
 Майже два з половиною роки 
тривала судова тяганина у справі про 
вбивство цілої родини в мікрорайоні 
Академічний. Підозрюваним у цій 
справі став голова постраждалого 
сімейства Анатолій Малєц

 Саме його звинуватили у 
жорстокій розправі над власною 
матір'ю, колишньою дружиною 
і двома малими дітьми: 7-річним 
сином та 3-річною донькою. 
Усіх чотирьох, як довело слідство, 
Малєц забив молотком 

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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МАМИНА НЕЛЮБОВ
 Немовля принесли годувати, 
а мами нема. Через три години 
після пологів жінка втекла з 
лікарні. В халаті, кімнатних 
капцях. На вулиці на неї 
чекало авто

ПРО ТАРИФ НА ГАЗ
 У травні побутових 
споживачів переведуть 
автоматично на річні тарифи. 
Скільки платитимуть вінничани 
та чи можна буде купити газ 
дешевше?с. 7 с. 4
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РЕКЛАМА

Анатолій 
Малєц слухає 
вирок суду. 
За декілька 
хвилин суддя 
засудить його 
до довічного 
позбавлення 
волі

ОСОБЛИВА ПАСКА 
З ШАФРАНОМ

БІБЛІОТЕКИ ОБ’ЄДНУЮТЬ. НАВІЩО? с. 5

с. 18

с. 6
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ВИРОК ДЛЯ ВБИВЦІ
ЯКЕ ПОКАРАННЯ ОТРИМАВ МАЛЄЦ?
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Христос 
воскрес!

Äîðîã³ îòö³, äîðîã³ áðàòè 
³ ñåñòðè, æèòåë³ íàøîãî ïî-
ä³ëüñüêîãî êðàþ!

Â³òàþ âàñ ç³ ñâ³òëèì ñâÿ-
òîì Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³í-
íÿ! Â ö³ äí³ ìè ÷àñòî ïðî-
ìîâëÿºìî ñëîâî «Ðàä³ñòü» 
³ íàâ³òü ñàìå ñâÿòî Ïàñõè 
Õðèñòîâî¿ íàçèâàºìî ðàä³ñ-
íèì ñâÿòîì. ² öå íå äèâíî, 
àäæå ïåðøèì ñëîâîì, ÿêå 
ïðîìîâèâ Ãîñïîäü ²ñóñ 
Õðèñòîñ ï³ñëÿ Ñâîãî âî-
ñêðåñ³ííÿ, áóëî: «Ðàä³éòå!» 
Ç âëàñíîãî äîñâ³äó êîæíèé 
ç íàñ çíàº, ùî áóäü-ÿêà 
çåìíà ðàä³ñòü — òèì÷àñîâà 
³ øâèäêîïëèííà. ² ò³ëüêè òà 
ðàä³ñòü, ÿêó äàðóº Âîñêðåñ-
ëèé Õðèñòîñ, çàëèøàºòüñÿ ç 
ëþäèíîþ íàâ³÷íî.

Êîëè â ö³ ñâÿòêîâ³ äí³ ìè 
ä³ëèìîñÿ íåþ, ïðîìîâëÿþ÷è 
îäèí äî îäíîãî: «Õðèñòîñ âî-
ñêðåñ! — Âî³ñòèíó âîñêðåñ!», 
òî ðàä³ñòü íå ëèøå íå çìåí-
øóºòüñÿ, à é ïðèìíîæóºòüñÿ 
â íàøîìó ñåðö³ ³ â ñåðöÿõ 
áëèæí³õ. Òîìó ðîçä³ëÿéòå 
Ïàñõàëüíó ðàä³ñòü ç òèìè, 
õòî ïîðÿä, ³ ñâ³ä÷³òü ïðî 
Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñ-
òà, ÿêèé ïîäàðóâàâ íàì öþ 
ðàä³ñòü, íå ëèøå ñëîâàìè, 
à é ñïðàâàìè äîáðà ³ ìèëî-
ñåðäÿ, äîïîìîãîþ áëèæí³ì, 
ïðîùåííÿì ³ æåðòîâí³ñòþ.

² íåõàé íàä óñ³ìà íàìè 
áóäå Áîæà ëþáîâ ³ ëàñêà, 
ùîá óñ³ ìè áóëè ðàä³ñí³, 
çäîðîâ³, áàäüîð³ äóõîì, 
ì³öí³ ó â³ð³, ùîá òðóäèëèñÿ 
íà áëàãî ïîì³ñíî¿ Óêðà¿í-
ñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 
³ Áîãîì áåðåæåíî¿ Óêðà¿í-
ñüêî¿ äåðæàâè. Ìèðó íàø³é 
êðà¿í³ ³ äîáðà óñ³ì íàì! ² 
íåõàé í³ùî íå çàòüìàðþº 
â ö³ äí³ íàøî¿ ðàäîñò³ ³ ïî-
âñþäè çâó÷àòü â³÷íî æèâ³ 
ñëîâà ïàñõàëüíîãî â³òàííÿ: 
«Õðèñòîñ âîñêðåñ — Âî³ñòè-
íó âîñêðåñ!»

ДУМКА

МИТРОПОЛИТ ВІННИЦЬКИЙ 
І БАРСЬКИЙ

СИМЕОНСИМЕОН

ÍÎÂÈÍÈ

Комунальне підприємство 
«Агенція просторового розви-
тку» опублікувало результати 
онлайн-опитування, яке тривало 
з 25 березня до 1 квітня.
Так, 70% опитаних підкреслюють, 
що після влаштування кола змен-
шилися затори. Однак 57% водіїв 
та 68% пішоходів вважають, що 
на перехресті стало небезпечніше.
В цілому нову схему організації 
руху підтримують 63%, а не під-
тримують — 27% 

«В коментарях найбільше заува-
жень стосуються недостатніх роз-
мірів перехрестя для кругового 
руху, — кажуть у «Агенції про-
сторового розвитку». — Цитата 
одного з респондентів: «Розши-
рити дорогу, зробити більший 
радіус круга. Також перенести 
пішохідний перехід далі, бо пе-
рейти справді дуже важко. А так 
ідея дуже непогана».
Загалом, на онлайн-опитування 
відповіли 1022 людини.

Коло вважають небезпечним 57% водіїв 

ANNA ANDREEVNA 

Який сенс вже іти до школи?! 
Тим паче, що зараз після свят 
кількість хворих зросте, бо 
народ не хоче дотримуватися 
правил карантину!

SVETLANA BILAN 

Обов'язково діти мають іти 
до школи, всі області і райони 
ходять в школи… В них що, ві-
русів немає? Тільки вірус один 
у Вінниці?

ОЛЬГА КЛЮЧКІВСЬКА 

Діти повинні вчитися, вироби-
ти якийсь імунітет до хвороб, 
а не сидіти вдома, псувати очі 
комп'ютерами. Це не навчан-
ня, а каторга, школа є школа.

ОКСАНА САМБОРСЬКА 

Моя думка, що вже немає 
смислу виходити в школу, 
залишилось всього нічого, 
стільки просиділи вдома, хай 
ще посидять.

NATASHA MAKAROVA 

Так, варто. Підстав сидіти по до-
мівках немає абсолютно нія-
ких — все навколо працює, діти 
на вулицях бігають. Всі райони і 
інші міста — діти в школах.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи варто зараз повністю відновлювати навчання у вінницьких школах?

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 

Â «Àãåíö³¿ ïðî-
ñòîðîâîãî ðîç-
âèòêó», ÿêà äî-

ñë³äæóº ðîáîòó òåñòîâîãî êîëà 
ïåðåä Ñòàðîì³ñüêèì ìîñòîì, 
îïóáë³êóâàëè ïðîì³æí³ ðåçóëü-
òàòè åêñïåðèìåíòó.

«Ìîí³òîðèíã ïîêàçàâ, ùî ó ï³-
êîâ³ ãîäèíè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïåâíå 
çìåíøåííÿ çàãàëüíî¿ ïðîïóñêíî¿ 
çäàòíîñò³ ïåðåõðåñòÿ ó ïîð³âíÿí-
í³ ç³ ñâ³òëîôîðíèì ðåãóëþâàííÿì 
â ìåæàõ 3–5%», — éäåòüñÿ â äî-
ïèñ³. Ê³ëüöåâà ðîçâ’ÿçêà ìàëà 
äàòè çá³ëüøåííÿ ïðîïóñêíî¿ 
çäàòíîñò³ íà 30% ³ çìåíøèòè çà-
òðèìêè òðàíñïîðòó íà ïåðåõðåñò³. 

Àëå, ôàêòè÷íî, òàêèõ çíà÷åíü 
íå îòðèìàëè, çàçíà÷àº äèðåêòîð 
ÊÏ «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîç-
âèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê. Â ì³æ-
ï³êîâ³ ãîäèíè º çìåíøåííÿ çà-
òðèìîê, àëå êîëî íå ïðàöþº, ÿê 
òðåáà, â ãîäèíè ï³ê.

— Ïðè çàïóñêó ê³ëüöåâî¿ 
ðîçâ'ÿçêè áóëî çì³íåíî öèêëîãðà-
ìó íà ñâ³òëîôîðàõ íà Êîð³àòîâè-
÷³â-Ãîðîäåöüêîãî òà Óñïåíñüêî-
ãî-Ìàÿêîâñüêîãî ç ìåòîþ íàäàòè 
á³ëüøèé ïð³îðèòåò òðàíñïîðòíèì 
ïîòîêàì, ùî ðóõàþòüñÿ â³ä êðóãî-
âîãî ïåðåõðåñòÿ. Àëå öå íå äàëî 
ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó, — êàæå 
Êðàâ÷óê. — Áî, íàïðèêëàä, ó âå-
÷³ðíþ ãîäèíó-ï³ê çíà÷íèé ïîò³ê 
òðàíñïîðòó ñïóñêàºòüñÿ ç âóëèö³ 
Ïóøê³íà. Õî÷à öÿ âóëèöÿ äðóãî-
ðÿäíà, àëå òðàíñïîðò, ÿêèé ¿äå 

ЗАМІСТЬ КОЛА МОЖУТЬ 
ПОВЕРНУТИ СВІТЛОФОРИ 
Не працює, як треба  Спеціалісти 
оприлюднили проміжні результати 
експерименту з колом перед Староміським 
мостом. Замість очікуваного збільшення 
на 30%, пропускна здатність перехрестя 
зменшилася на 3–5% в години-пік, 
у порівнянні зі світлофорним регулюванням. 
Чому не досягли позитивного результату 
і що будуть далі робити?

íà Êîð³àòîâè÷³â, ïðîïóñêàº àâòî, 
ùî âè¿æäæàþòü ç Ïóøê³íà. Óòâî-
ðþþòüñÿ çàòðèìêè.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà «Àãåí-
ö³¿», ùå îäíà ìîæëèâà ïðè÷èíà 
òîãî, ÷îìó ê³ëüöåâà ðîçâ'ÿçêà 
íå äàëà áàæàíîãî ðåçóëüòàòó — 
ïîðóøåííÿ âîä³ÿìè ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó: íåíàäàííÿ ïåðå-
âàãè òðàíñïîðòó, ùî ðóõàºòüñÿ 
ïî êîëó òà ïîâîðîò ç íåïðàâèëüíî 
îáðàíî¿ ñìóãè ðóõó. Â ñåðåäíüî-
ìó â³äáóâàºòüñÿ áëèçüêî 60 òàêèõ 
ïîðóøåíü çà ãîäèíó.

Çàðàç êîìïàí³ºþ «Óðáàí Ïðî-
ãðåñ» íà çàìîâëåííÿ Àãåíö³¿ ïðî-
ñòîðîâîãî ðîçâèòêó âèêîíóºòüñÿ 
ïîð³âíÿííÿ ñâ³òëîôîðíîãî ðåãó-
ëþâàííÿ òà êðóãîâîãî ðóõó.

— Ï³äðÿäíèê ìàº ðîçðàõóâàòè, 
÷è ìîæíà íà ïðèëåãëèõ ïåðåõðåñ-
òÿõ ùå çá³ëüøèòè ÷àñ íà ñâ³òëî-
ôîðàõ äëÿ ïðî¿çäó òðàíñïîðòó, 
ÿêèé ðóõàºòüñÿ â³ä ê³ëüöåâî¿ 
ðîçâ'ÿçêè. Öå ïåðøèé âàð³àíò, — 
ðîçïîâ³äàº Ìàêñèì Êðàâ÷óê. — 
À äðóãèé âàð³àíò — ïîâåðíóòè 
ñâ³òëîôîðíå ðåãóëþâàííÿ íà ïå-
ðåõðåñòÿ ïåðåä ìîñòîì ³ ðîçðàõó-

âàòè, ÿêîþ ìàº áóòè öèêëîãðàìà 
ñâ³òëîôîð³â íà ïðèëåãëèõ ïåðå-
õðåñòÿõ, ùîá íå óòâîðþâàëîñÿ 
çíà÷íèõ çàòðèìîê òðàíñïîðòó.

Êð³ì òîãî, ôàõ³âö³ çàçíà÷èëè, 
ùî âèâ÷àþòü «ìîæëèâîñò³ îðãàí³-
çàö³¿ äâîñòîðîííüîãî ðóõó íà âó-
ëèö³ Ãîðîäåöüêîãî». ßê öå äîïî-
ìîæå ðîçâàíòàæèòè ïåðåõðåñòÿ 
ïåðåä Ñòàðîì³ñüêèì ìîñòîì?

— Àâòîìîá³ë³, ÿê³ ðóõàþòüñÿ 
â íàïðÿìêó Ïîä³ëëÿ, Ñâåðä-
ëîâñüêîãî ìàñèâó, íå ìîæóòü 
ïðî¿õàòè ïåðåõðåñòÿ Êîð³àòîâè-
÷³â-Ãîðîäåöüêîãî áåç çàòðèìîê. ² 
ïîò³ê òðàíñïîðòó íàêîïè÷óºòüñÿ 
â³ä öüîãî ïåðåõðåñòÿ äî ê³ëüöåâî¿ 
ðîçâ'ÿçêè ³ ñîáîþ áëîêóº ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðî¿çäó, — êàæå Ìàêñèì 
Êðàâ÷óê. — Ï³äðÿäíèêó ïîñòàâè-
ëè çàâäàííÿ: ðîçðàõóâàòè ìîæëè-
â³ñòü îáëàøòóâàííÿ äâîñòîðîí-
íüîãî ðóõó, ùîá äëÿ ïîòîêó, ÿêèé 
¿äå â á³ê ìàñèâó, ç'ÿâèâñÿ ïðàâèé 
ïîâîðîò çà «çåëåíîþ ñòð³ëêîþ» 
íà Ãîðîäåöüêîãî. Àëå òàì º òåæ 
îáìåæåííÿ: çàíàäòî âóçüêà ïðî-
¿æäæà ÷àñòèíà íà â'¿çä³ ç âóëèö³ 
Êîð³àòîâè÷³â.

Кільцева розв'язка діє з 13 березня. Перед реалізацією 
проекту його вирішили перевірити в тестовому режимі: коло 
зробили з блоків і нанесли тимчасову дорожню розмітку 
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè 
ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, 
çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ 
âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî 
àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 
12.08.2009 ð.

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 210117

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

(063)7758334

Ï³ñëÿ ïðîòåñò³â 
ó ñ³÷í³, óðÿä ïî-
îá³öÿâ âèêîíàòè 

ïðîãðàìó ç âîñüìè êðîê³â, ÿê³ 
ñïðèÿòèìóòü çìåíøåííþ òàðèô³â 
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ç-ïîì³æ 
³íøîãî, òàì áóëà ³ îá³öÿíêà âñòà-
íîâèòè «ð³÷í³ òàðèôè íà ãàç», ÿê³ 
íå ìîæíà áóäå ï³äâèùóâàòè ïðî-
òÿãîì 12 ì³ñÿö³â.

Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ Íàöðåãóëÿ-
òîð êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñõâà-
ëèâ ìåõàí³çì áàçîâèõ ð³÷íèõ 
òàðèô³â. Ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ ¿õ 
îòðèìàþòü àâòîìàòè÷íî, áåç äî-
äàòêîâîãî çâåðíåííÿ. Ïðîòÿãîì 
ðîêó ö³íà ãàçó äëÿ íèõ çàëèøà-
òèìåòüñÿ ô³êñîâàíîþ, à îïëàòà 
áóäå ïîì³ñÿ÷íîþ. Ðîçïîâ³äàºìî 
ïðî îñîáëèâîñò³ óõâàëåíîãî ð³-
øåííÿ.

ПІДКЛЮЧАТЬ ВСІМ
Äî 25 êâ³òíÿ âñ³ ãàçîïîñ-

òà÷àëüíèêè ïðåäñòàâèëè ñâî¿ 
ð³÷í³ òàðèôè. Íàéäåøåâøå ãàç 
áóäå ïðîäàâàòè «Åâîäà Òðåéä» — 
7,88 ãðí/ì3, «Óìàíü Çáóò» — 
7,89 ãðí, «Íàôòîãàç Óêðà¿-

íè» — 7,96 ãðí. Ö³íà âðàõîâóº 
ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü, àëå 
çà äîñòàâêó ãàçó äîâåäåòüñÿ çà-
ïëàòèòè îêðåìî.

Ó ãðóïè ãàççáóò³â «Ðåã³îíàëüíî¿ 
ãàçîâî¿ êîìïàí³¿» óêðà¿íñüêîãî 
ì³ëüÿðäåðà Äìèòðà Ô³ðòàøà, ÿê³ 
îáñëóãîâóþòü 2/3 ñïîæèâà÷³â ãàçó 
â Óêðà¿í³, ð³÷íèé òàðèô ñòàíî-
âèòü 7,99 ãðí. Äî íå¿ íàëåæèòü 
íàéá³ëüøèé ïîáóòîâèé ïîñòà-
÷àëüíèê ãàçó íà Â³ííè÷÷èí³ — 
«Â³ííèöÿãàç çáóò».

Ó â³ííèöüê³é êîìïàí³¿ çàçíà÷à-
þòü, ùî ð³÷íèé òàðèô ïî÷íå ä³-
ÿòè ç 1 òðàâíÿ 2021-ãî äî 30 êâ³ò-
íÿ 2022 ðîêó. Òàêèé òàðèôíèé 
ïàêåò ìîæå çì³íþâàòèñÿ ëèøå 
ó á³ê çìåíøåííÿ. À ùîá îòðè-
ìàòè éîãî, íå òðåáà ïîäàâàòè 
íîâèé ïàêåò äîêóìåíò³â ³ çàÿâó 
íà ïðèºäíàííÿ: ï³äêëþ÷àòü âñ³ì 
ñïîæèâà÷àì â³ííèöüêîãî ãàççáó-
òó, ÿê³ äî öüîãî ìàëè ïîì³ñÿ÷í³ 
òàðèôè.

НЕПРИЄМНІ НЮАНСИ
Ïðè öüîìó ãàçîïîñòà÷àëüíèêè, 

ÿê ³ ðàí³øå, ìîæóòü ïðîïîíóâàòè 
ñâî¿ì ñïîæèâà÷àì ³íø³ òàðèôí³ 
ïëàíè — ùîì³ñÿ÷í³, ñåçîíí³, ãàç 
íà çèìó òîùî. Â òåîð³¿, ó òàêîìó 
âèïàäêó, ö³íà íà ãàç ìîæå áóòè 

РІЧНИЙ ТАРИФ 
НА ГАЗ З 1 ТРАВНЯ
Не 6,99  У травні побутових 
споживачів переведуть автоматично 
на річні тарифи. Вартість газу у різних 
постачальників коливається від 7,88 грн 
до 13,5 грн за кубометр. Такі річні 
ціни діятимуть до 30 квітня 2022 року. 
Скільки платитимуть вінничани та чи 
можна буде купити газ дешевше?

ХТО І ЗА СКІЛЬКИ ПРОДАЄ ГАЗ?
Газопостачальники оприлюднили базові річні тарифи, які діятимуть з 01.05.2021 
до 30.04.2022. НКРЕКП заборонив їх збільшувати, але дозволив зменшувати. 
Якщо вас не влаштовує ціна і послуги нинішнього постачальника, його можна замінити.

ДП «ЕВОДА ТРЕЙД» 
КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»

ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

ТОВ ««РІВНЕГАЗ ЗБУТ»»

ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ЙЕ Енергія»

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС»

ТОВ «ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД»

ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»

ТОВ «НАФТОГАЗ ПОСТАЧАННЯ»

ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО 
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ»

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ»

ДП «ГАЗПОСТАЧ» 
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»

ТОВ «ГАЗ АП»

ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ»

ТОВ «ТД «ЛУБНИГАЗ» (ПОН)

ДП «ШЕПЕТІВКАГАЗ» ПАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»

ТОВ «ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
ПАЛІВЕНЕРГО»

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ» (YASNO)

ДП «ПОЛУМ'Я» ПАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ» (YASNO)

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ» (YASNO)

ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ»

ТОВ «ГАЗПРОМПОСТАЧ»

ТОВ «ГАЛНАФТОГАЗ»

ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ «ГЕЛІОС»

ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ»

ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ»

ТОВ «МАРГАЗ»

ТОВ «АЗОВГАЗ»

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
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ТЕТЯНА БОЙКО, КО-

ОРДИНАТОР ЖИТ-

ЛОВО-КОМУНАЛЬ-

НИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧ-

НИХ ПРОГРАМ ГМ 

«ОПОРА»

— Базова річна 
ціна буде захищати українців 
від сезонних коливань. Побутові 
споживачі, які з травня матимуть 
фіксовану ціну на 12 місяців, ра-
зом з цим отримають страховку 

від подорожчання, можуть роз-
планувати свої витрати.
Чи потрібно було встановлювати 
річну ціну з травня? Напевно, 
що ні. На мою думку, це було б 
краще зробити в серпні-вересні, 
коли європейський ринок, з яко-
го ми імпортуємо блакитне па-
ливо, переживає падіння попиту 
і зниження ціни на цей ресурс. 
А компанії-газопостачальники 
мають змогу закупити значні 

обсяги газу та потім продавати 
його за меншими цінами, ніж 
зараз.
НКРЕКП залишила опцію газо-
постачальникам, що вони можуть 
знижувати річну ціну. Сподіваюсь, 
вони цим правом скористуються 
перед новим опалювальним се-
зоном. Але, знову ж таки, розмір 
зниження і чи відбудеться воно, 
залежатиме від ціни на європей-
ських та світових ринках.

«Базова ціна — це страховка від подорожчання»

ìåíøîþ, àí³æ âñòàíîâëåíà áà-
çîâà ð³÷íà.

Îäíàê â öüîìó º íåïðèºìíèé 
íþàíñ. ßêùî âè çàáàæàºòå çì³-
íèòè ñâ³é òàðèô, à ïîò³ì ïî-
âåðíóòèñÿ íà ð³÷íó ô³êñîâàíó 
ö³íó, ãàçîïîñòà÷àëüíèê ìîæå 
â³äìîâèòè ó öüîìó. Òàêå ïðàâî 
íàäàâ Íàöðåãóëÿòîð êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã (ÍÊÐÅÊÏ) â óõâàëå-
í³é ïîñòàíîâ³ ¹ 572 â³ä 7 êâ³òíÿ 
2021 ðîêó.

Öèòóºìî ÿê öå ïðîïèñàíî ó äî-
êóìåíò³:

«Ó ðàç³ çì³íè ñïîæèâà÷åì áà-
çîâî¿ ð³÷íî¿ ïðîïîçèö³¿ ïîñòà-
÷àëüíèêà íà ³íøó êîìåðö³éíó 
ïðîïîçèö³þ öüîãî ïîñòà÷àëü-

íèêà. Àáî çì³íè ïîñòà÷àëüíèêà 
ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ îäí³º¿ áàçîâî¿ 
ð³÷íî¿ ïðîïîçèö³¿ (ç 01 òðàâíÿ 
ïî 30 êâ³òíÿ) òàêèé ïîñòà÷àëü-
íèê (ó âèïàäêó çì³íè ïîñòà÷àëü-
íèêà — ïîïåðåäí³é ãàçîïîñòà-
÷àëüíèê) ìàº ïðàâî â³äìîâèòè 
ïîâòîðíî ïîñòà÷àòè ñïîæèâà÷ó 
ïðèðîäíèé ãàç ó ðàìêàõ áàçîâî¿ 
ð³÷íî¿ ïðîïîçèö³¿ â ïîòî÷íîìó 
ðîö³ (ç 01 òðàâíÿ ïî 30 êâ³ò-
íÿ)», — éäåòüñÿ â òåêñò³.

ßê çàçíà÷àþòü ôàõ³âö³ ç ïîðòà-
ëó «ÃàçÏðàâäà», ð³÷í³ ïðîäóêòè 
òàê ñàìî äîñòóïí³ äëÿ îòðèìóâà-
÷³â ï³ëüã òà ñóáñèä³é. Êë³ºíòè, ÿê 
³ ðàí³øå, ìàþòü ñïëà÷óâàòè ëèøå 
çà ñïîæèòèé îá’ºì ãàçó çà ô³êñî-
âàíîþ ö³íîþ äî 25 ÷èñëà êîæíîãî 
ì³ñÿöÿ.

ßêùî âè çàáàæàºòå 
çì³íèòè ñâ³é òàðèô, à 
ïîò³ì ïîâåðíóòèñÿ íà 
ð³÷íó ô³êñîâàíó ö³íó, 
ãàçîïîñòà÷àëüíèê 
ìîæå â³äìîâèòè 
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Сергій Борзов
голова Вінницької ОДА

Віталій Урдзік
голова Вінницької РДА

Людмила Головашич
голова Гайсинської РДА

Інна Цимбал
голова Жмеринської РДА

Юрій Яцук
заступник голови Могилів-

Подільської РДА

Олександр Гаврилюк
голова Тульчинської РДА

Богдан Кузнец
голова Хмільницької РДА

277 448 — 113 773 151 971 91 847 — — 

2 177 783 352 462 457 204 156 972 1 024 755 426 196 267 391

2 544 300 356 139 — 240 000 — 95 000 —

91,2 127 63 61,9 59,53 120,6 77

Toyota RAV4 2014 р Volkswagen Passat 2008 р.
ВАЗ 2109 1991 р., Ford Cuga 

2016 р.
Peugeot 301 2017 р.

Daewoo Lanos 2008 р., 
Volkswagen Tiguan 2015 р.

—

Найбільше 
число

Найменше 
число

Зарплата за основним 
місцем роботи, грн

Загальний 
дохід, грн

Квартири, будинки 
та інша нерухомість, м2

Загальні грошові 
активи, грн Автомобіль

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ àäì³íðåôîðìè, 
ó Â³ííèöüê³é îá-

ëàñò³ ç 27 ðàéîí³â çàëèøèëîñÿ 
ò³ëüêè ø³ñòü. Êîæåí ç íèõ ìàº ñâ³é 
îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè — ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. ̄ õí³ î÷³ëüíèêè 
áóëè ïðèçíà÷åí³ íåùîäàâíî: Âî-
ëîäèìèð Çåëåíñüêèé ïðîâ³â «ðîòà-
ö³þ» ÷èíîâíèê³â ó ëþòîìó òà êâ³ò-
í³ 2021 ðîêó. ßê³ äîõîäè º â íèõ 
òà ¿õí³õ ðîäè÷³â? Äàí³ îòðèìàëè 
ç îô³ö³éíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é.

ЯКІ СТАТКИ В РОДИНІ 
ГОЛОВИ ОДА 

Ñåðã³ÿ Áîðçîâà ïðèçíà÷èëè 
íà ïîñàäó âë³òêó 2020-ãî, çàì³ñòü 
Âëàäèñëàâà Ñêàëüñüêîãî. Ó ñâî¿é 
äåêëàðàö³¿ â³í âêàçàâ 277 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü çàðïëàòè, îòðèìàíî¿ 
ó Â³ííèöüê³é ÎÄÀ. Îäíàê ïåðø³ 
ï³âðîêó ÷èíîâíèê ïðîïðàöþâàâ 
íà ïîñàä³ ãîëîâè Äåðæàâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè ³ îòðèìàâ 
524 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çàðïëàòè.

Çàãàëüíèé äîõ³ä ðîäèíè çà ìè-
íóëèé ð³ê — 2,1 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü. Ëåâîâó ÷àñòêó ç öèõ êîøò³â 
îòðèìàëè áàòüêè Áîðçîâà — ÿê 
äîõ³ä â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Çàîùàäæåííÿ çàäåêëàðóâà-
ëà ò³ëüêè äðóæèíà ãóáåðíàòîðà, 
íàðîäíà äåïóòàòêà ²ðèíà Áîðçî-
âà — 90 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Ç íåðóõîìîñò³ ñ³ì’ÿ ìàº êâàð-
òèðó â Êèºâ³, ïëîùåþ 187 ì2, 
òðè êâàðòèðè ó Â³ííèö³, æèòëî-
âèé áóäèíîê ³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
â Ñåëèù³, äà÷íèé áóäèíîê â Ïå-
òðèêó. Ñåðã³é Áîðçîâ ìàº Toyota 
RAV4, 2014 ðîêó, àâòîìîá³ëü ÈÆ 
1992 ðîêó, êàòåð ÊÐÈÌ ³ ïðè÷³ï.

ПРИЙШЛИ ДО ВЛАДИ З 
ПРОКУРАТУРИ І МИТНИЦІ 

Òðîº ç øåñòè êåð³âíèê³â ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³é òîð³ê íå îòðè-
ìóâàëè çàðïëàòó çà ñâîþ ðîáîòó, 
îñê³ëüêè áóëè ïðèçíà÷åí³ ç ëþ-
òîãî 2021 ðîêó.

Êåð³âíèê Â³ííèöüêî¿ ÐÄÀ Â³-
òàë³é Óðäç³ê äî âëàäè ïîòðàïèâ ç 
Â³ííèöüêî¿ ìèòíèö³ — òàì ÷îëî-
â³ê ïðàöþâàâ ç 2000-õ. Òîð³ê éîãî 
ïðèçíà÷èëè íà ïîñàäó êåð³âíèêà 

ЧИМ БАГАТІ ЧИНОВНИКИ, 
ЯКИХ ПРИЗНАЧИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ?
Огляд декларацій  Разом з головою 
Вінницької ОДА, керівники районів є 
єдиними посадовцями, яких в нашій 
області призначали президентськими 
указами. Скільки в цих держслужбовців 
грошей? На яких машинах вони їздять? 
Скільки мають квартир та будинків?

Òèâð³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿, äå â³í çàðîáèâ 321 òèñÿ÷ó 
ãðèâåíü çà 2020 ð³ê.

Ó äåêëàðàö³¿ âêàçàíî, ùî ðîäè-
íà Óðäç³êà ìàº 60 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
6780 äîëàð³â, 3000 ºâðî çàîùà-
äæåíü. Ñ³ìåéíà íåðóõîì³ñòü — öå 
òðè çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè òà îäèí 
æèòëîâèé áóäèíîê íà 127 êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â. Îñòàíí³é º 
ó âëàñíîñò³ äðóæèíè ²ðèíè Óð-
äç³ê. Íàòîì³ñòü àâòîìîá³ëü â ðî-
äèí³ çàäåêëàðóâàâ ò³ëüêè Â³òàë³é 
Óðäç³ê — öå Volkswagen Passat, 
2008 ðîêó âèïóñêó.

Áîãäàí Êóçíåö îñòàíí³ äåñÿòü 
ðîê³â ðîáèâ êàð’ºðó â îáëàñí³é 
ïðîêóðàòóð³: ç ïîñàäè ñòàæèñòà 
ñë³ä÷îãî â³í äîñëóæèâñÿ äî íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó. Òîð³ê ïðàöþâàâ 
ãîëîâîþ ²ëë³íåöüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿, â ëþòîìó 2021-ãî — 
ïðèçíà÷åíèé íà àíàëîã³÷íó ïî-
ñàäó â Õì³ëüíèöüê³é ÐÄÀ.

