
 Відео, яке знімає пенсіонерка 
Ніна Колодницька з села 
на Вінниччині, набирають сотні 
тисяч переглядів

Блогерка має сторінки  в 
Instagram та TikTok. Саме в TikTok 
бабуся Ніна й стала популярною 

 На відео вона ділиться 
рецептами пиріжків, перебирає 
цибулю, садить картоплю 
та згадує минуле

Нашим журналістам бабуся 
розповіла про себе, про своїх 
внуків, захоплення знімати відео, 
звісно, й про молодість згадала

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ТІК-ТОК БЛОГЕРКА У 81!

Ніна Колодницька: «У TikTok я показую своє буденне життя у 
селі, і люди цим зацікавлені. Я не думала, що мене буде дивитися 
так багато людей, але мені це дуже приємно»

@_nasha_babyshka

Підпишись на 
бабцю. Зроби 
їй приємно!
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Не просто 
змокнути 

Íàøå ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ 
òà ð³âåíü ñì³ëèâîñò³ ó íüîìó 
äóæå íàãàäóº ïîâåä³íêó ëþ-
äèíè ï³ä ÷àñ ñèëüíîãî äîùó.

Ñïî÷àòêó òè ñòî¿ø ï³ä 
äàøêîì òåïëî¿ êàôåøêè, ³ 
ðîçêëàäàºø âíóòð³øíþ ïàð-
ò³þ ó øâèäê³ øàõè — á³ãòè 
äî çóïèíêè ÷è âèêëèêàòè 
òàêñ³. Ç äîñâ³äó çíàºø, øî 
â äîù òàêñ³ íå äîêëè÷åøñÿ, 
à îòæå ãîòóºøñÿ á³ãòè äî çó-
ïèíêè. Ç óñ³õ ñèë íàìàãà-
ºøñÿ â³ä÷óòè ðèòìè äîùó 
³ âãàäàòè ìîìåíò ñòèøåí-
íÿ. Àëå í³êîëè íå âãàäóºø. 
Äîù, ï³äëî ñïîâ³ëüíèâøèñü 
íà ê³ëüêà ñåêóíä, ùîá äàòè 
òîá³ ìîæëèâ³ñòü â³äá³ãòè â³ä 
çàòèøíîãî äàøêà çà òî÷êó 
íåïîâåðíåííÿ, ³ ç íîâîþ ñè-
ëîþ ëóïàøèòü äàë³. ² îò òè 
éäåø, íàìàãàþ÷èñü îìèíàòè 
êàëàáàí³, âòÿãíóâøè ãîëî-
âó ó ïëå÷³. Ñïîñòåð³ãàºø, 
ÿê ïîâ³ëüíî íàìîêàº âçóòòÿ 
³ øòàíè äî ïîëîâèíè, òåìí³º 
äæèíñ ³ âîäà âãîðó òÿãíåòüñÿ 
ïî òåêñòóð³ íèòîê.

Àëå íà ÿêîìóñü åòàï³ çìî-
êð³ííÿ ðàïòîì ñòàº áàéäóæå. 
Òè ïðèéìàºø ñâ³é íîâèé 
ñòàí çà ñåêóíäó, ïðèéìàºø 
ñåáå òàêèì, ÿê º, ïîâí³ñòþ. 
Îöåé îìð³ÿíèé ïðîöåñ, 
íàä ÿêèì á’þòüñÿ ó êàá³-
íåòàõ ïñèõîëîã³â ðîêàìè, 
òîá³ äàðóº çâè÷àéíèé äîù. 
Àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî. ² 
ñòàº íåâèìîâíî ëåãêî ³ òðî-
õè íàâ³òü ÿêîñü ï³äíåñåíî ³ 
ùàñëèâî. ² òè éäåø ñîá³ äàë³, 
íîâà ëþäèíà, ùî ïðèéíÿëà 
ñåáå ³ íàâ÷èëàñü æèòè.

Ò³, õòî çìîêàâ ó æèòòºâèõ 
ãðîçàõ — ïî òîìó ïî÷óâà-
þòüñÿ âæå ï³äíåñåíèìè ³ 
ëåãêèìè. ×èì ðàí³øå ñòà-
ºòüñÿ îöÿ áóðÿ, ³ ïðèéíÿòòÿ 
ñåáå ³ ñâîãî ïîòî÷íîãî ìî-
ìåíòó, ùî íàñòàº çà íåþ, — 
òèì á³ëüøå çàëèøèòüñÿ ÷àñó 
íà, âëàñíå, æèòòÿ.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ÍÎÂÈÍÈ

Товариство «Солодкий світ ЛТД» 
було засноване в 2017 році. Має 
юридичну адресу у Вінниці, 
на вулиці Гонти, директор — Ві-
кторія Гладько. Основний вид 
діяльності: 46.36 Оптова торгів-
ля цукром, шоколадом і конди-
терськими виробами. Статутний 
капітал — 5 мільйонів гривень, 
які внесла єдина засновниця 
компанії Надія Гладько, про що 
повідомляє портал Opendatabot.
В бізнес-«портфелі» родини 
Гладьків є ще декілька компа-
ній, які займаються торгівлею 

цукерками. Це торговий дім «Со-
лодкий світ», товариство «Світ 
Гарден», наукове-технічне під-
приємство «ММ Хайтек», при-
ватне підприємство «Матрікс», 
товариство «Голуба світс» (має 
вид діяльності — виробництво 
какао, шоколаду та цукрових 
кондитерських виробів).
Натомість Надія Гладько є засно-
вницею товариства «Будівельна 
компанія «Експерт», створеної 
у 2018 році. Фірма має вид ді-
яльності «41.20 Будівництво жит-
лових і нежитлових будівель».

Що відомо про «Солодкий світ» 

Про перебудову території біля 
«Авангарду» стало відомо з ми-
нулої осені, коли на громадських 
слуханнях, 12 жовтня, віннича-
нам представили візуалізацію.
За задумом чиновників, там мо-
гла б бути футуристична будівля 
зі скла, пірс у формі катера та 
облаштована набережна з вело-
доріжками. Проте це передпро-
ектне бачення, а от в реальності 
все може бути інакше.
Більш того, цей проект є частиною 
значного більшого, новий деталь-
ний план вулиці Коріатовичів, від 

Центрального мосту до пляжу 
«Спартак». Він передбачає будів-
ництво таунхаусів замість нинішніх 
приватних будинків, поблизу при-
стані «Вінниця» — чотири офісних 
центри і невеличкий парк, а за сер-
вісним центром «Рено» — яхт-клуб.
Чиновники пояснювали, що 
цей план є «дороговказом» для 
інвесторів, які й будуть займа-
тись викупом ділянок та старих 
будинків. За цей проект прого-
лосували 13 з 16 вінничан, які 
були присутні на слуханнях, по-
відомляє портал deputaty.in.ua 

Масштабна перебудова Коріатовичів 

АNIJA KLYMENKO 

Як може коштувати дорожче, 
ніж у Києві, з меншими дис-
танціями? Особисто я маю 
автівку, але це здирництво!!! 
Маршрутки, не доглянуті ...

ОЛЬГА ФІЛІНОВА 

Оплата має відповідати від-
стані, на яку пасажир їде. З 
Тяжилова до Західного вокза-
лу 10 грн, це нормально. Але 
за кілька зупинок — дорого.

JEUGEN SELEZNYOV 

Якщо ви заходите в магазин і 
вам не подобається його стан 
і ціни, то ви можете нічого 
не купувати, і більше не від-
відувати цей заклад.

TATIANA TIMOFEEVA 

Для такого дрантя, в якому 
перевозять людей у Вінниці, 
навіть 6 грн це багато. Ре-
альна ціна 4 грн з натяжкою. 
А 10 грн, це взагалі абсурд.

TETIANA ROMANENKO 

Заберіть маршрутки і пере-
садіть на муніципальні авто-
буси як водіїв, так і пасажирів. 
І не треба піднімати ціни. В та-
кий період, коли ковід.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Скільки має коштувати проїзд у вінницьких маршрутках?

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 

Íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè 30 êâ³òíÿ 
óõâàëèëè äîãîâ³ð 

ïðî çàáóäîâó òåðèòîð³¿ íà Êîð³-
àòîâè÷³â, 7À ç òîâàðèñòâîì «Ñî-
ëîäêèé ñâ³ò ËÒÄ».

Ïðåäìåòîì äîãîâîðó º çåìåëü-
íà ä³ëÿíêà, ïëîùåþ 12 ñîòîê, ÿêà 
â ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ öüîãî òî-
âàðèñòâà. Íà í³é ðîçì³ùåí³ íåäî-
áóäîâè òà çàêèíóò³ áóä³âë³, ùî 
çàðàç â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³.

Òóò ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè 
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìï-
ëåêñ, ÿêèé ìàòèìå 4 ïîâåðõè òà 

ìàíñàðäó. Ïëîùà ï³ä çàáóäîâó 
970 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. 

Òàêîæ éäåòüñÿ ïðî ñóì³æí³ 
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿêèìè ïðè-
âàòíà ô³ðìà áóäå êîðèñòóâàòèñü 
íà óìîâàõ ïëàòíîãî çåìåëüíîãî 
ñåðâ³òóòó. Íà ïðèâàòíó êîìïàí³þ 
ïîêëàäàþòü îáîâ’ÿçîê çðîáèòè 
áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ — áåðåãî-
óêð³ïëåííÿ, íàáåðåæíó òà ï³ðñ.

Çà óìîâàìè äîãîâîðó, òîâàðè-
ñòâî «Ñîëîäêèé ñâ³ò ËÒÄ» ô³íàí-
ñóº ðîçðîáêó äåòàëüíîãî ïëàíó 
òåðèòîð³¿, äåìîíòàæ çàêèíóòèõ 
áóä³âåëü, ÿêùî â öüîìó áóäå 
íåîáõ³äí³ñòü, ïëàòèòü çà áóä³â-
íèöòâî ãîòåëþ òà áëàãîóñòð³é. ² 
òàêîæ ô³íàíñóº ðàçîì ç òðåò³ìè 
îñîáàìè âèêîíàííÿ ïðîåêòíî-âè-

БІЛЯ «АВАНГАРДУ» МАЮТЬ 
ЗБУДУВАТИ ГОТЕЛЬ ТА ПІРС
Амбітні плани  Готель на чотири 
поверхи, благоустрій території та пірс 
на річці планує збудувати товариство 
«Солодкий світ ЛТД». Вінницька міська 
рада погодила умови договору з цим 
підприємством. Однак цей проект є 
частиною значно більшого — перебудови 
від Центрального моста до «Спартака» 
вздовж вулиці Коріатовичів

Предметом договору є земля, за адресою: 
Коріатовичів, 7А. Вона в приватній власності, але закинуті 
будинки — комунальна власність міської громади 

øóêóâàëüíèõ ðîá³ò «Ìåæ³ òà ðå-
æèìè âèêîðèñòàííÿ çîí îõîðîíè 
ïàì‘ÿòîê êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
ó Â³ííèö³».

Ì³ñüêà ðàäà çà áþäæåòí³ êîøòè 
çàìîâëÿº îáñòåæåííÿ áóä³âåëü, 
ùî íà ö³é ä³ëÿíö³, ¿õíþ åêñïåðò-
íó ãðîøîâó îö³íêó. Â³äøêîäóâà-
òè ö³ âèòðàòè â áþäæåò ãðîìàäè, 
à òàêîæ âèêóïèòè çàêèíóò³ áó-
äèíêè ìàº «Ñîëîäêèé ñâ³ò ËÒÄ».

Ùå ñòîðîíè äîìîâèëèñü, ùî 
ï³ñëÿ âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ, áóäå çì³íåíî ö³ëüîâå 
ïðèçíà÷åííÿ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäî-
âó. Çàðàç öå «03.08 Äëÿ áóä³âíè-
öòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá'ºêò³â 
òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà 
çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ». À áóäå — «03. Çåìë³ ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè».

Âæå öüîãî ë³òà ìîæå ðîçïî÷à-
òèñü äåìîíòàæ çàêèíóòèõ áóäèí-
ê³â á³ëÿ «Àâàíãàðäó».  Êîíêðåòíî¿ 
äàòè ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â äî-
ãîâîð³ íå âêàçàíî.
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ñêëàëè ñïèñîê 
çì³í, ÿê³ â³ä÷óþòü 
â³ííè÷àíè ó òðàâ-

í³. Ïðî íèõ âàðòî çíàòè, áî äåÿê³ 
ç íèõ ïî÷àëè ïðàöþâàòè, ïîêè ìè 
âñ³ â³äïî÷èâàëè íà ñâÿòà.

Ç 1 òðàâíÿ â³ííè÷àíàì âñòà-
íîâèëè ð³÷í³ òàðèôè íà ãàç. 
Ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ ¿õ îòðèìà-
ëè àâòîìàòè÷íî, áåç äîäàòêîâî-
ãî çâåðíåííÿ. Îïëàòà áóäå, ÿê ³ 
ðàí³øå, ïîì³ñÿ÷íîþ, äî 25 ÷èñëà.

ªäèíî¿ ö³íè ïî âñ³é Óêðà¿í³ 
íåìàº: âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïà-
ëèâà, ÿê ³ ðàí³øå, â³äð³çíÿºòüñÿ 
ïî îáëàñòÿõ. Îòîæ, ãàçîïîñòà-
÷àëüíèêè âñòàíîâèëè ð³÷í³ ö³íè 
â³ä 7,8 äî 13,5 ãðèâí³ çà êóá. Çî-
êðåìà, «Â³ííèöÿãàç çáóò» áóäå 
ïðîäàâàòè ãàç ïî 7,99 ãðí/ì3.

Äîñòàâêó ãàçó îïëà÷óºìî îêðåìî.
Íàöêîì³ñ³ÿ äåðæðåãóëþâàííÿ 

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñõâàëèëà, ùî 
áàçîâ³ ð³÷í³ òàðèôè çàáîðîíåíî 
ï³äâèùóâàòè, àëå ìîæíà çìåíøó-
âàòè. Ïðè öüîìó ñïîæèâà÷³, ÿê ³ 
ðàí³øå, ìîæóòü çì³íþâàòè ñâîãî 
ãàçîïîñòà÷àëüíèêà ³ îáèðàòè ³íø³ 
òàðèôí³ ïàêåòè.

Åêñïåðòè íàçèâàþòü ð³÷í³ òà-
ðèôè — «ñòðàõîâêîþ â³ä ñåçîí-
íèõ êîëèâàíü», áî ñïîæèâà÷³ 
ìîæóòü çàâ÷àñíî ðîçïëàíóâàòè 
ñâ³é áþäæåò ³ íå ïåðåéìàòèñü, 
ùî ãàç âçèìêó áóäå êîøòóâàòè 
10+ ãðèâåíü çà êóá.

Óðÿä âèð³øèâ ïðîäîâæèòè ä³þ 
ºäèíîãî òàðèôó íà åëåêòðîåíåð-
ã³þ äëÿ íàñåëåííÿ. Ùå äâà ì³-
ñÿö³, äî 30 ÷åðâíÿ, ìè áóäåìî 
ïëàòèòè 1,68 ãðèâí³ çà ê³ëîâàò 
íà ì³ñÿöü. Íàãàäàºìî, ï³ä ê³íåöü 
2020-ãî Êàáì³í ñêàñóâàâ ï³ëüãî-
âèé òàðèô 90 êîï³éîê çà ê³ëî-
âàò, ÿêèé ä³ÿâ, ÿêùî ñïîæèâàííÿ 
äîð³âíþâàëî äî 100 êÂò/ãîäèí 
íà ì³ñÿöü. Íàòîì³ñòü çàòâåðäèëè 
ö³íó 1,68 ãðí çà ê³ëîâàò, ÿêèé ìàâ 

ТАРИФИ І СУБСИДІЇ. ЯКІ ЩЕ ЗМІНИ 
ЧЕКАЮТЬ НА ВІННИЧАН У ТРАВНІ 
Нові правила  Останній місяць весни 
небагатий на новації. Пенсії не зростуть, 
зарплати не піднімають, а от деякі тарифи 
дещо збільшать. Розповідаємо про 
головні зміни в субсидіях, кому виплатять 
надбавки з держбюджету, та як перед 
Великоднем змінили правила карантину

ä³ÿòè äî 1 òðàâíÿ. Ðåøòà òàðèô³â 
äëÿ â³ííè÷àí â òðàâí³ çàëèøèòüñÿ 
íà ïîïåðåäíüîìó ð³âí³.

Ó òðàâí³ ïî÷àëè ïåðåïðèçíà-
÷àòè ñóáñèä³¿ íà ë³òí³é ïåð³îä. 
Ðàí³øå öå ðîáèëè áåç äîäàòêî-
âîãî çâåðíåííÿ. Òåïåð — ò³ëüêè 
ï³ñëÿ ïîäàííÿ íîâîãî ïàêåòó äî-
êóìåíò³â. Ïîòðàïèòè íà ïðèéîì 
ìîæíà çà òàëîíîì ïîïåðåäíüîãî 
çàïèñó. Äàòó, ÷àñ ïðèéîìó òà ñâ³é 
íîìåð òàëîíà ìîæíà îòðèìàòè 
çà òåëåôîíàìè: (0432)50–83–
88, 50–83–96, ÿêùî ñóáñèä³þ 

îôîðìëþºòå íà Êîñìîíàâò³â, 
30; (0432)50–86–70, 50–86–69, 
ÿêùî õî÷åòå ïîäàòè äîêóìåíòè 
íà Çàìîñòÿíñüê³é, 7.

Êð³ì òîãî, äåùî çì³íèëè ïðà-
âèëà, çà ÿêèìè ñîöçàõèñò íå ïðè-
çíà÷èòü âàì ñóáñèä³þ. Íà îñòàí-
íüîìó çàñ³äàíí³ óðÿäó 28 êâ³òíÿ 
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Äåíèñ 
Øìèãàëü ïåðåðàõóâàâ íîâàö³¿.

— ßêùî âè ìàºòå íà äåïî-
çèòíîìó ðàõóíêó â áàíêó á³ëü-
øå 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü, êóïóºòå 
íîâó àâò³âêó àáî âàëþòó, îäíî-
ðàçîâî, íà ñóìó á³ëüøå 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü — âàì ñóáñèä³þ, çâ³ñíî, 
íå ïðèçíà÷àòü, — êàçàâ Øìèãàëü.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî äëÿ á³ëü-
øîñò³ îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é í³-
÷îãî íå çì³íèòüñÿ. À «íîâ³ ïðà-
âèëà — öå ïðî ñïðàâåäëèâ³ñòü, 
àáè äîïîìîãó îòðèìóâàëè ò³, õòî 
¿¿ ñïðàâä³ ïîòðåáóº».

Ç íàãîäè Äíÿ ïàì’ÿò³ òà ïðè-
ìèðåííÿ, âåòåðàíè, ó÷àñíèêè 
áîéîâèõ ä³é îòðèìàþòü ùîð³÷í³ 
ðàçîâ³ âèïëàòè.

— Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ñòàíîì 
íà 1 êâ³òíÿ, íà îáë³êó â äåðæðåº-
ñòð³ ïåðåáóâàº 43 òèñÿ÷³ 217 âåòå-

ðàí³â â³éíè òà 101 ëþäèíà ç ÷èñëà 
æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü, 
ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ 
ùîð³÷íî¿ ðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïî-
ìîãè, — ñêàçàâ ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ Ñåðã³é Áîðçîâ.

Çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿ âèïëà-
òÿòü â³ä 612 äî 4421 ãðèâí³. Êî-
øòè íàðàõóþòü áåç äîäàòêîâîãî 
çâåðíåííÿ: íà áàíê³âñüê³ êàðòêè 
àáî ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ, äå ëþäè 
îòðèìóþòü ³íø³ âèäè äåðæàâíî¿ 
äîïîìîãè.

Òàêîæ ó òðàâí³ ïðîäîâæàòü âè-
ïëà÷óâàòè ìóí³öèïàëüíó äîïëàòó. 
Äî 500 ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ îòðè-
ìóþòü ïåíñ³îíåðè òà ëþäè, ÿê³ 
îòðèìóþòü äåðæäîïîìîãó íà ñóìó 
äî 2000 ãðí íà ì³ñÿöü. Çàãàëîì, 
êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó îòðè-
ìóþòü áëèçüêî 10 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â 
Â³ííèö³ ³ ïðèì³ñüêèõ ñ³ë, ÿê³ âõî-
äÿòü äî íàøî¿ ì³ñüêî¿ òåðãðîìàäè.

À ùå ñâî¿ äîïëàòè îòðèìóþòü 
ìåäèêè, ÿê³ çàä³ÿí³ â áîðîòüá³ ç 
êîâ³äîì. Çà ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ, 
ëþäè îòðèìóþòü «íà ðóêè» òàê³ 
ñóìè: 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü — ë³êàð³, 
10 òèñÿ÷ — ìåäñåñòðè, 8 òèñÿ÷ — 
ìîëîäøèé ïåðñîíàë.

Міністерство охорони здоров’я 
29 квітня оновило розподіл зон 
карантину по областях України. 
У нас відбувся спад захворюва-
ності на ковід, тому Вінницьку об-
ласть і Вінницю, зокрема, переве-
ли з «помаранчевої» до «жовтої» 
зони карантину.
Відтак, міська комісія з безпеки 
вирішила послабити і запрова-
джені у Вінниці обмеження.
З 1 травня закладам культури до-

зволили приймати відвідувачів. 
Відтак запрацювали кінозали, те-
атри, музеї, виставки тощо. А з 
5 травня школи працюють в очно-
му режимі: 1–4 класи будуть 
вчитися в звичайному режимі; 
5–11 класи — в змішаній формі 
навчання. Класи ділять на групи 
і поки одна половина учнів буде 
навчатися в школі, інша — вдома, 
на дистанційці. Через тиждень 
вони мають мінятися.

В урядовій постанові від 9 груд-
ня 2020 № 1236 записані решта 
правил «жовтої» зони каран-
тину. Зокрема, в громадських 
будівлях і транспорті ми маємо 
бути у захисних масках. Закла-
ди культури можуть працювати 
за умови, що зали будуть за-
повнені на 50% від загальної 
кількості місць. Заклади хар-
чування можуть працювати з 
7.00 до 24.00.

Вінниця у «жовтій» зоні карантину 

Розпочався процес переоформлення субсидій. Якщо раніше їх призначали автоматично, 
то тепер — після подачі нового пакету документів та декларації 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635 

 Êàëèí³â÷àíèí ßðîñëàâ Êâàñ-
íèöÿ îðèã³íàëüíèì ÷èíîì âèð³-
øèâ ïðèâåðíóòè óâàãó äî àñôàëü-
òó, à òî÷í³øå éîãî â³äñóòíîñò³ 
ó âëàñíîìó äâîð³. Õëîïåöü ñòâî-
ðèâ ïðîô³ëü êàëþæ³ â ²íñòàãðàì 
òà ðîçïîâ³äàº ïðî ¿¿ æèòòÿ.

— Âñå ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî 
ÿ ïåðå¿õàâ ó íîâó êâàðòèðó â öüî-
ìó ðàéîí³. Áóëè äîù³, ïî÷àòîê 
ë³òà, ÿ ÷àñòî ïðîãóëþâàâñÿ ³ ïðè-
ìóäðèâñÿ ïðîìî÷èòè â í³é íîãè 

òðè÷³ çà òðè äí³. ²ñòîð³ÿ, çâ³ñíî, 
òàêà ñîá³, — ñì³ºòüñÿ ßðîñëàâ. — 
Àëå â ìåíå âèíèêëà ³äåÿ ðîçêðó-
òèòè öþ òåìó, õòîçíà, ìîæå, êî-
ëèñü ö³ ÿìè çààñôàëüòóþòü.

Ñîöìåðåæ³ íèí³ ñòàëè ëåäü 
íå îñíîâíèì çàñîáîì ïðèâåðíåí-
íÿ óâàãè ëþäåé, ðîçïîâ³äàº 20-ð³÷-
íèé õëîïåöü. ² ñïðàâä³, çàâäÿêè 
²íñòàãðàìó ïðî êàëþæó çíàþòü 
òåïåð âñ³. Îêð³ì êîìóíàëüíèê³â.

— Êîìóíàëüíèêè ìîâ÷àòü, îá-
ð³çàëè âñ³ êîíòàêòè ³ ñïîñîáè ç 

íèìè çâ’ÿçàòèñÿ. Ãîâîðèâ ç ñóñ³-
äàìè, ÿê³ äîâãî æèâóòü â öüîìó 
äîì³, âîíè êàçàëè, ùî ö³ êàëþæ³ 
áóëè òóò â³äòîä³, ÿê çáóäóâàëè áó-
äèíîê, — êàæå áëîãåð. — Òîáòî, 
ðîê³â 30–40 âîíè òî÷íî òóò ³ñ-
íóþòü. Íàñïðàâä³, öå íå ëèøå 
â íàøîìó äâîð³ òàê.

ßðîñëàâ ç³çíàºòüñÿ, ùî äðóç³ 
íàâ³òü íå çäèâóâàëèñÿ, êîëè â³í 
ñòâîðèâ ïðîô³ëü êàëþæ³. Äîïî-
ìàãàëè ðîçêðó÷óâàòè ñòîð³íêó òà 
çàïèñóâàòè ñòîð³ç.

— Ï³äïèñíèê³â çàðàç íå äóæå 
áàãàòî, áëèçüêî 300. Òà òèì 
íå ìåíø, óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ 
äî ïðîáëåìè ìåí³ ïðèâåðíó-
òè âäàëîñÿ. Ùèðî õî÷ó â³ðèòè 
â òå, ùî öå ÿêîñü ñïðàöþº ³ íàì 
çàëàòàþòü ÿìè. ßê íå êðóòè, 
à ïîäàòêè òà êîìóíàëêó ïëàòè-
ìî, ³ æèòè â òàêèõ óìîâàõ — öå 
íå íîðìàëüíî, — ãîâîðèòü â³í.

Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, êîëè 
ëþäè ÷èìîñü îáóðåí³, âîíè ïè-
øóòü ãí³âí³ ïîñòè ó ìåðåæ³ àáî 

íàïðÿìó çâåðòàþòüñÿ äî âëàäè. 
Õëîïåöü êàæå, ùî ïðîáëåìó ç 
íåâèñèõàþ÷èìè êàëþæàìè âèð³-
øèâ ïîäàâàòè ç ãóìîðîì, áî íåãà-
òèâó âñþäè é áåç òîãî âèñòà÷àº.

— Ñì³øêè ñì³øêàìè, àëå àñ-
ôàëüòó íåìàº. ß äóìàþ, ùî çãî-
äîì ìîæíà áóäå ðîçïîâ³äàòè é 
ïðî ³íø³ ïðîáëåìè â Êàëèí³âö³. 
Ïðèíàéìí³, ìåí³ âæå ïðîïîíó-
âàëè ïðèéòè ³ «ïîçíàéîìèòèñÿ» 
ç êàëþæàìè â ³íøèõ äâîðàõ ì³ñ-
òà, — êàæå â³í.

Калинівчанин зробив місцеву калюжу зіркою



5 RIA, Ñåðåäà, 5 òðàâíÿ 2021

Громадські організації, які працюють в сфері 
енергоефективності, опублікували звернен-
ня до уряду про необхідність реформування 
теплокомуненерго. В ньому експерти пи-
шуть, що борги ТКЕ за газ за останні п’ять 
років зросли більше, ніж удвічі. Причиною 
цьому є помилки держрегулювання, по-
пулізм державної та місцевої влади, зани-
жені тарифи на тепло. Продовжувати дію 
спецобов’язків без розв’язання системних 
проблем галузі — це шлях в нікуди. Най-
кращим кроком буде запровадження від-
критого ринку газу для теплокомуненерго, 
після виконання семи кроків:
Не допускати ситуації, коли газ для тепло-

комуненерго є дорожчим за газ, який ви-
користовують для автономного опалення. 
На перспективу — це спричинить відмову 
від комунальних систем теплопостачання.
Заборонити встановлювати ціну на газ 
після того, як його спожито. Це не дозво-
ляє ефективно і вчасно формувати тариф 
на теплову енергію.
Надати теплокомуненерго право швидко 
коригувати вартість опалення на зміну ціни 
газу. Посилити контроль з боку Нацрегуля-
тора (НКРЕКП) щодо можливих зловживань 
цим правом.
Переглянути методику плати за розподіл 
газу. Споживачі централізованого опален-

ня не мають платити за доставку газу двічі: 
як плату за послуги розподілу, і другий раз 
в складі послуги з теплопостачання.
Рівно трактувати всіх виробників тепла — 
включати оплату на викиди СO2 не лише 
підприємствам централізованого тепло-
постачання, а й власникам індивідуальних 
систем — або зняти його для всіх.
Вирішити проблему застосування тарифу 
на постачання теплової енергії за догово-
рами про послуги теплопостачання. Через 
правові колізії, ТКЕ і міські бюджети мають 
мільярдні тарифні розриви щороку. Якщо 
нічого не змінити, всі ТКЕ країни будуть 
збитковими і наступного опалювального 

сезону, бо постачатимуть тепло побутовим 
споживачам собі в мінус.
Вирішити проблему накопичених боргів 
за газ — там, де джерелом боргу стали дії 
держави, що призводили до тарифних 
розривів ТКЕ — відповідати має держава, 
а не міські бюджети. Без вирішення цієї про-
блеми, ринку газу для ТКЕ не буде, підпри-
ємства не можуть змінювати постачальника 
газу чи залучати кредити на модернізацію.
Під цим зверненням підписались громадян-
ська мережа «Опора», Асоціація енергое-
фективних міст України, Інститут соціально-
економічної трансформації, Економічна екс-
пертна платформа, Інститут фінансів та права.

Потрібна справжня реформа 

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ìèíóëîãî òèæ-
íÿ «Â³ííèöÿãàç» 
îïóáë³êóâàâ ñïè-

ñîê êîìïàí³é, ÿêèì ìàº â³äêëþ-
÷èòè ãàç ç 1 òðàâíÿ. Â ïåðåë³êó — 
íàéá³ëüø³ òåïëîïîñòà÷àëüíèêè 
Â³ííèö³ ³ ðÿä ÎÑÁÁ.

Ï³äñòàâà — ó öèõ êîìïàí³é 
íåìàº ãàçîïîñòà÷àëüíèêà, áî äëÿ 
«Íàôòîãàçó» ç òðàâíÿ ïåðåñòàíóòü 
ä³ÿòè ñïåöîáîâ’ÿçêè (ÏÑÎ), ÿêè-
ìè óðÿä çîáîâ’ÿçóâàâ ïðîäàâàòè 
ãàç çà ðåãóëüîâàíîþ ö³íîþ. Â³ä-
òàê, ç 1 òðàâíÿ ç ãàçîì ìàëî á 
çíèêíóòè ³ öåíòðàë³çîâàíå ãàðÿ-
÷å âîäîïîñòà÷àííÿ. Ìàëî á. Àëå 
ïîêè öþ êðèçó â³äòåðì³íóâàëè.

«Óðÿä ïðîäîâæèâ ÏÑÎ äëÿ òå-
ïëîêîìóíåíåðãî äî 20 òðàâíÿ äëÿ 
òîãî, àáè êîìóíàëüí³ ï³äïðèºì-
ñòâà ìîãëè ïðîâåñòè ïåðåãîâîðè, 
âèçíà÷èòè íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ 
ùîäî çàêóï³âë³ ãàçó òà óêëàñòè 
âñ³ íåîáõ³äí³ êîíòðàêòè», — íà-
ïèñàâ â ñâîºìó òåëåãðàì-êàíàë³ 
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Äåíèñ 
Øìèãàëü.

ОСББ РЯТУЮТЬ СЕБЕ САМІ 
Àëå òàêî¿ «â³äñòðî÷êè» íå îòðè-

ìàëè ÎÑÁÁ. Ó «Â³ííèöÿãàç» ïó-
áë³êóâàëè, ùî ïðèïèíÿòü ðîçïî-
ä³ë ãàçó äëÿ îá'ºäíàíü: «Ñàêóðà», 
«Ïîäîëÿíêà-4», «Ïîäîëÿíêà-7», 
«Îáåð³ã», «Äîëèíà-39», «×àé-

êà-×åõîâà», «Ïèðîãîâà 39», 
«Ìð³ÿ-29», «Ïðåñòèæ 2015».

Ç äåÿêèìè ãîëîâàìè îá’ºäíàíü 
íàì âäàëîñÿ çâ’ÿçàòèñü 30 êâ³òíÿ. 
Ä³çíàëèñü, ùî âîíè áóäóòü ðîáè-
òè, ùîá âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó.

— Äîêóìåíòè íà îôîðìëåííÿ 
íîâîãî äîãîâîðó ç «Íàôòîãàçîì» 
ÿ âæå ïîäàâ. Ç³ ñâîãî áîêó, ÿ çðî-
áèâ âñå, ùî ì³ã. Òåïåð î÷³êóþ 
ð³øåííÿ ç Êèºâà, — ñêàçàâ ãîëîâà 
ÎÑÁÁ «Ïîäîëÿíêà-7» Îëåêñàíäð 
Ñîêóð. — Óìîâè êóï³âë³ ãàçó çà-
ëèøàþòüñÿ òàêèìè æ, ÿê ³ áóëè. 

Ðîçðàõóíêè éäóòü äî 25 ÷èñëà 
íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ, ùî çðó÷íî. 
Ö³íà íà ãàç çì³íèëàñü, àëå öå â³ä-
áóâàºòüñÿ ñêð³çü ïî Óêðà¿í³. Òå, 
ùî ïðî â³äêëþ÷åííÿ ãàçó ïîâ³äî-
ìèëè ÷îòèðè äí³ òîìó, îñîáëèâî 
íå äèâóº. ß âæå çâèê äî òîãî, ùî 
â íàñ ó äåðæàâ³ âñå çàäí³ì ÷èñëîì 
ðîáèòüñÿ.

— Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äêëþ-
÷åííÿ, ÿêå ìè îòðèìàëè ê³ëüêà 
äí³â òîìó, ñèëüíî çäèâóâàëî: ìè 
15 ðîê³â îòðèìóâàëè ãàç â³ä «Íà-
ôòîãàçó» ³ òóò, â îäèí ìîìåíò, âñå 
ìàº ïðèïèíèòèñÿ. Ùî áóäåìî ðî-

У ТЕПЛОВИКІВ Є ДВА ТИЖНІ 
НА ПОШУК НОВОГО ПРОДАВЦЯ ГАЗУ 
Нова криза?  Відключення гарячої 
води і зрив опалювального сезону — 
такі нерадісні перспективи ми мали б з 
1 травня. Уряд вирішив не продовжувати 
спецобов’язки «Нафтогазу», тому 
в тепловиків з цієї дати не було б 
газопостачальників. Однак за день 
до цієї дати передумали: дали відстрочку 
до 20 травня. Що з цим не так?

