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ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА ВІННИЧАН

20MINUT.UA

ОПЕРАЦІЯ ВАКЦИНАЦІЯ

ЩО ПРО ЦЕ КАЖУТЬ ВІННИЦЬКІ ЛІКАРІ
В Україні триває перший
етап вакцинації. Щеплення
роблять медикам,
військовим, людям, які
перебувають у будинкахінтернатах, і персоналу таких
закладів
 Ми подивилися, як це
відбувається, а також
дізналися, скільки вінницьких
лікарів готові робити собі
щеплення і чи радять вони
робити те саме іншим?
с. 5


Лікарка Ольга
Гураль під час
вакцинації.
Каже, що з
коронавірусом
можна
боротися лише
вакциною

РЕКЛАМА
468084

487742
487879

487721
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ДУМКА
Вадим
ПАВЛОВ
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР RIA/20MINUT.UA

Про гральні
заклади
«Îäíîðóê³ áàíäèòè» í³êóäè
íå ïîä³ëèñü ³ ôóíêö³îíóþòü
ÿê ó Â³ííèö³, òàê ³ â êîæíîìó ì³ñòå÷êó îáëàñò³. Âîíè
ïðèíîñÿòü âåëèê³ ïðèáóòêè
ñâî¿ì âëàñíèêàì, õî÷à ³ ï³ä
çàáîðîíîþ. Ñîòí³ ïðîñòèõ
ëþäåé ïðîãðàþòü çàðïëàòè,
çàëàçÿòü â áîðãè é çìóøåí³
íàâ³òü ïðîäàâàòè ñâî¿ àâòîìîá³ë³ òà íåðóõîì³ñòü. Òîìó
ìè ïî÷àëè ä³ÿòè.
Ïåðøèé äåíü âåñíè âèäàâñÿ âðîæàéíèì. Àêòèâ³ñòè ç ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é ðàçîì ç íàøèìè æóðíàë³ñòàìè âè¿õàëè
äî Êàëèí³âêè. Òàì â ðàéîí³
àâòîâîêçàëó íåùîäàâíî â³äêðèâñÿ ãðàëüíèé çàêëàä. Ïðî
â³äêðèòòÿ âîíè ïîâ³äîìèëè
êîëèøí³ì ãðàâöÿì… â³äïðàâèâøè ñìñ-êè — ïðèõîäüòå
çà òàêîþ-òî àäðåñîþ, ãðàéòå
³ âèãðàâàéòå (ïðîãðàâàéòå).
Ïóñêàþòü ëèøå çíàéîì³ îáëè÷÷ÿ àáî ïî äçâ³íêó.
Ê³ëüêà ãîäèí î÷³êóâàííÿ ³ íàðåøò³ ìè ïîòðàïèëè
äî ñåðåäèíè. Òàì âñòàíîâëåíî äåñÿòîê êîìï'þòåð³â ç
³ãðàìè, ÿê êîëèñü áóëè íà àâòîìàòàõ. Âèêëèêàëè ïîë³ö³þ.
10 õâèëèí ³ íà ì³ñö³ ç’ÿâèâñÿ
âëàñíèê ïðèì³ùåííÿ. Çà íèì
ïðè¿õàëè ³ ïîë³öåéñüê³. Ïîÿñíåííÿ â³ä³áðàëè, òåõí³êó
âèëó÷èëè, çàêëàä çàêðèëè.
Àëå ÷è íàäîâãî?
Ìè âèð³øèëè òðîõè ï³äêàçàòè óïðàâë³ííþ ïîë³ö³¿ îáëàñò³,
äå øóêàòè òàê³ ãðàëüí³ çàêëàäè.
Íàäñèëàéòå àäðåñè ó Â³ííèö³
³ ³íøèõ ì³ñòå÷êàõ ìåí³ íà ïîøòó vadim.pavlow@gmail.com.
Àíîí³ìí³ñòü ãàðàíòóþ. À ìè ÷è
íàâ³äàºìîñü ñàì³, àáî ïåðåäàìî
³íôîðìàö³þ ïîë³öåéñüêèì. ²
âàæëèâî — «ïîð³øàòè» íå âèéäå. ² ÿêùî ä³çíàºìîñü ïðî òå,
ùî õòîñü ç ïîë³ö³¿ «êðèøóº»
òàê³ çàêëàäè — íàøà ðåàêö³ÿ
áóäå ìèòòºâà!

ЩО ЗМІНИТЬСЯ У БЕРЕЗНІ
ДЛЯ ВІННИЧАН?
Нові правила  Перший місяць
весни не багатий на новації. Частина
з них вже почала працювати, а вплив
інших відчуємо під кінець березня.
Розповідаємо, які тарифи підняли,
на скільки зросли пенсії та якими
пільгами можуть скористатися вінничани
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ñêëàäíî ñêàçàòè, ùî â³ííè÷àí
òóðáóº á³ëüøå,
í³æ òàðèôè. Àëå ïîêè ìàñøòàáíèõ çì³í íå àíîíñóâàëè. Òàê,
äî 31 áåðåçíÿ ä³ÿòèìå äåðæàâíå
ðåãóëþâàííÿ ö³íè íà ãàç: âåðõíÿ
ìåæà âàðòîñò³ áëàêèòíîãî ïàëèâà
6,99 ãðí çà ì3. Òàêîæ äî ê³íöÿ áåðåçíÿ ä³ÿòèìå ô³êñîâàíà âàðò³ñòü
åëåêòðèêè — 1,68 ãðí çà êÂò*ãîä.
Àëå ç 1 êâ³òíÿ ìàþòü â³äíîâèòè
ðèíîê ãàçó ç â³ëüíèìè ö³íàìè ³
÷èíîâíèêè ïîâèíí³ âèð³øèòè,
ñê³ëüêè ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ áóäóòü ïëàòèòè çà åëåêòðèêó.
Äî ê³íöÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
íå çðîñòàòèìóòü òàðèôè íà öåí-

òðàë³çîâàíå òåïëî ³ ãàðÿ÷ó âîäó,
ïðî ùî ì³ñöåâà âëàäà äîìîâèëàñÿ
ç óðÿäîì. Ö³íà õîëîäíî¿ âîäè,
ÿêà çðîñëà ç 1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó,
òàêîæ â áåðåçí³ íå çì³íèòüñÿ.
Îäíàê çì³íèëè òàðèô íà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Ó «Åêîâ³í³» ïîâ³äîìèëè, ùî ç 1 áåðåçíÿ òàðèô äëÿ
ëþäåé, ÿê³ ïðîæèâàþòü â áàãàòîïîâåðõ³âêàõ, ñêëàäàº 26,85 ãðèâí³
íà îäíîãî ìåøêàíöÿ â ì³ñÿöü.
Ïåíñ³¿ ï³äâèùàòü â ñåðåäíüîìó íà 308 ãðèâåíü, àëå íå ìåíøå
í³æ 100 ãðèâåíü, ïðî ùî éäåòüñÿ â ð³øåíí³ óðÿäó (ïîñòàíîâà
¹ 127 â³ä 22 ëþòîãî 2021 ðîêó).
²íäåêñàö³ÿ ñòîñóºòüñÿ ëþäåé,
ÿê³ îòðèìóþòü ïåíñ³þ çà â³êîì,
ó çâ’ÿçêó ç ³íâàë³äí³ñòþ, ÷åðåç
âòðàòó ãîäóâàëüíèêà, çà âèñëóãîþ
ðîê³â. Îñòàíí³é ïóíêò ñòîñóºòüñÿ
ìåäïðàö³âíèê³â òà â÷èòåë³â, ÿê³

Запровадили електронний запис на вакцинацію
З 1 березня можна записатися
у електронну чергу на отримання
щеплення від ковіду. Для цього
запустили новий розділ порталу
«Дія» — Запис до листа очікування вакцинації. Але зробити укол
в найближчий час не вийде —
щеплення від ковіду роблять
по етапах Національного плану
вакцинації.
Перший етап: вакцинація медиків, які працюють із коронавірусними пацієнтами, людей у будинках для літніх і працівників
таких закладів.

Другий етап: вакцинація решти
медиків, людей похилого віку та
працівників соціальних служб.
Третій етап: вакцинація людей
віком від 65 років, вчителів і
працівників правоохоронних
органів та рятувальників.
Четвертий етап: вакцинація людей віком від 60 років, дорослих
із супутніми хворобами та людей
з інших груп ризику.
П'ятий етап: вакцинація інших
категорій населення, які не входять до зазначених вище пріоритетних груп.

ìàþòü ñòàæ â³ä 30 ðîê³â.
Àëå áåðåçíåâå ï³äâèùåííÿ
ïåíñ³é íå áóäå ó äåðæñëóæáîâö³â, íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â, ïîì³÷íèê³â íàðäåï³â, îòðèìóâà÷³â
ñïåöïåíñ³é àáî äîâ³÷íîãî óòðèìàííÿ (ñóää³, ïðîêóðîðè) ³ òèì,
êîìó ïåíñ³þ âïåðøå ïðèçíà÷èëè
ó 2019–2021 ðîö³.
Ó â³ííèöüêîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ïîâ³äîìëÿþòü, ùî
ëþäè, ÿê³ ìàþòü ïîâíèé ñòðàõîâèé ñòàæ — 35 ðîê³â ÷îëîâ³êè,
30 ðîê³â æ³íêè — áóäóòü îòðèìóâàòè ïåíñ³þ íå ìåíøå, í³æ
2 200 ãðèâåíü.
Äëÿ â³ííè÷àí çàïðîâàäèëè ì³ñöåâ³ ï³ëüãè. Çîêðåìà, ç áåðåçíÿ
÷ëåíè ðîäèí çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) âåòåðàí³â â³éíè ÀÒÎ/ÎÎÑ
ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ï³ëüãîâîþ
ñòîìàòîëîã³÷íîþ äîïîìîãîþ.
Éäåòüñÿ ïðî îðòîïåäè÷íó ñòîìàòïîñëóãó íà ñóìó äî 15 òèñÿ÷
ãðèâåíü, ÿê³ çàì³ñòü ïàö³ºíòà áóäå
ïëàòèòè ì³ñöåâèé áþäæåò.
Î÷³êóºòüñÿ, ùî öÿ ï³ëüãà ïî÷íå
ïðàöþâàòè âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ: íà âèêîíêîì³ ì³ñüêî¿ ðàäè
4 áåðåçíÿ ìàþòü çàòâåðäèòè ïîðÿäîê íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿
ñòîìàòîëîã³÷íî¿ ïîñëóãè.

Ùå ó áåðåçí³ â³äíîâëþº ðîáîòó
åêîíîì³÷íèé áëîê àíòèêðèçîâî¿
ïðîãðàìè «Â³ííè÷àíè âàæëèâ³».
¯¿ çàïðîâàäèëè, ùîá äîïîìîãòè
â³ííè÷àíàì ïåðåæèòè êàðàíòèí.
² º äåê³ëüêà çàõîä³â äëÿ â³ííèöüêîãî á³çíåñó.
ÔÎÏ³â ïåðøî¿ ãðóïè ìîæóòü
çâ³ëüíèòè â³ä ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó íà ñ³÷åíü-òðàâåíü
2020 ðîêó. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî
çâåðòàòèñÿ äî ïîäàòêîâî¿. Ï³äïðèºìöÿì, ÿê³ çóïèíÿëè ñâîþ
ðîáîòó ï³ä ÷àñ ñ³÷íåâîãî ëîêäàóíà, ãîòîâ³ ïðèçíà÷èòè íóëüîâ³
ïîäàòêè íà îðåíäó êîìóíàëüíîãî
ìàéíà ³ çåìåëüí³ ñåðâ³òóòè. Ï³ëüãè íàðàõóþòü çà ñ³÷åíü 2021 ðîêó.
Ðàçîì ç öèì, ä³þòü ì³ñöåâ³
ïðîãðàìè êîìïåíñàö³¿. Çà êîæíå
íîâå ðîáî÷å ì³ñöå ï³äïðèºìöÿì ãîòîâ³ ïëàòèòè ùîì³ñÿöÿ
ïî 1320 ãðèâåíü ç áþäæåòó. À ùå
ïðîäîâæèëè ä³þ ðàí³øå çàïðîâàäæåíî¿ ïðîãðàìè çäåøåâëåííÿ
êðåäèò³â äëÿ ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî
á³çíåñó, ÿê³ áðàëè ó áàíêàõ äëÿ
ðîçøèðåííÿ àáî â³äíîâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³. Êîìïåíñàö³ÿ áóäå äîð³âíþâàòè 50% ÏÄÔÎ ³ ºäèíîãî
ïîäàòêó çà êâàðòàë. Ïîäðîáèö³:
cutt.ly/elZE0qD

Кому чи чому варто встановити пам'ятник у Вінниці?

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

До кінця березня діятимуть фіксовані ціни на газ
і світло. Пенсії, які почнуть виплачувати з 4 березня,
зросли в середньому на 308 гривень

LYUDA ZAVERUHA

SVETLANA GNATYUK

ВЛАДИМИР БУРЫЙ

РОМАН АКСЕЛЬРОД

ЄВГЕНІЯ ПРЕОР

Скільки мільйонів піде
на встановлення пам'ятника?
Чи це така важлива проблема
під час пандемії? Людям хліба
немає за що купити.

В з а га л і з а б рат и в с і
пам’ятники. Нікому не встановлювати, це не правильно
перед Богом. Знати героїв
треба, а робити ідолів — гріх.

Поставте пам’ятник Шевченку! І не на задвірках, як це
зробили Гройсман з Моргуновим, і не надуману, а реальну композицію!

Всі видатні особистості зображені на національних банкнотах. Додатково можуть розглядатись лише ті, які мають
пряме відношення до міста.

Якщо вже ставити пам'ятник,
то нашим вінницьким героям
Богуну, Леонтовичу або Стусу.
Можливо пам'ятник героям
творів Коцюбинськогоє.

488829
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ВІННИЦЬКА РАЙОННА
ЛІКАРНЯ СТАЛА МІСЬКОЮ
Остаточно  З 1 березня Вінницька
ЦРЛ увійшла в мережу міських медичних
закладів. Таке рішення ухвалили
більшістю голосів на сесії міськради.
А ще на «районку» дають майже вісім
мільйонів гривень з бюджету. Однак
перехід лікарні «з району в місто»
відбувся з суперечками між політичними
партіями. У чому були розбіжності?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

«Çàëèøòå âñå ÿê
º. Ãðîìàäà ïðîòè», — òàê ìåäèêè âèñëîâëþâàëè ñâîþ íåçãîäó
íà ïåðåäà÷ó Â³ííèöüêî¿ ÖÐË
íà áàëàíñ ì³ñüêî¿ âëàäè Â³ííèö³.
Âîíè ïðîâîäèëè äåê³ëüêà àêö³é
ïðîòåñòó ï³ä áóä³âëÿìè ðàéîííî¿
òà ì³ñüêî¿ ðàäè.
×èíîâíèêè, íàòîì³ñòü, çàïåâíÿëè, ùî ïåðñîíàë íå çâ³ëüíÿòü,
ïàö³ºíòàì ç ñ³ë ïðîäîâæàòü íàäàâàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó. À çì³íó
âëàñíèêà ìåäçàêëàäó — ç ðàéðàäè
íà Â³ííèöüêó ì³ñüêó ðàäó — ïîÿñíþâàëè, ùî öüîãî âèìàãàº çàêîí ¹ 1009-²Õ â³ä 17 ëèñòîïàäà
2020 ðîêó.
Íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 26 ëþòîãî
äåïóòàòè 35 ãîëîñàìè çàòâåðäèëè ïåðåõ³ä ðàéë³êàðí³ äî ìåðåæ³
êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â Â³ííèö³.
Àëå ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ
íà ñåñ³¿ «ðîçãîð³ëèñü» ñóïåðå÷êè
ì³æ äåïóòàòàìè äâîõ ïîë³òñèë —
«Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà»
³ «ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü».
П’ЯТЬ ГАРАНТІЙ
Äåïóòàòêà â³ä «ªÑ» Îëåíà
Âåðëàí-Êóëüøåíêî ðîçïîâ³ëà,
ùî îòðèìàëà 3,5 òèñÿ÷³ ëèñò³â
â³ä æèòåë³â Â³ííèöüêîãî ðàéîíó
ïðî çáåðåæåííÿ öüîãî çàêëàäó.
Òîìó, íà ï³äñòàâ³ öèõ çâåðíåíü,
çàïðîïîíóâàëà çì³íè. Óñüîãî

áóëî ï’ÿòü ïðîïîçèö³é:
Çáåðåæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó áåç ïðîâåäåííÿ ïåðåïðîô³ëþâàííÿ â³ää³ëåíü äî ê³íöÿ
2021 ðîêó.
Çáåðåæåííÿ ºäèíîãî ìàéíîâîãî
êîìïëåêñó ë³êàðí³ ÿê ö³ë³ñíîãî
îá’ºêòà.
Çàêð³ïëåííÿ çà ë³êàðíåþ
ñòàòóñó «êîìóíàëüíå óí³òàðíå
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî»,
ùî íàäàº ìåäè÷í³ ïîñëóãè íàñåëåííþ Â³ííèöüêî¿ òåðãðîìàäè
³ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó òà ³íøèì

«Í³ ïàö³ºíòè, í³
ïåðñîíàë íå â³ä÷óþòü
çì³íè â³ä ïåðåõîäó
ë³êàðí³», — êàæå
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ãàëèíà ßêóáîâè÷
îñîáàì â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà áåðå
íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ðîçâèíóòè
òðàíñïîðòíó ìåðåæó äî ðàéîííî¿
ë³êàðí³, ùîá ìåøêàíö³ â³ääàëåíèõ ñ³ë óêðóïíåíîãî Â³ííèöüêîãî
ðàéîíó ìàëè çìîãó äî¿õàòè äî çàêëàäó. ² âñòàíîâèòè äëÿ íèõ ïð³îðèòåòí³ ãîäèíè îáñëóãîâóâàííÿ.
Çáåðåãòè âñ³ óêëàäåí³ ïàêåòè ìåäè÷íèõ ïîñëóã, ÿê³ ðàéîííà ë³êàðíÿ óêëàëà ç Íàöñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè â ìèíóëîìó ðîö³. Ïðîäîâæèòè ñï³âïðàöþ ç Ìåäóí³âåðñèòåòîì, â ò. ÷. ï³äãîòîâêó ³íòåðí³â.

Що зміниться для пацієнтів?
Під тиском протестів медиків
міські чиновники провели кілька
зустрічей з колективом районної
лікарні. Зокрема, 20 січня у приміщенні райради пролунало питання: «А як же наші пацієнти з
району? Якщо ми станемо міською лікарнею, то не зможемо
надавати їм медичну допомогу».
— Для жителів Вінницького району нічого не зміниться. Всі фахівці, які працюють в лікарнях,
знають, що мешканець будь-якої
територіальної громади, який

має направлення від сімейного лікаря, може звернутися
в будь-яку лікарню. Люди самі
визначають, де хочуть отримати
медичну допомогу. Гроші за надані послуги оплачує НСЗУ. Тому,
якщо жителі Вінницького району звикли отримувати допомогу
у Вінницькій районній лікарні,
то вони і продовжать її тут отримувати. Навіть, коли лікарня
стане міською, — відповідала
заступниця міського голови Галина Якубович.

З медиками «районки»
зустрічалися чиновники.
Людей непокоїла можлива
реорганізація закладу, яку
спростовували міські посадовці

— Ïðîøó ïðîãîëîñóâàòè ö³ çì³íè ðàçîì ³ç ñòàòóòîì, — ï³äñóìóâàëà Îëåíà Âåðëàí-Êóëüøåíêî.
Ó â³äïîâ³äü äåïóòàòè â³ä «ÓÑÃ»
ïðîïîíóâàëè íå ðîçãëÿäàòè ö³
çì³íè, ³ îñü ÷îìó:
— Áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà ïîêàçóº
÷³òêó, êîíñòðóêòèâíó ðîáîòó. ²
âñå öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî ìè
íå ïîë³òèçóºìî çâè÷àéí³, ãîñïîäàðñüê³ ïèòàííÿ. Ïðîïîíóþ ïîñòàâèòè íà ãîëîñóâàííÿ ïèòàííÿ â òîìó âèãëÿä³, â ÿêîìó âîíî
ðîçãëÿäàëîñÿ íà äåïóòàòñüê³é
êîì³ñ³¿, — ãîâîðèâ Âîëîäèìèð
Ìàë³í³í
— Áóäó÷è ñ³ëüñüêèì ãîëîâîþ,
ÿ ï’ÿòü ðîê³â ïðàöþâàâ ó ñòðóêòóð³ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. Õî÷ó
ñêàçàòè, ùî äåÿê³ ïîë³òñèëè ìàí³ïóëþþòü äóìêîþ æèòåë³â ðàéîíó.
Äî ìåíå, ÿê äî äåïóòàòà, ëþäè
çâåðòàþòüñÿ ç³ ñêàðãàìè, ùî
õòîñü, ùîñü ìàº çàêðèâàòè. Öå
âñå íåïðàâäà. Ïðîøó ðîçãëÿíóòè
ïèòàííÿ áåç çì³í, — âèñëîâèâñÿ
äåïóòàò Äìèòðî Íàóìåíêî.
Ó ö³é ñóïåðå÷ö³ äåïóòàòêà Îëåíà Âåðëàí-Êóëüøåíêî íà åìîö³ÿõ
â³äïîâ³ëà, ùî «í³õòî íå ãîâîðèòü,
ùî öåé çàêëàä ìàþòü çàêðèòè»,
à íàñïðàâä³, ìîâà éäå ïðî çáåðåæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ë³êàðí³, ÿêà âæå ð³ê ïðàöþº ÿê êîâ³äíà.
— Â ÷îìó òîä³ ïðîáëåìà, ïðèéíÿòè çàïðîïîíîâàí³ çì³íè â äîäàòîê äî ñòàòóòó? Ïðî çáåðåæåííÿ
òðóäîâîãî êîëåêòèâó áåç ïåðåïðîô³ëþâàííÿ çàêëàäó, — ãîâîðèòü
Âåðëàí-Êóëüøåíêî
— Ç þðèäè÷íî¿ òî÷êè çîðó,
â ñòàòóò³ íå ïèøåòüñÿ ïðî çáåðåæåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Öå ïèòàííÿ ìîæíà îáãîâîðþâàòè, àëå

Мільйони для Вінницької ЦРЛ. На що їх витратять?
На підтримку «районки» депутати
дають майже вісім мільйонів гривень з міського бюджету. У березні
медпрацівники, які задіяні у лікуванні пацієнтів з COVID-19, отримають муніципальні надбавки.
Лікарям — 15 тисяч гривень, медсестрам — десять тисяч, молодший
â ñòàòóò³ íàïèñàòè «çáåðåãòè âñ³
ðîáî÷³ ì³ñöÿ»… öå ïðîñòî íîíñåíñ, — êîðîòêî ïðîêîìåíòóâàâ ¿¿
ïðîïîçèö³þ äåïóòàò â³ä «ÎÏÇÆ»
Ðîìàí Àêñåëüðîä.
ЩО САМЕ ЗМІНИЛИ У СТАТУТІ?
Ó ï³äñóìêó, äâà âàð³àíòè ïðîåêòó ð³øåííÿ âèíåñëè íà ãîëîñóâàííÿ:
Ò³ëüêè ñ³ì äåïóòàò³â ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³¿ ïðî ãàðàíò³¿, ÿê³
îçâó÷èëà äåïóòàòêà Îëåíà Âåðëàí-Êóëüøåíêî.
35 ãîëîñ³â «çà» íàáðàëà ïðîïîçèö³ÿ óõâàëèòè ïèòàííÿ ïåðåõîäó
ðàéîíêè òà çàòâåðäæåííÿ íîâî¿
ðåäàêö³¿ ñòàòóòó áåç íîâèõ çì³í.
Òîáòî, â òàêîìó âèãëÿä³, ÿê éîãî
çàòâåðäèëè äî ñåñ³¿ íà äåïóòàòñüêèõ êîì³ñ³ÿõ.
Çàòâåðäèëè òå ð³øåííÿ, ÿêå ïîïåðåäíüî ï³äãîòóâàëè íà äåïóòàòñüêèõ êîì³ñ³ÿõ. Òîáòî, áåç çì³í,
ÿê³ ïðîïîíóâàëè äåïóòàòè â³ä
«ªÑ». Ñåêðåòàð ì³ñüêðàäè Ïàâëî ßáëîíñüêèé ùå ðàç çàïåâíèâ,
ùî â³ä ïåðåõîäó ç ðàéîíó â ì³ñòî
ë³êàðíÿ í³÷îãî íå âòðàòèòü.
— Íà ìèíóë³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ êîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ ùîäî Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿

медперсонал — вісім тисяч.
Разом з цим, закуплять ліки для
пацієнтів, засоби індивідуального
захисту для персоналу. А ще планують придбати ІФА-аналізатор,
портативний УЗД-апарат та прокласти кисневі точки до 100%
«ковідних» ліжок.
ë³êàðí³. Â³í ñêàçàâ, ùî áóäóòü
ïðàöåâëàøòîâàí³ 100% ïåðñîíàëó, âñ³ ë³êàð³ òà ìåäïåðñîíàë
áóäóòü îòðèìóâàòè ìóí³öèïàëüíó
íàäáàâêó, â³ííèöüêà ðàéë³êàðíÿ
áóäå îñíàùóâàòèñÿ çà ì³ñüêèìè
ñòàíäàðòàìè. Òîìó ïðîïîíóþ âàì
íå çàéìàòèñü ïîïóë³çìîì. Êîíñòðóêòèâíî ïðàöþºìî â êîì³ñ³ÿõ,
ùîá íàøà ãðîìàäà ñòàâàëà ùå
êðàùîþ, — ñêàçàâ ßáëîíñüêèé.
ßê³ æ çì³íè âíåñëè ó ñòàòóò
ë³êàðí³? ¯õ íå òàê áàãàòî:
 âëàñíèê (çàñíîâíèê) — Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà. Áóëî Â³ííèöüêà ðàéðàäà;
 íàéìåíóâàííÿ çàêëàäó — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Â³ííèöüêà êë³í³÷íà áàãàòîïðîô³ëüíà ë³êàðíÿ» Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè. Áóëî «Â³ííèöüêà
öåíòðàëüíà ðàéîííà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ» Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè;
 ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ —
ÊÍÏ «ÂÊÁË» ÂÌÐ. Áóëî —
ÊÍÏ «Â³ííèöüêà ÖÐÊË».
 Îðãàí óïðàâë³ííÿ äëÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà —
Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ïîâí³ñòþ ç íîâèì ñòàòóòîì
ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà öèì ïîñèëàííÿì: cutt.ly/TlLkgvD
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ЯК ВІННИЦЬКІ МЕДИКИ
ВАКЦИНУЮТЬСЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ
Початок  У Вінниці розпочалася
вакцинація від коронавірусу. Наразі
щеплення роблять переважно медичним
працівникам. Ми подивилися, як це
відбувається, а також дізналися, скільки
вінницьких лікарів готові робити собі ін’єкцію
і чи радять вони робити те саме іншим?
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ìèíóëîãî òèæíÿ äî Óêðà¿íè
ïðèáóëà ïåðøà
ïàðò³ÿ âàêöèíè â³ä COVID-19.
Âæå çàðàç ó áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ
ì³ñòàõ òðèâàº ïåðøèé åòàï âàêöèíàö³¿. Ùåïëåííÿ ðîáëÿòü ìåäèêàì, â³éñüêîâèì, ëþäÿì, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó áóäèíêàõ-³íòåðíàòàõ, ³ ïåðñîíàëó òàêèõ çàêëàä³â.
Âàêöèíàö³ÿ íå º îáîâ’ÿçêîâîþ
àáî ïðèìóñîâîþ. Çà ð³çíèìè äàíèìè, ðîáèòè ùåïëåííÿ ãîòîâ³
â³ä 38% äî 65% óêðà¿íö³â. Ñåðåä
ïðè÷èí â³äìîâè ïåðåâàæíî íåäîâ³ðà äî âàêöèíè.
Ìè ïîáóâàëè ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ Â³ííèö³ òà ä³çíàëèñÿ, ñê³ëüêè
ïðàö³âíèê³â òàì ãîòîâ³ âàêöèíóâàòèñü. Òàêîæ áóëè ïðèñóòí³ìè
ï³ä ÷àñ ñàìîãî âàêöèíóâàííÿ.
ЧЕКАЛИ НА PFIZER
— Â³ííèöüêà îáëàñòü îòðèìàëà
ìàéæå 18 òèñÿ÷ äîç âàêöèíè. Âîíè
âæå ðîçïîä³ëåí³ ïî ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ. Íàøà ë³êàðíÿ ðîçïî÷èíàº âàêöèíóâàííÿ ñàìå ñüîãîäí³
(26 ëþòîãî), — ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèöÿ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Â³ííèöüêî¿
ðàéë³êàðí³ Òåòÿíà Êàò³ëîâà. —
Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî ìàºìî áàãàòî áàæàþ÷èõ âàêöèíóâàòèñÿ. Ç
395 ïðàö³âíèê³â, âàêöèíóâàòèñÿ
íàðàç³ çãîäí³ ëèøå 30. ²íø³ àáî
â³äìîâèëèñü, àáî â³äòåðì³íóâàëè
ùåïëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ
â îðãàí³çì³ ³ìóíîãëîáóë³íó G. Öå
îçíà÷àº, ùî ö³ ïðàö³âíèêè âæå

õâîð³ëè ³ òåïåð ìàþòü ³ìóí³òåò.
Ë³êàðêà ðîçïîâ³äàº, ùî âîíè
ðîçðàõîâóâàëè îòðèìàòè àìåðèêàíñüêó âàêöèíó Pfizer, ÿêà ìîæå
ãàðàíòóâàòè åôåêòèâí³ñòü ³ìóí³çàö³¿ äî 95%. Îäíàê ïåðøîþ â Óêðà¿íó ïðèâåçëè AstraZeneca/Covishield
(Oxford/AstraZeneca — öå ñï³ëüíà
ðîçðîáêà Îêñôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó òà áðèòàíñüêî-øâåäñüêî¿
êîìïàí³¿ AstraZenecà, ùî ìàº ïîòóæíîñò³ äëÿ âèðîáíèöòâà â ²íä³¿.
¯¿ âàêöèíà ïðîòè COVID-19 âèïóñêàºòüñÿ ï³ä íàçâîþ CoviShield
òà ðåêîìåíäîâàíà äî åêñòðåíîãî
âèêîðèñòàííÿ).
Åôåêòèâí³ñòü ö³º¿ âàêöèíè —
63,09%. ¯¿ çàñòîñóâàííÿ óõâàëåíî
ÂÎÎÇ òà íèçêîþ äåðæàâ, çîêðåìà
Óêðà¿íîþ. Âî÷åâèäü, ñàìå ÷åðåç öå
íàðàç³ íå òàê áàãàòî áàæàþ÷èõ ñåðåä
ìåäïåðñîíàëó íåþ ùåïëþâàòèñÿ.
— Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ âàêöèíà ïðîéøëà âèïðîáóâàííÿ òà
îòðèìàëà äîçâ³ë íà çàñòîñóâàííÿ
â Óêðà¿í³, — ïðîäîâæóº Òåòÿíà
Êàò³ëîâà. — Ïåðåä òèì, ÿê ïðèéìàòè ð³øåííÿ, êîæåí ìàº çâàæèòè ÿê ðèçèêè âàêöèíàö³¿, òàê
³ ðèçèêè âàæêîãî ïåðåá³ãó õâîðîáè. Îñîáëèâî ëþäè, ÿê³ ìàþòü
ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ: îæèð³ííÿ, îíêîëîã³þ, öóêðîâèé ä³àáåò,
ñóäèííó ïàòîëîã³þ. Ìè çíàºìî,
íàñê³ëüêè âàæêèì ìîæå áóòè ïåðåá³ã õâîðîáè ó òàêèõ âèïàäêàõ.
ВІННИЦЯ В ЛІДЕРАХ,
АЛЕ ЦЕ ПОГАНО
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñàìå Â³ííèöüêà îáëàñòü ë³äèðóº çà ê³ëüê³ñòþ âèÿâëåíèõ âèïàäê³â êîðîíàâ³ðóñó òà ãîñï³òàë³çàö³é. Òåòÿíà

Реаніматолог
Валерій Онищенко:
«Усі ми маємо вдома
родичів старшого віку
або з груп ризику,
тому треба думати
про них і те, як їх
убезпечити»

Êàò³ëîâà ãîâîðèòü, ùî çàêëàä
ïåðåâàíòàæåíèé, ðîçãîðòàþòüñÿ
äîäàòêîâ³ ë³æêà.
Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, òàêîãî íàâàíòàæåííÿ íå áóëî â³ä ïî÷àòêó
ïàíäåì³¿.
Âàêöèíóâàòèñÿ, êàæå çàâ³äóâà÷
ïîë³êë³í³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ²ãîð Ïàñ³÷íèê, òðåáà äëÿ òîãî, àáè çðîáèòè â³ðóñ êåðîâàíèì. Ï³ñëÿ öüîãî
ë³êàð ïîêàçóº ïðèì³ùåííÿ, äå
íåâäîâç³ ìàº ïî÷àòèñÿ âàêöèíàö³ÿ.
— Êàá³íåò îáëàäíàíî çà âñ³ìà
ðåêîìåíäàö³ÿìè. ª õîëîäèëüíèê,
êóäè çà ïîòðåáîþ ìîæíà áóäå
íåíàäîâãî ïîì³ñòèòè âàêöèíó. ª
êóøåòêè äëÿ â³äïî÷èíêó ³ íàãëÿäó çà ïàö³ºíòàìè. Òàêîæ óêîìïëåêòîâàí³ ïðåïàðàòè íà âèïàäîê
íàäàííÿ ïåðøî¿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, — ðîçïîâ³äàº
²ãîð Ïàñ³÷íèê. — Âàêöèíóâàòè
áóäóòü ëèøå çäîðîâèõ ëþäåé.
Òîáòî, ÿê³ íå ìàþòü ãîñòðèõ
ðåñï³ðàòîðíèõ àáî çàãîñòðåíü
õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü.

