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МАПА Є, А ДЕ УКРИТТЯ?
 Виявилося, що опублікована

на сайті рятувальників карта з
адресами укриттів на випадок
надзвичайної ситуації —
не відповідає дійсності
 Ми запитали очільників
профільних відділів
облдержадміністрації та Вінницької
міської ради, а також ДСНС, про
причини цього недогляду
 Крім того, дізналися, як вінничан
повідомлятимуть про початок
надзвичайної ситуації, який вигляд
зараз мають найпростіші укриття
у спортшколах
с.16

У п’ятиповерхівці на Замостянській, 41 кілька років
тому працівники ЖЕКу наклеїли на вхідні двері
до підвалів паперові таблички: «Захисна споруда
№ 3047 (Найпростіше укриття)».
У підвалі розкидане сміття та смердить каналізацією

ПРО НОВУ АБОНПЛАТУ

НЕ ДАЮТЬ ДОПОМОГУ

У нових платіжках за січень

Дві сім’ї постраждали

вінничани отримали ще одну
абонплату: за водопостачання
і водовідведення. Що в неї
входить та на підставі чого її
затвердили?

внаслідок пожежі. Міська влада
обіцяла їх підтримати. Однак
не вакцинованим не дають
допомогу. Що кажуть погорільці і
що радять їм у міськраді?
с. 5

с. 3
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НА ПИРОГОВА ЗАМІНЯТЬ
КОЛІЇ, ДОРОГУ, ТРОТУАРИ

ДУМКА
ВАДИМ
ПАВЛОВ
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР RIA

Газета
дорожчає
Ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ íàøà
ãàçåòà ïðîäàâàòèìåòüñÿ
íå ïî ï’ÿòü, à ïî ñ³ì ãðèâåíü. Öå íå êàòàñòðîôà ³,
ìîæëèâî, íå òàêà âæå é
âàæëèâà íîâèíà, ó ïîð³âíÿíí³ ç íèí³øí³ìè ïîä³ÿìè.
Àëå ââàæàþ çà ïîòð³áíå
ñàìîñò³éíî ïîâ³äîìèòè öå
âàì, íàøèì â³ääàíèì ÷èòà÷àì. Öå âèìóøåíèé êðîê
íàøî¿ ðåäàêö³¿.
Âàðò³ñòü ãàçåòè ìè íå ï³äâèùóâàëè îñòàíí³ ñ³ì ðîê³â. ² áóëè ºäèíèìè ç óñ³õ
â³ííèöüêèõ ãàçåò, õòî òàê
äîâãî ïðèòðèìóâàâ âàðò³ñòü.
Óñ³ íàø³ êîíêóðåíòè âæå
äàâíî ïåðåñòóïèëè ïîçíà÷êó ó 10 ãðèâåíü çà îäèí
åêçåìïëÿð.
Âàðò³ñòü äðóêó çðîñëà
ó ðàçè çà ö³ ðîêè. Äîñòàâëÿííÿ ãàçåò òà îïëàòà âñ³ì
ïðè÷åòíèì äî âèðîáíèöòâà
ñï³âðîá³òíèêàì — òàêîæ. ²
òîìó ÿ ñïîä³âàþñÿ íà ï³äòðèìêó òà âàøå ðîçóì³ííÿ.
Ñòâîðþâàòè ÿê³ñí³ òà
ïåðåâ³ðåí³ íîâèíè — öå
ñêëàäíî. Àëå ìè ð³ê ó ð³ê,
íåçàëåæíî â³ä óñ³õ ôàêòîð³â
òà îáñòàâèí, çàëèøàëèñÿ
íåçàëåæíèìè é çàâæäè ãîâîðèëè ïðàâäó.
Òàêèìè ìè çàëèøàºìîñü
³ â íèí³øí³ íåïðîñò³ ÷àñè. ²
ìîº ñëîâî, ÿê³ñòü íîâèí ìè
ò³ëüêè ïîêðàùóâàòèìåìî.
² çà öå äÿêóþ âñ³ì íàøèì
æóðíàë³ñòàì, ÿê³ ïðàöþþòü âäåíü òà âíî÷³. À âàì
äÿêóþ, ùî çàëèøàºòåñÿ ç
íàìè âæå 29 ðîê³â.
² ùîá ï³äòðèìàòè íåçàëåæíó æóðíàë³ñòèêó — âè
ìîæåòå íå ò³ëüêè ïåðåäïëàòèòè ãàçåòó, àëå é îôîðìèòè
ï³äïèñêó íà ñàéò³ 20minut.ua
³ ÷èòàòè àâòîðñüê³ ìàòåð³àëè
ó íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³.
Äàâàéòå áóäóâàòè íîðìàëüíå ìàéáóòíº ðàçîì.

Боротьба із заторами 
Між «Урожаєм» і Пироговкою
700 метрів вулиці планують перекрити
на реконструкцію. Буде кілька нових
світлофорів, приберуть острівці
на перехресті з вулицями БлокаЛитвиненко. А жителі Вишеньки та
Електромережі можуть залишитися
без трамвая в напрямку Центру
на невизначений час
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ö³º¿ âåñíè ïëàíóþòü ðîçïî÷àòè
ðåêîíñòðóêö³þ
÷àñòèíè âóëèö³ Ïèðîãîâà. Ó ìåð³¿
ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ðåìîíòóâàòèìóòü ä³ëÿíêó âóëèö³ ïðîòÿæí³ñòþ
700 ìåòð³â.
Áóäå çàì³íåíà êîë³ÿ òðàìâàÿ á³ëÿ
Ìåäóí³âåðñèòåòó, ðåìîíò äîðîãè é
òðîòóàð³â. Ùå îáëàøòóþòü ê³ëüêà
íîâèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ç³ ñâ³òëîôîðàìè òà âèñàäÿòü 100 äåðåâ.
Ìè ðîçäèâèëèñü ïëàíè (bit.
ly/3I2Q4PZ) òà ïîì³òèëè ðÿä ö³êàâèõ îñîáëèâîñòåé ö³º¿ ðåêîíñòðóêö³¿.

Частина Вінниці буде без трамваїв?
А як будуть їздити трамваї під час
реконструкції?
— Ймовірно, рух трамваїв буде
перекритий повністю, — пояснив
журналісту керівник департаменту комунального господарства і благоустрою Юрій Семенюк. — Точної відповіді дати поки
не можу, бо ми ще не отримали
проектно-кошторисну документацію. Також не можу розповісти, як буде організований рух

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

СВІТЛОФОРИ ЗАМІСТЬ
ОСТРІВЦІВ
Ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ — çì³íèòè îðãàí³çàö³þ
ðóõó òàê, ùîá ïðèáðàòè çàòîðè.
Çîêðåìà, ïëàíóþòü çàáðàòè îñòð³âö³. Çàâäÿêè öüîìó áóäå òðè ïîâíîö³ííèõ ñìóãè ðóõó â íàïðÿìêó
Êåëåöüêà-Ïèðîãîâà-Öåíòð.
— Íàïðÿìí³ îñòð³âö³ íà ïåðåõðåñò³ Áëîêà-Ïèðîãîâà, ÷åðåç ÿê³
çâóæåíî äîðîãó, áóäóòü äåìîíòîâàí³. Òàêîæ áóäå çàáîðîíåíèé ë³âèé ïîâîðîò ç Ïèðîãîâà íà Áëîêà,
ÿêùî ¿õàòè ç Êåëåöüêî¿ â íàïðÿìêó öåíòðó. Öå òåñòîâå ð³øåííÿ,
åôåêòèâí³ñòü ÿêîãî ìè áóäåìî ùå
äîñë³äæóâàòè, — ïîÿñíèâ êåð³âíèê
ÊÏ «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê.

автотранспорту. Звісно, якщо
перекриють проїзд для трамваїв
на «Урожаї», то жителі Вишеньки
і Електромережі зможуть проїхати
цим транспортом до центру через Барське шосе — Хмельницьке
шосе.
А зараз, нагадаємо, вінничани
не можуть доїхати трамваєм
до Залізничного вокзалу. Це через реконструкцію вулиці Батозької (колишня Кірова — авт.)

Чиновники очікують, що завдяки ремонту вдасться
прибрати тягнучки. У напрямку центру пропускна здатність
дороги потенційно зросте на 80%
Îêð³ì òîãî, çàïëàíóâàëè ïîñòàâèòè ê³ëüêà íîâèõ ñâ³òëîôîð³â. Ïåðåä öèì ôàõ³âö³ âèêîíàëè
êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ ³ íàëàøòóâàëè öèêëîãðàìó ìàéáóòí³õ
ñâ³òëîôîð³â.
«Çàâäÿêè äîäàòêîâèì ñìóãàì ³
ñèíõðîí³çàö³¿ ðîáîòè ñâ³òëîôîð³â íà ïåðåõðåñòÿõ ç âóëèöÿìè
Êåëåöüêà òà Áëîêà, ïðîïóñêíà
çäàòí³ñòü äîðîãè çá³ëüøóºòüñÿ.
Ó íàïðÿìêó öåíòðó — ïîòåíö³éíî
íà 80%, à ó á³ê âóëèö³ Ñêàëåöüêîãî — áëèçüêî 20%», — ïîâ³äîìèëè ðåçóëüòàòè ìîäåëþâàííÿ
íà facebook-ñòîð³íö³ ìåðà Â³ííèö³ Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà.
Ðàçîì ç³ ñâ³òëîôîðàìè îáëàøòóþòü ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè íà ïåðåõðåñò³ Áëîêà-Ïèðîãîâà-Ëèòâèíåíêî. ßêðàç òàì, äå ï³øîõîäè
ñèñòåìàòè÷íî ïåðåá³ãàþòü äîðîãó.
— Òàêîæ ïëàíóºìî çðîáèòè ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä íàâïðîòè âõîäó
äî ðèíêó «Óðîæàé», ÷åðåç âóëèöþ
Ïèðîãîâà. Òàì òàêîæ áóäå ñâ³òëîôîð. Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä çàëèøèòüñÿ, ÿê ³ ñâ³òëîôîðè, ùî òàì
âæå º. Óñ³ ñâ³òëîôîðè îá’ºäíàºìî
â ºäèíó ìåðåæó, ùîá ð³âíîì³ðíî
ðîçïîä³ëÿòè ïîò³ê òðàíñïîðòó ³

íå ñòâîðþâàòè íîâèõ çàòîð³â, —
ñêàçàâ Ìàêñèì Êðàâ÷óê.
CМУГИ «ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ»
Âò³ì íå âñþ äîðîãó â³ääàäóòü
ïðèâàòíîìó àâòî. Êîæíà êðàéíÿ
ïðàâà ñìóãà íà øëÿõó áóäà âèä³ëåíîþ äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
— Öå ñèñòåìàòèçóº éîãî ðóõ
³ âèâ³ëüíèòü ñìóãè ðóõó äëÿ
³íøîãî òðàíñïîðòó. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³ÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó
â ðàéîí³ Ìåäóí³âåðñèòåòó. Öå
áóäå çðó÷íèé âóçîë, äå áóäå ðÿä
ìàðøðóò³â ð³çíîãî ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó, — ñêàçàâ äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ
ì³ñüêðàäè Þð³é Ñåìåíþê.
Íà ïëàí³ ÷åðâîíèìè æèðíèìè
ë³í³ÿìè âèä³ëåí³ âåëîäîð³æêè:
¿õ íå âèíîñèòèìóòü íà äîðîãó,
à çàëèøàòü íà òðîòóàðàõ. Òàêîæ
â ðàìêàõ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äðåìîíòóþòü ³íæåíåðí³ ìåðåæ³. Ï³ñëÿ
ï³äãîòîâêè íåîáõ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, â³çüìóòüñÿ çà îçåëåíåííÿ.
Íà âóëèö³ âèñàäÿòü 100 äåðåâ.

Чи є у вас план дій у випадку повномасштабного вторгнення Росії в Україну?

НАТАЛІЯ КЛИМ

Тікати нема куди. Домовились
із сім’єю, що у разі, як пропаде
зв’язок, не панікувати. Всі в свій
час прийдемо додому. Вдома
бути подалі від вікон. Все.

ЛЮДМИЛА
СОБКО ЖЕЛТАНОВСЬКА

Захищати свій край. І якщо
кожен з нас це зробить, то ми
переможемо. Ніхто за нас це
не зробить.

АЛЕКСАНДР КАШПРУК

КАТРИНА КОМПАНИЧЕНКО

ЛЮДМИЛА ЩЕТИНИНА

Звичайно є на цей випадокпростий план дій. Берем
в руки зброю і захищаєм
нашу землю від російських
фашистів.

По суті нічого не змінилося.
Всі говорять, що потрібно зібрати тривожний чемодан,
ок, зібрали, а куди з ним йти,
що робити далі?

Вінничани шукають, чекають
фото обладнаних бомбосховищ. 16 лютого не прапорцями
треба було махати, а закликати
людей розчищати укриття.
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ЩЕ ОДНА АБОНПЛАТА: ЗА
ВОДУ І КАНАЛІЗАЦІЮ
Новий тариф  У нових платіжках
за січень вінничани отримали ще одну
абонентську плату: за водопостачання
і водовідведення, яке надає обласний
«Водоканал». Її розмір залежить від того, чи
є у вашому будинку загальний лічильник.
Що входить в абонплату, на підставі чого її
затвердили та як її не платити?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Â³ííè÷àíè
ó íîâèõ ðàõóíêàõ
çà êîìóíàëêó ïîáà÷èëè ÷åðãîâó àáîíïëàòó. Êð³ì
ïëàòè çà öåíòðàë³çîâàíå òåïëî,
òåïåð ùå º àáîíïëàòà çà öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ ³
âîäîâ³äâåäåííÿ, ÿêó çáèðàº «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë».
— Öå íîðìàëüí³ ãðîø³, 20 ãðèâåíü çà âîäîïîñòà÷àííÿ òà 13 ãðèâåíü çà âîäîâ³äâåäåííÿ, ÿêùî
çáèðàòè ç êîæíî¿ êâàðòèðè ó áóäèíêó, — ðîçêàçàëà æóðíàë³ñòó â³ííè÷àíêà Îëåíà Ìàëÿð. — Âîíè
ùî òàì, çîâñ³ì ïîäóð³ëè? Ìè ñàì³
çáèðàºìî ãðîø³, ùîá ïîì³íÿòè
ó ï³ä’¿çä³ êàíàë³çàö³éíó òðóáó.
Òî ÿêå òîä³ àáîíåíòñüêå îáñëóãîâóâàííÿ?
ЩО ВХОДИТЬ У ПЛАТІЖ
Çâ³äêè âèíèêëà àáîíïëàòà
íà õîëîäíó âîäó ³ ùî ó íå¿ âõîäèòü, ðîç’ÿñíèëè íà ñàéò³ «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàëó».
Ïî ñóò³, öå ïëàò³æ çà âåäåííÿ
îñîáîâîãî ðàõóíêó ñïîæèâà÷à
(â òîìó ÷èñë³ íàðàõóâàííÿ ðàõóíêó äëÿ ïëàò³æîê), îïëîìáóâàííÿ/ðîçïëîìáóâàííÿ, îãëÿä
ë³÷èëüíèê³â ó êâàðòèðàõ òà ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ.
² òàêîæ ó öåé ïëàò³æ âõîäèòü
âàðò³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ òà çàì³íè çàãàëüíîáóäèíêîâîãî ë³÷èëüíèêà ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ó áóä³âë³
òàêîãî âóçëà îáë³êó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ íà îáñëóãîâóâàíí³ ÊÏ
«Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë».
Ðîçì³ð ö³º¿ ïëàòè, ç 1 ñ³÷íÿ
2022 ðîêó, ñêëàäàº:
20 ãðèâåíü 62 êîï³éêè çà öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ.
13 ãðèâåíü 6 êîï³éîê çà öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ, ÿêùî
â áàãàòîïîâåð³õâö³ íåìàº çàãàëüíîáóäèíêîâîãî ë³÷èëüíèêà.
13 ãðèâåíü 6 êîï³éîê çà öåíòðàë³çîâàíå âîäîâ³äâåäåííÿ.
Òàêó ñóìó àáîíïëàòè áåðóòü
ùîì³ñÿ÷íî ç îäí³º¿ êâàðòèðè,
íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ïðîïèñàíèõ ìåøêàíö³â ÷è îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ âîäè. Òàêîæ àáîíïëàòó

íàðàõîâóâàòèìóòü ìåøêàíöÿì
ïðèâàòíîãî ñåêòîðó.
НА ЛІЧИЛЬНИКУ «НУЛІ», АЛЕ
АБОНПЛАТУ ПЛАТИ!
Çà àíàëîã³ºþ ç àáîíïëàòîþ
çà òåïëî, ÿêùî íà ë³÷èëüíèêó
«íóë³», òî àáîíïëàòó çà öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ âñå îäíî äîâåäåòüñÿ
ñïëà÷óâàòè.
Á³ëüø òîãî, ¿¿ ðîçì³ð
ïðèâ’ÿçàíèé äî ì³í³ìàëüíîãî
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó — ÿêùî
öåé ïîêàçíèê çðîñòå, òî áóäå
çðîñòàòè é ðîçì³ð àáîíåíòñüêî¿
ïëàòè. Âò³ì, â³í íå ìîæå áóòè
á³ëüøèì çà 35 ãðèâåíü 19 êîï³éîê — öå ãðàíè÷íèé ðîçì³ð,
ÿêèé âñòàíîâëåíèé ïîñòàíîâîþ
Êàáì³íó ¹ 808.
Òîæ ºäèíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ
ñêàñóâàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ïëàòè
çà õîëîäíó âîäó — óêëàäàííÿ

Ðîçì³ð ïëàòè
íå çì³íþºòüñÿ,
íåçàëåæíî â³ä
ê³ëüêîñò³ ïðîïèñàíèõ
ìåøêàíö³â òà îáñÿãó
ñïîæèòî¿ âîäè
êîëåêòèâíèõ äîãîâîð³â. Òîä³
àäì³í³ñòðóâàííÿ ðàõóíê³â êîæíîãî àáîíåíòà ó áóäèíêó òà îáñëóãîâóâàííÿ ë³÷èëüíèê³â, ùî
âõîäèòü â àáîíïëàòó — ïîêëàäàºòüñÿ íà ³íøîãî âèêîíàâöÿ, ç
ÿêèì ìåøêàíö³ áàãàòîïîâåðõ³âêè
óêëàäóòü äîãîâ³ð.
² ùå íþàíñè: êîëåêòèâíèé
äîãîâ³ð ìîæíà óêëàñòè ò³ëüêè
ó òèõ áàãàòîïîâåðõ³âêàõ, â ÿêèõ
º çàãàëüíîáóäèíêîâèé ë³÷èëüíèê
íà õîëîäíó âîäó. ² äëÿ óêëàäàííÿ
êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó ïîòð³áíî
100% çãîäà âñ³õ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîïîâåðõ³âêè. Òàêîæ ìåøêàíö³
áóäèíêó íà çáîðàõ ñàì³ âèçíà÷àþòü óìîâè êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.
ЯКИМИ ЗАКОНАМИ
ПЕРЕДБАЧЕНА НОВА ПЛАТА
Ï³äñòàâè äëÿ íàðàõóâàííÿ
ïëàòè çà àáîíåíòñüêå îáñëóãîâóâàííÿ:

Новий платіж схвалили разом з тарифом. З 1 січня
куб холодної води та водовідведення коштує 25 гривень
62 копійки
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè»;
Ïîñòàíîâà Êàáì³íó â³ä 05 ëèïíÿ 2019 ðîêó ¹ 690 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë íàäàííÿ ïîñëóã ç
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ
òà öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ ³ òèïîâèõ äîãîâîð³â ïðî
íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâà-

íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ»;
Ïîñòàíîâà Êàáì³íó â³ä 21 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ¹ 808 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî ðîçì³ðó
ïëàòè çà àáîíåíòñüêå îáñëóãîâóâàííÿ ó ðîçðàõóíêó íà îäíîãî
àáîíåíòà äëÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ ñïîæèâà÷àì».

Буде ще одна плата за сміття. Її розмір невідомий
При перегляді законів та постанов, якими регулюється абонентська плата, припускаємо,
що незабаром може з’явитися
ще одна — абонплата за вивезення сміття.
Бо для виконавців послуги поводження з відходами уряд в
постанові №808 від 21 серпня
2019 року також встановив граничний розмір абонплати.
Більш того, «ЕкоВіну» нещодавно переглянули тарифи на вивезення і заховання побутових
відходів.
«118,09 грн за 1 кубометр —
вивезення твердих побутових
відходів; 247,52 грн за куб —
вивезення великогабаритних
побутових відходів; 30,56 грн
за куб — захоронення побутових
відходів», — йдеться у рішенні
виконкому міськради №421 від
17 лютого.
Нові розцінки на послуги почнуть діяти з 1 березня 2022
року. Чи з’явиться абонплата?
— Планується також запровадити абонентську плату, але це

відбудеться при повному перегляді тарифу, — відповів директор «ЕкоВіну» Петро Гриневич.
— А зараз що відбулося? Це не
є новим тарифом на вивезення
і захоронення сміття, що почне
діяти з 1 березня? — питав журналіст.
— Коригування діючого тарифу.
За невиконання попередньої Інвестиційної програми у повному
обсязі до 2021 року, нам зняли частину складової тарифу
на 1 рік. Зараз ми закупили
всю техніку і виконали всі завдання, що мали зробити рік
назад, — відповів Гриневич. — І
17 лютого ми отримали «нуль»
в стрічці «Коригування витрат».
За фактом, ми не подавали нових розрахунків і отримали той
тариф, який мав бути ще з березня 2021 року.
За його словами, повний перегляд тарифу та поява абонплати
за сміття залежить від рішення
власника Вінницької міської
ради та її виконавчого органу
— виконкому міськради.

КОРОТКО
Зроби сам
 Ùîñóáîòè â îäíîìó ç â³ííèöüêèõ êëóá³â VinSmart
áàòüêè ðàçîì ç ä³òüìè ìîæóòü ðåìîíòóâàòè ³ãðàøêè,
ïîáóòîâó òåõí³êó òà ðå÷³.
À íàéãîëîâí³øå — ïðîâîäèòè ÷àñ ðàçîì.
— Ó öåíòðàõ ï³äë³òêîâèõ
êëóá³â ìè çàâæäè íàãîëîøóºìî íà âàæëèâîñò³
ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé. Òîìó
ìè âèð³øèëè íàäàòè
ó êëóá³ ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíîãî ÷àñó
äëÿ áàòüê³â òà ¿õí³õ ä³òåé.
Òóò õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà
íå ëèøå çìîæóòü íàâ÷èòèñü ëàãîäèòè ð³çí³ ðå÷³,
à é áóòè ïîðó÷ ç ð³äíèìè
ëþäüìè, — êàæå íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè ì³ñüêî¿ ðàäè Þë³ÿ
Ìîí÷àê.
ßê ðîçïîâ³â äèðåêòîð ÊÇ
«Öåíòð ï³äë³òêîâèõ êëóá³â
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ»
Äìèòðî Ìèðà, çàíÿòòÿ
ïðîõîäèòèìóòü ùîñóáîòè
çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ïðèâîêçàëüíà 2/1. Òóò ç³áðàëè
óñå íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ òà òåõí³êó. Òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 50–82–13,
(097)2440683.

Гроші
на тероборону
 Îáëàñíà ðàäà òà 57 òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä â îáëàñò³ âèä³ëèëè 21,2 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü íà òåðîáîðîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, — éäåòüñÿ íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Çîêðåìà, Â³ííèöüêà ì³ñüêà
ðàäà âèä³ëèëà 5 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü, Â³ííèöüêà îáëàñíà ðàäà 3 ì³ëüéîíè,
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêà ì³ñüêà
ðàäà — 1 ì³ëüéîí, Êàëèí³âñüêà ì³ñüêà ðàäà òàêîæ
1 ì³ëüéîí ãðèâåíü.
Ñóìè â ³íøèõ ãðîìàäàõ
ìåíøå îäíîãî ì³ëüéîíà.
Íàéìåíøå íà ÒÐÎ âèä³ëèëè: Îëüãîï³ëüñüêà ñ³ëüñüêà
ðàäà — 70 òèñÿ÷, Êóíê³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà —
55 òèñÿ÷, Ñóòèñê³âñüêà
ñ³ëüñüêà ðàäà — 50 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ñåñ³¿
â³äáóäóòüñÿ ùå ó øåñòè
ãðîìàäàõ: Òóëü÷èíñüê³é,
Ãîðîäê³âñüê³é, Íåìèð³âñüê³é, ßðèø³âñüê³é, Ãëóõîâåöüê³é òà Êîçÿòèíñüê³é.
Âèä³ëåí³ ãðîìàäàìè êîøòè
áóäóòü âèòðà÷åí³ íà ï³äãîòîâêó òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè òà íàñåëåííÿ Óêðà¿íè
äî ó÷àñò³ â ðóñ³ íàö³îíàëüíîãî ñïðîòèâó.
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БАСЕЙН НЕ ДЛЯ ВСІХ: СКІЛЬКИ
КОШТУЄ ВІДВІДАТИ «АКВА-ВІН»
По черзі  Кілька місяців тому свою
роботу після реконструкції відновив
спортивний комплекс на Янгеля «АкваВін». Чимало дорослих вінничан
планували податися туди на плавання.
Але доступ до басейну пересічні
вінничани отримали лише 14 лютого.
І не всі. Дізнавались про умови
відвідування
ВОЛОДИМИР БАБКОВ,
RIA, (098)2671548

Íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ ó Â³ííèö³
â³äêðèëè ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ
íà âóëèö³ ßíãåëÿ, 48. Öå ìóëüòèñïîðòèâíèé öåíòð äëÿ ïðîâåäåííÿ òðåíóâàíü ³ çìàãàíü,
íàâ³òü âñåóêðà¿íñüêîãî ð³âíÿ.
Òóò âëàøòóâàëè 25-ìåòðîâèé
áàñåéí, ð³çíîìàí³òí³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ôóòçàëó, âîëåéáîëó,
çàíÿòü àòëåòèêîþ òîùî.
Â³äâ³äàòè òðåíóâàííÿ òà áàñåéí ìîãëè ëèøå âèõîâàíö³ òðåòüî¿ ñïîðòøêîëè. Ïåðåñ³÷íèì
äîðîñëèì ³ ä³òÿì êàçàëè — äîñòóï áóäå ç ñ³÷íÿ 2022 ðîêó. Àëå
³ â ñ³÷í³ ùîñü ï³øëî íå òàê, ³
äîðîñë³ çíîâó íå çìîãëè ïîòðàïèòè äî áàñåéíó. Òîä³ äèðåêòîðêà ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿
øêîëè ¹ 3 (ÑÊ «Àêâà-Â³í» ïå-

ðåáóâàº íà ¿¿ áàëàíñ³) Ëþäìèëà Ìàðøóê êàçàëà, ùî ñïðàâà
â äîãîâîðàõ.
— Äîðîñë³ òàêîæ çìîæóòü çàéìàòèñÿ, àëå ëèøå ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ìè çàê³í÷èìî óêëàäàòè â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè òà îãîëîñèìî íåîáõ³äí³ òåíäåðè, — êàçàëà
Ëþäìèëà Ìàðøóê íà ïî÷àòêó
ñ³÷íÿ.
Äîñòóï äî áàñåéíó í³áèòî
íàäàëè ïðîñòèì â³ííè÷àíàì
14 ëþòîãî. Àëå ëþäè ñêàðæèëèñü â ðåäàêö³þ, ùî çàïèñàòèñü
ïîïëàâàòè íåìîæëèâî. Ïîñò³éíî ÷óþòü «Ì³ñöü íåìàº!»
Çàïèòàëè ó ãîëîâè ñïîðòèâíîãî êîì³òåòó Ñåðã³ÿ Êðàºâñüêîãî,
÷îìó íåìàº ì³ñöü?
— Áàñåéí «Àêâà-Â³íó» íèí³
ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ òðåòüî¿
ÄÞÑØ Â³ííèö³. Â íüîãî, ÿê ³
íà áóäü-ÿêîìó ³íøîìó îá’ºêò³, º

ñâîÿ ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü.
Ñüîãîäí³ âîíà íå ïåðåâèùóº
60 îñ³á íà îäíó ãîäèíó. ßêùî
äîçâîëèòè á³ëüøå, òî öå ñòàíå
ïîðóøåííÿì ïðàâèë áåçïåêè, —
êàæå â³í. — Çàðàç ó «Àêâà-Â³í³»
ïðàöþº ø³ñòü òðåíåð³â. Çà êîæíèì çàêð³ïëåíà âèçíà÷åíà ê³ëüê³ñòü ä³òåé. Âîíà çàëåæèòü â³ä
ð³âíÿ ï³äãîòîâêè. Â îäí³é ãðóï³ íå ìîæóòü çàéìàòèñÿ ïîíàä
15 îñ³á. Ç øåñòè òðåíåð³â òðîº
ïðàöþþòü íà ãîñïðîçðàõóíêîâ³é
îñíîâ³ òà òðîº ïðè ÄÞÑØ ¹ 3.

Äëÿ äîðîñëèõ
àáîíåìåíò³â ùå íå
ïåðåäáà÷åíî. Âàðò³ñòü
ãîäèíè ïëàâàííÿ –
150 ãðèâåíü. Çàïèñ ó
ïîðÿäêó æèâî¿ ÷åðãè
Çà ñëîâàìè Êðàºâñüêîãî,
íàáîðó íà áåçêîøòîâí³ ãðóïè
ïåðåäóâàâ â³äá³ð ñåðåä õëîïö³â ³ ä³â÷àò — õòî êðàùå éîãî
ïðîéøîâ, òîé çàéìàºòüñÿ áåçêîøòîâíî. Ðåøòà ä³òåé çàéìàþòüñÿ íà ïëàòí³é îñíîâ³.
Â ïëàíàõ äîäàòêîâî â³äêðèòè
äâ³ òðåíåðñüêèõ ñòàâêè. Öå äîçâîëèòü çàéìàòèñÿ ïëàâàííÿì
ùå ñîòí³ ä³òåé. ×óòêè ïðî á³ëüø³ ñóìè áåçï³äñòàâí³, îñê³ëüêè
óñå êîíòðîëþºòüñÿ ïðîô³ëüíèì
ì³í³ñòåðñòâîì. Àíàëîã³÷í³ ðîçö³íêè ó íàñ ³ ó áàñåéí³ â ïàëàö³
ä³òåé òà þíàöòâà.

Басейн відкрили нібито для всіх. Але люди скаржилися в
редакцію, що записатись поплавати неможливо

Скільки коштує поплавати і які умови
Директорка третьої міської дитячоюнацької спортшколи Людмила
Маршук розповіла, що на платній основі до басейну «Аква-Він»
ходить більше 400 дітей. Ще
180 займається безкоштовно. З
14 лютого з’явилася можливість
ходити на плавання і дорослим.
— Для дорослих абонементів ще
не передбачено і вартість однієї
години плавання складає 150 гривень. Запис здійснюється у порядку живої черги на місці. При собі
необхідно мати довідку від сімейного лікаря про відсутність хвороб шкіри та COVID-сертифікат.

Вільний час для дорослих зараз
встановлений з 7 до 8 ранку, з
12 до 14 дня та з 20 до 22 вечора. Вартість дитячого абонементу
з восьми занять на місяць становить 960 гривень або 120 гривень
за одну годину заняття.
Такий прайс є дещо вищим за аналогічні послуги у басейні «Маяк»,
що на Порика. Там десять занять
на місяць коштують 900 гривень.
Для дітей за один раз ціна складає 90 гривень у звичайні дні та
110 у святкові чи вихідні. Ще у Вінниці був басейн в Авангарді, але
він перебуває на реконструкції.

Хочуть збудувати 61 котедж на межі Вінниці з
Агрономічним. Будуть громадські слухання
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Íåâäîâç³ ó Â³ííèö³ ïðîâåäóòü
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, íà ÿêèõ îáãîâîðÿòü äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿
âóëèö³ Þçâèíñüêî¿, ì³æ Áàðñüêèì
øîñå òà Øåïòèöüêîãî. Éäåòüñÿ
ïðî ì³êðîðàéîí «ïåðåìè÷êè» ³
êâàðòàëè ïðèâàòíî¿ çàáóäîâè çà
Àãðàðíèì óí³âåðñèòåòîì.
Çàðåºñòðîâàíèõ ó÷àñíèê³â ñëóõàíü ïîâ³äîìëÿòü äîäàòêîâî ïðî
äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå ç³áðàííÿ. À ùî,
âëàñíå, áóäóòü îáãîâîðþâàòè?
Íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè ðîçäèâèëèñü ïðîåêò äåòàëüíîãî ïëàíó
òåðèòîð³¿ Þçâèíñüêî¿, ÿêèé
âèíåñóòü íà îáãîâîðåííÿ (bit.
ly/33tMIGK).
Íà ñõåìó íàíåñëè âñ³ áóäèíêè
é îá’ºêòè, ùî º íà «ïåðåìè÷ö³»,
îäíàê º é íîâ³. Çîêðåìà, ïðîïîíóºòüñÿ ïîáóäóâàòè êâàðòàë ç

ïðèâàòíèõ áóäèíê³â, ùî ïðèëÿãàòèìå äî Ãí³âàíñüêîãî øîñå. ¯õíÿ
ê³ëüê³ñòü — 61. ² ùî ö³êàâî, òî
çàãàëüíà ïëîùà íîâî¿ çàáóäîâè
ñÿãàòèìå 6100 êâ. ìåòð³â, à îòæå,
êîæåí ç öèõ áóäèíê³â ðîçðàõîâàíèé íà 100 êâ. ìåòð³â.
Ùå ï³ä öþ íîâîáóäîâó çàïëàíîâàí³ äâ³ òðàíñôîðìàòîðí³ ï³äñòàíö³¿ òà î÷èñí³ ñïîðóäè.
Ïîêè íåçðîçóì³ëî, õòî éîãî
áóäóâàòèìå, àäæå çàìîâíèêîì
ðîçðîáêè äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ Þçâèíñüêî¿ º ñàìà ì³ñüêà
ðàäà. Çàçâè÷àé, íà ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàííÿõ º ³ ïðåäñòàâíèê «³íâåñòîðà», ÿêèé â³çüìåòüñÿ çà ðåàë³çàö³þ äåòàëüíîãî ïëàíó ï³ñëÿ
éîãî çàòâåðäæåííÿ.
Âò³ì, âæå çàðàç ìîæíà ïðèïóñòèòè, õòî öå áóäå. Çà ïóáë³÷íîþ
êàäàñòðîâîþ ìàïîþ, 61 ïðèâàòíèé áóäèíîê õî÷óòü ïîáóäóâàòè
íà øåñòè çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ.