áèòè äàë³? Ð³øåííÿ ïîêè íå ïðè-
éíÿëè. Öå æ ïîòð³áíî âèêîíàòè 
ìàñó ðîáîòè: îïðàöþâàòè ö³íè, 
ïðîïîçèö³¿, çáîðè ç³áðàòè. Äóìàþ, 
ùî äî 15 òðàâíÿ ìàºìî âèð³øè-
òè, — ñêàçàâ «åêñ»-ãîëîâà ÎÑÁÁ 
«Äîëèíà 39» Â³òàë³é Áëàùóê 

Ó ðîçìîâ³ Â³òàë³é ðîçêàçàâ, ùî 
éîãî óñóíóëè ç ïîñàäè íåçàêîííî. 
Â ¿õíüîìó ÎÑÁÁ, ôàêòè÷íî, äâà 
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ. Íèí³ òðèâàº 
ðîçãëÿä ñïðàâè ó ñóä³.

— Ó íàñ åëåêòðîïëèòè, íàì 
âñå îäíî. Ãàç âèêîðèñòîâóºìî 
ò³ëüêè äëÿ îïàëåííÿ ³ âñå. Òîìó 
äóìàþ, ùî ïîêè ïîáóäåìî áåç 
ãàçó, à êîëè áóäå îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí, òîä³ ï³äïèøåìî äîãîâî-
ðè, — ñêàçàâ ªâãåí³é, ÿêèé ïðåä-
ñòàâèâñÿ óïðàâèòåëåì áóäèíêó 
â ÎÑÁÁ «Ïðåñòèæ 2015».

ПЕРЕВАГИ ВІДМІНИ ПСО — 
ВІДСУТНІ?

Ó ñâîºìó äîïèñ³ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Äåíèñ Øìèãàëü íàçèâàº 
ïåðåâàãè ñêàñóâàííÿ ÏÑÎ äëÿ òå-

ïëîêîìóíåíåðãî: êîìóíàëüíèêè 
îòðèìàþòü ìîæëèâ³ñòü êóïóâàòè 
ãàç â òèõ ïîñòà÷àëüíèê³â, ÿê³ äà-
þòü íàéêðàùó ö³íó ³ âèêîðèñòî-
âóâàòè âçèìêó, ùîá íå çàëåæàòè 
â³ä ð³çêèõ ñòðèáê³â ö³í íà ðèíêó 
ãàçó.

«Â êîìïëåêñ³ öå äàº ì³ñöåâ³é 
âëàä³ ìåõàí³çì, ÿêèé äîçâîëèòü 
ñàìîñò³éíî çíèæóâàòè òàðèôè 
äëÿ óêðà¿íö³â íà òåïëî òà ãàðÿ-
÷ó âîäó, íå íàêîïè÷óâàòè áîðãè 
çà ñïîæèòèé ãàç, à òàêîæ íåñòè 
ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òàðèôè 
ïåðåä ëþäüìè», — ïèøå Øìè-
ãàëü.

Â Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè çàÿâ-
ëÿþòü ïðî òå, ùî ïîâíà â³äì³íà 
ÏÑÎ ñïðè÷èíå â³äêëþ÷åííÿ öåí-
òðàë³çîâàíî¿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ çðèâ 
íîâîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. 
Â ï³äïðèºìñòâ òåïëîêîìóíå-
íåðãî íåìàº ô³íàíñîâîãî ðåñóðñó 
íà çàêóï³âëþ ãàçó çà ðèíêîâèìè 
óìîâàìè. Á³ëüø òîãî, âîíè ìàþòü 
íåñïëà÷åíèé áîðã çà ñïîæèòèé 
ãàç â ðîçì³ð³ 63 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü. 

Çà òàêèõ óìîâ òåïëîïîñòà÷àëüíè-
êè íå çíàéäóòü ñîá³ íîâèõ ïðî-
äàâö³â ãàçó.

Ïðîòå Íàöêîì³ñ³ÿ äåðæðåãóëþ-
âàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ãîòóº 
ð³øåííÿ, ÿêå äîçâîëèòü òåïëîâè-
êàì ïåðåõîäèòè äî íîâî¿ ãàçî-
ïîñòà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ íàâ³òü ç 
áîðãàìè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíà áóäå 
ïèñüìîâà çãîäà â³ä ïîïåðåäíüîãî 
ãàçîïîñòà÷àëüíèêà.

«Íàôòîãàç», ÿêèé ðàí³øå ïî-
ñòà÷àâ ãàç çà ðåãóëüîâàíîþ ö³-
íîþ, íèí³ ïðîïîíóº òåïëîïîñòà-
÷àëüíèêàì ïîñëóãè ñâîº¿ «äî÷êè»: 
òîâàðèñòâà «Ãàçîïîñòà÷àëüíà 
êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Òðåéäèíã».

«Êîíòðàêòè óêëàäàòèìóòüñÿ 
íà êîìåðö³éíèõ çàñàäàõ, íà óìî-
âàõ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè àáî æ ïî-
ñòîïëàòè ïðè íàäàíí³ áàíê³âñüêî¿ 
ãàðàíò³¿. Ìàë³ òà ñåðåäí³ ñïîæè-
âà÷³, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÁÁ, ìîæóòü 
çàêóïîâóâàòè ãàç ó ÒÎÂ «Ãàçî-
ïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç 
Óêðà¿íè», — éäåòüñÿ â ïîâ³äî-
ìëåíí³ ïðåñ-ñëóæáè «Íàôòîãàçó».

«Нафтогаз» до 20 травня залишається єдиним газопостачальником для 
теплокомуенерго. До цього строку вони мають знайти нових постачальників, щоб 
не відключати споживачам гарячу воду і не зірвати підготовку до опалювального сезону

«Íàôòîãàç» ïðîïîíóº 
òåïëîâèêàì ãàç 
çà ðèíêîâîþ ö³íîþ. 
Ðàí³øå ïðîäàâàâ 
çà ðåãóëüîâàíèì 
äåðæàâîþ òàðèôîì 
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Ó êîãîñü òèñÿ÷³ 
äîëàð³â ï³ä «ìà-
òðàöîì», à â äå-

êîãî — í³ êîï³éêè íà ÷îðíèé 
äåíü. Ñòàòêè êåð³âíèê³â ïîë³ö³¿, 
ïðîêóðàòóð, ÑÁÓ ³ ïîäàòêîâî¿ 
³íñïåêö³¿ ð³çí³. ×èòàéòå îãëÿä 
ñâ³æèõ äåêëàðàö³é, ÿê³ ìè áðàëè 
ç îô³ö³éíîãî ðåºñòðó.

КАПІТАН З «ІНФІНІТІ», 
ПОЛКОВНИК — БЕЗ АВТО 

Âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó îáëàñíå 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ î÷îëèâ 
ïîëêîâíèê ²âàí ²ùåíêî. Ó ñâî¿é 
äåêëàðàö³¿ â³í âêàçàâ, ùî îòðèìàâ 
447 òèñÿ÷ çàðïëàòè ó 2020 ðîö³. 
Îäíàê ïåðøó ïîëîâèíó ìèíóëîãî 
ðîêó â³í ùå ïðàöþâàâ ó îäåñüê³é 
ïîë³ö³¿, íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà, äå 
çàðîáèâ 171 òèñÿ÷ó ãðèâåíü.

Éîãî äðóæèíà, Êðèñòèíà ²ùåí-
êî, çàðîáèëà íà ñâîºìó á³çíåñ³ 

350 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Â äåêëàðàö³¿ 
âêàçàëà, ùî îòðèìàëà â ïîäàðó-
íîê 270 òèñÿ÷ ãðèâåíü â³ä Âàñèëÿ 
Ìóñòÿöè. Ñåðåä çàîùàäæåíü ²âàí 
²ùåíêî ìàº 290 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
äðóæèíà — 750 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Âëàñíà íåðóõîì³ñòü ïîëêîâíè-
êà — äâà ãåêòàðè çåìë³ ó Îäåñüê³é 
îáëàñò³. Êâàðòèðà, ïàðêîì³ñöå 
ó Îäåñ³, ÿêîþ êîðèñòóºòüñÿ ñ³ì’ÿ, 
íàëåæàòü Îëüç³ Ìóñòÿö³. Ñàì 
²âàí ²ùåíêî ïðîæèâàº ó Â³ííèö³ 
â îðåíäîâàí³é êâàðòèð³, ïëîùó 
ÿêî¿ íå âêàçàâ ó äåêëàðàö³¿.

Ñâîãî òðàíñïîðòó íå ìàº. 
Êðèñòèíà ²ùåíêî âèêîðèñòîâóº 
«Àóä³» Q3, 2016 ðîêó âèïóñêó, 
ùî íàëåæèòü Ä³àí³ Áðàò³íîâ³é.

Êàï³òàí ïîë³ö³¿ Ðåäâàí Óñå³-
íîâ î÷îëþº â³ííèöüêó ïàòðóëüíó 
ïîë³ö³þ ç ìîìåíòó ¿¿ çàñíóâàí-
íÿ â 2016 ðîö³. Â³í çàäåêëàðó-
âàâ 415 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàðïëàòè, 
îòðèìàíî¿ â 2020 ðîö³. ² öå éîãî 
ºäèíèé äîõ³ä, ïðî ÿêèé çàçíà÷åíî 
â äåêëàðàö³¿.

Ñåðåä ãðîøîâèõ àêòèâ³â ìàº 

Іван Іщенко
начальник обласного управління 

Нацполіції

Редван Усеінов
начальник патрульної поліції 

у Вінницькій області

Олександр Бутович
керівник обласної 

прокуратури

Євген Комаровський
керівник Вінницької окружної 

прокуратури

Анатолій Денисенко
начальник обласного 

управління СБУ

Микола Суржиков
начальник обласної 
податкової служби

447 070 415 464 435 739 — 803 992 262 986

1 258 635 415 464 869 720 706 729 1 724 662 271 010

1 040 000 421 076 921 152 150 000 1 350 000 283 655

— 46 68,7 — 100,1 119,6

— Infiniti Q30 2016 р — — УАЗ 31514 1998 р., ИЖ 2715 1989 р. Volkswagen Multivan 1993 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

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ПОКАЗАЛИ 
В ДЕКЛАРАЦІЯХ СИЛОВИКИ?
Не бідні люди  Найкраща іномарка 
в керівника патрульної поліції, найбільша 
дача — в очільника управління 
СБУ. Понад мільйон гривень заощаджень 
є в родині головного поліцейського. 
На чому їздять, скільки отримують та 
які суми мають на рахунках? Редакція 
RIA розглянула декларації керівників 
силових структур Вінниці та області 

10 òèñÿ÷ äîëàð³â ³ 138 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Íåðóõîìå ìàéíî — áóäèíîê 
íà 120 êâ. ìåòð³â (âëàñíèê áàòüêî), 
16 ñîòîê çåìë³ â Êðèìó. Êâàðòèðó 
ó Â³ííèö³, â ÿê³é ïðîæèâàº íà-
÷àëüíèê ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, íàäàº 
áåçîïëàòíî Ãàëèíà Ë³íí³ê.

Íàïðèê³íö³ 2020-ãî Ðåäâàí 
Óñå³íîâ ïðèäáàâ çà 150 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü àâòîìîá³ëü Infiniti Q30, 
2016 ðîêó âèïóñêó.

ЧИМ БАГАТІ НОВІ 
ПРОКУРОРИ?

Îáëàñíó ïðîêóðàòóðó ç îñåí³ 
2020-ãî î÷îëþº Îëåêñàíäð Áóòî-
âè÷. Â ñâî¿é äåêëàðàö³¿ â³í âêàçàâ 
435 òèñÿ÷ çàðïëàòè, îòðèìàíî¿ 
íà ö³é ïîñàä³. Êð³ì òîãî, ïî-
ñàäîâåöü îòðèìàâ ùå 35 òèñÿ÷ 
çàðïëàòè â Îô³ñ³ ãåíåðàëüíîãî 
ïðîêóðîðà òà 282 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
çàðïëàòè â ïðîêóðàòóð³ ×åðí³ã³â-
ñüêî¿ îáëàñò³. ªäèíèé äîõ³ä éîãî 
äðóæèíè ²ííè Áóòîâè÷ — 52 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü çàðïëàòè, îòðèìàíî¿ 
íà ìåáëåâ³é ôàáðèö³ «Âåñòà».

Ãðîøîâ³ àêòèâè â ðîäèí³ ìàº 
ò³ëüêè ïðîêóðîð — öå 157 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü ³ 27 òèñÿ÷ äîëàð³â. 
Íåðóõîìå ìàéíî ðîäèíè — öå 
â³ñ³ì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó Êè-
¿âñüê³é îáëàñò³, çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 4 ãåêòàðè; êâàðòèðà â Á³ë³é 
Öåðêâ³ íà 68 êâ. ìåòð³â; áóäèíîê 
íà 288 êâ. ìåòð³â ó ñåë³ Âèøåíüêè 
íà Êè¿âùèí³. ² ùå âèêîðèñòîâó-
þòü ñëóæáîâó êâàðòèðó â Êèºâ³, 
ïëîùåþ 105 êâ. ìåòð³â. Ó Â³ííè-
ö³ îáëàñíèé ïðîêóðîð âèíàéìàº 
êâàðòèðó, ïëîùåþ 47 êâ. ìåòð³â.

Âëàñíîãî àâòîìîá³ëÿ â ðîäèí³ 
íåìàº. Îëåêñàíäð Áóòîâè÷ áåç-

îïëàòíî âèêîðèñòîâóº «Ðåíî 
Äàñòåð», ÿêèé íàëåæèòü Âàëåð³þ 
Áîéêîâó.

Ðàçîì ç³ ñêîðî÷åííÿì ê³ëüêîñ-
ò³ ðàéîí³â, ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
çìåíøèëàñÿ ³ ê³ëüê³ñòü ïðîêóðà-
òóð: çàì³ñòü ì³ñöåâî¿ ó Â³ííèö³ 
òåïåð º îêðóæíà ïðîêóðàòóðà. 
Â áåðåçí³ 2021 ðîêó ¿¿ î÷îëèâ 
ªâãåí Êîìàðîâñüêèé 

Â ñâî¿é äåêëàðàö³¿ â³í âêàçàâ 
557 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàðïëàòè, 
îòðèìàíî¿ íà ïîïåðåäíüîìó ì³ñö³ 
ðîáîòè — â³í áóâ íà÷àëüíèêîì 
óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó ó êðèì³íàëü-
íîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðàòóðè 

Êðèìó. Ùå ïðîêóðîð ìàº 150 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü çàîùàäæåíü.

Âëàñíà íåðóõîì³ñòü â³äñóòíÿ: 
êâàðòèðà â Êèºâ³, ÿêó âèêîðèñ-
òîâóº ÷îëîâ³ê, íàëåæèòü ²ðèí³ 
Òèøå÷êî; æèòëîâèé áóäèíîê 
â Á³ë³é Öåðêâ³, â ÿêîìó ïðî-
ïèñàíèé ïðîêóðîð, íàëåæèòü 
Ëþäìèë³ Êîìàðîâñüê³é. Ñâîãî 
òðàíñïîðòó â ðîäèí³ òàêîæ íåìàº.

ВЕЛИКА ДАЧА В КЕРІВНИКА СБУ 
Íà÷àëüíèê îáëàñíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ ÑÁÓ Àíàòîë³é Äåíèñåíêî 
çàäåêëàðóâàâ 803 òèñÿ÷³ çàðïëà-
òè ³ ùå 139 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïåíñ³¿ 
çà ìèíóëèé ð³ê. Éîãî äðóæèíà 

Âàëåíòèíà Äåíèñåíêî îòðèìà-
ëà 148 òèñÿ÷ çàðïëàòè â øêîë³ 
ó Áðîâàðàõ òà ùå 149 òèñÿ÷ çà-
ðîáèëà íà ïðîäàæó åëåêòðîåíåðã³¿ 
çà «çåëåíèì» òàðèôîì.

Ñåðåä çàîùàäæåíü ó î÷³ëüíè-
êà â³ííèöüêîãî ÑÁÓ º 950 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Éîãî äðóæèíà ìàº 
íà «÷îðíèé äåíü» ùå 400 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Óñÿ íåðóõîì³ñòü ðîäèíè 
Äåíèñåíê³â ðîçòàøîâàíà â Êèºâ³ 
òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Âîíè ìà-
þòü òðè çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè, äâ³ 
êâàðòèðè íà 100 ³ 55 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â òà âåëèêó äà÷ó, ïëîùåþ 
473 êâ. ìåòðè. Á³ëüø³ñòü öüîãî 
ìàéíà çàïèñàíî íà äðóæèíó. 
Æèòëà ó Â³ííèö³ â äåêëàðàö³¿ 
íå âêàçàíî.

ЩО Є В ГОЛОВНОГО 
ПОДАТКІВЦЯ?

Õî÷à ïîäàòêîâà íå º ñèëîâèì 
â³äîìñòâîì, àëå ¿¿ âïëèâ äîáðå 
â³ä÷óâàþòü â³ííè÷àíè. Ç ñ³÷íÿ 
2021 ðîêó îáëàñíó ïîäàòêîâó î÷î-
ëèâ Ìèêîëà Ñóðæèêîâ. Äî öüîãî 
â³í áóâ âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçê³â 
êåð³âíèêà ñëóæáè ³ íà ö³é ïî-
ñàä³ îòðèìàâ 262 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
çàðïëàòè çà ìèíóëèé ð³ê. Ùå ïî-
ñàäîâåöü çàäåêëàðóâàâ 283 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü çàîùàäæåíü.

Ç íåðóõîìîñò³ ïîäàòê³âåöü ìàº 
áóäèíîê íà 119 êâàäðàòíèõ ìåòð³â 
òà äâ³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè ó Ìî-
ãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó. Ó Â³ííèö³ 
æèâå â êâàðòèð³, ÿêà íàëåæèòü 
Îëåêñàíäðó ²âàíöþ. Â äåêëàðà-
ö³¿ Ìèêîëà Ñóðæèêîâ âêàçàâ, ùî 
ìàº òðàêòîð ÕÒÇ 25, ñàìîðîáíèé 
ïðè÷³ï òà àâòîìîá³ëü Volkswagen 
Multivan, 1993 ðîêó âèïóñêó.

Íàïðèê³íö³ 2020-ãî 
Ðåäâàí Óñå³íîâ 
ïðèäáàâ çà 150 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü àâòî Infiniti 
Q30, 2016 ðîêó 
âèïóñêó
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Н а о с т а н о к  д о д а м о ,  щ о 
«CoronaWhy» — це лише одна 
з багатьох сфер діяльності тала-
новитого випускника вінниць-
кого політеху. Артур Кюльян 
є партнером венчурної студії 
«Colab», що в Лос-Анджелесі. 
Там він працює з різними стар-
тапами й допомагає їм на ранніх 
стадіях з’ясувати, які програмні 
продукти потрібно розробляти 
й коли виводити їх на ринок.
Крім того, він бере участь у ба-
гатьох фахових конференціях, 

а також пише книги й статті 
на теми штучного інтелекту та 
машинного навчання.
Ще в серпні 2017-го вийшла 
друком його праця «Robot Is The 
Boss» — книга, що розповідає 
найкращий спосіб отримати 
переваги від використання 
машинного навчання у бізне-
сі. Артур Кюльян пояснює у ній 
серед іншого, чому штучний ін-
телект зараз такий важливий 
і на які галузі він найбільше 
впливає.

Ще й автор 

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 210118

Перекриють 
вулицю 
 Ó Â³ííèö³ îáìåæàòü ðóõ 
òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â 
íà âóëèö³ Ìóðè. Ïðî öå ïî-
â³äîìëÿº ñàéò ì³ñüêðàäè.
Ó ïîâ³äîìëåíí³ çàçíà÷àþòü, 
ùî îáìåæåííÿ ââåäóòü ÷åðåç 
ðåêîíñòðóêö³þ ç äîáóäîâîþ 
áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó.
— Ó çâ'ÿçêó ç öèì, òèì÷àñî-
âî, ç 5 òðàâíÿ ïî 5 ëèñòîïàäà, 
áóäå îáìåæåíî ðóõ òðàíñïîð-
òó òà ï³øîõîä³â íà âóëèö³ 
Ìóðè íàâïðîòè áóäèíêó 7, — 
êàæóòü ó ì³ñüêðàä³.

Відкрився 
планетарій 
 «Ó íàñ ÷óäîâ³ íîâèíè! Ç 
1 òðàâíÿ ìè ðàäî çàïðîøó-
ºìî óñ³õ áàæàþ÷èõ ïîìàí-
äðóâàòè çîðÿíèì íåáîì òà 
ï³çíàòè òàºìíèö³ Âñåñâ³òó, — 
ïèøå ó ôåéñáóê «Â³ííèöü-
êèé Ïëàíåòàð³é/Vinnytsia 
Planetarium». — Ñåàíñè ïðî-
âîäÿòüñÿ çã³äíî ç àô³øåþ».
ßêà âàðò³ñòü êâèòêà? Äî-
ðîñë³ — 40 ãðí, øêîëÿð³ àáî 
ñòóäåíòè — 30 ãðí, 
äîøê³ëüíÿòà — 20 ãðí.
Ãðàô³ê ðîáîòè: ç 10 äî 17 ãî-
äèíè. Äëÿ ãðóï ç-ïîíàä 
10 ëþäåé º ìîæëèâ³ñòü îáðàòè 
³íøèé ÷àñ çà ïîïåðåäíüîþ 
äîìîâëåí³ñòþ.
Äåòàë³ çà íîìåðîì: 
(067)431 0611.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №16 (1168)
Двоваріантні двоходові задачі з правильними і ідеальними матами. Композиції 
на кооперативний мат, в яких перший хід роблять чорні і допомагають білим 
поставити собі мат. 

Задача №2664-2667. М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)
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ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №17 (1538) від 28 квітня 2021 року 
Задача №2660
I. 1. C:b8! Kc7+  2. Kpa7 b6x — ідеальний мат
II. 1. Cb6! Kd7  2. Ca7 Kc7x — правильний мат.
Задача №2661
I. 1. Te7! Tg8  2. Ce6 Tf8x; II. 1. Ср7! Tf5+  2. Kpg8 Tf8x — правильний мат.
Задача №2662
I. 1. Фc5! Ta1  2. Kpb4 Ta4x; II. 1. Cc5! Te1  2. Kpd4 Te4x — правильний мат.
Задача №2663
I. 1. Kpd3! Td1+  2. Kpe2 Td2x; II. 1. Kpf5! Th5+  2. Kpg4 Tg5x.

М. Пархоменко

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Àðòóð Êþëüÿí 
ðàí³øå æèâ ó Â³-
ííèö³, íàâ÷àâñÿ 
ó òåõí³÷íîìó óí³-

âåðñèòåò³ íà ôàêóëüòåò³ ³íôîðìà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ êîìï’þòåðíî¿ 
³íæåíåð³¿, ïðàöþâàâ ðîçðîáíè-
êîì â àóòñîðñ³. Çãîäîì ïåðå¿õàâ 
ó Êàë³ôîðí³þ, â³äêðèâ á³çíåñ, 
à ìèíóëîãî ðîêó ùå é ñòàâ âè-
êîðèñòîâóâàòè øòó÷íèé ³íòåëåêò 
ó áîðîòüá³ ç ïàíäåì³ºþ.

×îëîâ³êó âäàëîñÿ îá’ºäíàòè 
êðàùèõ ñïåö³àë³ñò³â ³ç ð³çíèõ 
ãàëóçåé ó âîëîíòåðñüêîìó ïðî-
ºêò³ «CoronaWhy».

«Çàðàç «CoronaWhy» — öå 
ì³æíàðîäíà ãðóïà ç 1311 äîáðî-
âîëüö³â, — éäåòüñÿ íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ ïðîºêòó. — Éîãî ìåòîþ º 
óäîñêîíàëåííÿ ãëîáàëüíî¿ êî-
îðäèíàö³¿ òà àíàë³ç óñ³õ íàÿâíèõ 
äàíèõ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïàëàõó 
COVID-19».

ЗАВДАННЯ БІЛОГО ДОМУ 
Êîëè ìèíóëîãî ðîêó ñâ³ò çó-

ñòð³âñÿ ç ïàíäåì³ºþ Á³ëèé ä³ì 
ðàçîì ³ç ãðóïîþ ïðîâ³äíèõ äî-
ñë³äíèê³â âèð³øèëè ï³äãîòóâàòè 
â³äêðèòèé íàá³ð äàíèõ COVID-19 

(CORD-19). Òîä³ âäàëîñü ç³áðàòè 
äàòàñåò (íàá³ð äàíèõ — àâò.) ³ç 
30 000 íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é.

— Íà Kaggle (ïëàòôîðì³ äëÿ 
çìàãàíü ç àíàë³òèêè òà ïåðåäáà-
÷óâàëüíîãî ìîäåëþâàííÿ — àâò.) 
îïóáë³êóâàëè ñïèñîê ïèòàíü, â³ä-
ïîâ³ä³ íà ÿê³ òðåáà øóêàòè â öüî-
ìó äàòàñåò³, — ðîçïîâ³â Àðòóð 
Êþëüÿí âèäàííþ «Liga.Tech». — 
Äî ïðèêëàäó, ÿê³ º ðèçèê-ôàêòî-
ðè äëÿ COVID-19, ÷è º çâ’ÿçîê 
ì³æ êóð³ííÿì ³ óñêëàäíåííÿìè. 
Çàãàëîì Á³ëèé ä³ì ñôîðìóâàâ 
10 òàêèõ ïèòàíü.

— Êîëè ÿ ïîáà÷èâ öå çàâäàí-
íÿ, òî çðîçóì³â, ùî AI-³íæåíåðè 
íå çìîæóòü ðîçâ’ÿçàòè òàê³ àá-
ñòðàêòí³ ïèòàííÿ, — ñêàçàâ ÷îëî-
â³ê. Òîìó â³í âçÿâñÿ äîïîìîãòè.

ХРОНОЛОГІЯ «CORONAWHY» 
²ñòîð³ÿ «CoronaWhy» ïî÷àëàñü 

ç³ çâè÷àéíîãî äîïèñó ó Facebook 
òà Linkedin. Àðòóð Êþëüÿí îïó-
áë³êóâàâ çàêëèê ïðèºäíóâàòèñÿ 
äî âîëîíòåðñüêîãî ïðîºêòó é äî-
ïîìîãòè ç ïîøóêîì â³äïîâ³äåé 
íà ïèòàííÿ â³ä Á³ëîãî äîìó.

Ï³ñëÿ öèõ äîïèñ³â äî Àðòóðà 
ïî÷àëî çâåðòàòèñÿ âñå á³ëüøå é 
á³ëüøå ëþäåé — êàíäèäàòè íàóê, 
äîñë³äíèêè, ³íæåíåðè ç Amazon, 
NASA ³ òàê äàë³.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
ПРОТИ КОРОНАВІРУСУ 
Волонтерський проєкт  Артур 
Кюльян — випускник політехнічного 
університету, який тепер живе 
у Сполучених Штатах Америки. 
У Лос-Анджелесі чоловік досліджує 
штучний інтелект і використовує його 
для боротьби з Covid-19 

— ß âèð³øèâ äîïîìîãòè ñôîð-
ìóâàòè ñòðóêòóðó òà ïîäîëàòè 
ðîçðèâ ì³æ çàãàëüíèìè ïèòàííÿ-
ìè òà òåõí³÷íèì ôîðìóëþâàííÿì 
ïðîáëåìè ìàøèííîãî íàâ÷àííÿ, 
– ïðèãàäóº ÷îëîâ³ê.

Âæå íà ÷åòâåðòèé äåíü éîãî 
ãðóïà íàë³÷óâàëà 150 ÷ëåí³â.

— Ïî÷àëîñÿ ùîñü áîæåâ³ëüíå, 
äåÿê³ «íåòåõí³÷í³» ëþäè ïî÷àëè 
äîïîìàãàòè ìåí³ êåðóâàòè ³í-
øèìè, ìè ïî÷àëè ðîçóì³òè, ùî 
ó íàñ òåïåð º ÿêàñü íîâà ôîðìà 
îðãàí³çàö³¿, ÿêà º äîñèòü åôåêòèâ-
íîþ, — ïðèãàäóº ÷îëîâ³ê. — Õòîñü 
ôîðìóëþº çàâäàííÿ, ëÿãàº ñïàòè, 
à êîëè ïðîêèäàºòüñÿ, âèÿâëÿº, 
ùî öå çàâäàííÿ âæå âèêîíàâ 
ÿêèéñü íåçíàéîìåöü ç Àâñòðàë³¿.

Êîëè äîáðîâîëüö³â ñòàëî 200, 
ðîçðîáíèêè øâèäêî ïðèäáàëè 
äîìåí ³ ïî÷àëè ñòâîðþâàòè ñàéò, 
ùîá ïðåäñòàâèòè ñåáå ñâ³òó âæå 
íå ÿê âèïàäêîâó ãðóïó îäíîäóì-
ö³â, à ñïðàâæíþ ñòðóêòóðó.

Ó òðàâí³ 2020-ãî, öÿ ñòðóêòóðà 
íàë³÷óâàëà âæå 350 îñ³á. Òîä³ æ 
âîíè âèð³øèëè çîñåðåäèòè ñâîþ 
óâàãó íà ÷îòèðüîõ çàâäàííÿõ.

— Çàðàç ó íàñ º êîìàíäà êî-
ìóí³êàö³éíèê³â, ÿêà îá’ºäíóº ìå-
äè÷íèõ åêñïåðò³â, ìè ïðàöþºìî 
ÿê ç íåçàëåæíèìè äîñë³äíèêàìè, 
òàê ³ ç îðãàí³çàö³ÿìè, ³ çàðàç ìè 
º íàéá³ëüøîþ íåçàëåæíîþ îð-
ãàí³çàö³ºþ, ùî ìàº íàéñèëüí³-
øèé ôîíä âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ 
òàëàíò³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ àíàë³çîì 
äàíèõ COVID-19, — çàçíà÷èâ Àð-
òóð Êþëüÿí.

ЩО ЦЕ ЗА ПИТАННЯ?
Êîæíå ç 10 ïèòàíü â³ä Á³ëîãî 

äîìó ìàëî ùå ïî 30 ï³äïóíêò³â. 
Í à ð à ç ³  æ  â î ë î í ò å ð è 

«CoronaWhy» äîïîìàãàþòü íà-
óêîâöÿì â³äïîâ³ñòè íà òàêå: ùî 
â³äîìî ïðî ïåðåäà÷ó, ³íêóáàö³þ 
òà åêîëîã³÷íó ñòàá³ëüí³ñòü; ïðî 
ôàêòîðè ðèçèêó COVID-19; ÿê 
ãåîãðàô³ÿ âïëèâàº íà ïîøèðåííÿ 
â³ðóñó; ùî ìè çíàºìî ïðî âàê-
öèíè òà òåðàïåâòè÷í³ çàñîáè?

— Íàä êîæíèì íàïðÿìêîì 
ïðàöþº îêðåìà êîìàíäà. Äî ïðè-
êëàäó, ìè òðàíñôîðìóâàëè àá-
ñòðàêòíå ïèòàííÿ: «Ùî ïèøóòü 
ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ïðî ôàêòîðè 
ðèçèêó COVID-19, çîêðåìà ïðî 
êóð³ííÿ?» ó á³ëüø êîíêðåòíå: 
«²ñíóº äîñòàòíüî ³íôîðìàö³¿ äëÿ 
ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî êóð³ííÿ 
ïîâ'ÿçàíå ç ï³äâèùåíîþ çàõâî-
ðþâàí³ñòþ COVID-19?» — ïî-
ÿñíþâàâ â³ííè÷àíèí «Liga.Tech».

Ëèøå çàâäÿêè ÷³òêîìó ôîð-
ìóâàííþ çàâäàííÿ, ðîçðîáíèêè 
ãîòóþòü àëãîðèòì, ÿêèé ³ ôîð-
ìóº òèñÿ÷³ ïóáë³êàö³é, çíàõîäèòü 
ó íèõ êëþ÷îâ³ ñëîâà é ïîâ’ÿçàí³ 
ç íèìè ïîíÿòòÿ.

— Ìè âçÿëè ìàñèâ ïóáë³êàö³é, 
çàãîðíóëè éîãî â íàáîð³ äàíèõ, 
ïîë³ïøèëè ìåòàäàí³, çíàéøëè 
â³äïîâ³äíèé àëãîðèòì — ³ íàø 
øòó÷íèé ³íòåëåêò ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè ÿê äëÿ áîðîòüáè ç 
êîðîíàâ³ðóñîì, òàê ³ äëÿ ïîøóêó 
ë³ê³â ïðîòè ïåâíîãî òèïó ðàêó, 
ä³àáåòó, Â²Ë òà ³íøèõ â³ðóñ³â, — 
äîäàâ çàñíîâíèê «CoronaWhy». 

Артур Кюльян живе в Каліфорнії і досліджує там штучний 
інтелект і машинне навчання. Минулого року він запустив 
волонтерський проєкт «CoronaWhy», до якого приєдналися 
1311 добровольців зі всього світу 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ðîäèíà Ãóöîë³â 
ó ñóä³ áóäå äîâîäè-
òè, ùî íå ïåðåäà-
âàëà â îðåíäó ñâî¿ 

ä³ëÿíêè ÒÎÂ «Åêî Í³êà». Çåìëþ 
¿ì âèä³ëèëè â íàòóð³ îô³ö³éíî, ³ç 
âñòàíîâëåííÿì ìåæîâèõ çíàê³â. 
Öå ï³äòâåðäæóþòü äîêóìåíòàìè, 
ÿê³ â íèõ íà ðóêàõ.

Ò³ëüêè ñóä ïî÷íåòüñÿ íå ñêî-
ðî. ßê ¿ì ïîÿñíèëè, ó Òèâðîâ³ 
çàëèøèâñÿ îäèí ñóääÿ. Ðîçãëÿä 
¿õíüî¿ ïîçîâíî¿ çàÿâè ïðèçíà÷èâ 
àæ íà ñüîìå ëèïíÿ.

Ãóöîëè êàæóòü, íà òîé ÷àñ óæå 
óðîæàé ïî÷íóòü çáèðàòè. Íå ò³ëü-
êè â ïîë³, à é â ñàäó. Çáèðàòèìóòü 
³íø³ ëþäè.

