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Впродовж дня ми 
спостерігали за роботою 
медиків екстреної допомоги

Виїжджали до ковідного 
хворого. Бачили, як 
він задихається і ледве 
тримається на ногах. Чули, 
як через це плаче його 
дружина

Про недбалість його 
сімейної лікарки й обіцянки 
вакцинуватися також чули. 
Почуйте й ви
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Їжа як терапія
Êîâ³ä çì³íèâ óâåñü ñâ³ò… ³ 

íàâ÷èâ íàñ äâîì âàæëèâèì 
ðå÷àì — ãîòóâàòè ³ ö³íóâàòè 
æèâå ñï³ëêóâàííÿ. Â öüîìó 
ÿ òî÷íî ïåðåêîíàíà.

Òîìó ³ çàïðîâàäèëà â ãðî-
ìàäñüêîìó ïðîñòîð³ ³ ìàé-
áóòíüîìó ³íêëþçèâíîìó 
ðåñòîðàí³ òàêó ïðàêòèêó ÿê 
«Äâîº ³ Êîöþáèíñüêèé». 
Õî÷åòüñÿ, ùîá ò³, õòî çàìî-
âèâ òàêèé ñí³äàíîê, â³ä÷óëè 
ñåáå îãîðíóòèìè òóðáîòîþ 
³ òåïëîì. Ùîá áóëî ç êèì 
ïîãîìîí³òè, ïîõâàëèòèñÿ, 
ïîä³ëèòèñÿ, ïîñêàðæèòèñÿ, 
íàâ³òü ïîïëàêàòè. Ùîá òîá³ 
ãîäèëè ³ ïðî òåáå äáàëè.

Ïàì’ÿòàºòå, ÿê áàáóñ³, ùî 
íàãîòóþòü óñ³ëÿêî¿ ñìàêî-
òè, ñÿäóòü, ïîêëàâøè ù³÷êè 
íà ñòîìëåí³ ðóêè ³ ìèëóþòü-
ñÿ, ÿê òè òå âñå íàìèíàºø.

ß õî÷ó äàòè ìîæëèâ³ñòü 
ëþäÿì çãàäàòè, ùî íàø³ 
ïðåäêè âì³ëè çà äîïîìî-
ãîþ ¿æ³ ë³êóâàòè íåäóãè, 
ïîïåðåäæàòè ¿õ ³ çì³öíþâà-
òè ³ìóí³òåò. Ðîçïîâ³ñòè, ùî 
íàéêîðèñí³ø³ ò³ ïðîäóêòè, 
ÿê³ òèñÿ÷îë³òòÿìè âèðîùó-
âàëè íà íàø³é çåìë³, áî íàø³ 
ôåðìåíòè äî íèõ íàéá³ëüø 
ïðèñòîñîâàí³ ³ öå äîâåäå âàì 
áóäü-ÿêèé íóòð³ö³îëîã.

Õî÷ó, ùîá ìè çðîçóì³ëè — 
ó áóäü-ÿê³é ñòðàâ³ ãîëîâíå: 
ÿê³ñí³ ³íãðåä³ºíòè ³ ïðèãî-
òóâàííÿ ç ëþáîâ’þ.

Äî ðå÷³, òåðàï³ÿ öå ³ äëÿ 
òîãî, õòî ãîòóº, áî íàñïðàâä³ 
íåìàº ð³çíèö³ ì³æ ìåäèòà-
òèâíèìè ïðàêòèêàìè ³ ïðè-
ãîòóâàíííÿì ¿æ³, êîëè òè çî-
ñåðåäæåíèé íà ïðîöåñ³.

Äëÿ ìåíå îñîáèñòî, öå ÿê 
ï³ñî÷íà ìàíäàëà, ÿêà çíèêàº, 
ÿê ò³ëüêè îñòàííÿ ï³ùèíêà 
ñòàíå íà ñâîº ì³ñöå. Àëå öå 
íå ïðèâ³ä ðîç÷àðîâóâàòèñÿ. 
Öå ïðèâ³ä ïî÷èíàòè ñïî÷àò-
êó. Öå ïîäîðîæ ó ³ñòîð³ÿõ, 
÷àñàõ ³ ñìàêàõ, àðîìàòàõ ³ 
øëÿõàõ, ÿêèì íåìàº ê³íöÿ.

ДУМКА

ДОСЛІДНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ КУХНІ

ОЛЕСЯ ОГОРОВА-БОНДАР

Хто захоче вакцинуватись 
добровільно, той і без ти-
сячі вакцинується. А як при-
мусово,  я б і десять тисяч не 
хотіла б.

SVETLANA MAYDANYUK

Ні, краще за цю 1000 грн 
людям, які хочуть вакцину-
ватися, діагностику всього 
організму зробити, аналізи 
крові та тест на антитіла.

NATALIIA ISHCHUK

Тисячу гривень за вакцинацію 
і при цьому відсторонення ви-
кладачів від роботи в онлайн-
режимі, без збереження 
зарплати... Театр абсурду.

ЛЮДМИЛА БАЧИНСКАЯ

Якби давали на фрукти після 
хвороби, я б ще це зрозуміла, 
а після хвороби в спортзал чи 
кіно – не смішіть людей! І не 
у всіх є смартфони. Сором!

JULIA MAZURKEVYCH

Ні! Лише насторожує, чому 
ведеться така агресивна по-
літика? Чому фактично зму-
шують вакцинуватися і готові 
навіть доплатити за це?

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ОЛЕНАОЛЕНА
ПАВЛОВАПАВЛОВА

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

Ó ïîíåä³ëîê, 
15 ëèñòîïàäà, îá-
ðàëè ïåðåìîæö³â 

äðóãîãî åòàïó àêö³¿ «Âàêöèíóé-
ñÿ! Çáåðåæè æèòòÿ». Ó ñïèñêó — 
30 â³ííè÷àí, ÿêèì ïîäàðóâàëè 
15 òåëåâ³çîð³â òà 15 âåëîñèïåä³â. 
Âðó÷àâ ïîäàðóíêè ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Â³äòàê, 80-ð³÷íà â³ííè÷àíêà 
Âàëåíòèíà Ñèäîð³íà îòðèìàëà 
âåëîñèïåä. Ðàä³º äàðóíêó ³ ïåðå-
ìîæíèöÿ, ³ ¿¿ îíóê Ìàêñèì, àäæå 
íà äâîêîë³ñíîìó áóäå ¿çäèòè â³í.

— Ìè çàðåºñòðóâàëèñÿ â àêö³¿, 
àëå ïðè ïåðøîìó ðîç³ãðàø³ í³÷îãî 
íå âèãðàëè. À âæå â äðóãîìó ðîç³-
ãðàø³ íàøà áàáóñÿ âèãðàëà âåëî-
ñèïåä. Öå áóëî äóæå íåî÷³êóâàíî. 

Ìè äóæå çàäîâîëåí³ ïîäàðóíêîì. 
Âïåâíåí³, ùî òàê³ àêö³¿ çàîõî÷óþòü 
ëþäåé ³ìóí³çóâàòèñÿ, àáè çáåðåãòè 
ñâîº æèòòÿ òà òèõ, õòî íàñ îòî-
÷óº, — ñêàçàâ Ìàêñèì Êîâàëåíêî.

Àíàñòàñ³¿ Ä³äîðåíêî ä³ñòàâñÿ 
ó ïîäàðóíîê òåëåâ³çîð. Âàêöèíó-
âàëàñÿ çàäîâãî äî ïî÷àòêó àêö³¿. 
Çàðåºñòðóâàëàñÿ, ùîá âèïðîáó-
âàòè ñâîþ âäà÷ó.

— ß âçàãàë³ é çàáóëà, ùî çàïî-
âíèëà àíêåòó. Äóæå ïðèºìíî, ùî 
òå, ùî òè ðîáèø äëÿ ñåáå, òåáå 
ùå é çàîõî÷óþòü öå ðîáèòè, — 
ãîâîðèòü Àíàñòàñ³ÿ Ä³äîðåíêî. — 
Òîáòî òè îòðèìóºø âèíàãîðîäó 
çà òå, ùî òè çðîáèâ äëÿ ñâîãî 
çäîðîâ’ÿ, äëÿ ð³äíèõ, äëÿ áëèçü-
êèõ ³ âçàãàë³ äëÿ Â³ííèö³. 

ЩЕ РОЗІГРАШІ БУДУТЬ?
Ó àêö³¿ «Âàêöèíóéñÿ. Çáåðå-

æè æèòòÿ» â³äáóäåòüñÿ ùå îäèí, 

«ДАЛИ ВИНАГОРОДУ ЗА ТЕ, 
ЩО ЗРОБИЛА ДЛЯ СЕБЕ»
Бонус за укол  Тридцять вінничан 
отримали у подарунок велосипеди 
MaxxPro та смарт-телевізори LG. Їх 
обрали з-понад 17 тисяч учасників акції 
«Вакцинуйся. Збережи життя», мета 
якої спонукати людей робити щеплення. 
Відбудеться ще один розіграш, 
в рамках якого розіграють суперприз — 
автомобіль Toyota Corolla

ô³íàëüíèé ðîç³ãðàø. Â³í çàïëà-
íîâàíèé íà 17 ãðóäíÿ.

Ó öåé äåíü ðîç³ãðàþòü 20 òåëå-
â³çîð³â, 20 âåëîñèïåä³â òà àâòî 
Toyota Corolla. ² âè âñå ùå ìî-
æåòå çàðåºñòðóâàòèñü. Äëÿ ó÷àñò³ 
òðåáà, ùîá ó â³ííè÷àíèíà (àáî 
ó ïåðåñåëåíöÿ, ùî çàðåºñòðîâà-
íèé ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é ãðî-
ìàä³) áóëà ï³äïèñàíà äåêëàðàö³ÿ 
ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, ïðîâåäåíèé 
ïîâíèé êóðñ âàêöèíàö³¿ ïðîòè 
êîâ³äó òà â³ê 16+.

ßêùî ìàºòå âèêîíàí³ âñ³ ö³ 
óìîâè, òî òðåáà çàðåºñòðóâàòèñÿ 
â ðîç³ãðàø³ çà öèì ïîñèëàííÿì: 
cutt.ly/hTTxy6i. Àáî ìîæíà çâåð-
íóòèñÿ äî «Ïðîçîðîãî îô³ñó» ç 

ïèñüìîâîþ çàÿâîþ.
Ëþäè, ÿê³ íå îòðèìàëè ïðèçè 

ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ³ äðóãîãî ðîç³-
ãðàøó, àâòîìàòè÷íî ñòàþòü ó÷àñ-
íèêàìè îñòàííüîãî. 

ЯКА ЦІНА ПРИЗІВ
Ðàí³øå, íàãàäàºìî, 19 æîâòíÿ 

ïðîâåëè ïåðøèé åòàï ðîç³ãðàøó 
«Âàêöèíóéñÿ. Çáåðåæè æèòòÿ». 
Òîä³ îáðàëè òðèäöÿòü ïåðåìîæ-
ö³â. Äàðóâàëè Smart-òåëåâ³çîðè 
LG òà âåëîñèïåäè MAXXPRO. 
¯õíÿ âàðò³ñòü â ³íòåðíåò-ìàãàçè-
íàõ 10–11 òèñÿ÷ çà òåëåâ³çîð òà 
9–10 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà âåëîñèïåä.

Ïðèçè äëÿ àêö³¿ ïðèäáàí³ 
çà êîøòè ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. 

Чи мотивує вас 1000 гривень отримати вакцину від ковіду?

Заохочувати вакцинуватись че-
рез розіграші — буденна практи-
ка для України. Ще до ініціативи 
Президента України Володими-
ра Зеленського, тисячу гривень 
за вакцину роздавали вчителям 
в Івано-Франківську. У Дніпрі 
вакцинованим містянам давали 
знижки на квитки в кіно та місяч-

ний абонемент на проїзд у громад-
ському транспорті.
У Мукачево взагалі «не стали ви-
гадувати велосипед» та скопіюва-
ли формат вінницького розіграшу 
призів за щеплення. Назвали ана-
логічно — «Вакцинуйся! Збережи 
життя». І там також через random.
org обирають власників 15 вело-

сипедів, 15 електросамокатів та 
15 телевізорів. Суперприз — авто 
Renault Duster.
І хоча у коментарях на vn.20minut.
ua вінничани критикують ідею 
з призами за вакцинацію, наше 
анонімне опитування дало проти-
лежні результати: 60,68% людей 
проголосували, що підтримують 

ідею призів за щеплення. «Про-
ти» заохочення за вакцинацію — 
39,32%.
Опитування. Чи підтримуєте таке 
заохочення, як призи за вакци-
націю?
60,68% Так
39,32% Ні
709 Усього голосів

Де ще є подарунки за щеплення

Анастасії Дідоренко дістався у подарунок телевізор. 
Вінничанка розповіла, що щеплювалася ще задовго до початку 
розіграшів, а дарунок став для неї приємним бонусом
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âæå ³íøà áðèãàäà. Çíîâó ï³äîçðà 
íà ³íñóëüò.

ДО ЛІКАРНІ ВЕЗУТЬ НЕ УСІХ
Ë³êàðêà Îëåíà Âîëîâèê ðîçïî-

â³äàº, ùî â «êîâ³äíèõ» áðèãàäàõ 
âîíè ïðàöþþòü ïî 2–3 ì³ñÿö³, 
ïîò³ì ðîòàö³ÿ. Àëå öå íå îçíà-
÷àº, ùî, ïðàöþþ÷è ó çâè÷àéí³é 
áðèãàä³, ðèçèê «ï³ä÷åïèòè» êîâ³ä 
çíèêàº. Íåð³äêî ñòàºòüñÿ, ùî 
ïàö³ºíòè íå ãîâîðÿòü, íàïðè-
êëàä, äèñïåò÷åðö³ ïðî òåìïåðà-
òóðó. Îëåíà ïåðåõâîð³ëà äâ³÷³, 
ïîò³ì âàêöèíóâàëàñÿ.

 — Äî ë³êàðí³ ìè âåçåìî 
íå óñ³õ. Îñíîâíèì ïîêàçîì äëÿ 
ãîñï³òàë³çàö³¿ º íèçüêà ñàòóðàö³ÿ. 
Êèñíåçàëåæí³ õâîð³ ìàþòü çíà-
õîäèòèñÿ â ñòàö³îíàð³, – êàæå 
ë³êàðêà. – Òàêîæ äèâèìîñÿ 
íà çàãàëüíèé ñòàí ³ ñóïóòí³ çà-
õâîðþâàííÿ.

Íå ïðîõîäèòü ³ ï’ÿòè õâè-
ëèí, ï³ñëÿ íàøîãî ïîâåðíåííÿ 
íà ñòàíö³þ, ÿê ìè îòðèìóºìî 
íîâèé âèêëèê. Öüîãî ðàçó ìàºìî 
ðóøàòè íà Â³ííèöüê³ Õóòîðè: 
æ³íêà 42 ðîêè, ñåðöå.

ЧИ ЗАХИЩЕНІ САМІ МЕДИКИ?
Ïî îá³ä³ ëþäåé ó ê³ìíàò³ äëÿ 

ìåäèê³â ïîá³ëüøàëî. Îäí³ õà-
ïàëèñÿ çà ïëàíøåò ³ ðóøàëè 
íà âèêëèê, íà ñòàíö³þ ïîâåð-
òàëèñÿ ³íø³. Äåÿê³ ç íèõ íàâ³òü 
íàìàãàëèñÿ ïîêèìàðèòè.

— À âè çíàºòå, ùî íàñ íå òåñ-
òóþòü? — ðàïòîì çàïèòóº ìåíå 
õòîñü ç ïðèñóòí³õ ó ê³ìíàò³. 
Ê³ëüêà ³íøèõ ñòâåðäíî êèâàþòü 
ãîëîâîþ. — Çà âåñü ð³ê çðîáèëè 
ëèøå îäèí ÏËÐ. Àëå æ ìàþòü 
òåñòóâàòè ðåãóëÿðíî. Áóâ âè-
ïàäîê, êîëè íà ñòàíö³¿ îäðàçó 
ï’ÿòü ëþäåé çàõâîð³ëî. Ëèøå 
òîä³ ïî÷àëè âîðóøèòèñÿ.

— Ðàí³øå õî÷à á åêñïðåñ-òåñ-
òè ðîáèëè, à çàðàç íàâ³òü òîãî 
íåìàº. Çâ³ñíî, âîíè æ â³ä áëàãî-
ä³éíèê³â áóëè, — ïðîäîâæóþòü 
ðîçïîâ³äü. — Ùå ìàºìî àáñóðäíó 
ñèòóàö³þ ç çàõèñíèìè åêðàíàìè 
íà îáëè÷÷ÿ. Íà çì³íó âèäàþòü 
ëèøå îäèí! ßêùî êîâ³äíèõ âè-
êëèê³â ê³ëüêà, ìè ìàºìî îäèí 
³ òîé ñàìèé âèêîðèñòîâóâàòè. 
Â³í æå îäíîðàçîâèé!

×è íå îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî 
íà ïëàíøåò íàäõîäèòü òðåò³é 
âèêëèê. Ïàö³ºíòó 62 ðîêè. Çàäè-
õàºòüñÿ. Êîíòàêòíèé. Ïåðåîäÿ-
ãàºìîñÿ ç ²ãîðåì ó òðåò³é ð³âåíü 
çàõèñòó: êîñòþì, áàõ³ëè, ðóêà-
âè÷êè, ðåñï³ðàòîðè êëàñó FFP3, 

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Íà ñò³í³ âèñèòü 
òåëåâ³çîð. Âåäó÷à 
íîâèí ðîçïîâ³äàº, 

ùî ê³ëüêà îáëàñòåé êðà¿íè ìî-
æóòü íåçàáàðîì ïîêèíóòè «÷åð-
âîíó» çîíó. Ìè æ, Â³ííèöüêà, 
íàâïàêè ùîéíî ó í³é îïèíèëè-
ñÿ. Ó ê³ìíàò³ ê³ëüêà ëþäåé. Ïðè-
ñóòí³ ìàëî ãîâîðÿòü, ïîñï³õîì 
îá³äàþòü ÷èìîñü äîìàøí³ì...

Á³ëÿ ðîçåòêè çàðÿäæàþòüñÿ ÷î-
òèðè ïëàíøåòè. Íå ïðîõîäèòü ³ 
ê³ëüêîõ õâèëèí, ÿê íà îäèí ³ç 
íèõ íàäõîäèòü ñïîâ³ùåííÿ. Äâîº 
ëþäåé ï³äâîäÿòüñÿ. Íàêèäàþòü 
íà ñåáå òåïë³ ÷åðâîí³ êóðòêè. 
À ùå çà ê³ëüêà õâèëèí ç ãàðàæà 
íàâïðîòè âè¿æäæàº àâòîìîá³ëü 
øâèäêî¿ ç óâ³ìêíåíèìè ïðî-
áëèñêîâèìè ìàÿ÷êàìè.

ß íà ì³ñüê³é ñòàíö³¿ øâèäêî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Óñ³ ïðèñóòí³ 
â ê³ìíàò³ — ìåäèêè. Ñàìå ö³ 
ëþäè âè¿æäæàþòü  íà âèêëèêè: 
³íôàðêòè, ³íñóëüòè, êîðîíàâ³-
ðóñ… Ìåíå æ ö³êàâèòü îñòàí-
í³é ïóíêò. Òîìó ÿ çàêð³ïëåíèé 
çà «êîâ³äíîþ» áðèãàäîþ. Ó í³é 
ïðàöþº ë³êàðêà Îëåíà Âîëîâèê 
³ ôåëüäøåð ²ãîð Ãîðîâåíêî.

— ß áóëà ó ïåðø³é «êîâ³äí³é» 
áðèãàä³, ÿêó ñòâîðèëè ó Â³ííèö³. 
Äåñü íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ 2020-ãî 
íàì ñêàçàëè, ùî ìè áóäåìî âè-
¿æäæàòè íà âñ³ âèêëèêè. Í³õòî 
ç íàñ íå â³äìîâèâñÿ, ÿê ³ í³õòî 
äî ê³íöÿ òîä³ íå ðîçóì³â, ùî 
íà íàñ î÷³êóº, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåíà Âîëîâèê. — Ñïî÷àòêó âè-
êëèê³â áóëî ìàëî, 1–2 çà çì³íó, 
àëå âæå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ë³êàðí³ 
áóëè ïåðåïîâíåí³.

Ìåäèêè ãîâîðÿòü, ùî ðîáî-
òà íà øâèäê³é íàïðóæåíà ñàìà 
ïî ñîá³, à êîðîíàâ³ðóñ ëèøå 
äîäàº êëîïîò³â. Õî÷à é íå ïðè-
õîâóþòü, ùî ïðàöþâàòè â «êî-
â³äíèõ» áðèãàäàõ âèã³äí³øå ç 
ô³íàíñîâî¿ òî÷êè çîðó.

×è íå óñ³ â îäèí ãîëîñ îáó-
ðþþòüñÿ ä³ÿìè öåíòðàëüíî¿ é 
ì³ñöåâî¿ âëàäè òà áàéäóæ³ñòþ 
ïåðåñ³÷íèõ ì³ñòÿí. 

— Âëàäà ïðåêðàñíî ðîçóì³ëà, 
ùî âîñåíè áóäå ñïàëàõ, àëå ¿ì 
áóëî íå äî öüîãî. Ó íèõ áóëà 
ïðîáëåìà, êóäè âèðóøèòè ó â³ä-
ïóñòêó. Òåïåð ë³êàðí³ ïîâí³, 
ïåðåá³ã õâîðîáè çàðàç âàæ÷èé 
çà ïîïåðåäí³ õâèë³, ëåòàëüí³ñòü 
âèùà. Áàãàòî õòî íå âàêöèíó-
ºòüñÿ, íàòîì³ñòü òàêèõ íå äîïóñ-
êàþòü äî ðîáîòè, âñòàíîâëþþòü 
é ³íø³ îáìåæåííÿ, — ãîâîðèòü 
²ãîð Ãîðîâåíêî. — ×îìó æ ðàí³-
øå öèì íå çàéìàëèñÿ? Íàâ³ùî 
áóëî ò³ ìàñîâ³ ãóëÿííÿ âëàøòî-
âóâàòè? Íàâ³òü íàÿâí³ñòü ìàñîê 
í³õòî íå êîíòðîëþâàâ.

×åðãîâå ñïîâ³ùåííÿ ïðèõî-
äèòü íà ïëàíøåò. Îëåíà ãîâî-
ðèòü, ùî ¿äåìî íà Ñòàðå Ì³ñòî. 
×îëîâ³êîâ³ 70 ðîê³â. Ï³äîçðà 
íà ìîçêîâèé ³íñóëüò. Íå êîí-
òàêòíèé. Çíà÷èòü ó «ñí³ãîâè-
ê³â», æàðòóº ²ãîð, ïåðåîäÿãàòèñÿ 
íå áóäåìî.

Ë³êàðêà ñ³äàº á³ëÿ âîä³ÿ. Íàì 
ç ²ãîðåì äîçâîëåíî çíàõîäèòèñÿ 
ëèøå â ìåäè÷íîìó â³äñ³êó, ÿêèé 
â³í íàçèâàº «áóäîþ». Ôåëüäøåð 
ðîçïîâ³äàº ïðî ¿õí³é ïåðøèé 
çà ñüîãîäí³ âèêëèê.

¯çäèëè â Áàð. Ïàö³ºíòêà ç 
êîâ³äîì, àëå òåìïåðàòóðà ó íå¿ 
áóëà 36,6, à ñàòóðàö³ÿ 98. Ñ³-
ìåéíà ë³êàðêà íå ñõîò³ëà íåþ 
çàéìàòèñÿ, à òîìó ïîðàäèëà âè-
êëèêàòè øâèäêó. Òàê³ ïàö³ºíòè 
íå ï³äëÿãàþòü ãîñï³òàë³çàö³¿. 

— Áóëè äí³, êîëè ìè ïðîñòî 
íå âèõîäèëè ç ìàøèíè. Íàâ³òü 
¿æó âîçèëè ç ñîáîþ. Çàðàç ùå 
íå ï³ê, òîìó ïðîñò³øå, — ïðî-
äîâæóº ²ãîð. — Äèâèñÿ, íàñ çó-
ñòð³÷àþòü áåç ìàñîê. Íó ³ ïðî 
ùî ìè ãîâîðèìî?

Ë³òíüîìó ïàö³ºíòîâ³ ïåðåêîñè-
ëî îáëè÷÷ÿ, ó íüîãî ïîðóøèëîñÿ 
ìîâëåííÿ, àëå ïîêè ìè äîì÷à-
ëè íà ì³ñöå, óñå á³ëüø-ìåíø 
â³äíîâèëîñÿ. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó 
íåâðîëîã³÷íî¿ ñèìïòîìàòèêè 
íå âèÿâèëè.

— Ìàþ òðîìáîôëåá³ò, öóêðî-
âèé ä³àáåò ³ íåùîäàâíî ïåðå-
íåñåíèé êîâ³ä, àëå ó ìåíå âñå 
äîáðå. Äî ë³êàðí³ íå ïî¿äó, — 
ãîâîðèòü õâîðèé.

Çà ãîäèíó äî íüîãî âèðóøèòü 

ЖУРНАЛІСТ RIA ПРОВІВ ОДИН 
ДЕНЬ З КОВІДНОЮ БРИГАДОЮ
Рятівники  Впродовж дня ми 
спостерігали за роботою медиків 
екстреної допомоги. Виїжджали 
до ковідного хворого. Бачили, як він 
задихається і ледве тримається на ногах. 
Чули, як через це плаче його дружина. 
Про недбалість його сімейної лікарки 
й обіцянки вакцинуватися також чули. 
Почуйте й ви

ò³ ñàì³ åêðàíè — ñâ³é ôåëüäøåð 
ïîò³ì ñïðàâä³ íå óòèë³çóº. ²ãîð 
óñì³õàºòüñÿ, ìîâëÿâ, íó îñü, òå-
ïåð òî÷íî, ÿê «ñí³ãîâèêè».

Îëåíà íå ïåðåîäÿãàºòüñÿ ³ ñ³-
äàº íà ì³ñöå á³ëÿ âîä³ÿ. Ìåäèêè 
ïîÿñíþþòü, ùî çàçâè÷àé íåìà 
ïîòðåáè éòè äî õâîðîãî âñ³ºþ 
áðèãàäîþ, òîìó ë³êàðêà áóäå ç 
íàìè íà òåëåôîííîìó çâ’ÿçêó. 
Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ âîíà òàêîæ 
ïåðåîäÿãíåòüñÿ ³ ï³äí³ìåòüñÿ.

ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ ВАЛЕРІЯ
Ó ê³ìíàò³ ëåæèòü ÷îëîâ³ê. Òà-

êîæ áåç çàõèñíî¿ ìàñêè. Ìåäèê 
ïðîñèòü îäÿãíóòè ¿¿ òà ñ³äàòè. 
Âàæêî ³ ÷àñòî äèõàþ÷è, ÷îëîâ³ê 
âèêîíóº âêàç³âêè.

— ßê çâàòè íàñ? À ðîê³â íàì 
ñê³ëüêè? Ïàëü÷èê äàéòå âàø, 
Âàëåð³þ, — ä³ñòàþ÷è ïóëüñîê-
ñèìåòð, ãîâîðèòü ²ãîð Ãîðîâåí-
êî. — Íà ùî ñêàðæèòåñÿ?

— Çàäèõàþñÿ, — â³äïîâ³äàº 
õâîðèé. Ó öåé ìîìåíò éîìó 
âàæêî íå â³ðèòè.

Ç òåëåôîííî¿ ñëóõàâêè ÷óºìî 
ãîëîñ Îëåíè. Âîíà çàïèòóº ïðî 
ïîêàçíèêè ñàòóðàö³¿. Ïóëüñîê-
ñèìåòð ïîêàçóº íàì: 84, 83 … 
âæå 79 … à òåïåð é çîâñ³ì 77. 
Ì³ðÿºìî òåìïåðàòóðó — 36,8.

— Êîëè çàõâîð³ëè?
— Ñêàæó ÷åñíî — ÷îòèðè äí³ 

òîìó. Ïî÷àëîñÿ óñå ç çàäèø-
êè. Òåìïåðàòóðà íîðìàëüíà, 
äî 37, — ðîçïîâ³äàº Âàëåð³é. — 
Â÷îðà æ³íêà â áîëüíèö³ áóëà…

— Òàê, õîäèëà çà áóìàãîþ ïðî 
âàêöèíàö³þ. Áåç íå¿ íà ðîáîòó 
íå äîïóñêàþòü, — ïðîäîâæóº 
çà íüîãî äðóæèíà. — Çàîäíî é 
äî ë³êàðÿ çàéøëà. Âîíà ñêà-
çàëà êóïèòè ïåðòóñèí. ² ùå 
ùîñü… ß çàáóëàñÿ âæå, ùî ñàìå. 
Íåðâóþ ñèëüíî. Ìîæíà ÿ ä³òÿì 
çàòåëåôîíóþ?

— Çâ³ñíî, ÿêùî õî÷åòå, — ãî-
âîðèòü ²ãîð. — Òàê! Ìè íå âìè-
ðàºìî. Íå ëÿêàéòå ä³òåé.

Ó Âàëåð³ÿ óêëàäåíà äåêëàðà-
ö³ÿ ç ñ³ìåéíîþ ë³êàðêîþ, ïðîòå 
âîíà íå çàõîò³ëà äî íüîãî ïðè-

õîäèòè. Áåç îáñòåæåíü âèïèñà-
ëà éîìó ïåðòóñèí, ìóêàëòèí ³ 
ìàòè-é-ìà÷óõó. ßêùî íå äîïî-
ìîæå, ñêàçàëà âîíà, âèêëèêàéòå 
øâèäêó. Ïðîìó÷èâøèñü ÷îòèðè 
äîáè, íàáðàëè «103».

— Â³í íî÷àìè íå ñïèòü — çà-
äèõàºòüñÿ, — ñõëèïóº æ³íêà. — 
Àí³ äî âáèðàëüí³ ñàì ä³éòè 
íå ìîæå, í³ äî âàííè.

²ãîð ç Îëåíîþ ïðîïîíóþòü 
ãîñï³òàë³çàö³þ. Í³õòî íå çàïå-
ðå÷óº. Äðóæèíà Âàëåð³ÿ ïðî-
ñèòü ïî¿õàòè ç íàìè. Ãîâîðèòü, 
ùî îäíîãî éîãî íå â³äïóñòèòü, 
³ ïî÷èíàº øâèäêî çáèðàòè ðå÷³. 

— Ðóõàéòåñÿ ïîâ³ëüíî, áî çà-
ðàç ìè áóäåìî äóæå «çàñòºí÷³-
âèìè», — çâåðòàºòüñÿ äî õâîðîãî 
ìåäèê. — Â ñåíñ³, çà ñò³íêó áó-
äåìî òðèìàòèñÿ.

Õ â î ð è é  â ò î ì ë þ º ò ü ñ ÿ , 
íå âñòèãíóâøè çðîáèòè é ê³ëü-
êîõ êðîê³â. Ñò³íà ñïðàâä³ ñòàº 
äëÿ íüîãî õîðîøîþ îïîðîþ. Äî-
ðîãîþ äî ë³ôòà, Âàëåð³é â³äïî-
÷èâàº òðè÷³. Íà âèõîä³ ç ë³ôòà 
ñòèêàºìîñÿ ç ÿêèìîñü ÷îëîâ³êîì 
òà éîãî ìàëåíüêèì ñèíîì.

— ß ïåðåäóìàâ. Õîä³ìî êðàùå 
ï³øêè, — ãîâîðèòü äîðîñëèé ³ 
øâèäêî âåäå äèòèíó äî ñõîä³â.

Â ìàøèí³ øâèäêî¿ Âàëåð³þ 
îäðàçó îäÿãàþòü íà îáëè÷÷ÿ 
êèñíåâó ìàñêó ç ïîäà÷åþ êèñíþ 
âèñîêèì ïîòîêîì. Äî ³íôåêö³é-
íîãî â³ää³ëåííÿ ïåðøî¿ ì³ñü-
êî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¿äåìî ï³ä 
àêîìïàíåìåíò ñèðåí. Êîëè ïðè-
áóâàºìî íà ì³ñöå, âèÿâëÿºòüñÿ, 
ùî ìè òðåò³ â ÷åðç³. Äîâîäèòü-
ñÿ ÷åêàòè. Ñàòóðàö³ÿ ï³äíÿëàñÿ 
äî 91. ×îëîâ³ê êàæå, ùî éîìó 
òð³øêè êðàùå.

— À æ³íêà ìîÿ ç³ ìíîþ ïî-
¿õàëà? — çàïèòóº ó íàñ Âàëåð³é.

— ß ç òîáîþ. ß òåáå íå ïî-
êèíó, — áåðå éîãî çà ïëå÷å. — 
Ìè æ ñò³ëüêè ðîê³â ðàçîì ïðî-
æèëè. Òðèìàé ñåáå â ðóêàõ. Óñå 
áóäå íîðìàëüíî… Òàê òÿæêî 
äèõàº… Çàðàç ïðè¿äó, ñêàæó, 
ùîá ä³òè á³ãîì éøëè âàêöè-
íóâàòèñÿ.

«Âëàäà ïðåêðàñíî 
ðîçóì³ëà, ùî âîñåíè 
áóäå ñïàëàõ, àëå ¿ì 
áóëî íå äî öüîãî. Ó íèõ 
áóëà ïðîáëåìà, êóäè 
âèðóøèòè ó â³äïóñòêó»

Валерій задихався, сімейна лікарка виписала йому 
пертусин. Тепер чоловік не може обходитися без кисневої 
маски
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Áåçîïëàòíèé 
ïðî¿çä äëÿ ï³ëüãî-
âèê³â ó â³ííèöü-

êîìó òðàíñïîðò³ çàëèøàºòüñÿ 
áåçêîøòîâíèì ò³ëüêè òîìó, ùî 
çà íüîãî ïëàòÿòü ³íø³. Ó íàøîìó 
âèïàäêó — öå ðîáëÿòü ïëàòíèêè 
ïîäàòê³â, ãðîøèìà ÿêèõ ç áþ-
äæåòó ðîçïîðÿäæàþòüñÿ ì³ñüê³ 
ïîñàäîâö³.

Âè êîëè-íåáóäü çàäóìóâàëèñü, 
ñê³ëüêè êîøòóº ïî¿çäêà ï³ëüãî-
âèêà äëÿ âàñ? Ìè ïîäàëè çà-
ïèò äî ìåð³¿ òà ä³çíàëèñÿ ñóìè. 
² âîíè âðàæàþòü!

ЩОМІСЯЦЯ ПЕРЕВОЗЯТЬ 
ПО 50–60 ТИСЯЧ 
ПІЛЬГОВИКІВ

Íàïðèê³íö³ 2020-ãî âèêîí-
êîì ì³ñüêðàäè óõâàëèâ ð³øåííÿ 
¹ 2918, ÿêèì îáìåæèâ ê³ëüê³ñòü 

ïî¿çäîê äëÿ ï³ëüãîâèê³â ó ìóí³-
öèïàëüíîìó òðàíñïîðò³. Â³äòàê 
ç 1 ñ³÷íÿ á³ëüø³ñòü ï³ëüãîâèê³â 
ìîæå ¿çäèòè áåçêîøòîâíî äî 60 
(äåÿê³ êàòåãîð³¿ — äî 120) ðàç³â 
íà ì³ñÿöü.

