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СТРІЛЯНИНА В «АУРІ»
ХТО ШМАЛЯВ У СИЛОВИКІВ ІЗ СБУ
 У ніч з п’ятниці на суботу

в ресторані «Аура» сталася
стрілянина. Постраждали
два чоловіки
 Журналісти RIA/20minut.
ua з власних джерел
дізнались, що стріляли
в працівників СБУ, зі
спецпідрозділу «Альфа»
 Хто саме стріляв? Про
це та інше — в нашому
с.6
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ЗАПУСТЯТЬ НОВИЙ ЗАВОД.
ЯКІ БУДУТЬ ЗАРПЛАТИ?

ДУМКА
МАРИНА
ПРИЩЕПА
ВІЙСЬКОВИЙ ПСИХОЛОГ

Настав час
дорослішати
Êèòàéöÿì ïðèïèñóþòü
âèñë³â: «Êðàùå áóòè ñîáàêîþ ó ìèðíèé ÷àñ, í³æ
ëþäèíîþ â ÷àñè õàîñó».
Ïåðåáóâàþ÷è ï³ä äîâãîòðèâàëîþ ä³ºþ ñòðåñó, ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè çâóæóºòüñÿ,
çäàòí³ñòü øèðîêî ìèñëèòè,
àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ çíèæóºòüñÿ, óâàãà ðîçñ³þºòüñÿ.
Îðãàí³çì âñ³ ñèëè êèäàº
íà òå, ùîá âèæèòè, à ïñèõ³êà — ùîá âòðèìàòè ëþäèíó
ó «çäîðîâîìó ãëóçä³». Öå ³ º
õàîñ: ³ çîâí³, ³ âñåðåäèí³.
Íå çàâæäè ìè ìàºìî
çäàòí³ñòü âïëèâàòè íà ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ çîâí³.
ßê òîä³ ä³ÿòè? Îäíîçíà÷íî:
íå îïóñêàòè ðóêè ³ íå âïàäàòè ó â³ä÷àé. Ïðèéíÿòè
öþ ðåàëüí³ñòü ³ àäàïòóâàòèñÿ â í³é. Äèâèòèñÿ íà âñå
ç ïîçèö³¿ çð³ëî¿ ëþäèíè.
Ïàì’ÿòàòè, ùî ëþäèíà
ó ñòàí³ ñòðåñó ï³ääàºòüñÿ
ìàí³ïóëÿö³ÿì, íåþ ëåãêî
êåðóâàòè. Öüîãî äîìàãàºòüñÿ âîðîã. Âàðòî îêðåñëèòè
çîíó ñâîº¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³,
ä³ÿòè ñâ³äîìî ³ ïðîôåñ³éíî.
Âèçíà÷èòè äëÿ ñåáå ñïåêòð
òîãî, ùî ìîæíà êîíòðîëþâàòè ³ çì³íþâàòè. Öå ñ³ì’ÿ,
ñâî¿ ä³¿, ñâîÿ ðîáîòà.
Íå çàáóâàòè ïðî ä³òåé!
Âîíè â³ä÷óâàþòü òà â³äîáðàæàþòü ïñèõ³÷íèé òà
åìîö³éíèé ñòàí, â ÿêîìó
ïåðåáóâàþòü äîðîñë³ ÷ëåíè
ðîäèíè. Ä³òè — öå íàø ëàêìóñîâèé ïàï³ðåöü. Çà íèõ
ìè â³äïîâ³äàºìî, àäæå ðîçâèòîê äèòèíè â³äáóâàºòüñÿ
ëèøå ó ñòàí³ ñïîêîþ.
«ßêùî òîá³ òÿæêî, çíàéäè
òîãî, êîìó ùå ã³ðøå ³ äîïîìîæè éîìó». Ñïðîáóéòå. Öå
äîäàñòü âïåâíåíîñò³.
² íå çàáóâàéòå — ó íàñ º
â³éñüêî, ÿêå â ðàç³ ïîòðåáè
áóäå âèêîíóâàòè ñâîþ ðîáîòó ïðîôåñ³éíî ³ âïåâíåíî!

Нові робочі місця  Компанія
TCS вкладає понад 30 млн євро
у будівництво заводу. Він буде у Вінниці,
між заводом холодильників Green
Cool та майбутнім заводом HEAD, де
робитимуть лижі. За намірами іноземців,
підприємство почне працювати навесні
2023 року. Що там робитимуть та скільки
будуть платити працівникам?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

²ñòîð³ÿ ïðî
ïîðòóãàëüñüêîãî
³íâåñòîðà íå íîâà
äëÿ Â³ííèö³. ²íîçåìö³ ó 2020 ðîö³
õîò³ëè çàïóñòèòè çàâîä ç âèðîáíèöòâà áóäìàòåð³àë³â. Ï³äïèñàëè
ç ìåð³ºþ ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ, à òàêîæ âèçíà÷èëèñÿ, ùî
âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ çâåäóòü ç
íóëÿ íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå, —
òàì, äå âæå ä³º çàâîä Green Cool.
Àëå êîðîíàâ³ðóñ âí³ñ êîðåêòèâè,
â³ííèöüêèé ïðîåêò «çàìîðîçèëè».
×åðåç äâà ðîêè ³íâåñòîð íàãàäàâ ïðî ñåáå. Äî Â³ííèö³ 19 ñ³÷íÿ
ïðè¿õàëè äèðåêòîðêà òà âëàñíèê
ïðåäñòàâíèöòâà TCS â Óêðà¿í³,
ÿê³ ï³äïèñàëè ç ì³ñüêîþ âëàäîþ
ùå äâà äîêóìåíòè: ïðî ñóáîðåíäó
çåìë³ òà ïðî çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, êîìïàí³ÿ ï³äòâåðäèëà ñâî¿ íàì³ðè íà áóä³âíèöòâî çàâîäó òà îòðèìàëà ñòàòóñ
ó÷àñíèêà ²íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó,
ïîâ³äîìèëè ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ «Â³ííèöüêèé ìóí³öèïàëüíèé öåíòð ³ííîâàö³é», ùî
âèçíà÷åíèé óïðàâèòåëåì ïðîìèñëîâîãî ïàðêó.
Îòîæ, çàâîä áóäóâàòèìóòü â òðè
÷åðãè. Ó áåðåçí³ 2023 ðîêó çàïóñòÿòü ïåðøó ÷åðãó, ó øòàò

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

íîâîãî ï³äïðèºìñòâà íàáåðóòü
94 ëþäèíè. Ó 2024 ðîö³ õî÷óòü çàïóñòèòè äðóãó ÷åðãó âèðîáíèöòâà, ó øòàò íàéìóòü ùå
40 ëþäåé. À òðåòÿ ÷åðãà çàâîäó,
çà íàì³ðîì ³íâåñòîðà, ïî÷íå ïðàöþâàòè ó 2025 ðîö³. Íà ðîáîòó
â³çüìóòü ùå 94 ëþäèíè.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âñ³õ ÷åðã áóä³âíèöòâà íà çàâîä³ áóäå 228 ðîáî÷èõ ì³ñöü, ïðî ùî æóðíàë³ñòó
ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé.
— Ç ïî÷àòêó 2023 ðîêó êîìïàí³ÿ «Ò³ñ³åñ óêðà¿íñüê³ ³íâåñòèö³¿» ïî÷íå øóêàòè ðîá³òíèê³â
ó øòàò, — ñêàçàâ Î÷åðåòíèé. —
Íà çàâîä³ áóäå àâòîìàòèçîâàíà
ë³í³ÿ âèðîáíèöòâà, ÿêà ïîòðåáóº
îïåðàòîð³â òà ôàõ³âö³â òåõí³÷íèõ
ñïåö³àëüíîñòåé.
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ìåðà,
10% â³ä øòàòó ñï³âðîá³òíèê³â —
öå òîï-ìåíåäæìåíò, êåð³âíèêè
â³ää³ë³â çàâîäó; 70% — êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë, ñåðåä ÿêèõ
îïåðàòîðè ñêëàäàííÿ, ñïåö³àë³ñòè
ç ïðîãðàìóâàííÿ îáëàäíàííÿ òà
ðîáîò³â òîùî; 20% â³ä øòàòó —
âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèêè.
— Ïåðåâàæíå ïðàâî ïðàöåâëàøòóâàííÿ íà çàâîä³ ìàòèìóòü
ìåøêàíö³ Â³ííèö³ òà Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³. Ïðî çàðïëàòó äëÿ ïðàö³âíèê³â òàêîæ ãîâîðèëè ç ³íâåñòîðîì. Î÷³êóºòüñÿ, ùî âîíà
áóäå íà ð³âí³ ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè

Мешканці Вінниці та області матимуть переважне право
отримати роботу на заводі. Чиновники обговорили з
інвестором і зарплату для майбутніх працівників
ïî Â³ííèö³ äëÿ ðîá³òíè÷èõ ñïåö³àëüíîñòåé, — ãîâîðèâ çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé.
Çàðàç ñåðåäí³ çàðïëàòè â ö³é
ãàëóç³ òàê³: ðîáî÷³ íà âèðîáíèöòâ³ ó Â³ííèö³ îòðèìóþòü
14 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ì³ñÿöü, òîïìåíåäæìåíò — 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
çà äàíèìè ïîðòàëó work.ua
Íà â³ííèöüêîìó çàâîä³ ïëàíóþòü ðîáèòè áëîêè ïîë³ñòèðîë áåòîíó çà òåõíîëîã³ºþ, ÿêó
ïîðòóãàëüö³ ðîçðîáèëè ñï³ëüíî ç
êàíàäñüêèìè ôàõ³âöÿìè.
— Ó Â³ííèö³ âèãîòîâëÿòèìóòü
òðè âèäè áëîê³â: çîâí³øí³, âíóòð³øí³ òà äëÿ äàõó. Ïðîäóêö³ÿ

éòèìå, ïåðåâàæíî, íà åêñïîðò, —
ñêàçàâ âëàñíèê òîâàðèñòâà «Ò³ñ³åñ óêðà¿íñüê³ ³íâåñòèö³¿» Äæîàî
Ïåäðî Äå Îë³âåéðà Ôåððåéðà Äå
Àðàóæî.
— Áóäèíêè ç òàêèõ áëîê³â
ìàþòü õîðîøó òåïëî³çîëÿö³þ
òà ã³äðî³çîëÿö³þ, — äîäàëà äèðåêòîð òîâàðèñòâà «Ò³ñ³åñ óêðà¿íñüê³ ³íâåñòèö³¿» Íàòàë³ÿ Êóäðèöüêà. — Ñèñòåìà äîáðå ñåáå
çàðåêîìåíäóâàëà ÿê ó Êàíàä³, äå
äóæå õîëîäíî, òàê ³ â àôðèêàíñüêèõ êðà¿íàõ, äå ñïåêîòíî. Òàê³
áóäèíêè íå ïîòðåáóþòü óòåïëåííÿ. Äóæå âàæëèâî, ùî òàê³ áëîêè íå ãîðÿòü. Åêîëîã³÷í³ íîðìè
íà âèùîìó ð³âí³.

Вінниця промислова. Які плани на 2022 рік?
Розвиток промисловості Вінниці
в цьому році, переважно, відбуватиметься на території Індустріального парку, що на Немирівському шосе.
Завод «Грін Кул», на якому роблять холодильне обладнання,
готується до початку 2-ї черги
будівництва виробництва, що
додатково дасть 200–300 робочих місць.
Також цього року інвестор завершить будівництво великого
логістичного центру всеукраїн-

ської мережі «Аврора» на вулиці Промисловій. Це дасть ще
250 робочих місць для вінничан.
На вулиці Енергетичній триває будівництво ще одного логістичного
центру. Там створять 300 нових
робочих місць. Цього року продовжать будувати гофрокартонну
фабрику на вулиці Гонти. Тут буде
до 100 нових робочих місць.
Про плани розбудови Вінниці
у 2022 році — читайте в матеріалі
на «20хвилин», за цим посиланням: cutt.ly/cIPPBEg

Чи відчули зростання цін і яку частку доходів забирає харчування?

ПАВЛО (19), ОФІЦІАНТ:

ВАЛЕРІЙ (70), ПЕНСІОНЕР:

ЛЮДМИЛА (60), ПЕНСІОНЕРКА:

ТІГРАН (31), ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:

ЛЮДМИЛА (45), МАЛЯР:

КОСТЯНТИН (41), ЕЛЕКТРОМЕХАНІК:

— На харчування і на комунальні — тридцять відсотків
йде. Решта або відкладається, або за ситуацією. Як який
місяць.

— Щомісяця так: пенсію отримав, пішов на базар і половину там, якщо не більше, залишив, і в аптеці. А далі все
завдяки дітям тільки.

— Ціни на харчування зростають, причому ми говоримо
про самі необхідні продукти.
І з двох тисяч півтори мінімум — це на харчування.

— Я витрачаю відсотків
60 на харчування і комуналку. Дитина народилася — відкласти щось не виходить,
житло своє мати також.

— Ідеш кожен день у магазин — і кожен десь нові ціни.
У нас на двох людей, без витрат на опалення, водопостачання, світло, іде до 10 тисяч.

— У мене троє дітей, 65–
70 відсотків іде на харчування. Так, зросли ціни помітно.
На хліб, на гречку, рис подорожчав, все подорожчало.
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ДЕСЯТЬ ЕЛЕКТРОБУСІВ КУПЛЯТЬ
ДЛЯ ВІННИЦІ У 2022 РОЦІ
Гроші в борг  Міська влада планує
позичити в банку 70 мільйонів гривень.
Кредит витратять на електроавтобуси
та зарядні станції до них. На новий
вінницький транспорт має «скинутися» і
держава. Розповідаємо про умови угоди,
яким буде новий транспорт та які ще
тролейбуси й трамваї поїдуть вулицями
Вінниці у цьому році
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ïîçèêó íà åëåêòðîáóñè ïëàíóþòü
áðàòè â «Óêðãàçáàíêó». Â³ííèöüêà ìåð³ÿ ï³äãîòóâàëà óìîâè, ³ ïëàíóº âèêîðèñòîâóâàòè êðåäèò ÷àñòèíàìè: êóïëÿòü
ñïî÷àòêó òðè åëåêòðîàâòîáóñè, ÿê³
õî÷óòü çðîáèòè çàñòàâîþ äëÿ áàíêó.
Ïðè öüîìó á³ëüøó ÷àñòèíó â³ä
212 ìëí ãðí — à ñàìå òàêà î÷³êóâàíà ö³íà äåñÿòè åëåêòðîáóñ³â —
ìàº ïðîô³íàíñóâàòè ñàìå äåðæáþäæåò. Òà é òî, öå ìàþòü áóòè
êîøòè íå óêðà¿íñüêèõ ïëàòíèê³â
ïîäàòê³â, à ³ñïàíñüê³ ³íâåñòèö³¿.
Â³äòàê îäèí åëåêòðîáóñ çìîæå
ïåðåâîçèòè ìàêñèìóì 75 ïàñàæèð³â, º ïðèäàòíèì äëÿ êîðèñòóâàííÿ ëþäüìè ç ³íâàë³äí³ñòþ, òà ìàº
êîíäèö³îíåð ó ñàëîí³.
Àëå äàâàéòå ïî ÷åðç³. Ï³ä ÿê³
óìîâè âëàäà õî÷å âçÿòè êðåäèò,
çà ÿêèé ïîò³ì ðîçðàõîâóâàòèñÿ
â³ííèöüêèì ïëàòíèêàì ïîäàòê³â?
ПОЗИКА НА П’ЯТЬ РОКІВ
Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè çàòâåðäèâ
ïðîåêò êðåäèòíî¿ óãîäè íà çàêóï³âëþ íîâîãî òðàíñïîðòó.
Çà ð³øåííÿì ¹ 32 â³ä 13 ñ³÷íÿ
«Â³ííèöüê³é òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿» õî÷óòü äîçâîëèòè âçÿòè
êðåäèò â «Óêðãàçáàíêó» íà ñóìó
70 ìëí ãðí. Çà ö³ êîøòè ïëàíóþòü
çàêóïèòè äåñÿòü åëåêòðîàâòîáó-

ñ³â, òðè ïàíòîãðàôíèõ ñòàíö³¿
øâèäêî¿ çàðÿäêè òà ï’ÿòü ïðèñòðî¿â ïîâ³ëüíî¿ çàðÿäêè.
Óìîâè ïîçèêè çàðàç òàê³: ïðîöåíòíà ñòàâêà — 10,5% ð³÷íèõ;
òåðì³í êðåäèòóâàííÿ — ï’ÿòü
ðîê³â; ïîâåðòàòè îñíîâíó ñóìó
áîðãó ïëàíóþòü ùîì³ñÿ÷íî, ïî÷èíàþ÷è ç æîâòíÿ 2022 ðîêó.
Êðåäèò îòðèìàþòü ÷àñòèíàìè — ïåðøèé òðàíø ìàº ñêëàäàòè 30% â³ä ïîçèêè àáî 21 ìëí
ãðí. Äëÿ öüîãî áàíêó ïåðåäàäóòü ó çàñòàâó òðè òðîëåéáóñè

Òîð³ê ó ì³ñüê³é ðàä³
ãîâîðèëè ïðî íàì³ð
êóïèòè ïîëüñüê³
åëåêòðîáóñè Solaris.
Àëå ó òåíäåð³ ïðî öå
àí³ ñëîâà
«VinLine» — êîæåí ç íèõ êîøòóº
8,5 ìëí ãðí. À ïîò³ì âèêîíêîì
ì³ñüêðàäè ìîæå ïåðåäàòè ó çàñòàâó áàíêó òðè åëåêòðîàâòîáóñè
òà äâ³ çàðÿäíèõ ñòàíö³¿, ùî áóäóòü
ïðèäáàí³ çà êðåäèòí³ êîøòè.
Óìîâè äîãîâîðó ùå ìàº çàòâåðäèòè ñâî¿ì ð³øåííÿì Â³ííèöüêà
ì³ñüêà ðàäà íà ñåñ³¿, ùî â³äáóäåòüñÿ 28 ñ³÷íÿ.
ХТО «СКИНЕТЬСЯ»
НА ЕЛЕКТРОБУСИ
Óò³ì, íå äî÷åêàâøèñü äîçâîëó â³ä äåïóòàò³â ì³ñüêðàäè,

У місті їздить один електроавтобус. Це китайський SkyWell, який купили в лізинг
«Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» âæå îãîëîñèëà òåíäåð
íà çàêóï³âëþ åëåêòðîàâòîáóñ³â
³ çàðÿäîê äî íèõ. Îãîëîøåííÿ
ïðî çàêóï³âëþ îïóáë³êóâàëè ó âåðåñí³ 2021 ðîêó. Ïî÷àòîê òîðã³â
ïðèçíà÷èëè íà áåðåçåíü 2022-ãî.
Î÷³êóâàíà ñóìà — 212 ì³ëüéîí³â 659 òèñÿ÷ 214 ãðèâåíü. Ïðè
öüîìó ïàì’ÿòàºìî, ùî ì³ñüêà
âëàäà ïëàíóº áðàòè ó êðåäèò
íà åëåêòðîáóñè ò³ëüêè 70 ì³ëüéîí³â. Îòîæ, õòî çàïëàòèòü ðåøòó
â³ä âàðòîñò³ íîâîãî òðàíñïîðòó?
Ì³ñüêà âëàäà ñïîä³âàºòüñÿ íà äîïîìîãó óðÿäó.
Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ 2021-ãî
«Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» òà Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó
äîâê³ëëÿ ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïðî
ñï³âïðàöþ: ç äåðæáþäæåòó ïðîô³íàíñóþòü çàêóï³âëþ ñåìè åëåêòðîáóñ³â, äâîõ ñòàíö³é øâèäêî¿
çàðÿäêè ïàíòîãðàôíîãî òèïó òà

Внесок держави заплатить уряд Іспанії
Наміри держави щодо купівлі
електробусів для Вінниці підтвердила у жовтні 2021-го заступниця
міністра захисту довкілля Ірина
Ставчук. Очікується, що гроші
на електробуси дасть Іспанія.
— У 2021 році на засіданнях Наглядового комітету між Міністерством захисту довкілля України та
Міністерством екологічних перетворень Іспанії погоджені чотири проекти цільових екологічних
(зелених) інвестицій. Це заміна
45 старих автобусів на сучасні
електробуси у Вінниці, Києві, За-

поріжжі та Ужгороді. Вартість проекту становить майже 890 мільйонів гривень, — зазначила Ставчук.
Вона підсумувала: іспанські інвестиції будуть здійснені в рамках
Кіотського протоколу. Цей документ підписали 191 країна ООН
в 1997 році. Мета — на наступні
десятиліття скоротити або стабілізувати викиди парникових газів
у атмосферу на рівні 1990 року.
За статистикою від чиновників,
вся Україна у 2019 році, у порівнянні з 2017 роком, скоротила викиди парникових газів

з 203 до 196 мільйонів тонн.
У 1990 році цей показник складав
аж 783 мільйони тонн.
— На жаль, така динаміка спричинена не модернізацією, а падінням промислового виробництва, — підкреслював у своїх
підсумках за 2020 рік тодішній
голова держекоінспекції Андрій
Мальований.
Дія Кіотського протоколу закінчилася у 2020 році. На його заміну
схвалили Паризьку кліматичну
угоду, яка ставить за мету втримати глобальне потепління.

÷îòèðüîõ ñòàíö³é ïîâ³ëüíî¿ çàðÿäêè.
— Ïàéîâà ó÷àñòü ãðîìàäè —
òðè åëåêòðîáóñè òà ïî îäí³é çàðÿäí³é ñòàíö³¿ êîæíîãî òèïó, —
ãîâîðèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО
ТРАНСПОРТУ
Ç òåíäåðó òàêîæ ä³çíàëèñÿ òåõí³÷í³ ïàðàìåòðè åëåêòðîáóñ³â.
«Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» õî÷å îòðèìàòè íîâ³ ìàøèíè,
âèðîáëåí³ ó 2022 ðîö³ òà òàê³, ùî
ï³äëÿãàþòü ïåðø³é ðåºñòðàö³¿.
Öå ìàº áóòè íèçüêîïîëèé
òðàíñïîðò, äîâæèíîþ 12 ìåòð³â
³ øèðèíîþ 2,55 ìåòðà. Çàãàëîì
ñàëîí åëåêòðîáóñà ïîâèíåí âì³ùóâàòè íå ìåíøå 75 ïàñàæèð³â,
ç ÿêèõ 28 — íà ñèäÿ÷èõ ì³ñöÿõ
(âêëþ÷àþ÷è ì³ñöå âîä³ÿ). Ê³ëüê³ñòü äâåðåé — òðè.

Ó ñàëîí³ ïîâèííà áóòè îáëàäíàíà ñèñòåìà âåíòèëÿö³¿ òà
îïàëåííÿ. À ùå ³íôîðìàö³éíà
ñèñòåìà: òàáëî ³ äèíàì³êè. Ìàþòü
áóòè ï³äêëþ÷åí³ òðè âàë³äàòîðè ³
áîðòîâà êîíñîëü ó âîä³ÿ.
Òèï äâèãóíà — àñèíõðîííèé
àáî ñèíõðîííèé öåíòðàëüíèé ç
ïîòóæí³ñòþ íå ìåíøå 1õ200 êÂò,
àáî 2õ60 êÂò (â ï³êó 2õ125 êÂò),
³íòåãðîâàíèé ç ïîðòàëüíèì ìîñòîì ZF, àáî åêâ³âàëåíò. Ñóìàðíà
ì³ñòê³ñòü áàòàðåé — 210 êÂò-ãîä.
Êóçîâ åëåêòðîáóñà ìàº áóòè âèãîòîâëåíèé ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³
÷è ç³ ñòàë³, îáðîáëåíî¿ àíòèêîðîç³éíèì ïîêðèòòÿì. Êîë³ð êóçîâà — çåëåíèé ç åêîðåêëàìîþ.
Ãàðàíò³éíèé òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ åëåêòðîáóñ³â — äâà ðîêè
áåç îáìåæåííÿ ïðîá³ãó. Òåðì³í
åêñïëóàòàö³¿ êóçîâà — íå ìåíøå
15 ðîê³â, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ áàòàðåé — íå ìåíøå 7 ðîê³â.

План оновлення громадського транспорту на рік
Крім закупівлі десяти електроавтобусів із зарядками, вінницька
влада запланувала протягом
року зробити сім тролейбусів VinLine: два з них зможуть
проїхати до 20 км без підключення до контактної мережі; ще
п’ять тролейбусів складуть без
батарей автономного ходу.
До того ж, очікується, що саме
цього року до Вінниці привезуть
чергову партію вживаних трамваїв з Цюриха. Швейцарська сторона готова передати 35 вагонів
типу Tram 2000. Вік цих трамва-

їв — 40–50 років, але вони регулярно проходили капітальний
ремонт за швейцарськими стандартами.
Тридцять п’ять трамваїв дістануться нам майже «за безцінь».
При загальному бюджеті проекту
у 3,55 млн швейцарських франків (110 млн грн), Вінниця заплатить тільки 300 тисяч франків, що
у перерахунку на національну валюту складає 9,3 млн грн. Також
швейцарці нададуть запчастини
та навчать персонал трамвайного
депо, як працювати з вагонами.
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ПОМИНАЛИ ДОНЮ, А ВОНА 5 ДНІВ
Моторошно…  Вероніка Іщук померла
15 січня, дівчинці було два з половиною
місяці, поховали її тільки 20 січня.
Маршруткою до Літина, а потім на попутці
батько привіз померлу дитину додому
після судмедекспертизи. Вдома тіло
лежало ще понад два дні у ванночці для
купання. Поруч була старша донечка, якій
тільки шість років. Подробиці цієї страшної
події журналісти RIA з’ясовували на місці —
у селі Українка Літинської громади
ВІКТОР СКРИПНИК,
ВАДИМ ПАВЛОВ, RIA, (063)7383803

Ïðî öþ ìîòîðîøíó ³ñòîð³þ RIA
ïîâ³äîìèëè æèòåë³ ñåëà Óêðà¿íêà.
Íàçâàëè ïð³çâèùå áàòüê³â, ó ÿêèõ
ïîìåðëî íåìîâëÿ. Íàãîëîñèëè,
ùî ò³ëî ëåæèòü ó áóäèíêó, äå º
ùå 6-ð³÷íà ä³â÷èíêà, ñåñòðè÷êà
ïîìåðëî¿. ×îìóñü, íå õîâàþòü.
Ñêàçàëè, ùî áàòüêîâ³, Îëåêñàíäðó
²ùóêó, íåâäîâç³ âèïîâíèòüñÿ 70.
Éîãî äðóæèí³ Ëþäìèë³ 36 ðîê³â.
Ó íèõ º ùå 6-ð³÷íà äî÷êà ³ 4-ð³÷íèé ñèí. Õëîï÷èê íèí³ ó Òóëü÷èíñüêîìó áóäèíêó äèòèíè. Ä³â÷èíêà Îëÿ ïðîæèâàº ç áàòüêàìè
ó öüîìó æ áóäèíêó. Äîíåäàâíà
âîíà òàêîæ çíàõîäèëàñÿ ó Òóëü÷èí³, òåïåð ¿¿ çàáðàëè äîäîìó.
Îäíà ³ç ñóñ³äîê ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòàìè ðîçïîâ³ëà, ùî ï³ä ÷àñ
òåëåôîííî¿ ðîçìîâè ç áàòüêîì
ïîìåðëî¿ äèòèíè, òîé ñêàçàâ,
ùî áóäóòü ðîáèòè äðóãó äèòèíó, áî ìàëåíüêó Âåðîí³êó âîíè
âòðàòèëè. Æ³íêó ïðèãîëîìøèëè
òàê³ ñëîâà: âäîìà ëåæèòü ìåðòâå
íåìîâëÿ, à â³í…
Äî áóäèíêó ²ùóê³â æóðíàë³ñòè
RIA ïðè¿õàëè ðàçîì ³ç çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Âàñèëåì Ñòàõîâñüêèì òà
ïîë³öåéñüêèìè ç Ë³òèíà. Áóëî
öå 19 ñ³÷íÿ î 18-é ãîäèí³. Ùîïðàâäà, äî öüîãî ðîçìîâëÿëè ç
ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè.
Ñïåðøó áàòüêî ðîçïîâ³â ñóñ³äàì, ùî éîãî äðóæèíà çàäóøèëà
íåìîâëÿ. Ïîò³ì ìàòè ãîâîðèëà,

ùî öå íå ¿¿ âèíà, öå 6-ð³÷íà äîíå÷êà íå âòðèìàëà ñâîþ ñåñòðè÷êó,
êîëè âçÿëà íà ðóêè, ³ òà âïàëà,
óäàðèëàñÿ ãîëîâîþ îá ï³äëîãó.
Íàñïðàâä³ ñóäìåäåêñïåðòèçà
âñòàíîâèëà, ùî äèòèíà çàõëèíóëàñÿ ìàòåðèíñüêèì ìîëîêîì.
Ùî ùå ïî÷óëè íà ì³ñö³ ïðî
³ñòîð³þ ç íåìîâëÿì?
«ПРИЙШОВ І РОЗПОВІВ, ЩО
ЖІНКА ЗАДУШИЛА ДИТИНУ»
— Ó íåä³ëþ, ç ñàìîãî ðàíêó,
ãîäèííèê ïîêàçóâàâ äåñÿòü õâèëèí íà ñüîìó, äî íàñ ó äâåð³ ïî-

— Òðóíè íàì íå òðåáà,
ïîõîâàºìî â òîìó, â
÷îìó âîíà ëåæèòü, ó
âàííî÷ö³, — ãîâîðèâ
áàòüêî ä³â÷èíêè
ïîë³öåéñüêèì
ñòóêàâ ñóñ³ä Îëåêñàíäð ²ùóê, —
ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì ï³ä â³äåîçàïèñ æèòåëüêà Óêðà¿íêè Þë³ÿ
Ðÿá÷óê. — Ñóñ³ä îäðàçó ç ïîðîãà
ïîâ³äîìèâ, ùî íåìà âæå ó íèõ
Âåðîí³êè. ß ùå íå çðîçóì³ëà,
ùî çíà÷èòü íåìà. À â³í êàæå:
«Ëþäà ìàëó çàäóøèëà». ² çàïëàêàâ… Ïîïðîñèâ ìîãî ÷îëîâ³êà
çàâåçòè ò³ëî ó Â³ííèöþ, à ìåíå,
ùîá òèì ÷àñîì ïîáóëà ç ¿õíüîþ
ñòàðøåíüêîþ äî÷êîþ Îëåþ.
×îëîâ³ê ñêàçàâ éîìó, ùî í³êóäè
íå ïî¿äå, áî â íüîãî ë³òí³ øèíè
íà êîëåñàõ.

Має четверту жінку і десять дітей, вже дев’ять
В селі Українка одні кажуть, що
Іщук проживає в селі приблизно десять років. Тут жили батьки.
Саме у батьківську хату він повернувся. Звідки і де працював,
наші співрозмовники не змогли
відповісти. Зате говорять, що
в нього це уже четверта жінка.
Інші розповіли, що з нинішньою
дружиною Людмилою він приїхав у село з Одеської області
у 2018 році. Трохи пожили — і
виїхали з села. Потім знов повернулися.
Почули від людей і про те, що ра-

ніше у нього була інша дружина.
Теж набагато молодша від нього.
З нею мав п’ятеро дітей. Вона втекла від нього в Одеську область.
— Його нинішня дружина Люда
теж, по-моєму, з Одеської області, — кажуть у селі. — До неї
у нього було ще троє жінок. Від
усіх них має десятеро дітей. Уже
дев’ятеро, бо Вероніка, бідненька, на тому світі.
Запитуємо, чи випиває чоловік?
Кажуть за ним таке не водиться.
Інколи буває, і то небагато п’є.
Але характер у чоловіка ще той…

Олександр Іщук зірвався на плач, коли розповідав, що Люда не винна. Що дитина сама
захлинулася, а люди наговорюють, що це вона задушила Вероніку
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, íåâäîâç³ ïðè¿õàëà øâèäêà ³
ïîë³ö³ÿ. «Ò³ëî äèòèíè çàáðàëè
ìåäèêè, à Ëþäó ïîñàäèëè ó ïîë³öåéñüêó ìàøèíó ³ ïî¿õàëè, —
ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü Þë³ÿ Ðÿá÷óê. — Íà äðóãèé äåíü ÿ ï³øëà
äî íå¿ ðîçïèòàòè, ùî ñòàëîñÿ ç
äèòèíîþ? Ëþäà ñòàëà êðè÷àòè:
«ß íå âèíóâàòà, öå íå ÿ, öå Îëÿ
íå âòðèìàëà ¿¿ íà ðóêàõ, äèòèíà
âïàëà ³ âäàðèëàñÿ ãîëîâîþ, êðîâ
âèéøëà, ï³ä íîñèêîì âèäíî».
ß çàïèòàëà ¿¿, äå âîíà áóëà ó òîé
÷àñ? Êàæå, ñïàëà. À ÷îëîâ³ê?
Òåæ ñïàâ. Ó íèõ íåìà äèòÿ÷îãî
ë³æå÷êà, íå çíàþ, äå âîíè êëàëè
íà í³÷ íåìîâëÿ».
Þë³ÿ Ðÿá÷óê ïîêëèêàëà 6-ð³÷íó Îëþ. Ïîïðîñèëà, ùîá òà ðîçïîâ³ëà, ÿê óñå ñòàëîñÿ. Ä³â÷èíêà
ïîâòîðèëà òå ñàìå, ùî é ïåðåä
òèì ãîâîðèëà ìàìà.
— Âîíè âæå, ìàáóòü, ¿¿ íàïîóìèëè, ùî ³ ÿê òðåáà êàçàòè, — ãîâîðèòü ïàí³ Þë³ÿ. — Áî
äèòèíà îäðàçó ï³øëà â³ä ìåíå.

