
 У червні продовжують оформлювати 
субсидії на літній період. До «Прозорих офісів» 
записалися на прийом близько 18 тисяч 
вінничан. Призначати виплати на комуналку 
будуть за новими правилами

 Серед них — жорсткі вимоги до витрат, 
кількості житла та віку машин. Розповідаємо, 
кому і за яких умов субсидію дадуть без 
проблем, навіть без додаткового звернення, 
а хто її точно не отримає

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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П'ять років 
разом 

Íàøà âåëèêà ðîäèíà «Ä³ì 
Ìàìà» ç êîæíèì ðîêîì 
çá³ëüøóºòüñÿ 

Ç êîæíèì íàñòóïíèì 
ðîêîì ³ñíóâàííÿ öåíòðó, 
à 1 ÷åðâíÿ íàì áóëî âæå 
5 ðîê³â, â³í ñòàº äîì³âêîþ 
äëÿ ñîòåíü ðîäèí, ÿê³ îïè-
íÿþòüñÿ ó òÿæê³é ñèòóàö³¿.

Ùå äî âò³ëåííÿ ó æèòòÿ 
ìîº¿ äèòÿ÷î¿ ìð³¿ (â³äêðèòòÿ 
öåíòðó), øóêàþ÷è ïðèì³ùåí-
íÿ, ÿ äîâãî íå äóìàëà ïðî 
íàçâó. ß ìð³ÿëà äîïîìàãàòè 
ìàòóñÿì çáåðåãòè íàéö³íí³øå 
ó æèòò³, ñâî¿õ ä³òîê â³ä äè-
òÿ÷èõ áóäèíê³â. Äëÿ ìàòóñü, 
ÿê³ âëàñíå ³ íå ìàëè ñâî¿õ 
äîì³âîê, òîìó ùî áàãàòî ç 
íèõ ñàì³ êîëèñü çðîñòàëè 
ó äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ.

Òîìó íàçâà öåíòðó ïðè-
éøëà äî ìåíå øâèäêî. Öå 
ìàâ áóòè ä³ì äëÿ ìàòóñü òà 
¿õ ä³òîê. Îñü ³ íàçâà öåíòðó 
«Ä³ì Ìàìà» ç'ÿâèëàñÿ íà ñâ³ò.

ß áåçìåæíî äÿêóþ çà âàøó 
äîáðîòó òà ï³äòðèìêó íàøîãî 
öåíòðó. Ëèøå ç âàøîþ äîïî-
ìîãîþ ñîòí³ ä³òîê çàëèøè-
ëèñü ïîðó÷ ç³ ñâîºþ ìàòóñåþ 
³ íå ïîòðàïèëè äî äèòÿ÷îãî 
áóäèíêó.

Ëèøå çàâäÿêè âàø³é ï³ä-
òðèìö³ òà äîïîìîç³, êîëè 
ó ìåíå 2 ðîêè òîìó îïóñòè-
ëèñü ðóêè, ÷åðåç âåëè÷åçí³ 
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÿê³ 
ÿ ìàéæå 4 ðîêè ñàìîòóæêè 
ñïëà÷óâàëà, íå ìàþ÷è í³ÿ-
êèõ ñóáñèä³é, õîò³ëà çàêðèòè 
öåíòð «Ä³ì Ìàìà», âè íàäà-
ëè ìåí³ âåëè÷åçíó ï³äòðèìêó, 
ìîðàëüíó, ìàòåð³àëüíó.

Â³ðþ ³ ñïîä³âàþñü, ùî ÷å-
ðåç äåê³ëüêà ðîê³â ó íàø³é 
êðà¿í³ âçàãàë³ íå áóäå äèòÿ-
÷èõ áóäèíê³â! Â³ðþ ³ ñïîä³-
âàþñü, ùî êîæíà äèòèíà áóäå 
ìàòè ïîðó÷ ñâîþ ìàòóñþ.

Â³ðþ, ùî íåçàáàðîì ñâ³ò 
ñòàíå ùå äîáð³øèì òà ìè-
ëîñåðäí³øèì. 

ДУМКА

ЗАСНОВНИЦЯ КРИЗОВОГО 
ЦЕНТРУ «ДІМ МАМА»

Ольга Ольга 
ЧЕРЕВАТОВАЧЕРЕВАТОВА

ÍÎÂÈÍÈ

TANIJA KLYMENKO 

Потрібно будувати не лише 
на колишніх «промках» чи 
околицях. Старі будівлі зго-
дом знесуть і можна говорити 
про розширення доріг.

НАТАЛІЯ БОРИСІВНА 

Забудови заради забудов. 
Аби побільше квартир на-
штампувати і продати. Хтось 
рахував, чи потребує місто 
таку кількість новобудов?

ВИКТОР ЗАГРАЙ 

Ці курники — велика радість 
для ділків від будівельно-
го бізнесу. Руки потирають і 
вже бачать, як бакси пливуть 
в руки. 

ТИМУР ВИКТОРОВИЧ 

Є більш важливі проблеми, 
аніж новий район —  зроби-
ти нормальну систему зливу 
води, бо що не дощ, то Вінни-
ця перетворюється в ВІнецію. 

СЕРГІЙ ПОЛІЩУК 

Ні, не варто!! Центр міста 
в години пік буде стояти в до-
вжелезних заторах!! Краще б 
спорткомплекс якийсь би по-
будували!! 

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи варто зводити новий мікрорайон у центрі міста?

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 

Ç 16 áåðåçíÿ ìó-
í³öèïàëüíà ñëóæáà 
ïî÷àëà çàáèðàòè 

íà øòðàôìàéäàí÷èê ìàøèíè ç 
âóëèöü Â³ííèö³. Òîä³, ï³ä «ïðè-
ö³ëîì» â³äåîêàìåð, åâàêóþâàëè 
÷îðíèé «Ëåêñóñ», ùî áóâ ïðèïàð-
êîâàíèé ç ïîðóøåííÿì íà ïåðå-
õðåñò³ Ñîëîâéîâà-Ìîíàñòèðñüêî¿. 
ßê âèÿâèëîñÿ, çà ïîíàä äâà ì³-
ñÿö³ ðîáîòè íà øòðàôìàéäàí÷èê 
âèâåçëè ùå îäíå àâòî.

«Ó ïåð³îä ç 16 áåðåçíÿ 
ïî 19 òðàâíÿ ³íñïåêòîðàìè ç ïàð-
êóâàííÿ ñêëàäåíî 10 àêò³â îãëÿ-
äó òà òèì÷àñîâîãî çàòðèìàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, íà ï³äñòàâ³ 
ÿêèõ äîñòàâëåíî íà çáåð³ãàííÿ 
íà ñïåöìàéäàí÷èê äâà àâòîìîá³-

ëÿ: Lexus òà Hyundai», — ïèøóòü 
ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè ó â³äïîâ³ä³ 
íà íàø ³íôîðìàö³éíèé çàïèò.

Êåð³âíèê â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ 
ì³ñüêðàäè Ãåííàä³é Áîãóñëàâ-
ñüêèé ïîÿñíþº, ùî â³ñ³ì ç äå-
ñÿòè àâòîìîá³ë³â âîä³¿ çàáðàëè 
äî ïðè¿çäó åâàêóàòîðà.

— ²íñïåêòîð ñêëàäàº ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
ïàðêóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîñòà-
íîâè óðÿäó ¹ 990. Ï³ñëÿ öüîãî 
ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî åâàêóàö³þ, 
âèêëèêàº åâàêóàòîð. Ñêëàäàº àêò 
îãëÿäó òà ïåðåä åâàêóàö³ºþ ðî-
áèòü ôîòî/â³äåî-ô³êñàö³þ ñòàíó 
àâòî. Ïîò³ì âîä³é åâàêóàòîðà 
ï³äïèñóº àêòè òà çàáèðàº ìàøè-
íó. ßêùî â öåé ïåð³îä ïðèéøîâ 
âîä³é — ìè íå ìàºìî ïðàâà áëî-
êóâàòè àâòî. Ìè æ íå Íàöïîë³-
ö³ÿ, ïðàâà íà çàòðèìàííÿ â íàñ 
íåìàº, — ðîçêàçóº Áîãóñëàâñüêèé.

ЗА ДВА МІСЯЦІ ЕВАКУАТОР 
ЗАБРАВ ТІЛЬКИ ДВА АВТО 
Боротьба з порушниками  
З середини березня на вулицях міста 
працює муніципальний евакуатор. 
За цей час він забрав два автомобілі 
за порушення правил стоянки. Якщо темп 
робіт буде незмінним, то ціну спецтехніки 
вдасться «відбити» за фантастичний 
термін — 836 років. Чому так сталося?

— ×îìó çà äâà ì³ñÿö³ áóëî 
âñüîãî äåñÿòü òàêèõ âèïàäê³â? — 
ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Ï³äñòàâè äëÿ åâàêóàö³¿ âè-
çíà÷åí³ ó ñòàòò³ 265–4 Àäì³íêî-
äåêñó. ßêùî ìàøèíà, äëÿ ïðè-
êëàäó, ñòî¿òü íà ï³øîõ³äíîìó 
ïåðåõîä³, ÷è ïåðåêðèâàº âè¿çä, 
îãëÿäîâ³ñòü, òî ³íñïåêòîð ïðè-
éìàº ð³øåííÿ íà åâàêóàö³þ 
àâòî, — â³äïîâ³â Áîãóñëàâñüêèé..

— ² òàê³ ãðóá³ ïîðóøåííÿ â³ä-
áóâàþòüñÿ íå÷àñòî?

— Íå÷àñòî. Ïîâòîðþþ, ÿêùî 
âîä³é íà ì³ñö³ — àâòî íå åâàêó-
þþòü. Àëå çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
ïàðêóâàííÿ, ñòîÿíêè ³ çóïèíêè 
âîä³é âñå îäíî îòðèìóº øòðàô, — 
êàæå êåð³âíèê ïàðêóâàííÿ.

Îòîæ, çà òå, ùîá ïîâåðíóòè 
àâòî ç³ øòðàôìàéäàí÷èêà â ïåð-
øèé äåíü ï³ñëÿ åâàêóàö³¿, âîä³é 
ìàº çàïëàòèòè â³ä 1,2 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü. Öå øòðàô, çá³ð çà çáåð³ãàí-
íÿ, ðîáîòà åâàêóàòîðà.

