
 Водій на білому 
BMW X5 тікав 
від патрульних. 
На швидкості 
машина врізалася 
у стовпчик і 
кілька разів 
перекинулась

 Наші журналісти 
дізналися, хто був 
за кермом у ту 
трагічну ніч і як усе 
сталося

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ЗМІНА РУХУ НА 
КОРІАТОВИЧІВ
 Перед Староміським мостом 
вимкнули світлофори і 
організували кільцеву розв'язку. 
Для чого потрібні ці зміни і що 
про них кажуть водії?

НАВЧАННЯ ДЛЯ 
ДОРОСЛИХ
 Ніколи не пізно змінити 
життя. Як працює у Вінниці 
центр освіти дорослих, чому 
там можна навчитися і як 
потрапити на заняття?с. 6 с. 9

ЗРОБИВ БІЛЬШЕ 
400 ШПАКІВЕНЬ №11 (1532)
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РЕКЛАМА

ПІШОВ В АТО 
ЗАМІСТЬ СИНА

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ПРАВА ВОДІЯ с. 17

с. 7

с. 5

ПРО СМЕРТЕЛЬНУ 
АВАРІЮ НА ЗОДЧИХ

Вранці 13 березня покалічене авто після смертельної аварії забрав евакуатор. В ДТП загинув 23-річний Олександр Іноземцев



2 RIA, Ñåðåäà, 17 áåðåçíÿ 2021

Хто захистить 
вчителя?

Ùîäíÿ ó Â³ííèö³ ïîìèðà-
þòü â÷èòåë³, çà ÿêèìè ïëà÷å 
âñå ì³ñòî. Â³ä âòðàòè ÿêèõ ³ 
ó ä³òåé, ³ ó äîðîñëèõ ó âñ³õ 
ì³ñòàõ Óêðà¿íè ³ çà êîðäî-
íîì ùå äîâãî áîë³òèìå äóøà. 
Ëþäè ç òàêîþ ãëèáèíîþ 
âñåðåäèí³, ç òàêèì ùåäðèì 
ñåðöåì, ëþáîâ‘þ äî ñâîº¿ 
ñïðàâè é ä³òåé, ùî âèì³ðÿòè 
âòðàòó ôàêòè÷íó ³ âòðàòó äëÿ 
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü ïðîñòî 
íåìîæëèâî…

×è çíàéäåòüñÿ â ö³é äóðí³é 
äåðæàâ³ ëþäèíà, ÿêà çàõèñ-
òèòü Â÷èòåëÿ??? ßêà ïðèéìå 
òâåðäå ð³øåííÿ íå ðèçèêóâà-
òè çäîðîâ’ÿì òèõ, õòî çíàõî-
äèòüñÿ íà ïåðåäîâ³é, çàðàäè 
óÿâíî¿ ïðåìóäðîñò³ íàøèõ 
ä³òåé? 

×è çíàéäåòüñÿ ëþäèíà, 
ÿêà ðîçóì³º ö³íí³ñòü Â÷èòå-
ëÿ ³ âïåâíåíî çàêðèº øêîëè 
äî ê³íöÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó, 
ïåðåâåäå ÂÑ²Õ øêîëÿð³â 
âèêëþ÷íî íà äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ, ùîá çáåðåãòè 
êîæíîãî, õòî ä³ëèòüñÿ ç 
íàøèìè ä³òüìè íå ïðîñòî 
çíàííÿìè — ä³ëèòüñÿ ÷àñ-
òèíîþ ñåáå, ñâîãî çäîðîâ‘ÿ 
³ æèòòÿ?..

Â÷èòåë³ ìàñîâî õâîð³þòü íà 
êîðîíàâ³ðóñ. Äåÿê³ âæå âñòè-
ãëè ³ ïî äâà ðàçè. Â÷èòåë³ 
ïîìèðàþòü. Éäóòü íàçàâæäè. 
À ìè äàâàéòå äàë³ ãðàòèñÿ 
â «äâà äí³ äî øêîëè-òèæäåíü 
âäîìà-â ÷åðâîí³é çîí³». ² õàé 
íî ÿ ùå õî÷à á ðàç ïîáà÷ó 
ÿêèéñü áàòüê³âñüêèé ì³òèíã 
òèïó «Ïîâåðí³òü øêîëó ä³-
òÿì!!!», çëà íà öå âñå íå âè-
ñòà÷àº…

Çíàííÿ íàø³ ä³òè ÿêîñü íà-
äîëóæàòü, à òàêèõ ëþäåé, ÿê³ 
íàâ÷àþòü íàáàãàòî á³ëüøîìó, 
í³æ ôîðìóëè ³ ìîâè, òàêèõ 
Â÷èòåë³â ìîæå á³ëüøå í³êîëè 
é íå áóòè. 

Õòî #çàõèñòèòü_â÷èòåëÿ??? 
Ñóìíî, áîëÿ÷å ³ ã³ðêî…

ДУМКА

БЛОГЕРКА

Оксана Оксана 
ПОЛІЩУКПОЛІЩУК

ÍÎÂÈÍÈ

Департамент комунального гос-
подарства міськради у 2021 році 
провів ще кілька тендерів на ка-
премонт доріг.
За 48,2 мільйона гривень від-
ремонтують Сабарівське шосе. 
Тут, як і на Данила Нечая, онов-
лять дорожнє покриття, троту-
ари, прокладуть велодоріжку, 
поставлять нові ліхтарі та світ-
лофор тощо. Підряд отримала 
вінницька фірма «Шляхбуд». 
Основні роботи триватимуть з 

квітня до листопада 2021 року. 
Фінал запланований на весну 
2022 року (surl.li/nhoo).
Нині шукають підрядника на ка-
премонт вулиці Юрія Курія — від 
Чехова до Волошкової. Кошторис 
проекту оцінили на 2,1 мільйона 
гривень (surl.li/nhpa).
Відремонтують ще одну дорогу 
на Старому Місті — вулицю Трак-
торну. Там зроблять асфальтова-
ну дорогу і замінять каналізацій-
ні колодязі (surl.li/nhpf)

На черзі капремонт Сабарівського шосе 

Кошторисна вартість усього про-
екту — 100 мільйонів 625 тисяч 
гривень. Роботи триватимуть 
два роки, кінцевий термін ви-
конання ремонтів — до 30 жов-
тня 2022 року. Але як вказано 
в документації, цей строк є орі-
єнтовним. Отож може бути ско-
рочений або збільшений.
У 2019 році виконали першу 
чергу капремонту вулиці Да-
нила Нечая — перебудували 
ділянку вулиці від Федорова 

до Московської, протяжністю 
1,2 кілометра. Роботи викона-
ло вінницьке товариство «Шлях-
буд» за 41,6 мільйона гривень.
Роботи з капремонту вулиці пла-
нували продовжити у 2020 році, 
але відтермінували через панде-
мію коронавірусу: кошти потріб-
но було вкладати у медицину.
Тим не менш, торік у Вінниці по-
будували дві нових дороги: нову 
ділянку вулиці Гонти та Енерге-
тичну (surl.li/nhnb).

Перша черга коштувала 41,6 млн грн 

ІННА ОЛІЙНИК 

Карантин лиш на школу і на-
вчальні заклади… А де каран-
тин на бари, ресторани, ТРЦ, 
базари і інші розважальні за-
клади? Де логіка?

ЛЮБОВЬ КУЛИНИЧ 

Карантин потрібно було ввести 
давно. Люди не розуміють си-
туації, яка склалась, в лікарнях 
немає місць, де маєте лікува-
тися???

TAMILA TAMILA 

Потрібно було владі більше 
приділяти уваги санепідре-
жиму, не було зовсім ніякого 
контролю, а тепер маємо те, 
що маємо!

ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Цей карантин — це чергова 
викачка грошей з народу, ви 
забираєте робочі місця свої-
ми закриваннями, а допомоги 
по безробіттю в цей час немає…

ЮЛИЯ КОЛЯСОВА

Підтримаю на всі 100. Пра-
цюю в лікарні і на власні очі 
бачу людей, які не можуть ди-
хати. Але треба жорсткіше, бо 
всі безпечні.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи підтримуєте посилення карантину у Вінниці?

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

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ó ProZorro 5 áå-
ðåçíÿ îãîëîñèëè 
òåíäåð íà êàïðå-

ìîíò äîðîãè ³ òðîòóàðó íà âóëè-
ö³ Äàíèëà Íå÷àÿ (surl.li/nhmx). 
Çàìîâíèê — äåïàðòàìåíò êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãî-
óñòðîþ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêèé øóêàº 
ï³äðÿäíèêà íà ðåìîíò ä³ëÿíêè 
âóëèö³ â³ä Ìîñêîâñüêî¿ äî Áðàö-
ëàâñüêî¿. Îð³ºíòîâíî, öå äâà ê³-
ëîìåòðè øëÿõó.

РЕМОНТ ПОЛОВИНАМИ 
Ç òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ä³çíà-

ëèñü, ùî ï³äðÿäíèêó âèñòàâëÿòü 
985 âèä³â ðîá³ò òà âèòðàò. Ñïî÷àò-
êó ïîòð³áíî âèêîíàòè ï³äãîòîâ÷³ 
ðîáîòè — âèð³çàòè 40 äåðåâ, äå-
ìîíòóâàòè äâà ðåêëàìíèõ ùèòè, 

à òàêîæ ïðîêëàñòè íîâ³ êîìóí³êà-
ö³¿ — òðóáîïðîâ³ä õîëîäíî¿ âîäè, 
êàíàë³çàö³þ òà åëåêòðîêàáåëü.

Ïîò³ì â³çüìóòüñÿ çà ðåìîíò 
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. Ïîêè 
äîðîæíèêè çí³ìàòèìóòü àñôàëüò 
íà îäí³é ïîëîâèí³, ³íøîþ áóäóòü 
¿çäèòè àâò³âêè. Òàêîæ ïðîêëàäà-
òèìóòü íîâó çëèâîâó êàíàë³çàö³þ.

Ïåðåäáà÷åíå ³ ðîçøèðåííÿ äî-
ðîãè: äîäàòêîâ³ ñìóãè ç’ÿâëÿòüñÿ 
ïåðåä ïåðåõðåñòÿìè, ÿê öå çðîáè-
ëè ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèö³ 
Ëåñ³ Óêðà¿íêè. ßê ðîçêàçàâ êåð³â-
íèê äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåí-
êî, áóäóòü ðîçøèðþâàòè ïðî¿æ-
äæó ÷àñòèíó íà ïåðåòèí³ Íå÷àÿ 
ç âóëèöåþ Ãë³áà Óñïåíñüêîãî.

НОВІ СВІТЛОФОРИ 
І ВІДЕОКАМЕРИ 

Íàñòóïíèì åòàïîì ñòàíå ðå-
ìîíò òðîòóàð³â òà ñïîðóäæåííÿ 

ПОНАД 100 МЛН ГРН 
КОШТУЄ РЕМОНТ ВУЛИЦІ
Нова магістраль  На капремонт вулиці 
Нечая від Брацлавської до Московської 
готові витратити 100,6 мільйона гривень. 
У кошторис проекту прорахували 
заміну дорожнього покриття, тротуарів, 
оновлення ліхтарів, всіх комунікацій, 
світлофорів та багато іншого

Вулицю Данила Нечая почали ремонтувати ще 
2019 році. Тоді капітально оновили ділянку вулиці, довжиною 
1,2 кілометра, від вулиці Федорова до Московської 

âåëîäîð³æîê. Äëÿ öüîãî äåìîí-
òóþòü ñòàðå ïîêðèòòÿ, âèðèþòü 
òðàíøå¿, âèêëàäóòü «ñåíäâ³÷» ç 
â³äñ³âó, ùåáåíþ òà àñôàëüòó.

Çàì³íÿòü â³ñ³ì çóïèíîê ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ïîñàäêîâ³ 
ïëàòôîðìè âèêëàäóòü òàêòèëü-
íîþ ïëèòêîþ. À äàë³ âñòàíîâ-
ëÿòü 86 íîâèõ ë³õòàð³â. Êð³ì 
òîãî, íà âóëèö³ âñòàíîâëÿòü â³-
äåîíàãëÿä, à êàìåðè ï³äêëþ÷àòü 
äî Ñèòóàö³éíîãî öåíòðó. Çîêðåìà 
÷îòèðè êàìåðè çìîæóòü ðîçï³çíà-
âàòè íîìåðí³ çíàêè àâòîìîá³ë³â.

Ùå îäèí ñóòòºâèé ïëàñò ðî-
á³ò — âñòàíîâåííÿ íîâèõ ñâ³ò-
ëîôîð³â íà ïåðåõðåñòÿõ Íå÷àÿ ç 
âóëèöÿìè Øèðîöüêîãî, Äóáî-
âåöüêîþ, Ãë³áà Óñïåíñüêîãî òà 
ïðîâóëêàìè Øèðîöüêîãî, 2-ì 
ïðîâóëêîì Íå÷àÿ, á³ëÿ øêîëè 
¹22.

Îñòàíí³ øòðèõè — íàíåñåííÿ 
ðîçì³òêè, âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ 
çíàê³â. Â³äíîâëÿòü áëàãîóñòð³é 
âóëèö³ — âèñàäÿòü ãàçîí òà 
89 ãîñòðîëèñòèõ êëåí³â «Emerald 
Queen» (àáî åêâ³âàëåíò).
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Чи правильно було возити ді-
вчину по лікарнях і не повідо-
мляти правоохоронців про ДТП 
з потерпілою? І як потрібно діяти 
учасникам аварії в такому ви-
падку, як був 1 лютого біля ринку 
«Урожай»? Про це ми запитали 
у адвоката. Євген Кокуца пояс-
нює, якщо в аварії є постраждалі, 
то на місце події обов’язково по-
трібно викликати поліцію.
— Коли водій йде на зустріч 

і не ухиляється від відпові-
дальності, намагається допо-
могти постраждалому — це вже 
пом’якшує ситуацію. Якщо по-
трапляє в аварію пішохід, він 
теж, щоб захистити себе, має 
викликати поліцію на місце 
скоєння ДТП та швидку в разі, 
якщо це необхідно. В ході 
цього поліція відкриває про-
вадження, розслідує справу, — 
сказав він.

Обов'язково викликайте поліцію 

Нам вдалося поспілкуватися з ди-
тячою лікаркою фізіотерапевткою 
Русланою Поліщук. Два тижні На-
талія була під її спостереженням. 
Лікарка підтвердила, що отри-
мала рекомендації з Охматдиту 
щодо масажів та корсету.
— В дівчинки компресійний перелом 
хребта, їй потрібно спостерігатися 
в травматолога та сімейного лікуван-
ня. Лікування було консервативне і 
здебільшого йдеться про постіль-
ний режим. Ми проводили маса-
жі, магніти, лікувальну фізкультуру 

я не призначала, оскільки травма 
була недавно і в такому випадку 
дуже легко нашкодити пацієнту. Кор-
сет їй призначала не я, тому не можу 
сказати, наскільки він доцільний, — 
розповіла Руслана Поліщук.
Лікарка також сказала, що Ната-
лія має вроджену патологію, в неї 
вражена центральна нервова сис-
тема, в анамнезі — ДЦП.
— Зараз дівчинка ходить самостій-
но, є незначні порушення ходи, 
але вона самодостатня, вона 
розумашечка. Ми також прово-

дили консультації з психологом 
і посттравматичного синдрому 
в неї не виявили, — сказала Рус-
лана Поліщук. — На мою думку, 
їй необхідний постільний режим 
на твердій поверхні, якщо немає 
спеціального матрацу, можна 
використовувати щит, як в старі 
добрі часи. Ортопедичний ма-
трац може коштувати кілька ти-
сяч гривень, а щит можна збити 
безкоштовно. Дівчинку потрібно 
періодично оглядати в терапевта 
та сімейного лікаря.

Як лікували дівчину в Липовці 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Ó ðåäàêö ³þ 
RIA çâåðíóëàñÿ 
ïåíñ³îíåðêà Ìà-
ð³ÿ Ñêîðîõîäîâà. 

Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî íà ïî÷àòêó 
ëþòîãî ¿¿ îíóêà ïîòðàïèëà â àâà-
ð³þ, ñèëüíî òðàâìóâàëàñÿ ³ òåïåð 
ïîòðåáóº ë³êóâàííÿ. Çà ñëîâàìè 
æ³íêè, âîä³é, ÿêèé çáèâ ñòóäåíò-
êó, â³äïîâ³äàëüíîñò³ óíèêàº ³ äî-
ïîìàãàòè ô³íàíñîâî íå õî÷å.

— Âíó÷êà ç³ ñâîºþ ïîäðóæêîþ 
ïåðåõîäèëè á³ëÿ «Óðîæàþ» äîðî-
ãó, êóïèëè âîäó â áóòëÿõ ³ ïîâåð-
òàëèñÿ â ãóðòîæèòîê. Áóëî çåëåíå 
ñâ³òëî äëÿ ï³øîõîä³â, âñ³ ìàøèíè 
ñòîÿëè. À äåñü âèðâàâñÿ öåé ÷î-
ëîâ³ê ³ çáèâ ìîþ äèòèíó, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí³ Ìàð³ÿ. — Â³í çàïõàâ 
äèòèíó â ìàøèíó, ïîâ³ç äî ïðè-
âàòíèõ ë³êàð³â, òàì çðîáèëè ÿê³ñü 
àíàë³çè ³ ìåäè÷íèé âèñíîâîê 
ñâ³ä÷èâ ïðî òå, ùî ç³ çäîðîâ’ÿì 
âñå äîáðå, òðàâì íåìàº.

Âðåøò³, ÿê êàæå áàáóñÿ, ÷î-
ëîâ³ê êóïèâ ä³â÷èíö³ çíåáîëþ-
âàëüíå òà â³äâ³ç ¿¿ íàçàä ó ãóð-
òîæèòîê.

«ДИТИНА ПРИЇХАЛА 
ДОДОМУ ВСЯ СИНЯ» 

Ïîë³ö³þ íà ì³ñöå àâàð³¿ íå âè-
êëèêàëè, íå ïîâ³äîìèëè ³ ðîäè-
íó Íàòàë³¿. Ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ, 
â ñ³ì’¿ ä³çíàëèñÿ çãîäîì, êîëè 
ä³â÷èíêà ïðè¿õàëà äîäîìó. Ìà-
òåð³ òà áàáóñ³ Íàòàë³¿ âäàëîñÿ 
ðîçäîáóòè â³äåî ÄÒÏ òà çíàéòè 
êîíòàêòè ÷îëîâ³êà, ÿêèé ¿¿ çáèâ.

— Äèòèíà ïðè¿õàëà äîäîìó âñÿ 
ñèíÿ, íîãè ñèí³, ñòàí ïàðøèâèé, 
ò³ëî çàòåðïàº, — ðîçïîâ³äàº Ìà-
ð³ÿ Ñêîðîõîäîâà. — Ìè ïî¿õàëè 

äî ë³êàðÿ, ä³çíàòèñÿ, ùî ç äèòè-
íîþ, à íàì ñêàçàëè, ùî öå çàá³é 
òàêèé. Ïîò³ì ìè ä³çíàëèñÿ, õòî 
çáèâ äèòèíó. Äâà òèæí³ ÷åêàëè, 
ùî êðèâäíèê íàì ÿêîñü äîïî-
ìîæå ë³êóâàòè ä³â÷èíêó. ß ïëàêà-
ëà, ïðîñèëà, â³í äàâ ìåí³ 5 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ï³ä ðîçïèñêó íà ë³êóâàí-
íÿ äèòèíè. Öå ìàëà ñóìà, àëå 
ÿ âçÿëà ö³ ãðîø³ ³ ìè ïîâåçëè 
Íàòàøó â Êè¿âñüêèé Îõìàòäèò. 
Òàì ç’ÿñóâàëè, ùî â íå¿ ïåðåëîì.

Æ³íêà êàæå, ùî ñòîëè÷í³ ë³-
êàð³ ïîðåêîìåíäóâàëè ä³â÷èí³ 
ïîñò³ëüíèé ðåæèì, ìàñàæ³ òà 
ñïåö³àëüíèé êîðñåò, ÿêèé ïî-
òð³áíî íîñèòè ïðîòÿãîì òðüîõ 
ì³ñÿö³â.

— Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó 
ä³â÷èíêó øïèòàë³çóâàëè â Ëè-
ïîâåöüêó ë³êàðíþ, òàì âîíà 
ïðîëåæàëà äâà òèæí³. Â ë³êàð-
íÿí³é ïàëàò³ çóñòð³÷àëà ïîâíî-
ë³òòÿ. Òèì ÷àñîì ìè íàïèñàëè 
çàÿâó â ïîë³ö³þ, — êàæå Ìàð³ÿ 
Àðòåì³âíà. — Êîðñåò êîøòóº â³ä 
6 äî 13 òèñÿ÷ ãðèâåíü, öå äóæå 
âåëèê³ ãðîø³. Íàì ïðîïîíóâà-
ëè äîïîìîãó ç ìåäêîëåäæó, àëå 
Íàòàë³ÿ â³äìîâèëàñÿ â³ä öüîãî. 
Âîíà, ÿê ä³çíàëàñÿ, áóëî ñò³ëüêè 
ñë³ç… ¯é ùå é äîïîìîãà ïñèõî-
ëîãà ïîòð³áíà, âîíà ï³ñëÿ àâàð³¿ 
çîâñ³ì çàìêíóëàñÿ â ñîá³.

«САМА ВСТАЛА З ДОРОГИ» 
Âçÿòè êîìåíòàð âîä³ÿ æóðíà-

ë³ñòàì ç ïåðøî¿ ñïðîáè íå âäàëî-
ñÿ. Òà êîëè ìàòåð³àë îïóáë³êóâàëè 
íà ñàéò³ 20minut.ua, ÷åðåç ãîäèíó 
çàòåëåôîíóâàâ Ïåòðî Çàãîðî-
äíþê, âëàñíèê ÒÎÂ «Íàøà ðÿáà». 
Â³í çàçíà÷èâ: â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
íå óíèêàâ, ãîòîâèé äîïîìàãàòè 
ô³íàíñîâî çáèò³é íèì ä³â÷èí³, 
ÿêáè íå îäíå àëå…

«ТИХА» АВАРІЯ НА «УРОЖАЇ» 
Конфлікт  На «Урожаї» водій збив 
17-річну дівчину, відвіз її до лікаря, 
потім купив знеболювальне і завіз 
у гуртожиток. Унаслідок ДТП Наталія 
отримала травму хребта. Родичі дівчини 
намагаються добитися фінансової 
допомоги від винуватця аварії. Водій 
каже, що відповідальності не уникає

— Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ ïðèáëèçíî 
î ï³â íà ï’ÿòó âå÷îðà. ß ñàìå ¿õàâ 
ç³ ñòîðîíè Ïèðîãîâà, ïîâåðòàâ 
íà Êåëåöüêó. Òàì ãîð³ëà çåëåíà 
ñòð³ëî÷êà ñâ³òëîôîðà. ß ¿õàâ ïî-
â³ëüíî ³ íå âñòèã ïåðå¿õàòè ïå-
ðåõðåñòÿ. Äî ñâ³òëîôîðà äî¿õàâ, 
ìîæå, êîëè äâ³-òðè ñåêóíäè ÿê 
çàãîð³ëîñÿ çåëåíå ñâ³òëî äëÿ ï³-
øîõîä³â. ßê âèäíî íà â³äåî, öÿ 
ä³â÷èíêà ð³çêî ï³øëà. Àëå ÿ ¿¿ 
íå ïîáà÷èâ, â³ä÷óâ çà ìåòð, êîëè 
ìè âäàðèëèñÿ, — ðîçïîâ³äàº Ïå-
òðî Çàãîðîäíþê. — ß çà÷åïèâ ¿¿ 
ïðàâîþ ñòîðîíîþ. Îäðàçó çóïè-
íèâñÿ, âèñêî÷èâ ç ìàøèíè.

Íàòàøà Ñêîðîõîäîâà ñêàçàëà 
âîä³þ, ùî âïàëà ³ ¿¿ áîëèòü â ãðó-
äÿõ, çãàäóº Ïåòðî Çàãîðîäíþê. 
Îñê³ëüêè âîíè áóëè íåïîäàë³ê 
â³ä ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïèðîãîâà, â³í ³ 

ïîâ³ç ¿¿ òóäè ðàçîì ç ïîäðóãîþ.
— Íàòàøà ñàìà âñòàëà ç äîðî-

ãè, âîíè ç ïîäðóæêîþ ñàì³ ñ³ëè 
â ìàøèíó. Ä³â÷èíêà ñàìà âèéøëà 
ç ìàøèíè ³ ä³éøëà äî ïðèéìàëü-
íîãî â³ää³ëåííÿ.

Ó ë³êàðí³ ï³ä ÷àñ îãëÿäó, ÿê 
êàæå âîä³é, Íàòàë³ÿ ñêàðæèëàñÿ 
íà òå, ùî º á³ëü â ãðóäÿõ. Òîìó 
¿¿ íàïðàâèëè íà ÊÒ.

— Ìè ï³øëè â «Íåéðîìåä», â³í 
òàì ïîðó÷. Çà ÊÒ ÿ çàïëàòèâ, íàì 
äàëè äèñê ç çàêëþ÷åííÿì. Ïî-
ò³ì ìè ï³äíÿëèñÿ â òîðàêàëüíå 
â³ää³ëåííÿ, çðîáèëè ðåíòãåí — 
âîíà ñàìà õîäèëà, — ðîçïîâ³äàº 
âîä³é. — Ë³êàð ñêàçàâ, ùî òðàâì 
íåìàº. Ïîâåðíóëèñÿ äî òðàâìàòî-
ëîãà, â³í âèïèñàâ çíåáîëþâàëüíå 
«Êåòàíîâ». Ïîò³ì ÿ â³äâ³ç ä³â÷àò 
äîäîìó â ãóðòîæèòîê. Äàâ ñâ³é 
íîìåð ³ òèñÿ÷ó ãðèâåíü ³ ìè äî-
ìîâèëèñÿ, ùî âîíà áóäå ìåí³ 
òåëåôîíóâàòè.

«НАТАША ЛЕЖИТЬ І НЕ МОЖЕ 
РУХАТИСЯ» 

Ï³ñëÿ àâàð³¿ ìèíóëî äâà äí³ ³ 
âîä³é çàòåëåôîíóâàâ Íàòàë³, àáè 
ä³çíàòèñÿ, ÿê ¿¿ çäîðîâ’ÿ.

— Íàòàøà ñêàçàëà, ùî íà 
çàíÿòòÿ õîäèòü, àëå ¿é âàæ-
êî äèõàòè. Ñêàçàëà, ùî í³÷îãî 
íå ïîòð³áíî, — êàæå Ïåòðî Çà-
ãîðîäíþê. — Öå áóëî 3 ëþòîãî, 
â ñåðåäó, à â ï’ÿòíèöþ âîíà ïî-
¿õàëà äîäîìó. Â òîé æå äåíü ìåí³ 
çàòåëåôîíóâàëà ¿¿ áàáóñÿ, ñêàçàëà, 
ùîá ÿ ïðè¿õàâ: «Íàòàøà â øî-
êîâîìó ñòàí³, ëåæèòü ³ íå ìîæå 
ðóõàòèñÿ». ß çàïðîïîíóâàâ ïðè-
âåçòè Íàòàøó ó Â³ííèöþ íà îá-
ñòåæåííÿ. Âîíè â³äìîâèëèñÿ.

Ó ñóáîòó Çàãîðîäíþê ïî¿õàâ 
äî íèõ äîäîìó ó Ëèïîâåöü.

— Âîíè ñêàçàëè, ùî Íàòàøà 
â ë³êàðí³ ³ ùå, ùîá ÿ äàâ ãðîø³, 
àáè âîíè ïî¿õàëè â Êè¿â íà îá-
ñòåæåííÿ. ß äàâ ï’ÿòü òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Áàáóñÿ íàïèñàëà ìåí³ 
ðîçïèñêó. Ïîïåðåäíüî ìè äî-
ìîâèëèñÿ, ùî ï³ñëÿ îáñòåæåí-
íÿ â Êèºâ³ áóäåìî íà çâ’ÿçêó ³ 
â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ÿ, çâè÷àéíî, 
äîïîìîæó ô³íàíñîâî.

ДИВНИЙ ВИСНОВОК ЛІКАРІВ?
×îëîâ³ê çàçíà÷èâ, ùî òîãî æ 

âå÷îðà ñêàçàâ áàáóñ³ òà ìàòåð³ 
Íàòàë³¿, ùî õî÷å íàâ³äàòè ä³â÷èí-
êó â ë³êàðí³. Ðîäè÷³ æ ó â³äïîâ³äü 
í³áèòî ñïîëîõàëèñÿ ³ çàáîðîíèëè 
öå ðîáèòè. Ïåòðó Çàãîðîäíþêó 
âèäàëîñÿ öå ï³äîçð³ëèì, ³ ó Â³-
ííèö³ â³í ç'ÿñóâàâ, ùî øâèäêà 

ä³éñíî ïðè¿çäèëà íà âèêëèê, àëå 
Íàòàëêó íå ãîñï³òàë³çóâàëè.

— 15-ãî ëþòîãî ìàìà Íàòàø³ 
ìåí³ ñêèíóëà êîï³þ ÌÐÒ, ñêàçàëà, 
ùî çàðàç ä³â÷èíêà ëåæèòü â Êèº-
â³ ó äèòÿ÷³é ë³êàðí³. Ñêàçàëà, ùî 
«Íàòàøà «îáêîëîòà» íàðêîòèêàìè, 
çàâòðà ìàº áóòè îïåðàö³ÿ, ïåðåðà-
õóéòå íàì 20 òèñÿ÷ íà êàðòêó», — 
ðîçïîâ³äàº Ïåòðî Çàãîðîäíþê. — 
À ÿ øîêîâàíèé, áî â «Ïèðîãîâö³» 
ñêàçàëè, ùî âñå â ïîðÿäêó, à òóò 
îïåðàö³ÿ. ß íàä³ñëàâ öþ êîï³þ 
çíàéîìîìó ë³êàðþ-òðàâìàòîëîãó. 
Â³í ñêàçàâ, ùî âèñíîâîê äèâíèé. 
Â îïèñ³ íå áóëî êîíêðåòèêè.

«НЕ ТРЕБА НІКУДИ ЇХАТИ» 
Ï³ñëÿ òîãî ÷îëîâ³ê çíîâó çà-

òåëåôîíóâàâ äî ìàòåð³ Íàòàë³¿ 
Ñêîðîõîäîâî¿, õîò³â ïîãîâîðèòè 
ç ë³êàðåì.

— Âîíà ñêàçàëà, ùî ìåí³ ¿õàòè 
í³êóäè íå òðåáà, ò³ëüêè ñêèíó-
òè ãðîø³. Îñê³ëüêè ìîÿ ð³äíà 
ñåñòðà æèâå â Êèºâ³, ÿ ïîïðî-
ñèâ ï³ä’¿õàòè â ë³êàðíþ. Òàì 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî Ñêîðîõîäîâà 
íå ÷èñëèòüñÿ òàì ÿê ïàö³ºíòêà.

— Ï³ñëÿ öüîãî â ìåíå íå áóëî 
áàæàííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ, ÿ çâåð-
íóâñÿ äî àäâîêàòà, — êàæå âî-
ä³é, – Â æîäíîìó ðàç³ íå óíèêàþ 
äîïîìîãòè. ß çàö³êàâëåíèé â ìå-
äè÷í³é êîì³ñ³¿, ùîá ä³éòè ³ñòèíè.

Момент ДТП 
на «Урожаї». 
Стоп-кадри з 
камери відео-
спостереження

Ó ë³êàðí³ ï³ä ÷àñ 
îãëÿäó, ÿê êàæå âîä³é, 
Íàòàë³ÿ ñêàðæèëàñÿ 
íà òå, ùî º á³ëü 
â ãðóäÿõ. Òîìó ¿¿ 
íàïðàâèëè íà ÊÒ
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Майже десять років тому, 16 трав-
ня 2011 року, близько 23.00 біля 
закладу «Карабас» стояла моло-
да пара, 22-річні Сергій та Настя, 
які мали незабаром побратися. З 
ними була їх подруга Тетяна, яка 
збиралася бути у них дружкою 
на весіллі. У цей час автомобіль 
Hyundai Tucson на величезній 
швидкості нісся вулицею Зод-

чих у сторону Пирогова. Вилетів 
на тротуар… дівчата, студентки 
аграрного та торговельно-еконо-
мічного університетів і Сергій від 
отриманих травм загинули на міс-
ці. П'яний водій в'їхав у молодих 
людей зі швидкістю 134 кіломе-
три на годину. Обвинуваченому 
дали 10 років в’язниці. Але від-
сидів він менше трьох.

Три смерті за дев'ять років до цього 

У понеділок, 15 березня, відбу-
лися похорони 23-річного Олек-
сандра Іноземцева. До 12.00 під 
ритуальним бюро «Реквієм» зі-
бралося багато людей з квітами: 
хто з гвоздиками, хто з трояндами. 
Переважна більшість людей, які 
прийшли попрощатися з заги-
блим, — молодь, це колишні одно-
класники, одногрупники, колеги 
та друзі Олександра Іноземцева.  
Черга в залу прощання, де сто-
яла труна з покійним, постійно 
поповнювалася: люди підходили 
буквально кожних десять хвилин. 
В очікуванні згадували Олександра 
Іноземцева і дивувалися фаталь-
ному завершенню того вечора.

Приятель Олександра, Євген, ска-
зав, що й досі не може повірити 
в те, що трапилося з його товари-
шем. Він згадував, як напередодні 
8 Березня бачився з ним — все 
було добре і нічого не віщувало 
біди. Хлопці тоді жартували, смі-
ялися і ділилися планами на май-
бутнє один з одним.
— Я вдячний Богу, що знав його. 
Саша був хорошим хлопцем, 
завжди був готовий підставити 
плече у разі чого. Мені не вірить-
ся, що його більше нема. Всього 
23 роки.., — сказав Євген.
 Загиблому Олександру Іно-
земцеву назавжди залишиться 
23 роки.

«Не можу повірити в те, що трапилося» 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, ДІАНА 

КОЛНОГУЗОВА, 0675267353 

Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ î 2.48 íî÷³ á³ëÿ 
êàôå «Êàðàáàñ». Íà òîìó æ ñàìî-
ìó ì³ñö³, äå äåâ’ÿòü ðîê³â òîìó 
â ÄÒÏ çàãèíóëè òðîº ëþäåé, 
ÿêèì áóëî ëèøå ïî 22 ðîêè. 
Öüîãî ðàçó á³ëå BMW X5 ò³êàëî 
â³ä ïàòðóëüíèõ, àëå íå ââ³éøëî 
â ïîâîðîò. Â³ä óäàðó îá ñòîâï-
÷èê àâòî ï³äêèíóëî ³ âîíî ê³ëüêà 
ðàç³â ïåðåêèíóëîñü. Ï³ñëÿ öüîãî 
ï³ä’¿õàëè ³ ïàòðóëüí³.