Åôåêòèâí³ñòü ö³º¿
âàêöèíè — 63,09%. ¯¿
çàñòîñóâàííÿ óõâàëåíî
ÂÎÎÇ òà íèçêîþ
äåðæàâ, çîêðåìà
Óêðà¿íîþ
ВІРЯТЬ В ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВАКЦИНИ
Ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó êë³í³÷íîìó ïîëîãîâîìó áóäèíêó
¹ 1 âæå òðèâàº àêòèâíà âàêöèíàö³ÿ. Ïåðåä êàá³íåòîì, ùî
â íüîìó ïðîâîäÿòü ùåïëåííÿ,
âèøóêóâàëèñÿ ç äåñÿòîê ìåäïðàö³âíèê³â ð³çíîãî ïðîô³ëþ.
Óñ³ âîíè êàæóòü, ùî ïðèéøëè
äîáðîâ³ëüíî, ³ ùî çà â³äñóòí³ñòþ
àëüòåðíàòèâè, çîâñ³ì íå ïðîòè
êîëîòè AstraZeneca.
Àêóøåðêà-ã³íåêîëîãèíÿ Àííà
Ôåäîðèøèíà âàêöèíóâàëàñÿ
ïåðøîþ. Ãîâîðèòü, ùî ñïî÷àòêó î÷³êóâàëà íà Pfizer, àëå
ïîêè â³í îïèíèòüñÿ â Óêðà¿í³,
òî íåâ³äîìî, ÿê âñå äî òîãî ÷àñó
ñêëàäåòüñÿ.
— Ââàæàþ, ùî íà öüîìó åòàï³ âàêöèíà âáåðåæå íå ñò³ëüêè
â³ä ñàìîãî ³íô³êóâàííÿ â³ðóñîì,
ñê³ëüêè â³ä ìîæëèâîãî âàæêîãî
ïðîò³êàííÿ õâîðîáè ³ ñåðéîçíèõ
óñêëàäíåíü. Öå ì³é ñâ³äîìèé âèá³ð, — ãîâîðèòü Àííà Ôåäîðèøèíà. — Âàêöèíóâàòèñÿ ìàº êîæåí,
õòî ñåáå ïîâàæàº. Íå áîþñÿ í³ÿêèõ ïîá³÷íèõ åôåêò³â. Çâ³ñíî,
ìîæëèâ³ ì³í³ìàëüí³ óñêëàäíåííÿ,
àëå ÿ çíàþ, ÿê ç íèìè áîðîòèñÿ.
Ñåðåä ðåàêö³é îðãàí³çìó íà ùåïëåííÿ ìîæå áóòè ïî÷åðâîí³ííÿ, á³ëü ³ íàáðÿê ó ì³ñö³ ³í’ºêö³¿,
ëèõîìàíêà, ãîëîâíèé á³ëü, á³ëü
ó ì’ÿçàõ, âòîìëþâàí³ñòü, íóäîòà
òîùî. Òàê³ ðåàêö³¿ ââàæàþòüñÿ

Лікарка Ольга Гураль під час вакцинації: «Однозначно
зрозуміло, що з коронавірусом можна боротися лише вакциною»

Куди повезуть вакцину з Вінниці
Вакцинація наразі триває у обласному центрі. Паралельно
щеплення почнуть робити медикам з Гайсинського району:
працівникам екстренки, первинної ланки. А далі будуть робити
виїзди вже на сусідні райони,
для чого залучать працівників
20 мобільних бригад.
— Починати ми будемо з Гайсинського району, і далі саме ті лікарні, які є ковідними. Це Калинівка,
Козятин, Жмеринка, Хмільник, —
говорить заступниця директора
обласного департаменту охорони
íîðìàëüíèìè ³ ìèíàþòü çà ê³ëüêà
äí³â ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿.
— ß ïðàöþþ ìåäáðàòîì ó êîâ³äíîìó â³ää³ëåíí³. Äîâîäèëîñÿ áà÷èòè áàãàòî ð³çíîãî, òîìó
ìåí³ âàæêî çðîçóì³òè òèõ, õòî
äî öèõ ï³ð íå â³ðèòü ó íàñë³äêè
êîðîíàâ³ðóñó, — ðîçïîâ³äàº Þð³é
Õîìþê. — Ñþäè ïðèéøîâ, àáè
âáåðåãòè â³ä çàõâîðþâàííÿ ñâî¿õ
áëèçüêèõ. Íà ðîáîò³ ÿ ìàþ çàõèñò, àëå ðèçèê ³íô³êóâàííÿ âñå
îäíî çàëèøàºòüñÿ.
ПЕРЕД ЩЕПЛЕННЯМ —
МЕДОГЛЯД
Ìîá³ëüíà áðèãàäà ñêëàäàºòüñÿ
ç äâîõ ë³êàðîê ³ òðüîõ ìåäñåñòåð.
Ïåðåä âàêöèíóâàííÿì âîíè ïðîâîäÿòü îãëÿä êîæíîãî: âèì³ðþþòü
òåìïåðàòóðó, àðòåð³àëüíèé òèñê ³
ñàòóðàö³þ, çáèðàþòü àëåðãîëîã³÷íèé àíàìíåç, ïåðåâ³ðÿþòü ñëèçîâ³ ³ ëèøå ïîò³ì äàþòü äîïóñê
íà ùåïëåííÿ.
Î÷îëþº öþ áðèãàäó Ëþäìèëà
Áîéêî, ÿêà ïåðøîþ îòðèìàëà

здоров’я Тетяна Бондаренко. —
Серед перших будемо ставити ще
Могилів-Подільську і Ямпільську
районну лікарні, оскільки саме
в тих районах (ще Мурованокуриловецький і Чернівецький)
зараз іде суттєве зростання захворюваності. Тому ми все-таки це
будемо враховувати. Ці медики
будуть найбільше контактувати,
буде більше надходження пацієнтів, тому їх будемо в першу чергу
вакцинувати.
Станом на 1 березня у Вінниці
вакцинували 80 медпрацівників.
âàêöèíó ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Ë³êàðêà ðîçïîâ³äàº, ùî äî âàêöèíóâàííÿ ¿¿ êîìàíäó äîïóñòèëè ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñ³ âîíè
ïðîéøëè ñïåö³àëüí³ íàâ÷àííÿ
ó Êèºâ³.
Ïîêè ùî âîíè ºäèí³, õòî ðîáèòü ïðîòèêîðîíàâ³ðóñí³ ùåïëåííÿ ó íàø³é îáëàñò³. Íåçàáàðîì
äî âàêöèíóâàííÿ ïðèºäíàþòüñÿ
ùå ñ³ì ìîá³ëüíèõ áðèãàä, ÿê³ äîïîìàãàòèìóòü ó ì³ñò³ ³ ïðàöþâàòèìóòü â ðàéîíàõ.
— Íàñïðàâä³ í³÷îãî îñîáëèâîãî
íåìàº â òîìó, ùî ÿ âàêöèíóâàëàñÿ ïåðøîþ. Öå çâè÷àéíà ïðîöåäóðà. ß ùîðîêó ðîáëþ âàêöèíó
â³ä ãðèïó, à êîæí³ äåñÿòü ðîê³â —
â³ä äèôòåð³¿ òà ïðàâöÿ, — ïîÿñíþº Ëþäìèëà Áîéêî.
¯¿ êîëåæàíêà, ìåäñåñòðà Íàòàë³ÿ Âºòðîâà, ãîâîðèòü, ùî êîðîíàâ³ðóñîì íå õâîð³ëà. À ñàìà
âàêöèíàö³ÿ äëÿ íå¿ ïðîéøëà ñïîê³éíî: áóëî ëèøå ïî÷åðâîí³ííÿ ³
òåìïåðàòóðà ï³äíÿëàñÿ äî 37, àëå
öå áóëî ïåðåäáà÷óâàíî.
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П'ЯНИЙ ЧОЛОВІК ДВІЧІ УДАРИВ
ОФІЦІАНТКУ В КАФЕ
Неподобство  На Привокзальній
у кафе «Солоха» стався конфлікт між
відвідувачем і офіціанткою. Кремезний
чоловік вдарив дівчину, вона звернулася
за захистом до поліції. Тепер вінничанка
каже, що отримує погрози. До контролю
за цією справою долучилися активісти
МАРІЯ ЛЄХОВА, (063)6951124

Äî ðåäàêö³¿ íàä³éøîâ ëèñò â³ä
Â³êòîð³¿ Á³ëî¿. Ä³â÷èíà ïðàöþº
îô³ö³àíòêîþ ó êàôå «Ñîëîõà».
Öèòóºìî óðèâîê ç ëèñòà:
«ß á õîò³ëà ïîïðîñèòè ï³äòðèìêè ó âàñ. Ð³÷ ó òîìó, ùî íà ìåíå
áóëî ñêîºíî íàïàä îñîáîþ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ÿêèé áóâ íàï³äïèòêó òà ó ñóïðîâîä³ ñï³âðîá³òíèêà ÓÄÑÎ. Çàðàç éäå äîñóäîâå
ñë³äñòâî, ï³äîçðþâàíîìó áóëî
ðîçãîëîøåíî ìî¿ îñîáèñò³ äàí³,
ìîº ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Çàðàç
ìåí³ ïîãðîæóþòü, òåëåôîíóþòü,
ïèøóòü ñìñ, êàæóòü, ùî ÿ âè¿äó
ç ì³ñòà. Ùî ìåí³ ðîáèòè? Äîïîìîæ³òü. Ïîòð³áíî ðîçïîâñþäèòè
â³äåî ç ìîìåíòîì íàïàäó».
Ìè çâ’ÿçàëèñÿ ç Â³êòîð³ºþ òåëåôîíîì ³ ðîçïèòàëè äåòàëüíî ïðî
³íöèäåíò. Â³í ñòàâñÿ 18 ëþòîãî.
ТИСНУВ, А ПОТІМ УДАРИВ
Â³êòîð³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî
î 21.15 â òîé äåíü âîíà ñèä³ëà
çà ñëóæáîâèì ñòîëèêîì ó êàôå,
äå ïðàöþº. Öå ì³ñöå ëèøå äëÿ
ñï³âðîá³òíèê³â, òàì âîíè ñêëàäàþòü ìåíþ, ïåðåâ³ðÿþòü ðàõóíêè
òà ³íøå.

Ó öåé ÷àñ äî ñòîëó ï³ä³éøëè
äâà ÷îëîâ³êè. Âîíè óæå á³ëüøå
ãîäèíè áóëè íà òåðèòîð³¿ çàêëàäó.
Îäíîãî ÷îëîâ³êà ä³â÷èíà íå çíàëà, ³íøèé ðàí³øå ïîòðàïëÿâ ¿é
íà î÷³. ² Â³êòîð³ÿ êàæå, ùî öå
ñï³âðîá³òíèê Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿
îõîðîíè.
— Îáèäâà ÷îëîâ³êè áóëè íàï³äïèòêó. Íåâ³äîìèé ðîçì³ñòèâ
ñâ³é âåðõí³é îäÿã íà äåðåâ'ÿíèõ
åëåìåíòàõ äåêîðó, ÿê³ ðîçì³ùåí³ âïðèòóë äî ñëóæáîâîãî ñòîëó
òà íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ çáåð³ãàííÿ
ðå÷åé. ×àñòèíà éîãî îäÿãó îïèíèëàñü íà ñòîë³. ßê íàñë³äîê,
ïåðåì³øàëà ì³æ ñîáîþ ðàõóíêè
êë³ºíò³â, — ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ. —
ß ïîêàçàëà éîìó, äå â³øàê äëÿ
îäÿãó. Â³í íå â³äðåàãóâàâ. Çãîäîì
÷îëîâ³ê çíîâó ï³ä³éøîâ äî ìåíå òà
âçÿâ ì³é ñòàêàí, ïîò³ì ïëÿøêó ç
âîäîþ. ß çàáðàëà ñâî¿ ðå÷³ ç éîãî
ðóê, íà ùî ÷îëîâ³ê ïî÷àâ ëàÿòèñÿ,
îáçèâàòè ìåíå. ß ÷óëà â³ä íüîãî
çàïàõ àëêîãîëþ. Ïðîñèëà íå ÷³ïàòè ìåíå. Àëå öåé äîðîñëèé, íàáàãàòî ïåðåâàæàþ÷èé ìåíå ó ìàñ³
ò³ëà ÷îëîâ³ê, ç ðîçìàõó âäàðèâ
ìåíå â îáëè÷÷ÿ. Éîãî òîâàðèø
ñïîñòåð³ãàâ çà öèì, íà ïðîõàííÿ
ïðî äîïîìîãó â³í íå ðåàãóâàâ.

Готові захистити у будь-який момент
У поліції прокоментували інцидент. Сказали, що подія дійсно
сталася 18 лютого.
— Потерпіла звернулася з заявою. Проводиться розслідування. Попередньо подію кваліфікували за статтею 125 Кримінального кодексу. Остаточна
правова оцінка буде надана
пізніше, — розповіли журналісту
RIA/20minut.ua у відділі комунікацій поліції Вінницької області.
Також у поліції додали, що у них
ще немає висновку експертизи
від лікарів. Кажуть, якщо дівчині

Ùîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
ñåð³ÿ ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð.,
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

погрожують — готові у будь-який
момент встати на її захист. Для
цього варто набрати «102».
Активісти громадської організації «Ревізія влади» мають інформацію про кривдника дівчини.
Поширили в соцмережах, що
чоловік працює на ринку «Урожай», а його товариш, який
нібито поїхав у відрядження й
тому не допитаний слідчим, насправді знаходиться в місті. Вони
взяли на контроль цю справу і
обіцяють слідкувати за чесністю
розслідування.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 210109

Hàêëàä 17 900

Вікторія Біла працює офіціанткою у кафе «Солоха». Вона знайшла доказовий фрагмент
на записі камери спостереження і заявила в поліцію
ОДНИМ УДАРОМ
НЕ ОБІЙШЛОСЯ
Çãîäîì ö³ äâîº ÷îëîâ³ê³â çíîâó ï³ä³éøëè äî ñòîëèêà ä³â÷èíè.
Îäèí ³ç íèõ, òîé, ùî óæå ¿¿ âäàðèâ, ïî÷àâ çíîâó ÷³ïëÿòèñÿ òà îáçèâàòè. Ïîò³ì — óäàðèâ ïî îáëè÷÷þ ùå ðàç.
— Çíóùàííÿ, îáðàçè òà ïñèõîëîã³÷íå íàñèëëÿ, íàíåñåííÿ
óäàð³â â³äáóâàëîñü âïðîäîâæ
òðèâàëîãî ÷àñó ³ íå çóïèíÿëîñü
íà ìî¿ ïðîõàííÿ, ïðè ÷îìó éîãî
òîâàðèø íå íàìàãàâñÿ â³äðåàãóâàòè íà ìî¿ ñëîâà ïðî äîïîìîãó ÷è
çàïîá³ãòè íàñèëëþ íàä³ ìíîþ, —
êàæå Â³êòîð³ÿ.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, îäðàçó ï³ñëÿ âèïàäêó, âîíà ðîçãóáèëàñÿ, íå çíàëà, ùî ðîáèòè.
— ß áóëà íå â ñîá³, òîìó é
ïîë³ö³ÿ áóëà âèêëèêàíà 22-ãî
÷èñëà, — ïîÿñíþº Â³êòîð³ÿ. —
Âðàíö³ 19-ãî ÿ âèð³øèëà, ùî
âèíí³ ìàþòü áóëè ïîêàðàí³. Í³
ïðî ÿêå ãðîøîâå ÷è ìàòåð³àëüíå
â³äøêîäóâàííÿ íå ìîæå áóòè é
ìîâè. Ìè ç àäì³í³ñòðàòîðîì
êàôå ïî÷àëè øóêàòè â³äåî çëî÷èíó, íà æàëü, ÷åðåç ïðîáëåìè ç
òåõí³êîþ ìè ä³ñòàëè éîãî ò³ëüêè
22-ãî ÷èñëà, ³ ÿê ò³ëüêè ïåðåäèâèëèñü â³äåî é ïîáà÷èëè, ùî âñå
çàô³êñîâàíî, àäì³í³ñòðàòîð âèêëèêàâ ïàòðóëü.
Ñë³ä÷èé ñêàçàâ ä³â÷èí³, ùî
ðîçãëÿäàòèìóòü ñïðàâó, ÿê õóë³ãàíñòâî. Âîíà êàæå, ùî íåâäîâç³

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

ï³ñëÿ íàïèñàííÿ íåþ çàÿâè íàïàäíèê ïðèéøîâ ó êàôå çíîâó é
âèìàãàâ ó àäì³í³ñòðàö³¿ ¿¿ íîìåð
òåëåôîíó. Éîìó â³äìîâèëè, ³ â³í
çàëèøèâ ñâ³é íîìåð.
— Âðàíö³ 23-ãî ìåí³ âðó÷èëè
âèòÿã ç ºäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü,
ç ÿêîãî ÿ ä³çíàëàñü, ùî ñïðàâó
âæå õî÷óòü ðîçãëÿäàòè çà á³ëüø
ì'ÿêîþ ñòàòòåþ, — ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ.

«ß ÷óëà â³ä íüîãî çàïàõ
àëêîãîëþ. Ïðîñèëà
íå ÷³ïàòè ìåíå. Àëå
öåé äîðîñëèé ÷îëîâ³ê
ç ðîçìàõó âäàðèâ
ìåíå â îáëè÷÷ÿ»
ПОГРОЗИ ПІСЛЯ ЗАЯВИ
Ó òîé æå äåíü, 23 ëþòîãî,
ä³â÷èíà ¿çäèëà íà åêñïåðòèçó.
Ó öåé ÷àñ íà ¿¿ òåëåôîí ïî÷àëè
íàäõîäèòè äçâ³íêè òà ïîâ³äîìëåííÿ.
— Ñïî÷àòêó ñìñ áóëè òàê³
ïðèòîðíî-ñîëîäê³, ìîâëÿâ, âèáà÷ ìåí³, õî÷ ãðîøåé äàì ³ ò. ä.
ß í³ÿê íà íèõ íå ðåàãóâàëà, àëå
çàòåëåôîíóâàëà äî ñë³ä÷îãî ä³çíàòèñÿ, ÷îìó ó âèòÿãó âæå éäåòüñÿ
ïðî ìåíø ì'ÿêó ñòàòòþ, ÷è âæå
çíàéøëè íàïàäíèêà òà ãîëîâíå,
ÿêèì ÷èíîì â³í ä³çíàâñÿ ïðî íàïèñàííÿ çàÿâè òà ìî¿ îñîáèñò³

äàí³, — êàæå Â³êòîð³ÿ. — ß ïîâ³äîìèëà, ùî ìåíå ïî÷èíàþòü
ïåðåñë³äóâàòè. Ñë³ä÷èé ñêàçàâ,
ùî íà äàíîìó åòàï³ öåé âèïàäîê
áà÷èòü ñàìå òàê òà í³êîãî âîíè
ùå íå çíàéøëè. Öüîãî æ âå÷îðà
ÿ çàòåëåôîíóâàëà íà 102 òà ä³çíàëàñÿ, ÿê ìîæíà äîïîâíèòè
ïðîòîêîë íîâèìè ñâ³ä÷åííÿìè.
Íàñòóïíîãî äíÿ ä³â÷èíà âíåñëà
äî çàÿâè íîâ³ ïîêàçè, ðîçïîâ³ëà
ïðî íàïàäíèêà òà äîäàëà ñêð³íøîòè ñìñ.
— Öüîãî æ âå÷îðà ìåí³ âæå
ïðèéøëà ñìñ, â ÿê³é â³í âèáà÷àºòüñÿ, àëå âîäíî÷àñ â äîáðîâ³ëüíî-ïðèìóñîâ³é ôîðì³ ðàäèòü
çàáðàòè çàÿâó òà äðóæèòè ç íèì,
àáî äîâåäåòüñÿ ç'¿õàòè ç êâàðòèðè, ùî âèíàéìàþ, ÷è ïåðå¿õàòè
â ð³äíå ì³ñòî. Òàêîæ â ñìñ éäåòüñÿ, ùî â³í áè íà â³äì³íó â³ä ìåíå,
í³êîìó íå ïîæàë³â áè âîäè. Í³áèòî öèì ÿ ñïðîâîêóâàëà éîãî
ä³¿, — çàçíà÷àº Â³êà. — À ñë³äñòâî
â³äòÿãóþòü, íå ïðîâîäÿòü äîïèòè,
àðãóìåíòóþ÷è öå òèì, ùî ñâ³äêó
(òîâàðèøó êðèâäíèêà ä³â÷èíè —
àâò.) íå äî äîïèòó, áî â³í ó â³äðÿäæåíí³.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü.
Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè
ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî,
çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ
âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî
àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä
12.08.2009 ð.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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МАЛЕНЬКІ ВІННИЧАНИ ГОТУЮТЬСЯ
СТАТИ РЕКОРДСМЕНАМИ
Рекорд України  Учні Центру
пісочної анімації MS Art планують
встановити національний рекорд України.
Протягом 20 хвилин у реальному часі
діти створюватимуть пісочні анімаційні
ілюстрації до 20 відомих казок. Вони
працюватимуть у парі й на кожну казку
витрачатимуть лише по одній хвилині
ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

Þí³ â³ííè÷àíè
ãîòóþòüñÿ âñòàíîâèòè ðåêîðä
7 áåðåçíÿ. Çà íàéìàñîâ³øèì âèêîíàííÿì êàçêîâèõ ñþæåò³â ñïîñîáîì ï³ñî÷íî¿
àí³ìàö³¿ ñë³äêóâàòèìóòü ïðåäñòàâíèêè Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè òà
Íàö³îíàëüíîãî ðåºñòðó ðåêîðä³â
Óêðà¿íè.
— Äî öüîãî ïðîºêòó ìè éøëè
äåâ’ÿòü ðîê³â, — êàæå êåð³âíèöÿ Öåíòðó ï³ñî÷íî¿ àí³ìàö³¿ MS
Art Ñâ³òëàíà Ìåëîáåíñüêà. — Ìè
òðåíóºìîñü ùîäíÿ ³ âñå ðîáèìî
äëÿ òîãî, ùîá âñòàíîâèòè ðåêîðä.
Ï³ñî÷íà àí³ìàö³ÿ âèìàãàº äóæå
âåëèêî¿ ìàéñòåðíîñò³ òà âïðàâíîñò³, áî ëèøå îäèí íåïðàâèëüíèé ðóõ ìîæå ç³ïñóâàòè âñþ
êàðòèíó. Òîìó äî âñòàíîâëåííÿ
ðåêîðäó âèð³øèëè çàëó÷èòè òðîõè
ñòàðøèõ ä³òîê, ÿê³ âæå âì³þòü
ñïðàâëÿòèñÿ ç õâèëþâàííÿì.
— Ñïðàâä³, îäèí ðóõ — îäèí
øòðèõ, ïîìèëèòèñÿ íå ìîæíà, —
ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà Ìåëîáåíñüêà. —
Íàâ³òü á³ëüøå, êîæåí ç ä³òåé çíàº,
ùî éîãî êàðòèíêà çàëèøàºòüñÿ
äëÿ íàñòóïíî¿ ïàðè. ßêùî çðîáèòè
íå òå, ùî ïîòð³áíî, òî ³íøèì áóäå
âàæêî öå âèïðàâèòè.
Àáè ðîáîòà â êîìàíä³ äàëà ãàðíèé ðåçóëüòàò.
— ß ïèøàþñÿ òèì, ùî ä³òè â³äïîâ³äàëüíî ñòàâëÿòüñÿ äî ñâîº¿
ðîáîòè, — äîäàº êåð³âíèöÿ Öåí-

òðó. — ß çàâæäè ¿ì ãîâîðþ, ùî
ñüîãîäí³ ìè ïèøåìî ³ñòîð³þ
êóëüòóðè Â³ííè÷÷èíè é Óêðà¿íè.
À ùå º ïåðøîïðîõ³äöÿìè ï³ñî÷íîãî ìèñòåöòâà â êðà¿í³!
ЩО ТВОРИТИМУТЬ ДІТИ?
Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè Ìåëîáåíñüêî¿, â³äêðèâàòèìóòü ðåêîðä
óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ êàçêè, ùî
çíàéîì³ êîæíîìó ùå ç ðàííüîãî
äèòèíñòâà.
— Öå êàçêè, ÿê³ ïåðåïîâ³äàëè
ïðàáàáóñ³, áàáóñ³, ìàòóñ³ é òàòóñ³, — êàæå âîíà. — Êð³ì òîãî,
âàæëèâî ïî÷àòè ñàìå ç óêðà¿íñüêèõ êàçîê, áî öå ùå º ñêëàäîâîþ ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Çàçíà÷èìî, ùî êîæíà êàçêà
áóäå ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà ³íøó.
Òîìó ïåðåä ìàëåíüêèìè ìèòöÿìè
òà ¿õíüîþ íàñòàâíèöåþ ñòîÿëî
íå ïðîñòå çàâäàííÿ — â³ä³áðàòè
ñþæåòè òàê, ùîá ¿õí³ ë³í³¿ àáî
ãîëîâí³ ãåðî¿ ïåðåòèíàëèñÿ.
— Ìè íå ìîæåìî ïîâí³ñòþ
âèòèðàòè ñò³ë ³ çíîâó çàñèïàòè
éîãî ï³ñêîì, áî íà öå âèòðà÷àºòüñÿ äóæå áàãàòî ÷àñó, — êàæå
Ñâ³òëàíà Ìåëîáåíñüêà. — Òàêèì
÷èíîì, ñïî÷àòêó â íàñ «Êóðî÷êà ðÿáà» ïåðåòâîðþâàòèìåòüñÿ
íà «Ñîëîì’ÿíîãî áè÷êà», «Êîëîáêà» é «Ðóêàâè÷êó»…
Íàñòóïí³ äâà áëîêè — öå êàçêè, äå ãîëîâíèìè ãåðîÿìè º ä³â÷àòêà é õëîï÷èêè â³äïîâ³äíî.
— Öå òàê³ â³äîì³ êàçêè, ÿê «Ïîïåëþøêà», «Ðóñàëîíüêà», «Àë³ñà
â Êðà¿í³ ÷óäåñ», «×åðâîíà Øà-

Без глядацької підтримки
Встановлення рекорду має
розпочатися о 15.00 на сцені
Вінницького обласного музично-драматичного театру імені
Миколи Садовського. Проте
через складну епідеміологічну
ситуацію, юні митці творитимуть
без глядацької підтримки.
— Враховуючи те, що ми переходимо у таку критичну зону
за наслідками захворюваності
на коронавірус, я хочу запевнити
всіх, що встановлення рекорду
буде відбуватись без глядачів і
з дотриманням усіх карантинних обмежень, — сказала на-

чальниця управління культури і
мистецтв Вінницької ОДА Ольга
Дернова. — Та обов’язково буде
запис встановлення рекорду й
ми зробимо все можливе, щоб
через інтернет-ресурси та прямі
ефіри в соціальних мережах це
дійство побачило якомога більше мешканців нашого міста, Вінницької області й України.
Трансляція встановлення рекорду відбуватиметься на YouTubeканалі Центру пісочної анімації
MS Art, а слідкувати за актуальною інформацією можна на їхній
facebook-сторінці.

Ці діти мають намалювати піском 20 казок. «Курочка ряба» перетворюватиметься на
«Солом'яного бичка», «Колобка» і «Рукавичку». Без Гаррі Поттера й магії також не обійдеться
ïî÷êà», «Áðåìåíñüê³ ìóçèêàíòè»,
«Àëàää³í», «Ñí³æíà êîðîëåâà», —
ïåðåðàõîâóº êåð³âíèöÿ Öåíòðó ï³ñî÷íî¿ àí³ìàö³¿ MS Art. — ², çâè÷àéíî, ìè íå îìèíóëè ñó÷àñíèõ
êàçîê. Ðåêîðä áåç Ãàðð³ Ïîòòåðà
é ìàã³¿ ó íàñ íå îá³éäåòüñÿ!
Çàâåðøóâàòèìå âñå öå ä³éñòâî
â³äîìà êàçêà Åêçþïåð³ «Ìàëåíüêèé ïðèíö». Äî ðå÷³, îñòàíí³é
ï’ÿò³ðö³ ä³òåé áóäå íàéâàæ÷å,
àäæå âîíè ìàëþâàòèìóòü ñþæåò
ç íóëÿ.
«ЦЕ ДУЖЕ ВІДПОВІДАЛЬНА
МІСІЯ»
Ñåðåä ³íøèõ âñòàíîâëþâàòè
ðåêîðä áóäóòü äâ³ 14-ð³÷í³ ìàéñòðèí³, ùî ç ñ³÷íÿ 2021 ðîêó
ñòàëè êóðàòîðêàìè ïðîºêòó é
íà ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ óæå
ïåðåéøëè â êàòåãîð³þ «ïðîôåñ³îíàëè». Òåïåð Ñîô³ÿ Ñ³ðàê ³
Âåðîí³êà Øâåöü ðàçîì ç³ ñâîºþ
íàñòàâíèöåþ ãîòóþòü êîìàíäó
Öåíòðó äî ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü.
— Öå äóæå â³äïîâ³äàëüíà ì³ñ³ÿ,
áî ìè âæå º êóðàòîðàìè é òàêîæ
ãîòóºìî ä³òîê, íàøèõ ÷àð³âíèê³â,
äî âñòàíîâëåííÿ ðåêîðäó. Ï³ä ÷àñ
ðåïåòèö³é ìè ï³äòðèìóºìî îäíå
îäíîãî, áî öå ñïðàâä³ êîìàíäíà
ðîáîòà, ÿêó ìè ìàºìî âèêîíóâàòè
âñ³ ðàçîì, — ðîçïîâ³äàþòü Ñîô³ÿ
Ñ³ðàê ³ Âåðîí³êà Øâåöü. — Âèäíî, ùî ä³òè äóæå õâèëþþòüñÿ,
àëå âîíè ä³éñíî ñòàðàþòüñÿ ³
õî÷óòü, ùîá âñå áóëî ³äåàëüíî.
Äîäàìî, ùî ï³ä ÷àñ âñòàíîâëåííÿ ðåêîðäó þí³ òàëàíòè
îòðèìàþòü íàãîðîäè çà íåùîäàâíó ó÷àñòü ó äâîõ Ì³æíàðîäíèõ
êîíêóðñàõ.
— Íà Ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ òàëàíò³â ó Ãðåö³¿ ìè çäîáóëè
19 íàãîðîä, ø³ñòü ç ÿêèõ — Ãðàíïð³, — ðîçïîâ³äàº ïðî äîñÿãíåííÿ
ñâî¿õ ó÷í³â ïàí³ Ñâ³òëàíà. — À ùå

äåâ’ÿòü îòðèìàëè íà Óêðà¿íñüêîìó ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³, ùî
ïðîõîäèâ ó Êèºâ³.
ПОДІЯ ДЛЯ ВІННИЧЧИНИ
Äî â³ííè÷àí â Óêðà¿í³ òàêîãî
ðåêîðäó ùå í³õòî íå âñòàíîâëþâàâ. Ëèøå ó 2017 ðîö³ áóâ ðåêîðä
íà íàéá³ëüøó ï³ñî÷íó êàðòèíó
(12,5 ìåòðà), àëå ¿¿ ñòâîðåííÿ òîä³
â³äáóâàëîñü íå íàæèâî.
Ñë³äêóâàòè çà âñòàíîâëåííÿì
ðåêîðäó 7 áåðåçíÿ áóäå ïðåäñòàâíèê Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè,
ïèñüìåííèê-ïðîçà¿ê, ïóáë³öèñò,
çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè,
÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Âàäèì Â³òêîâñüêèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, ïîòðàïèòè
äî Êíèãè ðåêîðä³â — çàâäàííÿ
íå ç ïðîñòèõ.

Ï³ñî÷íà àí³ìàö³ÿ
âèìàãàº äóæå âåëèêî¿
ìàéñòåðíîñò³. Îäèí
ëèøå íåïðàâèëüíèé
ðóõ ìîæå ç³ïñóâàòè
âñþ êàðòèíó
— Ó íàñ ëåãøå îòðèìàòè îðäåí,
òîìó ùî éîãî ìîæíà êóïèòè àáî
ëîá³þâàòè ÷åðåç çíàéîìèõ, — ãîâîðèòü Âàäèì Â³òêîâñüêèé. — Òà
äëÿ òîãî, ùîá ïîòðàïèòè â Êíèãó
ðåêîðä³â Óêðà¿íè, ºäèíå, ùî ïîòð³áíî ìàòè — öå ðåêîðä. Ïåðåä òèì, ÿê âèçíàòè ÿêóñü ïîä³þ
ðåêîðäíîþ, çáèðàºòüñÿ åêñïåðòíà ðàäà â Êèºâ³ ç íàäçâè÷àéíî
ð³çíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ âñå öå îáãîâîðþþòü, äèâëÿòüñÿ, ÷è áóëî
âæå ùîñü ñõîæå, ÷è ä³éñíî òàêå
â³äáóâàºòüñÿ âïåðøå òà ÷è âàãîìà
öå ïîä³ÿ âçàãàë³.
Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî äëÿ
êóëüòóðíîãî æèòòÿ Â³ííèöüêî¿

îáëàñò³ — öå áåççàïåðå÷íî âåëèêà ïîä³ÿ.
— À ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ðåêîðäó
òà éîãî ô³êñàö³¿, öå ñòàíå âåëèêîþ ïîä³ºþ ³ äëÿ Óêðà¿íè, òîìó
ùî Â³ííèöÿ çíîâó çðîáèòü ùîñü
ïåðøîþ, — ïåðåêîíàíèé Âàäèì
Â³òêîâñüêèé. — Òîáòî, Â³ííèöÿ
â³äêðèº óêðà¿íñüêîìó ãëÿäà÷åâ³ é
óêðà¿íñüêîìó ó÷àñíèêó î÷³ íà òàêèé äèâîâèæíèé âèä ìèñòåöòâà.
Âîíî ñêëàäíå, àëå äàº ïóò³âêó â ðÿä
ñóì³æíèõ ìèñòåöòâ: ê³íî, ìóëüòèïë³êàö³þ, ìàëÿðñòâî é òàê äàë³.
Íà éîãî äóìêó, ïîð³âíÿòè
ï³ñêîâó àí³ìàö³þ ìîæíà ëèøå ç
àêâàðåëëþ, áî ³ òàì ³ òàì íåìàº
ì³ñöÿ äëÿ ïîìèëêè.
— ßêùî â ìàëþâàíí³, äî ïðèêëàäó, îë³éíèìè ôàðáàìè ìîæíà
ùîñü âèïðàâèòè é ïåðåìàëþâàòè, òî ÿêùî âæå çðîáèâ ðóõ
ê³ñòþ ç àêâàðåëëþ — âñå òàê ³
çàëèøèòüñÿ, — íàâîäèòü ïðèêëàä ïðåäñòàâíèê Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè. — Ñïðàâä³ âàæëèâî,
ùî âñòàíîâëåííÿ ðåêîðäó áóäå
â³äáóâàòèñÿ íàæèâî, òîáòî ãëÿäà÷ áóäå áà÷èòè, ÿê ö³ ìàëåíüê³
÷óäîòâîðö³ òâîðèòèìóòü äèâî.
Òàì ïîòð³áíî, ùîá ðóêà áóëà
íàäçâè÷àéíî òî÷íîþ, à ëþäèíà — íàòðåíîâàíîþ. ßêùî ïîñòàâèòè ðèñêè ï³ñêîì, òî âîíè
ìàþòü çàëèøàòèñÿ íà ì³ñö³, ¿õ
íå ìîæíà áóäå ïîïðàâèòè, ùîá
íå ç³ïñóâàòè âñ³º¿ êàðòèíè.
Âàäèì Â³òêîâñüêèé äîäàº, ùî
áóòè ðåêîðäñìåíîì äóæå ïî÷åñíî
é ìàëåíüê³ â³ííè÷àíè çàñëóãîâóþòü íà âèçíàííÿ.
— Áàãàòüîì ëþäÿì íå âèñòà÷àº æèòòÿ, ùîá ñòàòè àâòîðîì
Íàö³îíàëüíîãî ðåêîðäó, — êàæå
â³í. — Âñòàíîâèòè ìèñòåöüêèé
ðåêîðä, ÿêèé áóäå çàíåñåíî
â Êíèãó ðåêîðä³â Óêðà¿íè — öå
íàäçâè÷àéíî ïîâàæíî.
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МІСЬКА РАДА ПРОГРАЛА СУД
АКТИВІСТАМ ЗА ЗАМКОВУ ГОРУ
Судове рішення  Справа навколо
Замкової гори набула активного
розголосу у вересні 2020-го. Тоді
вінничани дізналися, що поблизу
Замкової гори планують будувати
шестиповерхову споруду. Громадські
активісти подали до суду на міську раду.
24 лютого відбулося останнє засідання
у цій справі. Чи перемогли активісти
і яка подальша доля Замкової гори?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

íóâàëè ó ì³ñüêðàä³. ² ñàìå éîãî
ï³äòðèìàëè äåïóòàòè. Àêòèâ³ñòè
ïîäàëè äî ñóäó, ùîá ñêàñóâàòè
òàêå ð³øåííÿ ñåñ³¿ ³ äîìîãòèñÿ
çáåðåæåííÿ Çàìêîâî¿ ãîðè.
ßê ðîçïîâ³ëà íàì Òà¿ñ³ÿ Ãàéäà,
ó ïîëîæåíí³ ïðî ì³ñöåâ³ ³í³ö³àòèâè éäåòüñÿ, ùî Â³ííèöüêà ì³ñüêà
ðàäà ìîæå ðîçãëÿíóòè âëàñíèé
àëüòåðíàòèâíèé ïðîåêò ò³ëüêè
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðîçãëÿíå ïðîåêò
ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ. Íà ñåñ³¿
ì³ñüêðàäè 25 âåðåñíÿ â³äáóëîñÿ
âñå íàâïàêè ³ öå ñòàëî ï³äñòàâîþ,
ùîá ïîäàòè äî ñóäó. Êð³ì òîãî,
êàæå, ï³ä ÷àñ ö³º¿ ñåñ³¿ 22 äåïóòàòè ïðîñòî íå ãîëîñóâàëè.
Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ñóäîâèõ
çàñ³äàíü, 24 ëþòîãî â³äáóëîñÿ
îñòàííº. Ðîçïîâ³äàºìî âàì, ùî
íà íüîìó â³äáóâàëîñÿ.

