
 Минулого четверга на 
Бевза, 34 спалахнули 
офісні приміщення. 
У вогні загинула 21-річна 
Анастасія. Дівчина 
не змогла вийти з 
задимленого коридору

 Як почалася пожежа? 
Чому дівчину не врятували? 
Хто за усе відповість?

 Наші журналісти за 
допомогою свідчень 
вінничан, які стали 
очевидцями пожежі, склали 
приблизну хронологію 
розвитку трагедії 

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ПІДОЗРІЛЕ 
БУДІВНИЦТВО
 У історичному центрі міста 
вирили котлован поряд з однією 
з найстаріших пам'яток Мури. 
Чи є дозволи у забудовника на 
роботи та що там буде

ПІСЛЯ КОРОНИ
 Тривога, безсоння 
та агресія. Як коронавірус 
впливає на моральний стан 
і що робити, щоб покращити 
своє самопочуття, 
розповідають лікаріс. 6 с. 14

У 100 РОКІВ ЩЕ 
КЛЕЇТЬ ШПАЛЕРИ №19 (1540)

СЕРЕДА
12 травня 2021

20MINUT.UA

с. 8

492180

РЕКЛАМА

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ 
МАЮТЬ РЕКТОРИ

БУДУТЬ КОНЦЕРТИ У САДИБІ ПИРОГОВА с. 10

с. 7

468084

с. 4-5

ЦЕ НЕ ОСТАННЯ ПОЖЕЖА

Анастасії Ріщук було лише 21. Під час пожежі дівчина зателефонувала своєму чоловікові. 
Денис, так його звати, чув від дружини лише панічні крики. Після цього голос коханої обірвався назавжди
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День 
Перемоги?

Ó ö³ òðàâíåâ³ äí³ çãàäóþ 
ñâîãî áàòüêà, Ëóêó Éîñè-
ïîâè÷ Ìàçóðà, îðäåíîíîñ-
öÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿, 
ÿêèé âîþâàâ ç ïåðøîãî äíÿ 
â³éíè — ê³íåöü ëèñòîïàäà 
1939 ðîêó (íà ô³íñüêîìó 
ôðîíò³) äî âåðåñíÿ 1945 ðîêó 
(Ìàíü÷æóð³ÿ).

Êîæíîãî ðîêó, â ïåðåääåíü 
9-ãî òðàâíÿ, ìàìà ä³ñòàâàëà 
òàòîâ³ íàãîðîäè ³ êð³ïèëà 
¿õ äî ïàðàäíîãî êîñòþìà, 
â ÿêîìó éøîâ íà çóñòð³÷ ç 
áîéîâèìè äðóçÿìè. Òàê â³ä-
áóâàëîñÿ êîæíîãî ðîêó: ïà-
ðàä, çóñòð³÷³, ñâÿòêîâ³ îá³äè, 
ñïîãàäè, à çãàäóâàòè âîÿêàì 
áóëî ùî…

×àñ éøîâ, ïåâí³ îñîáè 
îòðèìóâàëè äîñòóï äî ñå-
êðåòíèõ ìàòåð³àë³â ÷àñ³â ÂÂâ, 
ìè ïî÷àëè ÷óòè ïðàâäó ïðî 
ïî÷àòîê, ïðî íàñë³äêè, ïðî 
âåëèêèõ «ãåðî¿â», ÿê³ íèùèëè 
íàø íàðîä.

Òàê îäíîãî ðàçó, ì³é ãåðîé 
â³éíè, â³ääàíèé ñïðàâ³ êîìó-
í³ñò, ùèðà ëþäèíà, ì³é äî-
ðîãèé òàòî, óñâ³äîìèâ æàõ-
ëèâó íåïðàâäó ïðî ïî÷àòîê 
â³éíè, ÿêà íàçèâàëàñÿ íå ÿê 
³íàêøå, à ÿê «… äîïîìîãà 
ô³íñüêîìó íàðîäó!..» Ëåéòå-
íàíò ³íæåíåðíèõ â³éñüê Ëóêà 
Éîñèïîâè÷ Ìàçóð ïîáà÷èâ 
ñåáå çàãàðáíèêîì òà âáèâ-
öåþ…

Êîëè âñå øèðøå ³ øèðøå 
ïðèâ³äêðèâàëèñÿ çàë³çí³ äâåð³ 
àðõ³â³â ³ ïðàâäà âñå ñì³ëèâ³øå 
âèïîâçàëà ç³ ñõîâèù, ó ìîãî 
ãåðî¿÷íîãî áàòüêà â³äáóâàëî-
ñÿ îñòàòî÷íå ïðîçð³ííÿ, ÿêå, 
çðåøòîþ ³ â³äâåðíóëî éîãî 
â³ä ïîäàëüøîãî ñâÿòêóâàííÿ 
Äíÿ Ïåðåìîãè, íå ä³ñòàâàâ 
Ëóêà á³ëüøå ñâî¿õ íàãîðîä òà 
âñ³ëÿêî óíèêàâ ðîçìîâ ïðî 
â³éíó.

Ñàìå òîìó, ââàæàþ ïðà-
âèëüíèì â³äì³÷àòè ëèøå 
8 òðàâíÿ. ßê äåíü ïàì’ÿò³.

ДУМКА

ВОЛОНТЕР

Юлія Юлія 
ВОТЧЕРВОТЧЕР

ÍÎÂÈÍÈ

В Інтернеті, на сайті Верхо-
вної Ради, можна завантажи-
ти шаблон протоколу зборів 
співвласників будинку — ось 
посилання: cutt.ly/abSj3tH. Ві-
нниця наразі у «жовтій» зоні ка-
рантину, тому дозволено про-
водити масові заходи з кількіс-
тю від 30 людей, за умови до-
тримання соціальної дистанції. 
І люди мають бути в захисних 
масках.
Переглянути, чи є ваш будинок 

в загальноміській черзі на ре-
монт двору можна на сайті 
міськради за цим посиланням: 
cutt.ly/rbSktGX. Які подвір’я 
відремонтують в 2021 році — 
ось тут: cutt.ly/RbSkoyt 
Графіки роботи і  контакти 
«Прозорих офісів» — в цьому 
посиланні: cutt.ly/RbSka06 
Раніше, нагадаємо, склали ін-
струкцію, як можна контролю-
вати ті роботи, що проводить 
ЖЕК: cutt.ly/3bSkfxZ 

Корисна інформація 

ЛІЛІЯ КУЛИБАБА 

Перший провулок Київський, 
62. Дитяча площадка — жах. 
Цілу осінь і зиму риють, дітям 
немає толком де гратися, одні 
горби наритої землі.

ЛЮДМИЛА НЕВМИВАКА 

Проспект Космонавтів — заїзд 
у вулицю від АТБ у напрямку 
будинку 66 до виїзду на вул. 
Стахурського (стадіон 10 шко-
ли) — дороги немає, яма на ямі!

АЛЕНА АНДРЕЕВА 

Вулиця Юрія Клена, 1. Коли 
був ЖЕК, в будинку ще щось 
робили, зараз абсолютно 
нічого, двір потрібно заас-
фальтувати.

VALENTINA BABII 

Двір на вулиці Пирогова, 3 а. 
Це навіть не двір, а просто 
жах якийсь. І це в центрі міста. 
Дворів тут  вззагалі охайних 
немає.

ЮЛИЯ БЕНЕДА 

Вулиця Зулінського, 39, 
біля дому калюжа. Зробили 
якогось року тільки стежку, 
а загалом стан двору просто 
жахливий.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи є потреба у вашому дворі навести лад з дорогою чи тротуарами?

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 

Í à  ñ à é ò ³ 
20minut.ua ìè 
ïîâ³äîìèëè, ùî 

ó Â³ííèö³ ñòàðòóâàâ ñåçîí ðå-
ìîíòó äâîð³â. Íàðàç³ ðåìîíòíè-
êè ïðàöþþòü íà âóëèö³ Ãîãîëÿ, 
äå ñïî÷àòêó çàì³íþþòü ï³äçåìí³ 
êîìóí³êàö³¿, à ïîò³ì âèñòåëÿòü 
íîâèé àñôàëüò.

Äî ö³º¿ íîâèíè ñïèòàëè â³-
ííè÷àí: «×è º ïîòðåáà ó âàøîìó 
äâîð³ íàâåñòè ëàä ç äîðîãîþ ÷è 
òðîòóàðàìè?» Ó â³äïîâ³äü îòðèìà-
ëè ìàéæå äâà äåñÿòêè êîìåíòàð³â 
ç àäðåñàìè, äå ïîòð³áíî çðîáèòè 
ðåìîíò. Îñü äåÿê³ ç íèõ:

«Ïåðâîçâàííîãî, 46, (íóæåí 
ðåìîíò — àâò.) òðîòóàð, è ìåæ-
äó øêîëîþ 18 è 25 òðîòóàð î÷åíü 

íóæåí. Äåòêàì íåáåçîïàñíî 
òàì», — ïèøå â³ííè÷àíêà Íà-
òàë³ÿ Âîéò.

«600-ð³÷÷ÿ, 40–40 à, îá³öÿëè 
çðîáèòè â öüîìó ðîö³. Ïåðåíåñëè 
íà íàñòóïíèé ð³ê. Íå çðîçóì³ëî, 
â ÷îìó ïðîáëåìà», — ïèøå Âî-
ëîäèìèð Ðóñëàíîâè÷.

«Çàìîñòÿíñüêà, 27. Äâ³ð ðîêàìè 
íå àñôàëüòóâàëè!!!» — ïèøå Íà-
òàë³ÿ Ñëîáîäÿíþê.

«Óëèöà Êë¸íà, 2. Ìû óæå 
20 ëåò ïèøåì, íî ðåçóëüòàòà 
íîëü», — ïèøå Îëåíà Êîâàëü.

«Äâ³ð Âàùóêà, 5, ÿìà íà ÿì³, 
â äîù ñòî¿òü âîäà. Òðîòóàð áåç 
áîðäþð³â,  — ïîâ³äîìëÿº ²ííà 
Ïðèì÷óê.

Êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêðàäè 
Ðîìàí Ôóðìàí ðîçïîâ³â, ùî 
ó ïëàíàõ íà 2021 ð³ê â³äðåìîíòó-
âàòè 14 äâîð³â áàãàòîïîâåðõ³âîê. 

КАПРЕМОНТ ДВОРІВ. 
ЯК МОЖНА СТАТИ В ЧЕРГУ
Інструкція  У мерії розповіли, що 
на Гоголя зараз ремонтують подвір’я 
багатоповерхівок. А вінничани 
в коментарях нам дали ще зо два 
десятки адрес, де роками не робили 
ремонт. Як потрапити в перелік дворів 
на капремонт? Які потрібні документи? 
Скільки доведеться чекати?

Çàçâè÷àé, âèêîíóþòü äî ï³âñîòí³ 
çà ð³ê, àëå ô³íàíñóâàííÿ ñêîðîòè-
ëè ÷åðåç  ïîòðåáó âêëàäàòè çíà÷í³ 
êîøòè â ìåäèöèíó.

×è áóäóòü äîïîâíþâàòè ïëàí 
êàïðåìîíò³â íà öåé ð³ê, íàðàç³ 
íåâ³äîìî. À ÿê ïîòðàïèòè â ïëàí 
íà êàïðåìîíò?

— Ïðîâåñòè çáîðè ìåøêàíö³â, 
çàïèñàòè â ïðîòîêîë çáîð³â, ùî 
ëþäè õî÷óòü îòðèìàòè — ðîçøè-
ðåííÿ ïðî¿çä³â, àñôàëüòóâàííÿ, 
íîâ³ ëàâêè, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê 
òîùî. Ïîò³ì öåé ïðîòîêîë ðàçîì 
ç çàÿâîþ íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ïåðåäàòè ÷åðåç â³ää³ë çâåðíåíü 
â «Ïðîçîðîìó îô³ñ³». Ïîò³ì íàø³ 
ñïåö³àë³ñòè ïðèéäóòü äî âàøîãî 
ïîäâ³ð’ÿ, ùîá éîãî îáñòåæèòè 
íà ïðåäìåò íåîáõ³äíîñò³ êàïðå-
ìîíòó ³ ïîñòàâëÿòü â ÷åðãó, — â³ä-
ïîâ³â Ðîìàí Ôóðìàí.

Îäíàê øâèäêî îòðèìàòè íîâå 
ïîäâ³ð’ÿ íå âèéäå. Êð³ì ïðîöå-
äóðíèõ ïèòàíü, òàê³ ÿê ïðîåêòí³ 
ðîáîòè, ïîøóê ï³äðÿäíèêà, âèä³-
ëåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ç áþäæåòó, 
ùå º çàãàëüíîì³ñüêà ÷åðãà, â ÿê³é 
íàðàç³ 234 àäðåñè.

— Ó íàñ º âèïàäêè, ùî äåÿê³ 

ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿ ó ÷åðç³ 
âæå ï’ÿòü ðîê³â. Ó ÷åðç³ ïðî-
ñóíóòèñü ìîæíà, ÿêùî æèòåë³ 
áàãàòîïîâåðõ³âêè äîëó÷àòüñÿ 
äî ñï³âô³íàíñóâàííÿ êàïðåìîíòó. 
² ÷èì á³ëüøà àêòèâí³ñòü æèòå-
ë³â, òèì âèùå øàíñè, ùî âîíè 
øâèäøå îòðèìàþòü êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò, — ðîçêàçàâ Ôóðìàí.

Ñï³âô³íàíñóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ 
çà ïðîãðàìîþ «30/70», äå òðåòèíó 
â³ä âàðòîñò³ ðåìîíòó ñïëà÷óþòü 
æèòåë³, à ðåøòó — ì³ñüêèé áþ-
äæåò. Ïðî áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü 
ó ñï³âô³íàíñóâàíí³ ïîòð³áíî çà-
çíà÷èòè â ïðîòîêîë³ çáîð³â.

Ïèòàºìî, à ñê³ëüêè, çàçâè÷àé, 
êîøòóº êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
ïîäâ³ð’ÿ?

— Âèäè ðîá³ò, â ö³ëîìó, àíàëî-
ã³÷í³ — öå ðîçøèðåííÿ ïðî¿çä³â, 
àñôàëüòóâàííÿ ³ òðîòóàðè. Âñå 
çàëåæèòü â³ä òåõí³÷íèõ ïàðàìå-
òð³â ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿: áî 
ïîäâ³ð’ÿ îäíîï³ä’¿çíîãî áóäèíêó 
çíà÷íî ìåíøå, í³æ ó áàãàòîïî-
âåðõ³âêè íà â³ñ³ì ï³ä’¿çä³â. Òîìó 
ìîæíà â³äðåìîíòóâàòè ³ çà 100–
500 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ³ çà 2 ì³ëü-
éîíè, — ñêàçàâ Ðîìàí Ôóðìàí.

У міській черзі на ремонт наразі більше 200 адрес. 
Але чим активніші жителі, тим більшим є шанс швидше 
отримати капремонт двору 
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ 

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, 

RIA, (095)1039671 

Äàâíî ó Â³ííèö³ 
òàê íå îáãîâîðþâà-
ëè ïîæåæ³, ÿê öå 

áóëî 6 òðàâíÿ, êîëè ãîð³ëè îô³ñè 
íà Çàìîñò³. ²íôîðìàö³ÿ ïðî õìàðó 
¿äêîãî ÷îðíîãî äèìó, ùî çä³éìàºòü-
ñÿ äåñü â ðàéîí³ Áóäèíêó îô³öåð³â, 
ñïî÷àòêó ðîçëåò³ëàñü âàéáåð-ãðó-
ïàìè ÎÑÁÁ. Ì³ñòÿíè, ÿê³ çíàõî-
äèëèñü íà ðîáîò³, õîò³ëè çíàòè, äå 
ñàìå ãîðèòü ³ ÷è öå «äå ñàìå» íå º 
¿õíüîþ äîì³âêîþ. Ä³çíàâøèñü, ùî 
ñïàëàõíóëè îô³ñè íà âóëèö³ Áåâçà, 
34, âîíè ç³òõàëè ç ïîëåãøåííÿì.

Íà æàëü, â³ä÷óòè òàêå ñàìå ïî-
ëåãøåííÿ òîãî äíÿ ìîãëè íå âñ³. 
Ïðèáëèçíî îï³âäí³ äî çàâãîñïà 
áóä³âë³ çà âæå âêàçàíîþ àäðåñîþ 
çàòåëåôîíóâàëè îðåíäàð³ ç òðå-
òüîãî ïîâåðõó. Ñêàðæèëèñü, ùî 
ç ñóñ³äíüîãî 312-ãî îô³ñó, íà÷å, 
ïàõíå ãîð³ëèì. Ïàí Àíàòîë³é ï³-
øîâ ïåðåâ³ðÿòè.

Ó òîé æå ÷àñ â îäíîìó ç ñó-
ñ³äí³õ êàá³íåò³â ñèä³â Ïàâëî. Ç 
ïðî÷èíåíîãî â³êíà îô³ñó ÷îëîâ³ê 
â³ä÷óâ, í³áè ïàõíå äèìîì. Ïî-
äóìàâ, ùî õòîñü ïàëèòü áàãàòòÿ 
ççîâí³ ³ íå çâåðíóâ íà öå óâàãè.

Â ³íøîìó ê³íö³ äîâãîãî êîðè-
äîðó, ó 318-ìó îô³ñ³, ìàã³ñòåðñüêó 
³ áàêàëàâðñüêó ðîáîòè ïèñàëè 
äâîº ä³â÷àò: Äàð’ÿ òà ¿¿ ïîäðóãà 
Àíàñòàñ³ÿ. Îáèäâ³ ùîéíî ïîîá³-
äàëè. Íàñòð³é ìàëè õîðîøèé, 
òîìó, ÿê êàæå Äàð’ÿ, ìîæíà áóëî 
ðîçì³ðêîâóâàòè íà ô³ëîñîôñüê³ 
òåìè. Ðàä³ëè, ùî íàðåøò³ ïîäî-
ðîñë³øàëè, îáãîâîðþâàëè ïëàíè 

íà ìàéáóòíº, äóìàëè, ÿê áóäóòü 
âò³ëþâàòè çàäóìàíå â æèòòÿ.

ПРО ПОЖЕЖУ КРИЧАВ 
ЗАВГОСП 

Íàáëèçèâøèñü äî 312-ãî, çà-
âãîñï ïîáà÷èâ, ùî êàá³íåò îõîïè-
ëî ïîëóì’ÿì. Â³í ïåðøî÷åðãîâî 
çíåñòðóìèâ ïîâåðõ ³ ñõîïèâñÿ 
çà âîãíåãàñíèê. Êðè÷àâ, ùîá 
âñ³ âèõîäèëè íà âóëèöþ. Ç-çà 
îô³ñíèõ äâåðåé ïî÷àëè âèá³ãàòè 
ëþäè, àëå êîðèäîð íàïîâíèâñÿ 
íå ëèøå íèìè, àëå é ïîâ³òðÿì, 
ÿêå ï³äæèâëþâàëî âîãîíü.

— Âîãíåãàñíèê ó ìåíå áóâ çäî-
ðîâèé, àëå â³í äîïîì³ã ïðîéòè 
ëèøå ê³ëüêà ìåòð³â, óñå ïîëóì’ÿ 
ï³øëî íà ìåíå, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Àíàòîë³é. — Ïðîáëåìà â òîìó, ùî 
ÿ âæå âèìêíóâ ñâ³òëî, à òàì âñå 
â ïëàñòèêó, äèì ÷îðíèé… ß âñ³õ 
øòîâõàâ íà ñõîäîâèé ìàéäàí÷èê, 
íîãàìè âæå áèâ, ïàí³êà áóëà… Âî-
ãîíü ðîçä³ëèâ êîðèäîð íà äâ³ ÷àñ-
òèíè. ß íå ì³ã ïåðåéòè íà ³íøó.

Çà ê³ëüêà õâèëèí çàêëèêè Àíà-
òîë³ÿ äî åâàêóàö³¿ ïî÷óâ Ïàâëî. 
Êàæå, á³ãàëè ç íàïàðíèêîì îô³-
ñàìè ³ äîïîìàãàëè çàâãîñïó âè-
ãàíÿòè ëþäåé ç ïîâåðõó.

— Òàì óñå ç òàêèõ ìàòåð³àë³â 
çðîáëåíî, ùî âèñòà÷èòü îäí³º¿ 

СМЕРТЕЛЬНА ПОЖЕЖА НА ЗАМОСТІ. 
ЯК РОЗВИВАЛИСЯ ПОДІЇ
Трагедія  Розшукали і поговорили 
з вінничанами, які стали свідками 
і учасниками пожежі на Замості. 
За допомогою їх свідчень склали 
приблизну хронологію розвитку трагедії

³ñêðè, àáè âñå çàéíÿëîñÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº Ïàâëî. — Ðàíî ÷è ï³çíî, 
àëå öÿ øïàê³âíÿ ìàëà òàê çàê³í-
÷èòè. Óñå ç ã³ïñîêàðòîíó ³ ïëàñ-
òèêó. ß íå çíàþ, õòî ïðèéìàâ 
öåé áóäèíîê, àëå öÿ ëþäèíà ìàº 
â³äïîâ³ñòè.

З КІМНАТИ ВИХОДИЛИ РАЗОМ 
Î 12.20 Äàð’ÿ òà Àíàñòàñ³ÿ ïî-

÷óëè òóïîò³ííÿ í³ã. Ïîäóìàëè, 
ìîæëèâî, õòîñü ïåðå¿æäæàº, 
ìåáë³ òÿãàþòü, ÿê òàì ÷àñòî öå 
áóâàëî, à òîìó íå íàäàëè ïî-
ä³¿ çíà÷åííÿ. Òèì á³ëüøå, ùî 
àí³ êðèê³â, àí³ ñèãíàë³çàö³¿ 
âîíè íå ÷óëè. Çà ê³ëüêà õâèëèí 
Àíàñòàñ³ÿ, ÿêà îáëè÷÷ÿì ñèä³ëà 
äî âåíòèëÿö³éíîãî îòâîðó, ïîáà-
÷èëà, ÿê ç íüîãî â ê³ìíàòó ïî÷àâ 
çàïîâçàòè ÷îðíèé äèì. Ä³â÷àòà 

ç³áðàëè ðå÷³ ³ â³ä÷èíèëè âõ³äí³ 
äâåð³, ùîá âèá³ãòè â êîðèäîð. 
Ò³º¿ æ ìèò³ íà íèõ íàõëèíóâ ïî-
ò³ê ¿äêîãî äèìó. Ïîäðóãè îäðàçó 
çà÷èíèëè äâåð³ íàçàä.

— Ó êàá³íåò³ áóëî ëèøå îäíå 
ìàëåíüêå â³êîíöå, íà ñêîøåí³é 
ñòåë³. Ìè íå ìîãëè ç ïåðøîãî 
ðàçó éîãî â³ä÷èíèòè, âîíî çà-
íàäòî âèñîêî çíàõîäèëîñÿ. Íà-
ñòÿ ñòàâèëà ñò³ëåöü, ùîá äîòÿã-
íóòèñÿ, à ÿ òðèìàëà äâåð³, àáè 
ïîòðàïëÿëî ìåíøå äèìó. Ìè 
êðè÷àëè, êëèêàëè íà äîïîìîãó.

Ùå çà ìèòü ê³ìíàòó ïîâí³ñòþ 
áóëî çàòÿãíóòî äèìîì, â³í âè¿äàâ 
î÷³, à òàêîæ ñëèçîâ³ ä³â÷àò. ¯ì 
í³÷îãî íå çàëèøàëîñÿ, ÿê ò³ëüêè 
âèáèðàòèñÿ â êîðèäîð ³ øóêàòè 
âèõ³ä òàì. ßê ò³ëüêè äâåð³ çíîâó 
â³äêðèëèñÿ — íàñòàëà òåìðÿâà.

— Ìè òî÷íî ðàçîì âèéøëè ç 
äâåðíîãî îòâîðó ³ íà öüîìó âñå. 
ß ïåðåñòàëà ¿¿ áà÷èòè ³ ÷óòè. Ë³-
âîþ ðóêîþ ÿ íàìàãàëàñÿ øóêàòè 
îïîðó, ñò³íó, — çãàäóº Äàð’ÿ.

Ïðèáëèçíî ó öþ æ ìèòü Àíàñ-
òàñ³ÿ ââ³ìêíóëà ë³õòàðèê, àáè ï³ä-
ñâ³òèòè ñîá³ äîðîãó ³ çàòåëåôî-
íóâàëà ñâîºìó ÷îëîâ³êîâ³. Äåíèñ, 
òàê éîãî çâàòè, ïîò³ì ðîçêàæå, 
ùî ÷óâ â³ä äðóæèíè ëèøå ïàí³÷í³ 
êðèêè. Ï³ñëÿ öüîãî ãîëîñ êîõàíî¿ 
îá³ðâàâñÿ íàçàâæäè.

Дар’я змогла дістатися сходового майдан-
чика, а потім вийшла на другий поверх, 
де поки що було світло. Подруги видно 
не було. Дар’ї зустрівся випадковий чоло-
вік, який, дізнавшись про Анастасію, ки-
нувся на її пошуки. Дар’я просила людей 
викликати швидку, кричала до інших чо-
ловіків, щоб допомогли врятувати подругу, 
але більшість людей там були зайняті по-
рятунком офісного майна. Врешті, ще двоє 
чоловіків кинулися шукати Анастасію. Не-
вдовзі вони скажуть, що нікого не знайшли.
Перші рятувальники, каже Дар’я, прибу-
ли десь о 12.45. Дівчина підбігла до них, 
швидко пояснила, де шукати зниклу подру-
гу: поверх, місце, номер кабінету. ДСНСни-
ки запевнили, що відрядили людей на її 

пошуки. О 12.50 на місце прибув чоловік 
Анастасії Денис. Пожежу почали заливати 
водою. За цим, як каже Дар’я, будівля по-
чала обвалюватися.
Полум’я розповсюджувалось далі, вітер 
лише сприяв цьому. На місце стягували все 
більше рятувальників. Поліція відводила 
людей на безпечну відстань. Чергували 
медики. Майже ніхто не підозрював, що 
у тих кількаметрових язиках вогню могли 
залишитися люди. Останню дівчину, дума-
ли вони, врятували, коли та з вікна вилізла 
на піддашок другого поверху. Настав час 
плакати за втраченим майном.
Однак кілька присутніх не знаходили собі 
місця. Дар’я постійно підбігала до ряту-
вальників, питала, чи знайшли вони її, але 

у відповідь чула лише «Ні!» Денис, чоло-
вік Анастасії, поривався до неї всередину, 
не вірив, що сталось найгірше, але його 
не пускали.
— Ми сподівалися, що вона просто буде з 
опіками. Ніхто не думав, що вона помре. 
Думали, що вона могла вибігти через ін-
ший кінець коридору, — розповідає Дар’я.
Вони не знали, що вогонь розділив кори-
дор на дві частини і що Анастасія просто 
не могла вийти з іншого кінця. Не знали 
також про те, що останнім з живих будівлю 
на вулиці Бевза, 34 покинув завгосп Анато-
лій Валентинович. Пізніше він говоритиме 
журналісту таке:
— Багато всього там згоріло, але хіба то так 
важливо. Єдине шкода, що дівчина… Вине-

сли 50 кілограмів вугілля. Ось це біда. Тут 
підривати все потрібно. Багато клієнтів так 
кажуть. Ви просто не були там вчора. Там 
усе вигоріло. Про реконструкцію не може 
бути й мови. Шістьох людей я вигнав 
на другий поверх, звідти вони вийшли 
на свіже повітря. Останнім на вулицю вий-
шов я, за мною лише дим.
Невдовзі Денис і Дар’я дізнаються, що 
Анастасію знайдуть біля сходового май-
данчика, заваленою плитою і обгорілою 
до невпізнаваності. Ймовірно, у повній 
темряві і серед їдкого диму, вона змогла 
аж так далеко проповзти, але на поряту-
нок часу не вистачило. Дівчині був лише 
21 рік. Два місяці тому вони з чоловіком 
відсвяткували першу річницю шлюбу.

Знайшли біля сходів 

Дар’я Бабій (на фото зліва), подруга загиблої під час пожежі Анастасії: 
«Ми точно разом вийшли з дверного отвору і на цьому все. Я перестала її бачити і чути» 

«Áàãàòî âñüîãî òàì 
çãîð³ëî, àëå õ³áà 
òî òàê âàæëèâî. ªäèíå 
øêîäà, ùî ä³â÷èíà… 
Âèíåñëè 50 ê³ëîãðàì³â 
âóã³ëëÿ. Îñü öå á³äà»

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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Володимир Софієв разом із ма-
мою мають магазин посуду на пер-
шому поверсі будівлі на Бевза, 
34. Від вогню він не постраждав, 
дісталося від води, якою залило 
приміщення після гасіння: деяка 
побутова техніка стала несправ-
ною, завалилася підвісна стеля, 
приміщення просочилося димом.
— У нас і раніше було таке, що 
пахло, ніби горілою проводкою, 
тому ми вже звикли до такого. 
Але цього разу запах був сильні-
шим, ніж зазвичай, через це ми 
вийшли на вулицю, — говорить Во-

лодимир. Натомість мама хлопця 
запевнила журналіста, що після 
ремонту в їх магазині лише нова 
проводка і ніяких запахів особисто 
вона не чула.
Про ймовірні проблеми з електри-
кою розказала і орендарка офісу 
на третьому поверсі Лариса. Жінка 
говорить, що напередодні пожежі 
йшла до кабінету, на сходах її пе-
рехопив черговий, який попере-
див, що на її поверсі немає світла.
— Я піднялася до офісу, у мене все 
працювало, але далі по коридору 
світла не було. Мабуть, тоді щось 

ремонтували, — розповідає Лари-
са. — У кабінеті я дотримувалась 
всіх правил пожежної безпеки: 
були наклейки про високу напругу 
в розетках, номери, куди телефо-
нувати у разі пожежі, був вогне-
гасник, яким, вочевидь, скорис-
тались самі пожежні, адже після 
пожежі він лежав використаний. 
Точно пам’ятаю, що в загально-
му коридорі висів план евакуації. 
Також там діяла сувора заборона 
на розпиття алкоголю та паління 
в офісах. Всі завжди виходили 
на вулицю.

Проблеми з електрикою були й раніше 

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, 

RIA, (095)1039671 

Íàñòóïíîãî ï³ñ-
ëÿ ïîæåæ³ ðàíêó, 
7 òðàâíÿ, ëþäåé 

á³ëÿ ïîñòðàæäàëî¿ áóä³âë³ áóëî 
íå ìåíøå, í³æ íàïåðåäîäí³. 
Ïåðåâàæíî öå áóëè âëàñíèêè òà 
îðåíäàð³ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ 
ïðèéøëè ç íàä³ºþ, ùî áîäàé ÷àñ-
òèíà ¿õ ìàéíà âö³ë³ëà. Ïîêè îäí³ 
äàâàëè ïîêàçè ñë³ä÷èì, ³íø³ âè-
øèêóâàëèñÿ ïåðåä âõ³äíèìè äâå-
ðèìà. ¯ì ïîîá³öÿëè, ùî îñü-îñü 
ïóñòÿòü âñåðåäèíó.

Äâåð³ ÷àòóâàëè äâîº ïàòðóëü-
íèõ ïîë³öåéñüêèõ. Ñâîþ ïðèñóò-
í³ñòü âîíè ïîÿñíèëè îõîðîíîþ 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, à òàêîæ 
íåäîïóùåííÿì ìàðîäåðñüêèõ ä³é 
ç áîêó êîãî á òî íå áóëî. Ïðî-
ïóñòèòè æóðíàë³ñòà âñåðåäèíó 
âîíè â³äìîâèëèñÿ íàâ³äð³ç, àð-
ãóìåíòóþ÷è ïðîâåäåííÿì ñë³ä÷èõ 
ä³é. Ï³çí³øå îäíà ç îðåíäàòîðîê 
ðîçïîâ³ëà íàì, ùî êîëè ïîë³ö³ÿ 
ïðîâåëà ¿õ ç ÷îëîâ³êîì äî îô³ñó, 
âîíè ïîáà÷èëè, ùî â³ä ïîæåæ³ 
ïîñòðàæäàëà ïåðåâàæíî ïåðåäíÿ 
÷àñòèíà ¿¿ êàá³íåòó. Óñå ³íøå áóëî 
ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî çáåðåæåíå.

— Â îô³ñ³ ó ìåíå áóëà òóìáî÷-
êà, ó í³é ëåæàëè ð³çí³ ðå÷³, çî-
êðåìà êîðîáî÷êà ç ãðîøèìà. ¯õ 
áóëî íå áàãàòî, áëèçüêî 600 ãðè-
âåíü. Êîëè ìè òóäè ïîòðàïèëè, 
òî ïîáà÷èëè, ùî êîðîáî÷êà ëå-
æèòü íå âñåðåäèí³, à íà ïîâåðõ-
í³ òóìáî÷êè, ãðîøåé ó í³é âæå 
íå áóëî, — ðîçïîâ³äàº ïîñòðàæ-
äàëà â³ä ïîæåæ³ Ëàðèñà. — Çãî-
ð³òè âîíè íå ìîãëè, âèõîäèòü, 
ùî ¿õ âêðàëè. ×îëîâ³ê çàïèòó-

âàâ ïîë³öåéñüêèõ, íàâ³ùî âîíè 
öå çðîáèëè, àëå ò³ ïåðåêëàëè âñå 
íà ïîæåæíèê³â, ìîâëÿâ, òî âîíè. 
Ìè íå áóäåìî í³êóäè çâåðòàòèñü 
òà íàìàãàòèñü ¿õ ïîâåðíóòè, àëå 
ñàìà ñèòóàö³ÿ ïðèêðà: ñò³ëüêè 
âñüîãî ïîãîð³ëî, âðåøò³, ëþäèíà 
çàãèíóëà, à âîíè êðàäóòü ìàéíî 
ïîñòðàæäàëèõ.

