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РЕМОНТ БАТОЗЬКОЇ. ЩО ТАМ БУДЕ?

20MINUT.UA

КУДИ ЩЕ ДОРОЖЧЕ?
СКІЛЬКИ НАМ КОШТУВАТИМЕ «ТРУБА»
 Облгази

хочуть рекордно підняти розмір
плати за доставку газу. В кількох областях
тариф може зрости з 1,5-1,7 до майже 9
гривень! «Вінницягаз» не виняток: замість
нинішнього тарифу 2,016 грн за куб
газовики хочуть отримати 5,292 грн (це
разом з ПДВ)
 Ми переглянули проекти тарифів на
розподіл природного газу, які облгази
публікували на своїх сайтах. Також
дізналися, чим вінницькі газовики
пояснюють бажання брати зі споживачів
майже утричі більшу плату, ніж зараз
с. 4
РЕКЛАМА

502060

501580
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ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ
ВІННИЧАН У ЛИСТОПАДІ?

ДУМКА
ВОЛОДИМИР
МИР
ГЕВКО
БЛОГЕР

Про права
людини
Äèâóþòü âîïë³ îáóðåíèõ
äî äåðæàâè, ùî òà, ìîâëÿâ,
ïîðóøóº ¿õ ïðàâà ëþäèíè.
Àáñîëþòíî íå â³äñòð³ëþþ÷è,
ùî äåðæàâà ºäèíà ³íñòèòóö³ÿ,
êîòðà ¿ì ¿õ ãàðàíòóº. Íåìà
äåðæàâè - íåìà ïðàâ ëþäèíè, àæ äîïîêè ëþäèíà íå
ïîòðàïèòü ï³ä þðèñäèêö³þ
³íøî¿ äåðæàâè, ÿêà ïî÷íå ¿õ
ãàðàíòóâàòè. ßêùî çàõî÷å, áî
íåãðîìàäÿíè çàçâè÷àé ìàþòü
ñóòòºâî ìåíø³ ïðàâà.
² äëÿ òîãî, ùîá ãàðàíòóâàòè
âèêîíàííÿ ïðàâ ëþäèíè àáî
ïðàãíóòè äî öüîãî, äåðæàâà
çàñàäíè÷î âäàºòüñÿ äî áåçë³÷³ îáìåæåíü ³ íàâ’ÿçóâàííÿ
çîáîâ’ÿçàíü – â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, â³éñüêîâî¿ ïîâèííîñò³, îáîâ’ÿçêîâî¿ øê³ëüíî¿
îñâ³òè ³ äî áàíàëüíèõ ïðàâèë
äîðîæíüîãî ðóõó.
Í³õòî ç âîïëÿ÷èõ íå ï³äå
ãîë³ðó÷ íà âåäìåäÿ, îçáðî¿âøèñü ñòàòòåþ Êîíñòèòóö³¿
ïðî íåäîòîðêàíí³ñòü æèòòÿ
³ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. ² íå â³äìîâèòüñÿ ïëàòèòè øòðàô çà
ïðî¿çä íà çàáîðîíåíèé çíàê,
àïåëþþ÷è äî ïðàâà íà â³ëüíå
ïåðåñóâàííÿ. Áî òóò âèñòà÷àº
êëåïêè çðîçóì³òè, ùî òàêå
ïðàâà ëþäèíè ³ â ÿêèõ óìîâàõ
âîíè àêòóàëüí³, à äå âæå í³.
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ðåãóëþº âçàºìèíè ëþäèíè é
äåðæàâè. ² â³äíîñèíè ö³ íå
º îäíîñòîðîíí³ìè ëèøå â³ä
äåðæàâè äî ëþäèíè, à áóäóþòüñÿ íà çàñàäàõ âçàºìíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà áåçïåêó, îáîðîíó òà ôóíêö³îíóâàííÿ óñ³õ
¿¿ ³íñòèòóö³é ³ ñôåð.
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ³ ïðàâà ëþäèíè – öå âçàºìíèé
äîãîâ³ð ì³æ äåðæàâîþ òà ¿¿
ãðîìàäÿíèíîì. Ïðî äâîñòîðîíí³, áë*õà, ïðàâà ³ äâîñòîðîíí³, áë*õà, îáîâ'ÿçêè. À íå
ïîäàðóíîê ãðîìàäÿíèíó íà
äåíü íàðîäæåííÿ.

Новації  Останній місяць осені
багатий на нововведення. Зокрема,
запровадили нові дорожні знаки та
правила руху. А за відмову від вакцинації
почнуть відстороняти від роботи. І ще
почнуть штрафувати водіїв, що їздять
на нерозмитнених «євробляхах»
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ç ïðèºìíèõ
çì³í — â ëèñòîïàä³ ïîêè íå ïëàíóþòü ï³äâèùóâàòè òàðèôè íà êîìóíàëêó. Àëå äàâàéòå ïî ÷åðç³.
Ïî÷íåìî ç îáîâ’ÿçêîâî¿ âàêöèíàö³¿.
Óðÿä âí³ñ çì³íè äî ïîñòàíîâè
¹ 1236 â³ä 9 ãðóäíÿ 2020 ðîêó,
à ñàìå — âèçíà÷èâ ïîðÿäîê â³äñòîðîíåííÿ ëþäåé â³ä ðîáîòè,
ÿêèì îáîâ’ÿçêîâî òðåáà ïðèùåïèòèñü â³ä êîðîíàâ³ðóñó. Öå
ñòîñóºòüñÿ äåðæñëóæáîâö³â òà
ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â îñâ³òè, íåçàëåæíî â³ä òèïó ³ ôîðìè âëàñíîñò³.
Òèõ, õòî íå âàêöèíóâàâñÿ,
óñóâàòèìóòü â³ä ðîáîòè âæå ç
8 ëèñòîïàäà áåç çáåðåæåííÿ çàðïëàòè. Íà ðîáîòó âîíè çìîæóòü
ïîâåðíóòèñü ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ
âàêöèíàö³¿. Âèíÿòîê áóäå äëÿ
òèõ ñï³âðîá³òíèê³â, ÿê³ ìàþòü
ïðîòèïîêàçàííÿ äî ïðîâåäåííÿ
ùåïëåíü: âîíè ïîâèíí³ ìàòè ïðè
ñîá³ â³äïîâ³äíèé ìåäè÷íèé âèñíîâîê â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.
Ç 1 ëèñòîïàäà ïî÷àëè ä³ÿòè
çì³íè äî ÏÄÐ. Çîêðåìà, çàáîðîíÿºòüñÿ ðóõàòèñÿ ç³ øâèäê³ñòþ
110 êì/ãîä., ÿêùî åëåìåíò äîðîãè, ùî â³äîêðåìëþº òðàíñïîðòí³
ïîòîêè ïðîòèëåæíèõ íàïðÿìê³â,
íå âèä³ëåíî øèðîêîþ ñóö³ëüíîþ
ë³í³ºþ.
Ó ïðàâèëàõ äîðîæíüîãî ðóõó
ç’ÿâèëîñÿ âèçíà÷åííÿ âåëîäîð³æ-

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН
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

êè, âíåñëè ïîíÿòòÿ âåëîñìóãè,
âåëîñèïåäíîãî ïåðå¿çäó. Âåëîñèïåäèñòè ïîâèíí³ ïåðå¿æäæàòè
ïðî¿æäæó ÷àñòèíó âåëîñèïåäíèì
ïåðå¿çäîì, à ó ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ — â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ÏÄÐ. Òàêîæ äëÿ óêðà¿íö³â ä³ÿòèìóòü íîâ³ ä³àãîíàëüí³ ï³øîõ³äí³
ïåðåõîäè. Àëå íàéá³ëüøå çì³í —
ó ïîÿâ³ íîâèõ äîðîæí³õ çíàê³â.
Ñåðåä íèõ: íàïðÿìêè ïîâîðîòó,
ì³ñöÿ äîçâîëåíî¿ çóïèíêè òà ñòîÿíêè, çàáîðîíà ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, àâòîçàïðàâí³/åëåêòðîçàðÿäí³ ñòàíö³¿, ì³ñöå äëÿ
çàðÿäêè åëåêòðîìîá³ë³â, ïëàòíà
äîðîãà òà ¿¿ ê³íåöü, îñòð³âåöü áåçïåêè, ä³àãîíàëüíèé ï³øîõ³äíèé
ïåðåõ³ä òà ³íø³.
Ö³ çì³íè íå òîðêíóëèñÿ Àäì³íêîäåêñó, òîìó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ïîðóøåííÿ âèìîã äîðîæí³õ
çíàê³â çàëèøàºòüñÿ òîþ, ùî ³
áóëà.
Òàêîæ ç 1 ëèñòîïàäà, ÷åðåç ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíèõ êîë³é,
ïåðåêðèëè ðóõ íà âóëèö³ Áàòîçüê³é. Ä³ëÿíêà â³ä Ìóí³öèïàëüíîãî
ðèíêó äî Ïðèâîêçàëüíî¿ ïëîù³
áóäå çàêðèòà äëÿ àâòî íà íàñòóïí³
äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â.
Â³äòàê, äî 31 ëèïíÿ 2022 ðîêó
òðàìâà¿ ðóõàòèìóòüñÿ äî çóïèíêè
«Ìóí³öèïàëüíèé ðèíîê». Àâòîáóñè ¹ 2 òà ¹ 20 ðóõàþòüñÿ â³ä
çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ïî Êîöþáèíñüêîãî — Çàìîñòÿíñüê³é —
Ñòð³ëåöüê³é. Ó çâîðîòíîìó
íàïðÿìêó — ïî ßíãåëÿ — Çàìîñòÿíñüê³é — Êîöþáèíñüêîãî
äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, äàë³

Які наслідки відмови від вакцинації
ОБОВ’ЯЗКОВО МАЮТЬ ВАКЦИНУВАТИСЯ ПРАЦІВНИКИ

центральних органів виконавчої
влади та їх підрозділів

місцевих держадміністрацій та їх
підрозділів

закладів освіти та наукових установ, незалежно від
форм власності
У разі відмови від вакцинації ці працівники відстороняються від роботи
Виняток — люди, в яких є медичний висновок про
протипоказання до щеплення
ДЖЕРЕЛО: ПОСТАНОВА КМУ № 1096 ВІД 20 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ

çà çàòâåðäæåíèìè ìàðøðóòàìè.
Ìàðøðóòêè ¹ 2 Á ³ 9 À ¿çäÿòü â³ä Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó
ïî Êîöþáèíñüêîãî — Íåêðàñîâà — Ñòð³ëåöüê³é. Ó çâîðîòíîìó
íàïðÿìêó ïî ßíãåëÿ — Íåêðàñîâà — Êîöþáèíñüêîãî.
Áàçîâèé ð³÷íèé òàðèô äëÿ ñïîæèâà÷³â «Â³ííèöÿãàç çáóòó», ùî
íå îáðàëè ³íàêøèé òàðèôíèé
ïàêåò, ó ëèñòîïàä³ çàëèøàºòüñÿ
áåç çì³í. Â³í ñòàíîâèòü 7,99 ãðí
çà êóá. Âîäíî÷àñ â ñóñ³äí³é Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ñïîæèâà÷³
ïëàòÿòü ïî 13,5 ãðí çà êóáîìåòð
áëàêèòíîãî ïàëèâà. Öå íàéäîðîæ÷èé ð³÷íèé òàðèô íà ãàç, ùî
º â Óêðà¿í³.
Ö³íà îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè
â ëèñòîïàä³ çàëèøàþòüñÿ áåç
çì³í. Âîñòàííº òàðèôè ó «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» çì³íþâàëè íà ïî÷àòêó 2019 ðîêó.
Òàêîæ íå çì³íþºòüñÿ âàðò³ñòü
åëåêòðîåíåðã³¿ — ó æîâòí³ óðÿä
âñòàíîâèâ, ùî äëÿ äîìîãîñïîäàðñòâ, ùî ñïîæèâàþòü ìåíøå
250 êÂò/ãîä. íà ì³ñÿöü ñâ³ò-

ëî êîøòóº 1,44 ãðí çà ê³ëîâàò.
À äëÿ òèõ, õòî ñïîæèâàº ïîíàä
250 êÂò/ãîä. — 1,68 ãðí. Òàêó ö³íó
äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè çà óâåñü
îáñÿã ñïîæèòî¿ åëåêòðîåíåðã³¿:
ï³ëüãîâèé òàðèô íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðè ïåðøèõ 250 êÂò/ãîä.
Ïðîäîâæóþòü ä³ÿòè êîåô³ö³ºíòè
äëÿ áàãàòîçîííèõ ë³÷èëüíèê³â.
À îò ï³ñëÿ 10 ëèñòîïàäà, âîä³¿â ³ âëàñíèê³â àâòî íà ³íîçåìí³é
ðåºñòðàö³¿ ïî÷íóòü øòðàôóâàòè,
ÿêùî âîíè íå ðîçìèòíèëè ñâ³é
àâòîìîá³ëü. Øòðàôè ñÿãàòèìóòü
170 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ïîðóøíèêàì
çàãðîæóº íàêëàäàííÿ àðåøòó
íà ðàõóíêè òà ìàéíî.
Ñïî÷àòêó, ÿêùî ïàòðóëüíèé
çóïèíèòü íåðîçìèòíåíèé àâòîìîá³ëü, òî â³í âèïèøå 8,5 òèñÿ÷³
ãðèâåíü ³ ïåðåäàñòü ³íôîðìàö³þ
ïðî ïîðóøíèêà ìèòíèêàì, ÿê³ é
îôîðìëÿòü øòðàô íà 170 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
Ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é, ÿê³
ïåðåáóâàþòü â çîí³ ÎÎÑ, ìàþòü
ïðàâî íà ï³ëüãîâå ðîçìèòíåííÿ
äî 8 ëþòîãî 2022 ðîêó.

Якби ви були мером, яку проблему вирішили б у першу чергу?

ОЛЕГ ДОЛОШКЕВИЧ

МАЙЯ КУЛАКОВА-ВИТРАК

НАТАЛЯ БУРАН

IEVGEN VASYLEVSKYI

ВАЛЕНТИНА КЛЮСА

Міст через Південний Буг
від лікарні Ющенко на Старе Місто, примусити ректора
медінституту відновити тротуар на вулиці Медведєва.

Я б звернула увагу на потребу в житлі людей, які
його потребують. Особливо
чорнобильців, афганців, військових, сиріт, багатодітних.

Будувати мости, додаткові дороги навколо Вінниці,
щоб розвантажити місто від
автомобілів, а то містяни вже
давно не дихають киснем.

Необхідно нарешті припинити «безконтрольну» забудову багатоповерхівками
кожної дірки між іншими
будинками.

Треба зайнятися пішохідними тротуарами. Дуже важко ходити. Зробили їх лише
на проспекті Космонавтів,
а на всій Вишеньці — ні.
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ФАЛЬШИЙ КОВІД-СЕРТИФІКАТ:
ДЕ КУПУЮТЬ І ЩО ЗА ЦЕ «СВІТИТЬ»
Коронавірус  Оптом дешевше і всі
перевірки пройдете — саме так шахраї
заохочують людей купувати фальшиві
сертифікати вакцинації. Вже й у вінницьких
Facebook-групах з'являються такі дописи.
Перевірили, наскільки легко можна
знайти сторінки, де продають підроблені
сертифікати. Розповідаємо, які схеми є
у шахраїв та яке покарання на них очікує
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Â³ííè÷àíêà Òåòÿíà Âëàñþê 25 æîâòíÿ âèêëàëà äîïèñ,
ó ÿêîìó äîäàëà
ñêð³íøîòè ïðîïîçèö³é ïðî êóï³âëþ êîâ³ä-ñåðòèô³êàò³â ó â³ííèöüê³é ãðóï³ «Ïðîäàì.Â³ääàì.
Ïîäàðóþ.Ïðîïîíóþ.Â³ííèöÿ.
Â³ííèöüêà îáëàñòü.Óêðà¿íà».
Òàì îïóáë³êóâàëè äîïèñ òàêîãî
çì³ñòó: «Âèãîòîâèìî êîâ³ä-ñåðòèô³êàò. Äîñòàâêà Íîâîþ ïîøòîþ,
Óêðïîøòîþ ó âàøå ì³ñòî. Âñ³ ñåðòèô³êàòè çàíåñåí³ ó áàçó äàíèõ.
Áóäü-ÿê³ ïåðåâ³ðêè ïðîõîäÿòü.
Âíóòð³øí³é ³ ñåðòèô³êàò äëÿ âè¿çäó
çà êîðäîí. Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ ³
äîñòàâêè 2–3 äí³, çàëåæèòü â³ä äíÿ
çàìîâëåííÿ», — éäåòüñÿ ó äîïèñ³
øàõðà¿â. Îñòàíí³é âæå âèäàëèëè.
Ç âëàñíèõ äæåðåë ìè ä³çíàëèñÿ,
ùî äëÿ îòðèìàííÿ ñåðòèô³êàòó
ìîæíà äîìîâèòèñÿ ç ñ³ìåéíèì
ë³êàðåì. Îñòàíí³é — âèëèâàº
âàøó äîçó âàêöèíè ³ âíîñèòü äàí³
ó êîâ³ä-ñåðòèô³êàò. Òàêèì ÷èíîì
âè «âàêöèíîâàí³» ³ äîêóìåíò áóäå
«ñïðàâæí³ì».
В МЕСЕДЖЕРАХ І ВАЙБЕРІ
Íàéðîçïîâñþäæåí³øèé ìåòîä
ðîáîòè øàõðà¿â — ÷åðåç ãðóïè òà
ñòîð³íêè â ñîöìåðåæàõ ³ ìåñåíäæåðàõ. Âîíè ¿õ ÷àñòî âèäàëÿþòü
³ ñòâîðþþòü íîâ³. Àáè â³äøóêàòè

ê³ëüêà ñòîð³íîê â òåëåãðàì³, ìè
âèòðàòèëè 3–5 õâèëèí. ²ñíóº ö³ëèé ðèíîê, äå ìîæíà êóïóâàòè
îïòîì, øóêàòè äåøåâø³ âàð³àíòè.
Ó äåÿêèõ ñï³ëüíîòàõ øàõðà¿â º
íàâ³òü îêðåì³ ñòîð³íêè ç â³äãóêàìè ëþäåé, äå âîíè äîäàþòü ôîòî
ñâî¿õ «ñïðàâæí³õ» ñåðòèô³êàò³â.
Îñü âàð³àíò ³íôîðìàö³¿, ÿêó
ìîæíà ïðî÷èòàòè â ³íø³é ãðóï³:
«Ñåðòèô³êàò ðîáèòüñÿ 3–5 òèæí³â
ç ïåðøîãî óêîëó, øâèäøå çà í³ÿê.
Çàäí³ì ÷èñëîì çðîáèòè óêîë (ÿê
äåÿê³ ïèøóòü) òàêîæ íåìîæëèâî.
QR êîäó íà ñàìîìó ñåðòèô³êàò³ òåæ íå ìîæå áóòè. Öå ïðîñòî
æîâòèé ïàï³ðåöü ç íàáîðîì áóêâ,
ÿêèé ìîæíà çðîáèòè çà ï³âãîäèíè
³ â îñíîâíîìó, ñàìå éîãî ³ ïðîäàþòü ó ð³çíèõ êàíàëàõ. Îïëàòà
â êðèïòîâàëþò³ àáî êàðò³».
Çà ñê³ëüêè ïðîäàþòü òàê³ ñåðòèô³êàòè? Ö³íè ð³çí³. Ïîäåêóäè
ìîæíà çíàéòè çà òèñÿ÷ó, º âàð³àíòè çà 2 òà 3 òèñÿ÷³. ×èì âîíè
â³äð³çíÿþòüñÿ? Íå çðîçóì³ëî,
ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó öå ôàëüøèâêà. Îïòîì ó îäí³é ãðóï³ ìè
çíàéøëè çà 750 ãðèâåíü, ÿêùî
áðàòè á³ëüøå òðüîõ.
Ïðî ùå îäèí âàð³àíò ï³äðîáêè
äîêóìåíò³â íàïèñàâ ó ñâîºìó òåëåãðàì-êàíàë³ ì³í³ñòð öèôðîâèõ
òðàíñôîðìàö³é Ôåäîðîâ.
«Òóò îäí³ óì³ëüö³ äëÿ Android
çðîáèëè ôåéêîâó êîï³þ ïðîãðàìè
ç äîêóìåíòàìè â äèçàéí ñòèë³ Ä³¿,
ÿêà âñòàíîâëþºòüñÿ çà ïîñèëàí-

íÿì, íå ç Google Play (ôîðìàò apk).
Ìåòà — ñòâîðþâàòè ï³äðîáêè êîâ³äíèõ ñåðòèô³êàò³â, ôåéêîâ³ ïàñïîðòè. Äëÿ òèõ, õòî êóïóº ïîä³áí³
«ñåðâ³ñè», áóäüòå îáåðåæí³, ìîæíà
ïîòðàïèòè ï³ä ñòàòòþ «ï³äðîáêà
äîêóìåíò³â», — ïèøå Ôåäîðîâ.
ЧОМУ Є ПОПИТ?
² äëÿ ÷îãî öå âñå? ßê ìîæíà
ïîì³òèòè ç ñîöìåðåæ, äå íàâ³òü

Вже є кримінальні провадження щодо підробних сертифікатів
Повідомити про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції
0 800 505 170 або за номером 102.
Також, як дізнаємося з сайту кіберполіції, повідомити про вчинений
злочин можете за допомогою
форми зворотного зв'язку на сайті: https://ticket.cyberpolice.gov.ua
У разі виникнення питань щодо заповнення форми зворотного зв'язку,
звертайтеся до Сервісної служби кіберполіції: callcenter@cyberpolice.
gov.ua. За даними кіберполіції, розпочато майже 800 проваджень, що
стосуються підробних сертифікатів.
За словами речниці Нацполіції

у Вінницькій області Анни Олійник, на Вінниччині відкрито три
кримінальних провадження щодо
фальсифікації.
— Одне з кримінальних проваджень — за частиною 2 статті 364
(за зловживання владою або службовим становищем), — коментує
Анна Олійник. Уточнюємо у неї, чи
це медичний працівник? У відповідь
чуємо: «Так, але поки йде слідство
більше деталей не можемо надати».
— Ще два кримінальних провадження відкрито за частиною
3 статті 362 (несанкціоновані дії
з інформацією, яка оброблюється

в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою,
яка має право доступу до неї), —
прокоментувала речниця. — Зараз
67 мобільних груп контролюють
щоденно транспорт, суб'єктів господарювання, перевіряють міжобласні
перевезення. Перевіряють, чи чинні
сертифікати у водіїв та пасажирів.
Якщо ні, то викликається слідчооперативна група, але поки таких
випадків не було.
Додамо, ці кримінальні провадження караються позбавленням волі
на строк від трьох до шести років.

ï³ä äîïèñîì ïðåçèäåíòà ïðî
åôåêòèâí³ñòü âàêöèíàö³¿ ïðèéøëî ê³ëüêà òèñÿ÷ àíòèâàêöèíàòîð³â, ëþäè íå â³ðÿòü ó âàêöèíè.
Ôîíä «Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè» ç Öåíòðîì ïîë³òè÷íî¿ ñîö³îëîã³¿ ïðîâ³â îïèòóâàííÿ ùîäî ñèòóàö³¿ â ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ COVID-19.
«Ö³êàâî, ùî 22% ââàæàþòü
åôåêòèâíèì âæèâàííÿ çàñîá³â
ïðîô³ëàêòèêè (íàïðèêëàä, â³òàì³í³â), ùî º ïðèáëèçíî ñï³âì³ðíèì ç ê³ëüê³ñòþ ëþäåé, ÿê³
åôåêòèâíèì ñïîñîáîì çàõèñòó
ââàæàþòü ïîâíå âàêöèíóâàííÿ
ðåêîìåíäîâàíèìè âàêöèíàìè
(23%)», — éäåòüñÿ ó äîñë³äæåíí³.
Îñíîâíèì ìîòèâîì º áàæàííÿ
ïðàöþâàòè ó ïåð³îä ïîñèëåííÿ
êàðàíòèííèõ îáìåæåíü. ×èòàºìî,
ùî ÿê îñíîâíèé àðãóìåíò «çà»
âàêöèíàö³þ öå òâåðäæåííÿ îáðàëè íàâ³òü á³ëüøå ëþäåé, í³æ
áåçïå÷í³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü âàêöèíè. ²ñíóþòü òàêîæ â³äì³ííîñò³
ó â³êîâèõ ãðóïàõ.
Íåùîäàâíî äåïóòàò Êè¿âðàäè
Ëåîí³ä ªìåöü íà ñâî¿é ñòîð³íö³
â Facebook îïóáë³êóâàâ äîïèñ,
â ÿêîìó íàïèñàâ ïðî ñèòóàö³þ, ÿê

ó ðåàí³ìàö³þ çàâåçëè îäðàçó ñ³ì
ëþäåé ³ç êîâ³ä-ñåðòèô³êàòàìè.
«2 ïðèâèâêè, ïîâíà âàêöèíàö³ÿ. Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ, ì'ÿêî
êàæó÷è, áóâ çäèâîâàíèé âàæê³ñòþ ñèìïòîì³â âàêöèíîâàíèõ. Òàê
áóòè íå ìàëî. Çàâ³äóâà÷ âêëþ÷èâ
«ðåæèì ë³êàðÿ Õàóñà», ³ ïðîâ³â
ç êîæíèì ³íäèâ³äóàëüíó áåñ³äó.
Ïîïåðåäèâ, ùî º äâà ïðîòîêîëè
ë³êóâàííÿ. Îäèí äëÿ âàêöèíîâàíèõ ³ ³íøèé äëÿ íåâàêöèíîâàíèõ,
â³äïîâ³äíî. Ñêàçàâ, ÿêùî ¿õ íàïëóòàòè — òî ðåçóëüòàòè áóäóòü
äóæå ñóìí³. Íó, ÿ äóìàþ âè âæå
çäîãàäàëèñÿ. Âñ³ ñ³ì âàêöèíîâàíèõ ïàö³ºíò³â — êóïèëè ñîá³
ñåðòèô³êàò», — éäåòüñÿ ó äîïèñ³.
Öå ñèòóàö³ÿ ïîêàçîâà. Íàãîëîñèìî, âàêöèíàö³ÿ â Óêðà¿í³
áåçêîøòîâíà. Òàêîæ ö³ëêîì áåçîïëàòíî ìîæíà îòðèìàòè ñåðòèô³êàò ïðî âàêöèíàö³þ ó ë³êàðÿ, ç
ÿêèì âè ìàºòå óêëàäåíó äåêëàðàö³þ. Íå ïîòð³áíî øóêàòè æîäí³
ãðóïè, îôîðìëþâàòè â³äâåðòî
ñóìí³âí³ ñåðòèô³êàòè, ïëàòèòè
çà öå ãðîø³ òà ñòâîðþâàòè íåáåçïåêó äëÿ ñâîãî æèòòÿ ³ îòî÷óþ÷èõ. ªäèíèé ñïîñ³á ïîäîëàòè
ïàíäåì³þ — âàêöèíàö³ÿ.
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КУДИ ДОРОЖЧЕ? СКІЛЬКИ НАМ
МОЖЕ КОШТУВАТИМЕ «ТРУБА»
Космічні рахунки  Облгази по всій
Україні підготували розрахунки нового
тарифу на розподіл. Так, зокрема,
«Вінницягаз» хоче підняття тариф
на 2,6 раза! За їхніми намірами, нові
розцінки почнуть діяти з наступного
року. Яку ціну доставки бажають
газовики? Чому виставили настільки
великі розцінки?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Îáëãàçè õî÷óòü
ðåêîðäíî ï³äíÿòè ðîçì³ð ïëàòè çà äîñòàâêó ãàçó. Â ê³ëüêîõ
îáëàñòÿõ òàðèô ìîæå çðîñòè ç
1,5–1,7 äî ìàéæå 9 ãðèâåíü! «Â³ííèöÿãàç» íå âèíÿòîê: çàì³ñòü
íèí³øíüîãî òàðèôó 2,016 ãðí
çà êóá ãàçîâèêè õî÷óòü îòðèìàòè 5,292 ãðí (öå ðàçîì ç ÏÄÂ)
çà êóá íà ì³ñÿöü.
Ìè ïåðåãëÿíóëè ïðîåêòè òàðèô³â íà ðîçïîä³ë ïðèðîäíîãî ãàçó,
ÿê³ îáëãàçè ïóáë³êóâàëè íà ñâî¿õ
ñàéòàõ. Òàêîæ ä³çíàëèñÿ, ÷èì â³ííèöüê³ ãàçîâèêè ïîÿñíþþòü áàæàííÿ áðàòè ç³ ñïîæèâà÷³â ìàéæå
óòðè÷³ á³ëüøó ïëàòó, í³æ çàðàç.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ÿêùî òàðèôè óõâàëÿòü áåç çì³í, òî âîíè
ïî÷íóòü ä³ÿòè ç 2022 ðîêó.
ЯК І ЧОМУ ХОЧУТЬ ПІДНЯТИ
ТАРИФ
²íôîðìàö³þ ïðî îáãîâîðåííÿ
íîâî¿ ïëàòè çà äîñòàâêó «Â³ííèöÿãàç» îïóáë³êóâàâ íà ñâîºìó
ñàéò³ â ñåðåäèí³ æîâòíÿ. Íåâäîâç³
íîâèíó âèäàëèëè, àëå ³íòåðíåò
ïàì’ÿòàº âñå: â çáåðåæåí³é êîï³¿
ä³çíàëèñÿ, ùî åêîíîì³÷íî-îáãðóíòîâàíèé òàðèô íà ðîçïîä³ë — 4,41 ãðí çà êóá íà ì³ñÿöü.
Ïðè öüîìó ìè ïàì'ÿòàºìî, ùî
äî òàðèôó ïîòð³áíî äîäàòè 20%
ÏÄÂ, îòæå, äëÿ ñïîæèâà÷à â³í
ñêëàäå 5,292 ãðí. ×èííèé òàðèô
çà äîñòàâêó ñêëàäàº 2,016 ãðí.
Òîáòî, òàðèô ïðîïîíóþòü ï³äíÿòè
àæ íà 2,6 ðàçà! Â ÷îìó ïðè÷èíà?

— Ó âñ³õ îáëãàç³â îäíàêîâà
ïðîáëåìà. «Íàôòîãàç» ïðîäàº
íàì òåõíîëîã³÷íèé ãàç çà ðèíêîâîþ ö³íîþ — 35 ãðí çà êóá.
Íàì íå äàþòü í³ÿêèõ çíèæîê.
Ó íèí³øíüîìó òàðèô³ ãàç íà âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷í³ âòðàòè
(öå ãàç, ùî âòðà÷àºòüñÿ ï³ä ÷àñ
òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçîðîçïîä³ëüíèìè òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèìè
ìåðåæàìè, à òàêîæ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ðîá³ò
³ ïîòî÷íèõ ðåìîíò³â — àâò.) çàêëàäåíèé íà ð³âí³ ï’ÿòè ãðèâåíü.
Òîìó, á³ëüøîþ ì³ðîþ, ï³äâèùåííÿ ïëàòè çà äîñòàâêó çóìîâëåíå
çðîñòàííÿì ö³íè òåõíîëîã³÷íîãî

Îáëãàçè õî÷óòü
ðåêîðäíî ï³äíÿòè
ðîçì³ð ïëàòè
çà äîñòàâêó ãàçó.
Òàðèô ìîæå çðîñòè
ó 2–5 ðàç³â!
ãàçó, — ðîçêàçóº ïðåñ-ñåêðåòàð ÀÒ
«Â³ííèöÿãàç» Ëàðèñà Ëîã³íîâà.
Îáëãàçè ç ³íøèõ îáëàñòåé çàêëàäàþòü â òàðèô ³íäåêñàö³þ
çàðïëàòè, çðîñòàííÿ ö³íè ³íøèõ
ñêëàäîâèõ ñîá³âàðòîñò³ (ïàëèâíî-ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè, åëåêòðîåíåðã³ÿ, ìåòàëîïðîäóêö³ÿ)
â³ä 30 äî 200%.
ЯК МОЖУТЬ ЗРОСТИ СУМИ
У ПЛАТІЖКАХ ЗА ДОСТАВКУ
Ïðîåêò òàðèôó, ÿêèé ïðîïîíóº
«Â³ííèöÿãàç», ùå íå çàòâåðäæåíèé. Ïðîòå ìîæíà ï³äðàõóâàòè,
ùî ìè ïîáà÷èìî â ïëàò³æêàõ,
ÿêùî Íàöðåãóëÿòîð çàòâåðäèòü

éîãî áåç çì³í.
Äëÿ ïðèêëàäó, â³çüìåìî äâà
æèòëà: îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó,
â ÿê³é çà ïîïåðåäí³é ãàçîâèé
ð³ê (ç 1 æîâòíÿ ïî 30 âåðåñíÿ)
ñïîæèëè 450 êóá³â ãàçó, òà ïðèâàòíèé áóäèíîê, äå ñïîæèëè
1800 êóáîìåòð³â.
Îòæå, ÿêùî òàðèô áóäå íà ð³âí³ ï’ÿòè ãðèâåíü, òî âëàñíèê
êâàðòèðè çàïëàòèòü çà äîñòàâêó 450*5,292 = 2 òèñÿ÷³ 381 ãðí
çà ð³ê, àáî 198 ãðí íà ì³ñÿöü.
Äëÿ æèòåë³â ïðèâàòíîãî ñåêòîðó
òàðèôè áóäóòü ñïðàâæí³ì øîêîì.
Ðàõóíîê âëàñíèêà áóäèíêó ñêëàäå
9 òèñÿ÷ 525 ãðí çà ð³ê, àáî 793 ãðí
íà ì³ñÿöü. ² öå, óâàãà — ò³ëüêè ïëàòà çà äîñòàâêó, áåç ñóìè çà ñàì ãàç.
Àëå ³ öå ùå íå âñå. ßêùî òàêèé
òàðèô çàòâåðäÿòü, ìè áóäåìî ïëà-

òèòè á³ëüøå, íàâ³òü ÿêùî ãàçîì
âçàãàë³ íå êîðèñòóºìîñÿ, àëå ï³äêëþ÷åí³ äî íüîãî. Öå âèïëèâàº ç
ìåòîäèêè íàðàõóâàííÿ òàê çâàíî¿
«ì³í³ìàëüíî¿ çàìîâëåíî¿ ïîòóæíîñò³» — 39 êóáîìåòð³â íà ð³ê,
ÿêùî º ãàçîâà ïëèòà; 126 êóá³â —
ïëèòà + âîäîíàãð³âàëüíà êîëîíêà
òà 314 êóá³â íà ð³ê — ïëèòà +
êîòåë + êîëîíêà.
Íàâ³òü ÿêùî âïðîäîâæ ðîêó
ñïîæèâà÷ íå ñïàëèòü æîäíîãî
êóáà ãàçó (íàïðèêëàä, ó áóäèíêó
â ñåë³), éîìó âèñòàâëÿòü ðàõóíîê,
ðîçì³ð ÿêîãî çàëåæèòü â³ä âñòàíîâëåíîãî ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ.
Â³äòàê, çà íîâèì òàðèôîì
ñïîæèâà÷³ «Â³ííèöÿãàçó»,
â ÿêèõ º ïëèòà, êîëîíêà ³ êîòåë, çà ð³ê çàïëàòÿòü 1661 ãðí,
àáî 138 ãðí íà ì³ñÿöü.

«ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!»
Ïîä³áíà òàðèôíà êðèçà, íàãàäàºìî, áóëà íà ïî÷àòêó öüîãî
ðîêó. Òîä³ ïëàòó çà äîñòàâêó òàêîæ ìàëè ï³äíÿòè óäâ³÷³.
Ï³ñëÿ ïî÷àòêó «ãàçîâèõ
áóíò³â» — ìàñîâèõ ïðîòåñò³â
ïî âñ³é Óêðà¿í³ ïðîòè ï³äâèùåííÿ ïëàòè çà ðîçïîä³ë —
Êàáì³í âñòàíîâèâ ãðàíè÷íèé
òàðèô íà ð³âí³ 1,79 ãðí, à Ðåãóëÿòîð çíèçèâ òàðèôè äëÿ
14 îáëãàç³â, ñåðåä ÿêèõ áóëî ³
òîâàðèñòâî «Ãàçîâèê», ùî ðàçîì
ç «Â³ííèöÿãàçîì» îáñëóãîâóº
ìåøêàíö³â íàøî¿ îáëàñò³.
Ö³êàâî, ÿê öüîãî ðîêó â³äðåàãóþòü ñïîæèâà÷³, âðàõîâóþ÷è, ùî
îáëãàç Â³ííèö³ òà â ³íøèõ ì³ñòàõ õî÷óòü îòðèìàòè 2–4-êðàòíå
çá³ëüøåííÿ òàðèôó?

Розрахунки газовиків будуть зменшувати
Затвердження тарифів відбувається в кілька етапів. Спочатку
облгази роблять розрахунки,
обговорюють їх, схвалюють і
публікують. Далі їх подають
на розгляд до Нацкомісії держрегулювання комунальних послуг (НКРЕКП). І тут починається
найважливіший етап.
— Перший момент, який може

впливати на зростання тарифу —
це заниження обсягів газу, які
розподіляє оператор ГРМ. Витрати на розподіл формуються
за принципом «витрати+». Тобто, беруться всі витрати, діляться
на обсяг і встановлюється тариф.
Цей компонент буде перевірятися і плановий обсяг завжди замінюється фактичним. Так було

минулого року — коли були схвалені тарифи й по 2 грн, а потім
вони суттєво зменшилися, — розказала членкиня НКРЕКП Ольга
Бабій.
Далі вона сказала, що друга
складова тарифу, яка буде перевірятися — це технологічні втрати
на транспортування газу. Якраз
високою ціною технологічного

газу, яким компенсують втрати
у мережах, газовики пояснюють
таке суттєве зростання доставки.
— М и н ул о го р о ку ва рт і ст ь
газу в структурі тарифу була
5600 грн/тис. м3. Це була середньорічна ціна, яка була розрахована на цілий рік, — каже
Бабій. — Відповідно, зараз вартість газу для населення складає

7 грн з копійками (без ПДВ). І,
за попередніми даними, Нафтогаз гарантував облгазам такі ж
ціни на газ на ВТВ. Яку ціну технологічного газу заклали газовики на 2022 рік, не зрозуміло.
Бо в розрахунках цифри не видно. Можливо, вони заклали її
в ринкових цінах. Це питання
теж буде підлягати коригуванню.
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БУВ П’ЯНИМ, КОЛИ ЗБИВ ЖІНКУ,
АЛЕ Й ДАЛІ ЇЗДИТЬ ЗА КЕРМОМ
Недоторканий?  Скоро буде два роки,
як дочки поховали Людмилу Заброду,
що загинула в аварії на вулиці Стельмаха.
Водій збив її на «зебрі», був п’яним і
дозволив своїй матері на місці події взяти
провину на себе. Але слідчі встановили,
хто насправді був за кермом. Чому ж він
досі без відповідальності? Не позбавлений
водійських прав і навіть без підозри
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ëþäìèë³ Çàáðîä³
áóëî 64 ðîêè. Òîãî
âå÷îðà, 8 ãðóäíÿ
2019 ðîêó, âîíà
ïîâåðòàëàñÿ ç ðîáîòè çâè÷íèì
äëÿ ñåáå øëÿõîì. Âèéøëà ç òðàìâàÿ ³ ïîïðÿìóâàëà íà «çåáðó»,
ùîá ïåðåñ³êòè ïðî¿æäæó ÷àñòèíó. ×è ïîñï³øàëà? Ìîæëèâî,
àëå íàâðÿä ÷è ñèëüíî. Âîíà ìàëà
³íâàë³äí³ñòü.
Íà ãîäèííèêó áóëî ïðèáëèçíî
20.50, êîëè öÿ æ³íêà-ï³øîõ³ä ïåðåòèíàëà äîðîãó. ßê êàæå ¿¿ ñòàðøà äî÷êà Âàëåð³ÿ Ãàëèöüêà, ìàò³ð
éøëà ïî ñåðåäí³é «çåáð³» ç òðüîõ.
Òàì íåìàº ñâ³òëîôîð³â. Ì³ñöå —
ãàðíî îñâ³òëåíå. Ïîãîäí³ óìîâè
ñïðèÿòëèâ³.
— Âîä³é ìàâ áè ïðèãàëüìóâàòè
ùå ïåðåä ïåðøèì ïåðåõîäîì, —
âïåâíåíà Âàëåð³ÿ. — Â³í äîáðå
çíàº òå ì³ñöå, ïîñò³éíî ò³ºþ
äîðîãîþ ¿çäèòü. Àëå ãàëüì³âíîãî øëÿõó äî ç³òêíåííÿ íå áóëî
âçàãàë³. Â³í íå çðîáèâ í³ÿêîãî
ìàíåâðó, ùîá óíèêíóòè öüîãî.
×îëîâ³ê íà «Øêîä³ Îêòàâ³ÿ»
çáèâ ¿¿ ìàò³ð. Ëþäìèëà Çàáðîäà,
ÿê ÷èòàºìî ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ, ïîìåðëà íà ì³ñö³ ÄÒÏ
ï³ä ÷àñ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ó íå¿ áóëà, ÿê íàïèñàëè
çãîäîì ñóäìåäåêñïåðòè, ñïîëó÷íà
òðàâìà ò³ëà.
Ïðî ôàêò ÄÒÏ ìè ðîçïîâ³äàëè
â ãðóäí³ 2019-ãî. ² ó ò³é äàâí³é
íîâèí³ º ïîïåðåäí³ êîðîòê³ äàí³
ïîë³ö³¿, ÿêà ñêàçàëà: çà êåðìîì
áóëà 53-ð³÷íà æ³íêà.
— Êîëè ìè ïðèáóëè íà ì³ñöå
àâàð³¿, ÿêàñü æ³íêà ìåí³ âèéøëà

íà çóñòð³÷ ç äèòèíîþ ³ ñêàçàëà:
«Öå ÿ ¿¿ âáèëà», — ïðèãàäóº äî÷êà
çàãèáëî¿. — Öå áóëà ìàìà âîä³ÿ,
ÿêà õîò³ëà âçÿòè ïðîâèíó íà ñåáå,
áî â³í áóâ ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî
ñï’ÿí³ííÿ. ² òèì ñàìèì âîíà õîò³ëà ïîëåãøèòè éîãî ó÷àñòü.
Ñâ³äêè ñìåðò³ ìàòåð³ Âàëåð³¿
Ãàëèöüêî¿ çíàéøëèñÿ îäðàçó.
×îëîâ³ê, ùî íàìàãàâñÿ íàäàòè
äîïîìîãó. ² õëîïåöü, ÿêèé éøîâ
ç òîãî æ òðàìâàÿ, ùî ³ Ëþäìèëà
Çàáðîäà, àëå ï³øîâ äî íàñòóïíî¿,
òðåòüî¿ «çåáðè», é çâ³äòè áà÷èâ
óäàð.
— Â³í éøîâ â òîìó æ íàïðÿìêó, ò³ëüêè â³ääàëåí³øèì ïåðåõîäîì, ³ ÿêáè ìàøèíà ï³ñëÿ óäàðó
íà äðóãîìó ïåðåõîä³ íå çìåíøèëà
øâèäê³ñòü, òî âîíà á éîãî çàñòàëà
òàì íà òðåòüîìó. Â³í òàê ³ ñêàçàâ:
«ßêáè íå âîíà íà öüîìó ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³, òî ÿ áè áóâ çáèòèé
íà òîìó», — ðîçïîâ³äàº Âàëåð³ÿ
Ãàëèöüêà.
Çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè
äîðîæíüîãî ðóõó, ùî ñïðè÷èíèëî ñìåðòü ëþäèíè, çàãðîæóº
äî âîñüìè ðîê³â òþðìè. Àëå ïîïðè ç³áðàí³ ñë³äñòâîì äîêàçè,
âîä³ÿ íå òå, ùî íå ïðèòÿãíóëè
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, à íàâ³òü ï³äîçðè äîñ³ íå îãîëîñèëè.
Â ðîçïîðÿäæåíí³ ðåäàêö³¿ º
êîï³ÿ ï³äîçðè áåç ï³äïèñó ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèêà. Çà ñëîâàìè ðîäè÷³â çàãèáëî¿ æ³íêè òà
¿õíüîãî àäâîêàòà, ïðîêóðîðêà
Îêñàíà Âåñåëîâñüêà â³äìîâèëàñÿ
ï³äïèñóâàòè ï³äîçðó âîä³þ.
«Ìàâ òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü
ïîïåðåäèòè íà¿çä íà ï³øîõîäà
øëÿõîì òåðì³íîâîãî ãàëüìóâàííÿ», — ñêàçàíî â íåï³äïèñàíîìó
íåþ äîêóìåíò³. Òàêîæ â íüîìó º

³íôîðìàö³ÿ ïðî ö³ëèé ðÿä åêñïåðòèç. Òîêñèêîëîã³÷íà, çîêðåìà,
êàæå, ùî â êðîâ³ ó âîä³ÿ Àíäð³ÿ
Ä³õòÿðóêà áóëî 1,3 ïðîì³ëå àëêîãîëþ. Öå ó ø³ñòü ç ïîëîâèíîþ ðàç³â á³ëüøå íîðìè (íîðìà — 0,2).
Â³í æå, ÿê ñòâåðäæóþòü ïîòåðï³ë³, äàë³ ¿çäèòü íà àâòî.
— Â³í ïåðåáóâàº íà âîë³, ¿çäèòü çà êåðìîì. Â íüîãî íå çàáðàëè ïðàâà, à â³í áóâ ï’ÿíèé.
Öå íîðìàëüíî? — îáóðþºòüñÿ
çÿòü çàãèáëî¿, ÷îëîâ³ê ìîëîäøî¿
äî÷êè. — Â íàñ º âèïàäêè, ùî
âáèâàþòü íà äîðîç³ — ³ îäðàçó æ
äàþòü àðåøò, à òóò âèõîäèòü, äâà
ðîêè ëþäèíà ïðîñòî íå âèçíàº
âèíó, ³ ¿¿ íå ïðèòÿãóþòü.
Â ïîë³öåéñüêîìó ãëàâêó ñêàçàëè, ùî äîñóäîâå ñë³äñòâî ââàæàþòü çàâåðøåíèì, óñ³ äîêàçè
ç³áðàëè, é ìàòåð³àëè ñïðàâè
ìîãëè áè ïåðåäàòè íà ñóäîâèé
ðîçãëÿä, ÿêáè íå â³äìîâà ïðîêóðàòóðè. Ìîâëÿâ, ó ïðîêóðîð³â

«Â³í çóñòð³âñÿ ç íàìè
âèêëþ÷íî, ùîá «ð³øàòè»
Ìè íå ïîãîäèëèñÿ. ²
òîä³ â³í ñêàçàâ: «Íå
â³çüìåòå âè, òî â³çüìóòü
³íø³, àëå ñóäó íå áóäå»
øóêàéòå â³äïîâ³äü, ÷îìó ñïðàâà
äîñ³ íå ï³øëà â ñóä ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì.
ВОДІЙ СКАЗАВ: «СУДУ
НЕ БУДЕ»
Áà÷àòü îï³ð ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèêà é ïîòåðï³ë³, òîìó ïîäàëè
ñêàðãó ïðîêóðîðó îáëàñò³. Â í³é
íàïèñàëè, ùî âáà÷àþòü â ä³ÿõ
àáî æ, ñêîð³øå, ó áåçä³ÿëüíîñò³
Îêñàíè Âåñåëîâñüêî¿ «êîðóïö³éíó ñïðÿìîâàí³ñòü ³ çàö³êàâëåí³ñòü
ó ïîêðèâàíí³ çëî÷èíöÿ».
À îñü öèòàòà ç ³íøî¿ ñêàðãè, ùî
ï³øëà äî Ãåíïðîêóðàòóðè: «Ïðàö³âíèêè ïðîêóðàòóðè (Â³ííèöüêî¿
îáëàñíî¿ — àâò.) óìèñíî çâîë³êàþòü ç ÷àñîì, ùîá çàëèøèòè
âèííó îñîáó íåïîêàðàíîþ».
— Ùå êîëè ìè äóìàëè, ùî
çà êåðìîì áóëà éîãî ìàòè, îòðèìàëè â³ä âîä³ÿ 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü
äîïîìîãè íà ïîõîâàííÿ, — ãîâîðèòü Âàëåð³ÿ Ãàëèöüêà. — Ï³çí³øå â³í ïðîïîíóâàâ 10 òèñÿ÷

Старша дочка загиблої Валерія Галицька: «Мама настільки
хотіла жити і бути корисною внукам своїм. Так жаль через оце
її прагнення до життя, що життя обірвалося…»
äîëàð³â íà óìîâ³, ùî íå ï³äåìî
â ñóä. Ìè áóëè çãîäí³ ñêàçàòè
â ñóä³, ùî ïðîñèìî ñóâîðî íå êàðàòè. Àëå, çíàºòå, â ö³º¿ ëþäèíè
í³ ãðàìà êàÿòòÿ, â³í çóñòð³âñÿ ç
íàìè âèêëþ÷íî, ùîá «ð³øàòè».
Ìè íå ïîãîäèëèñÿ. ² òîä³ â³í ñêàçàâ: «Íå â³çüìåòå âè, òî â³çüìóòü
³íø³, àëå ñóäó íå áóäå».
×åðåç öå äî÷êè çàãèáëî¿ äóìàþòü, ùî ï³äîçðó âîä³þ íå îãîëîøóþòü íåñïðîñòà. Íåùîäàâíî
âîíè îòðèìàëè â³äïîâ³äü â³ä ïðîêóðîðà îáëàñò³ íà ñâîþ ñêàðãó:
ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ,
ïðîêóðîðó íàãàäàëè ïðî äîòðèìàííÿ ñòðîê³â ïðîâàäæåííÿ.
À ñòðîêè îò-îò çá³æàòü ³, çà ñëîâàìè àäâîêàòêè Ëåñ³ Ìàçóðåíêî,
÷åðåç äâà ðîêè ðîçñë³äóâàííÿ áåç
ï³äîçðè ìîæóòü ïðîñòî çàêðèòè
ñïðàâó. Ìîâëÿâ, ùî äî öüîãî ³
òÿãíóòü.
ЗАТЯГЛИ НАВІТЬ З
КОМЕНТАРЕМ
Àâòîð ö³º¿ ñòàòò³ çâåðíóëàñÿ
ó ïðåññëóæáó îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè ç ïèòàííÿìè, ÷îìó çà äâà
ðîêè íå äîâåëè ñïðàâó ÄÒÏ
íà Ñòåëüìàõà äî ñóäó é ÷îìó ï³äîçðà âîä³þ, ùî ¿¿ ñïðè÷èíèâ, áåç
ï³äïèñó? Öå áóëî ùå 13 æîâòíÿ.

26-ãî çíîâ íàãàäàëà ïèòàííÿ, áî
íå ïåðåòåëåôîíóâàëè, ³ áóëî ñêàçàíî: ïðîêóðîð íà ë³êàðíÿíîìó,
êîìåíòóâàòè áóäå êåð³âíèê â³ää³ëó, ïî÷åêàéòå ùå äåíü. Ëèøåíü
28 æîâòíÿ íà ïîøòó íàä³ñëàëè
êîìåíòàð áåç ï³äïèñó. Îñü òàêèé:
«Òðèâàë³ñòü ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì
ÄÒÏ, âíàñë³äîê ÿêî¿ çàãèíóëà ï³øîõ³ä Çàáðîäà Ë. Ì., çóìîâëåíî
ïðîâåäåííÿì ðÿäó ñóäîâèõ òðàíñïîðòíî-òðàñîëîã³÷íèõ òà àâòîòåõí³÷íèõ åêñïåðòèç, âèñíîâêè
ÿêèõ íå óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ,
îñê³ëüêè îñíîâíèé ñâ³äîê äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ç íèì ïðîöåñóàëüíèõ
ä³é íàäàâàâ ð³çí³ çà çì³ñòîì ïîêàçàííÿ ïðî îáñòàâèíè ÄÒÏ, ÿê³
ñëóãóâàëè âèõ³äíèìè äàíèìè äëÿ
ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ó òàê³é
ñë³ä÷³é ñèòóàö³¿ ïðîöåñóàëüíèõ
ä³é, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóäå ïðèéíÿòå îäíå ç ð³øåíü,
ïåðåäáà÷åíå ÊÏÊ Óêðà¿íè».
ßêå ñàìå ð³øåííÿ áóäóòü ïðèéìàòè? ×è íå ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ? Â ïðîêóðàòóð³ öüîãî
íå óòî÷íÿëè.

Підприємець не хотів, щоб його називали
Хто ж такий цей водій, якого
не карають за смерть пішохода?
Родичі потерпілих кажуть, що він
підприємець. Редакція RIA перевірила його в Youcontrol, система показала ФОП з реєстрацією
на тій самій вулиці Стельмаха,
де сталася аварія. Вид діяльності — один і вказаний як основний:

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Судових справ, штрафів та проваджень в досьє немає. З майна
бачимо тільки дві земельні ділянки в Некрасовому. Система також
показує за заданим ПІБ одне за-

крите виконавче провадження.
Телефонуємо Андрію Діхтяруку
з питанням про аварію. Він одразу ж каже, що невинуватий:
— Вони хочуть зробити мене
винним, але вини моєї немає.
Вони підкупили свідка. Свідки
появилися непонятно де і які, і
вони таким макаром доказують,

але вини моєї там немає.
Що ж сталося 8 грудня 2019 року
на дорозі?
— Була темна пора, і вона вискочила з-за зупинки, набігла
на машину, скажемо так. Швидкість була невелика зовсім, а написали швидкість більшу…
— Чому одразу казали, що

за кермом була інша людина? — питаємо наостанок водія
«Шкоди».
— То вони придумали, я не знаю
цього.
— А про стан алкогольного
сп’яніння також брехня?
— Це вони там своє придумали,
я вам цього не скажу.
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«ЦЕ ПЛАНКА, ЗАРАДИ ЯКОЇ ТРЕБА
РОСТИ І ВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ»
Історії успіху  Двадцятий рік поспіль найбільша регіональна
медіа компанія RIA Media проводить конкурс «Народний
бренд». Цьогоріч конкурс відбуватиметься в 23-х містах України.
Розповідаємо про чотири успішні бізнеси, які змагаються
за нагороду кращого серед кращих у Вінниці в 2021 році
Медичний центр «Альтамедика»

Здоров’я для кожної людини є найбільшою
цінністю. Це завжди було пріоритетом для
Богдана Шевні, директора медичного центру
«Альтамедика». Онкохірург і мамолог разом
з однодумцями в 2005 році заснував найбільшу в області клініку.
— Основним напрямком роботи закладу тоді
було — діагностика і лікування молочної залози, — розповідає директор клініки. — Але
лікувати один орган окремо від інших було
не правильно. Тому вирішили розширити
заклад до багатопрофільного лікувально-діагностичного центру. Зараз ми обслуговуємо
як дорослих, так і маленьких пацієнтів.
Нині «Альтамедика» — це потужна мережа,
яка має філії в п'яти районних центрах Вінниччини.

Секрет успіху медичного центру в тому, що
тут люб’язно піклуються про кожного пацієнта
Вінниці та області, — говорять у закладі. Це
багатопрофільний лікувально-медичний заклад європейського зразка. Центр надає значний перелік послуг, які забезпечують точну
діагностику захворювань, якісне лікування,
профілактику та реабілітацію хворого.
Ось уже 15 років поспіль медичний центр
«Альтамедика» тримає першість серед лікувальних установ міста, є лідером на ринку
медичних послуг.
— Секрет нашого успіху — бути чесними
по відношенню до клієнтів, — каже Богдан
Шевня. — Потрібно мати мету і йти до неї, весь
час розвиватися. Щоразу втілювати в життя
нові ідеї та проекти.
Дев'ятий рік поспіль клініка залишається лідером голосування конкурсу «Народний бренд».
Керівництво закладу цим пишається і щороку
вдосконалюється задля здоров'я пацієнтів.
— Приємно, коли вінничани цінують роботу,
яку ти робиш щодня, — розповів директор
«Альтамедики» Богдан Шевня. — Кожна наша
перемога — це результат плідної праці колективу лікарів-професіоналів. Брати участь
у цьому неупередженому конкурсі дуже для
нас важливо. І те, що ми не перший рік перемагаємо у «Народному бренді» — це ознака
довіри мешканців міста та області і поштовх
до того, щоб й надалі розвиватися.

Салон краси «Модерн»

В час, коли б’юті-манія набирає все більше
обертів, кожна з представниць прекрасної половини світу бажає відчувати себе привабливою. Чоловіки теж не пасуть задніх. Досягти
вершини досконалості можливо разом із найкращими. Фахівці салону краси «Модерн»
в індустрії краси добре знаються, оскільки
в цьому бізнесі не один десяток років.
— Салон «Модерн» у Вінниці працює з
2003 року, — розповідає власник Олександр
Гонта. — Спочатку це було невелике приміщення, де надавали клієнтам невеликий

сектор послуг. Зараз це приміщення в три
поверхи і 670 м кв., куди люди приходять
багато років поспіль, як у свій другий дім.
Нині в затишній атмосфері салону краси «Модерн» пропонують широкий спектр перукарських і косметологічних послуг.
— Успіх «Модерну» — в дружній команді професіоналів, — говорить керівник салону. — Ми
завжди достойно тримаємо марку, слідкуємо,
щоб ціна була прийнятною, а якість послуг —
високою. Ми створили базу, де прописаний
кожен клієнт і його забаганки, кожен сезон
проводимо акції. Конкурентів у нашому
місті ми поважаємо, але тримаємо планку
на такому рівні, щоб про нас говорили як
про найкращих.
Салон краси «Модерн» має 11 нагород переможців від «Народного бренду».
— Отримати нагороду «Народного бренду»
завжди радісно, тому що це визнання гостей
нашого салону, вінничан і гостей міста, — говорить власник Олександр Гонта. — Ми багато
років є переможцями у номінації, завжди
радісно отримувати золоту «Ніку». Це планка,
заради якої потрібно рости і вдосконалюватися.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Ó êîæíîãî ï³äïðèºìöÿ º ñâ³é
ðåöåïò óñï³õó.
Àëå º íàéãîëîâí³øå äëÿ êîæíîãî ç íèõ — öå
íàðîäíå âèçíàííÿ. Ðîçïîâ³äà-

ºìî ïðî ÷îòèðè óñï³øí³ ñïðàâè, ÿê³ ñòàëè áðåíäàìè íàøîãî
ì³ñòà. Õòîñü ç íèõ âæå äåñÿòêè
ðîê³â ïîñï³ëü º ïåðåìîæöÿìè
«Íàðîäíîãî áðåíäó», äåõòî —
âïåðøå çìàãàºòüñÿ çà çâàííÿ
êðàùîãî ñåðåä êðàùèõ. Ä³çíàëèñÿ, ÿê á³çíåñìåí³â ìîòèâóº
âèçíàííÿ ó êîíêóðñ³.

Весільний салон «Княжна»

Найвідоміший у Вінниці весільний салон
«Княжна» має досвід роботи більше 20-ти
років. Тут допомогли не одній красуні з вибором розкішного образу на весілля чи інше
незабутнє свято.
— Спочатку салоном керувала моя бабуся,
потім мама, а тепер я, — розповідає директор
Юлія Демешко. — Кожна з жінок вкладала в сімейний бізнес щось своє. З часом «Княжна»
перетворилася з магазину весільних плать
у салон, в якому можна створити весь образ
нареченої. Також у салоні є великий асортимент вечірніх суконь для наймолодших
клієнток і для найстарших. У нас на урочисті
події одягаються династії. Бувало таке, що
колись дівчинці підбирали сукню на випускний у садочок, а тепер її одягали під вінець.
Салони весільного напрямку повинні мати
родзинку, аби з року в рік приваблювати
нових клієнтів. Необхідно стати справжнім

майстром при організації даної справи.
— Ми ніколи не зупинялися на досягнутому, — розказує директор весільного салону. — Постійно беремо участь у виставках,
підбираємо для наших чарівних клієнток
найкраще. Співпрацюємо з фабриками Європи, Америки, з кращими українськими
виробниками. Орієнтуємося і на бюджетних
клієнтів, і на поціновувачів люкс-сегменту.
Секрет успіху весільного салону «Княжна»
простий: потрібно любити свою справу.
— У нас не стоїть мета просто продати весільну сукню, — говорить Юлія Демешко. — Ми
хочемо обрати такий образ, щоб наречена
була найкраща в ньому і найщасливіша. Наш
салон йде в ногу з часом, підтримує останні
модні тенденції весільної та вечірньої моди.
Кожен сезон поповнюємо не лише колекції,
а й намагаємося бути ще кращими в обслуговуванні, ніж були вчора.
Весільний салон «Княжна» багато років поспіль є лідером голосування конкурсу «Народний бренд».
— Перемога у «Народному бренді» означає,
що людям дійсно до душі наша робота, —
поділилася власниця весільного салону
«Княжна», який зайняв перше місце у своїй категорії в 2020 році. — Ми раді, що нам
вдалось навіть під час карантину тримати
планку і сьомий рік поспіль отримати цю почесну нагороду.

Ресторан «Rivali»
ресторанами міста в конкурсі «Народний
бренд» — це крутий виклик, — говорять
в «Rivali». — Ми відкрилися в непрості часи,
та встигли полюбитися нашим відвідувачам і
залишилися на плаву. Ми знаходимося в центрі Вінниці, на березі Південного Бугу — це
наша візитка. А ще до смаку клієнтів — затишна атмосфера ресторану, смачна кухня і
привітний персонал. Все для того, аби стати
улюбленцем серед кращих.
Атмосфера ресторанів біля водойми дозволяє
відпочити від міської метушні і насолодитися свіжим повітрям. Снідати, споглядаючи
на воду та вечеряти, насолоджуючись прохолодним річковим бризом, вас запрошує
молодий та досить відомий заклад на березі
нашої мальовничої річки.
Власники ресторану «Rivali» гостинно запрошують насолодитися апетитними стравами
в самобутній атмосфері на березі Південного Бугу. Заклад відкрився нещодавно, та
вже встиг полюбитися вінничанам та гостям
міста. «Rivali» цьогоріч вперше бере участь
у конкурсі «Народний бренд», а також є його
ексклюзивним партнером.
— Змагатися нам, новачкам, з кращими
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ЗАМІСТЬ ДВЕРЕЙ — СМІТТЯ,
А ПІД’ЇЗД ЗАВАЛЕНИЙ МОТЛОХОМ
Синдром Плюшкіна?  Пенсіонерка
Лілія Єгурнова живе без води, газу
та вхідних дверей у центрі міста.
У під’їзді жінка облаштувала барикади
непотребу, на стінах написала «ЖЕО
ганьба», і дає прихисток безпритульним
котам. Інші мешканці не надто
раді такому сусідству. На що саме
скаржаться? Як ситуацію вирішує влада?
Та що каже сама 76-річна Лілія?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Íà ñàéò³ â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè
º ðîçä³ë ç³ çâåðíåííÿìè. Ëþäè
ñêàðæàòüñÿ íà ÷åðãè â òðàíñïîðò³, â³äñóòí³ñòü îïàëåííÿ, ³
çîêðåìà, — íà ñóñ³ä³â ó áàãàòîïîâåðõ³âêàõ.
«Çâåðòàþñü â³ä ³ìåí³ âñüîãî
ï³ä'¿çäó áóäèíêó, Ñîáîðíà, 91.
Íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³, ó êâàðòèð³ ¹ 11, ïðîæèâàº íåàäåêâàòíà ìåøêàíêà Ë³ë³ÿ ªãóðíîâà, —
ïèøå àíîí³ìíèé ñêàðæíèê. —
Âîíà çàãàäæóº âåñü ï³ä'¿çä òà
äâ³ð. Òàêèé ñìîð³ä, ùî íåìîæëèâî çàéòè äî ñâîãî ïîìåøêàííÿ. Ó ¿¿ êâàðòèð³ íåìàº âîäè òà
ãàçó, â òóàëåò âîíà õîäèòü á³ëÿ
áóäèíêó. Îá³ðâàëà ïîøòîâ³
ñêðèíüêè, êàáåëü ³íòåðíåòó. Ïîë³ö³ÿ ðîçâîäèòü ðóêàìè, í³÷îãî
íå ìîæóòü çðîáèòè. Áëàãàºìî âàñ
ïðî äîïîìîãó. Àäæå öå áóäèíîê
â ñàìîìó öåíòð³ ì³ñòà».
ВХІД ДО ЖИТЛА ЗАВАЛЕНИЙ
НЕПОТРЕБОМ
Æ³íêà, íà ÿêó ñêàðæèòüñÿ
âåñü ï³ä’¿çä — íèçåíüêà áàáóñÿ,
ñêðîìíî îäÿãíóòà, ¿é 76 ðîê³â.
Âîíà ñïðàâëÿº âðàæåííÿ ³íòåë³ãåíòíî¿ æ³íêè, ÿêà ìàº ÷èìàëèé
áàãàæ çíàíü. ² ÿê âñ³ ëþäè ïîâàæíîãî â³êó, — ëåäü íå óñå çíàº
ïðî ñâî¿õ ñóñ³ä³â ïî ï³ä’¿çäó.
— À ÷îãî âè ïðèéøëè? Çàÿâà
áóëà? ß ñàìà ñêîðî áóäó ïèñàòè

Ìîðãóíîâó, áî â íàñ ï'ÿòíàäöÿòü
ðîê³â äàõ òå÷å. Çà öåé «äîùèê»
ÿ ùå âèííà 400 ãðèâåíü. Çà òàê
çâàíå «óïðàâë³ííÿ áóäèíêó», —
êàæå Ë³ë³ÿ ªãóðíîâà. — Êóäè ³äå
íàø áóäèíîê, ÿ íå çíàþ. Àëå ìè
ïëàòèìî. Ó ìåíå º ÷óäîâèé ìàòåð³àë, ñê³ëüêè íàì çàáîðãóâàëè.
Ìåí³, íàïðèêëàä, âèíí³ 20 òèñÿ÷
çà êâàðòèðó.
Íà ñõîäîâ³é êë³òèí³ — «àðò³íñòàëÿö³ÿ» ç íåïîòðåáó. Íà ñò³íàõ íàïèñè — «ÆÅÎ» òà íîìåðè
êâàðòèð «çëî÷èíö³» é «ãàíüáà».

«Áóëà êîì³ñ³ÿ ç
ì³ñüêðàäè. Ïðè¿æäæàëè
÷èíîâíèêè òà
ïîæåæíèêè. Äàëè
ïðèïèñ æ³íö³ âñå
ïðèáðàòè, à âîíà í³÷îãî
íå çðîáèëà»
Áàãàòî æ³íêà ðîçêàçàëà ³ ïðî
ñâîþ ðîäèíó: ïðî òå, ùî ìàº
äâîõ ä³òåé, ñ³ì îíóê³â òà ÷îëîâ³êà, ç ÿêèì íå ìîæå ðîçâåñòèñÿ,
áî òîé íå äàº ðîçëó÷åííÿ.
— ² öå ïîâèííî çíàòè âàøà
RIA! À ïîêè ìîæåòå ï³äíÿòèñÿ.
Ïîáà÷èòå, ÿê³ â ìåíå âõ³äí³ äâåð³
òà ÿêà òàáëè÷êà. Áî ÿ ïîíàä ð³ê
æèâó áåç âõ³äíèõ äâåðåé, — ðîçêàçóº Ë³ë³ÿ.
², ñïðàâä³, çàì³ñòü äâåðåé ó æ³íêè íàâàëåíà «áàðèêàäà» ç³ ñì³òòÿ,
à ïîðÿä âèñèòü òàáëè÷êà «çàêðèòî».

