
 Часом навіть після виписки 
з лікарні пацієнти, які одужали 
від коронавірусу, продовжують 
потребувати кисневої підтримки 

 Взяти кисневі концентратори 
додому медики, звісно, не 
дозволять, а купувати апарат 
самим — дорого

 Куди звертатись і що робити, 
якщо близьким (або нам самим) 
не вистачатиме «повітря»? 
Де шукати концентратори?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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МИХАЙЛА ДОСІ 
НЕ ЗНАЙШЛИ
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ДЕ ШУКАТИ КИСЕНЬ,
КОЛИ ВАШІ РІДНІ ЗАДИХАЮТЬСЯ?

Медсестра 
біля кисневого 
концентратора. 
Саме такого 
апарата для 
нормального 
дихання часто 
не вистачає 
людям вдома, 
без нього вони 
задихаються
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Де краса?
Ö³êàâî ñïîñòåð ³ ãàòè 

çà òðàíñôîðìàö³ÿìè ïîíÿò-
òÿ êðàñè. Í³, íå ãåíäåðíî¿, 
à â ïëàí³ ³ððàö³îíàëüíî¿ åñ-
òåòèêè, òÿãè äî ïðåêðàñíîãî 
³ òîíêèõ íàëàøòóâàíü äóø³.

Ó ìåíå º ìîæëèâ³ñòü îö³-
íèòè ðåòðîñïåêòèâó. Òîìó, 
êîëè ìåí³ êàæóòü, ùî ðà-
äÿíñüê³ ëþäè áóëè á³ëüø 
ìîðàëüíèìè, ÿ íå ïîñï³-
øàþ â öå â³ðèòè. Òå, ùî 
ìè ìàºìî çàðàç, ÿñíà ð³÷, 
êîð³ííÿì çîáîâ'ÿçàíå ñàìå 
òîìó ñàìîìó ðàäÿíñüêîìó ³ 
ðàííüîìó ïîñòðàäÿíñüêîìó 
ìèíóëîìó. ² ñòðàøí³øèì 
çà â³äñóòí³ñòü â³ðè, ÿê ³í-
ñòðóìåíòó ñóñï³ëüíîãî äî-
ãîâîðó, º â³äñóòí³ñòü ñïðèé-
íÿòòÿ êðàñè. Òîìó ùî, 
«êðàñà — öå íå ãîëîâíå», 
ïàì'ÿòàºòå? ßê òîä³ äèòèíà 
ïîâèííà ñïðèéíÿòè ñòàí-
äàðòíèé ïîñèë: íå áåðè ÷ó-
æîãî, íå áèéñÿ, íå ïëþéñÿ, 
íå êðè÷è, — öå íåãàðíî!

Òâîðè ìèñòåöòâà, åñòå-
òèêà â ïîáóò³ — áóðæóàçí³ 
íàäì³ðíîñò³. Øê³ëüíå âè-
õîâàííÿ ³ äîñ³ ïåðåäáà÷àº 
ìóçèêó, îáðàçîòâîð÷å ìèñ-
òåöòâî òîùî ÿê «çàéâ³ ïðåä-
ìåòè». Á³ëüø-ìåíø àäåê-
âàòíå ñòàâëåííÿ äî íèõ º 
ëèøå â ïî÷àòêîâ³é øêîë³, 
äàë³ — äëÿ ãàëî÷êè. Òîìó 
â 10 ðîê³â åòàëîí êðàñè — 
öå ðîæåâ³ àí³ìåøí³ ïîí³, 
à ìåæà çíàíü â ìóçèö³ — 
ïîï ³ ðåï.

¯äåø ïîâç ñó÷àñí³ ïðèâàò-
í³ âîëîä³íííÿ ³ ÷àñòî äèâó 
äàºøñÿ ïîâí³é â³äñóòíîñ-
ò³ ïîíÿòòÿ ïðî ïîºäíàííÿ 
êîëüîð³â ³ ôîðì, ãàðìîí³¿ ³ 
äîðå÷íîñò³ ïðèêðàñ.

Çàãàëüíó ³ñòîð³þ â÷àòü, 
òîìó ùî ¿¿ ïîòð³áíî çäàâàòè. 
²ñòîð³þ êóëüòóðè — ò³ëüêè 
â ïðîô³ëüíèõ çàêëàäàõ. Àëå 
ñàìå âîíà ôîðìóº ñòàâëåí-
íÿ äî ñâ³òó, ñïîñîáè âïëèâó 
íà íüîãî ³ çàãàëüíèé ìåí-
òàëüíèé øàð öèâ³ë³çàö³¿.

ДУМКА

МЕДИК, ПОЕТ 

Ірина Ірина 
БЕРЕЗАБЕРЕЗА

ÍÎÂÈÍÈ

ВІТАЛІЙ ДУЖАК 

Місця мало для повноцінного 
кола, тому воно не працює як 
потрібно. Між час-пік ситуа-
ція наче краща, але ось в час-
пік набагато гірша.

ANASTASIA DMITRIEVNA 

Жахливо. Думаю, може свій 
будинок продати на Старо-
му Місті? А то з роботи, від 
міськради до кругу в час-пік 
40 хвилин...

ВІКТОРІЯ ГУЛЬКО 

Діаметр кільця повинен бути 
набагато більший. А так ви-
ходить, що всі машини майже 
одночасно можуть туди за-
їхати, і хто тоді правий?

АНДРЕЙ ГАЙДАЙ 

Як показала практика, біль-
шість водіїв забули ПДР і 
не знають, як проїжджати 
коло. Задум непоганий, од-
нак є що вдосконалювати.

СЕЛЕЗНЬОВА ІРИНА 

Якщо хочуть коло, то нехай зі 
всіх боків розширюють доро-
гу, але це неможливо, тому 
світлофор і керований пішо-
хідний перехід тут саме те.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як ви оцінюєте кільцеву розв’язку на Коріатовичів?

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 

Ñïîðòêîìïëåêñ 
ç áàñåéíîì, ùî 
íà âóëèö³ ßíãåëÿ, 

ïëàíóþòü â³äêðèòè äî 1 âåðåñíÿ. 
Éîãî ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòàðòóâàëà 
âîñåíè 2018 ðîêó. Íèí³ 70% â³ä 
óñ³õ ðîá³ò âæå çàâåðøåíî, ïîâ³äî-
ìëÿþòü ó Â³ííèöüê³é ìåð³¿.

Áóä³âåëüíèêè ïðèñòóïèëè 
äî îçäîáëåííÿ ÷àø³ áàñåéíó, 
ïðèì³ùåííÿ êîìïëåêñó ãîòîâ³ 
äî ôàðáóâàííÿ, òðèâàþòü ôà-
ñàäí³ ðîáîòè.

Ìèíóëî¿ çèìè íà öåé êîìïëåêñ 
âèä³ëèëè 8 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ç 
áþäæåòó ì³ñòà, ùîá âëàøòóâàòè 
ñèñòåìó îïàëåííÿ. Çîâí³øí³ ðî-
áîòè ïðèçóïèíèëè, àëå âñåðåäèí³ 
ïðèì³ùåííÿ áóä³âåëüíèêè ïðî-
äîâæóâàëè âèêîíóâàòè ðîáîòó.

Çà ïðîåêòîì, â îíîâëåíîìó 
ñïîðòêîìïëåêñ³ áóäóòü: ã³ìíàñ-
òè÷íèé çàë; çàë äëÿ ³ãðîâèõ âèä³â 
ñïîðòó; àòëåòè÷íèé çàë; 25-ìå-
òðîâèé áàñåéí ç âèøêàìè äëÿ 
ñòðèáê³â; çàëà äëÿ «ñóõîãî ïëà-
âàííÿ»; çîíà ðåêðåàö³¿; ê³ìíàòè 
äëÿ òðåíåð³â; íàâ÷àëüí³ êëàñè; 
ñàíâóçëè, ðîçäÿãàëüí³.

Ùå â ïðèì³ùåíí³ îáëàøòóþòü 
ï³äéîìíèêè òà ïàíäóñè äëÿ ëþ-
äåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ðàçîì ç ðå-
êîíñòðóêö³ºþ ïðèì³ùåíü ñïîðò-
êîìïëåêñó çðîáëÿòü áëàãîóñòð³é 

äîâêîëà áóä³âë³: íîâå îçåëåíåííÿ 
³ òðîòóàðè. Ï³ñëÿ çäà÷³ â åêñïëó-
àòàö³þ áóä³âëÿ çìîæå ïðèéìàòè 
äî 300 â³äâ³äóâà÷³â íà äîáó.

Ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì ðî-
á³ò º òîâàðèñòâî «ÒÁÑ-ÏÐÎÔ». 
Êîìïàí³ÿ çàðåºñòðîâàíà ó Â³-
ííèö³, ìàº 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ñòàòóòíîãî êàï³òàëó, îñíîâíèé 
âèä ä³ÿëüíîñò³ — «Áóä³âíèöòâî 
æèòëîâèõ òà íåæèòëîâèõ ñïî-
ðóä». Î÷îëþº ¿¿ äèðåêòîð Óñòèì 
Ãîí÷àð, âëàñíèöåþ êîìïàí³¿ º 
Ëþäìèëà Þðê³âñüêà.

Äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
«ÑÊÀ» ïðîâîäèëè äâà òåíäåðè 
é â îáîõ ïåðåìîãëà öÿ â³ííèöü-
êà êîìïàí³ÿ. Â ðàìêàõ ïåðøî-
ãî òåíäåðó íà ðîáîòè âèòðàòèëè 
23 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

Ó ñ³÷í³ 2020 ðîêó â³ííèöüêà ìå-
ð³ÿ ïðîçâ³òóâàëà, ùî áóä³âëÿ ãî-
òîâà íà 60%. Âò³ì, íà çàâåðøåííÿ 
ðîá³ò çàïëàíóâàëè âèòðàòèòè ùå 
ïîíàä 46 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, äëÿ 
÷îãî îãîëîñèëè íîâèé òåíäåð.

«Ó ïðîöåñ³ ðåêîíñòðóêö³¿ âêà-
çàíîãî îá'ºêòà âèíèêëè äîäàòêîâ³ 
ðîáîòè, ÿê³ íå áóëè ðàí³øå ïå-
ðåäáà÷åí³ ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íîþ äîêóìåíòàö³ºþ», — ïîÿñíþ-
âàëè ó â³äïîâ³ä³ íà íàø çàïèò 
ó ì³ñüêðàä³.

Ñòàíîì íà çàðàç, íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ «ÑÊÀ» âèòðàòèëè 
43 ì³ëüéîíè 189 òèñÿ÷ 471 ãðèâ-
íþ, ïðî ùî ñòàëî â³äîìî ç ïîøó-
êîâî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «.007» 

«СКА» ПЛАНУЮТЬ 
ВІДКРИТИ ДО 1 ВЕРЕСНЯ 
Готовий на 70%  Реконструкція 
комплексу на Янгеля триває з 2018 року. 
Наразі будівельники з фірми «ТБС-ПРОФ» 
готують приміщення під фарбування, 
оздоблюють чашу басейну і виконують 
фасадні роботи. А добудують «СКА» вже 
під брендом «Великого будівництва» 
президента Зеленського. Рахуємо, скільки 
грошей витратили на цей спорткомплекс 

А от добудують «СКА» вже під 
брендом програми Президента 
України «Велике будівництво». 
Нещодавно голова Вінницької 
ОДА Сергій Борзов повідомив, 
що «СКА» і ще 12 об’єктів будуть 
відремонтовані за кошти Держ-
фонду регіонального розвитку та 
місцевих громад. Зокрема, вар-
тість реконструкції спорткомплексу 
на Янгеля, 48–73 мільйони гри-
вень. ДФРР профінансує залишок 
робіт на 12,4 мільйона гривень, а з 
міського бюджету візьмуть решту — 
20,3 мільйона гривень.
Повний перелік об’єктів, на які 
витратять бюджетні кошти:
  Реконструкція приміщення 
на Хмельницькому шосе, 84 під 
Хіміотерапевтичний корпус По-
дільського онкоцентру;
 Добудова головного корпусу 
лікарні швидкої меддопомоги 
на Київській, 68;
 Реконструкція корпусу № 7 лі-
карні Пирогова під відділення 

з рентгенопераційним блоком 
та відділення гострих інсультів;
 Облаштування спального кор-
пусу в Хмільницькій фізіотера-
певтичній лікарні;
 Добудова дитсадка № 16 на 
Зерова, 12 у Вінниці;
  Реконструкція приміщення 
дитсадка № 3 в Гайсині;
 Реконструкція будівлі дитсадка 
«Пролісок», що в Сутисках;
 Реконструкція спорткомплексу 
«СКА» на Янгеля, 48 у Вінниці;
 Реконструкція спорткомплексу 
«Авангард»  у Браїлові;
 Будівництво спортивного кор-
пусу у Гнівані;
 Реконструкція елементів бла-
гоустрою в Палаці Потоцьких, що 
у Тульчині;
  Реконструкція під облашту-
вання концертного залу в будівлі 
«Вінтери»;
 Реконструкція будівлі під обла-
штування Вінницького технопар-
ку на 600-річчя, 21А у Вінниці.

Стане «Великим будівництвом» 

Спорткомплекс зможуть відвідувати до 300 людей 
на добу. «Родзинкою» споруди буде 25-метровий басейн 
з вишками для стрибків 
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

У Вінниці 
вже є Pfizer 
 Ïåðøà ïàðò³ÿ âàêöèíè 
Pfizer âæå ïðèáóëà äî Â³-
ííèö³.  
— Ïðèâàòíà ëîã³ñòè÷íà 
êîìïàí³ÿ «Ôàðìàñîôò» 
ùîòèæíåâî (çà íåîáõ³äíîñ-
ò³ — ÷àñò³øå) ðîçâîçèòèìå 
âàêöèíó ç íàö³îíàëüíîãî 
ñêëàäó, äå âîíà çáåð³ãàòè-
ìåòüñÿ ó ñïåö³àë³çîâàíèõ 
ìîðîçèëüíèõ êàìåðàõ ³ç 
äîòðèìàííÿì òåìïåðàòóð-
íîãî ðåæèìó â³ä –60 °C 
äî –80 °C, íà ðåã³îíàëüí³ 
ñêëàäè â ñïåö³àëüíèõ êîí-
òåéíåðàõ ³ç ñóõèì ëüîäîì, 
çäàòíèì ï³äòðèìóâàòè íàä-
íèçüê³ òåìïåðàòóðè, — çà-
çíà÷àº ãîëîâà ÎÄÀ Ñåðã³é 
Áîðçîâ. — Ó Â³ííèö³ âàêöè-
íà çáåð³ãàòèìóòü ó òèõ ñà-
ìèõ òåðìîêîíòåéíåðàõ, ÿê³ 
áóäóòü ðåãóëÿðíî ïîïîâíþ-
âàòè ñóõèì ëüîäîì. Çâ³äòè, 
ïîïåðåäíüî ðîçìîðîæåí³ 
äî +2 °C — +8 °C, ôëàêîíè 
ç âàêöèíîþ ùîäíÿ âèäàâà-
òèìóòü ìîá³ëüíèì áðèãà-
äàì. ¯¿ ìàþòü âèêîðèñòàòè 
ïðîòÿãîì 120 ãîäèí.

Обмежать рух на 
Лебединського 
 Äî 17 òðàâíÿ áóäå îá-
ìåæåíèé ðóõ òðàíñïîðòó 
íà ä³ëÿíö³ âóëèö³ Ëåáåäèí-
ñüêîãî, — ïîâ³äîìëÿþòü 
ó â³ííèöüê³é ìåð³¿. Äîðîãó 
ïåðåêðèþòü íà â³äð³çêó 
â³ä ïåðåõðåñòÿ ç Íåìèð³â-
ñüêèì øîñå äî áóäèíêó 
¹ 15 íà âóëèö³ Ëåáåäèí-
ñüêîãî â íàïðÿìêó äî öåí-
òðó ì³ñòà.
Òàì âèêîíóâàòèìóòü ðîáîòè 
ç ðåêîíñòðóêö³¿ ìàã³ñòðàëü-
íî¿ ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №14 (1166)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат.

Задача №2656-2659
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №15 (1536) від 14 квітня 2021 року 
Задача №2652
I. 1. Kpb7! Td7+  2. Kpc8 Kb6x; II. 1. Kpa6! T:b8  2. Kpa5 Ta8x.
Задача №2653
I. 1. Tg6! Te4  2. Kg5 Th4x; II. 1. Th5! Tf8  2. Kg5 Tf6x.
Задача №2654
I. 1. a2! Cc2+  2. Kpa3 Cc1x; II. 1. Kpa4! Cd2  2. b3 C:c6x — правильні мати.
Задача №2655
I. 1.e5! C:g6  2. e4 Ch5x. II. 1. g5! C:e6  2. g4 Cd5x.

М. Пархоменко

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267353

Ó Â³ííèö³ âæå äðóãèé òèæ-
äåíü øóêàþòü áåçâ³ñòè çíèêëî-
ãî 24-ð³÷íîãî Ìèõàéëà Çóá÷óêà. 
Âîëîíòåðè ³ â³éñüêîâ³ îáøóêàëè 
ì³êðîðàéîí Òÿæèë³â, ïðèáåðåæíó 
çîíó îçåðà, äå âîñòàííº áà÷èëè 
õëîïöÿ, ïðî÷åñàëè ë³ñîïîñàäêè, 
ïîêèíóò³ áóä³âë³, íàâêîëèøí³ 
ïîëÿ, ïî÷àëè ïîøóêè â ïðèëå-
ãëèõ ðàéîíàõ íàøî¿ îáëàñò³.

Ïîë³öåéñüê³ âñòàíîâèëè ³ 
îïèòàëè âñ³õ, õòî áà÷èâñÿ òà 
ñï³ëêóâàâñÿ ç ÷îëîâ³êîì íàïå-
ðåäîäí³ çíèêíåííÿ, â³äòâîðèëè 
ìîæëèâèé ìàðøðóò éîãî ðóõó, 
âèâ÷èëè çàïèñè ç êàìåð â³äåîíà-
ãëÿäó. Â ïðîöåñ³ ïîøóê³â â öüîìó 
ðàéîí³ âèïàäêîâî çíàéøëè äâîõ 
ìåðòâèõ ÷îëîâ³ê³â — îäèí ç íèõ 
áåçõàòüêî, ³íøèé — ñàìîãóáöÿ.

Ð³äí³ îãîëîñèëè ïðî ãðîøîâó 
âèíàãîðîäó çà áóäü-ÿêó ³íôîðìà-
ö³þ. Íà ñüîãîäí³ íîâèí ìàëî, õî÷à 
íàñòîðîæóþòü äåÿê³ ìîìåíòè.

ПРОДОВЖИЛИ СВЯТКУВАННЯ 
В РАЙОНІ «МРІЯ»

Æóðíàë³ñòè ³íôîðìàö³éíîãî 
RIA/20minut.ua òåæ äîëó÷àëè-
ñÿ äî ãðóïè âîëîíòåð³â ³ áðàëè 
ó÷àñòü ó ïîøóêàõ çíèêëîãî Ìè-
õàéëà. Òîä³ ìè ä³çíàëèñÿ, ùî 
â ñóáîòó, 10 êâ³òíÿ, Ìèõàéëî ç 
ä³â÷èíîþ Íàòàë³ºþ ñâÿòêóâà-
ëè äåíü íàðîäæåííÿ ¿¿ ïîäðóãè 
â «Ìàíäð³âíèêó». ×åðåç ðåâíîù³ 
Íàòàëÿ ïî¿õàëà ðàí³øå äîäîìó 
íà òàêñ³, Ìèõàéëî çàëèøèâñÿ. 
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñâÿòà äÿäüêî 
³ìåíèííèö³ ïðèâ³ç ãîñòåé íà áóñ³ 
äî «Ìð³¿», ùî â Òÿæèëîâ³. Ñåðåä 

íèõ áóâ ³ çíèêëèé õëîïåöü.
Ç îñîáèñòèõ äæåðåë ìè ä³çíà-

ëèñÿ, ùî Ìèõàéëî áóâ íàï³äïèò-
êó, ç òðüîìà ä³â÷àòàìè ìàâ íàì³ð 
ïðîäîâæèòè ñâÿòêóâàííÿ â ðàéîí³ 
«Ìð³ÿ» á³ëÿ ö³ëîäîáîâîãî ìàãà-
çèíó. Ùîñü íå ñêëàëîñÿ ³ ä³â÷à-
òà âèêëèêàëè òàêñ³, ùîá ïî¿õàòè 
äîäîìó. Êëèêàëè ³ Ì³øó, ïðîòå 
òîé íå çàõîò³â ç íèìè ïîâåðòà-
òèñÿ, íàòîì³ñòü ïîá³ã â á³ê îçåðà. 
Ö³ ìîìåíòè çàô³êñóâàëè êàìåðè 
ñòåæåííÿ. Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî 
Ìèõàéëî Çóá÷óê ìåøêàº â ðàéîí³ 
Öåíòðàëüíîãî ðèíêó, ì³ñöåâ³ñòü 
â Òÿæèëîâ³ éîìó íåâ³äîìà.

Îäíà ³ç ä³â÷àò âæå ç òàêñ³ çà-
òåëåôîíóâàëà ð³äíèì ³ ñêàçàëà, 
ùî Ìèõàéëî çàëèøèâñÿ â Òÿ-
æèëîâ³. Òîä³ êîõàíà çíèêëîãî 
Íàòàë³ÿ ïî÷àëà äçâîíèòè ñâîº-
ìó õëîïöåâ³, â³í ïîîá³öÿâ, ùî 
íåçàáàðîì ïîâåðíåòüñÿ. Îï³âíî÷³ 
éîãî òåëåôîí ïåðåñòàâ â³äïîâ³äà-
òè. Òîä³ ä³â÷èíà çàáèëà íà ñïî-
ëîõ ³ äðóç³ ïðè¿õàëè â Òÿæèë³â 
øóêàòè Çóá÷óêà. Îãëÿä òåðèòîð³¿ 
á³ëÿ òÿæèë³âñüêîãî îçåðà âíî÷³ 
íå äàâ í³ÿêèõ ðåçóëüòàò³â.

«ПОБИЛИ І ВИВЕЗЛИ КУДИСЬ»
«Ìîæëèâî éîãî ïîáèëè ³ âè-

âåçëè êóäèñü» — ãîëîâíà âåðñ³ÿ 
ð³äíèõ ³ äðóç³â çíèêëîãî õëîïöÿ. 
Ñïðàâà â ò³ì, ùî íà àâòîñòàíö³¿ 
«Ñõ³äí³é» â òîé âå÷³ð áóëà á³éêà 
(çàô³êñóâàëè êàìåðè ñïîñòåðå-
æåííÿ íà àâòîìèéö³) àëå, ÷è áóâ 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â Ì³øà, ðîçãëåä³òè 
áóëî âàæêî.

— Âèñîêèé, ÿê äóá, Ìèõàéëî, 
íå ì³ã ïðîñòî òàê çíèêíóòè, à â³í 
í³áè ðîç÷èíèâñÿ â ïîâ³òð³, — ðîç-

ТАЄМНИЧЕ ЗНИКНЕННЯ. 
МИХАЙЛА ДОСІ НЕ ЗНАЙШЛИ
Безвісти зниклий  Другий тиждень 
у Вінниці шукають безвісти зниклого 
Михайла Зубчука. Волонтери, поліція і 
військові прочесали обласний центр і 
прилеглі райони. Випадково знайшли 
двох чоловіків без ознак життя, 
а Михайло ніби в повітрі розчинився

ïîâ³äàº êîëåãà ³ òîâàðèø õëîïöÿ 
Âîëîäèìèð. — Íà àâòîñòàíö³¿ 
«Ñõ³äí³é» â òîé âå÷³ð áóëà á³éêà 
(çàô³êñóâàëè êàìåðè) àëå, ÷è áóâ 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â Ì³øà — ðîç³áðà-
òèñÿ âàæêî. Ìîæëèâî éîãî ïîáè-
ëè ³ âèâåçëè êóäèñü — íå çíàºìî. 
Ñàì á³éêó çàò³ÿòè íå ì³ã, áî äî-
áðÿê. Íàðêîòèêè òåæ íå âæèâàâ, 
÷àñîì âèïèòè ç äðóçÿìè òðîõè ì³ã.

Ìàòè çíèêëîãî Ìèõàéëà Çóá-
÷óêà Íàä³ÿ Ëóêàø ðîçïîâ³äàº, ùî 
¿¿ ºäèíèé ñèí íå ì³ã ï³òè ç äîìó 
ïðîñòî, íå ïîïåðåäèâøè.

— ß çáèðàëàñÿ â ïîíåä³ëîê 
ïðîõîäèòè ÷åðãîâèé êóðñ õ³ì³î-
òåðàï³¿, ³ Ì³øà ìàâ áóòè ç³ ìíîþ 
â ë³êàðí³, — êàæå ïàí³ Íàä³ÿ. — 
Â³í çàâæäè ìåíå ï³äòðèìóâàâ 
â óñüîìó. Òîìó âåðñ³¿, òèïó ùî 
ñèí «äåñü ç ä³â÷àòàìè çàãóëÿâ», 
ÿê³ çâó÷àëè â ïåðø³ äí³ éîãî 
çíèêíåííÿ, ÿ â³äõèëÿþ. Òèì á³ëü-
øå â íüîãî º ä³â÷èíà Íàòàëÿ, ç 
ÿêîþ â³í äîâãèé ÷àñ ó ñòîñóíêàõ. 
Â ìåíå íåìàº í³ÿêîãî ïåðåä÷óòòÿ, 
º ò³ëüêè ìàòåðèíñüêèé á³ëü.

Êîõàíà Ìèõàéëà ïåðåêîíàíà, 
ùî â Òÿæèëîâ³ õëîïöÿ øóêàòè 
íå âàðòî.

— ß íà 99% ïåðåêîíàíà, ùî 
Ì³øó âèâåçëè ç ì³ñòà, — ãîâî-
ðèòü Íàòàë³ÿ Ìåëüíèê. — ª ñë³ïà 
íàä³ÿ, ùî â³í ùå æèâèé, ïðîòå ç 
êîæíèì äíåì çãàñàº.

Òàêîæ ä³â÷èíà ó ñåáå â ³íñòà-
ãðàì³ ðîçì³ñòèëà äîïèñ, â ÿêîìó 
çîêðåìà éäåòüñÿ:

«ß çíàþ, ùî ò³, õòî ïåðå-
éøëè Ì³ø³ äîðîãó, ñë³äêóþòü 
çà âñ³ì, äå ìè øóêàºìî, ùî ìè 
ðîáèìî, â³äñë³äêîâóþòü ñîö. ìå-
ðåæ³, ÿ õî÷ó çâåðíóòèñÿ äî âàñ! 
Áëàãàþ, ÿêùî âæå ñòàëàñÿ òàêà 
ñèòóàö³ÿ, ïîâ³äîìòå íàì áóäü-
ÿêèì ÷èíîì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 
Ì³ø³, íàïèø³òü â ñîö. ìåðåæ³, 
êóï³òü íîâó êàðòî÷êó, ïîçâîí³òü 
ñêàæ³òü (ÿêùî, íå äàé Áîã, Ì³ø³ 
óæå íåìàº ç íàìè, ìàìà õî÷å íîð-
ìàëüíî ïîõîâàòè ñâîþ äèòèíó).

ß çíàþ, ùî áàãàòî ëþäåé 
áà÷èëè ³ çíàþòü, àëå ìîâ÷àòü, 
ÿ íå áîþñü í³ÿêèõ áàíäèò³â, áà-
ðèã, íàðêîìàí³â, ïåðåâåðíó âñþ 
Â³ííèöþ, âñþ îáëàñòü, âñþ Óêðà-
¿íó. Ìè âñå îäíî íå ïåðåñòàíåìî 
éîãî øóêàòè».

Ïîäåéêóþòü, ùî âîëîíòåðè, ÿê³ 
áåðóòü ó÷àñòü ó ïîøóêàõ Ìèõàéëà 
Çóá÷óêà, âæå ç³øòîâõíóëèñÿ ç ïî-
ãðîçàìè ³ ïåðåñë³äóâàííÿìè. Òà 
äðóç³ çíèêëîãî öå çàïåðå÷óþòü.

— Îäèí þíèé õëîïåöü ³ç âîëîí-
òåð³â òàêå îçâó÷èâ, à ïîò³ì çàïåðå-
÷èâ òàê³ ÷óòêè, — ãîâîðèòü äðóã 
çíèêëîãî Âîëîäèìèð. — Äî ïî-
øóê³â äîëó÷èëè åêñòðàñåíñ³â. Âñ³ 
ì³ñöÿ, ÿê³ âêàçàëè ÿñíîâèäö³, ìè 
îá³éøëè, òà âñå ìàðíî.

Михайло Зубчук, 1997 року на-
родження, навчався у Вінниць-
кій школі № 9. Далі закінчив Ві-
нницький коледж НУХТ і заочно 
Вінницький аграрний університет. 
Останнім часом 24-річний хло-
пець працював в магазині мобіль-
ного зв'язку.
Прикмети безвісти зниклого 
24-річного вінничанина Зубчука 
Михайла Михайловича:
зріст 190 см, середньої тілобудо-
ви, темно-русяве волосся, сірі очі. 
На момент зникнення був одяг-

нений: чорний светр з яскравим 
листям і білим написом, темні 
джинси, темна куртка та чорні 
кросівки. Особлива прикмета: 
на руці кольорове татуювання 
у вигляді емблеми «BMW».
Правоохоронці просять усіх, кому 
щось відомо про місце перебу-
вання Михайла Зубчука, або тих, 
хто володіє будь-якою інформа-
цією, яка може допомогти у його 
пошуках, звертатися до поліції 
за телефонами: 0432 59 43 59, 
59 41 55, 097 946 13 77 або 102.

Що відомо про зниклого

Десятки людей шукали хлопця. Усе перевіряли: поле, озеро,  
ліс. Навіть у бункери колишньої військової частини лазили
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Катерина Бабіна
КП «Вінницякартсервіс»

Михайло Луценко
КП «Вінницька транспортна компанія»

Олександр Чернятинський
КП «Вінницяоблводоканал»

Максим Білик
КП «Вінницяміськтеплоенерго»

Петро Гриневич
КУП «Ековін»

Ігор Любовський
КП «Вінницязеленбуд»

542 284 1 065 930 683 035 549 370 310 239 509 463

542 284 1 643 108 694 582 830 573 327 332 1 365 193

немає 1 158 022 562 700 4 669 745 673 270 1 841 097

44,3 67 40 174 120 39,3

немає Toyota RAV4 2018 р. немає KIA Sportage 2011 р.
Fiat Scudo 2002 р., 

Renault Megane 2014 р.
немає

Найбільше 
число

Найменше 
число

Зарплата за основним 
місцем роботи, грн

Загальний 
дохід, грн

Квартири, будинки 
та інша нерухомість, м2

Загальні грошові 
активи, грн Автомобіль

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Äî 31 áåðåçíÿ 
êåð³âíèêè êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ çàäåêëàðóâàëè ñâî¿ ìèíóëî-
ð³÷í³ äîõîäè òà ìàéíî. Ó Â³ííèö³ 
ä³þòü äåñÿòêè ÊÏ ÿê ì³ñüê³, òàê 
³ îáëàñí³. Ìè îáðàëè ø³ñòü ï³ä-
ïðèºìñòâ, íà ÿê³ â ñîöìåðåæàõ 
ñêàðæàòüñÿ â³ííè÷àíè: àáî ÷åðåç 
íåçàäîâ³ëüíó ÿê³ñòü íàäàíèõ ïî-
ñëóã, àáî ÷åðåç çàâåëèê³ òàðèôè.

Ðîçïîâ³äàºìî ïðî çàðïëàòè ³ 
ìàéíî êåð³âíèê³â «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñó», «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ êîìïàí³¿», «Â³ííèöÿîáëâîäî-
êàíàëó», «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîå-
íåðãî», «Â³ííèöÿçåëåíáóäó» òà 
«Åêîâ³íó». Äàí³ áðàëè ç äåðæ-
ðåºñòðó äåêëàðàö³é.

ЗАРПЛАТА — ЄДИНИЙ ДОХІД 
«Â³íííèöÿêàðòñåðâ³ñó», ÿêå 

îï³êóºòüñÿ å-êâèòêîì, ÷àñòî ä³ñ-
òàºòüñÿ â³ä â³ííè÷àí çà íåêîðåê-

òíó ðîáîòó âàë³äàòîð³â, íåçðîçó-
ì³ë³ çíÿòòÿ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ 
êàðòîê òà çàäîâã³ î÷³êóâàííÿ 
íà «Êàðòêó â³ííè÷àíèíà». Î÷î-
ëþº êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
Êàòåðèíà Áàá³íà.

Ó 2020 ðîö³ âîíà çàäåêëàðóâà-
ëà 542 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çàðïëàòè. 
Öå ºäèíèé äîõ³ä, ÿêèé áóâ âêà-
çàíèé ó äåêëàðàö³¿. Ïîä³ëèâøè 
ñóìó íà 12, îòðèìóºìî ïðèáëèçíó 
ùîì³ñÿ÷íó çàðïëàòó Áàá³íî¿ — 
45 òèñÿ÷ ãðèâåíü «áðóäíèìè», 
äî ñòÿãíåííÿ ïîäàòê³â.

Çàîùàäæåííÿ, òðàíñïîðò, êîð-
ïîðàòèâí³ ïðàâà òà ö³íí³ ïîäà-
ðóíêè â äåêëàðàö³¿ â³äñóòí³. Ç 
íåðóõîìîãî ìàéíà — êâàðòèðà 
ó Â³ííèö³ íà 44,3 êâàäðàòè.

Â³ííèöüê³ òðàíñïîðòíèêè õî÷ 
³ îäí³ ç êðàùèõ â Óêðà¿í³, àëå 
ðåãóëÿðíî îòðèìóþòü íà «ãîð³õè» 
â³ä ïàñàæèð³â: çà â³äñóòí³ñòü êîí-
äóêòîð³â ³ êâèòê³â ó âîä³ÿ, ðîáîòó 
êîíòðîëåð³â òà çà äåô³öèò òðàí-
ñïîðòó ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó.