Â òîìó æ ð³øåíí³ ðîçðîáèëè 
ïîðÿäîê, çà ÿêèì «Â³ííèöüêà 
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ», ç ñ³÷íÿ 
2021 ðîêó, ïî÷àëà îòðèìóâàòè 
êîìïåíñàö³¿ çà ïåðåâåçåííÿ 
ï³ëüãîâèê³â. Ìîâëÿâ, äåðæàâà 
ï³ëüãè íà ïðî¿çä íàäàëà, àëå 
çîáîâ’ÿçàííÿ ¿õ ô³íàíñóâàòè 
ïåðåäàëà íà ì³ñöåâ³ áþäæåòè.

Â³äòàê, çà äåñÿòü ì³ñÿö³â 
2021 ðîêó íàøå òðàíñïîðòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî çàðîáèëî 73 ì³ëüéîíè 
46 òèñÿ÷ 246 ãðèâåíü. Öå êîì-
ïåíñàö³ÿ ç áþäæåòó çà 564 òèñÿ÷³ 
845 ïî¿çäîê ïàñàæèð³â-ï³ëüãî-
âèê³â.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ê³ëüê³ñòü 
ïàñàæèð³â ðàõóº íå òðàíñïîðòíà 
êîìïàí³ÿ, à «Êàðòñåðâ³ñ» — âîíè 
ùîì³ñÿöÿ ñêëàäàþòü òàáëèöþ 

СКІЛЬКИ ЗАРОБИЛО ВІННИЦЬКЕ 
ТТУ НА ПЕРЕВЕЗЕННІ ПЕНСІОНЕРІВ
Дорогі пільговики  З січня 2021-го 
пільговики отримали ліміти на проїзд, 
а «Вінницька транспортна компанія» — 
компенсації за їхнє перевезення. 
Транспортники отримували компенсації 
і раніше, на підставі математичних 
розрахунків. А тепер їм платять 
за конкретну кількість пасажирів. 
Скільки пільговиків щомісяця 
перевозить транспорт Вінниці та яку 
суму за це отримує?

Вінничанин Олексій Бубнов 
у своєму зверненні до міськра-
ди вказує, що деякі пільговики 
продовжують їздити за своїми 
паперовими посвідченнями, бо 
«людям лінь отримати картку 
в Картсервісі».
«Але їздити у транспорті по ста-
рим документам їм не лінь, а на-
віть комфортно. Бо немає обме-
ження на 60 поїздок на період ка-
рантину, немає строку дії, — пише 
чоловік. — Пропоную розробити 
реєстр пільговиків, які не отрима-

ли картку вінничанина (пільгову) і 
дати примусовий строк для отри-
мання картки, або ж заборонити 
їздити по паперовим пільговим 
проїзним документам».
На думку Олексія Бубнова, має 
бути єдиний стандарт проїзду 
пільговиків у транспорті, бо «дер-
жава не компенсує проїзд «фан-
томних» для системи людей, що 
мають пільги».
А ще чоловік пропонує прибрати 
з громадського транспорту папе-
рові квитки на другому валідаторі, 

щоб «зекономити на використанні 
паперу»; та хоче, щоб контролери 
ретельніше шукали «зайців» саме 
у ранкові години-пік.
Останній пункт його петиції — про 
недоліки роботи електронного та-
бло з графіком руху транспорту:
«Деякі з табло зовсім не включені, 
інші — тупо зелений екран, — пише 
Бубнов. — За цим треба слідкува-
ти, бо електронна зупинка є, а тол-
ку від неї — немає».
Підтримати його петицію можна 
за цим посиланням: cutt.ly/jTTzhEl.

Просять навести лад з проїздом пільговиків

ïåðåâåçåíü, áåðó÷è äàí³ ç âà-
ë³äàòîð³â (ï³ëüãîâèêè «ðîçðà-
õîâóþòüñÿ» çà ïðî¿çä ñâî¿ìè 
«Êàðòêàìè â³ííè÷àíèíà»).

Ùîì³ñÿöÿ ÒÒÓ ïåðåâîçèòü 
50–60 òèñÿ÷ ëþäåé, ùî ìàþòü 
ï³ëüãè. Öå ïàñàæèðè, ùî ìàþòü 
áåçîïëàòíèé ïðî¿çä — ïåíñ³îíå-
ðè, áàãàòîä³òí³, àòîâö³ òîùî; òàê 
³ ò³, ùî ìàþòü çíèæêó íà êóï³âë³ 
ïðî¿çíîãî — ñòóäåíòè ³ ó÷í³.

Ì³ñÿöü ïåðåâåçåíü ï³ëüãîâè-
ê³â êîøòóº ãðîìàä³ â³ä ÷îòèðüîõ 
äî øåñòè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. 
Ó ñåðïí³ çðîñëà âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó, à îòæå ³ ñóìà êîìïåíñàö³é: 
òåïåð âîíà ñêëàäàº 12 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ.

КОМПЕНСАЦІЯ ЗМЕНШИЛА 
ПРЯМІ ДОТАЦІЇ

Âîäíî÷àñ, «Â³ííèöüêà òðàí-
ñïîðòíà êîìïàí³ÿ» ñòàëà 
îòðèìóâàòè ìåíøå äîòàö³é ç 
ì³ñöåâîãî áþäæåòó. Çà äåñÿòü 
ì³ñÿö³â 2021 ðîêó òðàíñïîðòíè-
êàì ïåðåðàõóâàëè 24 ì³ëüéîíè 
153 òèñÿ÷³ ãðèâåíü ô³íàíñîâî¿ 
ï³äòðèìêè.

Çà ïîâíèé 2020 ð³ê ñóìà 
áóëà ó ÷îòèðè ðàçè á³ëüøîþ — 
99 ì³ëüéîí³â 459 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ïðè÷èíà â òîìó, ùî óðÿä çà-
ïðîâàäèâ ñóâîð³ êàðàíòèíí³ îá-
ìåæåííÿ â ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðò³, â ÿêîìó çà ïîñòàíîâîþ 
ìàëè âîçèòè ò³ëüêè íà ïîëîâèí³ 

Ïðÿì³ êîìïåíñàö³¿ 
çìåíøèëè äîòàö³¿. 
Òîð³ê ÒÒÓ îòðèìàëî 
ìàéæå 100 ìëí ãðí 
äîïîìîãè ç ì³ñöåâîãî 
áþäæåòó Впровадили ліміти також і через карантин. У мерії 

пояснювали, що основна маса пільговиків — це люди похилого 
віку, що в групі ризику захворіти на коронавірус

Ì³ñÿöü ê³ëüê³ñòü îñ³á ñóìà (ãðí)

ñ³÷åíü 52 001 4 180 323

ëþòèé 52 977 4 614 601

áåðåçåíü 53 889 4 828 031

êâ³òåíü 53 039 5 130 189

òðàâåíü 56 433 5 482 709

÷åðâåíü 57 456 59 10 771

ëèïåíü 57 411 60 13 579

ñåðïåíü 59 407 11 789 060

âåðåñåíü 60 675 12 573 438

æîâòåíü 61 557 12 523 545

Ðàçîì 564 845 73 046 246

Розмір компенсацій
за перевезення пільговиків

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 210147

ñèäÿ÷èõ ì³ñöü. Ï³çí³øå ïðàâè-
ëî îñëàáèëè — ìîæíà âîçèòè 
íà âñ³õ ñèäÿ÷èõ ì³ñöÿõ.

À ó äîêîðîíàâ³ðóñíèé 2019 ð³ê 

«Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîì-
ïàí³ÿ» îòðèìàëà 56 ì³ëüéîí³â 
210 òèñÿ÷ ãðèâåíü äîòàö³é ç 
áþäæåòó ãðîìàäè.
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ðîö³, êîëè ùå í³÷îãî íà ì³ñö³ ìàé-
áóòíüîãî äîìó íå áóëî. Íà òîé ìî-
ìåíò êâàäðàòíèé ìåòð êîøòóâàâ 
14 òèñÿ÷, — êàæå Òåòÿíà. — Êîëè 
ìè âêëàäàëè ñâî¿ êîøòè ó áóä³â-
íèöòâî, òî çàáóäîâíèê íàäàâàâ 
ëèïîâ³, ÿê âèÿâèëîñÿ, äîêóìåíòè.

Æ³íêà êàæå, êîëè âîíà êóïóâàëà 
êâàðòèðó, òî ó äîêóìåíòàõ áóëî 
âêàçàíî, ùî öå áóäå òðèïîâåðõî-
âèé áóäèíîê, àëå ïîò³ì ç’ÿâèâñÿ 
ùå ÷åòâåðòèé ïîâåðõ.

Çà ñëîâàìè âëàñíèê³â êâàðòèð 
ó öüîìó äîì³, â åêñïëóàòàö³þ â³í 
ìàâ çäàòèñÿ â ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³ 
2020-ãî ðîêó, òîáòî ð³ê òîìó.

— Ìè íå õî÷åìî áóòè îøóêà-
íèìè. Íàðàç³ ìè âæå çíàºìî, ùî 
áóëî 19 ñóä³â ç ïðèâîäó íåçàêîííî-
ãî áóä³âíèöòâà öüîãî äîìó, — êàæå 
Òåòÿíà. — Òàêîæ ä³çíàëèñÿ, ùî 
ó çàáóäîâíèêà º ùå äâà îá’ºêòè, 
ÿê³ òåæ íå çäàëè â åêñïëóàòàö³þ. 
Òàì áóäèíêè ìåíø³ é ïðîáëåìè 
ìåíø³. Ìè õî÷åìî çóïèíèòè çíå-
ñåííÿ áóäèíêó, ³, ùîá ì³ñüêà âëàäà 

ïîñïðèÿëà íàì. Ìîæëèâî, ùîá 
íàì íàâïàêè äîïîìîãëè äîáóäó-
âàòè öåé áóäèíîê, à íå çíîñèòè.

Äåõòî êóïóâàâ òóò æèòëî ÷åðåç 
ð³ºëòîðà, ÿê îò â³ííè÷àíèí Ìè-
êîëà. Ïðèäáàâ òóò êâàðòèðó â³í 
äëÿ ñâîãî ñèíà.

— Íàðàç³ ïðàâèëüíå ð³øåííÿ: 
øóêàòè íàøîìó àäâîêàòîâ³ òà çà-
õèñíèêîâ³ öèõ ñóñ³ä³â, ÿê³ ïîäàëè 
çàÿâó, êîìïðîì³ñ. Öå æ áóëî ÿêîñü 
óçãîäæåíî ç ì³ñüêîþ âëàäîþ, ìàëà 
ïðèáåðåæíà çîíà îáëàøòîâóâàòè-
ñÿ, ³ âñå ³íøå. Ëþäè ïðîïëàòèòè 
âñ³ ãðîø³, ³ âîíè ïîñòðàæäàþòü, — 
êàæå ÷îëîâ³ê. — Ïîòð³áíî äàâàòè 
äîçâîëè, óçàêîíþâàòè òà ïðîäî-
âæóâàòè áóä³âíèöòâî. Âåëèêèõ 
ñåðéîçíèõ ïîðóøåíü, íà ìîþ 
äóìêó, íåìàº.

Íà ñàéòàõ íåðóõîìîñò³ ïðîäàæ³ 
äàíîãî îá’ºêòà ïðèïèíåíî. Àëå 
òàì ìîæíà ïåðåãëÿíóòè ³íôîðìà-
ö³þ, ÿêó íàäàâàëè äëÿ ïîêóïö³â 
êâàðòèð ó öüîìó áóäèíêó. Îñü 
îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè: íîâîáóä 

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

×àñòèíà âóëèö³ 
Ãîíòè, ùî ìàé-
æå áåçïîñåðåäíüî 
íà ïëÿæ³, çàìàíþº 

ñâîºþ ìàëüîâíè÷³ñòþ. Òàì çâåäåí³ 
çäåá³ëüøîãî ïðèâàòí³ áóäèíêè, àëå 
ñåðåä íèõ íåìîæëèâî íå ïîì³òèòè 
÷îòèðèïîâåðõîâèé ä³ì íà Ãîíòè, 
1 «Àðò Õàóñ ²²».

Ìè çóñòð³ëèñÿ òàì ç ëþäüìè, ÿê³ 
âêëàëè â íüîãî êîøòè, àëå í³ÿê 
íå ìîæóòü äîìîãòèñÿ îòðèìàòè 
êëþ÷³ â³ä ñâî¿õ êâàðòèð. Áî, ÿê âè-
ÿâèëîñÿ, çàáóäîâíèê ìàº òðèâàëó 
ñóäîâó ³ñòîð³þ ÷åðåç öå áóä³âíè-
öòâî. Ïðî ÿêó ëþäè, ÿê³ êóïëÿëè 
ó íüîãî êâàðòèðè, é íå çäîãàäó-
âàëèñÿ.

Áóäèíîê ðîçðàõîâàíèé 
íà 68 êâàðòèð. Ó áåðåçí³ âèêîíêîì 
ì³ñüêðàäè ³ äåïàðòàìåíò àðõ³òåêòóðè 
òà ì³ñòîáóäóâàííÿ íàäàâ çàáóäîâ-
íèêó Îëåêñàíäðó Êðàêîâñüêîìó 
âèõ³äí³ äàí³ — ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè 
òà îáìåæåííÿ íà ïðîºêòóâàííÿ ³í-
äèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó.

Îäíàê çàáóäîâíèê ïî÷àâ áó-
äóâàòè íå ³íäèâ³äóàëüíèé ä³ì, 
à áàãàòîêâàðòèðíèé. Òàêå ñóñ³ä-
ñòâî íå çàäîâîëüíèëî ìåøêàíö³â 
ñóñ³äíüîãî áóäèíêó ³ âîíè ïîäàëè 
ñêàðãè, à çãîäîì çàÿâó â ñóä.

НІ КВАРТИРИ, НІ ГРОШЕЙ
Îäèí ç òèõ, õòî ïðèäáàâ òóò 

êâàðòèðó — Îëåã Ïàñ³÷íþê.
— ßêîñü ìè íàòðàïèëè íà ðå-

êëàìêó öüîãî äîìó, ïðè¿õàëè 
íà îô³ñ, ïîãîâîðèëè, ä³çíàëèñÿ 
ö³íó, ãëÿíóëè ïðîºêòè. ² âèð³øèëè 
êóïóâàòè, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — 

Ìè ðîçáèëè ïëàò³æ íà äâà ðàçè: 
ó âåðåñí³ 2020-ãî ìè çàïëàòèëè 
ïîëîâèíó ñóìè, à â æîâòí³ äðó-
ãó. Çàãàëîì ñïëàòèëè 936 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü çà äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó. 
Âñå îô³ö³éíî ÷åðåç áàíê, º âñ³ äî-
êóìåíòè.

Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, âîíè ï³ä-
ïèñàëè äîãîâ³ð. Êàæå, äî ê³íöÿ 
ðîêó áóäèíîê ìàâ áóòè çäàíèé 
â åêñïëóàòàö³þ, âîíè âæå ïëàíó-
âàëè ðåìîíòè.

— Àëå ìè ïîáà÷èëè, ùî ùîñü 
í³ÿê íå äîáóäîâóºòüñÿ. Ïî÷àëè 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ìåíåäæåðàìè. 
Íàì êàçàëè: º äåÿê³ ïðîáëåìêè, 
òî ìàòåð³àë³â áðàêóº, òî ëîêäà-
óí, òî ùå ùîñü. Íà ñüîãîäí³ äàõ 
çðîáëåíèé, í³áè çîâí³øí³ ðîáîòè 
ïðîâåäåí³. Âñåðåäèí³ íåìàº æîä-
íèõ êîìóí³êàö³é, áóä³âíèöòâî çà-
ìîðîæåíå, — êàæå Îëåã. — Êîëè 
ïî÷àëè ö³êàâèòèñÿ, ùî æ âëàñíå 
ñòàëîñÿ, òî çíàéøëè ãðóïó ìàéáóò-
í³õ ñóñ³ä³â, çàíåïîêîºíèõ ñâî¿ìè 
ãðîøèìà.

²í³ö³àòèâí³ âëàñíèêè êâàðòèð 
ïî÷àëè çàëó÷àòè íà äîïîìîãó àä-
âîêàòà.

— Çàáóäîâíèê éøîâ íà êîíòàêò, 
çàïåâíÿâ, ùî âñå áóäå ãàðàçä. 
Ùîäî ñóä³â ãîâîðèâ: «Òàê, º çàÿâè 
â³ä ñóñ³ä³â, àëå òî âñå íåñóòòºâî. 
Òðåáà ò³ëüêè çà÷åêàòè», — çàâåð-
øóº ðîçìîâó Îëåã.

«НЕ ХОЧЕМО БУТИ 
ОШУКАНИМИ»

Ðîçìîâó ï³äõîïëþº çàíåïîêîºíà 
ñèòóàö³ºþ Òåòÿíà Äóáîâà. Æ³íêà 
ñàìà âèõîâóº ñèíà ³ íàðàç³ æèâå 
ó áàòüê³â. Ïëàíóâàëà ïåðå¿õàòè 
ñþäè ó âëàñíå æèòëî.

— ß âêëàäàëà êîøòè ó 2019-ìó 

«НІ ГРОШЕЙ, НІ КВАРТИР». 
ХОЧУТЬ ЗНОСИТИ НОВОБУДОВУ
Проблема  У приватному секторі 
на березі Бугу кілька років тому почав 
«рости» житловий багатоквартирний 
будинок на Гонти, 1. Люди активно 
купували у ньому квартири, тепер дім, 
в який вони вклали кошти, збираються 
зносити. Чому і хто прийняв таке рішення? 
Чи має будівництво хоч якісь дозвільні 
документи? Що роблять люди, які можуть 
залишитися й без квартири, й без грошей

çâîäèëè çà òåõíîëîã³ºþ — öåãëà. 
Ê³ëüê³ñòü ïîâåðõ³â ó áóäèíêó — 4, 
âèñîòà ñòåëü — 2.8 ì. Îïàëåííÿ 
(ìàëî áóòè) — ³íäèâ³äóàëüíå.

ЗАБУДОВНИК МАВ ШАНС 
ВИПРАВИТИ СИТУАЦІЮ

Ìè ïåðåâ³ðèëè ä³ëÿíêó çà äîïî-
ìîãîþ Ïóáë³÷íî¿ êàäàñòðîâî¿ êàð-
òè. Çâ³äòè ìîæíà ä³çíàòèñÿ ôîðìó 
âëàñíîñò³, ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ 
ä³ëÿíêè òà ¿¿ ïëîùó. ßê ä³çíàºìîñÿ 
ç êàðòè, ïëîùà ä³ëÿíêè 0,1 ãà.

À íàéâàæëèâ³øå, ùî âèä âèêî-
ðèñòàííÿ: «Äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà)», òîáòî, ä³-
ëÿíêà ìàº âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ 
ïðèâàòíîãî æèòëà, à íå äëÿ ïðîäà-
æó. Àäâîêàò ïîñòðàæäàëèõ æèòåë³â 
ï³äòâåðäæóº íàøó ³íôîðìàö³þ.

— ª äâà íþàíñè: â³í ïîáóäî-
âàíèé íà ä³ëÿíö³, ïðèçíà÷åííÿ 
ÿêî¿ íå äëÿ áóä³âíèöòâà áàãàòî-
êâàðòèðíîãî äîìó, — êàæå àäâîêàò 
Îëåã Ç³ëüáåðò. — Äðóãèé íþàíñ: 
áóäèíîê ïîáóäîâàíèé ç ïîðóøåí-
íÿì áóä³âåëüíèõ íîðì, çàñòîñîâàí³ 
íå ò³ ìàòåð³àëè. Íå ïîâí³ñòþ, àëå 
÷àñòêîâî.

ßê ä³çíàºìîñÿ ç ïîçîâíî¿ çà-
ÿâè â³ííèöüêî¿ ïðîêóðàòóðè ïðî 
çíåñåííÿ áóäèíêó, çàáóäîâíèêó 
äåïàðòàìåíò àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòî-
áóäóâàííÿ äàâàâ ïðèïèñè. Áåðó÷è 
¿õ äî óâàãè, â³í ìàâ çóïèíÿòè ðî-
áîòè òà âèêîíóâàòè âèìîãè.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ 
ïðèïèñó äåïàðòàìåíò ì³ñüêðàäè 
çðîáèâ ïåðåâ³ðêó éîãî âèêîíàí-
íÿ. Ïåðåâ³ðêà âèçíà÷èëà, ùî çà-
áóäîâíèê: «íå çóïèíèâ ðîáîòè òà 
íå ïðèâ³â îá’ºêò äî âèìîã ÷èííîãî 
çàêîíîäàâñòâà».

Ñóä âèð³øèâ çàäîâîëüíèòè ïî-
çîâ ñóñ³ä³â, âëàñíèêè êâàðòèð àïå-
ëÿö³þ íå ïîäàâàëè. À íåùîäàâíî 
ïðîêóðàòóðà ïîäàëà ñâ³é ïîçîâ ïðî 
çíåñåííÿ áóäèíêó.

— ß ââàæàþ, ùî ïðîêóðàòó-
ðà ïåðåâèùèëà ïîâíîâàæåííÿ 
ïðî çâåðíåííÿ äî ñóäó ùîäî 

çîáîâ’ÿçàííÿ Êðàêîâñüêîãî ïðî 
çíåñåííÿ áóäèíêó, — êàæå àäâî-
êàò. — Ïðîáëåìàà ïîëÿãàº ó òîìó, 
ùî ïðîêóðàòóðà ïîäàëà ïîçîâ 
äî ñóäó ïðî áåçïîñåðåäíº çíå-
ñåííÿ äîìó. Ó öþ ñïðàâó ëþäè, 
ÿê³ ïðèäáàëè êâàðòèðè, ïîäàëè 
çàÿâó ïðî âñòóï, ÿê òðåòÿ îñîáà.

ВІД ЗАБУДОВНИКА — ТИША
Îëåêñàíäð Êðàêîâñüêèé ïðèïè-

íèâ âèõîäèòè íà çâ’ÿçîê ³ç ëþäü-
ìè, ÿê³ êóïèëè ó íüîãî êâàðòèðè. 
Â³äíåäàâíà â³í ïðîñòî ³ãíîðóº ¿õí³ 
äçâ³íêè.

Ìè òåæ íàìàãàëèñÿ çâ’ÿçàòèñÿ 
³ç çàáóäîâíèêîì. Îäíàê íà íàø³ 
äçâ³íêè â³í íå â³äïîâ³â.

Çà äîïîìîãîþ YouControl ìè 
ïåðåãëÿíóëè êîìïàí³þ çàáóäîâíè-
êà «ÀÐÒ ÕÀÓÑ-²²». Çàðåºñòðîâà-
íà âîíà äâà ðîêè òîìó. Êåð³âíèê 
Îëåêñàíäð Êðàêîâñüêèé, àëå çà-
ñíîâíèêàìè öüîãî êîîïåðàòèâó º 
Êðàêîâñüêèé Ñåðã³é òà Êðàêîâ-
ñüêà ²âàííà. Âñ³ âîíè ïðîïèñàí³ 
çà îäí³ºþ àäðåñîþ ó Â³ííèö³.

Â YouControl â³äñóòíÿ ³íôîðìà-
ö³ÿ ïðî òå, ùî þðèäè÷íà îñîáà º 
âëàñíèêîì áóäü-ÿêîãî íåðóõîìîãî 
ìàéíà. Öå ìîæå áóòè íåáåçïå÷íèì 
äëÿ ëþäåé, ÿê³ ïðèäáàëè ó íüîãî 
êâàðòèðè. ßêùî çàáóäîâíèêó äî-
âåäåòüñÿ â³ääàâàòè ãðîø³.

Òàêîæ ïåðåâ³ðêà çà ôàêòîðà-
ìè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó 
YouControl âèçíà÷èëà, ùî ê³í-
öåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê 
þðèäè÷íî¿ îñîáè º êåð³âíèêîì.

«Öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî 
òàêà þðèäè÷íà îñîáà º êîìïàí³-
ºþ-îáîëîíêîþ. Ñï³âïðàöÿ ç òàêèì 
ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ìîæå 
çàâäàòè ô³íàíñîâèõ çáèòê³â, òîìó 
ïîòðåáóº íàëåæíî¿ îáà÷íîñò³», — 
ïîïåðåäæàþòü â YouControl.

ßê ñêàçàâ íàì àäâîêàò, íàðàç³ 
çàáóäîâíèê õâîð³º íà êîðîíàâ³-
ðóñ. Òàê â³í ïîâ³äîìèâ ñóäó, òîìó 
çàñ³äàííÿ, ùî ìàëè â³äáóâàòèñÿ 
ó ö³é ñïðàâ³, ïåðåíåñëè, äîïîêè 
çàáóäîâíèê íå îäóæàº. Çàñ³äàííÿ 
ïðèçíà÷èëè íà 14 ãðóäíÿ.

Âëàñíèöÿ îäí³º¿ ç 
êâàðòèð ó öüîìó áóäèíêó 
Òåòÿíà ãîâîðèòü, ùî 
çàáóäîâíèê, êîëè âîíè 
óêëàäàëè äîãîâ³ð, íàäàâ 
¿ì «ëèïîâ³» äîêóìåíòè

Вінницька окружна прокуратура 
подала позов до суду. Наразі Ві-
нницький окружний адміністра-
тивний суд відкрив провадження 
у справі за позовом до забудов-
ника про зобов’язання здійснити 
знесення об’єкта незавершеного 
незаконного будівництва — бага-

топоверхового багатоквартирного 
будинку.
Колегія суддів Верховного Суду по-
годилася з висновком суду першої 
інстанції, що оскільки відповідач 
не виконав добровільно вимоги 
припису Департаменту ДАБІ, тому 
контролюючий орган обґрунтовано 

та правомірно звернувся до суду із 
позовом про знесення самочинно 
збудованого об’єкта будівництва.
Що буде з будинком? Поки не-
відомо, тривають суди. Ми буде-
мо стежити за ситуацією та готові 
висвітлити позицію забудовника, 
якщо він з нами зв’яжеться.

Прокуратура каже — знести

Будинок на Гонти, 1 мав здатися в експлуатацію ще рік 
тому. Але жителі ще досі не можуть домогтися своїх ключів 
від квартир. Як виявилося, будівництво незаконне
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— Хоч найчистішою під час 
експерименту виявилася дис-
тильована вода, вона не при-
датна до споживання, — резю-
мував декан факультету торго-
вельно-економічного інституту 
Сергій Гирич. — Це мертва вода, 
шкідлива, вона вимиває солі з 
організму.

Ми маємо насичувати організм 
чистою водою. Якщо брудною — 
організм буде використовувати 
на очищення свій ресурс. Від того 
з’являтимуться солі, пісок і камін-
ня в нирках. В сучасних умовах, 
рекомендує фахівець, питну воду 
потрібно перед вживанням філь-
трувати або кип’ятити.

Дистильовану воду пити не треба

ÑÏÎÆÈÂÀ×

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
RIA, (068)0060772

Âîäà íîðìàë³çóº 
îáì³íí³ ïðîöåñè 
â æèâîìó îðãà-
í³çì³. Çà äîïî-

ìîãîþ âîäè âèâîäÿòüñÿ øëàêè 
³ òîêñèíè, â³äáóâàºòüñÿ ñòèìó-
ëÿö³ÿ ðîáîòè ìîçêó ³ ï³äâèùó-
ºòüñÿ åëàñòè÷í³ñòü ñóäèí. Âîäà 
çàáåçïå÷óº òåðìîðåãóëÿö³þ îð-
ãàí³çìó. Àëå ìè ãîâîðèìî ïðî 
ä³éñíî ÿê³ñíó âîäó. À òàêó ó Â³-
ííèö³ çíàéòè íå ïðîñòî.

Íà ÿê³ñòü âîäè âïëèâàº áåçë³÷ 
íåãàòèâíèõ ÷èííèê³â. Â ïåðøó 
÷åðãó öå ñì³òòºçâàëèùà, ïðîìèñ-
ëîâ³ â³äõîäè òà ³íø³ «ðàäîù³» öè-
â³ë³çàö³¿. Òàê³ ðå÷îâèíè, ÿê àì³àê, 
í³òðèòè, ñå÷îâèíà, ïîòðàïëÿþ÷è 
â ãðóíò ç³ ñò³÷íèìè â³äõîäàìè àáî 
äîùàìè, ïî÷èíàþòü ïîøèðþâà-
òèñÿ â ãðóíò³ â óñ³õ íàïðÿìêàõ, 
íàé÷àñò³øå çàáðóäíþþ÷è ïîâåðõ-
íåâ³ ³ ï³äçåìí³ äæåðåëà.

Ó Â³ííèö³ ïàðàìåòðè ïèòíî¿ 
âîäè ç-ï³ä êðàíà ³ñòîòíî â³äð³ç-
íÿþòüñÿ â³ä ïîêàçíèê³â íîðìè. 
Ïðè÷èí òîìó áàãàòî, îäíà ç îñíî-
âíèõ — çàáðóäíåííÿ âîäîïðîâ³ä-
íî¿ ìåðåæ³.

Íå íàéêðàù³ ïîêàçíèêè âîäè ç 
êðèíèöü æèòëîâèõ ãîñïîäàðñòâ. 
Òîìó ìè êóïóºìî âîäó â ïëÿø-
êàõ, â áóòëÿõ, â àâòîìàòàõ, áåðåìî 
ç³ ñêâàæèí, â íàä³¿, ùî òàì âîíà 
êðàùà. Àëå ÷è òàê öå íàñïðàâä³? 
²ñíóº ê³ëüêà ñïîñîá³â, ÿê ïåðåâ³-
ðèòè ÿê³ñòü ïèòíî¿ âîäè.

ПЕРЕВІРКА В ДОМАШНІХ 
УМОВАХ

Â äîìàøí³õ óìîâàõ ìè ìîæåìî 
ïåðåâ³ðèòè îðãàíîëåïòè÷í³ ïî-
êàçíèêè âîäè: çàïàõ, ïðèñìàê, 
êîëüîðîâ³ñòü, êàëàìóòí³ñòü.

Íàëèéòå âîäó â ïðîçîðó ñêëÿí-
êó, â ³äåàë³ âîíà ïîâèííà áóòè 
ïðîçîðîþ ³ áåç îñàäó.

Ïåðåâ³ðòå íà ñìàê. Äëÿ öüîãî 
íåîáõ³äíî äîâåñòè ¿¿ äî êèï³í-
íÿ, ï³ñëÿ ÷îãî îñòóäèòè äî 20-òè 
ãðàäóñ³â. Ñîëîäêèé ñìàê ãîâî-
ðèòü ïðî íàÿâí³ñòü ã³ïñó, ã³ðêî-
òà âêàçóº íà ïðèñóòí³ñòü ñîëåé 
ìàãí³þ ³ ï³äâèùåíî¿ æîðñòêîñò³, 
òåðïê³ñòü º îçíàêîþ ïðèñóòíîñò³ 
ñîëåé çàë³çà.

Âîäà ê³ìíàòíî¿ òåìïåðàòóðè 
íå ïîâèííà ìàòè õ³ì³÷íîãî çà-
ïàõó. Îçíàêîþ ïîãàíî¿ ÿêîñò³ 
ïèòíî¿ âîäè òàêîæ ìîæå áóòè 
íåïðèºìíèé çàïàõ ïðè íàãð³âàíí³ 
äî 60–70 ãðàäóñ³â, ùî ñâ³ä÷èòü 
ïðî ïðèñóòí³ñòü ñ³ðêîâîäíþ. 
Ó æîðñòê³é âîä³ óòâîðþºòüñÿ îñàä 
ïðè êèï’ÿò³íí³, à â ÷àéíèêó ïðè 
öüîìó ç’ÿâëÿºòüñÿ íàêèï.

Ùå îäèí ñïîñ³á ïåðåâ³ðèòè 
ÿê³ñòü âîäè — êàïíóòè ê³ëüêà 
êðàïåëü íà ñêëÿíó àáî äçåðêàëüíó 
ïîâåðõíþ. Äî÷åêàâøèñü âèïàðî-
âóâàííÿ, íåîáõ³äíî óâàæíî äî-
ñë³äæóâàòè ñêëî/äçåðêàëî. ßêùî 
ïîâåðõíÿ çàëèøàºòüñÿ ÷èñòîþ, 
çíà÷èòü, äîñë³äæóâàíèé çðàçîê 
âèñîêî¿ ÿêîñò³. Ïîÿâà ïëÿì âêà-
çóº íà íèçüêó ÿê³ñòü ïèòíî¿ âîäè.

ПЕРЕВІРКА В ЛАБОРАТОРІЇ
Ëàáîðàòîðíèé àíàë³ç ïèòíî¿ 

âîäè â ñó÷àñíèõ ðåàë³ÿõ ñòàâ 

ïðàêòè÷íî íåîáõ³äí³ñòþ. Ìè 
çâåðíóëèñÿ äî ôàõ³âö³â Â³ííèöü-
êîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
³íñòèòóòó ÊÍÒÅÓ, àáè ïåðåâ³-
ðèòè âîäó, ÿêó ï’þòü â³ííè÷àíè.

Çðàçêè âçÿëè ç âîäîïðîâîäó, ç 
êðèíèö³, ç àâòîìàòà, ô³ëüòðîâàíó 
â äîìàøí³õ óìîâàõ, ïîêóïíó ç ìà-
ãàçèíó, äèñòèëüîâàíó. Õ³ì³÷íèé 
àíàë³ç ïðîâîäèëè çà äîïîìîãîþ 
ïðèëàäó ô³ðìè Zepter.

Àíàë³ç ïðîâîäèâ Ñåðã³é Ãèðè÷, 
äåêàí ôàêóëüòåòó òîðã³âë³, ìàðêå-
òèíãó òà ñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ. 
Ï³ä ÷àñ äîñë³äæåíü âèçíà÷èëè 
ð³âåíü ì³íåðàë³çàö³¿ òà çàáðóä-
íåííÿ.

Ñïî÷àòêó ïðèëàä çàíóðèëè 
â äèñòèëüîâàíó âîäó, äëÿ êîíòð-
îëþ éîãî òî÷íîñò³. Ïðèëàä ïî-
êàçóº ïîçíà÷êó íóëü. Òóò íåìàº 
ñîëåé, âîíà ÷èñòà.
Çðàçîê 1. Âîäà ïèòíà ç âîäîãî-

íó. Ì³íåðàë³çàö³ÿ 375 ìã/äì êóá.
Çðàçîê 2. Âîäà ïèòíà ç àâòîìà-

З НАФТОПРОДУКТАМИ, 
ХРОМОМ І БАКТЕРІЯМИ
Вода з сюрпризом  Пити більше 
води. Погодьтеся, ви не раз в житті 
чули таку рекомендацію. Вода дійсно 
очищає організм від токсинів, покращує 
метаболізм. Однак, за умови, що вона 
якісна. Разом з фахівцями ми перевірили 
воду з водопроводу, криниці і магазину. 
Результати нас негативно вразили

òà. Ì³íåðàë³çàö³ÿ 329 ìã/äì êóá.
 Çðàçîê 3. Ïèòíèé ôîí-

òàí. Ì³íåðàë³çàö³ÿ ì³í³ìàëüíà 
10 ìã/äì êóá.
Çðàçîê 4. Âîäà áóòèëüîâàíà. 