Ïðî àâàð³þ â ïîë³ö³¿ êàæóòü ñóõî.
— Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìà-

ö³ºþ ñë³äñòâà â³äîìî, ùî âîä³é 
BMW X5 íå âïîðàâñÿ ç êåðó-
âàííÿì íà çàîêðóãëåí³é ä³ëÿí-
ö³ äîðîãè òà â’¿õàâ ó ìåòàëåâèé 
ñòîâï÷èê, — ïðî öå ðîçïîâ³ëà 
ïðåññåêðåòàð îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
Àííà Îë³éíèê. — Âíàñë³äîê àâàð³¿ 
îäèí ÷îëîâ³ê çàãèíóâ íà ì³ñö³, 
³íøèé — âàæêî òðàâìîâàíèé. 
Çà äàíèì ôàêòîì â³äêðèòî ïðî-
âàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ äðóãîþ 
ñòàòò³ 286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè. Çà òàêå ïðàâîïîðó-

øåííÿ ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ 
äî 8-ìè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

ХТО БУВ У BMW?
Â àâòîìîá³ë³ áóëî äâîº ëþäåé. 

Öå 20-ð³÷íèé Îëåêñàíäð Êîçëîâ-
ñüêèé ³ Îëåêñàíäð ²íîçåìöåâ. 
Îáñòàâèíè àâàð³¿ ùå ç'ÿñîâóþòüñÿ 
ïðàâîîõîðîíöÿìè. Ï³ñëÿ óäàðó 
âîíè îáèäâà ïîâèë³òàëè ç àâòî-
ìîá³ëÿ. Êîëè ïàòðóëüí³ ï³ä³éøëè, 
îñòàíí³é âæå íå äèõàâ.

Çà äàíèìè äæåðåë RIA/20minut.
ua, çà êåðìîì BMW áóâ Îëåêñàíäð 
Êîçëîâñüêèé. Éîãî áàòüêî, ãåíäè-
ðåêòîð ô³ðìè-çàáóäîâíèêà «Ìóð», 
²ãîð Êîçëîâñüêèé ñêàçàâ íàøî-
ìó æóðíàë³ñòó: ñèí ó ðåàí³ìàö³¿, 
ó âàæêîìó ñòàí³. 

Ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ïî÷àëè 
ïîøèðþâàòè ³íôîðìàö³þ, ùî çà-
ãèáëèé Îëåêñàíäð ²íîçåìöåâ — 
â ìîìåíò àâàð³¿ çíàõîäèâñÿ íà ïà-
ñàæèðñüêîìó ñèä³íí³. Â äîïèñàõ 
ïèøóòü, ùî öþ ³íôîðìàö³þ ñë³ä-
ñòâî ïðèõîâóº. ²íàêøå, ìîâëÿâ, 
÷îìó æóðíàë³ñòè íå ïèøóòü, ÿê 
áóëî? Îáèäâà Îëåêñàíäðè, íà-
ãàäàºìî, âèëåò³ëè ç ñàëîíó ï³ñëÿ 

BMW ПЕРЕКИНУВСЯ КІЛЬКА РАЗІВ. 
ДЕТАЛІ АВАРІЇ НА ЗОДЧИХ
Смерть на дорозі  Вночі, 13 березня, 
на вулиці Зодчих сталася резонансна 
аварія. Білий BMW, тікаючи від поліції, 
перевернувся на перехресті. В автомобілі 
було двоє хлопців. Один з них загинув. Ми 
дізнались імена тих, хто був в автомобілі, 
і поговорили з батьком хлопця, який 
вижив. Джерело 20minut.ua/RIA каже — 
це було друге переслідування цього авто

óäàðó, ÷åðåç öå â ïîë³ö³¿ íå ñòâåð-
äæóþòü ó÷àñò³ êîæíîãî â ÄÒÏ. Ï³ä 
÷àñ ñë³äñòâà, çà ðåçóëüòàòàìè åêñ-
ïåðòèç, ìàþòü âñòàíîâèòè, õòî äå 
çíàõîäèâñÿ â ìîìåíò àâàð³¿. Ïðî 
ïîïåðåäí³ äàí³ ÷è çäîáóò³ ñâ³ä÷åí-
íÿ, ÿê³ êàæóòü, õòî êåðóâàâ àâòîìî-
á³ëåì-óò³êà÷åì, ïðåñ³ íå ãîâîðÿòü.

Íà æàëü, ÄÒÏ ñòàëà ñìåðòåëü-
íîþ äëÿ 23-ð³÷íîãî Îëåêñàíäðà 
²íîçåìöåâà. Òîð³ê âë³òêó â³í 
îäðóæèâñÿ. Äðóæèíà çàãèáëîãî 
Îëüãà ²íîçåìöåâà (Ãîòà) â ²íñòà-
ãðàì³ ñòâîðèëà äîïèñ: «Íiêoëè íe 
ìoãëa ïoäóìaòè, ùo ïoáa÷ó câoão 
cèëüíoão, ìoëoäoão, êpacèâoão 
÷oëoâiêa â ãpoáó. Öeé áiëü áóäe 
æèòè â ìeíi âce æèòòÿ». Ïîõîâà-
ëè çàãèáëîãî 15 áåðåçíÿ.

ПОГОНЯ ПЕРЕД ДТП 
Îäðàçó ê³ëüêà ëþäåé ðîçïî-

â³ëè æóðíàë³ñòàì, ùî íåçàäîâ-
ãî äî àâàð³¿ áà÷èëè ñàìå öå á³ëå 
BMW â öåíòð³ ì³ñòà.

— Öåé àâòîìîá³ëü ÿ áà÷èâ âíî-
÷³ íà Ìàêäðàéâ³ íà Ñîáîðí³é, 
öå 100%. Òàê³ íîìåðè ç òðüîìà 
äâ³éêàìè âàæêî íå çàïàì’ÿòàòè. 
Íå çíàþ, õòî áóâ çà êåðìîì, àëå 
öå áóëî çà 15–20 õâèëèí äî àâàð³¿ 
íà Çîä÷èõ, — ñêàçàâ ñâ³äîê.

Ç³ ñâî¿õ äæåðåë ìè ä³çíàëèñü, 
ùî íåçàäîâãî äî àâàð³¿ öå BMW 
íàçäîãàíÿëè ïàòðóëüí³, àëå 
íå íàçäîãíàëè.

— Âïåðøå öå BMW ïà-
òðóëüí³ íàçäîãàíÿëè íåçàäîâãî 
äî ÄÒÏ. Àëå âîä³é çì³ã âòåêòè. 
Óñ³ åê³ïàæ³ îòðèìàëè îð³ºíòóâàí-
íÿ íà áåõó á³ëîãî êîëüîðó. Êîëè 
³íøèé åê³ïàæ ïîáà÷èâ öå BMW, 
òåæ ïî÷àâ ïåðåñë³äóâàííÿ. Äàë³ 
âæå â³äîìî, ùî ñòàëîñÿ, — êàæå 
äæåðåëî RIA/20minut.ua. 

Â ïîë³ö³¿ îá³öÿþòü ðîç-
ñë³äóâàòè âñå ÷åñíî. Æóðíà-
ë³ñòè RIA/20minut.ua çà öèì 
îáîâ’ÿçêîâî ïðîñë³äêóþòü.

Ùî äî âîä³ÿ, òî ç ìîìåíòó àâà-
ð³¿ â³í ó êîì³. Ë³êàð³ êàæóòü: «Â³í 
äóæå òÿæêèé. Â³ä ïåðåëîìó øè¿ 
äî ïîøêîäæåííÿ õðåáòà. Ãàðàíò³é 
í³ÿêèõ ìè íå ìîæåìî äàòè...».

Від удару об стовпчик BMW X5 підкинуло 
і воно кілька разів перекинулось. Вранці 
13 березня покалічене авто після 
смертельної аварії забрав евакуатор

Загиблому Олександру Іноземцеву назавжди залишиться 
23 роки. За поки що офіційно не підтвердженою 
інформацією, цей юнак був пасажиром, водій зараз в лікарні

На цьому місці дев’ять років тому в ДТП загинули 
троє людей. Тепер тут знову лежать квіти
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Вимикання світлофорів на пере-
хресті ускладнило життя пішо-
ходам: дорогу складно перейти, 
особливо у години-пік.
«Я скажу зі сторони пішоходів. 
Живу тут 40 років. І скільки себе 
пам’ятаю, на цьому перехресті за-
вжди були проблеми. Поставили 
світлофори — стало трохи легше, 
але навіть з ними перейти дорогу, 
це проблема. Тепер не уявляю, 
як бути. Як мій школяр буде йти 
додому? Автобуси не завжди бе-

руть, дитина крокує пішки. Ризик 
зріс. Треба, на мою думку, шукати 
варіанти», — зазначала у нашому 
опитуванні Ірина Бондарчук-Пол-
тавець.
Одним з варіантів, якщо не роз-
глядати «повернення» світлофо-
рів, може бути зміщення пішо-
хідних переходів подалі від кола. 
Чи можливо це зробити вже за-
раз, під час тестування кільцевої 
розв’язки?
— Задача цього тестового режи-

му — перевірити, чи можливо 
за допомогою мінімального втру-
чання покращити пропускну здат-
ність перехрестя, — каже директор 
«Агенції просторового розвитку» 
Максим Кравчук. — Звичайно, 
що в такому вигляді, як воно є, 
в такій геометрії воно залишатися 
не буде. І якби навіть було при-
йняте рішення про впровадження 
кругового руху, то однозначно, 
фінальна схема організації руху 
буде іншою.

Без світлофорів складно перейти дорогу 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ç 13 áåðåçíÿ 
çàïóñòèëè íîâó 
ñõåìó îðãàí³çàö³¿ 

ðóõó íà ïåðåõðåñò³ Êîð³àòîâè-
÷³â — Ñòàðîì³ñüêèé ì³ñò. Òåïåð 
òàì ä³º ñàìîðåãóëüîâàíà ê³ëüöå-
âà ðîçâ’ÿçêà, à ñâ³òëîôîðè âè-
ìêíóëè. Öüîìó ïåðåäóâàëî äî-
ñë³äæåííÿ, ÿêå ïðîâåëè ôàõ³âö³ 
ç ³âàíî-ôðàíê³âñüêî¿ êîìïàí³¿ 
«Óðáàí Ïðîãðåñ». Ðàí³øå âîíè 
çìîäåëþâàëè ðóõ òðàíñïîðòó 
â êîìï’þòåðí³é ïðîãðàì³, ÿêó 
òåïåð òåñòóþòü çà äîïîìîãîþ 
òèì÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é: äî-
ðîæí³õ áëîê³â ³ ïîìàðàí÷åâî¿ 
ðîçì³òêè.

Ó ìåð³¿ êàçàëè, ùî îáðàëè öå 
ïåðåõðåñòÿ ÷åðåç çíà÷í³ òÿãíó÷-
êè â ãîäèíè-ï³ê. Ðóõîì ïî êîëó 
ñïîä³âàþòüñÿ ðîçâàíòàæèòè öþ 
ä³ëÿíêó äîðîãè. ßêùî æ íîâà ñõå-
ìà îðãàí³çàö³¿ ðóõó äîâåäå ñâîþ 
åôåêòèâí³ñòü, òî íà Êîð³àòîâè-
÷³â — Ñòàðîì³ñüêèé ì³ñò îáëà-
øòóþòü êàï³òàëüíó êîíñòðóêö³þ. 
Íàðàç³ äóìêè â³ííèöüêèõ âîä³¿â 
ïðî êîëî ð³çíÿòüñÿ.

ВРАЖЕННЯ ВОДІЇВ 
Ó ïîíåä³ëîê, 15 áåðåçíÿ, â³ä-

áóâñÿ ïåðøèé òåñò íà ïðèäàòí³ñòü 
êîëà. Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåí-
íÿìè, áåç ñâ³òëîôîð³â âîä³¿ íà-
ìàãàþòüñÿ ïðîñêî÷èòè ðîçâ’ÿçêó 
çà ïðèíöèïîì «õòî íàãë³øèé». 
Íåïîîäèíîêèìè áóëè âèïàäêè, 

êîëè àâòî çóïèíÿëèñÿ íà êîë³, 
ùîá äàòè äîðîãó, õî÷à çà ÏÄÐ 
ÿêðàç êîëî º ãîëîâíîþ äîðîãîþ. 
Ó âå÷³ðíþ ãîäèíó-ï³ê òðàíñïîðò 
ñòîÿâ ó âñ³õ íàïðÿìêàõ. Ùå îïè-
òàëè â³ííèöüêèõ âîä³¿â.

Íà íàø äîïèñ â Ôåéñáóêó â³ä-
ïîâ³ëè á³ëüøå 200 ëþäåé. ² îñü 
äåÿê³ ïîêàçîâ³ êîìåíòàð³:

«Ñïî÷àòêó ñïðèéíÿâ, ÿê á³ëü-
ø³ñòü âîä³¿â, íåãàòèâíî, à ó ïî-
íåä³ëîê áóâ ïðèºìíî çäèâîâàíèé: 
ïðîòÿãîì äíÿ ðàç³â ï’ÿòü ïî êîëó 
ïðî¿õàâ ç ð³çíèõ íàïðÿìê³â, ðå-

àëüíî ìàéæå íå ñòîÿâ. Àëå âñå 
ïîêàæå îñîáëèâî â ãîäèíó-
ï³ê», — íàïèñàâ Ñåðã³é Ãëóøêî.

«Ïðî¿æäæàâ î 18.45, çàòîð ç 
óñ³õ íàïðÿìê³â. Ï³ä’¿æäæàþ÷è 
äî êîëà ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî öå 
÷åðåç âîä³¿â, ÿê³ òóïëÿòü», — íà-
ïèñàâ Âîëîäèìèð Ñëþñàðåíêî.

«Êîëî âñå æ òàêè çàìàëå. 
Ó ãîäèíó-ï³ê âèõîäèòü ñèòóàö³ÿ, 
ùî àâòî, ÿê³ âæå íà êîë³, çàñòðÿ-
ãàþòü íà íüîìó, áî íå ìîæóòü ðó-
õàòèñÿ äàë³ ÷åðåç òÿãíó÷êó â ïî-
äàëüøîìó íàïðÿìêó. Ñïîä³âàþñü, 
ùî «ë³êóâàííÿ ãðèïó çåëåíêîþ» 
âñå æ ñïðàöþº, àëå â³ðè ìàëî», — 
ïèñàâ Â³òàë³é Ìåëüíèê.

ТЕСТ КОЛА НА КОРІАТОВИЧІВ 
МОЖЕ ТРИВАТИ ЩЕ ТИЖДЕНЬ 
Експеримент  Кільцева розв’язка з 
червоних блоків замість світлофорів. 
На перехресті перед мостом на Старе 
Місто тестують нову організацію 
дорожнього руху. Перший будній день 
показав результати: вдень проїхати 
можна без проблем, а ввечері — тягнучки 
у всіх напрямках. Що про зміни кажуть 
вінницькі водії та чого очікувати далі?

«Âðàíö³ â ñòîðîíó Ñòàðîãî Ì³ñ-
òà ïðî¿õàâ ïðèáëèçíî ÿê çàâæäè, 
à ââå÷åð³ íà âè¿çä³ ç ìîñòó äî-
âåëîñÿ ïîñòîÿòè 10 õâèëèí, õî÷à 
ï³ñëÿ ñüîìî¿ âå÷îðà òàì á³ëüø-
ìåíø â³ëüíî. ßê íà ìåíå, îäèí 
ïëþñ â³ä êîëà — öå â³äñóòí³ñòü 
çìîãè õèòðèõ ïîâåðòàòè ç ìîñòó 
íàë³âî ç ïðàâîãî ðÿäó», — ïèøå 
ªâãåí Ìàð³é÷óê.

«Òåñòóâàòè ïîòð³áíî òîä³, êîëè 
øêîëè ïðàöþþòü, âñ³ ó÷áîâ³ çà-
êëàäè. Áî òîä³ áóäå ðåàëüíèé òðà-
ô³ê. À åêñïåðèìåíò ïðè 50–70% 
â³ä çâè÷àéíîãî òðàô³êó í³÷îãî 
íå ïîêàæå», — ââàæàº Îëåêñàíäð 
Ë³òèíñüêèé.

Ùå âîä³¿ êàæóòü, ùî ïîòð³á-
íî çì³ñòèòè ïîäàë³ â³ä êîëà ï³-
øîõ³äí³ ïåðåõîäè òà çóïèíêó 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ùî 
çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ áàðó «Áþðî» 
íà Êîð³àòîâè÷³â.

À îò ÿê êðàùå ïðî¿æäæàòè 
ïåðåõðåñòÿ ïåðåä Ñòàðîì³ñüêèì 
ìîñòîì — êîëè ïðàöþâàëè ñâ³ò-
ëîôîðè ÷è çàðàç, êîëè ä³º ê³ëü-
öåâà ðîçâ’ÿçêà? Îòðèìàëè 56 ç 
200 â³äïîâ³äåé çà ñâ³òëîôîðè, 
12 — çà êîëî. Êð³ì òîãî, 15 êî-

ìåíòàð³â áóëî ïðî òå, ùî ïîòð³á-
íî áóäóâàòè ì³ñò íà Ñêàëåöüêî-
ãî, ùîá ðîçâàíòàæèòè òðàô³ê òà 
ø³ñòü â³äïîâ³äåé çà ðîçøèðåííÿ 
âóëèö³ Êîð³àòîâè÷³â.

«ВИСНОВКИ РОБИТИ РАНО» 
Ïåðåä òèì, ÿê ïî÷àëà ä³ÿòè ê³ëü-

öåâà ðîçâ’ÿçêà, ïîãîâîðèëè ïðî 
çì³íè ðóõó ç äèðåêòîðîì «Àãåíö³¿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» Ìàêñè-
ìîì Êðàâ÷óêîì. Öå êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî âèñòóïàëî çàìîâ-
íèêîì ðåîðãàí³çàö³¿ ñõåìè ðóõó.

Êðàâ÷óê ðîçïîâ³äàâ, ùî ïå-
ðåõðåñòÿ ïåðåä Ñòàðîì³ñüêèì 
ìîñòîì — îäíå ç íàéá³ëüø çà-
âàíòàæåíèõ ó ì³ñò³. Òîìó çðîáè-
ëè ê³ëüöåâó ðîçâ’ÿçêó â òåñòîâî-
ìó ðåæèì³, ùîá äîñë³äèòè, ÷è 
âäàñòüñÿ òàêèì ÷èíîì çá³ëüøèòè 
ïðîïóñêíó çäàòí³ñòü ïåðåõðåñòÿ. 
À îò øëÿõîì ðîçøèðåííÿ äîðîãè 
íå ï³øëè, áî «ñàìà âóëèöÿ äîâîë³ 
âóçüêà, à âèêóïîâóâàòè ä³ëÿíêè ç 
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ — öå äîðîãî, 
äîâãî ³ äîñèòü ñêëàäíî îðãàí³-
çàö³éíî».

Ìàêñèì Êðàâ÷óê ï³äêðåñëþº, 

ùî çàðàç ãîâîðèòè çàðàíî ïðî 
ðåçóëüòàòè òåñòóâàííÿ. Õî÷à 
âèçíàº, ùî ï³ä ÷àñ âå÷³ðíüî¿ 
ãîäèíè-ï³ê 15 áåðåçíÿ êðóãîâèé 
ðóõ ïðàöþâàâ ã³ðøå.

— Ó ïîíåä³ëîê çðàíêó òàì ñèòó-
àö³ÿ áóëà ö³ëêîì çàäîâ³ëüíîþ, àëå 
ó âå÷³ðíþ ãîäèíó-ï³ê, â³äáóëîñÿ 
ïîã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿, ÿêó â³ä÷óëè 
á³ëüø³ñòü âîä³¿â. Ìè ðîçóì³ºìî, 
ùî â ìîìåíòè ïåðåâàíòàæåííÿ 
ïåðåõðåñòÿ ïðàöþº ã³ðøå. ßê 
íà öå âñå ìîæíà âïëèíóòè ³ ÷è 
ìîæíà âçàãàë³ âïëèíóòè — ìè áó-
äåìî äîñë³äæóâàòè ðàçîì ç ôàõ³â-
öÿìè. Âæå ï³ñëÿ àíàë³çó áóäåìî 
óõâàëþâàòè îñòàòî÷íå ð³øåííÿ, — 
ñêàçàâ Ìàêñèì Êðàâ÷óê.

Äèðåêòîð «Àãåíö³¿ ïðîñòîðî-
âîãî ðîçâèòêó» íå íàçèâàº äàòó, 
êîëè çàê³í÷èòüñÿ òåñòóâàííÿ. 
Àëå ïðèïóñêàº, ùî âîíî òðèâà-
òèìå òèæäåíü (ãîâîðèëè ç íèì 
16 áåðåçíÿ). Â ðàç³ óñï³øíîãî çà-
âåðøåííÿ åêñïåðèìåíòó íà ïåðå-
õðåñò³ Êîð³àòîâè÷³â — Ñòàðîì³ñü-
êèé ì³ñò ïîñòàâëÿòü íàïðÿìí³ 
îñòð³âö³ òà êîëî ³ç çàíèæåíèìè 
áîðäþðàìè.

Вдень проїхати можна без заторів. Основне навантаження відбувається у вечірні години-пік 

Ó ìåð³¿ âàð³àíò 
ðîçøèðåííÿ äîðîãè 
ïîêè íå ðîçãëÿäàþòü. 
Áî öå äîðîãî, 
äîâãî ³ ñêëàäíî 
îðãàí³çàö³éíî 

Разом з кільцевою розв’язкою 
на перехресті Коріатовичів — Ста-
роміський міст встановили знак 
4.10 «Рух по колу». Засновник 
вінницької автошколи «Форсаж 
ВВ» Олександр Зєрщиков нагадує 
водіям правила, як проїжджати 
кільцеві розв’язки з таким знаком.
— Якщо на перехресті встанов-
лений знак 4.10, то ми викорис-
товуємо декілька пунктів правил 
дорожнього руху: 9.4,10.4, 
10.5, 10.11. Машини, які руха-
ються по колу, мають перевагу. 

Водії, які виїжджають на коло, 
повинні дати їм дорогу. Ті, хто 
виїхав на коло, мають право 
першочергового виїзду з ньо-
го, — розповідає Зєрщиков.
Олександр наголошує, що ру-
хаючись по колу, не потрібно 
вмикати сигнали повороту.
— Є тільки два винятки, коли 
потрібно вмикати повороти: це 
зміна смуги руху на колі та виїзд 
з кола, коли ми маємо включати 
правий покажчик повороту, — за-
значив чоловік.

Правила руху по колу 
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Як стверджує Данилюк, спочатку 
полковник відповідав на дзвінки.
— Все обіцяв, що пам’ятає про 
нас. Потім перестав брати слу-
хавку. Через інших дізналися, що 
за захоплений нами автомобіль 
російської армії відзначили са-
перів з підрозділу того самого 
полковника.
Вони поскаржилися «на гору». 
Приїхав хтось з перевіряючих. 
Під час розмови повідомив, що 
два рази відзначати за один і той 
самий трофей не можна.
— Мене пропонували представити 
до нагороди орденом, — каже Да-
нилюк. — Але я відмовився. Така 
ось в армії буває справедливість.

На згадку про той бій у Дани-
люка залишився техпаспорт 
на авто російської армії. «От, як 
так може бути? Документ у мене, 
а відзначили інших?» — укотре 
перепитує Данилюк. Планшет з 
тими страшними знімками пе-
редали в СБУ.
— Прізвище того полковника 
пам’ятаю дотепер, — каже Ві-
талій Данилюк. — Земля кру-
гла, у житті буває таке, на що 
не сподіваєшся. Може, колись 
доля зведе з тим полковником, 
попрошу розповісти, як він так 
зумів обдурити тих, хто ризику-
вав життям. Не гроші мене цікав-
лять. Несправедливість допікає!

Колись, може, зведе доля з тим полковником 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Íàïðèê³íö³ ëþ-
òîãî íèí³øíüîãî 
ðîêó Â³òàë³é Äà-
íèëþê ïîâåðíóâñÿ 

ç Äîíáàñó. Öå áóâ éîãî äðóãèé 
ïåð³îä ñëóæáè ó 30-é îêðåì³é ìå-
õàí³çîâàí³é áðèãàä³ ³ìåí³ êíÿçÿ 
Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî. Ïåð-
øèé ðàç ï³øîâ â ÀÒÎ ó 2014-ìó. 
Ïîâ³ñòêó ç â³éñüêêîìàòó îòðèìàâ 
éîãî ñèí. Áàòüêîâ³ âäàëîñÿ çà-
ì³ñòü íüîãî ñòàòè ó ñòð³é. Ïåðå-
êîíàâ ó â³éñüêêîìàò³, ùî éîãî 
äîñâ³ä á³ëüøå çíàäîáèòüñÿ ó ðà-
éîí³ áîéîâèõ ä³é, àí³æ ìîëîäîãî 
íåîáñòð³ëÿíîãî õëîïöÿ. Ñòðîêîâó 
ñëóæèâ ó äåñàíòíèõ â³éñüêàõ. ¯õ 
â÷èëè âîþâàòè ç âîðîãîì.

ПРИЇЖДЖАЙ, У НАС 
НЕКОМПЛЕКТ 

Ó 2014-ìó 43-ð³÷íèé Â³òàë³é 
Äàíèëþê îïèíèâñÿ ó 30-é áðè-
ãàä³. Ðàçîì ç³ ñâî¿ì ï³äðîçä³ëîì 
çàõèùàâ Äåáàëüöåâî. Çàçíàâ 
ïîðàíåííÿ. Ë³êóâàâñÿ ó Õàðêî-
â³, Æèòîìèð³, Â³ííèö³. Ïåðåí³ñ 
16 îïåðàö³é. Îòðèìàâ òðåòþ ãðó-
ïó ³íâàë³äíîñò³. Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ, 

ÿê ³ äî ñëóæáè, çíîâó çàéíÿâñÿ 
ôåðìåðñòâîì. Ïîñò³éíî ï³äòðè-
ìóâàâ êîíòàêò ç ïîáðàòèìàìè ç 
«òðèäöÿòêè». Êàæå, ÷àñ â³ä ÷àñó 
éîìó ïðîïîíóâàëè ïîâåðíóòèñÿ 
ó ð³äíó äåâ’ÿòó ðîòó 30-¿ áðèãàäè.

— Êîëè õëîïö³ ñêàçàëè, ïðè-
¿æäæàé, áî ó íàñ íåêîìïëåêò, 
ÿ ïîäóìàâ-ïîäóìàâ ³ ç³áðàâñÿ 
â äîðîãó, — ðîçïîâ³â Â³òàë³é Äà-
íèëþê. — Ç òàêèì ñàìèì ïðî-
õàííÿì òåëåôîíóâàëè íå ò³ëüêè 
ìåí³. Äåõòî ç íàøèõ, ÿê³ ñëóæèëè 
ó 2014–2015 ðîêàõ, òàêîæ ïîâåð-
íóëèñÿ ó ñâîþ äåâ’ÿòó ðîòó, ùîá 
ïðîäîâæèòè ñëóæáó.

12 ëþòîãî 2019-ãî Äàíèëþê 
ïîâåðíóâñÿ ó áðèãàäó. Â³äñëó-
æèâ äâà ðîêè. Ò³ëüêè íåäàâíî, 
27 ëþòîãî 2021-ãî, ïðèáóâ äî-
äîìó. Ïðî íèí³øíþ ñèòóàö³þ 
íà Äîíáàñ³ êàæå òàê: «Ïåðåìèð’ÿ, 
ïðî ÿêå òàê ÷àñòî ïîâòîðþþòü 
âèñîê³ íà÷àëüíèêè, ³ñíóº ò³ëüêè 
íà ñëîâàõ. ̄ ì òðåáà òàê ãîâîðèòè. 
Çàïèòàéòå ó õëîïö³â, ÿê³ ñòîÿòü 
íà ïåðåäí³é ë³í³¿, òîä³ ïî÷óºòå, 
ÿêå òàì ïåðåìèð’ÿ. Ìîæó ñêàçàòè 
òå, ùî áà÷èâ íà âëàñí³ î÷³, — â³-
éíà íà Äîíáàñ³ íå ïðèïèíÿºòüñÿ. 
Õòî íå â³ðèòü, ïî¿äüòå, ïîäèâ³òü-
ñÿ, òîä³ âñå çðîçóì³ºòå».

ПІШОВ В АТО ЗАМІСТЬ СИНА, 
АБО ЯК ВІДБИЛИ У РОСІЯН КАМАЗ
Історія добровольця  Хто ще 
сумнівається, що на Донбасі воюють росіяни, 
зверніться до вінничанина Віталія Данилюка, 
він зберігає документ на російську техніку, 
яку відбив з побратимами. Два рази 
Данилюк йшов добровольцем в район 
бойових дій. Перший раз повістку отримав 
син, батько пішов замість нього. Про один 
з бойових епізодів і про нинішню ситуацію 
на Сході Данилюк розповів RIA

Â³òàë³é Äàíèëþê çáåð³ãàº âäî-
ìà çãàäêó ïðî ñâîþ ïåðøó ïî-
¿çäêó íà Äîíáàñ. Öå äîêóìåíò, 
ùî ï³äòâåðäæóº ó÷àñòü ó áîÿõ 
ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿.

ЯК ЗАХОПИЛИ ВІЙСЬКОВИЙ 
КАМАЗ 

Òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà àâòîìî-
á³ëü ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ ìàðêè Êà-
ìÀÇ º äîêàçîì íå ò³ëüêè òîãî, 
ùî òåõí³êà íà Äîíáàñ³ íå ç øàõò, 
à äîñòàâëåíà ç Ðîñ³¿. Íàÿâí³ñòü 
öüîãî äîêóìåíòà ï³äòâåðäæóº ùå 
é òå, ùî ñàìå éîãî ãðóïà çàõîïèëà 
ó ïîëîí öåé òðîôåé íà êîëåñàõ.

ßê ðîçïîâ³â ñï³âðîçìîâíèê, 
ñòàëîñÿ öå 24 ëþòîãî 2015-ãî. Á³é 

á³ëÿ ñåëà Íèæíº Ëîçîâå íà Äî-
íå÷÷èí³ ðîçïî÷àâñÿ ïðèáëèçíî 
î äåâ’ÿò³é ðàíêó. Òîä³ é â³äáèëè 
â³éñüêîâèé àâòîìîá³ëü ó ðîñ³ÿí.

— Íàñ äåâ’ÿòåðî éøëî ó ðîç-
â³äêó, — ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é Äàíè-
ëþê. — Ñåëî çíàõîäèëîñÿ â íèçè-
í³. Òàì äåê³ëüêà õàò, â ÿêèõ í³õòî 
âæå íå ïðîæèâàº. Ðîñ³ÿíè çà¿õàëè 
íà òåíòîâàíîìó ÊàìÀÇ³. ¯õ áóëî 
á³ëüøå, í³æ íàñ. Àëå âîíè íå ñïî-
ä³âàëèñÿ, ùî ¿õ çàñòàíóòü çíåíà-
öüêà. Äî òîãî æ, íàøà ïîçèö³ÿ áóëà 
çíà÷íî âèã³äí³øà: ìè âãîð³, âîíè 
âíèçó. Á³ëÿ íàñ áóâ áóäèíîê ³ çî 
ïÿòü ñòàðèõ äóá³â ç òîâñòèìè ñòîâ-
áóðàìè. Ãàðíèé çàõèñò â³ä îáñòð³-
ë³â. Âèð³øèëè îäíî÷àñíî âäàðèòè 
ç ãðàíàòîìåò³â, êîæåí ìàâ ¿õ ïðè 
ñîá³, ïîò³ì — ç àâòîìàò³â. Âîíè 

òðîõè â³äñòð³ëþâàëèñÿ, àëå çðîçó-
ì³ëè, ùî ïðîòèñòîÿòè ó òàê³é ñèòó-
àö³¿ íåìà ìîæëèâîñò³, òîìó âòåêëè.

Íàø³ â³éñüêîâ³ âèêëèêàëè 
íà äîïîìîãó ÁÌÏ, àáè âçÿòè 
íà áóêñèð â³äáèòèé ÊàìÀÇ. Â àâ-
òîìîá³ë³ âèÿâèëè íåàáèÿê³ òðîôå¿.

У КУЗОВІ 60 АВТОМАТІВ, 
А В КАБІНІ ПЛАНШЕТ 

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ó êóçîâ³ ÊàìÀÇà áóëî 60 àâòî-
ìàò³â. Á³ëüøå âðàçèëà ³íøà çíà-
õ³äêà. Ìîâà ïðî ïëàíøåò. ßê 
ñòâåðäæóº Äàíèëþê, íà íüîìó 
âîíè ïîáà÷èëè æàõëèâ³ êàäðè: 
ñôîòîãðàôîâàí³ ò³ëà óáèòèõ óêðà-
¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ.

— Ùå ñòðàøí³øèì âèÿâèëî-
ñÿ â³äåî, íà ÿêîìó íîãàìè ïåðå-
êèäàþòü ãîëîâó êîãîñü ç íàøèõ 
á³éö³â, — êàæå Äàíèëþê.

Çàïèòóþ éîãî, âè ñàì³ öå áà-
÷èëè, ÷è âàì ò³ëüêè ðîçïîâ³äàëè?

— Ñàì! Îñîáèñòî! Íà âëàñí³ 
î÷³! — ç ïðèòèñêîì ó ãîëîñ³ ÷³òêî 

âèìîâëÿº êîæíå ñëîâî ñòàðøèíà.
Ó ãðóïè ñòàðøèíè Äàíèëþêà 

çàëèøèâñÿ òåõïàñïîðò íà àâòî-
ìîá³ëü ç íîìåðîì ðåºñòðàö³¿, 
ðîñ³éñüêîþ ç³ðêîþ ³ íàïèñîì 
«Âîåííàÿ àâòîèíñïåêöèÿ».

Êîëè äîáóêñèðóâàëè àâòîìî-
á³ëü ó ðîçòàøóâàííÿ, òàì áóâ 
ïðèñóòí³é íà÷àëüíèê øòàáó ï³ä-
ðîçä³ëó ñàïåð³â.

