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ПІВРОКУ ПІСЛЯ СМЕРТЕЛЬНОЇ ПОЖЕЖІ с. 14

501580

Близько 21 тисячі сімей у Вінниці вже отримали 
субсидію на зиму. Середній розмір виплати — 851 
гривня, що майже вдвічі менше, ніж торік

Призначають субсидії за новими правилами. 
За яких умов допомогу дадуть без додаткового 
звернення, а хто її 100% не отримає?

НАЙСТАРІШИЙ КІНО-
ТЕАТР ЗАКРИВАЮТЬ с. 12

501640

501785

502060

СУБСИДІЇ НА ЗИМУ.
ХТО І ЧОМУ ЇХ МОЖЕ НЕ ОТРИМАТИ

ЩО БУДУЮТЬ НА 
КОРІАТОВИЧІВ? с.2

50273

с.3
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Нас там 
чекають

Íåùîäàâíî çóñòð³÷àâñÿ ç 
ïîñëîì Êàçàõñòàíó Äàðõàí 
Êàëåòàåâèì. Âèÿâëÿºòüñÿ, 
Óêðà¿íà ìàº òàì ãàðí³ ïåð-
ñïåêòèâè!

Òð³øêè öèôð: ç 2014 ðîêó 
òîâàðîîá³ã ì³æ íàøèìè 
êðà¿íàìè ç 5 ìëðä çíèçèâñÿ 
äî 0,8 ìëðä, ñïàä ó ïîíàä 
6 ðàç³â. Ïðè÷îìó äëÿ íàñ 
ñàëüäî íåãàòèâíå, ìè á³ëü-
øå êóïóºìî, í³æ ïðîäàºìî. 
Ñóìíî, ïðàâäà æ?

À â Êàçàõñòàíó 7 òèñÿ÷ ê³-
ëîìåòð³â ñï³ëüíîãî êîðäîíó 
ç Êèòàºì, ³ç áåçäîííèì ðèí-
êîì íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.

Ùî ïðîñèòü ïîñîë, îäíèì 
ðå÷åííÿì — ùîá ìè â³äêðè-
âàëè â íèõ ñâî¿ âèðîáíèöòâà!

Òîìó â³ííè÷àíè, õòî ìàº 
òåõíîëîã³¿ ç âèðîáíèöòâà 
ñâèíèíè, öå ïðÿìî òåðì³íîâî 
ïîòð³áíî! Êàçàõè íå ¿äÿòü òà 
íå âì³þòü ç öèìè òâàðèíàìè 
ïðàöþâàòè, à Êèòàé ïðîñèòü. 
Á³ëüøå òîãî, â ïðèêîðäîííèõ 
ðàéîíàõ ç Êèòàºì ãîñòðèé 
äåô³öèò âñ³õ ïðîäóêò³â, êè-
òàéö³ âñå âèì³òàþòü.

Âåñü ñâ³ò íàñ ââàæàº òðà-
äèö³éíî ñèëüíèìè â ñâè-
íàðñòâ³, âñ³, õòî â öüîìó 
íàïðÿìêó ïðàöþº, ãàéäà 
â³äêðèâàéòå òàì âèðîáíè-
öòâî! Ñóáñèä³¿ òà ïðèáóòêè 
âàì ãàðàíòîâàí³!

² öå ëèøå îäèí ìàëåíüêèé 
çàïèò. Òîìó ïîêè îáëàñòü 
î÷³êóº íà ïðè¿çä ïîñëà òà 
á³ëüø äåòàëüíå îáãîâîðåí-
íÿ ñï³âïðàö³, ìè ñïðîáóºìî 
íàøå íàñ³ííÿ êóêóðóäçè ïî-
ñòà÷àòè äî Êàçàõñòàíó!

Íàøà êóêóðóäçà ìàº ïîíàä 
22% öóêð³â, îòæå, äëÿ êîí-
ñåðâàö³¿ íå ïîòðåáóº öóêðó, 
ÿêèé òàì äîðîãèé. Îñü òàê, 
ïî äð³áö³ ìàºìî ïðîñóâàòè 
âëàñí³ óêðà¿íñüê³ ïåðåäîâ³ 
òåõíîëîã³¿! Êîæåí íà ñâîºìó 
ì³ñö³, ç âëàñíèìè íîó-õàó òà 
âèðîáíèöòâàìè!

ДУМКА

ПІДПРИЄМЕЦЬ

САША ПЛАХОТНЮК

Найкращий для життя той 
район міста де є річка, 
озеро, гарна транспорт-
на розв’язка… Усе це є на 
Слов’янці.

НІКА АНАТОЛІЇВНА

Тут правильну відповідь ма-
ють дати ріелтори. В якому  
районі Вінниці найдорож-
чі квартири? На Вишеньці.  
Тому тут все ясно.

ЕКАТЕРИНА РОСОВСКАЯ

Вишенька. Більше 15 садоч-
ків, більше 10 шкіл, багато 
різних супермаркетів, мага-
зинів,  три базарчики, озеро, 
парк, ліс, багато розваг.  

ІРИНКА ДОРОШ

Тяжилів, розвинута інфра-
структура, транспортне спо-
лучення з іншими районами 
міста, чудові куточки для від-
починку з дітьми.

ВИТАЛИЙ КЕРМАШ

Малі Хутори: не шумно, чис-
те повітря, найбільша систе-
ма озер та ставків в межах Ві-
нниці, поруч ліс, а до усього 
іншого – рукою подати.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

МИХАЙЛО МИХАЙЛО 
НАГОРНЯКНАГОРНЯК

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

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Äåïàðòàìåíò 
àðõ³òåêòóðè òà ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ âèäàâ 

óìîâè òà îáìåæåííÿ íà çàáóäîâó 
ä³ëÿíêè íà âóëèö³ Êíÿç³â Êîð³à-
òîâè÷³â (êîëèøíÿ Ñâåðäëîâà — 
àâò.). Öüîìó ïåðåäóâàëî ð³øåííÿ 
âèêîíêîìó, ÿêå áóëî ñõâàëåíå 
íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ öüîãî ðîêó.

Òàê, ïîáëèçó àâòîñàëîíó 
«Ðåíî» òà ÑÒÎ áóäóþòü íîâèé 
àïàðò-ãîòåëü. Âèñîòà ìàéáóòíüî¿ 
áóä³âë³ ìàº áóòè â òðè ïîâåðõè. 
Ïëîùà ä³ëÿíêè — 0,24 ãà ³ ìàêñè-
ìàëüíèé â³äñîòîê çàáóäîâè çåìë³ 
ìàº ñêëàäàòè 20%. Ì³í³ìàëüíî 
äîïóñòèì³ â³äñòàí³ äî ñóñ³äí³õ 
áóä³âåëü — â³ñ³ì ìåòð³â, äî ÷åð-
âîíèõ ë³í³é — òðè ìåòðè.

Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà äîðó-
÷èëè ðîçðîáèòè ïðîåêòíå ð³øåí-
íÿ ³ ïîãîäèòè éîãî ç ãîëîâíèì 
àðõ³òåêòîðîì ì³ñòà. Òàêîæ òðåáà 
ïåðåäáà÷èòè îçåëåíåííÿ òåðèòî-
ð³¿ ³ âèìîùåííÿ òðîòóàð³â.

² ùå ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè ³í-
êëþçèâíó äîñòóïí³ñòü äî ãîòåëþ 
(ïàíäóñè, ïîíèæåííÿ áîðäþð³â 
òîùî) òà åëåêòðîçàðÿäêó äëÿ àâòî. 
Òà âðàõóâàòè ó ïðîåêò³, ùî ïî-
áëèçó ãîòåëþ ìàþòü áóòè ì³ñöÿ 
äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîìîá³ë³â. 
Ê³ëüê³ñòü ïàðêîì³ñöü â äîçâ³ëü-
í³é äîêóìåíòàö³¿ íå çàçíà÷èëè.

Ïîðÿä ç àïàðò-ãîòåëåì, 
íà ö³é æå ä³ëÿíö³, áóäóþòü îä-
íîïîâåðõîâó ãîñïîäàðñüêó áóä³â-
ëþ. Äîçâîëè íà ¿¿ áóä³âíèöòâî 
îïóáë³êîâàí³ íà ïîðòàë³ ªäèíî¿ 
äåðæñèñòåìè ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà.

Ó äîçâ³ëüí³é äîêóìåíòàö³¿ çíà-
÷èòüñÿ, ùî çàìîâíèêîì ñïîðó-

НА КОРІАТОВИЧІВ БУДУЮТЬ 
НОВИЙ АПАРТ-ГОТЕЛЬ 
Забудова  Біля СТО та автосалону 
на вулиці Коріатовичів зводять 
будівлю готелю. Міська влада дала 
дозвіл на будівництво триповерхової 
споруди. Замовник об’єкта пов’язаний 
з фірмами, що раніше звели ЖК Golden 
House, бізнес-центр Tetris та викупили 
«Південний Буг». Що ще планують звести 
поблизу берега річки?

äæåííÿ àïàðò-ãîòåëþ º ïðèâàòíå 
ï³äïðèºìñòâî «Ð³âåð Àïàðòìåíò 
Ðîÿë». Ô³ðìà áóëà çàñíîâàíà 
ó 2020 ðîö³, ìàº â³ííèöüêó ïðî-
ïèñêó òà 20 ìëí ãðí ñòàòóòíîãî 
êàï³òàëó. Âèä ä³ÿëüíîñò³ — «Îð-
ãàí³çàö³ÿ áóä³âíèöòâà áóä³âåëü».

ªäèíèì âëàñíèêîì ï³äïðèºì-
ñòâà º Ñåðã³é Áàáåíêî. Ó äåðæ-
ðåºñòðàõ º ³íôîðìàö³ÿ, ùî Áà-
áåíêî Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ º 
çàñíîâíèêîì ùîíàéìåíøå äå-
ñÿòè êîìïàí³é. Ç-ïîì³æ ³íøèõ 
ô³ðì, ÷îëîâ³ê º ñï³âçàñíîâíèêîì 
òà äèðåêòîðîì òîâàðèñòâà «Àãðî 
Äåëüòà Ïëþñ» — âëàñíèêà ãîòå-
ëþ «Ï³âäåííèé Áóã», ÿêèé çàðàç 
ðîçáèðàþòü, ùîá çâåñòè áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíèé êîìïëåêñ «Áî-
ãóí». Ó îñòàííüîìó áóäå ³ æèòëî, 
³ ãîòåëü, ³ ÒÐÖ òà áàãàòî ³íøîãî, 

ïðî ùî çàçíà÷åíî íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ öüîãî îá’ºêòà.

Òàêîæ Ñåðã³é Áàáåíêî º ñï³â-
çàñíîâíèêîì òîâàðèñòâà «Ãîòåëü 
Ïîä³ëëÿ Ïðî», ùî º âëàñíèêîì 
îäíîéìåííîãî ãîòåëþ á³ëÿ áóä³âë³ 
ì³ñüêðàäè. ×îëîâ³ê º ê³íöåâèì 
áåíåô³ö³àðîì àñîö³àö³¿ «Â³í³í-
òåð», ùî îôîðìëþâàëà äîêóìåí-
òè íà áóä³âíèöòâî ÆÊ «Ãîëäåí 
Õàóñ» íà ðîç³ âóëèöü Ïóøê³íà-
Êîð³àòîâè÷³â.

² ùå Ñåðã³é Áàáåíêî º êåð³â-
íèêîì òîâàðèñòâà «²íâåñò Òàó-
åð», ùî âîëîä³º á³çíåñ-öåíòðîì 
íà Êè¿âñüê³é ï³ä íàçâîþ «Tetris».

Ïåðåãëÿíóòè äîçâîëè íà áó-
ä³âíèöòâî òà äàí³ ïðî ô³ðìè 
ìîæíà â ìàòåð³àë³ íà ñàéò³ 
«20 õâèëèí» çà öèì ïîñèëàí-
íÿì: cutt.ly/LTzKvgu 

Який мікрорайон у Вінниці найкомфортніший для життя?

Будівництво апарт-готелю — пер-
ший крок до реалізації перебудови 
вулиці Князів Коріатовичів. На при-
бережній території від Старомісь-
кого мосту до «Спартака» плануєть-
ся побудувати ряд нових об’єктів.
Серед них: нова річкова пристань 
«Вінниця», чотири офісних будівлі, 
вищезгаданий апарт-готель, ре-
креаційний комплекс «River Road». 

Будівля автосалону та СТО зали-
шаються без змін.
Натомість замість нинішнього 
приватного сектора пропонуєть-
ся побудувати новий житловий 
масив. Пропонується обмеження 
висотності забудови — 3–4 повер-
хи. Навпроти житлового масиву 
«Резиденція» існує проект чотири-
поверхового гаража-автостоянки. 

А також передбачене будівництво 
спортивного комплексу і рекон-
струкція споруд «Спартака».
На громадських обговореннях, які 
проводили ще до карантину, гово-
рили, що передбачене розширен-
ня дороги на вулиці Коріатовичів, 
щоб було місце під виділену смугу 
для громадського транспорту і під 
велодоріжку.

Учасники обговорень серед гро-
мадськості нарікали, що така 
щільна забудова спричине тран-
спортний колапс на й так переван-
таженій вулиці. Втім, 12 жовтня 
2020 року новий детальний план 
території погодили 16 учасників 
громадських слухань. Отож, до-
кументацію ухвалили на сесії місь-
кради в червні 2021 року.

Узбережжя Бугу очікують масштабні зміни 

Зараз вже готова «коробка» будівлі. Спорудження готелю 
почалося ще цього літа
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Якщо Вінниця потрапить до «чер-
воної зони» карантину, то тоді 
відбудеться автоматичний пере-
рахунок субсидій. Відтак, на 50% 
збільшать соціальні нормативи, 
на підставі яких і рахують виплати 
на комуналку.
Підвищений розмір виплат ді-
ятиме доти, допоки наше місто 
залишатиметься у «червоній зоні». 
При цьому, стандартні соціальні 

нормативи матимуть наступний 
вигляд:
холодна вода — 2 кубометри 
на особу (при наявності гарячої 
води) і 3,6 кубометра (при від-
сутності гарячої води);
гаряча вода — 1,6 кубометра 
на одну людину на місяць;
водовідведення — 3,6 кубометра 
на одну людину на місяць;
газ — за наявності плити і гарячої 

води 3,3 кубометра на одну лю-
дину в місяць; за наявності плити 
і без гарячої води 5,4 кубометра; 
за наявності газової плити і газової 
колонки 10,5 кубометра;
електроенергія — 70 кВт/год. 
на місяць на сім’ю з однієї людини 
та додатково 30 кВт/год. на мі-
сяць на кожного іншого члена 
сім’ї, але не більше 190 кВт/год. 
на місяць і так далі.

У «червоній зоні» — більші виплати на комуналку
Щоб прийти на прийом до фа-
хівця соцзахисту, потрібно отри-
мати талон попереднього запису. 
Його призначають за номерами 
телефонів:
(0432)50–83–88, 50–83–96; 
097–101–58–40 та 063–856–
62–72, якщо субсидію оформ-
люєте на Космонавтів, 30;
(0432)50–86–70, 50–86–69; 
097–101–45–18 та 063–856–

62–75, якщо подаєте документи 
на Замостянській, 7.
Також отримати талон можна 
через «Персональний кабінет» 
на офіційному сайті міськради.
Відвідувачів просять дотримува-
тись усіх протиепідемічних ре-
комендацій: мати захисну маску, 
дотримуватись соціальної дис-
танції, не приходити до «Прозо-
рого офісу», якщо занедужали.

Як записатися на прийом

ñóáñèä³þ íå ïðèçíà÷àòü, ÿêùî 
îäèí ç ÷ëåí³â äîìîãîñïîäàðñòâà 
áóâ çà êîðäîíîì 60 äí³â. Âèíÿò-
êîì º íàâ÷àííÿ, ë³êóâàííÿ ³ òà-
êîæ äîãëÿä çà äèòèíîþ äî 3-ð³÷-
íîãî â³êó.

Â³äìîâëÿþòü ó ñóáñèä³¿, ÿêùî 
çàãàëüíà (à íå îïàëþâàëüíà, ÿê 
áóëî ðàí³øå) ïëîùà æèòëîâîãî 
ïðèì³ùåííÿ ïåðåâèùóº 130 êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â äëÿ êâàðòèð ³ 
230 êâàäðàòíèõ ìåòð³â äëÿ áó-
äèíê³â.

Áåç äåðæâèïëàò çàëèøàþòüñÿ 
ñ³ì’¿, â ñêëàä³ ÿêèõ º 18-ð³÷í³ 
ëþäè áåç îô³ö³éíèõ äîõîä³â òà 
º áîðã ïî ñïëàò³ ªÑÂ çà òðè ì³-
ñÿö³. Õî÷à º âèíÿòêè. Ðîäèíàì ç 
18-ð³÷íèìè ÷ëåíàìè, äàäóòü ñóá-
ñèä³þ, ÿêùî öÿ ëþäèíà îòðèìóº 
õî÷à á îäèí ç âèä³â äîõîä³â — 

ñòèïåíä³þ, ïåíñ³þ, ñîö³àëüíó 
äîïîìîãó ïî ³íâàë³äíîñò³, äîïî-
ìîãó ïî áåçðîá³òòþ/÷àñòêîâîìó 
áåçðîá³òòþ.

Ïðè÷èíè â³äìîâè ó íàäàíí³ 
ñóáñèä³¿ ÷³òêî âèçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 
14 ïîñòàíîâè Êàáì³íó ¹ 848.

КОМІСІЯ ЛІКВІДОВАНА
Ïðè âèêîíêîì³ ðàí³øå ä³ÿëà 

êîì³ñ³ÿ, äå ðîçãëÿäàëè ñïðà-
âè â³ííè÷àí, ùî çà ïðàâèëàìè 
íå ìîãëè îòðèìàòè ñóáñèä³þ. 
Äëÿ ïðèêëàäó, ìàëè ïðîïèñà-
íîãî ðîäè÷à, ùî íå æèâ ç ðîäè-
íîþ; âèòðàòèëè ïîíàä 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü íà êîøòîâíå ë³êóâàííÿ; 
ìàëè ïëîùó æèòëà ïîíàä íîðìó. 
Êîì³ñ³ÿ ÷àñòî éøëà íàçóñòð³÷ ³ 
òàêèì çàÿâíèêàì ïðèçíà÷àëè 
äåðæäîïîìîãó íà êîìóíàëêó.

Ð³øåííÿì óðÿäó êîì³ñ³¿ äëÿ 
ðîçãëÿäó îñîáëèâèõ âèïàäê³â 
ë³êâ³äóâàëè. Ïîâíîâàæåííÿ ïå-
ðåäàëè íà ïðàö³âíèê³â îðãàí³â 
ñîöçàõèñòó. ² íà äóìêó óðÿäîâö³â, 
öå âòðè÷³ ïðèøâèäøèòü ðîçãëÿä 
çàÿâ.

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ó «Ïðîçîðèõ 
îô³ñàõ» òðèâàº 
ïðîöåñ ïðèçíà÷åí-

íÿ ñóáñèä³é íà îïàëþâàëüíèé ïå-
ð³îä 2021–2022 ðîê³â. Íà ïî÷àòîê 
ëèñòîïàäà áóëî áëèçüêî 21 òèñÿ÷³ 
äîìîãîñïîäàðñòâ, ÿêèì âæå ïðè-
çíà÷åíî äîïîìîãó íà êîìóíàëêó.

Ñåðåäí³é ðîçì³ð âèïëàò ñêëà-
äàº 851 ãðèâíþ ³ öå ìàéæå âäâ³÷³ 
ìåíøå, í³æ ñóáñèä³¿, ÿê³ âèïëà÷ó-
âàëè ìèíóëî¿ çèìè. Îäíàê ñóìè 
ìîæóòü ùå çðîñòè, ðîçêàçàëà 
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñî-
öïîë³òèêè ì³ñüêðàäè Âàëåíòèíà 
Âîéòêîâà.

— Ðîçì³ð ñóáñèä³¿ áóäå á³ëü-
øèì ó ëèñòîïàä³. Çîêðåìà, öå 
÷åðåç âàðò³ñòü îïàëåííÿ, ÿêó ìè 
ðîçðàõóâàëè íà ïîëîâèíó æîâòíÿ. 
² âæå òîä³ áóäå çðîçóì³ëî, ÿêèé 
ðîçì³ð âèïëàò ëþäè îòðèìóâàòè-
ìóòü íà ðóêè, — êàæå Âîéòêîâà.

² õî÷à ðîçì³ð ñóáñèä³é ìîæå 
ùå çðîñòè, ê³ëüê³ñòü îòðèìóâà÷³â 
äåðæâèïëàò — áóäå ìåíøîþ, í³æ 
ó ìèíóëîìó ðîö³.

— Òîð³ê áóëà 31,5 òèñÿ÷³ äîìî-
ãîñïîäàðñòâ. Íà ñüîãîäí³ ìàºìî 
ìàéæå 21 òèñÿ÷ó, ÿêèì âæå ïðè-
çíà÷åíî ñóáñèä³þ. Ïðîäîâæóþòü 
íàäõîäèòè çâåðíåííÿ, — ñêàçàëà 
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñî-
öïîë³òèêè ì³ñüêðàäè Âàëåí-
òèíà Âîéòêîâà. — Âðàõîâóþ÷è 
îáìåæåííÿ, ÿê³ áóëè ïðèéíÿò³ 
öüîãî ë³òà, ê³ëüê³ñòü îòðèìóâà-

÷³â ñóáñèä³é ó öåé îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí áóäå äåùî ìåíøîþ, í³æ 
ìèíóëîãî ðîêó.

НОВІ ОБМЕЖЕННЯ
Òàê îò óðÿä óõâàëèâ ðÿä íîðì, 

ÿê³ ïîñèëþþòü êîíòðîëü çà ïðè-
çíà÷åííÿì äîïîìîãè íà êîìó-
íàëêó.

— Ñóáñèä³þ íå çìîæóòü îòðè-
ìàòè ëþäè, ùî ìàþòü íà äåïî-
çèòíîìó ðàõóíêó â³ä 100 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, — ïîÿñíþº Âàëåíòèíà 
Âîéòêîâà. — Òàêîæ óðÿä âïðî-
âàäèâ îáìåæåííÿ, ùî ñóáñèä³þ 
íå îòðèìàþòü ëþäè, ÿê³ ìàþòü 
äâà òðàíñïîðòíèõ çàñîáè (êð³ì 
ìîïåäà ³ ïðè÷åïà), ÿêèì ìåíøå 
í³æ 15 ðîê³â.

Êàáì³í âèð³øèâ, ùî ÿêùî 
ó âëàñíîñò³ äîìîãîñïîäàðñòâà º 
á³ëüøå, í³æ îäíå æèòëî, òî ñóá-
ñèä³ÿ íå ïðèçíà÷àºòüñÿ. Âèíÿ-
òîê — ÿêùî ö³ «äîäàòêîâ³» æèò-
ëîâ³ ïðèì³ùåííÿ º â ñóì³ñí³é 
àáî ñï³ëüí³é ÷àñòêîâ³é âëàñíîñò³, 
àáî çíàõîäÿòüñÿ â ñ³ëüñüê³é ì³ñ-
öåâîñò³ (íàïðèêëàä, áóëè íàáóò³ 
â ñïàäùèíó).

ХТО НЕ МАЄ ПРАВА 
НА СУБСИДІЮ

Íå äàäóòü ñóáñèä³þ, ÿêùî 
áóëà çä³éñíåíà ïîêóïêà/ïðîäàæ 
íà ñóìó, á³ëüøå í³æ 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ìîæíà âòðàòèòè äåðæ-
âèïëàòó, ÿêùî º ïîíàä 340 ãðè-
âåíü áîðãó çà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ³ ÿêùî º òðüîõì³ñÿ÷íèé áîðã 
ïî ñïëàò³ àë³ìåíò³â.

Ïðîäîâæóº ä³ÿòè ïðàâèëî, ùî 

СУБСИДІЇ НА ЗИМУ-2021. ХТО 
І ЧОМУ ЇХ МОЖЕ НЕ ОТРИМАТИ
Допомога на зиму  Близько 
21 тисячі сімей у Вінниці отримали 
субсидію на зиму. Середній розмір 
виплати — 851 гривня, що майже вдвічі 
менше, ніж торік. Призначають субсидії 
за новими правилами: жорсткі вимоги 
до заощаджень, кількості житла та віку 
машин. За яких умов допомогу дадуть 
без додаткового звернення, а хто її 
100% не отримає?

— Çà íîðìàòèâíèìè äîêó-
ìåíòàìè ìè ìàºìî äåñÿòü êà-
ëåíäàðíèõ äí³â íà ïðèçíà÷åííÿ 
ñóáñèä³é, — ñêàçàëà äèðåêòîð-
êà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè 
ì³ñüêðàäè Âàëåíòèíà Âîéòêî-
âà. — Ìè íàìàãàºìîñÿ âïîðàòè-
ñÿ çà öåé òåðì³í ³ öå âäàºòüñÿ, 

ÿêùî äîêóìåíòè ïðåòåíäåíòà 
íà ñóáñèä³þ ï³äãîòîâëåí³ íà-
ëåæíèì ÷èíîì, òà â÷àñíî ïðè-
éøëè â³äïîâ³ä³ íà íàø³ çàïèòè 
â³ä ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè, ïåíñ³é-
íîãî ôîíäó òà ³íøèõ óñòàíîâ. 
Òàêèì ÷èíîì, ìè ïåðåâ³ðÿºìî 
äîõîäè çàÿâíèêà.

Ìîæíà âòðàòèòè 
ñóáñèä³þ, ÿêùî º ïîíàä 
340 ãðèâåíü áîðãó çà 
êîìóíàëêó. Âèïëàòè 
çàáåðóòü ³ ÿêùî º áîðã 
ïî ñïëàò³ àë³ìåíò³â

Який розмір субсидій
та скільки людей їх отримують

ДЖЕРЕЛО: ДАНІ ВІД ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦПОЛІТИКИ МІСЬКРАДИ, СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ЖОВТНЯ
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ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïàì’ÿòíèé çíàê 
Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ 
ñîòí³ ³ ÀÒÎ â³ä-
êðèëè ó 2015 ðîö³ 

ó Äåíü Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè. Ç 
ò³º¿ ïîä³¿ â àâòîðà ïóáë³êàö³¿ çáå-
ðåãëîñÿ ôîòî. Íà íüîìó çîáðà-
æåí³ áàòüêî é ñèí Ãîëîâàùåí-
êè. Òðèìàþòü ïðàïîð Óêðà¿íè 
ç íàïèñîì: «Ìè íå ìàíêóðòè ³ 
íå ðàáè».

Ëåîí³ä Ãîëîâàùåíêî êîëèøí³é 
â³éñüêîâèé ó çâàíí³ ïîëêîâíèêà 
Ïîâ³òðÿíèõ ñèë. Éîãî ñèí Âëà-
äèñëàâ ó òîé ÷àñ ùå áóâ ñòóäåí-
òîì, íàâ÷àâñÿ íà ï’ÿòîìó êóðñ³ 
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó áó-
ä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè ó Êèºâ³. 
Ìàéáóòí³é àðõ³òåêòîð ïî÷óâàâñÿ 
³ìåíèííèêîì. Ïàì’ÿòíèé çíàê, 
äî ÿêîãî ïðèïàäàëè íà êîë³-
íàõ äåñÿòêè ëþäåé, âèãîòîâèëè 
çà éîãî ïðîåêòîì. ² òîä³, ³ òåïåð 
Âëàäèñëàâ ðîáèòü óòî÷íåííÿ: 
ïðàöþâàâ ï³ä êåð³âíèöòâîì ãî-
ëîâíîãî àðõ³òåêòîðà ì³ñòà Îëåê-
ñàíäðà Ðåêóòè.

Íà ïàì’ÿòíîìó çíàêó ïðè-
âåðòàº óâàãó çîáðàæåííÿ ïòàõà. 
Éîãî øèðîêî ðîçêðèò³ êðèëà 
âèãîòîâëåí³ ó ôîðì³ Ãåðáà íà-
øî¿ äåðæàâè. ×îìó ñàìå òàêèé 
îáðàç âèáðàâ àâòîð ïðîåêòó? ßê 
òàê âèéøëî, ùî ñàìå éîìó äîðó-
÷èëè íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüíó 
ðîáîòó? Ñê³ëüêè ÷àñó âèòðàòèâ 
íà íå¿? Ïîãîâîðèòè ïðî öå ó äåíü 
â³äêðèòòÿ íå âäàëîñÿ. Ïîïðîñèâ 
Âëàäèñëàâà â³äïîâ³ñòè íà ö³ ïè-
òàííÿ òåïåð, íàïåðåäîäí³ Ñâÿòà 
Ã³äíîñò³ ³ Ñâîáîäè, ùî ïðèïàäàº 
ó öüîìó ðîö³ íà íåä³ëüíèé äåíü, 
21 ëèñòîïàäà.

ЕСКІЗ ЗРОБИВ ЗА ЧОТИРИ 
ГОДИНИ

— Òåáå çàïðîøóº ãîëîâíèé 
àðõ³òåêòîð…

Ö³ ñëîâà Âëàäèñëàâ ïàì’ÿòàòèìå 
äîâãî. Âë³òêó 2014-ãî â³í áóâ 
íà êàí³êóëàõ. Ï³ñëÿ ¿õ çàê³í÷åí-
íÿ ìàâ ïèñàòè äèïëîìíó ðîáîòó 
ìàã³ñòðà. Íà öå óí³âåðñèòåò â³ä-
âîäèâ ïðèáëèçíî ø³ñòü ì³ñÿö³â. 
Âèð³øèâ ñïðîáóâàòè ñåáå ó ïðàê-
òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ çà ìàéáóòíüîþ 
ñïåö³àëüí³ñòþ. Âëàøòóâàâñÿ 
íà ðîáîòó â îäíó ç ïðîåêòíèõ 
ñòðóêòóð, ùî ðîçòàøîâóâàëàñÿ 
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ äåïàðòàìåíòó 
ì³ñòîáóäóâàííÿ é àðõ³òåêòóðè.

— Ïåðøèé äåíü íà ðîáîò³, 
à ïðî ìåíå óæå ä³çíàâñÿ ãîëî-
âíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà, — äóìàâ 
õëîïåöü, ï³äí³ìàþ÷èñü ñõîäàìè 
ó êàá³íåò Ðåêóòè.

Âëàäèñëàâ äîòåïåð íå çíàº, 
÷îìó ñàìå éîìó çàïðîïîíóâàëè 
ï³äãîòóâàòè ïðîåêò. Ìîæëè-
âî òîìó, ùî êè¿âñüêèé ñòóäåíò 
íå ì³ã íå áóòè íà Ìàéäàí³. Â³ä÷óâ 
äóõ Ðåâîëþö³¿, çìîæå ïåðåäàòè 
éîãî â ïðîåêò³.

— ×åðåç ÷îòèðè ãîäèíè ÿ çíîâó 
çàéøîâ äî Îëåêñàíäðà Ñåðã³éî-
âè÷à, — ðîçïîâ³äàº Âëàäèñëàâ. — 
Ïîäàâ éîìó ÷îòèðè âàð³àíòè ïðî-
åêò³â ïàì’ÿòíîãî çíàêà. Îáðàç 
ñâîáîäè, â³ëüíîãî äóõó — òàê³ 
àñîö³àö³¿ ó ìåíå âèêëèêàâ ïòàõ. 
Îäðàçó âõîïèâñÿ çà íüîãî. Çìàõ 
êðèë òðîõè íàãàäóº íàø Ãåðá. 
Òàê íàðîäèëàñÿ êîíöåïö³ÿ. Õî÷à 
ï³çí³øå äåõòî äîêîðÿâ, ìîâëÿâ, 
ò³ëüêè ïîçáóëèñÿ áåðêóò³âö³â, 
à òè çíîâó çãàäóºø ïðî öå. Ãî-
ëîâíèé àðõ³òåêòîð ñõâàëèâ çàäóì. 
Âí³ñ îêðåì³ êîðåêòèâè. ß ¿õ äî-
îïðàöþâàâ. Îáãîâîðèëè ïðîåêò ç 
ôàõ³âöÿìè äåïàðòàìåíòó. Ïîò³ì 

åêòîì ó ¿õ ïàì’ÿòü ³ âçÿâ çà öå 
ãðîø³? Â³äâåðòî ñêàçàâ, ùî ãðî-
øåé íå â³çüìó.

Ïðî â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà Ãî-
ëîâàùåíêî äîâ³äàâñÿ â³ä Ðåêóòè. 
Íà óðî÷èñò³ñòü õëîïåöü ïðèéøîâ 
ç áàòüêîì. Êàæå, â³í ó íüîãî âå-
ëèêèé ïàòð³îò äåðæàâè.

Çàïèòóþ, ÷îìó íà ïàì’ÿòíîìó 
çíàêó íåìà òàáëè÷êè ç àâòîð-
ñòâîì? Áóâ î÷åâèäöåì, êîëè 
åêñêóðñàíòè çàïèòóâàëè, õòî 
âèãîòîâèâ ïàì’ÿòíèê, àëå åêñ-
êóðñîâîä íå çìîãëà â³äïîâ³ñòè.

— ß òåæ òàêå ÷óâ, — ãîâîðèòü 
Âëàäèñëàâ. — Îäíîãî ðàçó áóâ 
ïðèñóòí³é, êîëè òóðèñòè çàïè-
òóâàëè åêñêóðñîâîäà, à òà íå ìî-
ãëà â³äïîâ³ñòè. Íå ñòðèìàâñÿ ³ 
ç³çíàâñÿ, ùî öå ì³é ïðîåêò. Ï³ñëÿ 
öüîãî òóðèñòè çàáóëè ïðî åêñ-
êóðñîâîäà ³ îòî÷èëè ìåíå, ñòàëè 

ðîçïèòóâàòè, ÿê öå âñå â³äáóâà-
ëîñÿ, ÿê ïðàöþâàâ, ÷îìó òàêèé 
îáðàç âèáðàâ?

