікуванням. Водій від 
вини не відхрещується, але звинувачує 
родичів у брехні. Чому справа ще 
не дійшла до суду, скільки грошей 
хоче родина потерпілої та до чого тут 
таблетки від шизофренії?

ðîãîâàðò³ñí³ ë³êè — Ñò³ìóëîòîí 
òà Åãîëàíçà, â àïòåö³ ¿õ çàáðàòè 
ìîæíà ëèøå çà ïåðåäçàìîâëåí-
íÿì ³ çàêóïèòè ¿õ òðåáà õî÷à á 
íà ÷îòèðè ì³ñÿö³. Çàãàëüíà ñóìà 
ë³ê³â ñêëàäàº 6 700 ãðí. Çðîçó-
ì³ëî, ùî ÿ á äàâ ö³ êîøòè, àëå 
òàê âèéøëî, ùî ïåðåä òèì, ÿê 
ïåðåðàõîâóâàòè ñóìó íà ðàõóíîê, 
ïîêàçàâ ðåöåïò äðóæèí³, — ðîç-
êàçóº Ïåòðî Çàãîðîäíþê.

Äðóæèíà ï³äïðèºìöÿ, Àëëà Çà-
ãîðîäíþê, ìàº ìåäè÷íó îñâ³òó. 
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî ³íòó¿òèâíî 
â³ä÷óëà, ùî ùîñü íå òàê ç ë³êàìè, 
ÿê³ ïîáà÷èëà â ðåöåïò³.

— ß ë³êàð, àëå äàâíî íå ïðà-
öþþ ³ ö³ ë³êè ïåðøèé ðàç ïî-
áà÷èëà. Âèð³øèëà çàãóãëèòè, 
âèÿâèëîñÿ, îäí³ òàáëåòêè éäóòü 
ÿê àíòèäåïðåñàíòè, à ³íø³ ïðè 
øèçîôðåí³¿. Àëå æ ä³â÷èíêà öÿ 
àêòèâíà, ÿêà øèçîôðåí³ÿ? — çà-
ïèòóº âîíà ³ äîäàº, ùî òîä³ Ñêî-
ðîõîäîâèõ ïîïðîñèëè íàä³ñëàòè 
ðåöåïò, àáè äîâ³äàòèñÿ, êîìó æ 
ïðèçíà÷åí³ ë³êè. — Â ðåöåïò³ 
íà øòàìï³ âêàçàíî ë³êàðíþ — âè-
ÿâèëîñÿ, öå íàøà Ïåðøà ì³ñüêà 
êë³í³÷íà. Â ìåíå òàì ÿêðàç çíà-
éîìèé ïðàöþº. ß éîìó çàòåëå-
ôîíóâàëà ³ ñïèòàëà, ÷è ïðàöþº 
â íèõ ë³êàð, ÿêèé âèïèñàâ ðåöåïò. 
Ìåí³ ñêàçàëè, ùî êîëèñü â³í òàì 
ïðàöþâàâ, à çàðàç ñòàâ ôàðìïðåä-
ñòàâíèêîì. Çãîäîì ç’ÿñóâàëîñÿ, 
ùî â³í âçàãàë³ ³íôåêö³îí³ñò. Âðå-
øò³ ìè çâ’ÿçàëèñÿ ç íèì ³ â³í 
ï³äòâåðäèâ, ùî âèïèñóâàâ ðåöåïò, 
áî éîãî ïîïðîñèëà ïðî öå çíà-
éîìà ïñèõîëîã. ² äîäàâ, ùî ñóìà 
öèõ ë³ê³â íå ñ³ì òèñÿ÷, à äâ³ ìàê-
ñèìóì. Òîáòî í³ÿêîãî ä³àãíîçó 
íåìàº ³ ïîêàç³â äî öèõ ë³ê³â íåìà.

Çãîäîì ïîäðóææþ Çàãîðî-
äíþê³â â ðóêè ïîòðàïèëà ãàçåòà 
ç Õì³ëüíèêà, äå âîíè ïîáà÷èëè 
ñòàòòþ ïðî çáèòó ä³â÷èíêó.

— ßêîñü íàø³ çíàéîì³ ïðèâî-
çÿòü ãàçåòó ç Õì³ëüíèêà. Òàì º òà-
êèé äåïóòàò Þð÷èøèí, à â íüîãî 
ïîì³÷íèê — Îëåíà Ãîí÷àð, ñàìå 
âîíà ³ º öèì ïñèõîëîãîì, ÿêèé 

ïîïðîñèâ ³íôåêö³îí³ñòà âèïèñàòè 
ë³êè. Ìè öå çíàºìî ³ ñïîê³éíî 
îçâó÷óºìî, áî âñå º â ìåðåæ³. Ìè 
òàê ðîçóì³ºìî, ùî Ñêîðîõîäîâ³ 
çâåðíóëèñÿ äî íèõ ïî äîïîìîãó, 
ïîì³÷íèöÿ ¿õ ïðîâ³äàëà ³ öåé ðå-
öåïò âèéøîâ ç-ï³ä ¿õíüî¿ ðóêè 
ñàìå òàêèì ÷èíîì, — äîäàº æ³íêà.

Ï³ñëÿ öüîãî Ïåòðî Çàãîðîäíþê 
ïîïðîñèâ ó ìàòåð³ Íàòàëêè, ùîá 
òà íàä³ñëàëà äîêóìåíòè ç çàô³êñî-
âàíèì ä³àãíîçîì, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî 
¿é «âèïèñàëè» òàê³ ë³êè, àëå æ³í-
êà â³äïîâ³ëà, ùî çàáóëà âèñíîâîê 
ó ë³êàðÿ, áî äóæå ïîñï³øàëà…

100 ТИСЯЧ МОРАЛЬНОЇ 
КОМПЕНСАЦІЇ

Á³çíåñìåí òàêîæ ïîâ³äîìèâ, 
ùî ÷åðåç àäâîêàòà íàìàãàâñÿ 
íàëàãîäèòè êîíòàêò ç ðîäèíîþ 
çáèòî¿ ä³â÷èíêè ³ íå äîâîäèòè 
ñïðàâó äî ñóäó.

— ß íå çàïåðå÷óþ, ùî çáèâ 
ä³â÷èíêó ³ ãîòîâèé äàòè ãðîø³ 
íà ë³êóâàííÿ. Àëå… Âîíè ìîºìó 
àäâîêàòó ïîâ³äîìèëè, ùî çàïëà-
òèëè 60 000 ãðí çà ë³êóâàííÿ ³ ùå 
õî÷óòü 100 000 ìîðàëüíî¿ êîìïåí-
ñàö³¿. Âò³ì, ìè òî÷íî çíàºìî, ùî 
Íàòàëêó í³äå íå ë³êóâàëè çà ãðî-
ø³, — êàæå â³í.

Çãîäîì, ðîçïîâ³äàº Ïåòðî Çà-
ãîðîäíþê, áàáóñÿ Íàòàëêè çâåð-
íóëàñÿ â êè¿âñüêó ô³ðìó, ç ÿêîþ 
â³í ñï³âïðàöþº ³ ïîâ³äîìèëà ïðî 
àâàð³þ. Òàì, çà éîãî ñëîâàìè, òåæ 
ïðîñèëà ãðîøåé íà ë³êóâàííÿ.

— Òàì ¿¿ çàïèòàëè, ÷îãî âîíà 
õî÷å? Âîíà ñêàçàëà: «Ìè õî÷åìî 
20 òèñÿ÷». Àëå íà òîé ÷àñ âæå áóâ 
çàïóùåíèé ïðîöåñ â þðèäè÷íîìó 
ïîë³, ¿é öå ïîÿñíèëè ³ ñêàçàëè, 
ùî òðåáà ÷åêàòè íà ð³øåííÿ ñóäó. 
Áåç ïðîáëåì, ÿ á çàïëàòèâ òèñÿ÷ 
60 ãðèâåíü — 20 íà ë³êóâàííÿ ³ 
40 â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíèõ 
çáèòê³â. Àëå æ íå 100 òèñÿ÷, ÿê 
âîíè ïðîñÿòü. Àäâîêàò ïîðàäèâ 
çóñòð³òèñÿ ³ ùå ðàç âñå îáãîâîðè-
òè, âîíè ñòîÿëè íà ñâîºìó. Òîä³ 
ìè â³äïðàâèëè âñ³ äîêóìåíòè 
íà âèùó ³íñòàíö³þ â Êè¿â.

Постраждала у аварії Наталка з благодійницею.  Дівчині 
купили спеціальний ортопедичний матрац та корсет
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Ï³çí³øå, çâåðíåííÿì äî ñë³ä-
÷îãî ñóää³, ñ³ì’ÿ â³äêðèëà äðóãå 
ïðîâàäæåííÿ — ïðî øàõðàéñòâî 
â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ 
(÷àñòèíà ÷åòâåðòà 190-¿). Ï³äðà-
õóâàëè ó çáèòêè âèòðàòè íà ðå-
ìîíò òà îáëàøòóâàííÿ áóäèíêó 
³ âèéøëî ïîíàä òðè ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü.

Íåùîäàâíî îáèäâ³ ö³ ñïðàâè 
çàêðèëè. Îäíó çà äðóãîþ. Ñë³ä-
÷³ ä³¿, ñóäÿ÷è ç ïîñòàíîâè ïðî 
çàêðèòòÿ, âèêîíóâàëèñÿ ò³ëüêè 
â ïåðøîìó ïðîâàäæåíí³. Äîïè-
òàëè ô³ãóðàíò³â ³ ê³ëüêîõ ñâ³äê³â. 
Ñë³äñòâî íå ï³äòâåðäèëî, àëå é 
íå ñïðîñòóâàëî ñëîâà Ïîëüãóë³â 
ïðî ñïëàòó çàáóäîâíèêó 63-õ òè-
ñÿ÷ äîëàð³â. Íàòîì³ñòü äåòàëüíî 
çàäîêóìåíòóâàëî éîãî ðîçïîâ³äü: 
ïîäàðóâàâ æ³íö³ ä³ëÿíêó íà óìî-

â³, ùî âîíà ïîò³ì ðîçðàõóºòüñÿ 
ç íèì, à âîíà íå ðîçðàõóâàëàñÿ, 
òîìó çàáðàâ ä³ëÿíêó íàçàä. ßê? 
×åðåç ãåíåðàëüíó äîâ³ðåí³ñòü.

ДОВІРЯЙ, АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙ!
Îëüãà Ïîëüãóëü êàæå, ùî ¿¿ ñèí 

ï³äïèñóâàâ äîâ³ðåí³ñòü íà ââåäåí-
íÿ áóäèíêó â åêñïëóàòàö³þ. Í³ 
ïðî ÿêó ãåíåðàëüíó äîâ³ðåí³ñòü, 
ùî äàº ïðàâî ïåðåïðîäàæó, ñ³ì’ÿ 
íå çíàëà, äîêè öåé äîêóìåíò 
íå ñïëèâ ó ïðîöåñ³ ðîçñë³äó-
âàííÿ. É òóò ñë³äñòâî íå äîâåëî 
îáìàí. Ùî ñòîñóºòüñÿ äðóãîãî 
ïðîâàäæåííÿ, ç ñåðéîçí³øîþ 
êâàë³ô³êàö³ºþ, òî éîãî çàêðèëè 
ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ òîãî, ùî áóëî 
çàêðèòå ïåðøå ïðîâàäæåííÿ.

À äîâ³ðåí³ñòþ ßðîñëàâ ×îðíèé 
ñêîðèñòàâñÿ íà ï’ÿòèé äåíü ï³ñëÿ 
îôîðìëåííÿ ä³ëÿíêè ç íåäîáóäî-

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

— Âè áóäóâàëè 
öåé áóäèíîê äëÿ 
ñåáå ÷è íà ïðî-
äàæ?

— Íà ïðîäàæ.
— Àëå âè æ íå ï³äïðèºìåöü?
— ×îãî? Ï³äïðèºìåöü.
— Ó âàñ çàêðèòèé ÔÎÏ, ÿ ïå-

ðåâ³ðèëà.
— Íó âè æ ðîçóì³ºòå… ×îãî 

ìàþ âàì ïîÿñíþâàòè?
Öå ÷àñòèíà ä³àëîãó àâòîðà ñòàò-

ò³ ç ßðîñëàâîì ×îðíèì, â³ííèöü-
êèì á³çíåñìåíîì, ùî çâîäèòü 
áóäèíêè íà ä³ëÿíêàõ, çîêðåìà, 
íà Â³ííèöüêèõ Õóòîðàõ òà ïðî-
äàº ¿õ, íå ââåäåí³ â åêñïëóàòàö³þ. 
Òàêó ä³ëÿíêó ç íåäîáóäîâîþ ïðè-
äáàëà ó íüîãî òîð³ê â³ííè÷àíêà 
Îëüãà Ïîëüãóëü. Æ³íêà ñòâåð-
äæóº, çàïëàòèëà 63 òèñÿ÷³ äîëàð³â. 
Ñüîãîäí³ âîíà âæå íå âëàñíèöÿ, 
à çàâåðøèëà âíóòð³øí³ ðîáîòè, 
çâåëà çàãîðîæó íàâêîëî ä³ëÿíêè, 
îáñòàâèëà ä³ì é âæå çáèðàëàñÿ 
ó íüîãî ïåðå¿õàòè ç ñ³ì’ºþ.

Ó îñòàíí³é ìîìåíò Ïîëüãóë³ ä³-
çíàëèñÿ: çåìåëüíà ä³ÿëüíà, íà ÿêó 
âîíè ìàþòü äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðî-

äàæó, íàëåæèòü ³íø³é ëþäèí³.
— Ìè ç ÷îëîâ³êîì â êàäàñòðî-

â³é êàðò³ ùîñü òàì ñîá³ øóêà-
ëè ³ âèïàäêîâî äîâ³äàëèñÿ, ùî 
íàøà ä³ëÿíêà íàëåæèòü âæå 
íå íàì, — ðîçïîâ³äàº 43-ð³÷íà 
Îëüãà Ïîëüãóëü. — Ìè ×îðíîìó 
òåëåôîíóºìî, â³í íàñ «ãàðíî» 
ïîñèëàº ³ ì³íÿº çàìêè. Ä³ëÿíêà 
íàëåæèòü, ÿê â³í ïîÿñíþº, éîãî 
äðóãó. Öå ï³äñòàâíà îñîáà. Ìè 
¿çäèëè äî íîòàð³óñà, äå îôîðìëÿ-
ëè êóï³âëþ-ïðîäàæ. Öå òåæ éîãî 
ëþäèíà, áî íàì íàãîëîñèëè: áóäå-
ìî ò³ëüêè â ö³º¿ íîòàð³óñà îôîðì-
ëÿòè, íà Êè¿âñüê³é, 17. Òàê îò, 
êîëè ìè ïðè¿õàëè ç ïèòàííÿìè 
äî íå¿, âîíà ñêàçàëà «ä³ëÿíêà âæå 
íå âàøà, âèì³òàéòåñÿ ç îô³ñó»…

СПРАВА НА ТРИ МІЛЬЙОНИ
Îëüãà Ïîëüãóëü íàäàëà ðåäàê-

ö³¿ ðÿä äîêóìåíò³â. Ñåðåä íèõ 
ïàïåðè ïðî êðèì³íàëüí³ ïðîâà-
äæåííÿ. Ïåðøå ïîðóøèëè îä-
ðàçó, ÿê ñ³ì’ÿ ç’ÿñóâàëà âòðàòó 
ä³ëÿíêè é íå çìîãëà ïîòðàïèòè 
ó ä³ì (çà ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàò-
ò³ 190 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè — øàõðàéñòâî). Ïîòåð-
ï³ëèé — ñèí Îëüãè, áî ïîêóïêó 
îôîðìèëè íà íüîãî.

ХИТРИЙ ЗАБУДОВНИК І КОЛИШНІ 
ПРОКУРОРИ У РОЛІ АДВОКАТІВ
Немає правди  Вінничанка купила 
ділянку з недобудовою і поки доробляла 
її, будинок переоформили на іншу 
людину. Вона звернулася в поліцію, 
почали кримінальне провадження, 
а потім «надійшла команда зверху» — і 
справу закрили. Так зі спірного будинку 
зняли арешт та продали його вдруге. 
Дорожче, бо вже з внутрішніми роботами, 
технікою, загорожею… Хто так будує і 
продає на Вінницьких Хуторах, при цьому 
уникаючи податків?

âîþ íà ñèíà Îëüãè. Ç’ÿñóâàëîñÿ 
öå àæ ÷åðåç äâà ì³ñÿö³. Ïîêóïö³ æ 
çà öåé ÷àñ îáëàøòóâàëè «ñâîþ» 
íîâó îñåëþ, ïëàòèëè áóä³âåëüíè-
êàì, ÿêèõ ðåêîìåíäóâàâ ¿ì òîé 
ñàìèé çàáóäîâíèê. 

— Ìè ïîòîâàðèøóâàëè ç íèì 
çà òîé ÷àñ, ïîêè ÿ çáèðàëà ãðîø³ 
íà ïîêóïêó ö³º¿ ä³ëÿíêè, — ðîç-
êàçóº æ³íêà, ÿêà òåïåð çàëèøè-
ëàñÿ íà âóëèö³, áî ïðîäàëà ñâîþ 
êâàðòèðó, àáè ìàòè êîøòè íà ðå-
ìîíò. — Â³í ìåí³ äîïîì³ã ïðîäàòè 
íàøó êâàðòèðó, õî÷ ìè íå õîò³-
ëè ¿¿ ïðîäàâàòè. Òåïåð æèâåìî 
â íàéìàí³é. Ñîö³àëüíà ñëóæáà 
ïðèõîäèòü äî ìåíå ³ ðîáèòü çà-
óâàæåííÿ, áî ÿ ç òðüîìà ä³òüìè 
áåç æèòëà.

Æ³íêà çáåðåãëà îãîëîøåííÿ 
ïðî ïðîäàæ, íà ÿêå ñâîãî ÷àñó 
çðåàãóâàëà. Â íüîìó óçàãàë³ ö³íà 
105 òèñÿ÷ äîëàð³â.

— Çà äîêóìåíòàìè, ìè êóïèëè 
ä³ëÿíêó çà 19 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — 
êàæå æ³íêà. — ßêùî íà õîðîøîãî 
àäâîêàòà, ñë³ä÷îãî ³ ïðîêóðîðà, 
òî âîíè á ìàëè ðîçñë³äóâàòè, 
ñê³ëüêè ãðîøåé ðåàëüíî çàïëà-
÷åíî. Àëå íàø³ ïåðø³ àäâîêàòè 
Ñóâàëîâ ³ Ïîïåñêî âñå çðîáèëè 
äëÿ òîãî, ùîá öþ ñïðàâó çàêðèëè. 
Öå ÿ çàðàç âæå ðîçóì³þ, ÿ òîä³ 
íå ðîçóì³ëà.

КОЛИ АДВОКАТИ — 
ПРОКУРОРИ-ХАБАРНИКИ

Îëüãà íàçâàëà â³äîì³ ïð³çâèùà. 
Ïîïåñêî áóâ çàñòóïíèêîì ïðî-
êóðîðà îáëàñò³, äîêè 10 êâ³ò-
íÿ 2018-ãî ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ 
òà ÍÀÁÓ íå çàòðèìàëè éîãî 
çà òå, ùî ïîãîäèâñÿ äîïîìîãòè 
â çàêðèòò³ êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ çà 5000 äîëàð³â. Öþ 
âèíàãîðîäó ïåðåäàâàëè ÷åðåç 
àäâîêàòà Ñóâàëîâà. Â³í òàêîæ 
ðàí³øå ïðàöþâàâ ó ïðîêóðàòó-
ð³ ³, çà íàøèìè äàíèìè, íà öåé 
ìîìåíò ïåðåáóâàº ï³ä ñë³äñòâîì 
çíîâó â ñïðàâ³ õàáàðà. Ïîïåñêî æ 

â³äáóâñÿ øòðàôîì â ï’ÿòü ðàç³â 
ìåíøèì çà ñóìó ñàìî¿ íåïðàâî-
ì³ðíî¿ âèãîäè.

Ñüîãîäí³ â Îëüãè ³íøèé àä-
âîêàò. Â³í íàãîëîøóº íà áåç-
ä³ÿëüíîñò³ ñë³äñòâà òà íàçèâàº 
âèíóâàòèõ â òîìó, ùî áóäèíîê 
ïåðåïðîäàâñÿ:

— Òóò áóëè íàëàøòîâàí³ âñ³, ³ 
ñë³ä÷èé, ³ ïðîêóðîð, íà òå, ùîá 
äîïîìîãòè ×îðíîìó ïðîäàòè öåé 
áóäèíîê. Ïðÿìà çàö³êàâëåí³ñòü 
áóëà: â öüîìó ïðîñòî âïåâíåíèé.

² ç 10 âåðåñíÿ áóäèíêîì, ÿêèé 
êóïóâàëà ðîäèíà Ïîëüãóëü, âî-
ëîä³º ³íøà ðîäèíà. Ùî âîíè 
êóïèëè ä³ì ç êîíôë³êòîì — ä³-
çíàëèñÿ â³ä ñóñ³ä³â. Ùî ðàçîì ç 
áóäèíêîì é ðåìîíòîì ¿ì ïðîäàëè 
÷óæó òåõí³êó é ìåáë³ — ïî÷óëè 
âæå â³ä Îëüãè.

— Öåé çàáóäîâíèê — øàõ-
ðàé, ó íüîãî íå îäèí âèïàäîê 
òàêèõ êèäê³â. Ìåí³ â³äîìî, ùî 
â³í âèòèñêàâ ãðîø³ ç ëþäåé ÷å-
ðåç áàíäèò³â, — êàæå àäâîêàò 
Îëåêñ³é Áîëìàíåíêî. — ² ¿õ òàì 
áàíäà. ª êîìïàíüéîí-ïîä³ëüíèê 
íà ïð³çâèùå Øèºñþê, íà ÿêîãî 
îôîðìèëè ïåðåïðîäàæ ç ñèíà 
Îëüãè (íåðóõîìîñò³ íà öüîìó 
ïîä³ëüíèêó ÷èìàëî). Â³ä íüîãî 
âæå ïðîäàëè ê³íöåâîìó ïîêóï-
öþ. ² ç íèìè â çìîâ³ íîòàð³óñêà, 
ïî ÿê³é º êðèì³íàëüí³ ñïðàâè. 
Êîëèñü áóëà ñïðàâà ÷îðíèõ ìà-
êëåð³â, áàíäà ïåðåîôîðìëÿëà âñå. 
Òóò òå æ ñàìå. Âîíè — ô³íàíñîâî 
ñïðîìîæí³ ãðîìàäÿíè, ³ òîìó ïè-
òàííÿ âèð³øóþòü øâèäêî. Êîëè 
ìè ÷åðåç ñóä â³äêðèëè äðóãó ñïðà-
âó, òî íå õîò³ëè àðåøò íàêëàäàòè, 
à ìè â³ä÷óâàëè, ùî áóäèíîê îò-îò 
ïðîäàñòüñÿ, îãîëîøåííÿ âèñ³ëè 
íà ïîðòàëàõ âñ³õ… Íå ìèíóëî 
20 äí³â, à ñë³ä÷èé äçâîíèòü ìåí³: 
«Ïîäçâîíèâ ïðîêóðîð, ñêàçàâ 
ä³ëî çàêðèòè». ² ìàéíî ï³øëî, 
âæå ³íø³ ëþäè âëàñíèêè. Áóäåìî 
âñå öå òåïåð îñêàðæóâàòè. ªäè-
íèé ä³ºâèé ñïîñ³á — ñóä.

У Ярослава Чорного, як показує 
Youcontrol, є кілька ділянок на Ві-
нницьких Хуторах та в Калинів-
ському районі (у його батька Івана 
Чорного — ще більше). Бізнесмен 
не платить податки, займаючись 
ліцензованою діяльністю.
Перевіряли ми за відкритими да-
ними інших фігурантів цієї історії. 
У прокурорській декларації зна-
йшли ще одну зачіпку до відповіді 
на питання, чому правоохоронці 
не хочуть бачити шахрайства в цій 
історії. У декларації керівника гру-
пи прокурорів за 2016 рік вказа-
но, що його дружина до шлюбу 
мала прізвище Чорна.

А що ж сам забудовник сказав 
про конфлікт з Ольгою Польгуль?
— Це шахрайка, в мене є докази, 
я надав слідству, — сказав Ярослав 
Чорний. — Вона підробила доку-
менти сільради, що їй земельну 
ділянку віддають, показала мені 
договір завдатку на квартиру і по-
просила: «переоформи на мене 
будинок…». Я переоформив і далі 
все пішло-поїхало…
— Так просто можете дороге май-
но оформити на прохання?
— Вона мені рішення дала, доку-
мент, просила, я їй довіряв, вона 
мати трьох дітей, вчителька якась.
— А довіреність на вас для чого 

робилася? — уточнюємо про до-
кумент, що дав право забудовнику 
на перепродаж.
— Вона мені дала довіреність 
на відчуження майна, бо коли 
я їй сказав, що зараз буду в пра-
воохоронні органи звертатися 
(я вже знав, що вона підробила 
документи) з приводу шахрай-
ства, вона попросила: «Ярослав, 
давай я напишу довіреність, щоб 
ти не переживав, що я тебе хочу 
кинути».
Чи заявив Чорний на Польгуль, як 
на шахрайку? Ні. Він писав заяву 
через погрози у відповідь на ана-
логічне звинувачення жінки.

Вона попросила: «переоформи на мене будинок…»

«Ïîäçâîíèâ ïðîêóðîð 
ñë³ä÷îìó, ñêàçàâ 
ä³ëî çàêðèòè — ³ âñå, 
ñï³ðíå ìàéíî ï³øëî, 
âæå ³íø³ ëþäè ñòàëè 
âëàñíèêàìè»

Ольга Польгуль (43) каже, що її ошукали шахраї. 
Заплатила за ділянку з незавершеним будинком 63 тисячі 
доларів, але забудовник повернув собі все назад і перепродав
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ìàéíî ñòàº îá’ºêòîì òðîù³, ÿê³ 
òîìó ïðè÷èíè, ³ ÿêà ñèòóàö³ÿ ç 
öèì â ³íøèõ ì³ñòàõ, äå âîíè òà-
êîæ ìàþòü ñâ³é ïðîêàò.

Ó êîìïàí³¿ E-wings ïîîá³öÿëè, 
ùî ç íàìè çâ’ÿæåòüñÿ ¿õ ïðåäñòàâ-
íèê ³ ïðî âñå ðîçïîâ³ñòü, îäíàê 
ïðîéøëî ïîíàä òðè òèæí³, à ç 
íàìè í³õòî òàê ³ íå ñêîíòàêòóâàâ. 
Ñï³âçàñíîâíèê êîìïàí³¿ ECOS 
Äìèòðî Êóëüáàáà ðîçêàçàâ, ùî 
çà âåñü ÷àñ ¿õ ðîáîòè ó Â³ííèö³, 
âîíè ìàëè ëèøå òðè ³íöèäåíòè, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç íåäáàë³ñòþþ êë³-
ºíò³â.