Ó ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Íà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ïîâ³äîìèëè, ùî ïðî ñèòó-
àö³þ íå çíàþòü ³ ùî ïðî ïîä³áí³ 
âèïàäêè òàêîæ í³÷îãî íå ÷óëè.

— Êð³ì çàãèáëî¿ ä³â÷èíè ïî-
òåðï³ëèõ íåìàº, — ãîâîðèëà ïðåñ-
ñåêðåòàðêà Íàöïîëó Àííà Îë³é-

íèê. Ó ïîë³ö³¿ òàêîæ ðîçïîâ³ëè, 
ùî ÷åðåç òå, ùî â³ä ïîæåæ³ ïî-
ñòðàæäàëà âåëèêà ïëîùà, íà ì³ñ-
ö³ äîñ³ éäóòü ñë³ä÷³ ä³¿. Çîêðåìà, 
òðèâàº ïðîöåñ âñòàíîâëåííÿ âñ³õ 
îñ³á, ÿê³ âîëîä³þòü ïðèì³ùåííÿ-
ìè íà ïîâåðñ³, äå ñòàëîñÿ çàéìàí-
íÿ, à òàêîæ òèõ, õòî â³äïîâ³äàâ 
çà ïðîòèïîæåæíó áåçïåêó. Ëèøå 
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óñ³õ íåîáõ³äíèõ 
ðîá³ò ³ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, 
éìîâ³ðí³ âèíóâàòö³ áóäóòü ïðè-
òÿãíóò³ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Çà ôàêòîì âèíèêíåííÿ ïîæå-
æ³ ñë³äñòâîì ðîçïî÷àòî êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòè-
íîþ 2 ñòàòò³ 270 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè (ïîðóøåííÿ 

ДОЛЮ ОФІСІВ НА БЕВЗА МОЖУТЬ 
ПОВТОРИТИ Й ІНШІ БУДІВЛІ 
Багато питань  Минулого четверга 
на Бевза, 34 спалахнули офісні приміщення. 
Загинула людина, вигоріло майно десятків 
містян, які орендували там офіси. Чому 
це сталося і хто за це буде відповідати?

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì 
âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè), çà ùî 
ïåðåäáà÷åíî äî 8 ðîê³â ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³.

У ДСНС МОВЧАТЬ 
Çíàéòè âëàñíèê³â ïðèì³ùåíü 

é ñïðàâä³ âèÿâèëîñÿ íåëåãêèì 
çàâäàííÿì. Äî ïðèêëàäó, çà îä-
í³ºþ ç âåðñ³é, çàéìàííÿ ñòàëîñÿ 
ó 312-ìó îô³ñ³. Ó â³äêðèòèõ äæå-
ðåëàõ ìîæíà çíàéòè ùîíàéìåíøå 
ï’ÿòü êîìïàí³é, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ 
çà ò³ºþ àäðåñîþ, ïðîòå çâ’ÿçàòèñÿ 
ç íèìè ó íàñ íå âèéøëî. Ìè òåëå-
ôîíóâàëè íà âêàçàí³ íîìåðè, àëå 
íàì â³äïîâ³äàëè ëþäè, ÿê³ çàïåâ-
íÿëè, ùî äî âêàçàíèõ íàìè êîì-
ïàí³é íå ìàþòü í³ÿêîãî ñòîñóíêó.

Ïðîëèòè ñâ³òëî íà ñïðàâó, ÿê 
ìè ñïîä³âàëèñü, íàì äîïîìîæóòü 
ó Äåðæàâí³é ñëóæá³ Óêðà¿íè ç 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ïðîòå 
êîìåíòóâàòè áóäü-ùî òàì â³ä-
ìîâèëèñÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà ïðî-
âåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é.

Ìè íàïðàâèëè äî ÄÑÍÑ çàïèò 
íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìà-
ö³¿. Íàñ ö³êàâèòü, ÷è ïðîâîäèëèñÿ 
ïåðåâ³ðêè ïðîòèïîæåæíî¿ áåç-
ïåêè íà Áåâçà, 34, ÿêèìè áóëè 
âèñíîâêè ³íñïåêòîð³â ï³ñëÿ ïå-
ðåâ³ðîê, çîêðåìà, ÷è áóëè ïðè-
ïèñè, à òàêîæ, ÷è áóëè óñóíåí³ 
ïîðóøåííÿ ó âèçíà÷åí³ çàêîíîì 
òåðì³íè. Íà ìîìåíò âèõîäó ö³º¿ 
ïóáë³êàö³¿, â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ìè 
ùå íå îòðèìàëè.

ЦЕ НЕ ОСТАННЯ ПОЖЕЖА 
Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ó áóä³âë³ 

íà Áåâçà, 34 çíàõîäèëàñÿ ëàçíÿ. 
Ì³ñöåâ³ ãîâîðÿòü, ùî â³ä ïî÷àòêó 
ñïîðóäà ìàëà äâà, à íå òðè ïî-
âåðõè: íà ïåðøîìó ÷îëîâ³÷³ çàëè, 
íà äðóãîìó æ³íî÷³. Íå ïåðøèé 
ð³ê ïðèì³ùåííÿ, çîêðåìà ïðè-
áóäîâàíèé òðåò³é ïîâåðõ, âèêî-
ðèñòîâóâàëè, ÿê îô³ñè, ìàãàçèíè 
³ ñêëàäè äåñÿòêè â³ííèöüêèõ ÔÎ-
Ï³â. Êð³ì òîãî, òàì çíàõîäèòüñÿ 
«Óêðãàçáàíê». Ó 2017 ðîö³ íà òðå-
òüîìó ïîâåðñ³ ñòàëàñÿ ïåðøà ïî-
æåæà, ãîð³ëè îô³ñè. Íà ùàñòÿ, 
òîä³ îá³éøëîñÿ áåç æåðòâ. Îä-
íàê äîñ³ íåâ³äîìî, ÿêèì ÷èíîì 
ïðèì³ùåííÿ çìîãëî çíîâó åêñ-
ïëóàòóâàòèñÿ.

Ç âëàñíèõ äæåðåë ó ñèñòåì³ â³-
ííèöüêî¿ ÄÑÍÑ ìè ä³çíàëèñÿ, 
ùî, íàé³ìîâ³ðí³øå, ïðè÷èíà çà-
éìàííÿ êðèºòüñÿ ó ñòàð³é ïðîâîä-
ö³. Ïðàö³âíèê ñëóæáè ðîçïîâ³â 
íàì, ùî ó ïðèì³ùåíü íà Áåâçà, 
34 áàãàòî âëàñíèê³â òà îðåíäàð³â, 
àëå æîäåí ç íèõ íå õî÷å áðàòè 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïèòàííÿ ïî-
æåæíî¿ áåçïåêè çà ìåæàìè âëàñ-
íîãî îô³ñà.

— Êîëèñü òàì áóëà ëàçíÿ. À ùî 
òàêå ëàçíÿ çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â? 

Öå ê³ëüêà ðîçåòîê, ìîæëèâî, 
õîëîäèëüíèê ó êàôå, íà òîìó é 
âñå. À ùî ìè òàì áà÷èìî çàðàç: 
áàíê ç äåñÿòêàìè êîìï'þòåð³â, 
êîíäèö³îíåð³â òà ³íøèì îáëàä-
íàííÿì. Äåñÿòêè îô³ñ³â, êîæåí ç 
ÿêèõ ùîäíÿ ï³äêëþ÷àº íîóòáóêè, 
åëåêòðî÷àéíèêè, òåëåôîíè òîùî. 
Íàðàç³ íåìàº îô³ö³éíîãî âèñíî-
âêó, àëå ÿ ïåâåí, ùî ïðè÷èíà 
ïîæåæ³ áóäå ïîâ’ÿçàíà ç åëåê-
òðèêîþ, — ðîçïîâ³äàº ïðàö³âíèê 
ÄÑÍÑ. — Çâ³ñíî, äåÿê³ âëàñíè-
êè ³ îðåíäàð³ çàì³íèëè ïðîâîäêó 
â ñâî¿õ îô³ñàõ, àëå â êîðèäîðàõ, 
åëåêòðîùèòîâèõ, ÿ ïåðåêîíàíèé, 
âîíà áóëà ñòàðîþ. Âîíà íå ðîç-
ðàõîâàíà íà íàâàíòàæåííÿ ñó-
÷àñíîãî ñâ³òó.

Ïîæåæíèé åêñïåðò ðîçïîâ³äàº, 
ùî ïî êîæí³é áóä³âë³ ìàº áóòè 
êîìïëåêñíèé ðîçãëÿä: øëÿõè åâà-
êóàö³¿, ñèñòåìè ïðîòèïîæåæíîãî 
çàõèñòó, ñèñòåìè îïîâ³ùåííÿ, ëî-
êàëüí³ ñèñòåìè ïîæåæîãàñ³ííÿ, 
àâòîìàòè÷íà ñèñòåìà äèìîâèäà-
ëåííÿ òîùî. Åêñïåðò ïåðåêîíà-
íèé, ùî ÿê ì³í³ìóì ÷àñòèíè ç 
ïåðåë³÷åíîãî íå áóëî íà Áåâçà, 34.

— Ó áóä³âë³ áóëà ñèãíàë³çàö³ÿ, 
àëå âîíà íå ñïðàöþâàëà. Òîìó 
ùî òàì íåìàº êîíêðåòíî¿ ëþ-
äèíè, ÿêà íå íà ïàïåð³ â³äïîâ³äàº 
çà ïîæåæíó áåçïåêó, — ðîçïîâ³-
äàº äæåðåëî â ÄÑÍÑ. — Íåõàé öå 
ãðóáî çâó÷èòü, àëå öå íå îñòàííÿ 
ïîæåæà ó òàêèõ «îô³ñíèõ öåí-
òðàõ» Â³ííèö³. Êðèòè÷íà ñèòóà-
ö³ÿ çàðàç â «Àíàëîãó», «Ìàÿêó», 
«Þâ³ëåéíîìó» òà ³íøèõ ïðèì³-
ùåííÿõ. Íàïðèêëàä, ÿêáè çàãî-
ð³âñÿ âåðõí³é ïîâåðõ îñòàííüîãî, 
íàâ³òü íå çíàþ, ÿê áè ìè âèòÿ-
ãóâàëè çâ³äòè ëþäåé ç íàøèìè 
òåõí³÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.

Пожежа розпочалася незадовго до обіду, о 12.30. Вогонь гасили впродовж кількох годин. 
Увесь цей час над Замостям стояв стовп чорного їдкого диму 

– Íåõàé öå ãðóáî 
çâó÷èòü, àëå öå íå 
îñòàííÿ ïîæåæà 
ó òàêèõ «îô³ñíèõ 
öåíòðàõ» Â³ííèö³, – 
êàæå ôàõ³âåöü
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Як читаємо на офіційному ту-
ристичному сайті Вінниці, архі-
тектурно-історичний комплекс 
Мури — ансамбль XVII–XVIII 
ст., що складався з будівель і 
стін єзуїтського та домінікан-
ського монастирів із костелами.
Будівлі були оточені потужни-
ми кріпосними стінами з контр-
форсами, бійницями і бойо-
вими вежами. Мури стали го-

ловною оборонною спорудою 
міста, за що й отримали таку 
назву: від лат. murus — стіна.
До наших часів зберегла-
ся частина мурів із вежею 
(баштою). Зараз у будівлях 
комплексу розташовані два 
музеї, державний архів об-
ласті, кафедральний собор 
Преображення Господнього 
та технічний ліцей.

Чому Мури важливі місту?

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 210119

Збережіть 
телефони 
 Ç 11 òðàâíÿ ó «Ïðîçîðèõ 
îô³ñàõ» çàïðîâàäæóþòüñÿ 
äîäàòêîâ³ ìîá³ëüí³ íîìåðè 
òåëåôîí³â. Ñòàö³îíàðí³ òåëå-
ôîíè «Ïðîçîðîãî îô³ñó», 
ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè 
â øòàòíîìó ðåæèì³:
Ðåöåïö³ÿ òåðèòîð³àëüíîãî 
â³ää³ëåííÿ «Âèøåíüêà» íà ïð. 
Êîñìîíàâò³â, 30, 2-é ïî-
âåðõ — 50–91–33 (ðåöåïö³ÿ), 
50–83–88 (ïðèéìàëüíÿ);
Ðåöåïö³ÿ òåðèòîð³àëüíîãî 
â³ää³ëåííÿ «Çàìîñòÿ» íà âóë. 
Çàìîñòÿíñüê³é, 7, 2-é ïî-
âåðõ — 50–86–77 (ðåöåïö³ÿ), 
50–86–70 (ïðèéìàëüíÿ).
Ìîá³ëüí³ íîìåðè äåïàðòà-
ìåíòó ñîöïîë³òèêè íàñòóïí³:
â³ää³ëåííÿ «Âèøåíüêà» 
(ïðîñï. Êîñìîíàâò³â, 30, 2-é 
ïîâåðõ) — (097) 101–58–40; 
(063) 856–62–72;
â³ää³ëåííÿ «Çàìîñòÿ» (âóë. 
Çàìîñòÿíñüêà, 7, 2-é ïî-
âåðõ) — (097) 101–45–18; 
(063) 856–62–75.

Про фестиваль 
 Ó öåíòð³ Â³ííèö³ â³ä-
áóäåòüñÿ VI-é ôåñòè-
âàëü VinBookFest. Öüîãî-
ð³÷ â³í ïðîéäå ³ îíëàéí, ³ 
îôëàéí. Ãîëîâíà óìîâà — 
äîòðèìàííÿ óñ³õ ïðîòèåï³äå-
ì³÷íèõ çàõîä³â. 
Çàõ³ä ïðîõîäèòèìå 
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ 
15 òà 16 òðàâíÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №17 (1169)
Звичайні двоходові задачі-мініатюри (на кожній діаграмі не більше семи фігур). 

Задача №2668-2671
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

Мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №18 (1539) від 4 травня 2021 року 
Задача №2664
I. 1. ab6:! Ta5  2. b5 a7x; II. 1. cb6:! Tc5  2. b5 c7x — правильнi мати.
Задача №2665
I. 1. f6! Kpg6  2. f5 Kf7x; II. 1. Kpg7! Kc6(Kg6?)!  2. Kpf8 h8Фх — правильні мати.
Задача №2666
I. 1. Cc6! Ta1  2. Cd5 Ta7x — ідеальний мат;
II. 1. Kpb4! Cc3+  2. Kpa3 Ta1x — правильний мат.
Задача №2667
I. 1. Cg3! Kp:g3  2. e2 Th1 — ідеальний мат;
II. 1. Kpg1! T:f2  2. Kph1 Tf1x — правильний мат.

М. Пархоменко

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ùå äî òîãî, ÿê 
íà âóëèö³ Ìóðè, 
7 âèðèëè êîòëîâàí, 
ó ñåðïí³ 2020-ãî äî-

ñë³äíèêè ñï³ëüíîòè «Ò³í³. Â³ííè-
öÿ» âèÿâèëè òàì ï³äçåìíèé õ³ä.

— Ó êîòëîâàí³ ìè çíàéøëè øè-
ðîêó ìóðîâàíó àðêó òà òóíåëü, — 
ðîçïîâ³äàº îäèí ç ó÷àñíèê³â 
Facebook-ñï³ëüíîòè «Ò³í³. Â³ííè-
öÿ» Âëàäèñëàâ Ñóøèíñüêèé. — Çà-
ðàç öåé ï³äçåìíèé õ³ä çàáóäîâíèê 
ïðîñòî çàñèïàâ ï³ñêîì ³ í³ÿêèõ 
äîäàòêîâèõ ðîçêîïîê íå çàìîâëÿâ. 
Òîáòî, âèðèëè êîòëîâàí òà ïðè-
ñèïàëè ï³äçåìåëëÿ.

Äîäàìî, ïðîåêò, ùî òàì ïëàíó-
þòü çáóäóâàòè, íå îïðèëþäíåíî. 
ßê ðàí³øå ïèñàëè íàø³ æóðíà-
ë³ñòè, ñòàðîæèëè ñòâåðäæóþòü, 
ùî ãëèíÿíèé áóäèíîê áóâ ïî-
áóäîâàíèé ó 19 ñòîë³òò³. Îäíèì 
ç ïåðøèõ âëàñíèê³â áóäèíêó 
áóâ â³ííèöüêèé ë³êàð Ìèõàéëî 
Øòåðí.

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè áóäèíîê çà-
éìàëè ñïîðòèâí³ ñåêö³¿, à îñòàí-
í³ì ïðèì³ùåííÿ çàéìàëà ìàé-
ñòåðíÿ ÆÅÊó ¹ 3. Çà ñëîâàìè 
ì³ñöåâèõ æèòåë³â, çàáóäîâíèê 
ïëàíóº ïîáóäóâàòè áàãàòîïî-
âåðõ³âêó ç ïàðê³íãîì. Ì³ñöå-
âà àêòèâ³ñòêà Òà¿ñ³ÿ Ãàéäà òåæ 
îáóðþºòüñÿ òàêîìó áóä³âíèöòâó.

«ß ìîæó çðîçóì³òè âñå. Àëå 
êîëè â ³ñòîðè÷íîìó öåíòð³ ì³ñòà 

ðèþòü êîòëîâàí, íå ïðîâîäÿ÷è 
àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ïîðÿä 
ç íàéñòàð³øîþ ïàì'ÿòêîþ Ìóðè. 
² íå âèâ÷èâøè, ÿê öå âïëèíå 
íà Ìóðè, çíèùóþòü âçàãàë³ âñþ 
³ñòîð³þ — òî ÿ öüîãî íå çäàòíà 
çðîçóì³òè. Áî òî, ùî çðîáèëè é 
ðîáëÿòü çàðàç ç Ìóðàìè — öå òóïî 
ðóéíóâàííÿ», — ïèøå àêòèâ³ñòêà.

РЕКОНСТРУКЦІЯ, 
А НЕ БУДІВНИЦТВО 

Ìè çàòåëåôîíóâàëè ó ñåêòîð 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, 
ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è â³äîìî ¿ì ïðî 

çàáóäîâó â ³ñòîðè÷íîìó àðåàë³ òà 
÷è íàäàâàëè âîíè ïîãîäæåííÿ 
íà ðîáîòè.

— Äî íàñ íàäõîäèëà äîêóìåí-
òàö³ÿ â³ä çàáóäîâíèêà, à ñàìå 
³ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóí-
òóâàííÿ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ 
æèòëîâîãî áóäèíêó ç íàäáóäî-
âîþ òà ïðèáóäîâîþ íà âóëèö³ 
Ìóðè, 7, — êîìåíòóº çàâ³äóâà÷ 
ñåêòîðó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ìèõàéëî Ïîòóï÷èê. — Çà-
áóäîâíèê Âîëîäèìèð Àäàì÷óê. 

«ВИРИЛИ КОТЛОВАН ТА 
ПРИСИПАЛИ ПІДЗЕМЕЛЛЯ»
Занедбання історії?  У історичному 
центрі міста вирили котлован, 
не проводячи археологічних досліджень, 
поряд з однією з найстаріших пам'яток 
Мури. Дізнавалися, чи є дозволи 
у забудовника на роботи та що там буде 

Ìè ¿ì íàäàëè âèñíîâîê, ùî öÿ 
òåðèòîð³ÿ çíàõîäèòüñÿ â ³ñòîðè÷-
íîìó àðåàë³, ó çîí³ ðåãóëþâàííÿ 
çàáóäîâ ïàì'ÿòîê íàö³îíàëüíîãî 
çíà÷åííÿ. Òîìó ïîâíîâàæåííÿ 
ùîäî ïîãîäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ òà íàäàííÿ äîçâîëó 
äëÿ ðîá³ò íàëåæèòü Ì³í³ñòåðñòâó 
êóëüòóðè.

Çà ñëîâàìè Ïîòóï÷èêà, çàáó-
äîâíèê ìàâ çâåðíóòèñÿ äî Ì³-
í³ñòåðñòâà çà öèì ïîãîäæåííÿì. 
Òàêîæ, êàæå, òàê³ ñèòóàö³¿ ìàº 
êîíòðîëþâàòè âèêîíêîì ì³ñüêî¿ 
ðàäè òà àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé 
êîíòðîëü.

— Áåç äîçâîëó ì³í³ñòåðñòâà 
âîíè íå ìàþòü ïðàâà ïî÷èíà-
òè ðîáîòè, — êàæå Ìèõàéëî 
Ïîòóï÷èê. — Ó íàñ íåìàº ³í-
ôîðìàö³¿ ùîäî ïðîâåäåííÿ òàì 
àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü. Àëå 
âîíè îáîâ'ÿçêîâî ïîòð³áí³ ïå-
ðåä çåìëÿíèìè ðîáîòàìè. Âîíè 
ìîãëè ¿õ íå çàìîâëÿòè, áî â íèõ 
ïî ïðîåêòó áóëî íå áóä³âíèöòâî, 
à ðåêîíñòðóêö³ÿ çàáóäîâè. Íà-
ñê³ëüêè ÿ ïàì'ÿòàþ, òàì áóâ 
ãëèíÿíèé áóäèíîê, íàâðÿä ÷è 
òàì òàêå áóäå. Öå, ùîá â îáõ³ä 
âèìîã ï³òè.

Ïðîòå, çà ñëîâàìè Ïîòóï÷èêà, 
ÿêùî ì³í³ñòåðñòâî íàäàëî äîçâ³ë, 
òî òàì öþ âèìîãó ïðîïèøóòü. 
Ìè íàä³ñëàëè îô³ö³éíèé çàïèò 
ó Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Óêðà¿íè. 
Î÷³êóºìî íà â³äïîâ³äü, çãîäîì ¿¿ 
îïóáë³êóºìî.

ДАБІ ТА ЗАБУДОВНИК — 
НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ 

Ìè çàòåëåôîíóâàëè òàêîæ 
äî ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà Â³ííèö³ 
ªâãåíà Ñîâ³íñüêîãî. Â³í â³äïîâ³â, 
ùî í³÷îãî íå ìîæå ïðîêîìåíòóâà-
òè ïðî ñèòóàö³þ íà Ìóðè, 7. Àäæå 
öå êîíòðîëþº äåïàðòàìåíò àðõ³-
òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ.

Ìè çàòåëåôîíóâàëè ó äåïàð-
òàìåíò âïåðøå âðàíö³ 5 òðàâíÿ. 
Íàì ïîâ³äîìèëè, ùî äèðåêòîð 
âåñü äåíü íà íàðàäàõ ï³ñëÿ òðàâ-
íåâèõ ñâÿò. Àëå ìè çàëèøèëè 
íàø³ êîíòàêòè, ÿê³, ÿê ñêàçàëà 
ñåêðåòàðêà, «îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäà-
ìî êåð³âíèöòâó». Ó òîé äåíü í³õòî 
ç íàìè íå çâ'ÿçàâñÿ, ³ 6 òðàâíÿ ìè 
çíîâó äîäçâîíþâàëèñÿ ó äåïàðòà-
ìåíò. Ïðàö³âíèöÿ, ÿêà â³äïîâ³äàº 
íà äçâ³íêè, ñêàçàëà, ùî ïðî ìåòó 
íàøîãî äçâ³íêà âîíà ðîçïîâ³ëà 
êåð³âíèöòâó. Ïðîòå, éìîâ³ðíî, 
íàñ âèð³øèëè ïðîñòî ïðî³ãíîðó-
âàòè, àäæå âïðîäîâæ äâîõ äí³â ç 
íàìè òàê ³ íå çâ'ÿçàëèñÿ.

ßê íàì ñêàçàâ Ïîòóï÷èê, çàáó-
äîâíèêîì º Âîëîäèìèð Àäàì÷óê. 
Ìè çíàéøëè êîíòàêòè Âîëîäè-
ìèðà, àëå íà äçâ³íêè çàáóäîâ-
íèê íå â³äïîâ³äàº. Òàêîæ ìè 
çâ'ÿçàëèñÿ ³ç éîãî äðóæèíîþ, 
ÿêà â³äïîâ³ëà, ùî ïåðåäàñòü íàø³ 
êîíòàêòè Âîëîäèìèðó ³, ÿêùî 
éîìó áóäå öå ö³êàâî, òî â³í íàì 
çàòåëåôîíóº. Ìè ãîòîâ³ îïóáë³-
êóâàòè éîãî ïîçèö³þ, ÿêùî â³í 
çâ’ÿæåòüñÿ ç ðåäàêö³ºþ.

Дослідники спільноти «Тіні. Вінниця» виявили підземний 
хід на вулиці Мури, 7. Це було ще до того, як вирили 
котлован, в серпні 2020-го знайшли муровану арку та тунель

Ñòàðîæèëè êàæóòü, ùî 
áóäèíîê ïîáóäîâàíèé 
ó 19 ñòîë³òò³. 
Ïðîåêò, ùî òàì 
ïëàíóþòü çáóäóâàòè, 
íå îïðèëþäíèëè
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1987 ðîêó ³ 1988 ðîêó, «Ðåíî Ëî-
ãàí», 2012 ðîêó, «Òîéîòà Àóð³ñ», 
2008 ðîêó, ÃÀÇ 1960.

Ó 2019–2020 ðîêàõ àâòîïàðê 
ñ³ìåéñòâà ïîïîâíèâñÿ íà «Õîí-
äà HR-V», 2016 ðîêó, Àóä³ Q7, 
2015 ðîêó âèïóñêó ³ «Ñåàò ²á³öà», 
2011 ðîêó.

Íà ñâî¿é ïîñàä³ ðåêòîð Òåõó-
í³âåðñèòåòó â 2020 ðîö³ çàðîáèâ 
495 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îêð³ì öüî-
ãî, Â³êòîð Á³ë³÷åíêî âêàçàâ, ùî 
îòðèìàâ 112 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïåí-
ñ³¿, 49 òèñÿ÷ çàðïëàòè, îòðèìàíî¿ 
çà ñóì³ñíèöòâîì. Éîãî äðóæè-
íà Íàòàë³ÿ Á³ë³÷åíêî îòðèìàëà 
342 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, îòðèìàíî¿ 
ÿê äîõ³ä â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà ùå 63 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü ïåíñ³¿.

Çàîùàäæåííÿ çàäåêëàðóâàâ 
ðåêòîð ÂÍÒÓ: íà «÷îðíèé äåíü» 
ìàº 255 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 30 òèñÿ÷ 
äîëàð³â òà 20 òèñÿ÷ ºâðî ãîò³â-
êîþ. Ñåðåä íåðóõîìîñò³ Â³êòîð 
Á³ë³÷åíêî ìàº áóäèíîê ó Â³ííè-
ö³ íà 277 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ä³-
ëÿíêó, ïëîùåþ 667 êâàäðàò³â òà 
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ó Ãí³âàí³.

НАЙБІЛЬША ЗАРПЛАТА 
Ðåêòîð ÄîíÍÓ ³ìåí³ Ñòóñà 

Ðîìàí Ãðèíþê ìàº çàðïëàòó 
ïðèáëèçíî íà òîìó æ ð³âí³, ùî ³ 
ðåøòà êåð³âíèê³â âèø³â — 412 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü îòðèìàâ òîð³ê. Ïðîòå 
÷îëîâ³ê ùå âèêëàäàº íà êàôåäð³ 
ïðàâà þðôàêó, ùî äàëî éîìó äî-
äàòêîâ 335 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàðï-
ëàòè çà ñóì³ñíèöòâîì.

Éîãî äðóæèíà, Ëþäìèëà Ãðè-
íþê, òîð³ê îòðèìàëà 193 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü äîõîäó â³ä ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàãàëüíèé 

ñ³ìåéíèé äîõ³ä ñêëàâ 947 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Äîíå÷÷àíèí îòðèìàâ â³ííèöüêó 
ïðîïèñêó ùå â 2016 ðîö³, êîëè 
ðàçîì ç äðóæèíîþ ïðèäáàëè 
áóäèíîê â Àãðîíîì³÷íîìó, ïëî-
ùåþ 130,1 ì2 ³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
ïëîùåþ 572 ì2. Êð³ì òîãî, â äå-
êëàðàö³¿ ðåêòîð ÄîíÍÓ âêàçàâ, 
ùî ìàº äâà ãàðàæ³ ó Äîíåöüêó, 
êâàðòèðó ó Ñóäàêó, òðè çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíêè â Äîíåöüê³é îáëàñò³.

Ó âëàñíîñò³ Ðîìàíà Ãðèíþêà 
º ÂÀÇ 21093 1996 ðîêó âèïóñêó. 
Äðóæèíà ìàº «Õîíäó CR-V», 
2008 ðîêó.

Çàîùàäæåíü, ÿêùî â³ðèòè äå-
êëàðàö³¿, ó ñ³ì’¿ íåìàº.

БЕЗ ЗАОЩАДЖЕНЬ І ЖИТЛА 
Òàêîæ áåç çàîùàäæåíü æèâå 

ðåêòîðêà Ïåäóí³âåðñèòåòó Íà-
òàë³ÿ Ëàçàðåíêî. Íà ö³é ïîñàä³ 
âîíà çàäåêëàðóâàëà 592 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü çàðïëàòè, îòðèìàíî¿ 
ïðîòÿãîì 2020 ðîêó.

Âñÿ íåðóõîì³ñòü, ÿêà º ó âëàñ-
íîñò³ Ëàçàðåíêî, çíàõîäèòüñÿ 
ó Â³ííèö³. Öå êâàðòèðà íà 54 ì2, 
áóäèíîê íà 80,2 ì2, äâ³ çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè, ïëîùåþ 530 òà 1000 êâà-
äðàò³â. Ùå ðåêòîðêà áóäóº ä³ì 
íà 106 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ÿêèé 
â 2020 ðîö³ ùå íå áóâ çäàíèé 

â åêñïëóàòàö³þ. Âëàñíîãî àâòî 
â Íàòàë³¿ Ëàçàðåíêî íåìàº.

À îò ó äåêëàðàö³¿ ðåêòîðà 
Àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó Â³êòîðà 
Ìàçóðà íåìàº àí³ îðåíäîâàíîãî, 
àí³ âëàñíîãî æèòëà. Ç 2016 ðîêó 
÷îëîâ³ê âêàçóº, ùî æèâå â Áî-
õîíèêàõ, äå ìàº áóäèíîê, ÿêèé 
áóäóºòüñÿ ³ íå çäàíèé â åêñïëó-
àòàö³þ. Ïðè öüîìó éîãî ïëîùà 
ç ðîêó â ð³ê çàëèøàºòüñÿ íåçì³í-
íîþ 162 êâàäðàòíèõ ìåòðè.

Íà ïîñàä³ ðåêòîðà Ìàçóð çà-
ðîáèâ 561 òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Éîãî 
äðóæèíà Êàòåðèíà Ìàçóð, ÿêà 
òàêîæ ïðàöþº â Àãðàðíîìó, îòðè-
ìàëà 252 òèñÿ÷³ çàðïëàòè. Çàîùà-
äæåííÿ ðîäèíà çáåð³ãàº ó ãðèâí³. 
Çàãàëîì ìàº 749 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ªäèíà ìàøèíà â ðîäèí³ º 
ó ðåêòîðà Â³êòîðà Ìàçóðà — 
Mitsubishi Outlander, 2010 ðîêó 
âèïóñêó.

À îò ðåêòîð Ìåäóí³âåðñèòåòó, 
ÿêùî â³ðèòè äåêëàðàö³¿, ¿çäèòü 
íà «Âîëç³», 1990 ðîêó âèïóñ-
êó. Âàñèëü Ìîðîç çàäåêëàðóâàâ 
486 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàðïëàòè, 
îòðèìàíî¿ òîð³ê. Ùå ÷îëîâ³ê 
îòðèìàâ 180 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïåí-
ñ³¿ òà 55 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïëàòè 
çà çâàííÿ ä³éñíîãî ÷ëåíà Íàö³-
îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê. 
Éîãî äðóæèíà, Îëåíà Ìîðîç, 
çàäåêëàðóâàëà ò³ëüêè 113 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ïåíñ³¿.

Çàîùàäæåííÿ â ðîäèí³ ìàº 
æ³íêà 83 òèñÿ÷³ äîëàð³â àáî ïî-
íàä 2,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü â ïå-
ðåðàõóíêó íà íàöâàëþòó. Ñåðåä 
íåðóõîìîñò³ ñ³ìåéñòâî ìàº êâàð-
òèðó ó Â³ííèö³, ïëîùåþ 123 êâ. 
ìåòðè, äà÷ó íà 293,4 êâ. ìåòðà, 
òðè çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè òà ãàðàæ.

ÃÐÎØ²

Наталія Замкова
директор ВТЕІ КНТЕУ

Віктор Біліченко
ректор ВНТУ

Наталія Лазаренко
ректор ВДПУ

Віктор Мазур
ректор ВНАУ

Роман Гринюк
ректор ДонНУ

Василь Мороз
ректор ВНМУ

673 722 495 376 592 081 561 658 748 041 486 693

1 249 545 1 168 943 599 881 845 447 947 505 863 656

6 931 808 1 797 700 — 749 893 — 2 373 068

173,2 277 134,2 162,64 130,1 123

Toyota Rav4 Hybrid 2017 р. Audi Q7 2015 р. — Mitsubishi Outlander 2010 р. ВАЗ 21093 1996 р. Волга (ГАЗ 24-10) 1990 р.

