
 Замість «все буде добре» – 
«я поруч». Замість паніки та 
відчаю – прийняття діагнозу і 
власних емоцій. Замість плакати 
разом з онкохворим близьким – 
проговорити всі тривоги 

 Як підбирати слова підтримки, як 
заохотити до лікування та як самому 
не впасти в депресивний стан? Разом 
із онкопсихологами склали перелік 
важливих питань і відповідей для 
тих, хто хоче підтримати людину з 
онкологією, але не знає, як 

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

блок
1
500

грн

ЗАПУСТИЛИ ПРОКАТ 
ЕЛЕКТРОСАМОКАТІВ №20 (1541)

СЕРЕДА
19 травня 2021

20MINUT.UA

с. 11

492180

491882

РЕКЛАМА

 ЗНАЄ І ВИКЛАДАЄ 
11 МОВ

ПРО ЛИЖІ «MADE IN VINNYTSIA» с. 2

с. 16

468084

с. 6

491566

У БЛИЗЬКОГО — РАК
ЯК З ЦИМ ЖИТИ? ПОРАДИ РІДНИМ

Фотосесія проєкту 
емоційної підтримки 

Goodbye hair. 
Праворуч на фото 

вінничанка Марина 
Кушнір, яка бореться 

з раком
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Про депортацію
ß ïðî÷èòàëà ê³ëüêà ñòà-

òåé ç ðîçäóìàìè íà òåìó 
«÷îìó ñàìå ç Êðèìó áóëè 
äåïîðòîâàí³ íàðîäè…» 
×îìó, ÷îìó… À âè ìîæå-
òå íàçâàòè òåðèòîð³þ, ÿêà 
áóëà ïðèºäíàíà äî ÑÐÑÐ ÷è 
«çâ³ëüíåíà» ×åðâîíîþ àð-
ì³ºþ, ç ÿêî¿ ÍÅ âèñèëàëè 
ëþäåé çà êëàñîâîþ ÷è íà-
ö³îíàëüíîþ îçíàêîþ? Õ³áà 
ùî Ìàãàäàí, áî íåìà êóäè 
ïåðåñåëÿòè.

Â ÑÐÑÐ ïîñò³éíî ïðàê-
òèêóâàëè ïðèìóñîâå ïåðå-
ñåëåííÿ, ³ ïðè÷èíà îäíà – 
çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü íàä 
òåðèòîð³ºþ. ßê ³ Ðîñ³ÿ çà-
ðàç, Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ö³-
íóâàâ íàäáàííÿ äîäàòêîâèõ 
çåìåëü á³ëüøå, í³æ æèòòÿ 
ëþäåé, ÿê³ òàì æèëè. Òîìó 
ïåðåñåëÿëè í³ìåöüêèõ êî-
ëîí³ñò³â, óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí 
òà ³íòåë³ãåíö³þ, á³ëîðóñ³â, 
ëèòîâö³â, åñòîíö³â… Òà 
âñ³õ, àáè áóëî íàòõíåííÿ 
â Êðåìë³, à êîãî ³ êóäè – 
ïðèäóìàþòü.

Æèòè â òîòàë³òàðí³é äåð-
æàâ³ – òà ùå ëîòåðåÿ, ³ ïðî-
ãðàø â í³é – ïðîêèíóòèñÿ 
âðàíö³ â³ä ãðþêàííÿ â äâåð³, 
«âèõîäüòå, âàñ ïåðåñåëÿþòü». 
Â ³ì'ÿ ñâ³òîâî¿ ðåâîëþö³¿, 
ìèðó ó âñüîìó ñâ³ò³ – ïðè-
÷èí áàãàòî ³ âñ³ òàê³… ñâ³òë³ 
³ ãóìàíí³.

Ïåðå÷èòàéòå ñïîãàäè òèõ, 
õòî âèæèâ ï³ä ÷àñ äåïîðòà-
ö³¿. Ìàëî êîìó âäàëîñÿ âçÿ-
òè ç ñîáîþ 500 êã íà ðîäèíó 
äîçâîëåíîãî ìàéíà. Êîëè 
ëþäèíó ðîçáóäèòè ðàíî- 
âðàíö³ ³ ñêàçàòè – 15 õâè-
ëèí íà çáîðè, ùî âîíà â³-
çüìå? Õòîñü âçÿâ êëóíîê ç 
êóêóðóäçîþ, õòîñü – øâåéíó 
ìàøèíêó, ñïðèòí³ø³ ãóêíó-
ëè – ä³òè, íàòÿãí³òü íà ñåáå 
îäåæ³ ñê³ëüêè ìîæåòå… 
À õòîñü íå âçÿâ í³÷îãî, áî 
âèð³øèëè, ùî âåçóòü ðîç-
ñòð³ëþâàòè, à íàùî õàð÷³ 
íà ò³ì ñâ³ò³?..

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

ÍÎÂÈÍÈ

В листопаді 2019-го стався скан-
дал: підприємець Ігор Гуменний, 
який будує австрійцям завод, 
розказав про величезну ціну 
за приєднання до електромереж: 
за підключення заводу потрібно 
1,6 мільйона євро. Хоча попере-
дня влада обіцяла ціну в десять 
разів меншу.
У «Вінницяобленерго» в комен-
тарі журналісту розповідали, що 
не отримували офіційних звер-
нень від замовника щодо приєд-
нання до електричних мереж від 
замовників, які взялися будувати 
завод «Head» у Вінниці.
«Щодо вартості за підключення 
до потужностей, то вона вста-
новлена і регулюється на зако-
нодавчому рівні, а не обленер-
го», — повідомляли в обленерго.
Щоб інвестор не пішов з Ві-
нниці, мерія підписала угоду з 

групою компаній KNESS, аби ця 
компанія, а не обленерго стала 
оператором розподільчих мереж 
для трьох індустріальних парків. 
І безкоштовно підключала під-
приємства до мереж електро-
постачання.
Це дозволяє робити закон «Про 
малі системи розподілу», при-
йнятий ще в 2017 році. Але його 
впровадження заблоковане тим, 
що НКРЕКП досі не ухвалило 
необхідних нормативних актів, 
щоб внести зміни в діюче зако-
нодавство. Через цей казус про-
ект з будівництва системи енер-
гоінфраструктури, в який KNESS 
готова вкласти 250 мільйонів 
гривень, під загрозою.
Про цю проблему Вінницька 
міська рада повідомила у звер-
ненні до керівництва держави. 
Відповіді наразі немає.

За підключення до електрики — 1,6 мільйона євро 

ГАЛИНА ШАРАПОВА 

4 грн громадський транспорт 
і 6 грн маршрутка. Дітям про-
їзд  зробити безкоштовним, 
а пенсіонерам – за половину 
вартості.

ОЛЕНА СЛОБОДИСЬКА 

Я готова щомісяця витрачати 
на проїзд 1–2% від своєї за-
робітної плати. А зараз при 
зарплаті 5 тис. проїзд стано-
вить мінімум 4%. Мінімум.

TETIANA ROMANENKO 

В міському транспорті їздять 
люди з малою зарплатою. 
4–5 грн – це вже багато. 
Не можна піднімати ціну 
на проїзд в такий тяжкий час. 

ОЛЕГ КАСЬКОВ 

Я згоден платити більше 
за умови, якщо буде видно, 
на що пішли ці кошти. А роз-
мови про «підвищення всього 
на світі» — то лише байки.

ЄВГЕНІЯ ПРЕОР 

Не готова платити більше 
5 грн за проїзд. Можна зро-
бити додаткові рейси ранком, 
щоб всі встигали на роботу і 
навчання.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Скільки ви готові платити за поїздку в громадському транспорті?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних 

подій міста. Раніше ми 

опитували людей на 

вулиці, зараз проводимо 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,  RIA, 

(063)7758334 

Íà Íåìèð³â-
ñüêîìó øîñå ïî-
÷àëè áóäóâàòè íî-

âèé çàâîä. Ïîñàäîâö³ òà ³íâåñ-
òîðè ðîçïîâ³ëè ïðî âèðîáíè÷³ 
ïîòóæíîñò³.

«ПОПРИ ПАНДЕМІЮ ВІД 
ВІННИЦІ НЕ ВІДМОВИЛИСЯ» 

Êîìïàí³ÿ HEAD Group º äðó-
ãîþ ïîòóæíîþ êîðïîðàö³ºþ, ÿêà 
çàïóñòèòü âèðîáíèöòâî ó Â³ííèö³. 
Äî öüîãî, ó 2018 ðîö³, êîìïàí³ÿ 
UBC Group ðîçïî÷àëà âèðîáíè-
öòâî õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ.

Çàâîä àâñòð³éñüêî¿ êîìïàí³¿ çà-
éìàòèìå ïëîùó 43 òèñÿ÷³ êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â. Íà éîãî áóä³â-
íèöòâî HEAD ïëàíóº âèòðàòèòè 
áëèçüêî 80 ì³ëüéîí³â ºâðî. Ï³ñ-
ëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ, ùî 
î÷³êóºòüñÿ â 2023 ðîö³, íà çàâîä³ 
áóäå 1000 ðîáî÷èõ ì³ñöü. Íà ïåð-
ñïåêòèâó ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü 
ìîæå çðîñòè äî 1200. Ïðàö³âíè-
êè ðîáèòèìóòü ñïîðÿäæåííÿ äëÿ 
çèìîâèõ âèä³â ñïîðòó.

— Ìè ìàºìî âåëèêèé äîñâ³ä 
ó âèãîòîâëåíí³ çèìîâîãî ñïîðÿ-
äæåííÿ — ïîíàä 60 ðîê³â íà ðèí-
êó. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñèòóàö³ÿ 
ç ïàíäåì³ºþ COVID-19 âðàçèëà 
áàãàòî ï³äïðèºìñòâ â ªâðîï³. Ïî-
ïðè ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç êîâ³-
äîì, ìè íå çì³íèëè ñâîº ïðàãíåí-
íÿ òà ñòðàòåã³÷í³ íàïðÿìêè. Õî÷ó 

ïîäÿêóâàòè çà ï³äòðèìêó ì³ñüê³é 
âëàä³ òà âñ³ì, õòî íàì äîïîìàãàº 
íàðàç³, — ñêàçàâ ãîëîâíèé îïåðà-
ö³éíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ HEAD 
Group Ãåðàëüä Ñêðîáàíåê.

ВКЛАЛИ 78 МЛН ГРН 
Ùîá çàëó÷àòè êðóïíèõ ³íâåñ-

òîð³â äî Â³ííèö³, ì³ñüêà âëàäà 
ê³ëüêà ðîê³â òîìó ñòâîðèëà ³íäó-
ñòð³àëüí³ ïàðêè — îñîáëèâ³ çîíè, 
äå âëàäà íàäàº ï³ëüãè äëÿ ï³ä-
ïðèºìñòâ. Çîêðåìà, ì³í³ìàëüíèé 
çåìåëüíèé ïîäàòîê, çâ³ëüíåííÿ 
â³ä ìèòà, çâ³ëüíåííÿ â³ä ïàéîâî¿ 
ó÷àñò³ òîùî. À ùå çîáîâ’ÿçóºòüñÿ 
ðîçáóäîâóâàòè ³íôðàñòðóêòóðó.

Íà ïðåçåíòàö³¿ ñòàðòó áóä³âíè-
öòâà ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãó-
íîâ ðîçïîâ³â, ùî â ðîçâèòîê ³íô-
ðàñòðóêòóðè äëÿ ³íäóñòð³àëüíèõ 
ïàðê³â (¿õ â íàñ íàðàç³ 3) ìåð³ÿ 
âêëàëà 78 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

— Â ³íòåðåñàõ ãðîìàäè ìàòè 
íà ñâî¿é òåðèòîð³¿ âèñîêîòåõíî-
ëîã³÷íå âèðîáíèöòâî. Ç íåòåð-
ï³ííÿì î÷³êóþ, êîëè ç êîíâåºðà 
âèéäå ñïîðòèâíå ñïîðÿäæåííÿ ç 
íàïèñîì «Made in Vinnytsia», — 
çàçíà÷èâ Ìîðãóíîâ.

Ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Ñåðã³é 
Áîðçîâ òà ãîëîâà îáëðàäè Ñîêî-
ëîâèé ï³äêðåñëèëè, ùî ðåàë³çàö³ÿ 
ïðîåêòó HEAD ïîêðàùèòü ³íâåñò 
êë³ìàò òà ³ì³äæ íå ò³ëüêè ðåã³îíó, 
àëå é óñ³º¿ êðà¿íè. Òà çàïåâíè-
ëè, ùî îáëàñíå êåð³âíèöòâî áóäå 
ï³äòðèìóâàòè óñ³ ³íñòèòóö³¿, ÿê³ 
ãîòîâ³ áóäóòü ³íâåñòóâàòè ó ðîç-
âèòîê Â³ííèö³ òà Â³ííè÷÷èíè.

ЛИЖІ «MADE IN VINNYTSIA»! 
БУДУЮТЬ НОВИЙ ЗАВОД 
Нові робочі місця  На Немирівському 
шосе австрійська компанія HEAD Group 
будує новий завод. На підприємстві 
будуть робити спортивне спорядження 
для зимових видів спорту. А запустити 
виробництво обіцяють вже у 2023 році. 
Однак задовго до старту будівництва 
інвестор ледь не пішов з Вінниці

До майбутнього заводу мерія прокладає 
інфраструктуру. Зокрема, саме в Індустріальному парку 
буде перша в місті бетонна дорога 
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,  RIA, 

(063)7758334 

Ñë³äîì çà ìàðø-
ðóòêàìè, äå âæå ç 
1 ÷åðâíÿ áóäåìî 

¿çäèòè çà 10 ãðèâåíü (à â äåÿêèõ — 
12 ãðí), çáèðàþòüñÿ ï³äíÿòè âàð-
ò³ñòü ïðî¿çäó â ìóí³öèïàëüíîìó 
òðàíñïîðò³. Òîáòî, â òðàìâàÿõ, 
òðîëåéáóñàõ ³ àâòîáóñàõ.

Òðàíñïîðòíèêè êàæóòü, ùî 
âîñòàííº òàðèô ïåðåãëÿäàëè 
ùå â 2018-ìó. À ç öüîãî ðîêó 
ñóòòºâî çðîñëà ö³íà åëåêòðî-
åíåðã³¿, çàï÷àñòèí òà ïàëèâà. 
Íà ñê³ëüêè ³ êîëè çðîñòå ïðî-
¿çä — íå êàæóòü.

Ïðîòå «ïàðàä» çäîðîæ÷àíü 
â óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ ìàº ïî÷à-
òèñÿ ç Êèºâà. Òàì, çà ðàçîâèé 
êâèòîê â ìåòðî ³ íàçåìíîìó 
òðàíñïîðò³ çàïðîñèëè 21 ãðèâíþ!

«НАЗИВАТИ ТАРИФ 
ЩЕ НЕДОЦІЛЬНО» 

— Òðè ðîêè òîìó, êîëè íàì 
çàòâåðäèëè ä³þ÷èé òàðèô, åêî-
íîì³÷íî îáãðóíòîâàí³ öèôðè 
ñêëàäàëè 5,66 ïî åëåêòðîòðàí-
ñïîðòó ³ 8,03 ãðèâí³ ïî àâòî-
áóñó. À îòðèìàëè 4 ³ 5 ãðèâåíü 
çà ïðî¿çä. Çáèòêè áóëè ³ ç òîãî 
÷àñó âîíè íàêîïè÷óâàëèñü. Àëå 
òåïåð êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ ³ 
çäîðîæ÷àííÿ âñ³õ ñêëàäîâèõ 
òàðèôó ðîáëÿòü íàøó ðîáîòó 
çà ñòàðèìè ö³íàìè íåìîæëè-
âîþ, — ïîÿñíþº ïîòðåáó â íî-

âîìó òàðèô³ ãåíäèðåêòîð «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïà-
í³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Â³ííèöüê³ òðàíñïîðòíèêè íàä³-
ñëàëè çâåðíåííÿ äî ìåð³¿, â ÿêî-
ìó ïðîñÿòü ï³äíÿòè ö³íó ïðî¿çäó. 
Íàéá³ëüøå íà çðîñòàííÿ, êàæóòü, 
âïëèíóëî ïîäîðîæ÷àííÿ åëåê-
òðèêè, ³ìïîðòíèõ çàï÷àñòèí, 
ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â. 
Â ä³þ÷îìó òàðèô³ çàêëàäåí³ ö³íè 
2018 ðîêó.

Íà ñê³ëüêè õî÷óòü ï³äíÿòè 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó? Öå ïèòàííÿ 
ñòàâèëè Ëóöåíêó òðè÷³, àëå òàê 
³ íå îòðèìàëè ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³.

— Ìè ï³äãîòóâàëè ³ ïîäàëè 
ðîçðàõóíêè. Àëå ¿õ ùå íå ïåðåâ³-
ðèëè â äåïàðòàìåíò³ åêîíîì³êè òà 
³íâåñòèö³é ì³ñüêðàäè. Òîìó çàðàç 
ùå íåäîö³ëüíî ãîâîðèòè ïðî ðîç-
ì³ð ï³äâèùåííÿ òàðèôó, — ñêàçàâ 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

ЯКІ АЛЬТЕРНАТИВИ 
×è º àëüòåðíàòèâè çäîðîæ÷àííþ 

ïðî¿çäó? Íàïðèêëàä, çâåðíóòèñü 
äî ìåð³¿, ùîá çá³ëüøèòè ô³íàíñîâó 
ï³äòðèìêó òðàíñïîðòíèê³â.

— ßêùî çá³ëüøèòè äîòàö³¿ ç 
áþäæåòó, òî äåñü ïîòð³áíî çà-
áðàòè? Çàáðàòè çâ³äêè? Ç îñâ³òè, 
ìåäèöèíè, ñîöçàõèñòó? Ñüîãîäí³ 
íåìîæëèâî, — â³äïîâ³äàº Ìèõàé-
ëî Ëóöåíêî.

— Ì³ñüêà âëàäà ³ òàê âèòðà÷àº 
íà òðàíñïîðòíó êîìïàí³þ ìàñó 
êîøò³â. Ó êðåäèòíèõ äîãîâîðàõ 
âèñòóïàº ïëàòíèêîì, âèïëà÷óº 
êîìïåíñàö³þ çà ïåðåâåçåííÿ 

НОВА ЦІНА ПРОЇЗДУ В ТРАНСПОРТІ 
ЗАРАЗ Є «ТАЄМНИЦЕЮ» 
Соціальна напруга  Кожні два-
три роки у Вінниці зростає вартість 
квитків у транспорті. Спочатку нові 
тарифи отримують маршрутники, 
а потім — муніципальний транспорт. 
На скільки і коли зростуть ціни на проїзд 
в трамваях, тролейбусах і автобусах?

Після столиці тарифи на проїзд 
піднімуть і в інших містах. Зазви-
чай перевізники спеціально че-
кають, поки першим це зроблять 
в Києві, розповів експерт з тран-
спортного моделювання Дмитро 
Безпалов.
«Київський метрополітен» і «Київпа-
странс» заявили, що обгрунтований 
тариф на перевезення в комуналь-
ному транспорті складає 21 гривню 
за одну поїздку. Зараз люди платять 
по 8 гривень за проїзд.
У Львові буде діяти єдина ціна 
на проїзд в маршрутках, авто-
бусах, трамваях і тролейбусах — 
10 грн. Проект рішення почали 
розглядати у березні, в травні 
мерія отримала погодження від 

Антимонопольного комітету, але 
виконком не поспішає затверджу-
вати нову вартість проїзду.
У Хмельницькому за 3,5 грн 
можна проїхати в тролейбусі, 
а за 5 грн — в автобусі. У березні 
міська влада опублікувала про-
ект рішення про подорожчання 
проїзду: у тролейбусі — 5,5 грн 
за проїзд готівкою, 5 грн — для 
власників е-квитка; у автобусі 
8 грн — готівка, 7 грн — е-квиток. 
З якої дати почнуть діяти нові ціни, 
наразі невідомо.
В Житомирі підняли вартість проїз-
ду ще минулого літа. І запровади-
ли декілька тарифів: 4 грн в елек-
тротранспорті та 6 грн в автобусах 
при сплаті транспортною карткою; 

5 грн в електротранспорті та 7 грн 
в автобусах при розрахунку бан-
ківською карткою; 6 грн в електро-
транспорті та 8 грн в автобусах при 
готівковій оплаті за проїзд.
В Харкові за проїзд в метро до-
ведеться заплатити 8 гривень, 
а в наземному комунальному 
транспорті — 6 грн. Секретар 
міськради Ігор Тєрєхов заявив, що 
в 2021 році тарифи на проїзд ані 
в муніципальному, ані в приватно-
му транспорті зростати не будуть.
А от в Кривому Розі з 1 травня 
комунальний транспорт є безко-
штовним для власників електро-
нного квитка — «Карти криворіж-
ця». Гроші за поїздки мешканців 
міста сплачує місцевий бюджет.

Підвищення вартості квитків почнеться з Києва 

«Будемо шукати золоту середину». Керівник транспортників 
Михайло Луценко сказав, що до мерії подали розрахунки 
нового тарифу, який перевіряють в департаменті економіки 

ï³ëüãîâèê³â. Öèõ ãðîøåé íå âè-
ñòà÷àº, ùîá âòðèìàòè òàðèôè? — 
ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò 
çàáåçïå÷óº ïåðåâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â âñ³õ êàòåãîð³é òà íà âñ³õ 
íàïðÿìêàõ. Ö³íè íà ïåðåâåçåííÿ 
ñîö³àëüí³, ³ â³äïîâ³äíî öåé òðàí-
ñïîðò çàâæäè áóâ äîòàö³éíèì. 
Òîìó ìè ÷àñòêîâî ïîêðèâàºìî 
âèòðàòè áþäæåòíîþ ï³äòðèìêîþ, 
÷àñòêîâî — ÷åðåç ïëàòó çà ïðî-
¿çä, ÷àñòêîâî — çà ðàõóíîê âëàñ-
íèõ ðåçåðâ³â, — â³äïîâ³äàº êå-
ð³âíèê «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ êîìïàí³¿». — Ìè ðîçóì³ºìî 
ñîö³àëüíó íàïðóãó, àëå äàë³ âæå 
íå ìîæåìî ¿çäèòè çà ñòàðèìè 
ö³íàìè. Òðàíñïîðò ïîòð³áíî 
ðåìîíòóâàòè, òðåáà óòðèìóâàòè 
³íôðàñòðóêòóðó. ßêùî ìè öüî-
ãî íå áóäåìî ðîáèòè, òî ìîæåìî 
çóïèíèòèñÿ.

Ïðîöåäóðà ïîãîäæåííÿ íîâî-
ãî òàðèôó òðèâàòèìå áëèçüêî 
2–3 ì³ñÿö³â. Òîìó, ÿêùî â³-
ííèöüêà ìåð³ÿ íàâàæèòüñÿ ï³ä-
í³ìàòè òàðèô íà ïðî¿çä, òî çà íî-
âîþ ö³íîþ ïî¿äåìî, éìîâ³ðíî, 
â ñåðïí³-âåðåñí³.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

 Íåçàáàðîì ó÷í³ çàâåðøóþòü 
íàâ÷àííÿ, àëå âæå çàðàç âîíè ç 
íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü îñòàííüîãî 
äçâîíèêà, ñòàðøîêëàñíèêè – âè-
ïóñêíèõ âå÷îð³â. Àëå ÷è áóäóòü 
â³ííèöüê³ øêîëè ïðîâîäèòè òàê³ 
ñâÿòà ÷åðåç êàðàíòèí òà ùî ðå-
êîìåíäóº Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè?

×è áóòè îñòàííüîìó äçâîíèêó ³ 
â ÿêîìó ôîðìàò³ – îñòàòî÷íå ð³-
øåííÿ ïðèéìàº äèðåêòîð øêîëè, 
çàëåæíî â³ä òèõ îáìåæåíü, ÿê³ 
áóäóòü âñòàíîâëåí³ íà ïåð³îä âè-

ïóñê³â â ðåã³îí³, – òàê³ ðåêîìåí-
äàö³¿ äàëè â Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè.

Òàêîæ, çã³äíî ç êàðàíòèííèìè 
îáìåæåííÿìè, øêîëè, ÿê³ ïåðå-
áóâàòèìóòü íà ê³íåöü íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó ó ÷åðâîíèõ çîíàõ, 
íå çìîæóòü îðãàí³çóâàòè îñòàí-
í³é äçâîíèê äëÿ ó÷í³â â î÷íîìó 
ðåæèì³.

Â äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè Â³ííèöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ê³íåöü íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí 
ðåêîìåíäóþòü íå â³äçíà÷àòè.

– Öüîãî ðîêó ñâÿòî îñòàííüî-

ãî äçâîíèêà ìè ðåêîìåíäóºìî 
ïðîâîäèòè áåç óðî÷èñòîñòåé 
àáî ñóâîðî äîòðèìóâàòèñÿ âè-
ìîã êàðàíòèíó, – êàæå äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó Îêñàíà ßöåíêî. – 
×è ðîáèòè ñâÿòî òðàäèö³éíèì, 
ç óðî÷èñòèìè ë³í³éêàìè ³ ïðî-
ùàííÿìè – âèð³øóâàòèìóòü 
ïåäàãîã³÷í³ ðàäè êîæíî¿ øêîëè 
îêðåìî.

Âæå ó ñåðåäó, 19 òðàâíÿ, 
11-êëàñíèêè â³ííèöüêèõ øê³ë 
çàê³í÷óþòü íàâ÷àëüíèé ð³ê ³ ãî-
òóþòüñÿ äî çäà÷³ ÇÍÎ. Äëÿ ó÷í³â 

óñ³õ ³íøèõ êëàñ³â íàâ÷àëüíèé ð³ê 
ïðîäîâæèëè äî 4 ÷åðâíÿ.

– Âèïóñêíèêè 11 êëàñ³â çâ³ëü-
íåí³ â³ä ÄÏÀ, çà áàæàííÿì âîíè 
ìîæóòü çäàòè éîãî ï³ä ÷àñ çäà-
÷³ ÇÍÎ, àáî çäàòè ó øêîë³, àáî 
âçàãàë³ íå çäàâàòè – çà âèáî-
ðîì, – êàæå î÷³ëüíèöÿ îñâ³òíüîãî 
óïðàâë³ííÿ. – Öüîãî ðîêó ó íàñ 
2019 âèïóñêíèê³â ó êîìóíàëüíèõ 
øêîëàõ ³ 39 – ó ïðèâàòíèõ.

Ñòîñîâíî ñâÿòêóâàííÿ âèïóñ-
êíèõ âå÷îð³â, â äåïàðòàìåíò³ òåæ 
êàæóòü – âñå çà ð³øåííÿì ïåä-

êîëåêòèâó ³ áàòüê³â.
– Ìè âèäàìî âèïóñêíèêàì ñâ³-

äîöòâî ïðî çàê³í÷åííÿ øêîëè ³ 
á³ëüøå çà íèõ íå â³äïîâ³äàºìî, – 
ñêàçàëà Îêñàíà ßöåíêî. – Âçà-
ãàë³, ðàäèìî íå ðîáèòè ìàñîâèõ 
çàõîä³â â ïåð³îä êàðàíòèíó. Àëå 
çà âèïóñêíèê³â â³äïîâ³äàþòü 
áàòüêè.

Äî ñëîâà, ìèíóëîãî ðîêó ÷åðåç 
êàðàíòèí øêîëè ïðîâîäèëè ñâÿòî 
îñòàííüîãî äçâîíèêà äëÿ ó÷í³â 
îíëàéí àáî îêðåìî ó êîæíîìó 
êëàñ³, áåç óðî÷èñòî¿ ë³í³éêè.

Останній дзвоник і випускні: якими вони будуть?
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Ìîâà éäå ïðî 
ìàëó ïðèâàòèçàö³þ. 
Äî íå¿ íàëåæàòü 
áóä³âë³ ÷è ìàéíîâ³ 

êîìïëåêñè, âàðò³ñòü ÿêèõ ñòà-
íîâèòü íå á³ëüøå 250 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Îá’ºêòè âåëèêî¿ ïðè-
âàòèçàö³¿ â³äïîâ³äíî ìàþòü ö³íó 
250 ìëí. ãðí ³ á³ëüøå. Ó íàø³é 
îáëàñò³ íåìà òàêèõ.

Õòî ìàº êîøòè, âàðòî ïîòîð-
ãóâàòèñÿ çà îá’ºêòè ìàëî¿ ïðèâà-
òèçàö³¿. Òèì á³ëüøå, ùî íåâäîâç³ 
íà ïðîäàæ âèñòàâëÿòü áóä³âë³ ³ 
ìàéíîâ³ êîìïëåêñè, ÿê³ íàçèâà-
þòü ïðèâàáëèâèìè. Óæå òîìó, 
ùî âîíè ðîçòàøîâàí³ ó çðó÷íèõ, 
ëþäíèõ ì³ñöÿõ Â³ííèö³. Öå ìîæ-
íà ñêàçàòè ³ ïðî «Êðèñòàë», ³ ïðî 
êàðòîãðàô³÷íó ôàáðèêó, ³ ïðî ë³-
êåðî-ãîð³ë÷àíèé çàâîä. Òà é àâ³à-
çàâîä ìàº ñâîþ ïðèâàáëèâ³ñòü.

ßê³ îñîáëèâîñò³ íèí³øíüî¿ 
ïðèâàòèçàö³¿? Õòî âèçíà÷àº 
îá’ºêòè äëÿ àóêö³îí³â? ßê ôîð-
ìóþòü ñòàðòîâó ö³íó? ßê äîëó-
÷èòèñÿ äî àóêö³îíó? Íà ö³ òà 
³íø³ ïðèâàòèçàö³éí³ ïèòàííÿ äàº 
ðîç’ÿñíåííÿ êåð³âíèê Ðåã³îíàëü-
íîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíî-

ãî ìàéíà Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é 
³ Õìåëüíèöüê³é îáëàñòÿõ Àíäð³é 
Ìàðêåâè÷.

АУКЦІОНИ БЕЗ… МОЛОТКА 
Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ Ìàðêåâè-

÷à, ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü íèí³øí³õ 
àóêö³îí³â â³ä ïîïåðåäí³õ â òîìó, 
ùî âîíè â³äáóâàþòüñÿ ò³ëüêè 
â åëåêòðîíí³é ôîðì³. Â³äîìà 
äîíåäàâíà ôðàçà «ïðîäàíî ç ìî-
ëîòêà» çàëèøèëàñÿ ó ìèíóëîìó. 
Åëåêòðîííèé ôîðìàò òîðã³â çà-
ïðîâàäæåíî ç áåðåçíÿ 2018 ðîêó. 
Çðîçóì³ëî, êîìï’þòåð íå ïîòðå-
áóº ìîëîòêà.

– Ïðîöåäóðà òîðã³â â³äáóâàºòü-
ñÿ çíåîñîáëåíî, – ðîçïîâ³äàº ïàí 
Ìàðêåâè÷. – Ïîêóïö³ íå áà÷àòü 
îäèí îäíîãî, íå çíàþòü, õòî 
òîðãóºòüñÿ. Êîæíîìó ó÷àñíèêó 
ïðèñâîþºòüñÿ â³äïîâ³äíèé íî-
ìåð. Ïðåäñòàâíèêè Ôîíäó çó-
ñòð³÷àþòüñÿ ç ïåðåìîæöåì óæå 
â íîòàð³óñà. Öå â³äáóâàºòüñÿ òîä³, 
êîëè íàñòàº ÷àñ îôîðìëåííÿ äî-
êóìåíò³â. Äî òîãî ìè íå áà÷èìî 
îäèí îäíîãî ³ íå çíàºìî, õòî º 
õòî ç ó÷àñíèê³â àóêö³îíó. Àäæå 
çàÿâêè íà ó÷àñòü ó òîðãàõ òàêîæ 
ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³.

– Òåïåð íåìà ï³äñòàâ äëÿ çâè-
íóâà÷åííÿ ó íåïðîçîðîñò³ òîð-

ПРОДАДУТЬ «КАРТОГРАФІЧКУ», 
«КРИСТАЛ» ТА ІНШІ ЗАВОДИ
Приватизація  Привабливі об’єкти 
готують до приватизації у Вінниці. 
На продаж виставлять авіаційний і 
лікеро-горілчаний заводи, картографічну 
фабрику, а також корпоративні права 
на завод «Кристал». За які ще підприємства 
можна буде поторгуватися? В чому 
особливість нинішніх аукціонів?