— Ìè ïðîñèìî ñóä çàäîâîëüíèòè ïîçîâíó çàÿâó â ïîâíîìó
îáñÿç³. Çîêðåìà, âèçíàòè ä³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íåçàêîííèìè òà ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíå
ð³øåííÿ, — ñêàçàâ ó ñóä³ àäâîêàò
ñòîðîíè ïîçèâà÷à Îëåã Îãîðîäíèê.
Ïîçèâà÷êà òà òðåò³ îñîáè
íà ñòîðîí³ ïîçèâà÷à ï³äòðèìàëè
àäâîêàòà. Ïðåäñòàâíèê ì³ñüêðàäè çàïåðå÷óâàâ ³ ïðîñèâ ó ñóää³
íå óõâàëþâàòè ïîçîâ àêòèâ³ñò³â.
Äî ñëîâà, íà ïîïåðåäí³ çàñ³äàííÿ ïðèõîäèâ ³íøèé ïðåäñòàâíèê
ì³ñüêî¿ ðàäè.
— ß ïðîøó ñóä â³äìîâèòè
ó çàäîâîëåí³ ïîçîâíèõ âèìîã
ó ïîâíîìó îáñÿç³, ÿê³ áóëè íàäàí³ â³ä ïðåäñòàâíèê³â. À òàêîæ â³ä

ДОПИТАЛИ СВІДКА
ТА ВІДБУЛИСЯ ДЕБАТИ
Íà çàñ³äàíí³ áóëè ïðèñóòí³
äâ³ ñòîðîíè: ÷ëåíè ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é òà ïðåäñòàâíèê â³ä
ì³ñüêðàäè. Ñóääÿ — Íàòàë³ÿ
Êðàï³âíèöüêà. Íà îñòàííüîìó
çàñ³äàíí³ â³äáóëèñÿ äåáàòè, äå
äâ³ ñòîðîíè êîðîòêî âèñëîâèëè
ñâî¿ âèìîãè.

Ð³øåííÿ ñåñ³¿ âèçíàíî
ïðîòèïðàâíèì. Ïðîòå
ò³ ãîëîñè, ùî äåïóòàòè
äàâàëè ï³ä ÷àñ ñåñ³¿
ì³ñüêðàäè 25 âåðåñíÿ,
çàëèøàþòüñÿ ä³éñíèìè

ФОТО З АРХІВУ РЕДАКЦІЇ

Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 2020-ãî, íàãàäàºìî, ðîçïî÷àëîñÿ
áóä³âíèöòâî á³ëÿ
ï³äí³ææÿ Çàìêîâî¿ ãîðè. Ï³äïðèºìñòâî «Óêðïðîìòåõ» ïëàíóâàëî
çáóäóâàòè òîðãîâèé-ñåðâ³ñíèé
öåíòð é ïî÷àëî âèêîíóâàòè ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè: çíåñëè õàù³, âèâåçëè ñì³òòÿ. ² ðàçîì ç öèì, ÿê
ãîâîðèëè ³ñòîðèêè òà àðõåîëîãè,
âèâåçëè ÷àñòèíó ãðóíòó, ùî ìàâ
ó ñîá³ ö³íí³ àðòåôàêòè ìèíóëîãî. Áóä³âíèöòâî ïðèçóïèíèëè,
áî â³ííè÷àíè çä³éíÿëè ñêàíäàë,
íàïèñàëè ïåòèö³þ ó ì³ñüêó ðàäó,
ç ïðîõàííÿì ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð ç
«Óêðïðîìòåõ». À ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà çà ³í³ö³àòèâè
ãîëîâè ÃÎ «Àâòîìàéäàí Â³ííè÷÷èíè» Òà¿ñè Ãàéäè, ðîçðîáèëè
â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ñåñ³¿, ÿêå
ïðåäñòàâèëè íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè
25 âåðåñíÿ. Ó íüîìó âîíè ïðîïîíóâàëè ñòâîðèòè íà òåðèòîð³¿
Çàìêîâî¿ ãîðè ³ñòîðèêî-òóðèñòè÷íèé êîìïëåêñ-ïàðê.
Ïðîòå ³íøèé âàð³àíò îáëàøòóâàííÿ íà ö³é ñåñ³¿ çàïðîïî-

Громадські активісти просять суд
визнати дії Вінницької міської ради
незаконними та скасувати оскаржуване
рішення. Вони пропонують створити
на території Замкової гори історикотуристичний комплекс-парк

Такий вигляд мала територія навколо Замкової гори
восени минулого року. Будівництво призупинили,
бо вінничани здійняли скандал

â³äâîäó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, — ñêàçàâ ïðåäñòàâíèê ì³ñüêðàäè Â'ÿ÷åñëàâ
Ôåä÷èøåí.
Äàë³ äîïèòàëè ñâ³äêà — äåïóòàòêó òà ÷ëåíêèíþ ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü
îñâ³òè, êóëüòóðè, ìîëîä³, ô³çêóëüòóðè ³ ñïîðòó Ãàííó Äàâèäåíêî, ÿêà âèñòóïàëà íà ñåñ³¿
ì³ñüêðàäè ùîäî ïðîåêò³â-ð³øåííÿ ïðî Çàìêîâó ãîðó.
— Êîì³ñ³ÿ, ÷ëåíîì ÿêî¿ ÿ º,
â³äïîâ³äàº ³ çà ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

У чому цінність Замкової гори?
На цій ділянці археологи виявили низку культурних шарів. Як
розповідає нам директор Центру
історії Вінниці Олександр Федоришин, серед них — трипільське
поселення IV–III тис. до н. е.,
городище VIII–VII ст. до н. е.,
слов’янське поселення XIII ст.
— Сам термін «Замкова гора»
пов'язаний з будівництвом тут
дерев’яно-земляного укріпленÍà çàñ³äàíí³ ö³º¿ êîì³ñ³¿ 22 âåðåñíÿ ìè îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ
Çàìêîâî¿ ãîðè. Ìè ç êîëåãàìè
çàóâàæóâàëè, ùî ïðîåêò, ïîäàíèé ãðîìàäñüêîþ ³í³ö³àòèâîþ,
çîñåðåäæåíèé íà çáåðåæåíí³
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, à ïðîåêò
ì³ñüêðàäè — ñòîñóºòüñÿ íàäàííÿ
äîçâîëó çàáóäîâíèêó ïîáóäóâàòè
òîé îá'ºêò, ÿêèé â³í ñîá³ çàïëàíóâàâ, — ðîçïîâ³äàëà Äàâèäåíêî. —
Êîëåãè ç êîì³ñ³¿ çàïðîïîíóâàëè
ìåí³ âèñòóïèòè íà ñåñ³¿ 25 âåðåñíÿ. Íà í³é, âñóïåðå÷ ñòàòóñó ì³ñòà òà ³íøèõ íîðìàòèâíèõ
äîêóìåíò³â, Â³ííèöüêà ì³ñüêà
ðàäà ïîäàëà ñâ³é àëüòåðíàòèâíèé
ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî Çàìêîâî¿
ãîðè. Ïðîåêò ð³øåííÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè áóëî ðîçãëÿíóòî
ïåðåä ïðîåêòîì ì³ñöåâî¿ ³í³ö³àòèâè. ß çâåðòàëà óâàãó íà ñåñ³¿,
ùî öå ñóïåðå÷èòü Çàêîíó, àäæå
ïîòð³áíî ñïî÷àòêó ðîçãëÿäàòè
ïðîåêò ì³ñöåâî¿ ³í³ö³àòèâè. Àëå
ìåíå íå ïî÷óëè. Íà ö³é æå ñåñ³¿
ÿ, ÿê äåïóòàò, âíåñëà ïðîïîçèö³þ
äîïðàöþâàòè ïðîåêò ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿. Àëå ì³ñüêèé ãîëîâà
íå ïîñòàâèâ íà ãîëîñóâàííÿ ìîþ

ня у 1512 році за старостування
князя Костянтина Івановича Острозького, — каже Федоришин.
Завідувач сектору охорони культурної спадщини Управління
культури і туризму Вінницької
ОДА Михайло Потупчик теж підтвердив нашим журналістам, що
частина Замкової гори є археологічною пам’яткою місцевого
значення.
ïðîïîçèö³þ, õî÷à ìàâ öå çðîáèòè
çà Çàêîíîì.
ГРОМАДСЬКІ АКТИВІСТИ
ВИГРАЛИ СУД
Ï³ñëÿ ïðîâåäåíîãî ÷àñó ó íàðàä÷³é ê³ìíàò³, ñóääÿ Êðàï³âíèöüêà îãîëîñèëà, ùî ïîçîâ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é çàäîâîëüíÿº. Ùîïðàâäà, ÷àñòêîâî.
Òîáòî, ð³øåííÿ ñåñ³¿ âèçíàíî
ïðîòèïðàâíèì. Ïðîòå ò³ ãîëîñè, ùî äåïóòàòè äàâàëè ï³ä ÷àñ
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè 25 âåðåñíÿ, çàëèøàþòüñÿ ä³éñíèìè.
— Çîáîâ'ÿçàòè Â³ííèöüêó ì³ñüêó ðàäó ðîçãëÿíóòè ïîâòîðíî ïîäàíó 1 âåðåñíÿ 2020-ãî ì³ñöåâó
³í³ö³àòèâó ïðî ñòâîðåííÿ ³ñòîðèêî-òóðèñòè÷íîãî êîìïëåêñó-ïàðêó «Çàìêîâà ãîðà» ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, —
ñêàçàëà ñóääÿ.
Ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿
íàáèðàº ÷èííîñò³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿
ñêàðãè âñ³ìà ó÷àñíèêàìè ñïðàâè.
Ì³ñüêà ðàäà ìîæå ïîäàòè àïåëÿö³þ âïðîäîâæ 30-òè äí³â ç äíÿ
îãîëîøåííÿ ð³øåííÿ ñóäó.
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Скандал  Кримінальну справу,
в рамках якої через суд заблокували
понад 400 сайтів, закрили. Про це стало
відомо ввечері 25 лютого. А вранці того ж
дня під загрозою опинилася робота
нашого інтернет-ресурсу. Хто спричинив
усю цю ситуацію? Чоловік зі зміненим
прізвищем, який десяток років тому
розповідав про свою участь в МММ
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Íàö³îíàëüíà
êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³
çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ ïîâ³äîìèëà, ùî â Óêðà¿í³ çàêðèþòü äîñòóï äî 426 ³íòåðíåò-ïîðòàë³â —
ñåðåä íèõ ç íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí
îïèíèâñÿ ñàéò 20minut.ua.
Òàêà ³íôîðìàö³ÿ ðîç³éøëàñÿ
â ³íòåðíåò³ 25 ëþòîãî. À ó ê³íö³
äíÿ ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ïðàâîîõîðîíö³ çàêðèëè êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, çà ÿêîþ
ñóä âèð³øèâ çàáëîêóâàòè äîñòóï äî ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â. Ïðî
öå ïîâ³äîìèëà ðå÷íèöÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè Íàä³ÿ
Ìàêñèìåöü ó êîìåíòàð³ «Óêðà¿íñüê³é ïðàâä³» òà çàñòóïíèê î÷³ëüíèêà ÌÂÑ Àíòîí Ãåðàùåíêî
ó Facebook.
«25 ëþòîãî ïðîöåñóàëüíèì
êåð³âíèêîì ïðèéíÿòî ð³øåííÿ
ïðî çàêðèòòÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îäíî÷àñíî — ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó
íà ìàéíîâ³ ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³», — ñêàçàëà Ìàêñèìåöü.
Òàêîæ âîíà äîäàëà, ùî ïðî-

êóðàòóðà ³í³ö³þâàëà «ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ
ó çâ’ÿçêó ç ä³ÿìè ñëóæáîâèõ îñ³á
Ãîëîñ³¿âñüêîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî
ïðîâàäæåííÿ», õî÷à ïðîêóðîð
íå áðàâ ó÷àñò³ ó çàñ³äàíí³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ñóäó, íå áóâ ïîâ³äîìëåíèé ïðî éîãî ïðîâåäåííÿ òà
íå îòðèìóâàâ óõâàëó.
ЦІКАВА ПЕРЕДІСТОРІЯ
Àíòîí Ãåðàùåíêî íàïèñàâ
ó Facebook ïåðåä³ñòîð³þ ñóìí³âíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Â³í ïèøå, ùî ïîçèâà÷åì ó ö³é ñïðàâ³ º ãðîìàäÿíèí
Îëåêñàíäð Ïàí, ÿêîìó «äóæå
íå ïîäîáàëîñÿ òå, ùî ïðî íüîãî
ïèñàëè íà ð³çíèõ ³íòåðíåò-ñàéòàõ â ð³çíèé ÷àñ, íàçèâàþ÷è éîãî
øàõðàºì òà ïðîéäèñâ³òîì».
² 17 ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó
Îëåêñàíäð Ïàí çâåðíóâñÿ â ïîë³ö³þ ç³ ñêàðãîþ íà í³áèòî ñêîºí³
ïðîòè íüîãî øàõðàéñüê³ ä³¿. Ïîë³ö³ÿ æ çîáîâ'ÿçàíà ðåºñòðóâàòè
áóäü-ÿê³ çàÿâè ïðî êðèì³íàë.
«Ïîë³ö³ÿ, ï³ñëÿ ðåôîðìè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, çîáîâ'ÿçàíà çà ñòàòòåþ
214 ÊÏÊ ðåºñòðóâàòè áóäü-ÿê³
çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëü-

íîãî ïðàâîïîðóøåííÿ», — ïîÿñíèâ Ãåðàùåíêî.
Íàäàë³ Îëåêñàíäð Ïàí ³ éîãî
àäâîêàòè çâåðíóëèñÿ äî Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ç âèìîãîþ
íàêëàñòè àðåøò íà ñîòí³ ³íòåðíåò-ñàéò³â, ÿê³ â ð³çíèé ÷àñ ùîñü
ïðî íüîãî ïèñàëè. Àâòîìàòè÷íà
ñèñòåìà ðîçïîä³ëó ñïðàâ ðîçïîä³ëèëà ñïðàâó íà ñóääþ Êàòåðèíó
Ïëàõîòíþê. Îñòàííÿ 4 ëþòîãî
âèíåñëà ð³øåííÿ ïðî âèçíàííÿ
426 ³íòåðíåò-ñàéò³â òàêèìè, ùî
ïðèíèæóþòü ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü Ïàíà
òà íàêëàëà íà íèõ àðåøò.
Ôîòî êîï³¿ ð³øåííÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ñóäó, ÿê³ îïóáë³êóâàëè
íà «Óêðà¿íñüê³é ïðàâä³», ìîæíà çíàéòè çà öèì ïîñèëàííÿì
bit.ly/3uTNLsH.
Öå, çà ñëîâàìè Ãåðàùåíêà,
íåîá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ ñóäó
íàïðàâèëè ñë³ä÷îìó ïîë³ö³¿, à òàêîæ äî Íàöêîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³
çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿. Òåïåð
çàñòóïíèê Àâàêîâà ñòâåðäæóº, ùî
ïîë³ö³ÿ â³äêëèêàëà ñâ³é ñóïðîâ³äíèé ëèñò.
ПРО ПОЗИВАЧА
Òî ùî æ â³äîìî ïðî Îëåêñàíäðà Ïàíà? ² ùî òàêîãî íàø³
æóðíàë³ñòè ïðî íüîãî ïóáë³êóâàëè? Í³÷îãî íå ïîêàæå ïîøóê
ïî ñàéòó vn.20minut.ua. Íàòîì³ñòü
º ñòàòò³, äå ô³ãóðóº Îëåêñàíäð
Ïðî÷óõàí ³, çà ³íôîðìàö³ºþ ç â³äêðèòèõ äæåðåë, íàçâàíà ëþäèíà
ðàí³øå íîñèëà ñàìå òàêå ïð³çâèùå. Ïðî öå ñêàçàíî â ïóáë³êàö³ÿõ, ÿê³ ìîæíà çíàéòè â ìåðåæ³ ³
äå Ïàí-Ïðî÷óõàí âèãëÿäàº ä³éñíî ó íåãàòèâíîìó ñâ³òë³.
À ìàéæå 10 ðîê³â òîìó íàø³
æóðíàë³ñòè öèòóâàëè êîìåíòàð³
Îëåêñàíäðà Ïðî÷óõàíà, ÿê ó÷àñíèêà ÌÌÌ (bit.ly/3c7Srmb). Â³í
â³äâåðòî ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâîþ

«Шкода суспільній моралі після таких рішень суду»
АНТОН
ГЕРАЩЕНКО,
ЗАСТУПНИК
ОЧІЛЬНИКА МВС
(З ПУБЛІКАЦІЇ
У ФЕЙСБУЦІ):

«Ніяких реальних
дій, які б нанесли шкоди власникам Інтернет-ресурсів нанесено
не було. Крім шкоди суспільній
моралі після таких рішень суду.
Висновки та рекомендації:
1. Поліція вже відкликала свій супровідний лист до Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації.
2. Кримінальне провадження
буде витребуване до Головного
слідчого управління з метою проведення ґрунтовної перевірки та,

в разі відсутності складу злочину,
а також за рішенням слідчого і
прокурора, буде закрите згідно
передбаченої КПК процедури
(вже закрите, як ми зазначили
вище за інформацією з прокуратури — ред.).
3. Щодо судді Плахотнюк, то особами, потерпілими від винесення
необґрунтованого та свавільного,
на мою думку, рішення про накладання арешту на 426 інтернет-сайтів, має бути внесена скарга
до Вищої ради правосуддя для подальшого вивчення питання про
відповідність судді займаній посаді.
4. З Олександром Паном розмова
буде проведена окремо.
І найголовніше: шановні народні
депутати, давайте разом з Вами
внесемо суттєві зміни до Кримі-

нального та Кримінального процесуального кодексів та введемо
дослідчу перевірку заяв громадян, щоб відсіювати подібного
роду замовні справи.
Крім того, треба врегульовувати
законодавство про інформацію,
задля того, щоб врегулювати
відносини між пресою, правом
на свободу слова та можливістю
фігурантам журналістських розслідувань цивілізовано захищати
свою честь та гідність у випадку,
якщо їх права були порушені.
Ну і звичайно залишається велике питання щодо адекватності
окремих представників Феміди,
які готові піддаватися тиску різних
шахраїв і виносити свавільні та
необґрунтовані рішення Іменем
України».

ФОТО З ФБ-СТОРІНКИ ALEKSANDR PAN

КОЛИШНІЙ АГЕНТ МММ ХОТІВ
ЗАБЛОКУВАТИ САЙТ 20MINUT.UA

На сторінці киянина Олександра Пана читаємо, що він
з Хмільника. В інформації про роботу — SPANG Capital.
На знімках — дорогі інтер'єри, авто, яхти, поїздки за кордон
ó÷àñòü â ï³ðàì³ä³ ÿê «äåñÿòèòèñÿ÷íèê». Òàêîæ ïîÿñíþâàâ
ñòâîðåííÿ ïàðò³¿ ç îäíîéìåííîþ
íàçâîþ ó Â³ííèö³ â 2012 ðîö³
(bit.ly/3e0SvGQ).
À îò ïîøóê â ³íòåðíåò³
çà îñòàíí³ ðîêè ïîêàçóº Îëåêñàíäðà Ïàíà, ÿê åêñïåðòà ç ïèòàíü êðèïòî âàëþòè ³ çàñíîâíèêà
Spang Capital, ùî çàéìàºòüñÿ ³íâåñòèö³ÿìè â ðåã³îíàëüíó ³ ºâðîïåéñüêó íåðóõîì³ñòü.
Ïðîöèòóºìî äåùî ç éîãî á³îãðàô³÷íî¿ ñòàòò³:
«Ñ 2005 ã. — ×àñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü (ÔËÏ). Çàíèìàåòñÿ ðóêîâîäñòâîì êîìïëåêñíûìè
ÈÒ-ïðîåêòàìè, ðàçðàáîòêîé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ áàíêîâñêîé, ôèíàíñîâîé
è êðèïòîâàëþòíîþ îòðàñëÿìè,
èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû,
ñâÿçàííûå ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Ñ 2013 ã. — ñîó÷ðåäèòåëü è äèðåêòîð «ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ Äèñòðèáþøí Àíàëèòèêñ ÊÀÏÈÒÀË»
(ðàçðàáîòêà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ).
Ñ 2017 ã. — ó÷ðåäèòåëü êîìïàíèè Mak Holding.
2017–2018 ãã. — ó÷ðåäèòåëü
êîìïàíèè «ÀÉÏÀÍ» (ã. Êèåâ) —
ÈÒ-ñòàðòàï, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà ðàçðàáîòêå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è âíåäðåíèÿ
â ïðîìûøëåííîñòü ïåðåäîâûõ
òåõíîëîãèé.
Ñ 2019 ã. — ó÷ðåäèòåëü è äèðåêòîð «Ñïàíã ÊÝÏÈÒÀË» (èíâåñòèöèè â ðåãèîíàëüíóþ è åâðîïåéñêóþ íåäâèæèìîñòü).
Àêòèâû:
— åâðîïåéñêàÿ æèëàÿ íåäâèæèìîñòü;
— òîðãîâûé öåíòð â Âèííèöå;

— êîììåð÷åñêèå ïëîùàäè ïîä
îôèñû â Âèííèöå».
ПОСТ У ФЕЙСБУЦІ
² íàîñòàíîê ïðîöèòóºìî îïóáë³êîâàíå ó Ôåéñáóö³ Îëåêñàíäðîì Ïàíîì. Â³í ðîçì³ñòèâ ñâ³é
ïîñò ïðèáëèçíî â òîé ñàìèé ÷àñ,
êîëè ñòàëî â³äîìî ïðî çàêðèòòÿ
³í³ö³éîâàíîãî íèì êðèì³íàëüíîãî
ïðîâàäæåííÿ. Îñü ê³ëüêà àáçàö³â
çâ³äòè:
«… Çà 5 ëåò óñèëèé ìîèõ þðèñòîâ, èç áîëåå ÷åì òðåõ òûñÿ÷ ðåñóðñîâ íà êîòîðûõ áûëà ðàçìåùåíà íåïðàâäèâàÿ è íåïðîâåðåííàÿ
èíôîðìàöèÿ, íàðóøàþùàÿ ìîè
ïðàâà è ïîðî÷àùàÿ ìîþ äåëîâóþ
ðåïóòàöèþ, îñòàëîñü 426 èíòåðíåò èçäàíèé êîòîðûå ëèáî îòêàçàëèñü óäàëèòü íåïðàâäèâûå
ñòàòüè ëèáî òðåáîâàëè äåñÿòêè
òûñÿ÷ äîëëàðîâ çà óäàëåíèå.
Ñïðàâåäëèâîñòè áûòü!
Ïîíÿâ, ÷òî äîãîâîðåííîñòÿìè âîïðîñ íå ðåøèòü ÿ áûë
âûíóæäåí îáðàòèòüñÿ â ñóä ïîñëå
÷åãî Ãîëîñååâñêèé ðàéîííûé ñóä
Êèåâà ïîñòàíîâèë çàáëîêèðîâàòü
426 ñàéòîâ ñ ôåéêîâîé èíôîðìàöèåé.
Íåçàìåäëèòåëüíî âûïîëíèòü
ðåøåíèå ñóäà, è çàïðåòèòü äîñòóï ê ñàéòàì â áëèæàéøåå âðåìÿ
îáÿçàíû èíòåðíåò-ïðîâàéäåðû
è ìîáèëüíûå îïåðàòîðû. Âîçìîæíî ýòî íåáîëüøàÿ ïîáåäà
íà ïóòè ê ÷åñòíîé è äåéñòâèòåëüíî âëèÿòåëüíîé æóðíàëèñòèêå».
Íàîñòàíîê âàðòî ùå ðàç íàãàäàòè, ùî íà íàøîìó ñàéò³ ìàòåð³àë³â ïðî ïàíà Ïàíà íå áóëî
òàê ñàìî, ÿê ³ çâåðíåíü â³ä íüîãî
÷è éîãî àäâîêàò³â ç ïðîõàííÿì
ùîñü âèäàëÿòè.
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ПИШІТЬ БОРЩ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ!
Смачного!  Український борщ
включили до переліку 20-ти
найсмачніших страв світу. Таким є
результат дослідження американського
видання CNN. Нині наші кухарі
добиваються занесення борщу до Списку
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У нашій
області провели13 фестивалів борщу.
Чи будуть вони мати продовження?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Ôåñòèâàë³ áîðùó áóäåìî
ïðîäîâæóâàòè!
Îáîâ’ÿçêîâî! — áåç
ðîçäóì³â â³äïîâ³ëà ïàí³ Ãàííà. —
Íå îäèí âè çàïèòóºòå ïðî öå. Òàê
ñòàëîñÿ, ùî çóïèíèëèñÿ íà öèôð³
«13». Çíàºòå, ÿê òàêå ÷èñëî íàçèâàþòü ëþäè? Òðåáà ïåðåñòóïèòè
÷åðåç íüîãî. Ïëàíóºìî ³ 14-é, ³
15-é… Ñê³ëüêè äàñòü Áîã ñèëè ³
çäîðîâ’ÿ, ñò³ëüêè é áóäó çàïðîøóâàòè ãîñïîäèíü ç áîðùàìè.
Ãàííà Ñåêðåò áàãàòîð³÷íà ïðàö³âíèöÿ îáëàñíîãî òåëåáà÷åííÿ.
Âåëà äâ³ ïðîãðàìè. Îäíà ç íèõ —
«Áóäüìî çíàéîì³», ï³äãîòóâàëà
2600 ïåðåäà÷, òîáòî ïîêàçàëà
2600 ëþäåé ç ö³êàâèìè á³îãðàô³ÿìè. Äðóãà ìàëà íàçâó «Äèâîöâ³òè»,
ïðîïàãóâàëà õóäîæíþ ñàìîä³ÿëüí³ñòü. Êàæå, íàéá³ëüø ïàì’ÿòíîþ
çàëèøèëàñÿ çóñòð³÷ ç Ìàð³ºþ Ïðèòóëîþ ç ñåëà Æîðíèùà ²ëë³íåöüêîãî ðàéîíó. Çóñòð³÷àëàñÿ ç æ³íêîþ
ó ¿¿ 102, 103, 104 ³ 105 ðîê³â. Ó íå¿
áóëî ñò³ëüêè çàïèñàíèõ ï³ñåíü!
Ñï³âàòè — íå ïåðåñï³âàòè! Àëå
òî îêðåìà òåìà ðîçìîâè. Ãàííà
Ñåêðåò àâòîð êíèãè «Íà áîðùàõ
çðîñòàº Óêðà¿íà».
Çàïèòóþ ñï³âðîçìîâíèöþ ïðî
áîðù. Êîëè ãîòóâàëà, êîëè ñìàêóâàëà?
АЖ 35 ІНГРЕДІЄНТІВ!
— Áîðù ó ìåíå ïîñò³éíî, —
êàæå ïàí³ Ãàííà. — Àëå òàêîãî

ñìà÷íîãî, ÿêèì ìåíå ïðèãîñòèëà
öèìè äíÿìè Êàòåðèíà Ï³ðóñ, çäàºòüñÿ, í³êîëè ðàí³øå íå ¿ëà. Íó,
òàêèé âæå ñìà÷íþ÷èé!..
Âèÿâëÿºòüñÿ, ³íêîëè äî Ãàííè
Ñåêðåò ïðèõîäÿòü ó ãîñò³ ó ¿¿ â³ííèöüêó êâàðòèðó ç… áîðùåì.
Òàê áóëî ç Êàòåðèíîþ Ï³ðóñ.
Âîíà ïðàöþº ó ïåäàãîã³÷íîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî, äîïîìàãàº Ãàíí³ Ñåêðåò ç ï³äãîòîâêîþ êíèãè. Ñàìå òîìó ïðè¿æäæàëà. Çàîäíå ïðèíåñëà áîðù
ó äâîõ ï³âë³òðîâèõ áàíî÷êàõ.
— Íàñòóïíîãî äíÿ òåëåôîíóþ
äî Êàòåðèíè, êàæó, ùî öå â òåáå
çà áîðù òàêèé? — ãîâîðèòü ïàí³
Ãàííà. — Ñìàê òàêèé íåçâè÷íèé.
Íà êîë³ð àæ âèøíåâèé. Âîíà ñêàçàëà, ùî â íüîìó àæ 35 ³íãðåä³ºíò³â. Íàñòóïíîãî ðàçó, êîëè
ïðè¿äå, ïðèâåçå ðåöåïò. Ñïðîáóþ
ñàìà ïðèãîòóâàòè.
Íå ïðèãàäóþ, ùîá íà ôåñòèâàëÿõ ó êîãîñü áîðù ñêëàäàâñÿ
ç³ ñò³ëüêîõ êîìïîíåíò³â!
Ïàí³ Ãàííà òàêîæ ãîòóº áîðù³.
Æîäåí òèæäåíü íå ìèíàº áåç ö³º¿
ñòðàâè íà ¿¿ ñòîë³.
— Ó ìåíå áîðù âèõîäèòü
øâèäêî, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè
Ãàííà Ñåðåò. — Áî ñåñòðà Â³ðà
äîïîìàãàº. Âîíà ðîáèòü ç îñåí³
ó ñåë³ áîðùîâ³ íàáîðè. Ìåí³ çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè äîâåñòè ¿õ, ÿê
êàæóòü, äî êèï³ííÿ, òîáòî çàâåðøèòè ïðèãîòóâàííÿ.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ ç³çíàºòüñÿ, ùî
¿é á³ëüøå ñìàêóº ï³ñíèé áîðù,
òîáòî áåç ì’ÿñà. Çàâäÿêè çàãîòîâêàì ñåñòðè, äî ïîâíîãî ïðè-

«Каламутний борщ» з цукровим буряком
На фестиваль господині привозять
не тільки приготовлені борщі, а й
рецепти до них. Ганна Секрет розмістила їх у книзі «На борщах зростає Україна». Один з них має назву
«каламутний» борщ. Такий здавна
готують у селищі Сутиски Тиврівського району. Особливість страви
в тому, що замість червоного буряка використовують цукровий.
З вечора порізаний буряк заливають водою, аби з нього вийшов
солод. Дехто використовує квашений цукровий буряк.
За переказами старожилів, раніше борщі готували з цукрового
буряка, борщ з червоного називали панським.

Квасоля має бути обов’язково
кольорова. Ще один незвичний
інгредієнт — яйце. Його додають
за декілька хвилин до завершення приготування страви. Варять,
ріжуть на маленькі частинки і
додають у каструлю з борщем,
гарно перемішують.
Ще один компонент — сало. Порізані кусочки розтирають у макітрі
зі спеціями. Після того додають
у посудину зі стравою наприкінці
приготування. Господині наголошують, що борщ має готуватися
на маленькому вогні. Цей процес називають словами «мліти»,
«умлівати». Так відбувається,
коли готують страву у печі.

Ганна Секрет провела 13 фестивалів борщу на батьківському обійсті.
Обіцяє, що буде і 14-й, і 15-й, доки матиме здоров’я, скликатиме людей…
ãîòóâàííÿ âèòðà÷àº íå á³ëüøå ÿê
20 õâèëèí. Íàïðèê³íö³ òåêñòó
ðîçïîâ³ìî äåòàëüíî ïðî çàãîòîâêó
áîðùîâîãî íàáîðó ³ ñïîñ³á éîãî
ïðèãîòóâàííÿ.
Òèì ÷àñîì çàïèòóþ ñï³âðîçìîâíèöþ ïðî ôåñòèâàëü áîðùó.
НЕЗВИЧНА ПРИПРАВА —
ВІРШ І ПІСНЯ
Çà ñëîâàìè Ãàííè Ñåêðåò, ïîïåðåäí³é, 13-é, ôåñòèâàëü â³äáóâñÿ ó 2019-ìó ðîö³. Ó íàñòóïíîìó éîãî ïðîâåäåííþ çàâàäèâ
êîðîíàâ³ðóñ.
Íàãàäàºìî, ïîñò³éíèì ì³ñöåì,
êóäè ç’¿æäæàþòüñÿ ãîñïîäèí³ ç³
ñâî¿ìè áîðùàìè, º áàòüê³âñüêå

Çà ïåðåêàçàìè
ñòàðîæèë³â, ðàí³øå
áîðù³ ãîòóâàëè ç
öóêðîâîãî áóðÿêà,
áîðù ç ÷åðâîíîãî
íàçèâàëè ïàíñüêèì
ïîäâ³ð’ÿ Ãàííè Ñåêðåò. Öå ó ñåë³
Ïðàâèë³âêà Îðàò³âñüêîãî ðàéîíó.
ßêùî òî÷í³øå, òî â³äáóâàºòüñÿ
ä³éñòâî íà òåðèòîð³¿, ùî ìàº íàçâó «Òåàòð íà ãîðîä³».
Çì³íþâàòè äàòó îðãàí³çàòîðêà
íå ìàº íàì³ðó. ßê ³ âñ³ ïîïåðåäí³
ôåñòèâàë³, íàñòóïíèé â³äáóäåòüñÿ
21 âåðåñíÿ íà Äðóãó Ïðå÷èñòó.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, øâèäøå á öÿ êîðîíà çâàëèëàñÿ ç íàøèõ ãîë³â!.. Â³ä
öüîãî é çàëåæèòü ð³ê ïðîâåäåííÿ
ôåñòèâàëþ.
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèçíàííÿ
óêðà¿íñüêîãî áîðùó îäí³ºþ ç
20-òè êðàùèõ ñòðàâ ñâ³òó í³òðîõè íå çäèâóâàëî ìîþ ñï³âðîçìîâíèöþ.

Як із заготовки приготувати страву?
Однієї банки буряково-морквяних інгредієнтів і стільки ж квасолевих вистачає на приготування
4–5 літрів борщу.
Тільки спершу треба начистити
картоплю, цибулю, капусту. Порізані цибулини трохи підсмажити
на олії на сковороді. Картоплю
трохи проварити, а тоді додати
вміст заготовок з обох банок,
тобто квасолю і буряк, моркву,
інші інгредієнти.
Варити на невеликому вогні.
На завершення не забути по— ß íå ðàç ãîâîðèëà ³ áóäó öå
ïîâòîðþâàòè íàäàë³, íàø Áîðù —
öå ñòðàâà ç âåëèêî¿ ë³òåðè, òàê ³
ïèø³òü ç Âåëèêî¿ ë³òåðè, — íàãîëîøóº Ãàííà Ñåêðåò. — Óêðà¿íà
çðîñòàº íà áîðùàõ. Òàêèìè ñëîâàìè íàçâàëà êíèæêó. Âèäàëà ¿¿
íà îñíîâ³ ïîïåðåäí³õ ôåñòèâàë³â.
Ç³áðàëà óñ³ ðåöåïòè áîðù³â, ïðî
ÿê³ ðîçïîâ³äàëè ò³, õòî ïðè¿æäæàâ
íà êîíêóðñ. Ó êíèç³ òàêîæ ç³áðàíî ï³ñí³ ³ â³ðø³ ïðî íàø áîðù.
Ñëîâîì, âèéøëà åíöèêëîïåä³ÿ
ïîä³ëüñüêîãî áîðùó.
ГОТУЄМО ПРО ЗАПАС
Ðåöåïò áîðùîâîãî íàáîðó â³ä
Â³ðè Êàòðè÷, ìîëîäøî¿ ñåñòðè
Ãàííè Ñåêðåò.
Âçÿòè òðè ê³ëîãðàìè ÷åðâîíèõ
áóðÿê³â (æ³íêà ðàäèòü âèáèðàòè ç
õâîñòèêàìè ³ íå îáð³çàòè ¿õ äî ïî÷àòêó ïðèãîòóâàííÿ, áóðÿêè òðåáà
òðîõè ïðîâàðèòè).
Îäèí ê³ëîãðàì ìîðêâè (ìîðêâó
íå ïðîâàðþþòü).
Îäèí êã öèáóë³, ñò³ëüêè æ ïåðöþ ñîëîäêîãî (ïîð³çàòè). Ìîðê-

класти в каструлю лаврове листя.
Такі борщові набори готують восени. Вони дуже виручають тих
господинь, у кого не вистачає
часу, бо багато працює на роботі
або має інші клопоти.
— Ледь не забула, — говорить
Ганна Секрет. — Неодмінно ще
додаю в’ялені сливи. Скільки
штук? А це вже залежить від
того, наскільки хочеться їхній
смак відчувати. Інколи більше,
інколи менше. У середньому
десь десять слив виходить.
âó ³ ïðîâàðåíèé áóðÿê ïðîòåðòè
íà òåðòö³ (íàéêðóïí³øà ôðàêö³ÿ).
Äâà êã ïîì³äîð ïðîïóñòèòè
÷åðåç ì’ÿñîðóáêó.
Îë³ÿ 0,5 ë³òðà. Ñîóñ êðàñíîäàðñüêèé 0,5 ë³òðà. Îöåò 13 ñòîëîâèõ
ëîæîê. Öóêîð 10 ñòîëîâèõ ëîæîê.
Ñ³ëü òðè ñòîëîâ³ ëîæêè (íå ïîâí³). Îäíà ÷àéíà ëîæêà ÷îðíîãî
ìåëåíîãî ïåðöþ.
Âñå ðàçîì ïðîâàðèòè ï³â ãîäèíè. Ï³ñëÿ âèñòèãàííÿ ðîçêëàñòè
ó ñòåðèëüí³ áàíêè 0,5 ë ³ çàêðèòè
ìåòàëåâîþ êðèøêîþ êëþ÷åì.
Îêðåìî ãîòóºòüñÿ êâàñîëÿ.
Îäèí êã êâàñîëèí çàìî÷èòè
íà í³÷ âîäîþ. Íàñòóïíîãî äíÿ
ïðîìèòè ³ çàëèòè âîäîþ (÷îòèðè
ë³òðè).
Òðè êã ïîì³äîð ïðîïóñòèòè ÷åðåç ì’ÿñîðóáêó. Äîäàòè òðè ñòîëîâ³ ëîæêè öóêðó, 1,5 ñòîëîâî¿
ëîæêè ñîë³.
Âàðèòè âñå ðàçîì äî ïðèãîòóâàííÿ êâàñîë³.
Ï³ñëÿ îñòèãàííÿ çàêðèòè ó ñòåðèëüí³ áàíî÷êè ìåòàëåâîþ êðèøêîþ êëþ÷åì.
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Â³ííè÷÷èíà âæå
ê³ëüêà òèæí³â çàëèøàºòüñÿ ñåðåä
ðåã³îí³â, äå ðåºñòðóþòü íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â
COVID-19. Ïîïðè öå, ê³ëüêà äí³â
òîìó, ó ñîöìåðåæ³ íà ñòîð³íö³ â³ííèöüêîãî æóðíàë³ñòà ìè ïîáà÷èëè ³íôîðìàö³þ ïðî íåíàëåæíå
ðåàãóâàííÿ ïîë³öåéñüêèõ íà éîãî
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êàðàíòèííèõ âèìîã.
Â³äáóâàëîñÿ öå â í³÷ íà 27 ëþòîãî á³ëÿ êîëèøíüîãî â³ííèöüêîãî ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ». Êîëè

Àíäð³é Êà÷îð íàìàãàâñÿ ïðîéòè âñåðåäèíó ïðèì³ùåííÿ, äå
ïðîâîäèëàñÿ äèñêîòåêà â ïîðóøåííÿ êàðàíòèííèõ âèìîã, éîãî
íå ïóñòèëè, îñê³ëüêè â³í ïîêàçàâ
ïîñâ³ä÷åííÿ æóðíàë³ñòà çàì³ñòü
ïàñïîðòà. Çãîäîì ïî÷àëàñÿ ñóòè÷êà ³ â³ííè÷àíèíó çëàìàëè
ïàëåöü. Íà äèñêîòåêó öþ, ÿê
ä³çíàºìîñÿ ç äîïèñó â³ííè÷àíèíà, êâèòêè ïðîäàâàëèñÿ òàºìíî
³ ì³ñöå áóëî çàñåêðå÷åíå. Îðãàí³çàòîð íà â³äåî ãîâîðèòü, ùî
â³í âëàøòóâàâ ïðèâàòíèé çàõ³ä,
äå ïðîõîäèòü âèñòàâêà êàðòèí.
Îðãàí³çàòîð âå÷³ðêè êàæå, ùî
ó ñåðåäèí³ ëèøå 15 îñ³á, ÿê³ âñ³
éîãî äðóç³. Ãîâîðèòü ïðè öüîìó,

Коронавірус не відступає
За інформацією Департаменту
охорони здоров’я та реабілітації ОДА, в 27 опорних лікарнях
області, станом на ранок 1 березня, на стаціонарі перебуває
1285 пацієнтів із підтвердженим
COVID-19 та 663 пацієнти з підозрою на коронавірус. 1093 пацієнти у важкому стані: на апараті ШВЛ — 3 особи, СРАР — 78,

кисень — 1012.
Також, за словами заступника
директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації
ОДА Тетяни Бондаренко, в області суттєво зросла кількість
пацієнтів з пневмоніями, які
спричинені коронавірусною
інфекцією, а також кількість
активних випадків.