— Ó íàñ áóëî äâà âèêðàäåííÿ. 
Îäèí ðàç ñàìîêàò õîò³â ïðèâëàñ-
íèòè ïåíñ³îíåð, ³íøîãî ðàçó íàð-
êîçàëåæíèé. Ïðîòè îñòàííüîãî 
ïîðóøåíà êðèì³íàëüíà ñïðàâà, — 
ðîçïîâ³äàº Äìèòðî. — Áóâ ùå âè-
ïàäîê, êîëè ñàìîêàò âèêèíóëè 
ó Ï³âäåííèé Áóã. Ìè îäðàçó çíà-

ХТО І НАВІЩО ЛАМАЄ ОРЕНДОВАНІ 
ЕЛЕКТРОСАМОКАТИ У ВІННИЦІ

«Îäèí ðàç ñàìîêàò 
õîò³â ïðèâëàñíèòè 
ïåíñ³îíåð, ³íøîãî ðàçó 
íàðêîçàëåæíèé. Ïðîòè 
îñòàííüîãî ïîðóøåíà 
êðèì³íàëüíà ñïðàâà», — 
ñï³ââëàñíèê ECOS

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ïåðøèé ïîâíî-
ö³ííèé ïðîêàò 
åëåêòðîñàìîêàò³â 
ó Â³ííèö³ ç’ÿâèâñÿ 

â òðàâí³ öüîãî ðîêó. Õî÷à ñïðî-
áè çàïóñêó ïîä³áíèõ ïðîºêò³â 
ó íàøîìó ì³ñò³ áóëè é ðàí³øå. 
Íàïðèêëàä, ó 2020-ìó ì³ñòÿíè 
ìàëè çìîãó îðåíäóâàòè ï’ÿòü ñà-
ìîêàò³â íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. 
Êîøòóâàëî òàêå çàäîâîëåííÿ 
140 ãðèâåíü çà ãîäèíó, çàì³ñòü 
çàñòîñóíêó êë³ºíò³â ôîòîãðàôóâà-
ëè ç ïàñïîðòîì â ðóêàõ, à çàì³ñòü 
â³ëüíîãî âèáîðó ì³ñöü äëÿ ïàðêó-
âàííÿ, êîðèñòóâà÷àì äîâîäèëîñü 
ïîâåðòàòèñÿ íà ì³ñöå ñòàðòó, ñåá-
òî íà ªâðîïåéñüêó ïëîùó.

Òåïåð âñå íàáàãàòî ïðîñò³øå: 
äîñòàòíüî âñòàíîâèòè äîäàòîê 
ñëóæáè ïðîêàòó íà ñìàðòôîí, 
ïîïîâíèòè ðàõóíîê ³ êàòàéòåñü 
áóäü-äå, ñê³ëüêè çàâãîäíî, ³ ïàð-
êóéòåñü òàêîæ, áàéäóæå äå. Öèì, 
âëàñíå, ì³ñòÿíè ïîëþáëÿþòü 
ãð³øèòè, çàëèøàþ÷è ñàìîêàòè 
íà âåëîäîð³æêàõ, ïîñåðåä òðîòó-
àð³â, íà ï³øîõ³äí³é çîí³ ìîñò³â, 
íå öóðàþòüñÿ íàâ³òü ïðî¿æäæî¿ 
÷àñòèíè.

Íà ñüîãîäí³ ó Â³ííèö³ ïðà-
öþº òðè îñíîâí³ ñåðâ³ñè ç øå-
ð³íãó (ñï³ëüíå âèêîðèñòàííÿ) 
å-ñàìîêàò³â: E-wings, Bolt òà 
ECOS. Óñ³ âîíè çåëåíîãî êîëüî-
ðó, òîìó ³íîä³ ¿õ ìîæíà ñïëóòàòè 
îäíå ç îäíèì. Áóì íà öåé âèä 
òðàíñïîðòó ñïîñòåð³ãàâñÿ íà ïî-
÷àòêó òà âñåðåäèí³ ë³òà. Ó ò³ äí³ 
ó ìåðåæ³ íåð³äêî ìîæíà áóëî 
ïðî÷èòàòè äîïèñè îáóðåíèõ 
ì³ñòÿí. Çì³ñò ¿õ áóâ ïðèáëèçíî 

íàñòóïíèì: «Õòî äîçâîëèâ ¿çäè-
òè öèì íàõàáàì, ÿê³ íàâ³òü ÏÄÐ 
íå çäàòí³ âèâ÷èòè?»

Î÷åâèäíî, ùî íå âñ³ êåðìó-
âàëüíèêè ñàìîêàò³â íåâ³ãëàñè 
³ çë³ñí³ ïîðóøíèêè ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó, ïðîòå íàâðÿä ÷è 
çíàéäåòüñÿ ï³øîõ³ä, ÿêîìó áîäàé 
îäèí ðàç íå äîøêóëÿëè ñàìî-
êàòåðè. Ïðîòå ó ö³é ïóáë³êàö³¿ 
ìè ðîçãëÿíåìî ³íøå ïèòàííÿ, 
à ñàìå íåäáàëå ñòàâëåííÿ ì³ñòÿí 
äî ñàìîêàò³â, ùî ÷àñòî é ñòàº 
íàñë³äêàìè ¿õ ïîëîìîê. Õòî ç íàñ 
íå áà÷èâ, ÿê íà îðåíäîâàíîìó 
ñàìîêàò³ âîäíî÷àñ ïåðåñóâàºòü-
ñÿ ïî ê³ëüêà ëþäåé, íå ïðîïóñ-

êàþ÷è ïðè öüîìó æîäíî¿ ÿìè 
÷è áîðäþðà? ×è ðîáèëè á âîíè 
òàê, ÿêáè ñàìîêàò áóâ êóïëåíèé 
çà ¿õ âëàñí³ êîøòè? Â³äïîâ³äü 
î÷åâèäíà.

ВИКРАДЕННЯ САМОКАТІВ
Âïðîäîâæ îñòàíí³õ ì³ñÿö³â 

íà ð³çíèõ ëîêàö³ÿõ Â³ííèö³ 
ìîæíà áà÷èòè ðîçáèò³ ñàìîêà-
òè. Ïîëîìêè ïåðåâàæíî ó ì³ñöÿõ 
ñòèêóâàííÿ ðàìè òà ñêëàäíîãî 
ìåõàí³çìó äâîêîë³ñíîãî. Ìè 
çâåðíóëèñÿ äî óñ³õ òðüîõ ñëóæá 
ïðîêàòó å-ñàìîêàò³â, ÿê³ ïðà-
öþþòü ó Â³ííèö³, ³ ïîïðîñèëè 
ðîçïîâ³ñòè, íàñê³ëüêè ÷àñòî ¿õ 

Вандалізм  Впродовж останніх місяців 
звичною для міста картиною стали 
не лише десятки людей на орендованих 
електросамокатах, але й десятки 
самокатів, які ці самі люди встигли 
розтрощити. Чому так відбувається?

éøëè öþ ëþäèíó, âîíà íà ì³ñö³ 
îïëàòèëà øòðàô.

Ñóìè øòðàôó â ECOS íå íà-
çèâàþòü, ãîâîðÿòü ëèøå, ùî âîíè 
çàëåæàòü â³ä òèïó çàïîä³ÿíî¿ 
øêîäè. Ïðîñò³øå äîâåñòè ïðîâè-
íó áåøêåòíèê³â, êàæå Êóëüáàáà, 
ÿêùî ¿õ âäàºòüñÿ çëîâèòè îäðà-
çó. Çàçâè÷àé âîíè ãîòîâ³ ïëàòèòè 
øòðàô. ßêùî æ í³, âèêëèêàºòüñÿ 
ïîë³ö³ÿ ³ òîä³ íàñòàº àäì³í³ñòðà-
òèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

— Íàéá³ëüø ÷àñòî ëàìàþòüñÿ 
ñàìîêàòè êîìïàí³¿ Bolt. Ó íàñ 
òàêîæ òðàïëÿëèñÿ òàê³ âèïàäêè, 
àëå ìè âäîñêîíàëèëè êîíñòðóê-
ö³þ íàøèõ ñàìîêàò³â, òîìó òåïåð 
ïðîáëåì ³ç öèì íå ìàºìî, — ðîç-
êàçóº Äìèòðî Êóëüáàáà.

ПРОБЛЕМНИЙ BOLT
Ìè çâåðíóëèñü ³ äî êîìïà-

í³¿ Bolt ç ïðîõàííÿì â³äïîâ³ñòè 
íà ê³ëüêà íàøèõ ïèòàíü. Íàì 
äàëè êîíòàêòè ïðàö³âíèö³ ç³ 
ñëóæáè PR Îëåêñàíäðè Øåâ-
÷åíêî. Ä³â÷èíà ïîîá³öÿëà íàäàòè 
â³äïîâ³ä³ äî çàê³í÷åííÿ ðîáî÷îãî 
äíÿ… íàñòóïíîãî ðàíêó… îá³äó… 
âå÷îðà… ìàêñèìóì çà ãîäèíó… 
à ïîò³ì ñëóæáà PR êîìïàí³¿ Bolt 
âèð³øèëà ïîâí³ñòþ ³ãíîðóâàòè 
íàø³ ïîâ³äîìëåííÿ òà äçâ³íêè.

Òîä³ ìè ñàìîñò³éíî ïî÷à-
ëè øóêàòè éìîâ³ðí³ ïðè÷èíè 
íåñïðàâíîñòåé å-òðàíñïîðòó ö³º¿ 
êîìïàí³¿. Ç îãëÿäó íà ê³ëüê³ñòü 
íåçàäîâîëåíèõ êë³ºíò³â òà ñâ³òëèí 
ç ïîëàìàíèìè ñàìîêàòàìè ó ìå-
ðåæ³, â³ä ïîëîìîê Bolt ïîòåðïàº 
íàéá³ëüøå êë³ºíò³â. ×îãî ëèøå 

âàðòà ñèòóàö³ÿ â Îäåñ³, êîëè á³ëÿ 
ì³ñüêâèêîíêîìó âèÿâèëè îäðàçó 
16 ñêèíóòèõ äîêóïè ñàìîêàò³â. 
Çà îäí³ºþ ³ç âåðñ³é, êë³ºíò êîì-
ïàí³¿ òàêèì ÷èíîì ïîìñòèâñÿ 
çà íåïðàâîì³ðíå ñïèñàííÿ ç éîãî 
ðàõóíêó 800 ãðèâåíü.

Ïðî ïîä³áíèé âèïàäîê ç³ ñïè-
ñàííÿì êîøò³â íà óìîâàõ àíî-
í³ìíîñò³ ðîçïîâ³ëà ³ æ³íêà, ÿêà 
âèð³øèëà ñêîðèñòàòèñü ïîñëóãàìè 
«Áîëòà»: «Âèð³øèëà ïîêàòàòèñü 
íà ñàìîêàò³, ïðèâ’ÿçàëà êàðòó. 
ßê ò³ëüêè â³äñêàíóâàëà ñàìîêàò, 
ñïèñàëî 800 ãðèâåíü. Íàïèñà-
ëà äî ñëóæáè ï³äòðèìêè, çâ³äêè 
îòðèìàëà â³äïîâ³äü, ùî ãðîø³ 
ñïèñóþòüñÿ ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè 
íàÿâíîñò³ êîøò³â. Á³ëüøå í³ÿêèõ 
êîíñóëüòàö³é íå îòðèìàëà. Ãðîø³ 
ïîâåðíóëè ÷åðåç ÷îòèðè äí³, àëå 
öå âçàãàë³ íå íîðìàëüíî ñïèñóâàòè 
òàê³ ñóìè. Äâ³ õâèëèíè ïî¿çäêè êî-
øòóâàëè ÷îòèðüîõ äí³â íåðâ³â», — 
ïèøå íåâäîâîëåíà êë³ºíòêà.

Êð³ì òîãî, ó ìåðåæ³ ìîæíà 
ïðî÷èòàòè ïðî âèïàäêè, êîëè 
ñàìîêàòè ö³º¿ êîìïàí³¿ òîïèëè, 
âèêèäàëè ó ñì³òíèêè àáî çàêè-
äàëè íà äåðåâà. Ìîæíà ïðèïóñ-
òèòè, ùî îäí³ºþ ç ïðè÷èí òàêî¿ 
ïîâåä³íêè êë³ºíò³â º íåêîðåêòíå 
ñïèñàííÿ êîøò³â, ïðî ùî ìè 
çãàäóâàëè âèùå. Òàê, ³íøèé 
êë³ºíò öüîãî ñåðâ³ñó ²ãîð Æäàí 
íå ðàäèòü êàòàòèñÿ íà ñàìîêà-
òàõ «Áîëò» ñàìå ÷åðåç îïåðàö³þ 
ç êîøòàìè. Ãîâîðèòü, ùî íà¿çäèâ 
ëèøå íà 30 ãðèâåí, à ñïèñàëîñÿ 
200. Ðåøòó 170 ñåðâ³ñ òàê ³ íå ïî-
âåðíóâ.

Якось ми стали свідками ситуації, 
коли дівчина наперед забронюва-
ла самокат, а діставшись до нього, 
побачила перед собою лише купу 
металу на колесах. Нагадаємо, що 
бронь є платною послугою. Поде-
куди її вартість сягає 15 гривень. 
Тій дівчині довелося телефону-
вати оператору служби прокату 
і пояснювати ситуацію. Чи ска-
сували останні списання коштів, 
невідомо.
Неодноразово питання про по-
ломки піднімались і у соціальних 

мережах, куди скидають світлини 
з розбитими засобами пересуван-
ня. «Техніка від Bolt дешевого сег-
менту. І вони на порядок нижчої 
якості, ніж інші представлені само-
кати у Вінниці. Від того і частіші по-
ломки», — пише Вероніка Бабич.
Схоже бачення ситуації мають й 
кілька інших користувачів мережі: 
«Схоже на брак виробника. Тип 
поломки у всіх однаковий», — вва-
жає Роман Франкевич. «Ці само-
кати ще не закінчились? Щодня 
стільки фото поламаних вистав-

ляють…», — коментує допис Ірина 
Довженко.
Втім, у нещодавньому інтерв’ю 
журналу НВ засновник компанії 
Bolt Маркус Вілліг розповів, що 
в Україні до самокатів ставляться 
краще, ніж у Європі.
«Наприклад, у Парижі цей по-
казник значно гірший: там бага-
то самокатів розкрадаються чи 
ламаються. На цьому контрасті 
поведінка користувачів у Києві 
має набагато кращий вигляд», — 
сказав Віллінг.

В Європі ще гірше

Зазвичай ламається Bolt, і завжди в одному й тому самому місці. За кілька місяців таких 
самокатів на вулицях Вінниці можна було побачити кілька десятків
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÷àòêîâî¿ ³ ñåðåäíüî¿ øêîëè, äå 
ðîçïîâ³äàþòü, ÷èì áàãàòà íàøà 
ïðèðîäà, — ãîâîðèòü çàñòóïíèöÿ 
äèðåêòîðà Ë³ä³ÿ Øë³õòåíêî. — 
À òðè ðîêè ïîñï³ëü ìè áåðåìî 
ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó ïðîåêò³ 
«Climate Action Projects» ï³ä ÷àñ 
ÿêîãî ä³òè ñï³ëêóþòüñÿ ç êîñìî-
íàâòàìè ÍÀÑÀ, ïðåäñòàâíèêàìè 
ôîíäó Äèêî¿ ïðèðîäè ïî îíëàéí-
çâ’ÿçêó. Ä³òè çí³ìàþòü ñâî¿ â³-
äåîðîëèêè ³ âíîñÿòü ïðîïîçèö³¿, 
ÿê ìîæíà ïîêðàùèòè åêîëîã³÷íó 
ñèòóàö³þ â íàø³é êðà¿í³.

Ó êëàñàõ ïðèâåðòàº óâàãó òà-
áëèöÿ ç³ ñëîâàìè, ùî ðîçòàøî-
âàíà íà ñò³í³ á³ëÿ âõîäó. Íà í³é 
çîáðàæåíà «Òåìà òèæíÿ» — òåæ, 
îäíå ç íîó-õàó «Íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ 
øêîëè». Íàïðèêëàä, öüîãî òèæíÿ 
ä³òåé â÷àòü, ùî òàêå áóë³íã òà ÿê 
éîìó ïðîòèñòîÿòè. Ïèòàºìî, à ÷è 
íå ñïîíóêàº ä³òåé äî ä³é ðîçïî-
â³äü ïðî öüêóâàííÿ?

— Íàø³ êëàñí³ êåð³âíèêè ïðî-
éøëè íàâ÷àííÿ ç ì³æíàðîäíèì 
åêñïåðòîì. ¯õ íàâ÷èëè, ÿê ãî-
âîðèòè ç ä³òüìè òàê, ùîá âîíè 
ðîçóì³ëè ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà áóäü-ÿêèé â÷èíîê, — êàæå Ë³-
ä³ÿ Øë³õòåíêî. — Ä³òè â÷àòüñÿ 
ðîçáèðàòèñÿ, õòî º áóëëåðîì, õòî 

º ïîñòðàæäàëîþ ëþäèíîþ ³ ÿêà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà öå. ² ç òîãî 
÷àñó, êîëè áóâ ïðèéíÿòèé çàêîí 
ïðî áóë³íã, â íàñ òàêèõ âèïàäê³â 
íå ñòàâàëîñÿ.

У ПРЕЗИДЕНТА Є ВПЛИВ 
НА ШКОЛУ

Â øêîë³-ã³ìíàç³¿ ¹ 6 ä³º ó÷í³â-
ñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ. Òóò º ïðå-
çèäåíò øêîëè òà éîãî êîìàíäà 
ç 12 ó÷í³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü 
êîæíó ç ïàðàëåëåé êëàñ³â.

Êîìàíäà ïðåçèäåíòà áåðå 
ó÷àñòü ó ïåäàãîã³÷íèõ íàðàäàõ, 
ä³òåé çàëó÷àþòü ï³ä ÷àñ áàòüê³â-
ñüêèõ çáîð³â. Âîíè êàæóòü ñâî¿ 
ïðîïîçèö³¿ äèðåêòîðó øêîëè. À ç 
îñòàííüîãî, ùî çðîáèëà êîìàí-
äà ïðåçèäåíòà — öå ïîäàðóâàëà 
áëèçüêî 300 êíèã äëÿ øê³ëüíî¿ 
á³áë³îòåêè.

Êð³ì òîãî, çàêëàä ðåãóëÿðíî 
ïîäàºòüñÿ íà ãðàíòè ³ êîíêóð-
ñè, ùîá ïîêðàùèòè ñâîþ ìàòå-
ð³àëüíó áàçó. Òàê, íàïðèêëàä, 
îáëàäíàëè ïðîñò³ð äëÿ ó÷í³â: 
â êîðèäîð³ âñòàíîâèëè ñò³íè-
òðàíñôîðìåðè, ùî çàêðèâàþòü 
ê³ìíàòó â³ä õîëó; ñó÷àñí³ ìåáë³, 
êîìï’þòåðíó òåõí³êó.

Çà ãðàíòîâ³ êîøòè çàêóïèëè 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Øêîëà-ã³ìíàç³ÿ 
¹ 6 º â ÒÎÏ-10 
çàêëàä³â Â³ííèö³ 

çà âåðñ³ºþ RIA. Òóò áàãàòî ïåðå-
ìîæö³â îë³ìï³àä, ÷èìàëî â÷èòåë³â 
âèùî¿ êàòåãîð³¿, ñó÷àñí³ ðåìîí-
òè ó êëàñàõ. Ñþäè ìè ïðèéøëè, 
ùîá ä³çíàòèñü ïðî îñîáëèâîñò³ 
íàâ÷àííÿ ä³òåé. Ðîáèëè àêöåíò 
íà ïî÷àòêîâ³é øêîë³, áî ëþáîâ 
äî íàâ÷àííÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ çìàëêó.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ìè ïðè-
éøëè ó âèõ³äíèé äåíü, êîëè 
íåìàº ä³òåé, — êàðàíòèí çàáî-
ðîíÿº çàõîäèòè â çàêëàä ñòîðîí-
í³ì ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. ² ïðî íàø 
â³çèò çíàëè çàçäàëåã³äü. Ïðîòå 
äèðåêòîðêà øêîëè-ã³ìíàç³¿ Íà-
òàë³ÿ Ò³òîâà ïðîäåìîíñòðóâàëà 
àáñîëþòíî âñ³ êàá³íåòè. Ìîâëÿâ, 
¿ì í³÷îãî ïðèõîâóâàòè.

² òå, ùî ïîáà÷èëè, çìóøóº 
çàçäðèòè íèí³øí³ì øêîëÿðàì. 
Àäæå âñüîãî öüîãî íå áóëî 
â øê³ëüí³ ðîêè àâòîðà ìàòåð³àëó.

«ВЧИТЕЛЬ НЕ МАЄ 
СОРОМИТИСЬ»

Öüîãî ðîêó øêîëà-ã³ìíàç³ÿ 
¹ 6 ïðèéíÿëà ø³ñòü ïåðøèõ 
êëàñ³â. Äëÿ êîæíî¿ äèòèíè, çà êî-
øòè îñâ³òíüî¿ ñóáâåíö³¿, çàêóïèëè 
ïàðòó òà ñò³ëåöü. Ìåáë³-òðàíñ-
ôîðìåðè, ÿê³ âèðîáëÿþòü ó Êè-
ºâ³, ìîæóòü ï³äëàøòîâóâàòèñÿ 
ï³ä çð³ñò øêîëÿðà, ñò³ëüö³ ìàþòü 
îðòîïåäè÷íó ñïèíêó. Ó ä³òåé º 
âëàñí³ øóõëÿäè, äå çáåð³ãàþòü 
íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë. Ó êóòêó 
êëàñíî¿ ê³ìíàòè — çîíà â³äïî-
÷èíêó ç äèâàíîì òà çàáàâêàìè.

Òóò, ÿê ³ ïî âñ³é Óêðà¿í³, ç 
2018 ðîêó â÷àòü çà ñòàíäàðòàìè 
«Íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè» — 
êëþ÷îâî¿ ðåôîðìè Ì³í³ñòåðñòâà 
îñâ³òè, ÿêà íèí³ ä³º ó 1–4 êëàñàõ. 
Ãîëîâíà ìåòà — ñòâîðèòè øêîëó, 
â ÿê³é ïðèºìíî â÷èòèñü òà ÿêà 
äàâàòèìå ó÷íÿì íå ò³ëüêè çíàííÿ, 
à é óì³ííÿ âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ.

Ö³êàâå çàñòîñóâàííÿ ³ãðàøîê: 
êîëè ä³òåé íàâ÷àþòü ÷èòàòè, 
òî ñïî÷àòêó ¿ì äàþòü ³ãðàøêó 
«÷åðåïàøêó», ùîá ó ïîâ³ëüíîìó 

òåìï³, ðàçîì ³ç â÷èòåëåì, ïðî-
ãîâîðþâàòè íàïèñàí³ ñëîâà. ßê 
ò³ëüêè íàâ÷èëèñÿ ÷èòàòè ïîâ³ëü-
íî, òî ïåðåõîäÿòü íà «ñîðîêó», 
ùîá ÷èòàòè øâèäøå.

— Ìè, íàïðèêëàä, ðàçîì ñï³-
âàºìî àëôàâ³ò. ² â ê³íö³ òðåòüîãî 
òèæíÿ íàâ÷àííÿ ö³ øåñòèð³÷êè 
ðîçêàæóòü íàïàì’ÿòü âñþ àáåò-
êó. Çäàºòüñÿ, ùî ä³òè ïðîñòî 
áàâëÿòüñÿ, àëå íàñïðàâä³ âîíè 
âèêîíóþòü òèòàí³÷íó ðîáîòó, — 
ðîçêàçóº çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà ç 
âèõîâíî¿ ðîáîòè â øêîë³ ïåðøîãî 
ñòóïåíþ Îëüãà Âàæîâà.

Âæå òðàäèö³éíî, ó ïî÷àòêîâ³é 
øêîë³ çàñòîñîâóþòü öèôðîâ³ 
òåõíîëîã³¿. ×åðåç ïðîåêòîð äå-
ìîíñòðóþòü íàâ÷àëüí³ ìàòåð³à-
ëè. Íà ³íòåðàêòèâí³é äîøö³ ä³òåé 
â÷àòü ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîñò³ çàäà÷³. 
Àëå, ÿêèìè á íå áóëè ñó÷àñíèìè 
ìåáë³ òà ³íâåíòàð, áàãàòî ÷îãî çà-
ëåæèòü â³ä â÷èòåëÿ.

— Ëþäèíà ïîâèííà ìàòè õà-
ðèçìó, áóòè ìîá³ëüíîþ, ³ íå ñî-
ðîìèòèñü, íàïðèêëàä, ïðèñ³ñòè, 
çàñï³âàòè, âèäàòè çâóê ÿêî¿ñü 
òâàðèíè, — êàæå äèðåêòîðêà 
øêîëè-ã³ìíàç³¿ Íàòàë³ÿ Ò³òîâà. — 
Â÷èòåëü ðàçîì ç ä³òüìè ùîäåííî 
ãðàþòüñÿ â óðîêè. Àëå òàê, ùîá 
ä³òè çìîãëè ñêàçàòè áàòüêàì, ùî 
ñüîãîäí³ âèâ÷èëè, äëÿ ïðèêëàäó, 
áóêâó ß; âì³þòü ¿¿ ïèñàòè òà ìî-
æóòü íàçâàòè ñëîâà íà öþ áóêâó.

СПІЛКУЮТЬСЯ З 
КОСМОНАВТАМИ

Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ «Íîâî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè» º ðàíêîâ³ çó-
ñòð³÷³. ×åðåç ñï³âè òà â³ðø³ ä³òè 
â÷àòü íîâ³ ñëîâà, âèêîíóþòü ô³-
çè÷í³ âïðàâè òà ðîçêàçóþòü ³í-
øèì øêîëÿðàì ïðî ñâî¿ óëþáëåí³ 
ðå÷³ òîùî.

Òàê³ çóñòð³÷³ ïðîâîäÿòü íå ò³ëü-
êè ó êëàñàõ, à é ó çîíàõ ðåêðåà-
ö³¿ — íà êîæíîìó ç òðüîõ ïîâåð-
õ³â äëÿ öüîãî ñòâîðåíèé òåìàòè÷-
íèé ïðîñò³ð: º ñïîðòèâíèé êóòîê 
ç ì’ÿêèìè êð³ñëàìè; åêîëîã³÷íà 
çîíà, äå ç³áðàí³ ìîäåë³ äåðåâ ë³ñó 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

— Ìè ìàºìî ñòàòóñ åêîø-
êîëè. ² â íàñ º øê³ëüíå ë³ñíè-
öòâî. Íàø³ øê³ëüí³ ë³ñ³âíè÷³ 
ïðîâîäÿòü óðîêè äëÿ ó÷í³â ïî-

ВЧИТЕЛІ В ЦІЙ ШКОЛІ МАЮТЬ 
ХАРИЗМУ, УЧНІ — ВЛАДУ
Результати реформи. У школі-
гімназії № 6 понад 1700 школярів. 
Початкові класи вчаться граючись, 
старші діти — із застосуванням 
обладнання «Ейнштейн». І щоб оновити 
матеріальну базу, тут не сподіваються 
тільки на державні чи батьківські кошти. 
Які ще особливості організації навчання 
в одній з найкращих шкіл міста?

îáëàäíàííÿ «Åéíøòåéí». Òàê, 
íà óðîêàõ á³îëîã³¿ òà ô³çèêè, 
çà äîïîìîãîþ ö³º¿ òåõí³êè ìîæíà 
øâèäêî ïðîâîäèòè òåñòóâàííÿ: 
êîæíîìó øêîëÿðó äàþòü ïóëüò, 
çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ä³òè îáè-
ðàþòü â³äïîâ³ä³. Ðåçóëüòàòè çî-
áðàæåí³ íà ³íòåðàêòèâí³é äîøö³.

— Ùå îäèí êîìïëåêò «Åé-
íøòåéíà» çàêóïèëè çà êîøòè 
äåðæàâíî¿ ñóáâåíö³¿. Öå âæå îá-
ëàäíàííÿ, ÿêå ìè ìîæåìî âèêî-
ðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ ëàáîðàòîðíèõ 
ðîá³ò: çàì³ð òåìïåðàòóðè, ïóëüñó, 
º äàò÷èêè ñèëè, ðóõó òîùî, — 
ðîçêàçóº çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà 
²ðèíà Ñàáàðäàê.