Ì³íåðàë³çàö³ÿ 101 ìã/äì êóá.
Çðàçîê 5. Âîäà ô³ëüòðîâàíà 

â ïîáóò³. Ì³íåðàë³çàö³ÿ 202 ìã/äì 
êóá.

— Ìè ïðîâåëè äîñë³äæåííÿ 
øåñòè çðàçê³â âîäè, âñ³ âîíè 
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ íîðìè, — 
ãîâîðèòü Ñåðã³é Ãèðè÷. — Íîðìà 
â ìåæàõ 1000 ìã/äì êóá.

ЕЛЕКТРОЛІЗ
Äðóãå äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè 

íà âì³ñò ñîëåé ³ çàáðóäíåí³ñòü, 
øëÿõîì åëåêòðîë³çó.

— Ï³ä ÷àñ åêñïåðèìåíòó êî-
ë³ð âîäîïðîâ³äíî¿ âîäè ñòàâ 
ñ³ðóâàòèì, ç’ÿâèëèñü äîì³øêè, 
ÿê³ ÷³òêî âèäíî, ³ ñòîðîíí³é 
çàïàõ, — äåìîíñòðóº ðåçóëüòàò 
ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ äåêàí 
ôàêóëüòåòó òîðã³âë³. — Çðàçîê ç 
âîäîþ áóòèëüîâàíîþ ìàº æîâòèé 
êîë³ð, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âì³ñò çà-

ë³çà. Çãóñòê³â íà ïîâåðõí³ íåìàº, 
çíà÷èòü âîäà ïðèäàòíà äî âèêî-
ðèñòàííÿ.

ДАЛІ ПЕРЕВІРЯЛИ ВОДУ З 
КРИНИЦІ

— Âîäà ç êðèíèö³ ï³ñëÿ åëåê-
òðîë³çó ñòàëà ñ³ðîþ, âîíà ìàº âè-
ãëÿä íå êðàùèé, í³æ âîäîïðîâ³ä-
íà, ç’ÿâèëèñü øê³äëèâ³ äîì³øêè 
õðîìó, — ðîçïîâ³äàº ôàõ³âåöü. — 
¯¿ ïîòð³áíî ïåðåä ñïîæèâàííÿì 
êèï’ÿòèòè, àáî ïðîïóñêàòè ÷åðåç 
ïîáóòîâèé ô³ëüòð. Äî ñïîæèâàí-
íÿ â ñèðîìó âèãëÿä³ íå ãîäèòüñÿ.

Íàñòóïí³ äâà çðàçêè âîäè ç 
àâòîìàòà òà ô³ëüòðîâàíà ÷åðåç 
êàðòðèäæ â äîìàøí³õ óìîâàõ.

— Ô³ëüòðîâàíà â äîìàøí³õ 
óìîâàõ âîäà, ÿê ³ áóòèëüîâàíà, 
ìàº æîâòóâàòèé êîë³ð ÷åðåç ï³ä-
âèùåíèé âì³ñò çàë³çà, — ãîâîðèòü 
Ñåðã³é Ãèðè÷. — Âîäà ç àâòîìà-
òà ìàº âèãëÿä, ÿê ç âîäîãîíó ³ ç 
êðèíèö³ — ñ³ðà ç êîðè÷íåâèìè 
äîì³øêàìè. Ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íà-
ÿâí³ñòü íàôòîïðîäóêò³â, øê³äëè-
âèõ áàêòåð³é.

Äîâåä³òü âîäó äî êèï³ííÿ 
³ îñòóä³òü äî 20-òè 
ãðàäóñ³â. Ñîëîäêèé ñìàê 
ãîâîðèòü ïðî íàÿâí³ñòü 
ã³ïñó, ã³ðêîòà âêàçóº íà 
ïðèñóòí³ñòü ñîëåé ìàãí³þ

Врятували 
відчайдуху
Íà ïðîñïåêò³ Êîñìî-

íàâò³â ÷îëîâ³ê ìàâ íàì³ð 
ñòðèáíóòè ç 11-ãî ïîâåðõó 
áàãàòîïîâåðõ³âêè.

— Ïîë³öåéñüê³ Äìèòðî 
Âàñèëèøèí òà Îëåã Êàðë³í-
ñüêèé, ùî îïåðàòèâíî ïðè-
áóëè íà âèêëèê, îäðàçó íà-
ìàãàëèñü íàëàãîäèòè êîíòàêò 
ç ÷îëîâ³êîì. Ä³çíàòèñÿ, ùî 
òðàïèëîñÿ, òà ÿê éîìó äîïî-
ìîãòè. Ãðîìàäÿíèí õî÷ ³ ïî-
âòîðþâàâ ïîñò³éíî, ùî éîìó 
ñòðàøíî, ïðîòå ñïóñêàòèñü 
íå õîò³â, — ðîçïîâ³äàþòü ó 
ïðåñ-ñëóæá³ Ïàòðóëüíà ïî-
ë³ö³ÿ Â³ííèö³.

Ò³º¿ ìèò³, êîëè ÷îëîâ³ê 
âæå îäí³ºþ íîãîþ ïîâèñ ó 
ïîâ³òð³, ïàòðóëüíèé Äìèòðî 
Âàñèëèøèí ñõîïèâ éîãî òà 
ïåðåòÿãíóâ ÷åðåç ïîðó÷÷ÿ 
áàëêîíà â áåçïå÷íå ì³ñöå.

Ïîò³ì 59-ð³÷íîãî â³ííè-
÷àíèíà ïåðåäàëè ë³êàðÿì 
øâèäêî¿ äîïîìîãè, ÿêó ïà-
òðóëüí³ ñóïðîâîäèëè äî ìå-
äçàêëàäó.

Не панікуйте!
Ó ñåðåäó, 25 ëèñòîïàäà, 

áóäóòü ïðîâîäèòè ð³÷íó ïå-
ðåâ³ðêó âíóòð³øíüîîáëàñíî¿ 
ñèñòåìè îïîâ³ùåííÿ. Ç 13.55 
äî 15.00 âêëþ÷àòèìóòü çà-
ïóñê åëåêòðoñèðåí ³ ïoäà÷ó 
ñèãíàëó «Óâàãà âñ³ì». Ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿþòü ó Â³-
ííèöüê³é ÎÄÀ òà ïðîñÿòü 
ëþäåé çáåð³ãàòè ñïîê³é òà 
çàéìàòèñü ïîâñÿêäåííèìè 
ñïðàâàìè.

Без особистих 
прийомів
Ç 18 ëèñòîïàäà ïðèçó-

ïèíèëèñÿ îñîáèñò³ ïðèéî-
ìè ì³ñüêîãî ãîëîâè, éîãî 
çàñòóïíèê³â òà äèðåêòîð³â 
äåïàðòàìåíò³â. Òàêîæ ïðè-
ïèíèâñÿ ðîçãëÿä ñêàðã òà 
çàÿâ çà ó÷àñòþ ãðîìàäÿí. 
Öå ð³øåííÿ ä³ÿòèìå, äîêè 
Â³ííèöÿ ïåðåáóâàòèìå â 
«÷åðâîí³é» êàðàíòèíí³é çîí³. 
Óñ³ çâåðíåííÿ ìîæíà íàäñè-
ëàòè ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ àáî 
îíëàéí ÷åðåç îô³ö³éíèé ñàéò 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà 
ðîçä³ë «Ïåòèö³¿ òà çâåðíåííÿ 
ãðîìàäÿí». 

Òàêîæ íàãàäóºìî, ùî ó 
Â³ííèö³ ä³º ìóí³öèïàëüíèé 
÷àòáîò «Ñâî¿». Êð³ì òîãî, º 
ãåîïîðòàë http://map.vmr.
gov.ua/, äå ìîæíà çàëèøàòè 
çâåðíåííÿ ùîäî ð³çíèõ ïè-
òàíü æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà. 
Â³ííè÷àíè òàêîæ ìîæóòü òå-
ëåôîíóâàòè íà «Ö³ëîäîáîâó 
âàðòó» çà íîìåðîì 15-60.

КОРОТКОКОРОТКО

Спочатку зробили хімічний аналіз води. Потім провели 
дослідження на вміст солей і забрудненість, шляхом 
електролізу
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РЕКЛАМА

502253

ÊÐÈÌ²ÍÀË

«Ìåðñåäåñ», ïåðåáóâàâ ó íåòâå-
ðåçîìó ñòàí³.

— Çã³äíî ç âèñíîâêàìè íà ñòàí 
ñï’ÿí³ííÿ, â êðîâ³ áóëî 2 ïðîì³ëå 
àëêîãîëþ, — çàçíà÷àþòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³.

Ó â³âòîðîê, 23 ëèñòîïàäà, ìè 
çàòåëåôîíóâàëè äî ãîëîâè ÃÎ 
«Äîðîæíèé êîíòðîëü Â³ííèö³» 
Âîëîäèìèðà Çàòàéäóõà òà ïîïðî-
ñèëè ïðîêîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ.

— Íàøà ãðîìàäñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ îäíîçíà÷íî çàñóäæóº, êîëè 
ëþäèíà ñ³äàº çà êåðìî ï’ÿíèì. 
Ùîäî âîä³ÿ, òî â³í áóäå âèêëþ-
÷åíèé ç ëàâ íàøî¿ îðãàí³çàö³¿. 
Ùîäî ïîòåðï³ëî¿, òî ìè ùîäíÿ 
çàáåçïå÷óºìî ¿é ë³êè. Ñòàí æ³í-
êè ñòàá³ëüíî âàæêèé, ïîòð³áíî 
ïî ÷îòèðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü â äåíü 
íà ë³êóâàííÿ. Âîä³é òà íàøà îð-
ãàí³çàö³ÿ ïîâí³ñòþ âçÿëè íà ñåáå 
öå ïèòàííÿ, — çàçíà÷èâ Çàòàéäóõ.

Çà éîãî ñëîâàìè, âîä³é ïîâí³ñ-
òþ âèçíàº ñâîþ âèíó òà ãîòîâèé 
ïîíåñòè ïîêàðàííÿ. Â³í ÷åêàº, 
êîëè éîìó âðó÷àòü ï³äîçðó òà ñóä, 
íà ÿêîìó âèð³øóâàòèìóòü ì³ðó 
çàïîá³æíîãî çàõîäó.

— Íàðàç³ êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ ïåðåêâàë³ô³êîâàíî 
íà äðóãó ÷àñòèíó ñòàòò³ 286–

ОЛЬГА БОБРУСЬ, 
RIA, (063)6371070

Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 18 ëèñòîïàäà 
íà âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ, â ðàéîí³ 
ïåðåõðåñòÿ ç ïðîâóëêîì Ñ³ðêà, 
áëèçüêî 18.30. Ïîòåðï³ëà ç âå-
ëîñèïåäîì ïåðåòèíàëà ïðî¿æäæó 
÷àñòèíó äîðîãè. Ó öåé ÷àñ ¿¿ çáèâ 
«Ìåðñåäåñ».

Íà ì³ñö³ ÄÒÏ ïîë³ö³ÿ çàïðî-
ïîíóâàëà 30-ð³÷íîìó ÷îëîâ³-
êó ïðîéòè îáñòåæåííÿ íà ñòàí 
ñï’ÿí³ííÿ. Àëå âîä³é â³äìîâèâ-
ñÿ â³ä ïðîõîäæåííÿ îñâ³äóâàííÿ 
çà äîïîìîãîþ àëêîòåñòåðó «Äðà-
ãåð». ×îëîâ³ê, ÿêèé ìàâ çîâí³øí³ 
îçíàêè ñï’ÿí³ííÿ, ïîÿñíèâ, ùî 
â³äðàçó ï³ñëÿ àâàð³¿ âæèâ çàñïî-
ê³éëèâ³ ë³êè.

Ó âîä³ÿ âçÿëè çðàçêè ñå÷³ 

òà êðîâ³ íà âèçíà÷åííÿ ñòàíó 
ñï’ÿí³ííÿ. Äóòè «Äðàãåð» â³í 
íå õîò³â, áî ìàº áðîíõ³ò. Ñàìå 
òàê â³í öå ïîÿñíèâ.

Âîä³é àâòîìîá³ëÿ âèÿâèâñÿ 
ïðåäñòàâíèêîì ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ «Äîðîæí³é êîíòðîëü».

«Â³äíîñíî ïåðåâ³ðêè ïðàâäà, 
âîä³é ä³éñíî ëþäèíà ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ ³ íå ì³ã ïðîäóòè, àëå íàäàâ 
³ êðîâ, ³ ñå÷ó ó äâîõ åêçåìïëÿðàõ, 
ðåçóëüòàòè í³õòî íå áóäå ïðèõî-
âóâàòè ³ ÿêîñü íà öå âïëèâàòè», — 
íàïèñàâ ó ôåéñáóö³ î÷³ëüíèê 
îðãàí³çàö³¿ Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ 
íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ àâàð³¿.

Ðåçóëüòàòè åêñïåðòèçè îïðè-
ëþäíèëè ó ïîíåä³ëîê, 22 ëèñòî-
ïàäà. Çà ³íôîðìàö³ºþ ñë³ä÷îãî 
óïðàâë³ííÿ îáëàñíîãî ãëàâêó, 
30-ð³÷íèé âîä³é àâòîìîá³ëÿ 

ШУКАЮТЬ СВІДКА НА СІРІЙ МАШИНІ
Небезпека на дорозі  У Вінниці, 
на Старому Місті п’яний водій, який 
виявився представником «Дорожнього 
контролю», збив жінку. Нині шукають свідка 
аварії — водія сірої автівки, який допомагав 
медикам на місці ДТП

1 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó (Ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó àáî åêñïëóàòàö³¿ 
òðàíñïîðòó îñîáàìè, ÿê³ êåðóþòü 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè â ñòà-
í³ ñï’ÿí³ííÿ). Òàê³ ä³¿ êàðàþòü-
ñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê 
äî âîñüìè ðîê³â. Ñë³äñòâî âñòà-
íîâëþº î÷åâèäö³â òà ñâ³äê³â äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè, — 
äîäàþòü ó ïîë³ö³¿.

Ïîë³ö³ÿ ïðîñèòü â³äãóêíóòèñü 

âîä³ÿ ñ³ðîãî ëåãêîâèêà. Ï³ñëÿ 
ÄÒÏ àâò³âêà ñòîÿëà ïåðåä ï³øî-
õ³äíèì ïåðåõîäîì ç óâ³ìêíåíèìè 
àâàð³éíèìè ë³õòàðÿìè òà âîä³é äî-
ïîìàãàâ äîïðàâèòè ïîòåðï³ëó æ³í-
êó äî êàðåòè øâèäêî¿ äîïîìîãè.

— Øàíîâí³ ãðîìàäÿíè, ÿêùî 
âè ìàºòå ³íôîðìàö³þ ùîäî îá-
ñòàâèí àâàð³¿ — òåëåôîíóé-
òå çà íîìåðàìè: 0679017317, 
0965025315 àáî 102, — çàçíà÷àþòü 
ó ïîë³ö³¿.

Жінка з велосипедом 
переходила проїжджу частину 
дороги. У цей час її збив «Мерседес»

Потерпілу госпіталізували в лікар-
ню. В неї діагностували політравму, 
закриту черепно-мозкову травму, 
перелом обох гомілок. Волонтер-
ська пошукова організація Віннич-
чини опублікувала фото жінки та 
попросили відгукнутися рідних. 

Через деякий час її особу вста-
новили.
— Нам скинули повідомлення та 
попросили про допомогу. Знайшли 
співмешканця потерпілої жінки піс-
ля ДТП. Це дідусь, який проживає 
у будинку на Старому Місті. Спра-

ва у тому, що він після інсульту та 
не може сам себе обійти. Чоловік 
не може вийти сам з будинку та 
пересувається, лише тримаючись 
за стіни. В будинку обрізане світ-
ло та не топиться, — розповідає ві-
нницька волонтерка Надія.

Потерпіла в аварії 53-річна Ірина 
Герсак проживала разом з 63-річ-
ним вінничанином Геннадієм, який 
потребує сторонньої допомоги. 
Жінка винаймала в нього житло 
та допомагала у домашніх справах.
Волонтери щодня привозять Ген-

надію гарячу їжу. Активісти «До-
рожнього контролю» шукають 
заклад, де йому можна буде пе-
резимувати.
Поки верстався номер, стало ві-
домо, що жінка, яка постраж-
дала внаслідок ДТП, померла.

Подробиці про потерпілу
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛКА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА

Агроном відновлює дикий степ на приватній 
ділянці. Цей досвід знадобиться, коли 
держава доросте до викупу розорених 
земель і відновленні на їх місці природи.

ПРЕССЛУЖБА 
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Ââåäåííÿ ÷åðâîíèõ çîí, ïî-
ñèëåííÿ êàðàíòèííèõ âèìîã òà 
çàêëèê³â äî âàêöèíàö³¿ ïðîòè 
êîðîíîâ³ðóñó íåäîñòàòíüî. 
Ñìåðòí³ñòü â Óêðà¿í³ ïðîäî-
âæóº áèòè ðåêîðäè, ê³ëüê³ñòü 
íîâèõ õâîðèõ ùîäíÿ âèì³ðþ-
ºòüñÿ äåñÿòêàìè òèñÿ÷ — ³ öå 
ëèøå çà îô³ö³éíîþ ñòàòèñòè-
êîþ.

Â äåðæàâ³ íå ï³äãîòóâàëèñÿ 
äî íîâî¿ õâèë³ åï³äåì³¿: ë³æîê 
íå âèñòà÷àº, ìåäèê³â íå âèñòà-
÷àº, êèñåíü âñå ùå ó äåô³öèò³, 
ïðîòèâ³ðóñíèìè ïðåïàðàòàìè, 
âèçíà÷åíèìè ïðîòîêîëàìè ñà-

ìîãî ÌÎÇ, ë³êàðí³ íå çàáåç-
ïå÷åí³.

Ë³äåðêà ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» 
Þë³ÿ Òèìîøåíêî, äîñëóõàþ-
÷èñü äî äóìêè ëþäåé òà àíà-
ë³çóþ÷è ñèòóàö³þ â êðà¿í³, ï³ä 
÷àñ ðîáî÷èõ â³çèò³â äî ðÿäó îá-
ëàñòåé, íàìàãàºòüñÿ Ï²ÄÒÐÈ-
ÌÀÒÈ ² ÄÎÍÅÑÒÈ ÃÎËÎÑ 
ËÞÄÅÉ äî äåðæàâè. Çâ³ñíî, 
íå ìàþ÷è âàæåë³â âëàäè ÷è íà-
â³òü äîñòóïó äî ìåä³à, öå çðîáè-
òè âàæêî. Àëå «áàòüê³âùèí³âö³» 
íå ñêëàäàþòü ðóê. Âñþäè, äå º 
ìîæëèâ³ñòü, Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî ðîçïîâ³äàº ïðî ïðîáëåìè, 
ç ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ ìåäèêè òà 
ïàö³ºíòè. Âèìàãàº äîñëóõàòèñÿ 
äî çâè÷àéíèõ óêðà¿íö³â ³ äî-

ïîìîãòè ¿ì. Íå äàº çàáóòè ïðî 
ëþäåé.

«Áàòüê³âùèíà» ÏÐÎÏÎ-
ÍÓª ÊÎÍÊÐÅÒÍÈÉ ÏËÀÍ 
Ä²É. ßêùî ïî÷àòè ä³ÿòè 
çà íèì — ñèòóàö³þ ìîæíà áóëî 
áè âèïðàâèòè ØÂÈÄÊÎ. Áî 
Ö²ÍÀ ÊÎÆÍÎÃÎ ÄÍß — öå 
æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ñîòåíü òèñÿ÷ 
óêðà¿íö³â.

«Þë³ÿ Òèìîøåíêî çâåðòàº 
óâàãó íà ÷îòèðè ãîëîâíèõ ïóíê-
òè, çàâäÿêè ÿêèì ìîæíà çì³íèòè 
ñèòóàö³þ, ÿêà ñüîãîäí³ ñêëàëà-
ñÿ â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, — 
íàãîëîøóº íàðîäíèé äåïóòàò 
Óêðà¿íè â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» 
â³ä Â³ííè÷÷èíè Îëåã Ìåéäè÷. — 
Ïî-ïåðøå, öå ÂÈÊÎÍÀÍÍß 

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈ ïàðëàìåíòó, 
ï³äãîòîâëåíî¿ «Áàòüê³âùèíîþ», 
â ÿê³é ÷³òêî ðîçïèñàíèé àëãî-
ðèòì ä³é óðÿäó òà âëàäè â ö³-
ëîìó, ñàìå çâîë³êàííÿ ç öèì 
ïðèçâåëî äî òîãî, ùî Óêðà¿íà 
âèÿâèëàñÿ íåãîòîâîþ äî îñ³í-
íüî¿ õâèë³ ïàíäåì³¿.

Äðóãå: íåâ³äêëàäíå óõâàëåííÿ 
ÇÌ²Í ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ íà öåé 
ð³ê òà êîðåêòèâè â áþäæåò³ 
íàñòóïíîãî ðîêó, ÿê³ ìàþòü 
çàáåçïå÷èòè ñèñòåìó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ íåîáõ³äíèìè ðåñóðñà-
ìè, âñ³ ³íø³ âèòðàòè, ÿê³ íå º 
êðèòè÷íî íåîáõ³äíèìè äëÿ ëþ-
äåé, ìîæóòü ïî÷åêàòè;

Íåãàéíå ïðèïèíåííÿ âáèâ÷î¿ 
«ðåôîðìè Ñóïðóí» ³ ïåðåõ³ä 

íà ÑÒÐÀÕÎÂÓ ÌÅÄÈÖÈÍÓ, 
ðîçðàõîâóâàòè, ùî á³ëüø³ñòü 
ãðîìàäÿí ïëàòèòèìóòü çà ë³êó-
âàííÿ ç âëàñíî¿ êèøåí³, àìî-
ðàëüíî ³ áåçãëóçäî, ñèñòåìà ìàº 
ïðàöþâàòè äëÿ ëþäåé, à íå ïðî-
òè íèõ.

Íó, ³ ïðèòÿãíåííÿ äî Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍÎÑÒ² òèõ, õòî «îáåç-
çáðî¿â» êðà¿íó íàïåðåäîäí³ íîâî¿ 
õâèë³ åï³äåì³¿, ñâ³äîìî çàëèøèâ 
óêðà¿íö³â áåç êèñíþ, ë³ê³â ³ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè».

ÏËÀÍ ÒÈÌÎØÅÍÊÎ — öå 
ðåàëüíà ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ áåç-
ä³ÿëüíîñò³ ³ áåçïîðàäíîñò³ âëàäè. 
Àëüòåðíàòèâà òóò ³ çàðàç. Â ²Í-
ÒÅÐÅÑÀÕ ËÞÄÅÉ, â ³íòåðåñàõ 
êðà¿íè.

Олег Мейдич: «Без змін до бюджету та страхової 
медицини важко побороти короновірус в Україні»
БЛОГ

503030

ПРЕССЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ 

Í³õòî íå çàñòðàõî-
âàíèé â³ä ïîìèëîê, îñîáëèâî 
ïðè âèáîð³ ïðîôåñ³¿, îñê³ëüêè 
âàæëèâî, ùîá ðîáîòà ïðèíîñèëà 
çàäîâîëåííÿ, à òàêîæ äîñòîéíèé 
äîõ³ä. ²Ò-ñôåðà çà îñòàíí³ ðîêè 
íàáóâàº âñå á³ëüøîãî ïîïèòó, ³ 
îõî÷èõ ñòàòè ñïåö³àë³ñòîì â ö³é 
ãàëóç³ òåæ á³ëüøàº. Ðîáîòà â ²Ò 
ìàº ðÿä ïåðåâàã: ïîñò³éíà ìîæ-
ëèâ³ñòü äëÿ ñàìîðîçâèòêó, øâèä-
êèé êàð’ºðíèé ðóõ, ìîæëèâ³ñòü 
îáðàòè ÿê ðîáîòó â îô³ñ³, òàê ³ 
â³ääàëåíî, çìîãà çì³íþâàòè ñïå-
ö³àë³çàö³þ, ðåëîêåéò çà êîðäîí, 
÷åñíî ³ âëàñíèì ³íòåëåêòîì çàðî-
áëÿòè ïðèñòîéí³ êîøòè â Óêðà¿í³.

Íàéòîïîâ³ø³ ñïåö³àë³çàö³¿ 
â ²Ò-ñôåð³: ïðîãðàì³ñò, àâòîìà-
òèçîâàíèé òåñòóâàëüíèê, ðó÷íèé 
òåñòóâàëüíèê, âåá-äèçàéíåð, 
ïðîåêòíèé ìåíåäæåð, á³çíåñ-
àíàë³òèê, DevOPS.

Îòæå, ÿê áóòè ëþäÿì, ÿê³ «äà-
ëåê³» â³ä ²Ò, àëå ìàþòü ñèëüíó 
ìîòèâàö³þ ñòàòè ïðîôåñ³îíà-
ëîì? Ñïðîáóºìî ðîç³áðàòèñÿ òà 
íå äîïóñòèòè íàéïîøèðåí³øèõ 
ïîìèëîê.

Ïîìèëêà ¹ 1. Ðîçïî÷àòè ñòàðò 
â ²Ò ç îïàíóâàííÿ äåê³ëüêîõ òåõ-
íîëîã³é îäíî÷àñíî.

Íà ïðîñòîðàõ ³íòåðíåòó ìîæ-
íà â³äíàéòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü 
â³äåî, â ÿêèõ âàñ ìîæóòü îçíà-
éîìèòè ç òèì ÷è ³íøèì ñòåêîì 
òåõíîëîã³é. Äëÿ ïî÷àòêó, öå õî-
ðîøèé âàð³àíò, ùîá ðîçóì³òè, 
ÿê³ ³ñíóþòü ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ, 
ôðåéìâîðêè àáî ³íø³ ³íñòðó-
ìåíòè äëÿ ðîáîòè â ²Ò. Àëå íà-
âðÿä ÷è çàâäÿêè òàêèì â³äåî âè 

çìîæåòå ³íòåíñèâíî îïàíóâàòè 
ïåâíèé ñòåê òåõíîëîã³é ³ îäðàçó 
ãàðàíòîâàíî ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ.

Ïîìèëêà ¹ 2. Îáèðàòè êî-
ðîòêîñòðîêîâèé êóðñ íà 2–3 ì³-
ñÿö³. Çâ³ñíî, ñòð³ìêå áàæàííÿ 
ñòàòè ñïåö³àë³ñòîì ó êîðîòêèé 
òåðì³í, öå äîáðå, àëå íå ðåàëü-
íî. Ãîëîâíå íå äóðèòè ñåáå ³ 
ðîçóì³òè, ùî çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
ìîæíà îñâî¿òè òå, ùî âèìàãàº 
²Ò-³íäóñòð³ÿ â³ä ïî÷àòê³âö³â. 
Ïðîãëÿíüòå áóäü-ÿêó âàêàíñ³þ 
äëÿ äæóíà íà ñàéòàõ ç ïîøóêó 
ðîáîòè — öå ðîçêðèº î÷³))

Ïîìèëêà ¹ 3. Îáèðàòè ñïå-
ö³àë³çàö³þ, ïîêëàäàþ÷èñü ò³ëüêè 
íà ÷óæó äóìêó. Âàæëèâî îáðàòè 

ïðîôåñ³þ çà âëàñíèì ïîêëèêîì, 
÷óæà äóìêà ìîæå âðàõîâóâàòèñÿ 
ÿê ïîðàäà, àëå íåîáõ³äíî îïè-
ðàòèñÿ íà âëàñí³ óïîäîáàííÿ, 
ùîá ³ç çàäîâîëåííÿì çàéìàòèñÿ 
ñïðàâîþ. Âàæëèâî ïîñò³éíî ìî-
í³òîðèòè ²Ò-ðèíîê, ðåêîìåíäàö³¿ 
²Ò-øíèê³â, ÿê³ âæå òðèâàëèé ÷àñ 
ïðàöþþòü â ³íäóñòð³¿, âàêàíñ³¿ 
íà ðèíêó ïðàö³, äëÿ òîãî ùîá 
ñôîðìóâàòè âëàñíå áà÷åííÿ. ßê 
êàçàâ Ñò³â Äæîáñ: «Íå äîçâîëÿé-
òå øóìó ÷óæèõ äóìîê çàãëóøèòè 
âàø âíóòð³øí³é ãîëîñ».

Ïîìèëêà ¹ 4. Ìîòèâóâàòèñÿ 
ò³ëüêè îäíèì àðãóìåíòîì, ùî âñ³ 
ñïåö³àë³ñòè â ²Ò îòðèìóþòü âèñîêó 
çàðîá³òíó ïëàòó.

Çàéìàòèñÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ 
ïðàöåþ — öå íåëåãêà ñïðàâà. 
×àñòî ó ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ ðîçïî-
÷àëè ïðàöþâàòè â ²Ò, êåðóþ÷èñü 
ò³ëüêè âèñîêîþ çàðîá³òíîþ ïëà-
òîþ, âèíèêàº âèãîðàííÿ. Ñïå-
ö³àë³ñòè, ÿê³ ëþáëÿòü çàéìàòè-
ñÿ âëàñíîþ ñïðàâîþ, íàáàãàòî 
ð³äøå çóñòð³÷àþòüñÿ ç òàêîþ 
ïðîáëåìîþ.

Ïîìèëêà ¹ 5. Îáèðàòè ïðîôå-
ñ³þ, íà ÿêó íåìàº ïîïèòó íà ðèí-
êó ïðàö³. Âàæëèâèì êðèòåð³ºì 
ïðè âèáîð³ ïðîôåñ³¿ º ¿¿ çàòðå-
áóâàí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³. Õî-
ðîøîþ ³äåºþ º ïðîìîí³òîðèòè 
âàêàíñ³¿ ñàìå äëÿ ïî÷àòê³âö³â, 
ÿê³ àêòóàëüí³ íà ðèíêó ïðàö³.

Ïîìèëêà ¹ 6. Áåç ïëàíó 
íå áóäå ðåçóëüòàòó. Ïðè âèáî-
ð³ ïðîôåñ³¿ â ²Ò âàæëèâî ìàòè 
ïëàí, ÿêîìó òè áóäåø ñë³äóâà-
òè òà ðîçóì³òè, ñê³ëüêè ÷àñó òè 
ïðèä³ëÿºø íàâ÷àííþ ç âèêëàäà-
÷àìè/ìåíòîðàìè, ñàìîîñâ³ò³ — 
âàæëèâî ñïëàíóâàòè ñâ³é ÷àñ äëÿ 
òîãî, ùîá ó íàéáëèæ÷îìó ÷àñ³ 
ïîáà÷èòè ðåçóëüòàò.

Ïîìèëêà ¹ 7. Íå êèäàòè 
ñïðàâó íà ï³â øëÿõó. ßêùî òè 
âèð³øèâ ñïðîáóâàòè ñåáå â ²Ò-
³íäóñòð³¿, òî âàæëèâî íå êèäàòè 
ñïðàâó íà ï³â øëÿõó, à âïåâíåíî 
éòè äî ñâîº¿ ìåòè. Â ²Ò çóïèí-
êà — öå â³äêàò íàçàä.

Äå íàâ÷àòèñÿ, ùîá óíèêíóòè 
ïîìèëîê ³ ãàðàíòîâàíî ïîòðà-
ïèòè â ²Ò-ñôåðó?

Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ 
³íòåíñèâíå íàâ÷àííÿ ïåðåäáà-
÷àº âèâ÷åííÿ áàçîâèõ çíàíü ³ 
âñ³õ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ âàæëèâ³ 
äëÿ òîãî, ùîá ñòàòè ïðîôåñ³î-
íàëîì ç îáðàíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿. 
Çíà÷íó ÷àñòèíó íàâ÷àííÿ âè-
êëàäà÷³-ïðàêòèêè ïðèñâÿ÷óþòü 
ïðàêòè÷íèì çàíÿòòÿì, çàâäÿêè 
ÿêèì íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ïî-
âí³ñòþ ìîäåëþº ðîáî÷ó àòìîñ-
ôåðó. À äðóç³-îäíîäóìö³ çàâæäè 
ðàäî äîïîìàãàþòü îäèí îäíîìó. 
Çàíÿòòÿ ç HR-ìè ç ²Ò-êîìïàí³é 
ãîòóþòü ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñ-
ò³â äî óñï³øíîãî ïðîõîäæåííÿ 
ñï³âáåñ³äè. Êîæåí âèïóñêíèê 
ðîçóì³º, ùî â ðåçóëüòàò³ îòðè-
ìóº ãàðàíòîâàíå ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ!

Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ: https://ita.

in.ua/
í à  î í ë à é í - í à â ÷ à í í ÿ : 

https://online.ita.in.ua/
òåëåôîíóé: 067–431–19–21
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— Ùîì³ñÿ÷íî ó íèí³øíüîìó 
ðîö³ íà îäíîãî ñóääþ íàä³é-
øëî äî ðîçãëÿäó â ñåðåäíüîìó 
36 ñïðàâ ³ ìàòåð³àë³â. Çà òàêèé 
ñàìèé ïåð³îä òîð³ê áóëî 43 ñïðà-
âè òà ìàòåð³àë³â. Çà äåñÿòü ç ïî-
ëîâèíîþ ì³ñÿö³â 2021-ãî ðîêó 
àïåëÿö³éíèì ñóäîì óæå ðîçãëÿ-
íóòî 9019 ñïðàâ òà ìàòåð³àë³â, öå 
92,6% â³ä óñ³õ, ùî ïåðåáóâàëè 
ó ïðîâàäæåíí³.

Íàâàíòàæåííÿ çíà÷íå. ª ç êîãî 
âèáèðàòè ñóää³â?

— Áàæàþ÷èõ îäÿãòè ìàíò³þ 
áàãàòî. Çîêðåìà, ç ÷èñëà ïîì³÷-
íèê³â ñóää³â. Äåÿê³ ç íèõ ïðàöþ-
þòü ïîíàä 20 ðîê³â. ×îìó íå ñòà-
þòü ñóääÿìè? Õòîñü íå ïðîé-
øîâ êîíêóðñ. Êîíêóðñè âåëèê³. 
Îñòàíí³é ç íèõ áóâ ó 2017 ðîö³. 
×îòèðè òèñÿ÷³ ó÷àñíèê³â, ïðè-
áëèçíî 10 îñ³á íà îäíå ì³ñöå. 
Ìîâà éäå ïðî çàãàëüíîäåðæàâ-
íèé êîíêóðñ.

Ïðèçíà÷åííÿ ñóää³ íà ïîñàäó 
äîâ³÷íî. ßêèì º âàøå ñòàâëåííÿ 
äî òàêîãî ð³øåííÿ?