Âîíè ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, ï³ä
âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà ÷è ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ³ íàëåæàòü
îäí³é ëþäèí³ — Àíòîíþêó Â³òàë³þ Âàñèëüîâè÷ó.
Ïîâíèé òåçêà öüîãî çåìëåâëàñíèêà º äèðåêòîðîì òîâàðèñòâà
«Â³í³íâåñòáóä». Ñåðåä âëàñíèê³â
ö³º¿ ô³ðìè º Òèìîô³é Ã³ðåíêî. À
öÿ ëþäèíà, çà ³íôîðìàö³ºþ ç äåðæàâíèõ ðåºñòð³â, º äèðåêòîðîì
³ ñï³ââëàñíèêîì êîíöåðíó «Ïîä³ëëÿ». Öå ï³äïðèºìñòâî ðàí³øå
çàéìàëîñü áóä³âíèöòâîì ì³êðîðàéîí³â Ïîä³ëëÿ, 9-ãî ì³êðîðàéîíó,
à òåïåð — Àêàäåì³÷íîãî.
Îòæå, ÷åðåç òàê³ çâ’ÿçêè, ïðèïóñêàºìî, ùî ìàéáóòíº áóä³âíèöòâî íîâîãî êîòåäæíîãî ì³ñòå÷êà
â³ääàäóòü êîíöåðíó «Ïîä³ëëÿ».
Çâ³ñíî, ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóäóòü çàâåðøåí³ âñ³ ïðîöåäóðí³ ïèòàííÿ
ùîäî äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
Þçâèíñüêî¿.

На околицях міста є кілька котеджних містечок. Середня
вартість одного будинку, який має площу 100-115 м2, складає
2 мільйони 460 тисяч гривень
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ПОГОРІЛЬЦЯМ ДОПОМОГУ НЕ
ДАЮТЬ, БО НЕ ВАКЦИНОВАНІ
Вогонь і вакцина  Дві сім’ї
постраждали внаслідок пожежі
у Вінницьких Хуторах — четверо дорослих
і шестеро малолітніх дітей. Міська влада
обіцяла підтримати погорільців. Однак, як
вони дізналися, не вакцинованим не дають
допомогу. Що кажуть з цього приводу
постраждалі і що радять їм у міськраді?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íà ïî÷àòêó ëþòîãî çãîð³â áóäèíîê ó Â³ííèöüêèõ
Õóòîðàõ. Ó íüîìó
ïðîæèâàëî äâ³ ñ³ì’¿ Êó÷åðóê³â:
äâà áðàòè ç äðóæèíàìè ³ ä³òüìè,
ó êîæí³é ñ³ì’¿ ïî òðîº ìàëîë³òí³õ
ä³òåé, íàéìåíøåíüêîìó õëîï÷èêó
ò³ëüêè 2,5 ðîêó. Ïîñòðàæäàë³ ñïîä³âàëèñÿ íà äîïîìîãó â³ä ì³ñüêî¿
âëàäè, àëå íå îòðèìàëè ¿¿. ×îìó?
«Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ æèòåëÿì Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çà íàÿâíîñò³ äîâ³äêè â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ
÷è ñåðòèô³êàòà ïðî ïðîõîäæåííÿ ïîâíîãî êóðñó âàêöèíàö³¿ â³ä
COVID-19, âàêöèíàìè, äîçâîëåíèìè äëÿ âèêîðèñòàííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè Ì³í³ñòåðñòâîì
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, àáî æ äîâ³äêè
â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ùîäî ïðîòèïîêàçàíü äî âàêöèíàö³¿», — òàê
çàïèñàíî ó ð³øåíí³ ì³ñüêðàäè ïðî
ïîðÿäîê íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè (¹ 801 â³ä 28.01.2022).
Äåïóòàò ì³ñüêðàäè Äìèòðî
Íàóìåíêî, ÿêèé ïîáóâàâ ó ïîñòðàæäàëèõ îäðàçó ï³ñëÿ ïîæåæ³, ï³äêàçàâ, ÿê³ äîêóìåíòè
íåîáõ³äíî ïîäàòè äî ì³ñüêðàäè
äëÿ îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ïðè ïîæåæ³. Ñåðåä íèõ
çíà÷èòüñÿ äîâ³äêà â³ä ñ³ìåéíîãî

ë³êàðÿ ïðî âàêöèíàö³þ. Ó ïîñòðàæäàëèõ íåìà òàêî¿ äîâ³äêè.
Êó÷åðóêè íå âàêöèíîâàí³. Îòîæ,
³ äîêóìåíò³â íå ñòàëè ïîäàâàòè,
áî ¿õ íå ïðèéìóòü.
— Âàêöèíàö³ÿ ñïðàâà äîáðîâ³ëüíà, õ³áà íå òàê?— ãîâîðèòü
ç öüîãî ïðèâîäó Àëüá³íà Êó÷åðóê. — Êîëè õî÷óòü äîïîìîãòè,
íå ñòàâëÿòü óìîâ. Ëþäè, ÿê³ íàñ
ï³äòðèìàëè, íå ïèòàëè ïðî âàêöèíàö³þ.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ ìàº íåâåëèêèé
á³çíåñ. Êàæå, êîæåí ì³ñÿöü ñïëà÷óº ïîäàòêè äî áþäæåòó ì³ñòà.
— Áóâ çàðîá³òîê ÷è íå áóëî,
à ïîäàòêè çàïëàòè, — ä³ëèòüñÿ
äóìêàìè ïàí³ Àëüá³íà. — À òóò
íàì ñòàâëÿòü óìîâó: ñïî÷àòêó
âàêöèíóéòåñÿ, à ïîò³ì äîïîìîæåìî.
Çàïèòàâ ñï³âðîçìîâíèöþ,
íà ÿêîìó åòàï³ íèí³ ðîáîòè?
Êàæå, áóäèíîê â³äíîâëþþòü
çàíîâî. ßê ³ ðàí³øå, íàéá³ëüø
àêòèâíî äîïîìàãàþòü â³ðÿíè
ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè öåðêâè
«ï’ÿòèäåñÿòíèê³â».
Áóâàëè äí³, êîëè îäíî÷àñíî
ïðàöþâàëî ïðèáëèçíî 40 ëþäåé.
Á³ëüø³ñòü äîïîìàãàº áåçêîðèñëèâî, êîøò³â çà ðîáîòó íå ïðîñÿòü.
— Òåïåð á³ëüøå ïîòð³áíà äîïîìîãà ñïåö³àë³ñò³â, — êàæå ïàí³
Àëüá³íà. — Çà ðîáîòó òðåáà ïëàòèòè. Äåõòî ç áóä³âåëüíèê³â êàæå,
ùî ãîòîâèé ïî÷åêàòè ç ðîçðàõóí-

Згорілий будинок Кучеруків відбудовують заново. Дехто з будівельників готовий почекати з
розрахунком до того часу, коли постраждалі матимуть гроші
êîì, áî ðîçóì³º, ùî ó öåé ìîìåíò
ó íàñ ñêðóòíî ç ãð³øìè. Ìè äóæå
âäÿ÷í³ êîæíîìó, õòî ï³äòðèìóâàâ
³ ïðîäîâæóº öå ðîáèòè, — êàæå
ïàí³ Àëüá³íà. — ² òèì, õòî äîïîìàãàâ ðîçãð³áàòè çâàëèùå ï³ñëÿ
ïîæåæ³, ³ òèì, õòî íèí³ ïðèõîäèòü ïðàöþâàòè, ³ æ³íî÷êàì, ÿê³
ãîòóþòü ¿ñòè, ùîá ëþäè ìîãëè
ïîîá³äàòè. Âåëèêà ïîäÿêà ëþäÿì
çà êîæíó ãðèâíþ, ïåðåêàçàíó
íà íàø ðàõóíîê.

«Дякуємо кожному, хто відгукнувся на нашу біду»
На запитання журналіста, чи переказують нині кошти небайдужі
люди, пані Альбіна у відповідь замовкає на деякий час.
— Ні, — каже. — У перші дні після
біди незнайомі люди активно відгукнулися і кидали на картку, хто
скільки міг, нині вже цього нема.
Але все одно це була дуже по-

трібна підтримка. Ми цінуємо її,
дякуємо кожному, хто відгукнувся
на нашу біду, дякуємо від себе і
від наших діток.
Повідомляємо номер банківської
картки для допомоги постраждалим під час пожежі у Вінницьких Хуторах: 5168745115835610 Альбіна Кучерук

Що кажуть у міськраді
— Є таке рішення міськради, допомогу надають вакцинованим, і
я його зобов’язана виконувати, —
розповіла журналісту директор
департаменту соціального захисту міськради Валентина Войткова. — З іншого боку я розумію, що
у людей біда і вони потребують
допомоги, що у них шестеро малих дітей.
Посадовець порадила Кучерукам,
щоб документи на допомогу подав хтось з їхніх родичів, які вже
вакциновані.

— Зробити це можуть навіть їхні
сусіди, які звернуться із заявою
про те, що просять підтримати постраждалих, — продовжує директор департаменту. — Звернення
має надійти від вакцинованого
мешканця громади.
Зрештою, постраждалі можуть і
від себе подати документи. Питання про допомогу вирішує комісія. Можливо, візьмуть до уваги
ті обставини, що у них шестеро
малих дітей, і в порядку винятку
проголосують за те, щоб підтри-

мати. Спершу потрібно подати
документи.
Журналіст передав Кучерукам
розмову з директором департаменту.
— Документи у нас всі готові, крім
довідки про щеплення, — каже
пані Альбіна. — Є довідка від пожежників, про склад сім’ї, всі ті,
які нам говорив підготувати депутат Науменко. Скористаємося порадою директорки департаменту
і будемо подавати. У нас є родичі
вакциновані. Звернемося до них…

Куди можна віддати непотрібний одяг?
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA (095)1039671

Ó Â³ííèö³ º äåê³ëüêà ñîö³àëüíèõ
òà ïðèâàòíèõ ³í³ö³àòèâ, ÿê³ ãîòîâ³
ïðèéíÿòè âàø ñòàðèé îäÿã. Ïîò³ì
éîãî àáî ïåðåäàäóòü äëÿ ïîòðåá
³íøèõ, àáî â³äïðàâëÿòü íà ïåðåðîáëþâàííÿ.
Äíÿìè ï³äïðèºìñòâî «ÅêîÂ³í» îïóáë³êóâàëî íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ïåðåë³ê àäðåñ, êóäè ìîæíà
â³ääàòè ñâ³é ñòàðèé îäÿã. ßêùî
ó âàøèõ øàôàõ çàëåæàëèñÿ ðå÷³,
ÿê³ âàì íå ïîòð³áí³, àëå ¿õ ìî-

ãëè á íîñèòè ³íø³, ðàäèìî çâåðíóòè óâàãó íà ö³ àäðåñè.
Îäÿã, ÿêèé íàâðÿä ÷è ñòàíå
ó ïðèãîä³ ³íøèì, òàêîæ ìîæíà
ïåðåäàòè, ùîïðàâäà, íà ïåðåðîáëþâàííÿ.
СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ:
Ñîö³àëüíèé êîíòåéíåð, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà, 28. Îäÿã
ç íüîãî ïåðåäàºòüñÿ ñîö³àëüíîâðàçëèâèì ðîäèíàì.
Îäÿã äëÿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé ìîæíà
ïåðåäàòè ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿

«Ñï³ëüíà ñïðàâà». Àäðåñà: âóëèöÿ
Çàìîñòÿíñüêà, 7. Òåëåôîí: (066)
293–32–32. Â³ääàþòü îäÿã ëþäÿì
ç ñîö³àëüíî-óðàçëèâèõ âåðñòâ.
Äîðîñëèé òà äèòÿ÷èé îäÿã ìîæíà ïåðåäàòè äî ÃÎ «Ïîëóì’ÿ íàä³¿».
Àäðåñà: âóëèöÿ Ïèðîãîâà, 74, âóëèöÿ Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â,
12. Òåëåôîí: (096) 006–36–05.
Äàíà îðãàí³çàö³ÿ äîïîìàãàº áåçõàò÷åíêàì òà ëþäÿì ó ñêðóò³.
Äèòÿ÷èé òà æ³íî÷èé îäÿã ìîæíà ïåðåäàòè äî êðèçîâîãî öåíòðó
äëÿ ìàòåð³â òà ¿õí³õ ä³òåé «Ä³ì
Ìàìà». Àäðåñà: ñåëî Ëóêà-Ìå-

ëåøê³âñüêà, âóëèöÿ Âåðõíÿ Íàã³ðíà, 38. Òåëåôîí: (093) 006–68–22.
Äèòÿ÷èé òà äîðîñëèé æ³íî÷èé
îäÿã ìîæíà ïåðåäàòè òàêîæ
äî êðèçîâîãî öåíòðó «Ìè ïîðó÷».
Àäðåñà: íå ðîçãîëîøóºòüñÿ. Òåëåôîí: (067) 838–55–79.
ßêùî îäÿã â íåíàëåæíîìó ñòàí³
òà íàâðÿä ÷è êîìóñü áóäå â ïðèãîä³ — ìîæíà çàïèñàòèñü äî ñòàíö³¿
ãëèáîêîãî ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ
Shuttle. Âîíè ïåðåäàäóòü éîãî
íà âèãîòîâëåííÿ êèëèìê³â Vereta
ó ñåëèù³ Ñò³íà. Îäÿã ó ãàðíîìó
ñòàí³ ïåðåäàþòü äî ÃÎ «Ïîëóì‘ÿ

íàä³¿». Àäðåñà: âóëèöÿ Þíîñò³, 9.
Òåëåôîí: (068) 000–99–99.
ІНІЦІАТИВИ ВІД БІЗНЕСУ:
Â³ääàòè ñòàðó á³ëèçíó áóäüÿêîãî áðåíäó íà óòèë³çàö³þ ìîæíà ó ìàãàçèí³ brabrabra. Àäðåñà:
âóëèöÿ Ìèêîëè Îâîäîâà, 51 (ÒÐÖ
«Sky Park»).
Â³ääàòè ñòàðèé îäÿã áóäü-ÿêîãî
áðåíäó íà óòèë³çàö³þ ìîæíà
ó ìàãàçèí³ Bershka. Àäðåñà: âóëèöÿ Ìèêîëè Îâîäîâà, 51 (ÒÐÖ
«Sky Park»).
Ä³çíàòèñü äåòàë³: (0432) 605–014.
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Де правосуддя?  Колишній
дільничний Микола Мілінчук зробив
усе можливе, щоб не забрали
до в’язниці. Його засудили до чотирьох
років ув’язнення за побиття підлітка
під дискотекою, з батьком якого
конфліктував. Це було ще влітку минулого
року. До того більше шести років справа
кочувала по судах. Чому за стільки років
правосуддя так і не дісталося цієї людини?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Á³ëüøå øåñòè
ðîê³â ðîê³â òÿãíóëîñÿ ñóäîâå ðîçáèðàííÿ ó ñïðàâ³ ïîáèòòÿ ï³äë³òêà
Áîãäàíà Êàðïåí÷óêà Ìèêîëîþ
Ì³ë³í÷óêîì. Îñòàíí³é íà ÷àñ çëî÷èíó, à â³í ñòàâñÿ ùå ó 2014-ìó
ðîö³, íîñèâ ïîãîíè ïðàâîîõîðîíöÿ. Â³äòîä³ íàçâàíà ëþäèíà — êîëèøí³é ì³ë³ö³îíåð. À ïîòåðï³ëèé
â³ä éîãî ä³é õëîïåöü âæå ñòàâ äîðîñëèé. Òîð³ê íàðåøò³ ñóä âèí³ñ
çâèíóâà÷óâàëüíèé âèðîê, ÿêèé
ñêàçàâ, ùî êîëèøí³é ïðàâîîõîðîíåöü çà ñâ³é çëî÷èí ìàº ñ³ñòè
çà ãðàòè íà ÷îòèðè ðîêè.
Öå ð³øåííÿ âèíåñëè íà ïî÷àòêó
ë³òà ìèíóëîãî ðîêó, âò³ì äî öüîãî
÷àñó íå çìîãëè âèêîíàòè. ×îìó?
Òîìó ùî çàñóäæåíèé óò³ê, ùîá
íå ïîòðàïèòè äî â’ÿçíèö³.
Â³äòîä³ ìèíóëî á³ëüøå, ÿê ï³â
ðîêó. Ïåðåâ³ðÿºìî òåïåð ðåñóðñ
ÌÂÑ ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ðîçøóê
ëþäåé, ùî óíèêàþòü ïðàâîñóääÿ, — ³ áà÷èìî, ùî Ìèêîëà Ì³ë³í÷óê äîñ³ çíà÷èòüñÿ ñåðåä ðîçøóêóâàíèõ.
ßê ³ ïåðåäáà÷àëè ïîòåðï³ë³
â éîãî êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³, åêñïðàâîîõîðîíåöü çðîáèâ âñå ìîæëèâå, àáè íå ñ³ñòè çà ãðàòè.
Âàðòî ïðèãàäàòè, ÿê â³í õèòðóâàâ, êîëè éîãî ïðîâàäæåííÿ ùå
ñëóõàëîñÿ ó ñóäàõ. Ðàçîì ç àäâîêàòàìè, ìàò³ð’þ òà àêòèâ³ñòàìè
ï³äñóäíèé çàéìàâñÿ çàòÿãóâàííÿì

ñóäîâîãî ñë³äñòâà. Éîãî ñïðàâó
ê³ëüêà ðàç³â ïî÷èíàëè ñëóõàòè
ñïî÷àòêó, äîêè âðåøò³ íå ïåðåäàëè ó ñóñ³äíþ îáëàñòü, áî ï³ñëÿ
â³äâîä³â ñóää³â í³êîìó áóëî ¿¿ âæå
ñëóõàòè â íàñ.
Ïîÿñíèìî, ÷îìó Ìèêîëó Ì³ë³í÷óêà íå âçÿëè ï³ä âàðòó îäðàçó
â çàë³ ñóäó ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ
ð³øåííÿ ïðî ÷îòèðè ðîêè òþðìè
çà ñêîºíå. Ð³øåííÿ, íàãàäàºìî,
âèíåñëè 1 ÷åðâíÿ ó Õìåëüíèöüêîìó àïåëÿö³éíîìó ñóä³, êóäè ñïðàâó
ç Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ïåðåäàëè íà ðîçãëÿä.

Ïåðåëîì ëèöüîâî¿
ê³ñòêè, ÷åðåïíîìîçêîâà, ñòðóñ ìîçêó
³ ñóïóòí³ ò³ëåñí³ —
òàê³ òðàâìè îòðèìàâ
ï³äë³òîê
Õìåëüíèöüêèé àïåëÿö³éí³é
ïåðåäàâ óõâàëó, ïðîãîëîøåíó
î ï³çí³é ãîäèí³ (äåáàòè çàòÿãíóëèñÿ, ³ âèðîê âèíåñëè áëèçüêî
21.00), ó ì³ñöåâèé ñóä, ³ ð³øåííÿ ïðî óâ’ÿçíåííÿ íàäàë³ ìàëà
áè âèêîíàòè ïîë³ö³ÿ — çàáðàòè
çàñóäæåíîãî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â Òóëü÷èíñüêîìó ðàéîí³ é
äîñòàâèòè äî ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ
âîë³. Àëå ïîë³öåéñüê³ çà àäðåñîþ,
â³äîìîþ ñóäó, Ì³ë³í÷óêà íå çíàéøëè ³ 2 ëèïíÿ, ÿê ðîçïîâ³ëè òîð³ê
ðåäàêö³¿ RIA/20minut.ua â ïîë³ö³¿,
îãîëîñèëè éîãî ó ðîçøóê.

Òàêèé ñòàí ðå÷åé ïåðåäáà÷àâ
áàòüêî ïîòåðï³ëîãî õëîïöÿ. Îñü
òàê ñêàçàâ æóðíàë³ñòö³ Âîëîäèìèð
Êàðïåí÷óê ï³ñëÿ âèðîêó:
— ß òàê äóìàþ, ³ ìåí³ âñ³
â îäèí ãîëîñ ãîâîðÿòü, ùî â³í
áóäå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä âèêîíàííÿ âèðîêó ³ äàë³ ïðîäîâæèòü
îñêàðæåííÿ. Íà êàñàö³þ ï³äå
ð³ê-ï³âòîðà. ² ÿêùî â êàñàö³¿ âèíåñóòü ð³øåííÿ íà éîãî êîðèñòü,
òî âñå öå ñêàñóºòüñÿ é òå, ùî â³í
íå ñèä³â, âæå í³êîãî õâèëþâàòè
íå áóäå…
Òåïåð íàãàäàºìî, ÿêèõ òðàâì çàâäàâ ä³ëüíè÷íèé Ì³ë³í÷óê ï³äë³òêó
â 2014-ìó: ïåðåëîì ëèöüîâî¿ ê³ñòêè, ÷åðåïíî-ìîçêîâà, ñòðóñ ìîçêó
³ ñóïóòí³ ò³ëåñí³, âñå öå — â³ä óäàð³â ãóìîâèì êèéêîì ïî îáëè÷÷þ.
— Â³í âèëåò³â ³ç ìàøèíè ç «äóá³íêîþ» ³ ïî÷àâ ìåíå áèòè. Âäàðèâ ðàç, äðóãèé, à ïîò³ì ç íîãè
äàâ. Ïðèá³ãëè ìî¿ äðóç³, çàáðàëè
ìåíå â ñòîðîíó, à â³í á³ãîì ñ³â
ó ìàøèíó, êðèêíóâ ùå ùîñü òàì
íà ìåíå ³ ïî¿õàâ, — òàê ðîçêàçóâàâ RIA ðàí³øå ïðî òîé äàâí³é âèïàäîê Áîãäàí Êàðïåí÷óê
(á³ëüøå çà ïîñèëàííÿì https://bit.
ly/3s5p78Z).

ФОТО З АРХІВУ РЕДАКЦІЇ

РОЗШУКУЮТЬ ЕКСДІЛЬНИЧНОГО,
ЯКИЙ СХОВАВСЯ ВІД ВИРОКУ

Микола Мілінчук на пресконференції, коли його справа
ще слухалася у вінницькому суді. Зараз ця людина
у розшуку, як така, що переховується від виконання вироку

Про злочин утікача від правосуддя
Дільничний чергував на виборчій
дільниці, але близько опівночі
відлучився з неї і поїхав до кафе,
щоб нібито купити води, на власній машині «Мазда» третьої моделі. Він був у формі, як вказували свідки. Мав із собою і табельну зброю, і гумовий кийок.
Цим кийком (наче особистим),
за словами очевидців і потерпілого хлопця, він двічі влупив
по обличчю Богдана Карпенчука.
Третій удар наніс у живіт ногою.
Це було недалеко від кафе, повного людей. На дорозі, якою
хлопець ішов додому. Дільничний наздогнав підлітка на авто.
Зупинився, вийшов і напав
на нього з ніде не оформленим
міліцейським спецзасобом.
Такі обставини виклав суд першої
інстанції, опираючись на розповіді свідків та інші докази. Вер-

сію обвинуваченого у вироку
назвали спростованою. А його
варіант перебігу подій такий: був
не у формі, без кийка, ударив
кулаком за те, що підліток його
під кафе образив словесно, а потім гепнув двічі по машині, коли
він їхав повз.
Варто нагадати й позицію Мілінчука і його матері, яка за час судових розбирань стала активісткою
громадської організації «Стопкор»: звинувачення на адресу
ексдільничного сфабриковане,
в них вимагали за закриття справи хабар у 5000 доларів. Про це
вони заявляли на пресконференції, звинувачуючи працівників тодішньої міліції. По суті ж справи
ніколи коментарів не давали.
Раніше редакція vn.20minut.ua
розповідала, що судове розбирання в цій справі постійно су-

проводжували акції і провокації.
У Хмельницькому суді, наприклад, і сам колишній дільничний,
і його мати влаштовували вистави, їм викликали швидку. Усе для
того, аби це потрапило на відео
і потім було опубліковане в інтернеті активістами «Стопкору».
Це була така собі ілюстрація їх
відчайдушної боротьби «за справедливість».
Як Микола Мілінчук з мамою
попадали перед Хмельницьким судом після спровокованого
ними ж конфлікту з охороною,
ми писали минулого року. Всю
історію кримінальної справи
колишнього дільничного та перетворення його матері на активісту громадської організації
з сумнівною репутацією знайдете
у матеріалі за цим посиланням:
https://bit.ly/36uuiHa.

Проведуть тренінг з надання домедичної допомоги
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (097)1448132

×è çíàºòå âè, ÿê ïîâîäèòèñÿ
ó òîìó âèïàäêó, êîëè ëþäèíà
çíåïðèòîìí³ëà? À êîëè âîíà
çëàìàëà íîãó ÷è îáïåêëàñÿ? Áåçïëàòíèé ìàéñòåð-êëàñ ç íàäàííÿ
äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïðîâåäóòü
äëÿ âñ³õ îõî÷èõ â³ííè÷àí.

Çíàííÿ ç íàäàííÿ äîìåäè÷íî¿
äîïîìîãè — ïîâñÿê÷àñ âàæëèâ³ òà
íåîáõ³äí³. Àäæå ó âèïàäêó, êîëè
â ëþäèíè, äî ïðèêëàäó, çóïèíÿºòüñÿ ñåðöå, ñàìå ñâîº÷àñíà äîïîìîãà ñèëüíî çá³ëüøóº øàíñè
íà ïîðÿòóíîê.
Ó îáëàñíîìó ìîëîä³æíîìó
öåíòð³ âæå íå âïåðøå ïðîâîäÿòü

çàõ³ä ç íàäàííÿ äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
×åðãîâèé òðåí³íã â³äáóäåòüñÿ
24 ëþòîãî, ó ÷åòâåð. Ðîçïî÷íåòüñÿ ìàéñòåð-êëàñ î 13.00 çà àäðåñîþ: Òåàòðàëüíà, 15.
Ïðîâîäèòèìóòü éîãî ïðåäñòàâíèêè Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî
Õðåñòà Óêðà¿íè.

ßê ÷èòàºìî â àíîíñ³, ï³ñëÿ
òðåí³íãó âè áóäåòå çíàòè:
ÿê çóïèíèòè êðîâîòå÷³;
ÿê äîïîìîãòè ïðè òåðì³÷íèõ
òðàâìàõ â³ä âèñîêèõ ³ íèçüêèõ
òåìïåðàòóð;
ÿê ðîçï³çíàòè ñèìïòîìè ³íôàðêòó ì³îêàðäà, ³íñóëüòó;
ùî ðîáèòè ïðè îòðóºíí³, ñó-

äîìàõ, åï³ëåïñ³¿, òðàâìàõ, ïåðåëîìàõ, âèâèõàõ, óäàðàõ.
Âõ³ä íà çàõ³ä áåçîïëàòíèé,
îäíàê îáîâ’ÿçêîâà ïîïåðåäíÿðåºñòðàö³ÿ. Ïðîâîäèòüñÿ âîíà
çà ïîñèëàííÿì http://surl.li/bkxun.
Äåòàë³ ìîæåòå ä³çíàòèñÿ â îðãàí³çàòîð³â çà òåëåôîíîì: (098)
3987515.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

В’ЯЧЕСЛАВ БЕРЕЗОВСЬКИЙ, ІСТОРИК

Всі ті досі російськомовні патріоти України,
які публічно заявляють про свій спротив
російській агресії, мають використати однуєдину доступну зброю – повністю перейти на
українську у публічній площині.

Олег Мейдич: «Тимошенко пропонує реальний
план миру в інтересах України і українців»
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Íèí³øíÿ êðèçà äîâåëà òå, ïðî
ùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî ãîâîðèëà ùå
â³ñ³ì ðîê³â òîìó — Ì³íñüê³ äîìîâëåíîñò³ º ïàñòêîþ äëÿ Óêðà¿íè. Çàðàç öå âèçíàâ ³ Âîëîäèìèð
Çåëåíñüêèé.
«Ðîçóì³þ÷è, ùî òÿãàð â³äïîâ³äàëüíîñò³ äëÿ íèí³øíüî¿ âëàäè
çàâàæêèé, Þë³ÿ Òèìîøåíêî çàïðîïîíóâàëà Âåðõîâí³é Ðàä³ âçÿòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå — ³ ð³øåííÿì
ïàðëàìåíòó âèçíà÷èòè, ÿê³ ïóíêòè Ì³íñüêèõ äîìîâëåíîñòåé º äëÿ
êðà¿íè íåïðèéíÿòíèìè ³ íå áóäóòü
âèêîíàí³ çà áóäü-ÿêèõ óìîâ», — íàãîëîñèâ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè
â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» â³ä Â³ííè÷÷èíè Îëåã Ìåéäè÷.
Çåëåíñüêèé ñüîãîäí³ êàæå, ùî

ïîòð³áåí ³íøèé ôîðìàò ïåðåãîâîð³â — çà ó÷àñòþ ÑØÀ ³ Ðîñ³¿. Àëå
íå òðåáà âèãàäóâàòè âåëîñèïåä! Öåé
ôîðìàò äàâíî âèçíà÷åíèé — Áóäàïåøòñüêèì ìåìîðàíäóìîì. Çà ÿêèì
ÿäåðí³ äåðæàâè — ÑØÀ, Áðèòàí³ÿ ³
Ðîñ³ÿ — ãàðàíòóâàëè íåïîðóøí³ñòü
óêðà¿íñüêèõ êîðäîí³â (ç Äîíáàñîì ³
Êðèìîì) â îáì³í íà â³äìîâó Óêðà¿íè â³ä ÿäåðíî¿ çáðî¿.
ßêùî Ðîñ³ÿ ïîðóøèëà Ìåìîðàíäóì — âîíà ìàº áóòè çà öå ïîêàðàíà. Çîêðåìà é ñàíêö³ÿìè. Àëå ÑØÀ
³ Áðèòàí³ÿ â³ä ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü
íå â³äìîâëÿëèñÿ, òîìó ìàþòü ï³äòðèìàòè Óêðà¿íó — íå ñëîâîì,
à êîíêðåòíèìè ñïðàâàìè.
«Óêðà¿íà ñüîãîäí³ áîðåòüñÿ
íå ëèøå çà ñåáå. Âîíà áîðåòüñÿ
çà âåñü ñâ³ò. ² ñâ³ò çîáîâ’ÿçàíèé ¿¿
ï³äòðèìàòè. Íàñàìïåðåä çì³öíåííÿì íàøèõ îáîðîííèõ ìîæëèâîñ-

òåé, íàøî¿ àðì³¿», — çàçíà÷àº Îëåã
Ìåéäè÷.
Àëå ïîòð³áíà íå ëèøå îáîðîííà
ï³äòðèìêà. Âðàõîâóþ÷è, ùî ñàìå
Óêðà¿íà ñòàëà æåðòâîþ àãðåñ³¿ ³
îïèíèëàñÿ íà «ïåðø³é ë³í³¿ îáîðîíè», ¿é ìàº áóòè íàäàíà é â³äïîâ³äíà ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà.
Íàñàìïåðåä — ìàþòü áóòè ñïèñàí³ çîâí³øí³ áîðãè. Òàê, ÿê öå
â³äáóâàëîñÿ ç áàãàòüìà êðà¿íàìè,
ùî íå ç âëàñíî¿ âîë³ îïèíèëèñÿ
â êðèòè÷íîìó ñòàíîâèù³.
Ñàìå íà äîñÿãíåííÿ òàêî¿ óãîäè
ïðî ï³äòðèìêó ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàí³ çóñèëëÿ óêðà¿íñüêî¿ âëàäè.
² â öüîìó ¿¿ ìàþòü ï³äòðèìàòè óñ³
ïîë³òè÷í³ ñèëè Óêðà¿íè — â³äêëàâøè â á³ê óñ³ êîí’þíêòóðí³ ïîë³òè÷í³ ðîçá³æíîñò³. Äî öüîãî çàêëèêàº
Þë³ÿ Òèìîøåíêî, ³ âëàä³ âàðòî
íàðåøò³ ïðèñëóõàòèñÿ äî ¿¿ ïîðàä.
507242

Обери успішне професійне майбутнє в ІТ!
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

×àñòî áàòüêè
ñïîñòåð³ãàþòü íàäì³ðíå âèêîðèñòàííÿ ãàäæåò³â
ó ä³òåé òà ââàæàþòü öå ïóñòîþ
òðàòîþ ÷àñó. Ïðîòå íå âàðòî
ïîñï³øàòè ç âèñíîâêàìè. Âæå
ñüîãîäí³ âè ìîæåòå äàòè ñâî¿é
äèòèí³ âèêîðèñòîâóâàòè ö³ íàâè÷êè, ÿêùî ñêåðóºòå ¿¿ ó ïðèêëàäíå ðóñëî òà ïîêàæåòå ñâ³ò
²Ò.
Ìè æèâåìî â ÷àñè, äå òåõíîëîã³¿ ðîçâèâàþòüñÿ ó øàëåíîìó
òåìï³. Ïîñò³éíî ç’ÿâëÿþòüñÿ
íîâ³ ïðîôåñ³¿, à ñòàð³ — çíèêàþòü. Íàéøâèäøå çðîñòàº ²Òñôåðà, ÿêà ïðîíèêàº ïðàêòè÷íî
ó âñ³ ñôåðè ëþäñüêîãî æèòòÿ.
Ò³ëüêè ïîäóìàéòå, ñê³ëüêè
ç’ÿâèëîñÿ ïðîãðàì äëÿ îíëàéííàâ÷àííÿ, äëÿ ä³àãíîñòèêè õâîðîá, ïðîãðàì äëÿ ñïîðòó, äëÿ
ëåãêîãî òà øâèäêîãî áàíê³íãó,
âæå íå ãîâîðÿ÷è ïðî äèòÿ÷³
³ãðè. Íàñòàâ òîé ÷àñ, êîëè æèòòÿ áåç çíàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ
êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é ñòàº
ìàéæå íåìîæëèâèì.
Ó Øêîë³ Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿
²Ò-Àêàäåì³¿ íàâ÷àþòüñÿ ä³òè ç

6-òè ðîê³â. Ðàíî? Í³, âîíè çàñâîþþòü âñå íà ëüîòó! Òóò ó÷í³
éäóòü «íîãà â íîãó» ç ÷àñîì òà
äîëàþòü íîâ³ êðîêè äî äîðîñëîãî æèòòÿ.
Íàâ÷àííÿ ó Øêîë³ Õàêåð³â —
öå âïåâíåíèé ñòàðò ó ²Ò. Àäæå
ìè äîïîìàãàºìî ï³çíàòè öåé âåëèêèé òà ð³çíîìàí³òíèé ñâ³ò ²Ò,
äå â ïîäàëüøîìó äèòèíà ñàìà
óñâ³äîìëåíî ³ âïåâíåíî îáèðàº
ñâîþ ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ.
Ä³òè âèâ÷àþòü ²íòåðíåò-

ïðîãðàìóâàííÿ (HTML, CSS),
Ëîã³êó, Ïðîãðàìóâàííÿ àëãîðèòì³÷íèìè ìîâàìè Ñ\Ñ++,
Âåá-äèçàéí, Àíãë³éñüêó ìîâó
äëÿ ²Ò, Áàçè äàíèõ, JS, PHP,
ïðîãðàìóâàííÿ Arduino òîùî.
Â Øêîë³ Õàêåð³â âèêëàäàííÿ
ñó÷àñíèõ ïðåäìåò³â, ºâðîïåéñüê³
ìåòîäèêè, çáàëàíñîâàíå ïîºäíàííÿ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè ³ äðóæíÿ àòìîñôåðà. Âñå äëÿ òîãî, àáè
ðîçêðèòè òàëàíò êîæíî¿ äèòèíè.
Ó Øêîë³ Õàêåð³â ïðàöþþòü

âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè, ÿê³ ä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì ³ íàäàþòü ïðàêòè÷í³
çíàííÿ. Êîæíà íîâà òåìà âèâ÷àºòüñÿ íà ïðàêòè÷íèõ ïðèêëàäàõ, ùîá ïîò³ì âò³ëèòè ó ðåàëüí³
ïðîåêòè. Âîíè äîïîìàãàþòü âèáóäóâàòè àäåêâàòíó ñàìîîö³íêó
³ â³ðó â ñåáå, ùî äîçâîëÿº ä³òÿì äîñÿãàòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé.
Ôîðìóºìî ìîðàëüíó ö³ë³ñí³ñòü
³ çäàòí³ñòü àðãóìåíòîâàíî â³äñòîþâàòè ñâîþ ïðàâîòó.
Ìè ðîçðîáèëè ïîñë³äîâí³
ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ, ïî÷èíàþ÷è
ç àç³â òà çàê³í÷óþ÷è ïðîôåñ³éíèìè ³íñòðóìåíòàìè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âñüîìó ñâ³ò³.
Ìè ñòâîðþºìî äðóæíþ àòìîñôåðó êîìàíäíîãî äóõó. Â÷èìî
ä³òåé íîâîãî, ö³êàâîãî òà àéò³øíîãî, àëå íå ìåíø âàæëèâèì º âì³ííÿ ïîäðóæèòè ä³òåé,
ñòâîðèòè ñïðàâæí³ êîìàíäè, íàâ÷èòè êîìóí³êóâàòè òà ðîçóì³òè
îäíå îäíîãî.
Äèðåêòîð Ðîìàí Ìåëüíèê
êàæå: «Ðîçâèâàºìî â ä³òåé
òâîð÷³ñòü òà íîâàòîðñòâî, ÿê³
äîçâîëÿòü êîíêóðóâàòè íà ðèíêó. ² ñòàòè òèìè, õòî óïðàâëÿº
ìàøèíàìè, à íå òèìè, êèì
óïðàâëÿþòü âîíè. Ñòàòè òèì,
õòî ñòâîðþº êîíòåíò, à íå ò³ëü-

êè éîãî ñïîæèâàº».
ßêùî âè ïðàãíåòå, ùîá âàøà
äèòèíà âèâ÷àëà íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ òà áóëà â ïîñò³éíîìó «ðóñ³
äî ìàéáóòíüîãî» — ðåºñòðóéòåñÿ
â íîâ³ ãðóïè Øêîëè Õàêåð³â òà
ïðèõîäüòå íà ïðåçåíòàö³þ. Íàá³ð âæå ðîçïî÷àâñÿ — íàâ÷àííÿ
ñòàðòóº 21 áåðåçíÿ 2022 ðîêó.
²íâåñòóéòå ó âëàñíèõ ä³òåé
âæå, ùîá äîïîìîãòè ¿ì óñâ³äîìëåíî îáðàòè ñó÷àñíèé íàïðÿìîê, ÿêèé ïðèíåñå ¿ì çàäîâîëåííÿ â³ä ðîáîòè ³ ºâðîïåéñüê³
çàðïëàòè!
Êðóòà íîâèíà! Íàâ÷àííÿ
â Øêîë³ Õàêåð³â ³ç ãàðàíòîâàíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì ìîæíà
âæå îòðèìàòè ç áóäü-ÿêî¿ òî÷êè
ñâ³òó îíëàéí: https://online.ita.
in.ua/
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
Òåë. 067–431–19–21,
073–209–97–43
Ñàéò: hack.intita.com
Ìè ó ñîöìåðåæàõ:
https://www.youtube.
com/channel/UC2EMqcr4p
EBuTGEJBaFgOzw
https://www.facebook.
com/vinnytsia.itacademy
https://instagram.com/ita.
in.ua?utm_medium=copy_link
505712
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КОРОТКО
Розбещував
дітей
 Çëîâèëè 53-ð³÷íîãî æìåðèí÷àíèíà «íà ãàðÿ÷îìó»
ó 2020 ðîö³. Òîä³ â³í ó ñâîþ
êâàðòèðó çàìàíèâ ÷åðãîâó
æåðòâó.
Çàãàëîì íà ðàõóíêó çáî÷åíöÿ 11 çëî÷èí³â. Óñ³ ïîòåðï³ë³ — íåïîâíîë³òí³.
— Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî
ó 2020 ðîö³ çëîâìèñíèê
ï³ä ð³çíèìè ïðèâîäàìè
çàìàíþâàâ ä³òåé äî ñåáå
â ïîìåøêàííÿ, ïîêàçóâàâ
¿ì â³äåî ïîðíîãðàô³÷íîãî
õàðàêòåðó, â÷èíÿâ ³íø³
ðîçïóñí³ ä³¿, — êàæóòü
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. — Â³ä ä³é ï³äîçðþâàíîãî
ïîñòðàæäàëè 11 ä³òåé â³êîì
â³ä 12 äî 14 ðîê³â.
Ó ñóä³ ÷îëîâ³ê ïîâí³ñòþ
âèçíàâ ñâîþ âèíó. Çà öå
ïîíåñå ïîêàðàííÿ. Ñóä
ïðèçíà÷èâ éîìó ñ³ì ðîê³â
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Засудили
шахрайку
 Äîâ³ðëèâà â³ííè÷àíêà
â³ääàëà æ³íö³, ÿêà ïîîá³öÿëà çíÿòè ç íå¿ ïîð÷ó, ïîíàä
5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Øàõðàéêó çàòðèìàëè òà ñóäèëè.
²íôîðìàö³þ ïðî ñïðàâó
ðîçïîâ³ëè íà ôåéñáóê-ñòîð³íö³ «Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé
ñóä».
Çàçíà÷àþòü, ùî æ³íêè çäèáàëèñÿ á³ëÿ ñàëîíó êðàñè
ó Â³ííèö³. Íåçíàéîìêà
ðîçïîâ³ëà ïîòåðï³ë³é, ùî
ó íå¿ ïîð÷à òà çàïðîïîíóâàëà ¿¿ çíÿòè.
«Ó äâîð³ ñâîãî áóäèíêó
ïîòåðï³ëà ïåðåäàëà îáâèíóâà÷åí³é ãðîøîâ³ êîøòè
òà çîëîò³ âèðîáè çàãàëüíîþ
âàðò³ñòþ 5 125 397,55 ãðí, —
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. —
Ï³ñëÿ ÷îãî, îáâèíóâà÷åíà
ç ì³ñöÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó
çíèêëà».
Ñâîþ âèíó ï³äñóäíà ó ñóä³
íå âèçíàëà. Îäíàê äîêàçè
áóëè ïðîòè íå¿.
Ñóä âèçíàâ æ³íêó âèííîþ.
¯é ïðèçíà÷èëè ïîêàðàííÿ
ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³
ñòðîêîì íà 10 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.
Òàêîæ ï³äñóäíà ìàº ñïëàòèòè ìàòåð³àëüíó øêîäó
ïîòåðï³ë³é òà ø³ñòü òèñÿ÷
ãðèâåíü âèòðàò íà ïðàâîâó
äîïîìîãó, à ùå 2 002 ãðí —
íà êîðèñòü äåðæàâè çà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü òà åêñïåðòèç.
Íàðàç³ âèðîê ùå íå íàáðàâ
÷èííîñò³.

ÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 23 ëþòîãî, 2022

ЗА СМЕРТЬ ДИТИНИ СУД
ДАВ ЛІКАРЦІ РІК ТЮРМИ
Вирок  Віталій Житник помер від
завороту кишок. Дитина скаржилася на
біль у животі й нудоту. У лікарні малого
напоїли «Боржомі», за допомогою пальців
у горлянці викликали блювання, дали
спазмолітик і відпустили додому. За кілька
годин дитини не стало. Справа в суді була
чотири роки і нарешті зрушила з місця
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Îäèí
ð³ê
ó â’ÿçíèö³, äâà
ðîêè íå çàéìàòèñü ë³êàðñüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ é
îäèí ì³ëüéîí ãðèâåíü êîìïåíñàö³¿ — òàêèé âèðîê ïðèçíà÷èâ
ñóä ë³êàðþ Îëåí³ Íåòè÷èíñüê³é
çà ïðîôåñ³éíó íåäáàë³ñòü, óíàñë³äîê ÿêî¿ ïîìåðëà ï’ÿòèð³÷íà
äèòèíà. Çà ñëîâàìè àäâîêàòà
ßðîñëàâà Ìàðòèíþêà, ÿêèé
ïðåäñòàâëÿâ ïîòåðï³ëó ñòîðîíó,
çâ³ñíî, öåé âèðîê ë³êàðêà áóäå
îñêàðæóâàòè â àïåëÿö³éíîìó ñóä³.
Àëå âñå æ òàêè ñïðàâà çðóøèëà ç
ì³ñöÿ. Òîìó ùî ç 2018 ðîêó ñóäîâ³
çàñ³äàííÿ ëèøå ïåðåíîñèëèñÿ,
³ áàòüêè ïîìåðëîãî õëîï÷èêà âæå
ìàéæå âòðàòèëè íàä³þ íà ñïðàâåäëèâ³ñòü.
ЯК СТАЛАСЯ ТРАГЕДІЯ?
Ó ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ Îðàò³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ 29 ñ³÷íÿ
2018 ðîêó î 18.45 çâåðíóëàñü ìàòè
ç õëîï÷èêîì Â³òàë³ºì Æèòíèêîì.
Äèòèíà ñêàðæèëàñÿ íà á³ëü ó æèâîò³. Ï³ñëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè ìàòè ç äèòèíîþ ïîêèíóëè â³ää³ëåííÿ. Î 4.30 ðàíêó,
30 ñ³÷íÿ, áàòüêè ñàìîñò³éíî ïðèâåçëè äî ë³êàðí³ ìåðòâó äèòèíó.
Ïðè÷èíà ñìåðò³ — çàâîðîò ïåòë³
òîíêî¿ êèøêè ³ç çàùåìëåííÿì òà
íåêðîçîì. Ìàñèâíà êðîâîâòðàòà.
Ó ñìåðò³ ñèíà áàòüêè çâèíóâà÷óâàëè ÷åðãîâîãî ë³êàðÿ â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
Îðàò³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³ Îëåíó Íåòè÷èíñüêó.
Ùîá îö³íèòè ÿê³ñòü íàäàííÿ
ìåääîïîìîãè ë³êàðåì, ó áåðåçí³
2018 ðîêó â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ
êë³í³êî-åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Ó ñêëàä³ êîì³ñ³¿ ïðîô³ëüí³ ë³êàð³
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, ïðåäñòàâíèêè äåïàðòàìåíòó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñóäîâî-ìåäè÷í³
åêñïåðòè, ïàòîëîãîàíàòîìè…
Ó ëèñòîïàä³ 2018 ðîêó ñïðàâà
Â³òàë³ÿ Æèòíèêà çàéøëà äî ñóäó.
Ç ãðóäíÿ 2018 òðèâàëè ñóäè. Àëå
÷åðåç êîðîíó, êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ òà ïåð³îäè÷í³ ïîâàæí³

ïðè÷èíè, ÿê³ âèíèêàëè â ñòîðîíè
â³äïîâ³äà÷à — çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî
ïåðåíîñèëèñÿ (à òåðì³í äàâíîñò³
ö³º¿ ñòàòò³ — ï’ÿòü ðîê³â).
«ЩО Я ДИТИНУ НЕ ПРОМИЮ?»
Çà ñëîâàìè ìàìè ïîìåðëîãî
õëîï÷èêà Òåòÿíè Æèòíèê, öå áóâ
ïîíåä³ëîê, 29 ñ³÷íÿ. Äèòèíà ïðèéøëà ³ç ñàäî÷êà âåñåëà òà àêòèâíà,
ïîò³ì ïî÷àëà ñêàðæèòèñÿ íà á³ëü
ó æèâîòèêó. Òîæ áàòüêè âèð³øèëè
íå ÷åêàòè íî÷³, ¿õàòè â ë³êàðíþ.
— Â³í ãàðíî ñåáå ïî÷óâàâ,
ðàä³â, ùî òàòî ïî äîðîç³ ³ç ñàäî÷êà êóïèâ éîìó ñ³ê, ò³ñòå÷êî,
ïîä³ëèâñÿ íèìè ç³ ñòàðøèì áðàòèêîì, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. —
ß òèì ÷àñîì ï³øëà ÷åðåç äîðîãó
äî ñóñ³ä³â, äîãëÿäàþ çà ñòàðåíüêèìè ä³äóñåì òà áàáóñåþ. Òóò
ïðèá³ãàº ñòàðøèé ñèí êàæå:
«Ó Â³òàñèêà æèâ³ò áîëèòü». Ïðèéøëà é êàæó äî ÷îëîâ³êà: îäÿãà-

Âèñíîâîê êîì³ñ³¿:
Ë³êàðñüêà ïîìèëêà
— íå çàïðîøåííÿ
õ³ðóðãà. Ïîìèëêà
áàòüê³â — â³äìîâà â³ä
ãîñï³òàë³çàö³¿
ºìîñü ³ ¿äåìî â ë³êàðíþ.
Ìàìà Â³òàë³êà çãàäóº, ùî ïåðåä
äâåðèìà ë³êàðí³ äèòèíó çíóäèëî.
² êîëè ë³êàðêà â ïðèéìàëüíîìó
ïîêî¿ çàïèòàëà ïðî ñêàðãè, òî ³
ïðî á³ëü, ³ ïðî áëþâàííÿ íà ïîðîç³ ë³êàðí³ ïîâ³äîìèëè.
— Ë³êàðêà Îëåíà Íåòè÷èíñüêà
ïðè ìåí³ çàòåëåôîíóâàëà ó â³ää³ëåííÿ, ñêàçàëà, ùî ïîñòóïèëà
äèòèíà ç îòðóºííÿì, — ðîçïîâ³äàº ìàìà õëîï÷èêà. — ¯é êàæóòü,
ùî áåç îãëÿäó òà âèñíîâêó ë³êàðÿ
ó â³ää³ëåííÿ íå ïîêëàäóòü. À âîíà
êàæå: «ß ùî, íå ë³êàð? Ùî ÿ äèòèíó íå ïðîìèþ?» ²íøèõ ë³êàð³â
âîíà íå âèêëèêàëà, íà ãîñï³òàë³çàö³¿ íå íàïîëÿãàëà.
ßê êàæå Òåòÿíà Æèòíèê, ë³êàð
ïî¿ëà ¿¿ ñèíà âîäîþ «Áîðæîì³»,
à ìàìó ïðîñèëà ñóíóòè ïàëüö³ äèòèí³ â ãîðëÿíêó, ùîáè âèêëèêàòè
áëþâàííÿ.
— Â³òàñèê ïëàêàâ, êàçàâ: «Îé,
ìåíå áîëèòü æèâîòèê», — ãîâî-

Тетяна Житник, мама померлого хлопчика, вже
не сподівалась на якісь результати. Адже справа в суді була
чотири роки, і засідання постійно переносилися
ðèòü ìàìà õëîï÷èêà. — À ë³êàðêà
éîìó: «Õî÷åø äî äîìó?» Ìàëèé
êàæå: «Õî÷ó». «Òî ïèé ³ áëþé,
áóäå áëþâîòà ÷èñòåíüêà — ï³äåø
äîäîìó». Â³òàñèê íå õîò³â ïèòè,
à ë³êàð éîìó: «Áà÷èø îñü öþ
øëàíãó, çàðàç áóäåìî çà äîïîìîãîþ íå¿ òîá³ ÷èñòèòè øëóíîê,
ÿêùî ïèòè íå áóäåø».
Ó ðåºñòðàö³éíîìó æóðíàë³ º äî-

ïèñ Îëåíè Íåòè÷èíñüêî¿ ïðî òå,
ùî â äèòèíè — àöåòîíåì³÷íèé
ñèíäðîì. Ïðî ìàí³ïóëÿö³¿, ÿê³
ïðîâîäèëèñü äèòèí³ â ë³êàðí³,
òåæ º äîïèñè: õëîï÷èêó ââåëè
âíóòð³øíüîì’ÿçîâî ðîç÷èí ïàïàâåðèíó òà ïëàòèô³ë³íó (ùîá
çíÿòè ñïàçìè). Ïðîìèëè øëóíîê
áëèçüêî 750 ìë âîäè «Áîðæîì³».
Äàëè ïàêåòèê Àòîêñ³ëó.

Висновки комісії
У повній стенограмі засідання
клініко-експертної комісії, на якій
була присутня лікарка Олена Нетичинська, лікарі та спеціалісти
постійно піднімали наступні питання: чому на огляд не викликали хірурга (при болях живота маленької дитини це обов’язково),
чому не зробили аналізи сечі та
крові, на яких підставах дитині
давали спазмолітики папаверин
та платифілін, чому дитині промивали шлунок газованою «Боржомі», коли за протоколом таку
маніпуляцію потрібно проводити
зондом та в умовах стаціонару…
Якщо брати до уваги висновки
лікарів (майже одноголосні),
вимальовувалася така картина:
короткочасне перебування дитини в лікарні (близько 45 хвилин)
не дало змогу лікарю запідозрити
гостру хірургічну патологію. Тактика лікування не відповідала
уніфікованому клінічному протоколу медичної допомоги дітям

із функціональними гастроінтестинальними розладами, затвердженими наказом МОЗ України
№ 59 від 29.01. 2013.
І висновок комісії: «Лікарська помилка — не запрошення на консультацію хірурга. Помилка батьків — відмова від госпіталізації».
Справа слухалася за частиною
другою статті 140 Кримінального кодексу України «Невиконання чи неналежне виконання
медичним або фармацевтичним
працівником своїх професійних
обов’язків унаслідок недбалого
чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого». Недбалість,
яка спричинила тяжкі наслідки
неповнолітньому, карається обмеженням волі на строк до п’яти
років або позбавленням волі
на строк до трьох років (із забороною обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років).
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В ОБЛАСТІ ПЛАНУЮТЬ
СКОРОЧЕННЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ
Така реформа  Закрити пункт швидкої
допомоги планують у селищі Ситківці
колишнього Немирівського району.
Жителі сіл, які обслуговує швидка, зібрали
понад дві тисячі підписів на захист
фельдшерів. Делегація від громади
їздила вирішувати питання до Вінниці.
Про що домовилися? Проблема
стосується не тільки Ситковець
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïðî ìîæëèâå
çàêðèòòÿ ïóíêòó
øâèäêî¿ äîïîìîãè, ÿêèé áàçóºòüñÿ
ó ñåëèù³ Ñèòê³âö³,
ùî âõîäèòü ó Ðàéãîðîäñüêó ãðîìàäó ðåäàêö³¿ RIA ïîâ³äîìèëè
ì³ñöåâ³ æèòåë³. Ïîïðîñèëè íàïèñàòè ïðî öå. Ó òàêèé ñïîñ³á
õî÷óòü ïîïåðåäèòè îáëàñíèõ
÷èíîâíèê³â â³ä ìåäèöèíè, ùî
íå äîçâîëÿòü ïîçáàâèòè ¿õ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
Ãîëîâà Ðàéãîðîäñüêî¿ ãðîìàäè
Â³êòîð Ìèõàéëåíêî ï³äòâåðäèâ
íàÿâí³ñòü òàêî¿ ïðîáëåìè. Êàæå,
ëþäè ç³áðàëè óæå ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ï³äïèñ³â ï³ä çâåðíåííÿì
äî îáëàñíî¿ âëàäè ç ïðîõàííÿì
çáåðåãòè øâèäêó ó ¿õí³é ãðîìàä³.
² öå ùå íå ê³íöåâèé ðåçóëüòàò ç
ï³äïèñàìè, ¿õ áóäå á³ëüøå. Ó ãðîìàä³ 20 íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ñàìå
òàêó ê³ëüê³ñòü îáñëóãîâóº ïóíêò
øâèäêî¿.
ЧОМУ ХОЧУТЬ ЛІКВІДУВАТИ
ШВИДКУ?
Ùîá çíàéòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ÷îìó ïëàíóþòü ñêîðîòèòè øâèäêó äîïîìîãó, äåëåãàö³ÿ
ïðåäñòàâíèê³â Ðàéãîðîäñüêî¿
ãðîìàäè â³äïðàâèëàñÿ äî Â³ííèö³. Ñï³ëêóâàëèñÿ ç êåð³âíèêîì îáëàñíîãî Öåíòðó åêñòðåíî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Àíàòîë³ºì
Ï³ðíèêîçîþ.
— Ó äåðæàâ³ îãîëîñèëè ïðî

ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè ìåäèêàì,
â òîìó ÷èñë³ ³ ôåëüäøåðàì øâèäêî¿ äîïîìîãè, — êàæå ãîëîâà Ðàéãîðîäñüêî¿ ãðîìàäè Â³êòîð Ìèõàéëåíêî. — Ùîá çíàéòè êîøòè
íà ï³äâèùåíó çàðïëàòó, ìàþòü
ñêîðîòèòè ÷àñòèíó øòàòó. Íàâ³òü
óÿâèòè íå ìîæó, ÿê öå çàëèøèòè
ëþäåé íàøî¿ ãðîìàäè áåç øâèäêî¿ äîïîìîãè? Éäåòüñÿ íå ïðî
îäíå ÷è äâà ñåëà. Ôåëüäøåðè îáñëóãîâóþòü 20 íàñåëåíèõ ïóíêò³â,
à ùå âè¿æäæàþòü ó ÷àñòèíó ñ³ë
ñóñ³äí³õ ãðîìàä.
— ßêùî ïóíêò øâèäêî¿ ó íàñ
çàêðèþòü, òî öå îçíà÷àòèìå ïîðóøåííÿ çàêîíó ïðî åêñòðåíó
ìåäè÷íó äîïîìîãó, — ïðîäîâæóº
Â³êòîð Ìèõàéëåíêî. — Òàì íàïèñàíî, ùî øâèäêà ìàº ïðè¿õàòè
íà âèêëèê äî õâîðîãî çà 20 õâèëèí. Íàéáëèæ÷³ ñòàíö³¿ øâèäêî¿
â³ä íàñ çíàõîäÿòüñÿ ó Ãàéñèí³,
öå 30 ê³ëîìåòð³â ³ â Íåìèðîâ³ — 45 ê³ëîìåòð³â. Ïîäîëàòè
òàêó â³äñòàíü çà 20 õâèëèí âîíè
íå çìîæóòü íàâ³òü ó òîìó âèïàäêó, êîëè ¿õàòèìóòü äî Ðàéãîðîäà
÷è Ñèòê³âö³â. À ùî âæå ãîâîðèòè
ïðî â³ääàëåí³ ñåëà?..
Íà ðîçìîâó ç êåð³âíèêîì îáëàñíîãî Öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïðè¿õàëè ãîëîâà
Ðàéãîðîäñüêî¿ ãðîìàäè Â³êòîð
Ìèõàéëåíêî, ñòàðîñòà îäíîãî ³ç
ñ³ë Ìèêîëà Ìåëüíè÷åíêî, äåïóòàò ñ³ëüðàäè Ðîìàí Áàíþê òà
ãîëîâà âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Âàëåíòèíà Ãóäçåíêî.
Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ä³çíàëèñÿ

ïðè÷èíó ìîæëèâîãî ñêîðî÷åííÿ
ïóíêòó øâèäêî¿ ó ¿õí³é ãðîìàä³.
— Òèõ êîøò³â, ùî ïåðåäáà÷åíî ó áþäæåò³, íå âèñòà÷àº íà âèïëàòó îá³öÿíî¿ ìåäèêàì ï³äâèùåíî¿ çàðïëàòè, — êàæå Â³êòîð
Ìèõàéëåíêî. — Òîìó äóìàþòüãàäàþòü, ÿê âèéòè ³ç ñèòóàö³¿.
Îñòàòî÷íî ïèòàííÿ ïðî ñêîðî÷åííÿ íàøîãî ïóíêòó øâèäêî¿
ùå íå âèð³øåíå. Ïðèíàéìí³
òàê íàñ ïî³íôîðìóâàâ êåð³âíèê
îáëàñíî¿ «åêñòðåíêè» Àíàòîë³é
Ï³ðíèêîçà. Àëå é íå ñêàçàâ, ùî
éîãî çàëèøàòü. Ìè âíåñëè ñâîþ
ïðîïîçèö³þ. Ïîãîäèëèñÿ íà òå,
ùî ãîòîâ³ ÷àñòêîâî äîô³íàíñîâóâàòè øâèäêó çà êîøòè ãðîìàäè.
Íàøà ãðîìàäà íå ç áàãàòèõ, àëå
áóäåìî øóêàòè. ßêùî äåðæàâà
íå äàº… Öå æ äëÿ ëþäåé.
Ãîëîâà ãðîìàäè ïîÿñíþâàâ ï³ä
÷àñ ðîçìîâè ç ïàíîì Ï³ðíèêîçîþ, ùî ó íèõ çíà÷íà ÷àñòèíà

— Íå âèñòà÷àº êîøò³â
íà âèïëàòó ï³äâèùåíî¿
çàðïëàòè, — êàæå
Â³êòîð Ìèõàéëåíêî.
— Òîìó äóìàþòü, ÿê
âèéòè ³ç ñèòóàö³¿
íàñåëåííÿ, öå ëþäè ïåíñ³éíîãî
àáî ïåðåäïåíñ³éíîãî â³êó. Öå òà
êàòåãîð³ÿ, ÿêà ïîòðåáóº ïîñò³éíî¿
äîïîìîãè. Äîáèðàòèñÿ â ë³êàðíþ,
îñîáëèâî ç â³ääàëåíèõ ñ³ë, äëÿ
òàêèõ æèòåë³â íå ïðîñòî. Øâèäêà
äëÿ íèõ, ÿê ðÿò³âíà ñîëîìèíêà
äëÿ ïîòîïàþ÷îãî.
ДО ЧЕРВНЯ НЕ ЗАКРИЮТЬ
Îñü ùî ïîâ³äîìèâ ï³ñëÿ ðîçìîâè ó Â³ííèö³ ùå îäèí ¿¿ ó÷àñíèê — äåïóòàò Ðàéãîðîäñüêî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Ðîìàí Áàíþê:
«Äðóç³, ìàþ äëÿ âàñ ³íôîðìàö³þ
çà ðåçóëüòàòàìè çóñòð³÷³ ç êåð³âíèêîì îáëàñíîãî Öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Àíàòîë³ºì
Ï³ðíèêîçîþ, — íàïèñàâ Áàíþê
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³. —
Äî ÷åðâíÿ ì³ñÿöÿ íàøó ñòàíö³þ
øâèäêî¿ äîïîìîãè íå çàêðèþòü.
Ïðèíàéìí³ òàê íàì ïîîá³öÿëè.

Один з варіантів — записатися у тероборону
Скорочувати фельдшерів швидкої планують не тільки у Ситківцях. Про це дізналися під час
розмови з головою постійної
комісії з охорони здоров’я обласної ради Ігорем Грубелясом.
За його словами, нині це питання у стадії обговорення. Ним займається департамент охорони
здоров’я. Напрацьовані пропозиції департамент передасть
до депутатської комісії. Остаточне рішення прийматимуть

на сесії облради.
Співрозмовник схвально оцінив
той факт, що Райгородська громада готова взяти на себе частину витрат на фінансування пункту швидкої медичної допомоги.
Каже, йому відомо про деякі інші
громади, де готові до співфінансування.
Ще одна пропозиція, щоб фельдшери уклали контракти з підрозділом територіальної оборони. У такому випадку держава

гарантує їм збереження платні.
Під час розмови голова комісії
назвав приблизну кількість працівників швидкої допомоги, які
можуть бути скорочені у масштабах області. Знову ж таки, це
попередня цифра. Хоча вона
чимала.
Невдовзі після нашої розмови
голова комісії зателефонував і
попросив не оприлюднювати її,
поки не буде прийнято остаточне
рішення.

Фельдшерів у Ситківцях уже попередили про можливе
закриття пункту швидкої допомоги. Щоправда, поки що
тільки на словах
Çàãàëîì ñèòóàö³ÿ òàêà: çáåðåãòè
ñòàíö³þ ìîæëèâî çà óìîâè âèä³ëåííÿ äåðæàâîþ äîäàòêîâèõ
êîøò³â. Ñïîä³âàòèñÿ íà öå ìàðíî.
²íøèé ñïîñ³á, á³ëüø ðåàëüíèé,
öå ñï³âô³íàíñóâàííÿ çà ó÷àñò³
íàøî¿ ãðîìàäè. Ñóìà ãðîøåé,
ÿêó ïîâèíí³ áóäåìî äîïëà÷óâàòè, ïîêè ùî íå â³äîìà. Íàä öèì
áóäå ïðàöþâàòè ãîëîâà ãðîìàäè.
Ïîêè º ÷àñ, îá’ºäíóéìîñÿ òà
òðèìàéìî ïèòàííÿ ï³ä êîíòðîëåì.
ßêùî âëàäà íàñ íå ïî÷óº, áóäåìî
âæèâàòè ðàäèêàëüíèõ çàõîä³â».
ЗА СІЧЕНЬ НАРАХУВАЛИ
13 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Ó êîëåêòèâ³ ïóíêòó øâèäêî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó Ñèòê³âöÿõ
ï’ÿòü ôåëüäøåð³â — òðîº ÷îëîâ³ê³â ³ äâ³ æ³íêè, âñ³ ç³ ñòàæåì, ç
êàòåãîð³ºþ. Âîä³¿â òàêîæ ï’ÿòåðî.
Ó ¿õíüîìó ðîçïîðÿäæåíí³ äâà àâòîìîá³ë³ ìàðêè «Ïåæî». Ïðàöþþòü ïîäîáîâî.
Ó Â³êòîðà Êîçëîâñüêîãî ïîíàä
äåñÿòü ðîê³â ñòàæó ôåëüäøåðà.
Íàâ÷àâñÿ ó Ãàéñèíñüêîìó ìåäè÷íîìó ó÷èëèù³. Êàæå, ðîáîòà
ïîäîáàºòüñÿ, ³íàêøå çì³íèâ áè
íà ³íøó.
— Íèí³ ó íàñ íàéêðàù³ óìîâè, — êàæå ïàí Â³êòîð. — Ðàí³øå é äóìàòè íå ìîãëè ïðî òàêó
òåõí³êó ³ òàêå îáëàäíàííÿ, ÿêå
ìàºìî òåïåð. Ó ìàøèí³ êàðä³îãðàô, íåáóëàéçåð, äåô³áðèëÿòîð,
ãëþêîìåòð, º ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè õâîðîãî êèñíåì. Ó ñàëîí³
òðàíñïîðòóâàëüí³ øèíè, ìàòðàöè. Ï³ä ÷àñ äîïðàâëåííÿ õâîðîãî
äî ë³êàðí³ íà ìîí³òîð³ áà÷èìî
ïîêàçíèêè — òèñê, ïóëüñ ³ òàê
äàë³, òîáòî ìàºìî êàðòèíó ñòàíó
ëþäèíè.
Ñï³âðîçìîâíèê çâåðòàº óâàãó

íà ùå îäèí, íà éîãî äóìêó, äóæå
âàæëèâèé ôàêòîð. Çàïèòóº, ÷è
äîâîäèëîñÿ ìåí³ êîëè-íåáóäü
¿õàòè â àâòîìîá³ë³ ÓÀÇ-452? Íàãàäóº, ùî ðàí³øå òàê³ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
— Ìàøèíà íàñò³ëüêè æîðñòêà
ó õîäó, ùî íà í³é çäîðîâîìó áóëî
íåïðîñòî ¿õàòè, îñîáëèâî ïî ñ³ëüñüêèõ äîðîãàõ, à ùî âæå ãîâîðèòè
ïðî õâîðîãî? — ðîçïîâ³äàº ôåëüäøåð. — «Ïåæî», íà ÿêèõ òåïåð
ïðàöþºìî, íå éäóòü í³ â ÿêå ïîð³âíÿííÿ ç³ çãàäàíèìè ÓÀÇàìè.
Äóæå êîìôîðòíà òåõí³êà.
Óïðîäîâæ äîáè ôåëüäøåðàì ³ç
Ñèòê³âö³â äîâîäèòüñÿ âè¿æäæàòè
íà âèêëèêè ïðèáëèçíî ï’ÿòü ðàç³â. Õâîðèõ äîñòàâëÿþòü ó ë³êàðí³. Íàïåðåäîäí³ íàøî¿ ðîçìîâè
ïåðåâîçèëè ó êàðä³îöåíòð ó Â³ííèöþ 84-ð³÷íó æ³íêó. Øâèäêó
âèêëèêàëè ¿¿ ðîäè÷³. Äî Â³ííèö³ ñòî ê³ëîìåòð³â. Áóâàº, çà ÷àñ
÷åðãóâàííÿ ïî äâà àáî é òðè
ðàçè äîâîäèòüñÿ ¿õàòè äî îáëàñíîãî öåíòðó. Âåçóòü ó ñòàö³îíàð
ó «ïèðîãîâêó», ë³êàðíþ ³ìåí³
Þùåíêà, êàðä³îöåíòð. ×àñò³øå
äîñòàâëÿþòü äî Ãàéñèíñüêî¿ ³
Íåìèð³âñüêî¿ ë³êàðåíü.
Çàïèòóþ ñï³âðîçìîâíèêà, ÿê ¿õ
ïîïåðåäèëè ïðî ìîæëèâå çàêðèòòÿ ïóíêòó øâèäêî¿? Êàæå, ïîâ³äîìëåííÿ îòðèìàëè ç Ãàéñèíà, ç³
ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè. Ïîêè
ùî â óñí³é ôîðì³. Ãîâîðèëè, ùå
êîíêðåòíî í³÷îãî íå â³äîìî, àëå
óæå ïîïåðåäèëè, ùîá ïîò³ì öå
íå ñòàëî íåñïîä³âàíêîþ.
Íà çàïèòàííÿ, ÷è çàïëàòèëè
òó ï³äâèùåíó ñóìó, ÿêó îá³öÿëè,
ôåëüäøåð â³äïîâ³â, ùî çà ñ³÷åíü
íàðàõóâàëè 13 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Öå
ñò³ëüêè, ÿê îá³öÿëè. Ó äâà ðàçè
á³ëüøå, í³æ îòðèìóâàëè ðàí³øå.
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ПІДГОТОВКА ДО НАПІВМАРАФОНУ.
ПОРАДИ БІГУНКИ ТА ЛІКАРЯ
Готуємося  До напівмарафону, який
буде проходити у травні, залишається ще
три місяці, однак починати готуватися
треба вже зараз. А тим паче, якщо ви
цьогоріч вперше вирішили долучитися
до бігової культури Вінниці. Як це зробити
без шкоди для здоров’я? Яких помилок
припускається більшість новачків?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Âñòàòè ç äèâàíà
³ îäðàçó ïðîá³ãòè 21 ê³ëîìåòð —
íå âèéäå. Íàï³âìàðàôîí ïîòðåáóº ðåòåëüíî¿ ï³äãîòîâêè. Á³ãóíêà òà îðãàí³çàòîðêà
á³ãîâîãî êëóáó NoBoringRunners
Ëþäìèëà Øèëÿºâà ãîâîðèòü,
ÿêùî âè ïî÷íåòå òðåíóâàòèñÿ ç
áåðåçíÿ, òî âæå ó òðàâí³ çìîæåòå

ç êàéôîì ïðîá³ãòè 10 ê³ëîìåòð³â.
Íàéâàæëèâ³øèé ìîìåíò, ç ÿêîãî âàðòî ïî÷èíàòè — öå ñêëàñòè
ïëàí òðåíóâàíü.
— Ïëàí — öå ò³ëüêè ïî÷àòîê,
àëå â³í äóæå âàæëèâèé. Äàë³
òðåáà çíàéòè ÷àñ òà ï³äòðèìêó.
Ð³äí³ íå çàâæäè ï³äòðèìóþòü çàõîïëåííÿ á³ãîì, ââàæàþ÷è, ùî
öå íå ïîòð³áíå çàíÿòòÿ, — êàæå
Ëþäìèëà. — Äëÿ òîãî, ùîá óíèêàòè âïëèâ³â áëèçüêèõ, áàæàíî
ïðèéòè ó á³ãîâèé êëóá ³ îòðèìàòè

Як долучитися до Вінницького напівмарафону?
Якщо ви ще не зареєструвалися
на забіг, то можете зробити це
за посиланням:
https://run.vn.ua/.
Ви можете обрати з таких дистанцій: 21,095 кілометра;10 кілометрів; 4,2 кілометра.