ВІДБУЛАСЯ ЗМІНА СИСТЕМИ
Íàðÿäó ç «Íîâîþ óêðà¿íñüêîþ 

øêîëîþ» (ÍÓØ) â ïî÷àòêîâèõ 
êëàñàõ âèêëàäàþòü é ³íø³ íåòèïî-
â³ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ — «²íòåëåêò 
Óêðà¿íè», «Ðîñòîê», «Ñâ³ò ÷åêàº 
êðèëàòèõ». À Smart Kids «Ðîçóì-
íèêè» ó Â³ííèö³ çàñòîñîâóº ò³ëüêè 
îäíà øêîëà-ã³ìíàç³ÿ ¹ 6.

Óñ³ ö³ ïðîãðàìè ðîçòàøîâàí³ 
íà «òðüîõ êèòàõ» ÍÓØó — äè-
òèíîöåíòðè÷í³ñòü (ãîëîâíèé 
â íàâ÷àíí³ íå â÷èòåëü, à ó÷åíü), 
³íòåãðîâàíå íàâ÷àííÿ (â îäíîìó 
ïðåäìåò³ ìîæóòü áóòè çíàííÿ îä-
ðàçó ç ê³ëüêîõ äèñöèïë³í), ðîçâè-
òîê êîìïåòåíòíîñòåé (âì³ííÿ çà-
ñòîñîâóâàòè òåîð³þ íà ïðàêòèö³).

Óñå öå äîñòóïíå ³ ä³òêàì ç 
îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáà-
ìè — òàêèõ ó øêîë³ 16. Ä³òè ç 
³íâàë³äí³ñòþ íàâ÷àþòüñÿ ðàçîì 
ç ³íøèìè. Äëÿ íèõ íà êîæíîìó 
ïîâåðñ³ º ³íêëþçèâí³ òóàëåòè. 
Ï³äí³ìàòèñü ÷è ñïóñêàòèñü äî-
ïîìàãàº ë³ôò. À ó íàâ÷àíí³ òà äî-
çâ³ëë³ ó øêîë³ äëÿ êîæíî¿ äèòèíè 
º ñâ³é â÷èòåëü-àñèñòåíò.

Ùîá â³äïî÷èòè, íàâ³òü ï³ä ÷àñ 
óðîêó, ä³º ðåñóðñíà ê³ìíàòà.

— Øêîëÿð³ ç îñîáëèâèìè 
îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè âòîìëþ-
þòüñÿ ï³ä ÷àñ óðîêó. Âîíè ïðè-
õîäÿòü ó öþ ê³ìíàòó, äå ìîæóòü 
ïîãðàòèñü, ïîá³ãàòè, â³äïî÷èòè. 
Ðàçîì ç òèì àñèñòåíò ìîæå ïðà-
öþâàòè òóò ç ä³òêàìè — ïðîïóñ-
òèâ ÿêèéñü ìàòåð³àë, äîäàòêîâî 
ìîæå ïðàöþâàòè ç äèòèíîþ ó ö³é 
ê³ìíàò³, — ãîâîðèòü çàñòóïíèöÿ 
äèðåêòîðà ²ðèíà Ñàáàðäàê.

Êîëè æ íàøà åêñêóðñ³ÿ øêî-
ëîþ ï³ä³éøëà äî ê³íöÿ, äèðåê-
òîðêà çàêëàäó Íàòàë³ÿ Ò³òîâà 
ïîÿñíþº, ùî ¿ì â ö³ëîìó äàëà 
ðåôîðìà «Íîâà óêðà¿íñüêà øêî-
ëà».

— Öå íå ò³ëüêè îíîâëåííÿ 
êëàñ³â. Öå, ïåðø çà âñå, çì³íà 
âñ³º¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ ó ïî-
÷àòêîâèõ êëàñàõ, — êàæå Ò³òî-
âà. — Ìè ðîáèìî âñå äëÿ òîãî, 
ùîá ó ïðîöåñ³ ðîçâèâàëüíî¿ ãðè 
ôîðìóâàòè ó ä³òåé ò³ íàâè÷êè, 
ÿê³ áóäóòü ñïðèÿòè ¿õí³é ìîòèâà-
ö³¿ òà áàæàííþ â÷èòèñÿ. Â÷èòåëü 
çâåðòàº óâàãó íà ïîòðåáè äèòèíè, 
äîïîìàãàº ¿é ñôîðìóâàòèñü ÿê 
îñîáèñòîñò³ òà ðîçâèíóòè ïðè-
ðîäí³ çàäàòêè. À öå äàº äèòèí³ 
âïåâíåíîñò³ ó ñâî¿õ ñèëàõ òà 
â÷èíêàõ. Òàêèì ÷èíîì, çàâäÿêè 
îñâ³òí³ì ïðîãðàìàì ôîðìóºòüñÿ 
âð³âíîâàæåíà äèòèíà, æèòòºëþá, 
ÿê³é âñå ö³êàâî.

Ïåðåãëÿíóòè ðåéòèíã ç ÒÎÏ-10 
øê³ë Â³ííèö³ ìîæåòå çà öèì ïî-
ñèëàííÿì: cutt.ly/MEfMLkH

Öåé ìàòåð³àë áóâ ñòâîðåíèé 
çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó òà Ì³í³ñòåðñòâà 
çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ô³íëÿíä³¿. 
Çì³ñò ïðîºêòó ïóáë³êàö³¿ º âèíÿò-
êîâî â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àâòîðà ³ 
íå îáîâ’ÿçêîâî â³äîáðàæàº ïîãëÿäè 
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, Ì³í³ñòåð-
ñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ô³íëÿíä³¿.

Çàêëàä ìàº ñòàòóñ 
åêîøêîëè. Ä³òè 
çí³ìàþòü â³äåî 
íà òåìó åêîëîã³¿ 
òà ñï³ëêóþòüñÿ ç 
êîñìîíàâòàìè

Школа-гімназія №6 на сьомому місці у ТОП-10 закладів 
Вінниці. Але те, що ми побачили у закладі, — змушує заздрити 
теперішнім школярам
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Нагадаємо, що скандали, 
пов’язані зі сміттям виникають 
в усіх областях України. Мину-
лого року, наприклад, поліція 
викрила факт незаконного за-
везення львівського сміття у… 

Браїлів. Багатотонні вантажів-
ки вивантажували його вночі 
на щойно створеному полігоні. 
Подібні ситуації траплялися й 
в інших районах у попередніх 
роках.

Проблема зі сміттям є всюди

Ìàð³ÿ Ñòåï.
— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ³äåÿ ³ç 

ñîðòóâàííÿì, àëå æ ö³íó çà ì³øêè 
âèñòàâèëè êîñì³÷íó! ² ÿê áóòè 
òèì, õòî çàïëàòèâ çà âèâ³ç ñì³òòÿ 
íà ð³ê? ×åêàéòå íîâ³ êóïè ñì³òòÿ 
â ïîñàäêàõ, — äîäàâ Â³òàë³é Âè-
ïõàíþê.

ЩО КАЖУТЬ У СІЛЬРАДІ?
Ïðåññåêðåòàðêà ñ³ëüñüêî¿ ðàäè 

Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêî¿ ãðîìàäè Êà-
òåðèíà ×åðëà ðîçïîâ³ëà, ùî êà-
òàë³çàòîðîì òàêîãî íîâîââåäåííÿ 
ñòàëà ô³íàíñîâà ñòîðîíà.

— Ó íàñ ðàí³øå ñì³òòÿ âèâîçèâ 
«ÅêîÂ³í», ëþäè íå óêëàäàëè äî-
ãîâ³ð, à ò³, õòî óêëàäàâ, ïëàòèëè 
çà ïîñëóãó íå íàëåæíèì ÷èíîì. 
Ñàìå òîìó ìè âèð³øèëè çðîáè-
òè ìàðêîâàí³ ïàêåòè, ÿê³ ëþäè 
êóïóþòü ³ òàêèì ÷èíîì àâòî-
ìàòè÷íî ñïëà÷óþòü çà âèâåçåí-
íÿ ñì³òòÿ. Ïàêåòè, ùîïðàâäà, 
íå åêîëîã³÷í³, âîíè íå ðîçêëà-
äàþòüñÿ, àëå äî êîæíîãî ç íèõ 
äîäàºòüñÿ ñ³òêà, êóäè ñêëàäàþòü 
ïëàñòèê, ïàêåòè, æåðñòÿí³ áàí-
êè, — ñêàçàëà âîíà. — Äî òîãî âè-
âåçåííÿì ñì³òòÿ ïðîïëà÷óâàëè 
çà ðàõóíîê ì³ñöåâîãî áþäæåòó, 
ñ³ëüñüêà ðàäà íà öå âèä³ëÿëà êî-
øòè. À çàðàç º ö³ ïàêåòè, ëþäè 
¿õ êóïóþòü â ìàãàçèíàõ, âñþäè 
âîíè º ïî ÎÒÃ. Ïàêåò êóïóºø, 
à ñ³òîê ìîæíà âçÿòè ê³ëüêà øòóê 
áåçêîøòîâíî.

Ì³øêè ç³ ñì³òòÿì âèâîçÿòü 
â Ñòàäíèöþ íà ñì³òòºçâàëèùå, 
à âñå ñîðòîâàíå ñì³òòÿ íàïðàâëÿ-
þòü â ñåëî ²âàí³âêó íà ïåðåðîáêó.

Êàòåðèíà ×åðëà çàçíà÷àº, ùî 
ì³ñöåâ³ ëþäè ÷àñòêîâî áóëè âè-
ìóøåí³ âèéòè ç çîíè êîìôîðòó. 

— ª ÷àñòèíà ëþäåé, ÿêà çâèêëà 
âèêèäàòè âñå ï³äðÿä, àëå çàðàç 
âæå ç öèì ñïîê³éí³øå. À ò³, õòî 
ïîïåðåäíüî ïðîïëàòèëè çà ð³ê 
âèâåçåííÿ, ¿ì ïîâåðíåòüñÿ ð³ç-

ЛУЧАНИ ПРОТИ ПАКЕТІВ. «НАС 
ЧЕКАЄ СМЕРДЮЧА КАТАСТРОФА»
Зберегти екологію?  Наприкінці літа 
в Луці-Мелешківській почали сортувати 
сміття. Щоб його вивезли, потрібно 
спакувати все у спеціальний маркований 
пакет, який коштує 20 гривень. А сміття 
у звичайних мішках не вивозять. Що стало 
причиною такого нововведення та як на це 
реагують місцеві?

íèöÿ êîìïëåêòàìè äëÿ ñîðòóâàí-
íÿ, — äîäàº ²ðèíà.

Âò³ì, íå âñ³ ùå çâèêëè äî íî-
âîââåäåííÿ, º é ò³, õòî ïðî öå 
í³÷îãî íå çíàº é äîñ³ — éäåòüñÿ 
ïðî ñòàðøå ïîêîë³ííÿ. Ó ñ³ëüðàä³ 
ïîÿñíþþòü, ùî ìàº ïðîéòè ÷àñ 
äëÿ òîãî, ùîá ëþäè îñâî¿ëèñÿ.

— Íåäàâíî áóâ âèïàäîê, êîëè 
îäèí ÷îëîâ³ê ï³ä ñòîâïîì çàëè-
øèâ ñâîº ñì³òòÿ, öå õòîñü âèêëàâ 
â íàøó ñï³ëüíîòó ³ ï³ñëÿ öüîãî 
÷îëîâ³ê ç³áðàâ âñå ³ âèáà÷èâñÿ, 
ñêàçàâ, ùî íå çíàâ. Áóâàº, çâ³ñíî, 
ùî é ïðîñòî òàê êèäàþòü ñì³òòÿ. 
À º ò³, õòî íàâ³òü çàäîâîëåíèé 
òàêîþ ³í³ö³àòèâîþ, — êàæå ïðå-
ññåêðåòàðêà ñ³ëüðàäè.

Ñàìà ²ðèíà ×åðëà ââàæàº, ùî 
çàïëàòèòè 20 ãðí çà ïàêåò äëÿ 

ñì³òòÿ íàáàãàòî äåøåâøå, í³æ 
áóëî ðàí³øå.

— Ó ìåíå âäîìà ïðîïèñàíî 
ï’ÿòåðî ëþäåé — òðîº ä³òîê ³ 
ÿ ç ÷îëîâ³êîì. Ìè ïëàòèëè äóæå 
áàãàòî çà âèâåçåííÿ, à ñì³òòÿ 
áóëî ìàëî. Ñüîãîäí³ âèñòàâè-
ëè ñ³òêó ç ïëàñòèêîì, à ì³øîê 
ìè ùå íå íàçáèðàëè. À º òàê³ 
ëþäè, â ÿêèõ ïðîïèñàíî âäîìà 
2–3 ëþäèíè, à ì³øê³â ç³ ñì³òòÿì 
âèíîñÿòü ïî ï’ÿòü øòóê. Òîáòî, 
ÿ çà ï’ÿòüîõ ïëà÷ó á³ëüøå, í³æ 
âîíè çà äâîõ, à ê³ëüê³ñòü ñì³òòÿ 
ð³çíà, — çàçíà÷àº âîíà. — À çà-
ðàç ëþäè ïî÷àëè ñîðòóâàòè ³ 
éîãî ìåíøå ñòàº. Îäèí ì³øîê 
íà 60 ë³òð³â — éîãî íàâ³òü íà ì³-
ñÿöü âèñòà÷èòè ìîæå, ÿêùî ïðà-
âèëüíî ðîçïîä³ëÿòè. 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 
RIA, (063)7854635

— Íó öå àáñóðä, 
÷åñíå ñëîâî! Â ìåíå 
ïåíñ³ÿ 2200 ãðí. 
Çà ö³ ãðîø³ ÿ ìàþ 

êóïèòè õë³áà, çàïëàòèòè çà ãàç, 
ñâ³òëî, êóïèòè ë³êè — â ìåíå 
êîæíà êîï³éêà íà ðàõóíêó. À òóò 
ùå é çà ïàêåòè äëÿ ñì³òòÿ ïëà-
òè. — îáóðþºòüñÿ Íàä³ÿ Êîñ-
ìèíà. — Ðàí³øå ïëàòèëà çà öå 
ñ³ëüðàäà, à òåïåð ç ëþäåé ãðîø³ 
îáäèðàþòü.

Æ³íêà çãàäóº, ùî ðàí³øå ì³ñ-
öåâ³ ÷àñòî ãð³øèëè ñïàëåíèì 
ñì³òòÿì — ïðîñòî ïîñåðåä ãîðîäó 
ðîçâîäèëè âîãíèùà.

— Àëå ïîò³ì ââåëè øòðàôè, 
òî ëþäè âæå òèøêîì-íèøêîì 
ïàëÿòü. À ùå â ë³ñ âèâîçÿòü áà-
ãàòî õòî. Í³õòî íå áóäå ïëàòèòè 
ñò³ëüêè ãðîøåé çà ò³ ìóñîðí³ ïà-
êåòè, íàñ æäå âîíþ÷à êàòàñòðî-
ôà! — âïåâíåíà ïåíñ³îíåðêà.

ЩО ЗА ПАКЕТИ?
Â ñåðåäèí³ ñåðïíÿ íà ôåéñáóê-

ñòîð³íö³ «Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà 
ãðîìàäà» ç’ÿâèëîñÿ îãîëîøåííÿ 
ïðî íîâîââåäåííÿ ó Ëóö³, Òþòü-
êàõ òà Ïðèáóçüêîìó.

«Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà ãðîìàäà 

ïåðåõîäèòü íà âèâ³ç ñì³òòÿ ó ìàð-
êîâàíèõ ïàêåòàõ òà â³äñîðòîâàíî-
ãî ó ñ³òêàõ», — éäåòüñÿ ó äîïèñ³.

Â³äïîâ³äí³ ìàðêîâàí³ ïàêå-
òè êîøòóþòü 20 ãðí çà øòóêó, 
ñ³òêà éäå íà äîäà÷ó áåçêîøòîâ-
íî — ñàìå òóäè òðåáà ñêëàäàòè 
ñïðåñîâàí³ ÏÅÒ-ïëÿøêè, ñêëÿí³ 
ïëÿøêè òà áàíêè, áëÿøàíêè.

«ßêùî âè ïðîæèâàºòå ó ïðè-
âàòíîìó áóäèíêó — ìàºòå íàãîäó 
êîìïîñòóâàòè îðãàí³÷í³ â³äõîäè 
é ïåðåòâîðþâàòè ¿õ â äîáðèâî. 
Ñì³òòÿ ó çâè÷àéíèõ ì³øêàõ íå çà-
áèðàþòü. Çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
áëàãîóñòðîþ Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêî¿ 
ñ³ëüðàäè, çàñì³÷åííÿ çåìåëü â³ä-
õîäàìè — øòðàô çã³äíî çàêîíî-
äàâñòâà», — äîäàþòü â äîïèñ³.

ЯК РЕАГУЮТЬ НА ЦЕ МІСЦЕВІ?
Ëþäè, ÿê çàâæäè, ðîçä³ëèëèñÿ 

íà äâà òàáîðè. Ùîïðàâäà, çäå-
á³ëüøîãî, ³äåÿ ç ñîðòóâàííÿì 
ñïîäîáàëàñÿ, àëå ¿¿ âàðò³ñòü…

— ×óäîâî, ùî â³äòåïåð º òàêà 
ìîæëèâ³ñòü. Îäíàê, íà ìîþ 
äóìêó, ïðîáëåìà áóäå ó âàðòîñò³ 
ì³øêà. Íàø íàðîä íå ïðèâ÷åíèé 
ñîðòóâàòè ñì³òòÿ âçàãàë³. Ìîòè-
âàö³¿ ó ëþäåé ìàëî, í³õòî íå õî÷å 
çàìîðî÷óâàòèñÿ, ùî ³ êóäè âèêè-
íóòè, à ùå ïðè öüîìó çà ì³øîê 
ç ñ³òêîþ 20 ãðí â³ääàòè, — êàæå 

ЩО ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ У СОЦМЕРЕЖАХ

Святослав Коновалов

Елена Самусь

Галина Закревская

Марія Білик

Сортування сміття бачив у Польщі, там три пакети для трьох видів сміття (папір, 
скло, пластик), але вони безкоштовні, здаєш сміття, тобі дають нові пакети. 
Пакети цупкі і значно більші. Ціна в 20 грн за малий і тоненький пакет забагато, 
все, що цим досягнуть, це спалення сміття на місці, я вже бачив димові 
завіси)). Окрім цього зважайте, що переробка пластику приносить прибутки, 
які вже мали б перекривати витрати на вивіз.

В Якушинцях вже давно так.

Ви не єдині! Ведмеже Вушко платить 28 грн. За мішок!

Екатерина Мочелюк
20 грн мішок, вони ахрінєли конкретно.
Думають, що ми дурні і будемо платити гроші за мішки. В нас Велика громада, і 
стидно ще з людей брати кошти за мішки, абсурд. Певно тримає завод з виготовлен-
ня тих мішків якийсь сват, кум, брат нашої влади, тай треба десь їх збувати.

Lyubov Morozova
Якщо входить оплата за вивіз, то не погано.

Малі Крушлинці — 20 грн за маленький поліетиленовий мішечок.

Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати

2

ен
10

Kostia Radchenko
В стоимость пакета включена услуга вывоза мусора. Все справедливо, 
не пойму возмущающихся. Сколько мусора нагенерировал — столько 
и заплатил за вывоз.

Подобається   Відповісти   Написати

В магазинах ОТГ продаються мішки для сміття по 20 грн 
за штуку. На додачу дають сітку для пластикових пляшок — 
безкоштовно

1
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äî ñï³âô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò äî-
ëó÷èëèñÿ í³ìö³ ç óðÿäîâî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ GIZ, â ðàìêàõ ïðîåêòó 
«²íòåãðîâàíèé ðîçâèòîê ì³ñò 
Óêðà¿íè». À ñàìå äàëè 50 òèñÿ÷ 
ºâðî. ², çîêðåìà, ó «Õ³ì³êó» ñòî-
ÿòü ë³õòàð³ ç Í³ìå÷÷èíè.

ПАРК МАЛИ ВІДДАТИ ЦЕРКВІ
Ó ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ïî÷àâ-

ñÿ ïðîöåñ ïåðåäà÷³ 3 ãà ïàðêó 
«Õ³ì³ê» ï³ä çàáóäîâó öåðêâîþ 
Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó. Ì³ñöå-
â³ ìåøêàíö³ áóëè ïðîòè òàêîãî 

ð³øåííÿ. Äëÿ öüîãî ìåøêàíö³ 
ïî÷àëè ïðîâîäèòè «ñóáîòíèêè» 
ç ïðèáèðàííÿ òà îáëàøòóâàííÿ 
òåðèòîð³¿, ïîâ³äîìëÿþòü íà ñàéò³ 
zamostia.vn.ua.

Ó 2017 ðîö³ ãðîìàäà âèð³øèëà 
ïîäàòè ïðîåêò äî «Áþäæåòó ãðî-
ìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ», ìåòîþ ÿêîãî 
áóëî ñòâîðåííÿ ÿê³ñíîãî ïðî-
ñòîðó äëÿ â³äïî÷èíêó ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â. Ïðîåêò áóâ â³äõèëåíèé 
íà åòàï³ ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó 
òà íå âêëþ÷åíèé äî ñïèñêó íà ãî-
ëîñóâàííÿ. Öåé ôàêò âèêëèêàâ 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

«Ïàðê «Õ³ì³ê» 
íàáóâàº íîâèõ 
îáðèñ³â. Ðîáîòè 

ùå âäîñòàëü. Íàïåâíî, íå ðàí³-
øå ëèñòîïàäà çàê³í÷àòü», — íà-
ïèñàâ àäì³í³ñòðàòîð ñï³ëüíîòè 
«Urban — Òè ì³ñòî» Â³òàë³é 
Ìåëüíèê.

Ç éîãî ñâ³òëèí áà÷èìî, ùî áó-
ä³âåëüíèêè ïîôàðáóâàëè âõ³äíó 
àðêó òà ïàðêàí. Ïîñòàâèëè îïîðè 
äëÿ ë³õòàð³â. Âèêëàäàþòü ïëèò-
êó äëÿ ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê òà 
íàâêîëî äèçàéíåðñüêèõ êëóìá. 
Ïîâí³ñòþ ïðèáðàëè óëàìêè â³ä 
ôîíòàíó.

ЗАТРИМКА РОБІТ
Ðåêîíñòðóêö³þ ïàðêó «Õ³ì³ê» 

ìàëè çàâåðøèòè ó âåðåñí³ òà â³ä-
êðèòè äî Äíÿ ì³ñòà. Çà òåíäåðîì 
òóò îáëàøòîâóþòü îñâ³òëåííÿ, 
âñòàíîâëÿòü 20 êàìåð â³äåîñ-
ïîñòåðåæåííÿ, 88 ëàâîê ³ âåëî-
ïàðêîâêó. Ùå ïîñòàâëÿòü íîâ³ 
äèòÿ÷³, ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè; 
áóäå çîíà äëÿ âèãóëó ñîáàê, ãðî-
ìàäñüêà âáèðàëüíÿ òîùî.

Îäíàê â òîìó æ òåíäåð³ ìè ïî-
áà÷èëè îíîâëåíèé êàëåíäàðíèé 
ïëàí ðîá³ò: ðåìîíòè òðèâàòèìóòü 
â öüîìó ðîö³ äî ê³íöÿ æîâòíÿ. 
À ïîò³ì ðîáîòè ïðîäîâæàòü âè-
êîíóâàòè ó ñ³÷í³ òà çàâåðøàòü 
ó êâ³òí³ 2022 ðîêó.

Çàãàëüíèé êîøòîðèñ ïðîåê-
òó — 20 ìëí ãðí. Ö³êàâî òå, ùî 

ПАРК «ХІМІК» НА ЗАМОСТІ 
НАБУВАЄ НОВИХ ОБРИСІВ
Ремонт до весни   Оновили 
вхідну арку, викладають плиткою 
алеї та поставили електроопори для 
ліхтарів — таким нині є парк «Хімік», що 
на Замості. Однак роботи ще вдосталь 
і на території працює важка будівельна 
техніка. Що ще мають зробити 
за 20 мільйонів гривень, та в які 
терміни завершиться реконструкція 
цього парку?

÷èìàëå îáóðåííÿ ì³ñöåâî¿ ãðî-
ìàäè Â³ííèö³.

Ñèòóàö³ÿ ³ç çàáóäîâîþ ïàðêó 
ïî÷àëà çàãîñòðþâàòèñü ³ òîìó 
ó êâ³òí³ 2018 ðîêó ì³ñüêà ðàäà 
äîðó÷èëà «²íñòèòóòó ðîçâèòêó 
ì³ñò» âèâ÷èòè ãðîìàäñüêó äóìêó 
³ ïðîâåñòè ïóáë³÷í³ îáãîâîðåí-
íÿ. Íà ïåðøó çóñòð³÷ ïðèéøëî 
ïîíàä 350 çàö³êàâëåíèõ äîëåþ 
ïàðêó ìåøêàíö³â.

Íà îñíîâ³ ³íôîðìàö³¿, îòðè-
ìàíî¿ â³ä ìåøêàíö³â, ôàõ³âö³ 
²íñòèòóòó ðîçâèòêó ì³ñò ðàçîì ç 
ì³ñöåâèìè åêñïåðòàìè ñôîðìó-
âàëè òðè ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó ïàðêó, 

ÿê³ áóëè íàäàí³ ìåøêàíöÿì äëÿ 
ãîëîñóâàííÿ. Ìåøêàíö³ ïðîãî-
ëîñóâàëè çà ñöåíàð³é «Àêòèâíèé 
ïàðê». Ñë³ä òàêîæ ñêàçàòè, ùî 
çà öåé ïåð³îä ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ 
îá’ºäíàëèñÿ â êîìàíäó ùîäî ðîç-
âèòêó ïàðêó òà ñë³äêóþòü çà ïðî-
öåñîì éîãî ñòâîðåííÿ.

Ðåçóëüòàòè óñ³õ äîñë³äæåíü ëÿ-
ãëè â îñíîâó áàçîâî¿ êîíöåïö³¿ 
ïàðêó «Õ³ì³ê», ÿêó òàêîæ ïîãîäè-
ëè íà ñï³ëüí³é çóñòð³÷³ ìåøêàíö³. 
Ï³çí³øå ¿¿ âäîñêîíàëèëè ñïåö³à-
ë³ñòè íà Àðõ³òåêòóðí³é ìàéñòåðí³ 
òà ñêëàëè îñòàòî÷íó Êîíöåïö³þ 
ìàéáóòíüîãî ïàðêó «Õ³ì³ê».

Ó 2016 ðîö³ â ïàðêó 
ìàëè çâåñòè 
öåðêâó Êè¿âñüêîãî 
ïàòð³àðõàòó. 
Ãðîìàäà âèñòóïèëà 
ïðîòè

Загальний кошторис реконструкції — 20 млн грн. В парку 
викладають плитку, встановили ліхтарі та відновили арку

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð
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ÍÎÂÈÍÈ

При в’їзді у Велику Кісницю увагу 
привертає помідор з… каменю. 
Чому саме цей овоч заслужив 
на увагу? Місцеві мешканці здав-
на займаються вирощуванням 
помідорів. Кісницькі помідори 
знають у Вінниці, Києві, інших 
містах. У радянські часи їх во-
зили на продаж у Прибалти-
ку. Дотепер вирощують тома-
ти. «Помідори годують наше 
село», — так кажуть місцеві. 
Саме тому вирішили віддати 
данину червонобокому овочу. 
Щоправда, фарбувати у такий 

колір не стали. Залишили таким, 
яким є камінь-пісковик, з якого 
виготовили скульптуру. Тобто 
сірого кольору. Це ще одна від-
мінність пам’ятника у Кісниці від 
інших аналогічних композицій.
Поруч вимостили територію, 
створили зону для селфі, щоб 
зацікавити туристів.
Копію диплома Книги рекордів 
України також встановлять поруч 
з пам’ятником, щоб кожен, хто 
там побуває, міг пересвідчитися, 
що це найважчий помідор в на-
шій державі.