Àëå äî áþäæåòó Â³ííèö³ ç ö³º¿ 
ñóìè íàäõîäèòü ò³ëüêè îïëàòà 
øòðàôó — ïëàòó çà øòðàôìàé-
äàí÷èê îòðèìóº â³ííèöüêèé ãëàâê 

Íàöïîë³ö³¿ (áàëàíñîóòðèìóâà÷), 
à çà åâàêóàö³þ êîøòè íàäõîäÿòü 
ÊÏ «Àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé 
ñåðâ³ñ» (áàëàíñîóòðèìóâà÷ åâà-
êóàòîðà).

«Çà åâàêóàö³þ äâîõ àâòîìîá³ë³â 
äî áþäæåòó ì³ñüêî¿ ãðîìàäè íà-
ä³éøëè 595 ãðèâåíü», — éäåòüñÿ 
ó â³äïîâ³ä³ íà íàø ³íôîðìçàïèò.

Êåð³âíèê â³ää³ëó ïàðêóâàíÿ 
ðîçêàçàâ, ùî âîä³¿ ñïëàòèëè 
øòðàôè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â. 
À öå çà çàêîíîäàâñòâîì — ï³ëüãî-
âèé ïåð³îä, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ìîæíà 
îïëàòèòè ïîëîâèíó øòðàôó.

Òîìó âîä³é «Ëåêñóñà» çàïëà-
òèâ äî áþäæåòó Â³ííèö³ 255 ãðí, 
à âîä³é «Õþíäàÿ», ÿêèé çàáðàëè 
íà àðåøòìàéäàí÷èê âæå ï³ñëÿ 
ï³äâèùåííÿ øòðàô³â – 340 ãðí.

Åâàêóàòîð Ford Trucks 2533 êî-
øòóâàâ ì³ñüêîìó áþäæåòó 3 ì³ëü-
éîíè 411 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ßêùî 
ñïåöòåõí³êà ³ íàäàë³ áóäå çàáè-
ðàòè îäèí àâòîìîá³ëü íà ì³ñÿöü, 
òî ö³íó åâàêóàòîðà âäàñòüñÿ «â³ä-
áèòè» çà 836 ðîê³â (3411000: 340: 
12). Àëå íàâðÿä ÷è â «Ôîðäà» º 
òàêèé òåðì³í ïðèäàòíîñò³.

У Вінниці є майже 9 тисяч місць 
для стоянки автомобілів. На сай-
ті міськради є мапа, де вказано 
розташування парковок. Щоб 
її переглянути — треба перейти 
за посиланням map.vmr.gov.
ua і натиснути на дві позначки: 
спочатку на квадрат, що у ліво-
му куті вікна «Адреса», а потім 
на знак «Р».
У результаті отримаєте мапу з усі-
ма місцями для стоянки. Зміню-
ючи її масштаб, можете детально 

ознайомитись, де і скільки у Ві-
нниці є легальних паркомісць.
«Планом робіт департаменту 
комунального господарства 
та благоустрою в 2021 році 
заплановано облаштування 
паркувальної зони на вулиці 
Андрія Первозванного. Зараз 
готують проектно-кошторисну 
документацію, якою визначать 
кількість паркомісць», — пові-
домили чиновники у відповіді 
на наш запит.

Де поставити авто без порушень 

Муніципальна служба опікується евакуатором Ford 
Trucks 2533. Разом з платформою та лебідкою ця машина 
коштувала 3,4 мільйона гривень для бюджету громади
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ÍÎÂÈÍÈ 

Під домашнім 
арештом 
 Ó ñåðåäó, 26 òðàâíÿ, Â³-
ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä óõâà-
ëèâ ð³øåííÿ âçÿòè ï³ä âàðòó 
íà ïåð³îä äîñóäîâîãî ðîçñë³-
äóâàííÿ 43-ð³÷íó â³ííè÷àíêó 
Íàòàë³þ Äç³ñü é âèçíà÷èâ 
çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 181 600 ãðè-
âåíü. Æ³íêà, íàãàäàºìî, ïåðå-
áóâàþ÷è â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï'ÿí³ííÿ, âðàíö³ 24 òðàâíÿ 
íà¿õàëà íà 13-ð³÷íîãî õëîï÷è-
êà, ÿêèé ïðÿìóâàâ òðîòóàðîì 
â ïîïóòíîìó íàïðÿìêó.
Ó ÷åòâåð, 27 òðàâíÿ, çàñòàâó 
âíåñåíî. Âèíóâàòèöÿ àâàð³¿ 
íà Áîãóíà Íàòàë³ÿ Äç³ñü äâà 
ì³ñÿö³ çíàõîäèòèìåòüñÿ ï³ä 
äîìàøí³ì àðåøòîì.

Втекла 
до вчительки 
 Ó ï'ÿòíèöþ, 28 òðàâíÿ, 
áëèçüêî 22.00 ãîäèíè äî ïî-
ë³ö³¿ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ 
â³ä â³ííè÷àíêè ïðî çíèêíåí-
íÿ ¿¿ äîíüêè.
— Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî, 
ïîâåðíóëàñÿ ç ðîáîòè òà 
ïîáà÷èëà, ùî íåìàº âäîìà 9–
ð³÷íî¿ äîíüêè. Ä³â÷èíêà ìàëà 
ïðè ñîá³ ìîá³ëüíèé òåëåôîí, 
àëå â³í áóâ âèìêíåíèé, — êà-
æóòü ó ïîë³ö³¿.  
Áëèçüêî òðåòüî¿ ãîäèíè íî÷³ 
ïîë³öåéñüê³ çíàéøëè øêî-
ëÿðêó ó êâàðòèð³ â³ííè÷àíêè, 
ÿêà ðàí³øå äîïîìàãàëà ¿é 
ó íàâ÷àíí³. Âîíà ðîçïîâ³ëà, 
ùî ä³â÷èíêà ïðèéøëà äî íå¿ 
ó ãîñò³, áî ¿¿ ìàìà çàòðèìóºòü-
ñÿ íà ðîáîò³. Æ³íêà íàãîäóâà-
ëà ä³â÷èíêó òà âêëàëà ñïàòè.
Ïðàâîîõîðîíö³ ïðîâåëè 
ïðîô³ëàêòè÷í³ áåñ³äè ç ä³-
â÷èíêîþ òà ¿¿ ìàò³ð’þ, àáè 
â ìàéáóòíüîìó òàêèõ ñèòóàö³é 
íå òðàïëÿëîñÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №21 (1172)
Двоходові двоваріантні задачі на кооперативний мат. 

Задача № 2676-2679
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №21 (1542) від 26 травня 2021 року 
Задача №2680
1. Ca5! Цугцванг; 1… Kpd8|d6,d5  2. Te6|Td6(:)x.
Задача №2681
1. Kpg8! Цугцванг; 1… Kpg6|e5|e6  2. Фg5|Фf7|Фg5x.
Задача №2682
1. Ka3! Цугцванг; 1… Kp:a1|Kp:a3  2. Cc1|Cc3x.
Задача №2683
1. Kpe2! Цугцванг; 1… Kpg1, Kpg2  2. Ke3|Kg3x. 

М. Пархоменко

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ïðîòÿãîì òðàâíÿ 
Êàáì³í íåîäíîðà-
çîâî çì³íþâàâ 

ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é: 
ïðàâèëà òî ïîñèëþâàëè, òî äåùî 
ïîñëàáëþâàëè. Ïðîòå äî ïîñòà-
íîâè ¹ 848 âñå æ âíåñëè ê³ëüêà 
ñóâîðèõ íîðì.

ПОВЕРНУЛИ ПЕРЕРАХУНОК
Ïåðåä 1 òðàâíÿ, êîëè â Óêðà¿í³ 

íàñòàº ÷àñ àâòîìàòè÷íîãî ïåðå-
ðàõóíêó ñóáñèä³é íà ë³òî, óðÿä 
âèð³øèâ ñêàñóâàòè öþ óìîâó: 
îòðèìàòè ñóáñèä³þ ìîæíà áóëî 
ëèøå ï³ñëÿ ïîäàííÿ íîâî¿ çàÿâè 
³ ïàêåòó äîêóìåíò³â.

Âò³ì, 19 òðàâíÿ Êàáì³í âí³ñ êî-
ðåêòèâè ³ äîçâîëèâ îðãàíàì ñîöçà-
õèñòó â³äíîâèòè ïåðåïðèçíà÷åííÿ 
ñóáñèä³é áåç äîäàòêîâîãî çâåðíåí-
íÿ. Ó äåïàðòàìåíò³ ñîöïîë³òèêè 
ì³ñüêðàäè êàæóòü, ùî ðîáëÿòü öå 
ï³ñëÿ âåðèô³êàö³¿ — ô³íàíñîâèé 
ñòàí ïðåòåíäåíòà íà ñóáñèä³þ ïå-
ðåâ³ðÿþòü â Ì³íô³í³.

Äåÿêèì â³ííè÷àíàì, ÿê³ õî÷óòü 
îòðèìóâàòè ñóáñèä³þ, âñå æ äî-
âåäåòüñÿ çàïèñàòèñÿ íà ïðèéîì 

äî «Ïðîçîðèõ îô³ñ³â». Öå ñòîñó-
ºòüñÿ ëþäåé, ÿê³ âçèìêó îòðèìóâà-
ëè ñóáñèä³þ â áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³; 
àáî âèíàéìàþòü æèòëî ÷è º âíó-
òð³øí³ìè ïåðåñåëåíöÿìè. Òðåáà 
ïîäàòè íîâèé ïàêåò äîêóìåíò³â, 
ÿêùî â äîìîãîñïîäàðñòâ³ º ð³çíè-
öÿ ì³æ ïðîïèñàíîþ ³ ôàêòè÷íîþ 
ê³ëüê³ñòþ ìåøêàíö³â.

— Ðåøòà ñ³ìåé, ÿê³ ìàëè ñóá-
ñèä³þ âçèìêó, ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ 
ïåðåâ³ðêè îòðèìàþòü ÑÌÑ-
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ 
ñóáñèä³é, — êàæå êåð³âíèöÿ äå-
ïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè ì³ñüêðàäè 
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà. — Ïëàíóºìî 
ïîâí³ñòþ ïðîâåñòè àâòîìàòè÷íèé 
ïåðåðàõóíîê ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ.

