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СКІЛЬКИ КОШТУЄ

КВАРТИРА У НОВОБУДОВІ?
 Де пропонують найнижчу

ціну квадратного метра
житла, а де за однокімнатну
квартиру доведеться віддати
чималі суми?
 Ми переглянули пропозиції
на вінницькому ринку
нерухомості новобудов і
показуємо, скільки зараз
коштує купити домівку у
нашому місті
с.5
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ТРИ РОКИ І ПОНАД 68
МІЛЬЙОНІВ ПІШЛИ НА «СКА»

ДУМКА
ВАДИМ
ПАВЛОВ
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР RIA

Зброя і ми
Äëÿ êîãîñü ñòð³ëÿíèíà —
õîá³. Äëÿ ³íøèõ — ñïðîáà
áîðîòèñÿ ç íàïàäàìè ãí³âó.
Äëÿ ìåíå — íàâè÷êà, ÿêà ïîòð³áíà â æèòò³. Àëå ³íîä³ ³ äëÿ
åìîö³éíî¿ ðîçðÿäêè.
Âïåðøå ÿ ñòð³ëÿâ ³ç ï³ñòîëåòà Ìàêàðîâà â ø³ñòü
ðîê³â, à ç ÀÊ — â 11. Ùå
÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ÿ íàâ÷èâñÿ
øâèäêî ðîçáèðàòè ³ çáèðàòè
éîãî, âêëàâøèñü ó íîðìàòèâ
45 ñåêóíä.
² çàðàç, ÿê ³ 20 ðîê³â òîìó,
ÿ îòðèìóþ çàäîâîëåííÿ, êîëè
çàêëàäàº âóõà ³ â³ä÷óâàþ â³ääà÷ó.
Àëå. ß íå ëþáëþ â³éíó.
Òèì ïà÷å, êîëè ãèíóòü ëþäè.
Àëå ââàæàþ, ùî êîæåí ÷îëîâ³ê ìàº âì³òè òðèìàòè
â ðóêàõ çáðîþ. Íå äëÿ òîãî,
ùîá êîìóñü íàøêîäèòè. Äëÿ
çàõèñòó. Ñåáå, ñâîº¿ ñ³ì'¿, äðóç³â. Çðåøòîþ, ñâîº¿ ÷åñò³. Äëÿ
òîãî, ùîá âîðîãè òà íåäðóãè
çíàëè, ùî òè âì³ºø âèáèâàòè
9 ³ç 10 ó ÿáëó÷êî.
² ââàæàþ, ùî â Óêðà¿í³ ìàº
ç'ÿâèòèñÿ Çàêîí ïðî ëåãàë³çàö³þ çáðî¿. Àáî â³ðí³øå ïðî
îá³ã òà âèêîðèñòàííÿ öèâ³ëüíî¿ çáðî¿. Öå ïðàâî êîæíîãî óêðà¿íöÿ íà çàõèñò ñåáå
òà ñâîº¿ ðîäèíè. ßêùî âè
íå çãîäí³ — âàøå ïðàâî. Àëå
îäðàçó ñêàæó — ó êðà¿íàõ, äå
òàêèé çàêîí º, çàðåºñòðîâàíà
çáðîÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðè
ñêîºíí³ âñüîãî 0,001% óñ³õ
óìèñíèõ çëî÷èí³â.
ßê êàçàâ Ïðåçèäåíò Áðàçèë³¿ Æà¿ð Áîëñîíàðó: «Ëþäè
õî÷óòü áåçïåêè, õî÷óòü ïðàâà ìàòè çáðîþ âäîìà. ßêùî
õòîñü çáèðàºòüñÿ çðîáèòè
ùîñü æàõëèâå, âîíè ó áóäüÿêîìó ðàç³ öå çðîáëÿòü. Áåççáðîéíèì íàñåëåííÿì ëåãêî
êåðóâàòè».
Ïîäóìàéòå.
À ïîêè ùî äàéòå â³äïîâ³äü,
âè çà ÷è ïðîòè ëåãàë³çàö³¿
îáîðîòó çáðî¿ â Óêðà¿í³?

Тепер «Аква-Він»  Спорткомплекс
на Замості почали ремонтувати ще
восени 2018-го. Цієї осені мають
завершити реконструкцію. У мерії
прозвітували, що відбуваються останні
приготування до відкриття. Об’єкт з
басейном та спортзалами передадуть
на баланс міської спортшколи № 3. Але
дату відкриття поки не повідомляють
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ðåêîíñòðóêö³ÿ
ñïîðòêîìïëåêñó
«ÑÊÀ», ùî íà Çàìîñò³, òðèâàº ç îñåí³ 2018 ðîêó.
Çà ö³ ðîêè áóä³âåëüíèêè ç òîâàðèñòâà «ÒÁÑ-Ïðîô» äîêîð³ííî îíîâèëè áóä³âëþ: ï³äñèëèëè ôóíäàìåíò, óêð³ïèëè ³ óòåïëèëè ôàñàä,
óñóíóëè òð³ùèíè â ÷àø³ áàñåéíó,
çàì³íèëè â³êíà òà áàãàòî ³íøîãî.
Êð³ì íîâîãî ³ìåí³ ñïîðòêîìïëåêñ «Àêâà-Â³í» îòðèìàâ ùå é
25-ìåòðîâèé áàñåéí ç ºäèíèìè
ó ì³ñò³ âèøêàìè äëÿ ñòðèáê³â.
ßêèé âèãëÿä ìàº êîìïëåêñ âñåðåäèí³? Ñê³ëüêè íà íüîãî âèòðàòèëè êîøò³â? Òà ÿêîþ áóäå
ïëàòà çà âõ³ä?
Îñòàíí³ ïðèãîòóâàííÿ äî â³äêðèòòÿ â³äáóâàþòüñÿ â ñïîðòêîìïëåêñ³ «ÑÊÀ» (íèí³ — «Àêâà-

Â³í»), ùî íà âóëèö³ ßíãåëÿ, 48.
Òðèâàº êîìïëåêòàö³ÿ êîìïëåêñó
îáëàäíàííÿì òà ³íâåíòàðåì.
— Êîëèøí³é «ÑÊÀ» êàðäèíàëüíî çì³íèâ ñâ³é âèãëÿä, —
ñêàçàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ. — Òóò º ã³ìíàñòè÷í³,
àòëåòè÷íèé òà ³ãðîâèé çàëè, ãëÿäàöüê³ áàëêîíè. Íà áàç³ îíîâëåíîãî ñïîðòêîìïëåêñó çìîæóòü
ïðîâîäèòè çìàãàííÿ ç ïëàâàííÿ
òà ³ãðîâèõ âèä³â ñïîðòó.
Âàæëèâî, ùî ó ñïîðòêîìïëåêñ³
çðîáëåíà ³íêëþçèâíà ³íôðàñòðóêòóðà — ïàíäóñè, ë³ôòè, ï³ä³éìà÷
ó áàñåéí³.
À ùå íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ ÷èíîâíèêè çâ³òóâàëè, ùî «ÑÊÀ»
ãîòîâèé íà 92%.
— Áóä³âëþ áóëî çáóäîâàíî
ó 1972 ðîö³ íà çàìîâëåííÿ òîä³øíüî¿ àðì³¿ ÑÐÑÐ. ² ç òîãî
÷àñó íå áóëî ïðîâåäåíî æîäíîãî êàïðåìîíòó, — êàçàâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî

áóä³âíèöòâà ²ãîð Îòêèäà÷.
Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³
áóäå ä³ÿòè àòëåòè÷íèé çàë, âëàøòóþòü çàë äëÿ áîðîòüáè, çîíó
î÷³êóâàííÿ òà ðåöåïö³þ. Ùå îäèí
çàë — îäðàçó äëÿ ãàíäáîëó, ôóòçàëó, âîëåéáîëó ³ áàñêåòáîëó —
ä³ÿòèìå íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ñïîðóäè. Òàì æå ðîçòàøîâàíèé áàñåéí, ðîçì³ðàìè 25 íà 14 ìåòð³â.
Òðåò³é ïîâåðõ ñïîðòêîìïëåêñó
ïåðåäáà÷åíèé ï³ä òðèáóíè ³ òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ. À ùå îñîáëèâ³ñòü íîâîãî îá’ºêòà â òîìó, ùî
â³í áóäå ïîâí³ñòþ ³íêëþçèâíèì.
Ãîëîâíèé ³íæåíåð ïðîåêòó
Äìèòðî ßáëîêîâ ãîâîðèòü, ùî
äëÿ ëþäåé íà â³çêàõ º îêðåìèé
ë³ôò-ï³äéîìíèê. Òàêîæ ä³ÿòèìå
ïëàòôîðìà-ï³äéîìíèê, ùîá ëþäè

çìîãëè â³äâ³äóâàòè áàñåéí.
— Ä³ÿòèìóòü âáèðàëüí³, ÿêèìè
çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ ëþäè ç
³íâàë³äí³ñòþ. À óñ³ äâåð³ ìàþòü
òàêó øèðèíó ³ ïîðîãè, ùîá â íèõ
áåç ïðîáëåì ìîæíà áóëî çà¿õàòè
íà â³çêó, — ãîâîðèòü ßáëîêîâ.
Ðîçïîâ³ëè ³ ïðî íîâèé áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ íàâêîëî «ÀêâàÂ³íó».
— Áóäóòü âèñàäæåí³ êâ³òè, ãàçîíè, íàðàç³ çàéìàþòüñÿ óêëàäàííÿì ïëèòêè äëÿ òðîòóàð³â.
Ùå îáëàøòóºìî ê³ëüêà çðó÷íèõ
ëàâî÷îê. Âèñàäêà íîâèõ äåðåâ
íå ïåðåäáà÷åíà, àëå ìè çáåð³ãàºìî íàÿâí³ íàñàäæåííÿ, — ñêàçàâ
çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà
Îëåêñàíäð ²âàíèöÿ.

Яка ціна оновлення спорткомплексу
У вінницькій мерії зазначають, що
кошторисна вартість реконструкції
«СКА» — 81,6 мільйона гривень.
З цієї суми вже витратили понад
68 мільйонів.
— З міського бюджету на реконструкцію виділили майже 50 млн
грн. Решта коштів — це субвенція з

державного бюджету та Держфонду регіонального розвитку, — говорив директор департаменту капітального будівництва Ігор Откидач.
Спорткомплекс планують передати на баланс міської спортивної школи № 3, розказав голова
комітету по фізкультурі та спорту

міськради Сергій Краєвський. Вихованці міських спортивних шкіл
користуватимуться цим комплексом безкоштовно.
— Спорткомплекс діятиме і для інших відвідувачів за певну плату.
Тарифи ще не затверджені, але
очікуємо, що вони будуть мен-

шими, ніж в «Авангарді» та «Маяку», — повідомив Краєвський.
Проекту рішення про тарифи
на сайті міської ради, станом
на 4 листопада, немає. Вочевидь,
їх прийматимуть після того, як споруду введуть в експлуатацію і передадуть на баланс спортшколи.

Скільки грошей на місяць треба особисто вам у Вінниці?

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

Спорткомплексу дали нове ім’я.
До того ж, тут діятиме оновлений 25-метровий
басейн з єдиними у місті вишками для стрибків

АНТОН РОМАНЮК

NATALIYA DYBVADSKOG

НАДІЯ ОЛЕКСІЙЧУК

VADIM PAVLOV

LESYA SHALAK

Приблизно 20-30 тисяч на
людину. Але це якщо своє
житло і якщо ціни будуть і
надалі підніматися, то зарплата відповідно теж.

Вистачило б того, що обіцяв
на виборах для вчителів той,
хто прийшов до влади. Мова
йшла тоді про чотири тисячі
доларів.

А що комфортно жити мають
тільки міські жителі? А сільські не мають? Рівень гідного
життя має бути для всіх, без
винятку, українців.

При нинішньому рівні інфляції 15-20 тис. І плюс до цього
паралельне збільшення відповідно до відсотку, на який
піднялися ціни.

Думаю, в середньому 25-35
тисяч гривень на місяць мені
було б цілком достатньо. Але
це при умові, що жити без
розкошів.
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БУДЕ НОВИЙ МІКРОРАЙОН БІЛЯ
ЦЕНТРУ ВІННИЦІ НА 8 ГЕКТАРАХ
Нове житло  Між Кореєю і
Центральним парком побудують новий
мікрорайон. Дев’ятнадцять будинків
розмістять на восьми гектарах землі,
на якій раніше був цегельний завод
«Керамік». Наприкінці жовтня затвердили
договір забудови цієї території. Хто
учасники угоди? Про що домовилися? І які
терміни будівництва?
òîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³ç çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ êâàðòèð 2 òèñÿ÷³
704. Ï³ä òàêó ê³ëüê³ñòü æèòëà çàïëàíîâàíå áóä³âíèöòâî íàçåìíîï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â íà 2 òèñÿ÷³
163 ìàøèíîì³ñöÿ.
Ñòîðîíè äîìîâëÿþòüñÿ ïðî
ñòâîðåííÿ äèòñàäêà, îá’ºäíàíîãî
ç çàêëàäîì ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4,2 òèñÿ÷³ êâ.
ìåòð³â. ² íà äîäà÷ó — ïðî îáëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â,
ä³ëÿíîê äëÿ çàíÿòòÿ ñïîðòîì òîùî.

ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè 28 æîâòíÿ
çàòâåðäèâ äîãîâ³ð
ïðî çàáóäîâó òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî öåãåëüíîãî çàâîäó, ùî
çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ òðîëåéáóñíîãî
äåïî.
ХТО УЧАСНИКИ ДОГОВОРУ
Ñòîðîíîþ 1 â äîãîâîð³ âèñòóïèâ âèêîíêîì Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè, â îñîá³ çàñòóïíèêà ìåðà
Â³ííèö³ Ñåðã³ÿ Ìàòóñÿêà.
Ñòîðîíîþ 2 º òîâàðèñòâî
«Ïàðê Áóä», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî ä³º
Àíäð³é Êîçÿð. Â³í æå º ³ ãîëîâíèì âëàñíèêîì ô³ðìè, ÿêà áóëà
çàðåºñòðîâàíà öüîãî âåðåñíÿ
ó Õìåëüíèöüêîìó. Êîìïàí³ÿ ìàº
10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ñòàòóòíîãî
êàï³òàëó òà çàéìàºòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ áóä³âíèöòâà áóä³âåëü.

Çàìîâíèêîì çàáóäîâè
º ô³ðìà «Ïàðê Áóä».
¯¿ çàðåºñòðóâàëè ó
Õìåëüíèöüêîìó ìåíøå
äâîõ ì³ñÿö³â òîìó, ó
âåðåñí³ öüîãî ðîêó
Ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ áóäèíê³â ïðèâàòíà ô³ðìà
çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (220 êâ. ì) ï³ä ðîçì³ùåííÿ
àìáóëàòîð³¿; òà íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (70 êâ. ì) äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â ïîë³ö³¿.
Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè ³ ô³ðìà
«Ïàðê Áóä» äîìîâëÿþòüñÿ, ùî
ï³ñëÿ çàáóäîâè çåìë³ çàâîäó òà
âèíåñåííÿ òðîëåéáóñíîãî äåïî
çà ìåæ³ íèí³øíüî¿ ä³ëÿíêè (ïëà-

ПРО ЩО ДОМОВИЛИСЬ
Ïðåäìåòîì äîãîâîðó º çàáóäîâà
ä³ëÿíêè, ÿêó ðàí³øå çàéìàâ öåãåëüíèé çàâîä «Êåðàì³ê». À öå
8,14 ãåêòàðà, ùî íèí³ ó ïðèâàòí³é
âëàñíîñò³ Âîëîäèìèðà Ñêîìàðîâñüêîãî.
Íà çàìîâëåííÿ òîâàðèñòâà
«Ïàðê Áóä» ïîáóäóþòü 19 áàãà-

Раніше забудову нового району погодили на громадських слуханнях 16 вересня. «За»
проголосували 667 людей, але противники будівництва говорили, що це забудовник привіз
«тітушок», щоб отримати потрібне для себе рішення
íóþòü ïåðåíåñòè íà âóëèöþ
Ãîíòè — àâò.), áóäóòü âèçíà÷àòè óìîâè äîãîâîðó ïðî çàáóäîâó
ö³º¿ çåìë³ ÒÒÓ. Òóò, íà ä³ëÿíö³
ïëîùåþ 4,33 ãà, ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè «îá’ºêòè æèòëîâî-ãðîìàäñüêîãî òà ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ». Çîêðåìà, ñåðåä íèõ
øêîëà íà 33 êëàñè.
ТЕРМІНИ БУДІВНИЦТВА
Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ ìàþòü
ðîçðîáèòè çà äåðæàâíèìè íîðìàìè, à ñõåìó îðãàí³çàö³¿ ðóõó

На слуханнях були «тітушки»
Детальний план нового мікрорайону біля центру Вінниці погодили
на громадських слуханнях, 16 вересня 2021 року.
Дискусії тривали більше трьох
годин. А голосування минуло
за десять хвилин: 667 голосами

«за» підтримали план забудови.
54 людини були — «проти», 42 —
«утрималися».
Противники побудови нового
мікрорайону говорили, що це
забудовник привіз «тітушок»,
аби проштовхнути потрібне для

Çàìîâë. ¹ 210145

Hàêëàä 17 900

себе рішення.
Тоді ж стало відомо, що висота
майбутніх 19-ти багатоповерхівок складатиме до 20 поверхів.
У початковій школі буде 160 місць
для учнів; дитсадок планується запроектувати на 90 місць.

íà òåðèòîð³¿ ì³êðîðàéîíó ïîâèíí³
ïîãîäèòè ì³ñüêà êîîðäèíàö³éíà
ðàäà ç ïèòàíü áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó òà îáëàñíà Íàöïîë³ö³ÿ.
Êîíêðåòíèõ ñòðîê³â ïî÷àòêó
çàáóäîâè â äîãîâîð³ íå âêàçàíî,
àëå º ïåâí³ «òåðì³íè» íà çâåäåííÿ
îá’ºêò³â çàêëàä³â îñâ³òè.
Â³äòàê, ùîäî äèòñàäêà:
Ïðîåêòóâàííÿ (â ò. ÷. äåðæåêñïåðòèçà) ìàº áóòè çðîáëåíå
íå ï³çí³øå ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ
ïåðøîãî áóäèíêó ïåðøî¿ ÷åðãè;
Áóä³âíèöòâî «êîíñòðóêòèâó»
áóä³âë³ ïîâèííî áóòè çðîáëåíå
íå ï³çí³øå ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ïåðøîãî áóäèíêó äðóãî¿
÷åðãè;
 Çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà
îá’ºêòà ìàº áóòè çä³éñíåíå
íå ï³çí³øå ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ äðóãîãî áóäèíêó äðóãî¿
÷åðãè.
Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ äèòñàäêà òà ââåäåííÿ éîãî â åêñïëó-

àòàö³þ ïîâèííî áóòè âèêîíàíå
íå ï³çí³øå îòðèìàííÿ äîçâîëó
íà áóä³âíèöòâî òðåòüî¿ ÷åðãè ì³êðîðàéîíó.
Ùîäî çàêëàäó ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè:
Ïðîåêòóâàííÿ (â ò. ÷. åêñïåðòèçà) ìàº áóòè âèêîíàíå íå ï³çí³øå ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ
ïåðøîãî áóäèíêó ïåðøî¿ ÷åðãè;
Áóä³âíèöòâî «êîíñòðóêòèâó»
ïîâèíí³ âèêîíàòè íå ï³çí³øå
ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ äðóãîãî áóäèíêó òðåòüî¿ ÷åðãè;
Çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà —
íå ï³çí³øå ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ÷åòâåðòî¿ ÷åðãè ì³êðîðàéîíó;
 Áëàãîóñòð³é òà ââåäåííÿ
â åêñïëóàòàö³þ çàêëàäó ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè — íå ï³çí³øå îòðèìàííÿ äîçâîëó íà áóä³âíèöòâî
ï’ÿòî¿ ÷åðãè ì³êðîðàéîíó.
Ïåðåãëÿíóòè äîãîâ³ð ïðî çàáóäîâó ì³êðîðàéîíó ìîæíà çà öèì
ïîñèëàííÿì: cutt.ly/lR7dsPN.
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БОЙОВИК ЛНР У ВІННИЦІ ХОТІВ
СТАТИ АГЕНТОМ СБУ
Провал операції  Вінницькі
оперативники викрили і затримали
бойовика, який мав намір проникнути
до агентурного апарату спецслужби. Як
усе відбувалося?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó Â³ííèö³ çàòðèìàëè êîëèøíüîãî áîéîâèêà
òàê çâàíî¿ «ËÍÐ».
Íàéá³ëüø äèâíî, ùî â³í ïðè¿õàâ
íà çóñòð³÷ ç… îïåðàòèâíèêîì îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè (ÑÁÓ).
Ìåøêàíåöü Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³
çàïðîïîíóâàâ íàø³é ñïåöñëóæá³
ñï³âïðàöþ. Êàçàâ, ùî áóäå ïåðåäàâàòè ìàòåð³àëè ïðî áîéîâèê³â,
ì³ñöÿ ¿õ ðîçòàøóâàííÿ, ê³ëüê³ñòü
ëþäåé, òåõí³êè òîùî.
Àëå éîãî çàòðèìàëè. ×îìó?
Àäæå ÷îëîâ³ê ïîãîäèâñÿ ñï³âïðàöþâàòè?
ОБІЦЯВ ДІЛИТИСЯ
«ЦІКАВОЮ» ІНФОРМАЦІЄЮ
Éîãî çàòðèìàëè ó íàøîìó ì³ñò³. Ñòàëîñÿ öå 20 æîâòíÿ. ¯äó÷è
äî Â³ííèö³, 38-ð³÷íèé ëóãàí÷àíèí, î÷åâèäíî, óÿâëÿâ ñåáå ìàéáóòí³ì àãåíòîì ñïåöñëóæáè. Ñèòóàö³ÿ ïîâåðíóëàñÿ ïðîòè íüîãî.
Íàâåñí³, 20 òðàâíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó ÷îëîâ³ê ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè âèéøîâ íà íàøå óïðàâë³ííÿ
ÑÁÓ. Çàïðîïîíóâàâ «ö³êàâó» ³íôîðìàö³þ.
Íàäàâ â³äîìîñò³ ïðî ì³ñöÿ äèñëîêàö³¿ íåçàêîííèõ çáðîéíèõ
ôîðìóâàíü «ËÍÐ/ÄÍÐ», äàí³ ïðî
îêðåìèõ îñ³á, êîòð³ áåðóòü ó÷àñòü
ó áîéîâèõ ä³ÿõ ïðîòè â³éñüêîâîñ-

ëóæáîâö³â Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè
íà ñõîä³ äåðæàâè. Íà óòî÷íþþ÷å
çàïèòàííÿ, çâ³äêè ó íüîãî òàê³
ôàêòè, ïîÿñíèâ, ùî ä³çíàâñÿ ïðî
íèõ ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ò³é
ñòîðîí³. Ìîâëÿâ, ïðîäàº áîéîâèêàì àëêîãîëü, à ñåðåä íèõ íå âñ³
âì³þòü òðèìàòè ÿçèê çà çóáàìè.
Ñêàçàâ, ùî ãîòîâèé ³ íàäàë³ ä³ëèòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ, ÿêùî éîãî
çàëó÷àòü äî ñï³âïðàö³. Ãàðàíòóâàâ
êîíô³äåíö³éí³ñòü. Çà éîãî ñëîâàìè, äîáðå çíàº òó òåðèòîð³þ.
ßêùî äîðó÷àòü òàì ïîáóâàòè,
çíàº, ÿê öå çðîáèòè.
Ç òèì, õòî ïðîñèâñÿ â àãåíòè, ïðîäîâæóâàëè ï³äòðèìóâàòè êîíòàêò. Òèì ÷àñîì øóêàëè
³íôîðìàö³þ ïðî ÷îëîâ³êà. Âîíà
çàö³êàâèëà îäðàçó — ó 2014 ðîö³
ëóãàí÷àíèí âçÿâ äî ðóê çáðîþ
ó ñêëàä³ îäíîãî ³ç çàãîí³â áîéîâèê³â «ËÍÐ». Çíàéøëè ³ìåíà êîìàíäèð³â çàãîíó. Âñòàíîâèëè, äå
ï³äðîçä³ë â³â áî¿. Çîêðåìà, ó ì³ñòàõ Ùàñòÿ, Êðàñíîäîí.
Íå ìîæíà áóëî íå çâåðíóòè
óâàãè íà òå, äå ÷îëîâ³ê ïðîâ³â
2019-é ð³ê ³ â³ñ³ì ì³ñÿö³â 2020-ãî.
Âåñü öåé ÷àñ â³í ïåðåáóâàâ íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³¿.
БЕЗ КУРАТОРІВ НЕ ОБІЙШЛОСЯ
Îïåðàòèâíèêè çàô³êñóâàëè äåê³ëüêà ôàêò³â ç òåëåôîííèõ ðîçìîâ îõî÷îãî äî àãåíòóðíî¿ ðîáîòè
ëóãàí÷àíèíà. Âîíè ñâ³ä÷àòü ïðî
éîãî êîíòàêòè ç ïðåäñòàâíèêîì
ðîñ³éñüêî¿ ÔÑÁ. Ï³äòâåðäæåí-

Вінницький апеляційний суд не відпустив з-під варти затриманого луганчанина.
Залишив скаргу адвоката без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін
íÿ òàêîìó ôàêòó çíàéøëè òàêîæ
â îäí³é ³ç ñîö³àëüíèõ ìåðåæ. Ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî ÷îëîâ³ê íàäàâ
çãîäó íà ñï³âïðàöþ ç ðîñ³ÿíàìè. ×îìó æ â³í òåïåð ïðîñèòüñÿ
ñï³âïðàöþâàòè ç ÑÁÓ? Â³äïîâ³äü
ïðîñòà: ïðîíèêíóòè äî àãåíòóðíîãî àïàðàòó óêðà¿íñüêî¿ ñïåöñëóæáè.
Â³äîìî, ùî íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿ ä³º íåãëàñíèé
àïàðàò àãåíò³â íàøî¿ ñïåöñëóæáè.
Âñå, ùî ñòîñóºòüñÿ òàêî¿ ìåðåæ³,
çðîçóì³ëî, íå ìîæå íå âèêëèêàòè
³íòåðåñ ó ðîñ³ÿí. Çîêðåìà, ñïîñîáè çâ’ÿçêó ³ ïåðåäà÷³ äàíèõ,
óñòàíîâ÷³ òà êîíòàêòí³ äàí³ ñï³âðîá³òíèê³â íàøî¿ ñïåöñëóæáè, ÿê³
îðãàí³çîâóþòü òà êîîðäèíóþòü
ðîáîòó àãåíò³â â îêóïàö³¿…
Ìàéáóòí³é àãåíò ñïîä³âàâñÿ
âòåðòèñÿ â äîâ³ðó äî íàøî¿ ñïåöñëóæáè. Ç ÿêîþ ìåòîþ, íå ñêëàäíî çäîãàäàòèñÿ. Ùîá ïåðåäàâàòè
³íôîðìàö³þ äëÿ ðîñ³éñüêî¿ ÔÑÁ.
Ï³â ðîêó «åñáåóøíèêè» âåëè
«ãðó» ç ëóãàí÷àíèíîì. À ïîò³ì çàïðîñèëè éîãî äî Â³ííèö³. Íà òîé
÷àñ óæå áóëî ç³áðàíî ÷èìàëî

ôàêò³â ïðî «ãåðî¿÷íå» ìèíóëå
÷îëîâ³êà. ×îãî ëèøå âàðòà éîãî
ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ íà ñòîðîí³ «ËÍÐ»! Çàô³êñîâàíî íèçêó
ôàêò³â êîíòàêò³â ç ðîñ³éñüêîþ
ñïåöñëóæáîþ…
УТРИМУЮТЬ ПІД ВАРТОЮ
Ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ éîìó îäðàçó îãîëîñèëè ï³äîçðó ó ñêîºíí³
çëî÷èíó çà äâîìà ñòàòòÿìè Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó: «Äåðæàâíà
çðàäà» ³ «Ñòâîðåííÿ òåðîðèñòè÷íî¿ ãðóïè ÷è òåðîðèñòè÷íî¿
îðãàí³çàö³¿». ßêùî âèíó äîâåäóòü, éîìó çàãðîæóº ïîêàðàííÿ
íà ñòðîê äî 15-òè ðîê³â.
Ì³ñüêèé ñóä â³äïðàâèâ çàòðèìàíîãî ï³ä âàðòó. Ç òàêèì êëîïîòàííÿì çâåðíóâñÿ ñë³ä÷èé, éîãî
ï³äòðèìàâ ïðîêóðîð.
Ùîïðàâäà, ñóä óõâàëèâ ùå é
àëüòåðíàòèâíèé ñïîñ³á — âíåñåííÿ ãðîøîâî¿ çàñòàâè. ßêùî
ï³äîçðþâàíèé ñïëàòèòü 713 òèñÿ÷ 700 ãðèâåíü, òî âèïóñòÿòü ç
³çîëÿòîðà.
Àäâîêàò çàòðèìàíîãî çâåðíóâñÿ
ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ ïðî çì³íó

çàïîá³æíîãî çàõîäó — ç òðèìàííÿ
ï³ä âàðòîþ íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò.
Ñêàðãó àäâîêàòà ðîçãëÿäàâ Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä. Çàõèñíèê çàòðèìàíîãî ñòâåðäæóâàâ, ùî îãîëîøåíà ï³äîçðà éîãî
ï³äçàõèñíîìó íåîá´ðóíòîâàíà,
à ãðîøîâà çàñòàâà íå â³äïîâ³äàº
ìàéíîâèì ñòàòêàì çàòðèìàíîãî.
Âò³ì, ñóä çàëèøèâ ñêàðãó àäâîêàòà áåç çàäîâîëåííÿ, à ð³øåííÿ
ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ áåç çì³í.
Äî ðå÷³, çàòðèìàíèé íå âïåðøå ìàº ñïðàâó ç Ôåì³äîþ. Â³í
óæå áóâ çàñóäæåíèé. Äâà ðàçè
îòðèìóâàâ ïîêàðàííÿ. Ïåðøèé
ðàç äàëè äåñÿòü ðîê³â. Ïðîæèâàº
â îäíîìó ç ñ³ë Ñòàðîá³ëüñüêîãî
ðàéîíó íà Ëóãàíùèí³. Áåçðîá³òíèé. Çà ñëîâàìè éîãî àäâîêàòà,
ïðîæèâàº ç æ³íêîþ ó öèâ³ëüíîìó øëþá³. Íà çàñ³äàíí³ ó çàë³
ñóäó àäâîêàò íàãîëîøóâàâ, ùî
æ³íêà ïðè íàä³¿. Ïðîñèâ âçÿòè
äî óâàãè öþ îáñòàâèíó. Íà éîãî
äóìêó, òàêèé ôàêò º àðãóìåíòîì
äëÿ ïîì’ÿêøåííÿ ïðè îáðàíí³
çàïîá³æíîãî çàõîäó.

Державна зрада і грошова застава…
Чому апеляційний суд не скасував
грошову заставу для підозрюваного у державній зраді?
Журналіст RIA попросив прокоментувати рішення апеляційної
інстанції суддю-спікера Вінницького апеляційного суду Анатолія
Кривошею.
— Своє рішення Вінницький апеляційний суд мотивував у першу
чергу тяжкістю правопорушення,
в якому підозрюють затриманого
чоловіка, — каже Анатолій Кривошея. — Куди ж його відпускати з-під
варти з підозрою у таких тяжких
злочинах як державна зрада й
створення терористичної групи
чи організації?Тому залишили без
змін рішення суду першої інстанції.
— Але ж він міг вийти з-під варти,
якби вніс грошову заставу. Такий

шанс йому надав суд першої інстанції. Що було б далі, можна
тільки здогадуватися — шукав би
можливості втекти на окуповану
територію. Чому апеляційна інстанція не відхилила альтернативний спосіб запобіжного заходу?
— Апеляційний суд не міг скасувати заставу, — продовжує суддяспікер. — Навіть за умови, коли б
вважав, що заставу не слід обирати. Чому?
Тому що у такому випадку мова
йшла б про погіршення становища підозрюваної особи. Таке
питання може ставити тільки прокурор. А він не подавав апеляцію
про скасування грошової застави.
Тому суд не розглядав питання про
скасування застави.
— До речі, де мав би перебувати

підозрюваний, якби вийшов з ізолятора?
— За місцем проживання. У матеріалах справи значиться, що він з
одного з сіл Луганщини. Значить,
там мав би і знаходитися. Принаймні, про таке місце заявляв на суді
його адвокат. Чи це територія підконтрольна Україні? Так, це не окупована територія.
— Під час розгляду скарги підозрюваного не доставили до зали
судового засідання…
— Апеляційний розгляд відбувається за участю підозрюваної
особи тоді, коли вона заявляє
клопотання, — каже співрозмовник. — У цьому випадку таких заяв
не було. Тому рішення ухвалювали
за присутності в залі адвоката затриманого.

— Чи є можливість в адвоката
оскаржити рішення апеляційної
інстанції?
— Ні, нема такої можливості, — зазначає Анатолій Кривошея. — Рішення про запобіжний захід приймає слідчий суддя на досудовому
слідстві. У будь-якому з таких рішень крапку ставить апеляційна
інстанція. Касаційний перегляд
у таких випадках не передбачений.
— На вашу думку, де буде слухатися ця справа — у нас, чи за місцем
вчиненого кримінального правопорушення, на території Луганської
області.
— Справу розглядатимуть у Вінниці, у міському суді, — каже Анатолій
Кривошея. — Дійсно, за оголошеною
підозрою, злочини він почав скоювати там, на Луганщині, але тут теж

вдався до кримінального правопорушення — намагався проникнути
у лави правоохоронних органів і передавати інформацію нашим ворогам. За місцем останнього злочину
має розглядатися справа.
— Скільки аналогічних апеляційних скарг надходило до суду протягом останніх років?
— За три останніх роки розглянули
сім апеляційних скарг за підозрою
у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями «Державна
зрада» і «Створення терористичної
групи чи терористичної організації». У трьох випадках залишили
без змін рішення суду першої інстанції, в одному змінили запобіжний захід на пом’якшуючий, у всіх
інших відправили на повторний
розгляд.
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЖИТЛО
У ВІННИЦЬКИХ НОВОБУДОВАХ?
Нерухомість  Де пропонують
найнижчу ціну квадратного метра житла,
а де за однокімнатну квартиру доведеться
віддати чималі суми? Ми переглянули
пропозиції на вінницькому ринку
нерухомості новобудов, і показуємо,
скільки зараз коштує купити домівку
у нашому місті
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

ßê ìè ðîáèëè
îãëÿä? Çà äîïîìîãîþ ïëàòôîðìè
ËÓÍ Íîâîáóäîâè —
öå êàòàëîã ç óñ³ìà áóäèíêàìè òà
ÆÊ ó âñ³õ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Ìè
âèñòàâèëè íà ïëàòôîðì³ ô³ëüòðè:
ó ìåæàõ Â³ííèö³, ââåäåíà â åêñïëóàòàö³þ, êâàðòèðà. Ó ðåçóëüòàò³
îòðèìàëè 10 ÆÊ.
Íà ñàéò³ çàáóäîâíèê³â çàçâè÷àé äîâîë³ âàæêî çðîçóì³òè òî÷íó
³íôîðìàö³þ, ñê³ëüêè ó íèõ êîøòóº ì2. ×àñòî ïðîñòî ïèøóòü,
äî ïðèêëàäó, ö³íè â³ä 19 000 ãðí
çà ì2. Òîìó ìè òåëåôîíóâàëè ó âñ³
ÆÊ ³ ïèòàëè îäíàêîâó ³íôîðìàö³þ: ñê³ëüêè êîøòóº êâàäðàòíèé
ìåòð â îäíîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ç
íàéäåøåâøèì ðîçòàøóâàííÿì ³
ïëàíóâàííÿì, ÿê³ º ó íàÿâíîñò³?
ßêùî íå áóëî â íàÿâíîñò³ îäíîê³ìíàòíèõ, òî ä³çíàâàëèñÿ çà íàéäåøåâøó äâîê³ìíàòíó.
ВИШЕНЬКА
ЖК «ЛІСОПАРКОВИЙ»
Ó öüîìó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ º îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè
ïëîùåþ â³ä 44 äî 48 ì2. Ö³íà
çà êâàäðàòíèé ìåòð: â³ä 24 òèñÿ÷
äî 26 500 ãðèâåíü. Íàéäåøåâøå
ìîæíà êóïèòè íà äðóãîìó ïîâåðñ³, òàì íàéìåíøà ïëîùà: 44,9 ìåòðà êâàäðàòíîãî. Çíàõîäèòüñÿ â³í
íà âóëèö³ 600-ð³÷÷ÿ.