Участь у Вінницькому напівмарафоні для учасників АТО —
безплатна! Для пенсіонерів
(чоловіки 60+, жінки 59+) та
студентів — знижка 50%. Додамо, що оплата участі єПідтримкою вже теж доступна.

ï³äòðèìêó. Òàì æå âàñ áåçïëàòíî íàâ÷àòü òåõí³êè á³ãó òà ïîðàäÿòü, ÿê³ êðîñ³âêè îáðàòè òîùî.
Ó Â³ííèö³ º äóæå áàãàòî á³ãîâèõ
êëóá³â, òîìó çàâæäè º ëþäè, ÿê³
âàñ ï³äòðèìàþòü.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïëàí ñë³ä ðîçðîáèòè ïîòèæíåâèé, ÿêèé áóäå
çá³ëüøóâàòèñÿ â íàâàíòàæåíí³.
ßêùî öüîãî òèæíÿ, íàïðèêëàä,
âè ïðîá³ãëè 5 ê³ëîìåòð³â, òî íàñòóïíîãî òèæíÿ — 6 ê³ëîìåòð³â.
Ïëþñ äî öüîãî, âàðòî õîäèòè
äî ñïîðòçàëó.
— Òðåáà ñïðèéìàòè á³ã ÿê
çàäîâîëåííÿ. Äóæå ÷àñòî ëþäè
çà äîïîìîãîþ á³ãó õî÷óòü ñõóäíóòè. Ïî÷àòê³âö³ çà÷àñòó á³ãàþòü
³ íîðìàëüíî íå õàð÷óþòüñÿ ïðè
öüîìó. Îäíàê á³ãóíàì, ÿê ³ áóäüÿêèì ñïîðòñìåíàì, íåîáõ³äíî
¿ñòè, — ïîÿñíþº á³ãóíêà.
Çà ñëîâàìè ñïîðòñìåíêè, ïî÷àòê³âö³ ÷àñòî âëàøòîâóþòü ñîá³ ÷åëåíäæ³ òà îäðàçó æ á³ãàþòü ùîäíÿ.
Êàæå, öå íåïðàâèëüíî, àäæå âàø³
ì’ÿçè ìàþòü â³äïî÷èâàòè. Êðàùå
÷åðãóâàòè ð³çí³ âèäè òðåíóâàíü.
— Ðåêîìåíäóþ á³ã ï³äòþïöåì
äëÿ ïî÷àòê³âö³â. Öå òåìï, êîëè
âè á³æèòå ³ ðîçìîâëÿºòå, àëå ïðè
öüîìó íå çàäèõàºòåñÿ. ßêùî âè
ïî÷íåòå ïðèñêîðþâàòèñÿ, òî ïîáà÷èòå, ùî âè âæå íå çìîæåòå
íîðìàëüíî ãîâîðèòè, ³ òîä³ çìåíøóéòå òåìï, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Øèëÿºâà.
Äëÿ òîãî, àáè ä³çíàòèñÿ, êîìó
ïîòð³áíî ðåòåëüí³øå ï³äõîäèòè

У травні традиційно відбудеться Вінницький
напівмарафон. Якщо ви почнете готуватися з весни,
то зможете без шкоди для здоров’я пробігти 10 кілометрів
äî ï³äãîòîâêè, ìè ïîãîâîðèëè
ç ë³êàðåì ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè
Â³òàë³ºì Öàðóêîì.
— Â óñüîìó ñâ³ò³ ä³º òàêà
ïðàêòèêà: âñ³ ìàþòü ïðîõîäèòè
ñïåö³àë³çîâàí³ îáñòåæåííÿ. Öå
ñòîñóºòüñÿ ³ òèõ ëþäåé, ÿê³ çàéìàþòüñÿ àìàòîðñüêèì á³ãîì, ³
ïðîôåñ³îíàë³â, — ïîÿñíþº ë³êàð.
Ð³âåíü òðåíóâàíü áóäå çàëåæàòè
â³ä ñòàíó ñåðöåâî-ñóäèííî¿, äèõàëüíî¿ ñèñòåìè òà îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó. ²íîä³ êðàùå îáðàòè
³íøèé âèä ñïîðòó, à íå á³ã. Òîìó
âñ³ì, õòî íàëàøòîâàíèé ñåðéîçíî
ãîòóâàòèñÿ, ïîòð³áíî ïðîéòè îáñòåæåííÿ.
— ßêùî âè ïîá³æèòå áåç ï³äãîòîâêè, òî ìîæíà íàøêîäèòè
îðãàí³çìó, — êàæå ôàõ³âåöü. —
Ñåðöå ìàº áóòè ãîòîâå, ùîá
âèòðèìàòè òàêå äîâãîòðèâàëå
íàâàíòàæåííÿ. Òàêà ï³äãîòîâêà

ìîæå çàéìàòè é ï³â ðîêó, é ð³ê.
ßê ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é Öàðóê,
òðåáà ïî÷èíàòè òðåíóâàòè ñåðöå,
âðàõîâóþ÷è â³äñòàíü, ÿêó ñïîðòñìåí áóäå äîëàòè, ³ ïóëüñ, íà ÿêîìó â³í áóäå ïðàöþâàòè. Çà éîãî
ñëîâàìè, õàð÷óâàííÿ òåæ ìàº
áóòè â³äïîâ³äíå: áàãàòå íà ñêëàäí³
âóãëåâîäè, ïåâíó ê³ëüê³ñòü æèð³â.
Äåòàëüí³øå, äîäàìî, öå êðàùå
îáãîâîðþâàòè ç³ ñâî¿ì ë³êàðåì.
— ßêùî æ ó âàñ º çàéâà âàãà,
òî, ìîæëèâî, ö³é ëþäèí³ âàðòî çàéìàòèñÿ êàðä³î òðåíóâàííÿì â çàë³, à òîä³ âæå âèõîäèòè
íà ïðîá³æêè, — êàæå Â³òàë³é
Öàðóê. — Òàêîæ á³ãóí-ïî÷àòê³âåöü ìîæå íàíåñòè øêîäó ñâîºìó îðãàí³çìîâ³, ÿêùî íå ï³äáåðå
âçóòòÿ. Êðîñ³âêè âàðòî âèáèðàòè
ç íàï³âì’ÿêîþ ï³äîøâîþ, ùîá
çìåíøèòè óäàðíå íàâàíòàæåííÿ
ï³ä ÷àñ á³ãó.
507115
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ЗА 17 ТИСЯЧ БОРГУ ЗАЛИШИЛИ
БЕЗ ГРОШЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ
Безвихідь  Віктор Татарчук суттєво
заборгував за комуналку, а днями
заблокували його картку, на яку
нараховували зарплату. Відтак, він
залишився без засобів для існування.
Чоловік звертався в різні інстанції, в тому
числі до адвокатів, але всі розводять
руками. Чому так? І чи законно
блокувати картку, на яку нараховують
зарплату чи пенсію?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Â³êòîðó 43 ðîêè,
â³í æèâå ó Â³ííèö³ òà äîíåäàâíà
ïðàöþâàâ âàíòàæíèêîì íà îäíîìó ç³ ñêëàä³â. ² öåé ð³ê â íüîãî
ðîçïî÷àâñÿ ç «÷îðíî¿ ñìóãè»: ç
ðîáîòè çâ³ëüíèëè, ³ íåùîäàâíî
ùå é çàáëîêóâàëè áàíê³âñüêó
êàðòêó, äå ó ÷îëîâ³êà áóëè âñ³
êîøòè.
«НІЧИМ НЕ МОЖЕМО
ДОПОМОГТИ»
— Ïðèéøîâ ó ìàãàçèí êóïèòè ïðîäóêòè. Ðîçðàõîâóþñü.
À íà òåðì³íàë³ ïèøå, ùî ìîÿ
êàðòêà çàáëîêîâàíà, — ãîâîðèâ
Òàòàð÷óê. — Äçâîíþ â áàíê, ùîá
ðîç³áðàòèñü â ÷îìó ñïðàâà. Ìåí³
ó â³äïîâ³äü: âàøà êàðòêà çàáëîêîâàíà ÷åðåç êîìóíàëüí³ áîðãè,
íà ï³äñòàâ³ çâåðíåííÿ äåðæàâíî¿
âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè.
Òå, ùî â³í çàëèøèâñÿ áåç çàñîá³â äëÿ ³ñíóâàííÿ — íå ñòàëî
ïðè÷èíîþ äëÿ ðîçáëîêóâàííÿ
ðàõóíêó. Ìîâëÿâ, éä³òü äî äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ç âèïèñêîþ, ùî öå çàðïëàòíà êàðò-

êà. ², ìîæëèâî, ñêàñóþòü àðåøò,
ñêàçàëè â³ííè÷àíèíó áàíê³âñüê³
ñï³âðîá³òíèêè.
— Ó ÄÂÑ (âèêîíàâ÷à ñëóæáà — àâò.) ÿ âñå öå ïîÿñíþâàâ
êåð³âíèö³ â³ää³ëó Íàä³¿ Áîíäàð.
Ãîâîðèâ, ùî çàðïëàòíó êàðòêó
áëîêóâàòè íåçàêîííî. Õîò³â ïîêàçàòè âèïèñêó ïî áàíê³âñüê³é
êàðòö³. À âîíà íàâ³òü íå ñòàëà
¿¿ äèâèòèñü ³ êàæå, — «öå âàø³

Êîëè ÷îëîâ³ê
ïðàöþâàâ,
òî ñòÿãóâàëè áîðã
³ç çàðïëàòè. À êîëè
çâ³ëüíèëè — íàêëàëè
àðåøò íà êàðòêó
ïðîáëåìè» ³ «ðàí³øå òðåáà áóëî
çâåðòàòèñü», — êàçàâ Â³êòîð Òàòàð÷óê.
Òàì æå Â³êòîðó ðîçäðóêóâàëè
êîï³þ âèêîíàâ÷îãî ëèñòà. Êàðòêó
çàáëîêóâàëè çà 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü
áîðãó ïî öåíòðàë³çîâàíîìó îïàëåííþ ³ ãàðÿ÷³é âîä³.
— Ð³øåííÿ ñóäó áóëî ñõâàëåíå
ùå ó 2020 ðîö³. À ÿ ïðî íüîãî
ä³çíàâñÿ ò³ëüêè çàðàç, — ïðîäîâæèâ ðîçïîâ³äü Â³êòîð. — ² öåé

«З мене зробили злісного неплатника. Але всюди, де я працював, платили мінімалку, на яку
я ледве виживав», — каже Віктор Татарчук
áîðã ñòÿãóþòü ç ìî¿õ áàòüê³â,
ÿê³ ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïîìåðëè é ó êâàðòèð³ íå ïðîïèñàí³.
Àëå ñóä âèð³øèâ «ñîë³äàðíî»
ñòÿãóâàòè êîìóíàëüíèé áîðã ç
ìåíå, ñåñòðè òà ìî¿õ ïîìåðëèõ
áàòüê³â.
Àäâîêàòêà, äî ÿêî¿ çâåðòàâñÿ
÷îëîâ³ê, òàêîæ íå çìîãëà í³÷èì
äîïîìîãòè. Ïðèíàéìí³, áåçîïëàòíî.
— Çà ãðîø³ âîíà ãîòîâà ³ ïîçîâ ïîäàòè, ³ çàõèùàòè ìåíå
ó ñóä³. À áåçîïëàòíî äîïîìîãòè
íå ìîæå, — ñêàçàâ Òàòàð÷óê.

Перед судом варто подати заяву про скасування арешту
Виконавці у своїй роботі керуються Законом України від
2 червня 2016 № 1404-VIII,
«Про виконавче провадження».
У ньому зазначено, що їм дозволено арештовувати зарплатні та
пенсійні картки, які в розумінні
закону «не є рахунками зі спецрежимом використання».
— Рахунок, який відкривається
у банках, у тому числі й для зарахування зарплати чи пенсії,
як правило, є звичайним поточним рахунком. Тобто це рахунок фізичної особи для власних потреб, на нього можуть
зараховуватися будь-які кошти,
а не тільки кошти цільового призначення, — роз’яснив заступник

директора вінницького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Олександр Левицький.
— Що в таких ситуаціях можна
зробити? — питає журналіст.
— Вам необхідно звернутись
до органів виконавчої служби
з письмовою заявою і надати
документальне підтвердження
того, що ваш поточний рахунок
використовується виключно для
зарахування цільових виплат, —
каже Левицький. — Це може бути
довідка бухгалтерії з місця роботи, пенсійного фонду тощо.
Державний чи приватний виконавець розгляне заяву та прийме рішення: або відмовить, або

скасує арешт.
Якщо ж після цього виконавець
не знімає арешт з коштів — ви
можете звернутись до суду.
— Практика показує, що суди
скасовують арешти банківських
рахунків, — додав юрист.
У центрі безоплатної вторинної
допомоги вам можуть допомогти скласти позовну заяву,
роз’яснити нюанси законодавства та готові надати захист
у суді.
Центр знаходиться за адресою:
вулиця Порика, 29, місто Вінниця, індекс 21021. Телефон:
(0432) 56–01–80; електронна
пошта: vinnytsya1.vinnytsya@
legalaid.vn.ua

СУБСИДІЮ НЕ ДАЮТЬ: СЕСТРА
ЗА КОРДОНОМ
Îòîæ, ç âèêîíàâ÷îãî ëèñòà
áà÷èìî, ùî áîðãè ïî êîìóíàëö³
óòâîðèëèñü ðàí³øå. ×îìó æ â³ííè÷àíèí ðîêàìè íå ñïëà÷óâàâ
çà îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó âîäó? ² ÿêùî
â íüîãî áóëà ìàòåð³àëüíà ñêðóòà,
òî ÷îìó íå çâåðòàâñÿ çà ñóáñèä³ºþ?
— Âñþäè, äå ÿ ïðàöþâàâ, äàâàëè ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó. Òàðèôè, ñàì³ çíàºòå ÿê³. Òîìó ìåí³
íå áóëî ç ÷îãî ïëàòèòè çà êîìóíàëêó òðèê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè, —
â³äïîâ³äàâ Â³êòîð Òàòàð÷óê. —
À ñóáñèä³þ íå äàþòü: ì³é äîõ³ä
âèÿâëÿºòüñÿ çàâèñîêèì ³ ïëþñ,
ñåñòðà ó êâàðòèð³ ïðîïèñàíà, àëå
ïðîæèâàº çà êîðäîíîì.
×îëîâ³ê ãîâîðèâ, ùî òåïëîâèêè
ïîâ³äîìëÿëè éîãî ïðî çàáîðãîâàí³ñòü. Àëå ðåñòðóêòóðèçàö³þ
(âèïëàòó áîðãó ÷àñòèíàìè çà ãðàô³êîì — àâò.) íå ïðîïîíóâàëè, ³
ïðî òå, ùî ïîäàþòü äî ñóäó — òåæ
íå ñêàçàëè.
— Êîëè ÿ ïðàöþâàâ íà ïîïåðåäí³é ðîáîò³, òî ç ìåíå ùîì³ñÿ÷íî
ñòÿãóâàëè ãðîø³ ç çàðïëàòè çà ö³
êîìóíàëüí³ áîðãè. À êîëè çâ³ëüíèëè, òî çààðåøòóâàëè ðàõóíîê.
Çà 17 òèñÿ÷ áîðãó âñå çàáëîêóâàëè, — ñêàçàâ Â³êòîð.
НАЧЕ КОЛО, ЯКЕ НЕМОЖЛИВО
РОЗІРВАТИ
Éîãî îáóðþº òå, ùî ç íüîãî
çðîáèëè «çë³ñíîãî íåïëàòíèêà»

êîìóíàëêè. Àëå, ÿê ïîÿñíèâ â³ííè÷àíèí, éîìó ïðîñòî íå áóëî
ç ÷îãî ïëàòèòè.
— ß ëåäâå âèæèâàâ íà ì³í³ìàëêó. À ìåí³ êàæóòü: éä³òü íà äâ³òðè ðîáîòè. Òà ÿ íå ìîæó ïî ñòàíó
çäîðîâ’ÿ ïðàöþâàòè íà äâîõ-òðüîõ
ðîáîòàõ! — ãîâîðèâ Òàòàð÷óê. —
Äî ê³íöÿ ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó
ÿ ïðàöþâàâ âàíòàæíèêîì. Çâ³ëüíèëè, áî çàõâîð³â íà ïíåâìîí³þ ³
äâà òèæí³ íå áóâ íà ðîáîò³. Ñêàçàëè, ùî öå äóæå äîâãî ³ òàê³ ëþäè ¿ì
íå ïîòð³áí³. Íàðàç³ ÿ áåçðîá³òíèé ³,
ôàêòè÷íî, ìåí³ íåìàº çà ùî æèòè.
— Ïåðåïðîøóþ, à çà ÿê³ ãðîø³ âè çàðàç æèâåòå? — ñïèòàâ
æóðíàë³ñò.
— Ìåí³ äîïîìîãëà íåçíàéîìà
ëþäèíà. ß íàïèñàâ ïðîõàííÿ ïðî
äîïîìîãó â ñîöìåðåæàõ, ³ ìåí³
ïðèñëàëà ãðîø³ «Óêðïîøòîþ»
íåçíàéîìà ëþäèíà, — â³äïîâ³â
Â³êòîð Òàòàð÷óê.
ªäèíèé âèõ³ä — îñêàðæóâàòè
ð³øåííÿ âèêîíàâö³â ÷åðåç ñóä.
Àëå ³ òóò äëÿ íüîãî ïåðåïîíà:
éîìó òðåáà îäðàçó çàïëàòèòè
ñóäîâèé çá³ð.
— Öå ÿêåñü çà÷àðîâàíå êîëî!
ß õî÷ó ñêàñóâàòè àðåøò êàðòè,
ùîá â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñü êîøòàìè. Àëå ùîá öå çðîáèòè, ìåí³
òðåáà çàïëàòèòè ñóäîâèé çá³ð
ãðîøèìà, ÿêèõ ó ìåíå íåìàº.
Ìîæëèâî, õî÷à á ðîçãîëîñ ìåí³
äîïîìîæå? — çàâåðøèâ ñâîþ
ðîçïîâ³äü â³ííè÷àíèí.
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ОБРАЛИ ПЕРЕМОЖНИЦЬ КОНКУРСУ
КРАСИ «МІС RIA 2021»
Вітаємо!  Поки вінничани голосують
за «Міс RIA 2022», переможниці минулого
року вже отримали своє визнання і
подарунки
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267352

Ôîòîêîíêóðñ
«Ì³ñ RIA» çà òðàäèö³ºþ òðèâàâ
âïðîäîâæ ðîêó.
Â³ííè÷àíêè íàäñèëàëè ñâî¿
ñâ³òëèíè ³ ùîñåðåäè íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ òèæíåâèêà RIA
ìîæíà áóëî áà÷èòè ôîòîãðàô³¿
ä³â÷àò ó êîíêóðñ³ ôîòî. Òàêîæ
íà ñàéò³ miss.moemisto, â ðîçä³ë³
«Miñ RIA», âñ³ áàæàþ÷³ ìîãëè
ï³äòðèìàòè êîíêóðñàíòîê ñâî¿ì
ãîëîñîì. Çà ï³äñóìêàìè ãîëîñóâàííÿ ³ âèçíà÷èëèñÿ ô³íàë³ñòêè
êîíêóðñó «Ì³ñ RIA 2021». Íèìè
ñòàëè â³ííè÷àíêè Íàòàë³ÿ Ëèïêàíü, ²ðèíà Òêà÷, Ìàð³ÿ Òîì÷óê.
Íàéá³ëüøå ãîëîñ³â íàáðàëà
27-ð³÷íà Íàòàë³ÿ Ëèïêàíü. Âîíà
é ñòàëà «Ì³ñ R²À 2021».
— ß ïîáà÷èëà ä³â÷àò ó ãàçåòàõ,
ÿê³ áóëè ãàðíî ñôîòîãðàôîâàí³,
ìåí³ öå ñïîäîáàëîñÿ. ×îëîâ³ê
çàïðîïîíóâàâ òåæ âçÿòè ó÷àñòü,
ñêàçàâ: ìîæëèâî òè â³äïðàâèø
ñâîº ôîòî? Âèð³øèëà, ÷îìó á ³ í³?
Âïåðøå ÿ ñïðîáóâàëà ñâî¿ ñèëè
â 2019 ðîö³, òîä³ çàéíÿëà ÷åòâåðòå
ì³ñöå. Öüîãî ðàçó âèãðàëà ïåðøå
ì³ñöå, íå î÷³êóâàëà, äóæå ïðè-

ºìíî. Áîíóñîì áóëà ôîòîñåñ³ÿ
ç ãàðíèìè ñâ³òëèíàìè, öå òåæ
ïðèºìíî, — ðîçïîâ³äàº Íàòàëÿ. —
Ð³äí³ çâèêëè, ùî ÿ àâàíòþðèñòêà,
áåðó ó÷àñòü ó ð³çíèõ êîíêóðñàõ.
Íàòàë³ÿ âæå ïåðåìàãàëà ó êîíêóðñ³ «²äåàëüíà ïàðà Â³ííèö³»
â 2020 ðîö³. Êàæå, ùî ³ ó êîëåäæ³,
â óí³âåðñèòåò³ çàéìàëà ð³çí³ ì³ñöÿ.
— Ïðèçîâèé êîíêóðñ âèãðàëà
âïåðøå ³ öå äóæå ïðèºìíî. Öå
çãàäêà íàïàì’ÿòü â ãàçåò³, â³ííè÷àíè ³ ìî¿ áëèçüê³ ïîáà÷èëè
ìåíå, — êàæå ïåðåìîæíèöÿ. —
Ó êîíêóðñ³ ïåâíî ó÷àñòü á³ëüøå
íå áðàòèìó, äàì ìîæëèâ³ñòü ³íøèì ä³â÷àòàì ïåðåìîãòè.
Çâàííÿ ïåðøî¿ â³öå-ì³ñ çäîáóëà
20-ð³÷íà ²ðèíà Òêà÷. Ä³â÷èíà çàê³í÷èëà ìîäåëüíó øêîëó, ëþáèòü
áðàòè ó÷àñòü ó ð³çíèõ êîíêóðñàõ.
Êàæå, ïîáà÷èëà, ùî ìîæíà âçÿòè
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ùå é îòðèìàòè
áîíóñ áåçêîøòîâíó ôîòîñåñ³þ —
öå ¿¿ ñïîíóêàëî.
— Ïóáë³÷íîþ îñîáîþ ï³ñëÿ
êîíêóðñó ÿ íå ñòàëà, îñê³ëüêè
çà ìåíå ãîëîñóâàëè ð³äí³ ³ çíàéîì³. Áàòüêè çà ìåíå ðàä³, ùî ÿ áåðó
ó÷àñòü ó ôîòîñåñ³ÿõ ³ êîíêóðñàõ,
îòðèìàëà ïåðåìîãó, çàâæäè ï³äòðèìóþòü ó âñüîìó, — ðîçïîâ³äàº
ä³â÷èíà. — Â öüîìó êîíêóðñ³ âçÿ-

Марія Томчук, Ірина Ткач, Наталія Липкань. За цих дівчат проголосувало найбільше людей
ëà ó÷àñòü, ñåáå ïîêàçàëà, á³ëüøå
íå ïëàíóþ — íåõàé ³íø³ ä³â÷àòà
ñïðîáóþòü ñâî¿ ñèëè. Â ìåíå ³íø³
ïëàíè íà ìàéáóòíº. Ïîðàäæó ä³â÷àòàì íå âàãàòèñÿ, à áðàòè ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³, öå äëÿ íèõ áóäå äîñâ³ä, ãàðíà ôîòîñåñ³ÿ, êðàñèâ³
ôîòîãðàô³¿ ³ íåçàáóòí³ åìîö³¿.
Ìàð³ÿ Òîì÷óê — äðóãà â³öå-ì³ñ.
¯é 19 ðîê³â.
— Ëþáëþ áðàòè ó÷àñòü ó ð³çíèõ êîíêóðñàõ, íàâ³òü îòðèìàëà
ïåðåìîãó â êîíêóðñ³ «Ì³ñ Óí³âåðñèòåò». Áóëà ðàäà áðàòè ó÷àñòü

³ â öüîìó êîíêóðñ³. Ïîáà÷èëà
ðåêëàìó â çíàéîìî¿, ìåí³ ñïîäîáàëèñÿ ëîêàö³ÿ ³ çéîìêà ôîòîñåñ³¿, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. —
Ìåíå ð³äí³ ï³äòðèìàëè, îñîáëèâî
áàáóñÿ. Âîíà ðàäà áóëà áà÷èòè
ìåíå â ãàçåò³, öå äëÿ íå¿ áóâ ôóðîð, ïîêàçóâàëà äðóçÿì ³ ðîäè÷àì. Òèì ä³â÷àòàì, ÿê³ âàãàþòüñÿ,
õàé ïëàíóþòü áðàòè ó÷àñòü ³ âñå
ó íèõ âèéäå.
Ìåíåäæåð â³ää³ëó Ïðîìî êîìïàí³¿ «Ria Media» Àëüîíà Çàãîðóéêî ðîçïîâ³äàº, ùî êðàñóí³

ïðîòÿãîì âñ³º¿ ³ñòîð³¿ êîíêóðñó
çàâæäè îòðèìóâàëè ãàðí³ ïîäàðóíêè çà ïåðåìîãó.
— Êîíêóðñ «Ì³ñ RIA» ïðîâîäèòüñÿ á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â, ãîëîñóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ íà ñàéò³, —
ãîâîðèòü ìåíåäæåð. — Ó÷àñòü ä³â÷àòà ìîæóòü áðàòè ç 16-òè ðîê³â.
Òðàäèö³éíî ìè ïåðåìîæíèöÿì
ïîäàðóâàëè áóêåòè êâ³ò³â, ñåðòèô³êàòè ó ìàãàçèí îäÿãó «LES²A»,
ï³öåð³þ «Á²Á²ôóä», òà çàïðîøåííÿ íà êîíêóðñ êðàñè «Ì³ñ
Â³ííèöÿ».

«Вони загинули на Майдані, бо хотіли кращої долі
для України», — мати Героя Небесної сотні
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (097)1448132

Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ, ñëüîçè òà
ñîòíÿ àíãåë³â. Òèõà àêö³ÿ «Àíãåëè
ïàì’ÿò³» âæå ñòàëà òðàäèö³éíîþ
äëÿ â³ííè÷àí, ÿê³ âøàíîâóþòü
ïàì’ÿòü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³.
Öüîãîð³÷ 18 ëþòîãî äî íå¿ äîëó÷èëîñÿ ïîíàä ï³âñîòí³ â³ííè÷àí,
ñåðåä íèõ áóëè: ìàòåð³ çàãèáëèõ
Ãåðî¿â, ìîëîäü, âîëîíòåðè, ïåíñ³îíåðè.
Àêö³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ç Ã³ìíó
Óêðà¿íè, à îï³ñëÿ íà çíàê ïîøàíè ïåðåë³÷èëè ³ìåíà çàãèáëèõ
Ãåðî¿â. ¯õ óñ³õ âøàíóâàëè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Ñåðåä Ãåðî¿â
Íåáåñíî¿ ñîòí³ º íàø³ çåìëÿêè — Ìàêñèì Øèìêî, Âàëåð³é
Áðåçäåíþê, Ëåîí³ä Ïîëÿíñüêèé,
Þð³é Íå÷èïîðóê, Ðîìàí Îë³õ.
— Íå êîæåí áè çì³ã âèéòè
íà Ìàéäàí, áóäåìî ãîâîðèòè

÷åñíî. À âîíè çìîãëè, ï³øëè òà
íå ç³ãíóëèñÿ, áî õîò³ëè êðàùî¿
äîë³ äëÿ Óêðà¿íè, — ñêàçàëà Çîÿ
Êóçüìåíêî, ìàòè â³ííè÷àíèíà
Ìàêñèìà Øèìêà, îäíîãî ³ç çàãèáëèõ íà Ìàéäàí³. — Òðåáà âøàíîâóâàòè âñ³õ òèõ, õòî çàãèíóâ
çà íàøó Óêðà¿íó, íå äèâëÿ÷èñü,
äå âîíè çàãèíóëè â ÀÒÎ, ÎÎÑ
÷è ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.
Ìàòè çàãèáëîãî Ãåðîÿ êð³çü
ñëüîçè çàöèòóâàëà áîë³ñíèé â³ðø,
ÿêèé ¿¿ ñèíîâ³ ïðèñâÿòèëà éîãî
ïîäðóãà.
— Äóìàþ, ùî ñèí ì³é íå äàðìà ñâîº æèòòÿ ïîêëàâ. Óêðà¿íö³
ñòàëè ³íø³, ïî÷àëè ðîçóì³òè, ùî
ó íèõ º Áàòüê³âùèíà. Ïî÷àëè
ðîçóì³òè, ùî âîíè íå íàëåæàòü
ïåâí³é ³ìïåð³¿, — ãîâîðèòü Çîÿ
Êóçüìåíêî. — ß äîáðå ïàì’ÿòàþ
20 ëþòîãî. Ìè ñèä³ëè ç ìîëîäøèì ñèíîì ïåðåä òåëåâ³çîðîì,

³ äèâèëèñÿ ïðÿìèé ðåïîðòàæ
ç Ìàéäàíó. Ðåïîðòåð êðè÷àâ:
«Ëþäè, íå éä³òü íà ²íñòèòóòñüêó, òóò ðåàëüíî âáèâàþòü»,
à ïîçàäó íüîãî ïðîõîäèâ ì³é ñèí.
ß ïàì’ÿòàþ öå, ÿê ñüîãîäí³. Âîíî
íå çàáóâàºòüñÿ.
Ï³ä ÷àñ òîãî, ÿê â³ííè÷àíè â³øàëè ïàïåðîâèõ ÿíãîëÿò, ïîêëàäàëè êâ³òè ÷è çàïàëþâàëè ëàìïàäêè, ç êîëîíîê çàëóíàëà «Ïëèâå
êà÷à…», ùî ñòàëà íåîô³ö³éíèì
ðåêâ³ºìîì Íåáåñíî¿ ñîòí³. Äåÿê³ ç
ïðèñóòí³õ íå ìîãëè ñòðèìàòè ñë³ç.
— Ñüîãîäí³ äóæå áóðåìí³ äí³,
ìè çíàºìî ïðî ïðîòèñòîÿííÿ, ÿê³
çàãîñòðþþòüñÿ ùîäíÿ, — ãîâîðèëà îäíà ç îðãàí³çàòîðîê àêö³¿
ó Â³ííèö³ Þë³ÿ Ùåðáàíü. — Äóæå
ïðîøó: ãóðòóéòåñÿ! Áî ðàçîì ìè
âåëèêà ñèëà. Íå çàáóâàéòå ï³äòðèìóâàòè íàøó àðì³þ. Íå çàáóâàéòå ïðî òå, ùî çàðàç äóæå

– Треба вшановувати всіх, хто загинув за нашу Україну,
– каже мама Максима Шимка. – Не дивлячись, де вони
загинули в АТО, ООС чи під час Революції Гідності
áàãàòî çà íàñ ñòîÿòü, ³ òðèìàþòü
íàøå ìèðíå íåáî.
Çà ñëîâàìè êîîðäèíàòîðêè
àêö³¿ ó Â³ííèö³, ³äåÿ ñòâîðåííÿ

òàêî¿ àêö³¿ ï³øëà â³ä ìèñòêèí³ Àíæåë³êè Ðóäíèöüêî¿. Âîíà
ðàçîì ³ç ìèñòåöüêîþ àãåíö³ºþ
ïî÷èíàëè öåé çàõ³ä ó 2014 ðîö³.