Çàïèòàëà Ëþäè, êîëè öå ñòàëîñÿ? Âîíà ãîâîðèòü, ùî ïðîñíóëàñÿ î äðóã³é íî÷³ ³ ïîáà÷èëà,
ùî äèòèíà íå äèõàº.
ßê ïîÿñíèëà ïàí³ Ðÿá÷óê, ï³ä
÷àñ ðîçìîâè ç ìàò³ð’þ ïîìåðëî¿
ä³â÷èíêè, â³ä÷óëà â³ä íå¿ çàïàõ
ñïèðòíîãî. Õî÷à òà çàïåðå÷óâàëà, ùî ïèëà, àëå Ðÿá÷óê ñòâåðäæóº, ùî çàïàõ íå ìîæíà áóëî
íå â³ä÷óòè.
Ùå îäíà ç æ³íîê ñêàçàëà, ùî
ðîçìîâëÿëà ç ²ùóêîì ïî òåëåôîíó. Âèñëîâèëà ñï³â÷óòòÿ,
çàïèòóâàëà, ÷è íå òðåáà ÷èìîñü äîïîìîãòè? Â³í â³äïîâ³â,
ùîá á³ëüøå íå òåëåôîíóâàëè ³
íå ïðèõîäèëè. Íå õî÷å í³êîãî
áà÷èòè. À òîä³ âðàçèâ ôðàçîþ:
«Ìè áóäåìî ðîáèòè äðóãó äèòèíó…»
МЕРТВЕ НЕМОВЛЯ ВІЗ З
ВІННИЦІ МАРШРУТКОЮ
Ïðî òå, ùî äðóæèíà çàäóøèëà
äèòèíó, ¿¿ ÷îëîâ³ê ãîâîðèâ ùå
îäí³é îäíîñåëüö³. Çâàòè ¿¿ Ë³ä³ÿ.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ çì³íèâ ñâîþ
äóìêó.
Æ³íêà êàæå, ùî âîíè âèïàäêîâî çóñòð³ëèñÿ ó Ë³òèí³. Âîíà
ïðîâîäæàëà ñèíà. Òîé ïîâåðòàâñÿ ï³ñëÿ êàí³êóë íà íàâ÷àííÿ
ó Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé.
— Íà àâòîâîêçàë³ ï³ä³éøîâ
äî ìåíå Ñàøà ³ êàæå: «¯äó ó ìîðã,
ò³ëî çàáèðàòè. Àëå Ëþäà òóò í³
â ÷îìó íå âèííà. ß öå äîâåäó».
Çàïëàêàâ. À òîä³ ñêàçàâ: «Ëþäà
áóëà òðîõè ñòîìëåíà, çàñíóëà, à Îëÿ âçÿëà íà ðóêè ìàëó ³
íå âòðèìàëà…»
Íå îäíà ÿ öå ÷óëà. Ïîðó÷ ç³
ìíîþ ñòîÿëè ùå äâ³ æ³íêè.
Óêðà¿íêà «ãóäå» ùå é ïðî òå,
ÿê áàòüêî äîñòàâëÿâ ò³ëî äèòèíè
ç Â³ííèö³ ï³ñëÿ ñóäìåäåêñïåðòèçè. Êàæóòü, â³ç ¿¿ íà ðóêàõ
ñïî÷àòêó ìàðøðóòêîþ. Âèéøîâ
íà òðàñ³ çà Ë³òèíîì íà ïîâîðîò³
íà Óêðà¿íêó.
— Òàì àâòîçàïðàâêà, öå çà Ë³òèíîì ïîâîðîò íàë³âî, — ãîâîðèòü
îäíà ç îäíîñåëü÷àíîê. — Â öåé

Були з психологом після похорону
— Сім’я Іщуків перебуває у нас на обліку, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах,— розповіла керівниця Служби у справах дітей
Літинської селищної ради Оксана
Джигун.— Молодшого їхнього сина,
якому нині чотири роки, за рекомендацією нашої служби влаштували у Тульчинський будинок дитини.
Співрозмовниця уточнює, що дитина ще й потребує лікування.
— Знаю, що хлопчику вже зробили
одну операцію,— продовжує Оксана
Джигун. — Тепер на нього чекає ще
одне оперативне втручання. Батьки

не мали можливості лікувати дитину.
Запитую, чи відомо було працівникам Служби про те, що батьки не
ховають померлу дівчинку? Каже,
знали про це.
— Повідомили старосту села, поліцію, разом з ними приходили
до Іщуків,— каже співрозмовниця.—
Поховання, це ж не наша справа.
Батько померлої дівчинки чоловік
з характером, з ним не просто розмовляти. Не зважаючи на це, намагалися знаходити спільну мову.
Так було і раніше. Бувало, не одразу
впускав у будинок. Викликали його

на засідання комісії у справах захисту
дітей. Робили це з метою проведення профілактичних заходів.
На запитання, як керівниця Служби
оцінює умови проживання для дітей у будинку Іщуків, співрозмовниця сказала, що вони посередні.
У 2018 році, коли вони переїхали
в село, умови були гірші.
Смерть сестрички не могла не позначитися на 6-річній Олі. Тому наступного дня після похорону до будинку Іщуків знову приїхала Оксана
Джигун разом з психологом. Каже,
працювали з дівчинкою…
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ЛЕЖАЛА У ВАННОЧЦІ

КОРОТКО

÷àñ ìàøèíó çàïðàâëÿâ â÷èòåëü ç
ñóñ³äíüîãî ñåëà. Äî íüîãî çâåðíóâñÿ ÷îëîâ³ê ç äèòèíîþ íà ðóêàõ, ùîá ï³äâ³ç. Òîé íå â³äìîâèâ.
Ç íèì ùå õòîñü ¿õàâ ó ìàøèí³.
Ïîïóòíèêè äèâóâàëèñÿ, ÿêà
ñïîê³éíà äèòèíà, íàâ³òü í³ ðàçó
íå çàïëàêàëà ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè.
Ìàøèíà ¿õàëà ïðÿìî, à éîìó
òðåáà áóëî äî ñåëà ùå éòè òðè
ê³ëîìåòðè ï³øêè. Òî â³í òàê ³
ïðèéøîâ äîäîìó óæå óâå÷åð³. Öå
áóâ ïîíåä³ëîê, 17 ñ³÷íÿ.
ЗНЯВ ДОШКУ, РОЗГОРНУВ
ПЕЛЮШКИ З МЕРТВОГО
ТІЛЬЦЯ…
²ùóêè æèâóòü ó íåâåëèêîìó
áóäèíêó. Éîãî êîëèñü áóäóâàâ
áàòüêî õàçÿ¿íà. Íà ñòîë³ íà¿äêè ³ âèïèâêà. ×îëîâ³ê ïîÿñíèâ
æóðíàë³ñòàì ³ ïîë³öåéñüêèì,
ùî ó íüîãî áóâ Ïåòÿ, ñóñ³ä, ïîìèíàëè ïîìåðëó äèòèíó. Êàæå,
Ïåòÿ îäèí, õòî çðîçóì³â ¿õíº
ãîðå. ²íøèõ îäíîñåëü÷àí íàâ³òü
íå õî÷å áà÷èòè. Ìîâëÿâ, âñ³ âîíè
îááð³õóþòü Ëþäêó, ùî öå âîíà
çàäóøèëà äèòèíó. Ñòâåðäæóº,
ùî ïîë³öåéñüê³ ó Ë³òèí³ ç íåþ
ïîâîäèëèñÿ íå ïî-ëþäñüêè. Äîïèòóâàëè ¿¿, ÿê óáèâöþ.
Äî ðîçìîâè ñïðîáóâàëà äîëó÷èòèñÿ äðóæèíà, ÿêà ñèä³ëà ïîðó÷ íà ë³æêó. ×îëîâ³ê çóïèíèâ ¿¿
îêðèêîì: «Çàìîâ÷è!» ×åðåç äåÿêèé ÷àñ òà çíîâó õîò³ëà âñòàâèòè ñëîâî, ÷îëîâ³ê çíîâó çìóñèâ
¿¿ çàìîâ÷àòè. Ïðè÷îìó, çðîáèâ
öå íà ï³äâèùåíîìó òîí³, à äëÿ
ïåðåêîíëèâîñò³ ùå é ãðþêíóâ
êóëàêîì ïî ñòîëó.
— Çðîáèëè ç íå¿ âáèâöþ, âîíà
òåïåð ïîñò³éíî ïëà÷å, ñóäó áî¿òüñÿ, ÿêèé ñóä, ÿêùî âîíà í³ â ÷îìó
íå âèííà? ª æ âèñíîâîê åêñïåðòèçè, — ãîâîðèòü ²ùóê. — ß òåæ
ñïî÷àòêó äóìàâ, ùî öå Ëþäêà âèííà, à êîëè ðîç³áðàâñÿ, òî òåïåð
ÿ íå ìîæó íà íå¿ í³÷îãî ãîâîðèòè,
à òèõ ëþäåé, ÿê³ ïðî öå áðåøóòü,
í³ ÷óòè, í³ áà÷èòè íå ìîæó.
Íà çàïèòàííÿ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿ îáëàñò³ Âàñèëÿ
Ñòàõîâñüêîãî, êîëè ïîõîâàþòü
äèòèíó, ñêàçàâ, ùî çàðàç â³çüìå
ëîïàòó ³ ï³äå êîïàòè ÿìó.
— Íà âóëèö³ âæå òåìíî, — çàóâàæèâ ïîë³öåéñüêèé.
— Íó òî é ùî, — â³äïîâ³â

Захворюваність
зростає

Мати померлої тримісячної Вероніки Людмила сидить на дивані. Поруч грається старша
донька Оля. Їй всього 6 років. Її 4-річний братик нині у Тульчинському будинку дитини
²ùóê. — ß âæå áóâ ó áàòþøêè.
Òîé ñêàçàâ, ùî â³äñï³âóâàòè
íå ñòàíå, áî äèòèíà íå õðåùåíà.
— Â ÷îìó áóäåòå õîâàòè äèòèíó? Òðóíó êóïèëè? — çàïèòóº
ïîë³öåéñüêèé.
— Òðóíè íàì íå òðåáà, ïîõîâàºìî â òîìó, â ÷îìó âîíà ëåæèòü,
ó âàííî÷ö³, — â³äïîâ³äàº ²ùóê.
Íà çàïèòàííÿ, äå ëåæèòü äèòèíà, ²ùóê ï³äí³ìàºòüñÿ ³ éäå
ó ñóñ³äíþ ê³ìíàòó. Êîëè â³ä÷èíÿº äâåð³, ñòàº ÷óòè, ÿê âîíè
ñèëüíî ñêðèïëÿòü. Í³áè äèòèíà
ñêðèêíóëà.
Ê³ìíàòà çàõàðàùåíà ð³çíèìèâñÿêèìè äîìàøí³ìè ðå÷àìè.
Òóò æå ñòî¿òü ïëèòà, íà ÿê³é ãîòóþòü ¿æó. Êëàöàº âèìèêà÷åì,
àëå ñâ³òëî íå âìèêàºòüñÿ. Éîìó
ï³äñâ³÷óþòü ë³õòàðèêîì. Ó êóòêó
âèäíî âàííî÷êó ðîæåâîãî êîëüîðó. Íàêðèòà äîøêîþ. ²ùóê çí³ìàº íàêðèòòÿ. Âñå ò³ëüöå óêóòàíå
ïåëþøêàìè. Îáëè÷÷ÿ íå âèäíî.
Â³í ñïîê³éíî ðîçãîðòàº ïåëþøêè
³ â³äêðèâàº îáëè÷÷ÿ, ñïåðøó áà-

÷èìî ëîáèê, ïîò³ì íîñèê, ãóáêè
íåìîâëÿòè…
Ïîçàäó äîðîñëèõ ó ê³ìíàòó çàãëÿäàº 6-ð³÷íà Îëÿ, ñåñòðè÷êà
ïîìåðëî¿ Âåðîí³êè.
Ñòàõîâñüêèé òåëåôîíóº äî ñòàðîñòè ñåëà. Ïðîñèòü, ùîá òîé
äîïîì³ã îðãàí³çóâàòè ëþäåé âèêîïàòè ÿìó ³ ïîõîâàòè äèòèíó,
ïðîâåñòè îáðÿä ïîõîâàííÿ.
— ßêèé îáðÿä? — âèãóêóº
²ùóê. — ß æ âàì ñêàçàâ, ùî áàòþøêà â³äìîâèâñÿ â³äñï³âóâàòè,
áî íå âñòèãëè îõðåñòèòè…
«ЇДУ З ВІННИЦІ, ВЕЗУ ТРУНУ»
Ñòàðîñòà ñåëà Óêðà¿íêà ïàí
ªâãåí ïîâ³äîìèâ ó òåëåôîíí³é
ðîçìîâ³, ùî ïîâåðòàºòüñÿ ç Â³ííèö³, âåçå òðóíó. Ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ îá 11-é ãîäèí³ 20 ñ³÷íÿ.
— Çàâåçó òðóíó â ñåëî, îðãàí³çóºìî îáðÿä ïîõîâàííÿ ³ ñüîãîäí³ ïðîâåäåìî äèòèíó â îñòàííþ
ïóòü, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê.
Çàïèòóþ, ÷è âèêîïàëè ìîãèëó?
Ñòàðîñòà êàæå, ùî éîìó ïîâ³äî-

ìèëè ç ñåëà, ùî ìîãèëó êîïàþòü
ïîë³öåéñüê³. Ïîõîâàëè ä³â÷èíêó
á³ëÿ ì³ñöÿ, äå ñïî÷èâàº â³÷íèì
ñíîì áàáóñÿ.
Çàïèòóþ ñòàðîñòó ñåëà, ÷è
ïðèéøëè îäíîñåëüö³ ïðîâåñòè
â îñòàííþ ïóòü ä³â÷èíêó? Êàæå,
òðîõè áóëî ëþäåé. ×è íå ïåðå÷èâ
²ùóê ¿ì áóòè ïðèñóòí³ìè íà ïîõîðîí³?
— Í³, òàêîãî íå áóëî, — â³äïîâ³äàº ñòàðîñòà. — Ì³ë³ö³ÿ çíàõîäèëàñÿ íà ì³ñö³ â³ä ïî÷àòêó ³
äî ê³íöÿ ïîõîâàííÿ. Çàâåðøèëè
ïðîöåäóðó äåñü ï³ñëÿ 12-¿ äíÿ
20 ñ³÷íÿ.
Îäíîñåëüö³ ðîçïîâ³ëè, ùî ìîëÿòüñÿ â õðàì³ çà äóøó í³ â ÷îìó
íåâèííî¿ äèòèíè.
— Ùîá ²ùóê íå êðè÷àâ íà íàñ,
ÿê â³í öå âì³º, áî â³í ÷îëîâ³ê
ð³çêèé, ç õàðàêòåðîì, òî ï³çí³øå
ïðèéäåìî íà ìîãèëêó, ïîìîëèìîñÿ çà óïîê³é äóø³ äèòÿòêà, —
êàæå îäíà ³ç ñï³âðîçìîâíèöü. —
Áîæåíüêó ìèëîñòèâèé, ùî âîíà
êîìó âèííà áóëà íà öüîìó ñâ³ò³?..

Як захистити дитину у складній ситуації?
Куди необхідно повідомляти,
якщо хто-небудь з нас зіткнувся
з фактом, що та чи інша дитина
опинилася у складних життєвих
обставинах? Будь-хто з нас може
долучитися до її захисту. Як це зробити, RIA пояснила головний спеціаліст обласної Служби у справах
дітей Наталія Довгополюк.
Головне — не залишатися байдужим. Необхідно повідомити
Службу у справах дітей територіальної громади. Наголошуємо,
саме територіальні громади нині
зобов’язані вирішувати такі пи-

тання. Ці зобов’язання покладені
на них після завершення процесу
утворення ОТГ.
Якщо надати таку інформацію іншим структурам, наприклад, поліції, органів соціального захисту
тощо, її все одно перенаправлять
до територіальних громад.
Як стверджує співрозмовниця, таку
інформацію перевірять і будуть
приймати рішення.
— Неблагополучні сім’ї, чи ті, які
опинилися у складних життєвих
обставинах або ж діти-сироти беруться на облік для того, аби на-

дати їм допомогу, — каже Наталія
Довгополюк. — Як її надаватимуть,
це вирішується окремо по кожній
дитині. Питання розглядається
на комісії у справах захисту дитини. До її складу входять представники низки державних структур і
органів самоврядування. Це і соціального захисту, освіти, поліції,
Служби у справах дітей… Якщо є
загроза життю дитини, тут буде
один алгоритм дій, якщо дитина
обмежена у певних речах, продуктах харчування — це інший підхід
вирішення проблеми.

За словами співрозмовниці, їй
відомі випадки, коли у минулому
році таким сім’ям надавали допомогу як державні органи влади,
так і волонтери.
До речі, сім’ї, які опинилися
у складних життєвих обставинах,
також можуть і повинні звертатися
до своїх громад з проханням підтримати їх у такій ситуації.
Зрештою, кожна небайдужа людина може подати руку допомоги
тим, хто потребує підтримки. Зрозуміло, у тому випадку, якщо має
таку можливість.

 Ðåàí³ìàö³éí³ â³ää³ëåííÿ
òðüîõ ì³ñüêèõ «êîâ³äíèõ» ë³êàðåíü çàâàíòàæåí³ íà 70%,
à ñòàö³îíàðè — íà 40,8%.
²ç 490 êèñíåâèõ òî÷îê ñòàíîì íà 24 ñ³÷íÿ çàä³ÿíî 251.
Íà àìáóëàòîðíîìó ë³êóâàíí³ íèí³ ïåðåáóâàº 3 537 â³ííè÷àí ³ç âñòàíîâëåíèì
ä³àãíîçîì COVID-19, ó ÿêèõ
ëåãêèé àáî áåçñèìïòîìíèé
ïåðåá³ã õâîðîáè.
— Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ ìè ñïîñòåð³ãàºìî øâèäêå çðîñòàííÿ íîâî¿ ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â
çàõâîðþâàííÿ. Â Óêðà¿í³
ïî÷àëà øèðèòèñÿ ÷åòâåðòà
õâèëÿ êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè. Çà îñòàíí³é òèæäåíü
10 ðåã³îí³â ç «æîâòî¿» çîíè
åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè ïîøèðåííÿ COVID-19 ïåðåéøëè
ó «ïîìàðàí÷åâó». Ñåðåä íèõ ³
Â³ííè÷÷èíà. Â ðåàí³ìàö³éíèõ
â³ää³ëåííÿõ â³ííèöüêèõ «êîâ³äíèõ» ë³êàðåíü ïåðåáóâàº
30 ïàö³ºíò³â. Ë³æêîâèé ôîíä
íàðàç³ çàâàíòàæåíèé íà 50%,
ðîçãîðíóòî 490 ë³æîê. Â ðåçåðâ³ ìè ìàºìî ùå äî 100 ë³æîê. 251 ïàö³ºíò ó ñòàö³îíàð³
îòðèìóº êèñíåâó òåðàï³þ, çàéíÿòî 51% êèñíåâèõ òî÷îê.
Çà ìèíóëèé òèæäåíü ó Â³ííèö³ 2310 íîâèõ âèïàäê³â õâîðîáè, à òèæíåì ðàí³øå áóëî
1900 âèïàäê³â. Òàêà äèíàì³êà
âêàçóº íà ñòð³ìêå ïîøèðåííÿ
êîðîíàâ³ðóñó. Ùîäî ëåòàëüíîñò³, òî, íà æàëü, ùîäíÿ ìè
âòðà÷àºìî 2–3 ïàö³ºíòè, —
ðîçïîâ³â äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåêñàíäð Øèø.
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà
Øèøà, ïî÷èíàþ÷è ç äðóãîãî òèæíÿ ñ³÷íÿ, â Óêðà¿í³ éäå
ìàñîâå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³
íîâèõ âèïàäê³â êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè. Ëàáîðàòîðí³
äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü
íàÿâí³ øòàìè «Îì³êðîíó».
Â³í ð³äøå ñïðè÷èíÿº ñåðéîçí³ ñèìïòîìè, í³æ ïîïåðåäí³
øòàìè COVID-19, àëå «Îì³êðîí» äóæå çàðàçíèé.
— Çàðàç õâîðîáà íàãàäóº
êëàñè÷íó ãîñòðó ðåñï³ðàòîðíó â³ðóñíó ³íôåêö³þ. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íåçíà÷íà òåìïåðàòóðà, çàêëàäåí³ñòü íîñà,
íåæèòü, ÷õàííÿ, á³ëü ó ãîðë³,
ãîëîâíèé á³ëü. Ïîò³ì äîäàºòüñÿ êàøåëü, ïíåâìîí³ÿ.
ßêùî ïàö³ºíò ìàº ñóïóòí³
çàõâîðþâàííÿ, òî éîãî ñòàí
ñòð³ìêî ïîã³ðøóºòüñÿ. Ùîá
âáåðåãòèñü â³ä ö³º¿ õâîðîáè,
ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñü ñàí³òàðíèõ ïðàâèë òà êàðàíòèííèõ âèìîã, — êàæå äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
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СТРІЛЯНИНА В «АУРІ»:
ХТО ШМАЛЯВ У СИЛОВИКІВ З СБУ?
Розбірки  В ніч з п’ятниці на суботу,
в ресторані «Аура» сталася стрілянина.
Постраждали два чоловіки. Журналісти
RIA/20minut.ua з власних джерел
дізнались, що стріляли в працівників
СБУ, які відпочивали в цьому закладі. Хто
саме стріляв? Про це та інше — в нашому
розслідуванні
ВАДИМ ПАВЛОВ,
RIA, (063)7383803

Ñóáîòà. Ðåñòîðàí «Àóðà». Ïðèáëèçíî 4.30 ðàíêó.
Ê³ëüêà äåñÿòê³â
â³äâ³äóâà÷³â ñï³âàþòü ï³ñí³ â êàðàîêå. Ïîò³ì ëóíàþòü ê³ëüêà ïîñòð³ë³â, ³ ëþäè ç êðèêàìè ðîçá³ãàþòüñÿ, õòî êóäè. Öå â³äåî
íà ðàíîê ç’ÿâèëîñü ó Ôåéñáóö³.
Ïîë³ö³ÿ çãîäîì â³äðàïîðòóâàëà, ùî íàïàäíèê³â çàòðèìóâàëè
ñïåöïðèçíà÷åíö³ ÊÎÐÄ. ² êåðóâàâ ñïåöîïåðàö³ºþ îñîáèñòî
íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ ²âàí ²ùåíêî.
«Îçáðîºíèé â³äïî÷èâàëüíèê òà
äâîº éîãî çíàéîìèõ çà÷èíèëèñü
ó âáèðàëüí³. Äëÿ ¿õ çàòðèìàííÿ
áóëà ââåäåíà â ä³þ ñïåöîïåðàö³ÿ
«Ãð³ì». Â îäíîãî ç ÷îëîâ³ê³â âèëó÷èëè ï³ñòîëåò. Ñë³ä÷³ ðîçïî÷àëè
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷åòâåðòîþ ÷àñòèíîþ ñòàòò³ 296 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè (õóë³ãàíñòâî)», — êàçàëè òîä³ ó ïîë³ö³¿.
ВЛАСНИК РЕСТОРАНУ «АУРА»:
«ІНОДІ ТРАПЛЯЮТЬСЯ «ЧЕРТИ»
Çãîäîì âëàñíèê ðåñòîðàíó
«Àóðà» Àðòåì Ñ³âàø îïóáë³êóâàâ
ó Ôåéñáóö³ äîïèñ ç íàñòóïíèì
ïîâ³äîìëåííÿì:
«Äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî â³äáóâàëîñü, õî÷ó ñêàçàòè îäíå — ðåñòîðàí Àóðà ñòâîðþâàâñÿ äëÿ òîãî,
ùîá ãîñòÿì áóëî êîìôîðòíî, âå-

ñåëî òà áåçïå÷íî. Ùîá ÷àñ, ïðîâåäåíèé â Àóð³, çàëèøàâ ïðèºìí³
ñïîãàäè. Íàä öèì ïðàöþº âåëèêà
êîìàíäà, ÿêà ùîäíÿ âêëàäàº âåëèê³ ðåñóðñè ó ðîçâèòîê ðåñòîðàíó: öå ³ ô³íàíñîâ³, ³ ìîðàëüí³.
²íîä³ òðàïëÿþòüñÿ «÷åðòè», ³íøèì ñëîâîì íàçâàòè ¿õ ïðîñòî
íå ìîæó, ÿê³ çàáóâàþòü, äå âîíè
çíàõîäÿòüñÿ òà çàáóâàþòü åëåìåíòàðí³ ïðàâèëà òà ïîâàãó äî ãîñòåé. Àäæå íå â³äðàçó ïî îáëè÷÷þ
ëþäèíè òè ìîæåø çðîçóì³òè, ÿê
âîíà ñåáå áóäå ïîâîäèòè ï³ñëÿ
âæèâàííÿ àëêîãîëþ.
ß çàâæäè íàìàãàâñÿ ðîáèòè âñå
ìîæëèâå, ùîá ãîñòÿì Â³ííèö³ çàêëàä ïîäîáàâñÿ òà éøëè â³äïî÷èâàòè ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì,
â³ä÷óâàþ÷è ñåáå ó ïîâí³é áåçïåö³.
Íå âñòèãíóâ ÿ âèëåò³òè íà â³äïî÷èíîê, ñàìå ñòàâñÿ öåé ïðèêðèé ³íöèäåíò. Àëå íàâ³òü íà â³äñòàí³ ÿ äàâ ðîçïîðÿäæåííÿ, ùîá
íàâåëè ïîðÿäîê, ïîñèëèâøè îõîðîíó, ³, ÿêùî ïîòð³áíî, çðîáèòè
êàäðîâ³ çàì³íè.
À âñ³õ æèòåë³â ì³ñòà çàêëèêàþ
ïîâàæàòè îäèí îäíîãî, ñòâîðþþ÷è êîìôîðòí³ òà áåçïå÷í³ óìîâè,
ùîá ñôåðà ãîñòèííîñò³ íàøîãî
ì³ñòà ïðîöâ³òàëà.
À êîíêðåòíèì îñîáàì, ÿê³
íå íàâ÷èëèñü ñåáå äî ñèõ ï³ð
ïîâîäèòè — ïðîøó çàáóòè äîðîãó äî çàêëàä³â, äå ³íø³ ëþäè
ïðèõîäÿòü â³äïî÷èâàòè, à íå ïîêàçóâàòè, õòî êðóò³øèé».

Володимира Ришкова після стрілянини затримали в «Аурі» спецпризначенці КОРДу.
Тепер йому загрожує до семи років тюрми
СТРІЛЯЛИ В СИЛОВИКІВ З СБУ
Ç âëàñíèõ äæåðåë æóðíàë³ñòè
20minut.ua ä³çíàëèñÿ, â êîãî íàïàäíèê âèïóñòèâ ê³ëüêà ãóìîâèõ
êóëü. Íèìè í³áèòî âèÿâèëèñü ä³þ÷³ ïðàö³âíèêè Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè. Îäèí ç ÷îëîâ³ê³â îòðèìàâ ïîðàíåííÿ â æèâ³ò, ³íøèé —
òàêîæ ó æèâ³ò ³ â ãðóäíó êë³òèíó.
— Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, ö³
íàïàäíèêè ê³ëüêà ðàç³â ñòâîðþâàëè â ðåñòîðàí³ êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ ç ïðàö³âíèêàìè ÑÁÓ. Ïîò³ì
õòîñü ç íèõ çàìîâèâ ï³ñíþ ³ ñêàçàâ, ùî âîíà äëÿ âñ³õ íîðìàëüíèõ
ëþäåé, êð³ì ìåíò³â. Ï³ñëÿ öüîãî
ÑÁÓâö³ ï³ä³éøëè ³ ïîïðîñèëè
¿õ íîðìàëüíî ñåáå ïîâîäèòè.
Öå íå ñïîäîáàëîñü ëþäÿì ç ö³º¿
êîìïàí³¿, ï³ñëÿ ÷îãî ïðîëóíàëè
ïîñòð³ëè. Íó à äàë³ ÊÎÐÄ, çàòðèìàííÿ ³ âñå, ùî â³äîìî. Ñêàæó îäíå — ïîñòðàæäàë³ ñèëîâèêè
áóëè íà â³éí³. Íå ç ëÿêëèâèõ, —
êàæå äæåðåëî RIA/20minut.ua.
Æóðíàë³ñòè RIA çâåðíóëèñÿ
äî ÑÁÓ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³
çà êîìåíòàðåì. Àëå â óïðàâë³íí³
â³äìîâèëèñü áóäü-ùî êîìåíòóâà-

òè, ïîñëàâøèñü íà òå, ùî ñïðàâà
çíàõîäèòüñÿ â Íàöïîë³ö³¿ ³ ùî
âîíè ¿¿ ðîçñë³äóþòü.
НАПАДНИКУ — 60 ДІБ
АРЕШТУ
Óñÿ Â³ííèöÿ ç ñóáîòè âæå îáãîâîðþº öþ ñòð³ëÿíèíó. Çà öåé
÷àñ ó ñóä³ îáðàëè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó íàïàäíèêó, ÿêèé
âëàøòóâàâ ñòð³ëÿíèíó â ðåñòîðàí³ «Àóðà» — 60 ä³á àðåøòó. Â³äîìî, ùî çàòðèìàíèé ñïî÷àòêó
íàí³ñ îäíîìó ç ÷îëîâ³ê³â óäàðè
ðóêàìè, íîãàìè òà ñò³ëüöåì. Çàê³í÷èâ êîíôë³êò ñòð³ëÿíèíîþ
òà çàõîâàâñÿ ó òóàëåò³. Ó ñóä³ çà÷èòàëè äåÿê³ äåòàë³ ñïðàâè, ÿê³
ï³äòâåðäæóþòü ñëîâà íàøîãî ³íôîðìàòîðà.
— Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ñòàëî â³äîìî, ùî ó âå÷³ðíþ ïîðó
äîáè ï³äîçðþâàíèé ðàçîì ³ç
äâîìà äðóçÿìè ïðèéøëè äî îäíîãî ³ç ðåñòîðàí³â ì. Â³ííèö³.
Áëèçüêî òðåòüî¿ ãîäèíè íî÷³ ï³äîçðþâàíèé, ïåðåáóâàþ÷è ó ñòàí³
àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, âèñëîâëþþ÷èñü íåöåíçóðíîþ ëàéêîþ,

ïî÷àâ áåçïðè÷èííî îáðàæàòè
â³äâ³äóâà÷³â ðåñòîðàíó, ÿê³ ç
ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ ïðè÷èí òàêî¿
ïîâåä³íêè íàáëèçèëèñÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, — çàçíà÷àþòü ó ïðåññëóæá³ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî
ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. — Ï³ñëÿ öüîãî ï³äîçðþâàíèé ðîçïî÷àâ
áåçïðè÷èííî á³éêó ç îñòàíí³ìè.
Ï³äîçðþâàíèé çàâäàâ óäàð íîãîþ
â ä³ëÿíêó æèâîòà íåçíàéîìîìó
÷îëîâ³êîâ³, óäàð êóëàêîì â îáëè÷÷ÿ òà óäàð ñò³ëüöåì â ä³ëÿíêó
òóëóáà ³íøîìó ÷îëîâ³êîâ³. Íàäàë³
ï³äîçðþâàíèé ïîâåðíóâñÿ äî ñòîëó, äå çíàõîäèëàñü éîãî ñóìêà,
³ ä³ñòàâ çâ³äòè ïðèñòð³é äëÿ â³äñòð³ëó ãóìîâèõ êóëü òà çä³éñíèâ
ç íüîãî äåê³ëüêà ïîñòð³ë³â ó íàïðÿìêó ãðóïè îñ³á, ñåðåä ÿêèõ
çíàõîäèëèñÿ äâîº âèùåâêàçàíèõ
÷îëîâ³ê³â. Òàêîæ ï³äîçðþâàíèé
çä³éñíèâ äåê³ëüêà ïîñòð³ë³â
ó íàïðÿìêó äâîõ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³
ï³äá³ãëè äî íüîãî, íàìàãàþ÷èñü
çàáðàòè çáðîþ. Ï³ñëÿ ÷îãî, ï³äîçðþâàíèé âèá³ã äî òóàëåòó ðåñòîðàíó, äå éîãî áóëî çàòðèìàíî
ïðàö³âíèêàìè ïîë³ö³¿.

Волонтер Андрій Сірак: «Це справді мій колишній зять»

Міський суд. Обрання запобіжного заходу для чоловіка, який
стріляв в «Аурі»

З часу стрілянини пройшло вже
кілька днів. Але ні імені, ні прізвища не прозвучало ані в поліції, ані
в суді, ані в соцмережах. Ходили
чутки, що це якийсь відомий вінницький волонтер.
Журналісти RIA/20minut.ua через власні джерела дізналися, що
старшому з компанії нападників
лише 26 років, а молодшому взагалі лише 20. І за нашою інформацією, у силовиків стріляв чоловік,
на ім’я Володимир Ришков. Але
чому так сталося? І яка його версія? Сподіваємось невдовзі почути
це від його адвоката.

На його особистій сторінці у Фейсбуці є кілька фотографій, де він
разом з іншими відомими у Вінниці волонтерами допомагає бійцям
ООС. І дізнались, що нібито його
тесть — відомий у Вінниці волонтер Андрій Сірак. У них є навіть
кілька спільних фото.
Згодом вдалося поспілкуватися
з волонтером Андрієм Сіраком.
І насправді він був його тестем.
Але його донька вже розлучена
з Володимиром.
— Я не підтримую з Володимиром
ніяких зв’язків. Моя донька з ним
розлучилась ще понад рік тому.

Чисто по-людськи мені його шкода. Тому що там може бути багато
питань по цьому, що трапилось.
Чому мовчать його адвокати? Чому
мовчать друзі? Не знаю. Але з ним
мене більше нічого не пов’язує, —
каже волонтер Андрій Сірак.
Ми обов’язково будемо слідкувати, як надалі будуть розгортатися події в цій історії. А поки
найближчих 60 діб Володимир
Ришков проведе під вартою.
У скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство) йому загрожує до семи
років тюрми.

RIA, Ñåðåäà,
26 ñ³÷íÿ 2022
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЮЛІЯ ВОТЧЕР, ВОЛОНТЕРКА

Коли у нас урядовці будуть їздити
в громадському транспорті, як
у англійців, тоді ми і будемо жити
краще. Інакше ніяк.

Олег Мейдич: «Юлія Тимошенко запропонувала план рішучих і
професійних дій, реалізація яких допоможе вивести країну з глухого кута»
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Êðà¿íó çàãíàëè â ãëóõèé êóò
ñîö³àëüíèìè, åêîíîì³÷íèìè òà
çîâí³øíüîïîë³òè÷íèìè ïðîáëåìàìè. Ñèòóàö³ÿ âèìàãàº ð³øó÷èõ
³ ïðîôåñ³éíèõ ä³é, ïëàí ÿêèõ
çàïðîïîíóâàëà ³ ìîæå çä³éñíèòè
ëèøå Þë³ÿ Òèìîøåíêî.
Ïðîâàëåíà ³ åêîíîì³÷íà, ³ ñîö³àëüíà ïîë³òèêà. Ìåòóøëèâ³
³äå¿ — íà êøòàëò âèêîðèñòàííÿ
íà åëåêòðîñòàíö³ÿõ ñîëîìè ÷è

çàïðîâàäæåííÿ ïðîäóêòîâèõ
êàðòîê — ëèøå ï³äêðåñëþþòü
áåçïîðàäí³ñòü âëàäè. Ëþäåé
êèíóëè íàïðèçâîëÿùå.
«Ñèòóàö³ÿ âàæêà, àëå âèéòè ç
íå¿ ìîæíà. ßêùî ä³ÿòè ð³øó÷å
³ ïðîôåñ³éíî. Êðà¿í³ ïîòð³áíèé
åôåêòèâíèé ³ äîñâ³ä÷åíèé äåðæàâíèé ìåíåäæåð. Ñîö³îëîã³÷í³
îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåí³ ïåðåä
íîâèì ðîêîì, ñâ³ä÷àòü, ùî òàêèì ìåíåäæåðîì óêðà¿íö³ ââàæàþòü Þë³þ Òèìîøåíêî», —
íàãîëîøóº íàðîäíèé äåïóòàò

Óêðà¿íè â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»
â³ä Â³ííè÷÷èíè Îëåã Ìåéäè÷.
Àäæå Òèìîøåíêî íàïîëÿãàº
íà çì³í³ êóðñó. Â³äìîâ³ â³ä êîðóïö³éíèõ ñõåì, ùî çáàãà÷óþòü
ìîæíîâëàäö³â. ² ïîçáàâëåííÿ
òåïëèõ (³ «õë³áíèõ» äëÿ íèõ)
ì³ñöü á³ëüøîñò³ òåïåð³øí³õ ïîñàäîâö³â.
Íå ìàþ÷è çìîãè äàòè ëþäÿì
õë³á, ¿ì âèð³øèëè çàïðîïîíóâàòè «âèäîâèùà». Ó âèãëÿä³ ãó÷íîãî ïðîöåñó íàä åêñïðåçèäåíòîì Ïîðîøåíêîì.