Çà 2020 ð³ê çàãàëüíèé äîõ³ä ðî-
äèíè Êóçíåö³â ñêëàâ 267 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ç íåðóõîìîñò³ ìàþòü 
êâàðòèðó ó Â³ííèö³, ïëîùåþ 
77 êâàäðàò³â, ³ ùå îäíó êâàðòèðó 
íà 52 êâàäðàòíèõ ìåòðè â ×îðíî-
ìîðñüêó, Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Æîäíà 
ç öèõ êâàðòèð Áîãäàíó Êóçíåöó 
íå íàëåæèòü: âëàñíèêàìè º äðó-
æèíà òà ìàòè. Ñâîãî òðàíñïîðòó 
â ðîäèí³ íåìàº. Ãîëîâà ÐÄÀ ðà-
çîì ç äðóæèíîþ âèêîðèñòîâóþòü 
Ford Focus, ÿêèé çà äîâ³ðåí³ñòþ 
íàäàâ ¿ì Ìèêîëà Äç³ñü.

Îëåêñàíäðà Ãàâðèëþêà ïðè-
çíà÷èëè íà ïîñàäó â ëþòîìó 
2021 ðîêó. Íàòîì³ñòü 2020-é ð³ê 
â³í ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ ãîëîâè 
Ï³ùàíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-

ö³¿. Äî òîãî, Ãàâðèëþê 13 ðîê³â 
áóâ ñ³ëüñüêèì ãîëîâîþ Ãîðîäê³â-
êè, ùî çíàõîäèòüñÿ â êîëèøíüî-
ìó Êðèæîï³ëüñüêîìó ðàéîí³.

Îëåêñàíäð Ãàâðèëþê çàäåêëà-
ðóâàâ 223 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çàðïëàòè 
çà ìèíóëèé ð³ê. Íåðóõîì³ñòü – 
ï’ÿòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, æèòëî-
âèé áóäèíîê íà 75 êâàäðàòíèõ ìå-
òð³â, êâàðòèðà íà 45 «êâàäðàò³â». 

МАЄ ЧАСТКУ 
В «ЛАДИЖИНСЬКІЙ ГАЗЕТІ» 

Ëþäìèëà Ãîëîâàøè÷ ïðèéøëà 
äî âëàäè ç æóðíàë³ñòêè. Ó ¿¿ 
îô³ö³éí³é á³îãðàô³¿ âêàçàíî, ùî 

æ³íêà ïðàöþâàëà êîðåñïîíäåí-
òîì «33 êàíàëó», Ëàäèæèíñüêî¿ 
ãàçåòè. Ï³çí³øå ñòàëà ðåäàêòî-
ðîì ³ äèðåêòîðîì ëàäèæèíñüêîãî 
âèäàííÿ. Âæå áóäó÷è íà ïîñàä³ 
ãîëîâè Ãàéñèíñüêî¿ ÐÄÀ, Ãîëîâà-
øè÷ çáåðåãëà çà ñîáîþ 10% êîð-
ïîðàòèâíèõ ïðàâ íà òîâàðèñòâî 
«Ëàäèæèíñüêà ãàçåòà».

Íà ïîñàä³ êåð³âíèêà ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿ â 2020-ìó æ³íêà 
çàðîáèëà 113 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ç 
íåðóõîìîñò³ º êâàðòèðà â Ëàäè-
æèí³ íà 63 êâàäðàòíèõ ìåòðè. 
Òðàíñïîðò ó âëàñíîñò³ ÷îëîâ³êà 
– Â³òàë³ÿ Ãîëîâàøè÷à.

²ííà Öèìáàë î÷îëèëà Æìå-

ðèíñüêó ðàéîííó àäì³í³ñòðàö³þ 
íåùîäàâíî — 13 êâ³òíÿ. Äî öüîãî 
æ³íêà áóëà çàñòóïíèêîì ó ïîïå-
ðåäíüîãî êåð³âíèêà ÐÄÀ Ñâÿòîñ-
ëàâà Í³êîëàé÷óêà.

Ó ñâî¿é äåêëàðàö³¿ æ³íêà âêàçà-
ëà, ùî îòðèìàëà 151 òèñÿ÷ó ãðè-
âåíü çàðïëàòè çà 2020 ð³ê. Ñåðåä 
çàîùàäæåíü ìàº 240 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. ªäèíà íåðóõîì³ñòü â ²ííè 
Öèìáàë — êâàðòèðà â Æìåðèíö³ 
íà 61 êâàäðàòíèé ìåòð. Âëàñíîãî 
òðàíñïîðòó â ÷èíîâíèö³ íåìàº: 
â äåêëàðàö³¿ âêàçàíî, ùî êåð³â-
íèöÿ ÐÄÀ âèêîðèñòîâóº Toyota 
Camry, 2007 ðîêó âèïóñêó, ÿêîþ 
âîëîä³º Ä³àíà Àíòîíþê.

«ФОЛЬКСВАГЕН» ЗА 50 ТИСЯЧ 
Äî ìèíóëîãî òèæíÿ â Ìîãè-

ë³â-Ïîä³ëüñüêîìó íå áóëî ãîëî-
âè ÐÄÀ. Éîãî ôóíêö³¿ âèêîíóâàâ 
çàñòóïíèê ãîëîâè Þð³é ßöóê. 
Ïðîòå 24 êâ³òíÿ ïðåçèäåíò Çå-
ëåíñüêèé ï³äïèñàâ óêàç ïðî éîãî 
ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó êåð³âíèêà 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Çà 2020 ð³ê ßöóê çàðîáèâ 91 òè-
ñÿ÷ó ãðèâåíü. Çàãàëüíèé äîõ³ä 
ðîäèíè ñêëàâ ïîíàä 1 ì³ëüéîí 
ãðèâåíü, ³ ç ö³º¿ ñóìè 645 òèñÿ÷ 
îòðèìàëà äðóæèíà ÿê äîõ³ä â³ä 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Çàîùàäæåíü â ðîäèí³ ßöóê³â 
íåìàº. Ç íåðóõîìîñò³ — êâàðòè-
ðà íà 59 êâàäðàòíèõ ìåòð³â òà 
çåìåëüíà ä³ëÿíêà â Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîìó. Àâòîìîá³ë³ ó âëàñ-
íîñò³ Þð³ÿ ßöóêà — öå Daewoo 
Lanos, 2008 ðîêó ³ Volkswagen 
Tiguan, 2015 ðîêó, ÿêèé ÷îëîâ³ê 
êóïèâ çà 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü â ìè-
íóëîìó ðîö³.

Íàéá³ëüøå ñòàòê³â 
º â ðîäèí³ ãîëîâè 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Ñåðã³ÿ 
Áîðçîâà. Òîð³ê âîíè 
çàðîáèëè ïîíàä äâà 
ì³ëüéîíè ãðèâåíü 
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У вироку йдеться, що при призна-
ченні покарання, суд не бачить 
можливості застосувати до Ана-
толія Малєца покарання у вигля-
ді позбавлення волі на певний 
строк, оскільки обвинувачений 
є небезпечним для суспіль-
ства. У цій справі правильним, 
на думку суду, буде призначити 
покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі, що в Україні 
є максимальною мірою.
— Суд вважає, що у ході судо-
вого розгляду, опитування по-
терпілих та свідків, матеріалів 
кримінального провадження, 
вина Малєца підтверджена по-

вністю. Версія обвинуваченого 
про його невинуватість — спрос-
товується, — зачитує вирок суддя 
Руслан Каленяк. 
Також суд задовольнив цивільні 
позови від рідних вбитої Надії 
Малєц. Як моральне відшкоду-
вання суд має стягнути з Анатолія 
Малєца на їх користь понад три 
мільйони гривень.
Впродовж 30 днів захистом Ма-
лєца може бути подана апеляція. 
Вирок набирає чинності після за-
кінчення терміну подання апеля-
ційної скарги.
— Обвинувачений, вставайте! — 
звернувся до Малєца суддя. — 

Вам зрозуміла суть вироку?
— Так, — це було перше, що при-
сутні почули від Малєца.
— Порядок оскарження вам зро-
зумілий?
— Так, — а це останнє.
— Судове засідання закінчене. 
Будьте здорові! — звернувся суддя 
до присутніх.
Після судового засідання адво-
кат Анатолія Малєца не відповів 
на питання журналістів про те, чи 
збирається його підзахисний по-
давати апеляційну скаргу?
Рідні вбитої Надії Малєц також 
відмовились будь-що комен-
тувати.

Що постановив суд?

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Ìàéæå äâà ç 
ïîëîâèíîþ ðîêè 
òðèâàëà ñóäîâà 

òÿãàíèíà ó ñïðàâ³ ïðî âáèâñòâî 
ðîäèíè â ì³êðîðàéîí³ Àêàäåì³÷-
íèé. Ï³äîçðþâàíèì ó ö³é ñïðàâ³ 
ñòàâ ãîëîâà ïîñòðàæäàëîãî ñ³ìåé-
ñòâà Àíàòîë³é Ìàëºö. Ñàìå éîãî 
çâèíóâàòèëè ó æîðñòîê³é ðîçïðàâ³ 
íàä âëàñíîþ ìàò³ð'þ, êîëèøíüîþ 
äðóæèíîþ ³ äâîìà ä³òüìè: 7-ð³÷-
íèì ñèíîì òà 3-ð³÷íîþ äîíüêîþ. 
Óñ³õ ÷îòèðüîõ, çà âåðñ³ºþ ñë³ä-
ñòâà, Ìàëºö çàáèâ ìîëîòêîì.

Îãîëîøåííÿ âèðîêó íåîäíî-
ðàçîâî ïåðåíîñèëîñÿ. Òîìó é 
ðàíêîì â³âòîðêà æóðíàë³ñòè 
íå äî ê³íöÿ áóëè ïåâí³, ùî â öåé 
äåíü çìîæóòü éîãî ïî÷óòè. Âðå-
øò³, ó ïðåññëóæá³ Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó, äå ïðîõîäèëè ñëó-
õàííÿ ó ñïðàâ³, íàì ïîâ³äîìèëè, 
ùî äî ñóäîâî¿ çàëè ïóñòÿòü ëèøå 
ï’ÿòüîõ æóðíàë³ñò³â, ÿê³ ïðèéäóòü 
ïåðøèìè. Æóðíàë³ñò RIA20minut.
ua ïîòðàïèâ äî ö³º¿ ï’ÿò³ðêè.

ЗАКРИВАВСЯ ВІД КАМЕР 
Ïðîéòè ïîâç òóðí³êåòè ïðåä-

ñòàâíèêàì ÇÌ² äîçâîëèëè ëèøå 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ï³äîçðþâàíîãî 
çàâåëè äî çàëè. Êîëè íàø æóð-
íàë³ñò îïèíèâñÿ â çàë³ ñóäó, 
òî ïåðø çà âñå çâåðíóâ óâàãó 
íà ðåàêö³þ Àíàòîë³ÿ Ìàëºöà. 

Îáâèíóâà÷åíèé ÿâíî çäèâóâàâñÿ, 
ïîáà÷èâøè ëþäåé ç êàìåðàìè, 
îñîáëèâî âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, 
ùî ïîïåðåäí³ ñëóõàííÿ ïðîõîäè-
ëè ó çàêðèòîìó ôîðìàò³. Ìàëºö 
í³áè ñàì äî ñåáå ïðîìîâèâ: ùî 
öå òàêå? Õòî ïóñòèâ? 

×è íå îäðàçó â³í ïîòðàïèâ ï³ä 
ïðèö³ëè îá’ºêòèâ³â ê³ëüêîõ òå-
ëåêàíàë³â. Â³ä íèõ â³í âèð³øèâ 
ðÿòóâàòèñÿ äîëîíÿìè, ÿêèìè 
ïðèêðèâ ñâîº îáëè÷÷ÿ. Ó òàêîìó 
ïîëîæåíí³ Ìàëºö ïðîâåäå íà-
ñòóïí³ ê³ëüêà ãîäèí, à â öåé ÷àñ 
ñóääÿ Ðóñëàí Êàëåíÿê çà÷èòóâà-
òèìå âèðîê. Ëèøå çð³äêà, â íàä³¿, 
ùî éîãî âæå íå çí³ìàþòü, â³í 
ï³äí³ìàâ î÷³, ïðîòå ò³º¿ æ ìèò³ 
â éîãî á³ê ïî÷èíàëè ëåò³òè ÷èñ-
ëåíí³ êëàöàííÿ ôîòîàïàðàò³â.

Ãîëîâà Ìàëºöà áóëà ïîñò³éíî 
îïóùåíîþ, ïðîòå â³í ÷àñó â³ä 
÷àñó âîðóøèâ ðóêàìè: çàëàìóâàâ 
ïàëüö³, ãëàäèâ êèñò³, òåð êóëàêà-
ìè ñêðîí³, çàòóëÿâ âóõà, ñêëàäàâ 
äîëîí³, í³áè ìîëèâñÿ, àáî ïðî-
ñòî çàïåðå÷íî õèòàâ ãîëîâîþ. 
Îñòàííþ ä³þ â³í ïîâòîðþâàâ, 
êîëè â ñëîâàõ ñóää³ çâó÷àëè ÿê³ñü 
ïîäðîáèö³ âáèâñòâ.

Êð³ì æóðíàë³ñò³â ó çàë³ áóëî 
äâîº ñóää³â, êîëåã³ÿ ïðèñÿæíèõ, 
ïðîêóðîð, íàöãâàðä³éö³, ñóäîâà 
îõîðîíà ³ àäâîêàò Ìàëºöà Âîëî-
äèìèð Á³ëàí. Çàõèñíèê îáâèíó-
âà÷åíîãî ó öåé äåíü íå ïðîìîâèâ 
æîäíîãî ñëîâà.

Â ïðîòèëåæíîìó â³ä îáâèíó-
âà÷åíîãî êóò³ çàëè ñèä³ëè ð³äí³ 

МАЛЄЦА ВИЗНАЛИ ВИННИМ 
І ЗАСУДИЛИ ДО ДОВІЧНОГО
Оголосили вирок  Після того, як 
27 квітня суддя оголосив вирок Анатолію 
Малєцу, чимало людей зітхнуло з 
полегшенням: «Нарешті справедливе 
рішення, тільки довічне вбивці», — 
писали користувачі мережі. Ми були 
на оголошенні вироку і хочемо розказати 
вам, як там усе відбувалося 

éîãî êîëèøíüî¿ äðóæèíè Íà-
ä³¿ — ìàìà òà ñåñòðà. Ìàìà âáèòî¿ 
Íàä³¿ ÷àñ â³ä ÷àñó ñõëèïóâàëà ³ 
âèòèðàëà ñëüîçè.

ЯК ВБИВ СВОЮ РОДИНУ 
Îäíà ç ÷àñòèí âèðîêó ñòîñóâà-

ëàñü äåòàëåé âáèâñòâà, ÿêå ñòà-
ëîñÿ 31 ãðóäíÿ 2018 ðîêó.

Ç’ÿñóâàëîñü, ùî óñå ñ³ìåéñòâî 
Ìàëºö ó òîé äåíü çíàõîäèëîñü 
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ñåáòî 
ó äâîïîâåðõîâ³é êâàðòèð³ â ì³êðî-
ðàéîí³ Àêàäåì³÷íèé. Òèì ðàíêîì 
îáâèíóâà÷åíèé, éîãî ìàìà òà êî-
ëèøíÿ äðóæèíà ñâàðèëèñÿ ÷åðåç 
òå, ùî ïðèéäåøíº ñâÿòî ÷îëîâ³ê 
çáèðàºòüñÿ çóñòð³÷àòè íå ç íèìè, 
à ç³ ñâîºþ íîâîþ äðóæèíîþ òà 
¿õ ñï³ëüíîþ äîíüêîþ.

Çãîäîì ìàìà Ìàëºöà çðîçó-
ì³ëà, ùî ïåðåêîíàòè ñèíà çà-
ëèøèòèñÿ íå âäàñòüñÿ, òîìó 
ï³øëà â³äïî÷èâàòè äî äèòÿ÷î¿ 
ê³ìíàòè íà äðóãèé ïîâåðõ. Êî-

ëèøíÿ äðóæèíà Íàä³ÿ ³ äîíüêà 
çàëèøèëèñü íà êóõí³. ̄ õ ñèí áóâ 
íàãîð³ — äèâèâñÿ ìóëüòèêè.

Ñàì Ìàëºö âèéøîâ äî ³í-
øî¿ ê³ìíàòè, äå âçÿâ ìîëîòîê. 
Çãîäîì òóäè æ ïðèéøëà Íàä³ÿ. 
Âîíè ïðîäîâæèëè ç’ÿñîâóâàòè 
ñòîñóíêè. 

Ñë³äñòâî ç’ÿñóâàëî, ùî ñàìå 
â òîé ìîìåíò ñâàðêè Àíàòîë³é 
âèð³øèâ âáèòè êîëèøíþ, ä³òåé òà 
ñâîþ ìàò³ð. Â³í øòîâõíóâ Íàä³þ 
íà äèâàí, ñõîïèâ çà øèþ ³ ïî÷àâ 
äóøèòè. Ï³ñëÿ öüîãî ïî÷àâ áèòè 
¿¿ ìîëîòêîì ïî ãîëîâ³. Æ³íêà ïî-
ìåðëà íà ì³ñö³.

Ìàëºö âèéøîâ íà êóõíþ, äå 
â òîé ÷àñ çíàõîäèëàñü éîãî 3-ð³÷-
íà äîíüêà. Òèì ñàìèì ìîëîòêîì 
â³í ïî÷àâ áèòè ïî ãîëîâ³ ³ ¿¿. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî ï³äíÿâñÿ íà äðóãèé ïî-
âåðõ, çàéøîâ äî äèòÿ÷î¿, äå â³ä-
ïî÷èâàëà ìàò³ð ³ â÷èíèâ ç íåþ 
òå ñàìå. Æ³íêà ïîìåðëà íà ì³ñö³.

Îñòàíí³ì çàëèøèâñÿ 7-ð³÷íèé 
ñèí, ÿêèé, í³÷îãî íå ï³äîçðþþ÷è, 
ñèä³â çà êîìï’þòåðîì. ×îëîâ³ê 
³ éîãî íå ïîæàë³â. Â³ä óäàð³â 
õëîï÷èê âïàâ íà ï³äëîãó, Ìàëºö 
ñõîïèâ ñèíà çà âåðõ îäÿãó ³ âèòÿã 
â êîðèäîð. Òàì äèòèíà ïîìåðëà.

ЗАМІТАВ СЛІДИ 
Ó âèðîêó ñóäó éäåòüñÿ, ùî Ìà-

ëºö õîò³â ïðèõîâàòè ñë³äè çëî-
÷èíó, òîìó ïî÷àâ âèãàäóâàòè, 
ÿê çàìåñòè ñë³äè. Â³í ðîçêèäàâ 
êâàðòèðîþ ö³íí³ ðå÷³, äîêóìåíòè 
òà îäÿã ïîòåðï³ëèõ. Äóìàâ, ùî 
öå äîïîìîæå çåì³òóâàòè íàïàä ³ 
â³äâåäå ï³äîçðó â³ä íüîãî ñàìîãî.

Ìàëºö çìèâ ñë³äè êðîâ³ ç ðóê, 
âèêëèêàâ òàêñ³, ïîò³ì îäÿãíóâñÿ 
³, íå çàìèêàþ÷è âõ³äíèõ äâåðåé, 
ï³øîâ íà âóëèöþ. Ç òàêñ³ â³í 
âèéøîâ íà 600-ð³÷÷ÿ, äå â îäèí 

ç³ ñì³òíèê³â âèêèíóâ ìîëîòîê, 
çàãîðíóòèé â ñï³äíþ á³ëèçíó òà 
ê³ëüêà ïàêåò³â.

Âîä³é òàêñ³, ÿêèé éîãî òîä³ â³ç, 
âèñòóïàâ ó ñïðàâ³ ñâ³äêîì. Ñóäó 
÷îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî Ìàëºö ïî-
âîäèâñÿ äèâíî ³ ðîçïîâ³äàâ ïðî 
ñåáå áàãàòî îñîáèñòî¿ ³íôîðìàö³¿. 
Òàêîæ â³í ñêàçàâ òàêñèñòó, ùî 
êóïèâ ïîäàðóíêè ³ õî÷å ïî¿õà-
òè ïðèâ³òàòè ìàò³ð. «Ìàòè — öå 
ñâÿòå», — â³äïîâ³â íà öå âîä³é. 
Ìàëºö çàìîâê, à ïîò³ì ñêàçàâ: 
«Óñå ñêëàäíî».

Çà ê³ëüêà ãîäèí â³í ïîâåðíóâñÿ 
äî êâàðòèðè, äå ó êðèâàâèõ êà-
ëþæàõ ëåæàëè ò³ëà éîãî ð³äíèõ. 
×îëîâ³ê ïîáà÷èâ, ùî òðþê ç ïðî-
÷èíåíèìè äâåðèìà íå ñïðàöþâàâ 
³ í³õòî äîñ³ íå çíàº, ùî íàñïðàâä³ 
ñòàëîñÿ âñåðåäèí³.

²ì³òóþ÷è ðîçïà÷, â³í çàòåëå-
ôîíóâàâ äî øâèäêî¿ ³ ïîâ³äîìèâ, 
ùî âèÿâèâ ó êâàðòèð³ ð³äíèõ áåç 
îçíàê æèòòÿ. Ïðè¿õàâøè íà ì³ñöå, 
ë³êàð³ êîíñòàòóâàëè ñìåðòü ìàòå-
ð³, äðóæèíè ³ õëîï÷èêà. Äîíüêà 
áóëà ùå æèâîþ. ̄ ¿ ãîñï³òàë³çóâàëè 
äî ë³êàðí³. Îäíàê âæå çà ê³ëüêà 
ãîäèí ä³â÷èíêà ïîìåðëà.

Ó òîé æå äåíü Àíàòîë³þ Ìà-
ëºöó áóëî îãîëîøåíî ïðî ï³ä-
îçðó ³ âçÿòî ï³ä âàðòó. Ï³çí³øå 
âèñíîâêè åêñïåðò³â äîâåëè, ùî 
ï³ä ÷àñ ñêîºííÿ âáèâñòâ, ÷îëî-
â³ê íå ìàâ ïðîáëåì ç ïñèõ³êîþ, 
íå áóâ ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî àáî 
íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ.

Анатолій Малєц слухає вирок 
суду. За декілька хвилин суддя 
засудить його до довічного 
позбавлення волі 

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
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Жінка, яка залишила в лікарні 
дитину, не несе за це юридичної 
відповідальності. Так говорять 
правоохоронці. Саме тому по-
ліція не відкривала кримінальне 
провадження. Про це розповіла 
керівник прес-служби обласної 
поліції Анна Олійник. Але пере-
вірки здійснюють. За її словами, 
перевіряють вагітних, які пере-
бували на обліку у лікарнях. Так 
само дзвінки, що надходять 
на телефони поліції.
Чому тоді розшукують жінку, 

якщо вона не несе відповідаль-
ності за свій вчинок?
Як пояснила ювенальний офіцер 
поліції Наталя Гудима, роблять 
це для того, аби прискорити 
процес усиновлення. Щоб жінка 
повідомила, чи має намір по-
вернутися до дитини, якщо ні, 
то нехай напише розписку про 
відмову. За наявності такої роз-
писки могли б почати процедуру 
усиновлення, дитина потрапи-
ла б до люблячих людей. Охочих 
всиновити багато.

Не несе відповідальності 

Так з часом промовлятиме наша 
героїня, коли навчиться говорити. 
Чому назвали Надія? Бо таке ім’я 
в акушерки. По батькові Олек-
сандрівна, теж не складно здо-
гадатися. Так звати лікаря, який 
приймав пологи.
Жінка, яка народила, назвала 
своє прізвище Мельник. От і 
виходить Мельник Надія Олек-
сандрівна.
Олександр Стародуб пояснив, що 

дівчинка народилася здорова. 
При народженні вага була 3,5 кі-
лограма, зріст 51 сантиметр. 
Небайдужі люди забезпечили її 
необхідними речами, від дитя-
чого харчування до памперсів.
Хочеться вірити, що у Надійки 
буде гарна доля, незважаючи 
на пригоди, з якими вона зіткну-
лася уже з перших годин появи 
на світ.
— Не кожну жінку природа на-

ділила почуттям любові — каже 
Наталя Гудима. — Тому не можна 
засуджувати людину за вчинок. 
Одне просимо ї ї — написати 
розписку про відмову. Заради 
здоров’я немовляти. Аби дити-
на швидше потрапила у сім’ю, 
а не в сиротинець.
Прикмети жінки, яку розшу-
кують: на вигляд 30 років або 
трохи більше, чорнява, волосся 
коротке…

«Мене звати Надя…» 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ó Ãàéñèíñüê³é 
ë³êàðí³ ïîðîä³ëëÿ 
ï³ñëÿ ïîëîã³â îáìà-
íîì çàëèøèëà ïðè-

ì³ùåííÿ. Ñêàçàëà, ùî éäå â äóø, 
à âòåêëà íà âóëèöþ, äå íà íå¿ 
÷åêàëà àâòîìàøèíà. Ñòàëîñÿ öå 
÷åðåç òðè ãîäèíè ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
íà ñâ³ò ç’ÿâèëàñÿ ¿¿ äîíå÷êà.

«Äèòèíó ïðèíåñëè ãîäóâàòè, 
à ìàìè íåìà, — ðîçïîâ³ëà RIA 
þâåíàëüíèé îô³öåð ïîë³ö³¿ Íà-
òàëÿ Ãóäèìà. — Í³ â äóøîâ³é, í³ 
â êîðèäîð³ ¿¿ íå çíàéøëè».

Ò³ëüêè çãîäîì çðîçóì³ëè, ùî 
âîíà âñå çàâ÷àñíî ïðîäóìàëà. Íà-
çâàëà ÷óæó àäðåñó, íå³ñíóþ÷èé 
íîìåð òåëåôîíó…

ОХОЧИХ УСИНОВИТИ 
ДУЖЕ БАГАТО 

— Æ³íêà äóìàëà ò³ëüêè ïðî 
ñåáå, — ïðîäîâæóº Íàòàëÿ Ãóäè-
ìà. — Âðàõóâàëà âñ³ äåòàë³, àáè 
¿¿ íå óï³çíàëè. Ìàñêó íàòÿãóâàëà 
ìàëî íå íà î÷³, íå çí³ìàëà ¿¿ í³ 
ï³ä ÷àñ ïîëîã³â, í³ ï³ñëÿ òîãî. 
À îñü ïðî äèòèíó íå ïîäóìàëà.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
ÿêáè âîíà çàëèøèëà çàïèñêó ïðî 
â³äìîâó, íåìîâëÿ âæå ïåðåäà-
ëè á ó ñ³ì’þ. Îõî÷èõ âçÿòè äóæå 
áàãàòî. ßêùî íåìà ïèñüìîâî¿ 
çãîäè ìàòåð³, íåîáõ³äíî ÷åêàòè 
òðè ì³ñÿö³. Ñàìå òàêèé òåðì³í 
âñòàíîâèâ çàêîí äëÿ òàêî¿ ñè-
òóàö³¿. Òîáòî ìàòåð³ íàäàºòüñÿ 
òðè ì³ñÿö³ íà îáäóìóâàííÿ ñâîãî 
â÷èíêó. Çà òàêèé ÷àñ âîíà ìàº 

ïðàâî ïîâåðíóòèñÿ ³ çàáðàòè 
ñâîº äèòÿ.

ßêùî öüîãî íå çðîáèòü, óõâà-
ëþþòü ð³øåííÿ ïðî ïîçáàâëåííÿ 
¿¿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ. Ò³ëüêè ï³ñëÿ 
öüîãî ìîæíà ïî÷èíàòè ïðîöåäóðó 
óñèíîâëåííÿ.

Ïîâåä³íêà íåâ³äîìî¿ ïîðîä³ëë³ 
íå ñâ³ä÷èëà ïðî òå, ùî âîíà ìîæå 
ïîâåðíóòèñÿ çà íåìîâëÿì. Äå ïå-
ðåáóâàòèìå íàñòóïí³ òðè ì³ñÿö³ 
ä³â÷èíêà, 28 êâ³òíÿ ìàº âèð³øèòè 
êîì³ñ³ÿ ïðè Ãàéñèíñüê³é ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿.

О ЧЕТВЕРТІЙ РАНКУ ПОЧУЛИ 
КРИК БІЛЯ ЛІКАРНІ 

Ò³º¿ íî÷³ ó ïîëîãîâîìó â³ää³-
ëåíí³ Ãàéñèíñüêî¿ ë³êàðí³ ÷åðãó-
âàâ ë³êàð Îëåêñàíäð Ïåäîðåíêî. 
Ïðî öå ðîçïîâ³â çàâ³äóâà÷ ïî-
ëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ Îëåêñàíäð 
Ñòàðîäóá. Çà éîãî ñëîâàìè, 
î ÷åòâåðò³é ðàíêó ìåäèêè, ÿê³ 
÷åðãóâàëè ó â³ää³ëåíí³, ïî÷óëè 
êðèê íà ïîäâ³ð’¿ ë³êàðí³. Ë³êàð 
Ïåäîðåíêî ³ ìåäñåñòðà ïîñï³-
øèëè íà âóëèöþ. Íàçóñòð³÷ â³ä 
õâ³ðòêè éøëà æ³íêà ó ñóïðîâîä³ 
÷îëîâ³êà. Ñõâèëüîâàíèì ãîëîñîì 
ãîâîðèëè ïðî òå, ùî â æ³íêè ïî-
÷àëèñÿ ïåðåéìè.

Ïîëîãè ðîçïî÷àëèñÿ ÷åðåç 
15 õâèëèí ï³ñëÿ òîãî, ÿê æ³íö³ 
äîïîìîãëè çàéòè ó â³ää³ëåííÿ. 
Ñàìå ñò³ëüêè ÷àñó ìåäèêè ìàëè 
íà îáñòåæåííÿ ³ ðîçìîâó ç ïî-
ðîä³ëëåþ. Ñóïðîâîäæóþ÷èé ÷î-
ëîâ³ê ñêàçàâ, ùî ïî¿äå ïðèâåçå 
äîêóìåíòàìè. Ìîâëÿâ, ó ïîñï³õó 
¿õ íå âçÿëè. Ïîâåðíóâñÿ äî ìà-
øèíè.

НЕМОВЛЯ ПРИНЕСЛИ ГОДУВАТИ, 
А МАМИ НЕМА. ВТЕКЛА З ЛІКАРНІ 
Мамина нелюбов  Сьогодні, 
28 квітня, у Гайсині вирішуватимуть, де і 
хто доглядатиме дівчинку-немовля, від 
якої втекла мама. Через три години після 
пологів жінка непомітно зникла з лікарні. 
В халаті, кімнатних капцях. На вулиці на неї 
чекало авто. Як почувається дівчинка, 
і чому для немовляти найскладнішими 
будуть три наступні місяці?

Æ³íêà íàçâàëà àäðåñó ì³ñöÿ 
ïðîæèâàííÿ: Êè¿â, âóëèöÿ Êîì-
ñîìîëüñüêà, 36 êâ. 46. Ñêàçàëà, 
ùî ¿¿ ïð³çâèùå Ìåëüíèê. Ïîÿñ-
íèëà, ùî ¿õàëè ç³ ñòîëèö³ äî ñâå-
êðóõè ó Áðàöëàâ. Íà ïðîõàííÿ 
ìåäèê³â ïîâ³äîìèëà äâà íîìåðè 
òåëåôîí³â ð³äíèõ, äî ÿêèõ ìîæíà 
áóäå çâåðíóòèñÿ ó âèïàäêó íåîá-
õ³äíîñò³.

Ìàñêó íå çí³ìàëà. Íàâ³òü ï³ä 
÷àñ ïîëîã³â, êîëè ¿é çàïðîïîíóâà-
ëè çíÿòè, íå ñòàëà öüîãî ðîáèòè.

Ïîëîãè ïðîéøëè áåç óñêëàä-
íåíü. ßê ñòâåðäæóº Îëåêñàíäð 
Ñòàðîäóá, ÷åðåç äâ³ ãîäèíè ïî-
ðîä³ëëþ ïåðåâåëè ó ïàëàòó. Àëå 
é òàì âîíà çàëèøàëàñÿ ó ìàñö³. 
Ñóñ³äè ïî ïàëàò³ ï³çí³øå ðîçïî-
â³äàëè, ùî æ³íêà âåñü ÷àñ ïåðå-
áóâàëà íà òåëåôîííîìó çâ’ÿçêó.