«Це священне сміття!» — каже пенсіонерка Лілія Єгурнова про непотріб, який заважає сусідам
КОТАМ ЗАЙТИ МОЖНА,
А ЛЮДЯМ ЗАСЬ
Ïîêè ñï³âðîçìîâíèöÿ «ñòðèáàº» ç òåìè íà òåìó, ïîâåðòàºìîñÿ äî ïèòàííÿ ïðî âõ³äí³ äâåð³.
— ×îìó íåìàº äâåðåé? Áî âîíè
êîìóñü ñïîäîáàëèñÿ. Áðîíüîâàí³, — êàæå Ë³ë³ÿ. — Õòîñü ëóòêó
ï³äïèëÿâ. Õòî öå ðîáèâ? Íàâ³ùî?
Â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ â ìåíå
íåìàº. Àëå ÿ âæå ïåðåéøëà ó äðóãó ð³÷íèöþ æèòòÿ áåç äâåðåé.
— Ó âàñ âõ³ä çàâàëåíèé…
— Àÿêæå! Ùîá âè ìîãëè çàéòè?
Ïîðóøèòè Êîíñòèòóö³þ?! — ïåðåáèâàþ÷è ³ ï³äâèùóþ÷è ãîëîñ
êàæå æ³íêà.
— Òàê öå æ ñì³òòÿ.
— Ýòî ñâÿùåííûé ìóñîð! —
â³äïîâ³äàº æ³íêà ðîñ³éñüêîþ,
íà ï³äâèùåíèõ òîíàõ. — Êîòè
ìîæóòü çàéòè äâîðîâ³, êîëè õîëîäíî. À ëþäè — í³. Áî âîíè
çàéøëè ñâîãî ÷àñó ³ âêðàëè äîêóìåíòè. ß âæå ïîíîâèëà. Ó ìåíå
ñóïåð ïàñïîðò.
— Âàø³ ñóñ³äè ïðîòè æ öüîãî
çàñì³÷åííÿ, — êàæå æóðíàë³ñòêà.
— Ñîíå÷êî, â íàñ íà 42 êâàðòèðè — 27 ìåøêàíö³â. Îäíó êâàðòèðó çäàþòü, à â ³íø³é í³êîëè äâåð³
íå â³äêðèâàþòü, — ãîâîðèòü Ë³ë³ÿ
ªãóðíîâà. — Êîíôë³êò³â ç ñóñ³äàìè íåìàº, öå ñóñ³äè ç³ ìíîþ
êîíôë³êòóþòü. Òóò, íàïðèêëàä,

Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ º. Âè éîãî ïîáà÷èòå. Ó íüîãî îáëè÷÷ÿ äåá³ëà. ² â³í
íå ëþáèòü êîò³â. À ìè êîòîô³ëè.
Ç ñóñ³äíüî¿ êâàðòèðè âèõîäèòü
ñóñ³ä ³ ùîñü êàæå äî æ³íêè. Áàáóñÿ âìèòü ïî÷èíàº êðè÷àòè
äî íüîãî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ:
— À ÷åãî òû ìíå òûêàåø! Çàòêíèñü, òóïàê! Äåáèë! ß òåáÿ
íå ñëûøó, ÿ ñëåïî-ãëóõîíåìàÿ.
Óéäè, êîòîôîá! Åñòü çàêîíû,
êîòîðûå çàùèùàþò ïðàâà
æèâîòíûõ! — êðè÷èòü áàáóñÿ,
ÿêà ùå ìèòü òîìó ñïîê³éíî ñï³ëêóâàëàñÿ.
«МЕНІ 76, А Я ЖИВУ ЯК
В МОЛОДОСТІ»
Ïðîáóºìî â³äâåðíóòè óâàãó
æ³íêè, ùîá ïîãàñèòè ñóïåðå÷êó.
¯¿ ñóñ³ä âèõîäèòü íà âóëèöþ, ç
íèì ï³çí³øå òåæ ïîñï³ëêóºìîñÿ.
— Òî ó âàñ æèâóòü êîòè é ñóñ³äàì öå íå ïîäîáàºòüñÿ? — ïèòàº
æóðíàë³ñòêà.
— Í³, âîíè æèâóòü ó äâîð³, —
çíîâó ñïîê³éíèì ãîëîñîì ãîâîðèòü áàáóñÿ. — Àëå ìàìà-êèöÿ
â ìåíå ÿêîñü íàðîäèëà. ² ç òîãî
÷àñó âîíà ïðèâîäèòü êîøåíÿò
äî ìåíå. À â³í (ñóñ³ä) íåíàâèäèòü. Â³í íå ò³ëüêè êîò³â, â³í
ëþäåé íåíàâèäèòü. ² ÿêîñü â³í
ìåí³ êàæå, ùî çðîá³òü òàê, ùîá
êîòè íå õîäèëè ñõîäàìè. ß éîìó

êàæó: «çðîá³òü ë³ôò ³ âîíè áóäóòü
ï³ä³éìàòèñÿ íà ë³ôò³».
Çà ñëîâàìè Ë³ë³¿ ªãóðíîâî¿, äâ³
êâàðòèðè ó ï³ä’¿çä³ ïåðåîáëàäíàëè ï³ä îô³ñè, ÿê³ «áàãàòî ÷îãî
ïîãàíî çðîáèëè». Òåïåð äî íèõ
â ï³ä’¿çä ïîñò³éíî ïðèõîäÿòü ÷óæ³
ëþäè áåç ìàñîê. À âëàñíèêè ïðèì³ùåíü ïîëþáëÿþòü ôàðáóâàòè
ñò³íè «ñìåðäþ÷îþ ôàðáîþ». Ïðè
òîìó â ï³ä’¿çä³ äîáðå â³ä÷óòíèé
ñìîð³ä êîòÿ÷î¿ ñå÷³.
— ß î ÷åòâåðò³é ðàíêó âñòàþ
³ ïðèáèðàþ ö³ «ì³íè». À ïîò³ì
ìèþ âñå á³ëèçíîþ. Íàøà äâ³ðíè÷êà, Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, äÿêóº
ìåí³ ïîò³ì. ² ùîá êîòè ó ï³ä'¿çä³
íå ñïðàâëÿëè ñâî¿ ïîòðåáè,
òî ÿ øêóðêè â³ä öèòðóñîâèõ ðîçêëàäàþ, — ãîâîðèòü Ë³ë³ÿ.
À îêð³ì äâåðåé, ó êâàðòèðè
æ³íêè íåìàº àí³ ãàçó, àí³ âîäè, —
â³äêëþ÷èëè çà áîðãè. Òîæ, ÿê
ðîçêàçóº áàáóñÿ, âîäó âîíà íîñèòü ñîá³ ç öåðêâè.
— Ìåí³ 76, à ÿ æèâó ÿê ó ìîëîäîñò³, — ç óñì³øêîþ íà îáëè÷÷³
êàæå Ë³ë³ÿ ªãóðíîâà. — ß âèðîñëà
â àðòèí³âñüêîìó áóäèíêó. Òîä³
ó íàñ íå áóëî àí³ âîäè, àí³ ãàçó.
Êâàðòèðêà — 16 íà 9 ìåòð³â.
Ó í³é ïîì³ùàëèñÿ ò³ëüêè ë³æêî
³ ñò³ë. Àëå ôàñàä äîìó áóâ ç êîëîíàìè. ² ÿ íà÷å ïðèíöåñîþ áóëà,
ÿêà æèâå ó çàìêó ç áàøòàìè.

Люди бідкаються, влада розводить руками
Після розмови з жінкою, поспілкувалися і з її сусідом Сергієм.
— Лілія Зосімовна наче доцентка, викладала у Педуніверситеті.
І останні десять років поводить
себе, як мінімум, дивно. З усіх місцевих смітників приносить сміття,
трепетно його оберігає. При цьому зі всіма сусідами не дружить
та заводиться з пів оберта. Вона
буквально вимазує вхідні двері
лайном, — говорить чоловік.

Сергій каже, що зі сторони Лілія
Єгурнова справляє враження адекватної, начитаної та інтелігентної
жінки. Проте через те, що «ніде
не працює і їй нікуди не треба поспішати» робить різні капості та
свариться з сусідами.
— А якось намагаєтесь це все прибрати з під’їзду, владнати суперечки з жінкою? — питає журналіст.
— Десь пів року тому в нас була комісія з міськради. Приїжджали чинов-

ники та пожежники. Дали припис
жінці все прибрати, а вона нічого з
того не зробила, — відповів Сергій.
У відповіді чиновників на скаргу
мешканців читаємо, що в червні
цього року провели перевірку санітарно-технічного стану першого
під’їзду будинку № 91 на Соборній
та прибудинкової території.
«ЖЕО» надало припис Лілії Єгурновій очистити сходову клітину і
квартиру від непотребу; привести

в належний стан сарай і прилеглу
територію. Приписи не були виконані, скарги від сусідів продовжили
надходити, тож жінку оштрафували.
Сусіди просили обстежити психічне здоров’я Лілії Єгурнової та,
за потреби, покласти її на примусове лікування в лікарні Ющенка.
Чиновники відповіли на це рекомендацією.
«У разі неадекватної поведінки Лілії Єгурнової, що загрожує

здоров'ю та життю оточуючих,
радимо викликати невідкладну
медичну допомогу 103, поліцію
та ТОВ «ЖЕО» для примусового доставлення на обстеження в лікарні
імені Ющенка, — йдеться у відповіді посадовців. — Також рекомендуємо мешканцям будинку замовити
в управляючої компанії ТОВ «ЖЕО»
виконати роботи по вивезенню
сміття і непотребу з прибудинкової території та під'їзду».
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«ГЛУШИ МОТОР!..» ПОСЕРЕД ПОЛЯ
АРЕШТУВАЛИ КОМБАЙН
Битва за землю  Про арешт поліцією
комбайна «Нью Холланд» під час
польових робіт повідомив RIA голова ГО
«Ревізія влади» Віталій Павловський. Він
був очевидцем подій, що відбувалися
на полі Іванівської громади. Чому
зупинили техніку?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ðîáîòó êîìáàéíà
çóïèíèëè àêòèâ³ñòè
äî ïðè¿çäó ïîë³ö³¿.
— Òàê, öå ìè
ñêàçàëè ãëóøèòè ìîòîð, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâà ÃÎ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè»
Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. — Ðàí³øå
óæå âè¿æäæàëè íà öå ïîëå. Çíàºìî, ùî ïî ö³é ä³ëÿíö³ ïðîâîäÿòüñÿ ñë³ä÷³ ä³¿, òîìó çáèðàòè
óðîæàé çàáîðîíåíî. Ïîë³ö³ÿ
ïðè¿õàëà ³ ï³äòâåðäèëà öåé ôàêò.
Çà ñëîâàìè Ïàâëîâñüêîãî, âèðîùóâàííÿ ³ çáèðàííÿ âðîæàþ
íà çåìë³, ÿêà òîá³ íå íàëåæèòü, öå
ùå îäíå ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ÿê
â ²âàí³âñüê³é ãðîìàä³ äåðèáàíÿòü
çåìëþ. ² ðîáèòüñÿ öå ó ãðîìàä³, äå
íà âèáîðàõ ãîëîâè 91% âèáîðö³â
ï³äòðèìàâ íèí³øíüîãî êåð³âíèêà
Ìèõàéëà Êóëèêà.
×îìó ðåéòèíãîâèé ãîëîâà ïàí
Êóëèê îñîáèñòî ïðèáóâ íà ïîëå
ùå äî òîãî, ÿê íà íüîìó ç’ÿâèëàñÿ
ïîë³ö³ÿ? Õòî çáèðàâ óðîæàé? ×èþ
òåõí³êó àðåøòóâàëà ïîë³ö³ÿ?
«ХЛОПЦІ, ДЛЯ ЧОГО ВИ ЦЕ
РОБИТЕ?»
Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Ïàâëîâñüêîãî, ì³ñöåâ³ æèòåë³ ïîâ³äîìèëè ¿ì, ùî êîìáàéí çáèðàº
êóêóðóäçó íà ïîë³, ïî ÿêîìó
ïðîâîäèòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ. Àêòèâ³ñòè âèðóøèëè íà ì³ñöå, ùîá
ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, ÷è â³äïîâ³äàº ³íôîðìàö³ÿ ä³éñíîñò³. Ï³ñëÿ òîãî
çàòåëåôîíóâàëè ó ïîë³ö³þ.
Äî ïðè¿çäó ïîë³ö³¿ çóïèíèëè
êîìáàéí. Íà ïîë³ ç’ÿâèâñÿ ãîëîâà ãðîìàäè Ìèõàéëî Êóëèê.
ßê êàæå Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé,
ðàçîì ç íèì áóâ áðàò Êóëèêà.
Çà ñëîâàìè ì³ñöåâèõ æèòåë³â,

â³í êåðóº ïðèâàòíèì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ï³äïðèºìñòâîì
«ßí³âñüêå».
— Ó ðîçìîâ³ ç íàìè Êóëèêè
âèçíàëè, ùî çáèðàþòü óðîæàé,
âèðîùåíèé ïðèâàòíèì ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâîì, — ðîçïîâ³äàº
Ïàâëîâñüêèé. — Àëå æ öå çåìëÿ
íå ï³äïðèºìñòâà, ³ íå â îðåíä³
â íüîãî. Çà äîêóìåíòàìè, âîíà
çíà÷èòüñÿ ÿê ïàñîâèùå. Ùîïðàâäà, ÷àñòèíó éîãî óæå ðîçîðàëè ³
ðîçäåðèáàíèëè.
Ïîêè àêòèâ³ñòè ÃÎ «Ðåâ³ç³ÿ
âëàäè» ñï³ëêóâàëèñÿ ç ãîëîâîþ,
éîãî áðàòîì òà ³íøèìè ëþäüìè, ÿê³ ïðèáóëè ðàçîì ç íèìè,
ï³ä’¿õàëà ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà, à òàêîæ êåð³âíèê Êàëèí³âñüêî¿ ïîë³ö³¿ ïîëêîâíèê Âîëîäèìèð Îëåêñþê.
— Õëîïö³, äëÿ ÷îãî âè öå ðîáèòå, âè æ çíàºòå, ùî ïî ö³é ä³ëÿíö³
ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ? Õòî âàì äîçâîëèâ çáèðàòè
óðîæàé?
Ç òàêèìè ñëîâàìè çâåðíóâñÿ
îäèí ç ïîë³öåéñüêèõ äî ì³ñöåâèõ.
САМ ЗІЗНАВСЯ, ЩО ЗАСІВАВ
ПОЛЕ
— ß çàñ³âàâ, ÿ çáèðàþ óðîæàé, — â³äïîâ³â áðàò ñ³ëüñüêîãî
ãîëîâè êåð³âíèê ÔÃ «ßí³âñüêå».
— Ìè çàïèñàëè ö³ ñëîâà, ³
öèìè ñëîâàìè áðàò ãîëîâè ç³çíàâñÿ, ùî â³í çàñ³âàâ ³ çáèðàº óðîæàé íà çåìë³, ÿêà éîìó íå íàëåæèòü, — íàãîëîøóº Ïàâëîâñüêèé.
Çàïèòàííÿ ñòàâèâ ïîë³öåéñüêèé, ÿêèé ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì äåðèáàíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Ó äîêóìåíòàõ
âîíà çíà÷èòüñÿ ÿê çåìëÿ çàïàñó,
ôàêòè÷íî º ïàñîâèùåì, çíà÷íà
÷àñòèíà óæå ðîçîðàíà ³ ïåðåäàíà

ó ïðèâàòí³ ðóêè. Ïðè÷îìó, áåç
àóêö³îíó, áåç òîðã³â… Îñü ó öüîìó ñóòü ïîðóøåííÿ çåìåëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà.
Ï³ñëÿ ðîçìîâè ïîë³ö³¿ ç ñ³ëüñüêèì ãîëîâîþ Êóëèêîì òåõí³êó
çíÿëè ³ç çàã³íêè íà êóêóðóäçÿíîìó ïîë³ ³ â³äòðàíñïîðòóâàëè
äî Êàëèí³âñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿,
ïîñòàâèëè íà øòðàôìàéäàí÷èê.
Çàïèòóþ â àêòèâ³ñò³â, êîìó íàëåæèòü êîìáàéí?
— ßêùî áðàò ãîëîâè ñòâåðäæóº, ùî â³í çàñ³âàâ öå ïîëå ³ â³í
çáèðàº óðîæàé, íà íàøó äóìêó,
äî ö³º¿ òåõí³êè ìàº áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ ÔÃ «ßí³âñüêå», —
ïîÿñíèâ Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé.
Ç ïîëÿ àêòèâ³ñòè ÃÎ «Ðåâ³ç³ÿ
âëàäè» ïðè¿õàëè äî Êàëèí³âñüêî¿
ïîë³ö³¿. Ïåðåñâ³ä÷èëèñÿ â òîìó,
ùî òåõí³êà çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿, ï³ä àðåøòîì.
— Íà ë³í³þ «102» íàä³éøëî
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåçàêîííå

– Îñü òàê çåìë³ çàïàñó
ïåðåéøëè ó ïðèâàòí³
ðóêè áåç àóêö³îíó,
áåç òîðã³â. Áþäæåò íå
îòðèìàâ ç öüîãî æîäíî¿
ãðèâí³, – êàæå àêòèâ³ñò
çáèðàííÿ âðîæàþ, — ðîçïîâ³â êåð³âíèê ïîë³ö³¿ ïîëêîâíèê
Îëåêñþê. — Íà ì³ñöå âè¿õàëà
ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà. Çàô³êñóâàëà ôàêò ðîáîòè êîìáàéíà ³
çáèðàííÿ óðîæàþ íà êóêóðóäçÿíîìó ïîë³. Ïî ö³é ä³ëÿíö³ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ,
òîìó ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðèïèíèòè ðîáîòè, à òåõí³êó äîïðàâèòè
íà øòðàôìàéäàí÷èê.
«ВИ ДУМАЄТЕ, Я ТАК ДУЖЕ
ХОТІВ ЦЬОГО?»
Íàïåðåäîäí³ àêòèâ³ñòè ÃÎ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè» çàïèñàëè ôðàãìåíò
ðîçìîâè íà÷àëüíèêà Êàëèí³âñüêî¿
ïîë³ö³¿ Âîëîäèìèðà Îëåêñþêà ç
ìåøêàíöåì ²âàí³âñüêî¿ ãðîìàäè Âàëåð³ºì Çàãèíàºì. Ðîçìîâà
â³äáóâàëàñÿ ó ïîë³. Çã³äíî ç ð³øåííÿì ñåñ³¿ ²âàí³âñüêî¿ ãðîìàäè, ïàí Çàãèíàé ñòàâ âëàñíèêîì
51 ãà çåìë³. Äîêóìåíò äàòîâàíî
20 òðàâíÿ 2021 ðîêó. Êð³ì íüîãî,

Фермер самовільно обробляє понад 100 гектарів поля
ВАДИМ КОБЗАР,
ПРЕС-ОФІЦЕР
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ

— Кримінальне
провадження відкрито за фактом
самовільного захоплення земельних ділянок, загальною площею
113 гектарів. Перевірку здійснюва-

ли фахівці Держгеокадастру.
Кримінальне провадження відкрито 10 вересня 2021 року. Інформація про незаконне використання землі надійшла на телефон
поліції «102». Ще одну інформацію поліція отримала 30 жовтня.
Цього разу йшлося про незаконне
збирання врожаю фермером
на ділянці, що йому не належить.

Поліція арештувала комбайн,
який фермер використовував під
час збирання врожаю.
У рамках досудового розслідування поліцейські звернулися до суду
з вимогою накласти арешт на вирощений урожай на земельних ділянках, що не належать фермеру.
Однак суд не задовольнив позов
поліції.

Активісти зупинили комбайн ще до приїзду поліції. Хто
збирав урожай і кому належить ця техніка?

Поспіхом знімали номерний знак
Віталій Павловський звернув увагу
на ще один факт. Коли комбайн
переганяли з поля до відділення
поліції, з нього терміново стали
знімати номерний знак. Відкрутили три гвинтики, четвертий,
схоже, не встигли. Так номерний
знак, перекинутий верхом до низу,
ö³ëèìè ìàñèâàìè çåìëþ ïåðåäàëè â îðåíäó Â³êòîðó Ôàð³îíó, ÃÎ
«Ñï³ëêà âëàñíèê³â îñîáèñòèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ «Íàäáóææÿ». 25 òðàâíÿ ç íèìè óêëàäåíî
äîãîâîðè îðåíäè, à â ñåðïí³ äîêóìåíòè çàðåºñòðóâàëè ²âàí³âñüêîþ
ñ³ëüðàäîþ. Ùî â³äáóâàëîñÿ äàë³,
Âàëåð³é Çàãèíàé ïîâ³äîìèâ ï³ä
÷àñ ðîçìîâè ç êåð³âíèêîì Êàëèí³âñüêî¿ ïîë³ö³¿ Îëåêñþêîì.
— Âè äóìàºòå, ÿ òàê äóæå õîò³â
öüîãî? — ãîâîðèòü Çàãèíàé. —
×è âîíî ìåí³ òðåáà, ùîá ñò³ëüêè çåìë³ âèñ³ëî íà ìåí³? Àëå æ
êàçàëè, ùî öå ðîáèòüñÿ çàðàäè
íàøèõ ëþäåé, ùîá çåìëÿ ÷óæèì
íå ä³ñòàëàñÿ…
Çà ñëîâàìè Çàãèíàÿ, ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ îôîðìëåííÿ äîãîâîðó éîìó ñêàçàëè, ùî òðåáà
â³äïèñàòè ÷àñòèíó çåìë³.
Íà çàïèòàííÿ, õòî ñêàçàâ, ÷îëîâ³ê íå íàçâàâ ïð³çâèù.
— Ó ñ³ëüñüê³é ðàä³ ñêàçàëè, —
òàê â³äïîâ³â íà ïèòàííÿ. — Õòî
ñêàçàâ? Òàì áóâ çåìëåì³ð, ãîëîâà.
— Êîëè öå â³äáóâàëîñÿ? —
óòî÷íþþòü ó ÷îëîâ³êà.

висить тепер на одному гвинту.
— У мене є фото номерного знака
комбайна у полі і на арештмайданчику, — каже Павловський. —
Там все видно без слів. Маємо
з’ясувати, чим викликана була
необхідність прибрати номерний знак?..
— Òîä³, ÿê ÿ ïî÷àâ êàðòîïëþ
êîïàòè… Êîëè ïî÷àâ êîïàòè?
Ó âåðåñí³ ì³ñÿö³.
Äàë³ Çàãèíàé ðîçïîâ³â, ùî éîãî
ïîñàäèëè â ìàøèíó ³ ïîâåçëè
ó Â³ííèöþ äî íîòàð³óñà. Â îäíîãî
áóëà ÷åðãà. Ïî¿õàëè äî ³íøîãî.
Çàïèòóþòü Çàãèíàÿ, ñê³ëüêîì
ëþäÿì â³í â³äïèñàâ îðåíäîâàíó
çåìëþ, â³äïîâ³â, ùî ¿õ áóëî ÷åòâåðî ÷è ï’ÿòåðî.
Òàê Âàëåð³é Çàãèíàé ï³äïèñàâ
äîêóìåíò ó íîòàð³óñà, ùî â³í â³ä÷óæóº îðåíäîâàíó çåìëþ, ïåðåäàþ÷è ¿¿ ó ïðèâàòí³ ðóêè.
— Îñü òàê â ²âàíîâ³ çåìë³ çàïàñó, ùî çíà÷àòüñÿ ï³ä íîìåðîì
16.00, ïåðåéøëè ó ïðèâàòí³ ðóêè
áåç àóêö³îíó, áåç òîðã³â, çðîçóì³ëî, áþäæåò íå îòðèìàâ ç öüîãî
æîäíî¿ ãðèâí³, — ãîâîðèòü Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé.
Çà ïîäàííÿì ÃÎ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè», ïîë³ö³ÿ â³äêðèëà çà òàêèìè
ôàêòàìè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ñï³âðîçìîâíèêó â³äîìî,
ùî ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Êóëèê óæå
äàâàâ ïîÿñíåííÿ ç öüîãî ïðèâîäó
ñë³ä÷îìó îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿.

На дзвінки й смс голова не відповів
Чому сільська рада в Іванові дозволяє використання фермером
землі, що йому не належить?
Адже йдеться про землі запасу,
тобто землі громади.
Відповідь на це питання мали
намір почути від керівника громади Михайла Кулика.
Однак на телефонні дзвінки
сільський голова не відпо-

відає. Так само проігнорував
смс-повідомлення, надіслане на
його номер телефону. Журналіст
просив пана Михайла прокоментувати ситуацію з арештом
комбайна і використання землі
фермером, тобто його братом.
Редакція готова надрукувати
відповідь керівника, якщо він
надішле текст до газети.
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«ПОГОДУЙТЕ ДІТЕЙ ВДОМА,
БО ВОНИ ЦЕ НЕ БУДУТЬ ЇСТИ»
Здорова їжа  Нову систему харчування
для дітей у закладах освіти затвердили
в березні цього року. Зокрема, у садочках
зменшили об’єм споживання цукру
та солі, вилучили з раціону ковбасні
вироби та консерви. Що ще змінилося
у харчуванні дітей та як до цього
ставляться батьки?
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7854635

«Ìåíøå êðåìó,
ïîá³ëüøå ò³ñòà —
òàêå «ï³ðîæåíå»
í³õòî íå áóäå
¿ñòè», — ñï³âàâ êîëèñü ñîë³ñò â³ííèöüêîãî ãóðòó «Ò³Ê» Â³êòîð
Áðîíþê. Ðÿäêè âèäàþòüñÿ àêòóàëüíèìè, êîëè ìîâà çàõîäèòü
çà íîâîñòâîðåíó ñèñòåìó çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ, ÿêó çàòâåðäèâ
Êàáì³í ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó.
Áàíîø ïî-ãóöóëüñüêè, ãðàòåí
«Çåáðà», ïîëåíòà, ðèáí³ õë³áö³,
çðàçè òîùî — òàêèìè ñòðàâàìè
óð³çíîìàí³òíèëè ìåíþ â îñâ³òí³õ
çàêëàäàõ. ² õî÷ ðàö³îí ôàêòè÷íî
íå çì³íèâñÿ, éîãî ÿê³ñíèé ñêëàä
çð³ñ ó ðàçè, çàçíà÷àþòü ôàõ³âö³.
Âò³ì, áàòüêè ìàëåíüêèõ ä³òåé
ðîçä³ëèëèñÿ íà äâà òàáîðè. ª ò³,
õòî íàð³êàº íà íîâå ìåíþ, áî ä³òè
â³äìîâëÿþòüñÿ ¿ñòè çàï³êàíêó áåç
öóêðó, à ³íø³ áàòüêè ââàæàþòü
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñîë³ òà ï³äñîëîäæóâà÷³â ÷óäîâèì ð³øåííÿì.
ЩО Ж ЗМІНИЛОСЯ?
Íîâ³ íîðìè õàð÷óâàííÿ ó çàêëàäàõ îñâ³òè òà äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó
çàòâåðäèâ Êàáì³í íàâåñí³ öüîãî
ðîêó. Îñíîâíîþ ìåòîþ íîâîââåäåííÿ º ôîðìóâàííÿ ïðèíöèï³â
çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ ä³òåé.
Â³äïîâ³äíî äî âèìîã äàíî¿ ïîñòàíîâè, äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä îäíîãî äî øåñòè- (ñåìè-) ð³÷íîãî
â³êó çìåíøèëè îá’ºì ñïîæèâàííÿ

öóêðó, à äëÿ ä³òåé â³ä ÷îòèðüîõ
ðîê³â çìåíøèëè ñïîæèâàííÿ
ñîë³. Ïðî öå ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà
îáë³êó ä³òåé Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè Ëåñÿ Ãàðíèê.
— Ñïîæèâàííÿ ñîë³ ä³òüìè
äî òðüîõ ðîê³â íàâ³òü çá³ëüøåíî íà 0,1 ã ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ìè íîðìàìè ³ ñüîãîäí³
ñêëàäàº 2,1 ã íà äåíü, òîáòî ñìàêîâ³ ÿêîñò³ ñòðàâ íå çì³íèëèñÿ.
À ùî ñòîñóºòüñÿ öóêðó, òî ä³òêàì
äî òðüîõ ðîê³â ö³ºþ ïîñòàíîâîþ
éîãî íå ïåðåäáà÷åíî, à ïðèãîòóâàííÿ êàêàî òà ÷àþ äëÿ ä³òåé âñ³õ
â³êîâèõ êàòåãîð³é çä³éñíþºòüñÿ
áåç äîäàâàííÿ öóêðó, — ðîçïîâ³ëà
Ëåñÿ Ãàðíèê.
Îêð³ì òîãî, äîáîâà íîðìà ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â ñüîãîäí³ òåæ
âèðàõîâóºòüñÿ çà íîâèìè íîðìàìè. Íàïðèêëàä, íà äåíü äèòèíà
ìîæå ñïîæèâàòè 200 ìë ìîëîêà,
àáî 125 ìë êåô³ðó àáî éîãóðòó,
àáî 125 ã ñèðó êèñëîìîëî÷íîãî,
ïîÿñíþº Ëåñÿ Ãàðíèê.
— Äî ðå÷³, çàðàç ó ìåíþ ñàäî÷ê³â ìîëî÷íèõ êàø íåìàº. Ðàí³øå
áàòüêè ÷àñòî íàð³êàëè íà òå, ùî
¿õ äóæå áàãàòî â ðàö³îí³. Ìîëîêî
òåïåð âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ³íøèõ
ñòðàâàõ ³ îáîâ’ÿçêîâî â êàêàî, —
äîäàº âîíà.
Îäí³ºþ ç â³äì³ííîñòåé íîâîââåäåííÿ º é ðåãóëÿðí³ñòü
ñêëàäàííÿ ìåíþ. ßêùî ðàí³øå
éîãî ñêëàäàëè íà äâà òèæí³ àáî
ïîñåçîííî, àáî ðàç íà ï³âð³÷÷ÿ
(íàïðèêëàä, íà âåñíÿíî-ë³òí³é
ïåð³îä), òî çàðàç ìåíþ âèíÿò-

êîâî ñåçîííå ³ ñêëàäàºòüñÿ ðàç
íà ÷îòèðè òèæí³.
— ßêùî çà ïîïåðåäí³ìè âèìîãàìè ÿê³ñòü õàð÷óâàííÿ âèçíà÷àëàñÿ â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³
ñïîæèòèõ ïðîäóêò³â, òî ñüîãîäí³
îö³íþþòüñÿ çà ê³ëüê³ñòþ îòðèìàíèõ êàëîð³é íà ñí³äàíîê, îá³ä òà
âå÷åðþ, — ïîÿñíþº Ëåñÿ Ãàðíèê.
Ó ìåíþ äèòñàäê³â â³äñóòí³
ñàðäåëüêè, ñîñèñêè. Ùå ç ñ³÷íÿ
öüîãî ðîêó ¿õ çàì³íèëè ñâ³æèì
êóðÿ÷èì ì’ÿñîì (ô³ëå), ñâèíèíîþ, ÿëîâè÷èíîþ ÷è òåëÿòèíîþ.
Çà íîâèìè íîðìàìè, íå ãîäóþòü
ä³òîê òåïåð ³ êîíñåðâàìè òà êîíäèòåðñüêèìè âèðîáàìè (ïå÷èâî,
äæåìè, ïîâèäëî òîùî).
— Ðàí³øå â³äïîâ³äíî äî ³íñòðóêö³é ç îðãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ, â äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó ìàâ áóòè
çàïàñ êîíñåðâ³â. Çàðàç æå àêöåíò
íà òîìó, ùî ä³òè ìàþòü âæèâàòè

Çàðàç ó ìåíþ ñàäî÷ê³â
ìîëî÷íèõ êàø
íåìàº. Ìîëîêî òåïåð
âèêîðèñòîâóºòüñÿ
â ³íøèõ ñòðàâàõ ³
îáîâ’ÿçêîâî â êàêàî
ò³ëüêè ñâ³æ³ ïðîäóêòè àáî çàìîðîæåí³. Òàê ñàìî é ç êîíñåðâàö³ºþ, — ðîçïîâ³äàº Ëåñÿ Ãàðíèê. —
Âò³ì, ä³òè ñòàðø³ ÷îòèðüîõ ðîê³â
ìîæóòü âæèâàòè ñîë³ííÿ.
ВАРТІСТЬ ХАРЧУВАННЯ
Ïî÷èíàþ÷è ç âåðåñíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó çì³íèëàñÿ ³ âàðò³ñòü
õàð÷óâàííÿ ä³òîê ó ñàäî÷êàõ.
— Ñüîãîäí³ âàðò³ñòü õàð÷óâàííÿ ñêëàäàº 30 ãðí äëÿ ä³òåé
äî ÷îòèðüîõ ðîê³â ³ 40 ãðí äëÿ
ä³òåé â³ä 4-õ äî 6 (7) ðîê³â, òàêà
â³êîâà ïåð³îäèçàö³ÿ ïåðåäáà÷åíà íîâèìè íîðìàìè, — ïîÿñíþº
Ëåñÿ Ãàðíèê. — Öå íà îäèí äåíü
õàð÷óâàííÿ äèòèíè. À ðàí³øå
áóëî 24 ãðí äëÿ ä³òåé äî òðüîõ
ðîê³â òà 40 ãðí äëÿ ä³òåé â³ä òðüîõ
äî 6 (7) ðîê³â. ² ùå, â³äïîâ³äíî
äî âèìîã, çàêëàäè îñâ³òè ìàþòü
ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè ïðîäóêòè,

Одним із нововведень є регулярність складання меню.
Зараз меню сезонне і складається раз на чотири тижні
äîãîâ³ð íà ïîñòà÷àííÿ ÿêèõ áóâ
óêëàäåíèé äî 7 êâ³òíÿ. Íàïðèêëàä, ÷àé, â³äïîâ³äíî äî íîâèõ
íîðì õàð÷óâàííÿ ä³òè ìàþòü âæèâàòè òðàâ’ÿíèé, îäíàê ó çâ’ÿçêó
ç òèì, ùî íå ìîæëèâî çì³íèòè
äîãîâ³ð, òî äàíèé ïðîäóêò ìîæå
áóòè ñïîæèòèé äî 31 ãðóäíÿ.
Òîìó íàðàç³ â çàêëàäàõ îñâ³òè
âèêîðèñòîâóºòüñÿ çâè÷àéíèé
÷àé, — êàæå Ëåñÿ Ãàðíèê.
Ôàõ³â÷èíÿ òàêîæ äîäàº, ùî,
êîëè ò³ëüêè íîâå ìåíþ ââåëè
â ñàäî÷êàõ, íå âñ³ ä³òêè ç ðàä³ñòþ íà öå â³äðåàãóâàëè. Âò³ì çàðàç óæå çâèêëè ³ ç çàäîâîëåííÿì
ñìàêóþòü ñòðàâàìè.
— ßêùî, íàïðèêëàä, âäîìà
äèòèíêà ¿ñòü êîâáàñó ÷è ñîëîí³
ñòðàâè, òî ïåðåõîäèòè íà íîâå
ìåíþ âàæ÷å. Àëå çàðàç ç öèì
ïðîáëåì íåìàº, ñüîãîäí³ ä³òêè âñå ¿äÿòü. Äî òîãî æ, äóæå
âàæëèâî, ÿê ãîòóþòüñÿ ñòðàâè.
Ó äèòÿ÷èõ ñàäêàõ º ìîæëèâ³ñòü
ãîòóâàòè ñòðàâè ó ïàðîêîíâåêòîìàòàõ, íàïðèêëàä, ñèðíèêè, ÿê³
íàâ³òü áåç öóêðó, ä³òè äî òðüîõ
ðîê³â âæèâàþòü ³ç çàäîâîëåííÿì,
àäæå âîíè ñîêîâèò³ ³ äóæå ñìà÷í³. Êð³ì òîãî, âàðòî çàçíà÷èòè,
ùî ó ñàäî÷êàõ äâ³÷³ íà äåíü ä³òè
ñïîæèâàþòü ôðóêòîâ³ ñòðàâè —
ìóñè, ñîóñè, ñàëàòè òîùî, ùî
íàäàþòü îñíîâíèì ñòðàâàì äî-

äàòêîâèõ ñìàêîâèõ ÿêîñòåé, —
ñêàçàëà âîíà.
«ДІТИ ШВИДКО ЗВИКЛИ
ДО НОВОГО МЕНЮ»
Ó òîìó, ùî õàð÷îâ³ âïîäîáàííÿ
ä³òåé çàëåæàòü áåçïîñåðåäíüî â³ä
áàòüê³â, ïåðåêîíàíà ³ çàâ³äóâà÷êà
ÄÍÇ ¹ 5 Îëåíà Îíèùóê.
— Ñïî÷àòêó ä³òè «ïðèäèâëÿëèñü» äî öüîãî ìåíþ, àëå äóæå
øâèäêî äî íüîãî çâèêëè. Ââàæàþ, öå íå ñò³ëüêè ïðîáëåìà
ä³òåé, ÿê ïðîáëåìà áàòüê³â. ßê
áàòüêè äîíåñóòü äî ä³òåé, òàê
âîíî ³ áóäå. Ðàí³øå áóëà êîòëåòà
³ êàøà, à çàðàç çì³íèëèñÿ íàçâè
ñòðàâ, íà îäèí ïðèéîì ¿æ³ ïðèïàäàº äî ï’ÿòè ñòðàâ, — ðîçïîâ³äàº
Îëåíà Îíèùóê.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, íèí³øíº ìåíþ
ðîçøèðåíå, â³äòàê ïåðåäáà÷àº ³
âðàõîâóº îñîáëèâîñò³ ä³òåé.
— Ìè ìîæåìî ñì³ëèâî áðàòè
ä³òåé ç îñîáëèâèìè õàð÷îâèìè ïîòðåáàìè, íàïðèêëàä, ç ëàêòîçíîþ
íåïåðåíîñèì³ñòþ àáî ç öóêðîâèì
ä³àáåòîì. Íîâå ìåíþ ïðîïèñóº
÷³òêèé àëãîðèòì ä³é ó òàêîìó âèïàäêó. Â íàñ º õëîï÷èê, ÿêîìó
íå ìîæíà âæèâàòè ïåâí³ âèäè
êðóï. Ùîâå÷îðà íàøà ìåäñåñòðà
óçãîäæóº ç éîãî ìàìîþ ñòðàâè, ÿê³
â³í áóäå ¿ñòè íàñòóïíîãî äíÿ, —
ðîçïîâ³äàº Îëåíà Îíèùóê.