— Â³í íàì ñêàçàâ, ùî ìàøèíó 
òðåáà â³äïðàâèòè ó Êðàìàòîðñüê, 
ÿê äîêàç äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ Â³é-
ñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ, — ïðî-
äîâæóº Äàíèëþê. — Ìè í³÷îãî 
íå ìàëè ïðîòè. Îá³öÿâ, ùî íàñ 
ïîäàäóòü íà â³äçíàêó. Òèì á³ëüøå 
òîä³ îãîëîñèëè ïðî ïðåì³þâàííÿ 
çà çàõîïëåíó âîðîæó òåõí³êó. ßê 
áóëî íå â³ðèòè ïîëêîâíèêó? Àëå 
÷àñ ìèíàâ, à í³ ïðî ÿê³ âèïëàòè 
í³õòî í³÷îãî íå ãîâîðèâ. Çãîäîì 
ä³çíàëèñÿ, ùî ìàøèíó â³äðåìîí-
òóâàëè ³ íåþ âæå êîðèñòóþòüñÿ 
³íø³. Òî ÷îãî ìè íå ìîãëè çà-
ëèøèòè ¿¿ â ñåáå?

Дев’ятеро з дев’ятої роти пішли у розвідку і в бою відбили КамАЗ російської армії. 
В кузові виявили зброю, в кабіні – планшет. Премії за трофейний автомобіль виплатили іншим

Áîéîâèêè çàïèñàëè ³ 
ñêèíóëè íà ïëàíøåò 
â³äåî, äå âèäíî, ÿê 
âîíè ïåðåêèäàþòü 
íîãàìè ãîëîâó 
óêðà¿íñüêîãî á³éöÿ

Віталій Данилюк зберігає вдома згадку про свою 
першу поїздку на Донбас. Це документ, що підтверджує 
участь у боях російської армії
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Äî Áåðøàä³ ïðè-
¿æäæàâ ïàðîâîç. 
Ñîòí³ ëþäåé ç³-
áðàëèñÿ, àáè ïî-

äèâèòèñÿ íà ðàðèòåò. Öå áóâ 
åêñêóðñ³éíèé òóð. Ó ºäèíîìó 
âàãîí³, ïðè÷åïëåíîìó äî ëîêî-
ìîòèâà, ïåðåáóâàëè àêòèâ³ñòè, ÿê³ 
â³äñòîþþòü çáåðåæåííÿ âóçüêî-
êîë³éêè. Ïî¿çäêîþ, ÿêó íàçâàëè 
«Ïàðîâîçíèé òóð», ïðèâåðíóëè 
óâàãó äî òóðèñòè÷íî¿ ïðèâàáëè-
âîñò³ âóçüêî¿ êîë³¿, à òàêîæ ¿¿ 
çáåðåæåííÿ.

Ðàðèòåòíèé ïàðîòÿã «ÃÐ-280» 
1950 ðîêó âèïóñêó çáåð³ãàºòüñÿ 
ó ëîêîìîòèâíîìó äåïî ì³ñòà Ãàé-
âîðîí ñóñ³äíüî¿ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ 
îáëàñò³. Ñàìå çâ³äòè â³í ïðèáóâ 
äî Áåðøàä³, çàë³çíèöåþ öå 25 êì.

Æóðíàë³ñò RIA ñï³ëêóâàâñÿ ç 
ìàøèí³ñòîì Îìåëÿíîì Ñâ³äðó-
êîì. Â³í æå ³ íà÷àëüíèê çãàäà-
íîãî äåïî. Íà ÷àñ ïî¿çäêè ïàí 
Îìåëÿí çì³íèâ ïîñàäó.

СПАЛИЛИ 2,5 ТОННИ ВУГІЛЛЯ 
Íàéïåðøå çàïèòàâ ó ìàøè-

í³ñòà, ÿêèé äîêóìåíò ïîòð³áåí 
íà òå, ùîá óïðàâëÿòè òàêèì ëî-
êîìîòèâîì.

— Äîêóìåíò îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³-

áåí, — êàæå Îìåëÿí Ñâ³äðóê. — 
ß éîãî îòðèìóâàâ â Îäåñüê³é 
çàë³çíèö³. Êîëè ìè ïðèäáàëè 
ïàðîâîçà, ïîñòàëî ïèòàííÿ, õòî 
áóäå íèì êåðóâàòè. Â Îäåñ³ îðãà-
í³çóâàëè êóðñè. ß ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ 
îòðèìàâ ïîñâ³ä÷åííÿ ìàøèí³ñòà-
³íñòðóêòîðà ïàðîâîçà. Êð³ì ìåíå, 
ó äåïî ùå 12 ïðàö³âíèê³â òåæ 
íàâ÷àëèñÿ ³ ìàþòü ïðàâî óïðàâ-
ëÿòè òàêèì òðàíñïîðòîì, ñ³äàòè 
ó… áóäêó.

— Áóäêó?
— Òàê ó ïàðîâîç³ íàçèâàºòüñÿ 

êàá³íà äëÿ ìàøèí³ñòà, — ïîÿñíþº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ó òåïëîâîçàõ ³ 
åëåêòðîâîçàõ öå êàá³íà, à ó ïàðî-
âîçàõ — áóäêà.

— Ñê³ëüêè âóã³ëëÿ ñïàëèëè ï³ä 
÷àñ ïî¿çäêè?

— Â îáèäâà ê³íö³, òîáòî 
íà 50 ê³ëîìåòð³â â³äñòàí³, ï³øëî 
2,5 òîííè âóã³ëëÿ. Ìîæíà ïàëèòè 
òàêîæ äðîâàìè. Âóã³ëëÿ çâåðõó, 
âîäà âíèçó, âîäè 200 ë³òð³â. Êî-
òåë çíàõîäèòüñÿ â ³íøîìó ê³íö³ 
ïàðîâîçà, ó ò³é éîãî ÷àñòèí³, äå 
ñïåðåäó ç³ðêà íàìàëüîâàíà. Êîòåë 
ìàº îá’ºì òðè êóá³÷íèõ ìåòðè. 
Ïðèíöèï ðîáîòè ïðîñòèé: âîäà 
íàãð³âàºòüñÿ äî êèï³ííÿ, óòâîðþ-
ºòüñÿ ïàðà, ÿêà ïîäàºòüñÿ íà ïà-
ðîâó ìàøèíó ³ êðóòèòü êîëåñà. 
Ùî á³ëüøå ïàðè, òî øâèäøå ïà-
ðîâîç á³æèòü ïî ðåéêàõ. Ó íüîìó 

ПОДОРОЖ З МИНУЛОГО 
НА СПРАВЖНЬОМУ ПАРОВОЗІ 
Тур на паровозі  Старий паровоз 
може приваблювати туристів так само, як 
фонтан. В області залишилося понад 70 км 
вузькоколійки. По ній їздять гості з різних 
країн світу. Екскурсії для них організовують 
у вагоні, причепленому до паровоза. 
Роблять це київські компанії, але не наші. 
Чому б турфірмам Вінниці не пропонувати 
туристам прокататися на паровозі? 
Розповідаємо, як це роблять інші 

íàðàõîâóºòüñÿ 64 òàê çâàíèõ äè-
ìîãàðíèõ ³ äåâ’ÿòü æàðîâèõ òðóá.

— Ç ÿêîþ øâèäê³ñòþ ¿õàëè? — 
ïåðåïèòóº ñï³âðîçìîâíèê. — 15–
20 ê³ëîìåòð³â çà ãîäèíó, ìîæå 
á³ãòè ³ 25 ê³ëîìåòð³â.

×åðåç ï’ÿòü ê³ëîìåòð³â ï³ñëÿ 
Ãàéâîðîíà ïî÷èíàºòüñÿ Áåð-
øàäñüêèé ðàéîí. Öå áóëà çó-
ïèíêà á³ëÿ ñåëà Îñ³¿âêà, äàë³ 
çóïèíÿëèñÿ â ñåëàõ Óñòÿ, Ìàëà 
³ Âåëèêà Êèð³¿âêà. Çà ñëîâàìè 
ñï³âðîçìîâíèêà, íà êîæí³é çó-
ïèíö³ çáèðàëîñÿ áàãàòî ëþäåé. 
Âîíè íå ò³ëüêè ôîòîãðàôóâàëèñÿ, 
ðîçãëÿäàëè äèâî-òåõí³êó. Çàëè-
øàëè ï³äïèñè ï³ä çâåðíåííÿì 
äî Îäåñüêî¿ çàë³çíèö³ é Óêðçàë³ç-
íèö³ ç ïðîõàííÿì íå çíèùóâàòè 

âóçüêîêîë³éêó, à òàêîæ â³äíîâè-
òè ðóõ ïîòÿãà ïî ö³é çàë³çíèö³ 
«Ãàéâîðîí-Ðóäíèöÿ-Ãàéâîðîí». 
Éîãî â³äì³íèëè ð³ê òîìó ï³ñëÿ 
îãîëîøåííÿ êàðàíòèíó.

— Öåé ïî¿çä ïðîõîäèòü ïî äå-
ÿêèõ ñåëàõ, êóäè íå äî¿æäæàº 
æîäåí òðàíñïîðò, — ðîçïîâ³-
äàº Îìåëÿí Ñâ³äðóê. — Ó ¿õí³õ 
ìåøêàíö³â öå ºäèíà ìîæëèâ³ñòü 
äî¿õàòè äî Áåðøàä³, íàïðèêëàä, 
à â Ðóäíèö³ ìîæíà ïåðåñ³ñòè 
íà ïîòÿãè ó íàïðÿìêó äî Îäå-
ñè, Êèºâà, ÷è Ëüâîâà, òàì óæå º 
øèðîêà êîë³ÿ.

Äî ðå÷³, â àêö³¿ «Ïàðîâîçíèé 
òóð» áðàëè ó÷àñòü ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ãàéâîðîíà, à òàêîæ éîãî çàñòóï-
íèê ³ ñåêðåòàð, çàñòóïíèê ãîëîâè 

Все почалося із знайомства ке-
рівника депо з однією з турис-
тичних компаній. Ті орендували 
в «Укрзалізниці» ширококолійні 
вагони для туристичних турів. 
Омелян Свідрук розповів їм про 
вузькоколійний паротяг, якого 
у них… не було. Але він знав, 
що такий знаходиться на одній 
зі станцій у Миколаївській об-

ласті. Сказав, що готові його екс-
плуатувати. Тільки спершу треба 
поставити його на ноги.
Туристичну компанію такий ва-
ріант зацікавив. Згодом у Гайво-
ронському депо з’явилося диво 
залізниці. Місцеві постійно при-
ходили подивитися на паровоз. 
Раніше таке могли бачити хіба 
що у старих фільмах.

Де взяли паротяг?

Туристів до Гайворона привозять 
київські фірми. Точніше, приво-
зили, бо все змінила ситуація з 
коронавірусом. Колись же вона 
має закінчитися.
— Їздимо територією Вінницької 
області, але я не пригадую, щоб 
паровоз для туристів замовляли 
туристичні фірми з Вінниці, — роз-
повідає Омелян Свідрук. — За-
карпатці робили це. У них теж є 
вузька колія. Як ми добиралися 
туди? Перевозили паровоз на за-
лізничній платформі по широкій 
колії. Важить 32 тонни. Вантажили 
двома кранами. Уявляєте, які це 
витрати! Але в Ужгороді зробили 

це. Колишній голова їхньої адміні-
страції пан Москаль теж оглядав 
наш паровоз. І у вагоні проїхався.
Вінниця, як мовиться, під боком. 
Відповідно витрати будуть зна-
чно менші.
Якщо один підприємець може 
орендувати паровоз, то не-
вже туристичній компанії це 
не по кишені? Співрозмовник 
мав на увазі Дмитра Бабарику, 
який проплатив «Паровозний 
тур» з Гайворона до Бершаді. 
Конкретну суму співрозмовник 
не назвав. Про неї може гово-
рити з тими, кого зацікавить 
оренда поїзда з минулого.

Турфірми з Вінниці паровоз ще не замовляли

Щоб подивитися на паровоз, у Бершаді на вокзалі зібралося чимало людей. Прийшли і 
дорослі, і діти. Дехто піднімався в кабіну локомотива, щоб сфотографуватися

Ò³ëüêè äâà ïàðîâîçè 
äëÿ âóçüêî¿ êîë³¿ 
çáåðåãëèñÿ â Óêðà¿í³. 
Îäèí ç íèõ, «ÃÐ-280» 
1950 ðîêó, äîñ³ 
íà õîäó 

Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿. Âñ³ âîíè ¿õàëè ó âàãîí³. 
Ñåðåä íèõ áóâ ï³äïðèºìåöü Äìè-
òðî Áàáàðèêà. Â³í íàçèâàº ñåáå 
ôàíàòîì âóçüêîêîë³éêè. Öå ïàí 
Äìèòðî îðãàí³çóâàâ òàêèé òóð. 
Çàêóïèâ âóã³ëëÿ. Îïëàòèâ îðåíäó 
ïàðîâîçà.

Ó çâîðîòíüîìó íàïðÿìêó ïàðî-
âîç ñïðàâëÿâ ùå á³ëüøå âðàæåí-
íÿ. Ïîïåðåäó áóëà âåëèêà á³ëà 
ç³ðêà íà ÷îðíîìó ôîí³ çàîêðó-
ãëåíî¿ ôîðìè.

Ó Áåðøàä³ íåìà ìîæëèâîñò³ 
äëÿ ðîçâîðîòó, òîìó äîâåëîñÿ 
¿õàòè ñàìå ó òàêèé ñïîñ³á. Òàê 
ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê.

РЕТРО ОРЕНДУЮТЬ ТУРИСТИ 
Й КІНОШНИКИ 

— ßêáè íå êîðîíà, öåé ïàðî-
âîç íå âèñòèãàâ áè, — ãîâîðèòü 
Îìåëÿí Ñâ³äðóê. — ²íîçåìí³ òó-
ðèñòè ãîòîâ³ ¿õàòè õòîçíà-çâ³ä-
êè, àáè ïîáà÷èòè öåé ðàðèòåò, 
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ íà éîãî ôîí³, 
³, çâè÷àéíî, ïðî¿õàòèñÿ ó âàãîí³, 
ïðè÷åïëåíîìó äî ïàðîâîçà.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
íàâ³òü ç äàëåêî¿ ßïîí³¿ áóëè òó-
ðèñòè. Íàé÷àñò³øå ïðè¿æäæàëè 
í³ìö³ é àâñòð³éö³. Çóñòð³÷àëè ³ 
÷åõ³â, ïîëÿê³â, ôðàíöóç³â. Ñï³â-
ðîçìîâíèê, ÿêèé äàâíî ïðàöþº 

íà çàë³çíèö³, ç³çíàºòüñÿ, ùî í³-
êîëè íå äóìàâ, ùî ïàðîâîç ìîæå 
âèêëèêàòè òàêó çàö³êàâëåí³ñòü 
ó ëþäåé. Îñîáèñòî ïåðåêîíàâñÿ 
â öüîìó, êîëè ïðèéìàâ òóðèñò³â.

— Äåÿê³ ç íèõ çàìîâëÿëè ïàðî-
âîç ç Ãàéâîðîíà àæ äî ê³íöåâî¿ 
ñòàíö³¿ Ðóäíèöÿ Ï³ùàíñüêîãî ðà-
éîíó, äå çàê³í÷óºòüñÿ âóçüêîêî-
ë³éêà, — ãîâîðèòü ïàí Îìåëÿí. — 
Öå 70 ê³ëîìåòð³â â³äñòàí³. Ìàéæå 
âñÿ âîíà ïðîõîäèòü ïî Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³. Òðàäèö³éíî ïåðøó 
çóïèíêó ðîáèìî á³ëÿ ìîñòà ÷åðåç 
Ï³âäåííèé Áóã. Çóïèíêà íàçèâà-
ºòüñÿ «Ñüîìèé ê³ëîìåòð». Òàì 
ãàðíå ì³ñöå äëÿ ôîòîãðàôóâàííÿ. 
Âèñîêèé íàñèï. Ïàðîâîç âíèçó ³ 
éîãî âèäíî ç íàñèïó.

Áóâàº, âóã³ëëÿ íå äàº ÷îðíîãî 
äèìó. À òóðèñòè õî÷óòü áà÷èòè 
ñàìå òàêèé êîë³ð.

— Çíàéøëè âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿, — 
ðîçïîâ³äàº ñï³âðîçìîâíèê. — Êè-
äàºìî ó òîïêó àâòîìîá³ëüí³ øèíè. 
Äèì éäå òàêèé ÷îðíèé, ÿêîãî 
íå äàº âóã³ëëÿ æîäíî¿ ìàðêè!

Êð³ì òóðèñò³â, ðåòðî-òåõí³êó 
îðåíäóþòü ê³íîøíèêè. Ïàðîòÿã 
«ÃÐ-280» ìîæíà áà÷èòè ó áàãà-
òüîõ ô³ëüìàõ. Îäèí ç íèõ ìàº 
íàçâó «Äåâ’ÿòü æèòò³â Íåñòîðà 
Ìàõíà». Çí³ìàëè êàðòèíó, çî-
êðåìà, ³ â Áåðøàä³.
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— Ïîêè ìè ãî-
âîðèìî, ùî ìàºìî 
éîãî ðåàë³çîâóâàòè 
ùîíàéìåíøå ð³ê, 

àëå ðîçóì³ºìî, ùî â ïåðñïåêòèâ³ 
â³í ìîæå ñòàòè äîâãîòðèâàëèì 
ïðîºêòîì, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâà 
ïðàâë³ííÿ ÃÎ «Öåíòð Ïîä³ëëÿ-
Ñîö³óì» Àííà Ìîðãóí. — Ãîëî-
âíèì ñïîíñîðîì º ãðîìàäñüêà 
îðãàí³çàö³ÿ DVV International — 
öå í³ìåöüêå îá’ºäíàííÿ íàðîä-
íèõ óí³âåðñèòåò³â, àëå òàêîæ ìè 
ñï³âïðàöþºìî ç Â³ííèöüêîþ 
ì³ñüêîþ ðàäîþ, ïåäàãîã³÷íèì 
óí³âåðñèòåòîì ³ á³áë³îòåêàìè ì³ñ-
òà. Ñïðàâæíÿ òàêà êîëàáîðàö³ÿ.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, êîìàíäà Öåíòðó 
îñâ³òè äîðîñëèõ ïîáóâàëà â ê³ëü-
êîõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, ùîá 
ïîäèâèòèñü, ÿê âñå âëàøòîâàíî 
â íèõ.

— Ìè ¿çäèëè â Åñòîí³þ, Ïîëü-
ùó é Á³ëîðóñü, à òàêîæ ó íàñ º áà-
ãàòî ³íôîðìàö³¿ ùîäî í³ìåöüêèõ 
öåíòð³â îñâ³òè äîðîñëèõ, — êàæå 
Àííà Ìîðãóí. — Äî ðå÷³, çà ¿õ-
í³ìè îô³ö³éíèìè äàíèìè, ïîíàä 
80% äîðîñëèõ íàâ÷àþòüñÿ ùîð³÷-
íî. Öå âæå çâè÷íà ð³÷ äëÿ ¿õíüî¿ 
íàö³¿, ùîá ïî÷óâàòèñÿ êîìôîðòíî 
é ðîçóì³òè âñ³ ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿. 
Êð³ì òîãî, á³ëüøó ÷àñòèíó êîøò³â 
çà íàâ÷àííÿ òàì ñïëà÷óþòü ðî-
áîòîäàâö³, áî çàö³êàâëåí³ â òîìó, 
ùîá ïðàö³âíèêè áóëè êðóòèìè. 
Âîíè ãîòîâ³ âêëàäàòè â öå êîøòè.

Â Óêðà¿í³ º ïîä³áí³ öåíòðè.
— ß îñîáèñòî áà÷èëà ïðè-

êëàä Ìåë³òîïîëÿ, Ñóì, Ïîëòàâè 
é Ëüâîâà — òàì öåíòðè ïðàöþþòü 
âæå äðóãèé ð³ê, — êàæå ãîëîâà 
ïðàâë³ííÿ. — Ó íèõ º ö³êàâ³ ìîäå-
ë³ ôóíêö³îíóâàííÿ. Äî ïðèêëàäó, 
â Ñóìàõ öåíòð ä³º íà áàç³ äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó, à ó Ëüâî-
â³ — ì³ñöåâèõ á³áë³îòåê. Ìè æ 
íàðàç³ ïðîáóºìî ð³çí³ ôîðìàòè é 
øóêàºìî ñâîþ ìîäåëü, ÿêà áóäå 
îïòèìàëüíîþ äëÿ Â³ííèö³.

ХТО МОЖЕ ДОЛУЧИТИСЯ 
ДО ЦЕНТРУ ОСВІТИ?

Â³ííèöüêèé Öåíòð îñâ³òè äî-
ðîñëèõ â³äêðèâ äâåð³ äëÿ ñëóõà÷³â 
ó ñ³÷í³. Çà öåé ÷àñ, çà ñëîâàìè 
Àííè Ìîðãóí, âîíè îòðèìàëè 
ïîíàä 400 çàÿâîê.

— Ìè âæå ðîçóì³ºìî, ùî ïîêè 
íå çäàòí³ ïîêðèòè âåñü çàïèò. Öå 
ïîâ’ÿçàíî ç íàøèìè îáìåæåííÿ-
ìè, â òîìó ÷èñë³ ô³íàíñîâèìè. 
Êóðñè äëÿ ñëóõà÷³â ³ ñëóõà÷îê 
ó íàñ áåçîïëàòí³, àëå æ ìè ìàº-
ìî îïëà÷óâàòè ðîáîòó òðåíåð³â ³ 
òàê äàë³, — ðîçêàçóº âîíà. — Òîìó 
áóäåìî çìóøåí³ ÿê³éñü ÷àñòèí³ 
ëþäåé â³äìîâëÿòè.

Äîäàìî, ùî çà ïðàâèëàìè Öåí-
òðó îäíà ëþäèíà ìîæå íàâ÷àòèñÿ 
íà îäíîìó êóðñ³ â êâàðòàë.

— Ìè ïðèéíÿëè òàêå ð³øåííÿ, 
êîëè ç³òêíóëèñÿ ç òèì, ùî ëþäè 
ïî÷àëè ðåºñòðóâàòèñÿ îäíî÷àñíî 
íà âñ³ êóðñè, — ãîâîðèòü Àííà 
Ìîðãóí. — ßêùî âèíèêàþòü ïî-
ä³áí³ ñèòóàö³¿, ìè íàìàãàºìîñü 
ç’ÿñóâàòè, ùî â ëþäèíè ó ïð³-
îðèòåò³. Âîíà ìàº âèáðàòè ñàìå 
òå, ùî ¿é çàðàç íàéá³ëüø ö³êàâî 
é àêòóàëüíî. Öå äîçâîëèòü á³ëü-

НІКОЛИ НЕ ПІЗНО ЗМІНИТИ ЖИТТЯ. 
ПРО ЦЕНТР ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
Освітні можливості  Вже 11 років 
у Вінниці функціонує громадська організація 
«Центр Поділля-Соціум». Усі їхні проєкти 
так чи інакше пов’язані з навчанням людей 
різного віку, починаючи від молоді й 
закінчуючи пенсіонерами. Одним із них став 
Центр освіти дорослих вінницької громади

äî ðåçóëüòàò³â öüîãî äîñë³äæåííÿ 
ñôîðìóâàëè ïåðåë³ê êóðñ³â, ÿê³ 
ìîæåìî çàïðîïîíóâàòè ñëóõà÷àì 
öüîãî ðîêó. 

Çà ¿¿ ñëîâàìè, âñÿ ðîáîòà Öåí-
òðó íàïðàâëåíà íà òå, ùîá ëþäè-
íà ìîãëà ùîñü çì³íèòè â ñâîºìó 
æèòò³.

— Òóò, ïåðø çà âñå, ÿ ìàþ 
íà óâàç³ ô³íàíñîâó ñòîðîíó: 
êàðäèíàëüíî çì³íèòè ðîáîòó 
÷è çíàéòè äîäàòêîâ³ ïðîôåñ³éí³ 
ìîæëèâîñò³, — êàæå âîíà. — Òîìó 
íàø³ êóðñè, íàâ³òü òà ñàìà ôîòî-
ãðàô³ÿ, ïðàöþþòü íå â êîíòåêñò³ 
õîá³, à ÿê ³íñòðóìåíò äëÿ á³çíåñó. 
Çðîçóì³ëî, ùî âëàñí³ â³ä÷óòòÿ, 
ïåâí³ ïñèõîëîã³÷í³ ìîìåíòè òåæ 
âàæëèâ³, àëå ãîëîâíå — öå ïðî-
êà÷àòè îñîáèñòó êîìïåòåíö³þ.

Òðèâàë³ñòü êîæíîãî êóðñó ð³ç-
íà. ª êîðîòêîñòðîêîâ³, íàïðè-
êëàä, êóðñ ïî ìåäè÷í³é äîïîìîç³ 
º äâîäåííèì ³íòåíñèâîì, à êóðñ 
ç ôîòîãðàô³¿ òðèâàº äâà ì³ñÿö³.

— Âñå çàëåæèòü â³ä îáñÿã³â ³í-
ôîðìàö³¿, ñêëàäíîñò³ é ðåçóëü-
òàò³â, ÿê³ ìè õî÷åìî îòðèìàòè. 
Òîáòî, öå ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä 
äî êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîäóê-
òó, — äîäàº Àííà Ìîðãóí.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА 
Îñîáëèâ³ñòþ íàâ÷àííÿ º òå, 

ùî âîíî ìàº íåôîðìàëüíèé õà-
ðàêòåð.

— Ìè íå ãîâîðèìî ïðî ñó-
ïåðïðîôåñ³éíó ê³ëüêàð³÷íó 
ï³äãîòîâêó, ó íàñ çäåá³ëüøî-
ãî êîðîòêîñòðîêîâ³ êóðñè, ÿê³ 
íà 80% ðîçðàõîâàí³ íà çäîáóòòÿ 
ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, — ãîâîðèòü 
âîíà. — Íåôîðìàëüíà îñâ³òà, 
êîëè, óìîâíî, íåìàº ïàðò ³ äî-
ìàøí³õ çàâäàíü, — öå á³ëüøå ïðî 

îñîáèñòó ìîòèâàö³þ ëþäèíè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ òðåíåð³â, 

òî âîíè º ôàõ³âöÿìè ó ñâî¿õ ãà-
ëóçÿõ.

— Á³ëüø³ñòü ç íèõ — íàø³ 
ïàðòíåðè, ç ÿêèìè ìè çà ö³ 11 ðî-
ê³â äåñü òà ïåðåòèíàëèñÿ. Âîíè 
ìàþòü õîðîø³ â³äãóêè é ïîêàçó-
þòü õîðîø³ ðåçóëüòàòè. À äëÿ íàñ 
ÿê³ñòü — ïåðø çà âñå, — ñêàçàëà 
Àííà Ìîðãóí.

«МИ ДАЄМО ВУДОЧКУ» 
Àííà Ìîðãóí ç³çíàºòüñÿ, ùî 

ó íèõ äóæå ÷àñòî çàïèòóþòü ïðî 
äîïîìîãó ç ïîäàëüøèì ïðàöåâëà-
øòóâàííÿì. ² áóâ íàâ³òü ïåð³îä, 
êîëè âîíè äóìàëè âçÿòè íà ñåáå 
é öþ ðîëü.

— Àëå äëÿ ñåáå ìè çðîçóì³ëè, 
ùî öå òî÷íî íå íàøà ì³ñ³ÿ, — 
ãîâîðèòü âîíà. — Ì³ñ³ÿ íàøî¿ 
îðãàí³çàö³¿ — öå ôîðìóâàííÿ 
ñóñï³ëüñòâà, ùî íàâ÷àºòüñÿ âïðî-
äîâæ æèòòÿ. Òîáòî, ìè ãîâîðèìî 
á³ëüøå ïðî òó «âóäî÷êó», ÿêó ëþ-
äèíà ñàìîñò³éíî ìàº àáî íå ìàº 
âèêîðèñòàòè.

Ïðîòå ó Öåíòð³ äîñ³ ì³ðêóþòü 
íàä àäì³í³ñòðóâàííÿì ñïåö³àëü-
íîãî ïðîñòîðó, äå âèïóñêíèêè 
ìîãëè á çóñòð³òèñÿ ç ïîòåíö³é-
íèìè ðîáîòîäàâöÿìè.

— Ñàìå ó ôîðìàò³ «ïåðåòíóòè-
ñÿ», à íå ñïðèÿòè ïðîöåñó ïåðå-
ìîâèí, äîìîâëåíîñòåé ³ ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿ. Ìîæëèâî, ó ôîðìàò³ 
open space, äå áóäå ìîæëèâ³ñòü 
îäèí îäíîãî ïîáà÷èòè, — ðîçì³ð-
êîâóº Àííà. — Ïðî öå ìè äóìàº-
ìî, áî ÷óºìî çàïèòè ëþäåé. Àëå 
çíîâó æ òàêè, öå íå íàøà îñíîâíà 
ìåòà. Ìè ìîæåìî ïîñïðèÿòè, àëå 
äàë³ âñå ìàº áóòè â ðóêàõ ëþäèíè, 
ÿêà õî÷å ùîñü çì³íèòè.

— Справді, навчання дорослих 
має свою специфіку, — говорить 
про свої спостереження Анна 
Моргун. — Та для мене великим 
показником є те, коли людина 
після роботи о шостій вечора чи 
у вихідний день приходить на на-
вчання. Це дуже круто, коли по-
при роботу, сімейні обставини й 
таке інше, людина прагне отри-
мати нові знання…
Анна Моргун запевняє, що Центр 
освіти дорослих — це простір, 
куди можуть проходити охочі 
до навчання без зайвих вагань, 

страхів і відчуття незручності.
— Наш основний заклик до лю-
дей — все має бути в радість. 
Включаючи роботу й професійну 
діяльність, — каже вона. — Якщо є 
відчуття, що кудись не туди звер-
нули, якщо немає задоволення 
від того, що робите, тоді саме час 
спробувати щось нове. Почина-
ти можна з чогось маленького, з 
опанування однієї навички. І це 
справді затягує й далі вже важко 
зупинитися, бо хочеться пробу-
вати все нове й нове. Думаю, це 
прекрасно!

У суспільстві також поширені сте-
реотипи, що дорослу людину вже 
неможливо чогось навчити через 
її досвід, скептицизм і подібне.
— Але для дорослої людини мож-
на створити місце, де вона захоче 
навчатися. І тому наша місія по-
лягає ще й у тому, щоб створити 
й адмініструвати цей простір, — 
говорить Анна Моргун. — Ми на-
магаємось багато говорити про 
круті досвіди. Ми за те, щоб люди 
різного віку не боялися змін, тому 
що справді життя дуже коротке й 
непередбачуване.

Специфіка дорослої аудиторії 

За словами Анни Моргун, стати слухачами Центру освіти 
дорослих можуть усі охочі, яким вже є 18 років. Особливу 
увагу тут звертають на внутрішньопереміщених осіб, людей 
з інвалідністю, учасників/учасниць АТО, мам у декретних 
відпустках і людей передпенсійного віку 

ø³é ê³ëüêîñò³ ëþäåé äîëó÷èòèñü 
äî íàâ÷àííÿ.

Ñòàòè ñëóõà÷åì ó Öåíòð³ îñâ³-
òè ìîæóòü âñ³ îõî÷³, ÿêèì âæå º 
18 ðîê³â. À îò âåðõí³õ ãðàíè÷íèõ 
ìåæ íåìàº.

— Ãîëîâíå, ùîá ëþäèíà õî-
ò³ëà íàâ÷àòèñÿ, — êàæå ãîëîâà 
ïðàâë³ííÿ «Öåíòð Ïîä³ëëÿ-Ñî-
ö³óì». — Àëå º ï’ÿòü êàòåãîð³é 
ëþäåé, íà ÿêèõ ìè çâåðòàºìî 
îñîáëèâó óâàãó. Öå âíóòð³øíüî-
ïåðåì³ùåí³ îñîáè, ëþäè ç ³í-
âàë³äí³ñòþ, ó÷àñíèêè/ó÷àñíèö³ 
ÀÒÎ, ìàìè â äåêðåòíèõ â³äïóñò-
êàõ ³ ëþäè ïåðåäïåíñ³éíîãî â³êó. 
Íàéñòàðø³é ñëóõà÷ö³, äî ðå÷³, 
72 ðîêè.

Îñíîâíèì êàíàëîì êîìóí³êà-
ö³¿ º ñòîð³íêà Öåíòðó ó facebook. 

Ñàìå òàì ïóáë³êóþòü àêòóàëüíó 
³íôîðìàö³þ ïðî êóðñè òà ðåº-
ñòðàö³éí³ ôîðìè. Òàêîæ ìîæíà 
çàòåëåôîíóâàòè àäì³í³ñòðàòîðó 
(097–073–61–37).

ЧОГО НАВЧАЮТЬ?
Íà ñüîãîäí³ çàïóùåíî êóðñè ç³ 

ñòðåñîñò³éêîñò³, ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè, îïàíóâàííÿ îíëàéí-òåõíî-
ëîã³é ³ ôîòîãðàô³¿. Íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì ïëàíóþòü çàïóñêàòè êóðñè 
ç óêðà¿íñüêî¿ òà àíãë³éñüêî¿ ìîâè.

Àííà Ìîðãóí ðîçïîâ³äàº, ùî 
äî âèáîðó òåì êóðñ³â ó êîìàíäè 
Öåíòðó äóæå ñòðàòåã³÷íèé ï³äõ³ä.

— Âë³òêó ìè ïðîâåëè âåëè-
êå äîñë³äæåííÿ, äî ÿêîãî çà-
ëó÷èëè ïîíàä 500 îñ³á: öå áóëè 
îíëàéí/îôëàéí àíêåòóâàííÿ, 
åêñïåðòí³ ãðóïè, ôîêóñ-ãðóïè, — 
ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ìè 
çàïèòóâàëè ëþäåé, ùî á âîíè õî-
ò³ëè îïàíóâàòè òà ÿê³ íàâè÷êè ¿ì 
íàéá³ëüø ïîòð³áí³? Â³äïîâ³äíî 

Âæå çàïóñòèëè êóðñè 
ç³ ñòðåñîñò³éêîñò³, 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, 
îïàíóâàííÿ îíëàéí-
òåõíîëîã³é ³ 
ôîòîãðàô³¿ 



ПРЕССЛУЖБА 

SAHAROK SHOP

Îðãàí³çì ëþäèíè ç ä³àáåòîì 
çäåá³ëüøîãî á³ëüø ÷óòëèâèé òà 
ñõèëüíèé äî ïðîñòóäíèõ çàõâî-
ðþâàíü, ãðèïó, ³íôåêö³é, çàïàëåíü 
òîùî.