Ï³ä ÷àñ ðîáîòè â³í íàâ³òü íå çà-
äóìóâàâñÿ íàä òèì, ùîá çíà÷è-
ëîñÿ éîãî ïð³çâèùå. Íå ñòàâèâ 
çà ìåòó, ÿê êàæå, â³äâîë³êàòè ëþ-
äåé â³ä ñïðèéíÿòòÿ çàãàëüíîãî 
îáðàçó. Òåïåð çàäóìóºòüñÿ. Êîëè 
÷óº â³ä ëþäåé, ùî õî÷óòü çíàòè 
àâòîðà, êîëè ïðî öå éîãî ñàìîãî 
çàïèòóþòü…

— Ìîæëèâî, é ñïðàâä³, âàðòî 
âêàçàòè ³ìåíà, íå ò³ëüêè ìîº, à é 
Îëåêñàíäðà Ðåêóòè, — ãîâîðèòü 
â³í. — ª ì³ñöå äëÿ íåâåëèêî¿ òà-
áëè÷êè ç áîêîâî¿ ñòîðîíè, àáè 
íå â³äâåðòàëà óâàãó…

Êàæå, ãîâîðèâ ïðî öå ç íèí³ø-
í³ì ãîëîâíèì àðõ³òåêòîðîì. Òîé, 
í³áè íå ïðîòè, àëå äàë³ ðîçìîâè 
ñïðàâà íå çðóøèëà.

ПТАХ НЕ ПАДАЄ — ЛЕТИТЬ!
Пам’ять  Свято Гідності і Свободи — 
21 листопада. Про Героїв Небесної сотні 
і АТО вінничанам нагадує пам’ятний знак 
на Європейській площі. Його встановили 
шість років тому. Проект створив тодішній 
студент. Чому саме йому доручили таку 
роботу і які проблеми в університеті 
виникли через пам’ятник?

Коли Головащенко повернувся 
до університету, там уже знали 
про те, що у Вінниці відкрили 
памятний знак і він є автором.
Про це писали друковані, елек-
тронні ЗМІ, були сюжети по радіо 
і телебаченню.
Дехто вітав його з визнанням, 
тиснув руку, бажав нових успіхів. 
Від декого з викладачів студент 
несподівано відчув упереджене 
ставлення. Зокрема, від керівни-
ка своєї дипломної роботи. Це 
особливо здивувало.

— Завісу мені привідкрили де-
кілька викладачів, — розповідає 
архітектор. — Отримав від них 
на електронну пошту листи. 
У них було застереження, аби 
добре підготувався до захисту 
магістерської роботи. Бо вимо-
ги будуть непрості. Пояснили 
причину, мовляв, не треба було 
вшановувати патріотів. Дехто з 
донецьких в університеті не змо-
жуть такого пробачити. Щоправ-
да, дипломна була зовсім іншої 
тематики.

Владислав, відмінник навчання, 
під час захисту роботи справді 
зіткнувся з тим, про що його 
попереджали. Саме керівник 
роботи почав критикувати його 
і запропонував комісії знизити 
оцінку.
— Не вдалося йому це, — гово-
рить співрозмовник. — На мій 
захист стали двоє членів комі-
сії. Дотепер пам’ятаю вираз об-
личчя керівника роботи! Воно аж 
пашіло вогнем! Я отримав своє 
законне «відмінно».

Як сприйняли в університеті роботу студента
Журналіст RIA запитав Олексан-
дра Рекуту, чому саме студенту 
він доручив таку відповідальну 
роботу?
— Я довіряв молодим, — каже пан 
Олександр. — У них свіжі думки, 
погляди, багато енергії, завзят-
тя. Головащенко своєю роботою 
підтвердив це. Крім того, він на-
писав гарну презентацію. Я пред-
ставляв її у міській раді. Заува-
ження були, але вони не суттєві.
За словами Рекути, треба згадати 
ще одного архітектора. Поруч з 

пам’ятним знаком встановлено 
мультимедійну стелу.
— Над мультимедійною стелою 
працював Роман Вікулов, — каже 
пан Олександр. — Йому належить 
ідея електронного представ-
лення Героїв. Він запропонував 
конструкцію стели. Це тільки 
на перший погляд здається, що 
все просто. Насправді там було 
море варіантів. Зрештою, ви-
йшла непогана робота. Маємо 
два хороші пам’ятні знаки, що 
прославляють наших Героїв.

«Я довіряв молодим»

ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð õîäèâ ç íèì 
ó ì³ñüêðàäó, òàì ïðåçåíòóâàâ. Îñü 
òàê ç’ÿâèâñÿ ïðîåêò.

Ãîëîâàùåíêî çàñòåð³ãàº â³ä 
ìîæëèâî¿ ïîìèëêè. Ïðîñèòü 
íå ïèñàòè, ùî ïòàõ ï³äáèòèé, 
ùî êàìåíåì ïàäàº íà çåìëþ.

— Íå áóëî ó ìåíå òàêîãî çà-
äóìó, — ãîâîðèòü â³í. — Íàâïàêè. 
Øèðîêî ðîçêðèò³ êðèëà ñèìâî-
ë³çóþòü éîãî ñòð³ìêèé ïîë³ò, â³í 
â³ëüíî øèðÿº ó íåá³. Ñèìâîë³çóº 
ñâîáîäó, â³ëüíèé äóõ. Îñü ùî 
ÿ âêëàâ ó öåé îáðàç. Ñê³ëüêè íàø 
íàðîä íå ãíîáèëè, à äóõ ñâîáîäè 
í³êîìó íå âäàëîñÿ âáèòè.

ВІД ГОНОРАРУ ВІДМОВИВСЯ
Ïàì’ÿòíèé çíàê âèãîòîâëåíèé 

ç ãðàí³òó. Çîáðàæåííÿ ïòàõà â³ä-
òâîðåíå ó ëàòóí³. Âëàäèñëàâ êàæå, 
êâ³òè, ÿê³ êëàäóòü, â³äñâ³÷óþòü 
ñâî¿ìè ïåëþñòêàìè ó ëàòóííèõ 
âñòàâêàõ íà ãðàí³ò³. Êðàïë³ äîùó 
íà ëàòóí³ íå ñò³êàþòü îäðàçó, 

âîíè çáåð³ãàþòüñÿ äåÿêèé ÷àñ ³ 
íàãàäóþòü ñîáîþ ñëüîçè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ïàì’ÿòíèé çíàê, öå íå ïðîñòî 
ìåìîð³àë, öå ì³ñöå, êóäè ìîæóòü 
ïðèéòè ëþäè, àáè âøàíóâàòè íà-
øèõ Ãåðî¿â.

— Ó òîé ÷àñ íà Äîíáàñ³ òðè-
âàëè áî¿, ÷è íå êîæåí äåíü íàä-
õîäèëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàãè-
áëèõ, — çãàäóº Âëàäèñëàâ Ãîëî-
âàùåíêî. — Äå ó Â³ííèö³ ìîæíà 
áóëî â³ääàòè äàíèíó ïàì’ÿò³ çà-
ãèáëèì? Ïðèéòè äî ïàì’ÿòíèêà 
òèì, õòî íå ïîâåðíóâñÿ ç Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿? Íó, öå æ íå òå, òî áóëà 
³íøà â³éíà.

Êîëè ïîâí³ñòþ çàê³í÷èâ ðîáî-
òó, éîìó ìàëè âèïëàòèòè ãîíîðàð. 
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, â³í 
â³äìîâèâñÿ â³ä ãðîøåé.

— Íå ì³ã âçÿòè ãðîø³ ç ìî-
ðàëüíî¿ òî÷êè çîðó, — ãîâîðèòü 
Âëàäèñëàâ. — Ëþäè ãèíóëè 
íà ôðîíò³, ÿ ïðàöþâàâ íàä ïðî-

 «Îáðàç ñâîáîäè, 
â³ëüíîãî äóõó — òàê³ 
àñîö³àö³¿ ó ìåíå 
âèêëèêàâ ïòàõ. Îäðàçó 
âõîïèâñÿ çà íüîãî. 
Çìàõ êðèë òðîõè 
íàãàäóº íàø Ãåðá»

Владислав Головащенко (ліворуч) на відкриття 
пам’ятного знака прийшов з батьком Леонідом. Принесли 
прапор з написом: «Ми не манкурти і не раби»
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Адвокат Максим Бистрицький 
пояснив, що судово-експертни-
ми установами — у Вінниці, Києві і 
Харкові — проведено чотири судо-
во-технічні експертизи. Результати 
трьох з них засвідчують вину водія 
автомобіля у порушенні ПДР. Екс-
перти вказують на причинно-на-
слідковий зв’язок такого порушен-
ня з вчиненням аварії.

Висновки четвертої експертизи 
протилежні — експерт вбачає вину 
мотоцикліста. До такого висновку 
дійшли у Вінницькому відділенні 
Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз.
За словами адвоката, експерт цієї 
установи не в повній мірі дослі-
див питання слідчого. Причому, 
упустив дуже суттєву обставину — 

щодо можливого переміщення 
автомобіля вліво аж на смугу зу-
стрічного руху. Адвокат заявляв 
клопотання, щоб слідчий допитав 
експерта. Треба ж з’ясувати, чим 
керувався. Однак допиту не було 
зроблено. Бистріцький каже, що 
для нього це залишається незро-
зумілим.
— Тепер слідчий пояснює, що 

звернеться до експерта з по-
вторною експертизою, — гово-
рить адвокат. — Знаєте, до яко-
го? До того, який не визнає 
вину водія автомобіля «Нива». 
Найбільш дивно, що експертизу 
проводитиме той самий експерт, 
який уже робив її. У Вінницько-
му відділенні Київського науко-
во-дослідного інституту судових 

експертиз один автотехнічний 
експерт. Зрозуміло, що він по-
вторить той самий висновок, що 
вже робив. Іншого не буде. Зате 
втрата часу очевидна. Слідчі й 
так допустили порушення всіх 
розумних строків, встановлених 
для такої категорії справ і далі 
продовжують зволікати з при-
йняттям рішення.

Вину підтвердили три експертизи

Вадим Кобзар, прес-офіцер об-
ласної поліції:
— Через те, що існують розбіж-
ності у висновках експертів, по-
трібна додаткова експертиза, 
принаймні так пояснюють слід-
чі, — каже Вадим Кобзар. — За їх-
ньою інформацією, призначено 
ще одну технічну транспортно-

трасологічну експертизу. Зробле-
но це 2 жовтня нинішнього року.
Не співпадають також покази 
очевидців аварії. Мова йде про 
свідчення водія автомобіля і ді-
вчини, яка їхала на мотоциклі.
Покази людей у таких випадках є 
вихідними у розслідуванні спра-
ви про ДТП.

Ще раз звернулися до експерта

òðèâàº ç ñåðïíÿ 2019-ãî äîòåïåð.
Äî ñåðåäèíè 2021-ãî éîãî ïðî-

âîäèëè ó Æìåðèíö³. Àäâîêàò 
Ìåëüíèêà âáà÷àâ ó öüîìó çà-
òÿãóâàííÿ ñïðàâè, ÿê â³í êàæå, 
ïîðóøåííÿ ðîçóìíèõ òåðì³í³â 
ðîçñë³äóâàííÿ. Äîáèâñÿ, àáè 
ïåðåäàëè ó Â³ííèöþ â îáëàñíó 
ïîë³ö³þ. Âæå é òóò ñïðàâà ïî-
íàä ÷îòèðè ì³ñÿö³. Ïåðåäàâàòè 
äî ñóäó íå ïîñï³øàþòü.

— Ó Æìåðèíö³ ñë³ä÷èé ãîâî-
ðèâ, ùî â³í çàê³í÷èâ ðîçñë³äóâàí-
íÿ ³ ïåðåäàâ ìàòåð³àëè ó ïðîêó-
ðàòóðó, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð 
Ìåëüíèê. — Ìè ñêàðæèëèñÿ 
îáëàñíîìó ïðîêóðîðó. Íàðåøò³ 
ï³ñëÿ òîãî ðîçñë³äóâàííÿì çà-
éíÿëàñÿ îáëàñíà ïîë³ö³ÿ. Ñê³ëüêè 
ó Â³ííèö³ áóäóòü âèïðîáîâóâàòè 
ìîº òåðï³ííÿ, íå çíàþ. Ãîâîðèâ 
äâà ðàçè ç³ ñë³ä÷èì ïî òåëåôîíó. 
Â³í ñåðäèòüñÿ, êîëè ÷óº ì³é ãî-
ëîñ. Çàïèòóþ, ÷îìó íå ïåðåäàþòü 
äî ñóäó? Ñë³ä÷èé êàæå ó â³äïî-

â³äü, ùî â àâàð³¿ º âèíà îáîõ ó÷àñ-
íèê³â. À ïîò³ì äîäàº, ùî áóäóòü 
ùå åêñïåðòèçè. Íà çàïèòàííÿ, 
ñê³ëüêè, â³äïîâ³äàº, ñê³ëüêè òðå-
áà, ñò³ëüêè áóäå. ß æ âàì êàæó, 
ùî âïåðñÿ â ãëóõó ñò³íó…

«МАВ БИ НА КОЛІНА СТАТИ 
ПЕРЕД МАМОЮ!»

Ó ñòàðøîãî ñèíà Ìåëüíèêà — 
Àðòåìà áóâ ìîòîöèêë «Suzuki». 
Ó òîé ôàòàëüíèé äëÿ íüîãî äåíü, 
12 ñåðïíÿ 2019-ãî, çíàéîìèé ïî-
ïðîñèâ Àðòåìà ï³äâåçòè ç³ Æìå-
ðèíêè â ñåëî ä³â÷èíó. Ï³ä ÷àñ 
ðóõó â³äáóëîñÿ ç³òêíåííÿ ç àâòî-
ìîá³ëåì «Íèâà».

Áàòüêî çàãèáëîãî êàæå, óæå 
íàïàì’ÿòü âèâ÷èâ ñèòóàö³þ ç 
ìàòåð³àë³â åêñïåðò³â. Íå ðàç 
ï³ñëÿ òîãî âè¿æäæàâ íà òå ì³ñ-
öå. Çà éîãî ñëîâàìè, ç³òêíåííÿ 
ñòàëîñÿ òàì, äå º ïîâîðîò ç òðàñè 
äî ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ òåõí³êè ï³ä-
ïðèºìñòâà «Êðÿæ». Ñòâåðäæóº, 

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— ß  âï å ð ñ ÿ 
â ãëóõó ñò³íó, — 
ðîçïîâ³â RIA Îëåê-
ñàíäð Ìåëüíèê, 

áàòüêî äâîõ çàãèáëèõ â àâàð³ÿõ 
ñèí³â. — Ïîõîðîíèâ äâîõ ñèí³â, 
à âîíè õîðîíÿòü ñïðàâó. Òÿãíóòü 
ðåçèíó. Ùîá á³ëüøå ÷àñó ìèíóëî, 
ùîá ÿ âòîìèâñÿ äîáèâàòèñÿ ïðàâ-
äè ³ ìàõíóâ íà âñå ðóêîþ. Âñå 
îäíî áóäó íàïîëÿãàòè, ùîá ïå-
ðåäàëè äî ñóäó. Ðîáëþ öå íå äëÿ 
ñåáå — ó ïàì’ÿòü ïðî ñèíà.

В ОСТАННІ ХВИЛИНИ ВСТИГ 
ПОТРИМАТИ ЗА РУКУ

Àðòåì Ìåëüíèê, ñòàðøèé 
ñèí ïàíà Îëåêñàíäðà, çàãèíóâ 
19 ñåðïíÿ 2019 ðîêó. ×åðåç ì³-
ñÿöü ï³ñëÿ òîãî éîìó ìàëî âèïî-
âíèòèñÿ 26 ðîê³â.

Ìîëîäøèé ñèí Îëåêñ³é ïîòðà-
ïèâ â àâàð³þ ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ çàãè-
áåë³ áðàòà. Ñòàëîñÿ öå 10 æîâòíÿ 
2020-ãî. Íà òîé ÷àñ éîìó áóëî 
ò³ëüêè 23 ðîêè.

Çà ôàòàëüíèì çá³ãîì îáñòàâèí, 
îáèäâ³ àâàð³¿ ñòàëèñÿ íà îäíîìó 
ì³ñö³ — íà â³äð³çêó øëÿõó ì³æ 
Æìåðèíêîþ ³ ñåëîì Ñòàí³ñëàâ-
÷èê. Ñàìå â öüîìó ñåë³ ïðîæè-
âàëè áðàòè.

Ï³ñëÿ àâàð³é âîíè ùå áóëè 
æèâ³. ¯õ äîñòàâèëè äî Æìåðèí-
ñüêî¿ ë³êàðí³. Ïîìåðëè ï³ä ÷àñ 
íàäàííÿ äîïîìîãè ë³êàðÿìè. Òàê 
áóëî ó ñåðïí³ 2019-ãî. Òàê ïî-
âòîðèëîñÿ ó æîâòí³ 2020-ãî.

— Â îñòàíí³ õâèëèíè ÿ áóâ á³ëÿ 

ñèí³â, òðèìàâ ¿õ çà ðóêó, — ãîâî-
ðèòü Îëåêñàíäð Ìåëüíèê. — ̄ õíÿ 
ìàìà áóëà äàëåêî, íà çàðîá³òêàõ 
ó Ïîëüù³. Ïðè¿õàëà, êîëè âæå 
ëåæàëè â òðóí³. Òàê áóëî ç Àð-
òåìîì, à ÷åðåç ð³ê òå ñàìå ïî-
âòîðèëîñÿ ç Îëåêñ³ºì…

Ïðî ìîëîäøîãî ñèíà ÷îëîâ³ê 
ãîâîðèòü, ùî òàêà éîìó âèïàëà 
äîëÿ. Ñ³â íå äî òîãî â ìàøè-
íó. Îëåêñ³é ãîñòþâàâ ó ðîäè÷à. 
Õëîïåöü áóâ éîãî ðîâåñíèêîì. 
Îáîì — ïî 23. Íà ïîäâ³ð’ÿ çà¿õàâ 
àâòîìîá³ëü ìàðêè BMW. Ï³ñëÿ 
ðåìîíòó éîãî äîñòàâèâ ìàéñòåð. 
Ïîïðîñèëè ìàéñòðà, ùîá ïðî-
¿õàâñÿ, ïîêàçàâ, ÿê éäå ìàøèíà 
ï³ñëÿ ðåìîíòó. Îñü â³í ³ ïîêàçàâ.

Çà ñëîâàìè áàòüêà çàãèáëîãî, 
ðåìîíòíèê ðîç³ãíàâ ìàøèíó 
äî òàêî¿ øâèäêîñò³, ùî ï³ä ÷àñ 
îáãîíó íà âóçüê³é ä³ëÿíö³ äîðî-
ãè íå ñïðàâèâñÿ ç êåðóâàííÿì. 
Ìàøèíà çëåò³ëà ç òðàñè… Çàãè-
íóëè âñ³ òðîº. Áàòüêî êàæå, ùî 
Îëåêñ³é çíàõîäèâñÿ íà çàäíüîìó 
ñèä³íí³. Ï³ñëÿ àâàð³¿ â³í ùå çà-
ëèøàâñÿ æèâèé, àëå…

— Êîãî ÿ òóò ìîæó çâèíóâà÷ó-
âàòè? — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.

ЗНОВ ПЕРЕДАЛИ 
НА ЕКСПЕРТИЗУ

Ó çàãèáåë³ ñòàðøîãî ñèíà º 
âèíóâàòåöü — âîä³é àâòîìîá³ëÿ 
«Íèâà», ç ÿêèì ç³òêíóâñÿ ìîòîöè-
êë³ñò Àðòåì Ìåëüíèê. Çà ñëîâàìè 
áàòüêà, íåâèíóâàò³ñòü ñèíà äîâåëà 
åêñïåðòèçà. ² íå îäíà. Êàæå, º 
âèñíîâêè åêñïåðò³â ç Â³ííèö³, 
Êèºâà, Õàðêîâà. Íåçâàæàþ÷è 
íà öå, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ 

ДВА РОКИ РОЗСЛІДУЮТЬ 
ЗАГИБЕЛЬ МОТОЦИКЛІСТА
Затяжне розслідування  Двоє 
братів загинули у двох аваріях: у 2019-му 
один, через рік — другий. Три експертизи 
встановили вину водія автомобіля «Нива», 
внаслідок чого помер старший брат. 
Четверта експертиза дала інші висновки — 
винуватим визнали загиблого, який їхав 
на мотоциклі і зіткнувся з автомобілем. 
Два роки і майже три місяці розслідують 
справу. Чому так довго? Що кажуть слідчі?

ùî çà êåðìîì «Íèâè» çíàõîäèâñÿ 
îäèí ç êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà. 
Ïðèïóñêàº, ùî ìîæëèâî, òîé 
¿õàâ äî ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ òåõí³-
êè, òîìó ðîáèâ ïîâîðîò. ßêùî 
öå òàê, òî ïîâîðîò éîìó òðåáà 
áóëî ðîáèòè ë³âîðó÷. Âò³ì, íå öå 
ìàº çíà÷åííÿ.

— Âîä³é «Íèâè» ³ ñèí íà ìîòî-
öèêë³ ¿õàëè â îäíîìó íàïðÿìêó, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð Ìåëüíèê. — 
Àâòîìîá³ëü éøîâ ïîïåðåäó. Êîëè 
Àðòåì ðîçïî÷àâ îáã³í «Íèâè», ¿¿ 
âîä³é ïîâåðíóâ âë³âî. Ïðè÷îìó, 
òàê çì³ñòèâ ìàøèíó âë³âî, ùî ïå-
ðåòíóâ ðîçìåæóâàëüíó ë³í³þ. Ï³ä-
ñòàâèâ ñåáå ï³ä óäàð. Éîìó í³÷îãî, 
â³í ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè, ðàä³º 
ñîíöþ, æèòòþ, à ñèíà íåìà…

Ï³ñëÿ ïîõîðîíó ³ ïîìèíîê 
íà äåâ’ÿòèé äåíü, áàòüêî âèð³øèâ 
ïîãîâîðèòè ç ÷îëîâ³êîì, ÿêèé áóâ 
çà êåðìîì «Íèâè». Ïðèéøîâ 
äî êîíòîðè ï³äïðèºìñòâà «Êðÿæ» 
ó Ñòàí³ñëàâ÷èêó, àëå íå çàñòàâ 
òîãî, êîãî õîò³â ïîáà÷èòè. Êå-
ð³âíèê ï³äïðèºìñòâà ñêàçàâ, ùî 

¿õí³é ïðàö³âíèê í³ â ÷îìó íå âè-
íåí. «Í³áè â³í ñë³ä÷èé, ÷è ñóä-
äÿ», — ãîâîðèòü Ìåëüíèê.

— Â³í í³ ðàçó íå ïîäçâîíèâ, 
íå ðîçïîâ³â, ÿê âñå ñòàëîñÿ, 
íå ïîñï³â÷óâàâ íàì, — ðîçïîâ³äàº 
ñï³âðîçìîâíèê. — ß íå êàæó ïðî 
ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó. Í³÷îãî á 
â³ä íüîãî íå âçÿëè, ÿêáè íàâ³òü 
ïðîïîíóâàâ. Â³í ìàâ áè íà êîë³-
íàõ ñòàòè ïåðåä ìàìîþ äèòèíè ³ 
õî÷à á òàê ïîêàçàòè, ùî â íüîãî 
â ñåðö³ º ùîñü ëþäñüêå.

Ìåëüíèê ðîçìîâëÿâ ç ÷îëî-
â³êîì ïî òåëåôîíó. Òîé ò³ëüêè 
îäíå ïîâòîðþâàâ: «ß í³ â ÷îìó 
íå âèíåí!» Íà çàïèòàííÿ, ÷îãî 
â³í âè¿õàâ íà ñåðåäèíó, ïîâòîðèâ 
ò³ ñàì³ ñëîâà: «ß íå âèíåí».

— Êàçàâ éîìó, òè âñ³õ íå ï³ä-
êóïèø, — ðîçïîâ³äàº Ìåëüíèê. — 
Íàâ³òü ÿêùî òîá³ öå âäàñòüñÿ, 
òî º ùå ñóä Áîæèé.

Çàïèòóþ Ìåëüíèêà ïðî ä³â÷èíó, 
ÿêó ï³äâîçèâ Àðòåì. Êàæå, âîíà 
çàëèøèëàñÿ æèâà. Çàçíàëà òðàâì, 
¿¿ äîñòàâèëè â ë³êàðíþ, àëå æèâà.

— Êàçàâ âîä³þ, òè 
âñ³õ íå ï³äêóïèø, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð 
Ìåëüíèê. — Íàâ³òü 
ÿêùî òîá³ öå âäàñòüñÿ, 
òî º ùå ñóä Áîæèé

Коли на серці туга, Олександр Мельник бере портрет 
Артема. Сліз не стримує, прикладає до грудей. Так само 
робить з портретом Олексія…



6 RIA, Ñåðåäà, 17 ëèñòîïàäà 2021

500154



502253

ПРЕССЛУЖБА
АТ «ЮНЕКС БАНК» 

10 ëèñòîïàäà ó öåíòð³ Â³ííèö³ 
â³äêðèëîñÿ â³ää³ëåííÿ Þíåêñ 
Áàíêó. Öå ïåðøå â³ííèöüêå 
â³ää³ëåííÿ ô³íóñòàíîâè, ÿêó 
íàâåñí³ öüîãî ðîêó ïðèäáàëè 
íàéá³ëüøà ³íâåñòèö³éíà êîì-
ïàí³ÿ Óêðà¿íè Dragon Capital 
òà äîñâ³ä÷åíèé ÷åñüêèé áàíê³ð 
²âàí Ñâ³òåê. Çàãàëîì â³ííèöüêå 
ïðåäñòàâíèöòâî ñòàëî 18-ì â³ä-
ä³ëåííÿì Þíåêñ Áàíêó.

«Öå äóæå âàæëèâà ïîä³ÿ äëÿ 
áàíêó, àäæå öå ïåðøå àáñîëþò-
íî íîâå â³ää³ëåííÿ, ÿêå â³ä-
êðèâ Þíåêñ Áàíê ï³ñëÿ çì³íè 
âëàñíèê³â. Â³ííèöüêå â³ää³-
ëåííÿ — öå òàêèé ñîá³ ñòàð-
òàï. Àäæå ñàìå òóò ìè âïåðøå 
âèïðîáîâóºìî íîâ³ ï³äõîäè: â³ä 
äèçàéíó ³íòåð’ºðó òà âèâ³ñêè, 
äî ô³ëîñîô³¿ ðîáîòè. Äðóæíÿ 
àòìîñôåðà, ãíó÷ê³ñòü ó ðîáî-
ò³, óâàãà äî äåòàëåé — ñàìå öå 
â³äð³çíÿº Þíåêñ â³ä áàãàòüîõ 
³íøèõ ô³íóñòàíîâ», — ðîçïîâ³ëà 
Àë³íà Êîìïàíåöü, äèðåêòîðêà ç 
ìàðêåòèíãó Þíåêñ Áàíêó, ÿêà 

çàâ³òàëà íà â³äêðèòòÿ â³ííèöü-
êîãî ïðåäñòàâíèöòâà.

Þíåêñ Áàíê, íå äèâëÿ÷èñü 
íà 28-ð³÷íèé äîñâ³ä ðîáîòè, 
ïðåäñòàâëÿº íîâó ãåíåðàö³þ 
áàíê³â. Ó òîé ÷àñ, êîëè á³ëü-
ø³ñòü ô³íóñòàíîâ ñêîðî÷óþòü 
ñâî¿ ìåðåæ³, Þíåêñ ïëàíóº âæå 
äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó â³äêðèòè 
äî 10 â³ää³ëåíü ó ð³çíèõ ì³ñòàõ 
Óêðà¿íè.

«Íàñïðàâä³ Þíåêñ Áàíê — 

öå ô³íòåõ-ñòàðòàï. Ìè ðîáèìî 
ñòàâêó íà ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ òà 
ïðàöþºìî íàä òèì, ùîá áóäü-
ÿêèé êë³ºíò ìàâ çìîãó âèð³-
øèòè óñ³ ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ 
â ñìàðòôîí³. Àëå ó òîé æå ÷àñ 
ÿ ðîçóì³þ, íàñê³ëüêè âàæëèâèì 
äëÿ áàãàòüîõ º ô³çè÷íèé, òàê-
òèëüíèé êîíòàêò ç áàíêîì. Ìè 
íå çáèðàºìîñü â³äêðèâàòè ñî-
òí³ â³ää³ëåíü. Àëå íàéáëèæ÷îãî 
ðîêó ïðîäîâæèìî ðîçøèðþâàòè 

ìåðåæó. Ââàæàþ, 30–40 â³ää³-
ëåíü áóäå äîñòàòíüî. ß ðàäèé, 
ùî ïî÷èíàºìî ìè ç Â³ííèö³», — 
ðîçïîâ³â ãîëîâà ïðàâë³ííÿ 
Þíåêñ Áàíêó ²âàí Ñâ³òåê.

Íîâå â³ää³ëåííÿ Þíåêñ Áàí-
êó íàäàâàòèìå ïîâíèé ñïåêòð 
áàíê³âñüêèõ ïîñëóã. Äëÿ ëþ-
äåé ö³êàâèìè áóäóòü äåïîçèòè 
ç äóæå íåïîãàíèìè ñòàâêàìè. 
Íàïðèêëàä, çà âêëàäîì ó ãðèâ-
í³ â Þíåêñ³ ìîæíà îòðèìàòè 
äî 13% ð³÷íèõ. ßêùî ãðîøåé, 
íàâïàêè, íå âèñòà÷àº, áàíê ïðî-
ïîíóº êðåäèòè äî 350 òèñ. ãðí. 
Ìîæíà é îôîðìèòè âèã³äíó êðå-
äèòíó êàðòêó, ïî ÿê³é, äî ðå÷³, 
áàíê ïðîïîíóº ÷è íå íàéâèùèé 
êåøáåê. Ñêàæ³ìî, íà ÷îðíó 
ï’ÿòíèöþ, 26 ëèñòîïàäà, êåøáåê 
íà êóï³âëþ òåõí³êè — àæ 30%.

Áàãàòî ïðîïîçèö³é â Þíåêñ³ º 
³ äëÿ á³çíåñó. Áàíê íàäàº êðåäè-
òè â³ä 11% ð³÷íèõ â ãðèâí³. Â³ä-
êðèâàº ðàõóíîê ëèøå çà îäèí 
äåíü, ìàº ïðÿì³ êîðåñïîíäåíò-
ñüê³ ðàõóíêè ó â³äîìèõ çàõ³äíèõ 
áàíêàõ, ñó÷àñíèé êë³ºíò-áàíê, 
àêòèâíî ðîçâèâàº ë³çèíã òîùî.

«Íàñïðàâä³, íàøà ãîëîâíà 

ïåðåâàãà — ãíó÷ê³ñòü. Â³ä íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ — äî öåí-
òðó óõâàëåííÿ ð³øåííÿ íàâ³òü 
íà íàéâèùîìó ð³âí³ ëèøå îäèí 
òåëåôîííèé äçâ³íîê. Öå ðîçê³ø, 
ÿêó â íàäâåëèêèõ ô³íóñòàíîâàõ 
îòðèìóþòü ëèøå îáðàí³ êë³ºíòè. 
Äëÿ íàñ æå öå ïðàâèëî, ô³ëîñî-
ô³ÿ ðîáîòè», — ï³äñóìóâàâ ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ òà ñï³ââëàñíèê 
Þíåêñ Áàíêó.

Â³ííèöüêå â³ää³ëåííÿ Þíåêñ 
Áàíêó ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 
âóë. Ñîáîðíà, 43. Òóò âè ìîæå-
òå êóïèòè òà ïðîäàòè âàëþòó 
çà âèã³äíèì êóðñîì, îôîðìèòè 
êðåäèò ÷è äåïîçèò, â³äïðàâèòè 
SWIFT-ïåðåêàç àáî ñêîðèñòà-
òèñÿ 9-ìà ³íøèìè ñèñòåìàìè 
ïåðåêàçó, îôîðìèòè êðåäèòíó 
àáî ïëàò³æíó êàðòêó, â òîìó 
÷èñë³ äëÿ îòðèìàííÿ ïåíñ³¿.

Áàíê º ó÷àñíèêîì Ôîíäó 
ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â, óïîâíî-
âàæåíèé íà âèïëàòó ïåíñ³é 
òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò. 
10 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ðåéòèí-
ãîâå àãåíòñòâî IBI ï³äâèùèëî 
êðåäèòíèé ðåéòèíã ô³íóñòàíîâè 
äî uaA+.

У Вінниці відкрилося перше відділення 
нового європейського банку
БЛОГ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВОЛОДИМИР ГЕВКО, БЛОГЕР

Що найбільше вражає — люди мали 
незрівнянно більше жалю до австралійських 
коал під час пожежі, аніж до людей під час 
епідемії.

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 210146
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НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)144 8132

Óÿâ³òü ñèòóàö³þ, 
âè éäåòå Ñîáîðíîþ 
³ çíàõîäèòå ÷èéñü 
ïàñïîðò. ßê ïîðÿä-

íà ëþäèíà, âè ìîæåòå çäàòè éîãî 
ó íàéáëèæ÷å â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿, 
÷è ïðèíàéìí³ çðîáèòè äîïèñ 
ó ñîöìåðåæàõ ïðî çíàõ³äêó.

Ïîêè âè öå áóäåòå ðîáèòè, äåñü 
â ³íø³é ñòîðîí³ ì³ñòà âëàñíèê 
âòðà÷åíîãî ïàñïîðòà áóäå ïåðå-
êèäàòè äîãîðè íîãàìè êâàðòèðó 
â ïîøóêàõ çãóáè, ³ íå çíàòèìå, 
êóäè éîìó çâåðòàòèñÿ çà äîïî-
ìîãîþ.

Àëå óÿâèìî, ùî ó ö³é ñèòóà-
ö³¿ âñ³ì ïîùàñòèòü, ³ âëàñíèê 
ïàñïîðòà ïîáà÷èòü âàø äîïèñ ³ 
îäðàçó æ çíàéäåòüñÿ, òà ùå é â³ä-
äÿ÷èòü âàì ÷àøêîþ êàâè çà äî-
ïîìîãó.

Ïðîòå äàëåêî íå çàâæäè ³ñ-
òîð³¿ ³ç çàãóáëåííÿì äîêóìåíò³â 
çàê³í÷óþòüñÿ òàê ðàä³ñíî. Òîìó 
ïîòð³áíî çíàòè, ÿê ä³ÿòè ó ìî-
ìåíòè, êîëè ó ñâîºìó ðþêçàêó âè 
íå çíàéøëè ïàñïîðò, áàíê³âñüêó 
êàðòêó ÷è âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ. 
Ñêëàëè äëÿ âàñ ³íñòðóêö³¿ ó ïðî-
ñòèõ êàðòèíêàõ.