— Äîâ³÷íî, òàê ãîâîðÿòü â íà-
ðîä³, íàñïðàâä³ ³ñíóº òåðì³í 
«áåçñòðîêîâå ïðèçíà÷åííÿ ñóää³ 
íà ïîñàäó». Ñïåðøó ñóääÿ ïðî-
õîäèòü ïåâíèé åòàï, ó ÷àñîâèõ 
ðàìêàõ öå ï’ÿòü ðîê³â. Äàë³ ìàº 
ï³äòâåðäèòè ñâîþ êâàë³ô³êàö³þ. 
ßêùî ï³äòâåðäæóº, éîãî ïðèçíà-
÷àþòü íà ïîñàäó áåçñòðîêîâî. 
Òàêå ïðèçíà÷åííÿ ðîáèòü Ïðå-
çèäåíò, ðàí³øå öå áóëà ïðåðî-
ãàòèâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

×èì öå âìîòèâîâàíî?
— Öå ïåâíèé çàõèñò ñóää³. Ðî-

áîòà îñîáëèâà. Ï³äãîòîâêà ñóää³ 
òðèâàëà ó ÷àñ³. Öå ÿê ó ìåäèöèí³ 
ãîòóþòü ë³êàð³â. Çàêîíîäàâåöü 
ïåðåäáà÷èâ òàê³ ñîö³àëüí³ ãàðàí-
ò³¿. Íà ìîþ äóìêó, öå âìîòèâî-
âàíî. Äî ðå÷³, ñóääÿ ìàº ïðàâî 
íà äîáðîâ³ëüíó â³äñòàâêó. Â³ä-
ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ 20 ðîê³â — 

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïàðàäîêñ: ïðè 
âèñîêèõ çàðïëàòàõ 
ñóää³â — êàäðîâèé 
«ãîëîä»! ßê âè-

ð³øèòè ïðîáëåìó? ßê ñòàþòü 
ñóääÿìè? Ïðî öå ³ íå ò³ëüêè 
ðîçìîâëÿºìî ç ãîëîâîþ Â³ííèöü-
êîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó Ñåðã³ºì 
Ìåäâåöüêèì.

×îìó äî âàñ íå éäóòü ïðàöþâàòè 
ñóää³, òî÷í³øå, ÷îìó ¿õ íå ïðèçíà-
÷àþòü â î÷îëþâàíèé âàìè ñóä?

— Äåô³öèò êàäð³â ñóää³â, öå 
ïðîáëåìà íå ò³ëüêè â³ííèöüêà, 
öå äåðæàâíà ïðîáëåìà, — êàæå 
Ñåðã³é Ìåäâåöüêèé. — Íèí³ 
â óêðà¿íñüêèõ ñóäàõ âàêàíòíèìè 
çàëèøàþòüñÿ ìàéæå 2,5 òèñÿ÷³ 
ïîñàä ñóää³â. Âèùà ðàäà ïðà-
âîñóääÿ ñï³ëüíî ç ñóää³âñüêèì 
òà àäâîêàòñüêèì îá’ºäíàííÿì 
çâåðíóëèñÿ äî ãëàâè äåðæàâè 
ÿê ãàðàíòà Êîíñòèòóö³¿ ç â³äêðè-
òèì ëèñòîì. Ó íüîìó ì³ñòèòüñÿ 
ïðîõàííÿ ïðèçíà÷èòè ñóää³â çà-
äëÿ âèð³øåííÿ êàäðîâî¿ êðèçè 
ó ñóäàõ. Íàçâàíî ñóäè, äå âçàãàë³ 
íå çä³éñíþºòüñÿ ïðàâîñóääÿ, áî 
òàì íåìà æîäíîãî ñóää³. Òàêèõ 
íèí³ â Óêðà¿í³ â³ñ³ì. Îäèí ç 
íèõ — Òèâð³âñüêèé ñóä, ÿêèé 
çàëèøèâñÿ áåç ñóää³â.

ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî íå çàëèøè-
ëîñÿ æîäíîãî ñóää³?

— Ó Òèâðîâ³ ïðàöþâàâ ò³ëü-
êè îäèí ñóääÿ, — êàæå Ñåðã³é 
Ìåäâåöüêèé. — Òàì íå áóëî 
ìîæëèâîñò³ ñòâîðèòè êîëåã³þ, 

äëÿ öüîãî ïîòð³áíî òðè ñóää³. 
Ñèòóàö³ÿ ïîÿñíþºòüñÿ óæå çãà-
äàíèì äåô³öèòîì êàäð³â. Âîñåíè 
Âèùà ðàäà ïðàâîñóääÿ òèì÷àñî-
âî â³äñòîðîíèëà ºäèíîãî ñóääþ 
â³ä çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ. Éîìó 
îãîëîñèëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíî-
ãî ïðàâîïîðóøåííÿ. (îòðèìàííÿ 
íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè)

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñóä çàëèøèâñÿ 
áåç æîäíîãî ñóää³, ñïðàâè ïåðå-
äàëè íà ðîçãëÿä â ³íø³ ñóäè?

— ×àñòêîâî òàê. Êðèì³íàëü-
í³ ñïðàâè ïåðåíàïðàâèëè â ³íø³ 
ñóäè. À öèâ³ëüí³ — öå çåìåëüí³ 
ïèòàííÿ, òðóäîâ³ ñïîðè, æèòëîâ³, 
ñ³ìåéí³ — ÷åêàþòü ñâîãî ÷àñó, 
êîëè ó ñóä ïðèçíà÷àòü ñóää³â. 

×îìó öèâ³ëüí³ ñïðàâè íå ïåðå-
íàïðàâëÿþòüñÿ â ³íø³ ñóäè?

— Öèâ³ëüí³ ñïðàâè íå ðîçãëÿ-
äàþòüñÿ ³íøèìè ñóäàìè, áî çà-
êîíîäàâ÷î íå âðåãóëüîâàíà çì³íà 
ï³äñóäíîñò³.

×îìó ó ñóäàõ âàêàíñ³¿?
— Óæå äâà ðîêè íå ïðàöþº 

Âèùà êâàë³ô³êàö³éíà êîì³ñ³ÿ 
ñóää³â (ÂÊÊÑ), ñàìå öåé îðãàí 
â³äïîâ³äàº çà ôîðìóâàííÿ ñóää³â-
ñüêîãî êîðïóñó, — êàæå Ñåðã³é 
Ìåäâåöüêèé. — Îñòàíí³é êîí-
êóðñ íà ïîñàäó ñóää³â îãîëîøå-
íî ó 2019 ðîö³. Àëå ï³ñëÿ òîãî 
ë³êâ³äóâàëè ÂÊÊÑ. Â³äòîä³ â³äá³ð 
ñóää³â íå ïðîâîäèòüñÿ.

Ïîêè íå ñôîðìîâàíà ÂÊÊÑ, 
êîíêóðñ³â íà ïîñàäó ñóää³â 
äî áóäü-ÿêîãî ñóäó íå ìîæå áóòè.

ßê â³äîáðàæàºòüñÿ íà ðîáîò³ 
ñóäó äåô³öèò êàäð³â?

ДЕ ВИ, ЛЮДИ У МАНТІЯХ? 
РОЗМОВА З ГОЛОВОЮ СУДУ
Голод на кадри  У Вінницькому 
апеляційному суді вакантні 15 посад 
суддів. Згідно зі штатним розписом їх 
має бути 40, насправді правосуддя 
вчиняють 25. У Тиврівському суді єдиний 
суддя і той не здійснює правосуддя. 
Не укомплектовано штат у Вінницькому 
міському суді. Дефіцит є також в інших 
судах першої інстанції нашої області. 
Чому так сталося?

ïîäàâàé ó â³äñòàâêó… Öå òàêîæ 
îäíà ³ç ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é.

Â àïåëÿö³éíîìó óñ³ ñóää³ ïðè-
çíà÷åí³ áåçñòðîêîâî íà ïîñàäó?

— Òàê.
ª òàê³, õòî äîáðîâ³ëüíî çàëèøàº 

ïîñàäó?
— Çâè÷àéíî, ³ íå ò³ëüêè ò³, õòî 

íàáóâ 20-ð³÷íîãî ñòàæó. Ó Òðîñ-
òÿíö³ ñóääÿ çâ³ëüíèëàñÿ ÷åðåç 
÷îòèðè ðîêè â³ä ïî÷àòêó ïåðå-
áóâàííÿ íà ïîñàä³.

×îìó?
— ¯¿ çâ³ëüíåííÿ áóëî äîáðî-

â³ëüíèì.
— Íà ìîþ äóìêó, º äâ³ ïðè-

÷èíè, ÷åðåç ÿê³ ñóää³ çâ³ëüíÿ-
þòüñÿ, — ïðîäîâæóº Ñåðã³é 
Ìåäâåöüêèé. — Îäíà ç íèõ — 
ïîñò³éí³ çì³íè â çàêîíîäàâñòâ³. 
²íêîëè çàêîíè òàê øâèäêî çì³-
íþþòü, ùî íå âñòèãàºø çà íèìè. 
Çàêîíîäàâ÷à, âèêîíàâ÷à, ñóäîâà 
âëàäà ìàþòü ïðàöþâàòè ÿê ºäè-
íèé ìåõàí³çì. ßêùî òàêî¿ ñòà-
á³ëüíîñò³ íåìà, êîæíà ëþäèíà 

âèáèðàº äëÿ ñåáå — ïðàöþâàòè 
äàë³ ÷è íå ïðàöþâàòè.

Äðóãà ïðè÷èíà, öå ñîö³àëüíà 
çàõèùåí³ñòü. Ñóää³, ÿê³ éäóòü 
ó â³äñòàâêó, íå â³ä÷óâàþòü ¿¿ â³ä 
äåðæàâè. ² íå ò³ëüêè ò³, ÿê³ éäóòü 
ó â³äñòàâêó. Íàïðèêëàä, ó íàñ 
ïðàöþþòü ñóää³ ç ³íøèõ ðåã³îí³â 
äåðæàâè. Æèòëîâå ïèòàííÿ äëÿ 
íèõ íå âèð³øóºòüñÿ. ß íå êàæó, 
ùî âîíè íå ìîæóòü âèíàéìàòè 
êâàðòèðó. ß êàæó ïðî ñîö³àëüí³ 
ãàðàíò³¿ äåðæàâè.

Ñóòòºâî ï³äâèùåíî âèìîãè. 
Òåïåð ñóää³ ïðîõîäÿòü ìîðàëü-
íî-ïñèõîëîã³÷í³ òåñòè, õòîñü âè-
òðèìóº, õòîñü í³. Ç ¿õ äîïîìîãîþ 
âèçíà÷àþòü ïñèõîñîìàòè÷íèé 
ñòàí ëþäèíè, ¿¿ âì³ííÿ ëîã³÷íî 
ìèñëèòè ³ ò. ä. ª ïëèíí³ñòü êà-
äð³â ñåðåä ïðàö³âíèê³â àïàðàòó 
ñóä³â. Íàñàìïåðåä ÷åðåç íèçüêó 
çàðïëàòó. Ó íèí³øíüîìó ðîö³ ¿ì 
ñòàëè ïëàòèòè ìåíøå, í³æ ðà-
í³øå. Áåç àïàðàòó ñóä íå ìîæå 
ïðàöþâàòè.

Ñóää³â íå âèñòà÷àëî 
ó ñóäàõ òàêîæ 
äî 2019-ãî ðîêó, 
êîëè ïðàöþâàëà 
Âèùà êâàë³ô³êàö³éíà 
êîì³ñ³ÿ ñóää³â

Сергія Медвецького (47 років) 
удруге обрали на посаду голо-
ви Вінницького апеляційного 
суду — перший раз 9 листопада 
2018 року, а потім 18 жовтня 
2021-го. Вибори відбувалися 
шляхом таємного голосування. 
Третій термін на посаді голови 
не передбачено законом. Каже, 
у нього 21 рік чистого суддівсько-
го стажу. Якщо додати чотири 

роки роботи стажистом, то цифра 
становитиме 25 років.
Співрозмовник розповів, що з 
дитинства мріяв розслідувати 
справи. Закінчив Чернігівський 
юридичний технікум. Навчався 
в Українському юридичному ін-
ституті на факультеті юстиції (нині 
це Національна юридична ака-
демія імені Ярослава Мудрого). 
Попросився на роботу у Томаш-

пільський районний суд. Через 
три роки перевели на роботу 
у Гайсинський суд, де здійснював 
правосуддя протягом дев’яти ро-
ків. З 2009-го він суддя апеляцій-
ного суду, де у 2018-му уперше 
обраний головою.
Згідно з декларацією про доходи, 
у 2020-му річна зарплата голо-
ви суду становила два мільйони 
25 тисяч 748 гривень.

Річна зарплата — два мільйони
Голова суду Сергій Медвецький 
говорив про необхідність по-
ліпшення матеріальної бази для 
працівників Вінницького апеля-
ційного суду.
— Виготовили дві проектно-ко-
шторисні документації, — каже 
співрозмовник. — Одна на ре-
конструкцію наявного примі-
щення, інша — на спорудження 
прибудови. Поки що наявної 

площі вистачає. Але якщо запо-
внимо всі вакантні місця… Якщо 
буде йти мова про офіс судді, це 
коли кожному окремий кабінет 
з помічником, тоді постане про-
блема.
Уже два роки на капітальні видат-
ки не отримуємо жодної гривні. 
Тому про будівництво годі го-
ворити. Хоча б реконструювати 
будівлю…

Два проекти на будівлю суду

Сергія Медвецького (47 років) удруге обрали на посаду 
голови Вінницького апеляційного суду. Каже, у нього 21 рік 
чистого суддівського стажу
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«Вінницька транспортна компа-
нія» повинна мати «у запасі» за-
пчастини для складання ще трьох 
тролейбусів VinLine.
Навесні цього року наші тран-
спортники провели тендери 
на закупівлю десяти кузовів 
МАЗ, десяти тягових батарей та 
стільки ж систем керування дви-

гунами. Постачальником є фірма 
з Броварів «Політехносервіс». З 
компанією підписали три догово-
ри на загальну суму 66 мільйонів 
гривень.
Товариство «Політехносервіс» 
зареєстроване у Броварах і діє 
з 2009 року. Основний вид ді-
яльності 30.20 Виробництво за-

лізничних локомотивів і рухомого 
складу. Статутний капітал — 62 ти-
сячі 500 гривень. Власниками 
компанії є Юрій Бомбандборов, 
Олександр Томашук та громадя-
нин Чехії Мілослав Черни.
Фірма бере активну участь у за-
купівлях на ProZorro. З 2016 року 
вони поставили запчастини для 

комунального транспорту Оде-
си, Львова, Івано-Франківська, 
Полтави, Миколаєва, Кремен-
чука, Вінниці на загальну суму 
319 мільйонів гривень. «Вінниць-
ка транспортна компанія» раніше 
придбала у «Політехносервісу» 
запчастин на 59 мільйонів гри-
вень. Переважна частина заку-

півель — для складання тролей-
бусів VinLine, про що йдеться 
на порталі Clarity Project.
Цікаво і те, що компанія «Полі-
техносервіс» і сама виробляє тро-
лейбуси. Харків замовив у цього 
підприємства 50 тролейбусів, які 
візуально є зеленими «близнюка-
ми» VinLine.

Хто постачальник складових VinLine

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,  
RIA, (063)7758334

Íà âóëèöÿõ Â³-
ííèö³ òåñòóþòü 
íîâèé VinLine ç 

áîðòîâèì íîìåðîì «053». Öå âæå 
ñüîìèé òðîëåéáóñ, ÿêèé ñêëàëè 
â äåïî «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿».

ßê ³ ïîïåðåäí³ òðîëåéáóñè — 
â³í ìàº çàïàñ àâòîíîìíîãî õîäó 
20 êì, òîáòî ìîæå ¿çäèòè áåç 
«ðîã³â», íå ìàþ÷è êîíòàêòó ç 

ë³í³ºþ åëåêòðîïåðåäà÷, ïîâ³äî-
ìëÿþòü íà facebook-ñòîð³íö³ ìåðà 
Â³ííèö³ Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà.

«Òðîëåéáóñ íèçüêîïîëèé, ç 
êîìôîðòíèì ñàëîíîì, á³ëüø 
ïëàâíèì õîäîì òà áåçøóìíèì 
êîìïðåñîðîì», — éäåòüñÿ â äî-
ïèñ³ ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Íàðàç³ òðîëåéáóñ òåñòóþòü 
íà âóëèöÿõ ì³ñòà. Ï³ñëÿ öüîãî â³í 
âèéäå íà ñâ³é ïîñò³éíèé ìàðø-
ðóò. ßêèé ñàìå? Çàðàç öå çàãàäêà.

«Ä³çíàºòåñü íåçàáàðîì. Ðîçãëÿ-
äàºìî ìîæëèâ³ñòü äîäàòè íàïðÿ-
ìîê â îäèí ç ì³êðîðàéîí³â», — 

ЯКИМ МАРШРУТОМ ПОЇДЕ 
НОВИЙ ТРОЛЕЙБУС VINLINE
Загадка від мерії  Нещодавно у місто 
випустили новий тролейбус «ВінЛайн». 
Транспорт низькополий, має плавний хід 
та можливість проїхати 20 кілометрів без 
підключення до контактної мережі. Після 
тестування його поставлять на маршрут. 
На який саме? У мерії поки не кажуть. 
Але ми знаємо ймовірну відповідь на це 
питання

í³öèïàëüíèì òðàíñïîðòîì.
Äîêàçîì íàøîãî ïðèïóùåííÿ 

º òå, ùî ì³ñüêà âëàäà çáèðàºòüñÿ 
ïîáóäóâàòè òðè çóïèíêè òðàí-
ñïîðòó íà Þçâèíñüê³é: «âóëèöÿ 
Ñâÿòîøèíñüêà», «ïðîâóëîê Ìà-
ëèíîâèé», «ïðîâóëîê Ïàðêîâèé».

«Ã³ëêà» ìàðøðóòó Þçâèíñüêà-

Áàðñüêå øîñå — öå îð³ºíòîâíî 
ø³ñòü ê³ëîìåòð³â øëÿõó â îäíîìó 
íàïðÿìêó, ÿêèé òðîëåéáóñ ïðî-
¿æäæàòèìå áåç «ð³ã». ßêùî öþ 
ä³ëÿíêó äîäàäóòü äî ìàðøðóòó 
15 À — òî öå áóäå îäèí ç íàé-
äîâøèõ ìàðøðóò³â â³ííèöüêîãî 
òðîëåéáóñà.

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè ðîçì³ñòè-
ëè îãîëîøåííÿ ïðî îáãîâîðåííÿ 
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ — 
«Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿, îá-
ìåæåíî¿ âóëèöÿìè Êîð³àòîâè÷³â, 
Ñêàëåöüêîãî, ð³÷êîþ Ï³âäåííèé 
Áóã òà Âèøåíüêà â ì. Â³ííèö³».

Éäåòüñÿ ïðî ä³ëÿíêó ì³æ âó-
ëèöÿìè Þê³âêà òà Ñêàëåöüêîãî. 
Òàì ðîçì³ùåí³ ³ñíóþ÷³ æèòëîâ³ 
áóäèíêè òà íîâ³, ùî ïëàíóºòüñÿ 
ïîáóäóâàòè â ðàìêàõ äåòàëüíîãî 
ïëàíó.

Ãîëîâíà íîâàö³ÿ — 26 äâîïî-
âåðõîâèõ áóäèíê³â, áóä³âíèöòâî 
ÿêèõ çàïðîåêòîâàíî ïðîòÿãîì 
òðüîõ-ñåìè ðîê³â. Ì³æ íèìè 
çàïëàíîâàíèé âíóòð³øí³é ïðî-
¿çä ³ òðîòóàðè. Ïåðåä æèòëîâèìè 
áóäèíêàìè ïðîïîíóþòü çâåñòè 

äâ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âë³.
«Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ 

ïðèéìàþòüñÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ 
äåïàðòàìåíòîì ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè 
òà ÿêîñò³ ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: 
ì³ñòî Â³ííèöÿ, âóëèöÿ Ñîáîðíà, 
59, êàá³íåò 710, òåë. (0432)59–
51–55, 59–51–59, àáî íà åëåê-
òðîííó ïîøòó: info@vmr.gov.ua 
äî 13 ãðóäíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷-
íî, — çàçíà÷åíî â îãîëîøåíí³. — 
Ó ïîâ³äîìëåííÿõ âêàçóþòüñÿ 
ïð³çâèùà, ³ìåíà, ïî áàòüêîâ³, 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ñòàâèòüñÿ 
îñîáèñòèé ï³äïèñ ô³çè÷íî¿ îñî-
áè. Þðèäè÷í³ îñîáè ïîäàþòü 
ïðîïîçèö³¿ ³ç çàçíà÷åííÿì íà-
éìåíóâàííÿ òà ì³ñöåïåðåáóâàí-
íÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè. Àíîí³ìí³ 
ïðîïîçèö³¿ íå ðîçãëÿäàþòüñÿ».

Ó ÷è¿õ ³íòåðåñàõ ïðîâîäÿòüñÿ 
ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ? Â îãî-
ëîøåíí³ ì³ñüêðàäè íå çàçíà÷åíî.

Між Поділлям і Бугом хочуть звести 26 котеджів

÷èòàºìî ç òåêñòó ïîâ³äîìëåííÿ 
ìåðà Â³ííèö³.

Éìîâ³ðíî, òðîëåéáóñ ïóñòÿòü 
âóëèöåþ Þçâèíñüêà. Ïðî òàêó 
ìîæëèâ³ñòü ó â³ííèöüê³é ìåð³¿ 
ãîâîðèëè ï³ä ÷àñ çàïóñêó ìàðø-
ðóòó äî Ïèñàð³âêè.

— Íàø íàñòóïíèé êðîê — 
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó íà ìàðøðóò³ 15-À. Öåé 

ìàðøðóò ³äå äî ÄÏÇ — íà Çó-
ë³íñüêîãî ÷åðåç âóëèöþ Áàòîçü-
êó, — êàçàâ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. — 
ß äóìàþ, ùî ìè éîãî ïóñòèìî 
÷åðåç Þçâèíñüêó äî Áàðñüêîãî 
øîñå ³ â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. 
Ìè âèâ÷èìî ïîòðåáó, àäæå òàì 
òåæ º ïðèºäíàí³ òåðèòîð³¿ ³ ñó-
ì³æíà òåðèòîð³ÿ Àãðîíîì³÷íîãî, 
çâ³äêè ëþäè òàêîæ çâåðòàþòüñÿ 
çà ïîêðàùåííÿì ñïîëó÷åííÿ ìó-

Îäíàê, ïåðåãëÿäàþ÷è â³äêðèò³ 
äàí³, ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ä³ëÿíêà, 
íà ÿê³é çàïëàíîâàíî ïîáóäóâà-
òè 26 äâîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â, 
ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³. Çåìëÿ 
íàëåæèòü òîâàðèñòâó «Ñïàíã 
Êåï³òàë» ³ íàðàç³ ìàº îñíîâíèé 
âèä âèêîðèñòàííÿ: «äëÿ ïîòðåá 
àâòîòðàíñïîðòó».

Íà google-ìàï³ çîáðàæåíî, ùî 
öÿ òåðèòîð³ÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
ï³ä ñòîÿíêó àâòî. Òàêîæ òóò ðîç-
òàøîâàíà áóä³âëÿ íà êøòàëò àâ-
òîìàéñòåðí³ ÷è ÑÒÎ. Ä³ëÿíêà 
îãîðîäæåíà áåòîííèì ïàðêàíîì.

Ïðîòå íà çí³ìêàõ ç äðîíà â³ä 
ïîðòàëó lun.ua âèäíî, ùî ñòà-
íîì íà ë³òî 2021-ãî, íà ö³é çåìë³ 
çíåñåí³ âñ³ ñïîðóäè. Òåðèòîð³ÿ 
ï³äãîòîâëåíà äî íîâîãî áóä³â-
íèöòâà.

Ïðèïóñêàºìî, ùî çàáóäîâó 
íîâèõ 26 æèòëîâèõ áóäèíê³â äî-

Íàðàç³ òðîëåéáóñ 
òåñòóþòü, à ï³ñëÿ 
â³í âèéäå íà ñâ³é 
ïîñò³éíèé ìàðøðóò. 
ßêèé ñàìå? Çàðàç öå 
çàãàäêà

Транспортники зробили вже сьомий тролейбус у цьому 
році. Він низькополий, з комфортним салоном, більш 
плавним ходом та безшумним компресором

ðó÷àòü òîìó æ çàáóäîâíèêó, ùî 
çâ³â ñóñ³äí³é «Dream Town» — 
öå òîâàðèñòâî «Êâàäðàòí³ ìå-
òðè Ì2», ÿêå íàëåæèòü Âàäèìó 
Áðîÿö³. Â³í â³äîìèé òèì, ùî 

áóâ ó÷àñíèêîì ñêàíäàëó ùîäî 
çàáóäîâè Çàìêîâî¿ ãîðè. Á³çíåñ-
ìåí õîò³â çâåñòè ÑÒÎ ³ ãîòåëü 
á³ëÿ ï³äí³ææÿ àðõåîëîã³÷íî¿ 
ïàì’ÿòêè.

Ділянка, де будуватимуть домівки, зачищена. На старих 
знімках тут можна було розгледіти автостоянку і СТО
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ, ШОУМЕН

Цікаво, навіщо в центрі міста садять липи? Невже 
ніхто не знає, що коли вони підростуть, то кожного 
літа в жарку погоду будуть заляпувати тротуар навколо 
липким неприємно пахнучим слизом? Липа гарне та 
корисне дерево, і вона доречна у парках і скверах.

ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

104.ua îãîëîøóº ñâÿòêîâó íîâî-
ð³÷íó àêö³þ «100% ÏÎÄÀÐÓÍÊ²Â». 
Êîæåí ó÷àñíèê îòðèìàº ñâ³é ïðèç.

Ãîëîâíèé ïîäàðóíîê — ñó÷àñíèé 
äâîêîíòóðíèé ãàçîâèé êîòåë 104.
ua Model T.

Òàêîæ ðîç³ãðóþòüñÿ:
— 18 ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â 

Samsung Galaxy
— 90 ãàçîâèõ ñèãíàë³çàòîð³â 104.ua
— 90 òåïëèõ ïîäàðóíê³â
— ³ òèñÿ÷³ ïðåçåíò³â äëÿ âñ³õ ó÷àñ-

íèê³â àêö³¿.
Ðîç³ãðàø â³äáóäåòüñÿ 14 ãðóäíÿ, 

ïåðåìîæö³â âèçíà÷èòü ðàíäîì.
Âðó÷åííÿ ñóïåðïðèçó, òåëåôî-

í³â, ñèãíàë³çàòîð³â ³ ïðåçåíò³â â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ ó 104.ua êë³ºíòñüêèõ 
ïðîñòîðàõ.

Ïðî ðåçóëüòàòè ðîç³ãðàøó ³ ïå-
ðåìîãó ùàñëèâ÷èêàì ïîâ³äîìëÿòü 
îñîáèñòî ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿. 
Âñ³ ó÷àñíèêè àêö³¿ îòðèìàþòü ïî-
â³äîìëåííÿ, ÿê îòðèìàòè ãàðàíòî-
âàíèé ïðåçåíò.

Äëÿ ó÷àñòü â àêö³¿ íåîáõ³äíî:
— ó ïåð³îä ç 30 æîâòíÿ ïî 30 ëèñ-

òîïàäà 2021 ðîêó îïëàòèòè ïîñëóãó 
äîñòàâêè ãàçó íà ñóìó â³ä 500 ãðí

— íå ìàòè áîðã³â çà ïîïåðåäí³ 
ïåð³îäè çà äîñòàâêó ãàçó

— çàïîâíèòè àíêåòó çà ïîñèëàí-
íÿì íà ñòîð³íö³ 104.ua ó Facebook

Áåð³òü ó÷àñòü â àêö³¿ òà âèãðà-
âàéòå!

До Нового року газовий котел у подарунок від 104.Ua
Акція триває до 30 листопада! Встигніть взяти участь!
БЛОГ

503027

502965
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502418

501730

502364

502834

502683

486143

ÐÅÊËÀÌÀ

473369503060
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ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃÀÉÑÈÍÑÜÊÅ Ì²ÆÃÎÑ-
ÏÎÄÀÐÑÜÊÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÐÀÉÌ²Æ-
ÃÎÑÏØËßÕÁÓÄ», êîä ªÄÐÏÎÓ 03579466 
³íôîðìóº ïðî íàì³ð ïðîâàäèòè ïëàíîâàíó 
ä³ÿëüí³ñòü òà îö³íêó ¿¿ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá’ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ

23700, Â³ííèöüêà îáëàñòü, Ãàéñèíñüêèé 
ðàéîí, ì. Ãàéñèí, âóë. Ïëåõàíîâà, áóä. 137, 
òåë: +38 (097) 751–22–49, e-mail: fuge@
ukr.net

2. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòå-
ðèñòèêà, òåõí³÷í³ àëüòåðíàòèâè

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà.
Ïëàíîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïåðåäáà÷à-

ºòüñÿ ïðîìèñëîâà ðîçðîáêà êàð’ºðà 
Ìàð’ÿí³âñüêîãî ðîäîâèùà ãðàí³ò³â ó Ãàé-
ñèíñüêîìó ðàéîí³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ãðàí³ò 
â ìåæàõ Ìàð’ÿí³âñüêîãî ðîäîâèùà ïðè-
äàòíèé äëÿ îòðèìàííÿ ùåáåíþ áóä³âåëü-
íîãî ìàðîê: çà äðîáèì³ñòþ «1200»-»1400», 
çà ñòèðàí³ñòþ — Ñò-1, Ñò-2, ïî ñïðîòèâó 
óäàðó íà êîïð³ ÏÌ-»Ó-40», «Ó-75», ïî ìîðî-
çîñò³éêîñò³ — ÌÐÇ-100.

Çàïàñè êîðèñíî¿ êîïàëèíè (ãðàí³ò³â) 
Ìàð’ÿí³âñüêîãî ðîäîâèùà áóëè âèÿâëåí³ 
ðîçâ³äóâàëüíèìè ðîáîòàìè 1976–77 ð. ð. 
Åêñïëóàòàö³éí³ çàïàñè ãðàí³ò³â áóëè çàòâåð-
äæåí³ ó ê³ëüêîñò³_2300,0 òèñ. ì3 (Ïðîòîêîë 
ÓÒÊÇ ¹ 4051 â³ä 13.11.1980 ð.).

Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1.
Âèäîáóâàííÿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ïî òðàí-

ñïîðòí³é ñèñòåì³ ³ç ïîïåðåäí³ì ðîçïóøåí-
íÿì ã³ðñüêî¿ ïîðîäè âèáóõîâèì ñïîñîáîì.

Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2.
Íà ñüîãîäí³ íå ³ñíóº á³ëüø äîö³ëüíî¿ 

ñèñòåìè âèäîáóâàííÿ ãðàí³ò³â. Óìîâíîþ 
àëüòåðíàòèâîþ ìîæíà ââàæàòè ìåòîä ðîç-
ïóøåííÿ ìîíîë³òó çà äîïîìîãîþ ïíåâìà-
òè÷íîãî áóòîáîþ. Àëå, ÷àñîâ³ òà ô³íàíñîâ³ 
âèòðàòè ïðè öüîìó áóäóòü íà ñò³ëüêè âèñî-
êèìè, ùî öå áóäå åêîíîì³÷íî íåäîö³ëüíî 
äëÿ íàäðîêîðèñòóâà÷à.

3. Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, òåðèòîð³àëüí³ àëüòåðíàòèâè

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³: òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 1

Ìàð’ÿí³âñüêå ðîäîâèùå ãðàí³ò³â ðîç-
òàøîâàíå â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìåæàõ Ãàé-
ñèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
çà 0,25 êì íà ñõ³ä â³ä ñ. Ìàð’ÿí³âêà. Íàé-
áëèæ÷à äî îá’ºêòó ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
æèòëîâà çàáóäîâà çíàõîäèòüñÿ â ï³âí³÷íîìó 
íàïðÿìêó íà â³äñòàí³ 1,0 êì (ñ. Ãàéêè).

Âèá³ð àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â ðîçì³-
ùåííÿ îáìåæóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ âèÿâëåíèõ 
ðîçâ³äóâàëüíèìè ðîáîòàìè ïîêëàä³â êî-
ðèñíî¿ êîïàëèíè. Âèä³ëåííÿ äàíî¿ ä³ëÿíêè 
ï³ä ðîçðîáêó îá´ðóíòîâàíî ãåîëîãîðîç-
â³äóâàëüíèìè ðîáîòàìè òà äîçâ³ëüíèìè 
äîêóìåíòàìè. Ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîâîäèòè íà ï³ä-
ñòàâ³ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà êîðèñòóâàííÿ 
íàäðàìè, àêòó ã³ðíè÷îãî â³äâîäó, äîãîâîðó 
îðåíäè íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ êàð’ºðà.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³: òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2

Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2 íå ðîçãëÿ-
äàëàñÿ, îñê³ëüêè, âèá³ð àëüòåðíàòèâíèõ âà-
ð³àíò³â ðîçì³ùåííÿ îáìåæóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ 
ðîçâ³äàíèõ ³ çàòâåðäæåíèõ çàïàñ³â êîðèñíî¿ 
êîïàëèíè. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêòà ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáóìîâëþºòüñÿ íàéá³ëüø 
îïòèìàëüíèìè ãåîëîã³÷íèìè óìîâàìè, òå-
ðèòîð³àëüí³ àëüòåðíàòèâè äëÿ ÿêèõ â³äñóòí³.

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº ïåðåâàæíî ïîçè-
òèâíèé õàðàêòåð. Ïðîìèñëîâà ðîçðîáêà 
Ìàð’ÿí³âñüêîãî ðîäîâèùà ãðàí³ò³â ñïðèÿòè-
ìå ñòâîðåííþ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, çàáåç-
ïå÷èòü ï³äïðèºìñòâî ÿê³ñíîþ ñèðîâèíîþ 
òà íàäõîäæåííÿì ñïëà÷åíèõ ïîäàòê³â â³ä 
ï³äïðèºìñòâà äî Äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî 
áþäæåò³â. Âñå öå ñïðèÿòèìå ïîêðàùåííþ 
çàãàëüíî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ 
ðåã³îíó.

Ïðèéíÿò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè çà-
áåçïå÷àòü ì³í³ìàëüíèé çàëèøêîâèé ð³âåíü 
âïëèâó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà óìîâè 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà çäîðîâ’ÿ ì³ñöåâîãî íà-
ñåëåííÿ.

5. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, 
ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, 
îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî)

Ä³ëÿíêà, ùî ãîòóºòüñÿ äî ðîçðîáêè, 

ïëîùåþ äî 6,5 ãà, çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ 
Ìàð’ÿí³âñüêîãî ðîäîâèùà Ãàéñèíñüêîãî ðà-
éîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çà 0,25 êì íà ñõ³ä 
â³ä ñ. Ìàð’ÿí³âêà. Çàïëàíîâàíèé ð³÷íèé âè-
äîáóòîê ãðàí³òó ñêëàäàòèìå äî 40,0 òèñ.ì3. 
Ðîçêðèâí³ ïîðîäè íà çíà÷í³é ÷àñòèí³ ïëîù³ 
ðîäîâèùà âèêîíàí³ ó ïîïåðåäí³ ðîêè.

Â ÿêîñò³ êîðèñíî¿ êîïàëèíè ïðè âèêîíàí-
í³ ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèõ ðîá³ò âèâ÷àëèñü 
ãðàí³òè íèæíüîãî ïðîòåðîçîþ ïîðóøåí³ 
âèâ³òðþâàííÿì òà íåçì³íåí³.