ХТО НЕ МАЄ ПРАВА 
НА ВИПЛАТИ

Óðÿä óõâàëèâ ùå ðÿä íîðì, ÿê³ 
ïîñèëþþòü êîíòðîëü çà ïðèçíà-
÷åííÿì äîïîìîãè íà êîìóíàëêó.

Íå çìîæóòü îòðèìàòè ñóáñè-
ä³þ ëþäè, ÿê³ çðîáèëè ïîêóïêó 
íà ñóìó á³ëüøå, í³æ 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü çà ðàç; ïðèäáàëè âàëþòó, 
ö³íí³ ïàïåðè íà ñóìó, á³ëüøå í³æ 
50 òèñÿ÷ ãðèâåíü; ìàþòü äåïîçèò 
íà 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³ á³ëüøå.

Óõâàëèëè á³ëüø æîðñòê³ óìîâè 
ùîäî òðàíñïîðòó â ñ³ì'¿.

ЗМІНИ В СУБСИДІЯХ. КОМУ 
ДАДУТЬ, В КОГО ЗАБЕРУТЬ?
Недоступна допомога  У червні 
продовжують оформлювати субсидії 
на літній період. До «Прозорих офісів» 
записалися на прийом близько 
18 тисяч вінничан. Призначати виплати 
на комуналку будуть за новими 
правилами. Серед них — жорсткі вимоги 
до витрат, кількості житла та віку машин

— Ðàí³øå ä³ÿëî ïðàâèëî, ùî 
ñóáñèä³þ íå ìîæóòü îòðèìàòè 
ëþäè, â ÿêèõ º òðàíñïîðòíèé 
çàñ³á, ç ìîìåíòó âèïóñêó ÿêîãî 
ìèíóëî äî 5 ðîê³â. Òåïåð ñóáñèä³þ 
íå ïðèçíà÷àòü, ÿêùî â ðîäèí³ º 
á³ëüøå, í³æ îäèí òðàíñïîðòíèé 
çàñ³á, ç ìîìåíòó âèïóñêó ÿêîãî 
ìèíóëî ìåíøå 15 ðîê³â, — ïîÿñ-
íþº Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

Ó Êàáì³í³ âèð³øèëè, ùî ÿêùî 
ó âëàñíîñò³ äîìîãîñïîäàðñòâà º 
á³ëüøå, í³æ îäíå æèòëî, òî ñóá-
ñèä³ÿ íå ïðèçíà÷àºòüñÿ. Âèíÿ-
òîê — ÿêùî ö³ «äîäàòêîâ³» æèò-
ëîâ³ ïðèì³ùåííÿ º â ñóì³ñí³é àáî 
ñï³ëüí³é ÷àñòêîâ³é âëàñíîñò³, àáî 
çíàõîäÿòüñÿ â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³.

Ïðîäîâæóº ä³ÿòè ïðàâèëî, ùî 
ñóáñèä³þ íå ïðèçíà÷àòü, ÿêùî 
îäèí ç ÷ëåí³â äîìîãîñïîäàðñòâà 
áóâ çà êîðäîíîì 60 äí³â. Âèíÿò-
êîì º íàâ÷àííÿ, ë³êóâàííÿ ³ òàêîæ 
äîãëÿä çà äèòèíîþ äî 3-ð³÷íîãî 
â³êó.

² ùå ìîæíà âòðàòèòè ñóáñèä³þ, 
ÿêùî º áîðã çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ³ ñêëàäàº ïîíàä 340 ãðèâåíü. 
ßêùî çàáîðãîâàí³ñòü ñïëà÷åíà, 
òî ñóáñèä³þ ïîâåðíóòü ç íàñòóï-
íîãî ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ì³ñÿöÿ, êîëè 
ïðîéøëà îïëàòà.

КОМІСІЇ ЛІКВІДОВАНІ
Ïðè âèêîíêîì³ ðàí³øå ä³ÿëà 

êîì³ñ³ÿ, äå ðîçãëÿäàëè ñïðàâè â³-
ííè÷àí, ùî çà ïðàâèëàìè íå ìî-
ãëè îòðèìàòè ñóáñèä³þ. Äëÿ ïðè-
êëàäó, ìàëè ïðîïèñàíîãî ðîäè÷à, 
ùî íå æèâ ç ðîäèíîþ; âèòðàòèëè 
á³ëüøå 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà äîðî-
ãîâàðò³ñíå ë³êóâàííÿ; ìàëè ïëîùó 
æèòëà ïîíàä íîðìó. Êîì³ñ³ÿ ÷àñòî 
éøëà íàçóñòð³÷ ³ òàêèì çàÿâíèêàì 
ïðèçíà÷àëè äåðæäîïîìîãó íà êî-
ìóíàëêó.

Ð³øåííÿì óðÿäó êîì³ñ³¿ äëÿ ðîç-
ãëÿäó îñîáëèâèõ âèïàäê³â ë³êâ³-

äóâàëè. Ïîâíîâàæåííÿ ïåðåäàëè 
íà ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ñîöçàõèñòó. 
² íà äóìêó ïðåäñòàâíèê³â Ì³íñîö-
ïîë³òèêè, öå âòðè÷³ ïðèøâèäøèòü 
ðîçãëÿä çàÿâ. Àëå â äåïàðòàìåíò³ 
ñîöïîë³òèêè ïîÿñíþþòü, ùî ïðà-
ö³âíèêè ìóñÿòü ä³ÿòè â³äïîâ³äíî 
äî ïîðÿäêó ïîñòàíîâè ¹ 848.

— ßêùî â ëþäèíè º ï³äñòàâè 
äëÿ îòðèìàííÿ ñóáñèä³¿ — ¿¿ áóäå 
ïðèçíà÷åíî. Íåìàº ï³äñòàâ — 
íå áóäå ñóáñèä³¿, — ðîçïîâ³äàº 
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñîöïî-
ë³òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà. — 
Îäíàê ìè ìîæåìî ïðèçíà÷àòè 
ñóáñèä³þ íà ïîíàäíîðìîâó ïëîùó 
ïîìåøêàííÿ.

ГРОШІ ПЛАТИТИМУТЬ З 
ТРАВНЯ

Ñòàíîì íà 31 òðàâíÿ áëèçüêî 
18 òèñÿ÷ â³ííè÷àí îòðèìàëè òà-
ëîíè ïîïåðåäíüîãî çàïèñó, ùîá 
ïðèéòè íà ïðèéîì çà ñóáñèä³ºþ 
íà ë³òî. Ï’ÿòü òèñÿ÷ çàÿâ ðîç-
ãëÿíóëè, îð³ºíòîâíî 2300 ëþäÿì 
ñóáñèä³¿ íà ë³òî âæå ïðèçíà÷èëè.

Äåðæäîïîìîãó íà êîìóíàë-
êó â ë³òí³é ïåð³îä ìîæíà áóäå 
îôîðìèòè ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ-âå-
ðåñíÿ. Ïðè öüîìó ïðèçíà÷àòèìóòü 
ñóáñèä³þ ç òðàâíÿ. Òîáòî, ãðîø³ 
íà êîìóíàëêó íàðàõóþòü ç ïî÷àòêó 
íåîïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó.

Òàëîí ïîïåðåäíüîãî çàïèñó 
ïðèçíà÷àþòü çà íîìåðàìè òåëå-
ôîí³â: (0432)50–83–88, 50–83–
96, ÿêùî ñóáñèä³þ îôîðìëþºòå 
íà Êîñìîíàâò³â, 30; (0432)50–
86–70, 50–86–69, ÿêùî ïîäàºòå 
äîêóìåíòè â «Ïðîçîðîìó îô³ñ³» 
íà Çàìîñòÿíñüê³é, 7.

Â³äâ³äóâà÷³â ïðîñÿòü äîòðèìó-
âàòèñü óñ³õ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ ðå-
êîìåíäàö³é: ìàòè çàõèñíó ìàñêó, 
äîòðèìóâàòèñü ñîö³àëüíî¿ äèñòàí-
ö³¿, íå ïðèõîäèòè äî «Ïðîçîðîãî 
îô³ñó», ÿêùî çàíåäóæàëè.

З 1 червня подорожчав проїзд 
у вінницьких маршрутках. За ра-
зовий квиток беруть 10 гривень, 
а на 25 Н, 30 А і 30 Б — 12 гри-
вень.
Потребу в підвищенні ціни про-
їзду пояснювали так: попередні 
тарифи в маршрутках діяли з 
2018 року, а з того часу зросли 
складові собівартості переве-
зень — ціна палива, запчастин, 
податки тощо.
Разом з тим, від перевізників 
вимагатимуть використовувати 
валідатори. У «Вінницякартсер-
віс» повідомили, що «Муніци-
пальною карткою вінничанина» 
можна розрахуватися в марш-
рутках 1 А, 2 А, 14 А. У решті 
маршруток запустять валідато-
ри до кінця місяця, розрахунок 
за готівку поки не забирають.
У середині червня почнуть їздити 

два нових тролейбуси VinLine. 
Їх зібрали у тролейбусному 
депо, «рогаті» можуть проїхати 
без підключення до контактної 
мережі на відстань до 20 км. 
Після випробування машини 
поставлять на змінений маршрут 
№ 15 «Муніципальний ринок — 
Вишенька», який зможе їздити 
Батозькою (колишня Кірова — 
авт.) до вулиці Липовецької.
У червні працюючі пенсіонери 
отримають доплату за квітень і 
травень. Відбудеться квітневий 
перерахунок: людям додадуть 
зароблений за минулий рік стра-
ховий стаж, що дещо підвищить 
пенсію.
Навчальний рік у вінницьких 
школах завершиться 4 червня. 
Водночас більшість 11-класників 
відгуляли свої випускні вечори 
ще в середині травня. 

Які зміни для вінничан будуть в червні?

Оформити субсидію на літо можна до вересня. 
Тоді як гроші на комуналку нарахують з травня, — 
тобто з початку неопалювального сезону
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ãðîìàäñüê³ ñëó-
õàííÿ ç îáãîâîðåí-
íÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ «Äå-

òàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿, îáìå-
æåíî¿ âóëèöÿìè Ìàã³ñòðàòñüêîþ, 
Ïåòðóñåíêî, Ïåñòåëÿ, ². Áîãóíà 
òà Á. Ëóêÿíîâñüêîãî» ïðîéøëè 
27 òðàâíÿ. 