Ìåòà öüîãî ñïåêòàêëþ — çîâñ³ì íå ïðèòÿãíåííÿ éîãî
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà á³çíåñ
íà êðîâ³ óêðà¿íö³â. Ïîðîøåíêà
ç ëåãê³ñòþ â³äïóñòèëè ï³ä îñîáèñòå çîáîâ’ÿçàííÿ, õî÷à çâèíóâà÷óþòü ó äåðæàâí³é çðàä³.
Àäæå ìåòà öüîãî — ñòâîðèòè
ÿêíàéá³ëüøå øóìó, ÿêèé äîçâîëèòü ïåðåòâîðèòè Ïîðîøåíêà
íà çðó÷íîãî îïîíåíòà Çåëåíñüêîãî ó äðóãîìó òóð³ ìàéáóòí³õ
ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â. Ïåðåìîãòè ÷èííîãî ïðåçèäåíòà

Ïîðîøåíêó íå ï³ä ñèëó, àäæå
ñîöîïèòóâàííÿ ñâ³ä÷àòü — âçÿòè ãîðó íàä Çåëåíñüêèì ìîæå
ëèøå Òèìîøåíêî.
² öå ùå îäíà ïðè÷èíà,
÷îìó âëàäà íå ïðèñëóõàºòüñÿ
äî «Áàòüê³âùèíè» ³ íå õî÷å,
ùîá Òèìîøåíêî âçÿëàñÿ
çà âò³ëåííÿ ñâîãî ïëàíó. Àäæå
ó âëàäíèõ êàá³íåòàõ ðîçóì³þòü — ÿê ò³ëüêè âîíà çóïèíèòü çðîñòàííÿ ö³í ³ çíèçèòü
òàðèôè — öå ñòàíå ïî÷àòêîì
ê³íöÿ ÷èííî¿ âëàäè.
505936

Василь Сопільник: 2021 рік затвердив наш авторитет
як постачальника газу та електроенергії
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Âèõ³ä íà íîâ³ ðèíêè, â³äêðèòòÿ òî÷îê êîíòàêòó, çá³ëüøåííÿ
îáñÿã³â ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ –
äàëåêî íå âåñü ïåðåë³ê çäîáóòê³â ó ï³äñóìêàõ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç
Çáóò» çà 2021 ð³ê. ßêèì âèäàâñÿ ð³ê,
ùî ìèíóâ, äëÿ ïîñòà÷àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ¿¿ êë³ºíò³â? Ïðî ÿê³ ïåðåìîãè,
äîñÿãíåííÿ, âèêëèêè âàðòî ãîâîðèòè?
Ïðî öå ³ íå ò³ëüêè â ³íòåðâ’þ äèðåêòîðà ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëÿ
Ñîï³ëüíèêà.
– 2021 ð³ê áóâ ñêëàäíèì ³ íåñòàá³ëüíèì äëÿ íàñ, ïîñòà÷àëüíèê³â, ³ äëÿ
íàøèõ êë³ºíò³â. Îäíàê ìè ùèðî âäÿ÷í³
ñïîæèâà÷àì, ÿê³ îáðàëè ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò», ùî ïðàöþº ï³ä áðåíäîì
«ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ» ÿê íàä³éíó êîìïàí³þ. Ó 2021 ðîö³ íàø³ êë³ºíòè âèêîðèñòàëè 349,18 ì³ëüéîíà êóáîìåòð³â
ïðèðîäíîãî ãàçó. Öå íà 9,42 ì³ëüéîíà
êóáîìåòð³â ìåíøå, í³æ ó 2020 ðîö³.
Îñíîâíà ïðè÷èíà òàêîãî ñêîðî÷åííÿ
— çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ åíåðãîðåñóðñó. ²
õî÷à öå á³ëüøå òîðêíóëîñü íåïîáóòîâèõ
ñïîæèâà÷³â (äëÿ íèõ ö³íà íà ãàç çðîñëà
â ðàçè), ìåíøå ñòàëè âèêîðèñòîâóâàòè ãàç ³ äîìîãîñïîäàðñòâà. Ð³çíèöÿ, â
ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì, – 7,8
ì³ëüéîíà êóá³â.
– ×è áàãàòî êë³ºíò³â ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç
Çáóò» çà ï³âòîðà ðîêó çì³íèëè ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó?
– Ñüîãîäí³ ðèíîê ãàçó äëÿ ïîáóòîâèõ
êë³ºíò³â ìàéæå íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ðèíêó. Ñïîæèâà÷
åíåðãîðåñóðñó âèð³øóº, äå ³ â êîãî éîãî

êóïèòè. ßêèé òàðèô ÷è êîìåðö³éíó
ïðîïîçèö³þ îáðàòè. Àëå º çàãðîçè, áî
íå âñ³ ïîñòà÷àëüíèêè ìîæóòü ãàðàíòóâàòè áåçïåðåá³éíó ïîäà÷ó ãàçó. Íå
ó âñ³õ º ðåñóðñ çà îçâó÷åíîþ ö³íîþ.
Òîìó ì³ãðàö³ÿ ñïîæèâà÷³â íà ãàçîâîìó
ðèíêó ïîñò³éíî òðèâàº. Çà öåé ïåð³îä
â³ä íàñ ï³øëî áëèçüêî 2% êë³ºíò³â. ²
öå ïðîãíîçîâàíî. Ç ÷àñîì, ÷àñòèíà ç
íèõ ïîâåðíóëàñü. Áëèçüêî 3,5 òèñÿ÷³
ñïîæèâà÷³â ó 2021 ðîö³ ñòàëè íàøèìè
êë³ºíòàìè âïåðøå. Ëþäè îáèðàþòü íàä³éí³ñòü, ñòàá³ëüí³ñòü. ² ìè öå ìîæåìî
ãàðàíòóâàòè. Îêð³ì ö³íè, çàô³êñîâàíî¿
ó äâîõ íàøèõ ÷èííèõ òàðèôàõ («Òâ³é
ãàç Ð³÷íèé» òà «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé
ïëàò³æ»), ìè íàäàºìî êë³ºíòàì ÿê³ñíèé

ñåðâ³ñ òà ìîæëèâ³ñòü îïåðàòèâíî âèð³øèòè áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ÿê îíëàéí, òàê
³ îôëàéí. Íà ñüîãîäí³ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ìàº ï’ÿòü â³ää³ë³â ïðîäàæ³â
³ 22 òî÷êè êîíòàêòó, â ÿêèõ êë³ºíòè
ìîæóòü îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ôàõ³âö³â êîìïàí³¿. Äî ðå÷³, ó 2021 ðîö³ ìè
â³äêðèëè îô³ñ â Óìàí³ ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ òà îíîâëåíå â³ää³ëåííÿ ó Ãàéñèí³
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
– Ãàç íå ºäèíèé ðåñóðñ, ÿêèé âè ïðîäàºòå. ßê³ ïîçèö³¿ âàì âäàëîñü çàâîþâàòè
íà ðèíêó åëåêòðîåíåðã³¿?
– Õî÷ íà ðèíêó åëåêòðîåíåðã³¿ ìè
íå òàê äàâíî, íàø êë³ºíòñüêèé ïîðòôåëü ïîñòóïîâî çá³ëüøóºòüñÿ. Çà 2021
ð³ê ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ðåàë³çóâàëî ìàéæå 6 ì³ëüéîí³â ê³ëîâàò-ãîäèí
åëåêòðîåíåðã³¿. Äàíèé åíåðãîðåñóðñ
êîìïàí³ÿ ïîñòà÷àº âæå 247 êë³ºíòàì,
ñåðåä ÿêèõ íå ëèøå ìàëèé òà ñåðåäí³é
á³çíåñ, à é áþäæåòí³ óñòàíîâè. ¯õ íà
ñüîãîäí³ ñåðåä íàøèõ êë³ºíò³â ïîíàä
ï³âòîðè ñîòí³. Á³çíåñó, ÿê ³ áþäæåòó,
âèã³äí³ íàø³ óìîâè ñï³âïðàö³. Çîêðåìà,
÷èìàëó ïîïóëÿðí³ñòü îñòàíí³ì ÷àñîì
îòðèìàâ òàðèô «Ô³êñîâàíèé», ùî çàõèùàº ñïîæèâà÷³â ãðóïè Á â³ä ñòðèáê³â
ö³í ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Òàêîæ ó ðàìêàõ ïàêåòíî¿ ïðîïîçèö³¿ ìè
ìîæåìî îäíî÷àñíî ïîñòà÷àòè íåïîáóòîâèì êë³ºíòàì ãàç òà åëåêòðîåíåðã³þ.
Òàêó ñï³âïðàöþ âæå îáðàëè 68% íàøèõ
þðñïîæèâà÷³â. Ïðîòÿãîì 2021 ðîêó êë³ºíòè ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» íàðîñòèëè
ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ç 11,8
òèñÿ÷³ ê³ëîâàò-ãîäèí ó ñ³÷í³ äî 204,8
òèñÿ÷³ ê³ëîâàò-ãîäèí ó ãðóäí³. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñïîæèâà÷³â, ÿê³ êóïóþòü
ðåñóðñ – ïðåäñòàâíèêè ñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ é ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ (70%),

ðåøòà – ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³.
– ßê³ á âè íàçâàëè âèêëèêè äëÿ ïîñòà÷àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ó 2021 ðîö³?
– Áåçóìîâíî, öå ö³íà íà ãàç, ÿêà
ñòàëà ö³ëèì ïîòðÿñ³ííÿì íå ò³ëüêè
äëÿ åíåðãîðèíêó. Â ê³íö³ 2021 ðîêó
âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà íà Óêðà¿íñüê³é åíåðãåòè÷í³é á³ðæ³ ïåðåâèùèëà
70 ãðèâåíü çà êóá, ùî ìàéæå âäåñÿòåðî
á³ëüøå, í³æ ö³íà 2020 ðîêó. Àëå çàâäÿêè â÷àñíî óêëàäåíèì äîâãîñòðîêîâèì
êîíòðàêòàì íà çàêóï³âëþ ãàçó, ïîíàä
450 òèñÿ÷ êë³ºíò³â ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç
Çáóò» çàñòðàõîâàí³ â³ä êîëèâàííÿ ö³íè
íà ãàç ³ äî ê³íöÿ îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó áóäóòü çàáåçïå÷åí³ åíåðãîðåñóðñîì
çà ô³êñîâàíîþ âàðò³ñòþ.
Êð³ì òîãî, ìàéæå 9 òèñÿ÷ ñïîæèâà÷³â,
ÿê³ îáðàëè òàðèô «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé
ïëàò³æ», çìîãëè çíà÷íî çìåíøèòè ñâî¿
âèòðàòè íà ïàëèâî äëÿ îá³ãð³âó îñåëü
ó ïåð³îä õîëîä³â. Íàïðèêëàä, ó ãðóäí³,
çàâäÿêè ð³âíîì³ðí³é ñèñòåì³ îïëàòè,
ñåðåäíº çìåíøåííÿ ñóì ó ïëàò³æêàõ
íà îäíîãî ï³äïèñíèêà òàðèôó ñêëàëî
886 ãðí ó ïîð³âíÿíí³ ç ðîçðàõóíêîì çà
ôàêòè÷íå ñïîæèâàííÿ.
– ßê³ ïð³îðèòåòè âèçíà÷åí³ ó ðîáîò³
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» íà 2022 ð³ê?
– Ìè ïðàãíåìî ðîçâèòêó òà çì³íþºìîñü â³äïîâ³äíî äî âèìîã ðèíêó. Íàðàç³
îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü, ùî
ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ íàøà êîìàíäà, º
ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ ñï³âïðàö³
äëÿ íàøèõ ñïîæèâà÷³â. Ó 2022 ðîö³ ìè
ïëàíóºìî é íàäàë³ ðîçâèâàòè åëåêòðîíí³ ñåðâ³ñè, àáè çâåñòè äî ì³í³ìóìó
íåáåçïåêó çàðàæåííÿ COVID-19 òà
îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè íà âñ³ çâåðíåííÿ.
Ìè âäÿ÷í³ íàøèì êë³ºíòàì çà äîâ³ðó
òà â÷àñí³ ðîçðàõóíêè çà åíåðãîðåñóðñè!
505937
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БІЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ
З’ЯВИТЬСЯ НОВИЙ МІКРОРАЙОН
Будівництво  Впродовж найближчих
років на місці колишнього цегельного
заводу з’явиться новий мікрорайон.
Висота найвищих будинків там сягатиме
18 та 20 поверхів. Що зараз на місці
майбутнього житлового масиву? Як він
називатиметься та виглядатиме? Чи
ведуться там вже якісь роботи?
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â
òîìó ñòàëî îñòàòî÷íî çðîçóì³ëî, ùî ÷è
íå â ñàì³ñ³íüêîìó
öåíòð³ Â³ííèö³ ïîáóäóþòü íîâèé
ì³êðîðàéîí. Â³í çíàõîäèòèìåòüñÿ ì³æ Êîðåºþ òà Öåíòðàëüíèì
ïàðêîì, íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî
çàâîäó «Êåðàì³ê» ³ íèí³øíüîãî
òðîëåéáóñíîãî äåïî.
Íà òåðèòîð³¿ â 8,14 ãåêòàðà, à öå
ïåðøà ÷åðãà çàáóäîâè ì³êðîðàéîíó, ìàº ç’ÿâèòèñÿ 19 æèòëîâèõ
áóäèíê³â. ¯õ âèñîòà ñêëàäàòèìå
â³ä 14 äî 20 ïîâåðõ³â. Ó íàêàç³ äåïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè òà
ì³ñòîáóäóâàííÿ ÂÌÐ ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ

òà îáìåæåíü äëÿ ïðîºêòóâàííÿ
îá’ºêòà áóä³âíèöòâà éäåòüñÿ, ùî
20 ïîâåðõ³â ìàº áóòè ãðàíè÷íî
äîïóñòèìîþ âèñîòí³ñòþ áóäèíê³â. Çàãàëîì ïåðøà ÷åðãà ìàòèìå
2600 êâàðòèð é 1804 ïàðêîì³ñöÿ
â ïàðê³íãàõ.
Êð³ì æèòëîâèõ áóäèíê³â, ó íîâîìó ì³êðîðàéîí³ ìàº ç’ÿâèòèñÿ
ïî÷àòêîâà øêîëà íà 160 ì³ñöü
òà äèòÿ÷èé ñàäî÷îê òà 90 ì³ñöü.
Òàêîæ òàì áóäå ñïîðòêîìïëåêñ ç
áàñåéíîì, ñóïåðìàðêåò, êîìåðö³éí³ ïðèì³ùåííÿ òîùî.
Ìàéáóòí³é ì³êðîðàéîí ìàòèìå
é äðóãó ÷åðãó ï³ä çàáóäîâó — öå
òåðèòîð³ÿ íèí³ ä³þ÷îãî òðîëåéáóñíîãî äåïî. Óïðàâë³ííÿ ïëàíóþòü ïåðåíåñòè â ïðîìèñëîâó çîíó
Â³ííèö³. Ùîïðàâäà, àí³ êîëè öå
ñòàíåòüñÿ, í³ ÷è¿ì êîøòîì öå áóäå

çðîáëåíî íàðàç³ íåâ³äîìî.
Íà äðóã³é ÷åðç³ ç’ÿâëÿòüñÿ ø³ñòü
áóäèíê³â, âèñîòí³ñòþ 6–12 ïîâåðõ³â: 680 êâàðòèð, 405 ïàðêîì³ñöü.
Òóò æå ìàþòü ïîáóäóâàòè øêîëó
íà 540 ì³ñöü. Íîâèé ì³êðîðàéîí
ìàòèìå ñ³ì â’¿çä³â-âè¿çä³â.
Ïîçà òèì, ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ áóäèíê³â çàáóäîâíèê
çîáîâ’ÿçàâñÿ ïåðåäàòè â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ ï³ä àìáóëàòîð³þ òà
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â
ïîë³ö³¿.
Íåùîäàâíî êîìïàí³ÿ-çàáóäîâíèê ðîçïî÷àëà àêòèâíó ðåêëàìíó
êàìïàí³þ ñâîãî ïðîºêòó. Íà á³ëáîðäàõ, ñ³ò³ëàéòàõ òà â ñîö³àëüíèõ
ìåðåæàõ âæå ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ
ç äåÿêîþ êîíöåïö³ºþ ìàéáóòíüîãî ì³êðîðàéîíó. Â³äîìî, ùî öåé
æèòëîâèé êîìïëåêñ íàçèâàòèìåòüñÿ Central Park Vinnytsia.
Íà îäíîéìåíí³é ñòîð³íö³ â ñîöìåðåæàõ, çîêðåìà, ÷èòàºìî:
«Êîæíà áóä³âëÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ìàº ð³çíó ïîâåðõîâ³ñòü, ³íäèâ³äóàëüíèé äèçàéí… Ïðîäóìàíå
ðîçòàøóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
¿õíÿ çì³ííà ïîâåðõîâ³ñòü ãàðàíòóº
ìàéáóòí³ì ìåøêàíöÿì ïðåêðàñí³
âèäîâ³ õàðàêòåðèñòèêè…» Íà ñàéò³ lun.ua âæå ìîæíà ïîäèâèòèñÿ,
ÿêèé âèãëÿä áóäóòü ìàòè ìàéáóòí³
áàãàòîïîâåðõ³âêè.

Спецтехніка вже працює на місці майбутнього
мікрорайону. Але до будівництва черга ще не дійшла
Íèí³ íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî
öåãåëüíîãî çàâîäó ìàéæå í³÷îãî
íå çàëèøèëîñÿ. Ì³æ ê³ëüêîìà
íåïðèäàòíèìè äëÿ âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿìè âèäí³þòüñÿ êóïè
ïîáóòîâîãî òà áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ,
âñþäè ÷àãàðíèêè òà äåðåâà.
Òåðèòîð³þ ïî÷àëè çà÷èùàòè â³ä
çàëèøê³â çðóéíîâàíèõ áóä³âåëü.

Íà ì³ñö³ ïðàöþº åêñêàâàòîð,
äî íüîãî ïîñò³éíî ï³ä’¿æäæàþòü
ñàìîñêèäè. ¯äóòü âîíè ç ïîâíèìè
êóçîâàìè áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.
Íà ³íø³é ä³ëÿíö³ êîëèøíüîãî
çàâîäó ñòî¿òü áóðîâà óñòàíîâêà òà
ê³ëüêà ³íøèõ îäèíèöü ñïåöòåõí³êè. Òóò àêòèâíî ðèþòü çåìëþ ï³ä
ìàéáóòíþ çàáóäîâó.

Як діяти, якщо контролери змушують платити
штраф за «безквитковий» проїзд
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

×èìàëî â³ííè÷àí íåçàäîâîëåí³
ðîáîòîþ êîíòðîëåð³â ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Çóñòð³÷ ³ç íèìè
ìîæå çàê³í÷èòèñÿ íå ëèøå ç³ïñîâàíèì íàñòðîºì òà îïëà÷åíèì øòðàôîì, àëå é ô³çè÷íèì íàñèëëÿì ç
áîêó ïåðåâ³ðÿëüíèê³â êâèòê³â.

Ùî ðîáèòè, ÿêùî âè çóñòð³ëèñÿ ç êîíòðîëåðîì-íàõàáîþ? ²
÷è ìàþòü âîíè ïðàâî âèìàãàòè
â³ä ïàñàæèð³â îïëà÷óâàòè øòðàô?
Íåùîäàâíî ïîäðóãà ïîä³ëèëàñÿ ³ñòîð³ºþ ïðî òå, ÿê âîíà
çàéøëà â òðîëåéáóñ, ðîçðàõóâàëàñÿ çà ïðî¿çä òåëåôîíîì, à ïîò³ì ó íå¿ ðîçðÿäèëàñÿ áàòàðåÿ.
×åðåç îäíó çóïèíêó â òðîëåéáóñ

çàéøëè êîíòðîëåðêè. Êîëè ï³ä³éøëè äî íå¿, âîíà ïîÿñíèëà
¿ì ñèòóàö³þ. Â ¿¿ ñïðàâæí³ñòü,
çâ³ñíî, í³õòî íå ïîâ³ðèâ. Îäíà
ç êîíòðîëåðîê ñòâåðäæóâàëà,
ùî òàêîãî íå ìîæå áóòè, ìîâëÿâ, ïðèïèí³òü êàçàòè íåïðàâäó
³ øâèäåíüêî ñïëà÷óéòå øòðàô.
Çà ñëîâàìè ïîäðóãè, æ³íêà ç
æåòîíîì ðîáèëà âñå, àáè ïðî

Знайте свої права
Разом із адвокаткою Оленою Грабік ми розбиралися
в правах пасажирів та повноваженнях контролерів. Пам’ятаючи про них, ви зможете відстояти свої
права та уникнути неприємностей.
Сплачуйте штраф лише по квитанції. Ви можете
оплатити штраф на місці та поїхати далі. Але лише
у випадку, якщо контролер видасть вам документ,
який підтверджує оплату штрафу. Якщо ж документа
про підтвердження оплати не буде надано — ви
маєте право відмовитися платити.
Штраф не обов’язковий. Ви маєте право відмовитися від оплати штрафу. Ні в кого немає достатніх повноважень для того, щоб перевірити ваш
гаманець. Проте в такому випадку ви маєте вийти
на найближчій зупинці.

Не бути затриманим. Якщо ви погоджуєтесь вийти
на наступній зупинці, ніхто не має права утримувати
вас до кінцевої станції або затримувати на зупинці.
Ніякого рукоприкладства. Навіть якщо перед вами
полісмен, йому заборонено хапати вас за руки,
штовхати або ще як-небудь насильно затримувати вас при спробі вийти з транспорту на вимогу
контролера, у зв’язку з безквитковим проїздом.
Документуйте порушення. Ви маєте право це
робити, Конституція України тому на підтвердження
(стаття 34 про вільне збирання, зберігання, використання та поширення інформації). Звичайно,
своїм «заячим» проїздом ви порушуєте закон. Але
вийшовши на наступній або заплативши штраф,
ви спокутуєте свою провину.

êîíôë³êò ïî÷óëè óñ³ ïðèñóòí³.
Ïîäðóç³ ÿêèìîñü äèâîì âäàëîñÿ
óâ³ìêíóòè òåëåôîí. Çàðÿäó âèñòà÷èëî, ùîá ïðîäåìîíñòðóâàòè
êîíòðîëåðêàì îïëà÷åíèé ïðî¿çä.
Ï³ñëÿ öüîãî âîíè ìîâ÷êè ðîçâåðíóëèñÿ òà âèéøëè ç ñàëîíó.
— Ìåí³ ç³ïñóâàëè íàñòð³é,
ïðèíèçèëè ìåíå. À êîíòðîëåðêè
íàâ³òü íå âèáà÷èëèñÿ ³ ñïîê³éíî ï³øëè, ìàáóòü, òåðîðèçóâàòè
êîãîñü ³íøîãî, — ðîçïîâ³äàº ïîäðóãà.
Ïðî ïåðåâèùåííÿ ñëóæáîâèõ
ïîâíîâàæåíü êîíòðîëåð³â ìè
ïîãîâîðèëè ç äèðåêòîðîì «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿»
Ìèõàéëîì Ëóöåíêîì. Â³í ï³äòâåðäèâ, ùî ñêàðãè íà êîíòðîëåð³â íàäõîäÿòü. Ó âèïàäêàõ, êàæå
Ëóöåíêî, êîëè âäàºòüñÿ äîâåñòè
ïðîâèíó ï³äëåãëèõ, ç íèìè ïðîùàþòüñÿ.
Â³äêîëè ó â³ííèöüêîìó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ç’ÿâèëèñÿ
ïåðåâ³ðÿëüíèêè êâèòê³â, à öå
äâà ðîêè, ¿õ áóëî çâ³ëüíåíî âæå
áëèçüêî äâîõ äåñÿòê³â. Çàãàëîì
êîíòðîëåðñüê³ ëàâè Â³ííèö³ çàðàç

íàë³÷óþòü 45 ëþäåé. Ñåáòî ìàéæå ïîëîâèíà êîëåêòèâó âòðàòèëà
ñâîþ ðîáîòó ÷åðåç ïåðåâèùåííÿ
ïîâíîâàæåíü àáî íåêîìïåòåíòí³ñòü. Âàêàíòí³ ì³ñöÿ, äîäàìî,
çàïîâíþþòü ³íøèìè ëþäüìè.
Í³õòî ç íàñ íå çàñòðàõîâàíèé
â³ä ïîä³áíèõ âèïàäê³â. Ìîæëèâî,
âàø òåëåôîí òàêîæ ðîçðÿäèòüñÿ,
àáî ó âàøîìó çàñòîñóíêó òàêîæ
ñòàíåòüñÿ çá³é. ² ÿêùî ï³ñëÿ öüîãî äî âàñ ï³ä³éäóòü êîíòðîëåðè,
ÿê³ íå ïîâ³ðÿòü âàì ³ ïîïðîñÿòü ñïëàòèòè øòðàô, âè ìàºòå
ïàì’ÿòàòè, ùî íå çîáîâ’ÿçàí³
öüîãî çðîáèòè. Ó òàêîìó âèïàäêó êîíòðîëåð ìîæå âèñàäèòè
âàñ íà íàéáëèæ÷³ çóïèíö³, àëå
íå ìîæå çìóøóâàòè ñïëà÷óâàòè
í³áèòî âàøå ïîðóøåííÿ. Êåð³âíèê «ÂÒÊ» ï³äòâåðäæóº öå:
— Ëþäèíà ìîæå â³äìîâèòèñÿ
³ âèéòè íà íàéáëèæ÷³é çóïèíö³, — ïîãîäæóºòüñÿ Ìèõàéëî
Ëóöåíêî. — Îñíîâíà çàäà÷à
êîíòðîëåðà — íå îøòðàôóâàòè
é íå ïîêàðàòè, à äîïîìîãòè ïàñàæèðàì, ï³äêàçàòè òà ïîÿñíèòè,
÷îìó âàðòî îïëà÷óâàòè ïðî¿çä.
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«ПЕРЕКРИЄМО ТРАСУ НА ТИВРІВ,
З ДІТЬМИ НА РУКАХ»
Протест  Село Цвіжин за 20 кілометрів
від Вінниці. Але місцеві жителі відрізані
від цивілізації. Тут немає аптек і магазинів,
а хліб можна купити раз на один-два
тижні. Усе через дорогу, яка в жахливому
стані. Звернення про ремонт не діють
на можновладців, тому люди готуються
перекривати тиврівську трасу
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ó ñóáîòó, 22 ñ³÷íÿ, ìåøêàíö³ ñåëà Öâ³æèí ç³áðàëèñÿ, àáè
îáãîâîðèòè ïëàí ä³é: ðîêàìè ¿ì
îá³öÿþòü â³äðåìîíòóâàòè äîðîãó,
ÿêà ç’ºäíóº ¿õ ç ñóñ³äí³ì ñåëîì
²âàí³âêà òà òðàñîþ íà Òèâð³â.
Ôàêòè÷íî, öå ¿õí³é ºäèíèé àâòî-

ìîá³ëüíèé øëÿõ ç ³íøèì ñâ³òîì.
² íèí³ â³í ó æàõëèâîìó ñòàí³.
— Òà òóò ÿìà íà ÿì³. Öå çàðàç
âñå ïðèìåðçëî ³ ìîæíà ïðî¿õàòè. À ò³ëüêè áóäå â³äëèãà, òî òóò
óòâîðþºòüñÿ áîëîòî ³ êàëàáàí³, —
ñêàðæèâñÿ îäèí ç ìåøêàíö³â
ñåëà.
×åðåç ñòàí äîðîãè ó Öâ³æèí
íå õî÷óòü ïðè¿æäæàòè ìàøèíè
øâèäêî¿ äîïîìîãè. Ìàøèíà,

Громада готова до співфінансування робіт
Цвіжин є частиною Лука-Мелешківської громади. Голова сільської
громади Богдан Августович розказав, що дорога, яка з’єднує села
Цвіжин та Іванівка з тиврівською
трасою — на балансі Служби місцевих автодоріг.
— У 2020-му була виділена частинка коштів, відремонтували
300 метрів і все, — казав Богдан
Августович. — Ми неодноразово
зверталися до балансоутримува-

ча дороги, щоб спільними зусиллями знайти гроші на ремонт.
За його словами, депутатський
корпус Лука-Мелешківської
сільради прийняв рішення про
співфінансування робіт.
— Тепер черга за службою автодоріг, які обіцяють, що за умови
фінансування включать дорогу
Іванівка-Цвіжин у перелік ремонтів, — підкреслив голова сільської
громади Богдан Августович.

ÿêà ïðèâîçèòü õë³á, áóâàº òóò ðàç
íà îäèí-äâà òèæí³. Ïðî ³íø³ ïðîäóêòè ÷è ë³êè — íàâ³òü ìîâè íåìà.
— ß ìîæå ùå òèæäåíü ïî¿æäæó, ³ á³ëüøå ñþäè ïðè¿æäæàòè
íå áóäó, — ñêàçàâ âîä³é àâòîáóñà
«Â³ííèöÿ-Öâ³æèí».
— À ÷îãî? — ïèòàº æóðíàë³ñò.
— À âè ïîäèâ³òüñÿ íà äîðîãó, — ñïîê³éíèì ãîëîñîì â³äïîâ³â âîä³é.
— Ó íàñ â ñåë³ º àæ äâà äåïóòàòè. Ïåðåä âèáîðàìè âîíè îá³öÿëè âñ³ äîðîãè â ñåë³ ïîðîáèòè. Âèáîðè ïðîéøëè — ³ íà íàñ
«ïîëîæèëè», — ñêàðæèòüñÿ æ³íêà
ïîâàæíîãî â³êó.

Îñòàíí³é ðåìîíò
äîðîãè áóâ
ó 2020 ðîö³. Òîä³
ï³äëàòàëè 300 ìåòð³â
øëÿõó é íà òîìó
çàê³í÷èëè ðîáîòó
Ëþäè îáóðþþòüñÿ òà ãîòîâ³ ä³ÿòè ðàäèêàëüíî.
— ßêùî íàñ íå ÷óþòü, äîðîãó
ðåìîíòóâàòè íå õî÷óòü, òî â³çüìåìî ä³òåé íà ðóêè òà ïåðåêðèºìî
òèâð³âñüêó òðàñó! ß äóìàþ ñóñ³äíÿ
²âàí³âêà íàñ òàêîæ ï³äòðèìàº. Áî
ÿêùî íà Öâ³æèí àâòîáóñ íå áóäå
¿çäèòè, òî íà ²âàí³âêó òàêîæ, —
ãîëîñíî ñêàçàëà æ³íêà.
Ïðî äàòó ïåðåêðèòòÿ òèâð³âñüêî¿ òðàñè ìåøêàíö³ Öâ³æèíà
ïîîá³öÿëè ïîâ³äîìèòè æóðíàë³ñòó
çàâ÷àñíî. Òîìó ñë³äêóéòå çà íîâèíàìè íà vn.20minut.ua

Селяни налаштовані радикально. Звернення на чиновників
не діють, тож разом із сусідньою Іванівкою готуються
перекрити трасу

«Я може ще тиждень поїжджу, і більше сюди приїжджати
не буду», — сказав журналісту водій автобуса «ВінницяЦвіжин»

На 22.02.22 буде «конвеєр» молодят у РАЦСі
МАРІЯ ФАРАФОНОВА

Òåíäåíö³ÿ îäðóæóâàòèñÿ
ó «äçåðêàëüíó äàòó», êîëè º âåëèêà ê³ëüê³ñòü îäíàêîâèõ öèôð,
º äîâîë³ ïîøèðåíîþ. ×è â³ðÿòü
â³ííè÷àíè, ùî öå ùàñëèâèé çíàê
äîë³? Àáî ââàæàþòü «ìàã³÷íó äàòó»
ïðîñòèì çá³ãîì ÷èñåë? Ùîá ä³çíàòèñü äóìêè â³ííèöüêèõ ìîëîäÿò,
ìè íàâ³äàëèñÿ äî ÐÀÖÑó â îäíó
³ç òàêèõ äàò — 22 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó.

— Ó íàñ, âçàãàë³, âñå ñïîíòàííî, òîìó äàòó âèáèðàëè øâèäêî.
Òàê, ñàì ÿ íàñïðàâä³ òðîøêè â³ðþ
ó «äçåðêàëüí³ äàòè». Äóìàþ, ùî
öå òàêè íà ùîñü âïëèâàº. Ðàäèé,
ùî òàê çá³ãëîñÿ, ùå é Äåíü ªäíîñò³ (Ñîáîðíîñò³ — àâò.) ñüîãîäí³ é ìè òàêîæ ³ç íàðå÷åíîþ
îá’ºäíóºìîñü. ß äóìàþ, öå ñóïåð, ùî ìè òàê ï³ä³áðàëè, — êàæå
Ìàêñèì. Íàðå÷åíà Àíàñòàñ³ÿ ³ç
äóìêàìè ÷îëîâ³êà ïîãîäæóºòüñÿ.

Велика кількість одружень буде через місяць
І хоча опитані нами молодята розповіли, що не обирали
спеціально «дзеркальну дату»,
церемоніймейстер вінницького
РАЦСу Олена каже, що «конвеєр» молодят у такі дні — це вже
звична справа.
— Велика кількість вже готується
прийти за місяць, а саме 22 лю-

того 2022 року, — каже Олена.
А в підсумку, молодята вірять
у своє щастя. Хтось дещо покладається на магічну дію таких
чисел, а хтось просто радіє гарному збігу обставин. Хай там як,
ми — те, у що ми віримо. Тому
нехай для кожної пари цей день
стане найкращим у житті.