Î 7 ãîäèí³ 20 õâèëèí âîíà çàïè-
òàëà äîçâîëó ó ìåäñåñòðè, ÷è ìîæ-
íà ¿é â äóø. Ï³ñëÿ òîãî ¿¿ ó ë³êàðí³ 
âæå íå áà÷èëè. Íåìîâëÿ ïðèíåñëè 
ãîäóâàòè, à ìàìè âæå íå áóëî.

ЩО ЗАФІКСУВАЛА 
ВІДЕОКАМЕРА?

Þâåíàëüíèé îô³öåð ïîë³ö³¿ 
Íàòàëÿ Ãóäèìà ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
³íôîðìàö³¿ ïðî çíèêíåííÿ ïî-
ðîä³ëë³ çâ’ÿçàëàñÿ ç³ ñòîëè÷íèìè 

êîëåãàìè. Ò³ ïåðåâ³ðèëè âêàçà-
íó àäðåñó. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî òàì 
ïðîæèâàþòü ëþäè, ÿêèì í³÷îãî 
íå â³äîìî ïðî âàã³òíó æ³íêó.

«Ïðî òå, ùî âîíà âñ³õ îáìàíóëà, 
ñòàëî çðîçóì³ëî óæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
çàòåëåôîíóâàëè çà çàëèøåíèìè 
íåþ äâîìà íîìåðàìè òåëåôîí³â, — 
ãîâîðèòü Íàòàëÿ Ãóäèìà. — Çà îä-
íèì ç íèõ â³äïîâ³ëà æ³íêà, ÿêà 
ïðîæèâàº ó Õàðêîâ³. Ñêàçàëà, ùî 
âçàãàë³ íå ðîçóì³º, ïðî ùî éäåòü-
ñÿ. ²íøèé íîìåð íå³ñíóþ÷èé».

Íàâïðîòè ë³êàðí³ çíàõîäèòüñÿ 
ïðèì³ùåííÿ êîñòåëó. Íà íüîìó 
º â³äåîêàìåðà. Çà ñëîâàìè ïàí³ 
Ãóäèìè, çíÿëè çàïèñ, ïåðåãëÿíó-
ëè êàäðè ðàíêîâèõ ïîä³é. Íà íèõ 
âèäíî ìàøèíó, âèäíî, ÿê ïðî-
ìàéíóëà ïîñòàòü æ³íêè. Îäíàê 
òðàíñïîðò ñòîÿâ ó òàêîìó ì³ñö³, 
ùî ïîâí³ñòþ â³äòâîðèòè ïîä³þ 
íåìà ìîæëèâîñò³.

Ùå îäíà êàìåðà çíàõîäèòüñÿ 
íà îäíîìó ç ðåñòîðàí³â. Â³í òåæ 
ïîðó÷ ç ë³êàðíåþ. Îäíàê ó òîé 
äåíü êàìåðà íå ïðàöþâàëà.

ßê ñòâåðäæóº Íàòàëÿ Ãóäèìà, 
áàãàòî ëþäåé òåëåôîíóþòü ç ³í-
ôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî áà÷èëè 
ñõîæó æ³íêó. Êîæåí äçâ³íîê ïå-

ðåâ³ðÿþòü. Îäíàê ïîêè ùî áåç-
ðåçóëüòàòíî.

Íàïðèêëàä, æ³íêà ç Õåðñîíà 
ðîçïîâ³ëà ïðî ñâîþ äî÷êó. Êàæå, 
ùî öå âîíà ìîæå áóòè. Áî òà âæå 
ïîêèíóëà äâîõ íàðîäæåíèõ ä³òåé. 
Íå òàê äàâíî ùå îäíó çàëèøèëà 
ó Ëüâîâ³.

ª ëþäè, ÿê³ ïðîñòî çàìîðî÷ó-
þòü ãîëîâó. Ç îäíîãî ç ðàéîí³â 
îáëàñò³, ñóñ³äí³ì ç Ãàéñèíñüêèì, 
æ³íêà ïîâ³äîìèëà, ùî ¿¿ ñèí 
ï³äâîçèâ äî ë³êàðí³ ïîðîä³ëëþ. 
Êîëè ñòàëè â ñåë³ ðîçøóêóâàòè 
æ³íêó, òàêî¿ íå âèÿâèëîñÿ. Ì³ñ-
öåâ³ ï³äêàçàëè, ùî òàêå ïð³çâè-
ùå ïîøèðåíî ó ñóñ³äíüîìó ñåë³. 
Òàì ñïðàâä³ çíàéøëàñÿ æ³íêà ç 
íàçâàíèì ïð³çâèùåì.

— ß âïåðøå ÷óþ â³ä âàñ òàêó 
³ñòîð³þ, — â³äïîâ³ëà âîíà. — ² íî-
ìåð òåëåôîíó, ç ÿêîãî äçâîíèëè, 
íå ì³é. Íå òåëåôîíóâàëà ÿ äî âàñ.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ãóäèìè, âîíà 
âñå îäíî ñïîä³âàºòüñÿ, ùî çíà-
éäóòüñÿ íåáàéäóæ³, ÿê³ íå ìîãëè 
íå çâåðíóòè óâàãè íà æ³íêó, ÿêà 
áóëà âàã³òíà, à òåïåð ó íå¿ «í³ 
æèâîòà, í³ äèòèíè». Ìîæëèâî, 
õòîñü òà ïîâ³äîìèòü ïðî òàêèé 
âèïàäîê.

Дівчинка, від якої втекла 
мама, змушена буде 
три місяці перебувати 
у сиротинці. Тільки тоді 
можна буде її усиновити 
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МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

×åðåç òå, ùî 
âïðîäîâæ îñòàí-
í³õ òèæí³â Ðîñ³ÿ 

íàðîùóâàëà ñâîþ â³éñüêîâó 
ïðèñóòí³ñòü ïîðÿä ç óêðà¿í-
ñüêèì êîðäîíîì, ó ÇÌ² ³ ñî-
öìåðåæàõ ç’ÿâèëîñÿ ÷èìàëî 
ïðèïóùåíü ³ íàâ³òü òâåðäæåíü 
ïðî ïîâíîìàñøòàáíèé íàñòóï 
êðà¿íè-àãðåñîðà.

Ãåîãðàô³ÿ éìîâ³ðíèõ áîéîâèõ 
ä³é òàêîæ áóëà äîâîë³ ð³çíîìàí³ò-
íîþ: îäí³ åêñïåðòè ïèñàëè ïðî 
ëîêàëüí³ ñóòè÷êè, ³íø³ ïðî ïîâíå 
çàõîïëåííÿ ï³âäåííî-ñõ³äíî¿ ÷àñ-
òèíè êðà¿íè, à òðåò³ ïðèïóñêà-
ëè, ùî â çîí³ áîéîâèõ ä³é ìîæå 
îïèíèòèñÿ òåðèòîð³ÿ âñ³º¿ äåð-
æàâè. Îäí³ «äèâàíí³ åêñïåðòè» 
ïîãîäæóâàëèñÿ ç òâåðäæåííÿìè 
ïåðøèõ, ³íø³ — ç äóìêîþ äðóãèõ, 
òðåò³ íå ñóìí³âàëèñü â ïðàâîò³ âè-
ñíîâê³â îñòàíí³õ.

Ïîçà òèì, ïðî íàïðóãó íà êîð-
äîí³ çàÿâèâ ó ñâîºìó íåùîäàâ-
íüîìó â³äåîçâåðíåíí³ é ïðåçè-
äåíò Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé. Â³í, 
çîêðåìà, íàãîëîñèâ, ùî Óêðà¿íà 
ãîòîâà äî â³éíè.

ßê áè òàì íå áóëî, àëå çãî-
äîì ðîñ³ÿíè ïîâ³äîìèëè ïðî çà-
ê³í÷åííÿ ñâî¿õ í³áèòî íàâ÷àíü ³ 
â³ä 23 êâ³òíÿ ìàëè ïî÷àòè ïî-
âåðíåííÿ ñâî¿õ â³éñüê íà ïî-
ñò³éí³ ì³ñöÿ äèñëîêàö³¿. Î÷³ëü-
íèê óêðà¿íñüêîãî ÌÇÑ Äìèòðî 
Êóëåáà ïîâ³äîìèâ, ùî Óêðà¿íà 

î÷³êóº ï³äòâåðäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ 
ùîäî â³äâåäåííÿ ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ 
â³ä ñâîãî êîðäîíó â³ä ðîçâ³äêè 
Ì³íîáîðîíè ³ ÍÀÒÎ.

Íàðàç³ íàïðóãà â ñóñï³ëüñòâ³, 
íà÷å ïîòðîõó ñïàäàº, ïðîòå äîñ³ 
÷èìàëî ëþäåé î÷³êóþòü íàñòó-
ïó ï³âí³÷íîãî ñóñ³äà, çáèðàþòü 
«òðèâîæí³» ðþêçàêè, äóìàþòü, 
äå ó ðàç³ ÷îãî ìîæíà áóäå ïåðå-
ñèä³òè ëèõî.

Ó âèïàäêó, íàïðèêëàä, îá-
ñòð³ë³â ÷è ñòèõ³éíîãî ëèõà, ïî-
ðÿòóíêîì ìîãëè á ñòàòè çàõèñí³ 
ñïîðóäè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ, àáî ÿêùî ïðîñò³øå — 
áîìáîñõîâèùà. Òàêèõ ê³ëüêà ðî-
ê³â òîìó ó Â³ííèö³ íàë³÷óâàëîñÿ 
74, ùîïðàâäà, á³ëüø³ñòü ç íèõ 
çíàõîäèòüñÿ ó çàíåäáàíîìó ñòàí³.

Áëèçüêî 20 ç íèõ, ÿê, íàïðè-
êëàä, íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî 
Õ³ìïðîìó, ïðîñòî çàòîïëåí³ 
âîäîþ. Â áàãàòüîõ ïîøêîäæåí³ 
êîíñòðóêö³¿, òîáòî âîíè ðóé-
íóþòüñÿ, ³íø³ ìàþòü ïðîáëåìó 
ç ãåðìåòè÷í³ñòþ òîùî. Òàêèì 
÷èíîì, ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³ 
çíàõîäÿòüñÿ îäèíèö³. Óñ³ âîíè 
ðîçðàõîâàí³ íà ð³çíó ê³ëüê³ñòü 
ëþäåé: â³ä 200 äî 3,5 òèñÿ÷³. Çà-
ãàëîì, â íèõ ìîæóòü çíàéòè ñîá³ 
òèì÷àñîâèé ïðèõèñòîê íå á³ëüøå 
10 òèñÿ÷ â³ííè÷àí.

Ïðî ³ñòîð³þ ðîçâèòêó áîì-
áîñõîâèù ó íàøîìó ì³ñò³ ìè 
ðîçïîâ³äàëè ê³ëüêà ðîê³â òîìó. 
Ï³äçåìí³ ñõîâèùà ó Â³ííèö³ ïî-
÷àëè áóäóâàòè ç 50-õ ðîê³â ìè-
íóëîãî ñòîë³òòÿ. Ó 60–70 ðîêàõ 
âîíè áóäóâàëèñÿ ìàñîâî. Òîä³, 

ЧИ Є У ВІННИЦІ БОМБОСХОВИЩА 
І ДЕ ХОВАТИСЯ У РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ 
Захист  У нашому місті є чимала 
кількість сховків. Однак скористатися 
ними, у разі чого, прості вінничани 
не можуть: одні давно зруйновані або 
затоплені, а інші розраховані лише 
на працівників окремих підприємств міста

â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó, ðàçîì 
ç³ çâåäåííÿì ï³äïðèºìñòâà áóäó-
âàëîñü ³ ñõîâèùå.

Ñåðåä íàéíîâ³øèõ ñõîâèù ò³, 
ÿê³ ïîáóäîâàí³ ó 80-õ ðîêàõ. Öå 
ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöÿîáëåíåð-
ãî» òà «Â³ííèöÿãàç». Âîíè íàðà-
ç³ ÷èñëÿòüñÿ ó ñïèñêó íàéêðàùå 
çáåðåæåíèõ.

Íàéá³ëüøå áîìáîñõîâèùå Â³-
ííèö³ ðîçòàøîâàíå íà òåðèòîð³¿ 
çàâîäó «Ìàÿê». Âîíî ðîçðàõî-
âàíå íà 3,5 òèñÿ÷³ ëþäåé. Âò³ì, 
óòðèìóâàòè òàêó âåëèêó çàõèñíó 
ñïîðóäó äîðîãî, òîìó ¿¿ ñòàí — 
íåçàäîâ³ëüíèé.

Ïîä³áí³ óêðèòòÿ º é íà òåðè-
òîð³ÿõ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà, 
ïðîòå öå íå çíà÷èòü, ùî â ðàç³ 
÷îãî, òàì çìîæóòü çíàéòè ïðèõèñ-
òîê âñ³ áàæàþ÷³. Âîíè ðîçðàõîâà-
í³ âèíÿòêîâî äëÿ óêðèòòÿ ðîáî÷î¿ 
çì³íè ï³äïðèºìñòâ, à íå öèâ³ëü-
íîãî íàñåëåííÿ. Ôàêòè÷íî ö³ 
ñõîâèùà íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ìèðíèé ÷àñ. 
Ó ðàç³ ïî÷àòêó â³éíè — íàñåëåííÿ 
áóäå óêðèâàòèñÿ â íàéïðîñò³øèõ 
ñõîâèùàõ, òîáòî â ï³äâàëàõ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â.

Одне з найпростіших сховищ зна-
ходиться на вулиці Чайковського. 
Вінничанин Валерій Скрипченко 
розповідає, що разом із мешкан-
цями будинку облаштував укриття 
ще вісім років тому у підвальному 
приміщенні своєї багатоповерхів-
ки. У разі чого, там зможуть схова-
тися всі 180 мешканців будинку.
— Ми просто приводили наш дім 
і прибудинкову територію в по-
рядок. І так сталось, що почали 
з даху, а закінчили підвальним 
приміщенням. Ми навели там 
лад: вивезли все зайве, побілили 
стіни, поставили лавочки, пові-
сили картини, ікону і навіть столи 
з лавочками туди занесли, — роз-

повідає голова ОСББ будинку Ва-
лерій Скрипченко.
Валерій говорить, що перш за все 
вони облаштовували підвал для 
своїх господарських потреб, 
а функція сховку — на другому 
плані.
— Коли у 2018-му під Калинів-
кою вибухали боєприпаси, то з 
нашого будинку було видно 
сильну заграву. Люди, ясна річ, 
злякалися, повиходили на вули-
цю. Вночі було прохолодно, тому 
деякі спустилися в підвал. Ось це, 
мабуть, єдиний раз, коли це при-
міщення від чогось нас рятува-
ло, — продовжує Валерій.
Чоловік розповідає, що іноді 

пускає в підвал місцеву молодь. 
По чарці, каже, випити їм дозво-
ляє, а палити — зась, щоб дим 
в квартири не піднімався. Одного 
разу навіть збори ОСББ там про-
водив. Після них деякі мешканці 
залишилися поговорити: співали, 
грали на гармошці, сміялися.
На стінах підвалу можна побачи-
ти різноманітні буклети з надання 
першої медичної допомоги, ал-
горитм дій при обстрілі, теракті, 
бомбардуванні і техногенних 
катастрофах.
— Сподіваюсь, що до цього ніколи 
не дійде, але у разі чого, то пе-
ресидіти біду тут можна буде, — 
говорить Валерій.

Самі собі зробили сховище 

Загалом виготовлення скульптури коштує 
37 тисяч доларів. Релігійна спільнота ого-
лосила збір коштів на благоустрій площі 
під пам’ятник.

ПІДТРИМАТИ ПРОЄКТ МОЖНА 
ЗА РЕКВІЗИТАМИ:
гривні: 5168 7574 0178 0160 (Гривні UAH 
Приват, Рогацький Василь Іванович);
долари: 4149 4991 2522 1422 
(USD, ROHATSKYI VASYL), 
CORRESPONDENT ACCOUNT — 

0011000080 INTERMEDIARY 
BANK: JP MORGAN CHASE BANK 
SWIFT CODE: CHAS US 33 IBAN — 
UA693052990000026207873344131;
євро: 5168 7427 2851 4351 
(EUR, ROHATSKYI VASYL), 
CORRESPONDENT ACCOUNT — 
400 8867004 01 INTERMEDIARY BANK: 
Commerzbank am Main Germany SWIFT 
CODE: COBADEFF 
Телефон для зв’язку з отцем Григорієм: 
(098)-259–66–25 

Збирають кошти на благоустрій 

Валерій Скрипченко показує підвальне приміщення 
багатоповерхівки, в якій він живе. Говорить, що у разі чого 
там можна буде пересидіти біду 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 

 Ó ïàðêîâ³é çîí³ ïîáëèçó õðàìó Ïîêðîâè 
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-
êàòîëèöüêî¿ öåðêâè âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèê 
Áëàæåíí³øîìó Ëþáîìèðó Ãóçàðó. Ñêóëü-
ïòîðè âæå çàâåðøèëè ðîáîòó íàä ô³ãóðîþ 
ïàòð³àðõà Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ 
öåðêâè. Ïðî öå ó Ôåéñáóêó ïîâ³äîìèâ íà-
ñòîÿòåëü õðàìó Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-
ðîäèö³, îòåöü Ãðèãîð³é Ðîãàöüêèé 

«Ñàìà ñêóëüïòóðà ïàì'ÿòíèêà âæå ãîòî-
âà. Ñàìå òåïåð â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ï³äãî-
òîâêè òà îôîðìëåííÿ ïðîåêòó áëàãîóñòðîþ 
³ âñòàíîâëåííÿ ïàì'ÿòíèêà», — éäåòüñÿ 
â éîãî äîïèñ³.

Ñêóëüïòóðó Ëþáîìèðà Ãóçàðà â ïîâíèé 

çð³ñò çðîáèëè ç áðîíçè. Ïàòð³àðõ îäÿãíåíèé 
ó êàì³çåëüêó ïîâåðõ ï³äðÿñíèêà òà îïåðòèé 
íà ïàëèöþ. Ïîðÿä ³ç íèì ñòî¿òü êîëîíà. 
Àâòîðàìè ïàì'ÿòíèêà ñòàëè äâà óêðà¿íñüêèõ 
ñêóëüïòîðè — Îëåñü Ñèäîðóê ³ Áîðèñ Êðè-
ëîâ, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿþòü íà ñàéò³ ÓÃÊÖ.

Çà ñëîâàìè îòöÿ Ãðèãîð³ÿ Ðîãàöüêîãî, 
³äåÿ âñòàíîâèòè ïàì'ÿòíèê ó Â³ííèö³ âè-
íèêëà íå ïðîñòî òàê.

— Â³í äâ³÷³ áóâ ó Â³ííèö³, ³ öå ùîðà-
çó âðàæàëî, áî ïðèõîäèëè íà çóñòð³÷ ç 
íèì ëþäè, ÿê³ âçàãàë³ íå ìàëè ñòîñóíêó 
äî ÓÃÊÖ. Êð³ì òîãî, áàòüêî Ëþáîìèðà 
Ãóçàðà, êîëè ñëóæèâ ó ëàâàõ Óêðà¿íñüêî¿ 
Ãàëèöüêî¿ Àðì³¿, ïîáóâàâ íà Â³ííè÷÷è-
í³, — ãîâîðèâ Ðîãàöüêèé.

У Вінниці встановлять пам’ятник Любомиру Гузару
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ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Â³éñüêîâîñëóæ-
áîâèöÿ Íàòàë³ÿ 
Æèæêî â äèòèíñòâ³ 
õîäèëà äî õóäîæ-

íüî¿ øêîëè, àëå ïîò³ì áàãàòî ðîê³â 
íå òîðêàëàñÿ ôàðá ³ ïåíçë³â. Âñå 
çì³íèëîñü ó 2017-ìó, êîëè âîíà 
âèð³øèëà çðîáèòè ùîñü ñâî¿ìè 
ðóêàìè, ùîá ïðèêðàñèòè îñåëþ.

— Âîñåíè 2017-ãî, ïàì’ÿòàþ, 
ïîáà÷èëà ó êîëåãè ñõåìó âèøèâêè, 
ÿêà ìåí³ äóæå ñïîäîáàëàñÿ, — ðîç-
êàçóº õóäîæíèöÿ Íàòàë³ÿ Æèæ-
êî. — Ìåí³ çàõîò³ëîñÿ ïðèêðàñèòè 
ñâ³é ä³ì ³ ÿ äèâèëàñÿ ð³çí³ òàê³ õó-
äîæí³ ðîáîòè. Äóìàëà òîä³, ÷è çìî-
æó çðîáèòè ùîñü ïîä³áíå. Îòæå, 
âèõîäèòü, ùî íà ìàëþâàííÿ ìåíå 
íàäèõíóëà âèøèâêà êîëåãè.

— ß çäèâóâàëàñÿ, êîëè ñ³ëà ïè-
ñàòè ïåðøó ðîáîòó é çðîçóì³ëà, 
ùî ðóêè âñå ïàì’ÿòàþòü, — ñì³-
ºòüñÿ âîíà. — ß íàâ÷àëàñü ó Â³-
ííèöüê³é õóäîæí³é øêîë³, òàì 
áóâ ãàðíèé ð³âåíü âèêëàäàííÿ ³ 
äóæå õîðîø³ âèêëàäà÷³.

Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿ Æèæêî, 
ñâîþ ïåðøó âèñòàâêó ó 2018 ðîö³ 
âîíà ïðèñâÿòèëà â÷èòåëÿì «õó-
äîæêè», ÿê³ ¿¿ âñüîìó íàâ÷èëè.

МІЖНАРОДНІ ВИСТАВКИ 
Ï³ñëÿ òîãî, êàðòèíè â³ííè÷àí-

êè ïî÷àëè ìàíäðóâàòè ð³çíèìè 
êðà¿íàìè ªâðîïè é ñâ³òó — Àí-
ãë³¿, Ñëîâåí³¿, Ôðàíö³¿…

— Ìèíóëîãî ðîêó ïðåäñòàâíè-
êè ßïîíñüêîãî ³íñòèòóòó àêâàðåë³ 
ïîáà÷èëè ìî¿ ðîáîòè â Instagram 
³ ÿ, âèõîäèòü, çîâñ³ì âèïàäêîâî 
âçÿëà ó÷àñòü ó ¿õí³é âèñòàâö³. 
À âæå öüîãîð³÷ ìåíå çàïðîñèëè 
îô³ö³éíî — òåïåð ìî¿ ðîáîòè áå-
ðóòü ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäí³é âè-
ñòàâö³ àêâàðåë³ â ßïîí³¿, — ðîç-
ïîâ³äàº Íàòàë³ÿ Æèæêî. — Òàêîæ 
ó ìåíå áóëà ïåðñîíàëüíà âèñòàâêà 
â Ïîëüù³ â àðò-ãàëåðå¿ ïàíà ßíó-
øà Ãàéäè. Â³í ìåíå çàïðîñèâ.

Ó 2020-ìó ìàëî â³äáóòèñÿ òðè 
ì³æíàðîäí³ âèñòàâêè õóäîæíè-
ö³, àëå íà çàâàä³ ñòàëà ïàíäåì³ÿ 
³ êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ.

— Îäíà âèñòàâêà ìàëà â³äáó-
òèñÿ â ²òàë³¿ ï³ä åã³äîþ Þíåñêî, 
äðóãà — â Ïîëüù³ ñï³ëüíî ç îä-
íèì ïîëüñüêèì õóäîæíèêîì, ³ 
òðåòÿ — â Áîëãàð³¿, — ïåðåðàõîâóº 
âîíà. — Çàðàç ìî¿ ðîáîòè íàé-
÷àñò³øå áåðóòü ó÷àñòü ó êè¿âñüêèõ 
âèñòàâêàõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóð-
ñàõ. Ïðàâäà, ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó 
ÿ çì³íèëà ñâ³é ñòàòóñ — ñòàëà 
ºäèíîþ ç Óêðà¿íè ñóääåþ ì³æ-
íàðîäíîãî êëàñó é îö³íþþ ðîáî-
òè ó÷àñíèê³â êîíêóðñó «Golden 
Time».

ßê ðîçïîâ³ëà íàì Íàòàë³ÿ 
Æèæêî, âîíà íå â³ä÷óëà îñî-
áëèâî¿ ð³çíèö³ ì³æ óêðà¿íñüêè-
ìè òà çàêîðäîííèìè âèñòàâêàìè. 
Êàæå, ùî ëþäè âñþäè ðåàãóþòü 
íà êàðòèíè îäíàêîâî.

— Ö³êàâî ñïîñòåð³ãàòè ç áîêó, 
ÿê ëþäè îö³íþþòü ìî¿ ðîáîòè, — 

ХУДОЖНИЦЯ У ПОГОНАХ 
Виставка картин  Художниця Наталія 
Жижко 27 років служить у Збройних 
силах України, а ось до малювання 
повернулася лише у 2017-му після 
тривалої перерви. Відтоді картини 
офіцерки неоднаразово бували 
на міжнародних вистаках, а сама вона 
стала суддею міжнародного класу

Виставка у Ветеранському про-
сторі виявилася досить спонтан-
ною. За словами майстрині, їй 
запропонували представити тут 
свої картини вранці 12 квітня, 
а вже наступного дня було від-
криття.
До експозиції увійшли різні кар-
тини художниці, особливо ба-
гато серед них квітів і тварин. 
Наталія Жижко зізнається, що 
частину цих робіт вона готувала 
до виставки в Італії, а зображені 
квіти — маленький творчий екс-
перимент.
— До цього я писала квіти лише 
маслом, та мені захотілось зо-
бразити їх по-новому. Останнім 
часом я взагалі захоплююсь ак-
варельними квітами й мені дуже 
цікаво їх писати, — розповідає 
вона. — Раніше, коли тільки по-
чиналась моя творчість, я ма-
лювала пейзажі, натюрморти й 
іноді людей. Та тепер я створюю 
більш продумані роботи, вони 

мають певну історію і сенс.
На запитання, чому погодила-
ся презентувати картини саме 
у Військовому просторі, Наталія 
відповідає, що не останню роль 
відіграло те, що вона сама но-
сить погони.
— Мені хочеться, щоб люди ба-
чили не одну сторону медалі, 
але й інше життя: бачили, що 
життя може бути прекрасним, 
що довкола нас, до прикладу, 
ростуть квіти, які мало хто по-
мічає, — каже військовослуж-
бовиця. — Мені хочеться, щоб 
мистецтво стало теж, у певному 
розумінні, ліками. Тому я й по-
годилась. Та й мої колеги, поба-
чивши виставку, були приємно 
здивовані, хоч вони вже звикли 
й підтримують мене. А це, на-
справді, дуже приємно!
Виставка проходить у Вете-
ранському просторі, за адре-
сою: вулиця Єрусалимка, 8.
Триватиме до 1 травня.

Інша сторона життя 

êàæå âîíà. — Ñëîâàìè íå ïåðå-
äàòè ò³ åìîö³¿, êîëè áà÷èø, ÿê 
³íø³ ðîçãëÿäàþòü òâî¿ êàðòèíè. 
² öå ñïðàâä³ íàäèõàº!

«ПОТРІБНО МАТИ БІЛЬШЕ 
НАВИЧОК» 

Íàòàë³ÿ Æèæêî ïèøå êàðòèíè 
ìàñëîì, àëå çîâñ³ì íåùîäàâíî 
âèð³øèëà ïîâåðíóòèñÿ äî àêâà-
ðåë³. Çà ¿¿ ñëîâàìè, âñå âäàºòüñÿ 
íå ç ïåðøîãî ðàçó, àëå öå çîâñ³ì 
íå ïðèâ³ä äëÿ ñóìó é ðîç÷àðóâàíü.

— Öå äîñèòü ñêëàäíà òåõí³êà é 
ïîòð³áíà ïåâíà íàïîëåãëèâ³ñòü, 
âïåðò³ñòü ³ ïîñèäþ÷³ñòü, — êàæå 
õóäîæíèöÿ. — Ìîæëèâî, â³éñüêî-
âà ñëóæáà ìåí³ â öüîìó äîïîìàãàº.

Íàòàë³ÿ äîäàº, ùîá âïðàâíî 
òâîðèòè àêâàðåëüíèìè ôàðáàìè, 
ïîòð³áíî ìàòè á³ëüøå íàâè÷îê.

— ßê ò³ëüêè àêâàðåëüí³ ôàðáè 
ëÿãàþòü íà ïàï³ð, òî âæå âàæêî 
ùîñü çì³íèòè, âèïðàâèòè ÷è ïåðå-
ðîáèòè, — ãîâîðèòü íàøà ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Òîìó ç ìàñëîì òðîõè 
ïðîñò³øå ïðàöþâàòè. Ìàëþíîê 
ìàº ÷èñò³øèé âèãëÿä, íåìàº çà-
éâîãî áðóäó. Îñê³ëüêè, çà ïîòðå-
áè, ìîæíà âèòåðòè é ïåðåïèñàòè 
çàíîâî òå, ùî íå âëàøòîâóº.

Êîëè æ³íêà ò³ëüêè ïî÷èíàëà 
ìàëþâàòè, ó íå¿ í³õòî íå â³ðèâ, 
òà òåïåð ùèðî äèâóþòüñÿ ¿¿ äî-
ñÿãíåííÿì.

— Äëÿ ìåíå ìàëþâàííÿ — öå 
ñâîãî ðîäó ïåðåìèêà÷ ç îäíîãî 
âèäó ä³ÿëüíîñò³ íà ³íøèé. Çà-
ðàç ÿ íàìàãàþñÿ çàê³í÷èòè âñ³ 
äîìàøí³ é ðîáî÷³ ñïðàâè ÿê-
íàéøâèäøå, ùîá ïîâåðíóòèñÿ 
äî ôàðá, — êàæå âîíà. — ² êîëè 
ÿ ïèøó êàðòèíè, òî âæå â³ääàþñü 
öüîìó ïîâí³ñòþ.

Ó 2018 ðîö³ Íàòàë³ÿ 
áðàëà ó÷àòü ó êîíêóðñ³ 
«Golden Time», à âæå 
â ñ³÷í³ 2021-ãî ¿é 
çàïðîïîíóâàëè ñòàòè 
ñóääåþ ó íüîìó

Наталія Жижко погодилася на виставку у Ветеранському 
просторі, бо сама багато років носить погони. Каже, їй 
захотілося показати іншим, що життя може бути прекрасним

Роботи військовослужбовиці 
вже побували у Польщі, Англії, 
Словенії і Франції. Художниця 
каже, що не відчула особливої 
різниці між українськими та 
закордонними виставками

Деякі з картин художниця готувала 
до виставки в Італії. Проте через 
карантин вона поки не відбулась

Особливе місце в експозиції 
зайняли зображення квітів. Раніше 
вона їх писала лише маслом, але 
вирішила спробувати аквареллю
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Громадська діячка Таїса Гайда 
опублікувала на сайті єдиної 
системи місцевих петицій про-
хання «продовжити договір 
оренди комунальної власності 
громади Вінниці для дитячої 
бібліотеки імені Івана Франка і 
не виселяти її зі зручного при-
міщення в центрі міста».
«Вінницька центральна бібліоте-
ка імені Івана Франка має зали-
шитись дітям, — йдеться у пети-
ції. — Український інститут книги 
оприлюднив дані про читачів 
книг. В Україні тільки 8% людей 
читають книжки. В Польщі читають 

36%, в Італії — 56%. Усі розвинені 
країни докладають масу зусиль, 
щоб заохотити людей читати. 
Будують нові сучасні бібліотеки, 
розробляють програми для мо-
лоді та школярів, щоб привчити їх 
відвідувати бібліотеки… Просимо 
розглянути можливість продо-
вження договору оренди кому-
нальної власності громади Вінниці 
для дитячої бібліотеки імені Івана 
Франка і не виселяти її зі зручного 
приміщення в центрі міста».
Зазначимо, що за кілька днів пе-
тиція зібрала необхідні 350 під-
писів.

Петиція вінничанки 

ÍÎÂÈÍÈ

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Äåïóòàòè Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè ðîçãëÿíóëè é 
ïîãîäèëè «á³áë³î-

òå÷íèé» ïðîºêò ùå 13 êâ³òíÿ ï³ä 
÷àñ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç 
ïèòàíü îñâ³òè, ðåë³ã³¿, êóëüòóðè, 
ìîëîä³ òà ñïîðòó.

