
 Учасник Революції Гідності 
на Майдані, доброволець АТО, 
нині письменник і видавець 
Влад Сорд опинився у центрі 
великого скандалу

 Усе почалося з акції 
протесту під будівлею офісу 
глави держави. У той вечір 
правоохоронці затримали тільки 
одну людину. Нею виявився 
наш земляк Влад Сорд

 Що розповів RIA з цього 
приводу сам «Змій»? 
Такий його позивний

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ПОМІНЯЮТЬ «РОГАТИХ»
 Беруть позику на 35 мільйонів 
гривень, щоб зробити п’ять 
тролейбусів VinLine.
Чим «завинили» старі 
тролейбуси ЗіУ-9, що їх хочуть 
якнайшвидше замінити?

БЕЗ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
 Журналістка RIA перехворіла 
коронавірусом, не маючи 
сімейного лікаря у Вінниці. 
Розказуємо, як вона лікувалася, 
і що робити, якщо ви 
потрапите у таку ситуаціюс. 6 с. 15
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«ВІДБИВАЮСЯ ВІД АТАКИ» 
ЧОМУ НЕ ДОВІРЯЮТЬ ВЛАДУ СОРДУ?

Влад каже, що 
орден на груди 
одягнув один раз 
і шкодує про це. 
– Я не офіцер 
і не учасник 
гідного подвигу, 
– говорить 
чоловік
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Насильницька 
українізація 

Óÿâ³òü òðèð³÷íó äèòèíó, 
ÿêó âèïóñêàþòü ñîíÿ÷íî¿ 
ë³òíüî¿ äíèíè ï³ñëÿ ðÿñíî-
ãî äîùó ïîá³ãàòè ïî ñâ³æèõ 
êàëàáàíÿõ ëèøå ó òðóñèêàõ 
³ ´óìà÷êàõ.

Ñïî÷àòêó âîíà íåñì³ëèâî 
ïðîáóº êàëàáàí³ ñêðàþ, ì³ðÿº 
ãëèáèíó ³ ç ðîçãîíó ïðîáóº 
ïåðåñòðèáíóòè ö³ îêåàíè äè-
òèíñòâà. Íå äîñòðèáóº, çâ³ñ-
íî, ³ ðÿñíî áðèçêàº âîäîþ 
âóñ³á³÷.

Ïîâîë³ íàáèðàºòüñÿ ñì³-
ëèâîñò³ ³ êðîêóº êàëàáàíåþ 
âçäîâæ ³ âïîïåðåê. À äàë³ 
çàõîäèòü â ´óìàêàõ íà ñàìó 
ñåðåäèíó, ì'ÿêà òâàíü ãîñ-
òèííî ïðèéìàº ¿¿ âàãó ³ ðóäà 
äîùîâà âîäà ïåðåá³ãàº ÷åðåç 
âåðõ âçóòòÿ ³ ïðîñî÷óºòüñÿ òå-
ïëèìè ö³âêàìè ó ïàðê³ âîëî-
ã³ íóòðîù³ çåëåíîãî ´óìàêà, 
ïî ëèòêàõ, ñòîïàõ ³ ïîì³æ 
ïàëüö³. Äèòèíà ñòðèáàº, äó-
ðà÷èòüñÿ ³ ñ³äàº ïðÿì³ñ³íü-
êî ïîñåðåä âîäè, ò³øà÷èñü 
íåñïîä³âàí³é âîë³ ³ âòðàò³ 
êîíòðîëþ.

Ïîò³ì ìàìà âèð³øóº, ùî 
äîñèòü áàâèòèñÿ ³ âîëî÷èòü 
îáë³ïëåíå ãðÿçþêîþ ³ ãëè-
íîþ ç áðóäíèìè ïàòüîêàìè 
íà ïóç³ ÷àäî äî âåëè÷åçíî¿ 
áàë³¿ ïîñåðåä ïîäâ³ð’ÿ. Ìè-
òèñÿ.

Äèòèíà íåñàìîâèòî âå-
ðåùèòü ³ ïðó÷àºòüñÿ, âè-
ðèâàºòüñÿ, ëèº ã³ðê³ ñëüîçè 
³ êðè÷èòü. Âîíà òàê äîâãî 
ïðîáóëà â öüîìó áîëîò³, 
ùî âæå çàáóëà, ÿê öå áóëî 
äî òîãî ³ ÷èñòîòà çäàºòüñÿ ¿é 
íå ïðèðîäíîþ ³ íàâ³òü òð³ø-
êè ñåëþöüêîþ.

Çâèêëà äî áîëîòà ³ íå õî÷å 
íàçàä. Îáóðåíî âåðåùèòü ³ 
êëè÷å áàáó íà çàõèñò: «ôà-
øèñòè! ôàøèñòè!». Ñêðóøíî 
ïëà÷å ïîñåðåä áàë³¿. Ïðèéìàº 
íåìèíó÷å.

Öå íàçèâàºòüñÿ íàñèëü-
íèöüêà óêðà¿í³çàö³ÿ.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ÍÎÂÈÍÈ

 Два роки тому, навесні 2019-го, 
«Хімік» отримав концепцію 
розвитку. Її сформували після 
серії обговорень з мешканця-
ми вулиць Некрасова — Героїв 
Крут — Запорожця, що приля-
гають до території парку.
У результаті парк, площею по-
над два гектари, поділять на три 
зони: «реакція» для взаємодії з 
сусідами, близькими чи іншими 
людьми, «розчинення» для спо-
кійного відпочинку серед приро-
ди, «вибух» для занять спортом.
Пряма алея крізь парк стане 
хвилястою, для приємних про-

гулянок. Крім вхідної арки від-
ремонтують і паркан. Також вста-
новлять нові дитячі майданчики, 
ключову локацію, в якій буде 
багатометрова лавка добросу-
сідства та подіум для вуличних 
виступів тощо.
Підрядником обрали підприєм-
ство «Рослана», яка за 20 міль-
йонів гривень повністю оновить 
парк. Роботи будуть проходити 
орієнтовно в такій послідовності: 
заміна всіх підземних комуніка-
цій, облаштування освітлення, 
будівництво доріжок, благоустрій 
локацій, озеленення території.

 Що будуть робити в парку 

ELENA NOVAKOVA 

Легко пристосовуюсь до біо-
ритмів сонця. Адаптуюся вже 
завжди за два тижні до пере-
ведення годинників в кожен 
період.

ЮЛІЯ БІЛИК 

Одна година в  першу 
добу переведеного часу… 
а стільки проблем… йой. 
Здається, деякі самі себе на-
кручують.

ВІКТОРІЯ СЕЛЕЗНЬОВА 

Взагалі не знала, що перевели 
час, телефони автоматично 
перевелися, я й не відчула. 
Завжди було байдуже на ці 
переводи)) 

ВОЛОДИМИР КУШТА 

Є набагато простіший варі-
ант. Ввести літній час і більше 
його не чіпати. Далі все ре-
гулюється початком і кінцем 
робочого дня.

ZHENYA LOZOVSKY 

Дурня це все «не можу ви-
спатись, голова болить». 
Накручуєте самі себе. Мені 
подобається і я підтримую 
цю зміну.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як ви почуваєтеся після переведення годинника на літній час?

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 

Íàðàç³ çà îãî-
ðîæåþ òðèâàþòü 
ï³äãîòîâ÷³ ðîáî-

òè: ïðàö³âíèêè ãåíï³äðÿäíèêà, 
ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ðîñ-
ëàíà» äåìîíòóþòü ñòàð³ ãðàëüí³ 
ìàéäàí÷èêè, âèêîíóþòü çåìëÿí³ 
ðîáîòè òîùî. «Õ³ì³ê» ìàº òåðèòî-
ð³þ 2,4 ãåêòàðà ³ òóò îáëàøòóþòü 
îñâ³òëåííÿ, âñòàíîâëÿòü 20 êàìåð 
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, 88 ëàâîê ³ 
âåëîïàðêîâêó.

Ùå òóò ïîñòàâëÿòü íîâ³ äèòÿ-
÷³, ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè; áóäå 
çîíà äëÿ âèãóëó ñîáàê, ãðîìàä-
ñüêà âáèðàëüíÿ òîùî.

— Òóò áóäóòü ïîâí³ñòþ çàì³íåí³ 
ìåðåæ³, âëàøòîâàí³ äîð³æêè òà 
ëîêàö³¿. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ïî-
âí³ñòþ îá’ºêò çäàìî ó âåðåñí³. 
Ìè óæå îòðèìàëè îïîðè äëÿ 
îñâ³òëåííÿ ïàðêó, ³íæåíåðí³ 
ìåðåæ³ áóäóòü «â çåìë³» â ñïåö³-
àëüíèõ ëîòêàõ. Îñâ³òëåííÿ áóäå 
ñâ³òëîä³îäíå, — ðîçïîâ³â äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ Âî-
ëîäèìèð Í³öåíêî.

Ðîçðîáêà íîâîãî ïëàíóâàííÿ 
ïàðêó ñòàðòóâàëà ùå â 2018 ðîö³. 
Òîä³ ïîñàäîâö³ ç ÊÏ «²íñòèòóò 
ðîçâèòêó ì³ñò» ïðîâîäèëè ðÿä îá-
ãîâîðåíü ç ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè, 
ç ÿêèìè íàïðàöþâàëè áà÷åííÿ, 
ÿêèì ìàº áóòè «Õ³ì³ê».

Ïîò³ì â³äáóâñÿ êîíêóðñ, íàé-

ЗАВЕРШИТИ КАПРЕМОНТ 
«ХІМІКА» МАЮТЬ ВОСЕНИ 
Дочекалися  Парк на Замості огородили 
і зараз там відбуваються підготовчі 
роботи. «Хімік» отримає нове планування, 
гральні та спортивні майданчики, лавку 
добросусідства. Альтанку та вхідну групу 
пообіцяли відремонтувати. Капремонт, про 
який вперше заговорили ще в 2018 році, 
планують завершити вже у вересні 2021 року

Парк обіцяють реконструювати ще з 2018 року. 
Тоді відбулася серія обговорень з місцевими жителями, 
які висловили своє бачення нового «Хіміка» 

êðàùèì ïëàíóâàííÿì ïàðêó 
âèçíàëè ðîáîòó àðõ³òåêòîð³â ç 
Îäåñè. Ïðåäñòàâíèê îäåñüêî¿ êî-
ìàíäè «Space Odyssey Architects» 
ªâãåí ×åðíàò ñêàçàâ, ùî âîíè 
ñë³äêóâàòèìóòü çà âèêîíàííÿì 
ðîá³ò.

— Îñíîâîþ íàøî¿ êîíöåïö³¿ º 
áàëàíñ çì³í ³ çáåðåæåííÿ òîãî, 
ùî º. Ç òîãî, ùî çàëèøèòüñÿ — 
öå ÷óäîâà âõ³äíà ãðóïà, ÿêà ïî-
äîáàºòüñÿ âñ³ì æèòåëÿì, à òàêîæ 
àëüòàíêà. Âîíè áóäóòü ðåêîíñòðó-
éîâàí³, — ñêàçàâ ×åðíàò.

Ö³êàâî òå, ùî äî ñï³âô³íàí-
ñóâàííÿ ðîá³ò äîëó÷èëèñÿ í³ì-
ö³ ç óðÿäîâî¿ îðãàí³çàö³¿ GIZ, 
â ðàìêàõ ïðîåêòó «²íòåãðîâàíèé 
ðîçâèòîê ì³ñò Óêðà¿íè». À ñàìå 
âèä³ëÿþòü 50 òèñÿ÷ ºâðî. ², çî-
êðåìà, ó «Õ³ì³êó» ñòîÿòèìóòü 
ñâ³òèëüíèêè, ÿê³ áóëè çàêóïëåí³ 
ó Í³ìå÷÷èí³.

— Ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí ìè 
íå ìàëè ìîæëèâîñò³ ðîçïî÷àòè 

ðîáîòè ó 2020 ðîö³, ³ öå íå ò³ëüêè 
ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó. Ì³æíà-
ðîäí³ òåíäåðí³ ïðîöåäóðè (ÿê³ 
ïðîâîäèëè GIZ — àâò.) äîâîë³ 
ñêëàäí³, òîìó âèéøëà ïåâíà çà-
òðèìêà, — ãîâîðèâ çàñòóïíèê 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåò-
íèé. — Óò³ì, âñå öå óæå ïîçàäó — 
³ ìè ðîçïî÷èíàºìî ïîâíîìàñø-
òàáíó ðåêîíñòðóêö³þ ïàðêó. Õî÷ó 
çàçíà÷èòè, ùî êîøòè, à öå áëèçü-
êî 20 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ó ïî-
âí³é ì³ð³ ïåðåäáà÷åí³ ó áþäæåò³ 
Â³ííèöüêî¿ ãðîìàäè íà 2021 ð³ê.

Î÷åðåòíèé ï³äêðåñëèâ, ùî ðå-
êîíñòðóêö³þ ïàðêó ìîæíà áóäå 
çàâåðøèòè ó âåðåñí³ 2021 ðîêó, 
ÿêùî áóäóòü ñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ 
óìîâè. Äèðåêòîðêà ï³äðÿäíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ «Ðîñëàíà» Ëþäìèëà Ñî-
ðîêàëºòà çàïåâíèëà, ùî ãàðàíòóº 
â³äòâîðèòè âñå, ùî ïåðåäáà÷åíî 
ó ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿, òà çà-
âåðøèòè ðîáîòè ó çàçíà÷åíèé 
òåðì³í.
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ò³ ëþäè, ÿê³ 
ñë³äêóþòü çà ðî-
áîòîþ Â³ííèöüêî¿ 

ì³ñüêðàäè, äîáðå çíàþòü, ùî äå-
ïóòàòè ïîãîäæóþòü âñ³ ïèòàííÿ, 
âèíåñåí³ íà ðîçãëÿä ñåñ³¿. Çàñ³-
äàííÿ 26 áåðåçíÿ òàêîæ áóëî 
íå âèíÿòêîì ç öüîãî «ïðàâèëà», 
ïîêè íå âèíåñëè íà ðîçãëÿä 
59 ïèòàííÿ ó ïîðÿäêó äåííîìó: 
«Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâå-
äåííÿ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³í-
êè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íåñ³ëüãîñï 
ïðèçíà÷åííÿ».

Ç òðèáóíè äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Ñåðã³é 
Êóøí³ð÷óê ãîâîðèâ, ùî ïðîåêò 
ð³øåííÿ ðîçãëÿíóëè íà âèêîíêî-

ì³, çàñëóõàëè íà âñ³õ äåïóòàòñüêèõ 
êîì³ñ³ÿõ, ³ çàóâàæåíü, ïðîïîçèö³é 
äî òåêñòó íåìàº. Ìåð ì³ñòà Ñåð-
ã³é Ìîðãóíîâ çâåðòàâñÿ äî äåïó-
òàò³â «÷è º çàóâàæåííÿ?», ñåñ³éíà 
çàëà ïðîìîâ÷àëà. Òîìó ïîñòàâèâ 
ïðîåêò ð³øåííÿ íà ãîëîñóâàííÿ 
³ ó ðåçóëüòàò³ «Ð³øåííÿ íå ïðè-
éíÿòî». Ïðî ùî öå çåìåëüíå 
ïèòàííÿ?

СПОЧАТКУ РЕМОНТ, 
ПОТІМ ПРОДАЖ 

Öèì ïðîåêòîì ð³øåííÿ ìàëè á 
äîçâîëèòè òîâàðèñòâó «Êîìïà-
í³ÿ «Á³çíåñòîðã³íâåñò» çàìîâèòè 
îö³íêó âàðòîñò³ ä³ëÿíêè íà Ñî-
áîðí³é, 9 òà äàë³ — íàäàòè ïðà-
âî âèêóïó ö³º¿ çåìë³. Çà ö³ºþ 
àäðåñîþ ðîçòàøîâàíà çàêèíóòà 
áóä³âëÿ «Â³ííèöÿôàðìàö³¿». Ä³ì 
ç³ çðóéíîâàíèì äàõîì, ïîøàð-

ЗЕМЛЮ В ЦЕНТРІ НЕ ПРОДАЛИ. 
НЕ ВИСТАЧИЛО ГОЛОСІВ 
Змова?  Депутати не дали дозвіл 
на проведення експертної грошової 
оцінки землі, що на Соборній, 9, та 
її подальший продаж. Цікаво те, що 
ідентичний проект рішення розглядали 
і не ухвалили на сесії у вересні 2020-го. 
Але його змушені виносити на розгляд 
знову і знову, щоб виконати рішення 
Окружного адмінсуду Києва

ïàíèì ôàñàäîì ³ âèáèòèìè â³-
êíàìè çíàõîäèòüñÿ çà ñòî ìåòð³â 
â³ä ïåðøî¿ ë³í³¿ ì³ñòà.

Ö³êàâî òå, ùî ³äåíòè÷íå ð³-
øåííÿ «Ïðî äîçâ³ë íà îö³íêó 
çåìë³» ðîçãëÿäàëè íà ñåñ³¿ ó âå-
ðåñí³ 2020-ãî. ² òîä³ éîãî òàêîæ 
íå ïðèéíÿëè. Àëå ðàç çà ðàçîì 
éîãî âèíîñÿòü íà ðîçãëÿä äåïóòà-
òàì, íà âèìîãó ð³øåííÿ Îêðóæ-
íîãî àäì³íñóäó Êèºâà. Ç òåêñòó 
ð³øåííÿ ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ì³æ 
ïðèâàòíîþ êîìïàí³ºþ òà ì³ñü-
êðàäîþ òÿãíåòüñÿ ñóäîâà «â³éíà», 
ÿêà ïî÷àëàñÿ ç 2017 ðîêó.

Òîä³ êè¿âñüêå òîâàðèñòâî 
«Á³çíåñòîðã³íâåñò» çâåðíóëîñÿ 
äî ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïðîõàííÿì 

íàäàòè äîçâ³ë íà îö³íêó ä³-
ëÿíêè, ùî íà Ñîáîðí³é, 9. Öÿ 
êîìïàí³ÿ îðåíäóº ¿¿ ç 2005 ðîêó, 
à áóä³âëþ «Â³ííèöÿôàðìàö³¿» 
âèêóïèëè â 2006-ìó. Àëå òàêèé 
äîçâ³ë â ìåð³¿ â³äìîâèëèñÿ íàäà-
òè: ìîâëÿâ, º áîðã ïî îðåíä³ òà 
íåîáõ³äí³ñòü ïðèâåñòè äî íàëåæ-
íîãî ñòàíó ä³ì. Çà àêòîì «Á³ç-
íåñòîðã³íâåñò» ìàâ ñïëàòèòè ùå 
é 1 ì³ëüéîí 21 òèñÿ÷ó ãðèâåíü 
ÿê êîìïåíñàö³þ çà çàïîä³ÿí³ 
ãðîìàä³ çáèòêè.

Êèÿíè íå ïîãîäæóþòüñÿ ç 
ð³øåííÿì ÷èíîâíèê³â ³ éäóòü 
äî ñóäó. Äí³ïðîâñüêèé ñóä 
Êèºâà ïîñòàíîâèâ, ùî «áîðã 
çà îðåíäó» ³ «íåíàëåæíèé ñòàí 
áóä³âë³» íå º ï³äñòàâîþ, ÿêà çà-
áîðîíÿº ïðîäàæ çåìë³. ² ñêàñó-
âàâ ð³øåííÿ ì³ñüêðàäè, ÿêèì 
òîâàðèñòâó «Êîìïàí³ÿ «Á³çíåñ-
òîðã³íâåñò» â³äìîâèëè â îö³íö³ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç ïîäàëüøèì 
âèêóïîì.

Ó 2018 ðîö³ êè¿âñüêà êîìïàí³ÿ 
çâåðòàºòüñÿ ïîâòîðíî äî ì³ñüêðà-
äè, ç ïðîõàííÿì îö³íêè òà âèêóïó 
çåìë³. Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè äàº 
â³äïîâ³äü — «ïðîåêò ð³øåííÿ áóâ 
çíÿòèé ç ðîçãëÿäó ñåñ³¿ ì³ñüêðà-
äè ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè 
ñòàíó áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïî âóë. Ñîáîðíà, 9».

ПАРТІЙНА ДИСЦИПЛІНА 
Ï³ñëÿ öüîãî êèÿíè âäðóãå ïî-

äàþòü ïîçîâ äî ñóäó. Ó ÷åðâí³ 
2020-ãî Îêðóæíèé àäì³íñóä Êèºâà 
ïðèéìàº ð³øåííÿ, ùî ðîçãëÿä çà-
ÿâè ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà îö³í-
êó çåìë³ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â º 
áåçä³ÿëüí³ñòþ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Ñóää³ çîáîâ’ÿçàëè ì³ñüêðàäó 
íàðåøò³ óõâàëèòè ð³øåííÿ ïî ñóò³.

Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè 25 âåðåñíÿ 
2020-ãî ãîëîñóâàííÿ çà ð³øåííÿ 
ïðîâàëèëè: 20 «çà» íàäàííÿ äî-
çâîëó äëÿ îö³íêè ä³ëÿíêè, 1 «ïðî-
òè», 11 «íå ãîëîñóâàëè» ³ ùå 11 
«óòðèìàëèñü».

Àíàëîã³÷íå ð³øåííÿ çà òåêñòîì, 
õî÷ ³ ç íîâèì íîìåðîì, âèíåñëè 
íà ñåñ³þ 26 áåðåçíÿ 2021 ðîêó, âæå 
íà âèìîãó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ 
ñëóæáè. Éîãî çíîâó íå ïðèéíÿëè, 
íå âèñòà÷èëî ãîëîñ³â. «Çà» íàäàí-
íÿ äîçâîëó íà îö³íêó ³ ïðîäàæ 
çåìë³ ï³ä «Â³ííèöÿôàðìàö³ºþ» — 
14 äåïóòàò³â, «Ïðîòè» — ÷îòèðè 
ì³ñüêèõ îáðàíö³, «Óòðèìàëîñÿ» 
â³ñ³ì ëþäåé. Ïðè öüîìó, «íå ãî-
ëîñóâàëè» 23 äåïóòàòè.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî 22 ç íèõ 
º ÷ëåíàìè ïàðò³¿ «Óêðà¿íñüêî¿ 
ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà», ó ñêëàä 
ÿêî¿ âõîäÿòü ÿê ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ, òàê ³ ñåêðåòàð 
ì³ñüêðàäè Ïàâëî ßáëîíñüêèé.

«Компанія «Бізнесторгінвест» за-
реєстрована у Києві, займається 
«Організацією будівництва буді-
вель» та має 115 тисяч статутно-
го капіталу. Власник — Костянтин 
Капусенко. Він є засновником та/
або власником ще ряду фарма-
цевтичних компаній.
Деякі фірми він заснував спіль-
но з Ігорем Пустовітом, Олексан-
дром Кощеєм, Андрієм Варчен-
ком. А ці люди є засновниками 

компанії «Сіріус-95», на яку за-
реєстрована мережа аптек «Ба-
жаємо здоров’я».
Будівля «Вінницяфармації» 
на Соборній, 9 нині в жахливому 
стані: розвалений дах, розбиті ві-
кна та вибиті двері. Всередині бу-
дівлі відчуття, ніби стіни можуть 
у будь-який момент впасти. Воло-
діла домом родина Львовичів — 
євреї, які займалися промисло-
вістю та торгівлею у Вінниці.

У радянський час садибу Львови-
ча на Соборній, 9 націоналізува-
ли та створили в ній управління 
фармакології «Вінницяфармація», 
куди доставлялися ліки, а потім 
розвозилися по аптеках. На по-
чатку 2000-х будівля приходить 
у занепад. Поряд з цим домом, 
нагадаємо, збираються побуду-
вати готель. Про все це в матері-
алі на сайті «20хвилин» за цим 
посиланням: cutt.ly/7xHDFmn.

Кому належить київська фірма?

Тільки одне з 80 питань депутати не підтримали на сесії міськради. 
Голосів 14 обранців виявилося недостатньо, щоб завершити конфлікт з київською фірмою 
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 Ïðèéøëà âåñíà, à ðàçîì ç íåþ 
³ íåïðèºìíèé çàïàõ âîäè ç-ï³ä 
êðàíó. Âîäà ìàº ñò³éêèé «ðèá-
íèé» çàïàõ. Â³ííèöüê³ êîìóíàëü-
íèêè ïîÿñíþþòü, ùî äæåðåëîì 
öüîãî àðîìàòó º ñòðåñóþ÷³ âîäî-
ðîñò³.

Äæåðåëî âîäîïîñòà÷àííÿ ó Â³-
ííèö³ — Ï³âäåííèé Áóã. Ð³÷êà 
ìàº ïîâ³ëüíó òå÷³þ, ùî çíèæóº 
¿¿ çäàòí³ñòü äî ñàìîî÷èùåííÿ. 
Ó ì³ñö³ âîäîçàáîðó (Êè¿âñüêà, 
173) ïðîòî÷í³ñòü ìàéæå â³äñóòíÿ, 

ùî º ³äåàëüíîþ óìîâîþ äëÿ ðîç-
âèòêó âîäîðîñòåé. Çàïàõ çá³ëüøó-
ºòüñÿ ó ì³æñåçîííÿ, ïîâ³äîìëÿº 
îáëàñíèé «Âîäîêàíàë» íà ñâî¿é 
ôåéñáóê-ñòîð³íö³.

«Çàðàç, êîëè ð³÷êà çâ³ëüíÿ-
ºòüñÿ â³ä êðèãè, ìåøêàíö³ ì³ñòà 
³íêîëè ìîæóòü â³ä÷óâàòè íåïðè-
ºìíèé çàïàõ ïèòíî¿ âîäè, ÿêèé 
ìîæå ïîñèëþâàòèñü ïðè ¿¿ íà-
ãð³âàíí³. Â á³ëüøîñò³ ëþäåé öåé 
çàïàõ àñîö³þºòüñÿ ç «ðèáíèì». 
Íàñïðàâä³, â³í îáóìîâëåíèé 
ïðèðîäíèìè îäîðàíòàìè (ðå-

÷îâèíàìè ç ñèëüíèì çàïàõîì), 
ÿê³ âèä³ëÿþòüñÿ âîäîðîñòÿìè 
â ïåð³îä â³äìèðàííÿ òà/àáî 
â «ñòðåñîâèõ» äëÿ íèõ ñèòóàö³-
ÿõ», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Ó «Âîäîêàíàë³» ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî âîäà, ÿêà òå÷å ç-ï³ä êðàíó, 
çàëèøàºòüñÿ áåçïå÷íîþ äëÿ ñïî-
æèâàííÿ íàâ³òü ïðè «ðèáíîìó» 
ñìîðîä³.

«Òåõíîëîã³ÿ î÷èùåííÿ ïèòíî¿ 
âîäè äàº ìîæëèâ³ñòü çàìàñêóâà-
òè «ðèáíèé» çàïàõ, çá³ëüøèâøè 
äîçó õëîðó. Ïðîòå ìè ñâ³äîìî 

íå éäåìî íà òàê³ êðîêè. Àäæå, 
ÿê ôàõ³âö³ ìè ðîçóì³ºìî, ùî 
íà âåðõí³é ìåæ³ àáî ïîçà íåþ 
îïèíèòüñÿ íå ëèøå âëàñíå çà-
ëèøêîâèé õëîð, àëå ³ âåëè÷åç-
íèé ðÿä ïîá³÷íèõ ïðîäóêò³â 
õëîðóâàííÿ. ² òîä³ íåïðèºìíà 
âîäà ñòàíå ùå é øê³äëèâîþ», — 
ïîâ³äîìëÿþòü ó êîìóíàëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâ³.

Ç 1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó îáëàñ-
íèé «Âîäîêàíàë» ï³äíÿâ òàðè-
ôè. Íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ, 
íà ÿêèõ ðîçãëÿäàëè íîâó ö³íó, 

â³ííè÷àíè âêîòðå çàïèòóâàëè, 
êîëè çðîñòå ÿê³ñòü õîëîäíî¿ âîäè?

Â³ííèöüêà ìåð³ÿ ùå çàäîâ-
ãî äî êîðîíàâ³ðóñíî¿ ïàíäåì³¿ 
çâåðòàëàñÿ äî îáëàñíî¿ ðàäè ç 
ïðîõàííÿì ïåðåäàòè Âîäîêàíàë 
ó ì³ñüêó âëàñí³ñòü. ßê ïîÿñíþâà-
ëè ÷èíîâíèêè, öå ïîòð³áíî, ùîá 
ì³ñüêà âëàäà çìîãëà ïðîâåñòè ìî-
äåðí³çàö³þ ìåðåæ òà ï³äâèùèòè 
ÿê³ñòü âîäè ç-ï³ä êðàíó.

Íà î÷èùåííÿ Ï³âäåííîãî Áóãó, 
íàãàäàºìî, ïëàíóþòü âèòðàòèòè 
250 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Вода тхне рибою. Водоканал нарікає на водорості
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На сайті міськради є мапа, де 
вказане розташування парковок. 
Щоб її переглянути — треба пе-
рейти за посиланням map.vmr.
gov.ua, і натиснути на позначку 
у формі квадрата, в лівому верх-
ньому куті мапи. А далі на по-

значку зі знаком паркування «Р».
У результаті ви отримаєте місце 
розташування всіх парковок Ві-
нниці. Змінюючи масштаб мапи, 
ви можете детально ознайоми-
тись, де і скільки у Вінниці є ле-
гальних паркомісць.

Як переглянути всі міські стоянки 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Òîð³ê ó Â³ííèö³ 
ñòâîðèëè áëèçü-
êî 1200 ïàðêî-

ì³ñöü. Ïðî öå éäåòüñÿ â ð³øåíí³ 
«Ïðî õ³ä âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè 
ðîçâèòêó ñôåðè ïàðêóâàííÿ 
çà 2020 ð³ê», ÿêèé óõâàëèëè 
íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 26 áåðåçíÿ.

«Çà ïðîïîçèö³ÿìè ïîñàäîâö³â 
ç â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ, ïðîòÿãîì 
áåðåçíÿ-ãðóäíÿ 2020 ðîêó áóëî 
îáëàøòîâàíî 183 ì³ñöÿ äëÿ çó-
ïèíêè òà ñòîÿíêè òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà òà 1013 ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàí-
íÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â ³íøèõ 
÷àñòèíàõ ì³ñòà», — ãîâîðèòüñÿ 
ó äîêóìåíò³.

Є ПРОПОЗИЦІЇ НА НОВІ 
ПАРКОВКИ 

Êåð³âíèê â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ 
Ãåííàä³é Áîãóñëàâñüêèé ðîçïî-
â³â æóðíàë³ñòó, ùî ïàðêîì³ñöÿ, 
ÿê³ íàêðåñëèëè òîð³ê, ðîçì³ùåí³ 
ïî âñ³õ ðàéîíàõ Â³ííèö³.

— Äåñü â³äêðèëè íîâó ñòîÿíêó, 
ÿê, íàïðèêëàä, íà Áàòîçüê³é, á³ëÿ 
«Åï³öåíòðó». À ³íø³ — öå àáî 
ðîçøèðåííÿ íàÿâíèõ ñòîÿíîê 
íà ê³ëüêà äîäàòêîâèõ ì³ñöü, àáî 
ì³ñöÿ, ÿê³ áóëè ïîñò³éíî çàïàð-
êîâàí³ òà íå ìàëè â³äïîâ³äíîãî 
çíàêó, ùî äîçâîëÿº ñòîÿíêó, — 
ãîâîðèòü Áîãóñëàâñüêèé.

Òàêîæ â³í ðîçïîâ³â, ùî íà ñüî-
ãîäí³ ó Â³ííèö³ º 8 òèñÿ÷ 983 ì³ñ-
öÿ äëÿ ñòîÿíêè.

— Òàì, äå º äëÿ öüîãî ìîæëè-
âîñò³, ìè ïðîïîíóºìî ñòâîðèòè 
ùå ïëþñ 4095 ïàðêîì³ñöü. Íà-
ïðèêëàä, ï³âòîðè òèñÿ÷³ ì³ñöü äëÿ 
ñòîÿíêè ïðîïîíóºìî ðîçì³ñòèòè 
íà Çàìîñò³, — ðîçïîâ³â êåð³âíèê 
â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ. — Íàø³ ïðî-

ïîçèö³¿ ïåðåâ³ðÿþòü ôàõ³âö³ ç 
ïðîô³ëüíèõ äåïàðòàìåíò³â ì³ñü-
êî¿ ðàäè òà ùå ïîòð³áíî îòðèìàòè 
ïîãîäæåííÿ â³ä Íàöïîë³ö³¿.

Âîä³¿ íàð³êàþòü, ùî ó öåíòð³ 
Â³ííèö³ íåäîñòàòíüî ïàðêîâîê. 
×è º ìîæëèâîñò³ ùå ñòâîðèòè 
ì³ñöÿ äëÿ ñòîÿíêè, ùîá ïîäî-
ëàòè äåô³öèò?

— Íà ì³é ïîãëÿä, äàë³ âæå íåìà 
êóäè ðîçøèðÿòè ñòîÿíêè ó öåí-
òð³. Âñå, ùî ìîæëèâî, âæå áóëî 
çðîáëåíî. Âóëèö³ ìè æ íå ðîç-
ñóíåìî, — â³äïîâ³â Ãåííàä³é Áî-
ãóñëàâñüêèé.

СТОЯНКА ЗІ ШЛАГБАУМОМ 
Ùå íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ïîãîäèëè 

ïèòàííÿ ïðî óïîðÿäêóâàííÿ ïàð-
êîâêè á³ëÿ Â³ííèöüêîãî àïåëÿ-

ö³éíîãî ñóäó, ùî íà Ñîáîðí³é, 6. 
Äåïóòàò Â³òàë³é Ïëÿñîâèöÿ ïî-
â³äîìèâ, ùî òàì ïåðåêðèþòü â’¿çä 
øëàãáàóìîì.

«À ÿê æå ³íø³ â³ííè÷àíè, òó-
ðèñòè? Öå æ öåíòð Â³ííèö³, äå ³ 
òàê íå âèñòà÷àº ì³ñöü äëÿ ïàðêó-
âàííÿ. ß íå ïðîòè áëàãîóñòðîþ 
òåðèòîð³¿, àëå êàòåãîðè÷íî ïðîòè 
«ïðèâàòèçàö³¿» ñòîÿíêè â öåíòð³ 
Â³ííèö³ çà äîïîìîãîþ âñòàíîâ-
ëåííÿ øëàãáàóì³â», — ïèñàâ Ïëÿ-
ñîâèöÿ ó ñâîºìó Ôåéñáóêó.

Ó àïåëÿö³éíîìó ñóä³ â³äïîâ³ëè, 
ùî ñòîÿíêà ñïðàâä³ áóäå äîñòóï-
íîþ ò³ëüêè äëÿ â³äâ³äóâà÷³â òà 
ïðàö³âíèê³â óñòàíîâè. Àëå ò³ëüêè 
ó ðîáî÷³ äí³, ç 8 äî 17 ãîäèíè.

— Ó ³íøèé ÷àñ, à öå — ó âè-

Íà êàïðåìîíò 
³ îáëàøòóâàííÿ 
ñëóæáîâî¿ ñòîÿíêè 
á³ëÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó 
ìåð³ÿ äàº 402 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü ç áþäæåòó 

У ВІННИЦІ Є МАЙЖЕ 
9 ТИСЯЧ ПАРКОМІСЦЬ 
Де ставити машину?  Торік 
створили близько 1200 місць для 
стоянки транспорту. У відділі паркування 
є пропозиції на ще плюс чотири 
тисячі паркомісць. Проте в центрі 
міста вже немає куди розширяти 
стоянки, а відкриту парковку біля суду 
на вул. Визволення зроблять службовою

õ³äí³ ³ íåðîáî÷³ äí³ îáëàäíàíó 
øëàãáàóìîì ïàðêóâàëüíó çîíó 
çðîáëÿòü äîñòóïíîþ äëÿ âñ³õ 
îõî÷èõ. Ìàéæå 120 ïðàö³âíèê³â 
ñóäó, à òàêîæ ïðîêóðîðè, àäâî-
êàòè, ãðîìàäÿíè-ó÷àñíèêè ñïðàâ 
ìàþòü ïðàâî íà âïîðÿäêîâàíå 
öèâ³ë³çîâàíå ïàðêóâàííÿ, — êàæå 
ãîëîâà Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó Ñåðã³é Ìåäâåöüêèé.

Îáëàøòóâàííÿ ïàðêóâàëüíîãî 
ìàéäàí÷èêà îá³éäåòüñÿ áþäæåòó 
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ó 402 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ö³ êîøòè 
ïëàíóþòü âèòðàòèòè íà êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò òà âèãîòîâëåííÿ ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

ДАЛІ БУДУТЬ ПЛАТНІ 
ПАРКОВКИ 

Íèí³øíÿ ðåäàêö³ÿ «Ïðîãðàìè 
ðîçâèòêó ñôåðè ïàðêóâàííÿ» ïå-
ðåäáà÷àº, ùî ó Â³ííèö³ ìàþòü 
çàïóñòèòè ïëàòí³ ìóí³öèïàëüí³ 
ïàðêîâêè. Ïðîãðàìó óõâàëèëè 
â 2019 ðîö³, ç òåðì³íîì âèêî-
íàííÿ äî 2021 ðîêó âêëþ÷íî.

Ó äîêóìåíò³ éäåòüñÿ, ùî Â³-
ííèöþ ïîä³ëÿòü íà òðè çîíè ç 
ð³çíèìè òàðèôàìè, ðîçì³ð ÿêèõ 
áóäå â³äð³çíÿòèñÿ çàëåæíî â³ä 
ðàéîíó. Ïðè öüîìó âæå º ïåâí³ 
ðîçðàõóíêè, ñê³ëüêè ìîæå êîøòó-
âàòè ïàðêîâêà.

Êîìïàí³ÿ «À+Ñ Óêðà¿íà» 
íà çàìîâëåííÿ ìåð³¿ ðîçðîáèëà 
Êîíöåïö³þ îðãàí³çàö³¿ ïàðêóâàí-
íÿ íà Çàìîñò³. Ó çâ³ò³ âîíè ä³ëÿòü 
öåé ðàéîí íà ÷îòèðè çîíè, äå 
ä³þòü ñâî¿ òàðèôè íà ïàðêîâêó 
(cutt.ly/CxHmpM7).