Найбільше 
число

Найменше 
число

Зарплата за основним 
місцем роботи, грн

Загальний 
дохід, грн

Квартири, будинки 
та інша нерухомість, м2

Загальні грошові 
активи, грн Автомобіль

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Òàê ÷è í³, àëå íà 
äåðæàâíîìó ð³âí³ 
âèçíà÷èëè: ðåêòîð 

âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó — öå 
ïîñàäà ç êîðóïö³éíèì ðèçèêîì, 
òîìó ìàº äåêëàðóâàòè ñâî¿ äî-
õîäè ³ ìàéíî. Ó 2016 ðîö³ âîíè 
çðîáèëè öå âïåðøå, ³ òåïåð êîæíà 
ëþäèíà íà ñàéò³ portal.nazk.gov.
ua ìîæå ïîäèâèòèñÿ, ùî ìàþòü 
«çà äóøåþ» êåð³âíèêè âèø³â.

ЗНАЧНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ 
Äåïóòàò îáëðàäè ³ äèðåêòîð 

Â³ííèöüêîãî òîðãîâåëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³íñòèòóòó Íàòàë³ÿ 
Çàìêîâà çàäåêëàðóâàëà 567 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü çàðïëàòè ó âèø³. 
Äî òîãî æ, ùå â íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³ âîíà îòðèìàëà 89 òèñÿ÷ 
çàðïëàòè íà ïîñàä³ âèêëàäà÷à êà-
ôåäðè ïðàâà òà 16 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ÿê «ãîíîðàðè òà ³íø³ âèïëàòè 
çã³äíî ç öèâ³ëüíî-ïðàâîâèì ïðà-
âî÷èíàìè». Ï³â ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
çàðïëàòè îòðèìàâ ¿¿ ÷îëîâ³ê Ñåð-

ã³é Çàìêîâèé, ÿêèé º äèðåêòîðîì 
ô³ë³¿ ÓÇ «Â³ííèöÿòðàíñïðèëàä».

Ñåðåä çàîùàäæåíü ðîäèíà 
Çàìêîâèõ ìàº 1,8 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü, 101 òèñÿ÷ó äîëàð³â ³ 65 òè-
ñÿ÷ ºâðî. Ó ïåðåðàõóíêó íà íà-
öâàëþòó çà êóðñîì íà 31 ãðóäíÿ 
2020 ðîêó, âèõîäèòü íàéá³ëüøà 
ñóìà ç-ïîì³æ ³íøèõ êåð³âíèê³â: 
6,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ùå â äåêëàðàö³¿ Çàìêîâà âêà-
çàëà, ùî ìàº çåìåëüíó ä³ëÿíêó ³ 
æèòëîâèé áóäèíîê íà 173 êâà-
äðàòíèõ ìåòðè, ÿêèé ñ³ìåéñòâî 
äîáóäóâàëî ó 2020 ðîö³ (ïåðøà 
çãàäêà ïðî íüîãî â äåêëàðàö³¿ 
çà 2016 ð³ê).

Òàêîæ ó ¿¿ âëàñíîñò³ àâòî Toyota 
Rav4 Hybrid, à ÷îëîâ³ê ¿çäèòü 
íà Toyota Land Cruiser 200. Îáè-
äâà àâòîìîá³ë³ 2017 ðîêó âèïóñêó 
³ áóëè ïðèäáàí³ â òîé æå ÷àñ.

ДЕВ’ЯТЬ МАШИН У СІМ’Ї 
Ïðîòå íàéá³ëüøå ìàøèí — 

â ðåêòîðà ÂÍÒÓ Â³êòîðà Á³ë³÷åí-
êà. Íà äâîõ ç äðóæèíîþ âîíè çà-
äåêëàðóâàëè äåâ’ÿòü àâòîìîá³ë³â, 
ñåðåä ÿêèõ «Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 
2», 1988 ðîêó, äâà «Îïåë³ Êàäåò», 

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ МАЮТЬ 
РЕКТОРИ ВІННИЦЬКИХ ВИШІВ?
Огляд декларацій  Переглянули 
декларації керівників шести найбільших 
державних вишів, які працюють у Вінниці. 
У процесі дізналися, що значний автопарк 
має ректор ВНТУ, найбільша зарплата — 
в ректора ДонНУ. А найбільше грошей 
«під матрацом» тримає сім’я директорки 
торговельно-економічного інституту

Ðåêòîð Ìåäè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó 
çàäåêëàðóâàâ «Âîëãó», 
1990 ðîêó âèïóñêó. 
Îòðèìàâ òîð³ê 
486 òèñÿ÷ çàðïëàòè 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Íàâ³òü ó ñòî ðî-
ê³â ó íüîãî ïîì³òíà 
âèïðàâêà ìîðñüêî-
ãî îô³öåðà. Ïî-

ãëÿíüòå íà ôîòî, àáè ïåðåêîíàòè-
ñÿ â öüîìó. Íà çí³ìêó Îëåêñàíäð 
Ì³ëåøêî 5 òðàâíÿ íèí³øíüîãî 
ðîêó. Ó òîé äåíü éîãî ïðèéøëè 
ïðèâ³òàòè ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêðà-
äè. Ñèí âåòåðàíà, òåæ Îëåêñàíäð, 
ðàäèòü íàì çàïèòàòè ó áàòüêà, ÿê 
òîé ãîòóâàâñÿ äî çóñòð³÷³ ãîñòåé?

— Øïàëåðè êëå¿â, — ïðîäî-
âæóº ðîçïîâ³äü ñèí. — ß õîò³â öå 
çðîáèòè. Áàòüêî â³äìîâèâ. Ñêà-
çàâ, ùî ñàì ñïðàâèòüñÿ. Ñóñ³äêà 
äîïîìàãàëà. Àëå îñíîâíó ðîáîòó 
â³í ðîáèâ.

Ó òîé äåíü ùå ñóï âàðèâ, ñà-
ëàò ãîòóâàâ. Ïðî öå âæå íàãàäóº 
âåòåðàí.

Ð³äí³ âäÿ÷í³ äîë³, ùî äàëà äî-
âãèé â³ê ÷îëîâ³êîâ³. Íåçâàæàþ÷è 
íà ðîêè, â³í ìîæå ñàì ñåáå îá-
õîäèòè, íå ñòâîðþº òðóäíîù³â 
äëÿ ³íøèõ.

Íàïåðåäîäí³ ñâîãî ñîòîãî äíÿ 
íàðîäæåííÿ ñòàðàííî ãîòóâàâñÿ 
äî çóñòð³÷³ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Âîíè çàâ÷àñíî ïîïåðåäèëè 
ïðî ïðèõ³ä. Ìîðÿê íàïåðåäîäí³ 
ä³ñòàâ ç øàôè îäíîñòðî¿, ïðèì³-
ðÿâ ¿õ. Íà ðàíîê íàñòóïíîãî äíÿ 
óæå áóâ îäÿãíåíèé. Òàê ó ôîðì³ 
³ ÷åêàâ ãîñòåé.

— Äâà ðîêè òîìó, êîëè ùå 
íå áóëî ïàíäåì³¿, íàø òàòî ñàìî-
òóæêè íàêðèâ ñâÿòêîâèé ñò³ë, — 
êàæå ñèí âåòåðàíà. — Ìè ò³ëüêè 

ïðîäóêòè çàêóïëÿëè.
Îëåêñàíäð Ì³ëåøêî ïðîæèâàº 

â êâàðòèð³ îäèí. Ñèí, ÷è õòîñü 
ç ðîäèíè, íàâ³äóþòüñÿ äî íüîãî 
ùîäíÿ. ̄ õí³é áóäèíîê íåäàëåêî, 
òîìó ÷àñó íà öå íå äîâîäèòüñÿ 
áàãàòî âèòðà÷àòè.

Ïîä³¿ â³éíè êîëèøí³é ìîðÿê 
áà÷èòü, ÿê íà åêðàí³ ô³ëüìó. Íà-
ñò³ëüêè ì³öíî çàñ³ëè â êóòêàõ 
ïàì’ÿò³. Ñò³ëüêè ðîê³â ìèíóëî, 
à ïåðåæèòå íå çàáóâàºòüñÿ.

МОРСЬКЕ ПОБОЇЩЕ 
ВРАЖАЛО МАСШТАБАМИ 

Íà Áàëò³éñüêèé ôëîò éîãî ïðè-
çâàëè çà ð³ê äî òîãî, ÿê ã³òëåð³â-
ö³ íàïàëè íà Ðàäÿíñüêèé Ñîþç. 
Ô³çè÷íî çäîðîâîãî þíàêà çàðà-
õóâàëè ó ï³äâîäíèêè. Ïðîòÿãîì 
øåñòè ì³ñÿö³â ïðîéøîâ íàâ÷àííÿ 
ó òàê çâàí³é «ó÷åáö³». Ñóáìàðèí 
íà òîé ÷àñ áóëî íåáàãàòî. Ñëóæèâ 
íà êàòåð³, ùî ìàº íàçâó «ìîð-
ñüêèé ìèñëèâåöü».

Ó Òàëë³íí³, äå çíàõîäèëàñÿ ãî-
ëîâíà áàçà Áàëò³éñüêîãî ôëîòó, 
ïîãàíî ï³äãîòóâàëèñÿ äî ìîæëè-
âî¿ â³éíè. Òàêó äóìêó âèñëîâëþ-
þòü íèí³ ³ñòîðèêè. Âæå ó ïåðø³é 
äåêàä³ ñåðïíÿ 1941-ãî í³ìåöüê³ 
â³éñüêà áóëè çà 60 ê³ëîìåòð³â 
â³ä ãîëîâíî¿ áàçè. Ðàäÿíñüêå 
êîìàíäóâàííÿ ó Ìîñêâ³ íà òàêå 
íå ñïîä³âàëîñÿ. Íàâ³òü òîä³ 
íå ïîñï³øàëè â³ääàâàòè íàêàç 
ïðî åâàêóàö³þ êîðàáë³â. Âåòåðàí 
êàæå, ùî ¿õ òðåáà áóëî íåãàéíî 
ïåðåïðàâëÿòè äî Êðîíøòàäòà. 
Êîìàíäóâàííÿ ôëîòó ïðîñèëî 
ïðî öå Ìîñêâó. Ñïåðøó îòðè-
ìóâàëî â³äìîâó. Ò³ëüêè 26 ñåðïíÿ 

«МОРЕ ГОРІЛО». СПОГАДИ 
100-ЛІТНЬОГО МОРЯКА-БАЛТІЙЦЯ 
З ювілеєм!  Сто років виповнилося 
напередодні Дня Перемоги капітану 
першого рангу Олександру Мілешку. Коли 
згадує про війну, перед очима одразу 
постає картина, як горять кораблі на морі. 
Ветеран розповів про найбільш трагічну 
сторінку Балтійського флоту, де служив з 
першого й до останнього дня війни 

çðîçóì³ëè êðèòè÷í³ñòü ñèòóàö³¿. 
Ó òîé äåíü í³ìåöüêà àðòèëåð³ÿ 
óæå áèëà ïî êîðàáëÿõ.

Íàñòóïíîãî äíÿ, òîáòî 27 ñåðï-
íÿ 1941-ãî, ïî÷àëàñÿ îïåðàö³ÿ ï³ä 
íàçâîþ «Òàëë³ííñüêèé ïåðåõ³ä». 
Êîðàáë³ òðåáà áóëî ïåðåïðàâè-
òè äî Êðîíøòàäòà. Ïåðåõ³ä ñòàâ 
íàéæàõëèâ³øîþ ñòîð³íêîþ äëÿ 
Áàëòèêè ó ìèíóë³é â³éí³.

Í³ìåöüê³ â³éñüêà ðàçîì ç ô³-
íàìè çàì³íóâàëè çíà÷íó ÷àñòè-
íó òåðèòîð³¿. Ç ïîâ³òðÿ êîðàáë³ 
áîìáàðäóâàëà ã³òëåð³âñüêà àâ³àö³ÿ.

— Ìîðå ãîð³ëî ³ äèì³ëî â³ä 
ñïàëåíèõ êîðàáë³â, — ðîçïîâ³äàº 
ôðîíòîâèê. — Òàêîãî ñòðàøíî-
ãî ïîáî¿ùà ÿ íå ì³ã íàâ³òü óÿâè-
òè, à òóò äîâåëîñÿ áà÷èòè éîãî 
íà âëàñí³ î÷³. Êàòåðè «ìîðñüêèé 

ìèñëèâåöü» ñóïðîâîäæóâàëè êî-
ðàáë³. Íàøèì çàâäàííÿì áóëî çà-
áåçïå÷èòè ñóäíàì ïðîõ³ä ì³ííèìè 
ïîëÿìè, ïðèêðèâàòè ¿õ, à ï³ä ÷àñ 
îáñòð³ëó ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ 
íàäàâàòè äîïîìîãó ÷ëåíàì êîìàí-
äè. Ñèòóàö³þ óñêëàäíèâ øòîðì, 
ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ 28 ñåðïíÿ.

Ïåðåõ³ä òðèâàâ òðè äí³. Çà öåé 
÷àñ ã³òëåð³âö³ çíèùèëè 122 ðà-
äÿíñüê³ êîðàáë³. ×àñòèíà ç íèõ 
áóëè öèâ³ëüí³. Âòðàòè ó æèâ³é 
ñèë³, çà ð³çíèìè îö³íêàìè, ñòàíî-
âèëè äî äåñÿòè òèñÿ÷ â³éñüêîâèõ.

ПОТОПИЛИ 
ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН 

Îëåêñàíäð Ì³ëåøêî íàãîðî-
äæåíèé îðäåíîì ×åðâîíî¿ Ç³ðêè. 
Ìîðÿê-áàëò³ºöü ñòâåðäæóº, ùî 
îðäåí îòðèìàâ çà òå, ùî ¿õí³é 
êàòåð «ìîðñüêèé ìèñëèâåöü» 
«óïîëþâàâ» ï³äâîäíèé ÷îâåí 
ã³òëåð³âö³â.

Êàòåðè «ìîðñüêèé ìèñëèâåöü» 
êîìïëåêòóâàëèñÿ îçáðîºííÿì. 

Íà íèõ âñòàíîâëþâàëè òîðïåäè, 
êóëåìåòí³ óñòàíîâêè. Ö³ ìàíåâðî-
â³ ñóäíà ïðèçíà÷àëèñÿ òàêîæ äëÿ 
áîðîòüáè ç ï³äâîäíèìè ÷îâíàìè. 
Îäíó ç ñóáìàðèí âèðàõóâàëè ç 
äîïîìîãîþ îïòèêè, âñòàíîâëåíî¿ 
íà êàòåð³.

ßê ïîÿñíèâ âåòåðàí, ä³çíàòè-
ñÿ ïðî òå, ùî ï³äâîäíèé ÷îâåí 
çíèùåíî, ìîæíà áóëî çà äåÿêè-
ìè îçíàêàìè: íà ïîâåðõíþ âîäè 
ñïëèâàëà îëèâà, íà ñóáìàðèíàõ 
¿¿ áóëî áàãàòî, à òàêîæ «ñì³òòÿ», 
òàê ìîðÿêè íàçèâàëè ïðîäóêòè 

æèòòºä³ÿëüíîñò³, ùî çíàõîäèëèñÿ 
íà áîðòó ï³äâîäíîãî ñóäíà.

«Äåêîëè í³ìö³ ìàñêóâàëèñÿ ³ 
ñïåö³àëüíî âèêèäàëè íà ïîâåðõ-
íþ òàê³ îçíàêè, — ðîçïîâ³äàº 
Ì³ëåøêî. — Ðîáèëè öå äëÿ òîãî, 
ùîá ââåñòè íàñ â îìàíó. Ïðî 
çíèùåííÿ íàìè ï³äâîäíîãî ÷îâíà 
ä³çíàëèñÿ ç ïåðåõîïëåííÿ ñèãíà-
ëó. Éîãî ïåðåäàâàëè í³ìåöüêîìó 
êîìàíäóâàííþ. Ó òàêèé ñïîñ³á 
íàø³ îòðèìàëè ï³äòâåðäæóþ÷ó 
³íôîðìàö³þ. Çíèùèëè ÷îâíà 
ó Ô³íñüê³é çàòîö³.

Запитали у довгожителя про його 
спосіб життя, про те, як і чим хар-
чується. Щоб хоч трохи дізнатися, 
як можна піднятися на вершину, 
висотою у сто років.
Суп, м’ясо, переважно ялови-
чину, каші, картоплю, овочеві 
салати, молочні продукти — все 
до смаку ветерану. Каже, їм все 
те, чим харчується більшість лю-
дей. Тільки у міру. Не переїдаючи. 
На його думку, переїдання шкід-
ливе для організму.
Дуже подобаються молочні про-

дукти, зокрема, кефіри, ряжанка.
Ветеран зізнається, що ніколи 
не палив. Спиртні напої вживав 
не часто. Але завжди у міру. Що 
значить «у міру»? Небагато…
Ще одне обов’язкове його за-
няття — прогулянки і їзда на ве-
лосипеді.
Гени довгожительства, схоже, 
передалися від батьків. Що-
правда, батько ветерана помер 
рано. Його не вдалося врятувати 
від перитоніту. Мати, сестра пе-
ретнули рубіж у понад 90 років.

«Їм все, що смакує, тільки в міру» 

Після війни Мілешко залишився 
служити на Балтійському флоті. 
Закінчив військове училище, здо-
був звання офіцера. Згодом його 
перевели на Далекий Схід.
Їхав уже не один, а з дружиною. 
Там він закінчив службу. Як співа-
ється у відомій пісні моряків того 
часу: «І на Тихому океані свій за-
кінчили похід».
В офіцера виникла дилема: де 
кинути якір для подальшого жит-
тя. Олександр Мілешко родом з 
Білорусі. Народився в одному з 

невеликих сіл Вітебської області. 
Там закінчував школу, там прожи-
вали батьки. Під час війни мати і 
сестра опинилися в Естонії.
Тим часом у Жмеринці проживали 
далекі родичі, з якими Мілешко 
підтримував контакти.
Каже, вони так гарно описували 
свій край, що мимоволі захоті-
лося побачити його. І ті зелені 
садки, і річку, відчути гарний клі-
мат. Описане у листах виявилося 
правдою. Вінниця зачарувала ко-
лишнього моряка одразу. Тут він 

і зупинився.
Тут народилися донька і син. Тут 
він працював у морському клубі, 
а потім в одному з ЖЕКів.
Бравий дідусь завжди радіє зу-
стрічі з двома внучками. Має 
правнука і правнучку. Жартома 
каже, що правнук повинен піти 
по його слідах і стати морським 
офіцером. Син не зробив цього, 
Олександр закінчив наш техніч-
ний університет, тоді політехніч-
ний інститут. Можливо правнука 
привабить морська професія…

Які дороги привели до Вінниці?

Довгожитель, колишній моряк Олександр Мілешко. Каже, 
що в житті треба у всьому знати міру, особливо у харчуванні. І 
постійно рухатися, «належатися встигнемо, здогадуєтеся коли?»

— Äâà ðîêè òîìó íàø 
òàòî ñàìîòóæêè íàêðèâ 
ñâÿòêîâèé ñò³ë, — 
êàæå ñèí âåòåðàíà. 
— Ìè ò³ëüêè ïðîäóêòè 
çàêóïëÿëè
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Втрата близької людини сколих-
нула Юрія Совінського, але життя 
йде і чоловік поступово віднов-
люється. Згадує минулі роки, ви-
ставкові зали у Києві та Варшаві і 
жалкує, що зараз немає можли-
вості організувати виставку.
— Щоб це провести, потрібно 
вкладатися фінансово: оренда 
приміщення, картини треба вдяг-
нути в рами. Кілька тисяч доларів 
точно піде, але ж треба ще щось 
продати. А раптом не вдасться? Та 
й дитина до мене прив’язана, — 
каже він.

Тим не менш, Юрій вважає себе 
реалізованим художником. Каже, 
що справжнього митця можна 
визначити «не по сивій боро-
ді і розумним словам», а лише 
по роботі.
— Хлопцю може бути двадцять ро-
ків, а він уже ас — є свій стиль, своє 
бачення. А може й так бути, що 
в 60 нічого не вмієш. Хоча вік теж 
грає роль, митець повинен мати 
свою історію, цікаву біографію. Бо 
все прожите й пережите так чи 
інакше закладається в роботу, — 
розмірковує Юрій Совінський.

У художника має бути історія 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,

RIA,  (063)7854635 

Þð³é Ñîâ³í-
ñüêèé õóäîæíèê ç 
ñîë³äíèì ñòàæåì. 
Ðîäîì ÷îëîâ³ê ç 

Êàçàõñòàíó, âèð³ñ íà Ïîëòàâ-
ùèí³, à êîðåí³ ïóñòèâ ó Ãàéñè-
í³. Þð³é ðîçïîâ³äàº, ùî âñòèã 
ïîæèòè íå ëèøå ó ì³ñòàõ-ì³ëü-
éîííèêàõ Óêðà¿íè, à é äàëåêî 
çà ¿¿ êîðäîíàìè. Ïî÷èíàþ÷è ç 
1990-õ ðîê³â, Þð³é Ñîâ³íñüêèé 
æèâ ó Í³ìå÷÷èí³, Àâñòð³¿, Ïîëüù³ 
òà Ôðàíö³¿ — òàì øóêàâ ñåáå, 
â÷èâñÿ íîâîìó, áàãàòî ïðàöþâàâ 
òà ïðîâîäèâ âèñòàâêè.

×îëîâ³ê ç³çíàºòüñÿ, ùî â äè-
òèíñòâ³ íå çíàâ, ùî áóäå õóäîæ-
íèêîì. Õî÷à ââàæàº, ùî íèì 
íàðîäèâñÿ. Ïðèíàéìí³ ñõèëü-
í³ñòü äî ìàëþâàííÿ óñïàäêóâàâ 
â³ä áàòüêà, ÿêèé áóâ ³íæåíåðîì-
êðåñëÿðåì.

— Ó âèïóñêíèõ êëàñàõ ó øêî-
ë³ â ìåíå áóëî òðîõè â³ëüíîãî 
÷àñó, ÿ ñèä³â íà çàäí³é ïàðò³ ³ 
çìàëüîâóâàâ ùîñü. Ç öèõ ïåðå-
ìàëüîâî÷îê âñå é ïî÷àëîñÿ. Îä-
íîêëàñíèêè é äîñ³ ïàì’ÿòàþòü 
ìåíå çà ìàëþâàííÿì, — ðîçïî-
â³äàº Þð³é. — À ïîò³ì ó Â³ííè-
ö³ ÿ âñòóïèâ ó õóäîæíþ øêîëó 
íà êóðñè õóäîæíèê³â-îôîðìëþ-
âà÷³â, ïðîâ÷èâñÿ òàì ìàéæå ð³ê. 
Ìåí³ ùå íå áóëî 19 ðîê³â, à ÿ âæå 
ìàâ ôàõ.

Þð³é ïîÿñíþº, ùî îôîðì-
ëþâàâ â³í â îñíîâíîìó ïëàêàòè. 
Íà òîé ÷àñ, ó 1980-õ ðîêàõ, ïëà-
êàòè çóñòð³÷àëèñÿ ïîâñþäè.

— Íó òîä³ æ áóëè ðàäÿíñüê³ 
÷àñè, «âïåðåä ê ïîáåäå êîììó-
íèçìà». Ìè âñ³ áðàëè ó÷àñòü 

â ö³é ïðîïàãàíä³, õîò³ëè òîãî ÷è 
í³. À ïîò³ì ÿ ïðàöþâàâ íà êîìá³-
íàò³ ³ ìåíå ïîñòàâèëè íà ðåêëàìó 
ïðîïàãóâàííÿ ðàäÿíñüêîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà. Ðîáèëè ïëàêàòè ç òà-
êèìè ãàñëàìè, ÿê: «Âèêîíàºìî», 
«Ïåðåâèêîíàºìî», «Äîñÿãíåìî 
çà òðè ðîêè», «Çáåðåìî ñò³ëüêè-òî 
âðîæàþ». ß áóâ íàéìîëîäøèì ³ 
ìåí³ äîðó÷àëè äðóãîðÿäí³ ðîáîòè. 
Ö³êàâî áóëî â÷èòèñÿ.

«СВІТ ЛОВИВ МЕНЕ 
ТА НЕ СПІЙМАВ» 

À ïîò³ì, â 90-õ ðîêàõ Þð³é 
ïî÷àâ ¿çäèòè çà êîðäîí. Òîä³ 
éîìó áóëî òðîõè çà äâàäöÿòü ³ 
â³í, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ìîëîäèõ ëþ-
äåé, íàìàãàâñÿ çíàéòè, ÷è òî ïàê 
ñòâîðèòè ñåáå. Àëå îêð³ì öüîãî, 
áóëè é á³ëüø ïðîçà¿÷í³ ìîìåí-
òè — ðîçðóõà â Óêðà¿í³, ãîëîä, 
áåçãðîø³â’ÿ.

— Òàì â÷èâñÿ íå ëèøå õóäîæ-
í³é ìàéñòåðíîñò³, âèâ÷èâ ìîâè, 
ïîáà÷èâ ñâ³ò. Òàì ³ øêîëè ³íø³, 
³ ö³ííîñò³ ³íø³, — êàæå Þð³é 
Ñîâ³íñüêèé. — ¯õàòè íà ðîáîòó 
ÿ íå ïëàíóâàâ íàäîâãî, àëå âè-
éøëî íà ðîêè. Ñïî÷àòêó æèâ 
ó Êðàêîâ³, Âàðøàâ³, ìàëþâàâ 
ïîðòðåòè, âèêîíóâàâ ³íø³ õó-
äîæí³ çàìîâëåííÿ. Âëàøòóâàâ 
âèñòàâêó â ë³òíüîìó ïàâ³ëüéî-
í³ íà Êðóëåâñüêèõ Ëàçåíêàõ. 
À çãîäîì ïåðåáðàâñÿ ó Í³ìå÷-
÷èíó, òàì ïðàöþâàâ ó ãàëåðå¿, 
âèêîíóâàâ ð³çí³ çàìîâëåííÿ, 
ðîáèâ êîï³¿, øóêàâ ñåáå. Îðè-
ã³íàëè êàðòèí â³äîìèõ ³ìïðå-
ñ³îí³ñò³â íå ò³ëüêè áà÷èâ, à é 
òðèìàâ ó ðóêàõ: Ïàáëî Ï³êàñ-
ñî, Ïîëü Ñ³íüÿê, Ôðàíöèñêî 
Ñåðàò… Ïðîáóâàâ ïèñàòè â ¿õ-
íüîìó ñòèë³.

«ЗІПСОВАНА КАРТИНА — ЦЕ ШЕДЕВР» 
Мистецтво  Імпресіоніст Юрій 
Совінський відомий у Європі, хоча 
залишився вірний українській школі 
живопису. За тридцять років художник 
написав сотні картин. Та через смерть 
дружини Юрій вже понад рік не береться за 
фарби — сам виховує чотирирічного сина 
Антона, тому творити йому поки немає коли 

ЗА ЧИСТУ МОНЕТУ 
Õóäîæíèê çãàäóº, ÿê ïðîæèâàâ 

ïåâíèé ÷àñ â ñåë³ Êåëüõàéì-Ãîð-
íàó íà îêîëèöÿõ Ôðàíêôóðòà-íà-
Ìàéí³ ó í³ìåöüê³é ðîäèí³.

— Òàì ìåøêàþòü äóæå çàìîæí³ 
ëþäè â ãàðíèõ ïðèâàòíèõ äâî-÷è 
òðèïîâåðõîâèõ áóäèíêàõ. Ãîëî-
âà ðîäèíè, í³ìåöü ïîâàæíîãî 
â³êó, ðîáèâ ìåí³ ðåêëàìó, ÿ âè-
êîíóâàâ ð³çí³ çàìîâëåííÿ ñóñ³ä³â, 
ìàëþâàâ çäåá³ëüøîãî ïîðòðåòè. 
ßêîñü íàìàëþâàâ êîï³þ êàðòèíè 
Âàñèëÿ Êàíä³íñüêîãî «Áóäèíêè 
Ìóðíàó». Êàíä³íñüêèé — öå íàø 
çåìëÿê ç Îõòèðêè, êîòðèé ñâîãî 
÷àñó âè¿õàâ â Í³ìå÷÷èíó, ñòâîðèâ 
ñîá³ ³ì'ÿ, íàáóâ ðåïóòàö³þ ìåãà-
ç³ðêè ³ êîøòóâàâ øàëåí³ ãðîø³. 
Êîï³þ ÿ ï³äïèñàâ: n. Kàndinski, 
òîáòî nach Kàndinski — â ñòèë³ 
Êàíä³íñüêîãî. Ïðèéøëè ñóñ³äè 
äî öèõ ëþäåé, êàæóòü: «Î-î, à ìè 
íàâ³òü íå çíàëè, ùî Êàíä³íñüêîãî 
çâàëè Íîðáåðòîì». ¯ì â³äïîâ³ëè: 
«Í³, éîãî çâóòü Âàñèëåì, à öå ñó-
÷àñíà ðîáîòà ³íøîãî õóäîæíèêà. 
«Òî õòî æ íàìàëþâàâ öþ ÷óäîâó 
êàðòèíó?» — «Þð³é Ñîâ³íñüêèé. 
Íà íàøå çàìîâëåííÿ». Ñóñ³äè ñêà-
çàëè, ùî êîï³ÿ âèéøëà êðàùîþ 
çà îðèã³íàë. Îòàêèé êàçóñ âèéøîâ.

Þð³é êàæå, ùî êàðòèíà é 
ñïðàâä³ áóëà âäàëîþ, à í³ìö³, 
ìàþ÷è äîáðèé ñìàê, ñïðèéíÿëè 
ì³ñòèô³êàö³þ çà ÷èñòó ìîíåòó.

— Öÿ ðîáîòà çàéíÿëà ïî÷åñíå 
ì³ñöå â äîìàøí³é ãàëåðå¿ ñåðåä 
êàðòèí ñòàðèõ ìàéñòð³â, çîêðåìà 
ãîëëàíäñüêîãî æèâîïèñó, — ñêà-
çàâ â³í.

ХУДОЖНИК БАЧИТЬ…
Þð³é Ñîâ³íñüêèé ïðîáóâàâ 

ïðàöþâàòè â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ — 
³ìïðåñ³îí³çì, êóá³çì, ñèìâîë³çì. 
Çîêðåìà, áóëè â òâîð÷îìó äîðîá-
êó é ðîáîòè â òåõí³ö³ ïóàíòèë³çì 
(ñêóï÷åííÿ êðàïîê, ÿêå ñòâîðþº 
ö³ëå çîáðàæåííÿ — ðåä.). ² õî÷ 
ïîïèòó íà íüîãî íåìàº, íàéá³ëü-
øå õóäîæíèêó ïðèïàâ äî äóø³ 
ñèìâîë³çì. Þð³é äóæå ö³íóº 

òâîð÷³ñòü Ñàëüâàäîðà Äàë³ é äîñ³ 
íàäèõàºòüñÿ ðîáîòàìè ³ñïàíñüêî-
ãî ñþððåàë³ñòà.

×è íå ùîäíÿ äî Þð³ÿ ïðè-
õîäÿòü íîâ³ ³äå¿ òà îáðàçè. Â³í 
ðîçïîâ³â, ÿê â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ 
ñòâîðåííÿ êàðòèíè.

— Õóäîæíèê áà÷èòü. Â÷îðà 
ñîíöå ñ³äàëî á³ëÿ ìàéñòåðí³, 
à ïîðó÷ êâ³òó÷à âèøíÿ ³ äåðåâî 
âèéøëî íà ôîí³ öüîãî òåìíî-ñ³ðå, 
à ñîíöå — áàãðÿíå. ² ÿ âæå áà÷ó 
ñþæåò íà öèõ êîíòðàñòàõ, ÿêîãîñü 
ä³äêà ÷è ìàâïó. Öå âñå ôàíòà-
ç³ÿ, â õóäîæíèêà âîíà çàâæäè 
àêòèâíà. Àáî áóâàº òàêå, ùî óâ³ 
ñí³ ÿê³ñü îáðàçè ïðèõîäÿòü. ²äåé 

áàãàòî, çíèêàþòü, ç’ÿâëÿþòüñÿ — 
öå æèòòÿ. Âåñü ÷àñ òðåáà ðîáèòè 
åòþäè, çàìàëüîâî÷êè. Áóâàº, ùî 
ïëàíóºø îäíå, à â ïðîöåñ³ âè-
õîäèòü çîâñ³ì ³íøå, — êàæå â³í.

Þð³é íàçèâàº ñåáå êîëüîðèñ-
òîì, äóæå ö³íóº ÿñêðàâ³ â³äò³íêè 
³ íå óÿâëÿº æèâîïèñó áåç ìîæ-
ëèâîñò³ ïèñàòè îë³ºþ. Õî÷ âîíà 
³ ïðèìõëèâà.

— Íàéäóæ÷å ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
ïèñàòè îë³ºþ, îñîáëèâî æîâòèì 
êîëüîðîì. ß ëåâ çà ãîðîñêîïîì, 
òîìó æîâòèé — îñîáëèâèé êîë³ð, 
öå êîë³ð ïóñòåë³ ³ òåïëà, â³í ìåíå 
íàäèõàº. Ó êîæíîãî, çâ³ñíî, ñâîÿ 
ãàìà. À îñü ïàë³òðà ìåí³ ïîäîáà-
ºòüñÿ ñ³ðî-çåëåíà ç áëàêèòíèìè 
àêöåíòàìè.