ã³â, – êàæå Àíäð³é Ìàðêåâè÷. – 
Â³äïàëè ïðåòåíç³¿ ÷åðåç òå, í³áèòî 
êîìóñü ç ó÷àñíèê³â íàäàºìî ïå-
ðåâàãó, à â³ä êîãîñü ïðèõîâóºìî 
³íôîðìàö³þ ïðî òîé ÷è ³íøèé 
îá’ºêò. Áóäü-õòî ìîæå çàéòè 
íà ñàéò ³ ä³çíàòèñÿ, êîëè â³ä-
áóäóòüñÿ íàñòóïí³ òîðãè ³ çà ùî 
ìîæíà ïîòîðãóâàòèñÿ. ßê êàæóòü, 
âñå â³äêðèòî ÿê äëÿ ô³çè÷íèõ, òàê 
³ äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á. Íàãàäóþ, 
ùî ó÷àñòü â àóêö³îí³ ìîæå âçÿòè 
êîæåí îõî÷èé, õòî ìàº êîøòè äëÿ 
ïðèäáàííÿ âèçíà÷åíîãî äëÿ ñåáå 
îá’ºêòà ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿.

Äðóãà îñîáëèâ³ñòü íèí³øí³õ 
àóêö³îí³â, öå ìîæëèâ³ñòü òîðãó-
âàòèñÿ çà îá’ºêò ç áóäü-ÿêî¿ òî÷êè 
êðà¿íè. Îáèðàòè ìàéíî äëÿ êó-
ï³âë³ òàêîæ ìîæíà ó áóäü-ÿêîìó 
ðåã³îí³, íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ ó÷àñíèêà àóêö³îíó, ÷è 
ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ óïîäîáàíîãî 
íèì îá’ºêòà.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
ïðèáëèçíî 60% ó÷àñíèê³â òîð-
ã³â, ÿê³ êóïèëè îá’ºêòè ìàëî¿ 
ïðèâàòèçàö³¿ ó íàø³é îáëàñò³, 
öå ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ðåã³îí³â 
äåðæàâè.

– Åëåêòðîíí³ òîðãè ïîñèëè-
ëè êîíêóðåíö³þ íà àóêö³îíàõ, – 
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é Ìàðêåâè÷. – 
Íèí³, íå âèõîäÿ÷è ç îô³ñó ÷è 
âëàñíîãî ïîìåøêàííÿ, ìîæíà 
âçÿòè ó÷àñòü â àóêö³îí³ íà áóäü-
ÿêèé îá’ºêò ó áóäü-ÿê³é òî÷ö³ 
êðà¿íè. Öå ñïðîñòèëî äîñòóï 
äî òîðã³â. Íå äèâíî, ùî ñòàëî 
á³ëüøå ó÷àñíèê³â.

ХТО І ЯК ВИЗНАЧАЄ ОБ’ЄКТИ 
ДЛЯ ПРОДАЖУ?

ª äâà ñïîñîáè âèçíà÷åííÿ 
îá’ºêò³â äëÿ àóêö³îíó. ²í³ö³àòî-
ðîì âêëþ÷åííÿ îá’ºêòà ó ïåðå-
ë³ê ïðèâàòèçàö³¿ ìîæå áóòè ÿê 
îðãàí óïðàâë³ííÿ, òàê ³ ô³çè÷íà 
÷è þðèäè÷íà îñîáà.

– ßêùî âè áà÷èòå ó ñâîºìó 
íàñåëåíîìó ïóíêò³ çàíåäáàíèé 
îá’ºêò äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñ-
íîñò³, ìîæåòå ïîâ³äîìèòè ïðî 

íàÿâí³ñòü òàêî¿ áóä³âë³ ³ çàïðîïî-
íóâàòè ¿¿ äî ïðèâàòèçàö³¿, – êàæå 
Àíäð³é Ìàðêåâè÷. – Ìè âñòà-
íîâëþºìî áàëàíñîóòðèìóâà÷à, 
îðãàí óïðàâë³ííÿ ³ ïðîïîíóºìî 
ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ 
äîçâîëó íà ïðèâàòèçàö³þ.

Äðóãèé ñïîñ³á, öå êîëè ïðî-
ïîíóþòü ïðèâàòèçóâàòè òîé ÷è 
³íøèé îá’ºêò éîãî âëàñíèêè.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
âëàñíèêè íå ïîñï³øàþòü ç öèì. 
Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ôîíäó 
îòðèìàëî â³äìîâ íà âêëþ÷åííÿ 
äî ïðèâàòèçàö³¿ íà 90% çàïðîïî-
íîâàíèõ îá’ºêò³â.

– Îá’ºêò ïðèõîäèòü â çàíåïàä, 
øòóêàòóðêà îáñèïàºòüñÿ, äàõ ïðî-
âàëþºòüñÿ, à âëàñíèê íå â³ääàº 
éîãî íà ïðèâàòèçàö³þ, – ãîâîðèòü 
Àíäð³é Ìàðêåâè÷. – Ïèøóòü, ùî 
öå íå íà ÷àñ³ àáî íå ââàæàþòü 
çà ïîòð³áíå, ÷è ìàþòü ³íø³ ïëàíè 
íà ìàéíî.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
íåîáõ³äíî âíåñòè çì³íè äî çàêî-
íó, ÿê³ á ïåðåäáà÷àëè ìåõàí³çì 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðîçïîðÿäæåí-
íÿ äåðæàâíèì ìàéíîì.

Нині Регіональне відділення 
ФДМУ виставило на аукціон 
на території області 41 об’єкт 
малої приватизації.
За яку вартість планують продати 
вінницькі об’єкти? Корпоративні 
права заводу «Кристал», якими 
на 100% володіє держава, оці-
нено у 89,9 млн грн. На «Єдиний 
майновий комплекс Вінницький 
авіазавод» ціна поки що не зна-
читься, комплекс включає в себе 
30 одиниць основних засо-

бів, розташованих на площі 
26634,7 квадратних метра.
Балансова вартість картогра-
фічної фабрики на початок 
нинішнього року становила 
28 млн грн. Лікеро-горілчаний 
завод буде продано єдиним 
майновим комплексом у складі 
132 основних засобів на площі 
626,2 кв. м. Стартова ціна поки 
що не зазначена.
Готують до приватизації Бар-
ський, Бджільнянський, Гайсин-

ський, Мартинівський, Тростя-
нецький, Уладівський спиртові 
заводи.
Буде продано будинок відпо-
чинку «Гірський» у Могилеві-По-
дільському, комплекс «Ластівка» 
неподалік від Вінниці.
З усіма об’єктами можна озна-
йомитися на сайті регіонального 
відділення ФДМУ. Там же зазна-
чена покрокова інструкція участі 
в аукціоні та придбанні майна. 
Всього сім кроків.

Скільки грошей треба на вінницькі об’єкти?

Початкова ціна на аукціоні за Не-
мирівський спиртзавод була 
49,6 млн грн. Купили підпри-
ємство за 55,1 млн грн.
Найбільше зросла вартість ін-
шого підприємства аналогічно-
го профілю – спиртзаводу в селі 
Овечаче: стартували з 19,8 млн 

грн, дійшли до 53 млн грн.
У п’ять разів дорожче купив бу-
дівлю у місті Бар підприємець 
з Хмельницького. Йдеться про 
приміщення, в якому знаходи-
лося районне управління статис-
тики. При стартовій ціні 845 тис. 
грн продали за п’ять мільйонів.

За спиртзавод заплатили 55 мільйонів 

«Картографічку» держава довела до ручки – нині фабрика не працює. А раніше тут 
друкували підручники, тут вийшла у світ унікальна книга – Національний атлас України
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За даними МОЗ, в Україні налі-
чується понад мільйон онкохво-
рих пацієнтів. Щороку від цього 
помирають до 80 тисяч осіб та 
близько 140 тисяч вперше ді-
знаються про те, що в них рак.
Як читаємо на сайті Подільського 
регіонального центру онкології, 
щорічно в стаціонарних відді-

леннях медзакладу лікується 
до десяти тисяч хворих, з яких 
питома вага онкохворих – 75%, 
решту складають пацієнти з до-
броякісною патологією. Поліклі-
ніка закладу щорічно приймає 
80–90 тисяч хворих, а за рік 
виконується понад шість тисяч 
оперативних втручань.

Що каже статистика?

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA,  (097)1448132 

Îíêîëîã³÷í³ çà-
õâîðþâàííÿ ñüîãîä-
í³ òîðêàþòüñÿ áà-
ãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ 

ðîäèí. Á³ëüø³ñòü ç òèõ, õòî í³êîëè 
íå ñòèêàâñÿ ç îíêîëîã³ºþ, ââà-
æàº ðàê íåâèë³êîâíîþ õâîðîáîþ. 
Òîìó, êîëè ¿ì àáî ¿õí³ì áëèçüêèì 
ä³àãíîñòóþòü ðàê, âîíè ìîæóòü 
ïî÷àòè ïàí³êóâàòè, çàêðèâàþòüñÿ 
ó ñîá³ òà âïàäàþòü ó äåïðåñèâ-
í³ ñòàíè. Àëå º ÷èìàëî òèõ, ÿê³ 
íå ñòàâëÿòü íà ñâîºìó æèòò³ õðåñò, 
à çàïàñàþòüñÿ îïîðîþ ð³äíèõ ³ 
ðàçîì ç åìîö³éíîþ ï³äòðèìêîþ 
ëåãøå ïðîõîäÿòü öåé øëÿõ.

Ìè ïîãîâîðèëè ç îíêîïñèõî-
ëîãèíÿìè òà ñï³âçàñíîâíèöåþ 
ôîíäó ï³äòðèìêè îíêîîäóæóþ÷èõ 
ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî ä³ÿòè. ßê 
ï³äáèðàòè òàê³ íåîáõ³äí³ ñëîâà 
ï³äòðèìêè, ÿê çàîõîòèòè äî ë³-
êóâàííÿ òà ÿê ñàìîìó íå âïàñòè 
â äåïðåñèâíèé ñòàí.

ВИ ДІЗНАЛИСЯ ДІАГНОЗ. 
ЯК ПОЧАТИ РОЗМОВУ?

– Íàéïåðøå, ùî ìîæóòü çðî-
áèòè áëèçüê³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ¿õ 
ðîäè÷ îòðèìàâ ïîãàíó çâ³ñòêó – 
ïðîñòî îá³éíÿòè éîãî. Íå òðåáà 
çàéâèõ ñë³â, ùî «âñå áóäå äîáðå». 
Äàéòå âàø³é áëèçüê³é ëþäèí³ 
ïðàâî íà âèðàæåííÿ åìîö³é, – 
ðîçïîâ³äàº îíêîïñèõîëîãèíÿ ²ÿ 
Ñëàá³íñüêà. – Âîíà ìîæå áóäå 
ñóìíà, ïëàêñèâà, øîêîâàíà àáî 
çáóäæåíà. Öå íîðìàëüíî. Ïðî-
ñòî áóäüòå ïîðó÷. Íå çàáèðàéòå 
ó âàøîãî ðîäè÷à ïðàâî íà äóì-
êè é ïî÷óòòÿ. ßê³ á âîíè çàðàç 
íå áóëè. Âîíè ìîæóòü áóòè äóæå 

ñèëüíèìè, àëå ¿õ ñèëà ç ÷àñîì 
áóäå âùóõàòè.

– Ìîòèâóéòå âàøîãî ðîäè÷à 
ïîñòóïîâî ïåðåìèêàòèñÿ íà ïðàê-
òè÷í³ ä³¿. Íàïðèêëàä, öå ìîæå 
áóòè ñêëàäàííÿ ïëàíó ïîäàëüøèõ 
êðîê³â, ðîçãëÿä ð³çíèõ âàð³àíò³â 
ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè, – êàæå ²ÿ 
Ñëàá³íñüêà. – Öå ìîæå áóòè îá-
ãîâîðåííÿ ïèòàíü äîïîìîãè. Õòî 
çìîæå âàì äîïîìîãòè ³íôîðìà-
ö³éíî, ïðàêòè÷íî, â ïîáóòîâîìó 
ïëàí³, ìàòåð³àëüíî? Âàæëèâî çðî-
çóì³òè, ÿêó ñàìå ï³äòðèìêó âàøà 
ð³äíà ëþäèíà õîò³ëà á îòðèìàòè. 
Äëÿ öüîãî äîñòàòíüî ïðîñòî çà-
ïèòàòè ïðî öå. ² íàäàòè ñàìå öþ 
äîïîìîãó!

БАЗОВІ МОМЕНТИ 
ПІДТРИМКИ 

²íåñ³ Ìàòþøåíêî ó 24 ðîêè 
ïîñòàâèëè ä³àãíîç ë³ìôîìà 
Õîäæê³íà, 4-òà ñòàä³ÿ. Ä³â÷èíà 
ïðîéøëà ë³êóâàííÿ ³ ïî÷óëà â³ä 
ë³êàð³â òàêå áàæàíå äëÿ âñ³õ îí-
êîïàö³ºíò³â ñëîâî – «ðåì³ñ³ÿ». 
Âîíà º ñï³âçàñíîâíèöåþ ïðîºê-
òó Inspiration Family. Ó ö³é îðãà-
í³çàö³¿ áåçïîñåðåäíüî çàéìàþòüñÿ 
åìîö³éíîþ ï³äòðèìêîþ ëþäåé ç 
îíêîëîã³ºþ, òîæ ðàçîì ç ²íåñîþ 
ìè ñêëàëè ïåðåë³ê áàçîâèõ ïîðàä. 
Äàë³ – öèòóºìî:

Ïîòð³áíî ðîçìîâëÿòè. Ïèòàòè 
â îíêîïàö³ºíòà, ÿê â³í õî÷å, ùîá 
éîãî ï³äòðèìóâàëè.

Íå âàðòî ãîâîðèòè çàãàëüí³ 
ôðàçè. Çàì³ñòü «òðèìàéñÿ» òà 
«âñå áóäå äîáðå» êðàùå ñêàçàòè: 
«ß ïîðó÷». ×àñòî îíêîïàö³ºíòè 
ðîçïîâ³äàþòü, ùî â³ä íèõ â³äâåð-
òàþòüñÿ äðóç³ ÷è ð³äí³. Àëå öå 
ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ òðàïëÿºòüñÿ 
÷åðåç òå, ùî ëþäè íå ðîçóì³þòü, 

У БЛИЗЬКОГО – РАК: ЩО ГОВОРИТИ, 
ЯК ПІДТРИМУВАТИ І ЙОГО, І СЕБЕ
Емоційна допомога  Замість 
«все буде добре» – «я поруч». Замість 
паніки та відчаю – прийняття діагнозу 
і власних емоцій. Замість плакати поруч 
з онкохворим близьким – проговорити 
всі тривоги. Разом із фахівчинями склали 
перелік важливих питань і відповідей 
для тих, хто хоче підтримати людину 
з онкологією, але не знає, як 

ÿê ñï³ëêóâàòèñÿ ç ð³äíèì, ó ÿêîãî 
îíêîëîã³ÿ.

Çàïðîïîíóâàòè êîíêðåòíó 
äîïîìîãó. Íàïðèêëàä, ïî¿õàòè 
â ë³êàðíþ. ×è çàïðîïîíóâàòè 
ïðèáðàòè âäîìà ÷è âèãóëþâàòè 
ñîáàêó. ßêùî ëþäèíà çáèðàº êî-
øòè íà ë³êóâàííÿ, òî äîïîìîãòè 
ç³ çáîðîì êîøò³â.

Äîäàìî, ùî äåòàëüí³øå ïðî òå, 
ÿêèõ ñë³â êðàùå óíèêàòè â ðîç-
ìîâàõ ç îíêîïàö³ºíòîì é íà ùî 
¿õ çàì³íèòè, ìîæíà ïðî÷èòàòè 
çà ïîñèëàííÿì: cutt.ly/rb1gmmT.

ЯК ДЕПРЕСИВНИЙ СТАН 
ВПЛИВАЄ НА ОДУЖАННЯ 

– Ïî-ïåðøå, íåãàòèâí³ åìîö³é-
í³ ñòàíè òà ðîçëàäè çíà÷íî çíè-
æóþòü ÿê³ñòü æèòòÿ ïàö³ºíòà, – 
ðîçïîâ³äàº ²ÿ Ñëàá³íñüêà. – Ïî-
äðóãå, â³äïîâ³äíî äî äîñë³äæåíü, 
ëþäèíà, ÿêà ïåðåáóâàº â äåïðåñ³¿, 
ìîæå â³ä÷óâàòè áîëüîâ³ ñèìïòîìè 
çíà÷íî ³íòåíñèâí³øå. Ïî-òðåòº, 
äåïðåñèâíèé ïàö³ºíò çíà÷íî 

îáòÿæóº òÿãàð ñâî¿ì îï³êóíàì. 
Çã³äíî ç äîñë³äæåííÿìè, ïàö³ºíòè 
ç äåïðåñ³ºþ äîâøå ïåðåáóâàþòü 
íà ãîñï³òàë³çàö³¿.

ßê äîäàº îíêîïñèõîëîãèíÿ, ùå 
îäíà äóæå âàæëèâà ïðè÷èíà â÷àñ-
íîãî ä³àãíîñòóâàííÿ äåïðåñ³¿ – 
öå ðèçèê ñó¿öèäó, ÿêèé â ï³âòîðà 
ðàçà âèùèé ñåðåä îíêîïàö³ºíò³â, 
í³æ ñåðåä ïåðåñ³÷íèõ ëþäåé.

– ßêùî ðîäè÷³ ïàö³ºíòà ïî-
ì³÷àþòü ó íüîãî íàÿâí³ñòü äå-
ïðåñèâíîãî íàñòðîþ, ïåñèì³çì, 
çíåö³íåííÿ ñåáå, çíåâ³ðó â ëþ-
äÿõ. Ïîì³÷àþòü éîãî áàæàííÿ 
óíèêíóòè ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³ 
òà ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿, âòðàòó 
åíåðã³¿ – íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ 
äî ë³êàðÿ, – ïðîäîâæóº ïñèõî-
ëîãèíÿ. – Äåïðåñèâíèé ðîçëàä 
ìîæå áóòè âèÿâëåíèé ë³êóþ÷èì 
ë³êàðåì (îíêîëîãîì àáî õ³ì³îòå-
ðàïåâòîì) ÷è ñ³ìåéíèì ë³êàðåì.

Çà ñëîâàìè ²¿ Ñëàá³íñüêî¿, ö³ 
ñïåö³àë³ñòè ìîæóòü íàïðàâèòè 
ïàö³ºíòà äî ïñèõ³àòðà àáî íåâðî-
ëîãà äëÿ íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî 
ë³êóâàííÿ.

ЯКЩО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД 
ЛІКУВАННЯ?

– Äåÿê³ ëþäè, êîëè ä³çíàþòüñÿ 
ñâ³é ä³àãíîç, çàêðèâàþòüñÿ ó ñîá³ 
é â³äìîâëÿþòüñÿ ë³êóâàòèñÿ. Äåÿ-
ê³ – øóêàþòü âèõ³ä â íåòðàäèö³é-
íîìó ë³êóâàíí³. Îäíîçíà÷íî äî-
ïîìàãàº ³íôîðìóâàííÿ. Ëþäèíà 
ìàº çíàòè, ùî, íàïðèêëàä, ñòà-

òèñòèêà âèæèâàííÿ âèùà ó òèõ, 
õòî ë³êóºòüñÿ òðàäèö³éíèìè ìå-
òîäàìè, – ðîçïîâ³äàº îíêîïñè-
õîëîãèíÿ Â³êòîð³ÿ Êîñòåöüêà. – 
Òðåáà ç’ÿñóâàòè ó ëþäèíè: «×îãî 
êîíêðåòíî òè áî¿øñÿ?» Òóò âæå 
ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó ïîä³é çàëåæèòü 
â³ä òîãî, ùî â³äïîâ³ñòü ëþäèíà. 
Íàïðèêëàä, ëþäèíà ãîâîðèòü: 
«ß ÷óâ, ùî õ³ì³îòåðàï³ÿ – öå äóæå 
áîëÿ÷å ³ ÿ íàïåâíî íå âèæèâó». 
Òîä³ ïîòð³áíî ïîçíàéîìèòè éîãî 
ç ³íøèìè ëþäüìè, ÿê³ öå ïðî-
õîäèëè ³ ðîçêàæóòü, ÿê âñå â³ä-
áóâàºòüñÿ.

Çà ñëîâàìè îíêîïñèõîëîãèí³, 
³íêîëè â³äìîâà – öå íå â³äìîâà 
â³ä ë³êóâàííÿ, à êðèê ïðî äî-
ïîìîãó. Òóò ïîòð³áíî ñëóõàòè, 
ùî ãîâîðèòü îíêîïàö³ºíò. ²íî-
ä³ ïîòð³áíî çàëèøèòè ëþäèíó 
íà òèæäåíü, íàïðèêëàä, ³ ïîò³ì 
çíîâó ïîñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî 
ë³êóâàííÿ.

А ЩО РОБИТИ З ВЛАСНИМИ 
ЕМОЦІЯМИ 

– Á³ëüø³ñòü ëþäåé ââàæàº, ùî 
ïîòð³áíî íå ïîêàçóâàòè ñâî¿é 
áëèçüê³é ëþäèí³ âëàñí³ ïåðå-
æèâàííÿ òà åìîö³¿. Àëå ðåàêö³ÿ 
íà öå ìîæå áóòè ð³çíà â îíêîõ-
âîðî¿ ëþäèíè. Äåÿê³ ïàö³ºíòè 
ãîâîðÿòü ìåí³: «Âäîìà âñ³ ïðî-
äîâæóþòü óäàâàòè, í³áè í³÷îãî 
íå òðàïèëîñü». Öå äóæå ðàíèòü 
ëþäèíó, – ïðîäîâæóº îíêîïñè-
õîëîãèíÿ Â³êòîð³ÿ. 

Çà ñëîâàìè Â³êòîð³¿, äóæå âàæ-
ëèâ³ ãðóïè ï³äòðèìêè, íàâ³òü 
îíëàéí. Íå âñ³ åìîö³¿ ìîæíà 
ó ñ³ì'¿ âèðàçèòè, à ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ ç òèìè, õòî ïåðåæèâàº òå 

ñàìå – äîïîìàãàº.
– ßê ð³äí³ çàçâè÷àé ðÿòóþòüñÿ? 

Âîíè «éäóòü» â îðãàí³çàö³þ. ¯ì 
íàáàãàòî ëåãøå âçÿòè îðãàí³çà-
ö³éíó ï³äòðèìêó, ïëàíóâàííÿ ³ 
òàêèì ÷èíîì ¿ì ïðîñò³øå âïî-
ðàòèñÿ ç³ ñâîºþ òðèâîãîþ, – ðîç-
ïîâ³äàº ôàõ³â÷èíÿ. – Ðåêîìåí-
äóþ ð³äíèì ïî÷èòàòè «Çîâñ³ì 
íå ñòðàøíà êíèãà» Àíàñòàñ³¿ 
Ëåóõèíî¿. Ó í³é äîñòóïíî ðîç-
ïîâ³äàþòü ïðî òå, ùî ðîáèòè, 
ÿêùî êîãîñü ³ç áëèçüêèõ âàì 
ëþäåé ñï³òêàëà õâîðîáà.

ДЕ ШУКАТИ ЕМОЦІЙНУ 
ПІДТРИМКУ

ßê ìè âæå ïèñàëè âèùå, ²íå-
ñà Ìàòþøåíêî ñï³âçàñíîâíèöÿ 
áëàãîä³éíîãî ôîíäó, ÿêèé çà-
éìàºòüñÿ âñåá³÷íîþ ï³äòðèìêîþ 
äîðîñëèõ îíêîïàö³ºíò³â. Ãîëî-
âíà ìåòà ÿêîãî: íàäèõàòè æèòè 
âñóïåðå÷ ä³àãíîçó ðàê. Îäíèì ç 
ïðîåêò³â ôîíäó º, íàïðèêëàä, 
Goodbyehair – ³í³ö³àòèâà äëÿ 
æ³íîê, ùî âòðà÷àþòü âîëîññÿ 
÷åðåç ë³êóâàííÿ îíêîëîã³¿. Âîíè 
âëàøòîâóþòü äëÿ íèõ âå÷³ðêó, 
ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ñòðèæóòü íàãîëî, 
ðîáëÿòü ìàê³ÿæ òà êëàñí³ ôîòî. 
Òàê ïñèõîëîã³÷íî áîë³ñíèé ïðî-
öåñ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïîä³þ, 
ñïîâíåíó õîðîøèìè åìîö³ÿìè 
òà ï³äòðèìêîþ.

Åìîö³éíó òà ³íôîðìàö³éíó ï³ä-
òðèìêó, çà ñëîâàìè ²íåñè, âîíè 
ìîæóòü íàäàòè ó ãðóï³, ÿêà º 
ó ÔÁ: cutt.ly/Tb1gPjs. Âñ³ ³íø³ 
áëàãîä³éí³ ³í³ö³àòèâè ô³çè÷íî 
â³äáóâàþòüñÿ ó Êèºâ³, àëå äî íèõ 
ìîæóòü äîëó÷àòèñÿ ëþäè ç ð³çíèõ 
êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.
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Äåÿê³ ïàö³ºíòè 
ãîâîðÿòü: «Âäîìà 
âñ³ ïðîäîâæóþòü 
óäàâàòè, í³áè í³÷îãî 
íå òðàïèëîñü». Öå 
äóæå ðàíèòü ëþäèíó

Мета ініціатив підтримки онкоодужуючих: підняти настрій 
та налаштувати на боротьбу. Їх також роблять для того, 
щоб показати, як можна підтримувати онкопацієнтів
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Сергій Браславський
керівник УК «Київська» (ЖЕК-15)

Василь Олійниченко
УК «Замостя» (ЖЕК-5)

Тетяна Дуднік
УК «Територія комфорту» (ЖЕК-6)

Андрій Аверчук
УК «Господар Люкс» (ЖЕК-7)

Валерій Мальченко
УК «Житло-Гарант» (ЖЕК-12)

273 769 305 544 294 898 290 505 479 426

777 312 477 175 443 535 381 136 735 555

120 000 — 77 044 316 160 285 000

52,4 37 64,88 96,6 45,3

Citroen Jumper 2011 р.
Volkswagen Passat 2001 р, Volkswagen 

Transporter 2002 р, Москвич 412 1984 р.
ЗАЗ Forza

Volkswagen Caravelle 1984 р., ЗАЗ 965А 1965 
р., Renault Clio 2000 р.,Yamaha Majesty 2001 р., 

Suzuki Lets 2 1996 р.

Mercedes-Benz VITO 115 CDI 2005 р., 
Ford Edge 2015 р.

Найбільше 
число

Найменше 
число

Зарплата за основним 
місцем роботи, грн

Загальний 
дохід, грн

Квартири, будинки 
та інша нерухомість, м2

Загальні грошові 
активи, грн Автомобіль

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,  RIA, 

(063)7758334 

Ó Â³ííèö³ íèí³ 
º ï’ÿòü êîìóíàëü-
íèõ ÆÅÊ³â, ÿê³ 

îï³êóþòüñÿ áàãàòîïîâåðõ³âêàìè. 
Ï³ñëÿ ðåôîðìè ÆÊÃ ¿õ ïåðåéìå-
íóâàëè íà óïðàâëÿþ÷³ êîìïàí³¿, 
ïðîòå á³ëüø³ñòü êîíòîð î÷îëþþòü 
ò³ æ êåð³âíèêè, ùî ³ áóëè ðàí³øå.

Äî òîãî æ, ôîðìà âëàñíîñò³ íå 
çì³íèëàñÿ: öå ì³ñüê³ êîìóíàëüí³ 
ï³äïðèºìñòâà, ÿêèìè âîëîä³º òå-
ðèòîð³àëüíà ãðîìàäà â îñîá³ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè. Îñê³ëüêè 
ö³ êîìïàí³¿ ìîæóòü îòðèìóâàòè 
áþäæåòí³ êîøòè, òîìó äèðåêòîðè 
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ìàþòü 
çâ³òóâàòè ïðî ñâî¿ äîõîäè ³ ìàé-
íî. Öå íå ñòîñóºòüñÿ êåð³âíèê³â 
ïðèâàòíèõ êîìïàí³é, òàêèõ ÿê 
«ÆÅÎ» ³ «Áîêóä», òîìó â öüîìó 
ìàòåð³àë³ íå áóäå ïðî íèõ ³íôîð-
ìàö³¿.

Äàí³ äëÿ àíàë³çó áðàëè ç äåðæ-
ðåºñòðó ÍÀÇÊ.

НАДАРУВАЛИ БІЛЬШЕ, 
НІЖ ЗАРОБИВ 

Ñåðã³é Áðàñëàâñüêèé î÷îëþº 
óïðàâëÿþ÷ó êîìïàí³þ «Êè¿âñüêà» 
(êîëèøí³é ÆÅÊ-15). Çà 2020 ð³ê 
â³í çàäåêëàðóâàâ 273 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü çàðïëàòè, îòðèìàíî¿ íà öüî-
ìó ì³ñö³ ðîáîòè. Ùîì³ñÿöÿ, öå 
áëèçüêî 22 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàðï-
ëàòè, äî îïîäàòêóâàííÿ. Àëå íàé-
á³ëüøå äîõîä³â ÷îëîâ³ê îòðèìàâ 
â³ä Þð³ÿ Áðàñëàâñüêîãî — ïðîòÿ-
ãîì ðîêó êåð³âíèêó óïðàâëÿþ÷î¿ 
êîìïàí³¿ çðîáèëè ø³ñòü ïîäàðóí-
ê³â â ãðîøîâ³é ôîðì³ íà çàãàëüíó 
ñóìó 416 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Öåé æå Þð³é Áðàñëàâñüêèé 
êåðóº ñïîæèâ÷èì òîâàðèñòâîì 
«Öåíòðàëüíèé ðèíîê», ÿêå çà-
ðåºñòðîâàíî â Òåïëèêó. Ó êå-
ð³âíèêà ÆÅÊó â ö³é ô³ðì³ º 
ñâîÿ ÷àñòêà — 30%. Äî òîãî æ 
Ñåðã³é Áðàñëàâñüêèé âîëîä³º 
÷àñòèíàìè òîâàðèñòâ «ÆÅÎ» ³ 
«ÆÅÎ-1» (ïî 27%) òà ïðèâàò-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïîä³ëüñüêà 
ñêàðáíèöÿ» (27%).

Íà «÷îðíèé äåíü» Ñåðã³é Áðàñ-

ЯКІ ЗАРПЛАТИ МАЮТЬ КЕРІВНИКИ 
ВІННИЦЬКИХ ЖЕКІВ 
Огляд декларацій  ЖЕКи стали 
управляючими компаніями, але начальники 
в них ті, що і були. Оскільки ці люди керують 
комунальними підприємствами, то мають 
звітувати про свої статки. Які мають 
зарплати та що нажили за багаторічне 
перебування на посадах?

ëàâñüêèé ìàº 120 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ãîò³âêîþ çàîùàäæåíü. 

ªäèíèé àâòîìîá³ëü, ÿêèé âêà-
çàíèé ó éîãî äåêëàðàö³¿, öå — 
Citroen Jumper, 2011 ðîêó âèïóñ-
êó. À îò âëàñíîãî æèòëà íå ìàº: 
â³í ïðîæèâàº â êâàðòèð³ íà 52 êâ. 
ìåòðè, ÿêîþ âîëîä³º éîãî òåçêà — 
Ñåðã³é Áðàñëàâñüêèé.

ЩО НАЖИЛИ БАГАТОРІЧНІ 
КЕРІВНИКИ 

Ï³ñëÿ ðåôîðìóâàííÿ êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî ÆÅÊ 
¹ 6 ñòàëî óïðàâëÿþ÷îþ êîì-
ïàí³ºþ «Òåðèòîð³ÿ Êîìôîðòó». 
Íåçì³ííèì äèðåêòîðîì, àæ ç 
1980 ðîêó, º Òåòÿíà Äóäí³ê. Âîíà 
çàäåêëàðóâàëà 294 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
çàðïëàòè, îòðèìàíî¿ òîð³ê. Ç ö³º¿ 
ñóìè ìè ðîçðàõóâàëè ¿¿ ïðèáëèçíó 
ùîì³ñÿ÷íó çàðïëàòó, ÿêà ñêëàëà 
24,5 òèñÿ÷³ «áðóäíèìè», äî îïî-
äàòêóâàííÿ.