«За» та «Проти»
Ось що думають вінницькі матері
про оновлене меню в садочках,
куди ходять їхні діти:
— Я вважаю, що це меню для початку треба зробити в яслах, бо
в такому віці вони якраз таке і їдять.
Коли мій син пішов у садок, то він
не знав, що таке ковбаса, в нашому
садку її давали на сніданок, потім
ніби звик. До їжі завжди був вибагливий, наприклад, запіканок
не їв, а тепер перестав їсти взагалі,
годую обов'язково зранку, а ввечері
не гуляємо після садка, бо швидко

біжимо до дому їсти, — каже Оксана
Давидова-Рибак.
Наталя Мельниченко говорить, що
її дитина повертається голодною
після садочка і вдома «змітає» все
підряд.
— Не можу судити, смачна та їжа чи
ні, але незвична — то точно. Переживаю, що можемо зіштовхнутись з
проблемами животика, так як дитя
напівголодне. Нововведення мають бути поступові, а не вчора «ми
ще все їмо», а сьогодні «здорове
харчування». Знов експерименти

на дітях, — каже жінка.
Світлана Молоченко розповіла, що
і вдома притримується здорового
харчування, сіль і цукор використовує мінімально.
— Стосовно овочів, фруктів, сухофруктів, цільнозернового хліба — це
чудово, нічого поганого не бачу.
Молочка, тут для мене питання
спірне, якщо вона якісна, проблем
не бачу, інша справа, якщо це молочка з великою кількістю антибіотиків?! Але питання ще в кухарях,
які готують цю їжу, вони 100%-во

звикли до іншого. Дуже сподіваюся,
що нововведене харчування принесе лише користь нашим діткам, —
розмірковує Світлана.
— Особисто була на зборах у садочку, отримала на руки норми.
Вдвічі зменшили норми хліба і хліб
буде замінено на цільнозерновий.
Печиво замінили на сухофрукти і
заморожені фрукти/ягоди. Суттєво
зменшили кількість солі і цукру. Молочку замінили на кисломолочку.
Мами, не все так погано, а навіть
навпаки меню, як на мене, стало

кращим! І повірте, діти здебільшого не доїдають не через малу кількість солі і цукру, а через те, що їжа
не схожа на домашнє меню. Мій
син у садочку їсть не дуже добре, бо
не таке, як мама варить. Хоч я бачила ті страви, все там нормально
приготовлене (як згадаю страви
свого дитинства в садочку, а тут інша
справа). Словом, ті, хто трохи не задоволений нововведеннями — подивіться нове меню і норми — і вам
стане спокійніше на душі, — радить
Інна Кармазіна.
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Щодня, коли йду зранку на роботу, бачу прапор
України, який майорить на Замковій горі у Вінниці.
І це викликає в мене такі якісь надзвичайні відчуття.
Люблю нашу Вінницю і нашу Україну!

простір для особистої думки

Олег Мейдич: «Батьківщина» вимагає невідкладно
створити Національний штаб протидії ковіду
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Ñèòóàö³ÿ ç ïîøèðåííÿì
êîâ³äó â Óêðà¿í³ º íàäçâè÷àéíîþ. Êðà¿íà âèéøëà íà 5 ì³ñöå
â ñâ³ò³ çà òåìïàìè çðîñòàííÿ
çàõâîðþâàíîñò³ ³ íà 3 ì³ñöå — çà ñìåðòí³ñòþ. Ë³êàðí³
íå âñòèãàþòü ïðèéìàòè õâîðèõ.
Íå âèñòà÷àº êèñíþ.
Ëþäè íå ìîæóòü äîäçâîíèòèñÿ äî ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, øâèäê³
äîïîìîãè ïåðåâàíòàæåí³, íåìàº
áåçêîøòîâíèõ òåñò³â ³ ë³ê³â,
à ëþäÿì ³ç â³ääàëåíèõ ñ³ë âçàãàë³ íåìàº êîìó äîïîìîãòè.
«Êîìàíäà «Áàòüê³âùèíè» ùå
íà ïî÷àòêó ïåðøî¿ õâèë³ êîðîíàâ³ðóñó çàïðîïîíóâàëà ÷³òêèé
³ êîíêðåòíèé ïëàí ä³é, ùî ñïèðàâñÿ íà óêðà¿íñüêèé ³ ñâ³òîâèé
äîñâ³ä áîðîòüáè ç åï³äåì³ÿìè.
Þë³ÿ Òèìîøåíêî äîìîãëàñÿ
óõâàëåííÿ öüîãî ïëàíó ïàðëàìåíòîì. Íà æàëü, ïîñòàíîâó
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ïåðåäáà÷åí³
íåþ ïðÿì³ äèðåêòèâè ³ äîñ³
íå âèêîíàëè», — ïîâ³äîìëÿº

íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» â³ä Â³ííè÷-

÷èíè Îëåã Ìåéäè÷.
Ñàìå òîìó «Áàòüê³âùèíà» âè-

ìàãàº íåâ³äêëàäíî ñêëèêàòè çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ, ùî ìàº çîñåðåä-

èòèñÿ íà âèð³øåíí³ ðåàëüíèõ
ïðîáëåì êðà¿íè.
Ïåðøî÷åðãîâ³ ä³¿, ùî ïðîïîíóº Þë³ÿ Òèìîøåíêî: ñòâîðèòè
Íàö³îíàëüíèé øòàá ïðîòèä³¿
êîâ³äó íà ÷îë³ ç Ïðåçèäåíòîì,
â³äêðèòè áàãàòîêàíàëüíó ë³í³þ
äëÿ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ñòâîðèòè ìîá³ëüí³ áðèãàäè çàáåçïå÷åí³ áåçîïëàòíèìè òåñòàìè
òà ë³êàìè, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè
çàêóï³âëþ çà äåðæàâíèé êîøò
âñ³õ íåîáõ³äíèõ ë³ê³â äëÿ ë³êàðåíü; íàãîëîøóº íà íåîáõ³äíîñò³ 300% äîïëàòè ë³êàðÿì,
ïîíîâëåíí³ ðîáîòè ñàíåï³äñëóæáè, ïðîäîâæåíí³ âàêöèíàö³¿ òà âèðîáëåíí³ âëàñíî¿
âàêöèíè.
«Çàðàç íå ÷àñ äëÿ ïîñèëåííÿ
ïîë³òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ, ìè
ìàºìî âñ³ ðàçîì îá’ºäíàòèñÿ òà
çðîáèòè âñå ìîæëèâå äëÿ ðåàëüíîãî óáåçïå÷åííÿ ñóñï³ëüñòâà â³ä êîìïëåêñíèõ íàñë³äê³â
ïàíäåì³¿ — â³ä çàãðîç æèòòþ ³
çäîðîâ’þ ãðîìàäÿí äî åêîíîì³÷íîãî êîëàïñó», — íàãîëîñèâ
Îëåã Ìåéäè÷.
502172

Перевага ТОВ «Вінницягаз Збут» — оплата
за електроенергію одним рахунком
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ç æîâòíÿ 2021 ðîêó ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò», ÿêå ïðàöþº ï³ä
áðåíäîì «ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ»,
íàäàº ìîæëèâ³ñòü êë³ºíòàì —
þðèäè÷íèì îñîáàì çåêîíîìèòè
ñâ³é ÷àñ ³ ñïðîñòèòè âåäåííÿ
áóõãàëòåð³¿. Â³äòåïåð çàì³ñòü
îïëàòè äâîõ ðàõóíê³â — çà ïîñëóãó ç ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ òà çà ïîñëóãó ç ðîçïîä³ëó
åëåêòðîåíåðã³¿ äâîì îêðåìèì
êîìïàí³ÿì — êë³ºíò ìîæå
ñïëà÷óâàòè âñüîãî îäèí, ÿêèé

âèñòàâëÿº ïåðñîíàëüíèé ìåíåäæåð êîìïàí³¿-ïîñòà÷àëüíèêà.
Ïðè öüîìó ñïîæèâà÷ ñïëà÷óº
çà ïîñëóãó ç ðîçïîä³ëó â ðîçì³ð³ òàðèôó, âñòàíîâëåíîãî
ÍÊÐÅÊÏ https://www.nerc.gov.
ua/?id=37480, òîáòî â òîìó æ
ñàìîìó ðîçì³ð³, ÿê ³ ïðè çä³éñíåíí³ îïëàòè êë³ºíòîì áåçïîñåðåäíüî îïåðàòîðó ñèñòåìè
ðîçïîä³ëó (ÎÑÐ).
Ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿
ìîäåë³ óêðà¿íñüêîãî åíåðãîðèíêó ä³ÿëüí³ñòü ç ðîçïîä³ëó
åëåêòðîåíåðã³¿ òà ä³ÿëüí³ñòü ç
ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ çä³éñíþþòü ð³çí³ þðèäè÷í³ îñîáè,

êîæíà ç ÿêèõ â³äïîâ³äíî ìàº
íà öå ë³öåíç³þ.
«Ðîçóì³þ÷è ïîòðåáè êë³ºíò³â ó åêîíîì³¿ ÷àñó òà ðåñóðñ³â, «Â³ííèöÿãàç Çáóò» íàäàº
ìîæëèâ³ñòü óêëàñòè âñüîãî
îäèí äîãîâ³ð ³ç êîìïàí³ºþ-ïîñòà÷àëüíèêîì òà âçàºìîä³ÿòè
ç ïèòàíü îïëàòè çà îáèäâ³ ïîñëóãè (çà ïîñëóãó ç ïîñòà÷àííÿ
åëåêòðîåíåðã³¿ òà çà ïîñëóãó ç
ðîçïîä³ëó åëåêòðîåíåðã³¿) ëèøå
ç îäíèì ïåðñîíàëüíèì ìåíåäæåðîì», — çàóâàæóº äèðåêòîð
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü
Ñîï³ëüíèê.
Ïðè öüîìó ÿê çà ïîñëóãó ç

ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿, òàê
³ çà ïîñëóãó ç ðîçïîä³ëó åëåêòðîåíåðã³¿ êë³ºíòè ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ìîæóòü ñïëà÷óâàòè ó çðó÷íèé äëÿ ñåáå ñïîñ³á:
ïîïåðåäíüî, ïîäåêàäíî àáî æ
ï³ñëÿ îòðèìàííÿ åíåðãîðåñóðñó.
«Ó ðàç³, ÿêùî êë³ºíò îáðàâ ïîïåðåäíþ îïëàòó,
òî äî 25 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ ïîñòà÷àííÿ, â³í
îòðèìóº òà ñïëà÷óº ºäèíèé
ðàõóíîê çà ïîñòà÷àííÿ òà ðîçïîä³ë. Ó ðàç³ ïîäåêàäíî¿ îïëàòè
êë³ºíò îïëà÷óº ðàõóíîê 5, 15 òà
25 ÷èñëà ì³ñÿöÿ ïîñòà÷àííÿ,
ó ðàç³ ï³ñëÿïëàòè — äî 10 ÷èñëà

ì³ñÿöÿ íàñòóïíîãî çà ì³ñÿöåì
ïîñòà÷àííÿ», — çàóâàæóº íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîäàæ³â þðèäè÷íèì îñîáàì ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Ãàëèíà ×óáàòåíêî.
Äåòàëüí³øå ïðî óìîâè
ïðèäáàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿
íà ñàéò³ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç
Çáóò» — https://vn.gaszbut.com.
ua/business
Çàìîâèòè ïîñëóãó åëåêòðîïîñòà÷àííÿ àáî ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ìîæíà çà òåëåôîíîì: (067) 4336415, àáî îíëàéí
çà ïîñèëàííÿì:
https://vn.gaszbut.com.
ua/customer-business

Таїса Гайда
громадська діячка

Неділя, 9-та година ранку. Я живу за дві зупинки перед кінцевою. Черга як в совку в мавзолей.
40 хвилин, черга вже зо 5 раз пересварилась і перебудувалась. Думаю, що тільки самогубця
може зараз продати авто, щоб пересісти на громадський транспорт. Зітхаю, згадуючи, як чітко
працює громадський транспорт в Німеччині. Там немає потреби організовувати чергу, бо всі
сідають за один раз.

Нравится . Комментарий . Поделиться

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

502252

В'ячеслав Березовський
історик

1 листопада - чергова річниця Листопадового зриву - повстання українців у Львові, яке
народило Західноукраїнську Народну Республіку. Без цієї короткочасної віхи в історії - не
було б сучасної Незалежної України, а вся інша «зазбручанська» територія повторила
б долю Білорусі і разом із Росією протистояла всьому світові. У кращому випадкові Україна стала б, таким собі пострадянським «шароварно-галушковим» відстійником,
майже не розбавленим європейськими рисами.

Нравится . Комментарий . Поделиться
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ТАНЯ РИБАК, ГІД

Пити каву у Вінниці в атмосферній
кав'яренці під жовтими деревами.
Милуватись Вежею та осінню.
Ходімо гуляти містом!

Обережно: чадний газ!
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» íàãàäóº: íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü îòðóºíü ÷àäíèì ãàçîì ñïðè÷èíÿº
ïîðóøåííÿ òÿãè â äèìîâèõ òà
âåíòèëÿö³éíèõ êàíàëàõ. Â³ä ¿õ
ñïðàâíîñò³ òà íàëåæíî¿ ðîáîòè
çàëåæèòü âàøà áåçïåêà, æèòòÿ
òà çäîðîâ`ÿ! ×àäíèé ãàç íå ìàº
í³ çàïàõó, í³ êîëüîðó, í³ ñìàêó,
íàäçâè÷àéíî îòðóéíèé, ñìåðòåëüíî íåáåçïå÷íèé.
Ïðè íåñïðàâíèõ äèìîõîäàõ òà
âåíòêàíàëàõ øê³äëèâ³ ïðîäóêòè
ãîð³ííÿ íå âèâîäÿòüñÿ íàçîâí³,
íàêîïè÷óþòüñÿ â ïðèì³ùåíí³.
Âèìîãè áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ äèìîâèõ ³ âåíòèëÿö³éíèõ
êàíàë³â æèòëîâèõ ³ ãðîìàäñüêèõ
áóäèíê³â âèçíà÷åí³ Ïðàâèëàìè
áåçïåêè ñèñòåì ãàçîïîñòà÷àííÿ.
Çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí
äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â ó áàãàòîêâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ ïîêëàäàºòüñÿ
íà êåð³âíèê³â æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é, ãîë³â æèòëîâèõ êîîïåðàòèâ³â,
ÎÑÁÁ, ó ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ —

íà âëàñíèê³â.
Àáè äèìîâåíòèëÿö³éíà ñèñòåìà ïðàöþâàëà íàëåæíèì ÷èíîì,
¿¿ òðåáà ïåð³îäè÷íî îáñòåæóâàòè,
ïðî÷èùàòè ³ ðåìîíòóâàòè. Äëÿ
öüîãî âëàñíèêè ÷è áàëàíñîóòðèìóâà÷³ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìàþòü
çàëó÷àòè ñïåö³àë³çîâàí³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü ë³öåíç³þ, ï³äãîòîâëåíèé ïåðñîíàë òà íåîáõ³äíå
îáëàäíàííÿ.

Äèìîâ³ òà âåíòèëÿö³éí³ êàíàëè ìàþòü îáñòåæóâàòèñÿ îäíî÷àñíî, äâ³÷³ íà ð³ê (ïåðåä ïî÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó òà
ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ), à ò³, ùî
ïðàöþþòü ñåçîííî — îäèí ðàç
íà ð³ê. Äèìîõîäè ³ç ïåðåòèíîì,
ìåíøèì çà ïåðåòèí äèìîâ³äâ³äíîãî ïàòðóáêà ãàçîâîãî ïðèëàäó,
ìàþòü îáñëóãîâóâàòèñü ùîíàéìåíøå êîæí³ 2 ì³ñÿö³.

Äîòðèìóéòåñü åëåìåíòàðíèõ
ïðàâèë:
 Ïåðåâ³ðÿéòå òÿãó â äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàëàõ
ïåðåä óâ³ìêíåííÿì òà ï³ä ÷àñ
ðîáîòè ãàçîâèõ ïðèëàä³â. ßêùî
òÿãà â³äñóòíÿ àáî çâîðîòíà, ãàçîâ³ ïðèëàäè ñë³ä âèìêíóòè ³
íåãàéíî âèêëèêàòè ñïåö³àë³ñò³â. Äî óñóíåííÿ íåñïðàâíîñòåé
âèêîðèñòîâóâàòè ãàçîâ³ ïðèëàäè
çàáîðîíåíî.
 Ï³ä ÷àñ ðîáîòè îáëàäíàííÿ
çàáåçïå÷òå ïîñò³éíèé ïðèïëèâ
ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ (â³äêðèéòå â³êíî
÷è êâàòèðêó). Öå ïîòð³áíî äëÿ
ïîâíîãî çãîðÿííÿ ïðèðîäíîãî
ãàçó òà íåäîïóùåííÿ íàêîïè÷åííÿ â ïðèì³ùåíí³ ÷àäíîãî ãàçó;
 Íå çì³íþéòå êîíñòðóêö³þ
äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â, íå çàêëåþéòå âåíòèëÿö³éí³
ðåø³òêè.
 Ñâîº÷àñíî ïåðåâ³ðÿéòå òà
ïðî÷èùàéòå äèìîâ³ òà âåíòèëÿö³éí³ êàíàëè. Íå äîïóñêàéòå
¿õ çàñì³÷åííÿ, îáìåðçàííÿ ÷è
çàõàðàùåííÿ ñòîðîíí³ìè ïðåäìåòàìè.
 Çàáîðîíåíî âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðîâèòÿæêó ó ïðèì³ùåííÿõ, äå ïðàöþþòü äèìîõ³äí³

ãàçîâ³ êîòëè òà êîëîíêè, ùîá
íå ñòâîðèòè çâîðîòíó òÿãó.
 Íå âèêîðèñòîâóéòå ãàçîâ³
ïðèëàäè íå çà ïðèçíà÷åííÿì,
çîêðåìà ïëèòè äëÿ îá³ãð³âó
êâàðòèðè.
 Íå ìîæíà êîðèñòóâàòèñü
ïðèì³ùåííÿìè, äå âñòàíîâëåí³
ãàçîâ³ ïðèëàäè, äëÿ ñíó ³ â³äïî÷èíêó.
 Çàáîðîíåíî ïðîâîäèòè ñàìî÷èííå âñòàíîâëåííÿ, çàì³íó
³ ðåìîíò ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ,
âíîñèòè çì³íè â êîíñòðóêö³þ
ãàçîâèõ ïðèëàä³â.
 Âñòàíîâ³òü ñèãíàë³çàòîð
çàãàçîâàíîñò³, ÿêèé âèÿâëÿº
íåáåçïå÷í³ êîíöåíòðàö³¿ ÷àäíîãî
òà ïðèðîäíîãî ãàçó ³ ïîâ³äîìèòü
âàñ ïðî íåáåçïåêó.
 Çâåðí³òü óâàãó, ùî òÿãà
ó äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ
êàíàëàõ ïîã³ðøóºòüñÿ ïðè âîëîã³é òà â³òðÿí³é, à òàêîæ ñïåêîòí³é ïîãîä³. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ìîæå óòâîðèòèñÿ òàê çâàíà
çâîðîòíà òÿãà, ùî îñîáëèâî
íåáåçïå÷íî!
Áóäüòå îáåðåæí³! Äîòðèìàííÿ
ïðàâèë áåçïåêè çáåðåæå æèòòÿ
òà çäîðîâ’ÿ âàì ³ âàøèì áëèçüêèì.
501943

РЕКЛАМА
502253

Çàìîâë. ¹ 210144

Hàêëàä 17 900

13

ÇÄÎÐÎÂ’ß

502137

RIA, Ñåðåäà, 3 ëèñòîïàäà 2021
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ВАКЦИНУЮТЬ ДІТЕЙ
ВІКОМ ВІД 12 РОКІВ. ДЕ І ЧИМ?

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Вакцинація  В Україні вже можна
проводити щеплення дітей від
коронавірусу. Це рішення МОЗ ухвалило
ще 13 жовтня, але оприлюднено
27 жовтня. Рішення ґрунтується на тому,
що штам вірусу «Дельта» загрожує
здоров’ю дітей. Де і якою вакциною
проводитимуть щеплення у Вінниці? Які
протипоказання?
ВІКТОР СКРИПНИК,
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267352

Âàêöèíàö³þ â³ä êîðîíàâ³ðóñó
ä³òÿì äàâíî ³ àêòèâíî ïðîâîäÿòü
ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿, ÑØÀ, ªÑ òà
ùå ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ. Ç ÷åðâíÿ â³ä Covid-19 ùåïëþþòü ä³òåé
â ²çðà¿ë³.
Â Óêðà¿í³ òåæ âæå ìîæíà
ïðîâîäèòè ùåïëåííÿ ä³òåé â³ä
êîðîíàâ³ðóñó. Öå ð³øåííÿ ÌÎÇ
óõâàëèëî ùå 13 æîâòíÿ, àëå
îïðèëþäíèëè éîãî 27 æîâòíÿ.
Ð³øåííÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà òîìó, ùî
«Äåëüòà» âàð³àíò â³ðóñó çíà÷íî
íåáåçïå÷í³øèé äëÿ ä³òåé, âîíè
÷àñò³øå ìàþòü âàæêèé ïåðåá³ã
³ ïîòðàïëÿþòü ó ë³êàðí³, òîìó
ùåïèòè ¿õ òðåáà â ïåðøó ÷åðãó
çàðàäè ¿õíüîãî çäîðîâ'ÿ. Îêð³ì
òîãî, ä³òè ³íô³êóþòü äîðîñëèõ —
ñâî¿õ ðîäè÷³â, ó÷èòåë³â, äëÿ ÿêèõ
êîâ³ä ìîæå áóòè ñìåðòåëüíèì.
Ùå ðàí³øå â Óêðà¿í³ äîçâîëèëè ùåïëåííÿ â³ä Covid-19 ä³òÿì ç
ãðóïè ðèçèêó. Öå ä³òè, ÿê³ ìàþòü
ñêëàäí³ ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ,
îñëàáëåíèé ³ìóí³òåò, ïåðåæèëè
òðàíñïëàíòàö³þ.
Ñòàíîì íà 26 æîâòíÿ, ïåðøîþ
äîçîþ â³ä êîâ³äó âàêöèíóâàëè

13,5 òèñÿ÷³ óêðà¿íñüêèõ ä³òåé
â³êîì 12–17 ðîê³â. Ùåïëåííÿ
äâîìà äîçàìè îòðèìàëè äåâ'ÿòü
òèñÿ÷ ä³òåé.
ГАРНИЙ ПРИКЛАД ДЛЯ ІНШИХ
Îäèíàäöÿòèêëàñíèê Áîãäàí
Ñìóê, ÿêèé íàâ÷àºòüñÿ ó ë³öå¿
ñåëà ×åðåïàøèíö³, 28 æîâòíÿ
îòðèìàâ ùåïëåííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó. Â³í íàéìîëîäøèé ìåøêàíåöü Êàëèí³âñüêî¿ ãðîìàäè,
ùî îòðèìàâ ùåïëåííÿ. Òàê ïèøå
ïðî õëîïöÿ ñàéò Êàëèí³âêàCity.
Áîãäàí ðîçïîâ³â, ùî éîãî
ìàìà âàêöèíóâàëàñÿ îäí³ºþ ç
ïåðøèõ ó ¿õíüîìó ñåë³. ² ñåñòðà
³ìóí³çîâàíà ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó. Þíàê ñòåæèòü çà ñèòóàö³ºþ
ç ïîøèðåííÿì õâîðîáè. Çíàº,
ùî ñåðåä õâîðèõ äåñÿòü â³äñîòê³â — öå ä³òè.
Àáè íå îïèíèòèñÿ ñåðåä òàêèõ,
âèð³øèâ îòðèìàòè ùåïëåííÿ.
Ìàìà íå ñòàëà ïåðå÷èòè. Õëîïåöü ïðèéøîâ ó ïóíêò ³ îäðàçó
çäèâóâàâ ìåäèê³â.
— Áîãäàí, ÿê ò³ëüêè ïðèéøîâ,
ïðîäåìîíñòðóâàâ ñâîþ îá³çíàí³ñòü, ñêàçàâ, ùî ä³òåé âàêöèíóþòü ò³ëüêè ïôàéçåðîì, —
ðîçïîâ³äàº ñ³ìåéíà ë³êàðêà, çàâ³äóâà÷êà àìáóëàòîð³¿ ñ³ìåéíî¿

ìåäèöèíè Ëàðèñà Ëóï³é÷óê.
Ï³ñëÿ îáñòåæåííÿ õëîïöÿ ìåäèêè íå âèÿâèëè ïðîòèïîêàçàíü
äëÿ ïðîâåäåííÿ ùåïëåííÿ.
— Äî éîãî ïðèõîäó ó íàñ
íå áóëî ìîëîäøèõ â³ä Áîãäàíà
ïàö³ºíò³â. Áîãäàí ïîäàâ ãàðíèé
ïðèêëàä äëÿ ³íøèõ. Çàõèñòèâ
ñåáå â³ä õâîðîáè, êð³ì òîãî, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü ïîäîðîæóâàòè
ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³.
В ОБЛАСТІ ВАКЦИНУВАЛИСЯ
ПІВТИСЯЧІ ДІТЕЙ
Ñ³ìåéí³ ë³êàð³ â³ííèöüêèõ
àìáóëàòîð³é ãîâîðÿòü, ùî ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âàêöèíàö³¿ ä³òåé
¿ì íå äàâàëè. Ïðîòå ùåïëåííÿ
áàæàþ÷èì âñå æ ïðîâîäÿòü.
— ² ðàí³øå çà ùåïëåííÿì
ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó çâåðòàëèñÿ
áàòüêè ç ä³òüìè, ÿê³ çáèðàëèñÿ
çà êîðäîí, — ðîçïîâ³äàº ñ³ìåéíèé ë³êàð ÖÏÌÑÄ ¹ 3 Òåòÿíà Êàíóíîâà. — Â îñíîâíîìó
âàêöèíóâàëè òèõ ä³òåé, ÿê ¿õàëè íà ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ ÷è
áðàëè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ çà êîðäîíîì, äå º óìîâà
íàÿâíîñò³ âàêöèíàö³¿. Íåäàâíº
ð³øåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ ùîäî ùåïëåííÿ ï³äë³òê³â ââàæàºìî äîö³ëüíèì,
îñê³ëüêè ä³òè çàðàç õâîð³þòü
íà êîðîíàâ³ðóñ íàð³âí³ ç äîðîñëèìè. Òàêîãî âèñîêîãî ð³âíÿ çàõâîðþâàíîñò³ ñåðåä ä³òåé
ìèíóëîãî ðîêó íå áóëî.

Першим пацієнтом серед вакцинованих підлітків
у Калинівській громаді став Богдан Смук. Порадившись з
мамою, хлопець сам прийшов на пункт щеплення
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
òà ðåàá³ë³òàö³¿ ÎÄÀ Òåòÿíè Áîíäàðåíêî, íà Â³ííè÷÷èí³ âàêöèíóâàëè áëèçüêî ï³âòèñÿ÷³ ä³òåé.
— Ùåïëåííÿ ä³òåé ðåêîìåíäóþòü ðîáèòè ëèøå îäí³ºþ âàêöèíîþ — öå Pfizer. Çã³äíî ç ðåêîìåíäàö³ÿìè ³ âðàõîâóþ÷è äàí³
ç áåçïåêè òà åôåêòèâíîñò³ âàêöèíè, ä³òåé ìîæíà âàêöèíóâàòè
ç 12 ðîê³â, — ãîâîðèòü Òåòÿíà
Áîíäàðåíêî. — Ùåïëåííÿ ä³òåé
â³êîì äî 14 ðîê³â ìàþòü ïðî-

âîäèòè ëèøå çà çãîäè áàòüê³â ³
ëèøå ó ¿õí³é ïðèñóòíîñò³. Ï³äë³òêè â³ä 14 ðîê³â ìîæóòü ïðèéìàòè
ð³øåííÿ ùîäî âàêöèíàö³¿ ñàì³.
Íà Â³ííè÷÷èí³ âæå âàêöèíóþòü
âñ³õ áàæàþ÷èõ ä³òåé.
Äëÿ òîãî, ùîá îðãàí³çóâàòè
ùåïëåííÿ, áàòüêè ìàþòü îòðèìàòè íàïðàâëåííÿ ó ñâîãî ïåä³àòðà àáî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ³ ç öèì
íàïðàâëåííÿì ï³òè äî ïóíêòó
ùåïëåííÿ. Áàòüêè ìàþòü îáðàòè
òîé ïóíêò ùåïëåííÿ, äå ïðîâîäÿòü âàêöèíàö³þ Pfizer.

Рекомендації, протипоказання
Як і у випадку з дорослими, тінейджерам потрібно буде отримати
дві дози вакцини по 0,3 мл з проміжком у три-чотири тижні між
їхнім введенням.
Щеплення протипоказане, якщо
у дитини були серйозні алергіч-

ні реакції на один із компонентів
вакцини Pfizer. Рекомендують відкласти вакцинацію проти Covid-19
дітям, які перенесли мультисистемний запальний синдром чи
міокардит або перикардит після
першої дози вакцини.

Чинні ковід-сертифікати діти поки
не можуть отримати, оскільки потребують верифікації й Дія підпису, що можливо від 18-ти років.
Міжнародний зразок сертифікату
на папері в лікаря отримати все ж
можливо.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ НА БАТОЗЬКІЙ:
«ЦЕ БУДЕ ЯК ЗАМОСТЯНСЬКА»
Великий ремонт  У місті розпочалося
довготривале оновлення однієї з вулиць.
На час проведення робіт її перекрили.
Через це змінився рух громадського та
приватного транспорту. Які роботи вже
ведуться? Як вулиця зміниться після
завершення реконструкції?
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Â³ä ñàìîãî ðàíêó
ïîíåä³ëêà íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó ìîæíà
áóëî ïîáà÷èòè ÷èìàëî çäèâîâàíèõ ì³ñòÿí, ÿê³ íå ðîçóì³ëè,
ùî öå êî¿òüñÿ ç òðàíñïîðòîì.
Ùå â÷îðà, ñòîÿ÷è, íàïðèêëàä,
íà Ñîáîðí³é, ìîæíà áóëî ñ³ñòè
íà áóäü-ÿêèé òðàìâàé ó íàïðÿìêó
Çàìîñòÿ ³ â³í òî÷íî ïðèâ³ç áè
íà çàë³çíè÷íèé âîêçàë. Òåïåð óñ³
âîíè ÷îìóñü ¿äóòü ëèøå äî Ìóí³öèïàëüíîãî ðèíêó. Ïàñàæèðè,
ÿê³ ïîì³÷àëè çì³íè, íåâäîâîëåíî
êðîêóþòü íà òðîëåéáóñíó. ²íø³,
ìåíø óâàæí³, çà çâè÷êîþ ñ³äàþòü
ó ïåðøèé-ë³ïøèé âàãîí.
Íà çóïèíö³ «Ïëîùà Ïåðåìî-

ãè» âîä³éêà òðàìâàÿ çâåðòàºòüñÿ
äî ïàñàæèð³â ÷åðåç ãó÷íîìîâåöü.
Ìîâëÿâ, ¿äåìî ò³ëüêè äî ðèíêó,
òîìó àáî âèõîäüòå çàðàç ³ ïåðåñ³äàéòå íà ³íøèé âèä òðàíñïîðòó,
àáî ï³äåòå â³ä Ìóí³öèïàëüíîãî
ï³øêè. Âàãîí ìàéæå ïîâí³ñòþ
ïîðîæí³º. Íà äâîõ íàñòóïíèõ
çóïèíêàõ ñèòóàö³ÿ àíàëîã³÷íà.
Ïàñàæèðè ïîñò³éíî ï³äõîäÿòü
äî äâåðåé òðàìâàÿ òà çàïèòóþòü
âîä³éêó:
— À ùî ¿äå äî çàëâîêçàëó? —
õâèëþþòüñÿ ëþäè.
— Í³ùî íå ¿äå! Îãîëîøåííÿ
÷èòàéòå, — íåðâóº âîä³éêà.
Íà çóïèíêàõ é ñïðàâä³ âèñÿòü îãîëîøåííÿ ïðî òå, ùî ç
1 ëèñòîïàäà Áàòîçüêó çàêðèâàþòü íà ðåêîíñòðóêö³þ. ² ùî ÿê
ì³í³ìóì ì³ñÿöü òðàìâà¿ êóðñóâàòèìóòü íå äî çàë³çíè÷íîãî âîê-

Хто робить реконструкцію?
Загалом на реконструкцію Батозької збираються витратити
175,6 мільйона гривень. Реконструкцію Батозької зроблять
за 175, 6 млн грн. За договором
із генпідрядником, роботи триватимуть до 31 липня 2022 року.
Генеральним підрядником реконструкції стала Будівельно-монтажна фірма «Еталон-Буд». Фірма за-

реєстрована у Вінниці, має основний вид діяльності «Будівництво
доріг та автострад» і 100 тисяч
гривень статутного капіталу.
Раніше ця ж компанія робила
ремонт ділянки траси на Тиврів
(за 129 млн грн), ремонт ділянки
дороги на Турбів (97 млн грн),
і 12 км траси між Гайсином і Тепликом (за 149,8 млн грн).