«ЗІПСОВАНА» КАРТИНА — 
ЦЕ ШЕДЕВР 

Õóäîæíèê ç³çíàºòüñÿ, ùî 
æèâîïèñ, ÿê ³ áóäü-ÿêå ìèñòå-
öòâî, íåîáõ³äíå äëÿ âñ³õ ëþäåé. 
Íà éîãî äóìêó, âîíî íå ëèøå 

ðîçâèâàº ìèñëåííÿ òà ðîçøè-
ðþº êðóãîç³ð, à é ë³êóº. ×àñòî 
â ïðàêòèö³ ìèòöÿ áóâàëî òàêå, ùî 
ïîë³ò ôàíòàç³¿ çàíîñèâ íàñò³ëüêè 
äàëåêî, ùî àæ î÷àì íå â³ðèëîñü.

— Öå çäîðîâèé ïðîöåñ, êîëè 
äóìàºø ïðî îäíå, à ðîáèø çî-
âñ³ì ³íøå. ßêîñü äðóæèíà ìåíå 
ïèòàº: «Ùî òè òàì íàìàëþâàâ? 
Öå æ çîâñ³ì ³íøå, à íå òå, ùî 
çàìîâëÿëè». ß êàæó, ùî íàñòð³é 
ç’ÿâèâñÿ ³ îñü â ìåíå âèéøëà òàêà 
ðîáîòà. À âîíà ìåí³: «Òàê òè æ 
íå ïðîäàñè». À ÿ ñîá³ çàëèøèâ 
êàðòèíó ³ âèñèòü â ìåíå âäîìà. 
Òîáòî, áóâàº, ùî áåðó çàìîâëåí-
íÿ ³ íå çàâæäè äîòðèìóþñÿ ïî-
áàæàíü ëþäèíè. Í³áè é ç³ïñóâàâ 
êàðòèíó, à äëÿ ìåíå öå øåäåâð. 
Íå õî÷åòüñÿ áóòè ïðîñòî ìàøè-
íîþ äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè, òðåáà 
çíàõîäèòè ÿê³ñü ðàäîù³ äëÿ ñåáå.

КОЖЕН ФІНІШ — 
ЦЕ, ПО СУТІ, СТАРТ 

Âæå ïîíàä ð³ê Þð³é Ñîâ³í-
ñüêèé íå ïèøå êàðòèíè, íàòî-
ì³ñòü çíàõîäèòü â³äðàäó â ìîëîä-
øîìó ñèíîâ³ — Àíòîøö³. Ñèí 
ç áàòüêîì îäíîìîìåíòíî çàëè-
øèëèñÿ áåç ìàòåð³ òà äðóæèíè.

— Çàðàç ïðîñòî áàâëþ ñèíà. 
Á³ëüøå ðîêó òîìó ïîìåðëà äðó-
æèíà. Îíêîëîã³ÿ çàáðàëà ¿¿ â ìî-
ëîäîìó â³ö³. Çàëèøèâñÿ îò ñèí 
Àíòîøêà, öå éîìó ò³ëüêè ìàº 
áóòè ï’ÿòü ðîê³â. Òî â³í íå äàº 
ìåí³ í³÷îãî ðîáèòè. Ìè, çâ³ñíî, 
ïî÷èíàºìî ç íèì ìàëþâàòè ðà-
çîì, àëå âèõîäèòü ò³ëüêè âèìàçþ-
êàòèñÿ ó ôàðá³. Îí ë³òî âæå ïî÷è-
íàºòüñÿ, òî ìîæíà áóäå ïîëîòíà 
âèíîñèòè íà âóëèöþ ³ äàì éîìó 
ìîæëèâ³ñòü â³ä³ðâàòèñÿ íà ïîâíó. 
Â³í â ìåíå äóæå åêñïðåñèâíèé, 
äî ðå÷³, — ñì³ºòüñÿ Þð³é. — Ðóêà-
ìè òóäè ó ôàðáè ë³çå, âñ³ êîëüî-
ðè çì³øóº ³ íà ñò³íó, ³ íà ñò³íó. 
Ìîæíà ç éîãî äîïîìîãîþ çðîáè-
òè ö³êàâ³ ðå÷³. Êîòà ùå ïóñòèòè… 
Öå âñå åêñïðîìò. Ìè âæå íàâ³òü 
âñòèãëè çðîáèòè ê³ëüêà ö³êàâèõ 
àáñòðàêö³é.

– Íå õî÷åòüñÿ áóòè 
ïðîñòî ìàøèíîþ äëÿ 
âèêîíàííÿ ðîáîòè, 
òðåáà çíàõîäèòè ÿê³ñü 
ðàäîù³ äëÿ ñåáå, – 
ââàæàº õóäîæíèê

Художник-імпресіоніст з Гайсина 55-річний 
Юрій Совінський. На його думку живопис, 
як і будь-яке мистецтво, не лише розвиває 
мислення та розширює кругозір, а й лікує 
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— Не будь Микола Іванович затятим екс-
периментатором, не було би тієї шаленої 
кількості геніальних відкриттів, завдяки 
яким йому вдалося докорінно змінити сві-
тову медицину та врятувати мільйони жит-
тів, — відзначають організатори. — Пирогов 
не просто йшов у ногу з часом, а виперед-
жав його! Ніколи не боявся новаторських 
ідей та завжди підтримував цікаві проекти.
Попри те, що діяльність геніального лікаря-
вченого, здавалось би, була далекою від 
сфери культури, насправді зі світом мис-
тецтва його пов’язувало чимало.
 Саме у Вінниці, у своїй улюбленій садибі 
Вишня Микола Пирогов приймав компо-
зитора Петра Чайковського, який у вітальні 

за сімейним роялем грав свої кращі та нові 
твори для видатного хірурга, його дружини 
та старшого сина Миколи.
 Пирогов товаришував майже з усіма ви-
датними постатями 19 століття — від Та-

раса Шевченка, нашого земляка Миколи 
Некрасова і Льва Толстого до Володимира 
Даля, Михайла Драгоманова, Іллі Рєпіна та 
Петра Чайковського.
 Плідно співпрацював з кращими худож-
никами, які створювали малюнки до його 
знаменитих атласів «Анатомічні зображен-
ня людського тіла» й «Топографічна анато-
мія», що стали незамінними посібниками 
для усіх лікарів-хірургів.
  Завдяки гостинам у майстерні друга-
скульптора Миколи Степанова Пирогов 
винайшов гіпсову пов’язку.
  Сам мав неабиякий письменницький 
талант та писав виняткові, глибокі вірші з 
присвятою коханій та філософськими роз-

думами про життя.
 Більше того — його щасливе особисте жит-
тя вирішила саме музика! Пирогов завжди 
захоплювався грою на фортепіано своєї ко-
ханої дружини, баронеси Олександри фон 
Бістром, та згадував, що коли її, 19-річну, 
вперше зустрів на рауті у генеральші Козен, 
остаточно зрозумів, що це дійсно та жінка, 
яка йому потрібна, саме у той момент, коли 
Олександра зіграла романс Шуберта.
— Будучи людиною передових поглядів, 
Микола Пирогов любив повторювати: «Бути 
щасливим щастям інших — ось справжнє 
щастя і земний ідеал кожного». Тож влітку 
зберемося на подіях PIROGOV SKY, щоб цим 
щастям запалити одне одного!

Як би сприйняв ідею такого проекту сам Микола Пирогов?

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ВАЛЕНТИНА 

КИРИЛЬЧУК, 

RIA, (096)3145155 

— Íàö³îíàëüíèé 
ìóçåé-ñàäèáà Ïèðî-
ãîâà áà÷èâ ì³ëüéîíè 

òóðèñò³â ç óñüîãî ñâ³òó. Òåïåð ïî-
áà÷èòü íàéêðàù³ êîíöåðòè ³ âë³ò-
êó ñòàíå ãîëîâíîþ êóëüòóðíîþ 
Ìåêêîþ é òåðèòîð³ºþ â³äïî÷èíêó 
äëÿ óñ³º¿ ðîäèíè, — ðîçïîâ³äà-
þòü îðãàí³çàòîðè — êîìïàí³ÿ 
«Â²ÍÍÈÖßÊÎÍÖÅÐÒ».  — 
Îñê³ëüêè âñ³ ïîä³¿ ïðîõîäèòèìóòü 
ïðîñòî íåáà, íàø ñï³ëüíèé ³ç ìó-
çåºì ïðîåêò, ìè òàê ³ íàçâàëè 
PIROGOV SKY.

Çà çàäóìîì, ïðîåêò ïîºäíàº 
êóëüòóðó é ³ñòîð³þ, òóðèçì ³ ö³-
êàâå ñ³ìåéíå äîçâ³ëëÿ, ìèíóëå 
³ ñó÷àñí³ñòü. Ç îäíîãî áîêó — 
íàäàñòü íîâîãî äèõàííÿ é ñó-
÷àñíî¿ ðîäçèíêè ìóçåþ-ñàäèá³ 
Ïèðîãîâà, à ç ³íøîãî — ïîäàðóº 
â³ííè÷àíàì âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü 
ÿñêðàâèõ ïîä³é, ÿê³ âðàæàòèìóòü 
íåïîâòîðíîþ àòìîñôåðîþ.

Äî ðàäîñò³ óñ³õ, õòî ñêó÷èâ 
çà æèâèìè åìîö³ÿìè, êîíöåðòè 
ñòàðòóþòü âæå ó ÷åðâí³ ³ áóäóòü 
ðåãóëÿðíèìè — ïðîõîäèòèìóòü 
êîæí³ âèõ³äí³ ïðîòÿãîì óñüîãî ë³òà.

Ìàêñèìàëüíó áåçïåêó îðãàí³-
çàòîðè ãàðàíòóþòü íà óñ³õ ïîä³-
ÿõ. Àäæå çàâäÿêè ôîðìàòó êîí-
öåðò³â ïðîñòî íåáà íà ñâ³æîìó 

ïîâ³òð³ ìîæíà áóäå ç ëåãê³ñòþ 
äîòðèìóâàòècü íåîáõ³äíî¿ ñîö³-
àëüíî¿ äèñòàíö³¿.

СЦЕНА І ПАРТЕР БУДУТЬ ОДРАЗУ 
БІЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЛЕЇ 

Çàïëàíîâàíî, ùî óñ³ ëîêàö³¿ 
ïðîåêòó PIROGOV SKY áóäóòü 
âì³ëî òà äåë³êàòíî ³íòåãðîâàí³ 
ó ïàðêîâó òåðèòîð³þ ñàäèáè, äî-
äàþ÷è ñó÷àñíèõ ñòèëüíèõ ôàðá, 
àëå í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïñóþ÷è 
ïðîñò³ð ìóçåþ.

Âåëèêà ñöåíà ³ êîìôîðòíèé 
ïàðòåð íà 500 ì³ñöü áóäóòü ðîçì³-
ùåí³ íà âåëèê³é ãàëÿâèí³, îäðàçó 
ïîðó÷ ³ç öåíòðàëüíîþ àëåºþ ñà-
äèáè. À ó ÿðó, íàâïðîòè áóäèíêó 
Ìèêîëè Ïèðîãîâà, ðîçòàøóºòüñÿ 
â³äïî÷èíêîâà ëàóíæ-çîíà, äå ä³-
ÿòèìå ôóäêîðò ³ ç’ÿâëÿòüñÿ ö³êàâ³ 
ôîòîçîíè.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëü-
íîãî êîìôîðòó äàí³ òåðèòîð³¿ çà-
çäàëåã³äü çàñ³ÿí³ íîâèì ãàçîíîì.

— Çàâäÿêè ïîä³ÿì PIROGOV 
SKY ãîëîâíà òóðèñòè÷íà â³-
çèò³âêà Â³ííèö³, ì³ñöå ñèëè òà 
ñïðàâæí³é êâ³òó÷èé îàçèñ ïîñå-
ðåä ì³ñòà, äå òâîðèëàñü âñåñâ³ò-
íÿ ³ñòîð³ÿ ³ äå ìð³þòü ïîáóâàòè 
òóðèñòè ç óñüîãî ñâ³òó, çàãðàº 
íîâèìè áàðâàìè. Òóò ëóíàòèìå 
ìóçèêà ³ äèòÿ÷èé ñì³õ, îïëåñêè 
òà âèãóêè «Áðàâî!» — çàçíà÷à-
þòü îðãàí³çàòîðè. — Ïîçèòèâ òà 
íåçàáóòí³ âðàæåííÿ, ÿê³ îòðèìà-

ЯСКРАВЕ ЛІТО: ЩОТИЖНЯ У САДИБІ 
ПИРОГОВА БУДУТЬ КОНЦЕРТИ
Нова територія відпочинку  
Під зоряним небом, серед розкішної 
природи та величної історії вже з червня і 
протягом усього літа кожні вихідні будуть 
виступати найпопулярніші артисти. А крім 
концертів, у новій локації — PIROGOV SKY 
у легендарному музеї-садибі Пирогова — 
вінничан чекатимуть цікаві фотозони, 
лаунж-зона, фудкорт зі смаколиками 
та багато інших сюрпризів 

Одним з найперших просто неба у музеї-садибі 
Пирогова виступить Арсен Мірзоян. Вінничанам 13 червня 
о 20.00 він презентує свою особливу акустичну програму 

þòü â³ííè÷àíè òà óñ³ ãîñò³ ì³ñòà, 
ñòàíóòü ò³ºþ áàæàíîþ ïîðö³ºþ 
ñâ³òëèõ åìîö³é, ùî òàê³ íåîáõ³äí³ 
ó ÷àñè ïàíäåì³¿.

ПОБАЧИМО РІЗНІ ЖАНРИ — 
ВІД ДЖАЗУ ДО РОКУ 

— Ã å ð î ÿìè  ê îíö å ð ò ³ â 
PIROGOV SKY ñòàíóòü â³äîì³ 
ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ç³ðêè óñ³õ íàé-
ïîïóëÿðí³øèõ ñòèë³â òà æàíð³â. 
Áåç æîäíèõ îáìåæåíü! — ðîçïî-
â³äàþòü ó êîìïàí³¿ «Â²ÍÍÈÖß-
ÊÎÍÖÅÐÒ». — Â³ä âèøóêàíîãî 
äæàçó ³ çàïàëüíîãî ïîï-ðîêó 
äî áóíòàðñüêîãî íåîøàíñîíó, 
ñó÷àñíèõ âèñòàâ ³ ãóìîðó áåç 
öåíçóðè.

Õòî ñàìå âèñòóïàòèìå íà â³ä-
êðèòò³, îðãàí³çàòîðè ïîêè òðèìà-
þòü ó ñåêðåò³. Îá³öÿþòü: öå áóäå 
îêðåìèé ñþðïðèç äëÿ ì³ñòà.

Ùî æ äî óæå îïðèëþäíåíèõ 
êîíöåðò³â, òî â³äîìî, ùî îäíèì 
ç ïåðøèõ íà íîâ³é ëîêàö³¿ âè-
ñòóïèòü Àðñåí Ì³ðçîÿí. Îäèí 
ç íàéõàðèçìàòè÷í³øèõ ñï³âà-
ê³â, «íàø Âèñîöüêèé» òà ñòà-
ëåâèé ãîëîñ Óêðà¿íè 13 ÷åðâíÿ 
î 20.00 ó PIROGOV SKY ïðåäñòà-
âèòü â³ííè÷àíàì ñâîþ îñîáëèâó 
àêóñòè÷íó ïðîãðàìó, ó ðàìêàõ 
ÿêî¿ ïðîçâó÷àòü íå ëèøå âñ³ 
éîãî íàéãó÷í³ø³ õ³òè, à é ÷èìàëî 
ïðåì’ºð, ÿê³ ùå í³äå íå çâó÷àëè. 
Íîâ³ ï³ñí³ óâ³éäóòü äî íîâîãî àëü-
áîìó, ÿêèé Àðñåí Ì³ðçîÿí ïðå-
çåíòóº âîñåíè äî 10-ð³÷÷ÿ ñîëüíî¿ 
êàð’ºðè, ³ áóäóòü åêñêëþçèâíî 
âèêîíàí³ âë³òêó äëÿ Â³ííèö³.

Íå ìåíøå âèíÿòêîâèõ åìîö³é 
îá³öÿº ïîäàðóâàòè âèáóõîâèé 
êîíöåðò â³äîìîãî õàðê³âñüêîãî 
ìóçèêàíòà Ì³øè Êðóï³íà, ÿêèé 

20 ÷åðâíÿ î 20.00 âïåðøå âèñòó-
ïèòü ó Â³ííèö³ ç³ ñâîºþ ãðóïîþ 
«Êîðóïö³ÿ». Íà öüîìó êîíöåð-
ò³ ãëÿäà÷³â ÷åêàòèìå ñïðàâæí³é 
ðîçðèâ æàíðîâèõ øàáëîí³â: íåî-
øàíñîí, âëó÷íî ï³äïðàâëåíèé 
³ðîí³ºþ òà îäåñüêèì êîëîðèòîì, 
ïðîçâó÷èòü ó ïîºäíàíí³ ç³ ñòèëü-
íèìè áëþçîâèìè òà äæàçîâèìè 
ìîòèâàìè.

Êðàñîþ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ 
ï³ñí³ â³ííè÷àíè çìîæóòü íàñîëî-
äèòèñÿ 25 ÷åðâíÿ î 19.30 íà êîí-
öåðò³ çàñëóæåíî¿ àðòèñòêè Óêðà¿-
íè òà îäí³º¿ ç íàéÿñêðàâ³øèõ ïå-
ðåìîæíèöü øîó «Ãîëîñ êðà¿íè» 
Îêñàíè Ìóõè.

«All You Need Is Love», 
«Yesterday», «Let it be» òà âñ³ ³íø³ 
áåçñìåðòí³ õ³òè ë³âåðïóëüñüêî¿ 
÷åòâ³ðêè ïðîñòî íåáà ïðîçâó÷àòü 
26 ÷åðâíÿ î 20.00 ï³ä ÷àñ êîíöåð-
òó «Ñèìôîí³÷íèé The Beatles».

²ñêðîìåòíó ñó÷àñíó êîìåä³þ 
ïðî ñ³ìåéí³ ñòîñóíêè «Ïðî ùî 
ìîâ÷àòü ÷îëîâ³êè» ³ç óëþáëåíèì 
àêòîðîì òà âåäó÷èì, ó ìèíóëî-
ìó — êàï³òàíîì ëåãåíäàðíî¿ 

ÊÂÍ-êîìàíäè «×Ï Ì³íñüê», 
à íèí³ — ç³ðêîþ «Äèçåëü Øîó» 
Äìèòðîì Òàíêîâè÷åì — â³ííè-
÷àíè ïîáà÷àòü 11 ëèïíÿ î 20.00.

Ìàã³÷í³ çâóêè äæàçó ó PIROGOV 
SKY âñ³õ âðàçÿòü 18 ëèïíÿ î 20.00. 
Çàâäÿêè êðàùèì äæàçìåíàì Óêðà-
¿íè — íàäçâè÷àéí³é ñï³âà÷ö³ Îëüç³ 
Ëóêà÷îâ³é òà ¿¿ äæàçîâîìó áåíäó — 
ï³ä çîðÿíèì íåáîì îæèâóòü ³ çà-
ãðàþòü íîâèìè áàðâàìè êóëüòîâ³ 
êîìïîçèö³¿ Åëëè Ô³öäæåðàëüä, 
Ëó¿ Àðìñòðîíãà, Ðåÿ ×àðëüçà, Íåò 
Ê³íã Êîóëà, Äæåéìñà Áðàóíà òà 
áàãàòüîõ ³íøèõ ëåãåíä äæàçó — â³ä 
1920-õ äî ñüîãîäí³.

À 22 ñåðïíÿ î 20.00 ïðîéäå 
êîíöåðò êðàùîãî ³ìïðîâ³çàö³é-
íîãî øîó êðà¿íè IMPROV LIVE 
SHOW, àêòîðè ÿêîãî ïðàöþþòü 
çà áåçïðåöåäåíòíèì ïðàâèëîì: 
«Âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà êîíöåð-
òàõ, íàðîäæóºòüñÿ òóò ³ çàðàç!» 

Çà öèìè òà óñ³ìà íîâèìè ïî-
ä³ÿìè PIROGOV SKY ñë³äêóéòå 
íà ñàéò³ moemisto.ua.

Êâèòêè âæå äîñòóïí³ ó âñ³õ êà-
ñàõ ì³ñòà òà îíëàéí íà afisha.vn.ua.

«Âæå çà ì³ñÿöü ãîëîâíà 
òóðèñòè÷íà â³çèò³âêà 
Â³ííèö³ çàãðàº íîâèìè 
áàðâàìè. Òóò ëóíàòèìå 
ìóçèêà ³ ñì³õ, îïëåñêè 
òà âèãóêè «Áðàâî!»
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Тим часом, вже декілька років 
при «Вінницькій транспортній 
компанії» діють екскурсійні по-
їздки на ретро-транспорті. Це 
старовинні трамваї початку і 
середини 20 століття, червоний 
тролейбус «ЗіУ-5», швейцарські 
вагони та решта транспорту, який 
є на балансі ТТУ.
За словами екскурсовода Олега 

Матюхова, на увесь екскурсій-
ний транспорт діє єдина ціна — 
за першу годину 2000 грн, 
за другу — 1000 грн. Замовити 
поїздку можна за цим номером — 
(098)-004–30–57. Дзвонити 
треба завчасно — за один-два 
дні до екскурсії. А перед поїзд-
кою можна прийти до депо, щоб 
обрати екскурсійний транспорт.

Можна замовити поїздки на ретро-транспорті 

Вінницька транспортна компанія 
отримала кузови «МАЗ» та по-
трібні запчастини для складання 
тролейбусів VinLine. У мерії кажуть, 
що запустять тролейбуси до кінця 
травня.
— Поряд з такими характеристи-
ками, як енергоощадність та без-
печність в експлуатації, ці тролей-
буси матимуть ще одну важливу 
перевагу. Вони будуть оснащені 

системою автономного ходу. Тож 
можуть опустити «роги» і їхати без 
контакту з дротами 20 кілометрів. 
А завдяки м'якій підвісці матимуть 
більш плавний хід, що відчують 
пасажири. Окрім того, тролейбу-
си низькополі, — розповів міський 
голова Сергій Моргунов.
Нові тролейбуси пустять за марш-
рутом 12 а «Гніванське шосе — Не-
мирівське шосе». Це дозволить 

зменшити інтервал руху між 
рейсами.
Кузови, тягові батареї та системи 
керування двигуном, нагадаємо, 
транспортникам постачає фірма 
з Броварів «Політехносервіс». З 
компанією підписали договори 
на загальну суму понад 50 мільйо-
нів гривень. Вони мають надати ві-
нницьким транспортникам складо-
ві для десяти тролейбусів VinLine.

До кінця травня зроблять два VinLine 

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ç 1 ÷åðâíÿ ï³ä-
í³ìàþòü ïëàòó 
çà ïðî¿çä ó ìàðø-

ðóòêàõ. Çàì³ñòü 6 áóäå 10 ãðèâåíü. 
Íà ìàðøðóòàõ 25 Í, 30 À ³ 30 Á 
ïðî¿çä êîøòóâàòèìå 12 ãðèâåíü. 
Çäîðîæ÷àííÿ ïîâ’ÿçóþòü ç ï³ä-
âèùåííÿì âàðòîñò³ çàï÷àñòèí, 
ïàëèâà òà ç³ çðîñòàííÿì «ì³í³-
ìàëêè».

Ó ìåð³¿ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ïå-
ðåâ³çíèê³â çîáîâ’ÿçóþòü çàáåç-
ïå÷èòè ÿê³ñòü òà ïðîçîð³ óìî-
âè ðîáîòè, òîìó â ìàðøðóòêàõ 
ñòàâëÿòü âàë³äàòîðè. Äî öüîãî, 
ó êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòó, êåð³âíèê 
àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â Îëåêñàíäð 
Ãîòà çàçíà÷àâ, ùî íîâèé òàðèô 
äîçâîëèòü ¿ì âòðèìàòèñü «íà ïëà-
âó»: ïëàòèòè çàðïëàòè âîä³ÿì, ðî-
áèòè ïîòî÷í³ ðåìîíòè ìàøèí, 

à íà çàêóï³âëþ íîâîãî òðàíñïîðòó 
êîøò³â íå çàëèøèòüñÿ.

Òèì ÷àñîì, ìàñøòàáí³ çì³íè 
ãîòóþòü ó Êèºâ³. Íà ñàéò³ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè îïóáë³êóâàëè òåêñòè 
çàêîíîïðîåêò³â, ÿêèìè õî÷óòü äî-
êîð³ííî çì³íèòè ñèñòåìó ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó ïî âñ³é Óêðà¿í³.

ЗАМІСТЬ КОНКУРСІВ 
ТЕНДЕРИ PROZORRO 

Îòæå, ùîá çì³íèòè ñèñòåìó 
ãðîìàäñüêèõ ïåðåâåçåíü ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ çàðåºñòðóâàëè ÷î-
òèðè çàêîíîïðîåêòè — ¹ 5149, 
¹ 5150, ¹ 5151, ¹ 5152. Âîíè º 
îñíîâîþ ðåôîðìè «Ðóõ» òà âíî-
ñÿòü çì³íè äî 16 çàêîí³â Óêðà¿íè.

«Ñóòü ðåôîðìè â òîìó, ùî äåð-
æàâà ìàº ïîäáàòè ïðî ñèñòåìó 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà íà-
äàòè ï³äòðèìêó òàì, äå ðèíêîâèõ 
ìåõàí³çì³â íåäîñòàòíüî», — ïèøå 
³í³ö³àòîð «Ðóõó», íàðäåï Îëåê-
ñàíäð Ãîðåíþê.

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 

(063)7758334 

 Íà âóëèöÿõ ì³ñòà ¿çäèòü åêñ-
êóðñ³éíèé àâòîáóñ, ÿêèé ìàº äâà 
ïîâåðõè òà çí³ìíèé äàõ. Ç âèñîòè 
4 ìåòðè ìîæíà ïîáà÷èòè âóëèö³, 
ïëîù³ òà ñêâåðè ç îðèã³íàëüíîãî 
ðàêóðñó.

Åêñêóðñ³éíèé àâòîáóñ-êàáð³-
îëåò BusPass — ³í³ö³àòèâà ì³ñ-
öåâîãî ïåðåâ³çíèêà Îëåêñàíäðà 
ßöêîâñüêîãî. ×îëîâ³ê äîâãî ïðà-
öþâàâ ó ªâðîï³ ³ âèð³øèâ âïðî-

âàäèòè òàêó ³í³ö³àòèâó ó Â³ííèö³.
— ²äåÿ âèíèêëà òîä³, êîëè 

ÿ ñòóäåíòîì ïåðøèé ðàç ïîòðàïèâ 
äî Ëîíäîíà ³ òàì ïîáà÷èâ ¿õí³ 
äâîïîâåðõîâ³ àâòîáóñè. Â³äòîä³ 
ó ìåíå áóëà ìð³ÿ âò³ëèòè òàêó 
³äåþ ó Â³ííèö³, — ðîçêàçóº Îëåê-
ñàíäð ßöêîâñüêèé 

Àâòîáóñ BusPass êóðñóâàòèìå 
ì³ñòîì ùîï’ÿòíèö³, ùîñóáîòè 
³ ùîíåä³ë³, à òàêîæ çà ïîïåðå-
äí³ìè çàìîâëåííÿìè. Ïðîôå-
ñ³éí³ ã³äè ñóïðîâîäæóâàòèìóòü 

åêñêóðñàíò³â óïðîäîâæ âñüîãî 
ìàðøðóòó — â³ä Öåíòðàëüíîãî 
àâòîâîêçàëó äî ñàäèáè Ïèðî-
ãîâà, ³ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó, 
ðîçïîâ³äàþ÷è íàéö³êàâ³øå ïðî 
íàøå ì³ñòî.

Òðèâàë³ñòü ìàíäð³âêè ñêëàäà-
òèìå 1,5 ãîäèíè, à ïðîòÿæí³ñòü 
ìàðøðóòó — 22 ê³ëîìåòðè. Äå-
òàëüí³øå ïðî åêñêóðñ³þ íà àâòî-
áóñ³-êàáð³îëåò³, ö³íè òà ìàðø-
ðóò ïîäîðîæ³ ìîæíà ä³çíàòèñÿ 
íà ñàéò³: buspass.vn.ua.

ЯК ВЕРХОВНА РАДА ПРОПОНУЄ 
ЗМІНИТИ МАРШРУТКИ
Комфортний транспорт  У 2012 році 
Вінниця пережила транспортну реформу: 
маршрутки прибрали, щоб надати перевагу 
муніципальному транспорту. Масштабні 
зміни тепер готують народні депутати: 
пропонують змінити систему оплати 
проїзду, впровадити дотації перевізникам, 
контроль якості та багато іншого 

Íàðàç³ ïðè ì³ñüêèõ ðàäàõ îãî-
ëîøóþòü êîíêóðñè äëÿ âèçíà÷åí-
íÿ ïåðåâ³çíèê³â. Íà íèõ, ÿê ïðà-
âèëî, ðîêàìè ëèøå ïðîäîâæóþòü 
ä³þ÷³ äîãîâîðè. Çàêîíîäàâåöü 
ïðîïîíóº îãîëîøóâàòè òåíäåðè 
â ProZorro, äå ïåðåìîæöåì âè-
çíà÷àòèìóòü ô³ðìó, ÿêà ïðîïîíóº 
íàéìåíøó ö³íó çà òðàíñïîðòíó 
ïîñëóãó.

Çà òàêîãî ï³äõîäó ì³ñòî ìàº 
âèçíà÷àòè êðèòåð³¿ äëÿ â³äáîðó 
ó÷àñíèê³â òåíäåðó (íàïðèêëàä, 
â³ê ðóõîìîãî ñêëàäó) ³ âñòàíîâèòè 
ðåãóëüîâàíèé òàðèô. Ïåðåâ³çíèêó 

áóäóòü ïëàòèòè íå çà ê³ëüê³ñòü ïà-
ñàæèð³â, à çà ê³ëîìåòðè íà ìàðø-
ðóò³. À äëÿ öüîãî âñ³ ãðîø³ áóäóòü 
çáèðàòè ÷åðåç âàë³äàòîðè â ºäèíó 
«êàñó» — óïîâíîâàæåíå ï³äïðè-
ºìñòâî, ÿêå áóäå çàìîâëÿòè òðàí-
ñïîðòí³ ïîñëóãè, êîíòðîëþâàòè 
¿õ ÿê³ñòü, êåðóâàòèìå å-êâèòêîì 
³ ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè.

ДОТАЦІЇ ТА ДОВГОСТРОКОВІ 
ДОГОВОРИ 

ßêùî êîøò³â, ç³áðàíèõ ç ïëà-
òè çà ïðî¿çä, áóäå íåäîñòàòíüî, 
òî ïåðåâ³çíèêó íàäàâàòèìåòüñÿ 
áþäæåòíà ï³äòðèìêà. Çîêðåìà, 
ùîá çàáåçïå÷èòè ãàðàíò³¿ áåçêî-
øòîâíîãî ïðî¿çäó äëÿ ï³ëüãîâè-
ê³â. Ïëàòèòè ïåðåâ³çíèêàì áóäóòü 
íå ò³ëüêè ì³ñöåâ³ áþäæåòè, à é 
Äåðæáþäæåò. Ìåòîäèêó ðîçðà-
õóíêó äîòàö³é ïîâèíåí áóäå âè-
çíà÷èòè óðÿä.

«Ìè ðîçóì³ºìî, ùî â ïåðå-
õ³äíèé ïåð³îä ìóí³öèïàë³òåòè 
íå ìàòèìóòü äîñòàòíüî ãðîøåé, 
ùîá ïåðåâåñòè 100% ìàðøðóò³â 
ó ôîðìàò äåðæï³äòðèìêè, òîìó 
ïàðàëåëüíî ïðàöþâàòèìå ³ ìî-
äåëü ïîñëóã çà ðèíêîâèìè ìå-

õàí³çìàìè. Ó öüîìó âèïàäêó âñ³ 
ðèçèêè íåïðèáóòêîâîñò³ íåñå 
êîìåðö³éíèé ïåðåâ³çíèê, ùî 
âèçíà÷àºòüñÿ çà êîíêóðåíòíîþ 
êîíêóðñíîþ ïðîöåäóðîþ», — 
ïèøå Ãîðåíþê.

Êð³ì äîòàö³é ïåðåâ³çíèêè îòðè-
ìàþòü äîâãîñòðîêîâ³ êîíòðàêòè. 
Ç îäíîãî áîêó, â äîêóìåíò³ áóäóòü 
ïðîïèñàí³ òåõí³÷í³, êàäðîâ³, ô³-
íàíñîâ³ òà ³íø³ õàðàêòåðèñòèêè, 
ÿêèõ ìàº äîòðèìóâàòèñü ïåðåâ³-
çíèê. Ç ³íøîãî áîêó — ãàðàíò³¿, 
ùî ïåðåâ³çíèê ìàòèìå áþäæåòíó 
ï³äòðèìêó ïðîòÿãîì ä³¿ âñüîãî 
êîíòðàêòó.

Â³ííè÷àíè çìîæóòü áà÷èòè 
òà êîíòðîëþâàòè âñ³ áþäæåòí³ 
âèòðàòè íà òðàíñïîðò. Íàïðè-
êëàä, ä³çíàòèñÿ âàðò³ñòü «îäíîãî 
ê³ëîìåòðà ðîáîòè» êîìóíàëüíîãî 
òðàíñïîðòó òà îö³íèòè àäåêâàò-
í³ñòü òàêèõ âèòðàò. Óñ³ êîíòðàêòè 
òà çâ³òè áóäóòü ó â³äêðèòîìó äî-
ñòóï³ â ³íòåðíåò³.