Çàãàëîì ïîäðóææÿ Äóäí³ê³â çà-
ðîáèëî òîð³ê 443 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Ó äåêëàðàö³¿ âêàçàëè, ùî ìàþòü 
77 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàîùàäæåíü.

Ñåðåä íåðóõîìîñò³ Òåòÿíà Äóä-
í³ê ìàº êâàðòèðó íà 64,88 êâ. ìå-
òðà òà äâà ãàðàæ³ ó Â³ííèö³. ¯¿ 
÷îëîâ³ê Âàñèëü Äóäí³ê âîëîä³º 
æèòëîâèì áóäèíêîì íà 21 êâ. 
ìåòð ³ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 
â Íåìèð³âñüêîìó ðàéîí³. 

ªäèíèé òðàíñïîðò, ÿêèé º 
â ñ³ì’¿, öå ÇÀÇ Ôîðçà, 2011 ðîêó 
âèïóñêó.

Ùå îäíèì «ñòàðîæèëîì» º Âà-
ëåð³é Ìàëü÷åíêî. Êåðóº ÆÅÊîì 
¹ 12 ùå ç 1989 ðîêó. Â 2018 ðîö³ 

æèòëîâó êîíòîðó ïåðåéìåíóâàëè 
íà óïðàâëÿþ÷ó êîìïàí³þ «Æèò-
ëî-Ãàðàíò».

Â 2020 ðîö³ Ìàëü÷åíêî îòðè-
ìàâ 479 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàðïëàòè 
àáî áëèçüêî 40 òèñÿ÷ íà ì³ñÿöü 
(çàðïëàòà «áðóäíèìè», äî îïî-
äàòêóâàííÿ). Ùå òîð³ê éîìó 
âèïëàòèëè 181 òèñÿ÷ó ãðèâåíü 
ïåíñ³¿ òà 43 òèñÿ÷³ ãðèâåíü áëà-
ãîä³éíî¿ äîïîìîãè, ÿêó Âàëåð³é 
Ìàëü÷åíêî îòðèìàâ â³ä óïðàâëÿ-
þ÷î¿ êîìïàí³¿ «Æèòëî-Ãàðàíò». 
Çàãàëüíèé äîõ³ä çà ìèíóëèé ð³ê 
â íüîãî ñêëàâ 735 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Íà «÷îðíèé äåíü» ìàº 285 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü çàîùàäæåíü.

Ç íåðóõîìîñò³ ìàþòü êâàðòèðó 
ó Â³ííèö³, ïëîùåþ 45 êâ. ìå-
òð³â. À òàêîæ ó âëàñíîñò³ êåð³â-
íèêà ÆÅÊó º «Ìåðñåäåñ Â³òî», 
2005 ðîêó âèïóñêó, Ford Edge, 
2015 ðîêó âèïóñêó. Îñòàííþ ìà-
øèíó â³í ïðèäáàâ â ìèíóëîìó 
ðîö³, çà 543 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

МАЮТЬ НАЙБІЛЬШЕ МАШИН 
Âàñèëü Îë³éíè÷åíêî êåðóº 

óïðàâëÿþ÷îþ êîìïàí³ºþ «Çà-
ìîñòÿ» (êîëèøí³é ÆÅÊ-5). 
Çà 2020 ð³ê â³í çàäåêëàðóâàâ 

305 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàðïëàòè àáî æ 
25 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ì³ñÿöü (ðîç-
ì³ð çàðïëàòè äî îïîäàòêóâàí-
íÿ). Êð³ì òîãî, ÷îëîâ³ê îòðèìàâ 
74 òèñÿ÷³ ãðèâåíü ïåíñ³¿ òîð³ê.

Çàãàëüíèé ñ³ìåéíèé äîõ³ä éîãî 
òà äðóæèíè, Ë³ä³¿ Îë³éíè÷åíêî, 
ñêëàâ 477 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çà-
îùàäæåíü â ðîäèí³, ÿêùî â³ðè-
òè äåêëàðàö³¿, íåìàº. Êåð³âíèê 
ÆÅÊó-5 âîëîä³º êâàðòèðîþ ó Â³-
ííèö³, ïëîùåþ 37 êâ. ìåòð³â. Ùå 
ó âëàñíîñò³ Âàñèëÿ Îë³éíè÷åíêà 
º òðè àâòîìîá³ë³: «Ìîñêâè÷ 412», 
1984 ðîêó, «Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò», 
2001 ðîêó ³ «Ôîëüêñâàãåí Òðàí-
ñïîðòåð», 2002 ðîêó âèïóñêó.

Ç 2019 ðîêó Àíäð³é Àâåð÷óê 
î÷îëþº óïðàâëÿþ÷ó êîìïà-
í³þ «Ãîñïîäàð Ëþêñ» (êîëèø-
í³é ÆÅÊ-7). Â³í çàäåêëàðóâàâ 
290 òèñÿ÷ çàðïëàòè, îòðèìàíî¿ 
òîð³ê. Çà íàøèìè ðîçðàõóíêàìè, 
ùîì³ñÿöÿ ÷îëîâ³ê ì³ã îòðèìóâàòè 
24,2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü («áðóäíèìè», 
äî îïîäàòêóâàííÿ).

Ó êåð³âíèêà ÆÅÊó-7 º 90 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ³ 8 òèñÿ÷ äîëàð³â ãîò³â-
êîþ çàîùàäæåíü. Ç íåðóõîìîñò³ 
ìàº æèòëîâèé áóäèíîê ó Â³ííèö³, 
ïëîùåþ 96 êâ. ìåòð³â, äâ³ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíêè òà êîìïëåêñ áóä³âåëü 
òà ñïîðóäè â Íåìèðîâ³, çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 19 òèñÿ÷ 375 êâ. 
ìåòð³â.

Ñåðåä àâòîìîá³ë³â º Volkswagen 
Caravelle, 1984 ðîêó, ÇÀÇ 965 À, 
1965 ðîêó, Renault Clio, 2000 ðîêó 
âèïóñêó òà äâà ìîòîöèêëè — 
Yamaha Majesty, 2001 ðîêó òà 
Suzuki Lets 2, 1996 ðîêó âèïóñêó.

Íàéá³ëüøó çàðïëàòó 
ìàº êåð³âíèê ÆÅÊó 
¹12 («Æèòëî-Ãàðàíò»). 
Òîð³ê â³í îòðèìàâ 
479 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íà ö³é ïîñàä³ 
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Капремонт покрівлі актової зали 
зроблять в 2021 році, щоб шко-
ла нормально перезимувала. 
А ще цьогоріч підготують про-
ектно-кошторисну документацію 
на утеплення (термомодерніза-
цію) всієї школи № 21.
Решта планів мерії — це завер-
шити ремонт двох дитсадків, 
шкіл № 2 і 13; продовжити ро-
боти по Палацу дітей та юнацтва. 
Плюс, мають підсилити фунда-
мент школи № 23 з подальшими 

роботами з утеплення закладу. 
А наскільки можливо, що шко-
лу № 21 почнуть ремонтувати 
в наступному році або через рік?
— Це 100% так і буде, бо цього 
року матимемо готовий проект. 
Але все залежить від фінансуван-
ня і наповнення міського бюджету. 
На жаль, ці два ковідних роки нас 
вибили абсолютно з того графіка 
ремонтів, який мав би бути. Пріо-
ритетом, наразі, є медична галузь 
міста, — відповіла Оксана Яценко.

Які ремонти шкіл будуть в 2021 році 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,  RIA, 

(063)7758334 

Â³ííè÷àíè ïî-
â³äîìëÿþòü, ùî 
ç ïîêð³âë³ øêîëè 

¹ 21 ïàäàþòü øìàòêè äàõó.
«12 òðàâíÿ, øêîëà ¹ 21, Â³-

ííèöÿ. Í³÷îãî îñîáëèâîãî. 
Ïðîñòî ïàäàþòü øìàòêè äàõó. 
ØÌÀÒÊÈ ÄÀÕÓ Ó ØÊÎË². Òàê 
áóäåííî», — íàïèñàëà íà ñâî¿é 
fb-ñòîð³íö³ Îëüãà Äìèòðèê.

Íà ¿¿ ñâ³òëèíàõ âèäíî, ùî á³ëÿ 
ñò³í øêîëè íà àñôàëüò³ âàëÿþòü-
ñÿ êóïè êàì³ííÿ. Íåáåçïå÷íó òå-
ðèòîð³þ îáãîðîäèëè ñòð³÷êîþ.

55 РОКІВ БЕЗ КАПРЕМОНТУ 
Íà ñâî¿é ³íñòàãðàì-ñòîð³íö³ 

â³ííè÷àíêà îïóáë³êóâàëà â³-
äåî ç ö³º¿ øêîëè. Ï³çí³øå ìè 
çâ’ÿçàëèñÿ ç íåþ. Àíàñòàñ³ÿ — 
ìàìà äâîõ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. 
Êàæå, ùî ¿é òåïåð ñòðàøíî âî-
äèòè ìàëå÷ó äî øêîëè.

— Äàõ ïîñèïàâñÿ ç îäíîïîâåð-
õîâî¿ áóä³âë³ àêòîâî¿ çàëè. Ï³ä-
íÿëè ñïåö³àëüíî äîêóìåíòè — 
æîäíîãî êàïðåìîíòó. Äåñü ÿêàñü 
ìàìà çíàéøëà æ³íêó-äåïóòàòà. ² 
öå çàâäÿêè ¿é ââå÷åð³ ïðè¿õàëà 
áðèãàäà ³ äåìîíòóâàëè áåòîíí³ 
ïëèòè, ÿê³ ìàëè çâàëèòèñÿ ç äàõó. 
Ñïàñèá³ ¿ì âåëèêå. Àëå íà öüîìó 
âñå: ïðàö³âíèêè øêîëè íàêðèëè 
ïëàñòèêîâîþ ïë³âêîþ òå ì³ñöå, 
äå çàðàç íåìàº ïîêð³âë³, — êàæå 
â³ííè÷àíêà.

Íà ê³íåöü íàøî¿ ðîçìîâè æ³í-
êà â³äçíà÷àº, ùî ¿é ïîäîáàºòüñÿ 
øêîëà ¹ 21, àëå îáóðþº òå, ùî 
çàêëàä äîñ³ íå â³äðåìîíòîâàíèé.

— Øêîëà õîðîøà, âîíà º íàé-
ñòàð³øîþ ³ íàéïåðøîþ øêîëîþ 
íà Âèøåíüö³. ̄ é 55 ðîê³â. ² âîíà 
äàâíî âæå ìàëà îòðèìàòè êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò. Ìåí³ íå çðîçó-
ì³ëî, ÷îìó íà íå¿ âëàäà íå çâåðòàº 
óâàãè, — êàæå Àíàñòàñ³ÿ.

«ПЛИТИ НЕ ЗВАЛИЛИСЯ. 
ЇХ ЗНЯЛИ БУДІВЕЛЬНИКИ» 

×îìó ïî÷àâ âàëèòèñÿ äàõ øêîëè? 
Ùî áóëî çðîáëåíî, ùîá çàïîá³ãòè 
á³ä³? Êîëè áóäå êàïðåìîíò ïðèì³-
ùåíü? Çà ðîç’ÿñíåííÿìè çâåðíó-
ëèñÿ äî äèðåêòîðêè äåïàðòàìåíòó 
îñâ³òè ì³ñüêðàäè Îêñàíè ßöåíêî.

— Äàõ íå âàëèòüñÿ. Ø³ñòü áå-
òîííèõ ïëèò çíÿëè ç ïîêð³âë³ 
ìàí³ïóëÿòîðîì, — ïîÿñíþº ïî-
ñàäîâèöÿ

ßöåíêî ðîçïîâ³äàº, ùî äâà 
ì³ñÿö³ òîìó äî íå¿ çâåðíóâñÿ 
äèðåêòîð øêîëè ¹ 21. Ïîâ³äî-
ìèâ ïðî êðèòè÷íó ñèòóàö³þ ç 
ïîêð³âëåþ àêòîâî¿ çàëè: áåòîíí³ 
ïëèòè íåáåçïå÷íî íàõèëèëèñÿ ³ 
ìîæóòü âïàñòè. ²íæåíåð òåõíà-
ãëÿäó ïåðåâ³ðèâ öå íà ì³ñö³ òà 
çðîáèâ âèñíîâîê, ùî íàõèë º, 
àëå íå êðèòè÷íèé.

— Áóêâàëüíî ïîçàâ÷îðà, ââå-
÷åð³, äî ìåíå çíîâó çâåðíóâñÿ 
äèðåêòîð. Ñêàçàâ, ùî ïëèòè ùå 
á³ëüøå íàõèëèëèñÿ. ²íæåíåð ç 
òåõíàãëÿäó ðàçîì ç áóä³âåëüíè-
êàìè áóëè â÷îðà, ï³äòâåðäèëè 

«У ШКОЛІ №21 ОБВАЛИВСЯ ДАХ»
Стара покрівля  У соцмережах 
пишуть, що в школі №21 почав 
валитися дах. Біля актової зали валялись 
уламки бетону, місце обгородили 
стрічкою. У департаменті освіти 
повідомили — покрівля не обвалилася, 
її частково зняли. Коли заклад отримає 
капітальний ремонт з утепленням?

éîãî ñëîâà ³ áóëî âèð³øåíî çíÿ-
òè ïëèòè, ÿê³ ìîãëè âïàñòè, — 
êàæå äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
îñâ³òè.

Õîò³ëè çíÿòè îáåðåæíî, àëå 
íå âñå âäàëîñÿ: ïëèòè âñòàíîâëåí³ 
ç ìîìåíòó áóä³âíèöòâà øêîëè, 
ãà÷êè, çà ÿê³ ìîæíà áóëî ï³ä÷å-
ïèòè êîíñòðóêö³þ, çà³ðæàâ³ëè. 
Òîìó äîâåëîñÿ ðîçð³çàòè ðóáå-
ðîéä ³ çáèâàòè áåòîí.

— Âèíèêëè ³ óëàìêè, ÿê³ º 
íà ôîòî â ñîöìåðåæàõ. Àëå öå 
íå îáâàë ïîêð³âë³, à ðåçóëüòàò 
ðîáîòè ìàí³ïóëÿòîðà ³ áóä³âåëü-
íèê³â, — ñêàçàëà Îêñàíà ßöåíêî.

Батьки школярів забили тривогу. З даху 
актової зали почала осипатися покрівля 

В мерії запевнили, що це не обвал 
даху. Бетонні плити збивали будівельники, 
а капремонт покрівлі буде вже у цьому році

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

 Ôàñàäè ³ñòîðè÷íîãî ñåðåäì³ñòÿ 
ìàþòü ñòàòè îõàéí³øèìè. «Êðè-
÷óù³» âèâ³ñêè ìàþòü î÷èñòèòè, 
à íàòîì³ñòü ó ì³ñüêðàä³ çàïðî-
ïîíóâàëè, ÿê³ ðåêëàìí³ âèâ³ñêè 
ï³äïðèºìö³ ìîæóòü çðîáèòè.

Âèêîíêîì Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè çàòâåðäèâ êîìïëåêñí³ ñõåìè 
ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê íà ôàñàäàõ 
äëÿ îêðåìèõ áóäèíê³â â Öåí-
òðàëüíîìó ³ñòîðè÷íîìó àðåàë³ 
ì³ñòà 29 êâ³òíÿ.

Ç â³äïîâ³äíèì ð³øåííÿì 
(¹ 1110 â³ä 29.04.2021 ð.) ìîæíà 
îçíàéîìèòèñÿ çà cutt.ly/4bBmTeK 

ßê ÷èòàºìî ó äîêóìåíò³, â ³ñ-
òîðè÷íîìó àðåàë³ Â³ííèö³ ìîæå 

áóòè ø³ñòü âèä³â âèâ³ñîê, êîæíà 
ç ÿêèõ ìàº ñâî¿ ïðàâèëà.

Âèâ³ñêà ç îêðåìèõ âåëèêèõ 
ë³òåð. Ëîãîòèï ìàº áóòè ðîçì³-
ðîì ð³âíèì çà ïåðøîþ áóêâîþ, 
íå á³ëüøå 400 ìì ó âèñîòó òà 
òîâùèíîþ 40 ìì.

Âèâ³ñêè ç îêðåìèõ ë³òåð íà ï³ä-
êëàäö³. Âèñîòà òà òîâùèíà àíàëî-
ã³÷íà, ÿê ó ïåðøîìó âàð³àíò³. Âè-
ñîòà ôðèçîâî¿ êîíñòðóêö³¿ íå ìàº 
ïåðåâèùóâàòè 700 ìì, êîëüîðîâà 
ãàììà: ñ³ðèé, á³ëèé, ÷îðíèé.

Êðîíøòåéí info. Ïðèéìàºòüñÿ 
ðîçì³ùåííÿ â îäíîìó ð³âí³ ç âè-
â³ñêîþ, ðîçì³ð ñï³ââ³äíîñèòüñÿ 
ðîçì³ðó âèâ³ñêè. Íå ðåêîìåíäó-
þòü âñòàíîâëþâàòè öåé òèï âè-

â³ñêè íà ïàì'ÿòêàõ àðõ³òåêòóðè 
òà ðåêîìåíäóþòü óíèêàòè àãðå-
ñèâíîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ.

Âèâ³ñêà âåðòèêàëüíà. Êàðêàñ 
âëàøòîâóºòüñÿ ó òîí ôàñàäó. 
Íå á³ëüøå 400 ìì ó âèñîòó òà 
òîâùèíîþ 40 ìì.

 ßê ðîçïîâ³â íàì ãîëîâíèé 
àðõ³òåêòîð Â³ííèö³ ªâãåí Ñî-
â³íñüêèé, ïðîöåñ âïîðÿäêó-
âàííÿ âèâ³ñîê ïðîéøîâ âæå 
íà âóëèö³ Ñîáîðí³é ó 2018-ìó 
ðîö³. Òàêîæ ó 2019-ìó íà Çà-
ìîñòÿíñüê³é ³ ïî ïåðø³é ÷åðç³ 
Ïèðîãîâà çàðàç âïîðÿäêîâóþòü. 
Êàæå, ÷åðåç òå, ùî êàðàíòèí, 
ï³äïðèºìö³ ïîâ³ëüí³øå çàì³íþ-
þòü êîíñòðóêö³¿.

– ßê âñå â³äáóâàºòüñÿ? Íà-
ñàìïåðåä âèêîíêîì çàòâåðäæóº 
äî âèêîíàííÿ êîìïëåêñíó ñõåìó. 
Â³äïîâ³äíî çä³éñíþºòüñÿ ³íôîð-
ìàö³éíà êàìïàí³ÿ, ùîá äî ï³ä-
ïðèºìö³â äîíåñòè. Äàë³ âèõîäèòü 
Äåïàðòàìåíò àðõ³òåêòóðè ç ïîâ³-
äîìëåííÿìè ï³äïðèºìöÿì, ùî öå 
ð³øåííÿ ïðèéíÿòî, – ðîçïîâ³äàº 
ªâãåí Ñîâ³íñüêèé. – Öå òàê³ êàð-
òî÷êè, ÿê³ áóäóòü ðîçíåñåí³ âñ³ì 
ï³äïðèºìöÿì, ÿêèõ ñòîñóºòüñÿ öå 
ð³øåííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî, ÿê ï³äïðè-
ºìåöü îòðèìóº öå ïîâ³äîìëåííÿ, 
òî ìè íàäàºìî òåðì³í 30 äí³â 
íà ïðèâåäåííÿ âèâ³ñêè ó â³äïî-
â³äíèé ñòàí. ßêùî ï³äïðèºìåöü 
í³ÿê íå ðåàãóº, òî çàïóñêàºòüñÿ 

ïðîöåäóðà äåìîíòàæó.
Çà ñëîâàìè Ñîâ³íñüêîãî, îð-

ãàí ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-
òóðè íå øòðàôóº ï³äïðèºìö³â, 
³ â öüîìó âèïàäêó, êàæå, äåïàð-
òàìåíò àðõ³òåêòóðè çàö³êàâëåíèé 
ó òîìó, ùîá ïðèâåñòè ó â³äïîâ³ä-
íèé âèãëÿä âóëèö³, à íå øòðàôè 
îòðèìàòè.

– Ìè éäåìî íàçóñòð³÷ ï³äïðè-
ºìöÿì, ùîá âîíè çàì³íèëè ñàìî-
ñò³éíî öþ êîíñòðóêö³þ, – êàæå 
ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð. – Íàäàë³ 
ïëàíóºòüñÿ âóëèöÿ Êè¿âñüêà ³ 
äðóãà ÷åðãà Ïèðîãîâà. Ó 2021-ìó 
ðîö³ âîíè áóäóòü çàòâåðäæå-
í³, à âïðîâàäæóâàòè ïî÷íóòü 
ó 2022-ìó.

Центр стане охайнішим. Знову взялися за рекламу
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,  RIA, 

(063)7758334 

Íà ïî÷àòêó 
òðàâíÿ íà êîë³, 
ùî íà Ãí³âàí-

ñüêîìó øîñå, âñòàíîâèëè ô³ãó-
ðó òðàíñôîðìåðà. Öå âèêëèêàëî 
æâàâ³ îáãîâîðåííÿ â ñîöìåðåæàõ. 
Íà ì³ñüêó âëàäó «âèëèëè» ìàñó 
êðèòèêè çà íåñõîæ³ñòü «Áàì-
áëá³» äî îðèã³íàëó, ìàðíó âè-
òðàòó áþäæåòíèõ êîøò³â. Ëþäè 
õîò³ëè ä³çíàòèñÿ, õòî àâòîð ö³º¿ 
ñêóëüïòóðè.

Íàòîì³ñòü â ìåð³¿ âèð³øèëè ïî-
â³äîìèòè ëèøå òå, ùî ô³ãóðêó âè-
ãîòîâèëè çà ñïîíñîðñüê³ êîøòè.

— ²äåÿ âñòàíîâëåííÿ ö³º¿ ³íñòà-
ëÿö³¿ âèíèêëà ï³ñëÿ âèêîíàííÿ 
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó Ãí³âàí-
ñüêîãî øîñå, êîëè íà ïåðåõðåñ-
ò³ ç îá'¿çäíîþ äîðîãîþ ç'ÿâèëîñÿ 
êîëî. Òðàíñôîðìåðà âñòàíîâèëè 
çà ñïîíñîðñüê³ êîøòè, áþäæåò-
íèõ ãðîøåé íå âèêîðèñòîâóâà-
ëè, — ñêàçàâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ Þð³é 
Ñåìåíþê.

Ìè ïåðåäèâèëèñÿ äîïèñè â ñî-
öìåðåæàõ ïðî æîâòîãî «Áàìáëá³» 
³ ñêëàëè ïåðåë³ê çàïèòàíü, ÿê³ 
íàä³ñëàëè â çàïèò³ äî ì³ñüêî¿ âëà-

äè. Ó íàøîìó çâåðíåíí³ íåìàº 
ïèòàííÿ «×îìó âèð³øèëè âñòàíî-
âèòè ô³ãóðó ñàìå íà êîë³ íà Ãí³-
âàíñüêîìó øîñå», áî öå ñòàëè 
îáãîâîðþâàòè âæå ï³ñëÿ òîãî ÿê 
íàä³ñëàëè ³íôîðìçàïèò.

Ñê³ëüêè êîøòóâàëî âèãîòîâ-
ëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ çàãàëîì 
ô³ãóðè òðàíñôîðìåðà? Õòî âè-
ñòóïèâ ³íâåñòîðîì?

Âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ òà âñòà-
íîâëåííÿ ô³ãóðè áóäå â³äîìà 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âñ³õ ðîá³ò òà 
çäà÷³ àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò. ²í-
âåñòîðîì âèñòóïèâ ãðîìàäÿíèí 
Õîìåíêî Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷.

Õòî áóâ çàìîâíèêîì ³ õòî áóâ 
ï³äðÿäíèêîì ðîá³ò?

Çàìîâíèê ðîá³ò — äåïàðòàìåíò 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà 
áëàãîóñòðîþ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Ï³äðÿäíèê — ÔÎÏ Îñè-
ïåíêî ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷.

Õòî àâòîð ³äå¿ ô³ãóðè?
Àâòîðà ³äå¿ ÷³òêî íàçâàòè 

íåìîæëèâî. ²äåÿ áóëà âçÿòà ç 
êàòàëîã³â íà îäí³é ç íàðàä òà 
ïîãîäæóâàëàñÿ ç ³íâåñòîðîì.

×è áóëî îòðèìàíå ïîãîäæåííÿ 
íà âèêîðèñòàííÿ îáðàçó «Áàì-
áëá³» ç ïðàâîâëàñíèêîì — êîì-
ïàí³ºþ Hasbro?

Ïîãîäæåííÿ íå îòðèìóâàëîñÿ, 
òàê ÿê äàíèé âèð³á º âèäîçì³íå-
íîþ êîï³ºþ àðò-îá’ºêòà.

ХТО ЗАПЛАТИВ ЗА ФІГУРУ 
ТРАНСФОРМЕРА НА ШОСЕ 
Жовтий «Бамблбі»  Копія 
кіношного «автобота», яку встановили 
на колі Гніванського шосе, стала ТОП-
темою соцмереж на початку травня. 
Критикували несхожість цієї скульптури та 
марнотратство бюджетних коштів. У мерії 
відповіли, що «Бамблбі» поставили 
за кошти інвестора. А хто ця людина? Хто 
автор ідеї? Та скільки воно все коштувало?

Володимир Хоменко, якого 
в міськраді назвали інвестором 
скульптури на колі, у держреє-
страх значиться як керівник ЖБК 
«Барський».
Припускаємо, що саме він є 
інвестором встановлення фі-
гурки трансформера. Побли-
зу кола на Гніванському шосе 
триває будівництво житлового 
масиву «Агрономічне», а сайт 
«ЛУН» вказує на зв’язки з ЖБК 
«Барським», де є також розділ, 
присвячений новому житловому 

масиву. Більш того, керівником 
п’яти ЖБК «Агрономічне» є Хо-
менко Володимир Андрійович.
Взяти коментар у Хоменка 
не вдалося: за контактами, які 
вказані в держреєстрах, відпо-
відають інші люди.
Але те, що забудовники на-
магаються подібними речами 
«виділитися», не новина. На-
приклад, на Київській, в районі 
колишнього Пивзаводу, поста-
вили копію Ейфелевої вежі біля 
довгобуду.

Інвестор — місцевий забудовник?

Архітектор і депутат міськради 
Віталій Плясовиця подав пе-
тицію до влади з проханням 
знайти нове місце для «жов-
того непорозуміння, схожого 
на героя фільму «Бамблбі». 
У зверненні чоловік перелі-
чив причини, чому це варто 
зробити:
«Не бачу логічного зв'язку між 
локацією (Гніванське шосе), 
кола та пародії на робота «Бам-
блбі». Це смішно і ганебно для 
серйозного міста, що розвива-
ється. Це некрасиво. Не розу-
мію, чому вирішили встановити 
це саме на в'їзді в місто. Це не-
безпечно для любителів фото-
графувати своїх дітей. Одним 

словом — це помилка! Будь-хто 
може помилятися, головне вмі-
ти це визнати і виправити», — 
пише Плясовиця.
Копію «трансформера» пропо-
нує встановити в Центральному 
парку або на території парку 
динозаврів чи обрати іншу ло-
кацію. А для того, щоб зробити 
благоустрій на колі на Гніван-
ському шосе, треба провести 
конкурс ідей.
«Вважаю, що багато вінничан 
можуть запропонувати цікаві 
та креативні ідеї», — написав 
архітектор.
Петицію можна підписати в 
Інтернеті за цим посиланням: 
cutt.ly/8bKvBFf.

Пропонують переставити скульптуру в інше місце 

Водії, будьте уважними! Після установки цієї фігурки 
на коло часто виходять пішоходи, щоб сфотографуватися 
з «трансформером» 

Так

                                                                                     42,57%

Ні

                                                                                                                  57,43%

Вам подобається те, що у місті встановили такого робота?

Опитування
Результати голосування на сайті.vn20minut.  Усього проголосувало 794 людини

Починається 
ЗНО 2021 
 Ó ï'ÿòíèöþ, 21 òðàâíÿ, 
ðîçïî÷íåòüñÿ îñíîâíà ñåñ³ÿ 
ÇÍÎ 2021 ðîêó.
«Êîæåí çàðåºñòðîâàíèé 
ó÷àñíèê ìàº ïðàâî ïðîéòè 
òåñòè ùîíàéá³ëüøå ç ï’ÿòè 
ïðåäìåò³â. Çàãàëîì, çîâí³ø-
íº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ 
â³äáóâàòèìåòüñÿ ç òðèíàäöÿ-
òè íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â», – 
çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ ÎÄÀ.
21 òðàâíÿ ðîçïî÷íåòüñÿ 
òåñòóâàííÿ ç õ³ì³¿. Òàêîæ 
ó òðàâí³ öüîãî ðîêó âèïóñ-
êíèêè ñêëàäàòèìóòü ÇÍÎ ç 
³íîçåìíèõ ìîâ òà ç ìàòåìà-
òèêè. Îãîëîøåííÿ ðåçóëü-
òàò³â ç óñ³õ ïðåäìåò³â â³äáó-
äåòüñÿ íå ï³çí³øå 30 ÷åðâíÿ 
2021 ðîêó».

Перекрили 
дорогу на рік 
 – Ç 13 òðàâíÿ 2021 ðîêó 
äî 1 òðàâíÿ 2022 ðîêó áóäå 
ïåðåêðèòî ðóõ òðàíñïîð-
òó òà ï³øîõîä³â íà ä³ëÿíö³ 
íà âóëèö³ ª. Ï³êóñà. À ñàìå 
— â³ä ïåðåõðåñòÿ ç âóëè-
öåþ Êîðîëåíêà äî áóäèíêó 
¹ 16 íà âóëèö³ ª. Ï³êóñà, – 
ïîâ³äîìëÿþòü ó â³ííèöüê³é 
ìåð³¿.
Çà ³íôîðìàö³ºþ â³äîìñòâà, 
íà ö³é ä³ëÿíö³ ïðîâîäèòè-
ìóòü áóä³âåëüí³ ðîáîòè.
Áóäå îðãàí³çîâàíî äâî-
ñòîðîíí³é ðóõ íà âóëèö³ 
ª. Ï³êóñà – â³ä áóäèíêó 
¹ 14 äî ïåðåõðåñòÿ ç ïðî-
ñïåêòîì Êîöþáèíñüêîãî.
Âàðòî äîäàòè, çà äàíèìè 
ïîðòàëó ËÓÍ, íà âóëèö³ 
ªâãåí³ÿ Ï³êóñà, 14 êîìïà-
í³ÿ «Â³ííèöÿáóä» ïîáóäóº 
11-ïîâåðõîâèé æèòëîâèé 
áóäèíîê.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №19 (1170)
У двоваріантних двоходових задачах на кооперативний мат у білих, крім 
короля, є тура і слон, які матують чорного короля на різних полях шахівниці. 

Задача №2671-2675
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №19 (1540) від 12 травня 2021 року 
Задача №2668
1. Tb7! Загроза  2. Tb8x; 1… T:b6|Cc7  2. Ta7|K:c7x.
Задача №2669
1. Tg2?-  2. T:g7x;  1...Cg6!; 1.Th2! Цугцванг;  1… C  |g5,g6  2. Th8|Kh6x.
Задача №2670
1. Фe3? Kb4!;  1. Фb1! Загроза  2. Ф:a2x;
1… Kpa3|Kpa5|Ka2  |  2. Фb3|Фb5|Фb4(:)x.
Задача №2671
1.Ke5, Kh4? g3  2. Kf3x;  1...Kpg3! 1. Ce3!  Цугцванг; 1...g3|Kpg3  2. Cg1|Cf4x. 

М. Пархоменко
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На сто гривень ми встигли по-
кататись на Соборній, Європей-
ській площі, вулиці Грушевського 
і в Центральному парку. В остан-
ньому, до слова, наші гроші і за-
кінчилися. Коли це сталося, жив-
лення на самокаті вимкнулося, 
а після зупинки заблокувалося 
заднє колесо. При спробі зруши-
ти транспорт з місця, він гучно 
сигналив.
Оскільки, згідно з мапою додат-
ку, у Центральному парку забо-
ронено залишати самокати, ми 
зателефонували до кол-центру. 
Назвали операторці номер тран-

спорту, вона прийняла нашу 
заявку і попросила залишити 
e-wings на місці.
Після закінчення поїздки, на ра-
хунку у нас було мінус дві гривні. 
Такий баланс нам пояснили тим, 
що самокат не зупинився вчас-
но. У кол-центрі нас запевнили, 
що більшим за дві гривні мінус 
у гаманці бути не може.
Пам’ятайте, що орендуючи са-
мокат, ви маєте дотримуватися 
правил дорожнього руху для ве-
лосипедистів. Не використовуй-
те e-wings у стані алкогольного 
або наркотичного сп'яніння.