ùî çàõ³ä «îáóìîâëåíèé ç ì³ñòîì».
Ïîë³ö³ÿ íà ì³ñöå ïðè¿õàëà,
çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ Êà÷îðà, ëèøå
ï³ñëÿ äçâ³íêà íà ãàðÿ÷ó óðÿäîâó
ë³í³þ. Ïîë³ö³ÿ íå ïðèïèíèëà ïîðóøåííÿ, ³ êîëè ïðàâîîõîðîíö³
ïî¿õàëè, ç «Ðîñ³¿» ïðîäîâæóâàëà
ëóíàòè ìóçèêà.
— Ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ ïîâ³äîìëåíü íà ñïåöë³í³þ 102, íà ì³ñöå
ïîä³¿ âè¿õàëè ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ òà ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà
ïîë³ö³¿. Ï³ä ÷àñ îáñëóãîâóâàííÿ
âèêëèêó ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà
ïîë³ö³¿ çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë êàðàíòèíó ñêëàëà àäì³í³ñòðàòèâí³

Çàãàëîì ó Â³ííèö³
ç ïî÷àòêó ðîêó
ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿
çàô³êñóâàëè òðè
òèñÿ÷³ 981 ïîðóøåííÿ
êàðàíòèííèõ âèìîã
ìàòåð³àëè íà îðãàí³çàòîðà äèñêîòåêè çà ñò. 44–3 ÊÓïÀÏ (ïîðóøåííÿ ïðàâèë ùîäî êàðàíòèíó ëþäåé), çà ùî ïåðåäáà÷åí³
øòðàôí³ ñàíêö³¿ â ðîçì³ð³ â³ä
17 000 äî 34 000 ãðèâåíü, — ðîçïîâ³ëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ïîë³ö³¿. —
Êð³ì òîãî, çà ôàêòîì íàíåñåííÿ
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü çàÿâíèêó
ïðàö³âíèêàìè ïðèâàòíî¿ îõîðîíè
â³äîìîñò³ âíåñåí³ äî ªäèíîãî
ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü
çà ñò. 122 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè (óìèñíå ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ).
Ùîäî íåíàëåæíîãî ðåàãóâàííÿ
îêðåìèõ ïîë³öåéñüêèõ ï³ä ÷àñ
âèêëèêó, êåð³âíèê îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿ ²âàí ²ùåíêî ïðèçíà÷èâ
ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ.

СЕРГІЙ БАХМУТОВ

Порушення карантину  Днями
вінничанин Андрій Качор виклав відео,
де він розповідає про грандіозну вечірку,
яка відбулася в Центрі Вінниці. На відео
бачимо, що на місце приїжджала поліція,
але масовий захід не припинили. Що там
відбувалося та чи впливають такі заходи
на епідеміологічну ситуацію?

Колишній кінотеатр «Росія. Тут проходила таємна вечірка

«Такі вечірки нівелюють нашу працю»
Ми зателефонували до головної
інфекціоністки Вінницької області Лариси Мороз, щоб вона
прокоментувала, як проведення
таких заходів може відображатися на епідемічній ситуації.
— Я обурена цією вечіркою та
шокована цією ситуацією загалом. Це недопустимо, коли
Вінниця у лідерах за кількістю
хворих на коронавірус, — коментує Лариса Мороз. — Зараз
навіть молоді люди починають

хворіти у важкій формі, і навіть
частішають летальні випадки. Ми
працюємо, а такі вечірки нівелюють нашу працю. У нас вже
скоро не буде ліжок для хворих,
невже не можна трохи потерпіти
і не ходити на вечірки?
За словами Лариси Мороз, після
8 березня може ще більше збільшитися статистика хворих, тож
вона просить не святкувати цей
день так, як ми звикли робити
у докарантинний час.

Загрузли в хабарах. Розігнали дозвільну службу
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

 Â Óêðà¿í³ ÷åðåç êîðóïö³éíó
ñõåìó ðîçôîðìîâàíî âñ³ ï³äðîçä³ëè ïîë³ö³¿ ç êîíòðîëþ íàä îá³ãîì
çáðî¿. ²ç òàêîþ çàÿâîþ âèñòóïèâ
î÷³ëüíèê Íàöïîë³ö³¿ ²ãîð Êëèìåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðàö³âíèêè
Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè
Íàöïîëó ïîíàä ï³âðîêó ïåðåâ³ðÿëè
äîçâ³ëüíó, âíàñë³äîê ÷îãî âèÿâèëè
êîðóïö³éíó ñõåìó ó âèäà÷³ äîçâîë³â íà ïðèäáàííÿ, çáåð³ãàííÿ òà
íîñ³ííÿ äîçâîëåíèõ âèä³â çáðî¿.
(Ìèñëèâñüêà âîãíåïàëüíà íàð³çíà,
ãëàäêîñòâîëüíà çáðîÿ ³ òàê çâàí³
«òðàâìàòè» — ïðèñòðî¿ äëÿ â³äñòð³ëó ãóìîâèõ êóëü).
«Äîçâîëè âèäàâàëèñÿ ç êðè÷óùèìè ïîðóøåííÿìè, ³íêîëè
íàâ³òü áåç ó÷àñò³ ãðîìàäÿíèíà,
íà ÿêîãî îôîðìëþâàëàñü çáðîÿ.

Îãîëîøåííÿ ïðî îôîðìëåííÿ
çáðî¿ áåç äîêóìåíò³â ïðîäàæí³
ïîë³öåéñüê³ áåçñîðîìíî ðîçì³ùóâàëè â ãðóïàõ ïîïóëÿðíèõ
ìåñåíäæåð³â. Â íàñ º ³íôîðìàö³ÿ
ïðî ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ âèïàäê³â âèäà÷³ äîçâîë³â íà çáðîþ ç ãðóáèìè ïîðóøåííÿìè ïðîöåäóðè òà
çàêîíîäàâñòâà, âèêîðèñòîâóþ÷è
ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè», — ãîâîðèâ Êëèìåíêî.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Íàöïîëó, âèêðèòî äåâ’ÿòüîõ çàä³ÿíèõ ó ñõåì³ ñï³âðîá³òíèê³â ïîë³ö³¿. Ñåðåä
íèõ ÿê ïîñàäîâö³ Öåíòðàëüíîãî
àïàðàòó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿,
òàê ³ ïðàö³âíèêè ó ðåã³îíàõ. ²ãîð
Êëèìåíêî ï³äïèñàâ íàêàç ïðî
ïîâíå ðîçôîðìóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â êîíòðîëþ çà îá³ãîì çáðî¿.
Çàçíà÷èìî, ùî êåð³âíèê â³ííèöüêî¿ äîçâ³ëüíî¿ ïîäàâ ðà-

ïîðò íà çâ³ëüíåííÿ ùå ìèíóëîãî òèæíÿ. Î÷³ëüíèê ÃÎ «Êîì³òåò áåçïåêè ðóõó» Âîëîäèìèð
×åðêàñ ðîçïîâ³â íàì, ùî çà éîãî
³íôîðìàö³ºþ, ñëóæáîâöÿ ñï³éìàëè íà õàáàð³ ³ àáè óíèêíóòè
ïîêàðàííÿ, â³í ìàâ òåðì³íîâî
ïîäàâàòè ðàïîðò.
— Ó ñòîëèö³ ââàæàþòü, ùî
ðîçãîëîñ öüîãî ôàêòó çìóñèâ
Íàöïîë³ö³þ ïóáë³÷íî âèçíàòè
êîðóìïîâàí³ñòü âñ³º¿ äîçâ³ëüíî¿
ñèñòåìè, — ãîâîðèòü ×åðêàñ.
Íà äóìêó àêòèâ³ñòà, äîçâ³ëüíó
ñèñòåìó ÌÂÑ ïîòð³áíî áóëî ðåôîðìóâàòè ùå íà ïî÷àòêó, ïðîïèñàâøè ÷³òê³ ïðàâèëà òà ôóíêö³¿
¿¿ ðîáîòè.
— Äîçâ³ëüíà ñèñòåìà çàãðóçëà
ó õàáàðàõ. Çáðîþ âèäàâàëè íàïðàâî ³ íàë³âî, íàâ³òü òèì, êîìó ìàòè
¿¿ íå ìîæíà áóëî. À ò³, õòî ìàâ

íà íå¿ ïðàâî, àëå íå ìàâ ãðîøåé,
àáè äàòè «íà ëàïó», ïðîõîäèâ âñ³
êðóãè áþðîêðàòè÷íîãî ïåêëà
ó ñïðîáàõ ç³áðàòè í³êîìó íå ïîòð³áí³ äîêóìåíòè, — ïðîäîâæóº
Âîëîäèìèð ×åðêàñ. — Ó â³ííèöüê³é äîçâ³ëüí³é çàâæäè ïðàöþâàëè ìàëîïðèºìí³ ñï³âðîá³òíèêè,
ìåòîþ ÿêèõ áóëè çàðîá³òêè. À ç
ïðèõîäîì íà ïîñàäó íîâîãî êåð³âíèêà Ãëàâêó, â³ííè÷àíè çàñòîãíàëè â³ä ïðàéñ³â, ÿê³ ¿ì ïî÷àëè îçâó÷óâàòè çà âèäà÷ó àáî
ïðîäîâæåííÿ äîçâîëó íà çáðîþ.
×åðêàñ ãîâîðèòü, ùî îñòàíí³
â³äîì³ éîìó öèôðè íàñòóïí³: ïðîäîâæåííÿ äîçâîëó êîøòóâàëî â³ä
3 500 äî 5 000 ãðèâåíü çà îäèíèöþ
çáðî¿. Îòðèìàòè äîçâ³ë ç íóëÿ —
â³ä 300 äîëàð³â.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ³íøîãî àêòèâ³ñòà òà î÷³ëüíèêà ÃÎ «Ðåâ³ç³ÿ

âëàäè» Â³òàë³ÿ Ïàâëîâñüêîãî, ïîñëóãè ñëóæáè îáõîäèëèñÿ â³ííè÷àíàì â³ä 250 äî òèñÿ÷³ äîëàð³â,
çàëåæíî â³ä ñêëàäíîñò³.
— Íàø³ ³íôîðìàòîðè ãîâîðÿòü,
ùî êîìåðö³éíà ñêëàäîâà º â óñ³õ
ïèòàííÿõ, ÿê³ òàì âèð³øóþòüñÿ,
– ãîâîðèòü Ïàâëîâñüêèé. – ¯õ
ðîçôîðìóâàëè. Àëå íàâðÿä òàì
ùîñü êàðäèíàëüíî çì³íèòüñÿ,
çàíàäòî «ãëèáîêå áîëîòî».
Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà Íàöïîëó
²ãîðÿ Êëèìåíêà, îñîáîâ³ ñïðàâè óñ³õ âëàñíèê³â çáðî¿ â êðà¿í³
áóäóòü ïåðåâ³ðåí³ íà ïðåäìåò çàêîííîñò³ îòðèìàííÿ äîçâîëó. Óñ³
äîçâîëè, ÿê³ áóëè âèäàí³ ç ïîðóøåííÿìè, áóäóòü àíóëüîâàíèìè,
à çáðîÿ — âèëó÷åíà.
Íàðàç³ çàâåðøóºòüñÿ ôîðìóâàííÿ íîâîãî äîçâ³ëüíîãî ï³äðîçä³ëó ç ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè.
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КОРВЕТ «ВІННИЦЯ» СТАНЕ МУЗЕЄМ
Відслужив  Навчальний корабель
«Вінниця» Військово-морських сил
України перетворять у музей. Таке
рішення прийняв міністр оборони. Раніше
військове судно мали утилізувати, пустити
під прес. Як його вдалося врятувати?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

²íôîðìàö³þ ïðî
êîðâåò «Â³ííèöÿ» îïðèëþäíèëî íà îô³ö³éíîìó
ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè.
Ó ïîâ³äîìëåíí³ éäåòüñÿ ïðî òå,
ùî ì³í³ñòð Àíäð³é Òàðàí ðîçïîðÿäèâñÿ ïåðåòâîðèòè êîëèøí³é
â³éñüêîâèé êîðàáåëü ó ìóçåé.
ЗБЕРЕЖУТЬ ДЛЯ ІСТОРІЇ
ПЕРШЕ ВІЙСЬКОВЕ СУДНО
Íåçâè÷íèé äëÿ ìóçåéíèê³â åêñïîíàò ïåðåäàäóòü äî ô³ë³¿ Íàö³îíàëüíîãî â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íîãî
ìóçåþ Óêðà¿íè — Öåíòðàëüíîãî â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî ìóçåþ.
Éîãî ðîçì³ñòÿòü íà âîñüìîìó
ïðè÷àë³ Ìèêîëàºâà.
— Ñòâîðåííÿ íà áàç³ áîéîâîãî
ñóäíà ìóçåéíî¿ åêñïîçèö³¿ äîçâîëèòü ïåðåòâîðèòè éîãî â îäèí ³ç
ïîòóæíèõ öåíòð³â â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³, —
çàçíà÷èâ ì³í³ñòð îáîðîíè. — Òóò
ïîïóëÿðèçóâàòèìóòü òðàäèö³¿
óêðà¿íñüêîãî â³éñüêîâîãî ôëîòó,
à ïðè÷àë ñòàíå îäíèì ç îñåðåäê³â
òóðèçìó ì³ñòà êîðàáåë³â.

Òàêèì ÷èíîì áóäå çáåðåæåíî äëÿ ³ñòîð³¿ îäíîãî ç îñòàíí³õ
ïðåäñòàâíèê³â êîðâåò³â ïðîåêòó
«1124», ùî º çðàçêîì êîðàáëåáóäóâàííÿ 70-õ ðîê³â ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ.
Â³éñüêîâå â³äîìñòâî ïîâ³äîìëÿº, ùî ó ñâ³ò³ íàðàõîâóºòüñÿ
ê³ëüêà ñîòåíü êîðàáë³â-ìóçå¿â.
Ó íèõ ðîçãîðíóòî åêñïîçèö³¿ ïðî
åê³ïàæ³, ïîä³¿ ñóäíà. Íàéá³ëüø
â³äîì³ — â³òðèëüíèé ë³í³éíèé
êîðàáåëü «Â³êòîð³ÿ» ó Áðèòàí³¿, ë³í³éíèé êîðàáåëü «Àéîâà» ó ÑØÀ. Ó ñóñ³äí³é Ðîñ³¿
ïåðåòâîðèëè íà ìóçåé êðåéñåð
«Àâðîðà».
Ó íàø³é äåðæàâ³ êîðâåò «Â³ííèöÿ» ñòàíå ïåðøèì òàêèì
îá’ºêòîì â³éñüêîâî-ìîðñüêî¿
ñïàäùèíè. Òàê ñòâåðäæóþòü
ó Ì³íîáîðîíè.
МІСТО ДАЛО ГРОШІ
НА РЕМОНТ
Â³ííèöÿ âçÿëà øåôñòâî íàä
êîðâåòîì ó 1997 ðîö³. Â³äòîä³
â³ííè÷àíè êîæåí ð³ê ïðè¿çäèëè
â ãîñò³ äî åê³ïàæó. Â³òàëè ç Äíåì
Â³éñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë. Ïðèâîçèëè ïîäàðóíêè íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà. Â ãîñò³ äî â³éñüêîâèõ ìîðÿê³â

ïðè¿çäèëè ó÷àñíèêè õóäîæíüî¿
ñàìîä³ÿëüíîñò³.
Çà ïîãîäæåííÿì ì³ñüêî¿ âëàäè
ç â³éñüêîâèì â³äîìñòâîì, êîìàíäó êîðàáëÿ ôîðìóâàëè ïåðåâàæíî
ç ïðèçîâíèê³â ç íàøîãî ì³ñòà é
îáëàñò³. Áóâàëè âèïàäêè, êîëè
ì³ñòî ç³ ñâîãî áþäæåòó íàâ³òü ï³äòðèìóâàëî ô³íàíñîâî â³éñüêîâå
ñóäíî.
Òàê, ó 2011-ìó îáëàñòü ïåðåðàõóâàëà 250 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà éîãî
òåõí³÷íå îíîâëåííÿ. Ïåðåä òèì
ñóäíî ïîòðàïèëî ó øòîðì ³ çàçíàëî ÷àñòêîâèõ ïîøêîäæåíü.
Îäíàê ó áåðåçí³ 2013-ãî êîìàíäóâàííÿ Â³éñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë
ïðèéíÿëî ð³øåííÿ ïðî ñïèñàííÿ êîðâåòó. Íàçèâàëè òàê³ ïðè÷èíè — êðèòè÷íèé â³ê òà òåõí³÷íó íåñïðàâí³ñòü. Éøëîñÿ ïðî
óòèë³çàö³þ ñóäíà. Îäíàê â³ííè÷àíè â³äñòîÿëè ñâîãî ï³äøåôíîãî.
Ç ïðîõàííÿì çáåðåãòè êîðàáåëü
çâåðòàëèñÿ äî ì³í³ñòðà îáîðîíè
é êîìàíäóâà÷à ÂÌÑ äåïóòàòè
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè, îñîáèñòî òîä³øí³é ì³ñüêèé ãîëîâà Â³ííèö³ Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí òà
ãðîìàäñüê³ñòü ì³ñòà. Çðåøòîþ,
êîìàíäóâà÷ ÂÌÑ â³äì³íèâ ñâîº
ð³øåííÿ ïðî óòèë³çàö³þ êîðâåòó.
Ó ëèïí³ òîãî æ 2013-ãî êîðâåò
ïåðåâåëè äî ãðóïè íàâ÷àëüíèõ
êîðàáë³â. Âîñåíè 16 ÷ëåí³â åê³ïàæó çàâåðøèëè ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, à âæå ç ëèñòîïàäà íîâèé ñêëàä êîíòðàêòíèê³â
ðîçïî÷àâ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ
íà êîðâåò³ «Â³ííèöÿ». Ó áåðåçí³ 2014 éîãî çàõîïèëè ðîñ³ÿíè
ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ Êðèìó. Ó êâ³òí³
ñóäíî ïîâåðíóëè.

В експозиції корабля-музею відтворять 45-річну
історію корвета. Одна зі сторінок — піратське захоплення
корабля росіянами під час окупації Криму

Можна було бачити все Чорне море
Корвет «Вінниця» спущено
на воду у 1976 році. Це багатоцільове військове судно прибережної дії. Військові називали
його одним з найвдаліших проектів протичовнових кораблів
(1124 П). Корвет мав потужне
протичовнове озброєння. Навіть
коли залишалося в порту, його
навігаційні системи давали можливість бачити все Чорне море.
Екіпаж виконував завдання в акваторії Чорного моря. У складі

ВМС України брав участь у багатьох багатонаціональних навчаннях.
У вересні 2017-го корабель
доправили на ремонт в Одесу.
Втім, згодом стало відомо, що
відновлення корабля до стану
його боєготовності не є економічно доцільним. На початку нинішнього року, 29 січня,
підписано наказ про списання
корвета. Тепер прийнято рішення
про перетворення його у музей.

РЕКЛАМА
487616
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВАДИМ ВІТКОВСЬКИЙ, ПРОЗАЇК,
ПУБЛІЦИСТ-ДОКУМЕНТАЛІСТ

Час відновлювати систему книгорозповсюдження... Поки спить держава,
боремося самі... Державна ж справа!

Що подарувати на 8 Березня:
ідеї подарунків для всіх та кожної
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Íàáëèæàºòüñÿ íîâèé «äàðóâàëüíèé» ñåçîí. Òîæ ÿêùî ñåðåä
âàøèõ áëèçüêèõ º ä³â÷èíêà, ä³â÷èíà, æ³íêà ç ä³àáåòîì òà âè çàíåïîêîºí³, ÷èì ¿¿ ïîò³øèòè, àáî õî÷åòå
òðîõè ïîáàëóâàòè ñåáå, ìàºìî ³äå¿
ïîäàðóíê³â äî 8 Áåðåçíÿ!
ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ
ВІД SAHAROK SHOP
Îáèðàéòå ñóìó (ì³í³ìàëüíèé
íîì³íàë — 200 ãðí) òà çàìîâëÿéòå ñòèëüíî îôîðìëåíèé ñåðòèô³êàò — âàøà ìàìà, äðóæèíà,
äîíüêà, ïîäðóãà, ñåñòðà çìîæóòü
ñàìîñò³éíî îáðàòè ³ç øèðîêîãî àñîðòèìåíòó, ïðåäñòàâëåíîãî
â ìàãàçèí³.
КОСМЕТИКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ
ЗА ЧУТЛИВОЮ ШКІРОЮ
Ñóõà òà âðàçëèâà øê³ðà ëþäèíè ç ä³àáåòîì ìîæå çàâäàâàòè
÷èìàëî äèñêîìôîðòó, îñîáëèâî ïðåêðàñí³é ÷àñòèí³ ïëàíåòè. Ñâÿòî 8 Áåðåçíÿ — ÷óäîâà
íàãîäà ïîò³øèòè êîõàíèõ òà
äîðîãèõ ñåðöþ æ³íîê ñïåö³àë³çîâàíîþ ä³à-êîñìåòèêîþ, ç³áðàâøè ïîäàðóíêîâèé êîøèê
íà saharokshop.com.

Àáî æ âàð³àíò ç ¿ñò³âíèì «áóêåòîì» — íàáîðè äëÿ ïðîðîùóâàííÿ ì³êðîçåëåí³ (â³ä 200 ãðí),
ÿêèé íå ò³ëüêè ðàäóâàòèìå îêî,
àëå é çàáåçïå÷èòü îðãàí³çì êðàñîþ òà çäîðîâ’ÿì çñåðåäèíè,
àäæå ìîëîä³ ïàõó÷³ ëèñòî÷êè º
íàéêðàùèì äæåðåëîì ïîæèâíèõ
ðå÷îâèí äëÿ îðãàí³çìó, îñîáëèâî â çèìîâî-âåñíÿíèé ïåð³îä.

КОШИК «ЗДОРОВ’Я»
Ç òàêèì àñîðòèìåíòîì, ÿê
ó ìàãàçèí³ saharokshop.com,
ñòâîðèòè ïîäàðóíêîâèé íàá³ð —
íå ïðîáëåìà: êðåì ³ç ñå÷îâèíîþ
«Áàëüçàìåä» (â³ä 160 ãðí) àáî àêö³éíèé íàá³ð êðåì³â «Ïðåâåíòèí» (207 ãðí), øêàðïåòêè äëÿ
ïðîô³ëàêòèêè ä³àáåòè÷íî¿ ñòîïè
(â³ä 205 ãðí), â³òàì³íè òà ì³íåðàëè äëÿ ä³àáåòèê³â Doppelherz®
Aktiv (â³ä 115 ãðí), Â³òàì³í
D3 (â³ä 145 ãðí), åíåðãîòîí³ê
Doppelherz äëÿ ñåðöÿ, ñóäèí òà
³ìóí³òåòó (170 ãðí), ÿã³äí³ ïàñòè
LiQberry (50 ãðí) òà ³íø³ êîðèñí³
êîìïëåêñè — îáèðàéòå, ì³êñóéòå,
ñòâîðþéòå ³äåàëüíèé ïîäàðóíîê
äëÿ ð³äíî¿ äóø³, à Saharok Shop
øâèäåíüêî çáåðå òà íàä³øëå âàø³
çàìîâëåííÿ, äîäàâøè äî êîæíîãî
â³äïðàâëåííÿ òåïëà òà òóðáîòè!
СМАКОЛИКИ БЕЗ ЦУКРУ
Íàâðÿä ÷è º ëþäèíà, ùî
íå ëþáèòü ñîëîäîù³â. Àëå âñ³ì
â³äîìî ïðî øêîäó çâè÷àéíîãî
öóêðó. ² íàñàìïåðåä ïðî öå
ï³êëóþòüñÿ ëþäè ç ä³àáåòîì.
Òîæ ñîëîäîù³ ç íàòóðàëüíèìè
öóêðîçàì³ííèêàìè, ùî íå øêîäÿòü àí³ ãë³êåì³¿, àí³ ô³ãóð³ —
íàéêðàùèé âàð³àíò.

Öóêåðêè ç òåìíîãî øîêîëàäó ÁÅÇ öóêðó òà ïàëüìîâî¿ îë³¿
«Ïàí³ Candy» (85 ãðí), øîêîëàä
«Millennium ç³ ñòåâ³ºþ» (39 ãðí),
çãóùåíå ìîëîêî áåç öóêðó
«Fitelle» (65 ãðí) àáî ïðîòå¿íîâå ìîðîçèâî áåç öóêðó SoloSvit
(97 ãðí) òà ³íø³ ñìàêîëèêè ç
àñîðòèìåíòó SaharokShop (â³ä
15 ãðí) — ñòèëüí³ òà áåçïå÷í³
ïîäàðóíêè äëÿ ä³à-ä³â÷àò.

«ВІЧНИЙ» БУКЕТ
Êâ³òè — âàæëèâèé òà ïðèºìíèé ñèìâîë æ³íî÷îãî ñâÿòà.
Àëå æ òàêèé íåäîâãîâ³÷íèé.
²íøà ñïðàâà — åêîêóá ç àðîìàòíîþ ëàâàíäîþ, áëàêèòíîþ
ÿëèíêîþ àáî ïåêó÷èì ïåð÷èêîì, ùî ìîæíà âèðîùóâàòè
ñàìîñò³éíî òà äîâãî ðàä³òè ç
êâ³òó òà ïàõîù³â (áóäü-ÿêèé —
200 ãðí)!

ЛЯЛЬКА З ІНСУЛІНОВОЮ
ПОМПОЮ
Øóêàºòå ùîñü îñîáëèâå äëÿ
êðèõ³òêè, ó ÿêî¿ ä³àáåò? Ìîæëèâî, ¿é äî âïîäîáè ñòàíå ³ãðàøêîâà ä³à-ïîäðóæêà ç ³íñóë³íîâîþ
ïîìïîþ ðó÷íî¿ ðîáîòè (íàá³ð —
750 ãðí), ÿêà òàêîæ ïîòðåáóº
ï³êëóâàííÿ, êîíòðîëþ öóêð³â
òà ùîäåííèõ ³í’ºêö³é ³íñóë³íó.
Òàêà ãðà äîïîìîæå ìàëå÷³ ïðèçâè÷à¿òèñÿ äî ñâîº¿ îñîáëèâîñò³
òà âèðîáèòè çâè÷êó ñàìîêîíòðîëþ â ðåàëüíîìó æèòò³.
Íå ÷åêàéòå íà ïðèâ³ä ïîò³øèòè
ð³äíèõ òà áëèçüêèõ — ñòâîðþéòå âëàñíèé ñâÿòêîâèé íàñòð³é ç
SaharOK Shop!
Àäðåñà ó Â³ííèö³: Õìåëüíèöüêå
øîñå, 2 à
òåë.: +38 066 249 67 87
485689

Обирай онлайн-навчання і в ІТ-сферу потрап гарантовано
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ

Áàæàºø ìàòè
âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó? Ïðàöþâàòè ç
áóäü-ÿêî¿ òî÷êè ñâ³òó? Ìàòè
çàáåçïå÷åíå æèòòÿ òà ã³äíó çàðîá³òíó ïëàòó? Òîä³ ñàìå äëÿ
òåáå — ñôåðà ²Ò. Äëÿ ðîáîòè ïîòð³áåí ò³ëüêè íîóòáóê, ñòàá³ëüíèé
³íòåðíåò òà âëàñí³ çíàííÿ.
Ùîðîêó çðîñòàº ïîïèò íà âàêàíñ³¿ ïðîãðàì³ñò³â, âåáäèçàéíåð³â, òåñòóâàëüíèê³â, ïðîºêòíèõ
ìåíåäæåð³â. Óñå á³ëüøå ëþäåé
áàæàþòü îñâî¿òè äàí³ ñïåö³àë³çàö³¿, àëå ïèòàííÿ ÷àñó ãðàº âàæëèâó ðîëü. ßêùî òè ïðàöþºø,
àëå õî÷åø çì³íèòè ïðîôåñ³þ,
íàâ÷àºøñÿ ñòàö³îíàðíî, àëå
õî÷åø çì³íèòè íàïðÿì ï³äãîòîâêè àáî, íàïðèêëàä, æèâåø
çà ì³ñòîì òà íå ìàºø ìîæëèâîñò³
âèä³ëÿòè íà äîðîãó âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÷àñó — íàâ÷àííÿ îíëàéí
ñàìå äëÿ òåáå.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ äàº
çìîãó îñâî¿òè äèñòàíö³éíî íàéçàòðåáóâàí³ø³ ñïåö³àë³çàö³¿ â ñôåð³ ²Ò: ïðîãðàìóâàííÿ, âåáäèçàéí,
ðó÷íå òåñòóâàííÿ, àâòîìàòèçîâàíå
òåñòóâàííÿ, ïðîåêòíèé ìåíåäæìåíò. ² êîæíó ç öèõ ïðîôåñ³é

ìîæíà âèâ÷àòè îíëàéí ó íàñ.
Êîæåí ìàº ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñü,
âèêîíóâàòè ðåàëüí³ ïðîåêòè â³ä
ðåàëüíèõ çàìîâíèê³â òà ãàðàíòîâàíî îòðèìàòè ðîáîòó â ²Ò.
×îìó ñàìå ìè? Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè. Ó íàñ âèêëàäàþòü á³ëüøå
50 âèêëàäà÷³â-ïðàêòèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü â ð³çíèõ ²Ò-êîìïàí³ÿõ.
Âèêëàäàþòü âèíÿòêîâî ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ ìàþòü àêòóàëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè. Âîíè ³ º îñíîâíèìè
íîñ³ÿìè äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ²Ò-³íäóñòð³þ. Ìè íå ï³äïè-

ñóºìî ôîðìàëüíèõ äîãîâîð³â ç
êîìïàí³ÿìè ïðî ñï³âïðàöþ —
íàø³ âèïóñêíèêè óñï³øíî ïðîõîäÿòü ñï³âáåñ³äè ³ ãàðàíòîâàíî
ïðàöåâëàøòîâóþòüñÿ òîìó, ùî
ìè ¿õ ãîòóºìî äî ð³âíÿ, ÿêîãî
âèìàãàº ðèíîê ²Ò.
Äðóç³-îäíîäóìö³. Ó Â³ííèöüê³é
²Ò-Àêàäåì³¿ ïàíóº ñåðåäîâèùå,
ó ÿêîìó êîæåí ñòóäåíò â³ä÷óâàº
ï³äòðèìêó îäíîãðóïíèê³â òà áàæàííÿ íàâ÷àòèñü íà ðåçóëüòàò.
Òóò íàâ÷àþòüñÿ ëþäè, ÿê³ ïîä³ëÿþòü âàø³ ïîãëÿäè ³ òàêîæ

ïðàãíóòü äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ
òà ðîçâèòêó. ²Ò-Àêàäåì³ÿ äîïîìàãàº ôîðìóâàòè êîìàíäè ç
äðóç³â-îäíîäóìö³â, ÿê³ âò³ëþþòü
ñâî¿ ³äå¿ â æèòòÿ ³ çàëèøàþòüñÿ
äðóçÿìè íà âñå æèòòÿ.
Íàâ÷àííÿ íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ. Çâè÷àéíà íà÷èòêà í³êîëè
íå äàñòü ðåçóëüòàòó. Ñòóäåíòè ²ÒÀêàäåì³¿ ïðàöþþòü íà ðåàëüíèõ
ïðîåêòàõ ó êîìàíäàõ. Ìîäóëþºòüñÿ ñèòóàö³ÿ ðåàëüíî¿ ðîáîòè
ó êîìïàí³ÿõ. Ñï³ëüíî ïðàöþþòü
äèçàéíåðè, òåñòóâàëüíèêè, ïðîãðàì³ñòè òà ïðîäæåêò ìåíåäæåðè.
Íà öüîìó åòàï³ íàø³ ñòóäåíòè
ïèøóòü áàãàòî ïðîåêò³â òà ìàþòü
÷óäîâèé äîñâ³ä, ùîá ãàðàíòîâàíî
ïðàöåâëàøòóâàòèñü ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿.
²íòåíñèâíå íàâ÷àííÿ. Â³ííèöüêà
²Ò-Àêàäåì³ÿ — öå íàâ÷àëüíèé
çàêëàä ³íòåíñèâíî¿ ï³äãîòîâêè
ñïðàâæí³õ ïðîôåñ³îíàë³â, çíàâö³â ñâîº¿ ñïðàâè. Ìè ãîòóºìî
âèíÿòêîâî çà òàêèìè ñïåö³àë³çàö³ÿìè, çà ÿêèìè âèïóñêíèêè
ãàðàíòîâàíî ïðàöåâëàøòóþòüñÿ. Òîìó â òåðì³í â³ä 9 ì³ñÿö³â
äî 1,5 ðîêó â ²Ò-Àêàäåì³¿ âè ³íòåíñèâíî îñâî¿òå îäíó ³ç îáðàíèõ
ñïåö³àë³çàö³é. Âæå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â â³ä ñòàðòó íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè
²Ò-Àêàäåì³¿ ïðèñòóïàþòü äî íà-

ïèñàííÿ ñâî¿õ ïåðøèõ ïðîåêò³â.
Íàø³ âèïóñêíèêè ÷óäîâî âîëîä³þòü îáðàíèìè ñïåö³àë³çàö³ÿìè
³ ìîæóòü ëåãêî àäàïòóâàòèñü ï³ä
áóäü-ÿê³ çì³íè.
Íåìàº çàéâèõ ïðåäìåò³â. Çàì³ñòü òîãî, ùîá âèâ÷àòè ïðîô³ëüí³ ïðåäìåòè ³ ãîòóâàòèñü äî ðåàëüíî¿ ðîáîòè, ÷àñòî ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ äîäàþòü íåïîòð³áí³
ïðåäìåòè. Ñòóäåíòè âèâ÷àþòü
äèñöèïë³íè, ÿê³ íå ñòîñóþòüñÿ
ôàõó. Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿
ç-ïîì³æ íàÿâíèõ äèñöèïë³í
íåìàº æîäíî¿, ÿêà íå ñòîñóºòüñÿ
ìàéáóòíüî¿ ðîáîòè.
Àíãë³éñüêà ìîâà. Ñòóäåíòè êîæíî¿ ç³ ñïåö³àë³çàö³é îáîâ’ÿçêîâî,
ÿê áîíóñ, âèâ÷àþòü àíãë³éñüêó
ìîâó, ÿêà º íàäâàæëèâèì ôàêòîðîì ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³ òà
ïîäàëüø³é ðîáîò³ íàä ïðîåêòàìè.
À äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ º
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïðåñòèæíó
îñâ³òó ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. Êîæåí,
õòî ñêëàäå åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè
íà ìàêñèìóì, áóäå çàðàõîâàíèé
íà áåçîïëàòíå íàâ÷àííÿ.
РЕЄСТРУЙСЯ:
íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ: ita.in.ua
íà îíëàéí-íàâ÷àííÿ: online.ita.
in.ua
òåëåôîíóé: 067–431–19–21
486404
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КОРОТКО
Не купуйте
первоцвіти
 Ó Â³ííèö³ òà îáëàñò³ ç
1 ïî 22 áåðåçíÿ ïðîõîäèòèìå îïåðàö³ÿ «Ïåðâîöâ³ò».
ßêùî âè ñòàëè ñâ³äêîì
ïðîäàæó ÷åðâîíîêíèæíèõ
ðîñëèí, ïðîõàííÿ ïîâ³äîìèòè ïðî öå ïîë³ö³þ
çà òåëåôîíîì 102, ó â³ää³ë
îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ
«Ö³ëîäîáîâà âàðòà» çà íîìåðîì 15–60 àáî æ ó Ñèòóàö³éíèé öåíòð: 067–4102–101.
Çà íåçàêîííå ïðèäáàííÿ
òà çáóò ÷åðâîíîêíèæíèõ ðîñëèí, ïåðåäáà÷åíî
íàêëàäåííÿ øòðàôó â³ä
510 äî 1700 ãðí ç êîíô³ñêàö³ºþ. Çà îäèí åêçåìïëÿð
íåçàêîííî ç³ðâàíî¿ ÷åðâîíîêíèæíî¿ ðîñëèíè ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äíà êîìïåíñàö³ÿ çà ¿¿ çíèùåííÿ. Íàïðèêëàä, ÷åðåìøà (öèáóëÿ
âåäìåæà) — 62 ãðí, øàôðàíè (êðîêóñè) òà ï³äñí³æíèêè — â³ä 49 äî 62 ãðí
(çàëåæíî â³ä âèäó), ñîíòðàâà — â³ä 37 äî 62 ãðí
(çàëåæíî â³ä âèäó).

