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ВИБУХАМ У КАЛИНІВЦІ 
— ЧОТИРИ РОКИ
 Вночі 26 вересня 2017 року 
сталася пожежа на складах 
боєприпасів. Згадуємо події тієї 
ночі та що встановило слідство за 
чотири роки розслідування

ПРО ВБИВСТВО У
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКІЙ
 Один загинув, двоє в лікарні 
— такий наслідок конфлікту між 
трьома чоловіками на дачному 
масиві у Лука-Мелешківській. Як 
це трапилося?с. 4 с. 6
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РЕКЛАМА

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ РЕПЕТИТОРИ? с. 10

ІСТОРІЯ ЖІНКИ, ЩО 
ЖИВЕ НА ВОКЗАЛІ с. 11

Після введення безготівкової оплати 
за проїзд, пасажири скаржаться 
на додаткове списування коштів та  
хамське ставленням контролерів 

Зокрема до Дарини, яка заплатила 
за проїзд за допомогою СМС, 
контролери викликали поліцію, 
бо підтвердження про оплату не 
прийшло 

А Світлану Астаєву змусили 
заплатити двічі, бо на їхньому 
валідаторі проплати не показувало

Що про це каже начальство 
транспортної компанії та поліція? с. 3

498793498844

ЗАРУЧНИКИ КОНТРОЛЕРІВ 
«КАТАЙТЕСЬ І НЕ СКИГЛІТЬ»

ПРО ПОБОРИ 
У САДКАХ с. 7
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Допекло!
Ñóñï³ëüñòâî äåãðàäóº... Ìè 

êîòèìîñü óíèç. Óñ³ ðàçîì. 
Àëå íàéñòðàøí³øå, - öå íîâà 
ïîðîäà ñó÷àñíèê³â, êîòðà íà-
â³òü íå òóï³º, áî í³÷èì, ïðî-
òå âïåðòî ë³êòÿìè â³äâîéîâóº 
ñâîº ì³ñöå.

Ëèöåì³ðè, ìàí³ïóëÿòîðè, 
ìîðàëüí³ æåáðàêè, ëþáèòåë³ 
øâèäêèõ ìîòèâàö³é; äëÿ íèõ 
ãîëîâíå - àáè íàäèõíóòèñü 
íà õâèëèíêó, à ïîò³ì çíîâó 
ïîá³ãòè äî óí³òàçó, æàä³áíî 
òèñíó÷è íà êíîïêó, äàë³ çëè-
âàòè ñâîº æèòòÿ.

Ñåêðåò óñï³øíîãî ñó÷àñíî-
ãî êîíòåíòó â òîìó, ùîá â³í 
ëåãêî êîâòàâñÿ ³ ðîçïîâ³äàâ 
ïðî òå, ÿê ìîæíà áóòè í³êèì 
³ îòðèìàòè âñå.

Åðà äîñòóïíîñò³ ³íôîðìà-
ö³¿ ìàëà á íàñ óäîñêîíàëè-
òè. Àëå çàì³ñòü öüîãî ç óñ³õ 
êóòê³â ïîâèëàçèëè íåäàëåê³ ç 
ô³ëüòðàìè, ïî÷àëè ñòðèáàòè 
ïåðåä êàìåðàìè é óñòàíîâ-
ëþâàòè òðåíäè.

Òðåíäè íà äíî.
Íå çàëèøèëîñü í³ ìîâè, 

í³ ãðàö³¿, í³ äóìêè, í³ áëà-
ãîðîäñòâà. Âîíè ùåçëè ðàçîì 
ç îðôîãðàô³ºþ.

Á³ëüø³ñòü ç òèõ, õòî áóâ 
«í³êèì ³ îòðèìàâ óñå», íå 
âì³º í³ ãîâîðèòè, í³ äóìàòè, 
í³ ïèñàòè.

Îñü âàì æîðñòêà ïðàâäà.
À ò³, õòî âì³º, çìóøåí³ 

ï³äëàøòîâóâàòèñü, óïàêîâó-
âàòè äóìêè â ïðîñòåíüêèé 
êîëüîðîâèé ôîðìàòèê, àáè 
õî÷ ÿêîñü «çãîäóâàòè» íàðîäó 
é íà öüîìó çàðîáèòè.

À âñ³ îö³ ô³ëüòðîâàí³, âè-
õîëîùåí³, áåçãðàìîòí³, êî-
òð³ ñòð³ìêî ïîâ³ðèëè â ñåáå, 
- õî÷óòü øâèäêèõ  ãðîøåé, 
ñëàâè é â³÷íîãî æèòòÿ.

Â³äêðèþ òàºìíèöþ: âîíè 
æèòèìóòü äîâãî, àëå ³íòå-
ëåêòóàëüíî, ì’ÿêî êàæó÷è,  
ñêðîìíî é áåçãëóçäî, çàòå ç 
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ëàéê³â.

Îò òàêà  ìîòèâàö³ÿ...

ДУМКА

ЖУРНАЛІСТКА

СВЕТЛАНА ЛЕЩУК

А те, що діти сидять по квар-
тирах і з рук телефон не ви-
пускають – це нормально? 
Погода чудова, треба більше 
гуляти, до школи ходити.

ВЕРА БАЩУК

Досить над людьми зну-
щатися... Кількість хворих 
мінімальна, і причин ні для 
яких зон нема. Брехня вже 
набридла.

ВАСЯ КРАВЧЕНКО

Скажу так: а чи готова дер-
жава наша забезпечити всім 
необхідним свій народ, 
якщо оголосять жорсткий 
локдаун? 

НАТАЛИЯ ЗИНЬКОВА

Учнів училища на дистанцій-
ку, педпрацівників на 2/3. 
Учням ліцею у гуртожитку 
можна перебувати, учнями 
училища – ні. Де логіка?

ВЕРА ВИШТАК-БЕЛЕЦКАЯ

А що змінилося, що ми опи-
нилися в жовтій зоні? Нічо-
го. Як ходили без масок, так 
і продовжуємо ходити і в ма-
газинах, і по вулиці.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи готові ви до можливого жорсткого локдауну? 

ТЕТЯНА ТЕТЯНА 
ПАРХОМЧУКПАРХОМЧУК

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

Çàâîä «Ãð ³í 
Êóë» êîìïàí³¿ 

UBC Group º ïåðøèì, ÿêèé ïî-
áóäóâàëè íà òåðèòîð³¿ ²íäóñòð³-
àëüíîãî ïàðêó, ùî íà îêîëèö³ 
ì³ñòà, íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå.

— ß ïàì'ÿòàþ, ÿê ïðåçèäåíò 
UBC Group ²ãîð Ãóìåííèé õî-
äèâ ö³ºþ òåðèòîð³ºþ, êîëè òóò 
ðîñëè áóð'ÿíè, ³ ìð³ÿâ ïîáóäóâà-
òè çàâîä. À ñüîãîäí³ ìàºìî òàêå 
÷óäîâå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå ñòàëî 
ïðèêëàäîì äëÿ ðîçâèòêó íàøîãî 
³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó. Âè çíà-
ºòå, ùî ïîðÿä áóäóºòüñÿ HEAD, 
ó íàñ ï³äïèñàíèé ìåìîðàíäóì ùå 
ç äâîìà âèðîáíèöòâàìè, — ñêàçàâ 
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Ó ÷åðâí³ 2021-ãî «Ãð³í Êóë» 
äîëó÷èâñÿ äî Ïîðÿäêó ÷àñòêîâî¿ 
êîìïåíñàö³¿ âèòðàò çà íîâîñòâîðåí³ 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Öåé Ïîðÿäîê ïåðåä-
áà÷àº â³äøêîäóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 22% 
â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
çà êîæíîãî íîâîãî ïðàö³âíèêà, 

ïðèéíÿòîãî ó 2021 ðîö³ (1320 ãðí 
çà ïðàö³âíèêà ùîì³ñÿöÿ).

Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðèëî 120 íî-
âèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, çà ÿê³ äî ê³íöÿ 
âåðåñíÿ áóäå íàðàõîâàíî êîìïåí-
ñàö³þ ó ðîçì³ð³ 458 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
çà ²² êâàðòàë 2021 ðîêó.

Âàæëèâèé íþàíñ — àâòîìàòè÷-
íî ïîðÿäîê íå çàïðàöþº. Ùîá 

âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³, ïîòð³áíî 
ïîäàòè ïàêåò äîêóìåíò³â, ïðî ùî 
º ³íôîðìàö³ÿ ó öüîìó ïîñèëàíí³: 
cutt.ly/jElVPQs

— Ó òðåòüîìó êâàðòàë³ âæå 
ìàºìî ï³äòâåðäæåííÿ òîìó, ùî 
íàì êîìïåíñóþòü äî ï³âì³ëüéî-
íà ãðèâåíü ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó íà äîäàòêîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. 

МАЙЖЕ 500 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ 
ОТРИМАЄ НОВИЙ ЗАВОД
Повернуть податки  На заводі «Грін 
Кул» створили 120 нових робочих місць. 
В рамках міської антикризової програми 
для таких роботодавців передбачена 
часткова компенсація сплаченого податку 
ЄСв. І до кінця вересня фірмі перерахують 
458 тисяч гривень з місцевого бюджету. 
Більш того, компанія планує розширятися і 
наймати нових робітників

Підприємство ТОВ «Грін Кул» вхо-
дить до складу торгово-промис-
лового холдингу «UBC Group» 
(Ukrainian Beer Company) — про-
відного світового лідера з виробни-

цтва холодильної техніки для напоїв 
і продуктів, яке володіє 24% світо-
вого ринку виробництва промис-
лового холодильного обладнання.
Наразі у ТОВ «Грін Кул» працює 

близько 500 людей. Виробнича 
потужність підприємства — 80 ти-
сяч одиниць продукції на рік. Пи-
тома вага експорту в загальному 
обсязі реалізації складає 60%.

Раніше, нагадаємо, ми розпові-
дали, як вінницький бізнес може 
здешевити залучені кредити, про 
що є на сайті 20minut.ua за цим 
посиланням: cutt.ly/WElVJWQ

Довідка

Äî ê³íöÿ ðîêó ïëàíóºìî ùå 
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ðîá³òíèê³â 
íà 150 ëþäåé. Òàêîæ ïëàíóºìî 
ïîäàòè çàÿâêó ³ îòðèìàòè äîïî-
ìîãó ç ì³ñüêî¿ ðàäè, — êàæå äè-
ðåêòîð ï³äïðèºìñòâà «Ãð³í Êóë» 
Âàëåíòèí Êîâàëåíêî.

Á³ëüøå òîãî, ï³äïðèºìñòâî 
ïëàíóº ðîçâèâàòèñÿ ³ ïðèñòóïè-
òè äî äðóãî¿ ÷åðãè áóä³âíèöòâà 
çàâîäó.

— Â íàñòóïíîìó ðîö³ áóäóòü 
ïðîåêòí³ ðîáîòè ³ äàë³ ìè ïî-
÷íåìî ñàìå áóä³âíèöòâî. Òîáòî, 
â 2022–2023 ðîêàõ ìè äîáóäóºìî 
äî ö³º¿ áóä³âë³ ùå ï’ÿòü òèñÿ÷ êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â. ²íâåñòèö³¿ ñêëà-
äóòü ïîíàä 10 ì³ëüéîí³â ºâðî. ² 
äîäàòêîâî áóäå ñòâîðåíî áëèçüêî 
200–300 ðîáî÷èõ ì³ñöü, — çàçíà-
÷èâ Êîâàëåíêî.

Ó ÒÎÂ «Ãð³í Êóë» 
ïðàöþº áëèçüêî 500 
ëþäåé. Âèðîáíè÷à 
ïîòóæí³ñòü 
ï³äïðèºìñòâà — 
80 òèñÿ÷ îäèíèöü 
ïðîäóêö³¿ íà ð³ê

Завод Green Cool планує ще набрати 200–300 робітників. 
У 2022–2023 роках підприємство буде розширюватися і 
будувати нове приміщення



3 RIA, Ñåðåäà, 29 âåðåñíÿ 2021
ÍÎÂÈÍÈ

îäíî íå âãîäèëà. Òî çàõîäèòè 
â òðàíñïîðò ³ êðè÷àòè, õòî êóäè 
¿äå?!! — êàæå Îëåíà.

Â³êòîð³ÿ Ëÿñêîâñüêà ðîçïîâ³-
äàº, ùî íåîäíîðàçîâî ÷åðåç âè-
ìîãó êîíòðîëåð³â â íå¿ ñïèñóâàëî 
ïîäâ³éíó îïëàòó çà ïðî¿çä.

— ¯æäæó ùîäíÿ íà ðîáîòó òà 
ç ðîáîòè. Îïëà÷óþ áàíê³âñüêîþ 
êàðòîþ. Ò³ëüêè çàõîäÿòü êîíòð-
îëåðè, çìóøóþòü ïðèêëàñòè êàð-
òó äî âàë³äàòîðà ³ â öåé æå äåíü 
â òåáå çí³ìàº ïîäâ³éíó, à òî ³ ïî-
òð³éíó îïëàòó çà ïðî¿çä â îäíó 
ñòîðîíó ³ òàê íåîäíîðàçîâî. ßê 
òàêå âçàãàë³ ìîæå áóòè? Òîìó ñòà-
ðàþñÿ áðàòè ÷åê ³ ¿ì ïîêàçóâàòè, 
íå ïðèêëàäàþ÷è êàðòêè, ³ òîä³ âñå 
îê, — ïîä³ëèëàñÿ äîñâ³äîì æ³íêà.

Ïðî ùå îäèí íåïðèºìíèé 
âèïàäîê ðîçïîâ³ëà â³ííè÷àíêà 
Ñâ³òëàíà Àñòàºâà.

— Âîñüìîãî âåðåñíÿ ÿ ç äîíü-
êîþ ¿õàëà ó òðàìâà¿ çà íîìåðîì 
309, ìàðøóò íîìåð 1, çàéøëè 
êîíòðîëåðè ïåðåâ³ðÿòè îïëàòó 
ïðî¿çäó, ï³ä³éøëè äî íàñ. ß ðîç-
ðàõóâàëàñÿ áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ, 
âçÿâøè äâà êâèòêè, àëå ÷îìóñü 
íà ¿õíüîìó âàë³äàòîð³ ïîêàçóâàëî 
îïëàòó îäíîãî êâèòêà. Êîíòð-
îëåð, ÿêèé ìàº çíà÷îê çà íî-
ìåðîì 61, çìóñèëà ìåíå ï³ä³éòè 
äî âàë³äàòîðà ³ ïðèêëàñòè êàðò-
êó òà ïåðåâ³ðèòè îïëàòó ïðî¿çäó, 
â ï³äñóìêó ó ìåíå çà ïðî¿çä çíÿëî 
32 ãðí, — ñêàðæèòüñÿ â³ííè÷àíêà.

А ЩО КАЖУТЬ 
В ТРАНСПОРТНІЙ КОМПАНІЇ?

Äèðåêòîð òðàíñïîðòíî¿ êîìïà-
í³¿ Ìèõàéëî Ëóöåíêî ðîçïîâ³äàº, 
ùî êîíòðîëåðè ïðàöþþòü ïî âñ³õ 
ë³í³ÿõ ³ íàéá³ëüøå ïðîáëåì ç 
«çàéöÿìè» âèíèêàº íà äàëüí³õ 
ìàðøðóòàõ.

— Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ 
ïðèºäíàíèõ òåðèòîð³é, ùå ëþäè 
íå ïðèâ÷èëèñÿ äî îïëàòè ïðî¿çäó 
òàêèì ÷èíîì, ÿê öå ñüîãîäí³ ââå-
äåíî. Â óñ³õ ð³çí³ ïðè÷èíè: â êî-
ãîñü íåìàº êàðòêè â³ííè÷àíèíà, 
â êîãîñü ³íø³ òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ 
â³äñóòí³. Öå ç îäíîãî áîêó, ç ³íøî-
ãî áîêó çàðàç ïî÷àëîñÿ íàâ÷àííÿ 

³ áàãàòî ó÷í³â áóëè íå âïåâíåí³, 
ââåäóòü ëîêäàóí ÷è í³, òîìó ÷àñ-
òî çàáóâàþòü ñâî¿ ó÷í³âñüê³ ïî-
ñâ³ä÷åííÿ. ßê ïðàâèëî, ó âåðåñí³ 
÷àñòî òàêå òðàïëÿºòüñÿ, — ñêàçàâ 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿, îñíîâíå çà-
âäàííÿ êîíòðîëåðà — íå îøòðà-
ôóâàòè ³ íå ïîêàðàòè, à äîïî-
ìîãòè ïàñàæèðàì, ï³äêàçàòè òà 
ïîÿñíèòè, ÷îìó âàðòî îïëà÷óâàòè 
çà ïðî¿çä.

— Îïëà÷åí³ ïàñàæèðîì êîøòè 
çà ïðî¿çä ï³äóòü íà çàðïëàòó âîä³ÿ. 
ßêùî âîä³é íå îòðèìàº çàðïëà-
òó, òî íå áóäå õîäèòè íà ðîáîòó. 
ßêùî ìè íå áóäåìî îíîâëþâàòè 
ðóõîìèé ñêëàä, òî çàâòðà íå áóäå 
íà ÷îìó ¿çäèòè, ÿêùî íå áóäåìî 
ðåìîíòóâàòè êîë³¿, êîíòàêòí³ ìå-
ðåæ³ òà ï³äñòàíö³¿, òî âîíè ïå-
ðåñòàíóòü ïðàöþâàòè. Ñàìå òàêà 
ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà é ìàº 
ïðîâîäèòèñÿ êîíòðîëåðàìè, — 
çàçíà÷àº â³í. — Â ïåðøó ÷åðãó, 
êîíòðîëåðè ïîâèíí³ áóòè ïñèõî-
ëîãàìè ³ ðîçóì³òè ñèòóàö³þ ïàñà-
æèðà. Áóâàº, ùî ëþäèíà ïðè¿äå ç 
ñåëà ³ â íå¿ êîï³éêè íåìà, âîíà á 
ðàäà çàïëàòèòè, àëå íåìà ÷èì. 
Àëå á³ëüø³ñòü âèïàäê³â, ç ÿêèìè 
ìè ñòèêàºìîñÿ, ñâ³ä÷àòü, ùî 90% 
ïàñàæèð³â, ÿê³ îáóðþþòüñÿ — íà-
âìèñíî íå õî÷óòü ïëàòèòè. Âò³ì, 
êîæåí âèïàäîê ìè ðîçáèðàºìî, 
ð³çí³ ñèòóàö³¿ ñêëàäàþòüñÿ ³ àáî 
ðîçáèðàºìîñÿ íà ì³ñö³, àáî ïðî-
òÿãîì ê³ëüêîõ äí³â.

Îáãîâîðèëè ìè é ïèòàííÿ ïðî 
ñï³âïðàöþ ç ïîë³ö³ºþ. Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî ðîçïîâ³â, ùî åê³ïàæ ïî-
ë³ö³¿ ìîæå ïðè¿õàòè, êîëè â³äáó-
âàºòüñÿ ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî 
ïîðÿäêó.

— Â íàñ áóëè âèïàäêè, êîëè 
êîíòðîëåð³â áèëè, õàìèëè ¿ì, òîä³ 
âèêëèêàëè ïîë³ö³þ ³ îôîðìëþ-
âàëè àäì³í³ñòðàòèâíèé ïðîòîêîë. 
À ÿêùî æ ïàñàæèð â³äìîâëÿºòüñÿ 
ïëàòèòè çà ïðî¿çä, òî õàé ïîêèíå 
ñàëîí ³ éäå ï³øêè. Áî æ ÿê ìîæíà 
çàéòè â òðàíñïîðò ³ íå ìàòè ç ñî-
áîþ ãðîøåé, ùîá ðîçðàõóâàòèñÿ 
çà ïðî¿çä? — ñêàçàâ â³í.

За словами директора транспорт-
ної компанії, до них часто надхо-
дять скарги від пасажирів. Незадо-
волені люди роботою контролерів. 
Тому, щоб з'ясувати, хто правий, 
а хто винен — контролерам заку-
пили спеціальні нагрудні камери.
— Щоб оці питання вирішувати, 
ми контролерам закупили камери. 
Ще не всі, правда, але деякі бри-

гади вже працюють з ними. Часто 
були нарікання на те, що контр-
олери неправильно поводяться. Я, 
звісно, не виключаю такої можли-
вості, якщо такі факти встановлені, 
то ми розбираємося і ці контроле-
ри в нас більше не працюють. Але 
буває, коли пасажир намовляє з 
метою виправдання, — зазначає 
Михайло Луценко. —

Робота контролера полягає в пе-
ревірці оплати за проїзд. Якраз 
в процесі перевірки і стається ба-
гато казусів, з якими контролери 
вимушені розбиратися — хтось 
не встиг заплатити, в когось тех-
нічна неспроможність тощо. Втім, 
зараз кількість зайців у громад-
ському транспорті знизилася 
до 20% з усього пасажиропотоку.

У контролерів будуть камери

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063) 785 4635

Âñ³ ìè ÷àñ â³ä 
÷àñó âèìóøåí³ ïðî-
¿õàòèñÿ ó ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³: 

òðîëåéáóñ³, òðàìâà¿, ìóí³öèïàëü-
íîìó àâòîáóñ³ ÷è ìàðøðóòö³. Ùîá 
îïëàòèòè ïðî¿çä, ìîæíà ñêîðèñ-
òàòèñÿ êàðòêîþ â³ííè÷àíèíà àáî 
áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ, â³äñêàíó-
âàòè íà ñìàðòôîí QR-êîä, íàä³-
ñëàòè ÑÌÑ-ïîâ³äîìëåííÿ òîùî. 
Àëå íàñê³ëüêè ÿê³ñíî ïðàöþº 
öÿ ñèñòåìà ³ ÿêà â³ðîã³äí³ñòü, 
ùî íà ÷åðãîâ³é çóïèíö³ ïðèëàä 
êîíòðîëåðà çàô³êñóº âàøó îïëàòó 
³ âàì íå äîâåäåòüñÿ â³äñòîþâàòè 
ñâî¿ ïðàâà, áî «ÿ çàïëàòèâ (-ëà), 
à âîíî íå ïðîéøëî»?

«ХОЧЕТЬСЯ ВАС ПОЖАЛІТИ 
ЯКОСЬ»

— ß ¿õàëà äîäîìó â òðîëåé-
áóñ³. Òàê ñòàëîñÿ, ùî ç ñîáîþ 
íå áóëî àí³ áàíê³âñüêî¿ êàðò-
êè, àí³ ãîò³âêè, ëèøå òåëåôîí. 
ß â³äïðàâèëà ÑÌÑ-ïîâ³äîìëåííÿ 
íà íîìåð 877, äî òîãî íà ðàõóíêó 
áóëî 10 ãðí. Íà ÿê³éñü çóïèíö³ 
çàõîäÿòü êîíòðîëåðè, ÿ ïîêàçóþ, 
ùî â³äïðàâèëà ÑÌÑ, àëå ï³äòâåð-
äæåííÿ îïëàòè ùå íå ïðèéøëî. 
Ó êîíòðîëåðêè î÷³ çá³ëüøóþòüñÿ, 
êàæå ïîêàçàòè, ñê³ëüêè â ìåíå 
íà ðàõóíêó. Ïåðåâ³ðÿþ, ëèøèëà-
ñÿ ãðèâíÿ — òîáòî êîøòè çíÿëî. 
Âò³ì, äîâåñòè, ùî â ìåíå âîíè 
áóëè ç ñàìîãî ïî÷àòêó, ùî ÿ ðîç-
ðàõóâàëàñÿ — íå âèéøëî. Ïîñòà-
ëî ïèòàííÿ: ÷îìó íåìàº ï³äòâåð-
äæåííÿ? À äàë³ ìåí³ çàÿâëÿþòü: 
«Øòðàô 160 ãðí». Êîëè ñêàçàëà, 
ùî â ìåíå íåìà ç ñîáîþ ãðîøåé, 
ìåí³ ïî÷àëè ïîãðîæóâàòè ïîë³ö³-
ºþ ³ ÿ ñêàçàëà, ùîá âèêëèêàëè é 

îôîðìëþâàëè ïðîòîêîë, — ðîç-
ïîâ³äàº â³ííè÷àíêà Äàðèíà.

Êîëè âèéøëè ç òðîëåéáóñà, 
êîíòðîëåðè, çà ñëîâàìè ä³â÷èíè, 
íå ïîñï³øàëè âèêëèêàòè ïîë³ö³þ, 
íàòîì³ñòü çàïðîïîíóâàëè âèð³-
øèòè ïèòàííÿ íà ì³ñö³.

— Ïî÷àëè ìåíå âèõîâóâàòè, 
ÿê öå òàê, íå ðîçðàõóâàòèñÿ 
çà ïðî¿çä, íåâæå íå ñîðîìíî? 
À ÿ æ ðîçðàõóâàëàñü… Âò³ì, âè-
ð³øèëà íå âèïðàâäîâóâàòèñÿ ³ 
÷åêàòè ïðè¿çäó ïîë³ö³¿. Îäèí ç 
êîíòðîëåð³â ñêàçàâ, ùî ÿ ìîæó 
ï³òè çíÿòè ãðîø³ ç êàðòêè àáî 
ïîäçâîíèòè êîìóñü, ùîá ïðè-
¿õàëè é ðîçðàõóâàëèñÿ çà ìåíå. 
ß ñêàçàëà, ùî íå áóäó öüîãî 
ðîáèòè. Òîä³ êîíòðîëåðêà ìåí³ 
ñêàçàëà: «Òî âè æ ðîçóì³ºòå, ùî 
ÿêùî ïðè¿äå ïîë³ö³ÿ, âàì á³ëüøå 
äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè, àæ 360 ãðí. 
Õî÷åòüñÿ æ âàñ ïîæàë³òè ÿêîñü». 
ß â³äïîâ³ëà, ùî æàë³òè ìåíå 
íå òðåáà, ³ âîíà ïîäçâîíèëà â ïî-
ë³ö³þ. Ìè òðîõè ïî÷åêàëè, ïîò³ì 
âîíà çíîâó òóäè ïîäçâîíèëà, ³ 
âèÿâèëîñÿ, ùî åê³ïàæ áóäå àæ 
÷åðåç 20 õâèëèí. Òàê êîíòðîëåðè 
ìåíå â³äïóñòèëè, ñêàçàëè, ùî ¿ì 
íåìà êîëè ÷åêàòè, — ðîçïîâ³äàº 
Äàðèíà.

Â³ííè÷àíêà çàçíà÷àº, ùî 
ÑÌÑ-ï³äòâåðäæåííÿ ïðî îïëàòó 
âæå íå âïåðøå àáî íå ïðèõîäèòü 
âçàãàë³, àáî ïðèõîäèòü ï³çí³øå.

— Òàê ñàìî, ÿê ³ ç áàíê³âñüêîþ 
êàðòêîþ. ß âäåíü ðîçðàõîâóþ-
ñÿ, à ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñïèñàí-
íÿ êîøò³â ïðèõîäèòü áëèæ÷å 
äî îï³âíî÷³. Âò³ì, ìåí³ êîíòð-
îëåðêà âïåðòî çàÿâëÿëà, ùî ÿ îá-
ìàíþþ. Òîìó ÿ âèð³øèëà ÷åêàòè 
íà ïîë³ö³þ, ùîá ïðîñòî ïîáà÷è-
òè, ùî æ áóäå äàë³, — ç³çíàëàñÿ 
âîíà. — Äóìàþ, ùî âîíè ïðîñòî 
õîò³ëè îòðèìàòè 160 ãðí.

КОНТРОЛЕРИ: «МАРШРУТКАМИ 
КАТАЙТЕСЯ І НЕ СКИГЛІТЬ»
Є проблема  Після введення 
безготівкової оплати за проїзд, хоча б 
раз кожен пасажир зіткнувся або з 
додатковим списуванням коштів, або з 
хамським ставленням контролерів. Що 
про це кажуть самі вінничани, начальство 
транспортної компанії та поліція?

ЩО КАЖУТЬ У ПОЛІЦІЇ?
Ðå÷íèöÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Òåòÿíà Ïëà-
õîòíþê ðîçïîâ³ëà, ùî ïîä³áí³ 
âèêëèêè â³ä êîíòðîëåð³â äî íèõ 
íå íàäõîäÿòü, àäæå âîíè é ñàì³ 
â çìîç³ âèïèñàòè øòðàô.

— Ìè íå âåäåìî òàêî¿ ñòà-
òèñòèêè ³ ïðîòîêîë³â òàêèõ 
íå ñêëàäàºìî. ×àñîì êîíòð-
îëåðè âèêëèêàþòü ïàòðóëüíèõ, 
ùîá âñòàíîâèòè ÷èþñü îñîáó. 
Ïàòðóëüí³ ïðè¿æäæàþòü, ñï³ëêó-
þòüñÿ, ïåðåâ³ðÿþòü ïî áàç³ äàíèõ 
ëþäèíó. Âñå ³íäèâ³äóàëüíî. Àëå 
êîíòðîëåðè é ñàì³ âçìîç³ âèïè-
ñàòè øòðàôí³ êâèòàíö³¿, òîìó 
ïîë³ö³ÿ â ¿õ îôîðìëåíí³ ó÷àñò³ 
íå áåðå, — ïîâ³äîìèëà Òåòÿíà 
Ïëàõîòíþê.

СХОЖИХ СИТУАЦІЙ БЕЗЛІЧ
Íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ òðàí-

ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ ìè çíàéøëè 
áàãàòî ñêàðã â³ä â³ííè÷àí íà ðî-

áîòó êîíòðîëåð³â, îñü äåÿê³ ç íèõ.
Â³ííè÷àíêà Îëåíà Äåðíîâà 

ðîçïîâ³äàº, ùî âòðàïèëà ó íåïðè-
ºìíó ñèòóàö³þ ç êîíòðîëåðîì ³ 
íàâ³òü ïîñêàðæèëàñÿ íà÷àëüíèêó 
ÒÒÓ.

— Â³äïðàâëÿëà ñìñ ³ íå ìîãëà 
îïëàòèòè, õî÷ ãðîø³ íà òåëåôîí³ 
áóëè. Ïîïðîñèëà, ùîá çà ìåíå 
ðîçðàõóâàëèñÿ ³ íà çóïèíêó ðà-
í³øå ÷îëîâ³ê âèéøîâ. Çàéøëè 
êîíòðîëåðè, ÿ ¿ì êàæó îäíå, 
âæå ïðèéøëî 3 õëîïö³, êàæóòü: 
ìè áà÷èëè, ùî çà íå¿ ðîçðàõó-
âàëèñÿ, ïîò³ì âæå ï³â òðàìâàÿ 
çàñòóïèëèñÿ, à ¿é âñå íå òàê. Ïî-
êàçàëà ñìñ, ùî â³äïðàâëÿëà, àëå 
ïîìèëêà ³ âñå. Âèéøëà, ïîäçâî-
íèëà ¿õ íà÷àëüíèêó, ñêàçàâ, ùî 
ðîçáåðåìîñÿ, àëå õàé ÿê õî÷óòü. 
Ãîëîâíå, øî ñêàðãà º! Ó ìåíå 
áóëî ïèòàííÿ: ñàì³ êîíòðîëå-
ðè êàæóòü: «Ïðîñ³òü, ùîá õòîñü 
ðîçðàõóâàâñÿ, ÿêùî ó âàñ íåìà 
çìîãè», ÿ òàê ³ çðîáèëà, àëå âñå 

Êîíòðîëåðè ïðàöþþòü 
ïî âñ³õ ë³í³ÿõ ³ 
íàéá³ëüøå ïðîáëåì 
³ç «çàéöÿìè» âèíèêàº 
íà äàëüí³õ
ìàðøðóòàõ

З картками вінничанина зазвичай не виникають 
проблеми з перевіркою оплати. А от з банківськими 
картками таке трапляється часто
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ïåðøèé ïî-
òóæíèé âèáóõ 
íà ñêëàäàõ ïðî-

ëóíàâ ïðèáëèçíî î 22 ãîäèí³. 
² öå áóëî òàê, ùî áàãàòîïîâåð-
õ³âêè ó Â³ííèö³, çà 20 ê³ëîìå-
òð³â â³ä ñêëàä³â, ñêîëèõíóëî ÿê 
ïðè çåìëåòðóñ³. Í³õòî íå çíàâ, 
ùî ñòàëîñÿ. ×åðåç ê³ëüêà õâè-
ëèí ó Ôåéñáóö³ âæå ïî÷àëè 
ç’ÿâëÿòèñÿ ïåðø³ ïîâ³äîìëåííÿ: 
«Âèáóõàþòü ñêëàäè áîºïðèïàñ³â 
ï³ä Êàëèí³âêîþ».

НАЙЖАХЛИВІША НІЧ
Ç Êàëèí³âêè ïî÷àëè âèâîçèòè 

ëþäåé: òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â Â³ííèö³ 
ïî¿õàëè äî êàëèí³â÷àí òà æèòåë³â 
ñóñ³äí³õ ñ³ë, àáè âèâåçòè ç «ïåêëà» 
ëþäåé. Ïîò³ê àâòîáóñ³â òà ìàøèí 
éøîâ íàçóñòð³÷ âèáóõàì, íàæàõà-
íèõ ðîçðèâàìè ñíàðÿä³â ëþäåé 
çàáèðàëè ç ï³äâàë³â òà ïîãðåá³â.

² ïîïðè ïîáèò³ áóäèíêè, çðóé-
íîâàíèé àðñåíàë òà òèñÿ÷³ îäè-
íèöü áîºïðèïàñ³â, ÿê³ âèáóõíóëè 
â ïîâ³òðÿ, óñ³ ëþäè çàëèøèëèñÿ 
æèâèìè.

Òó êàðêîëîìíó í³÷, 26 âåðåñíÿ 
2017 ðîêó, ëþäè ïðîâåëè çà ìåæà-
ìè ð³äíèõ äîì³âîê. Á³ëüø³ñòü ïðè-
âåçëè äî Â³ííèö³, äå âëàøòóâàëè 
â ñïîðòèâíèõ çàëàõ ê³ëüêîõ øê³ë. 
Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â ùå ëóíàëè 
ïîîäèíîê³ âèáóõè áîºïðèïàñ³â. 
Æèòåë³ ñ³ë á³ëÿ àðñåíàëó ïîñòó-
ïîâî ñòàëè ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó.

Óíàñë³äîê ðîçëüîòó ñíàðÿä³â òà 
óëàìê³â íàâêîëî áóëî çðóéíîâàíî 
13, ïîøêîäæåíî 1437 áóäèíê³â, 
òðè çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
â³ñ³ì çàêëàä³â îñâ³òè, â³ñ³ì àä-
ì³íáóä³âåëü.

Ïîäðóææþ Êîâàëü÷óê³â ïîâåð-
òàòèñÿ áóëî í³êóäè — ¿õ ä³ì áóâ 
ñïàëåíèé âùåíò. ¯õ åâàêóþâàëè 
äî Êîçÿòèíà. Àëå ñòàðåíüêèì ç 
Ïàâë³âêè ïîùàñòèëî: ñêîðî âîíè 
îòðèìàëè íîâèé áóäèíîê, êóïëå-
íèé çà áþäæåòí³ êîøòè.