Закінчилися гроші – самокат блокується 

ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Â³ä 17 òðàâíÿ 
ó Â³ííèö³ ñòàðòó-
âàâ ïðîêàò åëåê-

òðîñàìîêàò³â E-wings. Íà ñàéò³ 
ïðîêàòó éäåòüñÿ, ùî ïðîºêò 
ñòâîðåíèé äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ 
àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â òðàíñïîð-
òó, ÿê³ äîïîìàãàþòü ä³ñòàâàòèñÿ 
äî ïîòð³áíèõ ëîêàö³é ì³ñòà, áåç 
ïðîñòîþ â çàòîðàõ ³ çàáðóäíåííÿ 
äîâê³ëëÿ.

Íàðàç³ äëÿ ì³ñòÿí äîñòóïíî 
33 å-ñàìîêàòè. Ó íàéáëèæ÷îìó 
ìàéáóòíüîìó ¿õ ê³ëüê³ñòü ìàº 
çðîñòè äî 57. Âï³çíàòè òàê³ ìîæ-
íà çà õàðàêòåðíèì äëÿ êîìïàí³¿ 
çåëåíèì êîëüîðîì. Ïîáà÷èòè 
«ñàìîêàòåð³â» ìîæíà ó áóäü-
ÿê³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ïðîòå îðåíäà 
³ ïàðê³íã äîñòóïí³ ïîêè ùî ëèøå 
ó öåíòð³ òà íà Âèøåíüö³. Ìè ïðî-

òåñòóâàëè e-wings, ùî ñòîÿâ á³ëÿ 
«Ìàêäîíàëüäñà» íà Ñîáîðí³é.

Äî êîæíîãî ñàìîêàòó ïðèêð³-
ïëåíà íåâåëè÷êà ³íñòðóêö³ÿ, ùî 
äîïîìàãàº çîð³ºíòóâàòèñÿ íîâèì 
êîðèñòóâà÷àì. Ïåðåä îðåíäîþ 
òàì ðàäÿòü âñòàíîâèòè äîäàòîê 
E-wings. Ðîáèìî öå, à ï³ñëÿ ðå-
ºñòðóºìîñÿ â ñèñòåì³: âêàçóºìî 
³ì’ÿ òà ïð³çâèùå, íîìåð ìîá³ëü-
íîãî, åëåêòðîííó ïîøòó, äàºìî 
çãîäó íà äîñòóï äî ãåîäàíèõ ³ 
ïðèâ’ÿçóºìî áàíê³âñüêó êàðòêó. 
Àâòîðèçàö³ÿ êàðòêè ïëàòíà ³ êî-
øòóº 5 ãðèâåíü.

Äàë³ ïîòð³áíî ïîïîâíèòè ãàìà-
íåöü â äîäàòêó. Äëÿ öüîãî äîñòóï-
í³ ëèøå òðè âàð³àíòè: 100, 200 òà 
500 ãðèâåíü. Îáèðàºìî ïåðøèé ³ 
áà÷èìî: «Òåïåð âè ìîæåòå íàñî-
ëîäæóâàòèñü ïî¿çäêàìè».

УВАЖНІСТЬ НЕ ЗАВАДИТЬ 
Ïåðåä òèì, ÿê ðîçïîâ³äàòè 

äàë³, çóïèíèìîñü íà îäíîìó 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,  (063)7758334 

 Ó Â³ííèö³ ïëàíóþòü çàáóäó-
âàòè ÷àñòèíó òåðèòîð³¿ íà Êî-
ðå¿. Éäåòüñÿ ïðî ä³ëÿíêó ì³æ 
âóëèöÿìè Ïàòîíà, Áîòàí³÷íà, 
Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà ³ ïðîâóë-
êîì Êîøîâîãî. Çàì³ñòü ñêëàä³â 
òà àâòîìàéñòåðåíü, ùî òàì º çà-
ðàç, ïðîïîíóþòü ïîáóäóâàòè íîâå 
æèòëî. Îãîëîñèëè ãðîìàäñüê³ îá-
ãîâîðåííÿ, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿþòü 
íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè.

Ïðîåêòíèì ïëàíîì ïðîïî-
íóºòüñÿ çâåñòè äåñÿòü «òàóíõàó-
ñ³â» – áóäèíêè ìàòèìóòü âñüîãî 
äâà ïîâåðõè ³ çàãàëîì 60 êâàðòèð. 
Íîâîáóäîâè çàéìàòèìóòü áëèçüêî 
30% òåðèòîð³¿ ç 2,1 ãåêòàðà. Ðå-
øòà çåìë³ – ï³ä ñïîðòèâí³ òà äè-
òÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, îçåëåíåííÿ òà 
ïàðêîâêè. Äëÿ æèòåë³â íîâîáóäîâ 
õî÷óòü ñòâîðèòè 31 ïàðêîì³ñöå òà 
çààñôàëüòóâàòè äîðîãè. Ïîâí³ñ-
òþ ïðîåêò ïëàíóþòü ðåàë³çóâàòè 

ïðîòÿãîì 3–7 ðîê³â.
Ïðîåêòíèé ïëàí ïîâí³ñòþ 

ìîæíà ïåðåãëÿíóòè çà öèì ïî-
ñèëàííÿì cutt.ly/NbMUZsR 

Ó ìåíå çàóâàæåííÿ. ßê ¿õ âè-
ñëîâèòè?

Îðãàí³çàòîðîì ãðîìàäñüêî-
ãî îáãîâîðåííÿ º äåïàðòàìåíò 
ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè ì³ñüêðàäè, 
à çàìîâíèêîì âèãîòîâëåííÿ 
äîêóìåíòàö³¿ – äåïàðòàìåíò 
àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ. Õòî º çàáóäîâíèêîì, íàðàç³ 
íåâ³äîìî.

Îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàö³ºþ 
ìîæíà â äåïàðòàìåíò³ àðõ³òåê-
òóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ (Â³ííè-
öÿ, Ïóøê³íà, 38) â ðîáî÷³ äí³: ç 
16.00 äî 17.00, êàá³íåò ¹ 8.

Äî 15 ÷åðâíÿ ìîæíà íàä³ñëà-
òè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ 
ëèñòîì íà àäðåñó Â³ííèöÿ, Ñî-
áîðíà, 59, êàá³íåò 710; êîíòàêòí³ 
òåëåôîíè: (0432)59–51–55, 59–

51–59; àáî åëåêòðîíêîþ íà öþ 
ñêðèíüêó: info@vmr.gov.ua 

«Ó ïîâ³äîìëåííÿõ âêàçóþòüñÿ 
ïð³çâèùà, ³ìåíà, ïî áàòüêîâ³, 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ñòàâèòüñÿ 
îñîáèñòèé ï³äïèñ ô³çè÷íî¿ îñîáè. 
Þðèäè÷í³ îñîáè ïîäàþòü ïðîïî-
çèö³¿ ³ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàí-
íÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷-
íî¿ îñîáè. Àíîí³ìí³ ïðîïîçèö³¿ 
íå ðîçãëÿäàþòüñÿ», – éäåòüñÿ 
â ïîâ³äîìëåíí³.

На Кореї хочуть звести десять таунхаусів

У ВІННИЦІ ЗАПУСТИЛИ ПРОКАТ 
ЕЛЕКТРОСАМОКАТІВ 
Тестуємо  Для вінничан тепер доступні 
півсотні е-самокатів. Розповідаємо, 
як користуватися прокатом, скільки 
він коштує, куди можна поїхати, де 
паркуватись і про інші нюанси оренди 

ìîìåíò³. Êîëè âè ïðèâ'ÿæåòå 
³ ïîïîâíèòå êàðòêó, íà åêðàí³ 
âàøîãî ñìàðòôîíà ç’ÿâèòüñÿ 
ìàïà ç äîñòóïíèìè äëÿ îðåíäè 
ñàìîêàòàìè. Á³ëüø³ñòü êîðèñ-
òóâà÷³â, éìîâ³ðíî, ï³ñëÿ öüîãî 
ïåðåéäå äî ñàìî¿ îðåíäè. Ìè æ 
ðàäèìî ùå ðàç çàéòè ó ðîçä³ë 
«Ãàìàíåöü» ³ çâåðíóòè óâàãó 
íà îïö³þ «Àâòîïîïîâíåííÿ», 
ùî ñòàº äîñòóïíèì ï³ñëÿ äî-
äàâàííÿ êàðòêè.

Öÿ îïö³ÿ àâòîìàòè÷íî àêòèâî-
âàíà, à çíà÷èòü, ÿêùî âè ðàïòîì 
âòðàòèòå â³äë³ê ÷àñó ³ ïðî¿çäè-
òå êîøòè, ÿê³ ó âàñ íà ðàõóíêó 
â äîäàòêó, òî ñèñòåìà ñàìîñò³éíî 
çí³ìå ç âàøî¿ êàðòêè ùå 100 ãðè-
âåíü. ßêùî âè íå õî÷åòå öüîãî, 
ïðîñòî äåàêòèâóéòå îïö³þ, ïåðå-
òÿãíóâøè ïîâçóíîê âá³ê.

ЗА ЩО І СКІЛЬКИ ПЛАТИТИ 
Îòæå, ïåðåä íàìè ìàïà Â³ííèö³ 

ç äîñòóïíèìè ïîáëèçó ñàìîêà-
òàìè. Áðîíþºìî òîé, ùî ñòî-
¿òü ïðÿìî ïåðåä íàìè. Ç íàøèõ 
ñòà ãðèâåíü 15 îäðàçó çí³ìàþòü 
çà ðîçáëîêóâàííÿ ñàìîêàòà. Çà-
çíà÷èìî, ùî ìàêñèìàëüíèé òåð-
ì³í áðîíþâàííÿ (íå êîðèñòóâàí-
íÿ) – 15 õâèëèí. Ðàäèìî îäðàçó 
ïî÷àòè åêñïëóàòàö³þ äâîêîë³ñ-
íîãî, àäæå êîæíà õâèëèíà áðîí³ 
êîøòóâàòèìå âàì ïî ãðèâí³.

Ï³ñëÿ ïî÷àòêó êîðèñòóâàííÿ 
ñàìîêàòîì äîäàòîê ïåðåñòàº 
çí³ìàòè ãðîø³ çà áðîíþâàííÿ, 
òåïåð ¿õ ñïèñóþòü áåçïîñåðåä-
íüî çà ïî¿çäêó. Êîæíà õâèëèíà 
ïî¿çäêè êîøòóº äâ³ ãðèâí³. ßêùî 
âè, íàïðèêëàä, çóïèíèòåñü ïåðåä 
ñâ³òëîôîðîì, àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí 
áóäåòå ñòîÿòè, ñèñòåìà âñå îäíî 
áóäå ñïèñóâàòè êîøòè, í³áè âè 
ðóõàºòåñÿ.

Ó ìàéáóòíüîìó êîæíà õâèëèíà 
îðåíäè ó âèõ³äí³ ³ ñâÿòêîâ³ äí³ 
êîøòóâàòèìå 3 ãðèâí³.

МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 
Â äîäàòêó äîñòóïíà ³íôîðìàö³ÿ 

ïðî çàðÿä ñàìîêàòà, éîãî íîìåð, 
÷àñ â ïî¿çäö³, ïîòî÷íèé áàëàíñ ³ 
ìàïà Â³ííèö³. Íà îñòàíí³é, çî-
êðåìà, âèäíî ëîêàö³¿, äå ìîæíà 
çàïàðêóâàòèñÿ, âîíè âèä³ëåí³ 
ÿñêðàâî-çåëåíèì êîëüîðîì.

Â³äòàê áà÷èìî, ùî çàëèøèòè 
e-wings ìîæíà íà Ïîä³ëë³, âçäîâæ 
âóëèö³ Êîñòÿíòèíà Âàñèëåíêà 
(òàì, äå ïîäàòêîâà), âçäîâæ óñüî-
ãî ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â, íà ïå-
ðåòèí³ Êåëåöüêî¿ òà 600-ð³÷÷ÿ ³ 

ìàéæå â óñ³é öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, êð³ì Öåíòðàëüíîãî ïàðêó.

Êåðóâàòè ñàìîêàòîì íå ñêëàä-
íî. ßêùî âè í³êîëè öüîãî íå ðî-
áèëè, ó äîäàòêó âè çíàéäåòå âñþ 
íåîáõ³äíó äëÿ öüîãî ³íôîðìà-
ö³þ. Íàïðèêëàä, àáè ïî÷àòè ¿õà-
òè, âàì ïîòð³áíî â³äøòîâõíóòèñü 
íîãîþ ³ âèêîðèñòàòè ïðàâèé 
âàæ³ëü äëÿ ïðèñêîðåííÿ. Çë³âà 
íà êåðì³ º ãàëüìà ³ äçâ³íî÷îê. 
Òàêîæ ñàìîêàò îáëàäíàíèé ñèñ-
òåìîþ îñâ³òëåííÿ äëÿ ïî¿çäîê 
ó í³÷íèé ÷àñ.

Ó êîë-öåíòð³ E-wings íàì ðîç-
ïîâ³ëè, ùî ó ïåðøèé äåíü ïðîêàò 
ïðàöþâàâ äî îï³âíî÷³, àëå íàäàë³ 
äâîêîë³ñí³ äîñòóïí³ ö³ëîäîáîâî.

Íà ñòî ãðèâåíü ìè 
âñòèãëè ïîêàòàòèñü 
íà Ñîáîðí³é, 
ªâðîïåéñüê³é ïëîù³, 
âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî ³ 
â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó

Платити потрібно не лише за саму поїздку. Але й 
за активацію банківської картки, бронювання і розблокування 
самоката. У вихідні і святкові дні вартість буде більшою
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ЮЛІЯ ВАСЮК, СПІВАЧКА, ВИКЛАДАЧКА

Сьогодні в центрі міста лунала музика Бетховена!
Це дійсно радісно — знову чути все вживу! Дякую 
учням музичної школи)

ПРЕССЛУЖБА 

ЦЕНТРУ СУЧАСНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ 

«НЕЙРОМЕД»

Ïóëüñàö³ÿ, òèñê, 
ñïàçì… Ãîëîâíèé á³ëü 

çíàéîìèé êîæíîìó. Â³í ÷àñòî 
çàñòàº çíåíàöüêà, ñóòòºâî çíè-
æóþ÷è ÿê³ñòü æèòòÿ òà âàøó 
ïðîäóêòèâí³ñòü.

À äåÿê³ æèâóòü ç íèì ðîêàìè, 
ïðèãîðùàìè êîâòàþ÷è çíåáî-
ëþâàëüíå.

Íå êðàùå ð³øåííÿ! Âàæëè-
âî ðîç³áðàòèñÿ ç ïðè÷èíàìè. 
À âîíè ìîæóòü áóòè àáñîëþòíî 
ð³çíèìè.

×îìó áîëèòü ãîëîâà?
Â³äïîâ³äíî äî Ì³æíàðîäíî¿ 

êëàñèô³êàö³¿ ãîëîâíîãî áîëþ 
3-îãî ïåðåãëÿäó (ICHD-3), 
ðîçä³ëÿþòü ïåðâèíí³ ³ âòîðèí-
í³ ãîëîâí³ áîë³. Âòîðèíí³ – º 
ñèìïòîìîì ³íøîãî çàõâîðþâàí-
íÿ. Íàïðèêëàä, òðàâìè ãîëîâè 
àáî øè¿, ³íôåêö³¿ òîùî. Ñþäè æ 
ìîæíà â³äíåñòè ãîëîâíèé á³ëü, 
âèêëèêàíèé ïðèéîìîì äåÿêèõ 
ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â àáî ï³ä-
éîìîì íà âèñîòó (ã³ðñüêà õâîðî-
áà). Ïåðâèíí³ ãîëîâí³ áîë³ âè-
íèêàþòü â ðåçóëüòàò³ ïîðóøåííÿ 
ðîáîòè ãîëîâíîãî ìîçêó. Ñàìå 
âîíè ñêëàäàþòü ìàéæå 90% âñ³õ 
âèïàäê³â. Íàéá³ëüø ïîøèðåí³: 

ì³ãðåíü ³ ãîëîâíèé á³ëü íàïðóãè.
×èì íåáåçïå÷íå ÷àñòå âæè-

âàííÿ çíåáîëþþ÷èõ òà êîëè éòè 
äî ë³êàðÿ?

Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî 
ðåãóëÿðíèé (10 ³ á³ëüøå ðàç³â 
íà ì³ñÿöü) ïðèéîì íåíàðêîòè÷-
íèõ àíàëüãåòèê³â ³ íåñòåðî¿äíèõ 
ïðîòèçàïàëüíèõ çàñîá³â, òîáòî, 
ñàìå òèõ ïðåïàðàò³â, ÿê³ íàé÷àñ-
ò³øå ³ ïðèéìàþòü ëþäè, â³ä÷óâ-
øè íàïàä ãîëîâíîãî áîëþ, ïðè-
çâîäèòü äî ïîñèëåííÿ ñèìïòîì³â 
ó ìàéáóòíüîìó. Òîìó ëþäÿì, ÿê³ 
ñòðàæäàþòü â³ä õðîí³÷íîãî ãî-
ëîâíîãî áîëþ, ñë³ä ç ðîçóìîì 
ï³äõîäèòè äî çíåáîëþâàëüíî¿ 
òåðàï³¿.

ßêùî ãîëîâíèé á³ëü íîñèòü 
òðèâàëèé õàðàêòåð, ðåãóëÿðíî 
ïîâòîðþºòüñÿ, ÿêùî äîäàþòü-
ñÿ ³íø³ ñèìïòîìè, ñë³ä íåãàéíî 
çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ ³ çà íåîá-
õ³äíîñò³ ïðîéòè ä³àãíîñòè÷í³ 
îáñòåæåííÿ.

ßê ë³êàð³ ñòàâëÿòü ä³àãíîç ïðè 
ãîëîâíîìó áîëþ?

Ä³àãíîñòèêîþ òà ë³êóâàííÿì 
ãîëîâíîãî áîëþ çàéìàºòüñÿ 
íåâðîëîã.

Ïåðøå, ùî ðîáèòü ë³êàð 
íà ïðèéîì³ – âèêëþ÷àº âòî-
ðèííèé ãîëîâíèé á³ëü.

²ñíóº ðÿä ñèìïòîì³â, òàê çâàí³ 
«òðèâîæí³ çíàêè». Íàïðèêëàä, 

êîëè ãîëîâíèé á³ëü ñóïðîâîäæó-
ºòüñÿ ëèõîìàíêîþ, âèñèïîì, 
ïðîâîêóºòüñÿ çì³íîþ ïîëîæåí-
íÿ ò³ëà òîùî. Êîæåí ïîä³áíèé 
ñèìïòîì – òðèâîæíèé ñèãíàë 
äëÿ ë³êàðÿ. Ó öüîìó âèïàäêó ïà-
ö³ºíòó ïðèçíà÷àþòüñÿ äîäàòêîâ³ 
îáñòåæåííÿ çà ïîêàçàìè.

Ó Öåíòð³ ë³êóâàííÿ ãîëîâíîãî 
áîëþ «Íåéðîìåä» âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ íàéåôåêòèâí³ø³ ìåòîäè 
ä³àãíîñòóâàííÿ: ÌÐÒ, ÓÇÄ, ÊÒ, 
ÿê³ äîçâîëÿþòü çàô³êñóâàòè íàé-
ìåíø³ çì³íè â îðãàí³çì³ ëþäèíè 
³ âñòàíîâèòè òî÷íèé ä³àãíîç. Çà-
âäÿêè ñó÷àñíîìó îáëàäíàííþ 

ïðîöåäóðà ïðîõîäèòü ìàêñè-
ìàëüíî øâèäêî ³ êîìôîðòíî 
äëÿ ïàö³ºíòà.

Ùîñóáîòè ó Öåíòð³ «Íåéðî-
ìåä» ä³º ñîö³àëüíèé äåíü – 
çíèæêà 20% íà ÌÐÒ ä³àãíîñòèêó.

Ó ÷îìó ð³çíèöÿ ì³æ ÓÇÄ, ÊÒ òà 
ÌÐÒ ãîëîâíîãî ìîçêó? Êîëè ÿêèé 
âèä ä³àãíîñòèêè ïðèçíà÷àþòü?

ÓÇÄ ñóäèí ãîëîâè òà øè¿ 
(äîïëåðîãðàô³ÿ) ïðîâîäÿòü äëÿ 
óòî÷íåííÿ õàðàêòåðó ìîçêîâîãî 
êðîâîòîêó.

ÊÒ-ä³àãíîñòèêà ãîëîâíîãî 
ìîçêó åôåêòèâíà ïðè äîñë³-
äæåíí³ ïîðóøåíü, ùî âèíè-

êëè âíàñë³äîê ÷åðåïíî-ìîçêî-
âî¿ òðàâìè òà ³íøèõ ïðîáëåì ç 
ê³ñòêàìè ³ ù³ëüíèìè òêàíèíàìè 
÷åðåïà.

ÌÐÒ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðè 
ä³àãíîñòèö³ çàõâîðþâàíü ì'ÿêèõ 
òêàíèí ìîçêó. Íàé÷àñò³øå ¿¿ 
ïðèçíà÷àþòü äëÿ âèêëþ÷åííÿ 
ñóäèííèõ àíîìàë³é òà ïóõëèí.

Êð³ì ÌÐÒ, ÓÇÄ ³ ÊÒ-
ä³àãíîñòèêè ó Öåíòð³ «Íåéðî-
ìåä» âèêîðèñòîâóºòüñÿ òàêèé âèä 
äîñë³äæåííÿ, ÿê åëåêòðîåíöåôà-
ëîãðàô³ÿ. À òàêîæ á³îëîã³÷íèé 
çâîðîòíèé çâ'ÿçîê. Âñ³ ö³ ìåòîäè 
äîçâîëÿþòü âèÿâèòè ñïðàâæíþ 
ïðè÷èíó ãîëîâíîãî áîëþ òà ïðè-
çíà÷èòè ïðàâèëüíå ë³êóâàííÿ.

ßê³ ³ñíóþòü ìåòîäè ë³êóâàííÿ 
ãîëîâíîãî áîëþ?

Öå ìîæå áóòè ìåäèêàìåíòîçíà 
òåðàï³ÿ, ô³ç³îïðîöåäóðè, çàíÿòòÿ 
ç ðåàá³ë³òîëîãîì àáî êîìïëåêñ 
ïðîöåäóð, çàëåæíî â³ä ä³àãíîçó.

Ó Öåíòð³ «Íåéðîìåä» ïàö³-
ºíòó çàáåçïå÷óºòüñÿ ïîñò³éíèé 
çâ'ÿçîê ç ë³êàðåì-íåâðîëîãîì, 
ÿêèé ñóïðîâîäæóº éîãî ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ë³êóâàííÿ.

Òàêîæ â óìîâàõ ïàíäåì³¿ 
covid-19 ó Öåíòð³ «Íåéðîìåä» 
ìîæíà îòðèìàòè îíëàéí-êîí-
ñóëüòàö³þ íåâðîëîãà òà ïîâíî-
ö³ííèé âèñíîâîê çà ðåçóëüòàòà-
ìè êîíñóëüòàö³¿.

У Вінниці працює Центр лікування головного болю
БЛОГ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я
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Наголосимо, при ранньому ви-
явленні та відповідній терапії 
ВІЛ-позитивні люди можуть 
жити повноцінним життям.
Тестування на ВІЛ, як читаємо 
в Центрі громадського здоров'я, 
потрібно проходити раз на рік 
людям, які:
 мають постійного партнера із 
позитивним ВІЛ-статусом;

  мали незахищений секс із 
партнером, ВІЛ-статус якого вам 
невідомий;
 користувалися спільними гол-
ками та шприцами;
  мали повторні герпетичні 
та бактеріальні інфекції, кан-
дидоз ротової порожнини, 
оперізувальний лишай, ту-
беркульоз.

Як часто потрібно перевірятися?

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

492693

491381489817

РЕКЛАМА

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA,  (097)1448132 

Ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ âèÿâëåíî ïî-
íàä ø³ñòü òèñÿ÷ îñ³á 
ç Â²Ë-³íôåêö³ºþ.

– Ïîìåðëè ïîíàä 1500 îñ³á. 
Â³ä Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ìàòåð³â 
â îáëàñò³ íàðîäèëèñÿ á³ëüøå 
òèñÿ÷³ ä³òåé. Íà ñüîãîäí³ ï³ä 
ìåäè÷íèì íàãëÿäîì ïåðåáóâàº 
á³ëüøå òðüîõ òèñÿ÷ ëþäåé. Êð³ì 
öüîãî, ïîíàä 2100 îñ³á îòðèìó-
þòü ïîæèòòºâó àíòèðåòðîâ³ðóñíó 
òåðàï³þ, – êàæå äèðåêòîð ÊÍÏ 
«Â³ííèöüêèé îáëàñíèé êë³í³÷íèé 
Öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè 
ç³ ÑÍ²Äîì» ²ãîð Ìàòêîâñüêèé.

Ç 14 òðàâíÿ ó Â³ííèö³ ðîçïî-
÷àëàñÿ ê³ëüêàäåííà àêö³ÿ, ïðè-
ñâÿ÷åíà Äíþ ïàì’ÿò³ ïîìåðëèõ 

â³ä ÑÍ²Äó. Ó ì³ñò³ âñ³õ îõî÷èõ 
òåñòóþòü íà íàÿâí³ñòü àíòèò³ë 
äî Â²Ë. Ìîá³ëüíà àìáóëàòîð³ÿ 
îáëàñíîãî öåíòðó ³íôåêö³éíèõ 
õâîðîá ïðàöþâàòèìå ïî 21 òðàâ-
íÿ – ç 12.00 äî 17.00 íà ªâðî-
ïåéñüê³é ïëîù³.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ 
ТЕСТУВАННЯ?

Ìîá³ëüíà àìáóëàòîð³ÿ ðîçïî÷à-
ëà ñâîþ ðîáîòó 14 òðàâíÿ î 10.00. 
Ìè ïðèéøëè òóäè îá 11.00 ³ âè-
ÿâèëèñü äåâ’ÿòèìè, õòî âèð³øèâ 
çäàòè òåñò.

Á³ëÿ ÷åðâîíîãî íàìåòó ³ç ìåä-
ïðàö³âíèêàìè, ìè ïîì³òèëè ÷åðãó 
ç òðüîõ áåçïðèòóëüíèõ, ÿê³ âæå 
î÷³êóâàëè íà ñâî¿ ðåçóëüòàòè.

– Òà íàâ³òü, ÿêùî ÿ âèÿâëþñü 
«ïîçèòèâíèì», òî ó ìåíå íåìàº 
ãðîøåé íà ë³êóâàííÿ, – ÷óºìî 

ОБСТЕЖЕННЯ НА ВІЛ.
КРАПЛЯ КРОВІ ТА 15 ХВИЛИН
Необхідне тестування  Щороку 
кожна третя неділя травня – день, коли 
світ згадує людей, які померли від СНІДу. 
По 21 травня вінничани зможуть пройти 
безплатне обстеження на ВІЛ-інфекцію. 
Прийшли у мобільну амбулаторію і ми 
та розповідаємо, як все відбувається

çäàëåêó ãîëîñíó ðîçìîâó áåç-
ïðèòóëüíîãî ìîëîäîãî õëîïöÿ ç 
ìåäïðàö³âíèöÿìè.

– Ó íàñ áåçêîøòîâíå ë³êóâàííÿ 
â³ä Â²Ë, í³÷îãî íå òðåáà ïëàòèòè. 
Äîáðå, ùî âè ïðèéøëè ïåðåâ³-
ðèòèñü, – â³äïîâ³äü ñïîê³éíèì 
ãîëîñîì ïðàö³âíèö³ ìîá³ëüíî¿ 
àìáóëàòîð³¿.

– Áåçîïëàòíèé ò³ëüêè ñèð 
â ìèøîëîâö³, íå â³ðþ â öå, – çà-
ïåðå÷óº õëîïåöü.

– Íó ùî æ, â³òàþ. Âàì ³ íå òðå-
áà áóäå ïåðåâ³ðÿòè öå. Ó âàñ íåãà-
òèâíèé òåñò, – çàâåðøóº êîðîòêó 
ðîçìîâó ë³êàðêà.

Êîëè ï³ä³éøëè äî íàìåòó 
áëèæ÷å, íàñ çóñòð³ëà ïðàö³âíèöÿ, 

ÿêà çàïèòóº, ÿêèé ñàìå òåñò ìè 
ïðèéøëè çäàòè? Â³äïîâ³äàºìî: 
«Íà àíòèò³ëà äî Â²Ë». Äàë³ – 
âêàçóºìî ñâî¿ êîíòàêòí³ äàí³ òà 
íàì ïîÿñíþþòü, ÷îìó âàæëèâî 
òåñòóâàòèñÿ.

– Âàø ðåçóëüòàò, ï³ñëÿ çäà÷³, 
áóäå ÷åðåç 15 õâèëèí. Àëå, ÿêùî 
ó âàñ íåìàº ÷àñó ÷åêàòè ÷è âè 
õî÷åòå ìàòè äîêóìåíò ç ï³äòâåð-
äæåííÿì, òî ìîæåòå ïðèéòè çà-
âòðà ÷è çà ê³ëüêà äí³â â îáëàñíèé 
öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè 
ç³ ÑÍ²Äîì ³ îòðèìàòè éîãî, – ïî-
ÿñíþþòü íàì ïåðåä çäà÷åþ.

ßê êàæå ìåäïðàö³âíèöÿ àì-
áóëàòîð³¿ Îëåñÿ, òàê³ àêö³¿ ïðî-
õîäÿòü äàëåêî íå ïåðøèé ð³ê ³ 
÷èìàëî â³ííè÷àí, ÿê³ ïðîñòî ç 
ö³êàâîñò³ ïðèõîäèëè òåñòóâàòèñÿ, 
íåñïîä³âàíî äëÿ ñàìèõ ñåáå îòðè-

ìóâàëè ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò.
– Âè æ ðîçóì³ºòå, òóò çàð³êà-

òèñÿ í³êîìó íå ïîòð³áíî, – êàæå 
ë³êàðêà. – Íå îáîâ’ÿçêîâî ÷åðåç 
ñòàòåâ³ ñòîñóíêè ìîæíà çàðàçè-
òèñÿ Â²Ëîì. Ìè æ óñ³ õîäèìî 
äî ñòîìàòîëîã³â, íàïðèêëàä, ³ 
ó íåäîáðîñîâ³ñíèõ ë³êàð³â ìîæå 
áóòè íå âñå ñòåðèëüíî.

Ïîêè ë³êàðêà âñå öå íàì ðîç-
ïîâ³äàëà, ìè ñ³äàºìî íà ñò³ëåöü, 
ïðîòÿãóºìî ðóêó, ³ ç âêàç³âíîãî 
ïàëüöÿ âæå òå÷å êðîâ. Ïðîöåäó-
ðà øâèäêà ³ áåçáîë³ñíà. Ìåäèêè 
çàïåâíÿþòü, ùî ó ìîá³ëüí³é àì-
áóëàòîð³¿ âñå ñòåðèëüíî, ³ íà âè-
ãëÿä, íàì òåæ òàê çäàëîñÿ.

×åêàºìî 15 õâèëèí ³ ÷óºìî: 
«Âñå äîáðå, çäîðîâ³».

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАМ 
ДІАГНОСТУВАЛИ ВІЛ?

Íà ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ÷èòàºìî ê³ëüêà 

ïîðàä ç öüîãî ïðèâîäó:
Íå ïàí³êóâàòè, à çâåðíóòèñü 

äî ñâîãî ë³êàðÿ, ñòàòè íà îáë³ê 
òà ðîçïî÷àòè ë³êóâàííÿ.