Ïîòóæí³ñòü íåâèâ³òð³ëèõ ãðàí³ò³â ïî ðî-
äîâèùó äîñÿãàº 42,0 ì. Ïîòóæí³ñòü ðîç-
êðèâíèõ ïîð³ä êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ â³ä 
0,0 ì äî 5,9 ì. Ðîçêðèâ ïðåäñòàâëåíèé 
æîðñòâîþ òà âèâ³òð³ëèìè ãðàí³òàìè, ï³ñ-
êàìè, ÃÐØ.

Ïðèéìàºòüñÿ òðàíñïîðòíà ñèñòåìà 
ðîçðîáêè ç ïîïåðåäí³ì ðîçïóøåííÿì 
êîðèñíî¿ êîïàëèíè çà äîïîìîãîþ áóðî-âè-
áóõîâèõ ðîá³ò ìåòîäîì øïóðîâèõ çàðÿä³â. 
Ðîçòàøóâàííÿ â³äâàë³â ðîçêðèâíèõ ïî-
ð³ä — òèì÷àñîâå çîâí³øíº (ÃÐØ îêðåìî) 
ç ïîäàëüøèì âèêîðèñòàííÿì ó ðåêóëü-
òèâàö³¿. Îð³ºíòîâíèé ïåðåë³ê êàð’ºðíîãî 
îáëàäíàííÿ º íàñòóïíèì: áóðîâèé ñòàíîê 
2 ÑÁØ-200 (àáî àíàëîã³÷íèé), åêñêàâàòîðè 
òèïó Ý-2503 Â (ê³âø 3,2 ì3), ÝÎ-2621 À (ç 
áóòîáîºì), áóëüäîçåð Ò-130 (àáî àíàëî-
ã³÷íèé), àâòîñàìîñêèäè (âàíò. äî 20 ò), 
ïîëèâàëüíî-ìèéíà ìàøèíà ÇÈË-130, 
êîìïðåñîðíà ñòàíö³ÿ, íàñîñè â³äöåíòðîâ³ 
òèïó 1 Ê100–80–160 á, 1 Ê100–65–200 à.

Êîðèñíà êîïàëèíà îáâîäíåíà. Â ïðîöåñ³ 
åêñïëóàòàö³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðèìóñîâå 
âîäîâ³äâåäåííÿ êàð’ºðíèõ âîä ç ¿õ ïîïåðå-
äí³ì â³äñòîþâàííÿì.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â áåçïî-
ñåðåäíüî íà êàð’ºð³ ðîäîâèùà — äî 15 ÷î-
ëîâ³ê.

6. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà àëüòåðíàòèâàìè:

ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Åêîëîã³÷í³ îáìåæåííÿ â ïåð³îä ðåàë³çà-

ö³¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáóìîâëþþòüñÿ 
íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè, ÿê³ ðåãëàìåí-
òóþòü áåçïåêó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà, à ñàìå: Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà»; 
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ñàí³-
òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ 
íàñåëåííÿ»; Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî â³äõîäè»; 
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó àòìîñôåðíîãî 
ïîâ³òðÿ»; Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó çå-
ìåëü»; Âîäíèé êîäåêñ Óêðà¿íè; Çåìåëüíèé 
êîäåêñ Óêðà¿íè; Äåðæàâí³ ñàí³òàðí³ ïðà-
âèëà ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâè íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â; çàòâåðäæåí³ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 19.06.1996 ð. 
¹ 173.

ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ àíàëîã³÷í³ 

äî àëüòåðíàòèâè 1, çà âèêëþ÷åííÿì îá-
ìåæåíü. ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì âè-
áóõîâèõ ðîá³ò.

ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Äîòðèìàííÿ ðîçì³ð³â ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ 

çîíè; äîòðèìàííÿ äîçâîëåíèõ ð³âí³â àêóñ-
òè÷íîãî çàáðóäíåííÿ; äîòðèìàííÿ çíà÷åíü 
ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é (ÃÄÊ) 
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó 
ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â; îðãàí³çàö³ÿ ñïå-
ö³àëüíî â³äâåäåíèõ òà â³äïîâ³äíî îáëàäíà-
íèõ ì³ñöü äëÿ çáåð³ãàííÿ â³äõîä³â.

ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Íå ðîçãëÿäàºòüñÿ.
7. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³ä-

ãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà àëüòåð-
íàòèâàìè:

ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Ïðè ðîçðîáö³ ðîäîâèùà çàáåçïå÷èòè 

çàõîäè ³ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè òà çàõèñòó 
òåðèòîð³¿ ó ìåæàõ ã³ðíè÷îãî â³äâîäó â³ä 
íåñïðèÿòëèâèõ ïðèðîäíèõ ÿâèù (çñóâè, 
åðîç³ÿ ñõèë³â, ï³äòîïëåííÿ, îñóøåííÿ 
òîùî), ùî ìîæóòü ïîòåíö³éíî áóòè âèêëè-
êàí³ ðîáîòîþ êàð’ºðà.

ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Àíàëîã³÷íî äî àëüòåðíàòèâè 1.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Â ñêëàä³ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ áóäóòü 

ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè ïî çàáåçïå÷åííþ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåä-
îâèùà çã³äíî ç ÷èííèìè â Óêðà¿í³ íîðìàìè 
òà ïðàâèëàìè.

ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Íå ðîçãëÿäàºòüñÿ.
8. Ñôåðà, äæåðåëà òà âèäè ìîæëèâî-

ãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ:
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1

Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
íà äîâê³ëëÿ âêëþ÷àþòü:
íà êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: âïëèâ íå ïå-

ðåäáà÷àºòüñÿ.
íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ: äîïóñòèìèé 

âïëèâ. Ï³ä ÷àñ ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çàçíàº âïëèâó 
çà ðàõóíîê âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí 
â³ä ðîáîòè äâèãóí³â ñïåöòåõí³êè, âèêèä³â 
ïèëó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîçêðèâíèõ ðîá³ò 
òà âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí.
øóìîâèé âïëèâ: äîïóñòèìèé âïëèâ. 

Øóìîâå íàâàíòàæåííÿ â³ä ðîáîòè ñïåö-
òåõí³êè áóäå â ìåæàõ íîðìè ³ íå ìîæå 
çàâäàòè íåãàòèâíîãî âïëèâó íà îòî÷óþ÷å 
ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå òà çäîðîâ’ÿ ëþäåé. 
Êîðîòêî÷àñí³ âèáóõîâ³ ðîáîòè ÷èíèòèìóòü 
äîäàòêîâèé øóìîâèé âïëèâ.
íà ´ðóíòè: äîïóñòèìèé âïëèâ. Òåõíî-

ëîã³÷íà ñõåìà ðîçêðèâíèõ ðîá³ò âêëþ÷àº 
ðîçðîáêó âåðõíüîãî ´ðóíòîâî-ðîñëèííîãî 
øàðó, ÿêèé ñêëàäóâàòèìóòü ó òèì÷àñîâ³ 
áóðòè, ùî ï³ñëÿ ïîâíîãî â³äïðàöþâàííÿ 
ðîäîâèùà áóäå âèêîðèñòàíèé äëÿ ðåêóëü-
òèâàö³¿ ïîðóøåíèõ ã³ðíè÷èìè ðîáîòàìè 
çåìåëü.
íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå: äîïóñòèìèé 

âïëèâ. Âèêîíàííÿ âèäîáóâíèõ ðîá³ò íà ðî-
äîâèù³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïîðóøåííÿì ñòàíó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â òà íàäð, ó âèãëÿä³ 
äåôîðìàö³¿ äåííî¿ ïîâåðõí³. Ï³ñëÿ ïîâíîãî 
â³äïðàöþâàííÿ ðîäîâèùà áóäå ïðîâåäåíà 
ðåêóëüòèâàö³ÿ ïîðóøåíèõ ã³ðíè÷èìè ðîáî-
òàìè çåìåëü.
íà âîäí³ ðåñóðñè: äîïóñòèìèé âïëèâ. 

Íà ïèòí³ ïîòðåáè ïëàíóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ 
áóòèëüîâàíî¿ ïðèâîçíî¿ âîäè. Â³äâåäåííÿ 
ãîñïîäàð÷î-ïîáóòîâèõ ñòîê³â çä³éñíþâà-
òèìåòüñÿ ó áàê ìîá³ëüíî¿ òóàëåòíî¿ êàá³íè 
(á³îòóàëåòó) ç ïîäàëüøèì âèâåçåííÿì ñïå-
ö³àë³çîâàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè íà î÷èñí³ 
ñïîðóäè á³îëîã³÷íîãî î÷èùåííÿ. ßê³ñòü 
êàð’ºðíèõ âîä, ùî â³äâîäèòèìóòüñÿ ó ïî-
âåðõíåâ³ âîäîòîêè, áóäå ñï³âñòàâíà ç ïî-
âåðõíåâèìè âîäàìè ³ íå ñïðè÷èíèòü çì³í 
ã³äðîõ³ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿.
íà ã³äðîãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå: äî-

ïóñòèìèé âïëèâ. Êàð’ºðí³ âîäè, ùî ôîð-
ìóâàòèìóòüñÿ çà ðàõóíîê ï³äçåìíî¿ òà àò-
ìîñôåðíî¿ ñêëàäîâèõ, ï³ñëÿ â³äñòîþâàííÿ 
ïðèìóñîâî â³äâîäèòèìóòüñÿ ó ïðèðîäí³ 
âîäîòîêè. Íà ÷àñ ðîçðîáêè ôîðìóâàòè-
ìåòüñÿ ëîêàëüíà «âîðîíêà» äåïðåñ³¿ íà-
âêîëî êàð’ºðà.
ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ 

îá’ºêòè: äîïóñòèìèé âïëèâ. Ïëàíîâà ä³ÿëü-
í³ñòü áóäå ìàòè ëîêàëüíèé âïëèâ íà ôëîðó 
³ ôàóíó, çà ðàõóíîê âèëó÷åííÿ ä³ëÿíêè òà 
çíÿòòÿ ´ðóíòó ç ðîñëèííèì øàðîì. Òåõíî-
ëîã³÷íà ñõåìà ðîçêðèâíèõ ðîá³ò âêëþ÷àº 
ðîçðîáêó âåðõíüîãî ´ðóíòîâî-ðîñëèííîãî 
øàðó ³ ñêëàäóâàííÿì ó òèì÷àñîâ³ áóðòè, 
ÿê³ ï³ñëÿ ïîâíîãî â³äïðàöþâàííÿ ðîäîâè-
ùà, áóäóòü âèêîðèñòàí³ äëÿ ðåêóëüòèâàö³¿ 
ïîðóøåíèõ ã³ðíè÷èìè ðîáîòàìè çåìåëü. 
Çàïîâ³äí³ îá’ºêòè ïîðÿä ç ä³ëÿíêîþ ïðîâà-
äæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà íàÿâíèìè 
äàíèìè, â³äñóòí³.
â³ä óòâîðåííÿ òà ïîâîäæåííÿ ç â³ä-

õîäàìè: âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ. Ï³ä 
÷àñ ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
óòâîðþºòüñÿ íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü â³äõîä³â, ÿê³ 
çáåð³ãàòèìóòüñÿ ó ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ 
ì³ñöÿõ ó ãåðìåòè÷íèõ êîíòåéíåðàõ, â³äïî-
â³äíî äî êëàñó íåáåçïåêè ç ïîäàëüøîþ 
ïåðåäà÷åþ ¿õ íà âèäàëåííÿ, ðîçì³ùåííÿ, 
çàõîðîíåííÿ, óòèë³çàö³þ çã³äíî óêëàäåíèõ 
äîãîâîð³â ç³ ñïåö³àë³çîâàíèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè.
íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå 

(íàñåëåííÿ): ïîçèòèâíèé âïëèâ. Îá’ºêò 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ñòâîðþº íåãàòèâ-
íîãî âïëèâó íà ñîö³àëüí³ óìîâè æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ òà çäîðîâ’ÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. 
Ñåðåä ãîëîâíèõ ïîçèòèâíèõ àñïåêò³â 
íåîáõ³äíî âèä³ëèòè — ñïëàòó ïîäàòê³â 
äî äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî áþäæåò³â, 
à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ çàéíÿòîñò³ ì³ñöåâîãî 
íàñåëåííÿ, ùî ïîêðàùóº ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íå ñòàíîâèùå ðåã³îíó. Âïðîâàäæåííÿ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º â³ä÷óòíèì âíåñêîì 
ó ðîçâèòîê ÿê ðåã³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè òàê ³ 
åêîíîì³êè Óêðà¿íè â ö³ëîìó.
íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâè-

ùå: âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ. Ïëàíîâà 
ä³ÿëüí³ñòü íå ñïðè÷èíÿº ïîðóøåííÿ íà-
âêîëèøíüîãî òåõíîãåííîãî ñåðåäîâèùà 
çà óìîâè êîìïëåêñíîãî äîòðèìàííÿ ïðàâèë 
åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòó ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2

Íå ðîçãëÿäàºòüñÿ.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Ñôåðà, äæåðåëà òà âèäè âïëèâó íà äî-

âê³ëëÿ ìîæëèâ³ â ìåæàõ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ 
çîíè òà â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ³ñíóþ÷î¿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äâåäåíî¿ ï³ä ïðîâàäæåííÿ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Íå ðîçãëÿäàºòüñÿ.
9. Íàëåæí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

äî ïåðøî¿ ÷è äðóãî¿ êàòåãîð³¿ âèä³â ä³-
ÿëüíîñò³ òà îá’apos; ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü 
ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà 
ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
(çàçíà÷èòè â³äïîâ³äíèé ïóíêò ³ ÷àñòèíó 
ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»)

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íàëåæèòü äî äðó-
ãî¿ êàòåãîð³¿ âèä³â ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
òà îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè âïëèâ íà äî-
âê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ çã³äíî ³ç ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî 
îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ” ¹ 2059VIII â³ä 
23 òðàâíÿ 2017 ðîêó: ÷àñòèíà 3, ïóíêò 
3 — âèäîáóâàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí, êð³ì 
êîðèñíèõ êîïàëèí ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, 
ÿê³ âèäîáóâàþòüñÿ çåìëåâëàñíèêàìè ÷è 
çåìëåêîðèñòóâà÷àìè â ìåæàõ íàäàíèõ ¿ì 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç â³äïîâ³äíèì ö³ëüîâèì 
âèêîðèñòàííÿì.

10. Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ 
îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ (â òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî 
íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåë³ê äåðæàâ, äîâê³ëëÿ 
ÿêèõ ìîæå çàçíàòè çíà÷íîãî íåãàòèâíî-
ãî òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó (çà÷åïëåíèõ 
äåðæàâ)

Ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè òðàíñêîð-
äîííîãî âïëèâó íåìàº.

11. Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà 
ð³âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿ-
ãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ

Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà ð³âåíü 
äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ-
÷åííþ äî çâ³òó ç ÎÂÄ ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç 
ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îö³íêó âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ” ¹ 2059-VIII â³ä 23 òðàâíÿ 
2017 ðîêó.

12. Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ òà ìîæëèâîñò³ äëÿ ó÷àñò³ â í³é 
ãðîìàäñüêîñò³

Ïëàíîâàíà ñóá’apos; ºêòîì ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå ìàòè çíà÷íèé âïëèâ 
íà äîâê³ëëÿ ³, îòæå, ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ». Îö³íêà 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ — öå ïðîöåäóðà, ùî 
ïåðåäáà÷àº:
ï³äãîòîâêó ñóá’apos; ºêòîì ãîñïîäà-

ðþâàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ;
 ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãî-

âîðåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³; àíàë³ç 
óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì çâ³òó ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, áóäü-ÿêî¿ äîäàòêîâî¿ 
³íôîðìàö³¿, ÿêó íàäàº ñóá’apos; ºêò ãîñïî-
äàðþâàííÿ, à òàêîæ ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ 
â³ä ãðîìàäñüêîñò³ ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêîãî 
îáãîâîðåííÿ, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïðîöåäó-
ðè îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó, ³íøî¿ 
³íôîðìàö³¿;
 íàäàííÿ óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì 

ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ, ùî âðàõîâóº ðåçóëüòàòè àíà-
ë³çó, ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ï’apos; ÿòèì 
öüîãî ïóíêòó;
âðàõóâàííÿ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó 

íà äîâê³ëëÿ ó ð³øåíí³ ïðî ïðîâàäæåííÿ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 
14 öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ.

Ó âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
óïîâíîâàæåíèé îðãàí, âèõîäÿ÷è ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
âèçíà÷àº äîïóñòèì³ñòü ÷è îá´ðóíòîâóº 
íåäîïóñòèì³ñòü ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà÷àº åêîëîã³÷í³ óìîâè ¿¿ 
ïðîâàäæåííÿ.

Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïî÷èíàòè ïðîâàäæåí-
íÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ òà îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ïðî ïðî-
âàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
ïåðåäáà÷àº ïðàâî ³ ìîæëèâîñò³ ãðî-
ìàäñüêîñò³ äëÿ ó÷àñò³ ó òàê³é ïðîöåäóð³, 
çîêðåìà íà ñòàä³¿ îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äî-
ñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, 
ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, à òàêîæ íà ñòàä³¿ ðîç-
ãëÿäó óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ïîäàíîãî 

ñóá’apos; ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Íà ñòàä³¿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ 
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïðîòÿãîì 
ùîíàéìåíøå 25 ðîáî÷èõ äí³â ãðîìàäñüêîñ-
ò³ íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü íàäàâàòè áóäü-ÿê³ 
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çâ³òó ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, à òàêîæ âçÿòè ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàííÿõ. Äåòàëüí³øå ïðî ïðîöåäóðó 
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ áóäå ïîâ³äîìëåíî 
â îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî 
îáãîâîðåííÿ.

Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíîãî Êà-
á³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïî-
á³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè 
ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè (COVID-19), 
ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, 
äî ïîâíîãî éîãî ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 
30 äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ íå ïðîâîäÿòüñÿ ³ íå ïðè-
çíà÷àþòüñÿ íà äàòè, ùî ïðèïàäàþòü íà öåé 
ïåð³îä, ïðî ùî çàçíà÷àºòüñÿ â îãîëîøåíí³ 
ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ 
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

13. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ îáñÿãó 
äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Ïðîòÿãîì 20 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðè-
ëþäíåííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó 
ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî íàäàòè óïîâíî-
âàæåíîìó îðãàíó, çàçíà÷åíîìó ó ïóíêò³ 
15 öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ, çàóâàæåííÿ ³ ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó 
äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, 
ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Íàäàþ÷è òàê³ çàóâàæåíí³ ³ ïðîïîçèö³¿, 
âêàæ³òü ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî 
îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷åíèé íà ïåðø³é ñòîð³íö³ 
öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ). Öå çíà÷íî ñïðîñòèòü 
ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿ òà ðîçãëÿäó Âàøèõ çà-
óâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é.

Ó ðàç³ îòðèìàííÿ òàêèõ çàóâàæåíü ³ ïðî-
ïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ âîíè áóäóòü ðîç-
ì³ùåí³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåäàí³ ñóá’apos; ºêòó 
ãîñïîäàðþâàííÿ (ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ ¿õ îòðèìàííÿ). Îñîáè, ùî íàäàþòü 
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, ñâî¿ì ï³äïèñîì 
çàñâ³ä÷óþòü ñâîþ çãîäó íà îáðîáêó ¿õ ïåðñî-
íàëüíèõ äàíèõ. Ñóá’apos; ºêò ãîñïîäàðþâàí-
íÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ çîáîâ’apos; ÿçàíèé âðàõóâàòè 
ïîâí³ñòþ, âðàõóâàòè ÷àñòêîâî àáî îá´ðóí-
òîâàíî â³äõèëèòè çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ 
ãðîìàäñüêîñò³, íàäàí³ ó ïðîöåñ³ ãðîìàäñüêî-
ãî îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ 
äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ-
÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. 
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî öå âêëþ÷àºòüñÿ 
äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

14. Ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, ð³øåííÿì 
ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ º

1. Ñïåö³àëüíèé äîçâ³ë íà êîðèñòóâàííÿ 
íàäðàìè (âèäîáóâàííÿ) Ìàð’ÿí³âñüêîãî ðî-
äîâèùà ãðàí³ò³â ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ 
ñëóæáîþ ãåîëîã³¿ òà íàäð Óêðà¿íè,

2. ²íø³ äîêóìåíòè äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, 
ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, çà óìîâè 
ùî âîíè íå ïåðåäáà÷àþòü âñòàíîâëåííÿ 
(çàòâåðäæåííÿ) çì³í ó ä³ÿëüíîñò³, çà-
òâåðäæåí³é (ñõâàëåí³é) ð³øåííÿì ïðî 
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî 
ïîäîâæåííÿ ñòðîê³â ¿¿ ïðîâàäæåííÿ (çã³äíî 
ïóíêòó 9 ñòàòò³ 9 ÇÓ «Ïðî îö³íêó âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ»)

15. Óñ³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ãðî-
ìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ 
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ 
äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, 
íåîáõ³äíî íàäñèëàòè äî

Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà ³íôðà-
ñòðóêòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿: 21021, ì. Â³ííèöÿ, âóë. Â. Ïî-
ðèêà, 29, â³ää³ë îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
òà ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè, êîíòàê-
òíà îñîáà: Òêà÷óê ²ííà Ïåòð³âíà, òåëåôîí: 
(0432) 43–74–08, Email: uprter@vin.gov.ua, 
vineco@ukr.net

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
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Ïåðåä ìàò÷åì ³ç «Ìóíêà÷åì» 
«Íèâà» ïîñ³äàëà ñüîìó ñõîäèíêó 
òóðí³ðíî¿ òàáëèö³. ² â³äñòàâàëà 
â³ä ìóêà÷åâö³â, ÿê³ éøëè øîñòè-
ìè, íà ÷îòèðè î÷êè. Öåé ðîçðèâ 
íå çì³íèâñÿ ³ ï³ñëÿ ãðè íà Çàêàð-
ïàòò³, ÿêà çàâåðøèëàñÿ ç í³÷èéíèì 
ðàõóíêîì 1:1. Äî ðå÷³, ìàò÷ ïåðøî-
ãî êîëà ó Â³ííèö³ «Íèâà» âèãðàëà 
ó «Ìóíêà÷à» ç ðåçóëüòàòîì 3:0.

ВРЯТУВАЛИСЯ НА ФІНІШІ
Âè¿çíèé ïîºäèíîê âèéøîâ 

äóæå íåïðîñòèì äëÿ â³ííèöü-
êî¿ êîìàíäè. Â ïåðøîìó òàéì³ 
ìàéñòåðí³ñòü íå ðàç äîâîäèëîñÿ 
äåìîíñòðóâàòè âîðîòàðþ «Íèâè» 
Ìàêñèìó Ãóð³äîâó. Ï³ñëÿ ïåðå-
ðâè, íà 61-é õâèëèí³, áóâ ïðè-
çíà÷åíèé ïåíàëüò³ çà ãðó ðóêîþ 
ó êàðíîìó ìàéäàí÷èêó â³ííè÷àí. 
11-ìåòðîâèé ÷³òêî ðåàë³çóâàâ 

êðàùèé áîìáàðäèð «Ìóíêà÷à» 
Ìàêñèì Ã³ðíèé, â àêòèâ³ ÿêîãî 
âæå äåâ’ÿòü çàáèòèõ ì’ÿ÷³â öüîãî 
ñåçîíó.

Ó çàêëþ÷í³é ÷àñòèí³ ìàò÷ó 
«Íèâà» áóëà äîâîë³ àêòèâíîþ 
íà ÷óæ³é ïîëîâèí³ ïîëÿ, ³ ¿é 
âðåøò³-ðåøò âäàëîñÿ â³ä³ãðàòè-
ñÿ. Íà 82-é õâèëèí³ ï³ñëÿ ïîäà÷³ 
êóòîâîãî ãîëîâîþ â³äçíà÷èâñÿ çà-
õèñíèê Âàäèì Õîõëîâ.

«Íèâà» íå çóïèíèëàñÿ íà äî-
ñÿãíóòîìó, à ïðîäîâæèëà òèñíóòè 
íà ãîñïîäàð³â ïîëÿ. Â çàêëþ÷í³ 
õâèëèíè Â³òàë³é Ãåìåãà ³ Êîñ-
òÿíòèí Ãðàìàò³ê ìàëè øàíñè 
âèðâàòè ïåðåìîãó äëÿ Â³ííèö³. 
Àëå, íà æàëü, íå çìîãëè ïåðå-
ãðàòè âîðîòàðÿ ãîñïîäàð³â ïîëÿ 
Ðîñòèñëàâà Äåãòÿðÿ.

Îòæå, «Íèâà» í³÷èºþ çàâåð-
øèëà 2021 ð³ê. Áî íàñòóïíèé 
òóð íàøà êîìàíäà ïðîïóñêàº. 
Íàñòóïíèé ìàò÷ â³ííèöüê³ 

Граючий президент «Ниви» і лі-
дер перегонів бомбардирів групи 
«А» другої ліги (12 голів) Артур 
Загорулько розповів, коли мож-
на очікувати призначення нового 
головного тренера:

— Це у процесі. Ведуться пере-
мовини з потенційними канди-
датами. Можливо, що головний 
тренер буде призначений до но-
вого року.
Також він пояснив, коли почнуть 

облаштовувати тренувальну базу 
«Ниви». Адже Центральний місь-
кий стадіон, де грають нивівці, є 
власністю міста, а не клубу.
— Над цим ми працюємо. Вболі-
вальники нехай не переживають, 

все згодом побачать. Ще в цьому 
році плануємо почати підготовчі 
роботи щодо будівництва бази. За-
гадувати наперед не хочеться. Але 
сподіваємося, що все так і буде, — 
прокоментував Артур Загорулько.

Коли призначать тренера

Перемога 
ветеранів 
Стрижавки
Ó Ñòðèæàâö³  â³äáóëè-
ñÿ çìàãàííÿ Â³ííèöüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Êîëîñ» ñåðåä âåòåðàí³â 
(â³êîì ïîíàä 40 ðîê³â). Öå 
áóëè ³ãðè â ðàìêàõ Êóáêà 
«Âîëåéáîëüíî¿ ë³ãè Â³ííè÷-
÷èíè». Ïåðåìîãëà êîìàíäà 
Ñòðèæàâñüêî¿ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè. Òàêîæ äî òð³é-
êè êðàùèõ óâ³éøëè çá³ðí³ 
Òðîñòÿíåöüêî¿ ³ Êðèæîï³ëü-
ñüêî¿ ãðîìàä.  
Òàêîæ áóëè âðó÷åí³ ³íäèâ³-
äóàëüí³ íàãîðîäè. Êðàùèì 
çâ’ÿçóþ÷èì ñòàâ Ñåðã³é 
Ïóíüêî (Òðîñòÿíåöü), êðà-
ùèì íàïàäíèêîì - Ãðèãîð³é 
Øåâ÷åíêî (Ñòðèæàâêà), 
êðàùèì ð³çíîñòîðîíí³ì 
ãðàâöåì - Þð³é Øåâ÷óê 
(Êðèæîï³ëü), «MVP òóðí³-
ðó»  - Ìèêîëà Çàõàðåâè÷ 
(Ñòðèæàâêà).

Легіонер 
«Монстрів»    
Åêñãðàâåöü êëóáó ç àìåðè-
êàíñüêîãî ôóòáîëó «Â³-
ííèöüê³ Âîâêè» ²ãîð Ïðî-
öåíêî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ñïîðòèâíîãî ñåçîíó â Óêðà¿-
í³ ñòàâ ëåã³îíåðîì êîìàíäè 
«Mures-Monsters» ç Ðóìóí³¿. 
Ðàçîì ùå ç òðüîìà óêðà¿í-
ñüêèìè ôóòáîë³ñòàìè, ïðåä-
ñòàâíèêàìè «Kyiv Capitals» 
³ «Óæãîðîäñüêèõ ë³ñîðóá³â», 
²ãîð çàõèùàº ÷åñòü ðóìóí-
ñüêîãî êëóáó. ² óñï³øíî 
âåäå éîãî äî ÷åìï³îíñòâà. 
Çîêðåìà, «Ìîíñòðè» ïðî-
éøëè äî ô³íàëó ÷åìï³îíàòó 
Ðóìóí³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

ÑÏÎÐÒ

ВІННИЦЬКА «НИВА» 
ЗАВЕРШИЛА РІК НІЧИЄЮ
Друга ліга  Вінницькі футболісти 
розійшлися миром із «Мункачем». 
У заключні хвилини Віталій Гемега і 
Костянтин Граматік мали шанси вирвати 
перемогу для Вінниці. Але, на жаль, 
не змогли переграти воротаря господарів 
поля Ростислава Дегтяря. Тож наша 
команда залишається в середині турнірної 
таблиці групи «А»

ôóòáîë³ñòè ïðîâåäóòü ó áåðåçí³ 
2022 ðîêó.

УСПІШНИЙ ВІДРІЗОК 
ЧЕМПІОНАТУ

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâ-
íîãî òðåíåðà «Íèâè» Âàëåíòèí 
Âèøòàëþê ââàæàº, ùî íàøà êî-
ìàíäà çàêîíîì³ðíî â³ä³ãðàëàñÿ 
íà Çàêàðïàòò³:

— Â çàêëþ÷í³ ìîìåíòè ìîãëè 
ÿê ïðîãðàòè, òàê ³ âèãðàòè. Îáè-
äâ³ êîìàíäè ñòâîðèëè ó öåé ÷àñ 
ãîëüîâ³ øàíñè. Òîìó í³÷èéíèé 
ðåçóëüòàò ìàò÷ó ââàæàþ ñïðàâåä-
ëèâèì. Ï³ñëÿ ö³º¿ ãðè êîìàíäà 
ï³øëà ó çàñëóæåíó â³äïóñòêó.

Ï³ä êåð³âíèöòâîì Âàëåíòè-
íà Âèøòàëþêà «Íèâà» ïðîâåëà 

óñï³øíèé â³äð³çîê: äâ³ ïåðåìîãè 
³ í³÷èÿ. Öå ñòàëîñÿ ï³ñëÿ âèõî-
äó ç êîìàíäè ãîëîâíîãî òðåíåðà 
Âîëîäèìèðà Öèòê³íà, ùî ñòàëî 
íàñë³äêîì ïîïåðåäíüî¿ âîñüìè-
ìàò÷åâî¿ áåçâèãðàøíî¿ ñåð³¿.

— Îñòàíí³ ïîçèòèâí³ ðåçóëüòà-
òè áóëè äîñÿãíóò³ íà ôóíäàìåíò³, 
ÿêèé çàêëàäàâ òðåíåðñüêèé øòàá 
íà ÷îë³ ³ç Âîëîäèìèðîì Öèòê³-
íèì. Âîíè, çðîçóì³ëî, íåïîãàí³. 
Ñåðåä òðüîõ ñóïåðíèê³â ëèøå 
«Ëþáîìèð» áóâ â³äâåðòèì àóòñàé-
äåðîì. «×àéêà» â îñòàííüîìó òóð³ 
â³ä³áðàëà î÷êè ó ë³äåðà «Ë³âîãî 
áåðåãà». À «Ìóíêà÷» º íàøèì 
íàéáëèæ÷èì ñóñ³äîì ó òóðí³ð-
í³é òàáëèö³, — äîäàâ Âàëåíòèí 
Âèøòàëþê.
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Ó Â³ííèö³ âïåðøå â³äáóâñÿ 
íåçâè÷àéíèé øàõîâèé ìàò÷, 
ïðèñâÿ÷åíèé Ì³æíàðîäíîìó äíþ 
íåçðÿ÷èõ. Äèòÿ÷à êîìàíäà ïîçìà-
ãàëàñÿ ïðîòè çá³ðíî¿ ñïîðòñìåí³â 
³ç âàäàìè çîðó. Ñï³âîðãàí³çàòîðà-
ìè ïîºäèíêó âèñòóïèëè îáëàñíà 
îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêîãî òîâà-
ðèñòâà ñë³ïèõ (ÓÒÎÑ), ì³ñöåâèé 
îñåðåäîê ñïîðòèâíî¿ ôåäåðàö³¿ 
íåçðÿ÷èõ Óêðà¿íè ³ ìåöåíàò 
Îëåêñàíäð Êîçà÷åíêî.

Ãðàëè «ñò³íêà íà ñò³íêó» 
íà âîñüìè øàõ³âíèöÿõ. Â þíàöü-
êîìó êîëåêòèâ³ âèñòóïàëè â³öå-
÷åìï³îí Óêðà¿íè ç³ øâèäêèõ 

øàõ³â ñåðåä íàéìîëîäøèõ Þð³é 
Ïåðåïåëèöÿ, ÷åìï³îí îáëàñò³ ñå-
ðåä ñòóäåíò³â êîëåäæ³â Áîãäàí 
Ñòàí³ñëàâñüêèé òà ³íø³ êâàë³ô³-
êîâàí³ ãðàâö³. Ä³òÿì âäàëîñÿ çäî-
áóòè âïåâíåíó ïåðåìîãó â ìàò÷³.

Íàéêðàùèé ðåçóëüòàò ó ñêëàä³ 
ñïîðòèâíî¿ ôåäåðàö³¿ íåçðÿ÷èõ 
ïîêàçàëà êåð³âíèê øàõîâîãî êëó-
áó ÓÒÎÑ Íàòàë³ÿ Ô³ëþê. Âîíà 
çâåëà âí³÷èþ îáèäâ³ ñâî¿ ïàðò³¿. 
Âò³ì, é ³íø³ ó÷àñíèêè íå áóëè 
çàñìó÷åí³ ðåçóëüòàòàìè. 

Â ìàò÷³ ãðàâ 50-ð³÷íèé â³äîìèé 
íåçðÿ÷èé ìóçèêàíò ³ êîìïîçèòîð, 
ó÷àñíèê ôåñòèâàëþ «×åðâîíà 
ðóòà» Îëåêñàíäð Âîéòêî.

— Ïðîòè òðåíîâàíèõ ä³òåé ç³ 

ñïîðòèâíèìè ðîçðÿäàìè áîðî-
òèñÿ áóëî äóæå íåïðîñòî. Ö³êàâî 
áóëî ä³çíàòèñÿ, ÿê âîíè ìèñëÿòü, 
ïîâîäÿòü ñåáå ³ íàñê³ëüêè º êîìó-
í³êàáåëüíèìè, — ðîçïîâ³â â³í. — 
Îñîáëèâî ñïîäîáàâñÿ Þðà Ïåðå-
ïåëèöÿ. Â³í äóæå øâèäêî äóìàº ³ 
ïðèéìàº ð³øåííÿ çà øàõ³âíèöåþ. 
Ïðàêòè÷íî êîæåí õ³ä Þð÷èêà — 
³ç ïðåòåíç³ÿìè «íà êàïîñòü»!

Ó øàõè Îëåêñàíäð Âîéòêî ãðàº 
ç äèòèíñòâà, õî÷à í³êîëè íèìè 
ñåðéîçíî íå çàéìàâñÿ.

— Äëÿ ìåíå öå ãàðíèé â³ä-
ïî÷èíîê ï³ñëÿ ðîáîòè. ß º òî-
òàëüíî íåçðÿ÷èì. Àëå, ÿêùî ïî-
ñò³éíî ãðàòè, ïî÷èíàºø êðàùå 
çàïàì’ÿòîâóâàòè ïîçèö³þ ³ ïðî-

ðàõîâóâàòè âàð³àíòè, — äîäàâ 
Îëåêñàíäð Âîéòêî.