ПЕРША РІЧНИЦЯ
Ìèíóâ ð³ê, à â ñåëàõ, ÿê³ íàé-

á³ëüøå ïîñòðàæäàëè â³ä âèáóõ³â, 

äîñ³ áóëè ïîì³òí³ ñë³äè òðàãåä³¿. 
Äåÿê³ áóä³âë³ ñòîÿëè íå â³äáó-
äîâàíèìè òà â íèõ íå õîò³ëè 
ïîâåðòàòèñÿ ÷åðåç ñòðàõ, ÿêèé 
ïðèíåñëà òà í³÷ íà 48 àðñåíàë³. 
Íà ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â áóëî âè-
ä³ëåíî 100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ç 
íèõ âñòèãëè îñâî¿òè ëèøå ïî-
ëîâèíó, à òî÷í³øå 47 ì³ëüéîí³â. 
Ðåøòà ïîâåðíóëèñÿ ó áþäæåò. 
Êóïèëè ø³ñòü áóäèíê³â. Ðóé-
íàö³¿ æ çàçíàëè ïîíàä òèñÿ÷³ é 
ëþäè î÷³êóâàëè íà êîìïåíñàö³¿ 
çà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè áëèçüêî 
îäíîãî ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Íà ïåðøó ð³÷íèöþ êàòàñòðîôè 
ìè çáèðàëè ³ñòîð³¿ «âèïàäêîâîãî» 
ãåðî¿çìó âîëîíòåð³â, ïîæåæíèê³â 
òà ïðîñòèõ â³ííè÷àí, ÿê³ íå çìî-
ãëè ñèä³òè ïî äîì³âêàõ, ïîêè ïî-
ðÿä ñòàëîñÿ ëèõî.

ДРУГА РІЧНИЦЯ
Çà äâà òèæí³ äî äðóãî¿ ð³÷íè-

ö³ ñòðàøíî¿ ïîæåæ³ â Êàëèí³âö³ 
íà Â³ííè÷÷èí³ çíîâó ñòàëèñÿ âè-
áóõè íà àðòñêëàäàõ. Ïåðø³ ïðî-
ëóíàëè áëèçüêî 11 ðàíêó. Âîíè 
áóëè ïîòóæíèìè. Ì³ñöåâ³ çíîâó 
ïî÷àëè õàïàòè äîêóìåíòè òà çà-
áèðàòè ä³òåé ³ç äèòñàäê³â.

— Ä³òåé ïî äîìàõ ïîðîçâîçèëè: 
õòî âåëîñèïåäîì, õòî íà ìàøè-
í³, — ðîçïîâ³äàëà æèòåëüêà Ïàâ-
ë³âêè Í³íà Äîâãîïîëþê.

— Ç³áðàëà ðå÷³, ïàñïîðò, òðîø-
êè ãðîøåé. Ùîá áóëî âñå ï³ä 
ðóêàìè, êîëè ïî÷íåòüñÿ åâàêó-
àö³ÿ, — ðîçïîâ³äàº ¿¿ îäíîñåëü-
÷àíêà Òåòÿíà.

ßê ñòàëî â³äîìî, çàéíÿëàñÿ 
ñóõà òðàâà íà òåðèòîð³¿ â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè. ×åðåç öå çäåòîíóâàëî 
äî 10 áîºïðèïàñ³â.

Ì³ñöåâ³ æèòåë³ äîñ³ íàëÿêàí³ 
òà ïàì’ÿòàþòü, ÿê ïîñåðåä íî÷³ 
ò³êàëè, ïîêèäàþ÷è ñâî¿ îñåë³. Ç 

16 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ï³ä Êàëè-
í³âêîþ íà 48-ìó àðñåíàë³ ìàëè 
â³äíîâèòè ïëàíîâ³ ï³äðèâè áî-
ºïðèïàñ³â, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü 
òðàíñïîðòóâàííþ. Çàçíà÷àëè, 
ùî òàêî¿ òåðèòîð³¿ çàëèøèëîñÿ 
4%. Îñòàòî÷íî ðîçì³íîâóâàòè 
òåðèòîð³þ àðñåíàëó çàâåðøèëè 
ó ê³íö³ 2019 ðîêó.

×åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ âèáóõ³â, 
ãîñïîäàðÿì 184 äîìîâîëîä³íü ùå 
íå â³äøêîäîâàí³ çàâäàí³ âèáóõà-
ìè çáèòêè. ßê çàçíà÷èâ âèäàííþ 
kalynivka.city, ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
Ïàâë³âêè Â³êòîð Êîñîáóöüêèé, 
çàãàëüíà ñóìà â³äøêîäóâàííÿ 
ñêëàäàº ìàéæå äâà ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü.

ТРЕТЯ РІЧНИЦЯ
Çíàêîâèì íà òðåò³é ð³ê ï³ñëÿ 

âèáóõ³â ñòàëî ïîâ³äîìëåííÿ, ùî 
ñë³äñòâî òàê ³ íå çíàéøëî ïðè-
÷èíè çàéìàííÿ ñêëàä³â.

Òèì÷àñîâà ñë³ä÷à êîì³ñ³ÿ ïðè 
Âåðõîâí³é Ðàä³ áóëà ñòâîðåíà 
â ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó, ïðîâåëà 
òðè çàñ³äàííÿ, çàéìàëàñÿ çáîðîì 
³ àíàë³çîì ³íôîðìàö³¿, ùîá âñòà-
íîâèòè ïðè÷èíè âèáóõ³â íà ï’ÿòè 
ñêëàäàõ â ²÷í³, Êàëèí³âö³, Áàëà-
êë³¿, Ñâàòîâîìó, Êðèâîìó Ðîç³. 
Ó îïóáë³êîâàíîìó çâ³ò³ º ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî êàëèí³âñüêèé àðñåíàë.

Òàê, ÿê éäåòüñÿ â äîêóìåíò³, 
â³ííèöüêå óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ïðî-
âîäèëî ñâîº ðîçñë³äóâàííÿ îá-

ÍÎÂÈÍÈ

ВИБУХАМ У КАЛИНІВЦІ — ЧОТИРИ 
РОКИ. ЧИ ЗНАЙШЛИ ВИННИХ?
Війна була близько  Вночі 
26 вересня 2017 року сталася пожежа 
на складах боєприпасів 48 арсеналу. 
Вогонь перекинувся на снаряди, 
яких, за орієнтовними підрахунками, 
вибухнуло 32–40 тисяч тонн! Згадуємо 
події тієї ночі, як змінилося життя 
місцевих жителів, та що встановило 
слідство за чотири роки розслідування

ñòàâèí ïîæåæ³ â Êàëèí³âö³ ùå 
ç 26 âåðåñíÿ 2017 ðîêó. Îäíàê, 
ðåçóëüòàòè ïðèãîëîìøëèâ³:

«Êîì³ñ³ºþ ç’ÿñîâàíî, ùî ïðî-
òÿãîì ìàéæå 2,5-ð³÷íîãî äîñó-
äîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷è-
ìè äîñòîâ³ðíî íå âñòàíîâëåíî 
íå ò³ëüêè ïðè÷èíè, àëå é îá-
ñòàâèíè ñàìî¿ ïîä³¿. Âèíí³ îñî-
áè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðè-
òÿãíóò³, ùî âèêëèêàº ñóìí³âè 
â îá’ºêòèâíîñò³ ä³é ïðàâîîõî-
ðîíö³â», — ïèøóòü ó çâ³ò³.

Êð³ì òîãî, íà÷àëüíèê ãîëîâíî¿ 
³íñïåêö³¿ Ì³íîáîðîíè ïîâ³äîìèâ, 
ùî íà 48 àðñåíàë³ º ñóòòºâ³ ïî-
ðóøåííÿ îáë³êó òà ïîðÿäêó çáå-
ð³ãàííÿ áîºïðèïàñ³â.

«Íàâ³òü íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ (06.03.2020) 
íå ï³äòâåðäæåíà ôàêòè÷íà íà-
ÿâí³ñòü áîºïðèïàñ³â íà ñóìó 
áëèçüêî ï³âì³ëüÿðäà — 480 ì³ëü-
éîí³â 94 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çã³äíî ç 
¿õ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ. Âêàçàí³ 
ôàêòè âçàãàë³ çàëèøèëèñü ïîçà 
óâàãîþ ñë³ä÷èõ ñë³ä÷îãî â³ää³ëó 
ÓÑÁÓ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ òà 
â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðî-
êóðîð³â», — éäåòüñÿ â äîêóìåíò³.

Îòîæ, òèì÷àñîâà êîì³ñ³ÿ, ÿêà 
ä³º ïðè Âåðõîâí³é Ðàä³, âèð³øè-
ëà ïðîäîâæèòè ðîçñë³äóâàííÿ 
îáñòàâèí ïîæåæ³ íà òåðèòîð³¿ 
48 àðñåíàëó. ¯ì äàëè íà öå ùå 
ø³ñòü ì³ñÿö³â, ³ öåé ñòðîê ñïëè-
âàº ó ëèñòîïàä³ 2020 ðîêó.

Âèííèì ó ïîæåæ³ âèçíàëè 
ìàéîðà â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðà-
âîïîðÿäêó. Çà ³íôîðìàö³ºþ â³é-
ñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè, 26 âåðåñíÿ 
2017 ðîêó ñòàðøèé îô³öåð ìàéîð 
Á. íåíàëåæíî âèêîíóâàâ ñëóæáîâ³ 
îáîâ’ÿçêè ç êîíòðîëþ ïðîïóñêíî-
ãî ðåæèìó, ÷åðåç ùî ïðàö³âíèêè 
ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ç çà-
áîðîíåíèìè ëåãêîçàéìèñòèìè 
ðå÷îâèíàìè ïîòðàïèëè íà òåðè-
òîð³þ, äå çáåð³ãàëèñÿ áîºïðèïàñè 
äî òàíêîâèõ ãàðìàò. Êàëèí³âñüêèé 
ðàéñóä Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ íàêëàâ 
íà ìàéîðà øòðàô ó 2465 ãðèâåíü.

Çãîäîì Ãåíïðîêóðàòóðà çàñå-
êðåòèëà ï’ÿòü ñóäîâèõ ð³øåíü, 
ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ ðîçñë³äóâàííÿ 
âèáóõ³â ó Êàëèí³âö³.

ЧЕТВЕРТА РІЧНИЦЯ
Ð³÷íèöÿ öüîãî ðîêó ìîãëà âçà-

ãàë³ áóòè çàáóòîþ, ÿêáè íå ãåíï-
ðîêóðîðêà Óêðà¿íè ²ðèíà Âåíå-
äèêòîâà. Âîíà ó ñâîºìó ôåéñáóêó 
íàçâàëà îñíîâíó âåðñ³þ ñë³äñòâà, 
çà ÿêîþ ñòàëèñÿ âèáóõè íà êàëè-
í³âñüêîìó àðñåíàë³.

Òàê, çà ¿¿ ñëîâàìè, âèáóõ 
íà 48 àðñåíàë³ ñòàâñÿ ÷åðåç äèâåð-
ñ³þ òà âñòàíîâëåííÿ ï³äðèâíîãî 
ïðèñòðîþ. ² öå «ï³äòâåðäæóºòüñÿ 
çäîáóòèìè äîêàçàìè òà âèñíî-
âêàìè ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ïðî-
òîêîëàìè äîïèò³â ñâ³äê³â, ñë³ä÷èõ 
ä³é». Ïðî òå, õòî áóâ ï³äðèâíè-
êîì, Âåíåäèêòîâà íå ïîâ³äîìèëà.

×îìó ñòàëèñÿ 
âèáóõè íà 48 
àðñåíàë³? Îñíîâíà 
âåðñ³ÿ ñë³äñòâà 
— áóëà äèâåðñ³ÿ 
òà âñòàíîâëåííÿ 
ï³äðèâíîãî ïðèñòðîþ

Понад 5,9 мільярда гривень! За версією слідства, саме така сума збитків від вибухів у Калинівці
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Â³í ñï³ëêóâàâñÿ ç ïîñòðàæäàëèì 
ó ë³êàðí³. Êàæå, á³ëÿ éîãî ïàëà-
òè ÷åðãóº ïîë³ö³ÿ. Îñü ùî âäà-
ëîñÿ ä³çíàòèñÿ.

Ï³ñëÿ ðîáîòè äîäîìó ïîâåð-
òàâñÿ 41-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê, ìàº 
âèùó îñâ³òó, ïðàöþº. Ó ðóêàõ 
í³ñ ïàêåòè ç ïîêóïêàìè ³ áóêåò 
êâ³ò³â äëÿ äðóæèíè.

Áóëî âæå òåìíî. Íà íåîñâ³ò-
ëåí³é ä³ëÿíö³ äîðîãè éîìó çó-
ñòð³ëèñÿ äâîº. Ç ¿õíüî¿ ðîçìîâè 
çðîçóì³â, ùî âîíè âèïèëè. Ò³ 
äâîº íàìàãàëèñÿ ïðè÷åïèòèñÿ, 
àëå éîìó âäàëîñÿ óíèêíóòè êîí-
òàêòó ³ â³í ïîñï³øèâ äàë³.

— Òàì ùå áóëà æ³íêà ç äâîìà 
÷îëîâ³êàìè, — óòî÷íèâ àäâîêàò.

Âäîìà çàëèøèâ ïîêóïêè ³ ïî-

âåðíóâñÿ çóñòð³÷àòè äðóæèíó. 
Çíîâó ïåðåñòð³â äâîõ ÷îëîâ³ê³â, 
ÿêèõ óæå áà÷èâ, ïîâåðòàþ÷èñü 
äîäîìó. Öüîãî ðàçó ðîçìèíóòèñÿ 
íå âäàëîñÿ.

ЗАВ’ЯЗАЛАСЯ БІЙКА
ßê ðîçïîâ³â ïîñòðàæäàëèé àä-

âîêàòó, éîãî çáèëè ç í³ã.
×îëîâ³ê çóì³â ï³äíÿòèñÿ ³ ñòàâ 

çàõèùàòèñÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, 
ä³ñòàâ ç êèøåí³ ñêëàäàíèé êè-
øåíüêîâèé í³æ. Êîëè îäèí ç íà-
ïàäíèê³â çíîâó êèíóâñÿ íà íüî-
ãî, âäàðèâ éîãî.

— Íà îáëè÷÷³ ìîãî ï³äçàõèñ-
íîãî âèäíî ñë³äè ïîáî¿â, ó íüîãî 
òàêîæ ñèíö³ íà ò³ë³, ðîçäåðòèé 
îäÿã, — ðîçïîâ³äàº Ôåäèøèí. — 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

Прес-офіцер обласної поліції 
Анна Олійник підтвердила факт 
обрання запобіжного захисту 
41-річному чоловікові — триман-
ня під вартою без права внесення 
застави.
За її словами, слідство з’ясовує 

причини та обставин конфлікту, 
проводить процесуальні слідчі дії 
в межах відкритого кримінально-
го провадження за ч. 1 ст. 115 КК 
України (умисне вбивство). Такий 
злочин карається ув’язненням тер-
міном до 15 років. 

Що кажуть у поліції?

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïðî òå, ùî ñòà-
ëîñÿ ïðèáëèçíî 
î äåâ’ÿò³é âå÷îðà 
23 âåðåñíÿ, æóð-

íàë³ñò RIA/20minut.ua ä³çíàâñÿ 
â³ä â³ííèöüêîãî àäâîêàòà Ðîìà-
íà Ôåäèøèíà. Â³í ñï³ëêóâàâñÿ 
ç ïîë³ö³ºþ, à òàêîæ ç îäíèì ³ç 
ïîñòðàæäàëèõ. Ôåäèøèí ïîâ³-
äîìèâ, ùî â³í çàõèùàº ³íòåðåñè 
41-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà, íà ÿêîãî 
óâå÷åð³ íàïàëè äâîº. Ïðèïóñêàº, 
ùî ìîæëèâî, âîíè áóëè íàï³ä-
ïèòêó. Ïðèíàéìí³ ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ éîãî ï³äçàõèñíèé.

Ï³ä ÷àñ á³éêè ó òåìíîìó ì³ñ-
ö³, äå, çà ñëîâàìè 41-ð³÷íîãî 
÷îëîâ³êà, ÿêèé éøîâ çóñòð³òè 
äðóæèíó ç ðîáîòè, íàïàëè äâîº. 
Êàæå, ï³ä ÷àñ çàõèñòó â³í ä³ñòàâ 

êèøåíüêîâèé í³æ ³ ñìåðòåëüíî 
ïîðàíèâ îäíîãî ç íàïàäíèê³â. 
Çàãèíóâ 47-ð³÷íèé æèòåëü Ëó-
êà-Ìåëåøê³âñüêî¿. Äâîõ ³íøèõ 
ó÷àñíèê³â á³éêè ç òðàâìàìè äî-
ñòàâèëè äî ë³êàðí³.

Ñë³ä÷³ çâåðíóëèñÿ äî ñóäó ç 
êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çà-
ïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðî âçÿòòÿ 
ï³ä âàðòó áåç ïðàâà âíåñåííÿ 
ãðîøîâî¿ çàñòàâè îãîëîñèëè 
41-ð³÷íîìó ÷îëîâ³êó. Çðîáèëè 
öå áåç éîãî ïðèñóòíîñò³ ó ñóä³. 
Àäæå â³í çàëèøàºòüñÿ ó ë³êàðí³.

ВЕРСІЯ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ 
ЗАХИЩАВСЯ

Çà ñëîâàìè àäâîêàòà, äî Öåí-
òðó íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ ïðàâî-
âî¿ äîïîìîãè çâåðíóëàñÿ äðó-
æèíà ÷îëîâ³êà, íà ÿêîãî ñêî¿ëè 
íàïàä. Ôåäèøèíó äîðó÷èëè çà-
õèùàòè ³íòåðåñè ïîñòðàæäàëîãî. 

ВБИВСТВО У ЛУЦІ. ЧОЛОВІК ЙШОВ 
ЗУСТРІТИ ДРУЖИНУ З РОБОТИ… 
Нещастя Один загинув, двоє в лікарні 
— такий наслідок конфлікту між трьома 
чоловіками на дачному масиві у Лука-
Мелешківській. Одному з трьох обрали 
запобіжний захід тримання під вартою без 
права внесення застави. Але він поки що 
не в слідчому ізоляторі. Чоловік стверджує, 
що захищався від двох нападників 

 — Ì³é ÷îëîâ³ê ñêàçàâ 
¿ì, éä³òü ñâîºþ 
äîðîãîþ, à ÿ ï³äó 
ñâîºþ, — ãîâîðèòü 
äðóæèíà ÷îëîâ³êà, ùî 
âáèâ íàïàäíèêà. — Àëå 
âèéøëî âñå ïî-³íøîìó

Ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè ÷îëîâ³ê 
ïåðåáóâàâ ó ñòðåñîâ³é ñèòóàö³¿. 
Ó íüîãî òðåìò³ëè ðóêè.

Àäâîêàò ñòâåðäæóº, ùî äëÿ íüî-
ãî ôàêò ñàìîçàõèñòó î÷åâèäíèé.

«НЕ МІГ ВІН ОДИН НАПАДАТИ 
НА ДВОХ»

Æóðíàë³ñò RIA ñï³ëêóâàâñÿ ç 
äðóæèíîþ ÷îëîâ³êà, ÿêîìó îá-
ðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä.

— ß ïîâåðòàëàñÿ äîäîìó ÿêðàç 
ó òîé ÷àñ, êîëè áóëà á³éêà, — 
ãîâîðèòü æ³íêà. — Áóëî òåìíî, 
òîìó íå ðîçï³çíàëà ñâîãî ÷îëî-
â³êà. Òèì á³ëüøå, ùî ñòðàøíî 
òàêå áà÷èòè. Øâèäêî îáìèíó-
ëà òå ì³ñöå ³ ïîñï³øèëà äîäîìó. 
Ï³çí³øå â³í ðîçïîâ³â, ùî áà÷èâ 
ìåíå, àëå áîÿâñÿ îçâàòèñÿ, àáè 
ò³ äâîº ùå é ìåíå íå ïîáèëè.

— Âäîìà áàáóñÿ ñêàçàëà, ùî 
÷îëîâ³ê ï³øîâ ìåíå çóñòð³÷àòè, 
³ ÿ çäîãàäàëàñÿ, ùî öå éîãî ìî-
ãëè áèòè, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Ïîïðîñèëà ñóñ³äà 
íà äîïîìîãó. Êîëè ìè ç ñóñ³äîì 
ïðèéøëè íà ì³ñöå, ïîáà÷èëà ÷î-
ëîâ³êà ó êðîâ³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 

íå ì³ã ÷îëîâ³ê îäèí íàïàäàòè 
íà äâîõ. Êàæå, öå íåëîã³÷íî, áî, 
çðîçóì³ëî, ùî äâîº ëþäåé ïåðåä 
îäíèì ìàþòü ïåðåâàãó.

— Ì³é ÷îëîâ³ê ñêàçàâ ¿ì, 
éä³òü ñâîºþ äîðîãîþ, à ÿ ï³äó 
ñâîºþ, — ãîâîðèòü æ³íêà. — Àëå 
âèéøëî âñå ïî-³íøîìó.

ЩЕ ОДНА ВЕРСІЯ
Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ïðî á³éêó 

íà ñàéò³ 20minut.ua îäíà ç ÷è-
òà÷îê Elena Gurskaya íàïèñàëà 
ñâîþ òî÷êó çîðó.

«Òàê çâàíèõ íàïàäíèê³â áóëî 
òðîº, äâîº ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íêà, 
ÿê³ ïîâåðòàëèñÿ ç ïðîäóêòîâî-
ãî íà Ñàáàðîâ³, — ïèøå âîíà. — 
Éøëè äîäîìó ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ïðîâåëè íà ìàðøðóòêó áàòüêà 
æ³íêè»

Äàë³ çâåðòàº óâàãó, ùî àëêîãî-
ëþ â êðîâ³ íå âèÿâëåíî. Ñòâåð-
äæóº, ùî âæå º ç öüîãî ïðèâîäó 
âèñíîâêè ñóäìåäåêñïåðòèçè.

«Í³æ ó íüîãî áóâ äëÿ ñàìîçà-
õèñòó — ï³êà òè÷êîâà, — ïèøå 
Elena Gurskaya. — Ñêîðî âñå 
ñòàíå íà ñâî¿ ì³ñöÿ, àäâîêàòè 
ðîçïî÷àëè ñâîþ ñïðàâó».

Слідство з’ясовує причини та обставини конфлікту. 
Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,(067)1079091

Îáëàñíèé Àïåëÿö³éíèé ñóä 
ðîçãëÿíóâ ñêàðãó àäâîêàòà êî-
ëèøíüîãî íà÷àëüíèêà ì³ë³ö³¿ 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî. Ïîçèâà÷ 
ïðîñèâ ïîãàñèòè ïîêàðàííÿ ó âè-
ãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ ñïåö³àëüíîãî 
çâàííÿ — ï³äïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿.

Ìîâà éäå ïðî êîëèøíüîãî ì³-
ë³öåéñüêîãî ïîñàäîâöÿ ï³äïîë-
êîâíèêà Âàñèëÿ Øðàìêà. Íà òîé 
÷àñ ùå ä³ÿëà ì³ë³ö³ÿ, à íå ïîë³ö³ÿ. 
Â³í êåðóâàâ ì³ñüêèì óïðàâë³ííÿì 
ì³ë³ö³¿ ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó.

Éîãî ñóäèëè çà ïîáèòòÿ îäíîãî 
ç ì³ñöåâèõ æèòåë³â. Áóëî äîâå-
äåíî, ùî íà÷àëüíèê ì³ë³ö³¿ áèâ 

÷îëîâ³êà. Êð³ì òîãî, ñâî¿ì àâòî-
ìîá³ëåì äîïðàâèâ éîãî äî ì³ë³ö³¿. 
Äîðîãîþ çóïèíÿâ ìàøèíó ³ ùå 
ðàç âäàðèâ. Ïîáèòòÿ ïðîäîâæó-
âàëîñÿ ó â³ää³ëåíí³ ïîë³ö³¿.

Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ ïîñòðàæäàëèé 
çâåðíóâñÿ äî ñóäó. Ñïðàâà íàáóëà 
øèðîêîãî ðåçîíàíñó.

Øðàìêà âèçíàëè âèííèì 
ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Éîãî çàñóäè-
ëè íà ï’ÿòü ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì 
ïðàâà îá³éìàòè àòåñòîâàí³ ïîñà-
äè ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ òà 
îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè íà äâà 
ðîêè. Äî òîãî æ, ïîçáàâèëè ñïå-
ö³àëüíîãî çâàííÿ — ï³äïîëêîâ-
íèê ì³ë³ö³¿.

Çà ́ ðàòè ï³äïîëêîâíèêà íå â³ä-

ïðàâëÿëè. Çàñóäæåíîãî çâ³ëüíèëè 
â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âè-
ïðîáóâàííÿì, ç ³ñïèòîâèì òåð-
ì³íîì íà äâà ðîêè.

Ð³øåííÿ ñóäó íàáóëî ÷èííîñ-
ò³ 22 òðàâíÿ 2013 ðîêó. Â³äòîä³ 
ñïëèâëè òåðì³íè ïîêàðàííÿ. 
Òåïåð óæå êîëèøí³é ì³ë³ö³îíåð 
çâåðíóâñÿ äî ñóäó. Ñêàðãó äî îá-
ëàñíîãî Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïîäàâ 
çàõèñíèê Øðàìêà àäâîêàò Îëåê-
ñàíäð Íèêèòþê.

¯¿ ðîçãëÿäàëà êîëåã³ÿ ç òðüîõ 
ñóää³â.

Ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ 
êëîïîòàííÿ Øðàìêà ïðî çâ³ëü-
íåííÿ éîãî â³ä äîäàòêîâîãî ïî-
êàðàííÿ òà çíÿòòÿ ñóäèìîñò³. Ï³ä 

äîäàòêîâèì ïîêàðàííÿì ñë³ä ðî-
çóì³òè ïîçáàâëåííÿ ñïåö³àëüíîãî 
çâàííÿ ï³äïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿. ßê 
ç’ÿñóâàëîñÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 
21 âåðåñíÿ, êîëèøíüîìó ì³ë³öåé-
ñüêîìó êåð³âíèêó çâàííÿ íå ïî-
òð³áíå. Éîìó òðåáà ïîãàñèòè ïî-
êàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
çâàííÿ. Äëÿ ÷îãî?

ßê ïîÿñíèâ ó ñóäîâîìó çàñ³-
äàíí³ Îëåêñàíäð Íèêèòþê, ÷åðåç 
âòðàòó çâàííÿ Øðàìêà ïîçáàâèëè 
ïåíñ³¿, à ñïëà÷åí³ ðàí³øå êîøòè 
ñòÿãíóëè ç ÷îëîâ³êà ÷åðåç ñóä. 
Îòðèìóâàâ ¿õ ïðîòÿãîì îäíîãî 
ðîêó.

Àäâîêàò ãîâîðèâ, ùî éîãî ï³ä-
çàõèñíèé óæå â³äáóâ ïîêàðàííÿ, 

ñïëèâ ÷àñ òåðì³íó, àëå ïîçáàâ-
ëåííÿ çâàííÿ çàëèøàºòüñÿ íåïî-
ãàøåíèì.

— Íå ìîæå âîíî çàëèøàòèñÿ 
äîâ³÷íèì, — çàçíà÷èâ àäâîêàò. — 
Íàâ³òü ò³, õòî â³äáóâàº äîâ³÷íå 
ïîêàðàííÿ, ³íêîëè ìàþòü øàíñ 
âèéòè íà âîëþ, à òóò ÿê ìàº áóòè? 
Ïîçáàâëåííÿ çâàííÿ çàëèøèòüñÿ 
áåçñòðîêîâî?

Ïðîêóðîð, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü 
ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, â³äõèëèâ 
ñêàðãó é àðãóìåíòè àäâîêàòà.

Êîëåã³ÿ ñóää³â óõâàëèëà çàëè-
øèòè áåç çì³í ð³øåííÿ Ìóðî-
âàíîêóðèëîâåöüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó, â³äïîâ³äíî ñêàðãó àäâîêàòà 
çàëèøèëà áåç çàäîâîëåííÿ.

Підполковнику не повернули ні пенсію, ні звання
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Якщо ви не проти допомогти школі 
або садку, але є побоювання, що 
ваші гроші витратять не за при-
значенням, то є можливість са-
мостійно здійснювати контроль 
за зібраними коштами. Відповід-
но до законодавства батьки ма-
ють право (не зобов’язані) робити 
благодійні внески на потреби на-
вчального закладу через спеціаль-
но створений благодійний фонд. 
Розпоряджатися такими гроши-
ма з фонду має право винятково 
батьківський комітет, а не дирек-
тор чи інші представники школи. 
Порядок створення такого фонду 

визначений Законом України «Про 
благодійництво та благодійні ор-
ганізації».
Крім того, щоб можна було ви-
магати звіт про належне цільове 
використання коштів, краще їх 
перераховувати на розрахун-
ковий рахунок школи, садка (ці 
заклади є юридичними особа-
ми, що, як правило, мають ра-
хунки у банківських установах), 
вказавши цільове призначення, 
наприклад «Кошти на ремонт 
даху школи №…» тощо. Наявність 
документального підтвердження 
(квитанція і т. ін.) про внесення 

коштів на потреби школи, садка 
і дасть змогу в разі нецільового 
їх використання поскаржитися 
на незаконні дії представників 
закладів.
Отже, батьки мають право вима-
гати звіт про використання коштів. 
Якщо стає відомо про нецільове 
використання, яке було перерахо-
ване на конкретну потребу, можна 
скаржитися адміністрації. Якщо 
це не допомагає — до органу 
управління освіти або до право-
охоронних органів, розповідають 
у координаційному центрі з на-
дання правової допомоги.

Якщо платити, то як проконтролювати?

þòü âñå àêòèâíî ñòîñîâíî çäà÷³ 
ãðîøåé! Ïî÷àâñÿ áóë³íã, í³áè ÿê 
âàø³ ä³òè ñïðèéìóòü, ùî ó íèõ 
ñòàð³ øàôè (³ òî îäíà íà äâîõ), 
ÿêùî çäàâàòè, òî âñ³ì çäàâàòè! 
Îäèí òàòî õîäèâ äî çàâ³äóâà÷-
êè, ÿê âèÿâèëîñÿ, ùå íåäîñòàò-

íÿ ê³ëüê³ñòü ë³æå÷îê. Áàòüêî 
òîé çàïèñàâ ðîçìîâó. Çíîâó æ 
áàòüêàì ç ÷àòó òàê³ ä³¿ íå ïîäî-
áàþòüñÿ! Çà òàêó ïîçèö³þ áàòüê³â, 
ÿê³ íå çäàþòü êîøòè, òà áàòüê³â, 
ä³òêè ÿêèõ íå â³äâ³äóþòü ñàäîê, 

ЗБИРАЄМОСЬ У САДОЧОК: МІТЛИ, 
КЛЕЙОНКА ТА УПАКОВКА ФАЙЛІВ...

«Â íàñ òàê³ ïîðÿäêè. 
Áà÷òå, ðåìîíò 
çðîáèëè áàòüêè. 
Øóõëÿäêè, ë³æå÷êà – 
öå äîïîìîãëè áàòüêè. 
Ìîæíà íå ïëàòèòè, àëå 
ïîò³ì ùîá áåç îáðàç»

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063) 7854635

«Ùî ïîòð³áíî 
ïðèíåñòè â äèòÿ-
÷èé ñàäîê» — ìàìà 
4-ð³÷íî¿ ä³â÷èíêè 

ïîêàçóº àðêóø À4, ÿêèé äàëè ¿é 
íà ïåðøèõ áàòüê³âñüêèõ çáîðàõ.

— Áåðåçîâ³ ì³òëè, ìèþ÷³ çàñî-
áè, ôàéëè, ïîðîøêè, ñîäà, êëå-
éîíêà, ñì³òòºâ³ ïàêåòè, ïåëþøêè 
³ áàãàòî-áàãàòî ³íøîãî. ß ïîðàõó-
âàëà, öå òðîõè á³ëüøå çà ï³âòîðè 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Âèíèêàº ïèòàííÿ: 
â ñàäî÷êó âçàãàë³ ãîëî é ïóñòî, 
÷è ÿê? Ì³ñüêðàäà æ ìàº âèä³ëÿòè 
êîøòè íà ìèþ÷³ çàñîáè, ÿ çãîäíà 
êóïëÿòè êàíöòîâàðè äëÿ äèòèíè, 
àëå â³íèêè? Íà çáîðàõ äèðåêòîð-
êà ïîáà÷èëà íàø³ î÷³ ï³ñëÿ îçâó-
÷åíîãî ñïèñêó ³ ñêàçàëà: «Õî÷åòå, 
ìîæåòå, êàíºøíî, íå êóïëÿòè öå 
âñå. Õî÷åòå, ìîæåòå íàâ³òü ñêàð-
æèòèñü, éä³òü, ÿ çà ñâîþ ïîñàäó 
íå òðèìàþñü. Àëå ÿ äóìàþ, ÿê º 
ùî ñêàçàòè, òî êðàùå öå íå âè-
íîñèòè çà ìåæ³».

— À âè ùî?
— À ÿ ñïèòàëà, ÷è â ñàäî÷êó 

âçàãàë³ çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñîâîãî 
íåìà? Ìåí³ â³äïîâ³ëè: «Â íàñ òàê³ 
ïîðÿäêè. Áà÷òå, ðåìîíò çðîáè-
ëè áàòüêè. Øóõëÿäêè, ë³æå÷êà, 
ñòîëèêè — öå äîïîìîãëè áàòü-
êè. Ìîæíà ³ íå ïëàòèòè, êàíºø-
íî, àëå ïîò³ì ùîá áåç îáðàç». 
Íó îòàê ÿêîñü.

Òàê³ âèìîãè áóëè ìèíóëîãî 

ðîêó äî âñòóïó â ìîëîäøó ãðóïó 
Äåñíÿíñüêîãî äèòñàäî÷êà.

НЕ ХОЧЕТЕ ПЛАТИТИ — ГЕТЬ З 
БАТЬКІВСЬКОГО ЧАТУ

Ñõîæà ñèòóàö³ÿ ñòàëàñÿ ³ ç â³í-
íè÷àíêîþ Àííîþ Ìîòðåíêî. 
Ìîëîäà ìàìà ïîä³ëèëàñÿ â ìåðå-
æ³ äîïèñîì ïðî òå, ÿê ¿¿ âèäàëèëè 
ç áàòüê³âñüêîãî ÷àòó ÷åðåç òå, ùî 
íå çàõîò³ëà ïëàòèòè çà øàôè.