ЖОДНИХ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ 
НЕ ПІДПИСУВАЛИ 

×àñòèíà çåìåëüíèõ ïà¿â ó Ãóöî-
ë³â ï³ä ð³ëëåþ, ³íøà — ï³ä ñàäîì. 
Ïîëå óæå çàñ³ÿíå. «Âèõîäèòü òàê, 
ùî óðîæàé óæå áóäå íå íàø, áî æ 
íå ìè ñ³ÿëè, — ðîçïîâ³äàº ãîëî-
âà ñ³ìåéñòâà. — ßêùî âîíè òàê 
çðîáèëè ç ïîëåì, òî äå ãàðàíò³ÿ, 
ùî ³ ÿáëóêà íå çàõî÷óòü ïðèáðàòè 
äî ñâî¿õ ðóê?» 

Ãóöîëè ðîçïîâ³ëè ³ñòîð³þ ñâî-
¿õ ñòîñóíê³â ç ÒÎÂ «Åêî Í³êà». 
Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Ãóöîëà, ãî-
ëîâè ñ³ìåéñòâà, ó ñ³÷í³ 2020-ãî 
ðîêó âîíè ðîç³ðâàëè äîãîâîðè 
îðåíäè ç íàçâàíèì òîâàðèñòâîì, 

áî âèð³øèëè ñàìîñò³éíî âåñ-
òè ãîñïîäàðñòâî ó ïîë³ é ñàäó. 
Íà òîé ÷àñ ÒÎÂ «Åêî Í³êà» êå-
ðóâàëè ³íø³ ëþäè. Ïðèïèíèëè 
äîãîâ³ð îðåíäè íà ï³äñòàâ³ óãîäè ç 
òîä³øí³ì êåð³âíèêîì. ª äîêóìåí-
òè çà ï³äïèñàìè ó÷àñíèê³â äîãî-
âîðó, º àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä òîâàðèñòâà 
âëàñíèêàì.

Êîëè êåðóâàòè òîâàðèñòâîì 
ñòàëè ³íø³ ëþäè, Ãóöîëè ïîïå-
ðåäèëè ¿õ, ùî çåìëþ ¿ì âèä³ëèëè 
â íàòóð³, ïðîöåäóðó çä³éñíþâà-
ëè ñïåö³àë³ñòè, îêðåñëèëè ìåæ³, 
âñòàíîâèëè ìåæîâ³ çíàêè. Íàãà-
äàëè òàêîæ, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ 
çåìë³ áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíè-
êè «Åêî Í³êè».

Ìèêîëà Ãóöîë ïðèãàäóº ðîç-
ìîâè ³ç çàñòóïíèêîì «Åêî Í³êè». 
Êàæå, òîé âèñëóõàâ ¿õ ç ñèíîì, 
à òîä³ ñêàçàâ: «Õî÷åòå ãîñïîäà-
ðþâàòè ñàìîñò³éíî, òî Áîã âàì 
ó ïîì³÷».

Ó áåðåçí³ íèí³øíüîãî ðîêó Ãó-
öîëè ä³çíàëèñÿ, ùî ¿õíÿ çåìëÿ 
â îðåíä³ ó ÒÎÂ «Åêî Í³êà». Êàæå, 
ñèí çàãëÿíóâ ó Äåðæðåºñòð ³, ÿê 
êàæóòü, íå ïîâ³ðèâ ñâî¿ì î÷àì. 
Ïðîöåäóðó ðåºñòðàö³¿ çä³éñíèâ 
äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð ²âàí³â-
ñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Êàëèí³â-
ñüêîãî ðàéîíó Ñåðã³é Çàðåìáà. 
Äîêóìåíòè ç³ ñòîðîíè òîâàðèñòâà 
ïîäàâàâ êåð³âíèê «Åêî Í³êà» Ëå-
îí³ä Ìàéäàíåâè÷. Òåðì³í îðåíäè 
25 ðîê³â. Çàïèñ çðîáëåíî ó ãðóäí³ 
2019 ðîêó.

«ТАТУ, ЦЕ ВЖЕ НЕ НАШ САД!..» БЕЗ 
ЗГОДИ ВЛАСНИКІВ ВЗЯЛИ ЗЕМЛЮ
Битва за землю  У березні Микола 
Гуцол з села Строїнці Тиврівського району 
працював у саду на обрізці дерев, ділянка 
є його власністю. В цей час подзвонив син: 
«Тату, сад уже не наш, і поле не наше». 
У Державному реєстрі значиться, що земля 
в оренді місцевого ТОВ «Еко Ніка». «Але ж 
ми нікому в оренду не передавали! — каже 
чоловік. — Як таке могло статися?» 

«З ПОВАГОЮ — НОВЕ 
КЕРІВНИЦТВО ТОВ «ЕКО НІКА» 

Ãóöîëè çâåðíóëèñÿ ç ëèñòîì 
äî êåð³âíèöòâà òîâàðèñòâà. Ïî-
ïðîñèëè ïîÿñíèòè, ÿê áåç ¿õíüî-
ãî äîçâîëó ÒÎÂ îòðèìàëî ¿õíþ 
çåìëþ. Ïîïåðåäèëè, ùî ï³äïðè-
ºìö³ íå ìàþòü æîäíèõ ï³äñòàâ 
äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ íà ÷óæ³é çåìë³. Ïî-
ïðîñèëè ïðèïèíèòè â÷èíÿòè 
íåçàêîíí³ ä³¿…

Îòðèìàëè â³äïîâ³äü. Íàïè-
ñàíå ñïðèéíÿëè ÿê íàñì³øêó 
íàä íèìè.

Çàì³ñòü ï³äïèñó îñîáè, ÿêà íà-
äàëà â³äïîâ³äü, çíà÷èòüñÿ íå ³ì’ÿ 

³ ïð³çâèùå, ôðàçà — «Íîâå êåð³â-
íèöòâî ÒÎÂ «Åêî Í³êà».

Ãóöîëè íàäàëè êîï³þ â³äïîâ³ä³ 
ðåäàêö³¿. Öèòóºìî îäèí ç ôðàã-
ìåíò³â: «ßê íàì ñòàëî â³äîìî, 
âè ìàºòå íàì³ð ñêîðèñòàòèñÿ 
ñâî¿ì ïðàâîì ùîäî â³ä÷óæåííÿ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ñëÿ â³äêðèò-
òÿ ðèíêó çåìë³. Ïðîòå ïðîñèìî 
âðàõóâàòè, ùî ïåðøî÷åðãîâå ïðà-
âî íà âèêóï ìàº ñàìå ¿¿ îðåíäàð».

Ó â³äïîâ³ä³ ñêàçàíî, ùî ó Äåð-
æàâíîìó ðåºñòð³ ðå÷îâèõ ïðàâ 
íà íåðóõîìå ìàéíî îðåíäàðåì 
çíà÷èòüñÿ ÒÎÂ «Åêî Í³êà». Ïðè 
öüîìó çàçíà÷åíî êàäàñòðîâ³ íî-

ìåðè îðåíäîâàíèõ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, çàãàëîì ¿õ 11. Ùå ïîâ³äî-
ìëÿþòü, ùî îáðîá³òîê ä³ëÿíîê 
âîíè çä³éñíþþòü çã³äíî ç âèìî-
ãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà 
äîòðèìàííÿì âèìîã àãðîòåõíîëî-
ã³¿. Íàâ³òü çàêëèêàþòü âëàñíèê³â 
ïà¿â íå ïîðóøóâàòè óìîâè äîãî-
âîðó — îòðèìàòè ïëàòó çà íàäàí³ 
â îðåíäó ä³ëÿíêè.

«Ùèðî ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âñ³ 
íåïîðîçóì³ííÿ, ÿê³ ìàëè ì³ñöå 
çà ïîïåðåäíüîãî êåð³âíèöòâà, áó-
äóòü êîíñòðóêòèâíî âèð³øåí³». 
Âíèçó ï³äïèñ: «Ç ïîâàãîþ — Íîâå 
êåð³âíèöòâî ÒÎÂ «Åêî Í³êà».

НАПИСАЛИ ЗАЯВУ ПРО 
ЗЛОЧИН 

Ãóöîëè íàïèñàëè çàÿâó íà ³ì’ÿ 
êåð³âíèêà Â³ííèöüêî¿ îêðóæíî¿ 
ïðîêóðàòóðè ªâãåíà Êîìàðîâ-
ñüêîãî.

Ïîâ³äîìèëè, ùî í³ÿêèõ äîãî-

âîð³â îðåíäè ó ãðóäí³ 2019 ðîêó 
âîíè íå ï³äïèñóâàëè. Ââàæàþòü, 
ùî äîêóìåíòè ï³äðîáëåí³. ¯õí³ 
ïðàâà âëàñíèê³â ä³ëÿíîê ïîðó-
øåí³. Ñòâåðäæóþòü, ùî ïîñàäîâ³ 
îñîáè ÒÎÂ «Åêî Í³êà» ñâî¿ìè 
íåçàêîííèìè ä³ÿìè çàâäàþòü ¿ì 
íå ò³ëüêè ìàòåð³àëüíó, à é ìî-
ðàëüíó øêîäó, áî êîðèñòóþòüñÿ 
÷óæèìè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè 
áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ.

Çâåðíóëèñÿ ç ïðîõàííÿì çà-
ðåºñòðóâàòè çàÿâó ïðî çëî÷èí 
â ªÐÄÐ òà ðîçïî÷àòè äîñóäîâå 
ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì ï³ä-
ðîáëåííÿ äîêóìåíò³â òà ¿õ âè-
êîðèñòàííÿ.

«Íàøó çàÿâó çàðåºñòðóâàëè, — 
ïðîäîâæóº Ìèêîëà Ãóöîë. — Â³-
äîìîñò³ âíåñåíî äî ªÐÄÐ. Ìè 
óæå ñï³ëêóâàëèñÿ ç³ ñë³ä÷èì. Â³í 
çàïðîøóâàâ íàñ íà ðîçìîâó. Íà-
äàâàëè ïîÿñíåííÿ ñòîñîâíî ñè-
òóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ».

Гуцоли продовжують працювати у своєму саду. Витратили гроші на препарати 
для обприскування, здійснили обрізку дерев. Але що буде під час збирання урожаю?..

Документи на реєстрацію орен-
ди земельних ділянок Гуцолів 
подавав керівник ТОВ «Еко 
Ніка» Леонід Майданевич. Ві-
домості до Державного реєстру 
вніс державний реєстратор Іва-
нівської сільської ради Калинів-
ського району Сергій Заремба. 
Так зазначено у заяві Гуцолів 
на адресу прокурора.
Журналіст повідомив Майда-
невичу про звернення до ре-
дакції власників земельних 
паїв зі Строїнців Гуцолів. По-
просив пояснити, на якій під-

ставі подавали на реєстрацію 
договори оренди.  Гуцоли 
стверджують, що не підпису-
вали їх.
Пан Майданевич відповів: 
«Знаю, що вони звернулися 
до суду, суд має розглянути 
справу, тоді й поговоримо».
— Але ж ви вже вчинили дії, за-
реєстрували договори, на якій 
підставі це зробили? — повто-
рюю запитання.
— Ви замовний журналіст? — 
чую у відповідь. — Як ваше 
прізвище? Назвіть ще раз…

«Ви замовний журналіст?..» 

— Кожен громадянин держави 
має право користуватися і розпо-
ряджатися власністю на свій роз-
суд, — каже адвокат Олександр 
Сарафанюк. — Право приватної 
власності є непорушним. Так гла-
сить закон. Позбавити власності 
протиправним методом є пору-
шенням чинного законодавства. 
У нашому випадку ТОВ «Еко 
Ніка» користується земельними 
ділянками без волевиявлення 
на те їхніх власників.
Без законних підстав обробляє 
землю, вирощує продукцію, 

збирає урожай, тим само завдає 
шкоду власникам земельних паїв.
Саме тому їх законні власники 
звернулися по допомогу до пра-
воохоронних органів. На підста-
ві їхніх звернень відкрито два 
кримінальні провадження за під-
робку та використання завідомо 
підроблених документів.
На розгляді в Тиврівському ра-
йонному суді перебуває цивіль-
на справа за позовом власників 
земельних ділянок до ТОВ «Еко 
Ніка» про усунення перешкод 
в користуванні власністю.

Чужою землею розпоряджаються як своєю 

Çàì³ñòü ï³äïèñó îñîáè, 
ÿêà íàäàëà â³äïîâ³äü 
Ãóöîëàì, çíà÷èòüñÿ íå 
³ì’ÿ ³ ïð³çâèùå, ôðàçà  
—  «Íîâå êåð³âíèöòâî 
ÒÎÂ «Åêî Í³êà»
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ 
íåùîäàâíî íàäàëè 
ð³âí³ ïðàâà íà äå-
êðåòíó â³äïóñòêó 

æ³íêàì ³ ÷îëîâ³êàì. Ìè ïðîâåëè 
îïèòóâàííÿ ñåðåä íàøèõ ÷èòà÷³â, 
çàïèòàâøè, ÿê âîíè ñòàâëÿòüñÿ 
äî ÷îëîâ³÷îãî äåêðåòó? 71% ç íèõ 
â³äïîâ³ëè, ùî ïîçèòèâíî. Ïðîòå 
çíàéòè â³ííè÷àí-òàòóñ³â, ÿê³ áóëè 
â äåêðåò³ òà ãîòîâ³ ïîä³ëèòèñÿ äî-
ñâ³äîì, âèÿâèëîñÿ ñêëàäíî.

Ó ãðóï³ «Â³ííèöüêà ìàòóñÿ» ìè 
ïóáë³êóâàëè äîïèñ ³ ê³ëüêà â³ííè-
÷àíîê â³äïîâ³ëè, ùî ¿õí³ ÷îëîâ³êè 
ðîçä³ëÿþòü îáîâ’ÿçêè ïî äîãëÿäó 
çà äèòèíîþ ïîð³âíó. Ïðîòå òàòóñ³ 
â³äìîâèëèñÿ ïóáë³÷íî ðîçïîâ³äà-
òè ñâî¿ ³ñòîð³¿.

Ìàòè òðüîõ ñèí³â Íàòàë³ÿ Ïî-
ãîð³ëà Ñåìåíþê ðîçïîâ³ëà íàì, 
ùî ¿¿ ÷îëîâ³ê Âîëîäèìèð äîãëÿ-
äàâ çà ñèíîì äî 2,5 ðîê³â. Æ³íêà 
õîäèëà íà ðîáîòó.

— ßêðàç òàê ñêëàëîñÿ, ùî, 
êîëè íàðîäèâñÿ ìàëþê, ì³é 
÷îëîâ³ê ïîòðàïèâ ï³ä ñêîðî-
÷åííÿ íà ðîáîò³, à ó ìåíå áóëà 
ðîáîòà. Òîìó ìè âèð³øèëè, ùî 
Âîëîäèìèð çàëèøèòüñÿ âäî-
ìà ³ äîãëÿäàòèìå çà ñèíî÷êîì, 
à ÿ ï³äó ïðàöþâàòè, — ðîçïî-

â³äàº Íàòàë³ÿ. — ß ï³ñëÿ ïîëî-
ã³â â³äíîâèëàñÿ âïðîäîâæ äâîõ 
ì³ñÿö³â ³ ïðèñòóïèëà äî ðîáîòè. 
×îëîâ³ê æå ÷óäîâî ç óñ³ì ñïðàâ-
ëÿâñÿ âäîìà. Â³í äóæå ëþáèòü 
ä³òåé, òîìó ïðîáëåì ³ç äîãëÿäîì 
òà âèõîâàííÿì íå âèíèêëî. Ìè 
æèâåìî çà Â³ííèöåþ, òî â³í ùå 
äîãëÿäàâ çà ãîñïîäàðñòâîì.

Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿, á³ëüø³ñòü 
ó ¿õíüîìó îòî÷åíí³ ö³ëêîì ñïî-
ê³éíî â³äðåàãóâàëè íà òàêå ð³-
øåííÿ. Êàæå, ó íèõ º ùå ê³ëüêà 
çíàéîìèõ ðîäèí, äå ÷îëîâ³ê òåæ 
áóâ â äåêðåòí³é â³äïóñòö³.

Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ 
Ôîíäó íàðîäîíàñåëåííÿ ÎÎÍ 
çà 2020 ð³ê, â Óêðà¿í³ ëèøå 2% 
÷îëîâ³ê³â éäóòü ó äåêðåò çàì³ñòü 
äðóæèí. Á³ëüø³ñòü ìàòåð³â ïî-
ÿñíþþòü íåäîñòàòíþ óâàãó äî ä³-
òåé ç áîêó áàòüêà âèñîêîþ çà-
éíÿò³ñòþ. Ïðîòå º é 19% òèõ, õòî 
ââàæàº, ùî öå «æ³íî÷à ñïðàâà».

ЩО ЗМІНИВ ЗАКОН?
Çà çàêîí ¹ 3695, ÿêèé óð³âíþº 

ïðàâà æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â íà äå-
êðåòíó â³äïóñòêó, 15 êâ³òíÿ ïðî-
ãîëîñóâàëè 269 íàðäåï³â.

— Ìåòà ïîçèòèâíà òà áëàãîðîä-
íà — ïîñèëèòè ðîëü òà ïðèñóò-
í³ñòü áàòüêà ó ïåðø³ äí³ òà ì³ñÿö³ 
æèòòÿ ìàëþêà òà óñóíóòè äåÿê³ 
ïðîãàëèíè ó çàêîíîäàâñòâ³, ùî 

ЧОЛОВІЧИЙ ДЕКРЕТ. ЧИ ГОТОВІ 
ТАТУСІ СИДІТИ З ДІТЬМИ 
Рівні права  Верховна Рада остаточно 
схвалила Закон про декретну відпустку 
для чоловіків. Тепер у тат такі ж права 
на декрет, як і у жінок. Як працює 
новий Закон та чи можуть роботодавці 
у відпустці відмовляти? Як вінничани 
ставляться до чоловічого декрету, та чому 
так мало татусів на нього наважуються

îáìåæóþòü ïðàâà áàòüêà íåìîâ-
ëÿòè íà äàíó â³äïóñòêó, — êàæå 
àäâîêàòêà Ë³ë³ÿ Êðàâöîâà. — Çì³-
íè ñòîñóþòüñÿ íîâîãî âèäó â³ä-
ïóñòêè, íà ÿêó òåïåð îäíîðàçîâî 
ìàòèìóòü ïðàâî òàòóñ³. Áàòüêî 
äèòèíè ìîæå îòðèìàòè 14 êà-
ëåíäàðíèõ äí³â, îïëà÷óâàíèõ 
ðîáîòîäàâöåì, ïðîòÿãîì òðüîõ 
ì³ñÿö³â ç íàðîäæåííÿ íåìîâëÿòè.

Íà òàêó â³äïóñòêó ìîæóòü ðîç-
ðàõîâóâàòè:
 ÷îëîâ³ê, äðóæèíà ÿêîãî ó çà-

ðåºñòðîâàíîìó øëþá³, íàðîäèëà 
äèòèíó;
 áàòüêî äèòèíè, ÿêà íàðîäè-

ëàñÿ ó íåçàðåºñòðîâàíîìó øëþ-
á³, àëå â³í âåäå ñï³ëüíèé ïîáóò ç 
ìàò³ð’þ íîâîíàðîäæåíîãî;
 ä³äóñü, áàáóñÿ ÷è ³íøèé ÷ëåí 

ðîäèíè, ÿêèé äîñÿã ïîâíîë³òòÿ, 
³ äîïîìàãàº ìàòåð³-îäèíà÷ö³ äî-
ãëÿäàòè çà äèòèíîþ.

Çà ñëîâàìè Ë³ë³¿ Êðàâöîâî¿, 
ó ñòàòòþ 179 ÊÇïÏ Óêðà¿íè 
òåæ âíåñåí³ çì³íè. Òåïåð ïðàâî 
íà òðèð³÷íó â³äïóñòêó äëÿ äîãëÿäó 
çà ìàëå÷åþ ó ð³âíèõ ÷àñòèíàõ ìàº 
êîæåí ç áàòüê³â.

À â ÷èíí³é ðåäàêö³¿ ÷àñòèíè 
7 ñòàòò³ 179 ÊÇïÏ Óêðà¿íè â³ä-
ïóñòêó ó çâ'ÿçêó ç âàã³òí³ñòþ, ïî-
ëîãàìè òà äîãëÿäîì çà íåìîâëÿì 
äî äîñÿãíåííÿ íèì òðüîõ ðîê³â ç 
â³äïîâ³äíèìè âèïëàòàìè — ìîãëè 
áðàòè áóäü-ÿê³ ÷ëåíè ðîäèíè, ÿê³ 
äîãëÿäàëè çà äèòèíîþ: òàòî, áà-
áóñÿ òîùî. Äëÿ öüîãî îáîâ’ÿçêîâî 
òðåáà áóëî íàäàòè äîâ³äêó ç ì³ñöÿ 
íàâ÷àííÿ àáî ðîáîòè ìàòåð³.

Òîáòî, áàòüêî äèòèíè ³ òàê ì³ã 
äîãëÿäàòè çà âëàñíîþ äèòèíîþ. 
Àëå ò³ëüêè, ÿêùî ìàòè ìàëþêà 
îô³ö³éíî âèéøëà íà ðîáîòó. Íî-
âèì Çàêîíîì ïî ñóò³ ïðàâî áàòüêà 
íà äîãëÿä çà äèòèíîþ ñòàëî á³ëüø 
÷³òêî ðåãëàìåíòîâàíå.

— ßê ÷îëîâ³êè ìîæóòü ï³òè 
ó â³äïóñòêó çà äîãëÿäîì? Äî-
êóìåíòè, ÿê³ áàòüêî äèòèíè ìàº 
íàäàòè ñâîºìó ðîáîòîäàâöþ ÷è 
â³äïîâ³äíîìó îðãàíó: êîï³ÿ ñâ³äî-
öòâà ïðî íàðîäæåííÿ àáî äîâ³äêó 
äëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íîâî-
íàðîäæåíîãî ïðîòÿãîì 30 êàëåí-
äàðíèõ äí³â ç äàòè íàðîäæåííÿ 
ìàëþêà, — êàæå Ë³ë³ÿ Êðàâöîâà.

ßê ÷èòàºìî íà ñòîð³íö³ ãîëî-
âè ÃÎ «Ë³ãà çàõèñòó ïðàâ æ³íîê» 
Îëåêñàíäðè Ãîëóá, ÿêà ñóïðîâî-
äæóâàëà öåé çàêîíîïðîåêò, º é 
³íø³ ïðèºìí³ çì³íè:
 ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ 

ñêîðî÷åíîãî ðîáî÷îãî äíÿ äëÿ 

Адвокатка Лілія Кравцова каже, що роботодавець не має 
права відмовити чоловікові у бажанні піти в декрет. 
Відмова може бути розцінена, як порушення права на працю 

Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü 
òàòóñ³â ââàæàþòü, 
ùî öå íå ÷îëîâ³÷à 
ñïðàâà. Âîíè áîÿòüñÿ 
íåðîçóì³ííÿ ³ íàâ³òü 
ãëóçóâàíü

îäèíîêèõ áàòüê³â ³ áàòüê³â, ÿê³ 
ìàþòü ä³òåé â³êîì äî 14 ðîê³â àáî 
äèòèíó ç ³íâàë³äí³ñòþ.
 ìîæëèâ³ñòü äëÿ áàòüêà, ÿê ³ 

ìàòåð³, ñêîðèñòàòèñÿ äîäàòêîâîþ 
îïëà÷óâàíîþ â³äïóñòêîþ, ÿêùî 
âîíè ìàþòü ä³òåé àáî äèòèíó ç 
³íâàë³äí³ñòþ, òðèâàë³ñòþ 10 àáî 
17 (çà ñóêóïí³ñòþ) äí³â.

ЧИ МАЄ ПРАВО РОБОТОДАВЕЦЬ 
ВІДМОВИТИ У ВІДПУСТЦІ?

— ßêùî áàòüêî äèòèíè íàäàâ 
óñ³ äîêóìåíòè, â³äìîâà ðîáîòî-
äàâöÿ íàäàòè â³äïóñòêó çà äî-
ãëÿäîì ìîæå áóòè ðîçö³íåíà, ÿê 
ïîðóøåííÿ ïðàâà íà ïðàöþ, ÿê³, 
äî ðå÷³, ãàðàíòîâàí³ äåðæàâîþ, — 
êàæå àäâîêàòêà. — ßêùî ÷îëîâ³-
êîâ³ â³äìîâèëè ó òàê³é â³äïóñòö³, 
â³í ìîæå ïîäàòè çàÿâó äî ñóäó. 
ßêùî â³í ïðàöþº íà ï³äïðèºì-
ñòâ³, òî ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî â³ä-
ïîâ³äíîãî îðãàíó òà ïîïðîñèòè 
ðîçâ’ÿçàòè òðóäîâèé ñï³ð.

ЧИ ГОТОВІ ЧОЛОВІКИ 
МОРАЛЬНО ЙТИ В ДЕКРЕТ?

Ïñèõîëîãèíÿ îáëàñíîãî äèòÿ-
÷îãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ 
Àë³íà Õðàí³òåëü ðîçïîâ³ëà ïðî 
òå, ÷îìó òàê ìàëî ÷îëîâ³ê³â ó íàñ 
íàâàæóþòüñÿ éòè â äåêðåò. 

— Ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî ñïî-
ñòåð³ãàòè òðàíñôîðìàö³þ óÿâëåíü 
ïðî ñ³ìåéí³ îáîâ’ÿçêè. Ç êîæíèì 
äíåì âñå á³ëüøå ïîñëàáëþºòüñÿ 
æîðñòêà ô³êñàö³ÿ ãåíäåðíèõ ðî-
ëåé. Îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ óêðà¿í-
ñüêå ñóñï³ëüñòâî éäå â³ä àðõà¿÷íî¿ 
ìîäåë³ «÷îëîâ³ê çàðîáëÿº, à æ³í-
êà äîìîãîñïîäàðêà», — ãîâîðèòü 
ïñèõîëîãèíÿ. — Â êîíòåêñò³ ÷î-
ëîâ³÷îãî äåêðåòó ñë³ä çàóâàæè-
òè, ùî íå íàäòî âàæëèâî, õòî 
çà äèòèíîþ äîãëÿäàº — òàòî ÷è 

ìàìà. Ãîëîâíå, ùîá äîðîñëèé áóâ 
åìîö³éíî ñò³éêèì, ëþáëÿ÷èì ³ 
òóðáîòëèâèì.

Çà ñëîâàìè ïñèõîëîãèí³, ãåí-
äåðí³ ìîäåë³ âçàºìîä³¿ çàêëàäà-
þòüñÿ ïðèáëèçíî â òðè ðîêè. 
Äî öüîãî â³êó äèòèíà íå ïîâ'ÿçóº 
ñåáå ç ÿêîþ-íåáóäü ñòàòòþ.

— ×îìó æ ÷îëîâ³êè áîÿòüñÿ àáî 
ñîðîìëÿòüñÿ äåêðåòó, ÿê âîãíþ? 
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü òàòóñ³â ââà-
æàþòü, ùî öå íå ÷îëîâ³÷à ñïðà-
âà, — êàæå Õðàí³òåëü. — Âîíè 
áîÿòüñÿ íåðîçóì³ííÿ ³ íàâ³òü 
ãëóçóâàíü ç áîêó îòî÷åííÿ, îñî-
áëèâî ³íøèõ ÷îëîâ³ê³â. Âñÿ ñïðà-
âà â ñïðèéíÿòò³ ñâîº¿ ìóæíîñò³, 
ñåáå ÿê ÷îëîâ³êà. Òàêîæ öå ä³ÿ 
ñòåðåîòèï³â.

ßê ïîÿñíþº Àë³íà Õðàí³òåëü, 
ä³òè, ÿêèõ âèõîâóâàëè òàòóñ³ â äå-
êðåò³, âèðîñòàþòü á³ëüø ðàö³î-
íàëüíèìè, ëîã³÷íèìè òà âîäíî÷àñ 
ìåíø åìîö³éíèìè. Òàêîæ âîíè 
ëåãøå àäàïòóþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³, 
ëåãêî ðîçóì³þòü éîãî, ó íèõ 
íåìàº áåçï³äñòàâíèõ î÷³êóâàíü, 
âëàñòèâèõ æ³íî÷³é ïñèõîëîã³¿. 
Òàêà ìàëå÷à á³ëüø òâåðåçî ³ ïðàê-
òè÷íî äèâèòüñÿ íà ñâ³ò. — ßêùî 
ìàìà — öå çàâæäè áåçìåæíà ëþ-
áîâ ³ ïðèéíÿòòÿ, òî áàòüêî â³ä-
ïîâ³äàº çà ôóíêö³þ êîðäîí³â. 
Ùîá äèòèíà ðîçóì³ëà, ùî íå âñå 
ìîæíà ðîáèòè. Óìîâíî êàæó÷è: 
«íå ñóíü ïàëüö³ â ðîçåòêó», — 
êàæå ïñèõîëîãèíÿ. — Áàòüêî äàº 
â³ä÷óòòÿ áåçïåêè, ðîçóì³ííÿ òîãî, 
ÿê ïîâîäèòèñÿ ç ëþäüìè âèùå 
â ³ºðàðõ³¿.

Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòêè, äëÿ 
õëîï÷èêà òàòî — ïîì³÷íèê â ïè-
òàíí³ ÷îëîâ³÷î¿ ñàìî³äåíòèô³-
êàö³¿. Ä³â÷èíêà æ, íà ïðèêëàä³ 
ñâî¿õ ñòîñóíê³â ç òàòîì, â÷èòüñÿ 
ñï³ëêóâàííþ ç ÷îëîâ³êàìè.

Столичний 
поліцейський 
Сергій 
Сергійович. 
Який активно 
підтримував 
запровадження 
законопроекту 
про чоловічий 
декрет 



10
RIA, Ñåðåäà, 
5 òðàâíÿ 2021

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА

Комусь світять лампочки, а хтось 
був народжений, щоб народилося 
світло. Світіть!

ПРЕССЛУЖБА

АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

²ç çàê³í÷åííÿì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç» ïðîâîäèòü ³íâåíòàðèçàö³þ 
ïîêàçàíü ãàçîâèõ ë³÷èëüíèê³â ñïîæèâà÷³â. 

Ùîá ïðèâåñòè äàí³ ó â³äïîâ³äí³ñòü 
äî ðåàëüíîãî ñïîæèâàííÿ, êîíòðîëå-
ðè ïðîâîäÿòü ôîòîô³êñàö³þ ïîêàçàíü 

ë³÷èëüíèê³â çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî 
äîäàòêó. Ïåðåâ³ðêà ïîêàçàíü ë³÷èëüíèê³â 
ïðîâîäèòüñÿ ç âðàõóâàííÿì åï³äñèòóàö³¿ 
òà âèìîã êàðàíòèíó.

Õîëîäíà òà çàòÿæíà çèìà ïðèçâåëà 
äî ð³çêîãî çðîñòàííÿ ñïîæèâàííÿ ãàçó, 
à ðèíêîâ³ óìîâè äî ð³çêîãî ñòðèáêà ö³í. 
Öå çìóñèëî áàãàòî äîìîãîñïîäàðñòâ øó-
êàòè ìîæëèâîñò³ çíèæåííÿ ô³íàíñîâîãî 
íàâàíòàæåííÿ íà ñ³ìåéí³ áþäæåòè. Çî-
êðåìà, ïîøèðåíèìè áóëè âèïàäêè, êîëè 
ñïîæèâà÷³ ïåðåäàâàëè ïîêàçàííÿ ë³÷èëü-
íèê³â ãàçó â ðàçè íèæ÷³ â³ä ôàêòè÷íîãî 
ñïîæèâàííÿ. Â³äòàê, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó âèíèêëà ãîñòðà 
ïîòðåáà çíÿòòÿ êîíòðîëüíèõ ïîêàçàíü 
ë³÷èëüíèê³â äëÿ ïðèâåäåííÿ ¿õ ó â³äïî-
â³äí³ñòü ç ðåàëüíèì ñïîæèâàííÿì.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ïðèéíÿëî ð³øåííÿ 
ïðî ïðîâåäåííÿ ïîâíî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ 
ïîêàçàíü ë³÷èëüíèê³â ãàçó. Îñê³ëüêè 
ñèòóàö³ÿ ç ïîøèðåííÿì COVID-19 â îá-
ëàñò³ çàëèøàºòüñÿ ñêëàäíîþ, òî ïåðå-

â³ðêà ïîêàçàíü ë³÷èëüíèê³â áóäå ïðî-
âîäèòèñü ç âðàõóâàííÿì åï³äñèòóàö³¿ òà 
âèìîã êàðàíòèíó. Ïðîöåñ ³íâåíòàðèçà-
ö³¿ áóäå çä³éñíþâàòèñü ïðàö³âíèêàìè 
êîìïàí³¿ ³ íå ïîòðåáóº æîäíî¿ ó÷àñò³ ç 
áîêó êë³ºíò³â.

Äëÿ òîãî, ùîá ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü 
ñóìè, íàðàõîâàí³ äî ñïëàòè, äî ðåàëüíîãî 
ñïîæèâàííÿ, êîíòðîëåðè áóäóòü ïðîâî-
äèòè ôîòîô³êñàö³þ ïîêàçàíü ë³÷èëüíè-
ê³â çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî äîäàòêó. Öå 
òðèâàòèìå ê³ëüêà ñåêóíä, òîìó ïðîñèìî 
ñïîæèâà÷³â íàäàâàòè ïðåäñòàâíèêàì ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç» äîñòóï äî ïðèëàä³â îáë³êó.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» íàäàº ïîñëóãè ðîçïî-
ä³ëó ïðèðîäíîãî ãàçó 460 òèñÿ÷àì ñïîæè-
âà÷³â. Â øòàò³ êîìïàí³¿ çàðàç íàë³÷óºòüñÿ 
ëèøå 180 êîíòðîëåð³â íà âñþ îáëàñòü, 
ÿê³ çìîæóòü îáõîäèòè áëèçüêî 7 òèñÿ÷ 
äîìîãîñïîäàðñòâ íà äåíü. Òîìó ïðîöåñ 
³íâåíòàðèçàö³¿ ïîòðåáóâàòèìå ïåâíîãî 
÷àñó. Ïðîñèìî ñïîæèâà÷³â ç ðîçóì³ííÿì 
ïîñòàâèòèñÿ äî ñèòóàö³¿.