Ïåðåãëÿä òàðèôó íà ïðî¿çä áóäå 
â³äáóâàòèñü ëèøå â êîíêðåòíèõ 
âèïàäêàõ. Íàïðèêëàä, çà óìî-
âè çðîñòàííÿ ð³âíÿ ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè àáî ³íôëÿö³¿.

Проводять екскурсії на двоповерховому автобусі

Міська влада зможе замовляти послуги маршруток на ProZorro. До перевізників 
висуватимуть вимоги щодо стану машин, дотримання графіка, чистоти салону тощо 
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На станції «Верета» вже понад рік 
виготовляють речі ручної робо-
ти для побутового та особистого 
вжитку. Окрім килимків, на ста-
рих ткацьких верстатах тут тчуть 
чохли для ноутбуків, косметички, 
декоративні подушки та навіть 
гаманці. Якщо раніше майстрині 
використовували лише звичай-
ний текстиль, то тепер опанували 
і джинсову тканину, розповідає 
ініціатор акції Юрій Степанець.
— З джинсами є багато склад-
нощів. При виробництві кожної 
пари джинсів йде близько тонни 

води, а люди їх часто викидають 
на смітник. Нам дуже шкода тієї 
використаної води, тому ми при-
думали зі старих джинсів виго-
товляти вхідні килимки до две-
рей. Такі речі корисні, тканина 
міцна, тому вони прослужать 
дуже довго, — каже Юрій Сте-
панець.
Приймають на переробку джинси 
в притомному стані — головне, 
щоб були чисті та сухі. Далі май-
стрині розрізають штани на довгі 
смужки, які потім скручуються 
в клубочки. З них і тчуть килим-

ки. Юрій Степанець говорить, 
що на один килимок майстриня 
може витратити цілий день.
— Але якщо килимок невеликий 
за розміром, можна протягом дня 
встигнути зробити навіть два, — 
додає Юрій Степанець.
Ціни на килими ручної роботи від 
майстринь з селища Стіна старту-
ють від 450 до 625 грн, залежно 
від розміру доріжки. Екоактивісти 
закликають не поспішати вики-
дати порвані джинси на смітник, 
а натомість пропонують вдихнути 
в старі речі нове життя.

Зменшують джинсові відходи і бережуть воду 

²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,

RIA,  (063)7854635 

Ïðîòÿãîì ì³-
ñÿöÿ íà ñòàíö³¿ 
ïåðåðîáêè ñì³òòÿ 
«Åêîøàòë» íàçáè-

ðàâñÿ ö³ëèé ì³øîê äæèíñ³â — 
ïðèáëèçíî 70 ïàð ñòàðèõ øòàí³â. 
Ïðî öå ðîçïîâ³äàº îðãàí³çàòîðêà 
«Åêîøàòëó» Ìàð³ÿ Îøîâñüêà. 

— Êîæåí, õòî ïðèíîñèòü 
äæèíñîâ³ ðå÷³, îòðèìóº ïðîìîêîä 
íà çíèæêó íà áóäü-ÿêèé òîâàð â³ä 
«Âåðåòè». Ëþäè â³äãóêíóëèñÿ ³ 
ïî÷àëè àêòèâíî íàì çíîñèòè ñòà-
ð³ ðå÷³. Àëå âîíè áóëè íå ñò³ëüêè 
çàö³êàâëåí³ ó ìîæëèâîñò³ îòðè-
ìàòè çíèæêó, ÿê ïðîñòî â³äíåñòè 
íåïîòð³áí³ ðå÷³ ³ âäèõíóòè â íèõ 
íîâå æèòòÿ, — ñêàçàëà Ìàð³ÿ 
Îøîâñüêà.

Ä³â÷èíà ùå ç³ øê³ëüíèõ ðîê³â 
â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèòüñÿ äî ïî-
êóïîê, çîêðåìà öå ñòîñóºòüñÿ ³ 
îäÿãó. Ìàð³ÿ íå öóðàºòüñÿ ïî-

êóïîê ç ñåêîíä-õåíä³â.
— Ìè íåùîäàâíî ç äðóçÿìè 

¿çäèëè ó Ëüâ³â ³ çàõîäèëè òàì 
ó ñåêîíäè. Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, 
çâ³ñíî, äîáðå, ùî ðå÷³ íå éäóòü 
â ïîë³ãîí. Àëå íàéðîçóìí³øå, 
çâè÷àéíî, íå êóïóâàòè çàéâî-
ãî. ß êóïóþ âçóòòÿ, êîëè âîíî 
ïîðâàëîñÿ ³ éîãî âæå íå ìîæ-
íà íîñèòè, àáî ÿêùî âèðîñëà ç 
îäÿãó. À îò ñóáîòí³é øîï³íã — 
öå íå ìîº, — âñì³õàºòüñÿ Ìàð³ÿ 
Îøîâñüêà.

Ä³â÷èíà êàæå, ùî íå ³ñíóº ÿêî-
ãîñü îäíîãî ñïîñîáó ïåðåðîáëÿòè 
ñòàð³ ðå÷³. Íà äóìêó åêîàêòè-
â³ñòêè, ïåðåðîáêà ñòàðîãî îäÿãó 
íå ðÿòóº ëþäñòâî, àëå ïîì’ÿêøóº 
íàñë³äêè äëÿ åêîëîã³¿.

— Öå äóæå âàæêî ðåàë³çóâàòè, 
òîìó çàëèøàþòüñÿ ÿê³ñü áëàãî-
ä³éí³ îðãàí³çàö³¿ òà òàê³ åêîñòàí-
ö³¿, ÿê Âåðåòà, äå òðàíñôîðìóþòü 
ñòàðèé îäÿã ó ðå÷³ ïîáóòîâîãî 
âæèòêó.  — êàæå Ìàð³ÿ.

Êèëèìêè ç³ ñòàðîãî îäÿãó â ñåë³ 

РОБЛЯТЬ КИЛИМКИ 
ЗІ СТАРИХ ДЖИНСІВ 
Апсайклінг  Акція «Місяць джинсів» 
на станції сортування «Екошатл» добігає 
кінця. За цей час екоактивісти зібрали 
чимало джинсового одягу. Колишні 
штани, куртки та спідниці майстрині 
трансформують на старовинних 
ткацьких верстатах у килими 

Ñò³íà ðîáëÿòü ÷îòèðè ìàéñòðèí³. 
Îäíà ç íèõ, ïàí³ Íàä³ÿ, òêàöòâîì 
çàö³êàâèëàñÿ ùå â äèòèíñòâ³. 
Æ³íêà çãàäóº, ÿê âçèìêó ï³ñëÿ 
çáîðó âðîæàþ ¿¿ áàáóñ³ Çîÿ òà 
Ïîë³íà òêàëè äîð³æêè äëÿ äîìó. 

— ß ëþáèëà áóòè â ö³ ìîìåíòè 
ðàçîì ç îäí³ºþ ³ç áàáóñü, äèâè-
òèñÿ òà äîïîìàãàòè. Îäíàê, íà 
æàëü, áàáóñ³ íå âñòèãëè íàâ÷èòè 
ìåíå âñ³õ òîíêîù³â òêàöòâà. Òîæ 
âæå â äîðîñëîìó â³ö³ ÿ òâåðäî 
âèð³øèëà â³äðîäèòè öå ðåìåñëî.

Æ³íêà ðàçîì ç ïîäðóãîþ ï³ä-
ãîòóâàëà âåðñòàò äî ðîáîòè ³ 
ñàìîòóæêè íàâ÷èëàñÿ íà íüîìó 
ïðàöþâàòè. Äåíü çà äíåì ïàí³ 
Íàä³ÿ âäîñêîíàëþº âì³ííÿ, ïðî-
áóº íîâ³ òåõí³êè, åêñïåðèìåíòóº 
³ âèãîòîâëÿº íîâ³ òêàí³ âèðîáè.

Юрій Степанець 
каже, що на 

виготовлення одного 
килимка з джинсової 

тканини майстриня 
може витратити 

цілий день 



На усіх покупців, які 

зроблять замовлення 

на сайті сахарок.com 

або здійснять покупку 

в магазині в період з 

15.05.2021 по 15.06.2021, 

чекають подарунки від 

партнера ТМ «GREEN 

LEAF HEALTHY SWEET» — 

пробники продукції.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА

Чим більша відстань між вами та дорогими вам 
людьми, тим сильніше ти відчуваєш невидимий 
зв'язок, який зближує вас все більше та більше… 
Бережіть ваших особливих людей.

РЕКЛАМА
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ПРЕССЛУЖБА 

SAHAROK SHOP

Ìàãàçèí ä³àáåòè÷íèõ òîâàð³â 
³ ïîñëóã — SaharokShop.com — 
òåïåð ïðàöþº â îôëàéí-ôîðìàò³ 
ïðÿìî â öåíòð³ ì³ñòà, íà âóëèö³ 
Ñîáîðí³é, 90!

15 òðàâíÿ â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñ-
òå â³äêðèòòÿ ç ðîç³ãðàøàìè òà 
ïîäàðóíêàìè äëÿ âñ³õ ïîêóïö³â! 
ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒ²ÒÜ!

ХТО ТАКІ SAHAROK SHOP?
Ìàãàçèí ³ñíóº â îíëàéí-ôîð-

ìàò³ ç 2020 ðîêó. Õî÷à âñå ïî-
÷àëîñÿ íàáàãàòî ðàí³øå.

SaharOK Shop — öå ïðîäî-
âæåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî æóð-
íàëó äëÿ ëþäåé ç öóêðîâèì 
ä³àáåòîì «ÑàõàðÎÊ» (ñàõàðîê.
com), ÿêèé âèäàºòüñÿ ó Â³ííèö³ 
ç 2013 ðîêó.

«Çà 8 ðîê³â ðîáîòè â ä³à-ñôåð³, 
ÿê îíëàéí-âèäàííÿ ïðî ä³àáåò, 
ìè âèâ÷èëè âñ³ ñìàêè ³ ïîòðå-
áè íàøèõ ÷èòà÷³â ³ çðîçóì³ëè, 
ùî ãîòîâ³ çàïðîïîíóâàòè ùîñü 
á³ëüøå», — ãîâîðèòü çàñíîâíèê 
ïðîåêòó Òåòÿíà Àâðàìåíêî. 
«SaharOK Shop — öå ì³ñöå, äå 
ç³áðàíî âñå íàéíåîáõ³äí³øå äëÿ 
ÿê³ñíîãî, ñìà÷íîãî ³ êðàñèâîãî 
æèòòÿ ç öóêðîâèì ä³àáåòîì.

Ìè ïðîïîíóºìî âåëèêèé âè-
á³ð ä³à-òîâàð³â ³ ïîñò³éíå îíîâ-
ëåííÿ àñîðòèìåíòó, ãíó÷ê³ óìî-
âè äîñòàâêè, òîâàðè âëàñíîãî 
³ìïîðòó òà âèðîáíèöòâà, ÿêèõ 

íåìàº í³ â îäíîìó ³íøîìó ä³à-
áåò-ìàãàçèí³ Óêðà¿íè.

Ó íàøîìó êîëåêòèâ³ º ñï³â-
ðîá³òíèêè ç ä³àáåòîì 1 òèïó. 
Òîìó êîíñóëüòàö³¿ òà ðåêîìåí-
äàö³¿ ïî òîâàðàõ ãðóíòóþòüñÿ 
íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ ³ çíàííÿõ, 
ç³áðàíèõ çà ðîêè ðîáîòè â ðå-
äàêö³¿ æóðíàëó «ÑàõàðÎÊ».

Ìè ùèðî õî÷åìî áóòè êîðèñ-
íèìè ³ çðîáèòè âàø³ ä³à-ïîêóï-
êè ïðèºìíèìè!»

ТОВАРИ
Ä³à-ãàäæåòè, òåñò-ñìóæêè, 

ãîëêè, ëàíöåòè òà ³íø³ âèòðàò-

í³ ìàòåð³àëè, íàòóðàëüí³ ñîëî-
äîù³ ³ öóêðîçàì³ííèêè, çàñîáè 
â³ä ã³ïîãë³êåì³¿, ñïåö³àë³çîâàíà 
êîñìåòèêà, ñòèëüí³ ä³àáåò-àê-
ñåñóàðè — âñå öå â íàÿâíîñò³ 
â SaharOK Shop çàðàç ³ ÇÀ-
ÂÆÄÈ! Àñîðòèìåíò ïîïîâíþ-
ºòüñÿ íîâèíêàìè ùîòèæíÿ.

×àñòèíà ïðîäóêö³¿, ïðåäñòàâ-
ëåíî¿ â ìàãàçèí³, âèãîòîâëÿºòüñÿ 
ëþäüìè ç öóêðîâèì ä³àáåòîì. 
Òîìó, îáèðàþ÷è Saharok Shop, 
âè ìîæåòå ï³äòðèìàòè «ñâî¿õ».

Êîæåí ïîêóïåöü ãàðàíòîâàíî 
îòðèìóº ïðèºìí³ ïîäàðóíî÷êè 
â³ä ìàãàçèíó: áðåíäîâàí³ ñìàêî-

ëèêè ³ ñâ³æèé äðóêîâàíèé âè-
ïóñê æóðíàëó «ÑàõàðÎÊ».

ПОСЛУГИ
Saharok Shop — öå íå ëèøå 

ïîêóïêè. Òóò âè çàâæäè çìîæåòå 
îòðèìàòè:
 ãðàìîòíó êîíñóëüòàö³þ;
 äîïîìîãó ó âèáîð³ ä³àáåò-

àêñåñóàð³â;
 íàâ÷àëüíó ä³àáåò-ë³òåðàòóðó.

ВІДКРИТТЯ МАГАЗИНУ!
15 òðàâíÿ â³äáóäåòüñÿ óðî-

÷èñòå â³äêðèòòÿ Saharok Shop! 
Íà óñ³õ ïîêóïö³â î÷³êóþòü ðîç³-

ãðàø³ ïðèç³â, ïðèºìí³ çíèæêè òà 
ïîäàðóíêè â³ä ñïîíñîð³â:
 â³òàì³íè Êâàéññåð Ôàðìà 

(Äîïïåëüãåðö);
 íèçüêîâóãëåâîäí³ ñîëîäîù³ 

ÁÅÇ öóêðó â³ä ÒÌ Veln;
  ïðîáíèêè ïðîäóêö³¿ â³ä 

ÒÌ GREEN LEAF HEALTHY 
SWEET;
 äèñêîíòí³ êóïîíè –50% 

íà ïåðåâ³ðêó ãë³êîâàíîãî ãåìî-
ãëîá³íó â³ä ìåäè÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ 
Ñ²ÍÅÂÎ;
 çàñîáè äëÿ êóï³ðóâàííÿ ã³-

ïîãë³êåì³¿ «Ä³àÅøêà».

ÏÐÈÕÎÄÜÒÅ ç 10.00 äî 17.00!

Àäðåñà: ì. Â³ííèöÿ, âóë. Ñî-
áîðíà, 90 (îð³ºíòèð — êàâ'ÿðíÿ 
Terentino)

Òåëåôîí: (067) 460–02–44
Ñàéò: saharokshop.com

У Вінниці відкривається перший 
діабет-магазин. Що чекає нас 15 травня?
БЛОГ

485689
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За словами психологині лікарні 
імені Ющенка Ольги Дяченко, 
ця тема дуже актуальна серед ві-
нничан. І, каже, щоразу більше 
звернень містян.
— Звертаються найчастіше 
з тривожно-депресивними 
розладами, — каже Ольга Дя-
ченко. — На фоні перенесе-
ного коронавірусу у пацієнтів 
з'являється безсоння. Це най-
частіша проблема. А через те, 

що люди повноцінно не відпо-
чивають, то з'являється тривога, 
страх і вони мають тенденцію 
до зростання. Далі приєдну-
ється апатія, пригніченість, 
а згодом — агресія і це може 
перерости у депресію.
Найрідше, каже, у ї ї практиці 
зустрічаються постковідні пси-
хози. За словами Дяченко, до неї 
звертаються і молоді вінничани, 
і старші містяни.

Чи часто звертаються вінничани до спеціалістів?

НАТАЛІЯ КОРПАН,

RIA, (097)1448132 

Ìè îïóáë³êóâàëè 
íà ñòîð³íö³ 20minut.
ua ó ÔÁ îïèòóâàííÿ 
³ç çàïèòàííÿì, ÷è 

â³ä÷óâàþòü â³ííè÷àíè, ÿê³ ïå-
ðåõâîð³ëè êîðîíàâ³ðóñîì, âïëèâ 
ö³º¿ íåäóãè íà ìîðàëüíèé ñòàí? 
Ïîíàä 70% ç îïèòàíèõ â³äïîâ³ëè, 
ùî ïîì³òèëè çì³íè. Íàïðèêëàä, 
Ëþäìèëà Áàðàí³âñüêà íàïèñàëà, 
ùî â³ä÷óâàº íàäçâè÷àéíó âòîìó 
òà íàñòð³é «ç êðàéíîñò³ â êðàé-
í³ñòü».

Â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ ðîçïî-
â³äàº, ùî òåæ ïîì³òèëà âïëèâ 
êîðîíàâ³ðóñó íà ìîðàëüíèé ñòàí.

— Â³ä÷óòòÿ òðèâîãè, àïàò³ÿ, 
ÿêèéñü íåðâîâî-äåïðåñèâíèé 
ñòàí òðèìàâñÿ äîñèòü äîâãî. 
Ç'ÿâèëîñÿ áåçñîííÿ, ðîçäðàòóâàí-
íÿ, ðîçñ³ÿí³ñòü, çàáóäüêóâàò³ñòü 
³ «ãàëüìóþ» íàäòî ÷àñòî, — êàæå 
Íàòàë³ÿ. — Â ìåíå â ãîëîâ³ í³áè 
óïîâ³ëüíèëèñÿ ÿê³ñü ïðîöåñè. 
²íîä³ ìåí³ âàæêî çîñåðåäèòèñÿ é 
àäåêâàòíî ñïðèéìàòè ³íôîðìàö³þ 
÷è ùîñü çàïàì'ÿòàòè. ² öå ëÿêàº, 
äóæå áîþñü, ùî öå ìîæå ïðîãðå-
ñóâàòè. Òîìó ïðèéìàþ ë³êè äëÿ 
ïîë³ïøåííÿ ìîçêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Â³ííè÷àíêà Àíàñòàñ³ÿ ðîçïîâ³-
ëà, ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíà ïåðå-
õâîð³ëà íà êîðîíàâ³ðóñ, ¿é ìàéæå 
ùîíî÷³ ñíÿòüñÿ æàõè. Êð³ì òîãî, 
â³ä÷óâàº íàäì³ðíå ðîçäðàòóâàííÿ 
òà ³íîä³ íåçíà÷í³ íàïàäè òðèâîãè.

Ìè ïîãîâîðèëè ç ïñèõîëîãàìè, 

ùîá ðîç³áðàòèñÿ, ùî ðîáèòè â³-
ííè÷àíàì, êîëè âîíè â³ä÷óâàþòü 
òðèâîãó, áåçñîííÿ ÷è ³íø³ íåïðè-
ºìí³ ìîðàëüí³ ñòàíè, ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ïåðåõâîð³ëè êîðîíàâ³ðóñîì.

ЯК ПОЗНАЧАЄТЬСЯ КОВІД 
НА ПСИХІЧНОМУ ЗДОРОВ’Ї?

Çà ñëîâàìè ïñèõîëîãèí³ Àíàñ-
òàñ³¿ Áåðåçþê, ñòàòèñòèêà ãîâî-
ðèòü ð³çíå. Äåÿê³ äîñë³äæåííÿ êà-
æóòü, ùî êîæåí ï’ÿòèé ñòðàæäàº 
ïñèõîëîã³÷íèìè ðîçëàäàìè ï³ñëÿ 
êîðîíàâ³ðóñó. Äåÿê³ êàæóòü, ùî 
õâîð³º ïîëîâèíà.

— ß ñòâåðäæóþ, ùî õâîð³þòü 
ò³ëüêè ò³ ëþäè, ÿê³ ìàëè ïåâí³ 
ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè äî òîãî, 
ÿê çàõâîð³ëè íà êîðîíàâ³ðóñ, — 
êàæå Àíàñòàñ³ÿ Áåðåçþê. — Öå 
ò³ ëþäè, ÿê³ ñõèëüí³ äî ïåðåïàä³â 
íàñòðîþ, äåïðåñ³é ÷è ïàí³÷íèõ 
àòàê. Òàê³ ëþäè — öå 100% çîíà 
ðèçèêó ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíè ïåðå-
õâîð³þòü êîðîíàâ³ðóñîì. Ö³ ñòàíè 
ç'ÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç 2–6 òèæí³â ï³ñ-
ëÿ õâîðîáè.

Çà ñëîâàìè ïñèõîëîãèí³, íàé-
÷àñò³øå âîíà ñïîñòåð³ãàº áåçñî-
ííÿ ó ïàö³ºíò³â, ÿê³ äî íå¿ çâåðòà-
þòüñÿ ï³ñëÿ êîðîíàâ³ðóñó. Ï³ä ÷àñ 
õâîðîáè, êàæå, á³ëüø³ñòü ëþäåé 
÷èìàëî ñïëÿòü. À ï³ñëÿ îäóæàííÿ 
ó íèõ ïî÷èíàºòüñÿ áåçñîííÿ.

— Ëþäè ñåáå «íàêðó÷óþòü». 
Ùå òåëåáà÷åííÿ, íàïðèêëàä, 
ñòâîðþº ïàí³÷íèé ôîí, — êàæå 
Àíàñòàñ³ÿ. — Ëþäè ñàì³ ïî ñîá³ 
íå º çäîðîâ³, ó áàãàòüîõ ïåðå-
âòîìà, îñîáëèâî ó òèõ, õòî æèâå 

ТРИВОГА, БЕЗСОННЯ ТА АГРЕСІЯ 
ПІСЛЯ КОРОНИ. ЩО З ЦИМ РОБИТИ 
Наслідки недуги  У соцмережах 
можна помітити чимало історій 
людей, які перехворіли на коронавірус 
і відчувають, як погіршився їхній 
психологічний стан. Люди після 
хвороби стають більш роздратованими, 
тривожними та забудькуватими. Запитали 
вінничан, чи відчувають вони таке та 
розбираємося з психологами, що робити, 
щоб покращити своє самопочуття

ó âåëèêèõ ì³ñòàõ.
Çà ñëîâàìè Áåðåçþê, çàëÿêó-

âàííÿ òåëåáà÷åííÿ äàº íåãàòèâí³ 
íàñë³äêè äëÿ ìîðàëüíîãî ñòàíó 
ëþäåé.

— Âïëèâ ñàìå êîðîíàâ³ðóñó 
íà ïñèõ³êó º íåäîñë³äæåíèì. 
Ìè çàðàç ðîáèìî ò³ëüêè ïåðø³ 
(³ íå çàâæäè âäàë³) êðîêè ùîäî 
âèâ÷åííÿ íàñë³äê³â ö³º¿ õâîðîáè 
ÿê äëÿ ô³çè÷íîãî, òàê ³ äëÿ ïñè-
õ³÷íîãî çäîðîâ'ÿ ëþäèíè, — êàæå 
ïñèõîëîã, êîîðäèíàòîð Íàö³î-
íàëüíî¿ Ïñèõîëîã³÷íî¿ Àñîö³àö³¿ 
Óêðà¿íè Â³êòîð Âóñ. — Ñïåöèô³-
êîþ º òå, ùî êîðîíàâ³ðóñ âïëè-
âàº íà ïñèõ³êó ëþäèíè ³ «ïðÿìî» 
(øëÿõîì ô³ç³îëîã³÷íèõ çì³í â îð-
ãàí³çì³), ³ îïîñåðåäêîâàíî (øëÿ-
õîì ñîö³àëüíîãî «³íô³êóâàííÿ»).

Çà ñëîâàìè ôàõ³âöÿ, ÿêùî 
äóæå óçàãàëüíèòè, òî íàø íà-
ñòð³é òà â³ä÷óòòÿ — öå õ³ì³÷í³ 
ïðîöåñè ùîäî áàëàíñó êàë³þ òà 
íàòð³þ âñåðåäèí³ òà ççîâí³ íàøèõ 
íåðâîâèõ ìîëåêóë. Áåçóìîâíî, 
â³ðóñ çì³íþº á³îõ³ì³þ íàøîãî 
îðãàí³çìó, ³, â³äïîâ³äíî, çì³íþº 
íàø íàñòð³é òà â³ä÷óòòÿ. Çâ³äñè — 
ðîçäðàòóâàííÿ òà äåïðåñ³¿.

— Âàæëèâîþ îñîáëèâ³ñòþ 
ïàíäåì³¿ º ñîö³àëüíå «³íô³êóâàí-

íÿ». Êîëè ëþäèíà ðîçóì³º, ùî 
âîíà õâîð³º íà íåäóãó, ÿêó í³õòî 
íå çíàº ÿê ïðàâèëüíî ë³êóâàòè, — 
êàæå Â³êòîð Âóñ. — ßêùî ëþäèíà 
áà÷èòü íà åêðàí³ êîìï'þòåðà ÷è 
òåëåâ³çîðà òðóíè òà âèðèò³ ìî-
ãèëè. Ùîäåííî çóñòð³÷àºòüñÿ ç³ 
øêâàëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî íåãà-
òèâí³ íàñë³äêè õâîðîáè, ïðî 
ñêëàäíèé ïåðåá³ã ö³º¿ õâîðîáè 
ó áàãàòüîõ ëþäåé. Òîä³ ëþäèíà 
ïî÷èíàº ñïðèéìàòè ñâ³ò òà ñâîº 
æèòòÿ ÷åðåç ïðèçìó «áåçâèõîä³». 
ßê êàæóòü — «ñòðàõ ñìåðò³ — öå 
ã³ðøå ñàìî¿ ñìåðò³» 

КОЛИ ПОРА ЗВЕРНУТИСЯ 
ДО ФАХІВЦІВ?

ßê ðîçïîâ³äàº íàì Â³êòîð Âóñ, 
í³ÿê³ «äçâ³íî÷êè» íå âèíèêàþòü 
ðàïòîâî ï³ñëÿ õâîðîáè. «Êîð³í-
ö³» öèõ «äçâ³íî÷ê³â» âæå ðàí³øå 
áóëè ó ïñèõ³ö³ ëþäèíè. Òîìó 
ïðàâèëüíî º ãîâîðèòè ïðî òàê³ 
«äâ³íî÷êè» ò³ëüêè â ³íäèâ³äóàëü-
íîìó êîíòåêñò³.

— Çàãàëîì, ç ïðàêòèêè, ìîæ-
íà âèä³ëèòè òàê³ ñèìïòîìè: 
äðàò³âëèâ³ñòü, äåïðåñ³¿, ÷àñò³ 
çì³íè íàñòðîþ, ïñèõîåìîö³éíå 
âèñíàæåííÿ, ïîðóøåííÿ ñíó, 
ïðîáëåìè ç êîãí³òèâíèìè ïðî-

öåñàìè (ïàì'ÿòü, óâàãà, ìèñëåí-
íÿ), — êàæå Â³êòîð Âóñ. — ²ñíóº 
ïðàâèëî ïñèõîã³ã³ºíè: ÿêùî ÿêàñü 
ïñèõ³÷íà ïðîáëåìà íå çíèêàº ÷è 
çìåíøóºòüñÿ âïðîäîâæ òðüîõ 
äí³â, òî ïîòð³áíî çâåðíóòèñü 
çà êâàë³ô³êîâàíîþ äîïîìîãîþ. 
Îäíàê ó íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ 
íå ðîçâèíåíà êóëüòóðà çâåðíåíü 
çà ïñèõîëîã³÷íîþ\ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷íîþ äîïîìîãîþ.

ЯК ПОКРАЩИТИ СВОЄ 
МОРАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ?

Ïñèõîëîãèíÿ ë³êàðí³ Þùåí-
êà Îëüãà Äÿ÷åíêî ðàäèòü âèêî-
ðèñòîâóâàòè äèõàëüí³ òåõí³êè òà 
ìåäèòàö³¿.

— Ñóòü äèõàëüíèõ òåõí³ê ïîëÿ-
ãàº ó òîìó, ùîá ðîáèòè ãëèáøèé 
âèäèõ. Äëÿ òîãî, ùîá âèäèõàòè 
íàïðóãó, ÿêà ó âàñ º. Ó â³ëüíî-
ìó äîñòóï³ º áåçë³÷ â³äåî. Òàêîæ 
âàæëèâî íàëàãîäèòè ñâ³é ñîí òà 
äîòðèìóâàòèñÿ áàëàíñó ì³æ ðî-
áîòîþ é â³äïî÷èíêîì, — êàæå 
ñïåö³àë³ñòêà. — Íå ìåíø âàæ-
ëèâî çðîçóì³òè, ùî òðèâîãà òà 
ñòðàõ — öå åìîö³¿, ÿê³ º ó æèòò³ 
â êîæíîãî. Òîìó ÿ ÷àñòî ðàäæó 
ïðî÷èòàòè äîçîâàíî ôàõîâî¿ ë³òå-
ðàòóðè íà öþ òåìó, ùîá ðîçóì³òè, 
ùî ç âàìè â³äáóâàºòüñÿ. Âàðòî 
çðîçóì³òè ìåõàí³çì âèíèêíåííÿ 
òðèâîæíîãî ñòàíó.

Àíàñòàñ³ÿ Áåðåçþê ðàäèòü íà-
ïîâíþâàòè ñâ³é îðãàí³çì â³òàì³-
íîì Ä, ÷àñò³øå áóâàòè íà ñîíö³ 
òà ñâ³æîìó ïîâ³òð³.

— Ùîäî çàñïîê³éëèâèõ ÷è 
ñíîä³éíèõ ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ 
äî ë³êàðÿ, — êàæå ïñèõîëîãèíÿ. — 
Âàðòî äàòè ñîá³ ô³çè÷íå íàâàíòà-
æåííÿ. Öå íå îáîâ'ÿçêîâî ìîæå 
áóòè ñïîðòçàë. Ìîæåòå ïðîñòî 

áàãàòî õîäèòè. Âèõîäèòè ðàí³øå 
ç äîìó ³ éòè ï³øêè íà ðîáîòó, 
íàïðèêëàä. Àðãóìåíò «ó ìåíå 
íåìàº ÷àñó» íå ï³äõîäèòü. Êðàùå 
êóïèòè ïåëüìåí³ é íå âèòðà÷àòè 
áàãàòî ÷àñó íà ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ 
öèõ ê³ëüêà òèæí³â, í³æ íå çâåðòà-
òè óâàãó íà ñâ³é ìîðàëüíèé ñòàí.

Ïñèõîëîãèíÿ ðàäèòü çì³íèòè 
ñâ³é åìîö³éíèé ôîí: âèìêíóòè 
íåãàòèâí³ íîâèíè ³ ïðî÷èòàòè 
êíèæêó ïðî êîõàííÿ, íàïðèêëàä.

— Íàø îðãàí³çì ìàº âåëè÷åç-
í³ òåðàïåâòè÷í³ ðåñóðñè — ãî-
ëîâíå ïðàâèëüíî ¿õ «çàïóñòèòè» 
òà «àêòèâóâàòè». Àëå, ÿê ³ ïðè 
ñîìàòè÷íèõ çàõâîðþâàííÿõ, ñà-
ìîë³êóâàííÿ ïðè ðîçëàäàõ ïñè-
õ³÷íîãî çäîðîâ'ÿ — øê³äëèâå, — 
êàæå ïñèõîëîã Â³êòîð Âóñ.

КОЛИ ТРИВОЖНІ СТАНИ 
МИНАЮТЬ?

Çà ñëîâàìè Â³êòîðà Âóñà, íà ñó-
÷àñíîìó åòàï³ íàóêà ðîáèòü ò³ëü-
êè ïåðø³ êðîêè ùîäî âèâ÷åííÿ 
êîâ³äíèõ òà ïîñòêîâ³äíèõ ñòàí³â. 
Òîìó áóäü-ÿê³ òâåðäæåííÿ òà 
ïðîãíîçè íå ìàþòü ùå ï³ä ñî-
áîþ äîêàçîâî¿ áàçè.

— Ìè ìîæåìî ò³ëüêè ñïîñòåð³-
ãàòè çà ïàö³ºíòàìè, îçíàéîìëþ-
âàòèñÿ ç ¿õ «ñàìîçâ³òàìè». Íà öåé 
÷àñ ìîæíà ñêàçàòè, ùî íåãàòèâí³ 
íàñë³äêè òðèâàþòü â³ä äåê³ëüêîõ 
äí³â äî ïîíàä ðîêó, — êàæå ôà-
õ³âåöü.

Ïñèõîëîãèíÿ Àíàñòàñ³ÿ Áåðå-
çþê ïðèòðèìóºòüñÿ äóìêè, ùî 
ïîñòêîâ³äí³ òðèâîæí³ ñòàíè ìà-
þòü ìèíàòè çàçâè÷àé ÷åðåç ì³-
ñÿöü. ßêùî æ âàøå ñàìîïî÷óòòÿ 
íå çì³íþºòüñÿ á³ëüøå, í³æ òðè 
ì³ñÿö³, òî ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ 
çà äîïîìîãîþ äî ôàõ³âö³â.