Òà é ë³êóâàííÿ ÷àñîì äàºòüñÿ 
ñêëàäí³øå, òðèâàº äîâøå é ïî-
ã³ðøóº ïåðåá³ã ä³àáåòó, íåð³äêî 
ïðîâîêóþ÷è äåêîìïåíñàö³þ 
òà êåòîàöèäîç. Âàæëèâî â öåé 
ïåð³îä ïèëüíóâàòè ñâîº ñàìî-
ïî÷óòòÿ.

Íàéêðàùå ë³êóâàííÿ — ïðî-
ô³ëàêòèêà. Ïðîòå ÿêùî âè âñå æ 
çàíåäóæàëè…

ПЕРЕВІРЯЙТЕ ГЛЮКОЗУ КРОВІ
Ï³ä ÷àñ íåäóãè ïåðåâ³ðÿéòå 

ð³âåíü öóêðó â êðîâ³ ïðèáëèç-
íî ðàç íà ãîäèíó, à êåòîíîâ³ 
ò³ëà — ùîòðè ãîäèíè. Öå äîïî-
ìîæå êîíòðîëþâàòè ñòàí, â÷àñ-
íî ô³êñóâàòè çì³íè òà óíèêíóòè 
ïîã³ðøåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ.

Íå ïðèïèíÿéòå ³íñóë³íîòåðàï³þ 
àáî ïðèéìàííÿ öóêðîçíèæóâàëü-
íèõ ïðåïàðàò³â

Çàëåæíî â³ä ð³âíÿ ãëþêîçè 
òà êåòîíîâèõ ò³ë, âàì ìîæóòü 
çíàäîáèòèñÿ á³ëüø³ äîçóâàííÿ 
³íñóë³íó, í³æ çàçâè÷àé — ïî-
ðàäüòåñÿ ç³ ñâî¿ì äîêòîðîì òà 
ñêîðåãóéòå çà ïîòðåáè äîçè. 

Òå æ ñòîñóºòüñÿ é ë³êóâàííÿ ä³à-
áåòó 2 òèïó — ïîòð³áíî ³ äàë³ 
ïðèéìàòè öóêðîçíèæóâàëüí³ 
ïðåïàðàòè, à çà ïîòðåáè çì³íèòè 
ñõåìó ë³êóâàííÿ.

ßêùî öóêðè ïðèáîðêàòè íå âäà-
ºòüñÿ — ñïîâ³ñò³òü ïðî öå ñâîãî 
ë³êàðÿ òà îáóìîâòå ïîäàëüø³ ä³¿.

СПРОСТІТЬ ХАРЧУВАННЯ
Ï³ä ÷àñ õâîðîáè ðåæèì õàð÷ó-

âàííÿ ìîæå çì³íþâàòèñÿ. Òà ãî-
ëîâíå, ùî ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè — 
íå ìîæíà àí³ ãîëîäóâàòè, àí³ 
ïåðå¿äàòè. ¯æà äëÿ çàñëàáëîãî 
îðãàí³çìó ìàº áóòè äîñèòü ïî-
æèâíîþ, òà âîäíî÷àñ ïðîñòîþ 
òà ëåãêîçàñâîþâàíîþ — ùîá 
ï³äòðèìàòè îáì³íí³ ïðîöåñè, 
ñïðèÿòè øâèäêîìó îäóæàííþ òà 
áàëàíñóâàòè ð³âåíü öóêðó êðîâ³. 
Òîìó âàðòî çìåíøèòè ñïîæè-

âàííÿ ìîëî÷íèõ òà æèðíèõ ïðî-
äóêò³â, íàòîì³ñòü çáàãàòèòè ïðè-
ðîäíèìè â³òàì³íàìè, êîðèñíèìè 
âóãëåâîäàìè òà ìàòè íàïîãîòîâ³ 
ñîêè òà öóêåðêè â³ä ìîæëèâî¿ 
ã³ïîãë³êåì³¿ (îñîáëèâî, ÿêùî º 
òåíäåíö³ÿ äî çíèæåííÿ àïåòèòó).

ПИЙТЕ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ 
РІДИНИ

Òåïë³ ÷à¿, ôðóêòîâ³ íàïî¿, 
âîäà — ÷àñòå ïèòòÿ ñïðèÿòèìå 
øâèäøîìó îäóæàííþ ïðè çà-
ñòóä³ àáî ãðèï³. Àëå íå ïèéòå 
áàãàòî ïåðåä ñíîì: ÿê³ñíèé í³÷-
íèé ñîí ïðèøâèäøóº îäóæàííÿ 
òà êîðèñíèé äëÿ çäîðîâ’ÿ çà-
ãàëîì, òîæ íå âàðòî çàâàæàòè 
îðãàí³çìîâ³ ïðèðîäíèì ÷èíîì 
ïîíîâëþâàòè ñèëè.

БІЛЬШЕ ВІДПОЧИВАЙТЕ

Êîëè, ÿê íå çàðàç, ìîæíà äî-
çâîëèòè ñîá³ äîäàòêîâó ñåð³þ 
óëþáëåíîãî ñåð³àëó âïðèêóñêó 
ç êîðèñíèì õðóñòêèì ïå÷èâîì 
àáî ÿã³äíèì ïþðå (ïàì’ÿòàºòå — 
àêöåíò íà ïðîñòó òà êîðèñíó ³ 
ïîæèâíó ¿æó)? ßêùî æ õî÷åòå 
ñïàòè — íå íåõòóéòå áàæàííÿìè 
îðãàí³çìó, àëå ïàì’ÿòàéòå ïðî 
ðåãóëÿðíèé êîíòðîëü ð³âíÿ öó-
êð³â.

Çâåðí³òü óâàãó!
ßêùî ñèìïòîìè (íåæèòü, 

êàøåëü, á³ëü ó ãîðë³, ãîëîâíèé 
á³ëü, ëîìîòà) íå çìåíøóþòüñÿ, 
à íàâïàêè:
 çàñòóäà òðèâàº äîâøå òèæíÿ
 íå âäàºòüñÿ çáèòè âèñîêó 

òåìïåðàòóðó
 óòðèìóºòüñÿ íàäíîðìîâèé 

ð³âåíü êåòîíîâèõ ò³ë ó êðîâ³ àáî 
â ñå÷³

 ñòàá³ëüíî ñëàáøàº àïåòèò
 íå ïðèïèíÿºòüñÿ áëþâîòà 

àáî ä³àðåÿ (äîâøå 6 ãîäèí)
 çíèæóºòüñÿ âàãà
 íå âäàºòüñÿ çíèçèòè íàäâèñî-

ê³ ð³âí³ ãë³êåì³¿ (âèùå 17 ììîëü/ë)
 çàòüìàðþºòüñÿ ðîçóì òà âåñü 

÷àñ õèëèòü äî ñíó
 âàæ÷àº äèõàííÿ
 ñë³ä íåãàéíî ïðîêîíñóëüòó-

âàòèñÿ ç åíäîêðèíîëîãîì, àáî 
âèêëèêàòè íåâ³äêëàäíó äîïîìîãó!

Áóäüòå óâàæí³ äî ñâîãî îðãà-
í³çìó òà ðåòåëüíî êîíòðîëþéòå 
ñòàí, ùîá ÿêîìîãà øâèäøå îäó-
æàòè òà óíèêíóòè óñêëàäíåíü. 
À ùå êðàùå — áåðåæ³òü ñåáå òà 
íå õâîð³éòå. Âàø SaharOK Shop.

Àäðåñà ó Â³ííèö³: 
Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
òåë.: +38 066 249 67 87

ГРВІ, грип, застуда… 
Головні поради людині з діабетом
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА 

ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Ùîðîêó ê³ëüê³ñòü ñïåö³àë³ñò³â 
ó ñôåð³ ²Ò çðîñòàº ³, ðàçîì ç òèì, 
ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ 
â³ä ïðîâ³äíèõ êîìïàí³é. Îäíàê 
íå âñ³õ ïî÷àòê³âö³â êîìïàí³¿ ãî-
òîâ³ âçÿòè íà ðîáîòó. Îñê³ëüêè 
ó êîæíîãî ³íäèâ³äóàëüíèé ð³âåíü 
ï³äãîòîâêè, à, îòæå, ³ çíàíü. Äåõ-
òî îáèðàº äîðîãó ñàìîñò³éíîãî 
âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó — ÷èòàº 
êíèæêè, äèâèòüñÿ â³äåî, õòîñü 
ïðîõîäèòü êîðîòêîñòðîêîâ³ êóð-
ñè, äå îá³öÿþòü çà ì³ñÿöü çðîáèòè 
ç òåáå “ñóïåðàéò³øíèêà”, à õòîñü 
îáèðàº îíëàéí-íàâ÷àííÿ áåç ÷à-
ñîâèõ ðàìîê, ùîá ìîæíà áóëî 
îïàíîâóâàòè ïðîôåñ³þ âäîìà, 
ó â³ëüí³ ïåð³îäè. Àëå êíèæêîâ³ 
òà â³äåî-ðåñóðñè ïðî íîâ³ òåõíî-
ëîã³¿ çàñòàð³âàþòü; ï³äãîòóâàòè 
ñïåö³àë³ñòà, ãîòîâîãî äî âèìîã 
ðèíêó ïðàö³, çà äåê³ëüêà ì³ñÿö³â 
íåìîæëèâî; à íàâ÷àííÿ ó âëàñ-
íîìó òåìï³, áåç ÷³òêèõ äåäëàéí³â, 
îíëàéí ïðèçâîäèòü äî øâèäêî¿ 

âòðàòè çàö³êàâëåíîñò³ òà ìîòèâà-
ö³¿. ², ÿê íàñë³äîê, òè âèòðà÷àºø 
êîøòè, çóñèëëÿ, ÷àñ, à ðåçóëüòà-
òó — ïðàöåâëàøòóâàííÿ — òàê ³ 
íå áà÷èø.

Ñòóäåíòè Â³ííèöüêî¿ ²Ò-
Àêàäåì³¿ íå ìàþòü òàêèõ ïðî-
áëåì. Ïåðøîäæåðåëîì çíàíü 
âèñòóïàþòü ìåíòîðè-ïðàêòèêè, 
ÿê³ íå îäèí ð³ê ïðàöþþòü çà ò³ºþ 
ñïåö³àë³çàö³ºþ, ÿêó âèêëàäàþòü, 

à, îòæå, íàäàþòü àêòóàëüí³ çíà-
ííÿ äëÿ ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â òà 
ä³ëÿòüñÿ âëàñíèì äîñâ³äîì. Òðè-
âàë³ñòü íàâ÷àííÿ º îïòèìàëüíîþ 
òà äîçâîëÿº îïàíóâàòè ïðîôåñ³þ 
íà ð³âí³, âïåâíåíîãî ó ñâî¿õ ñèëàõ, 
äæóíà. Íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ ³í-
òåíñèâíî íà ðåàëüíèõ êîìàíäíèõ 
ïðîºêòàõ, ùî äàº çìîãó â³ä÷óòè 
ðîáî÷ó àòìîñôåðó — ñòóäåíòè óæå 
çíàòèìóòü, õòî íàä ÷èì ïðàöþº 

òà ÿê âçàºìîä³ÿòè ì³æ ñîáîþ. Ïî-
òðàïèâøè â ìîòèâîâàíå ñåðåäîâè-
ùå äðóç³â-îäíîäóìö³â, íå ò³ëüêè 
ìîòèâóºøñÿ ñàì, àëå ³ ìîòèâóºø 
³íøèõ. Çàâäÿêè áîíóñíîìó êóðñó 
Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ ²Ò, âèïóñ-
êíèêè Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ 
âïåâíåíî ïî÷óâàþòüñÿ ïðè 
îôîðìëåíí³ äîêóìåíòàö³¿, ñï³ëêó-
âàíí³ ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè 
òà ÷ëåíàìè êîìàíäè. À ëîã³÷íèì 
çàâåðøåííÿì íàâ÷àííÿ º ãàðàí-
òîâàíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

Ùå ñóìí³âàºøñÿ, ÷è âæå ãî-
òîâèé îñâî¿òè ïåðñïåêòèâíó 
ñïåö³àë³çàö³þ òà ãàðàíòîâàíî 
ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ ó ñôåð³ ²Ò?

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ïðî-
âîäèòü ðîç³ãðàø áåçêîøòîâíîãî 
íàâ÷àííÿ çà áóäü-ÿêîþ ñïåö³à-
ë³çàö³ºþ — ïðîãðàìóâàííÿ, òåñ-
òóâàííÿ, âåá-äèçàéí, ïðîåêòíèé 
ìåíåäæìåíò â ²Ò.

УМОВИ УЧАСТІ:
1. Çàïèøè ìîòèâàö³éíå â³äåî 

òðèâàë³ñòþ äî 3 õâèëèí, äå ðîç-
êàæè, ùî òè õî÷åø âèâ÷àòè ³ 

÷îìó ñàìå òè ìð³ºø íàâ÷àòèñÿ 
ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿.

2. Íàä³øëè íàì â³äåî-ôàéë ³ 
îïóáë³êóé éîãî â ñåáå íà ñòî-
ð³íö³ Facebook.

3. Íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ IT-
Àêàäåì³¿ https://ita.in.ua/çàïîâíè 
àíêåòó äëÿ àá³òóð³ºíòà òà îáåðè 
áàæàíó ñïåö³àë³çàö³þ.

4. ×åêàé íà ðåçóëüòàòè ðîç³-
ãðàøó.

Â³äåî â³ä ó÷àñíèê³â ïðèéìàòè-
ìóòüñÿ äî 24 êâ³òíÿ 2021 ðîêó. 
Ïåðåìîæåöü çí³ìàòèìå ùîäåíí³ 
êîðîòê³ â³äåî ïðî õ³ä ñâîãî íà-
â÷àííÿ.

Íå çâîë³êàé, ìîæëèâî ñàìå 
òè îòðèìàºø øàíñ áåçêîøòîâ-
íî íàâ÷àòèñÿ ó ïðîãðåñèâíîìó 
íàâ÷àëüíîìó ²Ò-çàêëàä³, ÿêèé 
ãàðàíòóº ïðàöåâëàøòóâàííÿ!

Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ: 
https://ita.in.ua/
íà îíëàéí-íàâ÷àííÿ: 
https://online.ita.in.ua/
òåëåôîíóé: 067–431–19–21

Якісна ІТ-освіта із гарантованим 
працевлаштуванням — безкоштовно
БЛОГ

485689

486404
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕНА ПАВЛОВА,  ДОСЛІДНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ КУХНІ

Щаслива і горда тим, що ми довели — 
Подільська кухня існує, вона смачна і 
прекрасна, у неї велике майбутнє і амбітні 
плани. Все буде туризм.

5
грн

24
грн

390
грн

Акційні набори — глюкометр 
+ смужки

Тест-смужки для 
визначення кетонів та інших 

параметрів у сечі 

Засоби для купірування 
гіпоглікемії (різкого та значного 

зниження цукрів)
Печиво з натуральними 
складниками без цукру

Фруктові пюре (лише фрукти 
та ягоди) — від 24 грн.

89
грн 25

грн
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Всі будиночки Волошенюка уже 
закріпили на деревах. Загалом 
Томашпільське лісництво ви-
готовило 300 шпаківень. Про 
це розповів лісничий Віталій 
Дунський. За його словами, цю 
роботу виконали майстри лісу. 
Обирають дерева, діаметром 
не менше 20 сантиметрів. Щоб 
під час вітрів шпаківні не опи-
нилися на землі. Служать вони 
3–4 роки, тоді доводиться онов-
лювати.
Птахи уже готують гнізда. Ко-
мусь з них поталанить оселитися 
у новеньких будиночках. Спершу 
декілька днів вони освоюються 

у них. Тільки після того почи-
нають заносити траву, листя, 
солому.
Загалом лісівники 11 держав-
них лісництв області розвішали 
нинішньої зими 18400 шпакі-
вень. Найбільше нових хатинок 
для птахів встановили тульчин-
ські лісівники, 1800 одиниць, 
у Бершадському лісгоспі їх 
1200 штук. Частину шпакі-
вень виготовили у шкільних 
майстернях учні зі шкільних 
лісництв. Про це розповів прес-
секретар обласного управління 
лісового і мисливського госпо-
дарства Станіслав Вовк.

Птаство уже щебече в лісі 

Одна синичка протягом дня 
може знищити таку кількість ко-
мах і личинок, що дорівнюють 
її вазі. Пара шпаків приносить 
за день у шпаківню 800 різних 
комах і личинок. Невелика го-
рихвістка за період вигодову-
вання пташенят знищує понад 
7,5 тисячі гусениць.

Таку інформацію повідомив ліс-
ничий Томашпільського лісни-
цтва Віталій Дунський. Каже, не-
спроста шпаків і синиць назива-
ють головними санітарами лісу. 
Наприклад, синиця більшість 
часу проводить якраз на «по-
люванні» на комах. Саме тому 
для них майструють хатинки.

Синиці і шпаки — головні санітари лісу 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Íèí³øíüî¿ çèìè 
Ïàâëî Âîëîøå-
íþê, â³í ç Òîìàø-
ï³ëüñüêîãî ðàéîíó, 

çìàéñòðóâàâ âäîìà 30 õàòèíîê 
äëÿ øïàê³â ³ ñò³ëüêè æ äëÿ ñè-
íèöü. ×èì âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ, 
ïîÿñíèìî äàë³. Âæå ïîíàä ï’ÿòü 
ðîê³â ñòàðàºòüñÿ.

Æóðíàë³ñò RIA çàïèòàâ ó ïàíà 
Ïàâëà, ñê³ëüêè ïëàòÿòü çà òàêó 
ðîáîòó?

— Ãðîøåé íå áåðó, — êàæå 
â³í. — Òàê ñàìî íå áðàâ í³ òî-
ð³ê, í³ ïîçàòîð³ê… Äîïîìàãàþ 
ë³ñíèöòâó. Ìåí³ äàþòü ìàòåð³àë, 
à ÿ ìàéñòðóþ. Çà âåñü ÷àñ çðîáèâ 
íå ìåíøå ÿê ÷îòèðè ñîòí³.

Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó áåçïëàòíî 
âèòðà÷àº ñèëè é ÷àñ, ÷îëîâ³ê â³ä-
ïîâ³â: «Ìåí³ ë³ñ â³ääÿ÷èòü. ßãî-
äàìè, ãðèáàìè, ùåáåòîì ïòàøîê, 
çàïàõîì êâ³ò³â, ïðîõîëîäîþ ó ë³ò-
íþ ñïåêó. Ë³ñ ÿ ïîëþáèâ ç äè-
òèíñòâà ³ íà âñå æèòòÿ. Ìîæëèâî, 
òîìó é äîïîìàãàþ ë³ñ³âíèêàì».

ДЛЯ ШПАКІВ ОТВІР КРУГЛИЙ, 
ДЛЯ СИНИЦЬ — КВАДРАТНИЙ 

Âîëîøåíþê ïðîôåñ³éíèé ñòî-
ëÿð. Íà ö³é ðîáîò³ â³äïðàöþâàâ 
20 ðîê³â. Ñòîëÿðóâàâ ó ãîñïîäàð-

ñòâ³ ñåëà Âèñîêå. Âèãîòîâëÿëè 
âîçè, ³íø³ âèðîáè. Êàæå, êîí³ 
äîòåïåð ùå º ó ãîñïîäàðñòâ³, 
òîìó é âîçè ïîòð³áí³.

ßêîñü ó ¿õíþ ìàéñòåðíþ íà-
â³äàâñÿ êîëèøí³é ë³ñíè÷èé Àí-
äð³é Ãðàá÷àê. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè 
÷îëîâ³ê æàðòîìà çàïèòàâ, ÷è 
âì³þòü âîíè ðîáèòè øïàê³âí³? 
«ßêùî òðåáà, çðîáèìî», — â³äïî-
â³â Ïàâëî Âîëîøåíþê. Ë³ñíè÷èé 
ðîçïîðÿäèâñÿ ïðèâåçòè ìàòåð³-
àë, à Âîëîøåíþê çìàéñòðóâàâ 
40 áóäèíî÷ê³â. Êîëè çàéøëà 

ìîâà çà îïëàòó, â³äïîâ³â, ùî 
éîìó ë³ñ â³ääÿ÷èòü.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ç òà-
êèì ñàìèì ïðîõàííÿì äî íüîãî 
çâåðòàºòüñÿ íèí³øí³é ë³ñíè÷èé 
Òîìàøï³ëüñüêîãî ë³ñíèöòâà Â³-
òàë³é Äóíñüêèé. Íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî ñòîëÿð óæå íå ïðà-
öþº ó ãîñïîäàðñòâ³, íå â³äìîâëÿº 
ó ïðîõàíí³, ðîáèòü ó äîìàøí³é 
ìàéñòåðí³. Êàæå, éîãî âæå é 

НОВОСІЛЛЯ ДЛЯ ПТАХІВ: 
ЗРОБИВ ПОНАД 400 ШПАКІВЕНЬ 
«Ліс віддячить»  Весна! Незважаючи 
на негоду, у лісі вже чути щебет птахів. 
Облаштовують гнізда. Декому з 
пернатих поталанить оселитися у нових 
будиночках. Павло Волошенюк понад 
п’ять років робить шпаківні і синичники. 
Передає їх у Томашпільське лісництво. 
Витрачає час, але грошей за роботу 
не просить. Каже, пташкам, як і людям, 
приємно оселятися у нову хатину

ïðîñèòè íå òðåáà. Ïðèâåçóòü 
ìàòåð³àë — çíàéäå ÷àñ çðîáèòè.

— Ó ìåíå òåïåð º ïîì³÷íèêè, 
òîìó ðîáîòà øâèäøå ñïîðèòü-
ñÿ, — óñì³õàºòüñÿ ïàí Ïàâëî. — 
Âíóêè íå â³äõîäÿòü â³ä ä³äà. 
Àðòåìó ñ³ì ðîê³â, ßðîñëàâó 
ï’ÿòü. Ä³ä çðîáèâ äëÿ êîæíîãî 
ìîëîòêè. Íå âèïóñêàþòü ç ðóê, 
ÿê áàæàíó ³ãðàøêó. Â÷àòüñÿ öâÿ-
õè çàáèâàòè.

Áóäèíî÷êè ðîáèòü çà çðàçêîì, 
ÿêèé âè÷èòàâ â îäí³é ç êíèã ïðî 
ïòàõ³â. Äëÿ øïàê³â â³í á³ëüøîãî 
ðîçì³ðó, í³æ äëÿ ñèíèöü. Â³äð³ç-
íÿþòüñÿ òàêîæ, ÿê êàæå ìàéñòåð, 
âõ³äí³ «äâåð³»: ó øïàê³âíÿõ öå 
êðóãëèé îòâ³ð, ä³àìåòðîì ï’ÿòü 
ñàíòèìåòð³â, ó ñèíè÷íèêàõ îòâ³ð 
êâàäðàòíèé ³ òðîõè ìåíøîãî ðîç-
ì³ðó.

— Ùîá íå ïðîíèê âñåðåäèíó 
òîé, õòî õî÷å ïîæèâèòèñÿ ïòàøè-
íèì ì’ÿñîì, — ðîçïîâ³äàº ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Ëàñèöÿ, íàïðè-
êëàä, ïðóäêî ëàçèòü ïî äåðåâàõ.

Ùå îäíà âàæëèâà îñîáëè-
â³ñòü — äîøêè òðåáà òàê ïðè-
ïàñóâàòè, àáè âñåðåäèíó íå çà-
ò³êàëà âîäà.

Çàïèòóþ, ÷è íå ðîáèâ òàê³ áó-
äèíî÷êè ó äèòèíñòâ³ ï³ä ÷àñ íà-
â÷àííÿ ó øêîë³ íà óðîêàõ ïðàö³.

— Ðîáèâ! Òî áóëà ö³ëà ³ñòî-
ð³ÿ, òàêå íå çàáóâàºòüñÿ, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê.

Павло Волошенюк нинішньої зими змайстрував вдома 60 будиночків для птахів. 
Під час роботи від нього не відходили внуки Артем і Ярослав 

Äëÿ øïàê³â 
³ ñèíè÷îê áóäèíî÷êè 
â³äð³çíÿþòüñÿ íå 
ò³ëüêè çà ðîçì³ðîì, 
àëå é âõ³äíèìè 
«äâåðèìà»

«КРАЩИМ СТАВ БУДИНОЧОК 
З ДУПЛОМ» 

Âèãîòîâèòè øïàê³âíþ ³ ïðè-
íåñòè ¿¿ â øêîëó — òàêå çàâäàí-
íÿ äîðó÷èëè òîä³ ¿õíüîìó êëàñó. 
Ùå é ïîïåðåäèëè: áóäå êîíêóðñ 
íà êðàùó øïàê³âíþ.

Áàòüêî Ïàâëà øîôåðóâàâ. Âäî-
ìà éîãî íå áóëî. Õëîïåöü ï³øîâ 
äî ë³ñó øóêàòè äåðåâèíó. Äîâãî 
áëóêàâ, ïîêè íå ïîáà÷èâ íà çåìë³ 
ñòàðå äåðåâî ç äóïëîì. Ïðèòÿã-
íóâ äîäîìó. Óâå÷åð³ òàòî äîïî-
ì³ã â³äð³çàòè çàéâ³ ÷àñòèíè. Òàêà 
â íüîãî âèéøëà øïàê³âíÿ.

— Òå, ùî ÿ ïðèí³ñ äî øêî-
ëè, íàñïðàâä³ áóëî ò³ëüêè ñõîæå 
íà øïàê³âíþ, — ðîçïîâ³äàº Âî-
ëîøåíþê. — Ñïðàâæí³ øïàê³âí³ 
ìàëè äâà ìî¿õ îäíîêëàñíèêè. ̄ ì 
çðîáèëè ¿õ ó êîëãîñïí³é ìàéñòåð-
í³. Äîøêè, çäàâàëîñÿ, àæ âèáëèñ-
êóâàëè, òàê ãàðíî áóëè âèñòðó-

ãàí³. Îñü òîä³ ó ìåíå ç’ÿâèëîñÿ 
áàæàííÿ ï³ñëÿ øêîëè âèâ÷èòèñÿ 
íà ñòîëÿðà ³ çðîáèòè òàê³ ñàì³ 
áóäèíî÷êè ñâî¿ìè ðóêàìè. Öå 
ïðàâäà! Òàê âîíî é ñòàëîñÿ.

²ñòîð³ÿ ç³ øïàê³âíåþ çàâåð-
øèëàñÿ íåñïîä³âàíî äëÿ Ïàâ-
ëà. Ñàìå éîãî ðîáîòó âèçíàëè 
êðàùîþ íà øê³ëüíîìó êîíêóð-
ñ³. Äîäîìó õëîïåöü ïîâåðòàâñÿ 
îêðèëåíèé. Áàæàííÿ âèâ÷èòèñÿ 
íà ñòîëÿðà í³êóäè íå ïîä³ëîñÿ. 
Òàê ñàìî, ÿê õîäèòè â ë³ñ. Äî-
òåïåð ë³ñîâ³ øàòè ìàíÿòü éîãî 
äî ñåáå.

Òîð³ê Âîëîøåíþê äîïîìàãàâ 
ë³ñ³âíèêàì ñàäèòè äóáè. Êàæå, 
ÿêùî öüîãî ðîêó ïðîäîâæàòü îçå-
ëåíåííÿ, òåæ â³çüìåòüñÿ çà ëî-
ïàòó. Óæå íå ñàì, à ç âíóêàìè. 
Âîíè êîëè áà÷àòü â ë³ñ³ øïàê³â-
íþ, îäèí ç-ïåðåä îäíîãî ïîâòî-
ðþþòü: «Öå ä³ä çðîáèâ!» 
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ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

— Íà æàëü , 
ó çîî÷åëåíäæ³ 
âçÿëî ó÷àñòü ìàëî 
ëþäåé — ëèøå 

18, — ãîâîðèòü ³í³ö³àòîð áëàãîä³é-
íî¿ àêö³¿ Â’ÿ÷åñëàâ Êèëèìíèê. — 
Òà âñå æ, ìåíå ò³øèòü òå, ùî íàì 
âäàëîñü äîïîìîãòè òâàðèíàì.

Ùå äî çàâåðøåííÿ ÷åëåíäæó, 
çà éîãî ñëîâàìè, îðãàí³çàòîðè íà-
â³äàëèñü ó ïðèòóëêè é çàâåçëè 
÷àñòèíó ãîñòèíö³â â³ä ñåáå ³ ïàðò-
íåð³â, ùîá âîíè íå ç³ïñóâàëèñü 
ó ïóíêòàõ ïðèéîìó.

Ðåøòó ïîäàðóíê³â â³ä íåáàé-
äóæèõ ì³ñòÿí ïåðåäàëè äî ï’ÿòè 
ïðèòóëê³â 11 áåðåçíÿ.

ßê ðîçïîâ³ëà Àíàñòàñ³ÿ Ëºøó-
êîâà, ÿêà àêòèâíî äîïîìàãàëà ç 
îðãàí³çàö³ºþ àêö³¿, õî÷ ó÷àñíèê³â 
áóëî ìàëî, òà æîäåí ³ç çàÿâëåíèõ 
ïðèòóëê³â íå îìèíóëè óâàãîþ.

— Çàãàëîì âèéøëî ïî îäíîìó 

âåëèêîìó ïàêåòó ç ¿æåþ, ë³êó-
âàëüíèìè êîðìàìè, êðàïëÿìè 
é íàøèéíèêàìè äëÿ êîæíîãî ç 
ïðèòóëê³â, — ïåðåðàõîâóº âîíà. — 
Òàêîæ ó êîæåí ìè ïåðåäàëè 
ïî 10 ê³ëîãðàì³â êîðìó ³ ïî îä-
íîìó âåëèêîìó ïàêóíêó ïåëþøîê 
³ ï³äãóçîê äëÿ ìàëåíüêèõ öóöåíÿò.

Ïðèíîñèëè â³ííè÷àíè ùå áàãà-
òî êðóï, ìèñî÷îê äëÿ ãîäóâàííÿ 
³ íàïîâíþâà÷³â.

— Âñå öå ìè ðîçâåçëè ó ï’ÿòü 
ïðèòóëê³â, — êàæå Àíàñòàñ³ÿ 
Ëºøóêîâà. — Ó «Äðóãå æèòòÿ», 
«Åëüçó», «Âåëèêó ðîäèíó», «Ä³ì 
ìèëîñåðäÿ» ³ Â³ííèöüêèé ìóí³-
öèïàëüíèé ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí. 
Äîäàì, ùî ãîñòèíö³ ó ïóíêòè 
ïðèéîìó çàíîñèëè ³ ò³ â³ííè÷àíè, 
ÿê³ íå ðåºñòðóâàëèñÿ òà íå áðàëè 
ó÷àñò³ â ðîç³ãðàø³.

Âîíà ðîçïîâ³äàº, ùî êîëè çà-
âîçèëè âñ³ ïðîäóêòè, îòðèìàëè 
áàãàòî ñë³â ïîäÿêè.

— Ó ïðèòóëêàõ íàñïðàâä³ ðàä³ 
áóäü-ÿê³é äîïîìîç³, — êàæå Àíàñ-

ЧИМ ЗАВЕРШИВСЯ 
ЧЕЛЕНДЖ «ДАЙ5»?
Благодійність  У Вінниці тривав 
челендж, метою якого було допомогти 
тваринам з притулків. Серед учасників 
розіграли призи від партнерів: смаколики 
для домашніх улюбленців, сертифікат 
на заняття з кінологом, фотосесію, 
похід у грумінг та поїздку в Карпати

òàñ³ÿ. — Ìîæëèâî, ìè ç³áðàëè 
íå ñò³ëüêè, ñê³ëüêè õîò³ëîñÿ á, 
òà âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî áóäü-
ÿêà äîïîìîãà — ïîòð³áíà. Ìåí³ 
çäàºòüñÿ, ÿêáè ëþäè ïðîñòî ïðè-
íîñèëè, ùî ìîæóòü, — öå âæå 
áóëî á ÷óäîâî. ßê òî êàæóòü, ç 
ìèðó ïî íèòö³, áî ä³éñíî ñï³ëü-
íèìè çóñèëëÿìè ìîæíà îòðèìàòè 
õîðîøèé ðåçóëüòàò.

Íà ¿¿ ïåðåêîíàííÿ, öå áóëà 
äóæå êîðèñíà àêö³ÿ.

— Íàì äóæå áóëî âàæëèâî 
äîïîìîãòè òâàðèíàì ç ïðèòóë-
êó é ïðèâåðíóòè óâàãó â³ííè÷àí 
äî íèõ, — ðîçïîâ³äàº Àíàñòàñ³ÿ 
Ëºøóêîâà. — Öå çàâæäè õîðîøà 
ñïðàâà! Øêîäà, ò³ëüêè, ùî äîëó-
÷èëîñü òàê ìàëî ëþäåé… Âñå æ, 
÷èì á³ëüøå ó÷àñíèê³â — òèì â³ä-
÷óòí³øà äîïîìîãà ÷îòèðèëàïèì.

Ольга Парпальос завжди 
намагається допомагати 
тваринам, які опинились у біді. 
Тому, почувши про зоочелендж, 
приєдналась без зайвих вагань 

Вінничанка Ольга Парпальос взя-
ла участь у челенджі. 
— Намагаюсь допомагати зо-
оволонтерам, тому що вони не-
суть на своїх плечах дуже велику 
ношу, — каже вона. — У місті без-
притульних тварин стає все біль-
ше й більше. А опікуються ними 
найчастіше саме волонтери. 
— Іноді люди не хочуть брати без-
притульну тварину, бо не знають, 
як вона буде себе поводити, – 
говорить Ольга. Вона переко-
нана, що будь-яка агресивна 

собака стала такою не просто 
так. Агресію можна коригувати 
й тренувати.
— У нас три домашні улюблен-
ці: шиншила Гелік, песик Річчі 
(джек-рассел) і дівчинка Черрі, 
яку ми менше року тому забра-
ли з вулиці, — розповідає Ольга 
Парпальос. — Тому я знаю, про 
що говорю. У якому середовищі 
собака проживає, так вона й буде 
себе поводити. Якщо її все жит-
тя били й ганяли, то, зрозуміло, 
що вона буде відгризатися. Наша 

Черрі теж спочатку такою була. 
Та коли зрозуміла, що ми даємо 
їжі вдосталь і однакову кількість 
для обох собак — заспокоїлась. 
Наостанок наша співрозмовниця 
говорить, що організатори — ве-
ликі молодці.
— Все починається з однієї лю-
дини, — переконана вона. — Та 
чим частіше про це чутимуть 
вінничани і чим частіше будуть 
приєднуватися, тим швидше 
в нашій країні все почне зміню-
ватися на краще.