ЖК PREMIER TOWER
Öåé æèòëîâèé êîìïëåêñ çíàõîäèòüñÿ íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â.
Òóò íàì ñêàçàëè, ùî íàéìåíøà
êâàðòèðà, ÿêà ùå ïðîäàºòüñÿ,
ïëîùåþ 45 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.
Âîíà çíàõîäèòü íà 15 ïîâåðñ³,
îäíîê³ìíàòíà. Êîøòóº òóò æèòëî
1 300 äîëàð³â çà êâàäðàòíèé ìåòð.
Òîáòî 34 250 ãðèâåíü.
ХУТОРИ
ЖК «СІМЕЙНИЙ КОМФОРТ»
Çíàõîäèòüñÿ öåé êîìïëåêñ íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå,
94 À. Íàéäåøåâøèé âàð³àíò,
ÿêèé íàì òóò ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè, öå îäíîê³ìíàòíà êâàðòèðà
íà äðóãîìó ïîâåðñ³ çà 18 500 ãðèâåíü çà êâàäðàòíèé ìåòð.
АКАДЕМІЧНИЙ
ЖК «РАЙОН АКАДЕМІЧНИЙ»
Öåé ÆÊ çíàõîäèòüñÿ íà Ìèêîëà¿âñüê³é, ÿêùî ¿õàòè òðàìâàºì, àáî æ òðîëåéáóñîì — öå
10 õâèëèí â³ä ðèíêó «Óðîæàé».
Êâàäðàòíèé ìåòð òóò êîøòóº
20 000–20 500 ãðèâåíü. Öå â îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèðàõ ïëîùåþ
58 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Öå íàéìåíøå, ùî âæå çàðàç ìîæå çàïðîïîíóâàòè çàáóäîâíèê. Êâàðòèðè
çíàõîäÿòüñÿ íà 2–3 ïîâåðõàõ.
ПОДІЛЛЯ
ЖК «ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ»
Çíàõîäèòüñÿ öåé êîìïëåêñ
íà âóëèö³ Ãåíåðàëà Ãàíäçþêà, 4

(çà ïàðêîì Þùåíêà). Òóò íàðàç³
ìîæíà êóïèòè êâàðòèðè ëèøå
â³ä ³íâåñòîðà, â³ä çàáóäîâíèêà âñ³
êâàðòèðè âæå ðîçïðîäàí³.
Ïðîòå íàì ñêàçàëè, ùî çàðàç áóäóºòüñÿ íîâèé ä³ì, òàì
íàéìåíø³ êâàðòèðè ïëîùåþ
37 ìåòð³â îá³éäóòüñÿ ó 24 òèñÿ÷³ ãðèâåíü áåç ðîçñòðî÷êè. Àáî
24 500 çà êâàäðàòíèé ìåòð ç ðîçñòðî÷êîþ.
ЗАМОСТЯ
ЖК TURKISH CITY
Çíàõîäèòüñÿ öåé æèòëîâèé
êîìïëåêñ çà àäðåñîþ: Êîöþáèíñüêîãî, 43. Ó íàÿâíîñò³ îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð âæå íåìàº.
Ìîæíà õ³áà ùî ïðèäáàòè âæå â³ä
³íâåñòîðà. Âàðò³ñòü òàêî¿ êâàðòèðè — 50 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº
³íôðàñòðóêòóðà
íîâîáóäîâè: â ³äåàë³
ï³øà äîñòóïí³ñòü äî âñ³õ
íåîáõ³äíèõ îá’ºêò³â, äî
ðîáîòè àáî êîâîðê³íãó
Íàéìåíøà ïëîùà äâîê³ìíàòíèõ, ÿê³ çàðàç ùå ïðîäàþòü â³ä
çàáóäîâíèêà — 85 êâàäðàòíèõ
ìåòð³â, öå äâîð³âíåâ³ êâàðòèðè.
Ö³íà — 24 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà ìåòð
êâàäðàòíèé. Òðèê³ìíàòí³ ïî÷èíàþòüñÿ â³ä 95 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ³
¿õíÿ âàðò³ñòü — òåæ ùîíàéìåíøå
24 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà ìåòð êâàäðàòíèé.
ЦЕНТР
ЖК «РОДИННИЙ МАЄТОК»
Çíàõîäèòüñÿ öåé ÆÊ íà âóëèö³
²âàíà Áîãóíà, 2 À. Ïðîäàþòüñÿ
òóò êâàðòèðè âæå òàêîæ íå íàïðÿìó â³ä çàáóäîâíèêà. Êîøòóº êâàäðàòíèé ìåòð — 1 100
–1 200 äîëàð³â. Òîáòî, îð³ºíòîâíî 29 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íàéìåíø³
êâàðòèðè, ÿê³ ïðîïîíóþòü ïëîùåþ: 45 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Âîíè
ðîçòàøîâàí³ íàä êîìåðö³ºþ.

Наразі у Вінниці, згідно з даними платформи з якої
ми брали інформацію, є десять ЖК, де можна придбати
квартиру в новобудові
ЖК «КНЯЖИЙ»
Ðîçòàøîâàíèé öåé æèòëîâèé
êîìïëåêñ íà âóëèö³ Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â. Íàéìåíøó ïëîùó,
ÿêó òóò ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè,
öå 66 ìåòð³â êâàäðàòíèõ, öå äâîê³ìíàòíà êâàðòèðà.
Âñ³ îäíîê³ìíàòí³ òóò âæå
ïðîäàí³. Âàðò³ñòü — 900 äîëàð³â êâàäðàòíèé ìåòð. Òîáòî, öå
23 711 ãðèâåíü.
Àëå íàì ñêàçàëè, ùî äî ë³òà
íàñòóïíîãî ðîêó ìàº áóòè çäàíèé
³íøèé ÆÊ â³ä öüîãî æ çàáóäîâíèêà. Òàì âàðò³ñòü áóäå 800 äîëàð³â çà êâàäðàòíèé ìåòð.
ПИРОГОВО
ЖК «ЗАХІДНИЙ»
Öåé êîìïëåêñ çíàõîäèòüñÿ
íà îêîëèö³ Â³ííèö³ íà ïåðå-

õðåñò³ Áàðñüêå øîñå — âóëèöÿ
Ñâÿòîøèíñüêà. Äîäçâîíèòèñü
òóäè áóëî ñêëàäíî, âèíèêàëè
ïðîáëåìè ç³ çâ'ÿçêîì.
Êîøòóº êâàäðàòíèé ìåòð ó öüîìó ÆÊ — 19 500 ãðèâåíü.
ОКОЛИЦІ МІСТА
ЖСК «БАРСЬКИЙ»
Öåé êîìïëåêñ, ÿê ÷èòàºìî
íà ¿õíüîìó ñàéò³, äå-ôàêòî çíàõîäèòüñÿ ïîçà ìåæàìè ì³ñòà,
ó ñåë³ Çàðâàíö³: «îêðàèíà ãîðîäà Âèííèöà-100 ìåòðîâ, ðÿäîì
ñ ÒÊ «Ýïèöåíòð» è ÒÊ «Ìåòðî».
Òóò òåæ íàñ íå ïîðàäóâàëè
íîâèíàìè, â³ëüíèõ êâàðòèð —
íåìàº. Ëèøå ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ó ê³íö³ 2023 ðîêó çà 22 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèé ìåòð, ì³í³ìàëüíà
ïëîùà — 34 ìåòðè êâàäðàòíèõ.

«Однозначно ціна буде лише зростати»
Ми склали кілька запитань до експертки з нерухомості, а саме
маркетинг-менеджерки напрямку «Продаж нових квартир»
на DOM. RIA Віолетти Комаркової.
Що зараз відбувається на ринку
новобудов?
— Середня вартість за м2 по Україні
за останній рік зросла на 17,78%
за даними Аналітичного центру
DOM. RIA. Проте у 2021 році попит
відновився у порівнянні з минулим
роком, і нерухомість купується навіть при вагомому зростанні цін.
Це тенденція не лише в Україні,
а й у світі.

Які причини формують ціни
на цьому ринку нерухомості?
— Причини зростання ціни досить
банальні: інфляція, неспадний попит на нерухомість, подорожчання
будівельних матеріалів, зокрема
скла, яке зникло в принципі з
ринку через припинення роботи
заводів у Європі. Збільшується і
заробітна плата, що теж має свій
вплив.
Які прогнози на цінову політику
для новобудов до кінця року чи
на початок наступного?
— Однозначно ціна буде лише
зростати. Експерти прогнозують

не менше 15% до наступного року.
На який сегмент новобудов
найбільший попит серед вінничан?
— Якщо опиратися на аналітику,
то найчастіше вінничани цікавляться новобудовами комфорт-класу.
Цікаво також те, що вони не обирають якісь певні райони. Також
найчастіше цікавляться одно- та
двокімнатними квартирами.
Цікаво також те, що в пандемію
змінилися підходи до вибору
житла. Покупці більше почали
звертати увагу на таунхауси та
котеджі, аби був власний дво-

рик, квартири з терасами. Важливу роль відіграє інфраструктура
новобудови: в ідеалі піша доступність до всіх необхідних об’єктів,
в тому числі й до роботи або коворкінгу.
Що варто пам'ятати, купуючи
квартиру в новобудові?
— Зараз найвагоміші критерії вибору це ціна та район. Важливо
переглянути декілька варіантів і
проаналізувати ринок, характеристики, які важливі для вас. Таким
чином будете розуміти, яка ціна є
підозріло низькою, а яка занадто
високою.

Однозначно варто звертати увагу
на репутацію та рейтинг забудовника. На жаль, у зв’язку із подорожчанням вартості будматеріалів,
деякі використовують менш якісні,
але дешеві, що потім може призвести до негативних наслідків
у проживанні. Також важливо дізнатися повну юридичну історію
всіх підрядників будівництва: хто
замовник будівництва, генеральний підрядник і девелопер, скільки
часу існує компанія і багато іншого.
Крім цього, ви можете замовити
перевірку договору на предмет
юридичних ризиків.
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ІСТОРІЇ УСПІХУ ДВОХ ІНОЗЕМЦІВ,
ЯКІ ПОБУДУВАЛИ БІЗНЕС У ВІННИЦІ
Досвід  Імена цих закордонних бізнесменів
давно на вустах у мешканців Вінниці. Ці два
чоловіки понад два десятки років тому завітали
в наше місто і закохалися в нього. Тому вирішили
тут відкрити свою справу. Тепер ми їх вважаємо
вінничанами, а вони створюють для нас
найсмачніші італійські сири і привозять модні
турецькі вироби зі шкіри та хутра

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Âæå 30 ëèñòîïàäà äîá³ãàº
ê³íöÿ ãîëîñóâàííÿ ó «Íàðîäíîìó áðåíä³» — êîíêóðñ³ íà âèçíàííÿ íàéêðàùèõ
êîìïàí³é, ÿêèé RIA Media ïðîâîäèòü
20 ðîê³â ïîñï³ëü, öüîãîð³÷ — â 23-õ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.
Ùîðîêó â êîíêóðñ³ áåðóòü ó÷àñòü ñîòí³
êîìïàí³é, ïî÷èíàþ÷è â³ä íåùîäàâíî çàñíîâàíèõ ³ äî òèõ, ùî íåîäíîðàçîâî âèïðàâäî-

Турецька «Princess»
Знайомтесь, Осман Генч. Понад двадцять
років тому бізнесмен з Ізміру почав розвиток
мережі магазинів шкіряних та хутряних виробів в Україні. У Вінниці чоловікові так сподобалося, що він відкрив магазин «Princess
Furs» і вирішив залишитися тут проживати.
— Я дуже прив'язаний до Туреччини. Там
я народився, там мешкає моя мама, брат,
старша дочка, родичі, — розповідає Осман. —
Я свято шаную традиції свого народу. Але ту
країну, в якій зараз живу, я люблю не менше.
Тут маю бізнес, але головне — в Україні в мене
дуже багато друзів. Тут народилися моїх дві
доньки, тут я щасливий.
Попри конкуренцію, вінницький бізнес Генча
був і залишається успішним.
— Свій бізнес я збудував з нуля, — говорить
бізнесмен. — Багатих батьків не було, тож
успіх сам на голову не впав. Рідні люди допомагали порадою та підтримкою, завжди
вірили в мене — ось що насправді змушувало йти вперед. А ще — я ніколи не бігав
за успіхом та грошима, намагався пропонувати лише найкраще та якісне. Це я зараз
бізнесмен, а колись був хлопчиськом, який
продавав на базарі апельсини. Ось звідки
комерційні таланти.
«Princess Furs» — це успішний проект. Але він
теж не з'явився нізвідки. Я довго шукав якіс-

âóâàëè äîâ³ðó êë³ºíò³â. Ãîâîðèìî ç äâîìà
ïåðåìîæöÿìè «Íàðîäíîãî áðåíäó» ïðî ¿õ
äîñâ³ä ³ äîñÿãíåííÿ óñï³õó ó âåäåíí³ á³çíåñó.
Â³ííèöÿ ïðèâàáëþº äî ñåáå íå ëèøå
êðåàòèâíó ìîëîäü, ôàõ³âö³â IT-ñåêòîðà
òà óðáàí³ñò³â, àëå é çàêîðäîííèõ á³çíåñìåí³â. Ïîíàä äâàäöÿòü ðîê³â òîìó íà Ïîä³ëëÿ ïðèáóëè ³ éîãî çàâîþâàëè çíàâåöü
øê³ðè òà õóòðà Îñìàí Ãåí÷ ç Òóðå÷÷èíè
òà ³òàë³ºöü-ñèðîâàð Ìàóð³ö³î Ïåðêóîêî.
²íîçåìö³, ÿê³ äàâíî ñòàëè â³ííè÷àíàìè,
ðîçïîâ³äàþòü ³ñòîð³¿ ñòâîðåííÿ á³çíåñó
â íàøîìó ì³ñò³.

Сири від Мауріціо

ні матеріали, постачальників, виробників,
дизайнерів. І ось через багато років роботи
бренд «Princess» славиться не лише модними
речами, стильним взуттям та аксесуарами,
а й демократичністю цінової політики.
Роки в бізнесі багато чого навчили Османа,
але найголовніші уроки життя дали батьки.
— Батько Салім, якого вже немає на цій землі,
був пастухом, але здається, мудрішої людини
я не зустрічав. Саме він навчав мене та мого
брата Хікмета бути добрими, чесними та порядними людьми. «Ми на Землі в гостях, — говорив тато. — Тому гроші та влада проходять,
а от якості людські цінуватимуться вічно».

Моцарела від вінницького підприємства
«Аверса-Україна» справді особлива, адже
її виготовляє досвідчений і закоханий у свою
справу майстер Мауріціо Перкуоко. Натхнений і темпераментний італієць пов'язав своє
життя із сироварінням ще 40 років тому, допомагаючи батькові в родинній сироварні.
25 років тому чоловік переїхав з італійського
міста Аверса до Вінниці, знайшов дружину і
створив тут власний бізнес.
— Потрапив в Україну випадково, — згадує
Мауріціо. — Після Чорнобиля іноземці багато
говорили про цю країну. Мені було цікаво
подивитися, з товаришем купив тур. Спочатку
ми прибули в Одесу, потім поїхав у Вінницю.
Це місто було меншим, компактнішим, доволі чистим. Відчував себе тут комфортно.
Мауріціо сир варив із 14 років. Мав в Італії
власний цех.
— У Вінниці я зайшов у магазин, спробував місцевий сир, який називали італійським, — розповідає іноземець. — Він був недобрим. Зрозумів,
що тут моя продукція може мати успіх.
Але основною мотивацією залишитись у нашому місті для італійця стало кохання до вінничанки Ірини. Створив тут сім'ю, а потім і
бізнес не забарився.
— Відкривав цех кілька разів, — розповідає
Мауріціо. — Спочатку в 2002 році, коли вже

майже все було готове, мій партнер по бізнесу
розбився в автокатастрофі. Потім відновив
виробництво в 2009. Відтоді у вінничан
з'явилася змога куштувати справжні італійські
сири: моцарелу, рікоту, качотту, качокаваллу.
Я заварюю сир без рецепта. Я відчуваю його.
Стараюся сам замішувати і виробляти.
Секретом власного успіху італійський вінничанин Мауріціо називає любов до справи,
якою його родина займається споконвіку.
Оригінальні технології, найякісніша сировина
та велике італійське серце — в цьому криється
наша любов до його ексклюзивної продукції.

Триває активне голосування
У Вінниці в цьому році за звання
найкращого змагаються 4044 компанії в 63-х номінаціях. Станом
на 7 листопада за своїх улюбленців

проголосували понад 20 292 вінничанина.
Система голосування у «Народному бренді» проста і максимально

об‘єктивна.
На сайті top.20.ua є категорії,
у яких кожен житель Вінниці може
знайти свої улюблені бренди. Від-

дати голос теж дуже просто: почніть голосування на сайті top20.ua
з будь-якої номінації, авторизуйтесь за номером телефону через

смс (двічі проголосувати з одного
номера не можна), продовжуйте
обирати найкращих, поки не проголосуєте в десяти номінаціях.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕНА ПАВЛОВА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

У цьому світі, де непевно і мінливо,
все швидкоплинне й так багато мішури –
танцюй із Хаосом і будь собою, справжньою.
Свої вигадуй правила для гри.

Рейтинги «Слуги народу» та «Батьківщини»
майже зрівнялися
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

«Áàòüê³âùèíà» Þë³¿ Òèìîøåíêî ìàéæå íàçäîãíàëà
ïðåçèäåíòñüêó «Ñëóãó íàðîäó»
– ¿õí³ ïîêàçíèêè ñüîãîäí³ ïåðåáóâàþòü ó ìåæàõ ñòàòèñòè÷íî¿
ïîõèáêè.
Òàê³ äàí³ ñâîãî îïèòóâàííÿ
ïðåçåíòóâàâ ó ï’ÿòíèöþ â Êèºâ³
²íñòèòóò ìàéáóòíüîãî.
Çà ðåçóëüòàòàìè îñòàííüîãî äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî
íàïðèê³íö³ æîâòíÿ – ïî÷àòêó
ëèñòîïàäà, ïîïóëÿðí³ñòü «Ñëóãè
íàðîäó» Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêîãî ñåðåä òèõ, õòî âèçíà÷èâñÿ
ç âèáîðîì ³ ï³äå íà âèáîðè,
îïóñòèëàñÿ âæå äî 18 â³äñîòê³â,
òîä³ ÿê ï³äòðèìêà «Áàòüê³âùèíè» Þë³¿ Òèìîøåíêî çðîñëà
äî 16 ïðîöåíò³â. Òàêîæ ïàðò³ÿ
åêñïðåì’ºðêè âèÿâèëàñÿ ºäèíîþ
ñèëîþ, ùî ìàº ð³âíîì³ðíó ï³äòðèìêó ïî âñ³é Óêðà¿í³.
Òðåòº ì³ñöå ïîñ³äàº Îïîçèö³éíà
ïëàòôîðìà çà æèòòÿ (16%), ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü îïóñòèëàñÿ
íà ÷åòâåðòó ïîçèö³þ (15%).
Íàãàäàºìî, âèõ³ä «Áàòüê³âùèíè» ó ôàâîðèòè ïàðëàìåíòñüêèõ
ðåéòèíã³â íà ïî÷àòêó òèæíÿ çàô³êñóâàâ ³ ÊÌ²Ñ.
Åêñïåðòè çá³ëüøåííÿ ïîïóëÿðíîñò³ êîìàíäè Òèìîøåíêî

ñõèëüí³ ïîÿñíþâàòè ïåðåäóñ³ì
çàïèòîì ñóñï³ëüñòâà íà êîìïåòåíòí³ñòü. À ñüîãîäí³ ñàìå
«Áàòüê³âùèíà» ïðîïîíóº êîíêðåòí³ ðåöåïòè ðîçâ’ÿçàííÿ ãîëîâíèõ ïðîáëåì ëþäåé – åï³äåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó, çðîñòàííÿ
òàðèô³â òà ö³í, ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òîùî. Òàêèé

ôàõîâèé òà ñèñòåìíèé ï³äõ³ä,
ââàæàþòü àíàë³òèêè, íå ìèíàº
íåïîì³÷åíèì âèáîðöÿìè, íàäòî
íà òë³ íåïðîôåñ³éíîñò³ òà ðîçãóáëåíîñò³ ìîíîá³ëüøîñò³ «ñëóã
íàðîäó».
Çà äàíèìè òîãî æ òàêè îïèòóâàííÿ ²íñòèòóòó ìàéáóòíüîãî, çà
îñòàíí³é ì³ñÿöü ê³ëüê³ñòü òèõ,

õòî ââàæàº, ùî âëàäà âåäå êðà¿íó
íåïðàâèëüíèì êóðñîì, çðîñëà
íà 7%, ³ íèí³ öå á³ëüø ÿê äâ³
òðåòèíè ãðîìàäÿí.
Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñÿ ç 23
æîâòíÿ ïî 2 ëèñòîïàäà ïî âñ³é
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, êð³ì îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é. Áóëî îïèòàíî
2400 ðåñïîíäåíò³â ìåòîäîì face

to face. Ïîõèáêà âèá³ðêè íå ïåðåâèùóº 2%.
«Þë³ÿ Òèìîøåíêî íå ñêëàäàº
ðóêè. Êîæíîãî äíÿ «Áàòüê³âùèíà» áîðåòüñÿ çà ³íòåðåñè ëþäåé,
- êàæå íàðîäíèé äåïóòàò â³ä ÂÎ
«Áàòüê³âùèíà» â³ä Â³ííè÷÷èíè
Îëåã Ìåéäè÷. - Ìèíóëîãî òèæíÿ – öå áóëà áîðîòüáà çà çì³íè
äî áþäæåòó òà ïðîòè çàêîíó
5600, ÿêèé íàñïðàâä³ º çàêîíîì
ïðî ïîäàòêîâå ïîãðàáóâàííÿ
ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí, ðîá³òíèê³â ³ ìàëèõ ï³äïðèºìö³â. Þë³ÿ
Òèìîøåíêî òàêîæ íàïîëÿãàº íà
çàïðîâàäæåíí³ íàäçâè÷àéíîãî
ñòàíó â åíåðãåòèö³ òà ÿêíàéøâèäøîìó óõâàëåíí³ çàêîíó
4680 – ùî ïåðåäáà÷àº ñïðÿìóâàííÿ íà ïîòðåáè óêðà¿íñüêèõ
ðîäèí óñüîãî ãàçó â³ò÷èçíÿíîãî
âèäîáóòêó. Ëèøå îäèí öåé çàêîí ì³ã áè äîçâîëèòè çíèçèòè
íèí³øí³ òàðèôè ó òðè ðàçè».
Âñå öå â³äïîâ³äàº ãîëîâíîìó
çàïèòó ñóñï³ëüñòâà - íà êîìïåòåíòí³ñòü. «Áàòüê³âùèíà» ä³º ÿê
ºäèíà ñïðàâä³ ïðîôåñ³éíà êîìàíäà â êðà¿í³. Ñàìå ïîñë³äîâí³ñòü, ôàõîâ³ñòü ³ êîíêðåòí³ñòü
ïðîïîçèö³é ùîäî âèð³øåííÿ
íàéïåêó÷³øèõ ïðîáëåì óêðà¿íö³â, ââàæàþòü àíàë³òèêè, çíàõîäèòü â³äãóê ó ïåðåñ³÷íèõ óêðà¿íö³â òà ñïðèÿº çðîñòàííþ äîâ³ðè
òà ï³äòðèìêè «Áàòüê³âùèíè».
502172
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«БАТЬКИ В КАЛИНІВЦІ СТАЛИ
ПОПУЛЯРНІШИМИ ЗА МЕНЕ»
Досягнення  У цьогорічному
національному конкурсі «Міс Україна 2021»
перемогла 22-річна Олександра Яремчук
з Калинівки Вінницької області. Перша
красуня країни розповіла про себе, свої
хобі, особисте життя, участь у конкурсі, про
заздрість конкуренток і не тільки
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068) 0060772

Îëåêñàíäðà
ßðåì÷óê íå ëèøå
ïåðåìîãëà â þâ³ëåéíîìó êîíêóðñ³
«Ì³ñ Óêðà¿íà 2021», à é îòðèìàëà
äîâãîî÷³êóâàíó åêñêëþçèâíó êîðîíó âàðò³ñòþ òðè ì³ëüéîíè äîëàð³â. Àëå ÿêùî êîðîíó ä³â÷èíà
áóäå íîñèòè äî íàñòóïíîãî ðîêó ³
ïîò³ì ïåðåäàñòü íîâ³é ïåðåìîæíèö³, òî ïðèç ïîâí³ñòþ ä³ñòàºòüñÿ
¿é — êðàñóíÿ îòðèìàëà 500 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
ГРОШІ ХОЧЕ ВИТРАТИТИ
НА БЛАГОДІЙНІСТЬ
Îëåêñàíäðà ßðåì÷óê íàðîäèëàñÿ ó Êàëèí³âö³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Çàðàç ä³â÷èíà æèâå â Êèºâ³.
Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò çà ñïåö³àëüí³ñòþ
«Ìåíåäæìåíò á³çíåñ îðãàí³çàö³¿».
Ïðè ñï³ëêóâàíí³ ïåðøà êðàñóíÿ Óêðà¿íè ç ïîëîâèíîþ ì³ëüéîíà ó êèøåí³ çäàëàñÿ äóæå ìèëîþ,
ñêðîìíîþ òà âèõîâàíîþ ä³â÷èíîþ. Êàëèí³â÷àíêà Îëåêñàíäðà
ßðåì÷óê ïåðåêîíóº, ùî îòðèìàíó
ãðîøîâó âèíàãîðîäó ïëàíóº âèòðàòèòè íà áëàãîä³éí³ñòü.

Ñóäÿ÷è ç ôîòî â ³íñòàãðàì,
ä³â÷èíà âåäå ðîçê³øíèé ñïîñ³á
æèòòÿ, àëå êàæå, ùî 500 òèñÿ÷
ãðèâåíü âèòðàòèòü íà ðîçâèòîê
áëàãîä³éíîãî ïðîåêòó òà íà â³äïî÷èíîê áàòüê³â. Êàæå, ùî ñåðöå
¿¿ çàéíÿòå, ñàì õëîïåöü ïðàöþº
â ²Ò-ñôåð³. Áàòüêè ä³â÷èíè çâè÷àéí³ ëþäè, ìàìà ïðàöþº â ñôåð³
çâ’ÿçêó, òàòî — ïðàöþâàâ ó áàíê³âñüê³é ñôåð³, íà äàíèé ìîìåíò
áåçðîá³òíèé.
ПОРІВНЮВАЛА СЕБЕ З
ІНШИМИ
Ñëîâàìè ßðåì÷óê, âîíà íå îäðàçó ïîâ³ðèëà ó ñâîþ ïåðåìîãó
íà êîíêóðñ³ «Ì³ñ Óêðà¿íà 2021».
— Êîëè ÿ ïîäàâàëà çàÿâêó
íà êàñòèíã, òî ñóìí³âàëàñÿ, —
ðîçïîâ³ëà êàëèí³â÷àíêà. — Ì³ñÿöü äóìàëà, ïîäàâàòè ÷è í³.
Äî öüîãî áëèçüêî 3-õ ðîê³â ïèñàëè ç ïðîïîçèö³ºþ ïðèéíÿòè
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, àëå ùîðàçó
â³äìîâëÿëà. Â ïåðøó ÷åðãó òîìó,
ùî â ìî¿õ ïëàíàõ áóëî íàâ÷àííÿ,
³ ÿ äóæå ñîðîìèëàñü, õâèëþâàëàñü ùî áóäó ïîð³âíþâàòè ñåáå
ç ³íøèìè ä³â÷àòàìè. Ââàæàþ, ùî
íàâ³òü ó íàéêðàñèâ³øî¿ ä³â÷èíè,
ñóïåðìîäåë³, çàâæäè º êîìïëåêñè, íåäîë³êè, ÿê³ âîíà â ñîá³

Олександра отримала 500000 тисяч. Каже, що ці гроші
планує витратити на благодійність та на відпочинок батьків

áà÷èòü, àëå ³íø³ öüîãî íå ïîì³÷àþòü. Òîìó ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿
ÿ âèð³øèëà ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè,
âèéòè ³ç çîíè êîìôîðòó, ïîäîëàòè áàð'ºð, ñòðàõ ñöåíè, ïóáë³êè,
â³äêðèòè ñâî¿ íîâ³ ãðàí³.
Òàêà ìàñøòàáíà ïîä³ÿ, çâè÷àéíî, ñòàëà ñïðàâæí³ì ñâÿòîì
ó ñ³ì'¿ ä³â÷èíè, àëå ïîêè ùî
â³äçíà÷èòè ¿¿ êðàñóí³ íå âäàëîñÿ, — ðîçïî÷àëàñÿ ³íòåíñèâíà ï³äãîòîâêà äî êîíêóðñó «Ì³ñ Ñâ³òó»,
ÿêèé â³äáóäåòüñÿ çà ê³ëüêà òèæí³â
â Ïóåðòî-Ð³êî.
— Íà æàëü, çîâñ³ì íå âñòèãëà
â³äçíà÷èòè, áî ç ïåðøîãî äíÿ
ðîçïî÷àëàñÿ ³íòåíñèâíà ï³äãîòîâêà äî«Ì³ñ Ñâ³òó», — ä³ëèòüñÿ
Ñàøà. — ß ùîäíÿ â îô³ñ³ ç îï³âäíÿ äî âå÷îðà. Ùîéíî òåëåôîíóþòü — ³ ÿ îäðàçó âè¿æäæàþ
äî îô³ñó, áàãàòî ñïðàâ. Ùå ³íòåíñèâíî çàéìàþñÿ àíãë³éñüêîþ.
ß äîáðå çíàþ ìîâó, àëå õî÷ó
âäîñêîíàëèòè. Òàêîæ ó íàñ ïðèì³ðêè, åô³ðè, ³íòåðâ'þ, çéîìêè,
ï³äãîòîâêà â³çèòêè, õîðåîãðàô³ÿ
òà áàãàòî ³íøîãî.

— Ñïðàâæí³é äðóã
ïðîÿâëÿºòüñÿ íå ëèøå
ó á³ä³, à é â ïåðåìîãàõ.
Áàãàòî áóëî ä³â÷àò,
ÿê³ ïîêàçàëè ñåáå ç
íåïðèºìíîãî áîêó, —
êàæå ä³â÷èíà
ДІВЧАТА ПОКАЗАЛИ СВОЮ
СУТНІСТЬ
Ä³â÷èíà ç³çíàëàñÿ, ùî ³ ì³æ
êîíêóðñàíòêàìè äðóæáà º. Îëåêñàíäðà ñï³ëêóºòüñÿ ç ³íøèìè
ó÷àñíèöÿìè, à ñàìå ç Ìàðèíîþ
Ëèòâèí, Ëó¿çîþ Ô³ëàòîâîþ, Ìàð³ºþ Áîáð³âíîþ — ç íèìè âîíà
òîâàðèøóâàëà ³ â òàáîð³. Ïðîòå
äî êîíêóðñó âñ³ ð³âí³, à âæå ï³ñëÿ ìîæå ç'ÿâèòèñÿ çàçäð³ñòü. Òàê
ñòàëîñÿ ³ ç ßðåì÷óê.
— Ìè âñ³ áóëè ó äîáðèõ ñòîñóíêàõ òà ï³äòðèìóâàëè îäíà
îäíó, — ãîâîðèòü ïåðåìîæíèöÿ
êîíêóðñó êðàñè. — Àëå ï³ñëÿ
êîíêóðñó áóëî áàãàòî ä³â÷àò, ÿê³
ïîêàçàëè ñâîþ ñïðàâæíþ ñóòü,
ÿê âîíè ðåàãóþòü íà ïîðàçêó òà
ïåðåìîãó. ß ââàæàþ, ùî ñïðàâæí³é äðóã ïðîÿâëÿºòüñÿ íå ëèøå
ó á³ä³, à é â ïåðåìîãàõ. Áàãàòî
áóëî ä³â÷àò, ÿê³ ïîêàçàëè ñåáå ç
íåïðèºìíîãî áîêó.
Òàêîæ ä³â÷èíà ðîçïîâ³ëà, ùî
íå ðåàãóº íà íåãàòèâí³ êîìåíòàð³
â ¿¿ á³ê.
— ß âçàãàë³ íå ÷èòàþ êîìåíòàð³ â Instagram òà ³íøèõ
ñîöìåðåæàõ, — çàïåâíÿº Îëåêñàíäðà. — Ðîçóì³þ, ùî íà ìîºìó ì³ñö³ ìîãëà áóòè áóäü-ÿêà
³íøà ä³â÷èíà, ³ ðåàêö³ÿ áóëà á
ó âñ³õ îäíàêîâà. Íåçàëåæíî â³ä

Дівчині не раз пропонували взяти участь у конкурсі. Але
вона щоразу відмовляла, бо на першому плані було навчання
òîãî, õòî ïåðåì³ã, áóäóòü ëþäè,
ÿê³ â³òàòèìóòü, à ³íøà ïîëîâèíà çàâæäè òåáå îáãîâîðþâàòèìå.
Ãîëîâíå, ùî º ëþäè ÿê³ ìåíå çàâæäè ï³äòðèìóþòü ³ çíàþòü ìåíå
ÿê îñîáèñò³ñòü, à íå ëèøå îö³íþþòü êàðòèíêó. Íàðàç³ ó ìî¿õ
ïëàíàõ äîáðå âèñòóïèòè íà «Ì³ñ
Ñâ³òó», à íà òàêèõ ëþäåé ÿ í³êîëè íå çâåðòàþ óâàãó.
СТАТИ БЛОГЕРОМ НЕ ПЛАНУЄ
Äåÿê³ ëþäè, êîëè ñòàþòü ïîïóëÿðíèìè, íàìàãàþòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ â îñîáèñòèõ ö³ëÿõ —
ñòàòè áëîãåðîì ³ ñï³âïðàöþâàòè ç
áðåíäàìè. Â ïëàíàõ Îëåêñàíäðè
òàêîãî íåìà.
— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ìî¿ áàòüêè ó ìîºìó ð³äíîìó ì³ñò³ ñòàëè
ïîïóëÿðí³øèìè çà ìåíå, — êàæå
Ñàøà. — Òîìó ùî ÿ ç ìàëåíüêîãî
ì³ñòà ³ ìî¿ áàòüêè çàðàç îòðèìóþòü áàãàòî ïðèâ³òàíü. Ì³ñòî
ãðèìèòü â³ä òîãî, ùî ä³â÷èíà ç
Êàëèí³âêè, ùî íà Â³ííè÷÷èí³,
ñòàëà «Ì³ñ Óêðà¿íà 2021». Áàòüêè õîäÿòü øîêîâàí³. Ñòàòè áëîãåðîì? Í³, í³êîëè íå ö³êàâèëî.
Ìîæëèâî, ÿ ñâîþ ïîïóëÿðí³ñòü
âèêîðèñòîâóâàòèìó â ìîäåë³íãó
àáî â îñîáèñòîìó á³çíåñ³, àëå öå
á³ëüøå íå ðåàë³çàö³ÿ ñâî¿õ ïëàí³â
çàðàäè âèãîäè, à ñêîð³øå õîá³.