Про грип та ГРВІ
 «Íà 8-ìó òèæí³
2021 ðîêó ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
íèçüêèé ð³âåíü ³íòåíñèâíîñò³ çàõâîðþâàíîñò³
íà ãðèï òà ÃÐÂ², çàõâîðþâàí³ñòü ñêëàëà 507,4 âèïàäêó íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ òà
º íà 10,3% íèæ÷èì áàçîâîãî ð³âíÿ, — çàçíà÷àþòü
ó â³ííèöüêîìó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³. — Íàéá³ëüøå
õâîðèõ çàðåºñòðîâàíî ó
ì³ñòàõ Â³ííèö³ òà Ëàäèæèí³, à òàêîæ Áàðñüêîìó,
Â³ííèöüêîìó òà Òèâð³âñüêîìó ðàéîíàõ».
Випуск №7 (1159)
Мініатюрні двоходові задачі на кооперативний мат.
Задача №2628-2631
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

ЧИ ДРУЖНЯ ВІННИЦЯ ДО
ВЕГЕТАРІАНЦІВ ТА ВЕГАНІВ?
Інший раціон  Люди переходять на
вегетаріанство і веганство передусім
з етичних міркувань. Тобто, вони
проти насильницького утримання та
споживання тварин. Чи є у Вінниці
магазини та заклади громадського
харчування для вегетаріанців і веганів?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Â³ííè÷àíêè, ÿê³
íå âæèâàþòü ì‘ÿñà,
ïîä³ëèëèñü ç íàìè
ñâî¿ äóìêàìè ïðî
òå, ÷è äðóæíÿ Â³ííèöÿ äî âåãåòàð³àíö³â. Âåãåòàð³àíêà Àííà Êóëèê
íå ¿ñòü ðèáè, ì‘ÿñà òà ÿºöü. Ö³
ïðîäóêòè âîíà çàì³íþº ñèðàìè,
áîáîâèìè ÷è òîôó. Êàæå, ðîáèòü
íàâ³òü âåãåòàð³àíñüêó «øóáó», ãîëóáö³ òà áàãàòî ³íøèõ ñòðàâ.
— ß ïðèïèíèëè ¿ñòè ì‘ÿñî äåñü
ñ³ì ðîê³â òîìó. Ìåíå çàö³êàâèëî çäîðîâå õàð÷óâàííÿ, ïî÷àëà
äèâèòèñÿ ð³çí³ â³äåî ó YouTube
³ ñïðîáóâàëà â³äìîâèòèñÿ â³ä
ì‘ÿñà. ß ïî÷àëà êðàùå ïî÷óâàòèñÿ, â³ä÷óâàþ ëåãê³ñòü, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — Çàðàç ó ìåíå
â îòî÷åíí³ áàãàòî â³ííè÷àí, ÿê³
òåæ íå ¿äÿòü ì‘ÿñà.
Àííà êàæå, ùî ó Â³ííèö³ äóæå
ìàëî çàêëàä³â, ÿê³ äðóæí³ äî âåãåòàð³àíö³â. Àííà ç õëîïöåì ïëàíóþòü ó ìàéáóòíüîìó â³äêðèòè
âåãåòàð³àíñüêå êàôå.
— Áóëî á äîáðå, ÿêáè á³ëüøå â³ííèöüêèõ çàêëàä³â ìàëè
âåãåòàð³àíñüê³ ïîçèö³¿ ó ñâîºìó
ìåíþ. Ïîêè ìîæíà ïî¿ñòè ëèøå
ÿêèéñü ãàðí³ã ÷è ó äåÿêèõ çàêëàäàõ ï³öó, — êàæå ä³â÷èíà. — Ñàìå
òîìó íàé÷àñò³øå ìè õàð÷óºìîñÿ
âäîìà àáî ó äðóç³â.
Â³ííè÷àíêà Àííà Áðîâ÷åíêî
ïîíàä äâà ðîêè òîìó ïî÷àëà ö³êàâèòèñÿ ðîñëèííèì õàð÷óâàííÿì
òà âèð³øèëà ïðîñòî ñïðîáóâàòè
íà ì³ñÿöü â³äìîâèòèñÿ â³ä ì’ÿñà
äëÿ åêñïåðèìåíòó.
— ß ñïðîáóâàëà íà ì³ñÿöü ³
á³ëüøå íå ïîâåðíóëàñÿ äî âæè-

âàííÿ ì'ÿñà, íàâïàêè, çãîäîì ùå
âèêëþ÷èëà ³íø³ ïðîäóêòè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà. — ß ³ äî òîãî
íàìàãàëàñÿ õàð÷óâàòèñÿ êîðèñíî,
òîìó ñóòòºâî ñàìîïî÷óòòÿ íå çì³íèëîñÿ. Á³ëüøå çì³í áóëî ïðè ïåðåõîä³ íà ïîâí³ñòþ ðîñëèííå õàð÷óâàííÿ. Ïåâíå â³ä÷óòòÿ ëåãêîñò³,
ïîêðàùåííÿ òðàâëåííÿ, ïðîéøëè
ïîñò³éí³ ïðîáëåìè ç çàêëàäåí³ñòþ
íîñà. Àëå âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî
ìîæíà ³ íà âåãàíñòâ³ õàð÷óâàòèñÿ
ôàñò-ôóäîì. Òîáòî ñóòü â òîìó,
ÿê³ ïðîäóêòè òè îáèðàºø, â ÿêèõ
ê³ëüêîñòÿõ, íåçàëåæíî â³ä òîãî
âåãàí (-êà) ÷è í³.
Ä³â÷èíà ç ñóìîì ãîâîðèòü ïðî
òå, ùî ó Â³ííèö³ íåìàº âåãåòàð³àíñüêèõ/âåãàíñüêèõ çàêëàä³â,
íàâ³òü ð³äêî äå º âåãàíñüê³ îïö³¿
÷è ïîçèö³¿ â ìåíþ. Êàæå, ìîæå
áóòè îäèí ñàëàò, ³ òîé ç ñèðîì.
— Çàðàç ïîòðîøêè ïî÷èíàþòü
äîäàâàòè âåãàí-ôðåíäë³ ïîçèö³¿,
àëå ¿õ âñå ùå äóæå ìàëî. Íå âèñòà÷àº ó íàøîìó ì³ñò³ é çàêëàä³â
çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ çàãàëîì.
Çàòå áàãàòî ì³ñöü ç ïîí÷èêàìè,
öóêåðêàìè, âàôëÿìè òà ôàñòôóäîì, — ïðîäîâæóº â³ííè÷àíêà. — Ìàãàçèí³â, äå âåãåòàð³àíö³
ìîæóòü êóïóâàòè êîðèñíó ¿æó,
ó ì³ñò³ áóêâàëüíî ê³ëüêà. Ïðîòå
âñå á³ëüøå ïðîäóêò³â ç'ÿâëÿºòüñÿ
ó âåëèêèõ ìåðåæàõ ñóïåðìàðêåò³â, òîìó çíàéòè ñîºâèé ôàðø ÷è
òîôó ëåãêî. Àëå íàñïðàâä³, íå âñ³
âåãàíè/âåãåòàð³àíö³ ¿õ êóïóþòü,
áî ì'ÿñî äëÿ îðãàí³çìó çàì³íþºòüñÿ áîáîâèìè, íàïðèêëàä. À ¿õ
ìîæíà çíàéòè áóäü-äå ³ ïðèãîòóâàòè âäîìà ñî÷åâè÷í³ êîòëåòêè.
Çà ñëîâàìè ä³â÷èíè, Â³ííèöÿ
ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè âåëèêèìè

Кому підходить таке харчування

h 2*
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №8 (1598) від 24 лютого 2021 року
Задача №2624
1… Kpc6 2. Kpa7 Ta5x; 1. Ca7! Kpc6 2. Kpb8 Td8x.
Задача №2625
1… Tf6 2. Kph7 Th6x; 1. Ch7! Ch6 2. Kpg8 Tf8x.
Задача №2626
1...Ca2 2. b4 Cb3x; 1. Kpb4! c3+ 2. Kpa4 Cc2x — правильні мати
Задача №2627
1… Tg3 2. Kph1 T:h3x; 1. Kph1! T:e4 2. h2 Tc1x.
М. Пархоменко

Як читаємо на сайті Міністерства
охорони здоров'я, належним чином спланований вегетаріанський
раціон харчування є здоровим,
збалансованим та в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань. Академія
харчування та дієтології США підтверджує, що така дієта підходить
для людей на всіх етапах життєвого
циклу, в тому числі жінкам під час
вагітності й лактації, немовлятам,

дітям, підліткам, людям похилого
віку, а також спортсменам.
На сьогодні рослинна їжа визнається як не тільки повноцінною
для харчування, але також як
спосіб профілактики та зменшення ризику появи багатьох
хвороб. Дослідження вказують,
що вегетаріанці мають нижчі ризики появи серцево-судинних
захворювань, надмірної ваги та
ожиріння, та деяких видів раку.

Анна Кулик не їсть м’яса вже сім років.
Каже, що було б добре, якби більше вінницьких
закладів мали вегетаріанські позиції у своєму меню
ì³ñòàìè ó öüîìó â³äñòàº. Êàæå,
çíàº, ùî ó Ëüâîâ³ áëèçüêî ñåìè
âåãàíñüêèõ çàêëàä³â, à ó Êèºâ³
ùå á³ëüøå.
МАГАЗИНИ, ДЕ МОЖНА
КУПИТИ ЕКО-ПРОДУКТИ
Ó ì³ñò³ ùå ìèíóëîãî ðîêó
áóëî á³ëüøå ñïåö³àë³çîâàíèõ
ìàãàçèí³â, äå ìîæíà áóëî êóïóâàòè ïðîäóêòè äëÿ çäîðîâîãî
õàð÷óâàííÿ. Íàéïîïóëÿðí³øèé
áóâ «Ìàãàçèí çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ», ùî çíàõîäèâñÿ íà Ñîáîðí³é, 99 À. Â ³íòåðíåò³ âñå
ùå º ³íôîðìàö³ÿ, ùî â³í â³äêðèòèé. Ïðîòå, ïðè¿õàâøè òóäè,
ìè ä³çíàëèñÿ, ùî çàêðèâñÿ â³í
âæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó. Öå áóâ
ºäèíèé ìàãàçèí ó íàøîìó ì³ñò³
ïîâí³ñòþ âåãàíñüêèé.
Òàêîæ ó Â³ííèö³ ùå äîíåäàâíà áóëî äâà ìàãàçèíè â³ä ìåðåæ³
«Åêî-ëàâêà». Çàðàç ïðàöþº ëèøå
îäèí — íà Çîä÷èõ, 16. Ó ìàãàçèíó º îíëàéí-êàòàëîã. Òàì ìè
ïîáà÷èëè, ùî ó íèõ º âåëèêèé
âèá³ð áîá³â, çëàê³â, ñîëîäîù³â,
ïàøòåò³â, áàòîí÷èê³â, ñîóñ³â,
ìåäó, òîôó òà ð³çí³ âèäè ðîñëèííî¿ îë³¿ ç êóíæóòó, êîêîñà, ëüîíó,
àðàõ³ñó òà êîíîïë³. ª íàâ³òü âåãåòàð³àíñüê³ ïåëüìåí³ òà âàðåíèêè.
Òàêîæ ó Â³ííèö³ º òðè ìàãàçèíè «Åêî-ôåðìè» íà Çàìîñòÿíñüê³é, 31; Àíòîíîâà,13 òà
íà Ñêàëåöüêîãî, 4. ßê ðîçïîâ³ëè
íàì ïðàö³âíèêè ìàãàçèíó, â íèõ
ìîæíà çíàéòè ð³çí³ âåãåòàð³àíñüê³ êîâáàñêè, ìëèíö³, äåñåðòè
òà ³íø³ ïðîäóêòè, ÿê³ ìîæóòü âèñòóïèòè õîðîøîþ çàì³íîþ ì’ÿñó.
ЯКІ ЗАКЛАДИ У МІСТІ МАЮТЬ
ВЕГЕТАРІАНСЬКЕ МЕНЮ?
Áåçïîñåðåäíüî âåãåòàð³àíñüêèõ
÷è âåãàíñüêèõ çàêëàä³â ó ì³ñò³
íåìàº. Ïðîòå ê³ëüêà çàêëàä³â,

ÿê íàì âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ, ÿê³
º äðóæí³ äî âåãåòàð³àíö³â, òîìó
ðîçïîâ³äàºìî ïðî íèõ.
Ïåðøèé çàêëàä, ÿêèé àñîö³þºòüñÿ ç ïîçèòèâíèì ñòàâëåííÿì
äî âåãåòàð³àíö³â — «Áàòèñêàô».
Ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó â ìåíþ
ðåñòîðàíó é ñïðàâä³ áóëè ñïåö³àëüíî âèä³ëåí³ ïðîïîçèö³¿, äå
âêàçàíî 100% vegan. Ïðîòå ìè
çàòåëåôîíóâàëè ó çàêëàä ³ íàì
ïîÿñíèëè, ùî öå ìåíþ íå êîðèñòóâàëîñÿ âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ³ òîìó éîãî â³äì³íèëè. Àëå
çàïåâíèëè, ùî ó çàêëàä³ âñå ùå
çíàéäåòüñÿ, ùî ïî¿ñòè âåãåòàð³àíöÿì, íàïðèêëàä, áóðãåðè áåç
ì’ÿñà, ãàðí³ðè ÷è îâî÷³.
Äî ñïèñêó äðóæí³õ äî âåãåòàð³àíö³â çàêëàä³â ìîæíà â³äíåñòè
òàêîæ êàôå «Á³áë³îòåêà». Ïî òåëåôîíó íàì ñêàçàëè, ùî âåãàíè
íå âèéäóòü ãîëîäíèìè ³ç çàêëàäó.
Ó ìåíþ º ê³ëüêà âåãåòàð³àíñüêèõ
ñòðàâ: ñóïè, ñàëàòè òà ï³öè.
Îñîáëèâî ïîò³øèòü âåãåòàð³àíö³â, ÿê ìè âèÿâèëè, ðåñòîðàí
«Ëàâ³í³ÿ», àäæå òóò º îêðåìå âåãåòàð³àíñüêå ìåíþ. Ó íüîìó ñ³ì
ïîçèö³é. Òàêîæ ó çàêëàä³ º ï³ñíå
ìåíþ òà ñòðàâè ç îâî÷³â.
ßêùî øóêàòè ó Google çàêëàäè,
ÿê³ ó Â³ííèö³ äðóæí³ äî âåãåòàð³àíö³â, òî ëþäè ðåêîìåíäóþòü ùå
òàêîæ çàêëàä «Òåððàìàðå». Ìè
çàòåëåôîíóâàëè òóäè, ³ íàì ïîÿñíèëè, ùî îêðåìîãî ìåíþ äëÿ âåãàí³â ó íèõ íåìàº. Ïðîòå, êàæóòü,
ï³ä³áðàòè ñòðàâè áåç ì’ÿñà ìîæíà.
Íàïðèêëàä, îâî÷åâ³ ñàëàòè ÷è ðèñ
ç îâî÷àìè. À ÿêùî ëþäèíà ¿ñòü
ìîðåïðîäóêòè, òî àñîðòèìåíò
ðîçøèðèòüñÿ.
Ó çàêëàä³ «Lacucina» òåæ º
îêðåìèé ïåðåë³ê ñòðàâ äëÿ âåãåòàð³àíö³â. ßê ñêàçàëè íàì ó ðåñòîðàí³, âîíè ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ï‘ÿòü ñòðàâ.
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ПОГОДНІ ГОЙДАЛКИ:
ЯК ПОКРАЩИТИ САМОПОЧУТТЯ?

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Метеозалежність  Зміни погоди
впливають на організм людини, тим паче,
коли нещодавно стояли морози, а нині
у вікна заглядає весна. Організм просто
не встигає так швидко пристосовуватися
й перелаштовуватися, і реагує поганим
самопочуттям. Метеозалежність, кажемо
ми. Але чи насправді існує така хвороба?
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067) 5267352

Îðãàí³çì çäîðîâî¿ ëþäèíè
ëåãêî ïðèñòîñîâóºòüñÿ äî çì³íè
ñåçîí³â, êë³ìàòó òà ïîãîäè. Ïðîòå
îðãàí³çì ë³òíüî¿ ÷è õâîðî¿ ëþäèíè ãîñòðî ðåàãóº íà êîëèâàííÿ
ïîãîäíèõ óìîâ. Ç’ÿâëÿºòüñÿ ãîëîâíèé á³ëü, íèþòü ñóãëîáè, äàâèòü
ñåðöå. Çì³íà ïîãîäè íå º ïåðøîïðè÷èíîþ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ õâîðîáè,
àëå ñïðèÿº ¿¿ ïðîÿâàì. Îñîáëèâî
ÿêùî âíî÷³ ñòîâï÷èê òåðìîìåòðà
ñÿãàº 10 ãðàäóñ³â ìîðîçó, âäåíü
–10 òåïëà.
ЧОМУ ПОГОДА ВПЛИВАЄ
НА НАШЕ САМОПОЧУТТЯ?
Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ äîâåëè,
ùî 75% ëþäåé â³ä÷óâàþòü çì³íè ïîãîäè. ×îìó? Ìè ñòâîðåí³
ç âîäè, ìàºìî âëàñíèé òèñê ³
÷àñòî íå òóðáóºìîñÿ ïðî âëàñíå
çäîðîâ’ÿ. Çàãàëîì, ñàìå íàÿâí³ñòü õâîðîá ó ëþäèíè ³ º ïåðøèì ÷èííèêîì òîãî, ùî âîíà
â³ä÷óâàº çì³íè ïîãîäè. Àäæå òå,
ùî ÿêèéñü îðãàí ïðàöþº íåïðàâèëüíî, ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî
îðãàí³çì íå ìîæå øâèäêî ïåðåëàøòóâàòèñÿ ï³ä ïîãîäó. ²íøèé ôàêòîð — óðáàí³çàö³ÿ òà
çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíîãî
êîìôîðòó.
Æèòåë³ ñ³ë â³ä÷óâàþòü ïåðåïàäè

òåìïåðàòóðè ìåíøå, í³æ ãîðîäÿíè. À âñå òîìó, ùî á³ëüø³ñòü
÷àñó âîíè ïðîâîäÿòü íà âóëèö³,
íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêà ïîãîäà.
Òîìó é îðãàí³çì ¿õ çàãàðòîâàíèé
äî ïðèìõ ïðèðîäè. Ìåøêàíö³ æ
ì³ñòà çâèêëè äî êîíäèö³îíåð³â
âë³òêó, òåïëà âçèìêó. À ùå êðàùå
ïîñèä³òè âäîìà, êîëè çà â³êíîì
íå íàäòî êîìôîðòíî, ïëþñ âèðóþòü â³ðóñè òà åï³äåì³¿. Îñü ³
âèõîäèòü, ùî îðãàí³çì ïðîñòî
çáèâàºòüñÿ ç ðèòìó.
ХТО ПОТЕРПАЄ І ЩО З ЦИМ
РОБИТИ?
Íàéïåðøå ñòðàæäàþòü â³ä çì³íè ïîãîäè õâîð³ íà ñåðöåâî-ñóäèíí³, õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ: àðòðèò, àðòðîç, ðåâìàòèçì,
áðîíõ³àëüíó àñòìó. Òàêîæ ò³, õòî
ïåðåí³ñ îïåðàö³¿ òà òðàâìè ÷åðåïà, — ãîâîðÿòü ôàõ³âö³. Ìåäèêè
êîíñòàòóþòü, êîëè ïîãîäà âåðåäóº, ëþäè âèêëèêàþòü øâèäêó
÷àñò³øå, í³æ çàçâè÷àé. Ïåðåïàäè
òåìïåðàòóðè ìîæóòü âèêëèêàòè
ï³äâèùåííÿ òèñêó òà ãîëîâí³ áîë³
ó ã³ïåðòîí³ê³â, ñîíëèâ³ñòü, âòîìó
òà çíèæåííÿ òèñêó — ó ã³ïîòîí³ê³â.
— Íà ïåðåïàäè òåìïåðàòóðè
³ àòìîñôåðíîãî òèñêó ðåàãóþòü
ïåðø çà âñå ñóäèíè, — ãîâîðèòü
ë³êàð çàãàëüíî¿ ìåäèöèíè Â³-

êòîð³ÿ Ãðèíþê. — Âîíè ìîæóòü
ñïàçìóâàòèñÿ, ðîçøèðþâàòèñÿ,
ìîæå â³äáóâàòèñÿ çàòðèìêà âîäè
â îðãàí³çì³. Â³ä öüîãî ëþäè â³ä÷óâàþòü ñåáå íåäîáðå. Áîë³
çà ãðóäèíîþ ³ â ñåðö³, çàäèøêà, ñòåíîêàðä³ÿ — òåæ ìîæóòü
áóòè îçíàêàìè ìåòåîçàëåæíîñò³.
Ó òàêèõ õâîðèõ çà ï³äâèùåíî¿ âîëîãîñò³ ñïîâ³ëüíþºòüñÿ êðîâîò³ê
â ñóäèíàõ ³ ïîðóøóºòüñÿ çãîðòàííÿ êðîâ³.
Ë³êàð³ ðåêîìåíäóþòü çà òàêèõ ñèìïòîì³â íå ³ãíîðóâàòè
ïðîãóëÿíêè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³,
ïðèéìàòè ïðèçíà÷åí³ ìåäèêîì
ïðåïàðàòè, íîðìàë³çóâàòè ñîí ³
â³äïî÷èíîê. ² ë³êè ñë³ä çàâæäè
ìàòè ïðè ñîá³.
КОЛИ «ЛОМИТЬ КІСТКИ»
— Ùå íà ïîãîäí³ êàðóñåë³ ðåàãóþòü ðåâìàòèêè. Ó íèõ ïåðåä
äîùåì «ëîìèòü ê³ñòêè». Òàêîæ
æèâèìè áàðîìåòðàìè ñòàþòü
ëþäè, â ÿêèõ áóëè ïåðåëîìè àáî
îïåðàö³¿, — ðîçïîâ³äàº ñ³ìåéíèé
ë³êàð. — Ïîâ’ÿçàíî öå ç òèì, ùî
ïðè ï³äâèùåíí³ âîëîãîñò³ çì³íþºòüñÿ íå ëèøå àòìîñôåðíèé òèñê,
à é òèñê ó ñóãëîáîâ³é ïîðîæíèí³.
Ö³é ãðóï³ ìåòåîçàëåæíèõ ëþäåé
ðåêîìåíäóþòü ìàòè çàâæäè ç ñîáîþ ïðîòèçàïàëüí³ ìàç³ ³ íå çàáóâàòè ïðî ñïîðò, ïîâ’ÿçàíèé ³ç
âîäîþ (ïëàâàííÿ, àêâààåðîá³êà).
Ó âîëîãó ïîãîäó íåëåãêî ïðèõîäèòüñÿ àñòìàòèêàì. Ó òàê³ äí³
ë³êàð³ ¿ì íå ðåêîìåíäóþòü âèõîäèòè ç äîìó áåç ³íãàëÿòîðà, à ç
íàïàäàìè çàäóõè ïîòð³áíî ñïðàâëÿòèñÿ çà äîïîìîãîþ ë³ê³â, ÿê³
ïðîïèñàëè. Ñâ³é ùîäåííèé ðàö³îí ïîòð³áíî çáàãà÷óâàòè ñâ³æèìè
ôðóêòàìè, îâî÷àìè, íåæèðíèì
ì’ÿñîì, ðèáîþ, ïðè öüîìó íåîáõ³äíî â³äìîâèòèñÿ â³ä ãîñòðèõ ³
æèðíèõ ñòðàâ, âëàñíå, ÿê ³ ³íøèì
ìåòåîçàëåæíèì.
РЕКЛАМА
468084

486213

у разі частого поганого
самопочуття через зміни
погоди, зверніться
до лікаря і проведіть
обстеження серця, судин і
кісткової тканини

ТОП-7 ПОРАД ДЛЯ ТИХ,
ХТО СТРАЖДАЄ ВІД
МЕТЕОЗАЛЕЖНОСТІ

менше піддавайтеся
стресу

не перепрацьовуйте

правильно
харчуйтеся

спіть не менше
8–9 годин

більше
рухайтеся

майте індивідуальну
аптечку, складену
за рекомендаціями лікаря

Як пережити магнітні бурі
Магнітні бурі — ще один вид метеозалежності. Лікарі рекомендують
у ці дні людям із захворюваннями
серцево-судинної системи уникати фізичних навантажень і, при
можливості, залишатися вдома
та більше відпочивати.
— Деякі люди помічають, що
в певні дні вони стають більш
дратівливими, страждають від
безсоння і безпричинного занепокоєння. Нормалізувати сон
можна за допомогою настоїв
заспокійливих трав, — рекомендує Вікторія Гринюк. — Звичайний
м’ятний чай чи чай з ромашки,
валеріани, це також допомога для
метеочутливих. Стануть у пригоді
і ванни з хвойним екстрактом або
ефірними оліями ялиці, сосни,
кедра, ялини.

Уникайте в ці дні стресових ситуацій, відсипайтеся, загалом
рекомендую дотримуватись
здорового режиму харчування,
уникати продуктів з надмірним
вмістом солі і цукру та напоїв з
кофеїном.
Фахівець переконує, що здоровий спосіб життя, слідування
режиму дня із обов’язковим відпочинком, збалансоване та комплексне харчування, регулярне
помірне фізичне навантаження,
а також низький рівень стресу —
це найкраща профілактика можливого впливу метеозалежності
на організм. А при хронічних захворюваннях найбільш правильним рішенням стануть планові візити до лікаря та виконання його
персональних рекомендацій.
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ДИСТАНЦІЙНІ ТАНЦІ. ЯК «ГРАЦІЯ»
ПЕРЕЖИЛА КАРАНТИН
Бальні танці  За 25 років танцюристи
ансамблю спортивного бального танцю
«Грація» підкорили чимало престижних
фестивалів не лише в Україні, але й далеко
за її межами. Проте у 2020 році на заваді
нових звершень став карантин. Як вони
адаптувалися до карантинних обмежень
та як саме танець може покращити життя
ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

Ó 2020 ðîö³ êîëåêòèâ ìàâ ñâÿòêóâàòè þâ³ëåé, äëÿ
öüîãî ãîòóâàëè âåëèêèé êîíöåðò, íà ÿêèé çàïðîñèëè
áàãàòî ãîñòåé ³ äðóç³â àíñàìáëþ.
— Ìè çàïëàíóâàëè êîíöåðò
ó òåàòð³ ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî
íà 21 êâ³òíÿ, âæå âñå áóëî óçãîäæåíî, òðèâàëè îñòàíí³ ïðèãîòóâàííÿ, — ðîçêàçóº õóäîæí³é
êåð³âíèê êîëåêòèâó Îëåêñàíäð
Ìàöþê. — Êð³ì òîãî, ñàìå ï³ä
÷àñ çâ³òíîãî êîíöåðòó íàì ìàëè
âðó÷èòè çàïðîøåííÿ íà Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ó Êàðì³åë³
(²çðà¿ëü — àâò.). Öå äîñèòü ïðåñòèæíèé ôåñòèâàëü, ÿêèé òðèâàº
òðè äí³ é òðè íî÷³, é ùîá òóäè ïîòðàïèòè, ïîòð³áíî ïðîéòè â³äá³ð.
Â³ííèöüêà «Ãðàö³ÿ» â³äá³ð
óñï³øíî ïðîéøëà é ñòàëà îäí³ºþ
ç 12-òè ó÷àñíèöü.
— Çàïðîøåííÿ ìàâ îñîáèñòî
âðó÷èòè íàø êîëåãà, òàíöþðèñò
ì³æíàðîäíîãî êëàñó, ñóääÿ ì³æíàðîäíî¿ êàòåãîð³¿ òà ïðåçèäåíò
ôåäåðàö³¿ áàëüíîãî òàíöþ ²çðà¿ëþ
ªâãåí³é Âàéìàí. Â³í, äî ðå÷³, â³ííè÷àíèí, ìè ç íèì êîëèñü ïî÷èíàëè òàíöþâàòè ðàçîì ó Ïàëàö³
ä³òåé òà þíàöòâà, àëå âæå áàãàòî
ðîê³â â³í æèâå â ²çðà¿ë³, — êàæå
Îëåêñàíäð Ìàöþê. — Ñïîä³âàþñü,
ùî íàñòóïíà ñòîð³íêà öüîãî ôåñòèâàëþ ðîçïî÷íåòüñÿ ç òîãî ì³ñöÿ,
äå âîíà îá³ðâàëàñü ÷åðåç ïàíäåì³þ
³ ìè çìîæåìî âçÿòè ó íüîìó ó÷àñòü.

НЕ ВИСТАЧАЄ СПІЛЬНИХ
ПОДОРОЖЕЙ
«Ãðàö³ÿ» ùîðîêó áåðå ó÷àñòü
ó çìàãàííÿõ ³ ôåñòèâàëÿõ ÿê
â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì.
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ìàöþêà,
öå íå ëèøå ñïîñ³á çàÿâèòè ïðî
ñåáå, àëå é ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü
çíàéòè ñïðàâæí³õ äðóç³â.
— Çà öåé ÷àñ ìè ïîçíàéîìèëèñü ç âåëè÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ êîëåêòèâ³â ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó,
ìè ïðè¿çäèìî îäèí äî îäíîãî,
îáì³íþºìîñü äîñâ³äîì ³ êóëüòóðîþ. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî äðóæáà
ì³æ äåðæàâàìè ³ çàðîäæóºòüñÿ ç
òàêèõ ìàëåíüêèõ êðîê³â çàâäÿêè ä³òÿì, — êàæå õóäîæí³é êåð³âíèê. — Íàïðèêëàä, ó Áóðãàñ³
(Áîëãàð³ÿ) ùîðîêó ïðîõîäèòü
ôåñòèâàëü áîëãàðî-óêðà¿íñüêî¿
äðóæáè, äå ìè òåæ áåðåìî ó÷àñòü.
Öå ïðåêðàñíèé äîñâ³ä ³ íåéìîâ³ðí³ âðàæåííÿ, áî íà âèñòóïè
ïðèõîäÿòü áîëãàðè, ÿê³ ìàþòü
óêðà¿íñüêå êîð³ííÿ. Âîíè, ìîæëèâî, â Óêðà¿í³ í³êîëè íå áóëè,
àëå êóëüòóðà ïðåäê³â ¿ì íåáàéäóæà. ² öå äóæå ïðèºìíî.
Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó, êîëè
íå áóëî çìîãè ïîáà÷èòèñÿ ç êîëåãàìè ÷åðåç çàêðèò³ êîðäîíè,
â òàíöþðèñò³â âèíèêëà îäíà ö³êàâà ³äåÿ.
— Ð³÷ ó òîìó, ùî ìè ìàºìî
äóæå áàãàòî ôîòî é â³äåî çà âñ³
25 ðîê³â ³ñíóâàííÿ êîëåêòèâó, àëå
ïîøèðèòè ¿õ ÷è ÿêîñü âïîðÿäêóâàòè ðóêè íå äîõîäèëè, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð Ìàöþê. — Òà
ï³ä ÷àñ ëîêäàóíó íàø ñèí, Ïàâëî

Олександр Мацюк вважає, що
карантин навчив цінувати те,
що ми вже маємо. Каже, все
як у танці: маємо рухатися лише
вперед до нових вершин!
Ìàöþê, òåæ õîðåîãðàô ó «Ãðàö³¿», ïî÷àâ äîäàâàòè ö³ ìàòåð³àëè íà íàøó facebook-ñòîð³íêó.
Âè íàâ³òü íå óÿâëÿºòå, ñê³ëüêè
â³äãóê³â ìè îòðèìàëè! Íàø³ âèïóñêíèêè é òàíöþðèñòè ç óñ³õ
óñþä òåæ ïî÷àëè âèêëàäàòè ôîòî,
ä³ëèòèñÿ â³äåîñïîãàäàìè. Ìîæíà
ñêàçàòè, ùî êàðàíòèí íàäèõíóâ
íàñ íà çîâñ³ì íîâó ôîðìó ñï³ëêóâàííÿ.
ОНЛАЙН-ТРЕНУВАННЯ І
ДИСТАНЦІЙНА ПІДТРИМКА
Ï³ä ÷àñ æîðñòêèõ êàðàíòèííèõ
îáìåæåíü áàëüíèêè áóëè âèìóøåí³ çàì³íèòè òàíöþâàëüíó çàëó
ç³ ñòàíêîì íà ñìàðòôîí ç ³íòåðíåòîì. Ïðîâîäèòè çàíÿòòÿ ç õîðåîãðàô³¿ äèñòàíö³éíî âèÿâèëîñü çàâäàííÿì íå ç ïðîñòèõ, àëå í³÷îãî
íåìîæëèâîãî, ÿê â³äîìî, íåìàº.
— Òðåíóâàííÿ ïî âàéáåðó — öå
äóæå óìîâíà ñïðàâà ³, ÿê ³ âñ³
³íø³ îíëàéí-çàíÿòòÿ, â ïåðøó
÷åðãó ðîçðàõîâàíå íà âèñîêó ñâ³äîì³ñòü ñàìèõ ó÷í³â, — ãîâîðèòü
Îëåêñàíäð Ìàöþê. — Áåçóìîâíî
áóëè çàâäàííÿ â³ä ïåäàãîã³â, ÿê³
äîïîìàãàëè ï³äòðèìàòè ô³çè÷íó
ôîðìó é ïîâòîðþâàòè âñå âèâ÷åíå. Òà íå âàðòî çàáóâàòè ïðî
ëþäñüêèé ôàêòîð — ³íîä³ ä³òè

Не просто танці, а школа життя
За словами Олександра Мацюка,
їхній танцювальний колектив —
це більше ніж просто навчання
хореографії.
— Такий досвід занять у колективі вчить, як правильно поводити себе в суспільстві, не боятися
виступати перед загалом, не цуратися проявляти свої вміння і
пробувати щось нове, — каже
він. — Хочеться підкреслити, що
танець — це духовне, естетичне
й фізичне виховання, це мистецтво, яке дає дитині можливість

гармонійно розвиватись. А у час
глобальної комп’ютеризації, коли
багато дітей мають гіподинамію
та чимало інших захворювань,
пов’язаних з недостатньою рухливістю, — це доречно як ніколи.
Заняття в ансамблі відволікають
дітей від віртуального світу й дають їм можливість всебічно розвиватися. За словами педагога,
всі, хто приходять у танцювальну
залу, з часом просто розквітають.
— А ще діти стають дуже коректними й ввічливими, бо ми зма-

лечку вчимо їх не лише танцям,
але й гарним манерам: щоб вміли піклуватися одне про одного,
поважати й допомагати, — додає
педагог. — Взагалі ми дуже багато часу проводимо разом і мова
зараз не тільки про тренування
в залі. Це завжди дуже весело, бо
збираються діти, батьки й вчителі, ми разом працюємо і відпочиваємо, багато спілкуємось, щось
обговорюємо й пригадуємо. Тому
це більше, ніж гурток танців — це
родина і школа життя!