Ãåíäèðåêòîðîì «Â³ííèöüêî¿ 
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» º Ìè-

ЩО МАЮТЬ КЕРІВНИКИ 
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Огляд декларацій  Після мерів та 
нардепів дивимося, чим багаті директори 
вінницьких комунальних підприємств. 
Але оскільки їх десятки, то для огляду 
обрали шість найбільших КП, про які 
часто говорять вінничани. Хто має 
найбільшу зарплату? На чому їздять 
комунальні керівники? І в кого найбільше 
квадратних метрів житла?

õàéëî Ëóöåíêî. Çà ìèíóëèé ð³ê 
â³í çàäåêëàðóâàâ 1 ì³ëüéîí 65 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü çàðïëàòè. Ïîä³ëèëè 
öþ ñóìó íà 12, ³ îòðèìóºìî îð³-
ºíòîâíó ùîì³ñÿ÷íó çàðïëàòó — 
88 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ùî º ñóìîþ 
äî óòðèìàííÿ ïîäàòê³â.

Ñâî¿ çàîùàäæåííÿ ðîäèíà Ëó-
öåíê³â çáåð³ãàþòü â ãðèâí³: çà-
ãàëîì ìàþòü 1,1 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ. 
Ç íåðóõîìîñò³ — äâ³ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíêè òà äà÷ó â Õìåëüíèöüê³é 
îáëàñò³, êâàðòèðó íà 67 êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â ³ ãàðàæ ó Â³ííèö³. 
Òðàíñïîðò çàäåêëàðóâàâ ò³ëüêè 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî — öå Toyota 
RAV4, 2018 ðîêó âèïóñêó ³ ëîäêà 
BRIG D330, 2010 ðîêó âèïóñêó.

ЖИВЕ У ВІННИЦІ БЕЗ ЖИТЛА 
ßê³ñòü âîäè ç-ï³ä êðàíà, ìà-

áóòü, íàéá³ëüø áîëþ÷å ïèòàííÿ 
äëÿ â³ííè÷àí. Ìîíîïîë³ñòîì 
íà âîäîïîñòà÷àííÿ ó ì³ñò³ º 
ï³äïðèºìñòâî «Â³ííèöÿîáëâîäî-
êàíàë», ÿêå î÷îëþº Îëåêñàíäð 
×åðíÿòèíñüêèé. Ó ñâî¿é äåêëàðà-
ö³¿ â³í âêàçàâ 683 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
çàðïëàòè çà 2020 ð³ê. Öå áëèçüêî 
57 òèñÿ÷ íà ì³ñÿöü. Ñåðåä çàîùà-
äæåíü ìàº 280 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³ 
10 òèñÿ÷ äîëàð³â ãîò³âêîþ.

Ç íåðóõîìîãî ìàéíà ó Îëåê-
ñàíäðà ×åðíÿòèíñüêîãî êâàðòè-
ðà íà 40 ì2 ³ çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
â ßìï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Çà äå-
êëàðàö³ºþ, â ÷èíîâíèêà íåìàº 
íåðóõîìîñò³ ó Â³ííèö³. Îäíàê 
ôàêòè÷íî â³í ïðîæèâàº ó îá-
ëàñíîìó öåíòð³, ïðî ùî òàêîæ 
âêàçàíî ó äåêëàðàö³¿. Ñâîãî òðàí-
ñïîðòó â ×åðíÿòèíñüêîãî íåìàº.

Ìîíîïîë³þ íà òåïëîïîñòà÷àí-

íÿ ó Â³ííèö³ ìàº ÊÏ «Â³ííè-
öÿì³ñüêòåïëîåíåðãî». Ç êâ³òíÿ 
ìèíóëîãî ðîêó â êîìïàí³¿ íî-
âèé êåð³âíèê — Ìàêñèì Á³ëèê. 
Íà ïîñàä³ ãåíäèðåêòîðà â³í îòðè-
ìàâ 549 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îñê³ëü-
êè ÷îëîâ³ê ïðàöþâàâ íå ïîâíèé 
ð³ê, òî öþ ñóìó ä³ëèìî íà äåâ’ÿòü 
ì³ñÿö³â — îð³ºíòîâíà çàðïëàòà 
Á³ëèêà ñêëàäàº 61 òèñÿ÷ó ãðèâåíü 
«áðóäíèìè».

Ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè êåð³â-
íèêàìè ÊÏ, ó Ìàêñèìà Á³ëèêà 
çíà÷í³ çàîùàäæåííÿ. Ðàçîì ç 

äðóæèíîþ â³í ìàº: 1,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü, 64 òèñÿ÷³ äîëàð³â, 38 òè-
ñÿ÷ ºâðî. Ó âëàñíîñò³ ðîäèíè Á³-
ëèê³â ÷îòèðè êâàðòèðè ó Â³ííè-
ö³. Îñòàííÿ ç íèõ áóëà ïðèäáàíà 
â 2019 ðîö³. Êâàðòèðà, ïëîùåþ 
93 êâàäðàòíèõ ìåòðè, êîøòóâàëà 
¿ì 350 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òðàíñïîðò 
â ðîäèí³ ìàº ò³ëüêè ÷îëîâ³ê: öå 
KIA Sportage, 2011 ðîêó âèïóñêó.

АВТОПАРК ПРОДАЛИ, 
БУДУЮТЬ НОВИЙ ДІМ 

«Â³ííèöÿçåëåíáóäó» ÷àñòî äî-
ð³êàþòü çà «âàðâàðñüêó» îáð³çêó 
äåðåâ ó Â³ííèö³. Î÷îëþº ï³äïðè-
ºìñòâî ²ãîð Ëþáîâñüêèé. Ó ñâî¿é 
äåêëàðàö³¿ â³í âêàçàâ 509 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü çàðïëàòè çà ìèíóëèé ð³ê. 
Îð³ºíòîâíî, çà íàøèìè ðîçðà-

õóíêàìè, Ëþáîâñüêèé îòðèìóâàâ 
42 òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.

Ðàçîì ç äðóæèíîþ òîð³ê çàðî-
áèâ 1,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, ç ÿêèõ 
690 òèñÿ÷ áóëî îòðèìàíî ç ïðîäà-
æó òðàíñïîðòó. ßêùî ïîð³âíÿòè ç 
äåêëàðàö³ºþ çà 2019 ð³ê, òî â íî-
âîìó çâ³ò³ â³äñóòí³ òðè ìàøèíè, 
ùî íàëåæàëè äðóæèí³ êåð³âíèêà 
«Çåëåíáóäó» ²íí³ Ëþáîâñüê³é — 
öå Opel Kadett, 1989 ðîêó, Toyota 
Land Cruiser Prado, 2002 ðîêó, 
BMW X5, 2015 ðîêó âèïóñêó.

Íà «÷îðíèé äåíü» ó ðîäèí³ Ëþ-
áîâñüêèõ º 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
46 òèñÿ÷ äîëàð³â òà 6,5 òèñÿ÷³ 
ºâðî çàîùàäæåíü. Ç íåðóõîìîñò³ 
ìàþòü ÷îòèðè çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè, 
äâ³ êâàðòèðè, ïëîùåþ 39 ³ 82 êâà-
äðàòíèõ ìåòðè. Ùå â äåêëàðàö³¿ 
âêàçàëè, ùî ²ííà Ëþáîâñüêà áó-
äóº ä³ì ó Â³ííèö³, ÿêèé ìàòèìå 
ïëîùó 177 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

×àñòî «Åêîâ³í» çáèðàº ñêàðãè 
çà íåðåãóëÿðíèé âèâ³ç ñì³òòÿ ç 
äâîð³â áàãàòîïîâåðõ³âîê. Â³ííè-
÷àíè íàð³êàþòü íà çàáèò³ ñì³ò-
íèêè ³ ïîëàìàí³ êîíòåéíåðí³ 
ìàéäàí÷èêè. 

Î÷îëþº ï³äïðèºìñòâî Ïåòðî 
Ãðèíåâè÷. Éîãî çàðïëàòà íàé-
ìåíøà ñåðåä êåð³âíèê³â ÊÏ — 
îð³ºíòîâíî 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ñåðåä çàîùàäæåíü ðîäèíà Ãðè-
íåâè÷³â ìàº 141 òèñÿ÷ó ãðèâåíü, 
äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äîëàð³â òà â³ñ³ì 
òèñÿ÷ ºâðî. Íåðóõîì³ñòü ïðåä-
ñòàâëåíà çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 
³ áóäèíêîì íà 120 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â â ñåë³ Ì³çÿê³âñüê³ Õóòî-
ðè. Òðàíñïîðò ó Ãðèíåâè÷à — 
öå ñ³ëüãîñïòåõí³êà, Fiat Scudo, 
2002 ðîêó, Renault Megane, 
2014 ðîêó âèïóñêó.

Íàéá³ëüøå 
çàîùàäæåíü — 
ó ãîëîâíîãî òåïëîâèêà 
Â³ííèö³. Ó ïåðåðàõóíêó 
íà ãðèâí³, ðîäèíà 
âîëîä³º 4,6 ìëí
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Чи не після кожного нашого запиту про 
пошук кисневих концентраторів для ко-
ристування вдома, Google рекомендував 
нам щось пов’язане з Лесею Литвиновою. 
Вона є співзасновницею благодійного фон-
ду «Свої». Ми зателефонували Лесі і ді-
зналися, як вінничани можуть отримати 
рятівне обладнання.
Кисневі концентратори, як і СІПАПи можуть 
отримати кілька категорій пацієнтів:
Догоспітальний етап. Мова про пацієнтів, які з 
поважних причин не можуть потрапити до лі-
карні. Наприклад, у медзакладі немає місць, 
або хворий має близьку людину, за якою має 
доглядати і яку не може залишити.

— Пацієнти, які кажуть мені: «Я не хочу в лі-
карню, бо мені там не подобається», — це 
не ті пацієнти, яким ми допомагаємо, — 
пояснює Леся.
Госпітальний етап. Мова про пацієнтів, які 
потрапили до лікарень, у яких не вистачає 
кисневих концентраторів або СІПАПів.
— У такому випадку лікарі пишуть запит, 
що в них є пацієнт, який потребує такого-то 
обладнання і вже після цього ми надаємо 
апарат. Але не на лікарню, а на конкретного 
пацієнта, який після одужання нам його 
поверне, — розповідає волонтерка.
Постгоспітальний етап. Мова про пацієнтів, 
яких вже виписали з лікарні, або їх плану-

ють виписувати, але вони ще не можуть 
тримати сатурацію самостійно.
До інших категорій, саме вони до пандемії 
були основними користувачами кисневих 
концентраторів і СІПАПів фонду, які також 
можуть отримати апарати, відносяться 
паліативні пацієнти, які мають дихальні 
проблеми, наприклад, через рак легень, 
пацієнти з БАС, міопатії та ХОЗЛ.
Якщо ви або ваша близька людина потре-
бує кисневого концентратора і підпадає під 
вищевказані категорії, то зробіть наступне. 
Надішліть на Viber Лесі Литвинової (тел: 066–
644–45–50) довідку від лікаря, який вас веде. 
Це може бути сімейний або дільничний лікар. 

У довідці має бути написано, чому пацієнт зна-
ходиться вдома, а не в лікарні, там же мають 
бути вказані показники його сатурації.
Також потрібен паспорт пацієнта (1–3 сто-
рінки, прописка), ідентифікаційний код і 
адреса вантажного відділення «Нової По-
шти», куди відправляти апарат.
— Лише за сьогодні ми видали 50 концентра-
торів, за останній місяць їх було 735. Всього 
ми маємо вже понад тисячу концентраторів 
і їх кількість зростає, адже постійно збільшу-
ється попит, — розповідає Леся Литвинова.
Благодійний фонд «Свої» видає кисневі 
концентратори та СІПАПи в тимчасове ко-
ристування — безкоштовно.

Де ми знайшли кисень?

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, 

RIA, (095)1039671 

«²íô³êîâàíèõ 
êîðîíàâ³ðóñîì 
ìåíøå. Ó íàñ 

ñèòóàö³ÿ ñòàá³ë³çóâàëàñü… Ãî-
ëîâíå — êèñíþ â ë³êàðíÿõ âè-
ñòà÷àº», — öå ôðàãìåíòè ç äîïèñó 
ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Ñåðã³ÿ 
Áîðçîâà çà 12 êâ³òíÿ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíî¿ ³íôåêö³-
îí³ñòêè îáëàñò³ Ëàðèñè Ìîðîç, 
äåÿê³ ïàö³ºíòè ïîòðåáóþòü äî-
äàòêîâîãî êèñíþ äîñèòü òðèâà-
ëèé ÷àñ.

— Íàâ³òü ï³ñëÿ âèïèñêè ëþäè 
ìîæóòü ïîòðåáóâàòè êèñíåâî¿ ï³ä-
òðèìêè ³ ì³ñÿöü, ³ äâà ì³ñÿö³, — 
êîìåíòóº Ëàðèñà Ìîðîç.

Ó ìåðåæ³ ìîæíà çíàéòè ÷èìàëî 
âèïàäê³â, êîëè ëþäè ñêàðæàòüñÿ, 
ùî ¿õ â³äïðàâèëè äîäîìó ç íèçü-
êîþ ñàòóðàö³ºþ. 

— Ç íèçüêîþ ñàòóðàö³ºþ ìîæóòü 
âèïèñóâàòè ÷åðåç çì³íè, ÿê³ ï³ä 
÷àñ õâîðîáè â³äáóâàþòüñÿ ó ëåãå-
íÿõ õâîðîãî. Íà ïåâíèõ åòàïàõ 
ñàòóðàö³ÿ âæå íå ìîæå áóòè âè-
ùîþ, — ïîÿñíþº Ëàðèñà Ìîðîç. — 
²íîä³ âèïèñóþòü ç ð³âíåì ñàòóðàö³¿ 
80 ç ÷èìîñü, àëå ÿ íå ââàæàþ, ùî 
öå õîðîøå ð³øåííÿ.

ЛЮДЕЙ НЕ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ, 
ЩО ЇМ ПОТРІБЕН БУДЕ КИСЕНЬ

Ïðî ïðîáëåìè ç ïîøóêîì êîí-
öåíòðàòîðà ðîçïîâ³ëà äèðåêòîðêà 

áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Êðèëà Íà-
ä³¿» Íàòàë³ÿ Ë³ïñüêà.

— Ï³ä ÷àñ âèïèñêè ëþäåé 
íå ïîïåðåäæàþòü, ùî ¿ì ïîòð³áåí 
áóäå âäîìà êèñíåâèé êîíöåíòðà-
òîð ³ âèïèñóþòü äî òîãî, ÿê âîíè 
çíàéøëè êèñåíü. ß çóñòð³÷àþñÿ ç 
òàêèìè âèïàäêàìè ùîäíÿ, — ðîç-
ïîâ³äàëà Íàòàë³ÿ Ë³ïñüêà.

Â³ííè÷àíêà Ìàðèíà Êóøí³ð 
ðîçïîâ³ëà, ùî ¿¿ ðîäèíà ñòèêíó-
ëàñÿ ç òàêîþ ïðîáëåìîþ ï’ÿòü 
ì³ñÿö³â òîìó, êîëè íà êîâ³ä çà-
õâîð³â ¿¿ áàòüêî.

— Ï³ñëÿ ïîçèòèâíèõ ðåçóëü-
òàò³â òåñòó íà êîâ³ä, ñ³ìåéíà ë³-
êàðêà çàïðîïîíóâàëà òàòîâ³ ëèøå 
ñïîñòåð³ãàòèñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Ìàðèíà Êóøí³ð. — Íà ï’ÿòèé 
äåíü òàòî ïî÷àâ çàäèõàòèñÿ, 
ïîò³ì ïîæîâò³â íà î÷àõ. Ëèøå 
òîä³ ë³êàðêà çàïðîïîíóâàëà ãîñ-
ï³òàë³çàö³þ, àëå ó Â³ííèö³ ì³ñöü 
âæå íå áóëî.

Ìàðèíà ïî÷àëà ñàìîòóæêè 
øóêàòè êèñíåâèé êîíöåíòðà-
òîð, ùîá òàòî íå çàäèõíóâñÿ. 
Çà äîïîìîãîþ âîíà çâåðíóëàñÿ 
äî âîëîíòåðêè òà ñï³âçàñíîâíèö³ 
áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ñâî¿» Ëåñ³ 
Ëèòâèíîâî¿. Î÷³êóâàííÿ êîíöåí-
òðàòîðà ìîæå çàéíÿòè íå îäèí 
äåíü, òîìó, êàæå Ìàðèíà, ïîêè 
âîíè âèð³øóâàëè ö³ ïèòàííÿ, 
áàòüêî ïî÷àâ çãàñàòè íà î÷àõ.

— Êîâ³ä ñèëüíî âäàðèâ 
ïî çäîðîâ’þ òàòà, à áàéäóæ³ñòü 
ë³êàðêè ³ ïîøóêè êèñíþ ëèøå 
ïîã³ðøèëè ñèòóàö³þ. Äî ë³êàð-

ЯК ШУКАТИ КИСЕНЬ ДЛЯ 
БЛИЗЬКИХ, ЯКІ ЗАДИХАЮТЬСЯ 
Дихати  Часом навіть після виписки 
з лікарні, пацієнти, які одужали від 
коронавірусу, продовжують потребувати 
кисневої підтримки. Взяти кисневі 
концентратори додому медики, звісно, 
не дозволять, а купувати апарат самим — 
дорого. Куди звертатись і що робити, 
якщо близьким (або нам самим) 
не вистачатиме «повітря»?

í³ éîãî ïðèâåçëè äóæå âàæêèì, 
àëå ³ òîä³ ï³øîâ ïåâíèé ÷àñ, ùîá 
éîãî ïîãîäèëèñü ïîêëàñòè, — 
ïðîäîâæóº Ìàðèíà. — Òàì â³í 
ïðîëåæàâ äåñÿòü äí³â ï³ä êèñ-
íåâîþ ìàñêîþ, à âæå ï³ñëÿ âè-
ïèñêè ïîòðåáè â êîíöåíòðàòîð³ 
íå áóëî. Ìè çíîâó ïî÷àëè áî-
ðîòüáó çà éîãî æèòòÿ, àäæå ó òàòà 
ç’ÿâèâñÿ ³ìóííèé ãåïàòèò. 

²íøà ³ñòîð³ÿ òðàïèëàñÿ ó ðîäè-
í³ Òåòÿíè Äîâãàíü. Æ³íêà ðîç-
ïîâ³äàº, ùî êîíöåíòðàòîð áóâ 
ïîòð³áåí ¿¿ ìàì³ ÷åðåç õðîí³÷íå 
çàõâîðþâàííÿ. Êîðîíàâ³ðóñ ¿é 
ä³àãíîñòóâàëè âæå â ë³êàðí³.

— Ìàìà ïî÷óâàëàñÿ ïîãàíî, 
íà ìîìåíò ãîñï³òàë³çàö³¿ ñàòóðà-
ö³ÿ áóëà òðîõè âèùîþ çà 60%. 
ß çíàëà, ùî ñèòóàö³ÿ ç êîíöåí-
òðàòîðàìè íàïðóæåíà, òîìó îä-
ðàçó ïî÷àëà øóêàòè, ÿê ï³äñòðà-
õóâàòèñü, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà.

Ï³ñëÿ øïèòàë³çàö³¿, êàæå æ³íêà, 
ó ë³êàðí³ âèä³ëèëè êîíöåíòðàòîð 
äëÿ ¿¿ ìàìè, àëå çíàéîìèé ë³êàð 
ïîïåðåäèâ ïðî âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
âàæêèõ õâîðèõ, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
êèñíþ. Â³í ñêàçàâ, ùî ³íîä³ îäèí 
àïàðàò âèêîðèñòîâóþòü ê³ëüêà 
ïàö³ºíò³â ïî ÷åðç³.

Äîïîìîãòè ç êèñíåâèì êîíöåí-
òðàòîðîì â³ííè÷àíö³ ïîãîäèëèñü 
â îäí³é ç ïðèâàòíèõ ÷åðêàñüêèõ 
êîìïàí³é, ÿêà ùå íà ïî÷àòêó 
ïàíäåì³¿ çàêóïèëà ö³ àïàðàòè 
äëÿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè ë³êàð-
íÿì. Îäèí ç àïàðàò³â çàëèøèëè 
â êîëåêòèâ³ äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá. 
Ñàìå â³í äîïîìàãàâ ìàì³ Òåòÿíè 
îòðèìóâàòè êèñåíü.

НА ВАРТОСТІ СПЕКУЛЮЮТЬ
Â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, äå ìîæ-

íà âçÿòè êîíöåíòðàòîð òèì, õòî 

ïîòðåáóº êèñíåâî¿ ï³äòðèìêè 
âäîìà, ìè ñïðîáóâàëè îòðè-
ìàòè íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ ïðîòèä³¿ 
COVID-19 ÌÎÇ Óêðà¿íè.

— ßêùî âè ïîòðåáóºòå êèñíå-
âîãî êîíöåíòðàòîðà, òî âàì ïî-
òð³áíî çâåðíóòèñü äî ë³êàðí³. Âàñ 
ìàþòü ãîñï³òàë³çóâàòè ³ íàäàòè 
éîãî áåçïîñåðåäíüî òàì. Äîäîìó 
òàêå îáëàäíàííÿ íå íàäàþòü, — 
â³äïîâ³ëà îïåðàòîðêà Þë³ÿ.

— À ÿêùî ï³ñëÿ âèïèñêè çà-
ëèøàºòüñÿ ïîòðåáà â êèñíåâ³é 
ï³äòðèìö³ îðãàí³çìó? — çàïèòàâ 
æóðíàë³ñò.

— Ó òàêîìó ðàç³ âàñ íå ìàëè á 
âçàãàë³ âèïèñóâàòè, — ïîÿñíèëà 
Þë³ÿ.

Öå ñàìå ïèòàííÿ ìè ïîñòà-
âèëè ³ ãîëîâí³é ³íôåêö³îí³ñòö³ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Ëàðèñ³ Ìî-
ðîç. Âîíà ñêàçàëà, ùî ó òàêîìó 
ðàç³ ïàö³ºíòè ìàþòü ñàìîñò³éíî 
øóêàòè äëÿ ñåáå êîíöåíòðàòîðè.

Çà çàïèòîì â Google áà÷èìî 
ïðîïîçèö³¿ îðåíäè êèñíåâèõ êîí-

öåíòðàòîð³â â³ä 400 äî 1000 ãðè-
âåíü çà äîáó. Â îãîëîøåííÿõ 
éäåòüñÿ, ùî ì³í³ìàëüíèé òåðì³í 
îðåíäè — 10 ä³á. Íà âàðòîñò³ àïà-
ðàò³â òàêîæ ñïåêóëþþòü: â äî-
êîâ³äí³ ÷àñè ï'ÿòèë³òðîâèé êîí-
öåíòðàòîð ìîæíà áóëî ïðèäáàòè 
â ìåæàõ 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü, çàðàç 
òàê³ îáõîäÿòüñÿ â 20–25 òèñÿ÷. 
Ïðè öüîìó âèñîêà âàðò³ñòü íå ãà-
ðàíòóº, ùî îáëàäíàííÿ íå âè-
ÿâèòüñÿ ï³äðîáëåíèì.

Ó Â³ííèö³ íàì íå âäàëîñÿ çíà-
éòè æîäíó íàä³éíó áëàãîä³éíó 
îðãàí³çàö³þ àáî ôîíä, ÿê³ á íà-
äàâàëè êèñíåâ³ êîíöåíòðàòîðè 
äîäîìó. Â³ííèöüêèé âîëîíòåð 
ßðîñëàâ Ïàøêåâè÷, ÿêèé ìèíó-
ëîãî ðîêó çáèðàâ êîøòè íà êèñ-
íåâ³ êîíöåíòðàòîðè, ñêàçàâ, ùî 
ç³áðàòè ïîòð³áíî¿ ñóìè éîìó 
íå âäàëîñÿ.

— Íàâ³òü íà îäèí êîíöåíòðà-
òîð íå âèñòà÷èëî, — ãîâîðèòü 
ßðîñëàâ. — Ç³áðàí³ êîøòè âè-
òðàòèëè íà ïóëüñîêñèìåòðè.

Медсестра біля кисневого концентратора. Саме такого 
апарата для нормального дихання часто не вистачає людям 
вдома, без нього вони задихаються 
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Â äîêîâ³äí³ ÷àñè 
ï'ÿòèë³òðîâèé 
êîíöåíòðàòîð 
êîøòóâàâ â ìåæàõ 
15 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
çàðàç – 20-25 òèñÿ÷
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На кордоні з Молдовою нині 
в області працює тільки три пунк-
ти пропуску з 16-ти. Це — Мо-
гилів-Подільський — Отач (для 
автомобільного сполучення), 
Могилів-Подільський — Вол-
чинець (для залізничного спо-
лучення, здійснюється оформ-
лення лише вантажів), а також 
Вінниця аеропорт.
Причина закриття інших — пан-
демія.
Про це повідомила керівник 
прес-служби Могилів-Поділь-
ського прикордонного загону 
Діана Кондратюк. За її інформа-
цією, у нас створено сім пунктів 
зі статусом міжнародних, два 

міждержавних і сім місцевих.
У вартових кордону є вимоги 
до місцевих пунктів пропуску. 
Приміщення мають будуватися 
на відстані не більше як 100 ме-
трів від лінії кордону. Загаль-
на площа території не менше 
625 кв. метрів, будівля не менше 
40 кв. м. Територія огороджуєть-
ся прозорим парканом висотою 
1,7 м. Дві смуги руху для авто-
транспорту: одна на в’їзд, друга 
на виїзд. Встановлюються шлаг-
бауми із засобами примусової 
зупинки, а також державні сим-
воли з написом «країна», флаг-
шток для Державного прапора, 
режим роботи пункту.

Працюють три пункти з 16 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

—  Ï ð è á å ð ³ ò ü 
Äåðæàâíèé ïðà-
ïîð ç êóðíèêà! — 
öÿ ïðîìîâèñòà 

ôðàçà áóëà ñêàçàëà íà ïóíêò³ 
ïðîïóñêó ó ñåë³ Öåêèí³âêà ßì-
ï³ëüñüêîãî ðàéîíó îäíèì ç ïàñà-
æèð³â, ÿêèé ïåðåïðàâëÿâñÿ ÷åðåç 
Äí³ñòåð íà ïðàâèé ìîëäîâñüêèé 
áåðåã. Áóëî öå äî êàðàíòèííèõ 
îáìåæåíü. Ïóíêò ïðîïóñêó 
íå ïðàöþº óæå ð³ê.

НА 200 КІЛОМЕТРІВ КОРДОНУ 
16 ПУНКТІВ ПРОПУСКУ 

Òåðèòîð³ºþ îáëàñò³ ïðîõîäèòü 
ïðèáëèçíî 200 ê³ëîìåòð³â êîðäîíó 
ç ñóñ³äíüîþ Ìîëäîâîþ. Ïåðåâàæ-
íà á³ëüø³ñòü ðóáåæó ðîçä³ëÿº äâ³ 
äåðæàâè ïî ð³÷ö³ Äí³ñòåð. Ðåøòà — 
ïî ñóõîäîëó. Ïðè÷îìó, öÿ ä³ëÿíêà 
ìåæóº ç íåâèçíàíîþ Ïðèäí³ñòðîâ-
ñüêîþ Ìîëäàâñüêîþ Ðåñïóáë³êîþ 
(ÏÌÐ). Ò³ºþ ñàìîþ ðåñïóáë³êîþ, 
äå ñòî¿òü ðîñ³éñüêà àðì³ÿ.

Íà âñ³é ïðîòÿæíîñò³ êîðäîíó 
ñòâîðåíî 16 ïðîïóñêíèõ ïóíêò³â.

Ó 2017 ðîö³ îáëàñíà âëàäà 
ïðèéíÿëà ïðîãðàìó ðîçáóäîâè, 
îáëàøòóâàííÿ òà óòðèìàííÿ 
ì³ñöåâèõ ïóíêò³â ïðîïóñêó ÷å-
ðåç óêðà¿íî-ìîëäîâñüêèé êîð-
äîí. Ä³ÿ äîêóìåíòà çàê³í÷óºòüñÿ 
ó íèí³øíüîìó ðîö³, àëå íå âñå 
ïåðåäáà÷åíå â íüîìó âèêîíàíå. 

Òàê ³ íå âäàëîñÿ çáóäóâàòè ñòà-
ö³îíàðí³ ïóíêòè ó ñåëàõ Âåëèêà 
Ê³ñíèöÿ ³ Öåêèí³âêà.

Ïðèêîðäîííèêè çàïðîïîíóâà-
ëè ïåðåíàïðàâèòè êîøòè ç îäíèõ 
îá’ºêò³â íà ³íø³.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèö³ ïðåñ-
ñëóæáè Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî 
ïðèêîðäîííîãî çàãîíó Ä³àíè Êîí-
äðàòþê, äâà ì³ñöåâ³ ïóíêòè ó ñå-
ëàõ Ìèõàéë³âêà ³ Îêñàí³âêà ïðî-
ïóñêó íå ïðàöþþòü. Õî÷à êîøòè 
íà ¿õ îáëàøòóâàííÿ ïåðåäáà÷åíî 
ó ïðîãðàì³. Âíåñëè ïðîïîçèö³þ 
ïåðåäáà÷åí³ äëÿ íèõ êîøòè ïåðå-
äàòè íà ä³þ÷³ ïóíêòè ó Âåëèê³é 
Ê³ñíèö³ òà Öåêèí³âö³. Ó íèõ äàâíî 
ìóëÿþòü î÷³ ìåòàëåâ³ âàãîí÷èêè. 
Çàì³ñòü íèõ çáóäóâàòè êàï³òàëüí³ 
ñòàö³îíàðí³ áóä³âë³. Ïîë³ïøàòüñÿ 
óìîâè ðîáîòè äëÿ âàðòîâèõ, à òà-
êîæ äëÿ òèõ, õòî ïåðåïðàâëÿºòü-
ñÿ ÷åðåç êîðäîí. Òà é «îáëè÷÷ÿ» 
êîðäîíó ñòàíå êðàùèì.

ПРОЕКТИ ПУНКТІВ 
ПРОПУСКУ ВЖЕ Є

Ïðîïîçèö³þ êåð³âíèöòâà ïðè-
êîðäîííîãî çàãîíó ðîçãëÿíóëè 
íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ 
îáëðàäè. Ïðî ñèòóàö³þ äåïóòà-
ò³â ³íôîðìóâàâ Þð³é Ìåëüíèê, 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç 
ïèòàíü îáîðîííî¿ ðîáîòè òà âçà-
ºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíà-
ìè. Ìåëüíèê îäèí ç òèõ, õòî ïðà-
öþâàâ íàä ïðîãðàìîþ ó 2017 ðîö³. 
Â³í çíàéîìèâñÿ ç ïóíêòàìè ïðî-

«КУРНИКИ» НА КОРДОНІ. КОЛИ 
ПОБУДУЮТЬ СУЧАСНІ ПУНКТИ?
Обличчя держави  Більше 
200 кілометрів кордону з Молдовою 
проходить територією області. Деякі 
пункти пропуску псують імідж держави. 
У селах Велика Кісниця та Цекинівка — це 
два металеві вагончики. Коли їх планують 
замінити на капітальні будівлі? Де у час 
пандемії можна переправитися в Молдову?

ïóñêó áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñö³. Ï³ä 
÷àñ ðîçìîâè ç æóðíàë³ñòîì RIA 
Þð³é Ìåëüíèê ïîâ³äîìèâ, ùî 
â äåðæàâ³ ðîçðîáëåíî ïðîåêòè òè-
ïîâèõ ì³ñöåâèõ ïóíêò³â ïðîïóñêó 
÷åðåç êîðäîí. Êîøòîðèñíà âàð-
ò³ñòü áóä³âíèöòâà òàêîãî îá’ºêòà 
ñòàíîâèòü 1,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Ñàìå òàê³ ñóìè ìàþòü çàòâåðäèòè 
äåïóòàòè íà ñåñ³¿ äëÿ ñ³ë Âåëèêà 
Ê³ñíèöÿ ³ Öåêèí³âêà. Íà êîì³ñ³¿ 
ñõâàëèëè ïðîïîçèö³þ ïðî ïåðå-
íàïðàâëåííÿ êîøò³â. Ëåâîâó ÷àñò-
êó ãðîøåé ïåðåäáà÷àþòü âçÿòè ç 
îáëàñíîãî áþäæåòó, ñâ³é âíåñîê 
ìàþòü çðîáèòè Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ òà ßì-
ï³ëüñüêà òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà.

Ï³äãîòîâëåí³ çì³íè ìàþòü 
ñõâàëèòè íà ñåñ³¿ îáëðàäè. Êî-
øòè ïëàíóâàòèìóòü óæå íà íà-
ñòóïíèé ð³ê.

У МОЛДОВАН НА МИТНИЦІ 
МАГАЗИН DUTY FREE 

×åêàþòü çì³í òàêîæ â îáîõ íà-
ñåëåíèõ ïóíêòàõ, ìåøêàíö³ ÿêèõ 
êîðèñòóþòüñÿ ïåðåïðàâàìè. Äëÿ 
÷îãî ¿ì ïåðåïðàâà?

Ì³æ æèòåëÿìè óêðà¿íñüêîãî 
³ ìîëäîâñüêîãî áåðåã³â äàâí³ 
çâ’ÿçêè. Íàïðèêëàä, ÷àñòèíà 
ìåøêàíö³â Öåêèí³âêè ïðàöþâà-
ëà ó ìîëäîâñüêîìó ì³ñò³ Ñîðîêà, 
âîíî ÿêðàç íàâïðîòè ¿õíüîãî íà-
ñåëåíîãî ïóíêòó. Ñ³ëüñüê³ ó÷í³ 
â³äâ³äóâàëè çàíÿòòÿ ó ñïîðòèâí³é 
òà ìóçè÷í³é øêîëàõ ó ìîëäîâ-
ñüêîìó ì³ñò³. Äåõòî íàâ÷àâñÿ 
ó òåõí³êóì³. Ïåðåïðàâëÿëèñÿ 
íà ïðàâèé áåðåã, àáè ñêóïèòèñÿ 
ó ìàãàçèíàõ, íà ðèíêó, à òàêîæ 
ïðîäàòè ñâîþ ìîëî÷íó ïðî-
äóêö³þ. Ìîëäîâàíè ö³íóâàëè ¿¿ 
çà ãàðíó ÿê³ñòü. Ñóñ³äè ç ïðàâîãî 
áåðåãà îõî÷å êóïóâàëè â óêðà¿íö³â 
ì'ÿñî ³ ì’ÿñí³ âèðîáè.