ПРО ПЛАНИ І ХОБІ
Ä³â÷èíà ç³çíàºòüñÿ: âîíà —
íå ïóáë³÷íà ëþäèíà ³ í³êîëè
öüîãî íå ïðàãíóëà. Çàéìàëàñÿ
òàíöÿìè, çäîáóëà åêîíîì³÷íó
îñâ³òó. Íèí³ îäíà ç ö³ëåé ßðåì÷óê — îòðèìàòè ñòóï³íü ìàã³ñòðà
òà çíàéòè ðîáîòó.
— Ó ìî¿õ ïëàíàõ çàðàç — öå
ðîçâèòîê òà, ìîæëèâî, âñòóï
íà ìàã³ñòðàòóðó â ªâðîï³. Äàë³ âèáèðàòèìó ñôåðó — öå ìåíåäæìåíò
÷è ìàðêåòèíã, — êàæå ä³â÷èíà.
Êð³ì òàíö³â, ó ä³â÷èíè º ùå
îäíå õîá³, ÿêå ç'ÿâèëîñÿ ó íå¿ ï³ä
÷àñ êàðàíòèíó.
— Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ÿ ïðîéøëà êóðñè êóë³íàð³¿, — ãîâîðèòü ßðåì÷óê. — Ö³ëèé ì³ñÿöü
íàâ÷àëàñÿ íà êóðñàõ îäí³º¿ ç³
øê³ë Êèºâà. Ìåí³ íàñò³ëüêè ñïîäîáàëîñÿ, ùî êîëè ìàþ â³ëüíèé
÷àñ, ÿ ç ðàä³ñòþ ãîòóþ äëÿ ñåáå
òà ñâî¿õ ð³äíèõ.
Çàïèòàëè Îëåêñàíäðè, ÿê êîõàíèé ñïðèéíÿâ ¿¿ ïåðåìîãó?
— ß äëÿ íüîãî çàâæäè áóëà êîðîëåâîþ íàâ³òü äî êîíêóðñó, —
ãîâîðèòü êðàñóíÿ. — Çàðàç òàê³
åìîö³¿, ùî â ìåíå, ùî â íüîãî,
ÿ íàâ³òü íå çíàþ, ÿê ðåàãóâàòè
íà ñâ³é ñòàòóñ, àëå ãàäàþ, ùî
íàø³ ñòîñóíêè â³ä öüîãî ñòàòóñó
í³ÿê íå çì³íÿòüñÿ.

Поради для дівчат
Ось що радить «Міс Україна
2021» Олександра Яремчук дівчатам, які планують у майбутньому взяти участь у конкурсі:
— Насамперед завжди залишатися собою. Вчити англійську мову,

яка завжди і скрізь знадобиться.
Не розмінюватися на дрібниці,
не слухати інших людей, знати,
чого хочеш, бути особистістю і
якщо брати участь, то лише у наймасштабніших конкурсах.
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НАЖИВА НА БЕЗПЛІДДІ. «ОДНА
НАДЯ НАРОДИЛА ДЛЯ ПОКАЗУХИ»
Міжнародний скандал  Шахрайську
схему заробляння грошей на сурогатних
матерях викрили у Вінниці. Ділки
заробили майже мільйон доларів США
на послугах, яких насправді не надавали.
Так стверджують правоохоронці. Серед
обдурених найбільше китайців та
індусів. Інформацію оприлюднила одна
з колишніх працівниць установи. Що ще
вдалося дізнатися?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

×îòèðè ñòðóêòóðè ïðàöþâàëè íàä
ðîçêðèòòÿì ñõåìè
çàðîáëÿííÿ ãðîøåé íà ñóðîãàòíèõ ìàòåðÿõ, ÿêó
âèêîðèñòîâóâàâ 35-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí. Ðàí³øå ñóäèìèé ÷îëîâ³ê
çàðåºñòðóâàâ ô³êòèâí³ êë³í³êè ç
íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã çà ñóðîãàòíå ìàòåðèíñòâî. Íàñïðàâä³
«ðîçâîäèâ» êë³ºíò³â íà ãðîø³. Çäåá³ëüøîãî öå áóëè ³íîçåìö³. Çà ñâî¿
ïîñëóãè áðàâ 30–50 òèñÿ÷ äîëàð³â.
Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â ïåðåñòàâàâ ñï³ëêóâàòèñÿ ç êë³ºíòàìè. Ùîïðàâäà, â îêðåìèõ âèïàäêàõ äîíîðè âèíîøóâàëè äèòèíó. «Îäíà
Íàäÿ íàðîäèëà äëÿ ïîêàçóõè», —
òàê âèñëîâèëàñÿ ïðî êë³í³êó îäíà
ç ¿¿ êîëèøí³õ ïðàö³âíèöü.
Ïîë³ö³ÿ îãîëîñèëà ï³äîçðó
êåð³âíèêó êë³í³êè çà ñòàòòåþ
Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè «Øàõðàéñòâî, â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ãðóïîþ
ëþäåé». Òàêîæ ó éîãî ä³ÿõ âáà÷àþòü ùå îäèí êðèì³íàë — òîðã³âëÿ ëþäüìè. Ùîïðàâäà, çà ö³ºþ
ñòàòòåþ ïðîäîâæóþòüñÿ ñë³ä÷³ ä³¿.
Ï³äîçðó ïîêè ùî íå ïîâ³äîìëÿëè.
Ñóä îáðàâ ÷îëîâ³êîâ³ çàïîá³æíèé çàõ³ä — ö³ëîäîáîâèé
äîìàøí³é àðåøò. Éîãî 26-ð³÷íà
ñï³ëüíèöÿ çíàõîäèòüñÿ ï³ä í³÷íèì äîìàøí³ì àðåøòîì.

Ó ðîáîò³ íàä ðîçêðèòòÿì çëî÷èíó çàä³ÿí³ îáëàñíà ïîë³ö³ÿ,
óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ, Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ïðèêîðäîííèé çàã³í.
Ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ï³ä
ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì
îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè.
БРАЛИ ГРОШІ І ЗНИКАЛИ
RIA ç âëàñíèõ äæåðåë âäàëîñÿ
ä³çíàòèñÿ íîìåðè òåëåôîí³â êë³í³êè ³ ¿¿ êåð³âíèêà. Ïîêè òðèâàº
ðîçñë³äóâàííÿ, íå ïîøèðþºìî
íàçâó óñòàíîâè. Íà ñàéò³ top20.ua,
äå â³ííè÷àíè çàëèøàþòü â³äãóêè
ïðî êîìïàí³¿, íà ñòîð³íö³ êë³í³êè çíà÷èòüñÿ íàïèñ, âèä³ëåíèé
÷åðâîíèì êîëüîðîì: «Êë³í³êà
ïðèïèíèëà ³ñíóâàííÿ íàçàâæäè».
Êåð³âíèêà çâàòè Äìèòðî. Âò³ì,
çà âêàçàíèì íîìåðîì â³äïîâ³â æ³íî÷èé ãîëîñ. Æ³íêà ñêàçàëà, ùî
íå çíàº òàêî¿ ëþäèíè. Çà ³íøèì
òåëåôîíîì ïî÷óëè ó â³äïîâ³äü,
ùî òàêîãî íîìåðà íå ³ñíóº.
Çàòå çáåðåãëèñÿ çàïèñè â³äãóê³â. Âîíè äàòîâàí³ 2019–2020 ðîêàìè. Äåÿê³ ç íèõ, ñõîæå, ìîãëè
ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèâåðíåííÿ
óâàãè ïðàâîîõîðîíö³â.
Îñü îäèí ç äîïèñ³â: «ß ïðàöþâàëà ó ö³é êë³í³ö³. Òåïåð ÿ áóäó
âñå ðîçêàçóâàòè. ß ê³ñòêàìè ëÿæó,
àëå âàì ñïîêîþ íå äàì. Êîëè
º ãîòîâ³ ñóðîãàòí³ ìàìè, âè ¿õ
ïîñèëàºòå íà àáîðò, ùîá á³ëüøå
ãðîøåé â³äìèòè. Ó ìåíå º êîíòðàêòè 14 êèòàéö³â ³ äâà äîãîâîðè

ñóðîãàòíèõ ìàì. Íå íàðèâàéòåñÿ,
áî ÿ âñå îïðèëþäíþ ó ÇÌ²».
Æóðíàë³ñòó âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç àâòîðêîþ äîïèñó. Æ³íêà
ï³äòâåðäèëà, ùî öå ä³éñíî ¿¿ çàïèñ. Ñêàçàëà, ùî ìàº êîíòàêòè
ïîñòðàæäàëèõ, ìîæå íàäàòè äàí³
ïðî ô³êòèâí³ øëþáè. Óòî÷íèëà,
ùî çàðàç ó Â³ííèö³ ïåðåáóâàº
îäèí ç ïîòåðï³ëèõ ç Êèòàþ, ÿêèé
íå ìîæå çàáðàòè äèòèíó, çà âèíîøóâàííÿ ÿêî¿ çàïëàòèâ ãðîø³.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ ïîãîäèëàñÿ
íà çóñòð³÷ ç æóðíàë³ñòîì. Íàâ³òü
ïðèçíà÷èëà äåíü. Âò³ì, ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ïîâ³äîìèëà, ùî ãîòîâà
ñï³ëêóâàòèñÿ íà ïåâíèõ óìîâàõ.
Íà æàëü, ¿¿ óìîâè âèÿâèëèñÿ
íå ïðèéíÿòíèìè äëÿ ðåäàêö³¿.
¯¿ â³äãóê íå ºäèíèé, ÿêèé ñâ³ä÷èòü, ùî íà ¿¿ ðîáîò³ íå âñå áóëî
«÷èñòî».

Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
ãðîøåé, øàõðà¿
ïðèïèíÿëè ñï³ëêóâàííÿ
ç êë³ºíòîì. Ò³ëüêè â
îêðåìèõ âèïàäêàõ
ñóðîãàòí³ ìàòåð³
íàðîäæóâàëè ä³òåé
«Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñèëà
ìàòåð³â» ñòàº íà çàõèñò ñóðîãàòíî¿ ìàìè, ÿêà áóëà îáìàíóòà
àãåíòñòâîì, — éäåòüñÿ ó ùå îäíîìó ïîâ³äîìëåíí³. — Ïðè âñòóï³
ó ïðîãðàìó ¿é îá³öÿëè 13000 äîëàð³â ãîíîðàðó çà ïåðøó äèòèíó,
2000 äîëàð³â çà äðóãó, ïî 200 äîëàð³â ó ì³ñÿöü, ïî÷èíàþ÷è ç äíÿ
âàã³òíîñò³. Îäíàê àãåíòñòâî ïîðàõóâàëî ïî ÿêîìóñü ñâîºìó
êóðñó ³ âèéøëî òàê, ùî 200 äîëàð³â öå 4000 ãðèâåíü. Ïëàòèëî
çà ì³ñÿöü 1425 ãðèâåíü».
Ïðî çíèæåííÿ îá³öÿíèõ âèïëàò
ïèøå ùå îäíà ñóðîãàòíà ìàìà:
«ß òåæ áóëà äîíîðîì, ìåí³ ïîñò³éíî çíèæóâàëè îá³öÿíó ñóìó
âèïëàò ç ð³çíèõ ïðè÷èí. Ñêð³çü
ïëàòÿòü, ÿê ì³í³ìóì, 26–27 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à ìåí³ çàïëàòèëè
20 òèñÿ÷, à ä³â÷èí³ ç ìîãî ñåëà
ùå ìåíøå — ò³ëüêè 16 òèñÿ÷».

Заробив на «Ленд Крузер»
Правоохоронці провели обшуки
в офісних приміщеннях, за місцем
проживання учасників злочинної
схеми, їхніх приватних автомобілях.
До речі, про автомобілі. Згадався ще
один запис на сайті відгуків: «На обмані китайців та індусів вже заробив
собі на «Тойоту Ленд Крузер», — такий
запис стосувався керівника клініки.
Під час обшуків виявили безперечний
факт протиправної діяльності. Мова
йде про договори з іноземцями про
надання їм посередницьких послуг
у сфері сурогатного материнства, а та-

кож заяви про визнання батьківства
за іноземними громадянами.
Крім того, знайдено медичну документацію щодо діяльності клініки;
свідоцтва про одруження іноземців
з громадянками України; нотаріальні
довіреності, підписані нашими громадянами, які представляли інтереси
іноземців.
Звичайно, вилучили готівку у різних
валютах, причому, немалу суму. Банківські картки, через які проводили
грошові перекази, також тепер є речовими доказами у справі.

Організатору схеми та його спільниці оголосили підозру.
В офісах, будинках та автомобілях провели обшук
«Íàäÿ îòðèìàëà âèïëàòè ò³ëüêè
ï³ñëÿ ñêàíäàëó, î÷åâèäöÿìè öüîãî áóëî íàñ âîñüìåðî ëþäåé», —
÷èòàºìî ùå îäèí â³äãóê.
ФІКТИВНИЙ ШЛЮБ І НЕ
ТІЛЬКИ...
Ïðàâîîõîðîíö³ íàçèâàþòü
ïîñëóãè êë³í³êè ô³êòèâíèìè,
à çàñòîñîâàíó ñõåìó ðîáîòè —
çëî÷èííîþ. Ïðî öå éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ ïðî
îãîëîøåííÿ ï³äîçðè çëîâìèñíèêàì. Íàçèâàþòü ñóìó ìîæëèâîãî
çàðîá³òêó, ùî ñòàíîâèòü ìàéæå
ì³ëüéîí àìåðèêàíñüêèõ äîëàð³â.
Øàõðàéñüêà ñõåìà ïîëÿãàëà
â òîìó, ùî çëîâìèñíèêè ïðîïîíóâàëè êë³ºíòàì ïîâíèé ïàêåò ïîñëóã
äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîãðàì³ ñóðîãàòíîãî
ìàòåðèíñòâà. Äåÿê³ ç íèõ, ÿê êàæóòü ó íàðîä³, «ïàõíóòü» êðèì³íàëîì. À äåÿê³ âçàãàë³ íå âèêîíóâàëè.
Ïåðåë³ê ïîñëóã íàâåäåíî â ³íôîðìàö³¿ íà ñàéò³ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿. Ñåðåä íèõ — óêëàäåííÿ
ô³êòèâíîãî øëþáó; âíåñåííÿ
çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äàíèõ
äî ìåäè÷íèõ äîêóìåíò³â; ïîøóê
ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â… Íàñïðàâä³
ä³ëêè ñòâîðþâàëè ò³ëüêè âèäèì³ñòü ñâîº¿ ëåãàëüíî¿ ðîáîòè.
Âîíè íàäàâàëè êë³ºíòàì íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ, àáè ò³ëüêè çàòÿãíóòè ÷àñ. Öå âäàâàëîñÿ ðîáèòè, çîêðåìà, òîìó, ùî á³ëüø³ñòü

êë³ºíò³â áóëè ³íîçåìöÿìè. Ï³äøóêóâàëè ¿õ ÷åðåç ²íòåðíåò. Äëÿ
öüîãî ðîçì³ùóâàëè îãîëîøåííÿ
ïðî ä³ÿëüí³ñòü, í³áèòî, ÿê âîíè
ïèñàëè, «ïðîâ³äíî¿ ìåäè÷íî¿ êë³í³êè ñóðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà».
Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâíî¿ ñóìè
ãðîøåé, àáî ¿õ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè,
ïðèïèíÿëè ñï³ëêóâàííÿ ç êë³ºíòîì. Ò³ëüêè â îêðåìèõ âèïàäêàõ ñóðîãàòí³ ìàòåð³ íàðîäæóâàëè ä³òåé.
Ùî íèí³ êîíêðåòíî ðîçñë³äóþòü ïðàâîîõîðîíö³? Ïîäðîáèöü
íå ðîç’ÿñíþþòü. Ó ïðåñ-ñëóæá³
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ñë³ä÷³
ìàþòü ó ðîáîò³ äâà ôàêòè. Îäèí
ç íèõ ñòîñóºòüñÿ ïîòåðï³ëîãî
ïîäðóææÿ, äðóãèé — ³íîçåìöÿ,
ÿêèé º ìåøêàíöåì Êèòàþ. Òèì
ñàìî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîñòðàæäàëèõ êèòàéö³â,
ïðî ùî ïèñàëà íà ñàéò³ êë³í³êè
¿¿ êîëèøíÿ ïðàö³âíèöÿ.
Äî ðîçñë³äóâàííÿ çàëó÷åíî
ïðèêîðäîííèé ñïåöï³äðîçä³ë
«Äîçîð». ßêà ¿õíÿ ðîëü? Ïðî öå
çàïèòàâ ïðåñ-ñåêðåòàðêó Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ïðèêîðäîííîãî
çàãîíó Ä³àíó Êîíäðàòþê. Çà ¿¿
ñëîâàìè, ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçñë³äóºòüñÿ
ôàêò ìîæëèâî¿ òîðã³âë³ ëþäüìè
çà ó÷àñòþ ³íîçåìö³â. «Ñàìå òîìó
çàëó÷èëè íàø ñïåöï³äðîçä³ë», —
ïîÿñíèëà Ä³àíà Êîíäðàòþê.

Ця справа непроста
Журналіст попросив одного з адвокатів висловити власну думку стосовно того, наскільки
реально буде довести у суді оголошену підозру
зловмисникам?
Юрист погодився говорити анонімно.
— Не знаю, як буде з цією справою, бо, поперше, розслідування ще не завершене; подруге, невідомо, яку доказову базу зберуть
слідчі, — говорить адвокат. — Однозначно можу
припустити, що перед тим, як розпочати схему, підозрювані теж працювали з юристами.
Співрозмовник звертає увагу, що прокуратура
нічого не коментує з цього приводу. «Я бачив
повідомлення поліції, СБУ, навіть прикордон-

ників, але ніде не знайшов інформації про
те, що говорить з цього приводу прокуратура, — каже адвокат. — Мабуть, для цього
є якісь причини. Не просто ж так мовчить
процесуальний керівник?..»
Адвокат каже, що йому відомо про окремі
кримінальні провадження, які були резонансними, про них «гуділи» у ЗМІ, аплодували
нашим правоохоронцям, спецпідрозділу, а що
далі?.. Бувало, такі справи в суді «розсипалися», як картковий будиночок. Або взагалі
не доходили до суду. «Можливо, тому прокурори не хочуть підставляти себе і в цьому
випадку?»
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ПІД КОЛЕСАМИ ЗАГИНУЛА ДИТИНА.
ЧОМУ ЗАКРИЛИ СПРАВУ?
Смертельна аварія  Йому було
10 років. Владик їхав на гурток зі своїм
товаришем на самокаті, і на вулиці
Данила Нечая вони потрапили у ДТП. Від
отриманих численних травм він
загинув. Поліція відкрила кримінальне
провадження, але на початку жовтня
справу закрили. Батьки не погоджуються
з таким рішенням, адже бачать вину
водія, і хочуть, щоб він поніс покарання.
Чому закрили провадження? І чи
коментує щось сам водій МАЗу?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ
28 êâ³òíÿ íà Ñòàðîìó Ì³ñò³, íà âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ.
Íà ïîâîðîò³ âîä³é ÌÀÇó íà¿õàâ
íà ä³òåé, ùî ¿õàëè íà åëåêòðîñàìîêàò³ âåëîäîð³æêîþ.
— Îäíà äèòèíà âö³ë³ëà, à íàøà
çàãèíóëà ï³ä êîëåñàìè. Âîíè ç
äðóãîì ¿õàëè íà òðåíóâàííÿ, áóëè
äâîõ íà îäíîìó ñàìîêàò³, — ðîçïîâ³äàº ìàòè çàãèáëîãî õëîï÷èêà. — Ä³òè ïåðå¿æäæàëè ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä, ùî áóâ ïðîäîâæåííÿì âåëîñèïåäíî¿ äîð³æêè.
Çà ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó,
âîíè ìàëè ïðàâî ¿õàòè âåëîäîð³æêîþ, áî ä³òÿì íåìàº 14 ðîê³â,
ùîá âîíè ¿õàëè äîðîãîþ.
Çà ñëîâàìè áàòüê³â, âîä³é âàíòàæ³âêè çóïèíèâñÿ âæå ï³ñëÿ
òîãî, ÿê âèá³ãëè ñóñ³äè ç áóäèíê³â
ïîðó÷ ç ì³ñöåì àâàð³¿. Êàæóòü,
õëîï÷èê, ÿêèé âèæèâ ï³ñëÿ ÄÒÏ,
áóâ çà êåðìîì. Â³í íå çðîçóì³â,
ùî âîä³é ÌÀÇó ìàº ïîâåðòàòè.
Òàòîâ³ ðîçêàçóâàâ ï³ñëÿ ÄÒÏ, ùî

¿õàâ ïðÿìî ³ âàíòàæ³âêà ¿õàëà ïàðàëåëüíî. Àëå â îñòàíí³é ìîìåíò
âîä³é óâ³ìêíóâ ïîâîðîò.
— Ï³âðîêó ïðîéøëî, ìè äîñ³
íå ìîæåìî ïîâ³ðèòè ó òå, ùî
ñòàëîñÿ, — êàæå ìàìà õëîï÷èêà Í³íà. — Ä³òè íå âèñêî÷èëè
íà äîðîãó, âîíè âæå ïåðå¿æäæàëè
ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä, à âîä³é âàíòàæ³âêè, âèõîäèòü, áàìïåðîì ¿õ
çà÷åïèâ, çàòÿãíóâøè ï³ä ìàøèíó
íàøîãî ñèíà. À ³íøèé õëîïåöü
ïðîñêî÷èâ ³ âðÿòóâàâñÿ, â ñîðî÷ö³
íàðîäèâñÿ.
«ПЕРШІ ДВА ЗАСІДАННЯ —
ПРОЙШЛИ БЕЗ НАС»
Íà âîä³ÿ â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 2 ñò.
296 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè (ïîðóøåííÿ ïðàâèë
äîðîæíüîãî ðóõó, ùî ïðèçâåëî
äî çàãèáåë³ ëþäèíè). Çà òàêèé
çëî÷èí ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ
ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä
òðüîõ äî âîñüìè ðîê³â.
Âæå çà äâà äí³ ï³ñëÿ òðàãåä³¿
âîä³þ îáèðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä.
ßê ä³çíàºìîñÿ ç ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü, éîìó ïðèçíà÷èëè äî-

ìàøí³é àðåøò ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, ó ïåð³îä ç 22.00 äî 06.00 ãîäèíè ñòðîêîì íà 60 äí³â, àëå
íå á³ëüøå äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó
äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.
— ßê ò³ëüêè òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ,
ìè áóëè â øîêîâîìó ñòàí³. Òðåáà áóëî îðãàí³çóâàòè ïîõîðîíè,
9 äí³â. Áóëî äóæå òÿæêî. Ïîêè ìè
âñå öå îðãàí³çîâóâàëè, áóâ ïðîâåäåíèé ñóä. Íà âîä³ÿ â³äêðèëè
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, îáðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä, à íàì íàâ³òü í³õòî íå ïîâ³äîìèâ, — êàæå
áàòüêî Âëàäà.
Çà ñëîâàìè áàòüê³â õëîï÷èêà,
ïåðø³ äâà çàñ³äàííÿ ïðîéøëè áåç
¿õíüîãî â³äîìà. Íà äåâ'ÿòèé äåíü
ï³ñëÿ çàãèáåë³ Âëàäà ñë³ä÷èé çà-

Ó íàñ â çàêîí³ íå
âèçíà÷åíî ïîíÿòòÿ
ñàìîêàò³â, òîìó
ëþäèíà ¿äå íà ñâ³é
ñòðàõ ³ ðèçèê. Ñàìîêàò
ìîæóòü ³íòåðïðåòóâàòè
ïî-ð³çíîìó
òåëåôîíóâàâ ³ ðîçïîâ³â âæå ïðî
õ³ä ñïðàâè.
— Ìè ðîçóì³ºìî, ùî äèòèíó
íå âåðíåìî. Àëå õî÷åìî ñïðàâåäëèâîñò³. Âîä³é ìàº áóòè çà êåðìîì óâàæíèì. Â³í íå ïî òðàñ³ æ
¿õàâ, — êàæå áàòüêî.
«ЕКСПЕРТИЗА КОРУПЦІЙНА»
Áàòüêè õëîï÷èêà áóëè ïðèñóòí³
íà ñë³ä÷îìó åêñïåðèìåíò³, äå ³íñöåíóâàëè ÄÒÏ, ³ âèçíà÷àëè, ÷è
ì³ã âîä³é áà÷èòè õëîïö³â íà ñàìîêàò³.
— Ïåðøèé ñë³ä÷èé åêñïåðèìåíò âèçíàëè íå ä³éñíèì, áî
íà ïîíÿòèõ ïî÷àëè òèñíóòè àäâîêàòè, ³ ëþäè â³äìîâèëèñÿ ï³äïèñàòè ïðîòîêîë, — êàæå Í³íà.
À äðóãèé ñë³ä÷èé åêñïåðèìåíò

Адвокат водія: «Він їх не бачив»
Як дізнаємося з єдиного державного реєстру судових рішень, водій народився в селі Пеньківка
Літинського району Вінницької
області. Має середню спеціальну освіту, одружений, працює
водієм ТОВ «Шляхбуд». Раніше
не судимий.
Ми знайшли телефон водія, і зателефонували до нього, щоб почути
його версію подій того дня. Чоловік підняв слухавку, але зв'язок
переривався.
Після того, як ми розповіли йому,
з якого приводу ми телефонуємо, то у відповідь почули лише:
«Я за кермом і не можу зараз говорити».
За кілька годин ми ще раз набра-

ли водія вантажівки, що здійснив
смертельний наїзд, але цього разу
чоловік не підняв від нас слухавку.
Також ми зателефонували до його
адвоката.
— Нам вручили копію постанови.
У діях водія не вбачається порушення правил дорожнього руху.
Коментувати постанову прокурора більш розширено, ніж у відомостях, які там вже зазначені,
я не бачу сенсу, — сказав адвокат
обвинуваченого Сергій Чопенко.
Ми запитали у нього, чи погоджується він з тим твердженням, що е-самокат — це мопед,
транспортний засіб? У відповідь
адвокат сказав, що він визначень
транспортним засобам не дає, але

було б краще, якби е-транспорт
мав своє значення та місце у правилах дорожнього руху.
— Я нічого не стверджую. Але проводили слідчий експеримент, під
час якого були присутні й потерпіла сторона. Тобто, батьки загиблого, їхні представники. Всі по черзі
сідали в автомобіль, і дивилися,
наскільки можливо було бачити
рух цих дітей на електросамокаті, — коментує захисник.
За словами адвоката, електросамоката не було видно.
— Я думаю, якби водій бачив
електросамокат, то, можливо,
він би по-іншому на все реагував, — каже Сергій Чопенко. — Він
їх не бачив.

Батьки хлопчика, що загинув під колесами МАЗу.
Вважають, що кримінальне провадження закрили
несправедливо. Кажуть, водій має понести відповідальність
áóâ âæå ó ëèïí³, ³ íà îñíîâ³ ç³áðàíèõ äàíèõ â³äïðàâèëè ³íôîðìàö³þ â Êè¿â, Â³ííèöþ òà Õàðê³â
íà åêñïåðòèçó. Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ
ïðèéøëè âèñíîâêè åêñïåðòèçè.
Ó âñ³õ òðüîõ êàæóòü îäíîãîëîñíî:
å-ñàìîêàò — íå ìàâ ïðàâà ¿õàòè
âåëîñèïåäíîþ äîð³æêîþ. Ó âèñíîâêàõ åêñïåðò³â â³í êëàñèô³êóºòüñÿ,
ÿê òðàíñïîðòíèé çàñ³á, ìîïåä.
— ßêùî êîðîòêî, òî: îñê³ëüêè
ìè ïîðàõóâàëè, ùî öå ìîïåä, òî,
êåðóþ÷èñü ÏÄÐ, å-ñàìîêàò íå ìàâ
ïðàâà ïåðåñóâàòèñÿ âåëîñèïåäíîþ
äîð³æêîþ. À îñê³ëüêè â³í íå ìàâ
ïðàâà ¿õàòè íà âåëîäîð³æö³, òî âîä³é íå âèíåí, — êàæå áàòüêî çàãèáëîãî. — Íàéá³ëüøå á’º ïî ãîëîâ³,
ùî ä³òè íå ìàëè ïðàâà ¿õàòè ïî âåëîäîð³æö³ é êðèì³íàëüíó ñïðàâó
çàêðèëè. Öå íàñ íàéá³ëüøå âáèâàº.
Ëþäèíà ìàº ïîíåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, º âèíà âîä³ÿ. ß íå ðîçóì³þ,
ùî öå çà åêñïåðòè òàê³?
Ïîÿñíèìî, ùî íàðàç³ ó Çàêîí³
íå âèçíà÷åíî, ÿê êëàñèô³êóâàòè
å-òðàíñïîðò. ²íîä³ ó ñóä³ âîä³¿â
ñàìîêàò³â âèçíà÷àþòü ÿê ï³øîõîä³â, à ³íîä³ — ÿê âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
— Íàâ³òü ò³ ñàìîêàòè, ùî çäàþòü â îðåíäó ó Â³ííèö³, âñþäè
íà íèõ íàïèñàíî, ùî òðåáà ïåðåñóâàòèñÿ âåëîäîð³æêàìè. ßê ä³òè
â 10 ðîê³â ìàëè ¿õàòè äîðîãîþ?
Öåé õëîï÷èê íå ïåðøèé ðàç ¿çäèâ
íà òîìó ñàìîêàò³. Â ö³é ñèòóàö³¿
ïðîñòî âîä³é íå çðåàãóâàâ, — êàæå
áàòüêî çàãèáëîãî Âëàäà. — Ó íàñ
â çàêîí³ íå âèçíà÷åíî ïîíÿòòÿ ñàìîêàò³â, òîìó ëþäèíà ¿äå íà ñâ³é
ñòðàõ ³ ðèçèê. Ñàìîêàò ìîæóòü
³íòåðïðåòóâàòè ïî-ð³çíîìó. ßêùî,
ÿê ìîïåä — òî âîä³é ñàìîêàòà
âèõîäèòü âèíåí, à ÿê ï³øîõ³ä —
íå âèííèé. Öå äóæå íåïðàâèëüíî,
çàêîí, ÿê äèøëî.
«РІШЕННЯ —
НЕСПРАВЕДЛИВЕ»
ßê ãîâîðèòü çàõèñíèê áàòüêà
çàãèáëîãî Îëåêñàíäð Ëèñèé,
âîíè áóäóòü ïîäàâàòè îñêàðæåííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

— Âîä³é ïîâèíåí äàòè äîðîãó
òðàíñïîðòíîìó çàñîáó, ÿêèé íàáëèæàºòüñÿ ç ïðàâîãî áîêó. Â³í
ïîâåðòàâ íàïðàâî ³ ìàâ áè äàòè
ïåðåâàãó â ðóñ³ öüîìó ñàìîêàòó.
Íå âðàõîâóþ÷è òå, ùî ñàìîêàò
ðóõàâñÿ âåëîñèïåäíîþ äîð³æêîþ, — ïîÿñíþº àäâîêàò. — Òàêîæ åêñïåðòàìè íå äîñë³äæåíî,
÷è ìàâ âîä³é åëåêòðîñàìîêàòà
òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü çóïèíèòè
ñàìîêàò äî ì³ñöÿ ç³òêíåííÿ.
ßê ïîÿñíþº àäâîêàò, ó ð³øåíí³
çàçíà÷èëè, ùî âîä³é âàíòàæ³âêè íå ìàâ òåõí³÷íî¿ ìîæëèâîñò³
óíèêíóòè ç³òêíåííÿ, à ÷è ìàâ öþ
ìîæëèâ³ñòü âîä³é ñêóòåðà, öüîãî
íå çàçíà÷èëè.
— Òàêîæ åêñïåðòè, ïîñèëàþ÷èñü íà òåõí³÷í³ ïàðàìåòðè öüîãî
å-ñàìîêàòà, ïðèéøëè äî âèñíîâêó, ùî öå òðàíñïîðòíèé çàñ³á.
ß áóäó îñêàðæóâàòè öå. Çàêîíîäàâñòâîì íå âèçíà÷åíî, ÿê êëàñèô³êóâàòè ñàìîêàòè, — ãîâîðèòü
àäâîêàò. — Ö³ êàòåãîðè÷í³ âèñíîâêè áóäóòü îñêàðæåí³, ³ äîâåäåí³
â ñóä³, ùî çðîáëåí³ íåïðàâèëüíî.
— ×îìó âèçíà÷èëè, ÿê ìîïåä? — óòî÷íþºìî.
— Âçÿëè òàê³ ïàðàìåòðè: â³äïîâ³äíèé âîëüòàæ ³ òå, ùî ñàìîêàò
ìîæå ïåðåâîçèòè ïîíàä 80 ê³ëîãðàì³â. Àëå ÿ íå ââàæàþ öå ï³äñòàâîþ êëàñèô³êóâàòè ñàìîêàò
ÿê òðàíñïîðòíèé çàñ³á. Òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìàº áóòè çàðåºñòðîâàíèé ó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³,
ìàòè ñâ³äîöòâî, — êàæå àäâîêàò
Îëåêñàíäð Ëèñèé.
Í³íà, ìàìà õëîï÷èêà ââàæàº,
ùî âîä³é ìàº ïîíåñòè õî÷ ÿêóñü
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òå, ùî ñêî¿â.
— Âîä³é ëèøå ãîâîðèòü:
«ß íå áà÷èâ». Â³í ÿêîñü íå ïîëþäñüêè âçàãàë³ ïîâîäèâñÿ, — êàæå Í³íà. — Ñïåðøó
íå çâ'ÿçóâàâñÿ ç íàìè, íàâ³òü
âèáà÷åííÿ íå ïîïðîñèâ. Ò³ëüêè
÷åðåç äâà ì³ñÿö³, ÿê âñå ñòàëîñÿ, â³í ï³ä³éøîâ ç àäâîêàòîì, ³
ñêàçàâ ùîñü íà êøòàëò: «Âèáà÷òå. ß äâàäöÿòü ðîê³â çà êåðìîì,
æîäíî¿ êóðêè íå ïåðå¿õàâ».
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БІЛЬШЕ 3000 ДІТЕЙ
УЖЕ ВАКЦИНУВАЛИ ВІД КОРОНИ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

На черзі  Всього по Україні
вакцинованих від корони дітей — 147 923.
У Вінниці таких — 3510. Особливих умов
для дитячої вакцинації не існує, потрібен
лише документ для посвідчення особи
та батько чи мати поруч. Разом з тим,
медики ще не вирішили, що робити, коли
щеплення вимагатиме дитина 16-17 років
без присутності котрогось з батьків
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ó Â³ííèö³ âàêöèíóâàòèñü â³ä
Covid-19 ìîæíà
ìàéæå â êîæíîìó ÖÏÌÑÄ, à òàêîæ ó öåíòðàõ
âàêöèíàö³¿. Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
«Êíèæêè» ðîçòàøîâàíèé îäèí ³ç
òàêèõ öåíòð³â. Î ÷åòâåðò³é âå÷îðà
4 ëèñòîïàäà òóò çàñòàºìî ê³ëüêà
ëþäåé. Âîíè çàïîâíþþòü àíêåòè,
à òàêîæ êîíñóëüòóþòüñÿ â ë³êàðÿòåðàïåâòà. Ä³òåé íå áà÷èìî. Àëå,
ÿê íàì êàæóòü, ñüîãîäí³ áóëè.
— Íàïðèêëàä, çà îñòàíí³é òèæäåíü ìè âàêöèíóâàëè äåñÿòåðî
ä³òåé, — ãîâîðèòü ë³êàðêà öåíòðó
âàêöèíàö³¿. — Â îñíîâíîìó áàòüêè
âåäóòü ä³òåé â öåíòðè ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ùîá
ìîæíà áóëî ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ
ó ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ³ îäðàçó
íà ì³ñö³ îòðèìàòè ùåïëåííÿ. Àëå
³ äî íàñ ïðèõîäÿòü, áóëè ä³òè ³
12-òè ðîê³â ³ 14-òè, õî÷à â á³ëüøîñò³ öå ä³òè 16–17 ðîê³â.
ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ
ВАКЦИНАЦІЇ ДИТИНИ?
— Ùîá äèòèíà ìîãëà âàêöèíóâàòèñü ïîòð³áíå áàæàí-

íÿ, ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ
àáî ID êàðòêà, íå ïîòð³áíå íàïðàâëåííÿ â³ä ïåä³àòðà, íà ì³ñö³
äèòèíó îãëÿíå ë³êàð, — ðîçïîâ³äàþòü ó öåíòð³ âàêöèíàö³¿. —
Àëå ïðèñóòí³ñòü áàòüê³â íåîáõ³äíà, áåç íèõ íå âàêöèíóþòü.
Õî÷à ÿêùî äèòèíà 16–17 ðîê³â,
ÿêà ââàæàºòüñÿ âæå äîðîñëîþ
òà òàêîþ, ùî â³äïîâ³äàº çà ñâî¿
â÷èíêè, ïðèéäå áåç áàòüê³â ³
ñêàæå âàêöèíóâàòè ¿¿, òî íàâ³òü
íå çíàºìî, ùî ðîáèòè. Òàêîãî
ùå íå áóëî.
Äî ðå÷³, ïðî ä³òåé â³ä 16 ðîê³â, íàâ³òü þðèñòè ðîçâîäÿòü
ðóêàìè. Òîìó ùî â òàêîìó â³ö³
«äèòèíà» ñïîê³éíî ìîæå îäðóæèòèñÿ.
Çîêðåìà, ÿê ïèøå ïîñòàíîâà
Âåðõîâíîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä
21 ãðóäíÿ 2007 ðîêó: «çà çàÿâîþ
îñîáè, ÿêà äîñÿãëà ø³ñòíàäöÿòè
ðîê³â, çà ð³øåííÿì ñóäó ¿é ìîæå
áóòè íàäàíî ïðàâî íà øëþá,
ÿêùî áóäå âñòàíîâëåíî, ùî öå
â³äïîâ³äàº ¿¿ ³íòåðåñàì» (÷è º çàõèñò âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ â óìîâàõ
ïàíäåì³¿, â ³íòåðåñàõ äèòèíè?)
Òàêîæ ó 16 äèòèíà ìîæå íàðîäèòè ñîá³ ñâîþ äèòèíó. Àëå âàêöèíóâàòèñÿ â³ä êîâ³äó — ò³ëüêè
â ïðèñóòíîñò³ áàòüê³â.