Çîíà 1. Ðàéîíè ç íàéá³ëüø ïå-
ðåâàíòàæåíèìè ñòîÿíêàìè. Öå 
ïðîñïåêò Êîöþáèíñüêîãî. Ïðî-

ïîíîâàíà ö³íà: 20 ãðèâåíü çà ãî-
äèíó, 120 ãðèâåíü — àáîíåìåíò 
íà äîáó, 1900 ãðèâåíü — àáîíå-
ìåíò íà ì³ñÿöü.

Çîíà 2. Âóëèö³ ïîáëèçó ì³ñöü 
òÿæ³ííÿ. Öå ïðèëåãë³ äî Öåí-
òðàëüíîãî ðèíêó ÷àñòèíè âóëèöü 
Ò³ì³ðÿçºâà, Íåêðàñîâà, Øì³äòà, 
òà ÷àñòèíè Áàòîçüêî¿, Ïðèâîê-
çàëüíî¿ âóëèöü, ïðèëåãë³ äî Ïðè-
âîêçàëüíîãî ðèíêó ³ Ïðèâîêçàëü-
íî¿ ïëîù³. Ðåêîìåíäîâàíà ö³íà: 
15 ãðèâåíü çà ãîäèíó, 100 ãðè-
âåíü — àáîíåìåíò íà äîáó, ì³-
ñÿ÷íèé àáîíåìåíò — 1600 ãðí.

Çîíà 3. ²íø³ âóëèö³, äå ïåð³î-
äè÷íî âèíèêàº äåô³öèò ì³ñöü äëÿ 
ñòîÿíêè. Öå âóëèö³ Êîðîëåíêà, 
Ò³ì³ðÿçºâà, Øì³äòà, Îñòðîçüêîãî, 
Íåêðàñîâà, Âåðõàðíà, ÿê³ íå ïðè-
ëÿãàþòü áåçïîñåðåäíüî äî Öåí-
òðàëüíîãî ðèíêó, àëå çàïàðêîâàí³ 
ó ñóáîòó-íåä³ëþ. Òàêîæ ðåêîìåí-
äîâàíî âêëþ÷èòè äî Çîíè 3 âóëè-
ö³ Çàìîñòÿíñüêó ³ ïðîñïåêò Êî-
öþáèíñüêîãî, â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè 
äî ãîòåëþ Ï³âäåííèé Áóã. Ïðîïî-
íîâàíà âàðò³ñòü: 10 ãðèâåíü çà ãî-
äèíó, 65 ãðèâåíü — àáîíåìåíò 
íà äîáó, ì³ñÿ÷íèé àáîíåìåíò — 
1100 ãðèâåíü.

Çîíà 4. Ðåøòà òåðèòîð³¿ — áåç-
êîøòîâíå ïàðêóâàííÿ.

Ïðîòå, ÷è áóäóòü ðîáèòè ïëàò-
í³ ïàðêîâêè âæå öüîãîð³÷, íàðàç³ 
íåâ³äîìî. Ó ìåð³¿ ðàí³øå êîìåí-
òóâàëè, ùî íà öå ïîòð³áíå â³ä-
ïîâ³äíå ð³øåííÿ ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè. 
À ïîò³ì òðåáà ê³ëüêà ðîê³â ÷àñó, 
ùîá íàïðàöþâàòè ìåõàí³çìè ³ 
çàïóñòèòè ñèñòåìó çáîðó ïëàòè 
çà ñòîÿíêó. Ïðî öå âè ìîæåòå ïðî-
÷èòàòè íà ñàéò³ «20õâèëèí» çà öèì 
ïîñèëàííÿì: cutt.ly/GxHnsC6.

Ще 4 тисячі 95 паркомісць можна розмістити у місті. 
Але зробити їх зможуть після перевірки у профільних 
департаментах міськради та погодження Нацполіцією 

Перекриють рух 
на провулку 
 Íà äâà òèæí³ ïåðåêðè-
þòü ïðîâóëîê, ùî ìåæóº 
ç Ìàã³ñòðàòñüêîþ. Òóò 
ïðîâîäèòèìóòü ðåìîíòí³ 
ðîáîòè. 
— Ó çâ'ÿçêó ç ïðîâåäåí-
íÿì ðåêîíñòðóêö³¿ òåïëî-
ìåðåæ³, ç 5 ïî 18 êâ³òíÿ 
íà ïðîâóëêó Öåãåëüíîìó 
áóäå òèì÷àñîâî îáìåæåíî 
ðóõ òðàíñïîðòó. Ðîáîòè áó-
äóòü âèêîíóâàòèñü íà ïðî-
¿æäæ³é ÷àñòèí³ — â³ä 
ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ Ìà-
ã³ñòðàòñüêîþ äî áóäèíêó 
ïðîâ. Öåãåëüíèé ¹ 4, — 
³íôîðìóþòü â³ííè÷àí íà 
ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Зловили двох 
«закладчиків» 
 Íà Âèøåíüö³ 24 áåðåçíÿ 
ïîë³öåéñüê³ ñïèíèëè äâîõ 
õëîïö³â 15 òà 17 ðîê³â. Ï³ä 
÷àñ îãëÿäó ó íèõ çíàéøëè 
íàðêîòèêè. Òàêîæ âèëó÷è-
ëè ñêëÿíó ºìí³ñòü ç òðóá-
êîþ òà âàãè. Êð³ì òîãî, 
ïîë³öåéñüê³ âèÿâèëè ùå 
ñ³ì çàêëàäîê ç íàðêîòèêà-
ìè, ÿê³ ï³äë³òêè âñòèãëè 
çðîáèòè íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà.
 Ïðîäàæ íàðêîòè÷íèõ 
ðå÷îâèí âîíè çä³éñíþâàëè 
÷åðåç Telegram. Ñïî÷àòêó 
ðîáèëè çàêëàäêè ïî ì³ñòó, 
à ïîò³ì ñâî¿ì «êë³ºíòàì» 
ñêèäàëè ³íôîðìàö³þ ïðî 
ì³ñöå ¿õ ðîçòàøóâàííÿ. 
17-ð³÷íîãî çëîâìèñíèêà 
çàòðèìàëè. Éîìó çàãðîæóº 
äî 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ 
âîë³. Ìîëîäøîãî íå çà-
òðèìóâàëè. Êðèì³íàëüíà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáóò 
íàðêîòèê³â íàñòàº ç 
16-ð³÷íîãî â³êó.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №11 (1163)
Двоходові задачі на кооперативний мат, в яких починають ходити чорні і допо-
магають білим ставити собі мат.

Задача №2644-2647
М Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.          II) Kpe8>e7;          III) Tb3>b5

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №10 (1533) від 24 березня 2021 року 
Задача №2640
1...C:a7  2. Tb1 Cd4x; 1. a5! C:a5  2. Tb1 Cc3x.
Задача №2641
1...f6+!  2. Kph8 K:f7x; 1. Kph6! Kph4  2. Tg7 Kg4x — правильні мати
Задача №2642
1… Ta2  2. Kpc1 Ta1x;  1. Kpc1! T:d2  2. Kpb1 Td1x — ідеальні мати
Задача №2643
Білого короля і туру пересунути на одну клітинку вправо
1… Kpf2  2.Tg4 Th1x; Kph2! Tg4  2. Kph1 T:h4x — правильні мати

М. Пархоменко
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Начальниця відділу комунікації 
ГУНП Вінницької області Анна 
Олійник сказала журналістам 
RIA/20minut.ua, що визначи-
ти, кому належить авто, можна 
за допомогою сервісного центру, 
який його зареєстрував.
— Ця автівка не має стосунку 
до начальника поліції. Розсліду-
вання проводиться, коли вчи-
нене кримінальне порушення, 
а в цьому випадку складу зло-
чину немає. Активістам просто 
стало цікаво, що за машини 
стоять на парковці і кому вони 
належать. Щоб це визначити, 
можна звернутися в сервісний 
центр, який реєстрував тран-
спортний засіб.

А речниця управління Патрульної 
поліції Вінницької області Тетяна 
Плахотнюк розповіла, що 23 бе-
резня екіпаж патрульних виїхав 
на виклик на вулицю Порика.
— Громадяни заявили, що є пи-
тання до номерних знаків цієї 
«Тойоти», інспектори перевірили 
і з’ясували, що машина не була 
викрадена. Потім ще громадяни 
повідомили, що в автівці може ле-
жати зброя. Оскільки слідчих дій 
ми не проводимо, на місце при-
їхала слідчо-оперативна група, яка 
й займалася цим викликом. Через 
«вінкод» дійсно вдалося знайти 
власника, але цю інформацію 
розголошувати ми не можемо, — 
сказала Тетяна Плахотнюк.

«Автівка не має стосунку до начальника поліції» 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Íà òåðèòîð³¿ 
Â³ííèöüêî¿ åêñ-
ïåðòíî¿ ñëóæáè 
ñòî¿òü àâòîìîá³ëü 

ïðåì³óì-êëàñó Land Cruiser 200, 
âñåðåäèí³ àâòî ëåæèòü çáðîÿ, 
à éîãî íîìåðè â³äñóòí³ ó áàç³. Ïðî 
öå ïîâ³äîìèâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóê â³ííèöüêèé àêòèâ³ñò 
Âîëîäèìèð ×åðêàñ.

Æóðíàë³ñòàì RIA/20minut.ua â³í 
ðîçïîâ³â, ùî îòðèìàâ çâåðíåííÿ 
â³ä ìåøêàíö³â ñóñ³äíüîãî äîìó, 
ÿê³ çàçíà÷èëè, ùî íà òåðèòîð³¿ 
ðåæèìíîãî îá'ºêòà ïåð³îäè÷íî 
ç’ÿâëÿºòüñÿ íåçðîçóì³ëà ìàøèíà.

— Íàì ñêàçàëè, ùî ñòî¿òü 
íåçðîçóì³ëà ìàøèíà, ïåð³îäè÷íî 
íî÷àìè çà¿æäæàº ³ âè¿æäæàº. Öå 
220-èé «êðóçåð» ³ çðîçóì³ëî, ùî 
â³í òàì íå ïðîñòî òàê. Ìè ïîòðà-
ïèëè íà öþ ïàðêîâêó ³ âèð³øèëè 
ç’ÿñóâàòè, øî òàì â³äáóâàºòüñÿ, — 
êàæå Âîëîäèìèð ×åðêàñ. — Ì³æ 
³íøèì, íà ïàðêîâö³ ñòî¿òü ùå é 
ðÿä ïðèâàòíèõ ìàøèí, ãîò³âêîþ 
îïëà÷óþòü ì³ñöÿ. Ïîêè ìè áóëè 
íà ì³ñö³, áà÷èëè, ÿê ìåøêàíö³ 
ñóñ³äí³õ áóäèíê³â ñòàâëÿòü òàì 
ìàøèíè, âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñòî-
ÿíêó. Òàê³ äîäàòêîâ³ çàðîá³òêè 
â åêñïåðòí³é ñëóæá³.

Âîëîäèìèð ×åðêàñ çàçíà÷àº, 
ùî íà àâòîìîá³ë³ äèâí³ íîìåðè, 
ÿêèõ íåìàº â áàçàõ äàíèõ.

— Íà í³é íîìåð ÍÍ0000 ÍÍ, 
à íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè º ÷³òêå 
ðîç’ÿñíåííÿ ùå ç ÷àñ³â ÌÐÅÂ 
òà ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â ïðî òå, ùî 
êîìá³íàö³ÿ áóäü-ÿêîãî íîìåðà 
ïî÷èíàºòüñÿ ç 0001. Òîáòî öå çà-
â³äîìî «ë³âèé» íîìåð, â áàç³ äà-
íèõ òàêèõ íåìàº íàâ³òü íà ñêëàä³. 
Àâòîìîá³ëü íå ç äåøåâèõ, ñòî¿òü 
íà òåðèòîð³¿ ðåæèìíîãî îá’ºêòà ³ 
â áàãàæíèêó ëåæàâ ìèñëèâñüêèé 
êàðàá³í ó ÷îõë³, — êàæå Âîëîäè-
ìèð ×åðêàñ.

Çà éîãî ñëîâàìè, íà ì³ñö³ âäà-
ëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç äèðåêòî-
ðîì öåíòðó Ìèêîëîþ Ëàéòåðîì.

— Ó íüîãî áóëè çäèâîâàí³ 
î÷³, â³í í³áè íå çíàâ, çâ³äêè öÿ 
ìàøèíà, ÷èÿ âîíà. Â³í ïðè íàñ 
âèð³øèâ øóêàòè ãîñïîäàðÿ àâòî, 
íàìàãàâñÿ ùîñü äîíåñòè, àëå òàê, 
ùîá í³õòî í³÷îãî íå çðîçóì³â. 
Âðåøò³ â³í âèð³øèâ øóêàòè ãîñ-
ïîäàðÿ ìàøèíè ÷åðåç «âàòñàï», 
íàáðàâ íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿ ²ùåíêà 
³ êàæå: «Îñü, ²âàíå Âîëîäèìèðî-
âè÷ó, ç âàøîþ ìàøèíîþ, ùî âè 
ïîñòàâèëè, âèíèêëè ïèòàííÿ…» 

«ЗАГУБИВСЯ LAND CRUISER» 
— À ïîò³ì ïåðåãîâîðèâ ùå ðàç 

³ ñêàçàâ, ùî öå íå àâòîìîá³ëü 

ЗНАЙШЛИ НІЧИЙНИЙ «КРУЗАК» 
З НЕІСНУЮЧИМИ НОМЕРАМИ
Таємниче авто  На території 
державного об'єкта вінницькі активісти 
знайшли автомобіль з «лівими» номерами 
і мисливською зброєю в салоні. Керівник 
НДЕКЦ МВС України у Вінницькій області 
Микола Лайтер, на парковці якого й 
знайшли автомобіль, зазначив, що 
не знає, кому він належить і з’ясовував це 
у керівника обласної поліції Вінниччини 

²ùåíêà, à ÷èé — íåâ³äîìî. ß á, 
ìàáóòü, òåæ â ö³é ñèòóàö³¿ íà éîãî 
ì³ñö³ íå çíàâ, ÷èé â³í, — æàðòóº 
Âîëîäèìèð ×åðêàñ. — Ïîò³ì áóâ 
ùå îäèí äçâ³íîê ²ùåíêó ³ âðåøò³ 
Ëàéòåð íàì ñêàçàâ, ùî ìàº ïðè-
¿õàòè þðèäè÷íèé âëàñíèê àâòî, 
çàì³íèòü íîìåðè íà ò³, ÿê³ ìàþòü 
áóòè ³ çàáåðå ¿¿.

Âîëîäèìèð ×åðêàñ çàçíà÷àº, 
ùî â íüîãî âèíèêëè ïèòàííÿ 
ñòîñîâíî òîãî, õòî ³ ÷îìó ìàº 
çì³íþâàòè íîìåðè, ÷îìó ìàøèíà 
âçàãàë³ ñòî¿òü íà ö³é òåðèòîð³¿ ³ 
÷îìó âñåðåäèí³ êàðàá³í?

— Àëå í³õòî í³÷îãî íå â³äïî-
â³äàâ. À ïîò³ì Ëàéòåð â³ä³éøîâ 
³ ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ïîâåðíóâñÿ, 
ñêàçàâ, ùî çíîâó ñï³ëêóâàâñÿ 
ç ²ùåíêîì ³ òîé çãàäàâ, ùî öÿ 
ìàøèíà íàëåæèòü êîìóñü ç éîãî 
ïðàö³âíèê³â. ×åñíî êàæó÷è, ÿ ùå 
òàêîãî íå áà÷èâ, ùîá çàãóáèâñÿ 
ó Â³ííèö³ «ëåíäêðóçåð» ³ í³õòî 
íå ì³ã çãàäàòè, ÷èé â³í, — ç³-
çíàºòüñÿ àêòèâ³ñò. — À ùå ÷åðåç 
ï³âãîäèíè Ëàéòåð çíîâó ïðèá³ã 
äî íàñ, ïî÷àâ êðè÷àòè, ùî ìè 
ÿê áàíäèòè çàéøëè íà òåðèòî-
ð³þ, çàëÿêàëè îõîðîíöÿ. Àëå æ 
ìè ïðîéøëè áåç ïðîáëåì, â íàñ 
íàâ³òü í³õòî í³÷îãî íå çàïèòóâàâ 

íà âõîä³. Òàì ÷îòèðè õâ³ðòêè, õî-
äÿòü âñ³, êîìó íå ë³íü.

Íà òåðèòîð³þ åêñïåðòíîãî öåí-
òðó àêòèâ³ñòè âèêëèêàëè ïàòðóëü-
íó ïîë³ö³þ òà ÑÎÃ. Çà ñëîâàìè 
Âîëîäèìèðà ×åðêàñà, ó â³äïîâ³äü 
íà âñ³ çàïèòàííÿ âîíè â³äïîâ³-
äàëè, ùî «ïîâíîâàæåíü â íèõ 
íåìàº, â³äêðèòè ìàøèíó íå ìî-
æóòü, õòî âëàñíèê — âñòàíîâèòè 
òåæ íå ìîæóòü».

— ² òàê ïîòèõåíüêó ïî÷àëè ãó-
áèòèñÿ ïî òåðèòîð³¿. Òðèâàëî öå 
áëèçüêî òðüîõ-÷îòèðüîõ ãîäèí. 
Õàé ö³ íîìåðè áóäóòü ñóâåí³ðí³, 
àëå âîíè ç ãîëîãðàìàìè, ç â³äáèò-
êàìè. Ïî «â³íêîäó» öÿ ìàøèíà 
ïðîáèëàñÿ ç ÷îòèðìà ñ³ìêàìè — 
îäåñüê³ íîìåðè. Öå àâòî õîðî-
øî¿ êîìïëåêòàö³¿, õî÷à é íå äóæå 
íîâå. Àëå ìàøèíà äîðîãà, êîøòóº 
áëèçüêî 40–50 òèñÿ÷. ² ñóäÿ÷è 
ç³ ñòàíó ö³º¿ àâò³âêè, ÿ ðîçóì³þ, 
ùî ¿¿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïî¿çäîê 
íà ïîëþâàííÿ, — ñêàçàâ Âîëîäè-
ìèð ×åðêàñ.

«В НАС ТЕПЕР СЛУЖБОВА 
ПЕРЕВІРКА» 

Äèðåêòîð åêñïåðòíîãî öåíòðó 
Ìèêîëà Ëàéòåð ðîçïîâ³â æóðíà-
ë³ñòàì RIA/20minut.ua, ùî çàðàç 

ó ñòðóêòóð³ ïðîâîäèòüñÿ ñëóæáîâà 
ïåðåâ³ðêà, ìàþòü ïåðåãëÿäàòè êà-
ìåðè ³ ä³çíàòèñÿ, êîëè öÿ ìàøèíà 
çà¿õàëà òà õòî æ ¿¿ ïîñòàâèâ.

— Îñîáèñòî ÿ íå êîìåíòóâàâ 
í³÷îãî, òå, ùî ðîçïîâ³äàþòü àê-
òèâ³ñòè — íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. 
Íà â³äåî âèäíî, ùî âîíè ãîâî-
ðÿòü, ùî ìàþòü ï³äîçðó, ùî öþ 
ìàøèíó ïîäàðóâàëè íà÷àëüíèêó 
óïðàâë³ííÿ, ÿ ¿ì ñêàçàâ çàòåëå-
ôîíóâàòè éîìó, à âîíè êàæóòü: 
«òåëåôîíóéòå âè». Íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ïàðêóâàâ çî-
âñ³ì ³íøå àâòî, ÿ ¿ì ñêàçàâ â³ä-
âåðòî, ùî íå çíàþ, ÷èé öå «Ëåíä 
Êðóçåð», — êàæå Ìèêîëà Ëàéòåð.

Â³í òàêîæ ðîçïîâ³äàº, ùî ñïðè-
ÿâ òîìó, ùîá íà òåðèòîð³þ öåíòðó 
ïðè¿õàëè ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³.

— Àêòèâ³ñòè çàá³ãëè ÿêîñü òàê 
äî íàñ… Ó íàñ åêñïåðòíèé öåíòð, 
ìè äîñë³äæóºìî ³ íàðêîòèêè, ³ 
çáðîþ. Öå îá’ºêò ç îáìåæåíèì 
äîñòóïîì, âè æ ðîçóì³ºòå. Ïà-
òðóëüí³, íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, 
çà ³äåíòèô³êàö³éíèì íîìåðîì 
âñòàíîâèëè âëàñíèêà àâòîìîá³ëÿ, 
à äàë³ áóäå ïîë³ö³ÿ çàéìàòèñÿ: ðî-
áèòè çàïèò áóäóòü ÷è ï³ä’¿æäæàòè 
áåçïîñåðåäíüî äî âëàñíèêà.

Ìèêîëà Ëàéòåð çàçíà÷àº, ùî 
ïàðêîâêîþ íà òåðèòîð³¿ îá’ºêòà 
êîðèñòóþòüñÿ ïðàö³âíèêè öåí-
òðó. Òàì, çà éîãî ñëîâàìè, ñòî¿òü 
ñëóæáîâèé àâòîòðàíñïîðò ³ ùå 
ðÿä ïåíñ³îíåð³â ÌÂÑ.

— Ó íàñ º ïàïêè ñïðàâ òà çàÿâè, 
êåð³âíèöòâî äîçâîëÿº çàëèøàòè 

ìàøèíó. Çàçâè÷àé íà í³÷ âîíè ³ 
çàëèøàþòü àâò³âêè, — ñêàçàâ â³í.

Æóðíàë³ñòè óòî÷íèëè ó Ìèêî-
ëè Ëàéòåðà, ÷è éîìó äîñ³ íåâ³äî-
ìî, êîìó âñå æ íàëåæèòü àâòî.

— Ïàòðóëüí³ â÷îðà âñòàíîâèëè 
âëàñíèêà àâòîìîá³ëÿ, áî â ñàìî-
ìó â³äåî âîíè íå âêàçàëè, õòî 
öå ³ ñàì³ ùå ñêàçàëè: «Íå ãîâî-
ð³òü, õòî». Ñàì³ ìàòåð³àëè áóäå 
ç’ÿñîâóâàòè ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà 
ãðóïà, ÿêà âè¿æäæàëà íà ì³ñöå. 
Âîíè áóäóòü ðîçñë³äóâàòè, ùî öå 
çà àâòîìîá³ëü, íó ³ ìåí³ îö³íêó 
ÿê êåð³âíèêó ïîñòàâëÿòü. Áî ÿ ÿê 
êåð³âíèê íå ïðîêîíòðîëþâàâ, õòî 
çà¿õàâ. Àëå öå âæå ³íøå ïèòàí-
íÿ, — çàçíà÷èâ â³í.

Íàîñòàíîê Ìèêîëà Ëàéòåð 
ñêàçàâ:

— Íó ÿ âàì ñêàæó â³äâåðòî, 
ùî íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, öå 
àâòî íå íàëåæèòü ²âàíó Âîëîäè-
ìèðîâè÷ó. Ìàøèíà îôîðìëåíà 
íà ³íøó ëþäèíó, à òå, ùî â³í 
ìîæëèâî ¿¿ âèêîðèñòîâóº — öå 
çîâñ³ì ³íøå ïèòàííÿ, ïîðóøåí-
íÿ òóò í³ÿêîãî íåìàº. Íîìåð ³í-
øèé — òàê çàðàç ìàñà ïðèâàòíèõ 
íîìåð³â, ÿê³ çàìîâëÿþòü â öåí-
òðàõ. Àâòîìîá³ëü ñïðàâä³ ñòîÿâ 
â íàñ ³ ïàòðóëüí³ ùå íà ì³ñö³ 
çàçíà÷èëè, ùî êðèì³íàëüíîãî 
ñêëàäó çëî÷èíó íåìàº, à â êðà-
ùîìó âèïàäêó ìîæå áóòè àä-
ì³í³ñòðàòèâíå ïîðóøåííÿ ³ òå, 
ò³ëüêè ÿêáè àâòîìîá³ëü ¿õàâ ³ éîãî 
çóïèíèëè. Íó îñü òàê ïîêè ùî, — 
äîäàâ Ìèêîëà Ëàéòåð.

Автомобіль стояв на стоянці Науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру поліції. Вінницький 
активіст Володимир Черкас каже, що це завідомо «лівий» 
номер, в базі даних таких немає навіть на складі — Ïàòðóëüí³ âñòàíîâèëè 

âëàñíèêà àâòîìîá³ëÿ, 
áî â ñàìîìó â³äåî 
âîíè íå âêàçàëè, õòî 
öå, ³ ñàì³ ùå ñêàçàëè: 
«Íå ãîâîð³òü, õòî»
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На сесії міськради 26 березня 
внесли зміни до Комплексної 
програми розвитку міського 
транспорту на 2018–2023 роки. 
Її доповнили новими пунктами, 
про оновлення рухомого складу 
«Вінницької транспортної ком-
панії». Зокрема, до 2023 року 
планують зробити модернізацію 
трамвайних вагонів Т-4 і КТ-4 з 
влаштуванням низькопідлогової 
вставки. Тобто, йдеться про від-
новлення виробництва VinWay?

— Питання про відновлення ви-
робництва VinWay зараз ще об-
говорюється. З 2022 року до Ві-
нниці має надійти чергова партія 
швейцарських вагонів. І якщо буде 
можливість робити низькопід-
логову вставку в них, то будемо 
робити в швейцарських трамва-
ях. Якщо ні — то будемо роби-
ти VinWay. Остаточного рішення 
поки немає, — відповів гендирек-
тор КП «Вінницька транспортна 
компанія» Михайло Луценко.

У Вінниці, нагадаємо, робили 
власні трамваї VinWay. У трам-
вайному депо їх складали з 
різних запчастин. Основою для 
них були списані «Татри», від 
яких залишалася тільки рама та 
візки. Усього містом курсує де-
сять VinWay, останній зробили 
в 2018 році. Їхнє виробництво 
припинили після того, як стало 
відомо, що до міста з Цюриха 
привезуть ще партію швейцар-
ських трамваїв (cutt.ly/exHszju).

Знову робитимуть VinWay?

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, 26 áåðåçíÿ, 
äåïóòàòè ïîãîäèëè 

ð³øåííÿ ïðî êðåäèò äëÿ ñêëàäàí-
íÿ ï’ÿòè òðîëåéáóñ³â VinLine ç 
àâòîíîìíèì õîäîì. «Â³ííèöüêà 
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» îòðèìàëà 
äîçâ³ë íà ïîçèêó â «Óêðãàçáàíêó» 
íà 35 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Ó ð³øåíí³ âèêëàäåí³ óìîâè 
äîãîâîðó. Êðåäèò çáèðàþòüñÿ 
âçÿòè íà ï’ÿòü ðîê³â, ï³ä 12,5% 
ð³÷íèõ. Êîì³ñ³ÿ çà óïðàâë³ííÿ 
êðåäèòíèìè êîøòàìè â ÷àñòè-
í³ îáñëóãîâóâàííÿ ïîçè÷êîâîãî 
ðàõóíêó — 0,1% â³ä çàãàëüíîãî 
ë³ì³òó êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ùîì³ñÿ÷íî, 
ïðîòÿãîì ïåðøîãî ðîêó êðåäè-
òóâàííÿ.

Ïîçèêó áóäóòü ïîâåðòàòè çà êî-
øòè áþäæåòó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
òåðãðîìàäè. À ãàðàíò³ºþ ïîâåð-
íåííÿ êðåäèòó ñòàíå çàñòàâà — 
ï’ÿòü òðàìâà¿â VinWay, ø³ñòü 
òðîëåéáóñ³â VinLine òà â³ñ³ì àâ-
òîáóñ³â ATAMAN, ÿê³ íà áàëàíñ³ 
ó ÒÒÓ (cutt.ly/fxHp9Y0). Àëå òàê³ 
óìîâè äîãîâîðó ùå íå îñòàòî÷í³.

ЧОМУ БЕРУТЬ КРЕДИТ 
Ó «Â³ííèöüê³é òðàíñïîðòí³é 

êîìïàí³¿» ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
çìåíøèëè ïëàí íà âèðîáíè-
öòâî VinLine: ó 2021 ðîö³ çðî-
áëÿòü ï’ÿòü ìàøèí, à íå äåñÿòü, 
ÿê õîò³ëè ðàí³øå. ßêùî çìåí-
øèëè ïëàí, òîæ çìåíøóþòüñÿ 
³ âèòðàòè íà íîâ³ òðîëåéáóñè. 
×îìó òîä³ ¿õ íå çðîáèòè âèíÿò-
êîâî çà áþäæåòí³ êîøòè, ùîá 
íå áðàòè êðåäèò?

— ßêáè â áþäæåò³ ì³ñòà, ÷è 
ó ï³äïðèºìñòâà áóëî äîñòàòíüî 
êîøò³â, òî áåçóìîâíî, áóëî á 
êðàùå ðîáèòè òðîëåéáóñè áåç 
êðåäèòó. Àëå åêñïëóàòóâàòè òîé 
ðóõîìèé ñêëàä, ÿêèé º çàðàç, âæå 
íåäîö³ëüíî, — êàæå ãåíäèðåêòîð 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïà-
í³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — Òðîëåé-
áóñè Ç³Ó-9 ìîðàëüíî òà ô³çè÷íî 
çàñòàð³ë³: ¿õ äîðîãî ðåìîíòóâàòè, 
³ âîíè ñïîæèâàþòü áàãàòî åëåê-
òðîåíåðã³¿. Âðàõîâóþ÷è íèí³øí³ 
òàðèôè, ìè çàö³êàâëåí³ â åêîíî-
ì³¿. Áî îñòàííº ïîäîðîæ÷àííÿ 
íà 20 êîï³éîê çà ê³ëîâàò — öå 
ïëþñ ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü âèòðàò 
íà ì³ñÿöü. VinLine ñïîæèâàþòü 
íà 30% ìåíøå åëåêòðîåíåðã³¿, 
í³æ ñòàð³ òðîëåéáóñè.

БЕРУТЬ КРЕДИТ, ЩОБ ЗРОБИТИ 
П’ЯТЬ ТРОЛЕЙБУСІВ VINLINE 
Заміна старих «рогатих»  Позику 
на 35 мільйонів гривень збираються 
брати в «Укргазбанку». Їх витратять 
на закупівлю запчастин і збирання п’яти 
тролейбусів. Які умови договору? Чому 
мерія вирішила брати кредит? І чим 
«завинили» старі тролейбуси ЗіУ-9, що їх 
хочуть якнайшвидше замінити?

Ïèòàºìî, ÷îìó õî÷óòü âçÿòè 
ïîçèêó ñàìå â «Óêðãàçáàíêó»? 
Ðàí³øå ïîâ³äîìëÿëè, ùî òóðåöüê³ 
àâòîáóñè Otokar áóäóòü êóïóâà-
òè ÷åðåç ô³íàíñîâèé ë³çèíã â³ä 
öüîãî æ áàíêó.

— «Óêðãàçáàíê» äàâ íàéêðà-
ù³ óìîâè. Çîêðåìà, íàéíèæ÷ó 
â³äñîòêîâó ñòàâêó 12,5% ð³÷íèõ. 
À áóëè áàíêè, ÿê³ âèäàþòü êðå-
äèòè ³ ï³ä 15, ³ 16% ð³÷íèõ, — â³ä-
ïîâ³â Ëóöåíêî.

Ãåíäèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ 

òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» íå âè-
êëþ÷àº, ùî óìîâè äîãîâîðó ùå 
çì³íÿòüñÿ. Çîêðåìà, â ÷àñòèí³ 
ñóìè êðåäèòó.

— Ðîçãëÿäàºìî ìîæëèâ³ñòü, 
ùîá ïðîô³íàíñóâàòè ÿêóñü ÷àñ-
òèíó âèðîáíèöòâà çà êîøòè 
ï³äïðèºìñòâà, à ÿêóñü ÷àñòèíó 
çà êðåäèòí³. Áóäåì äèâèòèñü 
íà ô³íàíñîâó ñèòóàö³þ òà ìîæ-
ëèâîñò³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ³ ì³ñòà, — ñêàçàâ Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî.

Çì³íè çàòâåðäæåíîãî ì³ñüêðà-
äîþ äîãîâîðó íå ð³äê³ñòü. Íàïðè-
êëàä, óìîâè ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó 
íà ãàçîâ³ àâòîáóñè Otokar çì³íþ-
âàëè òðè÷³.

СКІЛЬКИ КОШТУВАЛО 
ВИРОБНИЦТВО VINLINE 

Òðîëåéáóñè VinLine ñòàëè çáè-
ðàòè ó 2019 ðîö³, ñêëàëè ø³ñòü 
îäèíèöü çà äâà ðîêè. ¯õíÿ îô³-
ö³éíà íàçâà PTS-12.

Â³ííèöüê³ òðàíñïîðòíèêè çà-
êóïîâóþòü ìàòåð³àëè äëÿ VinLine 
ïî çàï÷àñòèíàõ. Òàê äåøåâøå, ãî-
âîðèëè ó òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿: 
âàðò³ñòü îäíîãî VinLine áëèçüêî 

6 ì³ëüéîí³â 800 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
à òðîëåéáóñ ç çàâîäó êîøòóº ïî-
íàä 7,5 ì³ëüéîíà.

Ç äîäàòêó ð³øåííÿ âèêîíêîìó 
ìè ä³çíàëèñü, ñê³ëüêè êîøòóâàëî 
â³ííèöüêèì ïëàòíèêàì ïîäàòê³â 
ñêëàäàííÿ êîæíîãî ç øåñòè òðî-
ëåéáóñ³â VinLine, ÿê³ õî÷óòü äàòè 
ÿê çàñòàâó áàíêó. Íàïðèêëàä, 
òðîëåéáóñ ¹ 041, ÿêèé ç³áðàëè 
â 2019 ðîö³, êîøòóâàâ áþäæåòó 
5,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Íàñòóïí³ 
ï’ÿòü òðîëåéáóñ³â, ÿê³ ç³áðàëè 
â òðîëåéáóñíîìó äåïî, âàðòóâàëè 
5,5–5,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Íàéäîðîæ÷èì âèÿâèâ -
ñÿ VinLine ¹ 046: 6 ì³ëüéîí³â 
946 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ö³íà çðîñëà 
÷åðåç ìîíòàæ àêóìóëÿòîðíèõ 
áàòàðåé òà ñèñòåìè êåðóâàííÿ, 
çàâäÿêè ÷îìó òðîëåéáóñ «ïåðå-
òâîðþºòüñÿ» íà àâòîáóñ: íà âëàñ-
íîìó çàðÿä³ ìàøèíà ìîæå ïðî-
¿õàòè â³äñòàíü äî 20 ê³ëîìåòð³â. 
À öå, ÿê ãîâîðèëè òðàíñïîðòíè-
êè, â³äêðèâàº ìîæëèâîñò³ äëÿ 
ñòâîðåííÿ íîâèõ òðîëåéáóñíèõ 
ìàðøðóò³â, äëÿ ÿêèõ íå ïîòð³á-
íî ïðîêëàäàòè êîíòàêòíó ìåðåæó 
(cutt.ly/fxHp9Y0).

План виробництва VinLine зменшили. Якщо раніше говорили, що у 2021 році 
буде десять нових тролейбусів, то тепер складуть тільки п'ять 

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 210113
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«Не розумію, Владе, для чого ти 
виправдовуєшся? А головне — 
перед ким? — написав на своїй 
сторінці у Фейсбуці УБД Андрій 
Грачов. — З моєї колокольні твій 
вчинок під ОП не підтримую, бо 
мені не зрозумілі такі дії. Сто-
совно твого бойового досвіду 

не виправдовуйся. Ти бойовий 
хлопець і цього не можна запе-
речити. Я підтверджую, що ти 
служив разом з нами у складі 
93-ї бригади. Тому неприємно, 
що починаєш виправдовуватися 
за бойовий досвід перед армією 
диванних патріотів. Посилай їх!..» 

Не виправдовуйся, Владе 

Орден Богдана Хмельницького, 
про який згадували вище, Сорд 
передав поліції. Про це пові-
домляється на сайті обласної 
поліції.
«На учасника подій під Офісом 
Президента України складе-
но адміністративний протокол 
за незаконні дії щодо держав-

них нагород, — йдеться у по-
відомленні. — Дії вінничанина 
кваліфіковані за ст. 186–1 (не-
законні дії щодо державних на-
город) Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. 
Орден вилучено. Його разом з 
матеріалами справи направлять 
до суду для прийняття рішення».

Орден вилучила поліція

Журналіст розмовляв з мамою 
Влада — Оленою Стафійчук. 
Розмовляла жінка, не стриму-
ючи сліз. Каже, вони до нього 
за орден вчепилися, а про те, 
що йому ще й 19 років не ста-
ло, а він уже був на фронті, про 
це ніхто не говорить. Дитина 
кожен день могла впасти від 
кулі чи снаряду. Коли лежав 
у лікарні на лікуванні, жодного 
слова не сказав, що поранений. 
«У мене все нормально, мамо» — 
весь час повторював. — Від хлоп-
ців дізналася, що поранений. Ще 
тоді почула, що йому вручили 

орден. А тепер ще й винним 
роблять».
Пані Олена каже, що особисто 
бачила книжечку до ордена.
— Владислав з Вікторією жили 
тоді у гуртожитку, — продовжує 
жінка. — Приїжджала до них 
на Новий рік. Вони встановили 
маленьку ялиночку, а кругом неї 
виставили нагороди. Я кожну з 
них брала в руки, відкривала 
книжечку. Думаю, під час переїз-
ду з гуртожитка десь загубилася. 
Може, десь і є в коробках. Бо 
він мені вже казав, щоб вдома 
пошукала, але ж тут нема.

Що розповіла мама 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Óñå ïî÷àëîñÿ ç 
àêö³¿ ïðîòåñòó ï³ä 
áóä³âëåþ îô³ñó ãëà-
âè äåðæàâè. Ó òîé 

âå÷³ð ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè 
ò³ëüêè îäíó ëþäèíó. Íåþ âè-
ÿâèâñÿ íàø çåìëÿê Âëàä Ñîðä. 
Éîãî ï³äîçðþþòü ó ïîáèòò³ ñêëà 
ó äâåðÿõ ãîëîâíî¿ áóä³âë³ ïðåçè-
äåíòà. Ñóä â³äïðàâèâ çàòðèìàíî-
ãî ï³ä ö³ëîäîáîâèé àðåøò. À äàë³ 
ïî÷àëîñÿ íåñïîä³âàíå: çàòðèìà-
íîãî çâèíóâàòèëè íå çà ó÷àñòü 
â àêö³¿ ïðîòåñòó, à çà äåÿê³ éîãî 
ä³¿ â ÀÒÎ. Õòî ³ çà ùî ãàíüáèòü 
ïàòð³îòà?