Òåìà íîâîãî ì³êðîðàéîíó âè-
êëèêàëà çàö³êàâëåííÿ ó æèòåë³â 
ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é òà ïðîñòî 
íåáàéäóæèõ â³ííè÷àí. Ïðèéøëî 
áëèçüêî òðüîõ ñîòåíü ëþäåé. Àáè 
äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë êàðàíòè-
íó, ñëóõàííÿ â³äáóâàëèñÿ ó ï'ÿòè 
ëîêàö³ÿõ çà äîïîìîãîþ Zoom. Ãî-
ëîâíà ëîêàö³ÿ áóëà íà Ïóøê³íà, 
11, êóäè ìè é çàâ³òàëè.

ШКОЛА, ДИТСАДОК ТА 
МАЙЖЕ ТРИ ТИСЯЧІ ЖИТЕЛІВ 

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìïëåê-
ñíîãî ïðîºêòóâàííÿ Â³ííèöü-
êîãî ìóí³öèïàëüíîãî öåíòðó 
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
Îëåêñàíäð Øåâ÷óê ïðåäñòàâèâ 
â³äêîðèãîâàíèé ï³ñëÿ ïîïåðåäí³õ 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü äåòàëüíèé 
ïëàí çàáóäîâè.

Ç éîãî ïðåçåíòàö³¿ ìè ä³çíà-
ëèñÿ îñíîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè ïðîåêòó: òåðèòîð³ÿ 
â ìåæàõ ïðîåêòó — 38,23 ãà; ðîç-
ðàõóíêîâà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ — 
2,87 òèñÿ÷³ îñ³á; íîâèõ êâàðòèð — 
1 148; äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëà-
äè — 330 ì³ñöü; øêîëà — 31 êëàñ; 
òåðèòîð³ÿ áàãàòîêâàðòèðíî¿ æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè — 11,5014 ãà.

Òàêîæ Îëåêñàíäð Øåâ÷óê ðîç-
ïîâ³â ïðî òå, ùî ó êîíöåïö³¿ äå-
òàëüíîãî ïëàíó áóëî ïåðåäáà÷åíî 
âèíåñåííÿ òðàíñïîðòíîãî äåïî 
òà âèðîáíè÷³ òåðèòîð³¿ çà ìåæ³, 
à íà ¿õ ì³ñö³ ðîçì³ùåííÿ æèòëî-
âèõ ñòðóêòóð.

— Áóä³âë³ æèòëîâî¿ çàáóäîâè 
ìàòèìóòü ïîâåðõîâ³ñòü 5–7 ïî-
âåðõ³â,  — ðîçïîâ³äàº Øåâ÷óê. — 
Íà ïîïåðåäí³õ ñëóõàííÿõ áóëî 
çàóâàæåííÿ ùîäî çáåðåæåííÿ 
ãóðòîæèòêó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ 
ïðè â'¿çä³ ç âóëèö³ Ìàã³ñòðàò-
ñüêî¿. Ìè éîãî çàëèøèëè, äî-
ðîãó ïîñóíóëè. Òåðèòîð³þ, ÿêà 
çàëèøèëàñÿ, ïåðåäáà÷èëè äëÿ 
îáëàøòóâàííÿ áëàãîóñòðîþ.

Òàêîæ, çà éîãî ñëîâàìè, áóëè 
ïèòàííÿ ùîäî òðàíñïîðòíîãî 
íàâàíòàæåííÿ íà Ìàã³ñòðàòñüêó. 
ßê â³äïîâ³â Øåâ÷óê, òàì çàáè-
ðàþòüñÿ òðàíñïîðòíå óïðàâë³í-
íÿ ³ öåãåëüíèé çàâîä, ÿê³ ìàþòü 
ïîòóæí³ñòü íàâàíòàæåííÿ àâòî-
ìîá³ëÿìè òà âåëèêîãàáàðèòíèì 
òðàíñïîðòîì.

ХОЧУТЬ БУДУВАТИ НОВИЙ 
МІКРОРАЙОН У ЦЕНТРІ ВІННИЦІ
Голос народу  У центрі Вінниці 
планують будувати новий мікрорайон 
з висотками, школою, паркінгом і 
стадіоном. Нова забудова зачепить і 
тролейбусне депо. Детальний план цієї 
забудови обговорюють вже не вперше. 
Нещодавно відбулися ще одні громадські 
слухання. Розповідаємо, що ми дізналися 
з них про новий мікрорайон 

— Ìè çàëèøèëè ó öüîìó ïðî-
åêò³ ïðîïîçèö³þ ùîäî ìîæëèâîãî 
ðîçøèðåííÿ âóëèö³ Ìàã³ñòðàò-
ñüêî¿. Íàðàç³ òàì ìàéæå ï'ÿòü 
ñìóã. Îñê³ëüêè ÷åðâîí³ ë³í³¿ âó-
ëèö³ äîçâîëÿþòü, òî ìè çàïðîïî-
íóâàëè ðîçì³ùåííÿ äîäàòêîâî¿ 
ñìóãè, ùîá çìåíøèòè íàâàíòà-
æåííÿ íà òðàíñïîðò³ ïîòîêè, — 
êàæå ïðàö³âíèê äåïàðòàìåíòó.

НА МІСЦІ ДЕПО — 
БАГАТОПОВЕРХІВКИ?

Ùîäî òðîëåéáóñíîãî äåïî. ßê 
ïîÿñíèâ Øåâ÷óê, º ïðîïîçèö³ÿ 
ïðî éîãî ïåðåíåñåííÿ íà âèðîá-
íè÷³ òåðèòîð³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ 
â³ä Ãîíòè äî Çóë³íñüêîãî.

— ßêùî êîðîòêî, òî êîëèøíº 
ÃÏÇ. Ðîçðîáëÿºòüñÿ ùå îäèí âà-
ð³àíò ³íøîãî ðîçì³ùåííÿ öüîãî 
óïðàâë³ííÿ, íà ñõîä³ Â³ííèö³, ïî-
ðó÷ ç ³íäóñòð³àëüíèì ïàðêîì. Àëå 
öå ùå âñå â ïðîöåñ³ îáãîâîðåííÿ 
òà ïåðåìîâèí ç òðàíñïîðòíîþ 
êîìïàí³ºþ, — êàæå Øåâ÷óê. 

Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ ïåðåéøëè 
äî ïèòàíü, ÿê³ ñòàâèëè æèòå-
ë³ ãðîìàäè. Íà íèõ â³äïîâ³äàâ 
ïðåäñòàâíèê ãðóïè ³íâåñòîð³â 
ÒÎÂ «ÏÎÄ²ËËß ÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ», 
ÿê³ ïëàíóþòü áóäóâàòè ì³êðîðà-
éîí. À òàêîæ íà÷àëüíèê â³ää³-
ëó êîìïëåêñíîãî ïðîºêòóâàííÿ 
Â³ííèöüêîãî ìóí³öèïàëüíîãî 
öåíòðó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè Îëåêñàíäð Øåâ÷óê òà 
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó äåïàðòàìåíòó àðõ³òåê-
òóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ Þð³é 
Ñàìîéëåíêî. Äàë³ — ê³ëüêà çà-
ïèòàíü òà â³äïîâ³äåé íà íèõ.

×è çíàºòå âè, ùî ó ëþäåé 
â Ï'ÿòíè÷àíàõ íå áóäå âîäè 
ó êðèíèöÿõ? À êîëè âè ïî÷íåòå 
çàáóäîâó, òî òàì âçàãàë³ íå áóäå 
âîäè. Ó âàñ íåìàº ïîãîäæåííÿ ç 
âîäîêàíàëîì.

— ª äâà øëÿõè ðîçâ'ÿçàííÿ 
ö³º¿ ïðîáëåìè. Ïåðøèé: îòðè-
ìàòè òåõí³÷í³ óìîâè òà ïðîåêò, 
ùî ä³éñíî çàäîâîëüíèòü ïðîáëå-
ìè æèòåë³â. Äðóãèé: º ì³ñöåâà 
ïðîãðàìà, ÿêà ô³íàíñóºòüñÿ 70% 
(ì³ñòî) íà 30% (æèòåë³). Ó òàêî-
ìó âèïàäêó ³íâåñòîð âèñòóïèâ ç 
ïðîïîçèö³ºþ â³äøêîäîâóâàòè 
ïîëîâèíó öèõ ãðîøåé íà ïðî-
êëàäàííÿ ìåðåæ, ÿêùî ñòàíå 
òàê ïèòàííÿ, — ïðîêîìåíòóâàâ 
ïðåäñòàâíèê ³íâåñòîðà.

Â ÿêó ÷åðãó âè áóäåòå áóäóâàòè 
ïðèì³ùåííÿ? Ñïî÷àòêó áóäèíêè ÷è 
øêîëè ³ ñàäêè? À ÿêùî âè ò³ëüêè 
ïðîäàñòå æèòëîâ³ áóäèíêè é çíèê-
íåòå ç ì³ñòà?

— Ìåòà çàáóäîâè — åêîíîì³÷-
íà, âè ïðàâèëüíî êàæåòå, çàðî-
áèòè êîøòè, ³íàêøå á ³íâåñòîðè 
íå âêëàäàëè ãðîø³. Öå íîðìàëüíà 
ìåòà. Äëÿ òîãî, ùîá çàðîáèòè êî-
øòè ³ ùîá öå æèòëî áóëî êîì-
ôîðòàáåëüíå, òàì ïîòð³áíà øêî-
ëà òà ñàäî÷îê. Ïî-³íøîìó ëþäè 
íå áóäóòü êóïóâàòè êâàðòèðè. Ìè 
áóäåìî ñòàðàòèñÿ, ùîá âñå öå òàì 
áóëî. Ìè çàö³êàâëåí³, ùîá öå âñå 
áóäóâàëîñÿ îäíî÷àñíî, — ñêàçàâ 
ïðåäñòàâíèê ³íâåñòîðà.

Ñê³ëüêè áóäå êîøòóâàòè íàøå 
íîâå äåïî? Çà ÷è¿ êîøòè áóäå ðî-
áèòèñÿ ³ ïåðåíîñèòèñÿ?