ДЕПАРТАМЕНТ СТАТИСТИКУ
НЕ ВЕДЕ
Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè Ñòåôàíêîâî¿, çàñòóïíèö³ äèðåêòîðà
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ä³òåé â³ä êîâ³äó ïî÷àëè
âàêöèíóâàòè ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó,
ÿê ò³ëüêè öå äîçâîëèëè.
— Òîä³ ìîâà éøëà ïðî ïåâí³ êàòåãîð³¿ ä³òåé, ò³ ùî ìàþòü
ñëàáêèé ³ìóí³òåò, ïåðåæèëè
òðàíñïëàíòàö³þ, ìàþòü ñóïóòí³
âàæê³ çàõâîðþâàííÿ, — ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà Ñòåôàíêîâà. — Âàêöèíóâàëè ä³òåé, ÿê³ ìàëè ïî¿õàòè
çà êîðäîí: ùîá âîç'ºäíàòèñü ç
ñ³ì'ºþ, äëÿ íàâ÷àííÿ ÷è íà ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ. Çàðàç âàêöèíóþòü âñ³õ áåç âèíÿòêó, çà áàæàííÿì òà çãîäîþ áàòüê³â. ² ïðîöåäóðà ìàëî ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä äîðîñëî¿ âàêöèíàö³¿.
Ãîâîðèòè ïðî òî÷íó ê³ëüê³ñòü
âàêöèíîâàíèõ â³ä êîâ³äó ä³òåé
â äåïàðòàìåíò³ íå ãîòîâ³, ñïåö³àëüíî òàêó ñòàòèñòèêó íå âåäóòü.
Ïðîòå ðàõóº óñå öå Íàö³îíàëüíà
ñëóæáà çäîðîâ’ÿ. Àäæå öåíòðè
âàêöèíàö³¿ ùîäåííî çâ³òóþòü ¿ì
ïðî ê³ëüê³ñòü, â³ê òà ñòàòü âàêöèíîâàíèõ.
КОВІД-ВАКЦИНА БУДЕ СЕРЕД
ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЩЕПЛЕНЬ
Ïåä³àòð Àíäð³é Øèìàíñüêèé
êàæå, ùî â³äì³ííîñò³ âàêöèíàö³¿
äîðîñëî¿ ëþäèíè ³ ìàëî¿ íå ñóòòºâ³. Ïðîñòî ó âèïàäêó äèòèíè,
ïîòð³áíî ìàòè çãîäó òà ïðèñóòí³ñòü áàòüê³â.
— Âàðòî ðîçóì³òè, ùî âàêöèíà â³ä êîðîíàâ³ðóñó (çîêðåìà, ìîâà ïðî Comirnaty â³ä
Pfizer/BioNTech, ñàìå ¿¿ äàþòü
ä³òÿì) òàêà ñàìà, ÿê ³ âñ³ ³íø³
âàêöèíè, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é
Øèìàíñüêèé. — Òîáòî âîíà
íå ïðàöþº ÿêîñü ïî-îñîáëèâîìó
÷è ùå ùîñü, òîìó ï³äõ³ä äî âàêРЕКЛАМА

468084

501091

В центрі вакцинації на першому поверсі «Книжки». Тут
щодня вакцинується 160-170 вінничан, є серед них і діти
öèíàö³¿ òîé ñàìèé, ÿê ³ äî ³íøèõ
ùåïëåíü. Ïðîñòî ÷åðåç òå, ùî,
ïî-ïåðøå, äóæå âèñîêèé àæ³îòàæ íàâêîëî ö³º¿ ³íôîðìàö³¿,
ïî-äðóãå, âàêöèíà ä³éñíî íîâà
é äî ê³íöÿ íå âèâ÷åíà, ³ òîìó
òð³øêè ç ïåðåñòîðîãîþ äî íå¿
ñòàâëÿòüñÿ.
ßê êàæå ïåä³àòð, êðà¿íè-âèðîáíèêè âàêöèí ïðåêðàñíî ðîçóì³þòü ö³ ôàêòîðè, òîìó äîçâîëèëè ñïî÷àòêó âàêöèíóâàòè íèìè
ìîëîäèõ òà ì³öíèõ ëþäåé. ² âåñü
÷àñ ïðîâîäÿòüñÿ äîñë³äæåííÿ
âàêöèíè, ÷è áóëè ÿê³ñü ïîá³÷í³
åôåêòè, ÷è í³.
— Òîáòî, íàïðèêëàä, º ãðóïà
ðèçèêó — æ³íêè, ÿê³ ãîäóþòü äèòèíó, äîñë³äèëè — îê, ìîæíà
âàêöèíóâàòè, — ðîçïîâ³äàº ïåä³àòð. — Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ âæå
âàêöèíóþòü âàã³òíèõ æ³íîê ³
ÿêèõîñü íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â
íå âèÿâèëè. Ïîò³ì äîçâîëè-

ëè âàêöèíóâàòè ãðóïè â³êîì
12+ — äîáðå. Ïðèéøëî ç Àìåðèêè âåëèêå äîñë³äæåííÿ (ìàéæå 3000 ä³òåé), ïðî âàêöèíàö³þ
êàòåãîð³¿ â³êîì 5+ — äîáðå. ² òàê
ïîìàëåíüêó çáèðàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî âàêöèíàö³þ, ³ äóìàþ, ùî
ñêîðî íå áóäå ôàêòè÷íî í³ÿêèõ
îáìåæåíü.
Ë³êàð äîäàº, ùî ÿêèõîñü îñîáëèâèõ ä³àãíîñòè÷íèõ îáñòåæåíü, ùîá îòðèìàòè âàêöèíàö³þ, ðîáèòè íå ïîòð³áíî.
— Íàâ³òü ïðîñòî â ïóíêò³
âàêöèíàö³¿ âè çàïîâíþºòå àíêåòó ñâîþ ÷è äèòèíè, ë³êàð ¿¿
ïåðåãëÿäàº, ì³ðÿº òåìïåðàòóðó,
îãëÿäàº äèòèíó (äèâèòüñÿ ãîðëî
³ ò. ä.), ³ âñå, — ãîâîðèòü Øèìàíñüêèé. — ßêùî íåìàº ïðîòèïîêàçàíü ðîáëÿòü ùåïëåííÿ
(ïðîòèïîêàçè äëÿ âàêöèíàö³¿ â³ä
êîðîíè ³äåíòè÷í³, ÿê ³ äëÿ ³íøèõ
âàêöèí).
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УНІВЕРМАГ У 90-ТІ: ЩО ТУТ
КУПУВАЛИ ТА ЯК ПРАЦЮВАЛИ
«Торговельна імперія»  У часи
розквіту Універмаг вважався візитівкою
Вінниці. Тут працював 1500-ний колектив,
робітників забезпечували безкоштовним
житлом, путівками і гарною зарплатою.
А в останні роки перед приватизацією
в Універмазі всі були «мільйонерами»,
тоді як памперси можна було купити
тільки за валюту
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Â³ííèöüêèé
Óí³âåðìàã áåðå
ñâ³é ïî÷àòîê ç
1964 ðîêó. Òîä³, íà ì³ñö³ áàçàðó Êàë³÷à, ç ³í³ö³àòèâè ãîëîâè
ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ Ãåíð³õà Ëþòâîðòà, çðîáèëè
ïëîùó Ãàãàð³íà ³ Öåíòðàëüíèé
óí³âåðìàã. Áóä³âíèöòâî òðèâàëî
òðè ïîïåðåäí³õ ðîêè.
РОЗКВІТ ПОВ’ЯЗУЮТЬ З
МАЛИШЕНКОМ
Ç ïðåñè â³äîìî, ùî â íàøîìó
Óí³âåðìàç³ ïðàöþâàëî 1500 ëþäåé. Çà êîøòè äåðæï³äïðèºìñòâà
ïîáóäóâàëè 11 áàãàòîïîâåðõ³âîê

ó Â³ííèö³. Âèäàëè ïðàö³âíèêàì
650 êâàðòèð.
À ùå ïðàö³âíèêè Óí³âåðìàãó
îòðèìóâàëè âèñîêó çàðïëàòó ç
äîäàòêîâèìè â³äñîòêàìè çà ïîçàðîçðÿäí³ñòü, ïîñò³éí³ ïðåì³¿
çà íàïîëåãëèâèé òðóä, ïóò³âêè
íà ×îðíå ìîðå, áåçêîøòîâíå ë³êóâàííÿ òîùî.
Ïðè ÑÐÑÐ äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî íàëàãîäèëî ïðÿì³ â³äíîñèíè ç
Í³ìå÷÷èíîþ, Àíãë³ºþ, Ô³íëÿíä³ºþ, Êèòàºì, Ïîëüùåþ, Ðóìóí³ºþ,
Òóðå÷÷èíîþ òà ³íøèìè êðà¿íàìè.
Â³ä Ëüâîâà äî Âëàäèâîñòîêà ïðè¿æäæàëè ôàõ³âö³, ùîá ïåðåéíÿòè
äîñâ³ä â³ííèöüêîãî Óí³âåðìàãó.
Ó 1969 ðîö³ óí³âåðìàã ïåðøèì
ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ïåðåéøîâ
ïðàöþâàòè çà ìåòîäîì ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ.

×àñè ðîçêâ³òó ï³äïðèºìñòâà
ïîâ’ÿçóþòü ç äèðåêòîðîì Ìèõàéëîì Ìàëèøåíêîì. Â³ä êîëèøíüî¿ ïðàö³âíèö³ ï³äïðèºìñòâà ìè
ä³çíàëèñÿ, ÿêèìè áóëè îñòàíí³
ðîêè ùå äåðæàâíîãî Óí³âåðìàãó.
БУЛА СВОЯ МІНІЛІКАРНЯ
Â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ Í³ê³òþê
ç 1993 ïî 1998 ðîêè ïðàöþâàëà
ïðîäàâöåì-êîíñóëüòàíòîì â êîì³ñ³éíîìó â³ää³ë³ â³ííèöüêîãî
Óí³âåðìàãó.

Ðîáîòîäàâö³ çàáèðàëè
«ç ðóêàìè ³ íîãàìè»
êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â
Óí³âåðìàãó. Òîä³ òàê³
ëþäè ââàæàëèñÿ
«çîëîòèì ñòàíäàðòîì»
— Ö³íè âæå íå ïàì'ÿòàþ, áî
â ò³ ðîêè âñå ñòð³ìêî çì³íþâàëîñÿ: õîäèëè ùå ðàäÿíñüê³ ðóáë³,
êóïîíè, ïîò³ì çàïðîâàäèëè ãðèâíþ. Òà é âñ³ ìè áóëè ì³ëüéîíåðàìè, ³íôëÿö³ÿ áóëà ñòðàøåííà, —
êàæå æ³íêà. — ß äîïðàöüîâóâàëà
îñòàíí³ ðîêè, êîëè Óí³âåðìàã ùå
áóâ äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì.
Íà òîé ìîìåíò áóâ äèðåêòîðîì
Äåðåâ'ÿíêî.
Âò³ì, íàâ³òü ó ëèõèõ 90-õ â Óí³âåðìàãà âñå ùå áóâ 1500-íèé øòàò
ïðàö³âíèê³â. Öå íà÷å ÿê ó çàâîäó.

Орден зрізали за лічені хвилини
Відомо, що вінницький Універмаг був єдиним на просторі
Радянського Союза, який був
удостоєний ордена Трудового
Червоного Прапора. Двометрова
пластикова копія була на покрівлі до 13 січня 2016 року. Тоді,
о 15.40, її зрізали на вимогу за-

кону «Про декомунізацію».
— Ріжемо історію? — жартуючи
запитав робочих директор ПАТ
«Вінницький універмаг» Олег
Веретинський.
— Зароблену своїм трудом, — із
сумом відповів один з них.
Історію на даху універмагу зрі-

зали за кілька хвилин. Пластиковий орден сховали. Самого
Ордена Трудового Червоного
Прапора в універмазі сьогодні
немає — десь зник. Уже давно.
Червоний Прапор, який традиційно вручали одночасно, є
на складі.

Споруду торгового центру побудували за три роки. Цьому
передувало рішення міськради, на чолі з Генріхом Лютвортом,
який був одним з тих людей, що запускав у місті тролейбус
— ² öå áóëè íå ò³ëüêè ïðîäàâö³, à é òîâàðîçíàâö³, ïðàö³âíèêè
ñêëàä³â, îðãàí³çàö³éíèé â³ää³ë,
áóëà âëàñíà áóä³âåëüíà áðèãàäà.
À, íàïðèêëàä, â³äîìèé â³ííèöüêèé ñòîìàòîëîã Áàõðàì Õàëìàòîâ
ïî÷èíàâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ñàìå
ó ñòîìàòîëîã³÷íîìó êàá³íåò³ Óí³âåðìàãó. Òàê, â Óí³âåðìàç³ ä³ÿëà
âëàñíà ì³í³ë³êàðíÿ ç òåðàïåâòàìè,
ñòîìàòîëîãàìè, ëîðàìè òà ³íøèìè
ôàõ³âöÿìè ïåðâèííî¿ ëàíêè ìåäèöèíè, — ñêàçàëà Íàòàë³ÿ Í³ê³òþê.
ПАМПЕРСИ — ТІЛЬКИ
ЗА ВАЛЮТУ
Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, ÿê ³ â íàø
÷àñ, ïðîäàâàëè ïðîäóêòè. À êð³ì
ðå÷åé â Óí³âåðìàç³ ìîæíà áóëî
ïðèäáàòè é ïîáóòîâó òåõí³êó
ó â³ää³ë³, äå ïðàö³âíèêàìè ìàéæå
âñ³ áóëè ÷îëîâ³êè. Ùå ïðàöþâàëè
òåëåìàéñòðè.
— Òàêîæ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ çíàõîäèâñÿ âàëþòíèé â³ää³ë,
ÿêèé íåâäîâç³ ïåðåíåñëè íà ÷åòâåðòèé ïîâåðõ, — êàæå Íàòàë³ÿ
Í³ê³òþê. — Â íüîìó ïðîäàâàëè
òîâàðè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà

çà âàëþòó, òîä³ ÿê â ³íøèõ â³ää³ëàõ ïðîäàâàëèñÿ òîâàðè, ïåðåâàæíî â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà.
Íàïðèêëàä, ó äèòÿ÷îìó â³ää³ë³
íå áóëî òàêèõ òîâàð³â ÿê ïàìïåðñè. Çàòå ¿õ ìîæíà áóëî ïðèäáàòè
ó âàëþòíîìó â³ää³ë³. Òàì ïðîäàâàëè ïðîäóêö³þ ç Í³ìå÷÷èíè,
²òàë³¿ òà ³íøèõ êðà¿í.
Ïèòàºìî, ÷è ìàëè ÿê³ñü ïåðåâàãè ïðîäàâö³ Óí³âåðìàãó? Ï³ëüãè,
çàðïëàòó õîðîøó ÷è ïð³îðèòåòíèé
äîñòóï äî äåô³öèòíèõ òîâàð³â?
— Í³, öå áóëà ïðîñòî ñì³õîòâîðíà çàðïëàòà. Ìè âñ³ íàìàãàëèñÿ âòåêòè ç Óí³âåðìàãó ÿêîìîãà
ðàí³øå, — ðîçêàçóº â³ííè÷àíêà. —
Àëå Óí³âåðìàã äàâ òàêó çàêàëêó, ùî òè ñïðàâæí³é ïðîäàâåöü.
Íà ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà ïîòð³áíî áóëî â÷èòèñü: â ó÷èëèù³
ìè îïàíîâóâàëè ïñèõîëîã³þ òà
îðãàí³çàö³þ òîðã³âë³, áî äî êîæíî¿ ëþäèíè ïîòð³áíî áóëî çíàõîäèòè ñâ³é ï³äõ³ä. Áà á³ëüøå,
ðîáîòîäàâö³ çàáèðàëè «ç ðóêàìè
³ íîãàìè» êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â
Óí³âåðìàãó. Òîä³ òàê³ ëþäè ââàæàëèñÿ «çîëîòèì ñòàíäàðòîì».
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ЗАМІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОГО
ФУТБОЛУ – ФЛАГ-ФУТБОЛ
Зміни  У Вінниці школярі повністю
перейшли на навчання безконтактному
аналогу заокеанської гри. На тренування
запрошують юнаків і дівчат від восьми
років. В перспективі – участь на
чемпіонатах Європи
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Êëóá ç àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó
«Â³ííèöüê³ Âîâêè» â³äîìèé äàëåêî çà ìåæàìè Â³ííèö³ òà íàâ³òü
Óêðà¿íè. Íàø³ ôóòáîë³ñòè óñï³øíî âèñòóïàþòü íà ì³æíàðîäíèõ
òóðí³ðàõ, à öüîãî ðîêó â³ííèöüê³
þíàêè â ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ äåáþòóâàëè íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç ôëàã-ôóòáîëó. Íà öåé âèä
ñïîðòó, à òàêîæ íà òðàäèö³éíèé
àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë ³ ÷èðë³äåíã
çàïðîøóþòü â³ííèöüêèõ þíàê³â ³
ä³â÷àò. Ïðî öå äåòàëüíî ðîçïîâ³â
â³öå-ïðåçèäåíò êëóáó «Â³ííèöüê³
Âîâêè» ªâãåí Õîìèí.
ПРОСТІШЕ І ДЕШЕВШЕ
Äî êëóáó «Â³ííèöüê³ Âîâêè»
âõîäèòü áëèçüêî 200 ó÷àñíèê³â.
Çíà÷íà ÷àñòèíà ñåðåä íèõ —
øêîëÿð³. Ó Â³ííèö³ òðåíóâàííÿ
ñåðåä ä³òåé ïîâí³ñòþ ïåðåéøëè
íà ôëàã-ôóòáîë. Òîáòî íà áåçêîíòàêòíèé ð³çíîâèä àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó. Íàãàäàºìî, ùîá
çóïèíèòè ãðàâöÿ ó ôëàã-ôóòáîë³,
äîñòàòíüî ç³ðâàòè ó íüîãî ç ïîÿñà
ïðàïîðåöü.

— Ìè äîìîâèëèñÿ ç òðåíåðàìè
âñ³õ äèòÿ÷èõ êîìàíä â Óêðà¿í³,
ùî àêòèâíî ðîçâèâàºìî ñàìå
ôëàã-ôóòáîë. Àäæå öå ïðîñò³øå
³ äåøåâøå. Äî òîãî æ, ³ç ôëàãôóòáîëó ïðîõîäÿòü þíàöüê³ ÷åìï³îíàòè ªâðîïè. Òóäè ìè âæå ¿çäèëè ³ áóäåìî äàë³ âè¿æäæàòè, —
ïîÿñíèâ ªâãåí Õîìèí.
Òðåíóâàííÿ ïðîõîäÿòü íà ñòàä³îí³ øêîëè ¹ 35. Çàïðîøóþòü
íà íèõ ä³òåé â³ä âîñüìè ³ äî 17 ðîê³â. Íå ëèøå ç îáëàñíîãî öåíòðó,
àëå é íàâêîëèøí³õ ñ³ë.
Íîâà÷êè âõîäèòèìóòü äî êîìàíä â³êîâèõ ãðóï U-9 (äî äåâ’ÿòè
ðîê³â), U-11, U-13, U-15, U-17.
Á³ëüø ñòàðø³ ñïîðòñìåíè òðåíóþòüñÿ ðàçîì ³ç äîðîñëèìè.
ДЛЯ ДІВЧАТ І ДОРОСЛИХ
Íàá³ð äîðîñëèõ ñïîðòñìåí³â
íà àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë ïîñò³éíî â³äêðèòèé. Õî÷à áàæàíî,
ùîá äîðîñë³ ïî÷àòê³âö³ âæå ìàëè
ïåâíèé ñïîðòèâíèé äîñâ³ä ³ ô³çè÷íó ï³äãîòîâêó.
— Ïðèéìàºìî äî äîðîñëî¿ êîìàíäè ³ç 18 ðîê³â. Áåçêîøòîâíî
íàäàºìî ³ãðîâå åê³ï³ðóâàííÿ, —

Де займатися
Тренування з американського
футболу і флаг-футболу, а також
чирлідингу відбуваються на стадіоні Вінницької школи № 35.
Довідки за телефонами: (098–
524–38–98 — віце-президент

клубу «Вінницькі Вовки» Євген
Хомин, флаг-футбол, американський футбол), 093–970–54–72
(Ірина Паламарчук, чирлідинг),
073–064–17–51 (Катерина Тетерук, жіночий флаг-футбол).

КОРОТКО
Пішов Циткін

 ²ç ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó ëåãåíäàðíèé âîðîòàð î÷îëþâàâ
«Íèâó». Íàøà êîìàíäà ï³ä
éîãî êåð³âíèöòâîì ïðîéøëà
ð³çí³ åòàïè, â òîìó ÷èñë³
é óñï³øí³ â³äð³çêè. Àëå
áåçâèãðàøíà ñåìèìàò÷åâà
ñåð³ÿ äàëàñÿ âçíàêè. Êëóá ³
Âîëîäèìèð Öèòê³í ïðèïèíèëè ñï³âïðàöþ «çà çãîäîþ
ñòîð³í».

Отримали
звання
Флаг-футбол — це безконтактний різновид американського
футболу. Він набагато менш травматичний, ніж будь-який інший
ігровий вид спорту
êàæå ªâãåí Õîìèí.
Âîäíî÷àñ ó êëóá³ «Â³ííèöüê³
Âîâêè» â³äáóâàþòüñÿ é òðåíóâàííÿ ä³â÷àò. ¯õ òàêîæ çàïðîøóþòü
íà ôëàã-ôóòáîë.
— Áóäåìî ñòâîðþâàòè ä³âî÷ó
êîìàíäó ç ôëàã-ôóòáîëó, ÿêó
ãîòóâàòèìåìî íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè, — ïîÿñíþº ªâãåí Õîìèí.
Æ³íî÷à êîìàíäà ç ôëàãôóòáîëó «Âîâ÷èö³» òàêîæ âõîäèòü
äî ñòðóêòóðè êëóáó. Íåð³äêî ä³â÷àòà íàâ³òü òðåíóþòüñÿ ðàçîì ³ç
÷îëîâ³êàìè. «Âîâ÷èö³» íå ëèøå
ãðàþòü ó ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè,
àëå é ¿õ íåçì³íí³ ïåðåìîæíèö³!
Îêðåìî â êëóá³ «Â³ííèöüê³
Âîâêè» â³äáóâàþòüñÿ òðåíóâàííÿ ç ÷èðë³äèíãó (ãðóï ï³äòðèìêè
êîìàíä). Ó äèòÿ÷³ ãðóïè çàïðîøóþòüñÿ ÷èðë³äåðè â³êîì â³ä äåâ’ÿòè
ðîê³â. Âë³òêó âîíè òðåíóþòüñÿ
íà ñòàä³îí³ øêîëè ¹ 35, âçèìêó — â ñïîðòçàë³.
Çàíÿòòÿ äëÿ äîðîñëèõ ä³â÷àò ³
æ³íîê ïðîõîäÿòü â îêðåì³é ãðóï³.
«ШАХИ» НА ПОЛІ
ßêó êîðèñòü ïðèíîñÿòü çàíÿòòÿ
àìåðèêàíñüêèì ôóòáîëîì ³ ôëàãôóòáîëîì?
— Àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë — öå
íåñòàíäàðòíèé âèä ñïîðòó, ÿêèé

ðîçâèâàº ëîã³÷íå ìèñëåííÿ. Â³í
â ïåðøó ÷åðãó êîìàíäíèé. Òîìó
ñòèìóëþº äèñöèïë³íîâàí³ñòü ³ ç³ãðàí³ñòü ÷ëåí³â êîìàíäè. Â ³íøèõ
³ãðîâèõ âèäàõ á³ëüøå ³ìïðîâ³çàö³¿. À ó àìåðèêàíñüêîìó ôóòáîë³
ìàº ÷èìàëå çíà÷åííÿ çëàãîäæåíà
ðîáîòà êîëåêòèâó ó ãð³. Â ÑØÀ
ïðî öåé âèä ñïîðòó êàæóòü, ùî
öå «øàõè íà ïîë³»! Êîæåí ãðàâåöü âèêîíóº ñâîþ ðîëü. À òðåíåð äîáðå ðîçóì³º, ÿê³ ó íüîãî
º «ô³ãóðè»-ôóòáîë³ñòè. ² ñòàâèòü
ïåðåä íèìè â³äïîâ³äí³ çàâäàííÿ, — êàæå ªâãåí Õîìèí.
Òàêîæ àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë
ñïðèÿº ðîçâèòêó øâèäêîñò³,
ñïðèòíîñò³, ìàíåâðåíîñò³ òîùî.
— À ôëàã-ôóòáîë âçàãàë³ ðåêðåàö³éíå çàíÿòòÿ, öå ñïîðò äëÿ âñ³õ.
Â³í íàáàãàòî ìåíø òðàâìàòè÷íèé,
í³æ áóäü-ÿêèé ³íøèé âèä ñïîðòó.
Ïðèì³ðîì, í³æ çâè÷àéíèé ôóòáîë, áàñêåòáîë ÷è ãàíäáîë. Àäæå
ó ôëàã-ôóòáîë³ çàáîðîíåí³ áóäü-ÿê³
ïîøòîâõè ³ óäàðè. Çà âñå öå ñóää³
æîðñòêî êàðàþòü ³ øòðàôóþòü, —
ãîâîðèòü â³öå-ïðåçèäåíò «Âîâê³â».
Ðàí³øå «Âîâêè» ùå êóëüòèâóâàëè íåçâè÷íèé äëÿ Óêðà¿íè ëàêðîñ.
Öå çàîêåàíñüêà ãðà, äå ïîòð³áíî
ëîâèòè ì’ÿ÷à ñ³òêîþ íà äîâã³é
ðó÷ö³. Çàðàç öüîãî íåìàº.

Â³ííèöüêèé âåñëóâàëüíèê
Äìèòðî Äàíèëåíêî îòðèìàâ çâàííÿ çàñëóæåíîãî
ìàéñòðà ñïîðòó Óêðà¿íè
çà ïåðåìîãó íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó. Â³í âèñòóïàâ â
îë³ìï³éñüêîìó âèä³ ïðîãðàìè («áàéäàðêà-÷åòâ³ðêà»,
500 ìåòð³â). Íàñòàâíèê
Äìèòðà Âîëîäèìèð Äæèãà
ñòàâ çàñëóæåíèì òðåíåðîì
Óêðà¿íè.

Побороли всіх
Ïðåäñòàâíèêè Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹5 ïîñ³ëè
ïåðøå êîìàíäíå ì³ñöå
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ³ òðåòº ñåðåä
æ³íîê íà Êóáêó Óêðà¿íè ç
ñóìî ó Ìåë³òîïîë³. Â àêòèâ³
íàøèõ ñïîðòñìåí³â ÷îòèðè
çîëîòèõ, äâ³ ñð³áí³ ³ ÷îòèðè
áðîíçîâ³ íàãîðîäè.

Успіхи у боксі
ßðîñëàâ Êë³òèíñüêèé (êàòåãîð³ÿ äî 48 êã) ³ Ìàêñèì
Âëàñþê (60 êã) ïåðåìîãëè
íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä
ñòóäåíò³â. ²ëëÿ Ñóñëîâ –
ñð³áíèé ïðèçåð.
Випуск №38 (1189)

Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. Кожна з них має по два
варіанти розв'язку.
Задача №2748-2751
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Юні дебютанти стали чемпіонами України
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ó ñòîëèö³ ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç òõåêâîíäî ñåðåä
ÄÞÑØ ³ êëóá³â. Ó íüîìó âçÿëà
ó÷àñòü ìàéæå òèñÿ÷à ñïîðòñìåí³â.
Çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè ïîñ³ëà âîñüìå
ì³ñöå ñåðåä êîìàíä ³ç 21 ðåã³îíó.
Â ¿¿ ñêëàä³ çà ñï³âïðàö³ ç Â³ííèöüêîþ òåðèòîð³àëüíîþ îðãàí³çàö³ºþ
«Êîëîñ» äîáðå âèñòóïèëà çá³ðíà
Öåíòðó îë³ìï³éñüêîãî òõåêâîíäî
Red Sun. Âîíà çàéíÿëà 16-å ì³ñöå
ñåðåä 71 êîìàíäè.
Ñïîðòñìåíè êëóáó Red Sun
ó ðîçä³ë³ «êåðóãè» (ïîºäèíêè) âè-

áîðîëè ñ³ì ìåäàëåé, ñåðåä ÿêèõ
òðè çîëîò³. Àííà Ðîæîê (âàãîâà
êàòåãîð³ÿ äî 30 êã) ñòàëà âæå
òðèðàçîâîþ ÷åìï³îíêîþ Óêðà¿íè
ñåðåä ä³â÷àò! Ó ô³íàë³ ïåðåìîãëà
çà ÿâíî¿ ïåðåâàãè.
Òàêîæ çîëîòî âèãðàëè ðåäñàí³âö³ Àðòåì Ñåìåíþê (27 êã, ñåðåä þíàê³â) ³ Ìèõàéëî Çàêóñ³ëîâ
(20 êã, ñåðåä ìîëîäøèõ þíàê³â).
Ñð³áí³ íàãîðîäè âèáîðîëè ²ãîð
Ãàëü÷èíñüêèé ³ Ìàòâ³é Ïàñ³÷íèê, áðîíçîâ³ — Àíàñòàñ³ÿ Ðîæîê
³ Àðòåì Ïîëºòàºâ.
Ï³äãîòóâàëè ÷åìï³îí³â ³ ïðèçåð³â òðåíåðè êëóáó Red Sun Ëåîí³ä

Êóëàêîâñüêèé (ïîñ³â 13-å ì³ñöå
ñåðåä 138 íàñòàâíèê³â íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè) ³ Òàìàðà Êàðàïåòÿí, ÿêà áóëà ÷åìï³îíêîþ ñâ³òó
ç áîðîòüáè.
— Ì³é âèõîâàíåöü Ìèõàéëî
Çàêóñ³ëîâ — äåáþòàíò ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè ³ íàéìîëîäøèé
ó÷àñíèê íàøîãî êëóáó. Éîìó
ëèøå ñ³ì ðîê³â. Ô³íàë ó Ìèõàéëà
âèÿâèâñÿ äîâîë³ íàïðóæåíèì. Ñóïåðíèêè çìàãàëèñÿ íà ð³âíèõ, àëå
â³ííè÷àíèíó íà ô³í³ø³ âäàëîñÿ
íàáðàòè âèð³øàëüí³ äâà çîëîòèõ
áàëè, — êàæå Òàìàðà Êàðàïåòÿí.
Ñèí Òàìàðè Àðòåì Ñåìåíþê

òàêîæ âïåðøå çìàãàâñÿ íà ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè ³ îäðàçó ñòàâ
÷åìï³îíîì.
— Óñï³õè äåáþòàíò³â º íå âèïàäêîâèìè. Ä³òè òðåíóþòüñÿ ùîäíÿ, íàâ³òü ïî ñóáîòàõ. À íà êàí³êóëàõ, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè
äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè — é äâ³÷³
íà äåíü. Íàéïåðñïåêòèâí³ø³ äîäàòêîâî çàéìàþòüñÿ é âäîìà, —
ãîâîðèòü Òàìàðà Êàðàïåòÿí
Çà ñëîâàìè Òàìàðè, òõåêâîíäî — îäèí ³ç íàéìåíø òðàâìàòè÷íèõ âèä³â ºäèíîáîðñòâ. Áî
ïðàêòè÷íî âñ³ ÷àñòèíè ò³ëà çàõèùàº åê³ï³ðóâàííÿ.

h2

2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №42 (1563) від 20 жовтня 2021 року
Задача №2744
1. Cb6+! T:b6 2. Ka7 Tb8x;
1. Kb7! Kpd7 2. Kpb8 Tc8x.
Задача №2745
1. Tg7! e7 2. Ch7 e8Фx;
1. Cf7! ef7:+ 2. Kph8 f8Фx - правильні мати
Задача №2746
1. Tb4! Tc1 2. Kpb3 Tc3x;
1. Tb3! Tb2 2. b4 Ta2x.
Задача №2747
1. Kpf1! Td4 2. Tf2 Td1x;
1. Kpf1! Tg4 2. Tf2 Tg1x.