Ïîäçâîíèòè óñ³ì ñâî¿ì êî-
ëèøí³ì ïàðòíåðàì, ç ÿêèìè âè 
ìàëè ñòàòåâ³ òà ³íø³ êîíòàêòè, 
òà ïîðåêîìåíäóâàòè ïðîéòè òåñò 
íà Â²Ë. Àáî íàäàòè ¿õ êîíòàêòè 
ë³êàðþ – â³í çáåðåæå âàøó àíî-
í³ìí³ñòü òà ïîðåêîìåíäóº âàøèì 
ïàðòíåðàì çäàòè òåñò íà Â²Ë.

Ïðîòåñòóâàòèñÿ íà â³ðóñí³ ãå-
ïàòèòè Â òà Ñ. Â íèõ ñõîæ³ øëÿõè 
ïåðåäà÷³, àëå ÿêùî ó âàñ Â²Ë ö³ 
çàõâîðþâàííÿ º îñîáëèâî íåáåç-
ïå÷íèìè äëÿ âàøîãî æèòòÿ.

ßê ïèøóòü â ÌÎÇ, Â²Ë – 
íå âèðîê. Ì³ëüéîíè ëþäåé 
ïî âñüîìó ñâ³òó æèâóòü ç íèì 
ïîâíîö³ííèì æèòòÿì. ßêùî âàì 
ä³àãíîñòóâàëè Â²Ë, ïðîñòî òðå-
áà çì³íèòè ñâ³é ñöåíàð³é æèòòÿ, 
ïðèéìàòè ë³êè òà æèòè äàë³.

Тест роблять безплатно, але вінничани активно 
не приходять тестуватися. Наша журналістка перевірила 
на собі, що ця процедура швидка, безоплатна та безболісна

×èìàëî â³ííè÷àí, ÿê³ 
ç ö³êàâîñò³ ïðèõîäèëè 
òåñòóâàòèñÿ, 
íåñïîä³âàíî äëÿ ñàìèõ 
ñåáå îòðèìóâàëè 
ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò
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Великим терором назвали кампанію ма-
сових репресій, яку здійснювало керівни-
цтво колишнього СРСР у 1937–1938 роках. 
Проводили її з ініціативи Сталіна. Ставилася 
конкретна мета – ліквідувати реальних і по-
тенційних політичних опонентів, утримува-
ти в страху населення, змінити соціальну 
структуру суспільства. Масові репресії мали 
завершити боротьбу з соціальними воро-
жими елементами, утвердити авторитарний 
стиль керівництва та здійснити так звану 

кадрову революцію.
Для її проведення Політбюро ЦК партії біль-
шовиків схвалило рішення «Про колективні 
репресії» (4 жовтня 1936 року). Згідно з цим 
документом для розгляду справ створювали 
так звані «трійки», які виносили вироки без 
суду і слідства.
У книзі «Реабілітовані історією. Вінницька об-
ласть» (том 1) наведено протоколи засідан-
ня таких «трійок». Були випадки, коли одно-
часно розглядали справи на 30–40 людей. 

Доступ до таких документів став можливий 
завдяки відкриттю архівів колишнього КДБ.
«Ворогів» народу затримували переважно 
вночі. Щоб змусити зізнатися в антидержав-
ній діяльності, застосовували тортури. У Ві-
нниці допити проводили у будинку НКВС, 
що нині на Театральній вулиці. Смертельні 
вироки виконували негайно, бо треба було 
щодня звітувати «нагору» про кількість зни-
щених «ворогів» народу.
Розстрілювали на подвір’ї будинку 

НКВС. Аби не було чути пострілів, включали 
двигуни автомобілів. Трупи теж вивозили 
вночі. Закопували у трьох місцях: на терито-
рії нинішнього Центрального парку культури 
і відпочинку, на кладовищі біля приміщення 
«Книжки», а також у тодішньому фрукто-
вому саду (нині це Центральне кладовище 
на Хмельницькому шосе).
За даними з книги «Реабілітовані історією. 
Вінницька область», у нас було розстріляно 
20 тисяч жителів краю.

Вироки виконували негайно 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ë³ä³ÿ Ðóäîâà ïðè-
¿æäæàëà äî Â³ííèö³ 
íà ïîøóêè ìîãèëè 
áàòüêà. Ìàëà ç ñî-

áîþ äîâ³äêó ç Õìåëüíèöüêîãî îá-
ëàñíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó. Ó í³é 
çàçíà÷åíî: «Ñòåöþê Ñòåïàí Ïå-
òðîâè÷, 1898 ðîêó íàðîäæåííÿ, 
óðîäæåíåöü ñåëà Ïî÷àïèíö³ ×åìå-
ðîâåöüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ 
îáëàñò³. Ðåïðåñîâàíèé ó 1937 ðîö³, 
äîïðàâëåíèé äî Â³ííèö³. Ðîçñòð³-
ëÿíèé áåç ñóäó ³ ñë³äñòâà. Ïîõî-
âàíèé ó áðàòñüê³é ìîãèë³».

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ¿é òàê ³ 
íå âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ. Ó ÷îìó éîãî 
çâèíóâàòèëè? ×îìó äîïðàâèëè 
äî Â³ííèö³? Íàâ³òü òåïåð, íà ñõè-
ë³ ë³ò, ¿¿ áîëèòü ñåðöå çà òå, ùî 
íå çíàº, äå ñàìå ìîãèëà áàòüêà. Ó ¿¿ 
ïîøóêàõ ïðè¿æäæàëà äî Â³ííèö³.

ЕНКАВЕДИСТИ НЕ ВКАЗУВАЛИ, 
ДЕ ХОРОНЯТЬ УБИТИХ 

Ïðî ì³ñöÿ çàõîðîíåííÿ ó Â³-
ííèö³ æåðòâ ñòàë³íñüêèõ ðåïðå-
ñ³é ðîçïîâ³â ³ñòîðèê Êîñòÿíòèí 
Çàâàëüíþê.

– Ñòàë³íñüê³ åíêàâåäèñòè 
íå âêàçóâàëè, äå õîðîíÿòü óáè-
òèõ, – ãîâîðèòü ïàí Êîñòÿíòèí. – 
Ðîçñòð³ëè ïðîâîäèëè ïåðåâàæíî 
ó ñâî¿õ êàçåìàòàõ, ï³äâàëàõ. Ñòð³-
ëÿëè ó ïîòèëèöþ. Òðóïè âèâîçè-
ëè âíî÷³ ³ ñêèäàëè ó ÿìè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
òàê³ ìîãèëè º ó Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó, 
á³ëÿ ê³íîêîíöåðòíîãî êîìïëåê-
ñó «Ðàéäóãà», òàì âñòàíîâëåíî 

õðåñò ó ïàì’ÿòü ïðî æåðòâè ðå-
ïðåñîâàíèõ. Çàêîïóâàëè âáèòèõ 
á³ëÿ íèí³øíüî¿ àäì³íáóä³âë³, ÿêó 
â íàðîä³ íàçèâàþòü «Êíèæêà». Öå 
÷åðåç äîðîãó â³ä ïàðêó.

Ó ðîêè â³éíè ôàøèñòè ðîçêî-
ïàëè ÷àñòèíó ìîãèë, ó ÿêèõ çíà-
õîäèëèñÿ ðîçñòð³ëÿí³ ÷åê³ñòàìè 
ëþäè. Ç³ãíàëè æèòåë³â Â³ííèö³, 
ùîá ò³ óï³çíàëè ñâî¿õ ð³äíèõ. 
Óï³çíàâàëè ïî îäÿãó, âçóòò³. Ïå-
ðåïîõîâàëè îñòàíêè íà öâèíòàð³ 
íåäàëåêî â³ä íèí³øíüîãî Ïàëàöó 
ä³òåé òà þíàöòâà.

«ВІДЧУВАЮ, ЩО САМЕ ТУТ 
МІЙ ТАТО» 

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Ë³ä³¿ Ðó-
äîâ³é âæå çà 80, âîíà ïðè¿õàëà 
äî Â³ííèö³.

Ïîáóâàëà ó âñ³õ ì³ñöÿõ, ïðî ÿê³ 
ãîâîðèâ Êîñòÿíòèí Çàâàëüíþê.

Â ÿêîìó ç öèõ òðüîõ ì³ñöü çíà-
õîäÿòüñÿ éîãî îñòàíêè?

Êîëè çóïèíèëèñÿ ç ïàí³ Ë³ä³ºþ 
á³ëÿ õðåñòà ó Öåíòðàëüíîìó ïàð-
êó, ïî÷àâ íàêðàïàòè äîù.

– Äåñü íà íåá³ ïëà÷å ì³é 
òàòî, – âèòåðëà ñëüîçó ïàí³ Ë³-
ä³ÿ. – Äèâèòüñÿ, ùî ÿ ïðèéøëà 
äî íüîãî, ³ ïëà÷å éîãî äóøà.

Ï³ñëÿ êîðîòêî¿ ïàóçè æ³íêà 
ïðîäîâæèëà: «Íàâ³òü íå óÿâëÿ-
ºòå, íàñê³ëüêè ìåí³ çàðàç ëåãêî 
ñòàëî íà äóø³. Òàêå âðàæåííÿ, 
í³áè ÿ çóñòð³ëàñÿ ç áàòüêîì. Âñå 
ìèíóëå æèòòÿ ïðîá³ãëî ïåðåä 
î÷èìà, ÿê ó òîìó ê³íî».

Æ³íêà ïîäóìàëà ³ ùå ðàç ïî-
äèâèëàñÿ íà âåëèêèé õðåñò: «Â³ä-
÷óâàþ, ùî ñàìå òóò, ó ö³é çåìë³, 
çíàõîäèòüñÿ ì³é òàòî. Ñåðöåì 
â³ä÷óâàþ. Á³ëÿ òèõ äâîõ ì³ñöü, 

РОЗСТРІЛЯНИЙ БЕЗ СУДУ. 
ДОНЬКА ШУКАЄ МОГИЛУ БАТЬКА 
Страшні сторінки минулого  
День пам’яті жертв політичних репресій 
відзначають у кожну третю неділю 
травня. Одного з репресованих, Степана 
Петровича Стецюка, розстріляли у Вінниці 
у 1937 році. Так записано в архівній 
довідці, яку має його донька Лідія Рудова. 
Ким був цей чоловік, якого оголосили 
«ворогом» народу?

äå âæå ïîáóâàëè, íå áóëî òàêèõ 
â³ä÷óòò³â. À òóò, í³áè ùîñü òðè-
ìàº, í³áè íå â³äïóñêàº… Òóò â³í, 
òóò». Âîíà çíîâó âèòåðëà ñëüîçè.

«НЕ ПАМ’ЯТАЮ 
ЙОГО НІСКІЛЕЧКИ» 

– Ìåí³ áóëî ò³ëüêè òðè ì³ñÿö³, 
ÿê áàòüêà çàáðàëè, – êàæå Ë³ä³ÿ 
Ðóäîâà. – Íå ïàì’ÿòàþ éîãî í³ñ-
ê³ëå÷êè. Ùî äèòèíà çíàº ó òà-
êîìó â³ö³? Öå âæå ï³çí³øå, êîëè 
ï³äðîñëà, áàáóñÿ, ìàìèíà ìàìà, 
ðîçïîâ³äàëà, ÿê âñå ñòàëîñÿ. 
Ïðèéøëè óâå÷åð³ ëþäè, íåëþ-
äè, à íå ëþäè, ñêàçàëè áàòüêîâ³ 
éòè ç íèìè. Â³í çàïèòàâ, ÿê³ ðå÷³ 
áðàòè? Â³äïîâ³ëè, í³÷îãî íå òðå-
áà. Ìîâëÿâ, ñêîðî ïîâåðíåøñÿ. 
Çáðåõàëè, êàòè íåíàâèñí³. Á³ëüøå 
ìè áàòüêà íå áà÷èëè.

Ùå âîíà ä³çíàëàñÿ â³ä áàáóñ³, 
ùî áàòüêî äóæå õîò³â ìàòè äîíå-
÷êó. Ïåðåä òèì ó íèõ íàðîäèëîñÿ 
òðîº ñèí³â. ² ò³ëüêè òîä³ – äîíüêà. 
Àëå ïîìåðëà çîâñ³ì ìàëåíüêîþ. 
Çãîäîì íà ñâ³ò ç’ÿâèëàñÿ ùå îäíà 
ä³â÷èíêà. Áàòüêî íàçâàâ ¿¿ Ë³äîþ. 
Âñ³ì ãîâîðèâ, ùî â³í íàéùàñëè-
â³øèé ÷îëîâ³ê, áî ìàº íå ò³ëüêè 

ñèí³â, à é äîíå÷êó. Òà éîãî ðà-
ä³ñòü òðèâàëà ò³ëüêè òðè ì³ñÿö³.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàáðàëè áàòü-
êà, ÷åðåç ð³ê ïîìåðëà ìàìà Ë³ä³¿. 
Ñåðöå íå âèòðèìàëî íåñïðàâåä-
ëèâîñò³.

– Áàáóñÿ ðîçïîâ³äàëà, ùî ìàìà 
îá’¿çäèëà òþðìè, ïîáóâàëà ñêð³çü, 
êóäè ¿é ðàäèëè çâåðòàòèñÿ ëþäè, 
àëå í³äå òàòà òàê ³ íå çíàéøëà, – 
êàæå æ³íêà. 

Ï³ñëÿ ñìåðò³ ìàìè Ë³äó ³ ¿¿ ñòàð-
øèõ áðàò³â âèõîâóâàëà áàáóñÿ.

ПРІЗВИЩА ДІТЕЙ «ВОРОГІВ» 
ЗАЧИТУВАЛИ НА ЛІНІЙКАХ 

Òàâðî äîíüêè âîðîãà íàðîäó 
íà ïàí³ Ë³ä³¿ âèñ³ëî ïðîòÿãîì óñ³õ 
ðîê³â íàâ÷àííÿ ó øêîë³. Òðîõè 
çàñïîêîþâàëî, ùî íå îäíà áóëà 
òàêà. Ïð³çâèùà «âîðîã³â» íàðîäó 
³ ¿õí³õ ä³òåé çà÷èòóâàëè íà øê³ëü-
íèõ ë³í³éêàõ. Áóëî öå òîä³, êîëè 
ñëàâèëè Ñòàë³íà ³ «ìóäðó» ïî-
ë³òèêó ïàðò³¿.

Ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àííÿ ï³ñ-
ëÿ øêîëè íå áóëî ìîæëèâîñò³. 
Çëèäí³ íå ïóñêàëè. Òðåáà áóëî 
çàðîáëÿòè íà õë³á.

– ß ìàëà ö³êàâó ðîáîòó, – êàæå 

ïàí³ Ë³ä³ÿ. – Ìàéæå äåñÿòü ðîê³â 
ïðàöþâàëà ê³íîìåõàí³êîì. Íà òîé 
÷àñ äî êëóáó â ê³íî ñõîäèëîñÿ âñå 
ñåëî. Ê³íîìåõàí³êà ñïðèéìàëè 
çà ëþäèíó, ÿêà çíàº á³ëüøå âñ³õ, 
áî äèâèòüñÿ áàãàòî ô³ëüì³â. Ïîò³ì 
íàéñòàðøèé áðàò çàáðàâ äî ñåáå 
ó Äí³ïðîïåòðîâñüê. Òàì âèéøëà 
çàì³æ. Íàðîäèëà äâîº ñèí³â. Àëå 
ùàñòÿ òðèâàëî íåäîâãî. Ìîëîäøèé 
ñèí ïîìåð ðàïòîâî ó â³ö³ 28 ðîê³â. 
Ï³ñëÿ òîãî ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â íå ñòà-
ëî ÷îëîâ³êà. À ùå ÷åðåç ï’ÿòü – 
ñòàðøîãî ñèíà. Áóâ éîìó 41 ð³ê, 
êîëè ïðîâåëè â îñòàííþ ïóòü.

Æ³íêà çàëèøèëàñÿ îäíà – íåìà 
âæå áðàò³â, íåìà ñèí³â, à âíóê³â 
âîíè ¿é íå ïîäàðóâàëè. Æèâå 
ñïîãàäàìè. Õî÷ íåïðîñòî ó ¿¿ 
ðîêè âèðóøàòè â äàëåêó äîðîãó, 
àëå ïàì'ÿòü ïðî áàòüêà äîäàëà 
ñèë. Ó êóòêàõ ïàì’ÿò³ ì³öíî çà-
ñ³ëà ðîçïîâ³äü îäíîñåëü÷àí ïðî 
÷îëîâ³êà, ÿêèé äîí³ñ íåïðàâäó 
íà ¿¿ áàòüêà. Çà òàêèì äîíîñîì 
éîãî çààðåøòóâàëè. «Áàòüêî áóâ 
ïðîñòèì ñåëÿíèíîì, ñ³ÿâ, îðàâ, 
íå çíàâ, ùî òàêå ïîë³òèêà, à íà-
çâàëè âîðîãîì íàðîäó», – êàæå 
íà ïðîùàííÿ æ³íêà.

Коли зупинилися з пані Лідією біля хреста 
у Центральному парку, почав накрапати 
дощ. «Десь на небі плаче мій тато, – 
витерла сльозу жінка. – Дивиться, що 
я прийшла до нього, і плаче його душа» 



ПРЕССЛУЖБА КОНКУРСУ 

«МІСІС МАМА-2021»

28 òðàâíÿ î 18.00 ó ãî-
òåëüíî-ðåñòîðàííîìó êîìï-

ëåêñ³ «Ñêàçêà» â³äáóäåòüñÿ äîâ-
ãîî÷³êóâàíà ïîä³ÿ ðîêó — áëàãîä³éíèé âñå-
óêðà¿íñüêèé êîíêóðñ «Ì³ñ³ñ Ìàìà-2021».

Öåé ïðîºêò º óí³êàëüíèì íà òåðåíàõ 
íàøî¿ äåðæàâè!

Â³í ñòâîðåíèé ñïåö³àëüíî äëÿ áàãà-
òîä³òíèõ ìàì. Ìàì, ÿê³ íå ïîáîÿëèñÿ 
â íàø ÷àñ íàðîäèòè á³ëüøå 1 àáî 2 ä³-
òåé, ³ ïðèñâÿòèëè ñâîº æèòòÿ âèõîâàííþ 
ñâî¿õ ÷àä.

Êîíêóðñ ðîçêðèâàº âñþ ñóòü áàãàòîä³ò-
íîãî ìàòåðèíñòâà ³ ëàìàº ñòåðåîòèïè ñóñ-
ï³ëüñòâà ïðî òå, ùî áàãàòîä³òíà ìàìà — öå 
òàêà ñîá³ âòîìëåíà äîìîãîñïîäàðêà, ÿêà 
ò³ëüêè é çíàº, ùî âåñü ÷àñ çíàõîäèòüñÿ 
â êðóãîâîðîò³ ïîáóòîâî¿ ðóòèíè.

Çàâäàííÿ êîíêóðñó — ðîçêðèòè â ìàì³ 
íîâ³ ñòîðîíè ¿¿ áàãàòîãðàííî¿ ïðèðî-

äè. Àäæå Áàãàòîä³òíà Ìàìà ìîæå áóòè 
íå ò³ëüêè â³äì³ííîþ ìàìîþ ³ ïðèêëàäîì 
äëÿ ñâî¿õ ä³òåé, âîíà ìîæå áóòè ³ á³ç-
íåñ-ëåä³, ³ òâîð÷îþ îñîáèñò³ñòþ, ³ ñÿÿòè 
ñâî¿ìè òàëàíòàìè.

Ó÷àñòü áåðóòü 12 áàãàòîä³òíèõ ìàòóñü 

ÿê ç Â³ííèöüêî¿ îáë., òàê ³ ç ×åðí³âö³â 
òà Õìåëüíèöüêîãî.

Äëÿ ó÷àñíèöü îðãàí³çàòîðè òà ñïîíñîðè 
ïðèãîòóâàëè ïîäàðóíîê — ó âèãëÿä³ ï³ä-
ãîòîâêè äî êîíêóðñó: à ñàìå ïðîæèâàííÿ 
7 äí³â ó ìàëüîâíè÷îìó ÃÐÊ «Êàçêà», ð³ç-

íîìàí³òí³ ìàéñòåð-êëàñè, òðåí³íãè, ïî-
ñòàíîâêè äåô³ëå, ôîòîñåñ³¿ ç³ ñòâîðåííÿì 
ïîâíîãî îáðàçó, åêñêóðñ³¿ ñòàðîâèííèìè 
ì³ñöÿìè Â³ííèö³ òà áàãàòî ³íøîãî.

Íà ãîñòåé êîíêóðñó ÷åêàþòü: ö³êàâà 
êîíöåðòíà ïðîãðàìà çà ó÷àñò³ ñï³âàê³â 
Âîëîäèìèðà Õîëêèíà, Â³ðè Ìàéáîðîäè 
òà ñêðèïàëüêè Ìàé¿ Îí³ùóê, âåäó÷èõ 
Äìèòðà Áàëþêà òà Îëåêñàíäðà Äçèãè. 
À òàêîæ ôåºðâåðê-øîó, ñìà÷íèé ôóðøåò 
òà âåñåë³ àí³ìàòîðè äëÿ ä³òåé. Îðãàí³-
çîâàíèé òðàíñôåð äëÿ äîñòàâêè ãîñòåé 
íà ì³ñöå ö³º¿ âèçíà÷íî¿ ïîä³¿.

Êâèòêè ìîæíà çàìîâèòè çà íîìåðîì 
ò. 0674216192.

Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó Â³ðñàâ³ÿ Áîãî-
ñëàâñüêà:

Êåð³âíèê ïðîåêò³â áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ñîíÿ÷íà êðà¿íà»

²²² Êîðîëåâà Êîíêóðñó «Êðàñà Êðà¿íè 
Â³ííèöÿ-2020»

Благодійний конкурс «Місіс Мама-2021»
БЛОГ

15
RIA, Ñåðåäà, 
19 òðàâíÿ 2021

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Чи потрібні справні машини на передовій? Чи важливо 
це? Нам потрібна ваша допомога, ціна ремонту 
(робота безкоштовно) 11 000 грн. Першій танковій 
дуже потрібна ця «машинка» 5168742217959562 — 
Хитра Тетяна (Благодійна допомога Захисникам)

ПРЕССЛУЖБА 

SAHAROK SHOP

Âåñíà ó ðîçïà-
ë³ — ÷àñ ïëàíóâàòè 

ñ³ìåéí³ òà äðóæí³ ïîñè-
äåíüêè íà ïðèðîä³. À ÿêèé ï³êí³ê 
áåç ¿ñò³âíîãî êîøèêà? ² áàæàíî, 
íå ëèøå ñìà÷íîãî, àëå é êîðèñ-
íîãî äëÿ çäîðîâ’ÿ. Ìàºìî ê³ëüêà 
ïîðàä ³ç öüîãî ïðèâîäó.

АПЕРИТИВ ТА ЗАКУСКИ
Íà ïðèðîä³ àïåòèò çàâæäè ïî-

ñèëþºòüñÿ — ùîéíî âè çíàéøëè 
ãàðíèé êðàºâèä òà çðó÷íå ì³ñöå, 
ùîá îáëàøòóâàòèñÿ, óæå õî-
÷åòüñÿ ùîñü ïåðåêóñèòè. Ñâ³æ³ 
ôðóêòè, ÿãîäè àáî ñìóç³, ïþðå 
òà ïàñòèëà ç íèõ — ³äåàëüíèé 
àïåðèòèâ ³ç ïîðö³ºþ â³òàì³í³â 
òà åíåðã³¿.

Õî÷åòüñÿ ÷îãîñü á³ëüø ïî-
æèâíîãî? Ñïðîáóéòå ñóï-
ïþðå. Âàðèòè í³÷îãî íå ïî-
òð³áíî: â³äêðèâàºòå ñòàêàí÷èê, 
çàëèâàºòå îêðîïîì ³ç òåðìîñà, 
çàëèøàºòå íà ê³ëüêà õâèëèí — 
ñìàêóºòå ç ëëÿíèìè ÷³ïñàìè 
àáî íèçüêîâóãëåâîäíèìè êðå-
êåðàìè. ×óäîâèé ñìàê, êî-
ðèñòü, áåçïåêà äëÿ öóêð³â òà 
ô³ãóðè ãàðàíòîâàí³!

ПРАВИЛЬНИЙ ШАШЛИК
Ñòåéêè, ðåáåðöÿ, øàøëèê, 

ðèáà íà ãðèë³ — íàéáàæàí³ø³ 
òà íàé÷àñò³ø³ «ãîñò³» ï³êí³êî-
âîãî çàñò³ëëÿ. Ïåðøå, ùî ïî-
òðåáóº óâàãè — ÿê³ñòü ì’ÿñíèõ 
ïðîäóêò³â, ÿê³ âè îáèðàºòå äëÿ 
ïîäàëüøîãî ïðèãîòóâàííÿ.

Ïðèãîòîâàí³ íà âîãí³ ðèáà, 
êóðÿ÷å àáî ³íäè÷å ô³ëå, òåëÿòè-
íà âäîâîëüíÿòü ñìàêè ì’ÿñî¿ä³â, 
çàáåçïå÷èâøè îðãàí³çì ïîðö³ºþ 

íåçàì³ííèõ á³ëê³â. Íàéêðàùèì 
äîïîâíåííÿì äî òàêî¿ îñíîâíî¿ 
ñòðàâè ñòàíå òàðåëÿ ñâ³æî¿ çåëå-
í³ òà ñîêîâèòèõ îâî÷³â.

Ðèáà — öå äæåðåëî æèòòºâî 
âàæëèâèõ îìåãà-3 äëÿ çäîðîâ’ÿ 
ñåðöÿ, ñóäèí, øê³ðè, ì’ÿç³â. Â³ä-
ì³íí³ âàð³àíòè äëÿ ïðèãîòóâàí-
íÿ íà âîãí³ — ëîñîñü, ôîðåëü, 
ñêóìáð³ÿ, êîðîï.

Äëÿ ìàðèíóâàííÿ îáèðàéòå 
íàòóðàëüí³ ñïåö³¿ òà ïðèïðàâè: 
ïîðîøîê ÷èë³, ÷îðíèé, çåëå-
íèé, äóõìÿíèé ïåðåöü, êîðè-
öÿ, êìèí, ñóøåí³ ÷àñíèê, ³ìáèð, 
öèáóëÿ, îðåãàíî, áàçèë³ê, ðîçìà-
ðèí, ïàïðèêà — âèá³ð ÷èìàëèé. 
Íå ìàðèíóéòå â ìàéîíåçàõ àáî 
ïîä³áíèõ ñîóñàõ: ïðè îáãîðàíí³ 
âîíè óòâîðþþòü êàíöåðîãåíè. 
Íå âèêîðèñòîâóéòå ÿê ñîóñ 
äî ãîòîâî¿ ñòðàâè ìàðèíàä ç-ï³ä 
ñèðîãî ì’ÿñà!

Ùîá çáåðåãòè ñîêîâèò³ñòü òà 
çàáåçïå÷èòè ì’ÿê³ñòü ì’ÿñíèõ 
ñòðàâ íà âîãí³, ñîë³òü óæå ãîòî-
âó ñòðàâó (à ÿêùî ãîòóºòå ðèáó, 
ñïðîáóéòå çàì³íèòè ñ³ëü ñîêîì 
ëèìîíà). Ùîéíî çíÿâøè ç âîã-
íþ, çëåãêà ïîëèéòå îëèâêîâîþ 
îë³ºþ.

КОРИСНІ ПРИПРАВИ 
ТА СОУСИ

Ïðèñìà÷èòè ¿æó êåò÷óïîì àáî 
ìàéîíåçîì — óæå ïðîñòî çâè÷-
êà äëÿ áàãàòüîõ. Òà ÷è çíàºòå 
âè, ùî òàê³ ñîóñè — äæåðåëî 
ïðèõîâàíèõ ñîë³ òà öóêðó, ðà-
ô³íîâàíèõ æèð³â, ÿê³ ç ÷àñîì 
ïðîâîêóþòü òâåðä³ííÿ òà çàêó-
ïîðþâàííÿ ñóäèí, äîäàþòü çà-
éâ³ ñì íà òàë³¿ òà íàäëèøêîâ³ 
êã íà âàãàõ. Ãîòóéòå ñîóñè ñà-
ìîñò³éíî. Ïðîïîíóºìî ê³ëüêà 
ïðîñòèõ òà øâèäêèõ âàð³àíò³â.

×àñíèêîâèé: çì³øàéòå çàïå-
÷åíèé ÷àñíèê (ö³ëà ãîë³âêà) ³ç 
ñóøåíèì àáî ñâ³æèì áàçèë³êîì, 
äð³áêîþ ñîë³ òà îëèâêîâîþ îë³-
ºþ Extra Virgin — äîäàâàéòå 
äî çàïå÷åíîãî ì’ÿñà àáî ãðè-
ëüîâàíèõ îâî÷³â.

Àðàõ³ñîâèé: äî 3 ñò. ë. àðàõ³-
ñîâî¿ ïàñòè äîäàéòå 2–3 ñò. ë. 
ñîºâîãî ñîóñó, 1 ÷. ë. ÿáëó÷íîãî 
îöòó, 1 ñò. ë. îëèâêîâî¿ àáî êóí-
æóòíî¿ îë³¿ ïåðøîãî â³äæèìó, 
ðîçì³øóþ÷è, âëèéòå 2/3 ñòàêàíà 
êèï’ÿ÷åíî¿ âîäè. Çà áàæàííÿì 
äîäàéòå òðîõè êóíæóòíîãî àáî 
ñîíÿøíèêîâîãî íàñ³ííÿ. Ñîóñ 
³äåàëüíî äîïîâíèòü êóðÿ÷å ô³ëå, 

çàïå÷åíå íà âîãí³, òà ñìàêóâà-
òèìå ç õðóñòêèìè ñåçîííèìè 
îâî÷àìè.

Òîìàòíèé: ó ñîòåéíèê âëèéòå 
1 ñò. ë. îëèâêîâî¿ îë³¿ òà äîäàé-
òå 1 ïîäð³áíåíèé çóá÷èê ÷àñ-
íèêó — ïðîãð³éòå âïðîäîâæ 
1 õâèëèíè, ï³ñëÿ ÷îãî äîäàéòå 
ñþäè æ ïîëîâèíó ñòàêàíà òî-
ìàòíî¿ ïàñòè, ñòàêàí ïèòíî¿ 
âîäè, 1 ÷. ë. ³òàë³éñüêèõ òðàâ, 
ê³ëüêà äð³áîê ñîë³ òà ÷îðíèé 
ìîëîòèé ïåðåöü íà ñìàê. Óñå 
ðåòåëüíî ïåðåì³øàéòå òà ïîòðè-
ìàéòå íà ñëàáêîìó âîãí³ ùå ç 
10 õâèëèí. Îõîëîäæåíèì òàêèé 
ñîóñ ãàðìîí³éíî ïîºäíóºòüñÿ ç 
ì’ÿñîì, çàïå÷åíîþ êàðòîïëåþ 
òà ï³äñóøåíèìè íà ãðèë³ ö³ëü-
íîçåðíîâèìè ãð³íêàìè.

Á³ëèé: äî ñòàêàíà ãóñòîãî íà-
òóðàëüíîãî éîãóðòó äîäàéòå ïó-
÷îê ïîäð³áíåíî¿ çåëåí³ (êð³ï, ïå-
òðóøêà, áàçèë³ê òîùî), ìîëîòèé 
ïåðåöü òà ñ³ëü íà ñìàê, çì³øàéòå 
òà ïîäàâàéòå äî ì’ÿñíèõ ñòðàâ, 
ñâ³æèõ àáî çàïå÷åíèõ îâî÷³â.

ОВОЧІ НА ГАРНІР
Ïðèãîòóâàòè íà ãðèë³ ìîæíà 

íå ëèøå ì’ÿñî òà ðèáó — îâî-

÷³, çàïå÷åí³ íà âîãí³, íå ëèøå 
ãàðìîí³éíî äîïîâíÿòü îñíîâí³ 
ñòðàâè, à é çàáåçïå÷àòü îðãà-
í³çì ïîðö³ºþ õàð÷îâèõ âîëîêîí 
(êë³òêîâèíè), ùî ñïðèÿòèìóòü 
òðàâëåííþ, ïðèøâèäøàòü îáì³í 
ðå÷îâèí òà ïîêðàùàòü ôóíêö³-
îíóâàííÿ îðãàí³çìó çàãàëîì. 
Ñïàðæà, ïåðåöü, öèáóëÿ, êàð-
òîïëÿ, êàáà÷êè, ãàðáóç, ãðèáè, 
áàêëàæàíè, êóêóðóäçà — ïðàê-
òè÷íî áóäü-ÿê³ îâî÷³ ìîæíà çà-
ï³êàòè òà âæèâàòè ÿê ñàìîñò³é-
íèé ïðîäóêò àáî æ ÿê ãàðí³ð, 
ïðèïðàâèâøè ñïåö³ÿìè, òðàâà-
ìè, äîäàâøè ñîóñ (ðåöåïòè — 
äèâ. âèùå).