Íåçàäîâãî äî ïàíäåì³¿ ìîë-
äîâñüêà ãðîøîâà îäèíèöÿ, ëåé, 
ñóòòºâî çì³öí³ëà ó ïîð³âíÿíí³ ç 

íàøîþ ãðèâíåþ. Ñóñ³äàì ñòàëî 
âèã³äíî ñêóïîâóâàòèñÿ ó íàñ. 
Ó ïðèêîðäîííèõ ì³ñòàõ ßìï³ëü òà 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé âîíè áðà-
ëè ïîáóòîâó òåõí³êó, åëåêòðîí³êó. 
Äî ðå÷³, ëåé ³ òåïåð ñèëüí³øèé 
â³ä ãðèâí³. Îñü òàê ìîëäîâàíè 
âòåðëè íàì íîñà. Òàê, ñòàíîì 
íà 16 êâ³òíÿ ìîëäîâàíè ìîãëè 
êóïèòè äîëàð çà 17,85 ëåé, à ºâðî 
çà 21,4 ëåé.

Òðåáà óòî÷íèòè, ùî ó Öåêè-
í³âö³ äâà ïóíêòè ïåðåïðàâè: 
ïîðîìíà äëÿ àâòîòðàíñïîðòó 
³ ÷îâíîâà äëÿ ïàñàæèð³â. Òàê 
îñü, íà ïàðîìí³é çáóäîâàíå êà-
ï³òàëüíå ïðèì³ùåííÿ. Ìîâà éäå 
ïðî áóä³âíèöòâî òàêî¿ ñàìî¿ ñïî-
ðóäè íà ÷îâíîâ³é ïåðåïðàâ³. Âîíà 
çíàõîäèòüñÿ íà â³äñòàí³ ïðèáëèç-
íî äâà ê³ëîìåòðè â³ä ïîðîìíî¿.

Ó Âåëèê³é Ê³ñíèö³ ÷åðåç ð³÷êó 
ïåðåïðàâëÿþòüñÿ ò³ëüêè ÷îâíîì.

Æóðíàë³ñò RIA ñï³ëêóâàâñÿ ç³ 
ñòàðîñòîþ Âåëèêî¿ Ê³ñíèö³ Ìè-
êîëîþ Ãàíçþêîì. ̄ õíº ñåëî ìåæóº 
ç ñóñ³äíüîþ äåðæàâîþ ³ ïî âîä³, 
³ ïî ñóø³. Ïî Äí³ñòðó êîðäîí 
ç Ìîëäîâîþ, ïî ñóõîäîëó — ç 
íåâèçíàíèì Ïðèäí³ñòðîâ’ÿì.

Òóò ïëàâçàñ³á ìàº ñâîþ îñîáëè-
â³ñòü. Â³í ïðèêð³ïëåíèé äî òðî-
ñà, ïåðåêèíóòîãî ì³æ áåðåãàìè, 
äî ÿêîãî ïðèêð³ïëåíèé ÷îâåí ïðè-
ñòðîºì ç êîë³ùàì. Ï³ä òèñêîì òå÷³¿ 
÷îâåí ðóõàºòüñÿ â³ä áåðåãà äî áåðå-
ãà. Ïëèí âîäè ó Äí³ñòð³ øâèäøèé, 
í³æ ó Ï³âäåííîìó Áóç³. Çà îäèí 
ðàç ÷îâåí çàáèðàº 20 ïàñàæèð³â.

— Âàãîí÷èê, ÿêèé ñòî¿òü íåäà-

ëåêî â³ä áåðåãà, ìè çàáðàëè ç 
ïîëÿ, ïîôàðáóâàëè éîãî ³ òàê 
â³í ñëóæèòü âàðòîâèì êîðäîíó 
óæå áàãàòî ðîê³â, — ãîâîðèòü ñòà-
ðîñòà ñåëà. — Çâè÷àéíî, õîò³ëî-
ñÿ á ìàòè êðàùó ñïîðóäó. Áî âñå, 
ùî íà êîðäîí³, ñòâîðþº äóìêó 
íå ò³ëüêè ïðî ñåëî, à é äåðæàâó.

ЧИЇ ПЛАВЗАСОБИ НА ДНІСТРІ?
Ï³äïðèºìåöü ç Ñîðîê Âàëåð³é 

Ìàð÷åíêî º âëàñíèêîì ïîðîìíî¿ 
ïåðåïðàâè, ùî ç’ºäíóº ìîëäîâ-
ñüêèé áåðåã ç óêðà¿íñüêèì ñåëîì 
Öåêèí³âêà. ×îëîâ³ê ðîäîì ç Óêðà-
¿íè, õî÷à á³ëüøó ÷àñòèíó æèòòÿ 
ïðîæèâàº ó ñóñ³äí³é äåðæàâ³. Óæå 
ïîíàä ð³ê ïîðîì íå ïðàöþº ÷å-
ðåç êàðàíòèí. Òàêà ñàìà ñèòóàö³ÿ 
ó ßìïîë³ íà ïàðîìí³é ïåðåïðàâ³. 
Òàì âëàñíèêîì ïëàâçàñîáó òàêîæ 
º ìîëäîâàíèí. ² ÷îâíè ó Öåêè-
í³âö³ òà Ê³ñíèö³ òåæ ìîëäîâñüê³.

— Öåé á³çíåñ ìàëîïðèáóòêî-
âèé, à òåïåð âçàãàë³ çáèòêîâèé, — 
ä³ëèòüñÿ äóìêàìè ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Óêðà¿íö³ òåæ ïðîáóâàëè 
íèì çàéíÿòèñÿ, àëå øâèäêî 
â³äìîâèëèñÿ. ß ïðî êàòåð ó ßì-
ïîë³. Íèì ïåðåâîçèëè ïàñàæè-
ð³â. ßêùî äèâèòèñÿ ç³ ñòîðîíè, 
ó äåêîãî ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, 
ùî õòîñü ÷åðïàº ãðîø³ ç Äí³ñòðà. 
ßêáè öå òàê, êàòåð ³ äàë³ õîäèâ áè 
ì³æ áåðåãàìè. Íàñïðàâä³ ó ßìïî-
ë³ çàëèøèâñÿ ò³ëüêè ïîðîì. Íèì 
ïåðåïðàâëÿþòü ³ àâòîìîá³ë³, ³ ïà-
ñàæèð³â. Òî÷í³øå, ïåðåïðàâëÿëè, 
áî ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ êàðàí-
òèíó ïåðåïðàâè çàâìåðëè. Äëÿ 
ïàñàæèð³â íà ïîðîì³ í³ÿêèõ óìîâ.

Çàïèòóþ ó ñï³âðîçìîâíèêà, ÿê 
îáëàøòîâàí³ ïóíêòè ïðîïóñêó 
íà ìîëäîâñüêîìó áåðåç³?

Êàæå, íà ïîðîìí³é ïåðåïðàâ³ 
ó ì³ñò³ Ñîðîêà ó äâîïîâåðõîâ³é 
áóä³âë³ ðîçòàøîâàí³ ìèòíèöÿ ³ 
ïðèêîðäîííèêè. Ïîðó÷, íà îä-
íîìó ïîäâ³ð’¿, áóä³âëÿ ìàãàçèíó 
áåçìèòíèõ òîâàð³â Duty Free.

Перекошений вагончик на переправі у селі Цекинівка один з пасажирів неспроста 
назвав «курником». Така ж ситуація і на пункті пропуску у Великій Кісниці 

Íåçàäîâãî äî 
ïàíäåì³¿ ìîëäîâñüêà 
ãðîøîâà îäèíèöÿ, 
ëåé, ñóòòºâî çì³öí³ëà. 
Ñóñ³äàì ñòàëî âèã³äíî 
ñêóïîâóâàòèñÿ ó íàñ
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Äåíü ³ í³÷ íå 
ñòðèìóº ñë³ç ìàòè 
Ñâ³òëàíè Íîâèöü-
êî¿ — ïàí³ Âà-

ëåíòèíà. «Êðàùå á öå ç³ ìíîþ 
ñòàëîñÿ, — ãîâîðèòü, ïëà÷ó÷è, 
æ³íêà. — Íå õî÷åòüñÿ â³ðèòè, 
ùî Ñâ³òëàíè óæå íåìà ç íàìè…» 

Îñòàíí³é ðàç ìàìà áà÷èëàñÿ 
ç äîíüêîþ íàïåðåäîäí³ â³ä’¿çäó 
Ñâ³òëàíè â ðàéîí Îïåðàö³¿ 
îá’ºäíàíèé ñèë (ÎÎÑ) íà Äîí-
áàñ.

«Ñâ³òëàíà ïðèá³ãëà äî ìåíå 
25 áåðåçíÿ, ïîãîâîðèëè, à ïåðåä 
òèì, ÿê ïîïðîùàòèñÿ, âîíà êàæå: 
«Ìàìî, ÿ ¿äó â ÀÒÎ. Êîëè? Çà-
âòðà. Âæå êóïèëà á³ëåò íà ïî¿çä». 
ß ïðîâåëà ¿¿ â êîðèäîð, ïðèãîð-
íóëà äî ñåáå, ïîö³ëóâàëà ³ âîíà 
ïîñï³øèëà ñõîäàìè äî íèçó. 
Õòî æ çíàâ, ùî öå îñòàíí³é ðàç 
îá³éìàþ äîíå÷êó…» 

Ó â³äðÿäæåííÿ íà Äîíáàñ Ñâ³ò-
ëàíà Íîâèöüêà âèðóøèëà 26 áå-
ðåçíÿ, à íàïåðåäîäí³, çà òðè äí³ 
äî òîãî, òîáòî 23 ÷èñëà, ó ¿õí³é 
÷àñòèí³ â³éñüêîâèì ðîáèëè ùå-
ïëåííÿ â³ä Covid-19. Ñâ³òëàíà 
òàêîæ áóëà ñåðåä òèõ, õòî óáåç-
ïå÷èâ ñåáå â³ä ìîæëèâîñò³ çà-
õâîð³òè íà Cîvid-19. Àëå ñòàëîñÿ 
ïî-³íøîìó.

ПОБАЖАЛА СИНУ-
НЕ ХВИЛЮВАТИСЯ НА ЗНО 

Âèêîíóâàòè çàâäàííÿ ó ðàéîí³ 
ïðîâåäåííÿ ÎÎÑ Ñâ³òëàíà Íî-
âèöüêà ìàëà â îäíîìó ç ïóíêò³â 
äèñëîêàö³¿ íàøèõ ï³äðîçä³ë³â 
íà Ëóãàíùèí³. Ó 2016 ðîö³ âîíà 

áóëà â ÀÒÎ íà Äîíå÷÷èí³. Òåïåð 
ì³ñöå çì³íèëè.

Íà ïî¿çä ìàòóñþ ïðîâîäæàëè 
ä³òè — äîíå÷êà Íàòàë³ÿ, ñèí 
Îëåêñàíäð, ÷îëîâ³ê.

Ñàøêî ó íèí³øíüîìó ðîö³ 
çàê³í÷óº øêîëó. Ó òîé ÷àñ â³í 
ãîòóâàâñÿ äî ïðîáíîãî ÇÍÎ. Õëî-
ïåöü îáðàâ äëÿ ñåáå àíãë³éñüêó. 
Äîäàòêîâî âèâ÷àº ìîâó ç ðåïå-
òèòîðîì. Ìàìà ïîáàæàëà éîìó, 
ùîá ÿêíàéêðàùå ñïðàâèâñÿ ³ç 
çàâäàííÿìè.

Ï³ä³éøîâ ïî¿çä — ³ öå áóëè 
îñòàíí³ õâèëèíè, êîëè ä³òè áà-
÷èëèñÿ ç ìàìîþ, à ÷îëîâ³ê — ç 
äðóæèíîþ.

ТРИ ДНІ У ЧАСТИНІ ЗБИВАЛИ 
ТЕМПЕРАТУРУ 

Ñâ³òëàíà äîáðàëàñÿ äî Ñºâº-
ðîäîíåöüêà. Çâ³äòè òðåáà áóëî 
ïðî¿õàòè ùå 120 ê³ëîìåòð³â. Ñ³ëà 
â ðåéñîâèé àâòîáóñ. Éîãî äîâåëî-
ñÿ äîâãî ÷åêàòè. Áóëî õîëîäíî.

Ïðî öå âîíà ðîçïîâ³ëà ìàì³ 
ïî òåëåôîíó, êîëè äîáðàëàñÿ 
äî ì³ñöÿ.

— Ï³çí³øå ìåí³ ìåäñåñòðà ãî-
âîðèëà ïî òåëåôîíó, ùî Ñâ³òëàíà 
â äîðîç³ äóæå çìåðçëà, — êàæå 
Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà. — Ó íå¿ ï³ä-
âèùèëàñÿ òåìïåðàòóðà. 4 êâ³òíÿ 
óæå áóëî ïîíàä 39 ãðàäóñ³â.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ íå ïðèãàäóº, 
ñê³ëüêè äí³â íàìàãàëèñÿ çáèòè 
òåìïåðàòóðó, äâà ÷è òðè. Ìåäñå-
ñòð³ íå âäàëîñÿ öå çðîáèòè. Õâîðó 
äîïðàâèëè äî Ñåâºðîäîíåöüêà. 
Ïîáà÷èâøè ¿¿ ñòàí, ë³êàð³ íåãàé-
íî âèêëèêàëè âåðòîë³ò. Íèì äî-
ñòàâèëè â³ííè÷àíêó äî Õàðêîâà, 
ïîêëàëè ó ñòàö³îíàð â³éñüêîâîãî 
ãîñï³òàëþ.

ПОЇХАЛА В АТО І НЕ ПОВЕРНУЛАСЯ. 
КОВІД ЗАБРАВ КУХАРЯ
Втрата  Від коронавірусу померла 
військовий кухар частини 2287 Світлана 
Новицька. Понад 30 років вона готувала 
обіди для солдатів. Найбільш сумно 
те, що жінка померла невдовзі після 
щеплення. Як це сталося?

— Ë³êàð³ ïîäçâîíèëè íàì ³ 
íàçâàëè ïðåïàðàò, ÿêèé âàðòî 
áóëî á êóïèòè, — ïðîäîâæóº ïàí³ 
Âàëåíòèíà. — Ñêàçàëè, ùî â³í º 
ó Êèºâ³. Íàòàëÿ, äî÷êà Ñâ³òëàíè, 
ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì Áîãäàíîì, ñ³ëè 
â ìàøèíó ³ ïîñåðåä íî÷³ ïî¿õàëè 
äî Êèºâà. Êóïèëè íàçâàí³ ë³êè 
³ ïîâåçëè ¿õ ó Õàðê³â, ïåðåäàëè 
â ãîñï³òàëü. Çíàþ, ùî ò³ óêî-
ëè, ÷è òî êðàïåëüíèö³, Ñâ³òëà-
íà îòðèìàëà. Ä³òè çàëèøèëèñÿ 
ó Õàðêîâ³ â ãîòåë³.

Ñâ³òëàíó Íîâèöüêó ó ãîñï³òàë³ 
ðÿòóâàëè äî 10 êâ³òíÿ. Â öåé äåíü 
¿¿ ñåðöå çóïèíèëîñÿ.

«Êîðîíàâ³ðóñíà ëåãåíåâà ïíåâ-
ìîí³ÿ», — òàêèé çàïèñ çíà÷èòüñÿ 
ó äîêóìåíò³ ïðî ñìåðòü â³éñüêî-
âî¿ Ñâ³òëàíè Íîâèöüêî¿.

Ïðî öå ñêàçàëà ìàòè ïîìåðëî¿ 
ïàí³ Âàëåíòèíà.

ВОНИ В МЕНЕ ДВІЙНЯТА 
Äâîº ä³òîê áóëî ó ïàí³ Âàëåí-

òèíè. Æ³íêà êàæå, ùî Ñâ³òëàíà ³ 
¿¿ áðàò Îëåã — äâ³éíÿòà. Ð³çíèöÿ 
ò³ëüêè â òîìó, ùî õëîï÷èê ñòàð-
øèé íà ÿêèõîñü ï’ÿòü õâèëèí â³ä 
ñåñòðè÷êè.

— Çàòå Ñâ³òëàíêà ìàëà âàãó 
á³ëüøó àæ íà ö³ëèõ ñòî ãðàì³â, — 
ðîçïîâ³äàº ìàìà. — Îëåæêà âàæèâ 
äâà ê³ëîãðàìè ñòî ãðàì³â. Äî÷êà 
ùå çìàëêó áóëà á³ëüø ñì³ëèâà. 
Ó ñàäî÷êó âåñü ÷àñ çàõèùàëà áðà-
òèêà. Âñ³ì íàêàçóâàëà, àáè íå îá-
ðàæàëè éîãî, áî â³í ¿¿ áðàò. Äóæå 
äðóæíèìè áóëè ä³òüìè ³ òàêèìè 
çàëèøàëèñü é íàäàë³.

Ñâ³òëàí³ çìàëêó ïîäîáàëîñÿ ãî-
òóâàòè ð³çí³ ñòðàâè. Íå äèâíî, ùî 
ï³øëà íàâ÷àòèñÿ íà êóõàðÿ. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ ó÷èëèùà ïîïðîñèëàñÿ 
íà ðîáîòó ó â³éñüêîâó ÷àñòèíó.

— Íàøà êâàðòèðà ó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷-
êà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Âàëåíòè-
íà. — Ðàí³øå òóò áóëà ³ â³éñüêîâà 
÷àñòèíà. Öå ï³çí³øå â³éñüêîâ³ 
ïåðåáðàëèñÿ íà ×åõîâà. ¯¿ âçÿëè 
íà ðîáîòó. Òàê âîíà 33 ðîêè ãî-
äóâàëà ñîëäàòèê³â.

Ìàéáóòí³é ÷îëîâ³ê Ñâ³òëàíè 
ñëóæèâ ó ÷àñòèí³, äå âîíà ïðà-
öþâàëà, ñàì â³í ç ³íøî¿ îáëàñò³. 
Êóõàð ñïîäîáàëàñÿ éîìó. Ï³ñëÿ 
ñëóæáè çàïðîïîíóâàâ ðóêó é ñåðöå.

ПРОВОДЖАЛИ З 
ВІЙСЬКОВИМИ ПОЧЕСТЯМИ 

Áðàòîâ³ Îëåãó íå âäàëîñÿ ïðî-
âåñòè ñåñòðó â îñòàííþ ïóòü. Â³í 
ïðàöþº â öèâ³ëüí³é àâ³àö³¿, ë³òàº 

Світлана Новицька 33 роки готувала обіди для солдатів. 
Весь час в одній військовій частині — 2287

Під час нашої розмови пані 
Валентина неодноразово звер-
талася з проханням висловити 
щиру подяку усім, хто підтримав 
їх у важку хвилину, хто прийшов 
розділити горе і надав матері-
альну допомогу.
— Вся наша родина висловлює 
щиру вдячність командуванню 

частини 2287, де починала і 
закінчила службу наша Світ-
лана, — каже пані Валентина. — 
Ми також вдячні командуванню 
Повітряних сил, нашій родині, 
друзям, знайомим, сусідам. Ко-
жен з них по-своєму розділив 
з нами важку втрату, підтримав 
у хвилини горя.

Подякуйте військовим і цивільним 

Після щеплення особа має спо-
стерігати за можливими зміна-
ми у своєму стані здоров’я. Якщо 
вони відбуваються, повідомляти 
про це свого сімейного лікаря.
Медики звертають увагу на те, 
які саме симптоми можуть про-
являтися після вакцинації.
Найперше, це підвищення темпе-
ратури тіла. До побічних ефектів 
також належать погане загаль-
не самопочуття, відчуття втоми, 
озноб, головний біль, нудота, 
біль у суглобах або м’язах. Інко-
ли можуть дати про себе знати 

грипоподібні симптоми, зокре-
ма, уже згадані висока темпера-
тура, біль у горлі, нежить, кашель 
та озноб. Алергія на вакцинацію 
зустрічається дуже рідко.
На сайті обласного департамен-
ту охорони здоров'я розміщено 
два номери телефонів, за якими 
можна інформувати фахівців з 
питань лікування Covid-19: для 
вирішення медичних питань 
за номером «103», для неме-
дичних питань, що стосуються 
протидії поширенню коронаві-
русу — (0–800) 216–433.

Побічні ефекти, які можуть бути після щеплення 

íà ïîñàä³ áîðòðàäèñòà. Íà ÷àñ 
ïîõîðîíó ïåðåáóâàâ çà ìåæàìè 
äåðæàâè, í³ÿê íå ìàâ ìîæëèâîñò³ 
äîáðàòèñÿ äî Â³ííèö³.

Ñâ³òëàíó Íîâèöüêó ïðîâîäæà-
ëè â îñòàííþ ïóòü ç óñ³ìà â³é-
ñüêîâèìè ïî÷åñòÿìè.

Òàê ãîâîðèòü ¿¿ ìàòè.
— Ìåí³ æ ñïî÷àòêó íå êàçàëè, 

ùî Ñâ³òëàíà ïîìåðëà, — êàæå 
ïàí³ Âàëåíòèíà. — Ç Õàðêî-
âà äîñòàâèëè òðóíó ìàøèíîþ. 
Âðàíö³ ÿ ïîáà÷èëà ÷åðåç â³êíî, 
ùî ó äâîð³ ëþäè ç³áðàëèñÿ. Ïðè-

äèâèëàñÿ — ñåðåä íèõ âíó÷êà 
Íàòàë³ÿ ³ Áîãäàí. Áîæå, ÿê öå 
ñòðàøíî õîâàòè ä³òåé! À ÿê 
ñèíî÷îê Ñâ³òëàíè ïîáèâàâñÿ 
çà ìàìîþ…

Ïîõîâàëè Íîâèöüêó íà Ñàáà-
ð³âñüêîìó êëàäîâèù³ ó êâàðòàë³, 
äå ìîãèëè çàãèáëèõ â ÀÒÎ.

Ðåäàêö³ÿ RIA âèñëîâëþº ùèð³ 
ñï³â÷óòòÿ ó çâ’ÿçêó ç âàæêîþ 
âòðàòîþ â³éñüêîâî¿ Ñâ³òëàíè 
Íîâèöüêî¿. Ãàðíó ïàì'ÿòü âîíà 
çàëèøèëà ïî ñîá³. Íåõàé çåìëÿ 
¿é áóäå ïóõîì…

Äî ïåðîíó ï³ä³éøîâ 
ïî¿çä — ³ öå áóëè 
îñòàíí³ õâèëèíè, 
êîëè ä³òè áà÷èëèñÿ 
ç ìàìîþ, à ÷îëîâ³ê — 
ç äðóæèíîþ
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Ìåëàí³ÿ Øè-
ìàíîâñüêà òà Ìè-
êîëà Øêðàáàëþê 
ïðîæèëè â ùàñ-

ëèâîìó øëþá³ ìàéæå 47 ðîê³â, 
âèõîâàëè äâîõ äîíå÷îê, áàãàòî 
ïîäîðîæóâàëè é çàâæäè ï³äòðè-
ìóâàëè îäíå îäíîãî.

Òà öüîãî âñüîãî ìîãëî á ³ íå 
áóòè, ÿêáè ó äàëåêîìó 1973 ðîö³ 
÷îëîâ³ê íå ïðî÷èòàâ â îäí³é ç 
ãàçåò â³ðøà «Ïàì’ÿòíèê âî¿íó».

— ß, òîä³ ùå þíàê-ñîëäàò, 
áóâ âðàæåíèé ùèð³ñòþ ïî÷óòò³â, 
ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ äî ãåðî¿â, 
ïàòð³îòèçìîì, — ðîçêàçóº Ìè-
êîëà Øêðàáàëþê. — Ï³ä â³ðøåì 
áóëî íàïèñàíî, ùî àâòîð — â÷è-
òåëüêà ç Âîðîíîâèö³. Òðîõè ïî-
äóìàâøè, ïî¿õàâ ¿¿ øóêàòè, çàé-
øîâ â øêîëó, ðîçïèòàâ ó÷í³â, ÷è 
ñïðàâä³ ó íèõ òàêà ïðàöþº, ïîò³ì 
ï³ä³éøîâ ïîçíàéîìèòèñü...Òàê ³ 
çóñòð³â êîõàííÿ âñüîãî æèòòÿ — 
Ìåëàí³þ.

Ð³ê ïîçóñòð³÷àâøèñü, ïàðà âè-
ð³øèëà ïîáðàòèñÿ ³, çà ñëîâàìè 
÷îëîâ³êà, âñ³ 46 ðîê³â âîíè ïðî-
æèëè äóøà â äóøó, áî äóæå âäàëî 
äîïîâíþâàëè îäíå îäíîãî.

— Ìîÿ äðóæèíà â ìîëîä³ ðîêè 
ïèñàëà â³ðø³, ¿é íàâ³òü ïðîïîíó-
âàëè ïðàöþâàòè æóðíàë³ñòêîþ ó 

ê³ëüêîõ â³ííèöüêèõ ðåäàêö³ÿõ, 
àëå âîíà çàâæäè ìð³ÿëà áóòè 
â÷èòåëüêîþ, ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
ä³òüìè, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³-
äàòè ÷îëîâ³ê. — Âçàãàë³, âîíà 
íàðîäèëàñü ó á³äí³é ñ³ì’¿, òîìó 
ìàìà âèìóøåíà áóëà íàïðàâèòè 
¿¿ äî Ñèòêîâåöüêî¿ øêîëè-³íòåð-
íàòó. Ïîò³ì Ìåëàí³ÿ íàâ÷àëàñü 
ó Â³ííèöüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó 
³íñòèòóò³, äå é îòðèìàëà ïðîôå-
ñ³þ â÷èòåëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà 
ë³òåðàòóðè. Ïðàöþâàëà â øêîëàõ 

ó Ìåëüíèê³âö³ òà Âîðîíîâèö³. 
Çãîäîì ÿ çàáðàâ ¿¿ äî Â³ííè-
ö³, âîíà ñòàëà ìåòîäèñòêîþ 
áóäèíêó ï³îíåð³â òà øêîëÿð³â 
Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. À ï³ñëÿ 
íàðîäæåííÿ äîíüîê ùå òðîõè 
ïðàöþâàëà âèõîâàòåëüêîþ â 
äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó é çíîâó â÷è-
òåëüêîþ â øêîë³.

×åðåç ðîáîòó, æ³íêà ïåðåñòàëà 
ïèñàòè é ïóáë³êóâàòè ñâî¿ â³ðø³. 
², íà æàëü, íà ñüîãîäí³ çáåðåãëàñÿ 
ëèøå ¿¿ ñòàðà ïîåç³ÿ.

ЗНАЙШОВ ВІРШІ ПОМЕРЛОЇ 
ДРУЖИНИ Й ПІДГОТУВАВ ЗБІРКУ 
Поетична збірка  Меланія 
Шимановська багато років працювала 
вчителькою української мови та 
літератури й сама писала поезію, проте 
нікому її не показувала. Кілька місяців 
тому жінки не стало, і її чоловік випадково 
знайшов рукописи віршів. У пам’ять про 
дружину він вирішив поширити збірку 
по бібліотеках і школах Вінниччини

ПИСАЛА В СТІЛ
ßê ðîçïîâ³â Ìèêîëà Øêðà-

áàëþê, òâîð÷³ñòü ó æèòòÿ éîãî 
äðóæèíè ïîâåðíóëàñü ó 90-õ.

— Öå áóâ ñêëàäíèé ïåð³îä, 
íàø³ äîíå÷êè âèðîñëè é ïî-
¿õàëè â ªâðîïó, áî òóò òîä³ íå 
áóëî æîäíî¿ ðîáîòè, ³ äðóæèíà, 
ïåðåæèâàþ÷è çà íèõ, çíîâó ïî-
âåðíóëàñü äî ïèñàííÿ, — ãîâî-
ðèòü â³í. — Àëå ÿ ïðî öå íàâ³òü 
íå çäîãàäóâàâñÿ, âîíà í³÷îãî íå 
ãîâîðèëà, à ìåí³ äîâîäèëîñü äóæå 
áàãàòî ïðàöþâàòè, ÷àñòî ¿çäèòè 
ó â³äðÿäæåííÿ.

Òà Ìåëàí³ÿ Øèìàíîâñüêà 
ñïðàâä³ áàãàòî òâîðèëà, ó ñâî¿õ 
â³ðøàõ ïîåòåñà ä³ëèëàñÿ õâèëþ-
âàííÿìè ³ òóðáîòàìè, âèïëåñêó-
âàëà ðèìîâàíèìè ðÿäêàìè âåñü 
á³ëü ³ òóãó, à òàêîæ ðîçïîâ³äàëà 
ïðî ïîòàºìíå — ñâîº ùàñòÿ.

— Óñ³ ¿¿ â³ðø³ äóæå îñîáèñò³ é 
íàâ³ÿí³ ð³çíèìè æèòòºâèìè îá-

— Коли дружини не стало, у мене 
все життя зруйнувалося, — каже 
він. — Тому я дуже хочу зробити 
ще щось для неї — показати Ві-
нниці й Вінниччині її поезію! 
Спочатку чоловік випустив 40 
примірників збірки й передав їх 
школам, де колись вчителювала 
Меланія Шимановська, та у деякі 
вінницькі бібліотеки. 
— Мене підтримали у Тімірязєвці 
й запропонували підготувати ще 
примірники, щоб поширити їх по 
районних бібліотеках. Також одну 
книгу подарував місту і її переда-
ли до фонду «Вінницької місь-
кої централізованої бібліотечної 
системи», — розповідає Микола 

Шкрабалюк. — Зараз я замовив 
ще 100 примірників, щоб далі 
дарувати їх у бібліотеки. 
А також чоловік планує передати 
один примірник до музею.
— А ще мені б хотілося, щоб і 
шкільні бібліотеки мали в себе 
збірку «Сестри». Там насправді 
дуже багато віршів, які сподоба-
ються учням, — додає наш спів-
розмовник. — Це безкоштовно, 
тому якщо якась бібліотека чи 
школа міста або району захоче 
примірник, я з радістю замовлю 
ще необхідний тираж.
Крім того,  Микола Шкрабалюк 
планує познайомити з творчою 
спадщиною дружини не тільки 

Вінницю, але й Стокгольм.
— Швеція — дуже демократична 
країна, і їхні бібліотеки беруть 
книги із великим задоволенням. 
Щобільше, у Швеції є українська 
діаспора, а в бібліотеках — бага-
то спеціальних відділів для книг 
іншими мовами. На жаль, серед 
слов’янських мов дуже багато 
книг російською, а мені б хоті-
лось додати трохи української, 
— наостанок каже він. — Мені 
важливо зберегти пам’ять про 
свою розумну, талановиту, по-
рядну й дуже красиву дружину. 
У неї був справжній дар, тому 
не можна допустити, щоб він 
просто зник. 

«Хочу, щоб про її талант дізналися»

ñòàâèíàìè, — ïîÿñíþº Ìèêîëà 
Øêðàáàëþê. — Âîíà ïèñàëà ïðî 
ïåðå¿çä ìîëîäøî¿ äîíå÷êè â Í³-
ìå÷÷èíó é â³òàëà â³ðøåì ñòàðøó 
ç äíåì íàðîäæåííÿ, ïèñàëà ïðî 
ñâîãî áðàòèêà, ÿêèé ïåðå¿õàâ äî 
Êàçàõñòàíó, ïèñàëà ïðî øêîëó, 
ïðî ñïîãàäè, ïðî ð³çí³ ïîðè ðîêó.

×îëîâ³ê ç³çíàºòüñÿ, ùî äåÿê³ ç 
â³ðø³â ³ äîñ³ âèêëèêàþòü ó íüî-
ãî ñëüîçè, îñîáëèâî ò³, ùî ïðè-
ñâÿ÷åí³ äîíüêàì, ÿê³ âæå áàãàòî 
ðîê³â ç³ ñâî¿ìè ñ³ì’ÿìè æèâóòü 
ó Øâåö³¿.

— Âîíà âçàãàë³ íå ïèñàëà ïðî 
ùîñü ïîãàíå, ïðî ÿêóñü ïîë³òè-
êó. Í³! Âñÿ ¿¿ ïîåç³ÿ ïðî ëþáîâ, 
äîáðî é ùèð³ñòü, — ðîçêàçóº 
ïðî ñâî¿ âðàæåííÿ ÷îëîâ³ê. — 
Ñàìå òîìó âîíè òàê áåðóòü çà 
äóøó. Âîíà áóëà äóæå-äóæå òà-
ëàíîâèòîþ! 

ЗБІРКА «СЕСТРИ»
Ó Ìåëàí³¿ Øèìàíîâñüêî¿, êð³ì 

áðàòà ùå áóëà ìîëîäøà ñåñòðà 
Ìàð³ÿ. Âîíà, çà ñëîâàìè Ìèêîëè 
Øêðàáàëþêà, òåæ áóëà ðîçóìíîþ 
³ òàëàíîâèòîþ.

— Íà æàëü, â íå¿ âèÿâèëè 
îíêîëîã³þ ³ âîíà ïîìåðëà äî-
ñèòü ìîëîäîþ — ¿é áóëî ëèøå 
54 ðîêè, — ãîâîðèòü â³í. — Òà 
ñàìå ï³ä ÷àñ õâîðîáè â íå¿ ïðî-
ÿâèâñÿ õèñò äî ñêëàäàííÿ â³-
ðø³â. Ìàð³ÿ êàçàëà, ùî áóâàëî 
ñåðåä íî÷³ ïðîêèäàëàñü, áðàëà 
îë³âåöü ³ ïèñàëà-ïèñàëà-ïèñà-
ëà. Îñîáëèâî áàãàòî ïèñàëà ïðî 
ð³äíå ñåëî.