«Все починається з однієї людини» 

ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ
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ЛЮДМИЛА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА 

Ставлення до природи та історичної спадщини — 
показник розвитку нації. Можна витягнути людей 
із совка, але не совок із людей.

489421

 ГО «ІНТЕРНЬЮЗ-УКРАЇНА»

Íàïðèê³íö³ ëþòîãî ó äâîõ ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè â³äáóëèñÿ ³íòåðàêòèâí³ âè-
ñòàâêè, ïðèñâÿ÷åí³ ÍÀÒÎ. Ï³ä ÷àñ íèõ 
ãîâîðèëè ïðî çàâäàííÿ Àëüÿíñó, éîãî äî-
ïîìîãó Óêðà¿í³ òà ðîçâ³í÷óâàëè ôåéêè ïðî 
ñîþç äåðæàâ.

Ðàçîì ç åêñïåðòàìè ðîçïîâ³äàºìî âàì, 
ÿê çàðàç ñï³âïðàöþþòü Óêðà¿íà é ÍÀÒÎ 
òà ÿê³ ïåðñïåêòèâè öèõ â³äíîñèí ó ìàé-
áóòíüîìó.

Ó 3D-îêóëÿðàõ ìîæíà áóëî ä³çíàòè-
ñÿ ïðî ÍÀÒÎ, à ùå ñêëàñòè ïàïåðîâèé 
áóäèíîê ³ç ïðèíöèï³â îðãàí³çàö³¿ ³ ïî-
ãðàòè ó òåìàòè÷íó ãðó «Ïðàâäà ÷è ôåéê». 
Íàïðèê³íö³ ïðîéòè òåñòóâàííÿ ³ îòðè-
ìàòè ïîäàðóíêè. Óñå öå â³äáóâàëîñÿ ï³ä 
÷àñ VR ³íñòàëÿö³¿ «ÍÀÒÎ — òåðèòîð³ÿ 
áåçïåêè» ó Çàïîð³ææ³ òà â Õåðñîí³.

Êîæåí, õòî çàâ³òàâ íà âèñòàâêè, âè-
õîäèâ ç íèõ ³ç ðîçóì³ííÿì ì³ñ³¿ ÍÀÒÎ, 
¿¿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ³ êîðèñò³, ÿêó 
Àëüÿíñ ìîæå ïðèíåñòè êðà¿íàì. Â³äâ³äà-
ëè âèñòàâêè ê³ëüêà ñîòåíü ëþäåé. Ï³çíà-
âàëüíîþ òà ö³êàâîþ ³íñòàëÿö³ÿ áóëà ÿê 
äëÿ äîðîñëèõ, òàê ³ äëÿ þíèõ óêðà¿íö³â.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ 
НАТО В УКРАЇНІ?

Ãîëîâíîþ ìåòîþ ÍÀÒÎ º çàõèñò 
ñâîáîäè ³ áåçïåêè âñ³õ ¿¿ ÷ëåí³â ïî-
ë³òè÷íèìè òà â³éñüêîâèìè çàñîáàìè 
â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó ÎÎÍ. ²ç ñàìîãî 
ïî÷àòêó ³ñíóâàííÿ Àëüÿíñ ïðàöþº íàä 
âñòàíîâëåííÿì ñïðàâåäëèâîãî ³ òðèâàëî-
ãî ìèðíîãî ïîðÿäêó â ªâðîï³. Íàñàìïå-
ðåä âàðòî íàãàäàòè, ùî âïåðøå Óêðà¿íà 
ñïðîáóâàëà îòðèìàòè ÷ëåíñòâî â ÍÀÒÎ 
ïîíàä 65 ðîê³â òîìó. Ó 2020-ìó Óêðà¿íà 
îòðèìàëà ñòàòóñ ïàðòíåðà ðîçøèðåíèõ 
ìîæëèâîñòåé. À Óêàçîì Ïðåçèäåíòà â³ä 
24 ëþòîãî 2021 ðîêó çàòâåðäæåíî Ïî-
ëîæåííÿ ïðî ð³÷í³ Ïðîãðàìè ñï³âïðàö³ 
ï³ä åã³äîþ êîì³ñ³¿ Óêðà¿íà — ÍÀÒÎ.

Çàðàç ä³ÿëüí³ñòü ÍÀÒÎ â íàø³é êðà¿-
í³ îõîïëþº ÷èìàëî àñïåêò³â. Ïðîãðàìè 
âçàºìîä³¿ ñòîñóþòüñÿ äåäàë³ øèðøîãî 
êîëà ïèòàíü â ãàëóçÿõ: íàóêè, åêîëîã³¿, 

áîðîòüá³ ç ³íôîðìàö³éíèìè çàãðîçàìè. 
Íèæ÷å — äåÿê³ àñïåêòè, ÿêèìè çàéìà-
ºòüñÿ ÍÀÒÎ â Óêðà¿í³:
 ðîçâèòîê äîáðî÷åñíîñò³;
 óäîñêîíàëåííÿ â³éñüêîâî¿ îñâ³òè;
 ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê;
 ïëàíóâàííÿ íà âèïàäîê íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é;
 ïåðåï³äãîòîâêà òà ñîö³àëüíà àäàïòà-

ö³ÿ â³éñüêîâèõ, ïñèõîëîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ 
äëÿ êîëèøí³õ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ/ÎÎÑ;
 ïðîöåñ ïëàíóâàííÿ òà îö³íêà ñèë;
 â³éñüêîâî-òåõí³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî;
 ðåôîðìóâàííÿ ñåêòîðó áåçïåêè òà 

îáîðîíè;
 ñòðàòåã³÷í³ êîìóí³êàö³¿.
Îñíîâíèé äîêóìåíò, ÿêèé âèçíà÷àº 

ãîëîâí³ íàïðÿìè âçàºìîä³¿ íàøî¿ êðà¿íè 
òà Àëüÿíñó ìàº íàçâó «Óêðà¿íà — ÍÀÒÎ». 
Íèí³, íå áóäó÷è ÷ëåíîì Àëüÿíñó, Óêðà-
¿íà íå ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà ïðÿìó äî-
ïîìîãó ÍÀÒÎ. Àëå ÿê àêòèâíèé ïàðòíåð 
âîíà âñå æ òàêè îòðèìàº ï³äòðèìêó. Íà-
ïðèêëàä, Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íèé àëüÿíñ 
÷³òêî âèçíà÷èâñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ùîäî àãðå-
ñ³¿ Ðîñ³¿, òîìó Óêðà¿íà îòðèìàº âàæëèâó 
äèïëîìàòè÷íó òà ïîë³òè÷íó äîïîìîãó. 
Êðà¿íè ÍÀÒÎ äîïîìàãàþòü ðåàë³çî-
âóâàòè ÷èñëåíí³ ïðîãðàìè â Óêðà¿í³, 
³íôîðìàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü ³ ïðîòèä³þ ã³-
áðèäíîìó òèñêó.

ЧОМУ НАТО — НЕ ВОРОГ?
Ïðî óêðà¿íñüêå ñïðèéíÿòòÿ ÍÀÒÎ 

ïîãîâîðèëè ç êîîðäèíàòîðîì ïðîºêòó 
«ÍÀÒÎ — òåðèòîð³ÿ áåçïåêè» ÃÎ «²íòåð-
íüþç-Óêðà¿íà», ×ëåíîì Ïðàâë³ííÿ «Øêî-
ëè ìåä³àïàòð³îò³â» Àðòóðîì Êàäåëüíèêîì.

ßê ïîÿñíþº êîîðäè-
íàòîð ïðîºêòó, âåëèêà 
÷àñòèíà óêðà¿íö³â 
ñïðèéìàþòü ÍÀÒÎ 
÷åðåç ïðèçìó ðîñ³é-
ñüêîãî, ³íêîëè, íàâ³òü 
ðàäÿíñüêîãî íàðàòèâó. 
Òîáòî äëÿ íèõ Ï³âí³÷-

íîàòëàíòè÷íèé àëüÿíñ — öå âîðîã 
ïî ³íåðö³¿, áî í³áè «òàê çàâæäè áóëî».

— Òàê, ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, 
ÑÐÑÐ ðàçîì ç êðà¿íàìè Âàðøàâñüêîãî 
áëîêó òà ÍÀÒÎ çíàõîäèëèñÿ â äóæå íà-
ïðóæåíèõ ñòîñóíêàõ. Àëå ï³ñëÿ ðîçïàäó 
ïåðøèõ äâîõ, áàãàòî êîëèøí³õ ñîö³à-
ë³ñòè÷íèõ êðà¿í ñòàëè ïîâíîïðàâíèìè 
÷ëåíàìè ÍÀÒÎ, — ïîÿñíþº åêñïåðò. — ² 
íàâ³òü ÑÐÑÐ, ùå â 1954 ðîö³, ïîäàâ çà-
ÿâêó íà âñòóï äî Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íî-
ãî Àëüÿíñó, ïðîòå îòðèìàâøè â³äìîâó 
çàñíóâàâ Îðãàí³çàö³þ Âàðøàâñüêîãî 
Äîãîâîðó é îãîëîñèâ ÍÀÒÎ âîðîæîþ 
îðãàí³çàö³ºþ. Óêðà¿íö³ ðåôëåêòîðíî òà 
äîñ³ çíàõîäÿòüñÿ â ö³é ùå ðàäÿíñüê³é 
ïàðàäèãì³ «ÍÀÒÎ-âîðîã».

Çà ñëîâàìè Àðòóðà Êàäåëüíèêîâà, òàêå 
ñòàâëåííÿ º äîì³íóþ÷èì â Ðîñ³¿ ³ ïî-
øèðþºòüñÿ ÷åðåç ðîñ³éñüêó ïðîïàãàíäó 
â Óêðà¿í³, ùî ò³ëüêè ï³äæèâëþº öåé çà-
ñòàð³ëèé ñòåðåîòèï. Íàñïðàâä³, Óêðà¿íà 
òà ÍÀÒÎ ñï³âïðàöþþòü ó áàãàòüîõ ñôåðàõ 
ùå ç ñïî÷àòêó äåâ’ÿíîñòèõ, ³ ç êîæíèì ðî-
êîì ð³âåíü ö³º¿ ñï³âïðàö³ ò³ëüêè çðîñòàº.

— Çàðàç ð³âåíü íàøîãî ïàðòíåðñòâà 
á³ëüøèé í³æ ñòðàòåã³÷íèé. Êð³ì â³éñüêî-

âî¿ ñôåðè, â³í îõîïëþº ðîçâèòîê íà-
óêè, çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, 
áîðîòüáó ç ïàíäåì³ºþ òà ¿¿ íàñë³äêàìè, 
à òàêîæ áîðîòüáó ç ³íôîðìàö³éíèìè çà-
ãðîçàìè. Çâè÷àéíî, ùî ïðè òàêîìó ð³âí³ 
ñï³âïðàö³, âñòóï Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ — öå 
ëèøå ïèòàííÿ ÷àñó. Ñàìå òîìó êîæíîìó 
óêðà¿íöþ âàðòî òðîõè á³ëüøå ä³çíàòè-
ñÿ ïðî Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íèé Àëüÿíñ ³ 
â³äêèíóòè ñâî¿ ñòåðåîòèïè ïðî öþ îð-
ãàí³çàö³þ.

ЩО ДЛЯ УКРАЇНИ ОЗНАЧАТИМЕ 
ВСТУП ДО НАТО?

Ïðî âàæëèâ³ñòü âñòóïó äî ÍÀÒÎ 
íàãîëîøóþòü ôàõ³âö³ ç ïîë³òè÷íèõ òà 
³ñòîðè÷íèõ íàóê. Çîêðåìà, äîêòîð ïî-
ë³òè÷íèõ íàóê Ñåðã³é Ôåäóíÿê êàæå, ùî 
âñòóï Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ îçíà÷àòèìå, ùî 
íàøà äåðæàâà îòðèìàº íàéâèù³ ãàðàíò³¿ 
âëàñíî¿ áåçïåêè, ï³äêð³ïëåí³ â³éñüêîâèìè 
é åêîíîì³÷íèìè ðåñóðñàìè Ñïîëó÷åíèõ 
Øòàò³â Àìåðèêè òà íàéïîòóæí³øèõ ºâ-
ðîïåéñüêèõ äåðæàâ.

— ²ñòîð³ÿ äîâîäèòü, ùî 
íà êðà¿íó-÷ëåíà ÍÀÒÎ 
ùå í³êîëè í³õòî íå íà-
âàæóâàâñÿ íàïàñòè. 
Àëå  ìè  áóäåìî 
íå ëèøå îòðèìóâàòè 
äîïîìîãó â³ä ñîþçíè-
ê³â, àëå é çìîæåìî 

íàäàâàòè ¿¿ ñàì³ ó ðàç³ ïîòðåáè, îñê³ëüêè 
÷ëåíñòâî ó Àëüÿíñ³ äîçâîëèòü íàì ñóò-
òºâî çì³öíèòè Çáðîéí³ ñèëè, — ðîçïî-
â³äàº åêñïåðò. — Âñòóï äî ÍÀÒÎ îçíà-
÷àòèìå ïðèñêîðåííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ âíàñë³äîê çì³öíåííÿ äåìîêðàòè÷-
íèõ ³íñòèòóò³â, âåðõîâåíñòâà ïðàâà, 
ïîêðàùåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó 
çà ðàõóíîê çàõèñòó ïðàâ ³íâåñòîð³â. Êå-
ð³âíèöòâî Àëüÿíñó äîïîìîæå íàøîìó 
ãðîìàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâó «äîòèñíóòè» 
óêðà¿íñüêèé ïðàâëÿ÷èé êëàñ ³ ïðèìóñè-
òè éîãî çä³éñíþâàòè ðåàëüí³ ðåôîðìè 
íà êîðèñòü ëþäåé, à íå ¿õ ³ì³òàö³þ.

Òàêîæ, íà äóìêó Ñåðã³ÿ Ôåäóíÿêà, ïî-
âíîïðàâíà ó÷àñòü â ÍÀÒÎ îçíà÷àòèìå, 
ùî Óêðà¿íà îñòàòî÷íî âèðâàëàñÿ ç-ï³ä 
ðîñ³éñüêîãî âïëèâó òà âæå í³êîëè íå áóäå 
ðåñóðñîì äëÿ áóä³âíèöòâà ³ìïåð³¿

Ñõîæî¿ äóìêè äîòðèìóºòüñÿ é äîêòîð 
³ñòîðè÷íèõ íàóê ²ãîð Òîäîðîâ. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ïîâíîïðàâíå ÷ëåíñòâî â Àëüÿíñ³ 
áåçïîñåðåäíüî â³äïîâ³äàº íàö³îíàëüíèì 
³íòåðåñàì Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ïîë³òè÷íà 
âàãà ³ â³éñüêîâà ì³öü ÍÀÒÎ ìîæóòü çà-
áåçïå÷èòè ¿¿ íåçàëåæí³ñòü ³ òåðèòîð³àëüíó 
ö³ë³ñí³ñòü êðàùå, í³æ íåïåâíèé ñòàòóñ 
òàê çâàíî¿ «ïîçàáëîêîâî¿» äåðæàâè.

— Êðà¿íè ÍÀÒÎ º 
íà ñüîãîäí³ ñâ³òîâèìè 
ë³äåðàìè â ãàëóç³ âè-
ñîêèõ òåõíîëîã³é, 
ó ò. ÷. é îáîðîííèõ. 
Ïðèºäíàâøèñü äî 
ÍÀÒÎ, Óêðà¿íà íå 
ò³ëüêè îòðèìàº äîñòóï 

äî öèõ òåõíîëîã³é, à é çìîæå çðîáèòè 
ñâ³é âíåñîê ó ñïðàâó îáîðîíè ºâðîàò-
ëàíòè÷íèõ íàö³é, ùî äîäàòêîâî ï³ä-
øòîâõíå ðîçâèòîê íàøî¿ íàóêè òà ïðî-
ìèñëîâîñò³. Ñîþç ³ç ïåðåäîâèìè íàö³ÿ-
ìè ñâ³òó íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü Óêðà¿í³ 
àêòèâí³øå âèêîðèñòîâóâàòè íàéñó÷àñ-
í³ø³ îñâ³òí³ é ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, — 
ïîÿñíþº ²ãîð Òîäîðîâ. — ×ëåíñòâî 
â ÍÀÒÎ ñïðèÿòèìå ïîçèòèâíèì ñòðóê-
òóðíèì ïåðåáóäîâàì â óêðà¿íñüêîìó 
ñóñï³ëüñòâ³, çîêðåìà çì³öíåííþ äåìî-
êðàò³¿, óòâåðäæåííþ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, 
çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè. ×ëåíñòâî Óêðà¿íè 
â ÍÀÒÎ â³äêðèº íîâ³ åêîíîì³÷í³ ïåð-
ñïåêòèâè, çíèçèòü ð³âåíü ô³íàíñîâèõ 
ðèçèê³â, ïîë³ïøèòü ³íâåñòèö³éíèé êë³-
ìàò. À öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿòèìå àê-
òèâ³çàö³¿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ï³äâè-
ùåííþ äîáðîáóòó óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí.

ПРОЄКТ «НАТО — ТЕРИТОРІЯ БЕЗПЕКИ» ПІДГОТОВЛЕНО ГО «ІНТЕРНЬЮЗ-
УКРАЇНА» ЗА ПІДТРИМКИ ПОСОЛЬСТВА КАНАДИ В УКРАЇНІ. ПОЗИЦІЯ ПО-
СОЛЬСТВА КАНАДИ В УКРАЇНІ ТА ПОЗИЦІЯ ГО «ІНТЕРНЬЮЗ-УКРАЇНА» МОЖЕ 
НЕ ЗБІГАТИСЬ З ДУМКОЮ АВТОРІВ.

«НАТО — територія безпеки»: як працює Альянс 
в Україні і навіщо вам про нього знати
БЛОГ
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ïðî âèÿâëåíó 
çíàõ³äêó ïîâ³äî-
ìèëè íà Ôåéñáóê-
ñòîð³íö³ Ìîãè-

ë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ïðèêîðäîí-
íîãî çàãîíó. Âàðòîâ³ íàòðàïèëè 
íà íå¿ íà òåðèòîð³¿ ßìï³ëüñüêîãî 
ðàéîíó. Îñü ÿê ñêàçàíî ïðî öå 
ó ïîâ³äîìëåíí³:

«Îòðèìàâøè îïåðàòèâíó 
³íôîðìàö³þ ùîäî ìîæëèâî¿ 
ï³äãîòîâêè äî íåçàêîííîãî ïå-
ðåì³ùåííÿ ñïèðòó ç òåðèòîð³¿ 
Ìîëäîâè íà óêðà¿íñüêèé áå-
ðåã, ïðèêîðäîííèêè øëÿõîì 
òðàëåííÿ îáñòåæèëè äíî ð³÷êè 
Äí³ñòåð ³ âèÿâèëè ³çîëüîâàíèé 
åëåêòðîêàáåëü, ùî áóâ ïðîêëà-
äåíèé ïî äíó ð³÷êè â³ä ïðèëå-
ãëîãî îñòðîâà, à äàë³ âêîïàíèé 
ó çåìëþ íà ãëèáèíó 20 ñàíòè-
ìåòð³â òà â³â ó òèë íà òåðèòîð³þ 
Óêðà¿íè».

Òîáòî ïðèêîðäîííèêè ìàëè 
³íôîðìàö³þ ïðî òàê çâàíèé 
«ñïèðòîïðîâ³ä». Ñõîæå, çãàäà-
íèé îñòð³â ñòàâ ñâîºð³äíèì «ïå-
ðåâàëî÷íèì» ïóíêòîì. Øèðèíà 
ð³÷êè ïîíàä 350 ìåòð³â. Òå÷³ÿ 

Äí³ñòðà øâèäêà. Òîìó â³ä áåðå-
ãà äî áåðåãà ïðîêëàñòè «ñïèð-
òîïðîâ³ä» íåïðîñòî. Ç îñòðîâà 
äî óêðà¿íñüêîãî áåðåãà áëèæ÷å. 
Î÷åâèäíî, äî íüîãî äîáðàëèñÿ 
íà ÷îâí³, à çâ³äòè óæå ïðîäî-
âæèëè ðîáîòó.

«Ïðèêîðäîííèêè ä³ñòàëè ç 
äíà ð³÷êè òà âèêîïàëè ³ç çåì-
ë³ 150 ìåòð³â êàáåëþ, íà ê³í-
ö³ ÿêîãî (ç³ ñòîðîíè îñòðîâà) 
çíàõîäèëîñÿ ïðèñòîñóâàííÿ 
äëÿ åëåêòðîæèâëåííÿ òà çàñ³á 
äëÿ íàìîòóâàííÿ øëàíãà íà êî-
òóøêó, — éäåòüñÿ äàë³ ó ïîâ³äî-
ìëåíí³. — Îáñòåæåííÿ ïðèëå-
ãëî¿ ì³ñöåâîñò³ ïðîäîâæèëè ³ç 
çàëó÷åííÿì ñïåö³àëüíî¿ òåõí³-
êè, íåïîäàë³ê íà ãëèáèí³ òðüîõ 
ìåòð³â çíàéøëè ïëàñòèêîâèé 
øëàíã, ùî áóâ ïðîêëàäåíèé ï³ä 
çåìëåþ â³ä áåðåãîâî¿ â³äì³ëèíè 
âãëèá íàøî¿ òåðèòîð³¿.

Ï³ä ÷àñ äåìîíòàæó øëàíãà 
ó ë³ñîñìóç³ âèÿâèëè ñïåö³àëü-
íî îáëàäíàíèé ï³äçåìíèé «áóí-
êåð», â ÿêîìó âèõîäèâ ê³íåöü 
øëàíãà».

Øëàíã íà ãëèáèí³ òðè ìåòðè 
(!). ßê ìîãëè âàðòîâ³ íå óãëåä³òè 
«êðîò³â», ÿê³ çàðèëè éîãî? Òàêó 
ðîáîòó íå çðîáèø áåç çàñòîñó-

З ДНА ДНІСТРА ДІСТАЛИ 
САМОРОБНИЙ «СПИРТОПРОВІД» 
Контрабанда  Саморобний 
«спиртопровід» ліквідували вартові 
Могилів-Подільського прикордонного 
загону. З дна Дністра підняли 150 метрів 
кабелю, а на березі – 125 метрів шланга, 
закопаного на глибину три метри. 
Кінець труби знайшли у ямі, викопаній 
у лісосмузі на такій самій глибині. Як 
вартові могли не угледіти таку роботу?

âàííÿ òåõí³êè. Íåâæå ¿¿ øóì 
íå ïðèâåðíóâ óâàãó?

Ç òàêèìè çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò 
RIA çâåðíóâñÿ äî ïðåñ-ñåêðåòàðÿ 
ïðèêîðäîííîãî çàãîíó ï³äïîë-
êîâíèêà Ä³àíè Êîíäðàòþê.

— Íàçâàí³ ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ 
ïåðåêà÷óâàííÿ ñïèðòó âèÿâèëè 
çà ìåæàìè íàñåëåíîãî ïóíêòó 
ó áåçëþäíîìó ì³ñö³, — ðîçïîâ³ëà 
Ä³àíà Êîíäðàòþê. — Öå íå îçíà-
÷àº, ùî âîíî íå îõîðîíÿºòü-
ñÿ. Ï³ä îõîðîíîþ êîæåí ìåòð 
êîðäîíó. Ïèòàííÿ â ³íøîìó. ßê 
íàì ïîÿñíèëè ôàõ³âö³, êîíòð-
àáàíäèñòè âèêîðèñòîâóþòü ñó-

÷àñíó òåõí³êó. Ç ¿¿ äîïîìîãîþ 
ïðîêëàñòè ï³ä çåìëåþ âèÿâëå-
íèõ 125 ìåòð³â øëàíãó ìîæíà 
çà îäíó ãîäèíó. Íà äí³ ð³÷êè 
øëàíãà íå áóëî. Àáî éîãî ùå 
íå âñòàíîâèëè, àáî âæå ïðèáðà-
ëè. Ùîäî çàñòîñóâàííÿ åëåêòðî-
êàáåëþ, ç òàêèì çóñòð³÷àºìîñÿ 
óïåðøå.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
íàø³ ïðèêîðäîííèêè çâåðòàëèñÿ 
³ç çàïèòîì äî ìîëäàâñüêî¿ ñòî-
ðîíè. Òàì â³äïîâ³ëè, ùî ç ¿õ-
íüîãî áîêó íå çàô³êñîâàíî ïîðó-
øåíü êîðäîíó ó ì³ñö³ âèÿâëåííÿ 
òàê çâàíîãî «ñïèðòîïðîâîäó».

— Íàðàç³ ïðèêîðäîííèêè 
ñï³ëüíî ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè 
ÓÑÁÓ â îáëàñò³ ïðîâîäÿòü çà-
õîäè ùîäî âñòàíîâëåííÿ îñ³á, 
ïðè÷åòíèõ äî ïðîòèïðàâíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, — ÷èòàºìî ó ïîâ³äî-
ìëåíí³.

Уже не вперше прикордонни-
ки повідомляють про аналогічні 
випадки — намагання контра-
бандистів переправити спирт 
через трубопровід по дну річки. 
І це за умови, що обидва бе-
реги охороняються вартовими, 
українськими і молдовськими. 
Як стверджує Діана Кондратюк, 
раніше такі випадки фіксували 
частіше, тепер — рідше. При-
наймні, протягом минулого 
року з таким не стикалися жод-
ного разу.

Пояснимо, чому молдовський 
спирт так настирливо нама-
гаються переправити на нашу 
територію.
У сусідів з правого берега Дні-
стра міцна рідина дешевша, 
ніж у нас. Молдовани роблять 
її переважно з винограду. А це 
дешевше, ніж із зерна пшени-
ці чи кукурудзи, таку сировину 
використовують на українських 
спиртозаводах. Так пояснив 
один з колишніх працівників 
спиртової галузі нашої області.

У сусідів спирт дешевший 

Прикордонники дістали з дна річки та викопали із землі 
150 метрів кабелю. Неподалік знайшли пластиковий шланг, 
що був прокладений під землею від берега

Ðàí³øå 
«ñïèðòîïðîâîäè» 
ô³êñóâàëè ÷àñò³øå, 
òåïåð — ð³äøå. 
Ìèíóëîãî ðîêó ç 
òàêèì íå ñòèêàëèñÿ  

489448

РЕКЛАМА

486404
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

488144

486213

468084

РЕКЛАМА

ОЛІЙНИК ЛАРИСА, (067)5267353 

Ï³ñò — öå íå ëèøå ñîðîêàäåííå 
îáìåæåííÿ â õàð÷óâàíí³, ãîâîðÿòü 
ïðåäñòàâíèêè äóõîâåíñòâà. «Ãî-
ëîâíå íå ¿ñòè ñåáå ³ îòî÷óþ÷èõ», — 
òàêèé âèñë³â ÷àñòî ìîæíà ïî÷óòè 
ó ö³ äí³. Ïîñòó äîòðèìóþòüñÿ, ùîá 
â³äñòîðîíèòèñÿ â³ä âñüîãî çåìíîãî 
òà çîñåðåäèòèñÿ íà äóõîâí³é ñòîðî-
í³ æèòòÿ. Î÷èñòèòèñÿ, ïåðåçàâàí-
òàæèòèñÿ, ñòàòè êðàùîþ âåðñ³ºþ 
ñåáå. Òîæ êð³ì â³äìîâè â³ä æèðíî¿ 
¿æ³ òà âñ³õ ïðîäóêò³â òâàðèííîãî 
ïîõîäæåííÿ — âàðòî íå çàáóâàòè 
³ ïðî äóõîâíèé á³ê ïîñòó. Çîñåðåä-
èòèñÿ íà ñâî¿õ äóìêàõ, ñàìîðîç-
âèòêó òà âäîñêîíàëåíí³ îñîáèñòèõ 
ÿêîñòåé, óòðèìàòèñÿ â³ä øê³äëèâèõ 
çâè÷îê, ïîãàíèõ äóìîê ³ â÷èíê³â.

ПІСТ — ЦЕ ЯК ДІЄТА 
Ùî ñòîñóºòüñÿ õàð÷óâàííÿ, 

òî ãîëîâí³ çàáîðîíè ó ï³ñò ñòîñó-
þòüñÿ ñòðàâ òâàðèííîãî ïîõîäæåí-
íÿ. Íàñàìïåðåä — öå ì’ÿñî òà âñ³ 
ñòðàâè ç íüîãî. Äàë³ éäóòü ìîëî÷-
í³ ïðîäóêòè, ÿéöÿ, ðèáà. Ïðîòå, 
º ³ äí³, êîëè ï³ñò ïîñëàáëþºòüñÿ. 
Ìåäèêè ðàäÿòü, ùî íå òðåáà ðè-
çèêóâàòè âëàñíèì çäîðîâ’ÿì, ïî-
÷àòîê ïîñòó ìàº áóòè ïîñòóïîâèì, 
à íå ð³çêèì îáìåæåííÿì.

— Ï³ñò, öå òà ñàìà ä³ºòà, â ÿêó 
âõîäèòè ³ âèõîäèòè ïîòð³áíî 
ïðàâèëüíî, àáè íå çàøêîäèòè 

çäîðîâ'þ, — ðåêîìåíäóº ñ³ìåéíèé 
ë³êàð Þð³é Òàðàíóõà. — ßêùî çà-
çâè÷àé âè ¿ñòå áàãàòî ì’ÿñà, âåëè-
ê³ ïîðö³¿ ¿æ³, òî ïåðåõ³ä íà ëåãêó 
ðîñëèííó ¿æó áóäå íå ïðîñòèì. ² 
íå òðåáà óñêëàäíþâàòè ñîá³ çà-
âäàííÿ, â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä óñüî-
ãî â îäèí äåíü. Ñïî÷àòêó ìîæíà 
çìåíøóâàòè ïîðö³¿. Äàë³, çàì³íèòè 
ò³ëüêè ñí³äàíîê òà âå÷åðþ ðîñëèí-
íîþ ¿æåþ, à íà îá³ä ¿ñòè ùîñü ïî-
æèâí³øå. Òîä³ ïåðåõ³ä ñòàíå ïî-
ñòóïîâèì ³ íå òàêèì â³ä÷óòíèì äëÿ 
âàñ ³ áóäå ïðîñò³øå äîòðèìóâàòèñÿ 
ïîñòó äî ê³íöÿ. Â³äìîâà â³ä ì’ÿñà 
ìàº ïåðåäáà÷àòè ³íø³ êîðèñí³ ïðî-
äóêòè ó âàøîìó îðãàí³çì³. Äîäàéòå 
â ðàö³îí áàãàòî áîáîâèõ, íàñ³ííÿ 
òà ãîð³õ³â. ¯æòå ñàëàòè ç³ ñâ³æèõ 
ôðóêò³â ³ îâî÷³â, öèòðóñîâ³, ìåä. 
Ïèéòå äîñòàòíüî âîäè.

ПІДЕ НА КОРИСТЬ ЗДОРОВІЙ 
ЛЮДИНІ 

²ç çàê³í÷åííÿì ïîñòó íå íà-
ëÿãàéòå íà ì’ÿñî, îñê³ëüêè îð-
ãàí³çìó áóäå âàæêî ïåðåòðàâè-
òè âåëèêó ê³ëüê³ñòü á³ëêà ï³ñëÿ 
òðèâàëîãî îáìåæåííÿ. Âàã³òíèì, 
ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó ³ õâîðèì 
ïîñòèòè íå ðåêîìåíäîâàíî. Ä³-
ºòîëîã Àíæåëà Áóáíîâñüêà ñòâåð-
äæóº, ùî ñòðîãèé ï³ñò íåáàæàíèé 
ä³òÿì óñ³õ â³êîâèõ ãðóï, îñê³ëüêè 
âîíè ïîòðåáóþòü ïîâíîö³ííîãî 
õàð÷óâàííÿ.

ГОЛОВНЕ — НЕ ЇСТИ 
СЕБЕ І ОТОЧУЮЧИХ 
Без м’яса  Цьогоріч, перед Великоднем, 
піст починається 15 березня і закінчується 
2 травня. Серед головних заборон у цей 
період є відмова від страв тваринного 
походження. Попросили експертів дати 
нашим читачам рекомендації, як у піст 
правильно харчуватися 

— Òàêîæ êðàùå óòðèìàòèñÿ 
â³ä ïîñòó ëþäÿì, ùî ñõèëüí³ 
äî ãàñòðîåíòåðîëîã³÷íèõ çàõâî-
ðþâàíü, òèì, ó êîãî òóáåðêóëüîç, 
ïàíêðåàòèò ³ ä³àáåò, — ãîâîðèòü 
ä³ºòîëîã. — Ïðè öüîìó, äëÿ çäî-
ðîâî¿ ëþäèíè ï³ñò ñóòòºâî ï³äå 
íà êîðèñòü, áî ïðè äîòðèìàíí³ 
âñ³õ ïðàâèë ç îðãàí³çìó âèâîäÿòü-
ñÿ øëàêè é øê³äëèâ³ ì³êðîåëå-
ìåíòè, ïîë³ïøóºòüñÿ àêòèâí³ñòü 
òðàâíî¿ ñèñòåìè. Äóæå âàæëèâî 
ïðàâèëüíî îáðîáëÿòè ïðîäóêòè 
ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, àáè âîíà 
äîáðå çàñâîþâàëàñÿ ³ íå òðàâìóâà-
ëà ñèñòåìó òðàâëåííÿ. Ó âàøîìó 
ðàö³îí³, êð³ì âóãëåâîä³â ³ æèð³â, 
ïîâèíí³ áóòè á³ëêè ðîñëèííîãî 
ïîõîäæåííÿ, òîáòî áîáîâ³ (íóò, 

ãîðîõ, êâàñîëÿ, ñî÷åâèöÿ). Â ³í-
øèõ ðîñëèííèõ ïðîäóêòàõ òåæ º 
á³ëîê, àëå éîãî ê³ëüê³ñòü íåçíà÷íà. 
Ðîñëèíí³ ïðîäóêòè, áàãàò³ á³ëêîì: 
ñï³ðóë³íà, ê³íîà, áîáîâ³, çåëåíà 
ãðå÷êà, øïèíàò, êóðàãà, áðîêêîë³, 
ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ, êóíæóò, àâîêà-
äî. Íàìàãàéòåñÿ óð³çíîìàí³òíè-
òè ñâ³é ðàö³îí ö³ëüíîçåðíîâèìè 
êðóïàìè (â³âñÿíîþ, ïøîíÿíîþ, 
êóêóðóäçÿíîþ, íåîáðîáëåíèì ðè-
ñîì, ïåðëîâîþ êðóïîþ, ê³íîà). 
¯æòå íå ìåíøå 500 ãðàì³â â äåíü 
ñâ³æèõ îâî÷³â. Ó âàøîìó ùîäåí-
íîìó ðàö³îí³ ïîâèíí³ áóòè ãîð³õè, 
çåëåíü, ôðóêòè ³ ÿãîäè. Íå çà-
áóâàéòå, ùî ó ï³ñò çàáîðîíåíî 
ïàëèòè, âæèâàòè àëêîãîëü òîùî. 
Öå ÷óäîâèé ÷àñ, ùîá ïîçáóòèñÿ 
øê³äëèâèõ çâè÷îê.