«ß ìàìà äîíå÷êè. Äèòèíà çà-
ïèñàíà äî 61 ñàäî÷êà ì. Â³ííèöÿ. 
Ìèíóëîãî ðîêó íàøå ÷àäî â³ä-
â³äóâàëà ÿñåëüíó ãðóïó ìàêñèìóì 
10 äí³â, êîøòè íà âñ³ ïîòðåáè, 
â òîìó ÷èñë³ ³ áëàãîä³éí³, ìè çäà-
âàëè. Íå çäàëè ëèøå íà îá³ãð³âà÷. 
Ñïðîáè äîíåñòè áàòüê³âñüêîìó 
êîì³òåòó, ùî çä³éñíþþòüñÿ ïîáî-
ðè, áóëè ìàðíèìè. Íàñ ïåðåâåëè 
äî ìîëîäøî¿ ãðóïè. ² ïî÷àëîñÿ: 
õ³ì³ÿ — 200 ãðí (íå çäàâàëè), 
êàíöåëÿð³¿ — 150 ãðí (20 çäàëè, 
ðåøòà — ïî ôàêòó, êîëè õîäè-
òèìå, òî çäàìî àáî ïðèäáàºìî 
ñàìîñò³éíî), 40 ãðí — ùîì³ñÿ÷í³ 
áëàãîä³éí³ (íå çäàº íàøà ñ³ì'ÿ). 
Áóëè çáîðè (íà çáîðè íå õîäè-
ëà ÷åðåç ñèòóàö³ºþ ç êîâ³äîì), 
íà ÿêèõ ³ âèð³øèëè çì³íèòè øàôè 
äèòÿ÷³, êóõîíí³ ìåáë³, øàôó äëÿ 
âèõîâàòåë³â, à öå áëèçüêî 30 000! 
Ïîò³ì ùå âèÿâèëîñÿ, ùî òðåáà 
ùå é ðåìîíò â ðîçäÿãàëüí³ òà 
â êóõîíí³é ê³ìíàò³! Ìàéæå âñ³ 
áàòüêè «çà», ëèøå ï'ÿòü ëþäåé 
ïðîòè! Áàòüêè â ÷àò³ îáãîâîðþ-

Побори?  Батьки, чиї діти вчаться у школі 
чи дитсадках, звикли здавати гроші на різні 
потреби в навчальний заклад. Хтось 
вважає це поборами, а інші схиляються 
до думки, що це необхідно для добробуту 
дітей. Як реагувати на такі запити, 
наскільки часто стаються конфлікти, 
через те, що хтось не згоден платити, і як 
фінансує бюджет навчальні заклади?

áóëî âèäàëåíî ç ÷àòó», — ÷èòàºìî 
â äîïèñ³.

ЩО КАЖУТЬ У ДЕПАРТАМЕНТІ 
ОСВІТИ?

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðêè äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Îêñàíè ßöåíêî, 
ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ òà ïî-
òî÷íèõ ðåìîíò³â, çàáåçïå÷åííÿ 
ì³ñöü çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ 
ó çàêëàäàõ îñâ³òè, ÿê îò àêòîâ³ 
òà ñïîðòèâí³ çàëè, êîðèäîðè, 
õàð÷îáëîêè áåðå íà ñåáå ì³ñüêà 
ðàäà, à âñå, ùî ñòîñóºòüñÿ êëàñ³â 
òà ãðóï — òàì âñå â³äáóâàºòüñÿ 
çà ð³øåííÿì áàòüê³â. Ñòàòóò íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ïåðåäáà÷àº 
ìîæëèâ³ñòü áëàãîä³éíèõ âíåñê³â. 
Ñàìå òàê íàçèâàþòü çáîðè êîøò³â 
íà íåîáõ³äí³ ïîòðåáè äëÿ ä³òåé 
â ñàäî÷êàõ òà øêîëàõ.

— Áàòüê³âñüê³ êîì³òåòè ìàþòü 
çâ³òóâàòè çà êîæíó êîï³éêó, êóäè 
³ ùî âèòðàòèëè. Í³õòî íå ìàº 
ïðàâà âèìàãàòè çäàâàòè êîøòè, 
ñàìå òîìó âíåñêè íàçèâàþòüñÿ 
áëàãîä³éíèìè. Õî÷åø äîïîìîã-
òè — áåðè ó÷àñòü, íå õî÷åø — í³. 
Ó íàñ áàãàòî ïðîºêò³â çä³éñíåíî 
áóëî ó ñï³âô³íàíñóâàíí³, êîëè ìè 
íå ìîãëè âèä³ëèòè âåëèêó ñóìó, 
òî çàëó÷àëè áàòüê³â, ÿê³ äîêëà-
äàëè ãðîø³, ³ ÿêùî º çäîðîâèé 
ãëóçä, ìîæíà ä³éòè êîíñåíñóñó 
³ âèð³øèòè âñ³ ïèòàííÿ. Àëå ùå 
ðàç íàãîëîøó, ùî í³õòî í³êîãî 
íå ïðèìóøóº, öå îñîáèñòà ñïðàâà 
áàòüê³â, — ï³äêðåñëèëà Îêñàíà 
ßöåíêî.

ßêùî æ õòîñü ç áàòüê³â ââàæàº, 
ùî â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ âñå æ 
âèìàãàþòü ãðîø³, âàðòî çâåðíó-
òèñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàâ÷àëüíîãî 

çàêëàäó, ðàäèòü äèðåêòîðêà äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè.

— ª øêîëà, º äèðåêòîð, ÿêèé 
ìàº ðîç³áðàòèñÿ â ñèòóàö³¿, áî 
ñàìå íà íüîìó é ëåæèòü â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ 
â ñò³íàõ çàêëàäó. ª îô³ö³éí³ êàíà-
ëè ñï³ëêóâàííÿ, ³íêîëè áóâàþòü 
íþàíñè, ùî áàòüêè íå ìîæóòü 
ä³éòè çãîäè ç àäì³í³ñòðàö³ºþ, òîä³ 
ìîæíà çâåðíóòèñÿ â äåïàðòàìåíò, 
ìè í³êîëè íå â³äìîâëÿºìî â öüî-
ìó, — ñêàçàëà Îêñàíà ßöåíêî.

Çàðàç ó Â³ííèö³ àêòèâíî çà-
éìàþòüñÿ óòåïëåííÿì òà òåðìî-
ìîäåðí³çàö³ºþ çàêëàä³â îñâ³òè. 
Íàïðèêëàä, ó ïîçàìèíóëîìó ðîö³ 
óòåïëèëè äåñÿòü ñàäî÷ê³â — íà öå 
ç áþäæåòó âçÿëè 256 ìëí ãðí, 
çàçíà÷àº Îêñàíà ßöåíêî.

— Êð³ì òîãî, êóïóºòüñÿ îáëàä-
íàííÿ òà ³íâåíòàð. Öüîãî ðîêó 
â³äêðèâñÿ ñàäî÷îê íà Âàòóò³íà — 
íà íüîãî ï³øëî 5,1 ìëí ãðí ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó. ²íâåñòîð äàâ 
êîðîáêó òà ³ãðîâ³ ìàéäàí÷èêè, 
à õàð÷îáëîê, ïðàëüíþ, ìåäè÷íèé 
ïóíêò ³ ðåøòó â ãðóïàõ çàáåçïå÷óº 
âëàäà. Íà Â³ííèöüêèõ Õóòîðàõ 
òåæ ìàº áóòè ââåäåíèé â åêñ-
ïëóàòàö³þ øåñòèãðóïíèé ñàäî-
÷îê, íà öå âèä³ëåíî ç áþäæåòó 
4,1 ìëí ãðí. Äåççàñîáè, ïàïåðîâ³ 
ðóøíèêè, ìèþ÷³ çàñîáè, ìàñêè 
äëÿ ïåðñîíàëó, ïðîòèïîæåæíèé 
³íâåíòàð, ãàñòðîºìíîñò³, ðåìîíòè 
ïîòî÷í³ — âñå öå áåðå íà ñåáå 
ì³ñüêèé áþäæåò. Òîáòî, âñå çðî-
áèòè çà êîøòè ì³ñòà íåðåàëüíî, 
îñîáëèâî ÿêùî âðàõîâóâàòè ìå-
äèöèíó, ñîö³àëêó, äîðîãè, ³íô-
ðàñòðóêòóðó, òðàíñïîðò òîùî — 
íà öå òåæ ïîòð³áí³ êîøòè, — äî-
äàº Îêñàíà ßöåíêî.

Садочок обходиться недешево. Батьки здають гроші на меблі, ремонт і ще багато чого 
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— Це була цікава екскурсійна 
поїздка, — говорить Володи-
мир Корсаков. — Її учасники 
залишилися задоволені. Про 
це ми говорили, повертаючись 
до Києва. Особливо багато ма-
теріалу почерпнули від екскур-
совода Олександра Рогового. 

Вдячні за нові знання, дотепер 
незнані факти. Поїздка місця-
ми Достоєвських на Вінниччині 
не остання. Поширимо інфор-
мацію про новий маршрут серед 
педагогічної спільноти, і після 
цього, без сумніву, приїдуть нові 
екскурсанти.

Охочі більше дізнатися про життя 
родичів класика світової літера-
тури Федора Достоєвського мо-
жуть зробити це, звернувшись 
до добре знаного у нашому краї 
історика і краєзнавця Олексан-
дра Рогового. Номер його теле-
фону — 096–266–71–39.

До кого звертатися, щоб побувати на екскурсії

ñòîºâñüêèé ñòàâ çàñíîâíèêîì ¿õ-
íüî¿ äèíàñò³¿ íà Â³ííè÷÷èí³. Áåðå 
âîíà ñâ³é ïî÷àòîê ó XVII ñòîë³òò³. 
Òàê ñòàëîñÿ, ùî Ôåäîðà ïîçáàâè-
ëè ñëóæáè óí³àòè. Îäíàê çãîäîì 
Äîñòîºâñüê³ çíîâó ïîâåðíóëèñÿ 
ó õðàì. Â àðõ³âàõ º ï³äòâåðäæåííÿ 
òîãî, ùî äî ñëóæáè ó Â³éò³âöÿõ 
ñòàâ Àíäð³é Äîñòîºâñüêèé, à òà-
êîæ éîãî áðàò ²îàí, à ïîò³ì ïðî-
äîâæèâ ñëóæèòè ìîëîäøèé ñèí 
Àíäð³ÿ — Ëåâ Äîñòîºâñüêèé.

Çà ñëîâàìè êðàºçíàâöÿ, Àí-
äð³é — öå ä³ä ïèñüìåííèêà. 
Ó öüîìó ñåë³ ó íüîãî ³ éîãî äðó-
æèíè Àíàñòàñ³¿ íàðîäèâñÿ ñèí 
Ìèõàéëî. Çàãàëîì ó íèõ áóëî 
âîñüìåðî ä³òåé — øåñòåðî äî÷îê 
³ äâîº ñèí³â. Ìèõàéëà, â³äì³í-
íèêà íàâ÷àííÿ ó Øàðãîðîäñüê³é 
ñåì³íàð³¿, íàïðàâèëè â÷èòèñÿ 
ó Ìîñêâó. Òàì â³í çàëèøèâñÿ 
ïðàöþâàòè. Òàì ç’ÿâèâñÿ íà ñâ³ò 

НАШ КРАЄЗНАВЕЦЬ ВИПЕРЕДИВ 
ДОСЛІДНИКІВ З МОСКВИ

Ìèõàéëà, âèïóñêíèêà 
Øàðãîðîäñüêî¿ 
ñåì³íàð³¿, íàïðàâèëè 
â÷èòèñÿ ó Ìîñêâó. 
Òàì ç’ÿâèâñÿ íà ñâ³ò 
ñèí Ôåä³ð, ìàéáóòí³é 
ïèñüìåííèê

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïåðøà åêñêóðñ³ÿ 
çà íîâèì åêñêóð-
ñ³éíèì ìàðøðóòîì 
â³äáóëàñÿ ó ñóáîòó, 

25 âåðåñíÿ. Ó í³é âçÿëè ó÷àñòü 
ïåäàãîãè ç Êèºâà. Î÷îëþâàâ ãðóïó 
íàóêîâåöü Âîëîäèìèð Êîðñàêîâ, 
ÿêèé ðàí³øå ïðàöþâàâ â ²íñòèòóò³ 
ïåäàãîã³êè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè.

Âë³òêó íèí³øíüîãî ðîêó ïàí 
Âîëîäèìèð óæå ïðè¿çäèâ äî íà-
øî¿ îáëàñò³. Â³í çí³ìàâ ô³ëüì 
ïðî ðîäîâ³ ãí³çäà Äîñòîºâñüêèõ. 
Òåïåð îðãàí³çóâàâ ãðóïó åêñêóð-
ñàíò³â. Åêñêóðñ³éíèé ìàðøðóò 
ïðîêëàâ ³ñòîðèê ³ êðàºçíàâåöü ç 
Ëèïîâöÿ Îëåêñàíäð Ðîãîâèé. Â³í 
çíàéøîâ â àðõ³âàõ çàïèñ ó ìå-
òðè÷í³é êíèç³ ïðî òå, ùî ä³ä 
ïèñüìåííèêà Ôåäîðà Äîñòîºâ-
ñüêîãî — Àíäð³é Äîñòîºâñüêèé 
ñëóæèâ ñâÿùåííèêîì ó õðàì³ 
â ñåë³ Â³éò³âö³, ³ â öüîìó ñåë³ 
íàðîäèâñÿ áàòüêî ïèñüìåííèêà 
Ìèõàéëî. Öå ñåëî íåïîäàë³ê â³ä 
Ëèïîâöÿ.

СІМ РАЗІВ ПОСИЛАЮТЬСЯ 
НА АРХІВНІ ЗНАХІДКИ 
ВІННИЧАНИНА

Òàêå â³äêðèòòÿ Ðîãîâîìó âäà-
ëîñÿ çðîáèòè ðàí³øå, í³æ ðî-
ñ³éñüêèì äîñë³äíèêàì á³îãðàô³¿ 
Äîñòîºâñüêîãî. Ó Ìîñêâ³ êîðèñ-
òóþòüñÿ â³äêðèòòÿì â³ííè÷àíèíà. 
Ó 18-ìó òîì³ ïîâíîãî ç³áðàííÿ 
òâîð³â Äîñòîºâñüêîãî âèäàâö³ 
ñ³ì ðàç³â ïîñèëàþòüñÿ íà àðõ³â-
í³ ìàòåð³àëè, çíàéäåí³ Ðîãîâèì. 
Íå ò³ëüêè ö³ ôàêòè «â³äêðèâ» íàø 
êðàºçíàâåöü.

Äî 200-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ 

Äîñòîºâñüêîãî Ðîãîâèé ðîçðîáèâ 
åêñêóðñ³éíèé ìàðøðóò ïî ì³ñöÿõ 
ïåðåáóâàííÿ Äîñòîºâñüêèõ ó íà-
øîìó êðà¿.

— Âñå âèéøëî åêñïðîìòîì, — 
êàæå â³í. — Âë³òêó ç Êèºâà ïðè-
¿æäæàâ äî íàñ íàóêîâåöü Âîëîäè-
ìèð Êîðñàêîâ. Â³í çí³ìàâ ô³ëüì 
ïðî ïåðåáóâàííÿ Äîñòîºâñüêèõ 
íà íàø³é çåìë³. Òåïåð çàòåëå-
ôîíóâàâ ³ ïîïðîñèâ îðãàí³çó-
âàòè åêñêóðñ³þ äëÿ ñòîëè÷íèõ 
ïåäàãîã³â. Îñü òàê âèìàëþâàâñÿ 
ìàðøðóò. ß âêëþ÷èâ ó ðîçïîâ³äü 
ôàêòè ñâî¿õ áàãàòîð³÷íèõ äîñë³-
äæåíü. Îçíàéîìèâ ç íèìè åêñ-
êóðñàíò³â. Çóñòð³÷àòè ãîñòåé äî-
ïîìîãëè ñòàðîñòè ñ³ë Çîç³â — Íà-
òàë³ÿ Íåêðóò, Â³éò³âö³ — Ïåòðî 
Êàí³øåâ. Ì³ñöåâèé ïîåò Ñåðã³é 
Ñâåðäë çàïðîñèâ êèÿí äî ñåáå 
íà ïàñ³êó, ïðèãîñòèâ ìåäîì, 
÷àñòóâàâ ðèáíîþ þøêîþ…

Ùî ïîáà÷èëè ãîñò³ ï³ä ÷àñ åêñ-
êóðñ³¿?

ЧЕТВЕРО РОДИЧІВ КЛАСИКА 
ПОХОВАНІ У ВІЙТІВЦЯХ

Ó ìàðøðóò «Ðîäîâå ãí³çäî Äî-
ñòîºâñüêèõ» Ðîãîâèé âêëþ÷èâ 
òàê³ íàñåëåí³ ïóíêòè: Çîç³â, Â³-
éò³âö³, Ëèïîâåöü, Íåìèð³â, Îðà-
ò³â, Ïîãðåáèùå.

Öå ò³ ì³ñöÿ, äå æèëè ïðåäêè 
Äîñòîºâñüêèõ ó íàøîìó êðà¿.

Íàïðèêëàä, ó Êàëüíèêó, êî-
ëèøíüîãî ²ëë³íåöüêîãî ðàéîíó, 
ñâÿùåííèêîì ñëóæèâ äâîþð³äíèé 
áðàò ïèñüìåííèêà — Àíòîí³é ×åð-
íÿê. Ó Æèâîòîâ³, öå ñåëî ðàí³øå 
íàëåæàëî äî Îðàò³âñüêîãî ðàéîíó, 
ó ì³ñöåâîìó õðàì³ ïðàâèâ ñëóæáó 
òåçêî ïèñüìåííèêà — Ôåä³ð Äî-
ñòîºâñüêèé. Íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæå-
íèõ äîêóìåíò³â, Ðîãîâèé âèñëîâèâ 
ïðèïóùåííÿ, ùî ñàìå Ôåä³ð Äî-

Подорожі в минуле  У листопаді 
виповнюється 200 років від дня 
народження класика світової 
літератури Федора Достоєвського. 
Батько письменника народився у селі 
Війтівці, що неподалік від Липовця. Хто 
знайшов підтвердження такому факту і 
організував екскурсійний маршрут? Як 
побувати на екскурсії?

ñèí Ôåä³ð, ÿêèé ó ìàéáóòíüîìó 
ñòàâ ïèñüìåííèêîì ç³ ñâ³òîâèì 
³ìåíåì.

×åòâåðî ç ðîäèíè Äîñòîºâñüêèõ 
çíàéøëè â³÷íèé ñïî÷èíîê ó â³-
éò³âåöüê³é çåìë³. Ó öüîìó ñåë³ 
ìîãèëè ä³äà ïèñüìåííèêà Àíäð³ÿ 
³ éîãî äðóæèíè Àíàñòàñ³¿, à òàêîæ 
áàòüêîâîãî áðàòà Ëåâà ³ ä³äîâîãî 
áðàòà — Ãåîðã³ÿ.

Íà ì³ñö³ ïîõîâàííÿ ñïîðóäæå-
íèé âåëèêèé õðåñò ç òàáëè÷êîþ 
ïðî òå, õòî òóò ïîõîâàíèé.

Åêñêóðñ³þ ðîçïî÷èíàëè íå ç 
Â³éò³âö³â, à ³ç Çîçîâà, öå ñåëî 
íàëåæèòü äî êîëèøíüîãî Ëèïî-
âåöüêîãî ðàéîíó. Ãîñò³ â³äâ³äà-
ëè õðàì. ¯ì ðîçïîâ³ëè ³ñòîð³þ 
öåðêâè. Öå êàì’ÿíà ñïîðóäà 
ç ðîçïèñàìè, çáóäîâàíà ìàé-
æå 200 ðîê³â òîìó. Çà ñëîâàìè 
Îëåêñàíäðà Ðîãîâîãî, â àðõ³âíèõ 
äîêóìåíòàõ çíà÷èòüñÿ, ùî êîëèñü 
ó õðàì³ áóâ öåðêîâíèé ñóä Áðàö-
ëàâñüêî¿ ºïàðõ³¿. Â³í ðîçãëÿäàâ 
ñïðàâè ñâÿùåííîñëóæèòåë³â ç 
óñ³º¿ ºïàðõ³¿. Â îäí³é ç³ ñïðàâ 
çãàäóºòüñÿ ïð³çâèùå ñâÿùåííèêà 
Äîñòîºâñüêîãî…

СТВОРИЛИ МУЗЕЙ, ЗНЯЛИ 
ФІЛЬМ

²ç Çîçîâà äîðîãà åêñêóðñàíò³â 
ïðîëÿãëà äî Â³éò³âö³â. Ó öüîìó 
ñåë³ ñ³ì ðîê³â òîìó ñòâîðèëè Ìó-
çåé ðîäèíè Äîñòîºâñüêèõ. Åêñ-
ïîíàòè ðîçì³ñòèëè ó ïðèì³ùåíí³ 
øêîëè. Êîëè øêîëó çàêðèëè, ¿õ 
ïåðåíåñëè äî ñ³ëüñüêî¿ á³áë³îòåêè.

Ùå ó äàëåêîìó 1980 ðîö³, êîëè 
ìîëîäèé ³ñòîðèê Îëåêñàíäð Ðî-
ãîâèé ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³ñòîðè÷-
íîãî ôàêóëüòåòó ïåäàãîã³÷íîãî 
³íñòèòóòó ïðè¿õàâ íà ðîáîòó 
ó Ëèïîâåöü, óïåðøå ïî÷óâ â³ä 
ñòàðîæèë³â ðîçïîâ³äü ïðî Äî-
ñòîºâñüêèõ. Âîíè ðîçïîâ³äàëè, 

ùî áàòüêî ïèñüìåííèêà ñëó-
æèâ ñâÿùåííèêîì. Íàñïðàâä³ 
äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî 
éäåòüñÿ ïðî ä³äà. Áàòüêî ò³ëüêè 
íàðîäèâñÿ ó Â³éò³âöÿõ.

Öå âæå âñòàíîâèâ Ðîãîâèé. 
Â³äêîëè ïðàöþº ó Ëèïîâö³, â³ä-
òîä³ äîñë³äæóº ïåð³îä ïåðåáóâàí-
íÿ Äîñòîºâñüêèõ íà Â³ííè÷÷èí³. 
Ïðàöþâàâ ó áàãàòüîõ àðõ³âàõ, ç³-
áðàâ ö³êàâèé ìàòåð³àë.

Äî â³éíè íà Äîíáàñ³ éîãî çà-
ïðîøóâàëè ó Ìîñêâó. Â³í áðàâ 
ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³ÿõ, ïðèñâÿ-
÷åíèõ Äîñòîºâñüêîìó. Ó ñï³âàâ-
òîðñòâ³ ç îäíèì ³ç ìîñêîâñüêèõ 
äîñë³äíèê³â âèäàâ êíèãó «Ðî-
äîâ³ä Äîñòîºâñüêèõ: ó ïîøóêàõ 
óòðà÷åíèõ ëàíîê». Ï’ÿòü éîãî 
ïóáë³êàö³é ïðî àðõ³âí³ çíàõ³äêè 
âì³ùåí³ â ë³òåðàòóðíîìó àëü-
ìàíàñ³ «Äîñòîºâñüêèé ³ ñâ³òî-
âà êóëüòóðà», æóðíàë âèõîäèòü 
ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³.

Íà îñíîâ³ ç³áðàíèõ ìàòåð³àë³â 
íàóêîâåöü ç Êèºâà Âîëîäèìèð 
Êîðñàêîâ çíÿâ äîêóìåíòàëüíèé 
ô³ëüì ïðî Äîñòîºâñüêèõ ó íàøî-
ìó êðà¿. Áóëî öå âë³òêó íèí³ø-
íüîãî ðîêó. Òåïåð Êîðñàêîâ îð-
ãàí³çóâàâ åêñêóðñ³þ.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç æóðíà-
ë³ñòîì RIA ïàí Êîðñàêîâ ðîçïî-
â³â, ùî ô³ëüì çíÿòî ðîñ³éñüêîþ 
ìîâîþ, áî éîãî ïëàíóþòü ïîêà-
çóâàòè íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³.

— Âåñü ìàòåð³àë ðîñ³éñüêîþ, 
êð³ì ðîçïîâ³ä³ Îëåêñàíäðà Ðî-
ãîâîãî, ÿêèé ãîâîðèòü óêðà¿í-
ñüêîþ, — êàæå Âîëîäèìèð Êîð-
ñàêîâ. — Ùîïðàâäà, ìè çðîáèëè 
ñóáòèòðè ðîñ³éñüêîþ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ô³ëüì ïðåäñòàâëÿòü ó æîâòí³ 
íèí³øíüîãî ðîêó íà êîíêóðñ³ 
ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ «Êðè-
øòàëåâà ÷îðíèëüíèöÿ».

Четверо з родини Достоєвських поховані у селі Війтівці. Тут могили діда письменника 
Андрія і баби Анастасії, а також батькового брата Лева і дідового брата — Георгія
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Пам’ятник 
Любомиру 
Гузару
 Ïîáëèçó õðàìó Ïîêðî-
âè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäè-
ö³ ÓÃÊÖ âñòàíîâëþþòü 
ïàì’ÿòíèê Áëàæåíí³øî-
ìó Ëþáîìèðó Ãóçàðó. 
Ïàì’ÿòíèê ó ïîâíèé çð³ñò, 
âèãîòîâëåíèé ç áðîíçè. 
Ëþáîìèð Ãóçàð îäÿãíåíèé 
ó êàì³çåëüêó ïîâåðõ ï³äðÿñ-
íèêà. Ïîðÿä ³ç íèì ñòî¿òü 
êîëîíà, íà ÿê³é ëåæèòü 
ìèòðà.
– Ïåðåä òèì, ÿê âñòàíîâè-
òè ïàì’ÿòíèê, òóò ïî÷àëè 
îáëàøòîâóâàòè òåðèòîð³þ. 
Ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ âè-
êîíóþòü çà êîøòè ì³ñüêîãî 
áþäæåòó: êëàäóòü ïëèòêó, 
ðîáëÿòü äîäàòêîâå îñâ³ò-
ëåííÿ, – ðîçïîâ³â äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà òà áëàãî-
óñòðîþ ì³ñüêî¿ ðàäè Þð³é 
Ñåìåíþê.
Âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà 
Ëþáîìèðó Ãóçàðó ³í³ö³þâà-
ëà Â³ííèöüêà ãðåêî-êàòî-
ëèöüêà ñï³ëüíîòà. Êîøòè íà 
éîãî âèãîòîâëåííÿ ç³áðà-
ëà öÿ ðåë³ã³éíà ãðîìàäà. 
Àâòîðàìè ïàì’ÿòíèêà º äâà 
óêðà¿íñüêèõ ñêóëüïòîðè: 
Áîðèñ Êðèëîâ òà Îëåñü 
Ñèäîðóê.
Ëþáîìèð Ãóçàð (1933–2017) 
– óêðà¿íñüêèé ðåë³ã³éíèé 
ä³ÿ÷, ïàòð³àðõ-ïðåäñòîÿòåëü 
Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöü-
êî¿ öåðêâè (2001-2011). Â³í 
ê³ëüêà ðàç³â â³äâ³äóâàâ Â³ííè-
öþ ç ïàñòîðñüêèìè â³çèòàìè.

Новий графік у 
зоопарку
×åðåç ïîõîëîäàííÿ Ïî-
ä³ëüñüêèé çîîïàðê çì³íþº 
ãðàô³ê ðîáîòè. Âæå ç ïåð-
øîãî æîâòíÿ Ïîä³ëüñüêèé 
çîîïàðê áóäå ïðèéìàòè â³ä-
â³äóâà÷³â ç 9 äî 19 ãîäèíè. 
Êàñà çîîïàðêó ïðàöþâàòèìå 
ç 9 äî 18 ãîäèíè.  Ïîä³ëü-
ñüêèé çîîïàðê ïðàöþº áåç 
âèõ³äíèõ. Âàðò³ñòü êâèòê³â 
äëÿ äîðîñëèõ ñêëàäàº 70 
ãðèâåíü. Ä³òè â³êîì äî 
òðüîõ ðîê³â ìîæóòü ãóëÿòè 
çîîïàðêîì áåçêîøòîâíî. 
Êâèòêè äëÿ ä³òåé â³ä òðüîõ 
äî øåñòè ðîê³â êîøòóþòü 
10 ãðèâåíü, à äëÿ ó÷í³â òà 
ñòóäåíò³â – 30 ãðèâåíü.

КОРОТКОКОРОТКО

ÍÎÂÈÍÈ

НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Íàéàêòèâí³øå 
çâåðòàþòüñÿ äî ðå-
ïåòèòîð³â ñòàðøî-
êëàñíèêè, ó ÿêèõ 

âæå íà ãîðèçîíò³ âèäí³ºòüñÿ 
ÇÍÎ, à çíàííÿ íå òàê³ õîðîø³, 
ÿê õîò³ëîñÿ á. Íàé÷àñò³øå ó÷í³ 
øóêàþòü ðåïåòèòîð³â çà äîïîìî-
ãîþ ñàðàôàííîãî ðàä³î, îãîëî-
øåíü â ³íòåðíåò³ ÷è çâåðòàþòüñÿ 
äî â÷èòåë³â ç³ øêîëè. Äåÿê³ ç 
îñòàíí³õ — íå ïîãîäæóþòüñÿ çà-
éìàòèñÿ ç ä³òüìè, ÿêèõ âîíè íà-
â÷àþòü, à äåÿê³ — çãîâîðþþòüñÿ.

Òåíäåíö³¿ ðåïåòèòîðñòâà â íà-
ø³é êðà¿í³ äîñë³äæóâàëà îäíà ç 
íàéïîïóëÿðí³øèõ ïëàòôîðì ç 
ïîøóêó ðåïåòèòîð³â. ßê áà÷èìî 
íà ãðàô³êó (ïîñèëàííÿ: https://cutt.
ly/KExMSGt), ê³ëüê³ñòü ðåïåòè-
òîð³â íà öüîìó ñàéò³ çá³ëüøèëàñÿ 
ó 20 ðàç³â ç 2016 ïî 2021 ð³ê.

Î÷åâèäíî, ùî æèòòÿ â óìîâàõ 
ïàíäåì³¿ âïëèíóëî é íà öþ ñôåðó. 
², ÿêùî ðàí³øå, ëèøå çà âèíÿòêîì 
äåÿê³ ó÷í³ çàéìàëèñÿ â îíëàéí³, 
òî çàðàç öå çâè÷íà ð³÷. Íà ïëàò-
ôîðì³ ç ïîøóêó ïåäàãîã³â, ùî 
ïðîïîíóþòü ñâî¿ ïîñëóãè ³íäèâ³-
äóàëüíèõ çàíÿòü, áà÷èìî, ùî çì³-
íèëîñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ îôëàéí 
òà îíëàéí óðîê³â ç 2019–2020 íà-
â÷àëüíîãî ðîêó äî ñüîãîäí³.

Íèí³ 50% áàòüê³â ãîòîâ³ ïëà-
òèòè çà òå, ùîá ¿õíþ äèòèíó 
íàâ÷àëè îíëàéí. Íàòîì³ñòü 
ó 2020 ëèøå 25% íà òàêå ïîãî-
äæóâàëèñü.

Òàêîæ, ÿê ä³çíàºìîñÿ ç äîñë³-
äæåííÿ ñàéòó, íàéâàæëèâ³øèì 
êðèòåð³ºì âèáîðó ðåïåòèòîðà 
º äîñâ³ä âèêëàäà÷à, íà äðóãîìó 
ì³ñö³ — âàðò³ñòü çàíÿòòÿ.

ДОСВІД ВІННИЧАН
Á³ëüø³ñòü â³ííè÷àí ïî÷èíàþòü 

çàïèñóâàòè ñâî¿õ ä³òåé äî ðåïåòè-
òîð³â ùå çà äâà ðîêè äî çîâí³øíüî-
ãî íåçàëåæíîãî òåñòóâàííÿ. Ìàìà 
îäèíàäöÿòèêëàñíèö³ Íàòàë³ÿ òåæ 
ðîçïîâ³äàº, ùî ¿¿ äî÷êà Êàòÿ çà-
éìàºòüñÿ ùå ç äåñÿòîãî êëàñó.

— Òîð³ê ìè õîäèëè äî ðåïå-
òèòîðà ç ìàòåìàòèêè, öå êîøòó-
âàëî 100 ãðèâåíü çà ãîäèíó. Ìè 
äóìàëè, ùî ö³íà íå çì³íèòüñÿ. 

Àëå ç ïî÷àòêó öüîãî íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó çàíÿòòÿ ç ìàòåìàòèêè êî-
øòóº 150 ãðèâåíü, — ðîçïîâ³äàº 
Íàòàë³ÿ. — Äî ìàòåìàòèêè öüî-
ãîð³÷ ìè äîäàëè ùå àíãë³éñüêó 
òà óêðà¿íñüêó ìîâó. Àíãë³éñüêà 
ðàí³øå êîøòóâàëà 120 ãðèâåíü, 
à çàðàç 180. Ìè îáãîâîðþâàëè, 
ùî öå çàäîðîãî, àëå ïîãîäèëèñÿ, 
áî âèêëàäà÷êà ñïðàâä³ õîðîøà.

Àíãë³éñüêîþ äî÷êà Íàòàë³ çà-
éìàºòüñÿ ðàç íà òèæäåíü ï³âòîðè 
ãîäèíè, öå âèõîäèòü 270 ãðèâåíü 
çà îäíå çàíÿòòÿ. Ìàòåìàòèêîþ 
øêîëÿðêà çàéìàºòüñÿ äâ³÷³ íà òèæ-
äåíü, òîæ âèõîäèòü 300 ãðèâåíü.

— Âèêëàäà÷êà ç óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè âèñòàâèëà ö³íó 200 ãðè-
âåíü çà ãîäèíó, ìè ç ÷îëîâ³êîì 
âèð³øèëè, ùî äî÷êà áóäå õîäèòè 
íà êóðñè, äå â ãðóï³ áëèçüêî äåñÿ-
òè ó÷í³â, àëå êóðñè ðåçóëüòàòèâí³. 
Ïëàòèìî çà öå 500 ãðèâåíü â ì³-
ñÿöü, — ïðîäîâæóº â³ííè÷àíêà. — 

Âñ³ ðåïåòèòîðè ó íàñ â îôëàéí³. 
Øóêàëè â÷èòåë³â ÷åðåç çíàéîìèõ.

Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿, îäèí ç 
ãîëîâíèõ êðèòåð³¿â, ÿêèé âîíè 
âðàõîâóâàëè ïðè âèáîð³, âèìî-
ãëèâ³ñòü âèêëàäà÷à. Êàæå, äëÿ ¿¿ 
äî÷êè ïîòð³áåí òàêèé âèêëàäà÷, 
ÿêèé çíàº, ÿê ãîòóâàòè äèòèíó 
ñàìå äî ÇÍÎ. Àäæå ðåïåòèòîð³â º 
áåçë³÷, àëå íå âñ³ âì³þòü ãîòóâàòè 
äî òåñòóâàííÿ.

— Ó ìîãî ÷îëîâ³êà º çíàéîìèé, 
êëàñíèé ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòè-
êè, ìè äî íüîãî ïîäçâîíèëè, àëå 
ðîáîòè ó íüîãî âèÿâèëîñÿ, ì'ÿêî 
êàæó÷è, ÷èìàëî. Öåé â÷èòåëü 
ñêàçàâ, ùî ó íüîãî º îäíå ì³ñöå 
íà âåðåñåíü íàñòóïíîãî ðîêó. Âñå 
ðîçïèñàíî íà ðîêè âïåðåä, — ðîç-
ïîâ³äàº â³ííè÷àíêà.