ПАСПОРТ
Äëÿ òîãî, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿê 

ä³ÿòè ó ñèòóàö³ÿõ, ìè äçâîíèëè 
ó äåðæñëóæáè, ÿê³ â³äïîâ³äà-
þòü çà â³äíîâëåííÿ äîêóìåíò³â. 
Íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ ïðåäñòàâëÿëèñÿ 
â³ííè÷àíêîþ, ÿêà õî÷å ä³çíàòè-
ñÿ ³íôîðìàö³þ, ÿê çðîáèòè íî-
âèé äîêóìåíò, áî ¿¿ áðàò çàãóáèâ 
ïàñïîðò, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
÷è ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ. 
Ìàéæå âñþäè íà ãàðÿ÷èõ ë³í³ÿõ 
ñëóõàâêó ï³äí³ìàëè øâèäêî.

Òîæ, ùî ðîáèòè, ÿêùî âòðàòè-
ëè ñâ³é ãîëîâíèé äîêóìåíò ãðî-
ìàäÿíèíà? Â³äïîâ³äàëüíà çà â³ä-
íîâëåííÿ äåðæàâíà ì³ãðàö³éíà 
ñëóæáà, ñàìå äî íèõ ïîòð³áíî 
çâåðòàòèñÿ.

— Íàø³ ñï³âðîá³òíèêè âíåñóòü 
ïàñïîðò ó áàçó íåä³éñíèõ äîêó-

ìåíò³â, ³, ÿêùî õòîñü áóäå ïðî-
áóâàòè íèì êîðèñòàòèñÿ, òî â³í 
áóäå íå ä³éñíèé, — ñêàçàëè íàì 
ó ì³ãðàö³éí³é ñëóæá³.

Ïðîöåäóðà ïëàòíà: 363 ãðèâ-
í³ (îôîðìëÿòèìóòü 20 äí³â) òà 
489 ãðèâåíü (10 äí³â).

БАНКІВСЬКА КАРТКА
Çà êîìåíòàðåì ìè çâåðíóëè-

ñÿ ó îäèí ç äåðæàâíèõ áàíê³â 
Óêðà¿íè. Îñü, ÿêèé àëãîðèòì ä³é 
çà äîïîìîãîþ ôàõ³âö³â áàíêó ìè 
ñêëàëè:

Áëîêóºòå êàðòêó. Çà äîïîìî-
ãîþ: äîäàòêó, ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ áàíêó 
÷è áåçïîñåðåäíüî ó â³ää³ëåíí³.

Çàñïîêîþºòåñü, àäæå êàðòêîþ 
âæå í³õòî íå ñêîðèñòàºòüñÿ.

Çâåðòàºòåñü â áàíê äëÿ îôîðì-
ëåííÿ íîâî¿ êàðòêè. Ïðè öüî-
ìó áàíê³âñüêèé êàðòêîâèé ðà-
õóíîê íå çì³íèòüñÿ, à ïðîñòî 
ïðèâ’ÿæåòüñÿ äî íîâî¿ êàðòêè.

— Ó ðàç³, êîëè ç áàíê³âñüêî¿ 
êàðòêè áóëè çíÿò³ ãðîø³ áåç â³-
äîìà âëàñíèêà ÷è çàâäÿêè øàõ-
ðàéñüêèì ä³ÿì, ðàäèìî ïåðåäóñ³ì 
ïîâ³äîìèòè ïðî öå â áàíê, ùîá 
çàáëîêóâàòè êàðòêó (àáî çðîáè-
òè öå ñàìîñò³éíî â áàíêîìàò³ ÷è 
³íòåðíåò-áàíêó). Ñë³ä çâåðíóòèñÿ 
äî áàíêó çà òåëåôîíîì 3700 ³ç 
çàÿâîþ ïðî íåñàíêö³îíîâàíå 
çíÿòòÿ ãðîøåé äëÿ ïðîâåäåííÿ 
ðîçñë³äóâàííÿ, — êîìåíòóº ïðåñ-
ñåêðåòàðêà ÏðèâàòÁàíêó Íàòàë³ÿ 
Ìàêàðåíêî. — Çà ðåçóëüòàòàìè 
ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî íå âèÿâëåíà   
âèíà ³ ïðè÷åòí³ñòü äî øàõðàéñòâà 
ñàìîãî êë³ºíòà, áàíê êîìïåíñóº 
âòðà÷åí³ êîøòè ³ äàë³ â³äøêî-
äîâóº ¿õ çà ðàõóíîê çàëó÷åíèõ 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ øàõðà¿â.

Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòêè, íàé-
ã³ðøèé âàð³àíò — êîëè ãðîø³ 
âñòèãëè çíÿòè øàõðà¿. Âàì äî-
âåäåòüñÿ ÿêîìîãà øâèäøå çâåð-
íóòèñÿ â ïîë³ö³þ ³ ïîâ³äîìèòè 
ïðî öå áàíê, çàòåëåôîíóâàâøè 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ. Êîæíà çàÿâà 
ïðîõîäèòü ³íäèâ³äóàëüíó ðåòåëüíó 
ïåðåâ³ðêó. Íàïðèêëàä, áàíê ïåðå-
ãëÿíå â³äåî ç êàìåð áàíêîìàò³â, 
éîãî ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ï³ñëÿ 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ, КОЛИ ЗАГУБИВ 
ДОКУМЕНТИ? СКЛАЛИ ІНСТРУКЦІЇ
Корисна інформація  Всяке 
трапляється, і ніхто з нас 
не застрахований від того, щоб загубити 
свої речі, в тому числі й важливі 
документи. Що робити у такому 
випадку? Спойлер: точно не панікувати та 
не думати, що на вас оформлять кредити 
за допомогою втраченого паспорта. 
Зберігайте нашу публікацію, щоб мати 
під руками інструкцію, як діяти у таких 
стресових ситуаціях

Î÷³êóéòå íà ñïîâ³ùåííÿ ïðî 
ïåðåâ³ðêó â äåðæàâíèõ ðåºñòðàõ. 
ßêùî âîíà óñï³øíà — îòðèìàéòå 
ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ ó ñåðâ³ñíîìó 
öåíòð³ ÌÂÑ.

Àëå, ÿêùî ó âàñ íåìàº åëåê-
òðîííîãî ï³äïèñó àáî ç ³íøèõ 
ïðè÷èí âè íå õî÷åòå ñêîðèñòà-
òèñÿ «Ä³ºþ», òî, çâ³ñíî, âè ìî-
æåòå â³äíîâèòè ñâ³é äîêóìåíò 
îôëàéí.

Ó ðàç³ âòðàòè ïîñâ³ä÷åííÿ, ïî-
â³äîìòå ïðî öå òåðèòîð³àëüíèé 
ñåðâ³ñíèé öåíòð ÌÂÑ, à ó ðàç³ 
âèêðàäåííÿ — òåðèòîð³àëüíèé 
îðãàí Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿.

ßê ÷èòàºìî íà ñàéò³, ó ðàç³ 
â³äíîâëåííÿ âòðà÷åíîãî ÷è ïî-
øêîäæåíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ 
ñêëàäàòè åêçàìåíè ïîâòîðíî 
íå ïîòð³áíî. Ïðîöåäóðà ïëàòíà: 
219 ãðèâåíü.

СВІДОЦТВО ПРО 
НАРОДЖЕННЯ

Äëÿ òîãî, ùîá ä³çíàòèñÿ, ùî 
ðîáèòè, ìè çàòåëåôîíóâàëè ó â³-
ííèöüêèé ÐÀÖÑ. Ñàìå òóäè ïî-
òð³áíî çâåðòàòèñÿ, ÿêùî âè ÷è 
âàøà äèòèíà âòðàòèëà ñâ³äîöòâî 
ïðî íàðîäæåííÿ.

Îñü ïëàí ä³é:
Çâåðíóòèñÿ â ÐÀÖÑ ç ïàñïîð-

òîì. ßêùî öå íåïîâíîë³òí³é, 
òî ìàº ïðèéòè îäèí ç áàòüê³â ç³ 
ñâî¿ì ïàñïîðòîì.

Îòðèìàòè ðåêâ³çèòè òà ñïëà-
òèòè äåðæàâíå ìèòî.

Íàïèñàòè çàÿâó íà ì³ñö³ ïðî 
â³äíîâëåííÿ äîêóìåíòà ³ âïðî-
äîâæ 1–2 äí³â îòðèìàòè íîâå 
ñâ³äîöòâî.

Ïðîöåäóðà ïëàòíà: 102 ãðèâí³.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
Íàñàìïåðåä ïîÿñíèìî, ùî 

³äåíòèô³êàö³éíèé ïîäàòêîâèé 
íîìåð (²ÏÍ) — º ³íäèâ³äóàëüíèì 
äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè òà ñêëàäà-
ºòüñÿ â³í ç äåñÿòè öèôð. Â³äíî-
âèòè êàðòêó ïëàòíèêà ïîäàòê³â, 
äå âëàñíå íàïèñàíèé öåé êîä, 
ìîæíà ó ïîäàòêîâ³é ñëóæá³. Ùî 
ïîòð³áíî ðîáèòè:

Çâåðíóòèñÿ â ïîäàòêîâó ñëóæáó 
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

Ïðåä’ÿâèòè ïàñïîðò. ßêùî 
íåïîâíîë³òí³é, òî ñâ³äîöòâî ïðî 
íàðîäæåííÿ òà ïàñïîðò îäíîãî 
ç áàòüê³â.

Íàïèñàòè çàÿâó ïðî â³äíîâëåí-
íÿ òà çàáðàòè êîä çà 3–5 äí³â.

Ïðîöåäóðà áåçîïëàòíà.

ДИПЛОМ З НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ

ßê ÷èòàºìî íà ñàéò³ ÌÎÍ, 
çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ ïî-
òð³áíî ó íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿê³ 
âèäàâàëè âàì äèïëîìè. ßêùî çà-
êëàä ïðèïèíèâ ñâîþ ðîáîòó, çà-
ÿâó ïîòð³áíî àäðåñóâàòè äî éîãî 
ïðàâîíàñòóïíèêà. ßêùî æ ïðàâî-
íàñòóïíèê â³äñóòí³é, çàÿâó ïî-
òð³áíî ïîäàòè â óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè. 
Ó çàÿâ³ âè ìàºòå âêàçàòè: ³í³ö³àëè, 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, òåëåôîí, íà-
çâó çàêëàäó îñâ³òè òà ð³ê éîãî çà-
ê³í÷åííÿ, íàçâó äîêóìåíòà, ÿêèé 
âòðà÷åíî, ïðè÷èíè âòðàòè, ³íø³ 
â³äîìîñò³, ÿê³ ââàæàºòå ñóòòºâèìè 
äëÿ îòðèìàííÿ äóáë³êàòà.

Ïîñëóãà áåçîïëàòíà.

÷îãî âèíîñèòüñÿ âåðäèêò. ßêùî 
ïðîâèíè êë³ºíòà â òîìó, ùî ãðî-
ø³ ïîòðàïèëè àôåðèñòàì, íåìàº, 
áàíê ïîâíîþ ì³ðîþ â³äøêîäî-
âóº çáèòêè. Â ³íøîìó âèïàäêó 
â êîìïåíñàö³¿ áóäå â³äìîâëåíî. 
Àäæå ïðè âèïóñêó êàðòêè ëþ-
äèíà ï³äïèñóº äîãîâ³ð, â ÿêîìó 
çîáîâ’ÿçóºòüñÿ íå «çëèâàòè» êîí-
ô³äåíö³éíó ³íôîðìàö³þ.

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ
ßêùî âè çàãóãëèòå: «Ùî ðîáè-

òè, ÿêùî çàãóáèâ ïðàâà?», ïåðøå, 
ùî ïîáà÷èòå — ñàéò «Ä³¿». Â³ä-
òåïåð òàì º ïîñëóãà â³äíîâëåííÿ 

ïðàâ, ³ öå íàéçðó÷í³øèé âàð³àíò. 
Çðîáèòè öå ìîæíà îíëàéí. Îñü 
ïëàí ä³é:

Óâ³éä³òü äî åëåêòðîííîãî êàá³-
íåòó âîä³ÿ çà äîïîìîãîþ åëåêòðî-
ííîãî ï³äïèñó. Çíàéä³òü ðîçä³ë: 
«Â³äíîâëåííÿ òà îáì³í ïîñâ³ä-
÷åííÿ âîä³ÿ».

Çàïîâí³òü çàÿâó òà äîäàéòå 
åëåêòðîíí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ 
ï³äòâåðäæóþòü çì³íó ïåðñîíàëü-
íèõ äàíèõ, äîâ³äêó ç ïîë³ö³¿ òà 
÷èííî¿ ìåäè÷íî¿ äîâ³äêè ôîðìè 
083/î.

Çä³éñí³òü îïëàòó çà äîïîìîãîþ 
ñèñòåìè åëåêòðîííèõ ïëàòåæ³â.

Íàéã³ðøèé âàð³àíò — 
êîëè ãðîø³ ç êàðòêè 
âñòèãëè çíÿòè øàõðà¿. 
Âàì äîâåäåòüñÿ 
çâåðíóòèñÿ â ïîë³ö³þ ³ 
ïîâ³äîìèòè ïðî öå áàíê

Приходьте у міграційну службу зі свідоцтвом про народження та ідентифікаційним кодом.

На місці отримуєте реквізити та йдете сплачувати державне мито. Повертаєтесь з квитанцією і пишете 
заяву про втрату.

Чекаєте 10 (якщо терміново і ви готові заплатити більше) або 20 діб, та забираєте свій новенький 
паспорт.

Що робити, коли загубив паспорт:
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ðóøåííÿ, — ãîâîðèòü ßðîñëàâ 
Ìàðòèíþê. — Öå ìàâ áè çðîáèòè 
ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, àëå íà òîìó 
åòàï³ ëþäèíó íå ïîâ³äîìèëè ïðî 
äàòó òà ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, òà 
íàâ³òü ð³øåííÿ ñóäó í³õòî íå ïðè-
ñëàâ. Âîíà ñàìà ñõàìåíóëàñÿ ÷å-
ðåç òðè ì³ñÿö³ — «îé, à ùî òàì ç 
ìîºþ ñïðàâîþ», òîìó ùî â íå¿ çà-
áðàëè ïðàâà, à ùîá ¿õ ïîâåðíóòè, 
ïîòð³áíî íà ðóêàõ ìàòè ð³øåí-
íÿ ñóäó. Êîëè Â³êòîð³ÿ ïðè¿õàëà 
äî ñóäó, òî ïîïðîñèëà íà ðóêè 

ð³øåííÿ, ³ â ñóä³ çáåðåãëàñü ¿¿ 
ðîçïèñêà òèì ÷èñëîì (êîëè âîíà 
ïðè¿õàëà). Ìè â³ä öüîãî â³äøòîâ-
õóâàëèñü, ïðîñèëè ñóä ïîíîâèòè 
ñòðîê íà àïåëÿö³þ, òîìó ùî â³í 
áóâ ïðîïóùåíèé (íà îñêàðæåííÿ 
ð³øåííÿ äàºòüñÿ 10 äí³â).

ЦЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВ 
ЛЮДИНИ

— Âèõîäÿ÷è ç ïðàêòèêè ºâðî-
ïåéñüêîãî ñóäó, êîæíà ëþäèíà 
ìàº áóòè ïî÷óòà, ³ öå ìàº çàáåçïå-

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Áëèçüêî äâàíàä-
öÿòî¿ íî÷³, ï³äïðè-
ºìåöü Â³êòîð³ÿ ¿äå 

çà òîâàðîì. ×àñòèíó îïëàòè çà òî-
âàð æ³íêà ñêèíóëà íà êàðòêó, ÷àñ-
òèíó âåçå ãîò³âêîþ. Íà Íåìèð³â-
ñüê³é îá’¿çí³é ïîïåðåäó âîëî÷èòüñÿ 
«Ìåðñ», æ³íêà éîãî îáãàíÿº. Êîëè 
ïðî¿õàëà Íåìèð³âñüêå êîëî, ãàçåëü 
Â³êòîð³¿ íàçäîãàíÿº ÿêàñü àâò³âêà 
³ ïî÷èíàº ïðèòèñêàòè.

— Â ãîëîâ³ îäíà äóìêà, ùî õî-
÷óòü â³ä³áðàòè ãðîø³, — ðîçïî-
â³äàº æ³íêà, ³ âîíà âèð³øóº â³ä 
ïåðåñë³äóâà÷à ò³êàòè.

Àëå ÷åðåç ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â ¿¿ 
ïåðåñë³äóþòü âæå äâ³ àâò³âêè — 
«Ìåðñ» òà «Ôîëüöâàãåí», íàìà-
ãàþòüñÿ ïðèòèñíóòè äî óçá³÷÷ÿ 
òà çóïèíèòè. Â³êòîð³ÿ íå äàºòü-
ñÿ, ³ äî¿æäæàº àæ äî Â³ííèöüêî¿ 
îá'¿çíî¿, äå áà÷èòü ïàòðóëüíèé àâ-
òîìîá³ëü. Á³ëÿ íüîãî çóïèíÿºòüñÿ.

Ïîò³ì ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî àâò³âêà, 
ÿêà ïåðøà ïî÷àëà ¿¿ íàçäîãàíÿ-
òè, — öå ñàìå òîé «Ìåðñ», ÿêîãî 
æ³íêà îá³ãíàëà. ² çà ñëîâàìè âî-
ä³ÿ, ï³ä ÷àñ îáãîíó, âîíà áîðòîì 
ñâî¿ ãàçåëüêè çà÷åïèëà éîìó ë³âå 
äçåðêàëî ³ ïîäðÿïàëà.

Â³êòîð³ÿ ïðîáóâàëà ùîñü ïî-
ÿñíèòè, ïðîïîíóâàëà ïîñòàâèòè 
ìàøèíè ïîðó÷, ùîá ñòàëî çðî-
çóì³ëî — áîðò ãàçåë³ âèùå, í³æ 
äçåðêàëî «Ìåðñà», òîæ âîíà í³ÿê 
íå ìîãëà éîãî çà÷åïèòè. Àëå ïà-
òðóëüíà ïîë³ö³ÿ îñîáëèâî ñëóõàòè 
¿¿ íå ñòàëà, ñêëàëè äâà àäì³íïðîòî-
êîëè: ïåðøèé çà â÷èíåííÿ ÄÒÏ — 

öå 124 ñòàòòÿ, à äðóãèé çàëèøåííÿ 
ì³ñöÿ ÄÒÏ — öå 122 ñòàòòÿ. ² îñü 
ö³ äâà ïðîòîêîëè ï³øëè â ñóä.

Â³êòîð³ÿ ÷åêàëà ïîâ³ñòêè, àáî 
äçâ³íêà ïðî äàòó òà ÷àñ ñóäîâîãî 
çàñ³äàííÿ. Íå äî÷åêàëàñÿ. Ïðî-
éøëî òðè ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó ÄÒÏ 
(öå ñòðîê ïðèòÿãíåííÿ äî àäì³í-
â³äïîâ³äàëüíîñò³), âîíà ïî¿õàëà 
äî ñóäó ä³çíàòèñü, ùî ³ ÿê. Â ñóä³ 
ïî÷óëà: «Ïàí³, âàñ ï³âòîðà ì³ñÿ-
ö³ òîìó âæå çàñóäèëè, ïîçáàâèëè 
âîä³éñüêèõ ïðàâ íà ð³ê».

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТЕБЕ БЕЗ 
ТЕБЕ СУДИЛИ?

— «Ìåí³ òåïåð ò³ëüêè âàã³òí³òè 
³ íàðîäæóâàòè», ç òàêèìè ñëî-
âàìè çâåðíóëàñü ïàí³ Â³êòîð³ÿ 
ïî þðèäè÷íó äîïîìîãó, — ðîç-
ïîâ³äàº þðèñò ßðîñëàâ Ìàðòè-
íþê. — Òîìó ùî âåñü á³çíåñ æ³í-
êè áóâ çàâ'ÿçàíèé íà àâòîìîá³ë³, 
áåç íüîãî âîíà, ÿê áåç ðóê.

Çà ñëîâàìè þðèñòà, áóëî äâà 
ïðîòîêîëè, òðè ïîÿñíåííÿ îñ³á, 
¿¿ òàêîæ íà äðàãåð³ ïðîäóëè, âîíà 
áóëà òâåðåçà. Â ñïðàâ³ íå áóëî 
ñõåìè ÄÒÏ, à öå ìàñò-õåâ, ÿêùî 
ëþäèí³ êàæóòü, ùî âîíà ñòâîðèëà 
àâàð³þ, íå áóëî çàô³êñîâàíî ïî-
øêîäæåííÿ «Ìåðñà» (âñå öå âêà-
çóºòüñÿ â ñõåì³). Íå áóëî ôîòî òà 
â³äåî ô³êñàö³¿ ïîøêîäæåíü. Âò³ì, 
ñóääÿ âèð³øèâ, òîãî ùî º äîñòàò-
íüî — âîíà âèííà, àëå äàâ ïî ì³í³-
ìóìó, òîìó ùî çà çàëèøåííÿ ì³ñöÿ 
ÄÒÏ ïîçáàâëÿþòü âîä³éñüêèõ ïðàâ 
íà ñòðîê â³ä ðîêó äî òðüîõ.

— Â àïåëÿö³éíîìó ñóä³ ìè ð³-
øåííÿ ñêàñóâàëè, ñïðàâó çàêðèëè 
çà â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó ïðàâîïî-

Âèõîäÿ÷è ç ïðàêòèêè 
ºâðîïåéñüêîãî ñóäó, 
êîæíà ëþäèíà ìàº 
áóòè ïî÷óòà, ³ öå ìàº 
çàáåçïå÷èòè ñóä, 
ïîâ³äîìèâøè ¿¿ ïðî 
äàòó òà ÷àñ ñëóõàííÿ

÷èòè ñóä, øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ 
¿¿ ïðî äàòó òà ÷àñ ñëóõàííÿ. ßêùî 
ñóä öüîãî íå ðîáèòü, â³í ïîðóøóº 
ïðàâà ëþäèíè, — ãîâîðèòü þðèñò. 

ª çâè÷àéíî, çàî÷í³ ñóäîâ³ 
ð³øåííÿ — öå êîëè â³äïîâ³äà÷ 
íå ïðèõîäèòü íà ñóäîâå ñëóõàííÿ. 
Â³äïîâ³äà÷ îòðèìàâ äîêóìåíò — 
îäèí ðàç íå â³äðåàãóâàâ, äðóãèé. 
Òîä³ ñóä ìàº ïðàâî âèíåñòè çà-
î÷íå ð³øåííÿ.

— Àëå º ìîìåíòè, êîëè, íà-
ïðèêëàä, ëþäèí³ ïðèñèëàþòü 
ïîâ³ñòêó, à âîíà âæå òàì íå ìåø-
êàº, — ãîâîðèòü þðèñò. — Â íàñ 
áóëà ñèòóàö³ÿ â 2019 ðîö³ — æ³í-
êà áóëà â³äïîâ³äà÷åì, ç íå¿ õîò³ëè 
ñòÿãíóòè 60 òèñÿ÷ ãðí. Ïîâ³ñòêè 
â³äïðàâëÿëè íà ñòàðó àäðåñó, äâà 
êîíâåðòè ïîâåðíóëèñÿ ³ ñóä ïðè-
éíÿâ çàî÷íå ð³øåííÿ — ñòÿãíóòè 
ç íå¿ âñþ ñóìó. Âîíà ïðî öå ä³-
çíàëàñÿ, êîëè ÄÂÑ íàêëàëà àðåøò 
íà âñ³ ¿¿ ðàõóíêè.

Þðèñò êàæå, ùî çàî÷íå ð³øåííÿ 
ïî ö³é ñïðàâ³ âäàëîñÿ ñêàñóâàòè, 
ïîíîâèëè ðîçãëÿä ñïðàâè, íàäàëè 
äîêàçè íà ñïðîñòóâàííÿ ïîçèö³¿ 
ïîçèâà÷à. ² ñóä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ 
íà êîðèñòü ö³º¿ æ³íêè, â³äìîâèâ 
ïîçèâà÷ó â çàäîâîëåíí³ ïîçîâó.

— À ñê³ëüêè º ñïðàâ, êîëè, íà-
ïðèêëàä, âîä³é îòðèìàâ øòðàô, 
íå çàïëàòèâ, òîìó ùî íå çíàâ ïðî 
öå (í³õòî íå ïîâ³äîìèâ), — ðîç-
ïîâ³äàº þðèñò. — À ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî øòðàôè, çâè÷àéíî ïîòðàïëÿº 

äî ïîë³ö³¿, òàì ïðîáèâàþòü ïî áàç³, 
øòðàô âèñèòü íåñïëà÷åíèé, éîãî 
â³äïðàâëÿþòü íà ïðèìóñîâå ñòÿã-
íåííÿ íà ÄÂÑ. Òîä³ çà 420 ãðí, àáî 
çà 740 ãðí øòðàôó ïî àäì³íïðî-
òîêîëó, ëþäèí³ ïðèõîäèòü àðåøò 
íà âñ³ ðàõóíêè àáî íà ìàéíî.

ЧОМУ СУДИ МОВЧАТЬ?
— ßêùî çàïèòàòè ïðî îô³ö³é-

íó âåðñ³þ — ÷îãî íå ïîâ³äîìëÿ-
þòü — êàæóòü, íåìàº êîíâåðò³â, 
ùîá â³äïðàâèòè ïîâ³ñòêó, — ðîç-
ïîâ³äàº þðèñò. — Õî÷à â êîäåêñ³ 
º òàêà øòóêà, ÿê òåëåôîíîãðàìà. 
Òîáòî äçâîíèòü ñåêðåòàð ÿêîãîñü 
ñóää³ ³ êàæå: «Ó âàñ íà òàêèé-
òî äåíü ïðèçíà÷åíå ñóäîâå çà-
ñ³äàííÿ — ïðèõîäüòå». Öå ÿêùî 
ñåêðåòàð â³äïîâ³äàëüíèé, à ÿê 
í³, òî ìîæóòü ³ íå çàòåëåôîíó-
âàòè. Çâè÷àéíî, êîëè ìîâà ïðî 
ÿêóñü ðåçîíàíñíó ñïðàâó, òî ùîá 
íå âèíèêëî ïðîáëåì, ÷àñ òà äàòó 
ïîâ³äîìëÿþòü. À êîëè ìîâà ïðî 
ÿê³ñü àäì³íñïðàâè, âñå ñóìíî.

Äî ðå÷³, º òàêèé ìîìåíò — âàì 
ìîæå ïðèõîäèòè ñìñ íà òåëåôîí, 
â ñóäàõ º òàêà ïðîãðàìà íàçèâà-
ºòüñÿ ñóä-ïîâ³ñòêà. Àëå ëþäèíà 
ñàìà ìàº ïðèéòè â ñóä òà íàïè-
ñàòè çàÿâó, ùî âîíà íå ïðîòè 
ñìñ-ñïîâ³ùåííÿ. ßêùî â ñïðàâ³ 
º òàêà çàÿâà, òî öå áóäå ââàæàòèñü 
íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì. Àëå 
â 95% âèïàäê³â í³õòî òàêèõ çàÿâ 
íå ïèøå.

ЯКЩО ТЕБЕ БЕЗ ТЕБЕ СУДИЛИ, 
ТО ЩО РОБИТИ? ПОРАДИ ЮРИСТА
Винен апріорі  Коли суд не повідомляє 
людину про судове засідання або 
вирок — це порушення її прав? Так, і це 
легко довести, якщо справа, наприклад, 
кримінальна чи господарська. А коли це 
адміністративка і ти був/була не в курсі, 
де і коли вона розглядалася? Накладно 
потім знімати арешти з рахунків та майна 
через якийсь дрібний штраф, про який ти 
ні сном, ні духом…

— Я б рекомендував за цим слід-
кувати, тому що крім вас, то ніко-
му не потрібно, — говорить Ярос-
лав Мартинюк. — Наприклад, 
візьмемо ту ж саму 124 статтю 
адмінкодексу, там у випадку 
доведення вини у відповідача 
можуть або забрати водійські 
права, або накласти штраф. Ти 
відповідач, ти приходиш на за-

сідання, якщо винен — покайся. 
І звичайно, можеш просити суд 
не позбавляти тебе водійських 
прав, а обмежитись лише штра-
фом. В іншому випадку буде, як 
з Вікторією.
До речі, за словами юриста в ін-
ших процесах, заява людини про 
те, що її не попередили належним 
чином про засідання, може бути 

підставою для скасування рішення 
суду.
Але якщо кримінальний, госпо-
дарський, громадянський кодекси 
нові і розписані докладно, то ко-
декс України про адміністративні 
правопорушення ще з Радян-
ського Союзу. Відповідно процес 
оскарження доволі скупий, і те, 
що тебе не повідомили та осуди-

ли, то твої проблеми. Та все одно 
в тебе є конституційне право, є 
право закріплене міжнародною 
конвенцією про права людини 
на справедливий суд.
— Звісно, нормально, коли людина 
сидить і чекає на повістку, але якщо 
ви знаєте, що в суді буде розгляда-
тися ваша справа, і ви є стороною 
цієї справи, я рекомендую прояв-

ляти активну позицію, — говорить 
юрист. — Заходити на сайт суду 
(а всі суди представлені офіцій-
ними сайтами в інтернеті), знахо-
дити розділ: «справи призначені 
до розгляду» і за власним прізви-
щем шукати свою справу. Або піти 
в суд й написати заяву про смс-
сповіщення. Або ж найняти адво-
ката, який все це зробить за вас.

«Не чекайте повістку, проявляйте активну позицію»
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ðîáîòè ïàí Âàñèëü âèêîíóº, ÿê 
êàæå, íàâìàííÿ, íà àâòîìàò³. Çíàº 
êîæåí êóòîê íà ïîäâ³ð’¿. Çíàº, äå 
ùî ëåæèòü ó áóäèíêó ÷è õë³â³. Â³í 
äóæå ïðàöüîâèòèé. Íàâ³òü êàðòî-
ïëþ ïðèçâè÷à¿âñÿ ñàïàòè. Îäí³ºþ 
ðóêîþ ïðèòðèìóº êóù, ³íøîþ íà-
ãîðòàº çåìëþ ñàïîþ. Âì³º ð³çàòè 
äðîâà áåíçîïèëîþ. Ï³ä ÷àñ íàøî¿ 
ðîçìîâè éîìó äîïîìàãàëè âñòà-
íîâëþâàòè ó áóäèíêó îïàëåííÿ. 
Êàæå, ùå ç òèæäåíü ³ çàâåðøàòü 
ðîáîòó.

Ïåðåä öèì ùå îäíó ãàðíó ñïðà-
âó âäàëîñÿ çðîáèòè — ïðîêëàëè 
âîäîã³í. Êàíàâó íà ïîäâ³ð’¿ äëÿ 
ïðîêëàäàííÿ òðóá â³í ñàì âèêî-
ïàâ. Âîäîã³í êîøòóº 13,5 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. ×îëîâ³ê âäÿ÷íèé êåð³â-
íèêó ñåëà, ùî äîìîâèâñÿ ç âèêî-
íàâöÿìè ðîá³ò ³ éîìó äîçâîëèëè 
ñïëà÷óâàòè êîøòè ÷àñòèíàìè. 
Êàæå, ùî âèïëà÷óº ïî 500 ãðè-
âåíü ó ì³ñÿöü.

— Öå æ âîäà ò³ëüêè íà ïîäâ³ð’¿, 
à òðåáà ùå ó áóäèíîê çðîáèòè, — 

ãîâîðèòü â³í. — Ïëàí³â ó ìåíå 
áàãàòî. Õî÷ó ùå âåðàíäó âèìó-
ðóâàòè íà âñþ ñò³íó, áî æ õàòà 
ìàëà, äâ³ ê³ìíàòè ³ êóõîíüêó, 
à íàñ áàãàòî. Ïðîåêò â ãîëîâ³ âæå 
íàìàëþâàâ. Òðîõè áëîê³â çàêó-
ïèâ. Êîëè ïðîäàëè êîðîâó, ùîá 
ãðîø³ íå ðîç³éøëèñÿ, âèð³øèâ 
ïðèäáàòè ìàòåð³àë.

×îëîâ³ê êàæå, âçÿâ áè êðåäèò, 
àëå, çà éîãî ñëîâàìè, íåçðÿ÷èì 
íå äàþòü, òàê ïîÿñíèëè ó áàíêó. 
«Êîëè âîäîã³í ðîáèëè, ñåñòðà 
îôîðìèëà ïîçè÷êó íà ñåáå…» — 
óòî÷íèâ ñï³âðîçìîâíèê.

ПЕТЬКА ГАРНИЙ ПОМІЧНИК, 
АЛЕ НЕ У ВСЬОМУ

Â ñåë³, êîëè ìàºø íàâ³òü íåáà-
ãàòî çåìë³ ³ âèðîùóºø íà í³é óðî-
æàé, òðåáà éîãî ÷èìîñü ïåðåâåç-
òè. Ê³íü Äÿ÷óêó íå ï³äìîãà. Ïî-
ïåðøå, êîøòóº äîðîãî, ïî-äðóãå, 
íåçðÿ÷îìó íåïðîñòî õîäèòè á³ëÿ 
êîíÿ — ³ âäàðèòè ìîæå, ³ íà íîãó 
íàñòóïèòè êîïèòîì ç ï³äêîâîþ…

— ß êóïèâ ñîá³ îñëèêà, — ãîâî-

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íàâ³òü ñòî òðîñ-
òèí íå çàì³íÿòü 
îäíó ñîáàêó-ïî-
âîäèðÿ. Òàê êàæå 
ì³é ñï³âðîçìîâíèê 

Âàñèëü Äÿ÷óê. Îñîáëèâî ïîâî-
äèð ïîòð³áåí ó ñåë³, äå çàì³ñòü 
àñôàëüòó ´ðóíò, òðàâà, äå íåìà 
òàêòèëüíî¿ ïëèòêè… Äÿ÷óê ïðî-
æèâàº ó ñåë³ Ñòàí³ñëàâ÷èê Æìå-
ðèíñüêîãî ðàéîíó.