— ß íå áóä³âåëüíèê, ìîÿ çàäà÷à 
íà öüîìó ñëóõàíí³ — ïðåäñòàâè-
òè âàì ì³ñòîáóä³âíó äîêóìåíòà-
ö³þ ïðî çì³íó ôóíêö³îíàëüíîãî 

âèêîðèñòàííÿ äàíî¿ òåðèòîð³¿. 
Áóä³âíèöòâî íîâîãî äåïî — öå 
äî ïðåäñòàâíèê³â òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿. Âîíî áóäå çá³ëüøóâà-
òèñÿ, — â³äïîâ³â Øåâ÷óê.

×è áóëè ïðîïîçèö³¿ â³ä ³íøèõ 
³íâåñòîð³â, ÿê³ ìîãëè á ùîñü êðàùå 
çàïðîïîíóâàòè?

— Òàì íå îäèí âëàñíèê, à äå-
ê³ëüêà. Âëàñíèê âæå âèçíà÷åíèé ³ 
â³äïîâ³äíî ³íâåñòîð ïðèâ'ÿçóºòüñÿ 
äî ò³º¿ îñîáè, ÿêà º âëàñíèêîì 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Âèçíà÷àºòüñÿ 
íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ çàáóäîâíèê, 
ÿêùî áóä³âíèöòâî ñòîñóºòüñÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè áåç âëàñíèêà, — 
ïðîêîìåíòóâàâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó äåïàðòà-
ìåíòó àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäó-
âàííÿ Þð³é Ñàìîéëåíêî.

Ó õàðàêòåðèñòèêàõ ìè áà÷èìî, 
ùî ï³ä ãðîìàäñüêèé öåíòð âèä³-
ëåíî 0,11 ãà. Ìè õî÷åìî âíåñòè 
ïðîïîçèö³þ, ùîá ïåðåäáà÷èòè òàì 
ê³ìíàòó äëÿ ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ 
ñàíâóçîë. Ùîá æèòåë³ Ï'ÿòíè÷àí 
ìîãëè ïðèõîäèòè òóäè çà äîâ³äêà-
ìè, îñê³ëüêè íèí³øíº ì³ñöå ïðè-
éîìó â àâàð³éíîìó ñòàí³ 

— Öå ïèòàííÿ âæå ï³äí³ìà-
ëîñÿ íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ. 
Íàìè ðîçðîáëåí³ ïðîåêòè äîãî-
âîð³â, ÿê ìîæíà çàïîá³ãòè öèì 
ìîìåíòàì, — ñêàçàâ ïðåäñòàâíèê 
³íâåñòîðà.

×è º ìîæëèâ³ñòü âçàãàë³ ñêà-
ñóâàòè æèòëîâó çàáóäîâó â öüî-
ìó ðàéîí³? Ïåðåâåñòè öåé ïëàí ç 
æèòëîâî¿ çàáóäîâè íà ³íôðàñòðóê-
òóðíó? Ùîá ðîçâàíòàæèòè â òîìó 
÷èñë³ é òðàíñïîðòíå íàâàíòàæåííÿ 

— Ó íàñ º ïðîåêò, ÿêèé ìè 
ïðîðîáëÿëè íå îäèí ì³ñÿöü. 
Ìè çíàõîäèìîñÿ ó ð³âíèõ óìî-
âàõ ç ³íøèìè ³íâåñòîðàìè. ßêùî 
õòîñü ³íøèé ìàº ïðîåêò, òî ïðî-
ïîíóéòå, — ñêàçàâ ïðåäñòàâíèê 
³íâåñòîðà.

Після відповідей на запитання, 
в кожній локації по кілька осіб, 
перейшли до голосування. Люди 
просили перенести громадські 
слухання, бо «є багато пропозицій, 
які не враховані». Проте з цим ор-
ганізатори не погодилися і спершу 
просили голосувати за чи проти 
«щодо створення нового деталь-
ного плану території з врахуванням 
усіх зауважень без трамвайно-тро-
лейбусного депо». Більшість про-
голосувала «проти» — 250 осіб.
Додамо, що перед слуханнями 
вінничани говорили про те, що зі 
сторони інвесторів мають прийти 
кілька десятків «тітушок». Під час 
голосування ми й справді помі-
тили дивну поведінку близько 

15-ти людей, які впродовж зу-
стрічі активної участі у розмові 
не брали, а за голосування агі-
тували. Коли ж ведуча поставила 
перше запитання, то цим людям, 
чоловік, що сидів поруч з інвес-
тором, дав кивком зрозуміти, що 
варто робити й вони одноголос-
но підтримали забудову.
Щодо результатів голосування 
про головне запитання «впрова-
дження детального плану терито-
рії» — 223 особи проголосували 
«за», 40 — «проти» та 17 утри-
малися від голосування. Загалом 
458 людей було зареєстровано.
Будуть ще одні громадські слу-
хання. На сайті міськради пові-
домлять, коли вони відбудуться.

Які результати голосування?

Ëþäè ïðîñèëè 
ïåðåíåñòè ãðîìàäñüê³ 
ñëóõàííÿ, áî «º áàãàòî 
ïðîïîçèö³é». Ïðîòå 
îðãàí³çàòîðè íå 
ïîãîäèëèñÿ

Тема нового мікрорайону викликала зацікавлення у вінничан. 
На громадські слухання 27 травня прийшли кілька сотень містян 
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У Сергія Карпушева дві вищі 
освіти. Спочатку він закінчив 
Харківський інститут внутрішніх 
справ. Під час навчання здобув 
спеціальність фахівця з перекла-
ду двох іноземних мов — фран-
цузької та англійської.
На службу направили у спецпі-
дрозділ «Омега».
Каже, у загін миротворців потрапив 
випадково. Було це у 2007 році. 
Одного разу під час шикування 
на плацу командир запитав, хто 

володіє іноземною мовою? Зі 
строю вийшли двоє. Одним з них 
був лейтенант Карпушев.
— Мене запитали, чи не маю ба-
жання пройти навчання на курсах 
підготовки миротворців, — згадує 
підполковник. — Навчатися треба 
було в Італії. Погодився. То був 
мій перший крок до майбутньої 
участі у миротворчих місіях.
Співрозмовник каже, що може 
довго розповідати про те, як зви-
кав до непростого клімату, до не-

звичних умов.
Був випадок, коли в Ліберії він 
захворів настільки, що темпера-
тура тіла перевищила 41 градус. 
На щастя, його врятували у шпита-
лі наших військових льотчиків, які 
також несли службу у цій країні.
Але не це найбільше запам’яталося. 
Головні враження, які зберігає до-
тепер, це контакти з миротворцями 
з інших країн. На той час у Ліберії 
виконували завдання представни-
ки 42 країн.

Як став миротворцем?

Наприкінці розмови Сергій зі-
знався, що навіть тепер знову б 
одягнув голубий берет мирот-
ворця.
— Я б ще раз поїхав у миротвор-
чу місію, — каже він. — Не по-
думайте, що заради грошей. 
Не так там уже й багато платять. 
Для мене більше значить новий 
досвід, а особливо спілкування 
з миротворцями з інших країн. 
Коли розмовляєш з ними, ніби 
по світу подорожуєш. Це справді 

цікаво. Вдома зберігаю два го-
лубі берети. Вони особливі для 
мене. Коли дивлюся, щоразу 
згадую про ті уже далекі дні.
На запитання, куди б поїхав, 
каже у Судан, наприклад, чи 
на Кіпр. 
Виконання завдань у миротвор-
чій місії дало можливість ще й 
суттєво вдосконалити англійську.
— Тепер дочку навчаю, — каже 
підполковник. — Аби вона краще 
знала, і я не забував мову.

Знову б одягнув голубий берет миротворця 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ó äàëåê³é Ë³áåð³¿ 
ï³äðîñòàº ä³â÷èí-
êà ç íåçâè÷íèì 
³ì’ÿì — Óêðà¿íà. 

Âîíî íåçâè÷íå íå ò³ëüêè äëÿ ä³-
òåé Àôðèêè. Ó íàñ òåæ òàê íå íà-
çèâàþòü ñâî¿õ ÷àä. Ä³â÷èíö³ íèí³ 
âæå 11 ðîê³â. ×îìó çóñòð³òèñÿ ç 
íåþ õîò³â áè ï³äïîëêîâíèê Ñåð-
ã³é Êàðïóøåâ?

Ñàìå éîìó äîâåëîñÿ… ïðèéìà-
òè ïîëîãè ï³ä ÷àñ ïîÿâè íà ñâ³ò 
ö³º¿ ä³â÷èíêè. Òîìó áàòüêè íà-
çâàëè ¿¿ ³ì’ÿì íàøî¿ äåðæàâè — 
Óêðà¿íà.

Ç ï³äïîëêîâíèêîì, êîìàíäè-
ðîì áàòàëüéîíó Ñåðã³ºì Êàðïó-
øåâèì ïîçíàéîìèëà ïðåñ-îô³öåð 
÷àñòèíè Àííà Ëàçóðåíêî. Îñü ùî 
â³í çãàäóº ïðî òó ³ñòîð³þ.

ПРИЙНЯВ НЕМОВЛЯТКО 
НА РУКИ 

Êàæå, ò³º¿ íî÷³ ¿õí³é åê³ïàæ ïî-
âåðòàâñÿ ç ïàòðóëþâàííÿ. ¯õàëè 
íà àâòîìîá³ë³ ç ïîçíà÷êîþ ÎÎÍ.

— Òðàíñïîðòó íà äîðîç³ 
íå áóëî, — êàæå Êàðïóøåâ. — 
Ïî÷èíàþ÷è ç 22-¿ ³ äî øîñòî¿ 
ðàíêó, ä³ÿëà êîìåíäàíòñüêà ãî-
äèíà. Ó öåé ÷àñ ïîÿâà íà âóëèö³ 
ëþäåé ³ òðàíñïîðòó çàáîðîíÿëà-
ñÿ. Ðàïòîì ó ñâ³òë³ ôàð ïîáà÷è-
ëè äåê³ëüêà îñ³á. Âîíè äðóæíî 
ïîäàâàëè çíàêè ðóêàìè ç ïðî-
õàííÿì çóïèíèòèñÿ. Íàñò³ëüêè 
íàñòèðëèâî æåñòèêóëþâàëè, ùî 
âîä³é íàòèñíóâ íà ãàëüìà.

Êàðïóøåâ êàæå, ùî ìèðîòâîð-

öÿì çàáîðîíÿëîñÿ áðàòè â àâòî-
ìîá³ëü ì³ñöåâèõ. Îäíàê öüîãî 
ðàçó äîâåëîñÿ ïîðóøèòè âñòà-
íîâëåíå ïðàâèëî.