«Грація» — це справді родинний колектив. Його
започаткувало подружжя Олександра й Ольги Мацюків
ëþáëÿòü ñåáå æàë³òè é íå ïåðåíàïðóæóâàòèñÿ. Äî òîãî æ, äóæå áàãàòî ÷àñó é ñèë çàáèðàëî øê³ëüíå
äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ, à âîíî,
çðîçóì³ëî, ó ïð³îðèòåò³.
Òà íàâ³òü ïîïðè öå, ä³òè, ó ÿêèõ
ñïðàâä³ áóëî áàæàííÿ òàíöþâàòè,
çíàõîäèëè äëÿ öüîãî äîñòàòíüî
ìîæëèâîñòåé.
— Áóëî ïðèºìíî, êîëè ä³òè
âèñòàâëÿëè ó ñîö³àëüí³ ìåðåæ³
ñâî¿ òðåíóâàííÿ, ïîêàçóâàëè,
ÿê îñâî¿ëè òå, ùî ìè ¿ì íàäñèëàëè, — ç óñì³øêîþ ðîçïîâ³äàº
ïåäàãîã. — ² äóæå äîáðå, ùî áóëè
àêòèâí³ ó÷í³, ÿê³ ñâî¿ì ïðèêëàäîì
íàäèõàëè é çàîõî÷óâàëè ³íøèõ.
Çà éîãî ñëîâàìè, íàéøâèäøå
äî äèñòàíö³éíèõ òàíö³â çâèêëè
ä³òè ñåðåäíüî¿ ãðóïè, à ïî÷àòê³âöÿì áóëî ñïðàâä³ âàæêî.

Ï³ä ÷àñ ëîêäàóíó
òàíöÿìè ïî÷àëè
çàéìàòèñÿ áàãàòî
áàòüê³â. Â êîãî ìåíø³
ä³òè, òðåíóâàëèñü
ö³ëèìè ñ³ì’ÿìè
— Íà ñòàðøèõ ä³òåé, ÿêèì á³ëüøå çà 11 ðîê³â, ïåð³îä îíëàéíòðåíóâàííÿ âïëèíóâ íå òàê, ÿê
íà ìàëåíüêèõ. Âîíè á³ëüø «íàòàíöüîâàí³» é ìàþòü ñôîðìîâàíó
ì’ÿçîâó ïàì’ÿòü, à îò ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè, îñîáëèâî ç òèìè, õòî
ëèøå ð³ê-äâà çàéìàºòüñÿ, âñå áóëî
³íàêøå, — êàæå Îëåêñàíäð Ìàöþê. — Êîëè ï³ñëÿ âåëèêî¿ ïåðåðâè âîíè ïîâåðòàëèñü äî çàëè, òî ç
äåÿêèìè ïîòð³áíî áóëî ïî÷èíàòè
âñå ç íóëÿ. Âîíè, çâè÷àéíî, øâèäêî ïðèãàäóâàëè, àëå áóëî îäðàçó
ïîì³òíî, õòî ÿê òðåíóâàâñÿ âäîìà.
Âàæëèâèì ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó
áóëè íå ò³ëüêè òðåíóâàííÿ. Åìîö³éíà ï³äòðèìêà â öåé ÷àñ áóëà
ëåäü íå íà ïåðøîìó ì³ñö³.
— Êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî

áàëüí³ òàíö³, òî çàâæäè ìàºìî
íà óâàç³ ïàðòíåðñòâî, à â³äòàê
ï³äòðèìêó, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Êîëè âñ³ áóëè ³çîëüîâàí³,
ìè äóæå ùèðî ìîðàëüíî ï³äòðèìóâàëè îäíå îäíîãî. Íàøå «ãðàö³éíå» ñåðåäîâèùå ïîðîäæóº ä³éñíî ðîäèíí³ ïî÷óòòÿ ³ ìè â öüîìó
â÷åðãîâå ïåðåêîíàëèñÿ.
ЖАГА СЦЕНИ
Õóäîæí³é êåð³âíèê «Ãðàö³¿»
ðîçïîâ³äàº, ùî ó ä³òåé â³äêðèëîñü íîâå äèõàííÿ ³ ñïðàâæíÿ
æàãà ñöåíè.
— Âîíè ãîðÿòü, õî÷óòü òàíöþâàòè, áðàòè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ, ¿çäèòè íà âñ³ ôåñòèâàë³, — ñì³ºòüñÿ
â³í. — Íàâ³òü ó ìèíóë³ âèõ³äí³ ìè
áðàëè ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³, äî ÿêîãî, ÿê ïðàâèëî, äîëó÷àºòüñÿ îäèí
ñêëàä, à òóò âñ³ òðè êîíöåðò³ ñêëàäè áåç æîäíèõ ðîçäóì³â âèð³øèëè
âèñòóïàòè — òàê ¿ì íå âèñòà÷àëî
ñöåíè é ðåàêö³¿ ãëÿäàöüêî¿ çàëè.
Ïðàâäà, ç îñòàíí³ì ïîêè íå âñå
òàê ðàéäóæíî. ×åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ â çàë³ ìîæå ïåðåáóâàòè äóæå ìàëî ãëÿäà÷³â,
íàé÷àñò³øå, ëèøå áàòüêè þíèõ
òàíö³âíèê³â.
— Òàíöþðèñòó, ÿê ³ áóäü-ÿêîìó
àðòèñòó, áåçóìîâíî ñêëàäíî âèñòóïàòè ïåðåä íàï³âïóñòîþ çàëîþ, àëå âèõîäó íåìàº, — êàæå
Îëåêñàíäð Ìàöþê. — Îðãàí³çàòîðè çìàãàíü ³ ôåñòèâàë³â ÷³òêî
ðîçïèñóþòü òàéì³íã äëÿ êîæíîãî
êîëåêòèâó é ÷àñòî ãîòóþòü ð³çíîêîëüîðîâ³ áðàñëåòè íà ðóêó äëÿ
ä³òåé ³ áàòüê³â, ùîá ñë³äêóâàòè,
õòî ñàìå ìîæå ïåðåáóâàòè â çàë³
ó êîíêðåòíèé ÷àñ. Êîëè âèñòóïè çàê³í÷óþòüñÿ, óñ³ âèõîäÿòü,
³ ëèøå òîä³ çàõîäèòü íàñòóïíà
ãðóïà ³ ¿õíÿ ï³äòðèìêà.
Àáè òðîõè ïîêðàùèòè ñèòóàö³þ, âñ³ âèñòóïè çí³ìàþòü
íà â³äåî, ùîá ïîò³ì ïîøèðþâàòè ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ñåðåä
íåîáìåæåíî¿ àóäèòîð³¿.
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НА ЧЕСТЬ ЛЕСІ ПОСАДЯТЬ АЛЕЮ
Історія і сучасність  Несподіваний
результат дали пошуки журналістом RIA
пам’ятної дошки на честь мами Лесі
Українки у Могилеві-Подільському. Членкореспондент Академії наук України,
письменниця, фольклористка, етнограф —
це все про маму Лесі Українки Олену
Пчілку. Будинок, в якому вона проживала
у місті над Дністром, розвалили.
А де поділи меморіальну дошку?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Âóëèöÿ Âèíîãðàäíà, 11. Çà ö³ºþ
àäðåñîþ çíàõîäèâñÿ áóäèíîê, â ÿêîìó ïðîæèâàëà Îëåíà Ï÷³ëêà
ó 1920–1924 ðîêàõ ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó. Ïîò³ì íàçâó
âóëèö³ çì³íèëè íà Ï³îíåðñüêó,
à â 1996-ìó — íà Îëåíè Ï÷³ëêè.
Ìåìîð³àëüíó äîøêó âñòàíîâèëè ùå ó 1972-ìó. Íà í³é áóâ
íàïèñ: «Ó öüîìó áóäèíêó ó 1920–
1924 ðîêàõ ïðîæèâàëà ïèñüìåííèöÿ Îëåíà Ïåòð³âíà Êîñà÷
(Îëåíà Ï÷³ëêà), ìàòè âèäàòíî¿
ïîåòåñè Ëåñ³ Óêðà¿íêè».
Áóäèíîê ðîçâàëèëè, àëå æ äîøêà äåñü ìàëà á çáåðåãòèñÿ?
ЗБЕРЕГЛИ «КОПІЮ» БУДІВЛІ
— Äå äîøêà? Çíèêëà! — ðîçïîâ³äàº ãîëîâà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî òîâàðèñòâà
Âàëåð³é Âîéòîâè÷.
×îëîâ³ê çãàäóº, ùî ó òîé ÷àñ,
êîëè ðîçâàëþâàëè áóäèíîê, éîãî
íå áóëî ó ì³ñò³. Ïðî öå ä³çíàâñÿ
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ.
— Ùå ðàí³øå áóëî çðîçóì³ëî,
ùî áóäèíîê í³õòî íå âðÿòóº, â³í
âåòõèé, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Çàïðîïîíóâàâ ì³ñüê³é âëàä³ çàïðîñèòè ôàõ³âö³â, ÿê³ á çíÿëè
«êîï³þ» áóä³âë³. Õî÷à á êðåñëåííÿ
çáåðåãòè. ² íàì öå âäàëîñÿ. Ì³ñüêðàäà îïëàòèëà ðîáîòó, ÿêó âèêîíàëè ôàõ³âö³ ñïåö³àë³çîâàíîãî
íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíîãî ³íñòèòóòó «Óêðçàõ³äïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ».

Ï³äãîòîâëåí³ íèìè äîêóìåíòè
ç êðåñëåííÿìè, ðîçì³ðàìè, ðîçòàøóâàííÿì ê³ìíàò òîùî Âàëåð³é Âîéòîâè÷ äîòåïåð çáåð³ãàº
â ñåáå. Íàäðóêóâàâ ¿õ â îäí³é ç³
ñâî¿õ êíèã. Êð³ì òîãî, ó íüîãî
º äåê³ëüêà ÷åðåïèöü ³ öåãëèí
ç ðîçâàëåíîãî áóäèíêó. Êàæå,
çíàéøîâ ¿õ íà ãîðèù³ ùå òîä³,
êîëè áóä³âëÿ ñòîÿëà. Íà ôîòîãðàô³ÿõ âèäíî, ùî ïîêð³âëÿ áóëà
æåðñòÿíà.
Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî
Êîñà÷³ ïðîæèâàëè ó Ìîãèëåâ³-

«Ïëàíóâàëè ñòâîðèòè
â áóäèíêó ë³òåðàòóðíó
ñòóä³þ. Äî ì³ñöåâèõ
êåð³âíèê³â õîäèëè. Íàì
íå â³äìîâëÿëè, àëå é
íå äîïîìîãëè»
Ïîä³ëüñüêîìó ó äåê³ëüêîõ ì³ñöÿõ.
Ïðî öå ä³çíàºìîñÿ ç ¿õí³õ ëèñò³â.
Â îäíîìó ç íèõ çíà÷èòüñÿ ïðîâóëîê Ðîìàí³âñüêèé, íèí³ Êàðìàëþêà. Îäíàê òàì óæå íå çáåðåãëèñÿ ñòàð³ áóä³âë³.
— Ìè âñå-òàêè âøàíóâàëè
ïàì'ÿòü ìàòåð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, — êàæå Âàëåð³é Âîéòîâè÷. —
Íå ëèøå çà òå, ùî äàëà ñâ³òîâ³
ë³òåðàòóðíèé òàëàíò òàêîãî âèñîêîãî ð³âíÿ. Âîíà òàêîæ áóëà çíàíîþ ïèñüìåííèöåþ, àêòèâíîþ
ãðîìàäñüêîþ ä³ÿ÷êîþ, ÿêà áîðîëàñÿ çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè.
Ìåìîð³àëüíó äîøêó íà ¿¿ ÷åñòü
âñòàíîâèëè íà ôàñàä³ Áóäèíêó
øêîëÿð³â.

У цьому будинку проживала у Могилеві мама Лесі Українки.
Будинок розвалили, втрачену меморіальну дошку обіцяють відновити місцеві лісівники
Íà æîâòåíü íèí³øíüîãî ðîêó
ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó çàïëàíîâàíà Âñåóêðà¿íñüêà êîíôåðåíö³ÿ êðàºçíàâö³â. «Äðàãîìàíîâè
³ Êîñà÷³ íà Ïîä³ëë³» — òàêà íàçâà îäíîãî ç òåìàòè÷íèõ ðîçä³ë³â
ïëàíîâàíîãî ç³áðàííÿ.
Îñòàíí³ìè ãîñïîäàðÿìè ðîçâàëåíîãî áóäèíêó áóëà ðàéîííà
îðãàí³çàö³ÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà.
Íèí³ êåð³âíèêîì Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî «Äåðæë³ñãîñïó» º Â³êòîð ²ùóê. Ùî éîìó â³äîìî ïðî
áóäèíîê, ÿêèé ñòåðëè ç ëèöÿ
çåìë³?
ЩО ЗГАДУЮТЬ
МОГИЛІВЧАНИ?
Â³êòîð ²ùóê ïàì’ÿòàº òîé áóäèíîê. Êàæå, â³í ä³éñíî çíàõîäèâñÿ
íà òåðèòîð³¿ ¿õíüî¿ îðãàí³çàö³¿.
Íàâðÿä ÷è ï³äëÿãàâ â³äíîâëåííþ.
— Êåð³âíèêîì ë³ñãîñïó òîä³
ïðàöþâàâ ³íøèé ÷îëîâ³ê,
íà æàëü, éîãî óæå íåìà ñåðåä
íàñ, — ðîçïîâ³äàº ²ùóê. — Òîìó,
äå ñàìå ìåìîð³àëüíà äîøêà,
íå ìîæó ñêàçàòè. Ìàáóòü, ïðî
öå ì³ã çíàòè ùå îäèí ç íàøèõ
êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â — Ñòåïàí

Відновимо історичну справедливість
«Слідами» зниклої меморіальної дошки цікавився також у керівника пресслужби обласного
управління лісового і мисливського господарства Станіслава
Вовка. Він повідомив, що має
фотографію будинку з меморіальною дошкою. Коли готували
книгу до 100-річчя з часу створення управління лісового господарства області, фото разом з
іншими матеріалами передали
з Могилів-Подільського «Держлісгоспу».
— Де дошка, мені не відомо, але

знімком можу поділитися, — повідомив Станіслав Вовк. — У Могилеві працював інженером з
лісових культур Степан Романишин. Він любив історію, тому
збирав всі матеріали, що стосувалися їхньої організації. Саме
він зберіг цей знімок.
Через деякий час Станіслав Вовк
повідомив приємну новину:
— Керівник обласного управління
Анатолій Бондар розпорядився
відновити меморіальну дошку, —
каже співрозмовник. — На його
думку, у такий спосіб поновимо

історичну справедливість і збережемо пам'ять про родину видатної Лесі. Символічно, що це
буде зроблено у її ювілейний рік
–150-ліття з дня народження.
Крім того, лісівники планують
закласти сквер чи алею Лесі
Українки у місті над Дністром.
За словами Станіслава Вовка, з
цією метою проведуть перемовини з міською владою про визначення місця висадки дерев. Там
також залишать письмову згадку
про те, на честь кого ростимуть
саджанці.

Ðîìàíèøèí. Â³í ëþáèâ ³ñòîð³þ,
ö³êàâèâñÿ ìèíóëèì, äîñë³äæóâàâ
äåÿê³ ôàêòè ïðî íàøó îðãàí³çàö³þ, ïðî ì³ñòî. Îäíàê ³ â³í óæå
íå ç íàìè.
Íîâå ïðèì³ùåííÿ «Äåðæë³ñãîñïó» çáóäóâàëè ïîðó÷ ç áóäèíêîì
ç ìåìîð³àëüíîþ äîøêîþ. Òàê
ñòâåðäæóº Â³êòîð ²ùóê. Ñòàðó
áóä³âëþ çìóøåí³ áóëè ðîçâàëèòè.
Ïàí ²ùóê âèñëîâèâ äóìêó ïðî
ìîæëèâ³ñòü â³äíîâëåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Çàì³ñòü
ïîøóêó ñòàðî¿ ïàì’ÿòíî¿ äîøêè
âèãîòîâèòè ³ âñòàíîâèòè íîâó.
Ïîåòåñà, ôîëüêëîðèñòêà, ìàéñòåð âèòèíàíîê Ìàð³ÿ Ãîöóëÿê,
çãàäóº, ÿê ùå ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè
çâåðòàëèñÿ äî ì³ñüêî¿ âëàäè ç
ëèñòàìè ç ïðîõàííÿì çáåðåãòè
áóäèíîê.
— Ïëàíóâàëè ñòâîðèòè â íüîìó
ë³òåðàòóðíó ñòóä³þ, — êàæå ïàí³
Ìàð³ÿ. — Íà ïðèéîì äî ì³ñöåâèõ
êåð³âíèê³â õîäèëè â³äîì³ íà òîé
÷àñ ë³òåðàòîðè Îëåêñà Ãðèí÷óê,
²âàí Ãëèíñüêèé, Ìèêîëà Ãîðîáåöü. Íàì íå â³äìîâëÿëè, àëå é
íå äîïîìîãëè.
Îêñàíà Ãîðîäèíñüêà, êåð³âíèê
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî Áóäèíêó

íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, ðîçïîâ³ëà
ïî òåëåôîíó, ùî äîáðå ïàì’ÿòàº
òîé áóäèíîê ùå ç³ øê³ëüíèõ ðîê³â.
— Ìîÿ äîðîãà äî ì³ñüêî¿ øêîëè ¹ 1 ïðîëÿãàëà ò³ºþ ñàìîþ
âóëèöåþ, òîä³ Ï³îíåðñüêîþ,
íèí³ Îëåíè Ï÷³ëêè, — êàæå ïàí³
Îêñàíà. — Ïðèãàäóþ, ìîº äèòÿ÷å
ñåðöå ñïîâíþâàëîñÿ ãîðä³ñòþ â³ä
òîãî, ùî ö³ºþ âóëèöåþ õîäèëà
ìàìà Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Ç³ øê³ëüíèõ
ðîê³â çíàëà, ùî Ëåñÿ ïðè¿æäæàëà
äî íàøîãî ì³ñòà.
Ïàí³ Îêñàí³ í³÷îãî íå â³äîìî,
äå ìîãëà ïîä³òèñÿ ìåìîð³àëüíà
äîøêà.
— Ïëàíóºìî â³äíîâèòè ¿¿, —
êàæå ïàí³ Îêñàíà. — Áóäåìî äóìàòè, äå ñàìå ìîæíà âñòàíîâèòè.
Ùå îäíà ñï³âðîçìîâíèöÿ Ëàðèñà Õóõëåé, êîëèøíÿ çàâ³äóâà÷êà ðàéîííîãî â³ää³ëó êóëüòóðè,
òàêîæ ñêàçàëà, ùî ¿é íåâ³äîìî,
êóäè ïåðåäàëè ìåìîð³àëüíó äîøêó ç áóäèíêó íà âóëèö³ Ï³îíåðñüêà, 11.
Ïàí³ Ëàðèñà ïîîá³öÿëà ä³çíàòèñÿ ó êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â
«Äåðæë³ñãîñïó», ùî ¿ì â³äîìî
ïðî ïàì’ÿòíèé íàïèñ íà áóäèíêó.

Разом з Оленою Пчілкою жили дві її доньки
До речі, у Могилеві над Дністром
разом з Оленою Пчілкою проживали дві її доньки — Ісидора
й Ольга зі своїми чоловіками,
а також дружина сина Михайла,
який передчасно помер. Звали
дружину Олександра Судовщикова, вона теж була письменниця,
твори підписувала псевдонімом
Грицько Григоренко.
Леся Українка приїжджала до Могилева разом з мамою ще у дитинстві. Нашому краю вона присвятила вірш «Красо України, Подолля!»
У 1924 році до Києва перебралася

Олена Пчілка, потім діти з сім’ями,
а також Судовщикова. На жаль,
родину патріотів-Косачів не обминули сталінські репресії. Навіть
стареньку уже на той час Олену
Пчілку.
«Родина Косачів і Поділля» — це
назва літературно-краєзнавчого
дослідження, авторами якого
є вінницькі історики К. Завальнюк, І. Журавлівський та Т. Стецюра. Вони детально дослідили,
чим займалися Косачі у місті над
Дністром. Книга є в обласній бібліотеці імені Тімірязєва.
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«ЩО Ж СКАЖУТЬ ЛЮДИ?!»
ІСТОРІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЛГБТ
Cуспільство  Це історії двох
представниць ЛГБТ-спільноти — лесбійки
та бісексуалки. Дівчата анонімно
розповіли про нормальність своєї
«інакшості», а також про те, через що
їм довелося пройти, аби почуватися
у власному тілі не як у клітці
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635

Ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó 40%
ïðåäñòàâíèê³â ËÃÁÒ-ñï³ëüíîòè
çàçíàëè öüêóâàíü âïðîäîâæ
2020 ðîêó. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ Àãåíö³¿ ªÑ
ç ïèòàíü îñíîâíèõ ïðàâ ëþäèíè
ñåðåä ëþäåé ËÃÁÒ-ñï³ëüíîòè,
éäåòüñÿ íà ñàéò³ FRA.
Äî ïðèêëàäó, â 2019 ðîö³ ïðîâîäèëè ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ
íà ïðåäìåò ð³âíÿ ïðèéíÿòòÿ ÷è
íåïðèéíÿòòÿ ãîìîñåêñóàëüíîñò³. Ðåçóëüòàòè ïîêàçóþòü, ùî
â Óêðà¿í³ ëèøå 13% ëþäåé ãîòîâ³ ïðèéíÿòè ãîìîñåêñóàëüí³
ñòîñóíêè ó ñâîºìó ñóñï³ëüñòâ³.
«МЕНЕ ЗОВСІМ
НЕ ПРИВАБЛЮВАЛИ ХЛОПЦІ»
Âàëÿ (³ì’ÿ çì³íåíå íà ïðîõàííÿ
ãåðî¿í³ — àâò.) — ëåñá³éêà. Âïåðøå â³ä÷óëà ñåêñóàëüíèé ïîòÿã
äî ³íøî¿ ä³â÷èíè ó 15 ðîê³â. Âîíà
äóæå ñèìïàòèçóâàëà ä³â÷èíö³, ç
ÿêîþ ðàçîì çàéìàëàñÿ õóäîæíüîþ ã³ìíàñòèêîþ. Öå îáåðíóëîñÿ íåïðèºìíèì äîñâ³äîì.
— Òàê ñòàëîñÿ, ùî ÿ ¿¿ ïîö³ëóâàëà. Âîíà çëÿêàëàñÿ, â³äøòîâõíóëà ìåíå. À ïîò³ì ðîçïîâ³ëà
ïðî öåé âèïàäîê ³íøèì ä³â÷àòàì,
áàãàòî õòî ïî÷àâ ç ìåíå íàñì³õàòèñÿ. Ìåí³ áóëî ñîðîìíî. Òîä³
ÿ ïîêèíóëà ñïîðò. Çàðàç ÿ ðîçóì³þ, ùî öå ñëàáêîäóõ³ñòü, àëå
âèïðàâëÿòè âæå ï³çíî.
Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ùî óñâ³äîìëåííÿ íåòðàäèö³éíî¿ ñåêñóàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ ñòàëî ïðèâîäîì äëÿ íåâïåâíåíîñò³ â ñîá³,
ç’ÿâèëèñÿ êîìïëåêñè.
— ß çàâæäè áóëà óñï³øíîþ

â óñüîìó: íàâ÷àííÿ, òðåíóâàííÿ,
ìóçè÷íà øêîëà çà êëàñîì ôîðòåï³àíî — ãîðä³ñòü áàòüê³â, îäíèì
ñëîâîì. ß íàìàãàëàñÿ ñåáå «ïåðåêðî¿òè», ïåðåêîíàòè â òîìó,
ùî ÿ íîðìàëüíà. Áóâ îäèí õëîïåöü, ÿêèé äî ìåíå çàëèöÿâñÿ.
Â³í áóâ òð³øêè ñòàðøèì çà ìåíå
³… Íó, çàãàëîì, ç íèì â ìåíå
áóâ ïåðøèé ñåêñ. ß çàâàã³òí³ëà. Ìåí³ áóëî âñüîãî 16 ðîê³â,
ÿ ò³ëüêè ïåðåéøëà â 10 êëàñ…
Âäîìà áóâ âåëè÷åçíèé ñêàíäàë.
Ìàìà íàçèâàëà ìåíå îñòàíí³ìè
ñëîâàìè ³ ïîòÿãíóëà â ë³êàðíþ
íà àáîðò. Í³õòî ïðî öå íå ìàâ
çíàòè, áî «ùî æ ëþäè ñêàæóòü?»
Íà ðàííüîìó òåðì³í³ âàã³òíîñò³
Âàëÿ çðîáèëà ìåäèêàìåíòîçíèé
àáîðò. Â òîé ïåð³îä çàì³ñòü ï³äòðèìêè áàòüê³â, âîíà îòðèìàëà
çíåâàæëèâ³ ïîãëÿäè â ñâ³é á³ê òà
äîêîðè. Òîìó ìîâà ïðî òå, ùîá
ç³çíàâàòèñÿ íàéð³äí³øèì ëþäÿì
ó ñâî¿é îð³ºíòàö³¿, íå éäå.
— Çàðàç ìåí³ 23, ÿ âæå äàâíî
íå æèâó ðàçîì ç áàòüêàìè. Íàø³
ñòîñóíêè ðîçëàäíàëèñÿ ùå òîä³,
â øêîë³.
ПРОСТІШЕ ЗНАЙОМИТИСЯ
В ІНТЕРНЕТІ
Âàëÿ çàðàç ïðàöþº ãðàô³÷íèì
äèçàéíåðîì â ³íîçåìí³é ô³ðì³.
Æèâå âæå äâà ðîêè ç ä³â÷èíîþ
Äàðèíîþ. Ïðî ¿õí³ ñòîñóíêè
çíàþòü ëèøå íàéáëèæ÷³ äðóç³
òà áàòüêè äðóãî¿ ïîëîâèíêè.
— Ó Äàðèíè ïðîãðåñèâí³ áàòüêè, âîíè ñòàâëÿòüñÿ äî öüîãî
íîðìàëüíî. Ìåíå ïðèéíÿëè ÿê
ð³äíó äèòèíó. Êîëè ìè íàâ³äóºìîñÿ äî íèõ â ãîñò³, ÿ ïî÷óâàþñÿ
òàì, ÿê âäîìà. Â ìî¿é ðîäèí³ âñå

Що почитати, щоб більше дізнатися про ЛГБТ?
Аби не транслювати гомофобію
та висловлюватися коректно,
варто запам’ятати, що правильно говорити «гомосексуальність»
та «гомосексуали», а не «гомосексуалізм» і «гомосексуалісти».
А також, гей, лесбійка, бісексуальна особа, замість «представник нетрадиційної\ненормальної\неприродної сексуальної
орієнтації».
Що почитати:
 «Веселкова абетка», Роберт

Бєдронь
 «Діти-404. За стіною мовчання», Олена Клімова
 «Міфи та факти про геїв, лесбіянок і бісексуалів» Созаєв
 «Рожева психотерапія» Дейвіс та Ніл
 «Гомофобія — знаряддя сексизму» Фарр
 «Основи сексології» Мастерс.
Джонсон і Колодні
 Декларація принципів толерантності від ЮНЕСКО

³íàêøå, — ç³òõàº Âàëÿ.
Ä³â÷àòà ïîçíàéîìèëèñÿ â ïîïóëÿðíîìó äåéò³íã-äîäàòêó.
Âàëÿ ãîâîðèòü, ùî íå íàëåæèòü
äî æîäíèõ ËÃÁÒ-«òóñîâîê», õî÷à
âïåâíåíà, ùî âîíè ó Â³ííèö³ º.
— ßêîñü ÿ íå ïîòðàïèëà â êëóá
çà ³íòåðåñàìè, — æàðòóº âîíà. —
Ñêëàäíî áóòè ëåñá³éêîþ õî÷à á
òîìó, ùî îñü òàê ïðîñòî ï³ä³éòè
íà âóëèö³ äî ä³â÷èíè, ÿêà òîá³
ïîäîáàºòüñÿ, íå ìîæíà. Òèïó,
íó ÿê öå âèãëÿäàòèìå? «Ïðèâ³ò,
òè ìåí³ ïîäîáàºøñÿ. Õî÷åø, ï³äåìî íà ïîáà÷åííÿ?» — äî òàêîãî
ïîâîðîòó íå âñ³ ãîòîâ³. Òîìó ïðîñò³øå çíàéîìèòèñÿ â ³íòåðíåò³.

СТАВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ДО ЛГБТ

72%

громадян України
негативно ставляться
до представників ЛГБТ

14,5%
«скоріше негативно»

ВСЕ БУЛО НЕДАРЕМНО
Âàëÿ ãîâîðèòü, ùî çàðàç â íå¿
º âñå íåîáõ³äíå äëÿ òîãî, ùîá
ïî÷óâàòèñÿ ùàñëèâîþ. Îäíàê º
ôàêòîðè, ÿê³ âñå æ çàâàæàþòü
æèòè ïîâíîö³ííèì æèòòÿì.
— Îöåé ñòåðåîòèï «ùî æ ñêàæóòü ëþäè?» íå âèõîäèòü ç ãîëîâè. ß íå ìîæó âçÿòè ñâîþ ä³â÷èíó
çà ðóêó íà ëþäÿõ, íå ìîæó ïîö³ëóâàòè ¿¿ ïîñåðåä âóëèö³, áî âïåâíåíà, ùî ñóñï³ëüñòâî ñïðèéìå öå
íåñõâàëüíî. Çàãàëîì, äî ïóáë³÷íîãî «êàì³íã-àóòó» ÿ íå ãîòîâà.

