
 До 31 березня всі нардепи задекларували 
свої доходи та майно за минулий рік. При 
плюс-мінус однакових зарплатах, народні 
депутати мають значні заощадження і 
нерухомість. І як це буває у політиків, 
більшість задекларованого майна у 
власності родичів нардепів

 Хто має найбільше грошей під 
«матрацом», кому належать елітні іномарки 
і хто отримує гроші з офшору? Показуємо, 
що є в нардепів та їхніх сімей. Дані брали з 
держреєстру декларацій

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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РЕКОНСТРУКЦІЯ 
ПЕРЕХРЕСТЯ
 Щоб прибрати затори, хочуть 
зменшити площу перехрестя. 
Які ще зміни будуть на перетині 
вулиць Київська-Чорновола-
Стрілецька

ПРО АВІАЦІЮ І КАНАДУ
 Вінничанка розробляє 
авіаційні програми за 
кордоном. Ірина Борщова 
розповіла про роботу у 
найбільшому науковому 
авіаційному центрі Канадис. 4 с. 11
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Ми робимо 
це разом 

×àñòî ÷óòè ôðàçó: «Öåé 
ñâ³ò æîðñòêèé, æèòòÿ íåñïðà-
âåäëèâå»… Ïåðåêîíàíà, ùî 
öå íå òàê!

Çà 14 ðîê³â ñâîº¿ ñîö³àëü-
íî¿ àêòèâíîñò³, ÿ çóñòð³÷àëà 
òèñÿ÷³ ëþäåé, ÿê³ ç³ ùèðèì 
ñåðöåì äîïîìàãàëè òèì, 
õòî öüîãî ïîòðåáóº. Ñîòí³, 
ÿê³ ï³äòðèìóâàëè áëàãîä³éí³ 
ïðîåêòè òà ³í³ö³àòèâè!

Ëþäè ç â³ðîþ â êðàùå.
Àëå çíàºòå, íàéñòðàøí³-

øå, êîëè äîïîìîãà ïîòð³áíà 
òîá³ ³ æèòòÿ îò-îò äîá³æèòü 
ê³íöÿ, ³ çì³íèòè óæå í³÷îãî 
íå ìîæíà.

Ñàìå òàê ñåáå â³ä÷óâàþòü 
ñàìîòí³, õâîð³, ïîêèíóò³ òà 
çíåäîëåí³ ëþäè ç Áðà¿ë³â-
ñüêîãî áóäèíêó ïðåñòàð³ëèõ.

Íàñê³ëüêè âàæêî ¿õ ï³ä-
òðèìàòè ìîðàëüíî ³ ï³ä³áðàòè 
ïðàâèëüí³ ñëîâà.

Àëå òî÷íî, ìè ìîæåìî ïî-
êðàùèòè ¿õ ñòàí, ïîðàäóâàòè 
äð³áíèöÿìè òà çàáåçïå÷èòè 
õî÷à á ì³í³ìàëüíèì êîìôîð-
òîì ¿õ ïåðåáóâàííÿ â «äåð-
æàâíèõ» ñò³íàõ.

Äíÿìè ìè çíîâó áóëè 
ó öüîìó çàêëàä³. Ïåðåäàëè 
ç³áðàí³ íåáàéäóæèìè â³-
ííè÷àíàìè ãîñòèíö³. Çíîâó 
áà÷èëè ö³ ïîâí³ âäÿ÷íîñò³ 
î÷³. ß ïîñò³éíî äÿêóþ âñ³ì 
ïðè÷åòíèì äî äîïîìîãè, âè-
ñëîâëþþ âäÿ÷í³ñòü çà ëþä-
ñüêó íåáàéäóæ³ñòü!

ß ìîæó ñàìà çðîáèòè 
áàãàòî, à ðàçîì, êîëè ìè 
îá'ºäíóºìîñü, ìè ìîæåìî 
ðîáèòè êîëîñàëüíî ìàñø-
òàáí³ ðå÷³!

Õî÷ó â ÷åðãîâèé ðàç ïî-
êàçàòè, ùî òàêå, êîëè ðàçîì, 
ùî òàêå â³ä äóø³, ³ ùî òàêå 
âàæëèâî òà íåîáõ³äíî!!

Ïîäÿêà àæ äî íåáà çà âàøó 
ï³äòðèìêó!

Íåõàé âàøà äîëÿ áóäå áëà-
ãîñëîâåííà äî âàñ òà âàøèõ 
ðîäèí!

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

ÍÎÂÈÍÈ

Міська рада схвалила рішення, 
за яким вінничани-чорнобильці 
отримають матеріальну допомо-
гу до 35 річниці аварії на ЧАЕС. 
І потерпілим, і ліквідаторам на-
дадуть матеріальну підтримку 
з міського бюджету. Перша ка-
тегорія отримає 700 гривень, 
друга — 500 гривень, третя — 
300 гривень.
Оскільки це є ініціативою му-

ніципалітету, її профінансують 
за гроші платників податків з Ві-
нницької міської громади, тож 
матеріальну допомогу виплатять 
«чорнобильцям» з нашої тергро-
мади. Звертатись до органів соц-
захисту не треба — матеріальну 
допомогу нарахують на карткові 
рахунки і поштові відділення, 
за якими люди отримують інші 
виплати від держави.

Чорнобильцям виплатять до 700 гривень 

АННА СИКЛИЦКАЯ-ИВАНОВА 

Так усе ж відкрите, окрім за-
кладів освіти. Всі гуляють, 
бухають, святкують як і до.
Закрили школи… це маразм.
Діти вдома вчитися не хочуть.

ВЕРА БАЩУК 

Він нічого не допомагає, цей 
ваш «лохдаун», тільки діти 
тупіють вдома, і люди ще 
більше обізлились від цих 
безглуздих рішень і збідніли.

СВЕТЛАНА ХМЕЛЮК 

Відкриті обличчя людей, це 
саме те, чого не вистачає 
в житті і звичайне спілкування 
без страху і обережності одне 
до одного!

АНДРЕЙ ГАЙДАЙ 

Безробіття, зростання цін 
на продукти, підвищення 
плати за комунальні послу-
ги… Багато всього...Немає 
коли скучати.

РУСЛАНА КРАВЧЕНКО 

Проблеми з роботою, з від-
починком. Я не особо гуляка, 
але відвідати кінотеатр, театр, 
кафе, це є нечасте відчуття 
життя. Зараз і це забрали.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН За чим ви найбільше скучили на карантині?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних 

подій міста. Раніше ми 

опитували людей на 

вулиці, зараз проводимо 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334,

Ó Â³ííèöüê³é 
ÎÄÀ ïîâ³äîìèëè, 
ùî ç íàãîäè Äíÿ 

ïàì’ÿò³ òà ïðèìèðåííÿ âåòåðàíè, 
ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é îòðèìàþòü 
ùîð³÷í³ ðàçîâ³ âèïëàòè.

— Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, 
ñòàíîì íà 1 êâ³òíÿ, íà îáë³êó 
â äåðæðåºñòð³ ïåðåáóâàº 43 òèñÿ÷³ 
217 âåòåðàí³â â³éíè òà 101 ëþ-
äèíà ç ÷èñëà æåðòâ íàöèñòñüêèõ 
ïåðåñë³äóâàíü, ÿê³ ìàþòü ïðàâî 
íà îòðèìàííÿ ùîð³÷íî¿ ðàçîâî¿ 
ãðîøîâî¿ äîïîìîãè, — çàçíà÷èâ 
ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Ñåðã³é 
Áîðçîâ.

Âèïëàòè íàðàõóþòü àâòîìà-
òè÷íî — íà êàðòêîâ³ ðàõóíêè ³ 
ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ, äå ö³ ëþäè 

îòðèìóþòü ³íø³ âèäè äåðæàâíî¿ 
äîïîìîãè. Äî 14 êâ³òíÿ ðàéîíí³ 
îðãàíè ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ ïî-
âèíí³ ï³äãîòóâàòè ïåðåë³ê îñ³á, 
ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ 
ãðîøîâî¿ äîïîìîãè, à ç 16 êâ³òíÿ 
Ì³íñîöïîë³òèêè ïî÷íå ïåðåðà-
õîâóâàòè êîøòè íà ì³ñöÿ, ùîá 
â³äïîâ³äí³ îðãàíè âëàäè ìîãëè 
íàðàõóâàòè ãðîø³ îòðèìóâà÷àì.

Çà ñëîâàìè Áîðçîâà, Êàáì³í 
ñâîºþ ïîñòàíîâîþ ¹ 325 â³ä 
8 êâ³òíÿ 2021 ðîêó çá³ëüøèâ âè-
ïëàòè, ÿêùî ïîð³âíþâàòè ¿õ ç 
ìèíóëèì ðîêîì. Àëå öå óðÿäîâå 
ð³øåííÿ ìàº ðîçá³æíîñò³ ç çàêî-
íàìè Óêðà¿íè, ïðî ùî çàÿâëÿþòü 
ó Â³ííèöüê³é ì³ñüêðàä³.

«Çàòâåðäæåí³ óðÿäîâîþ ïîñòà-
íîâîþ ñóìè âèïëàò º íèæ÷èìè, 
í³æ âèçíà÷åí³ çàêîíàìè, — éäåòü-
ñÿ â ïîâ³äîìëåíí³. — Çà ð³øåí-
íÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 

ЩО НЕ ТАК З ДЕРЖАВНИМИ 
ВИПЛАТАМИ У ТРАВНІ
Економія на пільговиках?  Незабаром 
ветерани, учасники бойових дій та решта 
пільговиків отримають щорічні разові 
виплати з держбюджету. Цього року 
уряд дещо підвищив виплати, але їхній 
розмір все ще не відповідає «розцінкам», 
що визначені у законах. Роками ситуація 
не змінювалися, але тепер пільговики 
відстоюють свої права в суді 

â³ä 29 âåðåñíÿ 2020-ãî, äåðæà-
âà ïîâèííà âèïëà÷óâàòè ãðî-
øîâó äîïîìîãó, ðîçì³ðîì â³ä 
5 äî 10 ì³í³ìàëüíèõ ðîçì³ð³â ïåí-
ñ³¿ çà â³êîì, çàëåæíî â³ä ñòàòóñó 
îñîáè. Òàê³ ðîçì³ðè âñòàíîâëåí³ 
çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ 
âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó» òà «Ïðî æåðòâè 
íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü».

Îäíàê äåïàðòàìåíò ñîöïîë³-
òèêè çîáîâ’ÿçàíèé âèêîíóâàòè 
óðÿäîâ³ ð³øåííÿ.

— Íàïðèêëàä, ëþäè ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ âíàñë³äîê â³éíè 1 ãðóïè 
çà çàêîíîì ìàþòü îòðèìóâàòè 
10 ì³í³ìàëüíèõ ïåíñ³é çà â³-
êîì — 17 690 ãðèâåíü. Àëå 
âîíè îòðèìàþòü â öüîìó ðîö³ 
4421 ãðèâíþ, — ðîç’ÿñíþº êåð³â-
íèöÿ äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè 
ì³ñüêðàäè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

Âðåøò³-ðåøò, ñàìå ç î÷îëþâà-
íèì íåþ äåïàðòàìåíòîì ïîò³ì 
ñóäÿòüñÿ ëþäè, ÿê³ îòðèìóþòü 
ùîð³÷í³ âèïëàòè äî 5 òðàâíÿ.

— Âæå ìàºìî áëèçüêî 300 ïî-
çîâ³â. Ñóä çîáîâ’ÿçóº íàñ ÿê ðîç-
ïîðÿäíèêà êîøò³â íàðàõóâàòè 
âèïëàòè â òîìó ðîçì³ð³, ÿêèé 
ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîì, — ïîÿñ-
íþº Âîéòêîâà. — Âèêîíàòè ñóäîâå 
ð³øåííÿ ìè íå ìîæåìî, îñê³ëüêè 
âèïëàòè íàðàõîâóþòü ç äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó ³ ¿õ ðîçì³ð ùîðîêó 
çàòâåðäæóº óðÿä. À íåâèêîíàííÿ 
ð³øåííÿ ñóäó çàãðîæóº êðèì³-
íàëüíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ äëÿ 
êåð³âíèêà ³ áëîêóâàííÿì ðàõóíê³â 
äåïàðòàìåíòó â Äåðæêàçíà÷åéñòâ³.

Â³ííèöüêà ìåð³ÿ íàïðàâèëà 
çâåðíåííÿ äî Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ, 
Ì³íñîöïîë³òèêè, ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà Óêðà¿íè òà äî êîì³òåòó 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü ñîöïî-
ë³òèêè òà çàõèñòó ïðàâ âåòåðàí³â. 
Ó òåêñò³ âîíè ïåðåë³÷èëè âñ³ çà-
ãðîçè â³ä ïîðóøåííÿ ñîöãàðàíò³é 
ïåðåä ï³ëüãîâèêàìè ³ âêàçàëè, ùî 
îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè íå ìàþòü 
ïåðåêëàäàòè ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ 
íà ì³ñöåâó âëàäó.

СКІЛЬКИ ТА КОМУ 
ВИПЛАТЯТЬ ГРОШЕЙ 

люди з інвалідністю внаслідок війни, 
колишні малолітні в’язні концтаборів, 
гетто, які отримали інвалідність внаслі-
док загального захворювання, трудового 
каліцтва та з інших причин отримають:

I група — 4 421 грн 

II група — 3 906 грн 

III група — 3 391 грн 

Джерело: постанова КМУ № 325 
від 08.04.2021

1491 грн
учасники бойових дій, постраждалі учасники 

Революції Гідності, колишні неповнолітні 
в’язні концтаборів, гетто, а також діти, які 

народилися в зазначених місцях примусового 
тримання їхніх батьків 

612 грн
учасники війни, колишні в’язні концтаборів, 
гетто, люди, яких було насильно вивезено 

на примусові роботи, діти-партизани, 
підпільники, інші учасники боротьби з 
нацистським режимом в тилу ворога

966 грн
члени сімей загиблих, дружини (чоловіки) 
померлих людей з інвалідністю внаслідок 
війни, померлих учасників бойових дій, 

учасників війни та жертв нацистських 
переслідувань  

4 421 грн
особи, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною
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Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

Крім оптимізації регулювання 
перехрестя івано-франківська 
компанія «Оресунд» розглядала 
ще два варіанти змін: круговий 
рух та вдосконалений варіант 
кола — «турбокарусель» (коло, де 
для кожного напрямку виділена 
своя смуга і заборонено її міня-
ти на кільцевій розв’язці — авт.). 
За такої схеми рух транспорту стає 
саморегульованим, прибирають 
світлофори для пішоходів.
Але обидві схеми кільцевих 
розв’язок не пройшли перевірку 

на комп’ютерному моделюван-
ні — коло на цьому перехресті 
суттєво зменшить пропускну 
здатність.
Фахівці зробили ще декілька ви-
сновків:
Кільцеві розв'язки для досліджу-
ваного перехрестя не можуть впо-
ратися з навантаженням через 
високу інтенсивність руху тран-
спорту та, особливо, пішоходів.
Наявна інтенсивність руху тран-
спорту (4070 авто/годину) зна-
чно перевищує рекомендовану 

добову норму (5000 авт./добу) 
за ДБН № 555 «Транспортні 
розв’язки в одному рівні» для 
середніх кільцевих розв'язок.
Інтенсивний пішохідний рух 
(1330 пішоходів на годину) бло-
кує в'їзд до та виїзд з кільцевої 
розв'язки, нівелюючи її теоретич-
ну пропускну здатність.
Транспорт, що пропускає пішохо-
дів на виїзді з кільцевої розв'язки, 
блокує інші напрямки руху кіль-
цем, що зрештою зупиняє роботу 
кільцевої розв'язки.

Які ще були варіанти?

З 13 березня перед Старомісь-
ким мостом влаштували нову 
організацію руху. Дорожники 
нанесли тимчасову розмітку і 
влаштували коло з пластикових 
блоків. Місяць триває тестуван-
ня такого режиму проїзду. Коли 
він завершиться і що буде в під-
сумку?
— Щодо кругового руху на Ко-
ріатовичів маємо як позитивні 
відгуки, так і негативні аспекти. 
Тому потрібно буде ретельно 
зважити всі «за» і «проти». Пла-

нується, що тестування трива-
тиме ще кілька місяців. Як саме 
завершиться тестування, буде 
визначено за цей час. Ми за-
раз з підрядником, департамен-
том енергетики, транспорту та 
зв'язку і «Вінницькою спецділь-
ницею з організації дорожнього 
руху» будемо це опрацьовува-
ти. Часткові підсумки незаба-
ром опублікуємо, — відповів 
директор КП «Агенція про-
сторового розвитку» Максим 
Кравчук.

Коло на Коріатовичів будуть ще тестувати 
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Ó Â³ííèö³ ïëà-
íóþòü ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïåðå-

õðåñòÿ âóëèöü Êè¿âñüêà-×îð-
íîâîëà-Ñòð³ëåöüêà. Öå îäíà ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ä³ëÿíîê â òðàí-
ñïîðòí³é ìåðåæ³ ì³ñòà, ÿêà íèí³ 
çáèðàº äîâã³ òÿãíó÷êè â ãîäèíè-
ï³ê. Òîìó º ïîòðåáà â çá³ëüøåíí³ 
ïðîïóñêíî¿ çäàòíîñò³.

Öå çðîáëÿòü ÷åðåç îïòèì³çà-
ö³þ ñâ³òëîôîðíîãî ðåãóëþâàí-
íÿ. Ôàõ³âö³ êîìïàí³¿ «Îðåñóíä» 
ïðîïîíóþòü ïåðåíåñòè ñòîï-ë³í³¿, 
ñâ³òëîôîðè ³ ï³øîõ³äí³ ïåðåõî-
äè áëèæ÷å äî öåíòðó ïåðåõðåñ-
òÿ, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿº çàìîâíèê 
ïåðåäïðîåêòíî¿ ïðîïîçèö³¿, êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àãåíö³ÿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó».

Ó äèðåêòîðà öüîãî ÊÏ Ìàê-
ñèìà Êðàâ÷óêà ìè ç’ÿñóâàëè ïî-
äðîáèö³ ìàéáóòíüî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
ïåðåõðåñòÿ Êè¿âñüêà-×îðíîâîëà-
Ñòð³ëåöüêà.

ПРОБЛЕМАТИКА 
Ó çâ³ò³ êîìïàí³¿ «Îðåñóíä» 

ïèøóòü, ùî ïåðåõðåñòÿ, ç ò³ºþ 
îðãàí³çàö³ºþ ðóõó, ùî º çàðàç, 
íå ìîæå âïîðàòèñÿ ç òðàô³êîì.

«Íàéá³ëüøå íàâàíòàæåííÿ ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ ââå÷åð³ ç 18 äî 19 ãî-
äèíè, ñêëàäàº 4070 îäèíèöü òðàí-
ñïîðòó íà ãîäèíó. Íàéá³ëüø³ çà-
òðèìêè ðóõó — íà âè¿çä³ ç âóëèö³ 

×îðíîâîëà, äå äîâæèíà ÷åðãè ç 
àâòîìîá³ë³â ñÿãàº ïîíàä 400 ìåòð³â, 
à íàâàíòàæåííÿ íà öüîìó íàïðÿìêó 
äîð³âíþº 1500 îäèíèöü òðàíñïîðòó 
íà ãîäèíó», — éäåòüñÿ â òåêñò³.

Ï³äðÿäíèê çàçíà÷àº, ùî 
â íèí³øíüî¿ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ 
ðóõó º ê³ëüêà êîíôë³êòíèõ òî÷îê, 
äå ïåðåòèíàþòüñÿ ï³øîõ³äí³ òà 
òðàíñïîðòí³ ïîòîêè.

Îäíàê ç â³çóàë³çàö³¿, ÿêó ðîç-
ì³ñòèëè â çâ³ò³, ñêëàäàºòüñÿ âðà-
æåííÿ, ùî ïëîùó ïðî¿æäæî¿ 

÷àñòèíè íà ïåðåõðåñò³ çìåíøàòü. 
ßê öå ìîæå çá³ëüøèòè ïðîïóñêíó 
çäàòí³ñòü, ÿêùî êâàäðàòíèõ ìåòð³â 
äîðîãè, ôàêòè÷íî, áóäå ìåíøå?

— Éäåòüñÿ íå ïðî çìåíøåí-
íÿ â ö³ëîìó ïëîù³ ïåðåõðåñòÿ, 
à çìåíøåííÿ ïëîù³ ïåðåõðåñòÿ 
ì³æ ñòîï-ë³í³ÿìè. Òîáòî, ï³-
øîõ³äí³ ïåðåõîäè, ñòîï-ë³í³¿, 
ñâ³òëîôîðè áóäóòü ïåðåíåñåí³ 
áëèæ÷å äî öåíòðó ïåðåõðåñòÿ, — 
ïîÿñíþº äèðåêòîð ÊÏ «Àãåíö³ÿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» Ìàê-
ñèì Êðàâ÷óê. — ² òàêèì ÷èíîì, 
âäàñòüñÿ ñêîðîòèòè â³äñòàíü, ÿêó 
ïðî¿æäæàòèìå âîä³é â³ä ïî÷àòêó ³ 
äî çàâåðøåííÿ ìàíåâðó. À çà ðà-

НА КИЇВСЬКІЙ ЗМІНЯТЬ ПЕРЕХРЕСТЯ, 
ЩОБ ПРИБРАТИ ЗАТОРИ 
Реорганізація  Довжелезні тягнучки з 
автомобілів збираються перед перехрестям 
на Київській, що біля Пивзаводу. У мерії 
хочуть збільшити пропускну здатність, 
розглянули варіанти: коло, турбокарусель 
і оптимізація схеми руху. Обрали модель, 
за якої площа перехрестя зменшується, 
а переходи зі світлофорами ставлять 
ближче до центру. Коли очікувати змін?

Понад 4000 машин проїжджає перехрестя в годину-пік. 
Нова організація руху дозволить збільшити пропускну здатність на 10–30% 

õóíîê âèâ³ëüíåíîãî ïðîñòîðó ìè 
çìîæåìî äîäàòè ê³ëüê³ñòü ñìóã 
íà ï³ä'¿çäàõ äî ïåðåõðåñòÿ ç âó-
ëèöü ×îðíîâîëà òà Êè¿âñüêî¿.

ЯК БУДУТЬ РОБИТИ 
ОПТИМІЗАЦІЮ 

Îêð³ì ïåðåíåñåííÿ ñìóã ³ ïåðå-
õîä³â, â ðàìêàõ öüîãî ïðîåêòó çà-
ïëàíîâàíî âñòàíîâèòè íàïðÿìí³ 
îñòð³âö³, óòâîðèòè êàíàë³çîâàí³ 
íàïðÿìêè ç âóëèö³ Êè¿âñüêî¿ 
íà ×îðíîâîëà, à òàêîæ ç³ Ñòð³-
ëåöüêî¿ íà Êè¿âñüêó. Îáìåæåí³ 
ç îäíîãî áîêó òðîòóàðîì, à ç ³í-
øîãî — íàïðÿìíèì îñòð³âöåì, 
ö³ ñìóãè íå áóäóòü ïåðåòèíàòèñü 
ç ðåøòîþ íàïðÿìê³â.

— Ùå äîäàºìî âåëîïåðå¿çäè, 
íîâå îçåëåíåííÿ ³ çì³íþºòü-
ñÿ êîíô³ãóðàö³ÿ ñâ³òëîôîðíîãî 
îá’ºêòà, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
ÊÏ «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîç-
âèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê. — Ï³ä-
ðÿäíèê ðåêîìåíäóº âñòàíîâèòè 
îêðåì³ ñâ³òëîôîðè íà êîæí³é ç³ 
ñìóã ðóõó, ùîá áóëî á³ëüøå ìîæ-
ëèâîñòåé äëÿ äîäàòêîâîãî êåðó-
âàííÿ öèì ïåðåõðåñòÿì. Ïåðåë³ê 

çì³í íåîñòàòî÷íèé, áóäå óòî÷íþ-
âàòèñÿ ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ïðîåê-
òíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Ïèòàºìî, ÿê ðîç'¿äóòüñÿ àâòî-
ìîá³ë³, ÿêùî ñòàíåòüñÿ ÄÒÏ? 
Îñîáëèâî, ÿêùî àâàð³ÿ â³äáóäåòü-
ñÿ â êàíàë³çîâàíèõ íàïðÿìêàõ, 
ÿê³, íàãàäàºìî, ç îäíîãî áîêó îá-
ìåæåí³ áîðäþðîì òðîòóàðà, à ç 
³íøîãî — íàïðÿìíèì îñòð³âöåì.

— Êàíàë³çîâàí³ íàïðÿìêè 
áóäóòü äîñèòü øèðîêèìè. Òàì 
ïëàíóºòüñÿ ñòâîðèòè ñìóãó, øè-
ðèíîþ á³ëüøå ÷îòèðüîõ ìåòð³â. 
Íàâ³òü ÿêùî òðàïèòüñÿ àâàð³ÿ, 
òî òðàíñïîðò çìîæå ðîç'¿õàòèñü, — 
â³äïîâ³äàº Ìàêñèì Êðàâ÷óê. — Ç 
³íøîãî áîêó — âñå çàëåæèòü â³ä 
ñàìî¿ àâàð³¿. Íàâ³òü ïðè ³ñíóþ-
÷³é ãåîìåòð³¿ ïåðåõðåñòÿ ìîæå 
òðàïèòèñÿ ÄÒÏ, ÿêà ñóòòºâî 
óñêëàäíèòü ÷è çàáëîêóº ïðî¿çä. 
Â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, åêñòðåí³ 
ñëóæáè çìîæóòü îá'¿õàòè ì³ñöå 
ÄÒÏ íå ïî ñâî¿é ñìóç³ ðóõó.

ПЛЮС 10–29% 
Êîìï'þòåðíå ìîäåëþâàííÿ 

ïîêàçàëî, ùî çà íîâî¿ ãåîìåòð³¿ 

ïåðåõðåñòÿ, ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü 
çðîñòàº íà 10–29%, çàëåæíî â³ä 
íàïðÿìêó. Íàïðèêëàä, íàéá³ëüø 
çàâàíòàæåíèé íàïðÿìîê — â’¿çä 
íà ïåðåõðåñòÿ ç âóëèö³ ×îðíîâî-
ëà — çìîæå ïðèéíÿòè íà 300 ìà-
øèí á³ëüøå, í³æ çàðàç.

×è áóäóòü òåñòóâàòè íîâó îðãà-
í³çàö³þ ïåðåõðåñòÿ íà Êè¿âñüê³é, 
òàê ñàìî ÿê êîëî íà Êîð³àòîâè÷³â?

— Òóò íå ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåí-
íÿ òåñòîâîãî ðåæèìó, îñê³ëüêè 
éîãî íåìîæëèâî ðåàë³çóâàòè. Ïî-
òð³áíî ïåðåíåñòè ï³øîõ³äí³ ïåðå-
õîäè, ñâ³òëîôîðè, êîíòàêòíó ìåðå-
æó òðîëåéáóñà. Öå âñå êàï³òàëüí³ 
ðîáîòè, à îäíèõ äîðîæí³õ áëîê³â, 
ÿê³ âèêîíóâàòèìóòü ôóíêö³þ íà-
ïðÿìíèõ îñòð³âö³â, áóäå íåäîñòàò-
íüî äëÿ òåñòóâàííÿ, — â³äïîâ³äàº 
äèðåêòîð ÊÏ «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðî-
âîãî ðîçâèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì ðîçïî÷íåòüñÿ ðîçðîáêà 
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿, íà îñíîâ³ ÿêî¿ áóäå 
âèçíà÷åíà âàðò³ñòü ðîá³ò, òà ÷è 
ìîæëèâî öå áóäå ðåàë³çóâàòè 
â öüîìó ðîö³.

Àñôàëüòîâå «ïîëå» 
çìåíøàòü, ùîá 
ïåðåíåñòè ñòîï-ë³í³¿, 
ñâ³òëîôîðè ³ ïåðåõîäè 
áëèæ÷å äî öåíòðó 
ïåðåõðåñòÿ
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Äî 31 áåðåçíÿ 
âñ³ íàðäåïè çà-
äåêëàðóâàëè ñâî¿ 

äîõîäè òà ìàéíî çà ìèíóëèé 
ð³ê. Ïðè ïëþñ-ì³íóñ îäíàêîâèõ 
çàðïëàòàõ, íàðîäí³ äåïóòàòè ìà-
þòü çíà÷í³ çàîùàäæåííÿ ³ íåðó-
õîì³ñòü. ² ÿê öå áóâàº ó ïîë³òèê³â, 
á³ëüø³ñòü çàäåêëàðîâàíîãî ìàéíà 
ó âëàñíîñò³ ðîäè÷³â íàðäåï³â.

Õòî ìàº íàéá³ëüøå ï³ä «ìà-
òðàöîì» ³ õòî îòðèìóº ãðîø³ ç 
îôøîðó? 

МІЛЬЙОНИ З МАЛЬТИ
Íàðäåï Îëåã Ìåéäè÷ ç «Áàòü-

ê³âùèíè» º ë³äåðîì çà ñòàòêàìè. 
Íà äâîõ ç äðóæèíîþ âîíè íà-
êîïè÷èëè 28 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
(âàëþòó ïåðåðàõóâàëè çà êóðñîì 
ÍÁÓ íà 31.12.2020).

Ó äåêëàðàö³¿ â³í âêàçàâ 453 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü çàðïëàòè ó Âåðõî-

âí³é Ðàä³. Äðóæèíà çàðîáèëà ëåäü 
íå â 15 ðàç³â á³ëüøå: 6 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü äîõîäó îòðèìàëà â³ä ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ç íåðóõîìîñò³ â ñ³ì’¿ Ìåéäè-
÷³â º òðè çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè, äâ³ 
êâàðòèðè ³ áóäèíîê íà 413 êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â ó Â³ííèö³. Àëå 
ïðîæèâàº íàðäåï ó ãîòåë³ â Êè-
ºâ³. Àâòîìîá³ëÿ â ðîäèí³, ÿêùî 
â³ðèòè äåêëàðàö³¿, íåìàº.

Äåêëàðàö³ÿ Ìèêîëè Êó÷åðà ç 
äåïóòàòñüêî¿ ãðóïè «Äîâ³ðà» ïðè-
ì³òíà äîõîäàìè, ÿê³ çàðîáèâ îñî-
áèñòî íàðîäíèé äåïóòàò. Çàðï-
ëàòà — 545 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ³ ùå 
5,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ïðèíåñëà 
êîìïàí³ÿ «Àçàëåà Õîëä³íãñ ËÒÄ» 
ç Ìàëüòè. Íà ö³é ô³ðì³ Êó÷åð 
çàðîáëÿº ùå ç ïîïåðåäíüîãî ñòðî-
êó «íàðäåïñòâà». Ó 2017-ìó Ðóõ 
×åñíî çàïèòóâàâ, ùî öå çà êîì-
ïàí³ÿ, ÿêèé ìàº âèä ä³ÿëüíîñò³, 
íà ùî Ìèêîëà Êó÷åð â³äïîâ³äàâ, 
ùî êîìïàí³ÿ ç Ìàëüòè íå ä³º, 
à òðèìàº «àêö³¿ îäí³º¿ ïóáë³÷íî¿ 
ºâðîïåéñüêî¿ êîìïàí³¿». 

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ ТА ЩО МАЮТЬ 
НАРДЕПИ ВІД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Огляд декларацій  До парламенту 
від нашої області обрали вісім народних 
депутатів. За минулий рік шість з них 
заробили понад 1 мільйон гривень, 
всі мають заощадження на суму від 
1,5 мільйона. При цьому троє нардепів 
не задекларували за собою жодного 
автомобіля, а один живе без власного 
житла. Розповідаємо цікаві факти про 
доходи і майно народних обранців

Íåðóõîì³ñòü Êó÷åð³â — öå 
ø³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÷îòè-
ðè êâàðòèðè. Íàéá³ëüøèé îá’ºêò 
íåðóõîìîñò³ — æèòëîâèé áóäè-
íîê íà 538 êâàäðàò³â â ïåðåäì³ñ-
ò³ Êèºâà. Ó äåêëàðàö³¿ âêàçàíî, 
ùî â íüîìó ïðîæèâàº íàðäåï, 
àëå âîëîä³º äîìîì éîãî äðóæè-
íà — Íàòàë³ÿ Êó÷åð. Äî ðå÷³, 
ò³ëüêè âîíà ó ñ³ì’¿ ìàº àâòîìî-
á³ëü — Mercedes-Benz GLE 250D, 
2016 ðîêó âèïóñêó.

ЧИМ БАГАТІ ДЕПУТАТКИ
Ëàðèñà Á³ëîç³ð ç ãðóïè «Äîâ³ðà» 

îòðèìàëà 520 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàðï-
ëàòè çà ìèíóëèé ð³ê. ×îëîâ³ê çà-
ðîáèâ ïðèáëèçíî òàêó æ ñóìó — 
476 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà 2020 ð³ê. 

Óñÿ íåðóõîì³ñòü çîñåðåäæåíà 
â Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³: 
÷îòèðè êâàðòèðè, ïëîùåþ â³ä 
62 äî 95 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, 
ø³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ãà-
ðàæ ³ ïàðêîì³ñöå çà ï³âì³ëüéî-
íà ãðèâåíü. Ó âëàñíîñò³ Ëàðè-
ñè Á³ëîç³ð º àâòîìîá³ëü Lexus 
RX200t, 2016 ðîêó, ¿¿ ÷îëîâ³ê 
âîëîä³º BMW X5, 2017 ðîêó 
âèïóñêó.

Íàðîäíà äåïóòàòêà ²ðèíà Áîð-
çîâà â³ä ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó» 
çà ìèíóëèé ð³ê îòðèìàëà 485 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü çàðïëàòè. ²íø³ ÷ëåíè 
ñ³ì’¿ çàðîáèëè ùå 1,6 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. Çàîùàäæåííÿ â ñ³ì’¿ 
çàäåêëàðóâàëà ò³ëüêè íàðîäíà 
äåïóòàòêà — 90 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Ç íåðóõîìîñò³ ðîäèíà Áîðçîâèõ 
ìàº êâàðòèðó â Êèºâ³, ïëîùåþ 
187 ì2, òðè êâàðòèðè ó Â³ííèö³, 
æèòëîâèé áóäèíîê ³ çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó â Ñåëèù³, äà÷íèé áóäèíîê 
ó Ïåòðèêó. Ó âëàñíîñò³ ²ðèíè 
Áîðçîâî¿ BMW 520, 2016 ðîêó âè-

ïóñêó. Ñåðã³é Áîðçîâ ìàº Toyota 
RAV4, 2014 ðîêó, àâòîìîá³ëü ÈÆ, 
1992 ðîêó, êàòåð ÊÐÈÌ ³ ïðè÷³ï.

ЩО МАЮТЬ «СЛУГИ НАРОДУ» 
Íàðäåï Ìàêñèì Ïàøêîâ-

ñüêèé çàäåêëàðóâàâ 462 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü çàðïëàòè. Êð³ì òîãî, 
éîìó âèïëàòèëè 25 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü ïåíñ³¿ òà 90 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
êîìïåíñàö³¿ çà ïðî¿çä. Ãðîøîâ³ 
àêòèâè — 2,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
ãîò³âêîþ. Àâòîìîá³ëÿ òà æèòëà 
íåìàº.