НЕ ХИЗУВАВСЯ РОЗПОВІДЯМИ 
ПРО ВІЙНУ 

Âëàä Ñòàô³é÷óê, ÿêèé âçÿâ 
äëÿ ñåáå ë³òåðàòóðíèé ïñåâäî-
í³ì Ñîðä, çàÿâèâ ïðî ñåáå îðè-
ã³íàëüíîþ ïîåç³ºþ. Õëîïåöü ç 
ïðîñòî¿ ñ³ì’¿ ç Ï³ùàíñüêîãî ðà-
éîíó áóâ àêòèâíèì ó÷àñíèêîì 
ïîä³é íà Ìàéäàí³ ó 2014 ðîö³. 
Çâ³äòè äîáðîâîëüöåì ï³øîâ 
íà Äîíáàñ. Ó Âëàäà òàëàíîâèòà 
äðóæèíà, ïèñüìåííèöÿ Â³êòîð³ÿ 
Ãðàíåöüêà. Ïðî íå¿ óïåðøå â³-
ííè÷àíè ä³çíàëèñÿ ï³ñëÿ ïåðå-
ìîãè ó ë³òåðàòóðíîìó êîíêóðñ³ 
«Êîðîíàö³ÿ ñëîâà». Âîíè óäâîõ 
ñòâîðèëè âèäàâíèöòâî «Ä³ì ç 
Õèìåðàìè».

Áà÷èâ Ñîðäà ï³ä ÷àñ éîãî 
çóñòð³÷åé ç ÷èòà÷àìè â á³áë³î-
òåö³ ³ìåí³ Ò³ì³ðÿçºâà, â êðàºç-
íàâ÷îìó ìóçå¿. Íå áóëî â íüîãî 
íà ãðóäÿõ îäíîñòðîþ íàãîðîä, 
íå õèçóâàâñÿ â³í ðîçïîâ³äÿìè 
ïðî â³éíó. Çàòå ç âåëèêîþ ö³êà-

â³ñòþ ãîâîðèâ ïðî ïîåç³þ, ÷èòàâ 
âëàñí³ òâîðè.

ЩО КАЖЕ ПРО ОРДЕН?
²íôîðìàö³ÿ ïðî çâèíóâà÷åííÿ 

ïàòð³îòà ñòàëà íåñïîä³âàíêîþ äëÿ 
áàãàòüîõ. Ìîæíà áóëî á çðîçóì³òè 
òèõ, õòî ãàíüáèòü éîãî çà ó÷àñòü 
â àêö³¿ ïðîòåñòó ï³ä áóä³âëåþ ïðå-
çèäåíòà. Àëå æ éäåòüñÿ ïðî ³íøå: 
ï³ä ñóìí³â ïîñòàâèëè éîãî ó÷àñòü 
ó äåÿêèõ ïîä³ÿõ íà â³éí³, çîêðåìà, 
ó áîÿõ ï³ä ²ëîâàéñüêîì, çâèíó-
âàòèëè ó íåçàêîííîìó îòðèìàíí³ 
îðäåíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. 
Ö³ çâèíóâà÷åííÿ ç'ÿâèëèñÿ â ²í-
òåðíåò³ îäðàçó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ 
Ñîðäà. Ïîò³ì ¿õ âèíåñëè â åô³ð 
íà êàíàë³ 1+1 ó ïðîãðàì³ «Ïðàâî 
íà ïðîòåñò».

Æóðíàë³ñò RIA çâåðíóâñÿ 
äî Âëàäà ç ïðîõàííÿì âèñëîâèòè 
ñâîþ òî÷êó çîðó ç ïðèâîäó çâè-
íóâà÷åíü. Â³í îäðàçó â³äãóêíóâñÿ. 
Çà éîãî ñëîâàìè, öå äàëåêî íå ïåð-
øà øàëåíà ³íôîðìàö³éíà àòàêà, 
ñïðÿìîâàíà íà çíèùåííÿ ðåïóòàö³¿ 
ïðîòåñòóâàëüíèê³â, à çàîäíå ³ äî-
áðîâîëüö³â, àêòèâ³ñò³â, â³éñüêîâèõ.

— Ëàéíà âæå íàêèäàëè äîñòàò-
íüî ³ ïðîäîâæóþòü äàë³ öå ðîáè-
òè, — êàæå Ñîðä. — Äóæå âàæëèâî 
ó òàêèõ ñèòóàö³ÿõ çâåðòàòè óâàãó, 
ÕÒÎ ñàìå öå ðîáèòü.

Ïðîñèìî Âëàäà ðîç’ÿñíèòè 
ñèòóàö³þ ç äâîìà ôàêòàìè 
ïðåä’ÿâëåíèõ éîìó çâèíóâà÷åíü.

— Çâèíóâà÷åííÿ â òîìó, ùî 
ÿ íå ë³êóâàâñÿ ó Äí³ïð³, ìîæíà 
ëåãêî ñïðîñòóâàòè, çðîáèâøè 
çàïèò äî îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ 
Ìº÷í³êîâà, — ãîâîðèòü Âëàä. — 
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî òàêèé 
ôàêò ëåãêî ñïðîñòóâàòè, âñå îäíî 
êèíóëè ò³íü, í³áèòî ÿ íå ïåðåáó-

«ВІДБИВАЮСЯ ВІД АТАКИ…» 
ЧОМУ НЕ ДОВІРЯЮТЬ ВЛАДУ СОРДУ?
Скандал  Учасник Революції Гідності 
на Майдані, доброволець АТО, нині 
письменник і видавець Влад Сорд 
опинився у центрі великого скандалу. 
Сорда затримала поліція, а суд 
відправив під цілодобовий домашній 
арешт. За що? Що відбувалося далі? 
Що розповів з цього приводу RIA сам 
«Змій», це позивний Влада Сорда

âàâ òàì íà ë³êóâàíí³. Ïðî ë³êàð-
íþ çãàäóþ ùå é òîìó, ùî ñàìå 
òàì ìåí³ âðó÷èëè íàãîðîäó — 
îðäåí Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî.

ЯК ЦЕ ВІДБУВАЛОСЯ?
— Îäíîãî ðàçó äî ë³êàðíÿíî¿ 

ïàëàòè çàéøîâ ÷îëîâ³ê ó öè-
â³ëüíîìó, çàïèòàâ, õòî òóò Âëàä 
Ñòàô³é÷óê, ï³ä³éøîâ ³ ñêàçàâ, 
ùî ÿ íàãîðîäæåíèé îðäåíîì, 
ÿêèé â³í ìåí³ òóò æå âðó÷èâ, — 
ðîçïîâ³äàº Âëàä. — Õòî öå áóâ, 
íå çíàþ. ßêáè çàðàç ïîêàçàëè 
éîãî ôîòî, óï³çíàâ áè, çâè÷àé-
íî. Äî îðäåíà äîäàëè êíèæå÷êó. 
Êíèæå÷êà íå çáåðåãëàñÿ. Íîìåð 
îðäåíà 83075. Íà ãðóäè íà÷åïèâ 
éîãî îäèí ðàç, ïðî ùî øêîäóþ, 
áî ÿ íå îô³öåð ³ íå ó÷àñíèê ã³ä-
íîãî ïîäâèãó. Òîìó ìîâ÷àâ ïðî 
íàãîðîäó ³ íå ãîâîðèâ, ùîá ¿¿ 
âïèñàëè äî â³éñüêîâîãî êâèò-
êà, õî÷à ì³ã öå çðîáèòè ï³ä ÷àñ 
ñëóæáè â 93-é îêðåì³é ìåõàí³-
çîâàí³é áðèãàä³ Çáðîéíèõ ñèë. 
Íå êóïèâ ³ òèì á³ëüøå íå âêðàâ 
îðäåíà, áî íà íüîìó º íîìåð. 
Àëå ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî öåé íîìåð 
íå ô³ãóðóº ó æîäíèõ íàêàçàõ, â³í 
âçàãàë³ ç «ìàéáóòíüîãî».

×îìó çà áåçï³äñòàâíó ðîçäà÷ó 
íàãîðîä äîáðîâîëüöÿì ìàþòü â³ä-

ïîâ³äàòè íå ò³, õòî ¿õ ðîçäàâàâ äëÿ 
ï³äâèùåííÿ ñâîãî ïîë³òè÷íîãî 
ðåéòèíãó, à ò³, õòî ìàâ äóð³ñòü 
âçÿòè? 

НЕ БУВ У ІЛОВАЙСЬКУ?
Â åô³ð³ ïðîãðàìè «Ïðàâî 

íà ïðîòåñò» Ìèêîëà Êîëåñíèê, 
ñïåðøó çàÿâèâ, ùî îðäåíîì 
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî Ñîðäà 
íå íàãîðîäæóâàëè, à äàë³ ñêàçàâ, 
ùî â³í íå áóâ â ²ëîâàéñüêó.

— ßêáè ó ìåíå íå â³ä³áðàëè 
òåëåôîí ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ, 
î÷åâèäö³ ìîº¿ ó÷àñò³ â ²ëîâàéñüêó 
çíàéøëèñÿ á îäðàçó, — ãîâîðèòü 
Ñîðä. — Âò³ì, ³ áåç òîãî óæå çíà-
éøëèñÿ ëþäè, ÿêèõ ÿ íå çíàþ, 
àëå âîíè ïîâ³äîìëÿþòü, ùî óï³ç-
íàëè ìåíå, ùî áà÷èëè â ²ëîâàé-
ñüêó ³ âêàçóþòü, äå ³ êîëè.

— Íà ïðîãðàìó «Ïðàâî íà ïðî-
òåñò» íå çàïðîñèëè æîäíîãî ç 
ìî¿õ áîéîâèõ äðóç³â, — ãîâîðèòü 
Ñîðä. — Öå òåæ íå ñïðîñòà…

ХТО ЗВИНУВАЧУЄ?
ßê ñòâåðäæóº Ñîðä, ïåðøèì 

ïîøèðèâ íåãàòèâíó ³íôîðìàö³þ 
ïðî íüîãî ÷îëîâ³ê íà ïð³çâèùå 
Ìèêîëà Êîëåñíèê. Íàçèâàº ñåáå 

— ßêáè ó ìåíå íå 
â³ä³áðàëè òåëåôîí 
ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ, 
î÷åâèäö³ ìîº¿ ó÷àñò³ â 
Іëîâàéñüêó çíàéøëèñÿ 
á îäðàçó, — êàæå Ñîðä

 Влад Сорд каже, що на груди орден начепив один раз. 
І шкодує про це: «Бо я не офіцер і не учасник гідного подвигу» 

êóðàòîðîì áàòàëüéîíó «Êðèâáàñ». 
Íåìà òàêèõ ïîñàä, óòî÷íþº ñï³â-
ðîçìîâíèê. Àëå ìîâà íå ïðî òå. 
Îáèäâà âîíè íå çíàéîì³.

Ñîðä ç'ÿñóâàâ, ùî Êîëåñíèê ç 
Êðèâîãî Ðîãó. Ðàí³øå ïåðåáóâàâ 
ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Âëàä íàçèâàº 
éîãî ïðèÿòåëåì òà á³çíåñ-ïàðò-
íåðîì ²ãîðÿ Êîëîìîéñüêîãî òà 
Â³ëêóëà. Çâåðòàº óâàãó íà ôî-
òîãðàô³þ, äå Êîëåñíèêà çàô³ê-
ñóâàëè ó êîìïàí³¿ ç Â³ëêóëîì ³ 
òàê çâàíèì Õ³ðóðãîì, êåð³âíèêîì 
ìîñêîâñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Í³÷í³ 
âîâêè», ùî ¿¿ ï³äòðèìóº Ïóò³í.

— Óæå öèõ ôàêò³â äëÿ ìåíå äî-

ñòàòíüî, àáè çðîçóì³òè, ùî ³í-
ôîðìàòàêà ç ìåòîþ ìîº¿ äèñêðå-
äèòàö³¿ º çàìîâíîþ, — ãîâîðèòü 
Âëàä. — Äðóæèíà ³ äðóç³ ðàäÿòü 
óòðèìóâàòèñÿ â³ä ïóáë³÷íî¿ äèñ-
êóñ³¿ ç Êîëåñíèêîì. ²íøà ñïðàâà, 
ÿêáè öå áóâ òàê ñàìî ó÷àñíèê 
â³éíè, òîä³ ìîæíà á ðîçìîâëÿòè 
íà ð³âíèõ. ²íàêøå íåìà ñìèñëó 
âèòðà÷àòè ÷àñ ³ çóñèëëÿ.

Â ²íòåðíåò³ Ñîðä âèñòàâèâ ïîñò 
³ç ïåðåë³êîì ï³äðîçä³ë³â, â ÿêèõ 
ñëóæèâ, ïî÷èíàþ÷è ç 2014 ðîêó. 
Ìîâà íå ò³ëüêè ïðî ²ëîâàéñüê. Ç 
ïåðåë³êó âèäíî, ùî â³í ïîáóâàâ 
ó áàãàòüîõ ãàðÿ÷èõ òî÷êà íà ñõîä³.
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 Громадська діячка Таїса Гайда наголошує, 
що основний організатор творчого кон-
курсу — Білорусь. Але це університет, який 
підпорядкований Міністерству внутрішніх 
справ Білорусі.
— Тобто, це орган, який виховує тих, хто 
завтра буде займатися репресіями про-
ти молоді, яка виходить на акції протесту. 
То ж не просто студенти, це курсанти. На-
віть враховуючи протести, які відбулися 
в Білорусі, заохочувати сюди наших сту-
дентів, — дивується Таїса Гайда. — Лешко 

студентам писала, що запрошує до участі 
в конкурсі і за це поставить бали і може 
навіть не по одній дисципліні. Я вже мов-
чу, що це корупція — тобі поставлять бал 
не за те, що ти гарно навчаєшся, а за те, 
що ти візьмеш участь в конкурсі, який вза-
галі не стосується предмету. Завідувачка 
кафедри журналістики — вона ж працює зі 
студентами, які згодом стануть рупорами 
і будуть транслювати новини. Це мав би 
бути осередок, як мінімум, патріотично 
налаштований.

Реакція університету теж здивувала Таїсу 
Гайду.
— Вони просто відхрестилися від ситуації, 
сказали, що нічого не бачили і не знали. Але 
наскільки мені відомо, угода про співпрацю 
була підписана ще у 2016 році, в рамках якої 
постійно проводили якісь заходи, зокрема 
і цей конкурс, — підкреслює Таїса Гайда. — 
Опублікували змінену угоду, де їх нема. Бо 
від 17-го березня була угода, де чітко про-
писано, що ВДПУ учасник конкурсу, а від 
25 березня вже ні. Але це не відміняє того, 

що 17 березня вони були учасниками.
Громадська діячка порівнює ситуацію 
у ВДПУ імені Коцюбинського з Києво-Мо-
гилянською академією, де здобуває магі-
стратуру.
— Я дивлюся на те, як там реагують на різні 
речі. Вони постійно роблять заяви, засу-
джують нетерпимість та придушення де-
мократії. Вони виступили з заявою проти 
призначення Шкарлета. Тобто у своїх сту-
дентів вони виховують дух свободи, а тут… 
Маємо те, що маємо, — сказала Таїса Гайда.

 «Вони просто відхрестилися від ситуації» 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Â ³ í í è ö ü ê è é 
ï å ä à ã î ã ³ ÷ í è é 
óí³âåðñèòåò ñòàâ 
ó÷àñíèêîì ì³æ-

íàðîäíîãî êîíêóðñó ç ³íôîãðà-
ô³êè. Éîãî îðãàí³çàòîðè — äâà 
³íîçåìí³ âèø³, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç 
êðà¿íîþ-àãðåñîðîì. Âëàñíå, öå 
óí³âåðñèòåòè, ÿê³ ãîòóþòü ñâî¿õ 
ñòóäåíò³â äî ðîáîòè â ñèëîâèõ 
ñòðóêòóðàõ: Ìîãèëåâñüêèé ³íñòè-
òóò ÌÂÑ Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü òà 
Óðàëüñüêèé þðèäè÷íèé óí³âåð-
ñèòåò ÌÂÑ Ðîñ³¿.

Âèêëàäà÷êà Óëÿíà Ëåøêî çà-
ïðîïîíóâàëà ñòóäåíòàì âçÿòè 
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç ³íôîãðàô³êè 
³ çà äîñòîéíå âèêîíàííÿ ðîáîòè 
ïîîá³öÿëà àâòîìàòîì çàêðèòè 
áóäü-ÿêó äèñöèïë³íó.

Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ óãîäè ïðî 
ñï³âïðàöþ â ñîöìåðåæ³ âèêëà-
äà÷êà çâ³ëüíèëàñÿ ç ðîáîòè. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñòàëî â³äîìî 
ïðî çâ³ëüíåííÿ, êîðèñòóâà÷³ ñî-
öìåðåæ³ âèÿâèëè, ùî íà ñàéò³ 
Ìîãèëåâñüêîãî ³íñòèòóòó ÌÂÑ 
Á³ëîðóñ³ çíèêëè íàóêîâ³ ñòàò-
ò³, ÿê³ ïóáë³êóâàëà òàì Óëÿíà 
Ëåøêî. Ïðî öå ïèøå âèäàííÿ 
«×åñíî».

Æóðíàë³ñòè RIA íàìàãàëèñÿ 
çâ'ÿçàòèñÿ ç Óëÿíîþ Ëåøêî, àëå 
áåçóñï³øíî. ×åðåç äåê³ëüêà äí³â 
ï³ñëÿ ðîçãîëîñó ñèòóàö³¿, âèêëà-
äà÷êà âèäàëèëà ³ ñâ³é ïðîô³ëü 
íà Ôåéñáóö³.

ВІДПОВІДЬ ПЕДАГОГІЧНОГО 
Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê 

àäì³í³ñòðàö³ÿ Â³ííèöüêîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 
Ì. Êîöþáèíñüêîãî âèñëîâèëà 
ñâîº íåâäîâîëåííÿ ÷åðåç ïóáë³êà-
ö³¿ «äåÿêèõ ìàëîïî³íôîðìîâàíèõ 
ïðèâàòíèõ îñ³á ç ïðèâîäó ñèòó-
àö³¿, ùî ñêëàëàñÿ ÷åðåç ïåðåâè-
ùåííÿ ïîâíîâàæåíü çàâ³äóâà÷åì 
êàôåäðè æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè 
òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Ëåø-
êî Óëÿíîþ Îðåñò³âíîþ».

Â àäì³í³ñòðàö³¿ çàçíà÷àþòü, ùî 
çàâêàôåäðè ä³ÿëà ç âëàñíî¿ ³í³ö³-
àòèâè ïîçà ìåæàìè ñâî¿õ ïîñàäî-

âèõ îáîâ’ÿçê³â. Íàñòóïíîãî äíÿ 
ï³ñëÿ ïóáë³êàö³é ó ñîöìåðåæàõ, 
23 áåðåçíÿ, â óí³âåðñèòåò³ âèð³-
øèëè ðîç³áðàòèñÿ, ùî ñòàëîñÿ.

«Ïîãîäèëàñÿ íà ó÷àñòü ó æóð³ 
êîíêóðñó á³ëîðóñüêîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó, íå ç’ÿñóâàâøè, ùî 
òàì áóäóòü áðàòè ó÷àñòü ïðåä-
ñòàâíèêè êðà¿íè-àãðåñîðà. Ïðè 
öüîìó Ëåøêî Ó. Î. íå âèâ÷èëà 
äîêóìåíòè öüîãî êîíêóðñó (ïî-
ëîæåííÿ), íå ç’ÿñóâàëà ³íôîðìà-
ö³¿ ùîäî ³íøèõ ó÷àñíèê³â. Ïðî 
ñâîº ð³øåííÿ ó÷àñò³ ó öüîìó 

«Я ВЖЕ МОВЧУ, ЩО ЦЕ КОРУПЦІЯ». 
СКАНДАЛ У ПЕДУНІВЕРСИТЕТІ 
Розголос  Завідувачка кафедри 
журналістики Вінницького педагогічного 
університету пропонувала своїм 
студентам взяти участь у міжнародному 
конкурсі, який проводить країна-агресор. 
За творчу роботу Уляна Лешко пообіцяла 
студентам поставити оцінки з кількох 
предметів. Після розголосу у соцмережах, 
викладачка звільнилася з університету, 
а справою займається СБУ

êîíêóðñ³ Ëåøêî Ó. Î. íå ïîâ³äî-
ìèëà í³ êåð³âíèöòâî ôàêóëüòåòó, 
í³ êåð³âíèöòâî óí³âåðñèòåòó, — 
éäåòüñÿ ó äîïèñ³. — Ëåøêî Ó. Î. 
íàïèñàëà ïîÿñíåííÿ ïðî ñâî¿ 
ä³¿, áóëî âèâ÷åíî ¿¿ ïåðåïèñêó ç³ 
ñòóäåíòàìè òà âèÿâëåíî ôàêò ïå-
ðåâèùåííÿ íåþ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ 
îáîâ’ÿçê³â. Êåð³âíèöòâî óí³âåð-
ñèòåòó çîáîâ’ÿçàëî Ëåøêî Ó. Î. 
îô³ö³éíî â³äìîâèòèñü â³ä ó÷àñò³ 
â æóð³ êîíêóðñó, â³äñòîðîíèëî ¿¿ 
â³ä îáîâ’ÿçê³â çàâ³äóâà÷à, íà ùî 
Ëåøêî Ó. Î. åìîö³éíî â³äïîâ³ëà 
çàÿâîþ ïðî çâ³ëüíåííÿ».

Îêð³ì òîãî, â äîïèñ³ çàçíà-
÷èëè, ùî êîëåêòèâ óí³âåðñèòå-
òó íå ìàº â³äíîøåííÿ äî ôàêòó 
ó÷àñò³ â öüîìó êîíêóðñ³ Óëÿíè 
Ëåøêî.

«Ëåãêîâàæí³ñòü îäí³º¿ îñîáè 
ùîäî ïðèéíÿòîãî íåþ ð³øåí-
íÿ íå äîçâîëÿº âàì í³âåëþâàòè 
ïàòð³îòè÷íó ïîçèö³þ êîëåêòèâó 
ÂÄÏÓ! Äîäàòêîâî ïîâ³äîìëÿº-
ìî, ùî îïðèëþäíåí³ íà ñàéòàõ 
ìàòåð³àëè áóëè âèð³çàí³ ç êîí-
òåêñòó çàãàëüíîãî ïîëîæåííÿ çà-
äëÿ ñòâîðåííÿ õåéòîâèõ íîâèí 

³ ðîçáóðõóâàííÿ öèì ñï³ëüíîòè! 
Íàñïðàâä³, êîíêóðñ íàóêîâî¿ ³í-
ôîãðàô³êè, îðãàí³çàòîðîì ÿêîãî 
º çàêëàä ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü, ùå 
ò³ëüêè çàïëàíîâàíèé íà êâ³òåíü, 
àëå â³äáóâàòèìåòüñÿ ÁÅÇ ó÷àñò³ 
âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â Ïåäóí³âåð-
ñèòåòó! Ïðî ùî ñâ³ä÷èòü îô³ö³éíå 
Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ, ÿêå 
äîäàºìî íèæ÷å», — ï³äêðåñëèëè 
â óí³âåðñèòåò³.

«СТУДЕНТИ НА КАРТКУ 
СКИДАЛИ ГРОШІ» 

Â³ííè÷àíêà ²ðèíà Êîñòèøèíà 
íàâ÷àëàñÿ íà êàôåäð³ æóðíàë³ñòè-
êè ó ïåäóí³âåðñèòåò³ ÷îòèðè ðîêè 
³ çàñòàëà êåð³âíèöòâî Ëåøêî. Ä³-
â÷èíà ç³çíàºòüñÿ, ùî îòðèìóâàëà 
íà ãîð³õè çà òå, ùî «íå ìîâ÷àëà».

— Ïåðøå, ùî âîíà ðîáèëà — 
öå «âàëèëà» íà çàõèñò³ êóðñîâèõ, 
íà ñåñ³ÿõ. Âñþ ñâîþ àãðåñ³þ âîíà 
ïðîÿâëÿëà â ïîâí³é ì³ð³ äî òèõ, 
õòî çà íåþ íå á³ãàâ, ÿê ñîáà÷êè. 
Íà ê³íö³ òðåòüîãî êóðñó ÿ ä³çíà-
ëàñÿ, ùî ¿é íà êàðòêó íàïðÿìó 
ñòóäåíòè êèäàþòü ãðîø³ äëÿ òîãî, 
ùîá çàêðèòè ïðåäìåòè. Íå çíàþ, 

ÿê âîíà íå áîÿëàñÿ öèõ òðàíçàê-
ö³é òà âèïèñîê. À â ê³íö³ ÷åòâåð-
òîãî êóðñó ì³é îäíîãðóïíèê ñêè-
íóâ ¿é ãðîø³ íà êàðòêó, ùîá âîíà 
éîìó çàêðèëà «í-êè» ÷è ïðîñòî 
ïîñòàâèëà ïðîõ³äíèé áàë. Âðå-
øò³ âîíà ïðîñòî çàáðàëà ãðîø³, 
à éîãî âèêëþ÷èëè ç óí³âåðñèòåòó. 
² öå ïðè òîìó, ùî âñÿ íàøà ãðó-
ïà — êîíòðàêòíèêè, ìè ïëàòèëè 
çà íàâ÷àííÿ ïî 11,5 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü çà íàâ÷àëüíèé ð³ê, — êàæå 
ä³â÷èíà.

²ðèíà Êîñòèøèíà çàçíà÷àº, 
ùî êîëè ä³çíàëàñÿ ïðî ñï³âïðà-
öþ ç Á³ëîðóñüêèì óí³âåðñèòåòîì, 
íå çäèâóâàëàñÿ.

— Íà ïàðàõ ìè ïðîõîäèëè ïî-
ë³òè÷íó æóðíàë³ñòèêó, Ëåøêî 
í³êîëè íå áóëà ïðîóêðà¿íñüêîþ. 
Â ìåíå ÷îëîâ³ê íàö³îíàë³ñò, áàòü-
êî âîëîíòåð ³ ÿ ìîæó â³äâåðòî 
ïîêàçóâàòè ñâîþ ïîçèö³þ. À âîíà 
íàâïàêè í³êîëè íå çà÷³ïàëà òåìó 
Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿. ² öå òåæ íà-
øòîâõóâàëî íà ðîçäóìè. Òå, ùî 
âîíà ñàìà çâ³ëüíèëàñÿ, í³÷îãî 
íå çíà÷èòü — ïîòð³áíî ïðîñòî 
âèçíàòè ñâîþ ïîìèëêó.

В адміністрації університету запевняють, 
що завкафедри діяла з власної ініціативи. 
Після скандалу Уляна Лешко звільнилася з університету

Îñíîâíèé îðãàí³çàòîð 
êîíêóðñó — Á³ëîðóñü. 
Àëå öå óí³âåðñèòåò, 
ÿêèé ï³äïîðÿäêîâàíèé 
Ì³í³ñòåðñòâó 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ
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Â³ííè÷àíêà ªâ-
ãåí³ÿ ðîçïîâ³ëà, 
ùî ¿¿ íåïîâíî-
ë³òí³é ñèí êóïèâ 

â îäíîìó ç ìàãàçèí³â êíèæêó 
ï³ä íàçâîþ «Death note» (çîøèò 
ñìåðò³ — àíãë.). Æ³íêà çàçíà÷àº, 
ùî â ö³é êíèæö³ äåòàëüíî îïèñà-
íî, ÿêèì ÷èíîì ìîæíà ïîê³í÷èòè 
æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì. Ïðî öå âîíà 
ïîâ³äîìèëà ó òåëåãðàì-êàíàë «Â³-
ííèöÿ — áåçïå÷íå ì³ñòî».

— Ó êíèç³ äåòàëüíî îïèñàíî, 
ÿê ³ â ÿêèé ÷àñ ïîòð³áíî ñêî¿òè 
ñó¿öèä àáî âáèâñòâî ³ çà òàêèé 
â÷èíîê äèòèíà íå áóäå ïîêàðà-
íà, íå ïîòðàïèòü àí³ â ðàé, àí³ 
â ïåêëî, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí³ÿ.

Æ³íêà ñòàëà ñâ³äêîì, ÿê ïðî-
òÿãîì 15 õâèëèí â òîé ìàãàçèí 
ïðèéøëà äþæèíà ä³òåé, àáè ïðè-
äáàòè «Çîøèò ñìåðò³».

— Çà 15 õâèëèí, ùî ìè áóëè 
â ìàãàçèí³, ïðèéøëè 11 ä³òåé â³-
êîì â³ä 8 äî 15 ðîê³â, ùîá êóïèòè 
ñàìå öþ êíèæêó. Íàéæàõëèâ³øå, 
ùî âëàñíèöÿ ìàãàçèíó — äèòÿ-
÷èé ïñèõîëîã. Ñïî÷àòêó âîíè 
ëàìàþòü ïñèõ³êó ä³òåé, à ïîò³ì 
¿õ ë³êóþòü. Îñü ³ á³çíåñ. Í³õòî ïðî 
ä³òåé íå äóìàº! — ñêàçàëà âîíà.

ªâãåí³ÿ ïðîñèòü âñ³õ áàòüê³â 
çâåðíóòè íà öå óâàãó òà ïðîâåñ-
òè áåñ³äè ç ä³òüìè, àäæå ï³ñëÿ 
òàêèõ «íàãëÿäíèõ» ³íñòðóêö³é, 
ä³òè, éìîâ³ðíî, áóäóòü íàêëàäàòè 
íà ñåáå ðóêè.

— Òàêèõ ïðîäàâö³â ïîòð³áíî 

êàðàòè. ß ïîäàëà çàÿâó â ïî-
ë³ö³þ, àëå êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ íå â³äêðèëè! — îáóðåíà 
â³ííè÷àíêà.

«ЗОШИТ СМЕРТІ» — ЩО ЦЕ?
Ñåð³ÿ ÿïîíñüêèõ êîì³êñ³â «Çî-

øèò ñìåðò³» ïóáë³êóâàëàñÿ â ùî-
òèæíåâîìó æóðíàë³ ìàíãè Weekly 
Shonen Jump ç ãðóäíÿ 2003 ðîêó 
äî òðàâíÿ 2006-ãî. Âñüîãî âè-
éøëî 108 ðîçä³ë³â, ÿê³ îá'ºäíàëè 
â 12 êíèã.

Ñþæåò ðîçãîðòàºòüñÿ íàâêî-
ëî ÿïîíñüêîãî øêîëÿðà ßãàì³ 
Ëàéòà. Îäíîãî ðàçó éîìó â ðóêè 
ïîòðàïëÿº íåçâè÷àéíèé çîøèò — 
ìàã³÷íèé àðòåôàêò, ñòâîðåíèé 
äëÿ âáèâñòâà ëþäåé. Â³äòàê ßãàì³ 
âèð³øóº ïåðåâ³ðèòè, ÿê ïðàöþº 
çîøèò, ³ âïèñóº òóäè ³ì'ÿ îäíî-
ãî çëî÷èíöÿ. Áóêâàëüíî ÷åðåç 
ê³ëüêà ñåêóíä ï³ñëÿ çàïèñó òîé 
ïîìèðàº â³ä ñåðöåâîãî íàïàäó. 
Òîä³ ãîëîâíèé ãåðîé âèð³øóº 
âðÿòóâàòè ñâ³ò â³ä çëà òà æîð-
ñòîêîñò³ ³ ñòàº âèíóâàòöåì ö³ëî¿ 
ñåð³¿ âáèâñòâ.

Öþ ìàíãó åêðàí³çóâàëè. Îäíî-
éìåííèé àí³ìå-ñåð³àë âèõîäèâ 
ó ßïîí³¿ â åô³ð³ ì³ñöåâîãî òåëå-
áà÷åííÿ ç ÷åðâíÿ 2006 ðîêó. Çãî-
äîì ñòð³÷êó ïîêàçóâàëè ³ â ³íøèõ 
àç³éñüêèõ êðà¿íàõ, à íàïðèê³íö³ 
2000-õ ñåð³àë âèéøîâ íà åêðàíè 
â ÑØÀ òà ªâðîï³.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî öåé ïðî-
ºêò ïðåäñòàâëÿëè ³ íà Áðþññåëü-
ñüêîìó ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ 
ô³ëüì³â ó æàíð³ ôåíòåç³, íàóêîâî¿ 
ôàíòàñòèêè ³ òðèëåð³â. Ñòð³÷êà 

ЩО ЦЕ ТАКЕ — «ЗОШИТИ СМЕРТІ»?
18+  У Вінниці школярам продають 
книжки за мотивами аніме, заборонені 
за кордоном. У цей зошит можна записати 
ім’я людини, яка тобі не подобається, і 
вигадати причину та дату її смерті. Син 
вінничанки Євгенії теж придбав собі 
такий, і жінка вважає, що такі речі можуть 
негативно вплинути на психіку і навіть 
призвести до самогубства

çàðîáèëà â ê³íîòåàòðàõ ìàéæå 
30 ì³ëüéîí³â äîëàð³â ³ îòðèìàëà 
âèñîê³ îö³íêè ÿê â³ä êðèòèê³â, 
òàê ³ â³ä ãëÿäà÷³â. Íà ñàéò³ Rotten 
Tomatoes ¿¿ ðåéòèíã ñêëàäàº 78% 
òà 85% â³äïîâ³äíî.

АНІМЕ — МУЛЬТИКИ ДЛЯ 
ДОРОСЛИХ 

Ïñèõîëîãèíÿ Íàòàë³ÿ Ëóêà-
øåíêî âæå òðèâàëèé ÷àñ ïðà-
öþº ç ä³òüìè òà ï³äë³òêàìè. 
Æóðíàë³ñòàì RIA/20minut.ua 
âîíà ðîçïîâ³äàº, ùî ÷àñòî ïî-
ì³÷àº, ÿê ï³äîï³÷í³ îáãîâîðþþòü 
òà ïðîãðàþòü ïîáà÷åíå â àí³ìå, 
à òàêîæ íàìàãàþòüñÿ íàñë³äóâàòè 
óëþáëåíèõ ïåðñîíàæ³â.

Ôàõ³â÷èíÿ íàâîäèòü åëåìåí-
òàðíèé ïðèêëàä — àâàòàðêè â ñî-
öìåðåæàõ.

— Äóæå ÷àñòî ä³òè ñòàâëÿòü 
ó ñâî¿õ ïðîô³ëÿõ «³êîíêè» ç óëþ-
áëåíèìè ïåðñîíàæàìè, òàêèì 
÷èíîì âîíè ï³äêðåñëþþòü ñâî¿ 
âïîäîáàííÿ òà áàæàííÿ íàñë³äó-
âàòè öèõ ãåðî¿â. Ä³òè õî÷óòü ìàòè 
òàê³ æ ðèñè õàðàêòåðó, çä³áíîñò³, 
çîâí³øí³ñòü ÷è ïðîñòî ³äåíòè-
ô³êóþòü ñåáå ñõîæèìè íà òîãî 
÷è ³íøîãî ïðîòàãîí³ñòà, — êàæå 
Íàòàë³ÿ Ëóêàøåíêî.

Ìè çàïèòàëè, ÷îìó ï³äë³òêè 
äåäàë³ ÷àñò³øå çàõîïëþþòüñÿ 
æàíðîì àí³ìå? Ïñèõîëîãèíÿ ïî-
ÿñíþº, ùî â ïåðøó ÷åðãó ïðè-
âàáëþº ä³òåé â öèõ ìóëüòèêàõ 
íåñòàíäàðòí³ñòü ïåðñîíàæ³â òà 
ñþæåòó.

— Ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ä³òè 
íàìàãàþòüñÿ ñòàòè ³íäèâ³äóàëü-
í³ñòþ ³ âñ³ëÿêî öå ï³äêðåñëèòè, 
à òàêîæ çðîçóì³òè, ÷èì â³äð³çíÿ-
þòüñÿ â³ä ³íøèõ ëþäåé. À ðàçîì 
ç òèì ä³òè íàìàãàþòüñÿ çíàéòè 

ñåáå â æèòò³. Àí³ìå æ äîçâîëÿº 
ï³äë³òêàì âèð³øèòè öå çàâäàí-
íÿ ³ ïðè öüîìó çíàéòè äðóç³â 
çà ³íòåðåñàìè, — ïîÿñíþº Íà-
òàë³ÿ Ëóêàøåíêî. — Íåçâàæàþ-
÷è íà òå, ùî àí³ìå ðîçðàõîâàíå 
íà äîðîñëèõ ãëÿäà÷³â, ãîëîâíèé 
ãåðîé — öå ï³äë³òîê ç³ ñâî¿ìè 
ïðîáëåìàìè òà ïåðåæèâàííÿìè, 
à òàêîæ ðîç÷àðóâàííÿì. ßê ïðà-
âèëî, â³í âèñòóïàº â ðîë³ áîð-
öÿ çà ñïðàâåäëèâ³ñòü, à òîìó öå 
äóæå ³ìïîíóº ä³òÿì, ÿê³ ñõèëüí³ 
äî ï³äë³òêîâîãî ìàêñèìàë³çìó. 
Ï³äë³òêè ïðîñòî îòîòîæíþþòü 
ñåáå ç öèìè ãåðîÿìè.

Íàòàë³ÿ Ëóêàøåíêî ï³äêðåñ-
ëþº, ùî àí³ìå, ÿê ³ áóäü-ÿêå 
³íøå ìèñòåöòâî, âïëèâàº íà âíó-
òð³øí³é ñâ³ò ³ ïñèõ³êó ëþäåé, 
à íå ëèøå ï³äë³òê³â.

— Àí³ìå âèêëèêàº åìîö³¿, çìó-
øóº ïåðåæèâàòè çà ãåðî¿â, ÿêèõ 
çîáðàæóþòü äîñèòü ³ìïóëüñèâíè-
ìè òà ÷óòòºâèìè. Òàê³ ïñèõîòèïè 
äóæå áëèçüê³ ãëÿäà÷àì, à îñîáëè-
âî ï³äë³òêàì, — êàæå ïñèõîëîãèíÿ 
³ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ïñèõ³÷íî 
çäîðîâ³ ëþäè ç ðîçâèíóòèì êðè-
òè÷íèì ìèñëåííÿì âñå æ ìîæóòü 
ðîçð³çíèòè ðåàëüí³ñòü â³ä ôàíòà-
ç³¿, ÿê áè íå ñï³â÷óâàëè óëþáëå-
íèì ïåðñîíàæàì.