Психологиня лікарні Ющенка Ольга Дяченко. 
Вона радить після того, як ви перехворіли коронавірусом 
та відчуваєте зміни в моральному стані — використовувати 
дихальні техніки та медитації 

ßêùî ÿêàñü ïñèõ³÷íà 
ïðîáëåìà íå çíèêàº 
÷è íå çìåíøóºòüñÿ 
âïðîäîâæ òðüîõ 
ì³ñÿö³â, òî ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñü äî ôàõ³âöÿ
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РЕКЛАМА

Найголовніше — терміново те-
лефонуйте «103».
Якщо є можливість, промий-
те шлунок простою водою чи 
прийміть сорбенти (найменша 
ефективна доза активованого 
вугілля — 0,5 г/кг маси тіла).
До приїзду невідкладної допо-
моги дотримуйтесь постільного 
режиму і пийте багато рідини — 
води, підсоленої води або про-
холодного чаю. Це допоможе 
відновити водно-сольовий ба-
ланс та вивести токсини.
Категорично заборонено вжи-

вати алкоголь, будь-яку їжу чи 
молочні та кисломолочні про-
дукти — це може прискорити 
всмоктування токсинів.
Ні у якому разі не займайтеся 
самолікуванням і не намагай-
теся «перечекати» — це може 
бути смертельно небезпечно.
Залишки грибів або грибних 
страв треба обов’язково збе-
регти, тому що лабораторне 
їх  дослідження допоможе 
встановити причину отруєн-
ня та призначити правильне 
лікування.

Перша допомога при отруєнні грибами 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Íåùîäàâíî ðåçîíàíñó íàáóëà 
³ñòîð³ÿ îòðóºííÿ þøêîþ ç ïåð-
øèìè ë³ñîâèìè ãðèáàìè ðîäèíè 
Àëºêñººíêî ç ×åðí³ã³âùèíè. 
Ìàò³ð ï'ÿòüîõ ä³òåé çàì³ñòü ãðè-
á³â çìîðøê³â íàçáèðàëà ñõîæèõ 
îòðóéíèõ ñòðî÷îê. Âàã³òíà æ³íêà ³ 
¿¿ äâîº ä³òåé ïîòðàïèëè ó ë³êàðíþ 
ó âàæêîìó ñòàí³. Ùå äâîº ìàëèõ, 
ï'ÿòèð³÷íà ä³â÷èíêà ³ ñåìèì³ñÿ÷-
íèé õëîï÷èê — ïîìåðëè. Îäèí 
ñèí áóâ ó áàáóñ³,  òîìó éîãî á³äà 
îìèíóëà. 

Çà ñëîâàìè ìàòåð³, ñàìèõ ãðè-
á³â ä³òè íå ¿ëè, ¿ëè êàðòîïëþ ³ 
þøêó.

– ß íàâ³òü óÿâèòè ñîá³ íå ìî-
ãëà, ùî òàêå ìîæå òðàïèòèñÿ. 
Ìè íå âïåðøå áåðåìî. Áóëî âñå 
íîðìàëüíî äî öüîãî âèïàäêó, – 
çàïåâíÿëà ìàìà ä³òåé.

Ìè ïîö³êàâèëèñÿ ó â³ííèöü-
êîãî ïåä³àòðà, ç ÿêîãî â³êó äî-
çâîëÿºòüñÿ ¿ñòè ãðèáè ä³òÿì.

ГРИБИ НЕ ДЛЯ ДІТЕЙ 
Ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ, ç³ ñê³ëü-

êîõ ðîê³â ìîæíà äàâàòè ä³òÿì ë³-
ñîâ³ ãðèáè, ïîòð³áíî ïàì'ÿòàòè 
ïðî òå, ùî â ¿õ ñêëàä âõîäÿòü ³ 
îòðóòè. Òîìó áóâàþòü âèïàäêè 
îòðóºííÿ âíàñë³äîê ç'¿äàííÿ íå-
¿ñò³âíîãî ãðèáà àáî ÷åðåç âæè-
âàííÿ íàäì³ðíî¿ ê³ëüêîñò³. Òðå-

áà ñêàçàòè, ùî â³ä òàêîãî í³õòî 
íå çàñòðàõîâàíèé. Ìàëå÷³ ãðèáè 
êðàùå âçàãàë³ íå äàâàòè.

— Ãðèáè á³ëüøå ö³íóþòüñÿ ñâî-
¿ì ñìàêîì, àí³æ êîðèñòþ, — ðîç-
ïîâ³äàº ë³êàð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 
Þð³é Òàðàíóõà. — Ë³ñîâ³ ãðèáè 
ì³ñòÿòü ñêëàäí³ ñïîëóêè, ÿê³ 
íå ñïðèéìàº äèòÿ÷èé îðãàí³çì. 
×àñòî îòðóéí³ ãðèáè ìóòóþòü ³ 
ñòàþòü ñõîæèìè íà ¿ñò³âí³. Â äåÿ-
êèõ ðåêîìåíäîâàíèõ äî âæèâàííÿ 
îòðóéíèì ìîæå áóòè â³äâàð. Òîìó 
ãðèáè íå ëèøå ä³òÿì äî 12 ðîê³â 
âæèâàòè íå ðåêîìåíäóºòüñÿ, äî-
ðîñëèì òåæ âàðòî ç íèìè áóòè 
îáåðåæíèìè.

×îìó æ ãîâîðÿòü ïðî øêîäó 
ãðèá³â òà îñîáëèâó îáåðåæí³ñòü 
ïðè ¿õ âæèâàíí³? Ñïðàâà â òîìó, 
ùî âîíè çàñâîþþòüñÿ îðãàí³ç-
ìîì âàæêî. Âèðîñòàþ÷è ç çåìë³, 
ãðèáè âáèðàþòü â ñåáå òîêñè÷í³ 
ðå÷îâèíè, ÿê³ îñîáëèâî ÷óòëèâî 
ñïðèéìàº îðãàí³çì äèòèíè.

— Íå âàðòî ïðèñëóõàòèñÿ 
äî äóìêè «çíàþ÷èõ» ñóñ³ä³â òà ³í-
øèõ ïîðàäíèê³â ïðî òå, ùî ó íèõ 
ä³òè ¿ëè ãðèáè ç äâîõ ðîê³â, ³ ç 
íèìè âñå áóëî â ïîðÿäêó, — ïðî-
äîâæóº ìåäèê. — Â îäíèõ ïðîäóêò 
ñïðèéìàºòüñÿ îðãàí³çìîì ëåãêî, 
â ³íøèõ âèêëèêàº ðîçëàä øëóíêà. 
Â ìî¿é ïðàêòèö³ âàæêèõ îòðóºíü 
ãðèáàìè íå áóëî, ïðîòå ÿ çíàþ 
ðîäèíó, äå áàòüêè ï³ñëÿ âæèâàí-

ЩОБ НЕ СПЛУТАТИ 
ГРИБИ, КРАЩЕ ЇХ НЕ БРАТИ 
Небезпека  Нерідко хочеться 
урізноманітнити меню і приготувати 
що-небудь смачненьке. Разом з 
тим, якщо в сім'ї маленька дитина, 
то з деякими стравами треба бути 
обережними. Наприклад, гриби, 
які зараз з'явилися в наших лісах

íÿ ë³ñîâèõ äåë³êàòåñ³â â³äáóëèñÿ 
êðàïåëüíèöÿìè, à ¿õ ìàëîë³òí³ 
ä³òè ïîìåðëè.

Ïðè ëåãê³é ôîðì³ îòðóºííÿ 
ãðèáàìè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ëèøå 
íåâåëèêà ñëàáê³ñòü ³ çàïàìîðî-
÷åííÿ. Íåêðèòè÷íèé ñòàí õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ òèì, ùî äî âèùåâêà-
çàíîãî äîäàþòüñÿ ð³ç³ â æèâîò³. 
Ïðè ñåðåäí³é òÿæêîñò³ òàêîæ 
â³ä÷óâàºòüñÿ íàðîñòàþ÷èé á³ëü, 
çâóæåííÿ ç³íèöü ³ ñèëüíå ñëè-
íîâèä³ëåííÿ. Âàæêå îòðóºííÿ 
ïðîÿâëÿºòüñÿ íå â³äðàçó, ëèøå 
íà íàñòóïíèé äåíü, ãîâîðÿòü ìå-
äèêè. Ãîëîâíå ïðàâèëî — íå ïà-
í³êóâàòè ³ âèêëèêàòè ë³êàðÿ.

ВАГІТНІ І ГОДУЮЧІ ЖІНКИ 
Æ³íêàì â òàêèé ïåð³îä âçàãà-

ë³ äî õàð÷óâàííÿ ñë³ä ñòàâèòèñÿ 
îáåðåæíî. Â³ä õàð÷óâàííÿ áåç-
ïîñåðåäíüî çàëåæèòü çäîðîâ'ÿ 
íå ò³ëüêè ìàìè, àëå ³ ìàëþêà, 
îðãàí³çì ÿêîãî ùå ñëàáêèé. Êðà-
ùå ïðàâèëî, ÿêèì ìîæóòü êåðó-
âàòèñÿ ìàìè â òàêèé ÷àñ, — ¿ñòè 
ò³ëüêè òå, ùîäî ÿêîñò³ ÷îãî º àá-
ñîëþòíà âïåâíåí³ñòü. Ïðè öüîìó 
â ïåðø³ ì³ñÿö³ ëàêòàö³¿ êðàùå 
íå ïðîâîäèòè åêñïåðèìåíò³â ç 
¿æåþ, à âæèâàòè ëèøå çäîðîâó ³ 
ëåãêó äëÿ çàñâîºííÿ ¿æó.

— Ïðè áàæàíí³ ìîæíà ñêó-
øòóâàòè ñòðàâó ç ïðîìèñëîâèìè 
øàìï³íüéîíàìè, ÿê³ ïðîäàþòüñÿ 
â ñóïåðìàðêåòàõ, — ðåêîìåíäóº 
ñ³ìåéíèé ë³êàð. — Ë³ñîâ³ ãðèáè 
âàã³òíèì ³ ãîäóþ÷èì æ³íêàìè 
âæèâàòè íå ðåêîìåíäóºòüñÿ.

 ОТРУЙНИЙ СТРОЧОК ВЕСНЯНИЙ 
Строчок звичайний — це один з найнебезпечніших представників 
грибного царства. Виростає практично повсюди і починає своє 
плодоношення в той період, коли інші види тільки готуються 
з'явитися над поверхнею землі, тобто в квітні-травні. У зв'язку з 
цим строчок весняний часто приймається за їстівний вид і активно 
збирається. В результаті цього не досвідчені грибники і члени їх 
сімей страждають від сильного отруєння.

 ЗМОРШОК (СМОРЧОК) 
Основний двійник в грибному світі строчка — це зморшок. 
Цей їстівний гриб відрізняється лише формою капелюшка. 
Вона має правильну яйцеподібну форму, в той час як 
у отруйного строчка вона кругла.

 — Ãðèáè á³ëüøå 
ö³íóþòüñÿ ñâî¿ì 
ñìàêîì, àí³æ êîðèñòþ, 
— ðîçïîâ³äàº ë³êàð 
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 
Þð³é Òàðàíóõà

ВЕСНЯНІ ГРИБИ-ДВІЙНИКИ

ВАЖЛИВО! При будь-яких сумнівах 
не слід брати ці гриби до себе в кошик, 
оскільки небезпека смертельного 
отруєння дуже висока.
Перші ознаки отруєння можуть 
проявлятися миттєво. Також 
спостерігається так звана відкладена 
реакція організму. Справа в тому, що 
отрути строчків впливають на організм 
людини комплексно. В першу чергу 
вражається нервова система.

Людина може відчувати сильне 
запаморочення, головний біль, 
зниження артеріального тиску. 
Надалі приєднуються симптоми 
ураження слизових оболонок 
шлунково-кишкового тракту. Це 
може проявитися сильним проносом, 
блювотою і різями кишечника.
У довгостроковій перспективі, після до-
статнього накопичення отрути почина-
ють руйнувати клітини печінки і крові.
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Журналісти «РІА» пройшлися 
спеціалізованими магазина-
ми, де продають речі для діток 
та їх мам. Розмаїття кольорів, 
тканини, фактур вражає, те ж 
саме й з цінами — речі можна 
обрати на будь-який смак та 
гаманець. Вартість дитячого 
одягу стартує від 20 грн (ру-
кавички, шкарпетки, шапоч-
ки), сорочечки та повзунки 
(від 50 до 100 грн). Комплект 

халата і нічної сорочки для 
мами в середньому обійдеться 
в 600–800 грн, а один комп-
лект постільної білизни коштує 
близько 600 грн.
За нашими підрахунками, всі 
дитячі речі зі списку та речі 
для мами обійдуться в 4 тися-
чі 827 грн. В цю суму не ввій-
шли речі для партнера, посуд 
для породіллі та лікарські пре-
парати.

Скільки це коштує в наших магазинах 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Òðè ì³ñÿö³ òîìó 
â³ííè÷àíêà Êñåí³ÿ 
Ðåâóæåíêî âäðóãå 
ñòàëà ìàìîþ. Ä³-

â÷èíà îäðàçó êàæå, ùî ïîð³âíÿ-
òè ïåðøó òà äðóãó âàã³òí³ñòü ¿é 
âàæêî, àäæå ùîðàçó áóëè íîâ³ 
â³ä÷óòòÿ. Îäíàê äî ïîëîã³â âîíà 
ï³ä³éøëà ç óñ³ºþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ, â òîìó ÷èñë³ é ïîêè çáèðàëà 
ðå÷³ â ïîëîãîâèé áóäèíîê.

Ñïèñîê ç ðå÷àìè Êñåí³ÿ øóêà-
ëà ñàìîñò³éíî â ³íòåðíåò³. Òàì æå 
êóïóâàëà ³ âñå íåîáõ³äíå.

— ß ï³äïèñàíà â ñîöìåðåæàõ 
íà ñïåö³àë³ñòêó ç ãðóäíîãî âèãî-
äîâóâàííÿ, âîíà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
çàëèøèëà ñïèñîê ðå÷åé â ïîëîãî-
âèé, ³ ïî íüîìó ÿ é îð³ºíòóâàëà-
ñÿ. Âñ³ íåîáõ³äí³ ðå÷³ â ë³êàðíþ 
êóïóâàëà â ³íòåðíåò-ìàãàçèí³. 
Íàñïðàâä³, äî òàêèõ ïîêóïîê 
ñòàâëþñÿ ñêåïòè÷íî, àëå ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê áåçóñï³øíî îá³éøëà 
âñ³ ìàãàçèíè â ïîøóêàõ õàëàòà 
òà í³÷íî¿ ñîðî÷êè, âàð³àíò³â îñî-
áëèâî íå áóëî, — ðîçêàçóº âîíà.

Êñåí³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî ïî÷à-
ëà çáèðàòè ñóìêè â ïîëîãîâèé ç 
36-ãî òèæíÿ âàã³òíîñò³, äî òîãî 
íå ìàëà íà öå ÷àñó. Âæå íà òàêî-
ìó òåðì³í³ ¿é áóëî ô³çè÷íî âàæêî 
õîäèòè íà øîï³íã, à ÷åðåç ïàí-
äåì³þ òà êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ 
âîíà âèð³øèëà ïîáåðåãòè ñåáå òà 
âëàñíèé ÷àñ.

— Ó ìàãàçèíàõ íå çíàéøëà 
í³÷îãî òàêîãî, ùîá ìîæíà áóëî 
ç³ñòàâèòè çà ö³íîþ òà ÿê³ñòþ. 

Íó îò çâè÷àéíèé ñîá³ õàëàòèê 
êîøòóâàâ ï³âòîðè òèñÿ÷³. Òîìó 
âèð³øèëà ïîøóêàòè â ³íòåðíå-
ò³, çíàéøëà îíëàéí-ìàãàçèí, 
ìåí³ ñïîäîáàâñÿ àñîðòèìåíò ³ 
òàì ÿ êóïèëà õàëàò òà ñîðî÷êó 
çà 600 ãðí, äóæå çðó÷íó ³ ÿêðàç 
äëÿ ãîäóþ÷èõ ìàì. Îêð³ì òîãî, 
òàì ÿ êóïóâàëà âñ³ ðå÷³ äëÿ ñèíà 
òà ïðîçîð³ ñóìêè. ß çàìîâëÿëà 
òàì äóæå áàãàòî ðå÷åé, íå ëèøå 
â ïîëîãîâèé áóäèíîê, òîìó çà-
ðàç âàæêî ï³äðàõóâàòè, â ñê³ëü-
êè ìåí³ öå îá³éøëîñÿ, — ñêàçàëà 
Êñåí³ÿ. — ß äóìàþ, ãîòóâàòè ðå÷³ 
ïîòð³áíî äåñü ç 30-ãî òèæíÿ, áî 
ìîæóòü áóòè ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè 
÷è ÿê³ñü ³íø³ îáñòàâèíè. Òîìó 
êðàùå ïåðåñòðàõóâàòèñÿ ³ çðîáèòè 
âñå çàçäàëåã³äü.

Ä³â÷èíà çàçíà÷àº, ùî áåçïî-
ñåðåäíüî â ïîëîãîâèé çàë ïî-
òð³áåí êîñòþì÷èê, ðóêàâè÷êè, 
øàïî÷êà, ïåëþøêà òà ï³äãóçêè 
äëÿ íåìîâëÿòè.

— À âçàãàë³ ç ñîáîþ òðåáà ìàòè 
õî÷à á äâà-òðè êîìïëåêòè êîñ-
òþì÷èê³â, ùîá ïåðåîäÿãàòè äè-
òèíêó. À ùå õàëàò, í³÷íó ñîðî÷êó, 
êàïö³ òà ñï³äíþ á³ëèçíó. Ïðî-
êëàäêè àáî îäíîðàçîâ³ òðóñèêè, 
çàñîáè ã³ã³ºíè, ñåðâåòêè. Áàãàòî 
ðå÷åé ç ñîáîþ áðàòè íå âàðòî, 
â ñåðåäíüîìó â ïîëîãîâîìó æ³íêè 
ëåæàòü òðè-ï’ÿòü äí³â, òîìó ÿêùî 
ùîñü çíàäîáèòüñÿ, ìîæíà ïîïðî-
ñèòè, ùîá ðîäè÷³ ÷è áëèçüê³ öå 
ïðèâåçëè, — ðàäèòü Êñåí³ÿ.

Ä³â÷èíà çãàäóº, ùî ï³ä ÷àñ 
äðóãèõ ïîëîã³â õâèëþâàëàñÿ íà-
â³òü á³ëüøå, í³æ âïåðøå. ² íàâ³òü 
â ïîëîãîâèé áóäèíîê çáèðàëè-

НА 30-МУ ТИЖНІ РЕЧІ 
МАЮТЬ БУТИ ГОТОВІ 
Зібратися в пологовий  Всі майбутні
 мами готуються до пологів заздалегідь. 
Обирають речі для себе та для 
малюка, щоб комфортно почуватися 
в пологовому будинку. Молода мама 
Ксенія Ревуженко розповіла, що саме 
варто з собою брати в лікарню. А ще ми 
перевірили, скільки коштує зібрати все 
необхідне для породіллі та немовляти 

ñÿ ¿õàòè ðàç³â ï’ÿòü — ç³áðàí³ 
ñóìêè âàíòàæèëè ³ ä³ñòàâàëè ç 
àâòî. Îêð³ì îäÿãó, ïîñò³ëüíî¿ 
á³ëèçíè, ðóøíèê³â òà çàñîá³â 
ã³ã³ºíè, Êñåí³ÿ ïîäáàëà ùå ïðî 
äåíü âèïèñêè: â îêðåìèé ïàêåò 
ç³áðàëà êîñìåòèêó, ôåí, ïëîéêó 
äëÿ âîëîññÿ, à òàêîæ çàìîâèëà 
êîêîí äëÿ ñèíà. Éîãî ïðèâåçëè 
ïðîñòî â ë³êàðíþ.

— Ùå áóëà ñóìêà äëÿ ïàðòíåðà. 
×îëîâ³ê ç³ ìíîþ áóâ íà ïîëîãàõ, 
àëå ëèøå îäèí äåíü, ïîò³ì ÿ éîãî 
â³äïóñòèëà, áî ïàëàòà íå äóæå 
âåëèêà, íàì áóëî ò³ñíî, — ðîç-
ïîâ³äàº Êñåí³ÿ Ðåâóæåíêî. — Ç 
ñîáîþ ÷îëîâ³ê áðàâ çðó÷íèé îäÿã, 
âçóòòÿ, à ùå ðîáèâ ôëþîðîãðàô³þ 
òà êîæí³ ÷îòèðè äîáè çäàâàâ òåñò 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Òåñòè ðîáèëè 
á³ëÿ ïîëîãîâîãî áóäèíêó, òàì â³í 
êîøòóº áëèçüêî 130 ãðí, à âñþ-
äè â ³íøèõ ëàáîðàòîð³ÿõ âàðò³ñòü 
òåñòó ç âåíè ñòàðòóº â³ä 250 ãðí.

Àáè ìàòè âñå íåîáõ³äíå ï³ä 
ðóêàìè, Êñåí³ÿ Ðåâóæåíêî êó-
ïóâàëà ðå÷³ ùå ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ 
«íà ïîò³ì», êîëè äèòèíà òðîõè 
ï³äðîñòå. Êåðóâàëàñÿ ïðèíöèïîì 
«ïîäîáàºòüñÿ\íå ïîäîáàºòüñÿ». 
Ç âëàñíîãî äîñâ³äó ðàäèòü âñ³ì 
ìàéáóòí³ì ìàìàì íå áðàòè áàãàòî 

ðå÷åé ïåðøîãî ðîçì³ðó, áî ÷åðåç 
äâà-òðè òèæí³ âîíè áóäóòü çàìàë³ 
äëÿ äèòèíè.

Îêð³ì òîãî, ìîëîäà ìàìà íà-
ãîëîøóº, ùî ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ 
âàðòî áåðåãòè âëàñí³ íåðâè ³ ñïî-
ñòåð³ãàòèñÿ ó ê³ëüêîõ ñïåö³àë³ñò³â.

— Â æîäíîìó ðàç³ íå òðåáà 
íåðâóâàòè ³ ïàí³êóâàòè, ÿêùî 
ðàïòîì ë³êàð íåâäîâîëåíèé 
ðåçóëüòàòàìè àíàë³ç³â ÷è ÓÇÄ. 
ß äóìàþ, êðàùå ñïîê³éíî ï³òè 
íà òàêå æ îáñòåæåííÿ äî ³íøî-
ãî ôàõ³âöÿ ³ âïåâíèòèñÿ, ùî âñå 
äîáðå, — êàæå âîíà. — Ìåí³, íà-
ïðèêëàä, íà 24-ìó òèæí³ ñêàçàëè, 
ùî â ìåíå íèçüêà ïëàöåíòàðí³ñòü 
³ ïîòð³áíî òåðì³íîâî ëÿãàòè 
íà çáåðåæåííÿ, à â ³íøîìó öåí-
òð³ íà ÓÇÄ ìåí³ ñêàçàëè, ùî âñå 
â ïîðÿäêó.

Àêóøåðè-ã³íåêîëîãè òåæ ðåêî-
ìåíäóþòü ïî÷èíàòè çáèðàòèñÿ â 
ïîëîãîâèé áóäèíîê, ïî÷èíàþ÷è 
ç 30 òèæíÿ âàã³òíîñò³. 

Â ðàç³ ïåðåä÷àñíèõ ïîëîã³â, 
êîëè íà çáîðè çîâñ³ì íåìàº ÷àñó, 
ìîæíà ïðîñòî ïðèäáàòè ãîòîâèé 
íàá³ð äëÿ ïîëîãîâîãî áóäèíêó. 
Â òàêîìó âèïàäêó çàëèøèòüñÿ 
ëèøå âçÿòè ç ñîáîþ íåîáõ³äí³ 
äîêóìåíòè.

Цей список ми взяли на сайті Вінницького міського клінічного пологового будинку № 1.

ДЛЯ ЖІНКИ:

 халат 

 нічна сорочка — 2 шт.

 тапочки 

  комплект постільної 
білизни — 2 комплекти 

  гігієнічні прокладки 

  пелюшки поглинаючі 
(целюлозні) — 10 шт.

  спідня білизна 

  шкарпетки 

  рушник — 2 шт.

  ложка 

  кружка 

  тарілка 

  негазована вода 

  зубна щітка, паста 

  рідке дитяче мило 

  туалетний папір

  рушники паперові — 
2 шт.

Документи:

  паспорт 

  обмінна карта 

  страховий поліс 

Лікарський препарат:

  Канавіт 1 ампула 

  Шприц 1,0–1 шт.

В ПОЛОГОВИЙ ЗАЛ ДЛЯ ДИТИНИ ОКРЕМО:

  шапочка — 4 

  шкарпетки — 2 

  рукавички — 2 

  сорочечка — 4 

  повзунки — 4 

  підгузки 

  пелюшки — 4 шт.

  ковдра дитяча 

ДЛЯ ПАРТНЕРА:

  змінне взуття, зручна одежа 
(штани, сорочка) 

  результат ФГ обстеження 

Àáè ìàòè âñå 
íåîáõ³äíå ï³ä ðóêàìè, 
Êñåí³ÿ êóïóâàëà ðå÷³ 
ùå ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ 
«íà ïîò³ì», êîëè 
äèòèíà òðîõè ï³äðîñòå

CПИСОК РЕЧЕЙ В ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК

Вінничанка Ксенія 
Ревуженко три 

місяці тому вдруге 
стала мамою. Речі, 
які їй знадобилися 

в пологовому 
будинку, 

вона готувала 
заздалегідь 



ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ïðîïî-
íóº ñâî¿ì êë³ºíòàì çìåíøèòè ô³íàíñîâå 
íàâàíòàæåííÿ ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó, ñêîðèñòàâøèñü òàðèôîì «Òâ³é ãàç 
Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ».

Äàíà ïðîïîçèö³ÿ äîçâîëèòü ðîçïîä³-
ëèòè ô³íàíñîâå íàâàíòàæåííÿ íà ñ³ìåé-
íèé áþäæåò ð³âíîì³ðíî ïðîòÿãîì ðîêó. 
Ð³÷íèé îáñÿã åíåðãîñïîæèâàííÿ êë³ºíòà 
ìíîæèòüñÿ íà çàô³êñîâàíó íà ð³ê ö³íó, ³ 
ñïîæèâà÷ ùîì³ñÿöÿ ñïëà÷óº çà ãàç ð³â-
íèìè ÷àñòèíàìè.

Ó ðàìêàõ ïðîïîçèö³¿ ö³íà áëàêèòíîãî 
ïàëèâà íå çì³íþâàòèìåòüñÿ ³ ñêëàäàòèìå 
7,99 ãðí çà êóáîìåòð. Ïåðåéòè íà òàðèô 
ìîæíà äî 31 ñåðïíÿ íèí³øíüîãî ðîêó, 

à ä³ÿòèìå â³í äî 30 êâ³òíÿ íàñòóïíîãî.
ßêùî ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó êë³ºíò 

íå âèêîðèñòàº óâåñü çàïëàíîâàíèé îá-
ñÿã ãàçó, çàîùàäæåíà ñóìà ïîâåðíåòü-
ñÿ íà éîãî áàíê³âñüêèé ðàõóíîê àáî æ 
çàëèøèòüñÿ íà îñîáîâîìó ðàõóíêó äëÿ 
ìàéáóòí³õ ïëàòåæ³â.

«Â³äñóòí³ñòü íàäì³ðíèõ ñóì ó ïëàò³æêàõ 
ï³ä ÷àñ õîëîä³â — ãîëîâíà ïåðåâàãà òàðèôó 
«Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ». Çà öèì òà-
ðèôîì âçèìêó íàø³ êë³ºíòè ìîæóòü ñïëà-
÷óâàòè ìåíøå, í³æ ðåàëüíî ñïîæèâàþòü. 
Îñîáëèâî ò³, õòî ìàþòü êîòëè òà ³íäèâ³-
äóàëüíå îïàëåííÿ», — êîìåíòóº äèðåêòîð 
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Äëÿ ïåðåõîäó íà «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé 
ïëàò³æ» ïîòð³áíî ïîäàòè íîâó Çàÿâó-
ïðèºäíàííÿ:

 ó Öåíòðàõ îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â 
104 ÷è ó â³ää³ëåííÿõ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò»;
 íà ñàéò³ êîìïàí³¿;
 çà òåëåôîíàìè êîíòàêò-öåíòðó: 

(0432)-604–304 àáî (067)-01–14–104.
Íåçàáàðîì òàêà ìîæëèâ³ñòü ç’ÿâèòüñÿ 

³ â Îñîáèñòîìó êàá³íåò³ íà 104.ua.
Àáè îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ òà äåòàëü-

í³øó ³íôîðìàö³þ, ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ 
çà òåëåôîíîì: (067)-433–11–89.

Íàãàäàºìî, çà ð³øåííÿì Óðÿäó òà 
ÍÊÐÅÊÏ, â³ä 1 òðàâíÿ óñ³õ óêðà¿íö³â 
àâòîìàòè÷íî ïåðåâåëè íà ð³÷í³ êîíòð-
àêòè íà ãàç ³ç ô³êñîâàíîþ ö³íîþ. Âò³ì, 
êë³ºíòè «Â³ííèöÿãàç Çáóòó» ìàþòü çìîãó 
îáðàòè é ³íø³ òàðèôè, îçíàéîìèòèñÿ ç 
ÿêèìè ìîæíà íà ñàéò³ êîìïàí³¿.

Аби уникнути надмірних витрат на газ — 
обирайте тариф «Твій газ Рівномірний платіж»
БЛОГ

П

468084

486404

РЕКЛАМА

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Ïàíäåì³ÿ âíåñëà ñâî¿ êî-
ðåêòèâè â îñâ³òó. ßê îñâ³ò³ çà-

ëèøàòèñü ÿê³ñíîþ òà ïðîãðåñèâíîþ?
Íà æàëü, êàðàíòèí òà îðãàí³çàö³ÿ 

äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ çàãîñòðèëè 
ïðîáëåìó åôåêòèâíî¿ ïåðåäà÷³ çíàíü. 
Ïèòàííÿ íå ò³ëüêè ó ïðîôåñ³éíèõ ôà-
õ³âöÿõ, à é â òåõí³÷íîìó îáëàäíàíí³, 
ãîòîâíîñò³ âèêëàäà÷³â äî äèñòàíö³éíîãî 
âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó òà 
ìîðàëüíî¿ ñò³éêîñò³ òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ, 
³ òèõ, õòî íàâ÷àº.

Îäíàê º ìîæëèâ³ñòü âèâ÷èòè îäíó ç ²Ò-
ïðîôåñ³é òà îòðèìàòè ðîáîòó ãàðàíòîâà-
íî. Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ âèêîðèñòîâóº 
ïåðåâ³ðåí³ ³ âïðîâàäæóº íîâ³ ìåõàí³ç-
ìè, ÿê³ äîïîìàãàþòü çðîáèòè íàâ÷àííÿ 
åôåêòèâíèì ³ ðåçóëüòàòèâíèì ï³ä ÷àñ 
ïàíäåì³¿ òà, ÿê ðåçóëüòàò — ãàðàíòîâàíå 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ êîæíîãî ñòóäåíòà.

Ëèøå àêòóàëüíèé ìàòåð³àë. Ó Â³ííèöü-
ê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ ñòóäåíòè íå âèâ÷àþòü 
ìàòåð³àë, ÿêèé â äàíèé ìîìåíò º íå àê-

òóàëüíèì â ²Ò-³íäóñòð³¿. Äëÿ íàñ öå âàæ-
ëèâî, àäæå ìè ñòâîðþºìî ïðîãðåñèâí³ 
ºâðîïåéñüê³ òåõíîëîã³¿, ãîòóºìî äî ðå-
àëüíî¿ ðîáîòè ³ ôîðìóºìî ñåðåäîâèùå, 
ÿêå ÷åêàº ó ²Ò-êîìïàí³ÿõ.

Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè. Âèêëàäà÷³ Â³-
ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ ïåðø çà âñå ä³þ÷³ 
ôàõ³âö³. Íàø³ ñòóäåíòè âèâ÷àþòü ñêëàä-
í³ òåìè ëåãêî, áî âèêëàäà÷³ ïîÿñíþþòü 
óñå ìàêñèìàëüíî äîñòóïíîþ ³ ïðîñòîþ 
ìîâîþ. Ùî íå çðîçóì³ëî, çàâæäè ìîæíà 
âèïèòàòè ó ìåíòîðà. Íå ñòðàøíî, ùî 

òâîº çàïèòàííÿ ìàòèìå ïðèì³òèâíèé âè-
ãëÿä, àäæå òè ñòî â³äñîòê³â îòðèìàºø 
íà íüîãî ÷³òêó òà çðîçóì³ëó â³äïîâ³äü ³ 
ñòàíåø íà êðîê áëèæ÷èì äî îìð³ÿíî¿ 
ðîáîòè. Íàø³ âèêëàäà÷³ çíàþòü, ùî º 
çàòðåáóâàíèì íà ðèíêó ²Ò, ÿê³ òåõíîëîã³¿ 
âàðòî âèâ÷àòè íàðàç³.