Ìèíóëîãî ðîêó ìè ïèñàëè ïó-
áë³êàö³þ ç³ øêîëÿðàìè, ÿê³ ñêëàëè 
ÇÍÎ íà 200, ³ äâîº ç òðüîõ — ãîòó-
âàëèñÿ áåç ðåïåòèòîð³â. Òîæ, ìîæ-
íà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî íå ïî-

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
РЕПЕТИТОРИ У ВІННИЦІ?
Освіта Більшість одинадцятикласників 
та їх батьків вже не так хвилюються про 
прогуляні уроки, а мріють про єдине — 
високий бал на ЗНО. Без останнього зараз 
не вступити в омріяний виш. Дізналися, 
скільки у Вінниці коштують додаткові 
заняття з різних предметів та показуємо 
тенденції репетиторства в країні

Îíëàéí-çàíÿòòÿ 
÷àñò³øå êîøòóþòü 
äåøåâøå, í³æ î÷í³. 
Àëå öå íå îçíà÷àº, 
ùî âîíè ã³ðø³ çà 
ðåçóëüòàòèâí³ñòþ

òð³áíî ëèøå çâèíóâà÷óâàòè ñèñòåìó 
îñâ³òè, ÿê öå ÷àñòî ðîáëÿòü.

Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç Âîëîäèìè-
ðîì Øðàìêîì, ÿêèé ìèíóëîãî 
ðîêó ñêëàâ ÇÍÎ ç ìàòåìàòèêè 
íà 200 áàë³â, à ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà àíãë³éñüêî¿ — íà 197. Õëîïåöü 
ïîÿñíþâàâ, ùî òåñòóâàííÿ — öå 
ïðàöÿ çà âñ³ ðîêè. Êàæå, íå ìîæ-
ëèâî ï³äãîòóâàòèñÿ çà ð³ê, ÿêùî âñ³ 
îäèíàäöÿòü ðîê³â í³÷îãî íå ðîáèâ.

Â³ííè÷àíèí âèð³øèâ íå çà-
éìàòèñÿ ç ðåïåòèòîðîì, áî â³ðèâ 
ó òå, ùî ìîæå âèâ÷èòè ñàì. ², ÿê 
áà÷èìî, éîìó âñå âäàëîñÿ. Êð³ì 
òîãî, õëîïåöü ãîâîðèâ íàì, ùî öå 
äóæå äîðîãî. ² òåæ àðãóìåíòóâàâ 
òèì, ùî íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ 
íà êîíòðàêòí³é ôîðì³ îá³éäåòüñÿ 
ó òàê³ æ ãðîø³.

ЦІНИ НА ПОПУЛЯРНІ 
ПРЕДМЕТИ

Çâè÷àéíî, ñêàçàòè ÷³òêó ö³íó 
çà çàíÿòòÿ ç êîæíîãî ïðåäìåòó — 
íåìîæëèâî. Àäæå ãîäèííà âàð-
ò³ñòü ðîáîòè ðåïåòèòîðà íèí³ çà-
ëåæèòü â³ä äîñâ³äó ðîáîòè, ìåòè, 
÷àñòîòè òà ôîðìàòó çàíÿòü.

Îäíèìè ç íàéá³ëüø ïîïóëÿð-
íèõ ñåðåä ðåïåòèòîð³â òà ó÷í³â 
â Óêðà¿í³ º ïëàòôîðìè: «Àñîö³à-
ö³ÿ ðåïåòèòîð³â Óêðà¿íè», BUK², 
«Âàø ðåïåòèòîð» òà 100balov.info. 
Òóò âèêëàäà÷³ ìîæóòü ðîçì³ùó-
âàòè ñâî¿ àíêåòè.

Ïðîìîí³òîðèâøè ¿õ, âèîêðå-
ìèëè âàðò³ñòü ç ñåìè íàéïîïó-
ëÿðí³øèõ ïðåäìåò³â. Äîäàìî, 
îíëàéí-çàíÿòòÿ ÷àñò³øå êîøòó-
þòü äåøåâøå, í³æ î÷í³, àëå öå 

íå îçíà÷àº, ùî âîíè ã³ðø³ çà ðå-
çóëüòàòèâí³ñòþ.

Ïîðàõóéìî, ñê³ëüêè â ñåðåäíüî-
ìó îáõîäèòüñÿ ì³ñÿöü òà íàâ÷àëü-
íèé ð³ê ç ðåïåòèòîðàìè. Óÿâ³ìî, 
ùî äèòèíà õîäèòü äî ðåïåòèòîð³â 
ç òðüîõ íàéïîïóëÿðí³øèõ ïðåäìå-
ò³â: óêðà¿íñüêà ìîâà, ìàòåìàòèêà 
òà àíãë³éñüêà. Çàéìàºòüñÿ îäèí 
ðàç íà òèæäåíü ïî ãîäèí³. Òàêèé 
ñîá³ «åêîíîì âàð³àíò».

Òîæ äîäàºìî: 250 ãðèâåíü 
çà ìàòåìàòèêó + 200 çà àíãë³é-
ñüêó + 200 çà óêðà¿íñüêó ìîâó. 
Ó ï³äñóìêó çà òèæäåíü âèõîäèòü 
650 ãðèâåíü. Çà ì³ñÿöü â ñåðåä-
íüîìó — 2 600 ãðèâåíü. À ÿêùî 
ðàõóâàòè ñóìó çà äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â 
(ç âåðåñíÿ ïî òðàâåíü), òî âèõî-
äèòü — 23 400 ãðèâåíü.

Ïîð³âíÿºìî, ùî, äî ïðèêëàäó, 
ó òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ öüîãî 
ðîêó çà ïåðøèé ð³ê íàâ÷àííÿ 
íà á³ëüøîñò³ ñïåö³àëüíîñòåé äåí-
íî¿ ôîðìè äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè 
19 òèñÿ÷ 500 ãðèâåíü.

À äëÿ ñòóäåíò³â ïåäàãîã³÷íîãî 
ó 2021–2022 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ 
ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ïåðøîãî êóðñó 
äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ íà áàêà-
ëàâðàò³ — 18 òèñÿ÷ 570 ãðèâåíü.

Òàê³ îò âèõîäÿòü «çîëîò³» ðåïåòè-
òîðè. Çâ³ñíî, áàòüê³â í³õòî íå çìó-
øóº çà íèõ ïëàòèòè, ä³òè ìîæóòü 
ãîòóâàòèñÿ äî ÇÍÎ ñàìîñò³éíî. Àëå 
òîä³, ÷îìó æ ïîïèò íà ðåïåòèòîð³â 
ëèøå çðîñòàº, ïîïðè ïîäîðîæ÷àí-
íÿ ö³í? Ó øêîë³ íå ïðèä³ëÿþòü 
äîñòàòíüî óâàãè çíàííÿì, ÷è ä³òè 
íå õî÷óòü â÷èòèñÿ? Öå ïèòàííÿ 
çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì.

ОГОЛОШЕННЯ

Втрачені документи на ім’я Дудник 
Сергій Станіславович прошу 
повернути за винагороду.

Середня ставка за годину роботи вчителя

Українська мова та 
література

Математика 

Історія

Хімія

Фізика

200
грн

150
грн

150
грн

180
грн

150
грн

250
грн

Англійська

200
грн
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Цікавлюся у Наталії про її життя 
на вокзалі.
— Там бомжів більше, ніж паса-
жирів, — говорить вона. — Вдень 
їх не так видно. На ніч сходяться. 
Всі лізуть у зал. Там таке робить-
ся, що краще не розказувати…
Жінка каже, що поліція виганяє їх 
із залу очікування. Через деякий 
час вони знов повертаються.
Увечері, приблизно між 21 і 22-ю 
годиною обхід робить патруль 
Нацгвардії. Патрулюють з соба-
кою. Вони теж виганяють бомжів. 

Патруль вийшов з вокзалу, а ті 
знов сповзаються. Каже, на зиму 
їх буде збиратися ще більше.
Подолян каже, що ї ї охорона 
не зачіпає. Вона сидить тихо, 
кому потрібна стара жінка з па-
лицею?
— Як тільки хтось дасть грошей, 
я йду у платний зал, — говорить 
жінка. — Там все по-людськи, 
нема цих криків, не чути непри-
ємних запахів… Скільки треба за-
платити за ніч? 35 гривень.
Помитися і випрати йде у вби-

ральню. Там теж платно, тому 
багато не находишся.
Кожен день вона читає оголо-
шення. Сподівається знайти якусь 
роботу. Каже, руками могла б ба-
гато чого робити. Бували випад-
ки, коли роботодавець їй казав 
по телефону приїжджати. Так коли 
бачив перед собою бабцю з па-
лицею, відправляв назад…
Якщо у когось є можливість і 
бажання допомогти Наталії По-
долян, ось її номер телефону: 
096–675–11–84

Бомжів більше, ніж пасажирів

— Çíîâ íà âîêçàë? — çàïèòóþ.
— À êóäè ùå?

ВТЕКЛИ З РАБСТВА
Íà çàë³çíè÷íèé âîêçàë Íàòàë³ÿ 

Ïîäîëÿí ïåðåáðàëàñÿ 18 ëèïíÿ 
2021-ãî. Äî òîãî æèëà íà Ìàëèõ 
Õóòîðàõ ó áóäèíêó ÿêîãîñü ä³äà. 
Àëå îá’ÿâèâñÿ âëàñíèê. Ñêàçàâ 
âèñåëÿòèñÿ. Êóäè áóëî éòè?

Ó Â³ííèö³ âîíà ç 2001 ðîêó. 
Ïåðåä òèì ï’ÿòü ðîê³â ïðàöþâàëà 
ó Ìîñêâ³. Êàæå, ñïî÷àòêó õàçÿ¿í 
ïëàòèâ. Ïîò³ì ñêàçàâ äàòè äîêó-
ìåíòè, ùîá íàñ çàðåºñòðóâàòè. ßê 
çàáðàâ ¿õ, ïëàòèòè ñòàâ ìåíøå ³ 
ìåíøå, à ïîò³ì ³ çîâñ³ì ïåðåñòàâ.

Æ³íêà ãîâîðèòü, ùîá íå îïè-
íèòèñÿ ó ùå á³ëüøîìó ðàáñòâ³, 
âèð³øèëè ò³êàòè. Ó íå¿ áóëà íà-
ïàðíèöÿ ç Â³ííèö³. Ðîçøóêàëè 
ñòîÿíêó àâòîìîá³ë³â-äàëüíåá³é-
íèê³â. Ïðèõîäèëè òóäè, ïîêè 
íå çàñòàëè âîä³ÿ ç Â³ííèö³.

— Â³í ïåðåâ³ç íàñ ÷åðåç êîð-
äîí ó ôóð³, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — 
Ñõîâàëèñÿ ó êóòêó çà ÿùèêàìè. 
Íà êîðäîí³ â³ä÷èíÿëè êóçîâ, àëå 
âñåðåäèíó í³õòî íå çàëàçèâ.

Ó Â³ííèö³ âîíà ïðîæèâàëà 
ó ïîäðóãè ïî íåùàñòþ. Íà æàëü, 
òà ïîìåðëà. ² äîâåëîñÿ çíîâó øó-
êàòè äàõ íàä ãîëîâîþ. Âåñü ÷àñ 
ïðàöþâàëà íà ðèíêó ðåàë³çàòî-
ðîì. Íà òàê³é ðîáîò³ äîêóìåí-
òàìè ìàëî ö³êàâèëèñÿ. ¯¿ âçÿëà 
äî ñåáå æ³íêà, ÿêà çàéìàëàñÿ 
ïðîäàæåì îâî÷³â.

Íàòàë³ÿ Ïîäîëÿí ãîâîðèòü, ùî 
â ö³º¿ æ³íêè õîðîøà ñ³ì’ÿ. ̄ é áóëî 
äîáðå ó íèõ. Àëå ñê³ëüêè ìîæíà 
÷óæó òåðï³òè!.. 

Ïîðàäèëè áóäèíîê íà Ìàëèõ 
Õóòîðàõ. Àëå òàì çíàéøîâñÿ 
âëàñíèê…

«З МОСКВИ НАС ВИВЕЗЛИ У ФУРІ». 
ПРО ЖІНКУ, ЯКА ЖИВЕ НА ВОКЗАЛІ

– Âäåíü áîìæ³â íå 
òàê âèäíî. Íà í³÷ 
ñõîäÿòüñÿ. Âñ³ ë³çóòü 
ó çàë. Òàì òàêå 
ðîáèòüñÿ, ùî êðàùå íå 
ðîçêàçóâàòè…– êàæå 
Íàòàë³ÿ

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Æ³íêó çâàòè Íà-
òàë³ÿ Ïîäîëÿí, 
¿é 67 ðîê³â. Ó íå¿ 
áîëÿòü íîãè, òîìó 
õîäèòü ç ïàëèöåþ. 

Ïðî öå âîíà íàïèñàëà ó ëèñò³, 
â ê³íö³ ÿêîãî çàëèøèëà íîìåð 
òåëåôîíó. Æóðíàë³ñò RIA çàòå-
ëåôîíóâàâ, ùîá äîìîâèòèñÿ ïðî 
çóñòð³÷. Ó â³äïîâ³äü ïî÷óâ, ùî ¿äå 
â Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí. ̄ ¿ âçÿëè ç 
ñîáîþ õëîïåöü ç ä³â÷èíîþ. Ï³äñ³-
ëè á³ëÿ íå¿ íà ëàâö³ íà çàë³çíè÷-
íîìó âîêçàë³, ðîçãîâîðèëèñÿ…

Ìîëîä³ çàòåëåôîíóâàëè áàòü-
êàì ä³â÷èíè. Çàïèòàëè, ÷è ìîæíà 
ïðè¿õàòè ç æ³íêîþ, ÿêà íå ìàº äå 
æèòè? Ï³ñëÿ òîãî êóïèëè êâèòîê 
íà åëåêòðè÷êó. Ðîçìîâëÿòè ï³ä 
÷àñ ïî¿çäêè ¿é áóëî íåçðó÷íî. 

ЧАСТО ПЛАЧЕ
×åðåç äâà äí³ çíîâó çàòåëåôî-

íóâàâ ïàí³ Íàòàë³¿. Çàïèòàâ, â ÿêå 
ñåëî ¿¿ ïðèâåçëè?

— Íå çíàþ, — ïî÷óâ ó â³ä-
ïîâ³äü. — Â³ä Êîçÿòèíà, âðîä³, 
íåäîâãî ¿õàëè. Àëå â³ä ñòàíö³¿ 
äî õàòè äàëå÷åíüêî. ß æ õîäæó 
ïîìàëó. Ìîëîä³ íåñëè ñóìêó, 
à ÿ ñë³äîì øïîðòàëàñÿ.

Ä³â÷èíó çâàòè Òàíÿ, õëîïåöü 
Ñàøà. ̄ é 17, â³í íà ð³ê ñòàðøèé. 
Òàê êàçàëè. Òàíÿ ïî¿õàëà ó Â³-
ííèöþ, âîíà â÷èòüñÿ â ó÷èëèù³, 
à õëîïåöü ó Êè¿â íà ðîáîòó.

— Òóò ó ñåë³ õàòà Òàíèíî¿ 
ìàìè, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè 
Íàòàë³ÿ. — Ïîêè æ³íêà â Êèºâ³, 
äî÷êà ç õëîïöåì ñþäè ïðè¿æäæà-
þòü. À â ñóñ³äí³é õàò³ — Òåòÿíèí³ 

áàáóñÿ ³ ä³ä. ßêà âîíà áàáóñÿ, 
âîíà ìîëîäøà çà ìåíå. Ïîñåëèëè 
ìåíå ó õàò³ ìîëîäèõ. 

Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî Ñâ³òëà-
íà Â³êòîð³âíà, òàê çâàòè áàáóñþ 
Òåòÿíè, êëè÷å ¿¿ ïî¿ñòè. Êàæå, 
ðàçîì ãîòóâàëè âàðåíèêè ç êàðòî-
ïëåþ. Ïîò³ì òåðåáèëè êóêóðóäçó.

— Ðóêàìè ÿ ìîæó âñå ðîáèòè, à 
íîãè ï³äâîäÿòü, — ãîâîðèòü âîíà.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
ó ï’ÿòíèöþ ìàëè ïðè¿õàòè ìî-
ëîä³. Òîä³ âæå îáãîâîðèëè á, ÿê 
äàë³ áóòè. Àëå íå ïðè¿õàëè.

— Â³ä÷óâàþ, ùî ìåíå òóò âæå 
íå äóæå õî÷óòü áà÷èòè, — ñêàçà-
ëà ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ç ðîçìîâ ïàí³ 
Íàòàë³ÿ. — Àëå ÿ ñàìà çâ³äñè 
íå âèáåðóñÿ. Òðåáà, ùîá õòîñü 
äîïîì³ã ä³éòè äî ñòàíö³¿. Ìàþ 
÷åêàòè, ïîêè ïðè¿äóòü ìîëîä³.

Æ³íêà ä³çíàëàñÿ, ùî âîíà ó ñåë³ 
Âåëèêå. Ïîïðîñèëè êîëåãó ç 
Êîçÿòèíà Â’ÿ÷åñëàâà Ãîí÷àðóêà 
ï³ä’¿õàòè äî íå¿. Ïîñï³ëêóâàòèñÿ 
ç ãîñïîäàðÿìè.

— Ìåí³ íå øêîäà, ùîá âîíà 
ó íàñ ïîæèëà, àëå æ ìè ñàì³ 
áà÷èòå, â ÿêèõ óìîâàõ, — ðîçïî-
â³ëà ãîñïîäàðêà Ñâ³òëàíà Â³êòî-
ð³âíà. — Õàòèíà ñòàðà, æèâåìî 
á³äíî. Äèâëþñÿ íà íàøó ãîñòþ ³ ¿¿ 
øêîäà. Îòàêî¿, çëèäí³ äî çëèäí³â.

Êîëåãà çàïèòàâ Ïîäîëÿí, ÷è 
íå õîëîäíî ¿é â îäíîìó ëèøå 
ñâåòð³? Â³äïîâ³ëà: «Í³!» Ïðî âñå 
³íøå, ùî á íå çàïèòóâàâ, ó â³ä-
ïîâ³äü ïî÷èíàëà ïëàêàòè.

— Äî÷åêàþñÿ ïðè¿çäó Òåòÿíè, 
à êîëè âîíà ï³ñëÿ âèõ³äíèõ áóäå 
ïîâåðòàòèñÿ ó Â³ííèöþ, ³ ÿ ç íåþ 
ïî¿äó, — ñêàçàëà ï³ä ÷àñ ùå îäí³º¿ 
ðîçìîâè Íàòàë³ÿ Ïîäîëÿí.

Допоможіть людині  Вона написала 
листа в редакцію. Пояснила, чому живе 
на вокзалі. Сподівалася, можливо хтось 
прихистить хоча б на зиму, залишила 
номер телефону. Але ж у неї є син!.. Чому 
він не допоможе мамі? Що пропонують їй 
у Будинку милосердя?

ЧОЛОВІК ЗНАЙШОВ МОЛОДУ
Ðîäîì Ïîäîëÿí ç³ Çíàì’ÿíêè 

Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Òàì 
æèëè ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì ó âëàñ-
íîìó áóäèíêó. ª ñèí Àíäð³é, 
1977 ðîêó íàðîäæåííÿ. 

— Âñå áóëî äîáðå, ïîêè ÷îëî-
â³ê íå çíàéøîâ ìîëîäó, — ãîâî-
ðèòü æ³íêà. — ß íå ìîãëà öüîãî 
âèòåðï³òè. Âèð³øèëà ïî¿õàòè 
íà çàðîá³òêè ó Ìîñêâó. Áóëî öå 
ó 1996 ðîö³. Ñèí íà òîé ÷àñ óæå 
çàê³í÷èâ øêîëó. Ïðîñèëà éîãî 
ïî¿õàòè ç³ ìíîþ. Àëå â³í âèð³øèâ 
ëèøèòèñÿ ç òàòîì. Ç ÷îëîâ³êîì 
ÿ îô³ö³éíî íå ðîçëó÷àëàñÿ, ç íà-
øîãî áóäèíêó íå âèïèñóâàëàñÿ…

Êîëè öþ ³ñòîð³þ Ïîäîëÿí ðîç-
ïîâ³ëà æ³íö³, ÿêà ¿¿ ïðèõèñòèëà (¿¿ 
òåæ çâàòè Íàòàë³ÿ). Òà âèð³øè-
ëà äîïîìîãòè ³ ðîçøóêàëà ñèíà. 
Ðîçìîâëÿëà ç íèì ïî òåëåôîíó. 
Ðîçïîâ³ëà, ÿê éîãî ìàìà ïîòåð-
ïàº ó Â³ííèö³ áåç æèòëà ³ áåç 
äîêóìåíò³â. Ïîïðîñèëà ïðè¿õàòè.

Ïðî òå, ùî ïðè¿äå ñèí, æ³íö³ 
ñêàçàëà ò³ëüêè íàïåðåäîäí³. Ïðî 
éîãî ïîøóêè í³÷îãî íå ãîâîðèëà. 
Çóñòð³÷àòè éîãî ¿çäèëè ðàçîì.

— Ñèí ïîäèâèâñÿ, ùî ìåí³ òóò 
íåïîãàíî ó Íàòàë³¿, òà é ïî¿õàâ, — 
êàæå Ïîäîëÿí. — Ñêàçàâ ñëîâà, 
â³ä ÿêèõ ñåðöå ìàëî íå çóïèíè-
ëîñÿ: «Ìè òåáå âæå ïîõîâàëè».

Çà 20 ðîê³â, â³äêîëè ó Â³ííèö³,  
äâà ðàçè ¿çäèëà ó Çíàì’ÿíêó, ùîá 
ïîíîâèòè äîêóìåíòè.

— Ïîòð³áíà âèïèñêà ç äîìîâî¿ 
êíèãè, — ãîâîðèòü âîíà. — Àëå 
ìåíå ÷îëîâ³ê äàâíî çâ³äòè âè-
ïèñàâ. Çâåðíóëàñÿ äî àäâîêàòà. 
Êàæå, âñå çðîáèìî, ò³ëüêè ïëàò³òü 
ãðîø³. Äå ¿õ âçÿòè?

ЩО РАДЯТЬ У БУДИНКУ 
МИЛОСЕРДЯ?

Æóðíàë³ñò ö³êàâèâñÿ, êóäè ìî-
ãëè á âçÿòè æ³íêó áåç äîêóìåíò³â, 
áåç ïåíñ³¿, áåç æèòëà?

Ó Â³ííèöüêîìó áóäèíêó ãåð³à-
òðè÷íîãî ïðîô³ëþ ïîÿñíèëè, ùî 
ïðèéìàþòü ëþäåé çà íàïðàâëåí-
íÿìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ. Ïðè öüîìó íàÿâí³ñòü 
äîêóìåíò³â îáîâ’ÿçêîâà. 

Ó Áóäèíêó ìèëîñåðäÿ íà Â³-
ííèöüêèõ Õóòîðàõ éîãî êåð³âíèê 
ïàí ßðîñëàâ ïîâ³äîìèâ, ùî âîíè 
îï³êóþòüñÿ ò³ëüêè ÷îëîâ³êàìè 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, ïîïðîñèâ 
íàä³ñëàòè àíêåòí³ äàí³ æ³íêè ³ ¿¿ 
ôîòî. Ñêàçàâ, ùî ïîö³êàâèòüñÿ 
â ³íøèõ â³äîìèõ éîìó óñòàíîâàõ. 
Ìîæëèâî, òàì çíàéäåòüñÿ ì³ñöå.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ çíîâó ñï³ë-
êóâàëèñÿ ç íèì.

— Íà æàëü, çàðàç ç æ³íî÷èìè 
â³ää³ëåííÿìè äóæå ñêëàäíî. Òèì 
ïà÷å, êîëè æ³íêà ó çð³ëîìó â³ö³, 
òà ùå é ç õâîðèìè íîãàìè, à öå 
çíà÷èòü, ùî ïîòðåáóâàòèìå äî-
ïîìîãè. Òàê ìåí³ ïîÿñíèëè ó Áó-
äèíêó ìèëîñåðäÿ íà Êè¿âùèí³. 
Íàâ³òü ÿêáè ïîãîäèëèñÿ âçÿòè, 
âñå îäíî ïîòð³áí³ äîêóìåíòè. 
Äî òîãî æ, ó òàêèõ óñòàíîâàõ 
ïåðåáóâàííÿ çäåá³ëüøîãî òèì-
÷àñîâå, — ðîçïîâ³â ïàí ßðîñëàâ.

Â³í ðàäèòü ïàí³ Íàòàë³¿ â³äíîâ-
ëþâàòè äîêóìåíòè, äàë³ çâåðòà-
òèñÿ â îðãàí ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ³ ïðîñèòè íàïðàâëåííÿ 
ó äåðæàâíèé áóäèíîê ïðåñòàð³-
ëèõ. Êàæå, ³íøîãî âèõîäó íåìàº. 
Õ³áà ïîðîçóì³òèñÿ ç ñèíîì.

Âîëîäèìèð Ãóï’ÿê, ñòàðîñòà 
ñåëà Âåëèêå, äå íèí³ ïåðåáó-
âàº Íàòàë³ÿ Ïîäîëÿí, ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA, ùî ïðîâ³äóâàâ 
æ³íêó. Âîíà çóïèíèëàñÿ ó áàãà-
òîä³òí³é ðîäèí³. Ó Ñâ³òëàíè Â³-
êòîð³âíè ñåìåðî ä³òåé. 

— Íàòàë³ÿ Ïîäîëÿí àäåêâàòíà 
ëþäèíà, — êàæå ñ³ëüñüêèé ñòàðî-
ñòà. — Ïîñëóõàâ ¿¿ ³ñòîð³þ. Çâè-
÷àéíî, ñóìíà äîëÿ: çàëèøèòèñÿ 
íà ñòàðîñò³, ÿê êàæóòü, áåç êîëà, 
áåç äâîðà, òà ùå é áåç ïåíñ³¿… 
Çàïèòàâ, ùî ç îäÿãó ¿é ïîòð³á-
íî? Ñêàçàëà, ùî íå ìàº âçóòòÿ 
íà îñ³íü ³ çèìó. Äåñü çíàéäåìî 
¿é. Ñêàçàëà, ùî íîñèòü âçóòòÿ 
ñîðîêîâîãî ðîçì³ðó. Æ³íêà ðî-
çóì³º, ùî ñèäèòü íà øè¿ ÷óæèõ 
ëþäåé, òîìó çíîâ ïîâåðíåòüñÿ 
ó Â³ííèöþ íà âîêçàë.

Наталія Подолян у селі Велике. «Розумію, що я на шиї 
у чужих людей, тому знов повернуся на вокзал», — каже вона
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

НАТАЛІЯ ІШКОВА, ПСИХОТЕРАПЕВТ

У цьому світі немає нічого 
більш могутнішого, ніж вихід із 
заскорузлого старого життєвого 
сценарію. 

ПРЕССЛУЖБА
КОМПАНІЇ 

ОРГАНІК-Д

Ó ïðèðîä³ âñå 
âçàºìîïîâ’ÿçàíî òà 

çáàëàíñîâàíî. Òóò ä³þòü óí³âåð-
ñàëüí³ çàêîíè. Âîíè ñòâîðþþòü 
ãàðìîí³þ òà ðóõàþòü ñâ³ò âïåðåä.

×àñòèíîþ ïëàíåòè Çåìëÿ º ¿¿ 
îðãàí³÷íèé ñâ³ò. Æèòòÿ çà ì³-
ëüÿðäè ðîê³â ïðîéøëî ðîçâèòîê 
â³ä íàéïðîñò³øèõ ôîðì ³ äî ¿¿ 
âåðøèíè — Homo sapiens (ëþ-
äèíà ðîçóìíà).

Çàðàç ëþäñòâî â ñâî¿é æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³, â áàãàòüîõ âèïàäêàõ, 
ïîâåðòàºòüñÿ äî çàêîí³â ïðèðî-
äè. Òóò íîâîãî í³÷îãî íå òðåáà 
ïðèäóìóâàòè. Ïîòð³áíî ëèøå 
öèêë, çàïóùåíèé ïðèðîäîþ, 
äîëó÷èòè äî ³íæåíåðíî¿ ñèñòå-
ìè. Ïðîäóêòîì òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
º «Åôëþåíò». Â³í âèðîáëÿºòü-
ñÿ íà ïîòóæíîñòÿõ êîìïàí³¿ 
«Îðãàí³ê-Ä».

«Åôëþåíò» — öå á³îîðãàí³÷íå 
äîáðèâî, ñòâîðåíå íà îñíî-
â³ â³äõîä³â ñâèíîêîìïëåêñó 
«Ñóáåêîí» (ñìò Ñóòèñêè, Â³-
ííèöüêà îáë. Òèâð³âñüêèé ðà-
éîí). Ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ öüîãî 
äîáðèâà çåìëÿ ï³äâèùóº ñâîþ 
âðîæàéí³ñòü. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü 
ðåàëüíèé îá’ºì âæå ç³áðàíîãî 
òà î÷³êóâàíîãî âðîæàþ êîìïàí³¿ 
«Îðãàí³ê-Ä».

Çàðàç ñó÷àñíèé ñêëàäñüêèé 
êîìïëåêñ öüîãî àãðîâèðîáíè-
êà çàïîâíåíèé öèáóëåþ, êàð-
òîïëåþ, ìîðêâîþ òà áóðÿêîì. 

Çáåð³ãàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ïðè 
ðåòåëüíîìó êîíòðîë³ ð³âíÿ âîëî-
ãîñò³, îçîíóâàííÿ òà âåíòèëÿö³¿, 
ùî ïðîëîíãóº æèòòÿ êîðèñíèõ 
ì³êðîåëåìåíò³â òà â³òàì³í³â 
ó îâî÷àõ.

«Îðãàí³ê-Ä» ÷åðåç òîðãîâó 
ìåðåæó â ÷åðãîâèé ðàç ïîò³-
øèâ ñâî¿õ êë³ºíò³â çðàçêîâèì 
òîâàðîì. Êîìïàí³ÿ ³ñíóº ëèøå 
4 ðîêè, àëå âæå ãîëîñíî çàÿâèëà 
ïðî ñåáå íà àãðîðèíêó Óêðà¿íè. 
Îá’ºìîì ç³áðàíîãî âðîæàþ êîì-
ïàí³ÿ «Îðãàí³ê-Ä» ìîæå âïëè-
âàòè íà ö³íîóòâîðåííÿ îâî÷³â 
áîðùîâîãî íàáîðó.

«Â ÷îìó ñåêðåò óñï³õó? ×è º 
ÿê³ñü ïðîôåñ³éí³ òàºìíèö³? ßê³ 
ïëàíè íà ìàéáóòíº?» ç öèìè ïè- 
òàííÿìè çâåðòàºìîñÿ äî äèðåêòî-
ðà êîìïàí³¿ «Îðãàí³ê-Ä» Âàäèìà 
Êðè÷êîâñüêîãî.

«Ó ñó÷àñíîìó ñ³ëüñüêîìó 
ãîñïîäàðñòâ³, äå ð³âåíü âèêî-
ðèñòàííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ 
çàøêàëþº, á³îîðãàí³÷íå äîáðè-
âî «Åôëþåíò» º ïàíàöåºþ äëÿ 
àãðàð³¿â. Ðàí³øå áàëàíñóâàííÿ 
îðãàí³÷íèõ òà ì³íåðàëüíèõ äî-
áðèâ â³äáóâàëîñÿ çà ðàõóíîê 
äîáðå ðîçâèíóòîãî òâàðèííè-
öòâà, àëå çà 30 ðîê³â ãàëóçü 
òâàðèí íèöòâà ñêîðîòèëàñÿ 
â 3 ðàçè ³ öå ñåðéîçíà ïðîáëåìà 
â ñó÷àñíîìó çåìëåðîáñòâ³, àäæå 
ì³íåðàëüí³ äîáðèâà — öå ñîë³, 
ùî ðîçêëàäàþòü îðãàí³÷íó ðå÷î-
âèíó òà âèâ³ëüíÿþòü âóãëåêèñ-
ëèé ãàç â àòìîñôåðó òà çìåíøó-
þòü çàáåçïå÷åí³ñòü ́ ðóíòó âîëî-

ãîþ. Ñàìå á³îãàçîâ³ êîìïëåêñè 
Óêðà¿íè çäàòí³ äàòè íåîáõ³äíó 
ê³ëüê³ñòü îðãàí³÷íîãî äîáðèâà 
òà ïîâåðíóòè áàëàíñ ñó÷àñíîìó 
ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó. Àäæå 
äèãåñòàò á³îãàçîâèõ ñòàíö³é, á³î-
îðãàí³÷íå äîáðèâî «Åôëþåíò», 
ñïðèÿº íàêîïè÷åííþ âóãëåöþ 
â ´ðóíò³ ³ åôåêòèâíîìó â³äíîâ-
ëåííþ ãóìóñó. Îðãàí³÷í³ äî-
áðèâà äîáðå çàñâîþþòüñÿ ðîñ-
ëèíàìè, à öå ïðèìíîæóº âðîæà¿, 
òîìó íàøà êîìïàí³ÿ íàñòóïíîãî 
ðîêó ïëàíóº çá³ëüøèòè ïëîù³ 
ç âèêîðèñòàííÿì «Åôëþåíòó». 
Çâè÷àéíî, ãîëîâíîþ ïðîáëå-
ìîþ âèêîðèñòàííÿ îðãàí³÷íèõ 
äîáðèâ º âèòðàòè íà ëîã³ñòèêó 
òà âíåñåííÿ, àëå ïîäîðîæ÷àí-
íÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ ìàéæå 
â 3 ðàçè, ÿêå íåùîäàâíî â³äáó-
ëîñÿ, ðîáèòü îðãàí³÷í³ äîáðèâà 
äóæå ïðèâàáëèâèìè. Ïåðåêîíà-
íèé, ùî öüîãîð³÷ ñàìå âèêîðèñ-
òàííÿ «Åôëþåíòó» çóìîâèëî 
òàêèé âåëèêèé âàë ïðîäóêö³¿», 
— ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð êîìïàí³¿ 
«Îðãàí³ê-Ä» Âàäèì Êðè÷êîâ-
ñüêèé.

Ùå îäèí ö³êàâèé ôàêò ïðî 
«Åôëþåíò»: öå ïðîäóêò, ÿêèé 
íå º ìåòîþ ðîáîòè á³îãàçîâîãî 
çàâîäó, à ïîá³÷íèì ïðîäóêòîì. 
Íà á³îãàçîâîìó çàâîä³ îñíîâíîþ 
ìåòîþ º âèä³ëåííÿ á³îìåòàíó, 
ÿêèé éäå íà îïàëåííÿ âèðîáíè-
÷èõ ïîòóæíîñòåé òà ãåíåðóâàí-
íÿ åëåêòðîåíåðã³¿. À îðãàí³÷íå 
äîáðèâî «Åôëþåíò», ÿê äîäàò-
êîâèé ôàêòîð ï³äâèùåííÿ ðåí-

òàáåëüíîñò³ çàâîäó ³ âèð³øåííÿ 
íèçêè åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, 
çà ðàõóíîê óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â 
ïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ.