Íàòàë³ÿ Ëóêàøåíêî çàóâàæóº, 
ùî á³ëüø³ñòü àí³ìå ïðèçíà÷åíå 

äëÿ ëþäåé, ñòàðøèõ 20-òè ðîê³â. 
Òàêèé âèñíîâîê ìîæíà çðîáèòè ç 
ïðèñóòí³õ â àí³ìå ñöåí æîðñòîêî-
ñò³, àãðåñ³¿, íàñèëëÿ òà ñåêñóàëü-
íèõ ñòîñóíê³â.

— Äëÿ ä³òåé òàê³ ñöåíè ìîæóòü 
ñòàòè òðàâìàòè÷íèìè õî÷à á 
òîìó, ùî â íèõ íå ïîâí³ñòþ ðîç-
âèíóòå êðèòè÷íå ìèñëåííÿ. Ïñè-
õ³÷íà òðàâìà ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ 
çãîäîì ó âèãëÿä³ ðîçäðàòóâàííÿ, 
àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè ÷è ïðîñòî 
ïîäàâëåíîãî åìîö³éíîãî ñòàíó. 
ßêùî äèòèíà ïñèõ³÷íî çäîðîâà, 
íå ìàº ñõèëüíîñò³ äî äåïðåñèâ-
íèõ ðîçëàä³â ÷è ñó¿öèäó, ìàº 
õîðîø³ ñòîñóíêè ç áàòüêàìè òà 
â ö³ëîìó âïåâíåíà â ñîá³, ïåðå-
ãëÿíóâøè àí³ìå ç ÿêèìîñü ñïå-
öèô³÷íèì íåãàòèâíèì ñþæåòîì, 
ìîæå â³ä÷óòè äèñêîìôîðò. Àëå 
öå íå ìîæå ñïðîâîêóâàòè äóìêè 
ïðî ñó¿öèä.

Íàòàë³ÿ Ëóêàøåíêî òàêîæ çà-
çíà÷àº, ùî áàòüêàì îáîâ'ÿçêîâî 
ïîòð³áíî â³äñë³äêîâóâàòè çà-
õîïëåííÿ òà âïîäîáàííÿ ñâî¿õ 
ä³òåé, à òàêîæ êîíòðîëþâàòè 
êîíòåíò, ÿêèé «ñïîæèâàþòü» ¿õí³ 
÷àäà ùå ç ðàííüîãî äèòèíñòâà.

— ßêùî âè ïîì³÷àºòå, ùî 
äèòèíà çàö³êàâèëàñÿ ÷èìîñü 
íåîäíîçíà÷íèì, ïåðåãëÿíüòå 
öå ðàçîì ³ îáãîâîð³òü ïîáà÷åíå. 
Ðîçïèòàéòå, ùî íàéá³ëüøå ñïîäî-
áàëîñÿ, ÿêèé ãåðîé âðàçèâ âàøó 
äèòèíó ³ ÷îìó, à òàêîæ ä³çíà-
éòåñÿ, ÷îìó ïåðñîíàæ³ òàê â÷è-
íÿþòü. ßêùî æ º ÿê³ñü ï³äîçðè 
ñòîñîâíî íåãàòèâíîãî âïëèâó 
íà ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí äèòèíè, 
âàðòî çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñòà 
òà ïåðåêëþ÷èòè óâàãó íà ÿêåñü 
³íøå çàõîïëåííÿ, — ñêàçàëà Íà-
òàë³ÿ Ëóêàøåíêî.

Зокрема, на початку 2005-го 
року адміністрація школи в Ше-
ньяні (КНР) виявила, що студен-
ти виготовляють власноруч такі 
зошити, куди потім записують 
імена знайомих, ворогів та вчи-
телів. Заборона була розроблена 
для захисту «фізичного і психіч-
ного здоров’я» студентів від ма-
теріалу, який «вводить в оману 
невинних дітей та спотворює їх 
розум».
Журналіст NEO Magazine Джона-
тан Клементс в своєму матеріалі 
припустив, що китайська влада 
діяла частково проти «забобо-
нів», але також проти незакон-
них піратських копій Death Note.

А ось  наприкінці  кв ітня 
2013 року російські активісти 
звернулися з вимогою до прези-
дента Росії щодо заборони манги 
та аніме на території їхньої краї-
ни, оскільки такі твори негатив-
но відбиваються на моральному 
та психологічному стані дітей. 
Приводом для цього звернен-
ня стало самогубство 15-річної 
мешканки Єкатеринбурга в лю-
тому 2013-го року. В кімнаті ді-
вчинки знайшли чотири томи 
манги «Зошит смерті». Через 
це слідчі назначили експертизу, 
аби з’ясувати, чи є зв'язок між 
самогубством дівчинки з даною 
літературою.

Заборонили в кількох країнах світу

Кадр аніме «Зошит смерті». Стрічка заробила в кінотеатрах майже 30 мільйонів доларів 
і отримала високі оцінки як від критиків, так і від глядачів 

«Çà 15 õâèëèí, ïîêè 
ìè áóëè â ìàãàçèí³, 
ïðèéøëè 11 ä³òåé 
â³êîì â³ä 8 äî 15 ðîê³â, 
ùîá êóïèòè ñàìå öþ 
êíèæêó»
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Анатолій Пірникоза, директор Центру 
екстреної медичної допомоги та медици-
ни катастроф, схвально відгукнувся про 
створення Системи авіаційної безпеки та 
цивільного захисту.
За його словами, медики на ділі переко-
налися в ефективності роботи «небесної» 
швидкої допомоги.
— До початку війни на Донбасі, наш Центр 
орендував вертоліт Мі-2 і літак Ан-2 у підпри-
ємства «Мотор-Січ», — розповідає Анатолій 
Пірникоза. — Літальні апарати знаходилися 
на авіаційному заводі. На території підпри-
ємства є злітна смуга. Там же приземлялися 

гелікоптери з пацієнтами. Звідти їх доправ-
ляли автомобілями швидкої допомоги до лі-
карняних закладів у Вінниці. Бувало, літак чи 
вертоліт одразу брав курс на Київ чи Донецьк. 
Про Донецьк кажу тому, що там працював 
Інститут травматології з надзвичайно квалі-
фікованими фахівцями і науковцями. Про 
них говорили, що могли відновити навіть 
такі кістки, що роздроблені у порох.
З початком бойових дій на Донбасі літальні 
засоби у медиків забрали. Нині у розпо-
рядженні Центру відсутня авіація.
За словами співрозмовника, авіація це на-
самперед виграш у часі. Якщо, наприклад, 

до Піщанки чи Чечельника можна добра-
тися машиною швидкої у кращому випадку 
за дві години, то борт летить 30 хвилин.
— Так, це дорожче, ніж використання ав-
тотранспорту, — каже Пірникоза. — Але ж 
йдеться про життя чи здоров’я людини. 
У такому випадку треба думати не про 
гроші, а про порятунок. Якщо система 
медичної авіаевакуації запрацює, це буде 
великий позитив насамперед для пацієнтів.
Медики використовували переважно вер-
толіт Мі-2. Машина маневрова, для по-
садки достатньо майданчика з твердим 
покриттям діаметром 25 метрів.

— У Вінниці можна знайти не одне таке 
місце, — говорить Пірникоза. — Біля лікарні 
Пирогова це може бути, наприклад, стадіон 
медичного університету. Можна використати 
стадіон Центрального парку культури. На Ви-
шеньці є стадіон технічного університету.
Як саме буде відбуватися співпраця нового 
пункту Системи авіаційної безпеки та цивіль-
ного захисту з Центром екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф, поки що 
це питання не обговорювалося. Не мають ін-
формації про створення нової структури також 
в обласних управліннях Міністерства з над-
звичайних ситуацій та Національної поліції.

У Вінниці є місця для вертолітних майданчиків 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ñèñòåìó àâ³à-
ö³éíî¿ áåçïåêè òà 
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó 
ñòâîðþþòü â Óêðà-

¿í³. Ðîáèòü öå Ì³í³ñòåðñòâî âíó-
òð³øí³õ ñïðàâ. ²íôîðìàö³ÿ ðîç-
ì³ùåíà íà ñàéò³ ì³í³ñòåðñòâà ç 
ïîñèëàííÿì íà ì³í³ñòðà Àðñåíà 
Àâàêîâà.

Îäèí ç ïóíêò³â Ñèñòåìè àâ³à-
áåçïåêè ðîçòàøóþòü ó Êàëèí³âö³. 
Ïðî öå ñêàçàíî ó ïîâ³äîìëåíí³. 
Âèð³øèëè ç’ÿñóâàòè ³íôîðìàö³þ 
ïðî íîâó ñòðóêòóðó.

ПАЦІЄНТІВ ДОПРАВЛЯТИМУТЬ 
ГЕЛІКОПТЕРОМ АБО ЛІТАКОМ 

Íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
ñòàíå ãîëîâíèì çàâäàííÿì íîâî-
ñòâîðåíî¿ ñòðóêòóðè. ßêùî òî÷-
í³øå, àâ³àö³þ çàëó÷àòèìóòü äëÿ 
òðàíñïîðòóâàííÿ ïàö³ºíò³â òà 
äîíîðñüêèõ îðãàí³â. Íàéøâèäøå 
äîïðàâèòè õâîðîãî, êîìàíäó ë³êà-
ð³â àáî äîíîðñüê³ îðãàíè ç îäíîãî 
ì³ñöÿ â ³íøå ìîæëèâî ñàìå ïîâ³-
òðÿíèì øëÿõîì. Êð³ì òîãî, áðèãà-
äè áðàòèìóòü ó÷àñòü â ðÿòóâàëüíèõ 
îïåðàö³ÿõ, ãàñ³íí³ ïîæåæ, âèêî-
íàíí³ îêðåìèõ â³éñüêîâèõ çàâäàíü. 
Òàê ðîç’ÿñíþþòü íà ñàéò³ ÌÂÑ.

— Íàø³ ë³êàð³ âèêîíóþòü íàä-
çâè÷àéíó ðîáîòó — ïðîâîäÿòü 

ЦЕ ЯК ШВИДКА ДОПОМОГА, 
ТІЛЬКИ НЕ НА ЗЕМЛІ, А В НЕБІ 
Крилаті 
рятівники  
У Калинівці 
створюють пункт 
авіаційної безпеки 
та цивільного 
захисту. Які завдання 
виконуватиме 
новий підрозділ? 
Чому саме Калинівка 
обрана місцем 
для його базування?

íàäñêëàäí³ äîíîðñüê³ îïåðà-
ö³¿, — öèòóþòü Àðñåíà Àâàêî-
âà. — ß íå â³äïîâ³äàþ çà ìåäè÷íó 
÷àñòèíó öüîãî ïðîöåñó, àëå ìîæó 
ñêàçàòè ñòîñîâíî òåõíîëîã³÷íî¿ 
÷àñòèíè. Âæå ç ïåðøîãî êâ³òíÿ 
çàñòóïàº íà ïîñò³éíå ÷åðãóâàííÿ 
àâ³àö³ÿ ÌÂÑ ó Çàõ³äíîìó ðåã³î-
í³ äåðæàâè, öå ñ³ì îáëàñòåé, à ç 
ïåðøîãî òðàâíÿ òàêå ÷åðãóâàí-
íÿ çàïðîâàäæóºìî ó Êè¿âñüêîìó 
ðåã³îí³ (êóäè âõîäèòü Â³ííèöüêà 
îáëàñòü — àâò.), äàë³ ïðèºäíà-
þòüñÿ ×åðêàñè òà Ñõ³ä êðà¿íè. 
Äî îñåí³ òàê³ ïóíêòè çàïðàöþþòü 
ïî âñ³é êðà¿í³. Îêð³ì ëüîòíîãî 
ñêëàäó, íà íèõ ïîñò³éíî ÷åðãóâà-
òèìóòü ìåäèêè. Ãåë³êîïòåðàìè òà 
ë³òàêàìè êåðóâàòèìóòü ìîëîä³ ï³-
ëîòè, ÿê³ âæå ïðîéøëè, ÷è çàðàç 
ïðîõîäÿòü, â³äïîâ³äíó ï³äãîòîâêó.

ЯКУ ТЕХНІКУ ЗАЛУЧАТИМУТЬ?
ßê çàçíà÷åíî ó ïîâ³äîìëåíí³ 

íà ñàéò³ ÌÂÑ, êîæåí ïóíêò áà-
çóâàííÿ îõîïëþâàòèìå â³äñòàíü 
ïðèáëèçíî ó 350 ê³ëîìåòð³â.

Äî ðîáîòè çàëó÷àòü âåðòîëüîòè 
ôðàíöóçüêîãî âèðîáíèöòâà Airbus 
Helikopters, áàçîâà ìîäåëü HI45, 
à òàêîæ âåëèê³ ãåë³êîïòåðè Super 
Puma. Íà æàëü, äëÿ íèõ ïîòð³áí³ 
á³ëüø³ âåðòîë³òí³ ìàéäàí÷èêè.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà, íàðàç³ 
ïðàöþº ÷îòèðè ëåãê³ ãåë³êîïòå-
ðè HI45, îñíàùåí³ ìåäè÷íèìè 
ìîäóëÿìè.

Çàãàëîì íà ÷åðãóâàííÿ ñòàíóòü 
57 ãåë³êîïòåð³â: Airbus Helikopters 
HI45, âåëèê³ Super Puma òà ìà-
íåâðîâ³ HI25, à òàêîæ â³ò÷èçíÿí³ 
Ì³-8 òà Ì³-2. Êð³ì âåðòîëüîò³â, 
ïðàöþâàòèìóòü ë³òàêè Àíòîíîâ 
òà Diamond.

ЗЛІТНУ СМУГУ ОНОВИЛИ 
УПЕРШЕ ЗА ДЕСЯТЬ РОКІВ 

Êàëèí³âêà íåñïðîñòà îáðàíà 
ì³ñöåì áàçóâàííÿ îäíîãî ç ïóíê-
ò³â Ñèñòåìè àâ³àö³éíî¿ áåçïåêè. 
Çà ì³ñòîì ðîçòàøîâóºòüñÿ àåðî-
äðîì ³ îäèí ç ï³äðîçä³ë³â Íàö³-
îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè — åñ-
êàäðèëüÿ áåçï³ëîòíèõ àâ³àö³éíèõ 
êîìïëåêñ³â.

— Íàøå ëåòîâèùå ãîòîâå 
äî ïðèéîìó ë³òàê³â ³ âåðòîëüî-
ò³â, — êàæå çàñòóïíèê êîìàíäèðà 
åñêàäðèëü¿ Âîëîäèìèð Øèìàí-
ñüêèé. — Çàâåðøèëè ðåêîíñòðóê-
ö³þ çë³òíî¿ ñìóãè. Óæå ðîê³â ç 
äåñÿòü ÿê àåðîäðîì íå âèêîðèñ-
òîâóâàâñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì, òîìó 
ïîòð³áíî áóëî âèêîíàòè íåìàëî 
ðîá³ò, àáè â³äíîâèòè éîãî ñòàí. 
Òàê ñòàëîñÿ, ùî çàâåðøåííÿ ðî-
á³ò ñï³âïàëî ç ÷àñîì ñòâîðåííÿ 
Ñèñòåìè àâ³àö³éíî¿ áåçïåêè òà 
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó. Ìîæåìî 
ïðèéìàòè ë³òàêè é ãåë³êîïòåðè.

Çàñòóïíèê êîìàíäèðà åñêàäðè-
ëü¿ óòî÷íèâ, ùî çë³òíà ñìóãà ìàº 

äîâæèíó äâà ê³ëîìåòðè. Ö³º¿ â³ä-
ñòàí³ âèñòà÷àº äëÿ çëüîòó é ïî-
ñàäêè ë³òàê³â äðóãîãî êëàñó.

— Íèí³ ùå òðèâàþòü ðîáîòè ç 
îáëàøòóâàííÿ ñèñòåìè îñâ³òëåííÿ 
çë³òíî¿ ñìóãè, — ðîçïîâ³äàº Âîëî-
äèìèð Øèìàíñüêèé. — Öå íåîá-
õ³äíî äëÿ òîãî, àáè ìàòè ìîæëè-
â³ñòü ïðèéìàòè ë³òàëüí³ àïàðàòè 
ó í³÷íèé ÷àñ ÷è òåìíó ïîðó äîáè. 
Ïðîêëàäàþòü ñïåö³àëüíó ñèñòåìó 
îñâ³òëþâàëüíèõ ïðèëàä³â. Äî òîãî 
÷àñó, êîëè áóäå ñòâîðåíî ïóíêò, 
ðîáîòè çàâåðøàòü.

Íà àåðîäðîì³ çáóäóâàëè íîâå 
ïðèì³ùåííÿ íà äâà ïîâåðõè ç 
íàäáóäîâîþ äëÿ êîìàíäíî-äèñ-
ïåò÷åðñüêîãî ïóíêòó ³ êåð³âíèêà 
ïîëüîò³â. Äî ðå÷³, íàóêó óïðàâ-
ëÿòè ïîëüîòàìè â åñêàäðèëü¿ 
óæå îñâîþþòü. Âèâ÷àþòü äîñâ³ä 
ó â³éñüêîâèõ àâ³àòîð³â, òî÷í³øå, 
ó Ãàâðèø³âñüê³é áðèãàä³ òðàí-
ñïîðòíî¿ àâ³àö³¿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë.

Ó íîâîçáóäîâàíîìó ïðèì³ùåí-
í³ áàçóâàòèìåòüñÿ áðèãàäà ëüîò-
÷èê³â ³ ìåäèê³â.

ßêùî äî Ï³ùàíêè 
ìîæíà äîáðàòèñÿ 
ìàøèíîþ øâèäêî¿ ó 
êðàùîìó âèïàäêó çà 
äâ³ ãîäèíè, òî ë³òàê 
äîëåòèòü çà 30 õâèëèí

ÍÎÂÈÍÈ
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Ó êîæí³é ñ³ëü-
ñüê³é õàò³ ñòîÿëà 
ï³÷ — îñîáëèâå 
ì³ñöå, ÿêå äàâàëî 

òåïëî ³ ìîæëèâ³ñòü ïðèãîòóâàòè 
¿æó. Â íàðîä³ êàæóòü, ùî ñàìå 
òàì æèâå íå÷èñòèé — ä³äüêî àáî 
äîìîâèê, ÿêîãî ùå íàçèâàëè ãî-
äîâàíöåì. Ïî ä³àãîíàë³ â³ä ïå÷³ 
â êîæí³é õàò³ áóâ «êðàñíèé êóò».

Ñàìå òàì ó çàìîæíèõ ñåëÿí ñòîÿâ 
ñò³ë òà ñêðèíÿ. ßê ðîçïîâ³äàº çà-
â³äóâà÷êà íàóêîâî-äîñë³äíèöüêîãî 
â³ää³ëó äàâíüî¿ ³ñòîð³¿ Â³ííèöüêîãî 
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ Ë³ë³ÿ Ãàëü÷åâ-
ñüêà, ñêðèíÿ ìîãëà ñÿãàòè 120 ñàí-
òèìåòð³â ó âèñîòó ³ âèãîòîâëÿëàñÿ 
ïåðåâàæíî ç ïëàñêèì äíîì. Âè-
êîíóâàëà ñêðèíÿ ³ ôóíêö³þ ñòîëó.

У КОЖНОЇ ДІВКИ — 
СВОЯ СКРИНЯ 

— Íà Â³ííè÷÷èí³, â îñíîâíîìó, 
ñêðèí³ áóëè íà í³æêàõ, àáî íà êî-
ë³ùàòàõ. Êàæóòü, ùî, íàïðèêëàä, 
íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, â Êàðïàòàõ 
áóëè äóæå ãàðí³ ð³çáëÿí³ ñêðèí³, 
íà Óìàíùèí³ áàãàòî ìàëüîâàíèõ 
ñêðèíü, — ðîçïîâ³äàº Ë³ë³ÿ Ãàëü-
÷åâñüêà. — Íà Â³ííè÷÷èí³ ÿ áà÷èëà 
âñüîãî äâ³ ìàëüîâàí³ ñêðèí³: ó ñåë³ 
Äóá³âêà Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîíó. 
Éîãî çàðàç íå ³ñíóº íà ìàï³ Óêðà¿-
íè, ³ äðóãó ñêðèíþ â ñåë³ Êðóïîäå-
ðåíö³, Ïîãðåáèùåíñüêîãî ðàéîíó.

Äîñë³äíèöÿ ðîçïîâ³äàº, ùî 
ñêðèí³ íà Â³ííè÷÷èí³ áóëè êî-
âàí³ òà îááèò³ ìåòàëîì.

— Öå îáîâ'ÿçêîâèé åëåìåíò 
³íòåð'ºðó êîæíî¿ óêðà¿íñüêî¿ õàòè 
³ êîæíà æ³íêà, íàâ³òü íàéá³äí³øà, 
ìàëà öþ ñêðèíþ. Ñþäè âîíà çáè-

ðàëà ñâ³é ïîñàã. Ó íàñ ä³â÷àòà âè-
õîäèëè çàì³æ ðàíî. Â 10 ðîê³â ä³-
â÷èíêà âæå, ôàêòè÷íî, ïî÷èíàëà 
âèøèâàòè, à äåÿê³ âæå âì³ëè òêàòè 
íà âåðñòàòàõ. Äî ðå÷³, êàæóòü, ùî 
â ñêðèíþ í³õòî íå ìàâ ïðàâà çà-
ãëÿäàòè. Êîæíà ä³â÷èíà ìàº ñâîþ 
ñêðèíþ, áåç ¿¿ â³äîìà, í³õòî òóäè 
íîñà íå ïîòèêàº, ÿê òî êàæóòü, — 
ðîçêàçàëà Ë³ë³ÿ Ãàëü÷åâñüêà.

Ó ñâî¿õ ñêðèíÿõ æ³íêè é ñïðàâ-
ä³ òðèìàëè íàéö³íí³ø³ ðå÷³. Ë³ë³ÿ 
Ãàëü÷åâñüêà ïîÿñíþº, ùî êîëè 
ìîëîäà ä³â÷èíà âèõîäèëà çàì³æ, 
òî îáîâ'ÿçêîâî ìàëà ïîêèíóòè áàòü-
ê³âñüêó õàòó ³ ç³ ñâî¿ì «äîáðîì», 
ÿêå âëàñíîðó÷ íàòêàëà, íàïðÿëà òà 
íàâèøèâàëà, éòè äî ÷îëîâ³êà.

— Ä³â÷èíà ïîâèííà áóëà âñå 
öå ìàòè äî ñâîãî âåñ³ëëÿ. Áî, 
íå äàé Áîã, âîíà ïðèéäå, ãîëà, 
áîñà, òî òîä³ ¿¿ ñâåêðóõà ç³ ñâ³òó 
çæèâå, — êàæå äîñë³äíèöÿ. — 
Çðåøòîþ, â ñêðèíÿõ çáåð³ãàëà-
ñÿ òêàíèíà, ðóøíèêè, êèëèìè òà 
îäÿã. Íàïðèêëàä, çàìîæí³ ä³â÷àòà 
ìàëè áëèçüêî 100 ñîðî÷îê. Ìîæ-
ëèâî, ñàì³ âîíè íå ìîãëè ñò³ëüêè 
çðîáèòè, àëå ñïåö³àëüíî íàéìàëè 
ëþäåé, ÿê³ òêàëè ³ êèëèìè, ³ äî-
ïîìàãàëè ãîòóâàòè òå ïðèäàíå.

НЕ ТІЛЬКИ ЧЕРВОНО-ЧОРНА 
Ââàæàºòüñÿ, ùî íà Ïîä³ëë³ º 

áëèçüêî 100 âèä³â òåõí³ê âèøèâàíü.

МОДА НАРОДУ: ЯК ОДЯГАЛИСЯ 
ПОДОЛЯНКИ 200 РОКІВ ТОМУ 
Поділля ХІХ століття  У 19 столітті 
в Подільській губернії проживали понад 
100 різних національностей: поляки, 
вірмени, чехи, євреї, росіяни, але переважна 
більшість — українці. 85% населення 
проживала саме в сільській місцевості. 
Що ховали в своїх скринях жінки Поділля 
та про що мовчать старовинні речі?

— Ìè çâèêëè, ùî êîæåí ðå-
ã³îí ìàº ñâî¿ ÿñêðàâî âèðàæåí³ 
ëîêàëüí³ îñîáëèâîñò³. Öå ÷³òêî 
ïðîñòåæóºòüñÿ â îäÿç³. Åòíîãðà-
ôè ðîçä³ëÿþòü Ïîä³ëëÿ Çàõ³äíå, 
öå Òåðíîï³ëüùèíà, äå äóæå ïîïó-
ëÿðí³ «áîðù³âñüê³ ñîðî÷êè». Âîíè 
ðóêàâà ñâî¿õ ñîðî÷îê íàñò³ëüêè 
ïðèêðàøàëè âèøèâêîþ, ùî ìàé-
æå íå çàëèøàëîñÿ íåçàïîâíåíî¿ 
íèòêàìè òêàíèíè. Äëÿ íèõ õàðàê-
òåðíå ïîºäíàííÿ ÷îðíîãî, áóçêî-
âîãî, ð³çí³ â³ääò³íêè áóðÿ÷êîâîãî. 
Òàêà âèøèâêà — äóæå îá'ºìíà ³ 
íàñè÷åíà, — êàæå Ë³ë³ÿ Ãàëü÷åâ-
ñüêà. — Ó íàñ, ÿê êàæóòü íàø³ ä³-
â÷àòà ìèñòåöòâîçíàâö³, âèøèâêà 
öíîòëèâà, òîìó ùî âîíà ÿêàñü òàêà 
«íå êðè÷óùà». ßêùî ìè ãîâîðèìî 
ïðî âèøèâêó ñàìå äàâíþ, òî ïî-
ïåðøå, âçàãàë³ ÿêèéñü íîíñåíñ — 
âèøèâêà á³ëèì ïî á³ëîìó. Òè ¿¿ 
çäàëåêó âçàãàë³ íå ïîáà÷èø.

Ë³ë³ÿ Ãàëü÷åâñêà çàçíà÷àº, ùî º 
íåïðàâèëüíå óÿâëåííÿ, ùî óêðà-
¿íñüêà âèøèâêà — îáîâ'ÿçêîâî 
âèêîíàíà ÷åðâîíèìè ³ ÷îðíèìè 
íèòêàìè. Íàñïðàâä³ ðîçìà¿òòÿ 
òåõí³ê òà êîëüîðèñòèêè âåëè÷åçíå!

Разом з тим, по одягу можна 
було визначити статус людини. 
Він був як соціальний паспорт, 
зазначає Лілія Гальчевська. На-
віть звичайна сорочка, а точні-
ше цупкість тканини вже визна-
чали рівень заможності люди-
ни — чим грубіше полотно, тим 
бідніший клас.
Мали значення і головні убори. 
Вінки, які носили дівчата, таїли 
в собі особливе, сакральне зна-
чення — оберіг. Саме тому вони 
були круглими, як символ сонця.
— В Україні було близько 77 ви-
дів вінків. Перший вінок плела 
мама для донечки, починаючи 
вже з трьох рочків. Якщо це було 
літо чи осінь, то можна було 
використовувати городні квіти. 
Особливістю наших подільських 
вінків було те, що саме на поти-
лиці розміщували великі квіти, і 
їх було більше, ніж спереду. Він-
ки були з живих квітів. В кожен 
вік допліталась певна квіточка. 

Кажуть, що найкращий вінок ве-
сільний. На Поділлі, наприклад, 
засватана дівчина носила вінок 
з квітів, із зілля і обов'язково з 
барвінком. Це символ цнотли-
вості дівчини, — пояснює Лілія 
Гальчевська.
Після заручин, за традицією, ді-
вчата вдягали білу хустку — теж 
символ чистоти та цнотливості. 
А пізніше, коли з'явилися ману-
фактурні тканини, коли було з 
чого вибирати, то й на кольори 
вже особливо не звертали увагу.
— Знайомий етнограф мені роз-
повідав, як у ХХ столітті прихо-
див свататись до майбутньої 
дружини. Це було у Чечельнику. 
Вона винесла червону хустку. І 
зразу сестра спитала: «Женю, 
а ти що, вже не дівчина?» Та, 
звісно, зашарілася, бігом за-
несла ту хустку і принесла дру-
гу, — згадує дослідниця. — Тобто, 
в різних селах і містечках на Ві-
нниччині були різні традиції.

Одяг як соціальний паспорт 

Типова сільська хата українців у ХІХ столітті. В скринях зберігалася тканина, рушники, килими та 
одяг. Наприклад, заможні дівчата мали близько 100 сорочок

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 

RIA, (095)1039671

 Ó ïîíåä³ëîê, 29 áåðåçíÿ, âå-
ëîñèïåäè Nextbike ïîâåðíóëè 
íà ñòàíö³¿. Ïîêè ùî, êàæå ïðåä-
ñòàâíèê êîìïàí³¿ ó Â³ííèö³ Îëåê-
ñàíäð Öàðåâñüêèé, âîíè ïðàöþ-
þòü ó òåñòîâîìó ðåæèì³, àëå ç 
1 êâ³òíÿ ïðàöþâàòèìóòü íà ïîâíó.

— Çàçâè÷àé ìè ðîçïî÷èíàºìî ñå-
çîí 1 êâ³òíÿ, àëå äðóãèé ð³ê ïî-
ñï³ëü â³í ñòàðòóº òð³øêè ðàí³øå, 
ç òåñòîâîãî ðåæèìó, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé. — Çàðàç 
ìè âèêî÷óºìî ìàêñèìàëüíó ê³ëü-
ê³ñòü áàéê³â, òåñòóºìî îáëàäíàííÿ.

Îëåêñàíäðà ìè çóñòð³÷àºìî 
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. Òóäè â³í 

ïðè¿çäèòü íà ì³êðîàâòîáóñ³, ùî çà-
âàíòàæåíèé âåëîñèïåäàìè. Êàæå, 
ùî ñüîãîäí³ âîíè ïëàíóþòü ðîç-
âåçòè ì³í³ìóì 70 áàéê³â, îõîïèâøè 
÷è íå âñ³ ñòàíö³¿ âåëîïðîêàòó.

— Óñ³ âåëîñèïåäè ïðîéøëè 
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, 
ÿ ò³ëüêè ï³äêà÷óþ øèíè, ÿêùî 
äåñü öå ïîòð³áíî, — ïðîäîâæóº 

Îëåêñàíäð. — Äâ³ ñòàíö³¿ íàðàç³ 
íå ïðàöþþòü, öå Ïàëàö øêîëÿð³â 
òà Ñòóäåíòñüêà, òàì éäå íàëàøòó-
âàííÿ. Óñ³ìà ³íøèìè âæå ìîæíà 
êîðèñòóâàòèñÿ.

Ùî ç ö³íàìè? Âàðò³ñòü ì³ñÿ÷-
íîãî àáîíåìåíòó íå çì³íèëà-
ñÿ — 250 ãðèâåíü. Îäíàê íàðàç³ 
ó Nextbike ä³º àêö³ÿ: ïðè êóï³âë³ 

ì³ñÿ÷íîãî àáîíåìåíòó äî 7 êâ³ò-
íÿ, êîìïàí³ÿ ïîâåðòàº íà êàðòêó 
20% (50 ãðèâåíü).

Ð³÷íèé àáîíåìåíò îá³éäåòü-
ñÿ ëþáèòåëÿì âåëîñèïåä³â 
ó 1150 ãðèâåíü (ö³íà íå çì³íè-
ëàñü), à ðàçîâà ïî¿çäêà òðèâàë³ñ-
òþ â îäíó ãîäèíó — 25 ãðèâåíü 
(ïðîòè 20 â ìèíóëîìó ðîö³).

У Вінниці стартував сезон велопрокату Nextbike

Îñîáëèâ³ñòþ íàøèõ 
ïîä³ëüñüêèõ â³íê³â 
áóëî òå, ùî âåëèê³ 
êâ³òè ðîçì³ùóâàëè 
íà ïîòèëèö³. І ¿õ áóëî 
á³ëüøå, í³æ ñïåðåäó
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Â ³íøèõ êðà¿íàõ 
ðåãóëÿðíèé ÷åê-àï îð-

ãàí³çìó — ö³ëêîì çâè÷íå ÿâèùå.
Â íàñ æå, íà ïîñòðàäÿíñüêîìó 

ïðîñòîð³, äî öüîãî ñòàâëÿòüñÿ 
ç âåëèêîþ ï³äîçðîþ. «Ò³ëüêè 
ïî÷íè ïåðåâ³ðÿòèñÿ, îáîâ'ÿçêîâî 
ùîñü çíàéäóòü», «Âèêà÷êà ãðî-
øåé!», «Íàâ³ùî ìåí³ öå ïîòð³á-
íî, ÿêùî í³÷îãî íå áîëèòü?» ³ 
âñå â òàêîìó äóñ³.

Ìè çâèêëè á³ãòè äî ë³êàðÿ 
ò³ëüêè êîëè âæå çîâñ³ì, ÿê 
òî êàæóòü, «ïðèïå÷å». Àëå æ 
ïðîô³ëàêòèêà â ðàçè ïðîñò³øå 
³ äåøåâøå, í³æ ë³êóâàííÿ.

×îìó âàæëèâî ðåãóëÿðíî ïðî-
õîäèòè ä³àãíîñòèêó îðãàí³çìó, 
íàâ³òü ÿêùî í³÷îãî íå òóðáóº?

Áàãàòî õâîðîá, âêëþ÷àþ÷è 
îíêîëîã³÷í³ ÷è õðîí³÷í³, ðîç-
âèâàþòüñÿ ðîêàìè ³ í³ÿê íå ïðî-
ÿâëÿþòü ñåáå íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ, 
êîëè âîíè íàéêðàùå ï³ääàþòüñÿ 
ë³êóâàííþ. ¯õ ìîæíà âèÿâèòè 
ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ä³àãíîñòèêè. Òîæ 
íå ïîòð³áíî ÷åêàòè, ïîêè õâîðî-
áà çàÿâèòü ïðî ñåáå. Á³ëü òà ³íø³ 
ñèìïòîìè ÷àñòî ãîâîðÿòü ïðî 
íàÿâí³ñòü ñåðéîçíî¿ ïðîáëåìè.

Äëÿ ñó÷àñíî¿ óñï³øíî¿ ëþ-

äèíè, ÿêà ñòåæèòü çà ñâî¿ì 
çäîðîâ'ÿì ³ õî÷å çáåðåãòè éîãî 
íà äîâã³ ðîêè, ïëàíîâà ä³àãíîñ-
òèêà îðãàí³çìó ìàº áóòè íîðìîþ.

Êîìó ³ êîëè ïîòð³áíå ïîâíå îá-
ñòåæåííÿ îðãàí³çìó?

Âñ³ì çäîðîâèì íà âèãëÿä ÷îëîâ³-
êàì ³ æ³íêàì ó â³ö³ 20–40 ðîê³â áà-
æàíî ïåð³îäè÷íî ïðîõîäèòè òàêó 
ïåðåâ³ðêó. Õî÷à á ðàç íà 3–5 ðîê³â. 
Ï³ñëÿ 40-êà — ùîðîêó.

Îáîâ'ÿçêîâî âàðòî ïðîéòè ïîâíå 
îáñòåæåííÿ îðãàí³çìó, ÿêùî:
 âàñ òóðáóº íåçðîçóì³ëèé á³ëü;
 âè äàâíî íå â³äâ³äóâàëè í³-

ÿêèõ ôàõ³âö³â;
 âè ïëàíóºòå âàã³òí³ñòü;
 âè â ãðóï³ ðèçèêó: ïàö³ºíòè 

ç äîáðîÿê³ñíèìè óòâîðåííÿìè, 
îáòÿæåíîþ ñïàäêîâ³ñòþ, øê³ä-
ëèâèìè çâè÷êàìè, ïðàö³âíèêè 
øê³äëèâèõ âèðîáíèöòâ, â³ê 
ñòàðøå ñîðîêà ðîê³â.

Ùî âõîäèòü äî ïðîãðàìè 
check-up?

Ñòàíäàðòíèé ïàêåò check-up 
äëÿ ÷îëîâ³êà/æ³íêè 20–40 ðîê³â 
âêëþ÷àº ðÿä ëàáîðàòîðíèõ òà 
àïàðàòíèõ äîñë³äæåíü.

Ñó÷àñí³ ìåòîäè àïàðàòíî¿ ä³à-
ãíîñòèêè, òàê³ ÿê ÓÇÄ, ÊÒ òà 
ÌÐÒ, º äîñòóïíèìè, ³íôîðìà-
òèâíèìè òà äîçâîëÿþòü âèÿâè-
òè íàéìåíø³ çì³íè â îðãàí³çì³ 
ëþäèíè.

ßêèé ç àïàðàòíèõ ìåòîä³â äî-
ñë³äæåííÿ º íàéá³ëüø åôåêòèâ-
íèì: ÓÇÄ, ÊÒ ÷è ÌÐÒ?

Âàðòî ðîçóì³òè, ùî öå ïðèí-
öèïîâî ð³çí³ ìåòîäè äîñë³äæåí-
íÿ, êîæåí ç ÿêèõ ìàº ñâî¿ îñî-
áëèâîñò³ òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
îáñòåæåííÿ ïåâíèõ àíàòîì³÷íèõ 
ä³ëÿíîê îðãàí³çìó ëþäèíè.
 Óëüòðàçâóêîâà ä³àãíîñòèêà 

(ÓÇÄ) — îäèí ç íàéïîïóëÿðí³øèõ 
ìåòîä³â îáñòåæåííÿ, ùî äîçâîëÿº 
ä³àãíîñòóâàòè ñòàí ñóäèí ãîëîâíî-
ãî ìîçêó òà øè¿, îáñòåæèòè ÷å-
ðåâíó ïîðîæíèíó, ùèòîïîä³áíó 
çàëîçó, ñóãëîáè, ñåðöå òîùî.
 Ñï³ðàëüíà êîìï’þòåðíà òî-

ìîãðàô³ÿ (ÑÊÒ) — ìåòîä ðåíò-
ãåí³âñüêîãî ñêàíóâàííÿ, ÿêèé º 
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì íàðàç³ — 
â óìîâàõ ïàíäåì³¿ COVID-19. 
Àäæå º íàéá³ëüø åôåêòèâíèì 
ïðè îáñòåæåíí³ ëåãåíü ³ âèÿâ-
ëåí³ â³ðóñíî¿ ïíåâìîí³¿.