Помідор у Книзі рекордів

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Àíäð³é Ôåäèê, 
çàñíîâíèê ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ïðîåêòó «Ç 

ì³ñòà â ñåëî», ïðàãíå çàëó÷èòè 
äî Âåëèêî¿ Ê³ñíèö³ òóðèñò³â. 
Ïàì’ÿòíèê âåëîñèïåäó, öå âæå 
äðóãà òóðèñòè÷íà ðîäçèíêà ó ¿õ-
íüîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³, â³ä-
êðèòà ç éîãî ³í³ö³àòèâè ³ áåçïî-
ñåðåäíüî¿ ó÷àñò³.

ТУТ ДВОКОЛІСНИЙ 
У КОЖНОМУ ДВОРІ

— Ó íàñ íà äâîêîë³ñíîìó ¿ç-
äÿòü ìàë³ é ñòàð³, — êàæå Àíäð³é 
Ôåäèê. — Ó íàçâ³ ñåëà º ñëîâî 
«Âåëèêà» — Âåëèêà Ê³ñíèöÿ. Öå 
íåñïðîñòà. Ó âåëèêîìó ñåë³ áåç 
âåëîñèïåäà íå îá³éòèñÿ. Äâîêî-
ë³ñíèé òðàíñïîðò ìîæíà ïîáà÷è-
òè ìàëî íå íà êîæíîìó ïîäâ³ð’¿.

Ç Àíäð³ºì Ôåäèêîì æóðíàë³ñò 
RIA ñï³ëêóâàâñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
â³í ïîâ³äîìèâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóö³ ïðî íàì³ð ñòâîðèòè 

ПАМ’ЯТНИК ВЕЛОСИПЕДУ, 
НА ЯКОМУ МОЖНА … «ЇХАТИ»  
Туристичний магніт  Оригінальний 
пам’ятник велосипеду встановили 
у селі Велика Кісниця колишнього 
Ямпільського району. У нього є… крила, 
вони рухаються з допомогою педалей 
і мають підсвітку. Ще одна особливість 
двоколісного — він повертається навколо 
своєї осі. Чия ідея і хто автор такого 
незвичайного велосипеда-Пегаса?

ó ñåë³ Ìóçåé âåëîñèïåä³â. Áóëî öå 
íàâåñí³ íèí³øíüîãî ðîêó. Ï³ä ÷àñ 
ðîçìîâè â³í ïîä³ëèâñÿ ùå îäíèì 
çàäóìîì — âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê 
äâîêîë³ñíîìó. Ñêàçàâ, ùî íàä éîãî 
âèãîòîâëåííÿì óæå ïðàöþþòü. 
Âò³ì, ñåêðåò³â íå ðîçãîëîøóâàâ. 
Íàâ³òü íå íàçâàâ ïð³çâèùå òîãî, 
õòî âò³ëþº çàäóì. Ðîçïîâ³â, ùî 
äâîêîë³ñíèé íà ïîñòàìåíò³ íàãà-
äóâàòèìå ñòàðèé ïîëüñüêèé ðîâåð.

Òàêèé âåëîñèïåä îòðèìàëè 
ó ïîäàðóíîê äëÿ ìàéáóòíüîãî 
ìóçåþ. Ìóçåé ñòâîðÿòü â îä-
íîìó ç áóäèíê³â íåïîäàë³ê â³ä 
ïàì’ÿòíèêà.

Â³äêðèòòÿ «êðèëàòîãî» äâîêîë³ñ-
íîãî äèâà â³äáóëîñÿ ó ñåðåäèí³ âå-
ðåñíÿ, êîëè ñâÿòêóâàëè Äåíü ñåëà.

ßê ïðàöþº «ïàì’ÿòíèê», ïðî-
äåìîíñòðóâàâ ³íæåíåð Ìèõàéëî 
Äåâäåðà. Ï³ñëÿ íüîãî ïåäàë³ êðó-
òèâ Àíäð³é Ôåäèê. À äàë³ ìî-
ëîäü âèøèêóâàëàñÿ ó ÷åðãó, ùîá 
àïðîáóâàòè «ëåòþ÷îãî» âåëîñè-
ïåäà. Ñòàðø³ òåæ ñ³äàëè ó ñ³äëî 
³ êðóòèëè ïåäàë³.

«Âèéøîâ ãàðíèé òåõíîëîã³÷íèé 
ïàì’ÿòíèê, — íàïèñàâ ó Ôåéñáó-
ö³ Àíäð³é Ôåäèê. — Êðèëà — 
òî ñèìâîë â³ëüíîãî ïîëüîòó, 
íåñòðèìíîñò³. ßêùî º êðèëà, 
âîíè ìàþòü ðóõàòèñÿ. Íàø ³í-
æåíåð çíàéøîâ òåõí³÷í³ ð³øåííÿ 
äëÿ öüîãî. Äîäàëè ï³äñâ³òêó — 
ãàðíî ó òåìíó ïîðó. Îñîáëèâî 
êîëè çì³íþºòüñÿ ãàìà êîëüîð³â».

Ïîäóìàëè ïðî ùå îäíó îïåðà-
ö³þ — íåõàé ïàì’ÿòíèê êðóòèòüñÿ, 

«Âèéøîâ ãàðíèé 
òåõíîëîã³÷íèé 
ïàì’ÿòíèê. Êðèëà — 
òî ñèìâîë â³ëüíîãî 
ïîëüîòó. ßêùî âîíè º, 
âîíè ìàþòü ðóõàòèñÿ»

ìè æ éäåìî â íîãó ç òåõíîëîã³÷íèì 
ïðîãðåñîì, íàðàç³ â ìîä³ ñåëô³…

Âèãîòîâèâ ïàì’ÿòíèê Ìèõàéëî 
Äåâäåðà. Â³í ç ñóñ³äíüîãî ñåëà 
Êà÷ê³âêà. Òàì â÷èòåëþº, âè-
êëàäàº òðóäîâå íàâ÷àííÿ. Ùå 
éîãî çíàþòü ÿê êîíñòðóêòîðà 
íåçâè÷íèõ âåëîñèïåä³â. Ðîáèòü 
¿õ âëàñíèìè ðóêàìè. Íà îäíîìó 
¿çäèòü äî ðàéöåíòðó çà ïîêóï-
êàìè, à öå ïîíàä 15 ê³ëîìåòð³â 
â îäèí ê³íåöü. Âè¿æäæàâ òàêîæ 
â äåÿê³ ³íø³ ðàéîíè.

500 ГОДИН У МАЙСТЕРНІ, 
ТИСЯЧІ ОПЕРАЦІЙ І 
МАНІПУЛЯЦІЙ

— Öå áóâ íàéâàæ÷èé ³ íàé-
ñêëàäí³øèé ïðîåêò, ÿêèé ìåí³ 
äîâåëîñÿ ðåàë³çóâàòè, — íàïèñàâ 
ó Ôåéñáóö³ Ìèõàéëî Äåâäåðà. — 
Ðîáîòà âèéøëà íàäñêëàäíà!

Â³í íàçèâàº ïàì’ÿòíèê íåñòàí-
äàðòíèì, ñâ³æèì, ñì³ëèâèì òà 
àâàíãàðäíèì. Çà ñëîâàìè Äåâ-
äåðè, íà ðîáîòó âèòðàòèâ 500 ãî-
äèí ÷àñó, âèêîðèñòàâ ê³ëîãðàìè 
åëåêòðîä³â, äåñÿòêè ê³ëîãðàì³â 
ìåòàëåâèõ òðóá, âèêîíàâ òèñÿ÷³ 
îïåðàö³é ³ ìàí³ïóëÿö³é.

Êàæå, ïàì’ÿòíèê³â âåëîñèïåäó º 
áàãàòî. «Ïîêàæ³òü õî÷à á ùå îäèí 
òàêèé, ÿêèé ìàâ áè ðóõîì³ êðèëà, 
ïîâåðòàâñÿ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³, ï³ä-
ñâ³÷óâàâñÿ ð³çíîáàðâíèìè âîãíÿ-
ìè!..» — éäåòüñÿ ó äîïèñ³ ìàéñòðà.

Ïðàöþâàâ íàä ïàì’ÿòíèêîì 
ó ìàéñòåðí³ ó ñâîºìó ñåë³ Êà÷-
ê³âêà. Êîëè çàê³í÷èâ ðîáîòó, ³ 
äåòàë³ ïåðåâåçëè ó Âåëèêó Ê³ñ-
íèöþ íà ì³ñöå äëÿ ïàì’ÿòíèêà, 
ó íüîãî óïåðøå çàêðàâñÿ íåñïî-
ê³é. ×è âäàñòüñÿ ç³áðàòè äåòàë³ 
òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíè ïðàöþ-
âàëè, ÿê áóëî çàäóìàíî? Òåðçàëà 
ùå îäíà äóìêà: ÿê îö³íÿòü ðîáîòó 
ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³?

— Òåïåð, êîëè ïàì’ÿòíèê â³ä-
êðèòèé, âèñòàâëåíèé íà çàãàë ³ 
â³í âèêëèêàâ õâèëþ çäèâóâàííÿ 
òà çàõâàòó, çðîçóì³â, ùî âñå ðî-
áèëîñÿ íå ìàðíî, — éäåòüñÿ ó äî-
ïèñ³ Ìèõàéëà Äåâäåðè. — Ëåòè 
âäàëèíó, çàë³çíèé Ïåãàñå! Íåñè 
íà ñâî¿õ ñòàëåâèõ êðèëàõ âåðø-
íèê³â-âåëîñèïåäèñò³â!..

À ùå Äåâäåðà ïîäÿêóâàâ ïðîåêòó 
«Ç ì³ñòà â ñåëî» çà íàäàíó ìîæëè-
â³ñòü ïðîÿâèòè ³ âèïðîáóâàòè ñâî¿ 
çä³áíîñò³ ó íåïðîñòîìó ïðîåêò³.

Пам’ятник «крилатому». Кожному хочеться «проїхатися» 
на ньому, і це можливо…
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Особливе ставлення тренера 
Володимира Шульги до свого 
вихованця викликане ще однією 
обставиною: у свій час він сам по-
бував у схожій ситуації. Біда також 
сталася на залізниці. Від удару ва-
гона йому пошкодило хребет і він 
опинився прикутим до ліжка.
Чоловік каже, що дивом став 
на ноги. Зробити це вдалося за-
вдяки методиці одного з київських 
професорів. На це пішло немало 
років.

Після того вирішив працювати з 
дітьми, що мають фізичні обме-
ження. Його прийняли на роботу 
тренером у регіональне відділен-
ня Інваспорту. Працював у Козяти-
ні з дітьми. Одна з його вихованок 
Марія Шпатківська повинна була 
поїхати на Паралімпіаду-2020 
у Токіо. Каже, для цього треба 
було вдало виступити на змаган-
нях у Франції. У вправі «Метання 
списа» не дотягнула трохи до ба-
жаного результату і не потрапила 

у збірну паралімпійців.
У Козятині Володимир Шульга 
проводить заняття зі спортсме-
нами на стадіоні «Локомотив» 
у спортклубі «Атлетік», спортив-
ній залі Вищого училища заліз-
ничного транспорту, плавально-
му басейні. Від імені спортсменів 
висловлює вдячність керівникам 
названих закладів. Каже, вони 
щоразу відгукуються на надання 
місця для тренування. Не беруть 
за це коштів.

Від удару вагона пошкодив хребет

Володимир Авдєєв продовжує також лікування.
Багатодітна сім’я не має великих статків. Номер банківської картки 
його мами у ПриватБанку: 4149 4991 3705 3193 Любов Авдєєва

Підтримаймо разом

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó ñ³ì’¿ Àâäººâèõ 
ç ñåëà Ìèêîëà¿âêà 
ï’ÿòåðî ä³òåé — 
òðîº õëîïö³â ³ äâîº 

ä³â÷àò. Ä³òè âèõîâàí³ â ëþáîâ³, 
íàâ÷åí³ æèòè çà Áîæèìè çàïî-
â³äÿìè. Íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà 
ìèíóëîãî ðîêó âîíè ïåðåæèëè 
ñòðàøíó òðàãåä³þ. Ó äåíü ñâî-
ãî 18-ð³÷÷ÿ Âîëîäÿ çóñòð³÷àâñÿ 
ç äðóçÿìè. Ï³ñëÿ òîãî äîäîìó 
íå ïîâåðíóâñÿ…

ЛИСТ З ПОЛІЦІЇ ЛЕЖАВ 
НА ПОДВІР’Ї

— Õëîïåöü ëåæàâ íà ðåéêàõ ³ 
íà ñèãíàë âàíòàæíîãî ïîòÿãà í³ÿê 
íå ðåàãóâàâ, — ðîçïîâ³äàâ ï³çí³øå 
ìàøèí³ñò çàë³çíè÷íîãî ñîñòàâà.

Â÷àñíî çóïèíèòè âàãîíè ó íüî-
ãî íå áóëî ìîæëèâîñò³. Ìàøèí³ñò 
íàäàâ äîïîìîãó ïîñòðàæäàëîìó. 
Âèêëèêàâ øâèäêó, ïîë³ö³þ.

Òðàâìóâàííÿ ñòàëîñÿ ç íåîáå-
ðåæíîñò³. Òàêèé âèñíîâîê ïî-
ë³öåéñüêîãî ðîçñë³äóâàííÿ.

— Çà ¿õíüîþ ëîã³êîþ, ñèí ë³ã 
íà ðåéêè ³ ÷åêàâ, ïîêè éîãî ïåðå-
¿äå ïî¿çä? — êàæå ìàìà ïîñòðàæ-
äàëîãî õëîïöÿ Ëþáîâ Àâäººâà. — 
Äèòèíó âèñòàâèëè ÿê ñàìîãóáöÿ, 
íàïèñàëè, ùî íå âñòàíîâèëè ñë³-
ä³â çëî÷èíó, òîìó çàêðèëè ñïðàâó. 

Ìàìà õëîïöÿ ðîçïîâ³ëà òàêîæ, 
ÿê ¿ì ïîâ³äîìèëè ïðî çàêðèòòÿ 
ñïðàâè. Êàæå, âîíè ç ÷îëîâ³êîì 

íåîäíîðàçîâî ïðîñèëè ñë³ä÷îãî 
ïîâ³äîìèòè ¿ì, êîëè ìîæíà áóäå 
îçíàéîìèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè ðîç-
ñë³äóâàííÿ. Íàçèâàëè ëþäèíó, 
ÿêó âàðòî áóëî äîïèòàòè. Çà ñëî-
âàìè ìàòåð³, ñë³ä÷èé íå çðîáèâ 
öüîãî. Òàê ñàìî, ÿê íå ïðîâ³â 
ïåðåõðåñíèé äîïèò òèõ, õòî áóâ 
ó òîé âå÷³ð ðàçîì ç ¿¿ ñèíîì. 

— Ëèñò ç ïîñòàíîâîþ ïðî çà-
êðèòòÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ìè 
ïîáà÷èëè íà ïîäâ³ð’¿ íàøîãî 
áóäèíêó, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ëþ-
áîâ. — Áóëî íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ. 
Çàêðèëè ñïðàâó 10 ÷èñëà òîãî æ 
ì³ñÿöÿ. Äàðåìíî ïðîñèëè ñë³ä÷î-
ãî ïîâ³äîìèòè íàì ïî òåëåôîíó, 
êîëè çàê³í÷èòü ðîçñë³äóâàííÿ. 
Íå ïîâ³äîìèâ. Ìàáóòü, ñïåö³-
àëüíî öå çðîáèâ, ùîá íå ìîãëè 
îñêàðæèòè éîãî ïîñòàíîâó. Ëèñò 
íàä³éøîâ, êîëè âæå ìèíóëè òåð-
ì³íè äëÿ îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè.

Âîëîäÿ Àâäººâ íàâ÷àâñÿ ó Â³-
ííèöüêîìó êîëåäæ³ áóä³âíèöòâà 
³ àðõ³òåêòóðè. Ãàðíî òàíöþ-
âàâ, ñï³âàâ, çàéìàâñÿ ñïîðòîì, 
áóâ äóøåþ êîëåêòèâó… Ó äåíü 
18-ð³÷÷ÿ éîãî æèòòÿ çì³íèëîñÿ 
êàðäèíàëüíî.

ЙОМУ Б СПОРТИВНІ ПРОТЕЗИ
Æóðíàë³ñò RIA ðîçìîâëÿâ ç 

Âîëîäèìèðîì ïî òåëåôîíó.
— Âè â÷àñíî çàòåëåôîíóâà-

ëè, — â³äïîâ³â â³í. — Áî ï³ñëÿ 
16-¿ ó ìåíå òðåíóâàííÿ. Îäèí 
ðàç òðåíóþñÿ âðàíö³, äðóãèé ï³ä 
ê³íåöü äíÿ. Áóâàº, êîëè ïîãàíî 

ХЛОПЕЦЬ, ЯКИЙ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ
ОБОХ НІГ, МРІЄ ПРО ПАРАЛІМПІАДУ
Сильні духом  Рік тому 18-річний 
хлопець, красивий зовні, високий, душа 
компанії, втратив обидві ноги. Чому і 
як він опинився на залізничних рейках, 
встановлювала поліція. Нині у Володимира 
всі думки спрямовані на заняття спортом. 
Він мріє досягти таких результатів, які б 
дали можливість отримати ліцензію 
на Паралімпіаду. Як можна підтримати 
сильного духом хлопця?

— Âîëîäþ, íàì ïîòð³áí³ ñïîð-
òèâí³ ïðîòåçè, — ñêàçàâ Âîëî-
äèìèð Øóëüãà. – Òðåíóâàòèñÿ 
ó ïðîòåçàõ äëÿ õîäüáè, ÷è âèñòó-
ïàòè ó íèõ íà çìàãàííÿõ, ìîæíà, 
àëå âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â íàâðÿä 
÷è âäàñòüñÿ äîñÿãòè.

У НЬОГО ПЕРСПЕКТИВА 
УВІЙТИ У ЗБІРНУ КРАЇНИ

Âîëîäèìèð Øóëüãà óæå áàãàòî 
ðîê³â ïðàöþº ç³ ñïîðòñìåíàìè 
ç ô³çè÷íèìè âàäàìè. Êîëèøí³é 
ïðîôåñ³éíèé ñïîðòñìåí, ìàéñòåð 
ñïîðòó ç ëèæíèõ ãîíîê, êàíäè-
äàò ó ìàéñòðè ñïîðòó ç ãðåáë³ 
íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå íåñïðîñ-
òà òðåíóº ñàìå òàêó êàòåãîð³þ. 
Ðàí³øå î÷îëþâàâ â³ää³ë ñïîðòó 
ó Êîçÿòèíñüê³é ì³ñüêðàä³, ïðà-
öþâàâ òðåíåðîì ðåã³îíàëüíîãî 
â³ää³ëåííÿ «²íâàñïîðòó». Íèí³ 
ñòâîðèâ ñïîðòèâíó ÃÎ «Ïîâ³ð 
ó ñåáå» äëÿ ä³òåé ç îáìåæåíèìè 
ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.

— Ó Âîëîä³ Àâäººâà íàäçâè÷àé-
íî õîðîø³ ñïîðòèâí³ äàí³, — ñêà-
çàâ ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì RIA 
Âîëîäèìèð Øóëüãà. — Ó íüîãî 
â³ä ïðèðîäè ô³çè÷íà ñòàòóðà. Áåç 
ïåðåá³ëüøåííÿ êàæó, ùî Àâäº-
ºâ ìîæå âèñòóïàòè ó áóäü-ÿêîìó 
âèä³ ³íâàñïîðòó.

Äî òàêîãî âèñíîâêó òðåíåð 
ä³éøîâ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîâ³â 
òðåíóâàííÿ íà ñòàä³îí³, ïîáóâàâ 
ó ñåë³ â õëîïöÿ, áà÷èâ, ÿê òîé 
â³äíîâëþºòüñÿ â³ä âàæêî¿ òðàâìè. 

— Çàðàç ó çá³ðí³é Óêðà¿íè 
á³ëüø³ñòü ñïîðòñìåí³â íà â³çêàõ 
ìàþòü ïî 50 ðîê³â ³ ñòàðøå, — 
ãîâîðèòü òðåíåð. — Êîëåêòèâ 

ïîòðåáóº îíîâëåííÿ. Ïëàíóþ 
ïîâåçòè Âîëîäþ íà ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ç ²íâàñïîðòó. Ãîòóºìî-
ñÿ äî âèñòóï³â ó âïðàâàõ ìåòàííÿ 
áóëàâè ³ øòîâõàíí³ ÿäðà. Ìîæ-
ëèâî, äîëó÷èìî ùå òàê³ âèäè, ÿê 
ìåòàííÿ ñïèñà ³ êèäàííÿ äèñêà. 
ßêùî íà Àâäººâà çâåðíóòü óâà-
ãó òðåíåðè çá³ðíî¿, ìîæíà áóäå 
ñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ 
õëîïöþ ñïîðòèâíèõ ïðîòåç³â.

«ЗАПРОПОНУЮ ЖИТИ У МОЇЙ 
КВАРТИРІ»

Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó Ìèêî-
ëà¿âö³ òðåíåð Âîëîäèìèð Øóëüãà 
ìàâ ðîçìîâó ç ñ³ëüñüêèì ñòàðî-
ñòîþ ³ äèðåêòîðîì ì³ñöåâî¿ 
øêîëè. Êàæå, ãîâîðèëè ïðî òå, 
ùîá íàäàòè ìîæëèâ³ñòü Àâäººâó 
òðåíóâàòèñÿ ó øê³ëüíîìó ñïîð-
òèâíîìó çàë³. Ä³éøëè çãîäè.

— Ïëàíóþ ïðè¿æäæàòè äâà-òðè 
ðàçè íà òèæäåíü â ñåëî ³ çàéìàòè-
ñÿ ç Âîëîäèìèðîì, — ðîçïîâ³äàº 
òðåíåð. — Àëå ³ éîìó äîâåäåòüñÿ 
¿çäèòè â Êîçÿòèí. Öå òðåáà äëÿ 
çàíÿòü ç ïëàâàííÿ.

Òðåíåð õî÷å çàïðîïîíóâà-
òè õëîïöåâ³ ïåðåáðàòèñÿ æèòè 
ó éîãî êâàðòèð³ â Êîçÿòèí³. Êâàð-
òèðà äâîê³ìíàòíà, â³í îäèí, ñèí 
îäðóæèâñÿ, ïðîæèâàº îêðåìî. 
Äî ðå÷³, ñèí òðåíåðà ªâãåí òàêîæ 
ìàéñòåð ñïîðòó ç àêðîáàòèêè.

— Âîëîäèìèð — çä³áíèé õëî-
ïåöü, öå ÿ çðîçóì³â ï³ñëÿ íàøèõ 
ïåðøèõ çóñòð³÷åé, — ãîâîðèòü 
òðåíåð. — Â³í íà ëüîòó ñõîïëþº 
òå, ùî éîìó êàæó. Ùå â íüîãî 
º á³éö³âñüêèé õàðàêòåð. Íå âñ³ì 
öå äàíî.

ïî÷óâàþñÿ, òîä³ çàéìàþñÿ ò³ëüêè 
îäèí ðàç àáî ïðîïóñêàþ çàíÿòòÿ.

Íà ïîäâ³ð’¿ ¿õíüîãî áóäèíêó 
º òóðí³ê ³ áðóñè. Âîëîäèìèð 
êàæå, öå ñòàðøèé áðàò çðîáèâ 
ùå äî òîãî, ÿê ç íèì ñòàëàñÿ á³äà. 
Ï³äòÿãóºòüñÿ, â³äæèìàºòüñÿ, ðî-
áèòü âïðàâè, ÿê³ ðåêîìåíäóâàâ 
òðåíåð Âîëîäèìèð Øóëüãà.

Àâäººâè ïðîæèâàþòü ó ñåë³ 
Ìèêîëà¿âêà, òðåíåð — ó Êîçÿ-
òèí³. Â³í ïðè¿æäæàâ ó ñåëî. Ï³ä-
òðèìàâ ìîðàëüíî. Øóëüãà áàãàòî 
ðîçïîâ³äàâ ïðî íàøèõ ïàðàë³ì-
ï³éö³â. Îö³íèâ ìîæëèâîñò³ Âî-
ëîäèìèðà. Íàòÿêíóâ íà òå, ùî 
ñåðåä íèõ ì³ã áè áóòè é Âîëîäÿ. 
Ñêàçàâ, ùî ïåðåìîãà, öå íå ò³ëü-
êè ïðåñòèæ, öå ùå é ô³íàíñîâà 
ï³äòðèìêà ñïîðòñìåí³â.

Öå äîäàëî Âîëîäèìèðó áàæàí-
íÿ ùå á³ëüøå òðåíóâàòèñÿ. Îäíî-
ãî ðàçó õëîïåöü ç³áðàâñÿ ³ ïî¿õàâ 

ó Êîçÿòèí.
Ïðîòåçè éîìó âèãîòîâèëè 

ó Â³í íèö³ íà îðòîïåäè÷íîìó 
ï³äïðèºìñòâ³. Âñ³ êîìïëåêòóþ÷³ 
í³ìåöüêîãî âèðîáíèêà. Äî åëåê-
òðè÷êè äîáðàâñÿ áåç ïðîáëåì. 
Ñ³äàòè ó âàãîí áóëî ñêëàäí³øå. 
Êàæå, ñõ³äö³ âèñîêî çíàõîäÿòü-
ñÿ â³ä ïåðîíó. Ñïðàâèâñÿ. Çà-
ïèòóþ, ÷è õòîñü äîïîìàãàâ? 
«Í³, — êàæå. — Ñàì çóì³â. Îá³-
ïåðñÿ íà ïàëèö³-ï³äëîê³òíèêè ³ 
òàê ï³äíÿâñÿ ó âàãîí. Ó Êîçÿòèí³ 
íà òàêñ³ ³ äî¿õàâ äî ñòàä³îíó «Ëî-
êîìîòèâ». Òàì ìåíå ÷åêàâ òðåíåð 
ç³ ùå îäíèì õëîïöåì, ÿêèé òàêîæ 
ìàº äåÿê³ ïðîáëåìè».

Ìàéæå ï³âòîðè ãîäèíè âîíè 
ïðîâåëè íà ñòàä³îí³. Ñïî÷àòêó 
îá³éøëè êðóã ïî á³ãîâ³é äîð³æö³. 
Òðåíåð ïðèí³ñ ÿäðî, ñïèñ, äèñê. 
Âîëîäèìèð ñïðîáóâàâ âèêîíàòè 
âïðàâè ç êîæíèì ç öèõ ñíàðÿä³â.

— Âîëîäèìèð íà ëüîòó 
ñõîïëþº òå, 
ùî éîìó êàæó. 
Ùå â íüîãî º 
á³éö³âñüêèé õàðàêòåð, – 
êàæå òðåíåð

ËÀÉÔ

Володя майже місяць перебував на ортопедичному 
заводі. За цей час виготовили протези та навчили ходити
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Íå ïåðøèé ì³-
ñÿöü óñ³õ çàñòåð³-
ãàþòü, ùî âæå ö³º¿ 

îñåí³ â³ðóñ çíîâó ïî÷íå âèðóâàòè. 
Ïðîãíîçè, íà÷å, íå íàñò³ëüêè ïî-
õìóð³, ÿê ó ìèíóë³ ðàçè, àëå ë³êàð³ 
âæå ãîòóþòüñÿ çóñòð³÷àòè õâèëþ.

Â³ä÷óâàºòå çðîñòàííÿ íàâàíòà-
æåííÿ íà ë³êàðíþ?

— Çàðàç ó íàñ ðîçãîðíóòî 
120 ë³æîê, àëå çàéíÿòî ç íèõ ïîêè 
ùî 25. Îêð³ì íàøîãî ìåäçàêëà-
äó, ïàö³ºíò³â ç êîâ³ä ó Â³ííèö³ 
ïðèéìàº ïåðøà ë³êàðíÿ, äèòÿ-
÷à ³íôåêö³éíà, òóáäèñïàíñåð òà 
öåíòð ³íôåêö³éíèõ õâîðîá. Ëåâî-
âó ÷àñòêó áåçïîñåðåäíüî â³ííè÷àí 
îáñëóãîâóº ïåðøà ë³êàðíÿ.