Âìîòèâîâàíå ñåðåäîâèùå. Êîëè òè çíà-
õîäèøñÿ ñåðåä îäíîãðóïíèê³â, ÿê³ íå ìà-
þòü áàæàííÿ íàâ÷àòèñü, òî ³ ñàì ñòàºø 
òàêèì ë³íèâöåì. Àëå ²Ò-Àêàäåì³ÿ — öå 
ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó ñòóäåíòè çíàõîäÿòü 
äðóç³â-îäíîäóìö³â. Ñàìå òóò òè íàäèõà-
ºøñÿ ³ ïðàãíåø äî á³ëüøîãî, àäæå òåáå 
îòî÷óþòü âìîòèâîâàí³ ëþäè. Òè â³ä÷ó-
âàºø, ùî âè ðàçîì äîñÿãíåòå óñï³õó ³ 
çì³íèòå æèòòÿ íà êðàùå.

Äîñâ³ä íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ. Ùî 
âàæëèâ³øå òåîð³ÿ ÷è ïðàêòèêà? Ìîæ-
ëèâî, òåîð³ÿ ïîòð³áíà äëÿ íàïèñàííÿ 
ïóáë³êàö³é, ñòàòåé, àëå îñòàíí³ì ÷àñîì 
³ òóò âîë³þòü áà÷èòè ðåàëüíèé äîñâ³ä. 
Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ²Ò — áåç âèíÿòê³â. Ùîá 
ïîòðàïèòè â ²Ò-êîìïàí³þ, ïîòð³áíî 
âì³òè âèêîíàòè òåñòîâå çàâäàííÿ â³äïî-

â³äíî¿ ñêëàäíîñò³. 80% íàâ÷àííÿ — öå 
ðåàëüí³ ïðîºêòè ó êîìàíäàõ. Ñàìå òàê 
íàø³ ñòóäåíòè îòðèìóþòü íåîö³íåí-
íèé äîñâ³ä, ³ òîìó ëåãêî âëèâàþòüñÿ 
ó áóäü-ÿêó êîìàíäó ³ âì³þòü øâèäêî 
çîð³ºíòóâàòèñü íàâ³òü íà àáñîëþòíî 
íîâîìó ïðîºêò³.

Ãàðàíòîâàíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²Ò-
Àêàäåì³ÿ, íå ïðîñòî äàº êðóò³ çíàííÿ, 
àëå âèðîùóº ñïðàâæí³õ ñïåö³àë³ñò³â, ³ç 
íàâè÷êàìè ñèëüíèõ ïî÷àòê³âö³â, ÿê³ ãà-
ðàíòîâàíî ïðàöåâëàøòîâóþòüñÿ ³ ÿêèõ 
øâèäêî «ðîçáèðàþòü» ïî ²Ò-êîìïàí³ÿõ.

ßêùî òè áàæàºø îòðèìàòè ÿê³ñíó ²Ò-
îñâ³òó, òîä³ îáèðàé ñïåö³àë³çàö³þ, ÿêà 
òîá³ äî äóø³ òà ðåºñòðóéñÿ â íîâ³ ãðóïè. 
Îòðèìàé äèïëîì, ùî ï³äòâåðäæóº òâ³é 
ð³âåíü ÿê ñïåö³àë³ñòà ³ ãàðàíòóº ðîáîòó 
â ²Ò-ñôåð³.

Öå òâ³é øàíñ çì³íèòè ñâîº æèòòÿ!

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

Пандемія — не завада стати айтішником гарантовано
БЛОГ

486404
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА

Неважливо, навколо яких справ ви об'єднуєтесь. 
Це може бути просте прибирання, висаджування 
дерев або облаштування зручної дороги. Головне, 
що люди організовуються і роблять це разом.

492314
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ÌÀÍÄÐÈ

СЕЛО ЛЯДОВЕ 
Â³äñòàíü â³ä Â³ííèö³ 132 êì 
Ëÿä³âñüêèé Óñ³êíîâåíñüêèé 

ñêåëüíèé ìîíàñòèð ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ââàæàºòüñÿ íàéñòàðøèì 
â Óêðà¿í³. Éîãî çàñíóâàâ Àíòîí³é 
Ïå÷åðñüêèé ùå ó 1013 ðîö³, à çãî-
äîì ñòâîðèâ Êèºâî-Ïå÷åðñüêèé 
ìîíàñòèð â Êèºâ³.

Çà ïåðåêàçàìè, ï³ñëÿ õðåùåííÿ 
Ðóñ³, íà ïî÷àòêó Õ² ñòîë³òòÿ Àí-
òîí³é ïîâåðíóâñÿ â Óêðà¿íó ï³ñëÿ 
ïåðåáóâàííÿ íà ñâÿò³é ãîð³ Àôîí 
â Ãðåö³¿. Ïðåïîäîáíèé øóêàâ 
ì³ñöå äëÿ íîâîãî õðàìó, à ïëè-
âó÷è Äí³ñòðîì ïîì³òèâ ñêåë³ íàä 
ð³÷êîþ. Çãîäîì òóò ðîçïî÷àëîñÿ 
áóä³âíèöòâî êåë³¿.

×îëîâ³÷èé ìîíàñòèð çíàõî-
äèòüñÿ á³ëÿ ñåëà Ëÿäîâà íà Â³-
ííè÷÷èí³. Ìîíàõè òóò íàñë³-
äóþòü ãðåöüêèé îáðÿä, òîìó 
àðõ³òåêòóðà, ³êîíè, ìîçà¿êà, 
êîëüîðèñòèêà òà çîâí³øíº îçäî-
áëåííÿ áóäèíê³â íàãàäóþòü öþ 
ï³âäåííó êðà¿íó.

Ìîíàñòèð ï³ä³ðâàëè â ÷àñè 
ðàäÿíùèíè ó 1938 ðîö³. Ïîðó÷ 
ç ì³ñöåì, äå áóëà îáèòåëü, âæå 
çáóäîâàíî íîâèé êîìïëåêñ ÷îëî-
â³÷îãî ìîíàñòèðÿ. Ñåðåä ðåøòîê 
â³ä öåðêâè ëèøèëàñÿ äîòåïåð ³ 
êåë³ÿ ñàìîãî Àíòîí³ÿ. Ìîíàõè 
çàçíà÷àþòü, ùî âèãëÿä âîíà çáå-

ðåãëà îðèã³íàëüíèé, ïîð³âíÿíî 
ç ôîòîãðàô³ÿìè òà ñòàðèìè ìà-
ëþíêàìè. Çáåðåãëàñÿ òóò íàâ³òü 
ïîëèöÿ, äå ñïàâ ñâÿòèé Àíòîí³é.

Ö³êàâèì ì³ñöåì ó ìîíàñòè-
ð³ º ê³ñòíèöÿ, äå çáåð³ãàþòüñÿ 
ðåøòêè ìîíàõ³â. Ùîïðàâäà, ï³ñëÿ 
ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó äåÿê³ îñòàí-
êè ïåðåì³øàëèñÿ. Òîìó ìîíàõè 
âèìóøåí³ áóëè âèðèòè ï³äçåìåë-
ëÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ ê³ñòîê. Òåïåð 
âñå, ùî ìîæíà ³äåíòèô³êóâàòè, 
òóò íàìàãàþòüñÿ ç³áðàòè íàíîâî.

Îêð³ì öüîãî, òóò º êóï³ëü Àí-
òîí³ºâîãî äæåðåëà, äå ìîæíà 
ñêóïàòèñÿ. Âîäà òàì ïîñò³éíî 
ïðîõîëîäíà, à ¿¿ òåìïåðàòóðà 
íåçì³ííà ïðîòÿãîì óñüîãî ðîêó. 
Áàãàòî õòî â³ðèòü ó ö³ëþùó ñèëó 
òà ÷óäîòâîðí³ âëàñòèâîñò³ ö³º¿ êó-
ïåë³. Ëþäè çàíóðþþòüñÿ òóäè, 
ùîá, ÿê êàæóòü, î÷èñòèòèñÿ, 
íàáðàòèñÿ åíåðã³¿. Çà áàæàííÿì 
ïðèõîï³òü ç ñîáîþ ðóøíèêè òà 
êóïàëüí³ êîñòþìè.

Ãîâîðÿòü òàêîæ, ùî ö³ëþù³ 
òóò íå ò³ëüêè ñâÿò³ äæåðåëà, à é 
³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³ «Â³äðàäà ³ 
Âò³õà», ÿêà º ïðåäìåòîì ïîêëî-
í³ííÿ ïðàâîñëàâíèõ â³ðóþ÷èõ. 
Âàðòî ïîäèâèòèñÿ é íà àíòè÷íèé 
êàì'ÿíèé õðåñò, ÿêèé ïîçíà÷àº, 
ùî òåðèòîð³ÿ ðåë³ã³éíà, ìîíàñ-
òèðñüêà.

ЗАТОПЛЕНІ СЕЛА, СКЕЛЬНІ 
МОНАСТИРІ ТА КРИВАВІ ЛЕГЕНДИ 
Є що подивитися  Хоча через пандемію можливість поїхати за кордон 
дещо обмежилася, люди не припиняють задумуватися про відпочинок. 
А внутрішньому туризму це лише на руку. Журналісти RIA зібрали три цікаві 
місцини на Вінниччині та Поділлі зокрема, де можна не лише насолодитися 
гарними краєвидами, а й дивуватися тому, що «лежить» у нас просто під носом 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

(063)7854635 

Êàíüéîíè Ï³âäåí-
íîãî Áóãó, âåëè÷åç-
íà ê³ëüê³ñòü ïàëàö³â, 
ñòàðîâèíí³ ìîíàñòèð³ 

ó ïå÷åðàõ òà òðèï³ëüñüê³ ïîñåëåííÿ — 
öå âñå ïðî Â³ííè÷÷èíó.

БУША 
Â³äñòàíü â³ä Â³ííèö³ 150 êì 
Ñåëî â äîëèí³ òðüîõ ð³÷îê íàçè-

âàþòü ì³ñöåì ñèëè. Òóò çíàõîäè-
ëè çàëèøêè ïîñåëåíü ìèñëèâö³â 
íà ìàìîíò³â, çíàðÿääÿ ñê³ôñüêî¿ 
òà òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóð, à òàêîæ 
áðîíçîâîãî ³ çàë³çíîãî ïåð³îä³â.

Ó Áóø³ íàéá³ëüøèé â ªâðîï³ 
ìóçåé ³ñòîðè÷íèõ ñêóëüïòóð ï³ä 
â³äêðèòèì íåáîì. Íà òåðèòîð³¿ 
çàïîâ³äíèêà º áëèçüêî äâîõ-
ñîò ðîá³ò ç êàìåíþ ³ ãðàí³òó, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç êîçàöüêîþ òà äî-
õðèñòèÿíñüêîþ òåìàòèêîþ.

Âåëè÷åçíà âåæà íà ïàãîðá³ — 
ïåðøå, íà ùî çâåðòàºø óâàãó 
â Áóø³. Ôðàíöóçüêèé ³íæåíåð 
Ã³éîì äå Áîïëàí ïèñàâ, ùî áó-
øàíñüêèé çàìîê ìàâ ø³ñòü âåæ, 
à â êîæí³é áóâ ñâ³é ïîðîõîâèé 
ïîãð³á. Òà äî íàøèõ ÷àñ³â âö³ë³-
ëà ëèøå îäíà — ºäèíèé ñâ³äîê 
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè 
ï³ä ãåòüìàíàòîì Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî òà êðèâàâî¿ ðîçïðàâè 
1654 ðîêó. Ç ³ñòîð³¿ çíàºìî, ùî 
ñàìå òîä³ ïîëüñüêî-òàòàðñüê³ â³é-
ñüêà âèð³çàëè ì³ñòå÷êî ç äâàíàä-
öÿòüìà òèñÿ÷àìè äóø, íå çæà-
ë³âøèñü íàä ä³òüìè òà æ³íêàìè.

Çà ëåãåíäîþ, äîíüêà ñîòíèêà 
Ìàð’ÿíà Çàâ³ñíà âèð³øèëà ïîì-
ñòèòèñÿ çà íàâàëó. Âîíà ï³äïàëè-
ëà ïîðîõîâèé ïîãð³á ³ ï³ä³ðâàëà 
âåëèêå ïîëüñüêå â³éñüêî ðàçîì ³ç 
ñîáîþ. Çàðàç íà ì³ñö³ çðóéíîâàíî¿ 
ðàòóø³ âñòàíîâëåíèé ïàì’ÿòíèé 
çíàê ä³â÷èí³, à íà ìîãèëüí³é ïëè-
ò³ íàïèñ «Â³÷íà ïàì'ÿòü â³äâàæ-
í³é äîíüö³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó 
Ìàð’ÿí³ Çàâ³ñí³é, ÿêà â ëèñòîïàä³ 
1654 ðîêó áåçñòðàøíî ñòàëà íà çà-
õèñò ñâîãî íàðîäó».

Êîçàöüêèé öâèíòàð — ùå îäíà 
ì³ñöèíà, ÿêó âàðòî â³äâ³äàòè. 
Êëàäîâèùå ðîçêèíóëîñÿ íà ïà-

ãîðá³ íåïîäàë³ê â³ä çàì÷èùà, 
óñ³ÿíå ñîòíÿìè ìîãèë XVIII–XIX 
ñòîë³òü. Íà áàãàòüîõ õðåñòàõ 
âèêàðáóâàí³ ñòàðîâèííèìè ë³-
òåðàìè äàòè ïîõîâàííÿ, ³ìåíà 
òà ïð³çâèùà, íà ³íøèõ íàïèñè 
äàâíî ñòåðëèñÿ. ª òóò ëàòèíñüê³ 
ïðÿì³ õðåñòè, º õðåñòè «ìàëüò³é-
ñüê³», à äåÿê³ ç íèõ ìàþòü äóæå 
íåçâè÷íèé âèãëÿä: âèñîêèé ð³â-
íîáåäðåíèé òðèêóòíèê ç êðóãëèì 
íàâåðøíèêîì — «ãîëîâîþ» ³ ïî-
ïåðå÷íèìè ðàìåíàìè — «ðóêîþ». 
Çóñòð³÷àþòüñÿ òàêîæ ìîãèëè ç 
êðóãëèìè õðåñòàìè, âñòàâëåíèìè 
â îñíîâó ìîíóìåíòà.

БАКОТА (ХМЕЛЬНИЦЬКА 
ОБЛАСТЬ) 

Â³äñòàíü â³ä Â³ííèö³ 198,6 êì 
Áàêîòîþ íàçèâàëîñÿ äàâíº ïî-

ñåëåííÿ â äîëèí³ Äí³ñòðà, â³äîìå 
ç ë³òîïèñ³â XIII ñòîë³òòÿ, öåíòð 
äàâíüîãî Ïîíèççÿ. Ùå äî ñå-
ðåäèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ — ì³ñòå÷êî, 
à â äðóã³é éîãî ïîëîâèí³ — íåâå-
ëèêå ñåëî.

Ìàéæå 40 ðîê³â öå ì³ñöå çàòî-
ïëåíå Äí³ñòðîâñüêèì âîäîñõîâè-
ùåì. Íàéøèðøó éîãî ÷àñòèíó é 
íàçèâàþòü Áàêîòñüêîþ çàòîêîþ. 
Çàòîêà óòâîðèëàñÿ íà ì³ñö³ äî-
ëèíè, äå ðîçòàøîâóâàëàñÿ Áàêîòà 
é ñóñ³äí³ ñåëà.

Ó Áàêîò³ — òîáòî íà ïàãîðáàõ 
íàä âîäîñõîâèùåì — êðàñèâî ³ 
ìîòîðîøíî îäíî÷àñíî. Áî òàì, ï³ä 
âîäîþ, íå òàê äàâíî ùå ³ñíóâàëè 
ñåëà. Äëÿ áàãàòüîõ æèòåë³â öÿ äî-
ëèíà âì³ùóâàëà â ñîá³ âñå æèòòÿ.

Òóò òåæ º ñêåëüíèé ìîíàñ-
òèð — ïðÿì³ñ³íüêî íàä Äí³ñòðîì 
âèñî÷³º Á³ëà ãîðà. Ï³äâèùåííÿ 
óòâîðåíå òâåðäèìè ñèëóð³éñüêè-

ìè âàïíÿêàìè, â ÿêèõ Äí³ñòåð 
ïðîð³çàâ êàíüéîí çàâãëèáøêè 
120 ì. Òàì ùå ó XII–XIII ñò. 
íà ì³ñö³ ÿçè÷íèöüêîãî êàïèùà 
âèíèê ñòàðîäàâí³é ïå÷åðíèé ìî-
íàñòèð Ïîä³ëüñüêî¿ çåìë³ — öå ³ º 
Áàêîòñüêèé ñêåëüíèé ìîíàñòèð.

Ïåðø³ çãàäêè ïðî íüîãî äàòó-
þòüñÿ 1362 ðîêîì. Öå íàéá³ëüøèé 

ïå÷åðíèé ìîíàñòèð Ïîäí³ñòðîâ’ÿ. 
Íà éîãî ñò³íàõ çáåðåãëèñÿ ñòàðî-
âèíí³ íàïèñè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî 
òå, ùî ìîíàñòèð ïîáóäîâàíèé 
íà ÷åñòü àðõàíãåëà Ìèõàéëà. Íà-
âêîëî ìîíàñòèðÿ á’þòü ïðèðîäí³ 
äæåðåëà, ¿õíÿ ïðîçîðà âîäà ìàº 
ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³, ùî ùå ðàç 
äîâîäèòü óí³êàëüíó ñèëó öèõ ì³ñöü.

Найстаріший монастир в Україні Козацьке місто 

Місце, якого немає на карті 
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ÄÎÇÂ²ËËß

Та поки до відкриття ще є трохи 
часу, можна подивитись і на інші 
дивовижні експонати.
— Зараз після послаблення ка-
рантину ми вже можемо при-
ймати відвідувачів, але є певні 
обмеження, — говорить дирек-
тор музею. — Одночасно на те-
риторії може бути не більше 
10 людей, які попередньо пові-
домили про свій прихід. Якщо ж 
до нас звертається група, де осіб 
більше — не страшно. Ми про-
сто поділимо їх на кілька підгруп. 
У Вінницькому музеї Повітряних 
сил Збройних сил України, на-
гадаємо, понад 40 експонатів 

різної військової техніки й близь-
ко 3000 тематичних предметів. 
У залах музейні працівники ж 
створили спеціальні стенди, з 
яких можна дізнатися про наших 
земляків — героїв Радянського 
Союзу, авіаційну стрілецьку 
зброю, радіотехніку, комплек-
си зенітних ракетних військ і 
не тільки.
Адреса: місто Вінниця, вулиця 
Стрілецька, 105 
Вартість:
дитячий квиток — 20 гривень;
дорослий — 40 гривень;
екскурсійне обслуговування — 
80 гривень.

Вражаючі експонати 

492309

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Ó Â³ííèöüêîìó 
ìóçå¿ Ïîâ³òðÿíèõ 
ñèë Çáðîéíèõ ñèë 
Óêðà¿íè ãîòóþòüñÿ 

ïðåäñòàâèòè â³ííè÷àíàì ³ ãîñòÿì 
ì³ñòà íîâó åêñïîçèö³þ. Êð³ì âå-
ëèêèõ áåçï³ëîòíèê³â, âåðòîëüîò³â 
³ ðàêåòíèõ êîìïëåêñ³â, ëþáèòåë³ 
àâ³àö³¿ òåïåð çìîæóòü ðîçäèâè-
òèñü ñîòí³ ð³çíèõ ì³í³àòþðíèõ 
ìîäåëåé ë³òàê³â.

Ùîá ç³áðàòè òàêó êîëåêö³þ, 
ïðàö³âíèêàì ìóçåþ çíàäîáè-
ëîñÿ áàãàòî ðîê³â ³ ÷èìàëî íà-
òõíåííÿ.

— Íà ñüîãîäí³ ó íàñ º áëèçüêî 
300 ìîäåëåé ë³òàê³â, — ðîçïîâ³äàº 
äèðåêòîð ìóçåþ, ãåíåðàë-ìàéîð 
çàïàñó Âîëîäèìèð Àëºêñººâ. — 
Äî åêñïîçèö³¿ óâ³éäóòü ÿê âçàãàë³ 
ïåðø³ ë³òàêè, ùî êîëèñü ï³ä³-
éìàëèñÿ ó ïîâ³òðÿ, òàê ³ ñó÷àñí³ 
«Ðàïòîðè», Ì-22 ³ ïîä³áí³.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðø³ åê-
çåìïëÿðè ç’ÿâèëèñü ó íèõ ïî-
íàä ï’ÿòü ðîê³â òîìó. À çíà÷íèé 
âêëàä ó ôîðìóâàííÿ åêñïîçèö³¿ 
âíåñëà äðóæèíà îäíîãî â³ííèöü-
êîãî àâ³àëþáèòåëÿ.

— Ìè ìàºìî êîëåêö³þ ìîäå-
ëåé ë³òàê³â Åäóàðäà Þñóïîâà, 
ÿêó íàì ïåðåäàëà éîãî äðóæèíà 
ï³ñëÿ ñìåðò³ ÷îëîâ³êà, — ãîâî-
ðèòü äàë³ êåð³âíèê ìóçåþ. — Ðå-
øòó æ åêñïîíàò³â ìè îòðèìàëè 
â³ä ³íøèõ ëþáèòåë³â àâ³àö³¿ ³ 
ìîäåë³ñò³â. ª òàêîæ ì³í³àòþð-
êè, ÿê³ âëàñíîðó÷ çðîáèëè íàø³ 
ñï³âðîá³òíèêè.

З ПАПЕРУ Й ДЕРЕВА 
Ö³êàâî, ùî â³ííèöüêîìó ìóçåþ 

ñâî¿ óí³êàëüí³ íàäáàííÿ äàðóâàëè 
íå ëèøå â³ííè÷àíè, àëå é æèòå-
ë³ ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Çàâäÿêè 
öüîìó ìàéáóòíÿ åêñïîçèö³ÿ áóäå 
ùå ö³êàâ³øîþ.

— Ö³ ìîäåë³ ë³òàê³â ðîáèëè 
àáñîëþòíî ç ð³çíèõ ìàòåð³à-
ë³â, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè 
Âîëîäèìèð Àëºêñººâ. — Îäí³ 
çìàéñòðóâàëè ç äåðåâà, äðóã³ ç 
ïàï’º-ìàøå, òðåò³ âçàãàë³ ç³áðàëè 
ç³ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêòîð³â… 
Òîáòî, ó íàñ º ³ ñàìîðîáí³ ìî-
äåë³, ³ çðîáëåí³ ç ïðîìèñëîâèõ 
íàáîð³â.

² õî÷ íà ñüîãîäí³ âæå º ìàé-
æå 300 ìàëåíüêèõ åêñïîíàò³â, 
ó ìóçå¿ îá³öÿþòü íà öüîìó íå çó-
ïèíÿòèñÿ.

— Åêñïîçèö³ÿ ïîñò³éíî ïîïî-
âíþºòüñÿ, ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ìîäå-
ë³, — çàïåâíþº íàø ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Çàðàç ÷àñòèíà òèõ ë³òà÷ê³â 
çíàõîäèòüñÿ ó ìóçåéíîìó ôîíä³. 
Äåÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó, áî äå-
òàëüêè æ ó íèõ çîâñ³ì ì³í³àòþð-
í³, ³íîä³ ìîæå çëàìàòèñÿ êðèëî, 
êîëåñî ÷è ñòàá³ë³çàòîð. Äî ëàäó 
¿õ ïðèâîäÿòü íàø³ ïðàö³âíèêè — 
ñêîðî âñå áóäå ÿê òðåáà!

ЗНАЙОМСТВО З ГЕРОЯМИ 
×îëîâ³ê äîäàº, ùî îñîáèñòî 

éîìó äî äóø³ âñ³ ì³í³àòþðí³ 
åêñïîíàòè, àëå îñîáëèâèé çà-
õâàò âèêëèêàº ë³òàê «²ëëÿ Ìó-
ðîìåöü».

— Öå òî÷íà êîï³ÿ òèõ ë³òàê³â, 
ÿê³ ùå ó 1916–1919 ðîêàõ áà-
çóâàëèñü ó íàñ íà Ñóòèñüêîìó 

РЕКЛАМА

ЗІБРАЛИ 300 МІНІАТЮРНИХ ЛІТАКІВ 
Нова експозиція  У музеї Повітряних 
сил готуються до відкриття нової 
виставки. Експонатами стануть саморобні 
моделі літаків, зібрані по всій Україні. 
Вони розкажуть історію авіації від перших 
і до найсучасніших літальних апаратів

àåðîäðîì³, — ïîÿñíþº äèðåêòîð 
ìóçåþ. — ß ùå õî÷ó ñêàçàòè, ùî 
ö³ íîâ³ åêñïîíàòè — ëèøå ÷àñ-
òèíà ðîáîòè, ÿêó ìè çðîáèëè. 
Êîëåêö³þ ìîäåëåé ë³òàê³â ìè 
ðîçì³ñòèëè â çàë³ «²ñòîð³¿ Ïîâ³-
òðÿíèõ ñèë». Òàì, êð³ì åêñïîçè-
ö³¿ ìîäåëåé ³ ìàêåò³â ë³òàê³â, ùå 
º ñòåíä, íà ÿêîìó ïîçíà÷åíèé 
âåñü øëÿõ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë — â³ä 
ïî÷àòêó åðè ïîâ³òðîïëàâàííÿ ³ 
äî íàøèõ äí³â.

Â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü ä³çíàòèñÿ 
á³ëüøå ïðî ë³òàêè âèçâîëüíèõ 
çìàãàíü 1918–1921 ðîê³â, ïåð³îäó 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè é íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè.

— Êð³ì òîãî, íà ñòåíä³ º ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî ó÷àñòü óêðà¿íñüêèõ 
àâ³àòîð³â ó çáðîéíèõ êîíôë³êòàõ, 
ïî÷èíàþ÷è ç 30-õ ðîê³â XIX 
ñòîë³òòÿ ³ çàê³í÷óþ÷è Àôãàí³ñ-

òàíîì, — ãîâîðèòü â³í äàë³. — Òóò 
òàêîæ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ó÷àñòü 
íàøèõ àâ³àòîð³â ó ìèðîòâîð÷èõ 
ì³ñ³ÿõ, äî ïðèêëàäó, ïðî ïåðøó 
ì³ñ³þ ó Ãðóç³¿ ó 1992 ðîö³ ÷è ñó-
÷àñíó â Àôðèö³.

Äîäàìî, ùî ó âèñòàâêîâ³é çàë³ º 
ùå îêðåìèé ñòåíä, ïðèñâÿ÷åíèé 
ãåðîÿì Óêðà¿íè ³ ãåðîÿì ìèðíèõ 
äí³â.

— À ùå ìàºìî ïîðòðåòíó ãà-
ëåðåþ óñ³õ êîìàíäóâà÷³â Â³é-
ñüêîâî-ïîâ³òðÿíèõ ñèë ³ ñèë 
ÏÏÎ äî ìîìåíòó ¿õíüîãî çëèòòÿ 
ó ºäèíèé âèä çáðîéíèõ ñèë. Òàì 
ïðåäñòàâëåíà êîðîòêà á³îãðàô³ÿ 
òà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ¿õí³ äîñÿãíåí-
íÿ, — êàæå Âîëîäèìèð Àëºêñº-
ºâ. — Â³äêðèòè öþ åêñïîçèö³þ 
ìè ïëàíóºìî â ñåðïí³ íà Äåíü 
àâ³àö³¿ Óêðà¿íè àáî íà Äåíü Ïî-
â³òðÿíèõ ñèë.

У виставковій залі Музею Повітряних сил скоро можна 
буде розглянути кілька сотень моделей літаків. Крім того, 
на відвідувачів чекають тематичні стенди з інформацією про 
видатних вітчизняних льотчиків 

Äèðåêòîð ìóçåþ êàæå, 
ùî îñîáèñòî éîìó äî 
äóø³ âñ³ ì³í³àòþðí³ 
ë³òàêè, àëå îñîáëèâèé 
çàõâàò âèêëèêàº 
«Іëëÿ Ìóðîìåöü»

492281
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UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Нашi матерi - нашi 
батьки» s  
10.20 Земля, наближена до 
неба 
10.50 Невiдомi Карпати 
11.00 Солодка дача 
11.25, 05.05 Погода 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.25, 00.30, 05.50 
Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 19.50 Д/ц «Дикi 
тварини» 
18.55 Д/ц «Хижаки пiдводного 
свiту» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
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» 
20.45, 21.40 Т/с «Свати» 
22.45, 02.30 Х/ф «Велика 
стiна» l  

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.05, 18.00, 19.00, 04.00 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Кохання не за 
розмiром» l  
14.20 Х/ф «Детектив Полiн» l  
16.10 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Анти-зомбi 
11.05, 13.15, 16.15 Т/с 
«Бомба» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.05, 21.25 Т/с Х/ф «Стирач» 
16+ «Розтин покаже» s  
22.45 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
06.15 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали» 
06.40 М/ф «Як козаки наречених 
визволяли» 
06.55 М/ф «Як козаки на весiллi 
гуляли» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.50 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин Змiй» s  
13.35 М/ф «Добриня Микитич i 
Змiй Горинич» s  
14.50 М/ф «Iлля Муромець i 
Соловей Розбiйник» s  
16.20 Х/ф «Тор: Рагнарок» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Солдат» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.45, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  

17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Врятувати Вiру» 
23.10, 02.00 Т/с «Веселка в 
небi» l  

СТБ 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Все не 
випадково» s  
23.00 Х/ф «Жiноча робота з 
ризиком для життя» 

НTН 
05.00 «Top Shop» 
05.55 Х/ф «Грiшник» 
07.50, 17.00, 02.35 
«Випадковий свiдок» 
09.00 Х/ф «Обережно, бабуся!» 
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.05 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Жандарм на 
вiдпочинку» 
15.00 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 

TET 
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45 Казки У 
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 19.45, 10.45 Країна У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 23.00 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 М/ф «Секрет Робiнсонiв» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.45 Солодка дача 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни» 
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, 14.50 Пiщана казка 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.15 М/ф «Лисичка з 
качалочкою» 
14.25 Додолики 
14.35 Українська абетка 
всесвiт першосвiт» 
14.40 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
16.00 Буковинськi загадки 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 «Iсторiя кримських 
татар» 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 Цикл «Нашi тридцять». 
вип 1. «Чуєш гуркiт касок» 
20.25 Задача з зiрочкою 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15 «Мобiльний репортер» 
09.30 «Постфактум» 
10.15, 19.30 «На часi» 
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» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.30, 
05.30 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Х/ф «Додому» l  
11.10 Телепродаж 
11.45 Пишемо iсторiю 
12.00 Хвилина мовчання: 
День пам’ятi жертв геноциду 
кримськотатарського народу 
та День боротьби за права 
кримськотатарського народу 
12.01, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 05.50 Спорт 
15.20 Д/ф «Операцiя Крим» 
16.20 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Дикi тварини» 
20.00 Спецпроєкт «Шлях» 
21.20, 00.00 Нашi на 
«Євробаченнi» 
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. Перший 
пiвфiнал 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи 
мене кохати» 
18.30 «Вражаючi 
iсторiї ТСН» 
20.45, 02.40 Х/ф «Особливо 
небезпечний» s  
22.50 Х/ф «Падiння Лондона» s  

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Тиха гавань» s  
14.40, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Пес» s  
12.15, 13.15 Х/ф «Виклик» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.15 Х/ф «Миротворець» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
21.20 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.20 Х/ф «Бiлий полон» 
12.30 Х/ф «Рiвнi» l  
14.40 Х/ф «Пастка часу» s  
16.20 Х/ф «Чорна Пантера» l  
19.00 Х/ф «Елiзiум» s  
21.00 Х/ф «Прометей» s  
23.20 Х/ф «Паразит» n  
01.20 Т/с «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 03.50 Реальна мiстика 
13.45, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  
17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Врятувати Вiру» 
23.10, 02.00 Т/с «Рiднi серця» l  

СТБ 
05.05 Т/с «Щасливий квиток» s  
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.15, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30 «Вiкна-Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15 Т/с «Все не випадково» s  
22.00 «Євробачення 2021» 

НTН 
07.50, 17.00, 02.40 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.10 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Беремо все на себе» 
10.40, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Це було в розвiдцi» 
01.20 «Легенди бандитської 
Одеси» 
03.10 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя» 

TET 
08.25 Х/ф «Iграшки з 
майбутнього» 
10.10 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами» 
11.20 Х/ф «Попелюшка» 
12.30 Х/ф «До зустрiчi з тобою» 
14.40 Х/ф «Воду слонам» s  
17.00 М/ф «Як приборкати 
дракона» 
19.00 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морiв» 
20.45 М/ф «Вартовi легенд» 
22.30 Х/ф «Мерi Шеллi та 
монстр Франкенштейна» s  
00.50 Панянка-селянка 
02.05 Щоденники Темного s  
03.35 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.10 Концерт-реквiєм до 
Дня пам’ятi жертв геноциду 
кримськотатарського народу 
«Пам’ятаємо. 1944» 
10.05 Iсторiя кримських татар 
10.25 Х/ф «Її серце (Чужа 
молитва)» 
12.00 Хвилина мовчання. 
День пам’ятi жертв геноциду 
кримськотатарського народу 
та День боротьби за права 
кримськотатарського народу 
12.10 Артефакти 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.30 Кiношкола вдома 
13.45, 14.10 Пiщана казка 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.15 М/ф «Справа Доручається 
Детективу Теддi» 
14.25, 14.50 М/ф «Дерево i 
кiшка» 
14.40 М/ф «Казка про доброго 
носорога» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Культ особистостi 
18.30 «Iсторiя кримських татар» 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових громад 
20.00 Спецефiр до Дня 
пам’ятi жертв геноциду 
кримськотатарського народу 
21.00 Цикл «Нашi 30». вип 5 
Самоповернення в Крим 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.45, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Нашi матерi - нашi 
батьки» s  
10.20 Земля, наближена до 
неба 
10.50 Невiдомi Карпати 
11.00 Солодка дача 
11.25, 00.25, 02.40, 03.10, 
05.05 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 #ВУКРАЇНI 
18.55 Д/ц «Дикi тварини» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.30 Д/ц «Супер-чуття» 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50 Х/ф «Форест гамп» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Чарiвнi» (12+) 
Прем’єра 
14.10, 14.55, 15.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «Захват» 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, 16.15 Х/ф 
«Вiдступники» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.55 Х/ф «Спецiальне 
завдання» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
21.20 Т/с «Обмани себе» s  
01.15 Секретний фронт 
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.20 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.25 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Прометей» s  
13.20 «У кого бiльше?» l  
15.10, 19.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Гравiтацiя» 
22.50 Х/ф «Ефект Лазаря» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.45, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  

17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Врятувати Вiру» 
23.10, 02.00 Т/с «Авантюра» l  

СТБ 
06.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Все не 
випадково» s  
23.00 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя» 

НTН 
07.50, 17.00 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Чорна долина» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «П’ять хвилин страху» 
01.10 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.05, 03.00 «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, 19.45, 23.00, 10.45, 
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 «Панда Кунг- Фу 2» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50, 18.10 Країна пiсень 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни» 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Тредичiно» 
14.15 М/ф «Найменший» 
14.25 Додолики 
14.35 ,Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт» 
14.40 М/ф «Горщик-Смiхотун» 
14.50 М/ф «Як Петрик П’яточкiн 
Слоникiв Рахував» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 StopFakeNews 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Шерифи для нових 
громад 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.45, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.30, 
05.30 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, 01.00, 02.40, 03.10, 
05.25 Погода 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 00.55, 05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
21.20, 00.05 Нашi на 
«Євробаченнi» 
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. Другий 
пiвфiнал 

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 2021» 
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, 22.05 «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 «Колишнi» 
14.10, 14.55, 15.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «Захват» (16+) 
Заключна с. 