Ïðè âèáîð³ êë³í³êè, çâåðòàé-
òå óâàãó íà íàÿâí³ñòü íèçüêî-
äîçîâîãî ÊÒ îáëàäíàííÿ çàäëÿ 
çìåíøåííÿ ð³âíÿ ïðîìåíåâîãî 
íàâàíòàæåííÿ íà îðãàí³çì.
 Íàéâàæëèâ³øå çàâäàííÿ 

ïðîô³ëàêòè÷íîãî ÌÐÒ (ìàãí³ò-
íî-ðåçîíàíñíà òîìîãðàô³ÿ) — âè-
ÿâëåííÿ íà ðàíí³é ñòàä³¿ îíêî-
ëîã³¿, çàõâîðþâàíü âíóòð³øí³õ 

îðãàí³â, ñóäèííèõ ïàòîëîã³é, 
çàõâîðþâàíü õðåáòà òîùî.

×è ³ñíóþòü ïðîãðàìè ÷åê-àï 
ïåðåâ³ðêè ó öåíòð³ «Íåéðîìåä»?

Â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ, êîëè 
ïàíäåì³ÿ COVID-19 çà÷åïèëà 
áàãàòî ðîäèí, îñîáëèâî ëþäåé 
ïîõèëîãî â³êó, â êë³í³ö³ «Íåéðî-
ìåä» çàïðîâàäæåíî êàðä³îëîã³÷-
íèé ÷åê-àï. Êîæåí ïàö³ºíò ìàº 
ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè êîìïëåêñíå 
îáñòåæåííÿ ñåðöÿ, ùî âêëþ÷àº 
â ñåáå ÓÇÄ-ä³àãíîñòèêó ñåðöÿ, 
åëåêòðîêàðä³îãðàô³þ òà êîí-
ñóëüòàö³þ ë³êàðÿ êàðä³îëîãà. 
Ë³êàð ïðîàíàë³çóº ðåçóëüòàòè 
îáñòåæåíü òà, ó ðàç³ ïîòðåáè, 
ïðèçíà÷èòü íåîáõ³äíå ë³êóâàííÿ.

ßê ùîäî òèõ, õòî áî¿òüñÿ îá-
ñòåæóâàòèñü ÷åðåç ñòðàõ ùîñü 
âèÿâèòè?

Ïåðåâ³ðêà äîïîìîæå âèÿâè-
òè âàø³ ïðîáëåìí³ ì³ñöÿ, ÿêèì 
íåîáõ³äíî ïðèä³ëèòè óâàãó. 
Ìîæëèâî äîâåäåòüñÿ ïåðåãëÿíó-
òè ñâ³é ñïîñ³á æèòòÿ ³ çàéíÿòèñÿ 
ïðîô³ëàêòèêîþ çàõâîðþâàíü, 
äî ÿêèõ âè ìàºòå ñõèëüí³ñòü.

Íàâ³òü ó âèïàäêó, ÿêùî ôàõ³âö³ 
çíàéøëè ó âàñ ñåðéîçíå çàõâî-
ðþâàííÿ — íå ïàí³êóéòå! Êðàùå 
çíàòè ñâîþ õâîðîáó ³ â÷àñíî ïî-
÷àòè ë³êóâàííÿ, í³æ æèòè â íåâ³-
äàíí³ ³ ÷åêàòè ÿêèõîñü íåçâîðîò-
íèõ ïðîöåñ³â â îðãàí³çì³.

Профілактичний check-up організму: навіщо він потрібен?
БЛОГ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Вірте у своє військо, наші відповідають… 
І за своїх помстяться завжди. Дякую моїм 
Збройним силам України за захист.
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Леся Старовойт наостанок зізна-
ється, що вже міркує над наступ-
ними великими проєктами.
— Карантин нас трохи вибив з 
колії, але ми вже звиклися і зро-
зуміли для себе, як ще можна 
працювати над такими велики-
ми проєктами дистанційно. В нас 
вже є ідеї на майбутнє, — роз-
казує вона про плани. — Поки 

не готова їх озвучити, бо дуже 
хочу, щоб нам усе вдалось. Ска-
жу тільки, що це також масш-
табна робота, і, якщо все буде 
гаразд, то на День міста, у ве-
ресні, ми її презентуємо.
Що стосується книги «Моя Ві-
нниця», то її планують передати 
до музею Вінницького держав-
ного педагогічного університету.

Далі більше 

ÍÎÂÈÍÈ

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

— Öþ ðîáîòó 
âèêîíàëè ñòóäåíò-
êè, ÿê³ íàâ÷àþòü-
ñÿ çà îñâ³òíüîþ 

ïðîãðàìîþ «Ïî÷àòêîâà øêîëà. 
Ìèñòåöòâî» íà ôàêóëüòåò³ äî-
øê³ëüíî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè 
³ìåí³ Âàëåíòèíè Âîëîøèíî¿, — 
ðîçïîâ³äàº äîöåíòêà, çàâ³äóâà÷êà 
êàôåäðè ìèñòåöüêèõ äèñöèïë³í, 
äîøê³ëüíî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³-
òè Ëåñÿ Ñòàðîâîéò. — Ó ðàìêàõ 
ïðàêòèêóìó ç êóðñó «Îñíîâè ìèñ-
òåöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³» ìè é âèãàäàëè 
ñòâîðèòè òàêèé òâîð÷èé ïðîºêò.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, âîíè âèð³øèëè 
çðîáèòè òàêó ðîáîòó, ÿêà áóëà á 
ö³êàâîþ ÿê âèêëàäà÷àì, òàê ³ 
ñòóäåíòêàì. À ùå, ùîá ¿¿ ìîæ-
íà áóëî ïîò³ì ñì³ëèâî «ïîêàçàòè 
âñüîìó ñâ³òó».

МАЛЕНЬКЕ ЗІЗНАННЯ МІСТУ 
В ЛЮБОВІ 

Ìàéñòðèí³ îáðàëè òåìó äëÿ 
ìàéáóòíüî¿ âèøèòî¿ êíèãè áåç 
âàãàíü. Âîíè â³äðàçó ïîãîäèëèñü, 
ùî ïðèñâÿòèòè ¿¿ ìàþòü ð³äíî-
ìó ì³ñòó.

— Ìè æèâåìî ó Â³ííèö³, âîíà 
äëÿ íàñ íàéð³äí³øà òà, çðîçóì³ëî, 
ìè ¿¿ äóæå ëþáèìî, — ãîâîðèòü 
Ëåñÿ Ñòàðîâîéò. — Êîæíà ç ä³-
â÷àò, ÿêà ïðàöþâàëà íàä êíèãîþ, 
âèøèâàëà îäíó ñòîð³íêó é ñàìà 

âèð³øóâàëà, ùî æ âîíà õî÷å çîáðà-
çèòè íà í³é. Õòîñü îáðàâ óëþáëåíå 
ì³ñöå, äå çàâæäè ³ç çàäîâîëåííÿì 
ãóëÿº, õòîñü — ñèìâîë ðàéîíó, äå 
æèâå, à õòîñü âèð³øèâ â³äøòîâõó-
âàòèñü â³ä ñâî¿õ çàõîïëåíü.

Òîáòî ó êîæíî¿ ç ä³â÷àò áóëè 
ñâî¿ ìîòèâè, îá’ºäíàí³ ëþáîâ’þ 
äî Â³ííèö³. Òàê íà ñòîð³íêàõ 
êíèãè ç’ÿâèëèñü âèøèò³ òåàòð, 
ïåðøèé êîðïóñ ïåäóí³âåðñèòåòó, 
àðêà ïðè âõîä³ äî Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó, Àòëàíò ³ ùå ÷èìàëî âàæ-
ëèâèõ îá’ºêò³â.

— Çàãàëîì «Ìîþ Â³ííèöþ» 
ñòâîðþâàëè 15 ñòóäåíòîê, ÿê³ 
íà òîé ìîìåíò íàâ÷àëèñÿ íà ÷åò-
âåðòîìó êóðñ³.

Êóðàòîðêà ïðîºêòó äîäàº, ùî þí³ 
ìàéñòðèí³ òàêîæ ñàìîñò³éíî ñòâî-
ðþâàëè ñõåìè äëÿ ñâî¿õ âèòâîð³â.

— Îñü òàê ïî îäí³é ñòîð³íö³ é 
ð³çíèìè ðóêàìè â íàñ ³ âèéøëà 
ñï³ëüíà êíèãà ïðî Â³ííèöþ, — 
êàæå Ëåñÿ Ñòàðîâîéò.

ЗАВДАННЯ ВИЯВИЛОСЯ 
НЕ З ПРОСТИХ 

Êíèãà «Ìîÿ Â³ííèöÿ» äîñèòü 
âåëèêà, êîæåí ëèñòîê ìàº ôîð-
ìàò À3. ßê ðîçïîâ³ëà çàâ³äóâà÷êà 
êàôåäðè ìèñòåöüêèõ äèñöèïë³í, 
äîøê³ëüíî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³-
òè, ïðàöþâàòè íà òàêîìó ïîëîòí³ 
ìîæå áóòè ñêëàäíî.

— Ä³â÷àòàì áóëî ñïðàâä³ âàæ-
êî, òà âñå æ âîíè áóëè â çàõî-
ïëåíí³ â³ä ðîáîòè, — ðîçêàçóº 

СТУДЕНТКИ ВИШИЛИ 
КНИГУ ПРО ВІННИЦЮ 
Творчий проєкт  Студентки 
педуніверситету разом зі своєю 
викладачкою вишили книгу «Моя 
Вінниця». На кожній з її сторінок майстрині 
представили один із символів міста й тим 
самим розповіли про свої улюблені місця

âîíà. — Ìåíå, ÿêùî ÷åñíî, äóæå 
âò³øèëî, ùî í³õòî ç íèõ íå ïîêè-
íóâ ñâîþ ñòîð³íêó íåçàâåðøåíîþ. 
Íàø³ ñòóäåíòêè äóæå íàòõíåííî 
ï³ä³éøëè äî ðîáîòè, òîìó ðåçóëü-
òàò íàñ âñ³õ âò³øèâ.

Äîäàìî, ùî íàä êðåàòèâíèì 
ïðîºêòîì ïðàöþâàëè ï³â ðîêó.

Ä³â÷àòà ï³ä³éøëè äî ðîáî-
òè â³äïîâ³äàëüíî é ñïðîáóâàëè 
íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ çàëèøèòè àâ-
òîðñüêèé ñë³ä. Òà ùîá êíèãà ìàëà 
ãàðìîí³éíèé âèãëÿä, óñ³ êàðòèíè 
âèøèò³ õðåñòèêîì.

— Ìè âçÿëè çà îñíîâó õðåñòèê, 
ùîá óñå áóëî â îäíîìó ñòèë³ é îä-
íîìó íàïðÿìêó, — ãîâîðèòü íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ªäèíå, ìè 
äîçâîëèëè ñîá³ äîäàòè íà äåÿê³ 
ðîáèòè äåêîðàòèâíèé åëåìåíò — 
ìàëþíîê ïî òêàíèí³.

ВИШИВКА ПОТРЕБУЄ 
НАПОЛЕГЛИВОСТІ 

Ñêëàäí³ñòü ðîáîòè íàä «Ìîºþ 
Â³ííèöåþ» ïîëÿãàëà ó òîìó, ùî 
íà âåëèêîìó ïîëîòí³ ìàéñòðèí³ 
âèøèâàëè ìàëåíüêèì õðåñòèêîì.

— Òîìó ùîá âñå âèøèòè é çà-
ïîâíèòè ïîëîòíî, ïîòð³áíî áóëî 
ä³éñíî áàãàòî ÷àñó, — ðîçïîâ³äàº 
Ëåñÿ Ñòàðîâîéò. — Êð³ì òîãî, 
ä³â÷àòà âèøèâàëè íå îäíèì êî-
ëüîðîì. À ïðàöþþ÷è ç áàãàòüìà 
â³äò³íêàìè, âàæëèâî ïðàâèëüíî 
¿õ ï³ä³áðàòè, ùîá âñå ìàëî ãàðìî-
í³éíèé âèãëÿä, òà íå çàïëóòàòèñü 
ï³ä ÷àñ âèøèâàííÿ.

Íå âàðòî çàáóâàòè òàêîæ, ùî 
õðåñòèê ïîòð³áíî ïðàâèëüíî âè-
êëàäàòè, ùîá ðîáîòà áóëà îõàé-
íîþ ³ ùîá íå ïëóòàëèñü íèòêè.

— Âèøèâêà ïîòðåáóº óâàæíîñ-
ò³, êîíöåíòðàö³¿, â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
áàãàòî ÷àñó òà êðåàòèâíîãî áà÷åí-
íÿ, — êàæå êóðàòîðêà ïðîºêòó. — 
ßêùî íåìàº â³äïîâ³äàëüíîñò³ é 
íàïîëåãëèâîñò³ — íå âàðòî ðîç-
ðàõîâóâàòè íà õîðîøèé ðåçóëüòàò!

Аліна Бияковська вишила перший корпус педагогічного 
університету. Загалом «Мою Вінницю» створювали 15 студенток 

ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065 

 Ïðàö³âíèêè Â³ííèöüêîãî 
îáëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ 
âèð³øèëè ïîçíàéîìèòè ì³ñòÿí 
ç³ ñòàðîâèííèìè ïîøò³âêàìè é 
ñâ³òëèíàìè íàøîãî êðàþ. Óñ³ ¿õ 
ñòâîðèëè äî 1917 ðîêó.

«Ó ôîíäàõ ìóçåþ çáåð³ãàºòü-
ñÿ çíà÷íà êîëåêö³ÿ ëèñò³âîê ³ 
ñâ³òëèí ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó 
ÕÕ ñòîë³òòÿ. Íà ëèñò³âêàõ çà-
ô³êñîâàí³ ïàíîðàìè ì³ñò ³ ì³ñ-
òå÷îê òà îêðåì³ âóëèö³, êóëüòîâ³ 
òà îáîðîíí³ ñïîðóäè, äåðæàâí³ 
óñòàíîâè ³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, 
ï³äïðèºìñòâà ³ êðàìíèö³, áàçà-
ðè ³ ÿðìàðêè, òåàòðè ³ ñêâåðè, 
âàæëèâ³ ïîä³¿ òîùî, — ÷èòàºìî 
ó äîïèñ³ íà facebook-ñòîð³íö³ ìó-

çåþ. — Ñâ³òëèíè — ïåðåâàæíî 
ïîðòðåòí³ òà ãðóïîâ³, âèêîíàí³ 
ó ôîòîàòåëüº, îäíàê çóñòð³÷àþòü-
ñÿ òàêîæ ïåéçàæí³, àðõ³òåêòóð-
í³, ³íòåð’ºðí³, çðîáëåí³ ÿê ïðî-
ôåñ³éíèìè ôîòîãðàôàìè, òàê ³ 
àìàòîðàìè».

Òàê³ ñâ³òëèíè é âèäîâ³ ëèñ-
ò³âêè º äîñèòü âàæëèâèìè äëÿ 
äîñë³äæåííÿ ìèíóâøèíè êðàþ. 
Çà ñëîâàìè ïðàö³âíèê³â ìóçåþ, 
âîíè äàþòü ìîæëèâ³ñòü çàçèðíóòè 
êð³çü ÷àñ, «â³çóàë³çóþ÷è ñåðåäî-
âèùå ïîâñÿêäåííîãî ïåðåáóâàííÿ 
éîãî ìåøêàíö³â».

«Ëèñò³âêè çàçâè÷àé ì³ñòÿòü 
íàçâó çîáðàæåííÿ íà ëèöüîâî-
ìó áîö³ àáî íà çâîðîò³. Çà íåîá-
õ³äíîñò³ äîäàâàòèìåìî óòî÷íåí-

íÿ é äîïîâíåííÿ, — ÷èòàºìî 
íà facebook-ñòîð³íö³. — Â³äî-
ìîñò³ ïðî ñâ³òëèíè, ÿê³ â ð³çíèé 
÷àñ íàä³éøëè äî ôîíä³â ìóçåþ, 
³íîä³ áóâàþòü ì³í³ìàëüíèìè, ³ 
íå çàâæäè âäàºòüñÿ âèÿâèòè, õòî 
íà íèõ çîáðàæåíèé».

Êð³ì òîãî, ó ðàìêàõ online-
ïðîºêòó «Íàø êðàé ó ïî-
øòîâèõ ëèñò³âêàõ ³ ñâ³òëèíàõ 
äî 1917 ðîêó» â³ííè÷àíè çìîæóòü 
ïîáà÷èòè ïîðòðåòè â³äîìèõ ëþ-
äåé, ñòàð³ â³íüºòêè íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ³ ð³çí³ îô³ö³éí³ ôîòî-
ãðàô³¿.

Ïåðøèì «ïðèâ³òîì ç ìèíóëî-
ãî» ñòàëè ëèñò³âêè ç Áðàöëàâà.

«Âàæëèâèé îáîðîííèé öåíòð 
Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêî-

ãî, çãîäîì — «ñòîëèöÿ» Áðàö-
ëàâñüêîãî âîºâîäñòâà Ðå÷³ Ïî-
ñïîëèòî¿ (äî 1598 ðîêó), ç ïî-
÷àòêîì Õìåëüíè÷÷èíè — öåíòð 
Áðàöëàâñüêîãî ïîëêó. Ï³ñëÿ 
àíåêñ³¿ Ïîä³ëëÿ Ðîñ³éñüêîþ 
³ìïåð³ºþ, Áðàöëàâ ñòàâ îäíèì 
³ç 12 ïîâ³òîâèõ öåíòð³â Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ãóáåðí³¿, — ðîçïîâ³äàþòü 
ó äîïèñ³.

Óæå â 1910 ðîö³ íàñåëåííÿ 
ó Áðàöëàâ³ çðîñëî äî 11 393 îñ³á. 
²ñòîðèêè ïèøóòü, ùî òîä³ òàì 
áóëî 1 160 áóäèíê³â, ç ÿêèõ 
592 ìàëè ñîëîì’ÿíó ïîêð³âëþ.

«Ïðèáëèçíî â öåé ïåð³îä 
äî ñïðàâè âèäàííÿ âèäîâèõ ïî-
øò³âîê, ÿê³ ñòàâàëè ùîðàç ïî-
ïóëÿðí³øèìè, äîëó÷èâñÿ Ïàâëî 

Ìàðòèíîâè÷ Êîñòåöüêèé, ÿêèé 
ó 1899 ðîö³ (çà ³íøèìè äàíèìè, 
1900 ðîö³) â³äêðèâ ïåðøå ôîòî-
àòåëüº ó Áðàöëàâ³, — êàæóòü êóðà-
òîðè online-ïðîºêòó. — Â³í âèäàâ 
ñåð³þ ëèñò³âîê, ïðèñâÿ÷åíèõ ð³ä-
íîìó ì³ñòó, äîòðèìóþ÷èñü ì³æ-
íàðîäíîãî ñòàíäàðòó ïîøòîâî¿ 
êàðòêè — 9 íà 14 ñàíòèìåòð³â, 
ïðèéíÿòîãî â 1878 ðîö³ íà Âñåñ-
â³òíüîìó ïîøòîâîìó êîíãðåñ³ 
â Ïàðèæ³».

Ïðîòå â³äîìî, ùî ëèøå îäíà 
ëèñò³âêà áóëà ïîäâ³éíîþ, òîáòî 
ìàëà ðîçì³ð 9 íà 28 ñàíòèìå-
òð³â — ïàíîðàìà Áðàöëàâà.

Ñë³äêóâàòè çà ïîïîâíåííÿì 
online-åêñïîçèö³¿ ìîæíà çà ïî-
ñèëàííÿì bitly.su/AATyj.

Краєзнавчий музей анонсував новий online-проєкт



14 RIA, Ñåðåäà, 31 áåðåçíÿ 2021
²ÑÒÎÐ²ß

Автомобіль «Тойота» врізався 
у КамАЗ з причепом. Сталося 
це на п’ятому кілометрі траси 
Бориспіль-Золотоноша.
25 березня голова «Народного 
Руху України» В’ячеслав Чорно-
віл повертався з Кіровограда. 
За кермом був водій. На за-
дньому сидінні прес-секретар. 
Чорновіл спереду на місці паса-
жира. Несподівано на автотрасі 
з’явився КамАЗ з причепом, який 
здійснював розворот. Тим само 
перекрив дорогу. Водій і Чор-
новіл загинули на місці. Хоча 
прес-секратар, якого з важкими 
травмами доставили до лікарні, 

стверджував, що політик помер 
не одразу, ще залишався живий. 
На той час йому було 62 роки. 
Народні депутати України, 
«рухівці» Ярослав Кендзьор та 
Іван Стойко заявляли, що в ході 
слідства було встановлено факт 
травм на голові від ударів кас-
тетом.
А що ж водій КамАЗу? Його вину 
довели і засудили. Але відпус-
тили по амністії. Потім з’явилася 
інформація міліції, нібито він 
помер. Насправді чоловік був 
живий. Тільки змінив місце про-
живання. Пасажир вантажівки 
помер від серцевого нападу.

Як загинув Чорновіл?

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ùå îäíà ñóìíà 
ð³÷íèöÿ â íàø³é 
³ñòîð³¿ — çàãèáåëü 
Â'ÿ÷åñëàâà ×îðíî-

âîëà. Ãîëîâó «Íàðîäíîãî Ðóõó 
Óêðà¿íè», âåëèêîãî ïàòð³îòà ïðî-
âîäæàëè â îñòàííþ ïóòü 29 áå-
ðåçíÿ 1999 ðîêó, íà ÷åòâåðòèé 
äåíü ï³ñëÿ òðàã³÷íî¿ çàãèáåë³. 
Ïîïðîùàòèñÿ ç íèì ïðèéøëè 
ïîíàä 200 òèñÿ÷ ëþäåé.

Êîæåí ð³ê ó Æìåðèíö³ ïàòð³-
îòè çáèðàþòüñÿ ó òàê³ äí³ á³ëÿ 
ïàì’ÿòíî¿ äîøêè íà ÷åñòü ×îð-
íîâîëà. ×îìó ñàìå ó Æìåðèíö³ 
âøàíîâóþòü ×îðíîâîëà?

ЦЕ БУЛО ПОЛІТИЧНЕ 
ВБИВСТВО 

Ãîëîâà «Íàðîäíîãî Ðóõó Óêðà-
¿íè» äâà ðàçè ïðè¿çäèâ äî ì³ñ-
òà çàë³çíè÷íèê³â. Ïåðøèé ðàç 
öå áóëî ó 1994-ìó, à äðóãèé — 
ó 1998-ìó, çà ð³ê äî éîãî çàãèáåë³ 
â àâàð³¿. Áàãàòî õòî ç óêðà¿íö³â 
äîòåïåð ñõèëüí³ äî äóìêè, ùî 
íàñïðàâä³ ìàâ ì³ñöå ôàêò ïîë³-
òè÷íîãî âáèâñòâà.

Äî òàêî¿ äóìêè ñõèëÿºòüñÿ, çî-
êðåìà, Âàñèëü Ìàð÷óê, ãîëîâà 
Æìåðèíñüêî¿ ì³ñüêðàéîííî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ «Íàðîäíîãî Ðóõó Óêðà¿-
íè». Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
×îðíîâ³ë âèñòóïàâ ó çàë³ Áóäèíêó 
êóëüòóðè çàë³çíè÷íèê³â, à òàêîæ 
ó êëóá³ âàãîíîðåìîíòíîãî çàâîäó 
çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿.

 Ïàòð³îòè Æìåðèíêè äâà ðàçè 
íà ð³ê çáèðàþòüñÿ òóò: ó äåíü íà-

ðîäæåííÿ ×îðíîâîëà ³ â ñóìíèé 
äåíü çàãèáåë³. 

Ñàìå íà ôàñàä³ ïðèì³ùåííÿ 
Áóäèíêó êóëüòóðè (íèí³ öå Áóäè-
íîê íàóêè ³ òåõí³êè) âñòàíîâèëè 
ìåìîð³àëüíó äîøêó. Â³äêðèëè ¿¿ 
ó 2018 ðîö³. Îäíèì ç ³í³ö³àòîð³â 
¿¿ â³äêðèòòÿ áóëà Ìàð³ÿ Êîçëîâ-
ñüêà (ä³âî÷å ïð³çâèùå Õðàáàí). 
Âîíà íàéá³ëüøå ñåðåä ³íøèõ 
æìåðèí÷àí çíàëà Â'ÿ÷åñëàâà 
×îðíîâîëà — ðàçîì ç íèì íà-
â÷àëàñÿ â óí³âåðñèòåò³.

Ïàí³ Ìàð³ÿ ïðàöþâàëà ó Æìå-
ðèíö³ â øêîë³-³íòåðíàò³, òðè-
âàëèé ÷àñ î÷îëþâàëà ì³ñöåâå 
òîâàðèñòâî «Ïðîñâ³òà». Ðîäîì 
ç Ïîãðåáèùåíñüêîãî ðàéîíó. 
Â óí³âåðñèòåò³ ïîçíàéîìèëàñÿ ç 
Â’ÿ÷åñëàâîì ×îðíîâîëîì.

У СВІТЛОМУ КОСТЮМІ Й 
КАПЕЛЮСІ 

Îäèí ç íàéá³ëüø ïàì’ÿòíèõ 
äí³â ó æèòò³ Ìàð³¿ Õðàáàí áóâ 
òîé, êîëè âîíà ïîáà÷èëà ñâîº 
ïð³çâèùå ó ñïèñêàõ çàðàõîâà-
íèõ íà íàâ÷àííÿ. Ó ÷èñë³ 25-òè 
â÷îðàøí³õ àá³òóð³ºíò³â ñòàëà ñòó-
äåíòêîþ ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëü-
òåòó Øåâ÷åíêîâîãî óí³âåðñèòåòó.

— Â'ÿ÷åñëàâ óæå òîä³ âèä³ëÿâñÿ 
ñåðåä íàñ, — ïðîäîâæóº Ìàð³ÿ 
Êîçëîâñüêà. — Ùå á³ëÿ óí³âåð-
ñèòåòó, êîëè ðîçãëÿäàëà ñïèñêè, 
çâåðíóëà óâàãó íà õëîïöÿ ó ñâ³ò-
ëîìó ëëÿíîìó êîñòþì³ ³ â êàïå-
ëþñ³. Â³í áóâ íàäòî åíåðã³éíèé 
³ áàëàêó÷èé.

— Ñëàâêî ×îðíîâ³ë, ç ×åðêà-
ùèíè, òàê â³í â³äðåêîìåíäóâàâ-
ñÿ îäíîêóðñíèêàì, — çãàäóº ïàí³ 

«ВІН ЩЕ В УНІВЕРСИТЕТІ 
ВИДІЛЯВСЯ СЕРЕД НАС»
Пам’ять  У Жмеринці згадували патріота 
України В'ячеслава Чорновола. У місті 
залізничників встановлена єдина в області 
меморіальна дошка у його пам'ять. 
Що розповідає про Чорновола його 
однокурсниця, яка проживає у Жмеринці?

Ìàð³ÿ. — Ðîçïîâ³â, ùî ìð³ÿâ ïðî 
íàâ÷àííÿ íà ôàêóëüòåò³ æóðíàë³ñ-
òèêè. Àëå çàï³çíèâñÿ ç äîêóìåí-
òàìè. Òîìó ãðóïó óæå íàáðàëè. 
Â’ÿ÷åñëàâ çàê³í÷èâ øêîëó ³ç çî-
ëîòîþ ìåäàëëþ. Ìàâ ìîæëèâ³ñòü 
áóòè çàðàõîâàíèé áåç ³ñïèò³â. 
Éîìó çàïðîïîíóâàëè ñïðîáóâàòè 
ïîäàòèñÿ íà ô³ëôàê. Àëå íà çà-
ãàëüíèõ ï³äñòàâàõ. Â³í ïîãîäèâñÿ. 
Âñ³ ³ñïèòè ñêëàâ íà â³äì³ííî ³ 
ñòàâ ñòóäåíòîì.

ТІЛЬКИ ОДИН СТУДЕНТ 
НАПИСАВ БЕЗ ПОМИЛОК 

Â àóäèòîð³¿ ñòîÿëè äîâã³ ñòîëè 
çàì³ñòü ïàðò. Ïàí³ Ìàð³ÿ ìàëà 
ì³ñöå çà äðóãèì ñòîëîì. Çà íèì, 
÷åðåç äåê³ëüêà ä³â÷àò, áî íà ô³ë-
ôàö³ ïåðåâàæíî íàâ÷àëèñÿ ä³â÷à-
òà, ñèä³â òàêîæ ×îðíîâ³ë.

— Ó íàñ çàíÿòòÿ â³äáóâàëèñÿ 
ó äðóãó çì³íó, ç 14-¿ ãîäèíè, — 
çãàäóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Äî ïî-
÷àòêó çàíÿòü ³ ï³ñëÿ ¿õ çàê³í÷åííÿ 
Â’ÿ÷åñëàâà ÷àñòî ìîæíà áóëî ïî-
áà÷èòè ó ñòóäåíòñüê³é á³áë³îòåö³, 
àáî íàóêîâ³é, ùî ÷åðåç äîðîãó â³ä 
óí³âåðñèòåòó. Â³äçíà÷àâñÿ ãíó÷-
êèì ðîçóìîì, áàãàòî çíàâ.

— Ïàì’ÿòàþ, íàïðèê³íö³ ïåð-
øîãî êóðñó ïèñàëè äèêòàíò, íàñ 

ïîïåðåäèëè, ùî â³í ñêëàäíèé, — 
ïðîäîâæóº Ìàð³ÿ Êîçëîâñüêà. — 
Ìàéæå âñ³ äîïóñòèëè ïîìèëêè. 
Íà â³äì³ííî íàïèñàâ ò³ëüêè îäèí 
ñòóäåíò — ×îðíîâ³ë íåñïðîñòà 
îòðèìóâàâ Ëåí³íñüêó ñòèïåíä³þ.

Îäíîêóðñíèêè òÿãíóëèñÿ äî òà-
êîãî ñòóäåíòà. Ïðîñòèé ó ñï³ë-
êóâàíí³, âì³º æàðòóâàòè, çàâæäè 
ïðèéäå íà âèðó÷êó. Àëå ò³ëüêè 
òîä³, êîëè çíàº, ùî öå ëþäèíà 
íå ç ëåäà÷èõ. Ëåäàð³â íå òåðï³â. 
Òàê ñàìî, ÿê áàéäóæèõ àáî òèõ, 
õòî âèïàäêîâî ñòàâ ñòóäåíòîì.

У КРИМ У ТОВАРНОМУ ПОТЯЗІ 
Äðóãèé êóðñ ðîçïî÷àâñÿ ç ñ³ëü-

ñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò. Ìàé-
áóòí³õ ô³ëîëîã³â â³äïðàâèëè àæ 
ó Êðèì.

— ¯õàëè ó òîâàðíîìó ïîòÿç³, — 
çãàäóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ç âîê-
çàëó íàñ ïðèâåçëè ó Ñàêñüêèé ðà-
éîí. Ïðàöþâàëè ó ñåë³ ç ãàðíîþ 
íàçâîþ — Æóðàâë³. 

Ñòóäåíòàì äîðó÷èëè çáèðàòè 
êóêóðóäçó. Êîæíîìó â³äâåëè 
ïî â³ñ³ì ðÿäê³â. 

— Ìåí³ ïîùàñòèëî ïðàöþâàòè 
ïîðó÷ ç Â’ÿ÷åñëàâîì. Áàãàòî ðîç-
ìîâëÿëè. Ùå á³ëüøå ïåðåêîíàëà-
ñÿ, íàñê³ëüêè â³í êîìóí³êàáåëü-

íà, ùèðà ëþäèíà. Íàïðèê³íö³ 
æîâòíÿ íàø³ ìóêè çàê³í÷èëèñÿ. 
Íàñ çíîâó çóñòð³â Êè¿â. Ïî÷àëèñÿ 
çâè÷í³ ëåêö³¿, ñåì³íàðñüê³ çàíÿò-
òÿ, — çãàäóº ïàí³ Ìàð³ÿ. — Â îäèí 
ç äí³â ×îðíîâ³ë ïîâ³äîìèâ, ùî 
çàëèøàº íàñ. Õî÷à éîìó øêîäà, 
áî âæå çâèê äî âñ³õ, àëå ïåðå-
õîäèòü íà æóðíàë³ñòèêó. Éîìó 
âäàëîñÿ äîáèòèñÿ ïåðåâîäó. Âñå 
îäíî â³í íå ïîðèâàâ çâ’ÿçê³â ç 
íàìè, îñîáëèâî ç Ìèêîëîþ Ñèí-
ãà¿âñüêèì, Âàñèëåì Ä³äåíêîì. 
Ï³çí³øå âîíè ñòàëè â³äîìèìè 
ìàéñòðàìè ñëîâà. Äî íèõ ó ãîñ-
ò³ ïðè¿çäèâ ªâãåí³é ªâòóøåíêî. 
Ó ñò³íàõ ãóðòîæèòêó ªâòóøåíêî 
ïðî÷èòàâ ñâîãî â³ðøà «Õîòÿò ëè 
ðóññêèå âîéíû», ïîåìó «Áðàòñêàÿ 
ÃÝÑ».

ПРО АРЕШТ ДІЗНАЛАСЯ З 
РАДІО «СВОБОДА» 

— Ç äèïëîìàìè Øåâ÷åíêîâîãî 
óí³âåðñèòåòó íà Âîëîäèìèðñüê³é 
ã³ðö³ ìè äàâàëè êëÿòâó ñëóæèòè 
Óêðà¿í³, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü 
ïàí³ Ìàð³ÿ. — Òîä³ æ ä³çíàëàñÿ, 
ùî ×îðíîâ³ë îòðèìàâ íàïðàâ-
ëåííÿ íà ðîáîòó íà Ëüâ³âùèíó.

Ï³çí³øå, ó 70-õ, äëÿ æ³íêè 
ñòàëî âåëèêîþ íåñïîä³âàíêîþ 
ïîâ³äîìëåííÿ, ùî ïðîçâó÷àëî 
â åô³ð³ ðàä³î «Ñâîáîäà», äî ðå÷³, 
çàáîðîíåíîãî íà òîé ÷àñ. Éøëîñÿ 
ïðî àðåøò ×îðíîâîëà.

— Çà ùî? — ìèìîâîë³ âèðâà-
ëîñÿ ç ãðóäåé. — Àäæå â³í í³êîëè 
íå êðèòèêóâàâ òîä³øíþ âëàäó. 
Ïðèíàéìí³ ÿ îñîáèñòî íå ÷óëà 
â³ä íüîãî, õî÷à ï³âòîðà ðîêè 
ñèä³ëè çà îäíèì ñòîëîì íà çà-
íÿòòÿõ. Äàë³ áóëà òþðìà. Ï³ñëÿ 

â³äáóòòÿ ïîêàðàííÿ íîâèé àðåøò. 
15 ðîê³â ïðîâ³â çà ãðàòàìè ì³é 
îäíîêóðñíèê.

«МАРІЄ, А ТИ ЩО ТУТ 
РОБИШ?» 

— Íàøà çóñòð³÷ ç ×îðíîâîëîì 
ó Æìåðèíö³ áóëà êîðîòêîþ, àëå 
ïðèºìíîþ, ðàä³ñíîþ, — ãîâîðèòü 
Ìàð³ÿ Êîçëîâñüêà. — Çíàëà, ùî 
Â’ÿ÷åñëàâ, óæå Â’ÿ÷åñëàâ Ìàêñè-
ìîâè÷, ïðè¿äå äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç³ 
æìåðèí÷àíàìè. Ïîñëóõàòè éîãî 
âèñòóï ïðèéøëî áàãàòî ëþäåé. 
Ïðèãàäóþ, ×îðíîâ³ë âèñòóïàâ 
åìîö³éíî, ÿê â³í öå âì³â, ãîâîðèâ 
ïåðåêîíëèâî, â³äâåðòî. Íåçâàæà-
þ÷è íà ïðîâîêàòîð³â, ïîâîäèâñÿ 
äîñòîéíî. Â³äïîâ³äàâ ã³äíî.

Ï³ñëÿ éîãî âèñòóïó ï³ä³éøëà 
áëèæ÷å, ïðèâ³òàëàñÿ.

— Ìàð³º, à òè ùî òóò ðî-
áèø? — òàê ñàìî åìîö³éíî âè-
ãóêíóâ Â’ÿ÷åñëàâ Ìàêñèìîâè÷.

Â³äïîâ³ëà, ùî î÷îëþþ ì³ñöåâó 
«Ïðîñâ³òó». Ñêàçàëà, ùî íåïðî-
ñòî öå ðîáèòè ó çðóñèô³êîâàíîìó 
ì³ñò³. Â’ÿ÷åñëàâ Ìàêñèìîâè÷ ïî-
îá³öÿâ, ùî ðîçïîâ³ñòü ïðî ìåíå 
Ïàâëîâ³ Ìîâ÷àíó, â³í òîä³ êåðó-
âàâ âñåóêðà¿íñüêîþ «Ïðîñâ³òîþ». 
Ïîïðîñèòü, àáè ïðè¿õàâ ó Æìå-
ðèíêó, äîïîì³ã îðãàí³çóâàòè íèç-
êó ïàòð³îòè÷íèõ çàõîä³â.

×åðåç ð³ê Óêðà¿íó îáëåò³ëà 
ñóìíà çâ³ñòêà: çàãèíóâ ×îðíîâ³ë.

— ² òîä³, ³ äîòåïåð ëþäè ãî-
âîðèëè ïî-³íøîìó: «×îðíîâîëà 
âáèëè!» Ïðèáðàëè ó òàêèé ñïîñ³á 
êîíêóðåíòà íà ìàéáóòí³õ âèáîðàõ 
Ïðåçèäåíòà. Îäíà ç âóëèöü íî-
ñèòü ³ì’ÿ áîðöÿ çà íåçàëåæí³ñòü 
Óêðà¿íè.

×îðíîâ³ë ãîâîðèâ 
ïåðåêîíëèâî, 
â³äâåðòî. Íåçâàæàþ÷è 
íà ïðîâîêàòîð³â, 
ïîâîäèâñÿ äîñòîéíî. 
Â³äïîâ³äàâ ã³äíî

 Патріоти два рази на рік збираються біля меморіальної 
дошки. У день народження і в день загибелі Чорновола
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Ðàíîê 15 áåðåçíÿ 
áóâ äèâíèé. Ìè ç 
õëîïöåì ò³ëüêè ïî-
âåðíóëèñÿ ç Òåð-

íîïîëÿ, çâ³äêè ÿ ðîäîì. Ï³ñëÿ 
ðàíêîâîãî ðîáî÷îãî ïëàíóâàííÿ, 
ÿ ïðèñòóïèëà äî ðîáîòè, àëå ñëàá-
ê³ñòü ó ò³ë³ ïåðåìàãàëà ìîþ ìîòè-
âàö³þ ïðàöþâàòè. Áëèæ÷å äî îá³äó 
ì³é õëîïåöü ïðèïèíèâ â³ä÷óâàòè 
áóäü-ÿê³ çàïàõè òà ñìàêè, òîæ ìè 
ñàìîñò³éíî ïîñòàâèëè ñîá³ äîñèòü 
î÷åâèäíèé ä³àãíîç — êîðîíàâ³ðóñ.