Íàðîäíèé äåïóòàò Àíàòîë³é 
Äðàáîâñüêèé îòðèìàâ 552 òèñÿ-
÷³ ãðèâåíü çàðïëàòè çà 2020 ð³ê. 
Êð³ì òîãî, òîð³ê îòðèìóâàâ çàðï-
ëàòó ó «Â³ííèöüêîìó êîîïåðà-
òèâíîìó ³íñòèòóò³» — 14 òèñÿ÷, 
ïåíñ³þ — 106 òèñÿ÷, ñòðàõîâ³ âè-
ïëàòè — 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Çáåð³ãàº ãðîø³ «íà ÷îðíèé 
äåíü» ò³ëüêè äðóæèíà: âîíà ìàº 
ó áàíêàõ 180 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³ 
8500 äîëàð³â ãîò³âêîþ òà ùå 
1,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü

Ï’ÿòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òðè 
æèòëîâèõ áóäèíêè, êâàðòèðà – 
òàêîæ ó âëàñíîñò³ Â³ðè Äðàáîâ-
ñüêî¿. Ó ñåë³ Âàõí³âêà âîíà áóäóº 
ä³ì íà 177 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

Íàðäåï æèâå â îðåíäîâà-
í³é êâàðòèð³ ó Êèºâ³ òà ¿çäèòü 
íà Volkswagen Passat, 2019 ðîêó.

ЇЗДИТЬ НА «ЯГУАРІ»
Ïåòðî Þð÷èøèí ç ãðóïè 

«Çà ìàéáóòíº» çàäåêëàðóâàâ 
475 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàðïëàòè, ³ 
149 òèñÿ÷ ïåíñ³¿. Ðàçîì ç äðó-
æèíîþ ìàº 1,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, 
174 òèñÿ÷³ äîëàð³â òà 96 òèñÿ÷ 
ºâðî â ãîò³âö³ ³ ùå 391 òèñÿ÷ó 
ãðèâåíü íà ðàõóíêàõ â áàíêàõ.

Á³ëüøà ÷àñòèíà íåðóõîìîñò³ — 
12 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, æèòëîâèé 
áóäèíîê, êâàðòèðà â Õì³ëüíè-
êó — ó âëàñíîñò³ äðóæèíè íàð-
äåïà, Ëþáîâ³ Þð÷èøèíî¿. Ïåòðî 
Þð÷èøèí îðåíäóº íîìåð, ïëî-
ùåþ 46,2 ì2, â ãîòåë³ «Êè¿â», ùî 
á³ëÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Ó âëàñíîñò³ íàðîäíîãî äåïó-
òàòà äâ³ ìàøèíè — ÂÀÇ 2107 òà 
Nissan Patrol. Àâòîìîá³ëü Lexus 
LX 570 Þð÷èøèí îðåíäóº â ï³ä-
ïðèºìñòâà, ÿêå íàïîëîâèíó íà-
ëåæèòü éîãî äðóæèí³.

Íàðäåï Ãåííàä³é Âàöàê ç ãðó-
ïè «Äîâ³ðà» çàäåêëàðóâàâ «àâòî-
ïàðê» Â³í âîëîä³º Jaguar F-Type, 
2014 ðîêó, Fiat 230l, 2002 ðîêó, 
÷îòèðè Mercedes-Benz Sprinter 
ð³çíîãî ðîêó âèïóñêó. Ùå êî-
ðèñòóºòüñÿ ìàøèíàìè Maserati 
Quattroporte, 2014 ðîêó (âëàñ-
íèöÿ äðóæèíà Â³êòîð³ÿ Âàöàê) 
òà Range Rover, 2019 ðîêó (âëàñ-
íèê — ªâäîê³ÿ Âàöàê).

Óñÿ íåðóõîì³ñòü ðîçòàøîâàíà 
ó Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó: ó ì³ñ-
ò³ òà ðàéîí³. Öå ñ³ì íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü, ñ³ì çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, äâ³ êâàðòèðè, îäèí áóäèíîê 
íà 325 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Âàöàê 
âèíàéìàº êâàðòèðó â Êèºâ³.

Çà ìèíóëèé ð³ê íàðäåï çàðîáèâ 
421 òèñÿ÷ó ãðèâåíü ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³. Äðóæèíà òà ñèí ïðèíåñëè 
ó áþäæåò ðîäèíè ùå 1,9 ì³ëüéîíà 

Ó äåêëàðàö³¿ Ãåííàä³ÿ 
Âàöàêà «àâòîïàðê» ç 
³íîìàðîê òà âàíòàæíèõ 
àâòî. Ùîïðàâäà, 
á³ëüø³ñòþ ìàøèí 
âîëîä³þòü ðîäè÷³

Олег Мейдич
Батьківщина

Петро Юрчишин
«За Майбутнє»

Ірина Борзова
«Слуга народу»

Максим Пашковський
«Слуга народу»

Анатолій Драбовський
«Слуга народу»

Геннадій Вацак
«Довіра»

Микола Кучер
«Довіра»

Лариса Білозір
«Довіра»

453 370 475 826 485 258 462 956 552 847 421 789 545 679 520 876

10 151 766 1 740 407 2 177 784 578 756 946 764 2 390 923 6 745 547 1 022 793

28 015 111 10 301 123 2 544 300 2 500 000 1 664 648 3 184 747 20 132 279 9 916 017

413 46,2 187 немає 85 72 538 340

немає
ВАЗ 2107 2004 р., Nissan 

Patrol 1982 р., Lexus LX 570 
2018 р.

BMW 520 2016 р. немає Volkswagen Passat 2019 р.
Jaguar F-Type 2014 р., 

Maserati Quattroporte 2014 
р., Range Rover 2019 р

немає Lexus RX200t 2016 р.

Найбільше 
число

Найменше 
число

Зарплата за основним 
місцем роботи, грн

Загальний 
дохід, грн

Квартири, будинки 
та інша нерухомість, м2

Загальні грошові 
активи, грн Автомобіль
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

Éäåòüñÿ ïðî 
ê ð è ì ³ í à ë ü í å 
ï ðî â à äæåííÿ , 
ïîðóøåíå ùå íà-

ïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó. Ñòàò-
òÿ çâèíóâà÷åííÿ: 368 ÷àñòèíà 
òðåòÿ — Ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçè-
ö³¿, îá³öÿíêè àáî îäåðæàííÿ 
íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáî-
âîþ îñîáîþ. Ñàíêö³ÿ: â³ä ï’ÿòè 
äî 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç 
êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.

Ðåäàêö³ÿ ç âëàñíèõ äæåðåë 
â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ îòðè-
ìàëà äàí³ ïî ö³é ñïðàâ³ é ä³çíà-
ëàñÿ, ùî ç æîâòíÿ 2020 ðîêó 
ñë³äñòâî çàäîêóìåíòóâàëî «ðÿä 
ôàêò³â îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ 
âèãîäè òà ïîäàëüøèé ¿õ ðîçïîä³ë 
ì³æ ô³ãóðàíòàìè â ñëóæáîâîìó 
êàá³íåò³» ïðàö³âíèêà ñåðâ³ñíî-
ãî öåíòðó ÌÂÑ. Òàì ïðîâ³äíèé 
ñïåö³àë³ñò íàçâàíî¿ ñòðóêòóðè 
ïîä³ëèâ 25 òèñÿ÷ ç³ ùå îäíèì 
ïðîâ³äíèì ôàõ³âöåì, ò³ëüêè âæå 
ïîë³öåéñüêîãî óïðàâë³ííÿ. Òî÷í³ 
ïîñàäè ³ ïð³çâèùà öèõ ëþäåé çíà-
ºìî, íàçâåìî ¿õ íèæ÷å. Ñïåðøó 
ðîçêàæåìî ïðî ñóòü ³íêðèì³íî-
âàíîãî ¿ì çëî÷èíó.

Ó ðàìêàõ öüîãî ïðîâàäæåííÿ 
òèæäåíü òîìó, 7 êâ³òíÿ, ïðîâåëè 
îïåðàö³þ ç çàòðèìàííÿ íà ãàðÿ-
÷îìó «ï³ä êîíòðîëåì â³ä òðüîõ 
îñ³á, ÿê³ çâåðíóëèñü ç çàÿâàìè 
ïðî âèìàãàííÿ òà îòðèìàííÿ 
íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè».

«… â õîä³ ðåàë³çàö³¿ ìàòåð³à-
ë³â äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì 
êîìïëåêñó ïðîâåäåíèõ íåãëàñ-
íèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é 
áóëî çàäîêóìåíòîâàíî ôàêò 
ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè 
Ïëåì’ÿíèêó Î. Ì. Íà äàíèé ÷àñ 
ó ô³ãóðàíò³â ïðîâîäÿòüñÿ îáøóêè: 
çà ì³ñöåì ðîáîòè Ðåãóøà Â. Ì., 
â àâòîìîá³ë³ Ïëåì’ÿíèêà Î. Ì. 
òà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îáîõ 
ô³ãóðàíò³â. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ 
ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ îñòàíí³ì ïðî 
ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëü-
íîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåä-
áà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿-
íè», — ïîâ³äîìèëî íàøå äæåðåëî 
8 êâ³òíÿ.

КОГО ПРИТЯГУЮТЬ?
Âîëîäèìèð Ðåãóø — öå ïðî-

â³äíèé ñïåö³àë³ñò ô³ë³¿ ñåðâ³ñíîãî 

öåíòðó ÌÂÑ (ñåêòîðó îðãàí³çàö³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà ïëàíóâàííÿ ÐÑÖ 
ÌÂÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³), â ÷è-
ºìó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³, çà äà-
íèìè ñë³äñòâà, ä³ëèëèñÿ ãðîø³. 
Â³í, ÿê ñòâåðäæóº íàøå äæåðå-
ëî, âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ç 
ïðîâ³äíèì ôàõ³âöåì Àâòîòðàí-
ñïîðòíîãî â³ää³ëåííÿ Öåíòðó çà-
áåçïå÷åííÿ ïîë³öåéñüêîãî ãëàâ-
êó Îëåêñàíäðîì Ïëåì'ÿíèêîì, ³ 
îáîº «îðãàí³çóâàëè ñõåìó îòðè-
ìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè».

«… Ðåãóø Â. Ì. òà Ïëåì’ÿ-
íèê Î. Ì. îðãàí³çóâàëè ñõåìó 
ñèñòåìàòè÷íîãî îòðèìàííÿ 
íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ãðî-
ìàäÿí çà ïîçà÷åðãîâå íàäàííÿ 
ïîñëóã ïðè ïîïåðåäíüîìó çàïèñ³ 
â åëåêòðîííó ÷åðãó òåðèòîð³àëü-
íèõ ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â», — ³íôîð-
ìóº äæåðåëî.

Ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòü ÷åò-
âåðòèé â³ää³ë (ç äèñëîêàö³ºþ 
ó Â³ííèö³) ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ 
ÄÁÐ. Âèêðèòòÿ íà ÷åðãîâîìó õà-

áàð³ ðåàë³çóâàëè ðàçîì ç ïðàö³â-
íèêàìè óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íèõ 
ðîçñë³äóâàíü ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñòü. Â³äîìî òàêîæ, ùî îïåðà-
òèâíèì çàõîäàì ñïðèÿº Ãîëîâíèé 
ñåðâ³ñíèé öåíòð ÌÂÑ Óêðà¿íè, 
à ïðîâàäæåííÿ â³äêðèëà ïðîêó-
ðàòóðà îáëàñò³.

Îòîæ, ô³ãóðàíòè â³äîì³. Òåïåð 
ðîçêàæåìî, ÿêó ³íôîðìàö³þ ìà-
ºìî ïðî íèõ.

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ 
СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ 

Çà ïîøóêîì «Âîëîäèìèð Ðå-
ãóø» ó Ôåéñáóö³ çíàéøëè â³ííè-
÷àíèíà, íà ÷è¿é ñòîð³íö³ áà÷èìî 
ôîòîãðàô³¿ ç äîíüêîþ, ÿêà íîñèòü 
ôîðìó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. Ì³ñöå 
ðîáîòè êîðèñòóâà÷à íå âêàçàíå. 
Àëå ì³ñöå íàâ÷àííÿ — Íàö³î-
íàëüíà àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ 
Óêðà¿íè — çìóøóº äóìàòè, ùî ìè 
çíàéøëè ñàìå òó ëþäèíó.

Äèâèìîñÿ äåêëàðàö³þ, ó í³é 
ìàéíà íåáàãàòî: çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
â Øïèêîâ³ òà êâàðòèðà ó Â³ííèö³ 

ХАБАРІ В СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ 
Ексклюзив  Задокументували 
факт передачі хабара поліцейському 
керівнику, який неодноразово був героєм 
статей, тиждень тому, 7 квітня. Як його 
спільника, обшукували працівника 
сервісного центру, який теж свого часу 
працював на солідній посаді в поліції, був 
звільнений та судився. Хто ці люди і в якій 
справі тепер стануть підозрюваними?

ç äàòîþ íàáóòòÿ ó 2016-ìó ðîö³. 
À ç ðóõîìîãî ìàéíà ó äåêëàðà-
ö³¿ Ðåãóøà ò³ëüêè àâò³âêà, òà ³ 
âîíà — ó âëàñíîñò³ äðóæèíè. 
Öå àâòîìîá³ëü Nissan Qashqai, 
2013-ãî ðîêó âèïóñêó. Äðóæèíà, 
äî ðå÷³, ó ñâî¿é äåêëàðàö³¿ çíà-
÷èòüñÿ, ÿê ïðàö³âíèê ïîë³öåé-
ñüêîãî ãëàâêó.

À îò Youcontrol ïîêàçàâ çíà-
÷íî ö³êàâ³øå. Ñåðåä ñóäîâèõ 
ñïðàâ Âîëîäèìèðà Ðåãóøà º ñóä 
ç Ïåíñ³éíèì ôîíäîì, ó ÿêîãî 
ïîçèâà÷ âèìàãàâ ïåðåðàõóíêó 
ïåíñ³¿ ç Íàöïîë³ö³¿. Ïîÿñíåííÿ 
òîìó äàº ³íøà ñóäîâà ñïðàâà: ïðî 
çâ³ëüíåííÿ Ðåãóøà ç ïîñàäè çà-
ñòóïíèêà íà÷àëüíèêà êàäðîâîãî 
çàáåçïå÷åííÿ òà íà÷àëüíèêà ³í-
ñïåêö³¿ ç îñîáîâîãî ñêëàäó îá-
ëàñíîãî ãëàâêó.

Ç ñóäîâèõ äîêóìåíò³â ðîçó-
ì³ºìî, ùî Âîëîäèìèðà Ðåãóøà 
çâ³ëüíèëè ç ïîë³ö³¿ ï³ñëÿ ñàìî-
ãóáñòâà éîãî ï³äëåãëîãî. Öå áóëî 
â 2015-ìó ðîö³: ï³ñëÿ ðîçñë³äó-
âàííÿ ñàìîãóáñòâà ìàéîðà, ùî 
ïðàöþâàâ â êàäðàõ Êàëèí³âñüêîãî 
ÐÂ, íà Ðåãóøà íàêëàëè íàéñóâî-
ð³øå äèñöèïë³íàðíå ñòÿãíåííÿ. 
Â³í îñêàðæèâ íàêàç ³ ñóä ï³ä-
òâåðäèâ: ïåðåä÷àñíî çâ³ëüíèëè, 
òèì á³ëüøå, ùî íà ðåøòó íà-
÷àëüíèê³â í³áèòî âèííèõ ó òîìó, 
ùî íå ïåðåäáà÷èëè ñàìîãóáñòâî 
ñï³âðîá³òíèêà, íàêëàëè äîãàíè 
òà ³íø³ ëåãø³ ñòÿãíåííÿ.

ÌÂÑ îñêàðæóâàëî ð³øåííÿ, 
ïðèéíÿòå ì³ñöåâèìè ñóäàìè 
íà êîðèñòü Ðåãóøà, àëå Âåðõî-
âíèé ñóä âðåøò³ âèçíà÷èâ: ïåð-
øà ³íñòàíö³ÿ òà àïåëÿö³ÿ âèíåñëà 
ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ. Òîáòî çâ³ëü-
íåíîãî ìàëè ïîíîâèòè íà ïîñà-
ä³. Ùî äàë³ ñòàëîñÿ, ðîçóì³ºìî ç 
òèõ ñóä³â, ùî áóëè ç Ïåíñ³éíèì 
ôîíäîì. Ðåãóø íåâäîâç³ çâ³ëü-
íèâñÿ ñàì, çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ. 
Â 2016-ìó éîãî âèçíàëè íåïðè-
äàòíèì äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.

Çàðàç ÷îëîâ³ê, íàãàäàºìî, 
ïðàöþº â ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ 

ÌÂÑ. Ïðèíàéìí³, äîêè éîìó 
íå îãîëîñèëè ï³äîçðó ó õàáàð-
íèöòâ³.

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ 
З ПОЛІЦІЇ 

Òåïåð ïðî Îëåêñàíäðà 
Ïëåì’ÿíèêà. Íàø³ æóðíàë³ñòè ïî-
çàòîð³ê ïèñàëè, ÿê íàçâàíîãî ïî-
ë³öåéñüêîãî çàòðèìàëè ï³ñëÿ ÄÒÏ 
³ ïðèòÿãóâàëè çà ñòàòòåþ 130 ÊÓ-
ïÀÏ. Â³í â³äìîâèâñÿ â³ä ïåðåâ³ðêè 
íà àëêîãîëü, à ïîò³ì îñêàðæóâàâ 
øòðàô. Çà éîãî âåðñ³ºþ, êåðìóâàâ 
éîãî àâòîìîá³ëåì òîâàðèø, ÿêîãî 
â³í ñïåö³àëüíî ïîïðîñèâ ïî¿õàòè 
ç íèì äî âàæêîõâîðî¿ òåù³, çà-
âåçòè ë³êè. Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé 
ñóä íå ïîâ³ðèâ ó öå, à äàë³ â àïå-
ëÿö³¿ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ äàí³, ñâ³ä-
êè, âðåøò³ — ð³øåííÿ ïðèéíÿëè 
íà êîðèñòü Ïëåì’ÿíèêà. Â³í áóâ 
çâ³ëüíåíèé, àëå ïîíîâèâñÿ, ÿê 
çàçâè÷àé ðîáëÿòü ïðàâîîõîðîí-
ö³, ïîçáàâëåí³ ïîñàä çà íåãàòèâîì.

Ó äåêëàðàö³ÿõ öüîãî ïîë³öåé-
ñüêîãî áà÷èìî, ùî â³í ÷àñòî 
ì³íÿâ ïîñàäè. Áóâ êåð³âíèêîì 
óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíî-àíà-
ë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òà îïåðà-
òèâíîãî ðåàãóâàííÿ, íà÷àëüíèêîì 
Òèâð³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿, 
íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ ëîã³ñ-
òèêè òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, 
îñòàíí³ ðîêè — ïðîâ³äíèé ôà-
õ³âåöü àâòîòðàíñïîðòíîãî â³ää³-
ëåííÿ ÖÇ (öåíòð çàïåðå÷åííÿ) 
ÃÓÍÏ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.

Ùî çàö³êàâèëî ó äîêóìåíòàõ 
Ïëåì’ÿíèêà ïðî ìàéíî ³ ñòàòêè 
íàéá³ëüøå? Âåëèêà ñóìà îäíî-
ðàçîâî¿ äîïîìîãè, ÿêó â³í îòðè-
ìàâ ç ïîë³öåéñüêîãî ãëàâêó. Öå 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñóòòºâ³ çì³íè 
â ìàéíîâîìó ñòàí³ â³í çðîáèâ 
ó 2019-ìó ðîö³. Ñóìà äîïîìî-
ãè — 287 òèñÿ÷ 120 ãðèâåíü.

Çâåðòàºìî óâàãó íà ïîñàäè, 
çà ÿê³ îòðèìàâ âèïëàòó ³ íà ÿê³é 
ïðàöþº. Îáèäâ³ â òîìó ñàìîìó 
ÃÓÍÏ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, òèì 

íå ìåíøå éîãî íå ïåðåâîäèëè, 
à çâ³ëüíÿëè — ³ ãðîø³ çà çâ³ëü-
íåííÿ âèïëàòèëè.

Ïðî âëàñí³ñòü, ïðîïèñàíó 
â îñòàíí³é äåêëàðàö³¿. Êâàðòèðà 
ó Â³ííèö³, òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 
ïðèäáàí³ ùî äâà ðîêè (îñòàí-
íÿ — â 2019-ìó ðîö³ ³ çà íåþ, 
ÿê ïîêàçàâ Youcontrol, º ñóäîâà 
òÿæáà). Ìàøèíà — ò³ëüêè ó äðó-
æèíè (Hyundai Sonata, êóïëåíà 
çà 70 òèñÿ÷ â 2017-ìó ðîö³, ð³ê 
âèïóñêó — 2011).

Ç ãðîøåé, êð³ì ïåíñ³¿, çàðï-
ëàò éîãî òà äðóæèíè ³ âèùå 
çãàäàíî¿ îäíîðàçîâî¿ âèïëàòè, 
áà÷èìî ñòðàõîâó âèïëàòó â ñóì³ 
134 òèñÿ÷³ 470 ãðèâåíü. Ùå îäíà 
êðóãëåíüêà ñóìà º ó ãðàô³ «Äîõî-
äè, â òîìó ÷èñë³ ïîäàðóíêè». Öå 
200 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ùî íàä³éøëè 
íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê.

Youcontrol çà ïîøóêîì Ï²Á 
ö³º¿ ëþäèíè ïîêàçàâ ÷èìàëî ñó-
ä³â. Ïî ñïðàâ³ ïðî àäì³í³ñòðà-
òèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà 130-þ 
ñòàòòåþ, ÿê ðîçïîâ³ëè âèùå, â³í 
âèéøîâ ñóõèì ³ç âîäè ³ íå ïëà-
òèâ øòðàôó. À òîé ìàâ áè áóòè 
á³ëüøèì çà 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ó òðàâí³ ïîçàìèíóëîãî ðîêó 
ñïðàâà âèð³øèëàñÿ ïîñòàíîâîþ 
íå íà êîðèñòü ïîë³ö³¿.

Íàãàäàºìî ùå, ùî â öèõ ìàòå-
ð³àëàõ ô³ãóðóº àâòîìîá³ëü, ÿêîãî 
íåìàº â äåêëàðàö³¿ Ïëåì’ÿíèêà. 
Â³í íàçâàâ ñëóæáîâîþ ìàøèíó, 
â ÿê³é ¿çäèâ ó âëàñíèõ ö³ëÿõ. ×îìó 
âîíà áóëà íå ç ñèí³ìè íîìåðíèìè 
çíàêàìè? Áî îïåðàòèâíà, ñêàçàâ.

P. S. Æîäíà ³ç ïðàâîîõîðîííèõ 
ñòðóêòóð íà ìîìåíò äðóêó íî-
ìåðà íå ïîâ³äîìèëà ïðî çàòðè-
ìàííÿ õàáàðíèê³â ó ñåðâ³ñíîìó 
öåíòð³, ÿêå áóëî ùå ìèíóëîãî 
òèæíÿ. Ò³ëüêè îäèí ïðàâîçàõèñ-
íèê âèêëàâ ôàêòàæ, àíàëîã³÷íèé 
äî îòðèìàíîãî ðåäàêö³ºþ. Ñë³ä-
êóâàòèìåìî íàäàë³ çà ðîçâèòêîì 
ïîä³é. ² ãîòîâ³ âèñëóõàòè íàçâà-
íèõ ó ö³é ïóáë³êàö³¿ ëþäåé. Òîìó 
äàë³ áóäå.

Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò 
ñåðâ³ñíîãî öåíòðó 
ïîä³ëèâ 25 òèñÿ÷ ç 
ïðîâ³äíèì ôàõ³âöåì 
ïîë³öåéñüêîãî 
óïðàâë³ííÿ

Олександр Плем’яник у міському 
суді. Позаторік він оскаржував 130-ту, 
тепер фігурує в справі хабарництва
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Ïðî îáøóê ó ãðî-
ìàäñüêîãî ä³ÿ÷à 
Âîëîäèìèðà ×åð-
êàñà ìè ä³çíàëèñÿ 

³ç âëàñíèõ äæåðåë.
Íàãàäàºìî, íàïðèê³íö³ ëþòîãî 

Âîëîäèìèð ×åðêàñ áóâ ïðèñóò-
í³é íà áåíêåò³, ÿêèé âëàøòóâàâ 
íà÷àëüíèê â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿ ²âàí ²ùåíêî ç³ ñâî¿ìè çà-
ñòóïíèêàìè â äèòÿ÷îìó òàáîð³ 
ÌÂÑ ï³ä «Ãîñòåâ³ºþ». Òîä³ Âî-
ëîäèìèð ×åðêàñ ñòàâèâ ïðèñóò-
í³ì ïðÿì³ çàïèòàííÿ òà àêòèâíî 
äîìàãàâñÿ ³íôîðìàö³¿ â³ä ïðàâî-
îõîðîíö³â, ÿê³ ñèä³ëè çà áåíêåò-
íèì ñòîëîì. (Äåòàëüí³øå ìîæíà 
ïðî÷èòàòè òóò: inlnk.ru/WGVOy) 

ВІДНОВИЛИ СПРАВУ
Òî ÷îìó ïðèéøëè äî àêòèâ³ñòà 

ç îáøóêîì? Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç 
Âîëîäèìèðîì ×åðêàñîì, ùîá ä³-
çíàòèñÿ äåòàëüí³øå ïðî ñèòóàö³þ.

— Îáøóê âîíè îá´ðóíòóâà-
ëè òèì, ùî ÿ ïðèäáàâ äâà àâòî 
ÂÀÇ ³ OPEL, í³áèòî, çà ï³äðî-
áëåíèìè äîêóìåíòàìè. Òèæäåíü 
òîìó íà ìåíå â³äíîâèëè ñïðàâó, 
ÿêà áóëà çàêðèòà, áî äîêóìåíòè 
ÿ âñ³ íàäàâ íà ö³ ìàøèíè. Öå 
áóëî ùå ó 2019-ìó, — ðîçïîâ³äàº 
×åðêàñ. — Àëå â³äíîâèëè ñïðàâó 
÷åðåç ïðîêóðàòóðó, áî, íà÷åá-
òî, íå äîïèòàí³ âñ³ îñîáè. Äàë³ 

âîíè çðîáèëè âè¿ìêó äîêóìåíò³â, 
çâåðíóëèñÿ â ï³äïðèºìñòâî, ÿêå 
ïðîäàâàëî ìåí³ ö³ ìàøèíè, ³ ïî-
ïðîñèëè äîêóìåíòè. Îñòàíí³ ¿ì 
íàäàëè.

— À îò ñüîãîäí³ î 6-é ðàíêó 
ïî÷àëè «âèíîñèòè» äâåð³ ó êâàð-
òèð³, — ïðîäîâæóº àêòèâ³ñò. — 
Ìîòèâóâàëè òèì, ùî º íîâà 
óõâàëà çà 8 êâ³òíÿ íà íàäàííÿ 
îáøóêó ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âîíè 
ââàæàþòü, ùî ¿ì íå âñ³ äîêóìåí-
òè íàäàëè. Çâó÷èòü öå ïðèáëèçíî 
òàê: «Îáøóêàòè ³ âèëó÷èòè âñ³ 
÷åðíåòêè, äèñêè, ôëåøêè òà ³íøó 
äîêóìåíòàö³þ, â ÿê³é º ÿêàñü ³í-
ôîðìàö³ÿ». Ïðî ùî ³íôîðìàö³ÿ? 
Ìåí³ íå çðîçóì³ëî.

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà ×åð-
êàñà, â³í ïðîñèâ çàëó÷èòè ñîöï-
ðàö³âíèê³â ïðè îáøóêó, áî éîãî 
äèòèí³ ï³âòîðà ðîêó òà ãîëîñíèé 
ðàíêîâèé îáøóê íàëÿêàâ ìàëÿ.

— Ñë³ä÷èé ñêàçàâ, ùî âè ìàºòå 
ïðàâî âèäàòè äîêóìåíòè, ÿ ïîãî-
äèâñÿ íàäàòè ùå ðàç ò³ ñàì³ äî-
êóìåíòè. Àëå ñë³ä÷îãî öå íå âëà-
øòóâàëî. Ïðè îáøóêó çàëó÷èëè 
ñïåöï³äðîçä³ë, òðè àâòî ñïåöï-
ðèçíà÷åííÿ. Ïåðåêðèëè âóëèöþ, 
äâ³ð, — êàæå ×åðêàñ. — Ïîêè í³-
÷îãî íå âèëó÷èëè, ïåðåãëÿäàþòü 
âñ³ äîêóìåíòè ³ áóäóòü ïðèéìàòè 
ð³øåííÿ, ÷è âîíè ¿ì ïîòð³áí³. 
Íà îáøóê ïðè¿õàëè îñ³á 20.

Çà ñëîâàìè ×åðêàñà, éîãî àä-
âîêàò âè÷èòàâ óõâàëó, òàì íà-
ïèñàíî, ùî âîíè çíàþòü ïðî 

ЧОМУ ДО АКТИВІСТА ЧЕРКАСА 
ПРИЙШЛИ З ОБШУКОМ
Триває слідство  До громадського 
діяча та голови ГО «Комітет безпеки 
руху» Володимира Черкаса рано-
вранці у понеділок, 12 квітня, прийшли 
додому з обшуком. Що шукали? 
Правоохоронці не одразу розповіли 
про інкримінований активісту злочин 

âñ³ äàí³ ñõîäÿòüñÿ.
Öèòóºìî, ùî ïèøóòü ó ïîë³ö³¿:
«Ïðåäñòàâëÿþ÷èñü ïðàö³âíè-

êîì ÄÏ ÌÂÑ «²íôîðì-ðåñóðñ», 
òà, êîðèñòóþ÷èñü äîâ³ðîþ âëàñ-
íèê³â òèì÷àñîâî çàòðèìàíèõ 
àâòî, îáìàííèì øëÿõîì, ï³ä âè-
ãëÿäîì ïîãàøåííÿ íå³ñíóþ÷èõ 
áîðã³â çà çáåð³ãàííÿ òàêèõ òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â íà øòðàôìàé-
äàí÷èêó, ï³äîçðþâàíèé îôîðì-
ëÿâ äîãîâîðè ¿õ êóï³âë³-ïðîäà-
æó, â ðåçóëüòàò³ ïðèâëàñíþþ÷è 
àâòîìîá³ë³. 12 êâ³òíÿ ñë³ä÷èì 
ïîë³ö³¿ çà ïðîöåñóàëüíîãî êå-
ð³âíèöòâà ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ 
â³ííè÷àíèíó îãîëîøåíî ïðî ï³ä-
îçðó ó íåçàêîííîìó çàâîëîä³íí³ 
äâîìà àâòîìîá³ëÿìè ãðîìàäÿí — 
«ÂÀÇ-2108» òà «Îïåëü-Âåêòðà». 

Ïîë³öåéñüê³ ïåðåâ³ðÿþòü ïðè-
÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî äî ïî-
íàä äåñÿòè ïîä³áíèõ çëî÷èííèõ 
åï³çîä³â».

ßê ÷èòàºìî íà ñàéò³ ÃÓÍÏ, 
çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè ðîçñë³-
äóâàííÿ, çëîâìèñíèê âïðîäîâæ 
äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ïðàöþâàâ 
â ÄÏ ÌÂÑ «²íôîðì-ðåñóðñ» òà 
ìàâ äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ùîäî 
âëàñíèê³â òèì÷àñîâî çàòðèìà-
íèõ àâòîìîá³ë³â, ÿê³ çáåð³ãàëè-
ñÿ íà øòðàôìàéäàí÷èêàõ. Ï³ñëÿ 
çâ³ëüíåííÿ â³í ñêîðèñòàâñÿ öèìè 
äàíèìè â êîðèñëèâèõ ö³ëÿõ.

«Â ãðóäí³ 2019 ðîêó ï³äîçðþ-
âàíèé øàõðàéñüêèì øëÿõîì çà-
âîëîä³â àâòîìîá³ëåì ÂÀÇ-2108, 
ÿêèé íàëåæàâ 80-ð³÷íîìó ïåí-
ñ³îíåðó, ÿêèé ìàº ³íâàë³äí³ñòü. 
Ô³ãóðàíò ïðè¿õàâ äî íüîãî äîäîìó 

òà, íàçâàâøèñü ïðåäñòàâíèêîì 
äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïîâ³-
äîìèâ, ùî ïåíñ³îíåðó ïîòð³áíî 
çàïëàòèòè áëèçüêî 130 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü íå³ñíóþ÷îãî áîðãó çà çáåð³-
ãàííÿ àâòîìîá³ëÿ íà øòðàôìàé-
äàí÷èêó», — éäåòüñÿ ó ïóáë³êàö³¿ 
íà ïîë³öåéñüêîìó ñàéò³.

Äàë³ ÷èòàºìî, ùî ó ë³òíüîãî 
÷îëîâ³êà íå áóëî òàêèõ êîøò³â, 
«çëîâìèñíèê ïîîá³öÿâ âëàäíàòè 
öþ ïðîáëåìó, ïåðåêîíàâøè éîãî 
ï³äïèñàòè äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ áåç íî-
ìåðà òà áåç äàòè».

«Íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â, îòðè-
ìàíèõ øàõðàéñüêèì øëÿõîì, â³í 
çàáðàâ ç³ øòðàôìàéäàí÷èêà àâ-
òîìîá³ëü òà ðîçïîðÿäèâñÿ íèì 
íà âëàñíèé ðîçñóä. Ó ñõîæèé 
ñïîñ³á ï³äîçðþâàíèé çàâîëîä³â 
àâòîìîá³ëåì «Îïåëü-Âåêòðà» 
ó ìåøêàíöÿ Â³ííèö³», — ñêàçàíî 
íà ïîë³öåéñüêîìó ñàéò³.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ 
ÃÓÍÏ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
Îëåêñàíäðà Á³ëîãî, íàðàç³ ô³-
ãóðàíòó îãîëîøåíî ïðî ï³äîçðó 
ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà-
÷åíèõ ïåðøîþ òà äðóãîþ ÷àñòè-
íàìè ñòàòò³ 289 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè (íåçàêîííå çà-
âîëîä³ííÿ òðàíñïîðòíèì çàñî-
áîì). Çà òàêèé çëî÷èí çàãðîæóº 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ òåðì³íîì â³ä 
ï’ÿòè äî âîñüìè ðîê³â.

— Çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ô³ãó-
ðàíòà ïðîâåäåíî ñàíêö³îíîâàíèé 
ñóäîì îáøóê, â õîä³ ÿêîãî âè-
ëó÷åí³ äîêóìåíòè, äîãîâîðè êî-
ì³ñ³¿, òåõí³÷í³ ïàñïîðòè íà àâòî-
ìîá³ë³, ïóñò³ áëàíêè ç ïå÷àòêàìè 
ÄÏ ÌÂÑ «²íôîðì-ðåñóðñ», àêòè 
òèì÷àñîâîãî çàòðèìàííÿ òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â, ÷îðíîâ³ çà-
ïèñè, ùî ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, — 
³íôîðìóþòü â ïîë³ö³¿. — Âèð³-
øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî îáðàííÿ 
ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çà-
õîäó. Ñë³äñòâî òðèâàº.