Íà íàøèõ ïëå÷àõ ïåðèôåð³é-
í³ ðàéîíè îáëàñò³: Îðàò³âñüêèé, 
²ëë³íåöüêèé, Ïîãðåáèùåíñüêèé, 
à òàêîæ Âîðîíîâèöÿ òà Ëóêà-Ìå-
ëåøê³âñüêà. Àëå äî íàñ âåçóòü óñ³õ 
âàã³òíèõ, ïîðîä³ëü òà õ³ðóðã³÷íèõ 
ïàö³ºíò³â ç óñ³º¿ îáëàñò³, ÿê³ ìà-
þòü êîâ³ä òà ï³äîçðó íà íüîãî.

Õ³ðóðã³÷íèõ ïàö³ºíò³â ó íàñ 
çàðàç íåáàãàòî, à îñü ïîëîãîâå 
â³ää³ëåííÿ çàâàíòàæåíå.

Â öåé ñàìèé ÷àñ ó 2020-ìó, âàø³ 
â³ää³ëåííÿ áóëè ïåðåïîâíåíèìè, 
íå âèñòà÷àëî ì³ñöü. Çàðàç âñå íà-
áàãàòî ñïîê³éí³øå. ×îìó?

— Ç êîâ³äîì ìè ïðàöþºìî ç 
êâ³òíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Äî ñåðï-
íÿ ð³çêîãî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ 
âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íå áóëî. 
Àëå ç ñåðåäèíè ñåðïíÿ íàñ íà-
êðèëà õâèëÿ, ïðè÷îìó ñòàëîñÿ 
öå äóæå ñòð³ìêî, ³ òðèâàëî äåñü 
äî ñåðåäèíè ãðóäíÿ. Çàðàç òàêîãî 
íåìàº.

ßêùî ï³äíÿòè ñòàòèñòèêó, 
òî ïîáà÷èìî, ùî çàêëàäè ïåð-
øî¿ õâèë³, òîáòî ò³, ÿê³ ïåðøèìè 
ïðèéìàþòü ïàö³ºíò³â ç êîðîíàâ³-
ðóñîì, à öå, çîêðåìà, é ìè, âæå 
ñòèêàþòüñÿ ç ïîñòóïîâèì çðîñ-
òàííÿì õâîðèõ íà êîâ³ä. Ïîâòî-
ðþñü, ó íàñ ïîêè ùî 25 ïàö³ºí-
ò³â, àëå ìè ãîòîâ³ ïðèéìàòè 120. 
Ïåðñîíàë òà óìîâè º.

Äâ³ äîçè âàêöèíè â îáëàñò³ 
îòðèìàëè òðîõè á³ëüøå 200 òèñÿ÷ 

ëþäåé. Àëå æèòåë³â ó íàñ ïîíàä 
1,5 ì³ëüéîíà. Ùî äóìàºòå ïðî òàê³ 
ïîêàçíèêè?

— Äóìàþ, ùî ëþäè ïîñòóïîâî 
ïðèéäóòü äî ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî 
âàêöèíàö³ÿ íåîáõ³äíà ð³÷. Ñòàâ-
ëåííÿ äî ùåïëåííÿ ð³çíå, àëå ìè, 
ìåäïðàö³âíèêè, ÿê³ ïðîéøëè ÷å-
ðåç óñ³ òðóäíîù³ êîâ³äó, äàâíî 
çðîçóì³ëè âàæëèâ³ñòü âàêöèíàö³¿. 
Ìè áà÷èëè âàæêèõ õâîðèõ, ðåà-
í³ìàö³éíèõ ³ ïîìèðàþ÷èõ ïàö³-
ºíò³â. ×àñîì, äèâëÿ÷èñü íà íèõ, 
ìè ðîçóì³ëè, ùî í³÷èì ¿ì âæå 
íå äîïîìîæåìî, à ñâîº÷àñíà âàê-
öèíàö³ÿ, ìîæëèâî, ìîãëà á.

Âàêöèíà íå ãàðàíòóº, ùî ëþ-
äèíà íå çàõâîð³º. Îäíàê â³ðîã³ä-
í³ñòü âàæêîãî ïåðåá³ãó êîâ³äó òà 
ãîñï³òàë³çàö³¿ ì³çåðíà. Ïðèíàéìí³ 
òàê íàì çâ³äóñþäè ãîâîðÿòü. Âè 
ïîãîäæóºòåñü ç öèì?

— Ó íàñ áóëî äâà ïàö³ºíòè, ÿê³ 
îòðèìàëè ïîâíèé êóðñ âàêöèíè 
â³ä Pfizer-BioNTech, àëå âñå îäíî 
çàõâîð³ëè. ̄ õ äîñòàâèëè ó âàæêî-
ìó ñòàí³, íàâ³òü ðåàí³ìàö³éíîìó, 
àëå îáèäâîº âèæèëè. Çàçíà÷ó, ùî 
ïàö³ºíòè çíàõîäèëèñü ó ðåàí³ìà-
ö³¿ íå â³ä óñêëàäíåíü ùåïëåííÿ, 
à ÷åðåç êîâ³äíó ïíåâìîí³þ.

Ïåðø í³æ ðîáèòè ÿê³ñü âèñíî-
âêè, ïîòð³áíî âðàõóâàòè ê³ëüêà 
íþàíñ³â. Íàïðèêëàä, êîëè ñàìå 
ïðîéøëà ¿õ âàêöèíàö³ÿ? Ìîæ-
ëèâî, ùî ö³ ëþäè îòðèìàëè ùå-
ïëåííÿ, êîëè áóâ ³íêóáàö³éíèé 
ïåð³îä, òîáòî âîíè âæå áóëè ³í-
ô³êîâàíèìè.

Âàæëèâî òàêîæ ñêàçàòè, ùî 
ó íàñ æîäíîãî çàô³êñîâàíîãî 
ëåòàëüíîãî âèïàäêó ñåðåä âàê-
öèíîâàíèõ. Òîìó ìàºìî íàä³þ, 
ùî íàâ³òü ó ðàç³ ³íô³êóâàííÿ, 
âàêöèíîâàí³ ëåãøå ïåðåíîñè-
òèìóòü êîðîíàâ³ðóñ.

Ìàáóòü, âè çäèâóâàëèñü, êîëè 
äî ë³êàðí³ ó âàæêîìó ñòàí³ ïðè-
âåçëè âàêöèíîâàíèõ ïàö³ºíò³â?

— Íàñïðàâä³ öå íå äèâóº. ª 
ïðè÷èíè, ÷îìó òàê ìîãëî ñòà-
òèñü, ³ ó â³äïîâ³ä³ íà ïîïåðåäíº 
ïèòàííÿ ÿ ïðî öå ñêàçàëà. Îá-
íàä³þº, ùî òàêèõ âèïàäê³â áóëî 
ëèøå äâà.

ßê äóìàºòå, ÷îìó ëþäè íå âàê-
öèíóþòüñÿ?

— Òîìó ùî êîæåí ìàº ñâîº 

У НАС НЕМАЄ ЖОДНОЇ СМЕРТІ 
СЕРЕД ВАКЦИНОВАНИХ
Актуально  Чи впливає на ситуацію 
кампанія з вакцинації? Що зараз 
відбувається у ковідних відділеннях? 
Чому двоє повністю вакцинованих 
вінничан опинились у реанімації? 
У чи є у Вінниці «Дельта? На ці та інші 
питання ми попросили відповісти 
заступницю головного лікаря Вінницької 
багатопрофільної лікарні Тетяну Катілову

ìåí³ òàêîæ í³õòî ïðÿìî íå ãî-
âîðèâ. Òèì á³ëüøå, ùî öüîìó 
íåìàº æîäíîãî äîêàçó. Îäíàê 
äåÿê³ äîñèòü ðàö³îíàëüíî äóìà-
þòü ïðî òå, ùî ìè äîñ³ íå çíà-
ºìî ïðî â³ääàëåí³ íàñë³äêè àí³ 
êîðîíàâ³ðóñó, àí³ ùåïëåííÿ. Äëÿ 
öüîãî ó íàñ ìàëî äîñâ³äó.

Áàãàòî ðîçìîâ çàðàç òî÷èòüñÿ 
íàâêîëî øòàìó «Äåëüòà». Â³í, 
í³áèòî, ìàº á³ëüø âàæêèé ïåðå-
á³ã. Âè ñòèêàëèñÿ ç òàêèì øòàìîì?

— Îô³ö³éíî ìè éîãî íå ä³à-
ãíîñòóâàëè. Òà âïðîäîâæ áåðåç-
íÿ-êâ³òíÿ ³ íà ïî÷àòêó òðàâíÿ 
öüîãî ðîêó, ìè áà÷èëè ð³çíèöþ 
ó ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ íàøèõ 
ïàö³ºíò³â. Â³í ñïðàâä³ áóâ á³ëüø 
âàæêèì ³ â³äð³çíÿâñÿ â³ä ìèíóëèõ 
õâèëü. Íàâ³òü ð³çí³ ëàáîðàòîðí³ 
ïîêàçíèêè ïåðåâèùóâàëè íîðìó 
â äåñÿòêè ðàç³â. Òàêèõ öèôð ìè 
ðàí³øå íå çóñòð³÷àëè.

Öå ïðèçâîäèëî äî ðèçèê³â 
òðîìáîóòâîðåííÿ. ×àñòî ñàìå 
â³ä ì³êðîòðîìáîç³â ³ ïîìèðà-
ëè íàø³ ïàö³ºíòè. Àëå ìè âñå 
îäíî íå ìîæåìî ñêàçàòè, ùî öå 
áóëà «Äåëüòà». Õî÷à öüîãî í³õòî 
íå â³äêèäàº. Ìîæëèâî, Áðèòàí-
ñüêèé øòàì. Âïðîäîâæ ë³òà ³ çà-
ðàç ìè òàêîãî íå ô³êñóºìî.

Í³õòî íå ñóìí³âàºòüñÿ â òîìó, 
ùî íîâèé ñïàëàõ êîðîíàâ³ðóñó 
áóäå. ×è ìîæåòå âè ñïðîãíîçóâàòè, 
ÿêèé âèãëÿä öå ìàòèìå?

— Äàâàéòå âðàõóºìî, ùî ëåâîâà 
÷àñòêà íàñåëåííÿ îäèí ðàç âæå 
ïåðåõâîð³ëà. Ä³òêè ìîãëè áóòè 
íîñ³ÿìè, ìîëîä³ ìîãëè ïåðåíå-
ñòè êîâ³ä â ëåãê³é ôîðì³, ñòàðø³ 
ëþäè òàêîæ õâîð³ëè, ùîïðàâäà 
ìàëè ñåðåäí³é òà âàæêèé ïåðå-
á³ãè. Äóìàþ, ùî ïåâíèé ð³âåíü 
³ìóí³òåòó ïî÷èíàº ç’ÿâëÿòèñÿ. 
ßêùî äîäàòè ùå òð³øêè ³ìóí³òå-
òó ùåïëåííÿìè, íàñòóïíà õâèëÿ 
ìîæå íå íàáðàòè îáåðò³â, ÿê³ ìè 
ñïîñòåð³ãàëè ðàí³øå. Çàãàäêîþ 
çàëèøàºòüñÿ òå, ÿê â³ðóñ ìîæå 

ìóòóâàòè ³ ÿê³ íåïðèºìí³ ñþðï-
ðèçè íàì öå ïðèíåñå.

Òèìè òåìïàìè, ÿêèìè çàðàç 
çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü íîâèõ 
âèïàäê³â, íàñòóïíà õâèëÿ ìîæå 
ðîçïî÷àòèñÿ â æîâòí³, íà ïî÷àòêó 
ëèñòîïàäà.

×è ãîòîâà ë³êàðíÿ ¿¿ çóñòð³÷à-
òè? ßêà ñèòóàö³ÿ ç îáëàäíàííÿì 
òà íåîáõ³äíèìè ìåäèêàìåíòàìè?

— Ìè ìàºìî íåîáõ³äí³ àíòè-
á³îòèêè òà ³íø³ ïðåïàðàòè. Ç 
îñíàùåííÿì íàì ïîòóæíî äîïî-
ìîãëî ì³ñòî: çàêóïèëè àïàðàòè 
ØÂË âèñîêîãî êëàñó, ìîí³òîðè 
ïàö³ºíòà, ³íôóçîìàòè. Îá’ºì 
ô³íàíñóâàííÿ áëèçüêî 12 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, íàì 
äîïîìàãàº áëàãîä³éíèé ôîíä. Ìè 
îòðèìàëè â³ä íèõ ìàéæå 70 ë³-
æîê-òðàíñôîðìåð³â.

Ìàáóòü, áóäå çàéâèì ïîð³âíþ-
âàòè íèí³øí³é ñòàí ðå÷åé ç òèì, 
ÿê áóëî íàâåñí³ 2020-ãî?

— Êîëè ìè ïî÷èíàëè, áóëà 
ñïðàâä³ ³íøà ðåàëüí³ñòü. Ïåðø 
çà âñå, ¿¿ áóëî âàæêî ïðèéíÿòè 
ïñèõîëîã³÷íî. Ìîðàëüíèé ñòàí 
ìåäïåðñîíàëó áóâ íà ìåæ³. Ìè 
íå çíàëè, ÷èì öå âñå ìîæå çàê³í-
÷èòèñü, íå áóëè ãîòîâèìè äî öüî-
ãî, îñîáëèâî, êîëè äóìàëè, ùî 
ìîæåìî ïðèíåñòè â³ðóñ äîäîìó 
³ ÿêèì áóäå ïåðåá³ã.

Ç îñíàùåííÿì òà çàñîáàìè ³í-
äèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó ìè òàêîæ 
ìàëè ÷èìàëî ïðîáëåì. Íà ùàñòÿ, 
ç öèì íàì äîïîìîãëè áëàãîä³éí³ 
îðãàí³çàö³¿ òà íåáàéäóæ³ â³ííè-
÷àíè.

ßê çðîáèòè òàê, ùîá íàñòóïíó 
õâèëþ êîðîíàâ³ðóñó ìè ïåðåæèëè 
ç ì³í³ìàëüíèìè íåãàòèâíèìè íà-
ñë³äêàìè?

— Ãîëîâíå — íå âàðòî çàáóâàòè 
ïðî åëåìåíòàðí³ ðå÷³: íîñ³ííÿ çà-
õèñíèõ ìàñîê, ðåãóëÿðíå ìèòòÿ 
ðóê, îáìåæåíå êîíòàêòóâàííÿ ç 
³íøèìè, ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ, 
íîðìàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ.

ÇÄÎÐÎÂ’ß

ñòàâëåííÿ äî öüîãî. Áàãàòî õòî 
äóìàº, ùî êîâ³ä ¿õ îìèíå. ª é 
ò³, õòî ïåðåõâîð³â ó ëåãê³é ôîð-
ì³, à òåïåð ñïîä³âàºòüñÿ íà ñâ³é 
³ìóí³òåò.

ßêîñü ïðîïàãóºòå âàêöèíàö³þ?
— Çâ³ñíî. Îñîáèñòî ÿ ùå-

ïëåíà äâ³÷³, ³ íå «Ïôàéçåðîì». 
Ïåðøà äîçà CoviShield, äðóãà — 
AstraZeneca. Âðàõîâóþ÷è, ùî 
ÿ ïîñò³éíî ïðàöþþ â êîâ³ä³, ìàþ 
âåëèê³ ðèçèêè çàõâîð³òè, àëå ç³ 
ìíîþ âñå äîáðå, òî êðàùî¿ ðå-
êëàìè ä³ºâîñò³ âàêöèíàö³¿ ãîä³ 
âèãàäóâàòè.

Íàéìåíøå ñåðåä óñ³õ âàêöèíó-
þòüñÿ ëþäè ñòàðøîãî â³êó. Ö³êàâî, 
ÿê ÷àñòî âîíè ïîòðàïëÿþòü äî âàñ 
ó ñòàö³îíàð?

— Ä³éñíî, ó íàñ ïåðåâàæàþòü 
ïàö³ºíòè â³êîì 55+. Ëþäåé ç 
ëåãêîþ ôîðìîþ çàõâîðþâàííÿ 
ìè íå ãîñï³òàë³çóºìî, òîìó ìîâà 
ïðî ñåðåäí³õ ³ âàæêèõ. ª é òàê³ ç 
íèõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ðåàí³ìàö³¿, 
íà øòó÷í³é âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â. 
Îäíàê, ÿêùî ïîð³âíþâàòè öå ç 
òèì, ùî ìè ìàëè íàâåñí³, òî ñè-
òóàö³ÿ íàáàãàòî êðàùà.

Äíÿìè â ²çðà¿ë³ â³ä êîâ³äíèõ 
óñêëàäíåíü ïîìåð ¿õ ãîëîâíèé àí-
òèâàêöèíàòîð Õàé Øàóëÿí. Â³í 

ñòâåðäæóâàâ, ùî åï³äåì³¿ íåìàº, 
à âàêöèíà íåáåçïå÷íà. Äóìàþ, 
äî âàñ òàêîæ ïðèâîçÿòü ëþäåé, 
ÿê³ äî ïîòðàïëÿííÿ ó â³ää³ëåííÿ 
çàïåðå÷óâàëè êîâ³ä. Ùî âîíè ãî-
âîðÿòü? Íàñê³ëüêè çì³íþºòüñÿ ¿õ 
ñòàâëåííÿ äî â³ðóñó?

— Íàñïðàâä³ ÿ æîäíîãî ðàçó 
íå ñòèêàëàñÿ ç â³äêðèòèì çàïåðå-
÷åííÿì ³ñíóâàííÿ êîðîíàâ³ðóñó 
ó ñò³íàõ íàøî¿ ë³êàðí³. Çà îñòàíí³ 
ï³âòîðà ðîêè ç íèì ñòèêíóëèñÿ 
ïðàêòè÷íî âñ³. Íåìàº ëþäåé, ÿê³ 
ãîâîðÿòü, ùî ìè âèãàäóºìî ¿ì 
ä³àãíîç.

Ó íàñ íåð³äêî ëåæàëè ö³ëèìè 
ñ³ì’ÿìè, áóëî òàêå, ùî ê³ëüêà 
÷ëåí³â öèõ ðîäèí ïîìèðàëè â³ä 
â³ðóñó. Áà÷à÷è ïîä³áíå, ñêëàäíî 
çàïåðå÷èòè ³ñíóâàííÿ õâîðîáè ³ 
íåáåçïåêó, ÿêó âîíà íåñå. ßêùî 
äî ïîòðàïëÿííÿ ó êîâ³äíå â³ä-
ä³ëåííÿ õòîñü ùå ì³ã â ÷îìóñü 
ñóìí³âàòèñü, òî âèõîäÿ÷è ç íüîãî, 
í³ÿêèõ ñóìí³â³â íå çàëèøàºòüñÿ.

Êàìïàí³ÿ ç âàêöèíàö³¿ â Óêðà¿í³ 
ïî÷àëàñÿ íå äóæå âäàëî, ïîäåêóäè 
íàâ³òü ïðîâàëüíî. Çîêðåìà ÷åðåç 
öå áàãàòî ëþäåé äî öèõ ï³ð â³ðÿòü 
ó «÷³ïóâàííÿ âàêöèíîþ». ×è ñòèêà-
ëèñÿ âè ç òàêèìè òâåðäæåííÿìè?

— Íà ùàñòÿ, ïðî ÷³ïóâàííÿ 

Òèìè òåìïàìè, ÿêèìè 
çàðàç çá³ëüøóºòüñÿ 
ê³ëüê³ñòü íîâèõ 
âèïàäê³â, íàñòóïíà 
õâèëÿ ìîæå 
ðîçïî÷àòèñÿ â æîâòí³

Лікарка Тетяна Катілова від початку пандемії працює 
з хворими на ковід. Вона говорить, що в групі ризику 
передовсім — невакциновані
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«КАЧАЙ ЙОГО! 
ДАВАЙ РОЗРЯД!»
Важливі знання  Школярі двох 
вінницьких шкіл — 4 та 6, а також 
юні футболісти «Прем’єр Ниви» 
на власному прикладі довели, 
що провести серцево-легеневу 
реанімацію «на місці», до приїзду 
швидкої, зуміє і 12-річний підліток, 
а кожна хвилина безцінна і може 
врятувати життя

«ìåí³ âæå íóäíî!» ²íñòðóêòîðè 
ïðàöþâàëè ç ä³òüìè ó äâîõ ð³ç-
íèõ ãðóïàõ, â³äïðàöüîâóþ÷è òàê³ 
íàâè÷êè:

— âì³ííÿ ïåðåâ³ðÿòè ñâ³äîì³ñòü 
òà äèõàííÿ;

— ïðîâîäèòè ñåðöåâî-ëåãåíåâó 
ðåàí³ìàö³þ;

— çâ³ëüíÿòè äèõàëüí³ øëÿõè 
â³ä ñòîðîííüîãî ò³ëà;

— êîðèñòóâàòèñÿ àâòîìàòè÷-
íèì çîâí³øí³ì äåô³áðèëÿòîðîì;

— ïåðåâîäèòè ïîñòðàæäàëîãî 
ó áåçïå÷íå áîêîâå ïîëîæåííÿ.

Ó÷í³ íàâ÷àëèñÿ çà ºâðîïåé-
ñüêèì êóðñîì Basic Life Support 
(áàçîâ³ ðåàí³ìàö³éí³ çàõîäè) 
³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ 
îòðèìàëè ñåðòèô³êàòè ªâðîïåé-
ñüêî¿ Ðàäè Ðåàí³ìàö³¿. 11 âåðåñíÿ 
á³ëüøå 70 â³ííèöüêèõ øêîëÿð³â 
íàâ÷èëèñÿ ðÿòóâàòè æèòòÿ. À, çà-
ãàëîì, â öåé äåíü ïî âñ³é Óêðà-
¿í³ îäíî÷àñíî áóëî ïðîâåäåíî 
100 òàêèõ êóðñ³â äëÿ øêîëÿð³â 
òà íàâ÷åíî áëèçüêî 1000 ä³òåé.

— Íàø³ ä³òè íàñïðàâä³ íåéìî-
â³ðí³ — ìîòèâîâàí³, âì³ë³, ñó÷àñ-
í³ òà àêòèâí³, — êàæå Ëþäìèëà 
Ïàâëåíêî, ë³êàðêà ç ìåäèöèíè 
íåâ³äêëàäíèõ ñòàí³â, ³íñòðóêòîð 
ªâðîïåéñüêî¿ òà Âñåóêðà¿íñüêî¿ 
Ðàäè Ðåàí³ìàö³¿.

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

498619

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, RIA, (0432)555111

Íàâ÷àëèñÿ ðÿòóâàòè æèòòÿ 
þí³ â³ííè÷àíè â ìèíóëó ñóáîòó, 
11 âåðåñíÿ, â ðàìêàõ Âñåóêðà-
¿íñüêîãî çàõîäó «Ä³òè ðÿòóþòü 
æèòòÿ». ²í³ö³àòîðîì ïðîâåäåííÿ 
òàêèõ òðåí³íã³â ñòàëà ïðîôåñ³éíà 
ìåäè÷íà îðãàí³çàö³ÿ Âñåóêðà¿í-
ñüêà Ðàäà Ðåàí³ìàö³¿.

— Ó âñüîìó öèâ³ë³çîâàíîìó ñâ³-
ò³ íàâ÷àòè ä³òåé áàçîâèì ðåàí³ìà-
ö³éíèì çàõîäàì º äîñèòü ïîøè-
ðåíîþ ïðàêòèêîþ, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåíà Âîëîâèê, ë³êàð ç ìåäèöèíè 
íåâ³äêëàäíèõ ñòàí³â, ³íñòðóêòîð 
ªâðîïåéñüêî¿ òà Âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ Ðàäè Ðåàí³ìàö³¿. Ùîðîêó 
â Óêðà¿í³ 60 000 ëþäåé ïîìèðàº 
â³ä ðàïòîâî¿ çóïèíêè ñåðöÿ — 
òîáòî, ³ùå äî ïðè¿çäó øâèäêî¿. 
ßêùî â ïåðøèõ 5 õâèëèí ï³ñ-
ëÿ çóïèíêè ñåðöÿ íå ðîçïî÷àòè 
íåãàéí³ ðåàí³ìàö³éí³ çàõîäè, ÿê 
òî, ñåðöåâî-ëåãåíåâó ðåàí³ìàö³þ, 
òî âðÿòóâàòè ïîñòðàæäàëîãî ìå-
äèêàì íå âäàñòüñÿ.

Á³ëüøå 40 ó÷í³â øêîëè ¹4 âæå 
î 9 ðàíêó ãîòîâ³ áóëè çíàéîìè-
òèñÿ ç ìàíåêåíîì «Ëüîë³êîì», 
ÿêèé ñïî÷àòêó âèêëèêàâ ó ä³òåé 
÷è íå íàéá³ëüøå çàõîïëåííÿ. Òà 
âæå çà ÿêóñü ãîäèíó âåñåëîù³ 

çì³íèëèñÿ ïîâíîþ ñåðéîçí³ñ-
òþ ³ ó÷í³ íàïåðåá³é ïðîñèëèñÿ 
ïåðøèìè â³äïðàöüîâóâàòè íàâè-
÷êè ñåðöåâî-ëåãåíåâî¿ ðåàí³ìà-
ö³¿ íà ìàíåêåí³, ³ ëîâèëè êîæíå 
ñëîâî ³íñòðóêòîð³â.

— Í³êîëè íå äóìàâ, ùî íàâ³òü 
ï³äë³òîê ìîæå ç ëåãê³ñòþ îñâî¿òè 
íàâè÷êè, ÿê³ äîïîìîæóòü âðÿòó-
âàòè ëþäèí³ æèòòÿ, – êàæå ó÷åíü 
8-Ã êëàñó øêîëè ¹ 4 ªãîð Ëåìå-
ùàê. – Áóëî á ÷óäîâî ìàòè òàêèé 
ïðåäìåò ó øê³ëüí³é ïðîãðàì³.

Îäíîêëàñíèöÿ ªãîðà Ìàð³ÿ 
Ãèêàëî âæå îñâîþº íàâè÷êè ðî-
áîòè ç àâòîìàòè÷íèì çîâí³øí³ì 
äåô³áðèëÿòîðîì. Êàæå, öå çîâñ³ì 
íå ñêëàäíî.

— ß íå çíàëà ïðî îñü ö³ ïåð-
øèõ 5 ðÿò³âíèõ õâèëèí, — êàæå 
ä³â÷èíà. — Âèÿâëÿºòüñÿ, ÿêùî 
ñàìå â öåé ÷àñ êèíóòèñÿ ëþäèí³ 
íà äîïîìîãó, òî ìîæíà íå ëèøå 
âðÿòóâàòè æèòòÿ, à é ì³í³ì³çóâà-
òè óñêëàäíåííÿ, ÿê³ ìîæóòü âè-
íèêíóòè â ïîñòðàæäàëîãî â ìàé-
áóòíüîìó. Àäæå êîæíà ñåêóíäà 
ã³ïîêñ³¿ âàðòóº ñîòí³ â³äìåðëèõ 
ìîçêîâèõ êë³òèí…

Á³ëüøå ÷îòèðüîõ ãîäèí ïî-
ñï³ëü ó÷í³ ïðàöþâàëè ñóìë³ííî 
òà â óí³ñîí — æîäíîãî íàð³êàí-
íÿ íà «òà ó íàñ âèõ³äíèé…» ÷è 

РЕКЛАМА

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Хвороба Крона
ЩО ТАКЕ ХВОРОБА КРОНА?