Дизайнер Світлана Теренчук 
майже 8 років веганка. Тобто 
вона не те що м’яса, а й море-
продукти не вживає — винятково 
продукти рослинного походжен-
ня. Розповідає, що плавного пе-
реходу і підготовки до веганства 
у неї не було.
— Вісім років тому, влітку, в один 
день, без підготовки я усвідом-
лено перестала вживати їжу тва-
ринного походження, раз і наза-
вжди, — розповідає Світлана. — 
Ніяких проблем зі здоров'ям 
у мене у зв'язку з цим не було, 
навпаки я позбулася багатьох 
хронічних хвороб. Якщо вас ці-
кавить, чим же я харчуюся, то од-
разу скажу, що моє меню досить 
різноманітне. Я вживаю каші, 

супи, салати, картоплю, овочі, 
макарони, гриби. Навіть котлет-
ки роблю із сочевиці. Добре, що 
зараз всі продукти є у вільному 
доступі. Рецептів в інтернеті що 
для веганів, що для людей, які 
дотримуються посту — безліч. 
Вони смачні й поживні, при-
йдуться всім до смаку. А стосовно 
рекомендацій тим людям, які ви-
рішили постити. Якщо ви роби-
тимете це через силу, то краще 
не робіть, бо користі вам піст точ-
но не принесе. Головне, на мою 
думку, в цей період відмовитися 
від внутрішніх пристрастей або 
того, що вам насправді заважає 
жити. Бо піст — це ж не лише про 
обмеження в їжі. А про очищення 
і вашої духовної складової.

Навіть морепродукти не вживає 

ТОП-6 ПРАВИЛ ХАРЧУВАННЯ ПІД ЧАС ПОСТУ 
СЛІДКУЙТЕ, АБИ МЕНЮ БУЛО 
РІЗНОМАНІТНИМ 
Обмежуючи одні продукти, придивіться до ін-
ших та введіть їх в раціон. Щоб компенсувати 
рибу та яйця, їжте лляне, гарбузове та со-
няшникове насіння, волоські горіхи, морську 
капусту, тахіні (кунжутну пасту), кукурудзу, 
шпинат, соєві продукти. Пісна альтернатива 
кисломолочним продуктам — величезна 
миска квашеної капусти. Саме вона містить 
і співмірну кількість кальцію, і пробіотичні 
лактобактерії.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО БІЛОК 
Бобові (сочевиця, горох, нут, квасоля та 
боби) — це джерело повноцінного білка. Їх 
можна додавати в супи та в салати, і робити 
із них паштети.
Здуття — це найбільша претензія до бобо-
вих. Якщо після квасолі та бобів почуваєтеся 
погано, то спробуйте тушкований зелений 
горошок, нут та сочевицю, відварюйте їх з 
додаванням соди.

СТЕЖТЕ ЗА РЕАКЦІЯМИ КИШЕЧНИКА 
При обмеженнях в їжі і зміні харчування ки-
шечник страждає в першу чергу. Порушується 
мікрофлора, організм намагається очиститися 
від токсинів, а нестача молочних продуктів стає 
загрозою. Потрібно побудувати своє меню так, 
щоб вистачало клітковини і не було надлишку 
складно перетравлюваних продуктів.

БАГАТО ПИЙТЕ 
Відхід від звичного раціону вимагає від організму 
багато сил. Вода допоможе підтримати баланс і 
вгамує голод. До води додайте зелений чай — він 
непогано тонізує вранці і знімає втому ввечері.

ДОДАЙТЕ КАЛЬЦІЙ 
Також відмова від молочних продуктів, яєць 
може призвести до нестачі кальцію, але без 
нього неможливі здорове серце і судини, зуби, 
волосся і кістки. Тож додайте в раціон кунжут, 
насіння, горіхи, капусту і шпинат, а також муль-
тивітаміни або окремо вітаміни кальцію.

ПОПОВНЮЙТЕ ЖИРИ 
Жири необхідні організму, особливо жіночому. 
Коли під забороною навіть рослинна олія, нам 
доводиться важко — збивається менструальний 
цикл, шкіра втрачає еластичність, організм 
починає «запасати» жир і вага не йде потім 
тривалий час. Тому вживайте в піст горіхи, 
авокадо і різне насіння.

Â³äìîâà â³ä ì’ÿñà 
ìàº ïåðåäáà÷àòè ³íø³ 
êîðèñí³ ïðîäóêòè. 
Äîäàéòå â ðàö³îí 
áàãàòî áîáîâèõ, 
íàñ³ííÿ òà ãîð³õ³â
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Ãðîìàäñüêà îð-
ãàí³çàö³ÿ UAnimals 
çàïóñêàº ïðîåêò 

ñòåðèë³çàö³¿ áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí ó ê³ëüêîõ îáëàñíèõ öåíòðàõ 
Óêðà¿íè. Áåçêîøòîâíî öþ ïðî-
öåäóðó ìîæíà ïðîâåñòè, ëèøå 
ïîïåðåäíüî çàïèñàâøèñü äî âî-
ëîíòåðà-êîîðäèíàòîðà â êîæíîìó 
ç ì³ñò. Â³ííèö³, íà æàëü, ñåðåä 
ó÷àñíèê³â íåìàº.

Â UAnimals íàì ïîÿñíèëè, ùî 
ì³ñòà îáèðàëè ò³, ó ÿêèõ ïðî-
áëåìà ç³ ñòåðèë³çàö³þ âèñîêà ³ 
íå âèð³øåíà íà ð³âí³ ì³ñòà. Íà-
ðàç³ âîíè íå ìîæóòü îõîïèòè âñ³ 
ì³ñòà îäíî÷àñíî, òîìó ïî÷àëè 
ç ï'ÿòè. Â óñ³õ íèõ º àêòèâ³ñòè, 
ÿê³ óêëàëè äîãîâ³ð ç ì³ñöåâè-
ìè êë³í³êàìè òà îãîëîñèëè ïðî 
ìîæëèâ³ñòü ñòåðèë³çóâàòè áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè UAnimals 
Îëåêñàíäðà Òîäîð÷óêà, çà òðè 
ðîêè îäíà ïàðà ñîáàê ìîæå 
çá³ëüøèòè ÷èñåëüí³ñòü òâàðèí 
íà âóëèö³ äî 500, à ïàðà êîò³â — 
äî 370. Ñòåðèë³çàö³ÿ ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ º ä³ºâèì ³íñòðóìåíòîì äëÿ 
ïîðÿòóíêó ÷îòèðèëàïèõ.

— Íàðîäæóþ÷èñü íà âóëèö³, ö³ 
òâàðèíè ïðèðå÷åí³ äî ñòðàæäàíü, 
çíóùàíü ç áîêó íåàäåêâàòíèõ ëþ-
äåé ³ çàãèáåë³ ÷åðåç ãîëîä, õîëîä, 
ñïðàãó. Ñòåðèë³çàö³ÿ â êîìïëåêñ³ 
³ç ïîïóëÿðèçàö³ºþ àäîïö³¿ º ãó-
ìàííèì ³íñòðóìåíòîì ïîðÿòóíêó 
òâàðèí, — ãîâîðèâ Òîäîð÷óê.

СТЕРИЛІЗОВАНО ЛИШЕ 
ТРЕТИНУ 

Çã³äíî ç äàíèìè ì³æíàðîä-
íî¿ îíëàéí-ïëàòôîðìè äëÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíèõ âëàñíèê³â òâàðèí 
Animal ID, ìèíóëîãî ðîêó ó Â³ííè-
ö³ íàë³÷óâàëîñÿ 1330 áåçïðèòóëüíèõ 
òâàðèí. Çà ê³ëüê³ñòþ ó Öåíòðàëü-
íî-Çàõ³äíîìó ðåã³îí³ êðà¿í³ ìè 
ïîñòóïàºìîñÿ ëèøå Æèòîìèðó òà 
×åðí³âöÿì. Ñòåðèë³çîâàíèõ ñîáàê 
³ êîò³â íà íàøèõ âóëèöÿõ, çã³äíî ç 
³íôîðìàö³ºþ ç öüîãî ñàéòó, — 32%. 
Â³ííèöüê³ çîîçàõèñíèêè ãîâîðÿòü, 
ùî ö³ äàí³ áëèçüê³ äî ðåàëüíèõ.

— Ñòåðèë³çàö³ÿ äëÿ âîëîíòå-
ð³â — öå çàâæäè áîëþ÷à òåìà. Çà-
ðàç âåñíà, ùå ì³ñÿöü-äâà ³ ç óñ³õ 
ù³ëèí ç’ÿâëÿòèìóòüñÿ öóöåíÿòà 
³ êîøåíÿòà. Ìè áóäåìî äóìàòè, 
ùî ç íèìè ðîáèòè, êóäè ä³âàòè, — 
ðîçïîâ³äàº âîëîíòåðêà Îëåêñàíäðà 
Ðîìàíåíêî. — Âîëîíòåðè íå òàê³, 
ÿê óñ³, ìè íå ìîæåìî ïðîñòî ïðî-
éòè ïîâç òâàðèíó, ÿê³é ïîòð³áíà 
äîïîìîãà. Íàéá³ëüøà ïðîáëåìà — 
öå ëþäè, ÿê³ ââàæàþòü, ùî ñòåðè-
ë³çàö³ÿ ãð³õ, à âèêèäàòè òâàðèíó 
ó ñì³òíèê — öå íîðìàëüíî.

Ñàìà Îëåêñàíäðà ìèíóëîãî 
ðîêó ñïîðóäèëà ó äâîð³ áàãà-
òîïîâåðõ³âêè, äå âîíà ìåøêàº, 
äâîïîâåðõîâèé ãóðòîæèòîê äëÿ 
òâàðèí. Íà ïåðøîìó æèâóòü ñî-
áàêè, íà äðóãîìó — êîòè. Óñ³õ 
ïîñòîÿëüö³â, êàæå âîëîíòåðêà, 
ñòåðèë³çóâàëà çà âëàñí³ êîøòè.

— Íàðàç³ ó ìî¿é áóäö³ 100% 
òâàðèí ñòåðèë³çîâàí³, àëå öå òèì-
÷àñîâî, àäæå ÿê³ñü áàáóñ³ âñå îäíî 
ï³äêèíóòü ìåí³ íîâèõ, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäðà.

НАРОДЖЕНІ НА ВУЛИЦІ. 
ЩО РОБИТИ З ТВАРИНАМИ?
Зоозахист  У деяких регіонах країни 
починають безкоштовну стерилізацію 
вуличних чотирилапих. На жаль, Вінниця 
не входить до їх переліку. У нашому місті 
долею безпритульних котів і собак опікується 
муніципальний притулок, проте місцеві 
зоозахисниці не задоволені його роботою. 
У чому проблема? Та як її вирішувати?

²íøà çîîçàõèñíèöÿ Êàòåðèíà 
Õðèñòè÷ òàêîæ ðîçïîâ³äàº, ùî 
ðåãóëÿðíî çàéìàºòüñÿ ñòåðèë³çà-
ö³ºþ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí. Íà ¿¿ 
äóìêó, äëÿ çìåíøåííÿ ïîïóëÿö³¿ 
áðîäÿ÷èõ êîò³â ³ ñîáàê, ñòåðèë³-
çàö³ÿ ìàº îäíî÷àñíî îõîïëþâàòè 
ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü òâàðèí. 
Ó Â³ííèö³, çà ¿¿ ñëîâàìè, äëÿ 
öüîãî ðîáëÿòü íåäîñòàòíüî.

СТОЇМО НА ОДНОМУ МІСЦІ 
Àêòèâíå îáãîâîðåííÿ ïðî-

áëåìè âóëè÷íèõ òâàðèí âåëîñÿ 
íà ïî÷àòêó ëþòîãî ó Ôåéñáóê-
ñï³ëüíîò³ «×îðíèé ñïèñîê Â³-
ííèöÿ». Äî äèñêóñ³¿ ï³äêëþ÷èâñÿ 
Ñåðã³é Ïàñ³÷íèê, ÿêèé çàéìàº 
îäíó ç êåð³âíèõ ïîñàä ó Äåïàðòà-
ìåíò³ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
³ áëàãîóñòðîþ ÂÌÐ. ×èíîâíèê 
çàïåâíÿâ, ùî ó íàøîìó ì³ñò³ 
öüîìó ïèòàííþ ïðèä³ëÿºòüñÿ 
äîñòàòíüî óâàãè.

«Íà 2021 ð³ê äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó çàêëàäåíî ô³íàíñóâàííÿ çà-
õîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ 
ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí. Çà 2020 ð³ê 
ñèëàìè ìóí³öèïàëüíîãî ïðèòóëêó 
áóëî ñòåðèë³çîâàíî 315 ñîáàê òà 
171 êîòà. Ïëþñ ðîáîòà âîëîí-
òåð³â. Òîìó íàïàäêè ïðî òå, ùî 
í³÷îãî íå ðîáèòüñÿ, íå ïðèéìà-
þòüñÿ», — ïèñàâ Ïàñ³÷íèê.

Âîëîíòåðêà Êàòåðèíà Õðèñòè÷ 
ââàæàº òàêó ê³ëüê³ñòü ñòåðèë³çà-
ö³é çàìàëîþ, ÿê äëÿ ð³÷íî¿ ðîáî-
òè âåëèêîãî ìóí³öèïàëüíîãî ïðè-
òóëêó. Òàêèìè òåìïàìè òâàðèíè 
ç â³ííèöüêèõ âóëèöü, êàæå âîíà, 
íå çíèêíóòü í³êîëè.

— Ì³é îñîáèñòèé ðåêîðä — öå 
24 ñòåðèë³çàö³¿ çà îäèí äåíü. Âå-
òåðèíàðè ïðèòóëêó ìîãëè á áåç 
ïðîáëåì ðîáèòè áîäàé äåñÿòîê 
ñòåðèë³çàö³é ùîäíÿ ³ öå áóâ áè 
íîðìàëüíèé ðîáî÷èé ïðîöåñ. 
Íàòîì³ñòü çà ö³ëèé ð³ê âîíè 
ñïðîìîãëèñÿ ïðîâåñòè ìåíøå 
ï’ÿòèñîò. Ñàìå ÷åðåç öå ç ðîêó 
â ð³ê ìè ìàºìî îäíå é òå ñàìå, — 
ãîâîðèòü Êàòåðèíà.

Íåçâàæàþ÷è íà îá³öÿíêó ïî-
ãîâîðèòè ç íàìè, äèðåêòîð Â³-
ííèöüêîãî ìóí³öèïàëüíîãî ïðè-
òóëêó äëÿ òâàðèí Ìèêîëà Ïàõî-
ëþê íà çâ’ÿçîê òàê ³ íå âèéøîâ. 
Óñ³ òåëåôîíí³ äçâ³íêè òà ÑÌÑ-
ïîâ³äîìëåííÿ â³í ïðî³ãíîðóâàâ.

×åðåç öå, ïèòàííÿ ùîäî ê³ëü-
êîñò³ ïðîâåäåíèõ ó ïðèòóëêó ñòå-
ðèë³çàö³é, ¿õ ÿêîñò³, áîðîòüáè ç 
áðîäÿæíèöòâîì òà ³íøèõ ïîñëóã, 
ùî ¿õ òàì ìàþòü íàäàâàòè, çà-
ëèøèëèñÿ áåç â³äïîâ³äåé.

Волонтерки, з якими ми гово-
рили, вважають, що з появою 
муніципального притулку, ситу-
ація у місті майже не змінилася. 
Величезне навантаження, як і 
раніше, лягає на плечі простих 
містян, яким небайдужі тварини.
— Я постійно маю колосальні ра-
хунки у ветклініках. Лише з однієї 
із таких у мене назбиралося чеків 
на понад двісті тисяч гривень. Тому 
втручання влади має бути. Як варі-
ант, у міській раді могли би виділи-
ти кошти ветеринарним клінікам, 

які можуть стерилізувати за доступ-
ною ціною і які мають стаціонар. 
Волонтери могли б самі відлов-
лювати і привозити туди тварин. 
Переконана, невдовзі ситуація з 
безпритульними тваринами у Ві-
нниці змінилася б кардинально, — 
вважає Катерина Христич.
Її колега за цехом Олександра Ро-
маненко вважає, що на ситуацію 
могли б впливати акції у веткліні-
ках. Наприклад, якби там прак-
тикували місяці безкоштовної 
стерилізації або проводили цю 

процедуру за мінімальною ціною.
— Від притулку зараз користі не-
багато, тому є сенс переглянути 
варіанти, куди направляти фі-
нансування, — говорить Олек-
сандра. — Чому б не направити 
гроші в приватні клініки, де два-
три рази на рік могли б стери-
лізувати, скажімо, по 30 котів і 
собак. Це б збільшило кількість 
стерилізацій. А більше стерилі-
зацій дорівнює менше собачих 
зграй на вулицях і менше мертвих 
кошенят та цуценят.

Як зменшити кількість безпритульних тварин?

Зоозахисниця Олександра Романенко стерилізує 
безпритульних тварин за власні кошти. Вона каже, що 
найбільша проблема — це люди, які вважають, що стерилізація 
гріх, а викидати тварину у смітник — це нормально 

Ситуація з 
короновірусом 
 Àíòèðåêîðä COVID — 
16 ñìåðòåé òà 921 íîâèé 
âèïàäîê çà äîáó, 15 áåðåç-
íÿ. Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàð-
òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ðåàá³ë³òàö³¿ ÎÄÀ, 
â 28 îïîðíèõ ë³êàðíÿõ 
îáëàñò³, ñòàíîì íà ðàíîê 
16 áåðåçíÿ, íà ñòàö³îíàð³ 
ïåðåáóâàº 1566 ïàö³ºíò³â ç 
ï³äòâåðäæåíèì COVID-19 
òà 894 ïàö³ºíòè ç ï³äîçðîþ 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Ê³ëüê³ñòü 
ïàö³ºíò³â íà ë³æêàõ ðåàí³-
ìàö³¿ — 152.
Âñüîãî â îáëàñò³ íà COVID 
çàõâîð³ëî 47310 ëþäåé, 
îäóæàëî 30734, 795 ëåòàëü-
íèõ âèïàäê³â.

Трагедія 
в Пурпурівцях 
 Ó ïîíåä³ëîê, 14 áåðåçíÿ, 
äî ïîë³ö³¿ çâåðíóâñÿ ÷îëî-
â³ê òà ïîâ³äîìèâ, ùî â³í 
âèÿâèâ ìåðòâó ñåñòðó.
— Íà ò³ë³ ïîòåðï³ëî¿ êðè-
ì³íàë³ñòè âèÿâèëè îçíàêè 
íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³. Æ³í-
êà ïîìåðëà â³ä ÷èñëåííèõ 
ïîøêîäæåíü âíóòð³øí³õ 
îðãàí³â, — êàæóòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿.
Íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ 
íà ì³ñö³ çëî÷èíó ðå÷îâèõ 
äîêàç³â òà ïîêàç³â î÷åâèä-
ö³â ï³ä ï³äîçðó ïîòðàïèâ 
ñï³âìåøêàíåöü ïîòåðï³ëî¿.
— Âñòàíîâëåíî, ùî çàòðè-
ìàíèé áóâ ï'ÿíèé, ñïðîâî-
êóâàâ êîíôë³êò ç³ ñï³âìåø-
êàíêîþ òà ïîáèâ ¿¿. ×åðåç 
ê³ëüêà ãîäèíè 44-ð³÷íà 
æ³íêà ïîìåðëà, — çàçíà÷àº 
ñë³ä÷èé.
Ñë³äñòâî ïî÷àëè çà ñòàòòåþ 
115 ÊÊ Óêðà¿íè (óìèñíå 
âáèâñòâî)

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №9 (1161)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат.

Задача №2636-2639
В. Чорноус (Одеса)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №8 (1531) від 10 березня 2021 року 
Задача №2632
I. 1. Tb8! c6+  2. Kpa8 Ta5x; II. 1. Kpb8! Kpc6  2. Ta7 Td8x — правильні мати
Задача №2633
I. 1. Kph8! Kpf6  2. Tg8 Th6x; II. 1. Kpf8! T:g7  2. Kpe8 Tg8x — ідеальний мат 
Задача №2634
I. 1. Cc4! T:c3  2. Cb5 Ta3x; II. 1. Ca2! Td4x  2. Kpb3 Tb4x.
Задача №2635
I. 1. Kpf3! Te4  2. Kf2 Cg2x; II. 1. Kp:f1! Kpg3  2. Kpg1 Td1x.

М. Пархоменко
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ НАВЧИТИСЯ 
ВОДІННЮ У ВІННИЦІ?
Ми перевірили  Навичка 
професійно водити автомобіль 
в наших реаліях стала необхідністю. 
Відтак все більше людей прагнуть 
здобути водійське посвідчення. 
Скільки триває і коштує навчання 
у вінницьких автошколах та як зараз 
складають іспити?

ДІАНА 

КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Þë³ÿ Ìåëüíèê 
íåùîäàâíî îòðè-
ìàëà ïîñâ³ä÷åííÿ 

âîä³ÿ. Ä³â÷èíà æèâå çà ì³ñòîì ³ 
çàäóìóâàòèñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
âîä³éñüêèõ ïðàâ ïî÷àëà ùå ï³ä 
÷àñ áåðåçíåâîãî ëîêäàóíó â ìè-
íóëîìó 2020 ðîö³. Ñàìå òîä³ 
÷åðåç ïàíäåì³þ òà êàðàíòèí 
ïî âñ³é îáëàñò³ äåùî îáìåæ-
èëè ðóõ ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó. Â³äòàê âè¿õàòè ç äîìó 
ó ñâî¿õ ñïðàâàõ ä³â÷èíà ïðîñòî 
íå ìîãëà.

Âîíà ðîçïîâ³äàº, ùî ñïåðøó 

ïî÷àëà çáèðàòè ãðîø³ íà íà-
â÷àííÿ òà ðîçãëÿäàëà ð³çí³ âà-
ð³àíòè àâòîøê³ë.

— Îñê³ëüêè æèâó ÿ çà ì³ñòîì, 
òî é àâòîøêîëó îáèðàëà òàêó, 
ùîá áóëà áëèçüêî. Â á³ëüøîñ-
ò³ øê³ë íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ 
ó âå÷³ðí³é ÷àñ, â ðîáî÷èé ÷àñ 
ÿ á íå çìîãëà õîäèòè, áî çàíÿò-
òÿ òðèâàº äâ³ ãîäèíè. Çíàéøëà 
àâòîøêîëó íà Êè¿âñüê³é, â ìåíå 
ñï³âïàëè ³ ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 
³ ö³íà: ÿ çàïëàòèëà äåñÿòü òèñÿ÷ 
ãðèâåíü çà íàâ÷àííÿ, ÿêå òðèâà-
ëî áëèçüêî äâîõ ì³ñÿö³â, — ðîç-
ïîâ³äàº Þë³ÿ Ìåëüíèê.

Íàâ÷àííÿ â àâòîøêîë³ â³ä-
áóâàëîñÿ ïîåòàïíî: ñïî÷àòêó 
áóëè òåîðåòè÷í³ çàíÿòòÿ, à ïî-

Юлія Мельник на курсах вчилася близько двох місяців. 
Нещодавно вона отримала посвідчення

Станом на 2020 рік у Вінниці було близько 
двох десятків автошкіл, за даними Головно-
го сервісного центру МВС України.
Навчальна програма в школах склада-
ється з теоретичного, практичного курсу 
та складання іспитів. Початкові навички 
водіння учні здобувають на спеціально-
му автодромі, а потім на дорогах міста 
та за його межами. У більшості випадків 
адміністрація автошкіл лояльна, і в учнів є 
можливість оплатити навчання або одра-
зу, або поетапно. Є й категорії пільговиків, 
яким надають знижки.
Ми дізналися цінову політику у найкращих 
автошколах Вінниці за відгуками вінничан 
на Топ 20.ua.

ТСОУ «АВТОДРАЙВ» 
У цій автошколі можна навчитися водінню 
на категорії А, А1, В, С1, С, D1, D, BE, CE, 
C1E. Студентам, учасникам АТО та членам 
їх сімей пропонують знижки.
Для зарахування в автошколу необхідні 
документи: ксерокопії паспорта та іден-
тифікаційного коду, одне фото (3,5 х 4,5) 
та медична довідка Ф083.
Вартість: навчання на категорію В коштує 
8300 грн без урахування пального. Додат-
ково від 40 літрів (10 занять) до 80 літрів 
(20 занять).
Додаткові заняття — 200 грн (без ураху-
вання пального).
2,5 місяці 20 занять по 1,5 години.
1 заняття ~ 120 грн (за пальне).
Район і контакти:
Центр, вулиця Визволення, 2 
(067) 430 9777 

АВТОШКОЛА «ЗНАК 13» 
Тут готують водіїв категорій А, А1, В.
Учням пропонують 100 годин теоретичних 
та 40 годин практичних занять. Є автомо-
білі на механічній та автоматичній коробці 
передач. Навчання триває дев’ять тижнів. 
Студентам пропонують знижку 5%.
Для зарахування в автошколу необхідні 
документи: копія паспорта або ID-карти, 
довідка про місце реєстрації та копія іденти-
фікаційного коду. А також медична довідка 
Ф083 і чотири фотографії (3.5х4.5 см).
Вартість: категорія В коштує 8900 грн (без 
пального), навчання триває два місяці.
Район і контакти:
провулок Костя Широцького, 14 г 
(067) 445 88 75 

АВТОШКОЛА «НА ПОДІЛЛІ» 
Навчання тут триває 2,5 місяці. Знижок 
пільговикам не надають.
Вартість навчання на категорію В складає 
10 000 грн без урахування пального.
Для зарахування в автошколу необхідні до-
кументи: ксерокопія перших двох сторінок 
паспорта та прописка, ксерокопія ідентифі-
каційного коду, дві фотографії (3,5 х 4,5) та 
медична довідка «Про придатність до ке-
рування транспортним засобом».
Район і контакти:
вул. Зодчих, 10 
(097) 376 44 44, (0432) 50 41 71 

АВТОШКОЛА «7777» 
Тут готують водіїв за категоріями А, А1, В, С.
Вартість: Навчання на категорію В коштує 
10 000 грн. Заняття тривають протягом 

двох місяців.
В адміністрації зазначають, що про пільгові 
знижки потрібно говорити з керівництвом.
Для зарахування в автошколу необхідні 
документи: ксерокопія паспорта та іден-
тифікаційного коду, одне фото (3,5 х 4,5) 
та медична довідка Ф083.
Район і контакти:
вул. Київська, 104 
(063) 978 77 77, (097) 097 77 79 

«АВТОЛЕДІ» 
Ця автошкола направлена на жіночий ко-
лектив, тут розробили авторську методику 
навчання з урахуванням жіночої психології. 
В школі напрацьовують конкретні навички.
Вартість: курс «Перші кроки» триває 30 го-
дин, коштує він 13 500 грн і 18 000 грн на по-
зашляховику. Є ще заняття «Безпечне місто», 
«Жіноча порада», «Парковки — це просто».
Пробне заняття триває три години і коштує 
1500 грн.
Необхідні документи: дві ксерокопії пас-
порта (1, 2, 11 сторінки) та копія ідентифі-
каційного коду, для медичного страхування 
потрібно вказати групу крові та Rh, а для 
документів дві фотокартки (35х45).
Район і контакти:
Центр, вул. Соборна, 33 
(067) 445 67 36 

АВТОШКОЛА «ВІРАЖ» 
Тут пропонують навчання за категоріями А, 
А1, В, С, С1. Адміністрація закладу зазна-
чає, що є постійні акції та системи знижок 
для студентів та друзів випускників школи.
Необхідні документи: копії паспорта та 

ідентифікаційного коду, три фотокартки 
(3,5 х 4,5) та медична довідка Ф086.
Оплата за навчання тут часткова — 1000 грн 
авансу, а решта в процесі навчання.
Вартість: Навчання на категорію В обі-
йдеться в 10 000 грн (без пального), сту-
дентам 9500 грн (без пального). Навчання 
триває два місяці.
Район і контакти:
вул. Пирогова, 52 а 
(068) 114 90 14, (063) 262 08 08 

АВТОШКОЛА «АВТОУЧКОМБІНАТ» 
В цій автошколі теж можна навчитися кер-
мувати транспортним засобом будь-якої 
категорії. Навчання по категорії В триває 
2,5 місяці.
Вартість уроків складає 9300 грн та ще 
4600 грн (вартість паливно-мастильних 
матеріалів та інші платежі). В адміністрації 
закладу зазначають, що можлива оплата 
частинами, аванс складає 2000 грн. На-
дають і підручник.
Програма навчання включає практичні за-
няття — 38 годин та 15 годин теоретичних 
занять.
Для вступу на навчання необхідні такі до-
кументи: одне кольорове фото (розмір 
3,5 х 4,5), копія паспорта (1, 2, 11 стор.) 
та ідентифікаційного коду, довідка про ре-
єстрацію місця проживання особи. А також 
медична довідка 0/83 щодо придатності 
до керування транспортним засобом та її 
копія.
Район і контакти:
вул. Данила Галицького, 29 
(068) 111 3999 

Автошколи у Вінниці 

ò³ì ïðàêòèêà. Çà öå ä³â÷èíà çà-
ïëàòèëà 7500 ãðí ç³ çíèæêîþ 
500 ãðí. Çíèæêó îòðèìàëà çà òå, 
ùî ïðîïèñàíà â ðàéîí³.

— Äîäàòêîâî ìè ùå îïëà÷ó-
âàëè áåíçèí — öå áëèçüêî 140–
150 ãðí. Çà âåñü ÷àñ ÿ «â³äêàòà-
ëà» 15 çàíÿòü, à ìàêñèìóì áóâ 
18–20, õî÷à ìîæíà áóëî áðàòè 

³ á³ëüøå çà ïîòðåáè. Àëå â ìåíå 
âæå áóëè ïåâí³ íàâè÷êè êåð-
ìóâàííÿ, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà.

Íà âèâ÷åííÿ ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó Þë³ÿ Ìåëüíèê âè-
òðàòèëà ÷èìàëî ÷àñó ³ çàâäÿêè 
öüîìó òåîð³þ ñêëàëà ç ïåðøîãî 
ðàçó. À ïîò³ì áóâ ïðàêòè÷íèé 
³ñïèò, ÿêèé âäàëîñÿ çàêðèòè ç 
äðóãîãî ðàçó. Ä³â÷èíà ïîÿñíþº, 
ùî â÷èëàñÿ ¿çäèòè çäåá³ëüøîãî 
â õîðîøó ïîãîäó, à íà ìîìåíò 
³ñïèòó äîðîãè áóëè çàìåòåí³ 
ñí³ãîì.

Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â 
àäì³í³ñòðàö³ÿ àâòîøê³ë 
ëîÿëüíà. Â ó÷í³â º 
ìîæëèâ³ñòü îïëàòèòè 
íàâ÷àííÿ àáî îäðàçó, 
àáî ïîåòàïíî
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ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Ïðî ñâîº ð³-
øåííÿ â³äòâîðèòè 
120 ï³ñåíü, ÿê³ çà-
ïèñàâ óêðà¿íñüêèé 

ôîëüêëîðèñò Ãíàò Òàíöþðà 
áëèçüêî 100 ðîê³â òîìó, Þë³ÿ 
Âàñþê íàïèñàëà ó ôåéñáóö³.

«10 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó âèïî-
âíþºòüñÿ 120 ðîê³â â³ä äíÿ 
íàðîäæåííÿ îäíîãî ç íàéâ³äî-
ì³øèõ ïîä³ëüñüêèõ ôîëüêëîðèñ-
ò³â — Ãíàòà Òðîõèìîâè÷à Òàí-
öþðè. Éîãî ôîëüêëîðèñòè÷íà 
ñïàäùèíà íåéìîâ³ðíî áàãàòà, 
ð³çíîá³÷íà, ç³áðàíà ç âåëèêîþ 
óâàãîþ äî äð³áíèöü ³ íþàí-
ñ³â, — íàïèñàëà ïàí³ Þë³ÿ. — 
Ò³ëüêè â³ä îäí³º¿ ñï³âà÷êè 
ßâäîõè Çó¿õè (ßâäîõè Ñèâàê) 
ç ñ. Çÿòê³âö³ Ãàéñèíñüêîãî ðà-
éîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Ãíàò 
Òðîõèìîâè÷ çàïèñàâ 1008 ï³-
ñåíü, 925 ç ÿêèõ âïîðÿäêîâàíî 
â ñëàâíîçâ³ñíå âèäàííÿ «Ï³ñí³ 
ßâäîõè Çó¿õè». Äî þâ³ëåþ âè-
äàòíîãî â³ííèöüêîãî çáèðà÷à 
ôîëüêëîðó, ÿ â³äòâîðþ 120 ï³-
ñåíü, çàïèñàíèõ íèì â³ä ßâäîõè 
Çó¿õè áëèçüêî 100 ðîê³â òîìó, ç 
1918 ïî 1929 ðîêè.

Öå áóäå íàáèÿêèì âèêëèêîì ³ 
äîñâ³äîì äëÿ ìåíå, àäæå ùîäíÿ 
ÿ ìàþ ïóáë³êóâàòè ïî îäí³é-äâ³ 
ï³ñí³. Âîíè áóäóòü îáðàí³ ìíîþ 
ðàíäîìíî ³ âèêîíóâàòèìóòüñÿ 
â ð³çíèõ ëîêàö³ÿõ òà îáñòàâèíàõ. 
Áàæàþ÷èõ äîëó÷èòèñÿ — ñåðäå÷-
íî çàïðîøóþ!» 