До оселі Володимира Черкаса правоохоронці прийшли рано-вранці. За його словами, обшук 
обґрунтували тим, що він придбав два авто ВАЗ і OPEL, нібито, за підробленими документами 

óìèñåë, ùî Âîëîäèìèð òèñíóâ 
íà âëàñíèêà àâòî. Õî÷à, çà ñëîâà-
ìè ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à, â³í éîãî 
íàâ³òü íå áà÷èâ.

Ç³ ñë³â àêòèâ³ñò³â òà æóðíàë³ñ-
ò³â, ùî áóëè íà ì³ñö³ ïîä³¿, ïîíÿ-
òèìè áóëè äâîº ä³â÷àò, ÿêèõ ïîò³ì 
ïîë³öåéñüê³ ïðèãîùàëè êàâîþ.

ЩО КАЖУТЬ В ПОЛІЦІЇ?
Âðàíö³ î 10.00 ìè òåëåôîíó-

âàëè ó ïîë³ö³þ, ùîá îòðèìàòè 
êîìåíòàð, ÿêå îá´ðóíòóâàííÿ 
îáøóêó ó Âîëîäèìèðà ×åðêàñà.

— Öå ñàíêö³îíîâàíèé îáøóê, 
çàðàç ïðîâîäÿòüñÿ ñë³ä÷³ ä³¿. Ïî ¿õ 
çàê³í÷åííþ âè îòðèìàºòå âè÷åðï-
íó ³íôîðìàö³þ, — ñêàçàëà òîä³ 
íàì ïðåñ-ñåêðåòàðêà ÃÓÍÏ Àííà 
Îë³éíèê.

Î 13.15 íà ñàéò³ ÃÓÍÏ âèéøëà 
ïóáë³êàö³ÿ, ó ÿê³é éäåòüñÿ ïðî 
òå, ùî «ó Â³ííèö³ ïîë³öåéñüê³ 
âèêðèëè çëîâìèñíèêà, ÿêèé 
îðãàí³çóâàâ øàõðàéñüêó ñõå-
ìó ïðèâëàñíåííÿ àâòîìîá³ë³â». 
Î÷åâèäíî, ùî ó í³é éäåòüñÿ ïðî 
Âîëîäèìèðà ×åðêàñà, îñê³ëüêè 

На обшук, за словами Черкаса, приїхало понад 20 правоохоронців. 
При обшуку залучили спецпідрозділ, три авто спецпризначення. Перекрили вулицю і двір 

– Î 6-é ðàíêó ïî÷àëè 
«âèíîñèòè» äâåð³ 
ó êâàðòèð³, – êàæå 
àêòèâ³ñò. Çà éîãî 
ñëîâàìè, íà îáøóê 
ïðè¿õàëè îñ³á 20
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Коли телефонував пані Наталії, 
вона працювала на дачній ді-
лянці. Минулої осені посадила 
200 кущів лаванди. З нетерпін-
ням чекає теплих днів, аби поба-
чити, як перезимували рослини. 
Каже, вони прокинуться тільки 
у травні.
З дитинства залюблена у фіоле-
тові квіти лаванди. Уже малює 
в уяві, як фіолет розіллється у неї 
на ділянці у пору цвітіння.
З радістю повідомила, що вона 
стала ученицею міжнародної шко-
ли лаванди. Планує не тільки на-
вчитися вирощувати, а й переро-
бляти насіння на лавандову олію.
— Мрію мати власну сировину, з 

неї виготовляти лавандову серію, 
це мило, шампунь, скраб, — роз-
повідає Наталія. — Прикупила ще 
частину землі, де також буде рости 
лаванда. У мене ідей дуже багато!
До речі, шампуні, скраби, креми 
вона уже тепер робить. Одна з 
останніх новинок — шампунь і 
бальзам для догляду за… чоло-
вічими бородами. Є бороди з 
жорсткими волосинами, що 
стирчать урізнобіч. Для таких 
вона передбачила бальзам 
на основі воску.
Мило для чоловіків також ро-
бить. Схоже, вони не знають 
про це, бо замовлення роблять 
переважно жінки.

Лавандова мрія 

Заробіток залежить від кількос-
ті замовлень і від можливості 
їх виконати. Напередодні свят 
доводиться працювати вдень і 
вночі. Не тільки заради заро-
бітку. Майстриня повторює, що 
мильна флористика приносить 
їй неабияке задоволення. Руки 
самі просяться до роботи.
Називає вартість своїх букетів: 
невеликий коштує 400 гри-

вень, далі йдуть ціни 500, 
600 гривень. Один з чолові-
ків замовив для дружини, на її 
«круглу» дату, набір на суму 
2300 гривень.
— Щоразу бюджет обговорюємо 
із замовником, — говорить Ната-
лія. — Тому ціни, як прийнято го-
ворити, гнучкі. Не в грошах щастя. 
Я більше щаслива тим, що маю 
улюблене заняття.

Який зиск від мильних букетів?

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ó òîé ïåðåäñâÿò-
êîâèé äåíü Íàòàë³ÿ 
ìàëà ïðèâ³òàòè ïî-
äðóã. Â³ñüìîì æ³í-

êàì õîò³ëà âðó÷èòè ïîäàðóíêè. 
Ó ãàìàíö³ çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè 
200 ãðèâåíü. Çàãëÿíóëà â ²íòåð-
íåò. Ñàìå òîä³ óïåðøå ïîáà÷èëà 
íåçâè÷í³ êâ³òè. ̄ õ âèãîòîâëÿëè ç… 
ìèëà. Äîòåïåð íå ðîçóì³º, ÷èì 
âîíè òàê çàö³êàâèëè? Íàäîâãî 
çàòðèìàëàñÿ ïåðåä åêðàíîì.

Çàïèòóþ ïàí³ Íàòàë³þ, ùî âñå-
òàêè êóïèëà òîä³ ó ïîäàðóíîê? 
«Í³÷îãî íå êóïèëà», — â³äïîâ³äàº. 
Çàòå çàõîïèëàñÿ ìèëüíîþ ôëî-
ðèñòèêîþ. Óïåðøå âèãîòîâèëà 
ìèëî ðó÷íî¿ ðîáîòè.

— Áà÷èëè á âè òîé ïðîáíèé 
øìàòî÷îê, çðîáëåíèé ìî¿ìè ðó-
êàìè! — ãîâîðèòü âîíà. — Í³ÿêèé 
â³í áóâ. ßêáè íå âåëèêå áàæàííÿ 
íàâ÷èòèñÿ íîâ³é ñïðàâ³, çàêèíó-
ëà á ¿¿ îäðàçó. Äóæå õîò³ëîñÿ íà-
â÷èòèñÿ ðîáèòè áóêåòè ç ìèëà!

Â³äòîä³ ìèíóëî äåâ’ÿòü ðîê³â. 
Ùî ¿é âäàëîñÿ çà öåé ÷àñ?

У МЕРЛІН МОНРО 
ВІДВАЛИЛАСЯ ГОЛОВА 

Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî ïî-

ñò³éíî íàâ÷àºòüñÿ. Êóïóº ìàé-
ñòåð-êëàñè, ñï³ëêóºòüñÿ ç ³íøèìè 
ìèëîâàðàìè. ̄ ¿ ïðèéíÿëè ó Êëóá 
ìàéñòð³â ìèëüíîãî ìèñòåöòâà. ª 
òàêà îðãàí³çàö³ÿ ó íàñ â êðà¿í³. ̄ ¿ 
ó÷àñíèêè îáì³íþþòüñÿ äîñâ³äîì, 
ïðîâîäÿòü êîíêóðñè.

— Íàâ÷èòèñÿ ìîæíà áàãàòî-
÷îìó, àëå ÿêùî äóøà íå ëåæèòü 
äî ñïðàâè, í³÷îãî íå âèéäå. Ãî-
ëîâíå — ëþáèòè òå, ùî ðîáèø. 
Òàê ëþáèòè, ùî ³íêîëè ìîæåø 
çà ðîáîòîþ íàâ³òü ïðî ñîí çà-
áóòè, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Îäèí ç³ ñâî¿õ áóêåò³â âîíà íà-
çâàëà «Ðàíîê». Í³÷ ìèíóëà çà ðî-
áîòîþ — íå âñòèãëà îãëÿíóòèñÿ. 
Ïåðø³ âðàí³øí³ ïðîìåí³ ñîíöÿ 
÷åðåç â³êíî âïàëè íà ñèí³ êâ³òè 
³ðèñó. Ñàìå öèì ïîÿñíþº íàçâó 
áóêåòà. Â³í îñîáëèâèé êîëüîðîì. 
Ìàéñòðèí³ âäàëîñÿ ìàêñèìàëüíî 
â³äòâîðèòè éîãî òàêèì, ÿêèé ìà-
þòü æèâ³ êâ³òè. Íàòàë³ÿ íå çíàº 
ùå êîãîñü ç ìàéñòðèíü, ÿêèì áè 
âäàëîñÿ äîñÿãòè òàêîãî ïðèðîä-
íîãî â³äò³íêó íà ìèëüíèõ êâ³òàõ 
³ðèñó. Ãîâîðèòü, ùî â³äòâîðåííÿ 
êîëüîðó — îäèí ç íàéñêëàäí³øèõ 
ïðîöåñ³â ó ¿õí³é ðîáîò³.

«×îòèðè ñòèõ³¿: çåìëÿ, âîãîíü, 
âîäà ³ ïîâ³òðÿ» — òàêîþ áóëà 
òåìà êîíêóðñó ñåðåä ìèëîâà-
ð³â-ôëîðèñò³â. Õîò³ëîñÿ çàïðî-

ЖІНКАМ — КВІТИ З МИЛА, ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ — ШАМПУНІ ДЛЯ БОРІД
Додатковий заробіток  Бізнесом 
стало захоплення Наталії Ратушняк 
з Ладижина. Жінка виготовляє мило 
ручної роботи у формі… квітів. Мріє стати 
кращою мильною флористкою України. 
Є в неї також лінійка косметики. Не тільки 
для жінок. Остання новинка зацікавить 
бородатих чоловіків. Готова поділитися 
досвідом з тими, хто також захоче 
зайнятися цією справою 

ïîíóâàòè ùîñü îðèã³íàëüíå. ¯é 
íå ïîäîáàºòüñÿ, êîëè ìàéñòðè-
í³ ïîâòîðþþòüñÿ, ÷è êîï³þþòü 
ðîáîòè îäíà â îäíî¿. «Ó ìåíå 
íåìà ñõîæèõ áóêåò³â, — ðîçïî-
â³äàº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Êîæåí 
íåïîâòîðíèé. ² öå ïðàâäà!» 

Äëÿ êîíêóðñó çàäóìàëà çðîáèòè 
ñòàòóåòêó Ìåðë³í Ìîíðî. Â³ä-
òâîðèòè çîáðàæåííÿ íà â³äîìîìó 
ôîòî, êîëè â³òåð-ïóñòóí áåçñî-
ðîìíî çàäèðàº ê³íö³ ñóêí³, àê-
òðèñà ó öåé ìîìåíò îáîìà ðóêàìè 
îïóñêàº ¿¿ äîíèçó. Â³òåð — îäíà 
³ç ñòèõ³é ïðèðîäè. Îðèã³íàëüíå 
â³äòâîðåííÿ òåìè êîíêóðñó.

Íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ñòü ðî-
áîòè, ñïðàâèëàñÿ ç íåþ. Îäíàê 
ïðåäñòàâèòè íà êîíêóðñ íå âäà-
ëîñÿ.

— Êîëè ðîáèëà îñòàíí³ øòðè-
õè, âèïàäêîâî çà÷åïèëà çîáðà-
æåííÿ ãîëîâè ³ âîíî â³äâàëèëî-
ñÿ, — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ. — Ùî 
â ìåíå êî¿ëîñÿ ó ò³ õâèëèíè 
íà äóø³, ñëîâàìè íå ïåðåäàòè. 
Âèð³øèëà íå áðàòè ó÷àñò³ ó çìà-
ãàíí³. Çà÷èíèëà êâàðòèðó ³ ïî-
¿õàëà íà äà÷ó.

Òàì äóìêè ïðî ³íøå. Ùîðàçó 
³ç çàäîâîëåííÿì ñïîñòåð³ãàº, ÿê 
ðîñòóòü «ðîäè÷³ ãàðáóçîâ³».

«Íàòàë³º, îñü æå òîá³ ãîòîâà 
òåìà äëÿ êîíêóðñíî¿ ðîáîòè, ñàìà 
ïðèðîäà ï³äêàçóº», — ïîäóìêè 
ïðîìîâèëà äî ñåáå æ³íêà.

Ïîâåðíóëàñÿ äî ì³ñòà. Âçÿëàñÿ 
äî ä³ëà ³ çà ÷îòèðè ãîäèíè, íà îä-
íîìó äèõàíí³ ç’ÿâèëàñÿ ùå îäíà 
ðîáîòà. Ãîðîäí³é «íàòþðìîðò» 
íàñò³ëüêè âäàâñÿ, ùî îö³íèëè 
ðîáîòó íàéâèùèì áàëîì.

Ðàòóøíÿê áðàëà ó÷àñòü ó ùå 
îäíîìó êîíêóðñ³. Ñåðåä 160 ó÷àñ-
íèöü çäîáóëà ñüîìå ì³ñöå. Ïðåä-
ñòàâëÿëà áóêåò êâ³ò³â. Ïðàöþâàëà 
íàä íèì ïðîòÿãîì øåñòè äí³â. 
Âèñîêèé áàë âèñòàâèëè íàñàìïå-
ðåä çà ñõîæ³ñòü ç æèâèìè êâ³òàìè.

МАТЕРІАЛИ ЗАМОВЛЯЄ 
В АМЕРИЦІ І ШВЕЙЦАРІЇ 

Ìèëî â áóêåòàõ ò³ëüêè ó ïåëþñò-
êàõ ³ áóòîíàõ. Âñ³ ³íø³ äåòàë³ ç³ 
øòó÷íèõ ìàòåð³àë³â. Òàê ïîÿñíþº 
ìàéñòðèíÿ. Ñâî¿ áóêåòè íàçèâàº 
äåêîðàòèâíèìè. Öå ïàõó÷à ïðè-
êðàñà. Çàïàõ çáåð³ãàºòüñÿ ïîíàä 
ï³â ðîêó. Çâè÷àéíî, ïðè áàæàíí³ 
ïåëþñòêè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè 
äëÿ ìèòòÿ ðóê, ò³ëà. Îäíàê íå ðà-
äèòü ðîçáèðàòè áóêåòè.

Êðàùå çàìîâèòè ïðîñò³ø³ ôîð-
ìè ìèëà. ̄ õ ó íå¿ äåñÿòêè — ³ äëÿ 

Мило в букетах тільки у пелюстках і бутонах. Всі інші деталі 
зі штучних матеріалів. Дітки люблять мило у формі звіряток

— Ãîëîâíå — ëþáèòè 
òå, ùî ðîáèø. Òàê 
ëþáèòè, ùî ³íêîëè 
ìîæåø çà ðîáîòîþ 
íàâ³òü ïðî ñîí 
çàáóòè, — êàæå Íàòàë³ÿ 

äîðîñëèõ, ³ äëÿ ä³òåé, äëÿ æ³íîê 
³ ÷îëîâ³ê³â. Íàïðèêëàä, ñóñ³äó 
ïî äà÷³ Ïåòðó Âîéòó ïîäàðóâàëà 
ìèëî ó ôîðì³ ðèáè. Àáè çàö³êà-
âèòè ä³òîê äî óìèâàííÿ, ïðîïî-
íóº ó âèãëÿä³ äîëüîê àïåëüñèí³â 
÷è ìàíäàðèí³â, ïîëóíèö³ àáî âåä-
ìåäèêà, ³íøèõ ìèëèõ çâ³ðÿòîê 
÷è òâàðèíîê.

Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìàéñòðè-
íÿ îáãîâîðþº ³ç çàìîâíèêîì ïî-
äðîáèö³. Ö³êàâèòüñÿ, äëÿ êîãî 
áóêåò, ç ÿêî¿ íàãîäè ïëàíóþòü 
ïîäàðóâàòè, îáîâ’ÿçêîâî ïèòàº 
ïðî óïîäîáàííÿ ëþäèíè, äëÿ ÿêî¿ 
ðîáèòèìå áóêåò.

— Ó ìåíå âñå ³íäèâ³äóàëüíî, — 
ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ. — Íå ìîæó ïî-

ñòàâèòè âèð³á íà êîíâåºð ³ ùîá 
â³í áóâ îäíàêîâèé äëÿ êîæíîãî 
çàìîâíèêà. Âàæëèâî äàòè ëþäÿì 
ÿê³ñíèé ïðîäóêò, ïîäàðóâàòè 
åìîö³¿, àáè âîíè îòðèìàëè çà-
äîâîëåííÿ â³ä ïîäàðóíêà.

¯¿ áóêåòè ç äîðîãèõ ìàòåð³àë³â. 
Çàìîâëÿº ìàòåð³àëè ïåðåâàæíî 
â Àìåðèö³ ³ Øâåéöàð³¿. Êàæå, 
ÿêùî ðîáèòè ç äåøåâèõ êèòàé-
ñüêèõ, êâ³òè ìàòèìóòü âèãëÿä 
ìåðòâèõ. Íèí³ ëþäè âñå á³ëüøå 
õî÷óòü ìàòè ÿê³ñíèé ïðîäóêò.

Ìàéñòðèíÿ áàãàòî ðîçïîâ³-
äàº ïðî «êóõíþ» ìèëîâàð³ííÿ. 
Äî ñëîâà, ñàìå íà êóõí³ ó êâàð-
òèð³ âîíà îáëàøòóâàëà ì³ñöå äëÿ 
ðîáîòè.

Наталія Ратушняк залюбки працює на дачній ділянці. Каже, 
минулої осені посадила 200 кущів лаванди. З нетерпінням чекає 
теплих днів, аби побачити, як перезимували рослини
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Розповісти в газеті про Любов 
Бойко просив наш постійний 
читач Іван Лопатанов. Багато-
річний керівник колишнього тан-
цювального колективу «Юність», 
Іван Лопатанов, як ніхто, знає, 
наскільки відповідальна робота 
у педагога-організатора «Барвін-
ку». Можливо, навіть складніша, 
ніж танець. Принаймні так ствер-
джує Лопатанов.
— Треба стати мамою для всіх, 
щоб під час гастрольних поїздок 
діти були доглянуті, нагодовані, 

як кажуть, живі-здорові, — гово-
рить пан Іван. — Адже весь цей 
час, поки вони десь у поїздці тан-
цюють, радіють, знайомляться з 
новими містами і країнами, їхні 
батьки вдома хвилюються, аби 
все було добре у їхніх чад. Щоб 
саме так це відбувалося, багато 
залежить від педагога-організа-
тора, нашої Любові.
— Коли говорять про душу «Бар-
вінку», завжди згадують її — гарну 
і привітну, усміхнену, яка завжди 
була мамою для всіх поколінь 

«барвінчат», — це вже слова ко-
лективу і вихованців «Барвінку» 
різних років, які вони написали 
у вітанні на сторінці у Фейсбуці.
У Любові Бойко ціла купа відзнак і 
нагород. Серед них — орден Кня-
гині Ольги III ступеня, відзнаки 
Заслужений працівник культури 
України, Відмінник народної осві-
ти… Але найпочеснішим є звання, 
яке їй дали батьки танцівників, — 
Мама усіх «барвінчат».
З роси і води вам, вельмишанов-
на імениннице!

Її робота складніша, ніж танець 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ó øê³ëüí³ ðîêè 
âîíà íå çàéìàëà-
ñÿ òàíöÿìè. Ä³-
â÷èíêó á³ëüøå 

âàáèâ ñï³â. ²ç çàäîâîëåííÿì 
ïîñï³øàëà íà óðîêè äî ìóçè÷-
íî¿ øêîëè. Äîòåïåð ç âäÿ÷í³ñòþ 
çãàäóº ñâîþ âèêëàäà÷êó âîêàëó 
Êëàâä³þ Ìàêàðîâó. Âîíà ìàëà 
çâàííÿ íàðîäíî¿ àðòèñòêè Óêðà-
¿íè, íàâ÷àòèñÿ â íå¿ áóëî ö³êàâî 
³ ïî÷åñíî. Âèêëàäà÷êà ðàäèëà 
ñâî¿é ó÷åíèö³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
øêîëè éòè â ìóçè÷íå ó÷èëèùå. 
Ùîïðàâäà, âñòóïèòè ç ïåðøî¿ 
ñïðîáè íå âäàëîñÿ. Òà íàñòèð-
ëèâà ä³â÷èíà íå â³äìîâèëàñÿ 
â³ä ìð³¿, ç äðóãî¿ ñïðîáè ñòàëà 
ñòóäåíòêîþ. Óæå òîä³ çðîçóì³ëà, 
ùî íàïîëåãëèâ³ñòü ³ ëþäÿí³ñòü 
ñòàíóòü íàãîäîþ ó æèòò³.

З ДИПЛОМОМ ІСТФАКУ БУДЕ 
ВЧИТИ ТАНЦІВ?..

Â ìóçó÷èëèù³ îïàíîâóâàëà ñïå-
ö³àëüí³ñòü õîðîâîãî äèðèãåíòà. 
Íàâ÷àâ ¿¿ òîíêîùàì ïðîôåñ³¿ 
âèêëàä÷ Ðîìàí Ë³ùóê, à óðîêè 
âîêàëó âåëà ªâãåí³ÿ Ðóðàê, ñòðî-
ãà, àëå íàäçâè÷àéíî òàëàíîâèòà. 
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ó÷èëèùà ïðè-
éøëà ïðàöþâàòè ó Ïàëàö ï³îíå-
ð³â ³ øêîëÿð³â, äèðèãåíòîì õîðó.

Îäíîãî äíÿ ó Ïàëàö³ ç’ÿâèâñÿ 
ùå îäèí íîâèé âèêëàäà÷. Êðà-
ñèâèé, âèñîêèé, ç ïîñòàâîþ 
ïðîôåñ³éíîãî òàíö³âíèêà, â³í 
îäðàçó ïðèâåðíóâ äî ñåáå óâà-
ãó. Íà íàðàä³ â äèðåêòîðà éîãî 

ïðåäñòàâèëè êîëåêòèâó: «Ïåòðî 
Áîéêî, áóäå ïðàöþâàòè ó íàñ êå-
ð³âíèêîì òàíöþâàëüíîãî êîëåê-
òèâó». Íàñòóïíà ôðàçà äèðåêòîðà 
âèêëèêàëà çäèâóâàííÿ. «Áîéêî 
çàê³í÷èâ íàø ïåä³íñòèòóò, çà ôà-
õîì â÷èòåëü ³ñòîð³¿». ²ñòîðèê áóäå 
íàâ÷àòè ä³òåé òàíö³â?..

— Ïåòðî Àäîëüôîâè÷ ï³ä ÷àñ 
íàâ÷àííÿ ó øêîë³ òàíöþâàâ 
ó êîëåêòèâ³ «Ïîäîëÿí÷èê», ùî 
ó Õìåëüíèöüêîìó, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Ëþáîâ. — Ìèñòåöòâî òàíöþ 
áóëî éîãî ñòèõ³ºþ. Ïðî öå ä³çíà-
ëèñÿ çãîäîì.

Äî ïðèõîäó Áîéêà òàíöþâàëü-
íèì êîëåêòèâîì êåðóâàâ ÷îëîâ³ê, 

ÿêèé ïåðåéøîâ íà ðîáîòó äî ìå-
äóí³âåðñèòåòó. Ñë³äîì çà íèì 
ï³øëî ÷èìàëî éîãî ó÷í³â, ùîá 
ïðîäîâæèòè ðåïåòèö³¿ â óí³âåð-
ñèòåòñüêîìó êîëåêòèâ³.

— «Ðó÷åéîê» ïåðåñîõ, — çãàäóº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — «Ðó÷åéîê» 
òàêó íàçâó ìàâ òàíöþâàëüíèé 
êîëåêòèâ ó Ïàëàö³ øêîëÿð³â. Áà-
ãàòî õòî ââàæàâ, ùî ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê éîãî çàëèøèâ êîëèøí³é êå-
ð³âíèê, íàâ÷àòè òàíö³â âçàãàë³ 
ïåðåñòàíóòü.

Áîéêî ñïðîñòóâàâ ¿õí³ äóìêè. ² 
âæå íåâäîâç³ äî íüîãî áóëà ÷åðãà 

ДУША «БАРВІНКУ» І МАМА ДЛЯ 
«БАРВІНЧАТ» УСІХ ПОКОЛІНЬ
Вітаємо!  Любов Бойко — одна з 
тих, хто був біля витоків уславленого 
ансамблю танцю «Барвінок». Неспроста 
її називають мамою для танцюристів усіх 
поколінь. Любов Бойко розповіла RIA, 
як створювався «Барвінок», хто дав таку 
назву, поділилася своїм захопленням, 
якого навчила її… дитина

îõî÷èõ â÷èòèñÿ.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Ëþáîâ³, Ïå-

òðó Áîéêó íàëåæèòü ³äåÿ çì³íè-
òè íàçâó. Â³í æå çàïðîïîíóâàâ 
íîâó — «Áàðâ³íîê». Í³õòî îñî-
áëèâî íå çàïåðå÷óâàâ.

Òàê ó âæå äàëåêîìó 1984-ìó 
ó íàøîìó ì³ñò³ ðîçêâ³òíóëè ïåðø³ 
ïàðîñòêè òàíöþâàëüíîãî «Áàð-
â³íêó». Í³õòî òîä³ ùå íå çíàâ, ùî 
çãîäîì éîãî âèõîâàíö³ ðàçîì ç³ 
ñâî¿ì òàëàíîâèòèì êåð³âíèêîì 
ïðîñëàâëÿòü ð³äíå ì³ñòî ó áà-
ãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Â³äòîä³ ç 
Áîéêîì ïðàöþº ïàí³ Ëþáîâ, ÿêà 
÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ éîãî ïðè-
õîäó íà ðîáîòó ó Ïàëàö øêîëÿð³â, 
ñòàëà éîãî äðóæèíîþ.

ВЧАТЬ ТАНЦЮВАТИ, ГРАТИ І  
НАВІТЬ ВИШИВАТИ 

Ç ³í³ö³àòèâè íîâîãî êåð³âíèêà 
òàíöþâàëüíîãî êîëåêòèâó ó ïðî-
ãðàì³ çàíÿòü â³äáóëèñÿ ñóòòºâ³ 
çì³íè. Ïåòðî Áîéêî ãîâîðèâ, ùî 

äèòèíà, ÿêà ïðèõîäèòü äî íüîãî 
íà çàíÿòòÿ, ìàº âì³òè íå ò³ëüêè 
âïðàâíî í³æêàìè ÷åáåðÿòè.

— Ïðèãàäóþ ñèòóàö³þ, êîëè 
òðèâàëè ðåïåòèö³¿ òàíöþ «Ãî-
ïàê», — ðîçïîâ³äàº Ëþáîâ Áîé-
êî. — Õòî çàä³ÿíèé ó òàíö³, òðå-
íóâàëèñÿ, ³íø³ â öåé ÷àñ áåøêå-
òóâàëè, áî í³÷èì áóëî çàéíÿòèñÿ. 
Áîéêî çàïðîïîíóâàâ çàïîâíþ-
âàòè òàê³ ïàóçè íàâ÷àííÿì ãðè 
íà íàðîäíèõ ³íñòðóìåíòàõ. Òàê 
ç íàìè ñòàâ ïðàöþâàòè Îëåê-
ñàíäð Êóöèé. Â³í íàâ÷àâ ä³òåé 
ãðè íà ñòðóííèõ ³íñòðóìåíòàõ. 
Çãîäîì ä³òåé ïî÷àëè â÷èòè ñï³-
âó, ãð³ íà áàðàáàíàõ ³ íàâ³òü… 
âèøèâêè.

Öþ íàóêó îïàíóâàëè òàêîæ 
âèõîâàíö³ «Áàðâ³íêà» ä³òè Áîé-
ê³â — ñòàðøèé Ïåòðî ³ ìîëîäøèé 
Ïàâëî.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
Ïåòðî äîòåïåð âèøèâàº, íåäàâíî 
éîìó âèïîâíèëîñÿ 40. Ó ñâ³é ÷àñ 
â³í ðàçîì ç äðóæèíîþ âèñòóïàâ ó 
çíàìåíèòîìó àíñàìáë³ ³ìåí³ Â³ð-
ñüêîãî. Äëÿ ñâî¿õ äðóç³â âèøèâ 
ñîðî÷êè. Ïàí³ Ëþáîâ êàæå, ùî 
âèøèâàº â³í øâèäêî ³ âïðàâíî.

— Çàâäÿêè Ïåòðó ³ ÿ íàâ÷èëà-
ñÿ âèøèâàòè, — ãîâîðèòü Ëþáîâ 
Áîéêî. — Ùå ï³ä ÷àñ éîãî çà-
íÿòü ó «Áàðâ³íêó» íå ïåðåñòàâàëà 
äèâóâàòèñÿ, ÿê ñòàðàííî äèòèíà 
â³ääàºòüñÿ öüîìó íåïðîñòîìó çà-
íÿòòþ. Ïîïðîñèëà, àáè é ìåíå 
íàâ÷èâ. Î-î! Öå áóëè âàæê³ óðî-
êè. ²íêîëè îáîº ïëàêàëè. ß â³ä 
òîãî, ùî ñêëàäíî äàâàëàñÿ íàóêà, 
à â³í – ùî íå âäàâàëîñÿ íàâ÷èòè.

Â³äòîä³ ³ äîòåïåð, ÿê ò³ëüêè âè-
ïàäàº â³ëüíà õâèëèíà, ïàí³ Ëþ-

áîâ áåðåòüñÿ çà ãîëêó é íèòêè. 
Óòî÷íþº, ùî âèøèâàº íå ëèøå 
íèòêàìè. Ïðèãàäóº, ÿê ¿¿ âðàçèâ 
ñâîºþ âèøèâàíêîþ êîíöåðò-
ìåéñòåð Ïàâëî Ïåòðóíÿê. Éîãî 
âáðàííÿ áóëî ïîìåðåæåíå á³-
ñåðîì. Ïàí³ Ëþáîâ ïîõâàëèëà 
âèøóêàíó îä³æ ³ çàïèòàëà: «Õòî 
òàê ãàðíî ïîñòàðàâñÿ?» — «Ñàì 
âèøèâàâ», — â³äïîâ³â ÷îëîâ³ê.

Âîíà òåæ âèð³øèëà íàâ÷èòèñÿ.
— Ìîÿ ïåðøà ðîáîòà, âèøèòà 

á³ñåðîì, ÿâëÿëà ñîáîþ êàðòèíó 
ç ìóçè÷íèìè åëåìåíòàìè, — ãî-
âîðèòü ïàí³ Ëþáîâ. — ¯¿ ñþæåò 
òàêèé: íà ï³àí³íî ëåæèòü ñêðèï-
êà ³ áóêåò òðîÿíä. Äå òà ðîáîòà 
íèí³? Ïåðåäàëà ó ïîäàðóíîê ï³ä 
÷àñ ãàñòðîëåé ó Ðóìóí³¿. Ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ ðîáèòè ïîäàðóíêè. 
Ñâî¿ì õëîïöÿì — ñòàðøîìó Ïå-
òðó, ìîëîäøîìó Ïàâëîâ³ — âè-
øèëà ³êîíè. Îáèäâà âîíè íèí³ 
ïðîæèâàþòü ó Í³ìå÷÷èí³.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè 
áàáóñþ ùîðàçó çàñïîêîþº âíóê, 
13-ð³÷íèé Äàíèëî Ïåòðîâè÷: «Áà-
áóñþ, ÿ â÷óñÿ íà «îäèíèö³», àëå 
òè íå õâèëþéñÿ, ó Í³ìå÷÷èí³ öå 
íàéâèùà îö³íêà».

— Ó êîæíîãî ç íàñ âíóêè íàé-
êðàù³, öå áåç ñóìí³âó, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Ëþáîâ. — Àëå Äàíèëêî ò³-
øèòü òèì, ùî íå çàáóâàº ð³äíó 
ìîâó. Âäîìà ç áàòüêàìè ñï³ëêó-
ºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ. À ùîá ñëîâà 
íå ãóáèëèñÿ, áàãàòî ÷èòàº óêðà-
¿íñüêîþ. Òàê ñàìî, äî ðå÷³, áàãà-
òî ÷èòàâ éîãî òàòî. Íåäàâíî ìè 
øóêàëè äëÿ íüîãî óêðà¿íñüêîþ 
«Âîëîäàð ïåðñòåí³â» Òîëê³íà. 
Ñïåðøó â³í ïðî÷èòàâ êíèãó í³-
ìåöüêîþ, à ïîò³ì — óêðà¿íñüêîþ.

Любов і Петро Бойки разом зі своїми «барвінчатами». За 37 років вони виховали 
не одну тисячу танцівників, які ще й на музичних інструментах грають

ßê ò³ëüêè âèïàäàº 
â³ëüíà õâèëèíà, ïàí³ 
Ëþáîâ áåðåòüñÿ 
çà ãîëêó. Íàâ÷èâ 
âèøèâàòè ¿¿ ñòàðøèé 
ñèí – Ïåòðî 



10
RIA, Ñåðåäà, 
14 êâ³òíÿ 2021

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА

Прогулянка заповідними і не тільки місцями Літинської 
громади. Гарні клаптики природи, яких, на жаль, стає з 
кожним днем все менше. Всього за десяток пройдених 
кілометрів побачили розорювання пасовища і суцільну 
рубку в старому лісі. Все це законно, але не правильно.

ПРЕССЛУЖБА

АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

Ç ïî÷àòêó ðîêó ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» íàäàâ 
ïîñëóãè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ãàçîâèõ ìåðåæ 
ìàéæå 100 êë³ºíòàì. Äî ê³íöÿ ðîêó êîìïà-
í³ÿ ïëàíóº âèêîíàòè äî 1000 çàìîâëåíü é 
ïðîïîíóº ñïîæèâà÷àì ñêîðèñòàòèñÿ êîìï-
ëåêñíîþ ïîñëóãîþ, çâåðíóâøèñü äî 104.
ua Êë³ºíòñüêîãî ïðîñòîðó.

Ïîñëóãà ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ — öå 
ñêëàäíèé êîìïëåêñ ðîá³ò. Ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ, ÿêùî ñïîæèâà÷ó 
íåîáõ³äíî çì³íèòè ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ 
ãàçîâèõ ìåðåæ, ãàçîâîãî ë³÷èëüíèêà, 
êîòëà ÷è êîëîíêè, çàì³íèòè ñòàðå ãà-
çîâå îáëàäíàííÿ íà íîâå, âñòàíîâèòè 
äîäàòêîâ³ ãàçîâ³ ïðèëàäè ÷è äåìîíòó-
âàòè ³ñíóþ÷³.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïåðåäáà÷àº ê³ëüêà 
åòàï³â: âèãîòîâëåííÿ òåõí³÷íèõ óìîâ, 
ðîçðîáêó ïðîåêòó, ïðèïèíåííÿ ãàçî-
ïîñòà÷àííÿ íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ðîá³ò, 
äåìîíòàæ ³ñíóþ÷èõ òà ìîíòàæ íîâèõ åëå-
ìåíò³â ìåðåæ³. Äàë³ ïîòð³áíî ïåðåâ³ðèòè 
ðåêîíñòðóéîâàíó ìåðåæó íà ì³öí³ñòü, 
ãåðìåòè÷í³ñòü, ïðèéíÿòè â åêñïëóàòàö³þ 
³ çä³éñíèòè ïóñê ãàçó.