«ßê³ ³íâåñòèö³éí³ ïëàíè êîìïà- 
í³¿ «Îðãàí³ê-Ä» íà ìàéáóòíº?»

«Íàø äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî á³î-
ãàçîâ³ ñòàíö³¿ ìîæíà ñòâîðèòè 
ó áàãàòüîõ ñåëàõ. Äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíå ïîºäíàííÿ â³äãîä³âåëüíèõ 
êîìïëåêñ³â ç ñó÷àñíèìè òåõíî-
ëîã³ÿìè. Òàê³ ï³äõîäè ñòâîðþ-
þòü ð³çíîâèä ³íäóñòð³àëüíèõ 
ïàðê³â, à ñàìå àãðîïðîìèñëîâ³ 
ïàðêè. Ðåçèäåíòàìè ìîæóòü 
áóòè òâàðèííèöüê³ êîìïëåêñè, 
êîìá³êîðìîâ³ çàâîäè, öóêðîâ³ 
çàâîäè, çàâîäè ïåðåðîáêè ïðî-
äóêò³â íà êðîõìàëü, îâî÷åâ³ 
òà çåðíîâ³ àãðîêîìïàí³¿ òîùî. 
Âñå öå äàñòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñ-
öÿ òà ïðîäóêö³þ, ÿêà âêðàé 

íåîáõ³äíà Óêðà¿í³. Ñàì³ æ ãî-
òîâ³, ÿê ïðîâàéäåð ó ö³é ãàëó-
ç³, íà ñï³âïðàöþ ç ìàéáóòí³ìè 
ïàðòíåðàìè òà ³íâåñòîðàìè. Äëÿ 
öüîãî ñòâîðåíèé íàìè ïðîºêò 
«AIP community», — ãîâîðèòü 
äèðåêòîð «Îðãàí³ê-Ä» Âàäèì 
Êðè÷êîâñüêèé.

Ï³äñóìêîì ðîçìîâè º ðîçó- 
ì³ííÿ ñó÷àñíî¿ ôîðìóëè áàëàí- 
ñó â îðãàí³÷íîìó çåìëåðîáñòâ³. 
Ðîçóìíå âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â 
ïðèðîäè òà äóáëþâàííÿ ïðè- 
ðîäíîãî öèêëó ³íæåíåðíèìè 
ñèñòåìàìè äàº íàéêðàùèé ðå-
çóëüòàò. Íàðàç³ êîìïàí³ÿ

«Îðãàí³ê-Ä» îòðèìàëà ãàðíèé 
âðîæàé çà îñòàíí³ ðîêè ãîñïîäà-
ðþâàííÿ òà ùèðî ä³ëèòüñÿ ñâî¿ì 
äîñâ³äîì.

Ïðèäóìàíî ïðèðîäîþ — âè-
êîðèñòàíî «Îðãàí³ê-Ä»!

Панацея та секрет успіху від «Органік–Д»
БЛОГ

498041



ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

ÑàõàðÎÊ School âèïóñòèëè íà-
â÷àëüíèé ïîñ³áíèê «Çäîðîâ’ÿ î÷åé 
ïðè öóêðîâîìó ä³àáåò³. Ðåêîìåí-
äàö³¿».

Ùî â íüîìó êîðèñíîãî? Êîìó 
âàæëèâî ïðî÷èòàòè? ßê îòðèìàòè 
äðóêîâàíèé åêçåìïëÿð? Ïðî öå 
äàë³!

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ ПОСІБНИК?
Ïîñ³áíèê ïðèçíà÷åíèé äëÿ ëþäåé ç 

öóêðîâèì ä³àáåòîì 1 òà 2 òèïó. Â³í áóäå 
êîðèñíèì íå ëèøå ëþäÿì ³ç âàäàìè çîðó. 
Àëå òàêîæ òèì, õòî ï³êëóºòüñÿ ïðî ñâîº 
çäîðîâ’ÿ ³ õî÷å ä³çíàòèñÿ ïðî ìîæëèâ³ 
ìåòîäè ïðîô³ëàêòèêè î÷íèõ óñêëàäíåíü 
ÖÄ, íàïðèêëàä, ä³àáåòè÷íî¿ ðåòèíîïàò³¿.

Ïîñ³áíèê ðîçðîáëåíî ³ âèïóùåíî çà 
ï³äòðèìêè ÄÓ «²ÍÑÒÈÒÓÒ Î×ÍÈÕ 
ÕÂÎÐÎÁ ² ÒÊÀÍÈÍÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ ²Ì. 
Â. Ï. Ô³ëàòîâà ÍÀÌÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ», êîì-

ïàí³¿ Sanofi-Aventis Ukraine. 
À òàêîæ ôàðìêîìïàí³é: Queisser 

Pharma (Doppelherz) ³ ASCENSIA 
Diabetes Care; ³ ìàãàçèíó ä³àáåò-òîâàð³â 
³ êîðèñíîãî õàð÷óâàííÿ Saharok Shop 
(saharokshop.com). 

Íà 24 ñòîð³íêàõ ì³ñòèòüñÿ âñÿ íàéàê-
òóàëüí³øà ³ âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ.

ЩО В ПОСІБНИКУ?
 Íàéíîâ³ø³ êðèòåð³¿ êîìïåíñàö³¿ ÖÄ 

(ADA)!!

 Ñèìïòîìè, ä³à-
ãíîñòèêà òà ìåòîäè 
ë³êóâàííÿ ä³àáåòè÷íî¿ 
ðåòèíîïàò³¿ (ÄÐ)
  Ñïîñîáè ïðî-

ô³ëàêòèêè î÷íèõ 
óñêëàäíåíü ÖÄ
 Ïëàí â³äâ³äóâàíü 

îôòàëüìîëîãà çàëåæ-
íî â³ä ñòàä³¿ ÄÐ 
 Êîðèñí³ ³íôî-

ãðàô³êè
 Ðåêîìåíäàö³¿ ç 

âèáîðó ñîíöåçàõèñ-
íèõ îêóëÿð³â
 Â³äïîâ³ä³ íà íàé-

ïîïóëÿðí³ø³ ïèòàííÿ 
îôòàëüìîëîãà 

ЯК ОТРИМАТИ?
Îíëàéí-âåðñ³ÿ âæå íà ñàõàðîê.com 

äîñòóïíà äî ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ñêà-
÷óâàííÿ. 

Ùîá îòðèìàòè äðóêîâàíèé åêçåìïëÿð 
ïîñ³áíèêà «Çäîðîâ’ÿ î÷åé ïðè öóêðîâî-
ìó ä³àáåò³. Ðåêîìåíäàö³¿», ïèø³òü ñëîâî 
«î÷³» â ïîë³ «êîìåíòàð» äî âàøîãî çàìîâ-

ëåííÿ â Saharok Shop (saharokshop.com). 
Òà îòðèìàéòå éîãî Â ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ!

SaharOK Shop ïåðå¿õàâ!!

Â³äòåïåð ìàãàçèí ä³àáåò-òîâàð³â òà çäî-
ðîâîãî õàð÷óâàííÿ çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ:

ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êåëåöüêà, 84
×åêàºìî íà âàñ íà íîâîìó ì³ñö³!

ПРЕССЛУЖБА 
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Óêðà¿íö³ ñüîãîäí³ ïåðåä ïî-
÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 
îïèíèëèñÿ â íàäñêðóòí³é ñè-
òóàö³¿: òàðèôè íà òåïëî òà íà 
ãàç çðîñëè íåïîì³ðíî, êîøò³â 
íà ñóáñèä³¿ íåìàº, ì³ñöåâ³ áþ-
äæåòè ïîòåðïàþòü â³ä äåô³öèòó. 
Àëå âèõ³ä çàâæäè ìîæíà çíà-
éòè.

«Íàïðàâèòè ãàç â³ò÷èçíÿíîãî 
âèäîáóòêó íà ïîòðåáè óêðà¿í-
ö³â, çàáåçïå÷èòè ñóáñèä³ÿìè 
êîæíó ðîäèíó, ÿêà ¿¿ ïîòðåáóº, 
òà ï³äòðèìàòè ì³ñöåâ³ áþäæåòè 
äîòàö³ÿìè ç öåíòðàëüíî¿ êàç-
íè – îñü ö³ òðè êðîêè, ÿê³ çà-
õèñòÿòü ëþäåé ïåðåä òÿæêèì 
îïàëþâàëüíèì ïåð³îäîì ³, ÿê³ 
íàøà êîìàíäà ÷³òêî îïðàöþ-
âàëà òà çàïðîïîíóâàëà âëàä³», 
- êàæå íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà-
¿íè â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» â³ä 
Â³ííè÷÷èíè Îëåã Ìåéäè÷.

Ãîëîâà ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» 
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ï³ä ÷àñ Ïî-
ãîäæóâàëüíî¿ ðàäè íàãîëîñèëà:

«ß ñïîä³âàþñÿ, ùî ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð ó ï’ÿòíèöþ ðàçîì ç 
óðÿäîì áóäå äîïîâ³äàòè ïðî 
òå, ùî áóäóòü ðîáèòè ç òàðèôà-
ìè. Àäæå íà ñüîãîäí³ ö³íà ãàçó 
äëÿ òåïëà ï³äâèùèëàñÿ ìàéæå 
âäâ³÷³, ³ çàðàç çáèðàþòü ìåð³â 
äëÿ òîãî, ùîá ¿õ ïðèìóñèòè ç 
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ïîêðèòè öþ 
ð³çíèöþ â òàðèôàõ, ùîá ëþäè 
ïîäîðîæ÷àííÿ íå â³ä÷óëè. À â 
ì³ñöåâèõ áþäæåòàõ öèõ ãðîøåé 
íåìàº, òîìó òðåáà íåãàéíî ãî-
ëîñóâàòè çàêîíîïðîºêò, ÿêèé 
ï³äïèñàëè âñ³ ë³äåðè ôðàêö³é, 
ùîá äåøåâèé óêðà¿íñüêèé ãàç 
â³ääàòè ëþäÿì».

«Íàøà ôðàêö³¿ íàïîëÿãàº 
íà íåãàéíîìó óõâàëåíí³ ïàð-
ëàìåíòîì äâîõ çàêîíîïðîºêò³â 
«Áàòüê³âùèíè»: ¹4680, ÿêèé 
íàïðàâëÿº ãàç â³ò÷èçíÿíîãî âè-
äîáóòêó íà ïîòðåáè íàñåëåííÿ, 

òà çàêîíîïðîºêò ¹6011, â³ä-
ïîâ³äíî äî ÿêîãî ãðîø³, ÿê³ 
Óêðà¿í³ âèä³ëèâ ÌÂÔ, íàïðàâ-
ëÿþòüñÿ íà ñóáñèä³¿. À òðåòº, 
ùî ìàº çðîáèòè ïàðëàìåíò, öå 
â³äâåðòî ïîãîâîðèòè ç î÷³ëü-
íèêàìè ì³ñöåâèõ ãðîìàä ³ íå 
ñêèäàòè íà ¿õí³ ïëå÷³ òàðèôí³ 
ïðîáëåìè», - ãîâîðèòü Îëåã 
Ìåéäè÷.

Êð³ì òîãî, Þë³ÿ Âîëîäèìè-
ð³âíà íàïîëÿãàº íà òîìó, ùîá 
ç³áðàòè Àñîö³àö³þ ì³ñò íà ÷îë³ 
ç Êëè÷êîì ó Âåðõîâí³é Ðàä³, 
çàïðîñèòè ïðîô³ëüí³ êîì³òåòè 
òà ãîë³â ôðàêö³é äëÿ òîãî, ùîá 
ðîç³áðàòèñÿ, ùî áóäå ç òàðè-
ôàìè. Òîìó ùî çàðàç ¿õ ïðè-
ìóøóþòü â áþäæåò³ íà íàñòóï-
íèé ð³ê ðîáèòè âèäàòêè, ÿêèõ 
ó íèõ íåìàº, íà êîìïåíñàö³þ 
çðîñòàííÿ òàðèô³â. Öå ïîâíèé 
ðîçâàë óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ, 
òîæ òðåáà íåãàéíî çì³íþâà-
òè ò³ ð³øåííÿ, ÿê³ ïðèíîñÿòü 
êðà¿í³ á³äó.

Олег Мейдич: «Батьківщина» пропонує владі три 
невідкладні кроки для розв’язання тарифної кризи»
БЛОГ

499874
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

НАТАЛКА ДОЛЯК, ПИСЬМЕННИЦЯ

Перевидана «Чорна дошка» вже в 
мене. На сайті КСД можна придбати. 
Вона дуууууже красива.

Посібник «Здоров’я очей при цукровому 
діабеті» від СахарОК School
БЛОГ

Протягом перших 5-7 років від 
початку захворювання на діабет 
діабетична ретинопатія (ДР) 
проявляється у 20% пацієнтів, через 
10-15 - вже у 60%, а через 30 років 
з нею стикаються практично всі 
діабетики.

*** Ðåêîìåíäîâàíî

485689
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РЕКЛАМА

499616486213

²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ

Завершився вечір розпродажем. 
Жінки обирали із сотень прикрас 
ту особливу й значущу для себе. 
Хтось на подарунок, хтось на до-
вге особисте користування.
Та якщо ви на захід не потрапили, 
а до доброї справи долучитись 

хочете — маємо гарну новину. 
Ще протягом двох тижнів мож-
на буде придбати прикраси у со-
цмережах (на сторінках проєкту 
у facebook та instagram) і в кре-
ативному просторі «Артинов» 
(вулиця М. Оводова, 22).

Розпродаж триває

ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

Êàáëó÷êè, áðàñ-
ëåòè, ï³äâ³ñêè é 
áðîøêè, êàì³ííÿ 
óñ³õ ìîæëèâèõ êî-

ëüîð³â ³ â³äò³íê³â, ìàòåð³àëè, ÿê³ 
äóøà çàáàæàº, òà çàãàëîì àêñå-
ñóàðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê… Òàêå 
ð³çíîìàí³òòÿ êðàñè ìîæíà áóëî 
ïîáà÷èòè é ïðèäáàòè â ñåðåäó, 
22 âåðåñíÿ, ó êðåàòèâíîìó ïðî-
ñòîð³ «Àðòèíîâ». Óñ³ êîøòè îðãà-
í³çàòîðêè âèð³øèëè ³íâåñòóâàòè 
ó ñâîþ ³äåþ — àëåþ ìàãíîë³é ïå-
ðåä â³êíàìè äðóãîãî ïîëîãîâîãî.

Àâòîðêàìè é âèêîíàâèöÿìè 
ïðîºêòó «Íàìèñòî Ìàãíîë³é» 
ñòàëè òàëàíîâèò³ â³ííè÷àíêè: 
Êàòåðèíà Êàëàøí³êîâà, ²ííà 
Ëóæåöüêà, Ì³ëà ×åðí³é, Ë³äà 
Áîéêî òà Íàñòÿ Âàëÿâñüêà. 

Íà ðîçïðîäàæ çàãàëîì ïåðå-
äàëè áëèçüêî 400 ïðèêðàñ ìàé-
ñòðèí³ íå ò³ëüêè ç Â³ííèö³, àëå 
é ç ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. 

Ðîçïî÷àâñÿ áëàãîä³éíèé çàõ³ä 
³ç ÷óòòºâîãî â³ðøà ó âèêîíàíí³ 
â³ííèöüêî¿ àêòðèñè é ðåæèñåðêè 

Àííè Âàðàíèö³. Ðèìîâàí³ ðÿäêè 
íàëàøòóâàëè ïðèñóòí³õ íà ñïî-
ê³éíèé ³ ï³äíåñåíèé íàñòð³é. Íà-
ñòð³é òâîðèòè äîáðî.

— ²äåÿ ó ìåíå âèíèêëà ùå 
íà ïî÷àòêó âåñíè, — ãîâîðèòü 
Êàòåðèíà Êàëàøí³êîâà. — 
Ó ìåíå äóæå áàãàòî àâòîðñüêèõ 
ïðèêðàñ ³ ÿ õîò³ëà çðîáèòè áëà-
ãîä³éíèé ðîçïðîäàæ, îáðàâøè 
ÿêóñü ñïðàâä³ äîáðó ì³ñ³þ. Ùîñü 
òàêå ñâ³òëå é ãàðíå. ßêðàç ó òîé 
÷àñ ²ííà Ëóæåöüêà çàéìàëàñü ñî-
ö³àëüíèì ïðîºêòîì ç ïîñàäêè 
äåðåâ. Òî æ… ïðîá³ãëà ³ñêðà…

Ìèñòêèíÿ ç³çíàºòüñÿ, ùî ñïî-
÷àòêó äóìàëè ïåðåä ïîëîãîâèì 
âèñàäèòè ³íø³ äåðåâà, àëå êîëè 
ïî÷àëè äîñë³äæóâàòè öå ïèòàííÿ 
ãëèáøå, çóïèíèëèñü íà ìàãíîë³ÿõ.

— Äåÿê³ âèÿâèëèñü «äåðåâàìè 
âäîâ» (ñì³ºòüñÿ — ïðèì. àâò.), 
à íàì öå íå ï³äõîäèòü. Òî æ 
äî âèáîðó äåðåâ ìè ï³ä³éøëè 
ñïðàâä³ ñâ³äîìî, — ïðîäîâæóº 
ðîçïîâ³äàòè Êàòåðèíà. — Ìàãíî-
ë³¿ ñèìâîë³çóþòü ìèð, æ³íî÷í³ñòü, 
äîáðîáóò — öå âñå íàì äóæå â³ä-
ãóêíóëîñü. ² ìè ïî÷àëè îáèðàòè 
ì³ñöå, äå ¿õ ìîæíà ïîñàäèòè.

ЖІНКИ ХОЧУТЬ ВИСАДИТИ 
МАГНОЛІЇ ПЕРЕД ПОЛОГОВИМ
Благодійність  Відомі вінницькі 
панянки організували соціальний проєкт 
«Намисто Магнолій», аби додати барв 
до найщасливішої миті у житті багатьох 
жінок. Вони вирішили висадити алею 
магнолій перед вікнами пологового 
будинку № 2. А щоб втілити свою 
ідею в життя, мисткині організували 
благодійний розпродаж прикрас і аукціон 
лотів з історією. Як виникла ідея, що 
продавали й коли закінчиться проєкт?

Ñïî÷àòêó, çà ¿¿ ñëîâàìè, âèá³ð 
âïàâ íà ïàðê.

— Àëå ïîò³ì âñå òðîõè çì³íè-
ëîñü. Íàâ³òü íå ïàì’ÿòàþ, ÿê òà 
«ôåÿ-ìàãíîë³ÿ» ïðèëåò³ëà, òà ìè 
âèð³øèëè, ùî öå áóäå äðóãèé ïî-
ëîãîâèé áóäèíîê. Ï³øëè òóäè äî-
ìîâëÿòèñü, ùå ðàç ïåðåêîíàëèñü, 
ùî áåçïîñåðåäíüî ï³ä â³êíàìè 
í³÷îãî íå ðîñòå, óçãîäèëè âñå ç 
àäì³í³ñòðàö³ºþ òà ïîðàõóâàëè, 
ñê³ëüêè íàì ïîòð³áíî äåðåâ, — 
ïåðåïîâ³äàº âîíà õ³ä ïîä³é.

Óñ³ ïðèêðàñè îðãàí³çàòîðêè 
áëàãîä³éíîãî çàõîäó ðîçì³ñòèëè 
íà ñòîëàõ, ó êðàñèâèõ ñêðèíüêàõ 
³ íà ìàëåíüêèõ äåðåâöÿòàõ. Òà 
ïåðø í³æ ðîçïî÷àâñÿ áåçïîñå-
ðåäíüî ïðîäàæ ïðèêðàñ, â³äáóâ-
ñÿ íåâåëèêèé àóêö³îí.

— Êîëè ìè ïî÷àëè çáèðàòè 
ïðèêðàñè, ÿê³ ïîñòóïàëè äî íà-

øîãî ôîíäó, âæå íàâ³òü íàøîþ 
îðãàí³çàòîðñüêîþ ï’ÿò³ðêîþ ïî-
÷àëè çà äåÿê³ ëîòè ñïåðå÷àòèñÿ, — 
êàæå Ì³ëà ×åðí³é. — Ìè âèð³øè-
ëè âèñòàâèòè ¿õ íà àóêö³îí, ùîá, 
ÿê ì³í³ìóì, ïîòîðãóâàòèñü ì³æ 
ñîáîþ, à ÿê ìàêñèìóì, çàëó÷èòè 
äî àóêö³îíó á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé. Ìè âèáðàëè ëîòè, ö³íí³ñòü 
ÿêèõ çíà÷íî á³ëüøà, í³æ ö³íà. 
Öå ëîòè ç ³ñòîð³ÿìè.

Ñòàðòîâà âàðò³ñòü á³ëüøîñò³ 
ïðèêðàñ ïî÷èíàëàñü ³ç 100–
200 ãðèâåíü, à ï³äí³ìàòè ñòàâêó 
ìîæíà áóëî íà 50 ãðèâåíü.

Òàê ñåðåä ëîò³â áóëè, äî ïðè-
êëàäó, ùàñëèâà áðîøêà â³ä Êà-

Ñïî÷àòêó äóìàëè 
âèñàäèòè ³íø³ äåðåâà, 
àëå êîëè ïî÷àëè 
äîñë³äæóâàòè öå 
ïèòàííÿ, çóïèíèëèñü 
íà ìàãíîë³ÿõ

òåðèíè Êàëàøí³êîâî¿, ñåðåæêè 
Ì³ëè ×åðí³é â³ä êè¿âñüêî¿ äè-
çàéíåðêè, áðîøêà «çàðÿäæåíà 
íà ìàòåðèíñòâî» â³ä ìàéñòðèí³ 
²ðèíè Äÿä³êîâî¿, êîëüº ç ðèá-
êîþ â³äîìî¿ ã³äåñè Òàí³ Ðèáàê 
òà ìåòàôîðè÷í³ ñåðåæêè ç ì³í³-
àòþðíèìè êëþ÷èêàìè, ÿê³ àðò-
òåðàïåâòêà Ìàð³ÿ Äèòèíþê âè-
ãîòîâèëà ñïåö³àëüíî äëÿ ïðîºêòó.

Áóëà ñåðåä ëîò³â ³ óí³êàëüíà 
áðîøêà ç ì³í³àòþðíîþ âèøèâ-
êîþ â³ä çíàíî¿ ìàéñòðèí³ Îëåíè 
Ïîïåíêî. Íà ïðèêðàñ³, äî ñëîâà, 
êâ³òíå í³æíà ìàãíîë³ÿ — äóæå 
ñèìâîë³÷íî.

— Ðîáîòà, ÿêó ÿ ñòâîðèëà, ìàº 
ðîçì³ð òðè íà ÷îòèðè ñàíòèìå-
òðè é ì³ñòèòü ó ñîá³ ï’ÿòü òè-

ñÿ÷ äâ³ñò³ äåâ’ÿíîñòî ñò³áê³â. Öå 
äóæå òîíêà ðîáîòà, ¿¿ ìîæíà íî-
ñèòè ³ ÿê áðîøêó, ³ ÿê êóëîí — 
öå òàêà êëàñíà ð³÷, ÿêà çàâæäè 
áóäå íàãàäóâàòè ïðî äîáðó ñïðà-
âó, ÿêó âè çðîáèëè, — ñêàçàëà 
Îëåíà Ïîïåíêî. — ß ñâîþ äîíå-
÷êó íàðîäèëà íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ. 
² ïàì’ÿòàþ, ÿê áóëà ó ïîëîãî-
âîìó áóäèíêó é ñïîñòåð³ãàëà, 
ÿê çà â³êíàìè ðîçïóñêàþòüñÿ 
äåðåâà. ß äóìàþ, ùî æ³íêè, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïîëîãîâîìó, 
íå º áàéäóæèìè äî òîãî, ùî ¿õ 
îòî÷óº. ² êîëè íàâåñí³ ¿õ áóäóòü 
îòî÷óâàòè òàê³ øèêàðí³ êâ³òè é 
ñèìâîë òàêî¿ òóðáîòè â³ííèöü-
êèõ æ³íîê ïðî ìàéáóòí³õ ìàì, 
òî ¿ì áóäå íàáàãàòî ïðîñò³øå!

На благодійний розпродаж майстрині з різних міст 
України передали близько 400 прикрас. Протягом двох 
тижнів їх ще можна придбати й долучитись до проєкту 
«Намисто Магнолій»
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Щоб працювати з гирею, достат-
ньо одного квадратного метра. 
Доведено, що помірні заняття з 
гирею зміцнюють дихальну і сер-
цево-судинну системи. Завдяки 
тому, що до роботи залучені бага-
то груп м'язів, це ефективний за-
сіб для боротьби із зайвою вагою.

Для молоді такі заняття особли-
во корисні: поліпшується постава, 
тренується воля і терпіння. Крім 
того, розвивається творчий підхід 
до спорту — тут легко самостійно 
підбирати програму тренувань.
Займаючись гирьовим спортом, 
немає необхідності постійно ду-

мати про раціон. Після трену-
вання не обов'язково набивати 
шлунок, щоб покрити добову 
норму в білках. Вважається, що 
краще штовхати гирю на порож-
ній шлунок. Також, на відміну від 
бодібілдингу, тут не потрібен ак-
тивний ріст м'язів.

Гирьовим спортом може займатися кожен
Заняття гирьовиків 
(на громадських засадах) 
відбуваються у спорткомп-
лексі «Колос» 
на вул. Генерала Арабея. 
Довідки за телефоном: 
067-774-51-14 
(Микола Тютрін). 

Де займатися?

Серед кращих 
у боксі
Â Îäåñ³ â³äáóâñÿ ÷åìï³î-
íàò Óêðà¿íè ç áîêñó ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â. Çá³ðíà Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ïîñ³ëà ÷åòâåðòå ì³ñöå, 
ïðîïóñòèâøè âïåðåä çá³ðíó 
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, ãîñïîäà-
ð³â çìàãàíü ³ Êè¿âùèíó. ªäè-
íèì íàøèì ÷åìï³îíîì ñòàâ 
Ìàêñèì Æèãàðîâ (âàãà äî 60 
êã). Òàêîæ â àêòèâ³ â³ííè÷àí 
– ïî äâà ñð³áëà ³ áðîíçè.     

Чеська бронза
Âåñëóâàëüíèê Ïàâëî Òàðàñþê 
ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçåðîì 
òóðí³ðó ó ×åõ³¿ «Olympic 
Hopes». Â³í âèñòóïàâ ó 
áàéäàðö³-«äâ³éö³» íà äèñòàí-
ö³¿ 200 ìåòð³â. Òóðí³ð ç³áðàâ 
ïðåäñòàâíèê³â 35 êðà¿í. Äëÿ 
Ïàâëà Òàðàñþêà çìàãàííÿ 
ñòàëè ì³æíàðîäíèì äåáþòîì.

Успіх 
волейболісток
Âèõîâàíêè Êàëèí³âñüêî¿ 
ÄÞÑØ «Àâàíãàðä» çäî-
áóëè áðîíçîâ³ íàãîðîäè íà 
Âñåóêðà¿íñüêîìó âîëåéáîëü-
íîìó òóðí³ð³ ó Ëóöüêó ñåðåä 
ñïîðòñìåíîê íå ñòàðøå 15 
ðîê³â. Ñóïåðíèöÿìè ïîäîëÿ-
íîê áóëè êîìàíäè ç Ëóöüêà, 
×åðí³âö³â, Æèòîìèðà, Ëüâîâà 
³ Êîâåëÿ.

Універсальні бої 
Çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè çäîáóëà 
ï’ÿòü çîëîòèõ, äâ³ ñð³áíèõ 
³ òðè áðîíçîâèõ ìåäàë³ íà 
Êóáêó Óêðà¿íè ç óí³âåðñàëü-
íîãî áîþ. Çà îáëàñòü âèñòó-
ïàëè ñïîðòñìåíè Â³ííèö³ ³ 
Ëàäèæèíà.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №34 (1185)
Популярні двоходові двоваріантні задачі-мініатюри на кооперативний мат.  

Задача №2732-2735
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №37 (1558) від 15 вересня 2021 року 
Задача №2728
А) 1. b5! Tc7x  2. Kpb6 Фb7x; B) 1. a5! Tc8  2. Kpa6 Ta8x
-п.A5 

Задача №2729
А) 1. Kpf8! Kf6  2. Cc8 Kh7x; B) 1. Kpf8! T:g6  2. Tf7 Tg8x
б.Th6

Задача №2730
А) 1. a1K! C:c4  2. Kb3 T:b3x; Б) 1. c1K! T:a2  2. K:d3 Tc2x.

Задача №2731
А) 1. K:f2! Kd3  2. Kph3 K:f2x; Б) 1. Th3! Kpg2  2. Th4x
-б Kf4..

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ТРЕНЕРІВ НЕМАЄ, А 
ЧЕМПІОНИ ГИРЬОВИКИ Є

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ãèðüîâèé 
ñïîðò áóâ îäíèì ³ç íàéá³ëüø ðîç-
ïîâñþäæåíèõ. Ãèð³ ìîæíà áóëî 
ïîáà÷èòè ÿê ó êîæí³é îñåë³, òàê ³ 
íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Íèí³ öÿ ñèëî-
âà ðîçâàãà ó Â³ííèö³ íåçàñëóæåíî 
çàëèøèëàñÿ «ó ò³í³». Ïðî öå ðîç-
ïîâ³â â³öå-ïðåçèäåíò Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ãèðüîâîãî 
ñïîðòó Ìèêîëà Òþòð³í.

НАЙДОСТУПНІШИЙ СПОРТ?!
Ìèêîëà Òþòð³í ïðàöþº ³í-

ñòðóêòîðîì ó çàë³ âàæêî¿ àòëåòè-
êè òîâàðèñòâà «Êîëîñ». Â³í ³ äàº 
ïðèõèñòîê ìàéñòðàì òà àìàòîðàì 
ãèðüîâîãî ñïîðòó, ÿê³ ïðàãíóòü 
ïîòðåíóâàòèñÿ.

Íà æàëü, ó Â³ííèö³ íàðàç³ 
íåìàº æîäíîãî îô³ö³éíîãî òðå-
íåðà ç ãèðüîâîãî ñïîðòó.

— Ãèð³ íàçèâàþòü íàéïðî-
ñò³øèì ³ íàéäîñòóïí³øèì âè-
äîì ñïîðòó. Íàâ³òü êàæóòü, ùî 
öå ñ³ëüñüêèé ñïîðò, àäæå â³í 
íå âèìàãàº îñîáëèâèõ óìîâ äëÿ 
ðîçâèòêó. Âîäíî÷àñ ó Â³ííèö³ ³ 
îáëàñò³ í³êîìó íå äàþòü íàâ³òü 
0,25 ñòàâêè òðåíåðà ç ãèðüîâîãî 
ñïîðòó! — íåçàäîâîëåíèé Òþòð³í.

×åðåç â³äñóòí³ñòü òðåíåð³â êàòà-
ñòðîô³÷íî ïàäàº ìàñîâ³ñòü. Ïðè-
ì³ðîì, íà íåùîäàâí³é ÷åìï³îíàò 
îáëàñò³ ñåðåä ãèðüîâèê³â äî Â³-
ííèö³ ïðè¿õàëà ëèøå êîìàíäà ç 
Êðèæîïîëÿ, ñêëàäåíà ç ï’ÿòè ñè-

ëà÷³â. Íå áóëî íàâ³òü ñïîðòñìåí³â 
³ç ì³ñòà íàä Áóãîì! Õî÷à ïîïåðå-
äíüî ó÷àñòü ãèðüîâèê³â Â³ííèö³ 
ïëàíóâàëàñÿ. Ïðè öüîìó ³ñíóâàâ 
ïðèçîâèé ôîíä, ÿêèé çàáåçïå÷èâ 
ãîëîâà Îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ãèðüî-
âîãî ñïîðòó Âîëîäèìèð ²æåâñüêèé.

— Ãèðüîâèé ñïîðò, îêð³ì Â³-
ííèö³ ³ Êðèæîïîëÿ, òàêîæ ðîç-
âèâàºòüñÿ ó Ãí³âàí³ ³ Ãîðîäê³âö³. 
Àëå ï³ñëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ðåôîðìè êîìàíäè 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä íå òàê 
àêòèâíî áåðóòü ó÷àñòü ó íàøèõ 
çìàãàííÿõ, ÿê êîëèøí³ ðàéîíí³ 
êîëåêòèâè. Ðàí³øå â ÷åìï³îíàòàõ 
îáëàñò³ çìàãàëèñÿ çá³ðí³ 5–6 ðà-
éîí³â, — êàæå Ìèêîëà Òþòð³í.

НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ
Ìèêîëà Òþòð³í òðîõè çàéìà-

ºòüñÿ ç ãèðüîâèêàìè íà ãðîìàä-
ñüêèõ çàñàäàõ, ùî ó íàø ÷àñ 
ìîæíà ïîáà÷èòè íå÷àñòî. 

— ª íåïîãàí³ ãèðüîâèêè ó Â³-
ííèöüêîìó òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷-
íîìó ³íñòèòóò³. Âàðòî òàêîæ äàòè 
õî÷à á ÷âåðòü ñòàâêè òðåíåðàì ³ç 
ãèðüîâîãî ñïîðòó ó ê³ëüêîõ òåõí³-
êóìàõ ³ êîëåäæàõ: ×åðíÿòèíñüêî-
ìó, ²ëë³íåöüêîìó, Ëàäèæèíñüêîìó, 
Âåðõ³âñüêîìó òîùî. Òàì º ôàõ³âö³, 
àëå âîíè ïðàöþþòü íà ãðîìàäñüêèõ 
çàñàäàõ. Çðîçóì³ëî, öå íåïðàâèëü-
íî, — ïðîäîâæóº Ìèêîëà Òþòð³í.

Íåçâàæàþ÷è íà àìàòîðñüêèé 
ï³äõ³ä ó ðîçâèòêó ãèðüîâîãî ñïîð-
òó íà Â³ííè÷÷èí³, íàø³ ñèëà÷³ 

Проблема Гирьовики-аматори 
отримують прихисток у «Колосі». 
В спортивних школах і вишах чомусь 
не зацікавлені у розвитку силової розваги

ïîäåêóäè äåìîíñòðóþòü ðåçóëü-
òàòè âèñîêîãî ð³âíÿ. Ïðèì³ðîì, 
ïðåäñòàâíèê Ãí³âàí³, â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâåöü Ïàâëî Êóíäèñ íåùî-
äàâíî ó Äí³ïð³ âèêîíàâ ìàéñòðà 
ñïîðòó ç ãèðüîâîãî ñïîðòó. À éîãî 
çåìëÿê Â³êòîð Ë³ùèíèí ñòàâ ÷åì-
ï³îíîì ñâ³òó ñåðåä âåòåðàí³â.