Ò³, õòî çóïèíèâ ìàøèíó, ñõâè-
ëüîâàíèìè ãîëîñàìè, íàâïåðå-
á³é ïîâ³äîìëÿëè, ùî íåîáõ³äíî 
òåðì³íîâî äîïðàâèòè äî ë³êàðí³ 
îäíó ç æ³íîê. Âîíà ïðè íàä³¿. 
Ìàéáóòíþ ïîðîä³ëëþ ïîñàäèëè 
íà çàäíº ñèä³ííÿ ïîðó÷ ç óêðà-
¿íöåì. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ æ³íêà 
ñòàëà êðè÷àòè. Ïàòðóëüí³ çðîçó-
ì³ëè, ùî ïî÷èíàþòüñÿ ïîëîãè. 
Çóïèíèëè àâòîìîá³ëü.

— Ó íàñ â ñàëîí³ áóëà äèñòè-
ëüîâàíà âîäà ³ ìåäè÷íà àïòå÷-
êà, — ðîçïîâ³äàº ïàí Ñåðã³é. — 
ß ïåðåáóâàâ ïîðó÷ ç íåþ, òîìó 
ñàìå ìåí³ âèïàëà ó÷àñòü âèêîíàòè 
ðîëü àêóøåðà. Ïðèéíÿâ íåìîâ-
ëÿòêî íà ðóêè. Ó ñàëîí³ ïî÷óëîñÿ 
ãîëîñíå «ó-à!» Ìàòåð³ äèòèíè íà-
äàëè äîïîìîãó. Ï³ñëÿ öüîãî âîä³é 
ïðîäîâæèâ ðóõ äî ë³êàðí³. Òàì 
íîâîíàðîäæåíó ä³â÷èíêó ïåðå-
äàëè ë³êàðÿì.

Ç ÷àñîì ³ñòîð³ÿ ïðèçàáóëàñÿ. 
Âò³ì, ÷åðåç òðè òèæí³ ïðî íå¿ 
äîâåëîñÿ çãàäàòè çíîâó.

ПОДАРУВАЛИ МІШОК РИСУ 
Æ³íêà ïðèéøëà ó ïîë³öåé-

ñüêó ñòàíö³þ, äå íåñëè ñëóæáó 
ìèðîòâîðö³. Ïîïðîñèëà çóñòð³-
òèñÿ ç òèìè, õòî ¿é äîïîì³ã ó ò³é 
ñêëàäí³é ñèòóàö³¿. Íà ïðîùàííÿ 
ñêàçàëà îô³öåðó, ùî ä³â÷èíêó 
íàçâàëè Óêðà¿íà. Íà ÷åñòü éîãî 
êðà¿íè.

— Öå ïîâ³äîìëåííÿ ìåíå íåà-
áèÿê ñõâèëþâàëî, — êàæå Êàðïó-

ДІВЧИНКУ НАЗВАЛИ УКРАЇНА. 
МИРОТВОРЕЦЬ ПРИЙМАВ ПОЛОГИ 
Незвична місія  Минулої суботи 
підполковника Сергія Карпушева з 
в/ч 3008 вітали з Міжнародним днем 
миротворця. Він два рази виконував 
завдання у «гарячих» точках. 
Спершу в Ліберії, а потім у Східному 
Тиморі. Про одну ситуацію дотепер 
згадує з хвилюванням 

øåâ. — Ï³ñëÿ ÷åðãóâàííÿ êóïèâ 
ì³øîê ðèñó ³ äîïðàâèâ éîãî ñ³ì’¿ 
ïîðîä³ëë³. Äëÿ íèõ öå áóâ êîðî-
ë³âñüêèé ïîäàðóíîê. Áà÷èâ òîä³ 
íåìîâëÿòêî.

Ó íüîãî áóëà íàä³ÿ ùå ðàç çà-
ãëÿíóòè äî ë³áåð³éñüêî¿ ðîäèíè. 
Ó 2013 ðîö³ óñï³øíî ñêëàâ ³ñ-
ïèòè äëÿ ñâîãî óæå òðåòüîãî â³ä-
ðÿäæåííÿ ï³ä åã³äîþ ÎÎÍ. Öå 
çíîâó ìàëà áóòè Ë³áåð³ÿ. Â³ä-
ðÿäæåííÿ â³äì³íèëè, ó Êèºâ³ 
ïî÷àëèñÿ ïîä³¿, ùî ïåðåðîñëè 
ó Ðåâîëþö³þ Ã³äíîñò³…

ТРЕНУВАВ В АКАДЕМІЇ 
СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ 

Ó Ë³áåð³¿ Ñåðã³é Êàðïóøåâ ñëó-
æèâ ó çâàíí³ ñòàðøîãî ëåéòåíàí-
òà ó ðîë³ ñïîñòåð³ãà÷à ÎÎÍ. Êð³ì 
ïàòðóëþâàííÿ, òðåíóâàâ ì³ñöåâèõ 
ñïåöïðèçíà÷åíö³â ó ïîë³öåéñüê³é 
Àêàäåì³¿.

Òàêå äîðó÷åííÿ îòðèìàâ òîìó, 
ùî äî ìèðîòâîð÷î¿ ì³ñ³¿ ñëóæèâ 
ó ñïåöï³äðîçä³ë³ «Îìåãà». Òðå-
íóâàâ ñïåöïðèçíà÷åíö³â çàãîíó 
øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ. Çàíÿòòÿ 
â³äáóâàëèñÿ çà àìåðèêàíñüêîþ 
ïðîãðàìîþ. Òðåíóâàëèñÿ ç³ çáðî-
ºþ, àäæå ïîë³öåéñüê³ ìàëè ïðîòè-
ñòîÿòè îçáðîºíèì áàíäàì. Äî òîãî 
ë³áåð³éö³ ïðîâîäèëè çàíÿòòÿ áåç 
âèêîðèñòàííÿ çáðî¿. Òàêîþ áóëà 
âèìîãà âèùîãî êåð³âíèöòâà.

Â Àêàäåì³¿ êîíòàêòóâàâ ç 
ó÷àñíèêàìè ìèðîòâîð÷î¿ ì³ñ³¿ 
ç ð³çíèõ êðà¿í, âîíè, ÿê ³ â³í, 
ïðîâîäèëè çàíÿòòÿ. Íàâ÷àëüíèé 
ïðîöåñ òðèâàâ ïðîòÿãîì âîñüìè 
ì³ñÿö³â. Ïåðåä òèì ÷îòèðè ì³ñÿö³ 
âèêîíóâàëè çàâäàííÿ ç ïàòðóëþ-
âàííÿ íà ïîë³öåéñüê³é ñòàíö³¿.

Ó áåðåçí³ 2009-ãî Êàðïóøåâ 
ïîâåðíóâñÿ äîäîìó. Ïðîäîâæèâ 
ñëóæáó ó ð³äíîìó ñïåöï³äðîçä³ë³ 
«Îìåãà».

З РОГАТКИ ПРОБИВАЛИ СКЛО 
В «ТОЙОТІ» 

Äðóãå â³äðÿäæåííÿ ó ðîë³ ìèðîò-
âîðöÿ Êàðïóøåâ çä³éñíèâ â ²íäî-
íåç³þ, òî÷í³øå ó Ñõ³äíèé Òèìîð. 
Â³í óòî÷íþº, ùî íà òîé ÷àñ öå 
áóëà íàéìîëîäøà äåðæàâà ñâ³òó.

Òàì çàâäàííÿ áóëè ùå ñêëàä-
í³ø³, í³æ â Ë³áåð³¿. ² çà òðèâàë³ñ-
òþ äîâøå — ó ö³é êðà¿í³ ñëóæèâ 
äâà ðîêè ³ ñ³ì ì³ñÿö³â. Ïðîòè-
ñòîÿëè îçáðîºíèì ì³ñöåâèì 
áàíäàì. Êð³ì òîãî, îõîðîíÿëè 

³íîçåìí³ ïîñîëüñòâà, êîðàáë³, 
³íø³ îá’ºêòè.

Áóâ âèïàäîê, êîëè 15 õâèëèí 
â³äáèâàëèñÿ â³ä íàïàäó áàíäèò³â, 
ïîêè íå ï³ä’¿õàëà ï³äìîãà. Òàì 
óïåðøå ïîáà÷èâ, ÿê ðîãàòêó çà-
ñòîñîâóþòü ó âèãëÿä³ çáðî¿.

Êàæå, ìîæíà öå ñïðèéìàòè 
íåñåðéîçíî, ç ïîñì³øêîþ, ìîâ-
ëÿâ, òåæ ìåí³ çáðîÿ. Îäíàê ïî-
ñòð³ë ç òàêî¿ ðîãàòêè ïðîáèâàâ 
ñêëî â ÿïîíñüêîìó àâòîìîá³ë³ 
«Òîéîòà Prado».

Сергій Карпушев у Ліберії. Там він служив у званні 
старшого лейтенанта у ролі спостерігача ООН 

Ï³ñëÿ ÷åðãóâàííÿ 
êóïèâ ì³øîê ðèñó ³ 
äîïðàâèâ éîãî ñ³ì’¿ 
ïîðîä³ëë³. Äëÿ íèõ 
öå áóâ êîðîë³âñüêèé 
ïîäàðóíîê 
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За словами Ігоря Шевченка, 
за останні 10 років вони заре-
єстрували понад 5000 різних 
об’єктів інтелектуальної влас-
ності (не лише для вінницьких 
заявників) і вже подали заявки 
від українських розробників 
у понад 50 країн світу.
І з кожним роком охочих захис-
тити свої ідеї стає більше.
— Правова культура щодо інте-
лектуальної власності в нас поки 
на низькому рівні, але вона зрос-
тає. Зростає і кількість прецеден-
тів, при чому досить гучних, як 
комерціалізації прав через укла-
дання ліцензійних угод й через 
договори франшиз, так і щодо 

вирішення спорів стосовно тих 
чи тих об’єктів інтелектуальної 
власності, — розмірковує патент-
ний повірений.
Говорить він і про те, що поки 
на низькому рівні залишається 
вивчення інтелектуальної влас-
ності й у навчальних закладах, 
що теж має негативний вплив.
— Та наша молодь, мені здається, 
вже інтуїтивно розуміє, що коли 
в тебе є ідея, а ти просто так «пус-
каєш її гуляти» серед друзів, зна-
йомих або в інтернеті, то одно-
значно хтось цю ідею поцупить, — 
переконаний він. — А потім буде 
вкрай складно довести, що ідея 
належить саме тобі.