Àëå áóëî îäíå âåëèêå àëå — 
ó íàñ íåìàº ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. 
Ïîïðè òå, ùî ÿ ïèñàëà áåçë³÷ 
ñòàòåé íà òåìó ïàíäåì³¿ — ïàí³êà 
ç’ÿâèëàñÿ ìèìîâîë³.

«À ÿêùî ìåíå íå ïðèéìóòü 
ó ïîë³êë³í³ö³?», «À ÿêùî ìåí³ 
äàäóòü ïðîñò³ ðåêîìåíäàö³¿ ïî òå-
ëåôîíó, à ó ìåíå ñêëàäíèé ïåðå-
á³ã õâîðîáè?», «À ÿêùî çà òåñò ³ 
âñ³ ³íø³ àíàë³çè ìåí³ äîâåäåòüñÿ 
ïëàòèòè âåëè÷åçí³ ãðîø³?», — ö³ 
âñ³ äîñèòü î÷åâèäí³ ïèòàííÿ âè-
íèêëè ó íàøèõ ãîëîâàõ. Íà òîé 
ìîìåíò ó íàñ âæå ï³äíÿëàñÿ òåì-
ïåðàòóðà äî 37, 5 ³ øàëåíî ïî-
ñèëèëàñÿ ñëàáê³ñòü. Ñìàê òà íþõ 
ó ìåíå íå çíèê.

Êîëè ïàí³êà çì³íèëàñÿ ëîã³-
êîþ, ìè ñïåðøó âèð³øèëè çà-

òåëåôîíóâàòè íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» 
ÌÎÇó çà íîìåðîì 0 800 60 20 19. 
Òàì íàì ï³äêàçàëè, ÿê ä³ÿòè. 
Çîêðåìà, ñêàçàëè çâåðíóòèñÿ 
ó íàéáëèæ÷ó äî ì³ñöÿ ïðîæè-
âàííÿ àìáóëàòîð³þ òà ïîðàäèëè 
ïîâòîðíî äçâîíèòè äî íèõ, ÿêùî 
âèíèêíóòü ïðîáëåìè.

Íå ãàþ÷è ÷àñó, â ³íòåðíåò³ ìè 
çíàéøëè íîìåð ïðèéìàëüí³ íàé-
áëèæ÷î¿ ïîë³êë³í³êè ³ ðîçïîâ³ëè 
ïðî ñâ³é ñòàí. Íàì ñêàçàëè ïðèéòè 
â ³çîëÿòîð, äå íàñ çìîæå îãëÿíóòè 
÷åðãîâèé ìåäèê. Âðàíö³ íàñòóï-
íîãî äíÿ ìè â³äïðàâèëèñÿ òóäè.

ЧИ МОЖНА УКЛАСТИ 
ДЕКЛАРАЦІЮ ОНЛАЙН?

Çàïàõ òàêèé, ùî âè¿äàº î÷³. 
Öå ïåðøà äóìêà, ÿêà âèíèêàº 
â ãîëîâ³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè ïåðå-
ñòóïèëè ïîð³ã «áðóäíî¿ ÷àñòèíè» 
ïîë³êë³í³êè ¹ 5 ó Â³ííèö³. Íà-
ñòóïíà äóìêà êðàùà çà ñâîþ ïî-
ïåðåäíèöþ — ÿ â³ä÷óâàþ çàïàõè, 
à öå âæå äîáðå.

Ó ö³é ÷àñòèí³ ïîë³êë³í³êè ïðè-
éìàþòü ëþäåé, ÿê³ ìàþòü îçíà-
êè êîðîíàâ³ðóñó, õî÷óòü çðîáèòè 
òåñò íà Covid-19, àëå íå ìàþòü 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

Ñïåðøó ìè ïîòðàïëÿºìî â êî-
ðèäîð, äîâæèíîþ äâà-òðè ìåòðè. 
Ó éîãî ê³íö³, çà øèðìîþ, ïåðå-
õ³ä ó çâè÷àéíå â³ää³ëåííÿ ïîë³-
êë³í³êè. Îòàì, çà ê³ëüêà ìåòð³â, 

КОРОНАВІРУС І НЕМА
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ — ЩО РОБИТИ?
Власний досвід  Незначна 
температура, шалена слабкість та сухий 
кашель — з цього розпочалася моя 
«коронавірусна історія». Журналістка 
RIA20minut.ua, перехворіла коронавірусом, 
не маючи сімейного лікаря у Вінниці. 
Розказуємо, що робити, якщо ви потрапити 
у таку ситуацію. Куди звертатися? Чи 
зроблять вам безкоштовний тест? Чи 
можна укласти декларацію онлайн?

õîäÿòü çäîðîâ³ (ïðèíàéìí³ áåç 
êîðîíàâ³ðóñó) ëþäè.

Â êîðèäîð³, äå ìè ìàºìî ÷åêàòè 
íà ë³êàðêó, º ëèøå êîðîòêà ëàâêà, 
îäèí ñò³ëåöü, áðóäíî-á³ë³ ñò³íè òà 
¿äêèé çàïàõ õëîðó. À â êàá³íåò³, 
êóäè ìàºìî çàõîäèòè, çàéíÿòî. 
Òàì ³íøà ïàö³ºíòêà, ÿê ìè ïîò³ì 
ä³çíàëèñÿ, ïåíñ³îíåðêà.

×åðåç ñò³íó ÷óòíî ëèøå, ÿê âîíà 
÷àñ â³ä ÷àñó êàøëÿº. Ïåíñ³îíåðêà 
âèõîäèòü ç êàá³íåòó ³ ç íüîãî ëèíå 
ñâ³æå ïîâ³òðÿ. Íàøà ÷åðãà.

Ó êàá³íåò³ íàñ çóñòð³÷àº ÷åðãî-
âà ë³êàðêà. Âîíà ä³çíàºòüñÿ íàø³ 
ñèìïòîìè, ïèòàº, êîëè âîíè ïðî-
ÿâèëèñÿ ³ ÷è ïðèéìàºìî ÿê³ñü 
òàáëåòêè. Ìè ðîçïîâ³äàºìî, ùî 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ó íàñ íåìàº, 
àëå á õîò³ëè îôîðìèëè äåêëàðà-
ö³þ õî÷ çàðàç.

Ë³êàðêà ïîÿñíþº, ùî äåêëàðà-

ö³þ îíëàéí óêëàñòè íåìîæëèâî, 
àëå áóäü-õòî ³ç ð³äíèõ ìîæå ïðè-
íåñòè ó â³ää³ëåííÿ âñ³ íåîáõ³äí³ 
äîêóìåíòè. Ìè æ íå ì³ñöåâ³ ³ 
íå ìàºìî ðîäè÷³â ó Â³ííèö³.

Ðîçäóìóþ÷è, ùî ðîáèòè ç íàìè 
äàë³, ë³êàðêà âèì³ðþº íàì ñàòóðà-
ö³þ, ñëóõàº ëåãåí³ òà çàïèñóº íàø³ 
äàí³. Êàæå, ùî í³÷îãî êðèòè÷íîãî 
íåìàº, àëå áåç óêëàäåíî¿ äåêëàðà-
ö³¿ âîíà íå ìîæå çðîáèòè íàì òåñò 
íà êîðîíàâ³ðóñ, àäæå áåç öüîãî 
ðåçóëüòàòè òåñò³â íå çìîæóòü âíå-
ñòè äî áàçè. Òîæ âîíà ïðîïîíóº 
íàä³ñëàòè ôîòî íàøèõ ïàñïîðò³â, 
³äåíòèô³êàö³éíèõ êîä³â òà ³íøó 

êîíòàêòíó ³íôîðìàö³þ ¿¿ ó «Âàé-
áåð». Òàêèì ÷èíîì âîíà óêëàäå 
áåç íàøî¿ ïðèñóòíîñò³ äåêëàðàö³þ, 
³ çìîæå çðîáèòè òåñò âæå çàðàç.

Òîæ, ÿêùî ó âàñ íåìàº ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ, ãîëîâíå — íå çàéìà-
òèñÿ ñàìîë³êóâàííÿì. Çâåðòàéòåñÿ 
äî ÷åðãîâîãî ë³êàðÿ ³ âæå ðàçîì 
ç íèì âèð³øóéòå, ÿê ä³ÿòè äàë³. 
ßê ïîÿñíèëà íàì ë³êàðêà, âîíà 
ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó çîáîâ’ÿçàíà 
îáñòåæèòè ïàö³ºíòà, ÿêùî ó íüîãî 
º ñèìïòîìè êîðîíàâ³ðóñó.

ПЛР-ТЕСТ — БЕЗКОШТОВНИЙ 
Ìè æ, çâ³ñíî, ïîãîäæóºìîñÿ 

íà ïðîïîçèö³þ ë³êàðêè ³ íàì 

ðîáëÿòü ÏËÐ-òåñò íà ì³ñö³, 
ó òîìó æ êàá³íåò³. Íàøà ìàéáóò-
íÿ ñ³ìåéíà ë³êàðêà âèïèñóº íàì 
íåîáõ³äí³ òàáëåòêè òà íàãîëîøóº, 
ùî ìè ìàºìî ñèä³òè âäîìà. Òà-
áëåòêè, äî ñëîâà, îá³éøëèñÿ íàì 
ó ïîíàä ï³âòîðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ó òîé æå äåíü äî íàñ çàòåëåôî-
íóâàëè ³ç ÌÎÇó, ùîá çàïèòàòè, 
÷è âèð³øèëè ìè ñâîþ ïðîáëåìó? 
Öå ïðèºìíî çäèâóâàëî.

Íàñòóïí³ òðè äí³ ìè ë³êóâàëèñÿ 
çã³äíî ç ðåêîìåíäàö³ÿìè ë³êàðêè, 
ñòàí áóâ ñòàá³ëüíèé. Ê³ëüêà ðàç³â 
ï³äí³ìàëàñÿ òåìïåðàòóðà äî 38. 
Ñóõèé êàøåëü, íåæèòü, ñëàá-
ê³ñòü, á³ëü ó ì’ÿçàõ òà ãîëîâíèé 
á³ëü — ñòàëè íàøèìè «äðóçÿìè» 
ó öåé ÷àñ.

×åðåç òðè äí³ ñ³ìåéíà ë³êàðêà 
ïîâ³äîìèëà, ùî ó ìåíå ï³äòâåð-
äèâñÿ êîðîíàâ³ðóñ, à ó õëîï-
öÿ — í³. Ñêàçàëà, ùî òàêå áóâàº, 
êîëè ëåãêà ôîðìà êîâ³äó. Âñ³ æ 
ñèìïòîìè âïåðòî ãîâîðèëè, ùî 
êîðîíàâ³ðóñ ó íàñ îáîõ ³ ë³êàðêà 
òåæ öå ï³äòâåðäèëà.

Çà ê³ëüêà äí³â êàøåëü ó ìåíå 
ñèëüíî ïîñèëèâñÿ, ÿê ³ âñ³ ³íø³ 
ñèìïòîìè. Äîäàëîñÿ ñèëüíå ñåð-
öåáèòòÿ ³ òðåìîð ðóê. Äîñèòü ëÿ-
êàþ÷³ äëÿ ìåíå ñèìïòîìè, àäæå 
ÿ, ùèðî êàæó÷è, áóëà âïåâíåíà, 
ùî ïåðåíåñó õâîðîáó ëåãêî.

×åðåç ø³ñòü äí³â ë³êóâàííÿ, ìè 
çíîâó ï³øëè íà îãëÿä äî ë³êàðêè. 
Íà öåé ðàç ìè çàñòàëè ÷åðãó ³ç 
áëèçüêî äåñÿòêà ëþäåé, õî÷ ïðè-
éîì ó ë³êàðêè ëèøå ðîçïî÷àâñÿ. 
Íàñòóïíèé òèæäåíü ë³êóâàííÿ 
áóâ ñêëàäí³øèé. Ìîðàëüíèé 
ñòàí, äî ñëîâà, ï³ä ÷àñ õâîðîáè 
òåæ â³ä÷óòíî ïîã³ðøèâñÿ.

Раніше я вже розмовляла з ліка-
рем Андрієм Шиманським про 
те, що робити, якщо захворів 
на коронавірус. Він радить насам-
перед, якщо людина підозрює, 
що у неї коронавірус, від усіх ізо-
люватися. Самоізоляція триває 
з моменту перших симптомів і 
на 14 днів. Наступне, що треба 
зробити — повідомити свого сі-
мейного лікаря про симптоми, 
якщо лікар теж побачить ознаки 
COVID-19, то тоді вже разом з лі-
карем ви вирішуєте, яким чином 
робити тест. Далі — вам назнача-
ють лікування, і ви залишаєтесь 
вдома. Якщо стан погіршиться, 

то ви повідомляєте про це сімей-
ного лікаря, і якщо стан важкий, 
то потрібно викликати швидку.
— Якщо у людини немає сімейного 
лікаря, то вона повинна укласти 
декларацію, — каже лікар. — 
Якщо ж ви захворіли на коронаві-
рус і у вас немає сімейного лікаря, 
то будь-який член вашої сім'ї може 
з вашими документами піти і за-
декларувати вас. Якраз сімейний 
лікар — це перша людина, якій ви 
маєте повідомляти про свої підо-
зри захворювання на коронавірус.
Наостанок додам від себе: навіть, 
якщо ви перехворіли коронавіру-
сом, не розслабляйтеся! Якщо ви 

ще не хворіли — не розслабляйте-
ся! Як би банально вже це не зву-
чало, але коронавірус — це не-
безпечна хвороба. І кожен з нас, 
дотримуючись вже елементарних 
правил, може ніколи не відчути 
її силу на собі.
Як говорять медики, зараз на-
багато частіше і у більш склад-
ній формі почали хворіти моло-
ді люди. Тому, навіть, якщо вам 
здається, що вас це не торкнеться 
і ви легко перехворієте, то думай-
те про своїх близьких. Так, нам 
усім вже набридло носити мас-
ки і жити у «кольорових» зонах, 
але ж здоров’я — найважливіше.

Якщо є укладена декларація — це все полегшує 

Журналістка запідозрила, що у неї 
коронавірус, після того, як у її хлопця 
зник смак і нюх. І в обох не було 
сімейного лікаря 

Êîëè ïàí³êà 
çì³íèëàñÿ ëîã³êîþ, ìè 
çàòåëåôîíóâàëè íà 
«ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ÌÎÇó. 
Òàì íàì ï³äêàçàëè, ÿê 
ïîòð³áíî ä³ÿòè
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Çíàéòè â àðõ³â³ 
îáëàñíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Ñëóæáè áåç-
ïåêè ìàòåð³àëè ïðî 

çàòðèìàííÿ äèâåðñàíò³â íå âäà-
ëîñÿ. Íà ïèñüìîâå çâåðíåííÿ 
íàä³éøëà â³äïîâ³äü, ùî ¿õ òðåáà 
øóêàòè â Êèºâ³.

Ç Êèºâà â³äïîâ³ëè òå ñàìå: «Ïî-
â³äîìëÿºìî, ùî â Ãàëóçåâîìó àð-
õ³â³ ÑÁÓ íå âèÿâëåíî áóäü-ÿêèõ 
äîêóìåíò³â ïðî çàòðèìàííÿ ïðà-
ö³âíèêàìè îðãàí³â Äåðæáåçïåêè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ øïèãóí³â 
ó 1953». Ëèñòà ï³äïèñàâ äèðåêòîð 
àðõ³âó Àíäð³é Êîãóò.

Àëå æ ôàêò ìàâ ì³ñöå! Éîãî 
ï³äòâåðäæóþòü êîëèøí³ ïðàö³â-
íèêè ñïåöñëóæáè.

— Òàê³ äîêóìåíòè íå ìîãëè 
çíèêíóòè áåçñë³äíî, — çàçíà÷èâ 
ó ðîçìîâ³ îäèí ç íèõ. — Öå íå òà 
ñòðóêòóðà, äå ùîñü ïðîïàäàº.

РОЗГОЛОШЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ 
— Êîëè ÿ ïðèéøîâ íà ñëóæ-

áó â íàøå óïðàâë³ííÿ, òîä³ ùå 
ñëóæèâ îäèí ç ïðàö³âíèê³â, 
ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ò³é îïåðà-
ö³¿, — ðîçïîâ³â êîëèøí³é êå-
ð³âíèê îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
ÑÁÓ ãåíåðàë-ìàéîð ²âàí Çà-
ãîðîäí³é. — Ïðèãàäóþ ñòåíä ç 
ôîòîãðàô³ÿìè îïåðàòèâíèê³â, 
ÿê³ âè¿æäæàëè íà çàòðèìàííÿ 
äèâåðñàíò³â. Çíàþ, ùî ïðî öþ 
îïåðàö³þ çãàäóâàëè íà áàãàòüîõ 

íàðàäàõ íå ò³ëüêè â Êèºâ³, àëå é 
â Ìîñêâ³. 

Ïðî íàÿâí³ñòü ìàòåð³àë³â ïðî 
çàòðèìàííÿ äèâåðñàíò³â ãîâîðèëà 
òàêîæ êîëèøíÿ êåð³âíèê àðõ³âó 
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÊÄÁ-ÑÁÓ 
Îëüãà Êóëèê.

Íàéá³ëüøå ³íôîðìàö³¿ íàäàâ 
æóðíàë³ñòó ï³äïîëêîâíèê çàïàñó 
Âàäèì Â³òêîâñüêèé. Ó 1995 ðîö³ 
çàê³í÷èâ ñëóæáó, ïåðåä òèì 
îñòàíí³õ ï’ÿòü ðîê³â î÷îëþâàâ 
ïðåñöåíòð óïðàâë³ííÿ. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Âàäèìà, â³í îñîáèñ-
òî òðèìàâ ó ðóêàõ ò³ äîêóìåí-
òè. Îïðàöüîâóâàâ ¿õ äëÿ êíèãè 
ïðî îðãàíè Äåðæàâíî¿ áåçïåêè 
ó íàøîìó êðà¿. Êíèãà ìàº íà-
çâó «Íà â³ñòð³ ÷àñó», âèéøëà 
ó 2007 ðîö³.

— Äå íèí³ ò³ äîêóìåíòè, ôî-
òîãðàô³¿, ìåí³ íå â³äîìî, — ãî-
âîðèòü ïàí Âàäèì. — Çàòå äîáðå 
ïàì’ÿòàþ, ùî çáåð³ãàëèñÿ âîíè 
ï³ä íàéñóâîð³øèì ãðèôîì — 
«Ðîçãîëîøåííþ íå ï³äëÿãàº».

Âàäèì Â³òêîâñüêèé ðîçïîâ³â 
ïðî ôàêòè, ÿê³ â³äîáðàçèâ ó çãà-
äàí³é êíèç³.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІТАК 
НАДІЙШЛА О ДРУГІЙ НОЧІ 

26 êâ³òíÿ 1953 ðîêó ÷åðãîâèé 
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà äåðæáåçïåêè 
îòðèìàâ ïî ë³í³¿ ñïåöçâ'ÿçêó âàæ-
ëèâå ïîâ³äîìëåííÿ. Íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî áóëà äðóãà ãîäèíà íî÷³, 
íà íîãè ï³äíÿëè îïåðàòèâíèê³â.

— Ñî ñòîðîíû þæíîé 

Як стверджує Вадим Вітковський, 
розслідування встановило, ким 
були шпигуни. Лахно служив 
гітлерівцям у німецькій комен-
датурі у Нікополі під час окупа-
ції міста. Після визволення втік 
до Румунії, потім Югославії, там 
вступив до створеного німцями 
«російського охоронного кор-
пусу», брав участь у каральних 
операціях. Зрештою, його завер-
бували в емігрантську шпигун-
сько-терористичну організацію, 
де пройшов повний курс навчан-

ня, опанував науку шпигуна і ди-
версанта.
Маков у роки війни опинився 
в каральному батальйоні «Чорне 
море», служив у створеній гітле-
рівцями «російській визвольній 
армії», пройшов навчання у шпи-
гунській школі.
На Вінниччину прибули із за-
вданням передавати дані про 
військово-стратегічні об’єкти, 
підготовки місць для прийому 
інших агентів. Їм доручили готу-
вати компрометуючі матеріали 

на партійних керівників, дізна-
ватися їхні адреси, на які потім 
з-за кордону надходили б листи з 
компрометацією їхньої репутації.
Яка доля затриманих, про це 
співрозмовник не знає. Шпигу-
нів спершу передали до Києва, 
а потім до Москви. Можна здо-
гадатися, що їх судили не тільки 
за шпигунство. Зрада батьківщи-
ні, співпраця з окупантами — це 
вже «тягнуло» на вищу міру по-
карання. У часи Союзу вищою 
мірою була смертна кара.

Хто вони, затримані шпигуни?

ДИВЕРСАНТІВ ЗАТРИМАЛИ, АЛЕ 
ДОКУМЕНТИ ПРО ЦЕ ПРОПАЛИ
Спецслужба втратила документи?  
Про спецоперацію вінницьких чекістів 
майже 70-річної давнини згадали у День 
служби безпеки. У свій час їхні попередники 
затримали двох іноземних диверсантів, 
яких закинули на територію області з літака. 
Хотілося ознайомитися з документами 
про резонансну спецоперацію. Однак вони 
відсутні, причому, як у Вінниці, так і в Києві 

êàê òàì êëèìàò íåïëîõîé, à ëå-
òîì ïðèåçæàþò äèêàðêè ñ Ñåð-
âåðà, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ñåìüåé 
îáçàâåäåòñÿ, òàê êàê ïîêà õîëîñ-
òÿê», — ïîâ³äîìëÿëîñÿ â ëèñò³.

Ïîêè îïåðàòèâíèêè îçíàéîì-
ëþâàëèñÿ ç äîêóìåíòàìè ³ ëèñòà-
ìè, íåñïîä³âàíî îäèí ç ÷îëîâ³ê³â 
ä³ñòàâ ç êèøåí³ ùå îäíó «êñèâó». 
Íà ñëîâàõ ïîâ³äîìèâ, ùî â³í 
ëåéòåíàíò Âàñèëü Âàñèëü÷åíêî, 
ñòàðøèé óïîâíîâàæåíèé óïðàâ-
ë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà äåðæáåçïåêè 
Ìîñêâè. Ïðèáóâ äëÿ âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ îñîáëèâî¿ âàæëèâîñò³.

«Îêàçûâàòü âñÿêîå ñîäåéñòâèå 
âñåì âëàñòÿì ïî òðåáîâàíèþ 
ïðåäúÿâèòåëÿ», — òàêèé çàïèñ 
áóâ ó ïîñâ³ä÷åíí³.

Ïîñâ³ä÷åííÿ íå äîïîìîãëî. 
Ï³äîçð³ëèõ ÷îëîâ³ê³â äîïðàâèëè 
ó Â³ííèöþ äî «êîíòîðè» Ì³í³ñ-
òåðñòâà äåðæáåçïåêè.

Äîïèòè ³ çàïèò «íàãîðó», ÷è 
ä³éñíî ëåéòåíàíò Âàñèëü÷åíêî º 
ñï³âðîá³òíèêîì ÌÄÁ, ï³äòâåðäè-
ëè ï³äîçðè. Çàòðèìàí³ âèÿâèëèñÿ 
ïàðàøóòèñòàìè, ïðî ÿêèõ éøëîñÿ 
ó í³÷íîìó ïîâ³äîìëåíí³.

ВІЗЕРУНОК НА РУШНИКУ — 
КАРТА ОБЛАСТІ 

Ñêëàäíèì çàâäàííÿì âèÿâèâñÿ 
ïîøóê ì³ñöÿ, äå äèâåðñàíòè çà-
õîâàëè ïðèâåçåí³ ç ñîáîþ çáðîþ, 
ðàä³îñòàíö³þ, ³íø³ ðå÷³. Çàòðè-
ìàí³ àáñîëþòíî íå îð³ºíòóâàëèñÿ 
íà ì³ñöåâîñò³. 

Ìîæëèâèé ðàéîí ¿õíüîãî äå-
ñàíòóâàííÿ ó Êàëèí³âñüêîìó ³ 
ñóñ³äíüîìó Õì³ëüíèöüêîìó ðà-
éîíàõ îáñòåæóâàëè ìåòð çà ìå-
òðîì. Ñïåðøó âäàëîñÿ çíàéòè 
ïàðàøóòè. Âîíè ëåæàëè â ë³ñî-
â³é êàíàâ³, ïðèêèäàí³ çåìëåþ, 
ëèñòÿì, ã³ëëÿì. 

Ðîçïëóòàòè âåñü êëóáîê äîïî-
ìîãëà óâàæí³ñòü ìîëîäîãî ëåé-
òåíàíòà. Ôåäîò Õì³ëü çâåðíóâ 

óâàãó íà íåâåëèêèé ðóøíè÷îê 
äëÿ ðóê. Éîãî âèëó÷èëè ïðè 
îáøóêó â îäíîãî ³ç çàòðèìàíèõ. 
ßñêðàâèé â³çåðóíîê íà íüîìó íà-
ñïðàâä³ âèÿâèâñÿ çîáðàæåííÿì 
êàðòè îáëàñò³. Îäíà ç ïóíêòèðíèõ 
ë³í³é, äî ðå÷³, ëåäü ïîì³òíà, çà-
ê³í÷óâàëàñÿ á³ëÿ ñåëà Ñàíäðàêè 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó.

Ñàìå òàì â³äêîïàëè «òðîôå¿» 
ïàðàøóòèñò³â.

РАДІОСТАНЦІЯ, ПІСТОЛЕТИ, 
НОЖІ…

Ó ìàòåð³àëàõ ïðî çàòðèìàííÿ 
øïèãóí³â º âèïèñêà ç àêòó îïå-
ðàòèâíî¿ ãðóïè îáëàñíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ — «Ïðî ðåçóëüòàòè ïîøó-
êó ðå÷åé ³ ñïîðÿäæåííÿ àãåíò³â 
àìåðèêàíñüêî¿ ðîçâ³äêè Ëàõíà ³ 
Ìàêîâà». Íà äîâ³äö³ çíà÷èòüñÿ 
äàòà — 6 òðàâíÿ 1953 ðîêó.

«Íàñòîÿùèé àêò ñîñòàâëåí 
î òîì, ÷òî îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà 
ÓÌÂÄ, ïðîèçâåäÿ ïîèñêè èìó-
ùåñòâà çàäåðæàííûõ ïàðàøþ-
òèñòîâ 5 ìàÿ â 18 ÷àñîâ â ëåñ-
íîì ìàññèâå îáíàðóæèëà ÷åòûðå 
òàéíèêà, â êîòîðûõ íàõîäèëèñü 
äåíüãè, îðóæèå, ðàäèîàïïàðàòóðà 
è äðóãîå øïèîíñêîå èìóùåñòâî.

Çàì íà÷àëüíèêà ÓÌÂÄ îáëàñòè 
ìàéîð Òêà÷åíêî, ìàéîð Âîâ÷åí-
êî, ïîëêîâíèê Êðóòîâ, êàïèòàí 
Èâàíîâ, ëåéòåíàíò Õìåëü».

Ó ñõîâàíêàõ òàêîæ çíàõîäèëèñÿ 
çáðîÿ, ðàä³îìàÿêè äëÿ íàâåäåííÿ 
ë³òàê³â, ïðèñòð³é äëÿ âèãîòîâëåí-
íÿ ôàëüøèâèõ äîêóìåíò³â, âçóò-
òÿ ç ïîäâ³éíèìè ï³äîøâàìè, äå 
çáåð³ãàëèñÿ çîëîò³ ìîíåòè, êë³øå 
ç òåñòàìè ëèñò³âîê ïðîòè ðàäÿí-
ñüêî¿ âëàäè, àìïóëè ç îòðóòîþ.

Çà ñëîâàìè Âàäèìà Â³òêîâñüêî-
ãî, çàòðèìàííÿ øïèãóí³â áóëî 
îñòàíí³ì â ³ñòîð³¿ ñïåöñëóæá 
êîëèøíüîãî Ñîþçó, êîëè ¿õ «çà-
êèäàëè» íà òåðèòîð³þ ç ïîâ³òðÿ.

Фальшиве посвідчення працівника Московського 
МДБ. Але воно шпигунам не допомогло. Підозрілих чоловіків 
доправили у Вінницю до «контори» 

ãðàíèöû íà òåððèòîðèþ Óêðà-
èíñêîé ÑÑÐ ïðîíèê ñàìîëåò 
áåç îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ. 
Íå èñêëþ÷àåòñÿ àêöèÿ âûáðîñà 
øïèîíîâ-äèâåðñàíòîâ, — òàêèì 
áóâ çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ.

Îïåðàòèâíèêè îòðèìàëè çà-
âäàííÿ ðîçøóêàòè, çàòðèìàòè 
àáî çíåøêîäèòè äèâåðñàíò³â.

Ï³äîçð³ëèõ ÷îëîâ³ê³â ïîáà÷èëè 
ó Êàëèí³âö³ íà ïåðîí³ çàë³çíè÷íî¿ 
ñòàíö³¿. Äëÿ ïåðåâ³ðêè äîêóìåíò³â 
¿õ çàêëèêàëè ó êàá³íåò íà÷àëüíè-
êà âîêçàëó. 

Ïàñïîðòè, â³éñüêîâ³ êâèòêè — 
ïðèâåðíóëè óâàãó òèì, ùî áóëè 
íîâåíüê³. Ðàçîì ç íèìè ÷îëîâ³êè 
ïðåä’ÿâèëè äâà ðåêîìåíäàö³éí³ 
ëèñòè. Âîíè àäðåñóâàëèñÿ äèðåê-
òîðó Óëàä³âñüêîãî ñïèðòçàâîäó ³ç 
çàçíà÷åííÿì ³ìåí³ é ïî áàòüêîâ³ 
àäðåñàòà — Ñåðã³þ Ôåäîðîâè÷ó.

«Çäðàâñòâóé, Ñåðåãà, äðóã! 
Ýòî ïèøó òåáå ÿ. Ïîçäðàâëÿþ 
ñ Ïåðâûì ìàÿ è Äíåì Ïîáåäû! 
Íî ýòî íå âñå. Èáî ïîäàâàòåëü 
ñåãî ïèñüìà, êîòîðûé áóõãàëòåð 
íàøåãî ñïèðòçàâîäà, äàë ðàçâîä 
ñâîåé æåíå è áûë áîëüøîé ñêàí-
äàë â çàâêîìå ïðîôñîþçà è äàæå 
ñïèðòîòðåñòå ãîðîäà Óæãîðîä. 
Òî îí âçÿë ðàñ÷åò è ñêàçàë: ãîðè 
âñå ñèíèì ïëàìåíåì.

Ñêàæè, Ñåðåãà, ñâîåìó íà-
÷àëüíèêó êàäðîâ, ïóñòü áåðåò 
åãî áóõãàëòåðîì, ÿ äàþ ðó÷àòåëü-
ñòâî æåëåçíî. ß êàê è ïðåæäå, 
îõðàíÿþ ïåðèìåòð ñïèðòçàâîäà 
â Óæãîðîäå, ïðèâåò òâîåé ñóïðóãå 
ßäâèãå îò Êîñòè Ïàíêîâà».

Äðóãèé ëèñò áóâ ç àíàëîã³÷íèì 
ïðîõàííÿì äî òîãî ñàìîãî äèðåê-
òîðà ñïèðòçàâîäó â Óëàä³âö³. Â³ä-
ð³çíÿâñÿ ò³ëüêè òèì, ùî ÷îëîâ³ê 
ïðîñèâñÿ íà ðîáîòó âîä³ºì.

«Ðåøèë ïåðååõàòü â Óëàäîâêó, 

Çàòðèìàííÿ øïèãóí³â 
Ìàêîâà ³ Ëàõíà áóëî 
îñòàíí³ì â ³ñòîð³¿ 
ñïåöñëóæá Ñîþçó, 
êîëè ¿õ «çàêèäàëè» íà 
òåðèòîð³þ ç ïîâ³òðÿ
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Â³ííè÷àíö³ ²ðè-
í³ ×àáàí 31 ð³ê. 
Çà îñâ³òîþ âîíà 
þðèñòêà, áàãàòî 

ðîê³â ïðîïðàöþâàëà ñàìå â ö³é 
ñôåð³. À ïîò³ì ñòàëîñÿ òàê, ùî 
÷åðåç ñòàí çäîðîâ’ÿ çìóøåíà áóëà 
âèòðà÷àòè ÷èìàëî ÷àñó, àáè çíà-
éòè ï³äõîäÿù³ çàñîáè ã³ã³ºíè.

— Ñïåðøó çàéìàëàñÿ ìèëîâà-
ð³ííÿì, æîäí³ êóðñè íå ïðîõîäèëà, 
ñàìîó÷êà, òàê áè ìîâèòè. ß äóæå 
õîò³ëà â³äíîâèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ ³ 
ïî÷àëà âèâ÷àòè íàòóðàëüíó êîñ-
ìåòèêó, áî ìåí³ öå áóëî íåîáõ³äíî 
äëÿ øê³ðè òà äëÿ âîëîññÿ. Òàê âè-
éøëî, ùî çàõîïèëàñÿ öèì ³ ïî-
÷àëà ïðîáóâàòè ùîñü âèãîòîâëÿòè 
âëàñíîðó÷, à ïîò³ì ìî¿ìè çàñîáàìè 
ïî÷àëè êîðèñòóâàòèñÿ çíàéîì³ òà 
äðóç³, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà ×àáàí.

Ñàìå ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó âîíà 
ðàçîì ç³ ñâî¿ì áðàòîì òà ñåñòðîþ 
ïî÷àëà ðîçì³ðêîâóâàòè, ÿê ïåðå-
òâîðèòè õîá³ íà çàðîá³òîê. Ä³-
â÷èíà ï³øëà íà êóðñè ç âèðîá-
íèöòâà ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè 
³ òàì íàâ÷èëàñÿ âèãîòîâëåííþ 
ñèðîâàòîê, øàìïóí³â, áàëüçàì³â, 
ñêðàá³â, àíòèöåëþë³òíèõ çàñîá³â.

СТАЛИ ЩЕ БЛИЖЧИМИ 
Êð³ñò³íà Ìàòâºé÷åíêî êàæå, ùî 

âïðîäîâæ âñüîãî ÷àñó áðàò òà ñå-

ñòðà äóæå çáëèçèëèñÿ â ïîãëÿäàõ. 
² öå äóæå âàæëèâî, êîëè º ³äåÿ, 
ÿêó íå «çàêîïóþòü» îäðàçó, à íà-
âïàêè, âèãàäóþòü, ÿê ðåàë³çóâàòè.

— Âçàºìîï³äòðèìêà òà áàëàíñ, 
ìàáóòü, ñòàëè îñíîâîþ, áî ìè ð³ç-
íîãî â³êó ³ ÿêùî òèì, õòî ñòàð-
øèé, ñòðàøíî ðîáèòè ÿê³ñü ðèçè-
êîâàí³ êðîêè, òî ìîëîäü íàâïàêè, 
á³ëüø ð³øó÷à â ä³ÿõ, — êàæå Êð³ñ-
ò³íà Ìàòâºé÷åíêî. — Êàðàíòèí 
íàì äîïîì³ã ðîçøèðèòè ñâî¿ ãî-
ðèçîíòè, ìè çóïèíèëèñÿ ³ ïîäó-
ìàëè, à ïîò³ì ïî÷àëè çàïèñóâàòè, 
êîíñïåêòóâàòè ³ ðîçâèâàòè ³äåþ. 
Òàê ïîòèõåíüêó âäàëîñÿ çë³ïèòè 
òå, ùî ìàºìî çàðàç.

Ðîäèíà äèâèëàñÿ áàãàòî òðå-
í³íã³â, ùîá çðîçóì³òè, ÿê ïðàöþº 
á³çíåñ, ç ÷îãî â³í ïî÷èíàºòüñÿ òà 
ÿê âòðèìàòèñÿ íà ïëàâó. Â³äòîä³ 
êîæåí ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ñâîºþ 
ñïðàâîþ: ÿêùî ²ðèíà îðãàí³çî-
âóº áåçïîñåðåäíüî âèðîáíèöòâî, 
òî Êð³ñò³íà çàéìàºòüñÿ «â³çóàë-
êîþ», ôîòîãðàôóº ïðîäóêö³þ, 
ìàëþº ó ôîòîøîï³ òà ðîçðîáëÿº 
êàòàëîãè. Ïàâëî âçÿâ íà ñåáå ðå-
êëàìó, à òàêîæ ðîáîòó ç êë³ºíòà-
ìè òà ïîñòà÷àëüíèêàìè.

— Íà ìî¿õ ïëå÷àõ ðèíîê çáóòó, 
ñîöìåðåæ³ òà ðåêëàìà, à òàêîæ 
ïðîñóâàííÿ ñàéòó. Çàðàç íàøî-
ìó á³çíåñó âæå ÷îòèðè ì³ñÿö³, 
â³í äóæå ìîëîäèé ³ ùå íå âñòèã 
ïîâí³ñòþ çàéòè íà ðèíîê, àëå íà-
ïðàöþâàííÿ âæå º, — êàæå Ïàâëî.

РОДИЧІ ПРО СПІЛЬНУ СПРАВУ:
«МИ РОБИМО ТЕ, ЩО ЛЮБИМО»
Власна справа  Вінничани Ірина і Павло 
Чабан та Крістіна Матвєйченко чотири 
місяці тому запустили родинний бізнес. 
Молоді люди займаються виробництвом 
доглядової косметики для жінок та 
чоловіків. І хоч у Вінниці через пандемію 
чимало підприємців зазнали краху, ця 
родина каже, що карантин у 2020 році став 
для них каталізатором розвитку 

РОЗКРУТКА: ЦЕХ ТА ІНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН 

Çàðàç ó ðîäèíè º âëàñíèé ³í-
òåðíåò-ìàãàçèí. ²ðèíà ×àáàí 
ðîçïîâ³äàº, ùî ÷àñòî â³äâ³äóº 
òåìàòè÷í³ âèñòàâêè, çíàéîìèòü-
ñÿ ç êîìïàí³ÿìè òà ëþäüìè, ÿê³ 
çàéìàþòüñÿ ïîñòà÷àííÿì ñèðî-
âèíè. Ä³â÷èíà êàæå, ùî äëÿ ñâîº¿ 
êîñìåòèêè âèêîðèñòîâóº ëèøå 
ñåðòèô³êîâàí³ ³íãðåä³ºíòè.