Хвороба Крона (ХК) - за-
пальне захворювання, що 
може вражати будь-який відділ 
травного тракту, з прогресу-
ванням, що призводить до де-
формації та руйнування стінок 
органів ШКТ. Перебіг хвороби 
характеризується чергуванням 
загострення та ремісії, що з 
часом призводить до інвалі-
дизації та необхідності опера-
тивного лікування з приводу 
ускладнень ХК.

ПРИЧИНИ ХВОРОБИ КРОНА
Незважаючи на тривалі до-

слідження єдиної чітко встанов-
леної причини виникнення ХК 
і досі не виявлено.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ХВОРОБИ 
КРОНА

Загальні:
 загальна слабкість
 немотивоване схуднення
 анемія
Специфічні (залежать від 

ураженого органа):
 тривала діарея
 домішки крові у калі (до 20 

випорожнень на добу)
 виразки
  біль чи дискомфорт при 

ковтанні
 біль у животі

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 
ХВОРОБИ КРОНА:

1. Лабораторні дослідження 
для виявлення активного за-
палення та серологічні методи 

для можливості відрізнити від 
виразкового коліту.

2. Візуалізаційні досліджен-
ня для оцінки ступеню вира-
женості та поширеності змін:
 оглядова рентгенографія 

черевної порожнини,
 ендоскопія (колоноскопія, 

езофагогастродуоденоскопія),
 іригографія,
 УЗД, КТ, МРТ.
3. Гістологічне дослідження 

для визначення фази патоло-
гічного процесу.

ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ 
КРОНА

1. Консервативна терапія
Для лікування ХК використо-

вують медичні препарати, які 
гальмують процес запалення 
та сприяють відновленню ура-
жених ділянок. Дана терапія 
виконується на фоні чітко об-
меженого харчування.

2. Хірургічне лікування
Оперативні втручання пока-

зані при неефективності кон-
сервативної терапії та розвитку 
важких ускладнень ХК.

У даних випадках вико-
нується часткове або повне 
видалення ураженої ділянки 
органа.

498618

Медичний центр  «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

Учні вчилися проводити реанімацію. 
Кажуть, було б чудово мати такий 
предмет у шкільній програмі
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UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Антропологiя 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.10, 05.25 Новини 
07.05, 08.05 Т/с “Курорт” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
в день свята Воздвиження 
Чесного i Животворчого Хреста 
Господнього 
11.25 Телепродаж 
12.00 Д/с “Дикi тварини” 
13.10, 01.30 Прозоро. Про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.35, 00.30, 02.35, 
05.50 Спорт 
15.20 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро. Про головне 
18.20, 19.05 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
20.00 Д/ц “Дика природа Чилi” 
21.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 Перша шпальта 

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, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу на 
“1+1” 
14.45 “Одруження наослiп 7” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 К/к “Моя улюблена 
Страшко” 
22.35 Т/с “Родичi” l  
23.50 Х/ф “Ва-банк” s  

IНТЕР 

05.25, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.05, 18.00, 03.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “У джазi тiльки 
дiвчата” 
14.25 Х/ф “Лапусик” l  
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” ПремТєра 
23.50 Х/ф “Грошi на двох” 

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.30, 13.15 Х/ф “Останнiй 
володар стихiй” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День 
14.10, 16.15 Т/с “Розтин 
покаже-2” s  
20.20 Прихована небезпека 
Прем’єра 
21.10 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
22.25 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.40 “Kids time” 
06.05 “Том i Джеррi” 
07.45 “Орел i решка” 
09.55 Т/с “Надприродне” s  
12.35 Х/ф “Ред” s  
14.40 Х/ф “Ред 2” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.00 Х/ф “Швидкiсть” s  
23.35 Х/ф “Живий чи 
мертвий” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с “Люся. Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
2” l  
14.30, 15.30, 18.00 Iсторiя 
одного злочину s  

16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Таємне кохання” l  
23.10 Т/с “Квiти дощу” 

СТБ 

05.25 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.20 “МастерШеф” l  
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
помсти” s  
23.05 Т/с “Майор i магiя” s  
01.05 Т/с “Вангелiя” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.00 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
07.15, 17.00, 03.35 
“Випадковий свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 03.05 
“Свiдок” 
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Свiдок. Агенти” 
00.45 Х/ф “Великий вибух” n  

TET 

09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
10.30 Х/ф “Гарфiлд” 
12.30 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 00.00 Танька i Володька 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 01.00 Країна У 
22.00 Т/с “Прибулець” 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 08.55 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00, 14.55, 19.50 Задача з 
зiрочкою 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
10.55, 18.05 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Я вдома 
11.25 Країна пiсень 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Недалечко 
12.40 Невiдомi Карпати 
12.50, 18.35 Буковинськi 
загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Маршрутом змiн 
13.20, 20.25 Шерифи для 
нових громад 
13.30 В УКРАЇНI 
14.00 Новини 
14.10 Прозоро. Про актуальне 
15.05 Лайфхак українською 
15.15 Ок, я тобi поясню 
15.25 Веселi саморобки 
15.30 Пiщана казка 
15.40 М/ф “Велика подорож” 
15.50 М/ф “День, коли щастить” 
16.00 М/ф “Дощику, дощику, 
припусти” 
16.10 М/ф “Маленький великий 
пес” 
16.20 М/ф “Лежень “ 
16.30 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
17.15 Документальний цикл 
“Пiдводний всесвiт” 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Цикл “Нашi тридцять” 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк” 

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, 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” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Я вдома 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.45 Маршрутом змiн 
09.55 Вiдтiнки України 
10.35, 00.25 Т/с “Бенкрофт” s  
11.30 Д/ц “Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго” 
11.55, 20.00, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Чилi” 
13.10, 01.15 Прозоро. Про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. ВIА “Кобза” 
16.30 Еко-люди 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро. Про головне 
18.20, 19.05 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 

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, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп 7” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 К/к “Моя улюблена 
Страшко” 
22.35 Т/с “Родичi” l  

IНТЕР 

05.25, 22.05 “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” 
ПремТєра 
12.25 Х/ф “Замiж за 2 днi” 
14.35, 15.30 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 03.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Ведмежатник” s  
02.10 Т/с “Я подарую тобi 
свiтанок” l  

ICTV 

04.50, 20.20, 02.05 
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 “Дитсадковий 
полiцейський” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s  
14.50, 16.15, 22.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
23.45 Х/ф “Iнший свiт” n  
02.50 Секретний фронт 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.45 “Kids time” 
06.05 “Том i Джеррi” 
07.50 “Орел i решка” 
09.55 Т/с “Надприродне” s  
12.35 “Кохання на 
виживання” s  
14.25 Х/ф “Реальна сталь” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Екси” s  
21.00 Х/ф “Швидкiсть 2: 
Небезпечний круїз” s  
23.40 Х/ф “Залiзний лицар” n  

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 Т/с “Люся. Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
2” l  
14.30, 15.30, 18.00 Iсторiя 
одного злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Таємне кохання” l  
23.10 Т/с “Квiти дощу” 

СТБ 

04.35, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
05.25 Т/с “Коли ми вдома” 
05.50 Т/с “Комiсар Рекс” 
07.50 “МастерШеф” l  
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр помсти” s  
23.05 Т/с “Майор i магiя” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.20 “Свiдок. Агенти” 
07.50, 09.00, 17.00, 02.45 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Будьте здоровi” 
23.00 Т/с “Переломний 
момент” s  

TET 

09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
10.30 Х/ф “Гарфiлд 2” 
12.30 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00 Танька i Володька 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00 Країна У 
22.00 Т/с “Прибулець” 
23.00 Х/ф “Люблю назавжди” s  

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
10.55, 18.05 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Я вдома 
11.25 Країна пiсень 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Недалечко 
12.35 Невiдомi Карпати 
12.50, 18.40 Буковинськi 
загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05, 20.00 Маршрутом змiн 
13.20 Гендернi окуляри 
13.30, 20.15 В УКРАЇНI 
14.00 Новини 
14.10 Прозоро. Про актуальне 
14.55, 19.50 Задача з зiрочкою 
15.05 Лайфхак українською 
15.15 Ок, я тобi поясню 
15.25 Веселi саморобки 
15.30 Пiщана казка 
15.40 М/ф “Бегемот та сонце” 
15.50 М/ф “Капiтошко” 
16.00 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
16.10 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
16.30 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
17.15 Документальний цикл 
“Пiдводний всесвiт” 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогоднi. Головне 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк” 

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” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 22.15, 23.35, 
02.00, 05.25 Новини 
07.05, 08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.45 Маршрутом змiн 
09.55 Вiдтiнки України 
10.35, 00.25 Т/с “Бенкрофт” s  
11.30 Д/ц “Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго” 
11.55, 12.01 Д/ц “Дика 
природа Чилi” 
12.00 Хвилина мовчання: 
80-тi роковини вiд початку 
масових розстрiлiв, здiйснених 
гiтлерiвцями у Бабиному Яру 
13.10, 01.15 Прозоро. Про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10 Спорт 
15.20 Концерт. Квартет Гетьман 
16.25 Еко-люди 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00, 02.35 Прозоро. Про 
головне 
18.15, 19.00 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
19.55 Чемпiонат свiту з 
футзалу FIFA 2021. Пiвфiнал 

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, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп 7” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45 Х/ф “Привид” s  
23.15 Джек О’Коннелл в драмi 
“Незламний” s  

IНТЕР 

05.25, 22.05 “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 Х/ф “Пiсля весiлля” l  
14.40, 15.35 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.00 Д/п “778 днiв без своїх” 
23.50 Х/ф “Виклик” s  

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.20, 01.55 Секретний 
фронт 
11.15, 13.15 Х/ф 
“Воскресiння” l  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Т/с “Розтин покаже-2” s  
14.55, 16.15, 22.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 

08.35 Т/с “Надприродне” s  
13.00 Х/ф “Прокляття фараона 
Тута” s  
16.35 Х/ф “Морський бiй” s  
19.00 Х/ф “Коломбiана” s  
21.05 Х/ф “Анна” s  
23.40 Х/ф “Не дихай” 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 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
2” l  
14.30, 15.30, 18.00 Iсторiя 
одного злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 

21.00 Т/с “Таємне кохання” l  
23.10 Т/с “Квiти дощу” 
01.30 Телемагазин 

СТБ 

04.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
05.05 Т/с “Комiсар Рекс” 
07.50 “МастерШеф” l  
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
помсти” s  
23.05 Т/с “Майор i магiя” s  
01.05 Т/с “Вангелiя” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
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” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Переломний 
момент” s  
18.20 “Вартiсть життя” 
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.50 “Правда життя” 
03.10 “Речовий доказ” 
04.00 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.35 Х/ф “Проти природи: 
Велика подорож слонiв” 
11.20 Х/ф “Проти природи 2: 
Вижити в Серенгет” 
13.05 Х/ф “Проти природи. 
Подорож додому” 
14.50 Х/ф “Едвард Руки-
Ножицi” 
16.50 Х/ф “Вiктор 
Франкенштейн” s  
19.00 М/ф “Епiк” 
21.00 Х/ф “Хеллбой: герой iз 
пекла” s  
23.20, 03.50 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 14.00 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
10.00 Обличчя 
10.30, 12.50 Люди Є 
10.50 Д/ф “Iспит на людянiсть” 
11.45 Прем’єра. За покликом 
с 
12.00 Хвилина мовчання 
12.10 Артефакти 
12.40, 18.05, 18.35 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Разом 
13.30 В УКРАЇНI 
14.10 Прозоро. Про актуальне 
14.55, 19.50 Задача з зiрочкою 
15.05, 16.20 Ок, я тобi поясню 
15.10, 16.15 Пiщана казка 
15.30 М/ф “ Iванко та воронячий 
цар” 
15.40 М/ф “Дивне китеня” 
15.50 М/ф “Ватажок” 
16.00 М/ф “Дерево i кiшка” 
16.10 М/ф “Велика подорож” 
16.30 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
17.15 Документальний цикл 
“Пiдводний всесвiт” 
18.15 Вiзуальний код 
18.45 За покликом с 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк” 

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 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 22.15, 23.35, 
02.00, 05.25 Новини 
07.05, 08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.45 Маршрутом змiн 
09.55 Вiдтiнки України 
10.35, 00.25 Т/с “Бенкрофт” s  
11.30 Д/ц “Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго” 
11.55 Д/ц “Дика природа Чилi” 
13.10, 01.15 Прозоро. Про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10 Спорт 
15.20 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” l  
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00, 02.35 Прозоро. Про 
головне 
18.15, 19.00 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
19.55 Чемпiонат свiту з 
футзалу FIFA 2021. Пiвфiнал 
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, 04.20 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп 7” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.36 “Проспорт” 
20.38 “Чистоnews 2021” 
20.45 К/к “Моя улюблена 
Страшко” 
21.45 “Право на владу 2021” 

IНТЕР 

05.30, 22.10 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Х/ф “Весiльний 
переполох” s  
14.35, 15.35 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 03.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.25, 13.15 Х/ф “Iнший свiт-5: 
Кровна помста” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s  
14.50, 16.25, 22.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 01.45 Анти-зомбi 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
23.45 Х/ф “Iнший свiт-3: 
Повстання лiканiв” n  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.15 Т/с “Надприродне” s  
13.40 “Кохання на 
виживання” s  
15.25 Х/ф “Живий чи 
мертвий” l  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.05 Х/ф “Хижачка” s  
23.30 Х/ф “Та, що карає” s  
01.05 “Вар’яти” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с “Люся. Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
2” l  
14.30, 15.30, 18.00 Iсторiя 
одного злочину s  
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16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Таємне кохання” l  
23.10 Слiдами мiського 
голови. Львiв. Частина 3 
23.50, 02.00 Т/с “Квiти дощу” 

СТБ 

04.40, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
05.30 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.15 “МастерШеф” l  
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
помсти” s  
23.05 Т/с “Майор i магiя” s  
01.05 Т/с “Вангелiя” s  

НTН 

07.50, 09.00, 17.00, 02.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Переломний 
момент” s  
18.20, 01.50 “Правда життя” 

TET 

09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
10.30 М/ф “Епiк” 
12.30 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 00.00 Танька i Володька 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 01.00 Країна У 
22.00 Т/с “Прибулець” 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 14.00 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 12.50, 18.05 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Я вдома 
11.25 Енеїда 
11.55 Древо. Полтавськi 
Килими 
12.10 Недалечко 
12.35 Невiдомi Карпати 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Маршрутом змiн 
13.20 Гендернi окуляри 
13.30 В УКРАЇНI 
14.10 Прозоро. Про актуальне 
14.30 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.55, 19.50 Задача з зiрочкою 
15.05 Лайфхак українською 
15.15 Ок, я тобi поясню 
15.25 Веселi саморобки 
15.30 Пiщана казка 
15.40 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
15.50 М/ф “ Лис i дрiзд “ 
16.00 М/ф “Лисичка з 
качалкою” 
16.10 М/ф “Ниточка та кошеня” 
16.20 М/ф “Коп i Штик - завзятi 
кроти” 
16.30 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
17.15 Документальний цикл 
“Пiдводний всесвiт” 
18.10 Вiдтiнки України 
18.35 Буковинськi загадки 
18.45 Street Схiд 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк” 

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” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.15, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.45 Маршрутом змiн 
09.55 Невiдомi Карпати 
10.35, 10.35 Т/с “Бенкрофт” s  
11.30 Д/ц “Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго” 
11.55 Д/с “Дикi тварини” 
13.10 Прозоро. Про актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.45, 00.55, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00, 01.10 Прозоро. Про 
головне 
18.20, 19.05 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
20.00 Д/ц “Дика природа Чилi” 
22.00 Х/ф “Панi Боварi” s  

1+1 

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.00, 03.45 “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, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп 7” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 Прем’єра на “1+1”. “Лiга 
смiху 2021” 
22.30 “Маскарад” 

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 Х/ф “Близнючки” 
ПремТєра 
14.30, 15.25, 00.50 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Кiнг Конг живий” 

ICTV 

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, 01.45 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ-2” s  
15.00, 16.15 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти. Вечiр 
02.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.20 “Пекельна кухня” 
11.30 “Екси” s  
13.30 “Дiти проти зiрок” 
15.00 Х/ф “Хижачка” s  
17.05 Х/ф “Анна” s  
19.45 Х/ф “Люсi” s  
21.35 Х/ф “Острiв” s  
00.25 Х/ф “П’ятдесят вiдтiнкiв 
сiрого” n  
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 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Т/с “Королева дорiг” l  
14.40, 15.30 Т/с “Рись” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.00 Т/с “Квиток на 
двох” 

СТБ 

04.25, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
06.40, 19.00, 22.50 
“Холостячка Злата Огнєвiч” l  
10.55, 00.00 “Як вийти 
замiж” s  
11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.20, 01.45 “Правда життя” 
07.55, 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 “Переломний 
момент” s  
18.20 “Таємницi свiту” 
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 
03.10 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.40 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
11.40 Х/ф “Хеллбой: герой iз 
пекла” s  
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 00.00 Танька i Володька 
18.00 СуперЖiнка 2 
20.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 01.00 Країна У 
22.00 Т/с “Прибулець” 
23.00, 01.45 Сiмейка У 
03.05 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 14.00 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
11.00 Я вдома 
11.25 Енеїда 
11.55 Древо. Полтавськi 
Килими 
12.10 Недалечко 
12.35 Невiдомi Карпати 
12.50, 18.35 Буковинськi 
загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Маршрутом змiн 
13.20 Гендернi окуляри 
13.30, 20.15 В УКРАЇНI 
14.10 Прозоро. Про актуальне 
14.55, 19.50 Задача з зiрочкою 
15.05 Лайфхак українською 
15.15 Кiношкола вдома 
15.25 Веселi саморобки 
15.30 Пiщана казка 
15.40 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
15.50 М/ф “Дiвчинка i зайцi” 
16.00 М/ф “Некмiтливий 
горобець” 
16.10 М/ф “Як козаки у хокей 
грали” 
16.30 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
17.15 Документальний цикл 
“Пiдводний всесвiт” 
17.40 Незвiдана Україна 
18.00 Професiя, якої не iснує 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Шукачi пригод 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк” 

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, 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” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.05 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.45, 03.15, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц “Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго” 
08.30, 03.40 #ВУКРАЇНI 
09.05 Телепродаж 
09.35 Вiдтiнки України 
10.10 Х/ф “Самсон i Далiла” 1, 2 
с. l  
13.35 Х/ф “Бiлий птах з чорною 
ознакою” 
15.25 Країна пiсень 
16.30, 00.10 Х/ф “Панi Боварi” s  
18.50 Т/с “Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” s  
21.25 Д/с “Тваринна зброя” 
22.25 Д/с “Свiт дикої природи” 

1+1 

05.05, 19.30 ТСН 
06.05, 07.00, 04.10 “Життя 
вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 Прем’єра на “1+1”. “Свiт 
навиворiт - 12. Пакистан” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 Прем’єра на “1+1”. 
“Маскарад” 
22.00 “Жiночий квартал” 
23.40 “Свiтське життя. 2021” 
00.40 К/к “Джоннi Iнглiш: 
Перезапуск” s  
02.30 К/к “Аве, Цезарь! Iсторiя 
Христа” s  

IНТЕР 

05.10 “Телемагазин” 
05.40 “Орел i Решка. На краю 
свiту” 
06.40 “Слово Предстоятеля” 
06.50 Х/ф “Пiдручний 
Гадсакера” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Все для тебе” 
11.00 “Позаочi” 
12.00 Х/ф “Дiвчина без адреси” 
13.40 Х/ф “Весна на Зарiчнiй 
вулицi” 
15.35 Т/с “Її чоловiки” l  
20.00 “Подробицi” 
20.30 “Место встречи” 
22.00 Т/с “Мама буде проти” l  
02.15 Х/ф “Чортове колесо” s  
03.30 “М/ф” 
04.00 Х/ф “У моїй смертi прошу 
винити Клаву К.” 

ICTV 

04.45 Скарб нацiї 
04.55 Еврика! 
05.05 Факти 
05.30 Анти-зомбi 
06.20, 00.55 Громадянська 
оборона 
07.20 Прихована небезпека 
08.15 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
11.55, 13.00 Х/ф “Джуманджи” 
12.45 Факти. День 
14.20 Х/ф “Джуманджи: Поклик 
джунглiв” l  
16.25 Х/ф “Джуманджи: Новий 
рiвень” l  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Варкрафт: 
Початок” l  
21.40 Х/ф “Дракула: Невiдома 
iсторiя” s  
23.25 Х/ф “Iнший свiт-4: 
Пробудження” n  
02.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 М/ф “Вольт” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
12.15 “Хто зверху?” l  
14.20 М/ф “Посiпаки” 
16.10 М/ф “Нiкчемний я” 
18.00 М/ф “Нiкчемний я 2” 
20.00 М/ф “Нiкчемний я 3” 
21.50 Х/ф “Лисий нянька: 
Спецзавдання” 
23.45 Х/ф “П’ятдесят вiдтiнкiв 
темряви” n  
02.05 “Вар’яти” l  
02.35 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30, 04.35 Реальна мiстика 
08.40 Т/с “Люся. Iнтерн” l  
10.45 Т/с “Доля обмiну не 
пiдлягає” l  
14.45, 15.20 Т/с “Скажи менi 
правду” l  
20.00 Головна тема 
21.00 Спiвають всi! 
23.30 Що? Де? Коли? 
00.30, 02.15 Т/с “Протистояння” l  

СТБ 

05.30, 10.55 Т/с “Колiр помсти” s  
07.50 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
16.40 “Хата на тата” l  
19.00 “МастерШеф” l  
23.00 “Звана вечеря” l  

НTН 

06.00 “Легенди бандитської 
Одеси” 
07.05 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу” 
09.35 Х/ф “Звинувачується 
весiлля”
11.10 “Легенди карного 
розшуку” 
13.30 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
14.40 Т/с “Коломбо” s  
19.00, 02.30 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “На гребенi хвилi” s  
22.05 Х/ф “Лiтак президента - 
2” s  
23.50 Х/ф “Новий кулак лютi” s  
01.25 “Таємницi 
кримiнального свiту” 

TET 

10.10 М/ф “Втеча з джунглiв” 
11.50 Х/ф “Красуня” 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
01.15, 03.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.30, 15.30, 16.30 Країна У 
14.30, 01.45 Сiмейка У 
17.00 Х/ф “Вийти замiж у 
високосний рiк” s  
18.50 Х/ф “Шпигун, який мене 
кинув” s  
21.05 Х/ф “Отже, вiйна” s  
23.05 Х/ф “Хочу як ти” n  
02.15 Танька i Володька 
03.30 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Невiдомi Карпати 
08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.20 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.10 Пiщана казка 
09.15 М/ф “ Курка, яка несла 
всяку всячину” 
09.25 М/ф “Велика подорож” 
09.35 М/ф “День, коли щастить” 
09.45 М/ф “ Чарiвнi окуляри” 
09.55 М/ф “Капiтошко” 
10.00 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
10.10 М/ф “Дощику, дощику, 
припусти” 
10.20 М/ф “Як козаки у хокей 
грали” 
10.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
10.45 Лайфхак українською 
11.00 Кубок України з мотокросу 
17.05 Культ Особистостi 
17.20 Вiдтiнки України 
18.00 Всеукраїнська премiя 
Global Teaсher Prize Ukraine 2021 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
21.45 Еко люди 
21.55 Д/ф “Веронськi скарби” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.05 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 22.15, 
01.40, 03.15, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15 Погода 
08.20 Д/с “Дикi тварини” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Вiльна енергiя Тесли 
14.35 Телепродаж 
15.10, 02.05 UA:Фольк. Спогади 
16.25 Мiста та мiстечка 
16.40 Т/с “Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” s  
18.50 Д/с “Тваринна зброя” 
19.55 Чемпiонат свiту з 
футзалу FIFA 2021. Фiнал 
22.40 Д/с “Свiт дикої природи” 
23.15 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
23.55 Х/ф “Бiлий птах з чорною 
ознакою” 
03.05 Еко-люди 
03.40 #ВУКРАЇНI 
05.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 

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, 04.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 Прем’єра на “1+1”. 
“Свiтське життя. 2021” 
21.00 Прем’єра на “1+1” “Танцi 
з зiрками 2021” 
00.20 “Лiга смiху 2021” 
02.30 Варвара Лущик у 
музичному фiльмi “Гуцулка Ксеня” 

IНТЕР 

05.10 Х/ф “Весна на Зарiчнiй 
вулицi” 
06.55 Х/ф “Бродяга 
високогiрних рiвнин” s  
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.05, 12.05 “Iнше 
життя” 
13.10 “Вещдок. Большое 
дело” 
17.50 Х/ф “Кiнг Конг живий” 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “З життя начальника 
карного розшуку” 
23.55 Х/ф “Господар тайги” 
01.35 “Вещдок” 

ICTV 

05.15 Скарб нацiї 
05.25 Еврика! 
05.30 Факти 
05.55 Не дай себе обдурити 
06.55 Анти-зомбi 
07.50 Секретний фронт 
08.50 Громадянська оборона 
09.50 Х/ф “Дитсадковий 
полiцейський” 
11.55, 13.00 Х/ф “Геошторм” l  
12.45 Факти. День 
14.25 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф “Примарний 
патруль” s  
23.05 Х/ф “Iнший свiт-5: Кровна 
помста” s  
00.50 Х/ф “Iнший свiт” n  
02.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.40, 02.00 “Вар’яти” l  
06.10, 08.00 “Kids time” 
06.15 М/ф “Нiкчемний я” 
08.05 М/ф “Нiкчемний я 2” 
10.05 М/ф “Нiкчемний я 3” 
11.55 Х/ф “Швидкiсть” s  
14.20 Х/ф “Швидкiсть 2: 
Небезпечний круїз” s  
16.55 Х/ф “Лисий нянька: 
Спецзавдання” 
18.50 Х/ф “Пiвтора шпигуна” s  
21.00 Х/ф “Скарб Амазонки” s  
23.00 “Improv Live Show” l  

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.00 Реальна мiстика 
08.50 Т/с “Мертвi лiлiї” l  
17.00, 21.00 Т/с “Все, що 
захочеш” 

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Доля обмiну не 
пiдлягає” l  
01.30 Телемагазин 
03.15 Гучна справа 
04.45 Т/с “Хiд прокурора” s  

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.40 Т/с “Садiвниця” l  
09.45 “МастерШеф” l  
13.45 “СуперМама” l  
18.40 “Битва екстрасенсiв” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
05.30 Х/ф “Дрiбницi життя” 
06.45 “Слово Предстоятеля” 
06.55 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.25 Т/с “Коломбо” s  
13.50 Х/ф “На гребенi хвилi” s  
16.10 Х/ф “Лiтак президента - 
2” s  
18.00 “Легенди карного 
розшуку” 
22.10 Х/ф “Безсмертнi: Вiйна 
свiтiв” s  
00.05 Х/ф “Новий кулак лютi” s  
01.40 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.55 М/ф “Альфа та Омега: 
братва з iклами” 
11.35 Х/ф “Стоптанi туфельки” 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 02.10 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.15, 15.15, 16.15 Країна У 
14.15 Сiмейка У 
17.15 М/ф “Губка Боб. Життя на 
сушi” 
19.00 М/ф “Кiт у чоботях” 
20.45 Х/ф “Мiж небом та 
землею” s  
22.30 Х/ф “Ночiвля” n  
00.10 Х/ф “Жага мандрiв” s  
02.40 Танька i Володька 
03.10 Вечiрка 2 
04.05 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Невiдомi Карпати 
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 Буковинськi загадки 
09.10 Пiщана казка 
09.15 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
09.25 М/ф “Лис i дрiзд” 
09.35 М/ф “Як Песик i кошеня 
мили пiдлогу” 
09.45 М/ф “Лисичка з 
качалкою” 
09.55 М/ф “Кривенька качечка” 
10.00 М/ф “Ниточка та кошеня” 
10.10 М/ф “Як козаки кулiш 
варили “ 
10.20 М/ф “Як козаки сiль 
купували” 
10.30 М/ф “Жив собi чорний кiт” 
10.40 Ок, я тобi поясню 
10.45 Лайфхак українською 
11.00 Кубок України з 
мотокросу 
17.05 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
18.25 В УКРАЇНI 
19.00 Культ.Особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати 
21.00 Поколiння. Паралелi. 
UA:ВIННИЦЯ 
21.25 Х/ф “Бiлий птах з чорною 
ознакою” 

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

  30 вересня 1 жовтняП'ЯТНИЦЯ  2 жовтняСУБОТА    3 жовтняНЕДІЛЯ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ

Радію, що Марш рівності відбувся, вітаю нас 
всіх, для кого права людини не белетристика, 
дуже сподіваюсь, що охорона не буде потрібна 
наступним акціям за гідність кожної та кожного

Дорога в ІТ відкрита для 30 громад!
ПРЕССЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 
IT-АКАДЕМІЇ

Íàâåñí³  Â³-
ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ 

îãîëîñèëà êîíêóðñ äëÿ òåðèòî-
ð³àëüíèõ ãðîìàä ïî ñòâîðåííþ 
îñåðåäê³â ²Ò-îñâ³òè ³ç ãàðàíòî-
âàíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì — 
Ãðîìàäà óñï³õó.