На якому рівні наша правова культура 

Ігор Шевченко радить усім, 
в кого виникає потенційно ці-
кава ідея, детальніше в ній ро-
зібратись.
— Можна зателефонувати у тор-
гово-промислову палату й ми 
проконсультуємо, допоможемо 
зорієнтуватись чи є в цій ідеї 
сенс, — каже чоловік. — Бо будь-
який охоронний документ, який 
видає Укрпатент — це, по суті, мо-
нополія на конкретну розробку 
як мінімум у межах України. Це 
через те, що в нас немає локаль-
ної реєстрації, немає, умовно, 

Вінницької чи Одеської, а є від-
разу охоронний документ, який 
діє по всій Україні. Відповідно, ми 
маємо перевірити все на новиз-
ну й на чистоту у межах країни. 
Крім того, заявнику допомагають 
розібратись з найкращим спо-
собом захисту, якщо охоронний 
документ справді можливий, і 
пояснюють усі тонкощі процеду-
ри. — На безоплатних консульта-
ціях ми допомагаємо з’ясувати, 
чи є взагалі сенс і практична ко-
ристь в ідеї, з якою приходить 
людина, — додає Ігор Шевченко.

Виникла ідея?

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Ïðî â³ííèöüêèõ 
ðîçðîáíèê³â, ïî-
ïóëÿðí³ñòü óêðà-
¿íñüêèõ âèíàõîä³â 

çà êîðäîíîì ³ ïðàâîâó êóëüòóðó 
íàøî¿ êðà¿íè ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ 
ç ïàòåíòíèì ïîâ³ðåíèì Óêðà¿íè 
²ãîðåì Øåâ÷åíêîì.

— Â³ííè÷àíè ðåºñòðóþòü ñâî¿ 
ïðàâà íà ò³ ÷è ò³ îá’ºêòè ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ç äâîõ ïðè-
÷èí, — ðîçïîâ³äàº ²ãîð Øåâ÷åí-
êî. — Ïåðøà ïðè÷èíà — öå çà-
õèñò ³äå¿, á³çíåñó, ñòàðòàïó, êîëè, 
íàïðèêëàä, ðîçðîáíèêè âèõîäÿòü 
íà ÿê³ñü êðàóäôàíäèíãîâ³ ìàé-
äàí÷èêè ÷è ê³êñòàðòåðè äëÿ ïî-
øóêó êîøò³â. À äðóãà ïðè÷èíà — 
ìîæëèâ³ñòü ìîíåòèçàö³¿ ïðàâ. Ð³÷ 
ó òîìó, ùî çàðåºñòðîâàí³ ïðàâà 
íà ò³ ÷è ò³ îá’ºêòè ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ âëàñíîñò³, ôàêòè÷íî, º òàêè-
ìè ñàìèìè àêòèâàìè ÿê ðóõîìå 
÷è íåðóõîìå ìàéíî.

² öåé àêòèâ, çà éîãî ñëîâàìè, 
ìîæíà ïðîäàòè, ïîäàðóâàòè ÷è 
çäàòè â îðåíäó.

— Ïðàâà ìîæíà ðåºñòðóâàòè 
íà òåõí³÷í³ ÷è êîíñòðóêòîðñüê³ 
ðîçðîáêè, íà äèçàéíåðñüê³ ðîç-
ðîáêè, íà íàçâè ÷è ëîãîòèïè, 
íà îá’ºêòè àâòîðñüêîãî ïðàâà, — 
ïåðåðàõîâóº ïàòåíòíèé ïîâ³ðå-
íèé Óêðà¿íè. — ² âèä³ëèòè îäèí 
íàéïîïóëÿðí³øèé íàïðÿìîê 

íåìîæëèâî. Òà ìàþ ñêàçàòè, ùî 
îñîáëèâî â³ä÷óòíî íèí³ àêòèâ³çó-
âàëèñü çàÿâêè ó ìåäè÷í³é ãàëóç³.

Ö³êàâî òàêîæ, ùî çà ÷àñ ïàí-
äåì³¿ ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü ùîäî 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâ çá³ëüøèëàñü. 

—  Ïî÷à ò îê  ê à ð àí òèíó 
ó 2020-ìó áóâ òàêèì õîëîäíèì 
äóøåì ³ äîñèòü íåãàòèâíî ïîçíà-
÷èâñÿ íà åêîíîì³ö³, — ïðîäîâæóº 
²ãîð Øåâ÷åíêî. — Òà òåïåð ìè 
áà÷èìî, ùî âñå øâèäêî ïîíîâ-
ëþºòüñÿ. 

ЩО ЗАПАТЕНТУВАЛИ?
ßê âæå çàóâàæèâ ²ãîð Øåâ÷åí-

êî, îñòàíí³ì ÷àñîì çá³ëüøèëàñü 
ê³ëüê³ñòü ðîçðîáîê ó ìåäè÷í³é 
ãàëóç³. Çîâñ³ì íåùîäàâíî âè-
êëàäà÷³ ìåäóí³âåðñèòåòó ïîäàëè 
íà ðåºñòðàö³þ ï³äðó÷íèê, çà ÿêèì 
íàâ÷àòèìóòüñÿ ñòóäåíòè. Òàêîæ 
â³ííè÷àíè ï³äãîòóâàëè çàÿâêè 
íà ïàòåíòè íà á³îëîã³÷í³ äîáàâêè, 
âàð³àö³¿ ä³ºò, òà íà áàãàòîôóíêö³-
îíàëüíå ë³æêî äëÿ âàæêîõâîðèõ.

— Öå ðîçðîáêà ïðèâàòíî¿ îñî-
áè äëÿ âàæêîõâîðèõ àáî íåðóõî-
ìèõ ëþäåé, ÿêèõ ïîòð³áíî ïî-
ñò³éíî ïåðåâåðòàòè, ùîá íå áóëî 
ïðîëåæí³â, — ïîÿñíþº â³í. — Çà-
âäÿêè ïðîñòîìó àâòîìàòèçîâà-
íîìó ïðèñòðîþ ìîæå çìåíøèòè 
ïîòðåáó ó ïîñò³éí³é ïðèñóòíîñò³ 
á³ëÿ õâîðîãî äîãëÿäàëüíèö³.

Êð³ì òîãî, â³ííè÷àíè ðîáëÿòü 
áàãàòî òåõí³÷íèõ ðîçðîáîê.

— Ùå îäèí â³ííè÷àíèí ïîäàâ 

ЩО І НАВІЩО ПАТЕНТУЮТЬ 
ВІННИЦЬКІ ВИНАХІДНИКИ 
Розробки  З кожним роком збільшується 
кількість стартаперів, винахідників і 
розробників, готових розповісти всьому 
світу про власні ідеї і досягнення. Зростає 
і розуміння важливості захисту своєї 
інтелектуальної власності, а відтак і кількість 
зареєстрованих патентів. Як зареєструвати 
свій винахід і хто це робить?

çàÿâêó íà ïðèñòð³é äëÿ ³íäóê-
ö³éíîãî íàãð³âàííÿ, ÿêèé ìîæå 
ïðàöþâàòè ó ð³çíîìó ñåðåäîâèù³ 
é ïðè öüîìó º çíà÷íî ìåíøî¿ 
ïîòóæíîñò³, í³æ òðàäèö³éí³ ïðè-
ñòðî¿. À â³ííèöüêå ï³äïðèºìñòâî 
«ÏëàçìàÒåê» — íà ñïåö³àëüíèé 
ñïîñ³á ïåðåðîáêè â³äõîä³â ³ç 
âì³ñòîì ì³ä³, — ïåðåðàõîâóº ïà-
òåíòíèé ïîâ³ðåíèé. — Êîìàíäà 
âèíàõ³äíèê³â ðîçðîáèëà ñîíÿ÷-
íó åëåêòðîñòàíö³þ, ÿêó ìîæíà 
âñòàíîâèòè íà ïðèâàòí³é îñåë³, 
º ïîâ³òðîïðîíèêíîþ ³ âèêîíóº 
ñâîþ ôóíêö³þ àêóìóëÿö³¿ åíåðã³¿. 
² äî òîãî æ, öÿ ðîçðîáêà çíà÷íî 
ëåãøà é åôåêòèâí³øà çà àíàëîãè.

×àñòî ïîäàþòü â³ííè÷àíè çà-
ÿâêè íà ðåºñòðàö³þ îá’ºêò³â àâ-
òîðñüêîãî ïðàâà: â³ðø³, ìóçèêó…

— Ç îñòàíí³õ ìàºìî çàÿâ-
êó íà ìåòîäèêó âèâ÷åííÿ àí-
ãë³éñüêî¿ ìîâè é ñïåö³àëüíó 
êîìï’þòåðíó ïðîãðàìó é òåñòè 
çà ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó, — 
ðîçêàçóº ²ãîð Øåâ÷åíêî.

À îñü ïîäðóææÿ ç Êàëèí³âêè 
âèð³øèëî çàðåºñòðóâàòè çîáðà-
æåííÿ, ÿê³ âîíè íàíîñÿòü íà îäÿã 
âëàñíîãî âèðîáíèöòâà. Ïðè ÷îìó 
ðåºñòðóâàëè öå âñå ùå é ó Æåíå-
â³, äå áàçóºòüñÿ Âñåñâ³òíÿ îðãàí³-
çàö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.

— Âîíè ïîáà÷èëè, ùî ¿õí³ 
ïðàâà ïîðóøóþòü íà ñàéòàõ, 
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íå íà òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè, — ïîÿñíþº íàø ñï³âðîç-
ìîâíèê. — ßêùî éäå ïîðóøåííÿ 
íà ³íòåðíåò-ðåñóðñ³, ³ éîãî ñåðâåð 
çíàõîäèòüñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, 
òî ìîæå áóòè âàæêî âèñóíóòè 
ÿêóñü ïðåòåíç³þ, êîëè ïðàâà çà-
õèùåí³ ëèøå â Óêðïàòåíò³.