Â’ÿ÷åñëàâ ³ Ãàëèíà â³ðÿòü ó ð³çí³ ïðèêìåòè, àëå «äçåðêàëüíó
äàòó» ñàì³ íå îáèðàëè. Êàæóòü,
æèòòÿ ïîêàæå, ÷è ñïðàâä³ öå ïðèíîñèòü ùàñòÿ.
— Öÿ äàòà äëÿ íàñ — çá³ã,
àäæå ãîòóâàëèñÿ ïîñòóïîâî, äåê³ëüêà ðàç³â ïåðåíîñèëè öåðåìîí³þ. À òî áàòüêè êàæóòü, ùî
òî «â ï³ñò íå ìîæíà», òî ùå ùîñü.
Àëå ó «äçåðêàëüí³ äàòè» ÿ òðîõè
â³ðþ. Äóìàþ, ùî â æèòò³ öå â³ä³ãðàº ïåâíó ðîëü. Òîìó ïîæèâåìî
òà ïîáà÷èìî, ÷è ñïðàâä³ öå ïðàöþº, — êàçàâ Â’ÿ÷åñëàâ.
— Íà «äçåðêàëüíó äàòó» ìè
íå çâàæàºìî. Ïðîñòî êîõàºìî
îäíå îäíîãî, òîìó ìè é òóò. Îáðàëè íàéáëèæ÷ó äàòó. Àëå òàê,
ùîá ïðÿìî âèáèðàòè, òî í³, —
êàæå íàðå÷åíèé Âîëîäèìèð.
— Äëÿ ìåíå öå ïðîñòî êðàñèâà
äàòà, — äîäàº ßíà, ìàéáóòíÿ äðóæèíà Âîëîäèìèðà. Ïîãîäæóþòüñÿ ³ç ö³ºþ äóìêîþ é ³íø³ ìîëî-

Максим і Анастасія одружилися у день з великою
кількістю «двійок». Наречений казав, що дату обирали
швидко, але у «магію чисел» все ж трохи вірить
äÿòà. Äëÿ íèõ äàòà — ëèøå ÷èñëî
â êàëåíäàð³, ÿêå âîíè ùàñëèâî
ïàì’ÿòàòèìóòü óñå æèòòÿ.
— Ïðîñòî ãàðíà äàòà, — êàæå
íàðå÷åíà Êàòåðèíà.
— Í³ÿêî¿ ðîë³ ó íàøîìó æèòò³
öå íå â³ä³ãðàº. Ïðèíàéìí³ ïîêè

ùî, — äîäàº Ìàêñèì.
— Ìè íàñïðàâä³ ïðî òàêå íàâ³òü íå äóìàëè. Ïðîñòî ÿêîñü òàê
âèéøëî. Êîõàºìî îäíå îäíîãî
òà îäðóæóºìîñü. Îáðàëè äàòó ³
ïðèéøëè, — çàïåâíÿþòü Ä³àíà
òà ßðîñëàâ.
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ДЕГУСТУЄМО НОВЕ МЕНЮ У ТРЬОХ
ВІННИЦЬКИХ ШКОЛАХ
Ми перевірили  Із 1 січня в українських школах
почали діяти нові норми харчування. Чимало батьків
скаржаться, що їжа стала гіршою. Ми побували у школах
у трьох різних мікрорайонах Вінниці, де покуштували
оновлене меню за 15, 20 та 25 гривень. Даємо свою
суб’єктивну оцінку

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Äëÿ øê³ë ïðåçåíòóâàëè îíîâëåíå ìåíþ, ùî
éîãî ï³äãîòóâàëà ðîáî÷à
ãðóïà íà ÷îë³ ç â³äîìèì
øåô-êóõàðåì ªâãåíîì Êëîïîòåíêîì.
Ìåíþ ì³ñòèòü 160 ñòðàâ. Óñ³ âîíè
ðåêîìåíäîâàí³, àëå íå îáîâ’ÿçêîâ³ äî

ïðèãîòóâàííÿ. Â³ííèöüê³ øêîëè âæå
ïî÷àëè ïîñòóïîâî îíîâëþâàòè ñâî¿
ìåíþ, àëå ñóäÿ÷è ç âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ íåãàòèâíî¿ ðåàêö³¿ â ìåðåæ³ ç áîêó
áàòüê³â, íîâîââåäåííÿ ñïîäîáàëèñÿ
äàëåêî íå âñ³ì. Âîäíî÷àñ ó øêîëàõ
ãîâîðÿòü, ùî çì³íè, íàâïàêè, ï³øëè
íà êðàùå. Ìè ðàíäîìíî îáðàëè òðè
ì³ñüê³ øêîëè òà ïðîäåãóñòóâàëè â íèõ
ãàðÿ÷³ îá³äè.

ШКОЛА № 21, ВИШЕНЬКА

ЛІЦЕЙ № 7, ЦЕНТР

ШКОЛА № 9, ЗАМОСТЯ

«Найбільше на дітей справила враження відсутність цукру.
Хоча зменшувати його кількість ми почали ще з 1 вересня», — так
впровадження нових норм меню у шкільних їдальнях коментує
заступниця директора школи Анжеліка Вовк.
Поступова відмова, каже вона, мала призвичаїти дітей до нових вимог, проте далеко не всім учням чай або какао смакує
без цукру. Зараз ці напої взагалі не містять цукру. Втім, частково
солодкими залишаються: кисіль, напої лимонний та апельсиновий. За словами заступниці директора, левову частину кондитерських виробів довелося зняти з виробництва.
Алла Михайлова, директорка КП «Меридіан», яке займається
постачанням продуктів до школи № 21, розповідає, що меню
почало змінюватися ще до старту реформи.
— Готувати паелью та курячі нагетси ми почали ще у 2019 році.
Спочатку це було дивно для нас, але з часом призвичаїлися, —
говорить Анна Михайлова. — Зі 160 запропонованих Євгеном
Клопотенком страв ми взяли близько 20.
Завідувачка їдальні Наталія Третьякова обіймає свою посаду
віднедавна. Прийшла за кілька тижнів до старту реформи, але
готувати за новими нормами, каже, їм з колегами не складно.
— Існують технологічні картки, а розібратися у них неважко, —
розповідає кухарка. — Усе готується як і вдома. Навіть з наявним
обладнанням ми без проблем готуємо страви з нового меню,
сподіваюся, виходить смачно.
Наразі у вінницьких школах є три найбільш популярні категорії
гарячих обідів: за 15, 20 та 25 гривень. У школі № 21 ми обрали меню за 15 гривень: каша гречана, куряча котлета, припущена морква, чай з лимоном, хліб. Висновки нашої дегустації
суб’єктивні.
За консистенцією каша вийшла розсипчастою, з присмаком
вершкового масла. Котлета була нежирною, з легкою скоринкою, проте дуже маленького розміру. Морква була свіжою, з
легким присмаком спецій, чудово поєднувалася з гарніром та
м’ясним.
Можливо, пройшло чимало часу від мого шкільного випуску,
але чай зовсім не нагадував той міцний або навпаки сильно розбавлений, чи навіть «підгорілий» напій, який колись доводилося
пити мені у шкільній їдальні. Це був чай нічим не гірший, ніж
у більшості пересічних кафе. Я завжди п’ю його з лимоном та без
цукру, тому мені напій догодив повністю.
Оцінка: 4,5/5.

«Як тільки з’являється щось нове, це одразу викликає питання
і спротив. З новим меню ми бачимо саме таку картину. І це нормально», — вважає директорка ліцею Анна Романова.
Вона говорить, що реформа привнесла не лише різноманіття,
але й користь: фрукти, овочі, кисломолочні продукти — усього
цього раніше або не було взагалі, або було в мізерній кількості.
— Раніше до шкільного харчування ставилися несерйозно,
тому у нас і були сосиски та багато інших шкідливих продуктів.
Тепер акцент на здоровому харчуванні. Саме це ми маємо донести до дітей та їхніх батьків, — продовжує Анна Романова. —
Суттєвої різниці в меню немає, як дехто міг подумати. Змінилася
рецептура, додалися деякі категорії продуктів.
Ніна Кравець, завідувачка їдальні ліцею, говорить, що після
впровадження реформи навантаження на працівників кухні
збільшилося, але не суттєво.
— Потрібно звикнути до нового меню, бо з ним дещо більше клопотів, — розповідає Ніна Кравець. — У нас з’явилися як
абсолютно нові страви, так і старі лишилися, просто у деяких з
них змінилися назви. Запитайте дитину, чи буде вона їсти рис
з куркумою? Напевно, ні. А паелью? Або, що вибере учень: запіканку з макаронів та сиру або «мак енд чіз»? Усе те саме, тільки
з більш апетитними назвами.
У ліцеї № 7 ми просимо на дегустацію обід за 20 гривень.
Сьогодні це каша гречана, курка у буряковому соусі, салат буряковий з сухариками, кефір, апельсин, хліб. Одразу запитуємо, як
поєднується буряк з кефіром?
— Я біолог і запевняю, що поєднуються вони цілком нормально, — пояснює директорка школи Анна Романова. — А курка
у буряковому соусі спочатку й нам здалася чимось дивним. Діти
жартували, що то м’ясо дістали з борщу, але це смачна страва.
За розмірами порція виглядає так само як і за 15 гривень.
М’яса взагалі крихітний шматочок. Кухарка пояснює, що у цій
страві на кожну порцію має бути лише 30 грамів м’яса, 120 грамів каші, 150 мілілітрів кефіру. Школярі нерідко купують подвійні порції. Директорка говорить, що є порції й за 43 гривні.
Отже, каша на смак, як і попередня, до консистенції також
питань немає. Курка у буряковому соусі справді добре смакує:
м’ясо вийшло м’яким, соковитим, з нотками солодкого. У салаті
з буряка не було нічого особливого, смакує, як звичайний буряк
з сухарями. Кефір, апельсини та хліб — свіжі, нарікань немає.
Оцінка: 4,5/5

«Якби було несмачно, то до їдалень ніхто б не йшов, батьки
не платили б», — вважає директорка КП «Школяр» Ада Окунь.
Підприємство, що його вона очолює, забезпечує цей освітній
заклад продуктами харчування. За її словами, усі, хто харчувався
до старту реформи, продовжують робити це й тепер, а серед
старшокласників навпаки додалося охочих.
Заступниця директора школи з виховної роботи Тетяна Крикус
говорить, що меню завжди обговорюють у батьківських групах.
У дітей та батьків нарікань немає.
— Важко звикнути тим учням, які звикли вдома класти до чаю
багато цукру, їсти ковбасу, цукерки. Їм знадобиться деякий час, —
вважає Тетяна Крикус. — Я сама мама, я бачу, як моя дитина
почала їсти моркву та капусту. Раніше я не могла змусити робити
цього.
Завідувачка їдальні Інна Брик розповідає, що до шкільного меню вони додали м’ясних страв, салатів та гарнірів, що їх
рекомендує Євген Клопотенко. Каже, що зміни можна помітити
неозброєним оком. Наприклад, раніше морква та буряк дозволялися лише у вареному вигляді, капуста була тушкованою,
а тепер роблять салати зі свіжих овочів. Завдяки цьому зберігаються вітаміни та інші поживні речовини.
— Кожен день ми виставляємо фото їжі на сайті школи, класні
керівники розсилають їх батькам, вони бачать, що їдять їхні діти.
Ввечері вони можуть запитати, чи дійсно вони їли таку страву і
чи було їм смачно. Це доволі зручно, — розповідає Інна Брик. —
Найбільше дітям не подобається, що тепер немає солі та цукру,
особливо в какао. Але я їм кажу, щоб звикали, бо по-іншому
тепер не можна.
У школі № 9 ми дегустуємо обід за 25 гривень: каша пшенична, куряча фрикаделька, свіжа капуста з кунжутом, батон,
какао, ківі. Каша в’язкувата, з приємним присмаком вершкового
масла — нарікань немає. А ось фрикаделька здалася занадто
пісною, без насиченого смаку, зовсім не солоною.
Поєднання капусти з кунжутом здалося цілком органічним та
приємним на смак, хоча раніше я ніколи такого не куштував. Ківі
та хліб — свіжі. Це був перший випадок, коли я пив какао без
цукру. На мій погляд, напій зовсім не смакує. Нагадало ситуацію,
коли через ковід втрачаєш смак і запах. Не дивно, що саме какао
батьки та школярі з різних куточків країни критикують чи не найбільше.
Оцінка: 3,5/5.
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КЛОПОТЕНКО ВІДПОВІДАЄ
НА ПИТАННЯ ЧИТАЧІВ RIA
Наболіле  Від 1 січня українські
школярі харчуються за новими
нормами. З огляду на перші відгуки
вінницьких батьків, багатьом
оновлене меню не смакує. Ми зібрали
найпоширеніші скарги та питання від
наших читачів і попросили відповісти
на них Євгена Клопотенка, шеф-кухаря,
ідеолога проєкту зі зміни культури
харчування CultFood
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

ªâãåíå, íàéïåðøå, íà ùî õî÷åòüñÿ
çâåðíóòè óâàãó, öå
ð³çêà êðèòèêà ìåíþ, ñï³âðîçðîáíèêîì ÿêîãî âè º. Íîâå ìåíþ íàçèâàþòü, çîêðåìà: «æàõîì», «¿æåþ áåç
ñìàêó», ïèøóòü, ùî ä³òè â³äìîâëÿþòüñÿ ¿¿ ¿ñòè. Ó âàñ º ïîÿñíåííÿ
òàê³é ðåàêö³¿?
— Ïðîïîíóþ ñïî÷àòêó ðîçñòàâèòè ïðàâèëüí³ àêöåíòè. Ó áåðåçí³
2021 ðîêó Êàá³íåòîì ì³í³ñòð³â,
ÌÎÇ áóâ ðîçðîáëåíèé íîâèé
Ïîðÿäîê òà íîðìè õàð÷óâàííÿ
ó çàêëàäàõ îñâ³òè, äî öüîãî áóëè
óõâàëåí³ íîâèé Ñàí³òàðíèé ðåãëàìåíò, âïðîâàäæåíèé ÍÀÑÑÐ
òîùî. Öå ³ º òå, ùî ìè íàçèâàºìî
ðåôîðìîþ øê³ëüíîãî õàð÷óâàííÿ.
ß ç 2017 ðîêó ðîçâèâàþ ñîö³àëüíèé ïðîºêò CultFood, îäíèì ç
íàïðÿì³â ÿêîãî º «Íîâå øê³ëüíå
õàð÷óâàííÿ». Ìè ç êîìàíäîþ
ó 2018 ðîö³ ñòâîðèëè òà óçãîäèëè
íà îô³ö³éíîìó ð³âí³ ðåöåïòóðíèé
çá³ðíèê äëÿ øê³ëüíèõ ¿äàëåíü,
ìåíþ çà ÿêèì áóëî çàïðîâàäæåíå
ó 5 000 øê³ë ïî âñ³é êðà¿í³.
Òîìó êîëè ïèòàííÿ õàð÷óâàííÿ
ó øêîëàõ ï³äíÿëè íà äåðæàâíèé
ð³âåíü, ÿ ïîãîäèâñÿ äîëó÷èòèñÿ
äî ðîáî÷î¿ ãðóïè. ß ðîçóì³â, ùî
íîâ³ íîðìè êàðäèíàëüíî çì³íÿòü ñòàðó ðàäÿíñüêó ñèñòåìó
(äî 2021 ðîêó ä³òåé ó øêîëàõ ãîäóâàëè çà çá³ðíèêîì 1957 ðîêó),
òîìó, ùîá ïîëåãøèòè ¿õ ³ìïëå-

ìåíòàö³þ, ÿ ñòâîðèâ òåõí³÷í³
êàðòêè 160 ñòðàâ — øêîëè ìîæóòü
áðàòè ¿õ âñ³ ÷è áóäü-ÿêó ç íèõ òà
ðîçðîáëÿòè ñâîº ìåíþ. Í³ÿêîãî
îáîâ’ÿçêîâîãî ìåíþ Êëîïîòåíêà
íå ³ñíóº.
Âñ³ òåõêàðòêè º ó â³ëüíîìó
äîñòóï³ íà ñàéò³ znaimo.gov.ua
Äî ðå÷³, áàòüêè ìîæóòü çà öèìè
ðåöåïòàìè ïðèãîòóâàòè ñòðàâè ç³
øê³ëüíîãî ìåíþ âäîìà.
Áàòüêè ïèøóòü, ùî âè íå íóòðèö³îëîã ÷è ä³ºòîëîã, îäíàê ñàìå âè,
à íå ë³êàð³ ðîçðîáëÿëè ìåíþ. ×è
áóëè ó âàø³é êîìàíä³ òàê³ ôàõ³âö³?

Âñ³ òåõêàðòêè º íà
ñàéò³ znaimo.gov.ua Äî
ðå÷³, áàòüêè ìîæóòü
çà öèìè ðåöåïòàìè
ïðèãîòóâàòè ñòðàâè ç³
øê³ëüíîãî ìåíþ âäîìà
— Íàä ðåôîðìîþ øê³ëüíîãî
õàð÷óâàííÿ ïðàöþâàëà ö³ëà íèçêà
ñïåö³àë³ñò³â: ôàõ³âö³ Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, Ì³í³ñòåðñòâà
îñâ³òè ³ íàóêè, Ì³í³ñòåðñòâà
ðîçâèòêó åêîíîì³êè, òîðã³âë³ òà
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó, Äåðæàâíî¿
àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè, Àñîö³àö³¿
ä³ºòîëîã³â Óêðà¿íè, åêñïåðòè
ÞÍ²ÑÅÔ, ïðåäñòàâíèêè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ
òåõíîëîã³é òà ²íñòèòóòó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ³ìåí³ Ìàðçººâà
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ

Хто такий Клопотенко?
Євген Клопотенко — переможець
кулінарного шоу «МайстерШеф-5» на каналі СТБ (2015);
кулінарний експерт «Все буде
добре», «Все буде смачно»
на каналі СТБ (2016–2017);
автор кулінарного онлайн-курсу «Мислити як кухар» (2017);
автор проекту зі зміни шкільного харчування Cult Food; автор проекту зі зміни кулінарної

освіти в КРГ НУХТ; кулінарний
експерт, ведучий телевізійного
проекту «Енеїда» на «UA: Перший» (2018); кулінарний експерт в «Сніданок з 1+1» (2018).
Один з популяризаторів борщу
на світовій культурній та кулінарній арені, ініціатор включення
борщу до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Розробив оновлене меню для шкіл.

— Ніякого обов’язкового меню Клопотенка не існує, — каже
Євген Клопотенко. — Я створив технічні картки 160 страв —
школи можуть брати будь-яку з них та розробляти своє меню
íàóê Óêðà¿íè.
Ùå îäíå ïîøèðåíå ïèòàííÿ áóëî
ïðî òå, ùî íîâå ìåíþ ìàëî á áóòè
ñõîæèì íà äîìàøíþ ¿æó. ×è ïðîâîäèëè âè àíêåòóâàííÿ ñåðåä ä³òåé
òà áàòüê³â, àáè ä³çíàòèñÿ, ùî ñàìå
¿ì ïîäîáàºòüñÿ?
— ßê ÿ âæå çàçíà÷àâ, ÿ ðîçâèâàþ ñîö³àëüíèé ïðîºêò CultFood
ç 2017 ðîêó. Ïîïðàöþâàâøè
íà êóõí³ ó øê³ëüí³é ¿äàëüí³, ïîñï³ëêóâàâøèñü ³ç ä³òüìè òà ïðîâ³âøè îïèòóâàííÿ ïîíàä äâîõ
òèñÿ÷ øêîëÿð³â, ÿ ç’ÿñóâàâ, ùî
íàñïðàâä³ ìàëåíüê³ óêðà¿íö³
õî÷óòü õàð÷óâàòèñÿ ïðàâèëüíî,
âæèâàòè á³ëüøå îâî÷³â òà ôðóêò³â, êð³ì òîãî, äëÿ íèõ âàæëèâî,
÷è ïðèâàáëèâî âèãëÿäàº ñòðàâà
íà ¿õí³õ òàð³ëêàõ.
Êîëè ó 2018 ðîö³ ìè ðîçðîáëÿëè
ðåöåïòóðíèé çá³ðíèê äëÿ øê³ë,
âñ³ ñòðàâè, ïåðø í³æ ïîòðàïèòè
ó ô³íàëüíèé ïåðåë³ê, áóëè ïðîäåãóñòîâàí³ ó÷íÿìè äåê³ëüêîõ øê³ë.
Âîíè ìàëè êóøòóâàòè çàïðîïîíîâàí³ ñòðàâè òà âèñòàâëÿòè ¿ì ñâî¿
îö³íêè. ßêùî ñòðàâà íàáèðàëà
á³ëüø í³æ 4 áàëè ç 5 — òî âîíà
çàëèøàëàñÿ â ìåíþ, ÿêùî ìåíøå — ¿¿ ïðèáèðàëè. Â ðåçóëüòàò³
äî Çá³ðíèêà óâ³éøëè 110 ðåöåïò³â,
ñåðåä ÿêèõ êóðÿ÷³ íàãåòñè, ïàñòà
êàðáîíàðà, êîðèñí³ áóðãåðè, ÷àé
ìàñàëà, áîëîíüºçå, êåò÷óï âëàñíîãî âèðîáíèöòâà.
Òîìó êîëè ðîáî÷à ãðóïà ïðàöþâàëà íàä òåõêàðòêàìè, òî ìè âçÿëè
ÿê ñòðàâè ç ìîãî Çá³ðíèêà, òàê ³
íîâ³ ñòðàâè, ÿê³ áóëè ðîçðîáëåí³,
ñïèðàþ÷èñü íà ì³é áàãàòîð³÷íèé
äîñâ³ä ðîáîòè ç³ øêîëàìè.
Çàðàç ïðîäóêòè äîâîë³ äîðîã³.
Òîìó âèíèêàº ïèòàííÿ: ÷è ìîæíà
íà 20–25 ãðèâåíü áóòè ïåâíèì,
ùî ñòðàâè ãîòóþòü ç ÿê³ñíèõ ïðîäóêò³â?
— Í³ÿêèõ íîâèõ äîðîãèõ ïðî-

äóêò³â ç ïåðåõîäîì íà íîâ³ íîðìè
ó øê³ëüíîìó ìåíþ íå ç’ÿâèòüñÿ.
Âñ³ ò³ æ îâî÷³, ôðóêòè, ì’ÿñî òà
êàø³. ¯õ âàðò³ñòü çðîñòàº ðàçîì ç
³íôëÿö³ºþ â êðà¿í³.
Áàòüêè òà ñòàðøîêëàñíèêè æàë³þòüñÿ íà ìàëåíüê³ ïîðö³¿. Íàïðèêëàä, íà ïîðö³¿ â 150 ì³ë³ë³òð³â
ñîêó. ×è ìîãëè âè âïëèâàòè òà ¿õ
ðîçì³ð ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ìåíþ?
— Ïîðö³ÿ ñîêó ó 150 ì³ë³ë³òð³â òî÷íî º ïîðóøåííÿì íîðì.
Çà íîðìàìè ïîðö³ÿ ñîêó ìàº ñêëàäàòè 200 ìë. Ç íîðìàìè ìîæíà
îçíàéîìèòèñü çà ïîñèëàííÿì
(http://surl.li/aauzb).
Òàêîæ ÷èìàëî êîìåíòàð³â â³ä
îáóðåíèõ áàòüê³â âèõîâàíö³â äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â. ×è ìàºòå âè äî ¿æ³
ó íèõ ÿêèéñü ñòîñóíîê?
— Õàð÷óâàííÿ ä³òåé ó äèòÿ÷èõ
ñàäî÷êàõ òàêîæ ðåãóëþºòüñÿ íîâèìè Ïîðÿäêîì ³ íîðìàìè õàð÷óâàííÿ ó çàêëàäàõ îñâ³òè. Ìåíþ
äëÿ ñàäî÷ê³â ðîçðîáëÿëî òà çàòâåðäæóâëî ÌÎÇ. Àëå çàçíà÷ó, ùî
âîíî òåæ íå º îáîâ’ÿçêîâèì. Âñ³
òåõíîëîã³÷í³ êàðòêè, ùî óâ³éøëè
äî çàòâåðäæåíîãî ìåíþ, âè ìîæåòå ïðîãëÿíóòè îñü òóò (http://surl.
li/bfbou).
Âè àíîíñóâàëè êóðñè äëÿ øê³ëüíèõ êóõàð³â. ×è áóäåòå âè ç êîìàíäîþ ïðè¿æäæàòè ç ìàéñòåð-êëàñàìè
äî Â³ííèö³? ×è öå áóäóòü îíëàéííàâ÷àííÿ?
— Ä³éñíî, íàøà êîìàíäà ñï³ëüíî ç óêðà¿íî-øâåéöàðñüêèì ïðîºêòîì «Ä³ºìî äëÿ çäîðîâ‘ÿ» ðîçðîáèëà ïðîãðàìó òðåí³íã³â äëÿ
ä³þ÷èõ êóõàð³â. Ïåðø³ òðåí³íãè
áóäóòü â³äáóâàòèñÿ â Õåðñîíñüê³é,
Ïîëòàâñüê³é, Ð³âíåíñüê³é, Ëüâ³âñüê³é òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñòÿõ â ëþòîìó-áåðåçí³ 2022 ðîêó.
Öå äâîäåíí³ òðåí³íãè, ÿê³ áóäóòü
ñêëàäàòèñÿ ç ïðàêòè÷íèõ ìàéñòåðêëàñ³â òà òåîðåòè÷íî¿ ÷àñòèíè.

КОРОТКО
День донора
 Ó â³âòîðîê, 1 ëþòîãî,
â³ííè÷àí çàïðîøóþòü ñòàòè
äîíîðàìè ó ïðèì³ùåíí³ Veteran Hub, ùî íà âóëèö³ 8-ãî Áåðåçíÿ, 29. Ïðî öå
ïîâ³äîìëÿþòü îðãàí³çàòîðè
çàõîäó.
«Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðøèõ
òðüîõ Äí³â Äîíîðà ó Â³ííèö³ 67 ãåðî¿â ñòàëè äîíîðàìè
êðîâ³. Âîíè äîïîìîãëè
âðÿòóâàòè 201 æèòòÿ», —
éäåòüñÿ â àíîíñ³.
Äëÿ ó÷àñò³ â àêö³¿ «Äåíü
äîíîðà» ïîòð³áíî çàïîâíèòè
öþ google-àíêåòó: https://bit.
ly/3jL51LJ
Ïîòð³áíî âêàçàòè ñâîº
ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³.
Âêàçàòè ñâî¿ êîíòàêòí³ äàí³,
à òàêîæ ïðîì³æîê ÷àñó,
êîëè âè çìîæåòå ïðèéòè òà
çäàòè êðîâ. Îðãàí³çàòîðè
äîäàþòü, ùî äîâåäåòüñÿ çà÷åêàòè ó ÷åðç³. Ïðîïîíóºòüñÿ ÷àñ ì³æ 9.30 ³ 13.00.
Â³çüì³òü ç ñîáîþ äîêóìåíò,
ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó —
ïàñïîðò òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä. Ãðîìàäÿíè ³íøèõ
êðà¿í òàêîæ ìîæóòü áóòè
äîíîðàìè çà óìîâè íàÿâíîñò³ ïîñâ³äêè íà ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³ òà äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó.
ßêùî æ ó âàñ öüîãî äíÿ
íå áóäå â³ëüíîãî ÷àñó,
òî ìîæíà çàâ³òàòè ó Â³ííèöüêèé îáëàñíèé öåíòð
êðîâ³ çà àäðåñîþ: Â³ííèöÿ,
âóëèöÿ Ïèðîãîâà, 48. Íîìåðè òåëåôîí³â: (0432)67–19–
59, (0432)67–15–39.

Пожежа у школі
 Ó â³âòîðîê, 25 ñ³÷íÿ,
áëèçüêî 14.29 ñòàëàñÿ ïîæåæà ó øêîë³ ¹ 17. Äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïðè¿õàëè
ðÿòóâàëüíèêè, ïîë³ö³ÿ òà
øâèäêà ìåäè÷íà äîïîìîãà.
Ðóõ âóëèöåþ Ñîëîâéîâà
ïåðåêðèëè.
— Ïîæåæà ë³êâ³äîâàíà
î 14.46. Ä³òåé îäðàçó åâàêóþâàëè ç áóä³âë³, — ðîçïîâ³ëà
íà÷àëüíèê â³ää³ëó àã³òàö³éíî-ïðîïàãàíäèñòñüêî¿
ðîáîòè Öåíòðó çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÑÍÑ îáëàñò³ Îêñàíà Óðáàíñüêà. —
Äî ë³êâ³äàö³¿ ïîæåæ³ çàëó÷èëè 41 âîãíåáîðöÿ òà ñ³ì
îäèíèöü òåõí³êè. Ó ïðèì³ùåíí³ øêîëè áóëî 312 ä³òåé
òà 49 ïðàö³âíèê³â — ¿õ óñ³õ
åâàêóþâàëè, ïîñòðàæäàëèõ
íåìàº. Ãîð³ëî ëàáîðàíòñüêå ïðèì³ùåííÿ êàá³íåòó
ô³çèêè. Çà ñëîâàìè øêîëÿð³â, ó êàá³íåò³, ÿêèé ãîð³â,
ïîñò³éíî áóëè ïðîáëåìè ç
åëåêòðèêîþ. Íå ïðàöþâàâ
êîìï’þòåð, éîãî âèìèêàëî
â³ä ìåðåæ³.
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ГВАРДІЙЦІ НЕСЛИ СИНЮ ЧАСТИНУ
ПРАПОРА, А УЧНІ — ЖОВТУ
Патріоти  «Живий ланцюг єднання»
на честь Дня Соборності України
провели військовослужбовці частини
3028 Національної гвардії України
спільно зі своїми підшефними — учнями
загальноосвітньої школи № 26
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Äàâàé, ïîäèâèìîñÿ, ÿê âîíî
âñå áóäå, öå æ ö³êàâî! — ç òàêèìè ñëîâàìè çâåðíóâñÿ ÷îëîâ³ê äî æ³íêè,
ÿê³ âèïàäêîâî ñòàëè ó÷àñíèêàìè
àêö³¿ â³éñüêîâèõ ³ ó÷í³â øêîëè.
Âîíè çóïèíèëèñÿ íà ï³âäîðîç³ ì³æ áåðåãîì ð³÷êè ³ â³ää³ëåííÿì ïîøòè íà Ñîáîðí³é ³ ñòàëè
ñïîñòåð³ãàòè, ùî â³äáóâàºòüñÿ
íà öåíòðàëüíîìó ìîñòó ÷åðåç
Ï³âäåííèé Áóã.

Ó÷àñíèêè àêö³¿ òåæ õâèëþâàëèñÿ. Íàâ³òü ãâàðä³éö³, äëÿ ÿêèõ,
çäàâàëîñÿ á, í³÷îãî îñîáëèâîãî
íåìà â òîìó, ùîá ïðîíåñòè ïðàïîð, òà âñå æ…
Îñü ùî ðîçïîâ³â ïðî «Æèâèé
ëàíöþã ºäíàííÿ» îäèí ç îðãàí³çàòîð³â ³ ó÷àñíèê³â àêö³¿ îô³öåð
ïî ðîáîò³ ç îñîáîâèì ñêëàäîì
â/÷ 3028 êàï³òàí Â³òàë³é Îëåíäðà.
— Öå áóëà ³í³ö³àòèâà íàøèõ
ï³äøåôíèõ, ïåäàãîã³÷íîãî é
ó÷í³âñüêîãî êîëåêòèâó øêîëè
¹ 26, — êàæå Â³òàë³é Îëåíäðà. —
Äî íàñ çâåðíóëàñÿ äèðåêòîð øêîëè Ñí³æàíà Ðåçí³ê ³ çàïðîïîíó-

âàëà, ÿê ìîæíà ïðîÿâèòè ñâîº
ñòàâëåííÿ äî Äíÿ Ñîáîðíîñò³
íàøî¿ äåðæàâè. Êîìàíäóâàííÿ
÷àñòèíè îõî÷å ï³äòðèìàëî òàêèé
ïàòð³îòè÷íèé çàõ³ä.
Âçÿòè ó÷àñòü ó «Æèâîìó ëàíöþãó ºäíàííÿ» â³éñüêîâèì ïðîïîíóâàëè ï³ä ÷àñ çàãàëüíîãî
øèêóâàííÿ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, îõî÷èõ
ó äåê³ëüêà ðàç³â á³ëüøå, í³æ ïðî
öå äîìîâèëèñÿ îðãàí³çàòîðè. Â³ä³áðàëè 20 êîíòðàêòíèê³â. Ñò³ëüêè æ áóëî ó÷í³â øêîëè.
Àêö³ÿ â³äáóâàëàñÿ íà öåíòðàëüíîìó ìîñòó.
— Ìè éøëè ç ë³âîãî áåðåãà
ð³÷êè, à ó÷í³ ç ïðîòèëåæíîãî, —
ïðîäîâæóº êàï³òàí Îëåíäðà. —
Â³éñüêîâ³ íåñëè ñèíþ ÷àñòèíó
ïðàïîðà, éîãî äîâæèíà 20 ìåòð³â,
à ó÷í³ ³ â÷èòåë³ — æîâòó. Íà ñåðåäèí³ ïåðåïðàâè çóïèíèëèñÿ ³
âèøèêóâàëèñÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá
íàøà ÷àñòèíà ïîëîòíèùà ³ ¿õíÿ
ç’ºäíàëèñÿ â îäíå-ºäèíå. Òàê
óòâîðèëè ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð.
² äàë³ ºäèíîþ êîëîíîþ ïîâåðíó-

Акція «Живий ланцюг єднання». Гвардійці в/ч 3028 і учні
школи № 26 «зшили» прапор на середині мосту
ëèñÿ íà ë³âèé áåðåã ð³÷êè. Â öåé
÷àñ íåñëè «çøèòèé» ïðàïîð.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
õâèëþþ÷îþ ñòàëà ùå îäíà ìèòü
àêö³¿. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ íà ñåðåäèí³
ìîñòó â³éñüêîâ³ ³ ó÷í³ ðàçîì âèêîíàëè Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè.
— Òðåáà áóëî áà÷èòè â öåé
÷àñ âèðàç îáëè÷÷ÿ ä³òåé, — êàæå

îô³öåð. — Ñëîâàìè íå ìîæó ïåðåäàòè, ÿêèìè âîíè áóëè! Ä³òè
ñòîÿëè ïîðó÷ ç â³éñüêîâèìè, ä³òè,
ÿê³ â³ä÷óâàëè íàä³éíèé çàõèñò, ³
â³éñüêîâ³, ÿê³ ãîòîâ³, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³
æèòòÿ â³ääàòè çà òàêèõ õëîï÷èê³â
³ ä³â÷àòîê — âñå öå äóæå áóëî ïàòð³îòè÷íî-õâèëþþ÷èì ìîìåíòîì.

РЕКЛАМА

505795

505545

505609

505544

505902

505184

505183

РЕКЛАМА

505227

503876
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ДРИФТ, ПОНТИ, ІЗОЛЯТОР.
ПРО «ПОКАТУШКИ» ГОНЩИКІВ
Кримінальне водіння  Публічна
демонстрація навичок екстремального
водіння трьома дрифтерами в центрі
Вінниці закінчилася арештом одного із
них. Розказуємо про скандальну історію,
яка поставила на вуха всю Вінницю
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Ðåçîíàíñó ³ñòîð³ÿ â³ííèöüêèõ
äðèôòåð³â íàáóëà
ìèíóëîãî òèæíÿ.
Ñïî÷àòêó â ìåðåæ³ îïóáë³êóâàëè
â³äåî, íà ÿêîìó âîä³é íà ÷îðíîìó BMW äðèôòóº ïîñåðåä ïëîù³ Ë³âåðïóëü. ×åðåç ê³ëüêà äí³â
ó äâîð³ 17-ãî ë³öåþ çàô³êñóâàëè
âèêðóòàñè íà àâò³âö³ âæå ó âèêîíàíí³ Infiniti.
«СПОВІДЬ» ДРИФТЕРА З
ЛІВЕРПУЛЯ
Î÷³ëüíèê «Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ Â³ííèö³» Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ íà ñòîð³íö³ ó ôåéñáóö³ îïóáë³êóâàâ â³äåî ç âèáà÷åííÿìè

âîä³ÿ ÷îðíîãî BMW, ÿêèé íà ï³øîõ³äí³é çîí³ á³ëÿ Ìàêäîíàëüäñó
ðîáèâ âèêðóòàñè. Ó âñòóïíîìó
ñëîâ³ î÷³ëüíèê ÄÊÂ ãîâîðèòü:
«Óñ³ ìè ïîìèëÿºìîñÿ. Ëþäèíà
ïîâí³ñòþ óñâ³äîìëþº ñâîþ ïðîâèíó».
Äàë³ ñï³÷ ïðîäîâæèâ âîä³é
³íîìàðêè, ÿêèé ïðåäñòàâèâñÿ Ñåðã³ºì: «Õî÷ó âèáà÷èòèñÿ
çà ñâ³é â÷èíîê. ß óñâ³äîìëþþ
ñâîþ ïðîâèíó. Ìåí³ âèïèøóòü
äâà àäì³íïðîòîêîëè. ß ãàäàþ, ùî
öå ïðàâèëüíî. Á³ëüøå òàê íå áóäó
ðîáèòè», — îá³öÿº õëîïåöü.
Ùèðå ç³çíàííÿ Ñåðã³ÿ, ÿê
âèÿâèëîñÿ çãîäîì, áóëî ïðîñòî
ñàðêàçìîì íà êàìåðó. Îñê³ëüêè
çà ê³ëüêà ãîäèí ï³ñëÿ äðèôòó
íà ïëîù³ Ë³âåðïóëü, çà ó÷àñòþ
ö³º¿ àâò³âêè ñòàëàñÿ ÄÒÏ.