КОЛИ ПОЧИНАТИ?
Ñïåö³àë³ñò êàæå, ùî ïî÷èíà-

òè çàéìàòèñÿ ãèðüîâèì ñïîðòîì 
ìîæíà ïðàêòè÷íî ó áóäü-ÿêîìó 
â³ö³. Äåõòî äåáþòóº ó 10, 15 àáî 
20 ðîê³â. À íåùîäàâíî â «Êîëî-
ñ³» çìàãàëèñÿ ñïîðòñìåíè-ãèðüî-
âèêè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè 
ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ ðîçïî÷àëè 
ó 40–50 ðîê³â.

— Ðàí³øå ãèðüîâèé ñïîðò ðîç-
âèâàâñÿ ó êîæíîìó ñåë³, êîæí³é 
òðàêòîðí³é áðèãàä³. Òîä³ ïðàêòè÷-
íî áóäü-ÿêèé îô³öåð ì³ë³ö³¿ ìàâ 
ãèð³ ó ñâîºìó êàá³íåò³. Íà æàëü, 
çàðàç öå ëèøå ïîîäèíîê³ âèïàä-
êè, — êàæå Ìèêîëà Òþòð³í.

Þíàêàì, ä³â÷àòàì ³ æ³íêàì 
òðåíåð ðàäèòü êóïóâàòè ãèð³ âà-
ãîþ â³ä âîñüìè ê³ëîãðàì³â.

— Íà çìàãàííÿõ æ³íêè çìàãà-
þòüñÿ îêðåìî â³ä ÷îëîâ³ê³â. Òîä³ 
âîíè ï³äí³ìàþòü 16-ê³ëîãðàìîâ³ 
ãèð³, à ³íîä³ é 24-ê³ëîãðàìîâ³, — 
äîäàº â³öå-ïðåçèäåíò Îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ ãèðüîâîãî ñïîðòó.

ЧЕМПІОН ОБЛАСТІ — АМАТОР
Êîëèøí³é ïðàâîîõîðîíåöü, 

34-ð³÷íèé Ìèðîñëàâ, çàéìàºòü-
ñÿ ãèðüîâèì ñïîðòîì ó «Êîëîñ³». 
Â³í áóâ ÷åìï³îíîì ³ ïðèçåðîì 
÷åìï³îíàò³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Ïðè öüîìó íàçèâàº ñåáå àìàòî-
ðîì, àäæå òðåíóºòüñÿ íå ùîäíÿ.

— Ãèðüîâèé ñïîðò äîáðå ðîç-
âèâàº ì’ÿçè. Â³í äîïîìàãàº ï³ä-
òðèìóâàòè âèòðèâàë³ñòü ³ äè-
õàëüíó ñèñòåìó, îïîðíî-ðóõîâèé 
àïàðàò, — êàæå Ìèðîñëàâ.

Çàçâè÷àé â³í ï³äí³ìàº äâ³ 24-ê³-
ëîãðàìîâ³ àáî 32-ê³ëîãðàìîâ³ 
ãèð³. Öÿ âïðàâà íà çìàãàííÿõ 
ìàº íàçâó «ïîøòîâõ».

— Êîëè ãîòóþñÿ äî çìàãàíü, 
íàáèðàþ ôîðìó, òî ðàç³â 30 ìîæó 
ï³äíÿòè 32-ê³ëîãðàìîâ³ ãèð³. 
24-ê³ëîãðàìîâ³ — äî 50 ðàç³â, — 
ðîçêàçóº Ìèðîñëàâ.

Через відсутність тренерів, масовість у місцевих змаганнях 
гирьовиків невисока. На нещодавній чемпіонат області серед 
гирьовиків до Вінниці приїхала лише команда з Крижополя

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Äðóãîãî æîâòíÿ ó Â³ííèö³ â³ä-
áóäåòüñÿ â³äêðèòèé Êóáîê îáëàñò³ 
ç³ çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ 
çà âåðñ³ºþ UFMMA. Çìàãàííÿ 
ïðîõîäèòèìóòü ó ñïîðòêîìïëåêñ³ 
«Íîêàóò». Ïîºäèíêè ïî÷íóòüñÿ 
îá 11.00. Âõ³ä ãëÿäà÷³â — â³ëüíèé.

Êóáîê îáëàñò³ ñëóãóâàòèìå â³ä-

áîðîì äî ñêëàäó çá³ðíî¿ îáëàñò³. 
Âîíà áðàòèìå ó÷àñòü ó ×åìï³î-
íàò³ Óêðà¿íè ç ôð³-ôàéòó. À òà-
êîæ â Êóáêó êðà¿íè ç³ çì³øàíèõ 
áîéîâèõ ìèñòåöòâ çà âåðñ³ºþ 
UFMMA ³ ñëóãóâàòèìå â³äáîðîì 
íà ×åìï³îíàò ñâ³òó.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, 
íà çìàãàííÿ çàïðîøóþòüñÿ âñ³ 

îõî÷³ á³éö³. Â ïåðøó ÷åðãó — 
ïðåäñòàâíèêè ñïîðòêëóá³â Â³-
ííèö³ òà ðàéîí³â. Õî÷à ó Êóáêó 
îáëàñò³ çàçâè÷àé áåðóòü ó÷àñòü ³ 
á³éö³ ³ç ñóñ³äí³õ ðåã³îí³â.

— ª ø³ñòü êîëåêòèâíèõ ÷ëåí³â 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿. Àëå çàïðîøó-
ºìî âçÿòè ó÷àñòü ó Êóáêó îáëàñò³ 
é óñ³ ³íø³ êëóáè, ÿê³ êóëüòèâó-

þòü çì³øàí³ áîéîâ³ ìèñòåöòâà, — 
ñêàçàâ ãîëîâà îáëàñíî¿ ôåäåðà-
ö³¿ çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ 
(UFMMA) Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Ïðèçåð³â âèçíà÷àòèìóòü ó áàãà-
òüîõ þíàöüêèõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ 
(â³ä âîñüìè ðîê³â) òà ñåðåä äî-
ðîñëèõ. Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, 
î÷³êóºòüñÿ áëèçüêî 150 ó÷àñíèê³â. 

Змагатимуться у бойових мистецтвах
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Шолом. Важливий атрибут для вело-
сипедиста, який може захистити від сер-
йозних травм при падінні з двоколісно-
го чи під час зіткнення з автомобілем 
на дорозі.
Матеріали, з яких виготовляють шоломи, 
зазвичай дуже легкі та не перевищують вагу 
в 500 грамів.
Ціна від 417 грн

Світловідбиваюча стрічка на ко-
леса. Така річ необхідна для того, щоб 
обклеїти ті місця, які вважатимете за по-
трібне: колеса, рама тощо. Яскраві стрічки 
відсвічуються в темряві і зможуть вберегти 
велосипедиста та засіб пересування від зі-
ткнень чи інших аварій у темну пору доби 
чи погану погоду.
Ціна від 48 грн

Велоокуляри. Пилюка, сонячні промені, 
мряка, літаючі комахи та навіть гілки де-
рев — від цих факторів на швидкості ладні 
врятувати велосипедиста лише спеціальні 
окуляри. У їх складі спеціальний пластик, 
який при ударі не розсиплеться та не по-
шкодить очі. А через оправу можна поба-
чити автомобіль, який їде позаду.
Ціна від 70 грн

Велоаптечка. Це набір предметів для 
ремонту пошкодженої камери, необхідний 
для швидкого усунення дефектів. Навіть ви-
їжджаючи на коротку дистанцію, її варто 
взяти з собою. Зазвичай велоаптечка вклю-
чає в себе латки, клей, шкурку для зачистки 
місця проколу та пластикові лопатки для 
разбортировки.
Ціна від 55 грн

Без цього в дорогу не можна

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7854635

Â ñåðåäèí³ âå-
ðåñíÿ ó Â³ííèö³ 
ô³í³øóâàâ ñüîìèé 
âåëîçà¿çä «Çàêðóòêà 

ïî-â³ííèöüêè. Ñîòî÷êà». Îêð³ì 
ïîçèòèâíèõ âðàæåíü ó÷àñíèê³â, 
çàïàì’ÿòàâñÿ öåé ìàðàôîí îð-
ãàí³çàòîðó Îëåêñàíäðó Öàðåâ-
ñüêîìó íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ 
ïîñòðàæäàëèõ. Ïðè÷èíîþ òîìó 
ñòàëè ïîãîäí³ óìîâè.

— Áóëî ï’ÿòü çàâàë³â, äâ³ çëà-
ìàíèõ êëþ÷èö³, êóïà ïîòðîùåíèõ 
âåëîñèïåä³â, àëå çàâäÿêè îïåðà-
òèâí³é ðîáîò³ ìåäèê³â øâèäêî¿ 
öå âñå øâèäêî âäàëîñÿ âëàäíàòè. 
Â äîù òðåáà âì³òè ¿çäèòè, ã³ä-
ðîïëàíóâàííÿ í³õòî íå â³äì³íÿâ, 
òóò ìðÿêà ïîñïðèÿëà, ó÷àñíèêàì 
âàæêî áóëî ï³ä³áðàòè íà øâèä-
êîñò³ ïðàâèëüíèé êóò ³ ÷åðåç öå 
òàê³ íàñë³äêè, — ðîçïîâ³äàº Îëåê-
ñàíäð Öàðåâñüêèé.

Âåëîàêòèâ³ñò ðîçïîâ³äàº, ùî 
ó ïëàí³ îðãàí³çàö³¿ ïîä³áíèõ çà-
õîä³â Óêðà¿íà òðîõè â³äñòàº â³ä 
ªâðîïè, àäæå â íàñ ùå íå äî ê³í-
öÿ âåëîñèïåä ñïðèéìàþòü ÿê ïî-
âíîö³ííèé âèä òðàíñïîðòó.

— Ïðîáëåìà Óêðà¿íè â òîìó, 
ùî ìè íà äåñÿòêè ðîê³â â³äñòà-
ºìî â³ä ªâðîïè, íåìàº â íàñ âçà-
ºìîïîâàãè íà äîðîãàõ. Ó ªâðîï³ 
âåëîñèïåä — öå ïðèéíÿòíèé âèä 
òðàíñïîðòó, ñàìå òîìó òàì ðîç-
âèâàºòüñÿ âåëîòóðèçì, ðîçâèâà-
þòüñÿ çìàãàííÿ â ð³çíèõ â³êî-
âèõ òà ³íøèõ êàòåãîð³ÿõ. Âò³ì, 
îñòàíí³ì ÷àñîì öÿ òåíäåíö³ÿ âè-

ð³âíþºòüñÿ, — êàæå Îëåêñàíäð 
Öàðåâñüêèé.

Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé ðîç-
ïîâ³äàº, ùî ïîáóâàâ ó áàãàòüîõ 
ì³ñòàõ Óêðà¿íè ³ Â³ííèöÿ ñïðàâä³ 
òå ì³ñòî, äå âåëî³íôðàñòðóêòó-
ðà ïðèäàòíà äëÿ âèêîðèñòàííÿ. 
Âò³ì, ¿¿ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê çà-
ëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ôàêòîð³â.

— Ïðîáëåìà ëåæèòü â ê³ëü-
êîõ âèì³ðàõ. Ó ÷èííèõ ÄÁÍ 
ïðîïèñàíî, ùî ïðè áóä³âíèöòâ³ 
íîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÷è ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ñòàðèõ ìàº áóòè âåëî-
³íôðàñòðóêòóðà. Àëå íîðìè õî÷ 
³ º, à ïèòàííÿ, ÿê ¿õ ââîäèòè ³ 
ðåãëàìåíòóâàòè, ïðàêòè÷íî â³ä-
ñóòíº, áî ïðîºêòàíòè íàëåæàòü 
àáî äî ñòàðî¿ ðàäÿíñüêî¿ øêîëè, 
àáî öå ò³ ëþäè, õòî â ïðèíöèï³ 
íå ¿çäÿòü íà âåëîñèïåä³ ³ íå ðîçó-
ì³þòü, ÿê âñå ïðàêòè÷íî âò³ëèòè 
â æèòòÿ, — êàæå â³í.

СТОСУНКИ З ВОДІЯМИ
Çà ñëîâàìè âåëîàêòèâ³ñòà, 

íàðàç³ ñèòóàö³ÿ íà äîðîãàõ ïî-
êðàùóºòüñÿ, ïîçàÿê çðîñòàº 
ê³ëüê³ñíèé â³äñîòîê âîä³¿â, ÿê³ 
òåæ êàòàþòüñÿ íà âåëîñèïåäàõ 
³ ðîçóì³þòü òîíêîù³ âçàºìîä³¿.

Âò³ì, ÷àñòî âèíèêàþòü ³ ñóïåð-
å÷êè. Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé íà-
ãîëîøóº íà òîìó, ùî â ïðàâèëàõ 
äîðîæíüîãî ðóõó âåëîñèïåäó â³ä-
âåäåíî ê³ëüêà ïàðàãðàô³â íà ïðî-
òèâàãó àâòîìîá³ëÿì.

— Ïðàâèëà äîâîë³ ñóïåðå÷ëèâ³ ³ 
¿õ ìîæíà òðàêòóâàòè ïî-ð³çíîìó. 
Íàïðèêëàä, àïåëþþòü äî òîãî, 
ùî âåëîñèïåäèñò ìàº ïåðåõîäèòè 
äîðîãó, à íå ïåðå¿æäæàòè. Ïî-

«КОЛИ ВАС НА ВЕЛОСИПЕДІ 
ВИДНО, ВИ ЗАЛИШАЄТЕСЬ ЖИВІ»
Безпека У Вінниці минулого тижня 
завершився 100-кілометровий 
веломарафон «Закрутка по-вінницьки. 
Соточка». Із 350 спортсменів, які брали 
участь у заїзді, не всі зуміли дійти 
до фінішу. Причиною стали серйозні 
травми як самих велосипедистів, так і 
механічні пошкодження двоколісних. 
Дізналися, як можуть убезпечити себе 
велосипедисти, долаючи великі дистанції 
та просто катаючись містом

êàæ³òü ìåí³ öåé ïóíêò. Ñïîéëåð: 
éîãî íåìà. ª ïîñèëàííÿ íà òå, ùî 
ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä òðåáà ïåðå-
õîäèòè ï³øêè ç îäíîãî áîêó, à ç 
³íøîãî º äóæå êîðîòêèé çíàê, 
ðîçì³òêà «5.11», ÷åðâîíà ñìóãà, 
ÿêà éäå âçäîâæ ïåðåõîäó, ¿¿ íà-
ÿâí³ñòü îçíà÷àº, ùî âåëîñèïåäèñò 
ìîæå ¿õàòè ïî í³é. 80% àâòîìî-
á³ë³ñò³â íå çíàþòü, íàâ³ùî öÿ 
ñìóãà, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð 
Öàðåâñüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñàìå ñòàí 
äîð³ã, â³äñóòí³ñòü êóëüòóðè ïî-
âåä³íêè íà äîðîç³ é ïðèçâîäèòü 
äî êîíôë³êò³â ì³æ âåëîñèïåäèñ-
òàìè òà àâòîìîá³ë³ñòàìè.

— Ó ðîçóì³íí³ àâòîìîá³ë³ñò³â 
íå âêëàäàºòüñÿ, íàâ³ùî âêëàäà-
òè ãðîø³ â âåëî³íôðàñòðóêòóðó ³ 
÷îìó âåëîñèïåäèñòè ìàþòü ¿çäèòè 
íà äîðîç³, õî÷à ñêóòåðè òà ìî-
ïåäè — òàê³ æ äâîêîë³ñí³ òðàí-
ñïîðòí³ çàñîáè, ïèòàíü íå âè-
êëèêàþòü, — êàæå âåëîàêòèâ³ñò.

ОСНОВНІ АТРИБУТИ 
ВЕЛОСИПЕДИСТА

Ïðîòå º é ³íø³ ÷èííèêè, ÿê³ 
òåæ âïëèâàþòü íà íåãàòèâíå 
ñòàâëåííÿ äî âåëîñèïåäèñò³â òà 
ñïðè÷èíÿþòü àâàð³¿. Îëåêñàíäð 
Öàðåâñüêèé çàçíà÷àº, ùî á³ëü-
ø³ñòü çàáóâàº îñíîâí³ âèìîãè ïå-
ðåáóâàííÿ íà äîðîç³ — íàÿâí³ñòü 
ñâ³òëîâ³äáèâà÷³â íà âåëîñèïåä³ òà 
íà îäÿç³.

— Âîíè íå ðîçóì³þòü, ùî 
ÿêùî òè ïîì³òíèé, òî çàëèøà-
ºøñÿ æèâèì. Ëþäèíà, ÿêà ñèäèòü 
çà êåðìîì àâòî — öå íå Âàíãà, 
ÿêà ìîæå ïåðåäáà÷èòè, â ÿêó 
ñåêóíäó ³ çâ³äêè ç’ÿâèòüñÿ âåëî-
ñèïåä. Â ªâðîï³ âæå äàâíî âè-
êîðèñòîâóþòü ïîêðèøêè ç³ ñâ³ò-
ëîâ³äáèâàëüíèì åëåìåíòîì, ÿê 
ïàñèâíèé çàñ³á áåçïåêè. Áàãàòî 
õòî ç ì³ðêóâàíü êðàñè òà åñòåòè-
êè îäÿãàºòüñÿ îäíîòîííî, õî÷à 
äèâàêóâàòà ïîìàðàí÷åâà êóðòêà 
áóëà á á³ëüø ïîì³òíîþ íà äîðîç³ 

Íàðàç³ ñèòóàö³ÿ 
íà äîðîãàõ 
ïîêðàùóºòüñÿ, ïîçàÿê 
çðîñòàº ê³ëüê³ñíèé 
â³äñîòîê âîä³¿â, ÿê³ 
òåæ êàòàþòüñÿ íà 
âåëîñèïåäàõ

íå ëèøå âäåíü, à é â ñóò³íêè, — 
ãîâîðèòü â³í.

Ó ïðàâèëàõ äîðîæíüîãî ðóõó 
÷³òêî ïðîïèñàíà íåîáõ³äí³ñòü 
ñâ³òëîâ³äáèâíèõ åëåìåíò³â çáî-
êó ³ ççàäó íà âåëîñèïåä³, à òàêîæ 
íà îäÿç³, ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð 
Öàðåâñüêèé ³ íàãîëîøóº, ùî öå 
îáîâ'ÿçêîâ³ àòðèáóòè äëÿ ëþäèíè, 
ÿêà êàòàºòüñÿ íà äâîêîë³ñíîìó.

— Öå ëîã³÷íî, öå ìàº áóòè. Ò³, 
õòî êàòàºòüñÿ íà äîâã³ äèñòàíö³¿, 
ìàþòü ñâ³òëîâ³äáèâàëüí³ æèëåòè, 
îáèðàþòü ³íøèé øâèäê³ñíèé ðå-
æèì. Òå, ùî ñòîñóºòüñÿ âèêîðèñ-
òàííÿ øîëîìó â ì³ñò³, öå äóæå 
³íäèâ³äóàëüíå ïèòàííÿ. ßêùî 
çîáîâ’ÿçàòè âñ³õ ¿çäèòè â øîëî-
ìàõ ³ ðàïòîì ùîñü òðàïëÿºòüñÿ, 
òî ëþäèíà, ÿêà â³äïîâ³äàº çà ³íô-
ðàñòðóêòóðó, áóäå àïåëþâàòè ñàìå 
äî éîãî â³äñóòíîñò³. Íàÿâí³ñòü 
øîëîìà íå ïðîïèñàíà çàêîíîäàâ-
÷î, ëèøå â Àâñòðàë³¿ òàêå ââåëè. 
Ë³ïøå âèìàãàòè àäåêâàòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, àí³æ íîñèòè íàêîë³í-
íèêè, íàëîê³òíèêè òà øîëîìè, ÿê³ 
äàþòü ÿêóñü áåçïåêó. Öå òå ñàìå, 
ùî âèìàãàòè ó àâòîìîá³ë³ñò³â ðî-
áèòè ñïåö³àëüí³ êàðêàñè áåçïåêè, 
ÿê³ òåæ óáåçïå÷óþòü, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé.

Îòæå, êîæåí âåëîñèïåäèñò, 

äáàþ÷è ïðî âëàñíó áåçïåêó, ìàº 
çàáåçïå÷èòè ñåáå çàäí³ì òà ïåðå-
äí³ì ñâ³òëîì íà âåëîñèïåä³, â ³äå-
àë³ áóëî á äîáðå ìàòè ïîêðèøêè 
ç³ ñâ³òëîâ³äáèâàëüíèì åëåìåíòîì, 
äîäàº Îëåêñàíäð.

— Áóâàº, ùî ïîñòàâèø äåñü âå-
ëîñèïåä ï³ä äåðåâîì, â³ä³éäåø 
íà ñàí³òàðíó ïàóçó ³ ÿêèéñü òðàê-
òîðåöü ìîæå ïðî¿õàòèñü ïî âåëî-
ñèïåäó. Îñîáëèâî, ÿêùî öå òåìíà 
ïîðà äîáè, àáî íà âóëèö³ ïðî-
ñòî ïîõìóðà ïîãîäà. Ìàº òàêîæ 
áóòè øîëîì ³ àïòå÷êà, ùîá ñàìî-
ìó ìàòè ìîæëèâ³ñòü ñåáå óáåç-
ïå÷èòè, — äîäàº â³í. — ß âîæó 
ç ñîáîþ «Õëîðãåêñèäèí», íàá³ð 
ïëàñòèð³â, ñïèðòîâ³ ñåðâåòêè. 
Òàáëåòêè ðàäèòè íå áóäó, öå ³í-
äèâ³äóàëüíî. Â ìåíå â îñíîâíî-
ìó ç ñîáîþ «²áóïðîôåí», àíòè-
ïðîíîñíå, àêòèâîâàíå âóã³ëëÿ ³ 
îáîâ’ÿçêîâî ãëþêîçà. Áóâàº, ùî 
ïàäàº öóêîð, ëþäèíà âòðà÷àº 
êîíöåíòðàö³þ ³ öå ìîæå ïîãàíî 
çàâåðøèòèñü. Ç ïðèêëàä³â, ¿õà-
ëè ÿêîñü ìî¿ çíàéîì³ ï³ñëÿ îá³-
äó íà íåâåëèêó äèñòàíö³þ, äåñü 
60 êì â îäíó ñòîðîíó. Äîðîãîþ 
ëþäèíà âïàëà ³ íà á³ê çàâàëèëàñü, 
à âñå òîìó, ùî ïðîïóñòèëà îá³ä. 
Òîìó, ÿêèéñü øîêîëàäíèé áàòîí-
÷èê, âàôë³ ìàþòü áóòè ç ñîáîþ.

Учасники веломарафону під Калинівкою. Долають 
дистанцію під час негоди
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ìàº ïðîõîäèòè ùå äîñë³äæåííÿ 
íà âèçíà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ³íô³êó-
âàííÿ ïàï³ëîìàâ³ðóñîì ëþäèíè.

Ïðîòå âñå ³íäèâ³äóàëüíî. ×àñ-
òîòà öèõ îáñòåæåíü çàëåæèòü â³ä 
òîãî, ÿêèé ìè îòðèìàëè ðåçóëüòàò 
â³ä îãëÿäó òà öèòîëîã³¿. 

ßê³ ôàêòîðè ðèçèêó âèíèêíåííÿ 
ðàêó øèéêè ìàòêè?

— Âñå ïîâ'ÿçàíî ç ³íô³êóâàí-
íÿì ïàï³ëîìàâ³ðóñîì. Äî ðèçèê³â 
³íô³êóâàííÿ â³äíîñèòüñÿ ÷àñòà 
çì³íà ñòàòåâèõ ïàðòíåð³â. À òà-
êîæ íåðåòåëüíå âèêîðèñòàííÿ 
áàð'ºðíèõ ìåòîä³â êîíòðàöåïö³¿. 
Íàãîëîøóþ, âèêîðèñòàííÿ ïðå-
çåðâàòèâ³â âáåð³ãàº â³ä ³íô³êóâàí-
íÿ ïàï³ëîìàâ³ðóñîì.

Íàñê³ëüêè áåçïå÷íî âàêöèíóâà-
òèñÿ ³ ÷è ïîïóëÿðíà âàêöèíàö³ÿ 
ñåðåä â³ííè÷àí?

— Íà ðèíêó º âàêöèíè, ùî 
ìîæóòü çàõèùàòè àáî â³ä äâîõ, 
àáî â³ä ÷îòèðüîõ íàéá³ëüø ïî-
øèðåíèõ øòàì³â ïàï³ëîìàâ³ðóñó.

Âèðîáíèêè ðåêîìåíäóþòü âè-
êîðèñòîâóâàòè âàêöèíó äî ïî÷àò-
êó ñòàòåâîãî æèòòÿ, áî ó òàêîìó 
âèïàäêó ìè âïåâíåí³, ùî æ³íêà 
íå ³íô³êîâàíà ïàï³ëîìàâ³ðóñîì 
³ âàêöèíàö³ÿ áóäå ìàêñèìàëüíî 
åôåêòèâíîþ. Ïðîòå íà ñüîãîäí³ º 
äîñë³äæåííÿ, ÿê³ âèçíà÷èëè, ùî 
íàâ³òü ï³ñëÿ ïî÷àòêó ñòàòåâîãî 
æèòòÿ º ñåíñ âàêöèíóâàòèñÿ.

Âàêöèíà áåçïå÷íà. Çà ìîþ ïðàê-
òèêó, ñèòóàö³é ç âèðàæåíèìè ïî-
á³÷íèìè ðåàêö³ÿìè íå áóëî. Âîíà 
ãàðíî ñïðèéìàºòüñÿ îðãàí³çìîì òà 

ВІД РАКУ ШИЙКИ 
МАТКИ МОЖЕ ВРЯТУВАТИ ЩЕПЛЕННЯ 

– Òå, ùî âàêöèíà íå 
ïîïóëÿðíà, º ïðîâèíà 
ùå é íà äåðæàâíîìó 
ð³âí³. Íåìàº àã³òàö³¿ 
ñòîñîâíî òàêî¿ 
âàêöèíàö³¿, – êàæå 
ë³êàð

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132 

Ùîðîêó â Óêðà¿-
í³ â³ä ðàêó øèéêè 
ìàòêè ïîìèðàþòü 
áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷ 
æ³íîê, à çà îñòàíí³ 

ðîêè öÿ õâîðîáà ùå é ïî÷àëà 
«ìîëîäøàòè». ßêùî âèÿâèòè 
íåäóãó íà ðàíí³õ òåðì³íàõ, æ³íêà 
îäóæóº ³ íàâ³òü íå ïîòðåáóº õ³-
ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ. Òîìó äóæå 
âàæëèâî áóòè ïðî³íôîðìîâàíèì 
ó ö³é òåì³. Äîïîì³ã íàì ðîç³áðà-
òèñÿ ç âàæëèâèìè ïèòàííÿìè ïðî 
äèñïëàç³þ òà ðàê øèéêè ìàòêè 
îíêîã³íåêîëîã Âàã³ô Àáäóëëàºâ.

Óêðà¿íñüêà ñòàòèñòèêà ðàêó 
øèéêè ìàòêè çìóøóº õâèëþâàòèñÿ. 
Ðîçêàæ³òü, ÿêèì ÷èíîì âèíèêàº 
ðàê øèéêè ìàòêè ³ ÿêèé ìàº ñòî-
ñóíîê äèñïëàç³ÿ ìàòêè äî öüîãî?

— Íàâ³òü ñâ³òîâà ñòàòèñòèêà 
ùîäî ðàêó øèéêè ìàòêè äîñèòü 
íåâò³øíà. Â Óêðà¿í³ ð³âåíü çàõâî-
ðþâàíîñò³ íàáàãàòî âèùèé, í³æ 
ó á³ëüøîñò³ ðîçâèíåíèõ êðà¿í. 

Ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ðàêó 
øèéêè ìàòêè º ³íô³êóâàííÿ â³-
ðóñîì ïàï³ëîìè ëþäèíè, ÿêèé 
ïåðåäàºòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì.

Äèñïëàç³ÿ øèéêè ìàòêè — öå 
ïåðåäðàêîâå çàõâîðþâàííÿ øèé-
êè ìàòêè, êîëè â åï³òåë³¿ øèéêè 
ìàòêè ç'ÿâëÿþòüñÿ àíîìàëüí³ êë³-
òèíè. Äèñïëàç³ÿ ìàº òðè ñòóïåí³ 
âèðàæåíîñò³: ëåãêèé, ñåðåäí³é 

òà âàæêèé. Âàæëèâî ë³êóâàòè ¿¿ 
íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿, ùîá íå äî-
ïóñòèòè ðîçâèòêó ðàêó.

Ä³ºâèì ìåòîäîì ïðîô³ëàêòèêè 
º ùîð³÷í³ ïðîô³ëàêòè÷í³ îãëÿäè, 
ùî äîçâîëÿþòü âèÿâèòè õâîðîáó 
íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ.

ßê øâèäêî äèñïëàç³ÿ øèéêè 
ìàòêè «ïåðåðîñòàº» ó ðàê?

— Á³ëüø³ñòü ïðîöåñ³â ó îðãàí³ç-
ì³ ëþäèíè, çâè÷àéíî, ³íäèâ³äóàëü-
í³. ª äîñë³äæåííÿ, ÿê³ íàìàãàëèñÿ 
âèçíà÷èòè ñåðåäíþ òðèâàë³ñòü 
ïðîãðåñóâàííÿ âàæêî¿ äèñïëàç³¿ 
äî ðàêó ³ ïðèéøëè äî âèñíîâêó, 
ùî öåé ïåð³îä â ñåðåäíüîìó ñêëà-
äàº â³ä òðüîõ äî ñåìè ðîê³â.

Çâè÷àéíî, ìîæóòü áóòè âèïàä-
êè øâèäøîãî ïðîãðåñóâàííÿ ³ ïî-
â³ëüí³øîãî. Öå ñåðåäí³ öèôðè.

Ç ÿêîãî â³êó íåîáõ³äíî ïåðåâ³-
ðÿòèñÿ íà ðàê øèéêè ìàòêè? 

— Ïîâòîðþñü, ùî ïðè÷èíîþ 
ðàêó øèéêè ìàòêè º â³ðóñ ïàï³-
ëîìè ëþäèíè. À â³í ïåðåäàºòüñÿ 
ñòàòåâèì øëÿõîì. Â³äïîâ³äíî óñ³ 
æ³íêè ï³ñëÿ ïî÷àòêó ñòàòåâîãî 
æèòòÿ º ó ãðóï³ ðèçèêó.

ßê ïðîõîäèòü ä³àãíîñòèêà äèñ-
ïëàç³¿ øèéêè ìàòêè?

— Ðàç íà ð³ê, íàâ³òü, ÿêùî æ³í-
êó í³÷îãî íå òóðáóº, òðåáà ïðèéòè 
äî ã³íåêîëîãà. Â³í ïðîâåäå çâè-
÷àéíå ïðîô³ëàêòè÷íå îáñòåæåí-
íÿ òà çðîáèòü ÏÀÏ-òåñò, òîáòî 
öèòîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ øèéêè 
ìàòêè. Ðàç íà òðè ðîêè æ³íêà 

Жіноче питання  Що таке дисплазія 
шийки матки та який зв'язок між цією 
недугою і раком? Чи правда, що лише 
старші жінки у групі ризику захворіти 
на рак шийки матки? Як вберегтися від 
цих захворювань? Поговорили про це з 
онкогінекологом Вагіфом Етібаровичем 

äîáðå çàõèùàº. Ïîïðè öå âñå, âàê-
öèíà íå ïîïóëÿðíà ñåðåä â³ííè÷àí.

Òóò âñÿ ñïðàâà ó ìàðêåòèíãó. 
Ëþäè íå çâèêëè çàõèùàòèñÿ â³ä 
òîãî, ùî äåñü äàëåêî ³ ùî âè-
íèêàº íå îäðàçó. Âñ³ì çäàºòüñÿ, 
ùî öå ¿õ íå ñòîñóºòüñÿ.

Òå, ùî âàêöèíà íå ïîïóëÿðíà, 
º ïðîâèíà ùå é íà äåðæàâíîìó 
ð³âí³. Íåìàº àã³òàö³¿ ñòîñîâíî òà-
êî¿ âàêöèíàö³¿. À ó ñâ³ò³ º êðà¿íè, 
äî ïðèêëàäó, Àâñòðàë³ÿ òà Âåëè-
êîáðèòàí³ÿ, äå âëàäà ³ ì³í³ñòåð-
ñòâî îõîðîíè çäîðîâ'ÿ àêòèâíî 
ïðîïàãóº öþ âàêöèíàö³þ. Ó äå-
ÿêèõ Ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿íàõ º 
îáîâ'ÿçêîâà øê³ëüíà ïðîãðàìà 
âàêöèíàö³¿ ïðîòè ïàï³ëîìàâ³ðó-
ñó. Òàì â³äïîâ³äíî ð³âåíü çàõâî-
ðþâàíîñò³ íà ðàê øèéêè ìàòêè 
ì³í³ìàëüíèé.

Ùî ìîæå äîïîìîãòè âáåðåãòèñÿ 
â³ä öüîãî çàõâîðþâàííÿ?

— Ùåïëåííÿ íàñàìïåðåä, áî 
öå âàð³àíò, êîëè ìè ïðàöþºìî 
íà ïåðñïåêòèâó. Ìè ïðîâàêöèíó-
âàëèñÿ ³ âáåðåãëèñÿ íà âñå æèòòÿ 
â³ä ðàêó øèéêè ìàòêè. Äðóãèé 
âàæëèâèé ìîìåíò: â³äïîâ³äàëüíå 
ùîð³÷íå â³äâ³äóâàííÿ ã³íåêîëîãà 

³ âèêîíàííÿ ïðîô³ëàêòè÷íîãî ã³-
íåêîëîã³÷íîãî îãëÿäó.

ßêùî ìè ä³àãíîñòóâàëè äèñïëà-
ç³þ íà åòàï³ ëåãêî¿ äèñïëàç³¿ àáî 
ñåðåäíüîãî ñòóïåíÿ, òî ó òàêèõ 
âèïàäêàõ ìè ìîæåìî âèë³êóâàòè 
ïàö³ºíòêó, íå âèêîðèñòîâóþ÷è 
ÿêèõîñü ðàäèêàëüíèõ ìåòîä³â 
ë³êóâàííÿ, áåç õ³ðóðã³¿.

ßêùî æ ìè çóñòð³÷àºìî íàâ³òü 
ïåðøó ñòàä³þ ðàêó øèéêè ìàòêè, 
òî, íà æàëü, òàê³ âèïàäêè âèìà-
ãàþòü ðàäèêàëüíèõ îïåðàòèâíèõ 
âòðó÷àíü, òîáòî îïåðàö³¿ ç âè-
äàëåííÿ ìàòêè òà øèéêè ìàò-
êè. Ãîëîâíå — ïðîô³ëàêòèêà òà 
âèÿâëåííÿ ïðîáëåìè íà ðàíí³õ 
ñòàä³ÿõ.

×è º ïåâí³ «äçâ³íî÷êè», ùî ìà-
þòü çàíåïîêî¿òè æ³íêó?