Ñîáàêó, ïîðîäè ëàéêà, íà êëè÷-
êó Äîöÿ éîìó ïðèâ³ç ç Â³ííèö³ 
Êîñòÿíòèí ²ëüíèöüêèé, íèí³ â³í 
êåð³âíèê îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà íåçðÿ-
÷èõ (ÓÒÎÑ). Ïðî ëàéêó-ïîâîäèðÿ 
²ëüíèöüêèé ä³çíàâñÿ ó ïðèòóëêó 
äëÿ òâàðèí «Ïëàíåòà». ×îòèðè-
ëàïó çíàéøëè íà Âèøåíñüêîìó 
îçåð³. Çâ³äòè ïåðåäàëè ó ïðèòóëîê. 
Éîãî ïðàö³âíèêè çâåðíóëè óâàãó 
íà îøèéíèê. Íà íüîìó áóëî ïðè-
ñòîñóâàííÿ äëÿ òðîñòèíè, ÿêîþ 
êîðèñòóþòüñÿ íåçðÿ÷³. Òàê çðîçó-
ì³ëè, ùî ëàéêà êîìóñü ñëóæèëà 
ïîâîäèðåì.

ЗА ДЕСЯТЬ ХВИЛИН 
ЗАДУШИЛА ВІСІМ КУРЕЙ

— Ï³ä ê³íåöü ðîêó Ñîáàêè, 
9 ãðóäíÿ 2017-ãî, ÿ îòðèìàâ ãàð-
íèé ïîäàðóíîê, — çãàäóº ïàí Âà-
ñèëü. — ²ëüíèöüêèé ïðèâ³ç ñîáà-
êó, â ÿêî¿ âæå áóëà êëè÷êà Äîöÿ. 
Âîíà íå ò³ëüêè â³ðíî ñëóæèëà. Ìè 
â³ä÷óâàëè îäíå îäíîãî. Íà äóø³ 
ñòàëî âåñåë³øå ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíà 
ó íàñ ñòàëà æèòè. ß ç äèòèíñòâà 
ëþáëþ ñîáàê. Âñå ó íàñ ç Äîöåþ 
áóëî äîáðå, äîêè ó ñîáàêè íå ïðî-
ÿâèâñÿ ³íñòèíêò ìèñëèâöÿ. Ï³äâå-

ëà âîíà ìåíå çäîðîâî. Êóðåé ñòàëà 
äóøèòè. Áóâàëî, éäåìî ïî âóëèö³, 
ðàïòîì ñìèê — ³ ò³ëüêè ðåì³íåöü 
ó ðóö³ çàëèøèâñÿ. Êóäè ïîá³ãëà — 
íåçðîçóì³ëî. À òîä³ ïîâåðòàºòüñÿ ³ 
êèäàº ùîñü á³ëÿ í³ã. Îäíîãî ðàçó 
õâèëèí çà äåñÿòü ïðèíåñëà â³ñ³ì 
êóðîê. Ëþäè â ñåë³ ìåíå ñàìîãî 
ìàëî íå ïîáèëè.

Äÿ÷óê â³ääàâ Äîöþ çíàéîìî-
ìó ìèñëèâöþ ç Øàðãîðîäà. Ïðè 
öüîìó ïîïåðåäèâ, ùî âîëüºð ìàº 
áóòè çàêðèòèé íàâ³òü çâåðõó. Òîé 
â³äïîâ³â, ùî âèñîòà éîãî âîëüºðà 
ïîíàä äâà ìåòðè, ìîâëÿâ, ÿêèé 
ñìèñë íàêðèâàòè. Âàñèëü ïîïå-
ðåäèâ ìèñëèâöÿ, ùî Äîöÿ äóæå 
õèòðà. Òîé íå ïîâ³ðèâ. Ïîêè îä-
íîãî ðàíêó, âèéøîâøè íà âóëè-
öþ, ïîáà÷èâ ëàéêó íà ïîäâ³ð’¿. 
Ïðè öüîìó âîëüºð áóâ çà÷èíåíèé 
ùå ç âå÷îðà.

— Âîíà ëàçèòü ïî ñ³òö³, ÿê ê³ò, — 
ðîçïîâ³äàº íåçðÿ÷èé ÷îëîâ³ê. — 
Íèí³ ó íàñ íà ïîäâ³ð’¿ º ùå ÷îòèðè 
ñîáàêè, àëå ñëóæèòè ïîâîäèðåì 
íå ìîæå æîäíà ç íèõ. Íàøà õàòà 
íà îêîëèö³. Áóâàº, çàá³ãàþòü ëèñè. 
Ìîæíà çàëèøèòèñÿ áåç æèâíîñò³. 
Ìàºìî êóðåé, ãóñåé, êà÷îê. Òðåáà 
çà ùîñü æèòè. À îñü êîðîâó ïðî-
äàëè. Çà ìîëîêî äàþòü ìåíøå, ÿê 
çà âîäó, òî ÿêèé ñìèñë óòðèìóâà-
òè? Äîãëÿäàòè ¿¿ íåïðîñòî, òà ùå 
é êîðìè íà çèìó òðåáà êóïèòè…

«У КОГО ІНВАЛІДНІСТЬ 
ПО ЗОРУ, ТОМУ КРЕДИТ 
НЕ ДАЮТЬ»

Âàñèëü Äÿ÷óê ïðîæèâàº ç æ³í-
êîþ íà ³ì’ÿ Îëüãà, â ÿêî¿ ÷åòâå-
ðî ä³òåé. Âèõîâóº ¿õ ÿê ð³äíèõ. 
Ó íèõ íåâåëèêà õàòà. Çàòå óòðè-
ìóþòü ÷èìàëå ãîñïîäàðñòâî. Äåÿê³ 

НЕЗРЯЧИЙ ВІДМОВИВСЯ ВІД 
ПОВОДИРЯ. ПІДВЕЛА ЙОГО ДОЦЯ
Реалії життя  Без надійного помічника 
залишився незрячий чоловік Василь Дячук. 
Понад два роки служила йому поводирем 
собака на кличку Доця. Ноги не давала 
замочити — тягнула вбік, аби обминав 
калюжу. Знала декілька команд. Досить 
було сказати: «Додому!», «До мами», 
«На ставок», «До Галі» (сестра незрячого) — 
і Доця показувала чоловікові дорогу. 
Чому ж тоді позбувся такого надійного 
поводиря?

ðèòü Äÿ÷óê. — Äëÿ ìåíå âàæëèâî, 
ùî òâàðèíà ñïîê³éíà. Íå á’ºòüñÿ. 
Éîãî íàâ³òü ä³òè çàïðÿãàþòü. 
Òÿãíå âîçà ³ íàñ íà íüîìó, à ç 
ïîëÿ — ãàðáóçè, áóðÿêè, êàðòî-
ïëþ.

Ïåòüêó çíàéøîâ çà îãîëîøåí-
íÿì â ²íòåðíåò³. Ïðîäàâàëè éîãî 
â îäíîìó ç ñ³ë Áåðøàäñüêîãî ðà-
éîíó. Êóïèëè ó áàòþøêè. Òîìó 

ïîäàðóâàëè ùå ìàëåíüêèì. Íèí³ 
Ïåòüêîâ³ óæå ø³ñòü ðîê³â. Çàïëà-
òèëè 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ïåòüêà ñèëüíèé, ëåãêî òÿãíå 
â³ç ç ï³âòîííîþ âàíòàæó, — ãîâî-
ðèòü ÷îëîâ³ê. — Ìîæå éòè íå ò³ëü-
êè çàïðÿæåíèé ó â³ç. ßêùî çàñòà-
âèòè, ï³äå ³ ðèññþ, ³ ãàëîïîì. ̄ ñòü, 
ÿê êîçà. Êîíÿ áóëî á íàáàãàòî 
äîðîæ÷å ïðîãîäóâàòè.

 — Íèí³ ó íàñ íà ïîäâ³ð’¿ 
æèâå ùå ÷îòèðè ñîáàêè, 
àëå ñëóæèòè ïîâîäèðåì 
íå ìîæå æîäåí ç 
íèõ, – ðîçïîâ³äàº 
Âàñèëü Äÿ÷óê

Держава платить інваліду по зору 
Василю Дячуку 2,2 тисячі гривень 
щомісяця. Пані Ольга, з якою він 
проживає, виконує роль соціаль-
ної працівниці по догляду за не-
зрячим. Офіційно оформлена 
в управлінні соціального захисту. 

За це жінці платять… 35 гривень 
у місяць. Почувши названу суму, 
уточнив у співрозмовника, чи, 
бува, він не помилився.
— Ольга могла б отримувати 
400 гривень, — каже пан Василь. — 
Але тоді їй не відраховували б 

на пенсію і не йшов би трудо-
вий стаж. Тому вона погодилася 
на меншу платню заради нараху-
вання пенсії і стажу.
У День білої тростини до Жмерин-
ки приїжджали представники об-
ласної організації УТОС. Привезли 

художню самодіяльність для не-
зрячих. Дячука теж запрошували. 
Але ж у нього робота! Відправив 
замість себе 16-річну доньку Оль-
ги. Сказали, що привезли премію. 
Однак у списках на премію прізви-
ще Дячука, чомусь, не виявилося. 

Хоча гроші все-таки виплатили — 
150 гривень.
Якщо у когось з читачів є можли-
вість і бажання допомогти незря-
чому трудолюбивому чоловікові 
«погасити» кредит (13,5 тис.грн), 
його телефон є у редакції.

Отримує від держави 2,2 тисячі гривень

Василь Дячук народився звичай-
ною дитиною. Радів сонцю, біло-
му світові. Розповідає, що у свої 
19 уже мав дружину і маленьку 
дитину. Молоко для донечки-не-
мовлятка брав у мами, вона утри-
мувала корову. Згадує, як в один 
з днів прийшов до мами. Було це 
у дні Новорічних свят. Колядники 
ходили від хати до хати. Мабуть, 
це вони принесли на подвір’я 
якийсь предмет. Василь так заче-
пився за нього, що впав на землю. 
Сказав мамі, що винесе кудись 

в канаву. Запалив цигарку, нахи-
лився над ним і… Пролунав вибух, 
у будинку аж шибки задзеленчали.
Відтоді, уже понад 20 років, він 
живе у пітьмі. Його перша дру-
жина забрала доньку і виїхала 
з села. Не так давно Василь зій-
шовся з іншою жінкою, в якої чет-
веро дітей. Пані Ольга, як і її діти, 
у разі необхідності, допомагають 
провести його у потрібне місце. 
Підтримують чоловіка рідні брат 
і сестра, які також проживають 
у Станіславчику.

Живе 20 років у темряві

«Ослик настільки спокійний, що його навіть діти 
запрягають», — каже незрячий Василь Дячук. Він став 
гарною підмогою у господарстві
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ЯРОСЛАВ 
МАРТИНЮК, 
ЮРИСТ:

— Є перелік доку-
ментів, які мають 
бути в особовій 
справі призовни-

ка, нічого про пенсію бабусі, до-
помогу батька та зарплату матері 
там не вимагають.
Існує положення про підготовку 
і проведення призову громадян 
України на строкову військову 

службу та прийняття призовників 
на військову службу за контрактом. 
Вказаним положенням затвердже-
ний вичерпний перелік докумен-
тів, які можуть складатися у війсь-
ккоматі, і які необхідні для вивчен-
ня призовника та постановки його 
на облік. Перелік відомостей, які 
вказані в документах, не підлягає 
розширеному тлумаченню. Всі до-
кументи, які не відповідають офі-
ційно затвердженим бланкам — це 
самодіяльність Міноборони.

Це самодіяльність Міноборони

Щороку перед проведенням при-
писки громадян до призовних 
дільниць районними (міськими) 
військовими комісаріатами здій-
снюються такі заходи:
«…До 30 грудня на основі уточне-
них списків складається зведений 
список громадян, які підлягають 
приписці до призовних дільниць…
Готуються запити й отримуються 
відповіді на них стосовно грома-
дян, які підлягають приписці:
— від закладів охорони здоров’я 

(лікарів із надання первинної ме-
дичної допомоги) — медичні карт-
ки амбулаторного хворого, витяги 
з історії хвороби, дані медичного 
огляду, що характеризують стан 
здоров’я призовників;
— від лікаря з надання первинної 
медичної допомоги, з яким під-
писано декларацію, — медичні 
характеристики на допризовників 
за формою згідно з додатком 3;
— від структурних підрозділів со-
ціального захисту населення рай-

держадміністрацій (органів місце-
вого самоврядування) — відомості 
про осіб з інвалідністю;
— від спеціальних шкіл (санатор-
них шкіл, шкіл соціальної реабілі-
тації, навчально-реабілітаційних 
центрів) — медично-педагогічні 
характеристики;
— від органів Національної полі-
ції — списки осіб, які вчинили кри-
мінальні правопорушення, а також 
осіб, щодо яких поліцейські про-
водять профілактичну роботу;

— від органів досудового розслі-
дування — списки осіб, яким по-
відомлено про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, 
а від судів — щодо осіб, кримінальні 
справи стосовно яких розглядають-
ся судом, а також про вироки щодо 
осіб, які набрали законної сили;
— від органів реєстрації — стосовно 
реєстрації місця проживання до-
призовників;
— від структурних підрозділів 
охорони здоров’я райдержадмі-

ністрацій (органів місцевого са-
моврядування) — списки закладів 
охорони здоров’я, до яких при-
кріплятимуться для медичного об-
стеження й лікування громадяни 
допризовного і призовного віку, та 
дані на осіб, які перехворіли про-
тягом останніх шести місяців вірус-
ним гепатитом, черевним тифом, 
паратифом, дизентерією, іншими 
інфекційними хворобами.»
І жодного слова про матеріальний 
стан родини

Виписка з пункту ІІІ «Організація роботи з приписки громадян до призовних дільниць»

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Öüîãî ë³òà ñèíó 
16 ðîê³â âèïîâíè-
ëîñÿ. Íåùîäàâíî 

ïðèí³ñ äîäîìó ê³ëüêà àðêóø³â 
À4, ÿê³ òðåáà çàïîâíèòè ³ â³äíå-
ñòè äî â³éñüêêîìàòó. Íà îäíî-
ìó — «Äîâ³äêà ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ 
ïðèçîâíèêà», íà ³íøîìó «Ëèñò 
âèâ÷åííÿ ïðèçîâíèêà». Ñ³ëè 
çàïîâíþâàòè, à òàì ïèòàííÿ 
íó ïðîñòî íà ãîëîâó íå íàëàçÿòü. 
Â³éñüêêîìàò õî÷å çíàòè âñ³ ñ³-
ìåéí³ òàºìíèö³.

Îêð³ì îñîáèñòèõ äàíèõ ïðèçî-
âíèêà òà éîãî áàòüê³â, ïîòð³áíà ³í-
ôîðìàö³ÿ â³ä ä³ëüíè÷íîãî ë³êàðÿ, 
â³ä ä³ëüíè÷íîãî óïîâíîâàæåíîãî 
òà êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. 
Àëå ÿêà êîðèñòü â³éñüêîìàòó â ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî îêëàä (ñåðåäí³é çà-
ðîá³òîê ÷è ïåíñ³þ) ìàòåð³ é òàòà? 
Íàâ³ùî àðì³¿ çíàòè ìàòåð³àëüíèé 
ñòàí ñ³ì’¿? ² ÿêó ö³íí³ñòü íåñå ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî ðîäè÷³â, ÿê³ ïðîæè-
âàþòü, ³ ÿê³ íå ïðîæèâàþòü ðàçîì 
³ç áàòüêàìè ïðèçîâíèêà, ïðè ÷îìó 
ç ïîì³òêîþ, äå ïðîæèâàþòü ³ êèì 
ïðàöþþòü?

Ç öèìè çàïèòàííÿìè æóðíàë³ñò 
çâåðíóâñÿ äî â³éñüêîâîãî êîì³ñà-
ð³àòó. Ï³äïîëêîâíèê Þð³é Ë³â-
êóòíèê, òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé 
îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà â³éñüêîâîãî 
êîì³ñàðà — íà÷àëüíèêà ñåêòîðó 
êîìïëåêòóâàííÿ Â³ííèöüêîãî îá-
ëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó 
êîìïëåêòóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿ 
ï³äòðèìêè ðîçêàçàâ, ùî ³ ÿê.

Ïîñèëàâñÿ ï³äïîëêîâíèê 
íà Ïîñòàíîâêó êàáì³íó â³ä 20 ñ³÷-
íÿ 2021 ðîêó ¹ 100 «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî 
ï³äãîòîâêó ³ ïðîâåäåííÿ ïðèçî-
âó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà ñòðîêîâó 
â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïðèéíÿòòÿ 
ïðèçîâíèê³â íà â³éñüêîâó ñëóæáó 
çà êîíòðàêòîì»

— Íàïåâíå íàñòóïíîãî ðîêó 
ñèíó âèïîâíèòüñÿ 17 ðîê³â? — 
çàïèòóº ï³äïîëêîâíèê Þð³é Ë³â-
êóòíèê. — Òîæ â³í ìàº çä³éñíèòè 
ïðèïèñêó äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³. 
Ó ä³ëüíèö³ éîìó âèïèøóòü ïðè-
ïèñíå ïîñâ³ä÷åííÿ ³ â³í ìàº ñòàòè 
íà îáë³ê, ÿê äîïðèçîâíèê. Êîëè 
ñèíó âèïîâíèòüñÿ 18 — ñòàíå ïðè-
çîâíèêîì ³ éîãî ïî÷íóòü ïðèçèâà-
òè äî ñòðîêîâî¿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.

À íàâ³ùî âîºíêîìàòó çíàòè ìà-
òåð³àëüíèé ñòàí ñ³ì’¿?

— Öå íå íàøà çàáàãàíêà. Öå 
ñòàíäàðòíèé áëàíê, íå ìè éîãî 
ïðèäóìóâàëè.

Öå çðîçóì³ëî, àëå ùî ìåí³ ÿê 
ìàì³ òóò íàïèñàòè? Ùî ìè áàãàò³, 
÷è íàâïàêè — á³äí³, ÿê öåðêîâíà 
ìèøà? Ùî áóäå íà êîðèñòü ïðè-
çîâíèêó, à ùî í³? 

— Íó íàïèø³òü — çàäîâ³ëüíèé 
ñòàí — öå äóæå ãàðíå ñëîâî.×îãî 
çðàçó, ÿê öåðêîâíà ìèøà, ÿ äó-
ìàþ, ùî âè íå íàñò³ëüêè á³äí³. 
Íå ïîòð³áíî ðîçïîâ³äàòè é íà-
ñê³ëüêè âè áàãàò³, íàâ³òü, ÿêùî 
äóæå. Ïðîñòî — óñå íîðìàëüíî, 
ïðîæèâàºòå, õàð÷óºòåñÿ, îäÿãàº-
òåñÿ (ï³äïîëêîâíèê òóò çàñì³ÿâ-
ñÿ). Íå òðåáà áóòè òàêèìè âæå 
÷åñíèìè é òàì óñå ðîçïèñóâà-

Àëå ÿêùî º äÿäÿ ç êðèì³íàëüíèì 
ìèíóëèì, òî, íàïðèêëàä, îðãàíè 
Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè áó-
äóòü âèâ÷àòè ãëèáøå ³íôîðìàö³þ 
ïðèçîâíèêà, ùîá íå áóëî ïîãàíî¿ 
ñïàäêîâîñò³. Ðåøòà â³éñüê öèì 
ïèòàííÿì íå ö³êàâèòüñÿ.

Òîä³, ÿêùî º òîé ñàìèé äÿäüêî, 
÷è áàòüêî, íå äàé áîæå, ðàí³øå 
ñóäèìèé, à äèòèíà õî÷å ñëóæèòè 
â åë³òíèõ â³éñüêàõ. ¯é òóäè çàñü?

— Íó ùî çíà÷èòü, åë³òí³, ó íàñ 
çàðàç íåìàº òàêîãî ïîíÿòòÿ — 
íå åë³òí³ â³éñüêà. Óñ³ åë³òí³, õî÷à 
òàê, º ïðåçèäåíòñüêèé ïîëê. Òà 
âñå îäíî öå ðîäèííå ïèòàííÿ 
âèâ÷àº ëèøå Íàöãâàðä³ÿ. Òîáòî 
ÿêùî º äÿäüêî é çà ùîñü òàì ñè-
ä³â, âèâ÷àþòü, çà ùî ñàìå. Íàâ³òü 
ÿêùî öüîãî íå áóäå íàïèñàíî âñå 
îäíî ïðîá’þòü ïî ñâî¿õ áàçàõ, ³ 

áóäóòü óæå ïðèéìàòè ð³øåííÿ. 
À ÿêùî ñàì ïðèçîâíèê «çàãðèì³â 

ïî ìàëîëºòêº»? Â³í â³äáóâ ïîêà-
ðàííÿ, ³ ïåðåä çàêîíîì ÷èñòèé. 
Íåâæå â³í íåìàº ïðàâî íà ÷èñòèé 
ëèñò ó ñâîº¿ á³îãðàô³¿ ³ ñëóæèòè 
â ò³é ñàì³é Íàöãâàðä³¿?

— Äèâ³òüñÿ, º çàêîí Óêðà¿-
íè ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ 
â³éñüêîâó ñëóæáó, äå ÷³òêî ïå-
ðåäáà÷åíî, ÿêùî ëþäèíà áóëà 
çàñóäæåíà äî ïîçáàâëåííÿ âîë³, 
îáìåæåííÿ âîë³ ÷è âèïðàâíèõ ðî-
á³ò, âîíà çí³ìàºòüñÿ ç â³éñüêîâîãî 
îáë³êó ïðèçîâíèêà. Òîáòî çã³äíî 
ç çàêîíîäàâñòâîì, ÿê ïðèçîâíè-
êà, ìè éîãî íå ìàºìî ïðàâà ïðè-
çèâàòè. Â³í íå áóäå âçàãàë³ ïðè-
çèâàòèñÿ, ÿê ñðî÷íèê. Àëå ÿê ðå-
çåðâ³ñò òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèé 
ìîæå áóòè.

НАВІЩО ВІЙСЬККОМАТУ ЗНАТИ
ПРО СТАТКИ РОДИЧІВ ПРИЗОВНИКА
Всі таємниці  Щоб у 18 років 
потрапити до армії, хлопців уже з 16 років 
ретельно вивчають у військкоматі. 
Збирається інформація про місце 
проживання, навчання, здоров’я, 
сімейний, моральний та психологічний 
стан. Але в опитувальнику чи не через 
рядок — який ваш/ваших рідних 
матеріальний стан? А це тут до чого?

òè — óñ³ ñâî¿ ìàøèíè é êóäè âè 
¿çäèëè â³äïî÷èâàòè.

À êîãî ö³êàâëÿòü ðîäè÷³, ùî ïðî-
æèâàþòü çà êîðäîíîì?

— Öå ïèòàííÿ âàæëèâå, ìè 
êîëè âèâ÷àºìî ëþäèíó, ìàºìî 
îö³íèòè ðèçèê. Óñ³ çíàþòü, ùî 
çàðàç ó íàñ º êîíôë³êò ³ç Ðî-
ñ³éñüêîþ ôåäåðàö³ºþ. ª ëþäè, 
ÿê³ ìîæóòü ïåðåäàâàòè ÿêóñü 
³íôîðìàö³þ, ÿêó íå ïîòð³áíî 
ïåðåäàâàòè, ³ òóäè, êóäè íå ïî-
òð³áíî. Ïèòàííÿ ïðî ðîäè÷³â 
âèâ÷àºòüñÿ, àëå âîíî íå âïëèâàº 
íà öþ äèòèíó. Òîáòî öÿ ³íôîð-
ìàö³ÿ ïîòð³áíà, ùîá îö³íèòè, äå 
ñàìå ïðèçîâíèê ìîæå ñëóæèòè, 
ïðîâåñòè ç íèì áåñ³äó. Öå íàì 
äëÿ òîãî, ùîáè ðîçóì³òè, ó ÿê³ 
â³éñüêà ïðèçîâíèêà êðàùå íà-
ïðàâèòè. Ìîæå, ò³ â³éñüêà, êóäè 

â³í õîò³â áè, áóäóòü ïîâ’ÿçàí³ ç 
äåðæàâíîþ òàºìíèöåþ.

À íàâ³ùî ³íôà ïðî ðîäè÷³â?
— ª ïîñòàíîâà Êàáì³íó, äå ïå-

ðåäáà÷åí³ çðàçêè â³äïîâ³äíèõ äî-
â³äîê. Ìè íå ìîæåìî çì³íþâàòè 
çðàçîê äîâ³äîê ïðî ñêëàä ñ³ì’¿, ÷è 
çðàçîê ëèñòà âèâ÷åííÿ, ÷è çàïèòó 
íà õàðàêòåðèñòèêó. 

Íàâ³ùî ïèñàòè, õòî ç ðîäè÷³â 
ïðèòÿãóâàëèñü äî êàðíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³? ßêùî äèòèíà íå õî÷å 
ãîâîðèòè, ùî â íå¿ äÿäüêî, íà-
ïðèêëàä, ñèä³â çà ïîãðàáóâàííÿ?

— ßêùî äèòèíà íå õî÷å é íà-
ïèøå, ùî òàêèõ íåìàº, òî ïåðåâ³-
ðÿòè íà öüîìó åòàï³ í³õòî íå áóäå. 
Àëå â ïðîöåñ³, êîëè ïðèçîâíèê 
áóäå â³ä³áðàíèé ³ áóäå íàïðàâëÿ-
òèñü ó â³éñüêîâó ÷àñòèíó, éîãî 
ïåðåâ³ðÿþòü ÷åðåç ³íôîðìàö³é-
íèé öåíòð, íà íàÿâí³ñòü ñóäèìîñ-
òåé. Ó ïðèíöèï³ äÿäÿ íå âàæëè-
âèé, âàæëèâèé ñàì ïðèçîâíèê. 

«²íôîðìàö³ÿ  ïðî 
ðîäè÷³â ïîòð³áíà, 
ùîá îö³íèòè, äå ñàìå 
ïðèçîâíèê ìîæå 
ñëóæèòè. Ìîæå, ò³ 
â³éñüêà, êóäè â³í õîò³â 
áè, áóäóòü ïîâ’ÿçàí³ ç 
äåðæòàºìíèöåþ»

Довідка про склад сім’ї призовника. Тут потрібно вказати 
відомості про батьків, а також інших родичів
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У кінотеатру аналогічна до «Екс-
поцентру» ситуація, однак історія 
цього культурного закладу роз-
почалася задовго до появи тор-
гово-промислової палати — його 
відкрили у 1931 році. Нині кіно-
театр імені Коцюбинського вважа-
ється найстарішим у Вінниці.
Під час розмови з журналістом 
RIA, директорка кінотеатру Ан-

жела Фахмутова пояснила, що 
їх заклад може змінити прописку 
лише у разі побудови спеціально-
го приміщення. Однак цього, за її 
словами, ніхто робити не збира-
ється.
— Кінотеатру 90 років і весь цей час 
він працював саме на цій локації. 
Без цього приміщення кінотеатр 
імені Коцюбинського існувати 

не буде. Це я можу сказати абсо-
лютно точно, — говорить Анжела 
Фахмутова. — Наш кінотеатр є сво-
єрідним культурним надбанням 
міста, мені здається, що такі закла-
ди потрібно зберігати. Можливо, 
модернізувати або змінювати, але 
зберігати.
Фахмутова працює у кінотеатрі з 
2004 року. Говорить, що їй над-

звичайно важко прощатися зі 
справою, якій впродовж 17 років 
вона віддавала стільки сил та енер-
гії. За її словами, чимало людей 
висловили їй та іншим працівни-
кам кінотеатру слова підтримки, 
сказали, що сумують через його 
майбутнє.
Наразі програма кінопоказів у кі-
нотеатрі сформована до 30 лис-

топада. Цей день стане останнім 
робочим в його історії. Після 
цього, за словами директора 
Вінницької торгово-промисло-
вої палати Юрія Кулакова, кіно-
обладнання планують продавати. 
Понад 40 працівників кінотеатру 
та «Експоцентру» залишаться без 
роботи. Деякі працюють там ще з 
радянських часів.

«Такі заклади потрібно зберігати»

ÍÎÂÈÍÈ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Çà îñòàíí³ òèæí³ 
ìîæíà áóëî ïî-
áà÷èòè òàêó ê³ëü-

ê³ñòü ïóáë³êàö³é òà îáãîâîðåíü 
ìàéáóòíüîãî ðàäÿíñüêèõ, ïðîòå 
ëåãåíäàðíèõ äëÿ ì³ñòà áóä³âåëü. 
Ê³íîòåàòð «Ðîñ³ÿ», ãîòåëü «Ï³â-
äåííèé Áóã», à òåïåð îñü ê³íî-
òåàòð ³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî òà 
«Åêñïîöåíòð», ÿê³ çà äâà òèæí³ 
çàêðèþòüñÿ íàçàâæäè.

ßêùî ç òë³íí³ñòþ áóòòÿ ïåð-
øîãî óñ³ äàâíî çìèðèëèñÿ, à ïðî 
ìàéáóòíº äðóãîãî áóëî â³äîìî 
âæå äàâíî, òî ñèòóàö³ÿ ç òðåò³ì 
³ ÷åòâåðòèì îá’ºêòàìè ñòàëà äëÿ 
áàãàòüîõ ñþðïðèçîì. Â³ä ìèíóëî-
ãî òèæíÿ ìåðåæà ðÿñí³º ïóáë³êà-
ö³ÿìè, ùî íà ì³ñö³ íàéñòàð³øî-
ãî ê³íîòåàòðó Â³ííèö³ ç’ÿâèòüñÿ 
Business hub.

Ïîïðîñèëè äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ìàê-
ñèìà Ìàðòüÿíîâà ïîÿñíèòè, 
íàâ³ùî ì³ñòó ïîòð³áåí òàêèé 
Öåíòð. Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà 
äåïàðòàìåíòó, ïîÿâà õàáó çàêëà-
äåíà â ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà 
«Ñòðàòåã³ÿ 3.0» òà Ïðîãðàì³ ðîç-
âèòêó ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà.

Ìàðòüÿíîâ ãîâîðèòü, ùî ïîÿâà 
òàêîãî Öåíòðó îáãîâîðþâàëàñÿ 
ó ÂÌÐ îñòàíí³ 3–4 ðîêè. Íàé-
á³ëüøîþ ïåðåïîíîþ áóâ ïîøóê 
â³äïîâ³äíî¿ ëîêàö³¿ äëÿ éîãî ðîç-
ì³ùåííÿ. Íà áóä³âë³ íèí³ ä³þ÷î-
ãî ê³íîòåàòðó çóïèíèëèñÿ ÷åðåç 
õîðîøå ðîçòàøóâàííÿ, âåëèêó 
ïëîùó, ùî çìîæå âì³ñòèòè óñå 
íåîáõ³äíå äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ 
õàáó: îô³ñè, êîâîðê³íãè, ïðèì³-

ùåííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíñóëü-
òàö³é òîùî. Êð³ì òîãî, çà ñëîâà-
ìè ÷èíîâíèêà, öüîìó ñïðèÿëè 
òåðì³íè îðåíäè áóä³âë³, ÿê³ äî-
á³ãàëè ê³íöÿ.

Îñíîâíèì ïðèçíà÷åííÿì õàáó 
ñòàíå íàäàííÿ êîíñóëüòàö³éíèõ 
ïîñëóã ïðåäñòàâíèêàì ìàëîãî 
òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó: ç ïèòàíü 
âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 
òà ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñ-
ò³, îïîäàòêóâàííÿ, ìàðêåòèíãó, 
á³çíåñ-ïëàíóâàííÿ, ðåêëàìè òà 
ïðîñóâàííÿ âëàñíèõ òîâàð³â òà 
ïîñëóã òîùî.

ВСІ ПИТАННЯ В ОДНОМУ 
МІСЦІ

Ó ðîáîòè â Öåíòð³ êîíñóëü-
òóâàííÿ á³çíåñó ïëàíóþòü çàëó-
÷àòè é àäì³í³ñòðàòîð³â ÖÍÀÏ³â 
(ïðîçîðèõ îô³ñ³â), ÿê³ íàäàþòü 
âóçüêîñïåö³àë³çîâàí³ ïîñëóãè. 
Äî ïðèêëàäó, ç ïèòàíü ðåºñòðà-
ö³¿ ÔÎÏ³â àáî þðèäè÷íèõ îñ³á, 
çàì³íè êîäó âèäó åêîíîì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ (ÊÂÅÄ) òîùî.

Éìîâ³ðíî ó õàá³ ïðàöþâàòè-
ìóòü é ïðåäñòàâíèêè ð³çíîìà-
í³òíèõ äåïàðòàìåíò³â òà ³íøèõ 
ì³ñüêèõ ñòðóêòóð. Äî ïðèêëàäó, 
ôàõ³âö³ äåïàðòàìåíò³â àðõ³òåê-
òóðè òà çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â çìî-
æóòü êîíñóëüòóâàòè ï³äïðèºìö³â 
ïðÿìî ó Öåíòð³, ùî ïîçáàâèòü 
îñòàíí³õ íåîáõ³äíîñò³ øóêàòè ïî-
òð³áíèõ ¿ì ôàõ³âö³â ó ì³ñüê³é ðàä³.

— Çåìåëüí³ â³äíîñèíè, àðõ³òåê-

ЗАКРИВАЮТЬ НАЙСТАРІШИЙ 
КІНОТЕАТР ВІННИЦІ
Зміна профілю  Через два тижні 
перестануть існувати кінотеатр 
імені Коцюбинського та вінницький 
«Експоцентр». Першому 90 років, 
другому — 25. Їх замінить новостворений 
Business hub. У ньому консультуватимуть 
підприємців і працюватимуть коворкінги

òóðà ³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, äîçâîëè 
íà áóä³âíèöòâî, — öå ÿêðàç ò³ ïè-
òàííÿ, ç ÿêèìè ï³äïðèºìö³ íàé-
÷àñò³øå çâåðòàþòüñÿ äî ì³ñüêî¿ 
ðàäè, — ïîÿñíþº Ìàêñèì Ìàð-
òüÿíîâ. — Êîëè Öåíòð ïî÷íå 
ïðàöþâàòè, â³ííè÷àíè çìîæóòü 
ðîçâ’ÿçóâàòè âñ³ ïèòàííÿ â îäíî-
ìó ì³ñö³.

ЗОВНІ ПРИМІЩЕННЯ 
НЕ ЗМІНИТЬСЯ

Ó òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ 
éäåòüñÿ, ùî çîâí³øí³é âèãëÿä 
áóä³âë³ ìàº çáåðåãòèñÿ. Îäíàê 
á³ëüø³ñòü ³íæåíåðíèõ ñèñòåì áó-
ä³âë³ çàì³íÿòü íà íîâ³, ï³äñèëÿòü 
ôóíäàìåíò, â³äðåìîíòóþòü äàõ.