«ЦЕ БУДЕ ЗРУЧНІШЕ 
ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ» 

— Îá`ºäíàííÿ äâîõ íàóêîâèõ 
á³áë³îòåê — ìåäè÷íî¿ ç óí³-
âåðñàëüíîþ á³áë³îòåêîþ ³ìåí³ 
Ê. À. Ò³ì³ðÿçºâà — ö³ëêîì ëî-
ã³÷íå òà ïðàâèëüíå, — ñêàçàâ 
òîä³ çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ 
Ðàäè ²ãîð ²âàñþê. — Ôîíäè «Ò³-
ì³ðÿçºâêè» çíà÷íî ïîòóæí³ø³ 
çà ôîíäè ìåäè÷íî¿ á³áë³îòåêè. 
Ïðèì³ùåííÿ ìåäè÷íî¿ á³áë³îòåêè 
âèâ³ëüíÿºòüñÿ, ³ òóäè áóäå ïåðå-
âåäåíî îáëàñíó äèòÿ÷ó á³áë³îòåêó. 
Ïîðó÷ ðîçòàøîâàíà á³áë³îòåêà 
äëÿ þíàöòâà. Çàâäÿêè çëèòòþ 
öèõ äâîõ çàêëàä³â áóäå ñòâîðåíî 
ºäèíó Â³ííèöüêó îáëàñíó á³áë³-
îòåêó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà ³ìåí³ 
². ß. Ôðàíêà.

Çà éîãî ñëîâàìè, öå áóäå çðó÷-
í³øå äëÿ â³äâ³äóâà÷³â, äëÿ ÿêèõ 
ìàþòü ïîêðàùèòè óìîâè.

— Òàê, ï³ñëÿ íåîáõ³äíèõ ðî-
á³ò ³ç áëàãîóñòðîþ íà òåðèòîð³¿ 
áóäå îáëàøòîâàíî ñîö³àëüíî-

êóëüòóðíèé ïðîñò³ð äëÿ ðîáîòè 
ç ä³òüìè, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü, 
ôåñòèâàë³â òîùî. Êð³ì öüîãî, 
âðàõóþòü ïîòðåáè â³äâ³äóâà÷³â 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. Íèí³ æ äèòÿ÷à 
á³áë³îòåêà íà âóëèö³ Ñîáîðí³é 
äëÿ òàêèõ ä³òåé ìàëîäîñòóïíà, — 
ïðîäîâæóº ²âàñþê. — Ïî-äðóãå, 
òàêå îá`ºäíàííÿ ñóòòºâî åêîíî-
ìèòü âèäàòêè, àäæå íàðàç³ äèòÿ÷à 
á³áë³îòåêà îðåíäóº ïðèì³ùåííÿ, 
³ öå íåìàë³ êîøòè. Äî ñëîâà, ðå-
îðãàí³çàö³þ á³áë³îòåê ïîãîäæåíî 
â ïðîô³ëüíîìó ì³í³ñòåðñòâ³. Âàæ-
ëèâî, ùî âñ³ ôàõ³âö³ á³áë³îòåê 
áóäóòü çáåðåæåí³ òà ïðàöåâëà-
øòîâàí³. Çàãàëîì, ìàºìî äáàòè 
ïðî êóëüòóðó îáëàñò³ òà ì³ñòà 
êîìïëåêñíî, ³ ïðèì³ùåííÿ äè-
òÿ÷î¿ á³áë³îòåêè íà Ñîáîðí³é 
çàëèøèòüñÿ äëÿ ñôåðè êóëüòó-
ðè — éîãî îòðèìàº ºäèíèé ó ñâ³ò³ 
Ìóçåé óêðà¿íñüêî¿ ìàðêè. Çàðàç 
ó éîãî çàë³ åêñïîíóºòüñÿ ëèøå 
15% íàÿâíî¿ êîëåêö³¿.

Ïèòàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ á³áë³îòåêè äëÿ 
ä³òåé òà þíàöòâà ³ìåí³ Ôðàíêà 
âèíåñëè íà ñåñ³þ îáëðàäè, ÿêà 
â³äáóëàñü ó ï’ÿòíèöþ, 23 êâ³òíÿ, ³ 
á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â ð³øåííÿ ï³ä-
òðèìàëè.

Íàïåðåäîäí³ ñåñ³¿ çàñòóïíèöÿ 
äèðåêòîðêè äèòÿ÷î¿ á³áë³îòåêè 
²ðèíà Ðóäêîâñüêà ñêàçàëà, ùî 
âîíè íå çíàþòü, ÿê âñå ðîçãîð-
òàòèìåòüñÿ äàë³.

— Íàñ í³õòî íå ïèòàº, õî÷åìî 

БІБЛІОТЕКИ ОБ'ЄДНУЮТЬ. 
НАВІЩО ЦЕ РОБЛЯТЬ?
Реорганізація  Депутати облради 
на черговій сесії підтримали рішення 
про «Про зміни в організації діяльності 
обласних бібліотек». Тепер обласну 
бібліотеку для дітей імені Івана Франка, 
що на Соборній, 24, мають об’єднати 
з бібліотекою для юнацтва на Льва Толстого, 
а Вінницьку обласну наукову медичну 
бібліотеку приєднати до Тімірязєвки 

ìè îá’ºäíàííÿ ÷è í³, — äîäàëà 
âîíà. — Ìè æ îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 
³ îðåíäóºìî ïðèì³ùåííÿ ó ì³ñòà.

«НЕ МОЖНА ТАК ВЧИНЯТИ 
З ДІТЬМИ» 

Íàãàäàºìî, ùî öå âæå íå âïåð-
øå äèòÿ÷ó á³áë³îòåêó ïëàíóþòü 
«âèñåëèòè» ç Ñîáîðíî¿, äå âîíà 
ïðàöþº ç 1944 ðîêó. Òà ðàí³øå 
äåïóòàòè öå ð³øåííÿ íå ï³äòðè-
ìàëè.

— Òðè ðîêè òîìó öþ á³áë³îòå-
êó âæå õîò³ëè çàêðèòè. Òîä³ ìîÿ 
äîíüêà íàâ÷àëàñÿ ó 17-é øêîë³ é 
öå áóëà ¿¿ óëþáëåíà á³áë³îòåêà, — 
ðîçïîâ³äàº â³ííèöüêà àêòèâ³ñòêà 
Òà¿ñà Ãàéäà. — Êîëè ÿ ðîçïîâ³-
ëà ¿é, ùî çàêëàä õî÷óòü çàêðè-
òè, âîíà ç ³íøèìè ó÷íÿìè ñâîº¿ 
øêîëè çðîáèëè àêö³þ: ïðèéøëè 
â ìåð³þ ³ ïðèíåñëè ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ êíèãè, ùîá ïîêàçàòè âàæëè-
â³ñòü ÷èòàííÿ. Çàðàç ìîÿ äîíüêà 
âæå íå íàâ÷àºòüñÿ ó ô³çèêî-ìà-
òåìàòè÷í³é ã³ìíàç³¿, àëå ÿ çíàþ, 
ùî òðîº ìî¿õ ä³òåé õîäèëè â öþ 
á³áë³îòåêó ³ äëÿ íèõ âîíà áóëà 
ñïðàâä³ âàæëèâîþ.

Íà äóìêó Òà¿ñè Ãàéäè, äóæå 
âàæëèâî çáåðåãòè äèòÿ÷ó á³áë³-
îòåêó ñàìå íà Ñîáîðí³é. Êàæå, 
ùî äëÿ ä³òåé òàê áóäå íàéêðàùå.

— Á³áë³îòåêà äóæå çðó÷íà é 
áàòüêè ìîæóòü ñïîê³éíî â³ä-
ïóñêàòè òóäè ñâî¿õ ä³òåé: âîíà 
â öåíòð³ ì³ñòà, òàì îáìåæåíèé 
ðóõ àâòîìîá³ë³â ³ äîñèòü êîì-

ôîðòíà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, 
çîâñ³ì ïîðó÷ º òðàìâàéí³ ³ òðî-
ëåéáóñí³ çóïèíêè, — ïåðåðàõîâóº 
âîíà. — Ñàìå ïðèì³ùåííÿ ó ãàð-
íîìó ñòàí³, ç ðåìîíòîì, àâòîìà-
òè÷íèì îïàëåííÿì… Òîáòî, öå 
ä³éñíî äóæå çðó÷íà á³áë³îòåêà äëÿ 
ä³òîê. Îñîáëèâî âðàõîâóþ÷è, ùî 
ó òîìó ðàéîí³ áàãàòî ð³çíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â: øêîëè ¹ 17, 
¹3 ³ ¹2, òåõí³÷íèé ë³öåé, õó-
äîæíÿ ³ ìóçè÷í³ øêîëè. ² çàì³ñòü 
òîãî, ùîá çàëèøèòè ä³òÿì çðó÷íó 
á³áë³îòåêó, ¿¿ êóäèñü âèíîñÿòü.

² ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêå õî÷óòü ïå-
ðåì³ñòèòè á³áë³îòåêó, çà ñëîâàìè 
Òà¿ñè Ãàéäè, ìàëåíüêèì â³ííè-
÷àíàì íå ï³äõîäèòü.

— Ïðèì³ùåííÿ íå àòðàêö³éíå, 
ìåíøå çà ðîçì³ðîì ³ â ã³ðøîìó 
ñòàí³, âîíî ïîãàíî îïàëþºòüñÿ ³, 
÷óëà, ùî òàì º ïë³ñíÿâà, — ïðî-
äîâæóº â³ííè÷àíêà. — Êð³ì òîãî, 
ÿ ñïåö³àëüíî ðàõóâàëà, ùî çâ³äòè 
äî íàéáëèæ÷îãî òðàíñïîðòó éòè 
10 õâèëèí, à ùå òàì âóçüê³ äî-
ð³æêè, ÿêèìè íå çðó÷íî õîäèòè, 
é äâà íåðåãóëüîâàí³ ïåðåõðåñòÿ, 
äå ìàøèíè ïðîñòî «ë³òàþòü». Á³-
áë³îòåêà íà Ëüâà Òîëñòîãî íå ðîç-
ðàõîâàíà íà ìàëåíüêèõ ÷èòà÷³â… 
Âçàãàë³, íå ìîæíà òàê â÷èíÿòè 
ç ä³òüìè!

Íà äóìêó â³ííèöüêî¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ ä³ÿ÷êè, êîëè ç äâîõ á³áë³î-
òåê ðîáëÿòü îäíó — öå íàñïðàâä³ 
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ á³áë³îòåê, 
à íå ¿õíº îá’ºäíàííÿ.

Вінницька обласна бібліотека для дітей імені Франка має 
«переїхати» на Льва Толстого і об’єднатися з обласною 
бібліотекою для юнацтва. Приміщення на Соборній депутати 
обіцяють залишити культурній сфері 

Збільшили 
штрафи 
 Â Óêðà¿í³ ï³äíÿëè øòðà-
ôè çà íåïðàâäèâèé âèêëèê 
ïîë³ö³¿, ðÿòóâàëüíèê³â òà 
ìåäèê³â øâèäêî¿ äîïîìîãè. 
Â³äòåïåð çàâ³äîìî íåïðàâ-
äèâèé äçâ³íîê òÿãíå çà ñî-
áîþ øòðàô â ðîçì³ð³ â³ä 
50 äî 200 íåîïîäàòêîâàíèõ 
ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí 
(1 í. ì. — 17 ãðí) àáî â³ä 
850 äî 3,4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Ðàí³øå øòðàôè çà õèáí³ 
âèêëèêè áóëè â ðàçè ìåí-
ø³ — â³ä òðüîõ äî ñåìè íåî-
ïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â, 
àáî 51–119 ãðèâåíü.
Êð³ì òîãî, çðîñëè øòðàôè 
äëÿ ïîñàäîâö³â òà ï³ä-
ïðèºìö³â çà íåâèêîíàííÿ 
ïðèïèñ³â ó ñôåð³ ïîæåæíî¿ 
òà òåõíîãåííî¿ áåçïåêè. 
Ïîðóøíèêàì äîâåäåòüñÿ 
ñïëàòèòè â³ä 1,7 äî 3,4 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü, òîä³ ÿê ðàí³øå 
ç íèõ ìîãëè ñòÿãíóòè ìàê-
ñèìóì 119 ãðèâåíü.

Подарували 
велосипед 
 Ïðèõîæàíè ãðåêî-êàòî-
ëèöüêî¿ öåðêâè Ð³çäâà Ïðå-
ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ì³ñòà Áàð 
ç³áðàëè ãðîø³ òà êóïèëè 
ñâÿùåííèêó âåëîñèïåä. 
— À ïðèºìíîìó ñþðïðèçó 
ïåðåäóâàâ çîâñ³ì íåïðèºì-
íèé ³íöèäåíò: ó ñòàðåíüêî-
ãî îòöÿ Ìåëåò³ÿ, ÿêèé ðàäî 
äîïîìàãàº ëþäÿì ñâî¿ìè 
ìóäðèìè íàñòàíîâàìè òà 
ùèðèìè ìîëèòâàìè, éîãî 
âëàñíèé âåëîñèïåä… âêðàëè 
ïðÿì³ñ³íüêî ç ïðèì³ùåííÿ 
õðàìó Áîæîãî… – éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³ íà ñòîð³íö³ 
ãàçåòè «Ïîä³ëüñüêèé êðàé» 
ó ôåéñáóö³.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №15 (1167)
Двоходові здачі на кооперативний мат. В задачах цього жанру починають ходи-
ти чорні і допомагають білим поставити собі мат. 

Задача №2660-2663. М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №16 (1537) від 21 квітня 2021 року 
Задача №2656
I. 1. Cc6! Ta5  2. Cd7 Ta8x — правильний мат
II. 1. C:d1! T:d5  2. Kpb8 Td8x — ідеальний мат.
Задача №2657
I. 1. Kg6! Td6  2. Ke7 Td8x; II. 1. Te5! Tg6  2. Te7 Tg8x.
Задача №2658
I. 1. Ca3! Ta2  2. Kpc1 Ta1x; II. 1. Cb2! T:d2  2. Ca1 T:d1x — правильний мат.
Задача №2659
I. 1.Kp:h3! Kpf2  2. Kph2 Th4x — ідеальний мат..
II. 1. Kpg1! Kpf3  2. Kpf1 Td1x — правильний мат.

М. Пархоменко



РЕКЛАМА

490651

12
RIA, Ñåðåäà, 
28 êâ³òíÿ 2021

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЕЦ, ПОЕТ

Кожен день проживайте як перший, 
проживайте його як останній.
Не вмирайте зарання, не вмерши, 
час марнуючи щастя чеканням…

ПРЕССЛУЖБА

АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

Îïàëþâàëüíèé ñåçîí çàê³í÷èâ-
ñÿ ³ â ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ñòàðòóâàëà 
³íâåíòàðèçàö³ÿ ïîêàçàíü ãàçîâèõ 
ë³÷èëüíèê³â ñïîæèâà÷³â. Êîìïà-
í³ÿ îáñëóãîâóº 460 òèñÿ÷ êë³ºí-
ò³â ïî âñ³é îáëàñò³. Ùîäåííî 
êîíòðîëåðè çí³ìàþòü ïîêàçàííÿ 
ïðèëàä³â îáë³êó ó 5–7 òèñÿ÷ ñïî-
æèâà÷³â.

ßê ïðîâîäèòüñÿ ³íâåíòàðèçà-
ö³ÿ ³ äëÿ ÷îãî ïîÿñíþº êîíòð-
îëåð Â³ííèöüêîãî â³ää³ëåííÿ ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç» Íàòàë³ÿ Óðèâñüêà.

Ïàí³ Íàòàë³º, ùî òàêå ³íâåí-
òàðèçàö³¿ ïîêàçàíü ë³÷èëüíèê³â 
ãàçó ³ ÷îìó âîíà ïîòð³áíà?

— Íà ïðàêòèö³ ÷àñòî º ðîç-
á³æíîñò³ ì³æ ïîêàçàííÿìè 
íà ãàçîâèõ ë³÷èëüíèêàõ ñïîæè-
âà÷³â òà íàðàõóâàííÿìè. Îïà-
ëþâàëüíèé ñåçîí çàê³í÷èâñÿ ³ 
ìè ïðîâîäèìî çíÿòòÿ êîíòð-
îëüíèõ ïîêàçàíü ë³÷èëüíèê³â, 
ùîá óñóíóòè òàê³ ðîçá³æíîñò³ 
òà ïðèâåñòè äàí³ ó â³äïîâ³ä-
í³ñòü ç ðåàëüíèì ñïîæèâàí-
íÿì ãàçó.

Ó ÷îìó ïîëÿãàº ðîáîòà êîíòðî-
ëåðà?

Â ïåðøó ÷åðãó — öå çíÿòòÿ 
êîíòðîëüíèõ ïîêàçàíü ãàçîâîãî 
ë³÷èëüíèêà. Òàêîæ êîíòðîëåð 

çâ³ðÿº íîìåðè ë³÷èëüíèêà òà 
ïëîìáè ç äàíèìè ó áàç³, â³çóàëü-
íî ïåðåâ³ðÿº ðîáîòó ë³÷èëüíèêà 
òà ö³ë³ñí³ñòü ïëîìáè.

Êàæóòü, êîíòðîëåðè ñòàëè 
ìîá³ëüíèìè ³ êîðèñòóþòüñÿ ñïå-
ö³àëüíèìè ñåðâ³ñàìè. Ðîçêàæ³òü 
äåòàëüí³øå.

Êîíòðîëåðè ìàþòü ñëóæáîâ³ 
òåëåôîíè, íà ÿêèõ âñòàíîâëåíî 
ñïåö³àëüíèé äîäàòîê 104Mobile. 

Çà äîïîìîãîþ öüîãî äîäàòêó 
ìè ôîòîãðàôóºìî ïîêàçàííÿ 
ë³÷èëüíèêà ³ îäðàçó ïåðåäàºìî 
â áàçó äàíèõ ÀÒ «Â³ííèöÿãàç».

Íàâ³ùî êîíòðîëåðó äîäàòîê?
Ïðè âèêîðèñòàíí³ äîäàòêó äëÿ 

êîíòðîëåðà çâîäèòüñÿ äî ì³í³-
ìóìó ðèçèê ïîìèëîê òà çíà÷íî 
åêîíîìèòüñÿ ÷àñ. Ïîêàçàííÿ 
ë³÷èëüíèêà àâòîìàòè÷íî ïåðå-
äàþòüñÿ â áàçó ðàçîì ç íîìåðîì 

îñîáîâîãî ðàõóíêó ñïîæèâà÷à. 
Êîíòðîëåðó íå ïîòð³áíî çàïî-
âíþâàòè ðîáî÷³ ëèñòêè, ïåðåäà-
âàòè ¿õ îïåðàòîðàì òà â ðó÷íîìó 
ðåæèì³ âíîñèòè ³íôîðìàö³þ.

Ùî ïîòð³áíî â³ä ñïîæèâà÷à?
Ïðîöåñ ³íâåíòàðèçàö³¿ íå ïî-

òðåáóº æîäíî¿ ó÷àñò³ ç áîêó êë³-
ºíò³â. Ïîòð³áåí ëèøå äîñòóï 
äî ïðèëàä³â îáë³êó ñïîæèâà÷³â. 
Ñàìà ïðîöåäóðà çíÿòòÿ ïîêàçàíü 
òðèâàº ê³ëüêà ñåêóíä.

Ñê³ëüêè êë³ºíò³â îáñëóãîâóºòå?
Çà äåíü ÿ îáõîäæó áëèçüêî 

200 êâàðòèð. Íà äåÿê³ àäðåñè 
äîâîäèòüñÿ õîäèòè ê³ëüêà ðàç³â, 
ùîá çàñòàòè ãîñïîäàð³â âäîìà. 
Çà ìíîþ çàêð³ïëåíà ä³ëüíèöÿ, 
íà ÿê³é çíàõîäÿòüñÿ 3 òèñÿ÷³ 
ñïîæèâà÷³â.

Ñê³ëüêè êîíòðîëåð³â çàä³ÿí³ 
â ³íâåíòàðèçàö³¿, àäæå ïîòð³á-
íî îá³éòè 460 òèñÿ÷ ñïîæèâà÷³â 
ãàçó?

Â øòàò³ ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
íàë³÷óºòüñÿ 180 êîíòðîëåð³â 
íà âñþ îáëàñòü. Ùîäåííî óñ³ 
ðàçîì îáõîäèìî 5–7 òèñÿ÷ äî-
ìîãîñïîäàðñòâ.

Òî ³íâåíòàðèçàö³ÿ çàéìå ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â?

Òàê. Äóìàþ, 2–3 ì³ñÿö³ òðèâà-
òèìå. Òîìó ïðîöåñ ³íâåíòàðèçà-
ö³¿ ïîòðåáóâàòèìå ïåâíîãî ÷àñó 

³ ðîçóì³ííÿ ç áîêó ñïîæèâà÷³â.
ßê ñïðèéìàþòü ñïîæèâà÷³ âàøó 

ðîáîòó?
Ïåðåâàæíî ç ðîçóì³ííÿì. ²í-

âåíòàðèçàö³ÿ ïîêàçàíü ë³÷èëü-
íèê³â ïîòð³áíà ñïîæèâà÷àì 
íå ìåíøå, í³æ ãàçîðîçïîä³ëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó. Êîíòðîëüíå 
çíÿòòÿ ïîêàçàíü ç ôîòîô³êñàö³ºþ 
ï³äòâåðäæóº ê³ëüê³ñòü ôàêòè÷-
íîãî ñïîæèòèõ êóáîìåòð³â òà º 
ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèâåäåííÿ íàðà-
õóâàíü ó â³äïîâ³äí³ñòü. Îñîáëè-
âî âàæëèâî öå äëÿ ñïîæèâà÷à 
â óìîâàõ ôîðìóâàííÿ ðèíêîâî¿ 
ö³íè ãàçó.

ßê ïðàöþºòå â êàðàíòèí?
Ìè ïðàöþºìî ç äîòðèìàííÿì 

óñ³õ âèìîã êàðàíòèíó. Ùîäíÿ 
ïðîõîäèìî âèì³ðþâàííÿ òåì-
ïåðàòóðè, çàáåçïå÷åí³ ìàñêàìè, 
áàõ³ëàìè, àíòèñåïòèêàìè.

Ùî ìîæå ïðèñêîðèòè ïðîöåñ 
³íâåíòàðèçàö³¿?

Â ïåðøó ÷åðãó ïðîñèìî ñïî-
æèâà÷³â áóòè ñâ³äîìèìè, ç ðî-
çóì³ííÿì ïîñòàâèòèñÿ äî ðî-
áîòè êîíòðîëåðà òà çàáåçïå-
÷èòè äîñòóï äî ë³÷èëüíèê³â. 
Òîä³ ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çìîæå 
ç³áðàòè äàí³ ÿêîìîãà øâèäøå 
òà ïðèâåñòè ¿õ ó â³äïîâ³äí³ñòü 
äî ðåàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ãàçó 
ñïîæèâà÷àìè.

«Вінницягаз» розпочав інвентаризацію 
показань газових лічильників
БЛОГ

491719
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ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Ïåíñ ³îíåðêà 
Ìàð³ÿ Ïèëèïåí-
êî öüîãî ðîêó 
íå ïëàíóº äóæå 

àêòèâíî ãîòóâàòèñÿ äî Âåëè-
êîäíÿ. Çàçâè÷àé çà ñâÿòêîâèì 
ñòîëîì çáèðàëîñÿ áëèçüêî 
15–20 ëþäåé, àëå ÷åðåç ïàíäå-
ì³þ ñèòóàö³ÿ äåùî çì³íèëàñÿ ³ 
â ãîñò³ ïðè¿æäæàþòü ëèøå íàé-
áëèæ÷³. Â³äòàê æ³íêà êàæå, ùî 
áàãàòî ñòðàâ ãîòóâàòè íå áóäå.

— Â öåðêâó íå ï³äó, áîþñÿ 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé. Àëå ãîòóâàòè 
ñâÿòêîâèé îá³ä äîâåäåòüñÿ, áî 
ïðè¿äóòü ä³òè òà îíóêè. Ãîòóâàòè 
ïëàíóþ êðîâ’ÿíêó, çàïå÷ó ì'ÿñî, 
ñïå÷ó ïàñî÷êè ³ ùå çâàðþ ÿéöÿ. 
Îáîâ’ÿçêîâî ùå ñàëàòè ïðèãî-
òóþ. Çÿòü òî÷íî áóäå ñìàæèòè 
øàøëèê, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà.

Çà ïðîäóêòàìè â³ííè÷àíêà õî-
äèòü ðàç íà òèæäåíü, îñîáëèâî 
äî äóø³ ¿é áàçàðè. Ùîïðàâäà, 
ç³çíàºòüñÿ: ö³íè íà ïðîäóêòè 
ï³äí³ìàþòüñÿ ëåäü íå ùîäíÿ, 
à îñîáëèâî ó âèõ³äí³ — êîëè 
âñ³ ìàñîâî éäóòü íà çàêóïè.

— Íà áàçàð³ ìîæíà ïîòîðãó-
âàòèñÿ, ç ëþäüìè ïîãîâîðèòè. 
Â ìåíå º áàãàòî òî÷îê, äå ÿ ïî-
ñò³éíî êóïóþ ì'ÿñî, îâî÷³ òà ìî-
ëî÷í³ ïðîäóêòè. ² ÿê ïîñò³éíîìó 
ïîêóïöåâ³ ìåí³ ðîáëÿòü çíèæêè. 
ß âæå ÷àñòêîâî ï³äãîòóâàëàñÿ 
äî Âåëèêîäíÿ, êóïèëà òðè äå-
ñÿòêè ÿºöü (ïî 27 ãðí), áîðîø-
íî, öóêîð (22,5 ãðí çà êã), îë³þ 
(409 ãðí çà 10 ë) òà ì’ÿñî. ßê 
ïðàâèëî, ö³ ïðîäóêòè äóæå ñèëü-
íî äîðîæ÷àþòü áëèæ÷å äî ñâÿò, 
õî÷à ¿õ âñþäè ïîâíî — äåô³-
öèòó æ íåìàº, — êàæå Ìàð³ÿ 
Ïèëèïåíêî.

ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК — 2021: 
РОЗРАХУНКИ НАУКОВЦІВ 

Çà ðîçðàõóíêàìè íàóêîâö³â ç 
²íñòèòóòó àãðàðíî¿ åêîíîì³êè, 
ó 2021 ðîö³ òðàäèö³éí³ ïàñêà, 
ÿéöÿ, äîìàøíÿ êîâáàñà, áóæåíè-
íà, ñàëî, âåðøêîâå ìàñëî, ì’ÿêèé 
³ òâåðäèé ñèðè, õð³í òà ñ³ëü îá³-
éäóòüñÿ óêðà¿íöÿì íà 160 ãðí — 
òîáòî íà 25,8% äîðîæ÷å, í³æ 
òîð³ê, êîëè ì³í³ìàëüíèé íàá³ð 
ïðîäóêò³â êîøòóâàâ 620 ãðí.

Íàóêîâö³ ñòâåðäæóþòü, ùî 
íàâ³òü ñïå÷åíà â äîìàøí³õ 

ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК ПОДОРОЖЧАВ 
Що по чому?  Ціни на продукти 
стрімко підвищуються. За середніми 
цінами по всій Україні, великодній кошик 
коштуватиме близько 780 гривень. 
Журналісти RIA пройшлися базаром, 
аби дізнатися, скільки зараз коштують 
продукти до святкового столу 

óìîâàõ ïàñêà îá³éäåòüñÿ äî-
ðîæ÷å — áëèçüêî 120 ãðí çà ê³-
ëîãðàì. À â ìàãàçèíàõ âàðò³ñòü 
âæå ãîòîâîãî âèðîáó îá³éäåòüñÿ 
ùå äîðîæ÷å, ïîçàÿê ö³íà çàëå-
æèòü â³ä îçäîáëåííÿ âèï³÷êè òà 
ñêëàäîâèõ ³íãðåä³ºíò³â.

Îêð³ì òîãî, íåî÷³êóâàíî äî-
ðîãîþ ñêëàäîâîþ ñâÿòêîâîãî 
êîøèêà 2021 ðîêó ñòàëè ÿéöÿ: 
38 ãðí çà äåñÿòîê, ùî íà 90% 
á³ëüøå, í³æ ó áåðåçí³ ìèíóëîãî 
ðîêó.

Âèðîáè ç ì'ÿñà òåæ òðàäèö³éíî 
ï³äí³ìóòüñÿ â ö³í³. Íàïðèêëàä, 
äîìàøíÿ êîâáàñà (0,5 êã) — 
130 ãðí (230–305 ãðí çà 1 êã) 
òà áóæåíèíà (0,5 êã) — 135 ãðí, 
ç ðîçðàõóíêó 230–280 ãðí 
çà 1 êã. Ïîð³âíÿíî ç 2020 ðîêîì, 
âàðò³ñòü áóæåíèíè çá³ëüøèëàñÿ 
â ñåðåäíüîìó ïî Óêðà¿í³ ìàéæå 
íà 22,7%, à äîìàøíüî¿ êîâáà-
ñè — íà 10,2%.

ЦІНИ НА ПРОДУКТИ 
У ВІННИЦІ 

Æóðíàë³ñòè ïîáóâàëè íà áà-
çàð³ çà òèæäåíü äî ñâÿòà. Ìè 
ä³çíàëèñÿ, ñê³ëüêè çàðàç êî-
øòóþòü çâè÷í³ íàì ïðîäóêòè, 
ç ÿêèõ ìîæíà ïðèãîòóâàòè ñâÿò-
êîâ³ ñòðàâè.

Ïðîäàâ÷èíÿ Í³íà, â ÿêî¿ ìè 
ñïîêóñèëèñÿ âçÿòè äîìàøíþ 
êîâáàñó, ðàäèòü íå â³äòÿãóâàòè 
äî îñòàííüîãî ³ éòè çà ïðîäóê-
òàìè âæå çàðàç, à íå â îñòàíí³é 
ìîìåíò.

— Ö³íè çðîñòàþòü ³ áóäóòü 
çðîñòàòè, õî÷åòå âè òîãî ÷è í³. 
Àëå çàðàç ùå ìîæíà ñêóïèòèñÿ, 
òðîõè ï³çí³øå á³ëüø³ñòü ïðîäóê-
ò³â áóäå äîçâîëèòè ñîá³ âàæ÷å. 

Свинина 135–140 грн/кг 

Сало 60–80 грн/кг 

Підчеревина 120 грн/кг 

Кишки чищені 5 грн 

Кров 15 грн/1,5 л 

Редиска 35 грн/кг 

Огірки 55 грн/кг 

Зелена цибуля 80 грн/кг 

Яйце, 1 шт.
            10 шт.

3,60 грн
40 грн 

Барвники для 
крашанок

10 грн/
упаковка 

Ковбаса домашня, 
кільце

240 грн/кг 

Кров’янка 85 грн/кг 

Сальтисон 130 грн/кг 

Сало печене та 
копчене

200 грн/кг 

Домашній сир 120 грн/кг 

Родзинки
25 грн/
пакетик 

Присипка на паску 2–15 грн 

Кошик в церкву
100–350 грн 
(залежно від 
розміру) 

Рушничок
15–35–70 грн 
(залежно від 
якості та розміру) 

Пасочка готова 40–75 грн/шт.

ЦІНИ НА БАЗАРІ 

Îò çâè÷àéíå ñàëî, íàïðèêëàä, 
ìèíóëîãî òèæíÿ áóëî ïî 50, çà-
ðàç âæå ïî 60 ãðí, — ñêàçàëà 
æ³íêà.

Îòæå, áåçïîñåðåäíüî âåëèêî-
äí³é êîøèê àâòîðà ö³º¿ ñòàòò³ 
áóäå ì³ñòèòè äåñÿòîê êðàøàíîê, 

øìàòîê çàïå÷åíî¿ ñâèíèíè, 
ê³ëüöå êîâáàñè, ñèðó ñóëóãóí³, 
îâî÷³ òà äâ³-òðè ïàñî÷êè. Íà öå 
ñüîãîäí³ ïðèäáàëà ïðîäóêòè. 
Âèòðàòèëà íà îâî÷³, ì’ÿñî, ÿéöÿ 
òà ñèð 620 ãðí, à ïàñî÷êè áóäó 
çàìîâëÿòè áëèæ÷å äî ñâÿòà.

ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ
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ГРВІ та грип 
в області 
 Íå â³äñòóïàº êîðîíàâ³-
ðóñ, àëå íå îìèíóëè íàñ ³ 
ñåçîíí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿.
— Íà 16-ìó òèæí³ 
2021 ðîêó ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
íèçüêèé ð³âåíü ³íòåí-
ñèâíîñò³ çàõâîðþâàíîñò³ 
íà ãðèï òà ÃÐÂ², çàõâîðþ-
âàí³ñòü ñêëàëà 307,7 âè-
ïàäêó íà 100 òèñ. íàñ. òà º 
íà 45,6% íèæ÷îþ áàçîâîãî 
ð³âíÿ, — çàçíà÷àþòü ó â³-
ííèöüêîìó ëàáîðàòîðíîìó 
öåíòð³. — Âïðîäîâæ òèæíÿ 
çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ç 
ïðèâîäó ÃÐÂ² çâåðíóëîñÿ 
4733 îñîáè. Áóëî ãîñï³òàë³-
çîâàíî 39 îñ³á â ò. ÷. 30 ä³-
òåé. Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â 
íå çàðåºñòðîâàíî.
Âèÿâèëè ñïàëàõè ó Êàëè-
í³âñüêîìó, Êîçÿòèíñüêîìó, 
Òèâð³âñüêîìó òà Ï³ùàí-
ñüêîìó ðàéîíàõ.

Про ситуацію 
з COVID 
 Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Îëåêñàíäð Øèø 
ðîçïîâ³â ïðî ùîòèæíåâó 
äèíàì³êó âèïàäê³â çàõâî-
ðþâàíîñò³ íà êîâ³ä:
— Çà îñòàíí³ ñ³ì ðîáî÷èõ 
äí³â ìè âèéøëè ïðàêòè÷-
íî íà ïîêàçíèêè ïî÷àòêó 
2021 ðîêó — 401 âèïàäîê 
áóâ çà ïåðøèé òèæäåíü ïî-
òî÷íîãî ðîêó ³ 408 âèïàäê³â 
çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â. Òàêîæ 
çìåíøóºòüñÿ ùîòèæíåâà 
ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ âèïàä-
ê³â — çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â 
ïîìåðëî 23 â³ííè÷àíèíà. 
Ìè ïàì'ÿòàºìî ï³ê ïî÷àòêó 
êâ³òíÿ, êîëè áóëî 58 âè-
ïàäê³â çà òèæäåíü.
Â³í íàãàäàâ ïðî òåíäåíö³¿ 
çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ íîâèõ 
âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ 
ùîðàçó ï³ñëÿ âåëèêèõ ñâÿò.
— Ïîïåðåäó ó íàñ âåëèêî-
äí³ ³ òðàâíåâ³ ñâÿòà, à òà-
êîæ ïðîâîäè — òî ÷åðåç 
10–14 äí³â çàâæäè çðîñòàº 
ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàäê³â 
êîâ³äó. ßêùî ëþäè íå áó-
äóòü äîòðèìóâàòèñü ïðîòè-
åï³äåì³÷íèõ ïðàâèë, òî ìè 
î÷³êóºìî, ùî íà äðóãó ïî-
ëîâèíó òðàâíÿ çíîâó áóäå 
ñóòòºâå çðîñòàííÿ õâîðèõ 
íà êîðîíàâ³ðóñ, — çàçíà÷èâ 
Îëåêñàíäð Øèø.
Çàâàíòàæåí³ñòü ë³æêîâîãî 
ôîíäó ïàö³ºíòàìè ç êîâ³-
äîì òà ï³äîçðàìè íà êîðî-
íàâ³ðóñ ñòàíîâèòü 44%. Çà-
ä³ÿíî 42% êèñíåâèõ òî÷îê, 
Ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 
¹ 1 çàâàíòàæåíà íà 56% 

КОРОТКОКОРОТКО

Насамперед, нагадаємо, якщо 
людина підозрює, що у неї ко-
ронавірус, варто від усіх ізо-
люватися. Самоізоляція триває 
з моменту перших симптомів і 
на 14 днів.
Наступне, що треба зробити — 
повідомити свого сімейного лі-
каря про симптоми, якщо лікар 
теж побачить ознаки COVID-19, 
то тоді вже разом з лікарем ви 
вирішуєте, яким чином робити 
тест. Далі — вам призначають 
лікування, і ви залишаєтесь 
вдома. Якщо стан погіршиться, 
то повідомляєте про це сімей-

ного лікаря, і якщо стан важкий, 
то потрібно викликати швидку.
Якщо ж ви захворіли на коро-
навірус і у вас немає сімейного 
лікаря, то будь-який член вашої 
сім'ї може з вашими докумен-
тами піти і задекларувати вас.
Головне — не займатися самолі-
куванням. Звертайтеся до черго-
вого лікаря і вже разом з ним ви-
рішуйте, як діяти далі. Як поясню-
вали нам медики, у будь-якому 
випадку в ізоляторі поліклінік 
міста чергова лікарка зобов’язана 
обстежити пацієнта, якщо у нього 
є симптоми коронавірусу.

Що робити, коли захворів на коронавірус?

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

ßê ÷èòàºìî íà 
ñòîð³íö³ Íàö³îíàëü-
íî¿ ñëóæáè çäîðîâ'ÿ, 
â³äïîâ³äíî äî Ñòàí-

äàðòó ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïðè 
êîðîíàâ³ðóñí³é õâîðîá³, ëþäåé 
³ç ëåãêîþ ôîðìîþ COVID-19 ðå-
êîìåíäóþòü ë³êóâàòè â äîìàøí³õ 
óìîâàõ. Òàê ñàìî ÿê ïàö³ºíò³â, 
ÿê³ âæå îäóæóþòü ³ íå ïîòðåáóþòü 
ö³ëîäîáîâîãî íàãëÿäó.

Òîáòî, ÿêùî ëþäèíà ìàº ëåãê³ 
ñèìïòîìè ïåðåá³ãó çàõâîðþâàí-
íÿ, ë³êàð íàäàº ðåêîìåíäàö³¿ 
ùîäî ñàìî³çîëÿö³¿ òà ë³êóâàííÿ 
ó ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ñòàíó. Ñèìï-
òîìàòè÷íå ë³êóâàííÿ, íàïðèêëàä, 
æàðîçíèæóâàëüíå çà ïðèçíà÷åí-
íÿì ë³êàðÿ îïëà÷óºòüñÿ ïàö³ºí-
òîì.

Ëþäè ç³ ñêëàäíèì ïåðåá³ãîì 
õâîðîáè ìàþòü îòðèìóâàòè ìå-
äè÷íó äîïîìîãó ó ñòàö³îíàð³. 
Óñ³ ë³êè, ïåðåäáà÷åí³ íàö³î-
íàëüíèì ïðîòîêîëîì ë³êóâàííÿ 
COVID-19, âõîäÿòü äî òàðèôó, 
çà ÿêèì ÍÑÇÓ îïëà÷óº ïîñëóãè 
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Òîìó ë³êó-
âàííÿ ïàö³ºíò³â º áåçîïëàòíèì.

«ПЕРШИЙ НАБІР ЛІКІВ — 
ПОНАД ПІВТОРИ ТИСЯЧІ» 

Íàñàìïåðåä ïîïåðåäæàºìî, 

ùî ñàìîë³êóâàííÿ øê³äëèâå 
äëÿ âàøîãî çäîðîâ'ÿ. Æóðíà-
ë³ñòêà RIA/20minut.ua, àâòîðêà 
ö³º¿ ñòàòò³, õâîð³ëà íà êîðîíàâ³-
ðóñ ó áåðåçí³. Òîä³ ÿ çâåðíóëàñÿ 
äî ÷åðãîâî¿ ë³êàðêè â îäíó ç ïî-
ë³êë³í³ê ì³ñòà, îñê³ëüêè íå ìàëà 
óêëàäåíî¿ äåêëàðàö³¿. Íà ì³ñö³ 
÷åðãîâà ë³êàðêà, ä³çíàâøèñü ìî¿ 
ñèìïòîìè, à öå áóëè: ñóõèé êà-
øåëü, òåìïåðàòóðà, ñëàáê³ñòü òà 
á³ëü ó ì’ÿçàõ, çðîáèëà ìåí³ ÏËÐ-
òåñò. Ïåðåä òåñòóâàííÿì ìè äî-
ìîâèëèñÿ, ùî íàä³øëþ ¿é ôîòî 
ñâî¿õ äîêóìåíò³â ³ âîíà ó òîé æå 
äåíü óêëàäå äåêëàðàö³þ.

Òîæ òåñò ó ïîë³êë³í³êàõ ì³ñòà 
ðîáëÿòü áåçîïëàòíî, ÿêùî ó âàñ 
º óêëàäåíà äåêëàðàö³ÿ. ß íà ñâ³é 
ðåçóëüòàò ÷åêàëà òðè äí³. Ó ïðè-
âàòíèõ êë³í³êàõ, äîäàìî, ÏËÐ-
òåñòè êîøòóþòü îð³ºíòîâíî â³ä 
800 äî 1 500 ãðèâåíü. Àäðåñè òà 
ö³íè íà ð³çí³ âèäè òåñò³â ìîæíà 
ä³çíàòèñÿ çà ïîñèëàííÿì: cutt.
ly/2v85yFt.

Äàë³ — ë³êàðêà âèïèñàëà ìåí³ 
íàá³ð òàáëåòîê, ó ìîºìó âèïàäêó 
öå áóëè: â³òàì³íè, öèíê, òàáëåòêè 
â³ä êàøëþ òà ñèðîï, ùîá çàïîá³ã-
òè ïðîáëåì ³ç ñåðöåì. Ó âèïàäêó 
ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ÿ ìàëà 
ïðèéìàòè ïàðàöåòàìîë. Òàêèé 
íàá³ð ë³ê³â îá³éøîâñÿ ó òð³øêè 
á³ëüøå, í³æ 1 100 ãðèâåíü.

Âïðîäîâæ òèæíÿ ìåí³ ñòàâàëî 

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
ПОБОРОТИ КОРОНАВІРУС
Власний досвід  Тести, препарати 
та обстеження — яка орієнтовна 
вартість лікування коронавірусу вдома? 
Спираємося на власний досвід авторки 
статті та розбираємося разом з лікаркою. 
Звичайно, сума витрат буде залежати 
від багатьох обставин. Від складності 
перебігу хвороби, від того, яку клініку 
обрали — державну чи приватну, та навіть 
від того, який у вас сімейний лікар

Загалом набір ліків за два тижні обійшовся у понад 
півтори тисячі гривень. Ще 450 гривень — витратили 
на УЗД легень та 300 гривень — на пульсоксиметр

ëèøå ã³ðøå. Êàøåëü ñòàâàâ ñèëü-
í³øèì, ñëàáê³ñòü í³êóäè íå éøëà 
òà äîäàëîñÿ ñèëüíå ñåðöåáèòòÿ. 
ß çíîâó ï³øëà íà ïðèéîì äî ë³-
êàðêè, äå âîíà âèÿâèëà, ùî 
ó ìåíå ç'ÿâèëèñÿ ñóõ³ õðèïè òà 
òàõ³êàðä³ÿ. Òîæ õâîðîáà ïðîãðå-
ñóâàëà ³ ñ³ìåéíà ë³êàðêà íàïèñàëà 
ìåí³ íàïðàâëåííÿ íà ÓÇÄ ëåãåíü.

Ó ïîë³êë³í³ö³ éîãî íå ðî-
áëÿòü, òîìó ïîòð³áíî éòè ðîáè-
òè çà âëàñí³ êîøòè. Ìåí³ îáñòå-
æåííÿ îá³éøëîñÿ ó 450 ãðèâåíü. 
Àäðåñè òà ö³íè, äå ìîæíà çðî-
áèòè ÊÒ òà ÓÇÄ ó Â³ííèö³ âè 
ìîæåòå äåòàëüí³øå ïðî÷èòàòè 
çà ïîñèëàííÿì: cutt.ly/8v85dRE.

Îêð³ì, íàïðàâëåííÿ íà ÓÇÄ 
ëåãåíü, ÿêå ïîêàçàëî, ùî ó ìåíå 
íåçíà÷íå çàïàëåííÿ â îäí³é ñåê-
ö³¿ ëåãåíü, ë³êàðêà âèïèñàëà ùå 
ë³ê³â. Öüîãî ðàçó äîäàëà ñèðîï 
³ ï³ãóëêè â³ä êàøëþ òà òàáëåò-
êè äëÿ íîðìàë³çàö³¿ ñåðöåáèòòÿ. 
Âîíè îá³éøëèñÿ ó ùå áëèçüêî 
500 ãðèâåíü.

Îêð³ì òîãî, ùîá âèì³ðþâàòè 
ð³âåíü êèñíþ ó êðîâ³, ÿ ïðèäáàëà 
ïóëüñîêñèìåòð. Êóïóâàëà íå äî-
ðîãèé òà àêö³éíèé, öå áëèçüêî 
300 ãðèâåíü. Çà â³äãóêàìè ìåäè-
ê³â, íàâ³òü äåøåâ³ ìîäåë³ çàçâè÷àé 
ï³äõîäÿòü. Ö³íîâèé ä³àïàçîí â³ä 
150 äî 1000 ãðèâåíü.

Ï³ñëÿ 14 äí³â ³çîëÿö³¿, ìåíå íà-
ïðàâèëè íà ïîâòîðíèé òåñò, òåæ 
áåçîïëàòíî. Â³í ïîêàçàâ íåãàòèâ-
íèé ðåçóëüòàò. À òàêîæ ñ³ìåéíà 
ë³êàðêà íàïèñàëà íàïðàâëåííÿ 
íà çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³, ùîá 
ïåðåâ³ðèòè, ÷è âñå ó íîðì³ ï³ñëÿ 
õâîðîáè. Çà íüîãî ÿ òåæ í³÷î-
ãî íå ïëàòèëà ó äåðæàâí³é ïî-
ë³êë³í³ö³. Ó ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ 
çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³, äîäàìî, 
êîøòóº îð³ºíòîâíî 200 ãðèâåíü.

Òîæ çàãàëîì ÿ âèòðàòèëà 
2 350 ãðèâåíü, ë³êóþ÷èñü âäîìà 
çà ïîðàäàìè ë³êàðêè. Çîêðåìà, 
ó ìåíå áóëè òàê³ âèòðàòè:
 ÓÇÄ ëåãåíü — 450 ãðèâåíü 
 Òàáëåòêè, ÿê³ âèïèñàëà ë³-

êàðêà çàãàëîì çà ÷àñ ë³êóâàííÿ — 
1 600 ãðèâåíü 
 Ïóëüñîêñèìåòð — 300 ãðè-

âåíü.

«ВСЕ ДУЖЕ ІНДИВІДУАЛЬНО» 
Ïðî ë³êóâàííÿ êîðîíàâ³ðóñó 

âäîìà òà êîìïëåêòè ë³ê³â, ÿê³ 
âèïèñóþòü ïàö³ºíòàì, ìè ïî-
ãîâîðèëè ³ç ñ³ìåéíîþ ë³êàðêîþ 
Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³-
òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 5 ²ííîþ Äó-
ìåíêî. Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, òîé 
êîìïëåêò ë³ê³â, ÿêèì ë³êóâàëàñÿ 
æóðíàë³ñòêà, — öå óìîâíî áàçî-
âèé íàá³ð ïðåïàðàò³â.

— Çâè÷àéíî, òàêîãî ïîíÿòòÿ, 
ÿê ì³í³ìàëüíèé êîìïëåêò ë³ê³â 
ïðè ë³êóâàíí³ êîðîíàâ³ðóñó — 
íåìàº. Âñå çàëåæèòü â³ä ñòàíó 
ëþäèíè, ¿¿ ³ñòîð³¿ õâîðîáè òà 
ùå ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê â³ê, íà-
ïðèêëàä, — êîìåíòóº ë³êàðêà. — 
Ëèøå ï³ñëÿ îãëÿäó ïàö³ºíòà 
ÿ ìîæó âèïèñàòè êîìïëåêò ë³ê³â. 
Âñå äóæå ³íäèâ³äóàëüíî. Àíòè-
á³îòèêè ìàéæå íå ïðèçíà÷àºìî, 
ò³ëüêè, ÿêùî º ñåðéîçí³ ïîêàçè. 
ßêùî º óñêëàäíåííÿ, òî ïðèçíà-
÷àþòüñÿ ñèëüí³ø³ ïðåïàðàòè.

— ßêùî ó öüîìó º ïîòðåáà, 
òî íàïðàâëÿºìî íà ÊÒ ÷è ðåíò-
ãåí. Ó äåðæàâíèõ çàêëàäàõ ç íà-
ïðàâëåííÿì éîãî ìîæíà ïðîõî-
äèòè ö³ëêîì áåçïëàòíî. ßêùî ïà-
ö³ºíòó íå ï³äõîäèòü îáñòåæåííÿ 
ó äåðæàâí³é êë³í³ö³, òî â³í ìîæå 
çðîáèòè ÊÒ, íàïðèêëàä, ó ïðè-
âàòí³é. À òîä³ íàä³ñëàòè ðåçóëü-
òàòè ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ.
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Ендометрит — поширена 
причина безпліддя
Сьогоднішня тема буде цікава як 
жінкам, які тривалий час не мо-
жуть завагітніти, так і тим, хто зовсім 
недавно народжував і навіть тим, 
хто не має репродуктивних планів, 
але має значні менструації та постій-
ні болі внизу живота. Поговоримо 
про запалення внутрішньої поверхні 
матки — ендометрит (не плутати з 
ендометріозом!).
Сама матка — це м’язовий мішок, що 
має всередині порожнину. Стінки цієї 
порожнини вкриті спеціальною сли-
зовою оболонкою — ендометрієм, що 
змінює свою структуру залежно від дня 
менструального циклу під впливом гор-
монів (перед місячними він широкий, 
після місячних — тоненький). Його 
основна функція — прийняти ембріон 
і забезпечити його подальший ріст та 
розвиток. От чому запальні зміни в його 
структурі можуть призводити до того, що 
запліднена яйцеклітина просто не може 
прикріпитися і вагітність не наступає.
Ендометрит може бути гострий і хро-
нічний.
Гострий — має яскраву симптоматику: 
температура, болі внизу живота та під 
час статевого акту, кровотечі, мажучі 
кров’янисті виділення між менструа-
ціями. Може виникати після пологів, 
гінекологічних процедур (вишкрібання, 
гістероскопія і т. д.).
Хронічний ендометрит може ніяким 
чином себе не проявляти: зрідка зна-
чні менструації або кров’яниста «мазня» 
між місячними. І жінка відчуває себе 
здоровою, а от завагітніти не може. 
Цей вид ендометриту може бути ви-
кликаний внутрішньоматковою контр-
ацепцією (спіраль), навіть уже після її 

вилучення, втручаннями в порожнину 
матки, променевою терапією. У 25% 
жінок причину виявити так і не вдається.
Спільним для обох видів ендометриту є 
те, що обов’язково необхідно виключи-
ти наявність інфекцій, що передаються 
статевим шляхом (хламідії, трихомона-
ди, гонорея та мікоплазма геніталіум), 
бактеріального вагінозу та інших специ-
фічних інфекцій (туберкульоз, сифіліс, 
ВІЛ) і навіть паразитів.

ДІАГНОСТИКА
Ні загальний аналіз крові, ні огляд на кріс-
лі у гінеколога, ні навіть УЗД органів мало-
го тазу — не є інформативними в поста-
новці діагнозу ендометриту (УЗД в деяких 
випадках може «наштовхнути» на те, щоб 
запідозрити цю патологію, але ні в якому 
разі не виставити діагноз). Єдиний оста-
точний метод діагностики — гістологічне 
дослідження з імуногістохімією.

ЛІКУВАННЯ 
Враховуючи, що ендометрит — це запа-
лення, що викликане мікроорганізма-
ми, використовується антибактеріаль-
на терапія. Ніяких імуностимуляторів, 
«розсмоктуючих» препаратів та БАДів. 
Після лікування виконується контрольне 
дослідження ендометрію.
Не відкладайте турботу про себе та 
своє здоров’я!

491571

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

490935

486213

РЕКЛАМА

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Äåÿê³ ïàö³ºíòè ïðèõîäÿòü 
â íîðìó øâèäêî, à äëÿ ³íøèõ 
êîðîíàâ³ðóñ ìîæå ñòàòè ïî÷àòêîì 
òðèâàëèõ ïðîáëåì ç³ çäîðîâ’ÿì.

— Çã³äíî ç ìåäè÷íèìè äîñë³-
äæåííÿìè, äâ³ òðåòèíè âàæêî-
õâîðèõ ³ç COVID-19 ùå ï³â ðîêó 
â³ä÷óâàþòü íàñë³äêè çàõâîðþâàí-
íÿ, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð çàãàëüíî¿ 
ìåäèöèíè Ëþäìèëà Âäîâåíêî. — 
Âîíè ìîæóòü áóòè íàñò³ëüêè 
ñåðéîçíèìè, ùî âèìàãàòèìóòü 
ùå òèæí³ òà ì³ñÿö³ ðåàá³ë³òàö³¿. 
Íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê âè îäóæà-
ëè â³ä êîâ³äó, àëå âàñ ïðîäîâæóº 
òóðáóâàòè õâîðîáëèâèé ñòàí — 
çâåðòàéòåñÿ äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

Ñåðåä îñíîâíèõ ïðîáëåì 
ç³ çäîðîâ’ÿì ó ïåðåõâîð³ëèõ 
íà COVID-19 åêñïåðòè âèä³-
ëÿþòü ñòåíîêàðä³þ ³ àðèòì³þ — 
ö³ çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ ìîæóòü 
ç’ÿâëÿòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç 
â³ðóñ, à òàêîæ ÷åðåç òå, ùî ïà-
ö³ºíòè äîâãî ïåðåáóâàëè íà ïî-
ñò³ëüíîìó ðåæèì³.

Äî ³íøèõ òðèâàëèõ íàñë³äê³â 
êîðîíàâ³ðóñó â³äíîñÿòüñÿ: ñèí-
äðîì â³ðóñíî¿ âòîìè, ïîðóøåí-
íÿ ì’ÿçîâèõ ôóíêö³é, ðîçëàäè 
ôóíêö³¿ îðãàí³â òðàâëåííÿ ³ íèçêà 
ïðîáëåì ³ç ïñèõ³÷íèì çäîðîâ’ÿì, 
çîêðåìà, äåïðåñ³ÿ ³ áåçñîííÿ.

— Âæå ï³äòâåðäæåíî â÷åíèìè, 
ùî êîðîíàâ³ðóñ íàâ³òü ó âèïàäêó 
ëåãêîãî ïåðåá³ãó õâîðîáè ìîæå 

ïîøêîäèòè ìîçîê òà öåíòðàëüíó 
íåðâîâó ñèñòåìó, — êàæå ë³êàð. — 
Íàñë³äêîì ÷îãî ìîæóòü ñòàòè 
ïñèõîçè, ïàðàë³÷³ òà ³íñóëüòè.

Òðèâîæí³ ñòàíè, äåïðåñ³¿ òà 
áåçñîííÿ ìîæóòü áóòè äîâãîñòðî-
êîâèìè íàñë³äêàìè êîðîíàâ³ðóñ-
íî¿ õâîðîáè COVID-19, — òàêîæ 
ñòâåðäæóþòü ïñèõîëîãè.

— Äóæå ÷àñòî ç'ÿâëÿþòüñÿ ïà-
í³÷í³ àòàêè. Êîëè ëþäè â³ä÷óâà-
þòü ñòðåñ ó çîâí³øíüîìó ñâ³ò³, 
âîíè ìîæóòü äèñòàíö³þâàòèñÿ â³ä 
íüîãî. ² ïîò³ì ¿ì âêðàé âàæêî 
âèõîäèòè ó ñâ³ò – ãîâîðèòü ïñè-
õîëîã Íàòàë³ÿ Òåðíîâà. – ßêùî 
ëþäè ñàì³ íå â çìîç³ âèéòè ç 
ïîä³áíèõ ñòàí³â, — ðåêîìåíäóþ 
çâåðòàòèñÿ äî ôàõ³âö³â.

ВІРУС НЕ МИНАЄ 
БЕЗСЛІДНО 
Не кінець  Навіть 
ті, хто перехворів 
на COVID-19 й 
одужав, насправді 
ще тривалий час 
не відчувають 
себе здоровими. 
Ми розпитали 
вінницьких лікарів 
про наслідки 

В Україні запроваджують систе-
му реабілітації пацієнтів, які пе-
рехворіли на COVID-19. Про це 
повідомила заступниця міністра 
охорони здоров’я Ірина Мики-
чак. З метою забезпечення сана-
торно-курортного лікування та 
реабілітації 6 квітня 2021 року 

МОЗ видало наказ, який пе-
редбачає приймання профіль-
них пацієнтів у спеціалізованих 
(спеціальних) санаторіях МОЗ 
України.
«У такий спосіб пацієнти, які 
отримали рекомендації сімей-
ного лікаря, можуть отримувати 

певний обсяг постковідної реабі-
літації в Україні. Відповідно до за-
твердженого стандарту, будемо 
розвивати й продовжувати ре-
абілітацію постковідних пацієн-
тів, оскільки в цьому є нагальна 
потреба», — сказала заступниця 
міністра охорони здоров’я.

Реабілітація після COVID-19 

Найчастіше вірус вражає легені. Але часто бувають 
ускладнення і на серце, органи травлення, нервову систему
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Ми попросили адвоката Олександра Ма-
лика розказати, про що мають пам’ятати 
і як мають діяти водії під час співпраці зі 
страховими компаніями.
— Складати європротокол можливо, якщо 
відсутні травмовані (загиблі) люди, водії-
учасники ДТП мають діючі поліси автоци-
вільної відповідальності, наявна згода водіїв 
транспортних засобів — учасників ДТП щодо 
її обставин, у водіїв відсутні ознаки алко-
гольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 
або перебування під впливом лікарських 
препаратів.
Варто пам’ятати, що при оформленні євро-

протоколу страхове відшкодування є лімітова-
ним та на даний час складає 50 000 гривень.
Страхова компанія може не тільки відмовити 
у виплаті страхового відшкодування, але й 
зменшити розмір страхового відшкодуван-
ня, мотивуючи несуттєвими порушеннями 
умов договору.
Якщо ви вважаєте, що страховик занижує 
страхове відшкодування, вам слід самостій-
но звернутися до експертної установи для 
проведення незалежної автотоварознавчої 
експертизи, аби визначити реальний роз-
мір збитків. Після отримання зазначеного 
висновку слід звернутися до страхової.

Крім того, якщо страхова компанія вину-
ватця дорожньо-транспортної пригоди від-
мовляє у виплаті страхового відшкодування, 
то залежно від обставин, можна:
а) спочатку звернутися до страхової з ви-
могою про досудове врегулювання спору, 
аби мирно вирішити питання;
б) у разі ігнорування ваших вимог — до суду 
з позовною заявою про стягнення зі страхової 
компанії сум страхового відшкодування, до-
давши при цьому висновок експерта, який 
враховується судом при ухваленні рішення.
Також доцільно підготувати звернення 
до Національної комісії, що здійснює дер-

жавне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг та в Моторне (транспортне) 
страхове бюро України, які мотивуватимуть 
страхову компанію до виплати страхового 
відшкодування.
Додам, що низка проблем при виплаті 
страхового відшкодування виникає через 
суперечливі умови, що зазначені у стра-
ховому договорі, тому при його укладенні 
рекомендую радитися з професійними 
юристами. А в разі виникнення суперечки 
щодо виплати страхового відшкодування 
слід проаналізувати усі обставини, оскільки 
кожна справа є індивідуальною.

Що водіям радить юрист?

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Ìèíóëîãî ì³-
ñÿöÿ, 16 áåðåçíÿ, 
ó÷àñíèêè ñï³ëüíî-

òè «Ò³í³. Â³ííèöÿ» çí³ìàëè ñþ-
æåò íà ïåðåõðåñò³ ïîáëèçó âóëèö³ 
Ìóðè. Íà âèäåî ÷óòè ³ ÷àñòêîâî 
âèäíî, ÿê ï³ä ÷àñ ðîçïîâ³ä³ ïðî 
³ñòîðè÷íó çàáóäîâó ì³ñòà, ïîðÿä 
ç íèìè ñòàºòüñÿ àâàð³ÿ. Îïåðàòîð 
îäðàçó ïîâåðòàº êàìåðó â ³íøèé 
á³ê ³ ãëÿäà÷³ áà÷àòü ïîòðîùåíó 
«Ñëàâóòó» ³ BMW, ÿêå â íå¿ ùî-
éíî âëåò³ëî.

Ï³çí³øå äî íàøî¿ ðåäàêö³¿ 
çâåðíóâñÿ âîä³é «Ñëàâóòè» Âàëå-
ð³é Ãîëîâëüîâ. Õëîïåöü ðîçïîâ³â, 
ùî ¿õàâ ãîëîâíîþ âóëèöåþ, êîëè 
íà ïåðåõðåñò³ éîìó íå ïîñòóïè-
ëîñÿ äîðîãîþ í³ìåöüêå àâòî, ùî 
¿õàëî äðóãîðÿäíîþ äîðîãîþ.

— BMW áóëà íà ëèòîâñüêèõ 
íîìåðàõ, ¿¿ âëàñíèê ³íîçåìåöü, 
òîìó óêðà¿íñüêî¿ îñîáëèâî íå ðî-
çóì³â. Ñï³ëêóâàëèñü ìè ïåðåâàæ-
íî ç éîãî ä³â÷èíîþ àáî ïîäðóãîþ. 
Ñàìå âîíà â ìîìåíò ç³òêíåííÿ 
áóëà çà êåðìîì, — ðîçïîâ³äàº Âà-
ëåð³é. — Ìè âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. 
Íàì ñêàçàëè, ùî àáî âîíè áóäóòü 
ñêëàäàòè ñâ³é ïðîòîêîë, àáî ìè 
ìîæåìî ðîç³éòèñÿ çà ºâðîïðî-
òîêîëîì. Ìîâëÿâ, ÿêùî ó ðàç³ 
îñòàííüîãî ñòðàõîâà íå ïîêðèâàº 
âñ³õ çáèòê³â, òî âèòóâàòö³ ÄÒÏ 
íàì äîïëàòÿòü. Ìè çàïîâíèëè 
ºâðîïðîòîêîë.

Í³ìåöüêå àâòî çàñòðàõîâàíå 
ó ñòðàõîâ³é ãðóï³ «Îáåð³ã». 
Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ, íà ì³ñöå 
àâàð³¿ âîíè îïåðàòèâíî â³äðÿ-
äèëè àâàð³éíîãî êîì³ñàðà äëÿ 

îãëÿäó ïîøêîäæåíü «Ñëàâóòè». 
²íñïåêòîð ñêàçàâ, ùî ìàøèíó äî-
âåäåòüñÿ ï³äí³ìàòè ³ äèâèòèñÿ, 
â ÿêîìó ñòàí³ ¿¿ äíî.

ДЕШЕВШЕ КУПИТИ НОВУ 
Çà äâà òèæí³ âîíè çóñòð³ëèñü 

ïîâòîðíî. Ï³ñëÿ îãëÿäó ôàõ³âåöü 
êîíñòàòóâàâ, ùî áóäå äåøåâøå 
êóïèòè àíàëîã³÷íó ìàøèíó, àí³æ 
íàìàãàòèñÿ â³äðåìîíòóâàòè öþ. 
Óñ³ ïîøêîäæåííÿ â³í çàô³êñóâàâ 
äîêóìåíòàëüíî.