Íà óðî÷èñòîìó çàêðèòò³ äèðåêòîð 
Â³ííèöüêîãî ï³äïðèºìñòâà ÓÒÎÑ 
Êîñòÿíòèí ²ëüí³öüêèé ðîçïîâ³â ïðî 
îñîáëèâîñò³ ïîáóòó ³ ðîáî÷îãî ïðî-
öåñó íåçðÿ÷èõ, à Îëåêñàíäð Âîéòêî 
âèêîíàâ íà ã³òàð³ ê³ëüêà ñâî¿õ ãàð-
íèõ êîìïîçèö³é. Ó÷àñíèêè ìàò÷ó 
îòðèìàëè êóáêè, ìåäàë³, ãðàìîòè 
³ ñîëîäê³ ïðèçè â³ä îðãàí³çàòîð³â.

— Íà áàç³ íàøîãî ÓÒÎÑ ä³º 
øàõîâî-øàøêîâèé êëóá. Òðåíó-
âàííÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Íàòàë³¿ 
Ô³ëþê â³äáóâàºòüñÿ ó áóäí³ ùî-
äíÿ. ¯õ â³äâ³äóþòü ñëàáîçîð³ â³-
ííè÷àíè òà ¿õí³ ä³òè, — ðîçïîâ³â 
Êîñòÿíòèí ²ëüí³öüêèé.

Незрячі шахісти змагалися з дітьми

Випуск №40 (1191)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. 
 
Задача №2756-2759
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.
III) Td4>a6;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №46 (1567) від 17 листопада 2021 року

Задача №2752
I. 1. Kpd8! Te7  2. Cc7 Te8x; II. 1. Cc7! Ta7  2. Kpb8 Ta8x.

Задача №2753
I. 1. Kpg8! T:d7  2. Kpf8 Td8x;
II. 1. Kph7! Te8  2. Kph6 Th8x - правильні мати

Задача №2754
На полі «с4» стоїть чорний слон
I. 1. Ta5! Tc5  2. Kpa4 T:c4x;
II. 1. a2! Tb5+  2. Kpa3 Rc2x.

Задача №2755
I. 1. Kpf1! Cf5  2. gf2: Ch3x;
II. 1. Kph1! Ch5  2. gh2: Cf3x.

М. Пархоменко

Граючий президент «Ниви» Артур Загорулько. Він – лідер 
перегонів бомбардирів групи «А» другої ліги (12 голів)



ПРЕССЛУЖБА 
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò», ùî 
ïðàöþº ï³ä áðåíäîì ÒÂ²É ÃÀÇÇ-
ÁÓÒ, áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðî-
öåäóðàõ çàêóï³âë³ íà ProZorro ÿê 
ïîñòà÷àëüíèê åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ 
áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é, ïðîïî-
íóþ÷è âèã³äí³ óìîâè òà ñóïðîâ³ä 
ïåðñîíàëüíîãî ìåíåäæåðà.

«Ùîá çá³ëüøóâàòè ïîðò-
ôåëü êë³ºíò³â, íàøà êîìïàí³ÿ 
àêòèâíî äîëó÷àºòüñÿ äî ó÷àñò³ 
ó äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ. Ç ïî-
÷àòêó 2021 ðîêó ìè ïðîéøëè 
óæå 388 ïðîöåäóð. Ó 78 âèïàä-
êàõ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» âèçíàíî 
ïåðåìîæöåì òà óêëàäåíî äî-
ãîâîðè ïðî ñï³âïðàöþ. Íàðàç³ 

ìè ïîñòà÷àºìî åëåêòðîåíåðã³ºþ 
175 ï³äïðèºìñòâàì», — ðîçïîâ³-
äàº äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Ñåðåä îñíîâíèõ ïåðåâàã 
ñï³âïðàö³ ç íàìè: ìîæëèâ³ñòü 
îïëàòè çà ôàêòîì ñïîæèâàí-
íÿ, îïëàòà â³äðàçó ³ çà åëåêòðî-
åíåã³þ, ³ çà ïîñëóãó ðîçïîä³ëó, 

³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ãíó÷ê³ 
ö³íîâ³ ïðîïîçèö³¿.

«Ìè ï³êëóºìîñü ïðî êîæíîãî 
êë³ºíòà. Çà êîæíèì ñïîæèâà-
÷åì åëåêòðîåíåðã³¿ çàêð³ïëåíèé 
ïåðñîíàëüíèé ìåíåäæåð. Îêð³ì 
öüîãî, «Â³ííèöÿãàç Çáóò» íàäàº 
ìîæëèâ³ñòü êë³ºíòàì — þðè-
äè÷íèì îñîáàì ïëàòèòè çà ïî-
ñëóãó ðîçïîä³ëó åëåêòðè÷íî¿ 
åíåðã³¿ ÷åðåç ïîñòà÷àëüíèêà. 
Òàêå âïðîâàäæåííÿ ñïðîùóº 
äëÿ êë³ºíò³â âåäåííÿ áóõãàë-
òåð³¿ òà äîçâîëÿº åêîíîìèòè 
÷àñ òà ðåñóðñè. Çàì³ñòü äâîõ 
êîìïàí³é — îïåðàòîðà ðîçïî-
ä³ëó òà ïîñòà÷àëüíèêà — êë³ºíò 
âçàºìîä³ÿòèìå ò³ëüêè ç ìåíå-
äæåðîì ïîñòà÷àëüíèêà, — çà-
çíà÷àº íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðî-

äàæ³â þðèäè÷íèì îñîáàì ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» Ãàëèíà ×ó-
áàòåíêî.

Ïðîòÿãîì äåñÿòè ì³ñÿö³â 
2021 ðîêó êë³ºíòè ÒÎÂ «Â³-
ííèöÿãàç Çáóò» íàðîñòèëè 
ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð-
ã³¿ ç 11,8 òèñ. êÂò/ãîä. ó ñ³÷í³ 
äî 710 òèñ. êÂò/ãîä. ó æîâòí³. 
Âñüîãî çà öåé ÷àñ êîìïàí³ÿ ðåà-
ë³çóâàëà ïîíàä 3,7 ìëí êÂò/ãîä. 
åëåêòðîåíåðã³¿.

Íàãàäàºìî, ùî ç 1 ëèïíÿ 
2019 ðîêó êîæåí ñïîæèâà÷ — 
þðèäè÷íà îñîáà ìîæå â³ëüíî 
îáèðàòè ïîñòà÷àëüíèêà åëåê-
òðîåíåðã³¿, ó ÿêîãî áóäå çàêó-
ïîâóâàòè ðåñóðñ äëÿ âëàñíîãî 
ñïîæèâàííÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà äåðæàâ-

íèõ êîìïàí³é, âîíè çîáîâ’ÿçàí³ 
ïðîâîäèòè çàêóï³âë³ òîâàð³â àáî 
ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³â-
ë³». Òîæ ïðèäáàííÿ íèìè åëåê-
òðè÷íî¿ åíåðã³¿ ìàº â³äáóâàòèñÿ 
çà ïðîöåäóðîþ ïóáë³÷íî¿ çàêó-
ï³âë³ — â³äêðèòèìè òîðãàìè.

Äåòàëüí³øå ïðî óìîâè 
ïðèäáàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ 
íà ñàéò³ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» — https://vn.gaszbut.com.
ua/business

Çàìîâèòè ïîñëóãó åëåêòðî-
ïîñòà÷àííÿ àáî ïðîêîíñóëü-
òóâàòèñÿ ìîæíà çà òåëåôî-
íîì: (067) 4336415, àáî îíëàéí 
çà ïîñèëàííÿì:

h t t p s : / / vn . g a s z bu t . c om .
ua/customer-business

ЮРІЙ 
ПРОКОПЕНКО, 

ПОЕТ

Ó ìóçåéíî-ïðî-
ñâ³òíèöüêîìó öåíòð³ Â³ííèöü-
êîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ìèõàéëà 
Êîöþáèíñüêîãî 20 æîâòíÿ â³ä-
êðèëàñÿ ïåðñîíàëüíà âèñòàâêà 
ïàñòåëüíîãî æèâîïèñó òà êíèæ-
êîâî¿ ãðàô³êè «Emotions in lines 
& colors» ìîëîäî¿ òàëàíîâèòî¿ 
â³ííèöüêî¿ õóäîæíèö³ Ëàäè 
Ìàçàé.

Çà ôàõîì Ëàäà àñèñòåíò êà-
ôåäðè ïñèõîëîã³¿ òà ñîö³àëüíî¿ 
ðîáîòè, à çà ïîêëèêàííÿì õó-
äîæíèöÿ ³ òâîð÷à îñîáèñò³ñòü.

Íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè Ëàäà 
ðîçïîâ³ëà âñ³ì ïðèñóòí³ì ïðî 

äîñâ³ä, ÿêèé çäîáóëà, ³ëþñòðó-
þ÷è ïîåòè÷íó êíèãó «Îá³éíÿ-
òè äîù» (Þð³ÿ Ïðîêîïåíêà). 
Îðèã³íàëüí³ ìàëþíêè (ôîðìàòó 
À4) äî êíèãè, ÿê³ òåæ ïðåä-
ñòàâëåí³ íà âèñòàâö³ ó â³ää³ëåí³ 
ãðàô³êè, Ëàäà âèêîíàëà êðàï-
êîâîþ é ðèñêîâîþ òåõí³êàìè. 
Öå íàäçâè÷àéíî êðîï³òêà ðî-
áîòà, ÿêà âèìàãàº â³ä ìèòöÿ 
íåàáèÿêîãî òàëàíòó, òåðï³ííÿ 
³ âèòðèâàëîñò³. Àëå ðåçóëüòàò 
òîãî âàðòèé, áî ñòâîðþº îá-
ðàç ì³êðîñêîï³÷íî¿ ìîçà¿êè, 
çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ õóäîæíèöÿ 
çìîãëà âò³ëèòè ñâîº áà÷åííÿ 
ïîåòè÷íîãî ñëîâà.

Ëàäà Ìàçàé: «Âäÿ÷íà âñ³ì 
ïðèñóòí³ì, ùî çíàéøëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðèéòè íà â³äêðèòòÿ. 
Îñîáëèâà ïîäÿêà Âàëåíòèí³ 

Â³êòîð³âí³ òà ìóçåéíî-ïðî-
ñâ³òíèöüêîìó öåíòðó ÂÄÏÓ 
³ìåí³ Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî 
çà íàäàíó ìîæëèâ³ñòü îðãàí³-
çóâàòè âåðí³ñàæ».

Ìàìà õóäîæíèö³, Îëüãà 
Àíäð³¿âíà, ÿêà òåæ ïðèéøëà 
ïðèâ³òàòè äî÷êó, ðîçïîâ³ëà 
ãëÿäà÷àì ïðî òâîð÷å çðîñ-
òàííÿ Ëàäè. Ïðî ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü íà ñ³ìåéí³é ðàä³ ùîäî 
òâîð÷îãî ðîçâèòêó äîíüêè, ïðî 
ïðèâàòí³ óðîêè ç ìàëþâàííÿ òà 
¿¿ îíëàéí-ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, 
ïðî òå, ùî äëÿ Ëàäè ïñèõîëî-
ã³ÿ — öå ïðàöÿ, à ìàëþâàííÿ — 
â³äïî÷èíîê.

Òàêîæ íà âåðí³ñàæ³ Ëàäà ïðî-
âåëà ìàéñòåð-êëàñ ³ç ìàëþâàí-
íÿ ñóõîþ ïàñòåëëþ. Çà õâèëèí 
äåñÿòü õóäîæíèöÿ ïîêàçàëà, ÿê 

íà ïàïåð³ íàìàëþâàòè êðàñèâèé 
íàòþðìîðò ç ÿáëóêàìè. Ìàé-
ñòåðí³ñòü Ëàäè âðàçèëà âñ³õ 
ïðèñóòí³õ.

Æèâîïèñ ³ ãðàô³êà Ëàäè Ìà-
çàé ìàþòü ñâ³é ñòèëü ³ îñîáëèâó 
åíåðãåòèêó. Â³ä÷óâàºòüñÿ, ùî 
õóäîæíèöÿ âêëàäàº äóøó ó ñâî¿ 
ðîáîòè òà ïåðåéìàºòüñÿ äåòà-
ëÿìè, ÿê³ íàä³ëÿþòü êàðòèíè 
ì³ñòè÷íèì ðåàë³çìîì, ÷èìîñü 
íåîñÿæíèì ³ ãëèáèííèì, ÿê 
äóøà ìèòöÿ.

Îõî÷³ ïîçíàéîìèòèñÿ ç òâîð-
÷³ñòþ õóäîæíèö³ ìîæóòü â³äâ³-
äàòè ìóçåéíî-ïðîñâ³òíèöüêèé 
öåíòð ³ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ 
ç 9.00 äî 15.00 (1 êîðïóñ, 4 ïî-
âåðõ). Âèñòàâêà æèâîïèñó ³ ãðà-
ô³êè Ëàäè Ìàçàé òðèâàòèìå 
äî Íîâîãî ðîêó.

Персональний менеджер та спрощена система оплати: «Вінницягаз Збут» 
пропонує послуги з постачання електроенергії для бюджетних організацій

Виставка живопису та графіки вінницької художниці Лади Мазай

БЛОГ

БЛОГ

502981

РЕКЛАМА

503031486213

16
RIA, Ñåðåäà, 
24 ëèñòîïàäà 2021

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

День пам’яті за кожним, кого втратили 
у війні і на Майдані. Згадайте в молитві і 
цінуйте кожного, хто захищає нас з вами 
дуже часто ціною власного життя.
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486404

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

502137

РЕКЛАМА

БУВ НА П’ЯТОМУ 
МІСЦІ, ТЕПЕР — НА ТРЕТЬОМУ

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, RIA, (067)4333535

Âðàæàþòü öèôðè ³ â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøè-
ìè õâîðîáàìè, ïðî ÿê³ çâ³òóâàâ äåðæñòàò. 
Ìîâà ïðî õâîðîáè, ÿê³ í³êóäè íå ä³ëèñü, 
³ ÿê çàâæäè çàáèðàþòü æèòòÿ óêðà¿íö³â 

çàãàëîì òà â³ííè÷àí çîêðåìà, íà ïåð³îä ³ç ñ³÷íÿ 
ïî ñåðïåíü 2021 ðîêó.

Ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ çà ñìåðòí³ñòþ òðèìàþòü õâî-
ðîáè ñèñòåì êðîâîîá³ãó, âîíè çàáðàëè æèòòÿ ìàé-
æå 280 òèñÿ÷ ëþäåé. Äàë³ «òîïîâ³» ì³ñöÿ ïîñ³äà-
þòü îíêîçàõâîðþâàííÿ, ÷åðåç ÿê³ ïîìåðëî ìàéæå 
50 òèñÿ÷. Òà êîâ³ä — ÿêèé íà ïî÷àòîê îñåí³ çàáðàâ 
ìàéæå 37 òèñÿ÷ ëþäåé. Àëå ñêîð³ø çà âñå íà ê³íåöü 
ðîêó ñòàòèñòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ áóäå ìàòè çîâñ³ì ïðè-
êðèé âèãëÿä — òîìó ùî íà ñüîãîäí³ ìè âæå ìàºìî 
82318 ñìåðòåé â³ä êîâ³äó. Òîáòî çà òðè íåïîâíèõ 
ì³ñÿö³ ñìåðòí³ñòü â³ä êîðîíîâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ çá³ëü-
øèëàñü íà 45 òèñÿ÷.

Статистика  На 23 
листопада 2021 маємо в Україні 
3 мільйони 353136 захворілих 
на ковід, з них померли — 
82318. У Вінницькій області 
за період пандемії померли 
2536 людей. Цифри мають 
лячний вигляд, особливо, якщо 
порівнювати їх із попереднім 
2020 роком, коли від ковіду 
померло 20583 українці

501091

Хвороби систем кровообігу — 408163 померлих
Новоутворення — 77880 померлих
Зовнішні причини смерті (аварії, нещасні випадки, 
вбивства…) — 28635 померлих.
Хвороби органів травлення — 24167 померлих.
COVID-19 – 20583 померлих

ТОП–5 смертельних хвороб 2020 року

501297

 439430
людей

в Україні 

17758 
людей

у Вінницькій 
області 

ЯКІ ХВОРОБИ СТАЛИ СМЕРТЕЛЬНИМИ

Через хвороби крові і кровотворних 
органів та окремі порушення із 

залученням імунного механізму

142
в Україні

3
у Вінницькій 

області

Усього за січень-серпень 2021 року померло:Через деякі інфекційні 
та паразитарні хвороби 

4214
в Україні

113
у Вінницькій 

області

З НИХ:

ЧЕРЕЗ ТУБЕРКУЛЬОЗ 
В Україні ................................................................1905 
У Вінницькій області .................................................68 

ЧЕРЕЗ ХВОРОБУ, ЗУМОВЛЕНУ ВІРУСОМ 
ІМУНОДЕФІЦИТУ (ВІЛ) ПОМЕРЛО 
В Україні ................................................................1546 
У Вінницькій області .................................................27

Через новоутворення

49448
в Україні

1895
у Вінницькій 

області

З НИХ:

ЧЕРЕЗ ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ 
В Україні ............................................................. 49021 
У Вінницькій області .............................................1876 

Через ендокринні хвороби, 
розлади харчування та порушення 

обміну речовин

1466
в Україні

51
у Вінницькій 

області

З НИХ:

ВІД ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 
В Україні ................................................................1343 
У Вінницькій області .................................................43 

Через хвороби системи кровообігу

276070
в Україні

12111
у Вінницькій 

області

З НИХ:

ЧЕРЕЗ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
В Україні ........................................................... 192343 
У Вінницькій області .......................................... 10794 

ЧЕРЕЗ АЛКОГОЛЬНУ КАРДІОМІОПАТІЮ 
В Україні ................................................................2299 
У Вінницькій області .................................................19

ЧЕРЕЗ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІ ХВОРОБИ
В Україні ............................................................. 53470 
У Вінницькій області ...............................................919

Коди для особливих цілей

37077
в Україні

1342
у Вінницькій 

області

З НИХ:

COVID-19, ВІРУС ІДЕНТИФІКОВАНИЙ
В Україні ............................................................. 36481
У Вінницькій області .............................................1325 

COVID-19, ВІРУС НЕ ІДЕНТИФІКОВАНИЙ
В Україні ..................................................................596 
У Вінницькій області .................................................17

Через хвороби органів дихання

13951
в Україні

529
у Вінницькій 

області

З НИХ:

ЧЕРЕЗ ГРИП ТА ПНЕВМОНІЮ ПОМЕРЛО
В Україні ............................................................. 10684 
У Вінницькій області ...............................................469 

Через зовнішні причини смерті 

18627
в Україні

728
у Вінницькій 

області

З НИХ:

ЧЕРЕЗ ТРАНСПОРТНІ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ
В Україні ..................................................................220
У Вінницькій області .................................................73 

ЧЕРЕЗ ВИПАДКОВЕ УТОПЛЕННЯ 
ТА ЗАНУРЕННЯ У ВОДУ
В Україні ................................................................1269
У Вінницькій області .................................................67

ЧЕРЕЗ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ, 
СПРИЧИНЕНІ ДІЄЮ ДИМУ, ВОГНЮ
В Україні ..................................................................808 
У Вінницькій області .................................................57

ЧЕРЕЗ ВИПАДКОВЕ ОТРУЄННЯ ОТРУЙНИМИ 
РЕЧОВИНАМИ (КРІМ АЛКОГОЛЮ)
В Україні ................................................................1033 
У Вінницькій області .................................................17

ЧЕРЕЗ ВИПАДКОВЕ ОТРУЄННЯ ТА ДІЇ АЛКОГОЛЮ
В Україні ................................................................1181 
У Вінницькій області .................................................50

ЧЕРЕЗ НАВМИСНЕ САМОУШКОДЖЕННЯ
В Україні ................................................................4099 
У Вінницькій області ...............................................217

ЧЕРЕЗ НАПАД З МЕТОЮ ВБИВСТВА ЧИ 
НАНЕСЕННЯ УШКОДЖЕННЯ
В Україні ..................................................................848 
У Вінницькій області .................................................39

Через хвороби органів травлення

16040
в Україні

577
у Вінницькій 

області

З НИХ:

ЧЕРЕЗ АЛКОГОЛЬНУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ
В Україні ................................................................1140
У Вінницькій області .................................................26

Через хвороби 
нервової системи

2922
в Україні

81
у Вінницькій 

області

Через хвороби шкіри 
та підшкірної клітковини

398
в Україні

4
у Вінницькій 

області

Через хвороби кістково-м’язової 
системи та сполучної тканини

234
в Україні

4
у Вінницькій 

області

Через природжені вади 
розвитку, деформації 

та хромосомні аномалії

608
в Україні

21
у Вінницькій 

області

Через хвороби сечостатевої системи

1763
в Україні

66
у Вінницькій 

області

Через окремі стани, 
що виникають в перинатальному 

(новонароджені) стані

742
дитини
в Україні

21 дитина
у Вінницькій 

області

Під час вагітності, пологів 
та в післяпологовий період

58
в Україні

2
у Вінницькій 

області

Через розлади психіки та поведінки

586
в Україні

26
у Вінницькій 

області

З НИХ:

ЧЕРЕЗ РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ 
ЧЕРЕЗ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
В Україні ..................................................................586 
У Вінницькій області .................................................26 
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UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Невiдомi Карпати 
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 “Дикуни” 
13.10, 01.40 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.35, 00.30, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
20.00 Д/с “Колапс. Як українцi 
зруйнували iмперiю зла” 
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, 21.25 Т/с “Рiзниця у вiцi” s  
21.50, 22.55, 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 “Ранок з Iнтером” 
09.20 Ранок з Iнтером 
10.00, 18.00, 19.00, 04.15 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Мiськi дiвчата” 
14.25 “Речдок” 
16.05 “Чекай на мене. Україна” 
20.00, 03.45 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 

ICTV 

04.40, 10.05 Громадянська 
оборона 
06.30 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.25, 13.15 Х/ф “Краще не 
чiпати Зохана” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
14.15, 16.15 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
20.15 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
Прем’єра 
21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Пес-6” s  
22.45 Свобода слова 
00.00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку: Дочка ката” n  
01.50 Прихована небезпека 
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Надприродне” s  
12.00 Х/ф “Острiв фантазiй” s  
14.20 Х/ф “Скарб нацiї” 
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.00 Х/ф “Синя безодня” s  
22.50 Х/ф “Весiльний погром” 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 Агенти справедливостi 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 “Бiйся своїх 
бажань” 

СТБ 

08.30, 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” l  
23.15 Т/с “Швабра” s  

НTН 

05.00, 04.50 “Top Shop” 
05.50, 17.00, 03.05, 03.50 
“Випадковий свiдок” 
06.10 “Таємницi свiту” 
07.45 Х/ф “У моїй смертi прошу 
винуватити Клаву К.” 
09.10 Х/ф “Чужi тут не ходять” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
“Свiдок” 
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.20 “Свiдок. Агенти” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30, 22.00 Т/с “Ромео i 
Джульєтта з Черкас” s  
10.30 Х/ф “Воду слонам” s  
12.50, 18.00, 02.15 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.15 Панянка-селянка 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Х/ф “Попелюшка”, 2 с. 
11.00 Земля, наближена до 
неба 
11.15 Енеїда 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Народженi рiкою 
12.50, 16.55 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 Пiщана казка 
14.20, 14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Незвiдана Україна 
15.20 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
15.50 Д/ф “Бовсунiвськi бабусi” 
17.30 Умандрували: за 
Харковом 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Радянський бруталiзм 
20.25 Недалечко 
21.00 Новини Тернопiльщини 
21.20 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети”. Сiсi - iмператриця 
Австрiї: кохання, слава й 
трагедiя 

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” 
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 “Дикуни” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
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” 
20.00 Д/с “Колапс. Як українцi 
зруйнували iмперiю зла” 
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, 21.25 Т/с “Рiзниця у 
вiцi” s  
21.50, 22.50, 23.55 Т/с “Свати” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

IНТЕР 

05.35, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Х/ф “Тиха гавань” s  
14.40, 15.40 “Речдок” 
16.25 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.45 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
23.50 Х/ф “13 годин: Таємнi 
солдати Бенгазi” s  

ICTV 

04.40, 20.15, 01.30 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.25 Х/ф “Ультрафiолет” s  
12.10, 13.20 Т/с “Розтин 
покаже” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.40 Т/с “Юрчишини” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.20 Т/с “Пес-6” s  
22.30 Т/с “Пес-2” s  
23.30 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку” n  
02.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.30 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
06.15 М/ф “Як спiймати перо 
Жар-Птицi” 
07.35 “Орел i решка” 
09.40 Т/с “Надприродне” s  
12.25 “Кохання на 
виживання” s  
14.25 Х/ф “Скарб нацiї: Книга 
таємниць” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Екси” s  
21.00 Х/ф “Синя безодня 2” s  
22.50 Х/ф “Дрейф” s  
00.45 “Вар’яти” l  
02.30 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi 
09.00 Мисливцi за дивами 
10.00 Я везу тобi красу 
11.00 Агенти справедливостi 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 “Бiйся своїх 
бажань” 

СТБ 

08.25, 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” l  
23.15 Т/с “Швабра” s  

НTН 

07.50, 17.00, 02.55, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Це було в розвiдцi” 
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” 
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30, 22.00 Т/с “Ромео i 
Джульєтта з Черкас” s  
10.30 Х/ф “Форма води” s  
12.50, 18.00, 02.15 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.15 Панянка-селянка 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
09.50 Художнiй серiал 
“Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї “ 
10.35 Телевiзiйний серiал 
“Вiктор Гюго: ворог держави” 
11.40 Енеїда 
12.10 Умандрували: за 
Харковом 
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 Д/с “Свiт дикої природи” 
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 Хмельниччини 
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 Невiдомi Карпати 
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 “Дикуни” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та та Дмитро Андрiєць 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/ц “Дика природа Чилi” 
20.00 Д/с “Колапс. Як українцi 
зруйнували iмперiю зла” 
22.00 Полюси 
23.00 Перша шпальта 
00.25 Т/с “Округ Дюрем” s  

1+1 

05.35, 02.45 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.25 Т/с “Рiзниця у вiцi” s  
21.50, 22.50, 23.55 Т/с “Свати” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

IНТЕР 

05.35, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Найкраще в менi” s  
14.40, 15.40 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.45 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
23.50 Х/ф “Американець” s  

ICTV 

04.40, 10.05 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.10, 13.15 Х/ф “Грошовий 
поїзд” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Т/с “Розтин покаже” s  
14.50, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Юрчишини” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.15 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
21.20 Т/с “Пес-6” s  
22.35 Т/с “Пес-2” s  
23.35 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку: Кривавi грошi Техасу” n  
01.25 Прихована небезпека 
02.20 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
11.55 “Кохання на 
виживання” s  
13.55 Х/ф “Код Да Вiнчi” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Дiти проти зiрок” 
20.40 Х/ф “Мiлина” s  
22.30 Х/ф “Бiлий гiгант” 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 Агенти 
справедливостi l  
14.10, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Серце 
матерi” l  

СТБ 

08.05, 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” l  
23.15 Т/с “Швабра” s  

НTН 

07.50, 17.00, 03.00, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Балада про 
солдата” 
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, 03.25 “Вартiсть життя” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Ромео i 
Джульєтта з Черкас” s  
10.30 Х/ф “Люди Iкс: 
Апокалiпсис” s  
13.20, 18.00, 02.15 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.15 Панянка-селянка 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 

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 “ 
10.35 Телевiзiйний серiал 
“Вiктор Гюго: ворог держави” 
11.40 Енеїда 
12.10 Умандрували: за 
Харковом 
12.40 Народженi рiкою 
12.50 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 
14.00 Веселi саморобки 
14.15, 14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
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 Волинi 
21.20 Життя пiслязавтра 
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 

06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
21.00, 23.35, 02.10, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05 Т/с “Краща половина” 
09.05, 02.05 Погода 
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35 Соцiальне ток-шоу “По-
людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
14.25 Буковинськi загадки 
14.35 Бiатлон. Кубок свiту. II 
етап. Спринт, 7,5 км, жiнки 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
17.20 Бiатлон. Кубок свiту. II 
етап. Спринт, 10 км, чоловiки 
19.00 Д/ц “Дика природа Чилi” 
20.00 Д/с “Колапс. Як українцi 
зруйнували iмперiю зла” 
21.45, 00.10, 02.45, 05.45 
Спорт 
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” 
20.31 “Проспорт” 
20.33 “Чистоnews 2021” 
20.40, 21.20 Т/с “Рiзниця у 
вiцi” s  
21.45 “Право на владу 2021” 
00.45 “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 “Дорогий Джон” s  
14.35, 15.35 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.10 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
23.50 Х/ф “Солдат Джейн” 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 
11.45, 13.15 Х/ф 
“Прискорення” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05 Т/с “Розтин покаже” s  
15.00, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Юрчишини” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.15, 02.05 Анти-зомбi 
21.20 Т/с “Пес-6” s  
22.40 Т/с “Пес-2” s  
23.40 Х/ф “Хеллбой: 
Вiдродження кривавої 
королеви” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.25 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.15 “Кохання на 
виживання” s  
14.10 Х/ф “Ангели i демони” s  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Пункт 
призначення” s  
23.00 Х/ф “Пункт призначення 
2” n  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
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23.00 Сьогоднi 
09.00 Мисливцi за дивами 
10.00 Я везу тобi красу 
11.00 Агенти справедливостi l  
14.10, 15.30 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 

08.20, 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” l  

НTН 

07.50, 17.00, 03.05, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Страх висоти” 
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, 03.25 “Правда життя” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Ромео i 
Джульєтта з Черкас” s  
10.30 Х/ф “Люди Iкс: Темний 
Фенiкс” 
12.40, 18.00, 02.15 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.15 Панянка-селянка 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
10.35 Телевiзiйний серiал 
“Вiктор Гюго: ворог держави” 
11.35 Свої 
11.40 Енеїда 
12.10 Умандрували: за 
Харковом 
12.40 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, 14.00 Додолики 
14.10 Веселi саморбки 
14.20 “Шо? Як? “ 
14.35 “Шо? Як? 
15.05 Мистецтво жити 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15, 19.55 Правдоборцi 
17.30 Радянський бруталiзм 
18.05 Прозоро. Про головне 
18.30 В УКРАЇНI 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Край пригод 
20.15 Голоси Донбасу 
21.00 Новини Вiнниччини 
21.20 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
22.00 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
22.05 Жiнки i цифри 
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” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05 Т/с “Краща половина” 
09.05, 01.55 Погода 
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
10.45, 19.10 Д/ц “Дика 
природа Чилi” 
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни” 
13.10, 00.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк 
15.10, 21.45, 00.05, 05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Iво Бобул 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00, 01.05 Прозоро: про 
головне 
20.00 Д/с “Колапс. Як українцi 
зруйнували iмперiю зла” 
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 “Той, що бiжить 
лабiринтом” s  
22.30 Х/ф “Той, що бiжить 
лабiринтом 2” s  

IНТЕР 

05.15, 23.30 “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 “Якщо я залишусь” s  
14.35, 15.30, 01.10 “Речдок” 
16.25 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 03.20 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “007: I цiлого свiту 
замало” 

ICTV 

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  
11.35, 00.05 Т/с “Вижити за 
будь-яку цiну” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20, 01.55 Скетч-Шоу “На 
трьох” s  
14.05 Т/с “Розтин покаже” s  
15.00, 16.25 Т/с “Пес” s  
17.50 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
18.45 Факти. Вечiр 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 08.00 “Kids time” 
06.05 Х/ф “Волохатий тато” 
08.05 “Орел i решка” 
10.10 “Пекельна кухня” 
12.10 “Екси” s  
14.25 “Дiти проти зiрок” 
16.00 Х/ф “Глибинний пiдйом” s  
18.00 Х/ф “Пункт 
призначення” s  
20.05 Х/ф “Пункт призначення 
3” s  
22.00 Х/ф “Пункт призначення 
4” n  
23.40 Х/ф “Пункт призначення 
5” n  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях. Новий 
сезон 

10.20, 04.30 Т/с “Пташка 
спiвоча” l  
14.20, 15.30 Т/с “Крила 
метелика” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с “Вiдважнi” s  
01.45 Телемагазин 

СТБ 

05.20 Т/с “Коли мi вдома” 
06.10, 19.00, 22.50 
“Холостячка Злата Огнєвiч” l  
10.35 “Як вийти замiж” s  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
23.40 “Битва екстрасенсiв” s  

НTН 

06.20 “Правда життя” 
07.55, 17.00, 03.05, 03.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Мачуха” 
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, 03.20 “Таємницi свiту” 
00.50 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30, 22.00 Т/с “Ромео i 
Джульєтта з Черкас” s  
10.30 Х/ф “Аватар” 
13.45, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.15 Панянка-селянка 
18.00, 02.15 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Країна У 
00.00 Т/с “Батько рулить” 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
10.35 Телевiзiйний серiал 
“Вiктор Гюго: ворог держави” 
11.35 Свої 
11.40 Енеїда 
12.10 Умандрували: за 
Харковом 
12.40 Край пригод 
12.50 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, 14.00 Додолики 
14.10 Веселi саморбки 
14.15, 14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Народженi рiкою 
15.20 Вiдтiнки України 
15.50 Незвiдана Україна 
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 Чернiгiвщини 
21.20 Обнова-фест: 
незалежнi. Гурт “Мандри” 

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, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.20, 05.35 
Новини 
07.05 М/ф 
07.50 Еко-люди 
07.55 Буковинськi загадки 
08.00, 14.55, 05.30 Погода 
08.10 Д/с “Дикi Дива” 
08.25 Вiдтiнки України 
09.10 Телепродаж 
09.40 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
10.10 Х/ф “Тюльпани для Роуз” 
11.45 Х/ф “Сватання на 
Гончарiвцi” 
13.20 #ВУКРАЇНI 
13.50 Бiатлон. Кубок свiту. II 
етап. Гонка переслiдування, 10 
км, жiнки 
15.10 Країна пiсень 
15.45 Мiста та мiстечка 
16.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
II етап. Естафета 4х7.5 км, 
чоловiки 
18.15 Д/ц “Дика природа Чилi” 
19.00, 21.25 Х/ф “Катерина” s  
23.20 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 
00.45 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу” 

1+1 

06.30, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
17.30, 18.30 “Свiт навиворiт - 
13. Еквадор” 
19.30 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Вечiрнiй квартал 2021” 
22.15 “Жiночий квартал” 
23.35 “Свiтське життя. 2021” 
00.45 Х/ф “Кримiнальне 
чтиво” n  

IНТЕР 

05.15 “Орел i решка. 
Перезавантаження” 
07.00 Х/ф “Три мушкетери: 
Пiдвiски королеви” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Усе для тебе” 
11.00 Х/ф “Зорро” 
13.20 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi” 
15.15, 20.30 Т/с “Слiдчий 
Горчакова” l  
20.00 “Подробицi” 
22.30 “Ювiлейний творчий 
вечiр Iгоря Миколаєва” 
00.10 Х/ф “Якби я тебе 
кохав...” s  
02.20 Х/ф “Iнтердiвчина” s  