«Вінницягаз» проводить інвентаризацію показань 
лічильників для приведення у відповідність
БЛОГ

491792

ПРЕССЛУЖБА 

SAHAROK SHOP

Çàõâîðþâàííÿ 
ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ 

ð³çíèìè ñèìïòîìàìè, 
³ äåÿê³ ç íèõ ìîæíà ïîáà÷èòè 
íà ñòîïàõ: ñâåðá³æ, ñóõ³ñòü øê³-
ðè, ëóùåííÿ òîùî — áëèçüêî ïî-
ëîâèíè ëþäåé ³ç ä³àáåòîì äðóãîãî 
òèïó ñòèêàþòüñÿ ç òàêèìè ïðî-
ÿâàìè.

Ä³àáåò — ïðîáëåìà ìàñø-
òàáíà òà ïðîãðåñóþ÷à: ñòàíîì 
íà 2019 ð. ó ñâ³ò³ íàðàõîâóâà-
ëîñÿ ïðèáëèçíî 463 ìëí ëþ-
äåé ³ç ä³àáåòîì, òà ïðîãíîçè 
åêñïåðò³â íà íàéáëèæ÷èé ÷àñ 
ñêëàäàþòü (!!!) 700 ìëí. Íàñë³ä-
êè, äî ÿêèõ ïðèçâîäèòü ä³àáåò, 
îêð³ì, âëàñíå, ïðîáëåìíèõ 
öóêð³â, íå ìåíø äðàìàòè÷í³: 
óøêîäæåííÿ ñóäèí ñåðöÿ, ìîç-
êó, î÷åé, ê³íö³âîê, ïîðóøåííÿ 
ðîáîòè íèðîê, íåðâîâî¿ ñèñòå-
ìè — óñå öå ïîòåíö³éí³ ðåàêö³¿ 
îðãàí³çìó íà íåêîíòðîëüîâàíó 
ãë³êåì³þ, íåõòóâàííÿ çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ ç³ çáàëàíñîâàíèì 
õàð÷óâàííÿì òà àäåêâàòíîþ ðóõ-
ëèâ³ñòþ, íåáàæàííÿ ïîçáàâëÿòè-
ñÿ ïîãàíèõ çâè÷îê òà íåâì³ííÿ 
óïðàâëÿòè ñòðåñîì.

Óæå íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ, êîëè 
ä³àáåò ùå, ìîæëèâî, íå ä³àãíîñ-
òîâàíèé, àëå ð³âåíü ãë³êåì³¿ âè-
ñîêèé, ïîøêîäæóþòüñÿ íåðâîâ³ 
âîëîêíà âñüîãî ò³ëà. Íàäëèøîê 
öóêðó â êðîâ³ â³ä÷óâàþòü ³ ñó-
äèíè — ïîðóøóºòüñÿ öèðêóëÿö³ÿ 
êðîâ³ â ê³íö³âêàõ. Áåç íàëåæíî-
ãî êðîâîïîñòà÷àííÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ïðîáëåìà ³ç çàãîºííÿì: ÷åðåç 

âèñîê³ öóêðè êðîâ³ âòðà÷àºòüñÿ 
÷óòëèâ³ñòü — ðàíêè, ïîð³çè, ïî-
äðàçíåííÿ íà ñòóïíÿõ ìîæóòü 
ïåðåòâîðèòèñÿ íà âèðàçêè òà 
ëåãêî ³íô³êóâàòèñÿ, ó òîé ÷àñ, 
ÿê ëþäèíà é íå ï³äîçðþº ïðî öå.

Ïðîÿâè òà â³ä÷óòòÿ, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü óâàãè òà â³äïîâ³äíèõ ä³é:
 ïîêîëþâàííÿ àáî îí³ì³ííÿ
 ïå÷³ííÿ òà áîëþ÷³ñòü øê³ðè
 òóïèé á³ëü ó ê³íö³âêàõ
 âòðàòà ÷óòëèâîñò³ â ñòóïíÿõ 

àáî íîãàõ
 ðàíêè, ïîð³çè, âèðàçêè, ùî 

íå çàãîþþòüñÿ
 ñóäîìè â ëèòêàõ ï³ä ÷àñ â³ä-

ïî÷èíêó òà ï³ä ÷àñ õîäüáè
 íàáðÿêë³ñòü ñòóïí³â
 íàäì³ðí³ ñóõ³ñòü òà ëóùåí-

íÿ øê³ðè (àáî íàâïàêè — íàäòî 
ãëàäêà òà áëèñêó÷à øê³ðà)
 çì³íà êîëüîðó òà ôîðìè 

ñòîï
 âèïàä³ííÿ âîëîññÿ íà íîãàõ
 íåçâè÷íî õîëîäí³ àáî ãàðÿ÷³ 

ñòîïè

 íåâ³ä÷óòí³ ïóõèð³, ïîð³çè, 
ðàíêè, ÿê³ ïîì³÷àþòüñÿ ëèøå 
ï³ä ÷àñ îãëÿäó
 íåïðèºìíèé çàïàõ ³ç ðàí — 

íàéòðèâîæí³øèé ñèãíàë, ÿêîãî, 
ñïîä³âàºìîñÿ, âäàñòüñÿ óíèêíóòè.

Ïîïåðâàõ òàê³ ïðîÿâè ä³àáåòó 
ìîæóòü çäàâàòèñÿ íåñóòòºâèìè 
òà íåøê³äëèâèìè, ïðîòå çà â³ä-
ñóòíîñò³ ãðàìîòíîãî äîãëÿäó òà 
ë³êóâàííÿ ìîæóòü ñòàòè áîë³ñ-
íèìè, ïîðóøèòè õîäó òà íàâ³òü 
ïðèçâåñòè äî àìïóòàö³¿. Íàé-
åôåêòèâí³øèé ñïîñ³á ïðîô³ëàê-
òèêè/ë³êóâàííÿ òàêèõ ïðîáëåì 
ïîëÿãàº â çíèæåíí³ ð³âíÿ öóêðó 
êðîâ³, éîãî êîíòðîë³, â³äïîâ³-
äàëüíîìó ñòàâëåíí³ äî ïðèçíà-
÷åíîãî ë³êóâàííÿ òà ãðàìîòíîìó 
äîãëÿä³ çà ñòîïàìè.

ДОГЛЯД ЗА СТОПАМИ 
ПРИ ДІАБЕТІ

Ùîäåííî ìèéòå òà îáðîáëÿé-
òå ñòîïè çàñîáàìè áåç âì³ñòó 
ñïèðòó, ôðóêòîâèõ êèñëîò òà 

³íøèõ àãðåñèâíèõ äëÿ ÷óòëèâî¿ 
øê³ðè êîìïîíåíò³â

Ç îáåðåæí³ñòþ êîðèñòóéòåñÿ 
íîæèöÿìè, ïèëêàìè äëÿ äîãëÿ-
äó çà í³ãòÿìè òà ñòîïàìè, ùîá 
íå ïîðàíèòè ÷óòëèâó øê³ðó

×àñ â³ä ÷àñó ðîá³òü ðîçñëà-
áëÿþ÷³ âàííî÷êè ç äîäàâàííÿì 
çàñïîê³éëèâèõ òðàâ, à ï³ñëÿ íèõ 
îáðîáëÿéòå âèñóøåí³ ñòîïè ñïå-
ö³àëüíèìè çàñîáàìè ç âì³ñòîì 
ñå÷îâèíè, îë³é æîæîáà, øè, 
àâîêàäî, ïàíòåíîëó, â³òàì³í³â 
À, Å, ðîñëèííèõ åêñòðàêò³â — 
ðå÷îâèí, ùî æèâëÿòü, çâîëîæó-
þòü, ïðèøâèäøóþòü çàãîºííÿ 
òà çàáåçïå÷óþòü çàõèñò ÷óòëèâ³é 
øê³ð³

Íå íåõòóéòå ã³ìíàñòèêîþ, ìà-
ñàæåì. Ñïîðò òàêîæ ñïðèÿòèìå 
çäîðîâ’þ ñòîï — ïðîêîíñóëü-
òóéòåñÿ ç³ ñïåö³àë³ñòîì ùîäî 
îïòèìàëüíèõ òðåíóâàíü

Ðåòåëüíî òà ïðèñê³ïëèâî ï³ä-
áèðàéòå âçóòòÿ òà øêàðïåòêè: 
çàíàäòî ò³ñí³ àáî çàíàäòî â³ëüí³, 

àáî òàê³, ùî íàòèðàþòü, — óñå öå 
ìîæå òðàâìóâàòè øê³ðó òà ñïðè-
÷èíèòè óòâîðåííÿ ïîäðàçíåíü, 
ìîçîë³â òà íàòîïòèø³â. Îáèðàé-
òå âèðîáè, âèãîòîâëåí³ ç ÿê³ñíèõ 
ìàòåð³àë³â òà ³ç çàñòîñóâàííÿì 
ïåðåâ³ðåíèõ òåõíîëîã³é.

КОНТРОЛЬ ЦУКРІВ
Ùîá íîðìàë³çóâàòè òà óòðè-

ìóâàòè öóêðè â íîðìàëüíîìó 
ä³àïàçîí³, íåîáõ³äíî:
 ùîäåííî âèì³ðþâàòè ð³âåíü 

öóêðó êðîâ³ çà äîïîìîãîþ ñó÷àñ-
íèõ âèñîêîòî÷íèõ ãëþêîìåòð³â
 çáàëàíñóâàòè ðàö³îí, äî-

ïîâíèâøè éîãî çà íåîáõ³äíîñò³ 
êîðèñíèìè â³òàì³ííî-ì³íåðàëü-
íèìè äîáàâêàìè
 ðåãóëÿðíî ïðèä³ëÿòè óâàãó 

òðåíóâàííÿì òà ï³äòðèìóâàòè 
àêòèâí³ñòü ïðîòÿãîì äíÿ
 êîíòðîëþâàòè âàãó
 äîòðèìóâàòèñÿ ïîðàä ë³êà-

ðÿ, òà ñë³äóâàòè îáðàí³é ñòðàòåã³¿ 
ë³êóâàííÿ.

!! Ï³êëóéòåñÿ ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ, 
çíàéòå ñâ³é îðãàí³çì òà ðåàãóéòå 
íà éîãî ñèãíàëè, ùîá çàïîá³ãòè 
íåáàæàíèì ñòàíàì òà ïîêðàùèòè 
ÿê³ñòü æèòòÿ!

Íà óñ³õ ïîêóïö³â, ÿê³ çðîáëÿòü 
çàìîâëåííÿ íà ñàéò³ àáî çä³é-
ñíÿòü ïîêóïêó â ìàãàçèí³ â ïå-
ð³îä ç 15.05.2021 ïî 15.06.2021, 
÷åêàþòü ïîäàðóíêè â³ä ïàðò-
íåðà ÒÌ «Green Leaf Healthy 
Sweet» — ïðîáíèêè ïðîäóêö³¿.

Íîâà àäðåñà SaharokShop:
ì.Â³ííèöÿ,
âóë. Ñîáîðíà, 90
òåë.: +38 066 249 67 87

Як зберегти здоров'я ніг при діабеті
БЛОГ

205
грн

187
грн

750
грн

160
грн

Креми для 

догляду за стопами 

Balsamed

Акційний набір! 

Глюкометр Contour Plus 

+ 50 тест-смужок

Шкарпетки лікувально-

профілактичні 

ReDerma

Мінерали для 

діабетиків Doppelherz 

Aktiv

485689
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Наостанок Олександр Вдови-
ченко говорить, що всі моделі 
автомобілів просто в ідеальному 
стані.
— Вони номерні і зроблені 
в масштабі 1:24 — це все ко-
лекційні моделі, — каже чоло-
вік. — Думаю, що через місяць-
рік їхня вартість буде швидко 
підніматися. До того ж, їх буде 
важче знайти, оскільки серія лі-
мітована. Тому, запрошуємо всіх 
у гості, музей буде працювати, 

звичайно, з дотриманням всіх 
вимог і умов безпеки. Споді-
ваюсь, що коли після 1 травня 
локдаун трохи послаблять, сім’ї 
з дітьми зможуть прийти до нас 
і подивитись на новинки.
Музей моделей транспорту зна-
ходиться за адресою: вулиця Со-
борна, 64.
Вартість: для дітей до семи ро-
ків — безкоштовно; для дітей, сту-
дентів і пенсіонерів — 20 гривень; 
для дорослих — 30 гривень.

Це варто побачити на власні очі 

ÍÎÂÈÍÈ

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Ïîêè òðèâàâ 
êàðàíòèí, ó Â³-
ííèöüêîìó ìóçå¿ 
ìîäåëåé òðàí-

ñïîðòó áóëî íå äî â³äïî÷èíêó. 
Òóò àêòèâíî ãîòóþòü ïðèºìíèé 
ïîäàðóíîê äëÿ â³ííè÷àí òà ãîñòåé 
ì³ñòà. Ïðî ïîøóê ð³äê³ñíèõ ìî-
äåëåé àâòîìîá³ë³â ³ ïîøèðåí³ çà-
ïèòè ì³ñòÿí ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
ìóçåþ Îëåêñàíäð Âäîâè÷åíêî.

— Ó íàñ ³ äî öüîãî áóëî ÷è-
ìàëî ìîäåëåé ç ê³íîô³ëüì³â, 
àëå ìè âèð³øèëè ¿õ ñèñòåìàòè-
çóâàòè é îá’ºäíàòè â îäíó åêñ-
ïîçèö³þ, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Âäîâè÷åíêî. — Ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
òîìó ìè ä³ñòàëè ç ð³çíèõ íàøèõ 
øàô àâòîìîá³ë³ Äæåéìñà Áîíäà 
é ïåðåíåñëè ¿õ ó ñïåö³àëüíèé êó-
òî÷îê. Òåïåð òóò áëèçüêî 60 ìà-
øèí — öå ïîëîâèíà âñåñâ³òíüî¿ 
êîëåêö³¿, ÿêà âèéøëà ê³ëüêà ðîê³â 
òîìó â Àíãë³¿. Òàì âñüîãî äåñü 
126 ìîäåëåé, òîìó ìè ôàêòè÷íî 
ç³áðàëè âæå ïîëîâèíó áîíä³àíè.

Ùîá â³äâ³äóâà÷³ â³äðàçó ðîçóì³-
ëè, ç ÿêî¿ ñàìå ÷àñòèíè ôðàíøè-
çè òîé ÷è ³íøèé àâòîìîá³ëü, ïî-
ðó÷ ðîçì³ñòèëè â³äïîâ³äí³ äèñêè.

— Òàêó â³çóàë³çàö³þ çðîáèâ ì³é 
êîëåãà ²ãîð Ïàíàñþê, — êàæå äè-
ðåêòîð. — Çàâäÿêè öüîìó, â³äâ³ä-
óâà÷³ íå áóäóòü ïëóòàòèñü ³ çìî-
æóòü ïîäèâèòèñÿ ò³ ³ñòîð³¿, ÿê³ 
ùå íå áà÷èëè.

Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñàìå Àãåíò 
007 ïîêëàâ ïî÷àòîê âèñòàâö³ «Àâ-
òîìîá³ë³ ç ê³íîô³ëüì³â».

— Íàñ ÷àñòî ïèòàëè, äå ìàøèíè 
ç òèõ ÷è òèõ ô³ëüì³â, îñîáëèâî ö³-
êàâèëèñü ä³òè. Òîìó ìè âèð³øèëè 
íå çóïèíÿòèñü íà áîíä³àí³, à ï³òè 

äàë³, — ðîçêàçóº Îëåêñàíäð Âäî-
âè÷åíêî. — ² îñü ï³ñëÿ äåê³ëüêîõ 
ðîê³â ïîøóê³â íàì âäàëîñü çíàéòè 
äóæå êðóòó é â³äîìó àìåðèêàí-
ñüêó ô³ðìó «Jada», ÿêà âèïóñêàº 
ìîäåë³-êîï³¿ òàêèõ àâòîìîá³ë³â.

ПОШУК ЕКСПОНАТІВ 
Ïîøóê ê³íîìàøèí ñòàâ ñïðàâ-

æí³ì êâåñòîì äëÿ ïðàö³âíèê³â 
â³ííèöüêîãî ìóçåþ. Çà ñëîâàìè 
éîãî äèðåêòîðà, âîíè âåñü ÷àñ 
ñï³ëêóâàëèñÿ ç êîëåêö³îíåðàìè 
é ìîí³òîðèëè ì³æíàðîäí³ ÇÌ² 
é ð³çí³ òåìàòè÷í³ ñàéòè.

— Ùîéíî ïîáà÷èëè, ùî «Jada» 
âèïóñòèëà ñâîþ êîëåêö³þ — â³ä-
ðàçó ïî÷àëè øóêàòè óêðà¿íñüêîãî 
ïðåäñòàâíèêà ô³ðìè, — ãîâîðèòü 
â³í. — Çíàéøëè äèñòðèá’þòîðà 
â Êèºâ³ ³, ìàþ ñêàçàòè, íàì 
òóò äóæå ïîòàëàíèëî. Â³ííè÷à-
íèí, êîëèøí³é ñòóäåíò ïîë³-
òåõó, äå ÿ âèêëàäàþ, âèÿâèâñÿ 
ïðåäñòàâíèêîì ö³º¿ êè¿âñüêî¿ 
äèñòðèá’þòîðñüêî¿ êîìïàí³¿. Ìè 
ç íèì ïîçíàéîìèëèñü ³ ñêëàëè 
ïåâí³ äîìîâëåíîñò³.

Ïðîòÿãîì òèæíÿ ÷îëîâ³ê ä³ñòàâ 
ïîòð³áí³ ìóçåþ ìîäåë³ é òåïåð 
øóêàº ò³, ÿêèõ íå âèñòà÷àº äëÿ 
ïîâíî¿ êàðòèíêè.

— Ê³ëüê³ñòü åêñïîíàò³â áóäå 
ïîñò³éíî çá³ëüøóâàòèñÿ, à åêñ-
ïîçèö³ÿ — ëåäü íå ùîì³ñÿöÿ 
çðîñòàòè, — êàæå Îëåêñàíäð 
Âäîâè÷åíêî. — ßêîãîñü ë³ì³-
òó çà ê³ëüê³ñòþ ìàøèí ìè ñîá³ 
íå ñòàâèìî — ñê³ëüêè º ô³ëüì³â, 
ñò³ëüêè ìîæå áóòè é ìîäåëåé.

ПЕРШІ КІНОМАШИНИ 
ßê âæå çãàäàâ íàø ñï³âðîçìîâ-

íèê, ó ìóçå¿ ìîäåëåé òðàíñïîðòó 
âæå áóëè ìàøèíè ç ê³íîô³ëüì³â. 
Áàãàòî ñåðåä íèõ ç ðàäÿíñüêîãî 

БЕТМОБІЛЬ, ФУРГОНЧИК СКУБІ-ДУ, 
АВТО З «НАЗАД У МАЙБУТНЄ» 
Виставка  У єдиному в Україні Музеї 
моделей транспорту готують сюрприз 
для відвідувачів. Нову експозицію 
вирішили присвятити кінематографу 
й показати, на чому ж їздили герої 
наших улюблених стрічок

ê³íî. ¯õ, çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà 
Âäîâè÷åíêà, áóëî çáèðàòè íå òàê 
ñêëàäíî.

— Ð³÷ ó òîìó, ùî àâòîìîá³ë³ ç³ 
ñòàðèõ ðàäÿíñüêèõ ô³ëüì³â òðà-
ïëÿëèñÿ ùå áàãàòî ðîê³â òîìó, 
à îñü ö³ ñó÷àñí³ äîâåëîñü øóêàòè 
ïî âñüîìó ñâ³òó, îñê³ëüêè ¿õ ïðî-
ñòî íå áóëî, — êàæå â³í. — Êîëè 
àìåðèêàíñüêà ô³ðìà âèïóñòèëà 
ñâîþ ë³ì³òîâàíó ñåð³þ, ìè â³äðàçó 
ïðèäáàëè 30 àâòî.

Ñàìå ö³ ìàøèíè «ïîñåëèëèñÿ» 
íà ñïåö³àë³çîâàíîìó ñòåíä³. Ãîñò³ 
ìóçåþ çìîæóòü äåòàëüí³øå ðîç-
äèâèòèñÿ ñóïåðãåðîéñüê³ àâòî, 
óñ³ì â³äîìèé çåëåíèé ôóðãîí÷èê 
ç ìóëüòô³ëüìó ïðî Ñêóá³-Äó, â³-
÷íó êëàñèêó Delorean ç òðèëîã³¿ 
«Íàçàä ó ìàéáóòíº», ïîíàä 10 ìà-
øèí ç ð³çíèõ ÷àñòèí «Ôîðñàæó» 
³ íå ò³ëüêè.

— Íàì âæå òåëåôîíóþòü ³ çà-
ïèòóþòü ïðî ìàøèíè ç òèõ ÷è 
òèõ ô³ëüì³â, — ñì³ºòüñÿ äèðåê-
òîð ìóçåþ. — Íàé÷àñò³øå çàðàç 
ö³êàâëÿòüñÿ ñòàðèìè ô³ëüìàìè, 
ç 70–80-õ ðîê³â. Öå ò³ ³ñòîð³¿, ÿê³ 
á³ëüøå çíàéîì³ ñòàðøèì ëþäÿì.

Òîæ á³ëÿ ñòåíäà ç ñó÷àñíèìè 
ìàøèíàìè ðîäîì ç êîì³êñ³â ïëà-
íóþòü ïîñòàâèòè ñòåíä, ïðèñâÿ÷å-
íèé ñòàðèì ðàäÿíñüêèì ô³ëüìàì.

— Áàòüêàì, ÿê³ ïðèõîäèòèìóòü ç 
ä³òüìè, ö³êàâ³øå äèâèòèñÿ íà ìî-
äåë³ ç «Êîðîëåâè áåíçîêîëîíêè», 
«Ìîñêâè÷ 408» ç «Ä³àìàíòîâî¿ 
ðóêè» ÷è ùîñü ç «Ïðèãîä Øóð³-
êà», — êàæå â³í. — Äî ðå÷³, âæå 
îñü âèñòàâèëè é âï³çíàâàíå àâòî 
ç «Äâàíàäöÿòè ñò³ëüö³â».

НЕ ЛИШЕ МАШИНИ 
Àáè ðîçãëÿäàòè ÷îòèðèêîë³ñ-

í³ åêñïîíàòè áóëî ö³êàâ³øå, á³ëÿ 
âñ³õ àâòî ïîñòàâèëè é ô³ãóðêè 
ãîëîâíèõ ãåðî¿â. Ñåðåä ³íøèõ 

Олександр Вдовиченко говорить, що кількість експонатів 
буде постійно збільшуватися, а експозиція — ледь 
не щомісяця зростати. Наразі в музеї вже є чимало машинок із 
супергеройських фільмів, бондіани й різних частин «Форсажу» 

âæå ìîæíà ïîáà÷èòè Êàï³òàíà 
Àìåðèêó, Âåíîìà, Áåòìåíà, Õàðë³ 
Êâ³í ³ Äæîêåðà.

— Ìè îäðàçó âèð³øèëè á³ëÿ 
ìàøèí ñòàâèòè ô³ãóðêè ïåðñî-
íàæ³â, õî÷ íå â³äðàçó çíàëè, äå 
¿õ øóêàòè, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Âäîâè÷åíêî. — Òà íàì çíîâó 
ïîùàñòèëî, ùî ö³ ìîäåë³ ïðî-
äàâàëèñü âæå ç ô³ãóðêàìè. Âîíè 
âñ³ íîìåðí³, ë³öåíç³éí³, ìåòàëå-
â³, òîìó é äîñèòü âàðò³ñí³. Ùî 
ñòîñóºòüñÿ ðàäÿíñüêèõ ô³ëüì³â, 
òî ô³ãóðîê äî íèõ ïîêè íåìàº. 
ß âæå çíàéøîâ, äå äåùî ìîæíà 
çàìîâèòè, òîìó áóäåìî øóêàòè 
äàë³.

МИ РОСЛИ НА ЦИХ ФІЛЬМАХ 
Äèðåêòîð ìóçåþ ðîçïîâ³äàº, ùî 

âæå ïðîâîäèâ òåñòîâó ïðåçåíòà-
ö³þ äëÿ ñâî¿õ äðóç³â ç ä³òüìè — 
ìàëåíüê³ â³äâ³äóâà÷³ çàëèøèëèñü 
ó øàëåíîìó çàäîâîëåíí³ é êðàùå 
çà ñàìîãî Îëåêñàíäðà ðîçïîâ³äà-
ëè ïðî ïðåäñòàâëåí³ ô³ëüìè.

— Ä³òè âèðîñëè íà öèõ ô³ëüìàõ 

³ ¿õí³ áàòüêè òàêîæ, — êàæå ÷îëî-
â³ê. — Áî, çíàºòå, çàðàç ãàçåòè òàê 
íå ÷èòàþòü, êíèæêè òåæ íå òà-
êîþ ïîïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóþòü-
ñÿ — âñ³ ñèäÿòü ó â³äåîô³ëüìàõ 
³ ìóëüòèêàõ. Òîáòî, öå âæå ¿õíº 
æèòòÿ. Òà ðàçîì ç òèì, âîíè, 
ïðèõîäÿ÷è íà âèñòàâêó, áóäóòü 
òðîõè â³äâîë³êàòèñü â³ä â³ðòóàëü-
íîãî ñâ³òó!

Ç³ ñâîãî áîêó Îëåêñàíäð Âäî-
âè÷åíêî ç³çíàºòüñÿ, ùî ïîêè 
íàéá³ëüøå âïîäîáàâ àâòîìîá³ëü 
áîæåâ³ëüíîãî Äîêà ç «Íàçàä 
ó ìàéáóòíº».

— Ó íàñ º ìàøèíè ç äâîõ ÷àñ-
òèí ³ âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä 
îäíî¿, — êàæå â³í. — Ìîæëèâî, 
ñåðåä åêñïîíàò³â áóäóòü íå ëèøå 
ìàøèíè, áî â ò³é ñàì³é òðèëîã³¿ 
ó ô³íàë³ âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàâ 
ïîòÿã, à âæå çãàäàíèé ðàí³øå 
Äæåéìñ Áîíä ¿çäèâ ³ íà ÷îâíàõ, 
³ íà ìîòîöèêëàõ, ³ íà ë³òàêàõ, ³ 
íà ãåë³êîïòåðàõ — áóäåìî äîïî-
âíþâàòè ñåð³¿, ùîá êîìïîçèö³ÿ 
áóëà çàâåðøåíîþ.

Á³ëÿ ñòåíäà ç 
ñó÷àñíèìè ìàøèíàìè 
ðîäîì ç êîì³êñ³â 
ïëàíóþòü ïîñòàâèòè 
ñòåíä, ïðèñâÿ÷åíèé 
ñòàðèì ô³ëüìàì

Виставка має сподобатися як дітям, так і 
дорослим. І якщо маленьким гостям цікавіші 
сучасні картини, то для батьків готують стенд 
із машинками з радянських фільмів

Крім моделей автомобілів, відвідувачі 
побачать і мініатюрні фігурки головних 
героїв стрічок. На поличках серед інших вже  
розмістилась Харлі Квін, Джокер і Бетмен
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Це соціальна мережа для ство-
рення та поширення відео та 
онлайн-трансляцій. Застосу-
нок дозволяє користувачам 
створювати музичні, танцю-
вальні, комедійні та інші відео 
тривалістю до 15 секунд. Кіль-

кість користувачів програми 
сягнула 1 млрд зі 170 країн. 
Додаток спричинив певну 
кількість «вірусних» трендів, 
і завдяки йому з'явилися нові 
інтернет-знаменитості в різних 
куточках світу.

Що таке TikTok?

ÏÅÐÑÎÍÀ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (098)1448132 

Ìè íàòðàïèëè 
íà áëîã ïåíñ³îíåðêè 
â ñîöìåðåæ³, ó íå¿ º 
ñòîð³íêà â Instagram 

òà TikTok. Ñàìå â TikTok áàáóñÿ 
Í³íà é ñòàëà ïîïóëÿðíîþ. Ó ¿¿ 
ïðîô³ë³ â³äåî ïðîñò³ òà äóøåâí³.

Íàé÷àñò³øå ïåíñ³îíåðêà äëÿ 
çí³ìàííÿ îäÿãàº ñòàðîâèíí³ âè-
øèâàíêè, íàìèñòî òà ñòðîêàò³ 
õóñòêè. ßêùî æ çí³ìàº â³äåî, ÿê 
ïîðàºòüñÿ íà ãîðîä³ ÷è ó ñàäó, 
òî îäÿãíóòà ïî-ïðîñòîìó, ÿê îäÿ-
ãàºòüñÿ ùîäåíü. Ó ¿¿ áëîç³ íåìàº 
ãëàìóðó òà íàãðàíîñò³, ³ ï³ä êîæ-
íèì â³äåî ãëÿäà÷³ öå â³äçíà÷àþòü.

Ó áëîç³ áàáóñÿ ðîçïîâ³äàº ïðî 
ñâîº æèòòÿ, ä³ëèòüñÿ ðåöåïòàìè 
ïèð³æê³â, ïåðåáèðàº öèáóëþ, ñà-
äèòü êàðòîïëþ òà çãàäóº ìèíóëå. 
Õî÷ íà â³äåî áàáóñÿ Í³íà ìîæå é 
ñó÷àñíî çàòàíöþâàòè ç îíó÷êîþ, 
³ ïîñï³âàòè ï³ñåíü ç ïîäðóãîþ.

Êîëè ìè âðàíö³ ïîäçâîíèëè 
äî Í³íè Êîëîäíèöüêî¿, òî âîíà 
ÿêðàç ïîðàëàñÿ íà ãîðîä³. ¯¿ ñèí 
ïîÿñíèâ, ùî «ïîêè ïîãîäà õîðîøà, 
áàáóñÿ ïðàöþº íà âóëèö³, à ï³ñëÿ 
îá³äó âàì ïåðåäçâîíèòü». É ñïðàâ-
ä³, ïî îá³ä³ ÷óºìî íà ³íøîìó ê³íö³ 
ñëóõàâêè äçâ³íêèé ãîëîñ ïåíñ³î-
íåðêè: «ß îò öèáóëüêó çàðàç áóäó 
ñàäèòè, à ïîêè ïðèéøëà äî õàòè 
ïåðåïî÷èòè òà ïîîá³äàòè. Îò âàì 
³ ïîäçâîíèëà». Ïåíñ³îíåðêà ç ðà-

ЯК БАБУСЯ СТАЛА ТІК-ТОКЕРКОЮ
Хобі  Розповідає про своє дівоцтво, 
місить тісто на пиріжки, співає разом з 
подругою народних пісень та порається 
на городі. Відео, яке знімає пенсіонерка 
Ніна Колодницька з Вінниччини, 
набирають сотні тисяч переглядів. 
Поговорили з блогеркою-пенсіонеркою 
про неї, її блог та прихильність глядачів

ä³ñòþ ðîçïîâ³äàº íàì ïðî ñâî¿õ 
âíóê³â, çàõîïëåííÿ çí³ìàòè â³äåî, 
çâ³ñíî, é ïðî ìîëîä³ñòü çãàäàëà.

— Îäíîãî ðàçó ìåí³ îíó÷êà 
ñêàçàëà, ùî âîíà õî÷å çíÿòè ç³ 
ìíîþ â³äåî. ß ïîãîäèëàñÿ, àäæå 
¿é áóëî ö³êàâî ìåíå ïîñëóõàòè. 
Çâ³ñíî, ÿ íå äóìàëà, ùî òàê áàãà-
òî ëþäåé áóäå ìåíå äèâèòèñÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Í³íà Êîëîäíèöüêà. — 
Ïîêàçóþ ÿ ïðîñòî ñâîº áóäåííå 
æèòòÿ, à ëþäè çàö³êàâëåí³. 
Òî ÷îìó æ íå çí³ìàòè äàë³?

ßê ðîçïîâ³äàº áëîãåðêà, ó íå¿ 
òðîº âíóê³â, ³ íàéìîëîäøà îíó÷-
êà çàâæäè äîïèòëèâî ñëóõàº ïðî 
ìîëîä³ñòü áàáóñ³.

— Ö³êàâî êîëèñü áóëî, õî÷ ³ 
âàæêå æèòòÿ ó íàñ áóëî. Ìåí³ âæå 
81 ð³ê, ³ ÿ áàãàòî ïðîïðàöþâàëà ³ 
íà êîëãîñï³, ³ íà ãîðîäàõ òà ïîëÿõ. 
Ñêëàäíî áóëî, àëå òîä³ é âì³ëè 
âåñåëèòèñÿ. Îò íà âåñ³ëëÿõ, íàïðè-
êëàä, ÿê ðàä³ñíî áóëî, — ðîçïîâ³-
äàº áëîãåðêà. — Ìîÿ âíó÷êà êàçà-
ëà, ùîá ÿ ðîçïîâ³ëà âàì ïðî òå, ÿê 
êîëèñü â³í÷àëèñü ³ îäðóæóâàëèñÿ. 
Àäæå êîëèñü âåñ³ëëÿ ê³ëüêà äí³â 
ñâÿòêóâàëè é çîâñ³ì ïî-³íøîìó. 
Ñïî÷àòêó áóâ «äîãîâ³ð» ç áàòüêà-
ìè, ïîò³ì ñâàòàííÿ, ïîò³ì ê³ëüêà 
äí³â âåñ³ëëÿ ³ ùå ÷åðåç òèæäåíü 
çáèðàëèñÿ âæå ó äîì³ ìîëîäÿò 
ïîñèä³òè. À ï³ñí³, ÿê³ ìèëîçâó÷í³ 

ñï³âàëè. ² ó ìåíå òàêå âåñ³ëëÿ áóëî, 
à ïîò³ì áàãàòî ðîê³â ðîáîòè. Òàê 
çà ïðàöåþ é ìèíàëè ðîêè.

Çàðàç áàáóñÿ Í³íà òåæ ëþáèòü 
ïîðàòèñÿ â ãîðîä³ òà ó â³ëüí³ õâè-
ëèíè âèøèâàº. Õî÷, êàæå, âæå ç³ð 
³íîä³ ï³äâîäèòü. Ó ïåíñ³îíåðêè º 
ê³ëüêà ñòàðîâèííèõ âèøèòèõ ñî-
ðî÷îê, ïðî ÿê³ âîíà òåæ ç ðàä³ñòþ 
ðîçïîâ³äàº ³ íàì, ³ ó ñâîºìó áëîç³.