— ²íñïåêòîð ñêàçàâ, ùî òàì 
ó íàñ òîòàë êóçîâà (öå êîëè â ðå-
çóëüòàò³ ïîä³¿ àâòîìîá³ëü òåõí³÷-
íî íåìîæëèâî àáî åêîíîì³÷íî 

íåäîö³ëüíî â³äíîâèòè, — àâò.) 
³ ùî ñòðàõîâà ìàº âèïëàòèòè 
ïîâíó ðèíêîâó âàðò³ñòü àâòî, — 
ðîçïîâ³äàº Âàëåð³é. — Ìàéæå 
îäðàçó ïî÷àëèñÿ ïðîáëåìè ç êî-
ìóí³êàö³ºþ. Ñòðàõîâà äîâãèé ÷àñ 
íå âèõîäèëà íà çâ’ÿçîê. ß äåñü 
ì³ñÿöü ÷åêàâ, êîëè âîíè çðî-
áëÿòü ðîçðàõóíîê. Äíÿìè ÿ íà-
ðåøò³ éîãî îòðèìàâ. Àëå çàïðî-
ïîíîâàíà íèìè ñóìà êîìïåíñà-
ö³¿ ñì³øíà: ïðîïîíóþòü ëèøå 
12 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ïëþñ ùå äâ³ 
òèñÿ÷³ â³ä âèíóâàòö³â ÄÒÏ.

Íà ñàéò³ AUTO. RIA áà÷èìî, 
ùî ïðèáëèçíà âàðò³ñòü «Ñëàâóòè» 
ñêëàäàº 45 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òîá-
òî çàïðîïîíîâàíà ñòðàõîâèêàìè 

ПІСЛЯ ДТП НЕ МОЖЕ ДОМОГТИСЯ 
ВІД СТРАХОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ 
Спірне питання  Автівку Валерія 
протаранила інша машина. Йому 
запропонували мирне врегулювання 
ситуації — розійтись за європротоколом. 
Погодився. Тепер не може домогтися від 
страховиків бажаної суми відшкодувань 

ñóìà äîð³âíþº ëèøå 1/3 â³ä ¿¿ 
âàðòîñò³.

Ìè òàêîæ çâ’ÿçàëèñÿ ç àâàð³é-
íèì êîì³ñàðîì, ÿêèé ïðîâîäèâ 
îãëÿä àâò³âêè. ×îëîâ³ê ï³äòâåð-
äèâ, ùî ìîâà â ö³é ñèòóàö³¿ ñàìå 
ïðî òîòàë.

— Òóò âàðò³ñòü ðåìîíòó ïåðå-
âèùóº âàðò³ñòü â³äíîâëåííÿ àâ-
òîìîá³ëÿ. Ìàøèíó íåäîö³ëüíî 
ðåìîíòóâàòè, — ñêàçàâ ³íñïåêòîð 
Êîñòÿíòèí Î÷åðåòíþê.

«МАБУТЬ, ПІДУ ДО СУДУ» 
Çà ñëîâàìè âîä³ÿ «Ñëàâóòè» 

Âàëåð³ÿ Ãîëîâëüîâà, ó ñòðàõî-
â³é ñïî÷àòêó ïîãîäèëèñü íàäàòè 
éîìó ðîçðàõóíêè çáèòê³â, à ïî-
ò³ì â³äìîâèëè â öüîìó. Ìîâëÿâ, 
¿õ ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè ó äâîõ 
âèïàäêàõ: àáî ïîïåðåäíüî ï³ä-
ïèñàâøè äîêóìåíò ³ ïîãîäèâøèñü 
ç éîãî çì³ñòîì, àáî â ñóäîâîìó 

ïîðÿäêó. Íàðàç³ õëîïåöü âèð³øóº, 
ÿê ä³ÿòè äàë³.

— Ìàøèíà íå ìîÿ, à òåñòÿ, 
àëå ÿ ìàþ â³ääàâàòè çà íå¿ ãðî-
ø³, — ãîâîðèòü Âàëåð³é. — Ñóìà 
íå òàêà âåëèêà, àëå íå õî÷ó, àáè 
â ïîäàëüøîìó ëþäè ñòèêàëèñÿ 
ç òàêîþ áàéäóæ³ñòþ ñòðàõîâè-
ê³â, òîìó, ìàáóòü, ï³äó äî ñóäó. 
ß ÷èòàâ â³äãóêè ïðî öþ ñòðàõîâó. 
Òàì áàãàòî íåãàòèâó â ¿õ ñòîðîíó, 
ïèøóòü, ùî âîíè êèäàþòü ëþ-
äåé, íå ïîâåðòàþòü êîøòè àáî 
âèïëà÷óþòü êîï³éêè.

РЕМОНТ МОЖУТЬ 
ВІДШКОДУВАТИ 

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñü ³ ç þðèñòîì 
ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ «Îáåð³ã». Â³í 
ïîÿñíèâ, ùî ¿õ ñòðàõîâà íàðà-
õóâàëà ïîòåðï³ë³é ñòîðîí³, ñåá-
òî Âàëåð³þ, âèïëàòè ó ðîçì³ð³ 
13 116 ãðèâåíü, ïëþñ 2500 ãðè-

âåíü ìàº äîäàòè âèíóâàòèöÿ 
àâòîïðèãîäè. Ó ï³äñóìêó êåð-
ìóâàëüíèê «Ñëàâóòè» îòðèìàº 
15 616 ãðèâåíü.

— Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîçðà-
õóíê³â ïî àâòîìîá³ëþ çàñòîñîâó-
ºòüñÿ ìåòîäèêà îö³íêè òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â. Ó ìåòîäèö³ ïðîïèñà-
íî, ÿêùî àâòîìîá³ëü ñòàðøå ñåìè 
ðîê³â, òî íà äåòàë³, ÿê³ éäóòü ï³ä 
çàì³íó, íàêëàäàºòüñÿ çíîñ ó ðîç-
ì³ð³ â³ä 50% äî 70%. Öüîìó àâòî-
ìîá³ëþ ïîíàä â³ñ³ì ðîê³â, çíîñ — 
70%, — ïîÿñíþº þðèñò ñòðàõîâî¿ 
êîìïàí³¿ «Îáåð³ã» Þð³é. — ßêùî 
ó âîä³ÿ º ïèòàííÿ ïðî âèïëàòè, 
â³í ìîæå íàäàòè íàì ðàõóíîê ç 
ÑÒÎ, äå áóäå âêàçàíà ïðèáëèçíà 
âàðò³ñòü ðåìîíòó àâòî. Íàø ñï³â-
ðîá³òíèê, ÿêèé çàéìàºòüñÿ ðîç-
ðàõóíêàìè, ïîäèâèòüñÿ ³, ó ðàç³ 
âåëèêî¿ ð³çíèö³, éîìó ïåðåðàõó-
þòü â³äøêîäóâàííÿ.

ßêùî ñòðàõîâèê 
çàíèæóº ñòðàõîâå 
â³äøêîäóâàííÿ, 
çâåðòàéòåñÿ äî 
åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè 
äëÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

Водій розбитої «Славути» розраховував на компенсацію у розмірі ринкової вартості 
авто, приблизно 45 тисяч гривень. Страхова натомість пропонує йому лише 15,5 тисячі 
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Відвідати барбершоп задоволен-
ня не з дешевих, у порівнянні зі 
звичними нам всім перукарнями, 
де стрижуть і жінок, і чоловіків. 
Якщо в звичайному салоні чоло-
віча стрижка обійдеться в 60–
120 грн, то в барбершопі вартість 
такої послуги стартує від 200 грн. 
А скільки ж коштує постригти бо-
роду та вуса, приховати сивину 

чи зробити королівське гоління 
(коли майстер видаляє все зайве 
волосся на обличчі — ред.)?
Редакція RIA\20minut.ua дізна-
лася усі ціни на послуги, що про-
понують у барбершопах Вінниці. 
І, як виявилося, у деяких закладах 
усе ж таки можна просто постриг-
тися під машинку. Власне, чоло-
віча стрижка обійдеться в межах 

150–300 грн, залежно від того, 
хто буде стригти — молодший бар-
бер, просто барбер чи старший 
барбер. Точно така ж градація і 
на послуги з оформлення бо-
роди та вусів (в середньому від 
100 до 200 грн). Популярна по-
слуга камуфлювання сивини (від 
100 до 200 грн). Королівське го-
ління ж обійдеться в 100–250 грн.

Скільки коштують послуги барберів 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063) 7854635 

Ãóëÿþ÷è ì³ñòîì, 
âñå ÷àñò³øå ìîæíà 
ïîì³òèòè á³ëÿ ïå-
ðåâàæíî ëîôòîâèõ 

áóä³âåëü ìàñèâíó ñòð³÷êó ç òðüîìà 
êîëüîðàìè — ÷åðâîíèì, ñèí³ì òà 
á³ëèì. Öå íàçèâàºòüñÿ áàðáåðïóë 
³ âñòàíîâëþþòü öåé àòðèáóò ñàìå 
á³ëÿ ÷îëîâ³÷èõ öèðóëåíü.

ßêà ³ñòîð³ÿ áàðáåðïóëà? Ðàí³øå 
â ïðèì³ùåíí³, äå ñòðèãëè ÷îëî-
â³ê³â, ðîçì³ùóâàëèñÿ é öèðþëü-
íèêè, ÿê³ ïðàêòèêóâàëè õ³ðóð-
ã³÷í³ îïåðàö³¿. Çàâäÿêè ñï³âïðàö³ 
öèõ ôàõ³âö³â íà îäí³é òåðèòîð³¿ 
³ ç’ÿâèâñÿ ïóë. ×åðâîíèé êîë³ð 

íàëåæàâ õ³ðóðãó, à ïåðóêàðþ — 
ñèí³ òà á³ë³ ñìóãè â³äïîâ³äíî. 
Ïîáà÷èâøè òàêèé àòðèáóò ùå ç 
âóëèö³, êë³ºíòè îäðàçó ðîçóì³ëè, 
ùî âîíè ïðèéøëè çà ïðàâèëüíîþ 
àäðåñîþ.

Ó ïåðåêëàä³ ç àíãë³éñüêî¿ 
ñëîâî «barber» îçíà÷àº «ãîëÿð» 
àáî «öèðóëüíèê». À â³äîìå âñ³ì 
«shop» îçíà÷àº «ìàãàçèí». Â³äòàê 
áàðáåðøîï — öå ì³ñöå, äå íà-
çâàí³ ìàéñòðè ïðîïîíóþòü ñâî¿ 
ïîñëóãè.

Áàðáåðøîï — öå ñâîºð³äíèé 
÷îëîâ³÷èé êëóá. Òàê õàðàêòåðèçóº 
÷îëîâ³÷³ ïåðóêàðí³ â³ííè÷àíèí 
Ìàêñèì. Õëîïåöü â³äâ³äóº ñâîãî 
áàðáåðà ùîíàéìåíøå äâ³÷³ íà ì³-
ñÿöü: ó ñàëîí³ éîãî ñòðèæóòü ³ 

БАРБЕРШОПИ ВИТІСНЯЮТЬ 
ТРАДИЦІЙНІ ПЕРУКАРНІ 
Чоловіча краса  У барбершопі 
не стрижуть просто «під трієчку». Тут можна 
зробити укладку бороди, поголитися 
небезпечною бритвою, зафарбувати 
сивину чи видалити зайве волосся воском. 
Журналісти RIA дізналися, скільки коштує 
зачіска та догляд у вінницьких барберів, 
та яку історію мають заклади створення 
чоловічої краси та іміджу 

äîãëÿäàþòü çà áîðîäîþ.
— Â äèòèíñòâ³, à ïîò³ì 

â þíàöüê³ ðîêè ìàìà âîäèëà 
ìåíå â çâè÷àéíó ïåðóêàðíþ, 
ÿêà áóëà ïîðó÷ ç äîìîì. Æ³í-
êà ðîê³â ñîðîêà â ñèíåíüêîìó 
õàëàò³ ñòðèãëà ìåíå «ï³ä ãîð-
ùèê» ³ äóæå îáðàæàëàñÿ, êîëè 
¿¿ ïðîñèëè ùîñü ïåðåðîáèòè. Òà 

é íå ìîãëà âîíà çðîáèòè ùîñü 
³íàêøå, áî ðóêà «íàáèòà» â îä-
íîìó íàïðÿìêó, — ðîçïîâ³äàº 
÷îëîâ³ê. — Ç áàðáåðøîïîì ³íàê-
øå. Ùå æîäíîãî ðàçó ÿ íå ïåðå-
éìàâñÿ ÷åðåç òå, ùî íà ãîëîâ³ 
ùîñü íå òàê, õî÷à õîäèâ ó ð³çí³ 
çàêëàäè ³ ïîòðàïëÿâ äî ð³çíèõ 
ìàéñòð³â. Çâ³ñíî, ö³íè íà ïîñëó-
ãè â áàðáåðøîï³ â³äð³çíÿþòüñÿ 
â³ä çâè÷àéíèõ ïåðóêàðåíü. Àëå 
ðåçóëüòàò òîãî âàðòèé.

Ìàêñèì çàçíà÷àº, ùî áàðáåð-
øîïè ñòàþòü íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñ-
òèíîþ æèòòÿ ÷îëîâ³ê³â ³ ïîð³â-
íþº öå ç æ³íî÷îþ ïðèõèëüí³ñòþ 
äî ìàí³êþðó, êîñìåòîëîã³÷íèõ 
ïîñëóã ÷è íàðîùóâàííÿ â³é.

— Ó áàðáåðøîï³ ìàéñòåð 
íå ïðîñòî ñòðèæå òîá³ âîëîññÿ, 
à é ðåêîìåíäóº, ÿêà ôîðìà áîðî-
äè ÷è âóñ³â ìîæå ï³ä³éòè, — ðîç-
ïîâ³äàº Ìàêñèì. — Ìåí³, íàïðè-

êëàä, ÷àñòî ð³âíÿþòü áîðîäó òà 
âóñà íåáåçïå÷íîþ áðèòâîþ, öå 
ïðèêîëüíî. À ùå ïåðåä ãîë³í-
íÿì ðîç³ãð³âàþòü øê³ðó ãàðÿ÷èì 
êîìïðåñîì, à ï³ñëÿ öüîãî íà îá-
ëè÷÷ÿ íàêëàäàþòü ïðîõîëîäíèé 
ðóøíèê. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, â çâè-
÷àéí³é ïåðóêàðí³ ìåí³ ìàêñèìóì 
çàïðîïîíóþòü ïîë³åòèëåíîâèé 
ïàêåò, ÿêèì îáìîòàþòü ç í³ã 
äî ãîëîâè, íàøâèäêîðó÷ ïî-
ñòðèæóòü ³ ôåíîì ïîçäìóõóþòü 
â³äñòðèæåíå âîëîññÿ.

×îëîâ³ê òàêîæ çâåðòàº óâàãó 
íà àòìîñôåðó ó áàðáåðøîï³.

— Öå ñïðàâæí³é ïðîñò³ð äëÿ 
÷îëîâ³ê³â, â î÷³êóâàíí³ ìîæíà ïî-
ãðàòè â ïðèñòàâêó ÷è âèïèòè â³-
ñê³, à ìàéñòðè â³äñë³äêîâóþòü âñ³ 
òðåíäè òà ïîñò³éíî ï³äâèùóþòü 
ñâî¿ íàâè÷êè. Ï³òè ïîñòðèãòèñÿ 
òåïåð äëÿ ìåíå ðèòóàë, — ãîâî-
ðèòü Ìàêñèì.

486404490981

РЕКЛАМА

Відвідати барбершоп 
задоволення не з дешевих. 
Якщо в звичайному 
салоні чоловіча стрижка 
обійдеться в 60-120 грн, то 
в барбершопі вартість такої 
послуги стартує від 200 грн
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ËÀÉÔ

ВАЛЕНТИНА 

КИРИЛЬЧУК, 

RIA, (096)3145155 

Îëåíà Ïàâëîâà — 
êîð³ííà â³ííè÷àíêà ó 
âîñüìîìó ïîêîë³íí³.

— Ïî ë³í³¿ æ³íî÷îãî ðîäó çíà-
éøëà êîðåí³ äî 8 êîë³íà, ç 17 ñòî-
ð³÷÷ÿ. Øóêàþ äàë³, — ïîñì³õàºòü-
ñÿ æ³íêà. — ß ùàñëèâà, ùî ìåí³ 
ó ñïàäîê â³ä áàáóñ³ é ïðàáàáóñ³ 
ä³ñòàëîñÿ áàãàòî íåéìîâ³ðíèõ ðî-
äèííèõ ³ñòîð³é òà íàøèõ ñòàðî-
âèííèõ ðåöåïò³â. ², ìàáóòü, òîìó 
ÿ ðîçïî÷àëà ñâî¿ êóë³íàðí³ äîñë³-
äæåííÿ. Õî÷ó ñòàòè õðàíèòåëåì 
Ïîä³ëüñüêî¿ êóõí³, áî äëÿ ìåíå 
âîíà — íàéêðàùà.

ПАСКИ ГОТУВАЛИ 
У КАСТРУЛЯХ РІЗНОГО РОЗМІРУ 

Ãîëîâíîþ íåçì³ííîþ òðàäè-
ö³ºþ íà Âåëèêäåíü, â³äçíà÷àº 
äîñë³äíèöÿ, äëÿ ïîäîëÿí áóëî — 
ïîºäíàòè ó ïàñö³ âñ³ íàéêðà-
ù³ ïðîäóêòè, ùî ò³ëüêè áóëè 
ó õàò³. ßêùî ó ³íø³ äí³ ìîæíà 
áóëî åêîíîìèòè íà ³íãðåä³ºí-
òàõ òà ¿õ ïðîïîðö³ÿõ, çàì³íþþ÷è 
íà äåøåâø³, òî íà ñâÿòî ó ò³ñòî 

îáîâ’ÿçêîâî äîäàâàëè ìàêñèìóì 
ìàñëà ³ ÿºöü, à, ãîòóþ÷è êîâáàñè 
òà ³íø³ ñòðàâè, íå øêîäóâàëè 
ì’ÿñà.

— Ìîÿ áàáóñÿ Ç³íà¿äà Ìèêî-
ëà¿âíà ó ïå÷³ çàï³êàëà îñîáëè-
â³ êîâáàñè! ßê æå âîíè ö³êàâî 
ïàõëè! Îäíî÷àñíî ìàëè ÷àñíè-
êîâèé, ì’ÿñíèé òà íåïîâòîðíèé 
äðîâ’ÿíèé çàïàõ, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåíà Ïàâëîâà.

Ùî æ äî ïàñîê, òî ¿õ ðîáèëè 
íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ðîçì³ð³â: 
âåëèê³, ñåðåäí³ ³ íåîäì³ííî ìà-
ëåíüê³.

— Îñê³ëüêè ôîðì, ÿê òàêèõ, 
íå áóëî, âèêîðèñòîâóâàëèñÿ 
â îñíîâíîìó êàñòðóë³, — êàæå 
Îëåíà Ïàâëîâà. — Ìàëåíüê³ ïàñ-
êè ðîçäàâàëè á³äíèì, ùî ñòîÿëè 
á³ëÿ öåðêâè, à òàêîæ íà íàñòóï-
íèé äåíü ÷è ÷åðåç äåíü íåñëè 
íà ìîãèëè äî ïîìåðëèõ ðîäè÷³â.

Óñòàëåíîþ â³ííèöüêîþ òðàäè-
ö³ºþ ç äàâí³õ-äàâåí òàêîæ áóâ 
çâè÷àé ðîçäàâàòè êðàøàíêè ä³-
òÿì, ùî çáèðàëèñÿ á³ëÿ öåðêâè.

— Â³ííèöüêó Ñòàðîì³ñüêó 
öåðêâó ïî÷àëè áóäóâàòè ìî¿ 
ïðåäêè, òîæ öå çàâæäè áóëà íàøà 
ðîäèííà öåðêâà. ßêùî çâåðíåòå 
óâàãó, òàì º òàêà ïðèçüáà, í³áè 
ôàðòóøîê íàâêîëî. ßêðàç íà íüî-
ìó íà Âåëèêäåíü çàâæäè ñèä³ëè 
ä³òè. ̄ ì ïåðøèì ëþäè é äàðóâà-
ëè êðàøàíêè òà äðÿïàíêè. Òàêå 
÷àñòóâàííÿ ìàëå÷³ ïåðåä ñëóæáîþ 
áóëî îáîâ’ÿçêîâèì, — ðîçïîâ³äàº 
äîñë³äíèöÿ.

ОСОБЛИВА ВІННИЦЬКА 
ШАФРАНОВА ПАСКА 

Òà ãîëîâíîþ òðàäèö³ºþ ó ðî-
äèí³ Îëåíè Ïàâëîâî¿ áóëà âèíÿò-
êîâà øàôðàíîâà ïàñêà. Çàâäÿêè 
ïîºäíàííþ øàôðàíó, äîìàøí³õ 

ЯК У ВІННИЦІ КОЛИСЬ ОСОБЛИВІ 
ШАФРАНОВІ ПАСКИ ПЕКЛИ 
Традиції  «Христос Воскрес! Воскресне 
Україна!» — листівка з таким традиційним 
ОУНівським великоднім привітанням, 
датована післявоєнним 1950 роком, яку 
позаторік перед святами опублікувала 
історик та дослідниця подільської кухні 
Олена Павлова, неабияк вразила вінничан, 
викликавши бурхливе обговорення 
у соцмережах. Які ще цікаві, маловідомі 
великодні традиції маємо у місті?

æîâòê³â ³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ âåðø-
êîâîãî ìàñëà é îë³¿, âîíà áóëà 
ÿñêðàâî-æîâòîãî êîëüîðó, à ãî-
ëîâíå — íå ÷åðñòâ³ëà àæ äî Òð³é-
ö³. Ïðîñòî óÿâ³òü — 40 äí³â ï³ñëÿ 
âèï³êàííÿ!

— Ó ìîºìó ðîäó íà Âåëèêäåíü 
ò³ëüêè òàêó ïåêëè! Ãîëîâíèì ³í-
ãðåä³ºíòîì, çâ³ñíî, áóâ øàôðàí. 
Ö³ äîðîãîö³íí³ ïðÿíîù³, ê³ëî-
ãðàì ÿêèõ çàðàç êîøòóº ê³ëüêà 
òèñÿ÷ äîëàð³â, ïðèâîçèâ äî Â³-
ííèö³ ì³é ïðàïðàïðàä³ä Àíäð³é, 
ÿêèé áóâ îäíèì ç îñòàíí³õ ÷ó-
ìàê³â — 40 ðîê³â âîäèâ âàëêè 
×îðíèì øëÿõîì, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåíà Ïàâëîâà. — Êîëè âæå 
éîãî äî÷êà, ìîÿ ïðàïðàáàáöÿ 
Ãàííà, îäðóæèëàñÿ ³ â³äìîâëÿ-
ëàñÿ ïåêòè æîäíó ³íøó ïàñêó, 
îêð³ì ðîäèííî¿ øàôðàíîâî¿, 
òî âæå ¿¿ ÷îëîâ³êà-ðîñ³ÿíèíà 
Âàñèëÿ ñòàâ ãîëîâíèé á³ëü, äå 
òîé øàôðàí ðîçäîáóòè. Àëå 
â³í òàê óñ³ºþ äóøåþ êîõàâ 
ñâîþ ëþáó Ãàííó, ùî íå ëèøå 
çàðàäè íå¿ çàáóâ ïðî áàòüê³â-
ùèíó, íàçàâæäè çàëèøèâøèñü 
ó Â³ííèö³, à é ðîáèâ âñå, ùî, 
çäàâàëîñü áè, áóëî íåìîæëèâå. 
¯õíÿ ³ñòîð³ÿ êîõàííÿ áóëà ïî-
ñïðàâæíüîìó âðàæàþ÷îþ: â³í 
âñå æèòòÿ ðîçìîâëÿâ âèíÿòêîâî 
ðîñ³éñüêîþ, âîíà — âèíÿòêîâî 
óêðà¿íñüêîþ. Ðàçîì âîíè âè-
ðîñòèëè 13 ä³òåé (íàðîäèëè 15, 
àëå äâîº, íà æàëü, íå âèæèëè), 
à äî ê³íöÿ æèòòÿ Âàñèëü çàêîõà-
íî äèâèâñÿ íà ñâîþ Ãàííó, ÿê³é 
ùîâå÷îðà ðîç÷³ñóâàâ òà çàïë³òàâ 

äîâã³ — ëåäü íå äî ï'ÿò — ðîç-
ê³øí³ êîñè.

Ðåöåïò ñëàâíîçâ³ñíî¿ øàôðàíî-
âî¿ ïàñêè ðîäèíè Àäàì³â çáåðåãëà 
Ãàííèíà îíó÷êà — Ç³íà¿äà, ÿêà 
ïåðåïîâ³ëà âñå âæå ñâî¿é îíó÷-
ö³ — Îëåí³ Ïàâëîâ³é.

— ßê ðîçêàçóâàëà ìåí³ áàáó-
ñÿ, ïåðø çà âñå, ¿¿ áàáà Ãàííà 
ä³ñòàâàëà òîíêèé ñóâ³é ç ïðî-
ìàñëåíîãî ïàïåðó, ðîçãîðòàëà 
é îáåðåæíî âèáèðàëà ãîëîâíèé 
ñêàðá — øàôðàí äëÿ ïàñêè. Äàë³ 
ïðîñèëà ä³òåé âèéòè ç õàòè, ùîá 
í³õòî íå á³ãàâ ³ íå ãðþêàâ, ³íàê-
øå — îïàðà íå ç³éäå. À ïåðåä 
òèì, ÿê áðàòèñÿ äî ò³ñòà, ïîâåð-
òàëàñÿ äî îáðàç³â ³ ÷èòàëà êî-
ðîòêó ìîëèòâó, — ðîçêàçóº Îëåíà 
Ïàâëîâà. — Äî çàêâàñêè ç õìåëþ 
ïðàïðàáàáöÿ äîäàâàëà âîäè, äâ³-
÷³ ïðîñ³ÿíîãî ÷åðåç äð³áíå ñèòî 
áîðîøíà é âèì³øóâàëà, ùîá âñå 

îæèëî ï³ä ðóêàìè. Äàë³ — çà-
ëèøàëà ò³ñòî ïîäèõàòè ï³ä ïî-
ëîòíîì. É òèì ÷àñîì ðîçáèâàëà 
äåñÿòîê ÿºöü, ðîçä³ëÿëà ¿õ ó äâ³ 
òàðåë³ íà á³ëîê òà æîâòîê, òà 
âèì³øóâàëà ç öóêðîì á³ëêè, àæ 
ïîêè íå âèðîñòàëè âîíè ñí³ãî-
âèìè øàïêàìè. Îêðåìî ïåðåòè-
ðàëà íàá³ëî æîâòêè. Ðîçòîïëþ-
âàëà ìàñëî. Ä³ñòàâàëà ç çàï³÷êà 
ñóøåí³ âèøí³, ïîäð³áíþâàëà ¿õ 
òà íà õâèëèíó-äðóãó çàëèâàëà 
îêðîïîì, ùîá ðîçì'ÿêëè, ³ îä-
ðàçó æ âèêèäàëà íà ïîëîòíî, äî-
ìë³âàòè. Ïîò³ì îáåðåæíî ðîçáè-
ðàëà íà íèòî÷êè ö³ííèé øàôðàí 
³ çàëèâàëà éîãî ó ÷àøö³ âîäîþ, 
ùîá ðîçòàíóâ òîé êîë³ð òà çà-
ïàõëî ó õàò³ ï³ñêàìè òà ëèïîþ. 
Äàë³ âñå âèêëàäàëà ó øèðîêó ä³æó 
³, íå øêîäóþ÷è ñèë, âèì³øóâàëà 
ò³ñòî. Àæ ïîêè âîíî íå ïî÷èíàëî 
â³äñòàâàòè â³ä ñò³íîê.

Олена Павлова: «Я щаслива, що мені у спадок від бабусі й прабабусі дісталося багато 
неймовірних родинних історій та наших старовинних рецептів» 

«Çàâäÿêè ïîºäíàííþ 
øàôðàíó, æîâòê³â 
³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
âåðøêîâîãî ìàñëà é 
îë³¿, ïàñêà íå ÷åðñòâ³ëà 
àæ äî Òð³éö³»

Листівка з Великоднем 
1950 року, випущена 
ОУН. Зверніть увагу на карту 
України 

Оскільки шафранові паски ви-
пікати варто лише у печі, зараз 
на Великдень у своїй родині 
Олена Павлова започаткувала 
власні великодні традиції. За-
вжди до свята робить фірмові 
голубці з молодої капусти, туш-
ковані у молоці, та сирну паску 
з в’яленими вишнями.
— Щоб сирна паска була більш 
ніжною, я роблю її з двох видів 
сиру — звичайного домашнього 
та крем-сиру. Також обов’язково 

додаю збиті вершки й замість ро-
дзинок кладу в’ялені вишні, що 
надають цікавого кисло-солодкого 
смаку, — каже Олена Павлова. — 
А от голубці тушкую у молоці — тоді 
жодних приправ не потрібно! Про-
сто молоко змішуєте з томатним 
соусом і у цьому соусі тушкуєте го-
лубці. Молоко прекрасно просочує 
рис і голубці виходять дуже ніжні 
та м’які. Раджу усім спробувати 
хоч раз — виходить неймовірно 
смачна і солодка страва.

Сирна паска з вишнями і голубці на молоці
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

НАТАЛІЯ ІШКОВА, ПСИХОЛОГ

Не витрачайте час на все, 
що не щастя.

ПРЕССЛУЖБА SAHAROK SHOP

Öóêðîçàì³ííèêè êî-
ðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì. ² 

íå ëèøå ñåðåä ëþäåé ç öó-
êðîâèì ä³àáåòîì, à é ñåðåä òèõ, 

õòî ñë³äêóº çà ñâî¿ì õàð÷óâàííÿì, äî-
òðèìóºòüñÿ ä³ºòè ÷è ñòåæèòü çà ô³ãóðîþ.

ßê³ âîíè áóâàþòü? Êîðèñòü ïðè ä³àáåò³? 
ßêèé öóêðîçàì³ííèê îáðàòè?

×èòàéòå ïîðàäè â³ä SaharOK Shop! 
(saharokshop.com)

Öóêðîçàì³ííèêè áóâàþòü íàòóðàëüí³ 
³ ñèíòåòè÷í³.
 Ñèíòåòè÷í³ (øòó÷í³, áåçêàëîð³éí³) 

öóêðîçàì³ííèêè — âèðîáëÿþòüñÿ ç õ³-
ì³÷íèõ ñïîëóê. Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ: àñ-
ïàðòàì, ñàõàðèí, ñóêðàëîçà, öèêëàìàò 
³ àöåñóëüôàì ê. Ïëþñè: áåçêàëîð³éí³, 
äîñèòü íåïîãàí³ çà ñìàêîâèìè ÿêîñòÿìè. 
Ì³íóñè: òðèâàëå (á³ëüøå ðîêó) àáî ÷àñòå 
¿õ âæèâàííÿ ìîæå ñïðîâîêóâàòè àëåð-
ã³÷íó ðåàêö³þ òà ³íø³ íåãàòèâí³ ïðîÿâè. 
Çàáîðîíåí³ äî âæèâàííÿ ä³òüìè, âàã³ò-
íèìè ³ ãîäóþ÷èìè æ³íêàìè. Ïðèêëàäè 
ïîïóëÿðíèõ ñèíòåòè÷íèõ öóêðîçàì³í-
íèê³â: Huxol, Milford Suss.
 Íàòóðàëüí³ öóêðîçàì³ííèêè — âè-

ðîáëÿþòüñÿ ç ðå÷îâèí ïðèðîäíîãî ïî-
õîäæåííÿ. Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ: ñòåâ³ÿ, 
åð³òð³òîë, ôðóêòîçà, ñîðá³ò ³ êñèë³ò, 
³çîìàëüò. Ìàþòü ð³çíèé ñòóï³íü êàëî-
ð³éíîñò³, àëå ðîçùåïëþþòüñÿ íàáàãàòî 
ïîâ³ëüí³øå, í³æ öóêîð, íå âèêëèêàþ÷è 
ð³çêîãî âèêèäó â êðîâ ³íñóë³íó. Íà-
òóðàëüí³ öóêðîçàì³ííèêè àáñîëþòíî 
íåøê³äëèâ³. Á³ëüø òîãî, áàãàòî ÿê³ ç íèõ 
ìàþòü êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ äëÿ îðãàí³çìó.