— Ðàí³øå ÿ âèãîòîâëÿëà ìèëî 
òà íàéïðîñò³ø³ ñêðàáè äëÿ ò³ëà, 
íà öüîìó â íàñ íàçáèðàâñÿ êàï³òàë, 
ÿêèé ìè ³ âèð³øèëè âêëàñòè ó íî-
âèé á³çíåñ. Çàðàç îðåíäóºìî ïðè-
ì³ùåííÿ: íàø íåâåëè÷êèé «öåõ», 
äå ìè ðîçì³ùóºìîñÿ âòðüîõ. Îá-
ëàäíàííÿ â íàñ, ùîïðàâäà, ïîêè 
íåáàãàòî, âèñòà÷àº ÿêðàç äëÿ íåâå-
ëèêèõ ïàðò³é, — êàæå ²ðèíà ×àáàí.

Îêð³ì òîãî, ïàðòíåðè âèð³øèëè 
ðîçðîáèòè âëàñíèé ñàéò òà êàòà-
ëîã, â ÿêîìó çîáðàçèëè âñ³ ïîçèö³¿, 
ùî º â àñîðòèìåíò³. Íà öå âîíè 
âèòðàòèëè ÷èìàëî ÷àñó, ëèøå ðîç-
ðîáêà êàòàëîãó çàéíÿëà áëèçüêî 
òðüîõ ì³ñÿö³â. ² ñàìå â ïðîöåñ³ íà-
ïðàöþâàííÿ òåõí³÷íèõ ìàòåð³àë³â, 
âæå â ìèíóëîìó ðîö³ ìîëîä³ ëþäè 
ïî÷àëè ïîñòóïîâî çàìîâëÿòè òàðó 
äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿.

УСЯ ПРОДУКЦІЯ — 
НАТУРАЛЬНА 

Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ùî ñàìà 
êîíöåïö³ÿ ¿õíüî¿ êîñìåòèêè ïî-
ëÿãàº â íàòóðàëüíîñò³. Âåñü ñêëàä 
âèðîáíèêè îáîâ’ÿçêîâî âêàçóþòü 
íà óïàêîâö³ — ï³äòðèìóþòü ïðî-
çîð³ñòü ³ ÷åñí³ñòü ïî â³äíîøåííþ 
äî êë³ºíò³â. Íà òåñòóâàííÿ, ñåð-
òèô³êàö³þ òà îôîðìëåííÿ íåîá-
õ³äíèõ äîêóìåíò³â ó ï³äïðèºìö³â 
òåæ ï³øëî ÷èìàëî ÷àñó.

— Íàòóðàëüíà êîñìåòèêà âèãî-
òîâëÿºòüñÿ çäåá³ëüøîãî ç åô³ðíèõ 
îë³é. Â íàñ º îäíà êë³ºíòêà-àëåð-
ã³ê, âîíà íå ìîãëà ï³ä³áðàòè ñîá³ 
íàâ³òü åëåìåíòàðíèé ãåëü äëÿ 

äóøó, ÿêèé ïðîäàºòüñÿ â áóäü-
ÿêîìó ìàñ-ìàðêåò³, çàâæäè áóëè 
ÿê³ñü ïîäðàçíåííÿ. Íàøèì ãå-
ëåì âîíà êîðèñòóºòüñÿ ñïîê³éíî 
³ íå ìàº âèñèïàíü, — ðîçïîâ³äàº 
²ðèíà ×àáàí. — Íàé÷àñò³øå ÿ âè-
êîðèñòîâóþ ã³äðîô³ëüí³ îë³¿, âîíè 
äóæå êîðèñí³ äëÿ øê³ðè.

²ðà ðîçïîâ³äàº, ùî çàðàç íå ãîòóº 
âåëèê³ ñêëàäè ïðîäóêö³¿ íàïåðåä. 
À îñü ñèðîâàòêè, ÿê³ ïðîäàþòüñÿ 
ð³äøå, ðîáëÿòü ï³ä çàìîâëåííÿ. 
Ó â³ëüíèé ì³æ çàìîâëåííÿì ÷àñ 
ä³â÷èíà òåñòóº ïðîäóêö³þ. Êàæå, 
ùî íà òåñòóâàííÿ éäå ÷èìàëî 
÷àñó — íå äåíü-äâà, à ì³ñÿöü.

— Òåðì³í ïðèäàòíîñò³ ïðîäóê-
ö³¿ â³ä øåñòè äî 12-òè ì³ñÿö³â. 
Ìè ïàêóºìî ãîòîâèé ïðîäóêò 

ó ïëàñòèêîâ³ áàíî÷êè, îñê³ëüêè 
âñÿ äîãëÿäîâà êîñìåòèêà çàçâè-
÷àé çáåð³ãàºòüñÿ ó âàíí³é ê³ìíà-
ò³ — áóäå íåïðèºìíî, ÿêùî âïàäå 
³ ðîç³á’ºòüñÿ, — êàæå ²ðèíà.

ПОЗИТИВНИЙ БІЗНЕС І РОБОТА 
НА ПЕРСПЕКТИВУ 

Ïàâëî ×àáàí êàæå, ùî ïðè 
ö³íîóòâîðåíí³ ðàäèëèñÿ ³ ïî-
ð³âíþâàëè ñâîþ ïðîäóêö³þ ç 
êîíêóðåíòàìè ó ö³é ñôåð³. Çà-
ãàëîì, êàæóòü, ùî ïîñòàâèëè 
äóæå ëîÿëüí³ ö³íè íà êðàôòîâó 
êîñìåòèêó, ó ïîð³âíÿíí³ ç êîíêó-
ðåíòàìè. Â³ä 40 äî 200 ãðí.

Êð³ñò³íà ïîÿñíþº, ùî ïîêè 
á³çíåñ «ðîçêà÷óºòüñÿ», ö³íè ñïå-
ö³àëüíî íå çàâèùóâàëè. ²ðà äî-
äàº, ùî â ïåðøó ÷åðãó êë³ºíòè 
ïîâèíí³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü ñîá³ 

äîçâîëèòè êóïèòè ïðîäóêö³þ ³ 
ïðè öüîìó îòðèìàòè êîðèñòü.

— Ìè íàìàãàºìîñÿ ðîáèòè òàê, 
ùîá êë³ºíòè äî íàñ ïîâåðòàëèñÿ 
çíîâó ³ çíîâó. Ìè ìîæåìî ïîðà-
äèòè òå, ùî íåîáõ³äíî, ïðîêîí-
ñóëüòóâàòè. Êë³ºíò³â ìè ëþáèìî 
³ êîæåí âàæëèâèé äëÿ íàñ, òîìó 
íàìàãàºìîñÿ âñ³ì äîãîäèòè, — êàæå 
Ïàâëî. — Ìè çàéìàºìîñÿ óëþáëå-
íîþ ñïðàâîþ ³ âïåâíåí³, ùî çãîäîì 
âîíà áóäå ïðèíîñèòè äîõ³ä.

²ðà êàæå, ùî ïî÷èíàëè ç ìàëî-
ãî, çàðàç ïîñòóïîâî á³çíåñ çðîñòàº: 
ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ êë³ºíòè, çàìîâ-
ëåííÿ, à â³äòàê çá³ëüøóþòüñÿ ³ äî-
õîäè. Â ïëàíàõ ó ìîëîäèõ á³çíåñ-
ìåí³â ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó. 
²ðèíà ×àáàí ïëàíóº ïðîéòè êóðñè 
³ íàâ÷èòèñÿ âèãîòîâëÿòè ùå é äå-
êîðàòèâíó êîñìåòèêó íà îñíîâ³ 
íàòóðàëüíèõ ³íãðåä³ºíò³â.

КЛІЄНТИ — ЦЕ ЛЮБОВ 
Ñâ³é á³çíåñ ïàðòíåðè çóì³ëè 

â³äêðèòè ùå â ãðóäí³, äóæå ïîñï³-
øàëè çðîáèòè öå äî íîâîð³÷íèõ 
ñâÿò. Ñàìå â öåé ïåð³îä áóâ íåïî-
ãàíèé ïîïèò íà ¿õíþ ïðîäóêö³þ, 
êîëè ëþäè ãîòóâàëè ïîäàðóíêè 
äëÿ ñâî¿õ äðóç³â òà áëèçüêèõ.

Íàéá³ëüøå æ çàïàì’ÿòàëîñÿ 
Âîñüìå áåðåçíÿ: áóëî áàãàòî 
êîðïîðàòèâíèõ çàìîâëåíü.

²ðà æ çãàäàëà, ùî ÷åðåç ñàéò ¿õ 
çíàéøëà ä³â÷èíêà ç ³íøîãî ì³ñòà. 
Âîíè çâ’ÿçàëèñÿ ïî òåëåôîíó ³ 
îôîðìèëè çàìîâëåííÿ äëÿ êë³-
ºíòêè òà ¿¿ ìàìè.

— Âîíè áóëè îäí³ ç ïåðøèõ, 
çàìîâèëè ê³ëüêà ïîçèö³é. À áóê-
âàëüíî ÷åðåç òèæäåíü âîíè çíîâó 
çàòåëåôîíóâàëè ³ çðîáèëè âåëè-
÷åçíå çàìîâëåííÿ — ãîòóâàëè 
ïîäàðóíêè äëÿ ñâî¿õ çíàéîìèõ 
òà ðîäè÷³â. ßê âèðîáíèê öüîãî 
ïðîäóêòó, ÿ äóæå ðàä³þ, êîëè 
ëþäÿì ïîäîáàºòüñÿ ìîÿ ðîáîòà 
³ òå, ùî âîíè ç çàäîâîëåííÿì íåþ 
êîðèñòóþòüñÿ, — êàæå ²ðèíà.

«Розкрутитися, знайти клієнта, 
вигадати рецепт та якісно його 
реалізувати, створити картинку 
з вау-ефектом»: Іра, Павло та 
Крістіна наввипередки озву-
чували те, з чим стикаються й 
до цього часу у своїй роботі. 
Це саме ті фактори, які інколи 
ускладнюють, але й роблять ці-
кавішим процес роботи.
— У нас хоч і маленький бізнес, 
але ми вже встигли в ньому 
«поваритися». Найголовніше — 
позбутися ліні та страхів. Якщо 
обираєш бізнес, то не втечеш від 
податкової, з родиною потрібно 
домовлятися, шукати якісь комп-

роміси та рухатися, а не стояти 
на місці. Але й разом з тим, по-
трібно займатися улюбленою 
справою, тоді працювати взагалі 
не доведеться, — каже Крістіна 
Матвєйченко.
Невдалим для бізнесменів став 
досвід з таргетною рекламою.
— Ми замовляли таргетну ре-
кламу у фейсбуці, яка обійшлася 
в кілька сотень доларів. Але «ви-
хлопу» не було, або налаштували 
неправильно або просто люди 
не зреагували на продукт. Потім 
були спроби реклами в інстагра-
мі, але й вона привела лише двох 
клієнтів, — каже Павло Чабан.

Складнощі на перших етапах 

Родинному бізнесу Чабан-Матвєйченко лише чотири місяці. Молоді підприємці виготовляють 
крафтову доглядову косметику та поступово планують розширювати власні горизонти 

«Ó íàñ õî÷ ³ ìàëåíüêèé 
á³çíåñ, àëå ìè âæå 
âñòèãëè â íüîìó 
«ïîâàðèòèñÿ». Ãîëîâíå 
— ïîçáóòèñÿ ë³íîù³â 
òà ñòðàõ³â»
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Зараз жінці доводиться поєдну-
вати роботу, побут, виховання 
дитини та догляд за чолові-
ком. Марія працює інспектором 
паспортного столу і каже, що 
не працювати не може собі до-
зволити. Зізнається, що колеги 
з роботи, родичі та друзі відгу-
кувалися і допомагали протягом 
всього часу.
— Після того, як ми вперше по-
чули про діагноз, ми фінансово 
були до цього готові, продали 

автомобіль і намагалися справ-
лятися. Зараз ми відчуваємо, 
що фінансову сторону лікування 
в Туреччині не потягнемо, — зізна-
ється Марія. — На роботі в мене 
лояльне керівництво, коли, на-
приклад, Вова в лікарні і мені тре-
ба бути поруч з ним, я намагаюся 
помінятися з кимось з колег, ін-
коли беру відпустку за свій раху-
нок. Тобто, я не втратила роботу, 
продовжую працювати. Так само 
він, коли його стан покращився, 

теж намагався працювати, в силу 
своїх можливостей. Вова теж на-
магався допомогти, але здоров’я 
не вистачає. Він закінчив політех 
свого часу, за освітою інженер, 
багатопрофільний спеціаліст.
Якщо ви маєте змогу та ба-
жання допомогти Володимиру 
одужати, перекажіть будь-яку 
зручну для вас суму. Ось рек-
візити картки ПриватБанку: 
5168 7574 0203 7479 (Криво-
ручко Марія Миколаївна) 

Роботу не покидає 

489448

РЕКЛАМА

486213

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Ìàð³ÿ òà Âîëî-
äèìèð Êðèâîðó÷-
êè ó øëþá³ âæå 
15 ðîê³â, äâà ðîêè 

ïàðà áîðåòüñÿ ç âàæêîþ íåäóãîþ. 
Ìàð³ÿ Êðèâîðó÷êî ðîçïîâ³äàº, 
ùî íàïðèê³íö³ 2018 ðîêó ÷îëîâ³ê 
òà äî÷êà ïåðåõâîð³ëè íà ÃÐÂ².

— Â îáîõ áóëà âèñîêà òåìïå-
ðàòóðà, àëå í³áè ïåðåõâîð³ëè, 
âñå â ïîðÿäêó. ªäèíå, íà ùî 
çâåðíóëè óâàãó, íà øè¿ ó Âîëîä³ 
çá³ëüøèâñÿ ë³ìôîâóçîë. Ñ³ìåé-
íèé ë³êàð ïîïåðåäèâ, ùî ï³ñëÿ 
õâîðîáè öå íîðìàëüíî, àëå ÷åðåç 
ì³ñÿöü-äâà â³í íå çìåíøèâñÿ ³ ìè 
ïî÷àëè îáñòåæóâàòèñÿ, — çãàäóº 
Ìàð³ÿ. — Âèÿâèëîñÿ, ùî öå ë³ì-

ôîìà òðåòüî¿ ñòàä³¿ ³ òàêèõ çá³ëü-
øåíèõ âóçë³â â íîãî ïî âñüîìó 
ò³ëó º áàãàòî, âîíè íà÷å âèíîãðàä.

СИМПТОМИ БУЛИ НЕЗНАЧНІ 
Çàïàëåí³ ë³ìôîâóçëè íå áîë³ëè, 

ïðîñòî ñîá³ áóëè.
— Âîâà ïî÷óâàâñÿ âòîìëåíèì, 

àëå æ õòî íå âòîìëþºòüñÿ? Êîëè 
ë³êàð ïî÷àâ ðîçïèòóâàòè, òî âè-
ÿâèëîñÿ, ùî ñèìïòîìè áóëè, àëå 
âîíè íàñò³ëüêè íåçíà÷í³, ùî 
íà íèõ í³õòî íàâ³òü íå çâåðòàâ 
óâàãè, — çàçíà÷àº Ìàð³ÿ.

Ë³êóâàòè ÷îëîâ³êà ïî÷àëè ó â³-
ííèöüêîìó îíêîäèñïàíñåð³ ç 
áåðåçíÿ 2019 ðîêó ïî âåðåñåíü. 
Îñê³ëüêè îðãàí³çì Âîëîäèìèðà 
ôàêòè÷íî íå ðåàãóâàâ íà ë³êóâàí-
íÿ, ðîäèíà çâåðíóëàñÿ çà êîí-
ñóëüòàö³ºþ ó Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò 

«ВОВІ ПОТРІБНА ТРАНСПЛАНТАЦІЯ»
Онкологія  Лімфому у вінничанина 
Володимира Криворучка виявили на третій 
стадії. Чоловік дізнався про діагноз після 
того, як перехворів на ГРВІ у 2019 році. 
За цей час чоловік переніс багато курсів 
хіміотерапії, складні операції та пересадку 
кісткового мозку. Вдалося навіть досягнути 
стану ремісії, але через ковід стан чоловіка 
призвів до нового рецидиву

ðàêó — âèïàäîê ñïðàâä³ âèÿâèâñÿ 
âàæêèì. Âîëîäèìèðó Êðèâîðó÷êó 
çàïðîïîíóâàëè òðàíñïëàíòàö³þ 
ê³ñòêîâîãî ìîçêó, àëå äî íå¿ ïî-
òð³áíî áóëî ãîòóâàòèñÿ.

— Ðåêîìåíäàö³¿ íàäàâàâ Êè¿â, 
à ë³êóâàëè íàñ óæå òóò, ó Â³ííèö³. 
Â 2020-ìó ðîö³ ó ñ³÷í³ â Êèºâ³ 
ç³áðàëè éîãî ñòîâáóðîâ³ êë³òèíè, 
äóæå áîëþ÷à ïðîöåäóðà — ¿õ â³ä-
áèðàþòü òà çàìîðîæóþòü, ïîêè 
ïàö³ºíò íå äîñÿãíå ñòàíó ðåì³ñ³¿. 
Ñàìå â öüîìó âèïàäêó ðîáèòüñÿ 
ïåðåñàäêà âëàñíîãî ê³ñòêîâîãî 
ìîçêó, — êàæå Ìàð³ÿ Êðèâî-
ðó÷êî. — Â ñ³÷í³ â³í äîñÿãíóâ 
öüîãî ñòàíó, àëå âðàõîâóþ÷è òå, 
ùî ó Êèºâ³ äóæå âåëèêà ÷åðãà, 
â ñòåðèëüíèé áîêñ íà òàêó ïðîöå-
äóðó ìè çìîãëè ïîòðàïèòè ëèøå 
â áåðåçí³. Òîáòî äâà ì³ñÿö³ ìè 
ïðîñòî ïðîâåëè â î÷³êóâàíí³ áåç 
ë³êóâàííÿ. Âæå êîëè ïîòðàïè-
ëè òóäè, íàñ ùå ðàç îáñòåæèëè 
³ âèÿâèëîñÿ, ùî çíîâó ñòàâñÿ 
ðåöèäèâ.

ВСЕ ВЖЕ БУЛО ДОБРЕ 
Âîëîäèìèðà ðàçîì ç äðóæèíîþ 

â³äïóñòèëè ç ë³êàðí³ — ïîòð³áíî 
áóëî çíîâó ïðîõîäèòè ³ìóíîòå-
ðàï³þ ³ äîñÿãíóòè ñòàíó ðåì³ñ³¿.

Ç áåðåçíÿ ïî ÷åðâåíü Âîëîäè-
ìèðà ïðîë³êóâàëè ³ âæå ó ëèïí³ 
2020-ãî ðîêó éîìó çðîáèëè ïå-
ðåñàäêó ê³ñòêîâîãî ìîçêó âëàñ-
íèõ êë³òèí ó Êè¿âñüêîìó öåíòð³ 

òðàíñïëàíòàö³¿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó.
— Âñå ïðîéøëî óñï³øíî. Ë³êà-

ð³ êàçàëè, ùî çâàæàþ÷è íà éîãî 
â³ê òà ê³ëüê³ñòü õ³ì³îòåðàï³¿, 
âñå ïðîõîäèòü äóæå äîáðå ³ áåç 
óñêëàäíåíü. Ìè ïîâåðíóëèñÿ 
äîäîìó ³ äî ñ³÷íÿ 2021-ãî ðîêó 
âñå áóëî íåïîãàíî, îçäîðîâëåííÿ 
ïîñòóïîâî òðèâàëî ³ ç êîæíèì 
äíåì â³í âñå êðàùå ñåáå ïî÷óâàâ. 
À â ñ³÷í³ çíîâó ïî÷àëàñÿ ï³äâè-
ùóâàòèñÿ òåìïåðàòóðà, â³í ïåðå-
í³ñ êîðîíàâ³ðóñ ³, ìîæëèâî, öå 
ñòàëî ïðè÷èíîþ ÷åðãîâîãî ðåöè-
äèâó, — ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ.

ЗНОВУ РЕЦИДИВ 
Òèæäåíü òîìó Âîëîäèìèðà 

çíîâó îáñòåæóâàëè: ñòàâñÿ ðå-
öèäèâ. Ë³êàð³ çàïðîïîíóâàëè 
âàð³àíò ë³êóâàííÿ çà êîðäîíîì. 
Òåïåð òðàíñïëàíòàö³ÿ äîíîðñüêî-
ãî ê³ñòêîâîãî ìîçêó â Òóðå÷÷èí³ 
äëÿ ðîäèíè Êðèâîðó÷êî ñòàëà 
âåëèêîþ íàä³ºþ.

Ìàð³ÿ ñïîä³âàºòüñÿ, ùî â Ì³-
í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âñå æ 
âèä³ëÿòü êîøòè íà îïåðàö³þ ¿¿ 

÷îëîâ³êà. Àëå ìåäè÷íèìè ïðå-
ïàðàòàìè äëÿ ë³êóâàííÿ äåðæàâà 
íå çàáåçïå÷óº. Çà ñëîâàìè æ³íêè, 
áëèçüêî äåñÿòè òèñÿ÷ äîëàð³â ¿ì 
íåîáõ³äíî ëèøå íà ë³êè.

— Ç â³äãóê³â ëþäåé, ÿê³ ïðî-
éøëè öþ ïðîöåäóðó, ïîòð³áíî 
ìàòè ùå äîäàòêîâî 20 òèñÿ÷ äî-
ëàð³â íà äîäàòêîâ³ âèòðàòè òàì, 
â Òóðå÷÷èí³. ßêùî âèíèêàþòü 
óñêëàäíåííÿ ç³ çäîðîâ’ÿì, ÿê³ ë³-
êàð³ íå ïîâ’ÿçóþòü ç ë³ìôîìîþ, 
òî ë³êóâàííÿ éäå çà âëàñíèé ðà-
õóíîê. Òîáòî íàì òðåáà òðîõè 
á³ëüøå òðèäöÿòè òèñÿ÷ äîëàð³â. 
Ìè äóæå ñèëüíî ñïîä³âàºìîñÿ 
íà äåðæàâó, ùîá âîíà îïëàòèëà 
îïåðàö³þ, — çàçíà÷àº âîíà.

Îáîâ’ÿçêîâà óìîâà òóðåöüêî¿ 
êë³í³êè — ¿õàòè ç ñóïðîâîäæóþ-
÷èì, ñàì ïàö³ºíò íå âïîðàºòüñÿ 
â ³íø³é êðà¿í³.

— Äî÷êó çàëèøèìî ó ìîº¿ ñå-
ñòðè, áî ç ñîáîþ íå ìîæåìî ¿¿ 
âçÿòè, íå ïîòð³áíî ä³â÷èíö³ öå 
âñå áà÷èòè. Ë³êóâàííÿ â Òóðå÷-
÷èí³ ìîæå çàòÿãíóòèñÿ â³ä òðüîõ 
ì³ñÿö³â äî ï³âðîêó, — êàæå Ìàð³ÿ.

Марія та 
Володимир 
Криворучки 
з донькою. 
Щоб врятувати 
чоловіка і батька, 
необхідна ваша 
допомога 
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ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267353 

Äíÿìè ó Ôåéñáóö³ ïðèâåð-
íóâ óâàãó äîïèñ æóðíàë³ñòêè 
Òà¿ñè Îë³éíèê ï³ä çàãîëîâêîì 
«Ï³æàìà-ñòàéë». Éøëîñÿ ïðî òå, 
ÿê çì³íèâñÿ äðåñ-êîä óêðà¿íö³â 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó. Òåêñò äîïèñó 
íàñòóïíèé:

«Ñüîãîäí³ ïîáà÷èëà â Ñ³ëüïî 
ä³â÷èíó â ï³æàì³. Â ìàñö³, â êóðò-
ö³. À ï³ä êóðòêîþ ñòèð÷àòü ñïðàâ-
æí³ ï³æàìí³ øòàíè — ôëàíåëåâ³, 
â áàðàíö³ òà õìàðèíêè ç ì³ñÿöåì 
òà ç³ðî÷êàìè. Ä³â÷èíà îïëàòè-
ëà íà êàñ³ ï³öó ç íàïîÿìè, ñ³ëà 
íà âåëîñèïåä ³ ïî¿õàëà. Äóìàþ, 
ëåæàòè ó ë³æå÷êó ï³ä êîâäðîþ òà 
äèâèòèñü ñåð³àëü÷èê.

Ïàì'ÿòàþ, êîëèñü ðîçïîâ³-
ä³ ïðî òå, ùî â Àìåðèö³ ëþäè 
¿çäÿòü â ñóïåðìàðêåò â ï³æàì³ 
âèêëèêàëè ó ìåíå ùèðå çäèâó-
âàííÿ. Ó íàñ ä³â÷àòà ãóáè ìà-
ëþâàëè, êîëè éøëè âèêèäàòè 
ñì³òòÿ. À òóò — ñóïåðìàðêåò! 
Ìîæëèâî òàì íà òåáå ÷åêàº òâîÿ 
äîëÿ? À â òåáå ãóáè íåïîôàðáî-
âàí³. Òåïåð öÿ ìîäà äîáðàëàñü 
³ äî íàñ».

Òàêîæ Òà¿ñà Îë³éíèê çàêöåí-
òóâàëà óâàãó íà òîìó, ùî «âåñü 
öåé êàðàíòèí ïîâí³ñòþ ïîì³íÿâ 
âèãëÿä ëþäåé íà âóëèö³. Âñ³ ñòà-
ëè îäÿãàòèñü ó ÿêîìóñü ï³æàìíî-
ñïîðòèâíîìó ñòèë³. À íàéá³ëüø³ 
ìîäíèêè äîòðèìóþòüñÿ áîìæ-
ñòàéë: ðîçòÿãíóò³ òðåíèêè, õóä³, 
ðîçñò³áíóòà êóðòêà, êðîñ³âêè 
íà ãîë³ íîãè, ç ÿêèõ çâèñàþòü 
íå çàâ'ÿçàí³ øíóðêè. Òà é êî-
ëüîðè òåæ ñòàëè ÿê³ñü âèöâ³ë³».

Я СТАЛА МЕНШЕ ВИТРАЧАТИ 
НА ОДЯГ 

Àâòîð ñòàòò³ çàäóìàëàñÿ íàä ñëî-
âàìè æóðíàë³ñòêè ³ çðîçóì³ëà, ùî 
³ ì³é äðåñ-êîä çà ïàíäåì³÷íèé ð³ê 
çàçíàâ çì³í. Ñóêí³ â³ä äèçàéíåð³â 
òåïåð îäÿãàþ ëèøå íà Íîâèé ð³ê, 
8 Áåðåçíÿ òà äåíü íàðîäæåííÿ. 
Íàòîì³ñòü ãàðäåðîá ïîïîâíèâñÿ 
êîñòþìàìè îâåðñàéç, çðó÷íèì 
âçóòòÿì. Íà ïî÷àòêó êàðàíòèíó ùå 
òàê õîò³ëîñÿ îäÿãíóòèñÿ íàéêðàùå, 
ôàðáóâàòèñÿ ³ âèéòè â ì³ñòî, ïðî-
ñòî ïîäèõàòè ïîâ³òðÿì.

×åðåç ð³ê ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
íà ñâ³ò îäÿãíóëè ìàñêó, áàæàí-
íÿ äåùî çì³íèëèñÿ. Çàïðîøåí-
íÿ íà ñâ³òñüê³ çàõîäè âèêëè-
êàþòü ïàí³êó: «Ñóêíþ îäÿãàòè 
îáîâ'ÿçêîâî? ² ï³äáîðè? Öå ùå 
ôàðáóâàòèñÿ ïîòð³áíî, ³ çà÷³ñ-
êó ðîáèòè? Ìîæå êðàùå âäîìà, 
ñïîðòèâêè-êàâà?

Ñêëàëà ïåðåë³ê ðå÷åé, ÿê³ õî÷ó 
ïðèäáàòè äëÿ âåñíÿíî-ë³òíüîãî 
ñåçîíó. Òàì íåìàº âçàãàë³ îäÿãó 
«íà âèõ³ä». ª ò³, â ÿêèõ ÿ ç ÷îëîâ³-
êîì çàõî÷ó ïî¿õàòè íà â³äïî÷èíîê, 
àáî ñõîäèòè ç äðóçÿìè â êàôå.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН 
Íå ëèøå ÿ çì³íèëà ñâ³é ãàð-

äåðîá, â³ííè÷àíè òåæ îáðàëè 
êîìôîðò. Öå âèäíî ïî ïåðåõîæèõ 
íà âóëèöÿõ ì³ñòà, ÿê³ íàäàþòü 
ïåðåâàãó íå ñóêíÿì ³ êëàñè÷íèì 
êîñòþìàì, à ñïîðòèâíîìó îäÿãó.

Íà Ôåéñáóê-ñòîð³íö³ ñàéòó 
«20 õâèëèí» ìè ïîïðîñèëè â³-
ííè÷àí ïîä³ëèòèñÿ, ÿê çì³íèâñÿ 
ñòèëü ¿õ îäÿãó ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó?

Â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ Ñêëÿð ðîç-

ПАНДЕМІЧНИЙ ДРЕС-КОД. 
ЯК КАРАНТИН ВПЛИНУВ НА СТИЛЬ
Зміни  Коронавірус змінив наше 
ставлення до комфорту: люди замість 
гламурних речей надають перевагу 
зручному, одомашненому одягу. 
Наші журналісти, дизайнери та 
стилісти спостерігали за зміною стилю 
в оточуючих і діляться враженнями 
від пандемічного дрес-коду 

íå îáîâ'ÿçêîâî âñå ïåðåòâîðþâàòè 
íà «êîìôîðòíèé ëîêäàóí».

Àíàòîë³é ²ñà÷åíêî âèñëîâèâ 
÷îëîâ³÷ó òî÷êó çîðó: «ß ïðàöþþ 
â³äåîîïåðàòîðîì íà òåëåáà÷åíí³, 
òåæ ïîì³òèâ, ÿê çì³íèâñÿ äðåñ-
êîä ó êîëåã. ßêùî éäå ðîáîòà 
â ñòóä³¿, òî æóðíàë³ñòè äëÿ çéî-

ìîê îäÿãàþòü êëàñèêó, ðîáëÿòü 
ìàê³ÿæ ³ çà÷³ñêè. Ïîçà êàìåðîþ 
³ íà ðåïîðòàæ³ — âñ³ õîäÿòü 
â äæèíñàõ, êðîñ³âêàõ, êóðòêàõ, 
êîñòþìàõ îâåðñàéç, ³ ÿ â òîìó 
÷èñë³. Çäàºòüñÿ, çàðàç äðåñ-êîäó 
äîòðèìóþòüñÿ ëèøå â îô³ñàõ ³ 
äåðæñòðóêòóðàõ».

Вінницькі дизайнери за період довготри-
валого карантину дещо урізноманітнили 
свою діяльність. Окрім розкішних луків від 
кутюр'є, вони спочатку почали шити захисні 
маски, далі — виготовляти стильні образи 
для дому і відпочинку.
 Для останніх колекцій студія Олександра 
Очеретного чи не вперше за весь період 
існування не шила речі з шовку та мере-
жива. Дизайнер створює затишні чоловічі 
та жіночі оверсайз костюми, комфортні 
худі та шорти.
— Мода в усі часи була відображенням 
всього, що відбувалося в суспільстві і все-

редині кожного з нас, — розповідає Оче-
ретний. — Зараз такий період, що хочеться 
затишку. Я і для весняно-літнього сезону 
створив комфортну колекцію стильного 
одягу для дому та активного відпочинку. 
От зараз усі модники ходять в оверсайз 
одягу. Це значить, що незабаром вони 
скинуть його, захочуть елегантності і ме-
режива. Я крім комфортної, створив ще й 
трендову лінійку одягу, бо моду в карантин 
ніхто не відміняв.
Стиліст Юлія Савіна розповіла, що фешн-
індустрія теж страждає через комфортно-
карантинні модні вподобання українців.

— Що стосується смаків, то дуже сильно 
змінилися споживацькі звички: світ так чи 
інакше рухається у бік комфорту, — каже 
стиліст.
Стосовно фешн-індустрії… Є бренди, які 
шиють домашній одяг або одяг для по-
дорожей. У цьому питанні у них все до-
бре. Вони перенесли продажі в інтернет 
і збираються далі розвивати цю частину 
свого бізнесу і не дуже зважають на те, 
що відбувається в офлайні. Бренди, які 
торгували через мережі, окремі магазин-
чики або шоуруми, звичайно, постраж-
дали неймовірно. Я знаю кілька чудових 

брендів, які на межі виживання. По взут-
тю так само.
Все, що ми носимо сьогодні, було колись 
робітничим та спортивним одягом у мину-
лому. Як, наприклад, джинси, а от спор-
тивні штани були одягом для дому, дачі 
чи лікарні. Навіть в тролейбусі проїхатися 
було незручно перед іншими пасажирами. 
Лосини або велосипедки були виключно 
спортивним одягом, зараз вони на піку 
моди. Їх носять навіть під жакет. І ми мо-
жемо прогнозувати, що все, що ми зараз 
називаємо спортивним одягом, за кілька 
років стане нормальним.

Фешн-індустрія страждає через карантинні вподобання українців 

ïîâ³äàº òàêå: «Â ìåíå, íàïðèêëàä, 
íà íàäöÿòü ñïîðòèâíèõ êîñòþ-
ì³â ñòàëî á³ëüøå. ² âîíè òåïåð 
íå ò³ëüêè äëÿ ïðîãóëÿíîê ç ñî-
áàêîþ, º ³ äëÿ âèõîäó â ëþäè. 
Êàáëóêè äàëåêî â øàô³. Ì³íÿþ 
ò³ëüêè êðîñ³âêè íà ð³çíó ïîãîäó. 
Î òàê, êàðàíòèí òà äèñòàíö³éíà 
ðîáîòà çì³íèëè ì³é ãàðäåðîá. 
Äóæå ñèëüíî. Òåïåð â³í çðó÷íèé 
òà ïðàêòè÷íèé».

Þë³ÿ Ìåëüíèê ïîä³ëèëàñÿ ñâî-
¿ìè ñïîñòåðåæåííÿìè: «Ñòèëü 
íå çì³íèâñÿ, àëå ñòàëà ìåíøå 
âèòðà÷àòè íà îäÿã. Îñîáëèâî öå 
ñòîñóºòüñÿ ñóêîíü ³ âçóòòÿ íà ï³ä-
áîðàõ. ßêùî âæå ³ êóïóþ ùîñü, 
òî îáèðàþ ïîâñÿêäåíí³ òà çðó÷í³ 
ðå÷³. Äóìàþ, êàðàíòèí â öüîìó 
ïëàí³ ï³øîâ íà êîðèñòü ³ íà ïî-
ëè÷êàõ â øàô³ íå ïðèìíîæóºòüñÿ 
êóïà îäÿãó».

Êàòåðèíà Ìåëüíèê ïîä³ëèëàñÿ: 
«Ìèíóëîãî ðîêó ï³ñëÿ ëîêäàóíó, 
îäðàçó êîëè â³äêðèëè ÒÖ, ïîá³-
ãëà êóïóâàòè êðîñ³âêè ³ ñïîðòèâí³ 
êîñòþìè. Áî äî òîãî ¿õ ìàéæå 
íå áóëî. Çàðàç ïîá³ëüøàëî çðó÷-
íîãî îäÿãó óæå íà âñ³ ïîðè ðîêó».

Â³êòîð³ÿ Â³ííèöüêà íàïèñàëà: 
«Í³ÿê íå çì³íèâñÿ. ßê íàðîäèëà 
ìîëîäøîãî ñèíà 7 ðîê³â òîìó, 
ïî÷àëà õîäèòè â êðîñ³âêàõ, òàê 
³ çàðàç õîäæó. Íîãàì ³ ñïèí³ ñòà-
ëî ëåãøå, òà ³ ÿêîñü áàéäóæå, 
ùî äóìàþòü ïðî ìåíå îòî÷óþ÷³, 
êîëè áà÷àòü â êðîñ³âêàõ ó áóäü-
ÿêó ïîãîäó».