506746

506782

506357

506366

506745

505183

505184

РЕКЛАМА

505227
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ЗАКОРДОННИЙ ТА ID-ПАСПОРТИ:
ДЕ І ЗА СКІЛЬКИ МОЖНА ЗРОБИТИ
Документи  Ми перевірили, де
у Вінниці можна зробити собі новий
український і закордонний паспорт
та оновити застарілу ID-картку.
Розповідаємо вам ціни, умови та адреси
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ç ïî÷àòêó 2022
â Óêðà¿í³ çì³íèëàñÿ
âàðò³ñòü îôîðìëåííÿ ïàñïîðò³â. Ó Äåðæàâí³é ì³ãðàö³éí³é ñëóæá³ ïîÿñíèëè, ùî öå ñòàëîñÿ ÷åðåç ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ¿õ âèãîòîâëåííÿ.
À çîêðåìà ÷åðåç «ï³äâèùåííÿ ö³í
íà ñèðîâèíó òà ìàòåð³àëè çì³íþºòüñÿ âàðò³ñòü áëàíê³â îêðåìèõ
á³îìåòðè÷íèõ äîêóìåíò³â».
Ìè ä³çíàëèñÿ, äå ó Â³ííèö³
ðîáëÿòü òà îíîâëþþòü ïàñïîð-

òè. Äîäàºìî ³íôîðìàö³þ ïðî òå,
ñê³ëüêè öå êîøòóº ³ ÿê³ äîêóìåíòè ïîòð³áíî ç ñîáîþ ìàòè.
ЯК ОНОВИТИ ЗАСТАРІЛУ IDКАРТКУ?
Íàøà æóðíàë³ñòêà íà ñîá³ ïåðåâ³ðèëà, ÿê öå çì³íþâàòè IDêàðòêó, êîëè çàê³í÷èâñÿ ¿¿ òåðì³í
ä³¿. Íàãîëîñèìî, ùî ä³éñíèé á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò ëèøå ÷îòèðè
ðîêè, ÿêùî öå ïåðøèé ïàñïîðò,
ÿêèé âè îòðèìóâàëè.
Òîáòî, ÿêùî ó 14–16 ðîê³â âè
÷è âàø³ ð³äí³ îòðèìàëè á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò, òî ä³éñíèé â³í

Ви можете записатися в електронну чергу і прийти на зазначену годину. А можете
прийти у паспортний стіл і стояти в «живій» черзі
ð³âíî ÷îòèðè ðîêè. À ëþäÿì, ÿê³
äîñÿãëè 18-ð³÷íîãî â³êó, ïàñïîðò
îôîðìëÿºòüñÿ íà êîæí³ 10 ðîê³â.
Ïðîöåäóðà îíîâëåííÿ ìàëî
÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïåðøîãî

Які документи з собою мати при оформленні ID-картки?
Якщо ви вперше будете
оформлювати паспорт собі
або дитині, то потрібно з собою мати:
 Свідоцтво про народження;
 Паспорт громадянина України
одного або двох з батьків;
 Довідка про реєстрацію місця
проживання (за наявності).
 РНОКПП або повідомлення
про відмову від його прийняття
(за наявності).
Якщо ви хочете змінити свій
паперовий документ на паспорт нового зразка, то вам потрібно мати з собою:
 Паспорт громадянина України;
 Документи, що підтверджують
обставини, у зв’язку з якими пас-

порт підлягає обміну (свідоцтво
про шлюб/про розірвання шлюбу/про зміну імені/рішення суду
про розірвання шлюбу);
 РНОКПП або повідомлення
про відмову від його прийняття
(за наявності);
 Довідка про реєстрацію місця
проживання (за наявності);
 Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (при викраденні
паспорта).
Ось, які ціни з початку року
на оформлення українського
паспорта: 480 гривень (20 днів).
Для того, щоб зробити закордонний паспорт, потрібно мати
з собою такі документи:
 Паспорт громадянина України;

 Індивідуальний податковий номер фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер);
 Заява-анкета (формується
на місці);
 За наявності, раніше видані закордонні паспорти або проїзні документи дитини (діючі, не діючі,
на інше прізвище в тому числі);
 Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення попереднього паспорта
для виїзду за кордон на території
України.
Процедура оформлення така ж,
як і українського паспорта. Скільки це коштує? Не терміновий —
1213 гривень, а терміновий —
1565.

îòðèìàííÿ. Âàì ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ ó ïàñïîðòíèé ñò³ë ç óñ³ìà
íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòàìè. Ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ òåðì³íó ä³¿ âàøîãî
ïàñïîðòà ó âàñ º ì³ñÿöü, ùîá éîãî
îíîâèòè.
ßêùî âè ïðèéøëè ï³çí³øå,
òî âèìóøåí³ áóäåòå ñïëàòèòè
øòðàô. Ñóìà çàëåæèòü â³ä òðèâàëîñò³ ñòðîêó, ó ÿêèé ïàñïîðò áóâ
íåä³éñíèì. Äî ïðèêëàäó, ÿêùî âè
«çàï³çíèòåñÿ» íà ï³â ðîêó, òî äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè ìàéæå ñîòíþ
ãðèâåíü.
Îñü ÿê³ äîêóìåíòè ïîòð³áíî ç
ñîáîþ ìàòè, êîëè îíîâëþºòå IDêàðòêó:
 ïàñïîðò, ùî ï³äëÿãàº îáì³íó;
 äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñïëàòó àäì³í³ñòðàòèâíîãî
çáîðó;
 äîâ³äêà ïðî ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ îñîáè;
 ñâ³äîöòâî ïðî øëþá (çà íàÿâíîñò³).
Êîøòóº îáì³í ID-êàðòêè
çà 20 äí³â — 852 ãðèâí³,
à çà 10 äí³â — 978.

ДЕ ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ ТА
ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ?
ßê ðîçïîâ³ëè íàì ó ï³äðîçä³ë³
Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³,
ó íàøîìó ì³ñò³ ìîæíà çðîáèòè
óêðà¿íñüêèé òà çàêîðäîííèé ïàñïîðò çà òàêèìè àäðåñàìè:
 âóëèöÿ ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà, 19;
 âóëèöÿ Ïèðîãîâà, 4;
 âóëèöÿ Òåàòðàëüíà, 10;
 âóëèöÿ Êè¿âñüêà, 31;
 âóëèöÿ Çàìîñòÿíñüêà, 26;
 âóëèöÿ Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà, 73.
Êð³ì òîãî, ID-êàðòêè ìîæíà
çðîáèòè ó âñ³õ ÖÍÀÏàõ Â³ííèö³:
âóëèöÿ Çàìîñòÿíñüêà, 7;
ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â, 30;
âóëèöÿ Áðàöëàâñüêà, 85.
ßêèé ïðîöåñ îôîðìëåííÿ? Âè
ìîæåòå çàïèñàòèñÿ â åëåêòðîííó
÷åðãó, ³ ïðèéòè íà çàçíà÷åíó ãîäèíó äëÿ îôîðìëåííÿ ïàñïîðòà.
À ìîæåòå ïðèéòè ó ïàñïîðòíèé
ñò³ë ³ ñòîÿòè â «æèâ³é» ÷åðç³.
Îôîðìëåííÿ ïàñïîðò³â çä³éñíþºòüñÿ äåíü â äåíü.
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ЩО ДОПОМОЖЕ
ІМУНІТЕТУ ДИТИНИ
Актуально  Як не
захворіти або перенести
захворювання у легкій
формі — топ батьківських
запитів у «пошуковиках».
Сімейний лікар дає поради
читачам RIA, як зміцнити
імунітет
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267352

Ïèòàííÿ ì³öíîãî ³ìóí³òåòó ä³òåé
çàâæäè ñòî¿òü ãîñòðî, àëå çàðàç ïðî
öå äóìàþòü íàéá³ëüøå. Îñîáëèâî,
êîëè äèòèíà âêîòðå îãîâòóºòüñÿ
â³ä ÃÐÂ², ìàìà çàäàºòüñÿ ïèòàííÿì: ùî ðîáèòè, ùîá çì³öíèòè
³ìóí³òåò äèòèíè, ðîçóì³þ÷è âàæëèâ³ñòü éîãî ãîòîâíîñò³ äî íàñòóïíî¿ çóñòð³÷³ ç â³ðóñîì.
— Äî ùîäåííèõ çâè÷îê äëÿ
ì³öíîãî ³ìóí³òåòó íàëåæàòü çáàëàíñîâàíå ³ ð³çíîìàí³òíå õàð÷óâàííÿ, ã³ã³ºíà ñíó, ðåãóëÿðíà
ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü, ðåæèì íàâ÷àííÿ òà â³äïî÷èíêó, — ãîâîðèòü ë³êàð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè
Þð³é Òàðàíóõà. — Äîðîñë³ ìàþòü
äîçóâàòè ñâî¿é ìàëå÷³ ÷àñ êîðèñòóâàííÿ ãàäæåòàìè, á³ëüøå ïðîâîäèòè ç íèìè ÷àñó íà ñâ³æîìó
ïîâ³òð³.
Äëÿ òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè
çàõèñò ³ìóí³òåòó, ä³òè ïîâèíí³
îòðèìóâàòè ç ðàö³îíó âñ³ íåîáõ³äí³ ïîæèâí³ ðå÷îâèíè, â³òàì³íè,
îñîáëèâî á³ëêè. Áî ñàìå á³ëîê
äîïîìàãàº îðãàí³çìó âïîðàòèñÿ
ç â³ðóñàìè. Òîìó ïîâíîö³ííå
õàð÷óâàííÿ íåìîæëèâå áåç ðèáè,

Прогулянки корисні для здоров’я.
Вони зміцнюють імунітет та покращують настрій і
батькам, і малятам
ì’ÿñà ïòèö³, áîáîâèõ òà êèñëîìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â.
Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ñóïåðôóä³â,
ÿê³ êîðèñíî âæèâàòè âçèìêó, ë³êàð âèä³ëÿº:
Ãðå÷êó, ÿêà çà ê³ëüê³ñòþ ì³êðîåëåìåíò³â íå ïîñòóïàºòüñÿ í³ ÷³à,
í³ ê³íîà.
Çàïå÷åí³ ÿáëóêà — ôðóêòîâèé
ñìàêîëèê, áàãàòèé íà çàë³çî (ç
ñèðèõ ÿáëóê âîíî çàñâîþºòüñÿ
çíà÷íî ã³ðøå, í³æ ³ç çàïå÷åíèõ).
Ñìóç³ ç äîäàâàííÿì ñâ³æîçàìîðîæåíèõ òåìíèõ ÿã³ä (÷îðíèö³,
îæèíè, ëîõèíè, ñìîðîäèíè).
²ìáèð, æóðàâëèíó, îáë³ïèõó,
ÿê³ âàðòî äîäàâàòè äî çèìîâèõ
÷à¿â, àäæå âîíè ìàþòü ãàðíó
³ìóíîçì³öíþâàëüíó òà àíòèáàêòåð³àëüíó ä³þ.
Êóðêóìó òà çåëåíü — òåæ ÷óäîâèé òàíäåì äëÿ ï³äñèëåííÿ
³ìóííèõ ïîòóæíîñòåé.
— Âçèìêó íå ñë³ä íåõòóâàòè ñïîæèâàííÿì îâî÷³â òà ôðóêò³â, ùîá
çáàãàòèòè ñâ³é îðãàí³çì â³òàì³íàìè, — ðåêîìåíäóº ïåä³àòð. — Áîëãàðñüêèé ïåðåöü, ê³â³, ëèìîí, êèñëà êàïóñòà ùåäð³ íà â³òàì³í Ñ. ×à¿
ç êàëèíè òà øèïøèíè òåæ áóäóòü

êîðèñíèìè. Öå âñå áóäå ïðîô³ëàêòèêîþ â³ä çàñòóäíèõ çàõâîðþâàíü.
Òàêîæ íå çàáóâàéòå ïðî ñòàð³
äîáð³ ðåêîìåíäàö³¿ ïðî çì³öíåííÿ ³ìóí³òåòó ïðîäóêòàìè áäæîëÿðñòâà. Ðåêîìåíäóºòüñÿ òèì ä³òÿì, â êîãî íåìàº àëåðã³¿ íà ìåä.
— Ñàì ìàþ ïàñ³êó, òîìó íåîäíîðàçîâî äîíüêó ñâîþ ë³êóâàâ
áäæîëèíèì ïèëêîì, — ãîâîðèòü
Þð³é Òàðàíóõà. — Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè â³ä ÃÐÂ² ðåêîìåíäóþ
³ äîðîñëèì, ³ ìàëèì ïðèéìàòè ïî 1/2 ÷àéíî¿ ëîæêè 2 ðàçè
íà äåíü ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â.
Ïèëîê — ïðîäóêò, çáàãà÷åíèé
óñ³ìà íåîáõ³äíèìè äëÿ îðãàí³çìó
â³òàì³íàìè ³ á³ëêîì.
ßêùî äèòèíà âñå-òàêè çàõâîð³ëà ³ ë³êàðåì áóëè ïðèçíà÷åí³
àíòèá³îòèêè, ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë äëÿ â³äíîâëåííÿ
ì³êðîôëîðè êèøê³âíèêà.
— Íå âàðòî ïðèçíà÷àòè ïðåïàðàòè äèòèí³ ñàìîñò³éíî, äîâ³ðÿòè
ðåêëàì³ ÷è ïóáë³êàö³ÿì â ³íòåðíåò³, — íàãîëîøóº ë³êàð ñ³ìåéíî¿
ìåäèöèíè. — Êðàùå ïîðàäèòèñÿ
ç³ ñâî¿ì äîâ³ðåíèì ë³êàðåì — ñ³ìåéíèì ÷è ïåä³àòðîì.

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Аномальна маткова кровотеча
Сьогодні поговоримо про те,
як відрізнити звичайну менструацію від аномальної маткової
кровотечі (АМК) і коли потрібно звернутися до лікаря?
АМК — це збірне поняття
будь-якого відхилення менструального циклу від норми,
включаючи зміну частоти і регулярності менструацій, тривалості кровотечі і кількості
втраченої крові.
Нормальною тривалістю менструального циклу вважається
24–38 днів; тривалість менструації не більше 8 днів, а кількість
втраченої крові не більше 80 мл.
Всі кровотечі, що триваліші і
значніші, можуть бути розцінені
як аномальні.
Причини АМК можуть бути
різні:
• поліпи жіночих статевих
органів;
• ендометріоз тіла матки;
• міома матки;
• ракові процеси жіночих статевих органів;
• порушення згортання крові;
• прийом деяких лікарських
засобів;
• вагітність.
Коли ви звертаєтесь до лікаря
з підозрою на АМК, він запитує:
• Чи впливає менструація
на вашу щоденну активність?
• Чи доводиться вам міняти
засоби гігієни вночі?
• Чи знаходяться у виділеннях
великі згустки крові (більше ніж
1 см)?
• Чи відчуваєте ви слабкість,
задишку?
• Вам ставили коли-небудь
діагноз анемія?

Якщо на одне і більше питань
ви дали позитивну відповідь —
ймовірно у вас АМК.
У такому разі необхідно дообстежитись:
— по-перше, звісно, гінекологічний огляд та УЗД органів
малого таза, щоб виявити причину цього стану та пролікувати;
— по-друге, виконати додаткові методи обстеження: тест
на ХГЛ (виключити вагітність),
загальний аналіз крові та рівень
феритину крові, можливо коагулограма (для виключення патології системи згортання крові),
аналізи на гормони щитоподібної залози та пролактин.
Лікування АМК залежить від
причин, що її викликали. Додатково використовують кровоспинні засоби, нестероїдні
протизапальні засоби. Інколи
медикаментозно кровотечу зупинити не вдається і доводиться використовувати хірургічні
методи (від вишкрібання та вакууму до гістероскопії та навіть
видалення матки).
Тож навчайтеся прислухатися
до сигналів свого організму та
правильно їх інтерпретувати,
а головне — знайдіть свого гінеколога, якому будете довіряти
і ви не будете відкладати свій візит до нього та не втратите дорогоцінний час. Будьте здорові!

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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«НЕ ЗНАЮ, ЧИ ЦЮ КАРТУ ВЗАГАЛІ
КОЛИСЬ ОНОВЛЮВАЛИ»
Безпека  Виявилося, що опублікована
на сайті ДСНС карта з адресами укриттів
на випадок надзвичайної ситуації —
не відповідає дійсності. Ми попросили
чиновників пояснити причини цього
недогляду. Крім того, дізналися, як
вінничан повідомлятимуть про початок
надзвичайної ситуації та який вигляд
зараз мають найпростіші укриття
у спортшколах
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Âïðîäîâæ îñòàíí³õ òèæí³â
ó Â³ííèö³ àêòóàëüíèìè çàëèøàþòüñÿ ïèòàííÿ óêðèòò³â
ó âèïàäêó íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿. Íàïðèêëàä, àðòèëåð³éíîãî
àáî àâ³àîáñòð³ëó. Ëîã³÷íèìè ä³ÿìè ó òàê³é ñèòóàö³¿ ìîæå ñòàòè
ñïóñê íàñåëåííÿ äî ï³äâàë³â àáî
áîìáîñõîâèù äëÿ ïåðå÷³êóâàííÿ
ó íèõ íåáåçïåêè.
Ó çâ’ÿçêó ³ç ÷èì ïîïóëÿðíîþ
ñòàëà îïóáë³êîâàíà íà ñàéòàõ
óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ òà Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ìàïà çàõèñíèõ ñïîðóä
ó ì³ñò³ òà îáëàñò³. Çà äàíèìè ³ç
íå¿, ó ìåæàõ ì³ñòà çíàõîäèòüñÿ
áëèçüêî 50 òàêèõ ñïîðóä. Çàãàëîì
â îáëàñò³ íàðàõîâàíî 107 ñõîâèù,
712 ïðîòèðàä³àö³éíèõ óêðèòò³â ³
554 íàéïðîñò³øèõ óêðèòò³â.
Ðàí³øå ìè ïî÷àëè ä³çíàâàòèñÿ ïðî ö³ çàõèñí³ ñïîðóäè òà
ç’ÿñóâàëè, ùî ÷àñòèíà ç íèõ
íåïðèäàòíà äëÿ âèêîðèñòàííÿ ÷åðåç çàòîïëåííÿ àáî çàõàðàùåí³ñòü,
äî ³íøî¿ ÷àñòèíè ì³ñòÿí ó âèïàäêó
÷îãî í³õòî íå ïóñòèòü, à òðåò³õ —

âæå íå ³ñíóº. Â³äòàê ç’ÿâëÿþòüñÿ
ëîã³÷í³ ïèòàííÿ: äëÿ êîãî ñòâîðåíà
òà îïóáë³êîâàíà öÿ ìàïà? ×îìó
ó í³é âêàçàíà íåïðàâäèâà ³íôîðìàö³ÿ? Õòî â³äïîâ³äàëüíèé çà ¿¿
ñòâîðåííÿ? Òà, âðåøò³, êóäè á³ãòè
ó âèïàäêó íåáåçïåêè?
ОДА ВМИВАЄ РУКИ
Ó Â³ííèöüê³é ÎÄÀ º äåïàðòàìåíò ç ïèòàíü îáîðîííî¿ ðîáîòè,

«Ïðîçâó÷àòü ñèðåíè.
Ëþäè ïî÷óþòü: «Óâàãà!
Ïîâ³òðÿíà íåáåçïåêà!
Âñ³ì çàéíÿòè óêðèòòÿ!»
Öå îçíà÷àº: ïîòð³áíî
ñïóñòèòèñÿ ó ï³äâàë»
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà âçàºìîä³¿
ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè.
Î÷îëþº éîãî Ñåðã³é Äåâ’ÿòèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, ³íòåðàêòèâíó
êàðòó ç àäðåñàìè óêðèòò³â ñôîðìóâàëè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
ÄÑÍÑ, à âîíè, ÎÄÀ, ïðîñòî
ðîçì³ñòèëè ïîñèëàííÿ íà íå¿
íà ñâîºìó ñàéò³.
— Âèõîäèòü, ùî ó òàêèé â³äïî-

Такий вигляд має інтерактивна мапа із захисними спорудами Вінниці. Ми з’ясували,
що карта частково втратила актуальність, але брати на себе відповідальність за недогляд ніхто
у владі не поспішає
â³äàëüíèé ìîìåíò âè ðîçì³ùóºòå
íåïåðåâ³ðåíó ³íôîðìàö³þ. Ëþäè
çàõîäÿòü íà âàø ñàéò ³ áà÷àòü
ìàïó ç áîìáîñõîâèùàìè, ÷àñòèíè ç ÿêèõ íåìàº. ×îìó òàê
â³äáóâàºòüñÿ? — çàïèòóºìî î÷³ëüíèêà äåïàðòàìåíòó.
— Òðåáà òåëåôîíóâàòè Ðóñëàíó
Øåâ÷óêó (íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, — àâò.), íåõàé âîíè
âíîñÿòü çì³íè, à ìè â³äïîâ³äíî
òàêîæ ïîò³ì âíåñåìî çì³íè, — ãîâîðèòü Ñåðã³é Äåâ’ÿòèé. — Íàðàç³
íåìàº ïîñèëàííÿ í³ íà ÿêó ³íøó

Що зараз робить місцева влада?
Близько двох тижнів тому під час
засідання міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, у ВМР
вирішили привести вказані вище
приміщення у належний санітарний та протипожежний стан. Крім
того, місця розташування таких
об’єктів мають позначатися табличками та покажчиками.
Побачити такі знаки вже можна,
до прикладу, на фасаді приміщенні Вінницької обласної асоціації
з акробатики та стрибків у воду,
що на Червонохрестівській, 11
(центр). Директорка цього спортивного закладу Наталія Гуляк розповідає, що табличка з покажчиком з’явилася у них тиждень тому.
Запитуємо, які роботи вони провели для облаштування укриття?

— У нас немає підвалу чи навіть
цокольного поверху, тому ми
звільнили приміщення під укриття
на першому поверсі, — говорить
Наталія Гуляк. — У ньому немає вікон, звільнені від речей проходи, є
доступ до води та каналізації, але
за фактом це звичайний коридор.
Першим заступником голови комісії з питань надзвичайних ситуацій
є Микола Форманюк — заступник
міського голови Вінниці. У рішенні
про приведення до ладу укриттів
міста вказано саме його прізвище.
Телефонуємо, аби запитати, чим
наразі займається комісія та які
рішення вони приймають на випадок надзвичайної ситуації?
— Ця інформація поки що закрита.
Те, що ми напрацьовуємо — ми
опублікуємо. Усе решта — робочі

моменти, — сказав Микола Форманюк.
В очільника відділу з питань надзвичайних ситуацій Олега Парфілова ми також запитали, як
містяни дізнаються про початок
НС, якщо не працюватиме інтернет або ж не буде доступу до інших миттєвих джерел інформації?
За його словами, на такі випадки
у Вінниці існує система оповіщення.
— Прозвучать сирени. Після них
люди почують: «Увага! Повітряна
небезпека! Всім зайняти укриття!»
Це означає, що потрібно спуститися у підвал, — розповідає Парфілов. — Такі голосові повідомлення
записані, вони є в системі оповіщення, але сподіваюся, що вони
нам не знадобляться.

ìàïó ç ðîçì³ùåííÿì çàõèñíèõ
ñïîðóä.
ДСНС ВМИВАЄ РУКИ
Äçâîíèìî äî êåð³âíèêà ïðåññëóæáè ÃÓ ÄÑÍÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Îëåêñàíäðà Êóòîâîãî. Çà éîãî ñëîâàìè, â ÎÄÀ
íàì íàäàëè íåêîðåêòí³ äàí³,
àäæå ³íôîðìàö³þ, ÿêó âíîñÿòü
íà êàðòó, óïðàâë³ííþ íàäàþòü
ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é ðàä³.
— Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ìàïà
íà âàøîìó ñàéò³ íå â³äïîâ³äàº
ä³éñíîñò³. Êîëè ¿¿ âîñòàííº îíîâëþâàëè? — çàïèòóºìî.
— Íå çíàþ, êîëè áóëî îíîâëåííÿ, ³ ÷è áóëî âîíî âçàãàë³, —
ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Êóòîâèé. —
Öèì íàïðÿìêîì çàéìàºòüñÿ
ì³ñüêà ðàäà, âîíè íàäàþòü íàì
³íôîðìàö³þ, à ìè ¿¿ ïîøèðþºìî.
Ãîâîðèìî ðå÷íèêó ÄÑÍÑ,
ùî âêàçàíå â ¿õí³é ìàï³ óêðèòòÿ
íà 850 ëþäåé íà Çàìîñòÿíñüê³é —
çàòîïëåíå òà ðîçãðàáîâàíå.
Íà ì³ñö³ ñõîâèùà äëÿ 200 ëþäåé
íà ï³äïðèºìñòâ³ «ÓÒÎÑ» (âóëèöÿ 600-ð³÷÷ÿ) — çâåëè áàãàòîïîâåðõ³âêó. Çà àäðåñîþ Áàòîçüêà,
1 íå ï³äïðèºìñòâî «Â³ííèöÿì’ÿñî» ç³ ñõîâèùåì äëÿ 300 ëþäåé, à «Åï³öåíòð». Íàäçâè÷àéíèêè
îá³öÿþòü ïåðåâ³ðèòè òà âèïðàâèòè
íåòî÷íîñò³ â íàéêîðîòø³ òåðì³íè.
Äîäàìî, ùî ïðî ñòàí òàê çâàíèõ áîìáîñõîâèù íàì ðàí³øå
ðîçïîâ³äàâ äîñë³äíèê â³ííèöüêèõ
ï³äçåìåëü. Çà éîãî ñëîâàìè, ìàéæå âñ³ âîíè ó çàíåäáàíîìó ñòàí³.

МІСЬКА РАДА ВМИВАЄ РУКИ
Âðåøò³, äçâîíèìî äî Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Íà÷àëüíèê
â³ää³ëó ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, ìîá³ë³çàö³éíî¿ ³ îáîðîííî¿ ðîáîòè òà ðåæèìó ñåêðåòíîñò³ Îëåã Ïàðô³ëîâ ñïðîñòîâóº
ñëîâà ÄÑÍÑíèê³â ïðî òå, ùî
âîíè íàäàâàëè ¿ì ³íôîðìàö³þ ç
àäðåñàìè ä³þ÷èõ óêðèòò³â.
— Çà çàõèñí³ ñïîðóäè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó â³äïîâ³äàþòü êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ, äå âîíè
çíàõîäÿòüñÿ. Âîíè ïðèçíà÷åí³
äëÿ óêðèòòÿ ïðàö³âíèê³â öèõ
ï³äïðèºìñòâ ³ âñå, á³ëüøå í³êîãî, — ðîçïîâ³äàº Îëåã Ïàðô³ëîâ.
Çàðàäè åêñïåðèìåíòó ðàí³øå
ìè òåëåôîíóâàëè ó ê³ëüêà òàêèõ
ï³äïðèºìñòâ, êàçàëè, ùî æèâåìî
íåïîäàë³ê ³ çàïèòóâàëè, ÷è çìîæåìî ó ðàç³ ÷îãî ñõîâàòèñÿ ó ¿õí³õ
«áîìáîñõîâèùàõ». Íà æàëü, ïðèéìàòè öèâ³ëüíèõ òàì íå ìàþòü
ïàëêîãî áàæàííÿ àáî, ùî òàêîæ
â³ðîã³äíî, ïðèéìàòè íåìàº êóäè.
— Ùî ðîáèòè â³ííè÷àíàì
ó âèïàäêó íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿? — çàïèòóºìî êåð³âíèêà
â³ää³ëó.
— Ó íàñ º ð³øåííÿ êîì³ñ³¿,
ÿêèì ìè çîáîâ’ÿçàëè âñ³õ, ó òîìó
÷èñë³ ÎÑÁÁ, äîâåñòè äî ëàäó ³
îáëàøòóâàòè â³äïîâ³äíî íàøèì
ðåêîìåíäàö³ÿì íàéïðîñò³ø³
óêðèòòÿ: ï³äâàëè, öîêîëüí³ ïðèì³ùåííÿ ïåðø³ ïîâåðõè áóä³âåëü.
Ó ðàç³ íåáåçïåêè â³ííè÷àíè áóäóòü ïåðåõîâóâàòèñÿ ñàìå òàì, —
ïîÿñíèâ Ïàðô³ëîâ.
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«ЯКУ МІРУ ВИМАГАЮ ДЛЯ
БЕРКУТІВЦЯ? ДОВІЧНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ!»
Пам’ять  Поранений на Майдані
Сергій Васильченко сьогодні, 23 лютого,
знову свідчитиме у суді. Цього разу
засобами відеоконференції: він буде
у Гайсинському суді, а підозрюваний
екскомандир Харківського «Беркута»
Владислав Лукаш — у Дарницькому суді
Києва. Шість років чоловік доводить вину
«Беркута» на Майдані
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ñåðã³é Âàñèëü÷åíêî — íàóêîâèé
ïðàö³âíèê Ãàéñèíñüêîãî ìóçåþ. Áðàâ
ó÷àñòü ó äâîõ ðåâîëþö³ÿõ — Ïîìàðàí÷åâ³é ó 2004 ðîö³ ³ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ 2013–2014 ðîê³â.
Áóâ ïîðàíåíèé, à òàêîæ çàçíàâ
äâîõ òðàâì. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é äîòåïåð ñâ³ä÷èòü ó ñóäàõ ïðîòè «áåðêóò³âö³â».
Çà öåé ÷àñ äàâàâ ïîêàçè ó Ïîä³ëüñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó ñóäàõ, à 23 ëþòîãî áóäå ñâ³ä÷èòè
ó Äàðíèöüêîìó ñóä³ ñòîëèö³.
Æóðíàë³ñò RIA ñï³ëêóâàâñÿ
ç àêòèâ³ñòîì íàïåðåäîäí³ Äíÿ
ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³,
ÿêèé â³äçíà÷àëè 20 ëþòîãî.
Ó 2014 ðîö³ äåíü 20 ëþòîãî
ñòàâ íàéá³ëüø êðèâàâèì: òîä³ â³ä
êóëü áåðêóò³âö³â ó Êèºâ³ çàãèíóëî
48 ó÷àñíèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.
Çàãàëîì çàãèíóëî 104 ìàéäàí³âö³.
¯õ íàçâàëè Ãåðîÿìè Íåáåñíî¿ ñîòí³. Âèííèõ ó ðîçñòð³ëàõ äîòåïåð
íå ïîêàðàíî.
НАД НАМИ ПРОСТО
ЗНУЩАЮТЬСЯ...
Ïåðø³ ïîêàçè ó êè¿âñüêèõ ñóäàõ
Ñåðã³é Âàñèëü÷åíêî äàâàâ ïðîòè
êåð³âíèêà Ëüâ³âñüêîãî «Áåðêóòà»
Ðîñòèñëàâà Ïàöåëþêà ³ êîìàíäèðà

îäíîãî ç ï³äðîçä³ë³â Õàðê³âñüêîãî
«Áåðêóòà» Â³êòîðà Øàïîâàëîâà.
Êàæå, íà ïåðø³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ ïðèõîäèëî ñòî àáî é á³ëüøå
ïîñòðàæäàëèõ. Òåïåð ³ äåñÿòè
íå íàáèðàºòüñÿ.
— Íàä íàìè ïðîñòî çíóùàþòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº Âàñèëü÷åíêî. —
Íå â êîæíî¿ ëþäèíè âèñòà÷èòü
òåðï³ííÿ ³ ñèë ðîêàìè õîäèòè
íà ñóäè. ßêáè æ òî õîäèòè! Ñóäè
â³äáóâàþòüñÿ ó Êèºâ³. Òðåáà ¿õàòè. Ìåí³ ç Ãàéñèíà, ³íøèì ç áàãàòüîõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ç ÷àñîì
ëþäè ðîç÷àðóâàëèñÿ. Çðîçóì³ëè,
ùî áàãàòî ñïðàâ çàòÿãóþòü çóìèñíå. Íàé÷àñò³øå ÷åðåç çì³íè
äàòè ðîçãëÿäó. Öèì êîðèñòóþòüñÿ ÿê àäâîêàòè áåðêóò³âö³â, òàê
³ ñóää³.
ßê êàæå ñï³âðîçìîâíèê, íàéñòðàøí³øå, ùî ïîñòðàæäàë³
íà Ìàéäàí³ ïåðåñòàëè â³ðèòè
ó ñïðàâåäëèâ³ñòü. ßê ìîæíà â³ðèòè,
êîëè îäíèõ áåðêóò³âö³â â³äïóñòèëè
ïî îáì³íó, ³íøèõ òàê «ñóäèëè», ùî
âîíè âòåêëè çà ìåæ³ äåðæàâè.
Çà ñëîâàìè Âàñèëü÷åíêà, â³í
îñîáèñòî áà÷èâ íà ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ, ÿê çóõâàëî ïîâîäèëè
ñåáå ï³äîçðþâàí³ áåðêóò³âö³. Íàâ³â ïðèêëàä ç Â³êòîðîì Øàïîâàëîâèì. Òîé êîìàíäóâàâ îäíèì
ç ï³äðîçä³ë³â õàðê³âñüêî¿ «áåðêóòí³». 18 ëþòîãî 2014 ðàçîì ç³
ñâî¿ìè ï³äëåãëèìè â÷èíèâ íàïàä íà àêòèâ³ñò³â íà ïåðåõðåñò³

Сергій Васильченко (праворуч) дає покази судді проти беркутівця Шаповалова. Коли
закінчився термін тримання під вартою, беркутівець втік у Росію
²íñòèòóòñüêî¿ ³ Êð³ïîñíîãî ïðîâóëêó ó Êèºâ³ ³ç çàñòîñóâàííÿì
çáðî¿. Ó òîé äåíü çàçíàëè ïîðàíåííÿ 109 ìàéäàí³âö³â, òðîº çàãèíóëè (çà ³íøîþ ³íôîðìàö³ºþ,
çàãèáëèõ áóëî ìàéæå äåñÿòåðî).

– Íà ïåðø³ ñóäîâ³
çàñ³äàííÿ ïðèõîäèëî
ñòî àáî é á³ëüøå
ïîñòðàæäàëèõ. Òåïåð ³
äåñÿòè íå íàáèðàºòüñÿ,
– êàæå Ñåðã³é

ëîâ ÷àñòêîâî âèçíàâ ñâîþ âèíó,
íàäàâ ñóäó áàãàòî ³íôîðìàö³¿. Öå
â³ä íüîãî ï³ä ÷àñ çàñ³äàíü ä³çíàëèñÿ, ùî áåðêóò³âöÿì çàì³ñòü ãóìîâèõ êóëü äî ïîìïîâèõ ðóøíèöü âèäàâàëè êóë³ ç³ ñâèíöåâîþ
êàðòå÷÷þ. Â³í íàçâàâ ïî³ìåííî
ïð³çâèùà òèõ, õòî îòðèìàâ òàê³
êóë³. Ðîçïîâ³â, ùî ðîçï³çíàâàëüí³
çíàêè íà øîëîìàõ áåðêóò³âö³â
ì³òèëè íà òèëüí³é ñòîðîí³. Ïîãîäèâñÿ ñï³âïðàöþâàòè ç³ ñë³äñòâîì. Àëå öå òðèâàëî íåäîâãî.
— Ìàáóòü, éîãî ïîïåðåäèëè,
ùîá ñòóëèâ ïåëüêó, — ðîçïîâ³äàº
Ñåðã³é Âàñèëü÷åíêî. — Áî çãîäîì
â³í â³äìîâèâñÿ â³ä ñâî¿õ ïîêàç³â.
À êîëè çàê³í÷èâñÿ òåðì³í òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, Øàïîâàëîâ
ñêîðèñòàâñÿ ñâî¿ì øàíñîì óòåêòè
â Ðîñ³þ.