М. Пархоменко
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÅÑÒ²ÍÂÅÑÒ – ÅÍÅÐÃÎ»,
ªÄÐÏÎÓ 35213221
³íôîðìóº ïðî íàì³ð ïðîâàäèòè ïëàíîâàíó
ä³ÿëüí³ñòü òà îö³íêó ¿¿ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ
Þðàäðåñà: 22714, Â³ííèöüêà îáë., ²ëë³íåöüêèé ðàéîí, ñåëî Áàáèí, âóë. Âàòóò³íà, áóäèíîê
1, òåë.: (067) 430-33-25
2. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà,
òåõí³÷í³ àëüòåðíàòèâè.
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà.
Áóä³âíèöòâî ñâèíîêîìïëåêñó íà òåðèòîð³¿
Áàáèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ²ëë³íåöüêîãî ðàéîíó
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çà ìåæàìè ñ. Áàáèí (ïîâíîãî öèêëó, ïîòóæí³ñòþ 1200 ñâèíîìàòîê).
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1.
Íà ñâèíîêîìïëåêñ³ ïðèéíÿòà 3-ôàçíà òåõíîëîã³ÿ (âèðîùóâàííÿ–äîðîùóâàííÿ-â³äãîä³âëÿ):
õîëîñòèé ïåð³îä - äî 22 äí³â; ïîðîñíîñò³ - 115
äí³â; ï³äñèñíèé - 28 äí³â. Âñüîãî ïåð³îä ñêëàäàº
165 äí³â, ùî ïðè ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòëèâèõ
óìîâàõ äîçâîëÿº îäåðæàòè äî 2-õ ³ á³ëüøå îïîðîñ³â çà ð³ê.
Åôåêòèâí³ñòü âèðîáíèöòâà äîñÿãàºòüñÿ çà
ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíî¿ òåõíîëîã³¿ â³äãîä³âë³ òà ðîçâåäåííÿ ñâèíåé (àâòîìàòèçîâàíà
ñèñòåìà êîðìîïðèãî-òóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ ô³ðìè «WEDA»
(Í³ìå÷÷èíà)). Ñèñòåìà ïîäàº êàøîïîä³áíèé
êîðì, ÿêèé òðàíñïîðòóºòüñÿ òðóáàìè çà äîïîìîãîþ âîäè. Ïåðåäáà÷åíà òåõíîëîã³ÿ îñîáëèâî
åíåðãîåôåêòèâíà é ñóòòºâî åêîíîìèòü ïëîùó;
ñèñòåìà ìîæå ïîäàâàòè íå ò³ëüêè ãîòîâèé êîðì,
àëå é çì³øóâàòè éîãî ³ç îêðåìèõ êîìïîíåíò³â
äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï ñâèíåé, â³äïîâ³äíî äî
çàäàíî¿ ðåöåïòóðè (º ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷óâàòè òâàðèí ó ñóñ³äí³õ áîêñàõ ð³çíèìè âèäàìè
êîðìó). Óñòàíîâêè äàíîãî òèïó çàáåçïå÷óþòü
íå ò³ëüêè âèñîêèé ð³âåíü ã³ã³ºíè ãîäóâàííÿ,
àëå ³ äîçâîëÿþòü äîìîãòèñÿ îïòèìàëüíî¿ â³äïîâ³äíîñò³ ñêëàäó êîðìîñóì³ø³ ³ òåìïåðàòóðè
êîðìó ïî ïîòðåáàì ïîðîñÿò. Íà êàðàíòèííèêó
ïåðåäáà÷åíî ñóõó ãîä³âëþ ãîòîâèì êîðìîì.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2.
Â ÿêîñò³ òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè ðîçãëÿäàâñÿ ìåòîä ñóõî¿ ãîä³âë³ ñâèíåé. Ïðè êëàñè÷í³é
ñõåì³ ñóõîãî ãîäóâàííÿ ïîðîñÿòà ç ñàìîãî ïî÷àòêó îòðèìóþòü ñóõèé êîðì äîñõî÷ó. Îäíàê
¿ì íåîáõ³äíî äîâøå îáðîáëÿòè êîðì ñëèíîþ,
ùî ïîäîâæóº ïðîöåñ ñïîæèâàííÿ êîðìó â ïîð³âíÿíí³ ç êàøîïîä³áíèì. Íåîáõ³äíî çàáåçïå÷èòè òâàðèíàì ëåãêèé äîñòóï äî äîñòàòíüî¿
ê³ëüêîñò³ âîäè çà äîïîìîãîþ ïî¿ëîê, îñê³ëüêè
â ïðîöåñ³ ïî¿äàííÿ ñóõîãî êîðìó ïîðîñÿòà ïîñò³éíî ïåðåõîäÿòü â³ä êîðìîàâòîìàòà äî ïî¿ëêè.
Ïðè â³äñóòíîñò³ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ âîäè â
ðîçïîðÿäæåíí³ òâàðèí ìîæëèâå çíèæåííÿ
ñïîæèâàíî¿ ê³ëüêîñò³ êîðìó.
3. Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
òåðèòîð³àëüí³ àëüòåðíàòèâè.
Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà.
Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çíàõîäèòüñÿ ó êîðèñòóâàíí³ ÒÎÂ «Áåñò³íâåñò-Åíåðãî» íà ï³äñòàâ³ äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 09.11.2020 ð. äî äîãîâîðó îðåíäè
â³ä 20.12.2007 ð. (íîìåð çàïèñó ïðî ³íøå ðå÷îâå
ïðàâî 36878666, çàðåºñòðîâàíèé â Â³ííèöüê³é
ÐÔ ÄÏ «Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó» â³ä 11.07.2008 ð. çà ¹040880400009) ì³æ
²ëë³íåöüêîþ ÐÄÀ òà ÒÎÂ «Áåñò³íâåñò-Åíåðãî».
Íîðìàòèâíèé ðîçì³ð ÑÇÇ äëÿ çàçíà÷åíîãî
ñâèíîêîìïëåêñó íå âèòðèìóºòüñÿ â³äíîñíî
³ñíóþ÷î¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè - ñ³ë Áàáèí òà
Äàíüê³âêà. Ç ìåòîþ âðåãóëþâàííÿ ðîçì³ðó ÑÇÇ
ï³äïðèºìñòâîì îòðèìàíî Âèñíîâîê äåðæàâíî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹12.218-4/27197 â³ä 11.12.2019 ð. ùîäî êîðèãóâàííÿ ðîçì³ðó ÑÇÇ (1080 ì ó ï³âí³÷íî-ñõ³äíîìó ³
ñõ³äíîìó íàïðÿìêàõ òà 1500 çà âñ³ìà ³íøèìè
íàïðÿìêàìè ñòîð³í ñâ³òó), âèäàíèé Äåðæàâíîþ
ñëóæáîþ Óêðà¿íè ç ïèòàíü áåçïå÷íîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà çàõèñòó ñïîæèâà÷³â.
Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2.
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2 íå ðîçãëÿäàëàñÿ, ï³äïðèºìñòâî âæå ìàº ï³äïèñàíèé äîãîâ³ð
îðåíäè; àëüòåðíàòèâà 1 º îïòèìàëüíîþ äëÿ
âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³.
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³
Ïîçèòèâíèé ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáóìîâëåíèé ñòâîðåííÿì íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, çàáåçïå÷åííÿì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ïîðîñÿòàìè,
íàäõîäæåííÿì êîøò³â â áþäæåò, ðîçâèòêîì
³íôðàñòðóêòóðè ðåã³îíó.
5. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó
÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áóä³âíèöòâî ñâèíîêîìïëåêñó ïîâíîãî öèêëó
ïîòóæí³ñòþ 1200 ñâèíîìàòîê ïîâíîãî öèêëó
ïåðåäáà÷àºòüñÿ â ²²² ÷åðãè: ² ÷åðãà - áóä³âíèöòâî ñâèíîêîìïëåêñó íà 600 ñâèíîìàòîê
ïîâíîãî öèêëó, ²² ÷åðãà - ðîçøèðåííÿ ïîòóæíîñòåé äî 1200 ñâèíîìàòîê ïîâíîãî öèêëó, ²²²
÷åðãà - áóä³âíèöòâî á³îãàçîâî¿ óñòàíîâêè. Â
ñêëàä³ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ÷åðãè ïåðåäáà÷àºòüñÿ
âèä³ëåííÿ äâîõ ïóñêîâèõ êîìïëåêñ³â.
Äî îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü â³äíîñÿòü
áóä³âë³ äëÿ óòðèìàííÿ òâàðèí (ñâèíàðíèêìàòî÷íèê (4 îä.), ñâèíàðíèê-â³äãîä³âåëüíèê
(4 îä.)), ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ îïàëþâàíèìè
ïåðåõ³äíèìè ãàëåðåÿìè, òà êàðàíòèííèê äëÿ
ïåð³îäè÷íîãî óòðèìàííÿ òâàðèí. Âåíòñèñòåìà
ñâèíàðíèê³â ðîçðîáëåíà çã³äíî ïðîåêòíèõ ð³øåíü ³ çàáåçïå÷óº òî÷íå ðåãóëþâàííÿ òåìïåðàòóðè, âîëîãîñò³ òà øâèäêîñò³ ðóõó ïîâ³òðÿ ³ ò. ä.
Êð³ì òîãî, íà òåðèòîð³¿ çàïðîåêòîâàíî ðîçì³ùåííÿ 4-õ çàêðèòèõ ãíîºñõîâèù, äâîõ çàêðèòèõ ÊÍÑ âèðîáíè÷èõ ñòîê³â, ïîæåæíèõ
ðåçåðâóàð³â, ðåçåðâóàð³â âîäè äëÿ âèðîáíè÷èõ
³ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá, ã³äðî³çîëüîâàíèõ âèãðåá³â äëÿ ãîñï.-ïîáóòîâèõ ñò³÷íèõ
âîä, ìàéäàí÷èêó äëÿ äèçãåíåðàòîðà, ãàçîâî¿

êîòåëüí³, ÒÏ, ïàëèâîçàïðàâíîãî ïóíêòó, ñèñòåìè ãàçîïîñòà÷àííÿ (ï³äçåìí³ ñõîâèùà ãàçó,
âèïàðîâóâà÷ òà ñóïóòíÿ ³íôðàñòðóêòóðà), îáëàäíàííÿ á³îãàçîâî¿ óñòàíîâêè (äîáðîäæóâà÷ó, çì³øóâà÷ó, ôåðìåíòàòîðó, êîãåíåðàö³éíî¿ ñòàíö³¿,
ðåçåðâóàðó ô³ëüòðàòó, ñåïàðàòîðó, îïåðàòîðíî¿
òîùî) òà ³íøèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä, íåîáõ³äíèõ
äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà.
Òðèâàë³ñòü òåõíîëîã³÷íîãî öèêëó õàðàêòåðèçóº ³íòåíñèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàòî÷íîãî
ïîãîë³â'ÿ. Ïðè ïîòîêîâî-öåõîâ³é òåõíîëîã³¿, ç
ïðèéíÿòèì ñåìèäåííèì êðîêîì ðèòìó, ÷åðåç
îäíàêîâèé ïðîì³æîê ÷àñó âèðîáëÿºòüñÿ îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü îäíîð³äíî¿ ïðîäóêö³¿, ïðîõîäÿ÷è
ôàçè ï³äñèñíîãî ïåð³îäó 28 äí., äîðîùóâàííÿ 49 äí. òà â³äãîä³âëÿ 98 äí. (175 äí³â â³ä
íàðîäæåííÿ äî â³äâàíòàæåííÿ æèâîþ âàãîþ
110 êã). Ê³íöåâèì ïðîäóêòîì âèðîáíèöòâà º
òîâàðí³ ñâèí³ ó æèâ³é âàç³, çàá³éíå â³ää³ëåííÿ
íà ñâèíîôåðì³ â³äñóòíº.
Äëÿ êîìïëåêòàö³¿ ñòàäà ïåðåäáà÷àºòüñÿ êóï³âëÿ ðåìîíòíîãî ìîëîäíÿêà, ñâèíîê ïîðîäè
óêðà¿íñüêà âåëèêà á³ëà òà êíóðö³â ëàíäðàñ â
ÒÎÂ «Àãðîïðàéì Õîëäèíã» Îäåñüêî¿ îáë. Áîëãðàäñüêîãî ð-íó ñ. Æîâòíåâå, òà ³í. ïëåì³ííèõ
ðåïðîäóêòîð³â Óêðà¿íè.
Êîðìîïðèãîòóâàííÿ áóäå â³äáóâàòèñÿ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³, çì³øóâàííÿì îêðåìèõ
êîìïîíåíò³â äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï ñâèíåé,
â³äïîâ³äíî äî çàäàíî¿ ðåöåïòóðè, â çàëåæíîñò³
â³ä â³êó; òðàíñïîðòóâàííÿ êîðì³â äî êîðïóñ³â
ñâèíàðíèê³â ÷åðåç êîðìîïðîâîäè. Íàïóâàííÿ
ñâèíåé - çà äîïîìîãîþ ïî¿ëîê ÷àøêîâèõ (äëÿ
ïîðîñÿò-ñèñóí³â, â³äëó÷åíèõ ïîðîñÿò, íà â³äãîä³âë³), ïî¿ëîê í³ïåëüíèõ (äëÿ ñâèíîìàòîê,
êíóð³â). Äëÿ îðãàí³çàö³¿ ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî òà òåõíîëîã³÷íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ îá’ºêòó
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷åíå áóä³âíèöòâî
âîäîçàáîðó ï³äçåìíèõ âîä ç 2-õ ñâåðäëîâèí.
Ãíîéîâ³ ñòîêè íàäõîäèòèìóòü äî 4-õ çàêðèòèõ ãíîºñõîâèù (9000 ì3 êîæíå). Åêñêðåìåíòè
ñâèíåé ÷åðåç ù³ëèííó ï³äëîãó ïîïàäàþòü â
çàë³çîáåòîííó âàííó ³ ïî ì³ð³ ¿¿ çàïîâíåííÿ,
ïðàö³âíèê ñâèíîêîìïëåêñó â³äêðèâàº ïî÷åðãîâî ïðîáêè âàíí, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü ãíîþ
ñàìîïëèâîì ïåðåì³ùóâàòèñü ñïî÷àòêó ïî ïîâçäîâæí³ì òðóáàì ñâèíàðíèê³â ³ äàë³ ïî öåíòðàëüí³é òðóá³ ÷åðåç ðîçïîä³ëü÷³ êàìåðè (ÊÍÑ)
â ðåçåðâóàðè (ãíîºñõîâèùà). Äëÿ ïðèñêîðåííÿ
ðîçêëàäåííÿ ãíîþ çàïëàíîâàíî çàñòîñóâàííÿ
ì³êðîá³î-ëîã³÷íîãî ïðåïàðàòó «Åêîáàêòåð ÅÌ»
àáî àíàëîãó (äëÿ ïðèñêîðåííÿ ðîçêëàäàííÿ
îðãàí³÷íèõ â³äõîä³â ïðèðîäí³ì øëÿõîì). Ïðåïàðàò ñêëàäàºòüñÿ ç êîìïëåêñó ïðèðîäí³õ ì³êðîîðãàí³çì³â, ìåòàáîë³ò³â òà êóëüòóðàëüíî¿
ð³äèíè. Íà ïåðøèõ äâîõ ÷åðãàõ áóä³âíèöòâà,
ï³ñëÿ ï³âð³÷íî¿ á³îôåðìåíòàö³¿ ó ëàãóíàõ ãí³é
ïåðåðîáëÿòèìåòüñÿ íà îðãàí³÷íå äîáðèâî ç ïîäàëüøèì âíåñåííÿì â ´ðóíò; ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà
á³îãàçîâî¿ óñòàíîâêè ãí³é âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ íà ïîòóæíîñòÿõ á³îãàçîâî¿ óñòàíîâêè
ç ïîäàëüøîþ ñåïàðàö³ºþ, òà, àíàëîã³÷íî, âíåñåííÿì â ´ðóíò â ÿêîñò³ äîáðèâà.
Ïðè âõîä³ òà âèõîä³ â êîðïóñà/ïðèì³ùåííÿ
ïåðåäáà÷åí³ äåçáàð`ºðè, âñåðåäèí³ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ äåçêîâðèêè, çìî÷åí³ 2% ðîç÷èíîì
¿äêîãî íàòð³þ, ðîç÷èíîì ã³ïîõëîðó, 2% ðîç÷èíîì ôîðìàëüäåã³äó.
Óòèë³çàö³ÿ á³îìàòåð³àëó (ïîá³÷íèõ ïðîäóêò³â
òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ), ïîëåãëèõ òâàðèí çàïëàíîâàíà çà äîïîìîãîþ óòèë³çàö³éíî¿ óñòàíîâêè òåðì³÷íîãî çíåøêîäæåííÿ ÓÒ-750 íà
äèçåëüíîìó ïàëèâ³, ùî âñòàíîâëþâàòèìåòüñÿ
íà òåðèòîð³¿ ïðîììàéäàí÷èêà.
Âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðã³¿ ï³ä ÷àñ íåðåãëàìåíòîâàíèõ â³äêëþ÷åíü íàïðóãè â³ä åëåêòðîìåðåæ³ çàïëàíîâàíî â³ä äèçåëü-ãåíåðàòîðà
Doosan (422 êÂò).
Îïàëåííÿ áóä³âåëü - â³ä áëî÷íî-ìîäóëüíî¿
êîòåëüíî¿ óñòàíîâêè íà áàç³ 2-õ ãàçîâèõ êîòë³â
Bosch (Buderus) Logano SK 625, 410 êÂò êîæíèé. Â ÿêîñò³ ðåçåðâíîãî äæåðåëà òåïëà ïåðåäáà÷àºòüñÿ îïàëåííÿ áóä³âåëü â³ä òâåðäîïàëèâíî¿
êîòåëüíî¿ íà áàç³ 2-õ êîòë³â (ïàëèâî – äðîâà),
çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ äî 800 êÂò.
Ïàëèâîçàïðàâíèé ïóíêò (ÏÇÏ) ïðèçíà÷åíèé
äëÿ çàïðàâêè âëàñíîãî òðàíñïîðòó (êîðìîâîçó,
òðàêòîðó, ì³êðîàâòîáóñó); ³íøèé òðàíñïîðò ï³äïðèºìñòâà (ñêîòîâîç, àñåí³çàòîðñüê³ ìàøèíè,
òðàíñïîðò äëÿ âèâåçåííÿ ãíîþ) çàïðàâëÿºòüñÿ
íà íàéáëèæ÷èõ ÀÇÑ. ÏÇÏ óòðèìóº 1 ï³äçåìíèé
ñòàëåâèé ãîðèçîíòàëüíèé äâîñò³ííèé 3-õ ñåêö³éíèé ðåçåðâóàð îá’ºìîì 40 ì3 äëÿ çáåð³ãàííÿ
ïàëèâà: áåíçèíó À-95 (5 ì3), ÄÏ (30ì3), ÄÏ+
(5 ì3) òà îñòð³âåöü ç 4-õ ïèñòîëåòíîþ ÏÐÊ
«ÀÇÒ Ñëàâóòè÷». Ðåæèì ðîáîòè ïóíêòó – 252
ä³á/ð³ê â îäíó 8-ãîäèííó çì³íó; ïëàíîâàíèé
îáñÿã ðåàë³çàö³¿: áåíçèíó À-95 – 25 ò/ð³ê; ÄÏ
– 150 ò/ð³ê; ÄÏ+ - 25 ò/ð³ê.
Ïîòî÷íèé ðåìîíò òà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ îáëàäíàííÿ - àóòñîðñ³íã.
Íà ²²² ÷åðç³ áóä³âíèöòâà ç ìåòîþ óòèë³çàö³¿
ñòîê³â ñâèíîôåðìè òà îòðèìàííÿ òåïëîâî¿ òà
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî á³îãàçîâî¿ óñòàíîâêè, ÿêà
äîçâîëèòü ïåðåðîáëÿòè âåñü îá’ºì ñòîê³â, ùî
óòâîðþâàòèìåòüñÿ (äî 35 òèñ.ò/ð³ê). Âèðîáíèöòâî á³îãàçó çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ³ç ñóì³ø³ ãíîþ
³ç ñèëîñîì (áåç äîñòóïó ïîâ³òðÿ) ó ôåðìåíòàòîð³
òà ïîñòôåðìåíòàòîð³ ç íàñòóïíèì î÷èùåííÿì
á³îãàçó â³ä ñ³ðêîâîäíþ â ôåðìåíòàòîð³ ìåòîäîì äåñóëüôàö³¿. Î÷èùåíèé á³îãàç íàïðàâëÿòèìåòüñÿ òðóáîïðîâîäàìè äî êîãåíåðàö³éíî¿
óñòàíîâêè, äå ñïàëþâà-òèìåòüñÿ ç îòðèìàííÿì
åëåêòðè÷íî¿ òà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ñâèíî-êîìïëåêñó. Ïî çàê³í÷åííþ
ñòàä³¿ áðîä³ííÿ îòðèìàíà á³îìàñà ï³äëÿãàòèìå
ñåïàðàö³¿ íà òâåðäó òà ð³äêó ôðàêö³¿. Òâåðäà
âèâîçèòèìåòüñÿ íà ïîëÿ ÿê äîáðèâî, ð³äêà –
ïîâåðòàòèìåòüñÿ ó ïðîöåñ, çàëèøêè – â çàêðèò³
ãíîºñõîâèùà ³ç ïîäàëüøèì âèêîðèñòàííÿì â
ÿêîñò³ äîáðèâ ï³ñëÿ êàðàíòèíóâàííÿ..
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïåðñîíàëó íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà - äî 60 ëþäåé.

6. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ çà àëüòåðíàòèâàìè:
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Åêîëîã³÷í³ îáìåæåííÿ:
ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà äîòðèìóâàòèñü
íîðìàòèâ³â ÷èííîãî ïðèðîäî-îõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà;
âèêèäè â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â
ïîâèíí³ çä³éñíþâàòèñÿ ïðè íàÿâíîñò³ Äîçâîëó
íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ (ó â³äïîâ³äíîñò³ ç éîãî óìîâàìè) òà íå ïåðåâèùóâàòè ãðàíè÷íîäîïóñòèìèõ
íîðìàòèâ³â;
íå äîïóñêàòè çàáðóäíåííÿ ´ðóíò³â ï³ä ÷àñ
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòó;
â³äñóòí³ñòü ³íòåíñèâíîãî ïðÿìîãî âïëèâó
íà ïîâåðõíåâ³ òà ï³äçåìí³ âîäè;
â³äõîäè ïîâèíí³ ïåðåäàâàòèñü ³íøèì îðãàí³çàö³ÿì, çã³äíî ïîïåðåäíüî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â, äëÿ ïîäàëüøîãî çáåð³ãàííÿ, óòèë³çàö³¿,
çíåøêîäæåííÿ, çàõîðîíåííÿ;
Ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ îáìåæåííÿ:
åêñïëóàòàö³þ îá’ºêòà çä³éñíþâàòè çã³äíî
ç ÷èííèìè íîðìàòèâíèìè ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèìè íîðìàìè òà ïðàâèëàìè;
äîòðèìàííÿ âèìîã äî îðãàí³çàö³¿ âñòàíîâëåíî¿ ÑÇÇ;
äîòðèìàííÿ âèìîã äî îðãàí³çàö³¿ ñàí³òàðíî¿
çîíè íàâêîëî ñâåðäëîâèí;
ð³âåíü àêóñòè÷íîãî çàáðóäíåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè íîðìàòèâ³â øóìîâîãî
çàáðóäíåííÿ òà â³áðàö³¿ íà ìåæ³ âñòàíîâëåíî¿
ÑÇÇ.
²íø³ îáìåæåííÿ:
äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè.
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Åêîëîã³÷í³ îáìåæåííÿ òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè àíàëîã³÷í³ àëüòåðíàòèâ³ 1.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Âèêîíàííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà
ïðàâèë, îõîðîííèõ òà çàõèñíèõ çàõîä³â, âèêîíàííÿ âèìîã Êîäåêñó ïðî Íàäðà òà Âîäíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà íå ðîçãëÿäàëàñÿ.
7. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³
çàõèñò òåðèòîð³¿ çà àëüòåðíàòèâàìè:
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Ïåðåä ïî÷àòêîì áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íåîáõ³äíî
ïðîâåäåííÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ âèøóêóâàíü
òåðèòîð³¿ ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè ïåðåäáà÷åíî îáëàäíàííÿ îá’ºêòà íàñòóïíèìè ³íæåíåðíèìè
ñïîðóäàìè: äâîìà êàíàë³çàö³éíèìè íàñîñíèìè
ñòàíö³ÿìè (ÊÍÑ) âèðîáíè÷èõ ñòîê³â, ïîæåæíîþ íàñîñíî¿ ñòàíö³ºþ òà âóçëîì ï³äãîòîâêè
âîäè, ïîæåæíèìè ðåçåðâóàðàìè, ðåçåðâóàðàìè âîäè äëÿ âèðîáíè÷èõ ³ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá, ã³äðî³çîëüîâàíèìè âèãðåáàìè äëÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñò³÷íèõ âîä,
ìàéäàí÷èêîì äëÿ äèçåëü-ãåíåðàòîðà, ãàçîâîþ
êîòåëüíåþ, òðàíñôîðìàòîðíîþ ï³äñòàíö³ºþ ç
ïðîêëàäàííÿì íåîáõ³äíèõ ìåðåæ, ñèñòåìîþ
ãàçîïîñòà÷àííÿ (ï³äçåìí³ ñõîâèùà ãàçó, âèïàðîâóâà÷ òà ñóïóòíÿ ³íôðàñòðóêòóðà), á³îãàçîâîþ
óñòàíîâêîþ ç êîãåíåðàö³éíîþ ñòàíö³ºþ, äâîìà
ñâåðäëîâèíàìè âîäîïîñòà÷àííÿ.
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà
àíàëîã³÷íà àëüòåðíàòèâ³ 1.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
²íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òåðèòîð³¿ âêëþ÷àº ï³äãîòîâêó ïëîùàäêè ï³ä ðîçì³ùåííÿ âèðîáíè÷èõ
ïðèì³ùåíü, ãíîºñõîâèù; ïåðåâåçåííÿ îáëàäíàííÿ, áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà êîíñòðóêö³é;
ïåðåáàçóâàííÿ áóä³âåëüíèõ ìàøèí, ìåõàí³çì³â, àâòîòðàíñïîðòó. Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿì
ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîíàííÿ âåðòèêàëüíîãî
ïëàíóâàííÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äâåäåííÿ
ïîâåðõíåâèõ òà òàëèõ âîä. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ çá³ð
ïîâåðõíåâèõ òà òàëèõ âîä â ìåðåæó çàêðèòî¿
äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ïîäàëüøèì î÷èùåííÿì.
Ïîòðàïëÿííÿ âèðîáíè÷èõ ñòîê³â ó ñèñòåìó
äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ âèêëþ÷àºòüñÿ.
Ðîäþ÷èé øàð ´ðóíòó ïåðåä ïî÷àòêîì áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çí³ìàºòüñÿ äëÿ çáåðåæåííÿ íà
ì³ñöÿõ, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
÷àñòêîâî ïîâåðòàºòüñÿ òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ
äëÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿, ÷àñòêîâî âèâîçèòüñÿ
ó â³äâàëè äëÿ ïîäàëüøîãî çáåð³ãàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ çã³äíî ä³þ÷èõ íîðì.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2 íå ðîçãëÿäàëàñü.
8. Ñôåðà, äæåðåëà òà âèäè ìîæëèâîãî âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ:
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò: íåãàòèâíèé âïëèâ
â³äñóòí³é.
Ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå: âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí óòâîðþþòüñÿ ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà
áóä³âåëü òà ñïîðóä, ìîíòàæó îáëàäíàííÿ, ïðè
ð³çàíí³ òà çâàðþâàíí³, âèéìàíí³ ´ðóíòó, íàíåñåííþ àíòèêîðîç³éíîãî ïîêðèòòÿ òà ïðè
ðîáîò³ çàä³ÿíî¿ ñïåöòåõí³êè ï³ä ÷àñ ìîíòàæíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; íà ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿
îá’ºêòà âèêèäè áóäóòü óòâîðþâàòèñÿ â³ä æèòòºä³ÿëüíîñò³ òâàðèí, çáåð³ãàííÿ ãíîþ, çíåçàðàæåííÿ ïðèì³ùåíü òà îáëàäíàííÿ, ðîáîò³
àâòîòðàíñïîðòó, â³ä îáëàäíàííÿ ïàëèâîçàïðàâíîãî ïóíêòó, â³ä îáëàäíàííÿ á³îãàçîâî¿
óñòàíîâêè, ï³ä ÷àñ ðîáîòè äèçåëü-ãåíåðàòîðà,
òâåðäîïàëèâíî¿ êîòåëüíî¿, ãàçîâî¿ êîòåëüíî¿
òà òåðì³÷íîãî óòèë³çàòîðà. Âïëèâ â ìåæàõ äîçâîëåíèõ íîðìàòèâ³â.
Âîäíå ñåðåäîâèùå: âîäîïîñòà÷àííÿ îá’ºêòà
çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â³ä 2-õ ñâåðäëîâèí. Âîäîçàá³ð äëÿ ïðèãîòóâàííÿ êîðì³â òà íàïóâàííÿ
òâàðèí, ìèòòÿ îáëàä-íàííÿ, ïðèì³ùåíü, íà
ïèòí³ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ ïîòðåáè ïåðñîíàëó çä³éñíþºòüñÿ ç ï³äçåìíîãî âîäîíîñíîãî
ãîðèçîíòó. Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ñò³÷í³ âîäè
â³äâîäè-òèìóòüñÿ ó ã³äðî³çîëüîâàíèé âèãð³á
ç ïîäàëüøèì âèâåçåííÿì íà êàíàë³çàö³éí³

î÷èñí³ ñïîðóäè, ñêèä³â ó âîäí³ îá’ºêòè ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè íå ïåðåäáà÷åíî. Âïëèâ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çíàõîäèòèìåòüñÿ â ìåæàõ
äîïóñòèìèõ íîðì.
¥ðóíòè: ìîæëèâèé íåçíà÷íèé âïëèâ ïðè
îáëàøòóâàíí³ ìàéäàí÷èêà òà ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò, âèéìàíí³ ´ðóíòó
(âåðõí³é øàð ´ðóíòó â ïîäàëüøîìó ÷àñòêîâî
âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ ïðè áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿). Òåðèòîð³ÿ âæå àíòðîïî-ãåííî çì³íåíà
òà çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ ïðîìçîíè íà
òåðèòîð³¿ êîëèøí³õ ïîë³â ô³ëüòðàö³¿ öóêðîâîãî çàâîäó Ïðè öüîìó ïîã³ðøåííÿ ïîêàçíèê³â
ô³çèêî-ìåõàí³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ´ðóíò³â íå
â³äáóâàòèìåòüñÿ.
Øóì: ìåæà ðîçïîâñþäæåííÿ øóìó (â³ä îáëàäíàííÿ òà òðàíñïîðòó) çíàõîäèòèìåòüñÿ â
ìåæàõ âèðîáíè÷îãî ìàéäàí÷èêà òà âñòàíîâëåíî¿ ÑÇÇ òà íå ïåðåâèùóâàòèìå äîïóñòèìèõ
çíà÷åíü.
Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò òà îá’ºêòè
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó: îá’ºêòè ÏÇÔ
â ðàéîí³ ðîçòàøóâàííÿ ñâèíîôåðìè â³äñóòí³;
ä³ëÿíêà íå º ñåðåäîâèùåì ³ñíóâàííÿ ð³äê³ñíèõ
òâàðèí ÷è ðîñëèí. Âïëèâ â³äñóòí³é.
Íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.
Íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: âïëèâ
íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Â³äõîäè: â ïðîöåñ³ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
óòâîðþþòüñÿ: áóä³âåëüí³ â³äõîäè, â³äïðàöüîâàí³
ëàìïè, òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè, ãí³é, òðóïè òâàðèí òà â³äõîäè ï³ñëÿ ïîëîã³â (â³äõîäè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ), çîëà. Âñ³ êàòåãîð³¿ â³äõîä³â,
îêð³ì â³äõîä³â òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ (ãíîþ,
ïîëåãëèõ òâàðèí, â³äõîä³â ï³ñëÿ ïîëîã³â), òèì÷àñîâî çáåð³ãàòèìóòüñÿ ó çàêðèòèõ êîíòåéíåðàõ
íà îêðåìîìó ìàéäàí÷èêó âèäàëåííÿ â³äõîä³â òà
ïåðåäàâàòèìóòüñÿ ïî ì³ð³ íàêîïè÷åííÿ ñïåö³àë³çîâàíèì îðãàí³çàö³ÿì â³äïîâ³äíî äîãîâîð³â.
Â³äõîäè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ ïðîõîäÿòü
ïðîöåäóðè çíåçàðàæåííÿ íà ïîòóæíîñòÿõ ï³äïðèºìñòâà (êàðàíòèíóâàííÿ ãíîþ òà òåðì³÷íå
çíåøêîäæåííÿ â óòèë³çàòîð³ òðóï³â òâàðèí òà
ï³ñëÿïîëîãîâèõ â³äõîä³â), ùî â³äïîâ³äàº âèìîãàì ÷èííèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â. Ãí³é
ï³ñëÿ êàðàíòèíóâàííÿ âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ
ÿ ÿêîñò³ îðãàí³÷íîãî äîáðèâà íà ïîëÿõ. Á³îìàñà
â³ä á³îãàçîâî¿ óñòàíîâêè ñåïàðóºòüñÿ íà òâåðäó
òà ð³äêó ôðàêö³¿. Òâåðäà âèâîçèòèìåòüñÿ íà
ïîëÿ ÿê äîáðèâî; ð³äêà – ïîâåðòèòèìåòüñÿ ó
ïðîöåñ, çàëèøîê – â çàêðèò³ ãíîºñõîâèùà ³ç
ïîäàëüøèì âèêîðèñòàííÿì â ÿêîñò³ äîáðèâ
ï³ñëÿ êàðàíòèíóâàííÿ.
Âïëèâ íà äîâê³ëëÿ, çäîðîâ’ÿ òà óìîâè ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ çíàõîäèòèìåòüñÿ â ìåæàõ
äîñòóïíèõ íîðìàòèâíèõ çíà÷åíü. Ïåðåäáà÷åí³
òåõíîëîã³÷í³ ð³øåííÿ, ìåòîäè êåðóâàííÿ òà
çàñòîñîâàí³ çàõîäè çàáåçïå÷óþòü äîòðèìàííÿ
íîðì ä³þ÷îãî ïðèðîäî-îõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðîâåäåííÿ áóäü-ÿêèõ äîäàòêîâèõ çàõîä³â
ùîäî çàïîá³ãàííÿ àáî çìåíøåííÿ ô³çè÷íèõ
âèä³â ä³¿ íà äîâê³ëëÿ íå äîö³ëüíå.
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå: óòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ï³ä ÷àñ
çáåð³ãàííÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ ñóõîãî êîðìó.
²íø³ âèäè ìîæëèâîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ àíàëîã³÷í³ òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ 1.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Çä³éñíåííÿ çàïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ
çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå ñïðè÷èíèòü
çíà÷íîãî íåãàòèâíîãî âïëèâó íà îòî÷óþ÷å
ñåðåäîâèùå òà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2 íå ðîçãëÿäàëàñü.
9. Íàëåæí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî
ïåðøî¿ ÷è äðóãî¿ êàòåãîð³¿ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà
îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà
äîâê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷èòè â³äïîâ³äíèé ïóíêò ³ ÷àñòèíó
ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ»)
Ïëàíîâà ä³ÿëüí³ñòü íàëåæèòü äî ² êàòåãîð³¿ âèä³â ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â,
ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ
³ ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ: ñò.3
÷.2 ï.19 «ïîòóæíîñò³ äëÿ ³íòåíñèâíîãî âèðîùóâàííÿ ñâèíåé» òà äî ²² êàòåãîð³¿: ñò.3 ÷.3
ï.1 «áóð³ííÿ ç ìåòîþ âîäîïîñòà÷àííÿ»; ñò.3
÷.3 ï. 2 «óñòàíîâêà äëÿ ïðîìèñëîâî¿ óòèë³çàö³¿
òóø òâàðèí/â³äõîä³â òâàðèííèöòâà»; ñò.3 ÷.3 ï.
4 «ïîâåðõíåâå çáåð³ãàííÿ âèêîïíîãî ïàëèâà
÷è ïðîäóêò³â ¿õ ïåðåðîáêè îá’ºìîì 15 ì3 ³
á³ëüøå» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ».
10. Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè
òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (â òîìó
÷èñë³ íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåë³ê äåðæàâ,
äîâê³ëëÿ ÿêèõ ìîæå çàçíàòè çíà÷íîãî íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó (çà÷åïëåíèõ äåðæàâ)
Ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ â³äñóòí³.
11. Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà ð³âåíü
äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ
äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà ð³âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ
äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ó â³äïîâ³äíî ³ç ñò.6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ» ¹ 2059 VII â³ä 23 òðàâíÿ
2017 ðîêó.
12. Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
òà ìîæëèâîñò³ äëÿ ó÷àñò³ â í³é ãðîìàäñüêîñò³
Ïëàíîâàíà ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå ìàòè ïåâíèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ
³, îòæå, ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ». Îö³íêà âïëèâó íà äîâê³ëëÿ – öå ïðîöåäóðà, ùî ïåðåäáà÷àº:
- ï³äãîòîâêó ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ;

- ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
- àíàë³ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, áóäü-ÿêî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó íàäàº ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, à òàêîæ ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ â³ä
ãðîìàäñüêîñò³ ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïðîöåäóðè îö³íêè
òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó, ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿;
- íàäàííÿ óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ,
ùî âðàõîâóº ðåçóëüòàòè àíàë³çó, ïåðåäáà÷åíîãî
àáçàöîì ï’ÿòèì öüîãî ïóíêòó;
- âðàõóâàííÿ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ ó ð³øåíí³ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 14 öüîãî
ïîâ³äîìëåííÿ.
Ó âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
óïîâíîâàæåíèé îðãàí, âèõîäÿ÷è ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷àº
äîïóñòèì³ñòü ÷è îá´ðóíòîâóº íåäîïóñòèì³ñòü
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà÷àº
åêîëîã³÷í³ óìîâè ¿¿ ïðîâàäæåííÿ.
Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïî÷èíàòè ïðîâàäæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ òà îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïåðåäáà÷àº ïðàâî ³ ìîæëèâîñò³ ãðîìàäñüêîñò³
äëÿ ó÷àñò³ ó òàê³é ïðîöåäóð³, çîêðåìà íà ñòàä³¿
îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ
äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, à òàêîæ
íà ñòàä³¿ ðîçãëÿäó óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì
ïîäàíîãî ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
Íà ñòàä³¿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïðîòÿãîì ùîíàéìåíøå 25 ðîáî÷èõ äí³â ãðîìàäñüêîñò³ íàäàºòüñÿ
ìîæëèâ³ñòü íàäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ ³
ïðîïîçèö³¿ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ âçÿòè
ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ. Äåòàëüí³øå
ïðî ïðîöåäóðó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ áóäå ïîâ³äîìëåíî
â îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ.
Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíîãî Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè (COVID-19), ñïðè÷èíåíî¿
êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, äî ïîâíîãî éîãî
ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ íå
ïðîâîäÿòüñÿ ³ íå ïðèçíà÷àþòüñÿ íà äàòè, ùî
ïðèïàäàþòü íà öåé ïåð³îä, ïðî ùî çàçíà÷àºòüñÿ
â îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
13. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ
Ïðîòÿãîì 20 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåáñàéò³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ãðîìàäñüê³ñòü
ìàº ïðàâî íàäàòè óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó,
çàçíà÷åíîìó ó ïóíêò³ 15 öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ,
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
Íàäàþ÷è òàê³ çàóâàæåíí³ ³ ïðîïîçèö³¿, âêàæ³òü ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
(çàçíà÷åíèé íà ïåðø³é ñòîð³íö³ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ). Öå çíà÷íî ñïðîñòèòü ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿ òà ðîçãëÿäó Âàøèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é.
Ó ðàç³ îòðèìàííÿ òàêèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ âîíè áóäóòü ðîçì³ùåí³ â
ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
òà ïåðåäàí³ ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ (ïðîòÿãîì
òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ¿õ îòðèìàííÿ). Îñîáè,
ùî íàäàþòü çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, ñâî¿ì
ï³äïèñîì çàñâ³ä÷óþòü ñâîþ çãîäó íà îáðîáêó ¿õ
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ çîáîâ’ÿçàíèé âðàõóâàòè ïîâí³ñòþ,
âðàõóâàòè ÷àñòêîâî àáî îá´ðóíòîâàíî â³äõèëèòè
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³, íàäàí³
ó ïðîöåñ³ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ îáñÿãó
äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî öå âêëþ÷àºòüñÿ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
14. Ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ð³øåííÿì ïðî
ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå
îòðèìàííÿ Äîçâîëó íà âèêèäè, ùî âèäàºòüñÿ
Ì³í³ñòåðñòâîì çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â Óêðà¿íè, ³íø³ äîêóìåíòè äîçâ³ëíîãî
õàðàêòåðó, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, çà óìîâè ùî âîíè íå ïåðåäáà÷àþòü âñòàíîâëåííÿ
(çàòâåðäæåííÿ) çì³í ó ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåí³é
(ñõâàëåí³é) ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî ïîäîâæåííÿ ñòðîê³â ¿¿
ïðîâàäæåííÿ (çã³äíî ï. 9 ñò. 9 ÇÓ «Ïðî îö³íêó
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»).
(âèä ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿
ñòàòò³ 11, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ» îðãàí, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ)
15. Óñ³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³
äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà
ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ,
íåîáõ³äíî íàäñèëàòè äî
Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â Óêðà¿íè; 03035, Êè¿â, âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 35; e-mail: OVD@
mepr.gov.ua; òåë.: (044) 206-31-40; (044) 206-3150, êîíòàêòíà îñîáà – Êîòÿø Ëàäà Ïàâë³âíà
502485
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Коли я вже опускаю руки і знову думаю, що до війни
всім байдуже… Всесвіт доводить мені, що це не так.
Безмежна подяка, друзі, за надійне плече поруч, Божих
Благословінь вам та міцного здоров'я вашим родинам.

За програмою Президента України «Велике будівництво»
відремонтовано міст у с. Торчин Хмільницького району
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
ДП «СЛУЖБА
МІСЦЕВИХ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ»

×åðãîâèé â³äðåìîíòîâàíèé ì³ñò
â³äêðèëè äëÿ ïðî¿çäó ó íàñåëåíîìó ïóíêò³ Òîð÷èí Õì³ëüíèöüêîãî
ðàéîíó, ùî êàï³òàëüíî â³äðåìîíòîâàíèé âïåðøå çà 50 ðîê³â, â
ðàìêàõ ïðîãðàìè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè «Âåëèêå áóä³âíèöòâî».
Ðàí³øå ì³ñò áóâ àâàð³éíèé,
ÿêèé ñòâîðþâàâ áàãàòî íåçðó÷íîñòåé, óñêëàäíþâàâ ðóõ íàâ³òü
äëÿ åêñòðåíî¿ äîïîìîãè.
ßê çàçíà÷àº äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà Â³òàë³é Ãîðîá÷óê,
îá’ºêò â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñåëà Òîð÷èí,
àäæå çàâäÿêè öüîìó ìîñòó
âäàñòüñÿ ëîã³ñòè÷íî «ïîâåðíó-

òè» ãðîìàäó äî òðàíñïîðòíî¿
ìåðåæ³ Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó.
Òîìó, âæå çà äåê³ëüêà ì³ñÿö³â
ï³ä ïèëüíèì êîíòðîëåì ³íæåíåð³â
Â³ää³ëó ÿêîñò³ òà òåõí³÷íîãî êîíòðîëþ Ï³äïðèºìñòâà ç’ÿâèëàñÿ êàï³òàëüíî â³äðåìîíòîâàíà øòó÷íà
ñïîðóäà, ÿêà ñïðîìîæíà âèòðèìà-

òè äîñòàòíþ âàíòàæîï³äéîìí³ñòü,
áóäü-ÿêó ïîâ³íü, àäæå îðãàí³çîâàíî âîäîâ³äâåäåííÿ äîùîâèõ âîä òà
äðåíàæó, âëàøòîâàíî íîâ³ øàðè
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ øòó÷íî¿
ñïîðóäè, îáëàøòîâàíî ï³øîõ³äí³
äîð³æêè ç îãîðîäæåííÿì, íàíåñåíî ðîçì³òêó. Ô³íàíñóâàííÿ âñ³õ

ðîá³ò çä³éñíþâàëîñü çà ðàõóíîê
âèäàòê³â Äåðæàâíîãî äîðîæíüîãî
ôîíäó.
Ìè é íàäàë³ ðîçâèâàòèìåìî
äîðîæíþ ³íôðàñòðóêòóðó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, àäæå çàâäÿêè
ï³äòðèìö³ ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñåðã³ÿ Áîðçîâà, ìè â òåðì³íè
ðîçïî÷èíàºìî òà çàâåðøóºìî
ðåìîíò äîðîæíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ó ì³ñòàõ òà ñåëàõ Â³ííè÷÷èíè, ðîáëÿ÷è ¿¿ áåçïå÷íîþ òà
ñó÷àñíîþ, à öå ãîëîâíå çàâäàííÿ
ïðîãðàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
«Âåëèêå áóä³âíèöòâî».
502459

Нові правила отримання інсуліну в Україні
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Ç æîâòíÿ â³äáóëèñÿ çíà÷í³ çì³íè ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ ëþäåé ç öóêðîâèì ä³àáåòîì
ïðåïàðàòàìè ³íñóë³íó. Áàãàòî çàïèòàíü ìàþòü ÿê ïàö³ºíòè, òàê ³
ë³êàð³. Ñïðîáóºìî ïðîàíàë³çóâàòè îíîâëåíó Ïîñòàíîâó Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28.07.2021
ð. ¹ 854, íàäàíó ÍÑÇÓ òà Êîì³òåòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç
ïèòàíü çäîðîâ'ÿ íàö³¿, ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè òà ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ ³íôîðìàö³þ òà ðîç³áðàòèñÿ
â îíîâëåíèõ ïðàâèëàõ.
За статистикою, в Україні близько 2
млн осіб із діагностованим цукровим
діабетом (у 2030 р. очікується зростання до 2,5 млн). З них 215 тис. –
люди, які щодня потребують інсуліну.

Äëÿ ñâîº÷àñíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³íñóë³íîì ïàö³ºíò³â ³ç ÖÄ â
Óêðà¿í³ âæå ê³ëüêà ðîê³â ïðàöþº
ïðîãðåñèâíà ñèñòåìà ðå³ìáóðñàö³¿
– ïðîãðàìà â³äøêîäóâàííÿ äåðæàâîþ âàðòîñò³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â. Óðÿä âèð³øèâ ç 1 æîâòíÿ
ïåðåäàòè ïðîãðàìó ðå³ìáóðñàö³¿
äî ÍÑÇÓ, çàáåçïå÷èâøè ñëóæáó
íåîáõ³äíèìè êîøòàìè. Â³äòåïåð
ì³ñöåâà âëàäà, ùî ðàí³øå ìàëà
äîô³íàíñîâóâàòè ïðîãðàìó ðå³ìáóðñàö³¿ (òà íå çàâæäè ô³íàíñóâàííÿ âèä³ëÿëîñÿ â÷àñíî òà â
ïîâíîìó îáñÿç³), áóäå âèêëþ÷åíà ç ïðîãðàìè. Îòæå, î÷³êóºìî
íà á³ëüø ð³âíîì³ðíå, ïîâíå òà
ñó÷àñíå çàáåçïå÷åííÿ ïàö³ºíò³â ³íñóë³íàìè çàâäÿêè ºäèíîìó ô³íàíñóâàííþ ïðîãðàìè òà
îá³öÿíîìó çá³ëüøåííþ îáñÿãó
ô³íàíñóâàííÿ.

ОСНОВНІ ЗМІНИ У ПРОГРАМІ
РЕІМБУРСАЦІЇ ІНСУЛІНУ:
²íôîðìàö³ÿ ïðî ³íñóë³íîçàëåæíèõ ïàö³ºíò³â çáåð³ãàòèìåòüñÿ â
åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ùî çàáåçïå÷èòü ïðîçîð³ñòü òà êîíòðîëü ñèñòåìè ðîçïîä³ëó ìåäè÷íèõ ïðåïàðàò³â.
Äëÿ êîæíîãî ïàö³ºíòà ë³êàðåíäîêðèíîëîã ðîçðîáèòü ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ë³êóâàííÿ, íà
îñíîâ³ ÿêîãî ïëàíóºòüñÿ âèäàâàòè
ïðåïàðàòè.
Çì³íþþòüñÿ êàòåãîð³¿ ïàö³ºíò³â,
ÿêèì áóäå çàáåçïå÷åíî â³äøêîäóâàííÿ ³íñóë³í³â, ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³
ìîæëèâîñò³ ùîäî á³ëüø ñó÷àñíîãî ë³êóâàííÿ.
Ïðåïàðàòè ³íñóë³íó ç 1 æîâòíÿ
ìîæëèâî îòðèìàòè ëèøå çà åëåêòðîííèì ðåöåïòîì (Å-ðåöåïòîì)
òà ëèøå 1 ðàç íà ì³ñÿöü.
Çì³íþºòüñÿ ìåõàí³çì ðîçðàõóíêó ãðàíè÷íèõ îïòîâî-ðîçäð³áíèõ
ö³í, ùî ïðèçâåäå äî çíèæåííÿ
ö³í íà äåÿê³ ïðåïàðàòè ³íñóë³íó.
Ð³âåíü äîïëàòè äëÿ äåÿêèõ êàòåãîð³é ïàö³ºíò³â çá³ëüøóºòüñÿ
òà ñòàíîâèòèìå 15% ðîçäð³áíî¿
ö³íè ïåâíîãî ïðåïàðàòó ³íñóë³íó.
Âîäíî÷àñ çâàæàþ÷è íà çíèæåííÿ
ö³í íà ³íñóë³íè, çíà÷íîãî ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ë³êóâàííÿ äëÿ ïàö³ºíòà íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ (çã³äíî ç
ïîïåðåäíüîþ Ïîñòàíîâîþ ð³âåíü
äîïëàòè ñêëàäàâ 10%).
Â³äïîâ³äíî äî íîâî¿ êàòåãîðèçàö³¿, çà óìîâ äîïëàòè 15% âñ³
ïàö³ºíòè áåç âèíÿòêó ìîæóòü
îòðèìóâàòè ñó÷àñíå ë³êóâàííÿ
— àíàëîãîâ³ ³íñóë³íè.
Â³äïîâ³äíî äî íîâî¿ êàòåãîðèçàö³¿, ó ðàç³ äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ êîìïåíñàö³¿ öóêðîâîãî ä³àáåòó (ð³âåíü
ãë³êîâàíîãî ãåìîãëîá³íó ìåíøå

150
130

грн

270

грн

Інсуліновий шприц
Insumed 0,3 мл U-100
з інтегрованою голкою
31G, 0,25 * 8 мм, 30 шт.
í³æ 7,5% çà 6 ì³ñÿö³â ë³êóâàííÿ)
Äåðæàâà â³äøêîäîâóº áóäü-ÿêèé
³íñóë³í (â òîìó ÷èñë³ àíàëîãîâ³
³íñóë³íè) ó ïîâíîìó îáñÿç³.
Ïàö³ºíòè, ñòàí âàæêî¿ ã³ïîãë³êåì³¿ ÿêèõ ï³äòâåðäæåíèé øëÿõîì
ãîñï³òàë³çàö³¿ ó áóäü-ÿêó ë³êàðíþ,
ùî íàäàº íåâ³äêëàäíó äîïîìîãó,
ìîæóòü îäåðæóâàòè àíàëîãîâ³ ³íñóë³íè, ðîçðàõîâóþ÷è íà ïîâíå
éîãî â³äøêîäóâàííÿ äåðæàâîþ.
Ïðåïàðàòè áóäóòü âèäàâàòèñü
çà ïðîãðàìîþ «Äîñòóïí³ ë³êè»
áåçîïëàòíî àáî ç äîïëàòîþ 15%.
Äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ ïðåïàðàò³â àïòå÷í³ ìåðåæ³ ïîâèíí³
óêëàäàòè ñïåö³àëüí³ äîãîâîðè
ç ÍÑÇÓ. Ïðèçíà÷åííÿ ïðåïàðàò³â ³íñóë³íó áóäå â³äáóâàòèñÿ
â³äïîâ³äíî äî êë³í³÷íî¿ ñèòóàö³¿,
ìåäè÷íèõ ïîêàç³â òà íà îñíîâ³ çàòâåðäæåíèõ ñòàíäàðò³â ë³êóâàííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè ë³êàð
ëèøå ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî
ñòóïåíÿ â³äøêîäóâàííÿ òîãî ÷è
³íøîãî ïðåïàðàòó ³íñóë³íó.
* Ïîâíèé ïåðåë³ê êàòåãîð³é
ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ³íñóë³íîòåðàï³¿ òà ÿêèì â³äøêîäîâóºòüñÿ âàðò³ñòü ïðåïàðàò³â ³íñóë³íó
ïåâíîãî òèïó òà ôîðìè âèïóñêó
øëÿõîì ðå³ìáóðñàö³¿, òà òèï³â â³ä-

грн

Аплікатор для ін'єкцій
PAINSTOPPER від ROXY-KIDS
øêîäóâàííÿ ìîæíà ïîáà÷èòè íà
ñàéò³ ÌÎÇ àáî ÍÑÇÓ.
ОТЖЕ, АБИ ОТРИМАТИ
ІНСУЛІН, ПАЦІЄНТУ ПОТРІБНО:
Â³äâ³äàòè ñâîãî ë³êàðÿ-åíäîêðèíîëîãà, çàçâè÷àé ó ïîë³êë³í³ö³
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.
Ìàòè ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ë³êóâàííÿ, ùî âíåñåíèé â åëåêòðîííó ñèñòåìó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ.
Ïëàí ñòâîðþº åíäîêðèíîëîã, ó
íüîìó çàô³êñîâàíî âèä òà äîçóâàííÿ ³íñóë³íó.
Îòðèìàòè åëåêòðîííèé ðåöåïò
ó ë³êàðÿ-åíäîêðèíîëîãà àáî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Ñ³ìåéíèé
ë³êàð íå ñòâîðþº ïëàí ë³êóâàííÿ, ëèøå ìîæå âèïèñàòè ðåöåïò
â³äïîâ³äíî äî âæå ïðèçíà÷åíîãî ë³êóâàííÿ åíäîêðèíîëîãîì.
Ñ³ìåéíèé ë³êàð ìîæå âèÿâèòè,
ùî ïåâíî¿ äîçè ³íñóë³íó íåäîñòàòíüî, òà ïîâòîðíî íàïðàâèòè
ïàö³ºíòà äî åíäîêðèíîëîãà äëÿ
êîðåãóâàííÿ ïëàíó ë³êóâàííÿ àáî
ñòâîðåííÿ íîâîãî. Äî êîãî çâåðòàòèñÿ çà ïîâòîðíèì ðåöåïòîì —
ïàö³ºíò ìîæå îáðàòè ñàìîñò³éíî.
Îòðèìàòè ³íñóë³íè â áóäü-ÿê³é
àïòåö³ áóäü-ÿêîãî íàñåëåíîãî
ïóíêòó áåç ïðèâ'ÿçêè äî ì³ñöÿ ðå-

Ін'єкційний порт
(катетер) iPort Advance,
6 мм, 1 шт.
ºñòðàö³¿ ïàö³ºíòà òà ì³ñöÿ ðîáîòè
ë³êàðÿ, ÿêèé âèäàâ åëåêòðîííèé
ðåöåïò. Ïåðåë³ê àïòåê, ùî áåðóòü
ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ ðå³ìáóðñàö³¿,
ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà íîìåðîì 1677 àáî íà ñàéò³ ÍÑÇÓ.
Ó ðàç³ çàïèòàíü, ïðîáëåì ³ç
îòðèìàííÿì åëåêòðîííîãî ðåöåïòà ïàö³ºíò ìîæå çâåðíóòèñü
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ÍÑÇÓ. Àáè çàõèñòèòè ñâî¿ ïðàâà, ïàö³ºíò ìîæå
çâåðíóòèñü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ÌÎÇ
Óêðà¿íè, àáî äî ïàö³ºíòñüêî¿
îðãàí³çàö³¿, ùî ä³º íà òåðèòîð³¿
ïðîæèâàííÿ.
Детальніше про реімбурсацію інсулінів читайте у новому спецвипуску
журналу «СахарОК». Друкований
екземпляр журналу можна отримати БЕЗКОШТОВНО у магазині
SaharokShop на Келецькій, 84.

SaharokShop (saharokshop.com)
– òîâàðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáåòîì –
ïðàöþº äëÿ ÂÀÑ áåç âèõ³äíèõ, îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â. Ìè çàâæäè ïîðó÷!
Àäðåñà ó Â³ííèö³: Êåëåöüêà, 84
òåë.: 0662496787
Ðîáî÷èé ÷àñ ìàãàçèíó ó Â³ííèö³
(äëÿ ñàìîâèâîçó):
ç 10.00 äî 17.00 ó áóäí³
ç 12.00 äî 16.00 ó ñóáîòó
485689
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Якщо ви вважаєте, що компетентність
вартує дорого – спробуйте
некомпетентнісь. З часом вона
обійдеться вам значно дорожче.

Підготовка до опалювального сезону. 8 кроків
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

ЯК ПІДВИЩИТИ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
БУДИНКУ?
Ïî-ïåðøå, íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè, äå áóäèíîê âòðà÷àº òåïëî.
ßê ïðàâèëî, òåïëîâòðàòè éäóòü
â³ä íåù³ëüíèõ äâåðåé òà â³êîí,
ñèñòåìè âåíòèëÿö³¿, íåóòåïëåíèõ ñò³í, ï³äëîãè òà ñòåë³. Ìîæíà êóïèòè íàéäîðîæ÷å ãàçîâå
îáëàäíàííÿ ç âèñîêèì ÊÊÄ, àëå
íå îòðèìàòè â³ä íüîãî åêîíîì³¿
÷åðåç íåóòåïëåíèé ³ íå åíåðãîåôåêòèâíèé áóäèíîê.
Ïî-äðóãå, îö³íèòè ñòàí îïàëþâàëüíî¿ ñèñòåìè. ßêùî âàøîìó êîòëó á³ëüøå 15 ðîê³â — â³í
íå áóäå çàîùàäëèâî ïðàöþâàòè.
Ïîòð³áíî ïðîâåñòè î÷èùåííÿ
ðàä³àòîð³â ³ ìåðåæ òà âñòàíîâèòè íîâèé êîòåë, ÿêèé ï³äõîäèòü
äî âàøî¿ ñèñòåìè îïàëåííÿ.
Ïî-òðåòº, ìîæíà âñòàíîâèòè
äîäàòêîâå ãàçîâå óñòàòêóâàííÿ — ê³ìíàòí³ òåðìîðåãóëÿòîðè òà ìîäåì äëÿ äèñòàíö³éíî¿
ïåðåäà÷³ äàíèõ — ç íèìè âè
çìîæåòå êîíòðîëþâàòè âèòðàòè
åíåðãîíîñ³¿â òà âñòàíîâëþâàòè
îïòèìàëüíó òåìïåðàòóðó ó ïðèì³ùåíí³.
Ïî-÷åòâåðòå, çâåðí³òü óâàãó
íà ñèñòåìó âåíòèëÿö³¿. Çàçâè÷àé íà íå¿ âñòàíîâëþþòü ðåêóïåðàòîð.
У ЧОМУ ПЕРЕВАГА ГАЗОВОГО
ОПАЛЕННЯ?
Ãàç ìàº ê³ëüêà ïåðåâàã. Öå
åêîëîã³÷í³ñòü ³ åêîíîìí³ñòü.
Âåñü ñâ³ò ïðîâîäèòü ðîçðàõóíêè
ó åíåðãåòè÷íèõ îäèíèöÿõ, àëå
â Óêðà¿í³ ãàç — ó ì3, åëåêòðîåíåðã³ÿ — ó êÂò/ãîä. Äëÿ ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â 1 ì3 ãàçó
êîøòóº â³ä 7 äî 12 ãðí, ó ñåðåäíüîìó 9 ãðí. Åëåêòðîåíåðã³ÿ, ïðè ñïîæèâàíí³ íà ì³ñÿöü
â³ä 250 êÂò — êîøòóº 1,44 ãðí
çà 1 êÂò. Åëåêòðîåíåðã³ÿ âè-

äàºòüñÿ äåøåâøîþ, ïðîòå ïðè
ïîð³âíÿíí³, ñê³ëüêè áóäå âèðîáëåíî åíåðã³¿, ÿêùî âèêîðèñòàòè 1 ì3 ãàçó ³ 1 êÂò åëåêòðèêè,
òî ãàç ìàº ïåðåâàãó 60% íàä
åëåêòðèêîþ.
ЧИ ВПЛИВАЄ ВІК І МОДЕЛЬ
КОТЛА НА ЕКОНОМІЮ ГАЗУ?
Ñòàðå îáëàäíàííÿ ç ÷àñîì
âòðà÷àº ÊÊÄ ³ ñïîæèâàº á³ëüøå ãàçó. Òàê ñàìî, ÿê ³ ñòàðèé
àâòîìîá³ëü. Íàïðèêëàä, ÿêùî
â³í íå ïðîõîäèòü ñâîº÷àñíå
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, òî ïî÷èíàº âèêîðèñòîâóâàòè á³ëüøå
áåíçèíó òà á³ëüøå ìàñòèëà.
Òàê ñàìî ³ ç êîòëîì. Ç êîæíèì
ðîêîì çíîøóþòüñÿ òàê³ âóçëè
ÿê òåïëîîáì³ííèê, ã³äðîãðóïà, òðèõîäîâèé êëàïàí. ×åðåç
öå çìåíøóºòüñÿ òåïëîâ³ääà÷à,
à ñïîæèâàííÿ ãàçó — çá³ëüøóºòüñÿ. Ï³ñëÿ 15 ðîê³â åêñïëóàòàö³¿ êîòåë âòðà÷àº 40% â³ä ñâîãî
ÊÊÄ. Ñàìå öå ³ â³äîáðàæàºòüñÿ
íà ïëàò³æêàõ âçèìêó. Êð³ì òîãî,
öå ùå é ïèòàííÿ áåçïåêè.
Ç êîæíèì ðîêîì çðîñòàº òåõíîëîã³÷í³ñòü ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ. Çàâäÿêè âïðîâàäæåííþ
íîâ³òí³õ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ
òåõíîëîã³é, êîòëè ñòàþòü åêîíîìí³øèìè. Òàê, ÊÊÄ äåÿêèõ

êîíäåíñàö³éíèõ êîòë³â ñòàíîâèòü â³ä 104% äî 114%.
СКІЛЬКИ РОКІВ ЕФЕКТИВНО
ПРОПРАЦЮЄ НОВИЙ
ГАЗОВИЙ КОТЕЛ ПІСЛЯ
ВСТАНОВЛЕННЯ?
Åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè íîâîãî
êîòëà çàëåæèòü â³ä ïðàâèëüíîñò³
âñòàíîâëåííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà
òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.
Òîä³ âèðîáíèêè â ñåðåäíüîìó
ãàðàíòóþòü 10–15 ðîê³â ðîáîòè
êîòëà áåç ïðîáëåì ³ â³ä÷óòíîãî
çíèæåííÿ ÊÊÄ.
ЯК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИ
НОВИЙ ГАЗОВИЙ КОТЕЛ?
Êóïóþ÷è íîâå ãàçîâå îáëàäíàííÿ, êë³ºíò ïðàãíå, ùîá
îïàëþâàëüíà ñèñòåìà ïðàöþâàëà
íàä³éíî, ö³íà áóëà äîñòóïíîþ
³ ìîæíà áóëî îùàäëèâî âèêîðèñòîâóâàòè ãàç. Äëÿ öüîãî
ãàçîâå îáëàäíàííÿ ï³äáèðàþòü
³íäèâ³äóàëüíî, ç óðàõóâàííÿì
îñîáëèâîñòåé ä³þ÷î¿ àáî ïðîåêòîâàíî¿ ãàçîâî¿ ñèñòåìè. Êð³ì
òîãî, äëÿ äîòðèìàííÿ óìîâ ä³¿
ãàðàíò³¿ ïîòð³áíî ïðàâèëüíî
îôîðìèòè ãàðàíò³éíèé òàëîí:
õòî ïðîäàâåöü, õòî ìîíòàæíèê,
õòî âèêîíàâ ïóñê ãàçó íà îáëàäíàííÿ. Ïðîäàâåöü çàçíà÷àº äàí³

ïðî ñåáå. Ìîíòàæíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà âèêîíóº çàì³íó ÷è âñòàíîâëåííÿ ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ,
ïîâèííà áóòè ñåðòèô³êîâàíà,
ç äîçâ³ëüíèìè äîêóìåíòàìè
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò. Äîïîìîæóòü ðîç³áðàòèñÿ ç óñ³ìà òîíêîùàìè ïåðñîíàëüí³ ìåíåäæåðè
â 104.ua êë³ºíòñüêèõ ïðîñòîðàõ.
Îäí³ºþ ç óìîâ ïðîäîâæåííÿ
ãàðàíò³¿ º ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî
òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.
Íàâ³ùî ïðîâîäèòè òåõí³÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ?
Â³ä ÿê³ñíîãî ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ çàëåæèòü òðèâàë³ñòü
«æèòòÿ» êîòëà. Ïåð³îäè÷í³ñòü
ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ — íå ìåíøå îäíîãî ðàçó
íà ð³ê. ßêùî êîòåë ïðàöþº ñåçîííî — äâ³÷³ íà ð³ê: ïåðåä ïî÷àòêîì
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ³ ï³ñëÿ.
Àäæå â êîòë³, ÿêèé òèì÷àñîâî
íå ïðàöþº, ìîæóòü â³äáóâàòèñÿ
ïðîöåñè îêèñëåííÿ àáî êîðîç³¿
òåïëîîáì³ííèêà ³ ã³äðîãðóï, óòâîðþâàòèñÿ âàïíÿíèé íàë³ò.

êë³ºíòó íå äîâîäèòüñÿ çàìîâëÿòè
êîæåí ç åòàï³â ðîá³ò îêðåìî ³
ïåðåéìàòèñÿ ïèòàííÿì áåçïåêè
ó ðîáîò³ îïàëþâàëüíî¿ ñèñòåìè.
Ôàõ³âö³ ñåðâ³ñó íå ïðîñòî çä³éñíþþòü äåìîíòàæ ³ ìîíòàæ îáëàäíàííÿ, à é òåñòóþòü ñèñòåìó
ïåðåä ïóñêîì ãàçó.
×è ìîæíà ì³íÿòè ãàçîâå îáëàäíàííÿ, ÿêùî âæå ðîçïî÷àâñÿ
îïàëþâàëüíèé ñåçîí?
Ïðîöåäóðà çàì³íè îáëàäíàííÿ,
ÿêùî öå ðåêîíñòðóêö³ÿ, òðèâàº
îäèí äåíü. Íà ñóñ³ä³â çàì³íà
âàøîãî ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ
íå âïëèíå. ¯ì íå ïåðåêðèâàòèìóòü ïîäà÷ó ãàçó, ÿêùî ó âàñ º
â³äêëþ÷àþ÷èé ïðèñòð³é ó êâàðòèð³. ßêùî ïðèñòðîþ, ùî ïåðåêðèâàº ãàç, íåìàº, àáî íåîáõ³äíî
çì³íèòè ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ îáëàäíàííÿ — âèêîíóþòüñÿ çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, òîä³ ïåðåêðèâàºòüñÿ ïîäà÷à ãàçó íà ñòîÿê, àëå
öå ìàêñèìóì ï³â ãîäèíè ÷àñó.
Òîìó, çàì³íó ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
çä³éñíþâàòè ìîæíà.