Ìàºìî ùå áàãàòî êîðèñíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ äëÿ âàñ — äàë³ áóäå… 
Òèì ÷àñîì óâàæíî òà ñâ³äîìî 
îáèðàéòå ïðîäóêòè, ÿê³ áóäó-
âàòèìóòü âàø çäîðîâèé îðãà-
í³çì — áåðåæ³òü ñåáå òà ñâî¿õ 
áëèçüêèõ!

Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ, êîìàíäà 
SaharOkShop

Íàøà íîâà àäðåñà:
ì.Â³ííèöÿ, âóë. Ñîáîðíà, 90,
òåë.: (067) 460–02–44

4 правила здорового пікніка
БЛОГ

110
грн

37
грн

29
грн

Крем-супи Street Soup 

в асортименті Чіпси з насіння льону

Арахісова паста Master Bob 

«Хрусткий протеїн»

Шроти з насіння 

в асортименті

23
грн

485689

492771
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Інна Маняк розповідає, що мову 
можна з часом забути. Звісно, 
якщо нею не користуватися і 
не розвивати здобуті навички. 
На її думку, неможливо вивчити 
мову за три місяці чи за півро-
ку — це радше маркетинговий 
хід, аніж реальність. Мову вчать 
все життя, а заразом і вдоско-
налюють.
— Мову потрібно плекати, ро-
бити їй подарунки — купувати 
книжки, вмикати музику, диви-
тися фільми. До мови потрібно 
ставитися як до капризної панян-
ки, — пояснює вона.
Інна розповідає, що англійську 
практикує щодня. З іншими мо-

вами все залежить від настрою. 
Буває, що жінка просто нади-
хається якоюсь особистістю чи 
твором і дізнається максимум 
необхідної інформації рідною 
мовою тієї людини.
— Буває, що я все дивлюся і слу-
хаю французькою. Є такі філь-
ми, які я дивилася в дитинстві 
чи юності українською, а зараз 
переглядаю в оригіналі япон-
ською чи корейською. З часом 
змінюється сприйняття, вини-
кають нові думки, це теж новий 
досвід. В інтернеті здебільшого 
читаю новини чи про якісь від-
криття англійською мовою, вона 
домінантна, — каже Інна Маняк.

Мову вчать все життя, а заразом і вдосконалюють 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

²ííà Ìàíÿê âæå 
18 ðîê³â çàéìàºòü-
ñÿ âèêëàäàöüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. Ñåðåä 

¿¿ ó÷í³â íå ëèøå øêîëÿð³ òà ñòó-
äåíòè, à é ïåíñ³îíåðè. Ï³ä êåð³â-
íèöòâîì ²ííè äåõòî ç íèõ âèâ÷àº 
ê³ëüêà ìîâ ïàðàëåëüíî.

²ííà õî÷ ìàº ëèøå îäèí âè-
õ³äíèé äåíü, âñòèãàº çàéìàòèñÿ 
òâîð÷³ñòþ òà ñàìîðîçâèòêîì. 
Çàðàç âîíà îïàíîâóº ïîðòóãàëü-
ñüêó ìîâó, à îêð³ì òîãî çíàº ³ 
âèêëàäàº àíãë³éñüêó, í³ìåöüêó, 
ôðàíöóçüêó, ³ñïàíñüêó, ³òàë³é-
ñüêó, ïîëüñüêó, àðàáñüêó, ÿïîí-
ñüêó òà êîðåéñüêó.

«ПОЩАСТИЛО, ЩО ПЕРШОЮ 
ВИВЧИЛА ФРАНЦУЗЬКУ» 

Ùå â øê³ëüí³ ðîêè ²ííà äóæå 
çàõîïèëàñÿ Ôðàíö³ºþ, äóæå ìð³-
ÿëà òàì ïîáóâàòè.

— Â 10 ðîê³â ìåí³ äóæå ñïîäî-
áàëîñÿ çâó÷àííÿ ö³º¿ ìîâè. Âîíà 
íàäçâè÷àéíî êðàñèâà ôîíåòè÷íî ³ 
ð³çíîáàðâíà ëåêñè÷íî. Íàñïðàâä³ 
äóæå áàãàòî ñë³â, ÿê³ ìè âèêîðèñ-
òîâóºìî â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ 
â óêðà¿íñüê³é òà ðîñ³éñüê³é ìîâ³, 
ñàìå ôðàíöóçüêîãî ïîõîäæåííÿ. 
² äî òîãî æ, ìàéæå íà 80% ôðàí-
öóçüêà ñêëàäàºòüñÿ ç àíãë³éñüêîãî 
âîêàáóëÿðó, — êàæå âîíà.

²ííà ââàæàº, ùî ¿é äóæå ïî-
ùàñòèëî, ùî ïåðøîþ âîíà îïà-
íóâàëà ôðàíöóçüêó. Êàæå, ùî 
ïîò³ì ¿é áóëî çíà÷íî ïðîñò³øå 
â÷èòè ³íø³ ºâðîïåéñüê³ ìîâè. 

— Ïîò³ì ÿ â÷èëà àíãë³éñüêó ìîâó 
íà êóðñàõ. Ñïåðøó áóëî ñêëàä-
íî «ïåðåîáëàäíàòè» âåðáàëüíèé 
àïàðàò íà àíãë³éñüêó, áî ôîíå-
òè÷íî âîíà äóæå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
ôðàíöóçüêî¿. Âæèâàííÿ ì’ÿêèõ 
ñîíîðíèõ çâóê³â òóò ïðîñòî 
íåäîö³ëüíå, — ðîçêàçóº âîíà. — 
Ïàì’ÿòàþ, êîëè ïðèéøëà íà ïåð-
øå çàíÿòòÿ ç àíãë³éñüêî¿, ãðóïà 
áóëà ñôîðìîâàíà ³ öå áóâ ð³âåíü 
À2, à ÿ çîâñ³ì í³÷îãî íå çíàëà. 
Ìåí³ äàëè ÷èòàòè òåêñò ³ òàì 
áóëà ôðàçà, ÿêà ïî÷èíàëàñÿ ç³ 
ñë³â âèáà÷åííÿ.ß ïðî÷èòàëà àí-
ãë³éñüêå «exscuse me» íà ôðàí-
öóçüêèé ìàíåð — «åêñêóçþìà».

«ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД МОТИВАЦІЇ» 

Âèêëàäà÷êà çàçíà÷àº, ùî íåìàº 
÷³òêî âèçíà÷åíîãî òåðì³íó, âïðî-
äîâæ ÿêîãî ìîæíà áóëî á âèâ÷èòè 
òó ÷è ³íøó ìîâó. Âñå çàëåæèòü 
â³ä ëþäèíè, ¿¿ ìîòèâàö³¿, ñòèëþ 
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ òà â³ä ùî-
äåííîãî æèòòÿ.

— Ãðàº ðîëü, ñê³ëüêè ëþäèíà 
ðåàëüíî ìîæå ïðèä³ëÿòè ÷àñó âè-
â÷åííþ ìîâ³. Õòîñü ìîæå ùî-
äíÿ ïî 15–20 õâèëèí çàéìàòèñÿ, 
à õòîñü âèä³ëÿº äâ³ ãîäèíè ðàç 
íà òèæäåíü. Òèì ïà÷å, º ëþäè, 
ÿê³ ñïðèéìàþòü êðàùå íà ñëóõ 
³ ïèñüìîâ³ âïðàâè âèêëèêàþòü 
â íèõ ñòóïîð, à áóâàº íàâïàêè. 

²ííà ðîçïîâ³äàº ïðî ó÷íÿ, ÿêèé 
êðàùå çàïàì’ÿòîâóâàâ íîâèé ìà-
òåð³àë ï³ä ÷àñ õîä³ííÿ.

— ² â³í ïåðåñîâóâàâ ñò³ëåöü, 
çì³ùóâàâ ñâîº ì³ñöå, ïîñò³éíî 
áóâ ó ðóñ³ ³ ðåàëüíî êðàùå âñå 

ЗНАЄ І ВИКЛАДАЄ 11 МОВ 
Поліглотка  Вінничанка Інна Маняк 
може знайти спільну мову не лише з 
європейцями, а й з жителями країни 
висхідного сонця. Одинадцятою мовою, 
яку опанувала вінничанка, стала 
корейська. Як дівчині це вдалося та чому 
вона жалкує, що у Вінниці вивчають 
здебільшого європейські мови?

çàâ÷àâ. ª òàê³ ëþäè, ÿê³ ï³ä ÷àñ 
çàíÿòü ïîâòîðþþòü ïåâí³ ä³¿ — 
êðóòÿòü â ðóêàõ ðó÷êó, íàïðè-
êëàä, ³ íàñòóïíîãî ðàçó, êîëè 
òðåáà öå ñëîâî çãàäàòè, ïðîñòî 
ïîâòîðþþòü öåé ðóõ, — ä³ëèòüñÿ 
ìàëåíüêèìè õèòðîùàìè âèâ÷åí-
íÿ ìîâè ²ííà Ìàíÿê.

Ïîë³ãëîòêà òàêîæ âèä³ëÿº ñåðåä 
ó÷í³â òèõ, õòî êðàùå ñïðèéìàº 
³íôîðìàö³þ çàâäÿêè ïðîïèñó-
âàííþ. Òàêèì ÷èíîì àêòèâíî 
çàä³ÿíà ìåõàí³÷íà ïàì'ÿòü.

— Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ñõ³ä-
íèõ ìîâ — êàíäæ³, ³ºðîãë³ôè, 
àðàáñüêà â’ÿçü. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
àðàáñüêî¿, òî âîíè ïèøóòü ñïðà-
âà íàë³âî, òàê ñàìî ÿê â ³âðèò³. 
Ïåðåëàøòóâàòè ñâ³é ìîçîê, ùîá 
÷èòàòè ³ ïèñàòè íåçâè÷íèì ÷èíîì 
ìîæíà. ß ùèðî â³ðþ â òå, ùî öå 
äóæå åôåêòèâíî ³ äîáðå äëÿ íà-
øîãî ìîçêó. Ìåí³ äóæå øêîäà, 
ùî ó Â³ííèö³ â øêîëàõ âèâ÷àþòü 
ïåðåâàæíî ºâðîïåéñüê³ ìîâè, — 
êàæå ²ííà Ìàíÿê.

МОВИ НА ВСІ ВИПАДКИ 
ЖИТТЯ 

×àñòî ¿é äîâîäèòüñÿ ÷óòè â³ä 
çíàéîìèõ, ùî âîíà çì³íþºòüñÿ 
íà î÷àõ, êîëè ãîâîðèòü ³ñïàí-
ñüêîþ ÷è í³ìåöüêîþ. Òå æ ñàìå 
²ííà ïîì³÷àº çà ñâî¿ìè ó÷íÿìè.

— ª òàê³ ìîâè, ÿêèìè ëåãøå 
ãîâîðèòè ïðî îñîáèñòå, à º ò³, 
ÿêèìè âåñåë³øå æàðòóâàòè, º òàê³, 
äå ÿ êðàùå ñïðèéìàþ àíàë³òè÷íó 
³íôîðìàö³þ. À ùå â ìåíå º ó÷í³, 
ç ÿêèìè ìè ïàðàëåëüíî â÷èìî 
ê³ëüêà ìîâ. Íàïðèêëàä, êîëè çà-
íÿòòÿ ç ÿïîíñüêî¿, îäíà ó÷åíèöÿ 
ïîâîäèòüñÿ ñòðèìàíî, ôðàçè ÷³òê³ 
é êîíêðåòí³, íàâ³òü îäÿãàºòüñÿ 
ÿêîñü çàêðèòî. À íà óðîö³ ³ñïàí-
ñüêî¿ òà æ ñàìà ëþäèíà ïîâî-
äèòüñÿ çîâñ³ì ³íàêøå — æàðòóº, 
ãîëîñíî ðîçìîâëÿº, àêòèâíî æåñ-
òèêóëþº, ÿñêðàâî âáèðàºòüñÿ, — 
âñì³õàºòüñÿ ²ííà Ìàíÿê.

«ІЄРОГЛІФИ РАХУВАЛИ 
ДО ПЕРШОЇ ТИСЯЧІ» 

Îêð³ì ãðàìàòèêè, ²ííà âïðàâ-
ëÿºòüñÿ ³ ç êàë³ãðàô³ºþ. Ç³çíà-
ºòüñÿ, ùî ¿é äóæå ïîäîáàºòüñÿ 
ïèñàòè àðàáñüêîþ.

— Êîëè âïåðøå ïîáà÷èëà àðàá-
ñüêó â’ÿçü, âîíà ìåí³ íàãàäàëà 
âèøèâàíêó. Òàì çàêîäîâàí³ ñî-
íÿ÷í³ òà ì³ñÿ÷í³ ë³òåðè, öå ³íø³ 
ñòðóêòóðè, ÿêèõ íåìàº á³ëüøå 
í³äå, — êàæå âîíà.

Îñîáëèâîþ ñòàëà äëÿ ä³â÷èíè 
ÿïîíñüêà ìîâà. Àáè â÷èòè ¿¿, äî-
âåëîñÿ øóêàòè âèêëàäà÷³â ó ñòî-
ëèö³, áî ó Â³ííèö³ òàêèõ íå áóëî.

— ßïîíñüêó ÿ âèâ÷àëà â ðåæè-
ì³ îíëàéí ç âèêëàäà÷àìè ç Êèºâà. 

Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â çàéìàëàñÿ 
ñïî÷àòêó ç âèêëàäà÷åì, à ïîò³ì 
âæå ç ìåíòîðîì. Îïðàöüîâóâàëà 
áàãàòî çàâäàíü ñàìîñò³éíî, à ìåí-
òîðêà ïåðåâ³ðÿëà òà íàïðàâëÿëà 
â ïðàâèëüíå ðóñëî. Çãîäîì ïî-
çíàéîìèëàñÿ ç ÿïîíöåì Éîø³ðî, 
ÿêèé òåæ ñòàâ ìî¿ì ìåíòîðîì, — 
ðîçïîâ³äàº ²ííà Ìàíÿê.

²ííà êàæå, ùî äîñâ³ä âèâ÷åííÿ 
ÿïîíñüêî¿ ñòàâ îñîáëèâèì, àäæå 
öÿ ìîâà çîâñ³ì íå ñõîæà íà ³íø³.

— ß íå ðàõóâàëà, ñê³ëüêè çàðàç 
çíàþ ³ºðîãë³ô³â. Ðàõóâàëà äî ïåð-
øî¿ òèñÿ÷³, òîä³ öå áóëî ö³êàâî 
³ âèêëèêàëî àçàðò. Ó ÿïîíñüê³é 
ìîâ³ ï’ÿòü ð³âí³â, ÿê³ âêëþ÷àþòü 
ïåâíó ê³ëüê³ñòü ³ºðîãë³ô³â. ª 
ëþäè, ùî ïðåêðàñíî îáõîäÿòüñÿ 
ç ì³í³ìàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ çíàíü ³ 
ìîæóòü âñå ðîçóì³òè. Àëå, çâ³ñíî, 
êîæåí ïîâàæàþ÷èé ñåáå ÿïîíåöü 
ïðîòÿãîì æèòòÿ áóäå ñòàðàòèñÿ 
âèâ÷èòè ¿õ ÿêîìîãà á³ëüøå. ßïîí-
ö³ äóæå ðîçóìí³ ëþäè, âîíè äîâ-
ãîæèòåë³, àêòèâí³ òà ïîâí³ñòþ ñà-
ìîñò³éí³ ³ ÿñíî ìèñëÿòü, — ðîçïî-
â³äàº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Êàæóòü, 
ùî íà öå âïëèâàº ñâ³æå ïîâ³òðÿ, 
êóõíÿ òà ³íøå, àëå ç äèòèíñòâà 
âîíè ðîçâèâàþòü ïàì'ÿòü çà äî-
ïîìîãîþ ³ºðîãë³ô³â.

²ííà ïîÿñíþº, ùî â ÿïîíö³â º 
äâ³ àáåòêè. Çà äîïîìîãîþ îäí³º¿ 
âîíè ïèøóòü ÿê ºâðîïåéö³ — çë³-
âà íàïðàâî. Íåþ äðóêóþòü ëèñòè 
³ ÷èòàþòü êíèæêè.

— Àëå ïðè öüîìó âîíè íå â³ä-
ìîâèëèñÿ â³ä êàíäæ³ (³ºðîãë³ôè), 
õî÷à áóëè é òàê³ ïðîïîçèö³¿. Íà-
ñïðàâä³, ³ºðîãë³ô — öå çàêîäî-
âàíèé ìàëþíîê, ÿêèé ì³ñòèòü 
â ñîá³ ïîñëàííÿ ³ â³í ðîçâèâàº 
àñîö³àòèâíå ìèñëåííÿ. Ïðè 
öüîìó â êîæíîìó ³ºðîãë³ô³ º 
äâà ÷èòàííÿ — ÿïîíñüêå ³ êè-
òàéñüêå, òîìó ëþäèíà îäðàçó ìàº 
ïåðåêëþ÷èòè ìîçîê íà íåîáõ³äíó 

ðîçøèôðîâêó. Ì³æ ³íøèì, ñåðåä 
ÿïîíö³â íàéìåíøèé ð³âåíü çàõâî-
ðþâàíü Ïàðê³íñîíà, Àëüöãåéìåðà 
òà ³íøèõ äåì³í³ö³é.

СТАТИ АМБАСАДОРОМ МИРУ 
ТА ЛЮБОВІ 

Íà ¿¿ äóìêó, á³ëüø ãàðìîí³é-
íîþ îñîáèñò³ñòü ìîæíà çðîáèòè 
ñàìå çàâäÿêè âèâ÷åííþ ìîâ.

Îêð³ì òîãî, çàêëàäàºòüñÿ ïî-
íÿòòÿ òîëåðàíòíîñò³ òà çíèêàþòü 
óïåðåäæåííÿ.

— Êîëè ìè â÷èìî îäí³ é ò³ æ 
ðå÷³, àëå ï³ä ð³çíèì êóòîì, öå 
ôîðìóº ì³æêóëüòóðí³ íàâè÷êè ³ 
âáèâàº ðàñèçì òà óïåðåäæåííÿ 
äî ³íøèõ ëþäåé. Âèâ÷àþ÷è ³íø³ 
ìîâè, ëþäèíà ðîçóì³º ëþäåé çíà-
÷íî ãëèáøå, ñòàòè àìáàñàäîðîì 
ìèðó ³ ëþáîâ³, — âñì³õàþ÷èñü, 
êàæå ïîë³ãëîòêà. — Çîêðåìà, âè-
â÷àþ÷è ìîâè, ìè çóñòð³÷àºìîñÿ ç 
ð³çíèìè ö³êàâèìè ñòèëÿìè ïîåç³¿. 
ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñõ³äí³ ìîâè, 
òî öå âçàãàë³ ïîåòè÷íèé ñòèëü 
âèñëîâëþâàííÿ, âîíè â ïðèíöèï³ 
ðîçìîâëÿþòü ïðèò÷àìè, ð³çíèìè 
àñîö³àö³ÿìè òà ìåòàôîðàìè. À çà-
õ³äíîìó ñòèëþ ìèñëåííÿ ïðèòà-
ìàííå á³ëüø ïðÿìå ïîñèëàííÿ, 
ëþäè áóêâàëüíî ñïðèéìàþòü òå, 
ùî ¿ì ãîâîðÿòü ³ òàê ñàìî âè-
ñëîâëþþòüñÿ. Ãîëîâíèé àñïåêò 
òóò ñàìå â òîëåðàíòíîñò³, àäæå 
ÿêùî õòîñü âèñëîâëþº äóìêó ìå-
òàôîðè÷íî, öå íå îçíà÷àº, ùî 
â³í íå ïðàâèé.

²ííà âïåâíåíà, ùî ñåðåä ïîë³-
ãëîò³â íåìîæëèâî çóñòð³òè íåòî-
ëåðàíòíèõ ëþäåé. Ïîÿñíþº, ùî 
ëþäè, ÿê³ çíàþòü áàãàòî ìîâ ³ 
ñï³ëêóþòüñÿ íèìè, â³äïîâ³äíî, 
ìàþòü áàãàòî äðóç³â òà çíàéîìèõ 
â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ñâ³òó.

— Âîíè áà÷àòü êóëüòóðó ï³ä 
³íøèì êóòîì. Íå íà ïîâåðõí³, 
à çñåðåäèíè, — êàæå âîíà.

Інна Маняк 18 років викладає іноземні мови. Вона вважає, 
що мови потрібно вчити і вдосконалювати все життя

Іííà êàæå, ùî äëÿ 
íå¿ äîñâ³ä âèâ÷åííÿ 
ÿïîíñüêî¿ ñòàâ 
îñîáëèâèì. Àäæå ñàìå 
öÿ ìîâà çîâñ³ì íå 
ñõîæà íà ³íø³
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Це назва проекту, що став од-
ним з переможців обласного 
конкурсу «Комфортні громади». 
Як пояснила голова ГО «Турис-
тична Ямпільщина» Мирослава 
Марченко, переможців назвали 
13 травня.
Він передбачає прокладення 
велосипедного туристичного 
маршруту територією півдня 

нашої області. Пройде Ям-
пільською, Крижопільською, 
Піщанською, Ольгопільською, 
Городківською та Чечельницькою 
територіальними громадами.
Названі громади спільно готува-
ли проект, тепер так само спільно 
втілюватимуть його в життя. Як 
це відбуватиметься, з часом роз-
повімо про це нашим читачам.

«Велосипедом по Південному Поділлю» 

486404

РЕКЛАМА

492309

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Âîäíèé òóðèñ-
òè÷íèé ìàðøðóò 
ïðèòîêîþ Äí³-
ñòðà – ð³÷êîþ 

Ìóðàôà íà òåðèòîð³¿ ßìï³ëü-
ùèíè – ðîçðîáèëè ó 2019 ðîö³. 
Ïî÷èíàëè ç ðîç÷èùåííÿ áåðåã³â 
³ ñàìî¿ ð³÷êè. Íà äåÿêèõ ä³ëÿí-
êàõ ïðèáèðàëè ïîâàëåí³ ó âîäó 
äåðåâà.

Äî ðîáîòè çàëó÷èëè ïðîôå-
ñ³éíîãî êîðàáëåáóä³âíèêà Þð³ÿ 
Ïîáåðåæíîãî. Â³í âëàñíîðó÷ 
âèãîòîâèâ äåê³ëüêà ÿõò, ÷îâ-
í³â, îäèí ç ÿêèõ çà êðåñëåííÿ-
ìè ùå 1886 ðîêó. Íèí³ ðîáèòü 
ìàë³ ÷îâíè äëÿ ñïëàâó ìàëèìè 
ð³÷êàìè. Ñèí Þð³ÿ äàâ ¿ì íà-
çâó «Ãîðîá÷èêè». Ïîáåðåæíèé 
ïåðåìàãàâ â îáëàñíîìó êîíêóðñ³ 
á³çíåñ-ïðîåêò³â «Ìàë³ ïëàâçàñî-

áè». Îõî÷å â³äãóêíóâñÿ íà ïðî-
ïîçèö³þ àêòèâ³ñò³ ç ßìïîëÿ 
äîïîìîãòè îðãàí³çóâàòè ñïëàâ 
Ìóðàôîþ. Ïåðøèì ïðîéøîâ 
ìàðøðóòîì íà âëàñíîìó ÷îâí³.

ДОПОМІГ ПРОФЕСІЙНИЙ 
КОРАБЛЕБУДІВНИК 

Ïàí Þð³é – âèïóñêíèê Îäåñü-
êîãî ³íñòèòóòó ³íæåíåð³â ìîð-
ñüêîãî ôëîòó, íèí³ íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä ìàº ³íøó íàçâó – ìîðñüêèé 
óí³âåðñèòåò. Íàâ÷àâñÿ íà ôàêóëü-
òåò³ êîðàáëåáóäóâàííÿ. Ï³ñëÿ 
îòðèìàííÿ äèïëîìà ïðàöþâàâ 
çà ôàõîì ó Ðîñ³¿. Ó ïåðøèé ð³ê 
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ïîâåðíóâ-
ñÿ äîäîìó, ïðîäîâæóº çàéìàòèñÿ 
óëþáëåíîþ ñïðàâîþ. Âèãîòîâëÿº 
ïëàâàëüí³ çàñîáè ð³çíèõ òèï³â. 
Íà çàìîâëåííÿ, çâè÷àéíî. Çðî-
áèâ äåê³ëüêà íåâåëèêèõ ÷îâí³â. 
Íà íèõ ðàçîì ç ñèíîì ïðîéøîâ 
52 ê³ëîìåòðè Ï³âäåííèì Áóãîì.

НОВИЙ МАРШРУТ. ПРОЙТИ 
НА ЧОВНІ І ПОДИВИТИСЯ БУШУ 
Подорожі  Сплав на човні притокою 
Дністра – таку послугу надає ГО 
«Туристична Ямпільщина». Першими 
у нинішньому році річкою пройшли 
гості з Одеси. Чим приваблює мандрівка 
на хвилях притоки Дністра?

Íà ïðîõàííÿ ãîëîâè ÃÎ «Òó-
ðèñòè÷íà ßìï³ëüùèíà» Ìèðîñ-
ëàâè Ìàð÷åíêî äîïîì³ã îðãàí³-
çóâàòè ñïëàâè Ìóðàôîþ. Áóëî 
öå äâà ðîêè òîìó.

– Â³äïî÷èíîê íà ìàëèõ ð³÷êàõ 
íå íåñå â ñîá³ ðèçèêó, – êàæå ïàí 
Þð³é. – Òàê³ àðòåð³¿ íå ãëèáîê³. 
Öå íå Áóã ³ íå Äí³ñòåð. Ðàçîì 
ç òèì, â³ä÷óòòÿ âîäè í³êóäè 
íå çíèêàº. ×îâåí òèõî ïëèíå… 
Îòðèìóºø çàäîâîëåííÿ ùå é 
â³ä ñïîãëÿäàííÿ ïðåêðàñíèõ 
êðàºâèä³â. Ó áóäü-ÿêîìó ì³ñö³, 
ïðè áàæàíí³, ìîæíà çðîáèòè 
çóïèíêó, àáè ç³éòè íà áåðåã ³ 
îãëÿíóòè ÿêèéñü îá’ºêò. Âîíè 
çóñòð³÷àþòüñÿ ó ñåëàõ, ÷åðåç ÿê³ 
ïðîò³êàº Ìóðàôà.

Çà éîãî ñëîâàìè, ìàë³ ð³÷êè 
ìàþòü ñâîþ ïðèâàáëèâ³ñòü ³ ïî-
òåíö³àë, ÿêèé ùå íå âèêîðèñ-
òàíî ó ñ³ëüñüêîìó òóðèçì³. Öå 
ðîäçèíêà, ùî âèêëèêàº ³íòåðåñ 
³ â äîðîñëèõ, ³ â ä³òåé. Äî ðå÷³, 
â ä³òåé îñîáëèâî.

ЗАПРОШУЮТЬ ТУРИСТІВ 
З БУШІ 

Â³äêðèâàþ÷è âîäíèé ìàðøðóò, 
àêòèâ³ñòè ÃÎ «Òóðèñòè÷íà ßì-
ï³ëüùèíà» ðîçðàõîâóþòü íà òó-
ðèñò³â, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü ó Áóøó. 
×åðåç öå ñåëî ïðîò³êàº Ìóðàôà.

Ãîñòÿ ç Îäåñè Òðèì³ðà Ðîìà-
íîâà, ÿêà ïðè¿æäæàëà ç ðîäèíîþ 
â ³ñòîðè÷íèé êîìïëåêñ «Áóøà», 
ñêîðèñòàëàñÿ ïðîïîçèö³ºþ çä³é-
ñíèòè ñïëàâ ð³÷êîþ Ìóðàôà. 
¯ì çàïðîïîíóâàëè äâà ÷îâíè. 

Перший у нинішньому році сплав на човнах 
притокою Дністра річкою Мурафа. Здійснили його 
гості з Одеси, які приїжджали на екскурсію у Бушу 

Íà îäíîìó ç íèõ íà âåñëà ñ³â 
ì³ñöåâèé æèòåëü Ñåðã³é Êðàâ-
÷åíêî. Ãîñòåé ñóïðîâîäæóâàëà 
åêñêóðñîâîä Ãàëèíà Ïàõîëü-
÷àê. Ðîçïîâ³ëà ïðî ö³êàâ³ ôàê-
òè ¿õíüîãî êðàþ, çâåðíóëà óâàãó 
íà ì³ñöåâ³ ö³êàâèíêè.

Ãîñò³ êàæóòü, ïîºäíàëè ðå-
ëàêñ ç åêçîòèêîþ. Ð³÷êà òèõî-
ïëèííà. Ïîäîðîæ çàñïîêîþº, 
çí³ìàº íåðâîâó íàïðóãó. Ïàõîù³ 
àðîìàò³â â³ä âåñíÿíî¿ çåëåí³ äóõ 
çàáèâàþòü. Óçäîâæ áåðåã³â çóñòð³-
÷àëèñÿ ÷àïë³, ëåëåêè, äèê³ êà÷êè. 
Íà ïàñîâèùàõ áà÷èëè ñòàäî ê³ç, 
÷åðåäó êîð³â. Ì³ñüêèìè æèòåëÿ-
ìè òàê³ êàðòèíè ñïðèéìàþòüñÿ 
ïî-îñîáëèâîìó.

Ê³íöåâèé ìàðøðóò âîäíî¿ ïî-
äîðîæ³ á³ëÿ ñåëà Á³ëà. Äàë³ âïà-
äàº ó Äí³ñòåð. Îäíàê ¿¿ ìîæíà 
ïåðåðâàòè ó áóäü-ÿêîìó íàñåëå-

íîìó ïóíêò³. Âñå çàëåæèòü â³ä 
áàæàííÿ òóðèñòà. Ïîðó÷ ç Á³ëîþ 
ñåëî Îêñàí³âêà. Òàì òåæ º ùî 
ïîäèâèòèñÿ. Íàéïåðøå, öå ïå-
÷åðè ó ñêåëÿõ, â îäí³é ç ÿêèõ 
çíàõîäèëàñÿ öåðêâà. Çâ³äòè â³ä-
êðèâàþòüñÿ ïðåêðàñí³ êðàºâèäè 
íà áåðåãè Äí³ñòðà, óêðà¿íñüêèé ³ 
ìîëäîâñüêèé. Öå ì³ñöå, äå ãîñò³ 
ðîáëÿòü ãàðí³ ñâ³òëèíè. Ó çâîðîò-
íîìó íàïðÿìêó òóðèñò³â äîâåçóòü 
àâòîìîá³ëåì.

ДОВІДКОВО 

Дізнатися про можливість сплаву 
на човні притокою Дністра річкою 
Мурафа можна за телефоном ке-
рівника ГО «Туристична Ямпіль-
щина» Мирослави Марченко – 
097– 333-28-33 

  — Â³äïî÷èíîê íà 
ìàëèõ ð³÷êàõ íå íåñå 
â ñîá³ ðèçèêó, — êàæå 
ïàí Þð³é. — Òàê³ 
àðòåð³¿ íå ãëèáîê³. Öå 
íå Áóã ³ íå Äí³ñòåð
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ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
19.05, 27.05, поч. о 19.00

Ідзанамі… Богиня, яка вабить
Драма, 20.05, поч. о 18.30

Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія, 20.05, поч. о 19.00

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 21.05, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма, 21.05, 26.05, поч. о 19.00

Красуня та 
Чудовисько
Казка-мюзикл для ді-
тей, 22.05, поч. о 12.00
Вистава «Красуня і Чу-
довисько» переносить 
глядачів у романтичний 
світ шляхетних лицарів 

і прекрасних дам. Атмосферу готичного роману 
у виставі створюють музика, підібрана поста-
новником в дусі середньовіччя, вишукані ляльки, 
драматична гра акторів та театральний прийом 
«чорного кабінету», що приковує увагу глядачів 
від початку до кінця дійства.