Ó ïðèì³ùåííÿõ ê³íîçàë³â 
â ìàéáóòíüîìó ïëàíóþòü ïðîâî-
äèòè ïðåçåíòàö³¿ òà êîíôåðåíö³¿. 
Îáëàøòóþòü îïåðàòîðñüêó äëÿ 
äâîõ ïåðåêëàäà÷³â. Â³äêðèþòü 
êàôå. Âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ ïðî-
ºêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
ç ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ ñêëàäàº 
520 000 ãðèâåíü.

Ô³íàíñóâàòèñÿ Business hub 
áóäå êîøòîì ì³ñöåâîãî áþäæå-
òó. Íàäàë³ ïëàíóºòüñÿ, ùî Öåíòð 
ñòàíå ïðèáóòêîâèì. Îð³ºíòîâí³ 
äàòè éîãî â³äêðèòòÿ íàðàç³ íåâ³-
äîì³. ßê ³ ñóìà êîøò³â, ùî áóäå 
âèä³ëåíà íà ðåêîíñòðóêö³þ òà 
çàïóñê ïðîºêòó.

БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВИ
Çà àäðåñîþ Ñîáîðíà, 68 Â³-

ííèöüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïà-
ëàòà ä³º ç 1996 ðîêó. Çà öåé ÷àñ, 
ÿê ÷èòàºìî íà ñàéò³ îðãàí³çàö³¿, 
ïðîâåäåíî ïîíàä 650 âèñòàâîê òà 
ÿðìàðê³â. Áëèçüêî 38 òèñÿ÷ ï³äïðè-
ºìö³â áðàëè ó íèõ ó÷àñòü. Ä³þ÷èé 
äîãîâ³ð ïðî îðåíäó ó ÂÒÏÏ äîá³-
ãàº ê³íöÿ 30 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó. 
Ó êîìåíòàð³ äëÿ RIA äèðåêòîð 
«Åêñïîöåíòðó» Þð³é Êóëàêîâ ðîç-
ïîâ³â, ùî óêëàäàòè ç íèìè íîâèé 
äîãîâ³ð ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é ðàä³ 
â³äìîâèëèñÿ. Çà ñëîâàìè Êóëàêîâà, 
ïðî öå ¿õ ïîïåðåäèëè çàçäàëåã³äü.

— Íàì íå çàïðîïîíóâàëè í³ÿ-
êî¿ àëüòåðíàòèâè. Ìîæíà áóëî á 

âèíåñòè «Åêñïîöåíòð» çà ì³ñòî, 
â ðàéîí àåðîïîðòó, àëå õòî á òóäè 
¿çäèâ? — ðèòîðè÷íî çàïèòóº Þð³é 
Êóëàêîâ. — Áóäóâàòè íîâå ïðèì³-
ùåííÿ çàíàäòî äîðîãî. Âîíî ìàº 
áóòè íå ìåíøèì, í³æ äâ³ òèñÿ÷³ 
êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ìàòè ïàðêî-
ì³ñöÿ, à òàêîæ óñþ ³íøó ³íôðà-
ñòðóêòóðó, ÿêà ïîòðåáóº äîãëÿäó. 
Àáè âèéòè íà ñàìîîêóïí³ñòü, çíà-
äîáèòüñÿ äåñÿòêè ðîê³â. Áåç çà-
ö³êàâëåííÿ ì³ñòà òà îáëàñò³, òàêèé 
ïðîºêò íåìîæëèâî ðåàë³çóâàòè.

Êóëàêîâ âèçíàº, ùî ôîðìàò âè-
ñòàâîê, ÿê³ ïðîõîäÿòü ó â³ííèöü-
êîìó «Åêñïîöåíòð³», çàñòàð³â. 
×åðåç öå îñòàíí³ìè ðîêàìè òàì 
íå ïðîâîäèëîñÿ í³÷îãî, ùî áóëî á 
íàïðàâëåíèì íà âåëèê³ ³íâåñòè-
ö³éí³ ïðîºêòè. Ñèòóàö³ÿ, êàæå, 
áåçâèõ³äíà: ïðàöþâàòè õî÷óòü, º 
êîìó öå ðîáèòè, àëå âä³ÿòè í³÷îãî 
íå â çìîç³. Îñòàíí³ì äíåì ðîáî-
òè «Åêñïîöåíòðó» áóäå ï’ÿòíèöÿ, 
3 ãðóäíÿ. Ï³ñëÿ öüîãî âèñòàâêî-
âå îáëàäíàííÿ çàêîíñåðâóþòü 
íà íåâèçíà÷åíèé ÷àñ.

Ïîíàä 40 ïðàö³âíèê³â 
ê³íîòåàòðó ³ìåí³ 
Êîöþáèíñüêîãî 
òà «Åêñïîöåíòðó» 
çàëèøàòüñÿ áåç 
ðîáîòè

Будівля кінотеатру імені Коцюбинського, у якій він пропрацював 90 років. Невдовзі 
замість кіно там консультуватимуть підприємців



13 RIA, Ñåðåäà, 17 ëèñòîïàäà 2021
ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

502137

РЕКЛАМА

ВАМ НЕ МОЖНА 
РОБИТИ ВАКЦИНАЦІЮ ВІД COVID?

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

ÌÎÇ çàòâåðäè-
ëî ôîðìó äîâ³äêè, 
ÿêó ë³êàð³ áóäóòü 

âèäàâàòè ïàö³ºíòàì, ùî ìàþòü 
òèì÷àñîâ³ àáî ïîñò³éí³ ïðîòè-
ïîêàçàííÿ äî âàêöèíàö³¿ ïðîòè 
COVID-19. Öÿ äîâ³äêà ¹ 028–1, 
ìàº íàçâó — «Âèñíîâîê ë³êàðÿ 
ùîäî íàÿâíîñò³ ïðîòèïîêàçàíü 
äî ùåïëåííÿ â³ä êîâ³äó». Äî öüî-
ãî ë³êàð³ êîðèñòóâàëèñü íàêàçîì 
ÌÎÇó ¹ 595, ÿêèé ïåðåäáà÷àº 
ïðîòèïîêàçàííÿ äî ðóòèííî¿ 
âàêöèíàö³¿ (â³ä ãðèïó, äèôòåð³¿, 
ïðàâöÿ…).

— Ç öèìè äîâ³äêàìè çðîñòàº 

â³äïîâ³äàëüí³ñòü ë³êàðÿ, àäæå 
ìîæóòü âèíèêàòè ìàí³ïóëÿö³¿. 
Çîêðåìà, öå ñòîñóºòüñÿ ëþäåé, 
ÿê³ ìàþòü ïðîôåñ³¿, ùî âèìàãà-
þòü îáîâ’ÿçêîâî¿ âàêöèíàö³¿, — 
ãîâîðèòü Òåòÿíà Áîíäàðåíêî, 
çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà îáëàñ-
íîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ. — Òîìó ë³êàðþ òðå-
áà äîáðå ïîäóìàòè ³ ìîæëèâî, 
ïðîêîíñóëüòóâàòèñü ç êîëåãàìè, 
ïåðåä òèì, ÿê ¿¿ âèïèñóâàòè. ² 
ÿ äóìàþ áóäóòü ïåâí³ âèïàäêè, 
êîëè ð³øåííÿ ïðî ïðîòèïîêà-
çàííÿ âàêöèíàö³¿ â³ä êîâ³äó áóäå 
ïðèéìàòèñÿ íå îäíîîñîáîâî, 
à êîëåã³ºþ ë³êàð³â. ² öå áóäå çà-
êîíîäàâ÷î ïðàâèëüíèì êðîêîì. 
Â íàñ âæå º äîñâ³ä çâåðíåííÿ 

Не вакцинований  Чому затвердили 
довідку протипоказань вакцинації 
від корони? Тому що лікарі вперше 
мають: новий вірус у стані пандемії, 
нову вакцину, і величезну кількість 
дорослих людей, яким потрібне 
щеплення. Чи можна з цією довідкою 
поїхати за кордон? Залежить від цілей 
поїздки. Але, чи насправді існують 
протипоказання вакцинації, якщо навіть 
вагітні і онкохворі вже роблять це

äî êîì³ñ³¿ ë³êàð³â, êîëè ë³êàð 
íå áóâ âïåâíåíèé, à ïàö³ºíò 
íàïîëÿãàâ íà äîâ³äö³.

ТИМЧАСОВО ЧИ ПРИЖИТТЄВО
Â äîâ³äö³ ¹ 028–1 ë³êàð ìàº 

íàïèñàòè ïðîòèïîêàçàííÿ â³ä 
âàêöèíàö³¿, ÿê³ â ñâîþ ÷åð-
ãó ìîæóòü áóòè ïîñò³éíèìè ³ 
òèì÷àñîâèìè. Ïîñò³éí³ — öå 
õâîðîáà, ÿêà íå äàñòü ëþäèí³ 
çðîáèòè ùåïëåííÿ ïðîòÿãîì 
óñüîãî æèòòÿ. ² òèì÷àñîâ³, ÿê³ 
÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ìîæóòü áóòè 
çíÿò³. Ë³êàð â ö³é äîâ³äö³ ìîæå 
íàâ³òü âêàçàòè îð³ºíòîâíî ÷àñ, 
êîëè ö³ ïðîòèïîêàçàííÿ âòðà-
÷àþòü àêòóàëüí³ñòü.

— ßê ïðèêëàä, öå ÃÐÂ² àáî 
âàã³òí³ñòü, òåæ òèì÷àñîâèé ñòàí. 
Õî÷à ç âàã³òí³ñòþ âñå òðîõè 
³íàêøå, òóò º íå ñò³ëüêè ïðî-
òèïîêàçàííÿ, ñê³ëüêè çàñòåðå-
æåííÿ, òîáòî âàêöèíàö³ÿ ç ïå-
ðåñòîðîãîþ. Âàã³òí³, îñîáëèâî 
íà 2–3 òðèìåñòð³ º ãðóïîþ âèñî-
êîãî ðèçèêó ïî òÿæêîìó ïåðåá³ãó 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿, — ðîç-
ïîâ³äàº Òåòÿíà Áîíäàðåíêî. — 
Íà ùàñòÿ, â íàø³é îáëàñò³ ìè 
íå âòðà÷àëè âàã³òíèõ æ³íîê, àëå 
â ³íøèõ îáëàñòÿõ º òàê³ ïðèêëà-
äè. Çâè÷àéíî, òóò â ïåðøó ÷åðãó 
ìàº çíà÷åííÿ âèá³ð ñàìî¿ æ³íêè, 
â äðóãó, — âèá³ð ë³êàðÿ.

Íà ñüîãîäí³ â ïðèíöèï³ âæå º 
ðåêîìåíäàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿ äëÿ 
âàã³òíèõ ìÐÍÊ âàêöèíè, çã³äíî ç 
äîñë³äæåííÿì âêàçàíî, ùî âîíà 

501610

çàõèùàº ³ ïë³ä â³ä çàõâîðþâàííÿ.
— Äî ðå÷³, ÿêùî æ³íêà, íàïðè-

êëàä, íå çíàëà, ùî âîíà âàã³òíà ³ 
îòðèìàëà âàêöèíó íà âåêòîðí³é 
îñíîâ³ (Àñòðàçåíåêà), âîíà ìîæå 
îòðèìàòè òàêó æ ñàìó äðóãó äîçó 
ö³º¿ âàêöèíè, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Òåòÿíà. — Â íàñ º âæå á³ëüøå 
ñîòí³ âèïàäê³â, êîëè æ³íêè îòðè-
ìàëè âàêöèíó, íå çíàþ÷è ïðî 
âàã³òí³ñòü, ³ âñå äîáðå. 

ОНКОХВОРІ І ВАКЦИНАЦІЯ
Âàæëèâèì ïèòàííÿì º âàêöè-

íàö³ÿ îíêîõâîðèõ. Â ïîïåðåäí³ 
õâèë³ ïàíäåì³¿, ³ öþ ùî çàðàç, º 
çàõâîðþâàííÿ ³ ñìåðò³ îíêîõâî-
ðèõ ëþäåé â³ä êîâ³äó. Õî÷à âîíè 
ìîãëè á æèòè ï³ñëÿ ïåâíîãî ë³-
êóâàííÿ ñâîº¿ îíêîõâîðîáè.

— Îíêîõâîðîáà — öå àáñî-
ëþòíå òèì÷àñîâå ïðîòèïîêà-
çàííÿ, — ãîâîðèòü Òåòÿíà Áîí-
äàðåíêî. — Âñå çàëåæèòü â³ä ñòà-

ä³¿ õâîðîáè, ³ òîãî, ÿêó òåðàï³þ 
ëþäèíà îòðèìóº. Êîëè ëþäèíà 
íå îòðèìóº õ³ì³þ, âîíà ìîæå 
âàêöèíóâàòèñü. ßêùî ëþäèíà 
âñòèãàº âàêöèíóâàòèñÿ äî õ³ì³-
îòåðàï³¿, òî îäíîçíà÷íî òðåáà 
öå çðîáèòè (ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³¿ 
ë³êàðÿ). Îêð³ì òîãî, íåîáõ³äíà 
âàêöèíàö³ÿ â³ä ãðèïó òà êîâ³äó 
âñ³õ ÷ëåí³â ðîäèíè îíêîõâîðîãî.

Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Áîíäàðåí-
êî, àáñîëþòíèì ïîæèòòºâèì 
ïðîòèïîêàçàííÿì â³ä ùåïëåí-
íÿ º àíàô³ëàêñ³ÿ íà ïîïåðåäíº 
ùåïëåííÿ.

— Àëå ìîâà éäå ïðî êîíêðåò-
íó âàêöèíó, ÿêó á³ëüøå í³êîëè 
ëþäèí³ íå ïðèçíà÷àòü, òà ìè ìî-
æåìî ââåñòè äðóãó äîçó ³íøîþ 
âàêöèíîþ, — ãîâîðèòü çàñòóï-
íèöÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó. — 
Òîìó ùî âñ³ âàêöèíè ð³çíî¿ ä³¿, ³ 
çàãàëüíîãî êîìïîíåíòó, íà ÿêèé 
ìîæå áóòè àëåðã³ÿ, â íèõ íå ìàº.

Припустимо, в людини є ця довід-
ка і в неї є заборона на вакцина-
цію на 90 днів. Але потрібно їхати 
за кордон, та інша країна вимагає 
COVID-сертифікат. Чи є ця довідка 
юридичним документом?

— Ця довідка може бути доку-
ментом, коли в’їзд в іншу країну 
життєво необхідний (лікування, 
операція), — говорить Тетяна Бон-
даренко. — В туристичній поїздці 
ця довідка, як документ, навряд чи 

спрацює. Вона має юридичну силу, 
але кожна країна має право вста-
новити свої правила. І ці правила 
залежать від епідситуації в самій 
країні, та від епідситуації країни, 
звідки людина хоче виїхати.

Довідка і закордонна поїздка

501297

Лікар може виписати довідку з протипоказаннями. Але 
для кожної людини можна знайти варіант захисту від ковіду
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ë³ö³¿ Âàäèì Êîáçàð.
×îëîâ³ê çàãèáëî¿ Àíàñòàñ³¿ 

Äåíèñ Ð³ùóê âáà÷àº ó öüîìó 
íàâìèñíå çàòÿãóâàííÿ ñïðàâè. 
Çà éîãî ñëîâàìè, çà ï³â ðîêó 
ñë³ä÷³ éîìó æîäíîãî ðàçó íå çà-
òåëåôîíóâàëè, ùîá ïîâ³äîìèòè 
ïðî õ³ä ñïðàâè.

— ßêðàç äóìàþ äî íèõ 
ï³ä’¿õàòè, òîìó ùî ìî¿ äçâ³íêè 
âîíè ïðîñòî ³ãíîðóþòü: í³÷îãî 
íå ðîçïîâ³äàþòü, â êóðñ³ ñïðàâè 
íå òðèìàþòü, — ãîâîðèòü Äå-
íèñ. — Âèíí³ ìàþòü ïîíåñòè â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà íàñë³äêè ïîæåæ³, 
àëå áåç ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèçè, 
ÿêó ÿâíî çàòÿãóþòü, âàæêî ðóõà-
òèñÿ â öüîìó íàïðÿìêó.

Çà îäí³ºþ ³ç âåðñ³é, ùî ¿õ ðîç-
ãëÿäàëè îäðàçó ï³ñëÿ ïîæåæ³, 
ï³ä ÷àñ ïîøóêó âèõîäó ³ç áóä³â-
ë³, Àíàñòàñ³ÿ íàäèõàëàñÿ ¿äêèì 
äèìîì, âòðàòèëà ñâ³äîì³ñòü òà 
çãîð³ëà. Çà ³íøîþ, ï³ä ÷àñ åâà-
êóàö³¿ íà íå¿ âïàëà ïëèòà. Îô³-
ö³éí³ âèñíîâêè ñóäìåäåêñïåðòèçè 
ñâ³ä÷àòü, ùî ä³â÷èíà ïîìåðëà â³ä 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì.

Äåìîíòîâóâàòè àáî æ â³äíîâ-
ëþâàòè çãîð³ë³ îô³ñè íà Áåâ-
çà íå ïî÷èíàëè. ßê ³ â òðàâí³, 
íà ï³äëîç³ òà ï³äâ³êîííÿõ òàì äîñ³ 
ðîçêèäàí³ ðå÷³ òà ìåáë³, ÿê³ ï³ñ-
ëÿ ïîæåæ³ ñòàëè íåïðèäàòíèìè 
äëÿ âèêîðèñòàííÿ. Çàïàõó ãàðó 
íåìàº. Çðóéíîâàíèìè ê³ìíàòàìè 
«ãóëÿº» â³òåð.

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ï³â ðîêó òîìó, 
6 òðàâíÿ, ñïà-
ëàõíóëè îô³ñè 

íà Áåâçà, 34. ×åðåç ïîæåæó ïî-
ñòðàæäàëî ìàéíî äåñÿòê³â â³-
ííèöüêèõ ï³äïðèºìö³â. Òà íå öå 
áóëî íàéã³ðøèìè íàñë³äêàìè. Ç 
îõîïëåíèõ âîãíåì îô³ñ³â íå çìî-
ãëà âèáðàòèñÿ 21-ð³÷íà Àíàñòàñ³ÿ 
Ð³ùóê.

Ïîäðóãà çàãèáëî¿ Äàð’ÿ — âîíè 
îáèäâ³ øóêàëè âèõ³ä ³ç çàäèì-
ëåíîãî ïðèì³ùåííÿ — ðàí³øå 
ðîçïîâ³äàëà íàøîìó âèäàííþ, 
ùî, âèéøîâøè ç îô³ñó ó êîðè-
äîð, âîíè ÷è íå îäðàçó çàãóáè-
ëèñÿ: «Ìè òî÷íî ðàçîì âèéøëè 
ç äâåðíîãî îòâîðó ³ íà öüîìó âñå. 
ß ïåðåñòàëà ¿¿ áà÷èòè é ÷óòè». 
Íåâäîâç³ Àíàñòàñ³þ çíàéøëè 
á³ëÿ ñõîäîâîãî ìàéäàí÷èêà, çà-
âàëåíîþ ïëèòîþ ³ îáãîð³ëîþ 
äî íåâï³çíàâàíîñò³.

Ï³çí³øå íàì âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè, 
ùî éìîâ³ðíèì ì³ñöåì çàéìàííÿ 
ñòàâ îô³ñ, ùî ðàí³øå â íüîìó ³í-
ñïåêòîðè ÄÑÍÑ âæå âèÿâëÿëè 
÷èìàëî ïîðóøåíü ïðîòèïîæåæíî¿ 
áåçïåêè. ²íôîðìàö³¿ ïðî óñóíåí-
íÿ öèõ ïîðóøåíü íàäçâè÷àéíèêè 
íå îòðèìóâàëè.

Âëàñí³ äæåðåëà ðåäàêö³¿ 

â óïðàâë³íí³ ÄÑÍÑ ó Â³ííèöü-
ê³ îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿëè íàì, ùî 
éìîâ³ðíà ïðè÷èíà çàéìàííÿ 
îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íà Áåâçà, 
34 êðèºòüñÿ ó ñòàð³é ïðîâîäö³.

Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ó ãîëîâíîìó 
óïðàâë³íí³ Íàöïîë³ö³¿ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ íàì ïîâ³äîìèëè, ùî 
ñë³ä÷³ ïðèçíà÷èëè ïîíàä äåñÿòü 
åêñïåðòèç, ÿê³ ìàþòü äîïîìîãòè 
âèçíà÷èòè òî÷íå ì³ñöå òà ïðè-
÷èíè çàéìàííÿ. Öå îçíà÷àº, ùî 
ïîêè íå áóäå âèñíîâê³â åêñïåðò³â, 
éìîâ³ðíèì âèíóâàòöÿì òðàãåä³¿ 
íå îãîëîñÿòü ïðî ï³äîçðó.

Ìèíóëî ï³â ðîêó ³ ìè çíîâó 
çâ’ÿçóºìîñÿ ç ïîë³ö³ºþ, àáè ä³-
çíàòèñÿ ïðî õ³ä ö³º¿ ñïðàâè: ÷è 
ñòàëè â³äîìèìè ïðè÷èíè ïîæå-
æ³, ÷è ç’ÿâèëèñÿ ï³äîçðþâàí³, ÷è 
íå ïåðåêâàë³ô³êóâàëè ñïðàâó. Íà-
ãàäàºìî, ïðîâàäæåííÿ â³äêðèòå 
çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 270 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíèõ çà-
êîíîäàâñòâîì âèìîã ïîæåæíî¿ 
áåçïåêè). Ó ðàç³ äîâåäåííÿ âèíè, 
âèíóâàòöÿì çàãðîæóº äî 8 ðîê³â 
óâ’ÿçíåííÿ.

— Íàðàç³ ùå íå çàâåðøåíà 
îñíîâíà åêñïåðòèçà, ÿêà ìàº 
äàòè â³äïîâ³ä³ íà êëþ÷îâ³ ïè-
òàííÿ. Òîìó ïðî ï³äîçðó í³êîìó 
íå îãîëîøåíî, ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ 
ñïðàâè íå áóëî, — ïîÿñíþº ïðå-
ñîô³öåð Â³ííèöüêîãî ãëàâêó ïî-

«СЛІДЧІ ІГНОРУЮТЬ МОЇ 
ДЗВІНКИ», — ЧОЛОВІК ЗАГИБЛОЇ
Трагедія  Минуло пів року відтоді, 
як на Замості горіли офіси. Вогонь 
зруйнував два поверхи будівлі. На жаль, 
загинула людина. Як просувається 
слідство? Чи з’явилися підозрювані? Чому 
чоловік загиблої каже про навмисне 
затягування справи?

«Âèíí³ ìàþòü ïîíåñòè 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
íàñë³äêè ïîæåæ³, 
àëå áåç ðåçóëüòàò³â 
åêñïåðòèçè âàæêî 
ðóõàòèñÿ â öüîìó 
íàïðÿìêó»

Такий вигляд зараз мають згорілі офіси на Бевза, 34. 
У кількох з них ще до пожежі інспектори ДСНС виявляли 
серйозні порушення протипожежної безпеки

Загибла під час пожежі Анастасія Ріщук. Дівчина не змогла 
знайти вихід з охоплених полум’ям приміщень
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ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ðîäèíà Ðîæê³â — äóæå ñïîð-
òèâíà. Âîíà ñïåö³àë³çóºòüñÿ 
íà òõåêâîíäî (îë³ìï³éñüêà âåðñ³ÿ 
ÂÒÔ). Îáèäâ³ äî÷êè — ïðèçåðêè 
âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàíü. Àííà-
ìîëîäøà íåùîäàâíî ñòàëà âæå 
òðèðàçîâîþ ÷åìï³îíêîþ Óêðà¿íè. 
Ìàòè Àííà — çàñíîâíèöÿ Öåíòðó 
îë³ìï³éñüêîãî òõåêâîíäî Red Sun.

Íà îñòàííüîìó ÷åìï³îíàò³ êðà¿-
íè 11-ð³÷íà Àííà Ðîæîê âèñòóïà-
ëà ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 30 êã. Òàì 
çìàãàëèñÿ 14 ñïîðòñìåíîê ³ç 
ð³çíèõ ðåã³îí³â. Àíÿ ïðîâåëà òðè 
áî¿. Ïåðøèé ³ òðåò³é â³ííè÷àíêà 
âèãðàëà äîñòðîêîâî. Äðóãèé áóâ 
äîñòàòíüî íàïðóæåíèì, àëå é òàì 
íàøà ñïîðòèâíà ç³ðî÷êà ïåðåìî-
ãëà çà î÷êàìè ³ç ðàõóíêîì 13:10.

— Ô³íàë ïðîòè Âàðâàðè Ôðî-
ëîâî¿ (Êè¿âñüêà îáëàñòü) âäàëîñÿ 
âèãðàòè ç ðàõóíêîì 23:3. Íàâ³òü 
íå äîâåëîñÿ ïðîâîäèòè òðåò³é ðà-
óíä, áî ÿ îòðèìàëà äîñòðîêîâó 
ïåðåìîãó, — ãîâîðèòü Àíÿ Ðîæîê.

Ä³â÷èíà çàéìàºòüñÿ òõåêâîí-
äî (ÂÒÔ) òðè ðîêè. Çà öåé ÷àñ 
âîíà ïîñ³ëà áàãàòî ïðèçîâèõ ì³ñöü 

íà ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè, ì³æíà-
ðîäíèõ, ì³ñüêèõ ³ îáëàñíèõ çìà-
ãàííÿõ.

ПОЧАЛА ВИПАДКОВО
Ñåñòðà Íàñòÿ Ðîæîê, ñòàðøà 

íà äâà ðîêè, ïåðøîþ ïî÷àëà çà-
éìàòèñÿ ºäèíîáîðñòâàìè. Àíÿ íà-
ñë³äóâàëà ïðèêëàä ñòàðøî¿. Õî÷à 
ñòàëîñÿ öå âèïàäêîâî.

— Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëü-
íî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â íàñòàâíèê 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ïîáà÷èâ Àíþ ³ 
çàïðîïîíóâàâ òàêîæ çàéìàòèñÿ. 
ßê öå íå äèâíî, àëå ÷åðåç äâà 
òèæí³ òðåíóâàíü ìîëîäøó äî÷êó 
âêëþ÷èëè íà çìàãàííÿ. Ï³ñëÿ 
öüîãî âîíà ïî÷àëà íàïîëåãëèâî 
çàéìàòèñÿ. Âæå ÷åðåç â³ñ³ì ì³ñÿö³â 
çàíÿòü âïåðøå ñòàëà ÷åìï³îíêîþ 
Óêðà¿íè. Öå áóâ íåñïîä³âàíèé ³ 
ãðàíä³îçíèé óñï³õ, — êàæå ìàìà 
ä³â÷àòîê Àííà Ðîæîê.

Íà ñüîãîäí³ Àííà Ðîæîê-ìî-
ëîäøà ïðîâåëà 56 ïîºäèíê³â. ²ç 
íèõ ó 47 ïåðåìîãëà. Òåïåð þíà 
ñïîðòñìåíêà ïðàãíå ñòàòè âæå ÷î-
òèðèðàçîâîþ ÷åìï³îíêîþ Óêðà-
¿íè, âçÿòè ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ 
ªâðîï³ ñåðåä ä³â÷àò. Â³í ïðîéäå 

Старша сестра Ані, 13-річна Настя, 
також має неабиякі успіхи у тхеквон-
до (ВТФ). На останньому чемпіона-
ті України вона стала дворазовою 
бронзовою призеркою. Серед ка-
детів цього досягти о важко.
Нерідко Анастасія спарингує проти 
молодшої сестри. Хоча виступає 
у важчій на 20 кг категорії.

Настя відмінно навчається. Нещо-
давно вступила до Подільського 
науково-технічного ліцею для об-
дарованої молоді. Водночас трену-
вання Анастасія ніколи не пропускає.
Мама сестер Анна Рожок стала ке-
рівником спортклубу випадково. 
Вирішила допомогти людям, які 
прагнули розвиватися і створити 

власну клубну організацію. Нині 
у Центрі олімпійського тхеквондо 
Red Sun працюють досвідчені трене-
ри — Леонід Кулаковський і Тамара 
Карапетян-Семенюк. Вони вихову-
ють близько 70 спортсменів.
—Цього року Red Sun підписав уго-
ду про співпрацю із територіальною 
організацією «Колос», що допоможе 

розвивати тхеквондо (ВТФ) на Ві-
нниччині, — каже Анна Рожок.
У минулому Анна активно займа-
лася баскетболом. Тренувалася 
в медуніверситеті. У сусідньому залі 
займалася боротьбою майбутній 
тренер клубу Тамара Карапетян, 
чемпіонка світу із самбо. Тепер їхні 
діти тренуються разом!

Спаринги сестер

Найкращі 
стрибуни
Ô³í³øóâàëà â³äêðèòà 
ïåðø³ñòü îáëàñíî¿ ëåãêî-
àòëåòè÷íî¿ ñïîðòøêîëè ç³ 
ñòðèáê³â ó âèñîòó. Âèñòóïà-
ëè ïîíàä 60 þíèõ ñïîðòñ-
ìåí³â ³ç Â³ííèö³, Áåðäè÷åâà.
Ñåðåä ä³òåé 2011 ð. í. ÷åìï³-
îíàìè ñòàëè Ìàð³ÿ Êàðà-
ñüîâà (Êîçÿòèí, ðåçóëüòàò 
1,25 ì) ³ ²ëëÿ ßêèì÷óê 
(Â³ííèöÿ, 1,4 ì), 2009–
2010 ð. í. — Àííà Øàðóí 
(Êîçÿòèí, 1,4 ì) ³ Äåíèñ 
Áîíäàð÷óê (Â³ííèöÿ, 1,6 ì), 
2007–2008 ð. í. — Óëÿíà 
Ëàê³é÷óê (Êîçÿòèí, 1,45 ì) 
³ Àíäð³é Äåéíåêà (Â³ííèöÿ, 
1,75 ì), 2006 ð. í. ³ ñòàð-
øå — Äàðèíà Ïåðåâåðçºâà 
(Êîçÿòèí, 1,45 ì) ³ ²ëëÿ 
Áåéçàê (Êîçÿòèí, 1,9 ìå-
òðà). Çà ñëîâàìè òðåíåð³â, 
ö³ ðåçóëüòàòè â³äïîâ³äàþòü 
ð³âíþ ïðèçåð³â ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè.

Меморіал 
Андрія Мохника
Ó Â³ííèö³ ðîç³ãðàëè Êóáîê 
îáëàñò³ ç ïàóåðë³ôòèí-
ãó. Â³í áóâ ïðèñâÿ÷åíèé 
ïàì’ÿò³ çàñëóæåíîãî òðåíåðà 
Óêðà¿íè Àíäð³ÿ Ìîõíèêà. 
Â çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 
78 ïàóåðë³ôòåð³â. Ïåðåìîãëà 
çá³ðíà îáëàñíîãî öåíòðó. 
Ðàçîì ³ç íåþ òð³éêó êðà-
ùèõ ó êîìàíäíîìó çàë³êó 
ñêëàëè Íåìèð³â ³ Ï³ùàíêà. 
Â îñîáèñòîìó çàë³êó ñåðåä 
÷åìï³îí³â âèñîê³ ðåçóëüòàòè 
ïîêàçàëè â³ííè÷àíè — Âà-
ñèëü Ìèöà (âàãîâà êàòåãîð³ÿ 
äî 66 êã) ³ Îëåêñ³é Ëèòâèí-
÷óê (ïîíàä 120 êã).

КОРОТКОКОРОТКО

ÑÏÎÐÒ

ТРИРАЗОВА ЧЕМПІОНКА 
МРІЄ ПРО ОЛІМПІАДУ
Тхеквондо  Анна Рожок спарингує зі 
старшою сестрою. Водночас має неабиякі 
успіхи у хіп-хопі, яким займається 
паралельно

â ãðóäí³ öüîãî ðîêó ó Í³ìå÷÷è-
í³. Â ïîäàëüøèõ ïëàíàõ — ó÷àñòü 
ó êîíòèíåíòàëüíîìó êàäåòñüêîìó 
÷åìï³îíàò³ ³ âõîäæåííÿ äî ñêëà-
äó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Òàêîæ ìð³º ç 
÷àñîì çäîáóòè ïóò³âêó íà Îë³ì-
ï³éñüê³ ³ãðè. 

ТРЕНУЄТЬСЯ ЩОДНЯ
Àáè äîñÿãòè ðåçóëüòàò³â, Àííà 

Ðîæîê òðåíóºòüñÿ ùîäíÿ. À ³íîä³, 
ï³ä ÷àñ áåçïîñåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè 
äî çìàãàíü, ³ äâ³÷³ íà äåíü.  Àíÿ 
êàæå, ùî ¿é ïîêè íå äîâîäèëîñÿ 
âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ á³éö³âñüê³ 
ÿêîñò³ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. 
Ä³â÷èíà íàâ÷àºòüñÿ ó øîñòîìó 
êëàñ³ øêîëè ¹ 35, äå ïîâàæàþòü 
¿¿ ñïîðòèâíèé òàëàíò.

— Ó øêîë³ í³õòî äî ìåíå íå ÷³-

ïëÿºòüñÿ, íàïåâíî, íå ðèçèêó-
þòü, — ñì³ºòüñÿ âîíà.

Âîäíî÷àñ ³ç ï’ÿòè ðîê³â Àíÿ 
çàéìàºòüñÿ õ³ï-õîïîì. Íå ïðè-
ïèíÿº öå çàíÿòòÿ é çàðàç. Âè-
ñòóïàº íà ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè ³ 
ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ. 

— ² â ñêëàä³ êîìàíäè, ³ ñîëüíî, 
ÿ ïîñ³äàëà ïåðø³ ³ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ 
íà âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ ³ç 
õ³ï-õîïó. Òàíöþâàòè ñîëî íà-
áàãàòî ñêëàäí³øå, àäæå â òâî¿é 
êàòåãîð³¿ çàâæäè äóæå áàãàòî 
ó÷àñíèê³â,  — ïîÿñíþº Àííà.