ЯК ЗАМІНИТИ ЗАСТАРІЛЕ
ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
НА НОВЕ?
Öå ìîæíà äîðó÷èòè ëèøå
ôàõ³âöÿì. 104.ua ïðîïîíóº
êîìïëåêñíó îô³ö³éíó ïîñëóãó
ðåêîíñòðóêö³¿ ï³ä êëþ÷, ÿêó âèêîíóþòü ïðîôåñ³îíàëè.
Äëÿ îòðèìàííÿ ïîñëóãè êë³ºíò
çâåðòàºòüñÿ äî 104.ua êë³ºíòñüêîãî ïðîñòîðó òà ï³äïèñóº äîãîâ³ð.
Çà íåîáõ³äíîñò³, íà îá'ºêò âè¿æäæàº ïðîåêòàíò. Äàë³ — áðèãàäà, ÿêà ïðîâîäèòü äåìîíòàæ
òà ìîíòàæ îáëàäíàííÿ. Êë³ºíò
îòðèìóº ïàêåò äîêóìåíò³â ³ âñòàíîâëåíèé, ãîòîâèé äî ðîáîòè
êîòåë. Ó âàðò³ñòü âêëþ÷åíî òàêîæ óñ³ ìàòåð³àëè (êðàíè, øëàíã,
ô³ëüòðè). Êîíòðîëþº âèêîíàííÿ
ðîá³ò íà êîæíîìó åòàï³ ïåðñîíàëüíèé ìåíåäæåð.
Êîëè ðåêîíñòðóêö³þ âèêîíóþòü ïðàö³âíèêè 104.ua ñåðâ³ñ,

КУДИ ТЕЛЕФОНУВАТИ, ЯКЩО
ЩОСЬ НЕ ТАК З ГАЗОВОЮ
СИСТЕМОЮ?
ßêùî ó âàñ º ï³äîçðà, ùî
ñòàâñÿ âèò³ê ãàçó — òåëåôîíóéòå
ó 104.
ßêùî âàø êîòåë ïðîñèãíàë³çóâàâ ïðî ïîìèëêó àáî âè çâåðíóëè óâàãó, ùî â³í ïðàöþº íåêîðåêòíî, âàì ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ
äî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó 104.ua.
Ñëóæáè ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ 104.ua ïðàöþþòü ùîäíÿ,
ç 8.00 äî 20.00, êð³ì ñóáîòè òà
íåä³ë³. Çàìîâèòè ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ ìîæíà, çà íîìåðîì
òåëåôîíó: 5104 (âàðò³ñòü äçâ³íêà
â³äïîâ³äíî äî òàðèô³â âàøîãî
îïåðàòîðà).
Ïîäáàéòå ïðî êîìôîðò òà
áåçïåêó âàøîãî áóäèíêó. Âèêîðèñòîâóéòå åíåðãîðåñóðñè
åôåêòèâíî òà çàîùàäæóéòå
íà ñïîæèâàíí³ ãàçó.
502484
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РОЗВ'ЯЗУВАВ ЗАДАЧУ ДВА РОКИ.
ПЕРЕМОГИ У РОЗУМОВИХ БОЯХ
Складна наука  З перемогою
повернулися всі три вінницькі команди
з математичних боїв у Києві. Хто саме
відзначився? Як учневі своїм розумом
заробити 100 тисяч?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íà XV Âñåóêðà¿íñüêîìó òóðí³ð³
ç ìàòåìàòè÷íèõ
áî¿â ³ìåí³ àêàäåì³êà Ëÿøêà ó Êèºâ³ áðàëè ó÷àñòü
òðè ó÷í³âñüê³ êîìàíäè â³ííè÷àí.
Ìàòåìàòèêè Ïîä³ëüñüêîãî íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ë³öåþ äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ âèáîðîëè ïåðøå
ì³ñöå ó ñòàðø³é ë³ç³ ãðóïè «Á».
¯¿ ó÷àñíèê³â ãîòóâàëà äî çìàãàíü
â÷èòåëüêà ²ðèíà Ïîïîâà.
Òàê ñàìå íà ïåðøîìó ì³ñö³ êîëåêòèâ ç ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî
ë³öåþ ¹ 17, ÿêèé âèñòóïàâ ó ìîëîäø³é ãðóï³. Êîìàíäó ãîòóâàâ
Îëåã Øâàéêî, êåð³âíèê ãóðòêà
ìàòåìàòèê³â.
Äðóãèé ðåçóëüòàò ó ñòàðø³é
ë³ç³ çäîáóëà ùå îäíà êîìàíäà,
â ÿê³é áðàëè ó÷àñòü â³ííè÷àíè.
Ó çá³ðí³é îá’ºäíàëèñÿ ó÷í³ ç Â³ííèöüêîãî ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî
ë³öåþ ¹ 17, Òèâð³âñüêîãî ë³öåþ
òà øê³ë Êðåìåí÷óêà ³ Óæãîðîäà.
ДЛЯ НИХ ЦЕ НАЙЦІКАВІША
НАУКА
Ïðî ó÷àñòü íàøèõ êîìàíä
ó òóðí³ð³ ç ìàòåìàòè÷íèõ áî¿â
ðîçïîâ³ëè RIA êåð³âíèöÿ êîëåêòèâó êîìàíäè Ïîä³ëüñüêîãî ë³öåþ
²ðèíà Ïîïîâà ³ êàï³òàí êîìàíäè
ë³öåþ Ìàêñèì Àíäð³ÿø.
Çà ñëîâàìè ²ðèíè Ïîïîâî¿,
òóðí³ð ç ìàòåìàòè÷íèõ áî¿â, öå
äóæå ïðåñòèæí³ çìàãàííÿ. Ùîðàçó ïðîõîäÿòü ï³ä åã³äîþ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Øåâ÷åíêà.
Ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ òðàäèö³éíî
îáèðàþòü Óêðà¿íñüêèé ô³çèêîìàòåìàòè÷íèé ë³öåé (ÓÔÌË) ïðè
çãàäàíîìó âèø³.
Ó íèí³øíüîìó ðîö³ çìàãàëèñÿ 24 êîìàíäè, äåâ’ÿòü ç ÿêèõ ç
êè¿âñüêèõ ë³öå¿â, ³íø³ ïðèáóëè
ç ðåã³îí³â.
— Òðåáà áóëî áà÷èòè îáëè÷÷ÿ

ó÷í³â, ùîá çðîçóì³òè, íàñê³ëüêè
âîíè çàäîâîëåí³ ó÷àñòþ ó òàêîìó
òóðí³ð³, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà Ïîïîâà. — Âîíè ïîâñþäè ãîâîðèëè ïðî
ìàòåìàòèêó. Òàê³ ðîçìîâè íå ïðèïèíÿëèñÿ ó ãóðòîæèòêó, ¿äàëüí³,
¿õ ìîæíà áóëî ÷óòè ó áóäü-ÿêó
ïîðó — çðàíêó, âäåíü, ÷è ââå÷åð³. Þí³ ìàòåìàòèêè ïîòðàïèëè
ó ñâîº ñåðåäîâèùå. Âîíè îáì³íþâàëèñÿ äóìêàìè, ä³ëèëèñÿ âàð³àíòàìè ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷… Âñ³
äí³ òóðí³ðó æèëè ìàòåìàòèêîþ.
²ðèíà Ïîïîâà çâåðòàº óâàãó
íà ùå îäèí çäîáóòîê ¿õíüî¿ êîìàíäè. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ìàòåìàòè÷íèì áîÿì ïåðåäóâàëà ãðà ï³ä
íàçâîþ «Çàíç³áàð». Ó í³é êîìàíäà
ë³öåþ ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå ñåðåä
äåñÿòè êîëåêòèâ³â.
Þí³ ìàòåìàòèêè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîÿâèòè ñâî¿ çíàííÿ êîæåí îêðåìî. Ó÷åíü ë³öåþ Åäóàðä
Òèõîíþê ñòàâ ÷åòâåðòèì ó çìàãàííÿõ â ³íäèâ³äóàëüíîìó çàë³êó.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ çâåðòàº óâàãó,
ùî ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëè ò³, õòî
ïðåäñòàâëÿâ íàøó êðà¿íó íà ì³æíàðîäíèõ îë³ìï³àäàõ ç ìàòåìàòèêè. Òîáòî ì³ðÿëèñÿ ñèëàìè ç
«ì³æíàðàìè», òàê íàçèâàþòü ì³æ
ñîáîþ ó÷àñíèê³â ì³æíàðîäíèõ
îë³ìï³àä.
КОМАНДУ МАТЕМАТИКІВ ІЗ
США ТРЕНУЮТЬ… УКРАЇНЦІ
²ðèíà Ïîïîâà íàçèâàº ó÷àñíèê³â êîìàíäè ë³öåþ, ÿê³ âèáîðþâàëè ïåðåìîãó. Öå — êàï³òàí
êîìàíäè Ìàêñèì Àíäð³ÿø, ÿêèé
íàâ÷àºòüñÿ â 11 êëàñ³, éîãî îäíîêëàñíèê Åäóàðä Òèõîíþê, à òàêîæ
äåñÿòèêëàñíèêè Íàä³ÿ Ñêóáñüêà
òà Îëåêñàíäð Âîéöåõîâñüêèé.
Âñ³ âîíè çàäîâîëåí³ îðãàí³çàö³ºþ çìàãàíü. Â÷èòåëüêà é ó÷í³
íàçèâàþòü ïð³çâèùå îðãàí³çàòîðà — ïðîôåñîðà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Øåâ÷åíêà, äîêòîðà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê Áîãäàíà Ðóáëüîâà.
«Öå æ ÿê òðåáà ëþáèòè ìàòå-

Тиждень в оточенні тих, хто любить математику. Команда учнів Подільського
науково-технічного ліцею разом зі своєю наставницею Іриною Поповою (крайня праворуч)
потрапили в своє середовище
ìàòèêó ³ ìàòåìàòèê³â, ùîá ïðèä³ëÿòè ¿ì ñò³ëüêè óâàãè íà ñàìîìó
ëèøå åíòóç³àçì³!» — òàê êàæóòü
ïðî Ðóáëüîâà ó÷àñíèêè çìàãàíü.
Òîð³ê, êîëè ó÷íÿì íå âäàëîñÿ
ïðè¿õàòè íà òóðí³ð, áî íà çàâàä³
ñòàâ êàðàíòèí, ïðîôåñîð Ðóáëüîâ çóì³â îðãàí³çóâàòè çìàãàííÿ
â îíëàéí-ôîðìàò³.
Äî ðå÷³, Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè
â³äì³íèëî òàêîæ Âñåóêðà¿íñüêó
îë³ìï³àäó ç ìàòåìàòèêè. Íåçâà-

– Ìàòåìàòèêà –
íàéö³êàâ³øà íàóêà, –
êàæå êàï³òàí êîìàíäè
Ìàêñèì Àíäð³ÿø. – ¯¿
òðåáà â³ä÷óâàòè. Íå
ïðîñòî çíàòè, à ñàìå
â³ä÷óâàòè
æàþ÷è íà öå, çìàãàííÿ âñå îäíî
â³äáóëèñÿ. Ùîïðàâäà, â îíëàéíôîðìàò³. Çàâäÿêè íåáàéäóæèì.
Çîêðåìà, óæå çãàäàíîìó ïðîôåñîðó Ðóáëüîâó. Ï³äñòàâèëà
ïëå÷å Ñï³ëêà ðåêòîð³â Óêðà¿íè.
Ðåêòîðè íàäàëè ïðèì³ùåííÿ äëÿ
ïðîâåäåííÿ çìàãàíü.
Çà ñëîâàìè ²ðèíè Ïîïîâî¿,
ó Â³ííèö³ þí³ ìàòåìàòèêè çáèðàëèñÿ ó íàö³îíàëüíîìó òåõí³÷íîìó
óí³âåðñèòåò³.

Учням обіцяють кругленьку суму
Своїми знаннями учні можуть заробляти немалі гроші. Держава
обіцяє винагороду переможцям
Міжнародних учнівських олімпіад, зокрема, з математики у сумі
сто тисяч гривень.
15 вересня 2021 на засіданні
уряду схвалили постанову № 959

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту…»
У документі сказано, що відтепер
щорічно переможці міжнародних учнівських олімпіад з мате-

матики, фізики, інформатики
та хімії отримуватимуть премії
глави держави у сумі 100 тисяч
гривень.
Винагороди передбачені також
учасникам ЗНО з найвищою кількістю балів — 10 тис. грн стипендії
щомісячно.

ЧОМУ ТАК ПОТРІБНА
МАТЕМАТИЧНА ОЛІМПІАДА?
— Áåç òàêèõ çìàãàíü ïðåäñòàâíèêè êðà¿íè íå ìîæóòü áðàòè
ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäí³é îë³ìï³àä³, — ïîÿñíþº ²ðèíà Ïîïîâà. —
Òîìó öå ä³éñíî âàæëèâî. Îë³ìï³àäó ïðîâåëè áåç ó÷àñò³ äåðæàâè.
Â÷èòåë³ ïðàöþâàëè íà âëàñíîìó
åíòóç³àçì³. Äî òîãî æ, øóêàëè
ïðèçè äëÿ ïåðåìîæö³â. Âñå ðîáèëîñÿ çàðàäè íàøèõ òàëàíîâèòèõ ä³òåé.
Ùî ä³òè ó íàñ òàëàíîâèò³, ï³äòâåðäæåííÿì º îäèí ïðîìîâèñòèé ïðèêëàä: êîìàíäó àìåðèêàíñüêèõ ó÷í³â ãîòóâàëè äî Ì³æíàðîäíî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè…
óêðà¿íö³, êîëèøí³ ïåðåìîæö³ òàêèõ çìàãàíü, ÿê³ íèí³ ïðàöþþòü
ó ÑØÀ.
НАЙЦІКАВІША НАУКА
Êàï³òàí êîìàíäè ìàòåìàòèê³â
Ïîä³ëüñüêîãî íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ë³öåþ äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³
Ìàêñèì Àíäð³ÿø êàæå, ùî äëÿ
íüîãî îñîáèñòî ìàòåìàòèêà, öå
íàéö³êàâ³øà íàóêà. Ìàêñèì óäðóãå áðàâ ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó
òóðí³ð³ ìàòåìàòè÷íèõ áî¿â.
— Êîëè òåáå âåñü äåíü, ³
íå îäèí, ïîñò³éíî îòî÷óþòü
ëþäè, ÿê³, ÿê ³ òè, ëþáëÿòü ìàòåìàòèêó, ïåðåáóâàòè â òàêîìó
îòî÷åíí³ íàäçâè÷àéíî ö³êàâî, —
ðîçïîâ³äàº Ìàêñèì. — Ó òàê³é
àòìîñôåð³ ìè ïðîâåëè ö³ëèé
òèæäåíü. Åêñêóðñ³é ïî Êèºâó
íå áóëî, áî íå òîé íèí³ ÷àñ, àëå
íàì âñå îäíî áóëî ö³êàâî.
Çàïèòóþ ó ñï³âðîçìîâíèêà,
ùî á â³í ñêàçàâ ïðî ìàòåìàòèêó? Êàæå, öå íàéö³êàâ³øà íàóêà.
«Ìàòåìàòèêó òðåáà â³ä÷óâàòè, —
ïðîäîâæóº ó÷åíü. — Íå ïðîñòî
çíàòè, à ñàìå â³ä÷óâàòè».

Ìàêñèì íàâ³â òàêèé ïðèêëàä.
Êàæå, áóâ âèïàäîê, êîëè îäíó ³ç
çàäà÷ â³í ðîçâ’ÿçóâàâ ïðîòÿãîì
äâîõ (!) ðîê³â.
— Çâè÷àéíî, ìîæíà áóëî ó êîãîñü çàïèòàòè, ÿê ¿¿ ðîçâ’ÿçóâàòè,
÷è ñàìîìó ïîøóêàòè â ²íòåðíåò³ óæå ãîòîâó â³äïîâ³äü, — ãîâîðèòü 11-êëàñíèê. — Àëå öå
íå òå. Õîò³ëîñÿ ïåðåâ³ðèòè ñåáå.
Âðåøò³-ðåøò, òàêè çíàéøîâ øëÿõ
äî ðîçâ’ÿçàííÿ ñêëàäíî¿ çàäà÷³.
Â³ä÷óòòÿ áóëî òàêå, ùî ñëîâàìè
íå ïåðåäàòè!»
Çâ³äêè áåðåòüñÿ ëþáîâ äî ìàòåìàòèêè? «Íå çíàþ, — êàæå
Ìàêñèì Àíäð³ÿø. — Ìî¿ áàòüêè íå ìàòåìàòèêè. Ñòàðøà ñåñòðà ãóìàí³òàð³é, çàê³í÷èëà âèø
çà ôàõîì ðåñòàâðàòîðà. Ìàìà ç
òàòîì êàçàëè, ùî çìàëêó ìåí³
ïîäîáàëèñÿ çàäà÷êè íà ëîã³êó.
Çðîçóì³ëî, òîä³ äî ìàòåìàòèêè
áóëî ùå äàëåêî. Ç ÷àñîì ç ëîã³êè
ïëàâíî ïåðåéøîâ íà ìàòåìàòèêó.
Ïëàíóº ïðîäîâæóâàòè ¿¿ âèâ÷àòè
é íàäàë³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè.
Ìàêñèì ³ç çàäîâîëåííÿì ðîçïîâ³äàº ïðî ó÷àñíèê³â êîìàíäè,
äå â³í êàï³òàí. Êàæå, Åäóàðä
Òèõîíþê ³ Îëåêñàíäð Âîéöåõîâñüêèé áóëè ïðèçåðàìè Âñåóêðà¿íñüêî¿ îë³ìï³àäè. Òèõîíþê ³ öüîãî
ðàçó ñòàâ ÷åòâåðòèì ó ðåéòèíãó
â îñîáèñòèõ çìàãàííÿõ.
Ñï³âðîçìîâíèê íå ìàº ñóìí³âó
â òîìó, ùî ç ÷àñîì íàø³ ë³öå¿ñòè
òåæ áóäóòü ïðèçåðàìè «ì³æíàðó».
Ïðèçîâ³ ì³ñöÿ íà Âñåóêðà¿íñüêèõ
çìàãàííÿõ óæå âèáîðþâàëè. Ïîòð³áåí ÷àñ. Íàø ë³öåé ùå ìîëîäèé, éîãî ñòâîðåíî ò³ëüêè ÷îòèðè
ðîêè òîìó. Äîáðå, ùî º òàêèé
ñïåö³àë³çîâàíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Òóò íàâ÷àþòüñÿ îáäàðîâàí³
ä³òè íå ò³ëüêè ç Â³ííèö³, à é ç
ðàéîí³â îáëàñò³.
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ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Вiзуальний код
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 Т/с “Фаворитка
короля” 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 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 00.30, 02.45,
05.50 Спорт
15.20 Концерт. Наталiя
Валевська
16.05 Мiста та мiстечка
16.30, 19.10 Д/с “Дикi
тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.55 Д/ц “Дика природа
Канади”
21.45 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
23.30 Перша шпальта

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

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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10.00 Я везу тобi красу
11.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка
4” l
14.10, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00, 23.10 Т/с “Грiм серед
ясного неба” l
00.35, 02.00 Т/с “Не смiй менi
казати “Прощавай!” l

СТБ
08.45, 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 “Другий шанс на
перше кохання” l

НTН
05.50, 17.00, 03.05
“Випадковий свiдок”
06.05 “Таємницi свiту”
07.30 Х/ф “Без права на
провал”
09.00 Х/ф “У зонi особливої
уваги”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
12.30, 16.30, 19.00, 02.35
“Свiдок”
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20 “Свiдок. Агенти”
21.15 Т/с “Менталiст” s

TET

09.30 Х/ф “Русалонька”
10.30 Х/ф “Кiн смен: Таємна
служба” s
13.00, 18.00, 02.15 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
IНТЕР
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу пiд Полтавою
05.20, 22.05 “Слiдство вели... з 19.30, 20.30, 00.30 Танька i
Леонiдом Каневським”
Володька
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
23.00, 01.45 Сiмейка У
17.40 Новини
00.00 Одного разу в Одесi
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”
10.05, 18.00, 19.00, 04.15 Ток- UA:ВIННИЦЯ
шоу “Стосується кожного”
12.25 Х/ф “Близнючки”
08.00, 09.00, 17.15 Новини
14.30 “Речдок”
(UA: ПЕРШИЙ)
16.05 “Чекай на мене. Україна” 08.05 Ранок на Суспiльному
20.00, 02.35 “Подробицi”
09.10, 21.20 Х/ф “За вiтром”
21.00 “Речдок. Велика справа” 10.40 Д/ф “Печернi”
23.50 Т/с “Гарна дружина” s
11.40 Вiзуальний код
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
12.40 Роздивись
ICTV
12.50, 19.50 ЕкоЛюди
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
05.30, 10.10 Громадянська
13.05 Документальний
оборона
цикл “Дикуни. Дикi забави в
06.25 Служба розшуку дiтей
зоопарку Сан-Дiєго”
08.45 Факти. Ранок
13.25 Лайфхак українською
09.10, 19.20 Надзвичайнi
13.45 Ок, я тобi поясню
новини з Костянтином Стогнiєм англiйську
10.45, 13.15 Х/ф “Подорож до
13.50, 14.00 Додолики
14.10 Пiщана казка
центру Землi”
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День 14.15, 14.35 “Шо? Як? “
15.10, 16.15 Т/с “Дiльничний з
15.05 Древо
15.20 “Баба Єлька”.
ДВРЗ” s
20.20 Прихована небезпека
Експедицiя на пiч
15.45 Д/ф “З України до
Прем’єра
21.05 Факти. Вечiр
Голлiвуду”
21.25 Т/с “Пес-6” s
15.55 Д/ф “Полiськi тенета”
22.45 Свобода слова
17.30 Умандрували: за
00.00 Х/ф “Джек Райан: Теорiя
Харковом
18.05 Прозоро. Про головне
хаосу” s
19.00 Сьогоднi. Головне
20.00 Прем’єра . Радянський
НОВИЙ КАНАЛ
бруталiзм
20.25 Недалечко
06.00, 07.45 “Kids time”
21.00 Новини Львiвщини
06.05 М/ф “Ми - монстри!”
07.50 “Орел i решка”
10.00 Т/с “Надприродне” s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
12.40 Х/ф “Гонщик”
14.55 Х/ф “Як викрасти
08.45 “Життя в цифрi”
09.00 “Постфактум”
хмарочос” s
17.00 “Хто зверху?” l
09.45 “Рецепт здоров’я”
19.00 “Пекельна кухня”
10.15 “Фокус Європи”
21.00 Х/ф “Жiнка-кiшка” s
10.45 “Мобiльний репортер”
23.10 Х/ф “Вiджа: Смертельна
11.00, 15.00 т/с
12.35 “Знайомство з
гра” s
тваринами”
13.00 “Новини Life”
УКРАЇНА
13.15 “Час змiн”
16.00, 19.00 “Новини”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.15 “Територiя рiшень”
16.30 “Природа сьогоднi”
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
17.30 т/с “Серцебиття”
23.00 Сьогоднi
18.40 “Особливий випадок”
09.00 Мисливцi за дивами
19.30 “На часi”

16 листопада

ВІВТОРОК
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, 02.05, 05.05
Погода
08.10 Т/с “Фаворитка
короля” 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, 01.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Анатолiй Гнатюк
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с “Супер - чуття”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дика природа
Канади”
22.00 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.45 Т/с “Джек .
Лондон” s
22.45, 23.55 Т/с “Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

10.00 Я везу тобi красу
11.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка
4” l
14.10, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.35 Футбол. Вiдбiр до
ЧС-2022. Боснiя i Герцеговина Україна
23.50 Т/с “Не смiй менi казати
“Прощавай!” l

СТБ
08.30, 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 “Другий шанс на
перше кохання” 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 “Хiд у вiдповiдь”
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s
14.40, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20 “Будьте здоровi”
00.55 “Легенди бандитського
Києва”

TET

09.05 Х/ф “Макс”
11.15 Х/ф “Кiн смен: Золоте
кiльце” s
14.05, 17.05 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
IНТЕР
15.05, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
05.35, 22.05 “Слiдство вели... з 16.05, 03.00 Панянка-селянка
18.00, 02.15 4 весiлля
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.00, 20.00, 21.00 Одного
17.40 Новини
разу пiд Полтавою
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
19.30, 20.30, 00.30 Танька i
Iнтером”
Володька
10.00, 11.00 “Корисна
23.00, 01.45 Сiмейка У
00.00 Одного разу в Одесi
програма”
12.25 Х/ф “Зведенi сестри” s
01.00 Країна У
14.35, 15.35 “Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий
UA:ВIННИЦЯ
випадок”
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
08.00, 09.00, 17.15 Новини
“Стосується кожного”
20.00, 02.25 “Подробицi”
(UA: ПЕРШИЙ)
21.00 “Речдок. Велика справа” 08.05 Ранок на Суспiльному
23.50 Т/с “Гарна дружина” s
09.10 Телевiзiйний серiал
“Комiсар Алекс”
10.35 Телевiзiйний серiал
ICTV
“Бенкрофт”
11.25, 16.00 Свої
06.30 Ранок у великому мiстi 11.35 Шукачi пригод
08.45 Факти. Ранок
11.50 Культ. Особистостi
09.15, 19.20 Надзвичайнi
12.10, 20.00 Геолокацiя:
новини з Костянтином Стогнiєм ВОЛИНЬ
10.10, 20.20 Громадянська
12.40 Роздивись
12.50, 19.50 ЕкоЛюди
оборона
10.55, 13.25 Х/ф “У пастцi
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.05 Документальний
часу” s
12.45, 15.45 Факти. День
цикл “Дикуни. Дикi забави в
13.45 Т/с “Розтин покаже-2” s зоопарку Сан-Дiєго”
14.45, 16.15 Т/с “Пес” s
13.25 Лайфхак українською
17.35 Т/с “Юрчишини-2” s
13.40 Ок, я тобi поясню
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
13.45, 14.00 Додолики
21.15 Т/с “Пес-6” s
14.10 Пiщана казка
22.35 Т/с “Пес-2” s
14.15, 14.35 “Шо? Як? “
23.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
15.05 Сковорода. Гастробайки
15.20 Країна пiсень
Прем’єра
00.35 Х/ф “Тремтiння землi-5:
15.45 Древо
16.10 Т/с “Комiсар Алекс”
Кровна рiдня” s
02.45 Я зняв!
17.30 Населена земля
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
НОВИЙ КАНАЛ
20.25 Недалечко
21.00 Новини Харкiвщини
06.00, 07.40 “Kids time”
21.20 Суспiльно-полiтичне
06.05 “М/ф”
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
06.10 М/с “Том i Джеррi”
07.45 “Орел i решка”
09.50 Т/с “Надприродне” s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
12.30 “Кохання на
08.45 “Мобiльний репортер”
виживання” s
14.20 Х/ф “Острiв головорiзiв” 09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
17.00 “Хто зверху?” l
09.30 “Територiя рiшень”
19.00 “Екси” s
09.45, 19.30 “На часi”
21.00 Х/ф “Бетмен: Початок” s 10.15 “Завтра. Сьогоднi”
23.55 Х/ф “Вiджа: Походження
10.45 “Твiй навiгатор”
11.00, 15.00 т/с
зла” s
12.35 “Знайомство з
тваринами”
УКРАЇНА
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.15 “Highlight по-вiнницькi”
16.45 “Природа сьогоднi”
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
17.30 т/с “Серцебиття”
Сьогоднi
18.30 “Код вiдвертостi”
09.00 Мисливцi за дивами
20.10 т/с “Останнiй кандидат”

17 листопада

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Вiзуальний код
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, 02.05, 05.05
Погода
08.10 Т/с “Фаворитка короля” 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, 01.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання
16.30 Д/с “Супер - чуття”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дика природа
Канади”
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, 21.45 Т/с “Джек .
Лондон” s
22.45, 23.55 Т/с “Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Мисливцi за дивами
10.00 Я везу тобi красу
11.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка
4” l
14.10, 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 “Чотирилисник
бажань” l

СТБ
09.10, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” s
23.05 Т/с “Щастя за угодою” 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 “Лише одна нiч”
10.50, 21.15 Т/с “Менталiст” s
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”

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Вiзуальний код
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, 02.05, 05.05
Погода
08.10 Т/с “Фаворитка
короля” 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, 01.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання
16.30 Д/с “Супер - чуття”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дика природа
Канади”
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях

1+1

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
TET
20.36 “Проспорт”
20.38 “Чистоnews 2021”
09.30 Х/ф “Макс 2: Герой Бiлого 20.45 Т/с “Джек . Лондон” s
21.45 “Право на владу 2021”
Дому”
11.15 Х/ф “Люди - Iкс” s
00.45 “ТСН: 10 вражаючих
13.15, 18.00, 02.15 4 весiлля
подiй дня”
14.10, 17.00 Богиня шопiнгу.
IНТЕР
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
IНТЕР
05.35, 22.05 “Слiдство вели... з галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка 05.30, 22.05 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.00, 20.00, 21.00 Одного
Леонiдом Каневським”
17.40 Новини
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
разу пiд Полтавою
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
19.30, 20.30, 00.30 Танька i
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”
Володька
10.00, 11.00 “Корисна
23.00, 01.45 Сiмейка У
Iнтером”
10.00, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Вiд сiм’ї не втечеш”
програма”
14.35, 15.35 “Речдок”
UA:ВIННИЦЯ
12.25 Х/ф “Все або нiчого” s
16.25 “Речдок. Особливий
14.40, 15.35 “Речдок”
08.00, 09.00, 17.15 Новини
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
(UA: ПЕРШИЙ)
випадок”
08.05 Ранок на Суспiльному
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 02.25 “Подробицi”
09.10 Телевiзiйний серiал
“Стосується кожного”
21.00 “Речдок. Велика справа” “Комiсар Алекс”
20.00, 02.30 “Подробицi”
23.50 Т/с “Гарна дружина” s
09.50 Телевiзiйний серiал
21.00 “Речдок. Велика справа”
00.45 Х/ф “Погана матуся”
23.50 Т/с “Гарна дружина” (16+)
“Бенкрофт”
11.25 Земля , наближена до
Заключна с.
неба
ICTV
11.40 Вiзуальний код
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
ICTV
04.20 Факти
12.40, 17.30, 20.25 Роздивись
04.40 Т/с “Контакт” s
12.50, 19.55 ЕкоЛюди
04.40, 10.05 Громадянська
06.30 Ранок у великому мiстi 13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ оборона
08.45 Факти. Ранок
13.05 Документальний
06.30 Ранок у великому мiстi
09.15, 19.20 Надзвичайнi
08.45 Факти. Ранок
цикл “Дикуни. Дикi забави в
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм зоопарку Сан-Дiєго”
10.10 Громадянська оборона
13.25 Лайфхак українською
новини з Костянтином Стогнiєм
11.20, 13.25 Х/ф “Тремтiння
13.35 Кiношкола вдома
11.00, 13.25 Х/ф “Тремтiння
13.45, 14.00 Додолики
землi-4: Легенда
землi-5: Кровна рiдня” s
14.10 Пiщана казка
12.45, 15.45 Факти. День
починається” s
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 14.30 “Шо? Як? “
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s
13.55 Т/с “Розтин покаже-2” s 15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
14.50, 16.10 Т/с “Пес” s
14.50, 16.15 Т/с “Пес” s
17.40 Т/с “Юрчишини-2” s
Тернопiльщини
17.40 Т/с “Юрчишини-2” s
15.20 Країна пiсень
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
15.45 Артефакти
20.20 Анти-зомбi
20.20 Прихована небезпека
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
21.15 Т/с “Пес-6” s
21.15 Т/с “Пес-6” s
18.05 Прозоро. Про головне
22.35 Т/с “Пес-2” s
22.40 Т/с “Пес-2” s
19.00 Сьогоднi. Головне
23.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
23.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
20.00 Я вдома
Прем’єра
21.00 Новини Сумщини
Прем’єра
00.35 Х/ф “Тремтiння
21.20 Помилка 83
22.10 StopFakeNews
НОВИЙ КАНАЛ
землi-6”” s
02.25 Я зняв!
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)
06.00, 07.10 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
НОВИЙ КАНАЛ
ВIТА (ВIННИЦЯ)
07.15 “Орел i решка”
09.15 Т/с “Надприродне” s
06.00, 07.15 “Kids time”
08.45 “Мобiльний репортер”
11.55 “Кохання на
06.05 М/с “Том i Джеррi”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
виживання” s
07.20 “Орел i решка”
09.30, 19.30 “На часi”
13.50 Х/ф “Повернення
09.15 Т/с “Надприродне” s
10.15 “Особливий випадок”
Супермена” s
12.45 “Кохання на
10.30 “Євромакс”
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l
11.00, 15.00 т/с
21.00 Х/ф “Темний лицар.
виживання” s
14.45 Х/ф “Зелений Лiхтар” s
12.35 “Знайомство з
Вiдродження легенди” s
17.00 “Хто зверху?” l
тваринами”
19.00 “Дiти проти зiрок”
13.00 “Новини Life”
20.40 Х/ф “Темний лицар” s
13.15 “Час змiн”
УКРАЇНА
23.50 Х/ф “Сонцестояння” n
16.15 “IМПЕРIЯ”
17.05 “Твоє життя”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
17.35 т/с “Серцебиття”
Україною
УКРАЇНА
18.30 “Ульотне вiдео”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
18.40 “Територiя рiшень”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
20.10 т/с “Останнiй
09.00 Мисливцi за дивами
10.00 Я везу тобi красу
Україною
кандидат”

21
18 листопада
11.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка
4” l
14.10, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Грiм серед ясного
неба” l
23.10 Слiдами українського
лома. Друга частина
23.50 Т/с “Чотирилисник
бажань” l
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07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
10.20 Т/с “Три кольори
06.05, 01.55 Земля, наближена любовi” l
14.20, 15.30 Т/с “Коли помре
до неба
06.30 М/ф
кохання” s
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
20.10 Ток-шоу “Говорить
15.00, 18.00, 21.00, 23.30,
Україна”
02.10, 05.10 Новини
21.00 Свобода слова Савiка
07.05 Енеїда
Шустера
08.05, 09.05 Погода
00.00, 02.00 Т/с “Вiдважнi” s
08.10 Т/с “Фаворитка короля” s
СТБ
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
СТБ
08.30, 11.50 “МастерШеф
11.35, 18.20 Соцiальне ток06.05, 19.00, 22.50
Професiонали” l
шоу “По-людськи”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
12.35 Д/с “Дикi Дива”
“Холостячка Злата Огнєвiч” l
“Вiкна-Новини”
13.10, 00.20 Прозоро: про
10.35, 00.05 “Як вийти
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
актуальне
замiж” s
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
14.00 UA:Фольк. Спогади
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
19.05 “СуперМама” l
15.10, 21.45, 00.05, 02.45,
“Вiкна-Новини”
05.45 Спорт
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
11.50, 14.50, 18.05 Т/с
15.20 Концерт. Хорея
“Слiпа” l
Жадана любов” s
23.05 Т/с “Щастя за угодою” l Козацька
16.30 Д/с “Супер - чуття”
17.00, 01.05 Прозоро: про
НTН
НTН
головне
19.10 Д/ц “Дика природа
07.50, 17.00, 02.45
07.50, 17.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
Канади”
“Випадковий свiдок”
19.55 Д/п “Король-Слон”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.15 “Свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 Д/ц “НЛО: Загубленi
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Легке життя”
свiдчення”
09.00 Х/ф “Сумка iнкасатора”
22.55 Д/с “Дикi тварини”
10.50, 21.15 Т/с “Менталiст” s
10.50, 21.15 Т/с “Менталiст” s
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
1+1
думки” s
18.20 “Таємницi свiту”
думки” s
18.20, 01.55 “Правда життя”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
00.45 “Легенди бандитського
“Снiданок з 1+1”
Києва”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
TET
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
TET
09.40 Х/ф “Дивак”
людей 2021”
11.25 Х/ф “Люди - Iкс 2” s
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 09.30 Х/ф “Везунчик”
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
14.45 “Одруження наослiп”
11.15 М/ф “Мегамозок”
17.10 Т/с “Величне столiття.
13.00, 18.00, 02.15 4 весiлля
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Роксолана”
20.13 “Проспорт”
галлiвуд
Батли за патли
16.00, 03.00 Панянка-селянка 20.15 “Чистоnews 2021”
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
18.00, 02.15 4 весiлля
20.20 “Лiга смiху 2021”
галлiвуд
19.00, 20.00, 21.00 Одного
22.40 “Вечiрнiй квартал 2021” 16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 00.30 Танька i
разу пiд Полтавою
IНТЕР
19.30, 20.30, 00.30 Танька i
Володька
23.00, 01.45 Сiмейка У
Володька
05.15, 23.30 “Слiдство вели... з 23.00, 01.45 Сiмейка У
Леонiдом Каневським”
UA:ВIННИЦЯ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00, 17.15 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
08.00, 09.00 Новини (UA:
(UA: ПЕРШИЙ)
Iнтером”
08.05 Ранок на Суспiльному
10.00, 11.00 “Корисна
ПЕРШИЙ)
09.10 Телевiзiйний серiал
08.05 Ранок на Суспiльному
програма”
12.25 Х/ф “Просто щоб
09.10 Телевiзiйний серiал
“Комiсар Алекс”
09.50 Телевiзiйний серiал
“Комiсар Алекс”
впевнитись”
14.30, 15.30, 01.20 “Речдок”
09.50 Телевiзiйний серiал
“Бенкрофт”
11.25 Земля , наближена до
16.25 “Речдок. Особливий
“Бенкрофт”
11.25 Земля , наближена до
неба
випадок”
11.40 Вiзуальний код
18.00 Ток-шоу “Стосується
неба
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
11.40 Вiзуальний код
кожного”
12.40 Роздивись
20.00, 03.20 “Подробицi”
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
12.50, 20.30 Небезпечна зона 21.00 Х/ф “007: Золоте око”
12.40, 20.30 Роздивись
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 03.50 Д/п “Вiйна всерединi
12.50, 17.45 Небезпечна зона
13.05 Документальний
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
нас”
04.45 “Телемагазин”
13.05 Документальний
цикл “Дикуни. Дикi забави в
цикл “Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго”
13.25 Лайфхак українською
зоопарку Сан-Дiєго”
13.40 Ок, я тобi поясню
ICTV
13.25 Лайфхак українською
13.45, 14.00 Додолики
13.35 Кiношкола вдома
14.10 Пiщана казка
04.00 Скарб нацiї
13.45, 14.00 Додолики
14.15 “Шо? Як? “
04.10 Еврика!
14.10 Пiщана казка
14.35 “Шо? Як?
04.15 Служба розшуку дiтей
14.15, 14.35 “Шо? Як? “
15.05 Мистецтво жити
04.20, 01.15 Факти
15.05 Народженi рiкою
15.20 Країна пiсень
04.40 Громадянська оборона
15.20 Вiдтiнки України
15.45 Артефакти
06.30 Ранок у великому мiстi 15.45 Артефакти
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
08.45 Факти. Ранок
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
17.30 Радянський бруталiзм
09.15, 19.20 Надзвичайнi
17.15, 22.20 Новини ( (UA:
18.05 Прозоро. Про головне
новини з Костянтином Стогнiєм ПЕРШИЙ)
19.00 Сьогоднi. Головне
10.10 Дизель-шоу l
17.30 Край пригод
19.55 Правдоборцi
11.45, 13.25, 22.55, 01.40
18.05 Прозоро. Про головне
20.00 Народженi рiкою
Скетч-шоу “На трьох” s
19.00 Сьогоднi. Головне
20.15 Голоси Донбасу
12.45, 15.45 Факти. День
19.50 ЕкоЛюди
21.00 Новини Миколаївщини
13.45 Т/с “Розтин покаже-2” s 20.00 Умандрували: за
21.20 Брехня вiд полiтикiв.
14.45, 16.15 Т/с “Пес” s
Харковом
17.40 Т/с “Дiльничний з
21.00 Новини
Перевiрка
21.30 Схеми. Корупцiя в
Iванофранкiвщини
ДВРЗ” s
18.45 Факти. Вечiр
21.20 Мiжрегiональний
деталях
22.00 Курс iнфогiгiєни “Як не 20.05 Дизель-шоу 12+
концерт “ Незалежнiть єднає”
22.15 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
Прем’єра
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)
стати овочем”