Êîíêóðñ âèêëèêàâ âåëèêèé 
àæ³îòàæ ñåðåä ñ³ë, ñåëèù, ì³ñ-
òå÷îê, ì³ñò òà òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äàíî-
ãî íàïðÿìêó — ²Ò-îñâ³òè. Ïðî-
òÿãîì 3-îõ ì³ñÿö³â, ãðîìàäè 
àêòèâíî ö³êàâèëèñü òà ðåºñòðó-
âàëèñü íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³. 
Áóëè ïîäàí³ ìàéæå 200 çàÿâîê.

13 âåðåñíÿ áóëè âèçíà÷åí³ 
ïåðøèõ 30 ãðîìàä, äå áóäóòü 
ñòâîðåí³ òàê³ ²Ò-îñåðåäêè:
 Çèìí³âñüêà òåðèòîð³àëüíà 

ãðîìàäà, Âîëèíñüêà îáëàñòü
 Ëàäèæèíñüêà ì³ñüêà òåðè-

òîð³àëüíà ãðîìàäà, Â³ííèöüêà 
îáëàñòü
 Òóëü÷èíñüêà ì³ñüêà òåðè-

òîð³àëüíà ãðîìàäà, Â³ííèöüêà 
îáëàñòü
 Æìåðèíñüêà îá‘ºäíàíà òå-

ðèòîð³àëüíà ãðîìàäà, Â³ííèöüêà 
îáëàñòü
 ßêóøèíåöüêà òåðèòîð³àëüíà 

ãðîìàäà, Â³ííèöüêà îáëàñòü

 Ìàãäàëèí³âñüêà òåðèòîð³-
àëüíà ãðîìàäà, Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêà îáëàñòü
 Õë³áîäàð³âñüêà òåðèòîð³àëü-

íà ãðîìàäà, Äîíåöüêà îáëàñòü
 Áîëåõ³âñüêà òåðèòîð³àëüíà 

ãðîìàäà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà 
îáëàñòü
 Âèãîäñüêà òåðèòîð³àëüíà 

ãðîìàäà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà 
îáëàñòü
 Âàñèë³âñüêà òåðèòîð³àëüíà 

ãðîìàäà, Çàïîð³çüêà îáëàñòü
 Âîñêðåñåíñüêà òåðèòîð³àëü-

íà ãðîìàäà, Çàïîð³çüêà îáëàñòü
 Âîëîäàðñüêà òåðèòîð³àëüíà 

ãðîìàäà, Êè¿âñüêà îáëàñòü
 Òèøê³âñüêà òåðèòîð³àëüíà 

ãðîìàäà, Ê³ðîâîãðàäñüêà îáëàñòü
 Äîáðîâåëè÷ê³âñüêà îá‘ºä-

íàíà òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà, 
Ê³ðîâîãðàäñüêà îáëàñòü
  Äîáðîòâ³ðñüêà ñåëèùíà 

ðàäà, Ëüâ³âñüêà îáëàñòü
 Ïóñòîìèò³âñüêà òåðèòîð³-

àëüíà ãðîìàäà, Ëüâ³âñüêà îá-
ëàñòü
 Æîâê³âñüêà òåðèòîð³àëüíà 

ãðîìàäà, Ëüâ³âñüêà îáëàñòü
 Âîçíåñåíñüêà òåðèòîð³àëü-

íà ãðîìàäà ì³ñòà, Ìèêîëà¿âñüêà 
îáëàñòü
 Áåðåçíåãóâàòñüêà îá‘ºäíàíà 

òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà, Ìèêî-
ëà¿âñüêà îáëàñòü
 Íîâîáîðèñ³âñüêà òåðèòîð³-

àëüíà ãðîìàäà, Îäåñüêà îáëàñòü
 Øàá³âñüêà òåðèòîð³àëüíà 

ãðîìàäà, Îäåñüêà îáëàñòü
  ×óò³âñüêà òåðèòîð³àëüíà 

ãðîìàäà, Ïîëòàâñüêà îáëàñòü
 Âåðáñüêà òåðèòîð³àëüíà ãðî-

ìàäà, Ð³âíåíñüêà îáëàñòü
 Ñàðíåíñüêà ì³ñüêà ðàäà, 

Ð³âíåíñüêà îáëàñòü
 Ðîìåíñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³-

àëüíà ãðîìàäà, Ñóìñüêà îáëàñòü
 Áîãîäóõ³âñüêà ì³ñüêà òåðè-

òîð³àëüíà ãðîìàäà, Õàðê³âñüêà 
îáëàñòü
 Íîâîòðî¿öüêà ñåëèùíà ãðî-

ìàäà, Õåðñîíñüêà îáëàñòü
  Íîâîóøèöüêà ñåëèùíà 

òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà, Õìåëü-
íèöüêà îáëàñòü
 Ñì³ëà òåðèòîð³àëüíà ãðî-

ìàäà, ×åðêàñüêà îáëàñòü
 Ñòåïàíê³âñüêà òåðèòîð³àëü-

íà ãðîìàäà, ×åðêàñüêà îáëàñòü
«Âæå ç æîâòíÿ ìè ïðèñòóïà-

ºìî äî â³äêðèòòÿ ²Ò-îñåðåäê³â 
ó ãðîìàäàõ. Ïðîòå óñ³ ³íø³ çà-
ö³êàâëåí³ ãðîìàäè ìè ðîçãëÿ-
äàºìî, ÿê ìîæëèâèõ ó÷àñíèê³â 
íàñòóïíèõ åòàï³â ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó ³ ãîòóºìî âæå â öüîìó ðîö³ 
íîâèé êîíêóðñ, òîæ ñë³äêóéòå 
çà íàøèìè àíîíñàìè», — ïîâ³-
äîìèâ Ðîìàí Ìåëüíèê, äèðåê-
òîð Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿.

Äÿêóºìî âñ³ì ãðîìàäàì, ÿê³ 
âçÿëè ó÷àñòü, ³ ðîçðàõîâóºìî 
íà ñï³âïðàöþ.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: 

067–431–74–24
Ñàéò: ita.in.ua

468474
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На жаль, збір на генератор стоїть, нуль надходжень. Позиції розтягнуті і він має рятувати 
світлом декілька позицій поруч. Потрібно 20 тис.
4149629350632006 - Хитра Тетяна (благодійна допомога)

Невмолима доля. 13 років тому відеоролик команди КВН «Бомба» з Млинівської гімназії 
був включений у програму ВінниціЯнського кінофестивалю, але не завоював головний приз 
- «Крилатого Слона». І ось цей приз в руках одного з лідерів колишньої команди «Бомба» 
Володимира Жогло!!!

Таня Власюк
волонтерка   

Олександр Шемет
шоумен   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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ТЕАТР
ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07,
67-26-54)
Ніч святого Валентина
Фантазії на тему кохання. 22.09, поч. о 18.30
Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія. 22.09, поч. о 19.00
Летюча миша
Оперета. 23.09, поч. о 18.30
Красуня та Чудовисько
Казка-мюзикл для дітей. 25.09, поч. о 12.00
Смішні гроші
Англійська комедія. 25.09, поч. о 18.30
Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма 28.09, поч. о 19.00
Гра в детектив
Парадоксальна комедія. 29.09, поч. о 18.30
ШvЛ. Мала сцена. 
Сцени з сімейного життя. 29.09, поч. о 19.00
Лісова пісня
Міф з прадавніх часів. 30.09, поч. о 18.30

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)
Вартість квитків - 75 грн
Коза-дереза
Дитяча опера. 25.09, поч. об 11.00 та 13.00
A Mouse and the Pink Ribbon або Мишка та 
рожева стрічка
Казка-гра. 26.09, поч. об 11.00 та 13.00

ДИТЯЧА MAGIC-ВЕЧІРКА

Запрошуємо всіх охочих на найяскравіше дитяче 
свято цієї осені - незабутню Magic-вечірку.
Готуємо для вас безліч розваг з аніматорами!
Отож на вас чекає:  
вражаючі виступи ілюзіоністів
святкове срібне-шоу
тематичні майстер-класи
а ще розіграш подарунків, серед яких і крутий 
планшет.*
На завершення свята на усіх гостей чекає гігант-
ський торт.
*Для участі у розіграші потрібно завітати у 
«Дитячу Планету» у період з 13 до 24 вересня, 
заповнити анкету учасника розіграшу і разом з 
чеком про вхідний квиток кинути її у скриньку.
Дізнавайся деталі за тел.: 0979903399. Або на 
рецепції «Дитячої Планети». Вул. Келецька, 121, 
ТЦ Plaza Park
Всі розваги безкоштовні!
Ви лише оплачуєте вартість входу у заклад.
25-го вересня вона становить 160 грн!
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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. 

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 Алі-
ни Гросу «Непереможна» неабияк здивує. Квитки 
– 150-550 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», «Універ-
магу», «Мобі Дік». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63.

Мюзикл «Сімейка 
Аддамсів» 1 жовтня 
1 жовтня о 19.00 у 
театрі Садовського  
–  культовий бродвей-
ський мюзикл «Сімейка 
Аддамсів» литовських по-
становників і Національ-

ної оперети України! Улюблена історія мільйонів, 
магічна музика, виняткові декорації й костюми, 
неймовірна кількість пісень, гумору і танцювальних 
постановок –  мюзикл вразить з найперших сцен! 
Квитки – 120-370 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», 
«Універмагу», «Мобі Дік».

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 

Погані домогосподарки
Комедія. 22.09, поч. о 13.40, 21.55
З 23.09 довідка за тел. 52-59-76

Навколо світу за 80 днів
Анімація. 22.09, поч. о 10.00,17.10
З 23.09 довідка за тел. 52-59-76

Шан-Чі та легенда десяти кілець
Екшн. 22.09, поч. о 15.40 
З 23.09 довідка за тел. 52-59-76

Звір у його голові
Трилер. 22.09, поч. об 11.40, 20.00 
З 23.09 довідка за тел. 52-59-76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Та, що біжить лабіринтом
Трилер. 22.09, поч. об 11.40, 14.10 
З 23.09 довідка за тел. 096-003-50-50 

Втілення зла
Трилер. 22.09, поч. о 14.50, 22.00
З 23.09 довідка за тел. 096-003-50-50 

У пастці
Трилер. 22.09, поч. о 20.00
З 23.09 довідка за тел. 096-003-50-50  

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

Мулан. Нова легенда
Анімація. 
23.09-29.09, поч. о 15.10

Мангеттенський фестиваль
23.09-29.09, поч. о 19.30

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО ФЕСТИВАЛЬ
VINNYTSIA JAZZFEST-2021 – 
3 дні незабутніх вражень!
Новаторська концепція, виняткові 
проекти, відкриття бродвейським мю-
зиклом і ексклюзивні концерти кращих 
джазменів України, Ізраїлю, Польщі, 

Нігерії, Анголи, Гани і США.
З 1 по 3 жовтня на ювілейному XXV між-
народному джазовому фестивалі VINNYTSIA 
JAZZFEST-2021 будуть надзвичайні враження!
1 жовтня, п’ятниця 
19.00, театр ім. Садовського – мюзикл «Сімейка 
Аддамсів» від Національної оперети України.
2 жовтня, субота 
Концерти у Вінницькому аеропорту
18.00 – Перший всеукраїнський молодіжний сесій-
ний джазовий бенд з проектом «Телепортація».
Музичний керівник і диригент - Євген Попель (Ві-
нниця), солісти: Рей Браун (вокал, США), Роберт 
Анчиполовський (кларнет, саксофон, Ізраїль), 
Оксана Славна (вокал, Вінниця).
20.00 – 1 відділення: Тріо Олексія Петухова 
(Одеса). Проект «Nordic Adventure»
2 відділення: Лаура Марті і JJAZZ in KYIV Band
Спеціальні гості фестивалю - Дарек Рубінов-
ський (Польща) і жіночий квартет O.N.E. (Польща)
3 жовтня, неділя
Концерти у Вінницькому аеропорту
18.00 - 1 відділення: Дарек Рубіновський (Поль-
ща) & ShockolaD (Україна)
2 відділення: «OLD FASHIONED BAND» (Нігерія, Ан-
гола, Гана, Україна) з програмою «The Best of Soul»
21.00 - Рей Браун  (США) і Тріо Андрія Арнаутова 
(Україна)
Квитки на мюзикл (120-370 грн) та концерти фес-
тивалю (60-100 грн), а також «чартери» з Вінниці 
до аеропорту (250 грн - проїзд у обидві сторони) 
купуйте на сайтах jazz.vn.ua, afisha.vn.ua і bilet.
vn.ua, а також  у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Магігранду», «Універмагу», «Мобі Дік», облфілар-
монії. Замовлення безкоштовної доставки квитків 
за тел.: (098)101–00–63, (093)101-00-63.
Інформаційний центр фестивалю з 14.00 до 19.00 
працює у центрі Вінниці на вул. Театральна, 15 
(оф. 102), тел.: (067)369-00-25.
VINNYTSIA JAZZFEST-2021 проходить за 
підтримки Українського культурного фонду, 
Державного агентства розвитку туризму, 
Генерального консульства республіки Польща 
у Вінниці, Вінницької міськради і ОДА та за 
сприяння Сергія Моргунова.
Генеральний інформаційний партнер – 
«20 хвилин».
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çîâ³ êîíöåðòè. À êîëè ó 1999 ðîö³ 
â Óêðà¿í³ ç’ÿâèëèñÿ êóëüòóðí³ 
³íñòèòóö³¿ ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ìè 
çìîãëè âèãðàòè ïåðø³ ãðàíòè é ïî-
÷àòè ïðèâîçèòè ³íîçåìíèõ ç³ðîê. 
Íàéïåðøîþ êóëüòóðíîþ ³íñòèòó-
ö³ºþ, ç ÿêîþ ïî÷àëè ñï³âïðàöþ, 
ñòàâ Ïîëüñüêèé ³íñòèòóò ó Êèºâ³. 
ß äóæå âäÿ÷íà äèðåêòîðó ³íñòèòóòó 
Ïåòðó Êîçàêåâè÷ó çà éîãî ïðî-
òåêö³þ íàøîãî ôåñòèâàëþ ïåðåä 
àìáàñàäàìè çàõ³äíèõ êðà¿í. Ñàìå 
â³í ïîçíàéîìèâ íàñ ç óñ³ìà äèïëî-
ìàòè÷íèìè òîíêîùàìè âåäåííÿ 
ïåðåãîâîð³â ³ íàïèñàííÿì ãðàíò³â. 
Ìè âæå á³ëüøå 18 ðîê³â ñï³âïðà-
öþºìî ç Ãåòå ²íñòèòóòîì â Óêðà¿í³ 
òà Ïîñîëüñòâîì ÑØÀ â Óêðà¿í³. 
Ùîðîêó çàâäÿêè ï³äòðèìö³ Ãåíå-
ðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ðåñïóáë³êè 
Ïîëüùà ó Â³ííèö³ ïðîâîäèìî ïðî-
åêò POLISH JAZZ NIGHT. Áàãà-
òî ðîê³â òàêîæ íàñ ï³äòðèìóâàëè 
Àâñòð³éñüêèé êóëüòóðíèé ôîðóì, 
ôîíä Ïðî-Ãåëüâåö³ÿ (Øâåéöàð³ÿ), 
Ôðàíöóçüêèé, ×åñüêèé òà ²òàë³é-
ñüêèé êóëüòóðí³ öåíòðè, Ïîñîëü-
ñòâà Í³ìå÷÷èíè, Àâñòð³¿, Ëèòâè, 
Ô³íëÿíä³¿, Íîðâåã³¿, Øâåö³¿, 
Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Áðàçèë³¿, 
²ñïàíñüêèé ôîíä «Ñïåä³äàì» òà 
áàãàòî ³íøèõ.

«УВІЙШЛИ ДО КНИГИ 
РЕКОРДІВ»

— Âåëè÷åçíèé êðîê óïåðåä â³ä-
áóâñÿ ó 2007 ðîö³, êîëè ôåñòè-
âàëü ï³äòðèìàëà Â³ííèöüêà îáë-
äåðæòåëåðàä³îêîìïàí³ÿ. Äèðåê-
òîðîì òîä³ ñàìå ïðèéøëà Ëþáîâ 
Êîâàëåíêî, ³ âïåðøå íå ò³ëüêè 
â Óêðà¿í³, à é — ó ñâ³ò³! — äæà-
çîâèé ôåñòèâàëü âèéøîâ ó ïðÿ-
ìîìó ðàä³î- ³ òåëåâ³ç³éíîìó åô³-
ð³. À çãîäîì çàâäÿêè íàéäîâø³é 
ïðÿìîåô³ðí³é òðàíñëÿö³¿ êóëüòó-
ðîëîã³÷íîãî ïðîåêòó — 11 ãîäèí 
40 õâèëèí! — íàø ôåñòèâàëü ³ 
ÂÎÄÒÐÊ «Â³íòåðà» óâ³éøëè 
äî Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè.

VINNYTSIA JAZZFEST âçàãàë³ 
áàãàòî ùî çðîáèâ óïåðøå. Ìè 
ñòàëè ïåðøèì ôåñòèâàëåì êîí-
öåðòíèõ ïðîãðàì, â³äìîâèâøèñü 
â³ä òðàäèö³éíî¿ ôîðìè çá³ðíèõ 
êîíöåðò³â ³ äæåì-ñåéøí³â. Ùå 
íà ñàìîìó ïî÷àòêó ìè ïåðø³ çðî-
áèëè ïðîåêò «Íàø³ ä³òè ãðàþòü 
äæàç», à ó 2011 ðîö³ ïåðøèìè 
ïðîâåëè Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ 
ìîëîäèõ äæàçîâèõ âèêîíàâö³â. 
Ñàìå íà VINNYTSIA JAZZFEST 
âïåðøå â Óêðà¿í³ áóâ ïîêàçàíèé 
ñèìôî-äæàç ³ äæàçîâà ìóçèêà 
Ãîëë³âóäó. Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ 

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, 
RIA, (096)3145155

Êîëè  í à ñ ò à º 
îñ³íü, ó Â³ííèö³ 
âñ³ çíàþòü — âñå 

áóäå äæàç! Ï³ä öèì äåâ³çîì óæå 
25 ðîê³â íà äæàçîâèé ôåñòèâàëü 
ó Â³ííèöþ ç’¿æäæàþòüñÿ êðàù³ 
äæàçìåíè Óêðà¿íè ³ ñâ³òó, äè-
ïëîìàòè÷íà âåðõ³âêà ³íîçåìíèõ 
ïîñîëüñòâ ³ êóëüòóðíèõ ³íñòèòó-
ö³é òà âñ³ øàíóâàëüíèêè æàíðó. 
Çà 25 ðîê³â äæàç ó Â³ííèö³ â³ä³-
ãðàëè ñâ³òîâ³ ç³ðêè ç íåéìîâ³ðíî¿ 
ê³ëüêîñò³ êðà¿í. Îðãàí³çàòîðè íà-
â³òü æàðòóþòü: «Ãëîáóñ óæå ìà-
ëèé! Ïðîñò³øå íàçâàòè, ç ÿêèõ 
êðà¿í äî íàñ íå ïðè¿æäæàëè».

ßê ðîçïî÷èíàëàñü âåëèêà äæà-
çîâà ³ñòîð³ÿ Â³ííèö³ ³ çà ùî ôåñ-
òèâàëü óâ³éøîâ ó Êíèãó ðåêîðä³â 
Óêðà¿íè, åêñêëþçèâíî äëÿ RIA 
ðîçêàçàëà «ìàìà» VINNYTSIA 
JAZZFEST, ïðîäþñåðêà ôåñòèâà-
ëþ, çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè 
²ðèíà Ôðåíêåëü.

«У 90-Х ІСНУВАЛИ 
НЕ ЗАВДЯКИ, А ВСУПЕРЕЧ»

— Â³ííèöüêèé ôåñòèâàëü áóâ 
íàéïåðøèì äæàçîâèì ôåñòèâà-
ëåì ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³. Á³ëüøå 
òîãî — ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ ï’ÿòè 
ðîê³â çàëèøàâñÿ ºäèíèì. Ëèøå 
ïîò³ì ç’ÿâèâñÿ îäåñüêèé, à çà íèì 
é ³íø³. Áóäó÷è «ï³îíåðàìè» äæà-
çîâîãî ôåñòèâàëüíîãî ðóõó, ïåð-
øèé ÷àñ ìè ³ñíóâàëè íå çàâäÿêè, 
à âñóïåðå÷. Ñèòóàö³ÿ íà äæàçîâî-
ìó ðèíêó áóëà ñêëàäíîþ. Ðîçïàä 
ðàäÿíñüêî¿ ãàñòðîëüíî¿ ñèñòåìè, 
âòðàòà çâ’ÿçê³â ç ëþäüìè, ÿê³ ïðà-
öþâàëè äî 1991 ðîêó â êîíöåðò-
íèõ îðãàí³çàö³ÿõ Ñîþçó, íåçíàííÿ 
³íîçåìíèõ ìîâ äëÿ ñï³ëêóâàííÿ 
³ç çàêîðäîííèìè âèêîíàâöÿìè, 
â³äñóòí³ñòü ñèñòåìè ìåíåäæìåíòó 
â ìèñòåöòâ³ ³ íàéãîëîâí³øå — áðàê 
ãðîøåé äëÿ ñòâîðåííÿ ñåðéîçíèõ 
êóëüòóðíèõ ïðîåêò³â æîäíèì ÷è-
íîì íå ñïðèÿëè âèíèêíåííþ ì³æ-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëþ. Äæàçîâèõ 
êëóá³â íå áóëî, íà ïîñò³éí³é îñíî-
â³ í³÷îãî íå â³äáóâàëîñÿ. Âò³ì, ïî-
÷èíàëè ç’ÿâëÿòèñÿ ïåðø³ äæàçîâ³ 
êîëåêòèâè, áóëè ïåðø³ ñïðîáè ðî-

áèòè äæàçîâ³ êîíöåðòè ó Êèºâ³ 
³ Ëüâîâ³. Àëå òî áóëè ïîîäèíîê³ 
âèíÿòêè, à íå ïðàâèëî. Öþ ñèòó-
àö³þ ìè ç äðóçÿìè-îäíîäóìöÿìè, 
çàêîõàíèìè ó äæàç: ðåæèñåðîì 
Ïàâëîì Òðåòüÿêîâèì, ï³àí³ñòîì 
Þð³ºì Øåïåòîþ, êîíòðàáàñèñ-
òîì Ìàêñèìîì Ãëàäåöüêèì òà 
êèÿíèíîì Îëåêñ³ºì Êîãàíîì 
âèð³øèëè ïî÷àòè çì³íþâàòè 
ó Â³ííèö³. ß òîä³ ïðàöþâàëà çà-
ñòóïíèêîì äèðåêòîðà ç òâîð÷èõ 
ïèòàíü îáëô³ëàðìîí³¿, ÿêà ³ ñòà-
ëà íàøèì ïåðøèì êîíöåðòíèì 
ìàéäàí÷èêîì. Ïåðøèé ôåñòèâàëü 
âèéøîâ ñïîíòàííèì, ö³êàâèì ³ 
ÿñêðàâèì. Ëüîøà Êîãàí äóæå äî-
ïîì³ã, óìîâèâøè âñ³õ ìóçèêàíò³â 
âèñòóïèòè áåçêîøòîâíî. Ô³ëàð-
ìîí³ÿ çà äâà äí³ ç³áðàëà 75 ëþäåé, 
à Â³ííèöÿ ñòàëà ïåðøèì ì³ñòîì, 
ÿêå íàâàæèëîñÿ ïðîâåñòè äæàçî-
âèé ôåñòèâàëü. Ï³çí³øå, êîëè ìè 
ç ëåãêî¿ ðóêè Ïåòðà Êîçàêåâè÷à, 
òîä³øíüîãî äèðåêòîðà Ïîëüñüêîãî 
³íñòèòóòó â Êèºâ³, ïðîâåëè ôåñ-
òèâàëü íå ó òðàâí³, à ó âåðåñ-
í³, çíîâó ñòàëè çàêîíîäàâöÿìè 
ìîäè — ïðîâîäèòè ôåñòèâàëü 
âîñåíè. Òåïåð ó ìóçè÷íîìó ñâ³ò³ 
ãîâîðÿòü «Äæàçîâà îñ³íü Óêðà¿-
íè», ÿêó çàâæäè â³äêðèâàº ñàìå 
íàø ôåñòèâàëü.

«ПЕРШІ 100 ДОЛАРІВ ДАВ 
ЗАКОХАНИЙ У ДЖАЗ»

— Ó ïåðø³ ÷îòèðè ðîêè ç ï³ä-
òðèìêîþ ôåñòèâàëþ áóëè âåëè-
÷åçí³ òðóäíîù³, àäæå äæàç òà ñàì 
ôåñòèâàëü ùå íå áóëè íàñò³ëüêè 
ïîïóëÿðíèìè. Íàéïåðøèì ìå-
öåíàòîì ñòàâ Ñåðã³é Áàðàíîâ — 
â³ííèöüêèé á³çíåñìåí, ó ÿêîãî 
áóâ âëàñíèé ìàãàçèí, ³ ÿêèé íà-
ñò³ëüêè ëþáèâ äæàç, ùî äàâ ïåðø³ 
100 äîëàð³â ôåñòèâàëþ. Ïîòóæíó 
ï³äòðèìêó ³ ïåðøå ñâ³æå äèõàííÿ 
ôåñòèâàëü îòðèìàâ çàâäÿêè ô³ð-
ì³ «Ñòðóì», äèðåêòîð ÿêî¿ Îëåã 
Áëàíàð íàñò³ëüêè õîò³â, ùîá äæàç 
çâó÷àâ ó ì³ñò³, ùî ïîâí³ñòþ ïðîô³-
íàíñóâàâ ï’ÿòèé, øîñòèé ³ ñüîìèé 
ôåñòèâàë³, ÿê³ òîä³ ìè òàê ³ íàçâàëè 
«Ñòðóì-Äæàç». Ñàìå ï³ñëÿ öüî-
ãî VINNYTSIA JAZZFEST âèéøîâ 
íà ³íøèé ð³âåíü ³ ìè âæå ìîãëè 
çâåðòàòèñÿ äî ô³ðì, ÿê³ ³ç çàäîâî-
ëåííÿì ïî÷àëè ï³äòðèìóâàòè äæà-

ЯК ВІННИЦЯ ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ 
ТОМУ СТАЛА СТОЛИЦЕЮ ДЖАЗУ
Шлях до успіху  У передчутті 25-го 
ювілейного фестивалю VINNYTSIA 
JAZZFEST, який 1–3 жовтня відбудеться 
у Вінниці, ексклюзивно для RIA 
продюсерка фестивалю Ірина Френкель 
розказала про те, як на першому 
фестивалі всі музиканти виступали 
безкоштовно, а вже скоро Вінниця стала 
головною Меккою джазу

Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ðåñ-
ïóáë³êè Ïîëüù³ ó Â³ííèö³ ìè 
ïåðøèìè â Óêðà¿í³ ïðåäñòàâè-
ëè âåëèêó êîëåêö³þ ³ òðàäèö³¿ 
äæàçîâîãî ïëàêàòó. Ó 2008 ðîö³ 
çàâäÿêè íàøîìó ôåñòèâàëþ ³ ï³ä-
òðèìö³ Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà 
ó Â³ííèö³ áóâ ñòâîðåíèé ìóí³-
öèïàëüíèé äæàçîâèé îðêåñòð 
«Â³íÁåíä». Âæå ÷îòèðè ðîêè 
ó êîíöåðò-õîë³ «Ìînt Blanc» ìè 
ïðîâîäèìî íîâàòîðñüêèé êîâîð-
ê³íã-ïðîåêò «Äæàçîâ³ ñí³äàíêè», 
äå âñ³ áàæàþ÷³ çà ô³ë³æàíêîþ 
êàâè ìîæóòü ä³çíàòèñÿ ñåêðåòè 
óñï³õó ñâ³òîâèõ ç³ðîê. À îäíà ç 
íàéá³ëüøèõ íàøèõ ãîðäîñòåé — 
ÿê³ñí³ â³äåîçàïèñè. Öüîãî òî÷íî 
í³ ó êîãî íåìàº! 