À îò Â³êòîð³ÿ Áàéäà ðîçïîâ³ëà, 
ùî ñòèëü çà êàðàíòèí íå çì³íè-
ëà: «Íàñïðàâä³, í³. Ñèäÿ÷è ìàéæå 
âåñü ÷àñ âäîìà ³ âèõîäÿ÷è íà ïðî-
ãóëÿíêó ðàç íà òèæäåíü, õî÷åòü-
ñÿ òðîõè ðîç³ì'ÿòèñü ó ìèñòåöòâ³ 
ìåéêàïó, âèãóëÿòè ãàðíó ñóêíþ. 
Ïðîâ³òðþâàòèñü ìîæíà ³ êðàñèâî, 

Ëîñèíè àáî 
âåëîñèïåäêè áóëè 
âèíÿòêîâî ñïîðòèâíèì 
îäÿãîì, çàðàç âîíè 
íà ï³êó ìîäè. ¯õ íîñÿòü 
íàâ³òü ï³ä æàêåò 

Автор статті Лариса Олійник 
за період карантину 
змінила класичний дрес-
код на комфортний. Сукні 
поки чекають свого часу десь 
далеко у шафі

СММ-редактор Юлія 
Мельник почала надавати 
перевагу стріт-стайлу. Каже, 
що стала менше грошей 
витрачати на одяг 

Дизайнер Олександр Очеретний почав створювати 
комфортні колекції. Але впевнений, що незабаром модники 
захочуть елегантності і мережива
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UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 03.10 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 01.05 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.25, 00.25, 05.50 
Спорт 
15.20, 02.40 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
18.55 Д/с «Дика прогулянка» 
19.55, 00.35 Д/ц «Супер - 
чуття» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50, 03.40 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк - 2» l  
22.15 Т/с «Свати» 
23.40 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» 
10.10, 18.00, 19.00, 03.40 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Ягуар» s  
14.30 Х/ф «Пiд одним дахом» l  
16.10 «Чекай мене. Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «За справу береться 
Шекспiр 2» l  

ICTV 
05.20, 10.05, 01.45 
Громадянська оборона 
06.05 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.00 Секретний фронт 
11.45 Анти-зомбi 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Бiльше нiж правда 
14.15, 16.15 Х/ф «Президент 
Лiнкольн: Мисливець на 
вампiрiв» s  
16.50 Х/ф «Останнiй мисливець 
на вiдьом» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Бiльше нiж правда 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 
22.40 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 14.30 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.30 Х/ф «Прибулець Пол» s  
12.30 Х/ф «Зубна фея» 
16.30 Х/ф «Годзилла» s  
19.00 Вiд пацанки до 
панянки s  
21.20 Х/ф «Не гальмуй» l  
23.10 Х/ф «Татусь мимоволi» l  
01.00 Х/ф «Пiд Сiльвер Лейк» n  
02.55 Служба розшуку дiтей 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 04.05 Реальна мiстика 
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» s  
17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2» l  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» s  
23.20, 02.00 Т/с «Кровна 
помста» l  

СТБ 
06.45 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30, 00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.20, 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 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка» l  
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s  

НTН 
09.10 Х/ф «У зонi особливої 
уваги» 
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
«Свiдок» 
12.50 Х/ф «Проект А» s  
14.50 «Таємницi свiту» 
15.25 «Сповiдь ката» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
17.15, 03.05 «Випадковий 
свiдок» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
22.55 Х/ф «Проект «Альфа» 
00.35 Х/ф «На межi 
божевiлля» s  
03.30 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 00.00 Сiмейка У 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15, 23.00 
Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Перевiзник» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.45 Вiдтiнки України 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна програма 
«Свiт майбутнього.Планета 
Земля 2050» 11с. Майбутнє 
роботiв 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Свара» 
14.30 М/ф «Рукавичка» 
14.40 М/ф «Козлик 
та його горе» 
14.50 М/ф «Паперовий змiй» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогодня. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.00 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю» 

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» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
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 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 01.00 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20, 02.40 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55, 00.30 Д/ц «Супер - 
чуття» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50, 03.30 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк - 2» l  
22.15 Т/с «Свати» 
23.40, 00.55 Т/с «Кухня» 

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 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Планета одинакiв» s  
14.50, 15.45 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «За справу береться 
Шекспiр 2» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» 
16+ Прем’єра 
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Т/с «Розтин покаже-2» s  
15.30, 16.15 Х/ф «Форрест еамп» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 
22.35 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 

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  
10.10 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi 
джедаї» l  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00 Хто зверху? l  
19.00 Де логiка? l  
20.00 Improv Live Show l  
21.00 Х/ф «Таксi» s  
23.00 Х/ф «Нью-йоркське таксi» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.25 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3» s  

17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» s  
23.20, 02.00 Т/с «Мiж любов’ю 
та ненавистю» s  

СТБ 
06.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35, 00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.20, 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 «Ворожка» l  

НTН 
06.00, 10.40, 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 «Хiд у вiдповiдь» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.05 «Свiдок. Агенти» 
15.30 «Мiсто, яке зрадили. 
Києву часiв окупацiї 
присвячується» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Будьте здоровi» 
23.00 Х/ф «Зниклi 
серед живих» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 00.00 Сiмейка У 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15, 23.00 
Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Перевiзник 2» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма «Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 17с. 
Високi технологiї 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Справжiнй 
ведмедик» 
14.30 М/ф «Про порося яке 
вмiло грати в шашки» 
14.40 М/ф «Лис i дрiзд» 
14.50 М/ф «Капiтошко» 
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 
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 10с. 
Шарль де Голь 
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» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
у Свято-Михайлiвському 
Золотоверхому соборi з нагоди 
свята Благовiщення Пресвятої 
Владичицi нашої Богородицi i 
Приснодiви Марiї 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20, 02.40 Країна пiсень 
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни» s  
17.25 #ВУКРАЇНI 
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром 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, 04.05 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50, 03.20 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк - 2» l  
22.20 Т/с «Свати» 
23.30, 00.45 Т/с «Кухня» 

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 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Планета одинакiв 2» 
14.45, 15.40 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «За справу береться 
Шекспiр 2»12+ 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» 
16+ Прем’єра 
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.30 Х/ф «Меркурiй у 
небезпецi» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ 
Прем’єра 
22.35 Т/с «Розтин покаже-2» 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.20 Х/ф «Хан Соло» l  
13.00 Кохання 
на виживання s  
17.00 Хто зверху? l  
19.00, 20.00 Варьяти l  
21.00 Х/ф «Таксi 2» s  
23.00 Х/ф «Зразковий самець» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 03.50 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3» s  

17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» s  
23.20, 02.00 Т/с «Мiж любов’ю 
та ненавистю» s  

СТБ 
10.30, 00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.20, 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 «Один за всiх» s  
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка» l  
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s  

НTН 
06.00, 10.45, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.15, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Зниклi серед живих» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.30 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
15.35 «ОБХСС: безжальне 
правосуддя» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Вартiсть життя» 
22.55 Х/ф «34-й швидкий» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 00.25 Сiмейка У 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15, 23.25 
Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Орлиний зiр» s  

UA:ВIННИЦЯ 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.40, 21.50 Буковинськi 
загадки 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 18с. 
Революцiя в освiтi 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Найсправжнiсiнька 
пригода» 
14.30 М/ф «Кривенкька 
качечка» 
14.40 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
14.50 М/ф «Казка про 
жадiбнiсть» 
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 «Вердикт iсторiї» 11с. 
МакАртур 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
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» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 03.10 Енеїда 
06.30 М/ф 
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 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 01.00 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
00.25, 02.35, 03.05, 05.05 
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, 04.40 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 Т/с «Папiк - 2» l  
21.55 «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 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Планета одинакiв 3» 
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «За справу береться 
Шекспiр 2» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» 
16+ Прем’єра 
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25 Т/с «Розтин покаже-2» s  
15.35, 16.15 Х/ф «Рейс» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 
22.40 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
00.30 Х/ф «Максимальний 
ризик» s  

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  
11.10 Х/ф «Татусь мимоволi» l  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Таксi 3» 
22.50 Х/ф «Зразковий 
самець 2» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 03.00 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
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20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Без тебе» s  
23.10 Слiдами 
23.50 Х/ф «Блискуча кар’єра» l  

СТБ 
06.45 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30, 00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.20, 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 «Ворожка» l  
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s  

НTН 
06.00, 10.40, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.10, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «34-й швидкий» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.05 «Вартiсть життя» 
15.25 «Молода гвардiя: 
лiчильник смертi» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20, 04.00 «Правда життя» 
22.55 Х/ф «Мiсто прийняв» 
00.25 «Склад злочину» 
02.00, 03.30 «Речовий доказ» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 00.45 Сiмейка У 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15, 23.45 
Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Джек Рiчер» s  
01.15 Одного разу в Одесi 
01.45 Казки У Кiно 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Країна пiсень 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.45 Буковинськi загадки 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 19с. 
Технiчнi новинки 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Лисичка з 
качалочкою» 
14.30 М/ф «Колосок» 
14.40 М/ф «Круглячок» 
14.50 М/ф «Як козака кулiш 
варили» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Street Схiд 
19.50 ЕкоЛюди 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 12с. 
Роммель 
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 «Дикiй та живий» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.40 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 01.30 Перша шпальта 
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00 Д/с «Дика прогулянка» 
00.25, 02.00, 02.55 Погода 
00.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
01.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
03.00 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 Х/ф «Скажене весiлля 2» 
22.15 «Лiпсiнк батл» 
 

IНТЕР 
05.25, 22.40 «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 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Любов мiж рядкiв» 
14.45, 15.40, 00.25 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Катастрофа» 

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, 01.20 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну-3» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20, 16.20, 23.45 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
16.30 Х/ф «Згадати все» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9» 
16+ Прем’єра 

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  
10.20 Вiд пацанки до 
панянки s  
12.40, 00.50 Варьяти l  
14.50 Де логiка? l  
15.50 Х/ф «Таксi» s  
17.30 Х/ф «Таксi 2» s  
19.10 Х/ф «Таксi 3» 
21.00 Х/ф «Таксi 4» 
22.50 Х/ф «Таксi 5» s  
02.35 Служба розшуку дiтей 
02.40 Зона ночi 

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

09.00 Зiрковий шлях 
10.45 Т/с «Нiколи не буває 
пiзно» l  
14.45, 15.30 Т/с «Уроки життя i 
водiння» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «Виховання 
почуттiв» l  

СТБ 
08.00, 19.00, 22.50 
«Холостяк» l  
11.55 «Як вийти замiж» s  
13.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
23.40 «Про що мовчать 
жiнки» s  

НTН 
06.00, 10.40, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.10, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Мiсто прийняв» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.05, 03.45 «Правда життя» 
15.30 «Батьки та дiти: дiти 
партелiти» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Таємницi свiту» 
23.00 Х/ф «Людина в зеленому 
кiмоно» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 01.15 Сiмейка У 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15, 00.15 
Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
17.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Врятувати рядового 
Раяна» 
01.45 Одного разу в Одесi 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.50, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Документльна програма 
«Свiт майбутнього.Планета 
Земля 2050», 20с. Новi медичнi 
гаджети 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Чарiвнi окуляри» 
14.30 М/ф «Повертайся 
,Капiтошко» 
14.40 М/ф «Як Козаки у хокей 
грали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Шукачi пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї», 13с. 
Ейзенхауер 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.00 «В гарной формi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
11.00, 17.30 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» 
18.30 «Свiт кiно» 
20.10 т/с «Серцебиття» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.50, 01.30, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 23.45, 00.15, 01.55, 
03.55, 05.30 Погода 
08.10 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.35, 02.25 #ВУКРАЇНI 
10.00 Домашнi улюбленцi - 
Дикi в душi 
11.05, 13.40 Д/ц «Виживання у 
дикiй природi» 
12.00 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець» l  
14.30 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Мiста та мiстечка 
16.20 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих» 2 
с. s  
18.15 Свiт природи: Сови. 
Поза магiєю 
19.15 Х/ф «Бiлявка Мерилiн», 
1 с. 
21.25 Х/ф «Бiлявка Мерилiн», 
2 с. 
23.10 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
00.20 Д/ф «Норильське 
повстання» s  
02.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
02.55, 05.00 Бюджетники 

1+1 
05.10, 19.30 ТСН 
06.05, 07.00, 04.35 «Життя 
вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
11.40 Т/с «Папiк - 2» l  
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Лiпсiнк батл» 
22.00 «Жiночий квартал» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 
01.20 «Лiга смiху» 

IНТЕР 
05.25 Д/п «Планета Земля 2» 
06.55 «Слово Предстоятеля» 
07.05 Х/ф «Втеча» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулi» 
12.25, 03.20 Х/ф «Солдат Iван 
Бровкiн» 
14.05, 04.50 Х/ф «Iван Бровкiн 
на цiлинi» 
15.50 Т/с «Слiдчий Горчакова» l  
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.10 Т/с «Нехай говорять» s  
01.45 Х/ф «Егоїст» s  

ICTV 
04.50 Скарб нацiї 
05.00 Еврика! 
05.05 Факти 
05.30 Анти-зомбi 
06.25 Громадянська оборона 
07.20 Х/ф «Максимальний 
ризик» s  
09.05 Х/ф «Згадати все» s  
11.15 Т/с «Таємнi дверi» 16+ 
Прем’єра 
12.10, 13.00 Т/с «Пес» s  
12.45 Факти. День 
16.50 Х/ф «Люди Iкс» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Люди Iкс-2» s  
21.40 Х/ф «Люди Iкс: Остання 
битва» s  
23.35 Х/ф «Репродукцiя» s  
01.30 Т/с «Таємнi дверi» s  
03.05 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 01.50 Варьяти l  
08.10, 10.00 Kids» Time 
08.15 М/ф «Крижана принцеса» 
10.05 Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон 
11.00 Орел i Решка. Дива свiту 
12.00 У кого бiльше? l  
14.00 Х/ф «Велика стiна» l  
16.00 Х/ф «Поганi хлопцi» s  
18.20 Х/ф «Поганi хлопцi 2» s  
21.20 Х/ф «Поганi хлопцi 
назавжди» s  
23.55 Х/ф «Обдурити всiх» 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 02.50 Реальна мiстика 
09.00 Х/ф «Паперовi квiти» l  
11.00 Т/с «Чужа» s  
14.50, 15.20 Т/с «Наша лiкар» l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу «Маска» 
23.00, 02.15 Т/с «Вiрю. Люблю. 
Сподiваюся» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
04.40, 10.50 Т/с «Ворожка» l  
08.00 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00, 00.55 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.35 «Звана вечеря» l  

НTН 
05.45 Х/ф «Людина в зеленому 
кiмоно» 
07.00 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi» 
12.50 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.05 Х/ф «Вождь Бiле Перо» 
16.00 Х/ф «Проект А - 2» 
18.05 «Крутi 90-тi» 
19.00, 01.50 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Без року тиждень» 
21.00 Х/ф «Ера драконiв» 
22.45 Х/ф «Патруль часу» s  
00.45 «Хвороби-вбивцi» 

TET 
09.45 М/ф «Суперкоманда» 
11.45 Х/ф «Макс» 
13.45 Х/ф «Врятувати рядового 
Раяна» 
16.45 Х/ф «Джек Рiчер» s  
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Країна У 
23.00 Iгри Приколiв 
00.00 Сiмейка У 
00.30 Панянка-селянка 
02.10 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Шукачi пригод 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
10.30 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.30 Х/ф «Тюльпани для Роуз» 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.35 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.55, 15.25 Пiщана казка 
15.05 Додолики 
15.15 М/ф «Капiiтошка» 
15.35 «Шо? Як?» 
15.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Плiч-о-плiч 
16.30 В УКРАЇНI 
16.55 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона», 1 с. 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiзуальний код 
19.50 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
21.35 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 

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 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.50, 01.30, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 00.15, 01.55, 03.55, 
05.30 Погода 
08.20, 21.25 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 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.05 Х/ф «Бiлявка Мерилiн» 1,2 с 
19.25 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
20.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець» l  
00.20 Д/ф «Вибiр» 
02.00 #ВУКРАЇНI 
02.55 Бюджетники 

1+1 
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
10.50, 03.05 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 
2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 11» 
00.00 «Свiтське життя. 2021» 
01.00 Х/ф «Вiйна подружжя 
Роузiв» s  

IНТЕР 
06.25 Х/ф «Людина-оркестр» 
08.00 «Удачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 11.55 «Iнше 
життя» 
12.50 «Речдок. 
Випереджаючи час» 
17.10 Т/с «Проект «Синя книга» l  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Iнтердiвчина» s  
00.55 «Речдок» 

ICTV 
04.10 Я зняв! 
05.05 Скарб нацiї 
05.15 Еврика! 
05.20 Факти 
05.45 Бiльше нiж правда 
06.40 Анти-зомбi 
07.35 Секретний фронт 
08.30 Громадянська оборона 
09.30, 01.50 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
12.05, 13.00 Х/ф «Люди Iкс» s  
12.45 Факти. День 
14.20 Х/ф «Люди Iкс-2» s  
16.45 Х/ф «Люди Iкс: Остання 
битва» s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Люди Iкс: 
Росомаха» s  
23.25 Х/ф «Логан: Росомаха» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 01.50 Варьяти l  
07.20, 09.20 Kids» Time 
07.25 М/ф «Кiт пiд прикриттям» 
09.25 Х/ф «Зубна фея» 
11.10 Х/ф «Поганi хлопцi» s  
13.50 Х/ф «Поганi хлопцi 2» s  
16.40 Х/ф «Поганi хлопцi 
назавжди» s  
19.10 Х/ф «Водiй для копа» s  
21.00 Х/ф «На гребенi хвилi» s  
23.00 Improv Live Show l  
00.10 Х/ф «Лукас» 

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
08.50 Т/с «Без тебе» s  
17.45, 21.00 Т/с «Кейс» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.45, 02.15 Т/с «Нiколи не 
буває пiзно» l  

СТБ 
05.15 «Невiдома версiя. 
Висота» l  
05.55 «Невiдома версiя. 
Весiлля в Малинiвцi» l  
07.00 «Невiдома версiя. 
Iван Васильович змiнює 
професiю» l  
07.55 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв» 
09.50 «МастерШеф 
Професiонали» l  
13.15 «Хата на тата» l  
15.15 «СуперМама» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.10 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
06.15 Х/ф «Самотня жiнка бажає 
познайомитись» 
08.00 «Слово Предстоятеля» 
08.05 «Будьте здоровi» 
08.45 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
10.00 Х/ф «Вождь Бiле Перо» 
12.00 Х/ф «Ера драконiв» 
13.50 Х/ф «Без року тиждень» 
15.15 Х/ф «Скринька Марiї 
Медiчi» 
17.00 Х/ф «Бiлоруський вокзал» 
19.00 Х/ф «Летять журавлi» 
20.55 Х/ф «Холодне лiто 53-го» 
22.50 Х/ф «Днiпровський рубiж» 
01.25 Х/ф «Патруль часу» s  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.45 М/ф «Врятувати Землю» 
10.15 Х/ф «Спляча красуня» 
11.25 Х/ф «Дванадцять мiсяцiв» 
13.25 Х/ф «Орлиний зiр» s  
15.30 Х/ф «Перевiзник» s  
17.15 Х/ф «Перевiзник 2» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 22.00 Країна У 
23.00 Х/ф «Я, Ерл i та, що 
помирає» 
01.00 Панянка-селянка 
02.45 Т/с «Хамелеон» s  
03.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Шукачi пригод 
08.00, 08.55 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
09.10 Артефакти 
10.00 Буковинськi загадки 
10.15 Пишемо iсторiю 
10.30, 19.00 Культ особистостi 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.45 Х/ф «Лiсова пiсня» 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiзуальний код 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.40 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
14.55 М/ф «Маленькийм 
великий пес» 
15.05 Додолики 
15.15 Пiщана казка 
15.20 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05, 20.40 В УКРАЇНI 
16.30 Разом 
16.55 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона» 2с 
18.30 Крутий замiс 
19.15 Обличчя 
19.50 Життя пiслязавтра 
21.10 Х/ф «Стрiмголов» 

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» 

   8 квітня    9 квітняП'ЯТНИЦЯ  10 квітняСУБОТА   11 квітняНЕДІЛЯ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВІТАЛІЙ БЄЛОВ, ПСИХОЛОГ

Найнадійніший спосіб аналізу структури мотивації 
(цінностей) — це аналіз структури вкладів. 
Під вкладами варто розуміти будь-які витрати 
(часу, уваги, зусиль, грошей і т. д.)

488870

489580

489859

РЕКЛАМА

490213

473369

490018

489308

488979

ПРЕССЛУЖБА 

ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Ìîá³ëüíèé çà-
ñòîñóíîê — òå, áåç 

÷îãî íå ìîæå îá³éòèñÿ 
æîäåí ãàäæåò. Íà ñüîãîäí³ ê³ëü-
ê³ñòü çàñòîñóíê³â âðàæàº ñâîºþ 
ð³çíîìàí³òí³ñòþ. Ïîãîäüòåñü, 
àäæå íåàáèÿê çðó÷íî çàìîâèòè 
òàêñ³ ÷è îá³ä ó ðåñòîðàí³, âèòðà-
òèâøè äåê³ëüêà õâèëèí âëàñíîãî 
÷àñó çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî çà-
ñòîñóíêó. Ç êîíòåêñòó çðîçóì³ëî, 
õòî çàéìàºòüñÿ íàïèñàííÿì öèõ 
÷óäî ïîì³÷íèê³â, ÿê³ ñïðîùóþòü 
íàøå ïîâñÿêäåííå æèòòÿ, à ñàìå 
ìîá³ëüíèé ðîçðîáíèê.

Õòî òàêèé ðîçðîáíèê ìîá³ëüíèõ 
çàñòîñóíê³â?

Öå ñïåö³àë³ñò, ÿêèé ñòâîðþº 
ïðîãðàìè äëÿ ìîá³ëüíèõ äåâàéñ³â 

(ïëàíøåò³â, ñìàðòôîí³â). Ìîá³ëü-
íà ðîçðîáêà äîâîë³ íîâèé íàïðÿ-
ìîê â ïðîãðàìóâàíí³, ÿêèé àêòèâ-
íî ïî÷àâ ðîçâèâàòèñü íà ïî÷àòêó 
2000-õ ³ íàðàç³ º ïîïóëÿðíèì.

Çà ñëîâàìè ìåíòîðà ç áàãà-
òîð³÷íèì äîñâ³äîì â ìîá³ëüí³é 
ðîçðîáö³ ³ êîëèñü âèïóñêíèêà 
²Ò-Àêàäåì³¿ — Îëåêñ³ÿ Êîëî-
ì³éöÿ, îñíîâíèìè ïåðåâàãàìè 
äàíî¿ ïðîôåñ³¿ º:
 ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â³ä-

äàëåíî;
 âèñîêîîïëà÷óâàíà ðîáîòà;
  ïîñò³éíèé ðîçâèòîê òà 

êàð'ºðíå çðîñòàííÿ;
 ðîáîòà â êîìàíä³ ç ö³êàâèìè 

ëþäüìè, îáì³í äîñâ³äîì;
 çàòðåáóâàí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³;
 ö³êàâ³ òà áàãàòîçàäà÷í³ ïðîºêòè;
Äå íàâ÷àòèñü ìîá³ëüí³é ðîçðîá-

ö³, ùîá ñòàòè êðóòèì äåâåëîïåðîì?

Áàãàòî íîâà÷ê³â â ìîá³ëüí³é 
ðîçðîáö³ ïî÷èíàþòü íàâ÷àòèñü 
ñàìîñò³éíî çà äîïîìîãîþ êíèã 
òà íàâ÷àëüíèõ â³äåî, à ïîò³ì ïðî-
õîäÿòü îíëàéí-êóðñè, òðèâàë³ñòü 
ÿêèõ íå ïåðåâèùóº òðüîõ ì³ñÿö³â. 

Îäíàê ëåãøå òà ä³ºâ³øå îñâî¿òè 
ïðîôåñ³þ ç äîïîìîãîþ êâàë³ô³-
êîâàíèõ ìåíòîð³â, ÿê³ ï³äòðèìó-
þòü òà ä³ëÿòüñÿ âëàñíèì äîñâ³äîì 
ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ïåð³îäó.

Íå âàãàþ÷èñü, ðåêîìåíäóºìî 

êóðñ «Mobile Development» â³ä Â³-
ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, ñàìå òóò 
âèêëàäàþòü âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè, 
íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà íàáëèæåíà 
äî ðîáî÷î¿ àòìîñôåðè, à äðóç³-
îäíîäóìö³ çàâæäè ðàä³ ïðèéòè 
íà äîïîìîãó. Çàíÿòòÿ ç HR-ì 
ï³äãîòóþòü âàñ äî ïðîõîäæåííÿ 
ñï³âáåñ³äè òà äîïîìîæóòü ñòâîðè-
òè â³äì³ííå ðåçþìå. Ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ íàâ÷àííÿ êîæåí ñòóäåíò 
îòðèìóº ãàðàíòîâàíå ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ!

Äîñèòü â³äêëàäàòè ðîáîòó ìð³¿ 
íà ïîò³ì, ïðèºäíóéòåñü äî êî-
ìàíäè ïðîãðåñèâíèõ àéò³øíèê³â 
âæå çàðàç!

Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ: ita.in.ua
íà îíëàéí-íàâ÷àííÿ: online.

ita.in.ua
òåëåôîíóé: 067–431–19–21

В мобільну розробку — швидко і гарантовано!
БЛОГ

486404
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ОВЕН 
Деяка прохолодність у сто-
сунках може насторожувати 
вас. Однак ви все ще можете 
змінити. Постарайтеся знайти 
час для розмови по душах.

ТЕЛЕЦЬ 
Ніжність і увага до коханих 
людей у вас буде явно пере-
ходити через край. Спершу, 
зрозуміло, цьому порадіють, 
однак днів через два-три 
можуть пред'явити претензії. 
Все добре в міру.

БЛИЗНЮКИ 
Кохання допоможе вам 
знайти душевну рівновагу і 
гармонію з собою і зі світом. 
Ви явно знайшли свою 
половинку. І ваші почуття і 
бажання взаємні. 

РАК 
Змінюючи себе, ви починаєте 
змінювати навколо себе ситу-
ацію в кращу сторону, тільки 
не бійтеся впустити щось 
нове у ваше особисте життя. 
Середа, п'ятниця і неділя — 
вдалі дні для побачень.

ЛЕВ 
На початку тижня відбудеться 
подія, яка може виявитися 
перевіркою міцності ваших 
почуттів. І ви зрозумієте, чи 
можете ви розраховувати 
на підтримку коханої людини.

ДІВА 
Будуть вдалими романтичні 
пригоди, ви навіть пізнаєте 
радість насолод, про які 
могли колись тільки мріяти. 
У вихідні зірки обіцяють вам 
незабутні побачення.

ТЕРЕЗИ 
Починаючи з середини 
тижня, ви будете притягувати 
представників протилежної 
статі. Романтична зустріч, 
призначена на п'ятницю, обі-
цяє грандіозні перспективи.

СКОРПІОН 
Ваша кохана людина хоче, 
нарешті, зважитися на важ-
ливий крок. Схоже, ваші сто-
сунки можуть вийти на новий 
рівень, всі перепони просто 
зникнуть.

СТРІЛЕЦЬ 
У вівторок наберіться терпіння 
і постарайтеся не звертати 
уваги на занадто різкі ви-
словлювання коханої людини. 
Спроба ж переконати її слова-
ми, швидше за все, ні до чого, 
крім сварки, не приведе.

КОЗЕРІГ 
Тиждень обіцяє прине-
сти велику кількість розваг, 
романтичних переживань 
і цікавих зустрічей, навіть 
не виключена ситуація лю-
бовного трикутника. 

ВОДОЛІЙ 
Палітра ваших взаємин може 
бути досить різноманітна. 
Не виключено як завершення 
деяких стосунків, так і їх по-
чаток. Якраз зараз ви цілком 
здатні закохатися без пам'яті. 

РИБИ 
Ви зараз дуже привабливі, 
так що без напруги кружляєте 
голову протилежної статі. Од-
нак постарайтеся не заплута-
тися в об'єктах обожнювання, 
а то ризикуєте потрапити 
в досить делікатну ситуацію.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 31 БЕРЕЗНЯ – 6 КВІТНЯ

Зірки теж проти одноманітного 
і рутинного сексу. Вони відверто 
поділилися своїми екстремаль-
ними сексуальними звершен-
нями.
Зіркову пару Потапа та Настю 
Каменських може накрити при-
страсть абсолютно у будь-який 
момент, тому секс у пари був 
у різних місцях.
— Траплялося, що в ресторані 
говоримо: «Ми зараз повер-
немося», — розказав репер По-
тап. — Бувало в гримерці, в ав-
тобусі, в літаку. Ми пристрасні 

коханці!
Найекстремальніший секс 
у Сергія з гурту «Без обмежень» 
був на даху багатоповерхівки.
— У під’їзді на сходовому май-
данчику. Я постелив куртку, — 
розповів Олексій Завгородній 
(Позитив).
Надія Дорофєєва зізналася, що 
займалася сексом у потязі.
— Звичайно, це було в глибокій 
молодості. Зараз, коли ти до-
рослішаєш, то замислюєшся про 
комфорт і гігієну, як мінімум, — 
зазначила Дорофєєва.

Українські зірки про екстремальний секс 

НАТАЛЯ ТЕРНОВА, ПСИХОЛОГ:

— Немає нічого більш при-
страсного, ніж секс в екстре-
мальних місцях. Хтось може 
не погодитися. Але давайте 
подумаємо, що може нас так 
інтригувати в «сексі без певно-
го місця існування». По-перше, 

це страх бути поміченим на місці злочину. Так, 
це страх, але такий приємний. Він немов вабить 

тим, що в мозку постійно думки, що вас можуть 
«застукати» — це кайф, насолода. А значить, 
задоволення від такого сексу буде особливим, 
не схожим на всі інші заняття сексом. По-друге, 
це пристрасть. Вона така божевільна, всепо-
глинаюча, зносить все на своєму шляху — адже 
так хочеться опанувати тілом людини, але при 
цьому розуміючи, що зараз-то і не можна. І 
ця пристрасть наростає з кожним поцілунком, 
кожним дотиком. По-третє, новинка. Зазви-

чай завжди все нове і незвідане бере верх над 
людиною. По-четверте, це отримання швид-
кого оргазму. Коли палають такі пристрасті, 
а порушення не має меж, найімовірніше, що 
оргазм настане раніше, ніж зазвичай. По-п'яте, 
настрій і самопочуття після всього цього буде 
таке гарне, що захочеться гори перевернути 
і світ перевернути з ніг на голову. Ну і шосте, 
ви, нарешті, дізнаєтеся, що таке екстремаль-
ний секс.

Коментар експерта 

ДЕ МОЖНА ЗАЙНЯТИСЯ 
ШАЛЕНИМ СЕКСОМ
Різноманіття  Якщо одноманітний 
і рутинний секс — це не про вас, і ви 
схильні до авантюр і спонтанного 
інтиму, тоді наш топ-рейтинг цікавих і 
екстремальних місць підкаже, де можна 
кохатися, крім рідної спальні

Áóäü-ÿê³é ëþäèí³ êîëè-íåáóäü 
íàáðèäàº îäíîìàí³òí³ñòü ó âñüî-
ìó ³ ñåêñ òóò íå âèíÿòîê. ² êîëè 
õî÷åòüñÿ ÷îãîñü òàêîãî çàõîïëþ-
þ÷îãî, à ñòðèáàòè ç ïàðàøóòîì 
ñòðàøíî, òî ö³ëêîì ìîæíà êî-
õàòèñÿ â åêñòðåìàëüíèõ ì³ñöÿõ. 

Áàãàòî ñåêñóàëüíèõ ïàðòíåð³â 
îáîæíþþòü çàéìàòèñÿ åêñòðå-
ìàëüíèì ñåêñîì, áî ÷åðåç âèêèä 
àäðåíàë³íó â êðîâ òàêèé ñåêñ 
ïðèíîñèòü á³ëüøå çàäîâîëåííÿ, 
à îðãàçì ñòàº á³ëüø ÿñêðàâèì ³ 
ïðèñòðàñí³øèì.

В МАШИНІ 
Одна з найпоширеніших чоловічих 
фантазій — мінет за кермом. 
Оральний секс у русі — той ще 
екстрим і не кожному під силу. Як 
мінімум, чоловік повинен чудово 
водити автомобіль, одночасно 
контролювати ситуацію на дорозі 
і насолоджуватися інтимним 
процесом.
Інша справа — екстремальні 
інтимні стосунки в статичному 
авто. Місць для паркування, щоб 
зайнятися коханням з дівчиною, 
більш ніж достатньо: затишні 
місцини десь в парку, лісі, 
на березі озера або в темному 
провулку за гаражами.

В ТУАЛЕТІ 
Вбиральня — перше, що спадає 
на думку, коли фантазія розігралась, 
і хвиля пристрасті накрила вас з 
головою. З одного боку нові незви-
чайні місця з ноткою небезпеки. З 
іншого — засувка на дверях не до-
зволить стороннім вас побачити і 
перервати у найбільш невідповідний 
момент.
У цієї ідеї є і нюанс. Туалети бувають 
різні, і куди приємніше і комфортні-
ше кохатися в чистому, красивому 
і просторому. Тримайте в голові 
можливість «побешкетувати» кожен 
раз, коли вирушаєте з дівчиною або 
дружиною в хороший ресторан або 
нічний клуб.

У ПОТЯЗІ 
Неважливо, подорожуєте ви 
потягом удвох зі своєю дівчиною 
(хлопцем), або познайомилися 
в дорозі з прекрасною 
незнайомкою (незнайомцем), 
раптова пристрасть цілком 
може завершитися бурхливим 
сексом. Ідеально, якщо у вашому 
розпорядженні СВ, дві зручних 
полиці і стіл. Або хоча б 
чотиримісне купе, але тоді вам 
доведеться викручуватись, щоб 
залишитися наодинці, і ловити 
зручний момент. Що ще радує, крім 
екстремальних відчуттів — в таких 
місцях, як правило, тепло і сухо, 
навіть восени і взимку.

У ЛІФТІ 
Ліфт часто фігурує в фільмах, як 
топ-місце для занять сексом. Але 
в реальному житті варто гарненько 
подумати, перш ніж усвідомлено 
зважитися на такий екстрим. Адже 
є не менш оригінальні та цікаві, але 
більш безпечні місця. Хоча б секс 
на сходовому майданчику.
Точно не варто «жартувати» з 
кнопкою «стоп» в старих зношених 
ліфтах, з непрацюючим викликом 
диспетчера. Інакше є ризик дуже дов-
го просидіти в очікуванні аварійної 
служби. І якщо ви доросла і серйозна 
пара, не експериментуйте в своєму ж 
парадному чи в ліфті з камерами, 
придивіться хоча б сусідній будинок.

У ПАРКУ 
Парк — непогане місце, щоб спонтанно 
зайнятися коханням. Але врахуйте кіль-
ка моментів. Секс на природі, під від-
критим небом хороший в теплу пору 
року, наприклад, влітку. По-перше, 
одягу на тілі менше. Заняття любов’ю 
залишаться в рамках пристойності на-
віть для випадкових свідків. Адже мало 
чого ви там обнімаєтесь. По-друге, 
ризик застудитися мінімальний.
У кожному місті знайдеться кілька 
паркових зон, придатних для сексу 
на свіжому повітрі в екстремальних 
умовах. Чим більший і густіший парк, 
тим краще. І тримайтеся подалі від 
дитячих майданчиків. Такий гумор мо-
жуть не оцінити співробітники поліції.

У ЛІТАКУ 
Щоб по-справжньому зрозуміти, що ж 
таке екстремальний секс, вам треба за-
йнятися ним в літаку. Мало того, що це 
практично неможливо, але якщо у вас 
дійсно це вийде, але вас застукають, 
ви будете платити великий штраф, 
а на деяких авіалініях вас можуть 
не пустити в країну і відправлять додо-
му найближчим рейсом.

НА ПЛЯЖІ 
І ми зараз не про коктейль.  Але кра-
ще робити це влітку, рано вранці чи 
пізно ввечері, коли на узбережжі ще 
мало людей. Можна навіть бабиним 
літом. Ідеально прихопити з собою 
плед. Але якщо сексуальний потяг 
накрив раптово, краще це робити 
в таких позах, щоб в інтимні органи 
не потрапляв пісок.

ЗА МІСТОМ 
Якщо гадаєте, де можна усамітнити-
ся зі своєю половинкою, подумайте 
про готелі, апартаменти або навіть 
заміський комплекс. Жінкам шалено 
подобаються красиві місця. А тут вже 
цікавих локацій для занять любов’ю 
хоч відбавляй: шикарне велике 
ліжко кінг сайз, журнальний столик, 
душ, ванна або джакузі.

У ЧОВНІ 
Cекс у човні або на яхті може 
принести незабутні враження. 
М’яке погойдування на воді тільки 
підсилює екстремальні відчуття. 
При чому варіанти різні: від 
сексу посеред озера (важливо 
про всяк випадок вміти плавати) 
до парковки човника в затишних 
заростях.

У НАМЕТІ 
Туристичний похід в гори або 
риболовля з ночівлею — намет сам 
по собі начебто натякає на заняття 
любов’ю, коли у стосунках вирує 
пристрасть. Тому не відмовляйте 
собі в задоволенні — приставайте 
до коханої людини з непристойними 
пропозиціями, а може відразу пере-
ходьте до справи.
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ОВЕН 
Початок тижня виявиться 
складним, але вирішальним 
для вашої кар'єри і стосунків 
з начальством. 

ТЕЛЕЦЬ 
Зараз не час для реалізації 
нових ідей, перешкоди будуть 
виникати на кожному кроці. 

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає успіх у роботі та 
в особистому житті. Терпіння і 
труд подарують вам виконан-
ня найзаповітніших бажань.

РАК 
Тиждень буде вдалий для 
наукової, творчої або іншої 
інтелектуальної діяльності.

ЛЕВ 
Поставте перед собою реа-
лістичні завдання, не нама-
гайтеся зробити все і відразу. 

ДІВА 
Вас чекає творче натхнення 
у всьому, навіть в повсяк-
денній роботі. 

ТЕРЕЗИ 
Настав час для самореалі-
зації та розкриття творчого 
потенціалу. 

СКОРПІОН 
Тиждень сприятливий для 
генерування та втілення 
ваших ідей у реальність. 

СТРІЛЕЦЬ 
Остерігайтеся бажати комусь 
зла, нехай і заслужено — 
ваше бажання може матері-
алізуватися. 

КОЗЕРІГ 
Настає час змін, надійде 
багато цікавих пропозицій, 
тільки не варто поспішати.

ВОДОЛІЙ 
Справи на роботі обіцяють 
складатися досить успішно, 
особливо в питаннях кар'єри.

РИБИ 
Намагатися все встигнути, 
не варто, інакше повністю 
виснажетеся.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ВЕРОНІКА ОСІПЕНКО, 

БУХГАЛТЕР

Найнебезпечніша 
спортивна гра — шахи… 
Можна заснути і впасти 
оком на ферзя.

***
— Мамо, я в поліції. 

У мене проблеми!
— А я тобі скільки разів говорила — 
звільняйся ти з цього дурдому!

***
Ось кажуть — не відкривайте зеленку 
зубами. Я вам більше скажу, краще взагалі її 
нафіг не чіпайте.

***
Після того, як маленький Вітя навчився 
рахувати, татові довелося ділити пельмені 
порівну.

***
Коли Оксана зла, вона починає мити вікна. 
І їй байдуже, що про неї думають пасажири 
в автобусі.

***
Щоб викликати у чоловіка відразу два 
почуття — ненависть і щастя, потрібно 
надряпати на його автомобілі: "В сексі ти 
супер!"

***
Вовочка уважно дивиться на манікюр 
вчительки і каже:
— Ольго Олександрівно, у вас такі нігті довгі.
— Так. Подобається?
— Подобається. Напевно, по деревах лазити 
добре.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

24 RIA, 
Ñåðåäà, 31 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

Діана, 18 років
Студентка ВДПУ, май бутня служниця Феміди. Обожнюю 
автомобілі і дрифт. Люблю все красиве. В людях ціную простоту 
і чесність. Най важча, але най прекрасніша праця — це праця над 
собою. І пам'ятай те правило трьох Н: Немає Нічого Неможливого.

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.

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ОТО «МІС RIA-2021»

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)

міди. Обожнюю 
В людях ціную простоту 
а праця — це праця над 
має Нічого Неможливого.

ЧАСТЬ У КОНКУРСІ
відь

com.ua. Запрошення 
професійну фотосесію 
дливіші учасниці.