Ізолятор та екстрадиція
У п’ятницю, 21 січня, Вінницький
міський суд задовольнив клопотання слідства та обрав 23-річному дрифтеру Івану Гарашкову
запобіжний захід. Хлопець, який
дрифтував іномаркою поміж
людей просто на центральних
площах міста, впродовж 40 днів
перебуватиме під вартою.
Вінницьке районне управління
поліції розслідує кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ
(хуліганство). Таке правопору-

шення карається ув’язненням
терміном до чотирьох років.
За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, слідство готує
необхідні матеріали щодо застосування екстрадиційного арешту
до затриманого, який розшукується Інтерполом за вчинення
хуліганства на території Республіки Молдова, де його засудили до 5 років позбавлення волі
за аналогічний злочин.

Іван Гарашков дрифтував іномаркою просто на центральних площах міста. За рішенням
суду він впродовж 40 днів перебуватиме під вартою
Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ïàòðóëüí³
âèÿâèëè, ùî çà âîä³ííÿ íàï³äïèòêó ùå â æîâòí³ ñóä ïîçáàâèâ âîä³ÿ
ïðàâà êåðóâàòè àâòîìîá³ëåì. ²íñïåêòîð ñêëàâ íà âîä³ÿ ïîñòàíîâó
çà ÷åòâåðòîþ ÷àñòèíîþ ñòàòò³ 126.
Öå øòðàô 20 400 ãðèâåíü.
— Íà ðîçãëÿä ïðèéøëà ñïðàâà ïðî ïîðóøåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç
äðèôòîì íà ïëîù³ Ë³âåðïóëü.
Ñàíêö³¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷àþòü, ùî
íàêëàäàòè øòðàô íà âîä³ÿ, ÿêèé
ïîçáàâëåíèé ïðàâà êåðóâàòè àâòîìîá³ëåì, ìîæíà ñò³ëüêè ðàç³â,
ñê³ëüêè â³í ñ³äàòèìå çà êåðìî, —
ðîçïîâ³äàâ ñòàðøèé ³íñïåêòîð
ïðåññëóæáè ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
Â³êòîð Ïîñòîëîâñüêèé. — Êåðìóâàííÿ àâòî íà ïëîù³ — öå ùå
îäíå ïîðóøåííÿ, çà íüîãî òàêîæ
ïåðåäáà÷åíèé øòðàô ó ðîçì³ð³
20 400 ãðèâåíü.
Ó ïîë³ö³¿ ï³äòâåðäæóâàëè, ùî
ÿê äî ³íöèäåíòó íà ïëîù³, òàê
³ ï³ñëÿ íüîãî íà âîä³ÿ BMW
ñêëàäàëè ³íø³ ïîñòàíîâè: ðóõ
òðîòóàðîì, âèìêíåí³ ïîêàæ÷èêè ïîâîðîòó ïåðåä ïî÷àòêîì ìàíåâðó, ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³.
Òà îñê³ëüêè ñàíêö³ÿ ñòàòò³ ïðî
ïîçáàâëåííÿ âîä³ÿ ïðàâà êåðóâàòè

àâòî çíà÷íî ïåðåâèùóº ïîïåðåäí³
ïîðóøåííÿ, âîíè óñ³ íåþ ïîãëèíàþòüñÿ. Òîæ ñïëà÷óâàòèìå â³í
ëèøå çà äâà âèïàäêè êåðóâàííÿ
áåç ïðàâ — 40 800 ãðèâåíü.
Ñåðã³ÿ öå íå çóïèíèëî: õëîïåöü íåçàáàðîì ó ñòîð³ñ â ñîöìåðåæàõ íåöåíçóðíî îáðàæàâ
ïðàâîîõîðîíö³â. Çãîäîì ïðîäîâæèâ äðèôò-÷åëåíäæ.
АРЕШТ МОЛДАВСЬКОГО
ДРИФТЕРА
Ïîêè ñîöìåðåæ³ ãîð³ëè â³ä
êîìåíòàð³â ùîäî âèùåçãàäàíîãî äðèôòåðà, ñâî¿ ïîêàòóøêè
íà ïëîù³ Ë³âåðïóëü ³ çãîäîì,
18 ñ³÷íÿ, á³ëÿ Âåæ³ äåìîíñòðóº
Ford Fusion áåç íîìåð³â.
Âîä³ÿ øâèäêî âèðàõîâóþòü:
íèì âèÿâèâñÿ 23-ð³÷íèé ²âàí
Ãàðàøêîâ ç Ìîëäîâè. Ðàçîì ç
íèì, íà ïàñàæèðñüêîìó êð³ñë³,
ñèä³â… òîé ñàìèé Ñåðã³é, ïðî
êàÿòòÿ ÿêîãî âè ÷èòàëè ðàí³øå.
Ìîëäàâñüêèé äðèôòåð âèÿâèâñÿ äîñèòü îä³îçíîþ îñîáèñò³ñòþ.
Êîðîòêå ðîçñë³äóâàííÿ æóðíàë³ñò³â RIA\20minut.ua ³ ìè ä³çíàëèñÿ, ùî õëîï÷èíà ç ì³ñòà Áºëüö³
ïåðåáóâàº ó ì³æíàðîäíîìó ðîç-

øóêó çà â÷èíåííÿ õóë³ãàíñòâà
ó ñåáå íà áàòüê³âùèí³.
Âñÿ öÿ ³ñòîð³ÿ ç òðüîìà äðèôòåðàìè ³ ¿õ â³äâåðòîþ ïèõîþ äåùî
çàòÿãíóëàñÿ. Àæ ïîêè ââå÷åð³
18 ñ³÷íÿ Âàäèì Ïàâëîâ, ãîëîâíèé ðåäàêòîð RIA/20minut.ua,
íà âëàñí³é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³
íå îïóáë³êóâàâ äîïèñ.
«Ïîêè íà êîæåí òàêèé äðèôò
íå áóäå æîðñòêî¿ ðåàêö³¿, ìè
áóäåìî æèòè, ÿê æèâåìî. ² äàë³
÷èòàòèìåìî ïðî ïåðåãîíè ³ ñìåðò³, äå çíîâó áóäå îäíå — áåçêàðí³ñòü», — íàãîëîñèâ Ïàâëîâ.
Öåé äîïèñ, ÿê âèÿâèëîñÿ ïîò³ì, ìàâ ä³ºâó ³ ìèòòºâó ñèëó.
Â í³÷ íà 19 ñ³÷íÿ, íà âóëèö³
Áðàöëàâñüê³é, àâòîìîá³ëü 23-ð³÷íîãî ãðîìàäÿíèíà Ìîëäîâè çóïèíèëè ê³ëüêà åê³ïàæ³â ïîë³ö³¿
Â³ííèö³. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó ó ñàëîí³
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó âèëó÷èëè
çáðîþ. Äàë³ — çàòðèìàííÿ.
Çðàíêó 19 ñ³÷íÿ ïðåññëóæáà â³ííèöüêîãî ãëàâêó îïóáë³êóâàëà
³íôîðìàö³þ: äî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ìîëîäèê ïåðåáóâàòèìå â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî
òðèìàííÿ. Âèëó÷åíó çáðîþ íàïðàâëåíî íà åêñïåðòèçó.
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ЧИ МОЖНА ЧЕРЕЗ
ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ «ЗГОРІТИ»?

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Не боятися  За словами інфекціоніста
Євгена Щербини, існує дві ситуації,
коли може піднятися температура.
Організм сам піднімає температуру, це
називається лихоманка. Або температура
тіла піднімається за рахунок зовнішніх
чинників (перегрів, тепловий удар). А який
з цих варіантів небезпечніший і чому ми
досі говоримо «згорів від температури»?
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

— Ëèõîìàíêà õàðàêòåðíà äëÿ ð³çíèõ
³íôåêö³éíèõ, àóòî³ìóííèõ çàõâîðþâàíü, îíêîëîã³÷íèõ õâîðîá, — ðîçïîâ³äàº
³íôåêö³îí³ñò ªâãåí Ùåðáèíà. —
Àëå âñå æ òàêè íàé÷àñò³øå — öå
â³ðóñè, ³ ¿õ ëåãêî â³äð³çíèòè â³ä
óñ³õ ³íøèõ ïðè÷èí çà òèïîâèìè
ñèìïòîìàìè: íåæèòü/çàêëàäåí³ñòü íîñà, êàøåëü, áëþâîòà,
ä³àðåÿ, âèñèïêà.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, êîëè îðãàí³çì ï³äí³ìàº òåìïåðàòóðó
ñàì — öå ÷àñòèíà ³ìóííî¿ â³äïîâ³ä³ íà ïðîíèêíåííÿ çáóäíèêà
³íôåêö³¿. Ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ï³ä ÷àñ õâîðîáè àêòèâóº
ÿê ñàìó ³ìóííó ñèñòåìó, òàê ³

âïëèâàº áåçïîñåðåäíüî íà çáóäíèê ³íôåêö³¿.
— Êîëè îðãàí³çì ï³äí³ìàº òåìïåðàòóðó ñàì, òî â³í, ÿê ïðàâèëî,
öå âñå êîíòðîëþº, — ãîâîðèòü
³íôåêö³îí³ñò. — ² âèñîòà òåìïåðàòóðè â ö³é ñèòóàö³¿ áóäå ìàêñèìóì — 42 ãðàäóñè. Âèùå íå áóäå.
ßêùî òåìïåðàòóðà ò³ëà ï³äí³ìàºòüñÿ çà ðàõóíîê çîâí³øí³õ
÷èííèê³â, òî òàì âæå ïåâí³ íåâ³äâîðîòí³ ïðîöåñè äëÿ îðãàí³çìó
ìîæóòü ïî÷àòèñÿ íàâ³òü ïðè òåìïåðàòóð³ 40 ãðàäóñ³â. Òîáòî öå äâ³
àáñîëþòíî ð³çí³ ñèòóàö³¿.
СТАРИЙ-СТАРИЙ МІФ
Ì³ô ïðî òå, ùî ìîæíà çãîð³òè
â³ä âèñîêî¿ òåìïåðàòóðè, ç’ÿâèâñÿ
äàâíî ³, ÿê êàæå ë³êàð, çàâ’ÿçàíèé
â³í íà òå, ùî º íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü
³íôåêö³éíèõ âàæêèõ õâîðîá —

ñåïñèñ, ìåí³íã³ò, âàæêà ïíåâìîí³ÿ, ÿê³ ïðîò³êàþòü íàäòî ñòð³ìêî.
Çîâñ³ì íåùîäàâíî ëþäèíà áóëà
çäîðîâà, àëå ðàïòîâî ¿é ñòàº çëå,
íàéî÷åâèäí³øèì ñèìïòîìîì º
òåìïåðàòóðà (ïðè öüîìó ³íøèõ
ñèìïòîì³â ìîæå ³ íå áóòè). Ëþäèíà ïîêðèâàºòüñÿ ñèíÿêàìè
(êðîâîâèëèâàìè) àáî ïî÷èíàº
âàæêî äèõàòè, âòðà÷àº ñâ³äîì³ñòü
³ øâèäêî ïîìèðàº.
— Öå çàðàç ìè çíàºìî, ùî öå
ìîæóòü áóòè ãîñòð³ áàêòåð³àëüí³ ³íôåêö³¿, ³ ìè ðîçóì³ºìî, ùî
ëþäèíà âìèðàº íå ÷åðåç âèñîêó
òåìïåðàòóðó, à ÷åðåç øîê — ãîñòðó äèõàëüíó íåäîñòàòí³ñòü ÷è
ãîñòðó ñåðöåâó íåäîñòàòí³ñòü. Ðàí³øå í³õòî öüîãî íå ðîçóì³â, —
ãîâîðèòü ³íôåêö³îí³ñò. — ² òîä³
ãîâîðèëè — ëþäèíà «çãîð³ëà».
ОРГАНІЗМ –РОЗУМНА ШТУКА
— Â òîé ÷àñ, êîëè ìè â³äïðàâëÿºìî Òåñëó íà Ìàðñ, ìîæåìî
äîçâîëèòè ñîá³ íå â³ðèòè ó âñ³ ö³
ì³ôè ³ çðîçóì³òè ïðîñòó ñèòóàö³þ, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí Ùåðáèíà. — Îðãàí³çì ñàì êîíòðîëþº,
ÿêà òåìïåðàòóðà éîìó ïîòð³áíà.
ßêùî îðãàí³çìó ïîòð³áíà òåìïåðàòóðà 37 ãðàäóñ³â äëÿ áîðîòüáè
ç³ çáóäíèêîì õâîðîáè — òî áóäå
òåìïåðàòóðà 37 ãðàäóñ³â. Òàêà
òåìïåðàòóðà õàðàêòåðíà äëÿ ðèíîâ³ðóñ³â (öå íàé÷àñò³øà ïðè÷èíà íåæèòþ ³ êàøëþ â ä³òåé),
ÿê³ âèêëèêàþòü 50% âèïàäê³â
ÃÐÂ². ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî

Як правильно збивати температуру?
Якщо дитини не блює та не випльовує сиропи — краще давайте сироп, свічки лише у випадку
блювоти та відмови пити сироп.
Починайте з препарату, який раніше вас не підводив.

Чим вища температура тіла —
тим повільніше може наступати
ефект. Зазвичай потрібно чекати
не менше 1–1,5 години, щоб жарознижувальне подіяло.
Якщо температура впала хоча б

на один градус після однієї дози
жарознижувального, але дитині
стало суб’єктивно набагато краще — це вже ефект. Тепер зачекайте нового погіршення стану й
тільки тоді давайте наступні ліки.

Євген Щербина. Лікар каже, що коли організм піднімає
температуру сам, то він, як правило, це все контролює
òàê³ ³íôåêö³¿, ÿê äèòÿ÷å ðîçåî ÷è
ãðèï, ïíåâìîí³ÿ, ìåí³íã³ò — òàì
òåìïåðàòóðà ìîæå áóòè äóæå âèñîêà. Òîìó ùî ñàìå âèñîêà òåìïåðàòóðà ïîòð³áíà îðãàí³çìó, ùîá
ïîäîëàòè öåé çáóäíèê.
— ß çì³øàâ òóò õâîðîáè, ÿê³
â³äð³çíÿþòüñÿ çà ïðîãíîçàìè,
íàïðèêëàä, ðîçåî ³ ìåí³íã³ò, —
ãîâîðèòü ³íôåêö³îí³ñò. — Ïðè
äèòÿ÷îìó ðîçåî ê³íöåâèé ðåçóëüòàò îäèí — äèòèíà ïðîñòî
îäóæóº, à òåìïåðàòóðà ìîæå áóòè
äî 41 ãðàäóñà. Ïðè ìåí³íã³ò³ ñèòóàö³ÿ àáñîëþòíî ³íøà.
ГОЛОВНЕ — ПРИЧИНА
ТЕМПЕРАТУРИ
Òîìó ë³êàð ââàæàº íàéâàæëèâ³øèì ìîìåíòîì, ÿêèé ïîòð³áíî
ðîçóì³òè, ÿêùî â ëþäèíè/äèòèíè
ï³äí³ìàºòüñÿ òåìïåðàòóðà — ÷èì
âîíà âèêëèêàíà. Öå ñòàëîñÿ ÷åðåç âàæêó õâîðîáó, ÿêà ïîòðåáóº
íåãàéíîãî ìåäè÷íîãî âòðó÷àííÿ.
×è öå çâè÷àéíèé â³ðóñ, ÿêèé ïîòðåáóº ñèìïòîìàòè÷íîãî ë³êóâàííÿ — ïèòè, õîäèòè â òóàëåò
³ çáèâàòè òåìïåðàòóðó.
ßêùî â äèòèíè/ëþäèíè ï³äíÿëàñü òåìïåðàòóðà ³ íåâ³äîìî,
ç ÷èì öå ïîâ’ÿçàíî, ïîòð³áíî

çâåðíóòèñü äî ë³êàðÿ.
Ï³ñëÿ îãëÿäó ë³êàð ñêàæå: ïîòð³áíî ñïîñòåð³ãàòè ÷è îäðàçó
ë³êóâàòè. ßêùî îäðàçó öå âèçíà÷èòè íåìîæëèâî, ïðèçíà÷àþòüñÿ äîäàòêîâ³ îáñòåæåííÿ. Êîëè
ï³ñëÿ ïîâåðõíåâîãî îãëÿäó àáî
ï³ñëÿ äîäàòêîâèõ îáñòåæåíü ë³êàð ñêàçàâ: «çàñïîêîéòåñÿ, ó âàñ
ïðîñòî â³ðóñíà ³íôåêö³ÿ, ÿêà ïîòðåáóº ïðîñòî ñïîñòåðåæåííÿ ³
ñèìïòîìàòè÷íîãî ë³êóâàííÿ», òàê
³ ïîòð³áíî ðîáèòè — ³ çáèâàòè
òåìïåðàòóðó, ÿêà á âîíà íå áóëà,
ïîòð³áíî íå äëÿ òîãî, ùîá ìàòè
îì³ðÿí³ 36,6 íà ãðàäóñíèêó, à äëÿ
êîìôîðòó äèòèíè/ëþäèíè.
Òîìó íå âàðòî õâèëþâàòèñü,
ÿêùî âàøà òåìïåðàòóðà 39–
40 ãðàäóñ³â, ³ ï³ñëÿ ïðèéîìó æàðîçíèæóâàëüíîãî ÷åðåç 1,5–2 ãîäèíè âïàëà âñüîãî íà ï³â ãðàäóñà.
— Ëþäñòâî ÿêèìîñü ÷èíîì âèæèëî äî ðîçðîáêè àñï³ðèíó, —
ãîâîðèòü ë³êàð. — À òåìïåðàòóðà
ðàí³øå òåæ áóëà, ³ ëþäè ïðîñòî ÷åêàëè, äîêè îðãàí³çì ñàì
âïîðàºòüñÿ ç íåþ àáî íå âïîðàºòüñÿ. É îò ÿêðàç ñïðàâëÿâñÿ
îðãàí³çì ³ç ëåãêèìè ³íôåêö³ÿìè,
³ íå ñïðàâëÿâñÿ ³ç âàæêèìè áàêòåð³àëüíèìè.
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ЧОМУ НАРАХОВУЮТЬ ПЛАТУ ЗА
ОПАЛЕННЯ ПІД’ЇЗДІВ БЕЗ БАТАРЕЙ
Незрозумілий платіж  Сотні гривень
«за теплову енергію» стали вказувати
у платіжках вінничан, у квартирах
яких є індивідуальне опалення.
Фактично, вони не є споживачами
«Вінницяміськтеплоенерго», а рахунки
отримують. Тоді звідки виникла ця
плата? Як рахують? Та чому її платять всі
власники квартир?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Â³ííè÷àíè íàð³êàþòü íà íåçðîçóì³ë³ íàðàõóâàííÿ
«çà òåïëîâó åíåðã³þ». Íàâ³òü,
ÿêùî ó êâàðòèð³ àâòîíîìíå îïàëåííÿ, à â ï³ä’¿çäàõ çð³çàí³ áàòàðå¿. Ïðî öå ä³çíàëèñÿ ç³ ñêàðã
ëþäåé äî òåïëîïîñòà÷àëüíèêà
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî».
«Ó ïëàò³æêàõ âèñòàâëÿºòå ðàõóíêè çà àáîíïëàòó ³ çà òåïëîâó
åíåðã³þ. Ï³ä’¿çä, ó ÿêîìó ðîçòàøîâàí³ êâàðòèðè ç 1 ïî 20-òó,
í³êîëè íå áóâ ï³ä’ºäíàíèé äî òåïëîìåðåæ³. Íåìàº í³ ï³äâàëó, í³
ãîðèùà. Óñ³ êâàðòèðè, ç ìîìåíòó
çäà÷³ áóäèíêó â 1972 ðîö³, îáëàäíàí³ ³íäèâ³äóàëüíèì îïàëåííÿì.
Çà ùî ÿ ïîâèíåí ïëàòèòè?» —
ïèøå òåïëîâèêàì Àíäð³é Íîñàëüñüêèé.
«Ó ìî¿é êâàðòèð³ ç 2006 ðîêó
³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ. Ñòîÿê
öåíòðàë³çîâàíîãî òåïëà â ìåæàõ
êâàðòèðè íå ïðîõîäèòü, ï³ä’¿çäè,
ï³äâàëè òà ãîðèùå íå îïàëþþòüñÿ. Çà ùî ñàìå ìåí³ ïðîâîäèòüñÿ
íàðàõóâàííÿ «çà òåïëîâó åíåðã³þ»?» — ïèòàº Â³êòîð³ÿ Êóëåíêî.
Ó â³äïîâ³äü ïðåäñòàâíèêè òåïëîìåðåæ³ äàþòü ï³äá³ðêó çàêîí³â Óêðà¿íè òà àêò³â óðÿäó, ÿê³
äîçâîëÿþòü ðîáèòè íàðàõóâàííÿ «çà òåïëîâó åíåðã³þ». Ç öèì
ìîæíà îçíàéîìèòèñü â ²íòåðíåò³
çà öèì êîðîòêèì ïîñèëàííÿì:
cutt.ly/LI1CbQg.

Ðàí³øå îòðèìàëè ïîÿñíåííÿ
â³ä çàñòóïíèêà ãåíäèðåêòîðà «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» Ñåðã³ÿ
Êîð÷àêè.
ЧОМУ ПЛАТЯТЬ ВСІ
Ðàõóíîê «çà òåïëîâó åíåðã³þ»
òèì ñïîæèâà÷àì, ùî ìàþòü ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, âèñòàâëÿºòüñÿ çà îïàëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ — ãîðèù, ï³äâàë³â
òà ï³ä’¿çä³â.
— Ò³ ñïîæèâà÷³, ùî â³ä’ºäíàí³
â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî òåïëà, òàêîæ ïëàòÿòü ñâîþ ÷àñòêó çà îïàëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñ-

Ïåðåñòàòè ïëàòèòè
«àáîíïëàòó» ìîæíà
çà óìîâè, ùî óâåñü
áóäèíîê â³äìîâèòüñÿ
â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî
òåïëà
òóâàííÿ òà çà îáñëóãîâóâàííÿ
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ.
Öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì «Ïðî
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè»,
«Ïðàâèëàìè ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿», — ïîÿñíþâàâ
çàñòóïíèê äèðåêòîðà «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» Ñåðã³é
Êîð÷àêà.
Òàêîæ öå âèçíà÷åíî ó ïóíêò³
14 ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 830; ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî êîìåðö³éíèé
îáë³ê». Â³äòàê ïëàòó «çà òåïëîâó
åíåðã³þ» ðîçïîä³ëÿþòü ð³âíîì³ðíî ³ íà êâàðòèðè ç öåíòðàë³çî-

Абонплату за тепло почали писати у платіжках наприкінці минулого року. Тоді ж люди,
які мають індивідуальне опалення, помітили, що плата «за теплову енергію» для них зросла
у кілька разів
âàíèì òåïëîì, ³ íà êâàðòèðè ç
àâòîíîìêîþ.
Ïèòàºìî, à ÿêùî ï³ä’¿çä
íå îïàëþºòüñÿ? Òîáòî, áàòàðå¿
â ï³ä’¿çä³ áóëè äåìîíòîâàí³.
— ßêùî â³äáóëîñÿ íåñàíêö³îíîâàíå âòðó÷àííÿ äî âíóòð³øíüîáóäèíêîâî¿ ñèñòåìè, òî öå
ìàº áóòè â³äïîâ³äíèì ÷èíîì
îôîðìëåíî: ìàº áóòè ðîçðîáëåíà ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ, ùî
â³äáóâñÿ äåìîíòàæ ç îá´ðóíòóâàííÿì öüîãî ïðîöåñó. Àëå íèí³
ìè íå ìàºìî æîäíîãî òàêîãî äîêóìåíòà, — â³äïîâ³â Êîð÷àêà.

Проводять інвентаризацію, щоб зменшити суми в платіжках
Наші колеги з редакції «Новини
Тернополя на 20хвилин» розповідають, що у Тернополі ситуація
з абонплатою за тепло набула
резонансу.
Бо у багатьох під’їздах загальні
батареї холодні, а рахунки приходять. Та ще і які! Дехто заплатить і до 1000 гривень. Тому при
тернопільській мерії створили
робочі групи, які перевіряють
стан тепломереж у кожній з багатоповерхівок міста.

— Урядова постанова пропонує
нараховувати (плату за теплову
енергію — авт.) за формулою.
Однак ця формула не враховує
особливостей кожного будинку.
Десь батареї є. Десь їх немає десятками років. Тому, щоб люди
платили лише за те, що дійсно
споживають, проводиться інвентаризація, — сказав мер Тернополя Сергій Надал. — Робочі
групи фіксують фактичний стан
по кожному будинку і по кож-

ному під’їзду, щоб знати, які
теплоносії є та хто ними користується. Після перевірки теплокомуненерго проведе перерахунок
за грудень і січень, враховуючи
реальну ситуацію по кожному
будинку.
Хоча і тут не без скандалів. Робочі групи не міряють температуру
в під’їздах, не заходять на горища і підвали. Тільки перевіряють,
чи ізольовані стояки у квартирах
та чи є у під’їздах батареї.

ЯК РАХУЮТЬ ПЛАТУ ЗА ТЕПЛО
Ó òåïëîìåðåæàõ íàâåëè ïðèêëàä ðàõóíêó çà òåïëîâó åíåðã³þ.
Âçÿëè óìîâíó ï’ÿòèïîâåðõ³âêó ç
ïëîùåþ 500 êâ. ìåòð³â, â ÿê³é
íåìàº ³íäèâ³äóàëüíîãî òåïëîâîãî
ïóíêòó (²ÒÏ).
«Ó ñ³÷í³ öåé áóäèíîê ñïîæèâ 10 Ãêàë òåïëîâî¿ åíåðã³¿,
ïî òàðèôó 1314,08 ãðí çà îäíó
ã³ãàêàëîð³þ. Çà ìåòîäèêîþ, ùî
îïóáë³êîâàíà â íàêàç³ Ì³íðåã³îíó ¹ 315, ñïîæèòå òåïëî ðîçïîä³ëÿþòüñÿ òàê:
 80% — íà îïàëåííÿ êâàðòèð, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ ïîñëóãîþ
öåíòðàë³çîâàíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ;
 12% — íà îïàëåííÿ ì³ñöü
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (ÌÇÊ);
 8% — íà çàáåçïå÷åííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâî¿ ñèñòåìè îïàëåííÿ», —
ïèøóòü òåïëîâèêè.
Äàë³ çà öèìè êâîòàìè ðîçïîä³ëÿþòü ñïîæèòå òåïëî.
Îáñÿã òåïëîåíåðã³¿, âèòðà÷åíèé íà îïàëåííÿ ÌÇÊ áóä³âë³,
ñêëàäàº 1,2 Ãêàë (10 Ãêàë * 12%).
Îáñÿã òåïëà, âèòðà÷åíèé íà çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ
âíóòð³øíüîáóäèíêîâî¿ ñèñòå-

ìè îïàëåííÿ, ñêëàäàº 0,8 Ãêàë
(10 Ãêàë * 8%).
Óìîâíà êâàðòèðà, ïëîùåþ
50 êâ. ìåòð³â, îòðèìàº ðàõóíîê
çà òåïëîâó åíåðã³þ, ÿêèé ñêëàäàòèìåòüñÿ ç:
157,69 ãðí çà îïàëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Öþ ïëàòó
îòðèìàëè ç ôîðìóëè — 1,2 Ãêàë
ñïîæèòîãî òåïëà: íà 500 êâ.ìåòð³â
çàãàëüíî¿ ïëîù³ ï’ÿòèïîâåðõ³âêè
* 50 êâ. ìåòð³â ïëîù³ êâàðòèðè *
1314,08 ãðí/Ãêàë òàðèôó.
105,13 ãðí çà çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâî¿
ñèñòåìè îïàëåííÿ. Öåé ïîêàçíèê
îòðèìàëè çà ôîðìóëîþ — 0,8 Ãêàë
ñïîæèòîãî òåïëà: íà 500 êâ. ìåòð³â
çàãàëüíî¿ ïëîù³ ï’ÿòèïîâåðõ³âêè
* 50 êâ.ìåòð³â ïëîù³ êâàðòèðè *
1314,08 ãðí/Ãêàë òàðèôó.
Çàãàëüíà ïëàòà «çà òåïëîâó
åíåðã³þ» — 262,82 ãðèâí³ çà ì³ñÿöü. Íàãàäóºìî, ùî òàêèé ðàõóíîê îòðèìàþòü ÿê ò³ ñïîæèâà÷³,
ùî ìàþòü àâòîíîìíå îïàëåííÿ,
òàê ³ ò³, ùî îòðèìóþòü öåíòðàë³çîâàíå òåïëî.
Âò³ì, ó ñóñ³äí³õ ì³ñòàõ ëþäè
ìàñîâî íå ïîãîäæóþòüñÿ ç íîâèìè ïëàò³æêàìè, íà ùî ðåàãóº
âëàäà.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КІНО
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park»,
4 поверх тел. (096)003–50–50)

Кохання як бестселер
Комедія. 26.01, поч. об 11.30
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

Курорт
Жахи. 26.01, поч. о 10.10, 22.00, 23.50
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

Алея жаху
Трилер. 26.01, поч. о 14.00, 20.20, 23.30
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

Стоп земля
Драма. 26.01, поч. о 12.20, 22.20
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИ

КОНЦЕРТИ

SMARTCINEMA

Концерт гурту
«Не Лізь Бо Вб’є»
29 січня в Арт-паб «Beef
Eater», (за адресою ТЦ
«Ізумруд», вул. Пирогова
47 А) зустрічайте два
відділення всім відомих хітів у якісному виконанні
вінницького бенду «Не лізь БО вб’є». Виступ
гурту відомий своєю потужною та енергійною
подачею та харизмою музикантів. Пісні та музика
наповнена драйвом та позитивною енергетикою.
Тож приходь і отримуй свою дозу хорошого настрою. Початок о 21.00, вартість входу 100 грн.
Детальна інформація за тел.: (096)4429900,
(093)9009798

Триб’ют Сектор Газа від гурту «Педаль
Достоєвського»
28 січня, в арт-пабі «Royal Pub» (за адресою
проспект Коцюбинського, 39) відбудеться tribute
show «Сектор газа» від гурту «Педаль Достоевского». Всі гості концерту почують в живому
виконанні головні хіти легендарного Юрія Хоя:
«Туман», «Лирика», «30 лет», «Колхозный панк,
«Бомж», «Пора Домой» та багато інших. Початок
концерту о 19.00, вартість квитків 150–200 грн.

Фіолет. Стежка Тур
Песики на варті
Комедія. 26.01, поч. об 11.40, 14.00
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

Голос кохання
Драма. 26.01, поч. о 9.00, 22.10
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

Мій вовк
Драма. 26.01, поч. о 10.00, 12.00
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

17 лютого, в арт пабі «Royal Pub» (за адресою
проспект Коцюбинського, 39) відбудеться виступ
найвідвертіших рок-н-рольщиків гурту «Фіолет».
Ви почуєте найпопулярніші хіти і, звісно абсолютно нові пісні вже потребують ваших долонь,
голосів і посмішок. Гурт «Фіолет» заснований
у 2009 році. Це один із найбільш гастролюючих
молодих колективів України. Стиль гурту: лекгий
поп-рок з меланхолійними, відвертими текстами,
з потужним і романтичним надривом. Початок
концерту о 20.00, вартість входу 200 грн.

Крик
Трилер. 26.01, поч. о 17.10, 18.40, 21.00, 23.20
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

Код 355

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

Трилер. 26.01, поч. о 14.20
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

Селфі зі Склерозом
Король Річард: виховуючи чемпіонок
Драма. 26.01, поч. о 9.30
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

Мала сцена. Незвичайна комедія
26.01, поч. о 19.00

Ідіот
Великий червоний пес Кліффорд
Пригоди. 26.01, поч. о 12.10, 14.20, 16.50
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

Міражі з одним антрактом
27.01, поч. о 18.30

Потрібен брехун
Зірки за обміном
Комедія. 26.01, поч. о 14.20
З 27.01 довідка за тел. (096)0035050

Комедія
28.01, поч. о 18.30

Гамлет
РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Story of revenge
29.01, поч. о 18.30

Співай 2

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

Анімація. 26.01, поч. о 10.00

Мій вовк
Драма. 26.01, поч. о 12.00, 13.30

(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)
Вартість квитків – 75 грн

Весела подорож
Вистава-гра. 29.01, поч. об 11.00 та 13.00

Кінгс Мен
Пригоди. 26.01, поч. о 15.00, 19.30

Іво Бобул 13 лютого з концертом
«Найкраще – Золоті шлягери»

Вистава для дорослих «Коханці»
14 лютого. Вперше у Вінниці!

Напередодні Дня закоханих артист, унікальний
тембр якого не сплутаєш із жодним іншим, запрошує
у світ Її Величності Пісні! 13 лютого о 20.00 у Будинку
офіцерів на концерті «Найкраще – Золоті шлягери»
Іво Бобул заспіває всі найгарніші золоті хіти естради:
«А липи цвітуть», «Душі криниця», «Місячне колесо»,
«Берег любові», «Якщо любиш – кохай», «Одна-єдина». Щирий і справжній! Іво Бобул уже понад чверть
століття залишається улюбленцем жінок і зачаровує
атмосферою романтики. Йому аплодували глядачі
більше 20 країн світу! Квитки – від 230 грн. У онлайн
можна розрахуватися коштами «єПідтримка».
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах «Магігранду»,
театру, Будинку офіцерів, філармонії, «Універмагу».
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

Це буде найкращий подарунок для вас і ваших коханих! У День святого Валентина, 14 лютого, о 20.00 у
театрі ім. Садовського вперше у Вінниці легендарна
вистава «Коханці» Харківського театру для дорослих.
Історія запаморочливої любові за оповіданням Чехова
«Дама з собачкою». Пристрасть і нерозсудливість чи
кохання з першого погляду? Ризикнути всім заради
справжнього, всупереч усім правилам і сенсам… Сучасна вистава, що вразить усіх! Квитки – від 150 грн.
У онлайн можна розрахуватися коштами «єПідтримка». Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, «Магігранду», «Універмагу», Будинку офіцерів, філармонії,
«Мобі Дік», магазинах «Rockn-Roll» (ТРЦ «Квартал»)
і «Aladdin» (у ТЦ «Plaza Park» і ТЦ «Barbara»). Безкоштовна доставка квитків: (093)101 00 63

Комедія «Граємо у
дурня» із зірковими
акторами
22 лютого о 20.00 у театрі
ім. Садовського море
задоволення всім подарує
прем’єра легендарної комедії «Граємо у дурня» за
участю улюблених акторів: Сергія Калантая, Дмитра
Лалєнкова, Олександра Ігнатуші, Валерія Астахова
і Христини Синельник. Буде дуже смішно і цікаво!
Квитки – від 180 грн. У онлайн можете розрахуватися коштами «єПідтримка»! Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду»,
«Універмагу», «Мобі Дік», магазинах «Rock-n-Roll»
(ТРЦ «Квартал») та «Aladdin» (у ТЦ «Plaza Park» і ТЦ
«Barbara»). Безкоштовна доставка квитків: (098)10100-63, (093)101 00 63.