Ï³ñëÿ ¿¿ ñìåðò³, Ìåëàí³ÿ çáå-
ðåãëà ñåñòðèí³ ðóêîïèñè.

— À êîëè â ñåðïí³ 2020-ãî íå 
ñòàëî âæå ³ ìîº¿ Ì³ëî÷êè, òàê 
ÿ ¿¿ çàâæäè íàçèâàâ, ïåðåáèðàâ 
¿¿ ðå÷³, çíàéøîâ ò³ ðóêîïèñè é 

çðîçóì³â, ùî ñåðåä íèõ º ³ â³ðø³ 
ìîº¿ äðóæèíè, — ãîâîðèòü ÷îëî-
â³ê. — Ìè ïîõîâàëè ¿¿ ó Øâåö³¿, 
äå íàø³ ä³òè, é êóäè ÿ ñàì ðàíî 
÷è ï³çíî ïåðå¿äó, à âæå êîëè òðî-
õè â³ä³éøîâ â³ä ¿¿ ñìåðò³, ïî÷àâ 
çíàéîìèòèñÿ ç òâîð÷³ñòþ ñåñòåð 
³ âèð³øèâ, ùî ìàþ ïðî íèõ ðîç-
ïîâ³ñòè! 

Ìèêîëà Øêðàáàëþê ïîäóìàâ, 
ùî áóäå ñïðàâåäëèâî îá’ºäíàòè 
â³ðø³ äâîõ ñåñòðè÷îê â îäíó çá³ð-
êó «Ñåñòðè».

— Ó öèõ â³ðøàõ ðîçêðèâàºòü-
ñÿ íå ò³ëüêè ¿õí³é âåëèêèé ïî-
åòè÷íèé äàð, àëå é ùèð³ñòü, ìó-
äð³ñòü, äîáðîòà, ëþáîâ äî æèòòÿ, 
äî ä³òåé, äî Áàòüê³âùèíè, â³ðà 
â Áîãà é â³ðí³ñòü ó êîõàíí³, — 
³ç çàõâàòîì ãîâîðèòü â³í. — ß 
äóæå õî÷ó âèêîíàòè òàêèé îñòàí-
í³é îáîâ’ÿçîê ïåðåä Ì³ëî÷êîþ 
³ ùîá á³ëüøå ëþäåé ä³çíàëèñü, 
ÿêîþ òàëàíîâèòîþ âîíà áóëà ³ ÿê 
ñèëüíî ëþáèëà íàøó Â³ííèöþ.

×îëîâ³ê äîäàº, ùî âîíè ç äðó-
æèíîþ îáîæíþâàëè ïîäîðîæó-
âàòè, é êð³ì Óêðà¿íè ïîáóâàëè â 
Ïîëüù³, Óãîðùèí³, ×åõ³¿, Øâåö³¿ 
òà Ô³íëÿíä³¿.

— Ðîçóì³ºòå, êîëè ëþäèíà 
òâîð÷à, òî âîíà ïðîñòî ïîòðåáóº 
íîâèõ âðàæåíü, ¿é âàæëèâî âåñü 
÷àñ ðîçøèðþâàòè ñâ³é êðóãîç³ð ³ 
ðóõàòèñÿ âïåðåä, — ïåðåêîíàíèé 
Ìèêîëà Øêðàáàëþê. — Àëå ïî-
íàä âñå âîíà ëþáèëà Â³ííèöþ, 
Ìåëàí³¿ òóò äóæå ïîäîáàëîñÿ.

Ìèêîëà Øêðàáàëþê 
ïëàíóº ïîçíàéîìèòè 
ç òâîð÷îþ ñïàäùèíîþ 
äðóæèíè íå ò³ëüêè 
Â³ííèöþ, àëå é 
Ñòîêãîëüì 

Меланія Шимановська писала про рідне місто, Україну, школу, дітей і, звичайно, 
про кохання. Щоб пам’ять про її творчість жила, чоловік видав збірку «Сестри», 
куди увійшли вірші й молодшої сестри Меланії — Марії

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

аналогічна)

ПОЧИТАТИ 
ВІРШІ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

В'ЯЧЕСЛАВ БЕРЕЗОВСЬКИЙ, ІСТОРИК

У Холодному Яру у квітні 2011-го вперше взяв до рук 
холодну зброю зразка 1908 року. Саме такими шаблями 
здобували Волю України наші вояки 100 років тому. Часи та 
зброя змінились невпізнанно. Ворог залишився той самий.

ПРЕССЛУЖБА МЕРЕЖІ 

СУПЕРМАРКЕТІВ «ГРОШ»

Ñ³ì’¿, ÿê³ ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè 
îòðèìàëè ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ â³ä äåð-
æàâè íà ñàìîñò³éíèé çá³ð áåá³-áîêñ³â, 
çìîæóòü ïðèäáàòè óñå íåîáõ³äíå ó íàøèõ 
ñóïåðìàðêåòàõ.

Ç âåðåñíÿ ìèíóëîãî ðîêó Ì³íñîöïî-
ë³òèêè ðîçïî÷àëî ðåàë³çàö³þ ï³ëîòíîãî 
ïðîåêòó ç ìîíåòèçàö³¿ «ïàêóíêà ìàëþ-
êà». À â³ä ïî÷àòêó öüîãî ðîêó âæå ïîíàä 
16 òèñÿ÷ óêðà¿íñüêèõ ðîäèí ç íîâîíàðî-
äæåíèìè ä³òüìè âñòèãëè îòðèìàòè òàêó 
äîïîìîãó ó íàòóðàëüí³é ôîðì³, ñåáòî 
ó âèãëÿä³ áåá³-áîêñ³â, à ïîíàä 30 òèñÿ÷ 
ñ³ìåé — ãðîøîâó êîìïåíñàö³ºþ ó ðîç-
ì³ð³ ï’ÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Îñòàíí³é âàð³àíò, ÿê ïðàâèëî, áàòüêè 
âèêîðèñòîâóþòü, êîëè ó çàêëàä³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ íåìàº «ïàêóíê³â ìàëþêà», àáî 
äèòèíà íàðîäèëàñÿ íå â ïîëîãîâîìó áó-
äèíêó, àáî íàâ³òü íå â Óêðà¿í³. Ó òàêîìó 
ðàç³ îòðèìàòè ãàðàíòîâàíèé äåðæàâîþ 
áåá³-áîêñ ìîæíà çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-
íÿ àáî ïåðåáóâàííÿ áàòüê³â. Äëÿ öüî-
ãî ïîòð³áíî âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ 
äí³â â³ä íàðîäæåííÿ ìàëþêà ïîäàòè 
â³äïîâ³äíó çàÿâó äî îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñîöçàõèñòó.

ßêùî çðîáèòè öüîãî ç ÿêèõîñü ïðè-
÷èí íå âäàºòüñÿ, òî ìîæíà çâåðíóòè-
ñÿ äî ò³º¿ æ ³íñòàíö³¿ äëÿ îòðèìàííÿ 
ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ â³ä äåðæàâè. 
Ï³ñëÿ ñõâàëåííÿ òàêîãî ïðîõàííÿ, 

íà ñîö³àëüíó êàðòêó áàòüê³â íàä³éäóòü 
êîøòè, ÿê³ âîíè ìîæóòü âèêîðèñòàòè 
íà ïðèäáàííÿ äèòÿ÷èõ òîâàð³â. Çðîáè-
òè öå ìîæíà ó çàêëàäàõ òîðã³âë³, ÿê³ 
ïðèºäíàëèñÿ äî ðåàë³çàö³¿ ï³ëîòíîãî 
ïðîåêòó Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè. Îäíèìè ç òàêèõ ó íàøîìó ì³ñò³ 
º ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â «ÃÐÎØ».

— Ìè ï³êëóºìîñü ïðî íàøèõ ïîêóïö³â 
³ õî÷åìî çðîáèòè ¿õ ïîêóïêè ÿêîìîãà 
çðó÷í³øèìè ó ðàìêàõ äàíîãî ïðîåêòó, — 

ðîçïîâ³äàþòü â àäì³í³ñòðàö³¿ «ÃÐÎØ». — 
Ó íàøèõ ñóïåðìàðêåòàõ áàòüêè çàâæäè 
çíàéäóòü óñå íåîáõ³äíå äëÿ ñâî¿õ ä³òåé. 
À â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, íàø³ ïðàö³âíèêè 
ïîÿñíÿòü ¿ì, ÿê ïðàâèëüíî êîðèñòóâàòè-
ñÿ êàðòêîþ ïðîåêòó «Ïàêóíîê ìàëþêà».

Äåÿêèì áàòüêàì çðó÷í³øå ñàìîñò³é-
íî îáèðàòè ðå÷³ ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ 
äëÿ ñâî¿õ ä³òåé. Íàïðèêëàä, ÷åðåç òå, 
ùî äèòèíà ìàº àëåðã³þ íà ïåðåäáà÷åí³ 
ó áåá³-áîêñ³ çàñîáè ã³ã³ºíè, àáî êîëè 

íå ïîòð³áåí îäÿã äëÿ íåìîâëÿòè, òîìó 
ùî â ðîäèí³ º ä³òè ç ìàëåíüêîþ ð³çíè-
öåþ ó â³ö³. Âèáðàòè îäÿã, çàñîáè ã³ã³ºíè, 
³ãðàøêè òà ³íø³ òîâàðè, ÿê³ ïîòð³áí³ 
ñàìå âàø³é äèòèí³, âè çàâæäè çìîæåòå 
ó ìåðåæ³ ñóïåðìàðêåò³â «ÃÐÎØ»

Ñêîðèñòàòèñü ñîö³àëüíîþ êàðòêîþ äëÿ 
ïðèäáàííÿ äèòÿ÷èõ òîâàð³â ó Â³ííèö³ ìîæ-
íà çà àäðåñàìè: âóëèöÿ ×åõîâà, 23 (êàñà 
¹ 7), âóëèöÿ 600-ð³÷÷ÿ (êàñà ¹ 14) òà 
ïðîñïåêò Þíîñò³, 22 (êàñà ¹ 5).

Зібрати «пакунок малюка» відтепер 
можна в мережі сумерперкетів «ГРОШ»
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА 

ВОАОМС

Ç ê³íöÿ 2018 ðîêó Â³-
ííèöüêà îáëàñíà Àñîö³àö³ÿ îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ðåàë³çîâóº ì³æíàðîäíèé ïðîºêò, 
ùî ïðîïîíóº ³ííîâàö³éíèé ï³äõ³ä 
ó ãàëóç³ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöü-
êîãî ïîòåíö³àëó äëÿ ñ³ëüñüêî¿ ìî-
ëîä³ êðà¿í Ñõ³äíîãî ïàðòíåðñòâà 
(Óêðà¿íà, Àçåðáàéäæàí òà Ãðóç³ÿ) 
çàâäÿêè ñï³âïðàö³ ç åêñïåðòàìè 
ªÑ, Ìîëîä³æíîìó îáì³íó,  òà íà-
ëàãîäæåííþ ñòàëîãî ïàðòíåðñòâà. 

Ïðîºêò ñïðÿìîâàíèé íà ðîç-
âèòîê ñàìîçàéíÿòîñò³ òà íà-
ðîùåííÿ ï³äïðèºìíèöüêîãî 
ïîòåíö³àëó ìîëîä³ ç ñ³ëüñüêî¿ 
ì³ñöåâîñò³ òà ìàëèõ ì³ñò, ÿêèé 
ðåàë³çîâóºòüñÿ â ïàðòíåðñòâ³ 
îðãàí³çàö³é ç Óêðà¿íè, Ãðóç³¿, 
Àçåðáàéäæàíó, ²òàë³¿, Ôðàíö³¿ òà 
Ïîëüù³, òà ñï³âô³íàíñóºòüñÿ â 
ðàìêàõ Ïðîãðàìè ªÑ Åðàçìóñ+. 

Êîîðäèíàòîð ïðîºêòó Îëüãà 

Îë³éíèê çàçíà÷àº, ùî  ñàìî-
çàéíÿò³ñòü òà ðîçâèòîê âëàñíîãî 
á³çíåñó ñåðåä ñ³ëüñüêî¿ ìîëîä³ â 
êðà¿íàõ Ñõ³äíîãî ïàðòíåðñòâà º 
îäí³ºþ ç íàéàêòóàëüí³øèõ òåì 
ñüîãîäåííÿ, àäæå «âåëèêà ì³ãðà-
ö³ÿ» äî âåëèêèõ ì³ñò òà êðà¿í ªÑ 
ïðèçâîäèòü äî â³äòîêó ìîëîä³ ÿê 
ÿäðà ðîçâèòêó ãðîìàä.

Çâàæàþ÷è íà ñèòóàö³þ ç 
COVID-19, ä³ÿëüí³ñòü ïåðåéøëà 
ó «ã³áðèäíèé» ôîðìàò, ³ òîìó 
âäàëîñÿ ðîçïî÷àòè àêòèâíó ôàçó 
ïðîºêòó, êîìá³íóþ÷è îíëàéí òà 
îôëàéí çàõîäè ç äîòðèìàííÿì 
êàðàíòèííèõ âèìîã. 

Òàê, ïîïåðåäíüî äëÿ 30 ìàé-
áóòí³õ ï³äïðèºìö³â áóëî âïðîâà-
äæåíî ñåð³þ îíëàéí-òðåí³íã³â, 
ñï³êåðàìè â ÿêèõ âèñòóïèëè 
êâàë³ô³êîâàí³ åêñïåðòè òà òðå-
íåðè ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ. 

Îôëàéí òðåí³íã 9-10 êâ³òíÿ 
ñòàâ íàñòóïíèì åòàïîì àêòèâ-
íî¿ ôàçè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà 

áóâ âïðîâàäæåíèé ìåíòîðàìè ³ 
çàïðîøåíèìè ïðîâ³äíèìè ñïå-
ö³àë³ñòàìè òà ïðàêòèêàìè.

Ïåðøèé äåíü áóâ ïðèñâÿ÷å-
íèé òåîðåòè÷í³é ÷àñòèí³, ïðàê-
òè÷íèì ðåêîìåíäàö³ÿì, ï³ä ÷àñ 
ÿêèõ ó÷àñíèêè îòðèìàëè îñíîâí³ 
çíàííÿ ïðî îñîáëèâîñò³ âåäåííÿ 
á³çíåñó, îçíàéîìèëèñÿ ç þðè-
äè÷íèìè òà áóõãàëòåðñüêèìè 

àñïåêòàìè äëÿ â³äêðèòòÿ âëàñ-
íî¿ ñïðàâè, îñîáëèâîñòÿìè ñîö³-
àëüíîãî ï³äïðèºìíèöòâà, îñíî-
âíèìè ³íñòðóìåíòàìè çàëó÷åííÿ 
íàö³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ 
ðåñóðñ³â äëÿ çàïî÷àòêóâàííÿ 
âëàñíî¿ ñïðàâè, åôåêòèâíîãî 
ìàðêåòèíãó â á³çíåñ³.  

Íàñòóïíèì åòàïîì ïðîåêòó 
áóäå â³äá³ð 7 ó÷àñíèê³â äëÿ ìî-

ëîä³æíîãî îíëàéí-îáì³íó ç ï³ä-
ïðèºìíèöüêîþ ìîëîääþ ç Ãðóç³¿, 
Àçåðáàéäæàí³, ²òàë³¿ òà Ïîëüù³. 
Òàêîæ ïåðåäáà÷åíà îðãàí³çàö³ÿ 
âè¿çíèõ çàõîä³â â Êëóáàõ ìîëî-
äèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ñòâîðåí³ â 
ðàìêàõ ïðîºêòó ó 6 òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàäàõ Â³ííè÷÷èíè.

Îêð³ì òîãî, ïàðàëåëüíî ðîç-
ðîáëåíî îíëàéí-êóðñ ç ðîçâèòêó 
ìîëîä³æíîãî ï³äïðèºìíèöòâà, 
ÿêèé ðîçì³ùåíèé íà ñïåö³àëü-
í³é íàâ÷àëüí³é âåá-ïëàòôîðì³  
ïðîåêòó journeyeplus.eu.  òà âæå 
äîñòóïíèé äëÿ ïðîõîäæåííÿ âñ³õ 
çàö³êàâëåíèõ îñ³á.

* ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В 
РАМКАХ ПРОЕКТУ СЛІДКУЙТЕ ЗА НОВИНАМИ 
НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ВОАОМС ТА СТОРІНЦІ У 
FACEBOOK.

**ЦЕЙ ПРОЕКТ ФІНАНСУЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ. ЦЯ ПУБЛІКАЦІЯ  ВІДО-
БРАЖАЄ ЛИШЕ ПОГЛЯДИ АВТОРІВ, КОМІСІЯ НЕ 
НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИС-
ТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО В НІЙ МІСТИТЬСЯ.

Розпочалася активна фаза реалізації проєкту 
«JOURNEY» для майбутніх молодих підприємців 
БЛОГ

ВВ
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491382
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За темпами щеплень проти коронавірусу 
Ізраїль — світовий лідер. Населення країни 
становить понад 9 мільйонів людей. Більш 
ніж 5,2 мільйона дорослих отримали при-
наймні одну дозу вакцини, з них 4,8 мільйо-
на прищепилися двічі. Відтак наразі майже 
52% громадян країни повністю вакциновані.
Тепер Ізраїль готується розпочати вакци-
націю дітей, бо нові штами коронавірусу 
серйозно вражають не лише літніх людей, 
а й молодих. Про це ЗМІ розповів лікар-
анестезіолог із Тель-Авіва Борис Бриль.

«Наразі країна повністю вийшла з локдау-
ну». Закрилися майже усі відділення ліка-
рень, де приймали хворих на коронавірус. 
Лишилися буквально одиниці. На лікування 
приходять або невакциновані громадя-
ни, або ж ті, що вакцинувалися, але були 
на імуносупресивній терапії. Це терапія, що 
пов’язана з онкологією і не дозволяє виро-
бляти антитіла», — каже лікар Борис Бриль.
Загалом влада Ізраїлю була дуже наполегли-
вою у перемовах з компанією-виробником 
вакцин Pfizer, розповів в інтерв’ю закордон-

ному виданню гендиректор компанії Альберт 
Бурла. За його словами, прем’єр-міністр Із-
раїлю Біньямін Нетаньягу телефонував йому 
30 разів, іноді й посеред ночі. Нетаньяху по-
стійно щось уточнював, на кшталт: чи можна 
вакцинувати школярів або вагітних. «Пане 
прем’єре, зараз третя година ночі», — якось 
відповів йому Бурла, але Нетаньягу усе одно 
продовжував запитувати.
В результаті Ізраїль — став єдиною країною 
світу, котра мала безперебійні поставки 
вакцини Pfizer.

Пандемія в Ізраїлі тривала так само важ-
ко, як і в інших країнах світу. Влада тричі 
запроваджувала загальнонаціональний 
локдаун: зачиняли школи, торговельні 
центри, спортзали, кафе і ресторани. Лю-
дям заборонялося покидати свої домівки 
далі, аніж на 500 метрів.
Останній локдаун Ізраїль запровадив, коли 
в країні вже стартувала масова вакцинація. 
Планували, що карантин триватиме кілька 
тижнів, натомість обмеження послабили 
лише наприкінці лютого цього року.

Як Ізраїлю це вдалося?

ËÀÉÔ

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Ï’ÿòü ðîê³â Ñåðã³é Ìàðüÿí÷óê 
ðàçîì ç äðóæèíîþ ³ äèòèíîþ 
ïðîæèâàº â ²çðà¿ë³. Íåùîäàâíî 
íàø çåìëÿê ïðèë³òàâ íà ïîõî-
ðîíè áàòüêà äî Â³ííèö³. Òåïåð 
Ñåðã³é â ²çðà¿ë³, ðîçïîâ³äàº, ÿê 
ïðîõîäèòü îáñåðâàö³þ ³ ä³ëèòüñÿ 
ðîçäóìàìè, ÷îìó öÿ êðà¿íà òàê 
øâèäêî âèéøëà ç êàðàíòèíó.

БІЗНЕС ПІДТРИМУВАЛА 
ДЕРЖАВА 

— ß âæå á³ëüøå òèæíÿ íà ñàìî³-
çîëÿö³¿ â ²çðà¿ë³, — ðîçêàçóº â³ííè-
÷àíèí. — Êîæåí ðàíîê òåëåôîíóº 
ïîë³ö³ÿ, ïèòàº, äå ÿ, àäðåñó ³ ïðî-
ñèòü, ùîá ÿ ãëÿíóâ ó â³êíî. Ó íàñ 
âñå äóæå ñóâîðî. Ñòîñîâíî âèõîäó 
ç ëîêäàóíó â ²çðà¿ë³… Áóëè âæèò³ 
äóæå ñóâîð³ çàõîäè, øòðàôè… ßê 
äî ëþäåé, òàê ³ äî á³çíåñó, òîð-
ãîâèõ öåíòð³â. Á³ëüøå ïîëîâèíè 
ìåøêàíö³â êðà¿íè áóëè âàêöèíî-
âàí³. Âàêöèíàö³ÿ áóëà áåçêîøòîâ-
íà, ÷åðãó çàìîâëÿþòü ÷åðåç îíëàéí 
÷è ÷åðåç ñâîþ ë³êàðñüêó êàñó, ¿õ 
âñüîãî ÷îòèðè íà âñþ êðà¿íó.

Ó â³ííè÷àíêè Îëüãè Áîáðóñü 
äîíüêà ç ñ³ì'ºþ ìåøêàº äâà ðîêè 
â ²çðà¿ë³. Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ÿê 
êðà¿íà ï³äòðèìóâàëà á³çíåñ ³ ñâî¿õ 
ãðîìàäÿí ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó.

— Ìîÿ äîíüêà Îëåíà Ñóìåíêî 
çàéìàºòüñÿ äîìàøí³ì âèõîâàííÿì 
2-ð³÷íî¿ äîíüêè, çÿòü Îëåêñàíäð 
äî êàðàíòèíó ïðàöþâàâ øåô-
êóõàðåì â ðåñòîðàí³. Êîëè çàêëà-
äè õàð÷óâàííÿ çà÷èíèëè, äåðæàâà 
âèïëàòèëà ðîäèí³ ñîö³àëüíó äî-
ïîìîãó. Öèõ êîøò³â âèñòà÷èëî, 

ùîá çàïëàòèòè çà îðåíäó êâàð-
òèðè (1200 äîëàð³â), êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè òà õàð÷óâàííÿ. Òîáòî ï³ä 
÷àñ ëîêäàóíó ðîäèíà ³ç òðüîõ ëþ-
äåé çíàõîäèëàñÿ âäîìà ³ íàð³êàí-
íÿ íà â³äñóòí³ñòü êîøò³â íå áóëî.

ТЕСТИ І ВАКЦИНИ — 
БЕЗКОШТОВНО 

Ñòîñîâíî êàðàíòèííèõ îáìå-
æåíü, Îëüãà ãîâîðèòü, ùî âîíè 
áóëè äîñèòü ñóâîð³ ³ ¿õ äîòðè-
ìóâàëèñÿ âñ³ ìåøêàíö³ ²çðà¿ëþ.

— Ó âåëèê³ ñâÿòà â êðà¿í³ áóâ 
ïîâíèé ëîêäàóí, çà â³äñóòí³ñòü 
íîñ³ííÿ çàõèñíèõ ìàñîê íà âó-
ëèöÿõ — øòðàôóâàëè. ßêîñü ìîÿ 
îíó÷êà Ñàðà ïîðâàëà äîíüö³ ìàñ-
êó. Ïîë³öåéñüê³ ï³ä³éøëè, ïîö³-
êàâèëàñÿ, ÷îìó òà íåñå ¿¿ ó ðóö³? 
Ä³çíàâøèñü ïðè÷èíó, çàïðîïîíó-
âàëè íîâó. Äî ðå÷³, äèòÿ÷³ ³ãðîâ³ 
ìàéäàí÷èêè ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
â ²çðà¿ë³ òåæ íå ïðàöþâàëè.

Çà ðàõóíîê ìåäè÷íîãî ñòðàõó-
âàííÿ òåñòè ³ âàêöèíè ³çðà¿ëüòÿíè 
îòðèìàëè áåçêîøòîâíî.

— Äî÷êà çàïèñàëàñÿ íà âàêöè-
íàö³þ, ÷åðåç äâà òèæí³ ïðèéøëà 
¿¿ ÷åðãà. Òåñòè ³ âàêöèíè Pfizer 
äëÿ ãðîìàäÿí ²çðà¿ëþ áåçêî-
øòîâí³, âñå çà ðàõóíîê ìåäè÷íî¿ 
ñòðàõîâêè. Òåïåð êðà¿íà ÷àñòêîâî 
â³äêðèëà êîðäîíè, ³ ÿ çìîæó â³ä-
â³äàòè äî÷êó. Òà ïðè óìîâ³, ùî 
â ìåíå áóäå ïàñïîðò âàêöèíàö³¿.

ЗАКРИТИМ БУЛО 
ПРАКТИЧНО УСЕ 

Â³ííè÷àíêà Àíàñòàñ³ÿ Êàë³ö³í-
ñüêà ç áàòüêàìè òà ñåñòðîþ çà-
ëèøèëè ð³äíå ì³ñòî ÷îòèðè ðîêè 

ЯК ІЗРАЇЛЬ ПЕРЕМІГ КОРОНАВІРУС? 
РОЗПОВІДІ КОЛИШНІХ ВІННИЧАН 
Свобода  Після стрімкої вакцинації 
населення, Ізраїль вийшов з локдауну: 
відновили роботу ресторани, готелі, 
навчальні заклади, релігійні установи. Через 
незначну кількість хворих на COVID-19 
в країні зачиняються ковідні відділення 
лікарень. Що зробив Ізраїль для своїх 
мешканців, аби швидко вийти з карантину — 
розповідають колишні вінничани 

òîìó. Ñòóäåíòêà óí³âåðñèòåòó 
êàæå, ùî ³çðà¿ëüòÿíè ìàþòü ñîá³ 
ïàì'ÿòíèê ïîñòàâèòè, áî ä³éñíî 
ïåðåæèëè æîðñòêó îáñåðâàö³þ 
òåðì³íîì ó ö³ëèé ð³ê.

— Òðè ëîêäàóíè ìè ïåðåæèëè 
äóæå âàæêî, áî îáìåæåííÿ áóëè 
ñóâîðèìè. Ïåðøèé êàðàíòèí áóâ 
ó áåðåçí³ ìèíóëîãî ðîêó, äðó-
ãèé — âîñåíè, â³äðàçó ïî÷àâñÿ 
òðåò³é. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öüîãî 
ðàçó âèéøëè ç êàðàíòèíó îñòà-
òî÷íî, — ðîçïîâ³äàº Àíàñòàñ³ÿ.

— Çà öåé ð³ê ìè íàâ÷èëèñÿ 
æèòè â íîâ³é ðåàëüíîñò³ ³ òåïåð 
íåçâè÷íî âåðòàòèñÿ ó çâè÷íå æèò-
òÿ, ÿêå áóëî ð³ê òîìó. ß äèâèëàñÿ 
íà Óêðà¿íó, ªâðîïó ³ Àìåðèêó, 
òî çäàºòüñÿ, òàêîãî ëîêäàóíó, ÿê 
ó íàñ — í³äå íå áóëî, — ïðîäî-
âæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Â êàðàí-
òèí í³÷îãî íå ïðàöþâàëî: íå áóëî 
êàôå, ðåñòîðàí³â, ìàãàçèí³â, ê³-

íîòåàòð³â, ñïîðòçàë³â, áàñåéí³â, 
ðîçâàã, âåñ³ëü ³ ñâÿò. Â³äêðèâà-
ëè íà äâà òèæí³ òîðãîâ³ öåíòðè 
³ çíîâó çàêðèëè. Çàðàç ñïîðòçàëè 
â³äêðèò³, ëèøå äëÿ âàêöèíîâàíèõ. 
Ð³ê õîäèìî â ìàñêàõ ³ íà âóëèö³, ³ 
â ïðèì³ùåíí³. Êàæóòü, ùî ç 18-ãî 
êâ³òíÿ íà âóëèöÿõ äîçâîëÿòü õî-
äèòè áåç ìàñîê.

ЗАКРИВАЮТЬ КОВІДНІ 
ВІДДІЛЕННЯ 

Òàêîæ â ²çðà¿ë³ ñòîÿëè ÊÏÏ, 
ÿê³ íå äîçâîëÿëè ì³æì³ñüêå ñïî-
ëó÷åííÿ ïðèâàòíèõ îñ³á.

— Íå äîçâîëÿëè ïîäîðîæóâà-
òè â ñóñ³äí³ ì³ñòà, çóñòð³÷àòèñÿ ç 
ð³äíèìè òà áëèçüêèìè. Õ³áà ùî, 
ÿêùî òè ìàºø ïîñâ³äêó, ùî òè 
òàì ïðàöþºø, àáî â òåáå º ïî-
âàæíà ïðè÷èíà. Çà ïîðóøåííÿ 
âèïèñóâàëè øòðàôè, — ïðîäî-
âæèëà ðîçïîâ³äü êîëèøíÿ â³ííè-

÷àíêà. — Âñ³ çàðàç ïîâåðòàþòüñÿ 
äî íàâ÷àííÿ ³ äî çâè÷íîãî æèòòÿ. 
Ïðèáëèçíî 70% íàñåëåííÿ âàê-
öèíóâàëîñÿ. Öå íàì äîçâîëèëî 
âèéòè ç êàðàíòèíó.

Çàðàç âñ³, õòî ïîâåðíóâñÿ ç-çà 
êîðäîíó, ¿äóòü â ñïåö³àëüí³ ãî-
òåë³, äå çíàõîäÿòüñÿ äâà òèæí³ 
íà îáñåðâàö³¿.

— Çà íàìè ñòåæàòü ÷åðåç òåëå-
ôîíè, ó íàñ º ðîçâ³äêà, ÿêà ïåðå-
â³ðÿº, ç êèì ëþäèíà ñï³ëêóºòü-
ñÿ ³ äå çíàõîäèòüñÿ, — ãîâîðèòü 
Àíàñòàñ³ÿ. — ßêùî ì³ñöåâ³ ìàëè 
îçíàêè êîâ³äó, òî íå ïðîñòî çà-
÷èíÿëèñÿ â õàò³, à ³çîëþâàëèñÿ 
â îêðåì³é ê³ìíàò³, ùîá íå ³íô³-
êóâàòè ð³äíèõ.

Ìàòè Àíàñòàñ³¿ Êàë³ö³íñüêî¿ 
ïðàöþâàëà â êîâ³äíîìó â³ää³-
ëåíí³, çàðàç éîãî çàêðèâàþòü, 
áî òàì çíàõîäèòüñÿ ëèøå ê³ëüêà 
ïàö³ºíò³â.

Сергій Марьянчук з родиною (м. Акко, Ізраїль) 

Олена Суменко з родиною (м. Рішон-ле-Ціон, Ізраїль)
Анастасія Каліцінська 
(м. Нагарія, Ізраїль)
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— Це місце мало б стати ту-
ристичним об’єктом, — каже 
керівник ГО «Ладижинська 
громадська рада» Андрій Ска-
кодуб. — По-перше, поруч міс-
це історичної битви. Побувавши 
там, як не оглянути цей музей 
кам’яних фігур?
На думку співрозмовника, 
кам’яні «експонати» можуть бути 
пов’язані з буго-дністровською 
культурою, а це шість-сім тисяч 
років тому.  
— Можливо, біля Четвертинівки 
знаходиться древній Храм Ма-
тері-Землі, — каже Скакодуб. — 
Можна припустити, що кам’яне 
плато у формі жіночого тіла є 

його центром. З-під нього по-
чали бити три джерела. Місцеві 
кажуть, раніше цього не було.  
ГО «Гіпаніс» і «Ладижинська гро-
мадська рада» планують підготу-
вати фотоальбом з розповіддю 
про природне ядро «Четвер-
тинівське», у ньому окреслити 
екскурсійний маршрут з описом 
об’єктів.  
У час, коли поїздки за кордон 
обмежені, є гарна можливість 
глибше дізнатися історію свого 
краю. Зокрема, про історичні 
місця навколо Четвертинівки. 
Добратися просто — спершу 
до Тростянця, а звідти недалеко 
до Четвертинівки.

Планують видати альбом 

ÏÎÄÎÐÎÆ²

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ö³ êàìåí³, ìà-
áóòü, áà÷èëè êî-
çàê ³ â  Áîãäàíà 
Õìåëüíèöüêîãî, 

ÿê³ ó 1652 ðîö³ çäîáóëè ïåðåìî-
ãó íàä ïîëÿêàìè. Âîíà óâ³éøëà 
â ³ñòîð³þ, ÿê áèòâà ï³ä Áàòîãîì. 
Òàêîþ º íàçâà ãîðè ³ ð³÷å÷êè, ùî 
âïàäàº ó Ï³âäåííèé Áóã.

Ïî îáèäâà ¿¿ áåðåãè ëåæèòü 
ñåëî ×åòâåðòèí³âêà. Ïðèáëèçíî 
çà òðè ê³ëîìåòðè â³ä ñåëà íà áå-
ðåç³ Áóãó ðîçêèíóëîñÿ ïðèðîäíå 
ÿäðî «×åòâåðòèí³âñüêå», éîãî ùå 
íàçèâàþòü ïðèðîäíà åêîñèñòåìà 
ç á³îëîã³÷íèì ð³çíîìàí³òòÿì. Àëå 
íàéá³ëüøå ì³ñöåâ³ñòü âðàæàº çà-
ãàäêîâèìè êàìåíÿìè íåðóêîò-
âîðíèõ ôîðì.

РОЛЬ СКУЛЬПТОРА 
ВИКОНАЛИ ПРИРОДА І ЧАС 

Ñàìå òóò ðàäÿòü ïîáóâàòè ëþ-
áèòåëÿì ìàíäð³âîê äîñë³äíèêè 
ç êëóáó «Ã³ïàí³ñ». Çàïðîøóþòü 
íàóêîâö³â, ÿê³ á äîñë³äèëè òå-
ðèòîð³þ.