З першого дня у зоні реконструкції працює близько півсотні людей і двох десятків
одиниць спецтехніки. Працівники на навісному обладнанні вже знімають старі контактні
мережі, будуть замінювати їх новими
çàëó, à ëèøå äî Ìóí³öèïàëüíîãî
ðèíêó.
РЕМОНТ ВЖЕ ПОЧАЛИ
Áàòîçüêà ïåðåêðèòà âæå â³ä
ðàííÿ. Íà îáîõ ¿¿ ê³íöÿõ ÷àòóþòü ÷îëîâ³êè ó ïîìàðàí÷åâèõ
æèëåòàõ. Âîíè ñë³äêóþòü, àáè
í³õòî íå ïðî¿æäæàâ ó çîíó ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ÷àñ â³ä
÷àñó ïîÿñíþþòü âîä³ÿì, ùî òàì
òàêå â³äáóâàºòüñÿ. Ï³øîõîäè òà
âåëîñèïåäèñòè ïîêè ùî ïåðåñóâàþòüñÿ áåçïåðåøêîäíî.
Ç ïåðøîãî äíÿ ó çîí³ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðàöþº áëèçüêî ï³âñîòí³
ëþäåé ³ äâîõ äåñÿòê³â îäèíèöü
ñïåöòåõí³êè: òðàêòîðè, ñàìîñêèäè, ï³äéîìí³ êðàíè, åêñêàâàòîð,
êàòîê, äîðîæíÿ ôðåçà, àâàð³éí³
ìàøèíè äëÿ ðåìîíòó êîíòàêòíèõ
ìåðåæ.
Îñòàíí³õ, äî ñëîâà, àæ òðè.
Ïðàö³âíèêè íà íàâ³ñíîìó îáëàäíàíí³ âæå çí³ìàþòü ñòàð³ êîíòàêòí³ ìåðåæ³, áóäóòü çàì³íþâàòè
¿õ íîâèìè. Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿

òóò ç'ÿâèòüñÿ íîâå âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ.
Ç îáèäâîõ ñòîð³í âóëèö³ ðèþòü
òðàíøå¿. Ç îäí³º¿ çàáèðàþòü ñòàð³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³, â ³íøó ¿õ
áóäóòü çàêîïóâàòè: âçäîâæ çîíè
ðåêîíñòðóêö³¿ çàì³íÿòü ñèñòåìè
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, êàíàë³çàö³¿, ãàçèô³êàö³¿, à òàêîæ òåëåôîíí³ äðîòè.
Ç ïåðøîãî äíÿ ïî÷àëè çí³ìàòè ñòàðèé àñôàëüò. Ï³çí³øå
â³çüìóòüñÿ çà òðîòóàðè, à ïîò³ì
çà òðàìâàéí³ êîë³¿ — çà òåõíîëîã³ºþ «îêñàìèòîâèé øëÿõ» òóò
çàì³íÿòü ïîíàä ê³ëîìåòð êîë³é.
Äîðîãè ç òðîòóàðàìè òàêîæ îíîâëÿòü. Ïîçà òèì, íà îíîâëåí³é
âóëèö³ ç'ÿâëÿòüñÿ ëèâí³âêè òà
âåëîäîð³æêè ç îáîõ áîê³â.
ЩО МАЮТЬ ЗРОБИТИ?
Çàðàç íà Áàòîçüê³é ìàéæå
íåìàº äåðåâ. Ó ïëàí³ ðåêîíñòðóêö³¿ º ïóíêò îçåëåíåííÿ âóëèö³. Ìàþòü ïîñòåëèòè ãàçîíè ³

âèñàäèòè êëåíè, ñîñíè, àêàö³¿.
Çà âèãëÿäîì öå áóäå íàãàäóâàòè
îíîâëåíó Çàìîñòÿíñüêó.
— Íàâïðîòè «Åï³öåíòðó» ç îáîõ
ñòîð³í ç'ÿâëÿòüñÿ çóïèíêè äëÿ
òðàìâà¿â òà àâòîáóñ³â. Áóäå áàãàòî
äåðåâ, îíîâëåíî ³íæåíåðí³ ìåðåæ³, çàêëàäåíî òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü
äëÿ çàïóñêó òðîëåéáóñ³â ÷åðåç öþ
âóëèöþ, — ðîçïîâ³äàº àðõ³òåêòîð
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó»
²ãîð Íàäêåðíè÷íèé. — Öå áóäå
ÿê Çàìîñòÿíñüêà, ò³ëüêè êðàùå.
Âóëèöÿ ìàòèìå äâ³ ñìóãè äëÿ
ðóõó àâòîìîá³ë³â, à òàêîæ äâ³ êîë³¿. Ðóõ îñòàíí³ìè äëÿ àâòî íå çàáîðîíÿòèìåòüñÿ. Äëÿ çðó÷íîñò³
êë³ºíò³â êîìåðö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî ðîçòàøîâàí³ âçäîâæ
Áàòîçüêî¿, îáëàøòóþòü ê³ëüêà
ïàðêîì³ñöü. Ïîÿâè äîäàòêîâèõ
ñâ³òëîôîð³â íå ïåðåäáà÷åíî.
Áàãàòüîõ íàøèõ ÷èòà÷³â ö³êàâèëî, ÿê òåïåð ä³ñòàâàòèñÿ äî ã³ïåðìàðêåòó «Åï³öåíòð»? Ï³ä'¿çä
íàðàç³ çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì ç
áîêó ïëîù³ Ïðèâîêçàëüíî¿.
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ДЕ ГОТУЮТЬ ВІННИЦЬКИХ
ПАРАЛІМПІЙЦІВ
Спорт для всіх  У обласному
центрі є дитячо-юнацька спортшкола
для людей з особливими потребами.
До неї запрошують новачків, а також
кваліфікованих тренерів
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Íà íåùîäàâí³é Ïàðàë³ìï³àä³
îäðàçó äâîº â³ííè÷àí çäîáóëè
ìåäàë³. ×åìï³îíêîþ ó æèì³ ëåæà÷è ñòàëà Ìàð’ÿíà Øåâ÷óê,
à áðîíçîâèì ïðèçåðîì ó êóëüîâ³é ñòð³ëüá³ — Îëåêñ³é Äåíèñþê.
Çàíÿòòÿ ñïîðòîì — öå ÷óäîâèé
øàíñ äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ
ðîçêðèòè ñâ³é ïîòåíö³àë ³ ðåàë³çóâàòèñÿ ó æèòò³. Ïðî öå äåòàëüíî
ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê Â³ííèöüêîãî
ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó «²íâàñïîðò»
Äìèòðî Ëóêàâèé.
ШУКАЙТЕ «ЗДОРОВ’Я»!
Äìèòðî Ëóêàâèé íàãàäàâ, ùî
ïðè Â³ííèöüêîìó ðåã³îíàëüíîìó
öåíòð³ «²íâàñïîðò» ä³º ñïîðòèâíà
øêîëà äëÿ ëþäåé ³ç ³íâàë³äí³ñòþ.
Âîíà º éîãî ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì. Ó ñïîðòøêîë³ ôóíêö³îíóº
18 íàâ÷àëüíèõ ãðóï. Òàì êóëüòèâóþòüñÿ äåâ’ÿòü âèä³â ñïîðòó:
ïëàâàííÿ, ëåãêà àòëåòèêà, áàäì³íòîí, á³àòëîí, ïàóåðë³ôòèíã,
ãðåêî-ðèìñüêà áîðîòüáà, äçþäî,
âîëåéáîë, òõåêâîíäî.
Ó ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³
«Çäîðîâ’ÿ», ÿêèé íèí³ º ãîëîâíîþ áàçîþ â³ííèöüêèõ ïàðàë³ìï³éö³â, â³äáóâàþòüñÿ òðåíóâàííÿ
ç áàäì³íòîíó ³ áîðîòüáè. Ðåøòà
ñåêö³é øêîëè ðîçòàøîâàí³ íà áàçàõ â ³íøèõ ðàéîíàõ Â³ííèö³.
Ùîïðàâäà, íå âñ³ íàçâàí³ âèäè
ñïîðòñìåíè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îïàíîâóâàòè ñàìå ó ì³ñò³ íàä Áóãîì.
Á³àòëîí³ñòè çàéìàþòüñÿ ó ô³ë³¿
ñïîðòøêîëè «²íâàñïîðò» ó Áàð³,

âîëåéáîë³ñòè — â øêîë³-³íòåðíàò³ Êèñëÿêñüêî¿ øêîëè-³íòåðíàòó
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó, òõåêâîíäèñòè — ó Ëàäèæèí³.
— Ïëàíóºìî â³äêðèâàòè äîäàòêîâ³ ãðóïè ³ çàïî÷àòêîâóâàòè íîâ³
äëÿ íàøîãî ðåã³îíó âèäè ñïîðòó.
Ïðèì³ðîì, äëÿ â³çî÷íèê³â òà ³íøèõ îñ³á ³ç âàäàìè îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó — òðåíóâàííÿ ç ãðè
áî÷³. Äëÿ ñïîðòñìåí³â ³ç âàäàìè
çîðó — çàíÿòòÿ ç ãîëáîëó (ãðè ç
ì’ÿ÷åì, äå º äçâ³íî÷îê). Öåé âèä
ñïîðòó áóëî ïðåäñòàâëåíî íàâ³òü
íà Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ, — ðîçïîâ³äàº Äìèòðî Ëóêàâèé.
ДЕЯКІ ТРЕНЕРИ ПОБОЮЮТЬСЯ
Âîäíî÷àñ ó ðåã³îíàëüíîìó öåíòð³ «²íâàñïîðò» øóêàþòü òðåíåð³â,
ÿê³ ðîçâèâàòèìóòü íîâ³ òà âæå ³ñíóþ÷³ ó ñïîðòøêîë³ âèäè ñïîðòó.
— Ìàºìî ïðîáëåìó ç ôàõ³âöÿìè — äàëåêî íå âñ³ õî÷óòü ïðàöþâàòè ç ëþäüìè ç ³íâàë³äí³ñòþ.
Äåÿê³ ñèëüí³ ³ êâàë³ô³êîâàí³ íàñòàâíèêè, ÿê³ ïðàöþþòü ç³ çäîðîâèìè àòëåòàìè, êàòåãîðè÷íî
íå õî÷óòü îï³êóâàòèñÿ âèõîâàíöÿìè ç âàäàìè. Íàïåâíî, ïîáîþþòüñÿ. Öåé îñòðàõ íàñòàâíèêè
ìàþòü ïîäîëàòè, ³ òîä³ âñå ó íèõ
âèéäå! Ïðè÷îìó ³ñíóº äîïëàòà çà ðîáîòó ç³ ñïîðòñìåíàìè ç
³íâàë³äí³ñòþ — äî 20%, — êàæå
Äìèòðî Ëóêàâèé.
Îñòàíí³ì ÷àñîì, ï³ñëÿ Ïàðàë³ìï³àäè-2020, çàíÿòòÿìè ó ñïîðòèâí³é øêîë³ «²íâàñïîðò» ïî÷àëè
ö³êàâèòèñÿ çíà÷íî á³ëüøå â³ííè÷àí. Ïðè÷îìó ó êîæíîìó âèä³
íîâà÷ê³â ç âàäàìè ïðèéìàþòü ç

Ó Â³ííèö³ ô³í³øóâàâ ïðåñòèæíèé ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ñåðåä
þíàê³â 2010 ð. í. Utmost Cup. Â³í
áóâ ðîçáèòèé íà äâ³ ë³ãè — «çîëîòó» ³ «ñð³áíó» (ñåðåä äóáëþþ÷èõ
ñêëàä³â). Â îñíîâíîìó òóðí³ð³
ïåðåìîãó ñåðåä 40 êîìàíä çäîáóâ «Ðóõ» (Âèííèêè, Ëüâ³âñüêà
îáëàñòü). Ó ô³íàë³ â³í ³ç ðàõóíêîì
1:0 ïîäóæàâ «Äèíàìî» (Êè¿â).
Íàéêðàùèé ðåçóëüòàò ñåðåä
â³ííèöüêèõ êîìàíä ïîêàçàëà
«Íèâà» 2011 ð. í. ï³ä êåð³âíèöòâîì äîñâ³ä÷åíèõ òðåíåð³â

Ïåòðà Àí³ñ³ìà òà Þð³ÿ Êîâàëÿ.
Íåùîäàâíî âîíà âèãðàëà àíàëîã³÷íèé Utmost Cup ñåðåä îäíîë³òê³â, à òåïåð ã³äíî âèñòóïèëà
ó «ñð³áí³é» ë³ç³ ïðîòè íà ð³ê
ñòàðøèõ îïîíåíò³â.
Ó òóðí³ð³ äóáëþþ÷èõ ñêëàä³â
áóëî ñòâîðåíî äâ³ ãðóïè ïî ÷îòèðè êîìàíäè. ²ç íèõ äàë³ âèõîäèëè
ïåðø³ ³ äðóã³ ì³ñöÿ. «Íèâà» çäîëàëà äðóã³ ñêëàäè ñòîëè÷íî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 15–3:0, â³ííèöüêî¿
«Ïðåì'ºð-Íèâè» 2010 ð. í. — 3:0,
îäåñüêîãî «×îðíîìîðöÿ» — 3:0,
«Ïðåì'ºð-Íèâè» 2011 ð. í. — 3:0 ³
çíîâó «×îðíîìîðåöü» — 4:0.

Вперше здобули
Кубок
 Êîìàíäà «Â³ííèöüê³
âîâêè» âïåðøå â ³ñòîð³¿ çäîáóëà Êóáîê Óêðà¿íè ñåðåä
÷îëîâ³ê³â ³ç ôëàã-ôóòáîëó
(áåçêîíòàêòíîãî âèäó àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó).
Íàø³ ôóòáîë³ñòè áåç ïîðàçîê
çàâåðøèëè ãðóïîâ³ ðàóíäè,
ñòàëè ë³äåðàìè ñâîãî äèâ³ç³îíó òà ïðîéøëè äî ô³íàëó.
Òàì «Âîâêè» çäîëàëè îäåñüêèõ «Ðåéíäæåðñ» - 39:32.

Рекорд України

У спортивному комплексі «Здоров’я». Нині це основна
база вінницьких паралімпійців, де відбуваються тренування з
бадмінтону і боротьби
ð³çíîãî â³êó. Ó äåÿêèõ — ³ç øåñòè
ðîê³â, â ³íøèõ — ç äåâ’ÿòè ÷è
12-òè ðîê³â.
— Ï³ñëÿ çâåðíåííÿ äî íàøîãî
öåíòðó ðàçîì âèçíà÷àòèìåìîñÿ,
ÿêèìè âèäàìè ñïîðòó âàðòî ñïðîáóâàòè çàéìàòèñÿ ³ êóäè çàïèñóâàòèñÿ íà òðåíóâàííÿ, — êàæå
Äìèòðî Ëóêàâèé. — Äëÿ ïðåäñòàâíèê³â êîæíî¿ ç íîçîëîã³é
(îïîðíèê³â, ³ç âàäàìè ñëóõó, çîðó
³ ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó) º ñïîðòèâí³ çàíÿòòÿ. Ïðèì³ðîì, äëÿ
ñïîðòñìåí³â ³ç âàäàìè ðîçóìîâîãî
ðîçâèòêó äîçâîëåí³ çàíÿòòÿ ëèøå
ç òðüîõ âèä³â ñïîðòó.
ДОРОСЛИХ ТАКОЖ
ПРИЙМАЮТЬ
ßê ïîâ³äîìèâ Äìèòðî Ëóêàâèé, ó ñïîðòøêîë³ «²íâàñïîðò»
ïðèéìàþòü ³ äîðîñëèõ, ÿê³ áàæàþòü çàéìàòèñÿ ñïîðòîì. Í³êîãî
íå «â³äôóòáîëþþòü».
Äåÿê³ â³ííè÷àíè, ÿê³ ïðèõîäÿòü ó «²âàñïîðò», ðàí³øå áóëè
ïîâí³ñòþ çäîðîâèìè é óñï³øíî
çàéìàëèñÿ òèì ÷è ³íøèì âèäîì
ñïîðòó. ×åðåç ïåâíèé ÷àñ âîíè
îòðèìàëè ³íâàë³äí³ñòü. Àëå æ

ñïîðòèâí³ íàâè÷êè çáåðåãëèñÿ òà
ç íàÿâíèì êëàñîì ³ ìàéñòåðí³ñòþ
âàðòî ïðîäîâæóâàòè óñï³øíî âèñòóïàòè íà çìàãàííÿõ!
— Ìîæíà ïðèâåñòè ãàðíèé
ïðèêëàä ñòð³ëüöÿ Îëåêñ³ÿ Äåíèñþêà. Äî îòðèìàííÿ òðàâìè
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó â³í çàéìàâñÿ â ñòð³ëåöüê³é ñåêö³¿. Êîëè
îòðèìàâ ³íâàë³äí³ñòü, ïðîäîâæèâ
ñïîðòèâíó êàð’ºðó ³ ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçåðîì âæå äâîõ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, — ç ãîðä³ñòþ
ðîçêàçóº Äìèòðî Ëóêàâèé.
À ùå äåÿê³ ñïîðòñìåíè ç âàäàìè ìîæóòü çàéìàòèñÿ ðàçîì ç³
çäîðîâèìè. Ïðèì³ðîì, â³ää³ëåííÿ
êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè ó Â³ííèöüê³é
ñïîðòøêîë³ «²íâàñïîðò» íåìàº.
Àëå òðåíåðè ñòð³ëåöüêèõ øê³ë
Â³ííèö³ çàëþáêè çàéìàþòüñÿ ç
òàêèìè ñïîðòñìåíàìè, ùî äîçâîëåíî çàêîíîäàâñòâîì.
КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
Â³ííèöüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð
«²íâàñïîðò» çíàõîäèòüñÿ ó ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³ «Çäîðîâ’ÿ»,
ùî íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ (âóë. Øåïåëÿ, 23, òåë. 0432–531–667).

Віце-чемпіони срібної ліги
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

КОРОТКО

Íà æàëü, ó ïîºäèíêó çà çîëîòî
þí³ íèâ³âö³ ïîñòóïèëèñÿ ÷åðí³âåöüê³é «Áóêîâèí³» ç ì³í³ìàëüíèì ðàõóíêîì — 0:1. Â³ííè÷àíè
âîëîä³ëè ïåðåâàãîþ, àëå íå ðåàë³çóâàëè êóïó ãîëüîâèõ ìîìåíò³â. «Íèâó» íàâ³òü âëàøòîâóâàëà
í³÷èÿ, àëå ÷åðåç ïîìèëêó âîíà
ïðîïóñòèëà ïðèêðèé ì’ÿ÷.
Îòæå, â àêòèâ³ êîìàíäè Ïåòðà
Àí³ñ³ìà ³ Þð³ÿ Êîâàëÿ — ñð³áí³
íàãîðîäè â êîìàíäíîìó çàë³êó,
à òàêîæ ³íäèâ³äóàëüí³ ïðèçè.
Çîêðåìà, êðàùèì ãðàâöåì ñòàâ
Äìèòðî Âàðâàðóê, à êðàùèì
íàïàäíèêîì çìàãàííÿ — ²ëëÿ

ßêèì÷óê.
«Íèâó» 2011 ð. í. âæå ïðàãíóòü áà÷èòè íà êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ ³ ºâðîïåéñüêèõ òóðí³ðàõ
ó 2022 ðîö³. Çà öèìè ä³òüìè âæå
ñòåæàòü ñêàóòè óêðà¿íñüêèõ ôóòáîëüíèõ ãðàíä³â.
— Íàø³ ôóòáîë³ñòè íå â³ä÷óëè,
ùî ç³ ñòàðøèìè íà ð³ê ñóïåðíèêàìè áîðîòèñÿ ñêëàäí³øå, í³æ ç
îäíîë³òêàìè. Âçàãàë³ ìè ãðàëè
äîñèòü ëåãêî. Ìîæëèâî, áóëî á
ñêëàäí³øå çà óìîâè ó÷àñò³ â òóðí³ð³ îñíîâíèõ ñêëàä³â, — ñêàçàâ
òðåíåð «Íèâè» 2011 ð. í. Þð³é
Êîâàëü.

Äîá³ã ê³íöÿ â³äêðèòèé
Êóáîê Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ç
õîêåþ ç øàéáîþ. Òóðí³ð
ñòàâ íàéìàñøòàáí³øèì
ñåðåä ä³òåé 2013-2014 ð.
í., ÷åðåç ùî ïîòðàïèâ äî
Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè.
Â³í ïðîéøîâ ó Áîãóñëàâ³
(Êè¿âñüêà îáëàñòü).
Ñòàðòóâàëè äåñÿòü êîìàíä ³ç
ð³çíèõ îáëàñòåé. Â³ííèöüêèé «Ïàòð³îò» ïðîãðàâ ëèøå
«ßãóàðàì» (Äí³ïðî) - 0:2 ³
ÕÊ «Êè¿â» - 0:1. ²ç «Á³ëèì
ñîêîëîì» (Êè¿â) â³ííè÷àíè
ç³ãðàëè 1:1, ðåøòó ø³ñòü
ìàò÷³â âèãðàëè. Ö³ ðåçóëüòàòè ïðèíåñëè ¿ì áðîíçîâ³
ìåäàë³ ³ ñåðòèô³êàò íà ï’ÿòü
òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Лауреати
конкурсу
журналістів
Ï³äáèòî ï³äñóìêè îáëàñíîãî åòàïó Âñåóêðà¿íñüêîãî
êîíêóðñó ñåðåä ñïîðòèâíèõ
æóðíàë³ñò³â ³ ÇÌ² «Óêðà¿íà
Îë³ìï³éñüêà» (2021 ð³ê).
Ïåðåìîæöÿìè â ð³çíèõ
êàòåãîð³ÿõ âèÿâèëèñÿ ñàéò
îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ
Óêðà¿íè, «Â³ííèöüêà ãàçåòà», ïåðåäà÷à «Àðåíà» íà
«Ñóñï³ëüíîìó ðàä³î: Â³ííèöÿ», ñïîðòèâí³ æóðíàë³ñòè
Ìèõàéëî Øàô³ð ³ Íàòàëÿ
Òóêàëî. Ñàéò «20 õâèëèí»
ñòàâ ëàóðåàòîì ó íîì³íàö³¿
«íàéêðàùå åëåêòðîííå âèäàííÿ» (â³ää³ë ñïîðòó).

Волейбольний
майданчик у
Хмільнику
Ó Õì³ëüíèêó â³äêðèëè
âîëåéáîëüíèé ìàéäàí÷èê
ç³ øòó÷íèì ïîêðèòòÿì òà
ëîêàö³þ ç òðåíàæåðàìè äëÿ
âîðêàóòó. Ì³ñöåâèõ äèâóâàëè
íå ò³ëüêè ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì, à ùå é ïðîôåñ³éíèì
âèñòóïîì â³ä êëóáó «Ñ³÷».
Ï³ñëÿ îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè
ïðîâåëè òóðí³ð ç âîëåéáîëó.
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ЯКЩО ДЛЯ ГАЛОЧКИ, ТО НЕ ТРЕБА.
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОБВІНЧАТИСЯ
Віра  Обряд вінчання в церкві — це
укладення шлюбу перед Богом. Як
виявилося, вінчання двох закоханих
сердець — справа досить мультизадачна,
адже напередодні церемонії наречені
мають пройти цілий ряд обрядів.
В одному храмі таїнство коштує 1000 грн,
в іншому — 700 грн, а десь взагалі
безкоштовно. Дізналися, що необхідно
для проведення церемонії в церкві,
особливості та вартість обряду у Вінниці

à ïåðåä ñàìîþ öåðåìîí³ºþ òðè
äí³ áàæàíî ïîñòèòè. Äëÿ îáðÿäó ïîòð³áí³ îáðó÷êè, ïàðà ³êîí
(ÿêùî êóïëåí³ íà áàçàð³ ÷è â ìàãàçèí³, òî òðåáà ¿õ çàçäàëåã³äü
îñâÿòèòè), ÷îòèðè ñâ³÷êè äëÿ
íàðå÷åíèõ òà ñâ³äê³â, ðóøíèê
àáî øàðô äëÿ çâ’ÿçóâàííÿ ðóê,
áàæàíî, ùîá æ³íêà éîãî ïîò³ì
íîñèëà, òîìó õóñòèíó ÿ íå ïðîïîíóþ. Õë³á àáî êîðîâàé, ï³â
ë³òðà âèíà çà 50 ãðí ìîæíà êóïèòè â íàñ ó öåðêâ³. Ñâ³äîöòâî
ìîæíà áåçêîøòîâíå, à ìîæíà
çà 25 ãðí — òàêà ñèìïàòè÷íà ëèñò³âî÷êà. Ö³íà çà â³í÷àííÿ — õòî
ñê³ëüêè äàº, — ïîÿñíèëà ìàòóøêà
Êñåí³ÿ.

Ó êàòîëèê³â ï³äãîòîâêà
äî øëþáó òðèâàº ï³â
ðîêó. Çà öåé ÷àñ ìîëîä³
ïîâèíí³ â³äâ³äàòè
10-15 çóñòð³÷åé, ÿê³
ïðîâîäèòü ñâÿùåííèê

íå íàçèâàëè. Òîìó çóïèíèëèñÿ
ìè íà öüîìó ì³ñö³, — ðîçïîâ³ëà
ñåñòðà íàðå÷åíî¿.
Æóðíàë³ñòè RIA òåæ çàâ³òàëè
â ø³ñòü õðàì³â ó Â³ííèö³, ùîá ä³çíàòèñÿ, ñê³ëüêè êîøòóº îáðÿä òà
ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî. Ïî÷àâñÿ
íàø ìàðøðóò ç ðàéîíó Êè¿âñüêî¿,
à çàê³í÷èâñÿ íà Âèøåíüö³.
Âñþäè ìè çàïèòóâàëè ïðî
íåîáõ³äí³ àòðèáóòè äëÿ â³í÷àííÿ
ïàðè, ÿêà öüîãî ðîêó ñâÿòêóâàòèìå 30-ð³÷÷ÿ ç äíÿ óêëàäåííÿ
îô³ö³éíîãî øëþáó.

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7854635

Âåñ³ëëÿ — öå
îñîáëèâèé äåíü
ó æèòò³ êîæíî¿
ïàðè, âò³ì, ÿêùî
â ÐÀÖÑ³ ìîæíà ðîçïèñàòèñÿ
çà äåñÿòü õâèëèí, òî ï³äãîòîâêà
äî â³í÷àííÿ ³ ñàìà öåðåìîí³ÿ
â öåðêâ³ ì³ñöÿìè íàãàäóº êâåñò.
Ùîá âñå ïðîéøëî êðàñèâî ³ òàê,
ÿê õî÷åòüñÿ íàðå÷åíèì, äî â³í÷àííÿ ïîòð³áíî ãîòóâàòèñÿ çàçäàëåã³äü, òàê ðàäÿòü ñâÿùåííèêè.
Íàïðèêëàä, º îñîáëèâ³ äí³,
êîëè ñâÿùåííîñëóæèòåë³ íå ïðîâîäÿòü òàê³ îáðÿäè — áàãàòîäåíí³
ïîñòè, âåëèê³ õðàìîâ³ ñâÿòà òîùî,
òîìó çàïèñàòèñÿ òðåáà çàâ÷àñíî.
Îêð³ì òîãî, íàïåðåäîäí³ òà¿íñòâà
ïàðà ìàº ïîçíàéîìèòèñÿ ç³ ñâÿùåííèêîì, ïðîéòè ïåðåäøëþáí³
íàóêè, ñïîâ³äàòèñÿ, ïðè÷àñòèòèñÿ, à ÷àñîì íàâ³òü ïîñòèòè.
Â³ííè÷àíêà Òàìàðà Áåëåíêî
íåùîäàâíî äîïîìàãàëà ñåñòð³
â îðãàí³çàö³¿ â³í÷àííÿ ³ ðîçïîâ³ëà, ùî ïåðø í³æ îáðàòè öåðêâó,
äå ïðîâåëè öåðåìîí³þ, äîâåëîñÿ
ïðîéòèñÿ ì³ñòîì.
— Ìè ñïî÷àòêó çàõîäèëè
ó Êàôåäðàëüíèé ñîáîð, òàì íàì
ñêàçàëè, ùî â³í÷àííÿ êîøòóº
1000 ãðí ³ òðåáà çàëèøèòè êîðîâàé. Àëå òàê ÿê ìè çàìîâèëè
òðèÿðóñíèé, òî âèð³øèëè, ùî
íàì öå íå äóæå ï³äõîäèòü, òîìó
ï³øëè ä³çíàâàòèñÿ â ³íø³ öåðêâè. Çàéøëè ó õðàì Êñåí³¿ Ïåòåðáóðçüêî¿, òàì ïðîñòî ñêàçàëè
ïðî ïîæåðòâó, êîíêðåòíî¿ òàêñè

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ
КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР
ªïàðõ³ÿ ÏÖÓ, àäðåñà: âóëèöÿ
Ñîáîðíà, 23
— Â íàñ º ïåâíà ï³äãîòîâêà
äî â³í÷àííÿ: ìàº áóòè áàæàííÿ,
â³ðà íàðå÷åíèõ ³ ïåðåä â³í÷àííÿì ëþäè ïðîõîäÿòü äâ³ áåñ³äè,
ñïîâ³äóþòüñÿ, ãîòóþ÷è ñâî¿ äóø³
äëÿ áëàãîäàò³. Ïåðø çà âñå, ìàº
áóòè íå ôîðìàëüíî, à ç â³ðîþ
ó òå, ùî Ãîñïîäü äàðóº ¿ì íåáåñíå
áëàãîñëîâåííÿ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
âèçíà÷èëèñÿ ç äàòîþ, òðåáà
çàïèñàòèñÿ â æóðíàë. Äî òîãî
÷àñó, ïîâòîðþñü, òðåáà ïîêàÿòèñÿ. Ïðè÷àñòÿ — öå êóëüì³íàö³ÿ
ºäíàííÿ ëþäèíè ç Áîãîì, òîìó
ÿêùî öå äëÿ ãàëî÷êè, òî öüîãî
êðàùå íå ðîáèòè. Áåñ³äè ìîæíà
ïðîéòè ó íàñ ùîòèæíÿ (ñåðåäà÷åòâåð î 18.00), — ðîçïîâ³â íàì
îòåöü Â’ÿ÷åñëàâ.
Ïðî âñ³ ³íø³ àòðèáóòè äëÿ â³í÷àííÿ òà ñàìó âàðò³ñòü îáðÿäó
â êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³ ìè âæå
ä³çíàâàëèñÿ ó êàñèðêè.
— Îáðÿä êîøòóº 700 ãðí, âè
ïðîñòî ïëàòèòå â êàñó. À òå, ùî
ïîâèíí³ ç ñîáîþ ïðèíåñòè — öå
äâ³ ³êîíè, ðóøíèêè. ²êîíè â íàñ
ïàðí³ 440 ãðí (êâàäðàòí³), à íàï³âêîëîì 640 ãðí çà ïàðó. Êîðî-

ХРАМ «СВВ. ЖОНМИРОНОСИЦЬ»
ªïàðõ³ÿ ÏÖÓ, àäðåñà: âóëèöÿ
Êè¿âñüêà, 126 à
— Ñïåðøó òðåáà îáðàòè äåíü
³ ÷àñ, ïîò³ì ñâÿùåííèê ïîâ³äîìèòü, êîëè ïðèéòè íà ñïîâ³äü òà
ïðè÷àñòÿ. Òðåáà äëÿ â³í÷àííÿ îáðó÷êè, ðóøíèê ï³ä íîãè, õóñòêè
äëÿ â³íö³â òà äëÿ çâ’ÿçóâàííÿ ðóê,
íàò³ëüí³ õðåñòèêè, ³êîíè, æ³íêà
ìàº âçÿòè ç ñîáîþ õóñòèíó, ùîá
ïîêðèòè ãîëîâó. Íàðå÷åí³ ìàþòü çíàòè ìîëèòâè «Îò÷å íàø»,
«Áîãîðîäèöþ Ä³âó». À â äîâ³ëüí³é
ôîðì³ ìîæíà ïðèíåñòè êîðîâàé,
öóêåðêè, ïå÷èâî. Íó ³ ïîæåðòâà
íà õðàì ìîæå áóòè, — òàê ðîçïîâ³ëà ïðàö³âíèöÿ öüîãî õðàìó.
ХРАМ БЛАЖЕННОЇ КСЕНІЇ
ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ
ªïàðõ³ÿ ÓÏÖ, àäðåñà: âóëèöÿ
Â. ×îðíîâîëà, 2 à
— Ìè â³í÷àºìî â ï’ÿòíèöþ òà
íåä³ëþ. Ïåðåä â³í÷àííÿì òðåáà
ñïîâ³äàòèñÿ òà ïðè÷àñòèòèñÿ,

Вартість вінчальних атрибутів
Для того, щоб дізнатися загальну
суму всіх речей, які знадобляться
молодим на вінчанні в церкві, ми
взяли за основу список зі СпасоПреображенського кафедрального собору. Всі ціни переглянули
в інтернет-магазинах.
Отже, стандартний набір для вінчання складається з:

Двох ікон Спасителя і Божої Матері — від 350 грн (за одну ікону)
Два рушники на ікони — від
160 грн
Один рушник під ноги — від
150 грн
Один рушник під коровай — від
150 грн
Коровай — від 100 грн за кг

Вино — 89 грн
Хустка на руки — від 299 грн
Обручки — від 1659 грн
Свічки вінчальні — від 160 грн
Стрічка — від 30 грн
Загальна сума склала 5166 грн.
Сюди ми порахували дві ікони та
рушники під них, дві обручки та
все інше зі списку.