Хор Верьовки.
«Пісні та танці
народів світу»
Танці і пісні світу Вінниця
побачить 26 лютого о
19.00 у Будинку офіцерів
на концерті легендарного Хору імені Верьовки!
Грандіозна концертна програма «Пісні та танці народів
світу» - це фантастична феєрія, яку варто побачити
кожному. Квитки – від 190 грн. У онлайн можете
розрахуватися коштами «єПідтримка»! Купуйте на
сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів,
«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.

Єгор Грушин із
презентацією
нового альбому
Свій новий альбом «In
Time» зірка української
неокласики, піаніствіртуоз Єгор Грушин
презентує у Вінниці на
великому концерті 7 березня о 19.00 у театрі ім.
Садовського. Альбоми Єгора Грушина слухають мільйони людей у всьому світі, а концерти
гарантовано збирають аншлаги. Його музика не
залишає байдужих! Квитки – від 180 грн. У онлайн
можете розрахуватися коштами «єПідтримка»!
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах «Магігранду»,
Будинку офіцерів, театру, «Універмагу», «Мобі Дік».
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63,
(093)101 00 63.

Арсен Мірзоян 26
березня у Вінниці
Це буде прекрасно, щиро
і сильно – аж до мурашок!
26 березня о 20.00 у Будинку офіцерів один з найхаризматичніших співаків
Арсен Мірзоян представить нову концертну програму до 10-річчя на сцені.
Почуємо всі улюблені пісні та нові хіти. Готуйтеся до
двох годин насолоди, прем’єр і спогадів, справжньої
чоловічої лірики і потужної енергетики. Квитки – від
230 грн. У онлайн можете розрахуватися коштами
«єПідтримка»! Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах
театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», «Універмагу», «Мобі Дік», магазинах «Rock-n-Roll» та «Aladdin».
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

Стоп земля
Мелодрама. 26.01, поч. о 17.20
27.01-2.02, поч. о 9.50

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

Ми монстри. Анімація

В парку Динозаврів триває сезон
зимових розваг

27.01-2.02, поч. о 12.00, 14.00, 18.00

Агент 117. З Африки з любов’ю
Комедія
27.01-2.02, поч. о 16.00, 19.50

Котик та Півник
Українська казка. 30.01, поч. об 11.00 та 13.00

Парк Динозаврів підготував для всіх відвідувачів
новорічні розваги, фантастичних істот і шалені пригоди. Вас чекають: тварини подільського зоопарку,
будинок святого Миколая, сноутюбінгова гірка, парк
живих динозаврів, динолабіринт, дитячий глінтвейн.

А ще багато сюрпризів, цікавого та захоплюючого.
Зокрема на всіх відвідувачів чекають шалені покатушки на тюбінговій гірці! Кататись можна навіть
і без снігу. Вартість катання входить у вартість
вхідного квитка.
Парк працює щодня з 9.00 до 19.00 на території
«Подільського зоопарку», (С. Зулінського, 9).
Телефон для довідок: (099)2645623
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31 січня

СЕРЕДА

2 лютого

11.15 Iсторiя одного
злочину s
14.30, 15.30, 17.00 Т/с “Водна
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 03.15 Вiдтiнки України
05.00 Т/с “Коли ми вдома”
06.30 М/ф
полiцiя” s
06.05, 03.25 Вiдтiнки України
06.30 М/ф
07.00 Т/с “Комiсар Рекс”
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
20.10 Ток-шоу “Говорить
15.00, 18.00, 21.00, 23.30,
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
08.55, 11.50 “Битва
Україна”
02.00, 05.10 Новини
15.00, 18.00, 21.00, 23.30,
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
21.00 Т/с “Надiя” s
екстрасенсiв” s
02.00, 05.10 Новини
15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
07.05, 00.25 Т/с “Iсторiї Шерлока 23.10, 02.00 Т/с “Розколотi
02.15, 05.20 Новини
07.05, 00.25 Т/с “Iсторiї Шерлока “Вiкна-Новини”
Холмса”
сни” l
07.05 Д/с “Дика планета”
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l
08.05, 00.20 Погода
Холмса”
07.25 Лекцiї TEDxKyiv
СТБ
08.05, 00.20 Погода
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
07.45, 02.55 Невiдомi Карпати
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
19.05 “Супербабуся” l
СТБ
на смак”
08.05, 02.50, 05.15 Погода
06.15, 11.50, 14.50, 20.15,
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l
09.05 Т/с “Вигнанцi” l
на смак”
22.50 Т/с “Папаньки” l
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
09.05 Т/с “Вигнанцi” l
23.05 Т/с “Доньки - матерi” l
10.05 Д/ц “Епоха великих
08.45, 11.50 “Битва
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
10.05 Д/ц “Епоха великих
01.05 “Хата на тата” l
на смак”
котiв”
екстрасенсiв” s
09.05 Т/с “Вигнанцi” l
“Вiкна-Новини”
11.00 Прозоро: про соцiальне 11.30, 14.30, 17.30, 22.00
котiв”
10.05 Д/ц “Епоха великих
18.10 Т/с “Слiд” s
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу “Вiкна-Новини”
19.05 “Супербабуся” l
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу НTН
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l
котiв”
“По-людськи”
11.00 Прозоро: про соцiальне 23.05 Т/с “Доньки - матерi” l
13.10, 01.15 Прозоро: про
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s
“По-людськи”
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
13.10, 01.15 Прозоро: про
06.20 “Вартiсть життя”
19.05 “Супербабуся” l
актуальне
07.50, 13.00, 18.00, 03.00
14.00 Країна пiсень
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l
“По-людськи”
актуальне
13.10, 01.35 Прозоро: про
НTН
14.00 Країна пiсень
“Випадковий свiдок”
15.10, 21.40, 00.05, 02.35,
23.05 Т/с “Доньки - матерi” l
05.45 Спорт
15.10, 21.40, 00.05, 02.35,
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
актуальне
05.45 Спорт
02.30 “Свiдок”
14.00 UA:Фольк. Спогади
05.55 “Вартiсть життя”
15.20 Концерт “Твоя музика.
15.10, 21.30, 00.25, 02.40,
07.25 Х/ф “Грачi”
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян 09.00 Х/ф “Вантаж без
НTН
Тетяна Пiскарьова”
05.45 Спорт
09.05 Х/ф “Беремо все на себе” 16.30 Д/с “Боротьба за
16.30 Д/с “Боротьба за
маркування”
15.20 Концерт. Квартет
10.35 Т/с “Коломбо” s
10.50 Т/с “Коломбо” s
07.50, 13.00, 18.00, 03.00
виживання”
виживання”
12.30, 16.30, 19.00, 02.35
17.00 Прозоро: про головне
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s
17.00 Прозоро: про головне
“Випадковий свiдок”
Гетьман
16.20 Д/с “Особливий загiн.
“Свiдок”
19.10 Д/с “Дикi тварини”
15.50, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
19.10 Д/с “Дикi тварини”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
13.00, 18.00, 03.05
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
Супер - чуття”
Маямi” s
17.00 Прозоро: про головне
“Випадковий свiдок”
23.00 Т/с “Ганнiбал” n
09.00 Х/ф “Акселератка”
звiра”
звiра”
19.10 Д/с “Дикi тварини”
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s
21.55 Полюси
00.45 “Легенди карного
21.55 Полюси
10.45 Т/с “Коломбо” s
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
15.50, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
23.00 Бiгус Iнфо
23.00 Перша шпальта
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s
розшуку”
04.45 “Top Shop”
15.50, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
звiра”
Маямi” s
21.45 Суспiльно-полiтичне
Маямi” s
1+1
1+1
23.00 Т/с “Ганнiбал” n
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
23.30 Перша шпальта
TET
TET
00.45 “Легенди карного
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
розшуку”
08.35 М/ф “Велика мандрiвка”
“Снiданок з 1+1”
06.00 ТЕТ Мультиранок
“Снiданок з 1+1”
1+1
10.00 Х/ф “Батько нареченої”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
08.35 Х/ф “Панi Метелиця”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
12.00 Х/ф “Батько нареченої 2” 14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s 14.00, 16.45, 19.30, 04.20 ТСН
TET
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
14.00, 16.00, 02.30 Панянка09.25, 10.20 “Життя вiдомих
10.45 Х/ф “День, коли Земля
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
“Снiданок з 1+1”
08.35 Х/ф “Соляна принцеса”
селянка
людей 2021”
людей 2021”
зупинилась”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 12.45 4 весiлля
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
14.45 “Одруження наослiп - 6” 14.00, 16.00, 02.30 Панянка14.45 “Одруження наослiп - 6” 10.45 Х/ф “Знайомтеся, Джо
галлiвуд
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
17.00 СуперЖiнка
17.10 Т/с “Крила кохання” l
17.10 Т/с “Крила кохання” l
селянка
Блек” s
18.00 Богиня шопiнгу. Батли за 20.35 Т/с “Папiк” s
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
20.35 Т/с “Папiк” s
14.05, 16.00, 02.30 Панянкалюдей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” патли
21.45 Т/с “Дiм Бобринських” s
21.50 Т/с “Дiм Бобринських” s селянка
галлiвуд
14.45 “Одруження наослiп - 6” 19.00 Одного разу пiд
22.50 “ТСН: 10 вражаючих
17.00 СуперЖiнка
22.55 “ТСН: 10 вражаючих
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
17.10 Т/с “Крила кохання” l
18.00 Богиня шопiнгу. Батли за подiй дня”
Полтавою
подiй дня”
галлiвуд
20.35 Т/с “Папiк” s
22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
17.00 СуперЖiнка
патли
21.50 Т/с “Дiм Бобринських” s
23.00, 00.00 Країна У
19.00 Одного разу пiд
18.00 Богиня шопiнгу. Батли
22.55 “ТСН: 10 вражаючих
IНТЕР
IНТЕР
Полтавою
за патли
23.00, 00.00 Країна У
19.00 Одного разу пiд
подiй дня”
23.05 Х/ф “Чотири кiмнати” n
UA:ВIННИЦЯ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
01.00 Вечiрка 3
05.20, 22.00 “Слiдство вели... з Полтавою
Новини
05.50 Кориснi пiдказки
23.00, 00.00 Країна У
Леонiдом Каневським”
08.15, 09.15 Новини (UA:
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
IНТЕР
Новини
ПЕРШИЙ)
IНТЕРом”
08.20 Ранок на Суспiльному
10.00 “Корисна програма”
UA:ВIННИЦЯ
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
09.25 Художнiй серiал “Пуаро 11.00 “Iнше життя”
IНТЕРом”
Новини
12.25 Х/ф “Близнючки”
08.15, 09.15, 17.15 Новини (UA: 10.00 “Корисна програма”
08.15, 09.15, 17.15 Новини
Агати Крiстi. Смерть лорда
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
14.30, 15.25 “Вещдок”
11.00 “Iнше життя”
ПЕРШИЙ)
(UA: ПЕРШИЙ)
Еджвера”
11.25 Освiтнiй маркер
16.25 “Вещдок. Особый
08.20 Ранок на Суспiльному
12.25 Х/ф “Чоловiк
08.20 Ранок на Суспiльному
IНТЕРом”
10.05, 18.00, 19.00, 03.10 Ток- 11.30 Край пригод
09.25, 16.15 Т/с “Комiсар Алекс” нарозхват” s
09.25 Телевiзiйний серiал
случай”
12.00 Енеїда
17.40 “Новини”
11.40 А хто навчить бабусю
14.30, 15.30 “Вещдок”
шоу “Стосується кожного”
“Комiсар Алекс”
12.25 Х/ф “Махнемось тiлами”
12.30 Невiдомi Карпати
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
11.45 Роздивись
16.25 “Вещдок. Особый
11.40 Роздивись
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
12.00 Енеїда
12.00 Енеїда
“Стосується кожного”
случай”
ПремТєра
20.40, 22.00 ТНВ
14.15, 15.10 “Вещдок”
20.00, 02.45 “Подробицi”
12.30 Умандрували:за
17.40 “Новини”
12.30 Умандрували:за
16.05 “Жди меня. Україна”
13.05 Телевiзiйний серiал
21.00 Т/с “Провiнцiал” s
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
Харковом
Харковом
17.40 “Новини”
23.45 Х/ф “Перемагаючи час” s 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
“Снiгопад”
“Стосується кожного”
20.40, 22.00 ТНВ
20.40, 22.00 ТНВ
20.00, 02.40 “Подробицi”
13.30 Ок, я тобi поясню
20.00, 02.45 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал” s
13.35 Веселi саморобки
13.05 Телевiзiйний серiал
21.00 Т/с “Провiнцiал” s
13.05 Телевiзiйний серiал
23.50 Х/ф “Пiдозри мiстера
13.40 М/с “Пiнгвиня Пороро”
ICTV
23.50 Х/ф “Неможливе” n
“Снiгопад”
“Снiгопад”
14.20 М/ф “Ведмедик i той хто
13.30 Ок, я тобi поясню
13.30 Ок, я тобi поясню
Вiчера” l
04.50, 20.20, 02.10
13.35 Веселi саморобки
13.35 Веселi саморобки
живе в рiчцi”
14.30 М/ф “Бегемот та сонце”
Громадянська оборона
13.40 М/с “Пiнгвиня Пороро”
ICTV
13.40 М/с “Пiнгвиня Пороро”
ICTV
14.40 М/ф “Дiвчинка i зайцi”
06.30 Ранок у великому мiстi
14.20 М/ф “Iсторiя про дiвчинку,
14.20 М/ф “Велика подорож”
14.50 М/ф “Черевички”
08.45 Факти. Ранок
04.25 Факти
14.30 М/ф “День, коли щастить”
яка наступила на хлiб”
08.45 Факти. Ранок
15.05 Древо
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.30 М/ф “Козлик та ослик”
04.50, 10.10 Громадянська
14.40 М/ф “ Свара”
09.10, 19.20 Надзвичайнi
15.20 “Баба Єлька”. Експедицiя новини з Костянтином Стогнiєм 14.40 М/ф “ Лис i дрiзд “
14.50 М/ф “Ниточка та кошеня”
оборона
10.10 Прихована небезпека
14.50 М/ф “ Чарiвнi Окуляри”
06.30 Ранок у великому мiстi
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
новини з Костянтином Стогнiєм на пiч
10.15 Х/ф “Два стволи” s
15.45 А хто навчить бабусю?
11.20, 13.15 Х/ф “Двiйник” s
15.05 Сковорода. Гастробайки 08.45 Факти. Ранок
Тернопiльщини
12.30, 13.15, 16.20 Т/с “Коп з
16.05 Д/ф “Двоколiснi iсторiї”
12.45, 15.45 Факти. День
15.20 Вiдтiнки України
09.15, 19.20 Надзвичайнi
15.20 Вiдтiнки України
17.15 Новини (iз
14.00, 16.25, 22.40 Т/с
15.45 Вчитель
новини з Костянтином Стогнiєм 15.45 Вчитель
минулого” s
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День сурдоперекладом) (UA:
“Нюхач” s
16.00 Невiдомi Карпати
11.40, 13.25 Х/ф “Пацiєнт
16.00 Невiдомi Карпати
20.20, 01.50 Прихована
16.35, 21.25 Т/с “Пес” s
17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
Зеро” s
ПЕРШИЙ)
17.30 Радянський бруталiзм
17.50 Т/с “Коп з минулого” s
18.05 Прозоро. Про головне
12.45, 15.45 Факти. День
17.30 Умандрували: за
небезпека
21.05 Факти. Вечiр
18.05 Прозоро. Про головне
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне 13.55, 16.20, 22.50 Т/с
Харковом
21.25 Т/с “Пес” s
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне
19.50 Шерифи для нових
“Нюхач” s
18.05 Прозоро. Про головне
22.45 Свобода слова
19.50 Шерифи для нових
16.35, 21.25 Т/с “Пес” s
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне
громад
00.00 Х/ф “Арена” n
НОВИЙ КАНАЛ
20.00 Новини сусiдiв.
17.45 Т/с “Коп з минулого” s
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
громад
02.40 Я зняв!
20.00 Новини сусiдiв. Сумщина
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
Миколаївщина
стати овочем”
20.20 Земля, наближена до
06.00, 07.10 “Kids time”
20.20 Земля, наближена до
20.20, 02.25 Секретний фронт 20.00 Новини сусiдiв.
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу”
00.45 Х/ф “Фортеця-2:
неба
неба
Черкащина
НОВИЙ КАНАЛ
21.00 Т/с “Комiсар Алекс”
07.15 “Орел i решка”
21.00 Прозоро. Про актуальне Повернення” s
20.20 Земля, наближена до
21.45 Курс iнфогiгiєни “Як не
09.20 Т/с “Мерлiн”
21.45 Д/с “Сильнi”
неба
06.00, 07.10 “Kids time”
12.10 “Дiти проти зiрок”
21.00 100 рокiв iзоляцiї
стати овочем”
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу”
13.45 Х/ф “Смертельний
НОВИЙ КАНАЛ
07.15 “Орел i решка”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
лабiринт” s
09.25 Т/с “Мерлiн”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
15.45, 20.00 “Хто зверху?” l
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
12.10 Х/ф “Готель Артемiда” s
17.45 Т/с “Будиночок на щастя” 08.45 “Мобiльний репортер”
07.15 “Орел i решка”
14.05 Х/ф “Темна Вежа” l
08.45 “Життя в цифрi”
22.05 Х/ф “Армагеддон” s
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.20 Т/с “Мерлiн”
08.45 “Мобiльний репортер”
15.55, 20.00 “Хто зверху?” l
09.00 “Постфактум”
01.25 Х/ф “Сторожка” n
09.30 “Територiя рiшень”
12.00 “Дiти проти зiрок”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
17.55 Т/с “Будиночок на щастя” 09.45 “Рецепт здоров’я”
09.45, 19.30 “На часi”
13.40 Х/ф “Нерв” l
09.30, 19.30 “На часi”
22.00 Х/ф “Парочка копiв” s
10.15 “Фокус Європи”
10.15 “Завтра.
15.40, 20.00 “Хто зверху?” l
10.15 “Особливий випадок”
00.10 Х/ф “Донька Вовка” s
10.45 “Мобiльний репортер”
УКРАЇНА
17.45 Т/с “Будиночок на щастя” 10.30 “Євромакс”
Сьогоднi”
02.00 “Вар’яти” l
11.10 т/с
10.45 “Твiй навiгатор”
22.00 Х/ф “Останнiй бойскаут” s 11.10 т/с
02.35 “Служба розшуку дiтей
12.35 “Знайомство з
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.10 т/с
00.10 Х/ф “Прокляття” s
12.35 “Знайомство з
12.35 “Знайомство з
02.00 “Вар’яти” l
2022”
тваринами”
Україною
тваринами”
02.40 “Зона ночi”
13.00 “Новини Life”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
02.35 “Служба розшуку дiтей 13.00 “Новини Life”
тваринами”
23.00 Сьогоднi
04.45 “Абзац!”
13.15 “Час змiн”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Цiкавий свiт”
2022”
15.00 т/с “Справа Дойла” s
09.00 Зiрковий шлях
13.15 “Цiкавий свiт”
14.00 “Час змiн”
16.00, 19.00 “Новини”
11.15 Iсторiя одного злочину s 14.00 “Час змiн”
15.00 т/с “Справа Дойла” s
УКРАЇНА
16.15 “Територiя рiшень”
14.30, 15.30 Т/с “Водна
15.00 т/с “Справа Дойла” s
УКРАЇНА
16.15 “IМПЕРIЯ”
16.30 “Природа сьогоднi”
16.15 “Highlight по-вiнницькi”
17.05 “Твоє життя”
полiцiя” s
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
16.45 “Природа сьогоднi”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l
18.40 “Особливий випадок”
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l
18.30 “Ульотне вiдео”
Україною
Україна”
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
19.30 “На часi”
21.00 Т/с “Надiя” s
18.30 “Код вiдвертостi”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
18.40 “Територiя рiшень”
23.00 Сьогоднi
23.00 Сьогоднi
20.10 т/с “Любов i
23.10, 02.00 Т/с “Розколотi
20.10 т/с “Любов i
20.10 т/с “Любов i
09.00 Зiрковий шлях
09.00 Зiрковий шлях
жертовнiсть” s
жертовнiсть” s
жертовнiсть” s
сни” l

UA:ПЕРШИЙ

10.20 Т/с “Я нiколи не плачу” l
14.30, 15.30 Т/с “Водна
полiцiя” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя” s
23.10, 02.00 Т/с “Розколотi
сни” l

1 лютого

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ

СТБ

UA:ПЕРШИЙ

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
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, 00.25 Т/с “Iсторiї Шерлока
Холмса”
08.05, 00.20 Погода
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iталiя
на смак”
09.05 Т/с “Вигнанцi” l
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10, 01.15 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.40, 00.05, 02.35,
05.45 Спорт
15.20 Концерт “Твоя музика.
Анатолiй Матвiйчук”
16.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Дикi тварини”
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
21.55 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, 04.35 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп - 6”
17.10 Т/с “Крила кохання” l
20.30 Т/с “Папiк” s
21.45 “Право на владу 2022”

IНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
IНТЕРом”
10.00 “Корисна програма”
11.00 “Iнше життя”
12.25 Х/ф “Ласкаво просимо на
борт” s
14.25, 15.25 “Вещдок”
16.25 “Вещдок. Особый
случай”
17.40 “Новини”
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 02.35 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал” s
23.45 Х/ф “Викрадення” s

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.45, 13.15 Х/ф “С.В.О.Т.:
Перехресний вогонь” s
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.25, 22.40 Т/с
“Нюхач” s
16.40, 21.25 Т/с “Пес” s
17.45 Т/с “Коп з минулого” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 02.20 Анти-зомбi

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу”
07.50 “Орел i решка”
09.55 Т/с “Мерлiн”
11.50 “Дiти проти зiрок”
13.20 Х/ф “Дорога хаосу” l
15.30, 20.00 “Хто зверху?” l
17.40 Т/с “Будиночок на щастя”
22.00 Х/ф “Погана компанiя” s
00.30 Х/ф “Прокляття
Анабель” n
02.30 “Служба розшуку дiтей
2022”

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
11.15 Iсторiя одного злочину s
14.30, 15.30, 17.00 Т/с “Водна
полiцiя” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя” s
23.10 Слiдами аграрних
баронiв

19
3 лютого
23.50, 02.00 Т/с “Розколотi
сни” l
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06.05 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
18.00, 21.00, 00.00, 02.20,
08.40, 11.50 “Битва
05.25 Новини
екстрасенсiв” s
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
07.05 Т/с “Iсторiї Шерлока
“Вiкна-Новини”
Холмса”
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l
08.05, 05.20 Погода
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iталiя
19.05 “Супербабуся” l
на смак”
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l
09.05 Т/с “Вигнанцi” l
23.05 Т/с “Доньки - матерi” l
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00 Соцiальне ток-шоу “Полюдськи”
НTН
13.10 Студiя Олiмпiйськi iгри
13.55 XXIV зимовi Олiмпiйськi
07.55, 13.00, 03.00 “Випадковий iгри 2022 року (Пекiн, Китай).
свiдок”
Церемонiя вiдкриття
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
16.10, 18.20 XXIV зимовi
02.30 “Свiдок”
Олiмпiйськi iгри 2022 року
09.00 Х/ф “Прощальна гастроль (Пекiн, Китай)
21.35 Д/ц “Африка. Звiр на
“Артиста”
10.40 Т/с “Коломбо” s
звiра”
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s
22.30 Д/ц “НЛО: Загубленi
15.50, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
свiдчення”
23.25 Д/с “Дикi тварини”
Маямi” s
18.00 “Випадковий свiдок.
00.35 #ВУКРАЇНI
Навколо свiту”
23.00 Т/с “Ганнiбал” n

СТБ

1+1

TET

4 лютого

П'ЯТНИЦЯ

06.00 “Життя вiдомих людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
08.35 Х/ф “Король Дроздобород” “Снiданок з 1+1”
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
10.45 Х/ф “Гора мiж нами” s
12.55 4 весiлля
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
14.00, 16.00, 02.30 Панянкалюдей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
селянка
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
14.45 “Одруження наослiп - 6”
17.10 Т/с “Крила кохання” l
галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
20.15 Х/ф “Падiння Лондона” s
18.00 Богиня шопiнгу. Батли за 22.15 Х/ф “Помпеї” s
патли
19.00 Одного разу пiд
IНТЕР
Полтавою
23.00, 00.00, 01.00, 01.30,
05.15, 22.55 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
UA:ВIННИЦЯ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
08.15, 09.15 Новини (UA:
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
ПЕРШИЙ)
IНТЕРом”
08.20 Ранок на Суспiльному
10.00 “Корисна програма”
09.25 Телевiзiйний серiал
11.00 “Iнше життя”
12.25 Х/ф “Вулкан
“Комiсар Алекс”
11.40 А хто навчить бабусю
пристрастей” s
11.45 Роздивись
14.10, 15.00, 15.45, 00.30
12.00 Енеїда
“Вещдок”
12.30 Умандрували:за
16.30 “Вещдок. Особый
Харковом
случай”
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
17.40 “Новини”
20.40, 22.00 ТНВ
18.00 Ток-шоу “Стосується
13.05 Телевiзiйний серiал
кожного”
20.00, 03.25 “Подробицi”
“Снiгопад”
13.30 М/ф “Дiвчинка i зайцi”
21.00 Х/ф “21 мiст” s
13.35 Веселi саморобки
13.40 М/с “Пiнгвиня Пороро”
14.20 М/ф “Капiтошко”
ICTV
14.30 М/ф “Повертайся,
04.50 Громадянська оборона
Капiтошко”
14.40 М/ф “Некмiтливий
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
горобець”
14.50 М/ф “Двоє справедливих
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
курчат”
15.05 Мистецтво жити
10.10, 20.05 Дизель-шоу l
15.20 Вiдтiнки України
11.55, 13.15, 23.55 Т/с “Вижити
15.45 Вчитель
за будь-яку цiну”
16.00 Невiдомi Карпати
12.45, 15.45 Факти. День
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
13.50 Т/с “Нюхач” s
17.15 Новини (iз
16.15 Т/с “Пес” s
17.30, 22.55, 01.45 Скетч-шоу
сурдоперекладом) (UA:
“На трьох” s
ПЕРШИЙ)
17.30 Радянський бруталiзм
18.45 Факти. Вечiр
18.05 Прозоро. Про головне
02.30 Я зняв!
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни
НОВИЙ КАНАЛ
“Як не стати овочем”
20.00 Новини сусiдiв.
06.00, 07.10 “Kids time”
Рiвненщина
20.20 Земля, наближена до
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу”
07.15 “Орел i решка”
неба
21.00 Правдоборцi
09.25 “Аферисти в сiтях” s
21.10 Схеми. Корупцiя в
14.35 Х/ф “Парочка копiв” s
16.55 Х/ф “Останнiй бойскаут” s
деталях
19.00 Х/ф “Дракула” s
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського
ВIТА (ВIННИЦЯ)
моря: Прокляття чорної
перлини” s
08.45 “Мобiльний репортер”
00.00 Х/ф “Прокляття Анабель
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
2” s
09.30, 19.30 “На часi”
02.10 “Служба розшуку дiтей
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
2022”
10.45 “Життя в цифрi”
02.15 “Зона ночi”
11.10 т/с
12.35 “Знайомство з
УКРАЇНА
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Цiкавий свiт”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
14.00 “Час змiн”
Україною
15.00 т/с “Справа Дойла” s
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
16.15 “Життя у цифри”
Сьогоднi
16.30 “Лiцеїст”
09.00 Зiрковий шлях
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l
09.20 Т/с “Птаха у клiтцi” s
18.25 “Рецепт здоров’я”
13.20, 15.30 Т/с “Дiм, де
20.10 т/с “Любов i
серце” s
18.00 Т/с “Водна полiцiя” s
жертовнiсть” s

20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера

СТБ
04.35, 11.50 Т/с “Комiсар Рекс”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.45, 14.50, 18.05 Т/с
“Слiпа” l
20.15, 22.50 Т/с “Снiг посеред
лiта” l

НTН
06.15 “Вартiсть життя”
07.50, 13.00, 03.05
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.35 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Версiя полковника
Зорiна”
10.45 Т/с “Коломбо” s
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s
15.50, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
18.00 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
23.00 Т/с “Ганнiбал” n
00.45 “Легенди карного
розшуку”

TET
08.35 Х/ф “Румпельштiльцхен”
09.45 Т/с “Бiблiотекарi” s
10.45 Х/ф “Термiнал”
13.10 4 весiлля
14.05, 16.00, 02.20 Панянкаселянка
15.00, 04.55 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу
20.00 Х/ф “Оптом дешевше”
22.00 Х/ф “Оптом дешевше 2”
23.50, 00.50, 01.50 Країна У
01.20 Одного разу пiд
Полтавою

UA:ВIННИЦЯ
08.15, 09.15 Новини (UA:
ПЕРШИЙ)
08.20 Ранок на Суспiльному
09.25 Телевiзiйний серiал
“Комiсар Алекс”
11.40, 17.30 Роздивись
12.00 Енеїда
12.30 Умандрували:за
Харковом
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.40, 22.00 ТНВ
13.05 Телевiзiйний серiал
“Снiгопад”
13.30 Ок, я тобi поясню
13.35 Веселi саморобки
13.40 М/с “Пiнгвиня Пороро”
14.20 М/ф “ Чарiвнi окуляри”
14.30 М/ф “ Як Петрик П’яточкiн
слоникiв рахував “
14.40 М/ф “Кривенька качечка”
14.50 М/ф “Дострибни до
хмаринки”
15.05 Глушина на кордонi
15.20 А хто навчить бабусю?
15.35 Освiтнiй маркер
15.45 Вчитель
16.00 Невiдомi Карпати
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
17.15 Маршрутом змiн
18.00 Хвиля
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
20.00 Новини сусiдiв.
Тернопiльщина
20.20 Земля, наближена до
неба
21.00 Українська музика в
архiтектурi. Джаз-бенд “BissQuit”

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30 “На часi”
10.15 “В гарнiй формi”
10.45 “Життя в цифрi”
11.10 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
15.00 т/с “Справа Дойла” s
16.15 “Життя у цифри”
16.30 “IМПЕРIЯ”
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l
18.30 “Планета кiно”
19.30 “Код вiдвертостi”
20.10 т/с “Любов i
жертовнiсть” s

5 лютого

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 10.30, 18.45, 21.45
XXIV зимовi Олiмпiйськi iгри
2022 року (Пекiн, Китай)
09.40, 17.00 Студiя
Олiмпiйськi iгри
18.00, 21.00, 00.00, 05.35
Новини
18.15 Дайджест “Гримерка
Євробачення”
21.25 Доба Олiмпiйських iгор
00.25 Д/с “Свiт дикої
природи”
01.15 Д/ф “З України до
Голлiвуду”
02.30 Д/ф “Вона та вiйна” s
03.45 UA:Фольк. Спогади
04.40 Енеїда

СТБ
05.10 Т/с “Коли ми вдома”
06.00, 10.55 Т/с “Папаньки” l
07.55 “Неймовiрна правда про
зiрок”
17.00, 23.10 “Хата на тата” l
19.00 “МастерШеф. Битва
сезонiв” l