— Òå, ùî ïîñòàëî ïåðåä íà-

øèìè î÷èìà, º íåéìîâ³ðíèì! — 
ðîçïîâ³â çàñòóïíèê êåð³âíèêà 
«Ã³ïàí³ñà» Ïåòðî Âîéò. — Í³áè 
ñêóëüïòîð ïðàöþâàâ, àëå æ í³, áî 
òîä³ áóëè á ³íø³ ôîðìè. Íåâæå 
öå âñå ïðèðîäà ³ ÷àñ òàê ïîñòà-
ðàëèñÿ? Êðàïëÿ êàì³íü òî÷èòü. 
Ìàáóòü, òàê âîíî é ñòàëîñÿ.

Ùî â³äîáðàæåíî ó êàìåíÿõ 
íà áåðåç³ Áóãó? Îäèí ç êàìåí³â 
ñõîæèé íà ãîäèííèê. ª çîáðà-
æåííÿ âàã³òíî¿ æ³íêè, Áîãà-Áèêà, 
Áîãà-Äðàêîíà, Çì³¿. ª îâàëüíî¿ 
ôîðìè êàìåí³, ðîçä³ëåí³ òîíêîþ 
ë³í³ºþ, í³áè íèòêîþ.  

ª òóò êàì’ÿíå ïëàòî ó ôîðì³ æ³-
íî÷îãî ò³ëà, ðîçì³ðîì ïðèáëèçíî 
30õ20 ìåòð³â. Ç-ï³ä íüîãî ñî÷èòü-
ñÿ âîäà ó òðüîõ ì³ñöÿõ, ñòðóìåí³ 
ÿêî¿ âèáëèñêóþòü íà ñîíö³.

— ß òóò óïåðøå, — ðîçïîâ³äàº 
àêòèâ³ñòêà Àííà Âîâê. — Ìåí³ 
âäàëîñÿ ïîáóâàòè ó íèçö³ êðà¿í. 
Äåÿêèé ÷àñ ïðàöþâàëà â Àôðèö³, 
âèêîíóâàëà çàâäàííÿ çà îäí³ºþ 
ç ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàì. Áà÷è-
ëà áàãàòî ö³êàâèõ ì³ñöü. Îäíàê 
ñàìå òóò â³ä÷óâàþ íåéìîâ³ðíó 
åíåðãåòèêó. Áåç ïåðåá³ëüøåí-
íÿ, ìîæó ñêàçàòè, ùî öå ì³ñ-
öå º ì³ñöåì ñèëè. ß â³ä÷óëà öå 

«МУЗЕЙ КАМЕНІВ» НА БЕРЕЗІ БУГУ 
Дивина  Музеєм загадкових каменів 
можна назвати місцину на Березі Бугу біля 
села Четвертинівка. Знаходиться поруч 
з місцем битви під Батогом, де військо 
Богдана Хмельницького розбило поляків. 
Краєзнавчу розвідку провели учасники 
історичного об’єднання «Гіпаніс» з Ладижина 

íà ñîá³. Òå ñàìå ðîçïîâ³äàëà ìî¿ 
ñóïóòíèêè.  

ВІДБИТОК СТУПНІ І СТРІЛА 
ВКАЗУЮТЬ ДО ПЕРЕПРАВИ 

— Áàãàòüîì ç íàñ äîâîäèëîñÿ 
áà÷èòè ³íêîëè â³äáèòîê ñë³äó â³ä 
âçóòòÿ, çàëèøåíèé ó öåìåíòíî-
ìó ðîç÷èí³, — ïðîäîâæóº Ïåòðî 
Âîéò. — À öå òàêèé ñàìèé ñë³ä 
ñòóïí³ ò³ëüêè ó êàìåí³. Õòî éîãî 
âèäîâáàâ? Ñê³ëüêè ÷àñó âèòðàòèâ 
íà òå, ùîá çàëèøèòè ó ãðàí³ò³ 
ñòóïíþ ëþäèíè? Ãîëîâíå — äëÿ 
÷îãî, ç ÿêîþ ìåòîþ?

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî â³ä-
áèòîê ñòóïí³, à òàêîæ ñòð³ëè âæå 
íà ³íøîìó êàìåí³ âêàçóþòü â îä-
íîìó íàïðÿìêó — äî áåðåãà ð³÷êè. 
Çà ïåðåêàçàìè, òàì áóëà ïåðåïðà-
âà. Çàì³ñòü ìîñòà ëåæàëà âåëèêà 
êàì’ÿíà áðèëà, ùî ç’ºäíóâàëà áå-
ðåã ç îñòðîâîì ïîñåðåäèí³ ð³÷êè. 
ßêùî â³ðèòè ïåðåêàçàì, êàì³íü-
ì³ñò äîòåïåð ëåæèòü. Ò³ëüêè éîãî 
ïðèêðèâàº íèí³øíÿ òå÷³ÿ. 

ПЕЧЕРА ВОЛХВА ІЗ 
ЗАМУРОВАНИМ ВХОДОМ 

Ëåãåíäàìè îïîâèòî ùå îäèí 
îá’ºêò — ïå÷åðà âîëõâà. Òàê 
íàçâàëè ¿¿ ìî¿ ñï³âðîçìîâíèêè. 
Êàæóòü, âõ³ä äî íå¿ íàä³éíî çà-
êðèòèé òèìè ñàìèìè êàìåíÿìè. 
ßê ñâ³ä÷àòü ëåãåíäè öüîãî êðàþ, 
êîëèñü ó ö³é ïå÷åð³ æèëè âîëõâè-
â³ùóíè. Îäèí ç íèõ íàïðîðî÷èâ 
ïîðàçêó ïîëüñüêîìó â³éñüêó.

— Òóò êîæåí êàì³íü òà¿òü 
ó ñîá³ çàãàäêó, — ãîâîðèòü Ïåòðî 
Âîéò. — Ìè îáëàçèëè á³ëüø³ñòü 
ç íèõ. Êîæåí ïîò³ì ä³ëèâñÿ âðà-
æåííÿìè, ùî «çàðÿäèâñÿ» åíåð-
ãåòèêîþ ï³ñëÿ òàêî¿ åêñêóðñ³¿.

Активісти називають природне ядро «Четвертинівське» 
місцем сили.  Кажуть, що відчувають тут неймовірну енергетику. 
Можливо тут знаходиться древній храм під відкритим небом
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ПРЕССЛУЖБА SAHAROK SHOP

Íàáëèæàºòüñÿ ÷åðãîâå 
âèïðîáóâàííÿ — Âåëèê-

äåíü ³ç éîãî ñìàêîëèêàìè. 
Àëå æ íàäì³ðíà ê³ëüê³ñòü ìàñ-

íèõ òà ñîëîäêèõ ñòðàâ º íåêîðèñíîþ, 
íàâ³òü äëÿ óìîâíî çäîðîâîãî îðãàí³ç-
ìó, ùî âæå é êàçàòè, ÿêùî º ïðîáëåìè 
³ç öóêðàìè. Âàðòî çàçäàëåã³äü ïîäáàòè 
ïðî áåçïå÷í³ âåëèêîäí³ ñâÿòêóâàííÿ. ² 
ïàì’ÿòàéòå: âè íå îáìåæóºòå ñåáå — âè 
ñåáå ëþáèòå òà õî÷åòå ïðîæèòè ÿêîìîãà 
çäîðîâ³øå òà äîâøå æèòòÿ!

Saharokshop.com ñïðîáóâàâ âèçíà÷èòè 
ãîëîâí³ ïðàâèëà ñìà÷íèõ òà êîðèñíèõ 
âåëèêîäí³õ ñâÿòêóâàíü áåç êîëèâàíü öó-
êð³â òà çðîñòàííÿ öèôð íà âàãàõ.

ЦУКОР
Çàì³í³òü öóêîð (ïîâí³ñòþ àáî ÷àñò-

êîâî) íàòóðàëüíèì öóêðîçàì³ííèêîì, 
ùî º çäîðîâîþ àëüòåðíàòèâîþ öóêðó òà 
ìåäó. Ñòåâ³ÿ, åð³òð³ò, ³çîìàëüò — æîäåí 
³ç öèõ çàì³ííèê³â öóêðó íå º êàëîð³éíèì, 
ìàþòü íóëüîâèé ãë³êåì³÷íèé ³íäåêñ, 
íå ïðèçâîäèòü äî íàáîðó âàãè, íå ïðî-
âîêóº êîëèâàíü öóêðó êðîâ³, íå ðóéíóº 
çóáè, íå ïðîâîêóº ïîÿâó êàð³ºñó, íå øêî-
äèòü çäîðîâ³é ì³êðîôëîð³ øëóíêà.

Åð³òð³òîë, çîêðåìà, º ³äåàëüíèì äëÿ 
çáèâàííÿ âåðøê³â àáî á³ëê³â, âèêîðèñ-
òàííÿ ó âèï³÷ö³ — äîïîìàãàº óòðèìóâà-
òè ôîðìó òà áàæàíèé îá’ºì ãîòîâàíî¿ 
ñòðàâè, º òåðìîñòàá³ëüíèì.

ßêùî æ íàäàºòå ïåðåâàãó ñòåâ³¿, òî çâà-
æàéòå, ùî âèï³÷êà íà í³é ìîæå âèéòè áåç 
ðóì’ÿíî¿ ñêîðèíêè, àäæå ñòåâ³ÿ íå êà-
ðàìåë³çóºòüñÿ. Ïðîòå ó âèïàäêó, ÿêùî 
âè ïëàíóºòå ïîêðèâàòè ïàñêè ãëàçóð’þ 

àáî çáèòèìè á³ëêàìè, òî â³äñóòí³ñòü ñêî-
ðèíêè íå ñòàíå ïðîáëåìîþ.

*Äëÿ àêòèâàö³¿ äð³æäæ³â óñå æ âàðòî 
âèêîðèñòàòè òðîõè çâè÷àéíîãî öóêðó.

АРОМАТ
Ùîá âàøà âèï³÷êà áóëà ùå çâàáëèâ³-

øîþ, äîäàéòå ê³ëüêà êðàïåëü íàòóðàëü-
íîãî åêñòðàêòó ìåêñèêàíñüêî¿ âàí³ë³ — 
âè áóäåòå ïðèºìíî çäèâîâàí³, ÿê òàêà 
íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü íàòóðàëüíîãî àðî-
ìàòèçàòîðà (æîäíèõ äîì³øîê ó ñêëàä³) 
ìîæå ïåðåòâîðèòè âàøó âèï³÷êó íà êó-
ë³íàðíèé øåäåâð.

ßêùî äî âïîäîáè öèòðóñîâ³ íîòêè, 
ñïðîáóéòå äîäàòè â ò³ñòî íàòåðòó öåäðó 
ëèìîíà òà/àáî àïåëüñèíà — àðîìàò, ï³-
êàíòíèé ïðèñìàê, ãàðíèé êîë³ð âàøèõ 
âåëèêîäí³õ õë³áèí òà çàï³êàíîê ãàðàí-
òîâàíî.

Ïîëþáëÿºòå øîêîëàäíèé ñìàê — ñïðî-
áóéòå äîäàòè çàì³ñòü êàêàî 2–3 ñò. ë. ñó-
ì³ø³ Stevia äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ãàðÿ÷îãî 

øîêîëàäó — òàê ñòðàâà îòðèìàº íå ò³ëüêè 
øîêîëàäíèé ïðèñìàê, àëå é àðîìàò êà-
ðàìåë³, âàí³ë³, ðîìó, êîêîñó òîùî, çà-
ëåæíî â³ä ñìàêó, ÿêèé âè îáåðåòå. Åêñ-
ïåðèìåíòóéòå òà øåäåâðóéòå — ñìàêîòà 
ãàðàíòîâàíà!

СУХОФРУКТИ ТА ЦУКАТИ
Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî îáðàí³ ñóõîôðóêòè 

íå îáðîáëåí³ öóêðîâèì ñèðîïîì: íàòó-
ðàëüí³ êóðàãà, æóðàâëèíà, ðîäçèíêè, öó-
êàòè áåç öóêðó ÿñêðàâ³ø³ íà ñìàê, ì’ÿêø³ 
òà ñîêîâèò³ø³, òà ãîëîâíå — êîðèñí³ø³.

Çâàæàéòå íà ãë³êåì³÷íèé ³íäåêñ ñóõîô-
ðóêò³â (îäèí ³ç âèçíà÷àëüíèõ ôàêòîð³â 
ñòàá³ëüíèõ öóêð³â). Íàéâèùèé Ã² ìàþòü 
çäåá³ëüøîãî öóêàòè, äëÿ âèãîòîâëåííÿ 
ÿêèõ çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòü öóêîð:
  ñóøåíà àáî â’ÿëåíà êëþêâà — 

25 íà 100 ã
 êóðàãà — 35 íà 100 ã
 ðîäçèíêè — 65 íà 100 ã
 öóêàòè — 75–85 íà 100 ã.

КУЛІНАРНІ ХИТРОЩІ ЗДОРОВОЇ 
ВИПІЧКИ

Ñïðîáóéòå äîäàòè äî âèï³÷êè ïñ³ë³-
óì — â³í íàäàñòü ñòðàâ³ ïóõêó òà ïî-
ðèñòó ñòðóêòóðó, çíèçèâøè âîäíî÷àñ ¿¿ 
êàëîð³éí³ñòü. Ïåðåâàãà ïñ³ë³óìà ïîëÿãàº 
â òîìó, ùî â³í º äæåðåëîì íàòóðàëü-
íî¿ êë³òêîâèíè, ùî ñòâîðþº çäîðîâó 
ì³êðîôëîðó â êèøå÷íèêó òà, â³äïîâ³ä-
íî, ïîñèëþº çàõèñí³ ôóíêö³¿ îðãàí³çìó, 
ïðèñêîðþº îáì³í ðå÷îâèí, ïîêðàùóº 
çäîðîâ’ÿ çàãàëîì.

Ïàì’ÿòàéòå! Âè ìîæåòå ¿ñòè é òðàäè-
ö³éí³ âåëèêîäí³ ñìàêîëèêè, àëå äëÿ öüî-
ãî ìàºòå ÷³òêî ðîçóì³òè ñâî¿ öóêðè, ìàòè 
êîìïåíñîâàíèé ñòàí òà ïåðåêîíàòèñÿ, 
ùî êîíòðîëþºòå ñèòóàö³þ, à äîçà áàçàëü-
íîãî ³íñóë³íó ðîçðàõîâàíà ïðàâèëüíî.

Ãàðíèõ, áåçïå÷íèõ òà çäîðîâèõ Âåëèêî-
äí³õ ñâÿò!

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

Секрети корисної великодньої випічки
БЛОГ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЮЛІЯ ПІСКУНОВА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Люди заговорили про війну… У тролейбусах, на ринках, 
в чергах, на роботі. Про велику війну, яка ось-ось і буде. 
Заговорили про те, як це страшно. А хіба її немає уже 
восьмий рік? Хіба ми не воюємо за нашу землю?

115
грн

75
грн

150
грн

153
грн

Мексиканська 

ваніль Vanilla Delight, 

екстракт

Цукрозамінник 

ерітрітол Food4fit

Цукрозамінник 

Prebio Sweet Stevia 

з пребіотиками

Гарячий шоколад 

STEVIA без цукру

Псіліум SoloSvit 

(СолоСвит)

135
грн

485689
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Наталія Лукашенко розповідає, 
що порушення мови та відсутність 
емоційного контакту з людьми — 
це те, на що варто звернути увагу 
в першу чергу. Тобто, якщо дити-
на до року не «агукає» та не ви-
являє активної радості при появі 
мами чи когось з близьких — це 
вже «тривожний дзвіночок».
— Діти з РАС можуть видавати 
одні й ті ж звуки, в два роки у них 
вкрай бідний словниковий за-
пас (близько 15 слів), а до трьох 
років вони майже не здатні ком-
бінувати слова. Такі діти часто 
повторюють почуті десь слова і 
фрази, вигадують власні слова 
і не користуються мовою для 

спілкування, — пояснює Наталія 
Лукашенко. — Відсутність емо-
ційного контакту з людьми. Ма-
люки не дивляться людям в очі, 
не тягнуться до батьків на руки, 
не посміхаються, часто чинять 
опір спробам їх приголубити. 
Вони не відрізняють батьків від 
інших людей, не помічають, що 
до них хтось звертається.
В більш дорослому віці діти з ау-
тизмом можуть відчувати силь-
ний дискомфорт серед інших 
людей, а з часом — тривогу.
— Вони не розуміють емоцій ін-
ших людей і тому віддають пере-
вагу усамітненню, — каже психо-
логиня. — До того ж, можуть бути 

і напади агресії. У дітей-аутистів 
вона може бути спрямована 
на інших і на самих себе, останнє 
зафіксовано у 30% .
Наталія Лукашенко підкреслює, 
що слабкий інтерес до іграшок 
у дитини та «особлива» поведінка 
теж мають значення.
— Наприклад, дитина не ка-
тає машинку, а годинами кру-
тить її колесо. Хоча може бути 
й прив’язаність лише до однієї 
іграшки або її частини,  — заува-
жує фахівчиня. — Діти-аутисти 
схильні здійснювати одні й ті ж 
дії протягом довгого часу: бігати 
по колу, розгойдуватися з боку 
в бік, вертіти щось тощо.

На що батькам потрібно звернути увагу 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Ó íàø³é îáëàñò³ 
ïðîæèâàº áëèçüêî 
÷îòèðüîõñîò ä³òåé 
ç ðîçëàäîì àóòèñ-

òè÷íîãî ñïåêòðó. Ùå äâ³ñò³ ìàþòü 
÷àñòêîâ³ îçíàêè àóòèçìó. 

Õî÷ ó ä³òåé ç àóòèçìîì ñâ³é, 
çàêðèòèé äëÿ ñòîðîíí³õ ñâ³ò, ¿ì 
äóæå ïîòð³áíà äîïîìîãà ³ ï³ä-
òðèìêà ççîâí³. Òàê ãîâîðèòü äè-
òÿ÷à ïñèõîëîãèíÿ Íàòàë³ÿ Ëóêà-
øåíêî. À ùî ðîçêàçàëè áàòüêè 
«äèòèíè äîùó» ïðî æèòòÿ ñâîº 
òà ñèíà?

ПОМІНЯЛИ ПРОФЕСІЇ 
— Äî ï’ÿòè ðîê³â íàì ñòàâèëè 

ð³çí³ ä³àãíîçè, çîêðåìà çàòðèì-
êó ìîâíîãî ðîçâèòêó ³ ñèíäðîì 
ãëóõîñò³, áî áóëî òàêå âðàæåííÿ, 
ùî â³í íàñ íå ÷óº. Õî÷à ÿêùî 
öóêåðêó á³ëÿ íüîãî êðóòèëè, 
â³í ðåàãóâàâ. Ìè, ÿê ³ á³ëüø³ñòü 
áàòüê³â â òàê³é ñèòóàö³¿, øóêàëè 
ÿêóñü ÷àð³âíó ï³ãóëêó — ïñèõî-
ëîãà ÷è ñïåö³àë³ñòà, ÿêèé ì³ã áè 
äîïîìîãòè, — ðîçïîâ³äàº Ëåîí³ä 
Ç³íêîâñüêèé.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïî÷óëè, ùî 
â ñèíà ðîçëàä àóòèñòè÷íîãî ñïåê-
òðó, â ðîäèí³ â³äáóëîñÿ áàãàòî 
çì³í. Ëåîí³ä òà Ëåñÿ çì³íèëè 
ïðîôåñ³¿: ðàí³øå ÷îëîâ³ê áóâ áàí-
ê³ðîì, à äðóæèíà þðèñòîì. Âðå-
øò³ âîíè îòðèìàëè äðóãó âèùó 
îñâ³òó — ïñèõîëîãà òà ëîãîïåäà.

Ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â âäàëîñÿ 
çðîáèòè ÷èìàëî. Çîêðåìà, ðîäèíà 
ñòâîðèëà áëàãîä³éíó îðãàí³çàö³þ 
«Ðîäèíà Êîëüï³íãà».

— Ìè ðîçóì³ëè, ùî íå âèñòà-
÷àº ôàõ³âö³â òà çíàíü â öüîìó 
íàïðÿìêó. Òîìó ïî÷àëè çáèðàòè 
áàòüê³â òà øóêàòè ÿêóñü ³íôîðìà-
ö³þ, ùîá ñòâîðèòè áàçó òðåí³íã³â 
òà ñåì³íàð³â, — êàæå Ëåîí³ä.

Çàðàç ñèòóàö³ÿ íàáàãàòî êðà-
ùà, ó ïîð³âíÿíí³ ç òèì, ùî áóëî 
äåñÿòü ðîê³â òîìó, êàæå ÷îëîâ³ê. 
Ïîÿñíþº òèì, ùî çàâäÿêè ³íòåð-
íåòó ëþäè ìàþòü äîñòóï äî ³í-
ôîðìàö³¿. Õî÷à äóæå ÷àñòî âîíà 
àáî íåäîñòîâ³ðíà, àáî ïðîñòî 
ïåâí³ ìåòîäèêè íååôåêòèâí³ ÷è 
íàâ³òü ìîæóòü íàøêîäèòè.

ІНКЛЮЗІЯ ДОСІ АКТУАЛЬНА 
Ëåîí³ä Ç³íêîâñüêèé çàçíà÷àº, 

ùî ïèòàííÿ ³íêëþç³¿ òåæ çàëè-
øàºòüñÿ íà ïîâåðõí³:

— Ìè ïåðø³, õòî íàïèñàëè ï³-
ëîòíèé ïðîºêò äëÿ âêëþ÷åííÿ 
íàøèõ ä³òåé ç ³íòåëåêòóàëüíè-
ìè ïîðóøåííÿìè äî íàâ÷àííÿ. 
Â øêîëó ¹ 10 âçÿëè ï’ÿòüîõ ä³-
òîê ç àóòèçìîì, ñåðåä íèõ îïè-
íèâñÿ ³ ì³é ñèí. Òàêèì ÷èíîì 
ìè äîâåëè, ùî íàâ³òü ÿêùî ä³òè 
íåâåðáàëüí³, âîíè âñå îäíî ìî-
æóòü áóòè ó÷àñíèêàìè ïîâíîö³í-
íîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.

Ìàìà ²ãîðÿ Ëåñÿ Ñàìîéëåíêî 
ðîçïîâ³äàº, ùî çàâæäè áóëà âïåâ-
íåíà â òîìó, ùî äèòèíà ìàº áóòè 
ïîðó÷ ç îäíîë³òêàìè, à íå ³çî-

«НАМ КАЗАЛИ, ЩО ЙОМУ 
БУДЕ КРАЩЕ В СПЕЦЗАКЛАДІ» 
Особливі  Поруч з нами ростуть 
незвичайні діти, яких називають 
«дітьми дощу»: вони граються не так, як 
переважна більшість, і зовсім інакше, по-
своєму, проявляють емоції. Це неможливо 
вилікувати, але адаптувати людину 
до соціуму — реально

ëüîâàíî â³ä ñîö³óìó.
— Íàñ ïåðåêîíóâàëè, ùî éîìó 

áóäå êðàùå â ñïåöçàêëàä³ ç òàêè-
ìè æ ä³òêàìè, ÿê â³í. Ìè ìàëè 
ìîæëèâ³ñòü ïîð³âíÿòè íàâ÷àí-
íÿ ó ñïåöçàêëàä³ òà â çâè÷àé-
í³é øêîë³. ²ãîðþ áóëî 11 ðîê³â, 
êîëè â³í ï³øîâ ó øêîëó. Òîä³ 
éîãî ïîáîþâàëèñÿ îäíîêëàñíè-
êè, áî â³í áóâ ñòàðøèé çà íèõ, 
³íøèì ä³òÿì áóëî ö³êàâî, ÷îìó 
â³í íå ñï³ëêóºòüñÿ òàê, ÿê óñ³. Â³í 
ìîæå çàñì³ÿòèñÿ, êîëè íå ìîæå 
ïîÿñíèòè, ÷îãî õî÷å, íàïðèêëàä. 
Íà ïî÷àòêó ä³òè íå äóæå õîò³ëè 
ñèä³òè ç íèì, àëå ç ÷àñîì âîíè 
ñïåðå÷àëèñÿ ì³æ ñîáîþ, õòî ñè-
ä³òèìå ç ²ãîðåì ³ áóäå éîìó äî-
ïîìàãàòè. Â äàíîìó âèïàäêó ìè 
ïîáà÷èëè, ÿê ñàì³ ä³òè ìîæóòü 
ñòàòè òüþòîðàìè ³ äîïîìàãàòè 

âêëþ÷àòèñÿ â íàâ÷àëüíèé ïðî-
öåñ ä³òÿì ç ïîðóøåííÿìè, — êàæå 
Ëåñÿ Ñàìîéëåíêî.

Çàðàç ²ãîðþ 15 ðîê³â. Îäíà ç 
éîãî ñèëüíèõ ñòîð³í — öå ñïîðò. 
Éîãî ìàìà ðîçïîâ³äàº, ùî õëî-
ïåöü äóæå äîáðå êàòàºòüñÿ íà âå-
ëîñèïåä³ òà ïëàâàº. Áåðå ó÷àñòü 
â çìàãàííÿõ äëÿ ä³òåé ç ïîðó-
øåííÿìè ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó 
òà ä³òåé ç àóòèçìîì. 

ГОЛОВНЕ — ВІРИТИ 
Ëåîí³ä äîäàº, ùî äóæå ÷àñòî 

ñïåö³àë³ñòè âêàçóþòü íà òå, ùî 
äèòèíà íå çàãîâîðèòü, ÿêùî öüî-
ãî íå ñòàëîñÿ äî äåñÿòè ðîê³â. Ç 
öèì ÷îëîâ³ê íå çãîäåí, êàæå, ùî 
ìîâëåííÿ éîãî ñèíà ðîçâèâàºòü-
ñÿ, õî÷à â³í íåâåðáàëüíèé. Õëî-
ïåöü, íàïðèêëàä, ìîæå ñêàçàòè, 

ùî õî÷å ïèòè ÷è ï³òè ïîãóëÿòè.
— Ìè éîãî ñòàðàºìîñÿ â÷èòè 

æåñòîâ³é ìîâ³, àëå â íüîãî º ïåâ-
í³ ñêëàäíîù³ ç³ ñêëàäíèìè ðóõà-
ìè. Õî÷à â³í ¿çäèòü áåç ïðîáëåì 
íà âåëîñèïåä³ é íàâ³òü íå ñêà-
æåø, ùî öå îñîáëèâà äèòèíà, àëå 
êîëè éäå ï³øêè, òî ìîæå ìàõàòè 
ðó÷êàìè, — êàæå Ëåîí³ä. — Ìè 
íàìàãàºìîñÿ àäàïòóâàòè æåñòî-
âó ìîâó òà êàðòèíêè, ³ì³òàö³ÿ 
â íüîãî âæå ïîêðàùèëàñÿ. Àëå 
çíîâó-òàêè, ÿêùî íàéáëèæ-
÷³ ëþäè áóäóòü éîãî ðîçóì³òè, 
òî â ìàãàçèí³ ÷è äå³íäå éîãî 
í³õòî íå çðîçóì³º.

Â³äêðèòèì äëÿ áàòüê³â ä³òåé ç 
àóòèçìîì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ 
ïîäàëüøî¿ îñâ³òè, ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ òà âçàãàë³ ðåàë³çàö³¿. 
Áî ÿêùî â øêîë³ ³íêëþç³ÿ õî÷ 
òðîõè íàëàãîäæåíà, òî â âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ÷è ñåðåäí³õ 
òåõí³÷íèõ — ï³ä ïèòàííÿì.

Ëåñÿ Ñàìîéëåíêî ðîçïîâ³äàº, 
ùî â Óêðà¿í³ òàê³ ïîñëóãè äå-þðå 
º, àëå äå-ôàêòî í³.

— Ìè çàðàç íà òîìó åòàï³, 
êîëè ôîðìóºòüñÿ ðîáî÷à ãðóïà 
ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè ç ìåòîþ ïðàêòè÷íèõ çì³í. 
Ìè íà Â³ííè÷÷èí³ ïî÷àëè âïðî-
âàäæóâàòè ïîñëóãó ï³äòðèìàíîãî 
ïðîæèâàííÿ ñàìå íà áàç³ íàøèõ 
äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â. Àëå òóò 
äóæå âàæëèâî, ùîá öå çàêð³ïè-
ëîñÿ íà ð³âí³ çàêîíó ³ ïîñò³é-
íî ïåðåâ³ðÿëîñÿ. Áî ùî æ áóäå, 
ÿêùî íàñ íå ñòàíå? Õòî òîä³ öå 
âñå êîíòðîëþâàòèìå ³ ðóõàòèìå?

Ëåîí³ä ç³çíàºòüñÿ, ùî ðàçîì 
ç äðóæèíîþ äîêëàäàþòü óñ³õ 
çóñèëü, ùîá ²ãîð ð³ñ ùàñëèâîþ 

ëþäèíîþ. Â õëîïöÿ º äðóç³ òà 
ïîäðóæêà, ëþáëÿ÷à ðîäèíà, çà-
õîïëåííÿ òà ð³çíîïëàíîâå äî-
çâ³ëëÿ.

АУТИЗМ І ЙОГО 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Äèòÿ÷à ïñèõîëîãèíÿ Íàòàë³ÿ 
Ëóêàøåíêî ïîÿñíþº, ùî ðîç-
ëàä àóòèñòè÷íîãî ñïåêòðó — öå 
ñòàí, ÿêèé âèíèêàº ÷åðåç ïîðó-
øåííÿ ãîëîâíîãî ìîçêó. Àóòèçì 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ âðîäæåíèì òà 
âñåá³÷íèì äåô³öèòîì ñîö³àëüíî¿ 
âçàºìîä³¿ òà ñï³ëêóâàííÿ.

— Éîãî íåìîæëèâî âèë³êóâàòè, 
ïðîòå ç ÷àñîì ìîæíà ñêîðèãóâà-
òè ³ àäàïòóâàòè ëþäèíó äî ñîö³-
àëüíîãî æèòòÿ, — êàæå Íàòàë³ÿ 
Ëóêàøåíêî. — Ðîçëàäè àóòèñ-
òè÷íîãî ñïåêòðó ïî÷èíàþòüñÿ 
ó äèòèíñòâ³, ïðîòå çáåð³ãàþòüñÿ 
ó ï³äë³òêîâîìó ³ äîðîñëîìó â³ö³.

Ä³àãíîñòóâàòè ðèçèê ðîçâèòêó 
àóòèçìó ìîæíà âæå â ï³âòîðàð³÷-
íîìó â³ö³ äèòèíè çà äîïîìîãîþ 
ñêðèí³íãîâîãî òåñòó.

Ð³âí³ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ó ëþäåé ç ÐÀÑ âàð³þþòü ó íàä-
çâè÷àéíî øèðîêèõ ìåæàõ — â³ä 
âàæêîãî ïîðóøåííÿ ôóíêö³é 
äî ÷óäîâèõ íåâåðáàëüíèõ êîãí³-
òèâíèõ íàâè÷îê.

— Òàê³ ä³òè ïðîÿâëÿþòü çä³-
áíîñò³ — ³íîä³ ïðîñòî ãåí³àëü-
í³ — äî ìàëþâàííÿ, ìóçèêè, 
êîíñòðóþâàííÿ, ìàòåìàòèêè 
òîùî. Ïðè öüîìó ³íø³ ñôåðè 
æèòòÿ íå áóäóòü ö³êàâèòè äè-
òèíó. Äî ðå÷³, àóòèçì ó ÷îòèðè 
ðàçè ÷àñò³øå âðàæàº õëîï÷èê³â, 
í³æ ä³â÷àòîê, — êàæå Íàòàë³ÿ 
Ëóêàøåíêî.

Подружжя вінничан з сином. Батьки докладають усіх зусиль, 
щоб Ігор ріс щасливою людиною. У хлопця є друзі та подружка, 
любляча родина, захоплення та різнопланове дозвілля 

– Àóòèçì ó ÷îòèðè 
ðàçè ÷àñò³øå âðàæàº 
õëîï÷èê³â, í³æ 
ä³â÷àòîê, — êàæå 
äèòÿ÷à ïñèõîëîãèíÿ 
Íàòàë³ÿ Ëóêàøåíêî
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Похід у лікарню може стати 
справжнім випробуванням як 
для батьків, так і для дітей. Щоб 
звичайний плановий огляд 
не травмував дитя і не розпо-
чався з гучної істерики, Ольга 
Зборовська рекомендує дотри-
муватись кількох простих правил:
Ніколи не можна лякати дітей 
лікарями, уколами й іншими 
процедурами.

Завчасно попереджати малюків 
про похід до лікаря і не прихову-
вати, куди саме ви йдете.
Простими словами пояснити 
дитині, що на неї чекає, можна 
навіть показати відео, як лікар 
проводить ті чи інші маніпуляції.
Якщо на один день заплановано 
кілька процедур і оглядів, то най-
менш приємний краще залишити 
на останок.

Як готуватися до відвідин лікаря?

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065

Áàãàòüîì áàòü-
êàì çíàéîìà ïðî-
áëåìà: çäàºòüñÿ, 
ùîéíî äèòèíà ïå-

ðåõâîð³ëà, à âæå çà ê³ëüêà òèæí³â 
âñå ïîâòîðþºòüñÿ çíîâó.

Çà ñëîâàìè ë³êàðêè-ïåä³àòðà 
Îëüãè Çáîðîâñüêî¿, äèòÿ÷³ õâî-
ðîáè îâ³ÿí³ ÷èñëåííèìè ì³ôàìè 
é îäèí ³ç íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ, 
ïîâ’ÿçàíèé ç ð³÷íîþ «íîðìîþ» 
çàõâîðþâàíü.

— Ãðóáî êàæó÷è, äèòèíà ç 
íîðìàëüíèì ³ìóí³òåòîì ìîæå 
õâîð³òè ùîì³ñÿöÿ, — êàæå ë³êàð-
êà. — Ïðîòå âàæëèâî çâåðíóòè 
óâàãó íà õàðàêòåð öèõ õâîðîá. 
Òîáòî, ùîì³ñÿöÿ äèòèíà ìîæå 
ïåðåíîñèòè â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ ³ ïðè 
öüîìó íå ââàæàòèìåòüñÿ, ùî âîíà 

õâîð³º ÷àñòî.
— Öå òîíçèë³òè, ðèí³òè, áðîí-

õ³òè, îòèòè, ÿê³ ìîæóòü ìàòè ð³ç-
íèé ñòóï³íü âàæêîñò³, — êàæå 
âîíà. — Àëå ÿêùî öå ãí³éí³ ÷è 
áàêòåð³àëüí³ ïðîöåñè, òîä³ ñïðàâ-
ä³ ìîæå éòè ìîâà ïðî ³ìóííèé 
äåô³öèò, âðîäæåíèé ÷è íàáóòèé.