Àíÿ òàêîæ çàéìàëàñÿ ã³ìíàñòè-
êîþ ³ òðîõè ñïîðòèâíîþ àêðîáà-
òèêîþ. Ö³êàâèòüñÿ ìàëþâàííÿì, 
ëþáèòü ïëàâàòè. Ãóëÿº ç äðóçÿìè 
ó â³ëüíèé ÷àñ, õî÷à éîãî çîâñ³ì 
íåáàãàòî.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ó Êèºâ³ ô³í³øóâàâ ÷åìï³î-
íàò ªâðîïè ç³ çì³øàíèõ áîéî-
âèõ ìèñòåöòâ. Òàì çìàãàëèñÿ 
ñïîðòñìåíè ³ç 14 êðà¿í. Ó ñêëàä³ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè âèñòóïàëè äâà 
ñïîðòñìåíè Â³ííèöüêî¿ ôåäåðà-
ö³¿ çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ 
(UFMMA). Çîêðåìà, 21-ð³÷íà 
âèõîâàíêà êëóáó «SFS» Äàðèíà 
Òèùåíêî ³ 19-ð³÷íèé ïðåäñòàâ-
íèê ÑÊ «Ïàòð³îò» Îëåêñàíäð Õó-

òîðÿíñêèé. Âîíè âïåðøå âçÿëè 
ó÷àñòü íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç³ 
çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ. Àëå 
âèñòóïèëè óñï³øíî, îáîº âèáî-
ðîëè áðîíçîâ³ íàãîðîäè.

Îëåêñàíäð Õóòîðÿíñüêèé 
ó ïåðøîìó áîþ íîêàóòóâàâ á³éöÿ 
³ç Ôðàíö³¿ Äæàíãóëåéìà Àë³êñà, 
îäíîãî ³ç ôàâîðèò³â ÷åìï³îíàòó. 
Â³ííè÷àíèí îòðèìàâ âàæëèâó 
ïåðåìîãó âæå ó ïåðøîìó ðàóíä³.

Ó íàñòóïíîìó ïîºäèíêó Îëåê-
ñàíäð Õóòîðÿíñüêèé áèâñÿ ç 

³íøèì óêðà¿íöåì, ªãîðîì Ñó-
áîò³íèì. Îëåêñàíäð ë³äèðóâàâ 
ó äâîõ ðàóíäàõ, àëå ÷åðåç òðàâìó 
áóâ âèìóøåíèé ïðèïèíèòè ïî-
ºäèíîê. Öå ïðèíåñëî éîìó áðîí-
çîâó íàãîðîäó ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 77 êã. À ªãîð Ñóáîò³í ïîò³ì 
âèãðàâ ñòàâ ÷åìï³îíîì ªâðîïè.

— Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Îëåê-
ñàíäð Õóòîðÿíñüêèé íå ä³ñòàâñÿ 
ô³íàëó, â³í çàëèøàºòüñÿ ó íàö³-
îíàëüí³é çá³ðí³é Óêðà¿íè. ² â³-
çüìå ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó, 

ùî ïðîéäå â ãðóäí³ öüîãî ðîêó 
ó Áåðë³í³, — ðîçêàçàâ ãîëîâà Â³-
ííèöüêî¿ ôåäåðàö³¿ çì³øàíèõ 
áîéîâèõ ìèñòåöòâ (UFMMA) 
Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Çà ñëîâàìè Âàäèìà Êóä³ÿðîâà, 
âïåðøå ïðåäñòàâíèêè Â³ííèöü-
êî¿ ôåäåðàö³¿ çì³øàíèõ áîéîâèõ 
ìèñòåöòâ (UFMMA) ñòàëè ïðè-
çåðàìè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè. Òîìó 
öå äîñÿãíåííÿ º äóæå âàãîìèì.

Â êîìàíäíîìó çàë³êó ïåðåìîãëà 
çá³ðíà Óêðà¿íè. 

Вінничани вперше стали призерами 
Європи зі змішаних бойових мистецтв

Випуск №39 (1190)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат. Кожна з них має по два 
варіанти розв’язку.  
Задача №2752-2755
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №45 (1566) від 10 листопада 2021 року 

Задача №2748
I. 1. Kpb4! c6+  2. Kpa8 b7x; II. 1. Cc7! bc7:  2. Kpb7 c8Фx.

Задача №2749
Tf6  «e6»
1. Kpe8! Tc6  2. Kpd8 Tc8x;
1. Kpg8! Tf6  2. Kph8 Tf8x - правильні мати

Задача №2750
1. Kpb3! Tc5  2. Ca4 Tc3x;
1. Cc4! b4  2. Cb3 Ta5x.

Задача №2751
1. Kc1(Kf4+?)! Td2  2. Ke2 Td1x – ідеальний мат
1. Kpg1! T:f2  2. Kph1 Tf1x - правильний мат

М. Пархоменко

Анна Рожок-молодша провела 56 поєдинків. 
З них 47 виграла
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Бачити світло зранку і посміхатись 
простим речам. Деколи цьому 
треба заново вчитися.

ПРЕССЛУЖБА 
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Êðèçè, ç ÿêèìè ñòèêàºòüñÿ 
ñüîãîäí³ Óêðà¿íà, ðóêîòâîðí³. 
Áî ïðî çàãðîçó åíåðãåòè÷íîãî ³ 
òàðèôíîãî êîëàïñó, ïðî íàáëè-
æåííÿ íîâî¿ âåëèêî¿ õâèë³ åï³-
äåì³¿ ñòàëî â³äîìî íå ñüîãîäí³ ³ 
íå â÷îðà. Ïðî íèõ ïîïåðåäæà-
ëè çà ï³âðîêó, ÿêùî íå á³ëüøå. 
Êðèç ìîæíà áóëî óíèêíóòè, àáî 
ïðèíàéìí³ çìåíøèòè íåáåç-
ïåêè, ÿêùî á ïðî ¿õíº ïîïå-
ðåäæåííÿ ïîäáàëè çàâ÷àñíî. 
ßê ïåðåäáà÷àëà ³ ïîïåðåäæàëà 
«Áàòüê³âùèíà». ² íå ïðîñòî ïî-
ïåðåäæàëà — Þë³ÿ Òèìîøåíêî 
ïðîïîíóâàëà êîíêðåòíèé ïëàí 
ä³é. Îäíàê öåé ïëàí ä³é íå òå 
ùîá ïðî³ãíîðóâàëè, éîãî çóõâà-
ëî çóìèñíî â³äêèíóëè.

Òîé ñöåíàð³é, ÿêèé ñüîãîäí³ 
íàâ’ÿçóþòü óêðà¿íöÿì, íå ïå-
ðåäáà÷àº æîäíî¿ àíòèêðèçîâî¿ 
ñòðàòåã³¿. Ìàëî òîãî, öå ñöåíà-

ð³é ïðÿìîãî ãðàáóíêó óêðà¿íö³â, 
ÿêèì, âëàñíå, íàëåæàëè ³ ïî-
äåêóäè íàëåæàòü ðåñóðñè.

«Íàòîì³ñòü ïàðò³éíà êîìàíäà 
«Áàòüê³âùèíè» ³ îñîáèñòî Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî ùîäíÿ ñï³ëêóºòüñÿ ç 
ëþäüìè, âèâ÷àº ðåàëüíèé ñòàí 

ñïðàâ — ùîá íàäàòè ïîñèëüíó 
äîïîìîãó ³ çàïðîïîíóâàòè ðåàëüí³ 
ìåõàí³çìè âèð³øåííÿ ïðîáëåì, ÿê³ 
íàéá³ëüøå òóðáóþòü óêðà¿íö³â — 
êîâ³ä, òàðèôè, åíåðãåòèêà», — 
çàçíà÷àº íàðîäíèé äåïóòàò 
Óêðà¿íè â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» 
â³ä Â³ííè÷÷èíè Îëåã Ìåéäè÷. — 

Íàéïåðøå, íà ÷îìó íàãîëîøóº 
Þë³ÿ Òèìîøåíêî — ÿêùî êðèçè 
º ðóêîòâîðíèìè, òî ¿õ ìîæíà 
³ âàðòî äîëàòè. Àëå äëÿ öüîãî 
òðåáà çì³íèòè ñòðàòåã³÷íèé êóðñ 
êðà¿íè, ÿêèé íå âëàøòîâóº âæå 
á³ëüøå äâîõ òðåòèí ãðîìàäÿí».

«Áàòüê³âùèíà» ïðîïîíóº ñòðà-
òåã³þ îïîðè íà âëàñí³ ñèëè ³ 
íàö³îíàëüíèé ³íòåðåñ. Êîëè âñ³ 
ðåñóðñè êðà¿íè ìàþòü âèêîðèñ-
òîâóâàòèñÿ â ¿¿ ³íòåðåñàõ, à ðîç-
âèòîê â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè º 
ãîëîâíèì ïð³îðèòåòîì.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïåðåêîíóº, 
ùî ïîë³òèêà ìàº çä³éñíþâàòèñü 
â ²ÍÒÅÐÅÑÀÕ ËÞÄÅÉ. Äî-
áðîáóò óêðà¿íö³â, ¿õíÿ áåçïåêà 
³ âïåâíåí³ñòü ó ìàéáóòíüîìó º 
ºäèíèì êðèòåð³ºì óñï³øíîñò³ ³ 
åôåêòèâíîñò³ áóäü-ÿêèõ ðåôîðì.

«Ñàìå òîìó «Áàòüê³âùèíà» 
íàïîëÿãàº, ùî ð³øåííÿ ç êëþ÷î-
âèõ ïèòàíü ìàþòü óõâàëþâàòèñÿ 

íå â çà÷èíåíèõ êàá³íåòàõ, à ñà-
ìèìè ãðîìàäÿíàìè — íàñàìïå-
ðåä íà ðåôåðåíäóì³», — íàãîëîøóº 
Îëåã Ìåéäè÷.

Áóäü-ÿê³ ïîðàäè ççîâí³ â³ä-
êèäàòè íå ìîæíà. Àëå Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî âèìàãàº, ùîá Ð²-
ØÅÍÍß ÓÕÂÀËÞÂÀËÈÑß 
ËÈØÅ Â ÓÊÐÀ¯Í² ² ÓÊÐÀ¯Í-
ÖßÌÈ. Íàñïðàâä³, â êðà¿í³ º âå-
ëè÷åçíèé íàóêîâèé ³ ïðîôåñ³é-
íèé ïîòåíö³àë. Éîãî òðåáà ëèøå 
âèêîðèñòàòè â ³íòåðåñàõ ëþäåé. 
Âëàñíå, «Áàòüê³âùèíà» òàê ³ 
çðîáèëà — êîëè ñòâîðèëà ÍÎ-
ÂÈÉ ÊÓÐÑ. Íå äîêóìåíò, à ðóõ, 
ïëàòôîðìó, íà ÿêèé îá’ºäíàëà 
íàéêðàùèõ â³ò÷èçíÿíèõ ôàõ³âö³â.

Ìàþ÷è òàêèé ³íñòðóìåíò, 
«Áàòüê³âùèíà» ïðîïîíóº êîí-
êðåòíèé ïëàí ä³é â êîæíîìó 
íàïðÿìêó. Íàñàìïåðåä — â íàé-
ãàðÿ÷³øèõ ç íèõ — ÒÀÐÈÔ-
ÍÎÌÓ, ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÎÌÓ ³ 
ÎÕÎÐÎÍ² ÇÄÎÐÎÂ’ß.

Олег Мейдич: «Батьківщина» пропонує конкретний план дій 
у тарифному та енергетичному напрямках і охороні здоров’я»
БЛОГ

502737

ПРЕССЛУЖБА 
 «УКРПОШТА»

Â Óêðïîøò³ òðèâàº ïåðåäïëàòà 
âèäàíü íà 2022 ð³ê.

Íîâà ïåðåäïëàòíà êàìïàí³ÿ ç 
íîâèìè ìîæëèâîñòÿìè:
 Íàø³ ïåðåäïëàòí³ êàòàëîãè 

ìàþòü øèðîêèé ïåðåë³ê ö³êàâèõ 
äðóêîâàíèõ âèäàíü - ïîíàä 3000 
íàéìåíóâàíü çàãàëüíîäåðæàâ-
íèõ, ì³ñöåâèõ òà çàðóá³æíèõ 
äðóêîâàíèõ âèäàíü.
 Îôîðìëåííÿ ïåðåäïëàòè ÷å-

ðåç ñåðâ³ñ «îíëàéí ïåðåäïëàòà» 
https://peredplata.ukrposhta.ua/. 
Âàðò³ñòü ïðèéìàííÿ ïåðåäïëà-
òè â³ä Óêðïîøòè çíèæåíà – ó 
ñåðåäíüîìó äî 25%.

 Ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ ïîäàðóí-
ê³â òà ñóïåðïîäàðóíê³â àêö³¿ «ß 
ëþáëþ ïåðåäïëàòó».

Óñ³ êë³ºíòè - ô³çè÷í³ îñîáè, 
ÿê³ ó ïåð³îä ïðîâåäåííÿ àêö³¿ «ß 
ëþáëþ ïåðåäïëàòó» îôîðìëÿòü 
ïåðåäïëàòó íà 2022 ð³ê íà òåðì³í 
â³ä øåñòè òà á³ëüøå ì³ñÿö³â íà 
âèäàííÿ âàðò³ñòþ â³ä 100 ãðí òà 
á³ëüøå áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ðîç³-
ãðàø³ ïîäàðóíê³â â³ä Óêðïîøòè 
- òîñòåð³â, çâîëîæóâà÷³â ïîâ³òðÿ, 
êàâîìàøèí, ì’ÿñîðóáîê, êóõîí-
íèõ âàã³â.

Àëå öüîãî ðàçó, äëÿ íàéá³ëüø 
àêòèâíèõ ïåðåäïëàòíèê³â ìè 
ï³äãîòóâàëè äâà ÑÓÏÅÐ ïîäà-
ðóíêè - ïèëîñîñ àêóìóëÿòîðíèé 
«Dyson» (äëÿ ïåðåäïëàòíèê³â, 

ÿê³ îôîðìëÿòü ïåðåäïëàòó ÷åðåç 
ñåðâ³ñ «Îíëàéí ïåðåäïëàòà») òà 
ïðàëüíó ìàøèíó «SAMSUNG» 
(äëÿ ïåðåäïëàòíèê³â, ÿê³ îôîðì-
ëÿòü ïåðåäïëàòó ó ïîøòîâèõ â³ä-
ä³ëåííÿõ àáî ÷åðåç ëèñòîíîøó).

 Äëÿ ó÷àñò³ ó ðîç³ãðàø³ ïðàëüíî¿ 
ìàøèíè «SAMSUNG» íåîáõ³äíî:
 Ïåðåäïëàòèòè ó ïîøòîâîìó 

â³ää³ëåíí³ àáî ÷åðåç ëèñòîíîøó 
â³ä äâîõ òà á³ëüøå âèäàíü íà 
îäíó îñîáó âàðò³ñòþ â³ä 100 ãðí 
òà á³ëüøå íà òåðì³í â³ä 6 ì³ñÿö³â.
 Íàä³ñëàòè íà e-mail: Viddil_

Peredplaty@ukrposhta.com àáî 
ïîøòîâó àäðåñó – 01001, ì. Êè¿â, 
âóë. Õðåùàòèê, 22 â³ää³ë ïåðåä-
ïëàòè ÖÀÓ êîï³¿ àáî (ôîòî) êâè-
òàíö³é, àáîíåìåíò³â ô. Ï-1 òà 

çàçíà÷èòè íîìåð êîíòàêòíîãî 
òåëåôîíó.

Äëÿ ó÷àñò³ ó ðîç³ãðàø³ ïèëî-
ñîñó àêóìóëÿòîðíîãî «Dyson» 
íåîáõ³äíî:
 Îôîðìèòè ïåðåäïëàòó ÷åðåç 

ñåðâ³ñ «Îíëàéí ïåðåäïëàòà» íà 
ñàéò³ ÀÒ «Óêðïîøòà» ó ðîçä³ë³ 
«Ïåðåäïëàòèòè» äâîõ òà á³ëüøå 
âèäàíü íà îäíó îñîáó âàðò³ñòþ 
â³ä 100 ãðí òà á³ëüøå íà òåðì³í 
â³ä 6 ì³ñÿö³â.
 Íàä³ñëàòè íà e-mail: km@

ukrposhta.com àáî ïîøòîâó 
àäðåñó – 01001, ì. Êè¿â, âóë. 
Õðåùàòèê, 22, â³ää³ë êàòàëîã³â 
ÖÀÓ êîï³¿ àáî (ôîòî) êâèòàíö³é, 
àáîíåìåíò³â ô. Ï-1 òà çàçíà÷èòè 
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíó.

Ó ðîç³ãðàø³ ÑÓÏÅÐ ïîäàðóí-
ê³â áåðóòü ó÷àñòü ëèøå ò³ ó÷àñ-
íèêè, ÿê³ âèêîíàëè âñ³ âèùåçàç-
íà÷åí³ óìîâè. Äâîº ïåðåìîæö³â, 
ÿê³ ïåðåäïëàòÿòü ìàêñèìàëüíó 
ê³ëüê³ñòü ïðèì³ðíèê³â âèäàíü 
íà îäíó îñîáó ç íàéá³ëüøîþ 
ñóìîþ âàðòîñò³ âèäàíü, òåðì³-
íîì íå ìåíøå í³æ íà 6 ì³ñÿö³â 
îòðèìàþòü ñóïåð ïîäàðóíêè.

Øàíîâí³ êë³ºíòè, àêö³ÿ «ß 
ëþáëþ ïåðåäïëàòó» òðèâà-
òèìå äî 25 ãðóäíÿ 2021 ðîêó 
(âêëþ÷íî). Çðîá³òü ïîäàðóíîê 
ñâî¿ì ð³äíèì òà áëèçüêèì, ïå-
ðåäïëàòèâøè ö³êàâ³ òà êîðèñí³ 
âèäàííÿ. Á³ëüøå ïåðåäïëà÷åíèõ 
âèäàíü — âèùå øàíñ âèãðàòè 
îäèí ³ç ÑÓÏÅÐ ïîäàðóíê³â.

Передплачуйте видання, вигравайте пральну машину 
«SAMSUNG» та пилосос акумуляторний «Dyson»
БЛОГ

502714
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Українці, народ щедрий… Від душі гостять москалів!
Наші станочки в роботі та допомагають нашим соколам 
кувати перемогу. Слава Україні!

«Траса 60: Дорожні пригоди». Люблю переглядати 
кінострічки, у яких є зміст, інколи прихований настільки, 
як у Езопа, а інколи іронічно яскравий напоказ, але — … і 
не кажіть, що не знайшли аналогій. Гарного вам перегляду.

Денис Романовський
волонтер   

Людмила Євсєєва
психолог   
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ПРЕССЛУЖБА 
ДП «СЛУЖБА МІСЦЕВИХ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У 
ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Ðåôîðìà äåöåíòðàë³çàö³¿ äàëà ìîæëè-
â³ñòü ÎÒÃ ðîçâèâàòè ³íôðàñòðóêòóðó òà 
ðåìîíòóâàòè ò³ äîðîãè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
ó æàõëèâîìó ñòàí³. Ïðîòÿãîì âåðåñíÿ-ëèñ-
òîïàäà íà çàìîâëåííÿ ÄÏ «Ñëóæáà ì³ñ-
öåâèõ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³» â ðàìêàõ ïðîãðàìè Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè «Âåëèêå áóä³âíèöòâî» çä³éñíåíî 
êàï³òàëüíèé ðåìîíò êîìóíàëüíî¿ äîðîãè 
â³ä ñåëèùà Ñóòèñêè äî ñåëà Øåðøí³ ó Ñó-
òèñê³âñüê³é ÎÒÃ.

Íà ä³ëÿíö³ àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè, 
ïðîòÿæí³ñòþ 2,5 êì, çä³éñíþºòüñÿ ðóõ 
äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. 
Ðîêàìè äîðîãà ïîòðåáóâàëà êàï³òàëüíîãî 
ðåìîíòó, äîðîæíº ïîêðèòòÿ ïåðåáóâàëî 
ó íåçàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. Ð³øåííÿ ïðî ïî-
÷àòîê âèãîòîâëåííÿ ïðîºêòíî-êîøòîðèñíî¿ 

äîêóìåíòàö³¿ òà ïåðåäà÷ó ôóíêö³é çàìîâíè-
êà íà Ï³äïðèºìñòâî, íà ïðîâåäåííÿ êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ äî-
ðîãè ì³æ íàñåëåíèìè ïóíêòàìè ïðèéíÿëè 

ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ Ñóòèñê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.
Îáðàëè ñàìå íàñ, àäæå ïðîòÿãîì 2019–

2020 ðîê³â íàìè â³äðåìîíòîâàíî ïîíàä 
112,6 êì äîð³ã òà 21 øòó÷íó ñïîðóäó. 
Ñüîãîäí³, â ðàìêàõ ïðîãðàìè Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè «Âåëèêå áóä³âíèöòâî» ìè â³äíîâè-
ëè 65,5 êì àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó îáëàñò³ 
òà 5 øòó÷íèõ ñïîðóä.

Íàøà çàïîðóêà óñï³õó — ñó÷àñíà ëà-
áîðàòîð³ÿ, ÿêà îáëàäíàíà ïðèëàäàìè â³ä 
íàéêðàùèõ ñâ³òîâèõ âèðîáíèê³â, êîìàíäà 
ïðîôåñ³îíàë³â ç áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì ðî-
áîòè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ÿê³ñíèé òåõí³÷íèé 
íàãëÿä ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà é ðåêîíñòðóêö³¿, 
êàï³òàëüíîãî òà ïîòî÷íèõ ðåìîíò³â ³ åêñ-
ïëóàòàö³éíîãî óòðèìàííÿ àâòîìîá³ëüíèõ 
äîð³ã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî 
çíà÷åííÿ òà âóëèöü êîìóíàëüíî¿ ôîðìè 
âëàñíîñò³.

Äëÿ ïðèâåäåííÿ ïàðàìåòð³â äîðîãè 
äî íîðìàòèâíèõ âèìîã, ìè âëàøòóâàëè 

îñíîâó äîðîæíüîãî îäÿãó ç ùåáåíåâîï³-
ùàíî¿ ñóì³ø³ Ñ-5, øàð àñôàëüòîáåòîííîãî 
ïîêðèòòÿ, äëÿ áåçïåêè ðóõó âëàøòîâàíî 
òðîòóàð òà áàð’ºðíå îãîðîäæåííÿ. Äëÿ çáè-
ðàííÿ òà â³äâåäåííÿ ïîâåðõíåâî¿ âîäè ç 
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè äîðîãè, âëàøòóâàëè 
ïðèêðàéêîâ³ ëîòêè òà âîäîñêèäíèé ëîòîê.

Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò — 7 477,70 òèñ. 
ãðí, ÷àñòèíà êîøò³â ç Äåðæàâíîãî äîðîæ-
íüîãî ôîíäó òà ÷àñòêîâîãî ñï³âô³íàíñóâàí-
íÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó. «Ä³ëÿíêà áóëà îä-
í³ºþ ç íàéã³ðøèõ ó íàø³é ãðîìàä³. Ùîäíÿ 
íåþ êîðèñòóºòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, 
òîìó çàðàç ì³ñöåâ³ æèòåë³ çàäîâîëåí³ òà 
âäÿ÷í³. Öå ³ º íàéêðàùèé ïîêàçíèê êîíòð-
îëþ òà ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò», — çàçíà÷àº 
ãîëîâà Ñóòèñê³âñüêî¿ ÎÒÃ Ëåîí³ä Ä³äóõ.

Çì³íè â ÎÒÃ º íåâ³äâîðîòíèìè, ³ òå, ùî 
çðîáëåíî çàðàç, áóäå ÷óäîâèì ôóíäàìåíòîì 
äëÿ ðîçâèòêó ó ìàéáóòíüîìó. Ìè ùèðî 
ðàä³ºìî ðåçóëüòàòó, îñê³ëüêè ïåðø³ êðîêè 
âæå çðîáëåíî.

У Сутисківській громаді відремонтовано комунальну дорогу 
в рамках програми Президента України «Велике будівництво»
БЛОГ

502775

ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Ëèñòîïàä — 
ì³ñÿöü áîðîòüáè ç 

ä³àáåòîì ó âñüîìó ñâ³-
ò³. Öüîãîð³÷ êàìïàí³¿, çàõîäè, 
íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè òà ³íôîð-
ìàö³éí³ ðåñóðñè ïðèä³ëÿþòü 
÷èìàëî óâàãè òåì³ ïðåä³àáåòó, 
ðîáëÿ÷è àêöåíò íà ïðîñòèõ 
òà äîñòóïíèõ êîæíîìó ä³ÿõ òà 
çâè÷êàõ, ùî äîïîìàãàþòü ïðî-
òèä³ÿòè ðîçâèòêó ïðåä³àáåòó òà 
éîãî ïðîãðåñóâàííþ äî ä³àáåòó.

Ïðåä³àáåò — ïîøèðåíèé òà 
ñåðéîçíèé ñòàí, êîëè ð³âåíü 
öóêðó êðîâ³ âèùèé çà íîðìó, 
àëå íåäîñòàòíüî âèñîêèé äëÿ 
ä³àãíîñòóâàííÿ ä³àáåòó 2 òèïó. 
Çà îö³íêàìè âñåñâ³òí³õ îðãàí³-
çàö³é ïðàêòè÷íî êîæåí òðåò³é 
äîðîñëèé ìàº ïðåä³àáåò, âîäíî-
÷àñ á³ëüø³ñòü íå ï³äîçðþº ïðî 
ñâ³é ñòàí.

Ñàìîêîíòðîëü, ðåãóëÿðí³ ëàáî-
ðàòîðí³ îáñòåæåííÿ òà ñâîº÷àñíå 
âèÿâëåííÿ â³äõèëåíü ³ç âèñîêîþ 
éìîâ³ðí³ñòþ äîçâîëÿþòü çàïî-
á³ãòè ðîçâèòêó ä³àáåòó òà éîãî 
íåáàæàíèõ óñêëàäíåíü. Çíàºòå 
ñïîñîáè òà ìåòîäè? Âîëîä³ºòå 
³íôîðìàö³ºþ ïðî öèôðè ñâîãî 
ð³âíÿ öóêð³â?

Ãîëîâí³ òåñòè äëÿ âèÿâëåííÿ 
àíîðìàëüíèõ öóêð³â êðîâ³:
Òåñò íà ãë³êîâàíèé ãåìîãëîá³í 

(A1c àáî HbA1c) — ïîêàçóº ñåðåä-
í³é ð³âåíü öóêðó â êðîâ³ çà îñòàíí³ 
òðè ì³ñÿö³, ìàº êðàùó ³íôîðìà-
òèâí³ñòü ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàë³çîì 
öóêðó â êðîâ³ íàòùå, ÿêèé äàº ðî-
çóì³ííÿ ùîäî ãë³êåì³¿ â ìîìåíò³:
HbA1c íèæ÷å 5,7% — íîðìà
HbA1c â³ä 5,7% äî 6,4% — 

ïðåä³àáåò

HbA1c = 6,5% òà âèùå — ä³à-
áåò 2 òèïó.
Àíàë³ç êðîâ³ íà öóêîð íàòùå 

(êîëè ¿æà íå ïîòðàïëÿëà â îðãà-
í³çì ùîíàéìåíøå â³ñ³ì ãîäèí 
àáî ïðîòÿãîì íî÷³):
5,5 ììîëü/ë òà íèæ÷å — íîð-

ìà
5,5–6,9 ììîëü/ë — ñèãíàë 

ïðî ïðåä³àáåò
ïîíàä 6,9 ììîëü/ë — ïðèâ³ä 

ä³àãíîñòóâàòè ÖÄ 2 òèïó.
Àëå ñâîº÷àñí³ çì³íè ñïîñîáó 

æèòòÿ, âæå ñàì³ ñîáîþ ìîæóòü 
äîïîìîãòè çàïîá³ãòè ïîÿâ³ ïðåä-
³àáåòó òà ïðîãðåñóâàííþ éîãî 
äî ä³àáåòó. ² íàâ³òü ÿêùî âæå º 
ä³àáåò, çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ — 
çàïîðóêà êîìïåíñîâàíîãî ñòàíó, 
à â³äòàê — äîâãîãî æèòòÿ áåç çà-
éâèõ óñêëàäíåíü.

Ê³ëüêà ïîðàä â³ä Ñàõàðîê.com 
òà SaharokShop.com, ùî äîïîìî-
æóòü áîðîòèñÿ ç ïðåä³àáåòîì òà 
ñïèíèòè ïîÿâó ä³àáåòó.

Íàéïåðøà ïîðàäà — çáàëàíñî-
âàíå õàð÷óâàííÿ, àëå áåç ð³çêèõ 
çì³í òà êðàéíîù³â òèïó îäíîìî-
ìåíòíî¿ â³äìîâè â³ä óñ³õ ñîëî-
äîù³â, á³ëîãî õë³áà, æèð³â òîùî. 
Òàê³ êàðäèíàëüí³ êðîêè — ïðÿ-
ìèé øëÿõ äî çðèâ³â, ïåðå¿äàíü, 
êîëèâàíü öóêð³â, òèñêó òà ïîãà-
íîãî ñàìîïî÷óòòÿ çàãàëîì. Êîæíà 
íîâà çâè÷êà ïîòðåáóº ÷àñó, ùîá 
íàä³éíî âêîð³íèòèñÿ â æèòò³ òà 
òðàíñôîðìóâàòè çäîðîâ’ÿ. Çíà-
õîäüòå àëüòåðíàòèâè, îáèðàéòå 
ö³ëüí³ ïðîäóêòè, ãîòóéòå âäîìà, 
íàñîëîäæóéòåñÿ ïðîöåñîì çäî-
ðîâèõ òðàíñôîðìàö³é.

Äðóãà, íå ìåíø âàæëèâà ðåêî-

ìåíäàö³ÿ — á³ëüøå ðóõó. Ïîðÿä 
ç³ çáàëàíñîâàíèì õàð÷óâàííÿì 
ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü ïðîïîíóº 
÷èìàëî ïåðåâàã äëÿ îðãàí³çìó, 
òîìó ùîäåíí³ 30-õâèëèíí³ âïðà-
âè àäåêâàòíî¿ ç ïîì³ðíèì íàðîñ-
òàííÿì ³íòåíñèâíîñò³ — íå ëèøå 
îáîâ’ÿçêîâà óìîâà ãàðíîãî íà-
ñòðîþ òà êðàñèâî¿ ô³ãóðè, àëå é 
çàïîðóêà çáåðåæåííÿ ÷óòëèâîñ-
ò³ êë³òèí äî ³íñóë³íó ó â³äïîâ³äü 
íà ãëþêîçó, à çíà÷èòü — ïðî-
ô³ëàêòèêà ïðåä³àáåòó, ä³àáåòó 
2 òèïó, ïîêðàùåííÿ ïåðåá³ãó 
ä³àáåòó 1 òèïó.

Ïðàöþéòå ç³ ñâî¿ì ñòðåñîì, 
øóêàéòå ï³äòðèìêè òà íàòõíåí-
íÿ: ñòðåñè, ñòðàõè, òðèâîæí³ñòü 
ëèøå ïîã³ðøóþòü ñàìîïî÷óòòÿ 
òà ñòàþòü ïåðåïîíîþ íà øëÿ-
õó äî çäîðîâ’ÿ. Íàëàøòóéòåñü 
íà ãàðíèé ðåçóëüòàò, çíàõîäüòå 
ñïðàâè, ÿê³ çàõîïëþþòü, ñï³ëêóé-
òåñÿ ç ëþäüìè, ÿê³ íàäèõàþòü — 

âïåâíåíî ðóõàéòåñÿ â îáðàíîìó 
íàïðÿìêó.

Ìè çíàºìî, ùî ÷àñîì öåé 
ïðîöåñ áóâàº âêðàé íåëåãêèì, 
ïðîòå ðåçóëüòàò òîãî âàðòèé! 
Ïàì’ÿòàéòå, ùî çì³íè íàéëåãø³ 
òà íàéïðèºìí³ø³ òîä³, êîëè çà-
â÷àñí³. À ç îãëÿäó íà ñòàòèñòèêó 
òà çíà÷èì³ñòü ïðåä³àáåòó òà ä³à-
áåòó, íàâàæèìîñü ïðèïóñòèòè, 
ùî ÿê³ñíèé òà íàä³éíèé ãëþêî-
ìåòð — âäàëèé ïîäàðóíîê áëèçü-
ê³é ëþäèí³ ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî 
ì³ñÿöÿ áîðîòüáè ç ä³àáåòîì.

SaharokShop — òîâàðè äëÿ ëþ-
äåé ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ ÂÀÑ!

Àäðåñà ó Â³ííèö³: Êåëåöüêà, 84
òåë.: 0662496787
Ðîáî÷³ ãîäèíè ìàãàçèíó ó Â³-

ííèö³ (äëÿ ñàìîâèâîçó):
áóäí³ — ç 10.00 äî 17.00
ñóáîòà — ç 12.00 äî 16.00

Прості звички, що допоможуть протидіяти предіабету та діабету
БЛОГ

485689
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕНА ПАВЛОВА, ДОСЛІДНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ КУХНІ

Хто найкраще готує? Вперше в Україні 
за сприяння міської ради пройде конкурс 
на визначення найкращого кухаря Вінниці.
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502418

501730

502364

501546

501433

486143

ÐÅÊËÀÌÀ

ОГОЛОШЕННЯ

Продавець в продуктовий 
магазин. Оплачуємо стажування 
та проїзд. Г/р тижд/тижд. З/п 
8500 грн/15днів. (097)596-30-04, 
(093)400-61-72

Приймальник товару-вантажник 
в супермаркет. Г/р Пн.-Сб. 8.00-
19.00. З/п від 11300 грн. (097)596-
30-04, (093)400-61-72

473369
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ÑÒÈËÜ ÆÈÒÒß

НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Â îäèí ñîíÿ÷íèé 
îñ³íí³é äåíü ìåí³ 
ïðèçíà÷èëè áåçãëþ-
òåíîâó ä³ºòó, ³, êîëè 

ÿ ðîç³áðàëàñÿ, äå º ãëþòåí, äåíü 
íàïðàâäó ïðèïèíèâ áóòè òàêèì 
ñîíÿ÷íèì.