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 22.05, поч. о 18.30

Дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія, 25.05, поч. о 19.00

KVITKA
Пісня у снах й наяву, 27.05, поч. о 18.30

Смішні гроші
Комедія для дорослих, 28.05, поч. 18.30

Біла ворона
Рок-опера, 29.05, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хмельницьке шосе, 7)
Вартість квитків — 75 грн
Коза-Дереза
Казка комедія, до дня вишиванки
22.05, поч. об 11.00 та 13.00

Три міхи хитрощів
Комедія до дня слов'янської писемності
23.05. поч. об 11.00 та 13.00

День відкритих 
дверей в центрі 
медитації 
«Серединний Шлях» 
22 травня з 12.00 
до 18.00 в центрі 
медитації «Серединний 
Шлях» день відкритих 

дверей. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь 
у зустрічі, присвяченій практиці медитації.
Захід проходить у формі індивідуальних бесід.
Що від вас вимагається для участі? Та нічого.
«Вхід вільний» – це не тільки про гроші. Пересту-
пивши поріг нашого центру медитації, ви можете 
бути більш вільним, ніж в будь-якому іншому місці, 
дійсно бути самим собою, дотримуючись простих 
правил гри. Для участі необхідно зареєструватися 
і вибрати зручний час.
Коли: 22 травня з 12.00 до 18.00 
Де: готель «Вінниця», вул. Соборна, 69!
Додаткова інформація за тел: 068 553 00 44.

Всеукраїнський 
фестиваль ремесел 
«Дунстан» 
22 травня 2021 року 
відбудеться третій Все-
український фестиваль 
ремесел «Дунстан».
Захід проводитиметься 

на території Центру ремесел «Дунстан» у селі Стад-
ниця (6 км від Вінниці). Локації Фестивалю працюва-
тимуть з 13.00 до 19.00.
На гостей чекають:
 Різні майстер-класи з народних ремесел та кон-
курси: художня ковка, вироби з металу; ювелірна 
справа; карбування монет; вироби з дерева та 
гіпсу; розпис по дереву та інші ремесла.

 Ігри та конкурси у парку середньовічних розваг: 
приготування страв у помпейській печі; ярмарок ви-
робів народних ремесел; турнір зі стрільби з луків; 
шоу середньовічного бою; флешмоб із посвяти у 
лицарі; конкурс з середньовічних танців та музики; 
катання на підводі з коником по селу; запуск пові-
тряних зміїв.
 Експозиція «Герби Поділля»; Ландшафтні інсталя-
ції музею середньовічної Британії.
Умови участі у фестивалі ремесел «Дунстан-2021»:
– Срібний квиток – 100 гривень 
– Золотий квиток – 220 гривень.
Участь у майстер-класах з народних ремесел опла-
чується додатково.
З приводу участі у фестивалі телефонуйте:
+38 (066) 453-09-63, +38 (067) 599–79–73.
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Арсен Мірзоян. 
Акустика 
13 червня о 20.00 у новій 
особливій локації Вінни-
ці – PIROGOV SKY – у ле-
гендарному музеї-садибі 
Пирогова Арсен Мірзоян 
представить вінничанам 
свою особливу акустичну 

програму. Під зоряним небом прозвучать не лише 
всі найгучніші хіти Арсена Мірзояна, а й чимало 
прем’єр, які ще ніде не звучали. Готуйтеся до двох 
годин абсолютної насолоди, відкриттів та здиву-
вань! Буде чесно, яскраво і неймовірно красиво!
Квитки – 200–590 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, Будинку 
офіцерів, «Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098) 101-00-63, 
(093)101–00–63. Організатор – компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Підпільний Стендап 
19 червня у Вінниці 
Розривний вечір сміливого 
гумору, де ви зможете 
розслабитися і від душі 
посміятися! Знаменитий 
«Підпільний Стендап» 
просто неба 19 червня 

о 20.00 у PIROGOV SKY. Це буде пікантно-гостро, 
розкішно-смішно, яскраво-гаряче і просто неза-
бутньо! Вас чекають свіжі жарти і вибухові історії від 
найкращих стендап коміків України: Свята Загайкеви-
ча, Насті Дєрскої, Сергія Ліпко, Макса Вишинського 
і Юрія Коломійця. Як кажуть самі артисти: «Не за-
будьте розпустити ремінці комплексів, розкрити 
свою свідомість і дозволити собі сміятися у цей вечір 
над усім! Але врахуйте: колишніми після почутого ви 
вже не будете!» Квитки – 200–450 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua і у всіх касах міста.

Міша Крупін і група 
«Корупція». Тур 
«Красный бархат» 
Під гаслом: 
«Такого Вінниця ще 
не бачила!» – 20 червня 
о 20.00 у PIROGOV 
SKY пройде вибуховий 

концерт Міши Крупіна і групи «Корупція». Автор 
хітів «Красный бархат», «Облака» та багатьох 
інших, у Вінниці виступить вперше. Глядачів 
чекає справжній розрив жанрових шаблонів: 
неошансон, влучно підправлений іронією та 
одеським колоритом, прозвучить у поєднанні зі 
стильними блюзовими та джазовими мотивами. 
Кожна пісня Міши Крупіна і групи «Корупція» – 
«про життя», і схожа на нескінченну й щиру 
розмову з випадковим попутником у купе, який 
трапляється раз у житті, і то якщо пощастить.
Квитки – 200–590 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua і у касах міста. Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101–00–63.

Оксана Муха 
25 червня у Вінниці 
25 червня о 19.30 про-
сто неба у музеї-садибі 
Пирогова ми поринемо 
у магію української пісні 
разом з неперевершеною 
Оксаною Мухою! Цю 
унікальну співачку, що 

перемогла у «Голосі країна», по праву називають 
«душею української пісні» і «другою Квіткою Цісик». 
Її голос зачаровує феноменальною чистотою, щи-
рістю та потужною енергетикою, а чудові виступи 
не можуть залишити осторонь! У Вінниці Оксана 
Муха представить все розмаїття свого репертуару. 
Почуємо, як старовинні українські пісні, так і більш 
сучасні авторські роботи і зразки експерименталь-
ної музики. Квитки – 200–590 гривень. Купуйте на 
сайті bilet.vn.ua та у всіх касах міста.

«Про що мовчать 
чоловіки» з Дми-
тром Танковичем 
Про кохання, стосунки і 
дві галактики – чоловіка 
та жінку! Весело, цікаво 
і з улюбленим актором, 
зіркою «Дизель Шоу» та 

капітаном легендарної КВН команди «ЧП» (Мінськ) – 
Дмитром Танковичем у головній ролі! 11 липня 
о 20.00 просто неба у PIROGOV SKY не пропустіть 
світовий хіт – комедію «Про що мовчать чоловіки». 
Під час перегляду чимало чоловіків впізнають себе, 
а жінки – своїх суджених!
Квитки – 150–390 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, Будинку 
офіцерів, «Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098) 101-00-63, 
(093)101–00–63. Організатор – компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

JAZZ HITS від Ольги 
Лукачової і Jazz 
Bаnd 
Всі найкращі джазові 
хіти усіх часів – у одно-
му концерті! 18 липня 
о 20.00 у музеї-садибі Пи-
рогова завдяки кращим 

джазменам України – неймовірній співачці Ользі 
Лукачовій і Jazz Bаnd – під зоряним небом оживуть 
і заграють новими барвами культові композиції 
Елли Фіцджеральд, Луї Армстронга, Рея Чарльза, 
Нет Кінг Коула, Джеймса Брауна та багатьох інших 
легенд джазу – від 1920-х до сьогодні. У програмі 
концерту – неймовірно багато сюрпризів, які здиву-
ють і вразять! Буде не просто атмосферно і гарно… 
Буде справжня магія!
Квитки – 200–450 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Уні-
вермагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». Безкоштовна 
доставка квитків: (098) 101-00-63, (093)101–00–63. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ». 

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
кінотеатр 

ім. Коцюбинського

КІНО 

Гнів людський
Екшн, 19.05, поч о 12.10, 14.40, 19.05, 21.30
З 20.05, довідка за тел. 52-59-76

100% Вовк
Анімаційна комедія
19.05, поч. о 10.20, 17.10
З 20.05, довідка за тел. 52-59-76

Мортал Комбат
Екшн, 19.05, поч. о 10.40, 16.10
З 20.05, довідка за тел. 52-59-76

Незвідана земля
Епічна історія, 19.05, поч. о 12.30, 18.15
З 20.05, довідка за тел. 52-59-76

Ті, хто бажають моєї смерті
Трилер, 19.05, поч. о 14.20, 19.50
З 20.05, довідка за тел. 52-59-76

Геніальне пограбування
Екшн, 19.05, 21.45
З 20.05, довідка за тел. 52-59-76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Ніхто
Бойовик, 19.05, поч. о 10.40
З 20.05, довідка за тел. (096)0035050

Геніальне пограбування
Екшн, 19.05, поч. о 12.50, 17.30
З 20.05, довідка за тел. (096)0035050

Мортал Комбат
Екшн, 19.05, поч. о 10.30, 13.00, 14.20, 15.30, 
17.40, 18.00, 20.30, 22.20, 23.00
З 20.05, довідка за тел. (096)0035050

Гензель, Гретель і агенція магії
Анімаційна пригода, 19.05, поч. о 10.20, 12.40, 15.00
З 20.05, довідка за тел. (096)0035050

Ті, хто бажають моєї смерті
Трилер, 19.05, поч. о 10.00, 14.20, 15.30, 16.30, 
18.40, 20.10, 20.50, 23.00
З 20.05, довідка за тел. (096)0035050

Канський фестиваль 
кроткометражних фільмів
19.05, поч. о 20.00
З 20.05, довідка за тел. (096)0035050

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Пончари: глобальне заокруглення
Анімаційна комедія
20.05-26.05, поч. о 10.00, 12.00, 16.00

Гензель, Гретель і агенція магії
Анімаційна пригода, 20.05-26.05, поч. о 14.00

Погані дороги
Українська драма, 20.05-26.05, поч. о 19.40

Канський фестиваль 
кроткометражних фільмів
20.05-26.05, поч. о 18.00
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В Кісниці вузький спектр виро-
щення овочів – томат, огірок, 
баклажан, перець, редиска, 
цибуля. І якщо в минулому році 
в кооперативі було лише дев’ять 
учасників, то тепер їх 11.
Андрій Федик також наводить 
приклад, як карантин допоміг 
реалізувати ідею, а не зашко-
дити їй.
– Конкуренція, звісно, в цьому 
напрямку шалена. Спочатку ми 

планували працювати лише з 
оптовиками. Але коли вже почав-
ся карантин, то швидко прийняли 
рішення, що все ж таки нам тре-
ба робити майданчик роздрібної 
торгівлі. І саме в минулому році, 
на початку карантину виникла ця 
ідея. І ми літом її втілили, – роз-
повідає Андрій Федик. – Магазин 
має як мінімум пропрацювати 
на одному місці один рік і тоді 
вже можна побачити якісь плюси.

Шалена конкуренція 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Àíäð³é Ôåäèê 
ðîçïîâ³äàº, ùî 
³äåÿ ñòâîðåííÿ 
ïðîºêòó «Ç ì³ñ-

òà â ñåëî» ïðèéøëà äî íüîãî 
äàâíî, ùå â äèòèíñòâ³. Áóäó÷è 
õëîï÷èêîì, â³í ìð³ÿâ, ùî â ñåë³ 
êîëèñü ïî÷íóòü õîäèòè òðàì-
âà¿. À ïîò³ì ïîñòóïîâî ïî÷àâ 
çáèðàòè ³íôîðìàö³þ òà äîñâ³ä 
ðîçâèòêó ñ³ë â ³íøèõ îáëàñòÿõ 
òà êðà¿íàõ ñâ³òó.

– ß ùå ç äèòèíñòâà ìð³ÿâ, ùîá 
ñåëî áóëî çàìîæíèì, áàãàòèì. 
Â íàñ òàì òàêà ãîðèñòà ì³ñöåâ³ñòü, 
ÿ â äèòèíñòâ³ ñèä³â íà Ëèñ³é Ãîð³ 
³ ìð³ÿâ: «À ìîæëèâî êîëèñü â íàñ 
áóäå òðàìâàé õîäèòè». Çðîçóì³ëî, 
øî ö³ ìð³¿ çàõìàðí³, àëå âîíè 
áóëè ç äèòèíñòâà. ² òàì, ïðî-
òÿãîì âñüîãî æèòòÿ ÿ çáèðàâ 
³íôîðìàö³þ ç óñüîãî ñâ³òó, ÿê 
æèâóòü ñåëà â ³íøèõ êðà¿íàõ, ÿê 
â³äáóâàºòüñÿ îðãàí³çàö³ÿ òóðèç-
ìó, ÿê â³äáóâàºòüñÿ îðãàí³çàö³ÿ 
êîîïåðàòèâ³â, çà ð³çíèìè íà-
ïðÿìêàìè, – êàæå â³í.

«ЯКЩО НЕ ЗРОБИТИ ЦЕ ЗАРАЗ, 
ТО ЗАВТРА БУДЕ ПІЗНО» 

Ó 2019 ðîö³ ÷îëîâ³ê ïîì³òèâ 
òåíäåíö³þ âèìèðàííÿ óêðà-
¿íñüêèõ ñ³ë. Òîìó ä³ÿòè ïî÷àâ 
øâèäêî.

– ß âçÿâ öèôðè, âçÿâ îñíîâí³ 
ôàêòîðè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ê³ëü-
ê³ñòü ëþäåé â ñåë³. Öå ê³ëüê³ñòü 
ëþäåé, ÿêà çàëèøàº ñåëî, ¿äóòü 
â íàïðÿìêó âåëèêèõ ì³ñò, çà êîð-
äîí. Âðàõîâóâàâ ê³ëüê³ñòü øêî-
ëÿð³â, ÿê³ â÷àòüñÿ â ñòàðøèõ êëà-

ñàõ, çîêðåìà. Òàêîæ öå ê³ëüê³ñòü 
ëþäåé, ÿêà ïîìèðàº. Íà æàëü, 
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñìåðòí³ñòü 
äîñòàòíüî âèñîêà, – êàæå Àíäð³é 
Ôåäèê.

Çà éîãî ñëîâàìè, íà ïî÷àòêó 
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ íàñåëåííÿ 
â ñåë³ Âåëèêà Ê³ñíèöÿ ñÿãàëî 
äåñÿòè òèñÿ÷ ëþäåé.

– À çàðàç 2500, àëå íà ïàïå-
ð³. Íàñïðàâä³, íàñåëåííÿ ìåíøå 
÷åðåç òå, ùî áàãàòî ëþäåé ïåðå-
áóâàº çà êîðäîíîì, – êàæå â³í ³ 
çãàäóº, ÿê âãîëîñ ó 2019 ðîö³ ïðî-
ìîâèâ: «Òàê, ñòîï, íàáðèäëî». – 
Òîìó ùî ÿ ïîðàõóâàâ ³ ïîáà÷èâ, 
ùî ñåëà íàñò³ëüêè øâèäêî ïî-
ìèðàþòü, ùî ÿêùî çàðàç íå ïî-
÷àòè ùîñü ðîáèòè, òî çàâòðà âæå 
áóäå ï³çíî.

Ñàìå ç òîãî ìîìåíòó é çàðî-
äèâñÿ ïðîºêò «Ç ì³ñòà â ñåëî». 
×îëîâ³ê ïåðåâ³ðèâ â ³íòåðíåò³, 
÷è íåìàº á³ëüøå í³ â êîãî òàêî¿ 
íàçâè ³ ïî÷àâ ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ 
³äå¿ ó âëàñíîìó ñåë³.

– Âðàõîâóþ÷è ñâ³é ãëèáîêèé 
äîñâ³ä ïðîæèâàííÿ â ñåë³, ³ âçà-
ãàë³, çíàþ÷è, ùî â³äáóâàºòüñÿ 
â ñåë³, çíàþ÷è ïðî âåäåííÿ á³ç-
íåñó, ÿ âèð³øèâ ñòâîðèòè òàêèé 
ïðîºêò ñàìå â ñåë³ Âåëèêà Ê³ñíè-
öÿ. Òóò ÿ íàðîäèâñÿ ³ ïðîæèâàþ 
çàðàç ç áàãàòîä³òíîþ ñ³ì’ºþ, – 
êàæå Àíäð³é Ôåäèê.

«У СЕЛО ТРЕБА ЗАХОДИТИ 
КОМПЛЕКСНО» 

Êîíöåïö³ÿ ïðîºêòó «Ç ì³ñòà 
â ñåëî» ïåðåäáà÷àº òðè îñíîâí³ 
ñêëàäîâ³. Àíäð³é Ôåäèê ðîç-
ñòàâèâ àêöåíòè íà òóðèçì³, ìî-
ëî÷àðñòâ³ òà âèðîùåíí³ îâî÷³â. 
Òàêèì ÷èíîì ÷îëîâ³ê õî÷å ïîêà-

«З МІСТА В СЕЛО». ЯК КАРАНТИН 
ДОПОМІГ РЕАЛІЗУВАТИ ІДЕЮ 
Соцпроект  Щоб розвивати 
село, потрібно в нього комплексно 
заходити. Так вважає засновник 
соціально-економічного проєкту «З 
міста в село» Андрій Федик. Чоловік 
хоче привернути увагу громадськості 
до можливостей, які насправді можна 
знайти в селі, а не «на асфальті» 

Організатор соцпроєкту Андрій Федик. Каже, що ще 
з дитинства мріяв, щоб село було заможним, багатим. 
Незадовго до пандемії він започаткував проєкт «З міста у село»

çàòè ïðèêëàä äëÿ ³íøèõ ãðîìàä. 
Óëþáëåíèé âñå æ – òóðèçì.

– Ùîá ðîçïî÷àòè ðîáîòó, ïî-
òð³áíî â ñåëî çàõîäèòè êîìïëåê-
ñíî. ß âèçíà÷èâ òðè íàïðÿìêè, 
ñåðåä ÿêèõ ³ òóðèçì. Ñåëî çíà-
õîäèòüñÿ íà áåðåç³ Äí³ñòðà, ç óñ³õ 
ñòîð³í ãîðèñòà ì³ñöåâ³ñòü, º ïåâ-
íèé êîëîðèò, êóõíÿ ì³ñöåâà. Çà-
ðàç ìè, äî ðå÷³, çà íå¿ òàê âçÿëèñÿ 
êîíêðåòíî, ùîá ¿¿ â³äíîâèòè, îñó-
÷àñíèòè, çðîáèòè ùå ñìà÷í³øîþ 
¿æó. Õî÷ó, ùîá â íàïðÿìêó òóðèç-
ìó ãàñòðîíîì³÷íå âðàæåííÿ áóëî 
ï³ä íîìåðîì îäèí. Òîìó ùî, ÿê 
ïðàâèëî, òóðèñò çàïàì’ÿòîâóº òå, 
ùî áà÷èòü, àëå íà ïåðøîìó ì³ñö³ 
âñå æ òàêè, öå êóõíÿ, – ãîâîðèòü 
Àíäð³é Ôåäèê.

Äðóãèé íàïðÿìîê, ÿêèé âæå 
ïî÷àëè àêòèâíî ðîçâèâàòè – öå 
îâî÷³âíèöòâî. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³-
äàº, ùî ó Âåëèê³é Ê³ñíèö³ ñåëÿíè 
âæå ïîíàä 70 ðîê³â çàéìàþòüñÿ 
âèðîùóâàííÿì îâî÷³â. Îñíîâíèé 
óðîæàé – òîìàòè. Ìîëî÷àðñòâî 
ïîêè â ñòàä³¿ ðîçðîáêè, êàæå Àí-
äð³é Ôåäèê.

Ðîçâèâàþ÷è ð³çí³ íàïðÿìêè 
â ñåë³, Àíäð³é Ôåäèê õî÷å çà-

ëèøèòè ëþäåé â íüîìó, à òàêîæ 
ïîêàçàòè ïåðñïåêòèâó ñâîãî êðàþ 
òà ïåðñïåêòèâó ðîáîòè ³ æèòòÿ 
íà ö³é çåìë³.

– Îêð³ì òîãî, ÿ õîò³â áè âñå æ 
òàêè ñòâîðèòè òàê³ óìîâè, ùîá îò³ 
æèòåë³ àñôàëüòó, – ñì³ºòüñÿ Àí-
äð³é Ôåäèê, – ìàëè áè áàæàííÿ ³ 
ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óòè, ÿê öå – æèòè 
â òàêîìó ñåë³, ÿêùî òàì º âñ³ 
óìîâè, ïåâí³, ÿê³ õîò³ëîñÿ á áà-
÷èòè. Òîáòî, ÿ ïðàöþþ íàä òèì, 
ùîá íå ò³ëüêè ò³ ëþäè, ÿê³ òàì 
ïðîæèâàþòü, çàëèøèëèñü. À é 
ò³, õòî æèâå â ì³ñò³, çàõîò³ëè á 
æèòè â ñåë³.

«МЕНЕ ТЯГНЕ В СЕЛО» 
Ïðèâàáëèâèì äëÿ ëþäåé ìîæå 

ñòàòè ³ çåëåíèé òóðèçì. Àíäð³é 
Ôåäèê âáà÷àº â öüîìó ïîíÿòò³ 
íå ëèøå ðîáîòó â ãîðîä³, à é 
³íø³ ðîçâàãè. Â³í ç³çíàºòüñÿ, ùî 
ç ì³ñòà ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó äóæå 
íàòõíåííèì.

– Íó, çåëåíèé òóðèçì, öå æ 
íå ò³ëüêè ïðàöþâàòè â ãîðî-
ä³. Çåëåíèé òóðèçì – öå ¿çäèòè 
íà êîíÿõ, íà âåëîñèïåäàõ, ëîâè-
òè ðèáó íàä ð³÷êîþ. ß îá’¿çäèâ 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü êðà¿í â öüîìó 
ñâ³ò³. Çàðàç ÿ á³ëüøó ÷àñòèíó 
÷àñó ïåðåáóâàþ ó Â³ííèö³, àëå 
â ñåëî ïîâåðòàþñü çàâæäè ç òà-

– Ìåíå ïðîñòî ñåëî 
öå çëîâèëî ³ êàæå: 
«Іäè ñþäà ³ òè ìàºø 
áóòè òóò, ³ òè ìàºø 
ùîñü ðîáèòè», – 
ñì³ºòüñÿ Àíäð³é

êèì íàòõíåííÿì, ùî íå ïåðåäàòè 
ñëîâàìè. Êîëè ñïóñêàþñÿ â ÿð, 
â ìåíå ïîñò³éíî ñåðöå á’ºòüñÿ, 
í³áè ð³ê ÷è äâà íå áóâ òóò. Òîáòî, 
íàñê³ëüêè òÿãíå ìåíå äî íüîãî.

Àíäð³é Ôåäèê çãàäóº ñâî¿ 
ñòóäåíòñüê³ ðîêè òà ïðàêòèêó 
çà êîðäîíîì. Êàæå, ùî öå áóâ 
íàéâàæ÷èé ïåð³îä äëÿ íüîãî.

– Òîìó ùî òÿãà òàêà áóëà. Íà-
ñïðàâä³, ìî¿ äðóç³ âæå ïðîæèâà-
þòü äàâíî â Àìåðèö³, Âåëèêîáðè-
òàí³¿. À ÿ íå ìîæó. Ìåíå ïðîñòî 
ñåëî öå çëîâèëî ³ êàæå: «²äè ñþäà 
³ òè ìàºø áóòè òóò, ³ òè ìàºø 
ùîñü ðîáèòè», – ñì³ºòüñÿ â³í.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ 
Ïðîºêò «Ç ì³ñòà â ñåëî» çàïî-

÷àòêóâàëè ó 2019 ðîö³, íåçàäîâãî 
äî ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó. Çà òîé 
÷àñ, ÿê áàãàòî ï³äïðèºìñòâ çà-
÷èíèëèñÿ, íå âèòðèìàâøè íà-

òèñêó êðèçè, ó Âåëèê³é Ê³ñíèö³ 
âñå æ âäàëîñÿ îòðèìàòè ïåâí³ 
ðåçóëüòàòè.

– Ìè ñòâîðèëè íåâåëè÷êèé 
êîîïåðàòèâ. Â ìèíóëîìó ðîö³ 
áóëî ñ³ì îñ³á â êîîïåðàòèâ³. 
Öå ëþäè, ÿêèõ ìè îá’ºäíàëè 
³ âñÿ ¿õíÿ ïðîäóêö³ÿ ïðîäà-
ºòüñÿ ó Â³ííèö³ íà òîðãîâîìó 
ìàéäàí÷èêó. Òàê ³ íàçèâàºòüñÿ 
ìàãàçèí ôåðìåðñüêèõ ïðîäóêò³â 
«Ê³ñíèöüê³ îâî÷³». Â³í óæå ð³ê 
³ñíóº â ì³ñò³ ³ óñï³øíî ìè ðóõà-
ºìîñü âïåðåä. Çàðàç ïðàöþºìî 
íàä ðîçøèðåííÿì, ïðàöþºìî 
íàä êë³ºíòñüêîþ áàçîþ. Ìàþ 
íà óâàç³ îïòîâèê³â, òîáòî êàôå, 
ðåñòîðàíè ³ òîìó ïîä³áíå. Òà-
êèì ÷èíîì, íàøà ö³ëü – ñòâî-
ðèòè ìàéäàí÷èê, äå ìè ìîæåìî 
ïðîäàâàòè, ðåàë³çîâóâàòè âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü ïðîäóêö³¿, – ðîçïîâ³-
äàº Àíäð³é Ôåäèê.
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.05, 02.30, 05.25 Новини 
15.10, 21.25, 00.30, 03.00, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55, 00.40 Д/ц «Супер-чуття» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 
01.10 Т/с «Iмперiя» s  

1+1 
05.35, 03.40 «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 
10.15 «Життя вiдомих 
людей». Спецвипуск 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50 Т/с «Байки Мiтяя» 
00.05 Т/с «Тато Ден» s  

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.05, 18.00, 19.00, 04.10 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Скупий» l  
14.10 Х/ф «Весiльний 
переполох» 
16.10 «Чекай на мене. Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «СБУ. Спецоперацiя» 
01.50 Х/ф «Золото Флiнна» s  
03.20 Т/с «Голос янгола» l  
04.55 «Телемагазин» 

ICTV 
04.40 Скарб нацiї 
04.50 Еврика! 
04.55 Служба розшуку дiтей 
05.00, 11.50, 13.15 
Громадянська оборона 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Анти-зомбi 
11.00 Секретний фронт 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.15 Х/ф «Цар 
скорпiонiв» 
16.30 Х/ф «Цар скорпiонiв-2: 
Сходження воїна» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.05, 21.25 Х/ф 
«Вiдшкодування збиткiв» s  
22.40 Свобода слова 
00.00 Х/ф «Вiдступники» s  
02.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 Профiлактика 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 «М/фи» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.25 М/ф «Три богатирi та 
Шамаханська цариця» s  
13.00 М/ф «Три богатирi на 
далеких берегах» s  
14.30 Х/ф «Людина-мураха» s  
16.45 Х/ф «Людина-мураха та 
Оса» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Три мушкетери» s  
23.05 Х/ф «Школа Авалон» 
01.00 Х/ф «Ефект Лазаря» s  
02.30 «Служба розшуку дiтей» 
02.35 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
07.30 Т/с «Принцеса-жабка» l  
11.10, 04.00 Реальная мiстика 
14.25, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  
15.00, 19.00, 23.00, 03.10 
Сьогоднi 

17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Врятувати Вiру» l  
23.10, 02.00 Т/с «Про що не 
розкаже рiчка» 
01.30 Телемагазин 

СТБ 
06.00 Т/с «Коли ми вдома» 
06.40 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
05.45 Х/ф «Порт» 
07.25, 17.00, 02.55 
«Випадковий свiдок» 
07.40 Х/ф «Iнтердiвчинка» s  
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.25 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Право на 
вбивство» s  
14.55 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
22.50 Х/ф «Брехня та iлюзiї» s  
00.40 Х/ф «Вулицi кровi» n  
03.35 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 10.15, 18.15, 19.15, 
20.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 00.00 Сiмейка У 
09.15, 18.45, 20.45 Танька i 
Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 00.30 
Країна У 
11.15 Твiй день. Телемiст. ТЕТ 
12.00, 16.15 4 весiлля 
13.15, 02.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 Х/ф «Знайомство з 
Факерами» s  
23.30 Одного разу в Одесi 
01.45 Казки У 
03.15 Щоденники Темного s  
04.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
14.00 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.15 М/ф «Як Песик I Кошеня 
Мили Пiдлогу» 
14.25 М/ф «Чудасiя» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Як Козаки У Хокей 
Грали» 
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 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.00 Цикл «Нашi 30» вип 6. 
Все дозволено! 
20.25 Задача з зiрочкою 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.50 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 16.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.20 Погода 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.15, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Супер-чуття» 
21.55, 00.25, 02.45, 05.05, 
05.55 Спорт. Аспект 
22.00, 01.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
23.05 Нашi грошi 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 

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 Т/с «Прекрасна Ранi» s  
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «СБУ. Спецоперацiя» 
01.45 Х/ф «Божевiльний 
спецназ» s  

ICTV 
04.50, 13.30, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.45 Х/ф «Цар скорпiонiв-3: 
Книга мертвих» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.30 Т/с «Схованки» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/ф «Як спiймати перо 
Жар-Птицi» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
09.30 Х/ф «Iнтерстелар» s  
13.10 «У кого бiльше?» l  
15.10 «Хто зверху?» l  
19.00 «Де логiка?» l  
20.00 «Improv Live Show» l  
21.00 Х/ф «Останнi лицарi» s  
23.10 Х/ф «Вiдьми з 
Сугаррамурдi» n  

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 
10.10 Мiсiя: краса 
12.20, 03.50 Реальна мiстика 
14.25, 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» l  
23.10, 02.00 Т/с «Чужi рiднi» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.40 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра» s  

НTН 
06.55 «Свiдок. Агенти» 
07.55, 17.00, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Доживемо до 
понедiлка» 
11.00, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Республiка ШКIД» 

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, 00.00 Країна У 
10.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
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 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.32 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документальна 
програма «Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 1с. 
Еволюцiя майбутнього 
13.30 Кiношкола вдома 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Паперовий Змiй» 
14.15 М/ф «Про Порося, Яке 
Вмiло Грати В Шашки»
14.25 М/ф «Бегемот та Сонце» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Черевички» 
14.50 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Край пригод 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 В УКРАЇНI 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.50 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 16.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.20 Погода 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.15, 02.35 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
17.25 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Супер-чуття» 
21.55, 00.25, 02.45 Спорт. Аспект 
22.00, 01.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
23.05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

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» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55 Т/с «Байки Мiтяя» 

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 Т/с «Прекрасна Ранi» s  
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «СБУ. Спецоперацiя» 

ICTV 
04.50, 13.20, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.45 Х/ф «Цар скорпiонiв-4: У 
пошуках влади» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
22.35 Т/с «Схованки» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джерри» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.15 Х/ф «Школа Авалон» 
13.05 «У кого бiльше?» l  
14.55, 19.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Вiйна Богiв» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.10 Мiсiя: краса 
12.20, 03.50 Реальна мiстика 
14.25, 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» l  
23.10, 02.00 Т/с «Чужi рiднi» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 

06.55 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.25 «Будьте здоровi» 
07.50, 17.00, 03.25 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Чудо в краю 
забуття» 
11.00, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.55 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Нiчний патруль» 
01.25 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.25, 03.35 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 00.05 Сiмейка У 
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 19.45, 00.35 Країна У 
10.45, 23.35 Одного разу в 
Одесi 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 02.20 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 Х/ф «Ми купили зоопарк» 
01.50 Казки У 
03.20 Щоденники Темного s  
04.50 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Країна пiсень 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 3с. Як ми 
готуємося до майбутнього 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45, 14.05 Веселi саморобки 
13.55 Уроки тiтоньки Сови 
14.15 М/ф «Було скучно» 
14.25 М/ф «Двоє справедливих 
курчат» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Ниточка та кошеня» 
14.50 М/ф «Подарунок»
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 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, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.50 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 16.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.20 Погода 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.15, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
17.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Супер-чуття» 
21.55, 00.25, 02.45, 05.05, 
05.55 Спорт. Аспект 
22.00, 01.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
23.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
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 Т/с «Прекрасна Ранi» s  
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.25 «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 «СБУ. Спецоперацiя» 