— ß ¿õ áåðåæó, ÿê ç³íèöþ îêà. 
¯ì âæå áàãàòî ðîê³â, ³ ÿ ñïîä³âà-
þñÿ, ùî ìî¿ îíóêè ¿õ ïîò³ì òåæ 
çáåðåæóòü, — êàæå ïåíñ³îíåðêà.

×àñòî ï³ä â³äåî ãëÿäà÷³ ïèøóòü, 
ùî çãàäóþòü ñâî¿õ áàáóñü, ïåðå-
ãëÿäàþ÷è áëîã ïåíñ³îíåðêè. Äåÿ-

ê³ â³äåî íàáðàëè ïîíàä 100 òèñÿ÷ 
ïåðåãëÿä³â, à ï³äïèñíèê³â ó áàáóñ³ 
Í³íè 57 òèñÿ÷.

«Äîáðèé äåíü, øàíîâí³ ìî¿ 
ãëÿäà÷³. Äóæå ðàäà, ðàäà âàñ âñ³õ 
÷óòè, áî áà÷èòè ÿ âàñ íå ìîæó 
âñ³õ. ² õî÷ó âàì ïîäÿêóâàòè 
çà âàøó óâàãó!» — ÷óºìî â îä-
íîìó ç â³äåî áàáóñ³ Í³íè.

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç íàìè ïåíñ³-
îíåðêà òåæ ê³ëüêà ðàç³â äÿêóâàëà 
ãëÿäà÷àì, êàæå, ¿é ïðèºìíà òàêà 
óâàãà.

— Ìåí³ òàì ò³ëüêè ïîçèòèâí³ 
êîìåíòàð³ ïèøóòü. Áàæàþ íåõàé 
áè âñ³ ãëÿäà÷³ ìî¿ áóëè çäîðî-
âåíüê³, — êàæå áëîãåðêà.

– Ìåí³ òàì ò³ëüêè 
ïîçèòèâí³ êîìåíòàð³ 
ïèøóòü. Áàæàþ íåõàé 
áè âñ³ ãëÿäà÷³ ìî¿ áóëè 
çäîðîâåíüê³, – êàæå 
óñï³øíà áëîãåðêà

Ніна 
Колодницька: 
«У TikTok 
я показую своє 
буденне життя 
у селі, і люди 
цим зацікавлені. 
Я не думала, 
що мене буде 
дивитися так 
багато людей, 
але мені це дуже 
приємно» 
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Дівчинку постригли в одному з 
місцевих салонів краси. Сорок 
сантиметрів волосся оцінили 
в понад дві тисячі гривень. Спер-
шу з волосся планували зробити 
перуку для онкохворих діток, але 
компанія, яка цим займається, від-
мовилася робити це безкоштовно.
Мама Тетянки, Анастасія Посо-

юзна зазначила, що на виручені 
за волосся гроші купили спеціаль-
не харчування для десятирічного 
Артема Білоуса, який бореться з 
лейкозом. Одна баночка такої їжі 
коштує близько 400 грн.
— Я знайома з однією волонтеркою, 
яка опікується онкохворими дітка-
ми. Коли ми вирішили підстригти-

ся, я одразу звернулася до Надії, 
подумала, що волосся може знадо-
битися комусь з її підопічних. Але 
оскільки перуку зробити не суди-
лося, ми вирішили волосся про-
дати і на виручені кошти замовили 
шість баночок спеціального хар-
чування для Артема, — розповідає 
Анастасія Посоюзна.

За косу купили шість баночок харчування для Артема 

РЕКЛАМА
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ËÀÉÔ

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Ó äåñÿòèð³÷íî-
ãî Àðòåìà Á³ëîóñà 
ð³ê òîìó ë³êàð³ 
âèÿâèëè ëåéêîç. 

Õëîï÷èê âæå ïåðåæèâ ê³ëüêà 
áëîê³â õ³ì³îòåðàï³¿, îêð³ì äîãëÿäó 
â³í ïîòðåáóº ³ ñïåö³àëüíîãî õàð-
÷óâàííÿ. Ùîá äîïîìîãè õëîï÷è-
êó, ï’ÿòèð³÷íà Òåòÿíêà Ïîñîþçíà 
âèð³øèëà îáñòðèãòè ñâîº äîâãå 
âîëîññÿ ³ ïðîäàòè éîãî.

Ìàìà ä³â÷èíêè ðîçïîâ³äàº, 
ùî âîëîññÿ ùå æîäíîãî ðàçó 
íå ñòðèãëà — Òàíÿ õîò³ëà áóòè 
ñõîæîþ íà êàçêîâó ïðèíöåñó 
Ðàïóíöåëü. Àáè çàïëåñòè ãóñòå ³ 
êó÷åðÿâå âîëîññÿ ó êîñó, ùîðàíêó 
âèòðà÷àëîñÿ ÷èìàëî ÷àñó.

²äåÿ êàðäèíàëüíî çì³íèòè 
îáðàç Òåòÿíêè ³ çàðàçîì ñòàòè 
áëàãîä³éíèöåþ ðåàë³çóâàëà-

ñÿ â ðîäèí³ Ïîñîþçíèõ äóæå 
øâèäêî.

— Ñïî÷àòêó ÿ õîò³ëà ñòàòè Ðà-
ïóíöåëü, àëå ïîäóìàëà, ÷îìó á 
íå ñòàòè Á³ëîñí³æêîþ? — êàæå 
Òåòÿíêà.

Ìàìà Òåòÿíêè, ÿê ³ ñàìà ä³-
â÷èíêà, äóæå çàäîâîëåí³ íîâîþ 
çà÷³ñêîþ. Æ³íêà çãàäóº, ÿê êî-
ëèñü ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ òåæ êî-
ðîòêî ï³äñòðèãëà ñâîº âîëîññÿ.

— Êîëè ðîáèëè íîâó çà÷³ñêó 
äî÷ö³, ÿ çîâñ³ì íå æàëêóâàëà, — 
êàæå Àíàñòàñ³ÿ. — Òèì ïà÷å, öå 
âîíà ñàìà õîò³ëà çì³íèòè çà-
÷³ñêó, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîáà÷èëà 
ìóëüòèê ïðî Á³ëîñí³æêó. Òåïåð 
äîíüêà ñàìà ñåáå çà÷³ñóº, åêñ-
ïåðèìåíòóº.

Îêð³ì òîãî, Àíàñòàñ³ÿ ç³-
çíàºòüñÿ, ùî êîðîòêà ñòðèæêà 
äóæå åêîíîìèòü ÷àñ çðàíêó ï³ä 
÷àñ çáîð³â ó äèòÿ÷èé ñàäîê òà 
íà òðåíóâàííÿ ç òõåêâîíäî.

ДІВЧИНКА ОБРІЗАЛА ВОЛОССЯ 
І ВІДДАЛА НА БЛАГОДІЙНІСТЬ 
Дитяча допомога  Щоб підтримати 
онкохворого хлопчика, п'ятирічна 
вінничанка Тетяна Посоюзна відрізала 
свою довгу косу. Волосся вирішили 
продати, а за виручені кошти купили 
спеціальне харчування для хворого на рак 
крові Артема. Одна баночка їжі для нього 
коштує близько 400 гривень

ßê ðîçïîâ³ëà ë³êàðêà-ãåìàòîëî-
ãèíÿ Â³ííèöüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ 
Îëüãà Êóçü, ñåðéîçíå çàõâîðþ-
âàííÿ â ìàëåíüêîãî ïàö³ºíòà 
ñïðè÷èíèëî ùå ðÿä ïðîáëåì ç³ 
çäîðîâ’ÿì. Çîêðåìà, Àðòåì ïî-
ãàíî íàáèðàº âàãó ³ éîãî ãîäóþòü 
ñïåö³àëüíèì õàð÷óâàííÿì, àáè 
ï³äòðèìóâàòè îðãàí³çì.

— Îêð³ì ãîñòðîãî ëåéêîçó 
â íüîãî º ïîðóøåííÿ âóãëåâîä-
íîãî îáì³íó ³ çàòðèìêà ô³çè÷íîãî 
ðîçâèòêó, — ðîçïîâ³äàº ë³êàðêà.

Ìàëåíüêà Òåòÿíêà ùå ÷åðåç 
ñâ³é â³ê íå ðîçóì³º, íàñê³ëüêè 
ñåðéîçíà õâîðîáà ñï³òêàëà Àð-
òåìà.

— Âîíà çíàº, ùî çìîãëà äî-
ïîìîãòè öüîìó õëîï÷èêó, àëå 
âñ³º¿ ñêëàäíîñò³ ñèòóàö³¿ Òàíÿ 
íå ðîçóì³º, — ïîÿñíþº Àíàñòàñ³ÿ 
Ïîñîþçíà.

Òà ðàçîì ç òèì æ³íêà ùàñëèâà, 
ùî òàêèì ÷èíîì çìîãëè çðîáèòè 
äîáðó ñïðàâó ³ áàæàº ìàëåíüêîìó 
Àðòåìó øâèäêîãî îäóæàííÿ.

Тетянка Посоюзна пожертвувала своє довге волосся 
заради хлопчика з онко. Тепер вона носить коротку 
зачіску і ні про що не жалкує 
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Сімейний лікар Денис Савощенко розпо-
відає, що інсульт — це порушення мозко-
вого кровообігу. Існує два види інсульту: 
ішемічний — коли, щось перекриває кро-
вообіг, тобто тромби, та геморагічний — 
коли кровообіг припиняється через роз-
рив судин.  
Він пояснює, що інсульт трапляється в мо-
лодому віці через різні причини, не лише 
через вроджені патології судин або серця, 
а й через нерівномірне фізичне наванта-
ження та навіть через відвідування сауни.
— Причини інсульту в молодому віці мо-

жуть бути різні. В основному це вроджені 
патології судин. Наприклад, порушення 
згортання крові, тобто коли кров або за-
надто густа, або занадто рідка. Також це 
можуть бути вроджені патології серця. 
У такому випадку в організмі відбуваєть-
ся неповноцінний кровообіг. Оскільки 
патології вроджені, інсульт може трапи-
тися в молодому або навіть в дитячому 
віці, — каже лікар.
Ще однією причиною інсульту в молодому 
віці може бути нерівномірне збільшення 
фізичного навантаження.

— Це може бути професійний силовий 
спорт. Під час заняття силовим спортом 
різко підвищується артеріальний тиск. 
Судини просто не витримують і розрива-
ються. Також причиною може стати велике 
навантаження фізично не підготовленої 
людини, — говорить він. — У спортсменів, 
які займаються біговим спортом, часто 
з’являється варикозне розширення вен. 
Тобто венозна кров не відходить і може 
формувати венозний тромб. Він може 
відірватися і потрапити куди завгодно, 
зокрема, в мозок.

Серед інших причин крововиливу лікар 
називає різкий перепад температури, який 
може статися в бані чи сауні: там судини 
розширюються, а коли людина швидко 
охолоджується, судини різко спазмуються.
— В нормі спазм минає й судини повер-
таються у норму, але іноді спазм не про-
ходить і перекриває кровообіг в головному 
мозку. Спазм може бути дуже сильним 
та навіть спричинити крововилив. Також 
спазм судин може викликати купання 
в ополонці, якщо людина робить це без 
підготовки, — каже Денис Савощенко.

Що таке інсульт та чому він трапляється 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Çàðàç Àëüîíà 
Îñüìóøêî ùàñ-
ëèâà áàãàòîä³òíà 
ìàìà — ìàº àæ 

÷îòèðüîõ ä³òåé. ̄ ¿ ñòàðø³é äîíü-
ö³ 23 ðîêè, à íàéìåíøîìó ñèíó 
íåùîäàâíî âèïîâíèëîñÿ ø³ñòü. 
Ç³çíàºòüñÿ, ùî íàâ³òü ìð³ÿòè 
íå ìîãëà ïðî òå, ùî çìîæå ìàòè 
ùå òðüîõ ä³òåé ï³ñëÿ ³íñóëüòó.

Öå ñòàëîñÿ âçèìêó 2005-ãî 
ðîêó, ïîêè Àëüîíà ëåæàëà â ë³-
êàðí³. Æ³íêà, ÿê³é òîä³ áóëî 
27 ðîê³â, çãàäóº, ùî âæå ãîòóâà-
ëàñÿ äî âèïèñêè, àëå ÷åðåç ïðî-
òÿã ó ïàëàò³ «çàðîáèëà» áðîíõ³ò, 
ÿêèé ïëàâíî ïåðåéøîâ ó äâî-
á³÷íå çàïàëåííÿ ëåãåíü ³ áîíóñîì 
ç’ÿâèâñÿ ùå é ãàéìîðèò.

— Ìåí³ ïðîêîëþâàëè ãàéìî-
ðîâó ïàçóõó — ñâåðäëèëè ëîáà. 
Âêîëîëè àíåñòåç³þ, àëå ï³ä ÷àñ 
ïðîöåäóðè ÿ áóëà ïðè ñâ³äîìîñò³, 
óêîë ìåíå íå ïîçáàâèâ â³ä áîëþ. 
Öå áóâ åìîö³éíèé ñïëåñê æàõó: 
êðîâ çàñòåëèëà ìåí³ î÷³. ß ïåðå-
íåðâóâàëà, ï³äíÿâñÿ òèñê ³ ñòàâñÿ 
³íñóëüò, — çãàäóº æ³íêà.

×åðåç ³íñóëüò Àëüîíà ïåðåñòà-
ëà â³ä÷óâàòè ë³âó ñòîðîíó ò³ëà. 
Òðèâàëèé ÷àñ âîíà ïåðåñóâàëàñÿ 
íà ³íâàë³äíîìó â³çêó ³ ïîíàä ð³ê 
âèòðàòèëà íà òå, ùîá â³äíîâèòèñÿ 
ô³çè÷íî.

МОЯ ДОНЬКА ПОВЕРНУЛА 
МЕНЕ ДО ЖИТТЯ 

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðèéøëà 
äî òÿìè, Àëüîíà çðîçóì³ëà, ùî 
ñòàëîñÿ ùîñü ñåðéîçíå. Ë³êàð³ 

ïîâ³äîìèëè ¿é íåâò³øíèé ä³à-
ãíîç, ç ÿêèì âîíà äîâãî íå ìîãëà 
çìèðèòèñÿ. Â 27-ð³÷íî¿ ä³â÷èíè 
çàêðàäàëèñÿ ð³çí³ äóìêè, â òîìó 
÷èñë³ é ïðî òå, ùî æèòòÿ äëÿ íå¿ 
á³ëüøå íå ìàº ñåíñó.

— ß áóëà â ñòàí³ ñòðåñó. Ðóêè 
îïóñòèëèñÿ ïîâí³ñòþ, ÿ íàâ³òü 
äóìàëà ïðî ñàìîãóáñòâî. Íåðó-
õîì³ñòü äàâàëàñÿ âçíàêè, ÿ áóëà 
âïåâíåíà, ùî í³êîëè íå çìîæó 
ñàìà õîäèòè. ªäèíå, ùî ìåíå 
âðÿòóâàëî — ìîÿ äèòèíà. Äî÷êà 
ÿêîñü íàâ³äàëà ìåíå â ë³êàðí³ ³ 
ðîçïëàêàëàñÿ. Âîíà ñêàðæèëàñÿ 
íà òå, ùî ¿¿ ñèëüíî îáðàçèëè ³ 
ïîïðîñèëà ìåíå, ùîá ÿ øâèäøå 
îäóæàëà ³ çàõèùàëà ¿¿. Ìåí³ â òîé 
ìîìåíò ñòàëî íå ïðîñòî îáðàç-
ëèâî çà íå¿, ÿ äóæå ñèëüíî ðîç³-
çëèëàñÿ, — ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ 
Àëüîíà ðîçïîâ³äàº, ùî ñàìå â òîé 
ìîìåíò çðîçóì³ëà, ùî ïîâèííà 
áîðîòèñÿ çà âëàñíå æèòòÿ, áî º 
çàðàäè êîãî.

НІБИ УМА ТУРМАН У ФІЛЬМІ 
«ВБИТИ БІЛЛА» 

Òðèâàëèé ÷àñ ä³â÷èíà ïðîõîäè-
ëà ðåàá³ë³òàö³þ. Äî íå¿ ïîñò³éíî 
íàâ³äóâàëèñÿ ìàñàæèñòè, íåâðî-
ïàòîëîã, ñòàâèëè êðàïåëüíèö³ ³ 
â ÿêèéñü ìîìåíò «âåíè âçàãàë³ 
çíèêëè ç ïîëÿ çîðó». À êîëè 
âïåðøå çìîãëà ïîâîðóøèòè ïàëü-
öÿìè íà ðóö³, çðîçóì³ëà, ùî âñå 
íå äàðìà.

— Öå âçàãàë³ áóëî íåçíà÷íå 
â³ä÷óòòÿ, ëèøå ëåãêå êîëèâàííÿ 
ïàëüö³â. Àëå íàñê³ëüêè âàæëè-
âå, áî ÿ çìîãëà â³ä÷óòè ê³íö³âêó 
âïåðøå çà òðèâàëèé ÷àñ, — ðîç-
êàçóº âîíà. — Ïåðø³ ìî¿ «çâåð-

ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ: «Я НІБИ ГРАЛА У 
Власний досвід  Інсульт може 
трапитися в будь-якому віці, адже його 
причиною часто є вроджені патології 
судин, ускладнення гіпертонічних 
захворювань, нездоровий спосіб життя 
та навіть стресові ситуації. Герої цього 
матеріалу — двоє вінничан, в яких стався 
інсульт в молодому віці — в 17 та 27 років. 
Вони розповіли, за яких обставин стався 
крововилив у мозок та як хвороба 
вплинула на їхнє життя

Àëüîíà æàðòóº, ùî ñàìå ÷åðåç 
õâîðîáó äîâåëîñÿ êàðäèíàëüíî 
çì³íèòè ñòèëü îäÿãó: óëþáëåí³ 
ï³äáîðè çàì³íèëè êðîñ³âêè òà 
âçóòòÿ íà íèçüêîìó õîäó.

НІХТО НЕ ВІРИВ У ІНСУЛЬТ 
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî íà ïåð³îä 

ïåðåáóâàííÿ ó ë³êàðí³, ¿¿ ï³äòðè-
ìóâàëè áàãàòî ëþäåé.

— Ìåíå ÷àñòî õòîñü íàâ³äóâàâ, 
ï³äáàäüîðþâàëè òà ðîçïîâ³äàëè, 
ÿê òàì æèòòÿ çà ìåæàìè ìîº¿ ïà-
ëàòè. Àëå âñ³ äîáð³ ñëîâà ÿ òîä³ 
ñïðèéìàëà â íåãàòèâíîìó êëþ-
÷³, ââàæàëà, ùî ìåíå æàë³þòü. 
ß çàêðèâàëàñÿ â ñîá³, ñïðèéìàëà 
òîä³ âñå â øòèêè, — êàæå æ³íêà. — 
Ìåí³ ïîñò³éíî ãîâîðèëè, ùî âñå 
áóäå äîáðå ³ ä³éñíî ñâÿòî â³ðèëè, 
ùî ÿ âèêàðàáêàþñÿ. À ÿ ÷îìóñü 
òàê íå ââàæàëà.

Òðèâàëèé ÷àñ ï³ñëÿ ³íñóëüòó 
ä³â÷èíà áóëà â øîêîâîìó ñòàí³. 
Íàâ³òü ïåðø³ äîñÿãíåííÿ òà ïðî-
äîâæåííÿ ðåàá³ë³òàö³¿ çàâäàâàëè 
¿é äèñêîìôîðòó.

— Ñïî÷àòêó áóëà ïàí³êà. À ïî-
ò³ì îö³ ñòàä³¿ «çàïåðå÷åííÿ, òîðã, 
ãí³â», òîä³ ÿ ïðîñòî â³äìîâëÿëà-
ñÿ ãîâîðèòè ç ëþäüìè. Íàïðàâ-
äó êàæó÷è, ïðîñòî ðîçêëå¿ëàñÿ 
³ ïî÷àëà ñåáå æàë³òè. À çãîäîì 
ïî÷àëà ðîçóì³òè òà ñïðèéìàòè 
ñèòóàö³þ, òà ñâîº ò³ëî ó íîâî-

ìó ³ íå äóæå ïåðñïåêòèâíîìó 
ñòàíîâèù³. Òîä³ ìåí³ ñòàëî ùå 
âàæ÷å òà ñòðàøí³øå, àëå ðàçîì 
ç òèì áóëà ïðîáëåìà ³ òðåáà 
áóëî ¿¿ ðîçâ’ÿçàòè, — ðîçïîâ³äàº 
Àëüîíà. — ß çìèðèëàñÿ ç òèì, ùî 
íå ìîæó ïîâîðóõíóòèñÿ ³ ïî÷à-
ëà ðîáèòè âñå, àáè çì³íèòè ñâîº 
ñòàíîâèùå. 

Ó öüîìó Àëüîí³ äîïîìîãëà 
íå ëèøå ñèëà âîë³ òà íåéìîâ³ðíà 
âèòðèìêà, à é ñïîðòèâíå ìèíó-
ëå. Â þí³ ðîêè âîíà çàéìàëàñÿ 
áàñêåòáîëîì òà ïëàâàííÿì, à â³ä-
òàê ãîäèíè òðåíóâàíü ç áîëåì òà 
ïåðåæèâàííÿìè, ùî ùîñü íå âè-
õîäèòü, áóëè äëÿ íå¿ çíàéîìèìè.

Òèì ÷àñîì ïèòàííÿ ñóòî æ³-
íî÷îãî õàðàêòåðó äëÿ íå¿ òîä³ 
âçàãàë³ â³ä³éøëè íà çàäí³é ïëàí. 
Âîíà íå äóæå ïåðåéìàëàñÿ çà òå, 
ùî íå áóäå ïðèâàáëèâîþ. Õî÷à 
ç³çíàºòüñÿ, ùî ìàòè êðàñèâèé òà 
âïåâíåíèé âèãëÿä çàâæäè áóëî 
â ïð³îðèòåò³.

— Ó ìåíå çîâñ³ì òðîõè ïî-
ðóøèëîñÿ ìîâëåííÿ, ì’ÿçè îá-
ëè÷÷ÿ í³áè àòðîôóâàëèñÿ, àëå öå 
áóëî çîâñ³ì íå ïîì³òíî ³ ÿ ôàê-
òè÷íî íîðìàëüíî ðîçìîâëÿëà. 
À îò ùîäî ÷îëîâ³ê³â ÿ âçàãàë³ 
íå ïåðåéìàëàñÿ, íå äóìàëà, ùî 
â ìåíå íå áóäå ñêëàäàòèñÿ îñî-
áèñòå æèòòÿ. Ìåí³ áóëî ïðîñòî 
íå äî òîãî. Õî÷à çíîâó æ òàêè, 

øåííÿ» áóëè ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ 
ï³ñëÿ ³íñóëüòó, àëå ïîâíîö³ííî 
õîäèòè ÷è êîðèñòóâàòèñÿ ðóêîþ 
ÿ ùå íå ìîãëà — ïðî öå íàâ³òü 
ìîâè íå ìîãëî áóòè. Âæå ÷åðåç 
ï³âðîêó ÿ ìîãëà ðóêîþ áðàòè ³ 
óòðèìóâàòè ÿê³ñü ïðåäìåòè — 
ïëÿøêó ç âîäîþ ÷è ðóøíèê, àëå 
âîíè â ìåíå âèâàëþâàëèñÿ ç ðóê. 
À õîäèòè ÿ ïî÷àëà, ìàáóòü, ÷åðåç 
ñ³ì ì³ñÿö³â: øêàíäèáàëà, íàâ³òü 
ïàäàëà. Àëå ïîòèõåíüêó âñå ñòà-
âàëî êðàùå é êðàùå.

Ðåàá³ë³òàö³ÿ òðèâàëà â³äíîñ-
íî íåäîâãî, àëå äóæå ïîâ³ëüíî. 
Îêð³ì äîïîìîãè ë³êàð³â, Àëüîíà 
òåæ äîêëàäàëà ÷èìàëî çóñèëü, àáè 
øâèäøå âñòàòè íà íîãè.

— ß áàãàòî ïðàöþâàëà íàä ñî-
áîþ, íàâ³òü êîëè ëåæàëà íà ë³æ-
êó. Íàïðèêëàä, íàìàãàëàñÿ ï³äí³-
ìàòèñÿ ñàìîñò³éíî çà äîïîìîãîþ 
ïðîñòèðàäëà, íèì îáâ’ÿçóâàëà ïî-
ïåðåê, à ïîò³ì òÿãíóëàñÿ ââåðõ. 

À ùå â ìåíå áóëè ñïåö³àëüí³ ðå-
çèíêè äëÿ í³ã, âäÿãàºø ¿õ ³ òÿã-
íåø íîãè â ð³çí³ ñòîðîíè. Öå â³ä-
áóâàëîñÿ ùîäíÿ ³ îöèõ âïðàâ áóëî 
÷èìàëî. ×èì á³ëüøå òè ïðàêòè-
êóºøñÿ, òèì êðàùèé ³ øâèäøèé 
áóäå ðåçóëüòàò. Âàæêî áóëî ³íø³é 
ïîëîâèí³ ò³ëà, ÿêà íàìàãàºòüñÿ 
ï³äòÿãíóòè äî ñåáå ïàðàë³çîâàíó 
÷àñòèíó. Çãîäîì ÿ ïî÷àëà â³ä÷óâà-
òè ë³âå ñòåãíî, àëå íîãà âñå îäíî 
íå õîò³ëà ï³äêîðÿòèñÿ.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî â òîé 
ìîìåíò ïîâ³ðèëà, ùî äóìêè é 
ñïðàâä³ ìàòåð³àëüí³.

— Òîä³ ñïðàöüîâóâàëà ñèëà 
äóìêè: íîãà íå ïðàöþº, à òè ïðî-
äîâæóºø ñåáå çàïåâíÿòè â òîìó, 
ùî âîíà ðîáî÷à ³ íîðìàëüíî 
ôóíêö³îíóº. Çãàäóþ ìîìåíò 
ç ô³ëüìó Êâåíò³íà Òàðàíò³íî 
«Âáèòè Á³ëëà», äå ãîëîâíà ãåðî-
¿íÿ ï³ñëÿ êîìè çìóøóâàëà âëàñíå 
ò³ëî çàïðàöþâàòè. Âîíà äèâèëà-
ñÿ íà ïàëüö³ í³ã ³ ïîâòîðþâàëà 
«ïîâîðóøèñü». Îöå ïðèáëèçíî 
òàê áóëî â ìåíå, ò³ëüêè íå òàê 
øâèäêî, — âñì³õàºòüñÿ ãåðî¿íÿ.

«Ñïî÷àòêó áóëà ïàí³êà. 
À ïîò³ì îö³ ñòàä³¿ 
«çàïåðå÷åííÿ, òîðã, 
ãí³â». Òîä³ ÿ ïðîñòî 
â³äìîâëÿëàñÿ ãîâîðèòè 
ç ëþäüìè» 

ЯК РОЗПІЗНАТИ ІНСУЛЬТ У ЛЮДИНИ

ОБЛИЧЧЯ

МОВА

РУКА

ЧАС

Попросіть 

усміхнутися

Попросіть 

повторити 

просте речення

Ознака інсульту: оніміння, 

викривлення частини 

обличчя

Ознака інсульту: 

не може говорити, важко 

розрізнити слова

Ознака інсульту: одна рука 

не піддається контролю

НЕГАЙНО дзвоніть 103

Попросіть підняти 

дві руки вгору

Якщо у людини 

є хоча б одна 

ознака
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РЕКЛАМА

ФІЛЬМІ ТАРАНТІНО» 
На інтерв’ю з журналісткою Максим приїхав 
на велосипеді, в красивому піджаку та стиль-
ною зачіскою. Зовні не скажеш, що десять років 
тому в хлопця був інсульт, хворобу видає лише 
незначне порушення мовлення. Йому тоді було 
лишень 17.
Зараз Максим працює барменом, раніше був 
кухарем. Хлопець має дві вищі освіти, відвід-
ував різноманітні курси та має палке захоплення 
до рукоділля: сам шиє одяг, виготовляє вироби 
зі шкіри та й велосипед, на якому він приїхав, 
як виявилося, зібрав власноруч.
Інсульт в юному віці не став для нього перепоною 
до самореалізації, хоча крововилив у мозок був 
справжньою несподіванкою. Погане самопочуття 
він помітив дорогою в коледж.
— Я їхав у трамваї, вийшов на зупинці та відчув, 
що нога затерпла. Ще трохи пройшов і мені ста-
вало гірше й гірше, рука перестала працювати, 
а нога зовсім оніміла. Вирішив, що мені потрібно 
повернутися додому. Почав переходити дорогу, 
мені стало ще гірше. Сів біля «Магігранду» і навіть 
не подумав, що потрібно викликати швидку — 
мене просто вимкнуло. Люди віднесли мене 
на трамвайну зупинку і викликали медиків. 
Коли я втратив свідомість, вдарився головою і 
було трохи крові, але болю я взагалі не відчував.
Максим розповідає, що на той момент зовсім 
не міг розмовляти, говорив настільки погано, 
що сам себе не розумів. В лікарні йому зробили 
КТ і вже ввечері лікарі зрозуміли, що це інсульт.
— Це був геморагічний інсульт, на КТ мозку було 

видно, що в мене розрив аневризми із проривом 
крові в шлуночки мозку. Враховуючи великий 
ризик операції, лікарі вирішили лікувати мене 
радіохірургічним шляхом, що зупинило кров. 
Через три місяці мені зробили стереотаксичну 
радіохірургічну операцію. Після цього я був без 
свідомості три дні, — розповідає він. — Два місяці 
я лежав у лікарні в Києві. Першою, хто повідомив 
мені про інсульт, була мама. Я тоді ще був малий, 
не знав, що це таке. Але сприйняв все спокійно — 
сталося і сталося, а от маму мені шкода.  

МОЛОДІСТЬ — ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПЛЮС 
Хлопець додає, що коли дізнався, що з ним 
сталося, подумав, що життя карає всіх, просто 
по-різному.
— Лікарі кажуть, що все пішло з дитинства, в мене 
була слабка судинка в голові і в якийсь момент 
вона «вдарила». Тому всім бажано періодично 
робити МРТ, щоб знати, що робиться в голові. 
Бо інсульт не найприємніша штука, — каже Мак-
сим. — Насправді через інсульт в мене трохи за-
слабла рука та нога, ну і мовлення «шкандибає». 
За рахунок того, що інсульт стався зі мною досить 
рано, я зміг відносно швидко відновитися. Тому 
можна сказати, що мені пощастило.
Відновлювався хлопець поступово, але ставився 
спокійно до того, що його майже ніхто не розумів.
— А що я міг зробити? Треба було просто заче-
кати, я знав, що рано чи пізно все покращиться. 
Перші декілька років права рука та нога були 
трохи слабші за ліві. Навіть візуально права нога 

була значно менша за ліву, через те, що м’язи 
деякий час не функціонували. Так було перші 
декілька місяців, але потім контроль над правою 
частиною тіла повернувся, — розповідає Максим.
Інсульт не став на заваді у спілкуванні з одно-
літками. Друзі навідували Максима в лікар-
ні, а після лікування він повернувся до свого 
звичного життя. Жартує, що перший час ліка-
рі заборонили йому вживати алкоголь, тому 
на вечірках він часом відчував себе дещо об-
меженим в діях.

Я СТАВ АТЕЇСТОМ  
Саме під час реабілітації Максим цілком підтвер-
див свої атеїстичні погляди на життя. Каже, що 
його рятувала наука та медичні дослідження, 
а не релігія. Тим не менш, переоцінка цінностей 
теж відбулася.
— З часом я переоцінив життя та свої погляди. 
В 17 років, наприклад, я почав ходити лише в со-
рочках, це дало мені стиль та смак до життя. 
Я відчув, що хочу шити і почав вчитися цьому. 
Створив навіть власний бренд, робив речі на за-
мовлення, але втомився від цього. Це важко, — 
розповідає він.
Через інсульт Максиму «не світить» служба в ар-
мії та подорож на Марс. Зізнається, що колись 
хотів спробувати себе в ролі військовослужбовця 
та підкорити висоту, але невідомо, як зреагують 
на це судини.

МОЯ МОВА — ЦЕ МІЙ КОНИК 
Перші місяці після хвороби Максим відчував 
себе невпевнено, навіть не зважаючи на неви-
черпний оптимізм. Згадує, що говорив тоді теж 
не дуже розбірливо і тому боявся, що це буде 
відштовхувати людей, а особливо дівчат.
— Зараз я розумію, що це моя фішка. А тоді я со-
ромився та боявся, що мене просто не зрозуміють. 
Було некомфортно якийсь час, але все налаго-
дилося. Я почав заводити все більше й більше 
знайомств і забув, що щось не так. Звісно, інколи 
люди можуть не розібрати, що я говорю, але я за-
вжди можу повторити, з цим все ок, — пояснює він.

äî ³íñóëüòó ÿ áóëà êðàñèâîþ, êà-
âàëåð³â âèñòà÷àëî ³, çâ³ñíî, õî-
ò³ëîñÿ ïîâåðíóòè âñå íà êðóãè 
ñâîÿ, — âñì³õàºòüñÿ âîíà ³ çãàäóº, 
ÿê ïðîñòî â ïàëàò³ ÷îëîâ³ê çàïðî-
ïîíóâàâ ¿é âèéòè çà íüîãî çàì³æ.

ПЕРШЕ, ЩО РОЗСМІШИЛО 
Çà ï³âðîêó, ùî Àëüîíà ïðî-

áóëà â ë³êàðíÿí³é ïàëàò³, ê³ëü-
ê³ñòü ïàö³ºíò³â òàì ïîñò³éíî 
çì³íþâàëàñÿ. Âîíà ïîð³âíþº öå 
ç êîíâåºðîì: âèïèñàëèñÿ — ïî-
ñòóïèëè — âèïèñàëèñÿ.

— Àòìîñôåðà â íàñ áóëà äîñèòü 

äðóæåëþáíîþ. Ä³â÷àòà áóëè, çâ³ñ-
íî, â ð³çíîìó ô³çè÷íîìó ñòàí³, 
àëå îñîáëèâî íàìàãàëèñÿ íå çà-
öèêëþâàòèñÿ íà íåãàòèâ³. Âîíè 
áàãàòî æàðòóâàëè, ìè ä³ëèëèñÿ 
ñìàêîëèêàìè, íàâ³òü ³íîä³ âè¿ç-
äèëè íà â³çêàõ íà âóëèöþ, ùîá 
ïîêóðèòè, — ðîçêàçóº æ³íêà.