«ВИРІШИЛА, ЩО ЗРОБЛЮ ЦЕ» 
Æóðíàë³ñòö³ RIA ñï³âà÷êà, 

âèêëàäà÷êà Â³ííèöüêîãî ó÷è-
ëèùà êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ³ì. 
Ì. Ä. Ëåîíòîâè÷à é ÷ëåíêèíÿ 
ïðàâë³ííÿ ÃÎ «Åòíîìàéñòåðíÿ 
Êîëî» ðîçïîâ³ëà, ùî òàêà ³äåÿ 
âèíèêëà â íå¿ çîâñ³ì âèïàäêîâî.

— ß ãîðòàëà «Ï³ñí³ ßâäîõè 
Çó¿õè» â ïîøóêàõ ðåïåðòóàðó 
äëÿ ñòóäåíò³â ³ ïîäóìàëà, ÿê áè 
áóëî ãàðíî, ÿêáè õòîñü âçÿâñÿ 
â³äòâîðèòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ï³-
ñåíü, ùîá òðîõè íàñèòèòè ïðî-
ñò³ð äàâí³ìè ï³ñíÿìè, — ãîâîðèòü 

âîíà. — Õòîñü… Ìè óâåñü ÷àñ 
ñïîä³âàºìîñÿ íà öüîãî âñþäè-
ñóùîãî «õòîñÿ», ùî ÷àñòî çàáóâà-
ºìî, ùî öå ï³ä ñèëó íàì ñàìèì.

Ñàìå òîìó Þë³ÿ Âàñþê âèð³-
øèëà ðîçïî÷àòè ç ñåáå, çàïèñàòè 
ï³ñí³ é ïîçíàéîìèòè ç íèìè â³-
ííè÷àí.

— ß âèð³øèëà, ùî çðîáëþ öå. 
Íå ãîòóâàëàñü í³ õâèëèíè, à âè-
ð³øèëà é ïî÷àëà, — êàæå ôîëü-
êëîðèñòêà. — Ï³ñí³, ÿê³ ïëàíóþ 
â³äòâîðþâàòè, íå ãîòóþ çàâ÷àñíî. 
À â³äáèðàþ çà íàÿâí³ñòþ ÿêî¿ñü 
ðîäçèíêè, ÿêà â³äãóêóºòüñÿ îñî-
áèñòî â ìåí³: ÿêèéñü íåçâè÷íèé 

МАЄ ЗА ТРИ МІСЯЦІ ЗАСПІВАТИ 
120 НАРОДНИХ ПІСЕНЬ
Культурна ідентифікація  
Подільський фольклорист Гнат Танцюра 
близько 100 років тому записав багато 
народних пісень. Значну частину 
йому продиктувала Явдоха Зуїха — 
співачка з Вінниччини. Відтворити 
цю спадщину вирішила викладачка 
Вінницького училища культури і мистецтв 
ім. М. Д. Леонтовича Юлія Васюк 

ìåëîäè÷íèé çâîðîò, ö³êàâèé òåêñò 
àáî ð³äê³ñíå ³ì'ÿ, âæèâàíå â ï³ñí³, 
íåòèïîâèé ðèòì³÷íèé ìàëþíîê…

Ïðîòå, çà ¿¿ ñëîâàìè, âîíà 
ðîçðîáèëà äëÿ ñåáå íåâåëè÷êó 
ñòðàòåã³þ ñòîñîâíî òåðì³í³â âè-
êîíàííÿ, ùîá âñòèãíóòè îïó-
áë³êóâàòè 120-òó ï³ñíþ áåçïî-
ñåðåäíüî â äåíü 120-ð³÷÷ÿ Ãíàòà 
Òðîõèìîâè÷à — 10 ÷åðâíÿ.

— Ùå íå çíàþ ÿêó, àëå âïåâ-
íåíà, âîíà áóäå îñîáëèâîþ, — 
ä³ëèòüñÿ ïëàíàìè Þë³ÿ Âàñþê.

ВЖЕ ЗАСПІВАЛА 
Ñòàíîì íà 15 áåðåçíÿ, âè-

êëàäà÷êà â³äòâîðèëà 16 ñòàðî-
âèííèõ ï³ñåíü ³ îïóáë³êóâàëà ¿õ 
íà ñâî¿é facebook-ñòîð³íö³. Ïåð-
øîþ âîíà âèêîíàëà «Îé êîíþ 
ì³é, êîíþ», ÿêó Ãíàò Òàíöþðà 
çàïèñàâ ùå ó 1929 ðîö³. À äàë³ 
ïðåçåíòóâàëà ì³ñòÿíàì âåñ³ëüíó 
ï³ñíþ «Íå ñò³é, ñîñíî, ðîçâè-
âàéñÿ» — ¿¿ òðàäèö³éíî ñï³âàëè, 
êîëè ìîëîäèé éøîâ äî ìîëîäî¿.

Êð³ì ñàìèõ ï³ñåíü, Þë³ÿ Âà-
ñþê òàêîæ ðîçïîâ³äàº ö³êàâ³ 
ôàêòè ç æèòòÿ âèäàòíîãî ïî-
ä³ëüñüêîãî ôîëüêëîðèñòà.

«Ãíàò Òðîõèìîâè÷ Òàíöþðà 
íàðîäèâñÿ 10 ÷åðâíÿ 1901 ðîêó 
â ñ. Çÿòê³âö³ Ãàéñèíñüêîãî ðà-
éîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Â³í 
çìàëå÷êó ð³ñ â àòìîñôåð³ ñ³ëü-
ñüêî¿ ïðàö³ ³ íåçì³ííèõ òðàäèö³é. 
Â éîãî ðîäèí³ îáðîáëÿëè çåìëþ 
³… òêàëè. À ùå ñï³âàëè. Âñ³ ðà-

çîì. ² âãîëîñ ÷èòàëè óêðà¿íñüêèõ 
ïèñüìåííèê³â. Äî ï'ÿòíàäöÿòè 
ðîê³â Ãíàò ïåðå÷èòàâ óñ³ êíèæêè 
â øê³ëüí³é á³áë³îòåö³. À ùå â öåé 
÷àñ çàâ³â ùîäåííèêà, äî ÿêîãî 
ïåðåïèñóâàâ â³ðø³, îïîâ³äêè ñòà-
ðîæèë³â, ¿õí³ ñïîãàäè», — íàïè-
ñàëà âîíà.

Ó 1918 ðîö³ åòíîãðàô çàïèñàâ 
êóïàëüñüêó ï³ñíþ «À ãîðîá÷èê 
òà ñèíè÷êó ëþáèâ».

«Ãíàò Òàíöþðà ïî÷àâ ô³ê-
ñóâàòè óñíèé ôîëüêëîð â äóæå 
þíîìó â³ö³ — ç 15 ðîê³â, — êàæå 
ñï³âà÷êà. — Ó 17 â³í óæå äîñèòü 
ñèñòåìàòè÷íî çàïèñóâàâ ï³ñí³ — 
íå ò³ëüêè òåêñòè, à é ìåëîä³þ. 
Ñàìå íàÿâí³ñòþ ùå é íîòíîãî 
ìàòåð³àëó éîãî äîðîáîê º òàêèì 
ö³ííèì. À â ßâäîõè Ñèâàê ï³-
ñåííîãî äîáðà áóëà áåçäîííà 
ñêðèíÿ!» 

À â 1920-ìó â³í ïî÷óâ â³ä ßâäî-
õè Çó¿õè ïîáóòîâó ï³ñíþ «Íå õè-
ëèñÿ, ñîñíî».

«ßâäîõà Çó¿õà (Ñèâàê) áóëà 
ä³éñíî ôåíîìåíàëüíîþ îñî-
áèñò³ñòþ. Ïðîæèëà äóæå âàæêå 
æèòòÿ, ïðîòå çàëèøèëà äëÿ íà-
ùàäê³â íàéá³ëüøó ö³íí³ñòü — 
ï³ñí³, â ÿêèõ çáåð³ãàëà æèòòºâó 
ìóäð³ñòü. Íàðîäèëàñÿ â Êó-
ùèíöÿõ Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó 
â äóæå á³äí³é ðîäèí³. ¯¿ áàòüêî 
áóâ êð³ïàêîì Ìèêèòîþ Ñèâàêîì, 
ÿêîãî êóùèíåöüêèé ïîì³ùèê 
Ðàâñüêèé âèì³íÿâ íà ïîðîäèñ-
òó ñóêó… À ìàòè… Ìàòè Òåòÿíà 

Ñèâàê áóëà ï'ÿíèöåþ — âñå, ùî 
áóëî â õàò³ íàæèòå, âèíîñèëà ç 
äîìó ³ ïðîïèâàëà. ßâäîõà áóëà 
òðåòüîþ äî÷êîþ. Íàéìåíøîþ. 
Íàðîäèëàñÿ 1 áåðåçíÿ 1855 ðîêó. 
Ìàòè ïîìåðëà ðàíî, à òîìó ìàëà 
ßâäîõà íå çíàëà ìàòåðèíî¿ ëàñêè, 
à áàòüêî íå âì³â ïðèãîëóáèòè, 
äîãëÿíóòè… Â³í òÿæêî ïðàöþ-
âàâ, ùîá ïðîãîäóâàòè ñ³ì'þ. Òàê 
ïðîéøëî ßâäîøèíå äèòèíñòâî — 
â ðîáîò³ ³ çëèäíÿõ», — ïèøå â³-
ííè÷àíêà.

ФОЛЬКЛОРНА СПАДЩИНА 
Íà ¿¿ äóìêó, ñüîãîäí³ óêðà-

¿íñüêà òðàäèö³éíà êóëüòóðà ÿê 
í³êîëè ïîòðåáóº óâàãè é ï³ä-
òðèìêè.

— Ìè ìóñèìî ïîïóëÿðèçóâàòè 
ñâ³é ðåã³îí, ÿñêðàâî ïðåçåíòóâàòè 
éîãî êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ íàä-
áàííÿ, íàøó ôîëüêëîðíó ñïàä-
ùèíó, — êàæå ñï³âà÷êà. — Ãíàò 
Òàíöþðà — öå ä³éñíî óí³êàëüíà 
ïîñòàòü ïîä³ëüñüêîãî êðàþ, éîãî 
ôîëüêëîðèñòè÷íà ñïàäùèíà íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâà äëÿ íàñòóï-
íèõ ïîêîë³íü. Éîìó âäàëîñÿ çà-
ô³êñóâàòè ò³ ï³ñåíí³ çðàçêè, ÿê³ 
íà ñüîãîäí³ âæå áóëè á âòðà÷åíè-
ìè íàçàâæäè, áî á³ëüø³ñòü ôîëü-
êëîðíèõ êîëåêòèâ³â Â³ííè÷÷èíè 
óæå íå ñï³âàþòü ö³ëèé ïëàñò îá-
ðÿäîâèõ, ïîáóòîâèõ, ³ñòîðè÷íèõ 
ï³ñåíü, ÿê³ íå ðåíòàáåëüí³ äëÿ 
ñöåí³÷íîãî âèêîíàííÿ â óìîâàõ 
ñó÷àñíîñò³.

Усі 120 пісень Юлія Васюк вико-
нуватиме сама, але підтримати 
ініціативу й долучитися до від-
творення записаних Гнатом Тан-
цюрою пісень можуть усі охочі.
— Усім охочим із задоволенням 
допоможу з підбором матеріа-
лу, — говорить вона. — Впевнена, 
що разом ми заново відкриємо 
багатство нашої подільської пі-
сенної спадщини, бо це, перш 
за все, важливо для нас, свідо-
мих громадян, яким небайду-

жа культура нашого краю. Саме 
за елементами традиційної куль-
тури ми ідентифікуємо себе й 
визначаємо, хто ми. Це маркер, 
який нас вирізняє з-поміж інших. 
Тому всіх небайдужих до тради-
ційного пісенного виконавства 
запрошую до відтворення скар-
бів Гната Танцюри!
Послухати старовинні пісні у ви-
конанні Юлії Васюк можна на її 
сторінці у фейсбуці bitly.su/
vk20YhGU.

Долучитися можуть всі охочі 

Усі 120 пісень Юлія Васюк виконуватиме сама. Але підтримати ініціативу й долучитися 
до відтворення записаних Гнатом Танцюрою пісень можуть усі охочі 

«Íå ãîòóâàëàñü í³ 
õâèëèíè, à âèð³øèëà 
é ïî÷àëà. Ï³ñí³, ÿê³ 
ïëàíóþ â³äòâîðþâàòè, 
â³äáèðàþ çà íàÿâí³ñòþ 
ÿêî¿ñü ðîäçèíêè»
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31-річна Дар’я Паламарчук дебю-
тувала як казкарка минулої осені. 
До цього часу дівчина не займала-
ся письменництвом, і працювала 
головним маркетологом в одному 
з найбільших ТРЦ міста.
Переосмислити своє життя її зму-
сила хвороба — рак. Захопилася 
водно-морською тематикою, яка 
стала основою для її першої збір-
ки «Про мушельки і не лише». 
Почасти стала писати казки, бо 

її донька Зоряна не засинає без 
маминої оповіді перед сном.
Казки авторка публікує з автор-
ським малюнком та рукописним 
шрифтом. Придбати її «Збірку 
казок про мушельки і не лише» 
можна в Інтернеті за ось цим 
посиланням: cutt.ly/bzZmzng.
Історію Дар’ї Паламарчук ви 
можете прочитати на сайті 
«Новини Вінниці на 20хвилин»: 
cutt.ly/WzZmUus.

Що відомо про авторку казок?

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ó êðåàòèâíîìó 
ïðîñòîð³ «Àðòè-
íîâ» 14 áåðåçíÿ 

ïðåçåíòóâàëè äîäàòîê äëÿ ñìàðò-
ôîíó DD.Art. Çàñòîñóíîê âèêî-
ðèñòîâóº òåõíîëîã³þ «äîïîâíå-
íî¿ ðåàëüíîñò³»: íàâîäÿ÷è êàìåðó 
ñìàðòôîíà íà êàðòèíêè ó êíèç³, 
âè çìîæåòå ïîáà÷èòè, ÿê ïåðñî-
íàæ³ ðóõàþòüñÿ òà ãîâîðÿòü òå, ùî 
íàïèñàíî íà ñòîð³íêàõ «Çá³ðêè 
êàçîê ïðî ìóøåëüêè ³ íå ëèøå» 
â³ííè÷àíêè Äàð’¿ Ïàëàìàð÷óê.

ВРУЧНУ РОЗМАЛЮВАЛИ 
АКВАРЕЛЛЮ 

Àâòîðêà ðîçïîâ³äàº, ùî ñàìó 
êíèãó íàïèñàëà çà ì³ñÿöü ³ â äðóê 
âîíà âèéøëà âîñåíè 2020 ðîêó. 
Àëå âæå òîä³ ä³â÷èíà çàìèñëþâà-
ëàñÿ, ùî ö³ êàçêè ïîâèíí³ ìàòè 
àí³ìàö³þ — äîäàòêîâó ö³íí³ñòü 
äëÿ ÷èòà÷à, ùîá ïðèíåñòè ëþäèí³ 
ùå á³ëüøå åìîö³é.

— Ó ê³íö³ ëèñòîïàäà ìåí³ íàïè-
ñàâ Äìèòðî (Âºòîøê³í, êåð³âíèê 
ÃÎ «Öåíòð â³çóàëüíèõ ïðîåêò³â») ç 
ïðîïîçèö³ºþ ñòâîðèòè áåçêîøòîâ-

íî äî ìîº¿ êíèãè ïðî ìóøåëüêè 
ìîá³ëüíèé äîäàòîê äîïîâíåíî¿ ðå-
àëüíîñò³. ×åðåç òðè ì³ñÿö³ íàïðó-
æåíî¿, òâîð÷î¿ ðîáîòè ìè îòðèìàëè 
äîäàòîê DD.art, — êàæå Äàð’ÿ.

Ïàëàìàð÷óê ðîçêàçóº, ùî ¿õíÿ 
ðîáîòà ñêëàäàëàñÿ ç ê³ëüêîõ åòà-
ï³â: ñïî÷àòêó âèçíà÷èëè, ùî áó-
äóòü àí³ìóâàòè ïåðñîíàæ³â øåñòè 
ç 16 êàçîê, ïîò³ì ïðîïèñàëè äëÿ 
êîæíî¿ ³ñòîð³¿ ñöåíàð³é, òà â ê³ëü-
êà åòàï³â ìàëþâàëè ïåðñîíàæ³â.

— Äìèòðî ñêëàâ ¿õí³ 3D-ìîäåë³, 
ïîò³ì ðîçâåðòàâ ó ïëîùèí³, äðóêó-
âàâ. ² ÿ ¿õ âðó÷íó ðîçìàëüîâóâàëà 
àêâàðåëëþ. Äàë³ ìàëþíêè ñêàíó-
âàëèñÿ, ó ôîòîøîï³ ïðèáèðàëè âñå 
çàéâå ³ öèìè ÷àñòèíàìè «îäÿãàëè» 
òðèâèì³ðí³ ô³ãóðè. Öå äîçâîëè-
ëî òî÷íî â³äòâîðèòè ïåðñîíàæ³â, 
ÿêèõ ìè áà÷èìî ó êíèãàõ. Äî êîæ-
íî¿ ç³ ñöåí ùå ñòâîðþâàëè îòî÷åí-
íÿ — âîäîðîñò³, êîðàëè, ìóøë³, 
êàì³í÷èêè, ÿê³ òàêîæ ðóõàþòüñÿ. 
² öå ñîòí³-ñîòí³ ãîäèí ðîáîòè, — 
êàæå Äàð'ÿ Ïàëàìàð÷óê.

ОЗВУЧИЛИ ПРОФЕСІЙНІ 
ДИКТОРИ 

Ï³ñëÿ óñòàíîâêè äîäàòêó DD.Art 
äîñòàòíüî íàâåñòè íà êàðòèíêó 
â êàçö³ êàìåðó ñìàðòôîíó, ùîá 

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.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 17 900 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 210111

СТВОРИЛИ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК, 
ЯКИЙ «ОЖИВЛЯЄ» КАЗКИ 
Доповнена реальність  Персонажі 
«Збірки казок про мушельки і 
не лише», яку написала вінничанка 
Дар’я Паламарчук, «оживають» просто 
на сторінках у книзі. Вони рухаються, 
говорять голосами професійних дикторів. 
Це стало можливо завдяки додатку 
DD.Art, який письменниця створила 
разом з ГО «Центр візуальних проектів» 

ãåðî¿ «îæèëè». Ïåðñîíàæ³ âì³þòü 
ãîâîðèòè. Ñâî¿ ãîëîñè ¿ì ïîäàðó-
âàëè ïðîôåñ³éí³ äèêòîðè — Íà-
òàëÿ Íåêèï³ëà ³ Ñåðã³é Ô³ëàòîâ.

— Äîäàòîê, ïîêè ùî, áóäå 
äîñòóïíèé ï³ä Android. Ùå çà-
ëèøèëîñÿ ê³ëüêà òåõí³÷íèõ íþ-
àíñ³â ç êîäîì, ùîá öåé çàñòî-
ñóíîê ïðîïóñòèâ Play Ìàðêåò ³ 
íåçàáàðîì DD.art ìîæíà áóäå çà-
âàíòàæèòè, — ðîçïîâ³äàº Äìèòðî 
Âºòîøê³í. — Äàð'ÿ ãîòóº ñåð³þ 
êàçîê, ³ ìè áóäåìî äîïîâíþâàòè 
äîäàòîê íîâèìè ïåðñîíàæàìè ç 
íèõ. Ó íàñ º íàì³ðè çðîáèòè éîãî 
âåðñ³þ ³ ï³ä iOS.

Àâòîðêà êíèãè êàæå, ùî öÿ 
òåõíîëîã³ÿ ñïðàöþº ³ ÿêùî ìà-
ëþíîê íàíåñåíèé íà ÷àøêó, 
ôóòáîëêó òà ³íø³ ñóâåí³ðè. Òîá-
òî, ïðî÷èòàòè êàçêó ìîæíà áóäå 
íàâ³òü áåç êíèãè: ñþæåòíà ñöåíà 
ãðàòèìå íà åêðàí³ ñìàðòôîíó.

— Íàñòóïíîþ êíèãîþ áóäå 
«Çá³ðêà êàçîê ïðî ïòàøå÷îê». 
Âîíà òàêîæ áóäå ç äîïîâíåíîþ 
ðåàëüí³ñòþ òà ìàòèìå ö³êàâå âèêî-
íàííÿ: êîæíà ï³ð'¿íêà íà ïòàøö³ 
ìàëþºòüñÿ îêðåìî ³ áóäóòü «âòè-
êàòèñÿ» ó 3D-ìîäåëü, ùî äîçâî-
ëèòü çðîáèòè äîâîë³ ö³êàâó àí³-
ìàö³þ, — êàæå Äàð'ÿ Ïàëàìàð÷óê.

ПРО ТВОРЧІ ПЛАНИ 
Îêð³ì öüîãî, ïèñüìåííèöÿ 

³ «Öåíòð â³çóàëüíèõ ïðîåêò³â» 
õî÷óòü ñòâîðèòè 3D-ìóëüòô³ëüì 
ó ñòèë³ Pixar. Ó ï'ÿòèõâèëèíí³é 
àí³ìàö³¿ ðîçêàæóòü êàçêó «Õòî 
çàãóáèâ íîãó?» 

— Öå áóäå ïåðøèé, ïðîáíèé 
ìóëüòèê. À âçàãàë³ ìè õî÷åìî 
çðîáèòè ìóëüòñåð³àë, ùîá áóâ 
ïîâíèé ñåçîí, 48 ñåð³é. ² â íüîìó 
áóäå ïîâí³ñòþ âñÿ êíèãà, â ÿêî-
ìó ðîçêðèâàòèìóòüñÿ ñþæåòè 
âñ³õ êàçîê. Òàì áóäå ³ âîñüìè-
íîãè, ³ êàðàêàòèö³, ³ ìóøåëüêè, 
ïåðëèíêà áóäå íàðîäæóâàòèñÿ. 
Âñå ÿê ó êíèç³. ² âæå ìàéæå 
ñòâîðåíèé ï³äâîäíèé ñâ³ò, ÿêèé 
ñòàíå ãîëîâíîþ ëîêàö³ºþ, äå âñå 
â³äáóâàòèìåòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Ïàëàìàð÷óê.

На додаток витратили сотні годин роботи. 
Дмитро Вєтошкін оцифрував героїв казок Дар’ї Паламарчук 

Ïèñüìåííèöÿ ³ «Öåíòð 
â³çóàëüíèõ ïðîåêò³â» 
õî÷óòü ñòâîðèòè 
3D-ìóëüòô³ëüì ó ñòèë³ 
Pixar. Öå áóäå ïåðøèé, 
ïðîáíèé ìóëüòèê

Наводиш камеру на картину, і персонажі рухаються. Більш 
того, вони говорять голосами дикторів та самі оповідають казки
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UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф «Ходить гарбуз по 
городу» 
06.40 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб» 
06.50 М/ф «Колосок» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.25, 00.30, 05.50 
Спорт 
15.20 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
18.55 Д/п «Супротивники 
рифiв» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 
00.40 Д/ц «Супер - чуття» 
01.10 Т/с «Посольство» s  

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» 
16.00 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк» l  
22.00, 23.05 Т/с «Родичi» l  
00.10 Т/с «Кухня» 
01.10 «Голос країни 11» 

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» 
10.05, 18.00, 19.00, 03.55 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Париж зачекає» l  
14.15 Х/ф «Чи вмiєш ти 
зберiгати секрети?» l  
16.05 «Жди меня. Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Агата Рейзiн» l  

ICTV 
05.15, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.00 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.05 Секретний фронт 
12.10, 13.15 Анти-зомбi 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.15 Х/ф «Будь 
кмiтливим!» 
16.25 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л.» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Бiльше нiж правда 
Прем’єра 
21.20 Т/с «Пес» s  
22.35 Свобода слова 
00.00 Х/ф «Американський 
гангстер» s  
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка. Дива свiту 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.30 Х/ф «Крокодил Дандi» s  
12.30 Х/ф «Крокодил Дандi 2» s  
15.00 Орел i Решка 
17.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» s  
19.00 Вiд пацанки до 
панянки s  
21.00 Х/ф «13 район» s  
22.50 Х/ф «13 район: 
Ультиматум» 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 

10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 03.15 Реальна мiстика 
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 
2» s  
17.10, 04.45 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Сашка» l  
23.10, 02.00 Т/с «Три сестри» l  

СТБ 
05.55 Т/с «Комiсар Рекс» 
08.50 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок» s  
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.35 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.50 Т/с «Вiрина 
Любов» l  
23.00 Т/с «Наречений» s  

НTН 
05.15 Х/ф «Чортова дюжина» 
06.45, 17.15, 03.20 
«Випадковий свiдок» 
07.35 Х/ф «Вони воювали за 
Батькiвщину» 
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 
«Свiдок» 
12.50 Х/ф «Переможцi та 
грiшники» s  
14.55 «Таємницi свiту» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
23.00 Х/ф «Страх висоти» 

TET 
08.15, 09.15, 19.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 09.45, 23.15 Країна У 
10.15 Т/с «Батько рулить 3» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
18.15 Т/с «Батько рулить 4» 
21.15 Х/ф «Двоє: я та моя тiнь» 
00.15 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15 Плiч-о-плiч 
09.45 Вiдтiнки України 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.55 Буковинськi загадки 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документальна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050”1с. 
Еволюцiя майбутнього 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45, 14.50 Пiщана казка 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Казка про жадiбнiть 
14.15 М/ф «Iсторiя про дiвчинку 
,яка насупила на хлiб» 
14.25 М/ф «Знахiдка» 
14.35 М/ф «Ватажок» 
14.45 М/ф «Було скучно» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.35 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогодня. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.05 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.45 «Мобiльний 
репортер» 
09.30 «Постфактум» 
10.15, 19.30 «На часi» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Особливий випадок» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф «Бегемот та Сонце» 
06.40 М/ф «Братик Кролик та 
Братик Лис» 
06.50 М/ф «Будиночок для 
Равлика» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/с «Дика прогулянка» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
23.00 #ВУКРАЇНI 
00.25, 05.05 Погода 
00.30 Д/ц «Супер - чуття» 

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» 
16.00 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк» l  
22.00 Т/с «Родичi» l  
23.05, 00.05 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочи» 
12.25 Х/ф «Iз Неаполя з 
любов’ю» l  
14.30, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Агата Рейзiн» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.10, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45 Т/с «Розтин покаже-2» s  
15.10, 16.15 Х/ф 
«Американський гангстер» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.20 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.15 Х/ф «Судна нiч» n  
00.45 Х/ф «Пристрель їх» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка. Невидане 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Крутi вiражi» 
13.00 Кохання на виживання s  
15.00 Орел i Решка 
17.10 Хто зверху? l  
19.00 Де логiка? l  
20.00 Improv Live Show l  
21.00 Х/ф «13 район: Цеглянi 
особняки» s  
22.50 Х/ф «В облозi» s  
00.40 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки» 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 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 03.15 Реальна мiстика 
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» s  
17.10, 04.00 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Сашка» l  
23.10, 02.00 Т/с «Три сестри» l  

СТБ 
09.00 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок» s  
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.50 Т/с «Вiрина 
Любов» l  
23.00 Т/с «Наречений» s  

НTН 
05.55, 10.45, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.15, 02.35 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.05 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Страх висоти» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35 «Свiдок. Агенти» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Будьте здоровi» 
23.00 Х/ф «Повернення «Святого 
Луки» 

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 00.15 Сiмейка У 
09.45, 00.45 Казки У 
10.45, 23.15 Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 
4» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Святий Вiнсент» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 7с. 
Чудове майбутнє сiльського 
господарства 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45, 14.50 Пiщана казка 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Дерево i кiшка» 
14.15 М/ф «Ведмедик i той,хто 
живе у рiчцi» 
14.25 М/ф «Велика подорож» 
14.35 М/ф «Капiтошко» 
14.45 М/ф «Козлик та ослик» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Край пригод 
19.55 StopFakeNews 
20.05 В Українi 
21.05 Д/ф «Клiтка для двох» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда 
06.30 М/ф «Рукавичка» 
06.40 М/ф «Козлик та його горе» 
06.50 М/ф «Як їжачок шубку 
мiняв» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 01.00 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.35, 05.45 
Спорт 
15.20 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 #ВУКРАЇНI 
18.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. Чехiя - 
Iталiя 
21.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. 
Угорщина-Нiмеччина 

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» 
16.00 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк» l  
22.00 Т/с «Родичi» l  

IНТЕР 
05.30, 22.00 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочи» 
12.25 Х/ф «Суперзять» s  
14.30, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Агата Рейзiн» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.05, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.25 Х/ф «На одного менше» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
22.30 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.30 Х/ф «Судна нiч-2» n  
01.25 Х/ф «Судна нiч» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Мерлiн» 
13.00 Кохання на виживання s  
17.00 Хто зверху? l  
19.00 Варьяти l  
21.00 Х/ф «Iз Парижа з 
любов’ю» s  
23.00 Х/ф «Оселя зла» n  
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 02.25 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 03.15 Реальна мiстика 
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 
2» s  
17.10, 04.45 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 

21.35 Футбол. Лiга Нацiй 
УЄФА Францiя - Україна 

СТБ 
05.15 Т/с «Комiсар Рекс» 
08.55 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок» s  
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.35 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.50 Т/с «Вiрина 
Любов» l  
23.00 Т/с «Наречений» s  

НTН 
05.00, 04.55 «Top Shop» 
06.00, 10.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.55, 17.15, 02.40 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.10 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Повернення «Святого 
Луки» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.40 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Вартiсть життя» 
23.00 Х/ф «Чорний принц» 
00.50 «Склад злочину» 

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 00.30 Сiмейка У 
09.45, 01.00 Казки У 
10.45, 23.30 Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 
4» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Так, можливо» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 8с. 
Майбутнє води 
13.30 Лайфхак 
українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45, 14.50 Пiщана казка 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
14.25 М/ф «Iвасик -Телесик» 
14.35 М/ф «Хто в лiсi хазяїн» 
14.45 М/ф «Черевички» 
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 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Д/ф «АУ» 
21.50 Буковинськi загадки 

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 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного 
свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда 
06.30 М/ф «Iванко Та Воронячий 
Цар» 
06.40 М/ф «Котигорошко» 
06.50 М/ф «Тредичiно» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.25, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 01.00 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
15.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. Англiя-
Швейцарiя 
18.55 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. 
Францiя-Данiя 
00.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
02.35, 03.10, 05.05, 05.55 
Погода 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
16.00 «Свiт навиворiт», с. 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.30 Т/с «Папiк» 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» 
11.00 «Позаочи» 
12.25 Х/ф «Чоловiк 
нарозхват» s  
14.30, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 

ICTV 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.00, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
17.05 Х/ф «Пасажир 57» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
22.35 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.30 Х/ф «Судна нiч-3» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Мерлiн» 2 
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Погоня» s  
23.10 Х/ф «Оселя зла 2: 
Апокалiпсис» n  

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 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 03.15 Реальна мiстика 
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» s  
17.10 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.50, 02.10 Т/с 
«Кришталева мрiя» l  

22 березняПОНЕДІЛОК 23 березняВІВТОРОК 24 березняСЕРЕДА ЧЕТВЕР
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СТБ 
05.15 Т/с «Комiсар Рекс» 
08.55 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок» s  
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Як вийти замiж» s  
20.15, 22.50 Т/с «Вiрина 
Любов» l  
23.00 Т/с «Наречений» s  
01.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  

НTН 
05.55, 10.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.15, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Чорний принц» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35 «Вартiсть життя» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20, 04.05 «Правда життя» 
23.00 Х/ф «Сицилiйський 
захист» 
00.45 «Склад злочину» 
01.30, 03.35 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 19.45 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 00.00 Сiмейка У 
09.45, 00.30 Казки У 
10.45, 23.00 Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 
4» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Мiж небом та 
землею» s  
01.45 Рятiвники 
02.45 Т/с «Хамелеон» s  
03.30 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45, 18.10 Країна пiсень 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна програма 
«Свiт майбутнього.Планета 
Земля 2050» 9с. Революцiя 
роботiв 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Чого в лiсi не буває» 
14.15 М/ф «Червона жаба» 
14.25 М/ф «Про кiшку, яка упала 
з неба» 
14.35 М/ф «Курка , яка несла 
всяку всячину» 
14.45 М/ф «Лiтачок Лiп» 
14.50 М/ф «Лис i Дрiзд» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Street Схiд 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Д/ф «Одесити на Донбасi» 
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 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «Свiт дивовижних 
тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф «Черевички» 
06.40 М/ф «Чарiвнi окуляри» 
06.50 М/ф «Нiкудишко» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 02.40, 05.45 
Спорт 
15.20 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 Перша шпальта 
18.55 Д/с «Дика прогулянка» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 02.50, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Х/ф «Додому» l  

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 «Навчи мене кохати» l  
22.20 «Лiпсiнк батл» 

IНТЕР 
05.25, 22.50 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочи» 
12.25 Х/ф «Ласкаво просимо на 
борт» s  
14.30, 15.25, 00.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «21 мiст» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.10 Дизель-шоу l  
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 16.15, 23.50 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
16.20 Х/ф «Обладунки бога-3: 
Мiсiя «Зодiак» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9» 
16+ Прем’єра 
01.15 Х/ф «Судна нiч-3» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.20 Вiд пацанки до 
панянки s  
13.20, 01.40 Варьяти l  
15.20 Де логiка? l  
16.20 Х/ф «13 район» s  
18.00 Х/ф «13 район: 
Ультиматум» s  
20.00 Х/ф «Оселя зла 3: 
Вимирання» s  
22.00 Х/ф «Оселя зла 4: 
Потойбiчне життя» n  
23.50 Х/ф «Оселя зла 5: 
Вiдплата» n  
02.55 Служба розшуку дiтей 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.50 Т/с «Пробудження 
кохання» l  
14.45, 15.30 Т/с «Королева 
дорiг» l  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00 Т/с «Рись» l  
01.45 Телемагазин 
02.15 Т/с «Рись»(закл. серiї) 
(мелодрама) l  
03.50 Х/ф «Прощаюся 
востаннє» l  
05.30 Реальна мiстика 

СТБ 
04.45 Х/ф «Проста послуга» s  
06.55, 19.00, 22.50 
«Холостяк» l  
11.50 «Як вийти замiж» s  
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
23.50 «Про що мовчать 
жiнки» s  

НTН 
05.00, 04.55 «Top Shop» 
06.00, 10.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.55, 17.15, 02.40 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.10 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Сицилiйський 
захист» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35, 04.00 «Правда життя» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Таємницi свiту» 
22.50 Х/ф «Дезертир» s  