Îëüãà Çáîðîâñüêà äîäàº, ùî 
êîëè äèòèíà ïî÷èíàº õîäèòè 
â ñàäî÷îê, òîä³ æ áàòüêè ïîì³-
÷àþòü ÷àñò³ø³ õâîðîáè.

— Ìîæëèâî, ìàìà á ëåãøå ìè-
ðèëàñÿ ç öèìè åï³çîäàìè õâîðî-
áè, ÿêáè íå ïîòð³áíî áóëî á áðà-
òè ë³êàðíÿíèé ëèñò ³ çóñòð³÷àòèñÿ 
ç íåâäîâîëåííÿì ðîáîòîäàâöÿ, — 
ãîâîðèòü ë³êàðêà. — Òîìó ìàìè é 
ïðèõîäÿòü äî ë³êàðÿ ³ç çàïèòîì, 
÷îìó æ äèòèíà òàê ÷àñòî õâîð³º 
³ ïðîñÿòü äàòè ùîñü, ùîá ïðî-
ñòèìóëþâàòè ³ìóí³òåò. Òà ïîâ³ðòå 
ìåí³, íåìàº òàêèõ çàñîá³â ³, ùî-

«ЧАРІВНИХ ПІЛЮЛЬ» 
ДЛЯ ДИТЯЧОГО ІМУНІТЕТУ НЕ ІСНУЄ 
Лікарські поради  Скільки разів на рік 
може хворіти дитина, як і де правильно 
вимірювати температуру та коли починати 
загартовування? Вінницька лікарка 
Ольга Зборовська відповіла на поширені 
батьківські питання про дитяче здоров’я

á³ëüøå, ä³òÿì ìîæíà íàøêîäèòè, 
ÿêùî íå äîòðèìóâàòèñÿ ñó÷àñíèõ 
ðåêîìåíäàö³é.

ТО МОЖЕ КРАЩЕ 
НЕ ХОДИТИ В САДОЧОК?

Ñïðàâä³, êîëè äèòèíà ïî÷èíàº 
õîäèòè â äèòÿ÷èé ñàäî÷îê ³ êîí-
òàêòóâàòè ç ³íøèìè ëþäüìè, âîíà 
ïî÷èíàº ÷àñò³øå õâîð³òè.

— ßêùî öå â³ðóñí³ ³íôåêö³¿, 
òî äèòèíà ìàº ïîñòóïîâî ïîçíà-
éîìèòèñÿ ç ð³çíèìè çáóäíèêàìè, 
íàòðåíóâàòè ³ìóííó ñèñòåìó é 
íàïðàöþâàòè ïåâíèé ³ìóííèé 
çàõèñò, — ãîâîðèòü Îëüãà Çáîðîâ-
ñüêà. — ß çàâæäè êàæó, ÿêùî âè 
õî÷åòå çàõèñòèòè ñâîþ äèòèíó, 
òî íå çàáóâàéòå, ùî â³ä ðÿäó ³í-
ôåêö³é íàñ çàõèùàþòü âàêöèíè. 
Öå òåæ äóæå âàæëèâî. 

Ïðè öüîìó, çà ¿¿ ñëîâàìè, âàæ-
ëèâî ïàì’ÿòàòè ïðî äîñòàòíþ àê-
òèâí³ñòü, çáàëàíñîâàíå õàð÷óâàí-
íÿ ³ â³òàì³í Ä, ÿêèé ìàº âåëèêå 
çíà÷åííÿ â ñèíòåç³ àíòèò³ë, òàê 
çâàíèõ, ïðîòèì³êðîáíèõ àãåíò³â.

— Öå çàâæäè êîìïëåêñ çàõî-
ä³â, à íå îäíà òàêà ÷àð³âíà òàáëå-
òî÷êà, ï³ñëÿ ÿêî¿ äèòèíà íå áóäå 
õâîð³òè. ² ÿêùî âàì õòîñü òàêå 
îá³öÿº, òî, äóìàþ, âè ìàºòå çà-
ñóìí³âàòèñÿ, — êàæå ë³êàðêà. — .

ПРО НОРМАЛЬНУ 
ТЕМПЕРАТУРУ 

Äîâêîëà òåìïåðàòóðè ò³ëà, òî÷-
í³øå ¿¿ íîðìè, òàêîæ º ÷èìàëî 
ì³ô³â. Íå çíàþ÷è öüîãî, áàòüêè 
ìîæóòü ïðèéìàòè çà ëèõîìàíêó 
òîé ñòàí, êîëè íàñïðàâä³ òåìïå-
ðàòóðó é íå ïîòð³áíî çáèâàòè.

Ïåðøå, íà ùî çâåðòàº óâàãó 
Îëüãà Çáîðîâñüêà — öå íà ñïî-
ñ³á âèì³ðþâàííÿ òåìïåðàòóðè.

— Ìîæíà ì³ðÿòè òåìïåðàòóðó ç 
ïîâåðõí³ ò³ëà, òîáòî ï³ä ïàõâîþ, 
º ñïåö³àëüí³ òåðìîìåòðè, ùîá 
ì³ðÿòè â ïðÿì³é êèøö³, â ðîòî-

â³é ïîðîæíèí³ àáî â ïîðîæíèí³ 
âóõà, — ïåðåðàõîâóº âîíà. — ² 
íîðìà ó íèõ áóäå ð³çíîþ.

Íàé÷àñò³øå æ ä³òÿì ì³ðÿþòü 
òåìïåðàòóðó ç ïîâåðõí³ øê³ðè.

— Ó íîðì³ âîíà ìîæå áóòè 
â³ä 34,7 äî 37,5 ãðàäóñà. Àëå, 
çâè÷àéíî, ë³êàð³ îö³íþþòü ñòàí 
äèòèíè â êîìïëåêñ³. ßêùî íåìàº 
³íøèõ ñèìïòîì³â, òî òàê³ öèô-
ðè — íå ïðèâ³ä äëÿ òðèâîãè.

Òàêîæ ë³êàðêà çâåðòàº óâàãó, 
ùî òåìïåðàòóðà øê³ðè çàëåæèòü 
â³ä íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. 
Âë³òêó, ó ñïåêîòíîìó ïðèì³ùåíí³ 
àáî ï³ñëÿ ïî¿çäêè â ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³, âîíà ìîæå ï³ä-
í³ìàòèñÿ ³ äî 38 ãðàäóñ³â. Àëå 
çà íîðìàëüíèõ óìîâ òåìïåðàòóðà 
øâèäêî ñïàäå ñàìà.

ЗАГАРТОВУВАННЯ БЕЗ ШКОДИ 
Íà äóìêó Îëüãè Çáîðîâñüêî¿, 

çàãàðòóâàííÿ ìàº ïî÷èíàòèñÿ ç 
íàðîäæåííÿ.

— Íàâ³òü ïîâ³òðÿí³ âàííè, ÿê³ 
íàø³ ä³òêè ïðèéìàþòü, ëåæà÷è 
áåç ïåëåíàííÿ, âæå áóäóòü çà-
ãàðòîâóâàòè ¿õ, — êàæå âîíà. — 
Êîëè äèòèí³ äîçâîëÿþòü á³ãàòè 
áîñîí³æ, ñèä³òè íà ï³äëîç³, áóâàòè 
íà ïðèðîä³ — öå âñå íàçèâàºòü-
ñÿ çàãàðòîâóâàííÿ. ² íàâ³òü äî-
çâîëÿòè ¿ñòè ìîðîçèâî ÷è ïèòè 
íàïî¿ ç õîëîäèëüíèêà — öå òåæ 
ìîæå áóòè ïåâíèì çàãàðòîâóâàí-
íÿì. Àëå öå íå îçíà÷àº, ùî ÿêùî 
äèòèíà í³êîëè íå ïèëà õîëîä-
íîãî, òî ¿é â³äðàçó äàâàòè âîäó 
ç ìîðîçèëüíèêà — âñå ìàº áóòè 
ïîñòóïîâî.

За словами Ольги 
Зборовської, у садочку 

діти починають 
хворіти частіше. Але 

вони мають поступово 
познайомитися з 

різними збудниками, 
натренувати імунну 

систему й напрацювати 
імунний захист 
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У Вінниця є вулиця Миколи Ва-
щука. Вона з’явилася під час де-
комунізації. Комісія переймену-
вала вулицю Квятека на Миколи 
Ващука.
Є в нас і трамвайна зупинка Ми-
коли Ващука. Вона знаходиться 
на третьому маршруті трамвая, 
що йде з Барського шосе по Ке-
лецькій, потім вниз по Пирогова 
до кінцевої — «Електромережа».
Спершу було дві трамвайні зу-

пинки з однаковою назвою — 
Миколи Ващука. Після відкриття 
нового трамвайного маршруту 
№ 3 одна знаходилася одразу 
після Барського шосе, друга — 
після ринку «Вишенька». На обох 
встановили стенди з фотографі-
ями і біографічними даними Ге-
роя Чорнобиля Ващука. Невдовзі 
недогляд усунули. Зупинку, що 
після Барського шосе, перейме-
нували на «Героїв пожежників».

Вулиця і дві зупинки з… однаковою назвою 

На лікування Ващука і його по-
братимів по караулу доставили 
у Москву. Їх не змогли врятувати.
14 травня 1986 року серце Ми-
коли зупинилося. Тіло не віддали 
батькам, щоб поховати в Овручі 
на Житомирщині, де вони про-
живали. Поховали у Підмосков’ї.
У фільмі «Чорнобиль», який 
зняли британці з американцями 
у 2019 році, є кадри поховання 
пожежників. Сюжет завершу-
ється тим, що могили залива-
ють товстим шаром бетону. Так 
у Підмосков’ї залишилися остан-

ки українських пожежників.
Як розповідав батько Мико-
ли Ващука, його син не мав 
чергувати у ту фатальну ніч з 
25 на 26 квітня 1986-го. Він вий-
шов на службу замість товариша. 
Той попросив замінити його, бо 
мав якісь справи.
У рік, коли Миколи Ващука 
не стало, його нагородили ор-
деном Червоного Прапора. У не-
залежній Україні спершу удосто-
їли відзнаки Президента — хрест 
«За мужність», а у 2006 році 
присвоїли звання Героя України.

Могили залили бетоном 

468084
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ìèêîëà Âàùóê 
íàâ÷àâñÿ ó Â³-
ííèöüêîìó ó÷è-
ëèù³ ïîæåæíèê³â 

(íèí³ öå Âèùå ó÷èëèùå öèâ³ëü-
íîãî çàõèñòó Ëüâ³âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñ-
ò³ — àâò.).

Ïðî öå æóðíàë³ñòó RIA ðîç-
ïîâ³â ë³êâ³äàòîð àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, 
êîëèøí³é çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
ó÷èëèùà Ìèõàéëî ßñòðåìñüêèé. 
Â³í î÷îëþº Â³ííèöüêó ì³ñüêó 
îðãàí³çàö³þ «Ñîþç ×îðíîáèëü 
Óêðà¿íà». Ñàìå öÿ îðãàí³çàö³ÿ 
âíåñëà ïðîïîçèö³þ ïðî ïðèñâî-
ºííÿ íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó ³ìåí³ 
Ãåðîÿ ×îðíîáèëÿ Ìèêîëè Âà-
ùóêà.

— Áóëî á ñïðàâåäëèâî íàçâàòè 
ó÷èëèùå ³ìåíåì Ãåðîÿ ×îðíî-
áèëÿ, — êàæå Ìèõàéëî ßñòðåì-

ñüêèé. — Ó íüîìó íàâ÷àâñÿ Ìè-
êîëà Âàùóê. Öå íå ò³ëüêè âøà-
íóâàííÿ éîãî ïàì’ÿò³. Íà òàêèõ 
ïðèêëàäàõ ìàþòü âèõîâóâàòèñÿ 
íèí³øí³ ³ ìàéáóòí³ êóðñàíòè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
çâåðíåííÿ ÷ëåí³â ¿õíüî¿ îðãàí³-
çàö³¿ íàä³øëþòü ì³í³ñòðó ç ïèòàíü 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ³ çàõèñòó 
íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, à êîï³þ 
ïåðåäàäóòü â ó÷èëèùå.

Ïðî Ìèêîëó Âàùóêà ðîçïî-
â³äàºòüñÿ ó êíèç³ «Â³ííè÷àíè 
â ×îðíîáèë³». Îäíèì ç ¿¿ àâ-
òîð³â º Ìèõàéëî ßñòðåìñüêèé. 
Êàæå, â ó÷èëèù³ º ãàðíà òðàäè-
ö³ÿ — ïîñò³éíî âåäóòü ë³òîïèñ 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Äëÿ öüîãî 
âèä³ëèëè âåëèêèé àëüáîì, â ÿêèé 
çàïèñóþòü âàæëèâ³ ïîä³¿, äîäàþòü 
äîêóìåíòè, ôîòîçí³ìêè.

— Êîëè ãîòóâàëè êíèãó, 
ÿ çíàéøîâ â àëüáîì³ ôîòîãðàô³¿ 
Ìèêîëè Âàùóêà, — ðîçïîâ³äàº 

УЧИЛИЩУ ДАДУТЬ ІМ'Я ГЕРОЯ? 
Ініціатива  Виповнюється 35 років з 
часу аварії на ЧАЕС. Тоді загасити вогонь 
вдалося караулу пожежників, серед яких 
був 26-річний Микола Ващук. Невдовзі 
всі шестеро померли від високих доз 
опромінення. Ващук з Житомирщини. 
Чому про нього пам’ятають у Вінниці?

ßñòðåìñüêèé. — Íà îäí³é ç íèõ 
â³í çîáðàæåíèé ï³ä ÷àñ çàíÿòòÿ 
ç õ³ìï³äãîòîâêè, îäÿãàº ïðîòèãàç. 
Çáåðåãëàñÿ ñò³íãàçåòà, ïðèñâÿ÷å-
íà êóðñàíòó Âàùóêó, äå éîãî â³-
òàþòü ç äíåì íàðîäæåííÿ.

Ðîçïîâ³äü ïðî Âàùóêà ó êíè-
ç³ âì³ùåíî ï³ä çàãîëîâêîì «Â³í 
â÷èâñÿ íà ïîæåæíèêà ó Â³ííèö³». 
ßñòðåìñüêèé òàêîæ âèêîðèñòàâ 
ôîòî ïðè¿çäó äî ó÷èëèùà áàòü-
êà Ìèêîëè — Âàñèëÿ Âàùóêà ³ 
éîãî äðóæèíè ²ííè. Ùîïðàâäà, 
áóëî öå óæå ï³ñëÿ çàãèáåë³ ÷îð-
íîáèëüöÿ. Çóñòð³÷ â³äáóâàëàñÿ 
ó 1996 ðîö³.

Ñï³âðîçìîâíèê çãàäàâ ïðî ùå 
îäèí ôàêò: íàâ÷àëüíèì âçâî-
äîì, â ÿêîìó ïåðåáóâàâ Âàùóê, 
êåðóâàâ ëåéòåíàíò Ìèêîëà Ãî-
âîðóùàê. Íèí³ â³í íà÷àëüíèê 
ó÷èëèùà.

Îñü ùî ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó 
ïîëêîâíèê Ãîâîðóùàê:

— Ùîðàçó ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ 
ïðèñÿãè íîâèìè êóðñàíòàìè íà-
çèâàþ ïð³çâèùå íàøîãî âèïóñ-
êíèêà Ãåðîÿ Óêðà¿íè Ìèêîëè 
Âàùóêà, — êàæå ïîëêîâíèê. — 
Çðîçóì³ëî, ó ÷àñ éîãî íàâ÷àííÿ 
í³õòî íå ì³ã ïåðåäáà÷èòè, ùî â³í 
ñâî¿ì ãåðî¿÷íèì â÷èíêîì çäî-
áóäå íàéâèùå çâàííÿ Óêðà¿íè. 
Ïàì’ÿòàþ éîãî êóðñàíòîì. Â³í 
íàâ÷àâñÿ ó ÷åòâåðòîìó âçâîä³. 
Çãàäóºòüñÿ îäèí îñîáëèâèé âè-
ïàäîê, ùî ñòîñóºòüñÿ Ìèêîëè. 
Ñêàæó òàê: íå çàâæäè â³äì³ííè-
êè çäàòí³ íà ãåðî¿÷íèé â÷èíîê 
³ íàâïàêè.

Ï³ñëÿ ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòà-
ñòðîôè â ó÷èëèù³ ñòâîðèëè ñòåíä 
Ãåðî¿â, äå º ôîòîãðàô³¿ øåñòè 
ïîæåæíèõ êàðàóëó, ÿê³ çàãàñè-

ëè ïîëóì’ÿ íà ðåàêòîð³, ñåðåä 
íèõ ³ Ìèêîëè Âàùóêà. Îáëàä-
íàëè êóòî÷îê, ïðèñâÿ÷åíèé éîãî 
æèòòþ, íà æàëü, äóæå êîðîòêîìó, 
ìåíøå ì³ñÿöÿ íå äîæèâ äî ñâîãî 
27-ð³÷÷ÿ.

Íà çàïèòàííÿ, ÿê íà÷àëüíèê 
ó÷èëèùà ñòàâèòüñÿ äî ïðîïîçèö³¿ 
÷îðíîáèëüö³â ïðèñâî¿òè ¿õíüîìó 
çàêëàäó ³ì’ÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè Âà-

ùóêà, Ãîâîðóùàê â³äïîâ³â, ùî 
ïîçèòèâíî îö³íþº ³í³ö³àòèâó. 
Ïðè öüîìó óòî÷íèâ, ùî ð³øåííÿ 
ïðèéìàºòüñÿ íå â ó÷èëèù³. Öå 
ïèòàííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â 
âëàäè.

¯õíº çàâäàííÿ ãîòóâàòè ³ âè-
õîâóâàòè íèí³øí³õ êóðñàíò³â òà-
êèìè, ÿêèì áóâ, çîêðåìà, Ãåðîé 
Óêðà¿íè Ìèêîëà Âàùóê.

Ò³ëî 26-ð³÷íîãî 
Ìèêîëè Âàùóêà 
íå â³ääàëè áàòüêàì. 
Éîãî ïîõîâàëè 
ó Ï³äìîñêîâ’¿. Ìîãèëó 
çàëèëè áåòîíîì 

У Вищому училищі цивільного захисту традиція — 
про випускника закладу Миколу Ващука новачкам 
розповідають старшокурсники. Його ім’я щоразу згадують 
під час складання присяги
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×åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ 
âñ³ ïðåì’ºðè ó Â³ííèöüêîìó òå-
àòð³ çíîâó ïåðåíåñåíî íà äðóãó 
ïîëîâèíó êâ³òíÿ. ßê ³ ìèíóëî-
ãî, òàê ³ öüîãî, òðóïà ãîòóâàëàñÿ 
äî Äíÿ òåàòðó, àëå íàïåðåäîäí³ 
çàïðîâàäèëè ëîêäàóí. Öüîãîð³÷ 
ìàëè ïîêàçóâàòè ðîê-îïåðó «Á³ëà 
âîðîíà» Þð³ÿ Ðèá÷èíñüêîãî òà 
Ãåííàä³ÿ Òàòàð÷åíêà ó ïîñòà-
íîâö³ ðåæèñåðà Òàðàñà Ìàçóðà. 
Òîð³ê — ïðåçåíòóâàëè âèñòàâó 
«Çà äâîìà çàéöÿìè».

— Ìè òîä³ ðîçïî÷àëè ðîáîòó 
íàä âèñòàâîþ «Çà äâîìà çàéöÿ-

ìè», íàä êîíöåðòîì, à òóò íàñ 
çàêðèëè, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê 
ë³òåðàòóðíî-äðàìàòóðã³÷íî¿ ÷àñ-
òèíè òåàòðó Ñâ³òëàíà Ôèöàé-
ëî. — Íàìàãàëèñÿ ïðàöþâàòè 
â ðåæèì³ îíëàéí. Äëÿ òîãî, ùîá 
íå âòðà÷àòè çâ’ÿçêó ç ãëÿäà÷àìè, 
ìè âèãàäóâàëè âñ³ëÿê³ êîíêóðñè, 
ä³ñòàâàëè â³äåîçàïèñè âèñòàâ ³ 
äàâàëè ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîäèâèòèñÿ 
â ïåâíèé ÷àñ, ïîñò³éíî ïðî ùîñü 
ðîçïîâ³äàëè ãëÿäà÷àì íà íàø³é 
ñòîð³íö³.

Â³ííèöüêèé îáëàñíèé òåàòð 
³ì. Ìèêîëè Ñàäîâñüêîãî çíîâó 
íå ìàº ìîæëèâîñò³ çóñòð³÷àòè-
ñÿ ç³ ñâî¿ì ãëÿäà÷åì ÷åðåç êà-

Режисер та сценарист театру Гри-
горій Сиротюк — автор унікальної 
п’єси під назвою «ШВЛ».
В медицині ця абревіатура роз-
шифровується як «штучна венти-
ляція легень», режисер постановки 
просить кожного глядача її інтер-
претувати по-своєму. Це може бути 
штучна підтримка стосунків, штуч-
не відтворення любові і так далі.
— Назву ще можна так розшиф-
рувати: коли людині не вистачає 

повітря чи чогось у житті, вона 
починає цього шукати, — каже 
Сиротюк. — П’єса «ШВЛ» напи-
сана за мотивами Едварда Олбі 
«Шлюбна драма». Ця вистава 
про сімейні стосунки та кризу 
середнього віку, носитиме еле-
менти комедії. Ми її повністю 
переробили під наше життя. 
Хотілося, щоб це була життєва 
річ і кожна людина, яка прихо-
дила в зал, бачила себе у героях.

«ШВЛ» для театралів 

ВІННИЦЬКИЙ ТЕАТР ГОТУЄ ВИСТАВИ 
«ШВЛ» ТА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА»
Важкі часи  Другу весну поспіль 
Вінницький обласний академічний 
музично-драматичний театр імені 
Садовського зустрічає на карантині. Вдруге 
у нашому храмі мистецтв готувалися 
до Дня театру і свята не відбулося. 
Тим не менше, режисери готують 
нові постановки, чекають завершення 
карантину і зустрічей з глядачами 

ðàíòèí. Ïîïðè öå, íàø òåàòð 
ìîæëèâî ºäèíèé â Óêðà¿í³, ÿêèé 
ïðîäîâæóº ôóíêö³îíóâàòè ó ïî-
âíîìó ñêëàä³.

— Âñÿ òðóïà çáåðåãëàñÿ äî 
ñüîãîäí³ íå ò³ëüêè ÷åðåç ëþáîâ 
äî ïðîôåñ³¿, à é ÷åðåç çãóðòî-
âàí³ñòü, — ïåðåêîíàíà ãîëîâíà 
ðåæèñåð Â³ííèöüêîãî òåàòðó 
Òà¿ñà Ñëàâ³íñüêà.

Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó òðóïà òåà-
òðó òî ïîâåðòàëàñÿ äî ðåïåòèö³é, 
òî éøëà ó â³äïóñòêó. Äîáðå, ùî 
êîøòè âèïëà÷óâàëè, õî÷ ³ç çà-
ï³çíåííÿì, — êàæóòü â òåàòð³.

Ñïî÷àòêó ñòàâèëè ïåðåâàæíî 
êîìåä³¿, õî÷à ïàðàëåëüíî ïðàöþ-
âàëè é íàä ðîê-îïåðîþ «Á³ëà âî-
ðîíà», à ùå áóëè «Ãàìëåò», «Ìîÿ 
÷àð³âíà ëåä³» é ³íø³ âèñòàâè, 

ÿê³ âæå çäîáóëè ïîïóëÿðí³ñòü. 
Ó âåðåñí³ ç’ÿâèëàñÿ âèñòàâà 
«Çà äâîìà çàéöÿìè», äàë³ «Ãðà 
â äåòåêòèâ», âçèìêó — äèòÿ÷èé 
ìþçèêë «Êðàñóíÿ òà ×óäîâèñü-
êî». Êîëè áóëè ïîñëàáëåííÿ êà-
ðàíòèíó, òðóï³ òåàòðó ùàñòèëî 
íà íåâåëèêèé ïåð³îä çóñòð³÷à-
òèñÿ ç ãëÿäà÷åì.

— Àêòîðàì áóëî äóæå íåïðî-
ñòî çâèêàòè äî òîãî, ùî çàïîâíå-
íî ò³ëüêè ïîëîâèíà ãëÿäàöüêî¿ 
çàëè (òàê³ âèìîãè êàðàíòèíó). 
Ñïî÷àòêó áóëî â³ä÷óòòÿ, ùî 
ëþäè íà âèñòàâó ïðîñòî íå ïðè-
éøëè, — êàæå êåð³âíèê ë³òåðà-
òóðíî-äðàìàòè÷íî¿ ÷àñòèíè. — 
Íàñïðàâä³ æ êâèòêè íà âèñòàâè 
ðîçêóïîâóâàëèñÿ äóæå øâèäêî. 
Ó íàñ õîðîøèé òåàòð, º ãàðìî-

í³ÿ, òðóïà çðîñëàñÿ ç³ ñöåíîþ ³ ç 
çàëîþ. Ó ðåàêö³¿ ãëÿäà÷³â àêòîð 
øóêàº â³äãóêó, ÿê ó÷èòåëü — 
â ðåàêö³¿ ó÷í³â. Òåàòðàëüíîìó 
àêòîðó ïîòð³áåí ãëÿäà÷ òóò ³ 
òåïåð.

Çàðàç òðóïà òåàòðó ÷åêàº íà ïî-
ñëàáëåííÿ êàðàíòèíó ³ àíøëàãè.

— Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ï³ñëÿ 
19 êâ³òíÿ òåàòð â³äíîâèòü ñâîþ 
ïîâíîö³ííó ðîáîòó, áî àêòîðè 
äóæå ñêó÷èëè çà ãëÿäà÷åì, — 
êàæå Ñâ³òëàíà Ôèöàéëî. — Ï³ñ-
ëÿ êàðàíòèíó íà âåëèê³é ñöåí³ 
ïëàíóºìî ïðåçåíòóâàòè âèñòàâó 
«Ðîìåî ³ Äæóëüºòòà», íà ìàë³é 
ñöåí³ — ïîñòàíîâêó «ØÂË». 
À ùå ãîòóºìî âèñòàâó ïðî Ìèêî-
ëó Ëåîíòîâè÷à. Ïîêè ùî òðèâàº 
ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà.

Коли були послаблення карантину, трупі театру щастило на невеликий період зустрічатися 
з глядачем. Одна з вистав, яку вінничани мали змогу подивитися, була «Гра в детектив» 

491331
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— Êàðàíòèí êà-
ðàíòèíîì, à ñòè-
ïåíä³¿ — çà ðîç-

êëàäîì! — ïîñì³õàºòüñÿ Â³êòîð 
Áðîíþê. — Ùàñëèâèé, ùî ó öåé 
íåïðîñòèé ÷àñ ìè âñå-òàêè ïðî-
âåëè ï’ÿòó ñòèïåíä³àëüíó ïðî-
ãðàìó Êîðïîðàòèâíîãî Ôîíäó 
ãóðòó «Ò²Ê». Õî÷à çàãàëîì âæå 
ñ³ì ðîê³â ìè ìàºìî òàêó ÷óäîâó 
òðàäèö³þ — ï³äòðèìóâàòè òâîð-
÷î îáäàðîâàíó ìîëîäü é ñòàâàòè 
íåâåëè÷êèì ùàáëåì íà øëÿõó 
äî çä³éñíåííÿ òâîð÷èõ ìð³é þíèõ 
òàëàíò³â. À ¿õ ó íàø³é îáëàñò³ ä³é-
ñíî äóæå áàãàòî!

Çíàéîìèìîñü áëèæ÷å ç ïåðå-
ìîæöÿìè êîíêóðñó. ²ñòîð³¿ öèõ 
òàëàíîâèòèõ ä³òåé âðàæàþòü!

«КУПЛЮ МІКРОФОН І ВИПУЩУ 
ЗБІРНИК СВОЇХ ТВОРІВ» 

— ß òàêà ùàñëèâà, ùî áóäó çà-
ðàç òàíöþâàòè! — íå ïðèõîâóâàëà 
åìîö³é 9-ð³÷íà ñï³âà÷êà, ï³àí³ñò-
êà òà êîìïîçèòîðêà Îëåêñàíäðà 
Ãåðàñèìåíêî ³ç ñåëà Ôëîðèíî 
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó, ÿê³é ïî-
ùàñòèëî ÷è íå íàéá³ëüøå.

Íà íàãîðîäæåíí³ ñòèïåíä³àò³â 
Ñàøà åêñïðîìòîì çàñï³âàëà ï³ñ-
íþ «Äëÿ ìàìè» ðàçîì ç³ ñâî¿ì 
êóìèðîì — Â³êòîðîì Áðîíþêîì. 
Ä³â÷èíêà ç³çíàºòüñÿ: ö³º¿ ìèò³ 
÷åêàëà ÷îòèðè ðîêè — â³äòîä³, 
ÿê ãóðò «Ò²Ê» ç êîíöåðòîì ïðè-

¿æäæàâ ó Áåðøàäü.
Çàâäÿêè âèãðàí³é ñòèïåíä³¿ 

þíà àðòèñòêà ïëàíóº çä³éñíèòè 
ùå îäíó ñâîþ ìð³þ — ïðèäáàòè 
áåçïðîâ³äíèé ì³êðîôîí.

— ß ëþáëþ ìóçèêó ç ïåðøèõ 
äí³â æèòòÿ ³ íå óÿâëÿþ ñâîãî æèò-
òÿ áåç ìèñòåöòâà, — êàæå Ñàøà. — 
Óæå á³ëüøå 5 ðîê³â ÿ áåðó ó÷àñòü 
ó ð³çíîìàí³òíèõ êîíêóðñàõ òà 
ôåñòèâàëÿõ, âèñòóïàëà íàâ³òü 
ó Ïîëüù³, âèêîíóþ÷è 5 ï³ñåíü. 
Çàõîïëþþñÿ òàíöÿìè, õîäæó 
â òåàòðàëüíèé ãóðòîê. Îáîæíþþ 
ñï³âàòè àâòåíòè÷í³ íàðîäí³ ï³ñí³ 
áåç ñóïðîâîäó. Òàêîæ ñòâîðþþ 
âëàñí³ âîêàëüí³ òà ³íñòðóìåíòàëü-
í³ êîìïîçèö³¿, çà äåÿê³ ç íèõ âæå 
îòðèìàëà íàãîðîäè òà ïåðåìîãè 
ó âñåóêðà¿íñüêèõ ³ ì³æíàðîäíèõ 
êîíêóðñàõ. Ìð³þ íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì âèïóñòèòè çá³ðíèê àâòîð-
ñüêèõ òâîð³â äëÿ ôîðòåï³àíî.

«МРІЮ ПРО НОВИЙ БАЯН, 
БО ДІДІВ ВЖЕ РОЗСОХСЯ» 

Ïðî ñåáå Âëàäèñëàâ Äìèòðóê 
³ç ñåëà Êèíàø³â Òóëü÷èíñüêîãî 
ðàéîíó ñêðîìíî êàæå: «ß — çâè-
÷àéíèé óêðà¿íåöü». À íàñïðàâä³ 
ó ñâî¿ 12 ðîê³â öåé îáäàðîâàíèé 
ñåìèêëàñíèê º ñïðàâæí³ì òâîð-
÷èì âóíäåðê³íäîì. Ïî-ïåðøå, 
Âëàä — ìóëüòè³íñòðóìåíòàë³ñò. 
Ãðàº íà âîñüìè ìóçè÷íèõ ³íñòðó-
ìåíòàõ: áàÿí³, ã³òàð³, ôîðòåï³àíî, 
óêóëåëå, äæåìáî, ä³äæåð³äó, äîìð³ 
³ òàìáóðèí³.

Ïî-äðóãå, â³í ïðåêðàñíî ñï³âàº 
òà ñàì ïèøå â³ðø³, ï³ñí³ ³ êàçêè. 

«ЩОБ СМІЛИВО НАТИСКАТИ 
ПЕДАЛІ» І ЗАБУТИ ПРО ДІДІВ БАЯН 
Творчі вундеркінди  Сім діток 
з Вінниці, Теплика, Гайсинського і 
Тульчинського районів виграли стипендії 
від гурту «ТІК». Грошові премії усі вони 
витратять на втілення творчих мрій 

À íà äîäà÷ó — ùå é âèøèâàº 
á³ñåðîì, çàéìàºòüñÿ ë³ïëåííÿì ç 
ãëèíè, âåëîñïîðòîì òà â³ëüíîþ 
áîðîòüáîþ.

— ßêùî äèòèíà õî÷å, âîíà 
âñòèãàòèìå âñå! — òî÷íî çíàº 
ìàìà þíîãî àðòèñòà ïàí³ Ë³ë³ÿ. — 
Òâîð÷³ñòü ó Âëàäà ó êðîâ³. Ìåí³ 
çäàºòüñÿ, ùî â³í, ÿê íàðîäèâñÿ, 
óæå é ñï³âàâ.

— ß ìð³þ ïðî âåëèêó ñöåíó 
³ ëþáëþ ñàì ñîá³ àêîìïàíóâà-
òè, — ðîçïîâ³äàº õëîïåöü. — Òîìó 
íà óñ³õ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ, 
êð³ì áàÿíà é ã³òàðè, íàâ÷èâñÿ 
ãðàòè ñàì. Äóæå õî÷ó ùå îïàíóâà-
òè ãðó íà ñêðèïö³ òà ôëåéò³, òîìó 
ïîêè ùå îñòàòî÷íî íå âèçíà÷èâ, 
íà ùî âèòðà÷ó çäîáóòó ïðåì³þ. 
Õîò³â áè îäèí ç öèõ ³íñòðóìåí-
ò³â ïðèäáàòè, àëå ùå ïîòð³áíî 
îíîâèòè áàÿí. Áî òîé, íà ÿêîìó 
ÿ ãðàþ, — ³íñòðóìåíò ùå ìîãî 
ä³äóñÿ. Áàÿíó á³ëüøå 50 ðîê³â, 
òîìó â³í òðîõè ðîçñîõñÿ ³ äåÿê³ 
êíîïêè çàïàäàþòü.