ICTV 
04.50, 13.25, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.50 Х/ф «Цар скорпiонiв-5: 
Книга Душ» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
22.35 Т/с «Схованки» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джерри» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.55 Х/ф «Три мушкетери» s  
13.00 «У кого бiльше?» l  
15.00, 19.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Вiкiнги» s  
23.00 Х/ф «Каблучка Намейса» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.10 Мiсiя: краса 
12.20, 03.30 Реальна мiстика 
14.25, 15.30 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» l  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.15 Т/с «Бiлi троянди 
надiї» s  
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СТБ 
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «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 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.50, 17.00, 03.15 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.50 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Нiчний патруль» 
11.00, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.50 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 04.00 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Загадка Ендхауза» 
01.25 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.25, 03.35 «Речовий доказ» 

TET 
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 23.30 Сiмейка У 
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 19.45, 00.00 Країна У 
10.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
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 Х/ф «Твої, мої i нашi» 

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 
«Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 5с. Дикий 
i дивний свiт дронiв 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Веселi саморобки 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «День, Коли Щастить» 
14.15 М/ф «Казка Про 
Жадiбнiсть» 
14.25 М/ф «Iсторiя Одного 
Поросятка» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Як Козаки Кулiш 
Варили» 
14.50 М/ф «Iвасик-Телесик» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Street Схiд 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 
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, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «Дикiй та живий» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.50 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 16.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.20 Погода 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.15, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
17.25, 00.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.25, 02.45, 05.05, 
05.55 Спорт. Аспект 
22.00, 01.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
23.05 #ВУКРАЇНI 

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» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.15 «Чистоnews 2021» 
20.20 Х/ф «Джентльмени удачi» 
22.10 «#Гуднайтклаб 2021» 
22.50 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв» s  

IНТЕР 
05.25, 23.50 «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 Т/с «Прекрасна Ранi» s  
14.30, 15.30, 01.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: Казино 
Рояль» s  

ICTV 
04.30, 01.05 Факти 
04.50, 13.25, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.40 Х/ф «Вiдшкодування 
збиткiв» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу l  
22.50 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 
23.50 Скетч-шоу «На трьох» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джерри» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.50 «Хто проти 
блондинок?» l  
13.40 «Аферисти в сiтях» s  
15.35 «Де логiка?» l  
16.40 Х/ф «П’ята хвиля» s  
18.50 Х/ф «47 ронiнiв» s  
21.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» s  
22.50 Х/ф «Привид будинку на 
пагорбi» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
12.50, 15.30 Т/с «Доньки» l  
17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «Повернення до 
себе» s  

СТБ 
05.25 Т/с «Кафе на Садовiй» l  
09.10, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
23.50 «Детектор брехнi» s  

НTН 
06.20, 04.00 «Правда життя» 
07.50, 03.15 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Загадка Ендхауза» 
11.00, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
15.00 Х/ф «Без права на 
провал» 
17.00 Х/ф «Командир щасливої 
«Щуки» l  
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Зухвалiсть» 
01.25 «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, 19.45, 00.00 Країна У 
10.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
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 Х/ф «Встигнути за 
Джонсами» 
01.00 Казки У 

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 
«Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 6с. Як 
сучасна наука творить iсторiю 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Казки Про Машини» 
14.15 М/ф «Свара» 
14.25 М/ф «Лис I Дрiзд» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Як Козаки Наречених 
Виручали» 
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» 

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, 20.10 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» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.05, 01.30, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Вiзуальний код 
09.35, 03.00 #ВУКРАЇНI 
10.05, 00.30 Спецпроєкт 
«Хвиля» 
11.00 Д/ц «Гори - Життя над 
хмарами» 
12.05 Х/ф «Лiто в мiстi» l  
13.45 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
14.10, 17.05 Мiста та мiстечка 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Iво Бобул 
17.45 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона», 2 с. 
19.30 Х/ф «Ярослав Мудрий», 
1 с. 
21.25 Х/ф «Ярослав Мудрий», 
2 с. 
23.00 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 

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

IНТЕР 
07.00 Х/ф «Фантоццi йде на 
пенсiю» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00 Х/ф «Пiдкидьок» 
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 
16.00 Т/с «Не жiноча робота» l  
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.10 Д/п «Булгаков. Великий 
киянин» Прем’єра 
23.10 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона. 
Скарби Агри» 

ICTV 
04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.15 Факти 
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Анти-зомбi 
07.20 Х/ф «Цар скорпiонiв-3: 
Книга мертвих» s  
09.25 Х/ф «Цар скорпiонiв-4: У 
пошуках влади» s  
11.20, 13.00 Х/ф «Цар 
скорпiонiв-5: Книга Душ» s  
12.45 Факти. День 
13.30 Т/с «Пес» s  
16.30 Х/ф «Планета мавп» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Повстання планети 
мавп» l  
21.05 Х/ф «Свiтанок планети 
мавп» s  
23.35 Х/ф «Петля часу» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
08.10, 10.00 «Kids time» 
08.15 М/ф «Тримай хвилю» 
10.05 «Орел i решка. Чудеса 
свiту.» 
11.00 «Орел i решка» 
14.05 М/ф «Бебi бос» 
16.00 М/ф «Iван Царевич i Сiрий 
Вовк» s  
17.45 М/ф «Iван Царевич i Сiрий 
Вовк 2» s  
19.00 Х/ф «Веном» s  
21.00 Х/ф «Перший месник» s  
23.35 Х/ф «Вен Вайлдер - 
король вечiрок» s  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 01.00, 02.15 Реальная 
мiстика 
09.00 Всюди люди. Панама 

10.00 Всюди люди. Домiнiкана 
11.10 Т/с «Опiкун» l  
15.20, 21.00 Т/с «Таємниця 
Марiї» l  
20.00 Головна тема 

СТБ 
06.05, 10.50 Т/с «Невiрна» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
21.50 «СуперМама» l  

НTН 
06.00 Х/ф «Гу-га» 
08.35 Х/ф «Протистояння» 
12.35, 02.45 «Випадковий 
свiдок» 
13.50 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.15 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Формула кохання» 
21.15 Х/ф «Жандарм i 
жандарметки» 
23.15 Х/ф «Перегони» n  
01.10 «Таємницi 
кримiнального свiту» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф «Лiно» 
11.00 М/ф «Реальна бiлка» 
12.35 Х/ф «Стоптанi туфельки» 
13.45 Х/ф «Принцеса Мален» 
14.55 Х/ф «Встигнути за 
Джонсами» 
16.40 Х/ф «Ми купили зоопарк» 
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 
02.30 Теорiя зради 
03.15 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 Д/с «Дика прогулянка» 
10.30 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.10 Плiч-о-плiч 
11.25 Х/ф «Будь-якою цiною» 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.30 Пiщана казка 
14.35 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.40 М/ф «Як Козаки у Футбол 
Грали» 
15.00 М/ф «Дострибни До 
Хмаринки» 
15.05 М/ф «Курка, Яка Несла 
Всяку Всячину» 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський свiтанок» 
16.45 Вистава «Вона - Земля» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Черкаси. Лакмус 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
21.55 Д/ф «Веронськi скарби» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30 «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, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.05, 01.30, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15 Погода 
08.20, 19.10 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, 22.00 Тi, що змiнили свiт 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.05 Концерт. Арсен Мiрзоян 
17.10 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
18.20 Д/ц «Хижаки пiдводного 
свiту» 
19.50 Пишемо iсторiю 
21.25 Дорога до Токiо 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
23.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
00.30 Спецпроєкт «Шлях» 
01.55 Д/ф «Норильське 
повстання» s  
02.55, 03.55, 05.30 Спорт. Аспект 

1+1 
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.45, 10.55 «Мандруй 
Україною з Д. Комаровим» 
12.05 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
13.15, 03.20 «Свiт навиворiт» 
18.15 «українськi сенсацiї 
2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Халк» s  
23.50 Х/ф «Джентльмени удачi» 

IНТЕР 
06.15 Х/ф «Фантоццi бере 
реванш» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.45 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
17.10 Х/ф «007: Казино 
Рояль» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 

ICTV 
05.55 Факти 
06.20 Не дай себе обдурити 
08.10 Анти-зомбi 
09.00 Секретний фронт 
10.00 Громадянська оборона 
10.55 Т/с «Пес» s  
11.55, 13.00 Х/ф «Планета 
мавп» s  
12.45 Факти. День 
14.25 Х/ф «Повстання планети 
мавп» l  
16.20 Х/ф «Свiтанок планети 
мавп» s  
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Вiйна за планету 
мавп» l  
23.20 Х/ф «Сiкарiо-2: Проти 
всiх» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30, 00.55 «Вар’яти» l  
06.20 «Таємний агент» 
07.40, 09.40 «Kids time» 
07.45 М/ф «Бебi бос» 
09.45 Х/ф «Останнi лицарi» s  
11.45 Х/ф «Вiкiнги» s  
13.45 Х/ф «47 ронiнiв» s  
15.50 Х/ф «Перший месник» s  
18.10 Х/ф «Перший месник: 
Друга вiйна» s  
21.00 Х/ф «Перший месник: 
Протистояння» l  

УКРАЇНА 
08.15 Т/с «Врятувати Вiру» l  
17.00, 21.00 Т/с «Хiба можна 
мрiяти про бiльше» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 

23.00, 02.15 Т/с 
«Провiнцiалка» l  

СТБ 
06.00 «Невiдома версiя. 
Бiлоруський вокзал» l  
07.00 Х/ф «Баламут» 
08.50 Х/ф «Три плюс два» 
10.25 «МастерШеф 
Професiонали» l  
13.15 «Хата на тата» l  
15.10 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.10 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.45 Х/ф «Вiрнiсть» 
07.20 «Слово Предстоятеля» 
07.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.20 Т/с «Смерть у раю» s  
13.35 Х/ф «Жандарм i 
жандарметки» 
15.35 Х/ф «Формула кохання» 
17.15 Х/ф «Чорна стрiла» 
19.00 Х/ф «Йшов четвертий рiк 
вiйни...» 
20.40 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 
погонi» 
22.15 Х/ф «Прямий контакт» s  
00.00 Х/ф «Перегони» n  

TET 
09.45 М/ф «Лiсова братiя» 
11.15 М/ф «Ранго» 
13.15 Х/ф «Знайомство з 
Факерами» s  
15.30 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2» s  
17.15 Х/ф «Твої, мої i нашi» 
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 Х/ф «Чому вiн?» n  
01.10 Панянка-селянка 
02.20 Щоденники Темного s  

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Д/с «Дика прогулянка» 
09.07 ЕКо -люди 
09.15 Артефакти 
09.45 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
09.55 Мiста i мiстечкаi 
Кременець 
10.15, 11.00 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
10.45 Солодка дача 
11.30 Антропологiя 
12.00 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.30 Пiщана казка 
14.35 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.40 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
15.00 М/ф «Лисичка 
З Качалкою»
15.10 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
15.20 М/ф «Черевички» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Шерифи для нових 
громад 
16.15, 18.25 В УКРАЇНI 
16.45 Х/ф «Свята Сiм’я», 2 с. 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Волинь Черовна 
лiнiя 
20.05 Спецпроєкт «Хвиля» 
21.20 Х/ф «Будь-якою цiною» 

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» 

   27 травня   28 травняП'ЯТНИЦЯ  29 травняСУБОТА  30 травняНЕДІЛЯ
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Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Цього тижня вам, можливо, 
доведеться постраждати від 
нестачі уваги і тепла. Шукати 
винного безглуздо, краще 
перегляньте свої плани 
на тиждень. 

ТЕЛЕЦЬ 
Майбутнє романтичне 
побачення, схоже, турбує 
вашу душу. Ви зачаровані і 
закохані. Приділіть більше 
уваги своїй зовнішності, вам 
потрібно сподобатися і по-
стати в усій красі.

БЛИЗНЮКИ 
Стосунки з коханою людиною 
можуть стати для вас сенсом 
життя. Що ж, ці почуття вза-
ємні, ваш обранець готовий 
радувати вас і виконувати ба-
жання. Намагайтеся більше 
часу проводити разом.

РАК 
Сплеск почуттів може про-
будити у вас жагу до життя 
і активізувати ваші творчі 
можливості. Ви не вірите в іс-
нування кохання з першого 
погляду? Не виключено, що 
вам доведеться переконатися 
в тому, що воно є, на практиці. 

ЛЕВ 
Можливі перешкоди в ро-
мантичних справах. Можуть 
виникнути складнощі в сто-
сунках, ревнощі і конфлікти. 
Бажано притримати свої 
емоції при собі. 

ДІВА 
На початку тижня ситуація 
може скластися так, що вам 
доведеться наважитися на рі-
шучий крок. Вихідні ж, на-
впаки, не зажадають ніяких 
зусиль, приносячи одні лише 
позитивні емоції.

ТЕРЕЗИ 
У понеділок все буде без-
хмарно і романтично, але 
до середини тижня ви вже 
будете не так впевнені у своїх 
почуттях. П'ятниця — пре-
красний день для побачень.

СКОРПІОН 
Настав час позбутися від того, 
що заважає, і йти далі, при-
чому разом з коханою люди-
ною. Зважитеся на важливий 
крок, який змінить і її, і ваше 
життя на краще.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви користуєтеся заслуженим 
успіхом, тому можете до-
зволити собі навіть трохи по-
капризувати, вас зрозуміють і 
підіграють. Тільки не скупіть-
ся на похвалу коханій людині.

КОЗЕРІГ 
Можливі деякі розбіжності 
у ваших стосунках з коха-
ною людиною. Постарай-
теся з'ясувати їх причини і 
усунути їх. 

ВОДОЛІЙ 
Будьте мудрі і вчіться обходити 
підводні камені в стосунках. 
Ніхто не ідеальний. І ви також. 
Так що намагайтеся відразу ви-
правляти допущені помилки. 

РИБИ 
Проявивши скромність і здат-
ність йти на компроміс на по-
чатку тижня, ви збережете 
прекрасні стосунки з коханою 
людиною. Вихідні проведіть 
тільки вдвох.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 19-25 ТРАВНЯ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, ПСИХОЛОГ 

— Чому жінки ласі на таких 
чоловіків? Чому вони вважа-
ють їх кращими за вихованих, 
добропорядних «ботаніків», 
які викликають у них тільки 
позіхання і нудьгу?
Жінки люблять поганих хлоп-

ців за той комплекс якостей, який притаман-
ний споконвічній мужності, — груба сила, 
вміння йти напролом, не зупиняючись перед 
перешкодами, відкидати геть суперників і 
першим досягати мети.

Їх вибирають за брутальну чоловічу суть. І нехай 
їх шляхи досягнення мети далеко не завжди 
схвалює суспільство — неважливо. Переможців 
не судять. Жінки вибирають bad boys за не-
стримне прагнення перемагати, за відсутність 
страху, вміння поставити все заради виграшу. 
Жінка здається перед силою. І цим все сказано.
Поруч з поганим хлопцем ми мріємо стати тою 
найкращою жінкою, поруч з якою він став ін-
шим. Будемо відверті: наважуючись на сто-
сунки з обманщиком, донжуаном, нарцисом, 
маніпулятором, — ми тішимо себе ілюзіями про 
те, що «в глибині душі, десь дуже глибоко» ко-

жен поганий хлопець — це прекрасний принц, 
що не пізнав істинного кохання. І як же вам 
солодко мріється про те, що ви, немов у казці, 
розтопите його крижане серце і перетвори-
те цинічного дамського угодника — у вірного 
лицаря, а безсовісного брехуна — в чесного 
щирого друга. Поспішаємо розчарувати: мало 
хто з поганих хлопців бажає бути перевихова-
ним — їх, як правило, все більш ніж влаштовує, 
хоча закрутити голову черговій наївній «рятів-
ниці» вони не проти. Результат: йому дістається 
чергова галочка в записнику легких перемог, 
вам — розбите серце. Воно вам треба?

Коментар експерта 

ЧОМУ ДІВЧАТА ВИБИРАЮТЬ 
ПОГАНИХ ХЛОПЦІВ?

КОРЕНІ – В ДИТИНСТВІ
Такий вибір жінок пов'язаний зі стосунками ще з дитинства. 
Коли батьки не приділяють достатньо уваги дочці, дівчинка 
може сильно постраждати від цього в дорослому житті. Якщо 
юнак виявиться дуже уважним, тактовним і турботливим, така 
дівчина може бути нездатною сприймати його як чоловіка. В її 
очах він буде ганчіркою, слабаком і підкаблучником.

ВИХОВАТЕЛЬКИ
Деяким дівчатам подобаються «погані хлопці», є надзвичайна 
привабливість людей, які легко не піддаються нашому впливу. 
Жінки помилково сприймають опір за мужність. 
Тому вони прагнуть чоловіка закохати в себе і переробити. 
А кого не перевиховувати, як поганого хлопця?

ЩОБ НЕ ЯК У ЛЮДЕЙ
Більшість жінок обирають таких чоловіків через глибинне і 
часто неусвідомлене бажання бути не такою, як усі. Всім людям 
властиве бажання бути кращим, ніж інші, привернути до себе 
увагу і виділитися з натовпу. Хтось це робить за допомогою 
своїх здібностей, талантів і ресурсів, але деякі, наприклад, 
намагаються виділитися за рахунок свого партнера.

ХОЧЕ УВАГИ
Якщо поруч з жінкою буде знаходитися сильний, яскравий, 
трохи агресивний і грубий чоловік, який своєю поведінкою, 
зовнішністю і якостями привертає до себе увагу, то він 
автоматично привертатиме увагу і до своєї супутниці.
Власні комплекси, невпевненість у своїх силах, низька 
самооцінка, відсутність досвіду, бажання виділитися — усе це 
штовхає жінок в обійми до поганих хлопців.

Òÿãó äî ïîãàíèõ õëîïö³â ëåã-
êî ïåðåâ³ðèòè çà äîïîìîãîþ 
íåõèòðîãî åêñïåðèìåíòó: ÿêùî, 
ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî ÷îëîâ³êà, âè 
ïî÷èíàºòå ðîçïîâ³äü ç³ ñë³â «â³í, 
çâè÷àéíî, õîðîøà ëþäèíà» àáî 
«â³í, ïðàâäà, êëàñíèé õëîïåöü», 
òî ìîæíà íå ñóìí³âàòèñÿ: äàë³ 
íåîäì³ííî ï³äå «àëå» ç äîâãè-
ìè ïîÿñíåííÿìè òîãî, ÷îìó 
öåé ñàìèé «õîðîøèé» ³ íàâ³òü 
«êëàñíèé» øàíóâàëüíèê ç ïåð-
øèõ äí³â çíàéîìñòâà ïðèíîñèòü 
äèñêîìôîðò.

×îëîâ³êè ç íå íàéêðàùîþ ðå-
ïóòàö³ºþ ñõèëüí³ äî àâàíòþð ³ 
îáìàí³â, åãî¿ñòè, íàðöèñè, äàì-
ñüê³ óãîäíèêè ³ ìàí³ïóëÿòîðè, 
íåìîâ ìàþòü ñåêðåò, ùî äîçâîëÿº 
çàêîõóâàòè â ñåáå æ³íîê. ßê³ æ 
ïðè÷èíè çìóøóþòü íàñ òÿãíó-
òèñÿ äî òèõ, â³ä êîãî ñë³ä áóëî á 
òðèìàòèñÿ ïîäàë³?

ПРИВАБЛИВА БРУТАЛЬНІСТЬ 
Ñèìïàò³¿ äî õëîï÷èê³â-õóë³-

ãàí³â, ÿê ïðàâèëî, ç'ÿâëÿþòüñÿ 
(³, â ³äåàë³, ïðîõîäÿòü) â ïåð³îä 
äîçð³âàííÿ. Ñõèëüí³ äî íèõ, ÿê 
íåñêëàäíî çäîãàäàòèñÿ, ñòàðàíí³ ³ 
âèíÿòêîâî «ïðàâèëüí³» ä³â÷àòêà-
â³äì³ííèö³. Õóë³ãàíè, çàá³ÿêè ³ 
äâ³º÷íèêè äëÿ íèõ — âò³ëåííÿ 
âñüîãî çàáîðîíåíîãî, à â³äïîâ³ä-
íî, íåçâ³äàíîãî ³ ïðèâàáëèâîãî, 
ùî çíàõîäèòüñÿ çà ìåæàìè çâè÷-
íîãî «ïðàâèëüíîãî» æèòòÿ.

ßêùî êîõàííÿì äî õóë³ãàí³â, 
ïîä³áíî â³òðÿíö³, íå âäàëîñÿ 
ïåðåõâîð³òè â ï³äë³òêîâîìó â³ö³, 
òî âîíî ìîæå íàãðÿíóòè ³ â 20, 
³ â 30, ³, çâè÷àéíî, êðàùå, ÿêùî 
öå áóäóòü êîðîòêî÷àñí³ ÿñêðàâ³ 

ðîìàíè, í³æ ñåðéîçí³ äîâã³ ñòî-
ñóíêè — ¿õ âñå-òàêè ç ïîãàíèìè 
õëîïöÿìè áóäóâàòè âêðàé íåïðî-
ñòî.

ПОГАНІ ХЛОПЦІ СЕКСУАЛЬНІ 
Âèÿâëÿºòüñÿ, çà íàø ïîòÿã 

äî íå â³äïîâ³äàëüíèõ, íå ÷åñíèõ 
³ íå â³ääàíèõ ÷îëîâ³ê³â â³äïîâ³äà-
þòü çàêîíè á³îëîã³¿, çã³äíî ç ÿêè-
ìè ä³â÷àòà çàêîõóþòüñÿ â ïîãàíèõ 
õëîïö³â. Æàðòè æàðòàìè, àëå, ÿê 
âäàëîñÿ ç'ÿñóâàòè ôàõ³âöÿì, ÷î-
ëîâ³êè åãî¿ñòè÷í³, öèí³÷í³, ëåã-
êîâàæí³, âïåðò³, ñàìîâïåâíåí³ ³ 
áåçâ³äïîâ³äàëüí³ ñïðèéìàþòüñÿ 
æ³íêàìè, ÿê ìóæí³ ³ áðóòàëü-
í³. À â³äïîâ³äíî, ìè ï³äñâ³äîìî 
òÿãíåìîñÿ äî íèõ, ÿê äî àëüôà-
ñàìö³â, á³ëüø ñèëüíèõ, êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíèõ ³, â³äïîâ³äíî, 
á³ëüø âèãðàøíèõ ïàðòíåð³â äëÿ 
ïðîäîâæåííÿ ðîäó. Ïàì'ÿòàþ÷è 
ïðî ïðèðîäí³ ³íñòèíêòè, ñë³ä òà-
êîæ â÷èòèñÿ ï³äïîðÿäêîâóâàòè ¿õ 
ãîëîñó ðîçóìó.

ПОГАНИЙ ХЛОПЕЦЬ, 
ЦЕ РОМАНТИЧНО 

Çâåðí³òü óâàãó íà òå, ùî ç 
ñåáå ïðåäñòàâëÿþòü íåãàòèâí³ 
ïåðñîíàæ³ ïîïóëÿðíèõ ô³ëüì³â: 
ÿêùî ï³ðàò — òî íå áîÿãóçëè-
âèé âèðîäîê, à åêñòðàâàãàíòíèé 
³ ñïðèòíèé êðàñåíü Äæåê Ãîðî-
áåöü; ÿêùî ãðàá³æíèê áàíê³â — 
òî øàëåíèé ³ äî íåïðèñòîéíîñò³ 
÷àð³âíèé áëàêèòíîîêèé Ïàòð³ê 
Ñóåéç³. Ñàì³ òîãî íå áàæàþ÷è, 
ìè ï³ääàºìîñÿ ÷àðàì åêðàííèõ 
ãðàá³æíèê³â, áàíäèò³â ³ íàðêî-
áàðîí³â, ÿê³ ñòâîðþþòü â íàø³é 
ñâ³äîìîñò³ ïðèâàáëèâèé îáðàç 

ЗАКОХАТИСЯ В ПОГАНЦЯ. 
ЩО В НИХ ПРИВАБЛЮЄ? 
Bad boys  Чому ми любимо поганих 
хлопчиків? Це питання ставлять собі багато 
жінок. Особливо коли вони стикаються 
з проблемами в шлюбі, бо у свій час 
обрали когось, хто не відповідає їхнім 
інтересам. І хоча вони знали, що, мабуть, з 
брутальним мачо життя буде не простим — 
потяг був сильнішим за розум 

ïîãàíèõ õëîïö³â. Âñå òîìó, ùî 
â öèõ á³ëîçóáèõ êðàñåí³â ãðàþòü 
ì'ÿçè ³ âîíè íàéá³ëüøå ö³íóþòü 
ïðèãîäè, ñâîáîäó ³ ãðîø³.

Ùîá íå ï³ääàâàòèñÿ íà ïðî-
âîêàö³¿ ãîëë³âóäñüêèõ ðåæèñåð³â, 
íå çàáóâàéòå, êð³ì áëîêáàñòåð³â, 
³íîä³ ïîñëóõàéòå ïñèõîëîã³â. Âîíè 
íàãàäàþòü âàì, ùî çà óäàâàíîþ 
ðîìàíòèêîþ õîâàºòüñÿ áàíàëüíå 
áîÿãóçòâî ³ æàä³áí³ñòü, à äëÿ äî-
äàòêîâî¿ ïðîô³ëàêòèêè ÷àñò³øå 
ïåðåãëÿäàéòå ô³ëüìè ïðî Ñïàé-
äåðìåíà ³ Äæåéìñà Áîíäà — ùîá 
íå çàáóâàòè, ùî õîðîø³ õëîïö³ 
òåæ ìîæóòü áóòè áðóòàëüí³, áåç-
áàøåíí³ ³ ñåêñóàëüí³.

ВАМ ХОЧЕТЬСЯ ДРАМИ 
Ç õîðîøèìè ÷îëîâ³êàìè, ïî-

ãîäüòåñÿ, âñå äîñèòü ïåðåäáà÷ó-

âàíî, ÷åðåç ¿õ ÷åñí³ñòü ³ ùèðó 
â³ääàí³ñòü. Ç ïîãàíèìè, ÿêùî çà-
äóìàòèñÿ, âñå ùå á³ëüø ïåðåäáà-
÷óâàíî, àëå, ïðè íàÿâíîñò³ áàãà-
òî¿ ôàíòàç³¿ ñàìå ïîðó÷ ç ïîãàíèì 
õëîïöåì âàøèì åìîö³ÿì áóäå äå 
ðîçãóëÿòèñÿ: ñïåðøó âè ìîæåòå 
ï³äíåñòè éîãî íà ï'ºäåñòàë, íàãî-
ðîäèâøè íå³ñíóþ÷èìè ÿêîñòÿìè 
çà ïðèíöèïîì «çë³ïèëà ç òîãî, ùî 
áóëî, à ïîò³ì, ùî áóëî, òå ³ ïî-
ëþáèëà», ïåðåéíÿòèñÿ ïî÷óòòÿìè 
äî ðåçóëüòàòó âëàñíî¿ òâîð÷îñò³, 
à ïîò³ì ïåðåæèòè âåñü ñïåêòð 
åìîö³é â ðåçóëüòàò³ ëîã³÷íîãî (³ 
íå ðàä³ñíîãî) ïîâîðîòó ñþæå-
òó — îáìàíó, çðàäè àáî ³íøèõ 
«ïðèíàä» â³ä ñòîñóíê³â ç ïîãàíèì 
õëîïöåì. Ìîæå âàðòî ïîøóêàòè 
á³ëüø áåçïå÷í³ äëÿ äóøåâíîãî 
çäîðîâ'ÿ äæåðåëà àäðåíàë³íó?



ОВЕН 
Своєчасний прояв ініціативи 
принесе бажані результати і 
подальше кар'єрне зрос-
тання. Беріть активну участь 
у вирішенні питань на роботі 
і вдома. Понеділок і середа – 
успішні дні для кар'єри.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви будете здатні блискавич-
но вирішити більшість тих 
проблем, які перед вами 
виникнуть. Якщо ви не будете 
робити собі послаблень, 
то перед вами відкриються 
блискучі перспективи.

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає удача в справах, 
але на перший план вийде 
особисте життя. Пробле-
ми, які вас турбували, або 
зникнуть самі собою, або вам 
допоможе їх вирішити ваша 
кохана людина.

РАК 
Не варто рватися на пер-
ший план і хапатися відразу 
за все, набагато краще буде 
управляти ситуацією, зали-
шаючись в тіні. Не затягуйте 
з рішенням проблем, так як 
справи будуть накопичувати-
ся, а напруга наростати.

ЛЕВ 
Незважаючи на вашу актив-
ність, в середині тижня до вас 
може підкрастися хандра. Тоді 
змініть темп, постарайтеся 
знизити обсяг роботи, вона 
нікуди від вас не дінеться. 

ДІВА 
Перша половина тижня буде 
вдаліша за другу. Успішно 
пройдуть зустрічі та ділові 
переговори. Вам необхід-
но розібратися в своєму 
емоційному стані і навчитися 
контролювати свої почуття. 

ТЕРЕЗИ 
У вас з'явиться шанс підняти 
свій авторитет і знайти спіль-
ну мову навіть з найбільш 
незговірливими людьми. 
Якщо вдасться узгодити свої 
дії з колегами, ви зможете 
досягти небувалих висот. 

СКОРПІОН 
На роботі все складається 
відмінно, чекайте прибутку і 
вигідних контрактів. Поста-
райтеся швидше завершити 
всі справи і приділити більше 
часу особистому життю. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вас охопить непереборне 
бажання проникнути в суть 
речей. Ви багато побачите з 
нової точки зору, але не захо-
плюйтеся аналізом на шкоду 
активній діяльності. 

КОЗЕРІГ 
Тиждень може виявитися 
активним і плідним за умови, 
що ви проявите терпіння і 
дипломатичність. Вам просто 
необхідно вловити загальний 
настрій на роботі, це розши-
рить ваші можливості. 

ВОДОЛІЙ 
Будьте активніше, не на-
стільки важливим виявиться 
результат, як сама ваша 
рішучість. Є ймовірність під-
вищення на посаді.

РИБИ 
Ситуація на роботі досить 
складна, тому доведеться 
докласти чимало зусиль, щоб 
виконати поставлені завдання. 
Але нові приємні обставини 
увійдуть у ваше життя.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ОЛЬГА КЛИМЧУК, 

БЗРОБІТНА

Що таке сімейний 
компроміс? Чоловік хоче 
на лижний курорт в Альпи, 
а дружина на тепле море 
в Єгипет. Компроміс – 
всі їдуть в Єгипет, але 

чоловікові дозволяється взяти з собою лижі…

***
Мій чоловік такий романтик! Я йому сердечко 
на капоті нацарапала, то він аж заплакав.

***
– Жінко, ця сукня вас повнить!
– Ну слава Богу, а то я все на чебуреки 
грішила.

***
Черга в поліклініці, відчиняються двері 
кабінету і лікар на весь коридор повідомляє:
– Згідно із Законом про захист персональних 
даних, ми не маємо права запрошувати 
пацієнтів, називаючи їх на прізвища та імена. 
Чоловіче з сифілісом, зайдіть!

***
Пішла на ринок за медом, кажу дядькові:
– Дайте мені мед.
Він питає:
– Який?
Я подивилася на нього, як на дурня, і 
відповідаю:
– З бджоли.
Він теж подивився на мене, як на дурочку, 
але мед продав. Сказав, що це з найкращої 
бджоли на його пасіці.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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РЕКЛАМА

491507

491751

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
19.05

+13
+11

+14
+12

+13
+13

ЧЕТВЕР
20.05

+17
+10

+16
+10

+16
+10

П’ЯТНИЦЯ
21.05

+17
+9

+16
+11

+16
+11

СУБОТА
22.05

+21
+7

+20
+9

+20
+9

НЕДІЛЯ
23.05

+22
+13

+22
+14

+22
+14

ПОНЕДІЛОК
24.05

+22
+11

+18
+13

+16
+11

ВІВТОРОК
25.05

+28
+14

+21
+13

+17
+11

ПОГОДА У ВІННИЦІ

Яна, 27 років
Добра, товариська, щира, співчутлива, життєрадісна, 
весела, романтична. Люблю готувати і люблю собак. 
Мрію про власну міцну в коханні сім'ю. 

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» Г

радісна, 
собак. 

ТЬ У КОНКУРСІ
ро себе на e-mail: 

конкурсу 
есію 

ші учасниці.

ЬШЕ ФОТО НА 
.MOEMISTO.UA

то зчитайте QR-код 
ою Вашої мобілки та 
ься фото! (Має бути
овлена програма QR 

ф ( у

er з Андроїд-маркета 
або аналогічна)