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 20.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 00.25 Сiмейка У 
09.45, 00.55 Казки У 
10.45, 18.15 Т/с «Батько рулить 
4» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Управлiння гнiвом» s  
23.25 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 10с. 
Взаємодiя тварин i технологiї 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
14.25 М/ф «Iванко i Воронячий 
Цар» 
14.35 М/ф «Горщик-смiхотун» 
14.45 М/ф «Маруся 
Богуславка 
14.50 Пiщана казка 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Шукачi пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.00 Д/ф «Вибiр» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.00 «В гарной формi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00 «Сесiя ВМР» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Цiкаво.сом» 
16.45 «Свiт тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Свiт кiно» 
19.30 «На часi» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.00, 05.35 Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.40 М/ф «Як козаки у футбол 
грали» 
08.05 Д/ц «Тваринна зброя» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.35 #ВУКРАЇНI 
10.00 Спецпроєкт «Зупини 
мене, якщо зможеш» 
11.00 Х/ф «Додому» l  
12.40 Дитинчата панди 
13.40 Неймовiрний свiт 
цуценят. 1 сезон 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.40 Полювання (Природнича 
iсторiя) 
18.40 Мiста та мiстечка 
18.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. 
Угорщина-Румунiя 
21.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. Iспанiя-
Iталiя 
00.20 Д/ф «Крим, як це було» s  
02.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

1+1 
05.00, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
12.50 Т/с «Папiк» l  
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.15 «Лiпсiнк батл» 
22.00 «Жiночий квартал 2021» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
05.15 Д/п «Планета Земля» 
07.05 «Слово Предстоятеля» 
07.15, 04.50 Х/ф «Високий 
блондин у чорному черевику» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Коли я стану 
велетнем» 
12.50 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Скарби Агри.» 
15.50 Т/с «Слiдчий Горчакова» l  
20.00, 04.15 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.10 Т/с «Кров не вода» 1-4 сс. 
Заключна 

ICTV 
05.30 Скарб нацiї 
05.40 Еврика! 
05.50 Факти 
06.15 Т/с «Марк + Наталка» s  
08.10, 09.45, 10.55 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
09.05, 10.15 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну» 
11.30, 13.00 Т/с «Таємнi дверi» 
16+ Прем’єра 
12.45 Факти. День 
13.35 Т/с «Пес» s  
16.45 Х/ф «Термiнатор-3: 
Повстання машин» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Бладшот» 16+ 
Прем’єра 
21.25 Х/ф «Хижаки» s  
23.25 Х/ф «Щось» (2011) s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 01.00 Варьяти l  
08.30, 10.00 Kids» Time 
08.35 М/ф «Зачарований принц» 
10.05 Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон 
11.00 Орел i Решка. Дива свiту 
12.10 У кого бiльше? l  
14.20 Х/ф «Погоня» s  
16.20 Х/ф «Автомонстри» l  
18.20 Х/ф «Реальна сталь» s  
21.00 Х/ф «Оселя зла: Фiнальна 
битва» s  
23.00 Х/ф «Командир 
ескадрильї» 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 04.10 Реальна мiстика 

08.55, 23.15 Х/ф «Коли мене 
полюбиш ти» l  
11.00 Т/с «Утiкачка» l  
14.50, 15.20 Т/с «Утiкачка 2» l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу «Маска» 

СТБ 
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.20, 10.50 Т/с «Вiрина 
Любов» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00 «Хата на тата (сезон 
10)» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.20 «Dizel Night» l  
00.15 Т/с «Коли ми вдома» 

НTН 
06.10 Х/ф «Вiчний поклик» 
13.00 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.15 Х/ф «Бiлi вовки» 
16.05 Х/ф «Лорд Дракон» 
18.05 «Крутi 90-тi» 
19.00, 02.35 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «У бiй iдуть лише 
«старики» 
21.15 Х/ф «Кодекс злодiя» s  
23.20 Х/ф «Страховик» s  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.35 М/ф «Маленький великий 
герой» 
11.05 М/ф «Ретчет i Кланк: 
Галактичнi рейнджери» 
12.50 Х/ф «Прекраснi 
створiння» s  
15.15 Х/ф «Мiж небом та 
землею» s  
17.00 Х/ф «Святий Вiнсент» s  
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Iгри Приколiв 
00.00 Сiмейка У 
01.00 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 
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» 
11.25 Х/ф «Мiй найкращий 
роман» 
12.55 В Українi 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Рукавичка» 
14.30 М/ф «День,коли щастить» 
14.40 М/ф «Дощику,дощику, 
припусти» 
14.50 М/ф «Як песик i кошеня 
пiдлогу мили» 
15.00 Додолики 
15.10 М/ф «Ведмедик 
i той,хто живе у рiчцi» 
15.20 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Антропологiя 
16.40 Х/ф «Тюльпани 
для Роуз» 
18.05 Освiтнi лекцiї 
«Форуму iнклюзивностi» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiзуальний код 
19.50 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
21.30 Х/ф «Пiлiгрим», 1 с. 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 м/ф 
08.50 «Дитляндiя» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.30 «Зворотнiй зв’язок» 
10.45 «Територiя рiшень» 
11.00, 19.50 «На часi» 
11.20 «Шалена десятка» 
11.30 «Багатi i знаменитi» 
11.40 «Зiрковi гурмани» 
12.10 «У свiтi цiкавого» 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.00, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.40 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
07.50 М/ф «Як козаки сiль 
купували» 
08.15, 00.20, 02.00, 03.50, 
05.30 Погода 
08.20, 18.00 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 Неймовiрний свiт 
цуценят. 1 сезон 
14.25 Телепродаж 
14.55 Країна пiсень 
15.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. 
Iсландiя-Данiя 
18.40 Мiста та мiстечка 
18.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021. 
Хорватiя-Швейцарiя 
21.20 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
21.55 UEFA U21 Чемпiонат 
Європи з футболу 2021 . 
Португалiя-Англiя 

1+1 
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-
Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
10.50, 02.20 «Свiт навиворiт» 
17.40 Х/ф «Сурогати» s  
21.00 «Голос країни 11» 
00.00 «Свiтське життя. 2021» 
01.00 «Жiночий квартал 2021» 

IНТЕР 
06.25 Х/ф «Повернення високого 
блондина» 
08.00 «Удачный проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.50 «Вещдок. Опережая 
время» 
17.20 Т/с «Проект «Синя книга»» 
Прем’єра 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Скарби Агри.» 

ICTV 
07.30 Секретний фронт 
08.25 Громадянська оборона 
09.20, 01.25 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
12.00, 13.00 Х/ф «Термiнатор-3: 
Повстання машин» s  
12.45 Факти. День 
14.20 Х/ф «Обладунки бога-3: 
Мiсiя «Зодiак» s  
16.40 Х/ф «Бладшот» s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Вiд колиски до 
могили» s  
23.20 Х/ф «Найманець» s  
03.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
07.30, 09.20 Kids» Time 
07.35 М/ф «Зачарований принц» 
09.25 М/ф «Бi Мувi: Медова 
змова» 
11.00 Х/ф «Небеснi гiнцi» 
13.00 Х/ф «Автомонстри» l  
15.00 Х/ф «13 район: Цеглянi 
особняки» s  
17.00 Х/ф «Хенкок» s  
18.50 Х/ф «Могутнi 
рейнджери» l  
21.00 Х/ф «Тихоокеанський 
рубiж» s  
23.40 Improv Live Show l  

УКРАЇНА 
08.50 Т/с «Сашка» l  
12.45 Т/с «Ласкаво просимо на 
Канари» l  
16.40, 20.00 Т/с «Скажи менi 
правду» l  

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
21.35 Футбол. Лiга Нацiй 
УЄФА Україна - Фiнляндiя 
23.50, 02.15 Т/с «Кришталева 
мрiя» l  
01.45 Телемагазин 
04.00 Гучна справа 
04.45 Т/с «Виклик» l  

СТБ 
06.40 Х/ф «Покровськi ворота» 
09.30 «МастерШеф 
Професiонали» l  
12.50 «Хата на тата (сезон 
10)» l  
15.05 «СуперМама» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.15 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
07.00 «Слово Предстоятеля» 
07.05 «Будьте здоровi» 
07.50 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.00 Х/ф «Бiлi вовки» 
10.55 Х/ф «Кодекс злодiя» s  
12.55 Х/ф «Скарби 
стародавнього храму» 
15.25 Х/ф «Одиночне плавання» 
17.15 Х/ф «У бiй iдуть лише 
«старики» 
19.00 Х/ф «Сержант мiлiцiї» s  
22.50 Х/ф «Кривава помста» n  

TET 
10.50 Х/ф «Мармадюк» 
12.35 Х/ф «Управлiння гнiвом» s  
14.45 Х/ф «Так, можливо» s  
17.00 Х/ф «Двоє: я та моя тiнь» 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.30 Х/ф «Нянь» s  

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Шукачi пригод 
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
08.55 Новини ( з UA 
ПЕРШОГО) 
09.10 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
10.00 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
10.15, 19.00 Культ 
особистостi 
10.30 Лiтературнор-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.30 Х/ф «Обручка до весни» 
13.05 Буковинськi загадки 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiзуальний код 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Ниточка та кошеня» 
14.30 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.40 М/ф «Найсправжнiсiнька 
пригода» 
14.50 Мультфiльт «Свара» 
15.00 Додолики 
15.10 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 В УКРАЇНI 
16.35 Освiтнi лекцiї «Форуму 
iнклюзивностi» 
16.55 Х/ф «Поруч 
з Iсусом: Юда» 
18.30 Крутий замiс 
19.15 Обличчя 
19.55 Задача з зiрочкою 
20.00 100 рокiв iзоляцiї 
21.00 Бийся як дiвчина 
21.05 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети”11 - Лукрецiя 
Борджiа: жiнка у Ватиканi 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30 м/ф 
09.00 «Фокус Європи» 
09.30 «Мегаполiси» 
10.00 «Цiкаво» 
10.30 «На часi» 
11.00 «Свiт тварин» 
11.40 «Дитляндiя» 
12.00 «Знаменитi гурмани» 
12.30, 19.45 х/ф 
14.30 «Планета кiно» 
15.30 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Зворотнiй зв’язок» 
19.30 «Територiя рiшень» 

25 березня 26 березняП'ЯТНИЦЯ 27 березняСУБОТА 28 березняНЕДІЛЯ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА

Зранку день під нуль. Запаси ліків, розхідники і останній, 
що вижив, генератор кисню поїхав до клініки. Сиджу собі 
отак на пустирі і мрію про світ, де всі живі-здорові і навіть 
трохи щасливі. І де немає інтернету, новин і політиків.

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Îïàëþâàëüíèé ñåçîí äîá³ãàº ê³íöÿ, 
à ðîçðàõóíêè êë³ºíò³â ÒÎÂ «Â³ííèöÿ-
ãàç Çáóò» çàëèøàþòü áàæàòè êðàùî-
ãî. Òàê, íà 1.03.2021 áîðãè ïîáóòîâèõ 
ñïîæèâà÷³â ïðèðîäíîãî ãàçó ñêëàäàþòü 
457 ìëí ãðí.

Íàéá³ëüøå çàáîðãóâàëè çà áëàêèòíå 
ïàëèâî ó Â³ííèö³, Êàëèí³âñüêîìó òà 
Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîíàõ. Â ñåðåäíüîìó 
çàáîðãîâàí³ñòü íà îäíå äîìîãîñïîäàð-
ñòâî ñòàíîâèòü 1904 ãðí. Àíòèðåêîðä 

ñåðåä áîðæíèê³â — 124 òèñ. ãðí íà îäíó 
ñ³ì'þ.

«Íà ñüîãîäí³ â÷àñíî íå ðîçðàõóâàëèñü 
çà áëàêèòíå ïàëèâî áëèçüêî 45 òèñÿ÷ 
êë³ºíò³â êîìïàí³¿. 10% ç íèõ ìàþòü ïðî-
ñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü çà ïîïåðåäí³ 
ì³ñÿö³. Íàø³ þðèñòè öüîãîð³÷ âæå ïî-
äàëè äî ñóäó 405 çàÿâ ïðî ñòÿãíåííÿ 
çàáîðãîâàíîñò³ íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 
÷îòèðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Ïðîòå ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó æîäíîìó êë³ºíòó «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» íå íàðàõóâàëè ïåíþ çà íåâ÷àñíó 
îïëàòó, à òàêîæ íå ïðèïèíèëè ãàçî-

ïîñòà÷àííÿ», — êîìåíòóº äèðåêòîð ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Ó êîìïàí³¿ íàãîëîøóþòü, ùî â³ä ñâî-
º÷àñíîãî ðîçðàõóíêó çàëåæèòü ñòàá³ëü-
í³ñòü ãàçîïîñòà÷àííÿ. Àäæå êîìóíàë-
êà — íå íà êàðàíòèí³, à ñèñòåìàòè÷í³ 
íåïëàòåæ³ âèìèâàþòü îá³ãîâ³ êîøòè 
íà çàêóï³âëþ åíåðãîðåñóðñó äëÿ ñïî-
æèâà÷³â.

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» äÿêóº ñïî-
æèâà÷àì, êîòð³ â÷àñíî ñïëà÷óþòü ðà-
õóíêè òà íàãàäóº, ùî â ïåð³îä ïàíäåì³¿ 
êðàùå çä³éñíþâàòè îïëàòó çà ñïîæèòèé 

ãàç çà äîïîìîãîþ îíëàéí ñåðâ³ñ³â. Âîíè 
äàþòü çìîãó áåçïå÷íî ïðîâîäèòè ðîç-
ðàõóíêè, ïåðåãëÿäàòè ³ñòîð³þ ïëàòåæ³â, 
êîíòðîëþâàòè çàðàõóâàííÿ îïëàòè íà ðà-
õóíîê:
 Îñîáèñòèé êàá³íåò íà ñàéò³ 104.ua. 

bit.ly/cabinet104
 Viber-áîò 7104ua bit.ly/7104uaViber
Telegram-áîò 7104ua t.me/ua7104bot
 Ìîá³ëüíèé äîäàòîê 104Mobile äëÿ 

Android bit.ly/104Android
 Ìîá³ëüíèé äîäàòîê 104Mobile Light 

äëÿ iPhone bit.ly/104iPhone

«Вінницягаз Збут» закликає своїх клієнтів 
вчасно розрахуватися за газ
БЛОГ

488979

488135

РЕКЛАМА

488819

473369

488252

489308

489487
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ОВЕН 
Ви будете сповнені енергії і 
готові до нових пригод, але 
пам'ятайте, що ваша свобода 
закінчується там, де почина-
ється свобода коханої людини. 

ТЕЛЕЦЬ 
З боку коханої людини 
можлива відверта підстава, 
ваші плани доведеться міняти 
і коригувати. Постарайтеся 
не сприймати це як особисту 
трагедію, можливо, вона і ви 
просто жертви обставин. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваше кохання сильне і вза-
ємне. Просто насолоджуйтеся 
цією гармонією. Ваші мрії 
стають планами і втілюються 
в життя. Вихідні постарайтеся 
провести разом.

РАК 
Стосунки з коханою людиною 
у вас будуть романтичні і до-
вірливі. Правда, найбільш со-
кровенні таємниці розкривати 
краще все ж не варто. Нехай 
збережеться якась загадка. 

ЛЕВ 
Ви без жодних зусиль зі свого 
боку притягуєте до себе про-
тилежну стать. Виною тому — 
жага романтичних вражень і 
готовність ними ділитися. Тяга 
до розваг дозволить відволік-
тися від побутових проблем.

ДІВА 
Ви привабливі і відкриті, тому 
цього тижня будете мати 
успіх у протилежної статі. 
У вівторок і п'ятницю зустрічі 
і побачення пройдуть вдало. 
У суботу вас будуть ревнувати.

ТЕРЕЗИ 
Все благополучно і прекрасно, 
настає час повного взаєморо-
зуміння з коханою людиною. 
Ви просто світитеся від щастя. 
Ваші бажання вгадують і ви-
конують. Насолоджуйтесь!

СКОРПІОН 
Ваше особисте життя буде 
вас радувати. Кохана людина 
ніжна, турботлива і виконує 
ваші бажання. Так що не при-
ховуйте своїх почуттів. Вам 
пора бути разом.

СТРІЛЕЦЬ 
Фортуна стає до вас прихиль-
ною. Однак пам'ятайте, хоча 
ваша непередбачуваність і 
чарівна, вона може серйозно 
втомити оточуючих. Ви-
значтеся в своїх бажаннях і 
вимогах до коханої людини. 
Досить критики!

КОЗЕРІГ 
Цікава, але складна робота 
поглинає майже весь вільний 
час, що може викликати 
невдоволення коханої людини. 
Постарайтеся хоча б у вихідні 
приділяти їй більше часу.

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся на початку тиж-
ня вибрати час і розібратися 
у власних почуттях. Схоже, 
поруч з вами зовсім не та 
людина, що вам потрібна. Чи 
варто обманювати її і себе?

РИБИ 
Не варто пручатися, не звер-
таючи уваги на ситуацію, 
що склалася. Постарайтеся 
адекватно оцінювати стосунки 
з коханою людиною, якщо 
не хочете її зовсім втратити. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 17-23 БЕРЕЗНЯ

НАТАЛЯ КОЗАК, ПСИХОЛОГ 

— Більшість людей, які зраджу-
ють, припускають, що ніхто про 
це ніколи не дізнається. Вони 
ніколи відкрито не визнаються 
вам у своїх зрадах і тому вкрай 
важливо не втрачати пильність. 
Якщо ваш партнер різко почи-

нає поводитися по-іншому, особливо по від-
ношенню до вас — щось вже не так.
Кожен раз, як ви намагаєтеся вивести його 
на чисту воду, він буде робити з вас божевільну. 
Він змусить вас повірити в те, що ви не праві і 

все це самі собі придумали. Він виставить все 
в такому світлі, як ніби це ви ставите під загрозу 
ваші стосунки своїми звинуваченнями. Постій-
но придумуючи собі алібі, він сам заплутається 
в павутині власної брехні і видасть себе.
Що робити з підозрами?
Якщо ви підозрюєте, що є інша і хочете вивести 
чоловіка на «чисту воду» та все з’ясувати, ви по-
винні визначитися з тим, що ви будете робити, 
якщо це виявиться правдою.
Чи готові ви розірвати стосунки з цією людиною?
Якщо ні, як ви будете будувати далі стосунки, 
знаючи правду?

Можливо, ваш партнер захоче припинити сто-
сунки і піти до іншої.
Тому починаючи таку розмову, ви повинні 
бути готові до двох варіантів розвитку подій: 
що він впаде на коліна і благатиме про про-
щення або розвернеться і піде від вас геть, чи 
крапку в стосунках треба буде поставити вам. 
Інакше — не починайте цієї розмови. Тому що 
ви опинитеся ще в гіршому становищі: якщо 
після з’ясування правди ви не готові розірвати 
стосунки, він зрозуміє, що вам можна відкрито 
зраджувати, тому що приховувати вже більше 
нічого.

Коментар експерта 

Í³÷í³ çàãóëè, ñìñ-ëèñòóâàííÿ 
(çðîçóì³ëî, «ïî ðîáîò³») â ðåæè-
ì³ 24/7, ðàïòîâà äðàò³âëèâ³ñòü ³ 
ï³äîçð³ëà ñêðèòí³ñòü — öÿ ñòàò-
òÿ íàâðÿä ÷è äîïîìîæå òèì, ÷è¿ 
ïàðòíåðè ïðàêòèêóþòü ïîä³áí³ 
íåïîäîáñòâà. Òóò óæå ÷åðâîíèé 
ð³âåíü íåáåçïåêè, á³æ³òü ³ ëîâ³òü 
¿õ íà ì³ñö³ çëî÷èíó. Íó àáî ïðî-
ñòî á³æ³òü.

Õî÷à. Íàñïðàâä³ âàæêî óÿâè-
òè ñîá³ íàñò³ëüêè êàðèêàòóðíèõ 
çðàäíèê³â, ïðàâäà? Çëî÷èíè æ áî 
â³äáóâàþòüñÿ íàé÷àñò³øå ç àáñî-
ëþòíî íåçâîðóøíèì âèãëÿäîì. 
Íà ïåðøèé ïîãëÿä. À îñü ÿêùî 
ïðèäèâèòèñÿ…

В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 
Çäàºòüñÿ, âè êðàºì îêà áà÷è-

ëè ÿêåñü ëèñòóâàííÿ â Facebook-
÷àò³? Çäàºòüñÿ, â³í çàíàäòî ÷àñòî 
ëàéêàº ÷è¿ñü ñåëô³ â Instagram? 
Çäàºòüñÿ, â³í â òðåò³é (àáî 
ï'ÿòèé?) ðàç çà ì³ñÿöü ïîì³íÿâ 
àâàòàð? Âàì ïîñò³éíî ùîñü çäà-
ºòüñÿ, àëå ïðåä'ÿâèòè éîìó í³÷î-
ãî. Êèíüòå íåðâîâî âèâ÷àòè ïðî-
ô³ë³ éîãî «ôðåíäåñ», ìàí³àêàëüíî 
ïðèïóñêàþ÷è «âîíà ÷è íå âîíà», 
ïðèäèâ³òüñÿ êðàùå äî àêêàóíòó 
ïîêè ùå áëàãîâ³ðíîãî.

Êîëè â îñòàíí³é ðàç â³í îïó-
áë³êóâàâ âàøå ñï³ëüíå ôîòî? 
À çàéìåííèê «ìè», ùî ìàº 
íà óâàç³ âàñ ÿê ïàðó, äàâíî âè-
êîðèñòîâóâàâ? Àáî çàì³ñòü «ìè» 
ðàïòîì ç'ÿâèëîñÿ íàõàáíå «ÿ»? 
Îñü õîäèëè âè âäâîõ, íàïðèêëàä, 
â ê³íî. Àáî ¿çäèëè ó â³äïóñòêó. 
À â³í, ä³ëÿ÷èñü âðàæåííÿìè â, 
ñêàæ³ìî, Facebook, ïèøå íå «ìè 
¿çäèëè», à «ÿ ¿çäèâ», «ÿ äèâèâñÿ», 
«ÿ êóïèâ». Ñâ³äîìî ÷è í³, àëå 

â³í âæå âèêðåñëèâ âàñ ç³ ñâîãî 
â³ðòóàëüíîãî (ïîêè ëèøå â³ðòó-
àëüíîãî) æèòòÿ. Âàêàíñ³ÿ â³ä-
êðèòà ³ íà íå¿, øâèäøå çà âñå, º 
ïðåòåíäåíòêà.

РОМАНТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ 
Ùå îäèí òðèâîæíèé ñèìïòîì 

ç ò³º¿ æ ñåð³¿ — éîãî ðàïòîâà, 
íåáà÷åíà äîñ³ àêòèâí³ñòü â ñî-
öìåðåæàõ. Ñêðîìíèé ³ ñóìíèé 
êîëèñü ïðîô³ëü ðàïòîì çáàãàòèâ-
ñÿ ôîòêàìè, ðåïîñòàìè æàðò³â, 
ô³ëîñîôñüêèìè ì³ðêóâàííÿìè òà 
³íøèì íåâëàñòèâèì éîìó êîíòåí-
òîì. Í³, ìîæå áóòè, çâè÷àéíî, â³í 
ïðîñòî ñêóøòóâàâ íàðåøò³-òàêè 
âñ³ ïðèíàäè â³ðòóàëüíîãî æèòòÿ ³ 
íå íàò³øèòüñÿ òåïåð. Àëå øâèäøå 
çà âñå âîíà (òóò òðåáà á íàïèñà-
òè «öÿ ñòåðâà», àëå ìè òðèìàºìî 
ãîëîâó â õîëîä³), òàê îñü, øâèä-
øå çà âñå âîíà òåæ àêòèâíî êî-
ðèñòóºòüñÿ ñîöìåðåæàìè, à âàø 
Ðîìåî âåäå çàðàç ï³àð-êàìïàí³þ 
ñåáå êîõàíîãî.

МУЗИКА ЇХ ЗВ'ЯЗАЛА 
Çãàäàéòå ñåáå â ñòàí³ çàêî-

õàíîñò³. Ñâ³ò íàâêîëî ïî÷èíàº 
³ñêðèòèñÿ. Ìóçèêà, êíèãè, ê³íî 
ñïðèéìàþòüñÿ ÷åðåç íîâå ïî÷óò-
òÿ. Çâåðí³òü óâàãó, ÷è çàëèøè-
ëèñÿ íåçì³ííèìè éîãî ìóçè÷í³ 
ñìàêè? ×è íå ñòàâ â³í ðàïòîâî 
ñëóõàòè áàãàòî íîâî¿ ìóçèêè? ² 
ùî öå çà ìóçèêà, äî ðå÷³? Øàí-
ñîí àáî áîæåâ³ëüí³ ìåòàëåâ³ çà-
ïèëè âñå æ, íàïåâíî, ç'ÿâèëèñÿ 
â ïëåºð³ çà ïîðàäîþ ïðèÿòåëÿ 
÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. À îñü ï³ñíÿ Ëàíè 
Äåëü Ðåé ç³ ñëîâàìè, íà êøòàëò 
«ÿ òåáå íå ñêîðî çàáóäó», ÿêà 
ãðàº íà ð³ï³ò³, ³ àðãóìåíò «äðóã 

ìåëîìàí äàâ ïîñëóõàòè», ì'ÿêî 
êàæó÷è, íå â'ÿæóòüñÿ ì³æ ñîáîþ.

ГРА В МОВЧАНКУ 
Êîëè ÷îëîâ³ê ïåðåñòàº ä³ëèòèñÿ 

ç âàìè ïîâñÿêäåííèìè äð³áíèöÿ-
ìè, íà êøòàëò îô³ñíèõ ïë³òîê àáî 
íå ðîçïîâ³äàº á³ëüøå ïðî êóìåä-
í³ ñèòóàö³¿. Òàê, áåçóìîâíî, â³í 
ìîæå áóòè ïðîñòî íå îñîáëèâî 
áàëàêó÷èì ïî íàòóð³, àëå, òèì 
íå ìåíø, ó êîæíî¿ ëþäèíè º ³í-
ñòèíêòèâíå áàæàííÿ ðîçä³ëèòè 
ÿñêðàâ³ âðàæåííÿ ³ ïåðåæèâàííÿ 
ç áëèçüêèìè. ×åðãîâå «íîðìàëü-
íî» ó â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ «ÿê 
ñïðàâè?» íàòÿêàº, ùî ç êàòåãîð³¿ 
áëèçüêèõ âè, çäàºòüñÿ, âèïàëè.

ВСЕ ДРАТУЄ 
Ìîæëèâî ñòàíóòü ïîì³òí³ çì³íè 

â ïîâåä³íö³ âàøîãî ÷îëîâ³êà ó ñòàâ-
ëåíí³ äî âàñ ÷è äî äîìó (ñ³ì'¿) â ö³-
ëîìó. Íàïðèêëàä, â ³ãðàõ ç ä³òüìè 
àáî â ÿêèõ-íåáóäü ä³ÿõ ïî ãîñïî-
äàðñòâó â³í áóäå ìåíø çàö³êàâëå-
íèé, í³æ çàçâè÷àé. Òàê ñàìî â³í 
ìîæå ñòàòè á³ëüø äðàò³âëèâèì ³ 
ëåãêî áóäü-ÿê³ ñâàðêè ìîæóòü ïåðå-
õîäèòè ó ãí³â. Â³í ìîæå âèêîðèñ-
òîâóâàòè áóäü-ÿê³ ðîçá³æíîñò³ ÿê 

ïðèâ³ä äëÿ òîãî, ùîá ï³òè ç äîìó. 
Áóäü-ÿêà íåòèïîâà, áåçãëóçäà ïî-
âåä³íêà ìîæå áóòè îçíàêîþ òîãî, 
ùî ùîñü â³äáóâàºòüñÿ. 

БЕЗ ОБІЙМІВ 
Ëþäèíà çàâæäè áóäå õîò³òè 

äèâèòèñÿ íà òîãî, êîãî ëþáèòü. 
Òå æ ìîæíà ñêàçàòè ïðî äîòèêè. 
ßêùî ðàí³øå âàø ïàðòíåð ëþ-
áèâ òðèìàòè âàñ çà ðóêó, à çàðàç 
ñòàâ óíèêàòè öüîãî, òî öå íå äóæå 
õîðîøèé çíàê. Îçíàêà òîãî, ùî 
âàø ÷îëîâ³ê âàì çðàäæóº, ìîæå 
ïîëÿãàòè â ïåðåðâàõ â ñåêñóàëü-
íîìó æèòò³. Ïðèì³ðîì, çðàäíèêè 
÷àñòî ïåðåñòàþòü êîõàòèñÿ ç³ ñâî-
ºþ äðóæèíîþ àáî íàâïàêè õî÷óòü 
ñåêñó ÷àñò³øå, í³æ çàçâè÷àé.

P. S.: Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ 
Õîëîäíèé ³ áàéäóæèé ÷îëîâ³ê 

òàêîæ ï³äîçð³ëèé, ÿê ³ ðàïòîâî 
ïàëêèé. Àëå òóò âàðòî ïîêëà-
äàòèñÿ íå òàê íà íàø³ ïîðàäè, 
à íà ñâî¿ â³ä÷óòòÿ. Ìîæå áóòè â³í 
³ ïðàâäà âàñ äóæå ëþáèòü ³ ïðîñòî 
ðîçòàíóâ íàðåøò³ ï³ñëÿ òðèâàëî¿ 
çèìè — òîä³ âàì, íà ùàñòÿ, âçà-
ãàë³ íå ñþäè, âèäèõàéòå ³ âèðó-
øàéòå çà ëþáîâíèì íàòõíåííÿì.

СПІЙМАТИ НА ЗРАДІ: 
ПЕРШІ ОЗНАКИ НЕВІРНОСТІ 
На стороні  З'ясувати, чи зраджує вам 
кохана людина — завдання не з легких. Але 
більшість людей вважатимуть за краще 
дізнатися гірку правду, ніж жити у брехні. 
Фахівці відкривають очі на підозрілі 
прикмети, які допоможуть зрозуміти, що 
коханий (кохана) завів роман на стороні

ОЧИМА ДЕТЕКТИВА 
Детектив і колишній агент ФБР Том 
Мартін у своїй книзі «Дивлячись на життя 
приватними очима» описав 20 поширених 
ознак того, що вам зраджують. 
За словами Мартіна, його сорокарічний 
досвід роботи підтверджує, що саме ці речі 
найчастіше вказували на невірність чоловіка 
або жінки.

20 ОЗНАК ЗРАДИ МАЮТЬ ТАКИЙ ВИГЛЯД:

  Зміна звичок 

  Ранній відхід і пізнє по-
вернення додому 

  Ділові поїздки 

  Відсутність сімейних свят 
або вихідних в компанії сім'ї 

  Понаднормова робота 

  Незрозумілі витрати 

  Таємні акаунти в соціаль-
них мережах 

  Приховані рахунки 
кредитної картки 

  Надмірний догляд за собою 

  Чужий запах (типовий слід 
помади на комірі) 

  Купівля подарунків, яких 
ви не бачили 

  Незрозумілі предмети 
(наприклад, презервативи 
в машині) 

  Несподівана любов 
до спортзалу 

  Пропущені дзвінки з 
невідомого номера 

  Менше сексу 

  Закодовані або приховані 
повідомлення в телефоні 

  Ухилення і захисна 
поведінка 

  Очевидна брехня 

  Прискіпливість 
і запальність 

  Несприйняття 
несподіваних візитів (якщо 
ви без попередження 
зайшли до партнера 
на роботу, він може 
розлютитися) 
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ОВЕН 
Успіх неодмінно прийде 
до вас, але тільки якщо ви 
докладете максимум зусиль. 

ТЕЛЕЦЬ 
Зосередьтеся на головному і 
не витрачайте сили на вирі-
шення другорядних проблем. 

БЛИЗНЮКИ 
Можливі несподівані зміни 
в планах. Але все головне 
залишиться з вами. 

РАК 
Вас буде супроводжувати 
успіх. Хоча в понеділок до-
ведеться розгрібати завали 
дрібних проблем. 

ЛЕВ 
Вам просто необхідно до-
водити свої справи до кінця, 
не уникати відповідальності і 
не кидати нічого на півдорозі. 

ДІВА 
Ваші плани починають 
реалізовуватися. Тільки 
не базікайте про це. 

ТЕРЕЗИ 
Імовірна різка зміна діяль-
ності. При цьому абсолютно 
не обов'язкова зміна роботи.

СКОРПІОН 
Не так давно ви прийняли 
важливе рішення, і воно вже 
сприятливо впливає на ваше 
життя. Це правильний шлях, 
продовжуйте по ньому йти.

СТРІЛЕЦЬ 
Раптові кар'єрні злети тра-
пляються нечасто, проте саме 
зараз їх можна очікувати. 

КОЗЕРІГ 
Гарний час для налагоджен-
ня зв'язків із зарубіжними 
діловими партнерами. 

ВОДОЛІЙ 
У вас будуть шанси домогти-
ся успіху, якщо ви першими 
дізнаєтеся важливі новини. 

РИБИ 
Ваш погляд спрямований впе-
ред, до нових якісних змін.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ОКСАНА ІВАНЧУК, 

СТУДЕНТКА

Вона:
— Мені тебе дуже 
не вистачає.
Він:
— Для повного щастя чи 
для рівного рахунку?

***
Що значить «у мене немає часу 
вислуховувати твоє ниття»? Плануй свій 
день. Вставай на годину раніше.

***
Мозок людини влаштований дивним 
чином. Він працює постійно з моменту 
народження до моменту купівлі смартфона.

***
Два сусіди зустрічаються.
— Здорово! Ти звідки?
— Так з магазину, ось, затарився, ковбаски 
взяв, хліба, та рулон паперу туалетного.
— Хех! Я вчора цю ковбасу теж купив, так 
мені одного рулона не вистачило…

***
Небезпечний момент, нападник виходить 
один на один з воротарем! Удар! Удар! 
Ще удар! Так… Таких стусанів воротар ще 
не отримував…

***
— Я не принцеса — корона спадає… 
Я не ангел — крила в пранні… Я не стерво — 
я розумніша…
— Блін, Петровичу, бухав вчора?
— О точно! Петрович!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

24 RIA, 
Ñåðåäà, 17 áåðåçíÿ 2021

РЕКЛАМА
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БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

488577

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

Ірина, 20 років
Харизматична, весела, енергій на та цілеспрямована 
студентка 3-го курсу ВДПУ, факультету «Право». 
Є членом Студентської  Академії  Волонтеріату. 
Закінчила художню та модельну школу, зай маюся 
музикою. Люблю подорожувати, маю багато цілей  та 
впевнено крокую до них.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ 
У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку розповідь 
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA-2021» 
і безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.
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