Ñïåðøó ¿é íå õîò³ëîñÿ áðàòè àê-
òèâíó ó÷àñòü â ðîçìîâàõ êîëåæà-
íîê — äàâàâñÿ âçíàêè ñòðåñîâèé 
ñòàí òà ñòðàõ íåâ³äîìîñò³. Îäíàê 
âæå çãîäîì, ï³ñëÿ óñâ³äîìëåííÿ 
òîãî, ùî ³íñóëüò ìîæå ñòàòèñÿ 
ç êèì çàâãîäíî ³ ëþäè âñå îäíî 

ïðîäîâæóþòü æèòè, ä³â÷èíà ñòàëà 
ñïîê³éí³øîþ. À çàâäÿêè îäíîìó 
â³äâ³äóâà÷ó çãàäàëà, ÿê öå — ñì³ÿ-
òèñÿ íàä æàðòàìè òà ³ðîí³ºþ äîë³.

— ßêîñü äî ñóñ³äêè ïî ïàëà-
ò³ íàâ³äàâñÿ ÷îëîâ³ê ³ ðîçïîâ³â 
³ñòîð³þ ïðî òå, ÿê ïðîêèíóâñÿ 
ó ìîðç³. Â³í õèëüíóâ çàéâîãî, 
éøîâ ï³øêè ÷åðåç çàë³çíó äîðî-
ãó ³ äåñü ïî äîðîç³ âïàâ ³ çàñíóâ. 
Äîáð³ ëþäè âèêëèêàëè øâèäêó, 
àëå, î÷åâèäíî, ìåäèêè â íüîãî 
íå âèÿâèëè ïóëüñó ³ â³äâåçëè 
â ìîðã. Â³í ðîçïîâ³äàâ, ùî ïðî-
êèíóâñÿ â³ä òîãî, ùî éîìó ñòàëî 

äóæå õîëîäíî, íå îäðàçó çðîçóì³â, 
äå â³í. Ïîáà÷èâ ùîñü «íåõîðîøå» 
(ñàìå òàê ñêàçàâ, êîëè çãàäóâàâ 
òðóïè) ³ ïî÷àâ êðè÷àòè, — Àëüî-
íà ñì³ºòüñÿ, çãàäóþ÷è öþ ³ñòî-
ð³þ. — ß òîä³ âïåðøå ðîçñì³ÿ-
ëàñÿ â ë³êàðí³. Ïàì’ÿòàþ, ùî 
áóëà â ïîõìóðîìó íàñòðî¿, ìåí³ 
í³÷îãî íå õîò³ëîñÿ. À ïðèéøîâ 
öåé ÷îëîâ’ÿãà ³ ÿ çàñëóõàëàñÿ, 
â³äâîë³êëàñÿ â³ä ñâî¿õ äóìîê.

ПЕРЕОЦІНКА ЦІННОСТЕЙ 
²íñóëüò ïåðåâåðíóâ ñòàâëåííÿ 

äî æèòòÿ. Àëüîíà ñòâåðäæóº, ùî 

êðîâîâèëèâ ó ìîçîê ç óñ³ìà éîãî 
íàñë³äêàìè çìóñèâ çðîáèòè ïåðå-
îö³íêó ö³ííîñòåé.

— Ïîòð³áíî ö³íóâàòè æèòòÿ ³ 
êîæåí éîãî ìîìåíò, íå âèòðà÷àòè 
÷àñó äàðåìíî, ïðîâîäèòè éîãî ç 
êîðèñòþ äëÿ âëàñíîãî ðîçâèòêó 
òà ïîðó÷ ç áëèçüêèìè ëþäüìè, — 
êàæå âîíà. — Íå òðåáà ñåáå æà-
ë³òè ³ îïóñêàòè ðóêè, à íàâïàêè, 
ïîòð³áíî äóìàòè ïðî òå, ÿê âèéòè 
ç³ ñâîãî ñòàíîâèùà ³ ãîòóâàòèñÿ 
äî ïîñò³éíî¿ ðîáîòè íàä ñîáîþ. 
Ëèøå çóñèëëÿ, à ³íêîëè é íàä-
çóñèëëÿ, äàþòü ðåçóëüòàò.

Історія Максима Разборського
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Шкідливих звичок в Анастасії 
немає, до алкоголю та куріння 
дівчина ставиться нейтрально. 
Так само байдужа вона і до фаст-
фуду, тому її навряд чи можна 
зустріти за смакуванням гамбур-
герів. Але зізнається, що дуже 
полюбляє солодощі і саме це 
спонукало її розвинути в собі 
кулінарні здібності.
— У мене є невеличке хобі. Беру 
класичні рецепти «Медовика» 

чи «Наполеона» і починаю інтер-
претувати ці торти в правильне 
харчування. Використовую цу-
крозамінники, вівсяне борошно 
і тоді солодощі виходять менш 
калорійні і без всіляких жирів. 
За смаковими якостями вони, 
звісно, відрізняються від оригі-
нальних рецептів, але для мене 
це набагато краще і я розумію, що 
моя альтернатива точно не по-
значиться на фігурі, — каже вона.

Відкрила в собі кулінарний талант

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635

Ëåãêà àòëåòèêà, 
àéê³äî, ô³òíåñ, 
ñóâîðèé ðåæèì òà 
îáìåæåííÿ â õàð-

÷óâàíí³ ³ â ðåçóëüòàò³ Àíàñòàñ³ÿ 
Øåâ÷åíêî íà ñâî¿õ ïåðøèõ âñå-
óêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ ç áîä³á³ë-
äèíãó ó êàòåãîð³¿ «Âåëíåñ ïîíàä 
163 ñì» çäîáóëà ñð³áëî. 

¯¿ âàãà 62 êã, à çð³ñò — 
174 ñì. Â³ííèöüê³é ñïîðòñìåíö³ 
27 ðîê³â, ø³ñòü ç íèõ Àíàñòàñ³ÿ 
óñï³øíî çàéìàºòüñÿ òðåíåðñüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. ² õî÷ ä³â÷èíà çà îñâ³-
òîþ á³îô³çèê, â³äíîñíî íåäàâíî 
¿é çàêîðò³ëî ïîáóâàòè íà ñöåí³ 
ó ðîë³ êóëüòóðèñòêè.

— Îñê³ëüêè ÿ çàâæäè â õîðî-
ø³é ô³çè÷í³é ôîðì³, íà ðîáîò³ 
êë³ºíòè òà êîëåãè ÷àñòî çàïè-
òóâàëè, ÷è íå ãîòóþñÿ ÿ ÷àñîì 
äî çìàãàíü. Íàñïðàâä³, çà îñòàí-
í³ äâà ðîêè ÿ ìîãëà á ÷èìàëî 
ðàç³â âèñòóïèòè, àëå ùîñü ìåíå 
çóïèíÿëî. ß ðîçóì³ëà, ùî äëÿ âè-
ñîêèõ ðåçóëüòàò³â ïîòð³áíî ñåáå 
ùå óäîñêîíàëþâàòè, — ðîçïîâ³äàº 
Àíàñòàñ³ÿ Øåâ÷åíêî.

Âëàñíå, ³äåÿ ï³äêîðèòè ñöåíó 
ïî÷àëà ðåàë³çîâóâàòèñÿ ÿêðàç ï³ñ-
ëÿ ïåðøîãî âåñíÿíîãî ëîêäàóíó 
ó 2020 ðîö³. Ä³â÷èíà çãàäóº, ùî 
ÿê ò³ëüêè çíÿëè êàðàíòèíí³ îá-
ìåæåííÿ, âîíà âèéøëà íà ðîáîòó 
³ âèð³øèëà, ùî â³äêëàäàòè íåìàº 
êóäè — ïîòð³áíî ïî÷èíàòè ï³ä-
ãîòîâêó äî âåñíÿíîãî ñåçîíó.

Îêð³ì ïîñò³éíèõ ô³çè÷íèõ íà-
âàíòàæåíü ó ñïîðòçàë³, Àíàñòàñ³ÿ 
äîäàòêîâî çàéìàëàñÿ ç òðåíåðîì 
ç ïîçóâàííÿ. Âàæëèâó ðîëü â³ä³-
ãðàâàëî é õàð÷óâàííÿ.

— ß çíàëà, ùî º ïåâíà ê³ëü-
ê³ñòü ãîäèí íà òðåíóâàííÿ, ÿê³ 
õî÷åø-íå õî÷åø, à çîáîâ’ÿçàíà 

âïèñàòè â ñâ³é ðîáî÷èé ãðàô³ê. 
Ùîäåíí³ òðåíóâàííÿ â ìåíå áóëè 
ð³çíîãî òèïó, ñèëîâå çàéìàëî ï³â-
òîðè ãîäèíè, à ùå ãîäèíà êàð-
ä³î — öå ÿê «Îò÷å íàø». À ùå 
äîäàòêîâî ïîòð³áíî áóëî ïðèä³-
ëÿòè áàãàòî ÷àñó ïîçèíãó. Äåô³-
ëþâàííÿ ³ ïîçóâàííÿ íà ñöåí³ 
ÿ ïðîïðàöüîâóâàëà ùå ç îäíèì 
òðåíåðîì. Òîáòî, ãîäèíè ÷îòè-
ðè ùîäíÿ ÿ ïðèä³ëÿëà ï³äãîòîâö³ 
äî çìàãàíü, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà.

Àíàñòàñ³ÿ äîäàº, ùî ÷èì ìåíøå 
÷àñó çàëèøàëîñÿ äî ÷åìï³îíàòó, 
òèì á³ëüø³ çì³íè ó âëàñí³é çî-
âí³øíîñò³ âîíà ïîì³÷àëà.

— ß äèâèëàñÿ íà ñâîº â³äî-
áðàæåííÿ, ìîòèâóâàëàñÿ öèì ³ 
õîò³ëà ïðàöþâàòè ùå á³ëüøå, — 
âñì³õàºòüñÿ âîíà.

БОДІБІЛДИНГ — ГЕНДЕРНО 
РІВНИЙ СПОРТ

Àíàñòàñ³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî áî-
ä³á³ëäèíã — öå îñîáëèâèé âèä 
ñïîðòó. Âîíà íå çãîäíà ç³ ñòåðåî-
òèïàìè ïðî òå, ùî íèì ìîæóòü 
çàéìàòèñÿ ëèøå ÷îëîâ³êè. Ä³â÷è-
íà ïîÿñíþº, ùî â áîä³á³ëäèíãó º 
áàãàòî íàïðÿìê³â, â òîìó ÷èñë³ é 
ñåðåä æ³íî÷èõ êàòåãîð³é. Öå ³ ô³ò-
ìîäåëñ, ³ ô³òíåñ-á³ê³í³, ³ âåëíåñ. 
Êàòåãîð³ÿ, â ÿê³é âîíà çäîáóëà 
ñð³áëî, íàçèâàºòüñÿ «âåëíåñ». 
Îñíîâíèé àêöåíò òóò íå ëèøå 
íà êðàñèâîìó ò³ë³ òà ì’ÿçîâîñò³, 
à é íà æ³íî÷íîñò³.

— Áîä³á³ëäèíã — öå êóëüò êðà-
ñèâîãî ò³ëà, ÿê ÷îëîâ³÷îãî, òàê ³ 
æ³íî÷îãî. Ç ñàìîãî ïî÷àòêó òóò 
íå áóëî òàê áàãàòî êàòåãîð³é, àëå 
ïîñòóïîâî âîíè çá³ëüøóþòüñÿ ³ 
ÿ äóìàþ, ùî öå äóæå êðóòî. Àäæå 
áóäü-õòî çìîæå ñåáå ñïðîáóâà-
òè â öüîìó âèä³ ñïîðòó ³ çîâñ³ì 
íå îáîâ’ÿçêîâî çàéìàòèñÿ íèì 
15 ðîê³â, àáè âèéòè íà ñöåíó. 
Ìîæíà ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè 

З БІОФІЗИКИ В… БОДІБІЛДИНГ
Призерка  Вінничанка Анастасія 
Шевченко отримала друге місце на 
відкритому Кубку України з бодібілдингу 
та фітнесу-2021. Спортсменка розповіла 
про тренерство, гендерні стереотипи 
у бодібілдингу та про особисте життя, 
яке тісно стало пов’язаним саме 
з цим видом спорту

â îäí³é êàòåãîð³¿, à ïîò³ì ïðî-
äîâæóâàòè ðîçâèâàòèñÿ ³ íàâ³òü 
çíàéòè ñåáå â öüîìó âèä³ ñïîð-
òó, — êàæå âîíà.

«Я НІКОЛИ НІ З КИМ 
НЕ ЗМАГАЮСЬ»

²äåÿ áîä³á³ëäèíãó îñîáèñòî äëÿ 
Àíàñòàñ³¿ ïîëÿãàº ó çìàãàííÿõ. 
Àëå íå ç êèìîñü, à ç ñîáîþ.

— ß í³êîëè í³ ç êèì íå çìàãà-
þñÿ. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öå ÿêîñü 
íåïðàâèëüíî, áî âñ³ ëþäè ð³ç-
í³ ³ òè í³êîëè íå áóäåø ñõîæà 
íà ä³â÷èíêó, ÿêà ñòî¿òü ïîðó÷, 
÷è íà ç³ðêó. Îäíàê ñòàòè êðàùîþ 
âåðñ³ºþ ñåáå ìîæå êîæåí, — êàæå 
ñïîðòñìåíêà.

Ïðîòÿãîì óñüîãî ðîêó Àíàñòà-
ñ³ÿ ï³äòðèìóº ñâîþ ôîðìó, òîìó 
óëþáëåí³ äëÿ ä³â÷àò «ñõóäíóòè 
äî ë³òà» ÷è «ïîñèä³òè íà ä³ºò³» 
ö³º¿ ñïîðòñìåíêè íå ñòîñóþòüñÿ. 
Êàæå, ùî ðåæèìíå õàð÷óâàííÿ, 
ÿê ³ ïîñò³éí³ òðåíóâàííÿ ñòàëè 
îñíîâîþ ¿¿ ïîâñÿêäåííÿ.

— Ó ìåíå º ðîçïîðÿäîê ïðè-
éîìó ¿æ³, äå âñå ðîçðàõîâàíî 
ïî ãðàìàõ. Ê³ëüê³ñòü âóãëåâîä³â, 
æèð³â òà á³ëê³â âèðàõîâóºòü-
ñÿ ³íäèâ³äóàëüíî ³ çàëåæíî â³ä 
òðåíóâàíü. Ïåðåä çìàãàííÿìè 
ìåí³ ïîòð³áíî áóëî íå ëèøå ñó-
øèòèñÿ, à é íàáèðàòè ì’ÿçîâó 

ìàñó. Òîìó ïîòð³áíî âàð³þâàòè 
ïðîäóêòè, äåñü ùîñü çìåíøèòè, 
äåñü ùîñü äîäàòè. Àëå ðàçîì ç 
òèì, â ìîºìó ðàö³îí³ çàâæäè áóëè 
ïðèñóòí³ á³ëêè, æèðè òà âóãëå-
âîäè, — êàæå Àíàñòàñ³ÿ ³ ïîÿñ-
íþº, ùî äóæå ÷àñòî ñïîðòñìåíè 
ïåðåä çìàãàííÿìè çàáèðàþòü ç 
ðàö³îíó âóãëåâîäè, ì³í³ì³çóþòü 
æèðè ³ ïîò³ì ìàþòü ïðîáëåìè 
ç³ çäîðîâ’ÿì.

Çàâäÿêè òðåíåðó, ÿêèé ñêëàäàâ 
ìåíþ, ïðîòÿãîì âñ³º¿ ï³äãîòîâ-
êè äî ÷åìï³îíàòó Àíàñòàñ³ÿ ïî-
÷óâàëàñÿ äîáðå. Êàæå, ùî áóëè 
ñèëè íà âàæê³ òðåíóâàííÿ, àäæå 
ïðàöþº âîíà ç âåëèêîþ âàãîþ.

Ä³â÷èíà çàïåðå÷óº, ùî ñïîð-
òèâíà ¿æà — äîðîãå çàäîâîëåííÿ.

— Ó ìîºìó ðàö³îí³ äîâîë³ ïðî-
ñòà ¿æà: êàøà, ÿéöÿ, îâî÷³, òðîõè 
ôðóêò³â òà ãîð³õè. ¯õ ÿ âèêîðèñ-
òîâóþ ÿê ïåðåêóñè òà ÿê äæåðå-
ëî êîðèñíèõ æèðíèõ êèñëîò, ÿê³ 
íåîáõ³äí³ æ³íî÷îìó îðãàí³çìó ÿê 
«ãîðìîíàëêà». Íó ³ ùå, çâ³ñíî, 
ÿ ïðèéìàþ ñïîðòèâí³ äîáàâêè: 
êîìïëåêñí³ â³òàì³íè, îìåãà3 òà 
ïðîòå¿í, — ðîçïîâ³äàº àòëåòêà.

ЗАХОПЛЕННЯ АЙКІДО ТА 
МАГІСТЕРСЬКА З БІОФІЗИКИ

Ç äèòèíñòâà Àíàñòàñ³ÿ çàéìà-
ëàñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ. Ïîò³ì 
çàõîïèëàñÿ àéê³äî.

— Ìåí³ äóæå ñïîäîáàëàñÿ ô³-
ëîñîô³ÿ öüîãî áîéîâîãî ìèñòå-
öòâà ³ ðåçîíóâàëî ç ìî¿ì ñâ³òî-
ãëÿäîì. À êîëè âñòóïèëà â óí³-
âåðñèòåò, òî ç ãîëîâîþ ï³ðíóëà 
â íàâ÷àííÿ ³ ôàêòè÷íî ïîêèíóëà 
ñïîðò, ìåí³ áóëî íå äî öüîãî. 
Çà îñâ³òîþ ÿ á³îô³çèê, ìåí³ çà-
âæäè ïîäîáàëàñÿ äîñë³äíèöüêà 
ä³ÿëüí³ñòü, — ç³çíàºòüñÿ ä³â÷èíà.

Ï³ä ê³íåöü íàâ÷àííÿ â óí³âåð-
ñèòåò³, Àíàñòàñ³ÿ âëàøòóâàëàñÿ 
àäì³í³ñòðàòîðîì â ñïîðòèâíîìó 
êëóá³. Ñàìå òîä³ é çðîçóì³ëà, 
ùî êîëèñü òåæ áóäå òðåíåðîì. 
Ïðî òå, ùî íå çðîáèëà êàð'ºðó 
â íàóö³, íå æàëêóº, à íàâïàêè 
çàäîâîëåíà, àäæå ðîçáèðàºòüñÿ 
â ò³ë³ ëþäèíè áóêâàëüíî íà ìî-
ëåêóëÿðíîìó ð³âí³.

— ß òðåíóâàëàñÿ ó â³ëüíèé ÷àñ, 
ñïåðøó ìåí³ äóæå ñïîäîáàëèñÿ 
ãðóïîâ³ íàïðÿìêè, òðåíàæåðíèé 
çàë ÿ íå ÷³ïàëà. ßêîñü ï³ä³éøëà 
äî ãîëîâíîãî òðåíåðà ³ çàÿâèëà, 
ùî òåæ õî÷ó òðåíóâàòè ëþäåé. 
Äëÿ öüîãî ìåí³ ïîòð³áíî áóëî 
ïðîéòè íàâ÷àííÿ ³ çäàòè åêçàìåí. 
×åðåç ÿêèéñü ÷àñ ÿ ïî÷àëà âåñòè 
ãðóïîâ³ çàíÿòòÿ â ð³çíèõ íàïðÿì-
êàõ — ñèëîâ³, ðîçòÿæêà, ï³ëàòåñ.

Îäíàê ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ä³-
â÷èíà ïî÷àëà âòîìëþâàòèñÿ â³ä 
ðîáîòè. Ïîÿñíþº: ùîäíÿ áóëî 
áàãàòî òðåíóâàíü ³ íà êîæíîìó 
âîíà òåæ àêòèâíî çàéìàëàñÿ.

— Ñïî÷àòêó áóëî íåïîãàíî, 
à ïîò³ì äóæå âàæêî «ñòðèáàòè» 
ïî ï’ÿòü òðåíóâàíü ï³äðÿä. Òîìó 
çàäóìàëàñÿ ïåðåéòè â òðåíàæåð-
íèé çàë — òàì ëþäè àêöåíò ðî-
áëÿòü íà ì’ÿçè, à ìåí³ öå äóæå 
ðåçîíóº. Òèì ïà÷å, ãåíåòèêà ìåíå 
îáäàðóâàëà òèì, ùî ì’ÿçè íà ìåí³ 
ðîñòóòü äîáðå ³ ìàþòü ïðèâàáëè-
âèé âèãëÿä, — ðîçïîâ³äàº Àíàñ-
òàñ³ÿ Øåâ÷åíêî.

ЗУСТРІЛА КОХАННЯ ТА 
ТРЕНЕРА НА РОБОТІ

Òðåíåðêà ïðàöþº çàðàç ³ ç 
÷îëîâ³êàìè, ³ ç æ³íêàìè. ² õî÷ 
îñíîâíèé êîíòèíãåíò ñåðåä 
êë³ºíò³â ñêëàäàþòü æ³íêè, ñàìå 
íà ðîáîò³ Àíàñòàñ³ÿ çóñòð³ëà ñâî-
ãî ÷îëîâ³êà.

— Â³í ãîòóâàâñÿ äî çìàãàíü, 
éîìó ïîòð³áí³ áóëè òðåíóâàííÿ 
äëÿ åëàñòè÷íîñò³ ì’ÿçîâèõ âîëî-
êîí. ß òîä³ âåëà òðåíóâàííÿ ç³ 
ñòðåé÷èíãó. Ìè áàãàòî ñì³ÿëèñÿ 
³ ÿêîñü â³í ïîêëèêàâ ìåíå íà ïî-
áà÷åííÿ, ÿ äîâãî â³äìîâëÿëàñÿ, 
àëå âðåøò³ ï³øëà ³ îò ç òèõ ï³ð 
ìè ðàçîì, — âñì³õàºòüñÿ âîíà 
³ íàðåøò³ ç³çíàºòüñÿ, ùî ñàìå 
öåé ÷îëîâ³ê ³ ãîòóâàâ Àíàñòàñ³þ 
äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.

Àíàñòàñ³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî 
òðèâàëèé ÷àñ çàïåâíÿëà ³ éîãî, 
³ ñåáå, ùî íå áóäå ç íèì òðå-
íóâàòèñÿ. Áîÿëàñÿ ñóïåðå÷îê òà 
ðîçá³æíîñòåé â ïîãëÿäàõ. Îäíàê 
âðåøò³ ï³ääàëàñÿ ³ çàëèøèëàñÿ 
äóæå çàäîâîëåíîþ. Êàæå, ùî ç 
óñ³õ ìîæëèâèõ òðåíåð³â ï³øëà á 
ñàìå äî íüîãî.

— Ì³é ÷îëîâ³ê — öå ì³é òðå-
íåð, ìîÿ ï³äòðèìêà ³ îïîðà. Â³í, 
ÿê í³õòî çíàº ï³äõ³ä äî ìåíå ³ 
êîëè ñòàº âàæêî, â³í ï³äòðèìóº 
íå ëèøå òîìó, ùî ëþáèòü, à é 
òîìó, ùî ðîçóì³º, ÿê ìåí³ âàæêî. 
Â³í çíàº, íàñê³ëüêè âàæëèâî ï³ä-
òðèìóâàòè õàð÷óâàííÿ. Ï³ä ÷àñ 
ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó, â³í ¿â 
âñå òå ñàìå, ùî ³ ÿ, à íå ÿê³ñü 
òîðòèêè, — êàæå Àíàñòàñ³ÿ.

Çàðàç Àíàñòàñ³ÿ âæå ãîòóºòüñÿ 
äî îñ³ííüîãî ñåçîíó çìàãàíü ç 
áîä³á³ëäèíãó ³ ïðîäîâæóº óäî-
ñêîíàëþâàòè ñåáå òà âëàñíå ò³ëî.

— Îêð³ì çìàãàíü â Óêðà¿í³ º 
ùå ÷åìï³îíàòè ªâðîïè òà ñâ³òó, 
äå ÿ á òåæ õîò³ëà âçÿòè ó÷àñòü.

«Âñ³ ëþäè ð³çí³ ³ òè 
í³êîëè íå áóäåø ñõîæà 
íà ÿêóñü ä³â÷èíêó, ÿêà 
ñòî¿òü ïîðó÷. Îäíàê 
ñòàòè êðàùîþ âåðñ³ºþ 
ñåáå ìîæå êîæåí»

Анастасія 
Шевченко — 
срібна призерка 
чемпіонату 
України з 
бодібілдингу та 
фітнесу-2021
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Починаючи з 2013-го, з кожним 
наступним роком область розши-
рювала ринки збуту в зарубіжних 
країнах. Не справдилися прогнози 
тих, хто стверджував, що не змо-
жемо «пробитися» на світові рин-
ки, бо ніхто нас там не чекає, отож, 
головним партнером має зали-
шатися Росія, як це було раніше.
Однак факти свідчать про інше. 
У 2020 році область експортувала 
свою продукцію у 121 країну світу. 
Тим часом торговельні зв’язки з 
Росією скоротилися до мінімуму.
До минулого року фіксували 
динаміку постійного збільшен-
ня продажів вінницьких товарів і 
розширення зарубіжних ринків. 
Наші постачальники зуміли дійти 
до країн Азії, Африки, Америки. 
У переліку торговельних парт-

нерів також низка європейських 
країн.
Коли ознайомлюєшся зі списком 
таких держав, то знаходиш такі 
назви, які доводилося чути хіба 
що вряди-годи. Але там уже є 
продукція з вінницькою мар-
кою. Інколи дивують європейці. 
Це здивування приємне для нас. 
Наприклад, найбільше печива 
закуповують у нас Нідерланди. 
Здавалося б, хіба у них не такі 
смачні кондитерські вироби? Чи 
нема ближче країни, аби їх за-
куповувати. Але ось статистика: 
за перші два місяці Нідерлан-
дам неабияк припало до смаку 
печиво, вироблене у Вінниці. 
Принаймні, вони його закупили 
найбільше у порівнянні з іншими 
зарубіжними споживачами.

Сім років розширювали зарубіжні ринки 
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РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Êàðàíòèí «âäà-
ðèâ» ïî åêñïîðòó. 
Àëå õàð÷³ ³ ñ³ëü-
ãîñïïðîäóêö ³þ 

íå ïðèïèíÿþòü çàìîâëÿòè çàðó-
á³æí³ ïàðòíåðè. Òàêà ïðîäóêö³ÿ 
äàº ìàéæå 65% âàëþòè ó çàãàëü-
íîìó îáñÿç³ ïðîäàíèõ çà êîðäîí 
òîâàð³â. Çà íèõ îòðèìàëè ó ñ³÷í³-
ëþòîìó ñòî ì³ëüéîí³â äîëàð³â. 
Íàéá³ëüøå â³ä çåðíà ³ îë³¿.

Ìàéæå 27 òèñÿ÷ òîíí ñîíÿø-
íèêîâî¿ îë³¿ ç â³ííèöüêîþ ìàð-
êîþ ïðîäàëè çà êîðäîí çà ïåðø³ 
äâà ì³ñÿö³ 2021 ðîêó, íà çàãàëüíó 
ñóìó ïîíàä 26 ì³ëüéîí³â äîëà-
ð³â. Îñíîâíèì ñïîæèâà÷åì º 
Êèòàé — äî ö³º¿ êðà¿íè â³äïðà-
âèëè 12,3 òèñÿ÷³ òîíí íàçâàíî¿ 
ïðîäóêö³¿.

Êð³ì êèòàéö³â, çíà÷í³ îáñÿãè 
ïðèäáàëè òîðãîâåëüí³ ïàðòíåðè ç 
²ñïàí³¿, Í³äåðëàíä³â, Í³ìå÷÷èíè, 
²íä³¿, ßïîí³¿, Òóðå÷÷èíè, Âåëè-
êî¿ Áðèòàí³¿ òà Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿, 
Ïîëüù³.

Â³ííèöüêå ï³äïðèºìñòâî âè-
ðîáëÿº òàêîæ îë³þ ç ñî¿. Òàêî¿ 
ïðîäóêö³¿ áàãàòî çàêóïèëè í³ìö³ 
òà ïîëÿêè. Îë³þ ç³ ñâèð³ïè, ð³ïà-

êó òà ã³ð÷èö³ ïåðåâàæíî ïðèäáàëè 
ïîëÿêè.

Íà ïðîäàæ çåðíà ïðèïàäàº 
ìàéæå 27 â³äñîòê³â åêñïîðòó, âè-
ðó÷èëè ìàéæå 30 ìëí äîëàð³â. 
ªãèïåò ïðèäáàâ ñ³ì òèñÿ÷ òîíí 
ïøåíèö³. Öå íàéá³ëüøå ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç ³íøèìè çàðóá³æíèìè 
ñïîæèâà÷àìè.

Ðîçøèðèëè ãåîãðàô³þ êðà¿í, 
äî ÿêèõ â³äïðàâëÿþòü çåðíî êóêó-
ðóäçè. Íàéá³ëüøå éîãî åêñïîðòó-
âàëè äî ²ñïàí³¿, Êèòàþ, Áðèòàí³¿ 
òà Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿, ²ðàêó òà 
Ïîðòóãàë³¿.

Â³ííèöüêå áîðîøíî ç ïøåíèö³ 
àáî ñóì³ø³ ïøåíèö³ ³ æèòà êóïó-
âàëè Ïàëåñòèíà, ²çðà¿ëü, Ìîëäî-
âà, Ñîìàë³.

Ìîëîêî òà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, 
ÿéöÿ ïòèö³, ìåä, ÿáëóêà, ãîð³õè, 
ìàëèíà, ñîêè, âàðåííÿ, äæåìè, 
íàâ³òü ïå÷èâî — öå íå ïîâíèé 
ïåðåë³ê ïðîäóêö³¿, ÿêó åêñïîðòó-
âàëà îáëàñòü ó ïåðø³ äâà ì³ñÿö³ 
íèí³øíüîãî ðîêó.

Âèðîáíèêè ìîëîêà òà ìîëî÷íî¿ 
ïðîäóêö³¿ âèéøëè íà ðèíîê äàëå-
êî¿ Ìàâðèòàí³¿. Ë³âàíö³ òà íàø³ 
ñóñ³äè ç Ìîëäîâè òàêîæ îáëþáó-
âàëè â³ííèöüêå ìîëîêî, à òàêîæ 
âåðøêè (áåç äîäàâàííÿ öóêðó).

Çãóùåí³ âåðøêè ç öóêðîì ñìàêó-

П’ЯТЬ ВИДІВ ОЛІЇ ЙДЕ НА ЕКСПОРТ. 
ЩО ЩЕ КУПУЮТЬ ІНОЗЕМЦІ?
Торги зі світом  У далекій від нас 
Мавританії, що на півночі Африки, 
споживають наше сухе молоко та вершки. 
Серед багатьох покупців меду значиться 
Японія. На плодах і консервованих 
горіхах підприємці заробили $1,2 млн, 
плюс $800 тис. на малині. Це виручка 
за січень-лютий. Втім, не ця продукція дає 
основний заробіток валюти для регіону

þòü ñïîæèâà÷àì ç Àëæèðó, ²çðà¿ëþ, 
Ë³âàíó, Ìàëàéç³¿, Ïîëüù³. Íàâ³òü 
ìîëî÷íó ñèðîâàòêó êóïóþòü. ̄ ¿ â³ä-
ïðàâèëè äî ²íä³¿, ÎÀÅ, Áàíãëàäåø.

Çà åêñïîðòîâàí³ ïëîäè òà ãîð³-
õè (êîíñåðâîâàí³) â³ííè÷àíè âè-
ðó÷èëè 1,2 ìëí äîë. Íà â³ñ³ìñîò 
òèñÿ÷ äîëàð³â ïðîäàëè ìàëèíè. 
Íàø ìåä ïîëþáèëè ÿïîíö³, âîíè 
çàêóïèëè âåëèêó ïàðò³þ, öå êð³ì 
íèçêè ³íøèõ êðà¿í, äî ÿêèõ òàêîæ 
â³äïðàâèëè ñîëîäêó ïðîäóêö³þ.

Öóêîð òàêîæ âõîäèòü ó ïåðåë³ê 
åêñïîðòîâàíèõ òîâàð³â. Ñîëîä-
êèõ êðèñòàë³â ïðîäàëè óïðîäîâæ 
çãàäàíîãî ïåð³îäó, ñ³÷íÿ-ëþòîãî, 
íà ï³â ì³ëüéîíà äîëàð³â.

Îäèí ì³ëüéîí äåêàë³òð³â ñïèð-
òó åòèëîâîãî, âèðîáëåíîãî íà çà-
âîäàõ îáëàñò³, çíàéøîâ ñâî¿õ çà-
ðóá³æíèõ ñïîæèâà÷³â. Çà íàçâàíó 
ïðîäóêö³þ âèðó÷èëè 7,5 ìëí äîë. 
Ùå 1,6 ìëí äîë. çàðîáèëè íà åêñ-
ïîðò³ â³ííèöüêî¿ ãîð³ëêè.

Жири та олії

$31,1 млн 
Зернові культури

$26,5 млн 
Готові харчові продукти

$21,8 млн 
Спирт

$7,5 млн 
Малина

$800 тис.

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ І ТОВАРІВ З ОБЛАСТІ У СІЧНІ-ЛЮТОМУ 
ЗДІЙСНЮВАВСЯ ДО 98 КРАЇН (У 2020 — ДО 121 КРАЇНИ)

Продукти рослинного 
походження

$34,7 млн

Молоко, молоко-
продукти, яйця та мед

$5,5 млн 

Продукти переробки 
овочів

$2 млн 

Плоди та горіхи 
(консервовані)

$1,2 млн 

Цукор та кондитерські 
вироби

$621 тис.

Загалом на експорт відправлено у січні-лютому 2021 продукції 
майже на 150 млн доларів, в тому числі 100 млн дол. отримано 

за продукції АПК та переробної і харчової промисловості (Дані обласного управління статистики 
за січень-лютий 2021 року)

468084
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Â ³ í í è ÷ à í ê à 
Îëüãà Ïåòëþê âæå 
äàâíî çàéìàºòüñÿ 
äèçàéíîì ïðèêðàñ 

³ ïîñò³éíî ïåðåáóâàº â ïîøóêàõ 
íàòõíåííÿ. Âëàñíå, êàðàíòèí 
ñòàâ ïðè÷èíîþ äëÿ ñòâîðåííÿ 
ïðîºêòó «Art Map Ukraine», ìåòà 
ÿêîãî îá’ºäíàòè ìàéñòðèíü ç óñ³º¿ 
êðà¿íè ³ ñòâîðèòè âåëèêå ïàííî 
³ç çîáðàæåííÿì Óêðà¿íè.