Êë³ºíòè ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ìàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü îòðèìàòè ïîñëóãó êîìïëåêñíî. 
Äëÿ öüîãî ñïîæèâà÷ó ïîòð³áíî çâåð-

íóòèñÿ äî öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ — 
104.ua Êë³ºíòñüêèé ïðîñò³ð.

Ó 2020 ðîö³ ïîñëóãó ðåêîíñòðóêö³¿ äî-
â³ðèëè ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 730 ñïîæèâà÷³â 
áëàêèòíîãî ïàëèâà. Âèêîíàííÿ êîìï-
ëåêñíî¿ ïîñëóãè ðåêîíñòðóêö³¿ äîçâîëÿº 
ñïîæèâà÷ó çàîùàäèòè ÷àñ òà êîøòè.

«Ïåðñîíàëüí³ ìåíåäæåðè ó 104.ua Êë³-
ºíòñüêîãî ïðîñòîðó ñóïðîâîäæóþòü êë³ºí-
ò³â â³ä ïîäà÷³ çàÿâè äî ïóñêó ãàçó íà îá’ºêò. 
Êîíòðîëþþòü óñ³ åòàïè âèêîíàííÿ ðî-
á³ò, íàäàþòü êîíñóëüòàö³¿ òà äîïîìàãàþòü 
îôîðìèòè óñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, ³íôîð-
ìóþòü êë³ºíòà ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ðîá³ò. 
Äîïîìàãàþòü ï³ä³áðàòè ãàçîâå îáëàäíàííÿ 
â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó ãàçîïîñòà÷àííÿ òà 
ïîòðåá ñïîæèâà÷à. Ó íèõ îäðàçó ìîæíà 
çàìîâèòè íåîáõ³äíå ãàçîâå îáëàäíàííÿ, 
ïîñëóãè ç éîãî âñòàíîâëåííÿ òà ñåðâ³ñíîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ» — ïîÿñíþº äèðåêòîð ç 
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
Ìèêîëà ßðåìåíêî.

Êë³ºíòó ïîòð³áíî ëèøå îäèí ðàç çâåð-
íóòèñÿ äî 104.ua Êë³ºíòñüêîãî ïðîñòî-
ðó ³ç çàÿâîþ íà ðåêîíñòóêö³þ, íàäàòè 
ïàêåò äîêóìåíò³â ³ ÷åêàòè âèêîíàííÿ 
ðîá³ò. Âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ â êîæíîìó 
âèïàäêó ð³çíà, çàëåæèòü â³ä îáñÿãó òà 
õàðàêòåðó ðîá³ò, ÿê³ ïîòð³áíî âèêîíàòè 
ñïîæèâà÷ó.

Сто клієнтів Вінницягазу здійснили 
реконструкцію газових мереж
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА SAHAROK SHOP

Ëþäèí³ ç ä³àáåòîì äîâîäèòü-
ñÿ ïðîÿâëÿòè ôàíòàç³þ ³ êì³òëèâ³ñòü, ãî-
òóþ÷è äåñåðò. Àäæå â³í ïîâèíåí áóòè ³ 
ñìà÷íèì, ³ çäîðîâèì îäíî÷àñíî.

Ëîâ³òü ê³ëüêà êîðèñíèõ êóë³íàðíèõ ïî-
ðàä â³ä SaharOK Shop (saharokshop.com)!

ЯКЩО ВИ ГОТУЄТЕ ПЕЧИВО ВДОМА:
 Îáèðàéòå áîðîøíî ç íèçüêèì ãë³-

êåì³÷íèì ³íäåêñîì (Ã²). Íàïðèêëàä: 
â³âñÿíå, ëëÿíå, ìèãäàëåâå, êîêîñîâå, 
íóòîâå, ãðå÷àíå òîùî. Çâè÷àéíå ïøå-
íè÷íå áîðîøíî ìàº çàíàäòî âèñîêèé Ã².
 Çàì³ñòü öóêðó âèêîðèñòîâóéòå íà-

òóðàëüíèé öóêðîçàì³ííèê:
íà îñíîâ³ ñòåâ³¿ (Å 960): Stevia, Truvia, 

Sladella òà ³í.;
åð³òð³òîë (Å 968);
³çîìàëüò (Å 953);
íàòóðàëüí³ ñèðîïè: êëåíîâèé, ñèðîï 

òîï³íàìáóðà, ñèðîï Êåðîáà òîùî.
(!) Ïðè ä³àáåò³ 2-ãî òèïó ³ ïðåä³àáåò³ 

âæèâàííÿ ñèðîï³â íåáàæàíî.
 Çàì³ñòü ãîð³õ³â äîäàéòå ñîíÿøíè-

êîâå, êóíæóòíå àáî ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ. 
Âîíè ìàþòü á³ëüø íèçüêó êàëîð³éí³ñòü.
 Ïñèë³óì. Öå ëóøïèííÿ íàñ³ííÿ ïî-

äîðîæíèêà ³ â³äì³ííà êë³òêîâèíà! Ìîæíà 

äîäàâàòè â ò³ñòî, çíèæóþ÷è òàêèì ÷èíîì 
ãë³êåì³÷íèé ³íäåêñ ñòðàâè. Ïñèë³óì äîáðå 
ðîçáóõàº â ð³äèíè, ñòâîðþþ÷è îá’ºì, ïðè 
öüîìó ìàº íóëüîâó êàëîð³éí³ñòü ³ íåé-
òðàëüíèé ñìàê. Ñëóæèòü æèâèëüíèì ñå-
ðåäîâèùåì äëÿ ì³êðîôëîðè êèøê³âíèêà.
 Íå çëîâæèâàéòå öóêðîñïèðòàìè 

(êñèë³ò Å967, ñîðá³ò Å420) ³ ôðóêòîçîþ. 
Ó âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ âîíè ïðîâîêóþòü 
çäóòòÿ ³ ä³àðåþ. Ñèíòåòè÷í³ öóêðîçàì³í-
íèêè, òèïó öèêëàìàò (Å952), àñïàðòàì 
(Å951) òîùî, òàêîæ ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè 
ç îáåðåæí³ñòþ. Õî÷à âîíè ââàæàþòüñÿ 
áåçïå÷íèìè, âñå æ íàäì³ðíå àáî òðè-

âàëå ¿õ âæèâàííÿ ìîæå çàâäàòè øêîäè 
îðãàí³çìó.

(!) Â ïåð³îä äåêîìïåíñàö³¿ öóêðîâîãî 
ä³àáåòó âæèâàííÿ áóäü-ÿêî¿ âèï³÷êè çà-
áîðîíåíî!

ЯКЩО КУПУЄТЕ ПЕЧИВО В МАГАЗИНІ:
 Óâàæíî âèâ÷àéòå åòèêåòêè: áîðîøíî 

â ñêëàä³ ïîâèííî ìàòè íèçüêèé Ã²; çâè-
÷àéíèé öóêîð ìàº áóòè â³äñóòí³ì òîùî.
 Çàâ³òàéòå ó ñïåö³àë³çîâàíèé â³ää³ë 

äëÿ ä³àáåòèê³â. Òàêèé º ìàéæå â êîæíîìó 
ñóïåðìàðêåò³. Òàì ö³ëêîì ìîæíà çíàéòè 
ùîñü ïðèñòîéíå.

 Çàìîâëÿéòå ñìà÷íå òà êîðèñíå ïå÷èâî 
ó âàøîìó óëþáëåíîìó ä³àáåò-ìàãàçèí³ 
SaharOK Shop (saharokshop.com)! Âåëèêèé 
âèá³ð íèçüêîâóãëåâîäíèõ ñîëîäîù³â ÁÅÇ 
öóêðó, ãëþòåíó, õ³ì³¿ íà saharokshop.com!

SaharokShop (saharokshop.com) — òîâà-
ðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ 
ÂÀÑ áåç âèõ³äíèõ, îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â. 
Ìè çàâæäè ïîðó÷!
Àäðåñà ó Â³ííèö³: Õìåëüíèöüêå øîñå, 
2 à (5 ïîâ., îô. 53)
òåë.: 0662496787
Ðîáî÷èé ÷àñ ìàãàçèíó ó Â³ííèö³ (äëÿ 
ñàìîâèâîçó) — 10.00–16.00

Корисне печиво: як приготувати вдома та 
обрати в магазині? Поради від SaharOK Shop
БЛОГ

485689

69
грн

135
грн

65
грн

Натуральний 

підсолоджувач ерітрітол 

SoloSvit, 500 г 

Мексиканська 

ваніль Vanilla Delight, 

екстракт, 30 мл 

Низьковуглеводне 

печиво VELN з вівсяних 

висівок з Чіа, 50 г

Низьковуглеводні пряники 

без борошна VELN 

«Ароматні», 100 г 

165
грн

491005
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Попри стрімкий розвиток сус-
пільства й довготривалу боротьбу 
за рівні права, деякі професії досі 
вважають суто чоловічими або 
суто жіночими. А люди, що йдуть 
проти системи, можуть зустріча-
тися з нерозумінням або відвер-
тим неприйняттям.
— Взагалі, я єдина жінка своєї 
професії у нашому авіаційному 
центрі. Я research officer, тобто 
наукова співробітниця, у Airspace 
Department, інші ж жінки в нас є 
серед адміністраторів, помічників, 
ейчарів і так далі, — говорить Ірина 
Борщова. — Та попри це, я ніколи 

не помічала утисків жінок у Канаді.
Там, за її словами, є багато спе-
ціальних програм, покликаних 
залучати більше жінок у технічні 
галузі.
— Це не означає, що обов’язково 
має бути половина жінок на кон-
кретній роботі, — додає вона. — 
Головне завдання цих програм — 
популяризувати науку й збільши-
ти інтерес серед дівчат і жінок 
до технічних професій. І, на мою 
думку, це правильний підхід.
Одним із прикладів такої програ-
ми може бути «Women in STEM» 
(жінки в науці, технологіях, інже-

нерії, математиці — авт.).
— Ще років п’ять-шість тому, 
в  Memor ia l  Un ivers i ty  of 
Newfoundland я теж була час-
тиною «Women in STEM»: у нас 
були менторки — жінки, які в на-
шій провінції займали певні по-
сади в технічних сферах — вони 
приходили й читали нам корисні 
лекції, — каже Ірина. — Потім мене 
теж кілька разів запрошували 
в різні університети Канади як 
представницю від уряду, щоб вже 
я прочитала лекцію. Так дійсно 
може збільшитися інтерес до тех-
нічних спеціальностей у жінок.

Жінки в науці 

ÏÅÐÑÎÍÀ 

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Êîëèøíÿ ñòó-
äåíòêà Â³ííèöü-
êîãî íàö³îíàëü-
íîãî òåõí³÷íîãî 

óí³âåðñèòåòó ²ðèíà Áîðùîâà 
æèâå é ïðàöþº â ñòîëèö³ Êà-
íàäè — Îòòàâ³. Ñïî÷àòêó âîíà 
íàâ÷àëàñÿ íà êàôåäð³ «Àâòîìà-
òèêè òà ³íôîðìàö³éíî-âèì³ðþ-
âàëüíî¿ òåõí³êè», à çãîäîì âñòó-
ïèëà äî Memorial University, ùî 
â Íüþôàóíäëåíä³.

— Ìî¿ áàêàëàâðñüêà é ìàã³ñ-
òåðñüêà ðîáîòè áóëè íà òåìó 
«Ñèñòåìè óíèêíåííÿ ç³òêíåííÿ 
äëÿ áåçï³ëîòíèõ ë³òàê³â», — ðîç-
ïîâ³äàº ²ðèíà Áîðùîâà. — Òî æ 
ÿ ïî÷àëà ïðàöþâàòè ó ö³é ñôåð³ 
ùå ç óí³âåðñèòåòó. Òîä³ æ ì³é íà-
óêîâèé êåð³âíèê Ðîìàí Êâºòíèé 
ä³çíàâñÿ, ùî îäèí ïðîôåñîð ç 
Êàíàäè øóêàº ñòóäåíò³â, ÿê³ á çà-
éìàëèñÿ ïîä³áíèìè äîñë³äæåí-
íÿìè, ³ ïîðàäèâ ìåí³ ïîäàòèñü 
íà öþ ïðîãðàìó.

Ä³â÷èíà âèð³øèëà ðèçèêíóòè: 
ç³áðàëà âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåí-
òè, ïðîéøëà ñï³âáåñ³äó, ñêëàëà 
äîäàòêîâèé åêçàìåí ç àíãë³é-
ñüêî¿ ³ âæå ÷åðåç ï³âòîðà ðîêó 
ïîëåò³ëà çà îêåàí ï³äêîðþâàòè 
Êàíàäó.

— Ùå â Óêðà¿í³ ÿ âñòóïèëà 
äî àñï³ðàíòóðè é ïî÷àëà ãîòóâà-
òè êàíäèäàòñüêó, òà êîëè ìåíå 
ïðèéíÿëè íà ïðîãðàìó â Êàíàäó, 
íàâ÷àííÿ òóò äîâåëîñü ïîêèíó-
òè, — ðîçïîâ³äàº âîíà.

Çðåøòîþ ²ðèíà Áîðùîâà çàõèñ-
òèëà äîêòîðñüêó é ñòàëà äîêòîðîì 
ô³ëîñîô³¿ â ãàëóç³ åëåêòðîòåõí³êè 
(Ph. D. in Electrical Engineering).

РОБОТА В НАУКОВОМУ 
АВІАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ 

— National Research Council 
Canada — öå îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà 
çàéìàºòüñÿ ðîçðîáêîþ ð³çíèõ 
òåõíîëîã³é äëÿ áàãàòüîõ ãàëó-
çåé, — ïîÿñíþº ²ðèíà. — Îäíå 
â³ää³ëåííÿ çíàõîäèòüñÿ â Îòòàâ³ 
é ïðèñâÿ÷åíå àâ³àö³¿.

Ñàìå òàì ïðàöþº íàóêîâèöÿ 
é äîäàº, ùî íà òåðèòîð³¿ ¿õíüîãî 
â³ää³ëó º áàãàòî ë³òàëüíèõ àïàðà-
ò³â: ë³òàê³â ³ ãåë³êîïòåð³â.

— Ìè ïðîâîäèìî äîñë³äæåííÿ 
çà äîïîìîãîþ öèõ ë³òàê³â ³ äî-
ïîìàãàºìî ìàëîìó á³çíåñó ðîç-
âèâàòè ¿õí³ òåõíîëîã³¿, ïîâ’ÿçàí³ 
ç àâ³àö³ºþ, — ïðîäîâæóº ðîçïî-
â³äàòè íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — 
Òàêîæ ìè çàéìàºìîñü íîâèìè 
íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè, ÿê³ 
àâòîìàòèçóþòü àâ³àö³éí³ òåõíîëî-
ã³¿ — öå êîëè ï³ëîòîâàí³ àïàðàòè 
ñòàþòü áåçï³ëîòíèêàìè. Çàâäÿêè 
öüîìó ìîæíà ñêîðîòèòè ê³ëüê³ñòü 
ëþäåé íà áîðòó ë³òàêà.

— Òàêîæ ÿ çàéìàþñü ³ ìåíøè-
ìè ïðîºêòàìè, — êàæå ²ðèíà. — 
Âîíè ïîâ’ÿçàí³ ç ìîäåëþâàííÿì ³ 
ñèìóëÿö³ºþ ë³òàëüíèõ îá’ºêò³â òà 
ñèñòåìàìè óíèêíåííÿ ç³òêíåíü.

Â³ííè÷àíêà ç³çíàºòüñÿ, ùî äå-
òàëüí³øå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâîþ 
ðîáîòó íå ìîæå, îñê³ëüêè öå 
íåãàòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ íà áåç-
ïåö³ êë³ºíò³â îðãàí³çàö³¿.

ВІННИЧАНКА РОЗРОБЛЯЄ 
АВІАЦІЙНІ ПРОГРАМИ В КАНАДІ 
Наші за кордоном  Майже 10 років 
Ірина Борщова живе в Канаді. За цей час 
вона встигла отримати докторський ступінь, 
написати програму, що читає дані з радара 
й передбачає зіткнення з іншими літаками, 
та отримати роботу в найбільшому 
науковому авіаційному центрі країни 

«ЦЕ РОБИТЬ МЕНЕ 
ЩАСЛИВОЮ» 

— ß æèâó ñâîºþ ðîáîòîþ ³ êî-
æåí äåíü ñþäè ïðèõîäæó ç âå-
ëè÷åçíèì çàäîâîëåííÿì, — êàæå 
²ðèíà. — Ïàì’ÿòàþ, ÿê âïåðøå 
ïðè¿õàëà â Îòòàâó é ïîáà÷èëà 
íàø âåëèêèé áóíêåð ç³ âñ³ìà 
ë³òàêàìè. Òîä³ ÿ ùå ïðàöþâàëà 
íà ³íø³é ðîáîò³ é æèëà â ³íøîìó 
ì³ñò³, àëå îäðàçó çðîçóì³ëà, ùî 
õî÷ó ïðàöþâàòè ñàìå òóò.

Òåïåð ²ðèíà ùîäíÿ áà÷èòü 
îìð³ÿí³ ë³òàêè ç â³êíà ñâîãî îô³ñó 
é ðàä³º, ùî âò³ëèëà ìð³þ â æèòòÿ.

— ßêùî ÷åñíî, ÿ çàõîïëþþñü 
öèì âñ³ì ùå ç äèòèíñòâà. Ìàìà 
çàâæäè êóïóâàëà ìåí³ óêðà¿í-
ñüêó âåðñ³þ ëåãî-êîíñòðóêòîðà, 
³ ÿ âåñü ÷àñ éîãî ñêëàäàëà, ïåðå-
ðîáëÿëà, — ðîçïîâ³äàº íàóêîâè-

öÿ. — ßêîñü âîíà ïðèâåçëà ìåí³ 
ç Á³ëîðóñ³ âåëèêó ëÿëüêó, ÿêó 
ÿ ïîñò³éíî ðîçäÿãàëà, ðîçáèðà-
ëà íà ÷àñòèíè é ïîò³ì ñêëàäàëà 
íàçàä. Äîðîñë³ ãîâîðèëè, ùî 
ÿ ñòàíó ë³êàðåì, ìîæëèâî, õ³-
ðóðãîì, îñê³ëüêè ëþáëþ ðîçáè-
ðàòè ³ãðàøêó, àëå í³! Ñïðàâà áóëà 
â ³íøîìó — âñåðåäèí³ ëÿëüêè áóâ 
ñïåö³àëüíèé ìåõàí³çì, ÿêèé ãå-
íåðóâàâ çâóê, ³ ìåí³ áóëî äóæå 
ö³êàâî äîñë³äæóâàòè òîé ³íæå-
íåðíèé ïðèñòð³é.

Ïîò³ì ä³â÷èíà çðîçóì³ëà, ùî 
¿é ïîäîáàºòüñÿ áóäóâàòè.

— Öå òå, ùî ðîáèòü ìåíå ùàñ-
ëèâîþ, — äîäàº âîíà. — Òîìó 
ÿ âñòóïèëà äî òåõí³÷íîãî âèøó… 

«КАНАДЦІ ДУЖЕ 
ТОЛЕРАНТНІ» 

Ìàéæå çà 10 ðîê³â, ùî â³ííè-
÷àíêà ïðîâåëà â Êàíàä³, âîíà 

ö³ëêîì çâèêëà äî íîâî¿ êðà¿íè 
é íå ìàëà ïðîáëåì ç àäàïòàö³ºþ.

— Äî æèòòÿ â Êàíàä³ ìåí³ ôàê-
òè÷íî íå äîâåëîñÿ ñïåö³àëüíî 
ï³äëàøòîâóâàòèñÿ, áî êàíàäö³ 
äóæå òîëåðàíòí³ ëþäè, — ãîâî-
ðèòü ²ðèíà Áîðùîâà. — Âîíè 
ñïðàâä³ ÷óæîçåìö³â ïðèéìàþòü 
çà ñâî¿õ. ßêùî òè íîðìàëüíî ñåáå 
ïîâîäèø, òî íà òåáå, ÿê íà á³ëó 
âîðîíó í³õòî äèâèòèñÿ íå áóäå.

Âçàãàë³ â Êàíàä³ áàãàòî ³íî-
çåìö³â ³ ì³ñöåâ³ æèòåë³ äî öüîãî 
çâèêëè.

— Êàíàäà — öå ãåîãðàô³÷íî âå-
ëè÷åçíà êðà¿íà, â ÿêî¿ íå òàê áà-
ãàòî íàñåëåííÿ (ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 
ç ãåîãðàô³÷íèìè é ïðèðîäíèìè 
ðåñóðñàìè). Òîìó êàíàäö³ íàâ³òü 
ðàä³ ëþäÿì ç ³íøèõ êðà¿í, — êàæå 
âîíà. — Òà ìàþ ñêàçàòè, ùî çà ö³ 
10 ðîê³â ìåíòàë³òåò çì³íèâñÿ âæå 
â ìåíå ñàìî¿. Äåÿê³ ðå÷³, ùî áóëè 
íîðìàëüíèìè äëÿ ìåíå â Óêðà¿í³, 
çàðàç, ìîæëèâî, âæå íå º òàêèìè. 
Òà âñå æ ãëîáàëüíèõ çì³í çà ñî-
áîþ ÿ íå â³ä÷óëà.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА 
ßê â³äîìî, óêðà¿íñüêà ä³àñïîðà 

â Êàíàä³ º îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ. 
Ïðîòå, ÿê ç³çíàºòüñÿ ²ðèíà Áî-
ðîùóê, ¿é ïîêè íå âäàëîñÿ íà-
ëàãîäèòè ç íèìè êîíòàêòè.

— Ñ³ì ðîê³â ÿ ïðîæèëà â Íüþ-
ôàóíäëåíä³, à òàì óêðà¿íñüêî¿ ä³à-
ñïîðè, ÿê òàêî¿, íåìàº. Ôàêòè÷íî 
íà ïàëüöÿõ îäí³º¿ ðóêè ìîæíà 
ïîðàõóâàòè óêðà¿íö³â, ùî òàì æè-
âóòü, — êàæå âîíà. — À â Îòòàâó, 
äå ñïðàâä³ ìåøêàº ÷èìàëî íàøèõ 
çåìëÿê³â ³ äå íàâ³òü ðîçòàøîâó-
ºòüñÿ óêðà¿íñüêå ïîñîëüñòâî, 
ÿ ïåðå¿õàëà ëèøå ó 2019 ðîö³. ² 

ò³ëüêè ÿ òðîõè ïðèçâè÷à¿ëàñü ³ 
ïîçíàéîìèëàñü ç ì³ñòîì, ÿê ðîç-
ïî÷àâñÿ êîâ³ä. Òîáòî, ïðè¿õàëà 
ó âåðåñí³, à â áåðåçí³ âæå îãîëî-
ñèëè ëîêäàóí.

Çàðàç, çà ñëîâàìè ²ðèíè, òåæ 
âàæêî íàëàãîäèòè çâ’ÿçîê ç ä³à-
ñïîðîþ, îñê³ëüêè âñ³ çàêðèò³ 
âäîìà.

— Òà êîëè ïðîéäå âàêöèíàö³ÿ 
³ òðîõè íîðìàë³çóºòüñÿ ñèòóàö³ÿ, 
ÿ õî÷ó ïî÷àòè á³ëüøå ñï³ëêóâàòè-
ñÿ ç ³íøèìè óêðà¿íöÿìè, — êàæå 
ïðî ñâî¿ ïëàíè íàóêîâèöÿ.

ПРО УКРАЇНСЬКУ АВІАЦІЮ 
— Ó Êàíàä³ çíàþòü ïðî íàø³ 

àâ³àö³éí³ òåõíîëîã³¿, ïðî íàé-
á³ëüøèé ë³òàê «Ìð³þ», ïðî ²ãîðÿ 
Ñ³êîðñüêîãî, — ç ãîðä³ñòþ ïåðå-
ðàõîâóº ²ðèíà Áîðùîâà. — Ó Ï³â-
í³÷í³é Àìåðèö³ º íàâ³òü çàâîä 
Ñ³êîðñüêîãî (Sikorsky Aircraft) — 
ìè ç íèìè òàêîæ ñï³âïðàöþº-
ìî. Òîìó Óêðà¿íà ç àâ³àö³éíèõ 
òåõíîëîã³é çàâæäè áóëà îäí³ºþ ç 
êðàùèõ ³ ïåðåäîâèõ ó ñâ³ò³.

Íàóêîâèöÿ äîäàº, ùî íå ìîæå 
ñóäèòè ïðî òåïåð³øí³é ñòàí óêðà-
¿íñüêî¿ àâ³àö³¿, áî íå ïðàöþâàëà 
â ö³é ñôåð³.

— Çâè÷àéíî, áóëî á êðàùå 
ïðàöþâàòè íà ñâîþ áàòüê³âùè-
íó, àëå íàøå æèòòÿ ñêëàäàºòüñÿ 
ïî-ð³çíîìó. ß ïðè¿õàëà â Êàíàäó, 
êîëè ìåí³ áóëî ëèøå 23 ðîêè. Òà 
ìåí³ âäàëîñÿ òóò ñåáå çíàéòè, — 
êàæå íàóêîâèöÿ. — Ìîÿ ö³ëü — 
ðîáèòè ùîñü ö³êàâå é êîðèñíå, 
áóòè ùàñëèâîþ, ïðàöþâàòè â òåõ-
í³÷í³é îáëàñò³ é ùîñü âèíàõîäè-
òè. À äå ñàìå ìåí³ âäàëîñÿ ñåáå 
ðåàë³çóâàòè, â Óêðà¿í³ ÷è ÷óæ³é 
äåðæàâ³, — öå âæå ³íøå.

Ірина Борщова зізнається, що живе своєю роботою. 
Вона проводить дослідження, які роблять пілотовані 
апарати безпілотниками 

«Äî æèòòÿ â Êàíàä³ 
ìåí³ ôàêòè÷íî íå 
äîâåëîñÿ ñïåö³àëüíî 
ï³äëàøòîâóâàòèñÿ, 
áî êàíàäö³ äóæå 
òîëåðàíòí³ ëþäè»
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РЕКЛАМА

490651

ÎÃËßÄ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ê³ëüê³ñòü óêðà-
¿íñüêèõ ³íòåðíåò-
êîðèñòóâà÷³â, çà 
äàíèìè êîìïàí³¿ 

GlobalLogic, ó 2020-ìó çðîñëà 
íà äâà ì³ëüéîíè, ùî íà 33% 
á³ëüøå, í³æ ó 2019 ðîö³. Ñòàíîì 
íà ïî÷àòîê 2021-ãî öÿ ê³ëüê³ñòü 
ñòàíîâèëà ìàéæå 30 ì³ëüéîí³â, 
òîáòî ïðèáëèçíî 67% íàñåëåííÿ 
êðà¿íè. 

Çà äàíèìè GlobalLogic, ³íòåð-
íåò-êîðèñòóâà÷³â ñòàº á³ëüøå íå 
ò³ëüêè â Óêðà¿í³, à é ó ñâ³ò³: ç 2019 
ðîêó ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü çá³ëüøèëàñÿ 
íà 280 ì³ëüéîí³â îñ³á. 

Òîáòî, ùîäíÿ ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â ðàçîì ç âàìè 

êîðèñòóþòüñÿ ³ ïëàòÿòü çà ³íòåð-
íåò. Äî ñëîâà, ñåðåäíÿ âàðò³ñòü 
ï³äêëþ÷åííÿ ³íòåðíåòó â Óêðà¿í³ 
ñòàíîâèòü äî 6,41 äîëàðà íà ì³-
ñÿöü, ùî º íàéíèæ÷îþ âàðò³ñòþ 
ó ñâ³ò³, ÿê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè äî-
ñë³äæåííÿ àãåíö³¿ Cable.co.uk. 

Ïîïðè öå, çâè÷àéíî, õî÷åòü-
ñÿ, ùîá òàðèôè íà ³íòåðíåò áóëè 
ÿê³ñíèìè òà, ùî íå ìåíø âàæ-
ëèâî, âèã³äíèìè. 

Ìè âèáðàëè íàéäåøåâø³, ÿê³ 
ïðîïîíóº êîìïàí³ÿ, íåàêö³éí³ 
òàðèôè äî 100 Ìá³ò/ñ çà ì³ñÿöü. 
Íå äî âñ³õ êîìïàí³é, ÿê³ ä³þòü 
ó íàøîìó ì³ñò³, íàì âäàëîñü äî-
äçâîíèòèñü ÷è ä³çíàòèñÿ àêòóàëü-
í³ òàðèôè íà ¿õíüîìó ñàéò³. 

Ï³äêëþ÷åííÿ ó «Åâåðåñò³» 
ñòàíäàðòíîãî òàðèôó ðàçîì ç 
ðîçõ³äíèìè ìàòåð³àëàìè êîøòóº 

ЩО І ЗА СКІЛЬКИ ПРОПОНУЮТЬ 
ПРОВАЙДЕРИ У ВІННИЦІ
Порівнюємо ціни  Скільки людей 
у цю секунду користується інтернетом: 
сотні, тисячі, мільйони? Інтернет став 
невіддільною частиною нашого життя, 
його використання — це буденність, 
як і рахунки за послуги провайдерів. У 
Вінниці інтернет-провайдерів є понад 
десяток. Ми порівняли для вас вартість 
їхніх послуг і умови, які вони пропонують

Вінтелепорт 110 грн 35 Мбіт/с

Еверест 180 грн до 100 Мбіт/с

Воля 199 грн до 100 Мбіт/с

Home net 170 грн 30 Мбіт/с

RADIONET 100 грн 60Мбіт/с

SANET 85 грн 25 Mбіт/с

Укртелеком 79 грн 24-55 Мбіт/с

Qnet 150 грн 50 Мбіт/с

200 ãðèâåíü. Ó «Âîë³» â³çüìóòü 
îäíó ãðèâíþ. Ïðîâàéäåð Home 
net ïðîïîíóº ï³äêëþ÷åííÿ çà 
1200 ãðèâåíü. À ó «Äàòàãðóï» 
äîâåäåòüñÿ çà ï³äêëþ÷åííÿ çà-
ïëàòèòè 250 ãðèâåíü. Óêðòåëåêîì 
ïðîïîíóº ï³äêëþ÷åííÿ çà îäíó 
ãðèâíþ òàêîæ. 

Ïðîâàéäåðè ïðîïîíóþòü ð³çí³ 
òàðèôè, äå âêëþ÷åíî ³íòåðíåò òà 
òåëåáà÷åííÿ. Ó á³ëüøîñò³ âèïàä-
ê³â, âîíè âèã³äí³ø³. Äîäàìî, ùî 
ïåðø, í³æ óêëàäàòè áóäü-ÿêèé 
äîãîâ³ð ç ïðîâàéäåðîì, âàðòî 

äåòàëüíî âèâ÷èòè äîãîâ³ð. ßê ³ 
â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ï³äïèñàííÿ 
äîêóìåíò³â ç îáóìîâëåíèìè ó íèõ 
îáîâ'ÿçêàìè ñòîð³í. 

Îêð³ì ñàìîãî ï³äêëþ÷åííÿ, 
âàì ïîòð³áåí áóäå Wi-Fi-ðîóòåð. 
Äåÿê³ ïðîâàéäåðè ïðîäàþòü ¿õ äî-
äàòêîâî, à äåÿê³ íàäàþòü â êî-
ðèñòóâàííÿ áåçïëàòíî. 

Óêðòåëåêîì íàäàº Wi-Fi ðîóòåð 
çà 1 ãðèâíþ. Ïðîâàéäåð «Âîëÿ», 
íàïðèêëàä, ïðîïîíóº êóïèòè ðî-
óòåðè. Âàðò³ñòü — â³ä 699 äî 2999 
ãðèâåíü. Ïðèäáàòè ðîóòåð ìîæíà 

Ïðîâàéäåðè òàêîæ 
ïðîïîíóþòü òàðèôè, 
äå âêëþ÷åíî ³íòåðíåò 
òà òåëåáà÷åííÿ. Ó 
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, 
âîíè âèã³äí³ø³

ñàìîìó êë³ºíòîâ³ ó ìàãàçèíàõ ïî-
áóòîâî¿ òåõí³êè, ìàãàçèíàõ çâ'ÿçêó 
÷è çàìîâèòè â ³íòåðíåò³. Íàé-
äåøåâø³ êîøòóþòü â ñåðåäíüîìó 
â³ä 450 ãðèâåíü. 

Óñ³ ö³íè, ÿê³ ìè ä³çíàëèñÿ, 
ñêëàëè äëÿ âàñ ó ³íôîãðàô³êó. Öå 
ì³ñÿ÷íà ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ 
³íòåðíåòîì ç îáñÿãîì îá³öÿíîãî 
ïðîâàéäåðàìè òðàô³êó. 

МІСЯЧНА ПЛАТА ЗА ІНТЕРНЕТ
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Художниця вірить і на своєму 
власному прикладі доводить, 
що за своєю мрією потрібно слі-
дувати.
— Я скільки разів сама собі за-
перечувала, повторювала, що 
не буду малювати, що мені це 
не підходить, навіть якось по-
викидала всі фарби. — говорить 
вона. — Та як би там не було, я за-
вжди поверталася до творчості. 
Мені здається, якщо є бажання, 
то не можна його ігнорувати!
Тетяна зізнається, що завжди за-
хоплювалася людьми, які дослу-

хались до своїх бажань і горіли 
роботою.
— У таких людей сяють очі. Ди-
вишся на них і бачиш таку неймо-
вірну енергію, — додає художни-
ця. — Кожну справу можна роби-
ти з великою любов’ю. Пам’ятаю, 
колись зустріла чоловіка, який 
ремонтував взуття — ви навіть 
не уявляєте, як він розповідав про 
свою справу, було враження, що 
він ракети в космос запускає. Це 
справді надихає!
Спочатку буде багато страхів, гово-
рить наша співрозмовниця, але їх 

потрібно побороти. Можна звер-
нутися за допомогою до професі-
оналів галузі, яку мрієте освоїти, 
або ж почати самостійне навчання. 
Головне — рухатися до мети.
— Варто прислухатися до себе, 
а не слухати, що говорять інші. 
Так, буде не просто, але воно 
того варте, — наостанок запевняє 
вона. — Мені колись сказала одна 
жінка, що якщо ти чогось хочеш — 
то в тебе є до цього хист, а якщо 
ти свій талант не використаєш, 
то це буде найбільшим у світі 
гріхом. Думаю, так і є.

Не можна ігнорувати талант 

ËÀÉÔ

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Õì³ëüíè÷àíêà 
Òåòÿíà ×åõóòà 
íåùîäàâíî ïî÷à-
ëà ïèñàòè àáñòðàê-

òí³ êàðòèíè. Âîíà ðîçïîâ³äàº, 
ùî â ¿õí³é îñíîâ³ — ñïåö³àëüí³ 
ñïèðòîâ³ ÷îðíèëà (Àlcohol Ink).