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
12.00, 13.15 Х/ф «Спецiальне 
завдання» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.15 Х/ф «Iнкарнацiя» s  
16.30 Т/с Х/ф «Стирач» 16+ 
«Розтин покаже» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
21.20 Т/с «Правило бою» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/ф «Три Паньки на 
ярмарку» 
06.20 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.20 Х/ф «Гравiтацiя» 
13.10 «У кого бiльше?» l  
15.10, 19.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Iнтерстелар» s  
00.30 Т/с «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 02.50 Реальна мiстика 
13.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  
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17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Врятувати Вiру» 
23.00 Шевченкiвська премiя. 
Церемонiя нагородження 
00.00 Слiдами 

СТБ 
06.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
12.45, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30 «Вiкна-Новини» 
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Як вийти замiж» s  
20.15 Т/с «Все не випадково» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.55, 17.00 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «П’ять хвилин страху» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 04.00 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Небезпечнi друзi» 
01.20 «Легенди бандитської 
Одеси» 

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 «Король - Лев» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни» 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Справжнiй 
Ведмедик» 
14.15 М/ф «Чарiвнi Окуляри» 
14.25 Додолики 
14.35 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.40 М/ф «Знахiдка» 
14.50 М/ф «Дострибни До 
Хмаринки» 
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» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 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 Невидима правда 
11.25 Погода 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 00.25 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
20.00 MonoKate 
21.55, 00.20, 02.55, 05.55 
Спорт. Аспект 
22.00 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
23.00, 01.20 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
05.15 «Свiтське життя. 2021» 
06.05 «Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10, 18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН» 
20.15 «Чистоnews 2021» 
20.20 Х/ф «Дiамантова рука» 
22.20 «#Гуднайтклаб 2021» 

IНТЕР 
05.25, 23.10 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Мачо на колесах» l  
14.35, 15.30, 01.00 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Пострiл у 
безодню» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.10, 20.05 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 00.00 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Х/ф 
«Миротворець» s  
16.55 Х/ф «Мiцний горiшок-5: 
Гарний день, щоб померти» s  
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/ф «Три Паньки 
хазяйнують» 
06.20 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
12.00 «Аферисти в сiтях» s  
16.00 «Де логiка?» l  
17.00 Х/ф «Солдат» s  
19.00 Х/ф «Земля пiсля нашої 
ери» s  
21.00 Х/ф «5-та хвиля» s  
23.00 Х/ф «Пастка часу» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.55 Т/с «Три кольори 
кохання» l  

14.50, 15.30 Т/с «Принцеса-
жабка» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

СТБ 
08.00, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
11.55 «Як вийти замiж» s  
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
23.40 «Детектор брехнi» s  

НTН 
07.55, 02.55 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Небезпечнi друзi» 
10.55, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.45 Х/ф «Торпедоносцi» 
17.00 Х/ф «Мiй бойовий 
розрахунок» 
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Допiнг для янголiв» 

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 
21.15 М/ф «Тролi» 
01.00 Казки У 
02.45 Теорiя зради 
03.30 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 Обличчя 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни» 
11.15 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський свiтанок 
11.45 Еко-люди 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Бегемот та Сонце» 
14.15 М/ф «Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi» 
14.25 Додолики 
14.30 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 «Iсторiя кримських 
татар» 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00, 05.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
01.40, 03.35, 05.40 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Вiзуальний код 
09.35, 03.10 #ВУКРАЇНI 
10.05 Спецпроєкт «Шлях» 
11.05 Д/ц «Гори - Життя над 
хмарами» 
12.10 Х/ф «Вiнсент на шляху до 
моря» s  
13.55, 19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. ВIА «Кобза» 
17.05 Мiста та мiстечка 
17.20 Д/ц «Дикi тварини» 
18.00 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона», 1 с. 
21.20 Нашi на «Євробаченнi» 
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. Фiнал 
02.05 Д/ф «Бальний король» 

1+1 
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
14.05, 15.00, 16.00, 17.05 Т/с 
«Свати» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.15 «Жiночий квартал» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00 Х/ф «Єдина» 
13.50 Х/ф «Молода дружина» 
15.50 Т/с «Голос янгола» (12+) 
1-4 сс. Заключна 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.10 Т/с «Тiльки не вiдпускай 
мене» (16+)1-4 сс. Заключна 
02.00 Х/ф «Двiчi в одну рiку» s  
03.25 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 

ICTV 
05.10 Еврика! 
05.15 Факти 
05.40 Анти-зомбi 
06.30 Секретний фронт 
07.25 Громадянська оборона 
08.20 Т/с «Обмани себе» s  
12.00, 13.00 Т/с «Перший 
парубок на селi» s  
12.45 Факти. День 
16.25 Х/ф «Мумiя» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Мумiя повертається» s  
21.35 Х/ф «Мумiя: Гробниця 
iмператора драконiв» s  
23.35 Х/ф «Спаун» n  
01.20 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть» s  
02.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 01.40 «Вар’яти» l  
08.10, 10.00 Kids» Time 
08.15 М/ф «Мадагаскар» 
10.05 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
11.00 «Орел i решка» 
14.10 М/ф «Як спiймати перо 
Жар-Птицi» 
15.50 М/ф «Три богатирi та 
Шамаханська цариця» s  
17.10 М/ф «Три богатирi на 
далеких берегах» s  
18.20 Х/ф «Капiтан Марвел» l  
21.00 Х/ф «Суддя Дредд» 
22.40 Х/ф «Суддя Дредд 3D» n  
00.30 Т/с «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 01.00, 02.15 Реальна 
мiстика 
09.00 Всюди люди. Мексика 
10.00 Всюди люди. Бразилiя 
11.10 Т/с «Про що не розкаже 
рiчка» 

15.20, 21.00 Т/с «Чужi рiднi» l  
20.00 Головна тема 

СТБ 
05.25, 10.50 Т/с «Все не 
випадково» s  
07.55, 01.55 «Неймовiрна 
правда про зiрок» 
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.00 «Євробачення 2021» 

НTН 
05.45 Х/ф «Нiчна пригода» 
07.25 Х/ф «Вантаж без 
маркування» 
09.10 Х/ф «Протистояння» 
12.45, 02.10 «Випадковий 
свiдок» 
13.55 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 01.40 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Вусатий нянь» 
21.00 Х/ф «Жандарм та 
iнопланетяни» 
22.50 Х/ф «Брехня та iлюзiї» s  
00.35 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.40 «Речовий доказ» 
04.45 «Top Shop» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.15 Х/ф «Найкращий друг» 
12.15 М/ф «Курча Цiпа» 
13.45 М/ф «Секрет Робiнсонiв» 
15.30 М/ф «Вартовi легенд» 
17.15 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морiв» 
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 Сiмейка У 
00.30 Панянка-селянка 
02.35 Теорiя зради 
03.20 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
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 «Симфонiчна 
майстерня» 
12.00 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi» 
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 «Кривенька Качечка» 
14.45 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
15.05 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт» 
15.10 М/ф «Iсторiя 
Про Дiвчинку, Яка Наступила 
на Хлiб» 
15.20 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 В УКРАЇНI 
16.45 Х/ф «Березневi iди» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Червона лiнiя 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
22.00 Д/ф «Клiтка для двох» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 м/ф 
08.50 «Дикi тварини» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.30 «Зворотнiй зв’язок» 
10.45 «Територiя рiшень» 
11.00, 19.50 «На часi» 
11.20 «Шалена десятка» 
11.30 «Багатi i знаменитi» 
11.40 «Зiрковi гурмани» 
12.10 «У свiтi цiкавого» 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.05, 01.30 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 01.55 Погода 
08.20, 22.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Спецпроєкт 
«Перехопити подих» 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.10 Концерт. Наталiя 
Валевська 
16.50 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. Фiнал 
21.25 Дорога до Токiо 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
23.25 Д/ц «Свiт дикої природи» 

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, 03.30 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi 
сенсацiї 2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв» s  
23.15 Х/ф «Дiамантова рука» 

IНТЕР 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 
«Iнше життя» 
13.45 «Речдок. 
Випереджаючи час» 
18.00 Х/ф «Дивовижна 
мiсiс Мей» l  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Принцеса на бобах» 
00.10 Х/ф «Хронiки зради» s  

ICTV 
06.20 Не дай себе обдурити 
08.15 Бiльше нiж правда 
09.05 Анти-зомбi 
10.00 Секретний фронт 
10.55 Громадянська оборона 
11.50, 13.00 Х/ф «Мумiя» s  
12.45 Факти. День 
14.25 Х/ф «Мумiя 
повертається» s  
16.45 Х/ф «Мумiя: Гробниця 
iмператора драконiв» s  
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Цар скорпiонiв» 
22.15 Х/ф «Цар скорпiонiв-2: 
Сходження воїна» s  
00.30 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 01.10 «Вар’яти» l  
07.20 «Таємний агент» 
08.40, 10.40 Kids» Time 
08.45 М/ф «Велика втеча» 
10.45 Х/ф «Хронiки Спайдервiка» 
12.30 Х/ф «Земля пiсля нашої 
ери» s  
14.30 Х/ф «Суддя Дредд» 
16.20 Х/ф «Капiтан Марвел» l  
19.00 Х/ф «Людина-мураха» s  
21.00 Х/ф «Людина-мураха та 
Оса» l  
23.10 Х/ф «Паразит» n  
02.00 Профiлактика 

УКРАЇНА 
06.40 Т/с «Врятувати Вiру» 
15.10 Т/с «Доньки» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
20.50 Футбол. Контрольна гра 
Україна - Бахрейн 
23.00 Х/ф «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць» s  
01.10 Гучна справа 
01.45 Телемагазин 
02.15 Т/с «Принцеса-жабка» l  
05.40 Сьогоднi 

СТБ 
03.20 «У пошуках iстини» 
05.15 «Невiдома версiя. Вiрнi 
друзi» l  
05.45 «Невiдома версiя. 
Дiвчата» l  
06.25 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай» 
08.20 Х/ф «Баламут» 
10.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
12.55 «Хата на тата» l  
14.55 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.15 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.15 Х/ф «Матрос Чижик» 
06.45 «Слово Предстоятеля» 
06.55 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
08.35 Т/с «Смерть у раю» s  
12.40 Х/ф «Жандарм та 
iнопланетяни» 
14.30 Х/ф «Вусатий нянь» 
15.55 Х/ф «Наречений з того 
свiту» 
16.55 Х/ф «Принцеса на бобах» 
19.00 Х/ф «Iнтердiвчинка» s  
22.00 Х/ф «Право на 
вбивство» s  
23.55 Х/ф «Вулицi кровi» n  
01.45 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф «Курча Цiпа» 
10.45 М/ф «Iгор» 
12.15 М/ф «Реальна бiлка» 
13.45 М/ф «Тролi» 
15.30 М/ф «Панда Кунг- Фу 2» 
17.15 М/ф «Король - Лев» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30, 00.00, 00.30 
Країна У 
23.00 Сiмейка У 
23.30 Казки У 
01.00 Панянка-селянка 
02.15 Щоденники Темного s  
03.50 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
09.07 ЕКо -люди 
09.15 Д/ф «Свiт дивовижних 
тварин» 
10.10, 11.30 Мiста i мiстечка 
10.25 Солодка дача 
11.00 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.45 Роздивись 
12.00 Х/ф «Мiй найкращий 
роман» 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.35 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
14.45 М/ф «Як Козаки Наречених 
Виручали» 
15.05 Українська абетка 
Всесвiтю Першосвiт 
15.10 М/ф «Iванко Та Воронячий 
Цар» 
15.20 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.10, 18.25 В УКРАЇНI 
16.30 Х/ф «Свята Сiм’я» 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
20.05 Спецпроєкт «Шлях» 
20.55 В Українi 
21.20 Х/ф «Березневi iди» 

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

   20 травня   21 травняП'ЯТНИЦЯ  22 травняСУБОТА  23 травняНЕДІЛЯ
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492408 492407
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ОВЕН 
Ви ризикуєте посваритися 
через дрібницю, схоже, вам 
зараз важко знайти спільну 
мову одне з одним. Ваша 
нещира поведінка може ви-
кликати відповідну реакцію 
у коханої людини.

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші ревнощі і меркантиль-
ність можуть засмутити кохану 
людину. Не потрібно рахувати, 
хто скільки вкладає у стосунки. 
Більше почуттів і менше праг-
матизму, — радять зірки.

БЛИЗНЮКИ 
Ваш партнер стане практично 
ідеальним: турботливим, 
ніжним, у всьому з вами буде 
погоджуватися. Ви зрозуміє-
те, що вам дійсно пощастило 
в коханні.

РАК 
Нове романтичне захоплення 
займає весь ваш вільний 
час. Ви готові пірнути у вир 
пристрасті з головою. Цей 
тиждень буде насичений 
приємними зустрічами.

ЛЕВ 
Якщо з'ясування стосунків 
в середу не принесло бажано-
го результату, не варто продо-
вжувати неприємну розмову 
у вихідні. У п'ятницю можна 
розвіятися в компанії друзів.

ДІВА 
Вам зараз не слід концентру-
ватися на недоліках коханої 
людини і займатися крити-
кою. Краще поговоріть про 
спільні плани на майбутнє. 
У суботу остерігайтеся сварок 
через дрібниці.

ТЕРЕЗИ 
Проблеми у ваших стосунках 
з коханою людиною підуть 
на другий план. У будні ви 
будете дуже зайняті роботою. 
А ось у вихідні знайдіть пра-
вильні слова і зробіть кроки 
до примирення.

СКОРПІОН 
Ваші переживання, сумніви 
і страх підуть, поступившись 
місцем спокою і умиротво-
ренню. Ви відчуєте, що ваша 
душа знайшла рівновагу, і 
відкриєте своє серце щастю. 

СТРІЛЕЦЬ 
Нове знайомство може від-
крити для вас зовсім інший 
світ. Чи варто негайно заводи-
ти тут роман — краще запита-
ти зірок. Вони стверджують, 
що поки краще не поспішати.

КОЗЕРІГ 
Бажано не повторювати ми-
нулих помилок і не наступати 
на ті ж граблі в особистому 
житті. Не думайте, що ваш 
обранець зміниться. 

ВОДОЛІЙ 
З новою силою, але більш 
осмислено, можуть спалах-
нути почуття до коханої лю-
дини. Тільки постарайтеся її 
не налякати зайвої пристрас-
тю. Понеділок і вівторок — 
кращі дні для побачень.

РИБИ 
Вас може почати безпід-
ставно ревнувати кохана 
людина, не дивуйтеся і 
не шукайте причин такої 
поведінки в собі, це її про-
блеми, не ваші. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 12-18 ТРАВНЯ

НАТАЛІЯ ЗАДОРОЖНЮК, 

ПСИХОЛОГ 

Будь-якому чоловікові при-
ємно, коли заміжня жінка 
звертає на нього увагу. Це 
можна пояснити духом су-
перництва, властивого всім 
чоловікам. Стосунки із за-

міжньою жінкою підживлюють власне его і 
надають впевненості в собі. Можна при на-
годі похвалитися любовними успіхами перед 
друзями або колегами.
Найчастіше такі романи виникають на відпо-
чинку, на роботі, у відрядженнях, в інтернеті. 
Закінчуються переважно сексом, а буває, що 
таємні стосунки тривають доволі довго.
Заміжні жінки цікавлять вільних чоловіків, 

бо ті досвідчені у всіх питаннях, вони мають 
стосунки і вже знають, як, що і до чого. Але 
якщо таємне стане очевидним, щасливим у 
любовному трикутнику не буде ніхто.
Із заміжньою жінкою ви не одружитеся, хіба 
що прийдеться їй покидати свою сім’ю. В неї 
можуть бути вже і діти, і як ви себе будете 
поводити, якщо, скажімо, ваша пасія розлу-
читься зі своїм чоловіком і з дитиною прийде 
до вас? Що тоді?
Розглянемо це як трикутник, бо в цьому ро-
мані завжди беруть участь щонайменше троє 
 Коханець. Чудовий спосіб уникнути від-
повідальності. Ніяких побутових питань, все 
крутиться навколо сексу. Найчастіше це трав-
ма через зраду в минулому або помста. Чи 
просто чоловік-ловелас, що не вміє будувати 

довгострокові стосунки.
 Заміжня жінка. В пошуку того, хто стане 
милицею в шлюбі. Те, чого неможливо отри-
мати вдома, шукає на стороні. Вона править 
балом: коли зустрічатися, як часто, або взагалі 
відмовити. Часто вона думає, що це єдиний 
спосіб врятувати шлюб.
 Чоловік. Вигоди на поверхні. Не потрібно 
напружуватися, заповнювати порожнечі, шу-
кати нові способи близькості.
І якщо ця брехня влаштовує всіх, такі стосунки 
можуть тривати дуже довго.
Адже в ролі жертви (яка, до речі, викорис-
товує все по черзі) так вигідно бути.
Але в цих стосунках справжньої близькості 
ніхто не відчуває, брехня і почуття провини 
все одно будуть червоточити.

Коментар експерта 

ЧОМУ ЧОЛОВІК СТАЄ КОХАНЦЕМ 

Ñòîñóíêè ç çàì³æíüîþ æ³í-
êîþ — ñèòóàö³ÿ, ÿêà ìîæå âèíèê-
íóòè â æèòò³ áóäü-ÿêîãî ÷îëîâ³êà. 
Íå áóäåìî çàñóäæóâàòè òàêèé 
çâ'ÿçîê, íà âñå º ñâî¿ ïðè÷èíè 
³ ïîÿñíåííÿ. Âñ³ äîðîñë³ ëþäè ³ 
âñ³ ðîçóì³þòü, íà ùî éäóòü, ÿêó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå áåðóòü ³ 
ÿê³ íàñë³äêè ìîæóòü áóòè.

Ìè õî÷åìî ðîçïîâ³ñòè, ÿê³ ïåð-
ñïåêòèâè ÷åêàþòü ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
íàâàæèâñÿ íà ïîä³áí³ ñòîñóíêè, 
ÿê³ ïåðåâàãè ³ íåäîë³êè öüîãî 
ñòàíîâèùà.

ПЕРЕВАГИ РОМАНУ 
ІЗ ЗАМІЖНЬОЮ ЖІНКОЮ 
 Ïåðøà ³, íàïåâíî, îäíà ç 

íàéá³ëüø æàäàíèõ âèãîä — öå 
â³äñóòí³ñòü çîáîâ'ÿçàííÿ îäðóæè-
òèñÿ. ßê ïðàâèëî, ö³ ñòîñóíêè 
íå ïîáóäîâàí³ íà âèñîêèõ ïî÷óò-
òÿõ, òîìó ³ æ³íêà íå áóäå âèìàãà-
òè ñòâîðåííÿ øëþáíîãî ñîþçó, 
â³í ó íå¿ ³ òàê âæå º.
  Ð³çíîìàí³òíå ñåêñóàëüíå 

æèòòÿ. Ïî-ïåðøå, çàì³æí³ æ³í-
êè íåïîãàíî çíàþòüñÿ â ³íòèì-
í³é ñôåð³, à ïî-äðóãå, áóäü-ÿêà 
æ³íêà çàâæäè ïðàãíå çäèâóâàòè ³ 
ïîðàäóâàòè ñâîãî êàâàëåðà, à çíà-
÷èòü, êîæíà âàøà çóñòð³÷ áóäå ÿê 
â îñòàíí³é ðàç: ÿñêðàâîþ, áóðõëè-
âîþ, õâèëþþ÷îþ ³ íåçàáóòíüîþ. 
Òàêîæ âè çìîæåòå çàäîâîëüíèòè 
ñâî¿ ñì³ëèâ³ ³íòèìí³ ôàíòàç³¿ — 
ñïðîáóâàòè ñåêñ ó íåçâè÷íèõ 

ì³ñöÿõ, ðîëüîâ³ ³ãðè àáî ïîáà-
ëóâàòèñÿ ñåêñ-³ãðàøêàìè.
 Íåíàâ'ÿçëèâ³ñòü æ³íêè. Êîí-

ñï³ðàö³ÿ â öèõ ñòîñóíêàõ ñòî¿òü 
íà ïåðøîìó ì³ñö³, ³ òîìó ïåðåñë³-
äóâàòè ñâîãî êîõàíöÿ âîíà íàâðÿä 
÷è áóäå. À öå çíà÷èòü, âè æèâåòå 
òèì æèòòÿì, ÿêèì õî÷åòå, í³÷îãî 
íå çì³íþºòå ³ ðîáèòå, ÿê õî÷åòå, 
íå áîÿ÷èñü ïðåòåíç³é ç ¿¿ áîêó.
 Íå îáòÿæëèâå ïðîùàííÿ. Ö³ 

ñòîñóíêè áóäóþòüñÿ áåç îáî-
ï³ëüíèõ êëÿòâ ³ îá³öÿíîê, ä³-
ëèòè âàì òåæ áóäå í³÷îãî, òîìó 
íàé÷àñò³øå âèñòà÷àº îäí³º¿ ðîç-
ìîâè, ùîá çàâåðøèòè âçàºìèíè. 
Ãîëîâíå, ïàì'ÿòàéòå, ùî çðîáèòè 
öå ïîòð³áíî ç ïî÷óòòÿì âëàñíî¿ 
ã³äíîñò³ òà òàêòó, çàëèøàþ÷èñü 
÷îëîâ³êîì ³ ëþäèíîþ.

МІНУСИ СТОСУНКІВ 
ІЗ ЗАМІЖНЬОЮ ДАМОЮ 
 Ìîæëèâå âèêðèòòÿ. Äàëå-

êî íå êîæåí ÷îëîâ³ê ñïîê³éíî 
ñïðèéìàº ³íôîðìàö³þ, ùî éîìó 
çðàäèëè. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â â³í 
ïðèñòðàñíî áàæàº ðîç³áðàòèñÿ ç 
ëþäèíîþ, ÿêà çàç³õíóëà íà éîãî 
äðóæèíó, ³ íå ò³ëüêè ñëîâàìè, àëå 
é àêòèâíèìè ô³çè÷íèìè ä³ÿìè. 
Òàê ùî â÷³òüñÿ ñàìîîáîðîí³, àáî 
øâèäêî á³ãàòè.
 Êîíñï³ðàö³ÿ. Â³ä íå¿ âòîìëþ-

ºøñÿ ³ äîñèòü øâèäêî. ² ÿêùî 
íà ïåðøèõ ïîðàõ öå áóäå âè-
êëèêàòè ïðèºìíå õâèëþâàííÿ, 

ЧИ ВАРТО КРУТИТИ РОМАН 
ІЗ ЗАМІЖНЬОЮ ЖІНКОЮ?
Чуже  Якщо не брати до уваги мораль, 
є багато речей, що робить роман із 
заміжньою жінкою дуже складною 
справою. Першим і, мабуть, найбільш 
очевидним є той факт, що вона вже 
знаходиться в офіційних стосунках з 
іншим чоловіком. Про плюси і мінуси 
роману з дамою зі штампом в паспорті 
розібралися з допомогою психологів 

òî ïîò³ì öå ïåðåðîñòå â ðîçäðà-
òîâàí³ñòü ³ íåâäîâîëåííÿ.
 Âè ä³ëèòå æ³íêó íà äâîõ — öå 

âàæêî ³ äóæå íåïðèºìíî, îñîáëè-
âî ó âèïàäêàõ, êîëè ëþäèíà âàì 
ä³éñíî äîðîãà. Çðåøòîþ, ïîâåð-
íåííÿ æ³íêè äîäîìó äî ³íøîãî 
÷îëîâ³êà ï³ñëÿ âàøèõ ïàëêèõ ïî-
áà÷åíü, âàñ áóäå áîëÿ÷å ðàíèòè.
 Ïðîáëåìè ó ñòâîðåíí³ âëàñíî¿ 

ñ³ì'¿ — ÿêùî ÷îëîâ³ê õî÷å ìàòè 
ïîâíîö³ííó ñ³ì'þ, òî öåé âàð³àíò 
íå ï³ä³éäå. Äåÿê³ ÷îëîâ³êè ìà-
þòü ïîä³áí³ çâ'ÿçêè ðîêàìè ³ òàê 
çâèêàþòü, ùî ïîò³ì íå â çìîç³ 
ñòâîðèòè íîðìàëüíó ñ³ì'þ. À ÷å-
êàòè, ùî âàøà êîõàíà ï³äå â³ä 
÷îëîâ³êà, — òåæ íå íàéêðàùà 
ïåðñïåêòèâà. Äîñë³äæåííÿ ïî-
êàçàëè, ùî ò³ëüêè 7% æ³íîê íà-
âàæóþòüñÿ êèíóòè çâè÷íå æèòòÿ.

 Íàñë³äêè. Êð³ì ç'ÿñóâàíü ñòî-
ñóíê³â ç ¿¿ ÷îëîâ³êîì, âè ìîæåòå 
ñòàòè åï³öåíòðîì âñ³õ ïîäàëüøèõ 
ïðîáëåì ó æ³íêè: íàïðèêëàä, 
îñóä îòî÷óþ÷èõ, ³ñòåðèêè ç áîêó 
ä³òåé, ïåðåæèâàííÿ áàòüê³â ç îáîõ 
ñòîð³í. Âñå öå çäàòíå ïðèíåñòè 
áàãàòî õâèëþâàíü.
 Çîâñ³ì íå ðàéäóæíèé õåï³-

åíä. Òàê, áóâàº, ùî æ³íêà éäå 
ç ñ³ì'¿ äî íîâîãî îáðàíöÿ, àëå, 
íà æàëü, öå íå ïðèíîñèòü ùàñòÿ, 
³ íàñòàº ðîç÷àðóâàííÿ. Â ðåçóëü-
òàò³ ïðîãðàþòü óñ³: æ³íêà ñïàëèëà 
âñ³ ìîñòè, ³ ç íîâîþ ëþäèíîþ 
í³÷îãî íå âèéøëî. Âèíóâàòåöü 
êðàõó ìèíóëîãî ¿¿ ñ³ì'¿ ïðè öüîìó 
â³ä÷óâàº ñåáå òåæ íå íàéêðàùèì 
÷èíîì, âèõîäèòü, ùî áóëè äà-
ðåìíî çðóéíîâàí³ æèòòÿ ùîíàé-
ìåíøå òðüîõ ëþäåé.

СПАЛАХНУЛА ПРИСТРАСТЬ
Не дивлячись на те, що в жінки є сім'я, він закохався по самі вуха. І 
таке буває, ніхто не застрахований. Вогонь у серці не так-то просто 
і загасити, мінімум на це потрібен час. Ну і, як відомо, закоханого 
мало хвилює наявність штампа в паспорті обожнюваного партнера. 
Декого ці обмеження ще більше заводять, адже заборонений 
фрукт — найсолодший.

НЕВДАЛИЙ ОСОБИСТИЙ ДОСВІД
Це може бути чоловік, якого зрадила дружина або дівчина. 
Переосмисливши все, що з ним сталося, він може прийняти 
рішення про помсту всім чоловікам світу. Він заводить романи 
тільки для того, щоб зруйнувати чужі сім'ї. А може, це просто 
людина, у якої не вийшло побудувати особисте життя, і йому роман 
із заміжньою допомагає відволіктися від усього.

ЧОЛОВІК «ДОНЖУАН»
Він просто колекціонує жінок, йому просто не важливий статус 
жінки, оскільки він її розглядає винятково як сексуальний об'єкт. 
Цей тип чоловіків не зупиняє і факт того, що жінка цілком щаслива 
і вже має дітей, йому головне — підкорити і спокусити, щоб 
в черговий раз довести собі, що він «герой».

ВІДСУТНІСТЬ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Одна з найпоширеніших причин, яка часто підштовхує шукачів 
пригод, що не подорослішали і не бажають брати на себе 
відповідальність, зав'язувати подібні необтяжливі стосунки. 
Заміжня жінка в даному випадку — ідеальний варіант, вони чудово 
проводять час, не зв'язуючи себе ніякими зобов'язаннями.
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ОВЕН 
Вдалий час для тих, кому 
необхідно перейти на нову 
роботу. Шукайте і знайдете.

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся зосередитися 
на найголовнішому, тоді 
дрібні неприємності не зава-
дять здійсненню ваших цілей. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви можете досягти великих 
успіхів при реалізації тих за-
вдань, які самі ж і поставили. 

РАК 
Оптимістичний настрій до-
зволить вам легко подолати 
перешкоди і вийти перемож-
цем з будь-якої ситуації. 

ЛЕВ 
У вас з'явиться шанс підклю-
читися до чийогось творчого 
процесу. Не упускайте його.

ДІВА 
Подбайте про майбутнє, чим 
більше зусиль ви докладете, 
тим легше вам буде впорати-
ся з труднощами потім. 

ТЕРЕЗИ 
Можуть успішно пройти діло-
ві переговори, які дозволять 
вам підвищити рівень вашого 
добробуту. 

СКОРПІОН 
Ви здатні гори перевернути 
і всі мрії зробити реальністю. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви можете стати просто 
незамінним працівником, і 
начальство це оцінить. 

КОЗЕРІГ 
Прекрасний час для відпо-
чинку і розваг. А ось робота 
загрожує швидко стомлювати. 

ВОДОЛІЙ 
Досить активний тиждень. 
Можливі поїздки, контакти з 
новими партнерами.

РИБИ 
Зайнятість на роботі вбереже 
вас від здійснення необдума-
них вчинків.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ІНГА РУЛЬКО, ПРОДАВЕЦЬ

— Мам, я іду на побачення 
з хлопцем.
— Будь обережна, доню. 
Хлопці зараз лише про 
одне думають…
— Про секс?
— Про посівну!

***
Тіна переспала з хлопцем на першому ж 
побаченні. Щоб він не подумав, що вона 
завжди така, на ранок дівчина зробила, 
ну дуууже суворе обличчя.

***
Поліцейський зупиняє машину. Водій:
— Ну не міг я перевищити швидкість!
— Чому це?
— Так до тещі я їду…

***
— Жінка — вона як пошуковий рядок в гуглі.
— В сенсі?
— Весь час додумує за тебе.

***
Кум Микола, який перехворів 
на Ковід–19, розповідав усім, 
що антитіла передаються статевим 
шляхом — вакцинував все село, 
а декого і два рази.

***
Студент завалив сесію.
Телеграфує мамі:
«Мамо, вигнали з інституту, підготуй тата».
І одержує відповідь:
«Тато готовий, підготуйся сам!»

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

24 RIA, 
Ñåðåäà, 12 òðàâíÿ 2021

РЕКЛАМА
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

491751

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
12.05

+16
+11

+14
+10

+14
+11

ЧЕТВЕР
13.05

+16
+6

+14
+7

+14
+7

П’ЯТНИЦЯ
14.05

+19
+9

+19
+10

+19
+10

СУБОТА
15.05

+20
+8

+20
+10

+20
+10

НЕДІЛЯ
16.05

+23
+11

+23
+12

+23
+12

ПОНЕДІЛОК
17.05

+18
+14

+23
+15

+22
+15

ВІВТОРОК
18.05

+22
+13

+22
+15

+20
+15

ПОГОДА У ВІННИЦІ

Марія, 19 років
Отримала титул «МІС ВДПУ 2020». В людях ціную простоту 
і чесність. Люблю подорожувати та вивчати щось нове. 
Цілеспрямована, життєрадісна, весела та енергій на особистість. 
Не можу уявити своє життя без творчості. 

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»

ю простоту 
нове. 
на особистість. 

КОНКУРСІ
себе на e-mail: 
курсу 
ю 
часниці.

ФОТО НА 
EMISTO.UA

тайте QR-код 
шої мобілки та 
ото! (Має бути
а програма QR 

(

дроїд-маркета 
алогічна)