— Ó íàø³é ñôåð³ âèøèâàëüíèö³ 
âñ³ äóæå çãóðòóâàëèñÿ îñòàíí³ì 
÷àñîì. Ìè á³ëüøå íå êîíêóðåíò-
êè, ìè ñòàëè ï³äòðèìêîþ îäíà 
äëÿ îäíî¿. Òèæí³â çî äâà òîìó 
â ìåíå âèíèêëà ³äåÿ ñòâîðèòè 
ñï³ëüíèé ïðîºêò, à íå ïðîñòî 
ìàðàôîí ç âèøèâêè, äå âñ³ âè-
êîíóâàëè á îäíàêîâ³ çàâäàííÿ. 
Òîìó âèð³øèëè êîìàíäíî ïîïðà-
öþâàòè íàä êàðòîþ Óêðà¿íè, — 
ðîçïîâ³äàº Îëüãà Ïåòëþê.

КОМАНДУ ЗІБРАЛИ ЗА ДОБУ 
Îðãàí³çàòîðêà ïðîºêòó ðîçïî-

â³äàº, ùî ìåíøå, í³æ çà äîáó, 
íàçáèðàëàñÿ íåîáõ³äí³ ê³ëüê³ñòü 
ìàéñòðèíü.

— ß áóëà øîêîâàíà, ùî ó÷àñíè-
ö³ çíàéøëèñÿ òàê øâèäêî. Â ñòî-
ð³ç ÿ ðîçïîâ³ëà ïðî ³äåþ, ìè ïëà-
íóâàëè çàëó÷èòè 50 ëþäåé, ðîç-
áèëè êàðòó Óêðà¿íè íà â³äïîâ³äíó 
ê³ëüê³ñòü ôðàãìåíò³â. Áóêâàëüíî 
çà äîáó ìè ç³áðàëè âñþ êîìàíäó. 
À ùå ê³ëüêà äí³â ïîòîìó íàì äî-
ïèñóâàëè ä³â÷àòà ³ ãîâîðèëè, ùî 
òåæ õî÷óòü âçÿòè ó÷àñòü. Òîìó ìè 

ðîçøèðèëè êàðòó äî 70 ôðàãìåí-
ò³â, — âñì³õàºòüñÿ Îëüãà Ïåòëþê.

Ó ðåçóëüòàò³, ïàííî çà ðîçì³ðà-
ìè áóäå 70õ100 ñì. Îëüãà Ïåòëþê 
êàæå, ùî êàðòèíà âèéäå í³áè é 
íå äóæå âåëèêà, àëå çâàæàþ÷è 
íà òå, ùî âñ³ ¿¿ ôðàãìåíòè áóäóòü 
ïîâí³ñòþ çàøèò³ ð³çíèìè òåõí³-
êàìè âèøèâêè — öå íåéìîâ³ðíî 
âåëèêèé îáñÿã ðîáîòè.

КОЖЕН ФРАГМЕНТ — 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

Ó ïðîºêò³ áåðóòü ó÷àñòü ìàé-
ñòðèí³ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿-
íè. Â³äòàê êîæåí ôðàãìåíò êàðòè 
áóäå âèêîíàíèé ³íäèâ³äóàëüíî — 
òóò ìîæå áóòè êëàñè÷íà àáî 
îá’ºìíà âèøèâêà ãëàääþ òà âè-
êîðèñòàííÿ ð³çíèõ ìàòåð³àë³â — 
íèòîê, ïàºòîê, á³ñåðó, êàì³ííÿ 
Ñâàðîâñüê³.

— Öå ä³â÷àòà, ÿê³ ñèäÿòü â äå-
êðåò³ ³ âèøèâàþòü, àáî ïðîôå-
ñ³éí³ âèøèâàëüíèö³, ìàéáóòí³ 
òåõíîëîãè ³ äèçàéíåðêè. Êîëåê-
òèâ ó íàñ äóæå ð³çíèé, àëå âñ³ 
íåéìîâ³ðíî òàëàíîâèò³, — ñêàçàëà 
Îëüãà Ïåòëþê. — Ä³â÷àòà, ÿê³ âè-
øèâàëè ãîðè, çíàéøëè ïîòð³áíî-
ãî â³äò³íêó íàòóðàëüíå êàì³ííÿ 
³ íèì îçäîáèëè ñâî¿ ôðàãìåíòè. 

Îäíà ç ó÷àñíèöü ïðîºêòó Â³-
êòîð³ÿ ìåøêàº ó Â³ííèö³. Ä³â÷èíà 
çà îñâ³òîþ ô³íàíñèñò, àëå ùå ç 
äèòèíñòâà çàõîïëþºòüñÿ âèðîáà-
ìè ðó÷íî¿ ðîáîòè. Íèí³ Â³êòîð³ÿ 
ñèäèòü â äåêðåòí³é â³äïóñòö³ ³ âè-
ãîòîâëÿº áðîøêè ó âèãëÿä³ êâ³ò³â, 
çâ³ðÿò òà ïåéçàæ³â.

— Ìîÿ áàáóñÿ âì³ëà ³ øèòè, ³ 
â'ÿçàòè, ³ âèøèâàòè. Äëÿ ìåíå âè-

ВИШИВАНА КАРТА УКРАЇНИ 
З ТАЄМНИМИ ПОСЛАННЯМИ 

øèâêà ñòàëà íå ïðîñòî çàõîïëåí-
íÿì, à ñòèëåì æèòòÿ. Ñïî÷àòêó 
ÿ âèøèâàëà õðåñòèêîì. Ìîÿ 
íàéá³ëüøà ãîðä³ñòü — êàðòèíà, 
ÿêà íàë³÷óº 376 000 õðåñòèê³â 
(ðîçì³ð 1,3 ìõ80 ñì), âèøèâàëà 
¿¿ òðè ðîêè. Çàðàç, ï³ñëÿ äîâãî¿ 
ïåðåðâè, ÿ ïî÷àëà ñòâîðþâàòè 
âèøèò³ íèòêàìè áðîøêè. Ó êî-
æåí ñò³æîê âêëàäàþ ñâîþ äóøó 
òà ëþáîâ, — êàæå Â³êòîð³ÿ.

САМІ ОБИРАЛИ ТАЄМНІ 
ПОСЛАННЯ 

Äëÿ âñ³õ ó÷àñíèöü ñòâîðèëè 
÷àò, äå âîíè îáãîâîðþþòü îðãà-
í³çàö³éí³ ìîìåíòè. Ðàçîì ìàé-
ñòðèí³ ï³äáèðàëè ïàë³òðó â³äò³í-
ê³â, àáè âñ³ êëàïòèêè â ðåçóëüòàò³ 
ìàëè ö³ë³ñíèé âèãëÿä.

— Îñê³ëüêè â íàñ ðåëüºôíà 
êàðòà, ìè íå ðîáèìî ì³òîê êîí-
êðåòíèõ ì³ñò. Òîìó âèð³øèëè 
âíåñòè ñþäè ùå é îñîáèñò³ñí³ 

ïîñëàííÿ íà áëàãî êðà¿íè. Êà-
æóòü, ùî äóìêè ìàòåð³àëüí³, òîìó 
íà ôðàãìåíòàõ º â³ðø³ ÷è öèòàòè 
óêðà¿íñüêèõ êëàñèê³â, ÿê³ çâåðõó 
çàøèâàþòüñÿ. Ä³â÷àòà ñàì³ îáè-
ðàëè òàºìí³ ïîñëàííÿ, ÿê³ âîíè 
õîò³ëè á âíåñòè â öåé ïðîºêò, — 
êàæå Îëüãà Ïåòëþê.

Äî Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ ïàííî 
âæå ìàº áóòè ãîòîâå. Ì³ñÿöü 
â ó÷àñíèöü º íà âèêîíàííÿ ñâîãî 
ôðàãìåíòó, à ïîò³ì âñ³ êëàïòèêè 
áóäå çøèâàòè â îäíå ö³ëå Îëüãà 
Ïåòëþê. Âîíà äîäàº, ùî äåÿê³ 
ó÷àñíèö³ ñïðàâèëèñÿ ç³ ñâî¿ìè 
ôðàãìåíòàìè ðàí³øå.

— Íà ô³í³øí³é ïðÿì³é âæå 
äóæå áàãàòî ä³â÷àò, ÿê³ âèøèâà-
ëè ñóøó. Äî íèõ ïðèéøëà ÿêàñü 
êîíêðåòíà ³äåÿ ³ âîíè ñ³ëè é 
âèêîíàëè. Ìåí³ âæå íàä³ñëàëè 
ôðàãìåíò ç ëåáåäåì òà ôðàãìåíò 
ç âèøèòèìè êàì³ííÿì ãîðàìè. 
Çà äâà òèæí³ äåÿê³ ó÷àñíèö³ âè-
êîíàëè ðîáîòó, — êàæå Îëüãà.

Арт-проєкт  Вінничанка Ольга Петлюк 
організувала проєкт «Art Map Ukraine». 
В ньому взяли участь 70 майстринь-
вишивальниць з різних куточків України. 
Всі вони зібралися разом, щоб створити 
рельєфну карту країни. Робота буде 
виконана в різних техніках та різними 
матеріалами — не лише нитками, а й 
бісером, стрічками, паєтками та камінням

Оксані Петрук теж дістався шматок з картини, 
який потрібно вишити.
— Спершу я мала бути лише організатором 
і потім зшивати всю картину. Але оскільки 
згодом ми ще добирали людей і розбивали 
карту на більше фрагментів, мені теж дістався 
шматочок. Ми провели жеребкування: кому 
який шматочок випав, той його і вишиває. 
Мені дістався білий фон, — розповідає Ольга.
Дівчата, які вишивають фон, закладають 
сюди теж певну символіку. Ольга, напри-
клад, буде вишивати оксамитом, тяганиною 

та бісером в техніці класичної гладі. Родзин-
кою її фрагменту стане символ миру — голуб 
з оливковою гілкою в дзьобику.
Ольга зізнається, що спершу думала ви-
шивати на своєму фрагменті кульбабку. 
Ця квітка символізує радість та мир і має 
особливе значення для майстрині. Колись 
саме кульбабка була першою її авторською 
роботою як дизайнера.
— Я буквально днями намалювала ескіз і, 
сподіваюся, за тиждень виконаю свій фраг-
мент. Найважче — вигадати, що саме будеш 

вишивати. У мене було два ескізи — три куль-
бабки як символ радості й миру. А інший 
ескіз — це гілки оливи, куди сам по собі на-
просився білий голуб миру. Олива має в собі 
теж сильну енергетику. Хоч Україні не дуже 
притаманна ця рослина, але я дізнавалася, 
що останнім часом в нас розвивається галузь 
вирощування оливкових садів. Зараз тро-
хи змінюється клімат і для оливкових дерев 
наша температурна зона досить актуальна, — 
розповідає майстриня.
Після того, як все буде готове, організатори 

проєкту планують показати вишиту карту 
України на виставках. Зараз Ольга Петлюк 
домовляється з Вінницьким художнім музеєм 
про те, щоб залишити панно там в експозиції.
— Ми б дуже хотіли, щоб наша карта побачи-
ла світ. Зараз домовляємося з адміністрацією 
нашого художнього музею, щоб залишити 
готовий виріб там в експозиції. А згодом, 
я думаю, картина помандрує трохи й ін-
шими містами. Учасниці проєкту теж зараз 
домовляються з музеями в своїх обласних 
центрах, — сказала Ольга Петлюк.

«Найважче — вигадати, що саме будеш вишивати» 

Ó ïðîºêò³ áåðóòü 
ó÷àñòü ìàéñòðèí³ 
ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â 
Óêðà¿íè. Êîæåí 
ôðàãìåíò êàðòè –
³íäèâ³äóàëüíèé 

Майстрині вирішили внести послання на благо країни. 
Вірші чи цитати українських класиків зверху зашиваються

Ольга Петлюк мала бути лише організатором проекту. 
Але вона долучиться до нього і як вишивальниця
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Також у Сутисках можна політати 
на легких літаках: «Сессна-172» та 
Socata. Такі літаки уміщують три-
чотири людини. Вартість польоту 
на них — 150 гривень за хвилину.
Орієнтовно за два тижні можна 
буде також політати на планері. 
Наразі цей літак проходить ре-

монт. Тривалість польоту на пла-
нері 25–30 хвилин (залежно від 
погодних умов). Це буде кошту-
вати до 2000 гривень.
За словами начальника авіа-
спортклубу Віктора Коваленка, 
якщо ви хочете купити пода-
рунковий сертифікат, то потрібно 

звернутися до нього за телефо-
ном: (067)5924354.
Здійснити політ на літаку можна 
не лише у вихідні, а коли вдасть-
ся домовитися з пілотами та при 
сприятливій погоді. Контакти пі-
лотів: (096)4504703 (Анатолій) 
та (097)7573834 (Дмитро) 

Є можливість політати на літаках 

490981

РЕКЛАМА

491826

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (098)1448132 

Ñüîãîäí³ ñòðèá-
íóòè ç ïàðàøóòîì 
ìîæå ïðàêòè÷íî 
êîæåí ³, çà ñëîâàìè 

òèõ, õòî ïðèíàéìí³ ðàç íàâàæèâñÿ 
íà öåé êðîê — öå ñïîãàä íà âñå 
æèòòÿ. Ïðîôåñ³îíàëè çàïåâíÿ-
þòü, ùî ñòðèáêè ç ïàðàøóòîì, 
ïðè íàëåæíîìó ð³âí³ ï³äãîòîâêè 
òà äîòðèìàíí³ âñ³õ ïðàâèë, îäèí 
ç íàéáåçïå÷í³øèõ âèä³â åêñòðèìó.

СТРИБКИ З ПАРАШУТОМ 
ПІД ВІННИЦЕЮ 

Êîæíó ñóáîòó ³ íåä³ëþ íà àå-
ðîäðîì³ «Ñóòèñêè» çä³éñíþþòü 
ñòðèáêè â òàíäåì³ ç ³íñòðóêòîðîì 
òà ³íäèâ³äóàëüí³. Ñòðèáêè ó òàíäåì³ 

ââàæàþòüñÿ á³ëüø òðàâìîáåçïå÷-
íèìè òà âèäîâèùíèìè. Âè çìîæå-
òå 30–40 ñåêóíä ëåò³òè ó â³ëüíîìó 
ïàä³íí³. Ñòðèáàòè äîçâîëÿºòüñÿ ç 
14 ðîê³â, àëå äî ïîâíîë³òòÿ ëèøå 
ó ïðèñóòíîñò³ áàòüê³â.

— ßêùî âè õî÷åòå âïåðøå 
ñòðèáíóòè, òî ïðè¿æäæàºòå 
íà äåâ'ÿòó ðàíêó ³ ïðîõîäèòå 
ñïî÷àòêó ìåäîãëÿä. Äàë³ éäå ï³ä-
ãîòîâêà ³ ëèøå ï³ñëÿ íå¿ âè ñòðè-
áàºòå. Âåñü ïðîöåñ ìîæå çàéìàòè 
ï³âäíÿ ÷è âåñü äåíü, çàëåæíî â³ä 
ê³ëüêîñò³ îñ³á â ãðóï³, — ðîçïîâ³-
äàº ³íñòðóêòîðêà Òåòÿíà Ñàíäóë.

Ïðè ñîá³ ðåêîìåíäóºòüñÿ 
ìàòè çàêðèòèé îäÿã, çðó÷íå 
âçóòòÿ ç æîðñòêîþ ï³äîøâîþ. 
Òà îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî ìàòè 
ïàñïîðò äëÿ îôîðìëåííÿ ñòðà-
õóâàííÿ íà ÷àñ ñòðèáêà.

ПІДКОРЮЄМО НЕБО. СКІЛЬКИ 
КОШТУЄ СТРИБНУТИ З ПАРАШУТОМ
Екстрим  Коли хочеться екстриму та 
нових емоцій, то стрибок з парашутом — 
один з найпопулярніших варіантів. 
Якщо ж на стрибок ви не наважуєтесь, 
то підкорювати небо можна й у літаку. 
Розповідаємо, де в нашій країні, в тому 
числі й у Вінниці, можна стрибнути 
з парашутом та політати на літаках. 
Додаємо, скільки це коштує 

Âàðò³ñòü. Ñòðèáêè íà ïàðàøó-
ò³: ó òàíäåì³ ç ³íñòðóêòîðîì — 
4000 ãðèâåíü (âèñîòà äî 3000 ì) 
ñàìîñò³éí³ — 1400 ãðèâåíü (âè-
ñîòà 800 ì) 

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: Àåðîäðîì 
Ñóòèñêè (30 êì â³ä Â³ííèö³) 

Êîíòàêòè: (067)7920367, 
(093)1245243.

Äîäàìî, ùî ³ñíóþòü ìåäè÷í³ 
ïðîòèïîêàçàííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ 
ñòðèáêà ç ïàðàøóòîì. Çîêðåìà: 
çàõâîðþâàííÿ ïñèõ³êè; åï³ëåïñ³ÿ; 
çàõâîðþâàííÿ ñåðåäíüîãî âóõà ³ 
ãëóõîòà; çàñòóäà ³ íåæèòü; âàæê³ 
ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàí-
íÿ; àëêîãîëüíå àáî íàðêîòè÷íå 
ñï’ÿí³ííÿ.

Äå ùå â Óêðà¿í³ ìîæíà ñòðè-
áàòè ç ïàðàøóòîì?

АЕРОДРОМ «ЧАЙКА» 
Ïåðøèé àåðîäðîì, ÿêèé ðàäèòü 

íàì Google, öå «×àéêà», ùî çíà-
õîäèòüñÿ ï³ä Êèºâîì. Íà àåðî-
äðîì³ áàçóºòüñÿ Öåíòðàëüíèé 
àåðîêëóá Òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ 
îáîðîí³ Óêðà¿íè.

Àåðîäðîì “×àéêà” ïðèçíà÷å-
íèé äëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíèõ ïîëüîò³â, ï³äãîòîâ-
êè ï³ëîò³â ë³òàê³â, âåðòîëüîò³â, 
ïëàíåð³â, ïîëüîò³â íà ìîòîäåëü-
òàïëàí³, âèêîíàííÿ ñòðèáê³â ç ïà-
ðàøóòîì. Íà àåðîäðîì³ ôóíêö³î-
íóº ïàðàøóòíèé êëóá «Àñîö³àö³ÿ 
«ÏÀÐÀ-ÑÊÓÔ», çä³éñíþþòüñÿ 

ïàðàøóòí³ ñòðèáêè äëÿ íîâà÷ê³â 
òà ïðîôåñ³îíàë³â.

Âàðò³ñòü. Ñàìîñò³éíèé ñòðè-
áîê — 1750 ãðèâåíü. Òàíäåì ç 
³íñòðóêòîðîì — 4 000 ãðèâåíü.

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: Êè¿âñüêà 
îáëàñòü, ñåëî Ïåòðîïàâë³âñüêà 
Áîðùàã³âêà, âóë. Àíòîíîâà, 5. 
Àåðîäðîì «×àéêà» 

Êîíòàêòè: (093)9031444 òà 
(098)6225220.

АЕРОДРОМ «ВОРОНІВ» 
Ùå îäèí àåðîäðîì çíàõîäèòüñÿ 

ó Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³. ßê ÷èòàºìî 
íà ñàéò³, öå îäèí ç íåáàãàòüîõ 
êëóá³â â Óêðà¿í³, ÿêèé ïðîäîâæóº 
ï³äãîòîâêó ñïîðòñìåí³â ³ ºäèíèé 
ó âñüîìó çàõ³äíîìó ðåã³îí³, äå çáå-
ðåãëèñÿ ä³ºâ³ ïàðàøóòíà ³ ïëàíåð-
íà ëàíêè. À òàêîæ îäèí ç òðüîõ 
ïëàíåðíèõ êëóá³â Óêðà¿íè, äå 
â³äáóâàþòüñÿ ðåãóëÿðí³ ïëàíåð-
í³ ïîëüîòè òà ÷åìï³îíàòè êðà¿íè 

Âàðò³ñòü. Ñàìîñò³éíèé ñòðè-

áîê — 1350 ãðèâåíü. Òàíäåì ç 
³íñòðóêòîðîì — 3 950 ãðèâåíü.

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: ñ. Âîðî-
í³â, Ãîùàíñüêèé ð-í, Ð³âíåíñüêà 
îáëàñòü 

Êîíòàêòè: (068)1041010.

АЕРОДРОМ «КОРОТИЧ» 
Íà àåðîäðîì³, ùî â Õàðê³âñüê³é 

îáëàñò³, âèêîíóþòü ñòðèáêè ç 
ïàðàøóòîì ÿê íîâà÷êè â ïàðà-
øóòèçì³, òàê ³ äîñâ³ä÷åí³ ñïîðòñ-
ìåíè-ïàðàøóòèñòè, ùî íàâ÷à-
þòüñÿ â àåðîêëóá³. Ïîêàòàòèñÿ 
íà áîðòó ð³çíèõ ë³òàê³â ìîæå 
êîæåí, ïîðó÷ ³ç äîñâ³ä÷åíèì 
ï³ëîòîì. Ó íåá³ â³äïðàöüîâóþòü 
ñâî¿ çä³áíîñò³ ï³ëîòè-ñïîðòñìåíè.

Âàðò³ñòü. Ñàìîñò³éíèé ñòðè-
áîê — 1 600 ãðèâåíü. Òàíäåì ç 
³íñòðóêòîðîì — 4 200 ãðèâåíü.

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: Õàðê³â-
ñüêà îáë., Ð-í ñ. Íîâèé Êîðîòè÷ 

Êîíòàêòè: (057)7810010, 
(098)7749977, (050)1610009.

Професіонали кажуть, що стрибки з парашутом один з 
найбезпечніших видів екстриму. Перед стрибком кожен 
має пройти огляд лікаря та детальний інструктаж 
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 02.40 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.05, 05.25 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Х/ф «Столiття Якова» 
12.50 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
13.50 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
14.50 Телепродаж 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Концерт. ВIА «Кобза» 
18.20 Х/ф «Якiв» l  
20.00 Д/п «Звитяги дайвiнгу. 
Великий бар’єрний» 
21.25, 00.30, 05.50 Спорт 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 
00.40 Д/ц «Супер-чуття» 
01.05 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
04.05, 05.20 Погода 

1+1 
06.30 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
08.00 Х/ф «Врятувати рядового 
Раяна» 
11.25 Х/ф «Ворог бiля ворiт» l  
14.05, 15.05, 16.05, 20.15, 
21.20 Т/с «Свати» 
17.10 Х/ф «Сторожова застава» 
19.30 ТСН 
22.30, 23.30 Т/с «Слов’яни» s  
00.25 Х/ф «П’ятдесят вiдтiнкiв 
сiрого» n   

IНТЕР 
05.15, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
06.50 «Вещдок» 
08.35, 18.00, 19.00, 03.45 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
10.25 Х/ф «Я не знаю, як вона 
робить це» s  
12.00, 17.40 Новини 
12.25 Х/ф «Укол парасолькою» 
14.20 Х/ф «Мадам» l  
16.05 «Жди меня. Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
06.20 Х/ф «Флот МакХейла» 
08.20 Х/ф «Форсаж» s  
10.20 Х/ф «Подвiйний 
форсаж» s  
12.15, 13.00 Х/ф «Потрiйний 
форсаж: Токiйський дрифт» s  
12.45 Факти. День 
14.30 Х/ф «Форсаж-4» s  
16.20 Х/ф «Форсаж-6» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Форсаж-7» s  
21.45 Т/с Х/ф «Форсаж-8» 16+ 
«Розтин покаже» s  
00.15 Х/ф «Безславнi 
виродки» s  
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
12.20 Х/ф «Механiк» s  
14.10 Х/ф «Доктор Стрендж» l  
16.20 Х/ф «Залiзна 
людина 3» s  
19.00 Аферисти в сiтях s  
21.00 Х/ф «Пiймай шахрайку 
якщо зможеш» s  
23.20 Х/ф «Сестри» s  
01.40 Х/ф «Шлях чарiвника» 
02.30 Служба розшуку дiтей 
02.35 Зона ночi 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Х/ф «Весiльна сукня» l  
12.45, 15.30 Т/с «Лист надiї» l  
17.10 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Кришталевi 
вершини» s  
23.10, 02.00 Т/с «Настане 
свiтанок» l  

СТБ 
05.20 Т/с «Коли ми вдома» 
07.40 Т/с «Папаньки» l  
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 «Все не 
випадково» 
22.55 Т/с «Вiтер в обличчя» s  

НTН 
06.00 М/ф «Iванко з палацу 
пiонерiв» 
07.00 М/ф «Ну, постривай!» 
08.10, 16.35, 02.25 
«Випадковий свiдок» 
10.00 Т/с «Коломбо» s  
11.55 Х/ф «Раз на раз не 
випадає» 
13.25 Х/ф «Кримiнальний 
талант» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
19.00, 01.55 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Жандарм у Нью-
Йорку» 
21.30 Х/ф «Жандарм 
одружується» 
23.15 Х/ф «Фунт плотi» n  
01.20, 03.10 «Речовий доказ» 

TET 
08.20 Х/ф «Жива вода» 
09.30 Х/ф «Калошi щастя» 
10.35 Х/ф «Свинопас» 
11.45 М/ф «Посiпаки» 
13.30 М/ф «Нiкчемний Я» 
15.15 М/ф «Нiкчемний Я 2» 
17.00 М/ф «Нiкчемний Я 3» 
18.45, 20.45 Танька i Володька 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.45, 23.00, 00.00 Країна У 
21.15 М/ф «Iндики: Назад у 
майбутнє» 
23.30 Сiмейка У 
01.15 Казки У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.40, 13.20, 16.00 
Буковинськi загадки 
09.50 Солодка дача 
10.30 Х/ф «Шербурзькi 
парасольки» 
12.10 Невiдомi Карпати 
12.40 Артефакти 
13.05 Мiста i мiстечка 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45, 14.50 Пiщана казка 
13.50 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» 
15.05 Д/ф «Свiт дивовижних 
тварин» 
16.05, 16.30, 20.25 В Українi 
17.00 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi» 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Плiч - о- плiч 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45, 20.50 Задача з зiрочкою 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.00 Цикл «Нашi тридцять». 
вип 4. «Я не зламалась» 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 100 рокiв iзоляцiї 

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 д/ф «Мисливцi за 
нацистами» 
17.00 «Дива тваринного свiту» 
18.00 «Зiрковий альбом» 
18.40 «Особливий випадок» 
19.00 «Новини» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Х/ф «Авраам: охоронець 
вiри» 
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 Країна пiсень 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/п «Звитяги дайвiнгу. 
Великий бар’єрний» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
23.00 Нашi грошi 
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 
Погода 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.15, 21.15 Т/с «Свати» 
22.30, 23.25 Т/с «Слов’яни» s  

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Скарлетт» 
14.10, 14.55, 15.50 «Вещдок» 
16.30 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15 Секретний фронт 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Джунiор» l  
16.15 Х/ф «Форсаж-5: Шалена 
п’ятiрка» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
21.20 Т/с «Пес» s  
22.35 Т/с «Винищувачi-2. 
Останнiй бiй» 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  
11.10 Х/ф «Деннi пес» s  
13.10 Екси s  
15.10 Хто зверху? l  
19.00 Де логiка? l  
20.00 Improv Live Show l  
21.00 Х/ф «Баррi Сiл: Король 
контрабанди» s  
23.10 Х/ф «Пересадка» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 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 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  
17.10 Т/с «Виклик» l  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Кришталевi 
вершини» s  
23.10, 02.00 Т/с «Ще один шанс» 

СТБ 
07.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
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 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Все не 
випадково» 
22.55 Т/с «Повернешся-
поговоримо» 

НTН 
07.05 «Свiдок. Агенти» 
08.00, 17.00, 02.30 
«Випадковий свiдок» 
08.40 Х/ф «Зупинився потяг» 
10.30 Х/ф «Жандарм у Нью-
Йорку» 
12.30, 16.30, 19.00, 02.00 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Жандарм 
одружується» 
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
18.30 «Акцент» 
19.30 Т/с «Коломбо» s  

TET 
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 23.30 Сiмейка У 
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна 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 «Дивопарк» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.40, 18.40 Буковинськi 
загадки 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 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 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45, 14.40 Пiщана казка 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.15 М/ф «День ,коли 
щастить 
14.25 Марiйчин Першосвiт 
14.30 Додолики 
14.50 Веселi саморобки 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 StopFakeNews 
20.05 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Шерифи для нових 
громад 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Зворотнiй зв’язок» 
09.00 «Фокус Європи» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Планета кiно» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Х/ф «Авраам: охоронець 
вiри» 
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 Країна пiсень 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Нашi грошi 
18.55, 22.00 Д/ц «Пiдводний 
всесвiт» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 

1+1 
05.30, 09.25, 10.20, 03.50 
«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, 04.30 ТСН 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.15, 21.15 Т/с «Свати» 
22.30, 23.30 Т/с «Слов’яни» s  

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 «Скарлетт» 
14.05, 14.55, 15.50 «Вещдок» 
16.30 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15 Х/ф «Зворотна 
тяга» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.35, 16.15 Х/ф «Форсаж-7» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
21.20 Т/с «Пес» s  
22.30 Т/с «Винищувачi-2. 
Останнiй бiй» 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  
11.00 Х/ф «Пiймай шахрайку 
якщо зможеш» s  
13.10 Екси s  
15.10, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Кров’ю i потом: 
Анаболiки» s  
23.40 Х/ф «Офiсний 
розковбас» s  
01.20 Х/ф «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 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 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  
17.10 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Кришталевi 
вершини» s  

23.10, 02.00 Т/с «Зовсiм iнше 
життя» 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
07.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Все не 
випадково» 

НTН 
07.55, 17.00, 02.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Вiнчання зi смертю» 
10.40, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.50 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
18.30 «Акцент» 
23.20 Х/ф «Чужi тут не ходять» 
00.55 «Легенди бандитської 
Одеси» 
01.50, 03.35 «Речовий доказ» 

TET 
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 23.30 Сiмейка У 
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна 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 «Супер Шiстка» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Країна пiсень 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни”1, 2 с. 
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, 14.45 Пiщана казка 
13.50 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 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.15 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 «Нашi матерi - нашi 
батьки» s  
10.20 Земля, наближена до 
неба 
10.50 Невiдомi Карпати 
11.00 Солодка дача 
11.25, 00.25 Погода 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55 Фiнал Кубка України з 
футболу 2020-2021. «Динамо» 
(Київ) - «Зоря» (Луганськ) 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 

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, 04.20 ТСН 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.25, 22.40 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Скарлетт» 
14.05, 14.55, 15.50 «Вещдок» 
16.30 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Убивства у 
алфавiтному порядку» 1-2сc s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.10 Т/с Х/ф «Форсаж-8» 16+ 
«Розтин покаже» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
22.35 Т/с «Винищувачi-2. 
Останнiй бiй» 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  
11.00 Х/ф «Баррi Сiл: Король 
контрабанди» s  
13.10 Екси s  
15.10, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Хлопцi зi 
стволами» s  
23.20 Х/ф «Спадковiсть» s  
01.50 Х/ф «Шлях чарiвника» 
02.40 Служба розшуку дiтей 
02.45 Зона ночi 

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

   10 травняПОНЕДІЛОК   11 травняВІВТОРОК   12 травняСЕРЕДА ЧЕТВЕР
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20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Кришталевi 
вершини» s  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.00 Т/с «Лiнiї життя» l  

СТБ 
06.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
07.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
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 «Як вийти замiж» s  
20.15, 22.45 Т/с «Все не 
випадково» 
22.55 Т/с «Трава пiд снiгом» s  

НTН 
07.55, 17.00, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Чужi тут не ходять» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
15.00 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Правда життя» 
18.30 «Акцент» 
23.15 Х/ф «До мене, Мухтар!» 
00.55 «Легенди бандитської 
Одеси» 
01.50, 03.40 «Речовий доказ» 

TET 
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45 Сiмейка У 
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45 Країна У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 00.45 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 М/ф «Воллi» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Обличчя 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни» 3, 4 с. 
12.10 Невiдомi Карпати 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45, 14.50 Пiщана казка 
13.50 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 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Street Схiд 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Особливий випадок» 
09.00 «ЕвроМакс» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «Дикiй та живий» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 
20.10 т/с «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Нашi матерi - нашi 
батьки» s  
10.20 Земля, наближена до 
неба 
10.50 Невiдомi Карпати 
11.10, 00.45, 02.55 Погода 
11.15 Телепродаж 
11.45 Пишемо iсторiю. Андрiй 
Шептицький 
12.00 Хвилина мовчання: День 
пам’ятi українцiв, якi рятували 
євреїв пiд час Другої свiтової 
вiйни 
12.01, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.30, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 Розсекречена iсторiя. 
Чому українцi рятували євреїв? 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 00.50 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.40, 02.50, 05.55 
Спорт. Аспект 
22.00 Х/ф «Її серце (Чужа 
молитва)» l  

1+1 
05.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 09.25, 10.20, 03.10 
«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» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.15 Х/ф «Падiння Лондона» s  
22.10 Х/ф «Апокалiпсис 
сьогоднi» s  

IНТЕР 
05.25, 22.40 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Скарлетт» Заключна 
с. 
14.10, 14.55, 15.50, 00.25 
«Вещдок» 
16.30 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Убивства у 
алфавiтному порядку» 3-4сc. 
Заключ. s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Громадянська оборона 
11.15, 13.15 Х/ф «Мiст 
шпигунiв» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.40, 16.20 Х/ф «Зелена 
миля» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Х/ф «Мiцний горiшок» s  
22.40 Х/ф «Мiцний горiшок-2» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Ясон i аргонавти» 
14.40 Х/ф «Судний день» s  
16.50 Х/ф «Дракон Пiта» 
18.50 Х/ф «Бiлий полон» 
21.00 Х/ф «Кiнг Конг» s  
00.50 Вар’яти l  

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 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 
5» s  
17.10 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 

21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «Лист надiї» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.10 Х/ф «Виннi зiрки» s  
07.25, 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» 
23.30 «Детектор брехнi» s  