Ðîçãëÿíåìî äåòàëüí³øå:
 Ñòåâ³ÿ (åêñòðàêò ñòåâ³¿, ìåäîâà òðà-

âà) Å960
Îäèí ç íàéïîïóëÿðí³øèõ íàòóðàëüíèõ 

öóêðîçàì³ííèê³â! Îòðèìóþòü ç ëèñòÿ îä-
íîéìåííî¿ òðàâ'ÿíèñòî¿ ðîñëèíè, ðîäîì 
ç Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè ³ Àç³¿.

Ñòåâ³ÿ â 300 ðàç³â ñîëîäøà çà çâè÷àé-
íèé öóêîð, ïðè öüîìó ìàº íóëüîâó êàëî-
ð³éí³ñòü ³ íóëüîâèé ãë³êåì³÷íèé ³íäåêñ 
(Ã² = 0). Âîíà àáñîëþòíî áåçïå÷íà (³ 
íàâ³òü êîðèñíà!) ïðè öóêðîâîìó ä³àáå-
ò³, îñê³ëüêè íå âïëèâàº íà ð³âåíü öóêðó 
êðîâ³ ³ äîïîìàãàº íîðìàë³çóâàòè îáì³íí³ 
ïðîöåñè â îðãàí³çì³. Ìàáóòü, ºäèíèé 
ì³íóñ öüîãî ï³äñîëîäæóâà÷à — ñïåöè-
ô³÷íèé «òðàâ'ÿíèé» ï³ñëÿñìàê. Àëå áà-
ãàòî âèðîáíèê³â âèð³øèëè öþ ïðîáëåìó 
çàâäÿêè âèñîêîìó ñòóïåíþ î÷èùåííÿ ³ 
äîäàâàííþ ìàëüòîäåêñòðèíà.
 Åð³òð³ò (åð³òð³òîë) Å968
Íàòóðàëüíèé öóêðîçàì³ííèê, âèðî-

áëåíèé ç êóêóðóäçè. Ìàº êðèñòàë³÷íó 
ôîðìó, çà ñìàêîì ïîä³áíèé äî öóêðó. 
Êàëîð³éí³ñòü åð³òð³òîëó = 0, Ã² = 0. Ï³ä-
ñîëîäæóâà÷ íå âïëèâàº íà ð³âåíü öóêðó 
êðîâ³ ³ çäîðîâ'ÿ çóá³â. Â³äì³ííà îñîáëè-
â³ñòü — ï³ñëÿñìàê — «ì'ÿòíèé» õîëîäîê. 
²äåàëüíèé äëÿ ïðèãîòóâàííÿ âèï³÷êè (çà-
ì³ñòü öóêðó), îñê³ëüêè ñò³éêèé äî âèñî-
êèõ òåìïåðàòóð. Äîáðå ïåðåíîñèòüñÿ, 

íå âèêëèêàþ÷è íåïðèºìíèõ â³ä÷óòò³â 
â êèøå÷íèêó — çäóòòÿ, á³ëü.
 Ôðóêòîçà (ôðóêòîâèé öóêîð)
Ïðèðîäíèé öóêîð. Ì³ñòèòüñÿ â îâî÷àõ, 

ôðóêòàõ ³ ìåäó. Çà êàëîð³éí³ñòþ ôðóê-
òîçà áëèçüêà äî öóêðó: 1 ã ôðóêòîçè = 
3,7 êêàë, 1 ã öóêðó = 4 êêàë. Àëå, çàâäÿêè 
á³ëüø³é ñîëîäêîñò³ (ìàéæå â 2 ðàçè), ¿¿ 
ìîæíà äîäàâàòè ìåíøå â íàïî¿ ³ ñòðàâè, 
çíèæóþ÷è òèì ñàìèì êàëîð³éí³ñòü ðàö³-
îíó. Ã² ôðóêòîçè = 19, òîìó ¿¿ âæèâàííÿ 
íå âèêëè÷å ð³çêîãî ï³äâèùåííÿ öóêðó 
â êðîâ³. Áåçïå÷íà äîáîâà äîçà ôðóêòîçè 
ïðè ä³àáåò³ — íå á³ëüøå 20–30 ã.
 Êñèë³ò ³ ñîðá³ò
Öå öóêðîâ³ ñïèðòè. Ñîðá³ò àáî ñîð-

á³òîë (Å 420) îòðèìóþòü ç êóêóðóäçÿ-
íîãî êðîõìàëþ. Êñèë³ò àáî «äåðåâíèé 
öóêîð» (Å 967) ç êóêóðóäçÿíèõ êà÷àí³â ³ 
äåðåâèíè ëèñòÿíèõ ïîð³ä. Êàëîð³éí³ñòü 
ñîðá³òó âäâ³÷³ ìåíøà, í³æ ó öóêðó. Ó êñè-
ë³òó — ïðèáëèçíî òàêà æ, ÿê ó öóêðó. 
Àëå, íà â³äì³íó â³ä îñòàííüîãî, êñèë³ò 
íå øêîäèòü çóáàì. Íàâ³òü íàâïàêè, çíè-
æóº ðîçâèòîê êàð³îçíèõ ïðîöåñ³â. 
 ²çîìàëüò (Å 953)
Íèçüêîêàëîð³éíèé ðîñëèííèé çà-

ì³ííèê öóêðó. Ó ïðèðîä³ çóñòð³÷àºòüñÿ 
â öóêðîâ³é òðîñòèí³, öóêðîâîìó áóðÿêó ³ 
ìåäó. Íå âèêëèêàº øâèäêîãî çá³ëüøåííÿ 
âì³ñòó ãëþêîçè â êðîâ³, âîëîä³º ïðîá³î-
òè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè.

ªäèíèé ì³íóñ — ïåðåâèùåííÿ ðåêî-
ìåíäîâàíî¿ äîáîâî¿ äîçè (25 ã — ä³òÿì, 
50 ã — äîðîñëèì) ìîæå ñïðîâîêóâàòè 
äèñêîìôîðòí³ â³ä÷óòòÿ â êèøê³âíèêó 
(çäóòòÿ, á³ëü).

ÂÀÆËÈÂÎ! Íå ðåêîìåíäóºòüñÿ ïåðå-
âèùóâàòè äîáîâó äîçó âæèâàííÿ íàòó-
ðàëüíèõ öóêðîçàì³ííèê³â. Âîíà ñòàíî-
âèòü ïðèáëèçíî 35–50 ã. Ïåðåâèùåííÿ 
çàãðîæóº íåáàæàíèìè íàñë³äêàìè.

ÏÅÐÅÄ ÒÈÌ, ßÊ ÏÎ×ÀÒÈ ÂÆÈ-
ÂÀÒÈ ÖÓÊÐÎÇÀÌ²ÍÍÈÊ, ÏÐÎ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÓÉÒÅÑÜ Ç² ÑÏÅÖ²ÀË²Ñ-
ÒÎÌ!

SaharokShop (saharokshop.com) — òîâà-
ðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ 
ÂÀÑ áåç âèõ³äíèõ, îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â. 
Ìè çàâæäè ïîðó÷!

Íàøà íîâà àäðåñà ó Â³ííèö³: âóë. Ñî-
áîðíà, 90. Òåë.: 0662496787. Ðîáî÷èé ÷àñ 
ìàãàçèíó (äëÿ ñàìîâèâîçó) — 10.00–16.00

Цукрозамінники: який обрати?
БЛОГ

115
грн

165
грн

120
грн

115
грн

Цукрозамінник Stеvia 

«ерітрітол + стевія» 

в порошку, 180 г

Натуральний 

підсолоджувач Sladella 

(Сладелла), рідкий 

концентрат, 25 мл

Цукрозамінник SoloSvit 

(ерітрітол, сукралоза, 

екстракт стевії), 200 г

Натуральний 

підсолоджувач ерітрітол 

SoloSvit, 500 г

Цукрозамінник Prebio 

Sweet Fitness (Пребен Світ 

Фітнес), 150 г 

180
грн

485689

ПРЕССЛУЖБА 

ВІННИЦЬКОЇ 

IT-АКАДЕМИІЇ

Áàãà òî  õ òî 
ñòèêàâñÿ ç òèì, 

ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
íàâ÷àííÿ íåìîæëèâî çíàéòè 
ðîáîòó. Ïðàöåäàâö³ áàæàþòü 
îòðèìàòè ôàõ³âö³â, ÿê³ ìàþòü 
äîñâ³ä 10 ðîê³â, ïðè â³ö³ â 20 ðî-
ê³â) ×åðåç òàêó òåíäåíö³þ — áà-
ãàòî ïî÷àòê³âö³â âèìóøåí³ éòè 
íà íèçüêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó 
çà ôàõîì, çàðàäè äîñâ³äó àáî 
íà ðîáîòó, ÿêà íå ìàº í³÷îãî 
ñï³ëüíîãî ç ïðîô³ëüíîþ îñâ³-
òîþ, çàòå ïðèíîñèòü ñòàá³ëüíèé 
ïðèáóòîê. Ó ïåðøîìó âèïàäêó 
ïî÷àòê³âåöü øâèäêî âòðà÷àº ³í-
òåðåñ äî ðîáîòè ÷åðåç íèçüêèé 
äîõ³ä, ó äðóãîìó — ç’ÿâëÿºòüñÿ 
â³ä÷óòòÿ òîãî, ùî ÷àñ òà çóñèë-
ëÿ íà íàâ÷àííÿ áóëè âèòðà÷åí³ 
äàðåìíî. Â ñó÷àñíèõ ðåàë³ÿõ öå 
ïîøèðåíà ïðîáëåìà.

Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè çîâñ³ì 
íå ãîòóþòü äî ïðîöåñó ïîøóêó 
ðîáîòè ³ ñàìî¿ ðîáîòè. Çà òðè-

âàëèé òåðì³í çäîáóâàííÿ îñâ³òè 
ñòóäåíò âèâ÷àº âåëè÷åçíó ê³ëü-
ê³ñòü ð³çíèõ ïðåäìåò³â, 80% 
ç ÿêèõ, íå ìàþòü àáñîëþòíî 
í³ÿêîãî ñòîñóíêó äî ìàéáóò-
íüî¿ ïðîôåñ³¿. Âèâ÷åííÿ áàçè 
ó âèãëÿä³ òåîð³¿ íå äàº í³ÿêèõ 
íàâè÷îê ³ç çàñòîñóâàííÿ çíàíü. 
Ó ðåçóëüòàò³, âèïóñêíèê, ÿêùî 
ñïðàâä³ ìàâ ìîòèâàö³þ ³ â÷èâñÿ, 
íà âèõîä³ çíàº òåîð³þ íà â³ä-
ì³ííî, àëå ïðàêòèêè éîìó äóæå 
íå âèñòà÷àº. ßê áîðîòèñÿ ç òî-
òàëüíîþ íåãîòîâí³ñòþ äî ðîáîòè 
íà ïî÷àòêó êàð’ºðè, çíàþòü ó Â³-
ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿.

«Çíàííÿ âèïóñêíèê³â äóæå 
÷àñòî íå àêòóàëüí³. Öå íàñë³-
äîê çàñòàð³ëèõ ï³äõîä³â âèêëà-
äà÷³â, ÿê³ ãðóíòóþòüñÿ íà ñòàðèõ 
«ìåòîäè÷êàõ». Òàêîæ, çíà÷íèì 
íåäîë³êîì íèí³øí³õ îñâ³òí³õ çà-
êëàä³â º â³äñóòí³ñòü ïðàêòèêè 
íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ. Ñòóäåíò 
ìàº çíàòè, çà ÿêèé ïåðåë³ê çà-
âäàíü íåñòèìå â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ï³ä ÷àñ ðåàëüíî¿ ðîáîòè, ÿê ïî-
áóäîâàíà ñï³âïðàöÿ íàä ïðîºê-

òîì ó êîìàíä³, ÿê çàñòîñîâóâà-
òè ñâî¿ çíàííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ 
ðåçóëüòàòó. Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-
Àêàäåì³¿ ìè ïðîàíàë³çóâàëè ö³ 
íåäîë³êè òà ñòâîðèëè åôåêòèâíó 
ïðîãðàìó çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó, 
ùî ïåðåäáà÷àº 20% òåîð³¿, óñå 
³íøå — ïðàêòèêà. Ñòóäåíòè ïðà-
öþþòü â óìîâàõ ìàêñèìàëüíî 
íàáëèæåíèõ äî ðåàëüíèõ. Íàø³ 
âèïóñêíèêè — âïåâíåí³ ó âëàñ-
íèõ ñèëàõ ñïåö³àë³ñòè-ïî÷àòê³â-
ö³, ÿê³ ïîâí³ñòþ ãîòîâ³ äî ðîáî-
÷èõ ðåàë³é», — òàêî¿ äóìêè ïðî 
ïðîáëåìó íèí³øí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ïðèòðèìóºòüñÿ ìåíòîð-
ïðàêòèê Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ 
Îëåêñàíäð Ïàí÷åíêî.

Ñôåðà ²Ò äîñèòü ïðèâàáëè-
âà, áî ìàº âåëèêèé ïåðåë³ê 
ïåðåâàã — ìîæëèâ³ñòü ïðàöþ-
âàòè ç áóäü-ÿêî¿ òî÷êè çåìíî¿ 
êóë³ — ïðèñóòí³ñòü ó îô³ñ³ çî-
âñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâà; áàãàòî ²Ò-
êîìïàí³é ïðîïîíóþòü âëàñí³ 
ñîö³àëüí³ ïàêåòè; êàð’ºðíå çðîñ-
òàííÿ, ùî îçíà÷àº ïîñò³éíèé 
ðîçâèòîê òà çðîñòàííÿ çàðîá³ò-

íî¿ ïëàòè; ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ 
ìîæëèâî ëèøå ÷åðåç âëàñí³ çíà-
ííÿ, òîìó ³ íå ïîòð³áíî ïåðåæè-
âàòè, ùî ï³äâèùàòü íèçüêîêâà-
ë³ô³êîâàíîãî ïðàö³âíèêà, ÿêèé 
º ðîäè÷åì êåð³âíèêà, à íå ëþ-
äèíó, ÿêà ä³éñíî îð³ºíòóºòüñÿ 
â ñâî¿é ðîáîò³, çíàº òà âì³º íà-
áàãàòî á³ëüøå çà ³íøèõ; çíàííÿ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè îáîâ’ÿçêîâå, 
àëå öå â³äêðèâàº óñ³ äâåð³ òà ðóé-
íóº êîðäîíè ì³æ ³íîçåìíèìè 
÷ëåíàìè êîìàíäè, êîìïàí³ÿìè-
çàìîâíèêàìè ç áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè, 
ùî äîçâîëÿº íå îáìåæóâàòè ñâ³é 
çàðîá³òîê òà áàãàòî ³íøîãî.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ íà-
â÷àº ñòóäåíò³â çà íàñòóïíèìè 
íàïðÿìêàìè: Ïðîãðàìóâàííÿ, 
Àâòîìàòèçîâàíå òà Ðó÷íå òåñ-
òóâàííÿ, Âåá-äèçàéí, Ïðîºê-
òíèé ìåíåäæìåíò. Çà êîæíîþ 
ç öèõ ñïåö³àë³çàö³é â³äáóâàºòüñÿ 
ðåòåëüíà ï³äãîòîâêà ìàéáóò-
í³õ ñïåö³àë³ñò³â áåçïîñåðåä-
íüî äî ðîáîòè. Äîïîìàãàþòü 
ó öüîìó âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè, 
ìîòèâîâàíå ñåðåäîâèùå ñòó-

äåíò³â, ùî ïðèéøëè íàâ÷àòèñÿ 
çà ðåçóëüòàòîì — ãàðàíòîâàíèì 
ïðàöåâëàøòóâàííÿì, áîíóñ-
íà àíãë³éñüêà ìîâà. Íàâ÷àííÿ 
ïðîõîäèòü ³íòåíñèâíî, ö³êàâî òà 
ïðîäóêòèâíî íà ðåàëüíèõ ïðî-
ºêòàõ, ùîá ñòóäåíò ìàâ ÷³òêå 
óÿâëåííÿ ïðî ðîáî÷ó àòìîñôå-
ðó, åòàïè ñòâîðåííÿ ïðîäóêòó, 
ñôåðè â³äïîâ³äàëüíîñò³ êîæíîãî 
÷ëåíà êîìàíäè.

Áàæàºø îñâî¿òè ïðîôåñ³þ, ÿêà 
çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ íàâ³òü 
ó ïåð³îä êàðàíòèíó? Çàïèñóéñÿ 
ó íîâ³ ãðóïè, ùîá ãàðàíòîâàíî 
îòðèìàòè ðîáîòó ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ!

À äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ º 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïðåñòèæíó 
îñâ³òó ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. Êî-
æåí, õòî ñêëàäå åêçàìåí ç ìà-
òåìàòèêè íà ìàêñèìóì, áóäå 
çàðàõîâàíèé íà áåçîïëàòíå íà-
â÷àííÿ.
Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ: ita.in.ua/
íà îíëàéí-íàâ÷àííÿ: 
online.ita.in.ua
òåëåôîíóé: 067–431–19–21

Вінницька ІТ-Академія — гарантований шлях у сферу ІТ
БЛОГ

486404
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UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.35, 01.25, 02.50, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 09.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00 Т/с «Нашi матерi - нашi 
батьки» s  
14.50 Вiдтiнки України 
15.20 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Мiста та мiстечка 
17.50, 00.00 Спецпроєкт 
«Помилка 83». Чому платять за 
встановлення iнвалiдностi? 
18.55 Д/ц «Дивнi створiння» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
23.00 Перша шпальта 

1+1 
06.50, 07.50 «Життя вiдомих 
людей» 
08.50 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
10.20, 03.00 Х/ф «Ерагон» 
12.40, 04.35 Х/ф «Анжелiка - 
маркiза янголiв» 
15.00 Х/ф «Прекрасна Анжелiка» 
17.10 Х/ф «Анжелiка i король» 
19.30 ТСН 
20.15, 21.25 Т/с «Свати» 
22.30, 23.30 Т/с «Cлов’яни» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 15.15 «Речдок» 
08.55 Х/ф «Iграшка» 
10.40 «Позаочi» 
11.35 Х/ф «Татусi без шкiдливих 
звичок» s  
13.35 Х/ф «Агент Лев» s  
18.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Луна вiйни» 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
05.35 Скарб нацiї 
05.45 Еврика! 
05.50 Служба розшуку дiтей 
05.55 Громадянська оборона 
07.50, 18.45 Факти тижня 
10.20 Х/ф «Альфа» l  
12.05, 13.00 Х/ф «Свiт юрського 
перiоду» s  
12.45 Факти. День 
14.45 Х/ф «Рiддiк» s  
16.45 Х/ф «Форсаж» s  
19.10 Х/ф «Подвiйний 
форсаж» s  
21.05 Х/ф «Потрiйний форсаж: 
Токiйський дрифт» s  
23.00 Х/ф «Легион» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.30 Х/ф «К-9» 
12.40 Х/ф «Месники: Вiйна 
Нескiнченностi» l  
15.40 Х/ф «Месники: 
Завершення» l  
19.00 Вiд пацанки до панянки s  
21.00 Х/ф «Ной» s  
23.50 Х/ф «Мати!» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
11.00 Х/ф «Нульовий цикл» l  
12.50, 15.30 Т/с «Тато-одинак» s  
17.10 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Теорiя зла» s  
23.00, 02.00 Т/с «Чесна гра» s  

СТБ 
04.50 «Невiдома версiя. Бiле 
сонце пустелi» l  
05.50 «Невiдома версiя. Вiрнi 
друзi» l  

06.25 «Невiдома версiя. 
Висота» l  
07.10 «Невiдома версiя. 
Весiлля в Малинiвцi» l  
08.15 Х/ф «Максим Перепелиця» 
09.55 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн» 
11.45 Х/ф «Iван Бровкiн на 
цiлинi» 
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l  

НTН 
05.15 Х/ф «Казка про втрачений 
час» 
06.40 М/ф «Як козаки...» 
08.25, 16.40, 02.00 
«Випадковий свiдок» 
10.10 Т/с «Коломбо» s  
12.00 Х/ф «Один шанс на 
двох» s  
14.00 Х/ф «Бережiть жiнок» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
19.00, 01.30 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Дiвчина без адреси» 
21.15 Х/ф «Жандарм iз Сен-
Тропе» 
23.10 Х/ф «Порушуючи 
правила» s  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод» 
10.00 Х/ф «Бетховен» 
11.45 Х/ф «Бетховен 2» 
13.30 Х/ф «Бетховен 3» 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
18.15, 19.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
18.45, 20.45 Танька i Володька 
19.45, 23.00, 00.00 Країна У 
21.15 М/ф «Посiпаки» 
23.30 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини 
(UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини 
( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 16.10, 20.25 В Українi 
09.40, 13.20, 15.50 
Буковинськi загадки 
09.50 Древо. Писанка 
10.35 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець» 
12.10 Роздивись 
12.40 Артефакти 
13.05 Мiста i мiстечка. Луцьк 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Капiтошко» 
14.15 М/ф «Найсправжнiсiнька 
пригода» 
14.25 Додолики 
14.30 Марiйчин Першосвiт 
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.50 Пiщана казка 
15.05 Мiста i мiстечка. 
Кам’янець-Подiльський 
15.20 Мiста i мiстечка. Дубно 
16.00, 19.50, 21.50 Шерифи 
для нових громад 
16.05, 19.45, 20.50 Задача з 
зiрочкою 
16.40 Х/ф «Обличчя кохання» 
18.10 Великоднiй концерт 
«Кривий танець» 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Культ .Особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
20.00 Цикл «Нашi тридцять» 
вип 4. Ми вас туди не посилали 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Життя пiслязавтра 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30 «Постфактум» 
09.15 «Ульотне вiдео» 
09.25 «Мобiльний репортер» 
09.35 «Зворотнiй зв’язок» 
10.00 «Свiтанок» 
11.15, 19.30 «На часi» 
11.45 «Територiя рiшень» 
12.00, 15.00, 20.10 х/ф 
14.00 «Вiйни за статки» 
17.00 «Дива тваринного свiту» 
18.00 «Зiрковий альбом» 
18.40 «Особливий випадок» 
19.00 «Новини» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.35, 01.25, 02.50, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 09.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00 Т/с «Нашi матерi - нашi 
батьки» s  
14.50 Вiдтiнки України 
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Мiста та мiстечка 
17.50 Спецпроєкт 
«Сто рокiв iзоляцiї». 
Що приховує українська 
психiатрiя?» 
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.25 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00, 00.50, 01.50 #ВУКРАЇНI 
00.00 Спецпроєкт «Сто 
рокiв iзоляцiї». Що приховує 
українська психiатрiя? 

1+1 
05.35, 08.30, 09.30, 10.30 
«Життя вiдомих людей» 
07.30, 19.30, 04.30 ТСН 
11.30 Х/ф «Вiдьма та Осман» 
13.20 Х/ф «Анжелiка i король» 
15.40 Х/ф «Невгамовна 
Анжелiка» 
17.30 Х/ф «Анжелiка i султан» 
20.15, 21.25 Т/с «Свати» 
22.30, 23.30 Т/с «Cлов’яни» 
00.30 Х/ф «П’ятдесят вiдтiнкiв 
сiрого» 

IНТЕР 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Школа хороших 
дружин» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону фронту» 
18.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Луна вiйни» 
22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.00, 02.35 Я зняв! 
10.05 Х/ф «Назад у майбутнє» 
12.25, 13.00 Х/ф «Назад у 
майбутнє-2» 
12.45 Факти. День 
14.40 Х/ф «Назад у майбутнє-3» 
16.50 Х/ф «Форсаж-4» s  
18.45 Факти тижня 
19.10 Х/ф «Форсаж-5: Шалена 
п’ятiрка» s  
21.35 Х/ф «Форсаж-6» s  
23.55 Х/ф «Глибоководний 
горизонт» l  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
09.30 Х/ф «11 друзiв Оушена» 
12.00 Х/ф «12 друзiв Оушена» 
14.20 Х/ф «13 друзiв Оушена» 
17.00 Х/ф «8 подруг Оушена» l  
19.00 Де логiка? l  
20.00 Improv Live Show l  
21.00 Х/ф «Механiк» s  
23.00 Х/ф «Пiдпiльна арена» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 03.50 Реальна мiстика 
13.50, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 4» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 

21.00 Т/с «Теорiя зла» s  
23.00, 02.00 Т/с «Майже вся 
правда» l  

СТБ 
06.35 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн» 
08.10 Х/ф «Iван Бровкiн на 
цiлинi» 
10.00 Х/ф «Баламут» 
11.45 Х/ф «Максим Перепелиця» 
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Снiг посеред 
лiта» 

НTН 
05.55 М/ф «Таємниця третьої 
планети» 
07.55 М/ф «Як козаки на весiллi 
гуляли» 
08.35, 16.40, 02.40 
«Випадковий свiдок» 
09.10 Х/ф «Дiвчина без адреси» 
10.55 Х/ф «Оцеола» 
13.00 Х/ф «Жандарм iз Сен-
Тропе» 
14.55 Х/ф «Порушуючи 
правила» s  
17.50 «Будьте здоровi» 
18.30 «Акцент» 
19.00, 02.10 «Свiдок» 
19.30 Т/с «Коломбо» s  
23.10 Х/ф «Повернення немає» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15 Д/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне потеплiння» 
10.00 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв» 
11.45 Х/ф «Бетховен 4» 
13.30 Х/ф «Бетховен 5» 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 4 весiлля 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.15, 19.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
18.45, 20.45 Танька i Володька 
19.45, 23.00, 00.00 Країна У 
21.15 М/ф «Нiкчемний Я» 
23.30 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини 
(UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 20.35 Крутий замiс 
09.40, 13.20, 15.50, 18.40 
Буковинськi загадки 
09.50, 18.10 Древо. Писанка 
10.35 Х/ф «Обличчя кохання» 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Артефакти 
13.05 Мiста i мiстечка. 
Городенка 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.15 М/ф «День ,коли щастить» 
14.25 Додолики 
14.30 Марiйчин Першосвiт 
14.40 Пiщана казка 
14.50 Веселi саморобки 
15.05 Мiста i мiстечка. 
Кам’янець-Подiльський 
15.20 Мiста i мiстечка 
16.00, 19.50, 21.50 Шерифи 
для нових громад 
16.05, 19.45 Задача з зiрочкою 
16.10, 20.05 В Українi 
16.40 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець» 
18.45 Край пригод 
19.00 Плiч -о -плiч 
19.15 Вiдтiнки України 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Помилка 83 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30, 19.00 «Новини» 
09.15 «Твiй навiгатор» 
09.25 «Вiнницький експерт» 
09.35 «Територiя рiшень» 
10.00 «Свiтанок» 
11.15, 19.30 «На часi» 
11.45 «Шалена 10» 
12.00, 15.00, 20.10 х/ф 
14.00 «Вiйни за статки» 
17.00 «Дива тваринного свiту» 
18.00 «Зiрковий альбом» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни» 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 Концерт. Iво Бобул 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 #ВУКРАЇНI 
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 
Погода 
00.30 Д/ц «Супер-чуття» 

1+1 
06.00, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.15, 21.20 Т/с «Свати» 
22.30, 23.30 Т/с «Cлов’яни» 
00.30 Х/ф «П’ятдесят вiдтiнкiв 
темряви» 

IНТЕР 
05.30, 23.15 «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 «Хто тобi лiкар?» l  
14.10, 14.55, 15.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону фронту» 
18.00, 04.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Луна вiйни» 
00.10 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Я зняв! 
11.00, 13.15 Х/ф «Флот 
МакХейла» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Тiлоохоронець 
кiлера» s  
16.20 Х/ф «Острiв горлорiзiв» 
18.45, 21.00 Факти тижня 
19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Перший парубок на 
селi» 16+ Прем’єра 
23.40 Т/с «Винищувачi» l  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.20 Х/ф «Чого хоче дiвчина» 
13.40 Екси s  
15.10 Хто зверху? l  
19.00, 20.00 Вар’яти l  
21.00 Х/ф «Шалена карта» s  
23.00 Х/ф «Погнали» s  
00.40 Т/с «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.50 Т/с «Жiночий лiкар 4» s  
15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  

17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Теорiя зла» s  
23.00, 02.00 Т/с «Я нiколи не 
плачу» l  

СТБ 
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Мiй любий 
друг» 

НTН 
07.50, 17.00, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.25 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
«Свiдок» 
15.00 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
18.30 «Акцент» 
23.10 Х/ф «Безсмертний 
гарнiзон» 

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 Сiмейка У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 01.45 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 М/ф «Нiкчемний Я 2» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15 Крутий замiс 
09.50 Великоднiй концерт 
«Кривий танець» 
10.05, 10.30 Телевiзiйний 
серiал «Любов пiд час вiйни» 
11.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
12.10 Шукачi пригод 
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 «Iсторiя одного 
поросятка» 
14.20 М/ф «Козлик та його горе» 
14.30 Додолики 
14.35 Англiйська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.45 Пiщана казка 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Древо. Писанка 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 StopFakeNews 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Зворотнiй зв’язок» 
09.00, 13.15 «Фокус Європи» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.45 «Глобал 3000» 
14.15 «Вiйни за статки» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 
20.10 т/с «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни» 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 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
00.25, 02.35, 03.10 Погода 

1+1 
05.30, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.25, 23.10 «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 «Шеф» 
14.05, 14.55, 15.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону фронту» 
18.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Жiнки-агенти» s  
01.00 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
03.40, 09.15, 03.25 Я зняв! 
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Факти 
04.45 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
11.05, 13.15 Х/ф «Парк юрського 
перiоду» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Т/с Х/ф «Парк 
юрського перiоду-2» 16+ 
«Розтин покаже» s  
17.00 Х/ф «Парк юрського 
перiоду-3» s  
18.45, 21.00 Факти тижня 
19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
21.25 Т/с «Перший парубок на 
селi» 16+ Прем’єра 
23.35 Т/с «Винищувачi» l  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.30 Екси s  
15.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Деннi пес» s  
23.00 Х/ф «Сибiр» n  
00.50 Т/с «Шлях чарiвника» 
01.45 Вар’яти l  
02.55 Служба розшуку дiтей 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
03.50 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
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11.45 Реальна мiстика 
13.50, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Теорiя зла» s  
23.00 По слiду 
23.30, 02.00 Т/с «Без вагань» l  

СТБ 
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Як вийти замiж» s  
20.15, 22.45 Т/с «Привiт, тату!» l  

НTН 
07.55, 17.00, 02.35 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.05 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «За вiтриною 
унiвермагу» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.55 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 03.50 «Правда життя» 
18.30 «Акцент» 
23.10 Х/ф «Хронiка пiкiруючого 
бомбардувальника» 

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, 22.55, 
23.55 Країна У 
10.15, 23.25 Сiмейка У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 01.25 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 М/ф «Нiкчемний Я 3» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
12.10 Шукачi пригод 
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 «Казка про жадiбнiсть» 
14.15 М/ф «Колосок» 
14.25 Марiйчин Першосвiт 
14.30 Дололики 
14.45 Англiйська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.50 Пiщана казка 
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» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.40 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт Романа 
Скорпiона 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 03.15 Перша шпальта 
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
20.20 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 02.45, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00, 02.45 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
00.25, 01.55 Погода 

1+1 
05.10, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 09.25, 10.20, 04.10 
«Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
22.10 «#Гуднайтклаб 2021» 
22.50 Х/ф «Врятувати рядового 
Раяна» 

IНТЕР 
05.25, 23.30 «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 «Молодiсть по 
страховцi» l  
14.05, 14.55, 15.50, 01.20 
«Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону фронту» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Дванадцятий» s  
02.45 «Орел i решка. Дива 
свiту» 

ICTV 
04.25, 23.50 Факти 
04.50 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Дизель-шоу l  
10.45, 22.50 Скетч-шоу «На 
трьох» s  
11.05, 13.15 Х/ф «Острiв 
горлорiзiв» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Х/ф «Джунiор» l  
16.45 Х/ф «Перлина Нiлу» s  
18.45 Факти тижня 
19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
09.40 Т/с «Надприродне» s  
11.20 Вiд пацанки до 
панянки s  
13.20 Вар’яти l  
15.30 Де логiка? l  
16.20 Х/ф «Васабi» 
18.20 Х/ф «Перл Харбор» 
22.00 Х/ф «Поцiлунок 
Дракона» n  
23.55 Х/ф «Пiдпiльна арена» 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 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 03.50 Реальна мiстика 
13.50 Т/с «Жiночий лiкар 5» s  
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 5 
(мелодрама) 
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