— ßêùî ãîâîðèòè ïðîñòèìè 
ñëîâàìè, òî öå òàê³ ÷îðíèëà, ÿêè-
ìè çàïðàâëÿþòü ôëîìàñòåðè, àëå 
òóò ¿õ ðîçáàâëÿþòü ñïåö³àëüíèì 
ñïèðòîì. – êàæå õóäîæíèöÿ

Ôàðáè, ðîçâåäåí³ ñïèðòîì, Òå-
òÿíà ×åõóòà íàíîñèòü íà ãëàäåíü-
êó ïîâåðõíþ. ²äåàëüíî ï³ä³éäå 
îñíîâà ç ãëÿíöåâèì ïîêðèòòÿì.

Íàéá³ëüøà æ ö³êàâèíêà òåõí³êè 
ïîëÿãàº â òîìó, ùî äëÿ ñòâîðåí-
íÿ áåçïîñåðåäíüî ìàëþíêà ñë³ä 
âèêîðèñòîâóâàòè ïîò³ê ïîâ³òðÿ.

Òîìó íåçàì³ííèì ³íñòðóìåíòîì 
ó ìàéñòåðí³ Òåòÿíè ñòàâ ôåí.

— Ñàìå çàâäÿêè ïîòîêó ïî-
â³òðÿ, ç³ çâè÷àéíî¿ ïëÿìè íà-
ðîäæóºòüñÿ àáñòðàêòíèé ìàëþ-
íîê, — ðîçêàçóº âîíà. — Ìîæíà 
êîðèñòóâàòèñÿ ð³çíèìè ïðèëàäà-
ìè, òà ÿ îáðàëà ôåí. À îñü äëÿ 
ìàëåíüêèõ êàðòèíîê ÷óäîâî ï³ä³-
éäóòü ñîëîìèíêè. Íèìè ëåãêî 
ðîçäìóõóâàòè ÷îðíèëî é íàäàâàòè 
éîìó íåîáõ³äíî¿ ôîðìè.

×åðåç òå, ùî êîíòðîëþâàòè ïî-
â³òðÿ ç³ ñòîâ³äñîòêîâîþ òî÷í³ñòþ 
íåìîæëèâî, êîæíà êàðòèíà âè-
õîäèòü íåïîâòîðíîþ.

— Öå ñïðàâä³ äóæå ö³êàâà 
òåõí³êà, áî òè í³êîëè íå çìî-
æåø ïîâòîðèòè îäèí ìàëþíîê 

äâ³÷³. ²íîä³ ê³íöåâèé ðåçóëüòàò 
çàëèøàºòüñÿ çàãàäêîþ ³ äëÿ õó-
äîæíèêà, — ðîçïîâ³äàº õì³ëüíè-
÷àíêà. — Çâè÷àéíî, ïðèñòóïàþ÷è 
äî ðîáîòè, ÿ ðîçóì³þ çàãàëüíó 
êîìïîçèö³þ, îäðàçó îáèðàþ àê-
öåíòíèé åëåìåíò ³ ï³äáèðàþ êî-
ëüîðîâó ãàìó. Òà ïåðåõîäè, ë³í³¿ ³ 
ôîðìè ñïðàâä³ ìîæóòü çäèâóâàòè.

РОДЗИНКА В ІНТЕР’ЄРІ 
Íàé÷àñò³øå êàðòèíè, ñòâîðåí³ 

ñïèðòîâèìè ÷îðíèëàìè, ñòàþòü 
îêðàñîþ ³íòåð’ºðó. Âîíè ñó÷àñ-
í³ é ïîâ³òðÿí³, òîìó äîáðå äîïî-
âíþþòü ì³í³ìàë³ñòè÷íèé ñòèëü 
áóäèíê³â ÷è êâàðòèð.

Ùîá êàðòèíà ñòàëà ùå ö³êàâ³-
øîþ, õóäîæíèöÿ ðîáèòü äîäàò-
êîâ³ àêöåíòè. Äëÿ öüîãî âîíà 
âèêîðèñòîâóº çîëîòàâ³ ïåðåëèâè, 
ãë³òåð ÷è ê³ëüêà ìàçê³â ôàðáîþ.

— Ó ìåíå íå çàâæäè âèõîäèòü 
òàê, ÿê ÿ ñïî÷àòêó çàïëàíóâàëà, 
áî â ïðîöåñ³ ðîáîòè âèíèêàþòü 
íîâ³ ³äå¿, — êàæå Òåòÿíà ×åõó-
òà. — Òîìó é êîðèñòóþñü ³íøèìè 
ìàòåð³àëàìè, ùîá âò³ëèòè ôàíòà-
ç³¿ â æèòòÿ. Äî òîãî æ, ïîºäíàííÿ 
ð³çíèõ òåõí³ê äàðóº ³ ð³çí³ â³ä-
÷óòòÿ, òàêèìè êàðòèíàìè ïîò³ì 
çíà÷íî ö³êàâ³øå ìèëóâàòèñÿ.

ГОЛОВНЕ — ПРАКТИКА 
Ñïî÷àòêó, çà ñëîâàìè Òåòÿíè, 

¿é áóëî âàæêî ñòâîðþâàòè êàð-
òèíè ó òàê³é òåõí³ö³. Íå çíàþ÷è 
âñ³õ íþàíñ³â ðîáîòè, âîíà âèêî-
ðèñòîâóâàëà íåïðàâèëüíèé ïîò³ê 
ïîâ³òðÿ, ðîáèëà íåîáåðåæí³ ðóõè 
é ÷àñòî âèòèðàëà íàìàëüîâàíå.

— Ùîá êðàùå êîíòðîëþâàòè 

ПИШЕ КАРТИНИ ФЕНОМ 
І АЛКОГОЛЬНИМИ ЧОРНИЛАМИ 
Унікальна творчість  Тетяна 
Чехута за освітою економістка, але 
справою життя вважає малювання. 
Вона створює оригінальні картини — 
абстрактні зображення привертають 
увагу, дивують неповторними формами 
й захоплюють колірними переходами 

ïîò³ê ïîâ³òðÿ, ïîòð³áíî êîðèñ-
òóâàòèñÿ ôåíîì íà íàéíèæ÷³é 
ïîòóæíîñò³. À ùå ïîòð³áíî ï³ä-
õîäèòè äî ðîáîòè ñïîê³éíî é 
íå ïîñï³øàòè, — ðåêîìåíäóº 
õóäîæíèöÿ. — Ìåí³ çäàºòüñÿ, 
ùî íåðâîâèì ëþäÿì òàêèé ñïî-
ñ³á ìàëþâàííÿ íå ï³ä³éäå, áî 
òâîðèòè ñë³ä ðîçì³ðåíî é áåç ïî-
ñï³õó. À çàãàëîì, âñå ÿê ó æèòò³ — 
âàæëèâî äîâ³ðèòèñÿ ñîá³ é òîä³ 
îáîâ’ÿçêîâî âèéäå çàïëàíîâàíå.

Êð³ì òîãî, òàêèé ñïîñ³á ìà-
ëþâàííÿ äîáðå ðîçâèâàº òâîð÷ó 
³íòó¿ö³þ.

— Íå â³äðàçó ÿ íàâ÷èëàñÿ ñîá³ 
äîâ³ðÿòè, — êàæå Òåòÿíà. — Äóæå 
âàæëèâî íå çóïèíÿòèñÿ, à ïðîäî-
âæóâàòè ìàëþâàòè. ² íàâ³òü êîëè 
ùîñü éäå íå çà ïëàíîì, êðàùå 
íå âèòèðàòè âñå, à çðîçóì³òè, ÿê 
âèéòè ç ö³ºþ ñèòóàö³¿.

— Ùå âàðòî ïàì’ÿòàòè ïðî àê-
öåíòíå çîáðàæåííÿ, òàê çâàíîãî, 
ãîëîâíîãî ãåðîÿ êàðòèíè, — êàæå 
âîíà ³ äîäàº, ùî â³í ìàº áóòè 
íàâ³òü ó àáñòðàêö³¿. — Ãîëîâíèé 
ãåðîé áóäå ïåðøèì ïðèâåðòàòè 
óâàãó ëþäåé äî êàðòèíè, à âæå 
ï³ñëÿ íüîãî ìîæíà çíàéîìèòè-
ñÿ ç äîäàòêîâèìè åëåìåíòàìè é 
ö³êàâèìè äåòàëÿìè.

СПРОБУВАЛА ВИПАДКОВО 
Õóäîæíèöÿ ðîçïîâ³äàº, ùî âåñü 

÷àñ ñë³äêóº çà ºâðîïåéñüêèìè õó-
äîæí³ìè òðåíäàìè é íàìàãàºòüñÿ 
ïðîáóâàòè íîâ³ òåõí³êè.

— Îäíîãî ðàçó äî ìåíå çâåð-
íóëèñÿ çàìîâíèêè, îïèñàëè ñâ³é 
³íòåð’ºð ³ ïîïðîñèëè çðîáèòè 
àáñòðàêòíó êàðòèíó, — ðîçêàçóº 
ìèñòêèíÿ. — Ìè ðîçãëÿäàëè ñïî-
÷àòêó ð³çí³ âàð³àíòè, ñåðåä ÿêèõ 
ÿ çàïðîïîíóâàëà é ñïèðòîâ³ ÷îð-

íèëà. ²äåÿ çàìîâíèêàì ñïîäîáà-
ëàñü ³ íà í³é ìè çðåøòîþ ³ çóïè-
íèëèñÿ. Òåïåð âîíè êàæóòü, ùî 
íàâ³òü óÿâèòè íå ìîæóòü â ñåáå 
íà ñò³í³ ³íøå çîáðàæåííÿ.

ШЛЯХ ДО УЛЮБЛЕНОЇ СПРАВИ 
Òåòÿíà ×åõóòà íå ìàº õóäîæ-

íüî¿ îñâ³òè, òà çàâæäè ïðè öüîìó 
â³ä÷óâàëà, ùî ñàìå ìàëþâàííÿ º 
¿¿ ïîêëèêàííÿì. Äî ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî âîíà éøëà íå îäèí ð³ê.

— Çàâæäè ìàëà áàæàííÿ âçÿ-
òèñÿ çà êèñò³, àëå ïîì³÷àëà ëèøå 
ïåðåïîíè é ãîâîðèëà ñîá³, ùî 
îñâ³òè íåìàº, ó ìåíå í³÷îãî 
íå âèéäå, öå í³êîìó íå ñïîäîáà-
ºòüñÿ ³ âçàãàë³ áåçïåðñïåêòèâíèé 
öå çàäóì, — ñì³þ÷èñü, ðîçïîâ³äàº 
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Çà îñâ³-
òîþ ÿ åêîíîì³ñò, íàâ÷àëàñü ó òåõ-
í³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ é ïðàöþâàëà 
ïåâíèé ÷àñ çà ôàõîì.

Ñàìå â óí³âåðñèòåò³ ðîçïî÷à-
ëàñü ¿¿ ³ñòîð³ÿ ÿê õóäîæíèö³.

— Íàøîìó â³ííèöüêîìó ïîë³-
òåõó, ñêàæó òàê ïî-ñó÷àñíîìó — 
ëàéê, — ãîâîðèòü ³ç âäÿ÷í³ñòþ 
âîíà. — Òîìó ùî òàì ó íàñ áóëà 
äóæå ïîòóæíà áàçà êóëüòóðîëîã³¿. 
Íàñ â÷èëè ö³íóâàòè é ïîì³÷àòè 
êðàñó, ìè õîäèëè íà ð³çí³ âèñòàâ-
êè, çíàéîìèëèñÿ ç êàðòèíàìè ÿê 
ñó÷àñíèõ, òàê ³ êëàñè÷íèõ õóäîæ-
íèê³â. ² ìåí³ öå çàïàëî â äóøó!

Â³äòîä³ Òåòÿíà ïî÷àëà ïîãëè-
áëþâàòè ñâî¿ çíàííÿ ³ á³ëüø ïðî-
ôåñ³éíî ö³êàâèòèñÿ æèâîïèñîì.

Ùå îäíèì, ó äå÷îìó äîëåíîñ-
íèì âèïàäêîì, ñòàëî òå, ùî ñó-
ñ³äêà Òåòÿíè ïî ãóðòîæèòêó êî-
ëèñü õîäèëà äî õóäîæíüî¿ øêîëè.

— ßêîñü âîíà ïðèâåçëà ìà-

ëåíüêó êàðòèíêó, 15 íà 15 ñàí-
òèìåòð³â, ³, ÿê çàðàç ïàì’ÿòàþ, ÿê³ 
òàì áóëè çîáðàæåí³ ðîìàøêè, — 
ðîçïîâ³äàº ìèñòêèíÿ. — ß ïîáà-
÷èëà ò³ ãàðí³ ìàçêè é íå ìîãëà 
â³ä³ðâàòè â³ä íèõ ïîãëÿäó. Çàïè-
òàëà, ùî öå, à âîíà ðîçïîâ³ëà ïðî 
ìàñëÿí³ ôàðáè òà ÿê ïðàâèëüíî 
¿õ âàðèòè. Öå çàðàç º ñïåö³àëüí³ 
ðîç÷èííèêè, òîä³ ïîòð³áíî áóëî 
âäàâàòèñÿ äî «÷àð». Ï³ñëÿ òîãî 
åêñïåðèìåíòó ÿ ïî÷àëà âñå á³ëü-
øå ìàëþâàòè, çà äîïîìîãîþ ³í-
òåðíåòó â÷èëàñÿ íîâèì òåõí³êàì.

Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ä³â÷èíà ïîâåð-
íóëàñÿ ó Õì³ëüíèê, îòðèìàëà ðî-
áîòó çà ñïåö³àëüí³ñòþ, àëå çãîäîì 
¿¿ â³ää³ë ñêîðîòèëè é äîâåëîñÿ 
øóêàòè ùîñü íîâå.

— Çàðàç, ïðèãàäóþ÷è ò³ ïîä³¿, 
ðîçóì³þ, ùî çàâæäè ïîâåðòàëàñÿ 
äî ìàëþâàííÿ. Âëàñíå, âåñü â³ëü-
íèé ÷àñ ì³æ ïîøóêàìè ðîáîòè, 
ÿ ïðîâîäèëà ç ïåíçëåì ³ ôàðáàìè 
ó ðóêàõ, — äîäàº âîíà. 

Áàæàííÿ ä³â÷èíè ñòàòè âïðàâ-
í³øîþ ó õóäîæíüîìó ìèñòåöòâ³ 
áóëî òàêèì âåëèêèì, ùî âîíà 
ï³øëà â õóäîæíþ øêîëó.

— Íà æàëü, ïðîãðàìà øê³ë ðîç-
ðàõîâàíà ùîíàéìåíøå íà ï’ÿòü 
ðîê³â, à â ìåíå ñò³ëüêè ÷àñó 
íå áóëî. ª ðîáîòà, ñ³ì’ÿ, òîìó 
ï³øëà øóêàòè â÷èòåëÿ äàë³, — 
êàæå Òåòÿíà. — Çàâäÿêè çíàéî-
ìîìó çóñòð³ëà îäíîãî õóäîæíèêà, 
ÿêèé ïîãîäèâñÿ äîïîìîãòè. Â³í 
âñå ïîêàçóâàâ, ðîçêàçóâàâ ³ äî-
çâîëÿâ òâîðèòè â³äðàçó ôàðáàìè.

Òåïåð Òåòÿíà ×åõóòà ïèøå 
âëàñí³ êàðòèíè, ïðîâîäèòü ìàé-
ñòåð-êëàñè é íàâ³òü ïðàöþº ç äî-
ðîñëèì, ÿê àðòòåðàïåâòêà.

Для малювання Тетяна Чехута використовує спиртові 
чорнила й фен. Потім повітря допомагає перетворити плями 
на вигадливі абстрактні форми 

×åðåç òå, ùî 
êîíòðîëþâàòè ïîâ³òðÿ 
ç³ ñòîâ³äñîòêîâîþ 
òî÷í³ñòþ íåìîæëèâî, 
êîæíà êàðòèíà 
âèõîäèòü íåïîâòîðíîþ
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ЮЛІЯ ГОЛУДА, 

ЛІКАРКА АКУШЕР-

КА-ГІНЕКОЛОГИ-

НЯ, ЗАВІДУВАЧКА 

ПОЛОГОВОГО ВІДДІ-

ЛЕННЯ ВІННИЦЬ-

КОГО МІСЬКОГО 

КЛІНІЧНОГО ПО-

ЛОГОВОГО БУДИНКУ № 1 

— Вперше з доулою я стикнулася 
п’ять років тому. Не можу ска-
зати, що з тих пір мала велику 
кількість пологів за їх участю. 
У мене немає заперечень щодо 
доул, ми завжди добре з ними 
співпрацювали. Я знаю, що вони 

підтримують жінку, а якщо під 
час пологів жінка знаходиться 
в нормальному психологічному 
стані, то й лікареві легше пра-
цювати.
Для нас, акушерів-гінекологів, 
основна фігура в пологах — це 
жінка, яка народжує. Якщо парт-
нером вона обрала доулу, зна-
чить у них виник тісний психоло-
гічний зв’язок, жінці комфортно, 
її пологи наближені до домаш-
ньої атмосфери, я абсолютно 
не проти цього.
Якщо психологія на плечах доули, 
то усі медичні аспекти контролює 

лікар. Це не обговорюється. До-
ула не може мені ані заважати, 
ані допомагати. Вона допомагає 
жінці, а мені, якщо буде потріб-
но, допоможуть колеги і персонал 
відділення.
Я провела не один десяток по-
логів і переважну більшість з них 
супроводжують мами або сестри. 
Тому не можу сказати, що при-
сутність доули приносить біль-
ше користі за присутність рідної 
людини, зокрема, чоловіка. Це 
передовсім вибір кожної жінки. 
З ким їй комфортніше, того вона 
і обирає.

«Доула не може мені ані допомагати, ані заважати»

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Ìè ïîãîâîðèëè 
ç â³ííèöüêîþ äî-
óëîþ Àë³íîþ Ïî-

êóöîþ ïðî ìèñòåöòâî åìïàò³¿, 
ñèëó ïðàâèëüíèõ ñë³â â åêñòðå-
íèõ ñèòóàö³ÿõ ³ òå, ÿê çà êîðîòêèé 
òåðì³í âîíà ïåðåòâîðþºòüñÿ ç ÷ó-
æî¿ äëÿ ìàéáóòíüî¿ ìàìè ëþäèíè 
íà ìàéæå ð³äíó.

Òàêîæ ìè ïîãîâîðèëè ç ë³êàð-
êîþ àêóøåðêîþ-ã³íåêîëîãèíåþ, 
ÿêó ïîïðîñèëè ðîçêàçàòè, ùî 
âîíà äóìàº ïðî ïðåäñòàâíèê³â 
ö³º¿ äîñèòü ìîëîäî¿, àëå âî÷åâèäü 
âæå çàòðåáóâàíî¿, ïðîôåñ³¿.

Àë³íî, çà îñâ³òîþ âè åêîíîì³ñò-
êà, ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî âè ïðàöþ-
ºòå äîóëîþ?

— Òåìà âàã³òíîñò³ ³ ïîëîã³â 
ìåíå ö³êàâèëà äàâíî. ß áàãàòî 
ïðî öå ÷èòàëà ³ îáãîâîðþâàëà 
ç ³íøèìè ä³â÷àòàìè, îñîáëèâî 
êîëè ñàìà çàâàã³òí³ëà. Ï³ñëÿ ñâî¿õ 
äðóãèõ ïîëîã³â, ÿêèìè ÿ ïîâí³ñòþ 
çàäîâîëåíà, ÿ çàìèñëèëàñÿ ïðî 
çì³íó ïðîôåñ³¿. Ðîáîòà â áàíêó 
ìåí³ ïîäîáàëàñÿ, àëå ÿ â³ä÷óâàëà, 
ùî ÷îãîñü áðàêóº.

Çâåðíóëà óâàãó íà êóðñè ï³ä-
ãîòîâêè æ³íîê äî ïîëîã³â. 
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â Óêðà¿í³ º ëèøå 
äâ³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü êóðñè 
äëÿ äîóë. Îäí³ ç òàêèõ ÿ çàê³í-
÷èëà ó 2019 ðîö³. Ç òîãî ÷àñó 

ÿ æîäíîãî ðàçó íå ïîøêîäóâàëà, 
ùî íå ïîâåðíóëàñÿ ïðàöþâàòè 
â áàíê.

Ðîçêàæ³òü ïðî íàéâàæëèâ³øå ç 
òîãî, ÷îìó âàñ íàâ÷èëè íà êóðñàõ?

— Îñíîâíà ïðè÷èíà, ÷îìó ïî-
òð³áíî ïðîõîäèòè òàêå íàâ÷àííÿ, 
ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çðîçóì³òè 
ìåæ³ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿. Óñ³õ äîóë 
â÷àòü òàêèì ÷èíîì, ùî ìè íå ìå-
äè÷í³ ïðàö³âíèö³, ìè íå ìàºìî 
ïðàâà ðîáèòè í³÷îãî ç òîãî, ùî 
ñòîñóºòüñÿ ìåä÷àñòèíè: íå ñòàâè-
ìî ä³àãíîç³â, íå ïðèçíà÷àºìî ³ 
íå â³äì³íÿºìî ïðåïàðàòè ÷è ïðî-
öåäóðè, íå âèì³ðþºìî ñåðöåáèò-
òÿ äèòèíè, íå ñòàºìî â îïîçèö³þ 
äî ë³êàðÿ.

Ìåíå â÷èëè, ÿê ï³äòðèìóâàòè 
æ³íêó, ÿê ïîëåãøóâàòè ¿¿ ïåðåæè-
âàííÿ ïðî ïîëîãè çà äîïîìîãîþ 
íåìåäèêàìåíòîçíèõ ìåòîä³â. Ç 
êèìîñü, íàïðèêëàä, ïîòð³áíî ïî-
ãîâîðèòè, ç êèìîñü ïîáóòè ïîðÿä, 
êîìóñü òðåáà ïîÿñíèòè, ùî ñàìå 
³ ÷îìó âîíà â³ä÷óâàº, êîìóñü äî-
ñòàòíüî ìàñàæó, à êîìóñü — âåñü 
êîìïëåêñ.

Ï³ä ÷àñ ñàìèõ ïîëîã³â ÿ íå çà-
ëèøàþ æ³íêó í³ íà ñåêóíäó. Ìî¿ 
âëàñí³ ïîòðåáè â öåé ÷àñ â³äõî-
äÿòü äàëåêî íà çàäí³é ïëàí.

Ïðàöþâàòè âè ïî÷àëè ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ êóðñó. Ùî áóëî íà ïî-
÷àòêó êàð’ºðè?

— Ïåðø çà âñå íàïèñàëà äî-
ïèñ â ñîöìåðåæàõ, ùî ÿ íà øëÿõó 
äî çä³éñíåííÿ ñâîº¿ ìð³¿ äîïî-

ХТО ТАКІ ДОУЛИ І ЧОМУ ЖІНКИ 
ХОЧУТЬ З НИМИ НАРОДЖУВАТИ 
Важлива людина  Дедалі більше 
жінок хочуть, щоб під час їх пологів поруч 
був хтось, хтось зможе заспокоїти та 
простими словами розказати про все, 
що відбувається навколо. Порятунком 
можуть стати так звані доули, які на період 
вагітності і самих пологів перетворюються 
на вкрай важливу людину в житті вагітної. 
Розповідаємо, як це працює 

ìàãàòè æ³íêàì. Êîëè ÿ ëèøå 
ïî÷èíàëà ïðàöþâàòè, òî äóìàëà, 
ùî òàê³ ïîñëóãè ìàëî êîãî áóäóòü 
ö³êàâèòè ó Â³ííèö³. Àëå âèÿâèëî-
ñÿ, ùî íàøå ì³ñòî «ñóõå» íà òàêó 
³íôîðìàö³þ, æ³íêè ñàìîñò³éíî 
âèøóêóþòü â ³íòåðíåò³ ïîòð³áí³ 
¿ì çíàííÿ, àëå ÷àñòî âîíè õèáí³, 
à ïîäåêóäè íàâ³òü øê³äëèâ³.

Äàë³ ÿ ñòâîðèëà ñâ³é ñàéò ³ ïî-
÷àëà ïèñàòè òåìàòè÷í³ äîïèñè 
â «²íñòàãðàì³». Ï³øëà äî ë³êà-
ðÿ, ÿêèé ïðèéìàâ ìî¿ ïîëîãè, 
ñêàçàëà, ùî ñòàëà äîóëîþ. Â³í 
äîáðå íà öå â³äðåàãóâàâ. Ñêàçàâ, 
ùî æ³íêàì ñïðàâä³ ïîòð³áíà òàêà 
äîïîìîãà.

Êîëè äî ìåíå çâåðòàþòüñÿ 
æ³íêè, òî ÿ íà ñàìîìó ïî÷àòêó 
ãîâîðþ, ùîá âîíè ïîïåðåäæàëè 
ñâî¿õ ë³êàð³â, ùî íà ïîëîãè âîíè 
éòèìóòü ç³ ìíîþ. ß íå õî÷ó, ùîá 
ìåíå ïðåäñòàâëÿëè ñåñòðîþ ÷è 
ïîäðóãîþ.

×èì á³ëüøå ÿ õîäæó íà ïîëîãè, 
òèì á³ëüø â³äêðèòèìè äî ìåíå 
ñòàþòü ë³êàð³. Âîíè ðîçóì³þòü, 
ùî ÿ íå ïåðåñòóïàþ ìåæó ñâî-
º¿ ïðîôåñ³¿, ÷³òêî ¿¿ ðîçóì³þ ³ 
íàâïàêè ¿ì äîïîìàãàþ. Àäæå 
ÿ âñ³ìà ìîæëèâèìè ñïîñîáàìè 
çàñïîêîþþ æ³íêó. Êîëè æ³íêà 
çàäîâîëåíà ïîëîãàìè, òî é ìå-
äèêàì íàáàãàòî êîìôîðòí³øå 
ïðàöþâàòè.

Ùî â³äáóâàºòüñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
âè äîìîâëÿºòåñÿ ç æ³íêîþ ïðî ïðè-
ñóòí³ñòü íà ¿¿ ïîëîãàõ?

— Ç ìîìåíòó, êîëè ïàðà êàæå, 
ùî éäå ç³ ìíîþ â ïîëîãè, ìè ç 
æ³íêîþ íà çâ’ÿçêó 24/7. ß ïî-
÷èíàþ ñïàòè ç òåëåôîíîì, àäæå 
áóäü-ÿêî¿ ìèò³ âîíà ìîæå çàòåëå-
ôîíóâàòè. Ïðè÷èí äëÿ öüîãî º 

áàãàòî: â³ä ïðîñòîãî õâèëþâàííÿ 
äî â³ä÷óòòÿ ñòðàõó ÷åðåç áîÿçíü 
ïðîñïàòè ïîëîãè. Òàê, áóëî ³ 
òàêå. Íàñïðàâä³ ÿ ðàäà, ùî âîíè 
ìåí³ òåëåôîíóþòü, à íå íàêðó÷ó-
þòü ñåáå íàîäèíö³.

Äî ïîëîã³â ìè çóñòð³÷àºìîñü 
ì³í³ìóì òðè ðàçè. ß ðîçêàçóþ 
ïðî ïåðåäâ³ñíèêè ïîëîã³â, ÿê 
âîíè ìîæóòü ïî÷èíàòèñÿ, ùî ³ 
çà ÷èì â³äáóâàºòüñÿ. Ìè ãîâî-
ðèìî ³ ïðî ï³ñëÿïîëîãîâèé ïå-
ð³îä, ïðî ãðóäíå âèãîäîâóâàííÿ 
òà ïðî áàãàòî ³íøèõ âàæëèâèõ 
äëÿ æ³íêè ðå÷åé.

Êîëè ïî÷èíàþòüñÿ ñàì³ ïîëî-
ãè, âîíà ìåí³ òåëåôîíóº ³ ïðî-
ñèòü àáî ïðè¿õàòè äî íå¿, ùîá ìè 
ðàçîì ïî¿õàëè äî ïîëîãîâîãî, àáî 
çóñòð³òèñÿ áåçïîñåðåäíüî òàì. Â³ä 
ïî÷àòêó ïîëîã³â ³ äî ¿õ çàê³í÷åííÿ 
ÿ ïîñò³éíî ç æ³íêîþ.

Ï³ñëÿ ïîëîã³â ìîëîäà ìàìà äâ³ 
ãîäèíè çíàõîäèòüñÿ â ïîëîãîâ³é 
çàë³ ç äèòèíîþ íà ãðóäÿõ. Òàì æå 
çíàõîäæóñü ³ ÿ. Ïîò³ì ¿¿ ïåðåâî-
äÿòü ó ï³ñëÿïîëîãîâå â³ää³ëåí-
íÿ, êóäè ÿ òàêîæ çà íåþ ñë³äóþ. 
Äîïîìàãàþ òàì îáëàøòóâàòèñÿ, 

ïðèéíÿòè äóø, à ïîò³ì, ÿêùî 
æ³íêà á³ëüøå í³÷îãî íå ïîòðå-
áóº, ÿ ¿äó äîäîìó.

Íàçâ³òü íàîñòàíîê íàéá³ëüøèé, 
íà âàøó äóìêó, ïëþñ âàøî¿ ïðî-
ôåñ³¿.

— Íàéá³ëüøå ìåí³ ïîäîáàºòü-
ñÿ, êîëè ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ æ³í-
ö³ âèêëàäàþòü äèòèíó íà ãðóäè. 
Â öåé ìîìåíò ó ìåíå çàâæäè 
ñëüîçè. Öå ñïðàâæíº ÷óäî.

Ïîäîáàþòüñÿ ³ íàø³ ñòîñóíêè, 
ÿê³ çàëèøàþòüñÿ ï³ñëÿ ïîëîã³â. 
Ç óñ³ìà æ³íêàìè ÿ äðóæó. Òàêå 
ñï³ëêóâàííÿ ³ äîâ³ðà äîðîãîãî 
êîøòóþòü.

ß íå øêîäóþ ïðî íî÷³, ÿê³ 
íå äîñïàëà, ãîäèíè, ÿê³ íå ïðî-
âåëà ç³ ñâîºþ ðîäèíîþ, ïëàíè, 
ÿê³ äîâåëîñÿ çì³íèòè. ß â³ä÷óâàþ 
ñåáå âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ âñ³õ 
16 ïîëîã³â, ó ÿêèõ ÿ áðàëà ó÷àñòü. 
Ìåí³ íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî óñâ³-
äîìëþâàòè, ùî òàêó âàæëèâó ³ 
âîäíî÷àñ ñêëàäíó ïîä³þ â æèòò³ 
æ³íîê, ÿ ìîæó ðîáèòè êîìôîðò-
íîþ. Ðîáèòè âëàñíèé âíåñîê â òå, 
ùîá ìàòåðèíñòâî ïðîõîäèëî ñïî-
ê³éíî, â òóðáîò³ ³ ç ï³äòðèìêîþ.

Доула Аліна Покуца: «Я не шкодую про ночі, які 
не доспала, години, які не провела зі своєю родиною, плани, 
які довелося змінити. Я відчуваю себе важливою частиною 
всіх 16 пологів, у яких я брала участь» 

«Íàéá³ëüøå ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ, êîëè 
ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ æ³íö³ 
âèêëàäàþòü äèòèíó íà 
ãðóäè. Â öåé ìîìåíò ó 
ìåíå çàâæäè ñëüîçè»
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 
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Íà âóëèö³ âåñíà 
³ äëÿ áàãàòüîõ öÿ 
ïîðà ó ïåðøó ÷åðãó 
àñîö³þºòüñÿ ç³ çì³-

íîþ òåïëîãî îäÿãó íà ëåãêèé òà 
âåñíÿíèé. À, â³äïîâ³äíî, ïîòð³á-
íî ïðîâîäèòè ðåâ³ç³þ ãàðäåðîáó. 
Òàêà æ ïðîöåäóðà íåîáõ³äíà íà-
øîìó îðãàí³çìó, àäæå ï³êëóâàí-
íÿ ïðî ñòàí âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ — 
íàéâàæëèâ³øå.

Ùîðîêó äîñòàòíüî ïðîéòè 
îãëÿä ë³êàð³â ³ çäàòè ê³ëüêà àíà-
ë³ç³â, à ó ï³äñóìêó âè ìàòèìåòå 
ïîâíèé çâ³ò ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ, 
à îòæå, çìîæåòå â÷àñíî çàïîá³ã-
òè éìîâ³ðíèì íåäóãàì. Íà ë³êó-
âàííÿ ÿêèõ, íàïåâíî, äîâåäåòüñÿ 
âèòðàòèòè á³ëüøå êîøò³â, í³æ 
íà ïðîô³ëàêòè÷í³ îãëÿäè.

— Ïðîô³ëàêòè÷íà ìåäèöèíà º 
òðåíäîì ó âñüîìó ñó÷àñíîìó ñâ³-
ò³. Àäæå çíà÷íî ëåãøå çàïîá³ãòè 
õâîðîá³, í³æ ïîò³ì ë³êóâàòè, — 
ðîçïîâ³äàº ë³êàðêà-òåðàïåâòêà 
Íàòàë³ÿ Ëÿøåíêî. — Äóæå âàæ-
ëèâî íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ âèÿâèòè 
îíêîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, öó-
êðîâèé ä³àáåò, àðòåð³àëüíó ã³ïåð-
òåíç³þ. Äîïîìîãòè ó öüîìó ìàþòü 
ëàáîðàòîðí³ àíàë³çè, à òàêîæ çíà-
ííÿ ïðî âàøó ñïàäêîâ³ñòü. ßêùî 

ó ðîäó áóëè ñåðöåâî-ñóäèíí³ çà-
õâîðþâàííÿ, îíêîëîã³ÿ, öóêðîâèé 
ä³àáåò, ëþäèíà ó ãðóï³ ðèçèêó ³ 
ìàº ñòàâèòèñü äî ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
îãëÿä³â îñîáëèâî óâàæíî.

ЩО ОБОВ’ЯЗКОВО ПОТРІБНО 
ПЕРЕВІРЯТИ ДОРОСЛИМ?

Ìè ðàçîì ç ë³êàðêîþ Íàòàë³ºþ 
Ëÿøåíêî ñêëàëè äëÿ âàñ ïåðåë³ê 
áàçîâèõ òà îáîâ'ÿçêîâèõ ùîð³÷íèõ 
àíàë³ç³â. Òîæ, âñ³ì äîðîñëèì ðå-
êîìåíäóºòüñÿ ùîðîêó ïðîõîäèòè 
òàê³ îáñòåæåííÿ:

Çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³. ßê ïî-
ÿñíþº ë³êàðêà, öå äîïîìàãàº 
âèÿâèòè àíåì³þ ÷è ³íøèé çà-
ïàëüíèé ïðîöåñ.

Ë³ï³äîãðàìà. Çà ñëîâàìè òå-
ðàïåâòêè, äèñë³ï³äåì³ÿ âêàçóº 
íà ðèçèê ðîçâèòêó àòåðîñêëåðî-
çó, ÿê íàñë³äîê, çâóæåííÿ ñóäèí.