ICTV 

04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.10 Факти 
05.35 Прихована небезпека 
06.40 Анти-зомбi 
07.35 Громадянська оборона 
08.35 Т/с “Юрчишини” s  
11.40, 13.00 Х/ф “Боги 
Єгипту” s  
12.45 Факти. День 
14.20 Х/ф “Хеллбой-2: Золота 
армiя” s  
16.35 Х/ф “Мумiя” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Смертельна 
зброя” s  
21.30 Х/ф “Смертельна 
зброя-2” s  
23.40 Х/ф “Два стволи” s  
01.40 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку” n  
03.20 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
07.20, 10.00 “Kids time” 
07.25 Х/ф “Пастка для батькiв” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
12.15 “Хто зверху?” l  
14.30 М/ф “Тачки” 
16.50 М/ф “Тачки 2” 
19.00 Х/ф “Мисливець на 
монстрiв” l  
21.00 Х/ф “Останнiй мисливець 
на вiдьом” s  
23.30 Х/ф “Опiвнiчний 
експрес” n  

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30 Т/с “Пташка спiвоча” l  
08.30 Зiрковий шлях. Новий 
сезон 
10.30, 15.20 Т/с “Вiддай мою 
мрiю” l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу Маска - 2 
00.20, 02.00 Концерт Олега 
Вiнника “Роксолана” 

СТБ 

04.50 Х/ф “Мiж небом i 
землею” s  
07.05, 10.55 Т/с “Рiдна 
мачуха” l  
07.50 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
19.00 “Україна має талант” 
22.00 “МастерШеф” l  

НTН 

05.55 Х/ф “Самотня жiнка бажає 
познайомитись” 
07.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi” 
11.35 Х/ф “Тривожна недiля” 
13.15 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
14.30 Т/с “Смерть у раю” s  
19.00, 02.45 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Небезпечно для 
життя!” 
21.20 Х/ф “За сiрниками” 
23.15 Х/ф “Небезпечний 
пасажир” s  
00.45 “Втеча. Реальнi iсторiї” 
01.40 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.35 Х/ф “Попелюшка” 
10.45 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв” 
12.45, 00.05, 02.20 Одного 
разу пiд Полтавою 
16.45 Х/ф “Люди Iкс: Темний 
Фенiкс” 
19.00 Х/ф “Росомаха. 
Безсмертний” s  
21.25 Х/ф “Логан: Росомаха” s  
01.50, 02.50 Країна У 
03.20 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.40 Країна пiсень 
09.10 Вiдтiнки України 
09.35 Енеїда 
10.05 Мистецтво жити 
10.20 Шукачi пригод 
10.30 Я вдома 
11.00 Сковорода. Гастробайки 
11.15 Культ .Особистостi 
11.25 Невiдомi Карпати 
11.45 Народженi рiкою 
12.00 Прем’єра. 
Умандрували:за Харковом 
12.25 Вчитель 
12.40 Х/ф “Лiсова пiсня” 
14.10 Д/ф “Печернi” 
15.15 Х/ф “Попелюшка”, 1 с. 
17.00 Гендернi окуляри 
17.15 Мiж життям та смертю 
17.45, 19.15 Крутий замiс 
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
18.30, 22.00 В УКРАЇНI 
19.00 Голоси Донбасу 
19.45 Створюй з Суспiльним 
.Розслiдування. #Iнсайд 
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, 04.35 Енеїда 
07.00, 08.05, 08.55, 15.25, 
18.00 Новини 
07.05 М/ф 
07.50 Еко-люди 
07.55 Буковинськi загадки 
08.00, 08.15, 05.05 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 Бiатлон. Кубок свiту. II 
етап. Естафета 4х6 км, жiнки 
15.40 Країна пiсень 
16.05 Бiатлон. Кубок свiту. II 
етап. Гонка переслiдування, 12,5 
км, чоловiки 
17.30 Студiя “Дорога до Пекiна” 
18.15 “Сильна” 
19.15 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/с “Тваринна зброя” 
21.00, 05.10 Тиждень на 
Суспiльному 
22.00 Х/ф “Дике поле” s  
00.15 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.50 Х/ф “Катерина” s  
04.15 Земля, наближена до 
неба 

1+1 

07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00, 02.45 “Свiт навиворiт” 
16.30, 17.30 “мандруй 
Україною з Д.Комаровим” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень” 
21.00 Х/ф “Три горiшки для 
Попелюшки” 
22.50 Х/ф “Фортеця 
Хаджибей” s  
00.50 Х/ф “Вуаль” n  

IНТЕР 

05.05 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi” 
07.00 Х/ф “Три мушкетери: 
Помста мiледi” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
12.55 “Речдок. Велика справа” 
17.25 Х/ф “007: Умри, але не 
зараз” s  
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Крутi заходи” s  
23.40 Х/ф “Рембо IV” s  

ICTV 

05.25 Скарб нацiї 
05.35 Еврика! 
05.45 Факти 
06.10 Прихована небезпека 
07.10 Секретний фронт 
08.10 Анти-зомбi 
09.05 Громадянська оборона 
10.05, 11.00 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
12.00, 13.00 Х/ф “Два стволи” s  
12.45 Факти. День 
14.20 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
20.40 Х/ф “Смертельна 
зброя-3” s  
23.05 Х/ф “Смертельна 
зброя-4” s  
01.40 Х/ф “Вiд сутiнкiв 
до свiтанку: Кривавi грошi 
Техасу” n  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 00.00 “Вар’яти” l  
06.45, 09.05 “Kids time” 
06.50 М/ф “Тачки” 
09.10 М/ф “Тачки 2” 
11.15 М/ф “Тачки 3” 
13.25 Х/ф “Аксель” l  
15.15 Х/ф “Мисливець на 
монстрiв” l  
17.25 Х/ф “Останнiй мисливець 
на вiдьом” s  
19.50 Х/ф “Бладшот” s  
22.00 Х/ф “Boss Level: 
Врятувати колишню” n  
02.00 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.00 Сьогоднi 
07.00, 04.45 Реальна мiстика 

09.05 Т/с “Вiддай мою мрiю” l  
17.00, 21.00 Т/с “Хiба можна 
мрiяти про бiльше” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “На гойдалках 
долi” 
01.30 Телемагазин 
04.05 Гучна справа 

СТБ 

03.55 Х/ф “Шлях крiзь снiги” l  
06.05 Т/с “Тiнь кохання” l  
10.10 “МастерШеф” l  
13.45 “СуперМама” l  
18.40 “Битва екстрасенсiв” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  
23.20 “Україна має талант” 

НTН 

05.20 Х/ф “Останнiй гейм” 
06.45 “Слово Предстоятеля” 
06.55 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.20 Т/с “Смерть у раю” s  
13.35 Х/ф “Небезпечно для 
життя!” 
15.20 Х/ф “За сiрниками” 
17.15 Х/ф “Одиночне плавання” 
19.00 Х/ф “Вони воювали за 
Батькiвщину” 
22.00 Х/ф “Ведмежатник” s  
00.25 Х/ф “Небезпечний 
пасажир” s  
01.55 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 Х/ф “Три пера” 
10.40 Х/ф “Найкращий друг” 
12.40, 00.10, 02.25, 03.25 
Одного разу пiд Полтавою 
17.10 М/ф “Воллi” 
19.00 Х/ф “День 
незалежностi” s  
21.50 Х/ф “День незалежностi. 
Вiдродження” 
01.55, 02.55 Країна У 
04.00 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.20 Вiдтiнки України 
09.00 Ранок на Суспiльному.
Дайджест 
09.10 Країна пiсень 
09.35 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 Х/ф “Вавилон ХХ” 
14.25 Незвiдана Україна 
14.45 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
15.15 Х/ф “Попелюшка” 
17.05 Гендернi окуляри 
17.20, 18.30 В УКРАЇНI 
17.45 Цикл “Нашi тридцять” 
19.00 Маршрутом змiн 
19.15 Правдоборцi 
19.30 “Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдуваня. Четверта влада 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Лакмус 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати.Чернiгiв 
21.00 Українське пiдпiлля на 
Волинi 
21.30 Обличчя 
22.00 Тиждень на Суспiльному 
(UA: ПЕРШИЙ) 

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    2 грудня      3 грудня        4 грудня      5 грудня



20 RIA, Ñåðåäà, 24 ëèñòîïàäà 2021

Свої здібності і таланти вихован-
ці закладу «Спадщина» щорічно 
демонструють на обласних і все-
українських конкурсах. Адміні-
страція закладу надала перелік 
перемог і список переможців.
За останніх п’ять років ладижинці 
32 рази поверталися перемож-
цями зі всеукраїнських конкурсів. 
Зокрема, дев’ять разів перемага-
ли у 2019 році.

Найбільше відзнак з обласних 
конкурсів привезли у 2020–
2021 навчальному році — 98! 
Загалом за п’ять років на облас-
них змаганнях перемагали аж 
280 разів!
Є досягнення, що мають важли-
ве значення для виробництва. 
Наприклад, Роман Кучерявий 
запропонував технологію роз-
пилювання препаратів для об-

робітку сільськогосподарських 
культур, а також пристрій для 
їх внесення в ґрунт. Винахід за-
безпечує значну економію препа-
ратів. Працював разом з братом 
Юрієм. Роботою керував вчитель 
Олександр Герасимов. Пред-
ставив його на всеукраїнській 
виставці-конкурсі інноваційних 
проектів «Майбутнє України» і 
здобув перше місце.

За п’ять років 32 відзнаки на Всеукраїнських конкурсах

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Âè áóëè ó íàñ 
ó «Ñïàäùèí³»? — 
çàïèòóº àâòîðà 
ñòàòò³ äåïóòàò Ëà-

äèæèíñüêî¿ ì³ñüêðàäè Ìèêîëà 
Ðèìàð. — Íå áóëè? Öþ êàçêó òðå-
áà áà÷èòè. Òàì êîæíà ê³ìíàòà — 
ÿê ìóçåé. Áàãàòî êàðòèí. Âñå öå 
ðîáîòè þíèõ õóäîæíèê³â. Â îä-
í³é ç ê³ìíàò ãîí÷àðí³ âèðîáè. 
Çáóäóâàëè ï³÷ äëÿ âèïàëþâàííÿ 
ãëèíè. Êëàñ äëÿ êóõàð³â îáëàä-
íàíèé ó âèãëÿä³ êóõí³. À ÿêèé 
êîìï’þòåðíèé êëàñ! Ïðàöþº äå-
ñÿòêè ãóðòê³â ð³çíîãî ïðîô³ëþ. 
Öåíòð ìàº ë³öåíç³þ íà ï³äãîòîâêó 
ôàõ³âö³â íèçêè ïðîôåñ³é. Íàïðè-
êëàä, îïåðàòîð³â êîìï’þòåðíîãî 
íàáîðó, ÷è óæå çãàäàíèõ êóõàð³â. 
30 ðîê³â ñþäè ïîñï³øàþòü ó÷í³. 
Áî ¿ì ö³êàâî! Íèí³ íà çàíÿòòÿ 
õîäèòü ìîÿ äèòèíà òàê ñàìî, ÿê 
ÿ ðîáèâ ó ñâ³é ÷àñ. Òå ñàìî ìî-
æóòü ðîçïîâ³ñòè âàì áàãàòî ³íøèõ 
ëàäèæèíö³â. Ï³ñëÿ «ìóäðîãî» 
ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè, Öåíòð 
ìîæå ïðèïèíèòè ³ñíóâàííÿ.

«СПАДЩИНІ» У «ПРОМЕТЕЇ» 
НІЧОГО НЕ СВІТИТЬ

Äîêóìåíòè ïðî ðåîðãàí³çàö³þ 
«Ñïàäùèíè» ãîòóâàëè íà ñåñ³þ 
çà ñïèíîþ êîëåêòèâó. Òàê ñòâåð-
äæóº Ìèêîëà Ðèìàð. Çà éîãî 
ñëîâàìè, ïîñàäîâö³ ì³ñüêðàäè 
íå ââàæàëè çà ïîòð³áíå ïîðàäè-
òèñÿ ç ïåäàãîãàìè Öåíòðó. Òàê 
ñàìî ¿õ íå ö³êàâèëà äóìêà áàòü-

ê³â, ÷è¿ ä³òè â³äâ³äóþòü çàíÿòòÿ.
— Àëå æ ó Öåíòð³ ïîíàä 

800 ó÷í³â! — ãîâîðèòü Ðèìàð. — 
Õ³áà ìîæíà ïîçáàâëÿòè ¿õ ìîæ-
ëèâîñò³ äëÿ ïðîäîâæåííÿ çàíÿòü?

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ñàì â³í 
âèïàäêîâî ä³çíàâñÿ ïðî òå, ùî 
íà ïîðÿäîê äåííèé ñåñ³¿ âèíîñÿòü 
ïèòàííÿ ðåîðãàí³çàö³¿ «Ñïàä-
ùèíè». Ïî÷óâ ïðî öå íà çàñ³äàí-
í³ äåïóòàòñüêî¿ êîì³ñ³¿. Îäðàçó 
çàïèòàâ, ÿêîþ º äóìêà êîëåêòèâó? 
Òîä³ æ çðîçóì³â, ùî í³õòî ç ïåäà-
ãîãàìè íå ðàäèâñÿ. Âí³ñ ïðîïî-
çèö³þ çàïðîñèòè ïðåäñòàâíèê³â 
êîëåêòèâó íà çàñ³äàííÿ ñåñ³¿. Ï³ñ-
ëÿ êîì³ñ³¿ ï³äõîäèâ äî ñåêðåòàðÿ 
ì³ñüêðàäè, àáè ùå ðàç íàãàäàòè. 
Êàæå, âñå îäíî íå çàïðîñèëè.

Íà ñåñ³þ ïåðåäàëè çâåðíåííÿ 
â³ä êîëåêòèâó «Ñïàäùèíè» ³ áàòü-
ê³â ä³òåé. Ñâî¿ ï³äïèñè ï³ä çâåð-
íåííÿì çàëèøèëè ïîíàä òèñÿ÷à 
ëþäåé. Ó çâåðíåíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, 
ùî óïðîäîâæ 30-òè ðîê³â Öåíòð 
ïåðåáóâàâ ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ â³ä-
ä³ëó îñâ³òè. Çã³äíî ç³ Ñòàòóòîì 
çàêëàäó, çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü 
çà òàêèìè íàïðÿìàìè: ïðîôòå-
õîñâ³òà, çàãàëüíà ñåðåäíÿ îñâ³òà 
(ïðåäìåò «Òðóäîâå íàâ÷àííÿ») 
òà ïîçàøê³ëüíà îñâ³òà. Íà òàêó 
ä³ÿëüí³ñòü ìàº ë³öåíç³þ.

Ç³ çì³íîþ ï³äïîðÿäêóâàííÿ çà-
êëàä âòðàòèòü ë³öåíç³þ. 

— Çíàºòå, ÿê â³äãóêíóâñÿ ïðî 
òàêå çâåðíåííÿ íàø ãîëîâà ïàí 
Êîëîìåéöåâ? — çàïèòóº Ìèêîëà 
Ðèìàð. — Ñêàçàâ, ùî öå ôåéê, ùî 
ï³äïèñè ï³äðîáëåí³. Òîìó éîãî 
íàâ³òü íå çà÷èòóâàëè.

СУДИТЬСЯ З МІСЬКРАДОЮ 
ЗАРАДИ «СПАДЩИНИ» І ЇЇ ДІТЕЙ
Протистояння  У Ладижині знищують 
Центр талановитих дітей. Так у місті 
називають заклад позашкільної освіти 
«Спадщина», нині тут відвідують заняття 
понад 800 дітей. З відділу освіти 
його передають у підпорядкування 
новоствореного центру культури 
«Прометей». Чим аргументує таке рішення 
міська влада і чому проти реорганізації 
колектив «Спадщини» та батьки дітей?

ì³ñüêðàäè ïðî ðåîðãàí³çàö³þ 
«Ñïàäùèíè», çáåðåæåííÿ çàêëàäó 
ó íèí³øíüîìó ñòàòóñ³ ³ ï³äïîðÿä-
êóâàíí³ îñâ³òÿíñüêîìó â³äîìñòâó.

ПРАЦІВНИКИ НЕ МАТИМУТЬ 
ДОПЛАТ

Êîëåêòèâ çàêëàäó ïðîñèòü 
ï³äòðèìêè ó äåðæàâíèõ îðãàí³â 
âëàäè. Ïðî öå æóðíàë³ñòó ðîçïî-
â³ëà ãîëîâà ïðîôêîìó Ñâ³òëàíà 
Çóáðèöüêà.

Êàæå, çâåðíóëèñÿ ç ëèñòàìè 
äî ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, 
íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè.

Çàïèòóþ, ùî â³äáóâàºòüñÿ ï³ñ-
ëÿ ð³øåííÿ ñåñ³¿ Ëàäèæèíñüêî¿ 
ì³ñüêðàäè?

— Äî íàñ ó êîëåêòèâ ïðèõîäè-
ëè ãîëîâà ðåîðãàí³çàö³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ ³ ùå îäèí ç ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â 
ç âèìîãîþ ï³äïèñàòè íàêàç ïðî 
âèâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â, — êàæå 
Ñâ³òëàíà Çóáðèöüêà. — ßê ìîæ-
íà ùîñü ï³äïèñóâàòè, êîëè íàñ 
îô³ö³éíî í³õòî í³ ïðî ùî íå ïî-
ïåðåäèâ? Í³êîìó íå ðîç’ÿñíèëè, 
äå â³í áóäå ïðàöþâàòè, ÿê³ êîøòè 
îòðèìóâàòè… Öå î÷åâèäíà çíå-
âàãà äî ëþäåé.

Êîëåêòèâ çâåðíóâñÿ äî êåð³â-
íèêà â³ää³ëó îñâ³òè Þð³ÿ Æóðáè, 
àáè ðîç’ÿñíèëè ñèòóàö³þ. Çà ñëî-
âàìè ñï³âðîçìîâíèö³, ïîñàäîâåöü 
ñêàçàâ, ùîá çâåðòàëèñÿ ïèñüìî-
âî, ìîâëÿâ, íà óñíå çàïðîøåííÿ 
â³í íå ìîæå ðåàãóâàòè.

Íåâäîâç³ òàêà çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ. 
Êåð³âíèêó îñâ³òè ³ ïðåäñòàâíè-
êàì âëàäè íàãàäàëè, ùî ð³øåí-
íÿì ñåñ³¿ äîïóùåíî ïîðóøåííÿ 
ïðèíàéìí³ äâîõ çàêîí³â — «Ïðî 
îñâ³òó» ³ «Ïîçàøê³ëüíó îñâ³òó», 
à òàêîæ ì³æãàëóçåâó óãîäó.

Ó êîëåêòèâ³ «Ñïàäùèíè» íà-
ðàõîâóºòüñÿ 33 ëþäèíè, 17 ç ÿêèõ 
ïåäàãîãè. ßê ñòâåðäæóº ãîëîâà 
ïðîôêîìó, ïðè ïåðåõîä³ äî ³í-

øîãî â³äîìñòâà, ÷ëåíè êîëåêòèâó 
âòðàòÿòü íèçêó äåðæàâíèõ ñîö³-
àëüíèõ ãàðàíò³é, çîêðåìà, âòðà-
òÿòü äîïëàòó çà ñòàæ çà âèñëóãó 
ðîê³â. Çàðïëàòè ó íèõ íåâåëèê³. 
Ôàêòè÷íî ¿ì ïðîïîíóþòü ìåíøó 
ïëàòó, í³æ òà, ÿêó ìàþòü íèí³.

ГОЛОВА ПООБІЦЯВ ВИЩУ 
ЗАРПЛАТУ

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëàäèæèíà 
Âàëåð³é Êîëîìåéöåâ çàñïîêî¿â 
ì³ñòÿí â òîìó, ùî «Ñïàäùèíà» 
ïðàöþâàòèìå é íàäàë³. Ñâî¿ äóì-
êè ñòîñîâíî ñèòóàö³¿ â³í âèñëî-
âèâ ç³ ñòîð³íîê ãàçåòè ì³ñüêðàäè. 
Íàçâàâ ð³øåííÿ ñåñ³¿ ïðàâèëü-
íèì. Íàãàäàâ, ùî ì³æøê³ëüí³ 
íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ êîìá³íà-
òè ìàþòü ïðèïèíèòè ³ñíóâàííÿ. 
Äî òàêèõ, çà éîãî ñëîâàìè, íà-
ëåæèòü «Ñïàäùèíà». Ùîá çàêëàä 
íå çíèê ç êàðòè ì³ñòà, âèð³øèëè 
ðåîðãàí³çóâàòè éîãî òà âêëþ÷èòè 
äî ñêëàäó íîâîñòâîðåíîãî öåíòðó 
êóëüòóðè òà äîçâ³ëëÿ «Ïðîìåòåé».

«Êåð³âíèêè ãóðòê³â, ÿê³ â³ä-
â³äóþòü ä³òè, áóäóòü îòðèìóâàòè 
âèùó çàðîá³òíó ïëàòó â³ä ò³º¿, ùî 
ìàþòü íèí³, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äî-
ìëåíí³ ãîëîâè ì³ñòà. — Çàêëàä 
ïðàöþâàòèìå ó òîìó ñàìîìó ïðè-
ì³ùåíí³. Ùî ñòîñóºòüñÿ øòàòíî-
ãî ðîçïèñó, áóäå ñêîðî÷åíî ïåâí³ 
ïîñàäè ç ìåòîþ åêîíîì³¿ êîøò³â, 
öå ïîñàäè áóõãàëòåð³â, çàâó÷³â».

Îêðåìî ãîëîâà çâåðíóâ-
ñÿ äî êîëåêòèâó «Ñïàäùèíè». 
Çà éîãî ñëîâàìè, íå âàðòî ïåðå-
éìàòèñÿ íàäáàâêàìè äî çàðïëàòè, 
à íàñàìïåðåä òðåáà òóðáóâàòè-
ñÿ ïðî ä³òåé. «Õòî íå ïðàöþº, 
íå áóäå îòðèìóâàòè êîøòè, õòî 
ïðàöþº, ìàòèìå ¿õ á³ëüøå.

Ìè íå ìîæåìî äîçâîëèòè ñîá³ 
óòðèìóâàòè ó ì³ñò³ ïðàêòè÷íî ùå 
îäíó øêîëó, ÿêà íå ïåðåäáà÷åíà 
çàêîíîì», — íàãîëîøóº Âàëåð³é 
Êîëîìåéöåâ.

ÑÈÒÓÀÖ²ß

²ç ïðèñóòí³õ ó çàë³ 21 äåïóòà-
òà, òðîº ãîëîñóâàëè ïðîòè òàêîãî 
ð³øåííÿ.

— Õî÷ ÿê íàìàãàâñÿ ïåðåêîíà-
òè êîëåã, ùî «Ñïàäùèí³» ó «Ïðî-
ìåòå¿» í³÷îãî íå ñâ³òèòü, ìàðíî 
ñòàðàâñÿ, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Õòî æ íàñì³ëèòüñÿ éòè 
ïðîòè ãîëîâè? 

ПЕРШИЙ КРОК ДО ДЕРИБАНУ
— Íàøå ì³ñòî ìàº ñâîþ ñïå-

öèô³êó, — ðîçïîâ³äàº Ìèêîëà 
Ðèìàð. — Ó òîé ÷àñ, êîëè áóäó-
âàëàñÿ ñòàíö³ÿ, îäíî÷àñíî ñïî-
ðóäæóâàëè æèòëî. ²íøèõ îá’ºêò³â 
ìàéæå íå çâîäèëè. Òîìó ó Ëàäè-
æèí³ ìàëî îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü. 
Íàïðèêëàä, ó ìîºìó æèòëîâîìó 
áóäèíêó ðîçòàøîâàíà ïðîêó-
ðàòóðà. Â ³íøîìó ðîçì³ñòèëè 
â³ää³ëåííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, 
ó òðåòüîìó çíàõîäèòüñÿ ðåäàê-
ö³ÿ ãàçåòè. ² òóò ó ñàìîìó öåíòð³ 

2-ïîâåðõîâà áóä³âëÿ «Ñïàäùèíè». 
Íå âàæêî çäîãàäàòèñÿ, ùî âëà-
ä³ ïîòð³áíà áóä³âëÿ ³ çåìëÿ. Òàê 
çâàíà ðåîðãàí³çàö³ÿ ïîçàøê³ëü-
íîãî çàêëàäó, öå ïåðøèé êðîê 
äî äåðèáàíó ïðèì³ùåííÿ.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
îñâ³òÿíñüê³ çàêëàäè íàä³éí³øå çà-
õèùåí³ â³ä äåðèáàíó ó ïîð³âíÿíí³ 
³ç çàêëàäàìè êóëüòóðè. 

— Ïðîòè îñâ³òè ðåéäåðàì éòè 
ñêëàäí³øå, à ïðîòè êóëüòóðè 
ìîæíà, — íàãîëîøóº äåïóòàò 
Ðèìàð. — Ç ÷àñîì äåÿê³ ãóðòêè 
ïðèêðèþòü, áî áåç ë³öåíç³¿ ä³-
ÿëüí³ñòü íå äîçâîëÿòü çä³éñíþ-
âàòè. Õòî çàëèøèòüñÿ, ïåðåâåäóòü 
â ³íøå ïðèì³ùåííÿ ³ îòðèìàþòü 
ó ñåðåäì³ñò³ ëàñèé øìàòîê — ³ 
áóä³âëþ, ³ çåìëþ.

Àáè óïåðåäèòè òàêèé ðîçâèòîê 
ïîä³é, äåïóòàò Ðèìàð çâåðíóâñÿ 
ç ïîçîâîì äî Â³ííèöüêîãî àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó. Âèìàãà-
òèìå ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ñåñ³¿ 

Вихованець «Спадщини» Роман Кучерявий. За свій винахід 
і перемогу у всеукраїнському конкурсі отримав 5000 гривень

«Âëàä³ ïîòð³áíà áóä³âëÿ 
³ çåìëÿ. Íà ìîþ äóìêó, 
òàê çâàíà ðåîðãàí³çàö³ÿ 
ïîçàøê³ëüíîãî çàêëàäó, 
öå ïåðøèé êðîê äî 
äåðèáàíó ïðèì³ùåííÿ»
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Коли Ольга розповідає про тво-
рення дитячих аксесуарів чи те-
матичних «скрапбуків», то по-
смішка з її обличчя не сходить.
— Дуже важливо любити те, чим 
ти займаєшся. А у творчості це по-
мітно найбільше, — каже вона. — 
Бо коли ти любиш свою справу, 
то вкладаєш частинку себе у кож-
ну роботу. Коли ж робиш, аби 
тільки зробити, то клієнти навіть 
за тисячі кілометрів це відчують.

Запитуємо у майстрині, кому 
все ж важче вгодити: малень-
ким клієнтам чи їхнім батькам, 
які найчастіше ці замовлення і 
роблять?
— Тут питання не у складності, 
а у приємності. Я дуже щаслива, 
коли отримую приємні відгуки, 
коли клієнти до мене поверта-
ються за новими роботами, але 
найбільша радість — це можли-
вість потішити дітей, — відпові-

дає на питання Ольга. — Тому, 
коли створюю якусь прикрасу, 
завжди ставлю себе на місце 
дитини, намагаюсь зрозуміти, 
чи буде їй подобатись, чи захоче 
вона таке носити. А коли у клієн-
тів немає чіткого запиту й вони 
просять моєї поради, то перш 
за все розпитую про малечу, про 
її вподобання, улюблені кольо-
ри, мультики й відштовхуюсь від 
цього.

Має бути любов

ДАРИНА ДІДИК, 
RIA, (096)9209065

Â ³ í í è ÷ à í ö ³ 
Îëüç³ 25 ðîê³â, 
âîíà ìàìà ìà-
ëåíüêî¿ Ìàð³éêè 

òà ìàéñòðèíÿ êðåàòèâíèõ àêñå-
ñóàð³â. Äî òâîð÷îñò³, ç³çíàºòüñÿ 
ä³â÷èíà, ¿¿ çàâæäè âàáèëî, àëå 
ñì³ëèâîñò³ âò³ëèòè ìð³þ â æèòòÿ 
âèñòà÷èëî íå â³äðàçó.

— Çà îñâ³òîþ ÿ ïåðóêàðêà-
â³çàæèñòêà, àëå ïî ïðîôåñ³¿ 
íå ïðàöþâàëà. Íàòîì³ñòü çà ñâîº 
æèòòÿ çì³íèëà äóæå áàãàòî ðî-
á³ò: â³ä îô³ö³àíòêè é äî ðîáîòè 
ó ìåäè÷í³é ñôåð³, — ðîçïîâ³äàº 
Îëüãà Ì³õººâà-Êë³ò÷åíêî. — Ðî-
áîòè í³êîëè íå áîÿëàñü, àëå ðî-
çóì³ëà, ùî äóøà âñå æ òÿãíåòüñÿ 
äî òâîð÷îñò³.

Âïåðøå ùîñü ñòâîðèòè ñâî¿ìè 
ðóêàìè âîíà ñïðîáóâàëà ïåðåä 
âëàñíèì âåñ³ëëÿì.

— Ìåí³ õîò³ëîñÿ ñàì³é ïðèêðà-
ñèòè, ïîêðåàòèâèòè ç äåêîðîì, 
çðîáèòè ùîñü ³íäèâ³äóàëüíå, — 
ðîçêàçóº âîíà. — Öå áóëî ö³êà-
âî, àëå òîä³ ÿ ùå íå ðîçãëÿäàëà 
òâîð÷³ñòü ÿê ìîæëèâ³ñòü, íå áóëî 
òàêîãî îñÿÿííÿ, íà êøòàëò, 
îò âîíî! Àëå íåçàáàðîì ï³ñëÿ 
öüîãî äî ìåíå çâåðíóëàñü îäíà 
ä³â÷èíà é ïîïðîñèëà çðîáèòè òà-
êèé äåêîð âæå äëÿ ¿¿ âåñ³ëëÿ. ² îñü 
ñàìå òîä³, êîëè ÿ ïðàöþâàëà íàä 
çàìîâëåííÿì, ïîáà÷èëà, ùî ìîæó 
ùå á³ëüøå é ùå êðàùå, òî ÷îìó á 
öèì íå çàéíÿòèñÿ?

Îëüãà äîäàº, ùî é ñàìà íå ïî-
ì³òèëà, ÿê øâèäêî çàêîõàëàñü 
ó äåêîðóâàííÿ, ¿é ñòàëî ö³êàâî 
ïðîáóâàòè íîâ³ òåõí³êè é âèãî-
òîâëÿòè íîâ³ ïîðîáêè. À âëàñíå 

äî âèãîòîâëåííÿ äèòÿ÷èõ àêñå-
ñóàð³â âîíà ïðèéøëà, êîëè áóëà 
âàã³òíà.

— ßê ä³çíàëàñü, ùî ó íàñ áóäå 
äîöÿ, òî çðîçóì³ëà, ùî äóæå õî÷ó 
íàâ÷èòèñü ñòâîðþâàòè ùîñü ñàìå 
äëÿ ä³â÷àòîê. Äî òîãî æ, ìåí³ õî-
ò³ëîñü ðîáèòè íå ïðîñòî áàíòèêè 
é çàêîëî÷êè, à ùîñü ö³êàâ³øå é 
êðåàòèâí³øå, — ïðîäîâæóº íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ² òàê, ï³ä ÷àñ 
âàã³òíîñò³ òâîðèòè ÷àñó áóëî äî-
ñòàòíüî, àëå öå íå òàê ³ ïðîñòî. 
Âñå-òàêè ðîáîòà ñèäÿ÷à, à öå äî-
äàòêîâèé òèñê íà ñïèíó, æèâ³ò… 
ßêùî ÷åñíî, íàâ³òü äóìàëà, ùî 
ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ Ìàð³éêè ïðî 
öå õîá³ âçàãàë³ äîâåäåòüñÿ çàáóòè, 
àëå ñêëàëîñü âñå íàâïàêè.

НАЙБІЛЬШЕ НАТХНЕННЯ — 
ДИТИНА

Îëüãà êàæå, ùî íà ïî÷àòêó 
ìàëà äóìêè, ÿê³ çíàéîì³ áàãà-
òüîì ìîëîäèì ìàòóñÿì. Âîíà 
áîÿëàñü, ùî äîãëÿä çà äèòèíîþ 
íå çàëèøèòü äëÿ ðîáîòè âçàãàë³ 
÷àñó, ùî â íåâåëèê³é êâàðòèð³ 
íå çíàéäåòüñÿ ì³ñöÿ äëÿ ðîáî-
÷î¿ çîíè, ùî ïðî ¿¿ âèðîáè í³õòî 
íå ä³çíàºòüñÿ…

— Íàñïðàâä³ í³ÿêîãî ñåêðåòó 
íåìàº, ïðîñòî âçÿëà ñåáå â ðóêè 
é ïî÷àëà âò³ëþâàòè ìàëåíüêó 
ìð³þ ó æèòòÿ. ß â³ä÷óâàëà, ùî 
áåç òâîð÷îñò³ ïðîñòî íå çìîæó, — 
ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — ², òàê, ÷àñó 
ñïðàâä³ íå âèñòà÷àº, ìîæó ïðà-
öþâàòè ëèøå êîëè äîíüêà ñïèòü 
àáî êîëè õòîñü ìîæå ç íåþ òðîõè 
ïîãðàòèñü. Àëå îñê³ëüêè ÷îëîâ³ê 
âåñü äåíü ïðàöþº, à áàòüêè æè-
âóòü íå ó Â³ííèö³ — ç öèì áóâàº 
âàæêî…

Ìàéñòðèíÿ ãîâîðèòü, ùî íàé-

çàäîâîëåííÿ, ùî âîíà çàâæäè 
õîò³ëà ñïðîáóâàòè, àëå â³äêëà-
äàëà íà ïîò³ì, — ïåðåðàõîâóº 
ä³â÷èíà ïèòàííÿ çíàéîì³ áàãà-
òüîì. — Ï³ä ÷àñ äåêðåòó âàðòî 
ñïðîáóâàòè ùîñü íîâå é âèéòè 
³ç çîíè êîìôîðòó. Ãîëîâíå ìàòè 
áàæàííÿ, ïðàêòèêóâàòèñü (áî ç 
ïåðøîãî ðàçó ÷àñòî íå âèõîäèòü) 
³ ñëóõàòè ñåáå (áî æ ³íîä³ ò³ëüêè 
ñïðîáóâàâøè, ìîæíà çðîçóì³òè, 
÷è ïðèíîñèòü öå âçàãàë³ çàäîâî-
ëåííÿ íà ïðàêòèö³).

ВІД ХОБІ ДО КРАМНИЧКИ 
ТВОРЧОСТІ

ßê Îëüãà ðîçïîâ³ëà ðàí³øå, 
õîá³ íà ñïðàâó ïåðåòâîðèëîñü ï³ä 
÷àñ äåêðåòó. Ïðîñèìî ïðèãàäàòè 
¿¿ ñâî¿ ïåðø³ ðîáîòè é ðîçïîâ³ñòè 
ïðî òå, ÷èì îñîáëèâî ïèøàºòüñÿ 
çàðàç.