6 лютого

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 11.20, 22.15 XXIV зимовi
Олiмпiйськi iгри 2022 року
(Пекiн, Китай)
10.40, 17.00 Студiя
Олiмпiйськi iгри
18.00 Новини
18.15, 20.55 Погода
18.25 Чемпiонат Європи УЄФА
НTН
з футзалу 2022. Фiнал
21.00, 00.25, 05.05 Тиждень на
06.05 Х/ф “Невизначена особа”
Суспiльному
08.00 Х/ф “Чекаю та сподiваюсь” 21.55 Доба Олiмпiйських iгор
10.40 Х/ф “Через Гобi та Хiнган” 00.00 Розважальна програма з
13.50, 03.40 “Випадковий
Майклом Щуром s
01.20 Х/ф “Богдан - Зиновiй
свiдок”
15.05 Х/ф “Пограбування
Хмельницький”
03.15 UA:Фольк. Спогади
казино” s
17.00 Х/ф “Легiонер” s
04.10 Енеїда
19.00, 02.45 “Свiдок. Субота”
1+1
20.00 Х/ф “Знову невловимi”
22.40 Х/ф “Гнiв” s
1+1
05.10, 19.30 ТСН
00.30 Х/ф “Свiтло мого життя” s
06.05, 07.00 “Життя вiдомих 04.45 “Top Shop”
07.00 “Життя вiдомих людей”
08.00 “Снiданок.
людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
TET
10.00, 03.10 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiт навиворiт - 13 .
18.30 “Свiтське життя. 2022”
06.00 ТЕТ Мультиранок
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень”
Еквадор”
20.15 “Вечiрнiй квартал
10.00 М/ф “Коко”
21.00 “Голос країни 12”
12.00, 22.55, 00.55 Одного разу 23.15 Х/ф “Падiння Лондона” s
2021”
22.10, 04.05 Т/с “Дикi” s
01.15 “Вечiрнiй квартал 2021”
пiд Полтавою
23.15 Х/ф “Помпеї” s
16.30 Х/ф “Хочу бути тобою” s
01.20 Х/ф “Убити Бiлла 2” s
19.00 Х/ф “А ось i Поллi” s
20.45 Х/ф “Бiльше, нiж секс” s
IНТЕР
00.25, 01.25 Країна У
IНТЕР
02.25 Панянка-селянка
05.25 Х/ф “Париж зачекає” l
05.50 Кориснi пiдказки
07.10 Х/ф “Вулкан
05.15 “Орел i Решка. Дива
пристрастей” s
09.00 “Готуємо разом”
свiту”
07.10 Х/ф “Ласкаво просимо
UA:ВIННИЦЯ
10.00 “Iнше життя” ПремТєра
11.00, 12.00, 12.50 “Iнше
на борт” s
09.00 “Готуємо разом.
07.40 Ок, я тобi поясню
життя”
13.45 “Вещдок. Опережая
Домашня кухня”
англiйську
10.00 “Корисна програма”
07.45 Ок, я тобi
время”
11.10 Х/ф “Людина з Рiо”
18.05 Х/ф “Пiдозри
поясню
13.30 Х/ф “Дайте книгу скарг” 08.00, 08.25 Ранок на
мiстера Вiчера: за межами
15.20 Х/ф “Операцiя “И” та
Суспiльному.Дайджест
пристойностi” l
08.15, 09.15 Новини
20.00 “Подробицi тижня”
iншi пригоди Шурика”
17.20, 20.30 Т/с “Провiнцiал” s (з ЮА Першого)
22.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
20.00 “Подробицi”
08.40 Країна пiсень
пригоди Шурика”
22.00 “Любов Успенська.
09.25 Вiдтiнки
00.00 Х/ф “Мiмiно”
01.55 “Вещдок”
Ювiлейний концерт” ПремТєра України
23.30 Т/с “Зозуля”
09.50 Енеїда
02.55 “М/ф”
10.20 Мистецтво жити
03.30 Х/ф “Безсмертнi” l
10.30 Глушина на кордонi
ICTV
10.45 Прем’єра. А хто навчить
05.00 Скарб нацiї
бабусю?
ICTV
11.00 Сковорода.
05.10 Еврика!
05.15 Факти
Гастробайки
04.25 Скарб нацiї
11.15 Прем?єра.
05.40, 09.25 Громадянська
04.35 Еврика!
Їсторiя
оборона
04.40 Факти
11.25 Недалечко
06.35 Прихована небезпека
05.05, 10.50 Скетч-шоу “На
11.45 Народженi рiкою
07.30 Анти-зомбi
12.00 Умандрували:
08.25 Секретний фронт
трьох” s
05.55 Т/с “Вижити за будь-яку за Харковом
10.25 Х/ф “С.В.О.Т.: Спецназ мiста
12.25 Вчитель
цiну-2”
янголiв” s
08.25 Т/с “Вижити за будь-яку 12.40 Д/ф “Печернi”
12.45 Факти. День
13.35 Незвiдана Україна
13.00 Т/с “Нюхач” s
цiну”
11.55, 13.00 Х/ф “Захоплення
13.55 Д/п “Супротивники рифiв 18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф “Вiд колиски до
“
пiдземки 123” s
12.45 Факти. День
14.45 Т/с “Країна див”
могили” s
14.10 Х/ф “Ван Гельсинг” s
17.00 Гендернi окуляри
22.40 Х/ф “Викрадена-2” s
16.50 Х/ф “Сьомий син” s
17.15 Мiж життям
00.35 Х/ф “Фортеця-2:
18.45 Факти. Вечiр
та смертю
Повернення” s
19.10 Х/ф “Примарний
17.45 Маршрутом змiн
02.15 Я зняв!
18.10, 21.55 Курс
вершник” s
21.25 Х/ф “Примарний
iнфогiгiєни “Як не стати овочем”
18.30 В УКРАЇНI
НОВИЙ КАНАЛ
вершник-2: Дух помсти” s
23.05 Х/ф “Особлива думка” s 19.00 Голоси
01.55 Х/ф “Арена” n
06.00 “Вар’яти” l
Донбасу
03.25 Я зняв!
19.15 Сильнi
06.25, 08.05 “Kids time”
19.30 Машрутом змiн
06.30 М/ф “Том i Джеррi:
19.45 “Створюй iз
Повернення до країни Оз”
НОВИЙ КАНАЛ
08.10 М/ф “Королiвськi канiкули”
Суспiльним.
10.05 М/ф “Феї i легенда
Розслiдування.
06.00 “Хто проти
загадкового звiра”
Лакмус
20.00 ЕкоЛюди
11.40 Х/ф “Пiрати Карибського
блондинок?” l
08.00, 10.00 “Kids time”
20.05 Правдоборцi
моря: Скриня мерця” s
08.05 Х/ф “Бетховен”
20.15 Суспiльно-полiтичне ток- 14.45 Х/ф “Пiрати Карибського
10.05 “Орел i решка”
шоу “Зворотний вiдлiк”
моря: На краю свiту” s
11.55 Х/ф “Армагеддон” s
22.15 Дiагноз: вiльнi
18.10 Х/ф “Пiрати Карибського
15.05 Х/ф “Пiрати Карибського 22.30 Херсонська бавовна
моря: На дивних берегах” s
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського
або невдалий радянський
моря: Прокляття чорної
моря: Помста Салазара” l
експеримент
перлини” s
18.00 Х/ф “Пiрати Карибського
23.45 “Improv Live Show” l
моря: Скриня мерця” s
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського ВIТА (ВIННИЦЯ)
УКРАЇНА
моря: На краю свiту” s
00.40 Х/ф “Зловiснi мерцi:
08.30 “Дикi тварини”
09.30 “У гарнiй
05.50 Сьогоднi
Чорна книга” n
02.30 “Зона ночi”
06.50, 04.20 Реальна мiстика
формi”
10.00 “Новини”
09.20 Т/с “Сонячний листопад” l
10.15, 19.50 “На часi”
17.00, 21.00 Т/с “Дерев’яний
УКРАЇНА
10.30 “Територiя рiшень”
гребiнець” l
11.00 “На зйомках”
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
11.30 “Багатi i
Олегом Панютой
07.30, 04.30 Реальна
23.00, 02.00 Т/с “Потрiбен
знаменитi”
11.40 “Зiрковi
мiстика
чоловiк” l
09.10, 15.20 Т/с “Сонячний
01.30 Телемагазин
гурмани”
12.10 “Цiкавий свiт”
03.50 Гучна справа
листопад” l
17.15, 21.00 Т/с “З почуття
12.30, 15.30 х/ф
15.00 “Твоє життя”
боргу” s
20.00 Головна тема
17.30 “Цiкаво”
СТБ
23.50, 02.00 Т/с “Я нiколи не
19.00 “Таємницi
05.00 Т/с “Коли ми вдома”
та загадки”
плачу” l
01.30 Телемагазин
20.30 “Постфактум”
05.40 Т/с “Садiвниця” l

09.45 “МастерШеф. Битва
сезонiв” l
13.50 “Супербабуся” l
18.40 “Щасливi за сiм днiв” l
21.00 “Один за всiх” s
22.10 “Таємницi ДНК” s

НTН
05.25 Х/ф “У пошуках
мiльйонерки”
06.40 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
08.30 Т/с “Смерть у раю” s
12.40 Х/ф “Гнiв” s
14.35 Х/ф “Знову невловимi”
17.20 Х/ф “Проект “Альфа”
19.00 Х/ф “Бiлоруський вокзал”
20.55 Х/ф “Очiкування
полковника Шалигiна”
22.35 Х/ф “Драконовi оси” n
00.10 Х/ф “Свiтло мого
життя” s
02.30 “Легенди карного
розшуку”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф “Курча Цiпа”
11.30 М/ф “Геркулес”
13.15, 01.00 Одного разу пiд
Полтавою
17.45 Х/ф “Дора i загублене
мiсто”
19.45 Х/ф “Брехун, брехун”
21.25 Х/ф “Тисяча слiв” s
23.10 Х/ф “Весiльний погром” n
01.30 Вечiрка 3
02.25 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.40 Ок, я тобi поясню
англiйську
07.45 Ок, я тобi поясню
08.00, 08.25 Ранок на
Суспiльному. Дайджест
08.15, 09.15 Новини (з ЮА
Першого)
08.40 Вiдтiнки
України
09.25 Країна пiсень
09.50 Енеїда
10.20 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
10.30 Люди Є
10.45 Прем’єра.
Край пригод
11.00 Недалечко
11.25 Мiста i мiстечка
11.45 Глушина на
кордонi
12.00 “Баба Єлька”.
Експедицiя на пiч
12.25 Мамо, йду
в актори
12.50 Х/ф “Вавiлон ХХ
14.25 Незвiдана Україна
14.45 Т/с “Країна див”
17.00 Гендернi окуляри
17.15 Д/ф”Мiж життям та
смертю”
17.45 Маршрутом
змiн
18.10 Курс iнфогiгiєни
“Як не стати овочем”
18.30 В УКРАЇНI
19.00 Правдоборцi
19.15 Прем’єра.
Переможцi
19.30 Схеми. Корупцiя в
деталях
19.45 Створюй iз
Суспiльним.
Розслiдування.
Червона лiнiя
20.00 ЕкоЛюди
20.05 Продам роботу.
Дорого
21.00 За покликом с
21.15 Дiагноз: вiльнi
21.30 Прем’єра.
Херсонська бавовна
або невдалий
радянський експеримент
21.50 Обличчя
22.30 Д/ф “Мiж життям та
смертю”

ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.00
10.00
10.30
11.00
11.30,
12.00
12.30,
15.00
15.30
16.00
16.30
18.30
19.15

“Фокус Європи”
“На часi”
“Вiнницькiй експерт”
“Highlight по-вiнницькi”
17.00 “Цiкавий свiт”
“fresh news”
19.30 х/ф
“Знаменитi гурмани”
“Планета кiно”
“Карнавали планети”
“Пiд iншiм кутом”
“Постфактум”
“Територiя рiшень”
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ÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 26 ñ³÷íÿ 2022

ЛИСТИ СТУСА, ВИВЕЗЕНІ З
ДОНЕЦЬКА, ПЕРЕДАЛИ У РАХНІВКУ
Пам’ять  Музею Василя Стуса у селі
Рахнівка Гайсинського району передали
листи Василя Стуса (відомого краянина).
Кому їх писав наш земляк? Хто і як вивіз
із Донецька?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ï’ÿòäåñÿò ðîê³â òîìó, 12 ñ³÷íÿ
1972-ãî, òîä³øíº
ÊÄÁ ðîçïî÷àëî
îïåðàö³þ ï³ä íàçâîþ «Áëîê».
Ñåðåä àðåøòîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ áóâ ³
Âàñèëü Ñòóñ. Ìàéáóòí³é ïîåò-äèñèäåíò, â’ÿçåíü ðàäÿíñüêèõ òàáîð³â,
íàðîäèâñÿ 6 ñ³÷íÿ 1938 ðîêó ó ñåë³
Ðàõí³âêà Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó.
Ó öüîìó ñåë³ äîòåïåð ïðîæèâàº
Äìèòðî Îìåëÿí÷óê, ÿêèé ïàì’ÿòàº
Âàñèëÿ ç äèòÿ÷èõ ðîê³â. Âîíè
ñï³ëêóâàëèñÿ, êîëè Ñòóñ ïðè¿çäèâ
ó ãîñò³ íà ë³òî äî ð³äí³ ç Äîíåöüêà,
ñïåðøó ó÷íåì, ïîò³ì ñòóäåíòîì.
Äìèòðó Ìèõàéëîâè÷ó óæå âèïîâíèëîñÿ 90. Â³í, êîëèøí³é äèðåêòîð øêîëè, ñòâîðèâ ìóçåé Âàñèëÿ
Ñòóñà. Äîòåïåð º éîãî äèðåêòîðîì.
Êðàùå íüîãî íàâðÿä ÷è õòîñü ïðîâåäå åêñêóðñ³þ.
Ç Äìèòðîì Îìåëÿí÷óêîì ðîçìîâëÿâ íà íèí³øíº Ð³çäâî. Ïîä³ëèâñÿ ç íèì ðîçïîâ³ääþ ïðî
òå, ùî ìàþ êîï³¿ ëèñò³â Âàñèëÿ
Ñòóñà, âèâåçåíèõ ç îêóïîâàíîãî
Äîíåöüêà. Ñï³âðîçìîâíèê ñêàçàâ,
ùî âîíè á äîïîâíèëè åêñïîíàòè
ìóçåþ. Íàä³ñëàâ ¿õ íà åëåêòðîííó
àäðåñó ìóçåþ. Ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê
îòðèìàâ ¿õ â³ä êîëåãè, ÿêà äî îêóïàö³¿ ïðàöþâàëà â Äîíåöüêó.
¯õ ìîãëè â³ä³áðàòè ñåïàðàòèñòè ï³ä ÷àñ âèâåçåííÿ ç ì³ñòà. Òàê

ñòàëîñÿ, íàïðèêëàä, ç ³íøèìè
äîêóìåíòàìè, ÿê³ â³äïðàâèëè
êóð’ºðñüêîþ äîñòàâêîþ. Ëèñòè
Ñòóñà, íà ùàñòÿ, çáåðåæåíî.
БАТЬКО ПРАЦЮВАВ З
ВАСИЛЕМ
Ìîÿ êîëåãà, â³äîìà óêðà¿íñüêà
æóðíàë³ñòêà Ë³íà Êóù, ðîäîì
ç Äîíåöüêà. Ï³ñëÿ òèì÷àñîâî¿
îêóïàö³¿ ì³ñòà îäðàçó ïåðå¿õàëà
â Êè¿â. Ðàçîì ç ñ³ì’ºþ ³ áàòüêàìè.
Ïðàöþº ó Íàö³îíàëüí³é ñï³ëö³
æóðíàë³ñò³â íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà
êåð³âíèêà ö³º¿ îðãàí³çàö³¿.
ßêîñü ï³ä ÷àñ íàøîãî ñï³ëêóâàííÿ âîíà ðîçïîâ³ëà ïðî ñâîãî
áàòüêà Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à.
Éîãî ïð³çâèùå Áóö. Àëå ùå éîãî
çíàëè êîëåãè çà ïñåâäîí³ìîì —
Âåðáè÷åíêî. Ñêàçàëà, ùî â³í
ìð³ÿâ ïîáóâàòè ó Ðàõí³âö³. Ñóìíî ãîâîðèòè, àëå ó 2015-ìó éîãî
íå ñòàëî.
— Áàòüêî ïðàöþâàâ ðàçîì ç³
Ñòóñîì ó ãàçåò³ «Ñîö³àë³ñòè÷íèé
Äîíáàñ», — ãîâîðèëà ïàí³ Ë³íà. —
Áóëî öå íà ïî÷àòêó 60-õ ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ, ïåðåä òèì, ÿê Âàñèëü
Ñåìåíîâè÷ ïåðå¿õàâ äî Êèºâà
íà íàâ÷àííÿ â àñï³ðàíòóðó ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè. Ñòîñóíêè ó íèõ
áóëè äîâ³ðëèâ³. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü
òåêñòè ëèñò³â, ÿê³ áàòüêî îòðèìóâàâ ç³ ñòîëèö³.
Ùå á³ëüøå ö³êàâîñò³ ïàí³ Ë³íà
äîäàëà ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ñâîþ
ìàòóñþ: «Ìîÿ ìàìà, Âàëåíòèíà
Ìèêîëà¿âíà, íàâ÷àëàñÿ ðàçîì ç³

Ñòóñîì íà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Ñòàë³íñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Àëå ïðî
âñå öå ÿ ä³çíàëàñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ
ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³
íàøî¿ äåðæàâè. Äî òîãî áàòüêè
í³÷îãî íå ðîçïîâ³äàëè. Íàâ³òü
íå çíàþ, äå ñàìå òàòî çáåð³ãàâ
ëèñòè — âäîìà, ÷è, ìîæå, â ³íøîìó ì³ñö³…»
Êîëè ðîäèíà âè¿æäæàëà ç Äîíåöüêà, íå áóëî ìîæëèâîñò³ âçÿòè
áàãàòî ðå÷åé. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ
ïàí Âîëîäèìèð âèð³øèâ ïî¿õàòè ó Äîíåöüê çàáðàòè äåÿê³ ðå÷³.
Âîíè äîáðå óñâ³äîìëþâàëè,
ùî ì³ñòî íå ñêîðî ïîâåðíåòüñÿ
äî òîãî æèòòÿ, ÿêèì æèëî ðàí³øå.
КОРОБКИ З АРХІВОМ
«ВІДЖАЛИ» БОЙОВИКИ
— Îñíîâíó ÷àñòèíó ñâî¿õ àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â — ëèñòè, ôîòîãðàô³¿, âèð³çêè ç ãàçåò, êíèãè,
à òàêîæ äåÿê³ ðå÷³ — áàòüêî â³äïðàâèâ êóð’ºðñüêîþ äîñòàâêîþ, —
ïðîäîâæóº ïàí³ Ë³íà. — Ëèñòè
Ñòóñà ³ ïîäàðîâàíó íèì êíèãó
âçÿâ ç ñîáîþ ó âàë³çó. Ìàøèíó ç
êóð’ºðñüêîþ äîñòàâêîþ áîéîâèêè
ïåðåïèíèëè ³ âñå â³ä³áðàëè. Êîëè
ïðî öå ä³çíàâñÿ Âîëîäèìèð Áóö,
òî äóæå ïåðåæèâàâ. ×åðåç äåÿêèé
÷àñ òàòà íå ñòàëî.
Ìàòè ïàí³ Ë³íè ò³øèòü ä³òåé ³
âíóê³â, öå ¿õíÿ ìîðàëüíà ï³äòðèìêà íà íîâîìó ì³ñö³ ïðîæèâàííÿ.
Ïîïðîñèâ êîëåãó, ùîá çàïèòàëà
äîçâîëó ó ìàòåð³ íà ñï³ëêóâàííÿ.
Äóæå õîò³ëîñÿ ïî÷óòè â³ä íå¿ ïðî
òå, ÿêèì ïàì’ÿòàº Ñòóñà ñòóäåíòîì. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ïàí³ Ë³íà
çàòåëåôîíóâàëà. «Âèáà÷, Â³êòîðå,
àëå ìàì³ óæå ñêëàäíî ïîâåðòàòèñÿ
ó ñïîãàäè ïðî ìèíóëå». Ïîÿñíèëà, ÷îìó. Êàæå, ìàòè õâîð³º, òîìó
êîæíå çàéâå õâèëþâàííÿ øêîäèòü
çäîðîâ’þ.

Свічку у пам’ять про батька – Василя Стуса запалив його
син Дмитро. Так розпочалася презентація книги «Василь Стус і
Вінниччина». Поруч директор бібліотеки Наталія Морозюк

Син просив передати йому аркуші з конвертами
Загалом до музею у Рахнівці передали три листи Василя Стуса,
написані ним до свого донецького товариша Володимира Буца
(Вербиченка). Нехай це тільки
копії, та все ж, і на аркушах, і
на конвертах видно почерк поета. На щастя, листи гарно збереглися.
— Коли про них дізнався син Стуса Дмитро Стус, просив передати
їх для його власного архіву, —
розповідає Ліна Кущ. — Батько
тоді довго розмірковував, як
мовиться, на всі боки. Зрештою,
дійшов висновку, мовляв, листи

писані особисто йому. Тому вирішив все-таки залишити у себе.
За словами співрозмовниці, пізніше під час її розмови з Дмитром на одному із зібрань, вона
відчула, що син поета трохи ображений на них. Втім, можливо,
їй це тільки здалося. Нині листи
зберігає донька Буца, згадана
вище журналістка Ліна Кущ. За її
згодою копії передали музею
у Рахнівці.
Дмитро Омелянчук пообіцяв,
що невдовзі вони знайдуть своє
місце серед інших експонатів
сільського музею.

«Я знаю одно место…, где по-украински говорят»

До музею у Рахнівці передали три листи Василя Стуса,
написані ним Володимиру Буцу. Нехай це тільки копії, та
все ж, і на аркушах, і на конвертах видно почерк поета

Ось декілька фрагментів з листів
Стуса до свого колеги Володимира
Буца (Вербиченка)
22.1.1964
«Буцю!
Привіт! Ти якої холери мовчиш?
Чи чому я мовчу? Оце згадав і
вирішив настрочити. Як ся маєш?
Як справи? Чи ще не одружився,
бува?
Мені так набридла столиця, як
гірка редька. Такі тут міщани, такі
залякані, що не знаю, як тільки з
ними будуватимуть світле майбутнє.
Кияни — як завойовники.
На кожному кроці можна почути: «А вы бы не могли более
понятно разгаваривать?», «Вы,
наверное, националист? Я знаю
одно место на площади Сталина,
где по-украински говорят…»

Краще вже або в Донецьк — там
краще, або на село.
Пишу мало. Більше читаю. Ходжу
на вечори. Гарний був Симоненків
вечір. Багато працюю, але часом,
згадуючи, жалкую за Буцьом і
«Соцдонбасом».
Пиши, що там новенького у вас,
на Донеччині. Я мовчки зітхаю і
наостанок передаю привіт всім
працівникам газети…
З привітом удруге, Василь».
20.2.1964
«Володя! Дорогий!
Я не зміг прочитати листа одразу.
У мене зараз великі неприємності.
Виїздив з Києва. Але все це — між
нами.
Читав твого листа і дякував тобі.
Спасибі, друже. Писав тобі, щоб
ти не пропустив, бо тут я зміг дістати 1 примірник. Краще давати-

меш читати студійцям — з радіо.
Коли бачитимеш Шуру, нічого
не кажи за мої клопоти. І взагалі — нікому…
І. Світличного звільнили з Академії. Так заманулось, мабуть,
комусь із зверхніх. Симоненків
вечір — хіба ж це не інкримінація?
Нащо тобі моє про Шевченка?
Влітку на канікулах — покажу.
Та й дещо вже читав тобі — ще
на роботі.
На все тобі добре, друже.
Шура якось писала, що в нас нічого
не вийде, і Буц напише оповідання.
Я сказав їй, що він не напише, бо
оповідання із щасливим кінцем —
то занадто традиційно. А Буцові,
як і всім, хочеться бути новатором.
Чи не так? Не напишеш?
Пиши, дорогий. З такими, як ти,
і дружать, і листуються… »
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АЗИ БОРОТЬБИ ДІТИ
ПІЗНАЮТЬ В ІГРОВІЙ ФОРМІ
Греко-римський стиль  Вінницькі
тренери виховують призерів
європейських і світових змагань. Мріють
підготувати олімпійця
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ãðåêî-ðèìñüêà áîðîòüáà —
ºâðîïåéñüêèé âèä ºäèíîáîðñòâ,
ìåòà ÿêîãî — ïîêëàñòè ñóïðîòèâíèêà íà ëîïàòêè. Ó öüîìó ñòèë³
ºäèíîáîðñòâ ñóâîðî çàáîðîíåíî
çàõîïëåííÿ íèæ÷å ïîÿñà, ï³äí³æêè.
Äåòàëüí³øå ïðî ðîçâèòîê áîðîòüáè ãðåê³â ³ ðèìëÿí ó Â³ííèö³ ðîçïîâ³â çàñëóæåíèé òðåíåð
Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Êóë³áàáà.
ЧЕМПІОН І ВОЛОДАР КУБКА
СВІТУ
Ñåðåä âèõîâàíö³â Îëåêñàíäðà
Êóë³áàáè — ÷åìï³îí ñâ³òó ñåðåä
þí³îð³â ³ ïðèçåð ñâ³òîâèõ çìàãàíü
ñåðåä ñòóäåíò³â ²ãîð Ä³äèê, âîëîäàð Êóáêà ñâ³òó Äàíèëî Êðèìîâ,
ïðèçåð ñâ³òó ñåðåä ìîëîä³ ³ ô³íàë³ñò ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ñåðåä
÷îëîâ³ê³â Êîñòÿíòèí Áàë³öüêèé

òà ³íø³ â³äîì³ ñïîðòñìåíè.
Òðåíåð ïðàöþº ó îáëàñí³é
ñïîðòøêîë³ «Êîëîñ», ãîòóº òàì
íîâèõ ÷åìï³îí³â. Â³í îö³íèâ
ïåðñïåêòèâè ñâî¿õ íèí³øí³õ âèõîâàíö³â.
— Íàïåðåä çàãàäóâàòè ñêëàäíî. Àäæå ëîêäàóíè ³ ïàíäåì³ÿ
âíîñÿòü ñâî¿ êîðåêòèâè. Âèä³ëþ
ô³íàë³ñòà Óêðà¿íè ñåðåä äîðîñëèõ
Êîñòÿíòèíà Ñîáîëåâñüêîãî. Â³í
òàêîæ äâ³÷³ áóâ ÷åìï³îíîì êðà¿íè
ñåðåä ìîëîä³, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð
Êóë³áàáà.
Òðåíåðè ïðèéìàþòü íà çàíÿòòÿ
é ìîëîäøîêëàñíèê³â.
— ßêùî ó äèòèíè º áàæàííÿ
çàéìàòèñÿ, ïðèâîäüòå ¿¿ äî ñïîðòçàëè. Ìîæíà ïî÷èíàòè âæå ç
ïåðøîãî-äðóãîãî êëàñó. Õî÷à ³ç
íàéìåíøèìè ä³òüìè äîâîäèòüñÿ
äóæå áàãàòî ïðàöþâàòè, à «âèõëîï» ïðè öüîìó áóäå ì³í³ìàëüíèì, — êàæå Îëåêñàíäð Êóë³áàáà.

Історія виду спорту
Греко-римська боротьба виникла
у Стародавній Греції. Вона відігравала значну прикладну роль
у фізичній підготовці воїнів. Після
завоювання Греції Римом той опанував грецьку культуру. Боротьбу
у римлян використовували у поєднанні з кулачним, а в боях гладіаторів — з озброєним боєм. Після заборони гладіаторських поєдинків та Олімпійських змагань,
боротьба залишалася улюбленою
народною розвагою.
Наприкінці XVIII початку XIX
століття в Європі почала формуватися сучасна греко-римська
боротьба. Основні її положення

були закладені у Франції, де боротьбою в той час особливо захоплювалися і в сільській місцевості,
і в містах. У 1848 році в Парижі
з’явилися перші арени, на яких
виступали борці-професіонали.
Греко-римська боротьба є олімпійським видом. Була включена
до програми перших Олімпійських ігор сучасності, які відбулися 1896 року в Афінах. Міжнародний олімпійський комітет
дав їй офіційну назву — грекоримська боротьба. Від 1908 року
включалася в програму змагань
усіх літніх Олімпіад.

КОРОТКО
Медалі
чемпіонату світу
 Òðîº â³ííè÷àí â³äçíà÷èëèñÿ íà ÷åìï³îíàò³
ñâ³òó ç ëèæíèõ ãîíîê òà
á³àòëîíó ñåðåä îñîáëèâèõ
ñïîðòñìåí³â. Â³í ïðîõîäèâ
ó Ë³ëëåãàììåð³ (Íîðâåã³ÿ).
Ãðèãîð³é Âîâ÷èíñüêèé ïîñ³â
òðåòº ì³ñöå ó êëàñ³ «ñòîÿ÷è»
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ³ç âàäàìè
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó.
Ñåðåä ëèæíèê³â ç ïîðóøåííÿìè çîðó Îëåêñàíäð Êàç³ê
(çà ï³äòðèìêè ãàéäà Ñåðã³ÿ
Êó÷åðÿâîãî) ñòàâ áðîíçîâèì
ïðèçåðîì, à ²ðèíà Áóé âèáîðîëà ñð³áíó ìåäàëü.

Пам’яті Олега
Серьогіна
Заслужений тренер України Олександр Кулібаба
(в центрі). Він виховав не одного чемпіона

Де займатися
Тренування з греко-римської боротьби відбуваються на базі ВОДЮСШ «Колос» (тел. 097–991–
78–03 — Олександр Петрович
Ó Â³ííèöüê³é ñïîðòøêîë³ «Êîëîñ³» îäðàçó ï’ÿòü òðåíåð³â íàâ÷àþòü ãðåêî-ðèìñüê³é áîðîòüá³
þíàê³â.
— Îäèí ³ç íèõ, Îëåêñàíäð
Êîâàëü, ïðàöþº ó Ìîãèëåâ³Ïîä³ëüñüêîìó. ²íø³ íàâ÷àþòü
ìîëîäü íà íàø³é «êîëîñ³âñüê³é»
áàç³ íà âóëèö³ Ãåíåðàëà Àðàáåÿ, —
äîäàâ Îëåêñàíäð Êóë³áàáà.
ПОКИ ОЛІМПІЙЦІВ
НЕ ПІДГОТУВАЛИ
Ö³êàâî, ùî îêð³ì ñóòî áîðîòüáè, þíàêè áàãàòî çàéìàþòüñÿ é
çàãàëüíîñïîðòèâíîþ ï³äãîòîâêîþ.
— Íà òðåíóâàííÿõ ìè ðîçâèâàºìî âñ³ âàæëèâ³ ÿêîñò³ òà
íàâè÷êè ä³òåé. Íàìàãàºìîñÿ
ðîáèòè öå â ³ãðîâ³é ôîðì³, ùî
äóæå âàæëèâî. ×åðåç ³ãðè ä³òè

Кулібаба), СК «Олімп» (тел. 073–
230–02–33 і МКДЮСШ «Вінниця»
(тел. 067–759–63–64, 067–786–
41–70, 097–98–109–67).
ï³çíàþòü àçè áîðîòüáè. Öå äîáðå
ðîçóì³þòü äîñâ³ä÷åí³ òðåíåðè. ª
íàâ³òü êíèãà «²ãðè ó ñïîðòèâí³é
áîðîòüá³», — ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð
Êóë³áàáà.
Ãðåêî-ðèìñüêà áîðîòüáà —
îë³ìï³éñüêèé âèä ñïîðòó. À îñü
ñåðåä â³ííèöüêèõ îë³ìï³éö³â áîðö³â ùå íå áóëî. Âò³ì, òðåíåðè
ñïîä³âàþòüñÿ íà öå â ìàéáóòíüîìó.
— Êîñòÿíòèí Áàë³öüêèé ðàí³øå ðîçãëÿäàâñÿ ÿê êàíäèäàò
íà ó÷àñòü â Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ.
Àëå öå âæå ³ñòîð³ÿ. Ìè ïðàãíåìî
ãîòóâàòè íà âèñîêîìó ð³âí³ êîð³ííèõ â³ííèöüêèõ áîðö³â, ÿê³ ç
÷àñîì ìîæóòü ñòàòè ÷åìï³îíàìè
³ ïðèçåðàìè ñâ³òó, ó÷àñíèêàìè
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. Ìåòà òàêà,
çðîçóì³ëî, áóëà ³ º, — ïîÿñíèâ
Îëåêñàíäð Êóë³áàáà.

 Â îáëàñíîìó öåíòð³ ïîõîäèâ Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð
ç ôóòáîëó ïàì’ÿò³ ãðàâöÿ ³
òðåíåðà Îëåãà Ñåðüîã³íà.
Çìàãàëèñÿ â³ñ³ì êîìàíä
þíàê³â 2005–2006 ð. í. Ñåðåä
íèõ — çá³ðí³ Áåðäè÷åâà,
Æèòîìèðà ³ Õìåëüíèöüêîãî. Ïåðåìîãëà â³ííèöüêà
êîìàíäà «Íèâà» 2005 ð. í.

Богачук проти
канадця
 Ñåðã³é Áîãà÷óê, 26-ð³÷íèé áîêñåð ç Â³ííèö³, çíîâó
âèéäå íà ïðîôåñ³éíèé ðèíã
25 áåðåçíÿ. Éîãî ñóïåðíèêîì ñòàíå 32-ð³÷íèé
êàíàäåöü Ì³êàåëü Çåâñê³.
Áîãà÷óê âèñòóïàº ó ïåðø³é
ñåðåäí³é âàç³. Ó ïîïåðåäíüîìó ïîºäèíêó â³í ïåðåì³ã
íîêàóòîì Ðàôàåëÿ ²ãáîêâå ç³
ÑØÀ.
Випуск №3 (1199)

Двоходові задачі-мініатюри. Для підвищення майстерності гри в шахи
бажано композиції розв’язувати на діаграмі.
Задача №2785-2788
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

Чемпіонат зі змішаних бойових мистецтв
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó Â³ííèö³ ï’ÿòîãî ëþòîãî ïðîéäå â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò îáëàñò³
ç³ çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ
UFMMA. Çìàãàííÿ â³äáóäóòüñÿ
â ñïîðòêîìïëåêñ³ «Íîêàóò», ïî÷èíàþ÷è ç 11-¿ ãîäèíè.
Ïîïåðåäí³ çàÿâêè íà ó÷àñòü ïîäàëè áëèçüêî äåñÿòè ñïîðòèâíèõ
êëóá³â ³ç ð³çíèõ ðàéîí³â Â³ííè÷÷èíè. Òàêîæ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³
ñóñ³äí³ ðåã³îíè — Òåðíîï³ëüñüêà,
²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, Æèòîìèð-

ñüêà îáëàñò³ ³ Êè¿â. Ïðèéîì çàÿâîê ùå òðèâàº.
— Çàïðîøóºìî ñïîðòèâí³
êëóáè äëÿ ó÷àñò³ ó íàøèõ â³äêðèòèõ çìàãàííÿõ. Ìåäàë³ ðîç³ãðóâàòèìóòüñÿ â ð³çíèõ â³êîâèõ
êàòåãîð³ÿõ, ïî÷èíàþ÷è â³ä ãðóïè
8–9 ðîê³â ³ çàê³í÷óþ÷è ÷îëîâ³êàìè (â³ä 18 ðîê³â), — ïðîêîìåíòóâàâ ïðåçèäåíò Â³ííèöüêî¿
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ UFMMA Âàäèì
Êóä³ÿðîâ.
Çà ï³äñóìêàìè îáëàñíèõ çìà-

ãàíü ôîðìóâàòèìåòüñÿ çá³ðíà
Â³ííè÷÷èíè äëÿ ó÷àñò³ ó âñåóêðà¿íñüêèõ áàòàë³ÿõ.
— Ìèíóëîãî ðîêó íàø³ á³éö³
ïîêàçàëè íåàáèÿêèé ïîòåíö³àë.
Âîíè çäîáóëè áðîíçó íà Êóáêó
Óêðà¿íè ç ôð³-ôàéòó, ïîñ³ëè ÷åòâåðòå ì³ñöå íà ÷åìï³îíàò³ êðà¿íè ç öüîãî âèäó ñïîðòó, óâ³éøëè
äî ï’ÿò³ðêè íàéêðàùèõ íà Êóáêó
êðà¿íè ³ç UFMMA (çà øàëåíî¿
êîíêóðåíö³¿). Öå ñâ³ä÷èòü ïðî
òå, ùî â³ííè÷àíè ìîæóòü ã³äíî
êîíêóðóâàòè íà âñåóêðà¿íñüêîìó

ð³âí³, — äîäàâ Âàäèì Êóä³ÿðîâ.
ßê ïîâ³äîìèâ Âàäèì Êóä³ÿðîâ,
ö³º¿ çèìè â³äáóäåòüñÿ ùå ê³ëüêà
âàæëèâèõ çìàãàíü çà ó÷àñòþ â³ííèöüêèõ á³éö³â. 25–27 ëþòîãî
ó Òåðíîïîë³ âîíè âèñòóïàòèìóòü
íà Êóáêó Óêðà¿íè ç ôð³-ôàéòó.
Òàêîæ äâîº íàøèõ çåìëÿê³â
ó ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿
áîðîòèìóòüñÿ íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó
ç MMA, ùî ïðîéäå íàïðèê³íö³
ëþòîãî â Í³äåðëàíäàõ. Öå Äàðèíà Òèùåíêî ³ Îëåêñàíäð Õóòîðÿíñüêèé.

Мат за 2 ходи
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №3 (1575) від 19 січня 2022 року
Задача №2781
1. Kd6+(A) 2. Kpb8 Tc8(B)x;
1. Kpb8! Tc8+(B) 2. Kpb7 Kd6(A)x - чергування ходів білих фігур АВ-ВА.
Задача №2782
1. Kd6+! 2. Kpf8 Te8x;
1. Kpg6! Kg7 2. Kph6 Te6x.
Задача №2783
1. cb4:+ 2. Kpa2 Ta3x;
1. Kpa2! T:d4 2. b3 Ta4x.
Задача №2784
1. Td4 2. Kpe3 Td3x;
1. Kpg3! Te3+ 2. Kph2 Th3x.