ÒÒÃ òà ÓÇÄ ùèòîïîä³áíî¿ çà-
ëîçè. Ëÿøåíêî ïîÿñíþº, ùî 
â Óêðà¿í³ ³ñíóº äåô³öèò éîäó, 
òîáòî ëþäèíà íå îòðèìóº éîãî 
äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ç ¿æåþ, ÿê 
íàñë³äîê, ìîæå âèíèêàòè ã³ïîòè-
ðåîç òà çá³ëüøåííÿ ùèòîâèäíî¿ 
çàëîçè.

Ãëþêîçà êðîâ³. Öå, ÿê ïîÿñíþº 
ôàõ³â÷èíÿ, òàê çâàíèé ñêðèí³íã 
íà ïîðóøåííÿ âóãëåâîäíîãî îá-
ì³íó.

Çàãàëüíèé àíàë³ç ñå÷³.

РЕКЛАМА

Запобігання недугам  Для того, 
щоб у якийсь момент не потрапити 
у лікарню з ускладненнями, дорослі та 
діти мають регулярно відвідувати лікарів 
для планових перевірок стану здоров’я. 
Ми вирішили нагадати вам, до яких саме 
фахівців потрібно навідуватися щороку, 
навіть якщо вас нічого не турбує 

Ïðîô³ëàêòè÷íèé îãëÿä ã³íåêî-
ëîãà äëÿ æ³íîê òà óðîëîãà äëÿ 
÷îëîâ³ê³â.

À æ³íêàì, ñòàðøèì çà 40 ðîê³â, 
íåîáõ³äíî ðîáèòè ìàìîãðàô³þ. 
Öå ç ìåòîþ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè 
ðàêó ãðóäåé.  

ßê êàæå ë³êàðêà, ñïî÷àòêó 
îáîâ’ÿçêîâî òðåáà çâåðòàòèñÿ 
äî òåðàïåâòà. Éîìó ðîçêàçàòè, 
ùî âàñ òóðáóº ³ ë³êàð ïðîâåäå 
äåòàëüíèé îãëÿä. Ï³ñëÿ öüîãî âæå 
âèð³øèòü, ÷è ïîòð³áí³ äîäàòêîâ³ 
àíàë³çè òà îáñòåæåííÿ.

ЯКІ ОБСТЕЖЕННЯ ТА АНАЛІЗИ 
ТРЕБА РОБИТИ ДІТЯМ?

— Ìè â Óêðà¿í³ ïðàöþºìî 
çã³äíî ç ïåâíèìè íàêàçàìè ì³-
í³ñòåðñòâà, äå ïåðåäáà÷åíèé òîé 
ì³í³ìóì îáñòåæåíü, ÿêèé ìàº äè-
òèíêà îòðèìóâàòè, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð-ïåä³àòð Àíäð³é Øèìàí-
ñüêèé. — Ó äîðîñëèõ º âèñîêèé 
ðèçèê õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü, 
ÿê³ ïîâèíí³ êîíòðîëþâàòèñÿ. 
Ó ä³òåé, çàçâè÷àé, òàêèõ ïðîáëåì 
íåìàº. Òîìó íàäì³ðíà ê³ëüê³ñòü 
àíàë³ç³â ó çäîðîâî¿ äèòèíè º çà-
éâà. ª ïåâí³ îáîâ'ÿçêîâ³ àíàë³çè.

Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ Øèìàí-
ñüêîãî, íàéâàæëèâ³øå — öå 
ðåãóëÿðíî â³äâ³äóâàòè ïåä³àòðà, 
íàâ³òü, ÿêùî í³÷îãî íå òóðáóº.

— Ùîðîêó êîíòðîëþºòüñÿ çà-
ãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³ é ìåäèê³â 
íàñàìïåðåä ö³êàâèòü ïîêàçíèê 
ãåìîãëîá³íó, òîáòî, ðîáèìî ñêðè-
í³íã íà àíåì³þ. Òîæ çàãàëüíèé 
àíàë³ç êðîâ³ çäàºòüñÿ ó 9 ì³ñÿ-

ö³â âïåðøå, ïîò³ì ó òðè ðîêè. 
Íàñòóïíîãî ðàçó ó 6 ðîê³â, êîëè 
éäåìî ó ïåðøèé êëàñ, — êàæå ë³-
êàð-ïåä³àòð. — Ïîò³ì, çã³äíî ç íà-
êàçîì â 11, 14 òà 15 ðîê³â. Ó öåé 
÷àñ º çì³ñò çäàâàòè àíàë³ç êðîâ³. 
Âñå ³íøå ìè çäàºìî çàëåæíî 
â³ä ïîêàç³â äèòèíè. Íàïðèêëàä, 
ÿêùî äèòèíêà ìàº ïîãàíèé íàá³ð 
âàãè, òî ìè ìîæåìî êîíòðîëþ-
âàòè ð³âåíü çàë³çà. ßêùî äèòèíà 
àáñîëþòíî çäîðîâà, òî çäàâàòè 
ïàêåòí³ àíàë³çè ³ øóêàòè «ïî-

ëîìêó» â òîìó, ùî íîðìàëüíî 
ôóíêö³îíóº, íå ïîòð³áíî.

Àíäð³é Øèìàíñüêèé äîäàº, ùî 
ïåä³àòð àáî ñ³ìåéíèé ë³êàð, âðà-
õîâóþ÷è âàøó ³ñòîð³þ, ôàêòîðè 
ðèçèêó ³ ñïàäêîâ³ñòü, ï³äêàæå, ÿê³ 
äîñë³äæåííÿ âàì âàðòî ðîáèòè.

Òàêîæ ìàëþêè ì³í³ìóì ðàç 
ó ð³ê ìàþòü â³äâ³äóâàòè ñòîìà-
òîëîãà òà îôòàëüìîëîãà — íàâ³òü 
çà â³äñóòíîñò³ ñêàðã. Âàêöèíàö³þ 
ðîáëÿòü çã³äíî ç êàëåíäàðåì ùå-
ïëåíü.

Загальний 

аналіз крові

170 грн 

УЗД щитоподіб-

ної залози

250 грн 

Загальний 

аналіз сечі

100 грн 

Огляд гінеколога\

уролога

350 грн
Ïðîô³ëàêòè÷íà 
ìåäèöèíà º òðåíäîì 
ó âñüîìó ñó÷àñíîìó 
ñâ³ò³. Àäæå çíà÷íî 
ëåãøå çàïîá³ãòè 
õâîðîá³, í³æ ë³êóâàòè 

Орієнтовні ціни на обстеження, які лікарі рекомендують робити 
щороку, у приватних клініках Вінниці. Ціни вказані в середньому

СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ

НЕ ЗА ВСЕ ТРЕБА ПЛАТИТИ. Як читаємо на сторінці Національної 
Служби здоров'я України, пацієнт, що має декларацію з сімейним 

лікарем, може отримати безоплатно такі діагностичні дослідження: 
загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз 
сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, швидкий тест на вагітність, 

швидкий тест на тропонін, швидкий тест на ВІЛ, швидкий тест 
на вірусні гепатити

Ліпідограма

200 грн

Глюкоза крові

100 грн

Мамографія

700 грн 

ЯКІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА АНАЛІЗИ ТРЕБА ПРОХОДИТИ 
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Îëüãà Íåð÷óê — 
ìàìà ÷îòèðèð³÷íî¿ 
Ê³ðè. Æ³íêà ç³çíà-
ºòüñÿ, ùî íå ñîðî-

ìèòüñÿ, êîëè ¿¿ äîíå÷êó íàçèâà-
þòü âóíäåðê³íäîì, à íàâïàêè öèì 
äóæå ïèøàºòüñÿ.

— Ê³ðà çàõîïëþºòüñÿ êîñìî-
ñîì ³ áàãàòî çíàº ïðî Âñåñâ³ò, 
ïëàíåòè é ð³çí³ êîñì³÷í³ ÿâèùà. 
Äîáðå çíàº ìàðêè ìàøèí ³ ëåã-
êî ðîçð³çíÿº ¿õ íà äîðîç³, à ùå 
ìîæå ðîçïîâ³ñòè, ñêàæ³ìî, ùî 
òàêå àíòèá³îòèêè é äëÿ ÷îãî ïî-
òð³áí³ â³òàì³íè, — ãîâîðèòü Îëü-
ãà Íåð÷óê. — Êð³ì òîãî, ¿é äóæå 
ïîäîáàþòüñÿ äèíîçàâðè, òîìó 
âîíà âèâ÷àº ¿õ ³ ïîò³ì äèâóº íàñ 
ç ÷îëîâ³êîì ö³êàâèìè ôàêòàìè 
ïðî ðîçì³ð òîãî ÷è ³íøîãî âèäó.

Ä³â÷èíêà ðîçìîâëÿº óêðà¿í-
ñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè, à ùå 
ç äâîð³÷íîãî â³êó ïî÷àëà â÷èòè 
àíãë³éñüêó.

²íîçåìíà ¿é äàëàñÿ ëåãêî ³ âæå 
ï³ñëÿ ÷îòèðüîõ óðîê³â ç ðåïåòè-
òîðîì, Ê³ðà íàâ÷èëàñÿ ÷èòàòè.

— Âîíà ùå äî ³íäèâ³äóàëü-
íèõ çàíÿòü ç â÷èòåëüêîþ çíà-
ëà îñíîâíå: áóêâè, öèôðè, êî-
ëüîðè, íàçâè çâ³ð³â, — ðîçêàçóº 
ìàìà Ê³ðè. — À òåïåð âîíà õîäèòü 
äî ðåïåòèòîðà äâ³÷³ íà òèæäåíü.

Ïðè öüîìó ìàëåíüêà âóíäåð-
ê³íä äóæå êîìóí³êàáåëüíà é 
âïåâíåíà â ñîá³. Âîíà øâèäêî 
çíàõîäèòü ñï³ëüíó ìîâó ÿê ç îä-
íîë³òêàìè, òàê ³ çíà÷íî ñòàðøè-
ìè ëþäüìè.

— Ìè æèâåìî ó ïðèâàòíîìó 
ñåêòîð³ é òóò ¿¿ îáîæíþþòü âñ³ 
ñóñ³äè. Âîíà äðóæèòü ç ïðàö³â-
íèöÿìè ïîøòè, êîëè ïðèõîäè-
ìî, òî ðàäóº ¿õ êîíöåðòîì, ìîæå 
ïîçíàéîìèòèñÿ ç êèìîñü ó ÷åðç³ 
â ñóïåðìàðêåò³ é òàêå ³íøå, — 
ñì³ºòüñÿ Îëüãà Íåð÷óê.

СУМУВАТИ НЕ ДОВОДИТЬСЯ 
Çà ñëîâàìè ìàòåð³, ä³â÷èíêà 

÷àñòî ãîâîðèòü, ÿê äîðîñëà, ÷èì 
íå ïåðåñòàº äèâóâàòè áàòüê³â.

— Íàñ ñïðàâä³ äèâóº, ùî ñàìå 
âîíà ³íîä³ ãîâîðèòü òà ÿê³ ìîâí³ 
çâîðîòè âèêîðèñòîâóº. Çâè÷àéíî, 
ÿê ³ âñ³ ä³òè, Ê³ðþøà ïîâòîðþº 
ïîâåä³íêó äîðîñëèõ, àëå âîíà ä³é-
ñíî ðîçóì³º, ùî îçíà÷àþòü ñëî-
âà, âèñëîâè é ä³¿, ÿê³ êîï³þº, — 
êàæå âîíà. — Äî ïðèêëàäó, âîíà 
êîíòðîëþº, ùîá âäîìà âèìèêàëè 
ñâ³òëî, êîëè âîíî íå ïîòð³áíå, 
áî «òðåáà åêîíîìèòè åëåêòðî-
åíåðã³þ, ìè æ íå õî÷åìî, ùîá 
íàì ¿¿ âèìêíóëè é â äîì³ ñòàëî 
òåìíî é õîëîäíî». ×è ñë³äêóº, 
ùîá ÿ ï³ñëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ 
â³äðàçó ïîìèëà ïîñóä, îñê³ëüêè 
«ìàìà, òè æ ä³â÷èíêà, â òåáå ìàº 
áóòè ïîðÿäîê». À ïðàâèëà äîðîæ-
íüîãî ðóõó Ê³ðà ïîÿñíþº ñâî¿é 
ëÿëüö³ é äîäàº: «ïåðåõîäü äîðîãó 
ëèøå íà çåëåíå ñâ³òëî. ²íàêøå 
òåáå ç³á’º ìàøèíà, ³ ùî ÿ áóäó 
ðîáèòè, ÿêùî òè ïîìðåø, ÿê 
ÿ áóäó áåç òåáå æèòè?» 

«Ä³ñòàºòüñÿ» ÷àñ â³ä ÷àñó ³ 
ñòîðîíí³ì ëþäÿì. ßê ðîçïîâ³ëà 
Îëüãà Íåð÷óê, Ê³ðà äîñèòü ïî-
ãàíî ¿ñòü ³ ÿêùî âäîìà äî öüîãî 
çâèêëè, òî â ñàäî÷êó — í³.

ДИВУЄ ВСІХ СВОЇМИ ЗНАННЯМИ 
Дитина-вундеркінд  Кірі Нерчук всього 
чотири роки та вона вже читає трьома 
мовами, знає багато цікавого про космос, 
медицину, динозаврів, кухню народів світу 
і не тільки. У районі дівчинку добре знають 
й часто називають вундеркіндом

— ßêîñü âèõîâàòåëüêà ñêàçàëà, 
ùîá âîíà âñå ç’¿ëà, áî âèêëè÷å 
ïîë³ö³þ, à äîíüêà ñïîê³éíî çàóâà-
æèëà, ùî öå íå ïðàâäà é ëÿêàòè 
òàê ä³òåé âçàãàë³ íå ìîæíà, — ãî-
âîðèòü æ³íêà. — Òàêîæ âîíà ñàìà 
ìåí³ ÿêîñü ñêàçàëà, ùî, ÿê ðàï-
òîì äî íå¿ ï³ä³éäå íåçíàéîìåöü ³ 
çàïðîïîíóº ï³òè ç íèì ïî öóêåð-
êè ÷è ãëÿíóòè íà êîøåíÿ, âîíà 
í³êóäè íå ï³äå, à â³äïîâ³ñòü, ùî 
çàðàç æå ïîêëè÷å ïîë³öåéñüêèõ!

À ùå ìàëåíüêà ðîçóìàøêà 
íå âòðà÷àº ìîæëèâîñò³ ïîä³-
ëèòèñÿ ñâî¿ìè çíàííÿìè ç ³í-
øèìè. Âîíà ëþáèòü äèâèòèñÿ 
ð³çí³ ìóëüòèêè, ñåðåä íèõ îäèí 
ïîâ’ÿçàíèé ç êóë³íàð³ºþ. Òî æ 
òåïåð âñÿ ðîäèíà çíàº, ùî òðàäè-
ö³éíî ãîòóþòü â Êèòà¿, ÿê³ ³ñíó-
þòü âèäè ìàêàðîí³â, òà é âçàãàë³, 
ùî âñ³ ìàêàðîíè — öå ïàñòà.

ДЕМОКРАТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
Îëüãà Íåð÷óê ðîçïîâ³äàº, ùî 

â ¿õí³é ñ³ì’¿ ï³äòðèìóþòü äå-
ìîêðàò³þ. ² ÿêùî äèòèíà õî÷å 
÷èìîñü çàéìàòèñÿ, òî ¿é íå çàáî-
ðîíÿþòü. Çâè÷àéíî, âñå â ìåæàõ 
äîçâîëåíîãî ³ ðîçóìíîãî.

— Ìè íå çìóøóºìî ¿¿ â÷èòè-
ñÿ, êîëè âîíà õî÷å, íàïðèêëàä, 
ìàëþâàòè: õî÷åòüñÿ ìàëþâàòè — 
áóäü ëàñêà, õî÷åòüñÿ ãðàòèñÿ ç 

ëÿëüêàìè — áóäü ëàñêà, õî÷åòü-
ñÿ ÷èòàòè ïðî êîñìîñ — áóäü 
ëàñêà, — ðîçïîâ³äàº íàøà ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Âîíà íàñïðàâä³ 
íå ðîáèòü ÷îãîñü íàäçâè÷àéíî, 
çâè÷àéíà äèòèíà, ïðîñòî ìè ï³ä-
òðèìóºìî ¿¿ áàæàííÿ, ³äå¿ òà åêñ-
ïåðèìåíòè.

Îëüãà äîäàº, ùî ¿é çàâæäè 
ñèìïàòèçóâàëà ñèñòåìà âèõîâàí-
íÿ Ìàð³¿ Ìîíòåññîð³. Îñîáëèâî 
äóìêà ïðî òå, ùî äèòèí³ âàðòî 
äàâàòè ñâîáîäó âèáîðó.

— Êð³ì òîãî, ìè çàâæäè ç íåþ 
ãîâîðèëè ÿê ç äîðîñëîþ, íå áóëî 
òàêîãî «ñþñþêàííÿ», — ïðîäî-
âæóº æ³íêà. — Âîíà â³äðàçó ÷óëà 
íîðìàëüí³ ñëîâà, ÷óëà, ÿê ïðà-
âèëüíî íàçèâàþòüñÿ ò³ ÷è ò³ ðå÷³. 
À êîëè â÷èëàñÿ ãîâîðèòè, òî âæå 
ñàìà íàìàãàëàñÿ âèìîâëÿòè ö³ëå 
ñëîâî, à íå îêðåì³ ñêëàäè.

Ëþáîâ äî íàâ÷àííÿ ó ñ³ì’¿ òåæ 
âèÿâèëàñÿ ñï³ëüíîþ.

— Âîíà íå â³äðàçó ïîëþáèëà 
÷èòàòè, àëå âñüîìó ñâ³é ÷àñ. Çàðàç 
Ê³ðþøà ÷àñòî ñàìà ä³ñòàº êíèãó 
òà éäå äî ìåíå, ùîá ìè ðàçîì 
ïîçàéìàëèñÿ, ëþáèòü äèâèòèñÿ 
ï³çíàâàëüí³ â³äåî é ö³êàâèòüñÿ àá-
ñîëþòíî âñ³ì — çîâñ³ì ð³çíèìè 
ñôåðàìè, — äîäàº âîíà. — ß õî÷ó 
ïðîäîâæóâàòè ðîçâèâàòè ¿¿ ëþ-
áîâ äî íàâ÷àííÿ ³ äî íàóê, àëå 
ãîëîâíå, ùîá ¿é öå ïîäîáàëîñÿ.

ЗАПОРУКА УСПІХУ — 
ПОСТІЙНЕ ПОВТОРЕННЯ 

Áàòüêè íàìàãàþòüñÿ ïîêàçàòè, 
ùî íàâ÷àííÿ ä³òåé ìîæå áóòè 
â çàäîâîëåííÿ, à âñå íåîáõ³äíå 
äëÿ îòðèìàííÿ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
º äîâêîëà íàñ.

Òà ãîëîâíå, íà ùî çâåðòàº óâàãó 
Îëüãà Íåð÷óê, — âàæëèâ³ñòü ïî-
ñò³éíîãî ïîâòîðåííÿ.

— Ïåðøå, ùî ìè ïî÷àëè â÷è-
òè — êîëüîðè, òîä³ äîíüö³ áóëî 
òð³øêè á³ëüøå ðîêó, — ðîçïîâ³äàº 
Îëüãà. — Ìè íå âîçèëè ¿¿ ó â³çêó, 
à çàâæäè ãóëÿëè â åðãî-ðþêçàö³. 
Ï³ä ÷àñ íàøèõ ïðîãóëÿíîê ÿ ¿é 
ðîçïîâ³äàëà, ïîâç ùî ìè ïðîõî-
äèìî é ïîâòîðþâàëà öå ïî ê³ëüêà 
ðàç³â. Äî ïðèêëàäó, ï³äõîäèìî 
äî ñèíüî¿ êâ³òêè ³ ÿ çâåðòàþ 
Ê³ðèíó óâàãó, ùî êâ³òêà ñàìå 
ñèíÿ, ÷åðåç ÿêèéñü ÷àñ ïîêàçóþ 
íà ñèí³é àâòîìîá³ëü, ïîò³ì ñèíþ 
ôóòáîëêó íà ïåðåõîæîìó, ñèíº 
íåáî íàä íàìè, à âäîìà ä³ñòàþ 
ñèíþ ëàìïó…

² îñü òàê ïîñòóïîâî ìàìà òðå-
íóâàëà ïàì’ÿòü äîíå÷êè.

— ¯é ïîäîáàëîñü ä³çíàâàòèñÿ 
âñå íîâå, áî ìè öå ïðîãîâîðþ-
âàëè é ïîÿñíþâàëè, ùî íåçðî-
çóì³ëî, — äîäàº âîíà.

ДЕХТО ДИВИТЬСЯ З ОСУДОМ 
Ðàçîì ç òèì, Îëüãà Íåð÷óê 

ç³çíàºòüñÿ, ùî ¿õí³é ñ³ì’¿ ÷àñòî 
äîâîäèòüñÿ çóñòð³÷àòèñÿ ç íåðî-
çóì³ííÿì.

— Áàòüêè, îñîáëèâî íà äèòÿ÷èõ 
ìàéäàí÷èêàõ, ëþáëÿòü ïîð³âíþâà-
òè «óñï³õè» ä³òåé: õòî ðàí³øå çàãî-
âîðèâ, õòî â ñê³ëüêè ïî÷àâ ÷èòàòè 
é ïîä³áíå, — êàæå âîíà. — ² êîëè 
õòîñü çãàäóº, ùî Ê³ðà â ÷îòèðè 

ðîêè ÷èòàº òðüîìà ìîâàìè ³ áàãàòî 
âñüîãî çíàº, íà ìåíå îäðàçó ïî-
÷èíàþòü êîñî äèâèòèñÿ. Ìîâëÿâ, 
á³äíà äèòèíà. Ëþäè äóìàþòü, ùî 
íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ ëèøå ç-ï³ä 
ïàëêè, ùî áåç êðèêó é ïðèìóñó 
íå ìîæíà ç äèòèíîþ ùîñü îñâî-
¿òè, àëå öå æ íå òàê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, í³êîëè íå ìîæ-
íà çàáóâàòè, ùî êîæíà äèòèíà 
îñîáëèâà: êîìóñü ëåãøå äàºòü-
ñÿ íàâ÷àííÿ, êîìóñü òâîð÷³ñòü, 
à êîìóñü ñïîðò — ³ öå ö³ëêîì 
ïðèðîäíî.

— Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî ä³-
òêè íàðîäæóþòüñÿ óí³êàëüíèìè, 
â íèõ â³äðàçó º ñâ³é õàðàêòåð, 
äîäàéòå ñþäè òåìïåðàìåíò êîæ-
íîãî ç áàòüê³â, ïëþñ âèõîâàí-
íÿ, çîâí³øíº ñåðåäîâèùå, îò ³ 
ìàºìî, — êàæå Îëüãà. — Ó íàñ 
ñêëàëîñÿ òàê, ùî Ê³ð³ ñïðàâä³ 
ïîäîáàºòüñÿ â÷èòèñÿ ³ ¿é ëåãêî 
öå äàºòüñÿ. Òîáòî, ìè ¿¿ í³ äî ÷îãî 
íå çìóøóºìî!

Ç³çíàºòüñÿ æ³íêà, ùî ³íîä³ ÷óº 
íà ñâîþ àäðåñó íåãàòèâí³ êîìåí-
òàð³, ñòîñîâíî ¿¿ ðîáîòè ç äîìó.

— Äåõòî äóìàº, ùî Ê³ðà øâèäêî 
â÷èòüñÿ, ëèøå ÷åðåç òå, ùî ÿ ñè-
äæó âäîìà. Àëå ÿ íå ñèäæó ïðîñòî 
òàê, ó ìåíå º ðîáîòà, ðîáî÷èé 
ãðàô³ê ³ ïðîôåñ³éí³ îáîâ’ÿçêè. 
Êð³ì òîãî, í³õòî íå ñêàñîâóâàâ 
õàòí³õ ñïðàâ, — êàæå âîíà. — Òà 
êîëè âîíà ï³äõîäèòü äî ìåíå ç 
êíèæêîþ ³ ïðîñèòü ùîñü ïîÿñ-
íèòè ÷è â³äïîâ³ñòè íà áóäü-ÿêå 
ïèòàííÿ, ÿ â³äðèâàþñü íà òèõ 
ï’ÿòü õâèëèí ³ ïîÿñíþþ. Êîëè æ 
â³äâîë³êòèñü âçàãàë³ íåìàº çìîãè, 
ïðîøó, ùîá âîíà òðîõè ïî÷åêàëà 
é êîëè çâ³ëüíÿþñÿ, ìè ïîâåðòà-
ºìîñü äî ¿¿ ïèòàííÿ.

Ольга Нерчук вірить, що навчан-
ня справді може подобатися. Го-
ворить, що єдиного рецепта тут 
немає і знову ж нагадує про різні 
схильності у різних дітей.
Та на наше прохання жінка поді-
лилась кількома простими прави-
лами, якими користується сама:
Важливо говорити правильні 
слова, адже дитина — це зви-
чайна людина, просто маленька. 
Вони все розуміють і все сприй-
мають.
Пам’ятати, що дитинка від на-
родження вже особистість, тому 
до неї треба ставитися з повагою 
і дослухатися до її бажань.
Не перевантажувати її і не зму-
шувати, бо саме таким ставлен-
ням можна травмувати дитя.
Нову інформацію варто повто-
рювати багато разів і застосову-

вати її у різних ситуаціях.
Головне — прищепити інтерес і ціка-
вість. Цим можна займатися фак-
тично з перших місяців, до при-
кладу, купити контрастні книжечки, 
щоб дитина їх розглядала.
Постійно розмовляти з дити-
ною — у пам’яті все відкладеться.
Не поспішати, а вчитися посту-
пово.
— Дітки, як губки, все всмокту-
ють і лише від нас, батьків, зале-
жить як вони сприйматимуть цей 
світ, — каже Ольга Нерчук. — Так, 
Кіра знає багато всього для свого 
віку й між собою ми називаємо 
її вундеркіндом. Та є дуже об-
даровані діти, які у вісім років 
закінчують шкільну програму, 
а в 12 стають професорами… Тому 
не потрібно всіх рівняти до одно-
го, кожен у чомусь особливий!

Щоб навчання було в задоволення 

Чотирирічній Кірі навчання дається досить легко. 
За словами її мами, Ольги Нерчук, дівчинка цікавиться 
абсолютно всім, а в сім’ї цю цікавість лише розвивають 

«Ëþäè äóìàþòü, ùî 
íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ 
ëèøå ç-ï³ä ïàëêè, 
ùî áåç ïðèìóñó íå 
ìîæíà ç äèòèíîþ ùîñü 
îñâî¿òè, àëå öå íå òàê»
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ПАЛАЦ КНЯГИНІ МАРІЇ 
ЩЕРБАТОВОЇ В НЕМИРОВІ 
Адреса:  Вінницька область, м. Немирів, 
вул. Шевченка, 13.
Зараз: На території музею знаходиться 
багатопрофільний санаторій «Авангард»

Палац був закладений в 1885 році кня-
гинею Марією Щербатовою. Будівництво 
було довірене чеському архітекторові з 
Праги Іржі Стібралу. Будівля зведена у 
стилі неокласицизму і є окрасою невелич-
кого містечка на Вінниччині — Немирова. 
З будівництвом палацу пов’язані цікаві 
події. Його розпочинали і припиняли 
будувати кілька разів, і все це через во-
рожку, яка напророкувала княгині смерть 
після закінчення будівництва замку.
Так і сталося, коли головні роботи були 
уже завершені і тривало внутрішнє оздо-
блення, княгиню Марію Щербатову разом 
з сином Дмитром і донькою Олександрою 
та невісткою Оленою у січні 1920 року 
розстріляв п'яний червоноармієць. 
Палац Щербатової збудований в стилі 
неокласицизму двоповерховим пря-
мокутним в плані. Збереглося первісне 
планування і більшість деталей декору. 
Окраса палацу — парковий фасад, при-
крашений чотириколонним іонічним 
портиком з балюстрадою.  
Поруч з палацом є величезний дендропарк, 
який займає площу 85 гектарів. Парк схо-
жий на софіївський дендропарк в Умані.  

ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ 
У ТУЛЬЧИНІ
Зараз: палац Потоцьких — це територія 
Тульчинського училища культури
Адреса: м. Тульчин, вул. Незалежності,19

Палац Потоцьких — пам'ятка архітектури у 
Тульчині в стилі класицизму 2-ї половини 
18 століття. Почали будувати у 1781 році 
за проектом французького архітектора 
Лакруа. Завершили у 1985 році. 
Старий палац – головне приміщення 
ансамблю на 2 поверхи. Фасад палацу 
на парадний двір має відкриту лоджию в 
10 колон іонійського ордера. Великий за 
розмірами ансамбль за поземним планом 
нагадував літеру П, відкриту на місто. 
Ще тоді палац називали Тульчинським 
Версалем, адже тут постійно влаштову-
вали прийоми та бали. Навіть польський 
король Станіслав-Август, який відвідував 
прийоми у Тульчині, був зачарований 
пишністю палацу. У замку були величезні 
колекції живопису, порцеляни, нумізма-
тики, зберігались книги світових класиків. 
Подейкують, що багатство Потоцького 
було завдяки видобутку золота, над яким 
ченці-алхіміки працювали у підземеллях. 
На території парку цвіли оранжереї: ман-
дарини, лимони й апельсини. Тут також 
стояли клітки з чарівними птахами. 
Сьогодні палац має інший вигляд, його 
дивовижні багатства, на жаль, не збере-
глися. 

ПАЛАЦ ГРОХОЛЬСЬКИХ, 
ВОРОНОВИЦЯ 
Зараз: Музей історії авіації та космо-
навтики. 
Адреса: вулиця Козацький Шлях, 26, 
Вороновиця, Вінницька область. 

Палац Грохольських — комплекс споруд 
кінця XVIII століття, розташований у сели-
щі Вороновиця. Палац виконаний в стилі 
раннього класицизму.  Садиба заснована 
в 80-х роках XVIII століття польським 
магнатом графом Міхалом Грохольським 
(1705-1765), сином брацлавського судді 
Францішека Ксаверія Грохольського. 
Садиба була запланована як оборонний 
замок-палац. Недалеко від замку стояли 
дві башти, від яких тягнулися рів і вал. 
Згодом Палац Грохольських дещо пере-
будували. Частина елементів, на жаль, 
була зруйнована, та й сьогодні можна 
побачити флігелі, залишки павільйону і 
водонапірну вежу, стилізовану під архі-
тектуру середньовіччя. 
Хоча садиба Грохольських перебудову-
валася, в ній все одно простежуються 
риси замку. В середині маєтку були зали: 
чорна, арабська, турецька, їдальня, пом-
пейська, гербова. Крім того, в садибі була 
величезна бібліотека, де зберігалися 10 
тисяч томів французькою, англійською та 
польською мовами, колекція лицарських 
обладунків і зброї. На території маєтку 
стояла стайня для породистих коней.

ЗАМОК МЕРІНГА, 
СТАРА ПРИЛУКА 
Зараз: Зараз на території замку Мерінга 
знаходиться школа-інтернат
Адреса: вул. Інтернаціональна, 4, с. Ста-
ра Прилука, Липовецький р-н, Вінницька 
область.

Палац Мерінга був побудований у 18 
столітті, при володінні магнатів Вершиць-
ких і знаходиться у селищі Стара Прилука, 
Липовецького району. В кінці XIX століття 
село Стара Прилука належало Сергію Ме-
рінгу, синові відомого київського лікаря. У 
його володінні були цегляний і цукровий 
заводи, а також водяний млин. Сам має-
ток був в оренді у Казимира Бліжовского. 
Будівля мала три поверхи, в яких розмі-
щувалися 43 кімнати, але з часом верхній 
поверх був зруйнований. 
Палац Мерінга нагадує київський Марі-
їнський палац. Стиль замку — необароко. 
Деякі внутрішні приміщення, в тому числі 
і вестибюль, виконані в мавританському 
стилі і досить схожі з іспанським палацом 
Альгамбра. З внутрішнього оздоблення 
збереглася майолікова обробка стін і 
стель у вестибюлі, а в деяких кімнатах і 
стелі з червоного дерева.
Більшість приміщень знаходяться пере-
фарбовані, і від різнобарвної гами він 
став ще менш схожий з початковим пиш-
ним палацом. Замкова будівля розташо-
вана посеред старовинного парку.

ЧЕРЛЕНКІВСЬКИЙ ЗАМОК, 
СЕЛИЩЕ 
Зараз: Руїна історичної оборонної спору-
ди. Пам'ятка архітектури і містобудування 
місцевого значення, включена до відпо-
відного Реєстру пам'яток історії та культури 
Вінницької області.
Адреса: Селище, Тиврівський район, Ві-
нницька область.

Черленківський замок — фортеця, що іс-
нувала в XVI-XVIII століттях, розташована 
поруч з селом Селище, Вінницької області. 
Кам’яний замок в Старому Черленкові 
збудував у середині XVII століття хтось зі 
шляхтичів Черленковських — власників 
містечка. 
Зараз від повноцінного замку залишились 
лише руїни двох веж, які розташовані на 
високій терасі над меандрами річки. Збе-
реглися і залишки замкових фундаментів, 
а також підземні ходи зі скарбами, які, за 
переказами, вели аж до Вінниці. 
 Найкраще збереглася двоярусна шести-
гранна вежа з відштукатуреним фасадом 
і рустованими кутами. З початку 1800-х 
років вона була перетворена на родинний 
склеп Щеньовських. Її прикрашав купол 
зі шпилем, а про колишній оборонний 
характер вежі нагадували амбразури у 
нижньому ярусі. Цинкові труни у склепі, як 
у казці, висіли на ланцюгах. Всі поховання 
знищили більшовицькі окупанти після 
революції, труни були викинуті з башти. 

486404 490981

РЕКЛАМА

РОЗКІШНІ ЗАМКИ БІЛЯ ВІННИЦІ
Дорогами Вінниччини  Якщо відпустка і подорожі поки вам 
не світять, карантин може стати непоганим приводом для того, 
щоб дослідити чудові локації неподалік з вашим домом. Дорога 
автомобілем до цих місць займе близько години, зате ви можете 
насолодитися казковими палацами і замками Вінниччини

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267353

Â³ííèöüêà îáëàñòü º îäí³ºþ ç 
ë³äåð³â çà ê³ëüê³ñòþ ³ñòîðè÷íèõ 
ïàì'ÿòîê, à ñàìå çàìê³â, ñàäèá, 
ïàëàö³â, ôîðòåöü ³ ìàºòê³â. Äî-
ñèòü áàãàòî øåäåâðàëüíèõ ñïîðóä 
áóëî çíèùåíî â ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ 
ïåð³îäè, àëå âñå æ ÷àñòèíà ñïàä-

ùèíè çáåðåãëàñÿ.
Ìè ï³äãîòóâàëè äîá³ðêó ê³ëüêîõ 

íàéö³êàâ³øèõ çàìê³â ³ ïàëàö³â Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³, ùî çíàõîäÿòü-
ñÿ íåäàëåêî â³ä íàøîãî ì³ñòà, ³ 
ÿê³ âàðòî ïîáà÷èòè êîæíîìó. 
Òîæ íàéáëèæ÷èìè âèõ³äíèìè 
ìîæåòå íà àâòîìîá³ë³ îá'¿õàòè 
ÿêùî íå âñ³, òî ê³ëüêà ç íèõ.
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Проект «Перша хата» Руслана на-
звала так тому, що оселя її бабусі 
одна з перших при в’їзді в село. 
Проект передбачає створення 
садиби для «зеленого» туризму. 
Якщо він знайде підтримку, ві-
зьмуться за облаштування місця 
для прийому туристів. Тим біль-
ше, що родичі Руслани займа-
ються ремонтом і будівництвом, 

обіцяли допомогу.
Далеко не всі їх розуміють. Мо-
лоді, освічені, володіють англій-
ською… «Що ви загубили у тому 
селі?» — не раз чують таке питання.
Вони не загубили. Навпаки, 
знайшли. Їхні відчуття словами 
не пояснити.
Щасливої долі, молодята! Що 
ще можна їм сказати…

«Що ви загубили в тому селі?..» 