Вважається, що наречені, які вступають у церковний
шлюб, мають все зважити і бажати цього всією душею.
Перед вінчанням треба сповідатися та причаститися, а перед
самою церемонією три дні бажано постити
âàé ìîæíà çàëèøèòè òóò, ìîæíà
çàáðàòè, âèíî íàðå÷åíèì áóäóòü
äàâàòè ïèòè ç îäí³º¿ ÷àø³, — çàçíà÷èëà æ³íêà.
КОСТЕЛ СВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ
АНГЕЛЬСЬКОЇ
Àäðåñà: âóëèöÿ Ñîáîðíà, 12
Ó êîñòåë³ íàñ çàïèòàëè àäðåñó
ïðîæèâàííÿ — âàæëèâî, ùîá
õî÷à á îäíà ñòîðîíà ç ïîäðóææÿ
ìåøêàëà íà òåðèòîð³¿ êîñòåëó.
Òðàäèö³éíå äëÿ ïðàâîñëàâíèõ
â³ðÿí â³í÷àííÿ ó öüîìó õðàì³
íàçèâàºòüñÿ «Òà¿íñòâî ïîäðóææÿ».
— Ùîá óêëàñòè ïîäðóæí³é
çâ’ÿçîê, ïîòð³áíî, ùîá ïðèíàéìí³ îäíà ñòîðîíà áóëà êàòîëèêîì. Îáðÿä íå ïðîâîäèòüñÿ,
ÿêùî íàðå÷åíèì ìåíøå 18 ðîê³â
òà ó ðàç³ ïåðåøêîä äëÿ óêëàäåííÿ
ïîäðóæíüîãî çâ’ÿçêó. Ïîâ³äîìèòè
â ïàðàô³ÿëüíó êàíöåëÿð³þ ïðî
ñâîº áàæàííÿ óêëàñòè ïîäðóæí³é çâ'ÿçîê òðåáà íå ï³çí³øå,
í³æ çà ï³â ðîêó äî ïëàíîâàíîãî
îäðóæåííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî òðåáà
ïðîéòè ïåðåäøëþáíó ï³äãîòîâêó. Âîíà âêëþ÷àº 15 çóñòð³÷åé ç
äóøïàñòèðåì òà 4 çóñòð³÷³ íà òåìó
ïðèðîäíîãî ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿, —
ðîçïîâ³â áðàò ßðîñëàâ.
— Ó êàòîëèê³â ï³äãîòîâêà
äî øëþáó òðèâàº ï³â ðîêó. Çà öåé
÷àñ ìîëîä³ ïîâèíí³ â³äâ³äàòè
ùîíàéìåíøå 10–15 òåìàòè÷íèõ
çóñòð³÷åé, ÿê³ ïðîâîäèòü ñâÿùåííèê. Â³í ³ ãîòóº ¿õ äî òà¿íñòâà
ñïîâ³ä³ ³ ïðè÷àñòÿ. Êîëè ïàðà
ïðèõîäèòü íà â³í÷àííÿ, ñâÿùåííèê ñïåðøó äèâèòüñÿ, ÷è öå º
øëþá ì³æ êàòîëèêàìè ÷è çì³øàíèé. ª ïåâí³ íîðìè — êàòîëèöüêà öåðêâà ìàº ïåâí³ âèìîãè
äî ñâî¿õ ïàðàô³ÿí. Ãîëîâíå, àáè
íàðå÷åí³ áóëè îõðåùåí³ ³ áàæàííÿ ïîâ³í÷àòèñü áóëî ïðèéíÿòå
çà âëàñíîþ âîëåþ, áåç ïðèìóñó.
Ïðè äðóã³é çóñòð³÷³ ç³ ñâÿùåííè-

êîì óêëàäàºòüñÿ ïåðåäøëþáíèé
ïðîòîêîë. ßêùî âîíè îáîº êàòîëèêè, ìîæíà ñïîâ³äàòèñü ðàçîì. ßêùî æ ³íøèõ êîíôåñ³é,
òî îäíà ñòîðîíà ìîæå îáðàòè
ñâîþ öåðêâó. Îäíàê, ÿêùî çàõî÷å óêëàñòè øëþá ó êàòîëèöüê³é, òî ïîòð³áíî áóäå çàïîâíèòè
íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè. Ñàì îáðÿä
ó êàòîëèê³â ³íøèé, àí³æ ó ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³. Äî ïðèêëàäó,
ó ïðàâîñëàâí³é ñâ³äêè òðèìàþòü êîðîíè. Ó êàòîëèê³â òàêîãî
íåìàº. Îäíàê ïðèñóòí³ñòü ñâ³äê³â
òåæ îáîâ'ÿçêîâà. ª âàæëèâèé ìîìåíò — ñëîâà ïîäðóæíüî¿ ïàðè,
ïðèñÿãà ó â³ðíîñò³ ³ ëþáîâ³. Îáðÿäè â³í÷àííÿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ
âèíÿòêîâî áëàãîä³éíèìè âíåñêàìè, — ðîçïîâ³ëà æ³íêà.
ХРАМ ВОСКРЕСІННЯ
ХРИСТОВОГО
ªïàðõ³ÿ ÓÏÖ ÌÏ, àäðåñà:
Õìåëüíèöüêå øîñå, 5
— Ó íàñ 1000 ãðí â³í÷àííÿ
êîøòóº, ìîæíà îêðåìî ïîæåðòâóâàòè íà õðàì, àëå öå ÿê õòî
ñîá³ áàæàº. ßêùî ³êîíè âäîìà º,
òî ìîæíà ïðèíåñòè ñâî¿, ìîæíà
êóïèòè â íàñ: º ïî 550 ãðí, º
ïî 1000 ãðí, º çà 700 ãðí. Òðåáà
ïðèíåñòè õë³á÷èê ÷è êîðîâàé,
ÿêùî áóäóòü ñâ³äêè, òî õóñòèíêè òðåáà âçÿòè ³ äëÿ íèõ. Âñå ÿê
â ÐÀÖÑ³, ðóøíèêè, õóñòèíêè, —
òàêèé åêñïðåñ-êóðñ ïðîâåëà ïðàö³âíèöÿ õðàìó.
ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ
ХРАМ
ªïàðõ³ÿ ÓÏÖ, àäðåñà: âóëèöÿ
Êåëåöüêà, 59 à
— Íàðå÷åí³ ìàþòü áóòè â³ðóþ÷³, íå ðîäè÷³ îäíå îäíîìó. Çàïèñóâàòèñÿ ïîòð³áíî çàçäàëåã³äü,
ïåðåä â³í÷àííÿì òðåáà íàðå÷åíèì
ïðîéòè áåñ³äó ç áàòþøêîþ. Ñàìå
â³í÷àííÿ êîøòóº 900 ãðèâåíü, —
ðîçïîâ³ëà ïðàö³âíèöÿ õðàìó.
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«ЖІНКА ЗА КЕРМОМ — ЦЕ ЗОВСІМ
НЕ МАВПА З ГРАНАТОЮ»
Залаштунки професії  Дар'я
Тріфонова має водійський стаж близько
п'яти років, два з них працює таксисткою.
Кожну свою поїздку вінничанка називає
маленьким життям і можливістю
зустріти людей з великої літери та
розповідає про свою непросту професію
і стереотипи довкола неї
ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

Â³ííè÷àíêà
Äàð'ÿ Òð³ôîíîâà
ìàº âèùó îñâ³òó
ó ñôåð³ ô³íàíñ³â
³ ðàí³øå ïðàöþâàëà áóõãàëòåðêîþ â îäí³é àãðàðí³é êîìïàí³¿.
Êîëè æ ô³ðìó çàêðèëè, ä³â÷èíà
âèð³øèëà êàðäèíàëüíî çì³íèòè
ä³ÿëüí³ñòü, çàê³í÷èëà ïåðóêàðñüê³ êóðñè é òåïåð ÷àñ â³ä ÷àñó
ðîáèòü ì³ñòÿíàì çà÷³ñêè. ×îìó
÷àñ â³ä ÷àñó? Òîìó ùî ãîëîâíîþ
ñâîºþ ðîáîòîþ âîíà ââàæàº…
òàêñóâàííÿ.
«РІДНІ БУЛИ ШОКОВАНІ»
— ß ïðàöþþ ó òàêñ³ áëèçüêî äâîõ ðîê³â, — ïî÷èíàº ñâîþ
ðîçïîâ³äü Äàð'ÿ. — Ñïî÷àòêó
ïðàöþâàëà â åêîòàêñ³, òàì áóëè
ñëóæáîâ³ ìàøèíè é òàì îòðèìàëà íåîáõ³äíèé äîñâ³ä ³ çíàííÿ… Çà ÿêèéñü ÷àñ ÿ áóëà âèìóøåíà çâ³äòè ï³òè, àëå âæå òàê
çàõîïèëàñü ö³ºþ ðîáîòîþ, ùî
âñ³ ñâî¿ çáåðåæåííÿ âèòðàòèëà
íà êóï³âëþ âëàñíîãî àâòîìîá³ëÿ,
ùîá ïî÷àòè ïðàöþâàòè íà ñåáå.
Â³ííè÷àíêà ïðèãàäóº, ùî
áàæàííÿ ñòàòè ïðîôåñ³éíîþ
âîä³éêîþ ó íå¿ âèíèêëî ëåäü
íå íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ êóï³âë³
ñâîãî ïåðøîãî àâòîìîá³ëÿ. Ùå
ïðàöþþ÷è áóõãàëòåðêîþ, âîíà
ïàðàëåëüíî â÷èëàñü áóòè òàêñèñòêîþ — âè¿æäæàëà òàêñóâàòè
âå÷îðàìè.
— ß äóæå ëþáëþ ïðàöþâàòè
âíî÷³, òîìó ùî òîä³ ïîðîæí³
âóëèö³ é â³ä÷óâàºòüñÿ ñâîáîäà,
âè ¿äåòå äîðîãîþ, íåìîâ ïòàøêà
ëåòèòü íåáîì… Çâè÷àéíî, âäåíü
ìîæíà çàðîáèòè á³ëüøå, àëå òàêñóâàííÿ âíî÷³ — òî äëÿ äóø³, —
óòî÷íþº âîíà é ï³ñëÿ íåòðèâàëî¿

ïàóçè ïðîäîâæóº. — Ìî¿ ð³äí³,
ÿêùî â³äâåðòî, ñïî÷àòêó áóëè
ïðîñòî øîêîâàí³.
Íàéá³ëüøå áàòüêè é äðóç³ ä³â÷èíè áîÿëèñü çà ¿¿ áåçïåêó é
õâèëþâàëèñü çà ñàìîïî÷óòòÿ.
— Êîëè ïðàöþâàëà ùå
íå íà ñåáå, ìåí³ äàâàëè ò³ëüêè
í³÷í³ çì³íè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì,
ùî â ìåíå íå áóëî äîñòàòíüî äîñâ³äó, ùîá ¿çäèòè âäåíü. Çì³íè
òðèâàëè ïî 12 ãîäèí ùîäíÿ áåç
âèõ³äíèõ, — ãîâîðèòü Äàð'ÿ Òð³ôîíîâà. — Ó ìåíå âèíèêëè òîä³
ïåâí³ ïðîáëåìè ç òèñêîì, à âñ³
çíàéîì³ ïèòàëè, ÷è íå ñòðàøíî
ìåí³ ¿çäèòè… Çðåøòîþ ³ ÿ, ³ ìî¿
áëèçüê³ äî íîâî¿ ðîáîòè çâèêëè.
«ТИ ВЕСЬ ЧАС У ЗОНІ РИЗИКУ»
Óñ³ çíàþòü, ùî âîä³¿ çàâæäè
ìàþòü áóòè âêðàé óâàæíèìè é
çîñåðåäæåíèìè. Öå ðîáîòà, ÿêà
âèìàãàº ÷èìàëî âì³íü ³ ùå á³ëüøå âèòðèâàëîñò³, îñîáëèâî, êîëè
çà êåðìîì äîâîäèòüñÿ ñèä³òè áàãàòî ãîäèí ïîñï³ëü. Ìè çàïèòàëè
äåòàëüí³øå ïðî ö³ òðóäíîù³ ïðîôåñ³¿ ó íàøî¿ ñï³âðîçìîâíèö³.
— Òàê, ðîáîòà òàêñèñòà ô³çè÷íî ñêëàäíà, — ï³äòâåðäæóº
Äàð'ÿ. — Ó âîä³ÿ ïîñò³éíî íàïðóæåíèé ç³ð, ñïèíà çàâæäè
â îäíîìó ïîëîæåíí³, ìîçîê ïðàöþº âåñü ÷àñ. Ï³ñëÿ òàêî¿ ðîáîòè
õî÷åòüñÿ äóæå äîâãî ñïàòè, òîìó
ùî ãîëîâà «òð³ùèòü».
Ó âîä³ÿ, ÿê êàæå â³ííè÷àíêà,
ìàº áóòè, óìîâíî êàæó÷è, äåñÿòü î÷åé.
— Ïîòð³áíî æ ñë³äêóâàòè
çà ï³øîõîäàìè, çà ³íøèìè ìàøèíàìè, ðîçðàõîâóâàòè â³äñòàí³,
ðîçóì³òè, ÿê øâèäêî ðóõàºòüñÿ
òðàíñïîðò ³ ÷è âñòèãíåòå âè âèêîíàòè òîé ÷è ³íøèé ìàíåâð, —
ïåðåðàõîâóº âîíà. — Òàê, öå âñå
ïðèõîäèòü ç äîñâ³äîì, àëå òè âñå

îäíî âåñü ÷àñ ó çîí³ ðèçèêó. Ïîòð³áíî áóòè äóæå ñòðåñîñò³éêîþ
ëþäèíîþ, à ùå ìàêñèìàëüíî ç³áðàíîþ, áî öå, çíîâó æ òàêè,
íåáåçïå÷íà ä³ÿëüí³ñòü ³ äóæåäóæå â³äïîâ³äàëüíà!
Àáè òðèìàòè ñåáå ó ôîðì³, ÿê
ô³çè÷í³é, òàê ³ åìîö³éí³, âàæëèâî ðîáèòè çóïèíêè â ðîáîò³,
äàâàòè ñîá³ ÷àñ íà â³äíîâëåííÿ.
— Âàæëèâî çíàòè ñâîþ ì³ðó.
Íà ö³é ðîáîò³ íå ìîæíà ïåðåïðàöüîâóâàòè ³ ÿêùî º ñîíëèâ³ñòü ³
âòîìà, òî êðàùå ç³éòè ç ë³í³¿, —
íàãîëîøóº âîä³éêà. — Äîäàì ùå,
ùî äóæå äîáðå áóäå äëÿ çäîðîâ'ÿ
ðîáèòè ìàñàæ, áàãàòî ðóõàòèñü, çàéìàòèñü ñïîðòîì ³ ìàòè ùå ÿêóñü
ñïðàâó, àáè ÷åðãóâàòè àêòèâíîñò³.
«КОЖНА ПОЇЗДКА — ЦЕ
МАЛЕНЬКЕ ЖИТТЯ»
Íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ, êîëè
ðîçïîâ³äàº ïðî ñâîþ ðîáîòó,
òî íå ìîæå ñòðèìàòè óñì³øêè.
Â³äðàçó ïîì³òíî, ÿê ñèëüíî âîíà

– Îñîáèñòî äëÿ ìåíå
âåëè÷åçíèé êîìïë³ìåíò
— öå êîëè ç’ÿâëÿþòüñÿ
ïîñò³éí³ ïàñàæèðè.
Âîíè ìîÿ ãîðä³ñòü, –
êàæå Äàð'ÿ
¿¿ ëþáèòü, íàâ³òü ïîïðè çãàäàí³ òðóäíîù³. Äàð'ÿ ç³çíàºòüñÿ,
ùî çàâæäè íàìàãàºòüñÿ ôîêóñóâàòèñü íà ïîçèòèâ³, à íåãàòèâ
øâèäêî çàáóâàòè. Êàæå, ùî
íå áà÷èòü ñåíñó õîäèòè íà ðîáîòó, ÿêà íå ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ, à ò³ëüêè çàñìó÷óº.
— Ó òàêñ³ ä³éñíî íåìàº ñòàá³ëüíîñò³: í³ â çàðîá³òêó, í³
â êë³ºíòàõ, í³ áàíàëüíî â óäà÷³.
Êîæåí äåíü ð³çíèé, áóâàº âñå
ïðîñòî æàõëèâî, àëå í³êîëè
íå ìîæíà ñóäèòè ðîáîòó âèõîäÿ÷è ò³ëüêè ç öüîãî îäíîãî
äíÿ, — ðîçêàçóº âîíà. — Äëÿ
ìåíå êîæíà ïî¿çäêà — öå ìàëåíüêå æèòòÿ, öå ìàëåíüêà ³ñòîð³ÿ, öå ùîñü ïðî âåëèêó äðóæáó
÷è íàâ³òü ëþáîâ. ² òàê, ìåíå òåæ
âòîìëþþòü ó öüîìó «ìàëåíüêîìó
æèòò³» çàòîðè, ê³ëüê³ñòü ìàøèí
íà äîðîãàõ ³ âëàñíå ñòàí öèõ ñàìèõ äîð³ã. Ìåíå òåæ çàñìó÷óº,
êîëè êë³ºíòè íå ö³íóþòü íàøó
ðîáîòó, êîëè íå ïîâ³äîìëÿþòü
ïðî ñêàñóâàííÿ çàìîâëåííÿ ÷è

Смілива мрія
Наостанок наша співрозмовниця
ділиться своїми мріями. Зізнається, що хоче відкрити власну
службу жіночого таксі.
— Я хочу вибрати дівчат з гарними навичками водіння, відповідальних, культурних та інтелігент-

них, — зізнається вона. — Не хочу
якось принизити чоловіків, але
жінки більш культурні, і поспілкуються, і знайдуть потрібні слова, і
як психологи побудуть. Бо часто
трапляються ситуації, коли жінка в таксі сідає в сльозах, а після

розмови розкривається і їй стає
легше. Крім того, мені жінки дуже
часто говорять, що хочуть, аби їх
везла інша жінка — так їм безпечніше. На жаль, досі бувають таксисти, які пристають до пасажирок, за коліна лапають і таке інше.

Дар’я Тріфонова працює водійкою таксі два роки. Каже,
що коли працює, то відчуває себе корисною, бо робить
важливе для незнайомої людини — везе її у потрібне місце
êàæóòü ïðî öå, êîëè ÿ âæå ïðè¿õàëà, âèòðàòèëàñü íà áåíçèí ³
ïîñï³øàëà äî íèõ ç ³íøîãî ê³íöÿ ì³ñòà, íàïðèêëàä… Àëå ÿ âñå
îäíî îáîæíþþ ñâîþ ðîáîòó,
âîíà äàº ìåí³ äóæå áàãàòî ³ ÿ çàðàç íå ò³ëüêè ïðî ãðîø³.
Òà ïðî ãðîø³ âñå æ ê³ëüêà ñë³â
ñêàæåìî.
— Ó ìåíå ðåêîðä çàðîá³òêó
çà äîáó — 300 äîëàð³â ÷àéîâèìè.
Öå áóëî ïåðåä íîâèì ðîêîì, —
ñì³ºòüñÿ Äàð'ÿ Òð³ôîíîâà. — À ñåðåäí³é çàðîá³òîê çà çì³íó — 500–
800 ãðèâåíü. Ó âèõ³äí³ ìîæå áóòè
é 1000 ãðèâåíü… Àëå öå ó òàêîìó
ëàéòîâîìó ðåæèì³ ðîáîòè.
ОПЛЕСКИ ПРОФЕСІЇ
— Êîëè ïðàöþþ, ÿ â³ä÷óâàþ,
ùî ðîáëþ ÿêóñü êîðèñíó ñïðàâó,
ðîáëþ ùîñü âàæëèâå äëÿ íåçíàéîìî¿ ëþäèíè, ÿ âåçó ¿¿ ó ïîòð³áíå ¿é
ì³ñöå. Áî æ ðîáîòà äëÿ ÷îãî? Äëÿ
òîãî, ùîá ñëóæèòè. Ó öüîìó âèïàäêó ÿ ñëóæó ëþäèí³, — ãîâîðèòü äàë³
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Çíàºòå,
íàø³ ëþäè äóæå ëþáëÿòü ñï³ëêóâàòèñÿ, îáãîâîðþâàòè ìàêñèìàëüíî ð³çí³ òåìè: ïîäîðîæ³, ïîë³òè÷íó
ñèòóàö³þ, êîâ³ä, ìóçèêó… ß áà÷ó
çàçâè÷àé íàëàøòîâàíà ëþäèíà
íà ðîçìîâó ÷è ¿é õî÷åòüñÿ ïðîñòî
ïîìîâ÷àòè. Ùîá â³ä÷óòè íàñòð³é
ïàñàæèðà — äèâëþñü íà íüîãî,
íà éîãî ì³ì³êó, æåñòè, ïîçó, ó ÿê³é
ñèäèòü. Öå âñå ìîæíà ç÷èòàòè.
Äàð'ÿ êàæå, ùî ¿é ùàñòèòü
íà õîðîøèõ ³ êóëüòóðíèõ ëþäåé.
— ×àñòî ÷óþ, ùî â íàñ ëþäè
òàê³ âñ³ çë³, àëå äî ìåíå ó ìàøèíó ñ³äàþòü ò³ëüêè õîðîø³. Âîíè
ìåí³ í³÷îãî ïîãàíîãî íå ãîâîðÿòü… Íàâ³òü ÿêùî äóæå ï’ÿí³.
Ïðàâäà, äóæå ï’ÿíèõ ëþäåé íàìàãàþñü íå áðàòè, — óòî÷íþº
âîíà. — Íàïåâíî, ìî¿ ïàñàæèðè
òåæ â³ä÷óâàþòü ìîþ åíåðãåòèêó
é òîìó íå ë³çóòü ó ò³ òåìè, ÿê³ á
ìåí³ áóëè íåïðèºìíèìè. Íàòîì³ñòü ÷àñòî äàþòü ÷àéîâ³, äàðóþòü êâ³òè… Öå äóæå ïðèºìíî.
Öå í³áè îïëåñêè ïðîôåñ³¿, â³ä÷óâàþ ñåáå ó òàê³ ìîìåíòè íå òàêñèñòêîþ, à àðòèñòêîþ íà ñöåí³.
À ùå îñîáèñòî äëÿ ìåíå âåëè-

÷åçíèé êîìïë³ìåíò — öå êîëè
ç’ÿâëÿþòüñÿ ïîñò³éí³ ïàñàæèðè.
Âîíè ìîÿ ãîðä³ñòü.
НЕ ВІРТЕ СТЕРЕОТИПАМ
Íå ìîæåìî íå ïîãîâîðèòè ç
âîä³éêîþ ïðî ñòåðåîòèïè. Õî÷íå-õî÷, à äåÿê³ ç íèõ äîñ³ ì³öíî
âêîð³íåí³ â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³.
— ß õî÷ó çâåðíóòèñü äî âñ³õ:
íå â³ðòå ñòåðåîòèïàì ïðî æ³íîê.
Æ³íêè íàáàãàòî ñèëüí³ø³, âèòðèâàë³ø³ é ì³öí³ø³, í³æ çäàºòüñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä, ³ ìè
ñïðàâä³ ìîæåìî ï³äêîðèòè íàâ³òü òàê³ ñòåðåîòèïíî ÷îëîâ³÷³
ïðîôåñ³¿, — êàæå â³ííèöüêà âîä³éêà. — Æ³íêà çà êåðìîì — öå
íå ìàâïà ç ãðàíàòîþ. Âîíà ìîæå
âèêîíóâàòè ðîáîòó íà ð³âí³ ç ÷îëîâ³êîì. Á³ëüøå òîãî, âîä³éêè
¿çäÿòü îáåðåæí³øå, íå ãàíÿþòü,
íå ìàíåâðóþòü òàê, ÿê ÷îëîâ³êè… Àëå ó öþ ïðîôåñ³þ ä³éñíî
éäå äóæå ìàëî æ³íîê. Êîæíîãî
äíÿ ÿ ÷óþ ôðàçó â³ä êîãîñü ³ç
ïàñàæèð³â: «ß ïåðøèé ðàç ¿äó
ç ä³â÷èíîþ-òàêñèñòîì». Òîáòî,
ïðàöþþ ÿ âæå äâà ðîêè é ñò³ëüêè æ ÷óþ öå çäèâóâàííÿ. À ùå
êîæíîãî ðàçó ìåíå çàïèòóþòü:
«À âàì íå ñòðàøíî?» ²íîä³ ìåíå
òàêîæ çàïèòóþòü ÷è íàâ³òü äîêîðÿþòü: «Íåâæå âè äîêîòèëèñü
äî òàêîãî æèòòÿ, ùî ï³øëè ïðàöþâàòè ó òàêñ³». ß æ çàâæäè â³äïîâ³äàþ, ùî öå çâè÷àéíà ðîáîòà.
«×îìó ìåí³ ìàº áóòè ñòðàøíî?
×è âè âèð³øèëè ìåíå âáèâàòè?»
Çàçâè÷àé íà ïîä³áí³ ïèòàííÿ
ÿ ñïðàâä³ â³äæàðòîâóþñü àáî
íàìàãàþñü ïåðåòâîðèòè öå âñå
íà ä³àëîã.
Òà áóâàëè é íå òàê³ áåçíåâèíí³ ïèòàííÿ. Äàð’ÿ ïðèãàäóº, ÿê
ùå íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ ðîáîòè
òðàïëÿëèñü êë³ºíòè, ÿê³ â³äìîâëÿëèñü ¿õàòè, êîëè áà÷èëè, ùî
çà êåðìîì æ³íêà.
— Àëå òàê³ âèïàäêè ó ìî¿é
ïðàêòèö³ ð³äê³ñòü. Äåõòî ùå
ãîâîðèâ, ùî ÿ ìàþ ìîëîäøèé
âèãëÿä çà ñâ³é â³ê, òîìó âîíè
áîÿòüñÿ, ùî â ìåíå íåìàº äîñâ³äó, òà âæå ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè —
çàñïîêîþâàëèñü.
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«СПИТАЙТЕ МІЄЧКУ», А КРАЩЕ
БАБУСЮ АВТОРКИ КНИГИ РАЮ
Сучасна література  Книга
нашої землячки Євгенії Кузнєцової
«Спитайте Мієчку» включена до списку
на літературну премію Бі-Бі-Сі за 2021 рік.
Авторка розповіла про своє село
Хомутинці, про їхній дім… Кузнєцова
працювала в різних країнах, але при
першій-ліпшій нагоді поспішає до оселі
дитинства. Що кажуть про книгу і авторку
її мама і бабуся?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó Õîìóòèíöÿõ
ªâãåí³þ ç ðàä³ñòþ
çóñòð³÷àþòü ìàìà
Òåòÿíà Ìîðîçþê,
áàáóñÿ Ðà¿ñà. Îäíîãî ðàçó âîíà
ç³çíàëàñÿ áàáóñ³, ùî áåç Õîìóòèíö³â äëÿ íå¿ íå áóëî á ì³ñöÿ
íà çåìë³.
— ßêáè ¿é ñêàçàëè, ùî íåìà
Õîìóòèíö³â ³ íàøî¿ õàòè, òî äëÿ
ªâãåí³¿ íå áóëî á ì³ñöÿ íà çåìë³, — ïåðåäàº ñëîâà âíó÷êè ïàí³
Ðà¿ñà.
Ïðî ìîëîäó ïèñüìåííèöþ-çåìëÿ÷êó æóðíàë³ñòó RIA ðîçïîâ³â
êîëåãà — ðåäàêòîð êàëèí³âñüêî¿
ãàçåòè «Ïðàïîð Ïåðåìîãè» Âàñèëü Áàá³é. Ï³ñëÿ âèõîäó êíèãè
ªâãåí³ÿ äàëà ³íòåðâ’þ íèçö³ âèäàíü. ² â êîæíîìó ç íèõ çãàäóº
ïðî Õîìóòèíö³. À îñü ó ðîìàí³
òàêî¿ íàçâè íå çíàéäåòå. Çàòå ¿¿
ìàìà ³ áàáóñÿ êàæóòü, ùî â òåêñò³
óï³çíàþòü êîæåí êóòî÷îê ó ¿õíüîìó áóäèíêó ÷è ñåë³.
ПРО ЩО КНИГА?
Êíèãà ïðî äâîõ ñåñòåð ³ íå ò³ëüêè — Ì³º÷êó ³ Ë³ë³÷êó. Ì³º÷êà,
öå çìåíøóâàëüíà íàçâà â³ä ³ìåí³
Ì³ëà. Ë³ë³÷êà — ¿¿ ñåñòðà. Äâ³ ñåñòðè÷êè º ãîëîâíèìè ãåðî¿íÿìè
ðîìàíó. Ñþæåò òâîðó «îáåðòàºòüñÿ» íàâêîëî ñàêðàëüíîãî ì³ñöÿ ó ¿õíüîìó æèòò³ — áóäèíêó,
çáóäîâàíîìó ä³äóñåì.
— Áóäèíîê ñòîÿâ â³äîêðåìëåíî, ñóñ³ä³â ìè çîâñ³ì íå ìàëè, —
ðîçïîâ³äàº ªâãåí³ÿ Êóçíºöîâà. —
Ç îäíîãî áîêó ñòàâîê, ç ³íøîãî
ïðîñòÿãëèñü ãîðîäè, é ëèøå

çà íèìè æèëè ëþäè. Íà÷å áåçëþäíèé îñòð³â.
ªâãåí³ÿ çãàäóº, ùî áóëà ãåòü
íå áàëàêó÷îþ äèòèíîþ, ìàëî õòî
çíàâ, ùî òàì ó íå¿ íà äóìö³. Äóæå
áàãàòî ÷èòàëà.
Íàâ÷àòèñÿ ó øêîë³ ïî÷àëà
ó ï’ÿòü ðîê³â. Ñòàðøà íà ð³ê ñåñòðà Ìàð³÷êà ï³øëà ó ïåðøèé
êëàñ, òî ³ ¿¿ â³äïðàâèëè çà êîìïàí³ºþ. Ìàìà êàçàëà, ùîá â³äêðèâàëà ñåñòð³ äâåð³, áî áóëà
íà âèãëÿä äóæ÷îþ.
Ó òîé ÷àñ, êîëè ñåñòðè íàâ÷àëèñÿ ó Õîìóòèíåöüê³é øêîë³,
íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ïðàöþâàâ
Ëåîí³ä Ìàöåðà. Íèí³ ÷îëîâ³ê çàñòóïíèê çàâ³äóâà÷à â³ää³ëó îñâ³òè
Êàëèí³âñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè.
Â³í çãàäóº, ùî óæå òîä³ øêîëÿðêè âèð³çíÿëèñÿ ç-ïîì³æ ³íøèõ.
Îáèäâ³ áàãàòî ÷èòàëè. Â³äïîâ³äíî
áàãàòî çíàëè. ¯õíÿ ìîâà ñâ³ä÷èëà ïðî òå, ùî ä³òè îáåðóòü äëÿ
ñåáå ïðîôåñ³þ, â îñíîâ³ ÿêî¿ áóäå
ìîâà. Òàê âîíî ³ ñòàëîñÿ.
Ðåïåòèòîðà ç àíãë³éñüêî¿ íàâðÿä
÷è ùå õòî ó Õîìóòèíöÿõ íà òîé
÷àñ çàïðîøóâàâ äî ñâî¿õ ä³òåé.
Äî Ìîðîçþê³â ïðèõîäèâ ó÷èòåëü
ç àíãë³éñüêî¿ äîäîìó. Ò³ çàíÿòòÿ
ªâãåí³ÿ çãàäóº äîòåïåð. Áî â÷èòåëü
çóì³â çàö³êàâèòè ³ âîíà ç Ìàð³÷êîþ
îõî÷å îïàíîâóâàëè ³íîçåìíó. Êðóòî ïî÷óâàëèñÿ, êîëè ìîæíà áóëî
ì³æ ñîáîþ ðîçìîâëÿòè àíãë³éñüêîþ, ùîá ò³, õòî ïîðó÷, íå ðîçóì³ëè, ïðî ùî âîíè ãîâîðÿòü.
Ó ñüîìèé êëàñ ä³â÷àòêà ï³øëè
ó ì³ñüêó øêîëó. Íà òîé ÷àñ ñ³ì’ÿ
ïåðå¿õàëà äî Â³ííèö³. «Ñåëî, öå
àáñîëþòíî ³íøèé ñâ³ò, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí³ÿ. — Ïåð³îä íàâ÷àííÿ
³ ïðîæèâàííÿ ó Õîìóòèíöÿõ ñòàâ

âèçíà÷àëüíèì äëÿ ìåíå». Âîíà
ç³çíàºòüñÿ, ùî çâ'ÿçîê ç ñåëîì
â³ä÷óâàº äîòåïåð. Ïðè ïåðø³éë³ïø³é íàãîä³ ïîâåðòàºòüñÿ ñþäè.
Ïðè¿æäæàº ç ÷îëîâ³êîì, ç ¿õí³ì
ñèíîì. ² âæå òåïåð ó áóäèíêó,
çáóäîâàíîìó ä³äóñåì, äçâåíèòü
äèòÿ÷èé ãîëîñ õëîï÷èêà, ÿê êîëèñü ¿¿. Áóäèíîê ÷óº ðîçìîâè óæå
÷åòâåðòîãî ïîêîë³ííÿ ¿õíüî¿ ðîäèíè.
ВІКОНЦЕ У ПРОСТЕ ЛЮБСЬКЕ
ЖИТТЯ
Ïðî ïîä³¿, ùî â³äáóâàëèñÿ
â íüîìó ó äèòÿ÷³ ðîêè ªâãåí³¿,
òåïåð ìîæíà ä³çíàòèñÿ ç êíèãè.
Îñü ñëîâà àâòîðêè ïðî ðîìàí:
«ß íàìàãàëàñÿ íàïèñàòè òå, ÷îãî
ìåí³ ñàì³é äóæå áðàêóº ó ê³íî é
êíèæêàõ — öå ïîâ³ëüíèé ñöåíàð³é, äå íåìà äðàì ³ òðàãåä³é, äå
ëþäè æèâóòü çâè÷àéíèì, áóäåííèì æèòòÿì, äå º êîòè, áóð’ÿíè
³ ä³òè, à ëþáîâ áåç äðàìè, íàâ³òü

«Öå ïîâ³ëüíèé
ñöåíàð³é, äå íåìà
äðàì ³ òðàãåä³é, äå
ëþäè æèâóòü áóäåííèì
æèòòÿì, äå º êîòè,
áóð’ÿíè ³ ä³òè, à ëþáîâ
áåç äðàìè»
òîä³, êîëè äëÿ íèõ º âñ³ ï³äñòàâè. Öå â³êîíöå, ÷åðåç ÿêå ìîæíà
ï³äãëÿíóòè íà ïðîñòå ëþäñüêå
æèòòÿ.
Í³, íå íà ìîº, áî êíèæêà íå àâòîá³îãðàô³÷íà. Õî÷à, çâè÷àéíî,
äåÿê³ îáðàçè íå âçÿëèñÿ í³çâ³äêè.
Âèõîäèòü, ùî ÿ íàïèñàëà òåêñò
äëÿ ñåáå. Ç îäíîãî áîêó, íà÷å
áàãàòî ïîä³é ³ âîíè ÷³ïëÿþòüñÿ
îäíà çà îäíó, à ç ³íøîãî — öå
ïëèííà áóäåíí³ñòü, íà ÿêó ìîæíà äèâèòèñÿ áåç çàéâèõ âèêèä³â
àäðåíàë³íó».
Ó êîðîòê³é àíîòàö³¿ äî êíèãè
òàê ñêàçàíî ïðî ¿¿ çì³ñò: «Ùî
ðîáèòè ñåñòðàì, ÿêèì òàê ëåãêî
çàãóáèòèñÿ ó âëàñíèõ äóìêàõ ³
áàæàííÿõ ó âåëèêîìó ì³ñò³? Âñå
íà÷å é äîáðå, àëå õî÷åòüñÿ ïîñòàâèòè æèòòÿ íà ïàóçó, õî÷à á
äî âåðåñíÿ, òà ïîâåðíóòèñÿ ó ì³ñöå ñâîãî äèòèíñòâà. Çàïëåòåí³
ñò³íè ñòàðîãî áóäèíêó â³äãîðîäæóþòü â³ä óñüîãî ñâ³òó ç éîãî
áåçë³÷÷þ ïèòàíü, à áàáóñÿ Òàÿ

Євгенія Кузнєцова робить дарчий напис на книзі «Готуємо
в журбі» для колеги і земляка Василя Бабія. Ця книга —
гумористичний погляд на українську кулінарію

Переможця визначать у грудні
Книга Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку» потрапила у так
званий довгий список престижного літературного конкурсу «Книга року», що його
проводить корпорація Бі-Бі-Сі.
Для участі у фінальній частині
í³÷îãî íå çàïèòóº, çàòå çàâæäè
ïîðó÷.
Àëå ë³òî ÷àñ íå ñïèíÿº: íà ïîðîç³ áóäèíêó ç’ÿâëÿþòüñÿ ëþäè
ç êîëèøíüîãî, òåïåð³øíüîãî ³
ìàéáóòíüîãî æèòòÿ. Âñ³ ó öüîìó
äîì³ — ³ ñàì³ ñåñòðè, ³ áàáóñÿ,
³ ³íä³éñüêà êóçèíà, ³ ðîçãóáëåíà
ìàìà, ³ íàâ³òü ðóäèé ê³ò áåç ³ìåí³ — íà ïîðîç³ çì³í. Ë³òî ìèíàº,
ðîñòóòü ãàðáóçè íà åêñïîðò, ðîçìîâè íå ñòèõàþòü, à ïðîáëåìè ³
ð³øåííÿ á³æàòü íàââèïåðåäêè».
КРУТА БАБУСЯ З ПЛАНШЕТОМ
У 92 РОКИ
ªâãåí³ÿ Êóçíºöîâà íåàáèÿê
ïèøàºòüñÿ ñâîºþ áàáóñåþ Ðàºþ.
Íàçèâàº ¿¿ âñåñâ³òîì ó äîì³. Êîëè
áàáóñÿ êàæå, ï³äó ÿ òðîõè â³äïî÷èíó, íàñïðàâä³ áåðå ïëàíøåò ³
ãîðòàº ñòð³÷êó íîâèí. Æîäíîãî
äíÿ íå îáõîäèòüñÿ áåç ²íòåðíåòó!
Âîíà ìàº ñâîþ ñòîð³íêó ó Ôåéñáóö³. Çàâäÿêè ìåðåæ³, ïîñò³éíî íà çâ’ÿçêó ç âíó÷êàìè. Áåç

творчого змагання журі відібрало 16 книг.
Переможця визначать у грудні
на підсумковому зібранні членів
журі. Втім, потрапити у «довгий»
список конкурсу — уже неабияка
удача.
êîìï’þòåðà íåìîæëèâî áóëî á òàê
ñï³ëêóâàòèñÿ ç íèìè, ÿê öå ðîáèòü
òåïåð — ¿õ ìîæíà ³ áà÷èòè, ³ ÷óòè,
³ ùîñü íàïèñàòè, à âîíè îäðàçó æ
ïðî÷èòàþòü ³ â³äïèøóòü…
Áàáóñÿ Ðà¿ñà íå ç òóòåøí³õ.
¯¿ ïðèâ³ç ó ñåëî ÷îëîâ³ê Àíäð³é
Ñåðã³éîâè÷. Â³í ç Õîìóòèíåöü,
âîíà ç Êðèâîãî Ðîãó. Äî ðå÷³,
ä³äóñü ïèñüìåííèö³ Ïî÷åñíèé
ãðîìàäÿíèí öüîãî ì³ñòà. Áàáóñÿ
â÷èòåëþâàëà. Êîëè ÷îëîâ³ê âèéøîâ íà ïåíñ³þ, ïåðå¿õàëè â ñåëî,
çáóäóâàëè áóäèíîê. Ñëàâè áóä³âë³
äîäàëà âíó÷êà, õî÷à ³ ñòâåðäæóº,
ùî ïèñàëà íå ëèøå ïðî ¿õíþ îñåëþ. Ìàìà ç áàáóñåþ íà òàê³ ñëîâà
ò³ëüêè óñì³õàþòüñÿ. Ìîâëÿâ, à äå
òè ùå òàêå áà÷èëà, äèòèíî, ÿê
íå â íàø³é õàò³ ÷è íàøîìó ñåë³?
Òèì ÷àñîì îáèäâ³ âíó÷êè ïîäîáðîìó çàçäðÿòü áàáóñ³, ùî ìàº
òàêó öóïêó ïàì'ÿòü. Íàïðèêëàä,
âîíà äîòåïåð ìîæå öèòóâàòè
ôðàãìåíòè òâîð³â îêðåìèõ êëàñèê³â. Îêðåì³ ôðàçè — òèì á³ëüøå.