М. Пархоменко
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ЧЕРЕЗ ПІСНЮ СПІВАЧКИ З
ПОГРЕБИЩА РОЗГОРІВСЯ СКАНДАЛ
Про це говорять усі  Вражені фани
з усього світу продовжують знімати
розбори-реакції на пісню «MAVKA»,
якою співачка Ірина Бояркіна, що виступає
під псевдонімом ERIA, була готова брати
штурмом «Євробачення-2022». Але нові
організатори національного відбору
пісню не включили до лонглиста. «Навіть
на прослуховування не позвали», — каже
співачка
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК,
RIA, (096)3145155

«²ðèíî, âàñ ðåàëüíî íå áóäå
ó Íàöâ³äáîð³, ÷è
öå æàðò? Ñêàæ³òü, ùî öå æàðò…»
«Ïîíàáèðàëè õòîçíà êîãî.
×îìó â þòóá³ íàâ³òü íå âèäíî ³
íå ÷óòè, ÿê âîíè áîðîòèìóòüñÿ…»
Òàêèìè â³äãóêàìè ïåðåïîâíåí³
ñîöìåðåæ³, êîëè îïðèëþäíèëè
ñïèñîê 27 ìóçèêàíò³â, ùî áóäóòü
áîðîòèñÿ çà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè
Óêðà¿íó íà «ªâðîáà÷åíí³-2022».
Ïåðøèé ñêàíäàë íàö³îíàëüíîãî â³äáîðó, ÿêèé öüîãîð³÷ ïðîõîäèòü çà îíîâëåíèìè ïðàâèëàìè,
âèáóõíóâ îäðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ó ñïèñêó íå çíàéøëîñÿ ì³ñöÿ äëÿ
ñï³âà÷êè ERIA — íàøî¿ çåìëÿ÷êè
²ðèíè Áîÿðê³íî¿, ùî íàðîäèëàñÿ
ó Ïîãðåáèù³, º ôðîíòâóìåí ãóðòó Mysterya, âèêîíàâèöåþ ðîë³
Êîíñòàíö³¿ Âåáåð â óêðà¿íñüê³é
àäàïòàö³¿ ìþçèêëó «Rock Opera
Mozart Le Concert» ³ ó÷àñíèöåþ
áàãàòüîõ ïîïóëÿðíèõ òåëåøîó.
Ñâîãî ÷àñó ²ðèíà Áîÿðê³íà
(äî çàì³ææÿ âèñòóïàëà ï³ä ïð³çâèùåì ²ðèíà Âàñèëåíêî) áóëà
ô³íàë³ñòêîþ øîó «Õ-Ôàêòîð»,
òîð³ê áîðîëàñÿ çà çâàííÿ «Ãîëîñó êðà¿íè» ó ñêëàä³ êîìàíäè
MONATIK, à ó 2018 ðîö³ ï³ä ÷àñ
Íàöâ³äáîðó íà «ªâðîáà÷åííÿ» ç
ï³ñíåþ «Forest Song» ó ñêëàä³
ïðîåêòó VILNA ñòàëà àáñîëþòíîþ ôàâîðèòêîþ ãëÿäàöüêîãî
ãîëîñóâàííÿ ïåðøîãî ï³âô³íà-

ëó, îá³éøîâøè òàêèõ ïîïóëÿðíèõ
âèêîíàâö³â, ÿê KAZKA, Ñåðã³é
Áàáê³í òà ³íøèõ.
Íà óñï³õ òà ãëÿäàöüêó ëþáîâ
äî ñâîº¿ íîâî¿ ï³ñí³ «MAVKA»
ñïîä³âàëàñÿ ERIA ³ öüîãî ðàçó.
— MAVKA ãîòîâà çà÷àêëóâàòè
ªâðîïó! «ªâðîáà÷åííÿ-2023» ìàº
áóòè â Óêðà¿í³. Ó ìåíå âñå. À õî÷à
í³, íå âñå. Ç òàêîþ ïîòóæíîþ
ï³äòðèìêîþ, ÿê âàøà, ìîæíà ³
íàö³îíàëüíèé â³äá³ð âèãðàòè, ³
äîñòîéíî ïðåäñòàâèòè Óêðà¿íó
íà êîíêóðñ³ â Òóðèí³. Âè — ìîÿ
ñèëà! Îá³éìàþ, — çâåðòàëàñÿ
äî ñâî¿õ øàíóâàëüíèê³â ²ðèíà,
ïðåçåíòóþ÷è ï³ñíþ.
Òà ïðîäþñåðñüêà ³ êðåàòèâíà
ãðóïà, ÿêà öüîãîð³÷ çàéìàºòüñÿ Íàöâ³äáîðîì, ï³ñí³ øàíñó
íå äàëè.
— Òàêå îò ñïðàâåäëèâå æèòòÿ, — ïðîêîìåíòóâàëà ïåðø³
ðåçóëüòàòè Íàöâ³äáîðó ñï³âà÷êà. — Íåìàº ïðîäþñåðà, íåìàº
âåëèêèõ ãðîøåé, ùîá äàòè õàáàð — íåìàº ì³ñöÿ ó â³äáîð³, öå
òèïîâà Óêðà¿íà.
²ç äíÿ ïðåì’ºðè êë³ï ERIA
«MAVKA» âèêëèêàâ ÷èìàëèé
àæ³îòàæ. Çà òèæäåíü ó â³äåî ìàéæå ì³ëüéîí ïåðåãëÿä³â ³ äóæå áàãàòî â³äåîâ³äãóê³â òà ðîçáîð³â, ÿê³
çí³ìàþòü ôàíè «ªâðîáà÷åííÿ» ç
óñüîãî ñâ³òó.
— Öÿ ï³ñíÿ çíàêîâà. Ìóçèêó
³ òåêñò ïèñàëà ÿ, ïåðøå àðàíæóâàííÿ òåæ ñàìà ðîáèëà. À ïîò³ì ñï³âïðàöþâàëà ç òàëàíîâèòèì àðàíæóâàëüíèêîì Ìèêèòîþ Âåðøêîâèì, — ðîçïîâ³äàº

ERIA. — Ìè íàìàãàëèñÿ ñêîìïîíóâàòè åòí³êó, â ÿê³é ÿ ïðàöþþ
âæå áàãàòî ðîê³â, òàê, ùîá åòí³÷íèõ åëåìåíò³â áóëî íå çàáàãàòî,
àëå ùîá âîíè â³ä÷óâàëèñÿ. Ùîá
ïðîíèçóâàëè ï³ñíþ àòìîñôåðîþ
³ åòí³÷íèì âàéáîì, àëå ùîá öå
íå áóëî ñõîæå íà ùîñü íàðîäíå,
à ç ñó÷àñíèì ïðî÷èòàííÿì.
Áàãàòî êîëîðèòíèõ åòí³÷íèõ
êîñòþì³â, ó ÿêèõ ç’ÿâëÿþòüñÿ
ãåðî¿ â³äåî, äèçàéíåðè ñòâîðþâàëè âðó÷íó, ó êàäð³ òàêîæ ìîæíà
ïîáà÷èòè òðåìá³òó 1959 ðîêó.
Êë³ï, ðåæèñåðîì ÿêîãî ñòàâ
Äìèòðî Ìóõ³í, çí³ìàëè ó òðè
ð³çí³ ïîðè ðîêó: âë³òêó, âîñåíè
³ â îäèí ç íàéõîëîäí³øèõ äí³â
çèìè. Ó ïîøóêàõ êðàñèâèõ ëîêàö³é ³ êàäð³â çí³ìàëüíà ãðóïà
îá’¿çäèëà ï³â-Óêðà¿íè, çðåøòîþ
çóïèíèâøèñü íà ë³ñàõ, ùî çáåðåãëèñÿ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³.
— ß õîò³ëà çí³ìàòè ó Â³ííèöü-

«Òàêå îò ñïðàâåäëèâå
æèòòÿ. Íåìàº
ïðîäþñåðà, íåìàº
âåëèêèõ ãðîøåé, ùîá
äàòè õàáàð — íåìàº
ì³ñöÿ ó â³äáîð³, öå
òèïîâà Óêðà¿íà»
ê³é îáëàñò³, äå ìàºìî ïðîñòî
íåéìîâ³ðíó ïðèðîäó é äóæå
áàãàòî ë³ñ³â. Àëå ç³òêíóëèñÿ ç
òèì, ùî êîëè òè çàðàç ïðè¿æäæàºø ó Â³ííèöüêó îáëàñòü, ë³ñ³â íåìàº, — êàæå ñï³âà÷êà. — ª
ê³ëüêà ðÿä³â äåðåâ â³ä äîðîãè,
à ïîò³ì — ïðîñòî ïóñòî. Öå ïèòàííÿ, ÿêå ìåíå äóæå òðèâîæèòü,
òîìó ìè íàìàãàºìîñÿ ç ð³çíèìè
åêîëîã³÷íèìè ïðîãðàìàìè çàõîäèòè, ç î÷èùåííÿ ð³ê ó òîìó
÷èñë³. Ñàìå ç Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
ïî÷èíàºìî, çâ³äêè ÿ ðîäîì. Òîìó
ùî äóæå áîëÿ÷å ñïîñòåð³ãàòè, ÿê
ïðè¿æäæàºø íà ì³ñöå, äå áóëà
÷óäîâà ëîêàö³ÿ, à òàì — õîï — ³
ïðèðîäè âæå íåìàº… Îäðàçó çãàäóºòüñÿ, ÿê öüîãî ðîêó ó Â³ííèö³
áóëà ïðîáëåìà, ùî äóæå áàãàòî
ëèñè÷îê ï³øëè ó ì³ñòî ó ïîøóêàõ
õàð÷³â. Áî ë³ñè ïðîñòî âèð³çàëè…
Ìåí³ çäàºòüñÿ, ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ çàðàç ã³ðøå, í³æ ó Êàðïàòàõ.

Кліп на пісню «MAVKA» ERIA хотіла зняти на Вінниччині.
Але зіткнулася з тим, що лісів майже не залишилось: «Мені
здається, у Вінницькій області зараз гірше, ніж у Карпатах»
Çáåðåæåííþ ³ âçàºìîä³¿ ç
ïðèðîäîþ ERIA, âëàñíå, ³ ïðèñâÿòèëà ñâîþ ï³ñíþ «MAVKA».
Íàïèñàëà ¿¿ ñàìå óêðà¿íñüêîþ,
àäæå ïåðåêîíàíà, ùî öþ òåìó
ç ëåãê³ñòþ â³ä÷óþòü ³íîçåìö³.
À ùîá ¿ì áóëî ëåãøå çðîçóì³òè
êîæíå ñëîâî, êë³ï ïðîòèòðîâàíèé
32 ìîâàìè — â³ä àíãë³éñüêî¿ é
³ñïàíñüêî¿ äî òóðåöüêî¿, â³ðìåíñüêî¿ òà ³âðèòó.
— Íàø³ ïðåäêè çàâæäè ïðè-

íîñèëè ñìàêîëèêè, êîëè éøëè
äî ë³ñó. Êîëè éøëè äî ð³÷êè, òàêîæ äÿêóâàëè é í³êîëè íå ñì³òèëè. Öþ ïîøàíó õî÷åòüñÿ ïîâåðíóòè, — êàæå ERIA. — «MAVKA»
âèéøëà äóæå îá’ºìíèì òâîðîì,
ó ÿêîìó ³ º òå â³ä÷óòòÿ, ùî òè
ìàºø ïðèíàëåæí³ñòü äî ÷îãîñü
ãëèáîêîãî, âèñîêîãî, çà òîáîþ
ñòî¿òü ïðèðîäà ³ êóëüòóðà òâî¿õ
ïðåäê³â. Öå òðåáà ïîïóëÿðèçóâàòè
³ íåñòè â ìàñè.

Хто потрапив у фінал Національного відбору?
У фінал пройшли як відомі широкій публіці сучасні виконавці: Alina
Pash, Wellboy, Kalush Orchestra,
Laud, так і нові імена: Cloudless,
Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana.

Серед усіх учасників організатори Нацвідбору обіцяли провести перевірку щодо виступів
на території Росії, Білорусі та на
окупованих територіях.

Із 284 заявок обрали 27. Але у фіналі будуть лише 8
На коментарі співачки ERIA, що її
навіть на прослуховування не позвали, команда Нацвідбору відзначила, «що завжди будуть незадоволені».
«Довгий список був сформований
з 284 заявок, які надійшли до Суспільного мовника. Зрозуміло, що
в кожному конкурсі завжди є
незадоволені результатами, але
неприпустимо, що деякі артисти

намагаються привернути до себе
увагу безпідставними звинуваченнями та скандалами», — йдеться
в повідомленні.
Водночас, 27 претендентів — це
лише початок. Одне з головних
нововведень цьогорічного Нацвідбору — прямих ефірів півфіналів, за якими всі слідкували
у попередні роки, не буде. Фіналістів організатори обрали самі,

а вже 12 лютого о 19.00 пройде
прямий ефір на телеканалі «UA:
ПЕРШИЙ», де і стане відомо, хто
представлятиме Україну на 66-му
пісенному конкурсі, що пройде на
арені «PalaOlimpico» у італійському
місті Турин.
— Заявок цього року було дуже
багато. Така увага до конкурсу
дуже приємна. Я думаю, що успіх
Go_A надихнув учасників цього

року брати участь у Нацвідборі на
«Євробачення—2022». А рівень
підготовки артистів різний, тому
що є вже й молоді зірки, і досить
відомі виконавці, а є й абсолютні
дебютанти, групи, які, наприклад,
під час пандемії вирішили почати
свою музичну кар’єру. Абсолютно
в різних жанрах. Це дуже цікаво і
демонструє, що Україна — співоча
країна, яка опановує абсолютно

різні музичні напрямки, — зазначає Олексій Гончаренко, продюсер
та керівник компанії «Френдс Про
ТВ», яка займається виробництвом
телеверсії нинішнього фіналу Нацвідбору. — Сформувати лонглист
було нескладно, тому що до лонглиста потрапило багато виконавців. А от зробити шортлист, де є
тільки вісімка фіналістів, — оце вже
справа дуже складна.
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КОХАННЯ НА ДИСТАНЦІЇ: ЧИ
МОЖЛИВІ ТАКІ СТОСУНКИ?
Стосунки онлайн  Часто у людей,
які кохають одне одного, виникає
необхідність розлуки і розвитку стосунків
на відстані. Чи варто продовжувати
таке життя і чи не краще пошукати
якусь альтернативу? Чи можна зберегти
взаємини на відстані? А може, це кінець і
далі продовжувати не варто?
ЄВА ТОПЛЕСС

Ñòîñóíêè íà â³äñòàí³ — öå
ñïðàâæíº âèïðîáóâàííÿ äëÿ
áóäü-ÿêî¿ ïàðè. Ç ÿêèõ ïðè÷èí
ëþäè áóäóþòü ñòîñóíêè íà â³äñòàí³, ÷è áóâàþòü ó ö³é ñèòóàö³¿
ïîçèòèâí³ ñòîðîíè, ÷è á³ëüøå,
âñå-òàêè, íåäîë³ê³â?
ВИМУШЕНІ І ДОБРОВІЛЬНІ
СТОСУНКИ НА ВІДСТАНІ
Âèìóøåí³ ñòîñóíêè íà â³äñòàí³ âèíèêàþòü, êîëè, íàïðèêëàä,
÷îëîâ³ê ¿äå íà çàðîá³òêè â ³íøó
êðà¿íó àáî òðèâàëå â³äðÿäæåííÿ.
Àáî æ õòîñü ç ïàðè ïî¿õàâ â÷èòèñÿ â ³íøå ì³ñòî.
Òàê³ ñòîñóíêè ïåðåæèòè íà â³äñòàí³ äîñèòü ñêëàäíî. Àëå ç ³íøîãî áîêó — öå â³äì³ííèé ïðèâ³ä «ïåðåçàâàíòàæèòè» âçàºìèíè
â ïàð³, äîäàòè â íèõ ðîìàíòèêè,
äàòè ìîæëèâ³ñòü ñêó÷èòè.
Äðóãèé òèï ñòîñóíê³â òàêîæ
íåïðîñòèé, ÿê ³ ïåðøèé. Â äàíîìó âèïàäêó êîõàííÿ ñòàëîñÿ
«çàî÷íî» ³ ïàðòíåðè ùå íå çóñòð³÷àëèñÿ â ðåàëüíîìó æèòò³ (àáî æ
çóñòð³÷àëèñÿ, àëå íå ÷àñòî). Òàêå
ìîæå ñòàòèñÿ ç ëèñòóâàííÿ â ³íòåðíåò³, êîëè ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà çíàõîäÿòü çàãàëüí³ ³íòåðåñè.
ßê ïðàâèëî, ëþäèí³ âëàñòèâî
ïðèâ’ÿçóâàòèñÿ íå äî ô³çè÷íîãî
ò³ëà, à ñàìå äî ñï³ëêóâàííÿ, ñòàâëåííÿ äî ñåáå. Òîìó íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ñòîñóíêè íà â³äñòàí³
íåñòèìóòü ðîìàíòè÷íèé ôëüîð.
ßêùî ëèñòóâàííÿ â ìåñåíäæåðàõ
³ ñåêñ ïî â³äåîçâÿçêó çàòÿãíåòüñÿ, êîìóñü ³ç äâîõ öå ç ÷àñîì
íàáðèäíå. Òîìó âàðòî ³ç òåîð³¿
øâèäêî ïåðåõîäèòè äî ïðàêòèêè:

ñìñ-êè ³ ñìàéëèêè öå äîáðå, àëå
æèâå ñï³ëêóâàííÿ íàáàãàòî êðàùå
äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòîñóíê³â.
ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ
ПРОБЛЕМИ?
Íà øëÿõó ó ïàðè, ÿêà âèð³øèëà
ñòâîðèòè (àáî çáåðåãòè) ñòîñóíêè íà â³äñòàí³, ìîæå âèíèêíóòè
íèçêà òðóäíîù³â. Àëå áîðîòèñÿ
ç íèìè ìîæíà — äëÿ öüîãî äîñòàòíüî áàæàííÿ îáîõ ïàðòíåð³â.
Â³äñóòí³ñòü êîíòàêòó. Îäíèì ç
íàéá³ëüø âàæëèâèõ ñêëàäîâèõ
áóäü-ÿêèõ âçàºìèí º êîíòàêò
åìîö³éíèé, ô³çè÷íèé, äóõîâíèé.
ßê áè äèâíî öå íå çâó÷àëî, àëå
ÿêèì áè ñèëüíèì íå áóâ åìîö³éíèé çâ’ÿçîê ì³æ ïàðòíåðàìè, áåç
áóäü-ÿêîãî ô³çè÷íîãî êîíòàêòó
íîðìàëüí³ ñòîñóíêè íåìîæëèâ³.
Çàêîõàí³, ÿê³ íå äèâëÿòüñÿ îäíå îäíîìó â î÷³ ³ íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ äîòîðêíóòèñÿ
äî ðóêè ÷è ïëå÷à ïàðòíåðà, ðàíî
÷è ï³çíî ìîæóòü îõîëîíóòè. Â÷åí³ äîâåëè, ùî ñàìå òàêòèëüíà
ïðèõèëüí³ñòü º íàéñèëüí³øîþ
â åìîö³éíîìó ïëàí³. Òîìó ñë³ä
áà÷èòèñÿ ç êîõàíîþ ëþäèíîþ
ÿê ìîæíà ÷àñò³øå.
Îñîáèñòå æèòòÿ. Â äàíîìó âèïàäêó ìàþòüñÿ íà óâàç³ íå ³íòèìí³ ñòîñóíêè ç êèìîñü ³íøèì,
à â ö³ëîìó âñ³ àñïåêòè æèòòÿ.
Õî÷à, â³ä çðàä ï³ä ÷àñ äîâãèõ
ðîçëóê, í³õòî íå çàñòðàõîâàíèé.
Òðèâàëà â³äñóòí³ñòü äðóãî¿ ïîëîâèíêè ìîæå ïðèçâåñòè äî òîãî,
ùî ó ëþäèíè ç’ÿâëÿºòüñÿ ö³ëèé
îáåðåìîê íîâèõ ³íòåðåñ³â ³ äóæå
áàãàòî îñîáèñòîãî ïðîñòîðó.
Ïðèì³ðîì, ïîêè ÷îëîâ³ê ïî¿õàâ
íà ð³ê çàðîáèòè íà íîâó êâàðòè-

— У нашому житті
складаються різні
обставини та ситуації, і те, як ми сприймаємо
їх, залежить лише від нас: чи
вбачаємо у цьому проблему чи
шукаємо ресурс. Так само і в си-

туації зі стосунками на відстані,
можна їх розглядати як більш
проблематичні, або знаходити
у цьому свої переваги та ресурс.
Стосовно того, що ускладнює стосунки, якщо вони на відстані, це
недостатня кількість щоденного
спілкування, взаємної турботи,
можливості фізичного контакту,
недостаток обіймів, поцілунків та
тілесності. Інколи виникає відчут-

НА 26 СІЧНЯ – 1 ЛЮТОГО 2022

ОВЕН
Цього тижня великий ризик
серйозного конфлікту з
коханою людиною, тому не
приймайте поспішних рішень.
У всіх у житті бувають важкі
моменти, але не створюйте їх
штучно.

ТЕЛЕЦЬ
Не звертайте уваги на дрібні
невдачі, постарайтеся набути внутрішньої рівноваги.
У цьму допоможе ваш новий
знайомий. П’ятниця та неділя
– сприятливі дні для романтичних побачень.

БЛИЗНЮКИ
Вас чекає кохання, яке зробить
ваше існування приємним та
гармонійним. Ви станете ще
ближчим з вашим обранцем.
У вас будуть спільні цілі та
інтереси.

РАК
ðó, äðóæèíà íå âòðà÷àëà ÷àñó ³
âèâ÷èëà äâ³ ìîâè, ï³äêà÷àëà ïðåñ
³ çàê³í÷èëà êóë³íàðí³ êóðñè.
ßê íàñë³äîê, ó íå¿ ç’ÿâèëîñÿ
áàãàòî íîâèõ çíàéîìèõ, â³äáóëîñÿ ê³ëüêà äåñÿòê³â âàæëèâèõ
ïîä³é. ×îëîâ³ê òèì ÷àñîì òàêîæ
íå íóäüãóâàâ — â³í ñòàâ ôàõ³âöåì ñâîº¿ ñïðàâè, ïîäðóæèâñÿ ç
³íîçåìíèìè êîëåãàìè ³ òåæ íàêîïè÷èâ ïàðó-òð³éêó ³ñòîð³é.
² îñü äîâãîî÷³êóâàíà çóñòð³÷ —
ïîäðóææÿ íàâ³òü íå çíàº, ç ÷îãî
ïî÷àòè ðîçìîâó. Íà÷åáòî âñå ÿê ³
ðàí³øå — ³ êîõàííÿ íå ïðîéøëî,
³ ïî÷óòòÿ òàê³ æ ãàðÿ÷³. Àëå îò ïîãîâîðèòè ç äðóãîþ ïîëîâèíêîþ
íåìà ïðî ùî. Íå âðàõîâóºìî ðîäèíè ìîðÿê³â, â ÿêèõ âñå æèòòÿ — ñòîñóíêè íà â³äñòàí³.
Áðàê óâàãè. Ùîá çáåðåãòè ïî÷óòòÿ, äóæå âàæëèâî îòðèìóâàòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü óâàãè â³ä
äðóãî¿ ïîëîâèíêè. Âîíà ïðîÿâëÿºòüñÿ â åëåìåíòàðí³é òóðáîò³,
êîìïë³ìåíòàõ. Íà â³äñòàí³ íå çàâæäè º ÷àñ íà ïðîÿâè ïî÷óòò³â —
ãðàô³êè æèòòÿ ïàðòíåð³â ìîæóòü
ïðîñòî íå çá³ãàòèñÿ.
ßêùî õòîñü ³ç çàêîõàíèõ
íå îòðèìóº íàëåæíó ê³ëüê³ñòü
óâàãè, ñïî÷àòêó íàñòàº â³ä÷óòòÿ
ñïóñòîøåíîñò³. Âèíèêàº ëîã³÷íå
áàæàííÿ çàïîâíèòè öþ ïîðîæíå÷ó — ñàìå â öåé ìîìåíò ³ñòîòíî ï³äâèùóºòüñÿ ðèçèê çðàäè.
Óíèêíóòè ïîä³áíî¿ ñèòóàö³¿ ìîæíà — äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ÷àñò³øå
ö³êàâèòèñÿ íîâèíàìè äðóãî¿ ïîëîâèíêè, ïðîÿâëÿòè óâàãó äî ¿¿
ïðîáëåì ³ íå çàáóâàòè ä³ëèòèñÿ
ñâî¿ìè ïåðåæèâàííÿìè.

ОЗНАКИ, ЩО ВАШІ СТОСУНКИ
ПІД ЗАГРОЗОЮ РОЗРИВУ
Íå îäíàêîâ³ çóñèëëÿ ç îáîõ
ñòîð³í. ßêùî âè çàâæäè º òèì,
õòî ïåðøèì äçâîíèòü ÷è ïèøå
ÑÌÑ òîùî, íàòîì³ñòü âàø ïàðòíåð í³÷îãî íå ðîáèòü íàçóñòð³÷
òà íå äîêëàäàº çóñèëü äî êðàùèõ
ñòîñóíê³â — òî öå º ïîãàíîþ
îçíàêîþ. Öå ìîæå â³äîáðàæàòè ëèøå òå, ùî ó âàñ ³ âàøîãî
ïàðòíåðà ð³çí³ ïîòðåáè â òîìó, ÿê
÷àñòî âè ïîâèíí³ ñï³ëêóâàòèñÿ,
àáî öå ìîæå îçíà÷àòè, ùî âàø
ïàðòíåð íå òàêèé â³ääàíèé, ÿê âè.
Ðåâíîù³ — öå âáèâöÿ ñòîñóíê³â,
îñîáëèâî ÿêùî âîíè íà â³äñòàí³.
ßêùî âàø³ ðîçìîâè îáåðòàþòüñÿ
íàâêîëî äîïèò³â, çâèíóâà÷åíü ÷è
íàñòîðîæåíîñò³, òî ó âàøèõ ñòîñóíêàõ º ïðîáëåìà.
Âè ìàºòå òàºìíèö³ îäíå â³ä îäíîãî. Çâåðí³òü óâàãó, êîëè âàø
ïàðòíåð óõèëÿºòüñÿ, íå õî÷å ðîçïîâ³äàòè àáî ïðîïóñêàº âàæëèâ³
äåòàë³ — öå ìîæå îçíà÷àòè, ùî
â³í/âîíà ìàº â³ä âàñ òàºìíèö³.
Âè çàíàäòî ñåðéîçí³ ³ íå ðîçâàæàºòåñÿ.
ßêùî ï³ä ÷àñ îíëàéí-ñï³ëêóâàííÿ âè ìàºòå ëèøå ñêëàäí³ ðîçìîâè ³ íàïðóæåí³ñòü ó ñòîñóíêàõ,
òî öå ìîæå îçíà÷àòè, ùî ó âàøèõ
âçàºìèíàõ ùîñü íå òàê. Êîõàííÿ
íå ïîâèííî âèñíàæóâàòè âàñ.
Çâè÷àéíî, ó êîæíî¿ ïàðè º
ñâî¿ ïðîáëåìè, ÿê³ ïîòð³áíî âèð³øèòè. Òîæ, ÿêùî âè çíàéøëè
îäíó àáî ê³ëüêà öèõ îçíàê ó ñâî¿õ ñòîñóíêàõ, íå çàñìó÷óéòåñü ç
öüîãî ïðèâîäó, à ñïðèéì³òü öå
ÿê ñèãíàë ïðîáóäæåííÿ.

Коментар експерта
НАТАЛІЯ КОЗАК,
ПСИХОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

тя самотності та покинутості, можуть активізуватися травматичні
та комплексуальні структури з
попереднього досвіду одного чи
обох партнерів: недовіра, страх
зради та охолодження.
Серед ресурсної сторони стосунків на відстані можна відзначити повернення романтичного
періоду очікувать та побачень,
з’являється час для себе та своїх

інтересів без шкоди стосункам.
Також невід’ємним приємним
моментом є підготовка та сама
довгоочікувана зустріч, вихід
за межі буденності та щоденного побуту.
Куди заведуть вас ваші стосунки,
залежить від багатьох факторів,
але, перш за все, від вас обох
та бажання йти назустріч одне
одному.

Цього тижня варто влаштувати
вечірку або сходити у гості до
друзів, спілкування принесе
вам не лише багато радості, а
й цікаві перспективи. Одному
з несподіваних знайомств,
схоже, судилося перерости у
роман.

ЛЕВ
Поміняйте свій імідж, придбайте щось нове з одягу,
змініть зачіску. Ваш обранець
це оцінить. Однак зайва
відвертість поки що ні до
чого, тому зберігайте ореол
таємничості.

ДІВА
Через надмірну завантаженість
на роботі можуть виникнути
проблеми у стосунках з коханою людиною. Хоча б у вихідні
запросіть його (її) до театру чи
ресторану.

ТЕРЕЗИ
Успіх може виявитися зовсім
поруч, а несподіване знайомство обіцяє обернутися
великим почуттям. Загалом
особисте життя вас порадує.

СКОРПІОН
На початку тижня ви станете
центром уваги та об’єктом
ніжної пристрасті. Насиченість
особистого життя додасть вам
сил та енергії. Взаємне кохання
- це чудово.

СТРІЛЕЦЬ
Ваш дім цього тижня найбільше нагадуватиме тиху,
затишну нірку. Однак не виключено, що захочеться щось
змінити,. Визначтеся, чого ви
хочете від коханої людини:
пригод чи сталості.

КОЗЕРІГ
На початку тижня випадкове
знайомство може дати вам
реальний шанс стати щасливим. Намагайтеся його не
проґавити.

ВОДОЛІЙ
Ваші стосунки в кінці тижня можуть зазнати певних
випробувань на глибину та
серйозність почуттів.

РИБИ
Цей тиждень навряд чи буде
спокійним, можливі і бурі, і
конфлікти. Намагайтеся зберігати душевну рівновагу, це
дозволить уникнути багатьох
неприємностей.
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АНЕКДОТИ

КОНКУРС
РС ФОТО «МІС RIA»
***

Оголошення: Куплю за безцінь
землю в безграмотного алкоголіка
з села. Про себе: не китаєць,
не єврей, а хитро*опий патріот.

***

Справжній байкер, катаючись без
шолома, може розпізнати на смак
до 30 видів комах…

***

– Що для чоловіка краще:
корвалол чи валідол?
– А який діагноз?
– Туфлі купила собі за 5 тисяч.
– Тоді візьміть ще й тональний
крем від синців. То для себе!

***

***

Бабуся, нікому не сказавши, що
купила слуховий апарат, три рази
змінила заповіт.

***

Отак після 25 років шлюбу
намагаєшся організувати
романтику, запалиш свічки…
Прийде він і питає:
– Хто вмер?

— Жіночко, а ваша собака
підпускає до себе чужих людей?
— Звичайно! Інакше як вона їх
вкусить?

***

***

– Лікарю, скільки разів на тиждень
у моєму віці можна займатись
сексом?
– Два рази в неділю.
– Добре, у неділю два рази… А в
будній день скільки?

***

– Отче, чоловік зраджує. Порадьте,
що робити?
– Скропи сковорідку святою
водою і наверни його на шлях
праведний.
– Іване, ти пам’ятаєш, що було 35
років тому?
– Звісно ж! Чорнобиль вибухнув!
– Дурнику, ми одружилися!
– Так, біда не ходить одна…

***

Чудовий тиждень для початку
сміливих проектів.

Співачка. Автор
тор та виконавець власних
пісень. Викладач
адач естрадного співу. Вчитель
музичного мистецтва.
истецтва. Ведуча караоке.
Меценат благодійності.
годійності. Переможниця
телевізійногоо проєкту Х-фактор-онлайн
4 сезону.
Людина рокуу в області відкриття
культури та мистецтва.
Лауреат всеукраїнських
країнських
та міжнародних
них конкурсів.

ТЕЛЕЦЬ
Час активної роботи та
спілкування. Початок тижня
може бути сприятливим для
поїздок.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня можливе підвищення по службі та збільшення зарплати.

РАК

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA» НА:

Можливі деякі тертя у сім’ї,
але в п’ятницю вам вдасться
спокійно і коректно вирішити
всі непорозуміння.

***

— Валеро! Ходи вип’ємо…
— Мені віра не дозволяє!
— І яка у тебе віра?
— Дружина Віра, 98 кіло —
шпалоукладальниця Укрзалізниці…

Подружня пара гуляє по парку.
Чоловік постійно озирається на
дівчат – трохи слина з рота не
капає.
Дружина довго терпить, а потім
каже:
– Нагулюй апетит, дорогий,
нагулюй… Жерти все одно вдома
будеш.

ОВЕН

Іларія,, 24 роки

***

А ви знаєте, куме, що насправді
придурків дуже мало! Але вони
розставлені так грамотно, що
зустрічаються на кожному кроці.

***

ГОРОСКОП
ГО

– Мамо, чому ви стоїте біля
відкритого вікна?
– Та ось думаю: стрибнути чи
закрити…
– Стрибайте, я закрию!

***

Коли дружина запитує: «Що хочеш
на вечерю?», я ніколи не вгадую.

***

Запис у щоденнику:
«Ваш син єдиний, хто взяв у похід
горілку! Дякую вам за сина!»

ЛЕВ
Навіть найскладніше питання
не встоїть під вашим натиском.

ДІВА

ФОТОСТУДІЯ
СТУДІЯ
«INDIGO»
IGO»
• Творчі фотосесії
• Випускні альбоми
• Термінове
ове фото
на документи
ументи

Перш ніж діяти, добре продумайте, безсистемні зусилля
успіху не принесуть.

ТЕРЕЗИ
Настає час змін, надійде
багато цікавих пропозицій
щодо роботи.

***

– Чоловіче, можете не матюкатися
при дитині?
– Взагалі-то я слова перераховую,
які він на моїй машині надряпав!

СКОРПІОН
Настає сприятливий час для
кар’єри.

***

– Палаючі холодним вогнем
очі, сильні і ніжні руки, хрипке,
пристрасне дихання…
– Ну, а ще були якісь прикмети у
грабіжника?

СТРІЛЕЦЬ
Пощастить тому, хто виявить
завзятість у пошуку нових
сфер для застосування своїх
талантів.

тел: (093) 759 05 55,
(096) 179
79 71 31

***

У новинах сказали, що очікується
великий снігопад і всі, хто
збираються подорожувати,
повинен мати з собою: ланцюги,
лопату, ковдру, обігрівач, трос,
ліхтарик, запасне колесо...
Сьогодні в маршрутці я виглядав
як дурень...

***

Дружина чоловіку:
– Саш, а чому ти весь час злишся?
– Тому, що я Віталік.

КОЗЕРІГ
Можуть виникнути непередбачені події в особистому
житті.

КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

ВОДОЛІЙ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Постарайтеся зберігати рівновагу в будь-якій ситуації.

Просто зчитайте
QR-код камерою
Вашої мобілки та
дивіться фото!
(Має бути встановлена програма QR
Reader з Андроїдмаркета
або аналогічна)

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

РИБИ
Дійте безкорисливо. Вам
практично нічого не вдасться
зробити для себе, проте дії
альтруїстичного характеру
матимуть успіх.

РЕКЛАМА
504806

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA
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