Про субсидію 
на літо 
 Ç òðàâíÿ ïðèçíà÷åííÿ 
æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿ íà íåî-
ïàëþâàëüíèé òà íàñòóïíèé 
ïåð³îäè áóäå çä³éñíþâàòèñÿ 
ëèøå ï³ñëÿ ïîäàííÿ íîâèõ 
çàÿâ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà 
íàäàííÿ æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿ 
òà äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè ³ 
âèòðàòè îñ³á.
Ðàí³øå ñóáñèä³¿ ïðè-
çíà÷àëàñÿ àâòîìàòè÷íî. 
Äî óïðàâë³íü ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó çâåðòàëèñÿ ëèøå 
ò³ â³ííè÷àíè, ÿê³ âïåðøå ¿¿ 
îôîðìëÿëè òà â ÿêèõ â³äáó-
ëèñÿ çì³íè â ñêëàä³ ñ³ì’¿.
— Äåïàðòàìåíòîì ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè ðîçïî÷àòî 
ïîïåðåäí³é çàïèñ íà âè-
äà÷ó òàëîí³â äëÿ îôîðì-
ëåííÿ æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿ 
íà íåîïàëþâàëüíèé ïåð³îä. 
Ó çâ’ÿçêó ç ïàíäåì³ºþ òà 
êàðàíòèííèìè îáìåæåí-
íÿìè çàïèñ íà îòðèìàííÿ 
òàëîíó çä³éñíþºòüñÿ âèíÿò-
êîâî â òåëåôîííîìó ðåæè-
ì³, — ðîçïîâ³ëà äèðåêòîðêà 
äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè ì³ñüêî¿ ðàäè Âà-
ëåíòèíà Âîéòêîâà.
Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíàìè:
 50-83-88; 50-83-96 — 
Óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó íà-
ñåëåííÿ «Ïðàâîáåðåæíå»;
 50-86-70; 50-86-69 — 
Óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó íà-
ñåëåííÿ «Ë³âîáåðåæíå».
Òàêîæ ìîæíà çàïèñàòèñÿ 
ñàìîñò³éíî ÷åðåç «Ïåðñî-
íàëüíèé êàá³íåò» íà îô³-
ö³éíîìó ñàéò³ ÂÌÐ 
Ìåøêàíö³ Â³ííèöüêî¿ 
ãðîìàäè ìàþòü ïðèéòè 
äî Ïðîçîðèõ îô³ñ³â â³äïî-
â³äíî äî çàçíà÷åíî¿ â òà-
ëîí³ äàòè òà ÷àñó ïðèéîìó, 
à òàêîæ äîòðèìóâàòèñÿ óñ³õ 
ïðîòèåï³äåì³÷íèõ ïðàâèë.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №13 (1165)
Оригінальні двоходові двоваріантні задачі на кооперативний мат. Кожна з них 
має по два варіанти розв'язку.

Задача №2652-2655
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №14 (1535) від 7 квітня 2021 року 
Задача №2648
I. 1. Kpa6! Kpb4  2. Ca7 Cc8x; II. Kb6+! Cb6:  2. Kpa8 Cc6x — правильні мати
Задача №2649
I. 1. Kpf8! Te5  2. Tf7 Te8x; II. 1. Ch5! Ke8  2. Kpg6 Tf6x.
Задача №2650
I. 1. Ta6! Tc5  2. Ta5 Tc3x; II. 1. Tc6! Ta5  2. Tc4 Ta3x.
Задача №2651
I. 1.Kpg2! Kf3  2. Kph1 T:g1x; II. 1. Kpg3! T:g1  2. Kph4 Kf3x.

М. Пархоменко

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

¯õíº âåñ³ëëÿ — 
âåëèêèé åêñïðîìò. 
Âëàøòóâàëè éîãî 
ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ 

Îêñàí³âêè, ñåëà, ùî íà ñàìîìó 
áåðåç³ Äí³ñòðà. Ìîëîäÿòà íå ìàëè 
íàì³ðó ñêëèêàòè ãîñòåé, íàêðèâà-
òè ñòîëè. Äî ÐÀÖÑó ó ðàéöåíòð³ 
¿çäèëè óäâîõ. Ñâîº îäðóæåííÿ 
íå àô³øóâàëè, àëå…

«МЕНІ ЯКЕ ПРІЗВИЩЕ 
ПИСАТИ?» 

«Âèêðèëè» ñåáå âèïàäêîâî. 
Ñòàëîñÿ öå ïåðåä ïî÷àòêîì åô³ðó 
ßìï³ëüñüêîãî òåëåáà÷åííÿ. Âåäó-
÷à Îëåíà Ãðå÷àíþê ïîïðîñèëà 
¿õ, ãîñòåé ñòóä³¿, íàïèñàòè ñâî¿ 
ïð³çâèùà ³ òå, ÿê ¿õ ïðàâèëüíî 
ïðåäñòàâèòè. Åô³ð ïðèñâÿ÷óâàâñÿ 
«çåëåíîìó» òóðèçìó. Ðóñëàíà é 
Ïàâëî ìàëè ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâ³é 
ïðîåêò «Ïåðøà õàòà». Ïëàíóþòü 
îáëàøòóâàòè ì³ñöå äëÿ òóðèñò³â.

Â³í íàïèñàâ íà àðêóø³ ïðî 
ñåáå, à âîíà çàäóìàëàñÿ:

— À ìåí³ ÿê ïèñàòè — Áåñ-
ïàëüêî, ÷è Áîäðóã? — çàïèòàëà 
÷îëîâ³êà.

— Âè îäðóæèëèñÿ? — îäðàçó 
ïîö³êàâèëàñÿ âåäó÷à. Òîä³ æ â åô³-
ð³ âîíà ïðèâ³òàëà ìîëîäó ïàðó àê-
òèâ³ñò³â ÃÎ «Ìîëîäà Îêñàí³âêà».

Ðóñëàíà ³ Ïàâëî ïîâåðíóëèñÿ 
â ñåëî íå òàê äàâíî: â³í íàïðè-
ê³íö³ ë³òà ìèíóëîãî ðîêó, âîíà — 
ìèíóëîð³÷íî¿ îñåí³, àëå âæå çà-
ÿâèëè ïðî ñåáå àêòèâí³ñòþ. Òåïåð 
ïîáðàëèñÿ.

Ï³ñëÿ â³òàííÿ âåäó÷î¿ òåëåïðî-
ãðàìè ïðî ¿õíº âåñ³ëëÿ ä³çíàëèñÿ 

³ â ñåë³, ³ â ðàéöåíòð³. Â³òàííÿ 
ïîñèïàëèñÿ îäíå çà îäíèì.

Áàòüêè Ðóñëàíè é Ïàâëà ïðî-
æèâàþòü çà êîðäîíîì. Òîìó 
íå ìàëè ìîæëèâîñò³ äîïîìîãòè 
îðãàí³çóâàòè âåñ³ëëÿ. Ñõîæå, ÷å-
ðåç öå ìîëîä³ îáìåæèëèñÿ ïðî-
öåäóðîþ ó ÐÀÑÖ³.

Ïî-³íøîìó âèð³øèëà ãðîìà-
äà. Ó òîé äåíü á³ëüø³ñòü æèòåë³â 
Îêñàí³âêè ç³áðàëèñÿ íà ñóáîòíèê 
ç ïîñàäêè äåðåâ. Ó öåíòð³ ñåëà, 
ùî íà âèñîêîìó áåðåç³ Äí³ñòðà, 
âèñàäæóâàëè â³÷íîçåëåí³ òó¿. Äå-
ðåâà ïðèäáàâ çåìëÿê, íèí³ ãîëî-
âíèé ô³íàíñèñò îáëàñò³ Ìèêîëà 
Êîïà÷åâñüêèé. Ï³ñëÿ ðîáîòè çà-
êëèêàëè óñ³õ äî ñ³ëüñüêîãî Áó-
äèíêó êóëüòóðè.

— Ñïåðøó ìè çàòåëåôîíóâàëè 
â ²òàë³þ äî ìàìè Ðóñëàíè ïàí³ 
Æàííè, — ðîçïîâ³äàº Ìèðîñëàâà 
Ìàð÷åíêî, ãîëîâà ÃÎ «ßìï³ëü-
ùèíà òóðèñòè÷íà». — Çàïèòàëè, 
÷è íå áóäå âîíà çàïåðå÷óâàòè, 
ÿêùî ãðîìàäà êîëåêòèâíî âëà-
øòóº âåñ³ëëÿ äîíå÷ö³ ³ ¿¿ ÷îëîâ³-
êîâ³. Ðîç÷óëåíà ìàìà äîâãî äÿ-
êóâàëà, ïîïðîñèëà âðó÷èòè êâ³òè 
³ òîðò â³ä ¿¿ ³ìåí³.

Îòðèìàâøè çãîäó â³ä ìàìè, 
îçâó÷èëè ïî÷óò³ ñëîâà äëÿ óñ³õ 
ïðèñóòí³õ. Çðîáèëà öå ïàí³ Ìàð-
÷åíêî: «Ðóñëàíî, ìàìà ïîïðîñè-
ëà ãðîìàäó, ùîá ìè â³ääàëè òåáå 
ñóäæåíîìó çà äàâí³ì ñ³ëüñüêèì 
çâè÷àºì».

Çàóâàæåííÿ ìîëîäÿò ïðî òå, ùî 
âîíè íå ãîòóâàëèñÿ äî òàêîãî, ùî 
ïðàöþâàëè ç óñ³ìà íà ñóáîòíè-
êó, ùî îäÿãíóò³ íå äî âåñ³ëëÿ, 
íå ñïðèéìàëèñÿ. ¯õ íàðÿäèëè 
ó âèøèâàíêè, à ïðî êðîñ³âêè 
ñêàçàëè òàê: «Âçóòòÿ íà ôîòî-

НАРЕЧЕНА БЕЗ ФАТИ, 
МОЛОДЯТА У КРОСІВКАХ
Гірко!  Вона об’їздила багато країн 
Європи і не тільки — у В’єтнамі навчала 
дітей англійської. Він ще з дитинства 
виїхав з батьками з села, а тепер 
повернувся один, оселився у порожній 
бабусиній хаті. Руслана Беспалько і Павло 
Бодруг з Ямпільського району вирішили 
будувати щастя у селі Оксанівка, в якому 
залишилося тільки… 45 людей

ãðàô³¿ íå áóäå âèäíî, íåõàé çà-
ëèøàºòüñÿ».

Ïîäðóãà íàðå÷åíî¿ Ä³àíà Øèÿí 
ïîâ’ÿçàëà ðóøíèêîì ðóêè ìîëî-
äÿòàì. Íàñïðàâä³ öå îçíà÷àº ïî-
ºäíàííÿ äîëü ñóäæåíèõ. Ìàðèíà 
Õàðåâñüêà, ðîäè÷êà Ðóñëàíè, âðó-
÷èëà ¿ì áóêåò êâ³ò³â. Ïðàáàáóñÿ, 
93-ð³÷íà Îëüãà Õàðåâñüêà, áëà-
ãîñëîâèëà ïðàâíó÷êó ³ ¿¿ ñóäæå-
íîãî. Äî ðå÷³, ä³â÷èíà äîãëÿäàº 
ñòàðåíüêó, ïðîæèâàº ç íåþ.

Ãîëîâà ñ³ëüñüêîãî êîì³òåòó Ðî-
ä³êà ßñ³íåöüêà âðó÷èëà õë³á-ñ³ëü 
íà ðóøíèêó, âèøèòîìó ìàéñòðè-
íåþ Àëëîþ Ìðóã.

Äîòðèìàëè ùå îäíîãî çâè-
÷àþ: äàëè êëÿòâó îäíå îäíîìó. 
Ìîëîäÿòàì êðè÷àëè òðàäèö³éíå 
«Ã³ðêî!» À ïîò³ì áóëà ôîòîñåñ³ÿ, 
êàìåðà çàô³êñóâàëà ùàñëèâ³ îá-
ëè÷÷ÿ Ðóñëàíè é Ïàâëà.

ВІН НАВЧАВ ЛАЗИТИ 
ПО СКЕЛЯХ 

Îêñàí³âêà — ñåëî õî÷ ³ íåâåëè-
êå, àëå çàæèëî ñëàâè ó òóðèñò³â. 
Òóò àêòèâíà ãðîìàäà, ÿêà çóì³ëà 
ïîïóëÿðèçóâàòè ðîäçèíêè ³ ñòâî-
ðèòè óìîâè äëÿ ïðèéîìó ãîñòåé. 
Äîïîì³ã â öüîìó êåð³âíèê ì³ñöå-
âîãî ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà «Íà-
òàëêà» Þð³é Ñèäîðåíêî. Âèä³ëèâ 
êîøòè íà ðåìîíò Áóäèíîê êóëü-
òóðè, â íüîìó â³äòâîðèëè îáñòà-
íîâêó ñ³ëüñüêî¿ îñåë³ ó íàðîäíîìó 
ñòèë³. Îñåëÿ âèéøëà âåëèêà, áî 
çðîáèëè öå ó çàë³. Äâ³ ê³ìíàòè 
îáëàäíàëè ï³ä õîñòåë. Âñòàíîâèëè 

ñòîëè, ìàþòü êóõíþ, äå ïðîâîäÿòü 
ìàéñòåð-êëàñè ç ïðèãîòóâàííÿ 
ñìà÷íèõ íà¿äê³â, âèï³÷êè êàëà÷³â, 
õë³áà. Ãîñò³ ó çàõâàò³ â³ä òàêîãî.

Òóò æå äàðóþòü íàðîäí³ ï³ñí³ 
àáî â³äòâîðþþòü çâè÷à¿ é îáðÿäè.

Ðîäçèíêîþ Îêñàí³âêè º ïå÷åðè 
íà Äí³ñòðîâèõ êðó÷àõ, âèäîâáà-
í³ ó êàìåí³. Êîëèñü ó íèõ æèëè 
ìîíàõè. Ó íàéá³ëüø³é ç íèõ áóëà 
öåðêâà. Äîáðàòèñÿ òóäè ìîæíà 
êðóòîþ ñòåæèíîþ. Õî÷à çðîáèòè 
öå íå êîæåí ðèçèêóº. Äî á³ëü-
øîñò³ ïå÷åð ìîæíà ïðîíèêíóòè, 
õ³áà ùî ç äîïîìîãîþ àëüï³í³ñò-
ñüêîãî îáëàäíàííÿ.

Ïðîâ³äíèêîì çàçâè÷àé º Ðóñ-
ëàíà Áåñïàëüêî.

Âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíèê… ìîëþñ-
êàì. Âîíè ðÿòóâàëè ëþäåé â³ä ãî-
ëîäó ó äàëåêîìó 1947-ìó. Î÷åâèä-
öåì òîãî áóëà ïðàáàáóñÿ Ðóñëàíè 
Îëüãà Õàðåâñüêà. Âîíà æ ðîçïî-
â³äàº ãîñòÿì ïðî òå, ùî áà÷èëà.

Ñþäè, íà Äí³ñòðîâ³ êðó÷³, ïðè-
¿çäèëè íàâ³òü ãîñò³ ç-çà êîðäî-
íó. Òîð³ê çóñòð³÷àëè ôðàíöóç³â, 
ïîðòóãàëüöÿ, ðàí³øå áóëè í³ìö³ 
é ³ñïàíö³.

Ïàâëî Áîäðóã çàéìàâñÿ ïðî-
ìèñëîâèì àëüï³í³çìîì. Ó ñåë³ 
îðãàí³çóâàâ ãóðòîê ç ï³äãîòîâêè 
ñêåëåëàç³â. Ïîêàçóº, ÿê ìîæíà 
çàãëÿíóòè ó òàºìíè÷³ ïå÷åðè.

— Ìåíå äàâíî ìàíèëî ñåëî, 
â ÿêîìó íàðîäèâñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Ïàâëî. — Àëå íå äóìàâ, ùî ñàìå 
òóò çóñòð³íó ä³â÷èíó, ÿêà ñòàíå 
äðóæèíîþ.

Односельці влаштували для Руслани й Павла сюрприз. 
Організували весілля з українськими традиціями
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СОЛЬНИЙ СТЕНДАП КОНЦЕРТ 
АНТОНА ТИМОШЕНКА 
Коли: 16 квітня 
Де: CHERDAK 
Вартість: 200-300 гривень

«Ïîçà Ïîë³òèêîþ» — íîâèé 
ñîëüíèé êîíöåðò Àíòîíà Òèì-
îøåíêà, ðåçèäåíòà ïðîåêòó «Ï³ä-
ï³ëüíèé ñòåíäàï», ñöåíàðèñòà Òå-
ëåáà÷åííÿ Òîðîíòî. ßê äèïëîìîâà-
íèé ïîë³òîëîã Àíòîí Òèìîøåíêî 
ïåðåòèíàº óñ³ ìîæëèâ³ ÷åðâîí³ ë³-
í³¿, ðîçáèðàþ÷èñü ó ãîñòðèõ ïðî-
áëåìàõ íàøîãî ñóñï³ëüñòâà.

АКВАРІУМ 
Коли: 7 червня 
Де: театр імені Садовського 
Вартість: 790-1490 гривень

«Ô³ëîñîô³ÿ, ùî ïðîéøëà ÷å-
ðåç ïîêîë³ííÿ. Ë³ðèêà, ïðîðîñëà 
êð³çü êàì³ííÿ ³ òåðíè âîëåëþá-
ñòâà ³ ïðîòåñòíîñò³ ðîê-í-ðîëó. 
Äóìêà, ÿêà ïðàãíå äàëåêî çà ìåæ³ 
óñüîãî ìèðñüêîãî ³ ïîâñÿêäåííî¿ 
ñóºòè. Âñå öå â³í — ëåãåíäàðíèé 
Áîðèñ Ãðåáåíùèêîâ!» — òàê îõà-
ðàêòåðèçóâàëè ãóðò îðãàí³çàòîðè 
ìàéáóòíüîãî êîíöåðòó.

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК 
Коли: 17 червня 
Де: Будинок офіцерів 
Квитки: 350-2500 гривень

Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê ïðåçåíòóº 
ñâ³é íîâèé ìóçè÷íèé ïðîåêò. Îñü 
ùî â³í ñàì ïðî íüîãî ãîâîðèòü: 
«Îäíîãî äíÿ, ÿ ïîäóìàâ: à ÷îìó 
á íå çðîáèòè îêðåìèé ïðîåêò ³ 
ïîêàçàòè âàì íîâ³ ï³ñí³ òàê, ÿê 
ìè ãðàëè á ¿õ áóäó÷è âóëè÷íèìè 
ìóçèêàíòàìè? Òàê ³ íàðîäèëàñü 
³äåÿ ìîãî íîâîãî ïðîåêòó. Ìè 
íàçâàëè éîãî «Îðàíæåðåÿ».

ОДИН В КАНОЕ 
Коли: 22 червня 
Де: Будинок офіцерів 
Вартість: 250-490 гривень

¯õíÿ ùèð³ñòü ñòðóìóº ó ë³-
ðèö³ òà ì³í³ìàë³ñòè÷íîìó çâó-
÷àíí³. Âîíè ñòàëè ôåíîìåíîì 
óêðà¿íñüêî¿ ñöåíè, ïðîéøîâøè 
øëÿõ â³ä àìàòîðñüêèõ çàïèñ³â 
íà äèêòîôîí äî ïîâíèõ çàë³â 
áåç ïðîäþñåð³â òà ïðîìî. «Îäèí 
â Êàíîå» âèðóøàº ó âåëèêèé âñå-
óêðà¿íñüêèé òóð, ïðèñâÿ÷åíèé 
äåñÿòèð³÷÷þ ãóðòó.

JAH KHALIB 
Коли: 24 вересня 
Де: Будинок офіцерів 
Вартість: 650-950 гривень

Jah Khalib — òàëàíîâèòèé àâ-
òîð ³ âèêîíàâåöü, îäèí ç íàé-
ÿñêðàâ³øèõ ïðåäñòàâíèê³â ñó-
÷àñíîãî õ³ï-õîïó. 

Àðòèñò ïðåäñòàâèòü íîâå øîó 
ó ñóïðîâîä³ ñâîãî ìóçè÷íîãî 
êîëåêòèâó. Íà êîíöåðò³ ìîæ-
íà áóäå ïî÷óòè ÿê âæå âïîäî-
áàí³ õ³òè, òàê ³ ï³ñí³ ç íîâîãî 
àëüáîìó.

ТОП-10 КУЛЬТУРНИХ ПОДІЙ, 
ЯКІ МАЮТЬ ПРОЙТИ У ВІННИЦІ 
Послухати наживо  Подивилися, хто має приїхати до нашого міста з концертами та виступами, 
і відібрали кращих, на нашу думку, артистів. У добірці концерти Святослава Вакарчука і Бориса Гребенщикова, 
виступи «Без Обмежень» і «Один в Каное», а також ще шість інших чудових виступів, на які чекають у Вінниці 

МОНАТІК 
Коли: 28 травня 2022 року 
Де: Центральний міський стадіон 
Вартість: від 390 гривень

Ìàéáóòí³é âèñòóï º ïðîäî-
âæåííÿì êîíöåðòíî¿ ïðåçåíòàö³¿ 
àëüáîìó  — Love It ÐÈÒÌ. Â³-
ííè÷àíè çìîæóòü ïî÷óòè ÿê íîâ³ 
ï³ñí³, òàê ³ õ³òè àðòèñòà, ùî âæå 
ñòàëè ñèìâîëàìè æèòòºðàäîñò³, 
ìîòèâàö³¿ ³ ñâ³òëèõ äóìîê.

THE HYPNOTUNEZ 
Коли: 23 квітня 
Де: кінотеатр «Росія» 
Вартість: 300 гривень

Êîíöåðò ãóðòó ï³ñëÿ äîâãî¿ ïå-
ðåðâè ç ïðåçåíòàö³ºþ íîâîãî àëü-
áîìó New Origins ó ð³äíîìó ì³ñò³. 
Õëîïö³ ãðàþòü ó ñòèë³ äæàç-ïàíê 
òà ñâ³íãêîð, îá’ºäíàâøè ö³ òà ³íø³ 
ìóçè÷í³ íàïðÿìêè ó ñâ³é âëàñíèé 
ñòèëü ï³ä íàçâîþ øàóò-ñâ³íã. 

СЕРГІЙ АСАФАТОВ 
Коли: 8 травня 
Де: CHERDAK 
Вартість: скоро в наявності

Íà âàñ ÷åêàº êîíöåðò/êâàð-
òèðíèê çà ó÷àñòþ ÿñêðàâîãî 
â³ííèöüêîãî ìóçèêàíòà Ñåðã³ÿ 
Àñàôàòîâà. Ó ïðîãðàì³ êâàðòèð-
íèêà: äóøåâí³ ðîçìîâè ³ ï³ñí³ 
ï³ä ã³òàðó, ÿê³ íå ÷àñòî çâó÷àòü 
íà êîíöåðòàõ.

VIVIENNE MORT 
Коли: 9 травня 
Де: Будинок офіцерів 
Вартість: 120-440 гривень

Õòî âîíè? Ñïðàâæí³ ÷àêëóíè 
àáî ìð³éëèâ³ àëõ³ì³êè? Ñêëàäíà 
ë³ðèêà ãóðòó âèêëèêàº áàæàííÿ 
çàíóðèòèñÿ ó ñâ³ò ëþäñüêî¿ äóø³ 
Íà ¿õ êîíöåðòè ïðèõîäÿòü, ùîá 
ïîçáóòèñÿ çàéâèõ ñë³â, â³ä÷óòè 
ñåáå çíîâó ÷åñíèì ç ñîáîþ. 

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 
Коли: 15 червня 
Де: Будинок офіцерів 
Вартість: 350-950 гривень

Â ï³äòðèìêó íîâîãî, âæå 
ï'ÿòîãî çà ðàõóíêîì ñòóä³éíîãî 
àëüáîìó «Ì³ëüÿðäè» â³äîìèé 
ãóðò ðîçïî÷àâ ìàñøòàáíèé òóð, 
ùî îõîïèâ ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü 
ì³ñò â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè. 
Öå á³ëüøå 120 êîíöåðò³â.

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
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UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск» 1 с. l  
11.05 Солодка дача 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.25, 00.30, 05.50 
Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 19.55 Д/ц «Дикi 
тварини» 
18.55 Галапагос: Королiвство 
гiгантських акул 
20.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 

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  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50 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, 09.15 «Ранок з 
Iнтером» 
10.10, 18.00, 19.00, 03.40 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Замiж на 2 дня» s  
14.30 Х/ф «Сiмейне 
пограбування» l  
16.10 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Д/п «Речдок. 
Випереджаючи час» 
23.50 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Секретний фронт 
14.00, 16.15 Х/ф «Експат» s  
16.25 Х/ф «Люди Iкс: Темний 
Фенiкс» s  
18.45, 21.15 Факти. Вечiр 
20.05 Т/с «Пес-6» s  
21.35 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 
22.55 Свобода слова 

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  
10.30 Х/ф «Хвиля» s  
12.50 Х/ф «Землетрус» s  
14.50 Х/ф «Пiк Данте» 
17.00 Х/ф «Смерч» s  
19.00 Вiд пацанки до 
панянки s  
21.00 Х/ф «Скайлайн» s  
23.00 Х/ф «Битва за Землю» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.05 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
11.45, 03.55 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 
4» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s  
23.10, 02.00 Т/с «Скляна 
кiмната» l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 
06.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l  
23.00 Т/с «Пограбування по-
жiночому» s  

НTН 
05.15 Х/ф «Прощавайте, 
фараони!» 
06.40, 16.50, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
07.20 Х/ф «Фронт за лiнiєю 
фронту» l  
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.25 
«Свiдок» 
12.50 «Таємницi свiту» 
14.40 Х/ф «Суперпограбування в 
Мiланi» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
22.50 Х/ф «Слiди апостолiв» s  
01.00 «Втеча. Реальнi iсторiї» 

TET 
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 00.45 Одного разу в 
Одесi 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 23.45 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець» 
12.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «Ван Гелсiнг» s  
01.15 Казки У Кiно 
02.00 Рятiвники 
03.00 Щоденники Темного s  
03.45 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.45, 18.10 Країна пiсень 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 3с. Як ми 
готуємося до майбутнього 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Додолики 
14.15 Марiйчин першосвiт 
14.20 М/ф «Бегемот та сонце» 
14.30 М/ф «Як песик i кошеня 
пiдлогу мили» 
14.40 М/ф «Як Коп i Шпик-
завзятi кроти» 
14.50 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.00 Цикл «Нашi тридцять». 
Чуєш гуркiт касок? 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
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 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск» 2 с. l  
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 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/ц «Робота в дикiй 
природi» 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 
05.35, 03.20 «Життя вiдомих 
людей» 
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  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.50, 23.50 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 «Лапусик» (12+) 
Прем’єра 
14.00, 14.55, 15.45 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Д/п «Речдок. 
Випереджаючи час» 
23.50 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
12.00, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 22.45 Т/с «Розтин 
покаже» s  
16.15 Х/ф «Росомаха» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес-6» 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  
11.20 Х/ф «Перший контакт» s  
13.00 Екси s  
15.20 Хто зверху? l  
19.00 Де логiка? l  
20.00 Improv Live Show l  
21.00 Х/ф «Скайлайн 2» s  
23.10 Х/ф «Повстання» s  
01.00 Т/с «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.50 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
11.45 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s  
23.10, 02.00 Т/с «Чужi дiти» l  

СТБ 
06.45 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l  
23.00 Т/с «Пограбування по-
жiночому» s  

НTН 
06.00, 10.45, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 16.50, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.10 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Законний шлюб» 
12.50 «Свiдок. Агенти» 
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
18.30 «Акцент» 
22.55 Х/ф «Товариш генерал» 

TET 
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 00.15 Одного разу в 
Одесi 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 23.15 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець» 
12.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «Фантастична 
четвiрка» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 25с. Як 
змiнюють роботiв i створюють 
улюбленi iгри 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Додолики 
14.15 Українська абетка 
всесвiт першосвiт» 
14.20 М/ф «Дощику, дощику, 
припусти!» 
14.30 М/ф «Козлик та ослик» 
14.40 М/ф «Про порося яке 
вмiло гратиу шашки» 
14.50 М/ф «Найменший» 
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 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.40, 03.15 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 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона», 1 с. 
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 #ВУКРАЇНI 
18.55, 22.00 Д/ц «Робота в 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 
Погода 

1+1 
05.35 «Життя вiдомих людей» 
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 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.45, 23.45 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Синок» Прем’єра 
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Д/п «Речдок. 
Випереджаючи час» 
23.50 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 22.45 Т/с «Розтин 
покаже» s  
15.05, 16.15 Х/ф 
«Трансформери-5: Останнiй 
лицар» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес-6» 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  
10.30 Х/ф «Еверест» s  
13.00 Екси s  
15.20 Хто зверху? l  
19.00, 20.00 Варьяти l  
21.00 Х/ф «Морськi паразити» s  
23.00 Х/ф «Вiрус» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
11.45, 03.45 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4» s  

17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s  
23.10, 02.00 Т/с «Не говори менi 
про кохання» l  

СТБ 
06.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l  
23.00 Т/с «Торгашi» 

НTН 
06.00, 10.45, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.45, 16.50, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Товариш генерал» 
12.50 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
14.35 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
18.30 «Акцент» 
23.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубнiкова» 

TET 
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 00.00 Одного разу в 
Одесi 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 23.00 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець» 
12.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення Срiбного 
Серфера» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50, 18.10 Країна пiсень 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50 Буковинськi загадки 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета iнновацiй». 
Глобальне потеплiння 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Курка, яка несла 
всяку всячину» 
14.15 М/ф «Лис i дрiзд» 
14.20 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.25 Пiщана казка 
14.30 М/ф «Кривенька качечка» 
14.40 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Зворотнiй зв’язок» 
09.00 «Фокус Європи» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00 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 
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 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона», 2 с. 
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 «Робота в 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 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  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.40 «Чистоnews 2021» 
20.45 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Патрiк» 
14.10, 15.10, 15.50 «Речдок» 
16.35 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Д/п «Речдок. 
Випереджаючи час» 
23.50 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40, 22.45 Т/с «Розтин 
покаже» s  
15.35, 16.15 Х/ф «Острiв» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес-6» 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  
11.30 Х/ф «Повстання» s  
13.10 Екси s  
15.20, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Близькi контакти» l  
23.30 Х/ф «Перший контакт» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
11.45, 03.45 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.15 Т/с «Ти моя 
кохана» l  
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СТБ 
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Як вийти замiж» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l  
23.00 Т/с «Торгашi» 
00.50 Т/с «Абонент тимчасово 
недоступний» 

НTН 
06.00, 10.35, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 16.50, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Дiти Дон Кiхота» 
12.50 «Вартiсть життя» 
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 04.00 «Правда життя» 
18.30 «Акцент» 
22.55 Х/ф «Право на пострiл» 
00.30 «Склад злочину» 
02.00, 03.40 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 01.15 Одного разу в 
Одесi 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 00.15 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець» 
12.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «Аватар» 
02.00 Рятiвники 
03.00 Щоденники Темного s  
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50 Буковинськi загадки 
12.10 Роздивись 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета 
iнновацiй».2с. Енергiя вiтру 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Котигорошко» 
14.15 М/ф «Велика подорож» 
14.20 Марiйчин першосвiт 
14.25 Пiщана казка 
14.30 М/ф «Неслухняна мама» 
14.40 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
14.50 М/ф «Справжнiй 
ведмедик» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Street Схiд 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Шерифи для нових 
громад 
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 «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
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 Х/ф «Книга Буття. 
Створення свiту» l  
11.10 Солодка дача 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
13.40, 22.00 Д/ц «Робота в 
дикiй природi» 
15.10, 21.35, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 01.00 Перша шпальта 
19.55, 23.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 
Спорт. Аспект 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 03.30 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  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Лiга смiху 2021» 
22.30 «Лiпсiнк батл» 

IНТЕР 
05.25, 22.35 «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 «Вболiвальницi зi 
стажем» Прем’єра 
14.10, 15.05, 00.20 «Речдок» 
16.35 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Смертельна 
стежка» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Дизель-шоу l  
11.35, 13.15, 23.55 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.25 Х/ф «Центурiон» s  
16.55 Х/ф «Геракл: Народження 
легенди» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9» 
16+ Прем’єра 
01.30 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» 
02.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
09.40 Т/с «Надприродне» s  
12.00 Вiд пацанки до 
панянки s  
14.00, 01.00 Варьяти l  
16.00 Де логiка? l  
17.00 Х/ф «Еволюцiя» 
19.00 Х/ф «Моя 
суперколишня» s  
21.00 Х/ф «Мисливцi на 
привидiв» l  
23.00 Х/ф «Гребберси» s  
02.40 Служба розшуку дiтей 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
12.45, 15.30 Т/с «Врятувати 
маму» l  

17.10 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «На самiй 
межi» l  

СТБ 
05.45 Х/ф «Наречений 
напрокат» s  
08.00, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
12.00 «Як вийти замiж» s  
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
23.55 «Детектор брехнi» s  

НTН 
06.00, 10.40, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 16.50, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Право на пострiл» 
12.50, 03.45 «Правда життя» 
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
18.20 «Таємницi свiту» 
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Мiльйони Ферфакса» 
01.10, 03.25 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 00.45 Одного разу в 
Одесi 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 23.45 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець» 
12.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «До зiрок» 
01.15 Рятiвники 

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 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.10 Роздивись 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета 
iнновацiй».4с. У пошуках 
майбутнього комунiкацiй 
13.30 Лайфхак 
українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Круглячок» 
14.15 М/ф «Лежень» 
14.25 М/ф «Маленьки великий 
пес» 
14.35 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
18.45 Шукачi пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 

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 «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.05, 02.05, 03.30, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 09.40, 23.30, 01.35 
#ВУКРАЇНI 
08.35 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Вiдтiнки України 
10.10 Документальна 
передача «Найменшi тваринки» 
11.05 Д/ц «Робота в дикiй 
природi» 
12.00 Х/ф «Трiстан та Iзольда» s  
14.25, 03.25, 03.55, 05.30 
Погода 
14.30 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.20 Х/ф «Авраам: охоронець 
вiри» 1,2 с 
21.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Д/ф «Чорнобиль. Чотири 
квiтневi днi» s  