— Äèñïëàç³ÿ øèéêè ìàòêè 
íå ìàº ÿñêðàâî âèðàæåíèõ ñèìï-
òîì³â. Áóäü-ÿê³ çàõâîðþâàííÿ 
øèéêè ìàòêè í³ÿê ñåáå íå ïðî-
ÿâëÿþòü. Äèñïëàç³ÿ íå áîëèòü, 
íå âèêëèêàº âèä³ëåíü, ÿê³ á ìî-
ãëè íàñòîðîæèòè æ³íêó. Òîìó 
äëÿ ïðîô³ëàêòèêè íå ïîòð³áíî 
çàáóâàòè ïðî îáîâ'ÿçêîâèé ùî-
ð³÷íèé â³çèò äî ã³íåêîëîãà.

Онкогінеколог Вагіф Абдуллаєв. Він говорить, що якщо 
регулярно відвідувати лікаря, то рак шийки матки можна 
вилікувати без операції з видалення цього органу 
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06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.05, 05.25 Новини 
07.05, 09.45 Маршрутом змiн 
07.20 Вiдтiнки України 
07.55, 10.35 Буковинськi 
загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.55, 05.05 Невiдомi Карпати 
10.35, 00.40 Т/с “Бенкрофт” s  
11.30 Д/с “Дикуни” 
11.55 Д/с “Дикi тварини” 
13.10, 01.25 Прозоро. Про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.35, 00.30, 02.30, 
05.50 Спорт 
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та та Дмитро Андрiєць 
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 “Дикi острови” 
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” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” 
22.35 Т/с “Любов без пам’ятi” l  
23.50 Х/ф “Багряний пiк” l  
02.00 “Танцi з зiрками 2021” 

IНТЕР 

05.20, 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, 19.00, 04.05 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Татусi без шкiдливих 
звичок” s  
14.30 Х/ф “Колишнi” l  
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00, 03.35 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Невидимий гiсть” s  

ICTV 

06.00 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
10.40, 13.15 Х/ф “Малавiта” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День 
13.20, 16.15 Т/с “Пес” s  
20.20 Прихована небезпека 
Прем’єра 
21.05 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
22.25 Свобода слова 
23.55 Х/ф “Вбити Гюнтера” s  
01.45 Прихована небезпека 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.20 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.25 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Надприродне” s  
13.00 Х/ф “Черговий тато: Лiтнiй 
табiр” 
14.50 Х/ф “Пiвтора шпигуна” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.15 Х/ф “Викрасти за 60 
секунд” s  
23.50 Х/ф “Потвори” 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 “Люся. Iнтерн” l  
12.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
2” l  

14.30, 15.30 Т/с “Хiд 
прокурора” s  
17.00 Т/с “Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Таємне кохання. 
Повернення” s  
23.10 Т/с “Мертвi лiлiї” l  

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.30 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.10 “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  

НTН 

06.00 “Таємницi свiту” 
07.25, 17.00, 03.25 
“Випадковий свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.55 
“Свiдок” 
14.45 Т/с “Переломний 
момент” s  
18.20 “Свiдок. Агенти” 
23.00, 03.35 Т/с “Нарко” n  
00.55 Х/ф “Безсмертнi: Вiйна 
свiтiв” s  

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Шпигун, який мене 
кинув” s  
12.45 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 23.30 Країна У 
23.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 08.55, 17.15 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00, 19.50 Задача з зiрочкою 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Недалечко 
12.40, 20.25 Невiдомi Карпати 
12.50, 15.50 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
13.50 Додолики 
14.05 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.15 М/ф “Козлик та його 
горе” 
14.25 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
14.35 М/ф “Жив собi чорний кiт” 
14.40 М/ф “ Червона жаба” 
14.45 М/ф “Коп i Штик - завзятi 
кроти” 
15.05 Древо 
15.20 Вiдтiнки України 
16.05 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
17.30 Земля, наближена до 
неба 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
21.00 Х/ф “Березневi iди” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 09.45 Маршрутом змiн 
07.20 Вiдтiнки України 
07.55, 10.35 Буковинськi 
загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.55 Невiдомi Карпати 
10.35 Т/с “Серцебиття” l  
11.30 Д/с “Дикуни” 
11.55, 20.00, 22.00 Д/ц “Дикi 
острови” 
13.10, 01.25 Прозоро. Про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт. Iво Бобул 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро. Про головне 
18.20, 19.05 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
23.00 Бiгус Iнфо 

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” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” 
22.35 Т/с “Любов без пам’ятi” l  

IНТЕР 

05.00 “Телемагазин” 
05.30, 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, 11.05 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Школа хороших 
дружин” l  
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.35 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое дело” 
23.50 Х/ф “Перекладачi” l  
01.50 Т/с “Її чоловiки” l  

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Факти 
04.45, 20.20, 02.25 
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  
10.45, 13.15 Х/ф “Без 
компромiсiв” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.15 Т/с “Пес” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
22.25 Т/с “Доброволець” s  
00.20 Х/ф “Малавiта” s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.20 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.25 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
12.55 “Кохання на 
виживання” s  
14.55 Х/ф “Коломбiана” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Екси” s  
20.55 Х/ф “Овердрайв” l  
22.55 Х/ф “Антиганг” s  
00.50 “Вар’яти” l  
02.20 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 

10.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
2” l  
12.30 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Таємне кохання. 
Повернення” s  

СТБ 

08.10 “МастерШеф” l  
12.00, 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 “Зникла наречена” s  

НTН 

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 “Пiдроздiл” s  
18.20 “Будьте здоровi” 
23.00, 03.35 Т/с “Нарко” n  
00.40 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Вийти замiж у 
високосний рiк” s  
12.20 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 23.30, 01.45 Країна У 
23.00, 01.00 Сiмейка У 
00.00 Т/с “Королi палат” 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.35, 20.25 Невiдомi Карпати 
12.50, 15.50 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05, 16.30 Документальний 
цикл “Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Додолики 
14.05 М/ф “Дiвчинка i зайцi” 
14.10 М/ф “Найсправжнiсiнька 
пригода” 
14.20 М/ф “Кривенька качечка” 
14.30 М/ф “Iванко та воронячий 
цар” 
14.40 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
15.05 Древо 
15.15 Вiзуальний код 
16.05 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк” 
16.10 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
17.30 Населена земля 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
21.00 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05 Маршрутом змiн 
07.20 Невiдомi Карпати 
07.50 Буковинськi загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.45 Т/с “Серцебиття” l  
11.30 Д/с “Дикуни” 
11.55, 20.00, 22.00 Д/ц “Дикi 
острови” 
13.10, 01.25 Прозоро. Про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Наталiя 
Валевська 
16.15 Мiста та мiстечка 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро. Про головне 
18.20, 19.05 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
23.00 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, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” 
22.35, 23.35 Т/с “Любов без 
пам’ятi” l  

IНТЕР 

05.30, 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, 11.05 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Наречений 
напрокат” s  
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.30 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Справа СК1” n  

ICTV 

04.25 Факти 
04.45 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
10.25, 13.15 Х/ф “РобоКоп” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.15 Т/с “Пес” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 02.25 Секретний фронт 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
22.25 Т/с “Доброволець” s  
00.20 Х/ф “Без компромiсiв” s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.20 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.25 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Надприродне” s  
12.10 “Кохання на 
виживання” s  
14.05 Х/ф “Острiв” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Дiти проти зiрок” 
20.40 Х/ф “Хлопчаки-
нальотчики” s  
22.45 Х/ф “Тачка 19” s  
00.40 Х/ф “Гора мiж нами” s  
02.40 “Служба розшуку дiтей” 
02.45 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
2” l  

12.30 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Таємне кохання. 
Повернення” s  
23.10 Т/с “Мертвi лiлiї” l  

СТБ 

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 “Зникла наречена” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.25 “Будьте здоровi” 
07.55, 09.00, 17.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.50 Т/с “Пiдроздiл” s  
18.20 “Вартiсть життя” 
23.00, 03.25 Т/с “Нарко” n  
00.55 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Отже, вiйна” s  
12.30 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 23.30, 01.45 Країна У 
23.00, 01.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.25 Незвiдана Україна 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.35 Невiдомi Карпати 
12.50, 15.50 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.55 Додолики 
14.10 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
14.20 М/ф “Черевички” 
14.30 М/ф “ Чарiвнi окуляри” 
14.40 М/ф “Про кiшку, яка упала 
з неба “ 
14.45 М/ф “Лiтачок Лiп “ 
15.05 Древо 
15.20 Вiзуальний код 
16.05 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк 
17.30 Роздивись 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Я вдома 
20.25 Шукачi пригод 
21.00 Спецпроєкт “Хвиля” 
22.00 StopFakeNews 
22.10 Шерифи для нових 
громад 
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) 

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” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05 Маршрутом змiн 
07.20 Невiдомi Карпати 
07.50, 16.25 Буковинськi 
загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.45 Т/с “Серцебиття” l  
11.30 Д/с “Дикуни” 
11.55, 20.00, 22.00 Д/ц “Дикi 
острови” 
13.10, 01.25 Прозоро. Про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро. Про головне 
18.20, 19.05 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
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” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.36 “Проспорт” 
20.38 “Чистоnews 2021” 
20.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” 
21.45 “Право на владу 2021” 

IНТЕР 

05.35, 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, 11.05 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Допоки весiлля не 
розлучить нас” s  
14.40, 15.35 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.30 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
22.55 Д/п “Нюрнберзький 
процес” 

ICTV 

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  
10.20, 13.15 Х/ф “Стелс” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20, 16.15 Т/с “Пес” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 02.35 Анти-зомбi 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
22.25 Т/с “Доброволець” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.25 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Надприродне” s  
13.05 “Кохання на 
виживання” s  
15.00 Х/ф “Люсi” s  
16.55, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Аудитор” s  
23.45 Х/ф “Полiцейський 
седан” s  
01.55 “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 “Виходьте без дзвiнка 
2” l  
12.30 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
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20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Таємне кохання. 
Повернення” s  
23.10 Слiдами української 
екологiї. Кочове смiття. Частина 
друга 
23.50, 02.00 Т/с “Мертвi лiлiї” l  

СТБ 

05.50 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.50 “МастерШеф” l  
12.00, 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  

НTН 

07.50, 09.00, 17.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45 Т/с “Пiдроздiл” s  
18.20, 02.00 “Правда життя” 
23.00, 03.35 Т/с “Нарко” n  

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Мiж небом та 
землею” s  
12.15 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 23.30, 01.45 Країна У 
23.00, 01.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.30, 12.50, 15.50 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.35, 17.30 Невiдомi Карпати 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Додолики 
14.10 М/ф “Бегемот та сонце” 
14.20 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
14.30 М/ф “Iсторiя одного 
поросятка” 
14.40 М/ф “Справа доручається 
детективу Теддi” 
14.45 М/ф “Як песик i кошеня 
мили пiдлогу” 
15.05 Древо 
15.20 Вiзуальний код 
16.05 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк” 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Народженi рiкою 
20.15 Голоси Донбасу 
20.30 Небезпечна зона 
21.00 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.15 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.40 Цикл “Нашi тридцять” 
22.10 Шерифи для нових 
громад 
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 Я вдома 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.25, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Маршрутом змiн 
07.20 Невiдомi Карпати 
07.50 Буковинськi загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.45 Т/с “Серцебиття” l  
11.30 Д/с “Дикуни” 
11.55 Д/ц “Дикi острови” 
13.10, 01.15 Прозоро. Про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 01.00, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро. Про головне 
18.20, 19.05 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
20.00 Д/с “Тваринна зброя” 
22.00 Х/ф “Трiстан та Iзольда” s  

1+1 

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.00, 03.50 “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” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Лiга смiху 2021” 
22.35 “Маскарад” 

IНТЕР 

05.20, 23.20 “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, 11.05 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Наречена-
втiкачка” s  
14.40, 15.40, 01.10 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Анна Каренiна” s  
03.35 Д/п “Вiйна всерединi 
нас” 

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, 01.40 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.15 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ-2” s  
18.45 Факти. Вечiр 
03.20 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.20 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.25 “Орел i решка” 
09.25 “Пекельна кухня” 
11.50 “Екси” s  
13.40 “Дiти проти зiрок” 
15.15 Х/ф “Антиганг” s  
17.10 Х/ф “Викрасти за 60 
секунд” s  
19.45 Х/ф “Нiчний втiкач” s  
22.00 Х/ф “Чесний злодiй” s  
23.55 Х/ф “Море спокуси” s  
02.05 “Служба розшуку дiтей” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.45 Т/с “Скажи менi правду” 
14.40, 15.30 Т/с “Все, що 
захочеш” 
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 

21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.00 Т/с “Хiд 
прокурора” s  

СТБ 

06.45, 19.00, 22.50 
“Холостячка Злата Огнєвiч” l  
10.55, 23.40 “Як вийти 
замiж” s  
11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
00.35 “Битва екстрасенсiв” s  

НTН 

06.20, 01.50 “Правда життя” 
07.55, 09.00, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45 Х/ф “Дiм сонця, що 
сходить” s  
18.20 “Таємницi свiту” 
23.00, 03.25 Т/с “Нарко” n  
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 
02.55 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 М/ф “Кiт у чоботях” 
12.15 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 01.00, 01.45 Країна У 
00.00 Т/с “Королi палат” 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.35 Невiдомi Карпати 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Додолики 
14.05 М/ф “ Свара” 
14.10 М/ф “Дощику, дощику, 
припусти” 
14.20 М/ф “Ниточка та кошеня” 
14.30 М/ф “Iвасик-Телесик” 
14.40 М/ф “Як козаки 
олiмпiйцями стали” 
15.05 Древо 
15.20 Вiзуальний код 
15.45 Незвiдана Україна 
16.05 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк” 
17.30 Край пригод 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Умандрували:за 
Харковом 
20.25 Шукачi пригод 
21.00 Театралiзований 
перформанс “...30 iз 40...” 
22.10 Шерифи для нових 
громад 
22.20 Новини UA: ПЕРШИЙ 

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, 06.00, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.45, 03.15, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/с “Дикi Дива” 
08.30, 03.40 #ВУКРАЇНI 
09.10 Телепродаж 
09.40 Вiдтiнки України 
10.10 Х/ф “Iсус. Бог i людина” 
13.40 Х/ф “Сватання на 
Гончарiвцi” 
15.20 Країна пiсень 
16.25, 00.10 Х/ф “Трiстан та 
Iзольда” s  
18.50 Т/с “Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” s  
21.25 Д/с “Тваринна зброя” 
22.25 Д/с “Свiт дикої природи” 
02.15 Неймовiрнi свiти 
Цiолковського 

1+1 

05.05, 19.30 ТСН 
06.05, 07.00, 04.25 “Життя 
вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Маскарад” 
22.00 “Жiночий квартал” 
23.35 “Свiтське життя. 2021” 
00.35 Х/ф “Мiльйон способiв 
втратити голову” s  
02.50 Х/ф “Ледi-Бос” s  

IНТЕР 

05.00 “Телемагазин” 
05.30 “Орел i Решка. 
Перезавантаження” 
07.15 “Слово Предстоятеля” 
07.25 М/ф “Мадагаскар” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Все для тебе” 
11.00 “Позаочi” 
12.00 Х/ф “Бережись 
автомобiля” 
13.50, 03.55 Х/ф “Ти - менi, я - 
тобi” 
15.30 Т/с “Голос янгола” (12+) 
1-4 сс. Заключна 
20.00 “Подробицi” 
20.30 “Место встречи” 
22.10 Т/с “Хрещена” 1-4 сс. 
Заключна 
01.45 Х/ф “Хронiки зради” s  
03.30 “М/ф” 

ICTV 

05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика! 
05.25 Факти 
05.55 Не дай себе обдурити 
06.50 Секретний фронт 
07.50 Прихована небезпека 
08.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
12.35, 13.00 Х/ф “Дракула: 
Невiдома iсторiя” s  
12.45 Факти. День 
14.30 Х/ф “Примарний 
патруль” s  
16.15 Х/ф “Варкрафт: 
Початок” l  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Джон Вiк” s  
21.05 Х/ф “Джон Вiк-2” s  
23.35 Х/ф “Стелс” s  
01.50 Громадянська оборона 
02.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 М/ф “Посiпаки” 
10.05 “Орел i решка.Земляни” 
11.00 “Орел i решка.Чудеса 
свiту” 
12.10 “Орел i решка” 
13.10 “Хто зверху?” l  
15.10 М/ф “Корпорацiя 
монстрiв” 
17.00 М/ф “Унiверситет 
монстрiв” 
19.00 Х/ф “Мумiя” s  
21.40 Х/ф “Мумiя 
повертається” s  
00.25 Х/ф “Мама” s  
02.10 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00 Сьогоднi 
07.30 Т/с “Люся. Iнтерн” l  

09.30 Т/с “Несолодка помста” l  
14.00, 15.20 Т/с “Помилки 
молодостi” s  
18.50 Футбол. Вiдбiр до ЧС-
2022. Фiнляндiя - Україна 
21.00 Спiвають всi! 
23.30 Що? Де? Коли? 
01.00, 02.15 Т/с “Топтун” l  

СТБ 

05.30, 10.55 Т/с “Колiр 
помсти” s  
07.50 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
16.40, 23.10 “Хата на тата” l  
19.00 “МастерШеф” l  

НTН 

06.55 Х/ф “Вiдьма” 
09.10 Х/ф “Захар Беркут” 
11.05 “Легенди карного 
розшуку” 
13.25 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
14.40 Т/с “Коломбо” s  
19.00, 03.05 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Один шанс на двох” s  
21.45 Х/ф “Збиток” s  
23.55 Х/ф “Спека” s  
02.00 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
03.35 “Випадковий свiдок” 
03.50 “Речовий доказ” 
04.15 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

11.50 Х/ф “Осляча шкура” 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
01.55, 02.55 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
01.10 Країна У 
17.00 Х/ф “Тiльки для 
закоханих” s  
18.45 Х/ф “Твої, мої i нашi” 
20.30 Х/ф “П’ятий елемент” s  
22.50 Х/ф “Божевiльна 
парочка” s  
02.25 Сiмейка У 
03.25 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Країна пiсень 
09.10 Вiзуальний код 
09.35 Антропологiя 
10.05 Мистецтво жити 
10.20 Невiдомi Карпати 
10.30 Роздивись 
10.45 Недалечко 
11.00 Сковорода. Гастробайки 
11.15 Культ .Особистостi 
11.25 Шукачi пригод 
11.45 Народженi рiкою 
12.00 Умандрували:за 
Харковом 
12.25 Вчитель 
12.45 Мiжнароднi змагання 
зi спiдвею “Меморiал Iгоря 
Марка” (в запису) 
14.35 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
16.05 Х/ф “Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих” 
1,2с 
19.00 Голоси Донбасу 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Четверта влада 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Прем’єра. Правдоборцi 
20.10 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
21.50 Еко люди 
22.00 Задача з зiрочкою 
22.05 В УКРАЇНI 
22.30 Новини UA: ПЕРШИЙ 

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, 06.00, 02.25 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.00, 01.30, 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 Неймовiрнi свiти 
Цiолковського 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.15 Концерт. Хорея 
Козацька 
17.20 Т/с “Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” s  
19.30 Д/с “Тваринна зброя” 
20.20 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
21.25, 03.50 Х/ф “Воллiс i 
Едвард” l  
23.20 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.25 Д/ф “Вибiр” 
01.55 #ВУКРАЇНI 
03.20 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 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
21.00 “Танцi з зiрками 2021” 
00.20 “Лiга смiху 2021” 
02.35 Х/ф “Стiв Джобс” s  

IНТЕР 

05.20 Х/ф “Наречена-
втiкачка” s  
07.25 Х/ф “Плаксiй” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 11.55 “Iнше 
життя” 
12.50 “Вещдок. Большое 
дело” 
17.20 Х/ф “Смерть 
на Нiлi” 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Бережись 
автомобiля” 
23.55 Х/ф “Дежа вю” 
02.05 “Вещдок” 

ICTV 

04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.45 Факти 
05.10 Не дай себе 
обдурити 
05.55, 01.50 Анти-зомбi 
06.50 Громадянська 
оборона 
07.50, 13.00 Т/с 
“Доброволець” s  
12.45 Факти. День 
13.55 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф “Джон Вiк-3” s  
23.50 Х/ф “Пасажир” s  
03.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 08.00 “Kids time” 
06.05 М/ф “Том i Джерi. 
Мотор” 
08.05 М/ф “Корпорацiя 
монстрiв” 
09.50 М/ф “Унiверситет 
монстрiв” 
11.45 Х/ф “Скарб 
Амазонки” s  
13.50 Х/ф “Мумiя” s  
16.20 Х/ф “Мумiя 
повертається” s  
19.00 Х/ф “Мумiя: Гробниця 
Iмператора Драконiв” s  
21.05 Х/ф “Цар 
скорпiонiв” 
23.00, 02.00 “Вар’яти” l  
01.00 “Improv Live Show” l  

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.30 Реальна мiстика 
08.55 Т/с “Вiр менi” l  
13.00 Т/с “Кровна помста” l  
17.00, 21.00 Т/с “Виховання 
почуттiв” l  

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Доля на iм’я 
любов” l  
01.30 Телемагазин 
03.35 Гучна справа 
05.30 Т/с “Топтун” l  

СТБ 

05.25 Т/с “Кафе на Садовiй” l  
09.35 “МастерШеф” l  
13.45 “СуперМама” l  
18.40 “Битва екстрасенсiв” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  

НTН 

05.15 Х/ф “Така пiзня, така 
тепла осiнь” 
06.50 “Слово Предстоятеля” 
06.55 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.25 Т/с “Коломбо” s  
13.45 Х/ф “Один шанс на 
двох” s  
15.50 Х/ф “Збиток” s  
18.00 “Легенди карного 
розшуку” 
22.10 Х/ф “Атака Юрського 
перiоду” s  
23.55 Х/ф “Спека” s  
01.55 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.05 М/ф “Гнiздо дракона” 
11.45 Х/ф “Красуня й 
чудовисько” 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 01.25 Одного разу пiд 
Полтавою 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Країна У 
18.00 Х/ф “Лицар дня” s  
20.20 Х/ф “Мiсiя неможлива: 
наслiдки” 
23.05 Х/ф “Трiшки вагiтна” s  
02.40 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 08.55 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.10 Ранок на 
Суспiльному. Дайджест 
08.25 Країна пiсень 
09.00 Ранок на Суспiльному.
Дайджест 
09.10 Вiдтiнки 
України 
09.35 Антропологiя 
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
10.20 Невiдомi Карпати 
10.30 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
11.00 Кубок України з BMX 
рейсингу (прямий ефiр) 
13.00 Х/ф “Чемпiони” 
15.00 Х/ф “Бiлявка Мерилiн”, 
1 с. 
16.25 ЗмiниТИ 
16.40 Незвiдана 
Україна 
17.00 Шерифи для нових 
громад 
17.15 Гендернi 
окуляри 
17.30 Крутий замiс 
18.00 Цикл “Нашi тридцять” 
18.30, 22.05 В УКРАЇНI 
19.00 Маршрутом змiн 
19.30 Створюй iз 
Суспiльним.Розслiдування. 
Пiд прицiлом 
19.45 Створюй iз 
Суспiльним.Розслiдування. 
Лакмус 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати 
21.00 Поколiння .
Паралелi. UA:ВIННИЦЯ 
21.25 Обличчя 
22.30 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ))) 

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

7  7 жовтня  8 жовтняП'ЯТНИЦЯ   9 жовтняСУБОТА   10 жовтняНЕДІЛЯ
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ãðàâà÷. ß éîãî â³äêðèâàâ, ñòàâèâ 
ïëàò³âêó é ïîðèíàâ ó öþ ìóçèêó. 

Ïåðøó îñâ³òó Àíäð³é Àðíàóòîâ 
çäîáóâ ó Ìîñêîâñüêîìó ìóçó-
÷èëèù³ ³ìåí³ Ãíåñ³íèõ ³ âæå ç 
þíèõ ðîê³â ïîñò³éíî áðàâ ó÷àñòü 
ó äæåì-ñåéøíàõ, ãðàþ÷è íà îä-
í³é ñöåí³ ç ëåãåíäàìè äæàçó, 
âêëþ÷àþ÷è Ïåòà Ìåò³í³, Ä³çç³ 
Ã³ëëåñï³ ³ Ïîëà Õîðíà. 

— Äî Àìåðèêè ÿ ïåðå¿õàâ 
ó 90-ìó. Áóâ äîâîë³ áàëàêó÷èì, 
â’¿äëèâèì õëîïöåì, àíòèðàäÿí-
ñüêè íàëàøòîâàíèì, òîæ íàæèâ 
ñîá³ ïðîáëåìè ³ç ÊÄÁ, ³ â ÿêèéñü 
ìîìåíò â³ä÷óâ òèñê ³ íàâ³òü çà-
ãðîçó æèòòþ, — çãàäóº Àíäð³é 
Àðíàóòîâ. — Îòðèìàâ äîêóìåíòè 
íà ñòàòóñ á³æåíöÿ ó àìåðèêàí-
ñüêîìó ïîñîëüñòâ³. ßêèéñü ÷àñ 
æèâ â ×èêàãî. Ïîò³ì âñòóïèâ 
äî Áåðêë³ ó Áîñòîí³.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ëåãåíäàðíîãî 
Bårklee College of Music íàäàëà 
Àíäð³þ Àðíàóòîâó ïîâíó ñòè-
ïåíä³þ íà íàâ÷àííÿ, ùî º óí³-
êàëüíèì âèïàäêîì. ² âæå ñêîðî 
éîãî êàð’ºðà ïî÷àëà ðîçâèâàòèñÿ 
ç øàëåíîþ øâèäê³ñòþ. Ñïèñîê 
âèäàòíèõ äæàçìåí³â, ç ÿêèìè 
ó ÑØÀ ñï³âïðàöþâàâ Àíäð³é 
Àðíàóòîâ, ïðèãîëîìøóº! 

— Öå áóâ ïîòóæíèé äîñâ³ä, — 
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é Àðíàóòîâ. — 
Íà äæåì³ ÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç 
ï³àí³ñòîì Ãåíêîì Äæîíñîì. 
Öå æèâà ëåãåíäà ð³âíÿ Ìîíêà. 
Äîáðèé òàêèé æèòòºëþáíèé 
ä³äóñü. ß æèâ ó Ãàðëåì³ ³ â³í 

РЕКЛАМА

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, 
RIA, (096)3145155

— ß âæå ñò³ëüêè 
ðàç³â áóâ ñâ³äêîì 
òîãî, ÿê ëþäè, ÿê³ 

í³êîëè íå ñëóõàëè äæàç, ïðè-
õîäèëè íà êîíöåðò ³ âèõîäèëè 
ïðîñòî ç ïàëàþ÷èìè î÷èìà, 
êàçàëè: òåïåð ìè ñëóõàòèìåìî 
ò³ëüêè öþ ìóçèêó! Äæàç — öå 
òàêå êîëîñàëüíå ð³çíîìàí³òòÿ 
æàíð³â ³ ñòèë³â, ùî ëþäèíà ç 
áóäü-ÿêèìè ìóçè÷íèìè ñìàêàìè 
ìîæå ùîñü äëÿ ñåáå çíàéòè, — 
òî÷íî çíàº âñåñâ³òíüîâ³äîìèé 
äæàçìåí Àíäð³é Àðíàóòîâ.

Ç³ ñâî¿ì ñëàâåòíèì òð³î ³ 
ëåãåíäàðíèì àìåðèêàíñüêèì 
ñï³âàêîì Ðåºì Áðàóíîì âñåñ-
â³òíüîâ³äîìèé êîíòðàáàñèñò 
âèñòóïèòü ó íåä³ëþ, 3 æîâòíÿ, 
î 21.00 ó Â³ííèöüêîìó àåðîïîðòó 
íà ô³íàëüíîìó êîíöåðò³ þâ³ëåé-
íîãî XXV ì³æíàðîäíîãî äæà-
çîâîãî ôåñòèâàëþ VINNYTSIA 
JAZZFEST-2021.

— Ïî÷óòè òàêèõ ç³ðîê íàæè-
âî — âåëèêå ùàñòÿ! Öå ñïðàâ-
æí³ ëåãåíäè, ÿêèõ çíàº âåñü 

ñâ³ò! — êàæå ïðîäþñåðêà ôåñ-
òèâàëþ ²ðèíà Ôðåíêåëü. — Ìè 
ùàñëèâ³, ùî çàâäÿêè ï³äòðèìö³ 
Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîí-
äó, Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ðîç-
âèòêó òóðèçìó, ì³ñüêî¿ âëàäè 
òà óñ³õ ³íøèõ ïàðòíåð³â, òàê³ 
âèäàòí³ àðòèñòè âèñòóïàþòü 
ó Â³ííèö³.

ВІД КДБ ТІКАВ У ШТАТИ
Íàðîäèâñÿ ó Ðîñ³¿, ñëàâó çäî-

áóâ ó Øòàòàõ ³ ïðè¿õàâ æèòè 
ùàñëèâî â Óêðà¿í³ — æèòòº-
âèé øëÿõ Àíäð³ÿ Àðíàóòîâà 
âðàæàº íå ìåíøå, í³æ éîãî 
íåïîâòîðíà ãðà íà êîíòðàáàñ³. 
Çà êîðäîíîì â³ðòóîçíîãî ìóçè-
êàíòà ³ êîìïîçèòîðà çíàþòü, ÿê 
Andrew Valentine. Äëÿ äæàçîâîãî 
ñâ³òó â³í — âèçíàíèé ìàéñòåð.

— Ïåðøèé ðàç ÿ ïî÷óâ äæàç, 
êîëè ìàâ ÷îòèðè, ìîæå, íàâ³òü 
òðè ðîêè, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é 
Àðíàóòîâ. — Ó òîé ÷àñ äóæå ïî-
ïóëÿðíèì áóâ ô³ëüì «Ñåðåíàäà 
ñîíÿ÷íî¿ äîëèíè» çà ó÷àñòþ á³ã-
áåíäó Ãëåííà Ì³ëëåðà. Öå áóâ 
óëþáëåíèé ô³ëüì ìî¿õ áàòüê³â, ³ 
ïëàò³âêè âîíè êóïóâàëè ïîä³áí³. 
Ïàì’ÿòàþ ñòàðèé ëàìïîâèé ïðî-

КУЛЬТОВІ АМЕРИКАНСЬКІ ЗІРКИ 
БУДУТЬ В НЕДІЛЮ У ВІННИЦІ
Артисти-легенди  Їхній концерт 
перенесе вас у знаменитий американський 
джазовий клуб Cotton 1930-х років. 
«Чаклувати» за контрабасом буде геній-
віртуоз Андрій Арнаутов, який викладав 
музику на Ямайці, співпрацюючи з 
головою «Інституту Боба Марлі» і 
найвідомішими зірками. А своїм фірмовим 
«чорним» вокалом вразить єдиний син 
Елли Фіцджеральд — Рей Браун

«ß áåçë³÷ ðàç³â áóâ 
ñâ³äêîì, ÿê ëþäè, 
ÿê³ í³êîëè íå ñëóõàëè 
äæàç, ç êîíöåðòó 
âèõîäèëè ç ïàëàþ÷èìè 
î÷èìà»

ìåíå ÷àñòî ï³äâîçèâ íà ñâîºìó 
«Êàäèëàêó». ß éîãî áàãàòî ðîç-
ïèòóâàâ — ïðî ×àðë³ Ïàðêåðà òà 
³íøèõ. Öå áóâ óí³êàëüíèé äîñâ³ä 
áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ. 
Ò³ëüêè ãðàòè — öå ìàëî. Ïî-
òð³áíî ïîáóâàòè â àóð³ ëþäèíè, 
ùî ïðîéøëà øëÿõ, ÿêèé òè ñàì 
õîò³â áè ïðîéòè. 

Ç 2013 ðîêó Àíäð³é Àðíàóòîâ 
æèâå â Óêðà¿í³. Ïðîäîâæóþ÷è 
àêòèâíå ãàñòðîëüíå æèòòÿ é 
ñï³âïðàöþ ç íàéêðàùèìè ìó-
çèêàíòàìè, º ë³äåðîì íèçêè 
àâòîðñüêèõ ïðîåêò³â. 

З ВЛАСНИМИ СПОГАДАМИ 
ПРО СІНАТРУ І ЕЛЛІНГТОНА

Êîìïîçèö³¿ ³ç çîëîòîãî ôîí-
äó êëàñè÷íîãî äæàçó, êðàù³ õ³òè 
Åëëè Ô³öäæåðàëüä, à òàêîæ 
íåéìîâ³ðí³ ïîâ³ëüí³ áàëàäè, 
áëþçè ³ ñó÷àñíèé äæàç íà ô³-
íàëüíîìó êîíöåðò³ VINNYTSIA 
JAZZFEST áóäå âèêîíóâàòè Ðåé 
Áðàóí-ìîëîäøèé — âèíÿòêîâèé 
ñï³âàê òà ºäèíèé ñèí Åëëè Ô³ö-
äæåðàëüä ³ îäíîãî ç íàéêðàùèõ 

êîíòðàáàñèñò³â ñâ³òó Ðåÿ Áðàóíà. 
Ï³ä ÷àñ ñâî¿õ êîíöåðò³â Ðåé çà-
âæäè ä³ëèòüñÿ òðåïåòíèìè ñïî-
ãàäàìè ïðî áàòüê³â òà ³íøèõ 
äæàçîâèõ ñâ³òèë, ÿê³ ïîñò³éíî 
áóâàëè ó ¿õíüîìó äîì³.

— Ðåé Áðàóí ð³ñ ³ âèõîâóâàâñÿ 
â îòî÷åíí³ «äæàçîâèõ òèòàí³â»: 
Îñêàðà Ï³òåðñîíà, Ëó¿ñà Áåëñî-
íà, Äþêà Åëë³íãòîíà, Íàò Ê³íã 
Êîóëà ³ Ôðåíêà Ñ³íàòðè. Àëå 
éîãî ³ñòîð³ÿ — íå òîé âèïàäîê, 
êîëè ñèí âèêîðèñòîâóº ó êàð’ºð³ 
ïð³çâèùå áàòüê³â, — â³äçíà÷àº 
²ðèíà Ôðåíêåëü. — Ðåé Áðàóí 
çóì³â â³äíàéòè âëàñíó ìàíåðó 
âèêîíàííÿ é ïîâåä³íêó íà ñöå-
í³, ³ íà íàäçâè÷àéíî âèñîêîìó 
ð³âí³ ïðîäîâæóº òðàäèö³¿ ñâîº¿ 
ðîäèíè. Éîãî ñâîáîäó ó ñï³â³, 
áëèñêó÷³ ³ìïðîâ³çàö³¿, âì³ííÿ 
ãðàòè óñ³ìà áàðâàìè ãîëîñó — 
òðåáà ÷óòè!

Âñþ ïðîãðàìó äæàçîâîãî ôåñ-
òèâàëþ äèâ³òüñÿ íà ñòîð³íö³ «Àô³-
øà». Êâèòêè íà ôåñòèâàëü ìîæ-
íà ïðèäáàòè íà ñàéò³ jazz.vn.ua ³ 
çà òåëåôîíîì: (067)369–00–25.