äóì³â â³äïîâ³â: «Âèùó! Äîâ³÷íå
óâ’ÿçíåííÿ», — ðîçïîâ³äàº Âàñèëü÷åíêî. — Çíàºòå, ÿê ñïðèéíÿâ öå
Øàïîâàëîâ? Â³í çóõâàëî óñì³õàâñÿ, ñòàâ ïëåñêàòè â äîëîí³ ³ ãîâîðèâ: «Áðàâî! Ìîëîäåöü». À äå â³í
íèí³? Âò³ê äî Ðîñ³¿. Ñóä íå ïðîäîâæèâ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³
÷îëîâ³ê îäðàçó íàêèâàâ ï’ÿòàìè.
ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê,
íà ïåðøèõ çàñ³äàííÿõ Øàïîâà-

П’ЯТЬ РАЗІВ ПОСПІЛЬ
ПЕРЕНОСЯТЬ РОЗГЛЯД СПРАВИ
Ó÷àñíèê Ìàéäàíó Ñåðã³é Âàñèëü÷åíêî íàâîäèòü ùå îäèí
ïðèêëàä, ÿê ñóääÿ, çà éîãî ñëîâàìè, çàòÿãóº ðîçãëÿä ñïðàâè. Ï’ÿòü
ðàç³â (!) ñóääÿ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ßñåëüñüêèé ïåðåíîñèòü äàòè ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ
ó ñïðàâ³ êîëèøíüîãî êåð³âíèêà Ëüâ³âñüêîãî «Áåðêóòà» Ïàöå-

ВІДПУСТИЛИ З-ПІД ВАРТИ І
ОДРАЗУ ВТІК У РОСІЮ
— Êîëè ï³ñëÿ ìî¿õ ñâ³ä÷åíü
ñóääÿ çàïèòàâ, ÿêó ì³ðó âèìàãàþ
äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, ÿ áåç ðîç-

Поранили у день розстрілів
На Майдан у Київ Васильченко приїхав
9 грудня 2013 року. Записався у першу
сотню. Згодом перейшов до 27-ї. Чому?
Бо там були земляки з Гайсина. Окрім того,
зустрів тих, з ким виходив на Майдан під
час Помаранчевої революції у 2004 році.
Початок для нього був не зовсім вдалим.
У ніч з 10 на 11 грудня Васильченко чергував
на барикаді на Інститутській під аркою. Вночі
беркутівці взялися знищувати укріплення
активістів. Барикаду розхитували з усіх боків.
Сергій перебував на висоті і під час руйнування полетів до низу. Каже, відстань була
приблизно три метри. Упав на гору дощок і
металевих конструкцій. Травмував ліву ногу.
Поки його донесли до медпункту, у чоботі
набралося стільки крові, що вкрила ступню.

Через тиждень змушений був повернутися
додому.
21 січня 2014-го знову був серед активістів 27-ї сотні. Брав участь у звільненні
Українського дому від беркутівців. Там
поранив руку. До Гайсина повернувся
1 лютого. Поїхав лікувати застуду.
З 9 лютого і по 1 березня усі ці дні протистояв беркутівцям. У Маріїнському
парку під час сутичок від удару по голові
палицею втратив свідомість. 18 лютого
на Інститутській у нього під ногами вибухнула світлошумова граната, напічкана
металевими частинами. Осколок з ноги
діставали у медичному пункті. 1 березня
його поклали в лікарню, бо нога не загоювалася через гнійне захворювання…

ëþêà. ² öå ò³ëüêè ó íèí³øíüîìó
ðîö³. Çì³íþþòü äàòè íà ïðîõàííÿ
â³äïîâ³äà÷à àáî éîãî àäâîêàòà.
Ïî÷àëè ñëóõàííÿ ùå â ëèïí³
2016-ãî.
— Ñêàæ³òü, ó êîãî çíàéäåòüñÿ
òåðï³ííÿ, ùîá ø³ñòü ðîê³â ¿çäèòè
íà çàñ³äàííÿ? — ãîâîðèòü Âàñèëü÷åíêî.
Çà éîãî ñëîâàìè, Ïàöåëþê
íå ï³ä âàðòîþ. Â³í ïðèõîäèòü
íà ñóä ðàçîì ç àäâîêàòîì. Òàê
ñàìî óïåâíåíî ïî÷óâàºòüñÿ, ÿê
³ Øàïîâàëîâ.
— Íà îäíîìó ³ç çàñ³äàíü
ÿ íå ñòðèìàâñÿ ³ çàïèòàâ ñóääþ,
÷îìó áåðêóò³âåöü íå â êë³òö³? —
ïðîäîâæóº àêòèâ³ñò Ìàéäàíó. —
Íà ùî îòðèìàâ çàóâàæåííÿ â³ä
ñóää³. Ïîò³ì ìåíå âçàãàë³ ïåðåñòàëè
âèêëèêàòè íà çàñ³äàííÿ. Ïîÿñíþâàëè, ìîâëÿâ, ïîâ³ñòêè íàäñèëàþòü çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, à ÷îìó
íå îòðèìóþ, öå íå äî íèõ ïèòàííÿ.
Îñòàíí³é ðàç Âàñèëü÷åíêî áóâ
íà ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó Äàðíèöüêîìó ñóä³. Òîä³ ðîçãëÿäàëè ñïðàâó êîëèøíüîãî êîìàíäèðà ðîòè
«Áåðêóòà» ç Õàðêîâà Âëàäèñëàâà
Ëóêàøà. Âàñèëü÷åíêî íå âèñòóïàâ ó çàñ³äàíí³. Íå âèñòà÷èëî
÷àñó. Áóäå ñâ³ä÷èòè òåïåð, ó ñåðåäó, 23 ëþòîãî.

Спливають строки притягнення до відповідальності
Генеральна прокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування злочинів
убивств на Майдані триває вісім років, але
досі не розкриті перші вбивства. Про це
вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці напередодні Дня Героїв Небесної сотні.
За словами Венедіктової, кількість вироків у справах Майдану у 2021 році була
така, як за три попередні роки разом взяті
(цифри не називає — авт.). Розблокувати
слідство вдалося завдяки законодавчим
змінам щодо заочного прийняття рішень
щодо тих, хто переховується.
Ще вона повідомила, що спливають
терміни притягнення до кримінальної
відповідальності винних: у листопаді
2023-го — лютому 2024 щодо 175 епі-

зодів тяжких злочинів, у яких обвинувачуються 133 особи.
Нагадаємо, з січня 2020 року справами Майдану займається слідчий відділ
Державного бюро розслідувань (ДБР).
За їхньою інформацією, торік до суду
направлено 23 обвинувальних акти
щодо 28 осіб (з них 12 — працівники
правоохоронних органів, два — працівники прокуратури, чотири — судді. Ще
40 особам повідомлено про підозру, серед них бійці «Беркута» і «Омеги», яких
підозрюють в умисному убивстві громадян 20.02.204 року; троє цивільних
осіб підозрюють у викраденні і тортурах
людей; 10 працівників МВС за незаконне
затримання активістів.
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28 лютого

ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 03.20 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 01.10,
02.40, 05.20 Новини
07.05 Д/с “Дика планета”
07.25 Лекцiї TEDxKyiv
07.45 Невiдомi Карпати
08.05, 09.05, 00.00 Погода
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iталiя
на смак”
09.10, 03.45 Т/с “Потрiйний
захист”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат свiту серед юнiорiв.
Гонка переслiдування. Молодь,
хлопцi
14.00 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат свiту серед юнiорiв.
Гонка переслiдування. Молодь,
дiвчата
14.35 Мiста та мiстечка
15.10, 21.30, 01.35, 03.05,
05.45 Спорт
15.20 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат свiту серед юнiорiв.
Гонка переслiдування. Юнiори,
хлопцi
16.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Свiт дикої природи”
20.05 Д/ц “Дикi обрiї Африки”
21.45 Суспiльно-полiтичне токшоу “Зворотний вiдлiк”

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA, Ñåðåäà, 23 ëþòîãî, 2022

11.20, 15.30 Т/с “Хiрургiя.
Територiя кохання” l
16.00, 17.00 Т/с “Водна
полiцiя” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Ти мене нiколи не
забудеш” l

СТБ
07.45, 11.50 “Битва
екстрасенсiв” s
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05, 01.25 “Супербабуся” l
20.15, 22.50 Т/с “Наперекiр
долi” s
23.15 Т/с “Щаслива попри
все” s

НTН
08.05 Х/ф “Прощавайте,
фараони!”
09.40 Х/ф “Без року тиждень”
11.05 Т/с “Коломбо” s
12.30, 16.30, 19.00, 02.45
“Свiдок”
13.00, 18.00, 03.10
“Випадковий свiдок”
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s
15.55, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
23.00 Т/с “Слiпа зона” s

TET

1 березня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 03.15 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.45,
05.25 Новини
07.05, 01.20 Т/с “Спогади
Шерлока Холмса”
08.05, 09.05, 02.15 Погода
08.10 Д/ц “Девiд Рокко.
Неаполь на смак”
09.10, 03.40 Т/с “Потрiйний
захист”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат свiту серед юнiорiв.
Гонка переслiдування. Юнiори,
дiвчата
14.10 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
15.10, 21.40 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання
16.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Свiт дикої природи”
19.40 Д/с “Супер - чуття”
20.05 Д/ц “Дикi обрiї Африки”
21.55 Полюси

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.20 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2022”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Крила кохання” l
20.40 “Проспорт”
20.45, 21.45 Т/с “Папiк - 2” s
22.35 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”
22.45 “Твiй вечiр 2022”

23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.15 Мiсiя: краса
11.20 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 “Ти мене нiколи не
забудеш” l

СТБ
07.55, 11.50 “Битва
екстрасенсiв” s
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05, 01.25 “Супербабуся” l
20.15, 22.50 Т/с “Наперекiр
долi” s

НTН
07.55, 13.00, 18.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Свiдоцтво про
бiднiсть”
10.25 Т/с “Коломбо” s
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s
15.55, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
23.00 Т/с “Слiпа зона” s

TET

08.45, 22.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”
09.45, 23.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
10.45 Х/ф “Автомонстри”
“Снiданок з 1+1”
12.45 4 весiлля
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.00, 04.00 Панянка14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН
селянка
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
15.00, 04.55 Зiрки, чутки та
людей 2022”
галлiвуд
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
17.00, 03.00 СуперЖiнка 2
14.45 “Одруження наослiп”
18.00 Богиня шопiнгу. Битва
17.10 Т/с “Крила кохання” l
блондинок
20.50 “Проспорт”
IНТЕР
19.00 Розсмiши комiка
20.55, 21.40 Т/с “Папiк - 2” s
20.00 Т/с “Пригоди Бампера i
22.35 “ТСН: 10 вражаючих
05.30, 22.05 “Слiдство вели... з Суса” s
00.00 Одного разу пiд
подiй дня”
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Полтавою
17.40 Новини
IНТЕР
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
UA:ВIННИЦЯ
IНТЕРом”
05.20, 22.05 “Слiдство вели... з
10.00 “Корисна програма”
08.15, 09.15, 17.15 Новини (UA: 11.00 “Iнше життя”
08.15, 09.15, 17.15 Новини
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
12.25 Х/ф “Ас iз асiв”
ПЕРШИЙ)
(UA: ПЕРШИЙ)
17.40 Новини
08.20 Ранок на Суспiльному
14.35 “Вещдок” ПремТєра
08.20 Ранок на Суспiльному
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
09.25, 21.00 Т/с “Комiсар Алекс” 15.35 “Вещдок”
09.25, 16.15, 21.00 Т/с “Комiсар
11.45 Освiтнiй маркер
16.30 “Вещдок. Особый
IНТЕРом”
Алекс”
10.05, 18.00, 19.00, 04.15 Ток- 12.00 Енеїда
11.40, 15.45 А хто навчить
случай”
12.30 Геолокацiя: Волинь
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
шоу “Стосується кожного”
бабусю?
12.25 Х/ф “Фантомас”
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
11.45, 20.20 Невiдомi Карпати
“Стосується кожного”
20.40, 22.00 ТНВ
14.35, 15.25 “Вещдок”
20.00, 03.25 “Подробицi”
12.00 Енеїда
16.05 “Жди меня. Україна”
13.05 Документальний
21.00 “Вещдок. Срок
12.30 Геолокацiя: Волинь
20.00, 03.45 “Подробицi”
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
цикл “Дикуни. Дикi тварини в
давности”
20.40, 22.00 ТНВ
21.00 “Вещдок. Срок давности” зоопарку Сан-Дiєго”
23.50 Х/ф “Пасажир” s
13.30 Ок, я тобi поясню
13.05 Телевiзiйний серiал
ПремТєра
13.35, 14.45 Веселi саморобки
“Снiгопад”
13.40 М/с “Пригоди Тайо”
ICTV
13.30 Ок, я тобi поясню
ICTV
14.20 М/ф “Велика подорож”
13.35 Веселi саморобки
14.30 М/ф “Дiвчинка i зайцi”
04.40, 20.15, 02.00
13.40 М/с “Пригоди Тайо”
08.45 Факти. Ранок
14.40 М/ф “Некмiтливий
Громадянська оборона
14.20 М/ф “Бегемот та сонце”
09.10, 19.20 Надзвичайнi
06.30 Ранок у великiм мiстi
14.30 М/ф “Двоє справедливих
горобець”
08.45 Факти. Ранок
новини з Костянтином Стогнiєм 14.50 Пiщана казка
курчат”
10.05 Анти-зомбi
15.05 Древо
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.40 М/ф “Iсторiя про дiвчинку,
10.55, 13.20 Х/ф “Богемська
15.20 “Баба Єлька”. Експедицiя новини з Костянтином Стогнiєм яка наступила на хлiб”
10.10 Прихована небезпека
14.50 М/ф “Дощику, дощику,
на пiч
рапсодiя” s
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День 15.45 Вчитель
11.55, 13.15 Х/ф
припусти”
14.10, 16.25 Т/с “Розтин
16.00 Д/ф “Василь Стефаник.
“Наркокур’єр” s
15.05 Сковорода. Гастробайки
12.45, 15.45 Факти. День
15.20 Країна пiсень
покаже-2” s
Нове-ли-ли-с-ти-сни “
16.40 Т/с “Пес” s
17.30 Радянський бруталiзм
14.10, 16.25, 22.15 Т/с “Розтин 16.00 Недалечко
17.45 Т/с “Морська полiцiя.
18.05 Прозоро. Про головне
17.30 Я вдома
покаже-2” s
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне 16.45 Т/с “Пес” s
18.05 Прозоро. Про головне
Чорноморськ” s
20.20 Прихована небезпека
19.50 Шерифи для нових
17.50 Т/с “Морська полiцiя.
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне
21.05 Факти. Вечiр
19.50 Шерифи для нових
громад
Чорноморськ” s
21.25 Т/с “Морська полiцiя.
20.00 Новини сусiдiв.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
громад
21.25 Т/с “Морська полiцiя.
20.00 Новини сусiдiв.
Львiвщина
Чорноморськ” 16+ Прем’єра
22.30 Свобода слова
20.20 Невiдомi Карпати
Запорiжжя
Чорноморськ” 16+ Прем’єра
21.45 Курс iнфогiгiєни “Як не
00.10 Х/ф “Цiль номер один” s 21.45 Д/с “Сильнi”
стати овочем”

1+1

08.45 Х/ф “Найкращий друг”
10.45 Х/ф “Ранковий пiдйом” s
12.30 Х/ф “З Парижа з
любов’ю” s
14.15, 04.55 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 04.00 Панянка-селянка
17.00, 03.00 СуперЖiнка 2
18.00 Богиня шопiнгу. Битва
блондинок
19.00 Розсмiши комiка
20.00, 00.00 Одного разу пiд
Полтавою
21.00 Т/с “Пригоди Бампера i
Суса” s
22.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”

НОВИЙ КАНАЛ

10.05 Х/ф “Страшилки 2:
Привиди Гелловiна” l
11.55 Х/ф “Страшилки” s
13.55 Х/ф “Шiсть днiв, сiм
ночей” s
15.55, 20.00 “Хто зверху?” l
18.00, 19.00 Т/с “Будиночок на
щастя”
22.10 Х/ф “Стажер” s

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.15 Мiсiя: краса

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.15 “Орел i решка”
09.25 Т/с “Грiмм” s
11.10 “Суперiнтуїцiя”
13.35 Х/ф “Мисливцi на
привидiв” l
15.45, 20.00 “Хто зверху?” l
18.00, 19.00 Т/с “Будиночок на
щастя”
22.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”

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

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 19.00 “Новини”
09.30 “Територiя рiшень”
09.45, 19.30 “На часi”
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
10.45 “Твiй навiгатор”
11.00 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00, 16.00 “Важливо”
13.15 “Час змiн”
15.00 т/с “Iнспектор Алекс” l
16.15 “Highlight по-вiнницькi”
16.45 “Природа сьогоднi”
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l
18.30 “Код вiдвертостi”
20.10 т/с “Берлiнська школа
танцiв” s

СЕРЕДА

2 березня

23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.15 Мiсiя: краса
06.05, 03.15 Я вдома
11.20 Iсторiя одного
06.30 М/ф
злочину s
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
14.30, 15.30, 17.00 Т/с “Водна
15.00, 18.00, 21.00, 00.40, 05.25 полiцiя” s
Новини
20.10 Ток-шоу “Говорить
07.05, 01.15 Т/с “Спогади
Україна”
21.00 Т/с “Ти мене нiколи не
Шерлока Холмса”
08.05, 09.05, 02.10, 03.10
забудеш” l
Погода
08.10, 08.35 Д/ц “Девiд Рокко.
СТБ
Неаполь на смак”
09.10, 03.40 Т/с “Потрiйний
08.00, 11.50 “Битва
захист”
11.00 Прозоро: про соцiальне
екстрасенсiв” s
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
“По-людськи”
13.10 Бiатлон на Суспiльному. 13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
Чемпiонат свiту серед юнiорiв.
19.05, 01.25 “Супербабуся” l
Естафета, молодь, дiвчата
14.30 Мiста та мiстечка
20.15, 22.50 Т/с “Наперекiр
15.10, 21.40 Спорт
долi” s
15.20 Бiатлон на Суспiльному. 23.15 Т/с “Щаслива попри
Чемпiонат свiту серед юнiорiв.
все” s
Естафета, молодь, хлопцi
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Супер - чуття”
НTН
20.05 Д/ц “Дикi обрiї Африки”
21.55 Полюси
07.55, 13.00, 18.00, 03.05
22.55 Бiатлон на Суспiльному. “Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
Чемпiонат свiту серед юнiорiв.
02.35 “Свiдок”
Естафета, юнiори, дiвчата
09.00 Х/ф “Зупинився потяг”
10.55 Т/с “Коломбо” s
1+1
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s
15.55, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Маямi” s
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН
TET
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
08.45, 22.00 Т/с “Усi жiнки людей 2022”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” вiдьми”
14.45 “Одруження наослiп”
09.45, 23.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
17.10 Т/с “Крила кохання” l
10.45 Х/ф “Хiтмен: Агент 47” s
20.45 “Проспорт”
12.45 4 весiлля
20.50, 21.40 Т/с “Папiк - 2” s
14.00, 16.00, 04.00 Панянка22.35 “ТСН: 10 вражаючих
селянка
15.00, 04.55 Зiрки, чутки та
подiй дня”
22.45 “Твiй вечiр 2022”
галлiвуд
23.30 Х/ф “Пастка” s
17.00, 03.00 СуперЖiнка 2
18.00 Богиня шопiнгу. Битва
блондинок
IНТЕР
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Т/с “Пригоди Бампера i
05.25, 22.05 “Слiдство вели... з Суса” s
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
UA:ВIННИЦЯ
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
08.15, 09.15, 17.15 Новини
IНТЕРом”
10.00 “Корисна програма”
(UA: ПЕРШИЙ)
11.00 “Iнше життя”
08.20 Ранок на Суспiльному
12.25 Х/ф “Гра в чотири руки”
09.25 Телевiзiйний серiал
14.40, 15.35 “Вещдок”
“Комiсар Алекс”
16.25 “Вещдок. Особый
11.45, 20.20 Невiдомi Карпати
12.00 Енеїда
случай”
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
12.30, 17.30 Геолокацiя:
“Стосується кожного”
Волинь
20.00, 03.25 “Подробицi”
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 “Вещдок. Срок давности” 20.40, 22.00 ТНВ
13.05 Телевiзiйний серiал
“Снiгопад”
ICTV
13.30 Ок, я тобi поясню
13.35 Веселi саморобки
04.40, 10.10 Громадянська
13.40 М/с “Пригоди Тайо”
14.20 М/ф “Горщик-Смiхотун”
оборона
06.30 Ранок у великiм мiстi
14.30 М/ф “Кривенька качечка”
08.45 Факти. Ранок
14.40 М/ф “Лисичка з
09.15, 19.20 Надзвичайнi
качалкою”
новини з Костянтином Стогнiєм 14.45 Пiщана казка
11.45, 13.15 Х/ф “Цiль номер
14.50 Всеселi саморобки
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
один” s
12.45, 15.45 Факти. День
Тернопiльщини
14.10, 16.25, 22.20 Т/с “Розтин
15.20 Країна пiсень
15.45 А хто навчить бабусю?
покаже-2” s
16.45 Т/с “Пес” s
16.00 Недалечко
17.45 Т/с “Морська полiцiя.
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
18.05 Прозоро. Про головне
Чорноморськ” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне
20.20, 02.00 Секретний фронт 19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
21.25 Т/с “Морська полiцiя.
стати овочем”
20.00 Новини сусiдiв.
Чорноморськ” 16+ Прем’єра
00.15 Х/ф “Термiнова
Сумщина
21.00 Продам роботу. Дорого
доставка” s

UA:ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.50 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.55 “Орел i решка”
10.00 Т/с “Грiмм” s
10.50 “Суперiнтуїцiя”
12.55 Х/ф “Перший месник:
Друга вiйна” s
15.45, 20.00 “Хто зверху?” l
18.00, 19.00 Т/с “Будиночок на
щастя”
22.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть
2: Озброєна i легендарна”

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

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 19.00 “Новини”
09.30, 19.30 “На часi”
10.15 “Особливий випадок”
10.30 “Євромакс”
11.00 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00, 16.00 “Важливо”
13.15 “Цiкавий свiт”
14.00 “Час змiн”
15.00 т/с “Iнспектор Алекс” l
16.15 “IМПЕРIЯ”
17.05 “Твоє життя”
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l
18.30 “Ульотне вiдео”
18.40 “Територiя рiшень”
20.10 т/с “Берлiнська школа
танцiв” s

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 05.10
Новини
07.05 Т/с “Спогади Шерлока
Холмса”
08.05, 09.05, 10.55, 00.20,
02.00, 05.05 Погода
08.10 Д/ц “Девiд Рокко.
Неаполь на смак”
09.10, 02.30 Т/с “Потрiйний
захист”
10.00 Вiльям i Кейт: майбутнi
король i королева
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00 Соцiальне ток-шоу “Полюдськи”
13.10 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат свiту серед юнiорiв.
Естафета, юнiори, дiвчата
14.30 Мiста та мiстечка
15.15 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VIII етап. Естафета
4х6 км, жiнки
17.00 Прозоро: про головне
18.20 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат свiту серед юнiорiв.
Естафета, юнiори, хлопцi
20.20 Д/с “Супер - чуття”
21.40, 00.05, 05.45 Спорт

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, 03.10 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2022”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Крила кохання” l
20.45 “Проспорт”
20.50 “Чистоnews 2022”
20.55 Т/с “Папiк - 2” s
21.45 “Право на владу 2022”

IНТЕР
05.30, 22.05 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
IНТЕРом”
10.00 “Корисна програма”
11.00 “Iнше життя”
12.25 Х/ф “Пограбування” s
14.50, 15.45 “Вещдок”
16.30 “Вещдок. Особый
случай”
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 03.00 “Подробицi”
21.00 “Вещдок. Срок
давности”

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.50, 13.15 Х/ф “Термiнова
доставка” s
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.25, 22.20 Т/с “Розтин
покаже-2” s
16.45 Т/с “Пес” s
17.50 Т/с “Морська полiцiя.
Чорноморськ” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.15, 02.20 Анти-зомбi
21.25 Т/с “Морська полiцiя.
Чорноморськ” 16+ Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.50 “Орел i решка”
10.00 Т/с “Грiмм” s
10.50 “Суперiнтуїцiя”
12.50 Х/ф “Перший месник:
Протистояння” l
15.50 “Хто зверху?” l
18.00, 19.00 Т/с “Будиночок на
щастя”
20.00 “Де логiка?” l

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.15 Мiсiя: краса
11.20 Iсторiя одного злочину s
14.30, 15.30, 17.00 Т/с “Водна
полiцiя” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”

19
3 березня
21.00 Т/с “Ти мене нiколи не
забудеш” l
23.10 Слiдами
23.50, 02.00 Т/с “Три сестри” l

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Земля, наближена до
неба
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
18.00, 21.00, 23.15, 01.30, 05.25
Новини
07.05, 08.05, 09.05, 10.55,
01.25, 05.20 Погода
07.10 Дiана - королева сердець
08.10 Д/ц “Девiд Рокко.
Неаполь на смак”
09.10 Королева. Обов’язок
понад усе
10.00 Гаррi та Меган: Два
неспокiйних роки
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10 Студiя Зимовi
Паралiмпiйськi iгри
13.55 XIII зимовi Паралiмпiйськi
iгри 2022 року (Пекiн, Китай).
Церемонiя вiдкриття
15.20 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VIII етап. Естафета
4х7,5 км, чоловiки
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Супер - чуття”
20.05, 23.50 Д/ц “Дикi обрiї
Африки”
21.40 Доба Олiмпiйських iгор
21.50 Д/ц “НЛО: Загубленi
свiдчення”
22.45 Д/с “Дикi тварини”

4 березня
09.00 Зiрковий шлях
10.25 Т/с “Вiсiмнадцятирiчний
олiгарх” l
14.25, 15.30 Т/с “Зведена” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.00 Т/с “Хiрургiя.
Територiя кохання” l

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 15.40, 18.45, 21.35 XIII
зимовi Паралiмпiйськi iгри 2022
року (Пекiн, Китай)
13.30 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VIII етап. Спринт, 7,5
км, жiнки
15.00 Студiя Зимовi
Паралiмпiйськi iгри
16.20 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VIII етап. Спринт, 10
км, чоловiки
18.00, 21.00, 00.00, 04.00, 05.35
Новини
18.15 Дайджест “Гримерка
Євробачення”
21.25 Доба Олiмпiйських iгор
00.25, 01.45, 03.55 Погода
00.30 Д/ц “Дикi обрiї Африки”
01.15 Д/с “Боротьба за
виживання”
01.50 Х/ф “Веселi жабокричi”
03.00 UA:Фольк. Спогади
04.25 Невiдомi Карпати
04.40 Енеїда

5 березня
08.10 Х/ф “В останнiй раз
прощаюсь” l
10.20, 15.20 Т/с “Мiж коханням i
ненавистю” s
20.00 Головна тема
21.00 Iгри талантiв
23.10 Музична платформа
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с “Водна полiцiя” s

6 березня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 14.45, 17.20, 18.15,
22.10 XIII зимовi
СТБ
Паралiмпiйськi iгри 2022 року
(Пекiн, Китай)
06.00 Т/с “Комiсар Рекс”
13.40 Бiатлон на
08.00, 11.50 “Битва
Суспiльному. Кубок свiту. VIII
екстрасенсiв” s
етап. Гонка переслiдування, 10
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
СТБ
км, жiнки
“Вiкна-Новини”
СТБ
15.30 Бiатлон на
13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
05.55, 10.55 Т/с “Наперекiр
Суспiльному. Кубок свiту. VIII
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
09.55, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с
долi” s
етап. Гонка переслiдування,
19.05, 01.25 “Супербабуся” l
“Слiпа” l
07.55 “Неймовiрна правда про 12,5 км, чоловiки
20.15, 22.50 Т/с “Наперекiр
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
16.40 Студiя Зимовi
зiрок”
“Вiкна-Новини”
19.00 “МастерШеф. Битва
Паралiмпiйськi iгри
долi” s
23.15 Т/с “Щаслива попри
19.00, 22.50 “Холостяк. Алекс
18.00 Новини
сезонiв” l
22.15 “СуперМама” l
21.00, 00.35, 05.05 Тиждень
Топольський” l
все” s
на Суспiльному
22.00 Доба Олiмпiйських iгор
НTН
НTН
НTН
00.00 Розважальна програма
з Майклом Щуром s
06.25 “Вартiсть життя”
07.55, 13.00, 03.00
04.45 “Top Shop”
00.30, 05.00 Погода
07.55, 13.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
06.20 Х/ф “Прокинутися у
01.25 Х/ф “Лiсова пiсня”
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
03.05 UA:Фольк. Спогади
Шанхаї”
02.30 “Свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
07.50 Х/ф “Вiчний поклик”
04.05 Енеїда
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “П’ять хвилин
13.25, 03.15 “Випадковий
09.00 Х/ф “Поїзд поза
свiдок”
страху”
10.45 Т/с “Коломбо” s
1+1
15.15 Х/ф “Подвiйний
1+1
розкладом”
10.35 Т/с “Коломбо” s
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s
дракон” s
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s
15.55, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
07.00, 04.30 “Життя вiдомих
17.05 Х/ф “Напролом” s
07.00 “Життя вiдомих
15.50, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
19.00, 02.30 “Свiдок. Субота”
людей”
людей”
Маямi” s
18.00 “Випадковий свiдок.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
20.00 Х/ф “Кубанськi козаки”
08.00 “Снiданок.
Маямi” s
18.00 “Випадковий свiдок.
10.00 “Свiт навиворiт”
22.05 Х/ф “ЧерепашкиНавколо свiту”
Вихiдний”
23.00 Т/с “Слiпа зона” s
17.30, 18.30 “свiт навиворiт - 13. нiндзя” s
10.00, 02.00 “Свiт навиворiт”
Навколо свiту”
23.00 Т/с “Слiпа зона” s
00.00 Х/ф “Круїз, або Розлучна 18.30 “Свiтське життя. 2022”
Еквадор”
19.30, 03.35 ТСН
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень”
подорож” s
1+1
TET
20.10 “Проспорт”
01.50 “Легенди карного
21.00 “Голос країни 12”
TET
20.15 “Чистоnews 2022”
23.40 “Лiга смiху 2022”
розшуку”
05.05, 07.00, 08.00, 09.00,
08.45 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”
20.20 “Вечiрнiй квартал 2022”
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
08.45, 22.00 Т/с “Усi жiнки 09.45 Т/с “Бiблiотекарi” s
22.15, 02.35 Т/с “Дикi” s
06.00 “Життя вiдомих людей”
10.45 Х/ф “Фантастична
23.20 “Свiтське життя. 2022”
TET
IНТЕР
вiдьми”
09.45, 23.00 Т/с “Бiблiотекарi” s 06.30, 07.10, 08.10, 09.10
четвiрка 2: Вторгнення Срiбного 00.30 Х/ф “Тринадцятий воїн” s
10.45 Х/ф “Фантастична
“Снiданок з 1+1”
06.00 ТЕТ Мультиранок
06.05 Х/ф “007: СПЕКТР” s
Серфера” s
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
12.45 4 весiлля
10.10 М/ф “Добрий динозавр”
09.00 “Готуємо разом”
четвiрка”
12.45 4 весiлля
14.00, 16.00, 04.10 ПанянкаIНТЕР
12.00, 22.45 Розсмiши комiка 10.00, 11.00, 11.50, 12.35
людей 2022”
14.00, 16.00, 04.00 Панянка11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” селянка
14.00, 23.45, 01.15 Одного
“Iнше життя”
14.45 “Одруження наослiп”
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
05.00 “Телемагазин”
13.30 “Вещдок. Срок
селянка
разу пiд Полтавою
15.00, 04.55 Зiрки, чутки та
17.10 Т/с “Крила кохання” l
05.30 “Орел i Решка. Дива свiту” 17.30 Х/ф “Скажене весiлля”
галлiвуд
давности”
20.10 “Проспорт”
17.00, 03.10 СуперЖiнка 2
06.35 “М/ф”
19.15 Х/ф “Скажене весiлля 2” 18.00 Х/ф “Фантомас
галлiвуд
17.00, 03.00 СуперЖiнка 2
20.15 “Чистоnews 2022”
18.00 Богиня шопiнгу. Битва 07.00 Х/ф “Детектив Полiн” l
21.00 Х/ф “Скажене весiлля 3” розбушувався”
18.00 Богиня шопiнгу. Битва
20.20 “Лiга смiху 2022”
09.00 “Готуємо разом. Домашня 00.15, 01.45 Країна У
20.00 “Подробицi тижня”
блондинок
22.30 Х/ф “Принц Персiї. Пiски
19.00 Розсмiши комiка
02.45 Панянка-селянка
22.00 Х/ф “Найчарiвнiша та
блондинок
кухня”
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Х/ф “П’ять рокiв майже
10.00 “Корисна програма”
05.50 Кориснi пiдказки
часу” s
найпривабливiша”
20.00 Т/с “Пригоди Бампера i
11.05, 04.05 Х/ф “Оксамитовi
23.40 Х/ф “Осiннiй марафон”
одруженi” s
22.20 Х/ф “Третiй зайвий 2” n
01.25 Х/ф “Мiсто з ранку до
Суса” s
ручки”
IНТЕР
13.10 Х/ф “Найчарiвнiша та
UA:ВIННИЦЯ
опiвночi”
найпривабливiша”
UA:ВIННИЦЯ
05.20, 23.45 “Слiдство вели... з
UA:ВIННИЦЯ
14.50 Т/с “Пристрастi по
07.40 Ок, я тобi поясню
ICTV
Леонiдом Каневським”
англiйську
Зiнаїдi” l
08.15, 09.15, 17.15 Новини (UA: 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
08.15, 09.15 Новини (UA:
20.00 “Подробицi”
07.45 Ок, я тобi поясню
17.40 Новини
20.30 “Мiсце зустрiчi. Бенефiс. 08.00, 08.25 Ранок на
04.15 Факти
ПЕРШИЙ)
ПЕРШИЙ)
08.20 Ранок на Суспiльному
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
08.20 Ранок на Суспiльному
04.40, 08.25 Прихована
Iрина Бiлик”
Суспiльному.Дайджест
09.25 Телевiзiйний серiал
09.25 Телевiзiйний серiал
22.05 Т/с “Я подарую тобi
08.15, 09.15 Новини (з ЮА
IНТЕРом”
небезпека
10.00 “Корисна програма”
05.35, 09.25 Громадянська
“Комiсар Алекс”
“Комiсар Алекс”
Першого)
свiтанок” l
11.45, 20.20 Невiдомi Карпати
11.00 “Iнше життя”
11.40, 15.45 А хто навчить
02.45 Х/ф “Iноземка”
08.45 Вiзуальний код-2
оборона
12.00 Енеїда
12.25 Х/ф “Чудовий”
09.25 Країна пiсень
06.30 Секретний фронт
бабусю?
12.30 Геолокацiя: Волинь
14.25, 15.25, 01.30 “Вещдок”
11.45, 20.20 Невiдомi Карпати
09.50 Енеїда
07.30 Анти-зомбi
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
16.25 “Вещдок. Особый случай” 12.00 Енеїда
ICTV
10.20 Мистецтво жити
10.25, 13.00 Т/с “Морська
20.40, 22.00 ТНВ
18.00 Ток-шоу “Стосується
12.30 Геолокацiя: Волинь
10.30 Глушина на кордонi
полiцiя. Чорноморськ” s
13.05 Телевiзiйний серiал
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
04.20, 03.50 Скарб нацiї
10.45 А хто навчить бабусю? 12.45 Факти. День
кожного”
20.40, 22.00 ТНВ
20.00, 03.30 “Подробицi”
04.25, 03.55 Еврика!
11.00 Сковорода. Гастробайки 14.20 Т/с “Пес” s
“Снiгопад”
13.30 Ок, я тобi поясню
21.00 Х/ф “007: СПЕКТР” s
13.05 Телевiзiйний серiал
04.35 Факти
11.15 Прем?єра. Їсторiя
18.45 Факти тижня
13.35, 14.50 Веселi саморобки
05.00 Скетч-шоу “На трьох” s
11.25 Невiдомi Карпати
20.55 Х/ф “Люди у
“Снiгопад”
13.40 М/с “Пригоди Тайо”
13.30 Ок, я тобi поясню
06.00 Т/с “Вижити за всяку цiну- 11.45 Народженi рiкою
чорному” s
14.20 М/ф “День, коли щастить”
ICTV
13.35 Веселi саморобки
12.00 Умандрували: за
22.45 Х/ф “Люди у
2”
14.30 М/ф “Найсправжнiсiнька
13.40 М/с “Пригоди Тайо”
08.30 Т/с “Вижити за всяку цiну- Харковом
чорному-2” s
06.30 Ранок у великiм мiстi
14.20 М/ф “Ведмедик i той хто 4”
12.25 Вчитель
00.35 Х/ф “Чорна меса” 16+
пригода”
14.40 М/ф “ Свара”
08.45 Факти. Ранок
09.35, 13.00 Т/с “Дiльничний з
12.40 Д/ф “ Несумнi вихiднii”
живе в рiчцi”
Прем’єра
14.45 М/ф “Дострибни до
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.30 М/ф “Людина i лев”
13.05 Д/ф “Печернi”
02.50 Я зняв!
ДВРЗ” s
14.40 М/ф “ Лис i дрiзд “
12.45 Факти. День
14.00 Документальний цикл
новини з Костянтином Стогнiєм
хмаринки”
15.05 Мистецтво жити
10.10, 20.05 Дизель-шоу l
14.45, 14.50 Пiщана казка
13.40 Х/ф “Шалений Макс:
“Дикий свiт”
15.20 Країна пiсень
11.40, 01.55 Скетч-шоу “На
15.05 Глушина на кордонi
14.30 Чемпiонат
НОВИЙ КАНАЛ
Дорога гнiву” s
15.45 Вчитель
15.20 Вiзуальний код - 2
15.50 Х/ф “Мiсiя
трьох” s
України з футзалу серед
16.00 Недалечко
12.45, 15.45 Факти. День
16.00 Недалечко
06.00, 07.20 “Kids time”
нездiйсненна-6” s
команд Першої Лiги сезону
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
13.15 Т/с “Вижити за всяку цiну- 16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
18.45 Факти. Вечiр
06.05 М/с “Том i Джеррi”
2021/2022 рокiв
17.30 Шукачi пригод
17.15 Маршрутом змiн
19.10 Х/ф “Люсi” s
16.15 Т/с “Країна див”
07.25 Х/ф “Зачарована”
2”
18.05 Прозоро. Про головне
14.35, 16.15 Т/с “Пес” s
17.30 Артефакти. Спiймай
21.00 Х/ф “Веном” s
17.00 Д/с “Сильнi”
09.40 М/ф “Емоджi Мувi”
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 17.15 Т/с “Вижити за всяку цiну- легенду!
22.55 Х/ф “Втеча з Лос17.15 Мiж життям
11.20 М/ф “Нiкчемний я”
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни
18.05 Прозоро. Про головне
13.05 М/ф “Нiкчемний я 2”
та смертю
4”
Анджелеса” s
18.45 Факти. Вечiр
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне 00.50 Х/ф “Перехресний
17.45 Маршрутом змiн
15.00 М/ф “Крижане серце”
“Як не стати овочем”
20.00 Новини сусiдiв.
22.55 Т/с “Вижити за всяку цiну- 19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не вогонь” s
18.10 Курс iнфогiгiєни “Як не 17.00 М/ф “Крижане серце
02.55 Я зняв!
Миколаївщина
стати овочем”
стати овочем”
4” Прем’єра
2” l
21.00 Правдоборцi
23.55 Т/с “Вижити за всяку цiну- 20.00 Новини сусiдiв.
18.30 В Українi
19.00 Х/ф “Аладдiн”
21.10 Схеми. Корупцiя в
19.00 Голоси Донбасу
21.45 Х/ф “Красуня та
Хмельниччини
3”
02.50 Я зняв!
21.00 Пап-джаз-фест
НОВИЙ КАНАЛ
19.15 Сильнi
деталях
чудовисько”
21.50 StopFakeNews
19.35 ЕкоЛюди
00.10 “Improv Live
06.00, 08.00, 10.00 “Kids time”
19.40 Кримське питання
Show” l
НОВИЙ КАНАЛ
ВIТА (ВIННИЦЯ)
06.05 “Хто проти блондинок?” l 21.00 Суспiльно-полiтичне
02.40 “Зона ночi”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.05 Х/ф “Бетховен 5”
04.50 “Абзац!”
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
06.00, 07.10 “Kids time”
08.45 “Мобiльний репортер”
10.05 “Орел i решка. Земляни”
08.45 “Мобiльний репортер”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
09.00, 19.00 “Новини”
11.00 “Орел i решка. Чудеса
09.00, 19.00 “Новини”
07.15 “Орел i решка”
09.30 “На часi”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
УКРАЇНА
свiту”
09.30, 19.30 “На часi”
09.25 “Де логiка?” l
10.15 “В гарнiй формi”
12.00 “Орел i решка”
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
11.40 Т/с “Будиночок на щастя” 10.45 “Життя в цифрi”
15.10 М/ф “Нiкчемний я”
08.30 “Дикi тварини”
05.50 Сьогоднi
10.45 “Життя в цифрi”
14.50 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть” 11.00 т/с
17.05 М/ф “Нiкчемний я 2”
09.30 “У гарнiй формi”
06.50, 04.30 Реальна
11.00 т/с
17.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2: 12.35 “Знайомство з
19.00 Х/ф “Чаклунка” s
10.00 “Новини”
мiстика
12.35 “Знайомство з
21.00 Х/ф “Чаклунка:
10.15, 19.50 “На часi”
08.55 Т/с “Ти мене нiколи не
тваринами”
Озброєна i легендарна”
19.20 Х/ф “Золото дурнiв” s
13.00, 16.00 “Важливо”
10.30 “Територiя рiшень”
тваринами”
Повелителька темряви” l
забудеш” l
13.00, 16.00 “Важливо”
22.00 Х/ф “Ангели Чарлi” l
13.15 “Час змiн”
23.30 Х/ф “Зачарована”
11.00 “На зйомках”
17.10, 21.00 Т/с “Сини
13.15 “Час змiн”
15.00 т/с “Iнспектор Алекс” l 01.40 “Вар’яти” l
11.30 “Багатi i знаменитi”
щасливої жiнки” l
15.00 т/с “Iнспектор Алекс” l
16.15 “Життя у цифри”
02.40 “Зона ночi”
11.40 “Зiрковi гурмани”
19.00 Сьогоднi.
16.15 “Життя у цифри”
УКРАЇНА
16.30 “Фатальний пострiл”
12.10 “Цiкавий свiт”
Пiдсумки з Олегом
16.30 “Лiцеїст”
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l
12.30, 15.30 х/ф
Панютою
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
18.30 “Планета кiно”
УКРАЇНА
15.00 “Твоє життя”
23.10, 02.00 Т/с “День
18.25 “Рецепт здоров’я”
19.30 “Код вiдвертостi”
17.30 “Цiкаво”
Україною
Святого Валентина” l
20.10 т/с “Берлiнська школа
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
19.00 “Таємницi та
01.30 Телемагазин
Сьогоднi
20.10 т/с “Берлiнська школа
07.30, 03.50 Реальна мiстика
04.00 Гучна справа
танцiв” s
загадки”