Ä³ºòó ïðèçíà÷èëà ë³êàðêà-äåð-
ìàòîëîãèíÿ ÷åðåç çàõâîðþâàííÿ 
øê³ðè. Çâ³ñíî, ¿¿ ðåêîìåíäàö³¿ 
ôîðìóâàëèñÿ, ÿê «áåçãëþòåíîâà 
ä³ºòà. Îáìåæèòè âæèâàííÿ: …», 
àëå, îñê³ëüêè ðîçâ’ÿçàòè ñâî¿ 
ïðîáëåìè ÿ áóëà íàëàøòîâàíà 
ð³øó÷å, òî îáìåæåííÿ ïðèéøëè 
òîòàëüí³. Äîäàþ, ùî ðîáèëà öå, 
ïîºäíóþ÷è ç ³íøèìè ôîðìàìè 
ë³êóâàííÿ, ÿê òî â³òàì³íè òîùî. 
Çäîðîâèì ëþäÿì çâåðòàòè óâàãó 
íà ãëþòåí — âçàãàë³ íå âàðòî, â³í 
äîáðå çàñâîþºòüñÿ îðãàí³çìîì.

ЦІНА «КУСАЄТЬСЯ»
Ïîïðè òå, ùî ãëþòåí íå øê³ä-

ëèâèé, öÿ ä³ºòà — ïîïóëÿðíèé 
ìåòîä ñõóäíåííÿ, ³ òóò òð³øêè 
íàâ³òü âêëþ÷àþòüñÿ ìàðêåòèíãîâ³ 
øòó÷êè. Òîâàðè ç áåçãëþòåíîâèì 
ñêëàäîì âàæ÷å çíàéòè íà ïîëè-
öÿõ, à òàì, äå çíàõîäèø — ö³íà 
â³äâåðòî «êóñàºòüñÿ».

Äî ïðèêëàäó, áåçãëþòåíîâå ïå-
÷èâî íà êøòàëò «Ìàð³ÿ» êîøòóº 
îð³ºíòîâíî 80 ãðèâåíü çà óïà-
êîâêó â 400 ãðàì³â. Ïðîòå¿íî-
âèé áàòîí÷èê âàì îá³éäåòüñÿ 
ó 40–50 ãðèâåíü, ÿêùî â³í áåç 
ãëþòåíó. Çà îðãàí³÷íå ìîëîêî áåç 

ëàêòîçè òà ãëþòåíó äîâåäåòüñÿ 
â³ääàòè 60 ãðèâåíü çà ë³òð.

Òàêà ä³ºòà âêëþ÷àº äóæå ðå-
òåëüíèé ï³äá³ð ïðîäóêò³â ó ñâ³é 
ðàö³îí. Âïðîäîâæ öüîãî ì³ñÿöÿ 
êîæåí ïîõ³ä ó ìàãàçèí ñóïðîâî-
äæóâàâñÿ âèâ÷åííÿì åòèêåòîê 
òà ñêëàäó ïðîäóêò³â. Òîæ, îñü 
ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ó ÿêèõ ì³ñ-
òèòüñÿ ãëþòåí. Â³ä íèõ äîâåëîñÿ 
â³äìîâèòèñÿ:
 áîðîøíî, õë³á, ìàêàðîíè, 

âèï³÷êà
 ñîëîäîù³
 âñ³ ïðîäóêòè, ùî ì³ñòÿòü 

ïøåíèöþ, æèòî òà ÿ÷ì³íü
 êåò÷óï, ã³ð÷èöÿ, ìàéîíåç, 

ñîºâèé ñîóñ
ìàíêà
êóñ-êóñ
ïåðëîâà, ïøåíè÷íà òà ÿ÷ì³í-

íà, â³âñÿíà êðóïà
 îöåò (ìîæíà ÿáëó÷íèé)
 óñ³ íàï³âôàáðèêàòè
 ñîñèñêè
êîâáàñà
ïàí³ðîâî÷í³ ñóõàð³
ïèâî
ìîðîçèâî
 ãîòîâ³ ñóõ³ ñí³äàíêè
 ÷èïñè

БУЛО СКЛАДНО
×îìó íà áåçãëþòåíîâ³é ä³ºò³ 

õóäíóòü? Áî ëþäè ïî÷èíàþòü 
ñòåæèòè çà ñâî¿ì õàð÷óâàííÿì 
³ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä «øâèäêèõ 
âóãëåâîä³â». Áóëî÷êè, ñîñèñêè òà 
ïèâî, ìàáóòü, ùå í³êîìó íà êî-
ðèñòü íå ï³øëè. Àëå ÷è âàðòî 
òàê ðàäèêàëüíî â³äìîâëÿòèñÿ â³ä 

Ñêëàäíîù³â ùå äîäàâàëî òå, ùî 
ìåí³ íå ìîæíà áóëî ¿ñòè íå ò³ëü-
êè ãëþòåí, à é ñìàæåíó, æèðíó, 
êîï÷åíó ¿æó òà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè.

Çóñòð³÷³ ç äðóçÿìè ïåðøèõ äâà 
òèæí³ áóëè ñïðàâæí³ì âèïðîáó-
âàííÿì ìîº¿ ñèëè âîë³, àäæå çà-
çâè÷àé ï³ä ÷àñ ïîñèäåíüîê õòîñü 
çàõî÷å çàìîâèòè ï³öó, ñóø³ ÷è 
ï³òè â ìàãàçèí çà ÷èïñàìè.

Ðàö³îí áåçãëþòåíîâî¿ ä³-
ºòè ìîæå áóòè ð³çíîìàí³òíèì 
òà çáàëàíñîâàíèì, àëå íà éîãî 
ñêëàäàííÿ òà ïðèãîòóâàííÿ ïî-
òð³áíî âèòðà÷àòè á³ëüøå ÷àñó. 
Îñü ïðîäóêòè, ÿê³ ÿ ¿ëà, áî âîíè 
íå ì³ñòÿòü ãëþòåíó:
 ðèñ, ãðå÷êà, êóêóðóäçÿíà 

êàøà, ïðîñî
êàðòîïëÿ

 ÿéöÿ
ì’ÿñî òà ðèáà
 áîáîâ³
ôðóêòè òà îâî÷³
 ãîð³õè
íàñ³ííÿ
ðèñîâå, ãðå÷àíå, êóêóðóäçÿíå 

÷è êîêîñîâå áîðîøíî
Êð³ì òîãî, º ÷èìàëî çàì³ííè-

ê³â. Íàïðèêëàä, ïøåíè÷íå áî-
ðîøíî ÿ çàì³íèëà íà ãðå÷àíå. 
Ñìàê äîâîë³ äèâíèé, àëå çâèê-
íóòè ìîæíà.

Çà öåé ì³ñÿöü ÿ ïîâí³ñòþ ïåðå-
ãëÿíóëà ñâîº õàð÷óâàííÿ, òåïåð 
ñòàëà óâàæí³øå äèâèòèñÿ, ùî ÿ ¿ì 
³ íàâ³ùî. Õî÷åòüñÿ äîçâîëèòè ñîá³ 
ìîëî÷íó øîêîëàäêó ÷è óëþáëåíó 
áóëî÷êó, àëå ïîâåðíóòèñÿ äî ñâî-
ãî õàð÷óâàííÿ — àæ í³ÿê.

НІЯКИХ ТОБІ МАКАРОНІВ ТА ХЛІБА.
МІСЯЦЬ НА БЕЗГЛЮТЕНОВІЙ ДІЄТІ
Експеримент  Що таке ця 
безглютенова дієта і кому вона потрібна? 
Наскільки важко відмовитися від глютену 
в раціоні? І чи дорого харчуватися таким 
чином? Все це розповідаємо із власного 
досвіду нашої журналістки, і дізнаємося 
думку експертки

ãëþòåíó? Ïðî öå ìè ùå çàïèòà-
ºìî ë³êàðêó.

ß æ õóäíóòè àæ í³ÿê íå õîò³-
ëà, à íàâïàêè çàñìóòèëàñÿ, êîëè 
ïîáà÷èëà ì³íóñ íà âàãàõ. Çà ì³-
ñÿöü ÿ ñõóäëà íà äâà ê³ëîãðàìè. 
Òîæ, ÿê íå êðóòè, à ä³ºòà äàëàñÿ 
âçíàêè.

Ùîäî ìîðàëüíîãî ñòàíó, 
òî âïðîäîâæ ïåðøîãî òèæíÿ áóëî 
ñïðàâä³ ñêëàäíî. Êð³ì òîãî, ÿ ô³-
çè÷íî â³ä÷óâàëà ãîëîä. Ìåí³ õî-
ò³ëîñÿ âñå êèíóòè ³ ïîá³ãòè â ìà-
ãàçèí çà áóëî÷êîþ ÷è öóêåðêàìè. 
Ïðîõîäÿ÷è ïîâç ïåêàðí³, ÿ ùîðàç 
äðàòóâàëàñÿ íà ñåáå, ³ ñòðèìóâà-
ëà ïîðèâ ïåðåòíóòè ïîð³ã öüîãî 
ìàãàçèíó.

Â ñóïåðìàðêåòàõ ÿ øâèäêî 
ìèíàëà ñòåëàæ³ ç óëþáëåíèìè 
òîâàðàìè ³ éøëà ò³ëüêè çà íåîá-
õ³äíèìè ïðîäóêòàìè.

Çâè÷àéíî, ò³øèòü òå, ùî 
ÿ ïî÷àëà ¿ñòè á³ëüøå ôðóêò³â, 
îâî÷³â, ³ ïðèïèíèëà ñïîæèâàòè 
áàãàòî áîðîøíÿíîãî ³ ñîëîäî-
ù³â. Î÷åâèäíî, ùî ì³é îðãà-
í³çì ðàä³º òàêèì çì³íàì, àäæå 
çà öåé ì³ñÿöü ÿ íîðìàë³çóâàëà 
òðàâëåííÿ.

НЕ МОЖНА НЕ ТІЛЬКИ ГЛЮТЕН
Ùå îäíà ïðîáëåìà — â³äñóò-

í³ñòü áåçãëþòåíîâèõ ñòðàâ ó â³-
ííèöüêèõ çàêëàäàõ. Íà ÷àñ ìîãî 
åêñïåðèìåíòó ïðèïàâ äåíü íà-
ðîäæåííÿ ïîäðóãè, ³ íà ñâÿòêó-
âàíí³ ÿ îáìåæóâàëàñÿ ÷àºì, àäæå 
ç ìåíþ á³ëüøå í³÷îãî äëÿ ìåíå 
íå çíàéøëîñÿ.

ßêùî òè é ïèòàºø ó ïðîäàâö³â 
÷è îô³ö³àíò³â ïðî ãëþòåí ó ñòðà-
â³ — í³õòî íå çíàº.

ТЕТЯНУ ФАРДИГОЛА, 
ДІЄТОЛОГИНЯ-
НУТРІЦІОЛОГИНЯ

— В першу чергу по-
трібно відповісти 
на питання: чому вза-

галі дієти популярний інструмент 
для зниження ваги? А все тому, що 
вони дають швидкий результат. 
Тому це дуже популярний метод 
схуднення, особливо в молоді, бо 
в більш зрілому віці ти вже заду-
муєшся більше про здоров’я і на-
слідки, — каже дієтологиня. — А без-
глютенова дієта це ще й модно!

Ця дієта прийшла до нас із-за кор-
дону, раніше ніхто не чув і не знав, 
що є такий собі шкідливий глютен, 
який міститься в злаках (пшениця, 
жито, ячмінь). Відповідно, і в про-
дуктах, які виготовляються з них. 
Зараз про його шкоду говорять 
на кожному кроці, не розібрав-
шись навіть в суті, він шкідливий 
лише для людей, які мають по-
рушення, пов’язані з глютеном. 
Для всіх інших він абсолютно 
безпечний. Для людей, які страж-
дають непереносимістю глютену, 
така дієта є життєво необхідна! Їх 
здоров’я покращується після від-

мови від глютену. Але, потрібно 
зазначити, що оскільки, виключи-
ти ввесь глютен дуже важко, іноді 
й самі хворі допускають помилки 
у своїй дієті, то бувають рецидиви.
Для людей, які не страждають не-
переносимістю глютену, така дієта 
допомагає знизити вагу, тому що тут 
відбувається відмова від шкідливих 
продуктів: свіжий білий хліб, печи-
во, солодощі, ковбаси, соуси тощо. 
Але відмова від цільнозернових 
продуктів і клітковини призводить 
до дефіциту вітамінів і поживних 
речовин (кальцій, білок, залізо, ві-
таміни групи В). А також призво-

дить до одноманітності в раціоні.
Глютен, якщо говорити по про-
стому — це білок-клейковина, яка 
міститься в зернових і у виробах з 
них, він надає пластичності тісту. 
В білому хлібі це основна складо-
ва (до 80%). Він токсичний для 
людей, хворих на целіакію (гене-
тичне захворювання), і викликає 
ушкодження слизової оболонки 
тонкої кишки. Групи ризику: діти 
до року і люди у віці 40–50 років. 
Він у таких людей викликає біль 
у животі, діарею, закрепи, — го-
ворить дієтологиня.
Пошкоджена тонка кишка втрачає 

здатність висмоктувати в кров по-
живні речовини, це призводить 
до виснаження організму, неза-
лежно від того, скільки їжі людина 
вживає. Якщо запустити хворобу і 
вчасно не застосувати дієту, може 
розвинутися синдром тотального 
порушення всмоктування, який 
не сумісний з життям.
Наголосимо, перш ніж відмови-
тись від глютену, варто прокон-
сультуватися з лікарем. У певних 
випадках, навіть, якщо у вас не-
має алергії на глютен, медик може 
призначити обмежити вживання 
їжі, яка містить у собі глютен.

«Модний метод схуднення»

Ïîïðè òå, ùî ãëþòåí 
íå øê³äëèâèé, 
öÿ ä³ºòà — 
ïîïóëÿðíèé ìåòîä 
ñõóäíåííÿ, ³ òóò 
âêëþ÷àþòüñÿ 
ìàðêåòèíãîâ³ øòó÷êè

Наша журналістка впродовж місяця дотримувалася 
безглютенової дієти. Для себе зрозуміла, що постійно 
виключати глютен з раціону — це складно та дорого
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UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Земля, наближена до 
неба 
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, 00.40, 02.55, 
05.20 Погода 
08.10 Т/с “Фаворитка 
короля” s  
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикi Дива” 
13.10, 01.35 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.35, 00.30, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 Концерт 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Дикi тварини” 
19.35 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Дика природа 
Аргентини” 
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” 
22.45, 23.55 Т/с “Свати” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

IНТЕР 

05.15, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.05, 18.00, 19.00, 04.10 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Чи вмiєш ти 
зберiгати секрети?” l  
14.25 “Вещдок” 
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00, 03.40 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое дело” 
23.50 Х/ф “Джунглi” s  

ICTV 

05.25, 10.05 Громадянська 
оборона 
06.30 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.50, 13.15 Х/ф “Тремтiння 
землi-6” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
14.15, 16.15 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
20.20 Прихована небезпека 
Прем’єра 
21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Пес-6” s  
22.45 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Надприродне” s  
12.55 Х/ф “Бар “Бридкий 
койот” s  
14.55 Х/ф “Розлучення по-
американськи” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.00 Х/ф “Лiга видатних 
джентльменiв” s  
23.10 Х/ф “Клаустрофоби: 
Новий рiвень” n  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
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, 23.10 Т/с “Серце 
матерi” l  
00.10, 02.00 Т/с “Експрес-
вiдрядження” 

СТБ 

08.50, 11.50 “МастерШеф 
Професiонали” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Рiдна мачуха” 
23.20 Т/с “Наречений” s  

НTН 

05.55 “Таємницi свiту” 
07.20 Х/ф “Доживемо до 
понедiлка” 
09.20 Х/ф “Мiцний горiшок” 
10.50, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
“Свiдок” 
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.40, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
17.00, 03.05, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
18.20 “Свiдок. Агенти” 

TET 

09.30 М/ф “Синдбад: Легенда 
семи морiв” 
11.15 Х/ф “Чак i Ларрi - тепер 
одруженнi” s  
13.35 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
18.00, 02.15 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00, 01.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Х/ф “Попелюшка”, 1 с. 
10.40 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
11.40 Вiзуальний код 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Народженi рiкою 
12.50 Свої 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
13.50 Додолики 
14.00 Веселi саморобки 
14.15, 14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Древо 
15.20 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
15.50 Незвiдана Україна 
16.05 Д/ф “Печернi” 
17.30 Умандрували: за 
Харковом 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 ЕкоЛюди 
20.00 Радянський бруталiзм 
20.25 Недалечко 
21.00 Новини Донбасу 
21.20 Х/ф “Вiнсент на шляху до 
моря” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Земля, наближена до 
неба 
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 Погода 
08.10 Т/с “Фаворитка 
короля” s  
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “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, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Дика природа 
Аргентини” 
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” 
22.50, 23.55 Т/с “Свати” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

IНТЕР 

05.35, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Один шанс на 
двох” s  
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.45 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Бувай, дитинко, 
бувай!” s  

ICTV 

04.40, 20.20, 01.55 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15 Х/ф “Схильнiсть” s  
12.10, 13.15 Т/с “Розтин 
покаже-2” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.35 Т/с “Юрчишини-2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Пес-6” s  
22.40 Т/с “Пес-2” s  
23.45 Х/ф “Холодна помста” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.25 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.30 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.10 “Кохання на 
виживання” s  
14.15 Х/ф “Земля майбутнього: 
Свiт за межами” s  
16.55 “Хто зверху?” l  
19.00 “Екси” s  
21.05 Х/ф “Острiв фантазiй” s  
23.30 Х/ф “Таємницi райських 
схилiв” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
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, 23.10 Т/с “Серце матерi” l  
00.10, 02.00 Т/с “Експрес-
вiдрядження” 

СТБ 

08.00, 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 “Рiдна мачуха” 
23.20 Т/с “Наречений” s  

НTН 

06.25 “Свiдок. Агенти” 
07.50, 17.00, 03.10, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Акцiя” 
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, 03.25 “Будьте здоровi” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 Х/ф “Артур i мiнiпути” 
11.30 Х/ф “Люди - Iкс: Остання 
битва” s  
13.40 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
18.00, 02.15 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00, 01.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
10.35 Художнiй серiал 
“Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї “ 
11.40 Свої 
11.50 Вiзуальний код 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Народженi рiкою 
12.50 ЕкоЛюди 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Додолики 
13.55 Веселi саморобки 
14.15 Пiщана казка 
14.20, 14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Сковорода. Гастробайки 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Артефакти 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30, 20.00 Населена земля 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.25 Недалечко 
21.00 Новини Одещини 
21.20 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Земля, наближена до 
неба 
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 Погода 
08.10 Т/с “Фаворитка 
короля” s  
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “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, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт. ВIА “Кобза” 
16.25 Буковинськi загадки 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
22.00 Полюси 
23.00 Перша шпальта 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 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 Т/с “Джек . Лондон” 
21.45, 23.05, 23.55 Т/с “Свати” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

IНТЕР 

05.30, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Наречений 
напрокат” s  
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.40 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое дело” 
23.50 Х/ф “Довiра” s  

ICTV 

04.40, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.00, 13.25 Х/ф “Холодна 
помста” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Т/с “Розтин покаже-2” s  
14.50, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Юрчишини-2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.40 Прихована 
небезпека 
21.25 Т/с “Пес-6” s  
22.45 Т/с “Пес-2” s  
23.45 Х/ф “Початковий код”” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.30 “Орел i решка” 
09.35 Т/с “Надприродне” s  
12.15 “Кохання на 
виживання” s  
14.20 Х/ф “Сходження 
Юпитер” s  
16.55 “Хто зверху?” l  
19.00 “Дiти проти зiрок” 
20.40 Х/ф “Воно” s  
23.35 Х/ф “Вони” n  
01.25 Х/ф “Пiвнiчний полюс: 
Вiдкрито на Рiздво” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
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, 23.10 Т/с “Серце 
матерi” l  
00.10, 03.00 Реальна мiстика 

СТБ 

07.20, 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 “Рiдна мачуха” 
23.20 Т/с “Наречений” s  

НTН 

07.50, 17.00, 03.10, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Зниклi серед живих” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.30 “Вартiсть життя” 

TET 

09.30 Х/ф “Артур i помста 
Вурдалака” s  
11.30 Х/ф “Люди - Iкс: Перший 
клас” s  
14.00 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
18.00, 02.15 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00, 01.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
09.50 Художнiй серiал 
“Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї “ 
11.40 Енеїда 
12.10, 17.30 Геолокацiя: 
ВОЛИНЬ 
12.40 Народженi рiкою 
12.50 ЕкоЛюди 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45, 14.00 Додолики 
14.10 Пiщана казка 
14.20, 14.30 “Шо? Як? “ 
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Я вдома 
20.25 Роздивись 
21.00 Новини Закарпаття 
21.20 Зупини мене, якщо 
зможеш 
22.10 StopFakeNews 
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.00, 15.00 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
17.35 т/с “Серцебиття” 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 
20.10 т/с “Останнiй кандидат” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05, 09.05, 02.05 Погода 
08.10 Т/с “Фаворитка 
короля” s  
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикi Дива” 
13.10, 01.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Квартет 
Гетьман 
16.25 Буковинськi загадки 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
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” 
20.26 “Проспорт” 
20.28 “Чистоnews 2021” 
20.35 Т/с “Свати” 
21.45 “Право на владу 2021” 

IНТЕР 

05.35, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Кохання з 
перешкодами” s  
14.40, 15.35 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 02.55 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.00 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Рекрут” 

ICTV 

04.40, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.40 Х/ф “Початковий код”” s  
12.30, 13.20 Т/с “Розтин 
покаже-2” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Юрчишини-2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.50 Анти-зомбi 
21.25 Т/с “Пес-6” s  
22.45 Т/с “Пес-2” s  
23.50 Х/ф “Без компромiсiв” n  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.30 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
11.15 “Кохання на 
виживання” s  
13.25 Х/ф “Темний лицар. 
Вiдродження легенди” s  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.10 Х/ф “Брайтбьорн” s  
23.00 Х/ф “Щасливий день 
смертi” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
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  
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14.10, 15.30, 00.50 Т/с 
“Вiдважнi” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.50 Т/с “Серце 
матерi” l  
23.10 Слiдами львiвського 
смiття. Довгобуд столiття 

СТБ 

08.35, 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 “Рiдна мачуха” 
23.20 Т/с “Наречений” s  

НTН 

07.50, 17.00, 03.10, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Йшов четвертий рiк 
вiйни...” 
10.45, 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, 03.25 “Правда життя” 

TET 

09.30 Х/ф “Артур i вiйна двох 
свiтiв” 
11.30 Х/ф “Люди Iкс: Днi 
минулого майбутнього” s  
14.00 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 04.00 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
18.00, 02.15 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00, 01.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
09.50 Художнiй серiал 
“Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї “ 
11.40 Енеїда 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40, 20.00 Народженi рiкою 
12.50, 20.30 Небезпечна зона 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Додолики 
13.55 Веселi саморобки 
14.10 Пiщана казка 
14.15 “Шо? Як? “ 
14.35 “Шо? Як? 
15.05 Мистецтво жити 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Радянський бруталiзм 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.55 Правдоборцi 
20.15 Голоси Донбасу 
21.00 Новини Черкащини 
21.20 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
22.00 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00 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 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 01.55 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05, 09.05 Погода 
08.10 Т/с “Фаворитка 
короля” s  
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни” 
13.10, 00.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.45, 00.05, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” l  
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
22.00 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 
22.55 Д/с “Дикi тварини” 

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” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 Х/ф “П’ятий елемент” 
23.00 Х/ф “Поганi дороги” 

IНТЕР 

05.15, 23.15 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Колишня з того 
свiту” (12+) ПремТєра 
14.30, 15.25, 01.05 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 03.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “007: Завтра нiколи 
не помре” s  

ICTV 

04.20, 23.50 Факти 
04.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.05 Дизель-шоу l  
11.40 Т/с “Вижити за будь-яку 
цiну” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Скетч-шоу “На трьох” s  
13.55 Т/с “Розтин покаже-2” s  
14.55, 16.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ” s  
18.45 Факти. Вечiр 
00.25 Х/ф “Вихiд: Боги та 
царi” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 “Пекельна кухня” 
11.30 “Екси” s  
13.35 “Дiти проти зiрок” 
15.05 Х/ф “Лiга видатних 
джентльменiв” s  
17.25 Х/ф “Код Да Вiнчi” s  
20.25 Х/ф “Ангели i Демони” s  
23.10 Х/ф “Глибинне зло” n  
01.00 Х/ф “Здобич” s  
02.45 “Служба розшуку дiтей” 
02.50 “Зона ночi” 
03.00 Х/ф “Вальхалла: 
Ра нарок” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с “Втiкачка-2” l  
14.20, 15.30 Т/с “Майже вся 
правда” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00 Д/ф “Вбиваючи ката” 

СТБ 

06.05, 19.00, 22.50 
“Холостячка Злата Огнєвiч” l  
10.35, 00.00 “Як вийти 
замiж” s  
“Вiкна-Новини” 
11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  

НTН 

07.55, 17.00, 03.00, 03.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Тричi про кохання” 
10.45, 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, 03.20 “Таємницi свiту” 
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.30 Х/ф “Творець iгор” 
11.40 Х/ф “Люди - Iкс: Початок. 
Росомаха” s  
13.50 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 01.25 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
18.00 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Х/ф “Воду слонам” s  

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
09.50 Художнiй серiал 
“Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” 
11.40 Енеїда 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Незвiдана Україна 
12.50, 17.45 Небезпечна зона 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Додолики 
13.55 Веселi саморобки 
14.10 Пiщана казка 
14.15 “Шо? Як?” 
15.05 Народженi рiкою 
15.20 Вiдтiнки України 
15.45 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15, 22.20 Новини ( (UA: 
ПЕРШИЙ) 
17.30 Шукачi пригод 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 ЕкоЛюди 
20.00 Умандрували:за 
Харковом 
20.30 Роздивись 
21.00 Новини Кiровоградщини 
21.20 Мiжрегiональний 
концерт “ Незалежнiть єднає” 
22.15 Жiнки i цифри 

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” 
20.10 т/с “Останнiй кандидат” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.30 Енеїда 
07.00, 08.05, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.00, 03.35, 05.35 
Новини 
07.05 М/ф 
07.50 Еко-люди 
07.55 Буковинськi загадки 
08.00, 04.00, 05.30 Погода 
08.10 Д/с “Дикi Дива” 
08.25 Вiдтiнки України 
09.10 Телепродаж 
09.45 Д/ф “Будинок “Слово” l  
11.10, 01.25 Д/п “Скiльки 
жертв голодомору i чи був вiн 
штучним?” 
11.20 Д/п “Спогади свiдка 
голодомору: як виживали” 
11.30, 22.00 Бабусю, розкажи 
про Голодомор 
12.00 Хвилина мовчання 
12.01, 21.25 Спецпроєкт “Дiти 
великого голоду” 
12.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
I етап. Вiдкриття сезону. 
Iндивiдуальна гонка, 15 км, 
жiнки 
14.40 Спецпроєкт “Голокост. 
Засвiдчений злочин” 
15.50 Бiатлон. Кубок свiту. 
I етап. Вiдкриття сезону. 
Iндивiдуальна гонка, 20 км, 
чоловiки 
18.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi” 
20.00 Тиждень на Суспiльному 
22.25 Д/п “Голодомор. Свiт 
знав, але мовчав” 
23.00 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 
00.25 Д/ф “Iспит на 
людянiсть” l  
01.35 #ВУКРАЇНI 
02.25 Бiгус Iнфо 

1+1 

06.00, 04.55 “Життя вiдомих 
людей” 
07.00, 10.00 “Свiт навиворiт” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
17.30 “Свiт навиворiт - 
13Еквадор” 
18.30 “Свiт навиворiт - 13. 
Еквадор” 
19.30 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 Х/ф “Механiк” 
22.00 Х/ф “Механiк: 
Воскресiння” 
23.55 Х/ф “Цiна правди” 

IНТЕР 

05.05 “Орел i Решка. 
Перезавантаження” 
06.55 Х/ф “Розправ крила” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Все для тебе” 
11.00 Х/ф “Крiстiна” 
13.05 Х/ф “З тобою i без тебе...” 
14.50, 03.00 Х/ф “Калина 
червона” 
17.00, 20.30 Т/с “Слiдчий 
Горчакова” l  
20.00, 02.30 “Подробицi” 
22.05 Т/с “Таїсiя” l  

ICTV 

05.40 Еврика! 
05.45 Факти 
06.15 Секретний фронт 
07.50 Громадянська оборона 
09.45 Х/ф “Вихiд: Боги та 
царi” s  
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф “Ефект колiбрi” s  
14.55 Х/ф “Смертельнi 
перегони” s  
16.55 Х/ф “Захисник” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Мумiя” (2017) s  
21.10 Х/ф “Боги Єгипту” s  
23.40 Х/ф “Правило бою” s  
01.20 Х/ф “Межа” s  
03.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф “Таємниця 
Рагнарока” s  
07.00 Х/ф “Учень Мерлiна” s  
10.45 Х/ф “Дивовижна подорож 
Мерi Браянт” s  
14.45 Х/ф “Ель Дорадо: Храм 
Сонця” 
16.45 Х/ф “Ель Дорадо: Мiсто 
золота” 
18.40 Х/ф “Конг: Острiв 
черепа” s  
21.00 Х/ф “Армагеддон” s  
00.05 Х/ф “Воно” s  

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00, 05.50 
Сьогоднi 
07.30 Т/с “Бiйся своїх бажань” 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35, 15.20 Т/с “У минулого в 
боргу” l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу Маска - 2 
23.30 Що? Де? Коли? 
01.00, 02.15 Т/с “Бiля 
причалу” s  

СТБ 

07.05, 10.55 Т/с “Рiдна мачуха” 
07.50 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
19.00 “Україна має талант” 
22.00 Т/с “Одне серце на 
двох” l  

НTН 

06.50 Х/ф “Поїзд поза 
розкладом” 
08.20 Х/ф “Тiнi зникають 
опiвднi” 
14.10 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
15.30 Т/с “Коломбо” s  
19.00, 03.10 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Холодне лiто 53-го” 
21.25 Х/ф “Балада про 
доблесного лицаря Айвенго” 
23.15 Х/ф “Герой” s  
01.10 “Втеча. Реальнi iсторiї” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 Х/ф “Артур i помста 
Вурдалака” s  
12.30 Х/ф “Артур i вiйна двох 
свiтiв” 
14.30 Х/ф “Люди - Iкс: Остання 
битва” s  
16.30 Х/ф “Люди Iкс: Днi 
минулого майбутнього” s  
19.00 Х/ф “Аватар” 
22.15 Х/ф “Форма води” s  
00.35 Одного разу пiд 
Полтавою 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.40, 10.30 Культ. Особистостi 
09.10, 12.40 Артефакти 
09.35, 13.25, 19.15 На згадку 
10.05 Мистецтво жити 
10.20 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
10.50, 13.10 Пишемо iсторiю 
11.10 Документальна 
передача “Голодомор. Свiт знав, 
але мовчав” 
11.35, 22.00 Спецпроект “Дiти 
великого голоду” 
11.59 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
12.00 “Голодомор: мозаїка 
iсторiї. Невiдомi сторiнки” 
12.10 За покликом с 
12.25 Вчитель 
13.50 Д/ф “Полiськi тенета” 
15.00 Суперкубок України з 
волейболу серед чоловiкiв. Фiнал 
17.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
18.00 Мiж життям та смертю 
18.30 В УКРАЇНI 
19.00 Голодомор: мозаїка 
iсторiї. Невiдомi сторiнки 
19.45 Створюй з Суспiльним 
.Розслiдування. Червона лiнiя 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Правдоборцi 
20.10 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
22.30 Новини ( (UA: 
ПЕРШИЙ))) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.05, 08.55 Новини 
07.05 М/ф 
07.50 Еко-люди 
07.55 Буковинськi загадки 
08.00, 08.15 Погода 
08.20 Д/с “Дикi тварини” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 “Торговцi мрiями” 
14.35 Бiатлон. Кубок свiту. I 
етап. Спринт, 10 км, чоловiки 
16.20 Студiя “Дорога до Пекiна” 
16.50 Бiатлон. Кубок свiту. I 
етап. Спринт, 7,5 км, жiнки 
18.40 На вiстрi ножа 
19.45 Мiста та мiстечка 
20.00, 20.00, 21.00, 00.25, 
05.05 Тиждень на Суспiльному 
22.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi” 
23.55 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
01.20 Х/ф “Страченi свiтанки” 
02.55 Д/ф “Якого любили всi” 

1+1 

07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00, 02.50 “Свiт навиворiт” 
16.30, 17.30 “Мандруй 
Україною з Дмитром Комаровим” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Танцi з зiрками 2021” 
00.20 Х/ф “Росомаха: 
Безсмертний” 

IНТЕР 

05.00 Х/ф “З тобою i без тебе...” 
06.45 “М/ф” 
06.55 Х/ф “Вiйна гудзикiв” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
13.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
17.45 Х/ф “007: Завтра нiколи 
не помре” s  
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Пасажир” s  
00.05 Х/ф “Винуватий” s  
01.45 “Вещдок” 

ICTV 

05.00 Скарб нацiї 
05.10 Еврика! 
05.15 Факти 
05.40, 08.35 Секретний фронт 
06.45 Прихована небезпека 
07.35 Анти-зомбi 
09.30 Громадянська оборона 
10.35 Х/ф “Професiонал” s  
12.45 Факти. День 
13.05 Х/ф “Паркер” s  
15.25 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
20.40 Х/ф “Хеллбой-2: Золота 
армiя” s  
23.05 Х/ф “Хеллбой: 
Вiдродження кривавої 
королеви” s  
01.55 Х/ф “Сiкарiо-2: Проти 
всiх” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 23.40 “Вар’яти” l  
06.50, 08.20 “Kids time” 
06.55 М/ф “Як спiймати перо 
Жар-Птицi” 
08.25 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона 
2” 
10.25 Х/ф “Могутнiй Джо Янг” 
12.50 Х/ф “Конг: Острiв 
черепа” s  
15.10 Х/ф “Армагеддон” s  
18.15 Х/ф “Скарб нацiї” 
21.00 Х/ф “Скарб нацiї: Книга 
таємниць” s  
02.40 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.50, 04.20 Реальна мiстика 
09.05 Т/с “У минулого в 
боргу” l  
17.00, 21.00 Т/с “Крила 
метелика” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Бiйся своїх 
бажань” 

01.30 Телемагазин 
03.50 Гучна справа 

СТБ 

05.30 “Невiдома версiя. Вiрнi 
друзi” l  
06.05 “Невiдома версiя. 
Бiлоруський вокзал” l  
07.20 Х/ф “Дачна поїздка 
сержанта Цибулi” 
08.55 Х/ф “В бiй iдуть лише 
“старi” 
10.50 Х/ф “Знахар” 
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 

05.25 Х/ф “Захар Беркут” 
07.10 “Слово Предстоятеля” 
07.15 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.45 Т/с “Коломбо” s  
13.20 Х/ф “Холодне лiто 53-го” 
15.15 Х/ф “Балада про 
доблесного лицаря Айвенго” 
17.05 Х/ф “Це було в розвiдцi” 
19.00 Х/ф “Золота мiна” 
21.45 Х/ф “Напролом” s  
23.35 Х/ф “Герой” s  
01.25 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.40 Х/ф “Артур i мiнiпути” 
11.35 Х/ф “Творець iгор” 
13.30, 00.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
16.30 Х/ф “Люди - Iкс: Перший 
клас” s  
19.00 Х/ф “Люди Iкс: 
Апокалiпсис” s  
21.50 Х/ф “Люди Iкс: Темний 
Фенiкс” 
03.15 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 08.55, 22.00 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 Лiтературно-кулiнарне 
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 Мамо, йду в актори 
12.50 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” 
14.00 Суперкубок України з 
волейболу серед жiнок. 
Фiнал 
17.00 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
17.15 Телевiзiйний 
серiал “Вiктор Гюго: ворог 
держави” 
18.30 В УКРАЇНI 
19.00 Маршрутом змiн 
19.15 Правдоборцi 
19.30 “Створюй iз 
Суспiльним.Розслiдуваня. 
#Iнсайд 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Пiд прицiлом 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати.Тернопiль 
21.00 Поколiння.Паралелi. 
UA:ВIННИЦЯ 
21.30 Обличчя 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “Фокус Європи” 
10.00 “Highlight по-вiнницькi” 
10.30, 19.30 х/ф 
15.00 “Знаменитi гурмани” 
15.30 “Планета кiно” 
16.00 “Карнавали планети” 
16.30 “Пiд iншiм кутом” 
17.00 “Цiкавий свiт” 
18.30 “Постфактум” 
19.15 “Територiя рiшень” 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

П'ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ  25 листопада   26 листопада    27 листопада   28 листопада
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В пресслужбі конкурсу зазначили, 
що у разі виникнення проблем із 
переможницею «Міс Україна 
2021» Олександрою Яремчук, 
країну має поїхати представляти 
Віце-міс України. Цей титул носить 

Луїза Філатова. Проте, як вияви-
лось, і вона не має американської 
візи. Саме тому у Пуерто-Ріко по-
летить Ольга Шамрай.
За словами Іванни Лесик, для 
«команди не існує неможливих 

завдань». Тепер вони мають намір 
за п’ять днів до вильоту підготува-
ти Ольгу Шамрай до конкурсу: ді-
вчина має вивчити танець, зняти-
ся в промо роликах, освоїти уроки 
макіяжу і влізти в готову сукню.