— Ñïî÷àòêó ÿ á³ëüøå ïîâòî-
ðþâàëà ðîáîòè, ÿê³ çíàõîäèëà 
â ³íòåðíåò³, äîäàâàëà ùîñü â³ä 
ñåáå, àëå ìåí³ ïîòð³áåí áóâ öåé 
çðàçîê, ùîá ðîçóì³òè, ÿê âçàãàë³ 
òà ÷è ³íøà ð³÷ ðîáèòüñÿ, — êàæå 
ìàéñòðèíÿ. — Ïîò³ì ÿ ñòâîðèëà 
ñâîþ ðîáî÷ó ñòîð³íî÷êó ó ñîö³-
àëüíèõ ìåðåæàõ, âåëà ¿¿ ÿ çîâñ³ì 
íå àêòèâíî, à âñ³ çàìîâëåííÿ ðî-
áèëè ëèøå ìî¿ çíàéîì³ ÷è çíà-
éîì³ çíàéîìèõ. ² ÿ áåçìåæíî ¿ì 
âäÿ÷íà, ùî òîä³ ïîâ³ðèëè é ï³ä-
òðèìàëè ìåíå. ß é ñàìà ðîçóì³þ, 
ùî âèðîáè ò³ áóëè íó çîâñ³ì í³ÿê³ 
(ñì³ºòüñÿ — ïðèì. àâò.).

Òà êîëè Îëüãà çðîçóì³ëà, ùî 
õî÷å ñåðéîçíî çàéìàòèñü òâîð÷³ñ-
òþ — ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ.

— Ïî÷àëà ç ìàëåíüêî¿ ðåêëàìè, 
ïîøèðþâàëà ñâî¿ ðîáîòè ó ð³çíèõ 
òåìàòè÷íèõ ãðóïàõ ³ òàêå ³íøå, 
à òàêîæ áàãàòî óâàãè ïðèä³ëèëà 
ðîçøèðåííþ àñîðòèìåíòó òîâà-
ð³â, — ãîâîðèòü ä³â÷èíà. — Çà-
ðàç ìî¿ âèðîáè êóïóþòü ëþäè 
íå ò³ëüêè ç Â³ííèö³, àëå é ç ³í-
øèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Äî ïðèêëàäó, 
º êë³ºíòè ç Êèºâà, Óìàí³, ×åðêàñ, 
Çàêàðïàòòÿ… À äíÿìè â³äïðàâèëà 
âæå ïåðøå ì³æíàðîäíå çàìîâ-
ëåííÿ — â ²òàë³þ. Äëÿ ìåíå öå 
âåëèêå äîñÿãíåííÿ ³ ìåí³ äóæå 
ïðèºìíî!

Íàðàç³ ìàéñòðèíÿ âèãîòîâ-
ëÿº ÷èìàëî âèðîá³â. Ñåðåä íèõ 
ïðèêðàñè äëÿ ä³â÷àòîê (ÿñêðà-
â³ áàíòèêè, øïèëüêè, îáðó÷³), 
ìåòðèêó, òåìàòè÷í³ äèïëîìè é 
íàáîðè, äî ïðèêëàäó, äëÿ õðåùå-
íèõ áàòüê³â ³ äëÿ ïåðøîãî ëîêîíà 
â³äïîâ³äíî…

— ß íå çóïèíÿþñü íà îäíîìó 
âèä³ òîâàð³â. ² ÿêùî âñå ïî÷èíà-
ëîñü ëèøå ç àêñåñóàð³â, òî çàðàç 
ìîæó çàïðîïîíóâàòè êë³ºíòàì 
âåëèêèé àñîðòèìåíò. Êð³ì òîãî, 
òåïåð áàãàòî ³äåé âèãàäóþ ñàìà, 
åêñïåðèìåíòóþ é äîñèòü ÷àñòî 
ðîáëþ ³ìåíí³ âèðîáè, — óòî÷íþº 
âîíà. — ß íàçèâàþ ñâîþ ñïðàâó 
«Êðàìíè÷êà òâîð÷îñò³ â³ä Îëüãè» 
é ìð³þ ä³éòè äî òîãî, ùî öå áóäå 
ñïðàâæíÿ êðàìíèöÿ, äå ìîæíà 
áóäå ïðèäáàòè áóäü-ÿê³ âèðîáè, 
ÿê³ çàõî÷óòü ìî¿ êë³ºíòè… À ùå 
ó ïëàíàõ º âèðîáè äëÿ õëîï÷è-
ê³â ³ äåêîðóâàííÿ äèòÿ÷èõ ñâÿò 
(ìð³éëèâî ïîñì³õàºòüñÿ âîíà — 
ïðèì. àâò.).

ВІННИЧАНКА У ДЕКРЕТІ 
РОЗПОЧАЛА ВЛАСНУ СПРАВУ
Можливості  Ольга Міхєєва-
Клітченко встигла змінити чимало 
робіт, поки не зрозуміла, що найбільша 
її пристрасть — це творчість. Перші 
декоративні вироби дівчина підготувала 
на власне весілля, а у декреті хобі 
перетворила на дещо більше

á³ëüøèì ¿¿ ìîòèâàòîðîì ³ íà-
òõíåííÿì º äèòèíà.

— ß ðîçâèâàþñü çàâäÿêè ¿é, 
ìåí³ õî÷åòüñÿ ñòàâàòè ùå êðàùîþ 
³ òâîðèòè ùå ÿê³ñí³øå. Íàïåâíî 
òîìó é íå çóïèíÿþñü, õî÷ó áóòè 
äëÿ íå¿ ãàðíèì ïðèêëàäîì.

ДЕКРЕТ — ЦЕ ЧУДОВА 
МОЖЛИВІСТЬ

Äåêðåòíà â³äïóñòêà â³äïóñòêîþ 
ò³ëüêè çâåòüñÿ, áî íà â³äïî÷èíîê 
öå ìàëî ÷èì ñõîæå. Íàâ³òü íàâïà-
êè, öåé ïåð³îä ìîæå áóòè îäíèì 
³ç íàéñêëàäí³øèõ ó æèòò³ æ³íêè, 
ÿêà ÷àñòî çàëèøàºòüñÿ íàîäèíö³ 
ç äèòèíîþ, çì³íþº ñâ³é çâè÷íèé 
ðèòì æèòòÿ, âòðà÷àº ÷èìàëî ó ñî-
ö³àëüíîìó ïðîñòîð³ é ïðàöþº ïî-
íàäíîðìîâî é áåçîïëàòíî.

Â³ííè÷àíêà òåæ ðîçïîâ³äàº 
ïðî òðóäíîù³, àëå óâàãó àêöåíòóº 
íà ïðîòèëåæíîìó.

— ß ïåðåêîíàíà, ùî äåêðåò — 
öå ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü ïðèä³ëèòè 
÷àñ ñâî¿é óëþáëåí³é ñïðàâ³, ðîç-
âèâàòèñü ³ ïðîáóâàòè ùîñü íîâå. 
Íàâ³òü á³ëüøå, äåêðåò — öå ³äå-
àëüíà ìîæëèâ³ñòü ï³çíàòè ñàìó 
ñåáå, — êàæå Îëüãà. — Ìåí³ á 
õîò³ëîñü çâåðíóòèñü äî æ³íîê 
ó äåêðåò³ é ñêàçàòè, ùî íå âàðòî 
âòðà÷àòè ìîæëèâîñò³, ÿê³ äàðóº 
öåé ïåð³îä æèòòÿ. Ìîæëèâî, öå 
ïðîçâó÷èòü äîâîë³ áàíàëüíî, àëå 
ñàìå ïîðó÷ ç³ ùàñëèâîþ ìàìîþ 
áóäå çðîñòàòè ùàñëèâà äèòèíà.

Îëüãà Ì³õººâà-Êë³í÷åíêî äî-
äàº, ùî ñàìå ó äåêðåò³ ìîæíà íà-
ðåøò³ çðîçóì³ëà, äî ÷îãî ëåæèòü 
äóøà, ÿêùî ðàí³øå íå áóëî ÷àñó 
â³äïîâ³ñòè íà öå ïèòàííÿ.

— Æ³íêà ó äåêðåò³ ìîæå íà-
ðåøò³ ïîäóìàòè é ÷åñíî ñîá³ 
â³äïîâ³ñòè, ÷èì áè âîíà õîò³ëà 
çàéìàòèñü, ùî ¿é ïðèíîñèòü 

– Ìåí³ á õîò³ëîñü 
çâåðíóòèñü äî æ³íîê 
ó äåêðåò³ é ñêàçàòè, 
ùî íå âàðòî âòðà÷àòè 
ìîæëèâîñò³, ÿê³ äàðóº 
öåé ïåð³îä æèòòÿ, – 
êàæå Îëüãà

Ольга Міхєєва-Клінченко перетворила хобі на маленьку 
інтернет-справу «Крамничка творчості від Ольги». Дитячі 
аксесуари, які вона виготовляє, замовляють вже й за кордон

ËÀÉÔ



22 RIA, Ñåðåäà, 24 ëèñòîïàäà 2021

Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:ÀÔ²ØÀ

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

«Піккардійська 
Терція» 25 грудня 
у Вінниці
На Католицьке Різдво 
«Піккардійська Терція» 
подарує Вінниці «Сад 
ангельських пісень»! 25 
грудня о 20.00 у театрі 

ім. Садовського нас чекає особлива концертна 
програма, яка об'єднає в собі все найкраще, 
що акапельний колектив створив за 29 років: 
«Пустельник», «Старенький трамвай», «Берег ріки», 
«Шаляла» і багато сюрпризів, від яких ваше серце 
наповниться особливим теплом і радістю. Квитки 
- від 290 грн . Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру, «Магігранду», «Універ-
магу», «Мобі Дік». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101-00-63, (093)101 00 63.

Оксана Муха. 
Різдвяний концерт
Дивовижна Оксана Муха 
9 січня о 19.00 у театрі ім. 
Садовського з великим 
різдвяним концертом! 
У виконанні «другої 
Квітки Цісик», чий голос 

зачаровує феноменальною чистотою, щирістю та 
потужною енергетикою, ви почуєте рідкісні коляди і 
щедрівки з усіх куточків України. Вас чекає яскраве 
Різдвяне свято, містерія звуків та образів, особлива 
атмосфера і незбутній вечір! Квитки – від 290 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіце-
рів, театру, «Магігранду», «Універмагу», магазину 
«Rock-n-Roll» у ТРЦ «Квартал». Безкоштовна до-
ставка квитків: (098)101-00-63, (093)101 00 63. 

«ТеСАМеШоу» 1 січня у Вінниці!
Найкраща зустріч Нового 2022 року! Та сама атмос-
фера і драйв, тільки по-новому і зі свіжим подихом на 
повні груди! 1 січня о 20.00 у Будинку не пропустіть 
новорічний концерт «ТеСАМеШоу». Саме під таким 
брендом тепер виступають улюблені «Вар'яти». Нас 
чекає та сама добра комедія, в якій кожен впізнає 
себе, і те саме веселе і яскраве шоу україномовного 
гумору, але з новими сюрпризами. Акторський склад 
– без змін! Владзьо, Жошка, Валентин Сергійчук, Ві-
талій Тильний, Сергій Полупан – наші улюбленці при-
готували багато нових родзинок, які ви точно оціните! 
Квитки - від 250 грн. Купуйте собі і на подарунки на 
сайті bilet.vn.ua, у касах театру,  Будинку офіцерів, 
«Магігранду», «Універмагу», філармонії, «Мобі Дік», 
магазину «Rock-n-Roll» у ТРЦ «Квартал». Безкоштов-
на доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Бампер і Сус 
6 лютого.
Презентація серіалу
Бампер і Сус зняли серіал, 
написали купу нових сміш-
нючих жартів і готуються 
до гучного туру Україною! 
У Вінниці серіал і нову ви-

бухову програму гумористи презентують 6 лютого о 
20.00 у Будинку офіцерів. Їхні жарти розходяться на 
цитати, а живі концерти ніколи не забуваються. Тож 
не пропустіть! Найбільш невимушена атмосфера і 
всеохоплюючий позитив гарантовані всім. Квитки 
- від 120 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
«Магігранду», «Універмагу», «Мобі Дік», магазинах 
«Rock-n-Roll» (ТРЦ «Квартал») та «Aladdin» (у ТЦ 
«Plaza Park» і ТЦ «Barbara»). Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63, (093)101 00 63.

Іво Бобул 
13 лютого у Вінниці
Напередодні Дня закоха-
них Іво Бобул з великим 
сольним концертом «Най-
краще – Золоті шлягери» 
у Вінниці! 13 лютого о 
20.00 у Будинку офіцерів 

Маестро заспіває всі найгарніші пісні, які визнані 
золотими хітами естради: «А липи цвітуть», «Душі 
криниця», «Місячне колесо», «Берег любові», «Якщо 
любиш – кохай», «Одна-єдина»… Це буде душевний 
і яскравий концерт народного артиста України і 
Її Величності Пісні. Квитки - від 230 грн. Купуйте 
на сайті bilet. vn.ua, у касах Будинку офіцерів, 
«Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63,(093)101 00 63. 

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Інструкція з виховання мажорів
Комедія. 24.11, поч. о 13.45, 21.55
З 25.11 довідка за тел. 52–59–76

Котячі світи Луїса Вейна
Драма. 24.11, поч. о 13.00, 19.40
З 25.11 довідка за тел. 52–59–76
Навіть миші потрапляють до раю
Анімація. 24.11, поч. о 10.20, 15.45
З 25.11 довідка за тел. 52–59–76
Вічні
Екшн. 24.11, поч. о 21.50
З 25.11 довідка за тел. 52–59–76
Її завітна мрія
Фентезі. 24.11, поч. об 11.50, 17.30
З 25.11 довідка за тел. 52–59–76
Мисливці на привидів
Екшн. 24.11, поч. о 10.40, 15.00, 19.30
З 25.11 довідка за тел. 52–59–76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Дім Гуччі
Трилер. 25.11–1.12, поч. об 11.00, 14.10, 17.20, 
20.30, 23.40
Мисливці на привидів. З того світу
Комедія. 24.11, поч. об 11.00, 12.00, 13.40, 14.30, 
16.20, 17.50, 19.00, 20.20, 21.40, 23.40, 0.20
З 25.11 поч. об 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 21.40, 0.20
Мій син
Драма. 24.11, поч. о 15.20, 21.50
З 25.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Її завітна мрія
24.11, поч. об 11.10, 14.00, 18.30
З 25.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Ненаситний
Жахи.
24.11, поч. об 11.10, 17.30, 19.40. 21.30, 23.40
З 25.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Агнець
Драма. 24.11, поч. об 11.30, 20.50
З 25.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Незнайомець
Трилер. 24.11, поч. о 13.20, 0.00
З 25.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Хороший, поганий коп
Бойовик. 24.11, поч. о 13.50, 16.10, 18.30
З 25.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Котячі світи Луїса Вейна
24.11, поч. об 11.40, 16.10, 20.40
З 25.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Навіть миші потрапляють до раю
Анімація. 17.11, поч. о 9.00, 17.00
З 18.11 довідка за тел. 096–003–50–50
Минулої ночі у Сохо
Трилер. 24.11, поч. о 23.00
З 25.11 довідка за тел. 096–003–50–50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Енканто. Світ магії
Анімація. 25.11–1.12, поч. о 10.30, 12.30, 17.00
Дім Гуччі
Трилер. 25.11–1.12, поч. о 19.00
Мисливці на привидів. З того світу
Комедія. 24.11, поч. о 14.40, 17.00
25.11–1.12, поч. о 14.30
Навіть миші потрапляють до раю
Анімація. 24.11, поч. об 11.00, 13.00
Вічні
Бойовик. 24.11, поч. о 19.00

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Вінницька пісня року
2 грудня, вперше в історії Вінниччини відбу-
деться «Вінницька пісня року». На сцені Будин-
ку офіцерів ви почуєте кращі пісні у виконанні 
кращих виконавців з Вінниччини.
Мета проекту: популяризувати українську 
пісню та талановитих виконавців з «перлини 
Поділля». Більшість зібраних коштів підуть на 
розвиток талановитої молоді, яка матиме змогу 
записати нові пісні та представляти Вінницю 
на різноманітних вокальних конкурсах. Ми 
творимо історію і тепер кожного року в грудні 
зазвучить «Вінницька пісня року». Список 
учасників: Павло Зібров, Віктор Бронюк, Лесик 
і Карпо, Микола Янченко, Ігор Юрковський, 
Таня Денисюк, Діма Нікітін, INEZZ, Олександр 
Онофрійчук, Дует «Кохана, Коханий», Станіс-
лав Городинський, Milliart band, Павло Пазюк,  
D.V.O-Є, ЧАКІР, Михайло Мода, Фанфари Купа-
ли, Дарина Красновецька, Вікторія Гнатюк
Ведучі: Олександр та Світлана Теренчук. По-
чаток о 19.00. Вартість квитків: 150-400 грн.

«Табула Раса» в арт-пабі
26 листопада, в Beer & Blues зустрічайте гурт «Та-
була Раса». На початку 90-х гурт був одним із най-
популярніших українських гуртів. Квартет «Табула 
Раса» прославився на фестивалі «Червона Рута» і 
незабаром його визнали найкращим на «Тав-
рійських іграх». 1998 року, на піку популярності 
гурт пішов у творчу відпустку, а її вокаліст Олег 
Лапоногов — до монастиря. 2003-го відбулося 
успішне повернення колективу, який грає і сьо-
годні. Щоправда, тепер «Табула Раса» виступає у 
пабах та на байкерських зльотах. У жовтні 2021 
року легендарному гурту виповнилося 32 роки. 
Послухати легендарних музикантів можна о 21.00, 
вартість квитків 300-350 грн. Тел. (067)4307540.

«Лісапетний батальйон» у Вінниці
Неймовірно креативні артистки на чолі з Наталією 
Фаліон, колектив «Лісапетний батальйон» знову 
подарують вінничанам грандіозну концертну про-
граму. На сцені Будинку офіцерів 29 листопада 
вируватимуть справжні музичні веселощі, з драй-
вом, народними хітами та позитивними емоціями. 
Колектив є фіналістами телевізійного шоу «Україна 
має талант». Свій творчий шлях «Лісапетний ба-
тальйон» розпочинав на сцені сільського будинку 
культури села П’ятничани Чемеровецького району 
Хмельницької області. Сьогодні ж, про цей гурт 
знають усі, та й без перебільшення, люблять усі. 
Концерт колективу «Лісапетний батальйон» - це 
яскрава подія, де багато драйву, гумору, феєрії 
емоцій, які запам’ятаються вінницькій публіці 
надовго. Початок концерту о 19.30. Вартість квит-
ків: 200-400 грн.

ОНЛАЙН-ПОДІЇ

26 листопада – безкоштовний
онлайн-концерт Єгора Грушина
Зірка української неокласики, піаніст-віртуоз Єгор 
Грушин у п’ятницю, 26 листопада, о 21.00 зіграє 
онлайн-концерт у своєму Instagram. Підпишіться на 
сторінку музиканта: @grushin.piano, щоб не пропус-

тити. Адже це буде незабутній концерт, під час якого 
кожен зможе відпочити, розслабитись, забутися, 
відпустити, заплющити очі і насолоджуватись над-
звичайною музикою, яка дійсно стане бальзамом 
для душі! Єгор Грушин має не лише звання одного з 
найкращих неокласичних композиторів України, а й 
світове визнання. Його альбоми слухають мільйони 
людей у всіх куточках світу, а концерти гарантовано 

збирають аншлаги. Сповнена справжніх емоцій, 
його музика не залишає байдужими ні молодь, ні 
зрілу публіку. Неокласичні твори, які пише Єгор Гру-
шин – безмежно красиві і водночас – надзвичайно 
легкі для сприйняття. 
У п’ятницю на онлайн-концерті Єгор Грушин пора-
дує шанувальників своїми найкращими композиція-
ми і великою кількістю нових прем’єр.
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 24 – 30 ЛИСТОПАДАСЛУЖБОВИЙ РОМАН: 

ОЗНАКИ, ПЛЮСИ ТА МІНУСИ
Офісний флірт  На роботі людина 
проводить більшу частину свого життя, 
а іноді працівники ледь не ночують 
в офісі, не залишаючи собі простору для 
особистого життя. Тому часто трапляється 
так, що професійні стосунки між колегами 
переростають у щось більш романтичне. 
Психолог розповів про плюси і мінуси 
службового роману

ОВЕН 
Ваші стосунки з коханою 
людиною можуть змінитися. 
Багато залежить від вас. Якщо 
ви наберетеся терпіння, про-
явите мудрість і постараєтеся 
не виплескувати негатив, що 
накопичився, все буде чудово.

ТЕЛЕЦЬ 
Чим більш вдалі складаються 
ваші стосунки з коханою лю-
диною, тим менше потрібно 
розповідати про це оточу-
ючим. Не варто надто часто 
виставляти ваші спільні фото-
графії у соціальні мережі.

БЛИЗНЮКИ 
На вас чекають побачення, 
ніжні зізнання та пропозиція 
руки та серця. Ваша кохана 
людина натхненна вашими 
стосунками і готова виконати 
будь-яке ваше бажання.

РАК 
На вас може чекати дивовиж-
на зустріч, використовуйте 
цей шанс, щоб стати ближче. 
У п’ятницю до вас можуть 
звернутися за порадою з дуже 
делікатного питання, поста-
райтеся допомогти.

ЛЕВ 
Суботній і недільний вечори 
можуть загрожувати сканда-
лами. Втім, ви можете цього 
не допустити, якщо почнете 
цілуватись, а не з’ясовувати 
стосунки.

ДІВА 
Вас супроводжує успіх і ви-
знання, але будьте обереж-
ні, ви можете потрапити в 
делікатну ситуацію. Краще не 
піддаватися спокусам.

ТЕРЕЗИ 
Ваш новий знайомий готовий 
залицятися, запрошувати на 
побачення та радувати вас. 
Погоджуйтесь!

СКОРПІОН 
Самотність, ймовірна на 
початку тижня, дозволить 
вам зібратися з думками і 
розібратися у своїх почуттях та 
бажаннях. Вихідні проведіть 
разом із коханою людиною.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви з подивом виявите, що 
старі зв’язки, які іноді вас 
навіть обтяжували, набули 
щось нове і привабливе. Вам 
це сподобається та викличе 
непідробний інтерес до осо-
бистого життя.

КОЗЕРІГ 
Гарний настрій буде запо-
рукою вашої привабливості 
для протилежної статі. Друга 
половина тижня підходить для 
зустрічей з більш насиченою 
програмою, ніж гуляння під 
місяцем.

ВОДОЛІЙ 
Розберіться зі своїми чис-
ленними захопленнями та 
уподобаннями. Підійшов час 
вибору, вам вирішувати, хто 
важливіший у вашому осо-
бистому житті. 

РИБИ 
У коханні настає новий період, 
чекайте змін у своєму оточен-
ні, розриву та охолодження 
в одних зв’язках, потепління 
в інших і навіть появи нових 
стосунків.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ КОЗАК, 
ПСИХОЛОГ, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

— Ми проводимо 
на роботі більшу 
частину свого часу. 

В певний момент трапляється так, 
що наш колега починає розуміти 
нас краще, ніж, наприклад, дівчи-
на чи дружина, яка сидить вдома, 
чи чоловік, який не розуміється 

у вашому професійному напрямку.
І на цьому фоні з’являються від-
чуття близькості та порозуміння з 
іншою людиною, колегою. І інколи 
це переростає в службовий роман.
Серед недоліків такого роману слід 
зазначити:
 сімейний стан (частіше хоча б 
один із них є у шлюбі або стосун-
ках);
 особисті стосунки починають 
впливати на роботу та кар’єру;

бажання тієї сторони, що займає 
нижчу посаду, поблажок на роботі;
підозри колег в необ’єктивності 
та лобіюванні;
 необхідність приховувати сто-
сунки від колег;
перенесення робочих проблем 
до особистих стосунків.
24 години на добу разом (а таке 
випробування витримає не кожен)
Проте є й позитивні моменти:
спільність професійних інтересів;

взаємопідтримка;
можливість проводити час ра-
зом на роботі.
 І, якщо все починається як бурх-
ливий та яскравий роман, то зго-
дом він може перерости в глибоке 
партнерство. І, якщо обоє готові, 
то це чудовий момент для пере-
ходу до серйозних стосунків. Але, 
якщо ні, то такий роман може про-
сто зруйнувати ваш авторитет та 
вашу кар’єру.

Коментар експерта

Спільні проекти. Займаючись спільною справою 
з колегою, ви ставитися одне до одного не тільки 
як до знайомого, а й як до партнера, захопленого 
однією метою та стратегією розвитку. Недаремно 
кажуть, що загальні захоплення лежать в основі 
міцних стосунків. Тому не дивуйтеся, що одна й 

та сама людина щоразу вибирає саме вас для спільного проекту.

Інтерес до вашого життя. Обговорити ділові пи-
тання — найпростіший спосіб розпочати розмову. 
При цьому людині, яка відчуває до вас симпатію, 
буде цікаво дізнатися не тільки вашу думку про 
планерку, а й почути історію про день народження 
подруги, поїздку на море або банальний перегляд 

нового фільму. Щирий інтерес у вашому житті поза роботою — ознака 
того, що співрозмовнику важливий не лише ваш професійний погляд.

Стає на ваш бік. Важко знайти людину, яку жод-
ного разу не  критикував начальник, і не тільки 
в розмові тет-а-тет. Оскільки розбір ваших польотів 
перед колективом — не найприємніше заняття, 
колега зробить усе, щоб згладити кути, а потім 
підбадьорити. Так само і під час загального об-

говорення будь-яка ваша ідея (навіть найневдаліша) буде сприйнята 
якнайкраще. Якщо ж ви подобаєтеся людині, яка займає вищу позицію, 
будьте впевнені: вона заступиться за вас, а можливо, візьме провину.

Робить компліменти. Вважається, що якщо чоло-
вік запам’ятовує кожен озвучений факт з вашого 
минулого і звертає увагу на аксесуари, а тим більше 
робить компліменти, то ви йому симпатичні. Неза-
лежно від середовища, де ви спілкуєтеся. Але по-
годьтеся, під час робочого процесу з набагато біль-

шою ймовірністю ви думатимете про новий проект, а не перераховувати 
переваги іншої людини. За винятком того, хто вам справді симпатичний.

Активність у соціальних мережах. Найпростіший 
спосіб зазирнути у світ іншої людини — зайти на її 
сторінку до Інстаграму або Фейсбуку. Підписати-
ся, поставити лайк, прокоментувати пост — навіть 
найменший онлайн-крок може стати початком 
спілкування, чого, природно, і досягає ваш коле-

га. Навіть якщо ви прихильниця приватних облікових записів, часом 
вести діалог у чаті буває простіше (особливо сором’язливій людині), 
ніж зробити це наживо.

Запрошує на корпоративи. В будь-якій компанії 
час від часу проводяться спільні заходи, корпора-
тиви чи тренінги. Імовірність вашої присутності там, 
безумовно, окрилює його, а якщо ви не захочете 
приєднатися, колега всіляко схилятиме вас при-
йняти запрошення, адже де, як не на спільному 

святі, ви зможете поспілкуватися в неформальній обстановці? Саме кор-
поративи стають точкою відліку багатьох романів та серйозних стосунків.

ОЗНАКИ ЗАКОХАНОСТІ КОЛЕГИ

ЄВА ТОПЛЕС

Êîæåí ç íàñ øóêàº â æèòò³ 
òó ïîëîâèíêó, ùî áóäå áëèçüêà 
çà ³íòåðåñàìè, æèòòºâèìè ö³í-
íîñòÿìè, ïðèíöèïàìè òà ³í. Öå 
â³äáóâàºòüñÿ ï³äñâ³äîìî, ³ í³êóäè 
â³ä öüîãî íå ä³íåøñÿ. Òîìó ðî-
ìàíè íà ðîáîò³ — ö³ëêîì ïîøè-
ðåíå ÿâèùå. Àäæå ñàìå òàì ìè 
íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àºìî áëèçüêèõ 
ïî äóõó ëþäåé.

Íå áóäåìî áðàòè â ðîçðàõóíîê 
ñëóæáîâ³ ðîìàíè ç îäðóæåíèìè 
÷îëîâ³êàìè — éäåòüñÿ ïðî ðîìàí 
äâîõ êîëåã, ÿê³ íå îáòÿæåí³ îá-
ðó÷êàìè. ßê âèçíà÷èòè, ùî êî-
ëåãà ïðîÿâëÿº äî âàñ ñèìïàò³þ, ³ 
÷è º ìàéáóòíº ó òàêèõ ñòîñóíê³â?

ПЛЮСИ СЛУЖБОВИХ 
РОМАНІВ

Ïñèõîëîãè ñòâåðäæóþòü, ùî 
ñëóæáîâ³ ðîìàíè, ÿê í³ùî ³íøå, 
ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà ïðî-
äóêòèâí³ñòü ïðàö³âíèê³â. Òàê, 
íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ñòîñóí-
ê³â äâîº ëþäåé â³ä÷óâàþòü 
åìîö³éíå ï³äíåñåííÿ òà çàðÿä 
åíåðã³¿, âîíè ãîòîâ³ áóêâàëüíî 
ãîðè çâåðíóòè òà ïðîäóêóþòü 
îðèã³íàëüí³ ³äå¿.

Ó÷àñíèêè ñëóæáîâîãî ðîìàíó 
ïîñï³øàþòü íà ðîáîòó òà ï³çíî 
çàëèøàþòü îô³ñ, à ïðàöÿ íàä 
ñï³ëüíèìè ïðîåêòàìè âèêëèêàº 
çàõîïëåííÿ ó êîëåã òà êåð³âíè-
öòâà. Ôðàíöóçüê³ ïñèõîëîãè âè-
çíà÷èëè, ùî íàéá³ëüø ³ííîâàö³é-
íèìè êîìïàí³ÿìè âèÿâèëèñÿ ò³, 
â ÿêèõ áóëî íàéá³ëüøå ñëóæáîâèõ 
ðîìàí³â.

Є МІНУСИ
Äóæå âàæêî áóäå çáåð³ãàòè 

ñïîê³é òà çàëèøàòèñÿ ïðîôåñ³-
îíàëîì, êîëè ïðàöþºòå ïîðó÷ ç 
êîëèøí³ì/êîëèøíüîþ, îñîáëèâî 
ÿêùî ì³æ âàìè çàëèøèëîñÿ ÷è-
ìàëî íåäîìîâîê.

Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî ëèøå 
13 ç³ 100 ñëóæáîâèõ ðîìàí³â çà-
ê³í÷óþòüñÿ ó ÐÀÖÑ³. Ðåøòà ñòî-
ñóíê³â ðóéíóþòüñÿ, ³ öå íå ìîæå 
íå âïëèâàòè íà âàøó òðóäîâó ä³-
ÿëüí³ñòü.

ª ëþäè, ÿê³ íàñò³ëüêè ñèëüíî 
ïåðåæèâàþòü ðîçðèâ, ùî ìîæóòü 
ïðîïóñêàòè ðîáîòó, àáè ò³ëüêè 
íå áà÷èòè òàì ìèíóëå êîõàííÿ, 
àáî æ áóðõëèâî ç’ÿñîâóþòü ñòî-
ñóíêè â îô³ñ³. Íà÷àëüíèê íà-
âðÿä ÷è áóäå ïåðåæèâàòè çà âàñ 
³ øâèäøå âêàæå íà äâåð³.

ЯК БУТИ?
ßêùî âàø³ ïî÷óòòÿ âèÿâèëèñÿ 

ñèëüí³øèìè, òî ïñèõîëîãè ââà-
æàþòü íàéêðàùèì âèõîäîì, ÿêèé 
äîïîìîæå óíèêíóòè íåãàòèâíèõ 
íàñë³äê³â ³ íà ðîáîò³, ³ â ñòîñóí-
êàõ, — çâ³ëüíåííÿ êîãîñü îäíîãî. 
Çà òàêèõ óìîâ âàø ðîìàí áóäå 
ðîçâèâàòèñÿ ó ïðèðîäíîìó ñå-
ðåäîâèù³, áåç âòðó÷àííÿ âàøèõ 
ñï³âðîá³òíèê³â.

²ñíóþòü òàêîæ âèïàäêè, êîëè 
îäíîãî ç ïàðè ïåðåâîäÿòü â ³í-
øèé â³ää³ë. Òîä³ ó íèõ º ìîæëè-
â³ñòü çàëèøèòèñÿ íà ðîáîò³ ³ ä³ëî-
â³ øëÿõè ðîìàíòè÷íèõ ïàðòíåð³â 
íå ïåðåòèíàþòüñÿ. ßêùî æ ïàðà 
ïðîäóêòèâíà íà ðîáîò³, à îñîáèñ-
òå çàêîõàí³ çàëèøàþòü ïîçà îô³-
ñîì — òî é ïèòàíü í³ÿêèõ íåìàº.
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***
Ідуть два п’яні чоловіки нічним 
селом. Один каже:
— Куме, гайда до мене! Ще вип’ємо, 
сала мого скуштуєте!
— Та ні, куме, не можу!
— Та чого ж тут не могти? Ходімо!
— Не можу, куме, я йти до вас 
додому! Розумієте… Я з вашою 
жінкою сплю…
Тут обидва зупиняються і другий 
каже:
— Тю! Та я з нею кожну ніч сплю, 
то що, мені додому не приходити?

***
— Лікарю, як ви вважаєте, що буде 
після смерті?
— Ми перестелемо ваше ліжко і 
покладемо нового пацієнта.

***
У зв’язку з пандемією чоловікам 
дозволено запрошувати жінок не в 
кіно та ресторан, а одразу до себе 
додому.

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

***
— 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?

***
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.

***
Чим хороша господиня відрізняється 
від поганої? 
У доброї господині в шафі завжди 
порядок, а у поганої – коханець.

***
Дуже хочеться кави з коньяком, але, 
щоб без кави...

***
– Галю, а тобі яка поза більше 
подобається?
– Зверху.
– Чому?
– Надоїло, встала і пішла.

АНЕКДОТИ
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Адріана, 26 років
Власниця салону краси для всієї сім’ї. 
Обожнюю свою справу! 
Енергійна та харизматична, 
впевнена в собі – так, це про мене.
Полюбляю гучні вечірки та актив-
ний відпочинок з родиною. 
Люблю дарувати емоції та 
влаштовувати сюрпризи рідним!

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

501090

ГОРОСКОП
ОВЕН 
Тиждень багатих можливос-
тей та надихаючих перспек-
тив. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень обіцяє бути 
вдалим. Розраховуйте на 
допомогу друзів. 

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень сповнений різно-
манітними позитивними 
подіями.

РАК 
У справах та у взаєминах 
уникайте непродуманих дій, 
ілюзій та маніпуляцій. 

ЛЕВ 
Скоро ситуація зміниться і 
дозволить зробити ривок у 
справах.

ДІВА 
Багато непорозумінь та 
негараздів залишилися в ми-
нулому, налагоджуватимуться 
стосунки з колегами, друзями. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня ви зможете 
вирішити важке, але життєво 
важливе питання. 

СКОРПІОН 
Тиждень обіцяє бути досить 
активним та продуктивним. 
Не бійтеся змінити життя та 
здійснити свої бажання.

СТРІЛЕЦЬ 
Успіх обов’язково прийде, 
але вам необхідно докласти 
деяких зусиль.

КОЗЕРІГ 
Не відкладайте виконання 
своїх задумів, оскільки ваші 
ідеї можуть принести успіх.  
 
ВОДОЛІЙ 
Найважливіше завдання – на-
буття нових ділових зв’язків та 
отримання інформації.

РИБИ 
Не пропустіть мить удачі, 
ставте великі цілі, не роз-
мінюйтеся на дрібниці.
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НИЦЬ Ь Ь
НА:

6 років
для всієї сім’ї. . . 
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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