СТБ
04.45 Х/ф “Спокута”
06.30 Т/с “Джейн Ейр”
10.45, 18.40 “Щасливi за сiм
днiв” l
13.05 “МастерШеф. Битва
сезонiв” l
16.40 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
21.00 “Один за всiх” s
22.10 “Таємницi ДНК” s

НTН
04.45 “Top Shop”
05.20 Х/ф “Сiмнадцятий
трансатлантичний”
07.00 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
08.55 Т/с “Смерть у раю” s
13.20 Х/ф “Черепашкинiндзя” s
15.10 Х/ф “Кубанськi
козаки”
17.20 Х/ф “Дiловi люди”
19.00 Х/ф “Небезпечно для
життя!”
20.50 Х/ф “Весна на Зарiчнiй
вулицi”
22.40 Х/ф “Шiсть куль” n
01.00 Х/ф “Напролом” s
02.50 “Легенди карного
розшуку”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф “Книга
джунглiв 2”
11.30 Розсмiши
комiка
13.30, 01.00, 02.00 Одного
разу пiд Полтавою
17.00 М/ф “Спiвай”
19.00 Х/ф “Титанiк”
22.40 Х/ф “Третiй
зайвий 2” n
01.30, 02.30 Країна У
03.00 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.40 Ок, я тобi поясню
англiйську в
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 Вiзуальний код - 2
09.50 Енеїда
10.20 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
10.30 Люди Є
10.45 Край пригод
11.00 Роздивись
11.15 Невiдомi
Карпати
11.45 Глушина на кордонi
12.00 Баба Єлька.
Експедицiя на пiч
12.25 Мамо, йду в
актори
12.50 Д/ф “Цидулки про
гуцулiв”
13.55 Документальний
цикл “Дива Китаю”
14.45 Т/с “Країна див”
17.00 Гендернi окуляри
17.15 Поколiння
“Золотої алеї”
18.10 Курс iнфогiгiєни
“Як не стати овочем”
18.30 В УКРАЇНI
19.00 Правдоборцi
19.15 Переможцi
19.35 ЕкоЛюди
19.40 Кримське питання
21.00 За покликом с
21.15 Дiагноз: вiльнi
21.30 Обличчя
22.05 Херсонська бавовна або
невдалий радянський
експеримент

ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.00 “Фокус Європи”
10.00 “На часi”
10.30 “Вiнницькiй
експерт”
11.00 “Highlight
по-вiнницькi”
11.30, 17.00 “Цiкавий свiт”
12.00 “fresh news”
12.30, 19.30 х/ф
15.00 “Знаменитi гурмани”
15.30 “Планета кiно”
16.00 “Карнавали планети”
16.30 “Пiд iншiм кутом”
18.30 “Постфактум”
19.15 “Територiя рiшень”
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ЗМІНА МАЙСТРАМ «НИВИ»

КОРОТКО
Декласували
«Епіцентр»
ÔÊ «Íèâà» ïðîâ³â îñòàíí³é êîíòðîëüíèé ïîºäèíîê
ïåðåä âîÿæåì äî Òóðå÷÷èíè.
Ãðàëè â Êèºâ³. Ñóïåðíèêîì
íàøî¿ êîìàíäè áóâ äðóãîë³ãîâèé «Åï³öåíòð» (Äóíà¿âö³, Õìåëüíèöüêà îáëàñòü).
Ïîºäèíîê ÷åìï³îíàòó ³ç
ö³ºþ êîìàíäîþ çàâåðøèâñÿ
ç ðàõóíêîì 3:5 íà êîðèñòü
ñóïåðíèêà. Çàðàç «Íèâ³»
âäàâñÿ ñâîºð³äíèé ðåâàíø
— 3:0. Îäèí ³ç ãîë³â çàáèâ
ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò Àðòóð
Çàãîðóëüêî.

Навчання суддів
Óêðà¿íñüêà ë³ãà àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó çàïðîøóº
îõî÷èõ (â³ä 18 ðîê³â) äëÿ
áåçêîøòîâíîãî îíëàéí- òà
îôëàéí-íàâ÷àííÿ. Ïðèéìàþòü íàâ³òü áåç äîñâ³äó.
Çíàííÿ àíãë³éñüêî¿, ñïîðòèâí³ íàâè÷êè ³ ãàðíà ô³çè÷íà
ôîðìà â³òàþòüñÿ, àëå öå íå º
îáîâ’ÿçêîâèì.

Призери з
вадами слуху
Ó Äí³ïð³ çàâåðøèâñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç áàäì³íòîíó
ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç ïîðóøåííÿì ñëóõó. Ìåäàë³ çäîáóëè ñïîðòñìåíè Â³ííèöüêîãî
ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó «²íâàñïîðò». ²ãîð Ñåí³÷ê³í âçÿâ
çîëîòî ó ÷îëîâ³÷³é ïàðí³é
êàòåãîð³¿ ³ ñð³áëî â îäèíî÷ö³.
Ñí³æàíà ×æàî ³ Ëàóðà Âîëóéêî ñòàëè ñð³áíèìè ïðèçåðêàìè ó ïàðíîìó ðîçðÿä³.

Випуск №7 (1203)

Футзал  Юні нивівці стали чемпіонами
області серед юнаків. У фінальній частині
турніру виграли всі матчі
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Òîð³ê â³ííèöüêà îáëàñíà ôóòáîëüíà ñïîðòèâíà øêîëà ³ìåí³
Îëåãà Áëîõ³íà òà ²ãîðÿ Áºëàíîâà
çì³íèëà íàçâó íà ÄÞÑØ «Íèâà».
Âîíà óâ³éøëà äî ñòðóêòóðè îäíîéìåííîãî ïðîôåñ³îíàëüíîãî êëóáó. Òàêîæ òóäè âëèëàñÿ ³ ïðèâàòíà
ÄÞÑØ «Ïðåì’ºð-Íèâà». Òîìó
òåïåð, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ
ðîê³â, äâ³ ïðîâ³äí³ ôóòáîëüí³
øêîëè ì³ñòà íàä Áóãîì íå æîðñòêî êîíêóðóþòü ì³æ ñîáîþ
íà çìàãàííÿõ, à íåð³äêî óòâîðþþòü ñï³ëüíó ïîòóæíó çá³ðíó. Àäæå
ìåòà ó íèõ îäíà — ãîòóâàòè çì³íó
äëÿ ì³ñöåâî¿ êîìàíäè ìàéñòð³â.
Ñàìå òàêèì ÷èíîì áóëà óòâîðåíà êîìàíäà «Íèâà», ÿêà óñï³øíî
âèñòóïèëà ó ô³íàëüí³é ñòàä³¿ ÷åìï³îíàòó îáëàñò³ ç ôóòçàëó ñåðåä
þíàê³â 2009–2010 ð. í. ¯¿ ï³äñèëèëè ê³ëüêà ïðîâ³äíèõ ãðàâö³â
«Ïðåì’ºð-Íèâè».
Çìàãàííÿ ï³ä åã³äîþ îáëàñíî¿
Àñîö³àö³¿ ôóòáîëó ïðîõîäèëè
â ê³ëüêà åòàï³â ³ çàâåðøèëèñÿ
20 ëþòîãî ó â³ííèöüêîìó ìàíåæ³ «Êîëîñ».
РІВНЯННЯ НА ВІТАЛІЯ
БУЯЛЬСЬКОГО
Íà ïîïåðåäí³é ñòàä³¿ ñòàðòóâàëà 31 êîìàíäà. Äî ô³íàëüíî¿
÷àñòèíè óâ³éøëè â³ñ³ì íàéêðàùèõ. Âîíè áóëè ðîçáèò³ íà äâ³
ï³äãðóïè. Ïåðåìîæöåì îäí³º¿ ³ç
íèõ ñòàâ ÔÊ «Â³ííèöÿ», ÿêèé
ðîçãðîìèâ ÄÞÑØ Ëèïîâöÿ —
3:0, ÄÞÑØ Òîìàøïîëÿ — 4:0 ³
ÄÞÑØ Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî — 6:0. ²íøèì ô³íàë³ñòîì âèÿâèëàñÿ ÄÞÑØ «Íèâà», ÿêà
ïåðåãðàëà ÄÞÑØ Ãàéñèíà —

4:2, ÄÞÑØ Êàëèí³âêè ³ Áàðó —
ïî 4:1.
Ó ïîºäèíêó çà áðîíçîâ³ íàãîðîäè êàëèí³â÷àíè ïåðåãðàëè êîìàíäó ì³ñòà íàä Äí³ñòðîì — 2:0.
Öåé êîëåêòèâ î÷îëþº ñòàðøèé
òðåíåð çá³ðíî¿ îáëàñò³ ç ôóòáîëó
ñåðåä øêîëÿð³â Ñåðã³é Ðàáöóí.
— Íàøà êîìàíäà 2009–
2010 ð. í. — çãóðòîâàíà ³ ìàéñòåðíà. Ä³òè äîáðå âèêîíóâàëè
òðåíåðñüê³ íàñòàíîâè. Âîíè äîñÿãàëè óñï³õó çà ðàõóíîê ³ãðîâî¿
äèñöèïë³íè. Ïðîãðàëè ìè ëèøå
îäèí ìàò÷, ìàéáóòí³ì ïåðåìîæöÿì, — ðîçêàçàâ Ñåðã³é Ðàáöóí.
Çà ñëîâàìè íàñòàâíèêà, êàëèí³âñüêèé ôóòáîë íàìàãàºòüñÿ
«òðèìàòè ìàðêó». Íåäàðìà éîãî
ïðåäñòàâíèê Â³òàë³é Áóÿëüñüêèé
íèí³ ãðàº çà «Äèíàìî» (Êè¿â),
à ßðîñëàâ Ìàðòèíþê — çà «Ðóõ»
(Âèííèêè, Ëüâ³âñüêà îáëàñòü).
— Ìè íàëàãîäèëè ñï³âïðàöþ ç
ïðîôåñ³îíàëüíèì ÔÊ «Ïîä³ëëÿ»
(Õìåëüíèöüêèé). Òàì íàðàç³ íàâ÷àþòüñÿ äåâ’ÿòü þíèõ êàëèí³âñüêèõ ôóòáîë³ñò³â 2007–2009 ð. í.
À âîðîòàð Àðòåì Ãëóøêî ïåðåáóâàº â Àêàäåì³¿ «Êîëîñà» (Êîâàë³âêà, Êè¿âñüêà îáëàñòü); â³í
ï³äïèñàâ þíàöüêèé êîíòðàêò, —
äîäàâ Ñåðã³é Ðàáöóí.
ДЕРБІ У ФІНАЛІ
Ó ô³íàëüí³é ãð³ çóñòð³ëèñÿ äâ³
â³ííèöüê³ êîìàíäè — ÄÞÑØ
«Íèâà» ³ ÔÊ «Â³ííèöÿ», ñêëàäåíèé ³ç âèõîâàíö³â ñïîðòøêîëè
«Òåìï». Ìàò÷ ïðîõîäèâ íà çóñòð³÷íèõ êóðñàõ. Àëå íèâ³âöÿì
êðàùå âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ãîëüîâ³ ìîìåíòè. Îäèí ³ç ãîë³â âîíè
çàáèëè ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó ñòàíäàðòó,
³íøèé — ï³ñëÿ êðàñèâî¿ êîìá³íà-

Радість чемпіонів. У фіналі «Нива» виграла у ФК «Вінниця» з
рахунком 2:0
ö³¿. Îòæå, 2:0 íà êîðèñòü «Íèâè».
Òðåíåð ÔÊ «Â³ííèöÿ» Êîñòÿíòèí Ïðèùåïà ðîçïîâ³â, ùî
çàäîâîëåíèé çäîáóòèìè ñð³áíèìè
íàãîðîäàìè.
— Íà íèí³øí³é ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ìè â³äáèðàëè íàéêðàùèõ
ñåðåä âèõîâàíö³â. Òð³øêè íå âèñòà÷èëî äëÿ ïåðåìîãè ó ô³íàë³.
Ðàí³øå âèãðàâàëè îáëàñí³ òóðí³ðè
ñåðåä þíàê³â 2008 ð. í. ³ 2009 ð. í.
Ðåãóëÿðíî ãðàºìî â ÷åìï³îíàòàõ
Óêðà¿íè ç ôóòçàëó. Òîìó é íàäàë³
áóäåìî äàâàòè á³é «Íèâ³» íà îáëàñíîìó ð³âí³, — ñêàçàâ Êîñòÿíòèí Ïðèùåïà.
Êàï³òàí ÔÊ «Â³ííèöÿ», 12-ð³÷íèé Àðòåì ²âàíîâ-Ïîï³ëü çâåðíóâ óâàãó, ùî éîãî êîìàíäà â ô³íàë³ íå ðåàë³çóâàëà ê³ëüêà ãàðíèõ
ãîëüîâèõ íàãîä.
— Íàñòóïíîãî ðàçó áóäåìî ùå
á³ëüøå ñòàðàòèñÿ, àáè çäîáóòè
çîëîòî. Ìè âæå äâ³÷³ âèãðàâàëè
÷åìï³îíàò îáëàñò³. Âçàãàë³ ÿ ìð³þ
ñòàòè õîðîøèì ôóòáîë³ñòîì, ãðàòè íà ïðîôåñ³îíàëüíîìó ð³âí³, —
ñêàçàâ Àðòåì ²âàíîâ-Ïîï³ëü.
ПІДГОТОВКА ДО ВЕЛИКОГО
ФУТБОЛУ
Ñòàðøèé òðåíåð ÄÞÑØ
«Íèâà» Ìèõàéëî ßêèìåíêî

ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî âèõîâàíö³
íå ãîòóâàëèñÿ ñàìå äî ôóòçàëüíîãî îáëàñíîãî çìàãàííÿ.
— Íàøå îñíîâíå çìàãàííÿ —
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç âåëèêîãî
ôóòáîëó. Ôóòçàëüíà ïåðø³ñòü
îáëàñò³ ñëóãóâàëà ï³äãîòîâêîþ
äî íüîãî, — ðîçêàçàâ Ìèõàéëî
ßêèìåíêî.
Êàï³òàí «Íèâè» Ìèõàéëî Ëåñèê çàéìàºòüñÿ ôóòáîëîì òðè
ðîêè. Çàðàç éîìó 13.
— Êóìèð³â ó ôóòáîë³ ó ìåíå
íåìàº. Â³äâ³äóþ ìàò÷³ ïðîôåñ³îíàëüíîãî ÔÊ «Íèâà», ñë³äêóþ
çà Ë³ãîþ ×åìï³îí³â ÓªÔÀ, —
ñêàçàâ Ìèõàéëî Ëåñèê.
Íàãîðîäæåííÿ ïðîâ³â ñïîðòèâíèé äèðåêòîð îáëàñíî¿ Àñîö³àö³¿
ôóòáîëó ²ãîð Ïàâëåíêî. Ïðèçåðè
îòðèìàëè êðàñèâ³ Êóáêè, ìåäàë³
³ ãðàìîòè.
— Ô³íàëüíèé åòàï ÷åìï³îíàòó
ï³äòâåðäèâ, ùî ð³âåíü ï³äãîòîâêè
þíèõ ôóòçàë³ñò³â Â³ííèö³ äåùî
âèùèé, í³æ ó ðàéîíàõ, — ñêàçàâ
²ãîð Ïàâëåíêî.
Ç öèì ïîãîäèâñÿ ³ ãîëîâà Äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ë³ãè îáëàñò³, äèðåêòîð ÄÞÑØ «Íèâà»
²ãîð Êîâàëü. Âîäíî÷àñ â³í äîäàâ,
ùî âñ³ êîìàíäè-ô³íàë³ñòè ïîêàçàëè âèñîêèé ð³âåíü ãðè.

Двоходові двоваріантні задачі на кооперативний мат. З шахових композицій
має ще і ілюзорну гру. Знайдіть її!
Задача №2801-2804
В.Чорноус (Одеса)

(Друкується вперше)

«Козацький шлях» привів до Вороновиці
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

h 2*

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
ГГазета RIA №7 від 16 лютого 2022 року
Задача №2797
А) 1. Kc8! Kpc7 2. Kg7 Kb6x; Б) 1. Ka6! Kpb6 2. Kb2 Kc7x.
Чорний король стоїть на полі g7
Задача №2798
I. 1. Th6! Kp:d7 2. Kpf8 C:h6x;
II. 1. Kph8! Kpf8 2. Ch7 Cf6x.
Задача №2799
I. 1. Kpb3! Td2 2. Tb4 Td3x; II. 1. Kp:a3! Tc1 2. Kb4 Tc3x.
Чорний король стоїть на b4
Задача №2800
I. 1. Kpf3! Kpg1 2. Kpg3 Te3x;
II. 1. Kpf1! Kpg3 2. Kpg1 Te1x.

М. Пархоменко

Íà Â³ííè÷÷èí³ àêòèâíî ïî÷àâ
ïðàöþâàòè íîâèé øàõîâèé îñåðåäîê. Ó Âîðîíîâèöüê³é ãðîìàä³
çàïî÷àòêóâàëè çàíÿòòÿ ç øàõ³â
äëÿ ä³òåé, à òàêîæ ïðîâåëè ïåðøèé îáëàñíèé òóðí³ð ñåðåä äîðîñëèõ «Êîçàöüêèé øëÿõ».
Âæå ïðîõîäÿòü íàâ÷àííÿ ç
øàõ³â ó Âîðîíîâèöüêîìó, Òðîñòÿíåöüêîìó ³ Ñòåïàí³âñüêîìó
ë³öåÿõ. ²ç 80 ä³òüìè (â³êîì â³ä
6 äî 15 ðîê³â) çàéìàºòüñÿ ãîëîâà Âîðîíîâèöüêî¿ øàõîâî¿ ôåäåðàö³¿ Â³òàë³é Äîâãàíü. Â³í æå
ñòàâ ³ ãîëîâíèì íàòõíåííèêîì
îáëàñíîãî òóðí³ðó «Êîçàöüêèé
øëÿõ», ÿêèé ïðîéøîâ ó Áóäèíêó
êóëüòóðè íà îäíîéìåíí³é âóëèö³
Âîðîíîâèö³. Äîïîìîãëè ³ç ïðî-

âåäåííÿì çìàãàííÿ îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ øàõ³â ³ Öåíòð äîçâ³ëëÿ
ö³º¿ ãðîìàäè. Íà ñòàðò âèéøëè
40 ñïîðòñìåí³â. Øàõ³ñòè ïðåäñòàâëÿëè Íåìèð³â, Âîðîíîâèöþ,
Â³ííèöþ, Ï³ùàíêó, Æìåðèíêó,
Ëèïîâåöü òîùî.
Ç³ãðàëè äåâ’ÿòü òóð³â çà øâåéöàðñüêîþ ñèñòåìîþ. Ï³ñëÿ íèõ
âèçíà÷èâñÿ îäíîîñ³áíèé ïåðåìîæåöü. Íèì ñòàâ êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó Óêðà¿íè, ãîëîâà
Æìåðèíñüêî¿ ðàéîííî¿ øàõîâî¿
ôåäåðàö³¿ Àíàòîë³é Õîäþê. Â³í
çâåðíóâ óâàãó, ùî äâà ðîêè íå áðàâ
ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ. Òîæ Àíàòîë³þ
áóëî äóæå ïðèºìíî ïîâåðíóòèñÿ
ó ñïîðò íà ìàæîðí³é íîò³.
Òàêîæ ï’ºäåñòàë ïîøàíè çàéíÿëè â³ííè÷àíè: ì³æíàðîäíèé
ìàéñòåð Â³êòîð Ãóäîê ³ êàíäè-

Чемпіон Анатолій Ходюк — ліворуч. Він виборов перемогу,
хоча два роки не брав участі у змаганнях
äàò ó ìàéñòðè ñïîðòó Ìèõàéëî
Øàô³ð. Çàãàëîì äáàéëèâ³ îðãàí³çàòîðè ïåðåäáà÷èëè äåñÿòü
îñíîâíèõ ïðèç³â ³ äîäàòêîâ³.
Íàãîðîäó ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â

Âîðîíîâèöüêî¿ ãðîìàäè îòðèìàâ Â³òàë³é Öàðóê, ñåðåä âåòåðàí³â — êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó
³ç Ëèïîâöÿ Îëåêñàíäð Ðîãîâèé,
ãåíåðàë-õîðóíæèé êîçàöòâà.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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ВИСТАВКИ

SMARTCINEMA

Крокодилова ферма у Вінниці

КОНЦЕРТИ

(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park»,
4 поверх тел. (096)003–50–50)

Падіння Місяця
Екшн
23.02, поч. об 11.00, 13.30, 15.00, 16.00, 21.00
З 24.02 довідка за тел. (096)0035050

Вийду за тебе
Драма. 23.02, поч. о 12.40, 14.50, 17.10, 19.30
З 24.02 довідка за тел. (096)0035050

Смерть на Нілі
Драма. 23.02, поч. о 9.50, 12.20, 14.50, 17.20,
18.30, 19.50, 22.20
З 24.02 довідка за тел. (096)0035050

Uncharted: Незвідане
Пригоди. 23.02, поч. о 10.00, 11.00, 12.20, 13.20,
14.40, 15.40, 17.00, 18.00, 19.20, 20.20, 21.40,
22.40, 23.40
З 24.02 довідка за тел. (096)0035050

Паралельні матері
Драма. 23.02, поч. о 10.10
З 24.02 довідка за тел. (096)0035050

Найкращі вихідні
Комедія. 23.02, поч. о 10.50, 12.50
З 24.02 довідка за тел. (096)0035050

До 17 квітня у ТЦ «Plaza Park» (вул. Келецька,
121, 1 поверх) для всіх відвідувачів працює «Крокодилова ферма». Тут ви зможете поспостерігати
за найдавнішими та найнебезпечнішими хижаками нашої планети, дізнатися багато цікавого
про їх життя і полювання. На першій та єдиній в
Україні «Крокодиловій фермі» зібрані крокодили
та алігатори різних видів. Тут є і малюки, і солідні
особини довжиною 2,5 м, а також інші цікаві
тварини.
Приємний бонус для усіх відвідувачів – безкоштовне фото з крокодилом та іншими рептиліями
у руках (на ваші телефони).
Вартість квитка: 120 грн, дітям до 3 років - безкоштовно, діти від 3 років - по 100 грн. Крокодилова ферма працює щодня з 10.00 до 21.00.
Дзвоніть: (095)6923933, (098)9504419.

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

Ідіот
Міражі з одним антрактом. 23.02, поч. о 18.30

Це і є любов?
Обігнати час
Трилер
23.02, поч. о 16.00, 21.50
З 24.02 довідка за тел. (096)0035050

Мала сцена. Трагіфарс у стилі танго
24.02, поч. о 19.00

У неділю рано зілля копала…
Драма. 25.02, поч. о 18.30

Русалонька
Золото острова Гардіан

Музична казка для дітей. 26.02, поч. о 12.00

Трилер
23.02, поч. о 18.00, 20.10, 22.20
З 24.02 довідка за тел. (096)0035050

За двома зайцями
Комедія. 26.02, поч. о 18.30

Бал негідників
Мала сцена. Комедія. 1.03, поч. о 19.00

Фантазії для дорослих

Тев’є Тевель

Комедія
23.02, поч. о 17.30, 19.40, 21.50
З 24.02 довідка за тел. (096)0035050

Трагікомедія. 2.03, поч. о 18.30

Моя чарівна леді
Смішні гроші
Комедія. 4.03, поч. о 18.30

Анімація
23.02, поч. о 10.30, 12.20, 14.10
З 24.02 довідка за тел. (096)0035050

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма. 4.03, поч. о 19.00

ШvЛ
Мала сцена. Сцени сімейного життя
5.03, поч. о 19.00

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

Найкращі вихідні
Комедія
23.02, поч. о 14.00

Арсен Мірзоян 26 березня.
Концерт до 10-річчя на сцені

Його альбоми слухають мільйони людей у всіх куточках світу! Зірка української неокласики, піаніст-віртуоз
Єгор Грушин 7 березня о 19.00 у театрі ім. Садовського на великому концерті у Вінниці презентує
новий альбом «In Time». Це буде незабутній вечір, на
якому кожен зможе відпочити, розслабитись, заплющити очі і насолоджуватись надзвичайною музикою,
яка стане бальзамом для душі! Сповнена справжніх
емоцій, музика Єгора Грушина не залишає байдужими ні молодь, ні зрілу публіку. Приходьте насолоджуватися живою грою генія та музикою дивовижної
краси! Квитки — від 180 до 360 грн. Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», театру, Будинку офіцерів, філармонії, магазинах «Rockn-Roll» і «Aladdin».
Безкоштовна доставка квитків: (093)101 00 63.

Це буде прекрасно, щиро і сильно – аж до мурашок! 26 березня о 20.00 у Будинку офіцерів пройде
великий концерт Арсена Мірзояна, присвячений
10-річчю співака на сцені і презентації нового альбому
«Монархія». Нас чекає дві години шаленого драйву,
справжньої чоловічої лірики, яскравого світлового
шоу, фантастичної атмосфери, вражаючих прем’єр і
найулюбленіших пісень за 10 років, які будемо співати
усією залою. Готуйтесь до двох годин відкриттів, здивувань і потужної енергетики, перед якою неможливо
встояти! Це 100% буде найгучніша подія березня у
Вінниці! Квитки — від 230 грн. Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», театру, Будинку офіцерів, філармонії, «Універмагу», «Мобі Дік», «Артинов».
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

PRIME ORCHESTRA.
Нове шоу «Bestseller
hits» 31 березня

Комедія «БоїнгБоїнг» 15 квітня

Драйв, феєрія і ураган емоцій! PRIME
ORCHESTRA 31 березня о
20.00 у Будинку офіцерів із новою вибуховою
концертною програмою «Bestseller hits»! Почуємо
улюблені хіти 80-х, 90-х та 2000-х з рок, поп і електронної музики у виконанні симфонічного оркестру і
найкращих вокалістів. Буде до мурашок! Нова програма ще більш яскрава, технологічна і вражаюча!
Квитки – від 290 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у
касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», «Артинов», «Мобі Дік», магазинах «Rock-n-Roll» (ТРЦ «Квартал») та «Aladdin» (у ТЦ «Plaza Park» і ТЦ «Barbara»).
Безкоштовна доставка квитків: (093)101-00-63.

Вистава-рекордсмен,
що була поставлена у
понад 60 країнах світу!
Комедія «Боїнг-Боїнг» 15
квітня о 19.00 у Будинку
офіцерів! У головних
ролях: Ольга Сумська, Євген Паперний і Віталій
Борисюк. Приходьте насолодитися історією про
несамовите кохання та грою улюблених акторів!
Гарантовано отримаєте море задоволення! Квитки
– від 170 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах
театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», «Універмагу», «Мобі Дік», «Артинов», «CHERDAK», центрі
розвитку «Origami», магазинах «Rock-n-Roll» (ТРЦ
«Квартал») та «Aladdin». Безкоштовна доставка
квитків: (098)101-00-63.

«Бампер і Сус»
8 квітня.
Презентація серіалу

Комедія «Обережно!
Золота рибка!»
Прем’єра

Концерт, де буде рекордна
кількість посмішок, радості і позитиву! Гостро, тонко
і в саме яблучко! 8 квітня
о 20.00 у Будинку офіцерів
про все, що близьке кожному, і з оглядом найактуальніших подій у країні будуть жартувати «Бампер і Сус».
Не пропустіть концерт ТОПових гумористів без жодних комплексів та упереджень, які здатні запалити
публіку з найперших секунд! Влучні жарти, інтерактив
з публікою і вибухові враження гарантовані! Квитки
– від 120 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах
театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», «Універмагу»,
«Мобі Дік», «Артинов», «CHERDAK».