Перекладає з чотирьох мов
Євгенія Кузнєцова після школи
вступила у престижний виш —
Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Шевченка. Навчання продовжила в Іспанії,
там захистила дисертацію з літературного аналізу. Знає чотири

мови — англійську, іспанську, німецьку, французьку. Працювала
консультанткою з медіа для низки
міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ та ООН в Україні. Вона
експерт у галузі прикладної журналістики.
Займається перекладами, зо-

крема, переклала на українську
біографію Лінкольна, а також популярне видання «Диванні експерти» Томаса Ніколса. Завдяки її
перекладу український читач має
можливість ознайомитися з книгою про відомого німецького футбольного фахівця Юрґена Клоппа.

«Спитайте Мієчку» перший роман
34-річної письменниці. У неї є ще
одна книга — «Готуємо в журбі».
Насправді це гумористичний
погляд на українську кулінарію.
Крім того, Євгенія Кузнєцова веде
блог про мову на каналі YoyTube.
До речі, низку записів відеобло-

гу вона зробила у бабусиній хаті.
Там їй особливо легко працюється.
Сестра Марічка теж обрала таку
саму професію, займається журналістикою, дописує з Києва до популярного американського видання «Нью-Йорк Таймс». У деяких з
публікацій є згадка про Хомутинці.
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ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Антропологiя
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.20, 05.25 Новини
07.05 Енеїда
08.05, 09.05, 02.55 Погода
08.10 12 мiфiв про Донбас
08.15 Т/с “Череп i костi” s
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 01.40 Прозоро: про
актуальне
14.00, 04.30 UA:Фольк
15.10, 21.35, 00.30, 02.45,
05.50 Спорт
15.20 Концерт. Квартет Гетьман
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
21.45 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
23.30 Перша шпальта

1+1
05.35 “Життя вiдомих людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с
“Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00, 23.10 Т/с “Грiм серед
ясного неба” l

СТБ
08.10, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” s
23.05 Т/с “Невiрна” l

НTН
06.00 “Таємницi свiту”
07.30, 17.00, 03.20
“Випадковий свiдок”
08.10 Х/ф “Знову невловимi”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
12.30, 16.30, 19.00, 02.50
“Свiдок”
14.40, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20 “Свiдок. Агенти”
00.55 Х/ф “Багрянi рiки - 2” n

TET
09.30 Х/ф “Румпельштiльцхен”
10.30 Х/ф “Сутiнки” s
13.00, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сiмейка У
20.30, 01.45 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 01.00 Країна У
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ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Антропологiя
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05 Погода
08.10 12 мiфiв про Донбас
08.15 Т/с “Череп i костi” s
09.15 Телепродаж
09.45 Пишемо iсторiю. У
кожного свiй Шевченко
10.00 XXI Радiодиктант
нацiональної єдностi
11.00 Т/с “Серцебиття” l
11.50, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.45 Мiста та мiстечка
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Д/ф “Бовсунiвськi
бабусi” l
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Полюси

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.45, 22.50, 23.55 Т/с
“Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Грiм серед ясного
неба” l
23.10 Т/с “Вище тiльки
кохання” l

СТБ
07.50, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” s
23.05 Т/с “Невiрна” l

НTН
07.50, 17.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Вовча зграя”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20 “Будьте здоровi”
00.55 “Легенди бандитського
Києва”

TET

09.30 Х/ф “Принц-ведмiдь”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Сага:
Молодий мiсяць” s
13.00, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
IНТЕР
19.30, 22.00, 02.20 Сiмейка У
IНТЕР
20.30, 01.45 Танька i Володька
05.15, 22.05 “Слiдство вели... з UA:ВIННИЦЯ
23.00 Одного разу в Одесi
05.30, 22.05 “Слiдство вели... з 23.30, 01.00 Країна У
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
08.00, 09.00, 17.15 Новини
Леонiдом Каневським”
17.40 Новини
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
(UA: ПЕРШИЙ)
17.40 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером” 08.05 Ранок на Суспiльному
UA:ВIННИЦЯ
09.20 Ранок з Iнтером
09.10 Х/ф “Обличчя кохання”
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
10.05, 18.00, 19.00, 04.05 Ток- 10.45 Д/ф “Хто створив Змiєвi
08.00, 09.00, 17.15 Новини
Iнтером”
10.00, 11.00 “Корисна
шоу “Стосується кожного”
(UA: ПЕРШИЙ)
вали?”
12.25 Х/ф “007: Координати
11.40 Лiтературно-кулiнарне
08.05 Ранок на Суспiльному
програма”
12.25 Х/ф “Червоний кут” s
09.10 Телевiзiйний серiал
шоу “Енеїда”
“Скайфолл” s
15.15 “Речдок”
12.10, 20.25 Невiдомi Карпати 14.45, 15.40 “Речдок”
“Комiсар Алекс”
16.05 “Чекай на мене. Україна” 12.40 Роздивись
16.30 “Речдок. Особливий
10.35 Телевiзiйний серiал
20.00, 02.45 “Подробицi”
12.50 Буковинськi загадки
випадок”
“Бенкрофт”
21.00 “Речдок. Велика справа” 13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу
11.30, 12.50, 16.00 Загадки
23.50 Т/с “Хороша дружина” s 13.05, 15.45 Загадки
“Стосується кожного”
чернiвецьких атлантiв
20.00, 02.50 “Подробицi”
11.40 Лiтературно-кулiнарне
чернiвецьких атлантiв
13.10 Документальний
21.00 “Речдок. Велика справа” шоу “Енеїда”
ICTV
23.50 Т/с “Хороша дружина” s 12.10, 20.25 Невiдомi Карпати
цикл “Дикуни. Дикi забави в
12.40 Роздивись
зоопарку Сан-Дiєго”
06.00 Факти тижня
13.25 Лайфхак українською
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
08.45 Факти. Ранок
13.45 Ок, я тобi поясню
ICTV
13.05 Документальний
09.10, 19.20 Надзвичайнi
англiйську
цикл “Дикуни. Дикi забави в
06.30 Ранок у великому мiстi зоопарку Сан-Дiєго”
новини з Костянтином Стогнiєм 13.50 М/ф “Лiтачок Лiп”
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s 13.55 М/ф “День, коли щастить” 08.45 Факти. Ранок
13.25 Лайфхак українською
11.25, 13.15 Х/ф “Невдахи”
14.05 М/ф “Дострибни до
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.40 Ок, я тобi поясню
12.45, 15.45, 18.45 Факти.
новини з Костянтином Стогнiєм 13.45 М/ф “Коп i Штик - завзятi
хмаринки”
14.15 М/ф “Жив собi чорний кiт” 10.10 Скетч-шоу “На трьох” s кроти”
День
14.10, 16.15 Т/с “Дiльничний з
14.20 М/ф “ Як козаки на весiллi 11.05, 13.25 Х/ф “Близнюки” s 13.55 Пiщана казка
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 М/ф “Велика подорож”
ДВРЗ” s
гуляли”
20.20 Прихована небезпека
14.40 М/ф “Як козаки
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s 14.10 М/ф “Свара”
14.50, 16.20 Т/с “Пес” s
14.20 М/ф “Черевички”
Прем’єра
iнопланетян зустрiчали”
21.05 Факти. Вечiр
15.05 Древо
17.35 Т/с “Юрчишини-2” s
14.30 М/ф “ Кривенька качечка“
21.15 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 15.20 “Баба Єлька”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
14.40 М/ф “Як Козаки у футбол
22.35 Свобода слова
20.20 Громадянська оборона
Експедицiя на пiч
грали “
00.00 Х/ф “Аполлон 13”
15.55 Д/ф “Полiськi тенета”
21.15 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 15.05 Сковорода. Гастробайки
02.35 Я зняв!
17.30 Земля, наближена до
22.35 Т/с “Пес-2” s
15.20 Країна пiсень
23.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
15.45 Древо
неба
18.05 Прозоро. Про головне
16.15 Телевiзiйний серiал
Прем’єра
НОВИЙ КАНАЛ
19.00 Сьогоднi. Головне
“Череп i костi”
19.50 ЕкоЛюди
17.30 Населена земля
06.00, 07.35 “Kids time”
20.00 Прем’єра . Радянський
НОВИЙ КАНАЛ
18.05 Прозоро. Про головне
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” бруталiзм
19.00 Сьогоднi. Головне
07.40 “Орел i решка”
21.00 Новини
06.00, 07.10 “Kids time”
19.50 ЕкоЛюди
09.50 Т/с “Надприродне” s
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
Днiпропетровщини
12.25 Х/ф “Хронiки Рiддiка” s
21.20 Х/ф “Воллiс i Едвард”
07.15 “Орел i решка”
21.00 Новини Київщини
14.40 Х/ф “Рiддiк” s
09.20 Т/с “Надприродне” s
21.20 Суспiльно-полiтичне
17.05 “Хто зверху?” l
11.55 “Кохання на
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
19.00 “Пекельна кухня”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
виживання” s
20.55 Х/ф “Соломон Кейн” s
14.00 Х/ф “Месники: Вiйна
22.55 Х/ф “Людина-вовк” n
08.45 “Життя в цифрi”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
нескiнченностi” l
00.55 Х/ф “Голем: Початок” n
09.00 “Постфактум”
17.00 “Хто зверху?” l
09.45 “Рецепт здоров’я”
19.00 “Екси” s
08.45 “Мобiльний репортер”
10.15 “Фокус Європи”
21.00 Х/ф “Три мушкетери” s
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
УКРАЇНА
10.45 “Мобiльний репортер”
23.25 Х/ф “Подорожi Гуллiвера” 09.45, 19.30 “На часi”
11.00, 15.00 т/с
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
12.35 “Знайомство з
10.45 “Твiй навiгатор”
УКРАЇНА
11.00, 15.00 т/с
Україною
тваринами”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.00 “Новини Life”
12.35 “Знайомство з
23.00 Сьогоднi
13.15 “Час змiн”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
тваринами”
09.00 Зiрковий шлях
16.00, 19.00 “Новини”
13.00 “Новини Life”
Україною
10.30 Я везу тобi красу
16.15 “Територiя рiшень”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.15 “Час змiн”
23.00 Сьогоднi
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 16.30 “Природа сьогоднi”
16.15 “Територiя рiшень”
17.30 т/с “Серцебиття”
09.00 Зiрковий шлях
16.30 “Природа сьогоднi”
3” l
13.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 18.40 “Особливий випадок”
10.30 Я везу тобi красу
17.30 т/с “Серцебиття”
19.30 “На часi”
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 18.30 “Код вiдвертостi”
4” l
14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 т/с “Останнiй кандидат” 4” l
20.10 т/с “Останнiй кандидат”
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СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05, 09.05 Погода
08.10 12 мiфiв про Донбас
08.15 Т/с “Череп i костi” s
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Полюси
23.00, 03.00 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 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, 21.50, 22.50, 23.55 Т/с
“Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

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, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Iлюзiя вбивства” s
14.40, 15.35 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 04.00 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 02.40 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”
23.50 Т/с “Хороша дружина” s

СТБ
07.45, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” s
23.05 Т/с “Невiрна” l

НTН
07.50, 17.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Тi, що зiйшли з
небес”
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20 “Вартiсть життя”
00.55 “Легенди бандитського
Києва”

TET
09.30 Х/ф “Три пера”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Сага:
Затемнення” s
12.50, 18.00 4 весiлля
13.55, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сiмейка У
20.30, 01.45 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 01.00 Країна У

UA:ВIННИЦЯ

08.00, 09.00, 17.15 Новини
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Комiсар Алекс”
09.50 Телевiзiйний серiал
“Бенкрофт”
11.25 Шукачi пригод
11.40 Лiтературно-кулiнарне
шоу “Енеїда”
12.10 Невiдомi Карпати
12.40, 17.30, 20.25 Роздивись
12.50 Загадки чернiвецьких
атлантiв
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
ICTV
13.05 Документальний
цикл “Дикуни. Дикi забави в
08.45 Факти. Ранок
зоопарку Сан-Дiєго”
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.25 Лайфхак українською
новини з Костянтином Стогнiєм 13.35 Кiношкола вдома
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s 13.45 М/ф “Маленький великий
11.20, 13.15 Х/ф “Король Ральф” пес”
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 М/ф “Червона жаба”
13.55 Т/с “Розтин покаже-2” s 14.00 М/ф “Найсправжнiсiнька
14.55, 16.25 Т/с “Пес” s
пригода”
17.45 Т/с “Юрчишини-2” s
14.10 М/ф “Ведмедик i той, хто
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
живе в рiчцi”
20.20 Секретний фронт
14.20 М/ф “ Курка, яка несла
21.15 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра всяку всячину “
22.40 Т/с “Пес-2” s
14.30 М/ф “Чарiвнi окуляри”
23.40 Т/с “Юрчишини-2” 16+
14.40 М/ф “Як козаки в хокей
Прем’єра
грали”
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
НОВИЙ КАНАЛ
15.20 Країна пiсень
15.45 Артефакти
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 16.15 Телевiзiйний серiал
07.45 “Орел i решка”
“Череп i костi”
09.45 Т/с “Надприродне” s
18.05 Прозоро.
11.35 “Кохання на
Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
виживання” s
13.35 Х/ф “Месники: Фiнал” l
19.55 Небезпечна зона
17.05 “Хто зверху?” l
20.00 Я вдома
19.00 “Дiти проти зiрок”
21.00 Новини Рiвненщини
20.35 Х/ф “Ерагон”
21.20 Цiна вiри
22.40 Х/ф “Острiв головорiзiв” 22.10 StopFakeNews
01.10 “Вар’яти” l
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)

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 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка
4” l
14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Грiм серед ясного
неба” l
23.10 Слiдами Роттердам+.
Мисливцi за привидами
23.50 Т/с “Солона карамель” l

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 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
16.15 “IМПЕРIЯ”
17.05 “Твоє життя”
17.35 т/с “Серцебиття”
18.30 “Ульотне вiдео”
18.40 “Територiя рiшень”
20.10 т/с “Останнiй кандидат”

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05, 09.05 Погода
08.10 12 мiфiв про Донбас
08.15 Т/с “Череп i костi” s
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко
та Дмитро Андрiєць
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях
00.25 Т/с “Бальтазар” n

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
20.31 “Проспорт”
20.33 “Чистоnews 2021”
20.40 Т/с “Свати”
21.45 “Право на владу 2021”

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, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Iлюзiя вбивства
2” s
14.40, 15.35 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 04.00 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 02.30 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”
23.50 Т/с “Хороша дружина” s

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s
11.00, 13.25 Х/ф “Страшили” s
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s
14.50, 16.25 Т/с “Пес” s
17.40 Т/с “Юрчишини-2” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
21.15 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра
22.35 Т/с “Пес-2” s
23.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу”
07.30 “Орел i решка”
09.30 Т/с “Надприродне” s
13.00 “Кохання на
виживання” s
15.00 Х/ф “Солдат” s
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l
21.00 Х/ф “Слiдопит” s
23.00 Х/ф “Скарб Великого
каньйону” s
01.00 “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 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка
4” l
14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Грiм серед ясного
неба” l

21
11 листопада
23.20 Футбол. Контрольна Гра
Україна - Болгарiя

СТБ
07.50, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” s
23.05 Т/с “Невiрна” l

НTН
06.20 “Вартiсть життя”
07.50, 17.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Торпедоносцi”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20, 01.55 “Правда життя”
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RIA, Ñåðåäà, 3 ëèñòîïàäà 2021
12 листопада

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.10, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05, 09.05 Погода
08.10 Д/с “Тероризм, якому
змогли запобiгти” l
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 00.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.05, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Iво Бобул
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00, 01.05 Прозоро: про
головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Д/ц “НЛО: Загубленi
свiдчення”
22.55 Д/с “Дикi тварини

10.35, 00.05 “Як вийти
замiж” s
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
11.50, 14.50, 18.05 Т/с
“Слiпа” l
01.00 “Битва екстрасенсiв” s

НTН
06.20, 01.55 “Правда життя”
07.50, 17.05, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Хронiка пiкiруючого
бомбардувальника”
10.40, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20 “Таємницi свiту”
00.55 “Легенди бандитського
Києва”

TET

13 листопада

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.30 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.40, 02.00, 03.35, 05.35
Новини
07.10 М/ф
08.05 Д/с “Дикi Дива”
08.25 #ВУКРАЇНI
09.10 Телепродаж
09.40 Вiдтiнки України
10.10 Х/ф “Самсон i Далiла” l
13.30, 00.05 Х/ф “Мiсiс Клаус”
15.00 UA:Фольк. Спогади
15.55 Х/ф “Ярослав Мудрий”
18.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
21.25 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
22.25 Д/ц “Дикий свiт”
01.40, 03.20 Земля, наближена
до неба
01.50 Буковинськi загадки

1+1

20.00
21.00
23.30
01.00,

Головна тема
Шоу Маска - 2
Що? Де? Коли?
02.15 Т/с “Вiдважнi” s

09.30 Х/ф “Красуня”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Свiтанок
2” s
12.50, 18.00 4 весiлля
13.55, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сiмейка У
20.30, 01.45 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 01.00 Країна У

UA:ПЕРШИЙ

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.50 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
23.55, 03.35, 05.35 Новини
СТБ
07.10 М/ф
04.45, 10.55 Т/с “Крiпосна.
08.15 Погода
08.20 Д/с “Дикi тварини”
Жадана любов” s
07.50 “Неймовiрна правда про 09.00 Божественна Лiтургiя
зiрок”
Православної Церкви України
19.00 “Україна має талант”
11.00 Недiльна Лiтургiя
22.00 “МастерШеф” l
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
НTН
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
06.00 Х/ф “Прокинутися у
13.30 Д/ф “Бити. Молитися.
Шанхаї”
Тримати” l
07.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”
14.35 Телепродаж
09.20 Х/ф “Вiчний поклик”
15.10 UA:Фольк. Спогади
15.00 “Випадковий свiдок.
16.25 Концерт. Пiснi про
Навколо свiту”
кохання
16.10 Т/с “Коломбо” s
17.30 Мiста та мiстечка
19.00, 02.30 “Свiдок”
17.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
19.30 Х/ф “Вусатий нянь”
19.55 Д/ц “Дикий свiт”
21.00 Х/ф “Гусарська балада”
21.25, 04.00 Т/с “Таємний
22.50 Х/ф “SuperАлiбi” s
агент” l
00.40 “Хвороби-вбивцi”
23.15 Розважальна програма з
03.00 “Випадковий свiдок”
Майклом Щуром s
03.15 “Речовий доказ”
00.20 Х/ф “Ярослав Мудрий”
04.00 “Правда життя.
03.20 Земля, наближена до
Професiйнi байки”
неба
04.55 “Top Shop”

06.05, 07.00 “Життя вiдомих
людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
18.30 “Свiт навиворiт - 13.
TET
“Снiданок з 1+1”
Еквадор”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.30 ТСН
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.30 Х/ф “Принцеса Мален”
20.13 “Проспорт”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Свiтанок
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
20.15 “Вечiрнiй квартал 2021”
22.10, 02.50 “Жiночий квартал TET
людей 2021”
1” s
12.50, 18.00 4 весiлля
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
2021”
13.55, 17.00 Богиня шопiнгу.
14.45 “Одруження наослiп”
23.35 “Свiтське життя. 2021”
06.00 ТЕТ Мультиранок
17.10 Т/с “Величне столiття.
00.45, 04.05 Х/ф “Наздожени
10.00 М/ф “Гномео та
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
Роксолана”
повiльно”
Джульєтта”
20.13 “Проспорт”
11.30 Х/ф “Красуня й чудовисько”
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка 20.15 “Чистоnews 2021”
13.15, 14.45, 16.15, 17.45,
23.35, 00.35, 02.20 Одного разу
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
20.20 “Лiга смiху 2021”
IНТЕР
Одного разу пiд Полтавою
22.40 “Маскарад”
пiд Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сiмейка У
UA:ВIННИЦЯ
05.05 “Телемагазин”
14.15, 17.15, 00.05 Сiмейка У
20.30, 01.45 Танька i Володька
05.35 “Орел i решка.
15.45, 01.50 Одного разу в
23.00 Одного разу в Одесi
IНТЕР
08.00, 09.00 Новини (UA:
Перезавантаження”
Одесi
23.30, 01.00 Країна У
06.35 “М/ф”
18.15 Х/ф “Кiн смен: Таємна
ПЕРШИЙ)
05.25, 23.45 “Слiдство вели... з 08.05 Ранок на Суспiльному
07.00 Х/ф “Жандарм на
служба” s
09.10 Телевiзiйний серiал
20.45 Х/ф “Кiн смен: Золоте
Леонiдом Каневським”
вiдпочинку”
UA:ВIННИЦЯ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
09.00 “Готуємо разом.
“Комiсар Алекс”
кiльце” s
17.40 Новини
09.50 Телевiзiйний серiал
03.20 Панянка-селянка
Домашня кухня”
08.00, 09.00, 17.15 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
10.00 “Все для тебе”
05.50 Кориснi пiдказки
“Бенкрофт”
11.25 Шукачi пригод
11.00 “Позаочi”
(UA: ПЕРШИЙ)
Iнтером”
08.05 Ранок на Суспiльному
10.00, 11.00 “Корисна програма” 11.40 Лiтературно-кулiнарне
12.00 Х/ф “Дайте книгу скарг”
09.10 Телевiзiйний серiал
12.25 Х/ф “Охоронець для
13.50 Х/ф “Джентльмени удачi” UA:ВIННИЦЯ
шоу “Енеїда”
12.10 Невiдомi Карпати
15.40 Т/с “Слiдчий Горчакова” l
“Комiсар Алекс”
доньки” s
09.50 Телевiзiйний серiал
14.40, 15.40, 01.30 “Речдок”
12.40, 20.30 Роздивись
20.00 “Подробицi”
07.40 Ок, я тобi поясню
16.25 “Речдок. Особливий
12.50 Загадки чернiвецьких
20.30 “Мiсце зустрiчi”
“Бенкрофт”
англiйську
11.25 Шукачi пригод
22.05 Т/с “Джерело” l
07.45 Лайфхак українською
випадок”
атлантiв
11.40 Лiтературно-кулiнарне
18.00 Ток-шоу “Стосується
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 02.00 Х/ф “Тiльки любов” s
08.00 Новини (UA: ПЕРШИЙ)
13.05 Документальний
03.45 Х/ф “Коли я стану
08.10 Ранок на Суспiльному.
шоу “Енеїда”
кожного”
12.10, 17.30 Невiдомi Карпати 20.00 “Подробицi”
цикл “Дикуни. Дикi забави в
Дайджест
велетнем”
12.40 Роздивись
21.00 Х/ф “007: СПЕКТР” s
08.30 Країна пiсень
зоопарку Сан-Дiєго”
12.50 Буковинськi загадки
13.25 Лайфхак українською
09.00, 22.30 Новини UA:
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.35 Кiношкола вдома
ICTV
ПЕРШИЙ
13.05 Документальний
ICTV
13.45 М/ф “Про кiшку, яка впала
09.10 Вiзуальний код
04.25 Скарб нацiї
09.35 Антропологiя
цикл “Дикуни. Дикi забави в
з неба”
08.45 Факти. Ранок
13.55 М/ф “Капiтошка”
04.35 Еврика!
10.05 Мистецтво жити
зоопарку Сан-Дiєго”
13.25 Лайфхак українською
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.00 М/ф “Повертайся
04.45 Факти
10.20 Роздивись
13.40 Ок, я тобi поясню
05.10 Громадянська оборона
10.30 Шукачi пригод
новини з Костянтином Стогнiєм Капiтошко”
13.45 М/ф “Лежень”
10.10 Дизель-шоу l
14.10 М/ф “Бегемот та сонце”
06.05 Прихована небезпека
10.45 Недалечко
13.55 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 11.40, 13.15, 23.00, 01.45
14.20 М/ф “Некмiтливий
07.05 Т/с “Юрчишини-2” s
11.00 Сковорода. Гастробайки
Скетч-шоу “На трьох” s
10.55, 13.10 Х/ф “Смерч” l
11.15 Культ .Особистостi
яка наступила на хлiб”
горобець”
14.05 М/ф “Двоє
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 М/ф “Як козаки сiль
12.45 Факти. День
11.25 Невiдомi Карпати
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s купували”
13.35 Х/ф “Мiсiя неможлива-4: 11.45 Народженi рiкою
несправедливих курчат”
14.20 М/ф “ Ниточка та кошеня” 14.50, 16.15 Т/с “Пес” s
14.40 М/ф “Як козаки
12.00 Умандрували: за
Протокол Фантом” s
14.30 М/ф “Як Петрик П”яточкiн 17.40 Т/с “Юрчишини-2” s
16.05 Х/ф “Мiсiя неможлива-5: Харковом
олiмпiйцями стали”
18.45 Факти. Вечiр
15.05 Народженi рiкою
12.25 Вчитель
слоникiв рахував”
Нацiя вигнанцiв” s
14.40 М/ф “Як козаки наречених 20.05 Дизель-шоу 12+ Прем’єра 15.20 Вiдтiнки України
18.45 Факти. Вечiр
12.40 Д/ф “З України до
15.45 Артефакти
19.10 Х/ф “Джек Рiчер” s
виручали”
Голiвуду”
15.05 Мистецтво жити
16.15 Телевiзiйний серiал
21.50 Х/ф “Джек Рiчер-2: Не
13.55 Незвiдана Україна
15.20 Країна пiсень
НОВИЙ КАНАЛ
14.10 Буковинськi загадки
“Череп i костi”
вiдступай” s
15.45 Артефакти
17.15, 22.20 Новини UA:
00.10 Х/ф “Джек Райан: Теорiя
14.15 Д/с “Свiт дикої природи”
16.15 Телевiзiйний серiал
06.00, 07.10 “Kids time”
15.15 Телевiзiйний серiал
ПЕРШИЙ
хаосу” s
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 17.30 Край пригод
02.20 Х/ф “Тремтiння землi” s “Череп i костi”
“Череп i костi”
18.05 Прозоро. Про головне
07.15 “Орел i решка”
17.45 Буковинськi загадки
17.20 Гендернi окуляри
19.00 Сьогоднi. Головне
09.25 “Пекельна кухня”
18.05 Прозоро. Про головне
17.30 Маршрутом змiн
19.55 ЕкоЛюди
11.25 “Екси” s
19.00 Сьогоднi. Головне
НОВИЙ КАНАЛ
17.50 Крутий замiс
20.00 Народженi рiкою
13.30 “Дiти проти зiрок”
19.50 ЕкоЛюди
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не
20.15 Голоси Донбасу
15.00 Х/ф “Оптом дешевше”
20.00 Умандрували: за
06.00, 10.00 “Kids time”
стати овочем”
20.30 Небезпечна зона
16.55 Х/ф “Оптом дешевше 2”
06.05 Х/ф “Джек i бобове
18.30, 22.00 В УКРАЇНI
Харковом
21.00 Новини Криму
18.55 Х/ф “ Як викрасти
21.00 Новини
19.00 Голоси Донбасу
дерево”
21.20 Брехня вiд полiтикiв.
10.05 “Орел i решка. Земляни” 19.15 Вiдтiнки України
Iванофранкiвщини
хмарочос” s
20.55 Х/ф “Кров’ю i потом:
21.20 Українська музика в
11.00 “Орел i решка. Чудеса
19.45 Створюй з Суспiльним
Перевiрка
21.30 Схеми. Корупцiя в
архiтектурi
свiту”
.Розслiдування. Лакмус
Анаболiки” s
23.40 Х/ф “Весiльний погром” n 22.15 Курс iнфогiгiєни “Як не 13.05 “Хто зверху?” l
20.00 ЕкоЛюди
деталях
22.00 Курс iнфогiгiєни “Як не
15.05 М/ф “Iван Царевич i Сiрий 20.05 Правдоборцi
стати овочем”
20.10 Суспiльно-полiтичне
стати овочем”
вовк” s
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) УКРАЇНА
16.50 М/ф “Iван Царевич i Сiрий ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
Вовк 2” s
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
18.20 Х/ф “Сталева людина” s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
21.10 Х/ф “Бетмен проти
ВIТА (ВIННИЦЯ)
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
Супермена” s
08.45 “Мобiльний репортер”
Сьогоднi
09.30 “На часi”
00.30 Х/ф “Ерагон”
08.30 “Дикi тварини”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.00 Зiрковий шлях
10.15 “В гарной формi”
02.30 “Зона ночi”
09.30 “У гарнiй формi”
09.30, 19.30 “На часi”
10.40 Т/с “Жити з Надiєю” l
10.45 “Життя в цифрi”
10.00 “Новини”
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
14.40, 15.30 Т/с “Чесна гра” s
11.00, 15.00 т/с
10.15, 19.50 “На часi”
10.45 “Життя в цифрi”
20.10 Ток-шоу “Говорить
12.35 “Знайомство з
УКРАЇНА
10.30 “Територiя рiшень”
11.00, 15.00 т/с
11.00 “На зйомках”
Україна”
тваринами”
12.35 “Знайомство з
21.00 Свобода слова Савiка
13.00 “Новини Life”
06.45, 07.30, 03.40 Реальна
11.30 “Багатi i знаменитi”
13.15 “Час змiн”
11.40 “Зiрковi гурмани”
тваринами”
Шустера
мiстика
13.00 “Новини Life”
16.15 “Життя у цифри”
07.00, 15.00, 19.00, 05.50
12.10 “Цiкавий свiт”
13.15 “Час змiн”
16.30 “IМПЕРIЯ”
Сьогоднi
12.30, 15.30 х/ф
16.15 “Життя у цифри”
СТБ
17.30 т/с “Серцебиття”
10.45 Т/с “Довга дорога до
15.00 “Твоє життя”
16.30 “Лiцеїст”
18.30 “Планета кiно”
17.30 “Цiкаво”
щастя” l
17.15 т/с “Серцебиття”
06.20, 19.00, 22.50
19.30 “Код вiдвертостi”
14.40, 15.20 Т/с “Три кольори
19.00 “Таємницi та загадки”
18.25 “Рецепт здоров’я”
“Холостячка Злата Огнєвiч” l
20.10 т/с “Останнiй кандидат” любовi” l
20.30 “Постфактум”

1+1

14 листопада

НЕДІЛЯ

1+1
07.00 “Життя вiдомих людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт - 13.
Еквадор”
11.00, 03.40 “Свiт навиворiт”
17.30 “Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим”
18.30 “Свiтське життя. 2021”
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Танцi з зiрками 2021”
23.15 “Людина, що вiчно
танцює”
01.10 “Лiга смiху 2021”

СТБ
05.15
05.35
09.35
13.45
18.40
21.00
22.10
23.20

Т/с “Коли ми вдома”
Т/с “Снайперка” s

“МастерШеф” l
“СуперМама” l
“Битва екстрасенсiв” s
“Один за всiх” s
“Таємницi ДНК” s
“Україна має талант”

НTН
05.30 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”
06.55 Х/ф “Весь свiт в очах
твоїх...”
08.20 “Слово Предстоятеля”
08.25 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
10.55 Т/с “Коломбо” s
13.55 Х/ф “Вусатий нянь”
15.20 Х/ф “Гусарська балада”
17.05 Х/ф “Справа Румянцева”
19.00 Х/ф “У зонi особливої
уваги”
20.55 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”
22.25 Х/ф “Вигнанець” s
00.20 Х/ф “SuperАлiбi” s
02.00 “Речовий доказ”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф “Румпельштiльцхен”
10.45 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”
12.45, 14.15, 16.15, 23.30,
00.30, 02.15 Одного разу пiд
Полтавою
13.45, 00.00 Сiмейка У
15.45, 01.45 Одного разу в
Одесi
17.15 М/ф “Мегамозок”
19.00 Х/ф “Люди - Iкс” s
21.00 Х/ф “Люди - Iкс 2” s
03.15 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ

IНТЕР

07.40 Ок, я тобi поясню
07.45 Лайфхак українською
05.20 Х/ф “Дайте книгу скарг”
08.00, 08.55 Новини (UA:
07.05 Х/ф “Жандарм та
ПЕРШИЙ)
08.10 Ранок на Суспiльному.
iнопланетяни”
09.00 “Готуємо разом”
Дайджест
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше життя” 08.25 Країна пiсень
12.50 “Речдок. Велика справа” 09.00 Ранок на
17.20 Х/ф “007: СПЕКТР” s
Суспiльному.Дайджест
20.00 “Подробицi тижня”
09.10 Вiдтiнки України
22.00 Х/ф “Джентльмени удачi” 09.35 Антропологiя
23.50 Х/ф “Формула кохання”
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл
01.35 “Речдок”
Тернопiльщини
10.20 Люди Є
10.30, 10.45 Недалечко
ICTV
11.00 Геолокацiя:
ВОЛИНЬ
04.15, 03.55 Я зняв!
11.25 Невiдомi Карпати
04.25 Скарб нацiї
11.45 Край пригод
04.40 Еврика!
12.00 “Баба Єлька”.
04.45 Факти
Експедицiя на пiч
05.10 Анти-зомбi
12.25 Прем’єра. Мамо,
06.05 Секретний фронт
йду в актори
07.05 Громадянська оборона
12.50 Х/ф “Бiлий птах
08.05 Х/ф “Падiння Олiмпу” s
з чорною ознакою”
10.30 Х/ф “Падiння янгола” s
13.50 Х/ф “Бiлий птах
12.45 Факти. День
з чорною ознакою”
13.05 Т/с “Пес” s
14.25 Незвiдана Україна
18.45 Факти тижня
14.45 Буковинськi загадки
20.55 Х/ф “Загiн самогубцiв” s 14.55 Д/с “Дикi тварини”
23.00 Х/ф “Фантастична
15.25 Х/ф “Воллiс i Едвард”
17.05 Гендернi окуляри
четвiрка” s
01.10 Х/ф “Хранителi” s
17.20 Крутий замiс
17.50 Цикл “Нашi
тридцять”
НОВИЙ КАНАЛ
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
06.00, 23.30 “Вар’яти” l
18.30 В УКРАЇНI
06.20, 08.35 “Kids time”
19.00 Маршрутом змiн
06.25 М/ф “Ми - монстри”
19.35 Правдоборцi
08.40 М/ф “Iван Царевич i Сiрий 19.45 Створюй iз
Суспiльним. Розслiдування.
вовк” s
10.20 М/ф “Iван Царевич i Сiрий Пiд прицiлом
20.00 ЕкоЛюди
Вовк 2” s
11.50 Х/ф “Сталева людина” s 20.05 Дебати. Суми
14.45 Х/ф “Бетмен проти
21.00 Поколiння.
Паралелi. UA:ВIННИЦЯ
Супермена” s
17.50 Х/ф “Повернення
21.25 Обличчя
22.00 В Українi
Супермена” s
21.00 Х/ф “Зелений Лiхтар” s
22.30 Новини UA:
02.25 “Зона ночi”
ПЕРШИЙ

УКРАЇНА
06.50, 04.30 Реальна мiстика
08.35 Т/с “Грiм серед ясного
неба” l
17.00, 21.00 Т/с “Коли помре
кохання” s
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с “Довга дорога
до щастя” l
01.30 Телемагазин
03.30 Гучна справа
05.30 Т/с “Вiдважнi” s

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”

КІНО
ім.