1+1 
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
14.00 Т/с «Свати» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал 2021» 
22.15 «Жiночий квартал» 
23.20 «Свiтське життя. 2021» 
00.20 «Свiтське життя. 2021 
дайджест» 
01.20 «Лiга смiху» 
04.35 «#Гуднайтклаб» 

IНТЕР 
05.20 Д/п «Блакитна планета 
2» 
06.20 «Слово Предстоятеля» 
06.25 Х/ф «Залiзна маска» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00, 04.20 Х/ф «Весна на 
Зарiчнiй вулицi» 
13.50 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 
15.40 Т/с «Прозрiння» (12+) 1-4 
сс. Заключна 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.00 Т/с «Жереб долi» 
01.30 Х/ф «Навiщо ти пiшов» s  
03.05 Х/ф «Звинувачується 
весiлля» 

ICTV 
04.50 Скарб нацiї 
05.00 Еврика! 
05.10 Факти 
05.35 Бiльше нiж правда 
06.25 Анти-зомбi 
07.25 Секретний фронт 
08.20 Громадянська оборона 
09.10 Х/ф «Колонiя» s  
11.00 Х/ф «Початковий код» s  
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с «Пес» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Люди Iкс-7: 
Апокалiпсис» s  
22.00 Х/ф «Дедпул» n  
23.55 Х/ф «Дедпул-2» n  
02.10 Т/с «Розтин покаже» s  
03.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 02.00 Варьяти l  
08.40, 10.00 Kids» Time 
08.45 Х/ф «Стюарт Лiттл 2» 
10.05 Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон 1 
11.00 Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон 2 
12.10 У кого бiльше? l  
14.10 М/ф «Аладдiн» 
16.00 Х/ф «Розлам Сан-
Андреас» s  
18.10 Х/ф «Трансформери» 
21.00 Х/ф «Трансформери: Час 
вимирання» s  
00.20 Х/ф «Офiсний 
розковбас» s  
02.40 Зона ночi 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.15 Реальна мiстика 

08.20 Т/с «Нiколи не 
здавайся» l  
12.15, 15.20 Т/с «Мiй любий 
знайда» l  
17.00, 21.00 Т/с «Мить, украдена 
у щастя» l  
20.00 Головна тема 
23.00, 02.15 Т/с «Подаруй менi 
життя» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.30, 10.50 Т/с «Папаньки» l  
08.00 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00, 00.45 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.35 «Звана вечеря» l  

НTН 
08.20 Х/ф «Два капiтани» 
12.50 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.00 Х/ф «Смертельна 
помилка» 
15.55 Х/ф «Сiнг-Сiнг» s  
18.00 «Крутi 90-тi» 
19.00, 02.30 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Вийти замiж за 
капiтана» 
21.15 Х/ф «Збиток» s  
23.25 Х/ф «Не вiдступати i не 
здаватися» s  
01.20 «Хвороби-вбивцi» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.50 М/ф «Врятувати Санту» 
12.20 Х/ф «Хоробрий кравчик» 
13.30 Х/ф «До зiрок» 
16.00 Х/ф «Аватар» 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Iгри Приколiв 
00.00 Одного разу в Одесi 
00.30 Панянка-селянка 
02.30 Теорiя зради 

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 Солодка дача 
11.00 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.35 Х/ф «Мiй найкращий 
роман» 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.35 М/ф «Повертайся 
Капiтошко» 
14.45 М/ф «Як козаки у футбол 
грали» 
15.05 Додолики 
15.15 Пiщана казка 
15.25 М/ф «Червона жаба» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Плiч-о-плiч 
16.30 В УКРАЇНI 
16.55 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський свiтанок» 
17.20 Д/ф «Клiтка для двох» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
20.00 Суспiльно-
полiтичне ток-шоу 
«Зворотний вiдлiк» 
21.50 Д/ф «Бальний король» 

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, 03.55 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.20, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 05.30 Погода 
08.20, 20.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
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 Д/ц «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго» 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.05 Д/ф «Розщепленi на 
атоми» 1,2 с. l  
18.55 Д/ф «Чорнобиль. Чотири 
квiтневi днi» s  
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
22.00 Х/ф «Трiстан та Iзольда» s  
00.45 Пекельне вiдрядження 

1+1 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
10.55, 03.25 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 11. Фiнал» 
00.40 Д/ф «Розщепленi на 
атоми» l  

IНТЕР 
08.00 «Удачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
«Iнше життя» 
13.50 Д/п «Речдок. 
Випереджаючи час» 
18.10 Х/ф «Виклик iнспектора» l  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 
23.50 Х/ф «Погана хороша 
людина» 

ICTV 
05.20 Факти 
05.45 Анти-зомбi 
06.35 Громадянська оборона 
07.30 Х/ф «Острiв» s  
10.05, 13.00 Х/ф «Люди Iкс-7: 
Апокалiпсис» s  
12.45 Факти. День 
13.05 Т/с «Пес» s  
16.35 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун» s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт» s  
23.40 Х/ф «Той, хто бiжить по 
лезу - 2049» s  
02.35 Т/с «Розтин покаже» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 Варьяти l  
06.10, 08.00 Kids» Time 
06.15 М/ф «Губка Боб. Життя на 
сушi» 
08.05 М/ф «Аладдiн» 
10.00 Х/ф «Земне ядро» 
12.40 Х/ф «Трансформери» 
15.20 Х/ф «Трансформери: Час 
вимирання» s  
18.50 Х/ф «Бамблбi» l  
21.00 Х/ф «Пiкселi» s  
23.00 Х/ф «Близькi контакти» l  
01.20 Х/ф «Лялька» s  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
08.45 Т/с «Чужi грiхи» s  
17.00, 21.00 Т/с «Жити з 
Надiєю» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00 Х/ф «Її серце» 
00.55 Контролер 
01.30 93-а церемонiя 
нагородження премiї «Оскар» 

СТБ 
04.15 Х/ф «Оксамитовi ручки» 
06.05 Х/ф «Приборкування 
перекiрливого» 

07.55 Х/ф «Закоханий до 
безтями» 
09.55 «МастерШеф 
Професiонали» l  
13.25 «Хата на тата» l  
15.10 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.15 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
07.45 «Слово Предстоятеля» 
07.55 «Будьте здоровi» 
08.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.40 Х/ф «Смертельна 
помилка» 
11.35 Х/ф «Збиток» s  
13.45 Х/ф «Вийти замiж за 
капiтана» 
15.25 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама» 
17.05 Х/ф «Єдина дорога» 
19.00 Х/ф «Загiн особливого 
призначення» 
20.30 Х/ф «Справа 
Румянцева» 
22.25 Х/ф «Атака Юрського 
перiоду» s  
00.05 Х/ф «Не вiдступати i не 
здаватися» s  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.15 М/ф «Пташиний ульот» 
12.45 Х/ф «Фантастична 
четвiрка» 
14.45 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення Срiбного 
Серфера» s  
16.30 Х/ф «Ван Гелсiнг» s  
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.30 Панянка-селянка 

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 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
10.00 Буковинськi загадки 
10.15, 19.00 Культ особистостi 
10.30 Солодка дача 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.45 Х/ф «Закохатися у 
Вермонт» 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак 
українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.40 М/ф «Найсправжнiсiнька 
пригода» 
14.45 М/ф Кривенька 
качечка» 
14.55 М/ф «Лисичка з качалко» 
15.05 Додолики 
15.15 Пiщана казка 
15.25 М/ф «Про кiшку,яка упала 
з неба» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 В УКРАЇНI 
16.30 Разом 
16.55 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих», 
2 с. 
18.30 Крутий замiс 
19.15 Обличчя 
20.00 Помилка 83 
20.50 Цикл «Нашi тридцять». 
Чуєш гуркiт касок? 
21.25 Д/ф «Українськi шерифи» 
21.35 Телевiзiйний серiал 
«Справжня гра престолiв» 

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» 

   22 квітня    23 квітняП'ЯТНИЦЯ  24 квітняСУБОТА   25 квітняНЕДІЛЯ
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RIA, Ñåðåäà, 
14 êâ³òíÿ 2021

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

В Україні повністю вакцинувалися 
5 людей. У Польщі повністю 
вакцинувалися 2 мільйони. Це все, що 
треба знати про МОЗ і Степанова.

489580

489859

РЕКЛАМА

490213

473369

490018

490945

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ç 1 òðàâíÿ 2021 ðîêó, â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ, 

âñ³ ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ ãàçó â Óêðà¿í³ 
áóäóòü ïåðåâåäåí³ íà ð³÷íèé êîíòðàêò ç 
ô³êñîâàíîþ ö³íîþ.

«ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» âæå ãîòóºòüñÿ 
äî ââåäåííÿ ð³÷íîãî êîíòðàêòó, ÿêèé áóäå 
ãàðàíò³ºþ áåçïåðåá³éíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàçó 
ç 1 òðàâíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ïî 30 êâ³òíÿ 
íàñòóïíîãî. Íàñåëåííÿ ìàòèìå ñòàá³ëüíó 
ö³íó íà áëàêèòíå ïàëèâî ïðîòÿãîì âñüî-
ãî ðîêó ³ çìîæå ïëàíóâàòè ñâî¿ âèòðàòè. 
Ñïîæèâà÷àì íå ïîòð³áíî áóäå ùîì³ñÿöÿ 
â³äñòåæóâàòè ö³íè íà ãàç, à ñóìè â ïëàò³æ-
êàõ ñòàíóòü ìàêñèìàëüíî çðîçóì³ëèìè òà 
ïðîãíîçîâàíèìè», — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà íàãîëîøóº, ùî 

êë³ºíòàì «Â³ííèöÿãàç Çáóò» íå ïîòð³á-
íî âèòðà÷àòè ÷àñ íà óêëàäàííÿ íîâèõ 
äîãîâîð³â ³ çá³ð íåîáõ³äíèõ äëÿ öüîãî 
äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè ïåðåõ³ä íà áàçîâèé 
ð³÷íèé òàðèô â³äáóäåòüñÿ àâòîìàòè÷íî. 
Âò³ì, ñïîæèâà÷³ çìîæóòü îáðàòè ³ áóäü-
ÿêèé ³íøèé òàðèô êîìïàí³¿. Íàïðèêëàä, 
ì³ñÿ÷íèé àáî íà îïàëþâàëüíèé ñåçîí.

«Ìè ïëàíóºìî çàïóñòèòè ùå ê³ëüêà 
íîâèõ ãàçîâèõ òàðèô³â. Çîêðåìà, äî íà-
ñòóïíîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó çíîâó çà-
ïðîïîíóºìî ïîáóòîâèì ñïîæèâà÷àì âçÿòè 
ó÷àñòü â àêö³¿ «Òâîÿ åíåðãîíåçàëåæí³ñòü» 
³ ñòâîðèòè âëàñíèé çàïàñ ãàçó íà îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí. Ó 2020 ðîö³ 2268 íàøèõ 
êë³ºíò³â ñêîðèñòàëèñü òàêîþ ïðîïîçèö³-
ºþ. Âîíè ïðèäáàëè ãàç íà îïàëþâàëüíèé 
ïåð³îä çà ö³íîþ 4,49–5,49 ãðí çà êóáî-
ìåòð. Òîæ çèìîâ³ ñòðèáêè ö³í ¿õ íå òîð-
êíóëèñü», — êîìåíòóº Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Âàðòî òàêîæ çíàòè, ùî ó ðàç³ çì³íè 
ñïîæèâà÷åì ð³÷íîãî êîíòðàêòó íà ³íøèé 
òàðèô àáî çì³íè ïîñòà÷àëüíèêà ïðîòÿãîì 
ñòðîêó ä³¿ ð³÷íîãî êîíòðàêòó, òàêèé ïîñòà-

÷àëüíèê (à ó âèïàäêó çì³íè ïîñòà÷àëüíè-
êà — ïîïåðåäí³é ïîñòà÷àëüíèê) ìàº ïðàâî 
â³äìîâèòè ïîâòîðíî ïðîäàâàòè ñïîæèâà÷ó 
ãàç ó ðàìêàõ ð³÷íîãî êîíòðàêòó.

Ùî æ äî ïîðÿäêó ðîçðàõóíê³â ó ðàìêàõ 
ð³÷íîãî êîíòðàêòó, òî â³í çàëèøàºòüñÿ 
íåçì³ííèì — îïëà÷óâàòè ñïîæèòèé ãàç 
ïîòð³áíî áóäå ùîì³ñÿöÿ, äî 25 ÷èñëà ì³-
ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà ðîçðàõóíêîâèì. Ö³íà 
ãàçó â ð³÷íîìó êîíòðàêò³ â³ä «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» ñòàíå â³äîìà 25 êâ³òíÿ — çà ï’ÿòü 
äí³â äî ïî÷àòêó ïåð³îäó ïîñòà÷àííÿ.

²íôîðìàö³þ ïðî óìîâè ð³÷íîãî êîíòð-
àêòó òà ³íøèõ ãàçîâèõ òàðèô³â â³äñòå-
æóéòå íà âåáñàéò³ «Â³ííèöÿãàç Çáóò», 
íà ñòîð³íö³ êîìïàí³¿ ó Facebook òà â Îñî-
áèñòîìó êàá³íåò³ ñïîæèâà÷à.

Ð³÷íèé êîíòðàêò — öå âàøà ñòðàõîâêà 
â³ä ö³íîâèõ êîëèâàíü ³ ãàðàíò³ÿ ñòàá³ëü-
íî¿ ö³íè âïðîäîâæ ðîêó!

Що потрібно знати клієнтам 
ТОВ «Вінницягаз Збут» про річний контракт
БЛОГ

490988

490643
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ОВЕН 
Може надійти несподіва-
на інформація про кохану 
людину, яка дасть можливість 
виявити її з абсолютно незна-
йомого для вас боку. Будьте 
готові прийняти і пробачити.

ТЕЛЕЦЬ 
У понеділок вас може очікува-
ти романтична зустріч, вельми 
перспективна в плані розвитку 
стосунків. Однак в середині 
тижня загрожує виникнути 
конфліктна ситуація. 

БЛИЗНЮКИ 
Кохання подарує натхнення 
і дасть відчуття внутрішньої 
легкості. Цей тиждень до-
зволить вам примирити всі 
суперечності у вашому осо-
бистому житті. 

РАК 
У понеділок можлива відвер-
та розмова з коханою люди-
ною. Це дозволить знизити 
накал у сердечних справах. 
Постарайтеся позбутися від 
ревнощів і сумнівів.

ЛЕВ 
На початку тижня вас можуть 
очікувати яскраві любовні 
пригоди, але важливо вчасно 
зупинитися і не втратити голо-
ву. Швидше за все, ці стосун-
ки довго не триватимуть.

ДІВА 
Бажано в ці дні більше часу 
приділяти коханій людині. 
Проявляйте гнучкість і нама-
гайтеся бути більш оптиміс-
тичними, а не нити, що все 
погано.

ТЕРЕЗИ 
Сфера особистого життя, 
на жаль, загрожує виявитися 
не настільки гармонійною, 
як би вам хотілося. Ви будете 
настільки суперечливі та 
загадкові, що коханій людині 
просто буде не під силу ви-
рішити цей ребус.

СКОРПІОН 
Постарайтеся усвідомити 
всю безглуздість можливих 
сварок, адже у вас справжнє 
кохання. Забудьте про гор-
дість і зробіть перший крок 
до примирення. 

СТРІЛЕЦЬ 
У любовних стосунках у най-
ближчі дні можливі недо-
мовки й прикрощі. Не будьте 
занадто критичні. Перш ніж 
щось говорити, постарайтеся 
гарненько все продумати.

КОЗЕРІГ 
В особистому житті починає 
все складатися сприятливо, 
тільки не квапте події. Емоцій-
но насиченою буде середа. 
У п'ятницю є ризик розчарува-
тися і дізнатися про зраду.

ВОДОЛІЙ 
Веселіться на здоров'я, 
ходіть на побачення, будьте 
щирі у своїх почуттях. Тільки 
не варто намагатися переви-
ховати кохану людину. 

РИБИ 
Цікаве знайомство може 
відбутися десь в гостях або 
у відрядженні. Побачен-
ня, організоване в субо-
ту, виявиться на рідкість 
вдалим і романтичним і 
запам'ятається вам обом 
надовго.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 14-20 КВІТНЯ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, ПСИХОЛОГ:

— Крім вищезгаданих плюсів, 
безумовно, є і проблеми, біль-
шою мірою властиві нерівним 
шлюбам. Серйозною перешко-
дою до гармонійного шлюбу 
може, приміром, стати різниця 
у життєвому ритмі, бажання 

по-різному проводити дозвілля. У той час, як 
молодший хоче добитися кар’єрних успіхів, 
старший мріє «під старість» насолодитися сі-
мейним затишком. Один рветься мандрувати, 

досхочу поблукати по виставках і театрах, біль-
ше бувати в компаніях, а другий уже своє «від-
ходив і від’їздив». Буває, що з часом молодій 
дівчині набридає старий, ревнивий чоловік без 
потенції, і вона починає заглядати на молодих 
хлопців. Буває й таке, що колись юній дружині 
раптом виповнилося 30 років, і чоловік у віці 
знов починає шукати молоденьку.
Заради справедливості зазначу, що різниця 
в темпераментах і схильностях аж ніяк не рідше 
спостерігається в подружніх парах однолітків 
або «майже однолітків»: екстраверт/інтроверт, 

флегматик/холерик, сова/жайворонок — ці 
відмінності бувають значно серйознішими, ніж 
різниця в десяток і більше років.
Щасливим будь-який шлюб (і нерівний теж) 
може зробити самовдосконалення, прагнення 
оточувати любов’ю й турботою свого партнера, 
вміння жити «тут і зараз», насолоджуючись 
кожною хвилиною, не думаючи про майбут-
нє, не рефлексувати з приводу й без, не за-
морочуючись думкою оточення. У стосунках 
з коханими важливо цінувати те, що поєднує, 
а не перейматися тим, що роз’єднує.

Коментар експерта 

Óÿâ³òü ñîá³, ïîäðóææÿ ïðî-
æèëî äâàäöÿòü ðîê³â, íå ñâàðè-
ëîñÿ, âèðîñòèëî ä³òåé, çíàéøëî 
íàðåøò³ ñòàá³ëüí³ñòü. Àæ îñü 
îäíîãî ðàçó çà âå÷åðåþ ÷îëîâ³ê 
êàæå äðóæèí³: «Çáåðè ìî¿ ðå÷³, 
ÿ éäó». «ßê? Êóäè? Òè ç ãëóç-
äó ç’¿õàâ?» — «Í³, — â³äïîâ³äàº 
÷îëîâ³ê. — ß ïîêîõàâ ³íøó. Öå 
ð³øåííÿ îñòàòî÷íå». ² âìîâëÿííÿ 
ìàðí³. Õî÷ íàâêîë³øêàõ ïëàçóé — 
â³í ï³äå. Òîìó ùî òàì, êóäè â³í 
ï³äå, íà íüîãî ÷åêàº «íåçåìíå 
ùàñòÿ ç ÷àð³âíîþ, þíîþ, íà¿â-
íîþ ä³â÷èíêîþ, ÿêà ëþáèòü éîãî, 
ÿê í³õòî ó ñâ³ò³». Îñü ³ç íåþ é 
ðîçïî÷íå â³í äðóãå æèòòÿ.

СВІЖА КРОВ 
Âòå÷à ÷îëîâ³ê³â ó íîâå ³ ìîëîäå 

æèòòÿ íàé÷àñò³øå â³äáóâàºòüñÿ 
ì³æ 43 ³ 50 ðîêàìè. Íà ÷îìó æ 
áàçóþòüñÿ ñòîñóíêè ì³æ ïàðòíå-
ðàìè ³ç ñóòòºâîþ ð³çíèöåþ ó â³ö³?

×èìàëî çð³ëèõ ÷îëîâ³ê³â øóêà-
þòü ñîá³ ìîëîäèõ ïîäðóã, êåðóþ-
÷èñü ïðè öüîìó ð³çíèìè ìîòèâà-
ìè — îäíèì ïîòð³áíà ëÿëå÷êà, 
ãàðíà ð³÷, ³íøèõ ïðèâàáëþº ìîëî-
ä³ñòü, òðåò³ì ïðîñòî áðàêóº äî÷êè, 
à ÷åòâåðò³ áåçòÿìíî çàêîõóþòüñÿ.

×èì æå ïðîäèêòîâàíèé òà-
êèé â÷èíîê? Äåõòî ââàæàº, ùî 
åãî¿çìîì ³ áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòþ. 
Â îñíîâ³ òàêîãî êðîêó íàé÷àñò³-
øå — äóæå ñèëüíèé ñòðàõ. Ñòðàõ 
áåçïîì³÷íîñò³, ñòàð³ííÿ, ñìåðò³. Ç 
þíîþ ÷àð³âíèöåþ îðãàí³çì òèïó 
îìîëîäæóºòüñÿ ³ ñòðàõ ïðîïàäàº.

Ôàõ³âö³ íàçèâàþòü öå — «³äåí-
òèô³êóâàòèñÿ ç æ³íêîþ, ìî-
ëîäøîþ íà 20–30 ðîê³â». Òèì 
ïà÷å öå ñàìå òîé â³ê ó ÷îëîâ³êà, 
êîëè «á³ñ ó ðåáðî». Çàäèâëÿòèñÿ 
íà ìîëîäåíüêèõ — öå ùå é ñïî-

ñ³á ñàìîñòâåðäæåííÿ. Îòîæ ï³ä 
öåé ñòðàõ øâèäêî ï³äøóêóºòüñÿ 
ìîëîäà æ³íêà.

Ùî ç ïðèâîäó öüîãî êàæå 
ñòàòèñòèêà? Âèÿâëÿºòüñÿ, íèí³ 
ïðèáëèçíî êîæåí øîñòèé øëþá 
â Óêðà¿í³ óêëàäàºòüñÿ ì³æ ëþäü-
ìè, ð³çíèöÿ ó â³ö³ ÿêèõ ïåðåâè-
ùóº 15–20 ðîê³â.

Òèì ÷àñîì ïîì³÷åíî, ùî 
íàéêðàùèé íàðå÷åíèé äëÿ 
20–25-ð³÷íî¿ ä³â÷èíè — ÷îëîâ³ê 
çà ñîðîê. Ó òàêîìó â³ö³ â³í, ÿê 
ïðàâèëî, âæå äîñÿã ñòàíîâèùà 
â ñóñï³ëüñòâ³, óñï³õó â ïðîôå-
ñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, ìàº æèòëî ³ 
íàãðîìàäèâ ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä.

Çàçâè÷àé, òàê³ øëþáè ³ çâ'ÿçêè 
çàñóäæóþòüñÿ. Ïðè ÷îìó, ïðà-
âåäíèé ãí³â ãðîìàäñüêîñò³ ïàäàº 
ñàìå íà ä³âî÷ó ãîëîâó. Çâàáèëà, 
îá³áðàëà é çàãíàëà ñâî¿ì êîõàí-
íÿì ó ìîãèëó — íà öèõ òðüîõ 
êèòàõ áóäóþòüñÿ îáâèíóâà÷åííÿ 
äîáðîïîðÿäíèõ äðóæèí íà àäðåñó 
ìîëîäèõ òà ðàíí³õ.

Íàñïðàâä³ âèãîäè îòðèìóþòü 
îáîº. Ïðàãíåííÿ ä³â÷èíè âèáðà-
òè ñîö³àëüíî óñï³øíîãî ÷îëîâ³êà 
çðîçóì³ëå é âèïðàâäàíå òóðáîòîþ 
ïðî ñåáå ³ íàùàäêà. Çà âñå â æèòò³ 
òðåáà ïëàòèòè. Ó òîìó ÷èñë³ é 
çà çàäîâîëåííÿ áóòè ïîðó÷ ³ç ìî-
ëîäîþ æ³íêîþ. Íàòîì³ñòü çð³ëèé 
÷îëîâ³ê îòðèìóº ñò³ëüêè ãîðìî-
í³â, ùî ìîëîäîìó é íå ñíèëîñÿ. 
Ñàìå òîìó ñèâ³ æåíèõè ìàþòü 
òàêèé ãàðíèé ³ ìîëîäèé âèãëÿä.

ГОЛОВНІ «КОЗИРІ» 
Êð³ì ìàòåð³àëüíîãî áëàãà, ùî 

ùå îòðèìóº ä³â÷èíà â³ä ñòàðøîãî 
÷îëîâ³êà?

Áàòüê³âñüêà óâàãà. Òðàïëÿºòü-
ñÿ, ùî ä³â÷èíêà ðîñòå áåç áàòüêà 

НЕРІВНИЙ ШЛЮБ АБО  
КОХАННЯ ДРУГОЇ СВІЖОСТІ
Біс у ребро  В усьому світі бурхливо 
зростає кількість «нерівних шлюбів», 
коли чоловік набагато старший 
за свою дружину. Про таких партнерів 
у нашому суспільстві говорять з нотками 
скептицизму. Але чи такий уже поганий і 
безперспективний нерівний шлюб?

àáî ç ÿêèõîñü ïðè÷èí ð³äêî éîãî 
áà÷èòü, íåäîîòðèìóþ÷è ëþáîâ ³ 
ëàñêó. Íàìàãàþ÷èñü ïîáóäóâàòè 
ñòîñóíêè ó äîðîñëîìó â³ö³, âîíà 
ï³äñâ³äîìî øóêàº ëþäèíó, ÿêà 
çìîãëà á êîìïåíñóâàòè âñå öå.

Ïåðñïåêòèâí³ñòü. Íå ñåêðåò, ùî 
äåÿêèõ æ³íîê ïðèâàáëþþòü çð³ë³ 
÷îëîâ³êè ñàìå ç ìàòåð³àëüíî¿ òî÷-
êè çîðó. ßêùî öå æ³íêà, íàïðè-
êëàä, 30 ðîê³â, ñòàðøèé ¿¿ ÷îëîâ³ê 
çàçâè÷àé âæå ìàº õîðîøó ðîáîòó, 
çàéìàº íåïîãàíó ïîñàäó ³ çäàòíèé 
çàáåçïå÷èòè ñ³ì'þ. Çâè÷àéíî, íå 
âàðòî ð³âíÿòè âñ³õ ïðåäñòàâíèê³â 
ñèëüíî¿ ñòàò³ ï³ä ³äåàë, àëå òàê³ 
âèïàäêè çîâñ³ì íå ïîîäèíîê³. 

Ìóäð³ñòü. Öå îäèí ç ãîëîâíèõ 
ïëþñ³â. ×îëîâ³êè ó â³ö³ á³ëüø 
òåðïëÿ÷³ ³ äîñâ³ä÷åí³. Âîíè 
âïåâíåíî íåñóòü â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü íå ò³ëüêè çà ñåáå, àëå é 
çà ïàðòíåðà, à òàêîæ ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåííÿ. Äî òîãî æ, ÷îëîâ³êè, 
ÿê³ â³ä÷óâàþòü ëþáîâ äî æ³íîê 
ìîëîäøèõ çà ñåáå, ãîòîâ³ äîïî-

ìàãàòè ä³ëîì ³ ïîðàäàìè â áóäü-
ÿêèõ ñôåðàõ æèòòÿ — ïî÷èíàþ÷è 
â³ä êàð'ºðè, çàê³í÷óþ÷è âåäåííÿì 
äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà.

Â³ðí³ñòü. Çäîáóâøè äðóãó ïî-
ëîâèíêó, òàêèì ÷îëîâ³êàì âæå 
íå ïîòð³áíî äîâîäèòè îòî÷óþ-
÷èì, ùî âîíè ùå ïîâí³ ñèë ³ 
òðèìàþòüñÿ «íà êîí³». Äîñòàòíüî 
ïîãëÿíóòè íà ìîëîäó îáðàíèöþ, ³ 
âñå â³äðàçó ñòàíå çðîçóì³ëî. Òîìó 
çðàäè â öüîìó âèïàäêó ñïðàâà äî-
ñèòü ð³äê³ñíà.

Ì³öíèé øëþá. Ñòàòèñòèêà 
ñâ³ä÷èòü, ùî ê³ëüê³ñòü ðîçëó÷åíü 
ïàð, â ÿêèõ îáîº ïðèáëèçíî îä-
íàêîâîãî â³êó, íàáàãàòî á³ëüøà, 
í³æ òèõ, â ÿêèõ ÷îëîâ³ê ñòàð-
øèé çà ñâîþ îáðàíèöþ. ²äåàëü-
íà ð³çíèöÿ –10 ðîê³â. Îáðàíåöü 
â öüîìó â³ö³ âæå ñïîê³éí³øèé ³ 
ðîçâàæëèâî ñòàâèòüñÿ äî ïðèìõ 
äðóãî¿ ïîëîâèíêè, ³ íàìàãàºòüñÿ 
âèð³øèòè ïðîáëåìè ³ êîíôë³êòè 
íå ãó÷íèìè ñâàðêàìè, à ïîñòóï-
êàìè ³ êîìïðîì³ñàìè.

ВІКТОР ПАВЛІК І КАТЕРИНА РЕП'ЯХОВА
У червні 2019 року ЗМІ облетіла новина, що 53-річний 
український співак Віктор Павлік пішов від дружини до 
25-річної коханки Катерини Реп'яхової. Дівчина багато 
років була фанаткою Павліка й уявити не могла, що у 
них будуть любовні стосунки. Катерина — концертний 
директор Віктора. Пара зустрічалася понад чотири роки, 
одружилися 29 травня 2020-го. Зараз Павлік і Реп'яхова 
чекають на дитину.

ОЛЬГА ПОЛЯКОВА І ВАДИМ
Чоловік Ольги Полякової Вадим теж під час їхнього 
знайомства був одруженим. Пара довго не зволікала, 
вони швидко побралися і народили двох доньок, 
Машу і Алісу. Бізнесмен допоміг зробити Поляковій 
успішну кар'єру. Вадим старший за свою 42-річну 
зіркову дружину на 15 років. Зате суперблондинка 
значно вища за нього.

КАТЕРИНА ОСАДЧА І ЮРІЙ ГОРБУНОВ
Найвідоміша історія кохання зародилася під час зйомок 
дитячої версії шоу «Голос країни», хоча до цього зірки 
були знайомі понад 10 років. До роману з ведучою 
«Світського життя», Горбунов був багато років одруже-
ним із значно старшою за себе жінкою Людмилою. Зараз 
50-річний шоумен має на 13 років молодшу за себе 
дружину Осадчу і маленького сина Івана. Не завадили 
зірковому коханню ні вік, ані зріст — Катерина вища за 
Юрія на 12 сантиметрів.

ЗІРКОВИЙ МЕЗАЛЬЯНС



ОВЕН 
Варто особливу увагу 
звернути на ваше кар'єрне 
зростання, так як можливі 
привабливі пропозиції і 
досягнення, що сприяють 
підвищенню на посаді. 

ТЕЛЕЦЬ 
Визнання ваших заслуг діло-
вими партнерами і друзями 
виявиться для вас приємним 
сюрпризом. Ви зможете 
поглянути на багато речей 
по-новому і побачити те, що 
раніше не помічали.

БЛИЗНЮКИ 
Вас підхопить вітер змін, 
причому приємних. 
З'явиться шанс домогтися 
успіху в діловій і фінансо-
вій сферах. Постарайтеся 
не відкладати важливі 
справи і рішення. 

РАК 
На початку тижня викорис-
товуйте зустріч з керівни-
цтвом у своїх цілях, викла-
діть свої чудові плани та ідеї, 
вашу ініціативу обов'язково 
підтримають. У вихідні від-
починьте від суєти і турбот, 
відчуйте смак життя.

ЛЕВ 
Настає цікавий тиждень, 
коли можна активно від-
почити і з задоволенням 
попрацювати. Енергія б'є 
ключем, тому вам багато 
чого буде вдаватися. 

ДІВА 
Ви можете отримати інфор-
мацію, яку вам краще збе-
регти в таємниці. На міцне 
і тривале співробітництво 
ні в роботі, ні в особистому 
житті зараз не розраховуйте.

ТЕРЕЗИ 
Цей тиждень обіцяє при-
нести емоційний сплеск, 
енергію, здоров'я і успіх. 
Справи будуть вдаватися 
і практично будь-яка мрія 
може здійснитися.

СКОРПІОН 
Рекомендується більше часу 
провести в розслабленні, 
користуючись плодами успі-
хів, досягнутих раніше. Втім, 
нові справи теж обіцяють 
солідний прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня особливо 
яскраво проявиться ваша ці-
леспрямованість. Вам легко 
буде реалізувати свої творчі 
задуми, як в індивідуальній, 
так і в колективній роботі. 

КОЗЕРІГ 
Вам доведеться зібрати-
ся, від вас будуть потрібні 
стійкість і терпіння. Будьте 
відкриті для змін, не відмов-
ляйтеся від нових можли-
востей. 

ВОДОЛІЙ 
Тиждень очікується надзви-
чайно продуктивний, гранич-
но насичений різноманітними 
подіями. Однак ви ризикуєте 
втомитися від спілкування. 
Адже чекають важливі зустрічі 
і напружені переговори. 

РИБИ 
Результати роботи зможуть 
нині вас порадувати і при-
нести моральне і матері-
альне задоволення. Однак 
постарайтеся не з'ясовувати 
стосунки з діловими парт-
нерами і не сперечатися з 
начальством. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
АЛІНА ЩЕРБАТЮК, 

БЕЗРОБІТНА

Жінко, ти чому ще труси 
не зняла? Скоро майстер 
прийде справляти крани.
— А що, в нас грошей 
нема йому заплатити?
— Та з батареї зніми!

***
Хочу попередити сусідів: якщо почуєте, що 
на городі хтось виє, то не вовки.
То я, на море хочу!

***
Він курив лише після сексу.
Так потихеньку й кинув…

***
Чоловік на касі з пачкою презервативів і 
шоколадкою. Касир: «Пакет потрібний?»
Чоловік: «Нє, я просто світло вимкну…»

***
— Привіт, куме! Як поживаєте?
— Як цибуля.
— А то як?
— Коли роздягаюсь, жінка плаче!

***
— Люба, та ти взагалі обнагліла! Прийшла 
вночі вдрабадан п'яна!
— Та яка п'яна?! Ми з кумою випили тільки чуть-
чуть. Я навіть на кухні весь посуд перемила!
— Ага… олією!

***
— Куме, а ви можете випити відро води?
— Я що — корова?
— А відро горілки?
— А я що, не козак?

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

Яна, 18 років
Навчаюсь у Вінницькому державному педагогічному університеті. 
З дитинства зай маюся танцями та з юнацьких років черлідингом. 
Відкрита до нових знай омств та співпраць. Люблю фотографуватись, 
тому інколи працюю моделлю. Зай маюсь спортом та ранковими 
пробіжками. Мрію прожити цікаве та насичене життя. Притримуюсь 
принципу: «Життя занадто коротке, щоб марнувати хоча б секунду».

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

ФОТО «МІС RIA-2021» ГО

педагогічному університеті. 
нацьких років черлідингом. 
раць. Люблю фотографуватись, 
юсь спортом та ранковими 
насичене життя. Притримуюсь 
об марнувати хоча б секунду».

И УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
повідь
a.com.ua. Запрошення 
вну професійну фотосесію
вродливіші учасниці.

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)