СТБ 
08.05, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
12.10 «Як вийти замiж» s  
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 

НTН 
05.50 «Правда життя» 
07.50, 03.15 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Хронiка пiкiруючого 
бомбардувальника» 
10.40, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.30 Х/ф «Доля людини» 
17.00 Х/ф «Пам’ятай iм’я своє» 
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Пiдiрване пекло» 

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, 22.55 
Країна У 
10.15 Сiмейка У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 23.25 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 М/ф «Лоракс» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
12.10 Невiдомi Карпати 
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 «Червона жаба» 
14.15 М/ф «Жив собi чорний кiт» 
14.20 Пiщана казка 
14.30 Додолики вип 5 
14.40 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 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 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 01.20 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Суспiльна студiя. 
Спецефiр до Дня пам’ятi та 
примирення 
12.00 Хвилина мовчання: День 
пам’ятi та примирення 
12.01 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
14.40 Телепродаж 
15.10 Д/п «Примирення з 
перемогою» 
15.55, 22.25 Пишемо iсторiю 
17.50, 21.25 Х/ф «Столiття 
Якова» 
00.25 Розсекречена iсторiя. 
Українцi у Другiй свiтовiй вiйнi 
02.30 #ВУКРАЇНI 
03.00, 05.00 Бюджетники 
03.55, 05.30 Погода 

1+1 
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00, 02.55 «Життя 
вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.15 Х/ф «Сторожова застава» 
22.25 Х/ф «Лара Крофт - 
Розкрадачка гробниць: Колиска 
життя» 
00.50 Х/ф «Усi в захватi вiд 
Мерi» 

IНТЕР 
05.05, 22.10 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати...» 
06.35 «Слово Предстоятеля» 
06.45 Х/ф «Слiди апостолiв» s  
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00, 12.00 Т/с «Нi кроку 
назад!» l  
18.05, 20.30 Х/ф «Перебiжчик» s  
20.00, 03.10 «Подробицi» 
00.00 Х/ф «Очiкування 
полковника Шалигiна» 
01.45 Х/ф «Це було в розвiдцi» 
03.40 Док.проект «Ватутiн» 
04.30 Х/ф «Вони воювали за 
Батькiвщину» 

ICTV 
04.10, 09.25, 01.35 Секретний 
фронт 
05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика! 
05.25 Факти 
05.55 Вони закiнчили вiйну. 
Док. фiльм 
07.30 Громадянська оборона 
10.20, 13.00 1945. Док. серiал 
Прем’єра 
12.45 Факти. День 
14.10, 19.10 Т/с «Бомба» 16+ 
Прем’єра 
18.45 Факти тижня 
20.55 Х/ф «Дюнкерк» l  
23.00 Т/с «Винищувачi» l  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 Х/ф «Ной» s  
08.50 Т/с «Геркулес» 
12.10 Х/ф «З мiркувань 
совiстi» s  
15.00 Х/ф «Перл Харбор» 
18.20 Х/ф «Залiзна Людина» s  
21.00 Х/ф «Залiзна Людина 
2» s  
23.40 Х/ф «Шалена карта» s  
01.30 Т/с «Шлях чарiвника» 
02.20 Зона ночi 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.15 Реальна мiстика 
08.00, 15.20, 21.00 Т/с «Чуже 
життя» s  
20.00 Головна тема 
23.20, 02.15 Т/с «Незломлена» 
01.45 Телемагазин 

СТБ 
04.40 Х/ф «А зорi тут тихi» 
08.00 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 

10.50 Т/с «Садiвниця» l  
14.40 Х/ф «Вiднесенi вiтром» 
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
21.55 «СуперМама» l  

НTН 
05.00, 04.55 «Top Shop» 
06.00 Х/ф «Циган» 
12.50, 02.50 «Випадковий 
свiдок» 
14.40 Т/с «Смерть у раю» s  
19.00, 02.20 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря Айвенго» 
21.20 Х/ф «Легенди: Гробниця 
дракона» s  
23.20 Х/ф «Дельфiйський 
ефект» s  
01.10 «Лохотрон» 
03.40 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.35 Х/ф «Красуня» 
10.45 Х/ф «Iграшки з 
майбутнього» 
12.30 Х/ф «Творець iгор» 
14.30 Х/ф «Гудiнi» s  
18.00 Х/ф «Едвард Руки-Ножицi» 
20.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золота 
армiя» s  
22.15 Х/ф «Стiвен Хокiнг: теорiя 
всього» s  
00.35 Iгри Приколiв 
01.50 Сiмейка У 
02.20 Панянка-селянка 
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Пишемо iсторiю. 
Карпатський рейд Ковпака 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Пишемо iсторiю. Бої за 
Київ 
08.40 Пишемо iсторiю. Євген 
Степанович Березняк 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50, 19.15 Обличчя 
10.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
10.45 Пишемо iсторiю . 
Україна пiд час II Свiтової вiйни 
11.00, 12.01, 21.55 Д/ф 
«Вердикт iсторiї» 
12.00 Хвилина мовчання 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Артефакти 
14.05 Кiношкола вдома 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.45 М/ф «Велика 
подорож» 
14.55 М/ф «Дерево i кiшка» 
15.05 М/ф «Казка про доброго 
носорога» 
15.15 М/ф «Подарунок» 
15.25 М/ф «Ватажок» 
15.30 Пiщана казка 
15.50 Буковинськi 
загадки 
16.15 Пишемо iсторiю 
Дiти i вiйна 
16.30 Документальна 
програма «Примирення 
з перемогою» 
17.05 Пишемо iсторiю 
Україна пiд час 
II Свiтової вiйни 
17.20 Д/ф «Пишемо iсторiю» 
18.25 В УКРАЇНI 
19.00 Культ особистостi 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 

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, 15.30 х/ф 
12.00 «Хвилина 
мовчання» 
12.01 х/ф (продовження) 
13.20 «Як це було» 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та 
загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 18.00, 
21.00, 00.00, 02.05, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 05.30 Погода 
08.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30, 20.20 Пишемо iсторiю 
15.20 Телепродаж 
15.55, 18.20 Х/ф «Столiття 
Якова» 
21.25 Х/ф «Українська вендета» 
23.20 Д/ц «Дикi тварини» 
00.25 #ВУКРАЇНI 
01.20 Схеми. Корупцiя в деталях 
01.50, 02.30 Суспiльна студiя. 
Головне 

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 «свiт навиворiт. Україна 
2021» 
12.05, 02.10 «Свiт навиворiт» 
18.15 «українськi сенсацiї 
2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Мiдвей» 
23.45 Х/ф «Ворог бiля ворiт» 

IНТЕР 
07.00 «Марафон «Наша 
Перемога» 
10.45 Х/ф «А зорi тут тихi...» 
13.40 Т/с «Нi кроку назад 2. 
На лiнiї фронту» (12+) 1-6 сс. 
Заключна 
18.30, 01.30 Х/ф «В бiй iдуть 
тiльки «старики» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Концерт «Перемога. 
Одна на всiх» 
23.55 Х/ф «Йшов четвертий рiк 
вiйни» 

ICTV 
03.40 Еврика! 
03.50 Факти 
04.15 1945. Док. серiал 
07.40 Т/с «Конвой» l  
11.15, 13.00 Т/с «Один у полi 
воїн» l  
12.45 Факти. День 
15.30, 19.10 Т/с «Танк» l  
18.45 Факти тижня 
20.15 Х/ф «Безславнi 
виродки» s  
23.20 Т/с «Винищувачi-2. 
Останнiй бiй» l  
02.15 Я зняв! 
03.30 Скарб нацiї 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 00.10 Вар’яти l  
07.40, 09.20 Kids» Time 
07.45 М/ф «Мiстер Лiнк: 
Загублена ланка еволюцiї» 
09.25 Х/ф «Божевiльний 
професор» 
11.20 Х/ф «Божевiльний 
професор 2» 
13.20 Х/ф «Залiзна Людина» s  
16.00 Х/ф «Залiзна Людина 2» s  
18.20 Х/ф «Залiзна Людина 3» s  
21.00 Х/ф «Доктор Стрендж» l  
23.20 Improv Live Show l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.00 Реальна мiстика 
09.15 Т/с «Улюбленi дiти» s  
16.50, 21.00 Т/с «Сестричка» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.15, 02.15 Т/с «Останнiй день 
вiйни» s  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
04.35 «Невiдома версiя. 
Бiлоруський вокзал» l  

05.25 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати» 
07.00 Х/ф «А зорi тут тихi» 
10.40 «МастерШеф 
Професiонали» l  
13.30 «Хата на тата» l  
15.20 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.10 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.55 Х/ф «Москаль-чарiвник» 
07.25 «Слово Предстоятеля» 
07.35 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.25 Т/с «Смерть у раю» s  
13.45 Х/ф «Легенди: Гробниця 
дракона» s  
15.45 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря Айвенго» 
17.35 Х/ф «Добре сидимо!» 
19.00 Х/ф «Кримiнальний 
талант» 
22.00 Х/ф «Фунт плотi» n  
00.05 Х/ф «Дельфiйський 
ефект» s  
01.55 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.45 Х/ф «Бетховен» 
10.25 Х/ф «Бетховен 2» 
12.05 Х/ф «Бетховен 3» 
13.50 Х/ф «Бетховен 4» 
15.35 Х/ф «Бетховен 5» 
17.20 М/ф «Лоракс» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30, 23.30, 00.00 
Країна У 
23.00 Сiмейка У 
00.30 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Пишемо iсторiю 
08.00 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.35 Пишемо iсторiю. 
Повоєнне вiдновлення України 
09.15 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
10.10 Мiста i мiстечка 
10.30 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.55 Солодка дача 
11.30 Плiч-о-плiч 
11.45 Х/ф «Якiв» 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.35 М/ф «Котигорошко» 
14.45 М/ф «Iвасик Телесик» 
14.55, 15.15 Пiщана казка 
15.05 Додолики 
15.25 М/ф «Жив собi чорний кiт 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Пишемо iсторiю. Євген 
Степанович Березняк 
16.30 Д/ф «Справа «Рифи» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз
 Суспiльним.
Розслiдування 
20.05 Документальна 
передача «Примирення 
з перемогою» 
20.35, 21.25 В Українi 
21.00 Цикл «Нашi 
тридцять» Ми вас туди 
не посилали 
21.55 Д/ф «Вердикт 
iсторiї» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
10.00 «На часi» 
10.30 «Блабла таксi» 
11.00, 13.30, 19.45 х/ф 
13.00 «Зiрковий альбом» 
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» 

   6 травня    7 травняП'ЯТНИЦЯ   8 травняСУБОТА   9 травняНЕДІЛЯ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ФЕДОРИШИН, ІСТОРИК

35 років Чорнобильській катастрофі. 
Шана живим ліквідаторам. Вічна пам'ять 
з роду у рід тим, хто відійшов у засвіти.

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

Îðãàí³çàòîð çåìåëüíèõ 
òîðã³â: Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà 

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ: 
Ëîò ¹ 66859: Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, òà ¿¿ êàäàñòðî-
âèé íîìåð: Â³ííèöüêà îáëàñòü, ì. Â³-
ííèöÿ, âóë. Ãîíòè, á/í, ïëîùà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè — 1,5000 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð: 
0510100000:01:018:0018.

Êàòåãîð³ÿ çåìåëü: çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, 
òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáî-
ðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê: 
12.11, äëÿ ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêò³â äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè: 8 307 000,00 ãðí.

Ðîçì³ð ãàðàíò³éíîãî âíåñêó: 415 350 ãðí. 
00 êîï.

Ëîò ¹ 66860: Ì³ñöå ðîçòàøóâàí-
íÿ, ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, òà ¿¿ 
êàäàñòðîâèé íîìåð: Â³ííèöüêà îá-
ëàñòü, ì. Â³ííèöÿ, âóë. Àêàäåì³êà 
ßíãåëÿ, á/í, ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè — 0,0700 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð: 
0510100000:01:022:0140.

Êàòåãîð³ÿ çåìåëü: çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, 
òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè 

òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê: 11.02, äëÿ ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ îñíîâíèõ, ï³äñîáíèõ ³ äîïî-
ì³æíèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä ï³äïðèºìñòâ 
ïåðåðîáíî¿, ìàøèíîáóä³âíî¿ òà ³íøî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè: 214 900,00 ãðí.

Ðîçì³ð ãàðàíò³éíîãî âíåñêó: 10 745 ãðí. 
00 êîï.

Ðîçì³ð ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó: 1 135 ãðí. 
00 êîï.

Ì³ñöå ³ ÷àñ ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ 
òîðã³â: ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êåëåöüêà, 63 
(çàë çàñ³äàíü), 18 òðàâíÿ 2021 ðîêó, 

îá 11.00 ãîäèí³.
²íôîðìàö³ÿ ïðî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ðîç-

ì³ùåíà 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 Âà-
ñèëüîâè÷, òåë. 0432–55–19–53, 068 044–
91–13 çàÿâè òà äîêóìåíò³â íà ó÷àñòü â çå-
ìåëüíèõ òîðãàõ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 
21027, ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êåëåöüêà, 63, 
ê³ì. 101».

Інформація Вінницької міської ради Вінницької області про проведення 
земельних торгів у формі аукціону (аукціон №33175 лоти №66859 і № 66860)
БЛОГ

491677
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ОВЕН 
Стосунки у вашій парі або 
в сім'ї підуть на лад. Поста-
райтеся надати тим, хто від 
вас залежить, більше сво-
боди. Спроби контролювати 
близьких все одно успіху 
не матимуть.

ТЕЛЕЦЬ 
Не виключено, що цього 
тижня до вас прийде нове 
сильне почуття. Не пропустіть 
його! Забудьте на час про 
ваші амбіції, якщо хочете 
знайти справжнє щастя.

БЛИЗНЮКИ 
Будь-яке спілкування і зна-
йомство підуть на користь і 
в задоволення. Любовний 
вир може захлеснути вас 
з надзвичайною силою, і 
вирватися з нього вам буде 
практично неможливо. 

РАК 
Єдиною проблемою у вашо-
му особистому житті цього 
тижня можуть стати ревнощі. 
У вівторок ви можете почути 
про себе вельми перекручену 
і неприємну інформацію. 

ЛЕВ 
Кохана людина, хоч би якою 
хорошою вона не була, на-
вряд чи зможе задовольнити 
всі ваші бажання цього тиж-
ня. Подивіться на себе з боку, 
чи не занадто багато чого ви 
вимагаєте від неї?

ДІВА 
Вашим стосункам з коханою 
людиною можна тільки щиро 
порадіти. У вас все добре і 
спокійно. Четвер і п'ятниця — 
прекрасні дні для зустрічей і 
побачень.

ТЕРЕЗИ 
Чи можете ви бути впевнені 
в людині, яка зараз поруч з 
вами? Якщо повної впевне-
ності немає, нехай навіть вона 
вам дуже подобається, утри-
майтеся від рішучих кроків. 

СКОРПІОН 
Цінуйте свою кохану людину. 
Зірки говорять, що тільки 
вона може дати вам щастя. 
Поступайтеся їй, виконуйте її 
прохання і бажання. Це по-
трібно не тільки їй, але і вам.

СТРІЛЕЦЬ 
У вівторок можлива цікава 
зустріч, однак стережіться — 
почуття загрожує стати фа-
тальною пристрастю. У суботу 
проявіть побільше довіри і 
уваги до коханої людини, 
поговоріть по душах.

КОЗЕРІГ 
Ваші дії на любовному фрон-
ті, якщо прикласти до них 
належні зусилля, увінчаються 
успіхом. Будьте активніші. 
Постарайтеся не чіплятися 
до партнера через дрібниці.

ВОДОЛІЙ 
Вам пощастить в особистому 
житті, ви будете розпещені 
увагою з боку протилежної 
статі. Відпочиньте від турбот, 
сходіть на побачення.

РИБИ 
Саме час реалізувати свою 
мрію про романтичну поїздку 
вдвох. Або на самоті, так як 
цього тижня зустріч з новою 
людиною може запалити 
в вашій душі пристрасть.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 28 КВІТНЯ – 4 ТРАВНЯ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, 

ПСИХОЛОГ:

— Люди ставлять-
ся до нас так, як 
ми їм дозволяє-
мо. Якщо ви вже 
дозволили влізти 
у ваше життя зі 

своїми правилами, то відвоюва-
ти власний простір можна тільки 
за допомогою чоловіка. Ваша по-
ловинка являється рідною кро-
винкою своєї матері, вам же све-
круха дісталася у спадок разом з 

чоловіком. Тому він має зробити 
так, щоб двом його жінкам було 
комфортно співіснувати.
Відтак, важливо з самого початку 
казати правду, про свій диском-
форт, говорити про те, з чим не по-
годжуєтеся. В розмовах давати 
зрозуміти: це наша сім’я. Вибачте, 
ми вас любимо і поважаємо, але 
будемо будувати наші стосунки 
так, як вважаємо за потрібне.
Краще, щоб свекруха жила окре-
мо від вашої родини. Одній кух-
ні — одна хазяйка.

Якщо вдаються до маніпуляції зі 
здоров'ям — десь ви дали сла-
бину, дозволили маніпулювати. 
Можливо, це було з самого по-
чатку, ще коли не було невістки, 
яка вже тепер стала, як кістка 
в горлі. Це міг бути спосіб ма-
ніпуляції матері над сином ще 
до одруження. Зазвичай це по-
чинається у підлітковому віці.
Буває, такі маніпуляції тривають з 
дитинства — будь-який конфлікт 
і у мами раптом болить голова, 
вона з рушником на лобі лежить. 

Син вибачився — і вона одужала. 
Тоді мама сприймається як жерт-
ва, дитина росте для неї. Потім з 
такої дитини виростає людина, 
яка живе для токсичної матері, 
тільки не для себе.
Часто таким егоїстичним жінкам 
не підходить жодна невістка, 
тому сини часто залишаються 
жити з матусею до старості, так 
і не створивши власну родину. 
Тому завжди потрібно дотриму-
ватися особистої дистанції, навіть 
з власними батьками.

«Краще, щоб свекруха жила окремо» 

Ó äåÿêèõ àôðèêàíñüêèõ ïëåìå-
íàõ º ö³êàâà òðàäèö³ÿ: ñâåêðóõà 
òà íåâ³ñòêà çóñòð³÷àþòüñÿ ëèøå 
íà âåëèê³ ñâÿòà, äå çáèðàºòüñÿ âñÿ 
ãðîìàäà. Æèâóòü âîíè îêðåìî ³ 
òðèâàëèé ÷àñ ïðàêòè÷íî íå ïåðå-
òèíàþòüñÿ.

Îçèðí³òüñÿ — ³ ñåðåä ñâîãî 
îòî÷åííÿ òî÷íî çíàéäåòå ñ³ì’¿, 
â ÿêèõ ³äå òèõà òà íåîãîëîøåíà 
â³éíà ì³æ ñâåêðóõîþ òà íåâ³-
ñòêîþ. Àáî é íå òèõà.

СВЕКРУХА І НЕВІСТКА: 
ХТО Є ХТО 

Ñâåêðóõà ³ íåâ³ñòêà — äâ³ æ³í-
êè, ÿê³ ìàþòü àáñîëþòíî ð³çí³ 
ìîòèâàö³¿ äî îäíîãî êîíêðåòíî-
ãî ÷îëîâ³êà. Äëÿ îäí³º¿ öå ñèí, 
â³äïîâ³äíî, ïðî íüîãî òðåáà ï³-
êëóâàòèñÿ, îáåð³ãàòè, òóðáóâàòèñÿ. 
Äëÿ ³íøî¿ öå — ÷îëîâ³ê. ßê áè 
íå çâó÷àëî, íàéïåðøå ÷îëîâ³ê ïî-
òð³áåí æ³íö³ äëÿ çàäîâîëåííÿ — ³ 
ñåêñóàëüíîãî, ³ åìîö³éíîãî, ñï³ëü-
íîñò³ ïîãëÿä³â, ðóõ³â, ³íòåðåñ³â.

Äîðîñë³ ëþäè ÷àñòî ïëóòàþòü 
ñ³ì'þ ä³òåé ç³ ñâîºþ âëàñíîþ. 
Íàñïðàâä³, ñ³ì'ÿ — öå ÷îëîâ³ê, 
æ³íêà ³ ¿õí³ ä³òè. Êîëè ä³òè âè-
ðîñòàþòü, ïîêèäàþòü áàòüê³â-
ñüêèé ä³ì, òî ïåðåñòàþòü áóòè 
÷àñòèíîþ áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿. Âîíè 
âæå òåïåð áëèçüê³ ðîäè÷³, ÷ëåíè 
ðîäèíè äëÿ áàòüê³â. Öå âæå äâ³ 
îêðåì³ äåðæàâè.

×àñòî ñâåêðóõè êàæóòü: «Ðàí³øå 
â³í ìåí³ äçâîíèâ êîæåí äåíü, âñå 
ðîçïîâ³äàâ, ìè íà êóõí³ âå÷îðà-
ìè ïèëè ÷àé ³ ãîâîðèëè ïðî âñå. 
Çàðàç ñèí òåëåôîíóº ðàç íà òèæ-
äåíü, çàá³æèòü íà ï³âãîäèíè ³ ò³-
êàº. ß ïîäàðóâàëà éîìó íà äåíü 
íàðîäæåííÿ ñîðî÷êó, à íåâ³ñòêà 

ñêàçàëà, ùî âîíà íå òîãî êîëüîðó, 
òî â³í ¿¿ íå íîñèòü». Ìàòè äóìàº: 
«Öå çíåö³íåííÿ ìåíå ³ íåïîâàãà».

Ìè, ëþäè, ìàºìî òàêó íåïðè-
ºìíó ðèñó: áóäü-ÿêó êðèòèêó ³ 
êîìåíòàð íà ñâîþ àäðåñó òÿãíåìî 
íà ñåáå. Íàñïðàâä³, õëîï÷èê, ñèí, 
â³äõîäèòü â³ä íå¿ ÿê â³ä æ³íêè, 
íå ÿê â³ä ìàòåð³. À ï³äñâ³äîìî 
ìàìà òðàíñëþº: «ß òâîÿ æ³íêà! 
ß òâîÿ ìàìà! ß òâîÿ íÿíüêà ³ 
ï³êëóâàëüíèöÿ». Ìàòè íàòÿãóº 
íà ñâ³é îáðàç âñ³ ìîæëèâ³ ðîë³.

×îëîâ ³ê  ìàº åìîö³éíó 
ïðèâ’ÿçàí³ñòü äî æ³íêè. Íå äî ìà-
òåð³, à äî ñâîº¿ æ³íêè. Ìàò³ð â³í 
æ³íêîþ íå ââàæàº. Òîìó õëîï-
÷èêè ëåãøå éäóòü ç áàòüê³âñüêî¿ 
ñ³ì’¿, í³æ ä³â÷àòêà. Ìåíøå òåëå-
ôîíóþòü, ìåíøå ñï³ëêóþòüñÿ. Áî 
âîíè âæå ìàþòü êóðñ «â ìåíå º 
æ³íêà àáî íàðå÷åíà». Íå íà êî-
ðèñòü ó ñòîñóíêàõ ì³æ íåâ³ñòêîþ 
³ ñâåêðóõîþ ïðàöþº é â³ê — ì³æ 
íèìè êîëîñàëüíà ð³çíèöÿ. Öå ð³ç-
í³ ïîãëÿäè, âèõîâàííÿ, â³ä÷óòòÿ 
òà ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó.

ТИХА ВІЙНА: ХТО ВИНЕН 
Ó êîíôë³êòàõ âèíåí òîé, õòî 

íåïðàâèëüíî ðåàãóº íà ïðîâî-
êàö³þ.

ßêùî ³ñíóº êîíôë³êò ì³æ 
ñâåêðóõîþ ³ íåâ³ñòêîþ, êîæí³é 
âàæëèâî ïîñòàâèòè ³íø³é îäíå 
ïèòàííÿ: ÷îãî òè õî÷åø? ×îãî 
òîá³ òðåáà â³ä öèõ ðîçáîðîê, êîí-
ôë³êò³â? ×îãî òè äîìàãàºøñÿ?

Ìàìè ÷àñòî ïî÷èíàþòü õâîð³-
òè, êîëè ñèíè îäðóæóþòüñÿ. Öå 
íàéïîøèðåí³øà ìàí³ïóëÿö³ÿ 
ñåðåä áàòüê³â. Àëå ÷àñòî æ³íêè 
öå ðîáëÿòü íåóñâ³äîìëåíî. Öå 
ïñèõîñîìàòè÷íå ÿâèùå ÿê ñïî-

СВЕКРУХА — МОНСТР? ЯК 
ВИБУДУВАТИ КОРДОНИ СІМ’Ї 
Третій зайвий  Цього разу 
розглядаємо вічну тему — біль в стосунках 
мами зі своїм сином, де невістка 
стає третьою зайвою. Як навести лад 
у родинному трикутнику, щоб всі досягли 
взаєморозуміння і ніхто не постраждав — 
розбиралися разом з психологами 

ñ³á ìàí³ïóëÿö³¿ ³ ïðèáëèæåííÿ 
îá’ºêòà, ùî â³ääàëÿºòüñÿ.

Äàë³ âñå çàëåæèòü â³ä âíó-
òð³øíüîãî ñòàíó äèòèíè, ÿêîþ 
ìàí³ïóëþþòü. Ìîæíà ïîêèíóòè 
âñå ³ ïðè¿õàòè ç ³íøîãî ì³ñòà, íà-
êàïàòè ìàì³ êîðâàëîëó, à ìîæ-
íà ñêàçàòè: «Ìàì, íå õâèëþéñÿ, 
ÿ çàðàç âèêëè÷ó òîá³ øâèäêó».

×àñòî ìàìè-ñâåêðóõè ìîæóòü 
íåóñâ³äîìëþâàíî ïðèíèæóâà-
òè íåâ³ñòîê: òè íå òàê ãîòóºø, 
íå òàì ñòàëà, ïåðåñîëèëà, íå òàê 
ë³æêî çàñòåëèëà, íå ïîìèëà ïî-

ñóä, ùå ùîñü. Öå òåæ íå ñïåö³-
àëüíî, à ï³äñâ³äîìî.

Ñâåêðóõà ãîâîðèòü ³ ôîíòàíóº 
åìîö³¿, à ïîò³ì óñâ³äîìëþº, ùî, 
ìàáóòü, âîíà ïåðåãíóëà ³ áóëà 
íåïðàâà. Öå ãîâîðÿòü ðåâíîù³: 
«ß éîãî á³ëüøå çíàþ, êðàùå ï³-
êëóþñÿ, ò³ëüêè ÿ ìîæó çíàòè, ùî 
éîìó ïîòð³áíî, áî ÿ éîãî íàðîäèëà 
³ ìàþ íà íüîãî ïðàâî». ×àñòî ñàì³ 
íåâ³ñòêè áåç ïðè÷èí íåäîëþáëþ-
þòü ñâåêðóõ. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí º 
ðåâíîù³ ³ íåáàæàííÿ áà÷èòè ùå 
îäíó æ³íêó íà ñâî¿é òåðèòîð³¿.

ПОВАЖАТИ
Стосунки зі свекрухою — лакмусовий 
папірець рівня внутрішньої культури. 
Вихована людина не допустить 
безкультур'я у сімейних взаєминах. Сварки 
і образи починаються у тих, хто дозволяє 
собі забути про право іншого бути іншим, 
про повагу до особистості не схожої на вас 
людини.

ЗАБУТИ ПРО РЕВНОЩІ
Безглуздо ревнувати свекруху до чоловіка. 
Це лише здається, що ви любите одну 
людину. Але ким би не був ваш чоловік — 
брутальним мачо або просто скромним, він 
для матері — найкраща в світі дитина.
А для його мами він як і раніше залишається 
тим хлопчиком, чий дитячий запах і ніжні 
кучерики на потилиці вона пам'ятає досі.

СПІЛКУВАТИСЯ
Неважливо, де живе ваша свекруха — 
за тисячу кілометрів або на сусідній вулиці. 
Зателефонуйте їй, дізнайтеся, як пройшов 
день. Повірте, вона зрадіє. І її ставлення 
до вас обов'язково зміниться.

ЙТИ НА КОМПРОМІС
Один тільки гордовитий вигляд свекрухи 
або кинута репліка невістки здатні розпали-
ти незгасаючий конфлікт поколінь.
Але якщо бажання прожити щасливе 
сімейне життя у вас є, то без взаємних 
поступок не обійтися. Потрібно вчитися 
чути, прощати без подальших нагадувань 
про промах, вміти іноді промовчати, щоб 
не шкодувати згодом про сказане зопалу. 
Потрібно просто цінувати і поважати. І 
не тільки чоловіка, але і його маму.

РАДИТИСЯ
Психологи кажуть, хочеш привернути 
до себе людину — попроси у неї поради. З 
цим важко не погодитися.
Надаючи людині можливість стати у пригоді 
і проявити свою значущість, ви недвозначно 
даєте зрозуміти, що ви цінуєте її думку. 
І навіть іноді прислухатися до досвіду 
свекрухи корисно.
На випадок непрошених рекомендацій 
є відомий рецепт: з радістю вислухай, 
погодься і зроби по-своєму. І людині 
приємно, і себе не зрадиш.
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ОВЕН 
Тиждень обіцяє подарува-
ти успіх у справах, хороші 
можливості і відмінне само-
почуття.

ТЕЛЕЦЬ 
Незважаючи на всю принад-
ність ідей і пропозицій цього 
тижня, брати їх на озброєн-
ня поки не слід. 

БЛИЗНЮКИ 
Сприятливий час для втілення 
в життя навіть найоригіналь-
ніших і фантастичних ідей. 

РАК 
На початку тижня краще 
не звалювати на себе зайве 
навантаження на роботі. 

ЛЕВ 
Вам доведеться сумлінно 
попрацювати, виконуючи 
поставлені вами ж перед 
собою завдання. 

ДІВА 
Цього тижня у вас з'явиться 
шанс для успішної самореа-
лізації на роботі. 

ТЕРЕЗИ 
Створіть собі міцний і на-
дійний фундамент для пози-
тивних змін у житті. 

СКОРПІОН 
Цінуйте кохану людину і 
прислухайтеся до її порад, 
вони виявляться корисними. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вам доведеться багато 
працювати, зате ви швидко 
побачите результат. 

КОЗЕРІГ 
Не піддавайтеся емоціям, їх 
сила загрожує затьмарити 
розум і нашкодити справам. 

ВОДОЛІЙ 
Тиждень буде відрізнятися 
підвищеною професійною 
активністю. 

РИБИ 
Вам буде важко займатися 
тим, що ви запланували 
на тиждень. 

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

МЕНЕДЖЕР

Заходять свати в хату і 
кажуть:
— У вас товар, у нас 
купець! Наш наречений 
не курить, не п’є, з дівками 
не хороводиться!

Голос старої бабки з печі:
— А чи не дурник він у вас?

***
— Червона Шапочко, відчуваю в сумочці 
у тебе пиріжки — можна мені?
— Ну добре, вовче — їж!
— Алло! Мамо, він їх з’їв. Ні, я подивилася — 
нормальний вовк, не линяє, дві шапки вийде!

***
Чолов’яга зі сльозами на очах обнімає 
свою машину, цілує капот, дверцята, грати 
радіатора. Інший чоловік у нього запитує:
— Продаєш, чи що?
— Та ні, дружина права отримала.

***
— Ваш Вовочка — нероба: він списує у дітей 
домашні завдання.
— Але діти ж зараз вчаться дистанційно?
— Він у вас ще і хакер.

***
Як виявити відьму? 1490 рік: не тоне у воді. 
2021: не товстішає на карантині.

***
Дружина — чоловікові:
— Ти білизну повісив?
— Ні-і. Я її помилував.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

Ольга, 18 років
Працюю SMM-менеджером. Навчаюсь на першому курсі на маркетолога в 
Донецькому університеті. Прагну з кожним днем ставати краще.

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.

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)

ТО «МІС RIA-2021» ГОР

першому курсі на маркетолога в 
м днем ставати краще.

АСТЬ У КОНКУРСІ
дь про себе на e-mail: 
 до конкурсу «Міс RIA-2021»
остудії «INDIGO» отримають

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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