486404

Хедлайнери VINNYTSIA JAZZFEST Рей Браун і Андрій 
Арнаутов. Це справжні легенди, яких знає весь світ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

498477
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ТЕАТР
ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07,
67-26-54)
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
Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія.
2.10 та 5.10, поч. о 19.00
Ромео і Джульєтта
Мюзикл. 7.10 та 8.10, поч. о 18.30
KVITKA
Пісня наяву й у снах. 9.10, поч. о 18.30
Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія. 9.10, поч. о 19.00

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. 
(097)7033530)
Вартість квитків — 75 грн
Весела подорож
Казка-гра. 2.10, поч. об 11.00 та 13.00
Таємничий гіпопотам
Цікава пригода в джунглях.
3.10, поч. об 11.00 та 13.00
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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 великому сольному концерті 
Сергій Асафатов здивує рідну Вінницю багатьма 
прем’єрами та улюбленими хітами. Харизматичний 
співак віртуозно володіє різними музичними 
інструментами і став широко відомим під час участі 
у «Голосі країни». На його рахунку номінація премії 
«Yuna» («Відкриття року»), сингл «Море», який 
одразу потрапив на найвищі щаблі музичних чартів, 
і багато інших хітів. Квитки – від 250 грн. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, 
театру, «Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Мюзикл «Сімейка 
Аддамсів» 1 жовтня 
1 жовтня о 19.00 у театрі 
Садовського  –  культовий 
бродвейський мюзикл 
«Сімейка Аддамсів» 
литовських постановників 
і Національної 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».

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, су-
перництво і помсту, успіхи і падіння. Вистава здивує 
захоплюючим сюжетом, тонкою грою улюблених ак-
торів 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.

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.

Ірина Білик 8 
листопада у Вінниці
Ірина Білик 8 листопа-
да о 20.00 у Будинку 
офіцерів чекає всю 
Вінницю на грандіозному 
ювілейному концерті «На 
біс». Ви побачите приго-

ломшливе шоу, під час якого Ірина Білик виконає 
пісні, які давно не співала, які всі мріяли почути. 
Концертна програма буде відрізнятися від усього, 
що співачка робила протягом 30 років на сцені! 
Квитки - від 390 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру, «Магігран-
ду», «Універмагу». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)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.

Комедія «Граємо у 
дурня» із зірковим 
складом
27 листопада о 20.00 у 
Будинку офіцерів море 
задоволення всім подарує 
прем’єра легендарної 
комедії «Граємо у дурня» за 

участю улюблених акторів Сергія Калантая, Дмитра 
Лалєнкова, Олександра Ігнатуші, Валерія Астахова і 
Христини Синельник. Непередбачувані повороти по-
дій, дотепні діалоги й тонкі натяки. Буде дуже смішно 
і цікаво! Квитки – від 190 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру, «Магігран-
ду», «Універмагу». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101-00-63.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Махнемось тілами
Комедія. 29.09, поч. о 10.30, 20.10
З 30.09 довідка за тел. 52–59–76

Бестселер
Комедія. 29.09, поч. о 12.20, 18.15
З 30.09 довідка за тел. 52–59–76
Холодний розрахунок
Трилер. 29.09, поч. о 14.10, 21.50
З 30.09 довідка за тел. 52–59–76
Погані домогосподарки
Комедія. 29.09, поч. о 12.00
З 30.09 довідка за тел. 52–59–76
Навколо світу за 80 днів
Анімація. 29.09, поч. о 17.20
З 30.09 довідка за тел. 52–59–76
Після падіння
Драма. 29.09, поч. о 16.20
З 30.09 довідка за тел. 52–59–76
Звір у його голові
Трилер. 29.09, поч. о 21.55
З 30.09 довідка за тел. 52–59–76
Дюна
Фантастичний екшн. 29.09, поч. о 14.20, 19.00
З 30.09 довідка за тел. 52–59–76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Холодний розрахунок
Трилер. 29.09, поч. о 9.40, 16.50, 21.10
З 30.09 довідка за тел. 096–003–50–50
Мулан: Нова легенда
Анімація. 29.09, поч. о 12.00, 16.10, 18.20
З 30.09 довідка за тел. 096–003–50–50
Махнемось тілами
Комедія. 29.09, поч. о 10.00, 14.20, 18.40, 23.00
З 30.09 довідка за тел. 096–003–50–50
Режим героя
Комедія. 29.09, поч. о 12.00, 19.10, 23.30
З 30.09 довідка за тел. 096–003–50–50
Погані домогосподарки
Комедія. 29.09, поч. о 12.20
З 30.09 довідка за тел. 096–003–50–50
Втілення зла
Трилер. 29.09, поч. о 22.40
З 30.09 довідка за тел. 096–003–50–50
Після падіння
Драма. 29.09, поч. о 16.50, 21.10
З 30.09 довідка за тел. 096–003–50–50
Звір у його голові
Трилер. 29.09, поч. о 14.40, 20.30
З 30.09 довідка за тел. 096–003–50–50
Вполювати свідка
Детектив. 29.09, поч. о 10.10, 19.00
З 30.09 довідка за тел. 096–003–50–50
Шан-Чі та легенда десяти кілець
Екшн. 29.09, поч. о 14.00
З 30.09 довідка за тел. 096–003–50–50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Літл Грім
Анімація. 30.09–6.10, поч. о 12.00
Дюна
Фантастика. 29.09, поч. о 9.40, 12.30, 16.50
30.09–6.10, поч. о 19.00
Мулан. Нова легенда
Анімація. 29.09, поч. о 15.10
30.09–6.10, поч. о 10.00, 14.00
Мангеттенський фестиваль
29.09, поч. о 19.30

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО ФЕСТИВАЛЬ
VINNYTSIA JAZZFEST-2021 – 
3 дні незабутніх вражень!
Новаторська концепція, виняткові про-
екти, відкриття бродвейським мюзиклом 

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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«Óâàãà! Îãîëî-
øåííÿ! Çàïðîøó-
ºìî áàæàþ÷èõ ïî-
æèòè áåçêîøòîâíî 

ó ìàëüîâíè÷îìó ñåë³ Îêñàí³âêà 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, â ñòàðèõ áó-
äèíêàõ íà äîâãèé òåðì³í», — äî-
ïèñ òàêîãî çì³ñòó ìè ïîì³òèëè 
ó Facebook. Éîãî àâòîðêà — Ðóñ-
ëàíà Áîäðóõ. Ä³â÷èí³ 26 ðîê³â ³ 
âîíà ç ì³ñòå÷êà ßìï³ëü. À ñåëî 
Îêñàí³âêà, ùî ó ßìï³ëüñüêîìó 
ðàéîí³, öå ¿¿ áàòüê³âùèíà. Òàì 
íàðîäèëàñÿ ïðàáàáóñÿ, ä³äóñü òà 
ìàìà ä³â÷èíè. Â³äòàê âñå ñâîº 
äèòèíñòâî âîíà ïðîâåëà ó öüîìó 
ñåë³.

— Ïîïðè íàâ÷àííÿ â óí³âåð-
ñèòåòàõ Â³ííèö³, ÿ çàâæäè ïå-
ð³îäè÷íî ïðè¿æäæàëà äî áàáóñ³ 
â Îêñàí³âêó, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷è-
íà. — Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåð-
ñèòåòó âèð³øèëà ïîìàíäðóâàòè 
òà ïî÷àëà ïîòðîõè æèòè ó ð³çíèõ 
ì³ñòàõ. Òàê ÿ ïîæèëà ó Êèòà¿ òà 
Â’ºòíàì³, à ïîäîðîæóâàëà â òîìó 
÷èñë³ é àâòîñòîïîì.

Êîëè ïî÷àëàñÿ ïàíäåì³ÿ, 
ó 2020-ìó, Ðóñëàíà ÿêðàç æèëà 
ó Â’ºòíàì³. Òàì ä³â÷èíà ïðàöþâà-
ëà â÷èòåëüêîþ àíãë³éñüêî¿, ³ õî-
ò³ëà çàëèøèòèñÿ íàäîâøå, îäíàê 
ïàíäåì³ÿ âíåñëà ñâî¿ êîðåêòèâè.

— Îòàê ÿ ïîâåðíóëàñÿ â Óêðà-
¿íó ³ âèð³øèëà, ùî ïåðå÷åêàþ 
êàðàíòèí ó ð³äíîìó ñåë³. Çíàºòå, 
ÿ çàâæäè ñïîä³âàëàñÿ, ùî ìîº 
æèòòÿ ñêëàäåòüñÿ òàê, ùî ÿ çìî-

æó ÷àñòî ïðè¿æäæàòè ó ñåëî, — 
ãîâîðèòü Ðóñëàíà. — Äîëÿ òàê 
ñêëàëàñÿ, ùî ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
ó öüîìó ñåë³ çíàéøëà ñâîãî ÷îëî-
â³êà. ß éîãî çíàëà âñå æèòòÿ, àëå 
ò³ñíî ìè íå ñï³ëêóâàëèñÿ.

ßê ðîçïîâ³äàº Ðóñëàíà, ó íèõ 
ç ÷îëîâ³êîì âèÿâèëîñÿ áàãàòî 
óñ³ëÿêèõ ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â, ÿê, 
äî ïðèêëàäó, âåãåòàð³àíñòâî ÷è 
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ. À îäíå ç 
íàéãîëîâí³øèõ, ùî âæå òåïåð³ø-
í³é ÷îëîâ³ê Ðóñëàíè äóæå õîò³â 
æèòè â ñåë³, ³ ä³â÷èíà çðîçóì³ëà, 
ùî òåæ íå ïðîòè.

— Êîðîíàâ³ðóñ çì³íèâ íàø³ 

äîë³, ³ òåïåð ìè ïðîæèâàºìî 
â Îêñàí³âö³. Òóò ó ìåíå ç’ÿâèëîñÿ 
çàõîïëåííÿ — â³äðîäæåííÿ íà-
øîãî ñåëà ÷åðåç çåëåíèé òóðèçì. 
Áëèçüêî äåñÿòè ðîê³â â³í àêòèâíî 
ðîçâèâàºòüñÿ â êðà¿í³, ³ ÿ çàðàç òåæ 
äî öüîãî äîëó÷àþñÿ, — ïîÿñíþº 
ä³â÷èíà. — Ìè çàïðîøóºìî áåç-
îïëàòíî ïîæèòè ó áóäèíêàõ â íà-
øîìó ñåëèù³, à, ÿê áîíóñ, ãðîìàäà 
îòðèìóº â³äðîäæåííÿ ñåëà.

Ñåëî, ó ÿêîìó ïðîæèâàº Ðóñëà-
íà, Îêñàí³âêà, ñïðàâä³ ìàëåíüêå. 
Ó íüîìó íå íàë³÷óºòüñÿ íàâ³òü 
ï³âñîòí³ æèòåë³â. Àëå, ÿê êàæå 

ШУКАЮТЬ СМІЛИВЦІВ, ЯКІ 
НЕНАДОВГО ПЕРЕЇДУТЬ У СЕЛО
Зелений туризм  Без мобільного 
зв’язку, зате поруч з Дністром. Без води 
у будинку, зате зі свіжою з криниці. 
Без магазинів та ТРЦ, зате з сосновим 
лісом у сезон грибів. У такі умови вас 
запрошують у село Оксанівка. У селищі 
активно розвивається екотуризм, і 
місцева жителька запрошує охочих 
безоплатно пожити кілька місяців 
у будинках. Від вас буде потрібно лише 
догляд за своєю тимчасовою домівкою

ëàñÿ äóõîâíèìè ïðàêòèêàìè. 
Â³ííè÷àíêà çàéìàëàñÿ ñâî¿ìè 
ñïðàâàìè, àëå âîäíî÷àñ áóëà 
÷àñòèíîþ íàøî¿ ãðîìàäè. Êîëè 
ïðè¿æäæàëè òóðèñòè, òî âîíà ìî-
ãëà íàñ ï³äñòðàõóâàòè ³ ïîêàçàòè 
¿ì åêñêóðñ³éíó ñòåæêó, — ïðîäî-
âæóº ä³â÷èíà.

ßê ä³çíàºìîñÿ â³ä Ðóñëàíè, â³-
ííè÷àíêà, ùî ó íèõ æèëà, äîòðè-
ìóâàëàñÿ ä³ºòè ñèðî¿ä³ííÿ, òîæ 
¿é íå ïîòð³áíà áóëà ïëèòà, ÿêî¿ 
âëàñíå ó áóäèíêó é íå áóëî. Æ³í-
êà ó ì³ðó ïîòðåá ¿çäèëà ó ì³ñòî 
çà äåñÿòü ê³ëîìåòð³â òà äîêóïëÿëà 
âñå, ùî ¿é ïîòð³áíî. Àäæå ìàãà-
çèí ó ñåëèù³ ïðàöþº ëèøå îäèí 
äåíü ó òèæäåíü.

— Ó íàñ öå âñå ïðàöþº íà ïðî-
ñòèõ ëþäñüêèõ ñòîñóíêàõ. Äëÿ 
ãîñïîäàð³â ïëþñ ó òîìó, ùî 
çà áóäèíêîì äîãëÿäàþòü, ìîæ-
ëèâî, ùîñü äîêóïëÿòü. À äëÿ ëþ-
äèíè — öå âàð³àíò ñàìîðîçâèò-
êó, — êàæå æèòåëüêà Îêñàí³âêè.

УМОВИ — НЕ ГОТЕЛЬНІ, АЛЕ 
АТМОСФЕРНІ

— Çàðàç ìè çäàºìî áóäèíîê 
ìîãî ñóñ³äà, ÿêèé ïðè¿æäæàº òóäè 
ëèøå ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê.

Â³í ïîïðîñèâ, ÿêùî º òàêà 
ìîæëèâ³ñòü, òî çàñåëèòè äî íüî-
ãî. Îïëà÷óâàòè ïîòð³áíî ëèøå 
çà åëåêòðîåíåðã³þ, ÿêó âèêîðèñ-
òàº ëþäèíà. Íó ³, çâ³ñíî, äîòðè-
ìóâàòèñÿ ÷èñòîòè ó áóäèíêó, — 
ïîÿñíþº Ðóñëàíà. — Òàì áëèçüêî 

ðîêó í³õòî íå æèâ, òîæ ëþäèíà, 
ÿêà ïðè¿äå, ìàº ðîçóì³òè, ùî 
ê³ëüêà äí³â ï³äå ëèøå íà ïðè-
áèðàííÿ â³ä ïèëó.

ßê êàæå ä³â÷èíà, ÷èìàëî ëþäåé 
çâåðòàþòüñÿ äî íå¿, àëå íå ðî-
çóì³þòü, ùî öå çà óìîâè. Âîäó, 
äî ïðèêëàäó, ïîòð³áíî íàáèðàòè 
ç êðèíèö³. Îïàëþâàòè — çà äî-
ïîìîãîþ ï³÷êè òà äðîâ. Âáè-
ðàëüíÿ — íà âóëèö³, à «âàííà» 
ó òàçèêó.

— Îõî÷³ âæå º, àëå êîíêðåòíî¿ 
êàíäèäàòóðè íåìàº. Ãîëîâíå äëÿ 
ìåíå — äîíåñòè äî ëþäèíè, ÷è 
ä³éñíî âîíà ðîçóì³º, êóäè ¿äå. 
Çäåá³ëüøîãî ëþäè äóìàþòü, ùî 
òóò âñå ãîòîâå, íà÷å ãîòåëü, — ãî-
âîðèòü ä³â÷èíà. — Ó íàñ ñïàðòàí-
ñüê³ óìîâè, à íå ãîòåëü. Öå ïðîºêò 
ïðî ñàìîðîçâèòîê, ñàìîâ³ääà÷ó. 
Ïëþñè â³ä öüîãî îòðèìóº ³ âëàñ-
íèê, ³ ëþäèíà, ÿêà ïðè¿æäæàº, ³ 
ãðîìàäà. Öå äëÿ òèõ, õòî ö³êà-
âèòüñÿ âèõîäîì ³ç çîíè êîìôîðòó. 
Ìîæëèâî, õòîñü õî÷å êíèæêó íà-
ïèñàòè ÷è îáìåæèòè ñåáå íà ïåâ-
íèé ÷àñ â³ä áëàã öèâ³ë³çàö³¿. À, 
ìîæå, ÿêàñü ñ³ì’ÿ ç ä³òüìè õî÷å 
ïîêàçàòè, ÿê öå æèòè ó ñåë³.

Ïðèéìàº Ðóñëàíà ëþäèíó 
íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â, ìîæëèâî, íà-
â³òü íà âñþ çèìó. Íàãîëîøóº, ùî 
ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó ó ñåë³ çîâñ³ì 
íåìàº, îñê³ëüêè âîíî çíàõîäèòü-
ñÿ çà ãîðîþ. Õòî ïîñò³éíî æèâå, 
òîé ìàº ³íòåðíåò çà äîïîìîãîþ 
ñïåö³àëüíèõ àíòåí.

Приїжджати у село можна не лише на до-
вгий період, а й на кілька днів. Спершу 
село Оксанівка називалося Флиминда. 
За легендою, першим тут оселився рибал-
ка Фламунд зі своєю родиною. Ці місця, 
багаті на рибу та лісову дичину йому дуже 
сподобалися. 3відси й перша назва села — 
Флиминда. А свою нинішню назву Окса-
нівка село отримало відразу після Другої 

світової війни на честь місцевої комуністки, 
Оксани Дудніцької.
Найголовніша туристична родзинка села — 
скельно-печерний оборонний монастир. 
Його створили ченці, які поверталися з 
Афону. Вік цієї пам’ятки перевищує тисячу 
триста років.
Як зазначають спеціалісти, петрогліфи та 
графіті, зображені на стінах комплексу та 

у його печерах, є артефактами міжнародної 
ваги та не мають аналогів у світі.
— Ця пам’ятка історія потребує захисту. Ми 
маленькими кроками намагаємося зробити 
це місце заповідником, — пояснює Русла-
на. — Ми проводимо туди екскурсії, хочемо 
залучати грантові кошти, благодійні внески, 
щоб зробити підхід до печери.
За словами жительки Оксанівки, в ідеалі все 

має працювати так: у село активно приїж-
джатимуть туристи, а у її односельців буде 
робота і вони не покидатимуть село.
— Крім цієї історичної спадщини, наше село 
багате на мальовничу природу. Дністер, 
який зачаровує своєю красою, та ліси, що 
окутують наше село, — говорить дівчина. — 
Екологія тут чудова, і душевний відпочинок 
гарантовано.

У селі є унікальний скельний храм і мальовнича природа

éîãî æèòåëüêà, ó öüîìó òåæ º 
ñâîÿ îñîáëèâà ïðèâàáëèâ³ñòü.

ПЕРШІ ПОСТОЯЛЬЦІ БУЛИ 
ЗАДОВОЛЕНІ

²í³ö³àòèâà Ðóñëàíè ùîäî çäà-
âàííÿ áóäèíê³â ó ñåë³ íå íîâà. 
Öèì ó ñåëèù³ çàéìàþòüñÿ âæå 
ê³ëüêà ðîê³â. Ïîÿñíþº, ùî ó ßì-
ï³ëüñüêîìó ðàéîí³ º ïîïóëÿðíå 
ñåðåä òóðèñò³â ñåëî Áóøà. ² ÷àñ 
â³ä ÷àñó ò³ òóðèñòè, ùî ïðè¿æäæà-
þòü â Áóøó, äîäàòêîâî áóâàþòü 
³ â Îêñàí³âö³.

— Íà÷å, ó 2018-ìó îäíà â³-
ííè÷àíêà Òåòÿíà òàê âèïàäêîâî 
ï³ñëÿ åêñêóðñ³¿ ó Áóø³ ïðè¿õàëà 
äî íàñ. Îêñàí³âêà ¿é ñïîäîáàëàñÿ 
³ âîíà âèð³øèëà òóò çíàéòè æèòëî 
íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Òàê ë³òî ó íà-
øèõ ñóñ³ä³â é ïðîæèëà, — ðîç-
ïîâ³äàº Ðóñëàíà. — Öüîãîð³÷ öÿ 
â³ííè÷àíêà çíîâó çàòåëåôîíóâàëà 
äî íàñ âåñíîþ, ³ ÿêðàç áóäèíîê 
ìîãî ÷îëîâ³êà ïóñòóâàâ. Ïîïåðå-
äíüî ìè âñå ç íåþ ïðîãîâîðèëè 
³ âîíà ïîæèëà ó íàñ ïðèáëèçíî 
äâà ì³ñÿö³.

Çà ñëîâàìè Ðóñëàíè, öå áóâ 
ñïðàâä³ ïîçèòèâíèé äîñâ³ä. 
Âîíè — íàäàëè áåçîïëàòíî â³-
ííè÷àíö³ áóäèíîê, à íîâà æè-
òåëüêà ñåëà — äîãëÿäàëà çà íèì, 
òðèìàëà ïîðÿäîê òà áðàëà àêòèâ-
íó ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ñåëèùà.

— Ìè ¿¿ íå òóðáóâàëè, Òåòÿíà 
ðîáèëà âñå çà áàæàííÿì. Âîíà 
õîäèëà äî ð³÷êè, â ë³ñ òà çàéìà-

– Ó íàñ ñïàðòàíñüê³ 
óìîâè, à íå ãîòåëü. 
Öå ïðîºêò ïðî 
ñàìîðîçâèòîê, 
ñàìîâ³ääà÷ó, – êàæå 
Ðóñëàíà Áîäðóõ

У село Оксанівка запрошують пожити на кілька місяців безкоштовно. Від вас потрібно 
лише доглядати за будинком та долучатися до ініціатив громади
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 29 – 5 ЖОВТНЯЧОМУ МИ ІНОДІ НЕ ХОЧЕМО 

ТИХ, КОГО ЛЮБИМО?
Хочу — не хочу  
Чому люди не завжди жадають тих, 
кого люблять? Напевно, кожному, хто 
перебуває у тривалих стосунках, знайома 
ця ситуація: чоловіка або дружину ми 
кохаємо, поважаємо, цінуємо, але часом 
намагаємося вигадати купу причини, аби 
не займатися сексом. Чому з часом ми 
перестаємо хотіти свого партнера і що з 
цим робити — відповідають психологи

ОВЕН 
Пора вносити в особисте жит-
тя зміни. Почніть з себе і за-
йміться цим прямо тут і зараз. 
Будьте активніші в пошуку і 
щирі в розмовах і почуттях.

ТЕЛЕЦЬ 
Цей тиждень може бути 
пов'язаний із з'ясуванням 
стосунків. І натиск тут навряд 
чи допоможе вам. Важливо 
почути вашу половинку і про-
явити делікатність.

БЛИЗНЮКИ 
Ви зараз привабливі і просто 
чарівні, ваш обранець без 
розуму від вас і погодиться 
виконати будь-яке ваше про-
хання. Ви, нарешті, досягнете 
бажаного.

РАК 
Подумайте, наскільки серйоз-
ні ваші стосунки. Або це про-
сто чергове захоплення? Ваше 
майбутнє щастя залежить 
багато в чому від вас. Будьте 
активнішими.

ЛЕВ 
Наберіться терпіння і по-
старайтеся не звертати 
уваги на різкі слова того, кого 
любите. Велика ймовірність 
сварки на грунті нерозуміння. 
Якщо ж ви зумієте обійти цей 
підводний камінь, все у вашій 
парі буде добре.

ДІВА 
На початку тижня вас чекає 
незвичайне побачення, яке 
вирве вас з сірості буднів. 
У середу краще зберігати 
емоційну рівновагу і не про-
являти впертість. Тоді в суботу 
вас може очікувати гармонія 
у стосунках.

ТЕРЕЗИ 
Спробуйте поглянути на свого 
партнера з іншого боку, 
можливо, ваш зв'язок пере-
творився на звичку? А вам 
хочеться більшого? Випаде 
шанс щось змінити.

СКОРПІОН 
Ваші любовні стосунки будуть 
сповнені важливих подій і 
взаємних задоволень. Зараз 
саме час зробити рішучий 
крок і почати жити разом.

СТРІЛЕЦЬ 
У сфері особистих стосунків 
вас можуть підстерігати під-
водні камені. Захопленість 
зникне, і ви, можливо, від-
чуєте холод і розчарування 
в партнері.

КОЗЕРІГ 
У вас будуть сильні власницькі 
настрої, що дещо недоречно, 
оскільки саме зараз у вашого 
партнера може прокинутися 
жага свободи. І ваші ревнощі 
загрожують все зруйнувати.

ВОДОЛІЙ 
У коханої людини може 
наступити складний період: 
їй як ніколи потрібна буде 
ваша підтримка і допомога. 
Не будьте категоричні і не до-
рікайте ні в чому.

РИБИ 
Зверніть пильну увагу 
на любовну сферу життя. 
Саме зараз ви можете почати 
пристрасний роман, якщо 
проявите інтерес до проти-
лежної статі.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ КОЗАК, 
ПСИХОЛОГ, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

— Що робити, якщо 
ваш партнер не хоче 
з вами сексу? Пер-
ше, про що вам вар-

то подумати в такій ситуації, — це 
чи хотіли б ви себе самі. Ми, на-
справді, часто вимагаємо і очікуємо 
від нашого партнера чи партнерки 

набагато більшого, ніж ми можемо 
і хочемо дати їм взамін. І тут грають 
роль усі критерії: чи подобається 
вам ваше тіло, або, навпаки, ви 
його соромитесь і намагаєтесь 
приховати, навіть під час сексу. І 
вага чи кубики пресу абсолютно 
не є гарантією самоприйняття. Це 
внутрішній стан прийняття себе та 
своєї індивідуальності. І, якщо у вас 
з цим проблеми, партнер не зможе 

або не захоче тішити або лікувати 
ваші комплекси. Вам можуть до-
помогти лише ви та психотерапевт.
По-друге, частою причиною того, 
що люди перестають хотіти одне 
одного, є накопичення образ та не-
можливість їх висловити. Важливо 
шукати можливості поговорити, 
відпустити образи і визначитися 
з питанням, що для вас є важли-
вішим: образа, яку ви не можете 

пробачити, і тоді немає сенсу псу-
вати життя собі та іншій людині, чи 
бажання знаходити порозуміння.
Інколи буває й так, що люди ко-
хають одне одного, але вони по-
чинають ставитися одне до одного 
як до родичів. І в такому випадку 
можна організувати романтичне 
побачення, застосувати рольові 
ігри, влаштувати уїк-енд в готелі, 
поїхати у подорож удвох

Коментар експерта

ЄВА ТОПЛЕСС

Îõîëîäæåííÿ íà ëþáîâíîìó 
ôðîíò³ ÷àñòî òðàêòóºòüñÿ: â³í àáî 
âîíà âæå íå êîõàþòü. Áà á³ëüøå: 
ùî ïàðòíåð, áåç ñóìí³âó, çðàäæóº. 
Òàê ÷è ³íàêøå, îõîëîäæåííÿ 
â ë³æêó ìîæå ïðèçâåñòè äî â³ä-
äàëåííÿ ëþäåé îäíå â³ä îäíîãî. 
×îìó æ òàê â³äáóâàºòüñÿ, êîëè 
ìè, ùèðî êîõàþ÷è, ÷àñîì íå â³ä-
÷óâàºìî ñåêñóàëüíîãî ïîòÿãó?

Ïðîöåñ çáóäæåííÿ ó ÷îëîâ³ê³â 
â³äáóâàºòüñÿ íàáàãàòî øâèäøå, 
í³æ ó æ³íîê. Â³ä ñòèìóëó äî ðå-
àêö³¿ ¿ì ïîòð³áíî çíà÷íî ìåíøå 
÷àñó. Ç òî÷êè çîðó ïñèõîëîã³¿, 

äëÿ òîãî, ùîá ó æ³íêè ñêëàëèñÿ 
âñ³ ïàçëè â ë³æêó, ¿é íåîáõ³äíî 
ðîçñëàáèòèñÿ. Âîíà ìàº âïóñòè-
òè éîãî â ñåáå, à äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíî ïî÷óâàòèñÿ áåçïå÷íî òà 
êîìôîðòíî. 

Â äåÿêèõ ÷îëîâ³ê³â áàæàííÿ 
ñåêñó ìîæíà ïîð³âíÿòè ç â³ä-
÷óòòÿì ãîëîäó. Õî÷å ¿ñòè — çà-
ãëÿäàº äî õîëîäèëüíèêà ³ ¿ñòü òå, 
ùî ïîòðàïëÿº ï³ä ðóêó. ² ÿêùî 
âè ñàìå òàê ñòàâèòåñü äî ñïðàâ 
³íòèìíèõ — íå äèâóéòåñü, ùî 
ó âàøî¿ êîõàíî¿ áóäå «ïîñò³é-
íèé ãîëîâíèé á³ëü». Ï³äõîäüòå 
äî ïðîöåñó íå ëèøå ç ïîçèö³¿ 
«çàäîâîëåííÿ ìàþ îòðèìàòè ÿ».

1. Комплекси. Жінки часто комплексують. Тож частіше 
робіть їй компліменти й акцентуйте увагу на її плюсах. 
Переконайте її, що ви закохані в кожну клітинку її тіла, 
а покохали її не за те, що вона колись була худою.

2. Регулярні конфлікти. Є пари, які спеціально про-
вокують одне одного, щоб після сварки зайнятися 
пристрасним сексом. В переважній більшості ж піс-
ля скандалу жінці хочеться ночувати в іншій кімнаті, 
а не вдавати пристрасть.

3. Постійний стрес. Під кінець важкого дня ваша 
кохана не хоче думати ні про що окрім сну. Хочете 
змінити щось у цій ситуації — оточіть її турботою, за-
варіть теплого чаю, приготуйте легку вечерю. Це від-
мінно зніме з неї втому та може надихнути на бажання 
зайнятися сексом.

4. Ваш поганий настрій. Якою б ваша друга половина 
не була вам близькою, ніколи не допускайте скарг і 
особливо ниття в її сторону. Вона не повинна вислу-
ховувати від вас, як вам важко. Ви — міцна опора, 
на яку вона може у будь-який момент спертись. Чи 
ми помиляємось?

5. Монотонність. Щоб ваша кохана отримувала 
оргазм, а не просто імітувала його, потрібно щось 
трохи більше, ніж роками кохатися в одній позі. Ви ж 
не любите суп щодня? Згадайте про романтику, еро-
генні зони...

6. Хочете, щоб вам не відмовляли в сексі? Допо-
магайте своїй коханій по дому: миття гори посуду 
перед походом у сімейне ложе не надихає на інтим. 
Нагадуйте про те, наскільки вона важлива для вас, 
а також не забувайте засипати її компліментами, про-
являйте ніжність. 

1. Багато працює. Якщо він багато працює, то йому 
може і не захотітися сексу після повернення додо-
му. Краще поспати зайві півгодини!  Не приставайте 
до нього ввечері, коли втомлений. Зробіть це вранці.

2. У нього стрес. Чоловіки нерідко переймаються 
через роботу або гроші, особливо якщо трапилося 
несподіване звільнення. Рішення: допоможіть йому 
пройти через це, а коли труднощі залишаться позаду, 
інтим повернеться у ваше життя.

3. Монотонність. З роками все стає звичним і зро-
зумілим. Спробуйте повернути близькість назад! 
Це не миттєвий процес, а копіткий і покроковий: 
тут — еротичне повідомлення, там — легкий флірт. І 
обов'язково знаходьте час побути удвох, не відволі-
каючись на гаджети.

4. Не подобається ініціювати секс. Всупереч по-
ширеній думці, далеко не всі чоловіки приділяють 
багато уваги сексу. Рішення: брати справу у свої руки 
та не вважати, що він не хоче займатися сексом. По-
думайте, який ключик може завести саме вашого 
чоловіка.

5. У нього низьке лібідо. З часом воно знижується 
у більшості чоловіків. Генетика, зовнішні фактори — все 
має значення. Рішення: шукати нові способи виражен-
ня почуттів у ліжку — від рольових ігор до еротичного 
масажу. І головне: не замовчуйте проблему!

6. Можливо, у чоловіка еректильна дисфункція, і 
це впливає на сексуальне життя. Але секс не обмеж-
ується проникненням, під ним розуміють багато різних 
інтимних речей. І якщо партнер отримав якийсь не-
приємний діагноз, надайте йому моральну підтримку 
і покажіть свої почуття.

ЧОМУ ВОНА НЕ ХОЧЕ ЙОГО? ЧОМУ ВІН НЕ ХОЧЕ ЇЇ?
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021»
ІРИНА ВОЛКОВА, 
СТУДЕНТКА
— Любий, коли 
ти зробиш мені 
пропозицію?
— Навіщо, у нас 
з тобою і так все 
добре.

— Але я не хочу, щоб було добре, 
я хочу заміж.

***
— Як вчора добрався додому?
— Був п’яний, відмовили їхати 

на машині. Вирішив доїхати 
на тролейбусі. Доїхав цілий і 
неушкоджений і це дивовижно! 
Я ніколи до цього не водив тролейбус!

***
— Прибери у себе в шафі.
— Не можу, у мене там Нарнія.
— Свинарнія! Прибери, кажу.

***
— Вчені встановили, що вегани 
живуть на 15% довше.
— Ніж інші?
— Ніж передбачалося.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Каріна, 18 років
Займаюсь машинами, винятково BMW. 
Кальянщиця. 7 років професійно займалась 
кінним спортом, кандидат у майстри 
спорту. Мрію про свій кальян-бар. Якщо 
кількома словами, то комунікабельна, 
цілеспрямована і взагалі відкрита та щира 
душа.

ГОРОСКОП
ОВЕН 
Не афішуйте свої плани, 
дійте таємно, і удача буде 
на вашому боці.

ТЕЛЕЦЬ 
Обсяг майбутньої роботи 
може вас налякати, але ви з 
ним блискуче впораєтеся.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня можете нічого 
не планувати, а слідувати 
за покликом серця й інтуїції. 

РАК 
Поради друзів допоможуть 
вам знайти оптимальний 
спосіб вирішення важливої   
проблеми.

ЛЕВ 
У середу поставтеся серйоз-
но до нової ділової пропо-
зиції, вона може відкрити 
непогані перспективи.

ДІВА 
В кінці тижня краще не буду-
вати плани, так як реальна 
ситуація все одно їх порушить.

ТЕРЕЗИ 
В середині тижня не звер-
тайте уваги на заздрісні зі-
тхання: сконцентруйтеся — і 
вперед, прямо до мети.

СКОРПІОН 
Проявляйте ініціативу, і 
ви досягнете багато чого 
в справах і в коханні.

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня неминучі зміни 
як в режимі роботи, так і 
в способі життя.

КОЗЕРІГ 
Відкидайте тривожні думки, 
зірки не залишать вас без 
покровительства.

ВОДОЛІЙ 
Ваша професійна активність 
досягне високого рівня.

РИБИ 
Закінчується період труд-
нощів і стресів, Фортуна 
посміхнеться вам.

499339

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

499549

ИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-200000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222211111111111111111111111111111111111111»»»»»

НИЦЬ 
НА:

років
винятково BMW. 
рофесійно займалась 
дат у майстри 
альян-бар. Якщо 

омунікабельна, 
лі відкрита та щира 

ГО

O»

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)