«ЗАПИШУ ПЕРШУ ПІСНЮ 
НА ПРОФЕСІЙНІЙ СТУДІЇ» 

×àñòî íàçèâàþòü ñï³âà÷-
êîþ–ñàìîðîäêîì 13-ð³÷íó Êàð³-
íó ×åòêàðüîâó ç ñåëà Ìèõàéë³âêà 
Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. ̄ ¿ ïðåêðàñ-
íèé, ñèëüíèé ãîëîñ òà îñîáëèâèé 
òåìáð ä³éñíî çàâîðîæóº!

— Âæå ç äèòèíñòâà ÿ çíàþ: ìó-
çèêà — ìîº æèòòÿ. ² öÿ ëþáîâ 
âçàºìíà. Êîæåí ì³é äåíü ïî÷è-
íàºòüñÿ ç õ³ò³â, à êîæåí âèñòóï — 
ç ðåòåëüíî¿ ï³äãîòîâêè ó ð³äí³é 
øêîë³. Ìîÿ ï³äòðèìêà — öå áàáó-
ñÿ, ÿêà ñòâîðþº òà øèº êîñòþìè 
äëÿ íîâèõ îáðàç³â, ì³é áðàòèê òà 
áàòüêè. Âèñòóï íà ñöåí³ — öå 
ìàëåíüêå æèòòÿ. Öå ìîº âñå, — 

ç³çíàºòüñÿ Êàð³íà. — ß äóæå ðàäà 
ïåðåìîç³ ó êîíêóðñ³ ãóðòó «Ò²Ê», 
àäæå çàâäÿêè ñòèïåíä³¿ çìîæó çà-
ïèñàòè ïåðøó ñâîþ ï³ñíþ ó ïðî-
ôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

«СТВОРИМО ТРІО ЗІ 
СТАРШОЮ СЕСТРОЮ» 

Ñåñòðè÷êè Ñîëîì³ÿ òà Ñîô³ÿ 
Ïåòðîâñüê³, 12-òü ðîê³â, ç äèòèí-
ñòâà çàéìàþòüñÿ ãðîþ íà áàíäóð³ 
òà âîêàëîì. Âèñòóïàþ÷è ó ñêëàä³ 
äóåòó, ÿêèé òàê ³ íàçâàëè «Ñå-
ñòðè», â³ííè÷àíêè íåîäíîðàçîâî 
ñòàâàëè ëàóðåàòàìè âñåóêðà¿í-
ñüêèõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â. 
Òà íàéá³ëüøîþ ìð³ºþ ä³â÷àò º 

ñ³ìåéíå òð³î, ó ÿêîìó ç íèìè áóäå 
âèñòóïàòè ùå é ñòàðøà ñåñòðà 
Ìàð³ÿ.

— Ñàìå âîíà ïðèùåïèëà íàì 
ëþáîâ äî ìóçèêè ³ áàíäóðè, — 
ðîçïîâ³äàº Ñîëîì³ÿ Ïåòðîâ-
ñüêà. — Íà æàëü, íàø³ ç Ñîô³ºþ 
ï³äë³òêîâ³ áàíäóðè áåç ïåðåìèêà-
÷³â, ùî îáìåæóº âèá³ð ðåïåðòó-
àðó. À ðîäèíà íå ìîæå âèòðàòè-
òè ñò³ëüêè êîøò³â íà ïðèäáàííÿ 
õî÷à á îäí³º¿ ïðîôåñ³éíî¿ áàí-
äóðè ç ìåõàí³çìîì ïåðåìèêàííÿ, 
àäæå ö³íà ñòàðòóº â³ä 15 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Òîìó ìè ç ñåñòðîþ é 
âèð³øèëè ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè 
ó êîíêóðñ³ ãóðòó «Ò²Ê». ² äóæå 
ùàñëèâ³, ùî íàì îáîì âäàëîñÿ 

ñòàòè ïåðåìîæíèöÿìè! Òåïåð 
ìè ìîæåìî äîêëàñòè ùå âëàñ-
í³ êîøòè, ïðèäáàòè ïðîôåñ³éíó 
áàíäóðó ³ ñòâîðèòè ñ³ìåéíå òð³î 
ç íàøîþ Ìàð³ºþ.

СЕСТРІ — ФОРТЕПІАНО, 
БРАТУ — МІКРОФОН 

Ñåðåä ïåðåìîæö³â îïèíèëàñü 
ùå îäíà òâîð÷à ðîäèíà — áðà-
òèê òà ñåñòðè÷êà Äàâèä ³ Äàðèíà 
Êÿãíèöüê³. Ó ð³äíîìó Òåïëèêó 
âîíè îáîº íàâ÷àþòüñÿ ó äèòÿ÷³é 
ìóçè÷í³é øêîë³.

— Òàì ìåíå ñï³âó íàâ÷àº íàé-
êðàùà «â÷èòåëüêà ì³êðîðàéîíó 
íàøîãî æèòåëüêà» — Ãàëèíà Âî-
ëîäèìèð³âíà Ãóìåíþê, — íàñï³-
âóþ÷è, ðîçïîâ³äàº íàéìîëîäøèé 
ñòèïåíä³àò êîíêóðñó, 8-ð³÷íèé 
Äàâèä. — Õîðîøèé ì³êðîôîí — 
òå, ÷îãî ìåí³ íàéá³ëüøå áðàêó-
âàëî. Áî òîé ì³êðîôîí, ùî º, 
äîâîäèëîñÿ ïåðåä êîæíèì óðî-
êîì ïðîñèòè, ùîá â³í íîðìàëüíî 
ïðàöþâàâ. Ïî ñåêðåòó âàì ñêàæó: 
éîìó âæå, ìàáóòü, ñò³ëüêè ðîê³â, 
ÿê ìîºìó ä³äóñåâ³. À ìåí³ õî÷åòü-
ñÿ äðóãà, ÿêèé áè äîïîìàãàâ ìåí³ 
ó äîñÿãíåíí³ ãîëîâíî¿ ìåòè — âå-
ëèêî¿ ñöåíè. Òàê ùî ñòèïåíä³ÿ 
öþ ìð³þ çä³éñíèòü!

Äàâèäîâà ñåñòðà, 14-ð³÷íà ï³à-
í³ñòêà Äàðèíà, ó ñâîþ ÷åðãó ðà-
ä³º, ùî íàðåøò³ çìîæå ïðèäáàòè 
íîâèé ³íñòðóìåíò.

— Ùîá ãðàòè ãàìè òà àðïåäæ³î 
â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ òà ÷óòè íîòè 
äî, ì³, ñ³ ó ïåðø³é îêòàâ³ òà ðå-
áåìîëü ³ ëÿ-ä³ºç ó äðóã³é îêòàâ³, 
à ùå — ñì³ëèâî íàòèñêàòè ïå-
äàë³. ß äóæå õî÷ó êóïèòè íîâå 
ôîðòåï³àíî é â³äòâîðþâàòè âñ³ 
çâóêè òâîð³â òàê, ÿê öå õîò³ëè á 
¿õ àâòîðè.

Віктор Бронюк із 9-річною співачкою, піаністкою та композиторкою Сашею Герасименко 
експромтом заспівали пісню «Для мами». Дівчинка зізнається: цієї миті чекала чотири 
роки — відтоді, як гурт «ТІК» з концертом приїжджав у Бершадь 

«Êàðàíòèí êàðàíòèíîì, 
à ñòèïåíä³¿ — çà 
ðîçêëàäîì! Óêðàé 
âàæëèâî ï³äòðèìóâàòè 
îáäàðîâàíó ìîëîäü. ¯¿ ó 
íàñ ä³éñíî äóæå áàãàòî»

Про себе Владислав Дмитрук із села Кинашів 
Тульчинського району скромно каже: «Я — звичайний 
українець». А насправді у свої 12 років цей обдарований 
семикласник є справжнім творчим вундеркіндом 
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Унікальні прикраси Олени По-
пенко вже не раз експонувалися 
в Європі. Ще до карантину май-
стриня зі своїми роботами їздила 
на різні виставки, тож її вироби 
побували в Чехії, Португалії та 
Іспанії.
— Згодом з'явилися клієнти, які 
почали замовляти мої роботи 
для своїх магазинів: один в Ні-
меччині, а інший у Нідерлан-
дах, — розповідає Олена. — Та 
за цей час я відчула дуже вели-
ку різницю між українськими та 
європейськими покупцями.
На ї ї думку, твердження, що 
за кордоном більше цінують 
ручну роботу — хибне.
— Я не можу сказати щось про 
Америку чи Азію, але що стосу-
ється Європи, то там все дуже 
спрощено, люди звикли не ви-
ділятися і не перейматися тим, 

який вигляд мають, — розпові-
дає вона про свої спостережен-
ня. — А ще вони дуже привчені 
до мас-маркету, дешевих това-
рів і розпродажів. Тому в них 
здебільшого немає душевного 
потягу до робіт, зроблених ру-
ками. Якщо вони щось купують, 
то лише тому, що їм це подоба-
ється і вони мають змогу собі це 
дозволити.
А ось українці, за словами ві-
нничанки, полюбляють речі із 
сенсом.
— Нашим людям важливий пев-
ний духовний елемент. Вони мо-
жуть збирати спеціально гроші 
на таку покупку, та при цьому 
чітко розуміти, навіщо вона їм 
потрібна, — каже Олена. — Саме 
тому я понад усе ціную україн-
ських покупців, бо їхнє ставлення 
до моєї роботи значно тепліше!

Попит європейців і українське визнання 

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065

Îëåíó Ïîïåíêî 
ìîæíà ñì³ëèâî 
íàçâàòè ìàéñòðè-
íåþ ³ç çîëîòèìè 

ðóêàìè. Âæå ê³ëüêà ðîê³â âîíà 
ñòâîðþº îðèã³íàëüí³ ïðèêðàñè 
ç ì³í³àòþðíîþ âèøèâêîþ — öå 
ñïðàâä³ êðîï³òêà ðîáîòà, ÿêà âè-
ìàãàº íå ëèøå òâîð÷î¿ âïðàâíîñò³, 
àëå é ñïåö³àëüíèõ ³íñòðóìåíò³â.

— Ì³í³àòþðíà âèøèâêà íàëå-
æèòü äî òàê çâàíèõ âèòîí÷åíèõ 
ìèñòåöòâ. ² ïðîñòèìè ìàòåð³àëà-
ìè ¿¿ çðîáèòè íå âèéäå, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëåíà Ïîïåíêî. — Ïåðø 
çà âñå, ïîòð³áíî ìàòè ñïåö³àëüíó 
ì³êðîêàíâó, ÿêó âèãîòîâëÿþòü 
ó Ôðàíö³¿ ç íàòóðàëüíîãî øîâêó. 
Âîíà ñõîæà íà äóæå-äóæå äð³áíó 
ñ³òî÷êó, íà ÿê³é ïîò³ì ïîòð³áíî 
âèøèâàòè íàòóðàëüíèìè øîâêî-
âèìè íèòêàìè.

Òàê³ íèòêè, çà ¿¿ ñëîâàìè, 
ñêëàäíî çíàéòè â Óêðà¿í³, òîìó 
ìàéñòðèíÿ çàìîâëÿº ¿õ ç Áðèòàí³¿.

— Öå íàòóðàëüíèé àíãë³éñüêèé 
øîâê, — êàæå âîíà. — Ùå îäíà 
âàæëèâà ð³÷, áåç ÿêî¿ íåìîæëèâà 
ì³êðîâèøèâêà, — âåëèêà ïðîôå-
ñ³éíà ëóïà. Âîíà äîçâîëÿº ìåí³ 
ñòâîðþâàòè ì³í³àòþðí³ ðîáîòè â³ä 
570 ñò³áê³â â îäíîìó êâàäðàòíîìó 
ñàíòèìåòð³ äî 1200.

Öå íå ÿê³ñü óìîâí³ öèôðè. 
Ìàéñòðèíÿ âèðàõóâàëà, ùî â ðî-
áîòàõ ç³ 570 ñò³áî÷êàìè â êâà-
äðàòíîìó ñàíòèìåòð³, â îäíîìó 
ì³ë³ìåòð³ âîíà ðîáèòü ï’ÿòü ç 
ïîëîâèíîþ ñò³áê³â.

— À äå ¿õ 1200 — îêî âçàãàë³ 
ëåäü ðîçð³çíÿº îêðåì³ ñò³áêè, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåíà Ïîïåíêî. — 
Òàì âîíè äóæå-äóæå äð³áí³!

Ïðàöþâàòè ³ç çàêîðäîííèìè 
ìàòåð³àëàìè — ñïðàâà íå ç äå-
øåâèõ, òîæ íà êîæåí âèð³á Îëåí³ 
äîâîäèòüñÿ äîáðÿ÷å âèòðàòèòèñÿ.

— ß âñå çàìîâëÿþ áåçïîñåðåä-
íüî ç ôàáðèê, à íå ìàãàçèí³â. 
Òîáòî öå çàâæäè îïòîâ³ ïîêóï-
êè, — ãîâîðèòü â³ííè÷àíêà. — Ùî 
ö³êàâî, ïðàêòè÷íî âñ³ ï³äïðè-
ºìñòâà, ç ÿêèìè ÿ ñï³âïðàöþþ, 
ìàþòü ì³í³ìóì ñòîð³÷íó ³ñòîð³þ 
³ñíóâàííÿ. Öå òàê³ òðàäèö³éí³ àí-
ãë³éñüê³, ôðàíöóçüê³, àìåðèêàí-
ñüê³ é ³çðà¿ëüñüê³ ìàíóôàêòóðè.

РОБОТА ЗАЙМАЄ 
ЧИМАЛО ЧАСУ 

Íà âèãîòîâëåííÿ îäí³º¿ ïðè-
êðàñè ìîæå éòè áàãàòî ÷àñó.

— Íàñïðàâä³ âñå çàëåæèòü â³ä 
ðîçì³ðó ðîáîòè é äð³áíîñò³ êàíâè. 
Á³ëüø äð³áíó âèøèâêó äîâîäèòü-
ñÿ ðîáèòè òðîõè äîâøå, — êàæå 
âîíà. — Êîëèñü ðàõóâàëà, ùî 
570-ñò³áêîâèé âèð³á ÿ âèøèâàëà 
47 ãîäèí. Òà îñê³ëüêè î÷³ ïîòð³á-

В ОДНОМУ МІЛІМЕТРІ — 
П’ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ СТІБКІВ 
Ручна робота  Вінничанка Олена 
Попенко створює унікальні прикраси, які 
носять модниці далеко за межами України. 
Витончені вироби з мікровишивкою 
вона робить на спеціальній мікроканві 
за допомогою збільшувального скла

íî áåðåãòè, çðîçóì³ëî, ùî ö³ëèé 
äåíü ïðàöþâàòè íå ìîæíà. Çàðàç 
ÿ ñåáå äèñöèïë³íóþ òàê: ãîäèíó 
âèøèâàþ, ãîäèíó çàéìàþñü ³í-
øèìè ñïðàâàìè.

ТЕХНІКА З БАГАТОВІКОВОЮ 
ІСТОРІЄЮ 

Ìàéñòðèíÿ âèøèâàº òåõí³êîþ 
«petit point», ùî ìàº àâñòð³éñüêå 
ïîõîäæåííÿ. Âïåðøå ïðèêðàñè ç 
ì³êðîâèøèâêîþ Îëåíà ïîáà÷èëà 
íà êàðòèíàõ ³ íå çìîãëà â³ä³ðâàòè 
â³ä íèõ ïîãëÿäó.

— Îñê³ëüêè ÿ âèðîñëà â ðîäèí³ 
õóäîæíèê³â, òî ìèñòåöòâî ó ð³ç-
íèõ éîãî ïðîÿâàõ çàâæäè éøëî ç³ 
ìíîþ ïîðÿä, — ñì³ºòüñÿ âîíà. — 
Ì³é íàéóëþáëåí³øèé ïåð³îä 
ìèñòåöòâà ó æèâîïèñ³ — XVIII 
ñòîë³òòÿ. ß îáîæíþþ ò³ ñòàðî-
âèíí³ ïîðòðåòè, ñóêí³ é ïåðëè, 
ùî òàì çîáðàæåí³, òà é çàãàëîì 
ìàéñòåðí³ñòü íàïèñàííÿ êàðòèí. 
² ñàìå ó òîé ïåð³îä ÿêðàç áóâ ðîç-
êâ³ò òåõí³êè «petit point».

Òîä³ ì³í³àòþðí³ âèøèâêè ðî-
áèëè íà ïðèêðàñàõ, ´óäçèêàõ, 
ð³çíèõ äåêîðàòèâíèõ åëåìåíòàõ 
ñóêîíü ³ òàê äàë³. Òàêà òåõí³êà 
áóëà êîøòîâíîþ, òîìó äîçâîëèòè 
¿¿ ñîá³ ìîãëè ëèøå àðèñòîêðàòè.

— Çâè÷àéíî, âñþ öþ êðàñó çî-
áðàæóâàëè íà òîãî÷àñíèõ ïîð-
òðåòàõ, — êàæå íàøà ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Òî æ êîëè ÿ òð³øêè 
ï³äðîñëà é ïî÷àëà ¿çäèòè ð³çíèìè 
êðà¿íàìè ³ ì³ñòàìè, íàìàãàëàñü 
çàâæäè çíàõîäèòè ö³êàâ³ ³ñòî-
ðè÷í³ ìóçå¿ ÷è êàðòèíí³ ãàëåðå¿. 
Äî ðå÷³, ðîçïî÷àëîñü âñå ç³ Ëüâî-
âà, òàì º ïðåêðàñíå ç³áðàííÿ 
æèâîïèñó XVIII ñòîë³òòÿ. Ïîò³ì 
áóâ Ëóâð ó Ïàðèæ³, Ðåéêñìóçåé 
â Àìñòåðäàì³… Êð³ì òîãî, òàì 
áàãàòî àíòèêâàðíèõ ëàâîê, äå 
ÿ òåæ çíàõîäèëà ïðèêðàñè ç ì³-
í³àòþðíèìè âèøèâêàìè.

ПОПУЛЯРНІСТЬ 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ 

Çà ñëîâàìè Îëåíè Ïîïåíêî, 
ïîïóëÿðí³ñòü àâñòð³éñüêî¿ òåõ-
í³êè ïðîòðèìàëàñÿ äî ñåðåäèíè 
ÕÕ ñòîë³òòÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ïðî íå¿ 
ñòàëè çàáóâàòè. Ïðîòå òåïåð 
ö³êàâ³ñòü çíîâó ïî÷àëà â³äðî-
äæóâàòèñÿ.

— Çàðàç ñïðàâä³ òàêå ìèñòå-
öòâî â³äíîâëþºòüñÿ, — ãîâîðèòü 
âîíà. — Òà ð³÷ ó òîìó, ùî òàêîþ 
òåõí³êîþ, òàê çâàíèì, ãîáåëåíî-
âèì ñò³áêîì, ëþäè ïðîäîâæó-
þòü âèøèâàòè, àëå äóæå ìàëî 
õòî âèøèâàº íàñò³ëüêè äð³áíî. 

ßê ïðàâèëî, ìàéñòðè îáèðàþòü 
ìàòåð³àëè, ÿê³ ïðîñò³øå çíàéòè. 
Öå ìîæå áóòè ëüîí àáî áàâîâ-
íÿíà êàíâà, àëå òàì âèõîäèòü 
ìàêñèìóì 240 ñò³áê³â â îäíîìó 
êâàäðàòíîìó ñàíòèìåòð³.

À öå ñïðàâä³ âåëèêà ð³çíèöÿ 
³ç òèì, ùî ñòâîðþº â³ííè÷àíêà.

— Íà ò³é êàíâ³ ìîæíà âèêî-
ðèñòàòè äóæå îáìåæåíó ê³ëü-
ê³ñòü ñõåì. Áî ÷èì á³ëüøà êàí-
âà ³ ñò³áî÷êè, òèì ñòðèìàí³øîþ 
ó â³äò³íêàõ ³ äåòàëÿõ áóäå ñõå-
ìà, — ðîçïîâ³äàº Îëåíà Ïîïåí-
êî. — Òîáòî, ÿêùî â òåáå çîâñ³ì 
êðèõ³òêà êàíâà é ìàëåíüê³ ñò³áî÷-
êè, òè ìîæåø âïèñàòè â îñíîâó 
á³ëüø êðåàòèâíó ñõåìó. À îñê³ëü-
êè ÿ â äóø³ õóäîæíèöÿ, òî ìåí³ 
íàáàãàòî ö³êàâ³øå ïðàöþâàòè 
ñàìå â òàêîìó ôîðìàò³ — òóò 
ÿ ìàêñèìàë³ñòêà!

ХОТІЛА ЗАЛИШИТИ 
ПО СОБІ СЛІД 

Â³ííèöüêà ìàéñòðèíÿ ç³çíàºòü-
ñÿ, ùî äî âèøèâàííÿ âîíà ïðè-
éøëà, êîëè â³ä÷óëà âíóòð³øíþ 
ïîòðåáó ñòâîðèòè ùîñü âàãîìå.

— Ìî¿é äóø³ êîí÷å íåîáõ³ä-
íî áóëî çðîáèòè ùîñü òàêå, ùî 
ìîæíà áóëî á ïðîíåñòè êð³çü 
ñòîë³òòÿ, çàëèøèòè ÿêèéñü ñë³ä 
ïî ñîá³, — ðîçêàçóº âîíà. — ² 
ÿ âèð³øèëà, ùî ìîæó öþ ³äåþ 
ðåàë³çóâàòè ÷åðåç òàêó êðàñèâó 
ôîðìó é ÷åðåç ñïðàâó, ÿêà ìåí³ 
äóæå äî äóø³. À ùå ÿ íàðîäèëà 
äèòèíó, é öå òåæ ñòàëî í³áè êà-
òàë³çàòîðîì, ÿ òîä³ äóæå õîò³ëà, 
ùîá âîíà ïîò³ì ìíîþ ïèøàëàñÿ.

Äèâîâèæíî â ö³é ³ñòîð³¿ ùå é 
òå, ùî ðàí³øå Îëåíà Ïîïåíêî 
íå âèøèâàëà. Áà á³ëüøå, äóìàëà, 
ùî âèøèâêà — öå âçàãàë³ íå ¿¿.

— Ìàáóòü, ïðîñòî ó ïîòð³áíèé 
ìîìåíò ìåí³ «çàéøëà» öÿ òåõ-
í³êà, — êàæå íàøà ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — ß äåñü ð³ê íàâ÷àëàñÿ ³ 
ïðîñòî âäîìà âèøèâàëà «â ñò³ë». 
Ñïî÷àòêó áàâîâíîþ ³ òðîõè êðóï-
í³øå. Ïîñòóïîâî ïî÷àëà á³ëüøå 
ä³çíàâàòèñÿ ïðî ð³çí³ ìàòåð³àëè, 
çàìîâëÿòè ¿õ òà åêñïåðèìåíòó-
âàòè.

Ïðèáëèçíî çà ð³ê, ó 2016-ìó, 
ìàéñòðèíÿ íàâàæèëàñü ïîêàçàòè 
ñâî¿ ðîáîòè ñâ³òó é âèêëàëà ôîòî 
â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³.

— Äëÿ ìåíå öå áóëà ä³éñíî 
çíàêîâà ïîä³ÿ — ÿ äîñÿãëà ñâîº¿ 
âíóòð³øíüî¿ ïëàíêè é çðîçóì³ëà, 
ùî ìî¿ ðîáîòè ìîæíà ïîêàçóâàòè 
ëþäÿì, — ãîâîðèòü âîíà. — Ìåíå 
íàäèõàº ñàìà ³äåÿ öèõ ïðèêðàñ.
Elena Wonder Flower — öå ïðè-
êðàñè, ÿê³ ìîæóòü ñòàòè ñ³ìåé-
íîþ ðåë³êâ³ºþ ³ ïåðåäàâàòèñÿ ç 
ïîêîë³ííÿ ó ïîêîë³ííÿ. Öå òàêà 
³äåÿ ô³êñ, ÿêó ÿ ðåàë³çóþ çàâäÿêè 
ñâî¿é òâîð÷îñò³!

Олена Попенко працює в старовинній австрійській техніці «petit point», 
яка була особливо популярною у XVIII столітті. Майстриня створює мініатюрні роботи — 
від 570 стібків в одному квадратному сантиметрі до 1200 

– Öå ïðèêðàñè, 
ÿê³ ìîæóòü ñòàòè 
ñ³ìåéíîþ ðåë³êâ³ºþ 
³ ïåðåäàâàòèñÿ ç 
ïîêîë³ííÿ ó ïîêîë³ííÿ, 
– êàæå ìàéñòðèíÿ
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 02.45 Енеїда 
06.30, 06.40, 06.50 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
05.25 Новини 
07.05, 08.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
09.05 Д/ф «Розщепленi на 
атоми» l  
11.25 Телепродаж 
12.00 Хлилина мовчання: День 
чорнобильської трагедiї 
12.01, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.25, 00.30, 05.50 
Спорт 
15.20, 18.55 Д/п «Чорнобиль. 
Вiдродження» 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Д/ц «Дикi тварини» 
20.00 Спецпроєкт «Люди 
Зони» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 
00.40 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 

1+1 
05.05, 15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
05.30 «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 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45 Х/ф «Трансформери: 
Помста полеглих» s  
23.45 Х/ф «Кiнець свiту» s  

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.05, 18.00, 19.00, 03.45 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Вiзит iнспектора» l  
14.15 Х/ф «Трьох потрiбно 
прибрати» s  
16.05 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
05.25, 13.40 Секретний фронт 
06.00 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05, 13.15 Х/ф «Той, хто бiжить 
по лезу - 2049» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.40, 16.15 Х/ф «Людина з 
залiзними кулаками» s  
16.55 Х/ф «Центурiон» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.05 Теорiя змови 
21.25 Т/с «Пес» s  
22.35 Свобода слова 
00.00 Х/ф «Ешер» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10 Х/ф «Вiрус» s  
12.50 Х/ф «Скайлайн» s  
14.40 Х/ф «Скайлайн 2» s  
16.50 Х/ф «Бамблбi» l  
19.00 Вiд пацанки до 
панянки s  
21.20 Х/ф «Метелик» s  
00.00 Х/ф «Щоденники 
Чорнобиля» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
11.45, 04.00 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 «Чорна 
квiтка» l  

СТБ 
07.00 Х/ф «Гордiсть та 
упередження» s  
09.25 Т/с «Джейн Ейр» 
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 «Метелики» s  

НTН 
08.05, 16.50, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.40 Х/ф «Розпад» 
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.40 
«Свiдок» 
12.50 Х/ф «Атака Юрського 
перiоду» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
23.10 «Саша. Дитина 
Чорнобиля» 

TET 
08.15 Х/ф «Залiзний Ганс» 
09.55 Х/ф «Король Дроздобород» 
11.05 Х/ф «Зорянi таляри» 
12.15 Х/ф «Аватар» 
15.15 Х/ф «Фантастична 
четвiрка» 
17.15 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення Срiбного 
Серфера» s  
19.00 М/ф «Епiк» 
21.00 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс 
Сапсан» s  
23.20 Х/ф «Земля в облозi» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15 Спецпроект «Пекельне 
вiдрядження» 
09.45, 18.10 Обличчя 
10.35, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
10.40 Д/ф «Чорнобиль. Чотири 
квiтневi днi» 
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
12.10 Документальна 
програма «Чорнобиль. Моя 
змiна» 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета 
iнновацiй».3с. Альтернативна 
енергiя, повтор першого показу 
13.35 Кiношкола вдома 
13.55 М/ф «Велика подорож» 
14.05 М/ф «Ватажок» 
14.20 М/ф «Дерево i кiшка» 
14.30 М/ф «Хлопчик з вуздечкою» 
14.40 М/ф «Подарунок» 
14.50 Пiщана казка 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.00 Цикл «Нашi тридцять».
Горiв не блок. Екопротести пiсля 
Чорнобиля» 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15 «Мобiльний репортер» 
09.30 «Постфактум» 
10.15, 19.30 «На часi» 
10.45 «Життя в цифры» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
12.00 Хвилина мовчання 
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 
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда 
06.30, 06.40, 06.50 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 «Самсон i Далiла» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 UA:Фольк 
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 Нашi грошi 

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, 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 «Сiссi» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 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, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 
покаже» s  
17.00 Х/ф «Початковий код» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
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  
11.00 Х/ф «Повiтряна 
в’язниця» s  
13.10 Екси s  
15.10 Хто зверху? l  
19.00 Де логiка? l  
20.00 Improv Live Show l  
21.00 Х/ф «11 друзiв Оушена» 
23.20 Х/ф «Мистецтво 
обману» s  
01.30 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, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
11.45, 04.00 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 «Нiколи не 
здавайся» l  

СТБ 
04.25 Т/с «Лист очiкування» s  
06.40 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 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 «Доньки-матерi» l  

НTН 
07.50, 16.50, 02.25 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
01.55 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Загiн особливого 
призначення» 
10.40, 12.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
18.30 «Акцент» 
23.15 Х/ф «Убити «Шакала» s  

TET 
08.15, 09.15, 11.15, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 18.45, 20.45 Танька i 
Володька 
09.45, 10.45, 00.00, 19.45, 
23.00 Країна У 
10.15, 23.30 Одного разу в 
Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.30 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Роздивись 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета iнновацiй», 
5с. Роботи 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Як Петрик пяточкiн 
слоникiв рахував» 
14.20 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
14.25 М/ф «Бегемот та сонце» 
14.35 М/ф «Як iжачок шубку 
мiняв» 
14.45 Пiщана казка 
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 Ораторiя «Сiм слiв 
Спасителя на Хрестi» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда 
06.30, 06.40, 06.50 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 «Самсон i Далiла» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Нашi грошi 
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 
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, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 23.55 Т/с «Кухня» 
00.55 Х/ф «Сусiди 2» n  
02.35 Х/ф «ерiнч - викрадач 
Рiздва» 

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 «Сiссi - молода 
iмператриця» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 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, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 
покаже» s  
17.05 Х/ф «Найманий вбивця» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
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  
11.10 Х/ф «Пiкселi» s  
13.00 Екси s  
15.10 Хто зверху? l  
19.00, 20.00 Вар’яти l  
21.00 Х/ф «12 друзiв Оушена» 
23.40 Х/ф «Екстрасенси» n  

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, 04.00 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 «Мiй любий 
знайда» l  

СТБ 
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.45 «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  
18.00 «СуперМама» l  
19.00 «Мiй секрет» 
20.20, 22.45 Т/с «Папаньки» l  
23.05 Т/с «Доньки-матерi» l  

НTН 
07.50, 16.50, 02.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Сiмнадцятий 
трансатлантичний» 
10.45, 12.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
18.30 «Акцент» 
23.10 Х/ф «Акселератка» 

TET 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна У 
10.15, 23.30 Одного разу в 
Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.30 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне потеплiння» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Солодка дача 
10.05 Загадки чернiвiвецьких 
атлантiв 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50 Культ. Особистостi 
12.10 Роздивись 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета iнновацiй», 
6с. Штучний iнтелект 
13.30 Лайфхак 
українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Горщик -смiхотун» 
14.20 М/ф «Двоє справедливих 
курчат» 
14.30 М/ф «Дощику,дощику 
припусти» 
14.35 Українська абетка 
всесвiт першосвiт» 
14.40 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
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 «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих» s  
11.05 Зроблено в Українi. 
Пасха 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 UA:Фольк 
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 «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.20 Д/ц «Дикi зграї» 
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, 04.15 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» 
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Сiссi: Важкi роки 
iмператрицi» 
14.35, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 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, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 
покаже» s  
16.25 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
00.30 Х/ф «Людина з залiзними 
кулаками» s  

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  
10.50 Х/ф «Простачка» s  
12.50 Екси s  
15.10, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «13 друзiв Оушена» 
23.40 Х/ф «Номiс» 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» 
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21.00 Т/с «Чужi грiхи» s  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.15 Т/с «За законами 
воєнного часу 2» 

СТБ 
04.50 Т/с «Лист очiкування» s  
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.55 «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  

НTН 
05.50 «Вартiсть життя» 
07.55, 16.50, 02.35 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.05 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Нiагара» 
10.45, 12.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 03.45 «Правда життя» 
18.30 «Акцент» 
22.50 Х/ф «Таємниця «Чорних 
дроздiв» 
00.40 «Реальнi злочинцi» 

TET 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна У 
10.15, 23.30 Одного разу в 
Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.30 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв» 
01.00 Казки У Кiно 
02.30 Щоденники Темного s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Солодка дача. Паска з 
родзинками та цукатами 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
12.10 Роздивись 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Чарiвнi окуляри 
14.20 М/ф «Грицевi писанки» 
14.25 М/ф «Знахiдка» 
14.35 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Iвасик Телесик» 
14.50 М/ф «Капiтошко» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
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 «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 01.00 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Робота в дикiй 
природi» 
19.30, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «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» 
23.15 «Вечiрнiй квартал 2021» 

IНТЕР 
05.25, 22.55 «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 «Зорро» 
14.45, 15.40, 00.40 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Татусi без шкiдливих 
звичок» s  
02.25 «Чекай на мене. 
Україна» 

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Дизель-шоу l  
11.45, 13.15 Х/ф «Колонiя» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.15 Х/ф «Важка 
мiшень» s  
16.35 Х/ф «Раптова смерть» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
22.50 Скетч-шоу «На трьох» s  
23.50 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
09.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10 Вiд пацанки до 
панянки s  
13.20, 01.20 Вар’яти l  
15.20 Де логiка? l  
16.20 Х/ф «Метелик» s  
19.10 Х/ф «Васабi» 
21.00 Х/ф «8 подруг Оушена» l  
23.20 Х/ф «Кiлер-псих» n  