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:

22

ÀÔ²ØÀ

RIA, Ñåðåäà, 3 ëèñòîïàäà 2021

кінотеатр

Коцюбинського

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ

ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія
3.11, поч. о 19.00

За двома зайцями
Музична комедія
4.11, поч. о 18.30

Ромео і Джульєтта
Хеловін убиває
Трилер. 3.11, поч. о 12.00, 20.00
З 4.11 довідка за тел. 52–59–76
Родина Адамсів 2
Анімація. 3.11, поч. о 10.00, 13.50, 18.05
З 4.11 довідка за тел. 52–59–76
Веном 2: Карнаж
Фантастичний екшн. 3.11, поч. о 15.50, 19.55
З 4.11 довідка за тел. 52–59–76
Бурштинові копи
Комедія. 3.11, поч. о 14.00
З 4.11 довідка за тел. 52–59–76
Щось не так з Роном
Анімація. 3.11, поч. об 11.50
З 4.11 довідка за тел. 52–59–76
Спокуса/Benedetta
Еротична драма. 3.11, поч. о 21.55
З 4.11 довідка за тел. 52–59–76
Минулої ночі у Сохо
Трилер. 3.11, поч. о 15.45, 21.50
З 4.11 довідка за тел. 52–59–76

Мюзикл
5.11, поч. о 18.30

Пригоди в країні Оз
Лірична комедія для дітей
6.11, поч. о 12.00

Потрібен брехун
Комедія
6.11, поч. о 18.30

ШvЛ

Арсен Мірзоян 25 листопада у Вінниці

Комедія «Ніч перед Різдвом» 19 грудня

Мала сцена. Сцени з сімейного життя
9.11, поч. о 19.00

Це буде прекрасно, щиро і сильно – аж до мурашок!
25 листопада о 20.00 у Будинку офіцерів один
з найхаризматичніших співаків Арсен Мірзоян
представить Вінниці свою нову концертну програму,
створену до 10-річчя на сцені! Почуємо всі улюблені
пісні з попередніх альбомів та нові вражаючі хіти!
Готуйтеся до двох годин абсолютної насолоди,
відкриттів та здивувань, прем'єр і спогадів,
справжньої чоловічої лірики і потужної енергетики,
перед якою неможливо встояти! Буде чесно і
яскраво, як вміє лише Арсен Мірзоян – сталевий
голос України, чий голос і харизма скоряють раз
і назавжди! Квитки – від 290 грн. Купуйте на
сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів,
«Магігранду», «Універмагу», філармонії, «Мобі Дік»,
магазину «Rock-n-Roll» у ТРЦ «Квартал». Безкоштовна
доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

У День Святого Миколая у Вінниці оживуть яскраві
українські традиції і легендарна «Ніч перед Різдвом».
19 грудня о 20.00 у Будинку офіцерів не пропустіть
єдиний показ наймасштабнішої постановки усіма
улюбленої повісті Гоголя. На сцені буде більше 30
акторів, шикарні костюми та декорації, яскраві масові сцени, пісні, танці, іскрометний гумор, різдвяний
вертеп, гра світла і безліч сюрпризів! Такі пригоди
трапляються тільки раз! Сповнена незабутньої
феєрії і колоритних образів, дивовижної енергетики,
сміху та казкових див, ця вистава подарує задоволення всім глядачам! Квитки – від 220 грн. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів,
«Магігранду», «Універмагу», філармонії, «Мобі Дік»,
магазину «Rock-n-Roll» у ТРЦ «Квартал». Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма
10.11, поч. о 19.00

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)
Вартість квитків - 75 грн

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх
тел. (096)003–50–50)
ДезМатч
Трилер. 3.11, поч. о 13.10, 18.30, 23,50
З 4.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Спокуса/Benedetta
Еротична драма. 3.11, поч. о 10.00, 22.00, 23.30
З 4.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Остання дуель
Драма. 3.11, поч. о 10.00, 15.20, 20.40
З 4.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Вічні
Бойовик. 3.11, поч. о 19.00, 20.00, 22.10, 23.10
З 4.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Де гроші
Комедія. 3.11, поч. о 12.20, 16.50, 21.20
З 4.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Бурштинові копи
Комедія. 3.11, поч. о 10.30
З 4.11 довідка за тел. 096–003–50–50

Пригоди мисливця Дамая
Мордовська казка
6.11, поч. об 11.00 та 13.00

Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
7.11, поч. об 11.00 та 13.00

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Родина Адамсів-2
Анімація. 3.11, поч. о 10.00, 12.00, 16.00
4.11–10.11, поч. о 10.00, 13.00
Навіть миші потрапляють до раю
Анімація. 4.11–10.11, поч. об 11.30
Чому я живий
Епічна історія за реальними подіями
4.11–10.11, поч. о 14.40, 17.00
Вічні
Бойовик. 4.11–10.11, поч. о 19.10
Май далеко — май добре
Документальний. 3.11, поч. о 18.00
Веном 2: Карнаж
Фантастичний екшн. 3.11, поч. о 20.00

ОГОЛОШЕННЯ
(097) 494-48-62 На ринок "Владимир"
(Тяжилів) потрібен продавець металовиробів.

Трикратна номінантка
«Греммі», всесвітньовідома американська джазова співачка і піаністка
Дена ДеРоуз з єдиним концертом у Вінниці і особливою програмою «CHRISTMAS JAZZ»! 29 грудня
о 20.00 у Будинку офіцерів будемо насолоджуватися легендарними хітами найкращих джазових
артистів за останні 100 років. Квитки – від 190
грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку
офіцерів, театру, «Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

«Світло і тіні».
Вечори з Аркатою
Подільський зоопарк

РОДИНА

Джазова діва
Dena DeRose і
«CHRISTMAS JAZZ»
29 грудня

вул. С. Зулінського, 9, квитки на сайті afisha.vn.ua
Подільський зоопарк у Вінниці – найкраще місце
відпочинку для всієї родини! Щодня з 9.00 до
17.00 тут ви маєте можливість відпочити від міської метушні, відчути дух природи, побачити тварин
і пташок з усього світу. Подільський зоопарк має
доглянуту й цікаву відпочинково-пізнавальну, казкову територію, дитячі ігрові майданчики, зелені
куточки, скульптури. Діти і дорослі із захватом
спостерігають за тваринами, яких тут понад 220!
Ведмеді бурі та гімалайські, мавпи, дикобрази,
вовки і лисиці, зубри, верблюди, зебра, антилопи,
олені благородні і плямисті, угорська сіра корова,
коні, косулі, поні, лами, муфлони, альпаки,
камерунські кози, вівці, гривисті барани, кулани,
борсуки, носухи, лемури, вепри, єноти, сурикати, мавпи мармазетки, а ще різновиди птахів:
пелікани, орли, беркути, білоголові сипи, фазани,
страуси, павичі, цесарки, рідкісні породи голубів,
качки мандаринки, лебеді білі та чорні. Дітям до 3
років – вхід безкоштовний. Квитки: для дітей до 6
років – 10 грн, для школярів і студентів – 30 грн,
для дорослих – 70 грн. Придбати квитки можна
на сайті afisha.vn.ua, у касах зоопарку, Будинку
офіцерів, «Універмагу», «Магігранду», магазину
«Rock-n-Roll» у ТРЦ «Квартал».

11 листопада о 18.30 на
сцені Вінницької філармонії Академічний камерний
оркестр «Арката» представить програму «Світло
і тіні» з найширшим
спектром вражень та емоцій, від радості до суму,
від веселощів до роздумів. У програмі: «Симфонія
№15» Гайдна і «Камерна симфонія» Шостаковича.
Шедеври композиторів, що відрізнялися діаметрально протилежною стилістикою творчості, але
водночас кожен зі своїм неймовірно глибоким та
різнобарвним музичним світом. Квитки - 80-120 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua, у касах філармонії,
Будинку офіцерів, «Універмагу», «Магігранду».

ВИСТАВКИ
Виставка «А
зараз вилетить
пташка...»
До 31 січня в обласному
краєзнавчому музеї проходить виставка про історію фотомистецтва ХХ ст. з фондової збірки музею
та приватної колекції Володимира Суржикова.

Оксана Муха.
Різдвяний концерт
Дивовижна Оксана Муха
9 січня о 19.00 у театрі ім.
Садовського з великим
різдвяним концертом! У
виконанні «другої Квітки
Цісик», чий голос зачаровує феноменальною чистотою, щирістю та потужною
енергетикою, ви почуєте рідкісні коляди і щедрівки
з усіх куточків України. Вас чекає яскраве Різдвяне
свято, містерія звуків та образів, особлива атмосфера
і незбутній вечір! Квитки – від 290 грн. Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру, «Магігранду», «Універмагу», магазину «Rock-n-Roll» у ТРЦ «Квартал». Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63

Святослав
Кондратів. Ennio
Moricone
14 листопада в театрі ім.
Садовського зустрічайте
найромантичніший концерт
цієї осені від Святослава
Кондратіва, відомого українського скрипаля. Музика Маестро вже підкорила
серця тисяч шанувальників по всій Україні та за її
межами. Його по праву називають Першою скрипкою
та найромантичнішим скрипалем України. Стильний та
харизматичний Святослав Кондратів підкорює своїм
шармом, віртуозністю та талантом з перших хвилин. А
енергетика, яка панує на сцені, оригінальний відеоряд
та живий звук зачаровують та переносять слухачів
у музичну казку, з якої не хочеться повертатись. Початок о 19.00, вартість квитків: 290-750 грн.

На виставці представлені понад 30 фотоапаратів,
різноманітна фотографічна техніка та обладнання
(плівки, фотопапір, дальномір, експонометри тощо).
Також на виставці пропонуємо дізнатися про мистецтво фото ХХ сторіччя. Як зробити вдале фото
з першого дубля. Як проявляється фотоплівка та
відбувався друк світлин. А ще зазирнути в камеру-обскура (прототип фотоапарата) та зафіксувати візит до
музею, відвідавши фотозону.
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ЩО НАЙЧАСТІШЕ ЦІКАВИТЬ
ВІННИЧАН У СЕКС-ШОПАХ?
Інтим  Не крадькома сюди заходять
повнолітні — люди від 18 до 80 років.
Хтось приходить сам, хтось з другою
половинкою. За покупкою навідуються
після рекомендації лікаря чи просто від
турботи, що дружина занудьгує сама
вдома. Про важливість спілкування
з партнером та отримання оргазмів,
про невинні подарунки з інтимного
магазину та цікавих клієнтів поговорили з
продавчинею секс-шопу
ЄВА ТОПЛЕС

Åðîòè÷í³ ³ãðè, 30-ñàíòèìåòðîâ³ ôàëî³ì³òàòîðè, ëóáðèêàíòè,
êàéäàíêè ³ áàòîãè, ñïîêóñëèâà
á³ëèçíà, âàã³íè â «òåðìîñ³» òà
ë³êè — öå ùå íå âåñü àñîðòèìåíò
îäíîãî ç ³íòèìíèõ ìàãàçèí³â
ó Â³ííèö³.
ßê ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì
ïðîäàâ÷èíÿ íàéñòàðøîãî ó ì³ñò³
ñåêñ-øîïó, çà 15 ðîê³â òóò «íàçáèðàëîñÿ» áàãàòî ïîñò³éíèõ êë³ºíò³â, âò³ì, º é ò³, õòî çàõîäèòü
âïåðøå. Íàé÷àñò³øå, ïåðøå, ùî
÷èòàºòüñÿ íà îáëè÷÷³ ó ïîêóïöÿ — í³ÿêîâ³ñòü.
— Ó òàêèõ âèïàäêàõ ÿ íàìàãàþñÿ ëþäèíó íå ÷³ïàòè, ùîá
ê³ëüêà õâèëèí ïîêóïåöü ì³ã
ïåðåæèòè ñòðåñ, à ïîò³ì í³áè
«âìèêàþ» ïñèõîëîãà, áî áà÷ó,
ùî ëþäèí³ ïîòð³áíî, ùîá ç íåþ
ïîãîâîðèëè. Íå îáîâ’ÿçêîâî
íàïàäàòè íà ëþäèíó ç ïèòàííÿì «ùî âàì ïîêàçàòè, ùî âàì
ðîçêàçàòè?», Áîæå çáàâ. Òðåáà
ëîÿëüíî ï³äõîäèòè äî öüîãî, —
ïîÿñíþº îñîáëèâîñò³ ï³äõîäó
äî ïîêóïö³â æ³íêà.
НАДУВНА ЛЯЛЬКА — ЦЕ
ПРОСТО СУВЕНІР
Ïðîäàâ÷èíÿ ïîì³òèëà, ùî
íàé÷àñò³øå ìîëîäü çàõîäèòü
«ïî ïðèêîëó», à îñü ëþäè ñòàðøîãî â³êó á³ëüø óñâ³äîìëåí³ ³
çíàþòü, ÷îãî êîíêðåòíî õî÷óòü.
— Ìîëîäü ö³êàâëÿòü æàðò³âëèâ³ ñóâåí³ðè — öå ìîæóòü
áóòè äîìàøí³ êàïö³ ç ³ì³òîâàíèìè æ³íî÷èìè ãðóäüìè, åðî-

òè÷í³ ³ãðè, êàðòè. Íàïðèêëàä,
íà õîëîñòÿöüê³ âå÷³ðêè õëîïö³
êóïóþòü ðåçèíîâó ëÿëüêó.
Òàê³ ëÿëüêè, äî ðå÷³, íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî
âèêîðèñòàííÿ. ßê «äåêîð» ÷è
ïðèêîëüíèé àêñåñóàð — òàê,
àëå íå ÿê ïàðòíåðêà.
— Ò³, ùî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè, éäóòü ç âàã³íîþ ç ê³áåðøê³ðè. Àëå íàé÷àñò³øå òàê³
âàã³íè éäóòü îêðåìî — âîíà
ìîæå áóòè â³äêðèòà, à ìîæå
áóòè çàêðèòà ó âèãëÿä³ òåðìîñà
³ âè â æèòò³ íå çäîãàäàºòåñÿ, ùî
öå òàêå. ßê ïðàâèëî, ¿õ áåðóòü
÷îëîâ³êè â äîðîãó — äàëåêîá³éíèêè àáî ò³, õòî ¿äå íà çàðîá³òêè. Äëÿ òàêèõ çàñòîñóíê³â
îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áí³ ëóáðèêàíòè, áî ê³áåðøê³ðà — ìàòåð³àë,
ÿêèé íå ñóì³ñíèé ç æèðàìè. Â³äòàê êðåìè, âàçåë³í íå ï³äõîäÿòü.
Âçàãàë³, âïåðøå òàêèé ìàòåð³àë
âèêîðèñòîâóâàëè â NASA äëÿ
êîñìîíàâò³â, à ïîò³ì ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè é â ñåêñ³íäóñòð³¿, — ïîÿñíþº ïðîäàâ÷èíÿ. Âàðò³ñòü âàã³í ó «òåðìîñ³»
ñòàðòóº â³ä 219 ãðí. Âò³ì ïðîäàâ÷èíÿ ðàäèòü îáèðàòè ³íòèìí³ ³ãðàøêè ç ÿê³ñíèõ ìàòåð³àë³â,
ùîá âîíè äîâøå ñëóãóâàëè.
ІГРАШКИ І ТРЕНАЖЕРИ
Ïàðè íàé÷àñò³øå ïðèõîäÿòü
çà åðåêö³éíèìè ê³ëüöÿìè,
àíàëüíèìè ñòèìóëÿòîðàìè òà
ôàëî³ì³òàòîðàìè íà ïðèñîñêàõ,
ÿê³ ³ì³òóþòü ñåêñ âòðüîõ — ïîäâ³éíå ïðîíèêíåííÿ ³ ïåðåâàãà
â òîìó, ùî ðóêè â³ëüí³. Òàêó

за об’ємом. І коли він дуже маленький, тоді незручно. Є серія
реалістичних фалоімітаторів, які
зроблені зі зліпків справжніх статевих членів довжиною від 11 см
і до 30 см, об’єм їх до шести сантиметрів, — додає вона.
Зовсім інша справа — вібратори.
— Якщо в жінки є вібратор, вона

НА 3 – 9 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Цей тиждень знову поверне
вас до складних питань у стосунках з коханою людиною.
Від вас знадобиться неабияке
терпіння і, не виключено, що і
здатність прощати.

ТЕЛЕЦЬ
Ревнощі загрожують стати
причиною напруженості між
вами і вашим обранцем.
Не дозволяйте собі забудькуватості та неуважності стосовно
коханої людини.

БЛИЗНЮКИ
Вам не доведеться нудьгувати
на самоті. На вас чекає ніжне
побачення, повне романтики
та кохання. Ваш обранець
не просто виконуватиме ваші
бажання, а й вгадуватиме їх.

РАК

У секс-шопі можна придбати не тільки еротичні
іграшки. Користується попитом і гарна білизна
³ãðàøêó ñàìîòí³ æ³íêè, äî ðå÷³,
íå áåðóòü, õî÷à ç âèãëÿäó âîíà
äîñèòü ôóíêö³îíàëüíà.
— Â³âàéáè, äî ðå÷³, çàðàç äóæå
ïîïóëÿðí³ ñåðåä ìîëîä³. Öå òàêà
ñêîáà, äå ìåíøèé ê³íåöü ðîçì³ùóºòüñÿ âñåðåäèí³ ³ ñòèìóëþº
ïåðåäíþ ñò³íêó ï³õâè, à á³ëüøèé
ñòèìóëþº êë³òîð. Éîãî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïðè ìàñòóðáàö³¿
íàîäèíö³, à ìîæíà ³ ï³ä ÷àñ ñåêñó.
Âíóòð³øí³é ê³í÷èê ïëîñêèé, òîìó
íå çàâàæàº ôðèêö³ÿì, àëå ðàçîì

Æiíêè ñòàðøîãî âiêó
êóïóþòü òðåíàæåðè
äëÿ óêðiïëåííÿ
ì´ÿçiâ òàçîâîãî äíà
çà ðåêîìåíäàöiÿìè
ãiíåêîëîãiâ
ç òèì â³í òðîõè çâóæóº ïðîñò³ð
ó ï³õâ³ ³ çàáåçïå÷óº á³ëüø ì³öíèé
îáõâàò ÷ëåíà, — ðîçïîâ³äàº ïðîäàâ÷èíÿ.
Áåçïîñåðåäíüî æ³íêè êóïóþòü
íå ëèøå ³ãðàøêè äëÿ ñàìîçàäîâîëåííÿ, à é á³ëèçíó. ×àñòî ïðèõîäÿòü â ñåêñ-øîï ³ çà ðåêîìåíäàö³ÿìè ë³êàðÿ.
— Æ³íêè ñòàðøîãî â³êó êóïóþòü òðåíàæåðè äëÿ óêð³ïëåííÿ
ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà çà ðåêîìåíäàö³ÿìè ã³íåêîëîã³â. Àáî ùå ïîïóëÿðí³ ëóáðèêàíòè — ç â³êîì
ó æ³íîê ïî÷èíàºòüñÿ ïåð³îä,
êîëè ïðèñóòíÿ ñóõ³ñòü. ×åðåç öå
ñåêñ ñòàº äóæå áîëþ÷èì. Äî ðå÷³,

ðàí³øå æ³íêè â³äìîâëÿëèñÿ â³ä
çìàçîê, à çàðàç âñå çì³íèëîñÿ.
Äóìàþ, öå çàâäÿêè ë³êàðÿì, ÿê³
ïîÿñíþþòü, ùî öå íåîáõ³äí³ñòü,
â ÿê³é í³÷îãî ïîãàíîãî ÷è ñîðîì³öüêîãî íåìàº, — ðîçì³ðêîâóº
ïðîäàâ÷èíÿ.
ЩО ВЗЯТИ НА ПОДАРУНОК?
Â àñîðòèìåíò³ ìàãàçèíó º çàñîáè äëÿ ï³äñèëåííÿ åðåêö³¿, äëÿ
ìàñàæó ïðîñòàòè òîùî. Êîíñóëüòàíòêà çãàäóº, ùî ÿêîñü ïðèõîäèâ çà àíàëîãîì â³àãðè 80-ð³÷íèé
ä³äóñü.
— Â³í âæå õîäèòü ëåäâå-ëåäâå,
àëå òàê âïåâíåíî ï³äí³ìàâñÿ ñõîäàìè. Ïðèõîäèâ çà äîïîì³æíèì
çàñîáîì äëÿ åðåêö³¿, ô³çè÷íî âæå
íå ìîæå, àëå ùå õî÷å, ïîòðåáà
º, — çàçíà÷àº êîíñóëüòàíòêà.
ßêùî ãîâîðèòè ïðî ïîäàðóíêè
äëÿ áëèçüêèõ ëþäåé, òî ï³äáèðàòè ¿õ ïîòð³áíî îáåðåæíî. Àäæå
íåâ³äîìî, ÿê ¿õ ñïðèéìóòü ëþäè,
ÿêèì ïðèçíà÷åí³ ïðåçåíòè.
— Õòîñü ìîæå ïîñì³ÿòèñÿ,
à õòîñü ìîæå îáðàçèòèñÿ. Íàéíåâèíí³øèé ïîäàðóíîê — öå åðåêö³éíå ê³ëüöå, ÿêå â³áðóº íà ïåí³ñ³
é îäíî÷àñíî íà êë³òîðàëüí³é çîí³
â æ³íêè. Öå åôåêòèâíà ³ãðàøêà,
ÿêà í³êîãî íå îáðàçèòü, áî âîíà
íå ï³äêðåñëèòü ðîçì³ðè ïåí³ñà ÷è
íå íàòÿêíå íà ùîñü íåáàæàíå. ß
ùå ÷àñòî ðàäæó ïðèäáàòè ñåðòèô³êàò íà ïåâíó ñóìó, ùîá ëþäè
ïîò³ì ñàì³ çìîãëè ïðèéòè ³ îáðàòè ùîñü ñîá³ äî äóø³, — äîäàº
âîíà.

«Вібратори приносять щастя»
Вартість фалоімітаторів в цій крамниці стартує від 400 грн, найдорожчий обійдеться приблизно
в 1500 грн. Як пояснила продавчиня, все залежить від бренду та матеріалу, з якого фалос зроблений.
— Можна обрати собі підходящий
розмір, найчастіше жінки обирають не стільки за довжиною, як

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

автоматично щаслива жінка. В усіх
100% оргазм гарантований. Задовольнити себе можна буквально
за лічені хвилини, навіть уявляти
нічого не потрібно, — по-жіночому
ділиться консультантка.
Втім, бувають і нюанси з вібраторами, зазначає продавчиня.
— Часто буває таке, що приходять

пари з конкретним запитом — хочуть вібратор. Ми трохи поговоримо і я питаю, чи немає часом проблем з ерекцією в чоловіка. Якщо
ні, то від вібратора стараюся відмовити. Жінку, яка отримала з десяток
оргазмів завдяки такій іграшці, потім не кожен чоловік зможе задовольнити, — додає вона.

Захопленість цього тижня
може легко перерости в серйозне почуття, тільки ось чи
це входило у ваші плани? Чи
потрібні вам тимчасові зв'язки,
особливо на роботі?

ЛЕВ
Ваші стосунки зараз зворушливі та романтичні, бережіть
своє щастя від заздрісних
очей. І поменше моралі, щоб
кохана людина не відчувала
себе веденою і постійно лише
на другорядних ролях.

ДІВА
Для вас цей тиждень — ідеальний час для спілкування
з друзями, вечірок та нових
знайомств. Але є одна умова:
усміхайтеся, фліртуйте,
жартуйте, будьте легким і приємним співрозмовником.

ТЕРЕЗИ
Ваше особисте життя стане
гармонійнішим і виразнішим.
Можлива доленосна зустріч,
яка підвищить вашу самооцінку. Виявіть ініціативу, призначте побачення.

СКОРПІОН
Цього тижня добре б
не ускладнювати стосунків
з коханою людиною, вам
краще піти на розумні поступки і переглянути деякі свої
принципи.

СТРІЛЕЦЬ
На початку тижня ви зберетеся з силами, об'єктивно
оцініть ситуацію, що склалася,
і зрозумієте, що все не так, як
вам здається. Особисте життя
налагоджується.

КОЗЕРІГ
Відлига у ваших стосунках з
коханою людиною порадує
вас, тому намагайтеся враховувати інтереси партнера і
не змушуйте його ревнувати.

ВОДОЛІЙ
Романтичне захоплення може
закрутити голову так, що
ви забудете про все на світі.
Що ж, іноді корисно поринути
у вир пристрасті. Буде що
згадати.

РИБИ
Цього тижня ви будете напрочуд пристрасні. Побачення,
зізнання, сварки, секс — всього
буде у вашому особистому
житті надміру. Тільки не здумайте додати до цього коктейлю ревнощів та скандалів.
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АНЕКДОТИ
***

– Ого! Круто ти схуд, розкажи як,
теж хочу?!
– Треба просто менше жерти.
– А–а, нє–е, я думав, секрет якийсь є…

***

Ідуть два п’яні чоловіки нічним
селом. Один каже:
– Куме, гайда до мене! Ще вип’ємо,
сала мого скуштуєте!
– Та ні, куме, не можу!
– Та чого ж тут не могти? Ходімо!
– Не можу, куме, я йти до вас
додому! Розумієте… Я з вашою
жінкою сплю…
Тут обидва зупиняються і другий
каже:
– Тю! Та я з нею кожну ніч сплю, то
що, мені додому не приходити?

***

Прилетіли американці на Місяць.
Висадилися. Дивляться, в кратері
люди якісь сидять, постелена
верета, цибуля, сало, паленка, збоку
лежать коцкасті сумки... Охрінілий
командир американського екіпажу
підходить і запитує:
- Хто ви такі???
- Закарпатці!
- А що ви тут робите?
- Як шо, на заробітки приїхали!
- На Місяць???
- Та чом на місяць, на пів року як
мінімум!

***

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
РОТИ
ИЧНОГО Ф
ФОТО
ОТО ««МІС
МІС R
RIAIA2021»
Ліна, 18 років

***

Навчаюся у ВДПУ на вчительку
початкових класів, логопед. Обожнюю
ожнюю
спорт, але з карантином все занепало.
епало.
Люблю багато нових та цікавих речей
(чим я тільки не займалася) Люблю
блю
пробувати щось нове. Подобається
ься
заводити нових друзів, спілкуватися
тися
з людьми.

Любий, до весілля ти завжди брав
для мене таксі, а зараз вважаєш, що
можна їздити на метро.
- Це тому, що я дуже пишаюся
тобою, люба. В таксі тебе бачить
тільки один шофер, а в метро тисячі людей!
За всю відпустку дружина отримала
з дому від чоловіка тільки 1 смску:
«Де штопор?»

***

ГГОРОСКОП
ОР
ОВЕН
Переконувати і перетворювати супротивників на союзників — ось центральне
завдання тижня. У другій
половині тижня для розвитку
вашої справи будуть потрібні
певні фінансові ресурси.

ТЕЛЕЦЬ
Вам необхідно зазирнути
в себе і подумати, що могло
збентежити вас, внісши
у ваш розпорядок елементи
хаотичності. На роботі на вас
чекає визнання, повага та
розуміння.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

– Дорогий, де ти був?
– Бігав!
– Дивно, але футболка зовсім не
пахне… Дорогий, чому ти зблід?
Навіщо ти надів маску? Куди ти
дзвониш?!

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня зросте ваш
творчий потенціал. Тож
проявляйте ініціативу та
креатив. В особистому
житті, як кажуть зірки,
найбільш прямий шлях
не обов'язково — кращий,
розгляньте всі варіанти.

***

— Що це за чоловік стояв поруч із
тобою, Марусю?
— Клієнт. А що?
— Подумав, що коханець твій.
— Та ні, Петре. Ну, а якби й коханець,
то й що?
— То й усе.
— Що все?
— Вбив би його відразу. Що б ти тоді
робила, га?
— Заміж би вийшла.
— Це ще чому?
— Як це чому? Він мертвий, тебе
посадили. А я що, сама лишуся?

РАК
Цього тижня бажано не послаблювати уваги, оскільки
можуть відбутися важливі та
цікаві події. Зважайте на інтереси колег, пам'ятайте,
що перетягування ковдри
на себе може лише ускладнити стосунки в колективі.

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії
• Випускні альбоми
• Термінове фото
на документи

ЛЕВ

РЕКЛАМА

Тиждень насичений подіями, активний у сфері,
пов'язаній із професійною
діяльністю. Ваші досягнення
вимагають підтвердження
практикою.

501757

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

КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте
QR-код камерою
Вашої мобілки та
дивіться фото!
(Має бути встановлена програма QR
Reader з Андроїдмаркета
або аналогічна)

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.

Ви повні сил та енергії. Однак справи чомусь складаються не найкраще. Невдачі — наслідок ваших спроб
вийти на новий рівень, отже,
ви поступово рухаєтеся в потрібному напрямку.

ТЕРЕЗИ
Початок тижня сприятливий
для поїздок та зустрічей із
друзями. У четвер може статися подія, яка кардинально
змінить ваше особисте
життя.

СКОРПІОН
Виявивши мудрість і стриманість, ви успішно впораєтеся
зі справами та отримаєте
солідний прибуток. Варто
піддатися емоціям, якщо
йдеться про кохання.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

501284

SINOPTIK

СТРІЛЕЦЬ

METEO.UA

Цей тиждень особливо добрий для творчості в будьяких її проявах. Найбільш
практичне застосування
даного таланту, мабуть, знайдуть ті, хто займатиметься
ремонтом житла.

СЕРЕДА
3.11

+13
+4

+12
+5

+13
+4

ЧЕТВЕР
4.11

+16
+6

+15
+5

+16
+10

П’ЯТНИЦЯ
5.11

+16
+11

+17
+10

+18
+6

Вам необхідно сконцентруватися на найголовнішому
і не розпорошуватися
на дрібниці. Не витрачайте
часу на суперечки.

СУБОТА
6.11

+10
+5

+10
+6

+11
+2

ВОДОЛІЙ

НЕДІЛЯ
7.11

+11
+5

+11
+3

+12
+4

ПОНЕДІЛОК
8.11

+10
+4

+7
+4

+11
+2

ВІВТОРОК
9.11

+5
+1

+4
+1

+6
-3

КОЗЕРІГ

Тиждень здебільшого пройде рівно і спокійно. Ваші
колеги відіграють важливу
роль у кар'єрі. Гроші у вас
є, але не поспішайте їх витрачати.

РИБИ
Цього тижня уникайте імпульсивності та нелогічності
у словах та вчинках. Якщо ви
обійдете це підводне каміння, то атмосфера навколо
вас гармонізується.