Вінничанку замінить вінничанка

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267353

Ä³â÷èíà ðîäîì 
ç Ðàõí³â Ë³ñîâèõ, 
ç³ ñâî¿ì êîõàíèì, 
êàçàõñüêèì ì³ëü-

éîíåðîì Àëìàçîì, äîâãî íå ìî-
ãëè âèçíà÷èòèñÿ, â ÿê³é êðà¿í³ 
âîíè õîò³ëè á ñòàòè ÷îëîâ³êîì 
òà äðóæèíîþ. Ïàðà îáèðàëà 
ì³æ Óêðà¿íîþ òà Øâåéöàð³ºþ, 
äå ìåøêàº íàðå÷åíèé. Ïîêè 
äóìàëè, äå ðîçïèñóâàòèñÿ — ç³-
ãðàëè ãó÷íå âåñ³ëëÿ íà Ìàëüä³âàõ 
ó ëþòîìó.

Òåëåâåäó÷à ðîçïîâ³äàëà, ùî 
íà âåñ³ëëÿ íà îñòðîâàõ Àëìàç âè-
òðàòèâ âñ³ ãðîø³, ÿê³ â³äêëàäàâ 
íà âåëèêó êâàðòèðó â Øâåéöàð³¿. 
Òî÷íó ñóìó ²âàííà íå íàçâàëà, 
àëå öå í³áèòî áëèçüêî ì³ëüéîíà 
äîëàð³â. Ìàáóòü ÷åðåç ô³íàíñîâ³ 

ïèòàííÿ ïàðà â³äì³íèëà ùå îäíå 
âåñ³ëëÿ â Ñòàìáóë³, ÿêå ïëàíóâà-
ëè íà ë³òî.

Ï³ñëÿ íåîô³ö³éíîãî âåñ³ëëÿ 
òà ³íøèõ ãóëÿíü, ÿê³ òàê ïîëþ-
áëÿº íàøà çåìëÿ÷êà, îô³ö³éíî 
îäðóæèòèñÿ çàêîõàí³ âèð³øèëè 
â Êèºâ³ 11 ëèñòîïàäà. Ðàä³ñíîþ 
ïîä³ºþ âåäó÷à «Òàíö³â ç ç³ðêàìè» 
ïîä³ëèëàñÿ ó ñòîð³ç íà ñâî¿é ñòî-
ð³íö³ â Instagram.

«Ñüîãîäí³ òîé âàæëèâèé äåíü, 
äî ÿêîãî ÿ ãîòóâàëàñü îñòàíí³ 
äåê³ëüêà òèæí³â. Òåïåð îô³-
ö³éíî äðóæèíà Àëìàçà. ß õîò³-
ëà â³äñâÿòêóâàòè äðóãå âåñ³ëëÿ 
â Óêðà¿í³, àäæå ÿ ïèøàþñÿ ñâîºþ 
Áàòüê³âùèíîþ. Äëÿ ìåíå áóëî 
âàæëèâî ïîêàçàòè ð³äíèì Àëìàçà 
ïðèâ³òí³ñòü Êèºâà òà ïîçíàéîìè-
òè éîãî ð³äíþ ç³ ñâîºþ», — ïîä³-
ëèëàñÿ âåäó÷à â ñîöìåðåæ³.

Íà âåñ³ëëÿ ó ñòîëè÷íèé 

«ПОПЕЛЮШКА» З РАХНІВ ЛІСОВИХ 
ВИЙШЛА ЗАМІЖ ЗА МІЛЬЙОНЕРА
Розкішна подія  Ведуча «Танців з 
зірками» Іванна Онуфрійчук нарешті 
офіційно розписалась зі своїм чоловіком, 
бізнесменом Алмазом. Закохані ще 
в лютому влаштували пишне весілля 
на Мальдівах. Втім, офіційно їх шлюб 
зареєстрованим не був

Íàãàäàºìî, ç êàçàõñüêèì ì³ëü-
éîíåðîì Àëìàçîì âåäó÷à øîó 
«Áåç êðàâàòêè» ²âàííà Îíóôð³é-
÷óê ïîçíàéîìèëàñÿ â 2018 ðîö³ 
íà åë³òíîìó êóðîðò³ â ²ñïàí³¿. 
×îëîâ³ê çàéìàºòüñÿ àãðàðíèì 
á³çíåñîì. Ó íèõ çàâ’ÿçàëàñÿ 
äðóæáà, êîëè ä³â÷èíà ïåðåáó-
âàëà â ðîìàíòè÷íèõ ñòîñóíêàõ 
ç ³íøèì ÷îëîâ³êîì, à Àëìàç áóâ 

îäðóæåíèì. ×åðåç ð³ê ìàéáóò-
í³é îáðàíåöü çàïðîïîíóâàâ ¿é 
çóñòð³÷àòèñü, â 2020 ðîö³ çðîáèâ 
ïðîïîçèö³þ.

Çàðàç ²âàííà òà Àëìàç æèâóòü 
íà äâ³ êðà¿íè — ó Øâåéöàð³¿ ³ 
â Óêðà¿í³, à òàêîæ ÷àñòî ïîäî-
ðîæóþòü ïî ñâ³òó. Ç ñîáîþ â ìàí-
äðè ÷àñòî áåðóòü ñåñòåð, ìàìó 
³ áàáóñþ ²âàííè, êîòà Ïåðñèêà.

ÑÂ²ÒÑÜÊÅ ÆÈÒÒß

Наречена протягом свята продемонструвала три весільні 
образи. Для оздоблення однієї з суконь використали 4 кг 
кришталю, 2 кг бісеру, 1 кг перлів і понад 3000 цирконів

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (067)5267353

Çà òèæäåíü äî ïî¿çäêè äî ÑØÀ 
ñòàëî â³äîìî, ùî 22-ð³÷íà «Ì³ñ 
Óêðà¿íà 2021» êàëèí³â÷àíêà 
Îëåêñàíäðà ßðåì÷óê íå çìîãëà 
îôîðìèòè â³çó äî Ïóåðòî-Ð³êî, 
äå â³äáóâàòèìåòüñÿ êîíêóðñ «Ì³ñ 
Ñâ³òó». Ä³â÷èíà òàêîæ íå çíàº 
äàòó ñï³âáåñ³äè äëÿ îòðèìàííÿ 
àìåðèêàíñüêî¿ â³çè.

ßê ðîçïîâ³ëà ²âàííà Ëåñèê, 
ãîëîâà PR-ñëóæáè êîíêóðñó, 
ðàí³øå Îëåêñàíäðà ßðåì÷óê 
óæå íàìàãàëàñÿ îòðèìàòè â³çó 
äî ÑØÀ ç òóðèñòè÷íîþ ìåòîþ, 
àëå îòðèìàëà â³äìîâó. Íàðàç³ 
ïîñîëüñòâî â Óêðà¿í³ ïðàöþº 
â êàðàíòèííîìó ðåæèì³, òîæ 
ïðîöåäóðà îôîðìëåííÿ çàòÿ-
ãóºòüñÿ.

«Âèïóñêíèö³ âóçó òà íåçàì³æ-
í³é ä³â÷èí³ íå òàê ïðîñòî îòðè-
ìàòè òóðèñòè÷íó â³çó», — ñêàçàëà 
²âàííà Ëåñèê. 

Äèðåêö³ÿ êîíêóðñó «Ì³ñ 
Óêðà¿íà» âæå íàïðàâèëà ëèñò 
äî êîíñóëà ç ïðîõàííÿì ïî-

ñïðèÿòè â îòðèìàíí³ äîêóìåíòà. 
Áóòè â Ïóåðòî-Ðèêî òðåáà óæå 
çà òèæäåíü.

Ñóäÿ÷è ç îñòàíí³õ íîâèí, 
íà ïðîöåñ îòðèìàííÿ â³çè 
íå çìîãëè âïëèíóòè ³ çàìîæí³ 
áàòüêè áîéôðåíäà «Ì³ñ Óêðà-
¿íè». Âèÿâëÿºòüñÿ, ¿¿ êîõàíèé 
Àíäð³é Äåãîäà íå òàêèé âæå é 
ïðîñòèé ²Ò-øíèê, ÿê ðàí³øå ïðî 
íüîãî ãîâîðèëà êîõàíà, íàøà 
çåìëÿ÷êà Îëåêñàíäðà ßðåì÷óê.

Ðîäèíà 36-ð³÷íîãî ìîëîäèêà 
ïîñ³äàº 45-òå ì³ñöå â óêðà¿í-
ñüêîìó ñïèñêó Forbes, ç äîõîäîì 
êîìïàí³¿ 11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
çà îñòàíí³é ð³ê. Á³ëüøå òîãî, 
ßðåì÷óê îô³ö³éíî º áåíåô³ö³à-
ðîì îäí³º¿ ç ô³ðì Äåãîäè. ßê çà-
ïåâíèëà ñàìà ä³â÷èíà, òî «ëèøå 
ïî äîêóìåíòàõ».

Ì³æ ³íøèì, çà óìîâàìè 
êîíòðàêòó, ó÷àñíèöÿì êîíêóð-
ñó âïðîäîâæ ðîêó íå ìîæíà í³ 
âèõîäèòè çàì³æ, í³ íàðîäæóâàòè. 
Àëå âîíè ç Àíäð³ºì óæå æèâóòü 
ðàçîì.

Íàãàäàºìî, Îëåêñàíäða ïðè-

«Міс Україна 2021» не може потрапити 
на «Міс Світу». Хто замінить калинівчанку?

Fairmont Grand Hotel áóëî çà-
ïðîøåíî ïîíàä 80 ãîñòåé. Ì³ñöå 
ïðèêðàñèëè óëþáëåíèìè êâ³òàìè 
âåäó÷î¿ — ÷åðâîíèìè òðîÿíäà-
ìè, ç ÿêèõ ¿é òàêîæ ñêëàëè áóêåò 
íàðå÷åíî¿. Íà ïðèñóòí³õ ÷åêàëè 
ðîçê³øíèé áåíêåò ³ çàïàëü-
í³ òàíö³ ï³ä õ³òè Äàíà Áàëàíà, 
Âºðêè Ñåðäþ÷êè, TamerlanAlena, 
Freedom Jazz òà ³íøèõ âèêîíàâ-
ö³â. Âåäó÷èì öåðåìîí³¿ áóâ Òèì-
óð Ì³ðîøíè÷åíêî, à ñâÿòêîâîãî 
âå÷îðà — Âîëîäèìèð Òàêóä³ñ.

Íàðå÷åíà ²âàííà ïðîòÿãîì ñâÿ-
òà ïðîäåìîíñòðóâàëà òðè âåñ³ëü-
í³ îáðàçè: ñóêíþ-ðèáêó, ïèøíå 
âáðàííÿ â³ä Adamaris ³ âå÷³ðíº — 
â³ä Frolov.

Îñîáëèâî¿ óâàãè âàðòóº îáðàç, 
ÿêèé êðàñóíÿ îáðàëà äëÿ öåðåìî-
í³¿ ðîçïèñó. Äëÿ ïîøèòòÿ ö³º¿ ñóê-
í³ ìàéñòðè âèêîðèñòàëè 35 ìåòð³â 
åêñêëþçèâíî âèãîòîâëåíîãî ìåðå-
æèâà, 4 êã êðèøòàëþ, 2 êã á³ñåðó, 
1 êã ïåðë³â ³ ïîíàä 3000 öèðêîí³â 
ó ä³àìàíòîâîìó îãðàíþâàíí³. Ùîá 
ïåðåñóâàòèñÿ â òàê³é êîðîë³âñüê³é 
ñóêí³, ²âàíí³ çíàäîáèëàñÿ äîïî-
ìîãà øåñòè ëþäåé.

Ìèíóëîãî òèæíÿ êîõàíèé 
²âàííè ïðèëåò³â â Óêðà¿íó ç³ 
Øâåéöàð³¿. Âñ³ äóìàëè, ùî éîãî 
ïðè¿çä ïðèóðî÷åíèé äî ñ³ìåéíîãî 
âå÷îðà íà «Òàíöÿõ ç ç³ðêàìè», àëå 
âèÿâèëîñÿ, ùî áóëà êóäè á³ëüø 
âàæëèâà ïðè÷èíà.

¿õàëà äî ñòîëèö³ ç ì³ñòà Êàëè-
í³âêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Âîíà 
çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé íàö³îíàëü-
íèé óí³âåðñèòåò çà ñïåö³àëüí³ñ-
òþ «Ìåíåäæìåíò á³çíåñ-îðãà-
í³çàö³é».

21 æîâòíÿ ä³â÷èíà îá³éøëà 
25 êîíêóðåíòîê, ï³ñëÿ ÷îãî 
íà íå¿ íàäÿãíóëè åêñêëþçèâíó 
êîðîíó çà 3 ì³ëüéîíè äîëàð³â, 
ñòâîðåíó â³äîìèì þâåë³ðîì 
Äæåéêîáîì Àðàáî ç á³ëîãî 
çîëîòà ³ ç 1250 ä³àìàíòàìè òà 
27 ñàïô³ðàìè íà 300 êàðàò. «Ì³ñ 
Óêðà¿íà 2021» Îëåêñàíäðà ßðåì-
÷óê òàêîæ îòðèìàëà ãðîøîâó íà-
ãîðîäó êîíêóðñó — ï³âì³ëüéîíà 
ãðèâåíü.

Олександра Яремчук. 
Дівчина не змогла оформити 
візу, тому не поїде на конкурс

Ольга Шамрай. За кілька 
днів вона має вивчити танець 
і підготуватися до виступу 
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 17 – 23 ЛИСТОПАДАЛІБІДО В 20, 40, 60 РОКІВ: 

ЯК СЕКСУАЛЬНІСТЬ
Маніфест жіночності  
Сексуальне бажання сильно 
залежить від ситуації, людини, 
періоду в її житті, стосунків і 
навіть того, хто знаходиться 
поруч. А як сексуальність 
жінки залежить від її віку?

ОВЕН 
Постарайтеся не слухати по-
рад, не дозволяйте втручатися 
у ваше особисте життя навіть 
із добрими намірами, інакше 
воно перетвориться на не-
рвування. У неділю побачення 
краще не призначати.

ТЕЛЕЦЬ 
Стабільні стосунки, що давно 
склалися з коханою люди-
ною, можуть різко змінитися. 
Ймовірно, у вас чи у вашого 
обранця з’явиться нове захо-
плення, і ваші почуття постійно 
проходитимуть перевірку на 
міцність. 

БЛИЗНЮКИ 
У вас можливі душевні хвилю-
вання, проте ваші стосунки з 
коханою людиною не просто 
налагоджуються, а стають 
ідеальними.

РАК 
Бурхливий потік ваших по-
чуттів загрожує вибрати собі 
неправильний напрямок. Не 
давайте приводу для ревнощів 
коханій людині, це може 
ускладнити ваші стосунки.

ЛЕВ 
Варто все обміркувати і не по-
спішати піддаватися захоплен-
ню емоцій, хоч вас і окрилює 
закоханість. Зробити доленос-
ний крок уперед до нового 
щастя зараз цілком розумно.

ДІВА 
Ви користуєтесь заслуженою 
увагою протилежної статі, вас 
просто неможливо не по-
мітити. Вихідні обіцяють бути 
цікавими та насиченими. 

ТЕРЕЗИ 
Ви привабливі і милі, тому 
матимете успіх у протилежної 
статі. Але ваша сила у вашій 
слабкості. Тож не звалюйте на 
себе надто багато.

СКОРПІОН 
Не будьте настільки поважни-
ми стосовно коханої людини, 
дозвольте собі захопитися 
і сказати «так». Поділіться з 
коханою людиною своїми 
планами та задумами, і вона 
допоможе їх здійснити.

СТРІЛЕЦЬ 
Деякі ваші захоплення, зайва 
азартність загрожують не 
сподобатися коханій людині. 
А якщо ви допізна пропада-
тимете на роботі, це може 
сприяти назріванню конфлік-
тної ситуації.

КОЗЕРІГ 
Тиждень буде пов’язаний із 
глибокими переживаннями. 
Схоже, ви можете розчарува-
тись у обранцеві. Не виключе-
ні ревнощі, зради, конфлікти, 
маніпулювання. 

ВОДОЛІЙ 
У сфері любовних стосунків 
краще дотримуватись макси-
мально простої та зрозумілої 
схеми дій. Все, що може бути 
витлумачено хибно, саме так 
витлумачено і буде. 

РИБИ 
Стосунк из коханою людиною 
у вас сьогодні будуть цілком 
романтичні та довірливі. 
Щоправда, найпотаємніші 
таємниці розкривати все ж 
таки не варто. 

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ КОЗАК, 
ПСИХОЛОГ, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

— Жіноча сексуаль-
ність суттєво від-
різняється від віку 

жінки, і це не лише фізіологія та 
гра гормонів. Вона має свої різні 
смаки та відтінки.

У 20 років сексуальність в біль-
шості зовнішня, ніж внутрішня. 
Дівчата намагаються додати її собі 
сексуальним одягом, мейк-апом та 
поведінкою. Але, насправді, в цей 
час дівчина лише знайомиться зі 
своєю сексуальністю, починає її ви-
вчати та досліджувати. Це період 
експериментів.
В 40 років жінка вже знайома зі 

своєю сексуальністю, вона її знає 
і відчуває та вміє доречно вико-
ристовувати. І задля того, аби її 
продемонструвати, вже не потріб-
на коротка спідниця та епатажна 
поведінка. Чоловіки відчувають цю 
сексуальність навіть у погляді. Жін-
ка в 40 — як професійний гравець 
на футбольному полі. З‘являється 
перебірливість та вибірковість, 

тому що вона вже знає, чого хоче і 
не погоджується на будь-що.
В 60 жіноча сексуальність має 
свої відтінки, вона більш подібна 
до прояву глибинної жіночності. 
Коли ви дивитеся на зрілу жінку, 
а бачите дівчину, легкий флірт, вог-
ник в очах, поєднаний з мудрістю, 
прийняттям та розумінням. Це ма-
ніфестація жіночності в усій її красі.

Коментар експерта

ßêùî ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ç ïîãëÿäó ô³ç³î-
ëîã³¿, òî ó 20 ðîê³â êîíöåíòðàö³ÿ òåñòîñòåðîíó 
â îðãàí³çì³ âèñîêà, òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ é ð³âíÿ 
æèòòºâî¿ åíåðã³¿. Îäíàê ó öüîìó â³ö³ æ³íêà 
÷àñòî íå çíàº ñâîãî ò³ëà (äå çíàõîäÿòüñÿ ¿¿ 
åðîãåíí³ çîíè, ÿê ¿õ ïðàâèëüíî ñòèìóëþâà-
òè), à òàêîæ íå ìàº äîñòàòíüîãî äîñâ³äó, ùî 
âïëèâàº íà ÿê³ñòü ñåêñóàëüíîãî æèòòÿ.

Ñàìå òîìó ñåêñ ó öüîìó â³ö³ ìîæå íå áóòè 
ÿñêðàâèì, ïî-ñïðàâæíüîìó êëàñíèì. ×àñòî 
â³í ìàº «àëüòðó¿ñòè÷íèé» õàðàêòåð — áàãà-
òî ä³â÷àò ïîâí³ñòþ çîñåðåäæóþòüñÿ íà çà-
äîâîëåíí³ òà áàæàííÿõ ïàðòíåðà, ïîâí³ñòþ 
³ãíîðóþ÷è âëàñí³ ïîòðåáè.

Ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü öüîãî ïåð³îäó — 
íåïðèéíÿòòÿ ñâîº¿ ñåêñóàëüíîñò³. Íåãàòèâí³ 
óñòàíîâêè, ñôîðìîâàí³ áàòüêàìè ÷è ñîö³ó-
ìîì, çàâàæàþòü ä³â÷èí³ ïðèéíÿòè òà ðîçêðèòè 
ñâîþ ñåêñóàëüí³ñòü. Öå âèÿâëÿºòüñÿ ó òîìó, 
ùî âîíà ìîæå ïî÷óâàòèñÿ ñêóòî ³ íåâïåâíå-
íî, ñîðîìèòèñÿ ñâîãî ò³ëà, ïåðåæèâàòè, ÿê 
ñïðèéìàº éîãî ïàðòíåð.

Äî 40 ðîê³â íàñòàº ïåð³îä çð³ëî¿, óñâ³äîìëå-
íî¿ ñåêñóàëüíîñò³. Æ³íêà, ÿê ïðàâèëî, íàáóâàº 
á³ëüøå äîñâ³äó â ñåêñ³, ñòàº á³ëüø âïåâíå-
íîþ â ñîá³, ðåàë³çóºòüñÿ â ïðîôåñ³¿, à òàêîæ 
ó öüîìó â³ö³ íàÿâí³ ñòàá³ëüí³ ñòîñóíêè, ÿê³ 
ìîæóòü äàâàòè ìîæëèâ³ñòü ïî÷óâàòèñÿ áåç-
ïå÷íî òà êîìôîðòíî, éòè íà åêñïåðèìåíòè.

Â öåé ïåð³îä æèòòÿ ëåä³ ïåðåæèâàþòü 
ñïðàâæí³é ñïëåñê àêòèâíîñò³. Ä³òè âèðîñ-
ëè, ÷àñ ïðèä³ëÿòè óâàãó ñîá³.

Áàãàòî æ³íîê çàëèøàþòü êîìïëåêñè òà 
ñòðàõè — âîíè âæå çíàþòü, ÿêèé âèä ñòè-
ìóëÿö³¿ ¿ì ïðèºìíèé, âíàñë³äîê ÷îãî ¿ì 
ëåãøå îòðèìóâàòè îðãàçì. Æ³íêà öüîãî â³êó 
âæå âèâ÷èëà ñâîº ò³ëî, çíàº, ÷îãî õî÷å â³ä 
ñåêñó, ³ ñì³ëèâî çàÿâëÿº ïðî ñâî¿ áàæàííÿ.
Æ³íêà óñâ³äîìëþº — ÿê ïðàâèëüíî ä³ÿòè, ³ 
ùî ãîëîâíå — âì³º ëþáèòè ñåáå òà ³íøèõ.

Ó 40 ðîê³â ç’ÿâëÿºòüñÿ ïîòðåáà ñåáå ö³íóâà-
òè, ³ æ³íêà ìîæå âèéòè ³ç ñòîñóíê³â, ÿê³ ¿¿ âæå 
íå âëàøòîâóþòü. Á³ëüøå òîãî — çóñòð³òè íîâå 
êîõàííÿ, ñòâîðèòè ñ³ì’þ ³ íàðîäèòè ä³òåé.

Â³äêèíüòå ñòåðåîòèïè: ë³òí³ ëþäè çàéìà-
þòüñÿ ñåêñîì. ßê ïîêàçóº ñòàòèñòèêà, â³ê — 
íå ïåðåøêîäà äëÿ ³íòèìíîãî æèòòÿ. Ç ðîêàìè 
âñå ùå ïîòð³áåí âåñü ñïåêòð ïî÷óòò³â, ÿê³ 
ìîæå ïðèíåñòè õîðîøèé ñåêñ: íàñîëîäà, 
ïðèñòðàñòü, ïåðåæèâàííÿ áëèçüêîñò³, ðàä³ñòü.

Ç íàñòàííÿì ìåíîïàóçè æ³íêà â³ä÷óâàº ñâî-
ãî ðîäó ñïëåñê åíåðã³¿. Ñòðàõè, âèêëèêàí³ 
ðîçìîâàìè ïðî íåìèíó÷å çãàñàííÿ îðãàí³ç-
ìó ÷åðåç ãîðìîíàëüí³ çì³íè íå â³äïîâ³äàþòü 
ä³éñíîñò³. Ëþäè çàöèêëþþòüñÿ íà òîìó, ùî 
âèðîáíèöòâî æ³íî÷èõ ñòàòåâèõ ãîðìîí³â ð³çêî 
ïàäàº ïðè êë³ìàêñ³. Àëå æ îðãàí³çì æ³íêè 
ïðîäîâæóº âèðîáëÿòè òåñòîñòåðîí ³ â 80 ðî-
ê³â. Ñàìå öåé ãîðìîí â³äïîâ³äàº çà ñåêñóàëüíå 
çáóäæåííÿ. Çàâäÿêè öüîìó íàâ³òü â 90 ðîê³â 
æ³íêè çäàòí³ â³ä÷óâàòè îðãàçì.

Ç â³êîì ìîæóòü ïðîÿâëÿòèñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ 
ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³, àëå áàãàòî çàëåæèòü 
³ â³ä òîãî, ÿê ìè ñàì³ ñåáå ñïðèéìàºìî — ÷è 
äîçâîëÿºìî ñîá³ íàñîëîäæóâàòèñÿ ñåêñîì ³ 
æèòòÿì â ö³ëîìó, ÷è ïðàöþºìî íàä ñîáîþ.

ЄВА ТОПЛЕСС

Æ³íî÷à ñåêñóàëüí³ñòü — öå íå çàâæäè 
ïðî êîðîòêó ñï³äíèöþ. ×èìàëî æ³íîê 
ïîìèëêîâî ââàæàþòü, ùî ñïðàâà ó ìî-
äåëüí³é çîâí³øíîñò³ òà â³äâåðòîìó îäÿç³. 
Àëå ³ñòîð³ÿ çíàº âèïàäêè, êîëè æ³íêè ç 
³äåàëüíèìè ïàðàìåòðàìè çîâñ³ì íå ïðè-
âàáëþþòü ÷îëîâ³ê³â.

Ñåêñóàëüí³ñòü, òâåðäÿòü ôàõ³âö³, âêëþ÷àº 
çàãàëüíèé ð³âåíü íàøî¿ åíåðã³¿, óñòàíîâêè, 
ùî ñòîñóþòüñÿ ÿê ñåêñó, òàê ³ îñîáèñòîñò³ 

â ö³ëîìó. Ðîçóì³ííÿ òîãî, äå ðîçòàøîâàí³ 
åðîãåíí³ çîíè ³ ÿê âîíè ïðàöþþòü, à òàêîæ 
ð³âåíü ñòàòåâî¿ êîíñòèòóö³¿.

Êð³ì öüîãî âñüîãî, ñåêñóàëüí³ñòü — öå áà-
æàííÿ îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ. ² öå ñòîñó-
ºòüñÿ íå ò³ëüêè ñïðàâ ó ë³æêó. Ä³â÷èíà, ÿêà 
ïðàöþº íà óëþáëåí³é ðîáîò³, çóñòð³÷àºòüñÿ 
ç äðóçÿìè, ³ç çàäîâîëåííÿì âèêîíóº áóäåíí³ 
çàâäàííÿ, çàâæäè âèãëÿäàº ïðèâàáëèâî, — 
îòðèìóº çàäîâîëåííÿ â³ä æèòòÿ.

²ñíóº äóìêà, ùî ç â³êîì ñåêñóàëüí³ñòü 
çíèæóºòüñÿ, àëå ÷è öå òàê íàñïðàâä³?

СЕКСУАЛЬНІСТЬ У 20 ПРИСТРАСТЬ В 40 ЛІБІДО В 60
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***
Іноземний турист гуляє Києвом, 
підходить до вхідних дверей будівлі 
Верховної Ради і запитує у охоронця:
 — Вибачте, а вечорами вони не 
працюють? 
 – Ні! Вечорами вони не приходять, 
а не працюють вони вранці!

***
— Любий, у мене так замерзли 
руки...
— Який вдалий збіг! У мене якраз 
повна раковина немитого посуду!

***
За всю відпустку дружина отримала 
з дому від чоловіка тільки 1 смску: 
«Де штопор?»

***
Любий, до весілля ти завжди брав 
для мене таксі, а зараз вважаєш, що 
можна їздити на метро.
- Це тому, що я дуже пишаюся 
тобою, люба. В таксі тебе бачить 
тільки один шофер, а в метро - 
тисячі людей!

***
— Що це за чоловік стояв поруч із 
тобою, Марусю?
— Клієнт. А що?
— Подумав, що коханець твій.
— Та ні, Петре. Ну, а якби й коханець, 
то й що?
— То й усе.
— Що все?

— Вбив би його відразу. Що б ти тоді 
робила, га?
— Заміж би вийшла.
— Це ще чому?
— Як це чому? Він мертвий, тебе 
посадили. А я що, сама лишуся?

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

***
– А ти мене не боїшся, коли я без 
косметики?
– Якщо бути чесним, Галю, то я тебе і 
з косметикою побоююсь...

***
Я не можу більше чекати,.. ви собі як 
хочете, але в новорічний запій я йду 
сьогодні!

***
До одруження Петро лежав, гуляв, 
їв. Тепер валяється, тиняється та 
обжирається.

АНЕКДОТИ
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Анастасія, 19 років
Працюю, у вільний час від роботи 
займаюся спортом. Люблю танцювати, 
в подальшому планую відкрити свою 
студію сучасних танців, в якій також буду 
навчати))

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

ОВЕН 
Чим спокійніше цього тижня 
ви дивитиметеся на поточну 
ситуацію, тим більшого успіху 
зможете досягти. Постарай-
теся використовувати ділові 
контакти та допомогу друзів.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Скромність прикрашатиме 
вас і позбавить непорозу-
мінь і конфліктних ситуацій. 
А ось за свої права дове-
деться боротися. Менше 
емоцій, більше аргументації, 
тоді до вас прислухаються. 

БЛИЗНЮКИ 
Деколи вам здаватиметься, 
що все йде не так, як хотіло-
ся б. Не хвилюйтесь, все йде 
нормально. І, можливо, так 
ви навіть швидше дістанете-
ся до бажаної мети. Ви ба-
гато працювали і заслужили 
повноцінний відпочинок.

РАК 
Постарайтеся не надто бути 
відвертими у стосунках із 
начальством. Тиждень спо-
внений подій та різноманіт-
них пригод, тільки бажано 
не втрачати голову та вчасно 
зупинитися. 

ЛЕВ 
Ви можете отримати при-
вабливу ділову пропози-
цію. Однак не поспішайте 
говорити так, спочатку 
наведіть довідки. Намічаєть-
ся розв’язання, хоч і дещо 
болісне, вашої серйозної 
проблеми, що давно турбує.

ДІВА 
Не варто нервувати через 
дрібниці. Обставини сприя-
тимуть тому, що ви опинитеся 
у потрібний час у потрібному 
місці. У четвер можливі 
несподівані зміни у планах і 
навіть переоцінка цінностей. 

ТЕРЕЗИ 
Сконцентруйтеся на ідеях та 
планах, зацікавте потенцій-
них однодумців, і разом ви 
зможете багато чого досягти 
за короткий проміжок часу.  

СКОРПІОН 
Цього тижня зросте наванта-
ження інтелектуального ха-
рактеру, від вас буде потрібно 
більше відповідальності, зате 
ви зможете добре заробити. 
П’ятниця принесе натхнення 
та незвичайні нові ідеї.

СТРІЛЕЦЬ 
На ваші плечі, схоже, ляже 
місія миротворця: на роботі 
серед близьких людей і дру-
зів. Прислухайтеся до голосу 
своєї інтуїції, можливо саме 
вона підкаже вам, як діяти 
далі. 

КОЗЕРІГ 
Цей тиждень може вияви-
тися повним спокус. Не ви-
ключено, що вас спробують 
звабити або обдурити, будь-
те напоготові і не попадайте 
на гачок.  
 
ВОДОЛІЙ 
На початку тижня можливі 
кардинальні зміни на робо-
ті, які піднімуть вас на новий 
професійний рівень. 

РИБИ 
Безнадійні, з погляду колег по 
роботі, проекти вам вдасться 
втілити в середині тижня, 
викликавши навколо шепіт 
захоплення та здивування. Ви 
блискуче продемонструєте 
свій професіоналізм.
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ЦЬ 

9 років
д роботи 
ю танцювати, 
крити свою 
якій також буду 

КОЖНА ВІННИЧАНКА 
МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь  
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2020 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)

РЕКЛАМА

502710