Неперевершена Ірма Вітовська і зірка Івано-Франківського національного
театру ім. І. Франка Олексій
Гнатковський з найгарячішою прем’єрою «Обережно! Золота рибка»! 18 квітня
о 19.00 у театрі ім. Садовського нас чекає блискуча комедія про стосунки чоловіків і жінок. І про те, що ніколи
не пізно почати все… спочатку! Квитки – від 150 грн.
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», «Мобі Дік», «Артинов», «CHERDAK»,
центрі розвитку «Origami», магазинах «Rock-n-Roll» (ТРЦ
«Квартал») та «Aladdin» (у ТЦ «Plaza Park» і ТЦ «Barbara»).
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

Мюзикл. 3.02, поч. о 18.30

Пригоди на Місяці

РОДИНА

Єгор Грушин 7 березня.
Нова програма «In Time»

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

Вийду за тебе
Драма. 23.02, поч. о 16.00, 19.30

Пригоди на Місяці
Анімація
23.02, поч. о 10.00, 12.00, 18.00
24.02-2.03, поч. о 12.00, 14.00

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

Велика прогулянка
Комедія
24.02-2.03, поч. о 10.00, 16.00, 20.00

Стрибаюча принцеса

«Канни - 2021»

Вовк та троє поросят

Короткий метр
24.02-2.03, поч. о 18.20

Віршована комедія за мотивами англійської казки
27.02, поч. об 11.00 та 13.00

Найправдивіша історія про кохання, підступність
та звитягу. 26.02, поч. об 11.00 та 13.00

В парку Динозаврів триває сезон
зимових розваг
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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МУЖНІ І ГОЛОСИСТІ. ПРО ВІДОМИХ
СПІВАКІВ РОДОМ З ВІННИЧЧИНИ
Земляки  Вінниччина відома своїми співочими талантами.
Безліч вокалістів і музикантів родом з наших країв стали відомими
далеко за межами міста і області. Ми розповімо про шістьох
чоловіків, які були або є зірками музичного олімпу України і світу

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (067)5267353

Òåïåð ¿õí³ õ³òè ñï³âàº âñÿ Óêðà¿íà, äåêîãî âï³çíàþòü ó ñâ³ò³. À êîëèñü âîíè áóëè õëîï÷èêàìè ç
ñóñ³äí³õ äâîð³â, çðîñòàëè ó Â³ííèö³ é îáëàñò³. Ðîçïîâ³äàºìî ïðî åñòðàäíèõ ñï³âàê³â ³ ìóçèêàíò³â òà âèêîíàâö³â êëàñè÷íèõ òâîð³â, ÿê³ º íàøèìè çåìëÿêàìè.

ПАВЛО ЗІБРОВ

ВІКТОР БРОНЮК

Ïàâëî Ç³áðîâ — ñèìâîë óêðà¿íñüêîãî
øîó-á³çíåñó ïî÷àòêó 90-õ. Ï³ñíÿ «Õðåùàòèê» ó éîãî âèêîíàíí³ º íåîô³ö³éíèì
ã³ìíîì óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³.
Íàðîäèâñÿ Ç³áðîâ ó ñåë³ ×åðâîíå Íåìèð³âñüêîãî ðàéîíó ó 1957 ðîö³ â ðîäèí³ áîëãàðèíà Ìèêîëè ³ óêðà¿íêè Ãàííè. Ìàòè
ïðàöþâàëà â÷èòåëüêîþ, áàòüêî âîëîä³â
40 ñïåö³àëüíîñòÿìè.
Ìàìà ãðàëà íà ã³òàð³ ³ ïðåêðàñíî ñï³âàëà, áàòüêî â³ðòóîçíî âîëîä³â áàëàëàéêîþ,
ñòàðøèé áðàò Âîëîäèìèð ðàäóâàâ ãðîþ
íà áàÿí³, à ìàëåíüêèé Ïàâëèê — íà áóáí³
òà ñâèñòóëüö³. Ï³çí³øå â³í îñâî¿â ³ áàÿí.
Ùîá ñòàðøèé ñèí Âîëîäèìèð çì³ã íàâ÷àòèñÿ ìóçèö³, ìàòåð³ äîâîäèëîñÿ âîçèòè
éîãî äî âèêëàäà÷à çà 30 êì â Ãàéñèí. Ïàâëó
ïîùàñòèëî á³ëüøå — êîëè íàñòàâ ÷àñ âñòóïàòè â ìóçè÷íó øêîëó, â éîãî ñåëî ïðè¿õàâ

Ñï³âàê Â³êòîð Áðîíþê íàðîäèâñÿ 24 áåðåçíÿ 1979 â íåâåëèêîìó ñåë³ Ñîêîëîâà,
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó. Íàâ÷àâñÿ â Áàðñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ó÷èëèù³. Çà ôàõîì
Â³êòîð — õóäîæíèê-äèçàéíåð ³ â÷èòåëü
ïðàö³. Ç ðîêàìè â³í íå çàáóâ ïðî ñòàðå
çàõîïëåííÿ ³ äî öèõ ï³ð ïðîäîâæóº ìàëþâàòè: âäîìà ñï³âàê îáëàøòóâàâ ìàéñòåðíþ,
äå â³í çàâæäè ìîæå òâîðèòè ñîá³ íà âò³õó.
Êð³ì òîãî, Â³êòîð Áðîíþê ùå íàâ÷àâñÿ
ó Â³ííèöüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³
íà ³ñòîðè÷íîìó ôàêóëüòåò³.
Ó 2005 ðîö³ Â³êòîð Áðîíþê ñòâîðþº
ãóðò, ÿêèé íåâäîâç³ ñòàº â³äîìèì ï³ä íàçâîþ Ò³Ê (Òâåðåç³ñòü ³ Êóëüòóðà). 1 ÷åðâíÿ
2005 ðîêó â ì. Â³ííèöÿ çàïðîñèëè íà ðîç³ãð³â ãðóïè «Òàë³òà Êóì». Äåáþò âèÿâèâñÿ
âäàëèì ³ ñàìå öåé äåíü, 2 ÷åðâíÿ, ââàæàºòüñÿ äíåì íàðîäæåííÿ ãóðòó.

ó÷èòåëü, ó ÿêîãî â³í áðàâ óðîêè.
Ïåðø³ äâà êëàñè ñåðåäíüî¿ øêîëè ìàéáóòí³é ìóçèêàíò íàâ÷àâñÿ â ñåë³ ×åðâîíå,
ïîò³ì ìàòè â³äâåçëà õëîï÷èêà äî Êèºâà, äå
éîãî ïîçà êîíêóðñîì ïðèéíÿëè â ìóçè÷íó
ñïåöøêîëó-³íòåðíàò ³ì. Ì. Ëèñåíêà äëÿ
òàëàíîâèòèõ ä³òåé.

ЛЕРІ ВІНН

АНДРІЙ КИМАЧ

Ñï³âàêà Ëåð³ Â³ííà ââàæàþòü â³ííè÷àíèíîì. Õî÷à Âàëåð³é Äÿòëîâ íàðîäèâñÿ
17 æîâòíÿ 1962 ðîêó â ì³ñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Ñ³ì’ÿ ï³çí³øå âèðóøèëà äî Â³ííèö³. Íàâ÷àâñÿ áëîíäèí â øêîë³ ¹ 2.
Ó 1984 ðîö³ ìàéáóòíÿ ç³ðêà îòðèìàëà îñâ³òó ó Â³ííèöüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³. À â 1993-ìó Ëåð³ çàê³í÷èâ ìóçè÷íå
ó÷èëèùå. Ç ãóðòîì âèñòóïàâ ó ðåñòîðàíàõ
íàøîãî ì³ñòà. Íà ïðîôåñ³éíó ñöåíó ïîòðàïèâ â 1990 ðîö³. Ñïëåñê ïîïóëÿðíîñò³
ïðèíåñëà ñï³âàêîâ³ ï³ñíÿ «Â³òåð». Íà ïðîõàííÿ äðóãà Â³êòîðà Ïàâëèêà â 1997 ð. íàø
ãåðîé ïåðå¿çäèòü äî Êèºâà. Ó 1999 ðîö³
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ ïðîõîäèòü çéîìêà
êë³ïó äëÿ ï³ñí³ «Ë³òàê». Â òîìó æ ðîö³
â³äîìèé â³ííè÷àíèí ñòàâ çàñëóæåíèì àðòèñòîì Óêðà¿íè.

Àíäð³é Êèìà÷ íàðîäèâñÿ ó ìàëåíüêîìó ñåë³ Áåðåæàíè Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó.
Ïî÷àëîñÿ âñå ç öåðêîâíîãî õîðó (ó Êèºâ³), â ÿêîìó þíàê ñï³âàâ 10 ðîê³â ³ íàâ³òü
áóâ ðåãåíòîì õîðó. Äàë³ Àíäð³é çàê³í÷èâ
ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò óí³âåðñèòåòó ³ì.
Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà âîêàëüíî-äèðèãåíòñüêèé ôàêóëüòåò Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿
àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ïåòðà ×àéêîâñüêîãî
(ïåäàãîã Âîëîäèìèð Ãðèøêî).
Õîäèòè íà îïåðó Êèìà÷à íàäèõíóëà
ìàéáóòíÿ äðóæèíà ²ííà. Âîíà íàâ÷àëàñÿ
íà ìóçè÷íîìó â Äðàãîìàíîâà. Êîõàíîìó
òàê ³ ñêàçàëà, ùî òîé ïîâèíåí ñï³âàòè.
Ç 2016 ïî 2018 ðîêè áóâ àðòèñòîì ìîëîä³æíî¿ îïåðíî¿ ïðîãðàìè Áîëüøîãî
òåàòðó, äå 2017 ðîêó äåáþòóâàâ ó ðîë³
Äîí Êàðëîñà, îïåðè Î. Äàðãîìèæñüêîãî

À ïîò³ì Ëåð³ Â³íí çíèê ³ç øîó-á³çíåñîâèõ
ðàäàð³â. Ñï³âàê ó ñòîëèö³ çàñíóâàâ âëàñíó
³âåíò-àãåíö³þ. Ô³ðìà çàéìàºòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ êîðïîðàòèâíèõ âå÷³ðîê. Ñàì äàâíî
ïîêèíóâ ç³ðêîâèé îë³ìï, ïðîòå, êîëè çâóòü
íà êîðïîðàòèâè — íå â³äìîâëÿº. Ïîçàòîð³ê
ç³ðêîâèé â³ííè÷àíèí âèñòóïàâ íà çàõîä³
â ð³äíîìó ì³ñò³.

ДМИТРО ШУРОВ

СЕРГІЙ АСАФАТОВ

Ùå îäèí â³äîìèé ìóçèêàíò ç íàøîãî
ì³ñòà Äìèòðî Øóðîâ. Íàðîäèâñÿ 31 æîâòíÿ 1981 ðîêó ó Â³ííèö³. Áàòüêî — ïîåò,
õóäîæíèê, ðåäàêòîð òåëåâ³ç³éíèõ ïðîãðàì
²ãîð Øóðîâ. Ìàòè — ïåäàãîã ³ ìóçèêàíò.
Ç ÷îòèðüîõ ðîê³â Äìèòðî â÷èâñÿ ãðàòè
íà ôîðòåï³àíî. Çàê³í÷èâ 4 êëàñè ìóçè÷íî¿ øêîëè. Ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ íàâ÷àâñÿ
ó Ôðàíö³¿, â ë³öå¿ Îãþñòà Ðåíóàðà, à ïîò³ì
ð³ê ïðîæèâàâ ó øòàò³ Þòà â ÑØÀ çà ïðîãðàìîþ îáì³íó. Â Àìåðèö³ ãðàâ ó äæàçîâîìó îðêåñòð³, ñï³âàâ ó õîð³, îêòåò³, ÿêèé
âèêîíóâàâ òâîðè ïåð³îäó áàðîêî, à òàêîæ
ó êâàðòåò³ «Barbershop». Ñòàâ øàíóâàëüíèêîì àìåðèêàíñüêèõ ìþçèêë³â 1950-õ ³ 60-õ
ðîê³â. Ïîâåðíóâøèñü ç Àìåðèêè, âñòóïèâ
äî Êè¿âñüêîãî ë³íãâ³ñòè÷íîãî ³íñòèòóòó.
Ñüîãîäí³ ðîçâèâàº óñï³øíèé ñîëüíèé

Óêðà¿íñüêèé ñï³âàê òà ó÷àñíèê â³ííèöüêîãî ãóðòó «Jazzforacat» Ñåðã³é Àñàôàòîâ
íàðîäèâñÿ 19 âåðåñíÿ 1986 ðîêó â Ìóðîâàíèõ Êóðèë³âöÿõ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò.
Íàâ÷àâñÿ ó øêîë³-³íòåðíàò³, äàë³ çàê³í÷èâ
Â³ííèöüêå ìóçó÷èëèùå.
«Êîëè ÷óâ ìóçèêó æèâó, ìåíå ïî÷èíàëî
òðÿñòè, ÿ á³ã ñëóõàòè, ìåí³ áóëî äóæå ö³êàâî. Ïîò³ì â ìåíå ç’ÿâèëàñü ìîæëèâ³ñòü
íàâ÷àòèñÿ â ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³: îäíî÷àñíî ÿ â÷èâñÿ íà ã³òàð³, ôîðòåï³àíî, òðóá³.
Ïî÷àâ ïèñàòè ìóçèêó òà ï³ñí³», — ðîçïîâ³â
ñâîþ æèòòºâó ³ñòîð³þ Ñåðã³é.
26 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó âèñòóïèâ â äåñÿòîìó
ñåçîí³ øîó «Ãîëîñ êðà¿íè ç ï³ñíåþ «Âàõòåðàì» ãóðòó «Áóìáîêñ». 33-ð³÷íîìó â³ííè÷àíèíó çðîáèëè ïðîïîçèö³þ Ò³íà Êàðîëü,
Äàí Áàëàí ³ Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ, âò³ì, Ñåðã³é

ïðîåêò «Pianoáîé». Ðàí³øå áóâ ï³àí³ñòîì
ãóðò³â: «Îêåàí Åëüçè», «Esthetic Education»,
ãðàâ ó Çåìô³ðè.
Íàïèñàíà íèì ìóçèêà çâó÷èòü ó ô³ëüìàõ:
«Õîòòàáè÷», «¥óäçèê», «Îðàíæëàâ», «Ñëóãà
íàðîäó», ³ öå íå ïîâíèé ñïèñîê. Ñüîãîäí³
ðàçîì ç ñ³ì’ºþ æèâå â Êèºâ³.

Êîìïîçèö³ÿ «Îëåí³», àâòîðîì ÿêî¿ º Â³êòîð Áðîíþê, ï³äíÿëàñü íà íàéâèù³ ñõîäèíêè óêðà¿íñüêèõ ðàä³îñòàíö³é ³ ïðèíåñëà
ñïðàâæíþ ïîïóëÿðí³ñòü ãóðòó Ò³Ê.
Â³êòîð Áðîíþê îäðóæåíèé, ìàº äâîõ ä³òåé. Áóäèíîê ñï³âàêà çíàõîäèòüñÿ â öåíòð³
Â³ííèö³, íà ïîäâ³ð’¿ ðîçòàøîâàí³ äåðåâ’ÿí³
îëåí³, ôîíòàí òà ñöåíà.

«Êàì’ÿíèé ã³ñòü».
2018 ðîêó ñòàæóâàâñÿ â «Àêàäåì³¿ Ëà Ñêàëà». Öüîãî æ ðîêó â³äáóâñÿ ºâðîïåéñüêèé
òà ì³æíàðîäíèé äåáþò â ²ñïàíñüêîìó òåàòð³
«Ë³ñåó», Áàðñåëîíà. Çàðàç â³ííè÷àíèí Àíäð³é Êèìà÷ ìåøêàº ó Õåðñîí³, ³ âèñòóïàº
ïî ñâ³òó. Â 2019 ðîö³ éîãî âèçíàëè íàéêðàùèì ìîëîäèì îïåðíèì ñï³âàêîì ñâ³òó.

âèð³øèâ ñïðîáóâàòè «ùîñü íîâå» òà îáðàâ
çà ç³ðêîâîãî òðåíåðà Äìèòðà Ìîíàòèêà.
Ï³ñëÿ óñï³õó â øîó àðòèñò çì³íèâ ³ì’ÿ
íà ïñåâäîí³ì ÀÑÀÔÀÒÎV, ïî÷àâ ñîëüíó
êàð’ºðó ³ âèïóñòèâ äåáþòíèé êë³ï íà ï³ñíþ «Ìîðå». Íèí³ àðòèñò ïðàöþº íàä äåáþòíèì àëüáîìîì.
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ЯК НЕ ВЛЕТІТИ В ХАЛЕПУ
ІЗ ЗАМОРСЬКИМ ПРИНЦЕМ
Любовні афери  Бачили
документальний фільм «Аферист із
Tinder»? Дівчатам рекомендується
подивитися в першу чергу. В стрічці
йдеться про молодика, який видавав
себе за спадкоємця діамантової
імперії і видурював у закоханих і
наївних європейок мільйони доларів.
Розповідаємо, з якими аферами
стикалися вінницькі дівчата та їх
закордонні принци
ЄВА ТОПЛЕСС

Ùîðîêó ðèíîê ñàéò³â îíëàéíçíàéîìñòâ òà øëþáíèõ àãåíö³é
çá³ëüøóºòüñÿ. Çðîñòàº ³ ê³ëüê³ñòü
ëþäåé ïî âñüîìó ñâ³òó, ÿê³ ïîçèòèâíî ñòàâëÿòüñÿ äî çíàéîìñòâ
ó ìåðåæ³. Á³ëüøå òîãî, çà äàíèìè åêñïåðò³â, ïðèáëèçíî êîæíà
òðåòÿ ïàðà óòâîðþºòüñÿ îíëàéí.
×è ïåðåðîñòàþòü ³íòåðíåò-çíàéîìñòâà â ñåðéîçí³ ñòîñóíêè? ßê
ïîêàçóº ïðàêòèêà — ùàñòèòü
íå âñ³ì. Ïðî ðîçïîâñþäæåí³ àôåðè â ìåðåæ³, ÿê³ òðàïèëèñÿ ç â³ííè÷àíêàìè òà ¿õ çàêîðäîííèìè
ïðèíöàìè, ðîçïîâ³äàº âëàñíèöÿ
øëþáíî¿ àãåíö³¿ ²ðèíà.
ОПЛАТА ДОСТАВКИ
НЕІСНУЮЧОГО ПОДАРУНКА
Ïîäàðóíîê ç äîñòàâêîþ, àôåðà,
ÿêà ä³º âæå áàãàòî ðîê³â, ïðîòå
íà¿âí³ ä³â÷àòà âñå æ òàêè ïîòðàïëÿþòü íà öåé ãà÷îê.
Íà ñàéò³ çíàéîìñòâ âàì ïî÷èíàº ïèñàòè ÷îëîâ³ê, íàé÷àñò³øå
÷àð³âíèé òà óñï³øíèé ³íîçåìåöü,
ÿêèé ìð³º ïðî äðóæèíó-óêðà¿íêó. ² ñàìå âè ³äåàëüíî ï³äõîäèòå
íà öþ ðîëü. Ðîìàí áóäå ðîçâèâàòèñÿ äóæå øâèäêî: ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ïîòåíö³éíèé íàðå÷åíèé
îñâ³ä÷èòüñÿ â êîõàíí³, áóäå îá³öÿòè çîëîò³ ãîðè ³ çàïåâíÿòè, ùî

ãîòîâèé âåñòè âàñ ï³ä â³íåöü õî÷
çàðàç.
² îñü îäíîãî ïðåêðàñíîãî äíÿ
â³ðòóàëüíèé çàëèöÿëüíèê ïîâ³äîìèòü, ùî êóïèâ âàì äîðîãèé ïîäàðóíîê ³ âæå â³äïðàâèâ
â Óêðà¿íó. Àëå º îäíà ïðîáëåìà:
çàêîðäîííèé «ïðèíö» íå ìîæå
ñïëàòèòè ìèòî (à öå ïðèáëèçíî
250–1000 ó. î. çàëåæíî â³ä âàðòîñò³ ïîäàðóíêà). Çà éîãî ñëîâàìè,
çðîáèòè öå ìîæóòü ò³ëüêè ãðîìàäÿíè êðà¿íè. Òîìó â³í ïðîïîíóº
çàïëàòèòè âàì — ïðè öüîìó ìîæå
íàâ³òü çàïåâíèòè, ùî ïîòð³áíó
ñóìó äîêëàâ äî ïîäàðóíêà.
Äàë³ ³íîçåìåöü äàñòü íîìåð
êàðòè, íà ÿêèé òðåáà ïåðåêèíóòè ãðîø³ àáî ñêàæå ÷åêàòè ñìñïîâ³äîìëåííÿ ç ðîçðàõóíêîâèì
ðàõóíêîì. ßê âè âæå çäîãàäàëèñÿ,
âàðòî âàì îïëàòèòè äîñòàâêó, ÿê
àôåðèñò ç íå³ñíóþ÷èì ïîäàðóíêîì çíèêíå ç âàøèõ ðàäàð³â.
Ïîðàäà â³ä ôàõ³âöÿ. ßêùî æ
âàì ä³éñíî çóñòð³âñÿ ñïðàâæí³é
«ïðèíö», çäàòíèé íà êðàñèâ³ â÷èíêè (à ðàïòîì!), ïàì’ÿòàéòå: òàêèé
ñàì çàïëàòèòü çà âñå.
ПРОХАННЯ ПРО ДОПОМОГУ
Ùå îäíà ³ç ðîçïîâñþäæåíèõ
ñõåì àôåðèñò³â — öå ïðîõàííÿ
ïðî äîïîìîãó (ñàìå ïðî öå éäåòüñÿ ó ô³ëüì³ «Àôåðèñò ³ç Tinder»).

що це звичайний жигало, в якого лише розваги в голові. Згодом
стало ясно, що в агенції не дуже
зацікавлені в шлюбах між нашими дівчатами з іноземними молодиками. На секс-туризмі вони
заробляють більше. Тобто, до мого
кавалера відправляли для знайомства і відпочинку не лише мене,
а й інших дівчат».
Юлія В. Я завжди мріяла вийти
заміж за європейця і жити за кордоном. Для цього навіть закінчила
іняз. Мрія здійснилася: я нині мешкаю в Бельгії, у щасливому шлюбі
народилося двоє донечок. Проте
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ОВЕН
На початку тижня самота стане
вашим супутником, і це зовсім
непогано. Зірки кажуть, що
ваші стосунки вичерпали себе і
приносять чимало проблем.

ТЕЛЕЦЬ
Схоже, що ви на порозі серйозного вибору в особистому
житті. Захоплення і захопленість цього тижня нехарактерні, дійсність вимагатиме
від вас терпіння та вміння
прийняти ситуацію.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня ви можете виявитися дуже привабливими
для представників протилежної статі, вони підсвідомо
потрапляють під владу ваших
чар і здаються без бою.

РАК
У спілкуванні з коханою
людиною постарайтеся не
опускатися до ревнощів,
сварок та з’ясування стосунків.
Краще виявити непідробний
інтерес до її хобі.

ЛЕВ

ßê ïðàâèëî, çëîâìèñíèê ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ëèñòóâàííÿ ðîçïîâ³äàº, ùî â íüîãî ðàïòîì
âèíèêàþòü ñåðéîçí³ ïðîáëåìè — ÷è òî çàõâîðþâàííÿ, ÷è
òî ïîãðàáóâàííÿ éîãî æèòëà, ÷è
òî íåïðèºìíîñò³ íà ðîáîò³, ÷è
òî â³í ïîïàäàº â ïîëîí, ÷àñòî òàê³
ñõåìè âèêîðèñòîâóþòü ³íîçåìí³
«â³éñüêîâ³».
Çàêîõàíà æåðòâà íàäñèëàº ³íîçåìöþ íåîáõ³äíó ñóìó, ï³ñëÿ ÷îãî
òîé çíèêàº. Ïîä³áíà ñõåìà ìîæå
áóòè ðåàë³çîâàíîþ ïî-ð³çíîìó,
ïðîòå ðåçóëüòàò îäèí — ðîçáèòå
ñåðöå òà ïîðîæí³é ãàìàíåöü.
Ïîðàäà â³ä ôàõ³âöÿ. Ó çàìîæíîãî ³íîçåìöÿ º çàìîæí³ ðîäè÷³
³ äðóç³ — îò âîíè íåõàé éîìó ³
äîïîìàãàþòü. ßê ìàëîçíàéîìà ä³â÷èíà ç Óêðà¿íè ìîæå äîïîìîãòè
ì³ëüéîíåðó ç ªâðîïè? Ïðàâèëüíî,
í³ÿê.
НЕ КОХАННЯ, А РОЗВАГА
Íà ñàéòàõ çíàéîìñòâ áàãàòî õòî
ðîçâîäèòü íå íà ãðîø³, à ïðîñòî
íà ñåêñ. ×îëîâ³êè øóêàþòü ³í-

òðèæêó íà ê³ëüêà íî÷åé ³ ñòîñóíêè áåç çîáîâ’ÿçàíü. Çàêîðäîíí³
ïðèíöè ïîëþáëÿþòü, ïîîá³öÿâøè øëþá ³ âñ³ äàðè ñâ³òó, çàïðîñèòè êðàñèâó ä³â÷èíó ç íàøèõ
êðà¿â ïðîâåñòè ó íå¿ êàí³êóëè ³
áëèæ÷å ïîçíàéîìèòèñÿ. Âîíè
ðàçîì â³äâ³äàþòü êóðîðò, ïðîâåäóòü ÷óäîâî ÷àñ, à ïîò³ì — êîæåí
äî ñåáå äîäîìó. Ä³â÷èíà ï³ñëÿ
òàêîãî ñîëîäêîãî â³äïî÷èíêó
÷åêàº ïðîïîçèö³¿ ðóêè ³ ñåðöÿ,
à çàêîðäîííèé êîõàíèé — âæå
÷åêàº ³íøó íàðå÷åíó â ñâî¿õ àïàðòàìåíòàõ.
Ïîðàäà â³ä ôàõ³âöÿ. ßêùî âàø
îíëàéí-êàâàëåð çàõîò³â çóñòð³÷³
ç âàìè â ðåàëüíîìó ñâ³ò³, ïåðøå
ïîáà÷åííÿ ìàº â³äáóòèñÿ ó âàø³é
êðà¿í³, ³ ó âàøîìó ì³ñò³. Ïðè ÷îìó,
íå ñï³ø³òü êëèêàòè íåçíàéîìöÿ
ó âàøó êâàðòèðó: íåõàé ñîá³ çàáðîíþº íîìåð ó ãîòåë³. Âñ³ çóñòð³÷³
ìàþòü â³äáóâàòèñÿ â ëþäíèõ ì³ñöÿõ, â ïðèñóòíîñò³ äðóç³â ÷è ð³äíèõ. Òðèâîæíèé ñèãíàë — êîëè
ëþäèíà íå ñõîæà íà ôîòî â àíêåò³.
Îäðàçó ç òàêèì ïðîùàéòåñÿ.

Дівчачий досвід
Вінничанки розповіли свої невигадані історії про онлайн-знайомства
з іноземцями.
Світлана К: «Через шлюбну
агенцію я познайомилася з симпатичним європейцем. Чоловік
говорив, що мріє в найближчому майбутньому створити сім’ю,
а я йому дуже сподобалася. Після
короткої переписки і спілкування
через камеру, він запросив мене
відпочити біля моря і познайомитися ближче.
Час на курорті пройшов чудово,
лише кавалер не був щедрим
на подарунки. А ще я зрозуміла,

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

шлях мій до цього був тернистим.
В мене було багато знайомств і зустрічей з іншими чоловіками. Вони
приїздили до мене на побачення
у Вінницю і в Київ, але те, що було
у листуванні і що виявилося в реальному житті — різниця велика.
Один присилав мені свої світлини, де я бачила молодого красеня.
А приїхав чоловік похилого віку: ті
фото були зроблені в його далекій
молодості. Інший клявся, що приїхав лише до мене, бо я кохання
усього його життя, аж поки я випадково не зустріла мою долю
в торговельному центрі з іншою.

І це одразу після нашого романтичного побачення в ресторані.
Вероніка З. Довгий час я сподівалася в шлюбній агенції і в мережах
знайти своє кохання. Проте чоловіків, зацікавлених у серйозних стосунках, не зустрічала: переписка
роками онлайн, час йде, результату немає. Шлюбні агенції теж намагаються заробити на дівчатах,
проводячи безкінечні зустрічі з
європейцями. Я, коли це зрозуміла, просила кавалерів на кожну
зустріч мені дарувати парфуми,
квіти, прикраси. Я теж ціную свій
час і себе кохану.

У особистих стосунках у вас
очікуються зрушення в позитивний бік. Сміливо призначайте побачення, постарайтеся
більше часу проводити разом
із коханою людиною.

ДІВА
Схоже, вам зараз буде нелегко
підлаштуватися під вашого
партнера та зрозуміти його
точку зору.

ТЕРЕЗИ
Майбутнє романтичне побачення вас хвилюватиме.
Схоже, ви зачаровані та закохані. Приділіть більше уваги
своїй зовнішності.

СКОРПІОН
Ви можете зіткнутися із
важким вибором, але треба
його зробити. Намагайтеся
діяти з вигодою не для себе,
а для коханої людини. І ви не
пошкодуєте.

СТРІЛЕЦЬ
Варто скоротити спілкування,
невгамовне бажання сяяти в
суспільстві може бути неправильно витлумачене. Чекайте
на спалах ревнощів з боку
постійного партнера.

КОЗЕРІГ
Ваші стосунки розжарені
майже до краю, один необережний крок, і все може
бути зруйноване. Вирішіть для
себе, чого ви хочете: полоскотати собі нерви чи домогтися
миру та порозуміння. Можливо, варто навіть на якийсь
час припинити зустрічі, щоб
заспокоїтися.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня доведеться дещо
стримати свої амбіції. Капризи, навіть якщо раніше вони
здавались милими і негайно
виконувалися, зараз зовсім
недоречні. Тепер ваша черга
дбати про обранця.

РИБИ
Бажано контролювати свої
емоції, адже роздратування,
ревнощі, гнів загрожують зіпсувати стосунки. Намагайтеся
не виявляти підозрілості, це
викличе напругу у вашій парі.

24

RIA,
Ñåðåäà, 23 ëþòîãî

АНЕКДОТИ

КОНКУРС ФОТО
ТО «МІСС R
RIA»
IA»
– Так, мені про це сказав лікар.
Хлопчика.
– Але від кого?
– Доктор мені цього не сказав.

***

— Куме, треба буде якось
зустрітися тверезими.
— І випити…

***

Пацієнтка лікарю:
— Докторе, допоможіть, тридцять
років тому я згрішила!
— Так, але чому це вас хвилює
зараз?
— Не це, а те, що я раптом стала
забувати, як це все було.

***

— Хіба тебе не цікавить, чому
я плачу? — запитує Марічка свого
чоловіка. — Хочеш, розкажу?
— Ні в якому разі! У мене немає
таких грошей!

***

– Василю, ти обіцяв на мені
одружитися!
– Мало що я на тобі обіцяв.

***

Якщо вдома невідомо звідки
з’явилися квіти, значить, у
дружини був день народження.

Я добра, рішуча,
впевнена і
цілеспрямована.
Люблю життя і
можливості, які воно
дарує. Обожнюю
вчитися чомусь новомуу
та пізнавати себе. У мене
не
швидкий темп життя,
а щоб розслабитися і відчути
ідчути
момент тут і зараз, меніі
допомагає моє нове хобі
обі — йога!

ТЕЛЕЦЬ
Т
Б
Бажання
виділитися з натовп
пу зроблять вас яскравішим
та енергійнішим.

БЛИЗНЮКИ
Б
Ц
Цього
тижня ви лідер та
ід
ідейний натхненник, що доп
поможе вам швидко досягти
ссвого.

РАК
Р
Я
Якнайбільше
часу приділяйтте спілкуванню з друзями та
д
діловими партнерами, це
в
відкриє нові можливості.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
НИЦЬ
«МІС RIA» НА:

ЛЕВ
Л
Га
Гарний
тиждень для підвищ
щення потенціалу та зміцн
нення власного здоров’я.

ДІВА
Д
Ц
Цього
тижня добре б відмов
витися від гострих відчуттів:
п
потяг до ризику минеться,
а ось наслідки загрожують
ззіпсувати життя надовго.

***

***

– Порадь, що купити дружині на
день народження?
– А чи не простіше тобі запитати
у неї?
– Нєє! ... Таких грошей у мене немає!

***

Чоловік дружині:
– У тебе підозрілий вираз обличчя.
Одне з двох: або ти зрадила мені,
або збираєшся це зробити.
– Чому ж одне з двох? Може і те,
і інше.

***

– Привітай мене, я став батьком!
– Вітаю! А як почувається твоя
дружина?
– Вона про це не знає…

– Цікаво виходить – я тебе
запросила, щоб ти випив за моє
здоров’я, а ти хльоскаєш вже
п’ятий стакан!
– Вибач, але ти маєш такий
поганий вигляд.

***

– Що в мені ти любиш найбільше,
– запитує дружина чоловіка, –
моє прекрасне обличчя чи моє
розкішне тіло?
– Твоє почуття гумору, –
відповідає чоловік.

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

ТЕРЕЗИ
Т
Н перекладайте вирішення
Не
ж
життєво важливих питань
н
на чужі плечі.

СКОРПІОН
С
З цей тиждень ви багато
За
ч
чого досягнете і встигнете реа
алізувати всі намічені плани

СТРІЛЕЦЬ
С

***

Дружина каже чоловікові:
– Вибирай! Або я, або пиво!
– А скільки пива?

***

– Мамо, а що робить лелека після
того, як приносить дитину?
– Повертається на бік і спить.

***

Н зважайте на дрібні
Не
н
невдачі, вони не зможуть
в
вплинути на ваш успіх.

– Чому Іванюки розійшлися?
– У них різні смаки – він любив
жінок, а вона – чоловіків.

***

– Ти справді чекаєш дитину? –
запитує батько дочку.

***

Одна жінка прийшла на роботу з
підбитим оком. Її запитують:
– Хто це вас так?
– Чоловік.
– А ми думали, що він у
відрядженні.
– Я теж думала.

ОВЕН
О

Єлизавета,
16 років

***

Не родись красивою, а родись
одна на все село.

***

***

Два старих згадують свою
молодість.
– Заради мене одна чарівна
дівчина ризикувала життям, –
каже, зітхаючи один.
– Як це?
– Вона сказала, що швидше
стрибне в річку, ніж вийде за мене
заміж.

ГОРОСКОП
ГОРО

Телефоную в лікарню. Набираю
номер. Приємний жіночий голос:
— Слухаю вас.
— Доброго дня, це реєстратура?
— Ні, це морг.
— Ой, вибачте, мені до вас мабуть
ще зарано…
Той таки приємний голос: — Не
хвилюйтесь, ми зачекаємо.

Н вас чекає кар’єрне зростанНа
н
ня, не проґавте можливості.

КОЗЕРІГ
К

тел: (093) 759 05 55,
5,
(096) 179 71 31

Ч повністю включатися
Час
в роботу і брати відповідальність на себе.

КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

ВОДОЛІЙ

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.

Зайнятість на роботі убереже
вас від необдуманих вчинків.

РИБИ
Початок тижня потішить
вас премією або вдалою
співбесідою.

РЕКЛАМА
506018

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA
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