Íà äóìêó Òàí³,
ïðåäñòàâíèê³â
ËÃÁÒ-ñï³ëüíîòè íå
ñïðèéìàþòü ó ñîö³óì³
÷åðåç íåïðàâèëüíå
âèõîâàííÿ áàòüê³â
Âàëÿ êàæå, ùî ïîãîäèëàñÿ ãîâîðèòè ïðî öå ëèøå ç îäí³ºþ ìåòîþ: çàñòåðåãòè ä³â÷àò òà õëîïö³â
â³ä ïîìèëîê, ÿê³ íàêî¿ëà ñàìà.
— Ôàêòè÷íî ìåíå âèõîâóâàëè â ðåæèì³ «òè æ ä³â÷èíêà,
à îòæå…» Íà ìåíå ç äèòèíñòâà
íàâ³øóâàëè ñòåðåîòèïè, ÿê³ ñóïåðå÷èëè ìîºìó ºñòâó. À êîëè
ÿ â³ä÷óëà â ñîá³ «³íàêø³ñòü»,
òî í³÷îãî, îêð³ì ñîðîìó, íå â³ä÷óâàëà. Ìåí³ íå áóëî ç êèì ïðî
öå ïîãîâîðèòè, áî ÿ áîÿëàñÿ, ùî
ìåíå â³äøòîâõíóòü. Òîìó çðîáèëà
áàãàòî ïîìèëîê, ñåðåä ÿêèõ ïåðåðâàíà âàã³òí³ñòü. ×àñòî äóìàþ
ïðî öå ³ äîñ³ êàðòàþ çà òå, ùî
íå â³äñòîÿëà òîä³ ñàìó ñåáå.
ОРІЄНТАЦІЮ НЕ ОБИРАЮТЬ
Òàí³ 24 ðîêè. Â íå¿ êîðîòêå
âîëîññÿ òà â³äñóòí³é ìàê³ÿæ.
Êîëè çàïèòàëà â íå¿ ïðî ñåêñóàëüíó îð³ºíòàö³þ, âîíà çàçíà÷èëà
êîðîòêî: «â ìåíå òàê, 70 íà 30,
ÿ á³ñåêñóàëêà. Àëå ïåðåâàãó íàäàþ ä³â÷àòàì».
— Ç äèòèíñòâà ìåíå ïðèâàáëþâàëè ä³â÷àòà. Ó âîñüìîìó êëàñ³
âïåðøå ÿ çðîçóì³ëà, ùî ìåí³
ä³â÷èíêà ñïîäîáàëàñÿ íå ëèøå
çà ÿêèìèñü çàãàëüíèìè ëþä-

57,5%

13%

63%

згодні з твердженням,
що «гомосексуальність
протиприродна і
аморальна, а ЛГБТ —
це емоційно і психічно
хворі люди»

ставляться позитивно
до ЛГБТ

10%
«скоріше позитивно»

3%
«повністю позитивно»

«повністю негативно»

ñüêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, à é
çîâí³. ß çàêîõàëàñÿ. Ìè ïîñò³éíî
ñï³ëêóâàëèñÿ, æàðòóâàëè, íàâ³òü
îáãîâîðþâàëè âçàºìíó ñèìïàò³þ. Âîíà êàçàëà, ùî íå ïðîòè
ùîñü òàì ñïðîáóâàòè, àëå òàê í³
äî ÷îãî é íå ä³éøëî.
Òàíÿ ðîçïîâ³äàº, ùî í³êîëè
íå çàäóìóâàëàñÿ ïðî òå, ùî ç
íåþ ùîñü íå òàê.
— Â ìåíå íàâ³òü íå âèíèêàëî
çàïèòàíü äî ñåáå, òèïó «÷îìó
ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ä³â÷èíêà,
à íå ÿêèéñü õëîï÷èê?» Íå çíàþ,
÷îìó òàê. Ìîæëèâî, ÷åðåç òå, ùî
âäîìà ç áàòüêàìè öþ òåìó ìè
í³êîëè íå çà÷³ïàëè. Âîíè í³êîëè
íå â³äãóêóâàëèñÿ íåãàòèâíî ïðî
ëþäåé ç íåòðàäèö³éíîþ îð³ºíòàö³ºþ, íå êàçàëè, ùî öå ïîãàíî.
ЯКІСТЬ СЕКСУ ЗАЛЕЖИТЬ
НЕ ВІД СТАТІ
Òàíÿ çóñòð³÷àëàñÿ ç õëîïöÿìè,
àëå öå áóëè íå äîâãîòðèâàë³ ñòîñóíêè. Ñàìå ç õëîïöåì â íå¿ áóâ
ïåðøèé ñòàòåâèé äîñâ³ä. Âîíà çàçíà÷àº, ùî ïîð³âíþâàòè ñåêñ ç ä³â÷èíîþ òà õëîïöåì íåìàº ñåíñó,
à òàêîæ íå ìîæå âèçíà÷èòè, ç êèì
¿é ó ë³æêó ïîäîáàºòüñÿ á³ëüøå.
Ïåðøèé ñåêñ ç ä³â÷èíîþ ó Òàí³
áóâ ï³ñëÿ 20 ðîê³â. Öå ñòàëîñÿ
âèïàäêîâî ï³ñëÿ âå÷³ðêè. Ï³ñëÿ
òîãî ¿é áóëî í³ÿêîâî ³ çíàäîáèëîñÿ ÷èìàëî ÷àñó, ùîá ïðèéòè
äî òÿìè. ×åðåç ïåâíèé ÷àñ áóëî
ùå ê³ëüêà æ³íîê, ç äåÿêèìè ç íèõ
Òàíÿ áóëà â ñòîñóíêàõ.
— Öå ñòîñóíêè, çàñíîâàí³ íà âçàºìí³é ñèìïàò³¿, àëå
íå íà êîõàíí³. Ñåðéîçí³ ñòîñóíêè — öå êîëè äîõîäèòü äî æèòòÿ ï³ä îäíèì äàõîì, äî ñï³ëüíèõ
îáîâ’ÿçê³â òà ïëàí³â íà ìàéáóòíº.
Íàéäîâø³ ñòîñóíêè ç ä³â÷èíîþ
òðèâàëè ï³âðîêó. Ôîðìàò â³ëüíèõ
ñòîñóíê³â, äî ðå÷³, ÿ íå ñïðèéìàþ. ßêùî òè îáðàâ ñîá³ ïàðòíåðà, òî áóäü ëþá’ÿçíà, íå çðàäæóé.
ß ïðî öå ãîâîðþ, áî â á³ëüøîñò³
âèïàäê³â ÷îìóñü ïîáóòóº ñòåðåî-

òèï ïðî ëþäåé ç íåòðàäèö³éíîþ
îð³ºíòàö³ºþ òà â³ëüíèìè ñòîñóíêàìè, êîëè ïàðòíåðè ãðàþòü
íà äâà ôðîíòè ³ «ãóëÿþòü».
Òàíÿ òàêîæ ðîçïîâ³äàº ïðî
³ñíóþ÷èé ñòåðåîòèï ïðî ðîë³
â îäíîñòàòåâèõ ñòîñóíêàõ, êîëè
õòîñü áåðå íà ñåáå ðîëü ä³â÷èíè,
à õòîñü — ÷îëîâ³êà.
— Ì³æ ³íøèì, ðàí³øå â ñòîñóíêàõ ÿ çàâæäè áðàëà íà ñåáå
÷îëîâ³÷ó ðîëü. Ñàìå ÿ ïðîÿâëÿëà
³í³ö³àòèâó, çàëèöÿëàñÿ, äàðóâàëà ÿê³ñü ïîäàðóíêè, íåñëà âàæê³
ñóìêè é òîìó ïîä³áíå. Ó òåïåð³øí³õ ñòîñóíêàõ ÿ â³ä÷óâàþ ñåáå
á³ëüøå ä³â÷èíîþ, íå õî÷ó áðàòè
íà ñåáå ÷îëîâ³÷ó ðîëü. Ìîÿ ä³â÷èíà òåæ, äî ðå÷³, äîñèòü æ³íî÷íà.
Â íàñ ñêëàâñÿ äîñèòü ãàðìîí³÷íèé òàíäåì.
ПРО ЗНАЙОМСТВА ТА ПЛАНИ
НА МАЙБУТНЄ
— Íó, â îñíîâíîìó, çíàéîìñòâà â³äáóâàþòüñÿ çàâäÿêè äðóçÿì, â ÿêèõîñü íîâèõ êîìïàí³ÿõ.
Íàâ³òü íà ðîáîò³, íàïðèêëàä. Òè
ïåâíèé ÷àñ ïðàöþºø ç ëþäèíîþ,
ñï³ëêóºøñÿ, à ïîò³ì âèÿâëÿºòüñÿ, ùî âîíà «ç ïðèêîëîì». ß á
õîò³ëà çíàòè ïðî ÿê³ñü òåìàòè÷í³
çàêëàäè, äå çáèðàþòüñÿ ëþäè ç
íåòðàäèö³éíîþ îð³ºíòàö³ºþ.
Íåçâàæàþ÷è íà á³ñåêñóàëüí³ñòü, Òàíÿ â³ðèòü â ñåðéîçí³ òà
äîâãîòðèâàë³ ñòîñóíêè ç æ³íêàìè.
— Á³ñåêñóàëîê íå äóæå ëþáëÿòü, ¿ì íå äîâ³ðÿþòü. Ââàæàºòüñÿ, ùî ìè ïðîñòî ãðàºìîñü
ç ÷óæèìè ïî÷óòòÿìè, à ïîò³ì
äåñü ãóáèìîñü, âèõîäèìî çàì³æ,
íàðîäæóºìî ä³òåé â³ä ÷îëîâ³ê³â.
ß áà÷ó ìàéáóòíþ ðîäèíó ÿê ç ÷îëîâ³êîì, òàê ³ ç ä³â÷èíîþ. ßêùî
öå áóäå ä³â÷èíà, òî ÿ íå ïîáîþñÿ
÷óæîãî îñóäó. Ç ä³òüìè ñêëàäí³øå
ïèòàííÿ. ß ïîêè ùî íå ãîòîâà íàâ³òü äóìàòè ïðî íèõ, áî öå çàíàäòî âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òà é
÷è ãîòîâà ÿ çàâàã³òí³òè, âèíîñèòè
òà íàðîäèòè äèòèíó — íå çíàþ.
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НА СКІЛЬКИ ПОТЯГНЕ «ТЮНІНГ»?
Ціна краси  Тренди бувають не тільки
в макіяжі і зачісках, але і в пластичній
хірургії. Які види пластичних операцій
найпопулярніші у Вінниці, і скільки
коштує краса за допомогою скальпеля?
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

Ïîïóëÿðí³ñòü ïëàñòè÷íèõ
îïåðàö³é ó íàøîìó ì³ñò³ çðîñòàº ç êîæíèì ðîêîì. Ñó÷àñí³
â³ííè÷àíêè ïðàãíóòü äî ³äåàëüíèõ ôîðì ³ â³÷íî¿ ìîëîäîñò³ òà
óñï³øíî äîñÿãàþòü öüîãî çàâäÿêè
ñòàðàííÿì õ³ðóðã³â. ×îëîâ³êè òåæ
íå ïàñóòü çàäí³õ, ³ âäîñêîíàëþþòü ñåáå òåæ, ÿê ìîæóòü.
Ïðåäñòàâíèêè ñèëüíî¿ ïîëîâèíè
íàé÷àñò³øå ðîáëÿòü ïëàñòèêó ïîâ³ê, ï³äòÿæêó îáëè÷÷ÿ, ë³ïîñàêö³þ,
ë³êóþòü ã³íåêîìàñò³þ (çàõâîðþâàííÿ, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ çá³ëüøåííÿì
ãðóäíèõ çàëîç ó ÷îëîâ³ê³â).
Íà ïîðîç³ âåñíà, à öå çíà÷èòü,
ùî ê³ëüê³ñòü áàæàþ÷èõ òþí³íãóâàòè ñåáå çá³ëüøèòüñÿ â ðàçè, —
ïåðåêîíóþòü ì³ñöåâ³ ë³êàð³ åñòåòè÷íî¿ ìåäèöèíè.
— Ó Â³ííèö³ ö³íè íà ïîñëóãè
ïëàñòè÷íèõ õ³ðóðã³â äåøåâø³, í³æ
â Êèºâ³ òà Îäåñ³, — ðîçïîâ³äàº
õ³ðóðã ìåäè÷íîãî öåíòðó «Ãîðìîí³ÿ» Àíäð³é Áàãð³é. — Ó ïëàñòè÷í³é õ³ðóðã³¿ ïî-â³ííèöüêè ³ñíóº
ñåçîíí³ñòü. Íàé÷àñò³øå çîâí³øí³ñòü êîðåãóþòü âîñåíè òà íàâåñí³, òîáòî ïåðåä íîâîð³÷íèìè
ñâÿòàìè àáî ë³òí³ìè â³äïóñòêàìè.
Ìè ï³äãîòóâàëè òîï íàéïîïóëÿðí³øèõ ïðîöåäóð åñòåòè÷íî¿
ìåäèöèíè ó Â³ííèö³ òà ä³çíàëèñÿ
¿õ ïðàéñè.
МАМОПЛАСТИКА
АБО КОРЕКЦІЯ ГРУДЕЙ
Êîæíà äðóãà ä³â÷èíà íåçàäîâîëåíà ñâîºþ ãðóääþ, íàé÷àñò³øå
ðîçì³ðîì, ð³äøå — ôîðìîþ. Åñòåòè÷íà õ³ðóðã³ÿ â öüîìó ïèòàíí³
çðîáèëà êðîê äàëåêî âïåðåä: êð³ì

«êóëü», ÿê³ áóëè ìîäí³ ðàí³øå,
òåïåð ³ñíóº áåçë³÷ ð³çíèõ ôîðì
³ìïëàíò³â, ó òîìó ÷èñë³ òàê çâàíà
àíàòîì³÷íà ôîðìà. Ïðî òå, ùî
ãðóäè áóëè çì³íåí³, áóäóòü çíàòè ò³ëüêè íàéáëèæ÷³ äëÿ ä³â÷èíè
ëþäè — íàñò³ëüêè þâåë³ðíî çàðàç
ðîáèòüñÿ öÿ îïåðàö³ÿ.
Âàðò³ñòü ïîñëóãè â ñåðåäíüîìó
ñÿãàº â³ä 70 äî 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
АБО КОРЕКЦІЯ ПОВІК
Äî áëåôàðîïëàñòèêè âäàþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè
ó â³ö³ â³ä 35-òè ðîê³â. Ùî é çðîçóì³ëî: âèãëÿäàòè ìîëîäî ³ ñâ³æî
õî÷óòü âñ³. Áëåôàðîïëàñòèêà ÿêðàç
äîïîìàãàº ñòåðòè ñë³äè â³êó, ÿê³
â ïåðøó ÷åðãó âèäàþòü íàø³ î÷³:
îáâèñë³ ïîâ³êè ³ ì³øêè ï³ä î÷èìà
Àëå º ³ âðîäæåí³ îñîáëèâîñò³ ÿê
ãðèæ³ àáî ïðèïóõëîñò³ ï³ä î÷èìà,
ÿê³ öÿ îïåðàö³ÿ ïðèáèðàº ëåãêî.
Âåðõí³ ïîâ³êè áóäóòü êîøòóâàòè 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü, íèæí³ —
áëèçüêî 15.
РИНОПЛАСТИКА
АБО КОРЕКЦІЯ НОСА
Ðèíîïëàñòèêà — îïåðàö³ÿ,
ñïðÿìîâàíà íà çì³íó ôîðìè àáî
ðîçì³ð³â íîñà. Ä³ëèòüñÿ íà äâà
âèäè: çàêðèòó ³ â³äêðèòó. Ïåðøà — ïðîâîäèòüñÿ áåç âèäèìèõ
ðîçð³ç³â íà øê³ð³, ðóáö³â â ìàéáóòíüîìó. Â³äêðèòà ïëàñòèêà ïðîâîäèòüñÿ, êîëè íåîáõ³äíà îá'ºìíà
êîðåêö³ÿ íîñà ³ ïåðåãîðîäêè. Òàêîæ ÷àñòèíà êë³ºíò³â ïðèõîäèòü
âèïðàâëÿòè îòðèìàíó äåôîðìàö³þ
íîñà ï³ñëÿ ïåâíèõ òðàâì. Äî ðå÷³,
ñåðåä óñ³õ ïëàñòè÷íèõ îïåðàö³é
öÿ íàéïîïóëÿðí³øà ó ÷îëîâ³ê³â.

Підтяжка обличчя популярна у старших. А корекцію носа чи грудей робить переважно молодь
Ðèíîïëàñòèêà ó Â³ííèö³ êîøòóº
áëèçüêî 75 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
ОМОЛОДЖУЮЧА ПІДТЯЖКА
ОБЛИЧЧЯ
Ç â³êîì øê³ðà îáâèñàº ³
ç'ÿâëÿºòüñÿ â'ÿë³ñòü, ãëèáîê³
çìîðøêè íàâêîëî î÷åé ³ ãóá, ³
³íø³ ìàëåíüê³ íåäîë³êè. Îäíî÷àñíà ï³äòÿæêà âñ³õ çîí íàçèâàºòüñÿ êðóãîâà. Òàêà ïðîöåäóðà
ìîæå â³çóàëüíî ïðèáðàòè æ³íö³
äî 15 ðîê³â. Òîìó äóæå ïîïóëÿðíà
ñåðåä æ³íîê ñòàðøîãî â³êó.
Âàðò³ñòü ¿¿ áëèçüêî 40 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ùîá çàáðàòè æèðîâ³
â³äêëàäåííÿ íà ù³÷êàõ (ãðóäêè
Á³øà) ïîòð³áíî çàïëàòèòè 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
ОТОПЛАСТИКА АБО КОРЕКЦІЯ
ВУШНИХ РАКОВИН
×åðåç â³äñòîâáóð÷åí³ âóõà ïîòåðïàþòü ÿê õëîïö³, òàê ³ ä³â÷àòà.
Öþ îïåðàö³þ ç êîðåêö³¿ âóøíèõ
ðàêîâèí ðîáëÿòü ÿê çîâñ³ì ìîëîä³, òàê ³ ëþäè, ÿê³ âæå ïåðåñòóïèëè ïåâíèé â³êîâèé ðóá³æ,
àëå ìð³þòü âñå æèòòÿ âèïðàâèòè

öåé ìàëåíüêèé íåäîë³ê.
Îòîïëàñòèêó îäíîãî âóõà â íàñ
çðîáëÿòü çà 11 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
çà äâà — â³çüìóòü 15 òèñÿ÷.
ЛІПОСАКЦІЯ АБО ВИДАЛЕННЯ
НАДЛИШКУ ЖИРУ
Ë³ïîñàêö³ÿ òåæ ñüîãîäí³ íà ï³êó
ïîïóëÿðíîñò³. Îïåðàö³ÿ äîçâîëÿº âèëó÷èòè ç æèâîòà ³ ñòåãîí
æèðîâ³ «äåïî», ÿê³ â³äêëàëèñÿ
çà ïåð³îä ñâÿò ³ êàðàíòèíó, çíà÷íî ïîë³ïøèâøè êîíòóðè ò³ëà.
Àáè íå ñèä³òè ðîêàìè íà ä³ºòàõ òà
ó ô³òíåñ-çàëàõ, æ³íêè ³ ÷îëîâ³êè
âäàþòüñÿ äî òàêî¿ ïðîöåäóðè. Âèäàëÿòü çàéâèé æèð âàì ó Â³ííèö³
â ñåðåäíüîìó çà 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
АБДОМІНОПЛАСТИКА
АБО ПІДТЯЖКА ЖИВОТА
Öÿ îïåðàö³ÿ åôåêòèâíî âèð³øóº òàê³ ïðîáëåìè, ÿê ïðîâèñëèé øê³ðíî-æèðîâèé «ôàðòóõ»
ï³ñëÿ âàã³òíîñò³ ³ ñõóäíåííÿ, íàäëèøîê â'ÿëî¿ ³ ðîçòÿãíóòî¿ øê³ðè.
Êîëè ä³ºòè ³ ñïîðòèâí³ íàâàíòàæåííÿ íå ïîâåðòàþòü òîíóñ
øê³ð³, ïðîáëåìó âèð³øóº ò³ëüêè

àáäîì³íîïëàñòèêà. Íàé÷àñò³øå
¿¿ ïîºäíóþòü ç ë³ïîñàêö³ºþ äëÿ
îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíî âèðàæåíîãî ðåçóëüòàòó. Ó Â³ííèö³ òàêà
êîðåêö³ÿ êîøòóâàòèìå áëèçüêî
60 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
ЛАБІОПЛАСТИКА АБО
КОРЕКЦІЯ СТАТЕВИХ ГУБ
Ó â³ííèöüêèõ öåíòðàõ ïëàñòè÷íî¿ õ³ðóðã³¿ ôàõ³âö³ ãîâîðÿòü,
ùî ê³ëüê³ñòü îïåðàö³é ç ïëàñòèêè ñòàòåâèõ ãóá îñòàíí³ì ÷àñîì
çá³ëüøèëàñÿ âäâ³÷³. Âäàþòüñÿ
â³ííè÷àíêè äî òàêî¿ ïðîöåäóðè,
÷åðåç çàíåïîêîºííÿ ñòîñîâíî
çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ³ ðîçì³ð³â
âëàñíèõ ñòàòåâèõ îðãàí³â. Ïðè÷èíàìè çì³íè ðîçì³ðó ìàëèõ ñòàòåâèõ ãóá ìîæå áóòè ÿê ãåíåòè÷íà ñõèëüí³ñòü, òàê ³ ãîðìîíàëüí³
çì³íè â îðãàí³çì³.
Ìåíø ïîïóëÿðíîþ º ã³ìåíîïëàñòèêà, àáî â³äíîâëåííÿ öíîòëèâîñò³.
Êîðåêö³ÿ ñòàòåâèõ ãóá êîøòóâàòèìå áëèçüêî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ïðèáëèçíî òàêîþ æ áóäå âàðò³ñòü
ä³âî÷î¿ íåâèííîñò³.

РЕКЛАМА

486404

487900
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ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.25 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.05, 03.00, 05.25 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.40 М/ф «Як козаки
олiмпiйцями стали»
08.05 Д/ц «Тваринна зброя»
09.05 Х/ф «Панi Боварi» s
11.10 Х/ф «Украдене щастя,
1-4 с.
15.40 Телепродаж
16.10, 03.25, 05.20 Погода
16.15 Країна пiсень
17.20 Концерт. Наталiя
Валевська
18.15 Концерт. Iво Бобул
19.20 Концерт. Анатолiй
Гнатюк
20.20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.25, 00.30, 05.50 Спорт
21.35 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
23.30 Перша шпальта
00.40 #ВУКРАЇНI
01.10 Х/ф «Украдене щастя» 3,4
с
04.20 Д/ф «Клiтка для двох»

1+1
05.35, 02.50 «Життя вiдомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.35 ТСН
10.20 «Життя вiдомих людей
2021»
11.20 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
20.15 Х/ф «Красуня» s
22.45 Х/ф «Бруднi танцi» s
00.45 «Голос країни 11»

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA, Ñåðåäà, 3 áåðåçíÿ 2021

15.00, 19.00, 02.20 Сьогоднi
17.00, 20.00 Т/с «Аквамарин» l
22.00, 02.00 Т/с «Тростина на
вiтрi» l

СТБ
05.05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
07.50 Х/ф «27 весiль»
10.00 Х/ф «Ноттiнг Гiлл» s
12.35, 14.50 Т/с «Слiд» s
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.05 «СуперМама 3»
19.05 «Детектор брехнi» s
20.15, 22.45 «Провина
кохання»
23.10 Т/с «Лист очiкування» s

НTН
08.15, 03.15 «Випадковий
свiдок»
10.40 Х/ф «Гусарська балада»
12.30 Х/ф «Танцюрист диско»
15.10 Х/ф «Бiнго Бонго»
17.15 Х/ф «Чорний тюльпан»
19.30 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
21.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi»
23.05 Х/ф «Любов на
асфальтi» s
01.10 Х/ф «Мiсто пороку» s

TET

9 березня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко
та та Дмитро Андрiєць
17.25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
20.25 Д/ц «Супер - чуття»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 #ВУКРАЇНI

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, 04.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.45 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
Саша» l
23.50 Т/с «Кухня»

21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10, 02.00 Т/с «Дорога
додому» l

СТБ
08.25, 14.50 «Битва
екстрасенсiв» s
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама 3»
19.05 «Таємницi ДНК» s
20.15, 22.45 «Провина
кохання»
23.10 Т/с «Лист очiкування» s

НTН
08.15, 17.10, 02.15
«Випадковий свiдок»
08.50 Х/ф «Бiля тихої пристанi»
10.15 Х/ф «Чорний тюльпан»
12.30, 16.30, 19.00, 01.45
«Свiдок»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Свiдок. Агенти»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 Т/с «Коломбо» s
23.00 Х/ф «Застава в горах»

TET

08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45, 01.05 Країна У
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
09.45 Країна У. Новий рiк
Одного разу пiд Полтавою
10.45, 23.35 Одного разу в
08.45, 01.10 Країна У
IНТЕР
Одесi
09.45, 00.40 Країна У. Новий
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 2»
рiк
10.45 Сiмейка У
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
Леонiдом Каневським»
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
галлiвуд
2»
17.40 Новини
13.15, 16.15 4 весiлля
IНТЕР
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
галлiвуд
Iнтером»
05.25 «Слiдство вели... з
13.15, 16.15 4 весiлля
10.00 «Корисна програма»
21.15 Х/ф «Подружки
нареченої» s
14.15 Панянка-селянка
11.10 Т/с «Мене звати
Леонiдом Каневським»
Мелек 2» l
07.00, 08.00, 09.00 Новини
15.15 СуперЖiнка
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 21.15 Х/ф «Коханий з
12.25 Т/с «За справу береться
майбутнього» s
Шекспiр»
09.20 Т/с «За справу береться
UA:ВIННИЦЯ
Шекспiр»
23.40 Одного разу в Одесi
14.40, 15.35 «Речдок»
16.10 Х/ф «Дiвчата»
02.25 Рятiвники
16.30 «Речдок. Особливий
08.05 Ранок на Суспiльному
18.00, 03.25 Ток-шоу
03.25 Щоденники Темного s
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
випадок. Сiмейна хронiка»
04.10 Вiталька
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
09.15 Крутий замiс
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
05.50 Кориснi пiдказки
09.50 Лiтературно-кулiнарне
«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
20.00 «Подробицi»
шоу «Енеїда»
21.00 «Речдок. Випереджаючи 10.35 Телевiзiйний серiал
час»
22.05 Концерт «Я подарую
UA:ВIННИЦЯ
час»
«Гранд готель»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l 11.45 Культ.Особистостi
тобi любов»
00.10 Т/с «Згадати молодiсть» l 08.00 Новини
12.10 Я вдома
02.15 Х/ф «Про нього» s
12.40 Документальний цикл
(UA ПЕРШОГО)
04.55 «Телемагазин»
08.05 Ранок на Суспiльному
ICTV
«Дикi тварини»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
13.05 Документальна
09.15, 16.30, 22.30 Плiч-о-плiч 08.45 Факти. Ранок
програма «Неймовiрнi
ICTV
09.45 Лiтературно-кулiнарне
09.15, 19.20 Надзвичайнi
винаходи» 25с. Вогнестiйкий
шоу «Енеїда»
новини з Костянтином Стогнiєм захисний одяг. Камуфляж.
05.10 Скарб нацiї
10.35 Телевiзiйний серiал
10.00 Анти-зомбi
Канат
05.20 Еврика!
10.55 Реалiтi-шоу «Рiшає
13.30 Лайфхак українською
«Гранд готель»
05.25 Служба розшуку дiтей
11.55, 18.35 Буковинськi
13.50 Пiщана казка
Онiстрат»
05.30 Громадянська оборона
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Додолики
загадки
06.20 Факти тижня
12.10 Я вдома
13.15 Х/ф «Повернення героя» s 14.05 Українська абетка
Всесвiт. Першосвiт
09.05 Х/ф «Пригоди Плуто
12.40, 13.05 Документальний 15.25, 16.15 Х/ф «Правдива
Неша» s
брехня» s
14.10 М/ф «Як козаки сiль
цикл «Дикi тварини»
купували»
10.55 Х/ф «Люди у чорному» s 13.30 Лайфхак українською
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
12.45 Факти. День
13.50 Пiщана казка
20.20 Громадянська оборона
14.15 М/ф «Як козаки кулiш
варили»
13.00 Х/ф «Люди у чорному-2»
13.55 Додолики
Прем’єра
14.40 Х/ф «Люди у
14.05 Марiчин першосвiт
21.25 Т/с «Пес» s
14.25 М/ф «Котигорошко»
чорному-3» s
14.10 М/ф «Велика подорож»
22.45 Т/с «Розтин покаже-2»
14.40 «Шо? Як?»
16.40 Х/ф «Люди у чорному:
14.15 М/ф «День, коли щастить» 16+ Прем’єра
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
Iнтернешнл» l
14.25 М/ф «Найсправжнiсiнька
23.40 Х/ф «Джанго вiльний» n
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
пригода»
18.45 Факти. Вечiр
студiя
19.10 Х/ф «Правдива брехня» s 14.30 М/ф «Казка про богиню
18.10 Країна пiсень
Мокошу»
21.55 Дизель шоу l
НОВИЙ КАНАЛ
18.40 Буковинськi
23.25 Х/ф «Вбити Бiлла. Частина 14.40 «Шо? Як?»
загадки
перша» n
15.05 Загадки чернiвецьких
06.05 М/с «Том i Джеррi»
18.45 Край пригод
01.25 Х/ф «Вбити Бiлла. Частина атлантiв
07.35, 15.00 Орел i Решка
19.00 Сьогоднi. Головне
друга» s
15.15, 20.40 Крутий замiс
08.30 Т/с «Надприродне» s
19.50 Шерифи для нових
03.25 Я зняв!
15.35 Життя пiслязавтра
11.10 Х/ф «Свекруха - монстр» s громад
16.45 Х/ф «Обручка до весни»
13.10 Кохання
20.05 В Українi
18.10 Країна пiсень
21.05 Т/с «Iмперiя»
на виживання s
НОВИЙ КАНАЛ
18.45 Небезпечна зона
17.00 Хто зверху? l
21.50 Пишемо iсторiю
19.00 Культ. Особистостi
19.00 Де логiка? l
22.05 Сьогоднi.Головне
06.00, 07.30 Kids» Time
19.15 Вiдтiнки України
21.00 Х/ф «Диявол носить
Prada»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
19.45, 22.05 В Українi
07.35 Орел i Решка
20.05 На схiдному фронтi
23.10 Х/ф «Шалена п’ятниця»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.05 Телевiзiйний серiал
01.10 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки» s
11.30 Х/ф «Шалена п’ятниця»
08.45 «Глобал 3000»
«Iсторiї великого кохання» 5с.
13.30 Х/ф «Пiрати Карибського Кiнець Свiту
02.50 Зона ночi
09.15, 10.30 «Мобiльний
моря: На дивних берегах» s
21.50 Шерифи для нових
репортер»
16.20 Х/ф «Пiрати Карибського громад
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
моря: Помста Салазара» l
УКРАЇНА
10.00, 19.30 «На часi»
19.00 Вiд пацанки до
10.45 «Невипадково»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.00, 17.30 т/с
панянки s
21.00 Х/ф «Чого хочуть жiнки»
12.20 «Природа сьогоднi»
Україною
23.40 Х/ф «Гола правда» s
09.15 «Постфактум»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.00 «Новини Life»
23.00, 02.25 Сьогоднi
01.40 Х/ф «Трiска» s
10.00 «Свiтанок»
13.15 х/ф
02.55 Служба розшуку дiтей
12.20 «Концерт»
09.00 Зiрковий шлях
15.00 т/с «Суто англiйськi
13.10 «Зiркове життя»
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
вбивства»
13.40, 16.30, 20.10 х/ф
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
16.15 «Дива архiтектури»
УКРАЇНА
15.40 «Територiя рiшень»
18.00 Т/с «Виходьте
17.05 «Свiт тварин»
без дзвiнка 4» l
16.00, 19.30 «На часi»
18.30 «Життя у цифрi»
07.00 Ранок на пiдборах
18.00 «Фантастичнi українцi» 20.10 Ток-шоу «Говорить
18.40 «Ульотне вiдео»
10.00, 15.20 Шоу «Маска»
19.00 «Новини»
20.10 т/с «Уряд»
Україна»
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СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф «Червона Жаба»
06.40 М/ф «Що на що схоже»
06.50 М/ф «Чудасiя»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Iво Бобул
17.25 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
19.55 Д/ц «Супер - чуття»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Д/ц «Дикi тварини»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.45 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45, 21.45 Т/с «Бiдна Саша» l
22.45 Т/с «Кухня»

08.55 «Битва екстрасенсiв» s
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама 3»
19.05 «Один за всiх» s
20.15, 22.45 Т/с «Любов на
реабiлiтацiї» l
23.00 Т/с «Лист очiкування» s

НTН
06.10, 10.35, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.55, 17.10, 02.10
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
01.40 «Свiдок»
09.00 Х/ф «До Чорного моря»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Таємницi
кримiнального свiту»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартiсть життя»
23.00 Т/с «Дурнi помирають по
п’ятницях» s
00.50 «Склад злочину»
03.00 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя»
04.50 «Top Shop»

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 00.30 Країна У
IНТЕР
09.45 Сiмейка У
10.45, 23.00 Одного разу в
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з Одесi
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
Леонiдом Каневським»
2»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
14.15 Панянка-селянка
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
15.15 СуперЖiнка
2» l
21.15 Х/ф «Кохання та iншi
негаразди» s
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l
14.30, 15.30 «Речдок»
00.00 Країна У. Новий рiк
16.25 «Речдок. Особливий
01.45 Рятiвники
02.45 Щоденники Темного s
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
04.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
UA:ВIННИЦЯ
час»

ICTV
05.35, 10.10, 02.35
Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
11.30, 13.15 Реалiтi-шоу
«Рiшає Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
16.20 Х/ф «Горець» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес» s
22.40 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
23.35 Х/ф «Мерзенна вiсiмка» n

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
11.20 Х/ф «Твої, мої i нашi»
13.00 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Стажерт» s
23.40 Х/ф «Пересадка» s

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.25 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10, 02.10 Т/с «Дорога
додому» l

СТБ
05.15

Т/с «Комiсар

Рекс»

08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.50, 18.10 Країна пiсень
10.30 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
«Дикi тварини»
13.05 Документльна
програма”Неймовiрнi винаходи»
28с. Застiбка-лiпучка. Радар.
Дельтаплан
13.30 Лайфхак українською
13.35 Кiношкола вдома
13.45 Пiщана казка
13.55 Додолики
14.05 Веселi саморобки
14.10 М/ф «Як Козаки На Весiллi
Гуляли»
14.25 М/ф «Iвасик-Телесик»
14.40 «Шо? Як?»
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Недалечко
19.50 Шерифи для нових
громад
20.05 Схеми. Корупцiя в
деталях
21.05 Телевiзiйний серiал
«Справжня гра престолiв», 1 с.
21.50 Буковинськi загадки
22.05 Сьогоднi.Головне

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
09.00 «Фокус Європи»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
репортер»
10.45 «Життя в цифрi»
11.00, 17.30 т/с
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 х/ф
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
16.15 «Дива тваринного свiту»
17.05 «Твоє життя»
18.40 «Територiя рiшень»
20.10 т/с «Уряд»

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Анатолiй
Гнатюк
17.25 Д/ц «Дикi тварини»
18.25 Бiатлон. Кубок свiту. IХ
етап. Спринт 10 км, чоловiки
20.00 Д/ц «Супер - чуття»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.45 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45 Т/с «Бiдна Саша» l
21.45 «Право на владу 2021»

IНТЕР
05.25, 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»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l
14.30, 15.25 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l

ICTV
05.35, 02.25 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.35, 13.15 Реалiтi-шоу
«Рiшає Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
16.25 Х/ф «Руйнiвник» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем’єра
21.25 Т/с «Пес» s
22.45 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
23.40 Х/ф «Безславнi
виродки» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
11.00 Х/ф «Завжди кажи «Так» s
13.00 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Отже, вiйна» s
23.10 Х/ф «Полювання на
колишню» s
01.40 Варьяти l
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Зона ночi

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
18.00 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10 Слiдами
23.50 Т/с «Дорога додому» l

21
11 березня
СТБ
09.00 «Битва екстрасенсiв» s
13.15, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама 3»
19.05 «Як вийти замiж» s
20.15, 22.45 Т/с «Любов на
реабiлiтацiї» l
23.00 Т/с «Лист очiкування» s

НTН
06.10, 10.35, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.55, 17.10, 02.40
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.10 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Розслiдування»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Вартiсть життя»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20, 04.05 «Правда життя»
23.00 Х/ф «Свiдоцтво про
бiднiсть»
00.20 «Склад злочину»

TET
08.15, 09.15, 10.15, 19.45
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 00.30 Країна У
09.45 Країна У. Новий рiк
10.45, 23.00 Одного разу в
Одесi
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
2»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 Х/ф «Скажене
весiлля»

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини
(UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини
(UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
10.30 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
11.55 Буковинськi загадки
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
«Дикi тварини»
13.05 Документльна
програма”Неймовiрнi винаходи»
29с. Гiдрокостюм. Акваланг.
Губна помада
13.30 Лайфхак українською
13.50 Пiщана казка
13.55 Додолики
14.05 Веселi саморобки
14.10 М/ф «Ведмедик i той,хто
живе у рiчцi»
14.20 М/ф «Двоє справедливих
курчат»
14.30 М/ф «Дощику,дощику
припусти»
14.40 «Шо? Як?»
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.10 Країна пiсень
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Street Схiд
19.50 Шерифи для нових
громад
20.05 Крим .Реалiї
21.05 Телевiзiйний серiал
«Справжня гра престолiв», 2 с.
21.50 Земля, наближена до
неба
22.05 Сьогоднi.Головне

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 «Особливий
випадок»
09.00 «ЕвроМакс»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
репортер»
11.00, 17.30 т/с
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 х/ф
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
16.15 «Територiя рiшень»
16.30 «Лiцеїст»
18.40 «Зворотнiй зв’язок»
20.10 т/с «Уряд»

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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12 березня

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф «Коза-Дереза»
06.40 М/ф «Козлик та ослик»
06.50 М/ф «Некмiтливий
Горобець»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.25, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05, 02.10 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Наталiя
Валевська
17.25, 04.40 Перша шпальта
18.25 Бiатлон. Кубок свiту. IХ
етап. Спринт 7 км, жiнки
20.00 Д/ц «Супер - чуття»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Д/ц «Дикi тварини»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
14.30, 20.15 «Лiга смiху 2021»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
22.15 «Лiпсiнк батл»

IНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l
14.30, 15.30, 00.40 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Шерлок» s

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
06.15, 19.00, 22.45
«Холостяк» l
11.55 «Як вийти замiж» s
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»

НTН
06.15, 10.40, 19.35 Т/с
«Коломбо» s
07.55, 17.10, 02.50
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.20 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Роби - раз!» s
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Правда життя»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Таємницi свiту»
23.00 Х/ф «Контрольний
пострiл» n
01.00 «Склад злочину»
03.10 «Речовий доказ»
04.10 «Легенди бандитського
Києва»

TET
08.15, 09.15, 10.15, 20.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 00.30 Країна У
09.45 Сiмейка У
10.45, 23.00 Одного разу в
Одесi
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
2»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 Х/ф «Скажене весiлля 2»
00.00 Країна У. Новий рiк
01.45 Рятiвники
02.45 Теорiя зради
04.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

13 березня

СУБОТА

08.45 Т/с «Аквамарин»
12.35, 15.20 Т/с «Людина без
серця» l
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
16.50 Х/ф «DZIDZIO Вперше» l
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
20.00 Головна тема
00.00, 02.05, 03.30, 05.35 Новини 21.00 Шоу «Маска»
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 23.00, 02.15 Т/с «Серце
07.40 М/ф «Як Петрик П’яточкiн слiдчого» l
слоникiв рахував»
07.50 М/ф «Як козак щастя
шукав»
СТБ
08.05 Д/ц «Тваринна зброя»
09.05 Вiдтiнки України
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
09.35, 22.00 Х/ф «Воллiс i
05.55, 10.50 Т/с «Любов на
Едвард» l
реабiлiтацiї» l
11.25 «Коко - Горила, що
07.55 «Неймовiрна правда про
говорить з людьми»
зiрок»
12.25 Дуже милi тварини
12.45 «Провина кохання»
13.25 Д/ц «Свiт дикої
17.00 «Хата на тата» l
19.00 «МастерШеф
природи»
13.55 Телепродаж
Професiонали» l
14.25, 19.50, 23.55, 03.55,
22.22 «Dizel Night»
05.30 Погода
14.30 UA:Фольк. Спогади
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. IХ
НTН
етап. Гонка переслiдування 12,5
05.00 «Top Shop»
км, чоловiки
16.35 Полювання (Природнича 06.10 Х/ф «Вiчний поклик»
13.05 Х/ф «Брати по кровi»
iсторiя)
17.45, 19.15 Д/ц «Дикi тварини» 15.00 «Випадковий свiдок.
18.25 Бiатлон. Кубок свiту. IХ Навколо свiту»
16.15 Х/ф «Дракони
етап. Гонка переслiдування 10
назавжди» s
км, жiнки
19.55, 21.25 Д/ц «Боротьба за 18.05 «Крутi 90-тi»
19.00, 02.30 «Свiдок»
виживання»
00.25, 02.30 #ВУКРАЇНI
19.30 Х/ф «Невловимi месники»
01.00 Д/ф «Висота 307.5» l
21.05 Х/ф «Охоронець для
доньки» s
23.10 Х/ф «Tри дев’ятки» s
1+1
01.25 «Хвороби-вбивцi»