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 «Жити з 
Надiєю» 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 «За законами 
воєнного часу 2» 

СТБ 
07.50, 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» 
00.10 «Мiй секрет» 

НTН 
07.50, 02.40 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.10 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Посейдон» поспiшає 
на допомогу» 
10.15, 12.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
13.40, 16.50 Х/ф «Секретний 
фарватер» 
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Їм було 
дев’ятнадцять...» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна У 
10.15, 23.30 Одного разу в 
Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.30 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод 
4: Континентальний дрейф» 
01.00 Казки У Кiно 
02.30 Теорiя зради 

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 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
12.10 Роздивись 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Чудасiя» 
14.20 М/ф «Справжнiй 
ведмедик» 
14.30 М/ф «Достирибни до 
хмаринки» 
14.35 М/ф «Як козаки у футбол 
грали» 
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 
18.40 Буковинськi загадки 
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, 
05.35 Новини 
07.10, 07.30, 07.40 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.40 #ВУКРАЇНI 
10.10 Люди Зони 
11.05, 16.55 Древо. Писанки 
11.25, 16.05, 04.10 Солодка дача 
12.00 Х/ф «Легенда про княгиню 
Ольгу» 
14.20 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
17.25 Х/ф «Пригоди Жуль Верна. 
Загадковий острiв» s  
19.10, 21.25 Х/ф «Iсус. Бог i 
людина» l  
23.00 Урочисте богослужiння 
Православної Церкви України 
з нагоди Свiтлого Христового 
Воскресiння 

1+1 
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
14.00, 15.05, 16.10, 17.15 Т/с 
«Свати» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.15 «Жiночий квартал» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
05.35 Х/ф «Фiнiст - Ясний сокiл» 
07.00 «Слово Предстоятеля» 
07.05 М/ф «Принц Єгипту» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
12.40 «Сходження 
Благодатного вогню в Храмi 
Гроба Господня» 
14.20 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 
16.15 Т/с «Джерело» Прем’єра. 
1-4 сс. Заключна 
20.00, 03.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.00 Д/п «Паломництво на 
Святу землю» 
23.00 «Великоднє 
богослужiння. Пряма трансляцiя» 

ICTV 
07.50 Х/ф «Назад у майбутнє-2» 
09.50 Х/ф «Назад у майбутнє-3» 
12.00, 13.00 Х/ф «Парк юрського 
перiоду» s  
12.45 Факти. День 
14.45 Х/ф «Парк юрського 
перiоду-2» s  
17.00 Х/ф «Парк юрського 
перiоду-3» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Свiт юрського 
перiоду» s  
21.35 Х/ф «Рiддiк» s  
23.40 Х/ф «Альфа» l  
01.25 Т/с «Розтин покаже» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30, 02.00 Вар’яти l  
08.10, 10.00 Kids» Time 
08.15 Х/ф «Помста пухнастих» 
10.05 Орел i Решка. Дива свiту 
11.00 Орел i Решка 
12.10 У кого бiльше? l  
14.00 М/ф «Суперсiмейка» 
16.20 М/ф «Суперсiмейка 2» 
18.40 Х/ф «Месники» s  
21.20 Х/ф «Месники: Ера 
Альтрона» s  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.10 Реальна мiстика 
09.00 Т/с «Чорна квiтка» l  
13.00, 15.20 Т/с «Назавжди» 
17.10, 21.00 Т/с «Чесна гра» s  
20.00 Головна тема 
23.00, 02.15 Т/с «Я нiколи не 
плачу» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 

06.00, 12.05 Т/с «Папаньки» l  
08.00 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
10.50 «Мiй секрет» 
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
21.50 «Звана вечеря» l  
23.45 «СуперМама» l  

НTН 
05.15 Х/ф «Святi й праведники 
ХХ столiття» 
05.55 Х/ф «Ярослав Мудрий» 
08.45 Х/ф «Два капiтани» 
12.55, 03.05 «Випадковий 
свiдок» 
14.05 Х/ф «Текумзе» 
16.05 Х/ф «Бiнго Бонго» 
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.35 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Бiлi роси» 
21.15 Х/ф «Закони 
привабливостi» 
23.00 Х/ф «Авраам: Хранитель 
вiри» 
03.15 «Святi й праведники ХХ 
столiття» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.25 Х/ф «Красуня й 
чудовисько» 
13.10 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс 
Сапсан» s  
15.30 М/ф «Льодовиковий 
перiод» 
17.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне потеплiння» 
19.00 М/ф «Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення» 
20.45, 21.45, 22.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
21.15, 22.15 Танька i Володька 
23.15 Iгри Приколiв 
00.15 Країна У 
00.45 Панянка-селянка 
02.35 Теорiя зради 
03.20 Вiталька 

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» 
11.30 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Марiя Магдалина» 
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 «Як козаки сiль 
купували» 
14.45 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
14.55 М/ф «День, 
коли щастить» 
15.05 М/ф «Найсправжнiсiнька 
пригода» 
15.15 М/ф «Свара» 
15.25 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Плiч-о-плiч 
16.30 В УКРАЇНI 
16.55 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск», 1 с. 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Задача з зiрочкою 
20.00 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
22.05 Д/ф «Тi, що вiрнi» 

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 
06.05 Енеїда 
06.30, 06.40, 07.10 М/ф 
07.00, 21.00, 23.55, 01.50, 
03.15, 05.35 Новини 
07.30 Великоднi богослужiння 
з Патрiаршого собору 
Воскресiння Христового 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
11.00 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
12.00 Концерт. Пiснi про 
кохання 
14.00 Телепродаж 
14.35 Концерт Романа 
Скорпiона 
15.45 Концерт. Наталiя 
Валевська 
16.35 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi» l  
17.45 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi» 
19.15 Дивнi створiння 
20.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Х/ф «Пригоди Жуль Верна. 
Загадковий острiв» s  
00.20, 01.45, 02.15, 03.10, 
03.40, 05.30 Погода 

1+1 
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
10.55, 03.15 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 
2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Лара Крофт - 
розкрадачка гробниць: Колиска 
життя» s  
23.15 Х/ф «Трансформери: 
Помста полеглих» s  

IНТЕР 
07.20 М/ф «Кунг-Фу Панда 3» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.50 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 
14.40 Т/с «Джерело» 1-4 сс. 
Заключна 
18.10 Х/ф «Агент Лев» (16+) 
Прем’єра 
20.00, 02.20 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Школа гарних 
дружин» Прем’єра 
23.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 

ICTV 
07.00 Х/ф «Воскресiння» l  
09.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт» s  
11.10, 13.00 Т/с «Пес» s  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Тiлоохоронець 
кiлера» s  
23.35 Х/ф «Найманий вбивця» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.50, 08.10 Kids» Time 
05.55 М/ф «Суперсiмейка» 
08.15 М/ф «Суперсiмейка 2» 
10.20 Х/ф «К-9» 
12.20 Х/ф «Месники» s  
15.10 Х/ф «Месники: Ера 
Альтрона» s  
18.00 Х/ф «Месники: Вiйна 
нескiнченностi» l  
21.00 Х/ф «Месники: 
Завершення» l  

УКРАЇНА 
06.50, 03.10 Реальна мiстика 
08.45 Т/с «Чужi грiхи» s  
17.00, 21.00 Т/с «Майже вся 
правда» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Без вагань» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
06.55 Х/ф «Приборкання 
норовливого» 
08.45 Х/ф «Закоханий до 
безтями» 
10.45 «МастерШеф 
Професiонали» l  

13.25 «Хата на тата» l  
15.15 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.10 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.50 Х/ф «Добрi намiри» 
07.20 «Слово Предстоятеля» 
07.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.15 Х/ф «Текумзе» 
11.20 Х/ф «Закони 
привабливостi» 
13.05 Х/ф «Бiлi роси» 
14.50 Х/ф «Старий знайомий» 
16.25 Х/ф «Троє в човнi, якщо не 
рахувати собаки» 
19.00 Х/ф «Бережiть жiнок» 
21.40 Х/ф «Один шанс на 
двох» s  
23.45 Х/ф «Казка про жiнку та 
чоловiка» 
01.25 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.55 М/ф «Червона Шапка 
проти зла» 
11.40 М/ф «Епiк» 
13.45 М/ф «Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення» 
15.30 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв» 
17.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Країна У 
23.00 Х/ф «Кохання та iншi 
лiки» s  
01.00 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Шукачi пригод 
08.00 Шерифи для нових 
громад 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Артефакти 
09.00 Великодня лiтургiя 
з церкви Рiздва Пресвятої 
Богородицi (УГКЦ) у Львовi 
10.15 Буковинськi загадки 
10.30 Великоднiй концерт 
«Кривий танець» 
10.55 Солодка дача 
11.10 Культ. Особистостi 
11.30 Пишемо iсторiю. 
Валентин Войно-Ясенецький 
11.45 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета» 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.35 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
14.55 М/ф «Коп i Штик-завзятi 
кроти» 
15.05 М/ф «Лежень» 
15.15 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.25 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 В УКРАЇНI 
16.30 Освiтнi лекцiї «Форуму 
iнклюзивностi» 
16.55 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск» 2с. 12+ 
другий показ 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
20.00 Спецпроєкт «Люди Зони» 
20.50 Цикл «Нашi тридцять». 
Горiв не блок. Екопротести пiсля 
Чорнобиля 
21.20 Неймовiрнi свiти 
Цiолковського 
22.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
10.00 «На часi» 
10.30 Трансляцiя Пасхального 
богослужiння у кафедральному 
соборi м. Вiнницi 
13.30, 19.45 х/ф 
15.00 «Знаменитi гурмани» 
15.30 «Планета кiно» 
16.00 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Зворотнiй зв’язок» 
19.30 «Територiя рiшень» 

   29 квітня    30 квітняП'ЯТНИЦЯ  1 травняСУБОТА   2 травняНЕДІЛЯ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ РИБАК, ГІДЕСА 

Моя чудесна, прекрасна Вінниця!
Вже з наступного тижня зацвітуть 
сакури та магнолії. Будемо гуляти 
і дихати весною!

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

Îðãàí³çàòîð çåìåëüíèõ 
òîðã³â: Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà 

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ:
Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ïëîùà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè, òà ¿¿ êàäàñòðîâèé íîìåð: 
Â³ííèöüêà îáëàñòü, Â³ííèöüêèé ð-í, 
ñìò. Äåñíà, âóë. Ãàãàð³íà, á/í, ïëîùà 

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 0,2250 ãà, êàäà-
ñòðîâèé íîìåð: 0510100000:01:123:0010.

Êàòåãîð³ÿ çåìåëü: çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê: 
03.07, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áóä³âåëü òîðã³âë³.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè: 389 250,00 ãðí.

Ðîçì³ð ãàðàíò³éíîãî âíåñêó: 19 463 ãðí 
00 êîï.

Ðîçì³ð ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó: 1 135 ãðí 
00 êîï.

Ì³ñöå ³ ÷àñ ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ 
òîðã³â: ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êåëåöüêà, 63 
(çàë çàñ³äàíü), 27 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, 
îá 10.00 ãîäèí³.

²íôîðìàö³ÿ ïðî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 
ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ Äåðæãåîêàäàñòðó 
Óêðà¿íè â ðîçä³ë³: «Çåìåëüí³ òîðãè».

Íàéìåíóâàííÿ òà àäðåñà âèêîíàâöÿ 
çåìåëüíèõ òîðã³â: ÄÏ «Â³ííèöüêèé íà-

óêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò 
çåìëåóñòðîþ», 21027, ì. Â³ííèöÿ, âóë. 
Êåëåöüêà, 63, êîíòàêòíà îñîáà, â ÿêî¿ 
ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, 
óïîâíîâàæåíà îñîáà: ×óïèðà Àíäð³é 
Âàñèëüîâè÷, òåë. 0432–55–19–53, 
068 044–91–13.

Çàÿâè òà äîêóìåíò³â íà ó÷àñòü â çå-
ìåëüíèõ òîðãàõ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: 21027, ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êåëåöüêà, 
63, ê³ì. 101.

Інформація Вінницької міської ради Вінницької області про проведення 
земельних торгів у формі аукціону (аукціон № 32618 лот № 65906)
БЛОГ

491211

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.

Åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ âèäàííÿ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè çà ïîñèëàííÿì www.ria.uaòåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ñåð³ÿ ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð., 
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 210116

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 
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ОВЕН 
Початок тижня не обіцяє 
скупчення грозових хмар 
над вашою парою, проте 
постарайтеся не пред'являти 
завищених вимог до коханої 
людини. 

ТЕЛЕЦЬ 
Не переживайте, цього тижня 
вашим стосункам нічого 
серйозного не загрожує. Че-
кайте щасливого випадку або 
розмови по душах, яка допо-
може вирішити ситуацію, що 
склалася.

БЛИЗНЮКИ 
Ви об'єктивно оціните ситуа-
цію, що склалася, і зрозумі-
єте, що все не так складно, 
як вам здається.Ви кохаєте і 
кохані і явно за крок від запо-
вітної мети. 

РАК 
На особистому фронті вас 
можуть очікувати певні склад-
ності. Як наслідок, з'явиться 
прагнення до усамітнення. 
Але не варто постійно йти 
на поводу у своїх емоцій.

ЛЕВ 
Намагайтеся не відставати 
від стрімкого ритму життя 
вашого партнера. Можливе 
виникнення нового сильного 
почуття, або у вас почнеться 
другий медовий місяць.

ДІВА 
У вас може практично не за-
лишитися часу для коханої 
людини, але ви надолужите 
все у вихідні, а вони будуть 
вельми насичені. 

ТЕРЕЗИ 
У понеділок несподівана 
зустріч може сколихнути 
давно забуте почуття. У се-
реду можливе романтичне 
знайомство. Субота може 
принести досить складну, але 
необхідну двом розмову.

СКОРПІОН 
Якщо вас засмучує тимча-
сове затишшя і самотність, 
то цього тижня є ймовірність 
змінити ситуацію, що скла-
лася, і стати ближче. Гарний 
час для побачень, ніжності і 
пристрасті.

СТРІЛЕЦЬ 
Інтуїція в любовних справах 
цього тижня може вас підвес-
ти. Вам буде складно керу-
вати емоційними сплесками. 
Тому, перш ніж що-небудь 
говорити коханій людині, 
спочатку подумайте. 

КОЗЕРІГ 
У п'ятницю можливий кон-
флікт з коханою людиною че-
рез верховенства у стосунках, 
оцініть адекватно можливості 
свого обранця.

ВОДОЛІЙ 
Намагайтеся мати якомога 
кращий і привабливіший 
вигляд. Поводьтеся стримано 
і спокійно, навіть якщо вас 
переповнює бажання все 
змінити в особистому житті.

РИБИ 
Схоже, ви втомилися від 
спокою і розміреності, вас 
потягнуло на нові знайомства 
і пригоди або вам захотілося 
щось змінити, додати на-
сиченості, яскравості у ваші 
давні стосунки. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 21-28 КВІТНЯ

НАТАЛІЯ 

ЗАДОРОЖНЮК, 

ПСИХОЛОГ, 

ПСИХОТЕРАПЕВТ 

— Ще в 3-4-річ-
ному віці діти 
вчаться розу-
міти потреби 

іншого. І якщо в їхній родині 
багато «влади» у батьків, то і 
в майбутньому партнерські сто-
сунки будуть будуватися «стар-
ший-дитина». В парі контроль 
може бути функціональним 
до тих пір, поки він сприяє рос-
ту. Не зрілі і дисфункціональні 

спроби контролю виникають че-
рез безнадійність і проживання 
своєї внутрішньої безпорадності. 
А також бажання показати свою 
силу, владу, перевагу. Ось і ви-
бирають в партнери людей, з 
яким можливо прожити свою 
«велич». І це не завжди «стар-
ший» партнер. І якщо у партне-
рів різні потреби: в одного бути 
лідером, у другого — підкоря-
тися, тоді такі стосунки можуть 
бути довгими і гармонійними. 
У таких взаєминах не завжди па-
нує кохання. Але в будь-якому 
правилі є винятки.

Коментар експерта 

Íåçâàæàþ÷è íà çàãàëüíèé 
ñêåïñèñ ³ îñóä, íåð³âíèé â ñåíñ³ 
â³êó ðîìàí ìîæå ñòàòè íàéùàñ-
ëèâ³øèì ó æèòò³. Ïðè÷îìó, ÿê 
íå äèâíî, äëÿ îáîõ ïàðòíåð³â. 
Íàâ³òü ÿêùî æ³íêà áóäå ñòàðøîþ 
çà ÷îëîâ³êà.

СЕКС — ІСТ ФАНТАСТІШ 
Ùî â ö³é ïàð³ òî÷íî áóäå â³ä-

ì³ííèì, òàê öå ñåêñ. Çð³ëà æ³í-
êà — ³äåàëüíà ïàðòíåðêà äëÿ 
ìîëîäîãî õëîïöÿ, àäæå ó ÷îëî-
â³ê³â ï³ê ñòàòåâî¿ àêòèâíîñò³ — 
äî 30 ðîê³â, à ó æ³íîê — ï³ñëÿ 30 
(ïðè÷îìó á³ëüø³ñòü ïàí³ íå çà-
ñïîêîþþòüñÿ àæ äî êë³ìàêñó, 
à òî ³ ï³ñëÿ íüîãî). Òîìó ãðàäóñ 
ïðèñòðàñò³ áóäå íåéìîâ³ðíèì. 
Íå òå ùî ç ðîâåñíèêàìè.

×îëîâ³êè «çà ñîðîê» çàì³ñòü 
ñåêñó îõî÷³øå ïîäèâëÿòüñÿ òå-
ëåâ³çîð ÷è ï³äóòü íà ðèáîëîâëþ, 
çàáóâøè, ùî ïàðòíåðêà â ñîðîê 
ï'ÿòü — ÿã³äêà çíîâó. ² ùî ¿é òðå-
áà äîãîäæàòè íå ò³ëüêè êîìåä³ÿ-
ìè ³ þøêîþ. Ìîëîäà ä³â÷èíà òåæ 
ìîæå ïðî³ãíîðóâàòè ñåêñóàëüí³ 
çàêëèêè ïàðòíåðà-ðîâåñíèêà — 
¿¿ ë³á³äî ùå ñïèòü: âîíà í³áè é 
íå ïðîòè, àëå ³ íå îñîáëèâî çà.

Çàòå æ³íêà ó â³ö³ îõî÷å ï³äòðè-
ìàº åðîòè÷í³ ôàíòàç³¿ ìîëîäîãî 
ïàðòíåðà, òà ùå é ï³äêèíå ê³ëüêà 
ñâî¿õ ³äåé. Ó ñåêñ³ äîðîñëà æ³íêà 
ïîâîäèòüñÿ ðîçêóò³øå, í³æ ìîëî-
äà ä³â÷èíà. 

СТИЛЬ І КЛАС 
ßê ç³çíàþòüñÿ ìîëîä³ ÷îëî-

â³êè, ¿õ ñòàðø³ ïîäðóãè çàâæäè 
ìàþòü â³äì³ííèé âèãëÿä, âïåâíå-
í³ â ñîá³, âì³þòü âèãðàøíî ñåáå 

ïîäàòè. Ó öüîìó âîíè âèã³äíî 
â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä çàêîìïëåêñî-
âàíèõ ä³â÷àò, ÿê³ â³÷íî ïåðåæè-
âàþòü ç ïðèâîäó âàãè, ïðèù³â ³ 
ïî ï³âäíÿ îáèðàþòü, ùî íàä³òè 
íà ïîáà÷åííÿ. Êð³ì òîãî, ñòàòóñ-
íà æ³íêà â³äðàçó ï³äí³ìàº àâòî-
ðèòåò ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà â î÷àõ 
éîãî ðîâåñíèê³â.

Æ³íêó çâ'ÿçîê ç ìîëîäèì ÷î-
ëîâ³êîì îìîëîäæóº êðàùå óêîë³â 
êðàñè, ñïîðòçàëó ³ ï³äòÿæîê ðà-
çîì óçÿòèõ. Ïî-ïåðøå, ïðèºìíî 
óñâ³äîìëþâàòè, ùî òè â 45 ìî-
æåø çàêðóòèòè ãîëîâó 30-ð³÷-
íîìó. Ïî-äðóãå, âèêèä ñòàòåâèõ 
ãîðìîí³â ñòèìóëþº óòâîðåííÿ ðå-
÷îâèí, ùî ïåðåøêîäæàþòü ïîÿâ³ 
çìîðøîê. Êð³ì òîãî, ñåêñóàëü-
íî àêòèâí³ îñîáèñòîñò³ àêòèâí³ 
³ â æèòò³: ó íèõ çäîðîâ³ø³ ñåðöå 
³ ñóäèíè, âîíè ÷àñò³øå ïîñì³õà-
þòüñÿ ³ ìåíøå ñõèëüí³ äî ñòðåñ³â 
³ äåïðåñ³¿. Ðîìàí ç ìîëîäèì — 
ùîñü íà çðàçîê êîìïëåêñíîãî 
àíòèåéäæ-äîãëÿäó, ïðèºìíîãî 
òà êîðèñíîãî.

ЗАВЖДИ ЦІКАВО 
Çð³ëà æ³íêà, ÿê ïðàâèëî, ö³êàâà 

ñï³âðîçìîâíèöÿ. Âîíà íå âèìà-
ãàº, ùîá ç íåþ íîñèëèñÿ, ÿê ç 
ìàëåíüêîþ ä³â÷èíêîþ, âîíà âî-
ëîä³º âèòðèìêîþ, âì³º ñòàâèòèñÿ 
äî ñèòóàö³¿ ç ãóìîðîì, ìîæå âè-
ñëóõàòè, ï³äáàäüîðèòè, ï³äêàçàòè 
ùîñü êîðèñíå.

Îòæå ¿¿ îáðàíåöü íå â íàêëà-
ä³ — éîìó ïðèºìíî óñâ³äîìëþ-
âàòè, ùî íèì çàö³êàâèëàñÿ ðî-
çóìíà, êðàñèâà, óñï³øíà æ³íêà ³ 
çàâäÿêè éîìó âèãëÿäàº ùàñëèâîþ 
³ ìîëîäîþ. Äî òîãî æ, éîãî ïàðò-

В СИНИ ЇЙ ГОДИТЬСЯ: ПРО 
СТОСУНКИ ЗІ СТАРШОЮ 
Не мама. Зараз нікого не бентежить, 
якщо жінка старша за свого обранця. 
Психологи розповіли, чому молодих 
чоловіків зводять з розуму доросліші 
представниці прекрасної половини. Які 
плюси і мінуси в стосунках таких пар?

íåðêà ùå ³ â³ääàíèé äðóã — çðî-
çóì³º, ï³äòðèìàº, äîïîìîæå.

ЛЕГКІСТЬ БУТТЯ 
Öåé ïðèâàáëèâèé á³ê ñòîñóí-

ê³â ç äàìîþ ïîñòàðøå â³äçíà÷è-
ëè 80% ðåñïîíäåíò³â. ², ãîëîâíå, 
òàêó äóìêó ïîä³ëÿþòü ³ äàìè: 
÷îëîâ³ê, ÿêèé ìîëîäøèé çà âàñ, 
íå áóäå ïîñò³éíî äîð³êàòè, íà-
ñòàâëÿòè âàñ íà øëÿõ ³ñòèííèé ³ 
âñ³ëÿêî îáìåæóâàòè âàø³ ä³¿. Â³í 
ñòàâèòüñÿ äî æèòòÿ íàáàãàòî ïðî-
ñò³øå, òîìó ðàçîì ç òàêèì áóäå 
âåñåë³øå ³ ïðîñò³øå.

ßê³ äîâãîñòðîêîâ³ ïðîãíîçè 
òàêèõ ñòîñóíê³â? Ñòàòèñòèêà ãî-
âîðèòü ïðî òå, ùî 53% øëþá³â, 
â ÿêèõ º ðîâåñíèêàìè ÷îëîâ³ê ³ 
äðóæèíà, âæå ÷åðåç ê³ëüêà ðî-
ê³â ðîçïàäàþòüñÿ. Îñîáëèâî öå 
âëàñòèâå ìîëîäèì ïàðàì. À â Çà-
õ³äíèõ êðà¿íàõ íåð³âí³ øëþáè, äå 
æ³íêà ñòàðøà çà ÷îëîâ³êà íà 10 
(³ á³ëüøå) ðîê³â, âæå äàâíî ââà-
æàþòüñÿ íîðìàëüíèì ÿâèùåì ³ 
öå íàâ³òü ìîäíî. Â ñåðåäíüîìó, 
òàê³ ñòîñóíêè òðèìàþòüñÿ ïîíàä 
äåñÿòü ðîê³â, ïîêè ñòàðøà äðóæè-
íà çîâñ³ì íå ïîñòàð³º, ³ ÷îëîâ³ê 
çíàéäå ìîëîäøó.

Õî÷à áóâàþòü âèíÿòêè ç ïðà-
âèë. Ïðåçèäåíòà Ôðàíö³¿ çãàäàëè? 
² ìè ïðî òå. Åìàíóåëü Ìàêðîí 
ìîëîäøèé çà ñâîþ äðóæèíó Áð³-
æèò íà 25 ðîê³â. Ìàéáóòí³é ãëàâà 
ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè çàêðóòèâ 
ðîìàí ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ, à òîä³ 
â÷èòåëüêîþ ôðàíöóçüêî¿, ùå 
â øêîë³. Ïàí³ Áð³æèò òîä³ áóëà 
çàì³æíüîþ ³ ìàëà òðüîõ ä³òåé, 
ïðè ÷îìó ¿¿ ñèí ñòàðøèé íà äâà 
ðîêè â³ä êîõàíîãî. Â íàâ÷àëüíî-
ìó çàêëàä³ ç÷èíèâñÿ ãàëàñ, áàòüêè 
ïåðåâåëè þíîãî Åìàíóåëÿ â ³í-
øèé êîëåäæ. Â³í ï³äð³ñ ³ âñüîìó 
ñâ³òó äîâ³â, ùî îäíîëþá. Òåïåð 
Ïðåçèäåíòó Ôðàíö³¿ 43 ðîêè 

à Ïåðø³é ëåä³ — 68. Â³í íå ìàº 
ä³òåé, âîíà — âæå íÿíü÷èòü ñ³ì 
âíóê³â. Ïîïðè öå, Ìàêðîí äè-
âèòüñÿ íà äðóæèíó çàêîõàíî, 
à Áð³æ³ò — íîñèòü êîðîòê³ ñï³ä-
íè÷êè.

ФАКТОРИ РИЗИКУ 
Êîëè æ³íêà çíà÷íî ñòàðøà 

çà ñâîãî ïàðòíåðà, ïñèõîëîãè 
òàêîæ ñòâåðäæóþòü ïðî òå, ùî 
ïîä³áíà â³êîâà ð³çíèöÿ ðîáèòü 
òàêèé ñîþç á³ëüø âðàçëèâèì. 
Æ³íêà ÷àñòî áóäå ìîëîäèòèñÿ, 
àáè äîãîäèòè ïàðòíåðó ³ áîÿòèñÿ 
éîãî âòðàòèòè.

Íà äóìêó ïñèõîëîã³â, æ³íêà, 
ÿêà óêëàëà øëþá ç ÷îëîâ³êîì íà-
áàãàòî ìîëîäøèì çà ñåáå, ïðàãíå 
ï³äâèùèòè ñâîþ ñàìîîö³íêó. Àëå 
â ïîãîí³ çà ìîëîäèì ò³ëîì ³ñíóº 
ðèçèê ïîâ'ÿçàòè ñåáå âóçàìè ç 
àëüôîíñîì.

×àñîì, êîëè æ³íêà ñòàðøà 
çà ÷îëîâ³êà, âîíà ïî÷èíàº íàä-
ì³ðíî îï³êóâàòè ³ ïîâ÷àòè ñâîãî 
÷îëîâ³êà, ïðîÿâëÿþ÷è òàêèì ÷è-
íîì ñâ³é ìàòåðèíñüêèé ³íñòèíêò. 
²íîä³ íàâïàêè — äðóæèíà íà-
ìàãàºòüñÿ ñòàòè óëþáëåíîþ «ä³-
â÷èíêîþ» äëÿ ñâîãî êîõàíîãî. 
Òàê³ ñòîñóíêè íå ìîæóòü áóòè 
ãàðìîí³éíèìè.

Íà äóìêó ïñèõîëîã³â, ïîä³-
áíîãî ðèçèêó ìîæíà óíèêíóòè. 
Àëå ïðè öüîìó æ³íêà íå ïîâèííà 
ðîçìîâëÿòè ç³ ñâî¿ì êîõàíèì í³áè 
ç ìàëåíüêîþ äèòèíîþ. Íå âàðòî 
¿é ³ ÿâíî ï³äêðåñëþâàòè ð³çíèöþ 
ó â³ö³, à òàêîæ ñâîþ ìóäð³ñòü, 
óñï³øí³ñòü, äîñâ³ä÷åí³ñòü, ñòðå-
ñîñò³éê³ñòü, æèòòºâèé äîñâ³ä. 
Àäæå ÷îëîâ³ê ³ äðóæèíà — ïåðø 
çà âñå ïàðòíåðè. ² â ³äåàë³ âîíè 
ïîâèíí³ ñï³ëêóâàòèñÿ íà ð³âíèõ, 
âèõîäÿ÷è ç ìîäåë³ «äîðîñëèé-äî-
ðîñëèé». Ïðè÷îìó öå ìàº ñòîñó-
âàòèñÿ âñ³õ æèòòºâèõ àñïåêò³â.

Емануель Макрон молодший за свою дружину Бріжит 
на 25 років. Майбутній глава Франції закрутив роман зі своєю 
дружиною, а тоді вчителькою французької, ще в школі 



ОВЕН 
Тиждень може виявитися 
неоднозначним. Начальству 
може не сподобатися ваше 
свавілля і зайнятість іншими 
справами в робочий час. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви будете надзвичайно 
жадібні до роботи, але 
краще злегка остудити ваше 
завзяття і реально розра-
хувати свої сили. Тиждень 
сприятливий для налаго-
дження дружніх зв'язків. 

БЛИЗНЮКИ 
Все складається якнайкра-
ще. Ви відчуєте підтримку 
близьких людей. Роботи 
буде багато, і вона принесе 
додатковий прибуток. Але 
не забувайте і про відпочи-
нок, і про особисте життя. 

РАК 
Активність і оптимізм до-
зволять добитися бажаного 
успіху. У понеділок підвище-
ної уваги з боку керівництва 
краще уникати, інакше вам 
можуть дати не зовсім при-
ємне доручення. 

ЛЕВ 
Ви зібрані і цілеспрямовані. 
Настав важливий час, що до-
зволяє розкрити себе в про-
фесійному плані. Постарай-
теся не витрачати свої сили 
на дрібниці, не проводьте 
забагато часу в інтернеті. 

ДІВА 
Вам доведеться терпляче і 
наполегливо просуватися 
вперед по крутій стежці. 
Буде потрібно чимало 
зусиль і часу, щоб вирішити 
численні дрібні проблеми 
на роботі і в сім'ї. 

ТЕРЕЗИ 
Непоганий тиждень, якщо 
ви максимально викорис-
таєте його для можливості 
творчої самореалізації. 
Вівторок бажано використо-
вувати для чіткого оформ-
лення планів на майбутнє.

СКОРПІОН 
Без особливих сумнівів 
втілюйте в життя ваші 
плани і задуми. Удача буде 
на вашому боці. Вас чекає 
солідний прибуток і вигідні 
пропозиції. 

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся бути спокійніші 
і розумніші, не дозволяйте 
втягнути себе в авантюру. 
Ваші ідеї та починання будуть 
підтримані оточуючими. 

КОЗЕРІГ 
Не варто сидіти, склав-
ши руки. Занадто велика 
ймовірність втратити свій 
шанс, про що в результаті 
доведеться шкодувати. 
У п'ятницю будьте готові 
до прийому гостей.

ВОДОЛІЙ 
При мінімумі зусиль ви 
зможете змінити своє життя 
на краще. Варто задуматися 
про кар'єрне зростання. Ви 
зможете витримати будь-
який іспит, успішно пройти 
співбесіду. 

РИБИ 
Особливо вдалий час для 
творчості. Але навіть якщо 
це не про вас, ймовірно 
завдяки припливу творчих 
сил і натхнення вам вдасться 
знайти нестандартне рішен-
ня в складній справі.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ОЛЕГ ПАВЛЮК, ФЛОРИСТ

Ретро…
Чоловік у віці приходить 
до відділу кадрів фірми.
Кадровик:
— На жаль, ви нам 
не підходите. Нам потрібні 
люди молоді, амбітні, 

здатні творчо зростати!
Чоловік:
— І все–таки запишіть мій телефон. Коли 
з'ясується, що у вас всі творчо зростають, 
а працювати нікому — зателефонуйте.

***
Одеса. Оголошення: «55–річна жінка, мати 
трьох програмістів, просить кого–небудь, 
хто не психований, навчити її користуватися 
інтернетом».

***
— Два, Ромо!
— Маріє Іванівно, ви все–таки на уроці 
математики, а не в барі.
— Ромо! Два–а–а–а!

***
Чоловік у куфайці, брудний, неголений, під-
ходить до воза з гноєм, впрягається замість 
коня у віз і тягне. Тягне, падає в бруд, встає, 
знову тягне… З великими труднощами витягує 
віз на шосе і зупиняється перепочити. Повз 
на великій швидкості проїжджає «Мерседес», 
гальмує, здає трохи назад. За кермом сидить 
дуже красива дівчина. Вона опускає скло і каже:
— Dо уоu sреаk Еnglish?
Мужик з глибоким зітханням: уеs, I dо. 
Але толку з того…

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

24 RIA, 
Ñåðåäà, 21 êâ³òíÿ 2021
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БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

489818

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

490198

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії
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тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31
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камерою Вашої мобілки 
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(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 
(

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

СНИЦЬ 
» НА:

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

Аліна, 30 років
За професією я фотограф. Також захоплююсь поезією. 
Вірші — це ліки для душі. Вважаю, що посмішка, це — 
най кращий  макіяж, і справжня краса починається з серця.

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.