«ВІННИЦЯ ЗНОВУ ПОЧУЄ 
КРАЩИХ ІЗ КРАЩИХ»

— Ó âñ³õ çàêîðäîííèõ ç³ðîê, ÿê³ 
ïðè¿æäæàþòü ó Â³ííèöþ ³ ÷óþòü 
öþ öèôðó — 25 ðîê³â ïðîâåäåí-
íÿ — ðåàêö³ÿ îäíà: çàõâàò! Ìè 
çàâæäè äóæå ïðèñê³ïëèâî ï³ä-
õîäèìî äî ñêëàäàííÿ ïðîãðàìè, 
òîìó âñ³ àðòèñòè, ÿê³ âèñòóïàëè 
íà VINNYTSIA JAZZFEST — öå 
ä³éñíî ç³ðêè. Ó íàñ ãðàëà ö³ëà 
ïëåÿäà àìåðèêàíñüêèõ ëåãåíä: 
Ñàéðóñ ×åñòíàò, Åë Ôîñòåð, 
Äæåññ³ Äæîíñ, Øåðîí Êëàðê, 
Ë³çà Ãåíð³, Äæî Ñåññ, Äåí³ç Ïå-
ðüº, Ëó³ç Ñ³ìàñ. Íåçàáóòí³ì áóâ 
êîíöåðò îðêåñòðó Îëåãà Ëóíä-
ñòðåìà ³ ëþäèíè-ëåãåíäè Ãåîð-
ã³ÿ Ãàðàíÿíà. Â³ííèöÿ áà÷èëà 
âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü øèêàðíèõ 
ëèòîâñüêèõ ìóçèêàíò³â, çîêðå-
ìà, êóëüòîâîãî áàðàáàíùèêà 
Âîëîäèìèðà Òàðàñîâà ³ ðîçê³ø-
íèé Á³ã-áåíä «Ñòàðîãî ï³äâàëó». 
Ó íàñ íåîäíîðàçîâî ãðàâ ïåðøà 
äæàçîâà âàëòîðíà ñâ³òó Àðêàä³é 
Øèëêëîïåð, êðàùèé äæàçîâèé 
êîíòðàáàñèñò Àâñòð³¿ Ãåîðã Áðåé-
íøì³äò, ñêðèïàëü Ðóä³ Áåðãåð 
(Àâñòð³ÿ), êóëüòîâèé ìóëüòè³í-
ñòðóìåíòàë³ñò Äàâèä Ãîëîùîê³í, 
ç³ðêà äæàçîâîãî àâàíãàðäó, ôðàí-
öóçüêèé êëàðíåòèñò Ëó¿ Ñêëàâ³ñ, 
íîðâåçüêèé ï³àí³ñò ßí Ãóííàð 

Õîôô, êîëîðèòíèé áðàçèëüñüêèé 
ã³òàðèñò Ôàá³àíî ×àãàçà, ñóïåð-
ç³ðêà Ï³âäåííî¿ Áðàçèë³¿ Ðåíàòî 
Áîðãåòò³ — ñïèñîê ìîæíà ïðî-
äîâæóâàòè íåñê³í÷åííî!

Òà êð³ì çíàéîìñòâà ç³ ñâ³òîâè-
ìè ç³ðêàìè, ìè ùîðîêó â³äêðèâà-
ºìî øèðîê³é àóäèòîð³¿ íàéêðàù³ 
óêðà¿íñüê³ ³ìåíà. Íà VINNYTSIA 
JAZZFEST â³äáóëàñü ïðåì’ºðà 
ïðîãðàìè «Äæàç òà êëàñèêà» ãå-
í³àëüíîãî Ìèðîñëàâà Ñêîðèêà. Ç 
ñîëüíèìè ïðîãðàìàìè âèñòóïàëè 
²ãîð Çàêóñ, ÿñêðàâèé «FREEDOM 
JAZZ», åòíî-äæàç ïðîåêò KoloYolo, 
âîêàëüíèé áåíä ManSound, ñåê-
ñòåò «JazzEX» òà áàãàòî ³íøèõ.

Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ Óêðà¿íñüêî-
ãî êóëüòóðíîãî ôîíäó, Äåðæàâ-
íîãî àãåíòñòâà ðîçâèòêó òóðèçìó 
òà óñ³õ ³íøèõ ïàðòíåð³â ïðîãðàìà 
þâ³ëåéíîãî ôåñòèâàëþ áóäå íàä-
çâè÷àéíî ïîòóæíà! Íà â³äêðèòò³ 
1 æîâòíÿ ó òåàòð³ Ñàäîâñüêîãî 
áðîäâåéñüêèé ìþçèêë «Ñ³ìåéêà 
Àääàìñ³â» ïðåäñòàâëÿòü ëèòîâñüê³ 
ïîñòàíîâíèêè ³ Íàö³îíàëüíà îïå-
ðåòà Óêðà¿íè. À 2–3 æîâòíÿ ó àå-
ðîïîðòó ñâî¿ìè êîíöåðòàìè âðà-
æàòèìóòü êðàù³ äæàçîâ³ ìóçèêàí-
òè Óêðà¿íè, ²çðà¿ëþ, Ïîëüù³, Í³-
ãåð³¿, Àíãîëè, Ãàíè ³ ÑØÀ: Òð³î 
Îëåêñ³ÿ Ïåòóõîâà, Ëàóðà Ìàðò³ ³ 
JAZZ in KYIV BAND, ç³ðêè íî-
âî¿ õâèë³ ïîëüñüêîãî äæàçó Äàðåê 
Ðóá³íîâñüêèì ³ O. N. E. Quintet, 
ìàéñòðè åòíîäæàçó Shockolad & 
Dana Vynnytska, ïåðøèé Âñåó-
êðà¿íñüêèé ìîëîä³æíèé ñåñ³éíèé 
äæàçîâèé áåíä ³ç ïðîåêòîì «Òåëå-
ïîðòàö³ÿ» ³ ç³ðêîâèìè ñîë³ñòàìè, 
çàïàëüíèé OLD FASHIONED 
BAND, Òð³î Àíäð³ÿ Àðíàóòîâà ³ 
æèâà ëåãåíäà — ºäèíèé ñèí Åëëè 
Ô³öäæåðàëüä Ðåé Áðàóí. Êîæíèé 
êîíöåðò íå áóäå ñõîæèì íà ïî-
ïåðåäí³é! À îñîáëèâî âàæëèâîþ 
ïîä³ºþ ôåñòèâàëþ ñòàíå ïðå-
çåíòàö³ÿ ïåðøî¿ «Ðåòðîñïåêòèâè 
óêðà¿íñüêîãî äæàçó». 

Âñþ ïðîãðàìó ôåñòèâàëþ äèâ³òü-
ñÿ íà ñòîð³íö³ «Àô³øà». Êâèòêè 
ìîæíà ïðèäáàòè íà ñàéò³ jazz.vn.ua 
³ çà òåë: (067)369–00–25.

«Ó âñ³õ çàêîðäîííèõ 
ç³ðîê, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü 
ó Â³ííèöþ ³ ÷óþòü 
öþ öèôðó — 25 ðîê³â 
ïðîâåäåííÿ — ðåàêö³ÿ 
îäíà: çàõâàò!»

За 25 років фестивалю у Вінниці виступили музиканти з 
неймовірної кількості країн. Тож насправді легше назвати, з 
яких країн до нас не приїжджали
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 22 – 28 ВЕРЕСНЯ

ЄВА ТОПЛЕСС

Äóìàºìî, âñ³ çíàþòü, ùî òàêå 
åðîãåíí³ çîíè íà ò³ë³. Àëå, âñå æ, 
ÿêùî õòîñü íå çíàº, ñêàæó, ùî: 
åðîãåíí³ çîíè — öå ä³ëÿíêè øê³-
ðè àáî ñëèçîâî¿ íà ò³ë³ æ³íêè, 
ïðè ñòèìóëÿö³¿ ÿêèõ âèíèêàº ñåê-
ñóàëüíå çáóäæåííÿ ³/àáî îðãàçì.

Çâè÷àéíî æ, ó ðóêàõ äîñâ³ä÷å-
íîãî êîõàíöÿ åðîãåííîþ çîíîþ 
ìîæå áóòè âñå æ³íî÷å ò³ëî — â³ä 
ê³í÷èê³â ïàëüö³â í³ã äî ìàê³âêè. 
Îäíàê âàðòî ïàì’ÿòàòè ïðî áàçîâ³ 
òî÷êè, äîòèêè äî ÿêèõ âèêëèêà-
þòü ìàêñèìóì çàäîâîëåííÿ. Â³-
çüì³òü íà îçáðîºííÿ, àäæå âîñåíè 
íî÷³ ñòàþòü äîâøèìè. Îñü ïåðå-
ë³ê åðîãåííèõ òî÷îê ó æ³íêè, ÿê³ 
ïîâèíåí çíàòè êîæåí ÷îëîâ³ê.

Ìî÷êè âóõà. Âîíè áóêâàëüíî 
ïåðåïîâíåí³ íåðâîâèìè çàê³í-
÷åííÿìè ³ íàñò³ëüêè ÷óòëèâ³, ùî 
áàãàòî ëþäåé çáóäæóþòüñÿ íàâ³òü 
â³ä ãàðÿ÷îãî øåïîòó. Ñïðîáóéòå 
ïîö³ëóâàòè âóõà ïàðòíåðêè — öå 
àáñîëþòíî òî÷íî çàïàëèòü ¿¿ ³ 
çðîáèòü ïðèñòðàñí³øîþ.

Øèÿ. Îìèíóòè øèþ íåìîæëè-
âî. Öå, ïåâíî, ïåðøà åðîãåííà 
çîíà, ÿêà ñïàäàº íà äóìêó. Òóò 
áåçë³÷ íåðâîâèõ çàê³í÷åíü, òîìó 
ïðèºìíî âñå — êîëè ö³ëóþòü, 
ãëàäÿòü ïàëüöÿìè. Ïîãîäüòåñÿ, 
íàâ³òü óÿâëÿòè ïðèºìíî.

Ïîö³ëóíêè â øèþ — îäèí 
ç ãîëë³âóäñüêèõ ðîìàíòè÷íèõ 
øòàìï³â, ³ öå íå ïðîñòî òàê. 
Øê³ðà òóò òîíêà ³ ÷óòëèâà. Çà-
äíÿ ñòîðîíà øè¿ — ïðî öþ çîíó 
ìàëî õòî çíàº, àëå âîíà äóæå 
åôåêòèâíà.

Ùå â Ñòàðîäàâí³é ßïîí³¿ öÿ 
÷àñòèíà æ³íî÷îãî ò³ëà ââàæàëàñÿ 
åðîãåííîþ çîíîþ. Æ³íêè í³êîëè 

íå îãîëþâàëè ¿¿ íà ëþäÿõ, à ò³ëü-
êè äëÿ êîõàíîãî ÷îëîâ³êà.

Ïëå÷³ ³ ñïèíà. Ö³ëóþ÷è, ïåñòÿ-
÷è øèþ, íå çàáóâàéòå ïðî ïëå÷³. 
Îñîáëèâî öå áóäå çáóäæóâàòè, 
ÿêùî ä³â÷èíà ùå îäÿãíåíà, à âè, 
îãîëèâøè îäíå ïëå÷å ïðîéäåòåñÿ 
ëåãêî ê³í÷èêàìè ïàëüö³â óçäîâæ, 
ïðîêëàäåòå äîð³æêó ïîö³ëóíêàìè.

Ñïèíêà òåæ ïðèçíà÷åíà 
íå ò³ëüêè äëÿ ìàñàæó. Õî÷à, 
ïî÷àòè, çâè÷àéíî, ìîæíà ³ ç 
ìàñàæó, à ïîò³ì, êîëè ä³â÷èíà 
ðîçñëàáëåíà çàñòîñóâàòè í³æí³ 
çáóäæóþ÷³ ëàñêè. Ïðîéä³òüñÿ 
âçäîâæ õðåáòà, ïîò³ì îá³éä³òü 
âñþ ñïèíêó, çâåðòàþ÷è óâàãó 
íà ðåàêö³þ ³ âèçíà÷àþ÷è íàé-
á³ëüø ÷óòëèâ³ òî÷êè.

Êèñò³ òà çàï’ÿñòÿ. Øê³ðà 
íà âíóòð³øí³é ñòîðîí³ çàï’ÿñòÿ 
òîíêà ³ í³æíà, à íà ïàëüöÿõ — 
íåéìîâ³ðíî ÷óòëèâà. Ñàìå òîìó, 
ñòèñêàþ÷è çàï’ÿñòÿ ïàðòíåðêè 
àáî ö³ëóþ÷è, ìîæíà ëåãêî ïðè-
âåñòè ¿¿ ó ñòàí çáóäæåííÿ. Íó, 
à äàë³ âîíà âæå ó âàøèõ ðóêàõ. 
Íå çàáóâàéòå ñïîñòåð³ãàòè çà ¿¿ 
ðåàêö³ºþ òà îòðèìóâàòè íàñîëîäó 
â³ä ïðîöåñó.

Âíóòð³øíÿ ïîâåðõíÿ ðóê, îñî-
áëèâî ë³êòüîâ³ çãèíè òàêîæ íà-
ïðî÷óä ÷óòëèâ³. Òîìó ïðîïóñòèòè 
¿õ òå ñàìå, ùî çàëèøèòèñÿ áåç 
äåñåðòó.

Ñîñêè. Äðóãà çà ñòóïåíåì ÷óò-
ëèâîñò³ òî÷êà íà æ³íî÷îìó ò³ë³. 
Ïðè ìàñàæ³ ñîñê³â çáóäæóþòüñÿ 
ò³ æ ÷àñòèíè ìîçêó, ùî ³ ïðè 
ñòèìóëÿö³¿ êë³òîðà. Ïðàâäà, ç 
êë³òîðàëüíèì ôåºðâåðêîì öå 
íå çð³âíÿºòüñÿ: ö³ çáóäæåííÿ 
òðîõè íèæ÷³ çà ³íòåíñèâí³ñòþ. 
Ïðîòå ïåñòîù³ ö³º¿ çîíè òåæ 
ìîæóòü ïðèâåñòè äî íàñîëîäè.

ТОЧКА КИПІННЯ: ЕРОГЕННІ 
ЗОНИ – ШЛЯХ ДО НАСОЛОДИ
Анатомія насолоди  Дарувати 
блаженство — це своєрідне мистецтво. 
А починати romantic варто з пестощів, які 
розслаблять та налаштують на потрібну 
хвилю. Щоб було легше кохану звести 
з розуму, розповімо про всі можливі 
ерогенні зони жіночого тіла

ОВЕН 
Ви ефектні і привабливі, так 
що вам вдається з легкістю 
згладжувати протиріччя, вам 
будуть прощати маленькі 
слабкості.

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня цілком ймовірне 
цікаве знайомство в дружній 
компанії, яке може змінити 
вашу подальшу долю. Так що 
не відмовляйтеся від запро-
шень, одягайтеся стильно, 
посміхайтеся привітно.

БЛИЗНЮКИ 
Пошук ідеального партнера 
може увінчатися успіхом 
у тих, хто шукає справжнє 
кохання. Не вимагайте місяць 
з неба, а ось ваші реальні ба-
жання кохана людина точно 
захоче і зможе задовольнити.

РАК 
З середи відкривається по-
чаток періоду романтичних 
пригод. Бажано частіше 
кудись ходити з коханою 
людиною — в гості, в кіно, 
в аквапарк. Використовуйте 
шанс, щоб повеселитися.

ЛЕВ 
На початку тижня є ймовір-
ність романтичного знайом-
ства через інтернет. Тільки 
не лякайте обранця надмір-
ними вимогами. Побачен-
ня найкраще призначити 
на п’ятницю або суботу.

ДІВА 
Схоже, тиждень буде неспо-
кійним, смугастим, немов 
зебра. У четвер пристрасті 
можуть кипіти всередині і 
навколо вас. Постарайтеся 
не шокувати кохану людину. 

ТЕРЕЗИ 
Якщо у ваших стосунках з 
коханою людиною назрі-
ває розрив або з’явилося 
відчуження, просто будьте 
чесними перед собою. Ви 
гідні кращого.

СКОРПІОН 
Можливі кардинальні зміни 
у вашому особистому житті. 
Ви зробите крок до най-
важливішого — до коханої 
людини. Вихідні принесуть 
пристрасні побачення.

СТРІЛЕЦЬ 
Бажано хоча б трохи зважати 
на інтереси коханої людини, 
інакше неминучі непорозу-
міння і сварки. Однак при-
страсне побачення в п’ятницю 
змусить вас обох забути про 
дріб’язкові образи.

КОЗЕРІГ 
Ваше ставлення до когось 
з друзів може стати роман-
тичним. Не поспішайте, але 
і не затягуйте з прийняттям 
рішення.

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня добре б не 
демонструвати впертість і не 
критикувати партнера. По-
старайтеся зрозуміти близьку 
людину. Напевно мотиви цих 
дій все пояснять.

РИБИ 
Тиждень не обіцяє пригод і 
змін. Втім, при бажанні ви 
зможете знайти їх, якщо буде-
те весь вільний час проводити  
у веселих компаніях.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, 
ПСИХОЛОГ

— Більшість чоло-
віків переконані, 
що, натиснувши 
на певні точки, вони 

здатні змусити жінку зазвучати, як 
музичний інструмент. Але жінок 
не можна міряти певними кліше, 
кожна з них унікальна.
Стандартний розподіл ерогенності 

у жінок залежить ще і від психо-
еротичної готовності, від її ставлен-
ня до того чоловіка, з яким вона ре-
алізує «дружбу організмами». Одна 
і та ж ерогенна зона з чоловіком, 
який їй симпатичний, включиться, 
а з іншим, який їй неприємний, ні. 
Більшості жінок важлива така готов-
ність, налаштованість, ставлення 
партнера до неї. Тоді всі ці ерогенні 
зони зазвучать гармонійно.
Головне — не чекайте миттєвого ор-

газму від того, що погладили або 
поцілували якусь ерогенну зону. 
Пробуйте, вивчайте і не один раз.
Ми всі повинні розуміти, що за-
лежно від обставин (цикл, настрій, 
стрес, втома) чутливість зон зміню-
ється, і самі зони змінюються з ві-
ком. Можливо сьогодні невдалий 
момент і ерогенна зона не спра-
цювала, а завтра вона дасть таку 
реакцію, від якої ви самі будете 
шоковані.

Грайте, використовуйте різні 
зони — йдіть і повертайтеся до них, 
в процесі попередніх пестощів, і 
поступово насолода буде проки-
датися, наростати і радувати вас 
обох.
Вивчення одне одного одно-
значно захоплююче заняття, яке 
принесе не тільки користь від 
пізнання себе і партнера, нових 
відкриттів, але ще і неймовірне 
задоволення!

Коментар експерта

Æèâîòèê ³ êðèæ³. Äàí³ çîíè 
ìàþòü ìàñó íåðâîâèõ çàê³í÷åíü, 
õî÷à ó á³ëüøîñò³ æ³íîê âîíè 
ñïëÿòü. ×óòòºâ³, í³æí³ ïîãëàäæó-
âàííÿ, ïîö³ëóíêè ³ ïåñòîù³ òî÷-
íî ðîçáóäÿòü òóò êîæíó êë³òèíó 
³ ïðèíåñóòü çàäîâîëåííÿ.

Âíóòð³øíÿ ïîâåðõíÿ ñòåãíà. Ïî-
ºäíàííÿ òîíêî¿ í³æíî¿ øê³ðè, 
à òàêîæ áëèçüêîñò³ äî ñòàòåâèõ 
îðãàí³â ðîáèòü âíóòð³øíþ ÷àñ-
òèíó ñòåãîí îäí³ºþ ç îñíîâíèõ 
åðîãåííèõ çîí íà æ³íî÷îìó ò³ë³. 
Ïîãëàäæóéòå öþ ä³ëÿíêó ïàëüöÿ-
ìè, ïåñòüòå ãóáàìè. ßêùî õî÷åòå 
äîäàòè íîâèõ â³ä÷óòò³â, ñïðîáóéòå 
ïîëîñêîòàòè âíóòð³øíþ ïîâåðõ-
íþ ñòåãíà ï³ð’ÿ÷êîì.

Ï³õâà. Äåñü òóò ðîçòàøîâàíà 
ëåãåíäàðíà òî÷êà G, à òàêîæ 
òðîõè ìåíø ëåãåíäàðí³ òî÷êè 
À ³ U. Îäíàê ó êîæíî¿ æ³íêè 
¿õ ðîçòàøóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíå. 
² íàìàöàòè çîíó çàäîâîëåííÿ 
ìîæíà ò³ëüêè åêñïåðèìåíòàëü-
íèì øëÿõîì. Òî÷êè, äî ðå÷³, ðîç-

íåñåí³ òàê, ùî ÿêóñü ç íèõ ï³ä ÷àñ 
³íòèìíîãî ïðîöåñó âè íàïåâíî 
òîðêíåòåñÿ.

Êë³òîð. Íàéâ³äîì³øà ³ íàé÷óò-
ëèâ³øà òî÷êà íà æ³íî÷îìó ò³ë³. ² 
öå íå îö³íî÷íå ñóäæåííÿ. Ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó êàíàäñüê³ ñåêñîëîãè 
äîñë³äæóâàëè, ÿê æ³íêè ðåàãóþòü 
íà ñòèìóëÿö³þ òèõ ÷è ³íøèõ â³-
äîìèõ åðîãåííèõ çîí. ² âèÿâèëè, 
ùî äîòèêè äî êë³òîðà âèêëèêàëè 
íàéá³ëüøó ãàìó â³ä÷óòò³â.

Êë³òîð ç ïîâíèì ïðàâîì ìîæ-
íà íàçâàòè «÷åðâîíîþ êíîïêîþ» 
äëÿ çàïóñêó ãîñòðèõ ñåêñóàëüíèõ 
ïåðåæèâàíü. Ò³ëüêè âðàõóéòå, ùî 
ç ö³ºþ «êíîïêîþ» òðåáà âì³òè 
ïîâîäèòèñÿ.

Âè æ ïàì’ÿòàºòå, ùî «÷èì âèùå 
êîõàííÿ, òèì íèæ÷å ïîö³ëóíêè». 
² äëÿ òîãî, ùîá ñåêñ áóâ ñõî-
æèé íà ï³ñíþ, âàæëèâî ðîáèòè 
âñå ïëàâíî. À êîëè ñïðàâà ä³éäå 
äî íàéö³êàâ³øîãî, ïîðàäè çàéâ³: 
â³ääàéòåñÿ ïî÷óòòÿì ³ îòðèìóéòå 
çàäîâîëåííÿ!

Повіки Ніс Вуха

Шия

Зона між лопатками

Поперек, крижі

Сідниці

Пальці рук

Стегна

Внутрішня частина стегна

Стопи

Губи, язик, рот

Груди і соски

Живіт і пупок
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021»
 ОЛЕКСІЙ ДРОНОВ, 
ВОДІЙ
B рeaнімaцію 
привoзять 
порaнeнoгo з 
ножем в cпині.
Лікар запитує:
— Бoляче?

— Тільки коли сміюсь, докторе.

***
— Є ж люди, яких нічого не турбує і 
у яких немає проблем?
— Є, звичайно.

— І як їх впізнати?
— Просто. У них на великому пальці 
ноги бирка з прізвищем.

***
— Ти уявляєш, я скинула 
500 кілокалорій за пару секунд!
— І як же тобі це вдалося?
— Так впустила гамбургер.

***
— Пішли, кави вип’ємо.
— У мене немає грошей.
— Я пригощаю.
— Тоді мені коньяк.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Крістіна, 19 років
Навчаюсь, працюю, усе життя танцюю 
і не уявляю себе без цього! Весела, 
життєрадісна.

499339

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

ОВЕН 
Висока працездатність, за-
повзятливість і впевненість 
у собі допоможуть вам 
досягти успіху. Добре було б 
згадати і відновити колишні 
зв’язки і зустрітися зі стари-
ми друзями.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Пропонуйте свої ідеї, плани 
і проекти, вони реалістичні, 
а значить, можуть прине-
сти прибуток. Відкрийте 
для себе нові горизонти в 
кар’єрі.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня чекайте приєм-
них змін на роботі. Вам під-
вищать зарплату, видадуть 
премію, зроблять графік 
більш зручним. У вихідні дні 
постарайтеся відпочити.

РАК 
Дуже велика ймовірність 
кар’єрного зростання. Поста-
райтеся не розпорошуватися 
на дрібниці.

ЛЕВ 
Сімейне життя зажадає 
вашої уваги. І важливо не 
позбавити себе романтизму. 
У професійній сфері одне 
з найважливіших завдань 
тижня - реально співвід-
нести власні можливості з 
об’ємом майбутньої роботи. 

ДІВА 
Цього тижня вас чекає 
багато зустрічей, дзвінків, 
переговорів. У неділю краще 
залагодити всі сімейні про-
блеми.

ТЕРЕЗИ 
Не забувайте про дім і на-
копичені справи. Поїздка в 
нові місця збагатить вас вра-
женнями і підніме настрій.

СКОРПІОН 
Приводьте в порядок все, 
до чого дотягнетеся. У тому 
числі і свої думки. У справах 
вас чекає успіх і прибуток, 
з’являться нові партнери та 
вигідні клієнти. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не звертайте уваги на дрібні 
неприємності. Ви отрима-
єте можливість проявити 
великодушність, хоч це і не 
позбавить вас від фінансо-
вих проблем. 

КОЗЕРІГ 
З’ясовуючи стосунки і 
відстоюючи свої права і 
незалежність, наберіться 
терпіння і мудрості. Важ-
ливо не втратити душевну 
рівновагу, тоді тиждень буде 
сприятливий для роботи з 
інформацією і продуктивний 
в плані спілкування.
 
ВОДОЛІЙ 
Намагайтеся у всьому зна-
ходити позитивні моменти. 
Розраховуйте тільки на 
власні сили і не спокушайте-
ся з приводу колег. Найімо-
вірніше, саме від них можна 
чекати дрібних неприєм-
ностей.

РИБИ 
Цього тижня вас будуть 
переповнювати творчі ідеї та 
задуми. Вам знадобляться 
однодумці, які допомогли б 
їх втілити в життя. Прислу-
хайтеся до голосу інтуїції, 
це дозволить уникнути ба-
гатьох помилок і наблизить 
вас до виконання заповітно-
го бажання. 

ГОРОСКОП

499549
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НИЦЬ 
НА:

9 років
життя танцюю 

ого! Весела, 

O»

ГО

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)