UA:ПЕРШИЙ

05.00, 19.30 ТСН
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.20 «Свiт навиворiт - 12.
Пакистан»
20.15 «Лiпсiнк батл»
22.10 «Жiночий квартал 2021»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
2021»

IНТЕР

06.05 «М/ф»
06.45 «Слово Предстоятеля»
06.55 Х/ф «Схiдний вiтер 3:
Спадок Ори»
UA:ВIННИЦЯ
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
ICTV
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 10.00 «Корисна програма»
08.05 Ранок на Суспiльному
11.05 Х/ф «Укол парасолькою»
08.45 Факти. Ранок
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 13.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
09.15, 19.20 Надзвичайнi
09.15, 22.05 Сьогоднi. Головне пригоди Шурика»
15.00 Т/с «Добровольцi» l
новини з Костянтином Стогнiєм 09.45 Обличчя
10.10 Дизель-шоу l
10.35 Телевiзiйний серiал
20.00 «Подробицi»
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку
20.30 Концерт «Мiсце
«Гранд готель»
цiну-2»
11.45 Культ.Особистостi
зустрiчi»
12.45, 15.45 Факти. День
12.10 Я вдома
22.05 Т/с «Мамочка моя»
13.15, 16.15, 23.55 Скетч-шоу 12.40 Документальний цикл
01.50 Х/ф «Синi як море осi» s
03.15 «Навколо М»
«На трьох» s
«Дикi тварини»
16.25 Х/ф «Спецiалiст» s
13.05 Документльна програма 04.50 Х/ф «Стежки-дорiжки»
18.45 Факти. Вечiр
«Неймовiрнi винаходи» 5с.
20.10 Дизель-шоу 12+
Лондонське таксi. Супутникова
Прем’єра
навiгацiя. Лавова лампа перший ICTV
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9» показ
16+ Прем’єра
13.30 Лайфхак українською
04.30 Скарб нацiї
01.25 Т/с «Вижити за будь-яку
13.35 Кiношкола вдома
04.40 Еврика!
цiну»
13.50 Пiщана казка
04.45 Факти
13.55 Додолики
05.15 Т/с «Копи на роботi» s
14.05 Веселi саморобки
07.15, 08.50, 09.55 Скетч-шоу
НОВИЙ КАНАЛ
14.10 М/ф «Як Козаки
«На трьох» s
Олiмпiйцями Стали»
08.15, 09.20 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
06.00, 07.30 Kids» Time
14.30 М/ф «Бегемот i сонце»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
14.40 «Шо? Як?»
10.30, 13.45 Т/с «Пес» s
07.35 Орел i Решка
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 11.30, 13.00, 01.50 Т/с «Таємнi
дверi» s
08.30 Т/с «Надприродне» s
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
10.20 Вiд пацанки до
12.45 Факти. День
студiя
18.10 Країна пiсень
17.00 Х/ф «Еон Флакс» s
панянки s
12.20, 01.50 Варьяти l
18.40 Буковинськi загадки
18.45 Факти. Вечiр
14.20 Де логiка? l
18.45 Шукачi пригод
19.10 Х/ф «Шалений Макс:
Дорога гнiву» s
16.20 Х/ф «Чого хочуть жiнки»
19.00 Сьогодня. Головне
19.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть» 19.50 Шерифи для нових
21.30 Х/ф «Привид у бронi» s
21.20 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть громад
23.30 Х/ф «Вдови» 16+ Прем’єра
2. Озброєна i легендарна»
20.05 На схiдному
03.20 Я зняв!
23.40 Х/ф «Поки ти спав»
фронтi
02.45 Служба розшуку дiтей
21.05 Телевiзiйний серiал
02.50 Зона ночi
НОВИЙ КАНАЛ
«Справжня гра престолiв», 3 с.
21.50 Люди Є
06.00, 01.10 Варьяти l
УКРАЇНА
08.25, 10.00 Kids» Time
ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30 М/ф «Феї i таємниця
країни драконiв»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
08.45 «Ульотне вiдео»
10.05 Орел i Решка
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
09.00 «В гарной формi»
12.10 У кого бiльше? l
Сьогоднi
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
14.10 М/ф «Бейбi бос»
09.00 Зiрковий шлях
10.00, 19.30 «На часi»
16.00 Х/ф «Боги Єгипту» l
10.00 Т/с «Тайсон» s
10.30 «Мобiльний репортер» 19.00 Х/ф «Учень чаклуна»
13.50, 15.30 Т/с «Любов
11.00, 17.30 т/с
21.00 Х/ф «Король Артур:
матерi» l
Легенда меча» l
12.20 «Цiкаво»
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 13.00 «Новини Life»
23.30 Х/ф «Хижа в лiсi» n
4» l
13.15 х/ф
02.40 Зона ночi
20.10 Ток-шоу «Говорить
15.00 т/с «Суто англiйськi
Україна»
вбивства»
21.00 Свобода слова Савiка
16.15 «Цiкаво.сом»
УКРАЇНА
16.45 «Свiт тварин»
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Замкнене
18.30 «Свiт кiно»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
коло» l
20.10 т/с «Уряд»
07.25, 03.10 Реальна мiстика

TET
11.15 Х/ф «Бiлоснiжка»
12.25 Х/ф «Подружки
нареченої» s
14.45 Х/ф «Кохання та iншi
негаразди» s
16.40 Х/ф «Коханий з
майбутнього» s
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.30, 00.00 Країна У
23.00, 00.30 Одного разу в
Одесi
23.30 Сiмейка У
01.00 Панянка-селянка

UA:ВIННИЦЯ
07.45 Роздивись
08.00, 09.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
09.15 Сьогоднi. Головне
09.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.30 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.30 Д/ф «З України до
Голлiвуду»
12.50, 16.40 Плiч-о-плiч
13.05 Задача з зiрочкою
13.20 Небезпечна зона
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
14.40 М/ф «Iвасик-Телесик»
14.50 М/ф «Кривенк качечка»
15.00 Веселi саморобки
15.05 Додолики
15.15 Пiщана казка
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Загадки чернiвецьких
атлантiв
16.00 Маршрутом змiн
16.15 Антропологiя
16.55 Х/ф «Шербурзькi
парасольки»
18.25 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Вiзуальний код
19.50 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
21.30 Х/ф «Тепер я буду любити
тебе»

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.00
08.50
09.30
10.00
10.30
10.45
11.00,
11.20
11.30
11.40
12.10
12.30,
15.00
17.30
19.00
20.30

м/ф
«Дитляндiя»
«У гарнiй формi»
«Новини»
«Зворотнiй зв’язок»
«Територiя рiшень»
19.50 «На часi»
«Шалена десятка»
«Багатi i знаменитi»
«Зiрковi гурмани»
«У свiтi цiкавого»
15.30 х/ф
«Твоє життя»
«Цiкаво»
«Таємницi та загадки»
«Постфактум»

14 березня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.05, 02.05, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.40 М/ф «Iвасик-Телесик»
07.50 М/ф «Братик Кролик та
Братик Лис»
08.15, 19.55, 00.30, 03.55,
05.30 Погода
08.20 Д/ц «Дикi тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.30 Спецпроєкт «Спадок»
14.05 Телепродаж
14.40 Бiатлон. Кубок свiту.
IХ етап. Одиночна змiшана
естафета
15.35 Бiатлон. Кубок свiту. IХ
етап. Змiшана естафета
17.15 Студiя «Бiатлон»
17.35 «Жорстока мiграцiя у
природi»
19.00 Д/с «Масштабнi
iнженернi помилки»
20.00 Добровольцi
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
22.00 На передовiй. Вiйськовi
начерки
23.10 Братство Червоного
хреста
00.30, 02.30 #ВУКРАЇНI
01.05 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi» l
03.00 Бюджетники

17.20, 21.00 Т/с «Слабка
ланка» l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.45, 02.15 Т/с «Це було бiля
моря» s

СТБ
07.10 Х/ф «Осiннiй марафон»
09.00 «МастерШеф
Професiонали» l
12.30 «Хата на тата» l
15.05 «СуперМама 3»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.30 «Таємницi ДНК» s

НTН
05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Ярослав Мудрий»
08.10 «Будьте здоровi»
08.45 «Випадковий свiдок.
Навколо свiту»
10.00 Х/ф «Брати по кровi»
12.00 Х/ф «Охоронець для
доньки» s
14.10 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
15.45 Х/ф «Тривожна недiля»
17.30 Х/ф «Невловимi месники»
19.00 Х/ф «Знову невловимi»
21.35 Х/ф «Прихована загроза»
23.25 Х/ф «Контрольний
пострiл» n

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.10 М/ф «Риф 3D: Приплив»
12.50 М/ф «Астерiкс i Земля
Богiв»
1+1
14.30 Х/ф «Скажене весiлля»
16.15 Х/ф «Скажене весiлля 2»
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН18.00 Одного разу пiд
Тиждень»
Полтавою
07.00 «Життя вiдомих людей» 22.30, 00.00 Країна У
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
23.00, 00.30 Одного разу в
09.00 «Лото-Забава»
Одесi
09.45 «Свiт навиворiт - 12.
23.30 Сiмейка У
Пакистан»
10.50, 02.10 «Свiт навиворiт»
14.50 Х/ф «Менi б у небо» s
UA:ВIННИЦЯ
17.00 Х/ф «Красуня» s
21.00 «Голос країни 11»
07.45, 13.20 Роздивись
23.10 «Свiтське життя. 2021» 08.00 Новини з UA ПЕРШОГО
00.10 Х/ф «Бруднi танцi» s
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Д/с «Дика прогулянка»
IНТЕР
08.55 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
05.55 Х/ф «Схiдний вiтер 4:
09.10 Д/с «Свiт дивовижних
Легенда про Воїна»
тварин»
08.00 «Удачний проект»
10.00 Загадки чернiвецьких
09.00 «Готуємо разом»
атлантiв
10.00, 11.00 «Iнше життя»
10.15, 19.00 Культ особистостi
12.00 Т/с «Речдок. Особиста
10.30 Лiтературнор-кулiнарне
справа» s
шоу «Енеїда»
16.50 Т/с «Детектив Ренуар» l 11.30 Х/ф «Жар-птиця»
20.00 «Подробицi тижня»
13.05 Буковинськi загадки
22.00 Т/с «Шерлок» s
13.35 Вiдтiнки України
01.45 «Речдок»
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 М/ф «Дiвчинка i зайцi»
ICTV
14.30 М/ф «Лис i Дрiзд»
14.40 М/ф «Про порося ,яке
вмiло грати в шашки»
07.50 Громадянська оборона
08.40, 13.00 Т/с «Розтин
14.50 М/ф «Повертайся
покаже-2» s
Капiтошко»
12.45 Факти. День
15.00 Веселi саморобки
14.30 Х/ф «Шалений Макс:
15.05 Додолики
Дорога гнiву» s
15.15 Пiщана казка
16.45 Х/ф «Привид у бронi» s
15.30 «Шо? Як?»
18.45 Факти тижня
15.50 Невiдомi Карпати
21.15 Х/ф «Коломбiана» s
16.10 Освiтнi лекцiї «Форуму
23.25 Х/ф «Вбити Бiлла. Частина iнклюзивностi»
перша» n
16.25 Спецпроєкт «Спадок»
01.30 Х/ф «Вбити Бiлла. Частина 17.00 Х/ ф «Апостол Павло:
друга» s
Диво на шляху в Дамаск», 2 с.
18.30 Крутий замiс
19.15 Обличчя
НОВИЙ КАНАЛ
19.50 Д/с «Секрети iсторiї.
Портрети» 12 - Марiя-Терезiя 06.00 У кого бiльше? l
войовнича iмператриця Австрiї
08.00, 09.50 Kids» Time
20.40 Д/п «Добровольцi»
08.05 М/ф «Бейбi бос»
22.25 На схiдному фронтi
09.55 Х/ф «Диявол носить
Prada»
12.00 Х/ф «Отже, вiйна» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
14.00 Х/ф «Учень чаклуна»
16.10 Х/ф «Король Артур:
08.30 м/ф
Легенда меча» l
09.00 «Фокус Європи»
18.50 Х/ф «Робiн Гуд» l
09.30 «Мегаполiси»
21.00 Х/ф «Джон Картер: Мiж
10.00 «Цiкаво»
двох свiтiв» s
10.30 «На часi»
23.40 Х/ф «Циклоп» n
11.00 «Свiт тварин»
01.40 Варьяти l
11.40 «Дитляндiя»
02.50 Зона ночi
12.00 «Знаменитi гурмани»
12.30, 19.30 х/ф
14.30 «Планета кiно»
УКРАЇНА
15.30 «Карнавали планети»
16.30 «Пiд iншiм кутом»
05.50 Сьогоднi
17.00 «Цiкавий свiт»
06.50 Реальна мiстика
18.30 «Постфактум»
10.00 Т/с «Комора життя» s
19.15 «Зворотнiй зв’язок»
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ПОЕТ ЧИТАЄ ЛЮДИНУ ЯК КНИГУ
Творчість  Знавець людської душі —
так літератори характеризують творчість
поета Євгена Юхниці. За майже 30 років
він написав близько 20 000 віршів —
частина з них потрапила в приватні
колекції. Він видав кілька збірок та став
лауреатом багатьох літературних нагород
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635

Éîãî òâîð÷³ñòü ïîºäíóº â ñîá³
ð³çíîïëàíîâó òåìàòèêó: â³ðø³ ïàòð³îòè÷í³, ë³ðè÷í³, âèðîáíè÷³, ³íòèìíà òà ëþáîâíà ë³ðèêà. ªâãåí
Þõíèöÿ ðîçïîâ³äàº, ùî ïðàãíå
äîíåñòè ÷èòà÷àì, ùî ìîæíà ïèñàòè ïðî âñå. Â òîìó ÷èñë³ ïî÷àâ
íàïðàöüîâóâàòè âèðîáíè÷ó ïîåç³þ. Îêðåìà òåìà — æ³íî÷³ äîë³.
— Ìè íà ðîáîò³ ïðîâîäèìî
á³ëüø³ñòü íàøîãî æèòòÿ, ³ òàì º
âñå — åðîòèêà, êîõàííÿ, ³íòðèãè,
ãóìîð, ÿê³ñü âåðáàëüí³ ñòîñóíêè
ì³æ íà÷àëüñòâîì ³ ï³äëåãëèìè,
ì³æ êîëåãàìè æ³íêàìè òà ÷îëîâ³êàìè, — ïîÿñíþº ªâãåí Þõíèöÿ. — Íå âèâ÷åíà òåìà æ³íîê, ÿê³
éäóòü íà ïëàõó çàðàäè êàð’ºðè òà
ìàéáóòíüîãî, í³õòî íå ðîçïîâ³äàº,
ñê³ëüêè ñèë òà åíåðã³¿ âîíè âèòðà÷àþòü, ùîá îòðèìàòè ÿê³ñü ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè. ß äèâëþñÿ
íà ëþäèíó ³ ÷èòàþ ¿¿ ÿê êíèãó.
Êîæíà ëþäèíà ùîñü âèïðîì³íþº, ïîòð³áíî ëèøå âëîâèòè.
Êîëè ÿ ïèøó, ÿ íà÷å çìàëüîâóþ

³ ðîçêðèâàþ ïîðòðåò ãåðîÿ.
Ïîåò ðîçïîâ³äàº, ùî âïåðøå
óñâ³äîìèâ ñâîþ çäàòí³ñòü äî ðèìóâàííÿ â äèòèíñòâ³.
— ß íàðîäèâñÿ â Æìåðèíö³, ó â³ääàëåí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà.
Ìàìà ç ðàíêó äî íî÷³ íà ðîáîò³,
áàòüêî ïðàöþº íåäàëåêî, ïðèõîäèòü íà îá³ä. Â ìåíå â³âöÿ, êóðè,
ñâèíêà ³ ãîðîäè — ³ ÿ îäèí. Ç³
ìíîþ íå ðîçìîâëÿëè ëàã³äíî,
ïîñò³éíî êóäèñü ãíàëè, — çãàäóº
ªâãåí Þõíèöÿ. — Â øîñòîìó ÷è
ñüîìîìó êëàñ³ â÷èòåëüêà ç ë³òåðàòóðè ïîì³òèëà ìîº çàõîïëåííÿ ³ ï³äêèäàëà ìåí³ êíèæêè, òîä³
âîíè áóëè çäåá³ëüøîãî ïðî â³éíó.
² âîíà êàçàëà: «Æåíÿ, îñòîðîæíî.
Îáðàùàé âíèìàíèå íà òâîð÷åñòâî, âñå îñòàëüíîå ïðîïóñêàé».
Â÷èâñÿ ÿ â êëàñ³ ç ìàòåìàòè÷íèì íàõèëîì ³ êîëè ìåíå îäíîêëàñíèêè ïîì³÷àëè ç êíèæêàìè,
òî êàçàëè: «Æåíÿ, òû ÷òî, èäèîò? Òû ÷òî, ëèòåðàòóðó ó÷èøü?
Ìû æå ìàòåìàòèêè». Òîìó ÿ â³ä
âñ³õ õîâàâñÿ.
Ï³ñëÿ øêîëè ªâãåí â÷èâñÿ

â ³íñòèòóò³, çãîäîì ïðèçâàëè
äî àðì³¿. Ñàìå â öåé ïåð³îä ë³òåðàòóðó äîâåëîñÿ â³äêëàñòè äî êðàùèõ ÷àñ³â. Ïîåò çãàäóº, ùî òîä³
áóëè âàæê³ ÷àñè ³ ºäèíå çàâäàííÿ
áóëî — âèæèòè.
— Âñþäè á³äíîòà, ãðîøåé
íåìàº. Êîëè ÿ çàâåðøèâ ³íñòèòóò,
ìàâ áàæàííÿ âèæèòè, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí³é Þõíèöÿ. — Çãîäîì
ÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç æ³íêîþ, â ÿêó
çàêîõàâñÿ ³ íà ÿê³é îäðóæèâñÿ.
Ìåí³ íå õîò³ëîñÿ, ùîá âîíà áóëà
á³äíîþ. Ñàìå òîìó ìè äîìîâèëèñÿ, ùî ÿ äîêëàäó âñ³õ çóñèëü, àáè
ìè æèëè, à íå âèæèâàëè.
— Òèì ÷àñîì â ñåðåäèí³ 90-õ
ðîê³â ïîåç³ÿ â ìåí³ êëåêîòàëà.
Ìåíå â³äïðàâèëè â ²íä³þ ó äîâãîòðèâàëå â³äðÿäæåííÿ ³ ç òîãî
÷àñó âñå é ïî÷àëîñÿ… Òàì ÿ áóâ
ñàìîòí³ì ³ çðîçóì³â, ùî íå ìîæó
íå ïèñàòè. Êîëè ïîâåðíóâñÿ,
ìåí³ ðîáèëè çàóâàæåííÿ, ïðîñèëè ïðèïèíèòè… Òîä³ ÿ ïî÷àâ
ïèñàòè òèõåíüêî.
²íä³ÿ ñòàëà äëÿ ïîåòà êóëüòóðíèì øîêîì. Êàæå, ùî ïðè¿õàâ
çâ³äòè ïðîñâ³òëåíèì ³ ê³ëüêà ðîê³â ïîòîìó ëþäÿì ìàòåð³àëüíîãî
ñêëàäó áóëî âàæêî çíàéòè ç íèì
ñï³ëüíó ìîâó.
— Êàçàëè, ùî ÿ äèâëþñÿ ïîâç
íèõ. Òàì íàäèõíóëî ìåíå ñîíöå
³ ñàì³ ëþäè. ªâãåí Þõíèöÿ çàçíà÷àº, ùî ñàìå òàì çðîçóì³â,
íàñê³ëüêè çàëåæèòü â³ä Óêðà¿íè.
— Ìè ìîæåìî ì³ãðóâàòè, àëå
òåðèòîð³ÿ, íà ÿê³é ìè íàðîäèëèñÿ, çàëèøèòüñÿ â íàñ íàçàâæäè ³
â íàøèõ ä³òÿõ. Öå ³ º ìèñòåöòâî.

Євген Юхниця
планує видати
ще кілька
поетичних
збірок про
життя. Радіє,
що має сили
й час, щоб
займатися
тим, що
любить

Якщо не прожив — то і написати не вдасться
Євген Юхниця каже, що кожна
творча людина вловлює ідеї, характери за будь-яких обставин,
навіть в хаосі. Так само і він —
пише, занотовує всі цікаві думки.
— Коли я був у Німеччині, мені
підказали цікаву річ. Що таке
творчість, на їхню думку? Це
коли ти вивчаєш матчастину,
отримуєш якесь завдання і зі
знаннями його опрацьовуєш.
Тобто, чим більше ти знаєш —
тим краще працює твій мозок!
Разом з тим, поет зізнається, що
йому дуже подобається писати
на замовлення людям у приватні
колекції. Доводиться вдивлятися
в оточення, в людей, в ситуацію,

щоб прожити все від «а» до «я».
— А якщо не прожив — то й написати не вдасться, або вдасться,
але не щиро. Бо як писати про те,
що не знаєш? — риторично запитує пан Євгеній. — Колись я їздив
по селах України, лишав машину
і йшов влаштовуватися на роботу — порубати дрова, наприклад.
Важливо для мене було опинитися в родині. Це такий матеріал,
який під ногами не валяється.
Люди від тебе не ховаються:
вони сварилися, обговорювали хатні справи, готували їсти чи
поралися по господарству. Чим
глибше ти дивишся, тим дрібніші
деталі ти помічаєш.

РЕКЛАМА
487571

488252

488819

488135

487430

473369
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СЕКСУАЛЬНІСТЬ НЕ ТІЛЬКИ
В МЕРЕЖИВНІЙ БІЛИЗНІ
Секретна зброя  Міфів, пов'язаних з
сексуальністю, безліч. І один з них — як саме
треба постаратися жінці, щоб чоловік її
хотів. Буває, що жінка далека від ідеальних
параметрів, а в неї багато шанувальників.
У той же час довершена фотомодель
може бути нещасною в коханні.
То в чому полягає жіноча сексуальність?
Ïðî æ³íî÷³ çàìîðî÷êè. ² ïîëÿãàþòü âîíè ó òîìó, ùî ÿêùî
òè (äàë³ ãîëîñîì æ³íêè â êîñèíö³
ç ïëàêàòó) íå áóäåø ãîëèòè íîãè;
áóäåø ç'ÿâëÿòèñÿ ïåðåä ÷îëîâ³êîì áåç ìàê³ÿæó ³ â ïëþøåâîìó
õàëàò³; â³äìîâëÿòè ÷îëîâ³êîâ³
â éîãî íàéâèòîí÷åí³øèõ âò³õàõ;
âçàãàë³ â³äìîâëÿòè; ðîçïîâ³äàòè
ïðî ñâî¿ æ³íî÷³ õâîðîáè; íå êà÷àòè ïîïó, ãóáè, ãðóäè; áóäåø
òîâñò³òè; õóäíóòè; ï³òí³òè; ìàòè
ïðèù³; íå çóñòð³÷àòè éîãî ââå÷åð³
â êîñòþì³ ñòþàðäåñè àáî ìåäñåñòðè; íå ðîáèòè äåï³ëÿö³þ á³ê³í³
³ ì³íåò, òî â³í òåáå îáîâ'ÿçêîâî
ðîçõî÷å ³ ï³äå äî ³íøî¿.
Ùî í³æíà ÷îëîâ³÷à åðåêö³ÿ
íå âèòðèìóº âèãëÿäó íå òþí³í-

ãîâàíî¿ æ³íî÷î¿ ô³ç³îëîã³¿, ³ ÿêùî
â³í ïîáà÷èòü òåáå ç íåãîëåíèìè
íîãàìè ³ íå â ìåðåæèâí³é á³ëèçí³, à â ÿêèõîñü ñì³øíèõ òðóñàõ,
òî íåãàéíî âòå÷å. Âè ñåðéîçíî?
²ñíóº ñòåðåîòèï, ùî ÷îëîâ³êè
ö³íóþòü â æ³íö³ ò³ëüêè çîâí³øí³ñòü, ðîçê³øíó ô³ãóðó ³ ïîê³ðí³ñòü. Àëå íàñïðàâä³, ÿêùî ÷îëîâ³ê
íàëàøòîâàíèé ñåðéîçíî, â³í çâåðòàº óâàãó çîâñ³ì íà ³íø³ ÿêîñò³.
ßêùî ÷îëîâ³ê êîõàº æ³íêó,
â³í êîõàº ¿¿ ³ áåç äåï³ëÿö³¿, ³
õî÷å íå ëèøå â ìåðåæèâ³. ßêùî
â êîõàíîãî ïî÷óòòÿ ìèíóëè,
òî ñëóõàòè âàì ïðåòåíç³¿ äî ê³íöÿ äí³â, íàâ³òü ÿêùî áþñò ó âàñ
äîñêîíàëèé, à ì³íåò ó âàøîìó
âèêîíàíí³ — íåðåàëüíèé.

Коментар експерта
НАТАЛЯ ТЕРНОВА,
ПСИХОЛОГ

— Якою ж має
бути жінка в ліжку, щоб звести
його з розуму?
Активною. Лідером в сексі, звичайно, є чоловік, але це
не означає, що треба лежати, як
горезвісна колода. Прояв ініціативи дуже заводить чоловіків, будучи доказом їх затребуваності.
А ваша пасивність буде розцінена
як байдужість.
Розкутою. Не соромтеся своїх еротичних фантазій. М’яко підказуй-

те партнеру, чого б вам хотілося —
він буде радий доставити вам задоволення. Будьте відкриті для
експериментів. Чоловікам в ліжку
дуже подобаються несподіванка і
новизна. Запропонуйте зайнятися сексом в незвичайному місці,
спробуйте нову позу, влаштуйте
йому сеанс стриптизу. Будете
легкою. Коханому сподобається.
Окрім цього всього, сексуальність — це бажання отримувати задоволення. І це стосується не тільки справ у ліжку. А й по життю. Бо
сексуальність — це переплетення
зовнішньої краси, внутрішньої
гармонії та любові до себе.

Фільми про жінок, сексуальність і не лише
«50 ВІДТІНКІВ СІРОГО»
За тиждень до випускного в університеті студентка Анастейша,
на прохання своєї товаришки, повинна взяти інтерв’ю у молодого
мільярдера-красеня. Згодом дівчина дізнається про сексуальні
захоплення нового знайомого.
«ПОЛУНИЧКА»
Події фільму розгортаються наприкінці XIX століття у Парижі.
Молода дівчина Марі виходить
заміж за поета Анрі ж Реньє з корисливою метою. Втім, у думках
Марі надіялася, що з часом її сер-

це спалахне почуттями до поета,
однак цього не сталося. Якось заміжня Марі зустрічає П’єра. Той
одразу захоплює її думки. Його
інтереси — еротика та подорожі.
«СЛУЖНИЦЯ»
Події розгортаються в 30-х роках
ХХ століття в Кореї. Шахрай Граф
пропонує бідній дівчині Соке
найнятися служницею в маєток
до багатої японки Хідеко. Таким
чином Граф планує отримати
доступ до жінки та її статків. Але
між Соке та Хідеко спалахує пристрасть.

ПРОСТО БУДЬ
Безумовно, у кожного чоловіка є свої смаки щодо жінок. Комусь подобаються
блондинки, комусь брюнетки, одним худенькі, іншим — з формами. Когось
приваблюють зовсім юні дівчата, а хтось без розуму від старших жінок.
Впевненість у собі часто прикрашає людину більше, ніж зовнішній вигляд.
Коли жінка відчуває себе карколомною, всі інші думають так само. Тому:

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 3-9 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
Не варто давати поживу для
пліток, намагайтеся берегти
свої стосунки від чужих очей.
У вівторок можливі сварки через дрібниці. У другій половині тижня бажано не ревнувати
кохану людину, а довіряти їй.

ТЕЛЕЦЬ
Ніяких вирішальних розмов
і з'ясування стосунків. Змініть
домінуючий стиль поведінки
на загадково-інтригуючий.
Так ви отримаєте бажане набагато швидше.

БУДЬ СЕКСУАЛЬНОЮ

БЛИЗНЮКИ

Не корч із себе сексі цяцьку, одягаючись як дешева повія,
манірно потираючи пальцями келих і стріляючи оченятами. Просто будь. Сексуальність — це самодостатній стан.
Жінка може бути самотньою, але при цьому неймовірно
сексуальною. Сексуальність виявляється за рахунок любові
до свого тіла, здатності давати собі тілесні задоволення. Які
у тебе стосунки з твоїм тілом, до речі?

РАК

ЖІНОЧНІСТЬ
Насамперед це означає, що ви не претендуєте на владу
і згодні з тим, що чоловік повинен бути вам партнером.
А значить, у вашій поведінці проявляються такі риси, як
емоційність, тендітність, ніжність, щирість, вірність. Грубість
і агресивність виключаються. Таких жінок хочеться захищати і піклуватися про них.

ВЛАСНИЙ ІМІДЖ
Чим ти його збиралася зваблювати? Глибоким декольте,
короткою спідничкою і шпильками? Що він там не бачив?
Поки у вас не дійшло безпосередньо до сексу, навіщо
тобі оголюватися? Ну, він кілька разів зробить це у своїх
фантазіях і зрозуміє, що йому вже не настільки цікаво.
Імідж повинен відповідати віку, статусу, обстановці,
твоєму внутрішньому змісту.

Стосунки з коханою людиною
вас радують, надихають і
окриляють. Ваша душа радіє.
П'ятниця і неділя — найбільш
вдалі дні для зустрічей і
романтичних побачень.
У вівторок вас може чекати
приємний сюрприз. Ви усвідомлюєте, що жити не можете без коханої людини і
зважитеся на серйозний крок.

ЛЕВ
Ви зможете благополучно
уникнути кризи у ваших стосунках з коханою людиною,
якщо переступите через власні амбіції і гордість. Будьте
м'якші та ніжніші.

ДІВА
Вас може почати безпідставно ревнувати кохана людина,
не шукайте причин такої
поведінки в собі, це проблеми вашого обранця. Поясніть
йому: не вміє довірити, може
втратити.

ТЕРЕЗИ
ПОЧУТТЯ ГУМОРУ
За опитуваннями чоловічої частини населення, саме ця
якість є спокусливою. Занадто серйозні жінки, на думку
психологів, можуть насторожити потенційного обранця.
Коли вона часто жартує — з нею легко і просто.

Деяка нестабільність в любовній сфері може вибивати
вас з колії. Зустрічайтеся з
друзями, активно спілкуйтеся
не тільки зі своєю єдиною
людиною.

СКОРПІОН
НЕ «ВІДМОРОЖУЙСЯ»
Хто навчає жінок тримати коханого на відстані і намагатися
таким чином набити собі ціну? Якщо чоловіка бажаєш,
то чому б не показати йому це. Твій вогонь може запалити
і його, за умови, звичайно, що в нього там вже жевріють
вуглинки.

ВЧИСЯ САМОПОВАГИ
Це означає, що ти не будеш бігти за першим покликом
до того, хто тебе не цінує і кому ти не потрібна. Не будеш
посилати голі фото тому, хто тобі поки не близький.
Не будеш терпіти зверхнє ставлення, грубі жарти.
Це означає, що в будь-якій ситуації ти обереш себе,
а не чоловіка.

БУДЬ У ГАРМОНІЇ З СОБОЮ
Будь-якому чоловікові буде приємно, якщо дівчина щиро
цікавиться ним, його справами і успіхами. Дуже важливо
бути гармонійною особистістю і випромінювати позитив,
не тільки в певні дні, а щодня. До такої жінки люди
тягнуться, відчуваючи її сексуальну енергетику.

Цього тижня більше часу
варто провести тет-а-тет з
коханою людиною. Не варто
приховувати ваші стосунки,
якщо вони важливі і серйозні.

СТРІЛЕЦЬ
Проявіть м'якість і чуйність
по відношенню до коханої
людини. Увага і такт з вашого
боку допоможуть розтопити
навіть заледеніле серце.
Зараз все у ваших силах,
проявіть щедрість.

КОЗЕРІГ
Коханій людині потрібні ваша
допомога і увага, а не докори
і моралі. Чи не занадто ви
критично налаштовані? Романтичне побачення у вихідні
розвіє ваші погані думки.

ВОДОЛІЙ
Незважаючи на зовнішню
плутанину, в стосунках з
коханою людиною може наступити справжня гармонія,
до якої ви так давно прагнули. Не пропустіть удачу,
будьте відверті і вдячні.

РИБИ
ВІРА В ЧОЛОВІКА
Жінки, які вміють слухати і можуть надихати на подвиги,
завжди цінувалися дуже високо. Ця якість для чоловіків
деколи важливіша зовнішньої краси.

Цього тижня ймовірна зустріч
з людиною, яка оживить
у вас минулі спогади, але
не забувайте, що все змінилося, в тому числі і ваше світовідчуття. Чи варто входити
в одну річку двічі?
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ОЛЬГА ІВАНОВА,
ОФІЦІАНТКА

Коли доречно і потрібно
вживати слово «курва»?
Слово «курва» є вигуком,
що виражає широкий
спектр емоцій.
Наприклад:
Ліфт, останній поверх.
— Вам вниз?
— Нє, курва, вбік!

***

— Тещо, вам плита потрібна?
— Газова?
— Нє, курва, мармурова!

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
О ФОТО «МІС RIA-2021»

ГОРОСКОП

Вікторія, 23 роки
МС Вікос або просто Віка. Працюю влітку в ЗК «Батерфляй»,
а також в магазині квітів Million Flowers
wers на Матроса Кошки, 10.
Раніше була аніматором. Зараз ведуча
уча заходів!
Полюбляю позитив і бути завжди в ньому. Життя одне, потрібн
потрібно
но
цінувати це. Я комунікабельна, привітна
вітна та щира серцем.
Я різнобічна особистість, творчість — це моя стихія.

Ретельно аналізуйте події,
що відбуваються, спираючись на життєвий досвід.

ТЕЛЕЦЬ
Тиждень обіцяє принести
позитивні тенденції у багатьох справах.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ
ТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

БЛИЗНЮКИ

Надсилайте своє фото та коротку розповідь
озповідь про себе
на e-mail: miss@riamedia.com.ua.
.ua. Запрошення до конкурсу
сійну фотосесію від
«Міс RIA-2021» і безкоштовну професійну
родливіші учасниці.
фотостудії «INDIGO» отримають найвродливіші

Просто зчитайте QR-код
ка ерою Вашої мобілки та
кам
камерою
дивіться фото! ((Має бути
у
дивіться
встановлена програма QR
Readerr з Андроїд-маркета
або аналогічна)

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

***

ОВЕН

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

Вам бажано не плисти проти
течії, а впіймати хвилю
удачі. І тоді можна будувати
наполеонівські плани.

РАК
Остерігайтеся необдуманих
слів і рішень. Постарайтеся
не йти на поводу у емоцій.

Залізничниця запитує у чоловіка, що біжить
за поїздом і розмахує руками:
— Чоловіче, ви що, на поїзд запізнилися?
— Нє, курва, я його з вокзалу виганяю!

***

Приходить хлоп до лікаря і висовує такий
маленький-маленький член.
Лікар дивиться і питає.
— Скаржитеся?
Хлоп:
— Нє, курва, похвалитися прийшов!

ЛЕВ
Можуть виникнути складнощі в діловій сфері, але
відступати не можна.

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

ДІВА
Тиждень сприятливий для
вирішення домашніх і сімейних проблем.

***

Підходить на базарі чоловік до бабки, яка
торгує картоплею.
— Бабусю, у вас картопля на посадку?
(єхидно) — Нє, курва, на зліт!

ТЕРЕЗИ
Вас чекає досить важка
робота, але зусилля будуть
щедро винагороджені.

***

— Вам батон нарізний?
— Ні, курва, гладкоствольний!

СКОРПІОН

тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

Цей тиждень буде успішним
і прибутковим. Він ідеально
підходить як для відпочинку,
так і для праці.

РЕКЛАМА
486654

СТРІЛЕЦЬ
Вам знадобляться передбачливість і вміння миттєво
приймати рішення.

КОЗЕРІГ
Спілкування з діловими
партнерами може займати
більшу частину вашого часу.

ВОДОЛІЙ
Постарайтеся налагодити
стосунки з колегами, це
створить позитивну атмосферу навколо вас.

РИБИ
Варто подумати про свої перспективи і, визначившись,
починати спокійно діяти.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

487898

SINOPTIK

METEO.UA
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