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

UA:ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.05
07.15
09.25
11.30
13.30
15.05
18.00
21.00
23.25

07.10 “Kids time”
М/с “Том i Джеррi”
“Орел i решка”
“Пекельна кухня”
“Екси” s
“Дiти проти зiрок”
Х/ф “Бетмен: Початок” s
Х/ф “Темний лицар” s
Х/ф “Асистент вампiра” s
Х/ф “Пастка” s

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30 “На часi”
10.15 “В гарной формi”
10.45 “Життя в цифрi”
11.00, 15.00 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
16.15 “Життя у цифри”
16.30 “IМПЕРIЯ”
17.30 т/с “Серцебиття”
18.30 “Планета кiно”
19.30 “Код вiдвертостi”
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СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.30 Енеїда
07.00, 08.05, 09.00, 21.00,
00.05, 02.10, 03.35, 05.35
Новини
07.10 М/ф
07.50 Еко-люди
07.55 Буковинськi загадки
08.00, 02.05, 04.00, 05.30
Погода
08.10 Д/с “Дикi Дива”
08.25 Вiдтiнки України
09.10 Телепродаж
09.40 #ВУКРАЇНI
10.10, 21.25 Д/с “Боротьба за
виживання”
10.40 Х/ф “Попелюшка” l
14.35 UA:Фольк. Спогади
15.40 Концерт. Дмитро та
Назарiй Яремчуки
16.50 Х/ф “Вавилон ХХ”
18.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
22.00 Д/ц “Дика Iндонезiя”
23.05 Д/ц “НЛО: Загубленi
свiдчення”
00.30 Спецпроєкт МАЙДАН
ГIДНОСТI
01.35 Бiгус Iнфо
02.35 Д/с “Тваринна зброя”

1+1
05.20, 07.00 “Життя вiдомих
людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiт навиворiт - 13.
Еквадор”
19.30 ТСН
20.13 “Проспорт”
20.15 “Чистоnews 2021”
20.20 “Вечiрнiй квартал 2021”
22.15 “Жiночий квартал 2021”
23.40 “Свiтське життя. 2021”

IНТЕР
07.00 Х/ф “Жандарм i
жандарметки”
09.00 “Готуємо разом.
Домашня кухня”
10.00 “Все для тебе”
11.00 Х/ф “Людина-оркестр”
12.40 Х/ф “Кохана жiнка
механiка Гаврилова”
14.20 Х/ф “Вийти замiж за
капiтана”
16.00 Т/с “Слiдчий Горчакова” l
20.00, 04.10 “Подробицi”
20.30 “Мiсце зустрiчi”
22.05 Т/с “Несолодка пропозицiя”
(12+) 1-4 сс. Заключна
02.10 Х/ф “Наречена на
замовлення” s

20.00
21.00
23.30
01.00,

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

UA:ПЕРШИЙ

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.35 Енеїда
07.00, 08.05, 08.55, 21.00,
00.05, 02.10, 03.30, 05.35
СТБ
Новини
04.45, 10.55 Т/с “Крiпосна.
07.10 М/ф
07.50 Еко-люди
Жадана любов” s
07.55 “Неймовiрна правда про 07.55 Буковинськi загадки
08.00, 08.15 Погода
зiрок”
19.00 “Україна має талант”
08.20 Д/с “Дикi тварини”
22.00 “МастерШеф” l
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
НTН
Української Греко-Католицької
Церкви
06.00 Х/ф “Постарайся
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
залишитися живим”
07.20 Х/ф “Протистояння”
Українi
14.55 “Випадковий свiдок.
13.30 Спецефiр до Дня
Навколо свiту”
Гiдностi та Свободи
16.05 Т/с “Коломбо” s
16.00 Концерт. Гайдамаки
19.00, 02.30 “Свiдок”
17.20 Спецпроєкт МАЙДАН
19.30 Х/ф “Бережiть жiнок”
ГIДНОСТI
22.15 Х/ф “Порушуючи
18.30 Спепроект “Слов’янськ.
Незабуте”
правила” s
23.50 “Втеча. Реальнi iсторiї”
19.00 Революцiя гiдностi.
00.30 “Хвороби-вбивцi”
Майдан
03.00 “Випадковий свiдок”
20.00 Новоросiя. Цiна проекту
03.10 “Речовий доказ”
21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
04.00 “Правда життя.
23.30 Розважальна програма з
Професiйнi байки”
Майклом Щуром s
04.55 “Top Shop”
00.30 Х/ф “Вавилон ХХ”
03.55 Х/ф “Українська вендетта”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф “Король Сафарi”
11.30 Х/ф “Стоптанi туфельки”
12.45, 14.15, 15.45, 23.10,
00.40, 02.25 Одного разу пiд
Полтавою
13.45, 15.15 Танька i Володька
16.15 Х/ф “Люди - Iкс 2” s
19.00 Х/ф “Люди - Iкс: Остання
битва” s
21.00 Х/ф “Люди - Iкс: Початок.
Росомаха” s
00.10, 01.55 Сiмейка У
03.25 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ

07.40 Ок, я тобi поясню
англiйську
07.45 Лайфхак українською
08.00, 09.00 Новини (UA:
ПЕРШИЙ)
08.10 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Країна пiсень
09.10 Вiдтiнки України
09.35 Лiтературно-кулiнарне
шоу “Енеїда”
10.05 Мистецтво жити
10.20 Шукачi пригод
ICTV
10.30 Я вдома
11.00 Сковорода. Гастробайки
04.50 Еврика!
11.15 Культ .Особистостi
04.55 Факти
11.25 Невiдомi Карпати
05.20 Громадянська оборона
11.45 Народженi рiкою
06.25 Прихована небезпека
12.00 Умандрували: за
07.25 Т/с “Юрчишини-2” s
Харковом
11.25, 13.00 Х/ф “Джек Рiчер” s 12.25 Вчитель
12.45 Факти. День
12.40 Х/ф “Легенда про
14.20 Х/ф “Джек Рiчер-2: Не
княгиню Ольгу”
14.50 Незвiдана Україна
вiдступай” s
16.45 Х/ф “Ефект колiбрi” s
15.15 Телевiзiйний серiал
18.45 Факти. Вечiр
“Вiктор Гюго: ворог держави”
19.10 Х/ф “Захисник” s
17.00 Маршрутом змiн
21.00 Х/ф “Смертельнi
17.15 Прем’єра. Мiж життям
та смертю
перегони” s
23.00 Х/ф “Професiонал” s
17.50 Крутий замiс
01.25 Революцiя Гiдностi
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не
02.20 Острiв Небайдужих
стати овочем”
03.00 Я зняв!
18.30, 22.00 В УКРАЇНI
19.00 Голоси Донбасу
19.15 Коли не повернувся з
НОВИЙ КАНАЛ
вiйни
19.45 Створюй з Суспiльним
06.00, 02.20 “Вар’яти” l
.Розслiдування. #Iнсайд
06.20, 10.00 “Kids time”
20.00 ЕкоЛюди
06.25 Т/с “Подорож єдинорога” 20.05 Правдоборцi
10.05 “Орел i решка. Земляни” 20.10 Суспiльно-полiтичне
11.00 “Орел i решка. Чудеса
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
22.30 Новини ( (UA:
свiтуа”
12.00 “Орел i решка”
ПЕРШИЙ)))
12.55 “Хто зверху?” l
14.55 М/ф “Три богатирi на
ВIТА (ВIННИЦЯ)
далеких берегах” s
16.20 М/ф “Вiдважна”
18.05 Х/ф “Диво-жiнка” l
08.30 “Дикi тварини”
21.00 Х/ф “Аквамен” l
09.30 “У гарнiй формi”
23.55 Х/ф “Чому вiн?” n
10.00 “Новини”
02.30 “Зона ночi”
10.15, 19.50 “На часi”
10.30 “Територiя рiшень”
11.00 “На зйомках”
УКРАЇНА
11.30 “Багатi i знаменитi”
11.40 “Зiрковi гурмани”
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
12.10 “Цiкавий свiт”
07.30 Т/с “Експрес12.30, 15.30 х/ф
15.00 “Твоє життя”
вiдрядження” l
09.00 Зiрковий шлях
17.30 “Цiкаво”
10.30 Т/с “Втiкачка” l
19.00 “Таємницi та загадки”
14.30, 15.20 Т/с “Втiкачка-2” l 20.30 “Постфактум”
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НЕДІЛЯ

1+1
07.00 “Життя вiдомих людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00, 17.30 “Мандруй
Україною з Дмитром
Комаровим”
11.00 “Свiт навиворiт - 13 .
Еквадор”
12.00, 02.20 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiтське життя. 2021”
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Танцi з зiрками 2021”
00.00 “Лiга смiху 2021”

IНТЕР
07.00 Х/ф “Суперзять” s
09.00 “Готуємо разом”
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше
життя”
12.50 “Речдок. Велика справа”
17.30 Х/ф “007: Золоте око”
20.00 “Подробицi тижня”
22.00 Х/ф “Джунглi” s
00.25 Х/ф “Смертельна
стежка” s
02.05 “Речдок”

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.55 Прихована небезпека
05.55 Анти-зомбi
06.50 Секретний фронт
07.50 Громадянська
оборона
08.50 Х/ф “Фантастична
четвiрка” s
10.45, 13.00 Х/ф “Загiн
самогубцiв” s
12.45 Факти. День
13.15 Т/с “Пес” s
18.45 Факти тижня
20.40 Х/ф “Паркер” s
23.05 Х/ф “Без компромiсiв” n
01.00 Х/ф “У пастцi часу” s
02.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 23.40 “Вар’яти” l
07.10, 09.10 “Kids time”
07.15 Х/ф “Каспер”
09.15 М/ф “Три богатирi на
далеких берегах” s
10.45 М/ф “Вiдважна”
12.40 Х/ф “Диво-жiнка” l
15.25 Х/ф “Аквамен” l
18.15 Х/ф “Земля майбутнього:
Свiт за межами” s
21.00 Х/ф “Сходження
Юпитер” s
02.40 “Зона ночi”

УКРАЇНА
06.50, 04.30 Реальна
мiстика
08.25 Т/с “Грiм серед ясного
неба” l
17.00, 21.00 Т/с “Майже вся
правда” l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с “Втiкачка” l

01.30 Телемагазин
03.30 Гучна справа
05.30 Т/с “Вiдважнi” s
05.50 Сьогоднi

СТБ
04.15 Т/с “Одружити не можна
помилувати” l
08.25 “МастерШеф” l
13.45 “СуперМама” l
18.40 “Битва екстрасенсiв” s
21.00 “Один за всiх” s
22.10 “Таємницi ДНК” s
23.20 “Україна має талант”

НTН
06.00 Х/ф “Акваланги на днi”
07.35 Х/ф “Старий Хотабич”
09.15 “Слово Предстоятеля”
09.20 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
11.55 Т/с “Коломбо” s
14.50 Х/ф “Бережiть жiнок”
17.25 Х/ф “У небi “Нiчнi вiдьми”
19.00 Х/ф “Мiцний горiшок”
20.30 Х/ф “Акцiя”
22.15 Х/ф “Викрадений” s
00.10 Х/ф “Порушуючи
правила” s
01.45 “Речовий доказ”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.20 М/ф “Синдбад: Легенда
семи морiв”
12.00, 13.30, 15.00, 23.40,
01.10, 02.55 Одного разу пiд
Полтавою
13.00, 14.30 Танька i Володька
16.30 Х/ф “Люди - Iкс: Початок.
Росомаха” s
18.40 Х/ф “Люди - Iкс: Перший
клас” s
21.10 Х/ф “Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього” s
00.40, 02.25 Сiмейка У
03.25 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.40 Ок, я тобi поясню
англiйську
07.45 Лайфхак українською
08.00, 08.55 Новини (UA:
ПЕРШИЙ)
08.10 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.20 Вiдтiнки України
09.00 Ранок на
Суспiльному.Дайджест
09.10 Країна пiсень
09.35 Лiтературнокулiнарне шоу “Енеїда”
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
10.20 Люди Є
10.30 Я вдома
11.00 Геолокацiя:
ВОЛИНЬ
11.25 Невiдомi Карпати
11.45 Край пригод
12.00 “Баба Єлька”.
Експедицiя на пiч
12.25 Прем’єра. Мамо, йду в
актори
12.50 Х/ф “Лiсова пiсня”
14.25 Д/ф “Печернi”
15.15 Д/ф “Полiськi
тенета”
16.30 СПЕЦЕФIР до Дня
Гiдностi та Свободи
18.05 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
18.30 В УКРАЇНI
19.00 Маршрутом змiн
19.35 Правдоборцi
19.45 Створюй iз
Суспiльним.Розслiдування
Четверта влада
20.00 ЕкоЛюди
20.05 Дебати. Суми
21.00 Поколiння.Паралелi.
UA:ВIННИЦЯ
21.25 Обличчя
22.00 Українське пiдпiлля на
Волинi
22.30 Новини ( (UA:
ПЕРШИЙ)))

ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.00
10.00
10.30,
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.15

“Фокус Європи”
“Highlight по-вiнницькi”
19.30 х/ф
“Знаменитi гурмани”
“Планета кiно”
“Карнавали планети”
“Пiд iншiм кутом”
“Цiкавий свiт”
“Постфактум”
“Територiя рiшень”

КІНО
ім.

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Коцюбинського

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ

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

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

Біла ворона
Rock-опера
11.11, поч. о 18.30

Анна Кареніна
Навіть миші потрапляють до раю
Анімація. 10.11, поч. о 10.20, 16.15
З 11.11 довідка за тел. 52–59–76
Вічні
Екшн.10.11, поч. о 10.40, 13.50, 18.45, 21.50
З 11.11 довідка за тел. 52–59–76
Поганий сусід
Комедія. 10.11, поч. о 18.00
З 11.11 довідка за тел. 52–59–76
Родина Адамсів 2
Анімація. 10.11, поч. о 17.00
З 11.11 довідка за тел. 52–59–76
Де гроші
Комедія. 10.11, поч. о 14.15
З 11.11 довідка за тел. 52–59–76
Спокуса/Benedetta
Еротична драма. 10.11, поч. о 21.55
З 11.11 довідка за тел. 52–59–76
Минулої ночі у Сохо
Трилер. 10.11, поч. о 12.20, 19.45
З 11.11 довідка за тел. 52–59–76

Театральний роман
12.11, поч. о 18.30

Попелюшка
Казковий мюзикл для дітей
13.11, поч. о 12.00

Моя чарівна леді
Мюзикл
13.11, поч. о 18.30

Бал негідників

Комедія «Ніч перед Різдвом» 19 грудня

«ТеСАМеШоу» 1 січня у Вінниці!

Мала сцена. Детективна комедія
16.11, поч. о 19.00

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.

Найкраща зустріч Нового 2022 року! Та сама атмосфера і драйв, тільки по-новому і зі свіжим подихом на
повні груди! 1 січня о 20.00 у Будинку не пропустіть
новорічний концерт «ТеСАМеШоу». Саме під таким
брендом тепер виступають улюблені «Вар'яти». Нас
чекає та сама добра комедія, в якій кожен впізнає
себе, і те саме веселе і яскраве шоу україномовного
гумору, але з новими сюрпризами. Акторський склад
– без змін! Владзьо, Жошка, Валентин Сергійчук, Віталій Тильний, Сергій Полупан – наші улюбленці приготували багато нових родзинок, які ви точно оціните!
Квитки - від 250 грн. Купуйте собі і на подарунки 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
17.11, 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)
Чому я живий
Епічна історія за реальними подіями
10.11, поч. о 10.10, 14.40, 17.10, 22.30
З 11.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Поганий сусід
Комедія. 10.11, поч. о 12.40, 21.50
З 11.11 довідка за тел. 096–003–50–50
ДезМатч
Трилер. 10.11, поч. о 23,50
З 11.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Остання дуель
Драма. 10.11, поч. о 10.30
З 11.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Вічні
Бойовик. 10.11, поч. о 9.00, 10.00, 12.10, 13.10,
13.40, 15.20, 16.20, 16.50, 18.30, 19.30, 20.00,
21.40, 22.40, 23.10
З 11.11 довідка за тел. 096–003–50–50
«Французький вісник» від «Ліберті, Канзас
івнінг сан»
Комедія. 10.11, поч. о 10.40, 22.00
З 11.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Родина Адамсів-2
Анімація. 10.11, поч. о 9.00, 12.50, 16.40, 20.30
З 11.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Де гроші
Комедія. 10.11, поч. о 13.00, 17.30
З 11.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Хеловін убиває
Трейлер. 10.11, поч. о 15.10, 19.40
З 11.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Веном 2: Карнаж
Фантастичний екшн. 10.11, поч. о 15.50, 19.40
З 11.11 довідка за тел. 096–003–50–50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Родина Адамсів-2
Анімація. 10.11, поч. о 10.00, 13.00
Навіть миші потрапляють до раю
Анімація. 10.11, поч. об 11.30
11.11–17.11, поч. о 10.00, 11.40, 13.20, 15.00
Чому я живий
Епічна історія за реальними подіями
10.11, поч. о 14.40, 17.00
11.11–17.11, поч. о 16.40

Арсен Мірзоян 25
листопада у Вінниці
Всі миші люблять сир
Мюзикл
13.11, поч. об 11.00 та 13.00

Гусеня
Казка-гра
14.11, поч. об 11.00 та 13.00

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

Це буде прекрасно,
щиро і сильно – аж до
мурашок! 25 листопада о 20.00 у Будинку
офіцерів великий концерт Арсена Мірзояна!
Почуємо всі кращі хіти за 10 років і презентацію
нового альбому. Готуйтеся до двох годин насолоди, відкриттів та здивувань, прем'єр і спогадів,
справжньої чоловічої лірики і потужної енергетики! Квитки - від 290 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру, «Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна доставка
квитків: (098)101-00-63,(093)101 00 63.

«Піккардійська
Терція» 25 грудня
у Вінниці
Подільський зоопарк
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».

На Католицьке Різдво
«Піккардійська Терція»
подарує Вінниці «Сад
ангельських пісень»! 25
грудня о 20.00 у театрі ім.
Садовського нас чекає особлива концертна програма, яка об'єднає в собі все найкраще, що акапельний колектив створив за 29 років: «Пустельник»,
«Старенький трамвай», «Берег ріки», «Шаляла» і
багато сюрпризів, від яких ваше серце наповниться особливим теплом і радістю. Квитки - від 290
грн . Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку
офіцерів, театру, «Магігранду», «Універмагу», «Мобі
Дік». Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63,
(093)101 00 63.

ВИСТАВКИ

Джазова діва
Dena DeRose і
«CHRISTMAS JAZZ»
29 грудня
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.

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, (093)101 00 63.
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Православна Україна
У залі Вінницького експоцентру до 14 листопада відбувається православна виставка. В
рамках виставки відбуватиметься культурнопросвітницька програма.
На виставці представлені: духовна література, церковне начиння, ікони, шитво, ювелірні
вироби, ладан, мед і багато іншого. Вхід на
виставку вільний!
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ТОП-7 РЕЧЕЙ, ЯКІ ПОТРІБНО
ЗРОБИТИ ПІД ЧАС ЗМІН
Перезавантаження  Вчені
стверджують, що кожні сім років
людина оновлюється буквально
на клітинному рівні. Все тіло, не кажучи
вже про переконання, цінності,
вірування. І виходить, якщо ми
починали жити з однією людиною понад
п'ять років тому, зараз це може бути
зовсім інша особистість
ЄВА ТОПЛЕСС

Ùîá ï³ñëÿ ïåâíîãî ÷àñó âè
ðàïòîì ñïàíòåëè÷åíî íå âèìîâëÿëè — âèÿâëÿºòüñÿ, ÿ òåáå
çîâñ³ì íå çíàëà, ïîòð³áíî áóòè
ãîòîâèìè äî çì³í ³ âðàõîâóâàòè
¿õ ïðè ñòâîðåíí³ ñ³ì'¿. À ÿêùî
ïðîñò³øå, äîñòàòíüî çàïàì'ÿòàòè
ê³ëüêà ïðàâèë.
1. ЗМІНЮЮТЬСЯ УСІ
Öå àêñ³îìà. Õî÷åìî ìè òîãî
÷è í³. Ùîäíÿ, êîæíó ñåêóíäó.
Ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøîþ ëþäèíîþ,
ïåðåãëÿä ðîëèêà â ³íòåðíåò³ àáî
ïåðåæèòèé ðîáî÷èé äåíü âæå çì³íþº íàñ. ² öåé ïðîöåñ íåìîæëèâî çóïèíèòè. Âàø³ áàòüêè âæå
íå òàê³, ÿêèìè âîíè áóëè ó âàøîìó äèòèíñòâ³ (³ ñïðàâà íå ò³ëüêè
â ñèâèí³), ïåðøå êîõàííÿ âæå
äàâíî íå òå (íå êàæó÷è âæå ïðî
çîâí³øí³é âèãëÿä), áî ùîäíÿ ìè
çì³íþºìîñÿ. Íàø âíóòð³øí³é ñâ³ò
òàê ñàìî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà êîæíó ïî÷óòó ôðàçó, ïðî÷èòàíó ñòàòòåþ (³ öþ â òîìó ÷èñë³). Ñàìå
òîìó äóæå âàæëèâî ïàì'ÿòàòè
öå ó ñ³ìåéíèõ ñòîñóíêàõ. ßêùî
ìè æèâåìî ç ëþäèíîþ äîâãèé
÷àñ, âîíà çì³íþºòüñÿ, íå ñòî¿òü
íà ì³ñö³.
Ùî ç öèì ðîáèòè: Æèòè. Á³ëüøå í³÷îãî. Àáî ìè öå ïðèéìàºìî, ³ éäåìî äàë³, àáî ÷åêàºìî â³ä
ïàðòíåðà ³äåàëó, ÿêèì â³í äëÿ íàñ
áóâ ÿêèéñü ÷àñ òîìó ³ ñòðàæäàºìî
â³ä ïîñò³éíèõ ñòðåñ³â.
2. ЗМІНИ — НА КРАЩЕ
ßêùî âñ³ ëþäè çì³íþþòüñÿ, òî êîðèñíî ïîäóìàòè äàë³.
Õòîñü ñêàçàâ, ùî çì³íþâàòè-

ñÿ ìîæíà ò³ëüêè â ã³ðøèé á³ê.
Ñàìå íàâïàêè, â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìè ì³íÿºìîñÿ ñàìå äëÿ
òîãî, ùîá æèòè êðàùå, ÿê³ñí³øå ñïðàâëÿòèñÿ ç ïðîáëåìàìè
³ âì³òè ¿õ âèð³øóâàòè, ùîá óñå
äîâêîëà áóëî êðàùå, ðàä³ñí³øå,
ïðèºìí³øå. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî,
íå ëèøå ìè ñòàºìî «êðàùèìè»,
à é íàø ïàðòíåð. À íåðîçóì³ííÿ
òà íåãîòîâí³ñòü äî çì³í â ³íøîìó
÷àñòî ³ñíóº íà ïîðîæíüîìó ì³ñö³.
Íó ùî æ âä³ºø, òàê âëàøòîâàíèé
ñâ³ò: ñòàð³ ï³ñí³ íàì çàâæäè çäàþòüñÿ êðàùèìè çà íîâ³, ïðîñòî
òîìó, ùî âîíè çâè÷í³ø³. Òàêîæ
ëþäè ïîì³÷àþòü, ùî ò³ëüêè-íî
çì³íþþòü ùîñü ó ñîá³, íàïðèêëàä,

Çíàéîìèòèñü çàíîâî
– öå äóæå êîðèñíà
íàâè÷êà. Îñîáëèâî
ÿêùî â ÿêèéñü ìîìåíò
âè âèð³øèëè, ùî íå
ðîçóì³ºòå ïàðòíåðà
çíàõîäÿòü ó ñîá³ ñèëè ãîâîðèòè
«í³», ÿêùî íå õî÷óòü ùîñü ðîáèòè, âîíè ðàïòîì â³äðàçó ñòàþòü
íåçðó÷íèìè äëÿ îòî÷óþ÷èõ, ÿê³
çâèêëè êîðèñòóâàòèñÿ ö³ºþ ïîìèëêîþ â ëþäèí³. ² òåïåð, ï³ñëÿ
òîãî, ÿê óðàçëèâ³ñòü óñóíóòà, ¿ì
í³÷îãî íå çàëèøàºòüñÿ, îêð³ì ÿê
ñêàçàòè: «Òè ñèëüíî çì³íèëàñÿ,
Ìàøà…» ³ ãëèáîêîäóìíî ìîâ÷àòè.
Ùî ç öèì ðîáèòè: Ïîäóìàéòå. ßêùî çì³í íå óíèêíóòè,
òî â ÿêèé á³ê õî÷åòå çì³íþâàòèñÿ
âè? ßêèìè ÿêîñòÿìè âîëîä³òè?
Ùî âè õî÷åòå áà÷èòè ó ñâîºìó
ïàðòíåð³ ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóò-

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 10 – 16 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Остерігайтеся ревнощів та
підозрілості. Якщо ж ви ще
не зустріли кохану людину,
спробуйте створити в уяві її
образ, і вона цілком може
матеріалізуватися.

ТЕЛЕЦЬ
Не надумайте займатися з'ясуванням стосунків.
Цього тижня головне - інтим,
причому вкрай небажано
ускладнювати його сварками
та причіпками.

БЛИЗНЮКИ
Зірки підказують, що зараз
найкращий час для укладання
шлюбу та поповнення у сім'ї.
Якнайчастіше будьте з коханою
людиною, це подарує радість.

РАК
Нове цікаве знайомство може
закрутити вам голову. Але
не надто захоплюйтеся, все
це загрожує продовжитись
зовсім недовго. Також не варто
ставитись надто серйозно до
службового роману.

ЛЕВ
Так кого ж ви таки любите?
Настав момент спокійно
обміркувати останні події і
зробити вибір, прислухайтеся
до свого серця, і багато одразу
стане на свої місця.

ДІВА

ТОП-7 РЕЧЕЙ, ЯКІ ВАРТО ЗРОБИТИ, ЗНАЮЧИ ПРО ЗМІНИ
1. Сходити на побачення «як уперше»
2. Поцікавитися смаками та інтересами. Навіть якщо вам здається, що ви знаєте їх
3. Розповісти мінімум один новий факт про себе. Поцікавитись якимось в обмін
4. Подивіться на партнера як на незнайомця. Кого ви перед собою бачите?
5. Додайте нових вражень, зустрічей та відчуттів. Це дозволить краще розкрити потенціал
6. Дослідіть себе: що у вас змінилося за ці десять років?
7. Напишіть, що вам подобається, а що ні (у музиці, фільмах, книгах, їжі)

Чи не надто багато ви хочете?
І чи не меркантильні ваші
бажання? Кохання все-таки
важливіше за гроші. Але якщо
ви опинитеся у скрутному становищі, кохана людина відразу
поспішить вам на допомогу.

ТЕРЕЗИ
Ваша душа, схоже, хоче оновлення. Ви мрієте про сильні
емоції. Нове знайомство
обіцяє все це подарувати вам.
Тож будьте готові відкрити своє
серце.

СКОРПІОН
íüîìó? À â³í ïðî öå çíàº?
3. І ЗНОВУ ПРИВІТ!
² çíîâó ìè ðîçêðó÷óºìî òó ñàìó
äóìêó, àëå òåïåð ó ³íøèé á³ê.
ßêùî ìè çì³íþºìîñü ùîäíÿ,
òî âèõîäèòü ùîäíÿ ìè âæå ³íø³. ²
íå ëèøå ìè, à é íàø ïàðòíåð. Ìè
íå ñòàëè êðàùèìè, àáî ã³ðøèìè,
ïðîñòî çì³íèëèñÿ. Í³÷îãî íå çàëèøàºòüñÿ ðîáèòè, îêð³ì ÿê íàíîâî
ïîçíàéîìèòèñÿ. ßê çíàéîìëÿòüñÿ
ëþäè? Ä³çíàþòüñÿ ³íòåðåñè, ñìàêè, ïåðåêîíàííÿ. Îñü âè çíàéîìèëèñÿ ç³ ñâî¿ì ïàðòíåðîì çàíîâî?
Çâ³äêè âè çíàºòå, ùî éîìó çàðàç
ïîäîáàºòüñÿ, à ùî í³. Òå, ùî áóëî

áàãàòî ðîê³â òîìó, âæå äàâíî ìèíóëî, öå ìîæå áóòè çîâñ³ì íå àêòóàëüíî. Çíàéîìèòèñü çàíîâî — öå
äóæå êîðèñíà íàâè÷êà, îñîáëèâî
ÿêùî â ÿêèéñü ìîìåíò âè âèð³øèëè, ùî íå ðîçóì³ºòå ïàðòíåðà
àáî âèíèêàº â³ä÷óòòÿ, ùî æèâåòå
âæå íå ç ò³ºþ ëþäèíîþ.
Ëàéôõàê: Ïðîñòèé åêñïåðèìåíò, ÿêèé ìîæå íàî÷íî ïîêàçàòè âàø³ çì³íè, — öå ëèñòóâàííÿ
ç ³íøèìè ëþäüìè. ßêùî º òàêà
ìîæëèâ³ñòü, â³äêîïàéòå ñâî¿ ðîçìîâè íà ïî÷àòêó ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ ìåðåæ, àáî æ ó ICQ íàïðèêëàä. Ä³çíàºòåñÿ áàãàòî ÷îãî
ö³êàâîãî.

Ваші стосунки найближчими
днями можуть стати ближчими та ніжнішими. Відкиньте
сумніви, вибирайте кохання, а
не обов'язок. Тільки це дорога
на щастя.

СТРІЛЕЦЬ
Наберіться терпіння. Вам потрібно за будь-яку ціну звести
нанівець напруженість у ваших
стосунках. І тут допоможе оригінальність та почуття гумору.

КОЗЕРІГ
Вам особливо гостро захочеться кохання та ласки. Бажання
привертати увагу здійсниться,
але, можливо, не зовсім так,
як хотілося б. П'ятниця – найкращий день для побачень.

ВОДОЛІЙ

Коментар експерта
ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

— Втрата себе
на життєвому шляху — ситуація не рідкісна. А тим більше, коли в якийсь
момент ти розумієш, що з тобою в одному човні вже зовсім

не та людина, яка в нього сідала.
По суті, ми погоджувалися жити
з однією людиною, а за фактом
живемо зовсім з іншою. Саме
тому здатність домовлятися
у стосунках, а також приносити
одне одному радість — це дуже
рідкісне явище, практично гора
дипломатії. Це, до речі, пояснює
велику причину розлучень. Як

правило, це кризи року, п'яти та
десяти. Коли через рік ти розумієш, що людина може змінюватися,
через п'ять ти перестаєш дізнаватися, а через десять розумієш,
що в РАЦС йшов зовсім з іншою
людиною. Нічого цього не відбувається, якщо кожен день (умовно
кажучи) намагаєшся дізнатися про
свого партнера заново. І тоді зміни

не будуть такими, що шокують. З
тієї ж причини чужі діти «ростуть»
значно швидше, ніж свої.
Просто на чужих звертаємо увагу
раз на рік, а на своїх щодня, тож
зміни не такі очевидні. Набагато
краще тим парам, які не живуть
сліпо один з одним, а звертають
увагу на себе, на стосунки та на те,
куди вони йдуть разом.

Перед вами відчиняються всі
двері. Тільки не зруйнуйте
стосунки зайвою вимогливістю та прагматизмом, адже
кохана людина старалася від
щирого серця.

РИБИ
Тиждень цілком може початися з відпочинку на самоті. Чим
швидше ви зрозумієте, що все
ваше невдоволення і претензії
- лише примха, тим більше
шансів, що вона триватиме
не надто довго. У суботу варто
поговорити по душах.
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АНЕКДОТИ
***

***

— Чому ти такий сумний і
стурбований? — запитує чоловік
знайомого.
— Та вчора на вокзалі зустрічав з
відрядження свою дружину.
— Ну то це ж прекрасно!
— Так, але вона не приїхала.
— То ти хвилюєшся, що з нею щось
сталося?
— Ні, боюся, що вона вдома ще з
учорашнього дня.

В англійському клубі на прийомі
один лорд каже іншому:
— Сер, я чув, що ви нещодавно
поховали свою дружину. Яке горе! А
що сталося з нею?
— Ви знаєте, сер, вона померла.

***

– Сер, дозвольте висловити вам своє
співчуття. Я чув, що ваша дружина
втекла з вашим лакеєм.
— Дрібниці. Я все одно збирався
його звільнити.

***

Мисливець у спорядженні зустрічає
приятеля:
— Куди це ти зібрався, адже
мисливський сезон уже закінчився?
— Так, але моя дружина поки що
про це не знає.

***

Локдаун.
— Вибачте, а бар працює?
– Тепер це не бар, а ветеринарна
аптека. Що вам налити, котику?

***

***

ГОРОСКОП
ОВЕН
Цього тижня виявляйте
більше активності та творчої
ініціативи на роботі.

Вивчаю цей світ і себе, полюбляю
мотоцикли, автомобілі. Люблю
швидкість і отримувати адреналін..
Про мрії вголос не говорю.

ТЕЛЕЦЬ
Будьте терплячими і не відкидайте щирої пропозиції
про допомогу.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

БЛИЗНЮКИ
Ваші найсміливіші плани
втілюються в життя, бажання
збуваються.

***

РАК

- Ну, з одного боку, ти гарна...
- А з іншого?
- А з іншого в тебе обличчя.

Ви можете реалізувати багато творчих поривів.

***

ЛЕВ

Якщо ти нікому нічого не винен, то,
найімовірніше, ти лежиш у колисці.
Ну, чи в труні.

Можливе просування по
службі, за умови, що ви виявите мудрість.

***

— Виявляється, щоб зв'язати светр,
потрібні три вівці. Ти це знала?
— Ні, я навіть не здогадувалась, що
вони можуть в'язати.
— Послала свого за картоплею, а
його збила машина.
– Жах! І що ти тепер робитимеш?
– Не знаю. Рис, мабуть.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
ОТИЧНОГО Ф
ФОТО
ОТО ««МІС
МІС R
RIAIA2021»
Оля, 20 років

ДІВА

Коли жінка миє підлогу, вона вірить,
що та стане чистішою. Коли чоловік
миє підлогу, то він вірить, що вона
коли-небудь закінчиться.

Ви будете сповнені нових
ідей. Колишні труднощі відступлять.

***

На бізнес-тренінгу нам одного
разу сказали: «Не кажіть слово
«проблема» — кажіть слово
«завдання». Тепер усе стало на свої
місця. Тепер можна не перейматися.
Виявляється, алкоголь – це не моя
проблема, а моє завдання!

ТЕРЕЗИ
Добре б проаналізувати
ситуацію та вибрати пріоритети. Виділіть головне і тоді
займіться справою.

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

СКОРПІОН
Зараз настає сприятливий
тиждень, що дозволяє досягти успіху у справах та любові.

РЕКЛАМА

СТРІЛЕЦЬ

501757

Поєднавши свої бажання та
можливості, запланувавши
свої дії, ви досягнете успіху.

КОЗЕРІГ
Ділові стосунки з партнерами багато в чому залежатимуть від вашої витримки та
дипломатичності.

тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

ВОДОЛІЙ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Досить напружений тиждень, працювати доведеться
багато.

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.

РИБИ
Розсіяність заважатиме
зосередитися на робочих
справах, використовуйте
свою кмітливість.

ПОГОДА У ВІННИЦІ
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501284
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СЕРЕДА
10.11

+5
-4

+5
-4

+6
-2

ЧЕТВЕР
11.11

+7
-1

+8
0

+8
-2

П’ЯТНИЦЯ
12.11

+10
0

+10
+1

+10
+1

СУБОТА
13.11

+10
-1

+6
+2

+7
+1

НЕДІЛЯ
14.11

+8
+3

+6
0

+7
-1

ПОНЕДІЛОК
15.11

+2
-5

+1
-3

+2
-7

ВІВТОРОК
16.11

-2
-6

+1
-6

+1
-7

501090