НTН 
06.25, 03.50 «Правда життя» 
07.55, 03.20 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.50 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!» 
10.40, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.50 Х/ф «Балада про солдата» 
17.00 Х/ф «Летять журавлi» 
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Опiк» 
01.30 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.20, 03.25 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок» 
08.15 Х/ф «Легенда про 
русалку» 
10.00 Х/ф «Регентруда» 
11.10 Х/ф «Проти природи: 
Велика подорож слонiв» 
12.55 Х/ф «Проти природи 2: 
Вижити в Серенгет» 
14.40 Х/ф «Едвард Руки-Ножицi» 
16.40 Х/ф «Хеллбой-2: Золота 
армiя» s  
19.00 М/ф «Як приборкати 
дракона» 
21.00 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
22.45 Х/ф «Гудiнi» s  
00.30 Сiмейка У 
01.00 Країна У 
02.15 Казки У 
02.45 Панянка-селянка 
03.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини 
(UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини 
(UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45, 18.10 Обличчя 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни» 5, 6 с. 
12.00 Хвилина мовчання 
12.10 Артефакти 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна програма 
«Неймовiрнi винаходи» 
13.45 Кiношкола вдома 
13.55 М/ф «Казка про доброго 
носорога» 
14.05 М/ф «Дерево i кiшка» 
14.15 М/ф «Подарунок» 
14.20 М/ф «Ватажок» 
14.30 Додолики 
14.40 Пiщана казка 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
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 Д/ф «Iспит на людянiсть» 
21.50 Люди Є 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.50, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Невидима правда 
09.20 #ВУКРАЇНI 
09.50 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
10.50 Д/ц «Гори - Життя над 
хмарами» 
11.55 Х/ф «Обручка до весни» l  
13.35, 19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.05 Концерт. Квартет 
«Гетьман» 
17.00 Мiста та мiстечка 
17.15, 21.25 Д/ц «Дикi 
тварини» 
17.55 Х/ф «Її серце (Чужа 
молитва)» l  
22.00 Х/ф «Страченi свiтанки» 
00.15, 02.00, 02.30, 03.55, 
05.30 Погода 

1+1 
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 02.00 «Свiт навиворiт» 
14.00, 15.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«Свати» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.00 «Жiночий квартал» 
23.00 «Свiтське життя. 2021» 

IНТЕР 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00 Х/ф «Вiдпустка за свiй 
рахунок» 
14.30 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком» 
16.10 Х/ф «Здрастуй i 
прощавай» 
18.00 Т/с «Випробування 
невинуватiстю» (16+) 1-2 сс 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Т/с «Випробування 
невинуватiстю» (16+) 3-4 сс. 
Заключна 
22.10 «Мiсце зустрiчi» 
23.30 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт» (16+) 1-4 сс. Заключна 

ICTV 
06.45 Громадянська оборона 
07.40 Т/с «Один у полi воїн» l  
11.40, 13.00 Т/с «Танк» l  
12.45 Факти. День 
16.10 Х/ф «Мiцний горiшок» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Мiцний горiшок-3: 
Помирати з пiснею» s  
21.35 Х/ф «Мiцний горiшок-4.0» s  
23.55 Х/ф «Мiст шпигунiв» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
08.10, 10.00 Kids» Time 
08.15 Х/ф «Каспер» 
10.05 Орел i Решка. Чудеса 
свiту 
11.10 Орел i Решка 
12.10 У кого бiльше? l  
14.10 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин змiй» s  
15.50 М/ф «Добриня Микитич та 
Змiй Горинич» s  
17.00 М/ф «Iлля Муромець i 
Соловiй Розбiйник» s  
18.40 Х/ф «Тор» s  
21.00 Х/ф «Тор: Королiвство 
темряви» s  
23.00 Х/ф «Перша вiдьма» n  
01.00 Х/ф «Iнцидент у Лох-
Несi» l  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.10 Реальна мiстика 
09.10 Т/с «Веселка в небi» l  
13.00, 15.20 Т/с «Рiднi серця» l  
17.00, 21.00 Т/с «Три кольори 
кохання» l  
20.00 Головна тема 
23.00, 02.15 Т/с «Дочки-
мачухи» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.45, 10.50 Т/с «Все не 
випадково» 
08.00 «Неймовiрна правда про 
зiрки» 
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
21.25 «СуперМама» l   

НTН 
05.55 Х/ф «Iнспектор карного 
розшуку» 
07.40 Х/ф «Буднi карного 
розшуку» 
09.20 Х/ф «Хазяїн тайги» 
10.50 Х/ф «Зникнення свiдка» 
12.35, 02.35 «Випадковий 
свiдок» 
13.45 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.05 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Обережно, бабуся!» 
21.15 Х/ф «Жандарм на 
вiдпочинку» 
23.10 Х/ф «Лiтак президента - 
2» s  
01.00 «Таємницi 
кримiнального свiту» 

TET 
10.50 Х/ф «Принц наступник» 
12.35 Х/ф «Принцеса для 
дракона» 
14.20 Х/ф «Кiт у чоботях» 
15.30 М/ф «Iндики: Назад у 
майбутнє» 
17.15 М/ф «Дивопарк» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30 Країна У 
23.00 Iгри Приколiв 
00.00 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Шукачi пригод 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
10.30 Солодка дача 
11.00 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.30 Х/ф «Поки ти ходив на 
побачення» 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.35 М/ф «Як Петрик П’яточкiн 
Слоникiв рахував» 
14.45 М/ф «Як Козаки у хокей 
грали» 
15.05 Додолики 
15.15 Пiщана казка 
15.25 Веселi саморобки 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi 
загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Задача з зiрочкою 
16.20 В УКРАЇНI 
16.50 Х/ф «Додому» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Червона лiнiя 
20.05 В Українi 
20.30 Вечiр-реквiєм 
«Пам’ятаємо.1944 (прямий 
ефiр) 
21.10 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 

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, 21.00, 
00.30, 03.30, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 00.55, 02.55, 03.55, 
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 
12.00 Хвилина мовчання: 
День пам’ятi жертв полiтичних 
репресiй 
12.01 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви (продовження) 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 MonoKate 
14.35 Телепродаж 
15.10 Кенгiр. Сорок днiв 
свободи 
16.55 Пишемо iсторiю. 
Репресiї в Українi 20-70 рокiв 
17.10 Пишемо iсторiю. 
Репресоване духовенство 
17.35 Пишемо iсторiю. 
Сталiнiзм. Голод i репресiї 
17.50 Пишемо iсторiю. 
Великий терор 
18.05 Д/п «Концтабiр Iзоляцiя» 
19.05 Д/ц «Хижаки пiдводного 
свiту» 
20.00 Спецпроєкт «Грецька 
операцiя НКВС» 
21.25 Дорога до Токiо 
22.00 Д/ф «Заручники Путiна: 
українськi полiтв’язнi Кремля» 
22.55 Д/ф «Будинок «Слово» l  
01.00 Д/ф «Блаженнiший» l  
03.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45, 10.50 «Мандруй 
Україною з Дмитром Комаровим» 
12.00 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
13.10, 02.10 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Аватар» 
00.10 Х/ф «Екс Махiна» s  

IНТЕР 
05.45 Х/ф «Собор Паризьської 
Богоматерi» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00, 12.50 
«Iнше життя» 
13.45 «Вещдок. Опережая 
время» 
18.10 Х/ф «Бiльше, нiж життя» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Тато» 
23.50 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 
погонi» 
01.25 «Вещдок» 

ICTV 
05.15 Скарб нацiї 
05.30 Факти 
05.55 Бiльше нiж правда 
07.45, 02.00 Секретний фронт 
09.30, 01.15 Громадянська 
оборона 
11.25, 13.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок-2» s  
12.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Мiцний горiшок-3: 
Помирати з пiснею» s  
16.15 Х/ф «Мiцний 
горiшок-4.0» s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Мiцний горiшок-5: 
Гарний день, щоб померти» s  
23.05 Х/ф «Червоний» l  
02.45 Анти-зомбi 
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.20 Х/ф «Зачароване 
королiвство» 
12.00 Х/ф «Дракон Пiта» 
14.00 Х/ф «Тор» s  
16.10 Х/ф «Тор: Королiвство 
темряви» s  
18.20 Х/ф «Тор: Рагнарок» l  
21.00 Х/ф «Чорна пантера» l  
23.40 Х/ф «Воїни свiтла» n  

УКРАЇНА 
06.50 Реальна мiстика 
09.45 Т/с «Кришталевi 
вершини» s  
17.00, 21.00 Т/с «Авантюра» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Любов пiд 
мiкроскопом» l  
01.45 Телемагазин 
03.00 Гучна справа 

СТБ 
05.20 «Невiдома версiя. Не 
можу сказати «прощавай» l  
06.05 «Невiдома версiя. 
Екiпаж» l  
07.00 Х/ф «Екiпаж» 
09.25 Х/ф «Молода дружина» 
11.15 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай» 
13.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
15.20 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.10 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
05.30 Х/ф «Невизначена особа» 
07.20 «Слово Предстоятеля» 
07.25 «Випадковий свiдок» 
09.10 Т/с «Смерть у раю» s  
13.25 Х/ф «Лiтак президента - 
2» s  
15.10 Х/ф «Морський 
характер» 
17.10 Х/ф «Це було в розвiдцi» 
19.00 Х/ф «Беремо все на себе» 
20.30 Х/ф «Акцiя» 
22.15 Х/ф «Мул» n  
00.20 Х/ф «Смертоносний 
воїн» n  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок» 
11.50 М/ф «Дев’ять» s  
13.20 М/ф «Супер Шiстка» 
15.20 М/ф «Воллi» 
17.05 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
18.50 Х/ф «До зустрiчi з тобою» 
21.00 Х/ф «Воду слонам» s  
23.30 Панянка-селянка 
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30, 12.01 Пишемо iсторiю 
09.15 Розсекречена iсторiя 
10.15 Д/п «Олесь Шевченко. 
Як на сповiдi.» 
10.50, 21.00 Д/ф «ТРИ IВАНИ» 
12.00 Хвилина мовчання 
12.15 Х/ф «Додому» 
13.50 Культ .Особистостi 
14.05 Кiношкола вдома 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.50 Пiщана казка 
15.05 М/ф «Свара» 
15.15 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
15.25 М/ф «Подарунок» 
15.30 М/ф «Дiвчинка та зайцi» 
15.40 М/ф «Казка про доброго 
носорога» 
15.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
16.05, 18.25, 20.05 В УКРАЇНI 
16.30 Д/ф «Блаженнiший» 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
20.30 Цикл «Нашi тридцять». 
вип 4. «Я не зламалась» 
22.00 В Українi 

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» 

   13 травня   14 травняП'ЯТНИЦЯ  15 травняСУБОТА  16 травняНЕДІЛЯ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Друзі, ловіть величезну подяку від 108 
бату за 2 стабілізатори на 10 кВт кожен. 
Працюємо до Перемоги.

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ 
ïåðåä âèïóñêíèêîì ïî-

ñòàº ïèòàííÿ: ùî äàë³? 
ßê îòðèìàòè îìð³ÿíó ðîáîòó? 

Àäæå ñò³ëüêè çàòðà÷åíî âëàñíîãî ÷àñó, 
ô³íàíñ³â òà íåäîñïàíèõ íî÷åé. Ïîñòàº 
ïèòàííÿ, ÿêîþ ìàº áóòè îñâ³òà, ùîá ãà-
ðàíòóâàòè ïðàöåâëàøòóâàííÿ?

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ çíàº, â ÷îìó 
ïîëÿãàº óñï³õ ãàðàíòîâàíîãî ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ, àäæå íàâ÷àííÿ â Àêàäåì³¿ 
ïîáóäîâàíå íà ä³ºâèõ åòàïàõ:
 Áàçîâèé åòàï íàâ÷àííÿ — öå ÿê ì³ö-

íèé ôóíäàìåíò âàøîãî áóäèíêó. ßêùî 
òè âèð³øóºø ñòàòè ñïåö³àë³ñòîì, òè ïî-
âèíåí äîñêîíàëî çíàòè ñâîþ ñïðàâó ³ 
âì³òè ¿¿ âèêîíóâàòè. Îáðàâøè ïðîãðàìó-
âàííÿ, íå ñë³ä îäðàçó âèâ÷àòè ëèøå ïî-
ïóëÿðíó ìîâó íà òîé ìîìåíò. Â ²Ò-ñôåð³ 
òåíäåíö³¿ çì³íþþòüñÿ íåéìîâ³ðíî øâèä-

êî, à çàðó÷íèê îäí³º¿ òåõíîëîã³¿ ðèçèêóº 
ðàçîì ç íåþ çàëèøèòèñü â ìèíóëîìó. 
Â ²Ò-Àêàäåì³¿ ïåðøèé åòàï íàâ÷àííÿ 
ñïðÿìîâàíèé íà âèâ÷åííÿ áàçîâèõ çíàíü 
ç ïðîãðàìóâàííÿ òà ôîðìóâàííÿ àëãî-
ðèòì³÷íîãî òèïó ìèñëåííÿ. Îòðèìàâøè 
ö³ íàâè÷êè, ñòóäåíòè ëåãêî îïàíîâóþòü 
ð³çí³ ìîâè, àäæå âîíè çíàþòü îñíîâó 
ïðîãðàìóâàííÿ. Äàíèé åòàï òðèâàº îð³-
ºíòîâíî 3 ì³ñÿö³ ³ çàâåðøóºòüñÿ íàïèñàí-
íÿì êóðñîâîãî ïðîºêòó ç óí³âåðñàëüíî¿ 
ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ Ñ.
 Ïåðåõ³äíèé (îçíàéîìëåííÿ òà âèá³ð 

òåõíîëîã³é) — ÷è âàðòî, ïðî÷èòàâøè 
ïðî ÿêóñü ìîâó ïðîãðàìóâàííÿ, îäðàçó 
êèäàòèñü âèâ÷èòè ¿¿? Çâ³ñíî í³! Ñïî÷àò-
êó ïîòð³áíî ä³çíàòèñü ïðî ð³çí³ ìîâè 
ïðîãðàìóâàííÿ. ²íêîëè àá³òóð³ºíòè, ÿê³ 
ïëàíóþòü âñòóïàòè äî Â³ííèöüêî¿ ²Ò-
Àêàäåì³¿, íà 100% âïåâíåí³, ùî áóäóòü 
âèâ÷àòè, íàïðèêëàä, ìîâó ïðîãðàìóâàííÿ 
Ruby. Àëå ïåðåéøîâøè íà ïåðåõ³äíèé 

åòàï íàâ÷àííÿ, çíàéîìëÿòüñÿ ç ð³çíèì 
ñòåêîì òåõíîëîã³é, ÿê³ àêòóàëüí³ íà ²Ò-
ðèíêó ³ ðîçóì³þòü, ùî ìàþòü çä³áíîñò³ 
³ áàæàííÿ ïðàöþâàòè ç ³íøèì ñòåêîì. 
Íà ïåðåõ³äíîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ ñòóäåí-
òè çíàéîìëÿòüñÿ ç îñíîâàìè íàéá³ëüø 
ïîïóëÿðíèõ (çàòðåáóâàíèõ) ìîâ òà òåõ-
íîëîã³é ïðîãðàìóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, 
ñòóäåíòè ìîæóòü îïàíóâàòè ð³çí³ ìîâè 
³ çðîçóì³òè, ÿêà ¿ì ïîäîáàºòüñÿ á³ëüøå, 
ùîá ïðîäîâæèòè âèâ÷àòè ëèøå ¿¿. Äàíèé 
åòàï òðèâàº îð³ºíòîâíî äî 2 ì³ñÿö³â.
 Êîìàíäí³ ïðîºêòè — ñòóäåíòè Â³-

ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ «â³äòî÷óþòü» ïðàê-
òè÷í³ íàâè÷êè íà ðåàëüíèõ, êîìàíäíèõ 
ïðîºêòàõ ç ï³äòðèìêîþ äîñâ³ä÷åíèõ ìåí-
òîð³â. Òðèâàº åòàï îð³ºíòîâíî 3 ì³ñÿö³ òà 
çàâåðøóºòüñÿ íàïèñàííÿì êîìàíäíîãî 
ïðîºêòó ç îáðàíîãî ñòåêó òåõíîëîã³é.
 ²íäóñòð³àëüíèé åòàï — ìîäåëþºòüñÿ 

ñèòóàö³ÿ, ÿêà º ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíà 
äî ðîáî÷î¿ àòìîñôåðè. Íà ðåàëüíèõ ïðî-

ºêòàõ ñï³ëüíî ïðàöþþòü ïðîãðàì³ñòè, 
äèçàéíåðè, òåñòóâàëüíèêè, ïðîäæåêò 
ìåíåäæåðè, ò³ìë³äè. Äàíèé åòàï º ô³í³ø-
íîþ ïðÿìîþ äî îìð³ÿíî¿ ðîáîòè, àäæå 
ñòóäåíòè çäàþòü äèïëîìí³ ïðîºêòè òà 
îòðèìóþòü äèïëîìè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü 
¿õ ð³âåíü — «äæóí³îð».
 Ñòàæóâàííÿ — ñòóäåíòè «ïðîêà÷ó-

þòü» âëàñí³ ñîôò òà õàðä ñê³ëè, ñòâî-
ðþþòü ðåçþìå òà ãîòóþòü äî ñï³âáåñ³ä, 
àäæå íà äàíîìó åòàï³ êîæíèé âèïóñêíèê 
îòðèìóº ãàðàíòîâàíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ!
 Ìè íå îá³öÿºìî, ùî íàâ÷àëüíèé 

ïðîöåñ áóäå ëåãêîþ ïðîãóëÿíêîþ, àëå 
ãàðàíòóºìî, ùî íàâ÷àííÿ áóäå åôåêòèâ-
íèì, à ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êîæíèé âè-
ïóñêíèê ãàðàíòîâàíî ïðàöåâëàøòóºòüñÿ 
çà ñïåö³àëüí³ñòþ! 

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

Освіта, яка гарантує результат — працевлаштування!
БЛОГ

486404
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ОВЕН 
Тиждень обіцяє бути повним 
романтичних подій. Тільки 
не кидайтеся у вир кохання з 
головою, пам'ятайте, що вам 
потрібно працювати, думати 
про сім'ю і взагалі не втрача-
ти здорового глузду.

ТЕЛЕЦЬ 
Вогняний потік ваших емоцій 
може налякати вашу кохану 
людину. Тому урівноваж-
те полум'я вашого вогню, 
інакше ви ризикуєте втратити 
шанс стати ближчими.

БЛИЗНЮКИ 
У вас гармонійний період. Ви 
не сумніваєтеся, що кохаєте і 
кохані. Ваш обранець на все 
готовий заради вас. Саме зараз 
збуваються ваші заповітні мрії і 
виконуються давні бажання.

РАК 
У житті все гладко не буває. 
Але іноді випадковість може 
принести щастя. Постарай-
теся використовувати шанс, 
наданий вам долею. Кохана 
людина порадує вас турботою.

ЛЕВ 
У понеділок вас може очі-
кувати дивовижна зустріч, 
використовуйте цей шанс, 
може бути, ви знайдете ко-
хану людину. Будьте відкриті, 
частіше посміхайтеся.

ДІВА 
Хтось із вашого минулого може 
вирішити, що прийшла пора 
відновити стосунки. Не по-
спішайте розрубати цей супер-
ечливий вузол. Можливо, 
на вугіллі колишнього кохання 
розгориться сильне полум'я.

ТЕРЕЗИ 
Ви зараз дуже привабливий 
об'єкт для любовного полю-
вання, але не кидайтеся у вир 
серцевих пригод. П'ятниця 
може бути напруженим 
днем, пристрасті у вашій парі 
розжаряться. 

СКОРПІОН 
Не варто намагатися взяти 
чиєсь серце штурмом, до-
звольте події текти своєю 
чергою. Кохана людина може 
спантеличити вас вимогами, 
до яких ви ще не готові. 

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо у вас є претензії одне 
до одного, постарайтеся від-
верто поговорити і вирішити 
всі проблеми цього тижня. 
Не те, щоб зараз це виходило 
якось особливо вдало, про-
сто потім точно буде ніколи.

КОЗЕРІГ 
Понеділок ви, можливо, про-
ведете на самоті, але це лише 
тимчасове затишшя. У вівто-
рок допоможіть і підтримай-
те кохану людину, не відма-
хується від її проблем. 

ВОДОЛІЙ 
Зайва запальність і емоцій-
ність загрожує привести вас 
до сварки з коханою люди-
ною. У неділю обговоріть своє 
особисте життя з друзями, 
отримаєте слушну пораду.

РИБИ 
Спалюйте за собою всі 
мости, і якщо немає кохання, 
то не вдавайте, що все в по-
рядку. Формальні стосунки 
лише вимотають вас. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 5-11 ТРАВНЯ

НАТАЛІЯ КОЗАК, 

ПСИХОЛОГ 

— Основа на-
шого життя та 
стосунків — це 
розвиток. Якщо 
на якомусь етапі 
стосунків ми зу-

пиняємося, відбувається регрес, 
зникає інтерес одне до одного, 
у тому числі й сексуальний. Все 
стає занадто знайомим та відо-
мим наперед. І це може при-
звести до появи третьої особи 
в стосунках (яка часто існує лише 
для того, аби продовжити життя 
саме цим стосункам) або до руй-
нування їх взагалі.
Для того, щоб цього не сталося, 
стосунки треба розбавляти но-
вими емоціями та враженнями, 
ділитися своїми сексуальними 
фантазіями, експериментувати 
в сексі. Фантазії — це те, що ми 
не можемо контролювати, але 
вони показують нам те, чого нам 

не вистачає. Це не означає, що 
усі фантазії треба втілювати од-
разу у життя. Але, коли ви можете 
ними поділитися і відчуваєте, що 
вас не відштовхнуть і не осудять, 
можуть принести багато збуджен-
ня в існуючі стосунки.
Важливим питанням також зали-
шається дослідження ерогенних 
зон (своїх та партнера чи парт-
нерші), не зважаючи на довго-
тривалість стосунків. Тому що 
вони з часом змінюються, і те, 
що вам подобалося в 20 років, 
може не викликати особливих 
емоцій в 30, 40 чи 50 та навпаки.
І, якщо ви вважаєте, що до-
сконало знаєте іншу людину 
та її вподобання в сексі, ви по-
миляєтеся, не зважаючи на те, 
що ви в стосунках більше 10 чи 
20 років. Запитайте себе про 
свої приховані фантазії, і ви 
в цьому переконаєтесь. Тому 
досліджуйте одне одного та 
експериментуйте.

«Досліджуйте одне одного та експериментуйте» 

Òàêèõ ñòîñóíê³â, ÿê ó âàñ, 
íåìàº á³ëüøå í³ â êîãî. Ó êîæíî-
ãî ñâîº ò³ëî, ñâ³é õàðàêòåð ³ ñâî¿ 
ïîòðåáè. Íåìîæëèâî íàñîëîäæó-
âàòèñÿ ïðîöåñîì ³ ï³äëàøòîâóâà-
òèñÿ ï³ä áàæàííÿ ïàðòíåðà, ÿêùî 
âè ïîñò³éíî äóìàºòå ïðî ÿê³ñü 
ïðàâèëà, çà ÿêèìè æèâóòü ³íø³ 
ëþäè. Íàäì³ðíî âèñîê³ î÷³êóâàí-
íÿ àáî, íàâïàêè, çàéâà ñêóò³ñòü í³ 
äî ÷îãî õîðîøîãî íå ïðèâåäóòü. 
Ïðîñòî áóäüòå ñîáîþ — ³ öüîãî 
âèñòà÷àº.

Êîëè ñòîñóíêè ò ³ëüêè 
çàâ’ÿçàëèñÿ, âîíè ìîæóòü ùå 
äîâãî ³ñíóâàòè íà îäí³é ò³ëüêè 
ïðèñòðàñò³. Àëå ÿêùî âè âæå äàâ-
íî ðàçîì ³ õî÷åòå çàëèøèòèñÿ ç 
ö³ºþ ëþäèíîþ, òî ãîëîâíà ïî-
ðàäà — çíàéä³òü îïòèìàëüíèé äëÿ 
âàñ áàëàíñ â óñ³õ àñïåêòàõ æèòòÿ, 
ó òîìó ÷èñë³, ñåêñóàëüíîìó. Ïðè-
ñëóõàéòåñÿ äî ñâî¿õ åìîö³éíèõ ³ 
ô³çè÷íèõ ïîòðåá, àëå íå çàáóâàé-
òå ïðî ïàðòíåðà.

Õîðîøèé ñåêñ — öå ñåêñ, ï³ñëÿ 
ÿêîãî âè çàäîâîëåí³ ñîáîþ, âè 
â³ä÷óâàºòå ñåáå îñîáëèâèìè, òà-
êèì, ÿêîãî ö³íóþòü. Âè äóìàºòå 
ï³ñëÿ òàêîãî ñåêñó: «Òàê, öå ³ º 

ñïðàâæí³é ÿ». Öå ñåêñ, ÿêèé âàñ 
ïîâåðòàº äî â³ä÷óòòÿ âàøî¿ ³ñ-
òèííî¿ ñóòíîñò³. Áàãàòî êíèã ïðî 
ñåêñ âèçíà÷àþòü éîãî ÿê «ôðèêö³¿ 
ïëþñ ôàíòàç³ÿ». Íå ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî õîðîø³ ôðèêö³¿ íå ïðè-
íîñÿòü çàäîâîëåííÿ, íó ³ ôàíòà-
ç³ÿ — öå òåæ ïðåêðàñíî. Àëå íàøà 

ñåêñóàëüíà ñâ³äîì³ñòü — òàêèé æå 
ñïîæèâà÷, ÿê ³ âñ³, ³ ðàíî ÷è ï³çíî 
îäíó ôàíòàç³þ, ùî ïðè¿ëàñÿ, äî-
âåäåòüñÿ çì³íþâàòè ³íøîþ.

ßêùî ó âàñ ç âàøèì ïàðòíå-
ðîì ò³ñíèé åìîö³éíèé çâ'ÿçîê, 
âàì íå äîâåäåòüñÿ ùîñü âèãàäó-
âàòè, âè ïðîñòî êàéôóâàòèìå ³ 
â³ä öüîãî, âàøà ïîëîâèíêà òåæ 
îòðèìóâàòèìå íåçàáóòí³ åìîö³¿. 
Ñàìå òîìó ñåêñ — öå äóæå åìî-
ö³éíèé äîñâ³ä.

СЕКС В ТРИВАЛИХ 
СТОСУНКАХ СТАЄ КРАЩИМ 
Досвід  Є переконання, що з роками 
секс з одним і тим самим партнером 
приїдається, втрачає свіжість і гостроту. 
Але справедливо і те, що довгі стосунки 
дозволяють нам повною мірою 
розкрити свою сексуальність. І дарують 
відчуття, заради яких можна спокійно 
пожертвувати новизною 

– Ôàíòàç³¿ — öå òå, 
ùî ìè íå ìîæåìî 
êîíòðîëþâàòè, àëå 
âîíè ïîêàçóþòü íàì, 
÷îãî íàì íå âèñòà÷àº, 
– êàæå ïñèõîëîã

Чи можливо відкрити в партнерові нові грані і зберегти гостроту 

перших ночей через роки спільного життя? Експерти впевнені, що так. 

Так які ж переваги має секс в тривалих взаєминах?

ЗНАЄМО ОДНЕ ОДНОГО 
Шлях до хорошого сексу може зайняти роки. 
Зміна партнера найчастіше означає, що доведеться 
починати все заново. В пригоді на одну ніч секс 
схожий на гастрольний спектакль: ви намагаєтеся 
показати найкраще, але не доходите до справжньої 
близькості з партнером. А хвилювання заважає 
розслабитися і повністю віддатися відчуттям. 
У довготривалих стосунках стрес в минулому (ми 
звикаємо прокидатися поруч з однією і тією ж 
людиною).

МОЖЕМО ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ 
Довіра особливо важлива, коли справа доходить 
до сексу. Чим більше ви довіряєте своєму партнерові, 
тим легше бути собою. Зробити це можна, тільки 
звільнившись від заборон і сором'язливості. Постійні 
стосунки дають той рівень безпеки, який дозволяє 
відкриватися, не боячись осуду і нерозуміння. 
До того ж, ви завжди можете обговорити свої бажання 
і домовитися про кордони.

МОЖЕМО ЗАЙМАТИСЯ 
ЦИМ ШВИДКО 
Коли ми займалися цим сотні разів, кожна нова 
близькість перестає бути настільки хвилюючою, як 
в перші місяці після початку стосунків. Але в цьому є 
своя принадність — ми можемо не ставитися до сексу 
занадто серйозно. І займатися ним, коли хочеться, 
без попереднього плану, романтичної обстановки і 
внутрішнього настрою.

ПАМ'ЯТАЄМО ОДНЕ ОДНОГО 
В КРАЩІЙ ФОРМІ 
З віком ми бачимо зміни в своєму тілі і розуміємо, що 
воно вже не таке привабливе. Але користь постійних 
стосунків ще й в тому, що зміни в зовнішності партнера 
не так кидаються в очі.
Коли фізичне задоволення невіддільне від чуттєвої 
прив'язаності, ми отримуємо від сексу набагато більше. 
Це не означає, що ми свідомо намагаємося ігнорувати 
складки і шрами на тілі коханої людини. Тут діє 
особливість нашої пам'яті створювати образ людини з 
наших почуттів до неї, а не з поточної інформації.

ВІДКРИВАЄМО ДЛЯ СЕБЕ 
СПРАВЖНЮ БЛИЗЬКІСТЬ 
Ви можете займатися шаленим сексом з незнайомцем, 
але потім повернетеся в порожній будинок, і це буде 
вже не так здорово. Більшість людей в кінцевому 
підсумку жадають знайти того, з ким можна не тільки 
випробувати оргазм, але і поговорити, подуріти, 
поділитись сокровенним.
Коли секс заснований на тому, що психологи називають 
справжнім, автентичним коханням, коли фізичне 
задоволення невіддільне від чуттєвої прив'язаності, ми 
отримуємо від нього набагато більше.

ПЕРЕЖИВАЄМО ВСЕ РАЗОМ 
Коли ви молоді, у вас багато сексуальної енергії, і тіло 
слухається вас, будьте готові до того, що це не завжди 
буде так. 
Якщо у вас є партнер, який кохає і підтримує вас, 
у вас більше шансів протистояти випробуванням, 
які приносить життя, і врешті-решт, знайти 
нові джерела задоволення, про які ви навіть 
не підозрювали.

ШІСТЬ ПЕРЕВАГ СЕКСУ, 
КОЛИ ВИ ДОВГО РАЗОМ



ОВЕН 
Зірки говорять, що ви самі 
точно не знаєте, чого хочете. 
Не сумнівайтеся в поставле-
них цілях, інакше досягти їх 
буде непросто. Аналізуйте 
свої помилки і йдіть вперед. 

ТЕЛЕЦЬ 
Настає сприятливий тиждень 
для відновлення форми 
і внутрішньої гармонії. 
Не варто лякатися несподіва-
нок — навіть якщо станеться 
щось незаплановане, все 
завершиться благополучно. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви будете в центрі яскравих і 
цікавих подій. Успіх у профе-
сійній сфері принесе вам при-
буток і відчуття стабільності. 
Ситуація складається на вашу 
користь, навіть без особливих 
зусиль з вашого боку. 

РАК 
Обміркуйте новаторські ідеї, 
хоча для цього знадобиться 
усамітнення, а з ним можуть 
виникнути проблеми. Не вар-
то приймати поспішних 
рішень, небажано різко щось 
змінювати у своєму житті.

ЛЕВ 
Якщо стримаєте свої амбіції, 
зможете досягти небувалих 
успіхів. Прості рішення дозво-
лять добитися більшого, ніж 
складні комбінації і інтриги. 
Бажано розібратися з усіма 
накопиченими справами.

ДІВА 
На роботі будьте щедрі з ко-
легами. Бажання поділитися 
накопиченим професійним 
досвідом підвищить ваш ав-
торитет. Незначна помилка 
може викликати цілий обвал 
неприємних наслідків.

ТЕРЕЗИ 
Цей тиждень буде на-
сиченим і цікавим. Вас 
охоплює кругообіг чудових 
і різноманітних подій, у вас 
може виникати тільки одна 
проблема — як все встигнути 
і нікуди не запізнитися. 

СКОРПІОН 
У вас з'явиться маса блис-
кучих можливостей, ви 
добре заробите і підвищите 
свій авторитет. В особис-
тому житті не варто довго 
роздумувати і сумніватися, 
слухайте своє серце.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень може виявитися 
досить плідним, ви зумієте 
переробити масу справ і 
отримати прибуток. Тільки 
не створюйте собі зайвих 
проблем прагненням все 
тримати під контролем. 

КОЗЕРІГ 
Ви можете встигнути прак-
тично все, що запланували, 
і навіть трохи більше. Однак 
не можна весь час працюва-
ти, пам'ятайте про активний 
відпочинок.

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня не варто квапити 
події і поспішати з висно-
вками. Люди змінюються, так 
що вчорашній суперник може 
стати партнером і другом. 

РИБИ 
Тиждень обіцяє прекрасні 
результати в найрізноманітні-
ших областях вашого життя. 
Тільки не потрібно проявляти 
зайву активність і ініціативу і 
тягнути ковдру на себе. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ВАСИЛЬ МАРЧУК, ВОДІЙ

— Яку максимальну 
знижку ви можете мені 
запропонувати?
— 100%. Ви нічого 
не платите, ми нічого 
не робимо.

***
Помирає чоловік і говорить дружині:
— Послухай, у нас 10 дітей і всі як дві краплі 
води, крім одного, скажи мені перед смертю, 
від кого він?
— Від тебе.

***
Учитель каже старшокласникам:
— Завтра у нас контрольна, щоб були всі!
Вовочка:
— А якщо я буду сексуально стомлений?
учитель:
— Будеш писати іншою рукою…

***
Маринка кричить своєму Віталіку з 
примірочної магазину:
— Маленька!
Віталік:
— Блузка чи примірочна?

***
— Свєта, а як ти балуєш свого чоловіка?
— Іноді мовчу…

***
— Я скинув тобі відео, як я проводжу свій 
день.
— Але це ж фотка, де ти лежиш на дивані!?
— Ні, це відео…

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

Марина, 22 роки
Майбутній філолог. Люблю тварин, особливо кішок. 
Хобі: гра на фортепіано, спорт, подорожі.

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)

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

МІС RIA-2021»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ГО

шок. 

У КОНКУРСІ
себе на e-mail: 
курсу 
ю 
учасниці.

Е ФОТО НА 
OEMISTO.UA

итайте QR-код 
ашої мобілки та 

фото! (Має бути 
на програма QR 

( у

ндроїд-маркета 
налогічна)