ПОПИТ НА НАШІ РОЗРОБКИ 
²ãîð Øåâ÷åíêî çàçíà÷àº, ùî 

â Æåíåâ³ âîíè äîñèòü ÷àñòî ô³ê-
ñóþòü ð³çí³ áðåíäáóêè — îïèñè 
³äåé, ñòàðòàï³â, ÿê³ ïîò³ì âèíà-
õ³äíèêè ïëàíóþòü âèñòàâëÿòè 

íà êðàóäôàíäèíãîâ³ ìàéäàí÷èêè 
÷è ³íø³ ñàéòè äëÿ ïîøóêó êîøò³â.

— Ðåºñòðàö³¿ ó Æåíåâ³ äîçâî-
ëÿþòü ó ðàç³ ïîðóøåííÿ çâåðòà-
òèñü äî àäì³í³ñòðàòîð³â ñîöìåðåæ 
(Facebook, Instagram), çàêîðäîí-
íèõ ñàéò³â ³ ðîçì³ùóâàòè ñâîþ 
ïðîäóêö³þ íà òàêèõ â³äîìèõ 
«ìàðêåòïëåéñàõ», ÿê Amazon àáî 
Aliexpress, — ãîâîðèòü â³í ³ äîäàº, 
ùî â³ííèöüê³ ðîçðîáêè ö³ëêîì 
ìîæóòü áóòè êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíèìè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó. — 
Íàïðèêëàä, îäèí â³ííèöüêèé 
çàÿâíèê ñâîãî ÷àñó çàðåºñòðóâàâ 
ïàòåíò íà ðîçïàëþâà÷³ äëÿ âóã³ë-
ëÿ, ÿê³ ñïî÷àòêó ïîøèðþâàëèñÿ 
ëèøå â íàøèõ ëîêàëüíèõ ìàãà-
çèíàõ, à äàë³ ç’ÿâèëèñü ê³ëüêà 
äèëåð³â ³ ïîçà Óêðà¿íîþ. ² îñü 
íåùîäàâíî ìè ïîäàëè â Æåíåâó, 
ùîá íàø³ çàÿâíèêè ìàëè ìîæëè-
â³ñòü ðåºñòðóâàòè ñâîþ ïðîäóêö³þ 
âæå íà Amazon.Öå çîâñ³ì ³íøèé 
ð³âåíü, òàì ¿õí³ ïðîäàæ³ çðîñëè 
á³ëüøå ÿê ó ñòî ðàç³â.

×îëîâ³ê ï³äêðåñëþº, ùî äëÿ 
òîãî, ùîá ïîäàòèñü íà ïàòåí-
òóâàííÿ, çîâñ³ì íå îáîâ'ÿçêîâî 
ìàòè ³äåþ ÷è âèð³á êîñì³÷íîãî 
ìàñøòàáó. ßê ïîêàçóº éîãî äî-

ñâ³ä, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ùîñü 
íîâå ìîæíà çðîáèòè ç àáñîëþòíî 
ïîáóòîâèìè ðå÷àìè.

ДОВОДИТЬСЯ РЕЄСТРУВАТИСЯ 
В ІНШИХ КРАЇНАХ 

Íà æàëü, ïðîáèòèñü ³ ïîâíîþ 
ì³ðîþ çàÿâèòè ïðî ñåáå âèíàõ³ä-
íèêàì áóâàº äóæå ñêëàäíî.

— Ðîçðîáíèêè ÷àñòî íå àô³øó-
þòü, ùî òà ÷è òà ³äåÿ, ñòàðòàï 
àáî ïðîãðàìíèé ïðîäóêò ðîäîì 
ç Óêðà¿íè, — êàæå ²ãîð Øåâ-
÷åíêî. — ªâðîïåéñüê³ ³íâåñòîðè 
÷àñòî íå ãîòîâ³ âêëàäàòè êîøòè 
â óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿, à öå âåäå 
äî òîãî, ùî íàøèì âèíàõ³äíèêàì 
äîâîäèòüñÿ ðåºñòðóâàòè êîìïàí³¿ 
â ³íøèõ êðà¿íàõ.

×îëîâ³ê äîäàº, ùî ³íîä³ óêðà-
¿íñüêèì ðîçðîáíèêàì âäàºòüñÿ 
ïîáîðîòè òàêó íåñïðàâåäëèâ³ñòü.

— Ìè çàéìàºìîñü íå ò³ëüêè 
ðåºñòðàö³ºþ ïàòåíò³â, àëå é ïè-
òàííÿìè ìîíåòèçàö³¿ ïðàâ, âðåãó-
ëþâàííÿì ñïîð³â ó äîñóäîâîìó é 
ñóäîâîìó ïîðÿäêó. Íàì îñîáëèâî 
ïðèºìíî ñóïðîâîäæóâàòè êîìïà-
í³¿, ÿêèì âäàëîñü âèéòè íà âñåó-
êðà¿íñüêèé, à ïîò³ì ³ ì³æíàðîä-
íèé ð³âåíü, — êàæå Øåâ÷åíêî.

Ігор Шевченко разом із розробниками вітропроникної сонячної електростанції, яка 
має мобільний характер і є ефективнішою за аналоги. За словами патентного повіреного 
України, вінницькі винаходи можуть користуватись попитом і за кордоном
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

«Ìîºìó ñèíî÷-
êó ìàëî á âèïî-
âíèòèñü 26 ðî÷ê³â. 
Áóäó âåñü äåíü 

á³ëÿ íüîãî…» Òàê ðîçïîâ³äàëà 
ìàòè Þð³ÿ Ëåñÿ Ïàí÷óê ïðî òå, 
ùî ïðîâåäå ö³ëèé äåíü íà êëàäî-
âèù³. Äåíü íàðîäæåííÿ â ¿¿ ñèíà 
áóâ 25 êâ³òíÿ. ² éîìó íàçàâæäè 
çàëèøèòüñÿ 23.

«ß â³òàþ òåáå, òè çàâæäè äëÿ 
ìåíå æèâèé, ëþáëþ òåáå ³ äóæå 
ñóìóþ, ñïè ñïîê³éíî, ì³é ñîêî-
ëèêó, ëåãêèõ òîá³ õìàðèíîê», — 
íàïèñàëà Ëåñÿ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
òîãî äíÿ òà âèêëàëà â³äåî ç îñòàí-
í³õ ôîòîãðàô³é ñèíà.

Íà êîæí³é Þðà ïîñì³õàºòüñÿ. 
Íà çí³ìêàõ â³í, àáî ó êîìïàí³¿ 
äðóç³â, àáî ó â³éñüêîâ³é ôîðì³ 
ï³ä ÷àñ ñëóæáè â àðì³¿. Âèãëÿäàº 
ùàñëèâèì. Ìàòè áåðåæå ïàì'ÿòü 
ïðî ñèíà. Íàâ³òü áåç ïðèâ’ÿçêè 
äî äàò âîíà ïèøå ñóìí³ ïîñòè, 
â³ðø³, ïîøèðþº ôîòî ç³ ñëîâàìè 
«Ìàìà òåáå ïàì’ÿòàº».

Íàâåñí³ 2018-ãî Þð³é Ìàòâ³é-
÷óê ïîâåðíóâñÿ ç àðì³¿. Âäîìà 
íå ñèä³â, à îäðàçó âëàøòóâàâñÿ 
íà ðîáîòó. ², ÿê êàæå ìàòè, âîíà 
íå âñòèãëà ñèíîì, ùî ïîâåðíóâñÿ 
ç³ ñëóæáè, íàò³øèòèñÿ. Íåâäî-
âç³ — âòðàòèëà.

Ñòàëîñÿ öå ð³âíî òðè ðîêè, 
27 òðàâíÿ. Äî ñìåðò³ õëîïöÿ, 
ÿêèé ò³ëüêè ïî÷èíàâ äîðîñëå 
æèòòÿ, ïðèçâåëà á³éêà ï³ä «Ïëà-
íåòà Ìîäà-Áàðîì». Âîíà ñòàëàñÿ 
ï³ñëÿ êîíôë³êòó ç îõîðîíöÿìè 
ó êëóá³ â í³÷ ç 19-ãî íà 20-òðàâ-
íÿ, áëèçüêî ÷åòâåðòî¿ ðàíêó, êîëè 
Þðà ç äðóçÿìè âæå ìàâ ³òè äî-
äîìó ï³ñëÿ ñâÿòêóâàííÿ òàì Äíÿ 
ªâðîïè.

Ï³ä ÷àñ ñóòè÷êè õëîïåöü îòðè-
ìàâ ÷åðåïíî-ìîçêîâó òðàâìó, ÿêà 
ñïðè÷èíèëà ñìåðòü. Þíàê ïî-
ìåð ó ë³êàðí³ çà òèæäåíü ï³ñëÿ 
ãîñï³òàë³çàö³¿. Ó íüîãî ÷èìàëî 
áóëî òðàâì íà ò³ë³, àëå òðàâìà 
ãîëîâè — ñìåðòåëüíà.

Ïîçàòîð³ê RIA ðîçïîâ³äàëà ïðî 
òå, ÿê ðóõàºòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä 
ïðîâàäæåííÿ ïðî ñìåðòü Þð³ÿ. 
Òîä³ ìàòè çâåðíóëàñÿ â ðåäàêö³þ, 
ïåðåæèâàþ÷è, ùî ïðîöåñ çàòÿã-
íóâñÿ ³ âèíóâàòö³ ñìåðò³ ¿¿ ñèíà 
óíèêíóòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêî-
ºíå. Â òîé ÷àñ íà çàñ³äàííÿõ ùå 
ïðÿìî íå ãîâîðèëè, àëå çàõèñò â³â 
äî òîãî, ùîá ïåðåêâàë³ô³êóâàòè 
ñïðàâó ó íåíàâìèñíå âáèâñòâî. 
À ï³øëè ìàòåð³àëè äî ñóäó ç äðó-
ãîþ ÷àñòèíîþ ñòàòò³ 121 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêà 
êàæå ïðî óìèñíå çàïîä³ÿííÿ 
òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, 
ùî ïðèçâåëè äî ñìåðò³, ñêîºíå 
ãðóïîþ îñ³á.

ЧИ ПОКАРАЛИ ТИХ, ХТО БИВ ЮРУ 
ПІД КЛУБОМ НА ЗАМОСТІ?
Треті роковини  Три роки тому 
27 травня помер у лікарні 23-річний Юрій 
Матвійчук. За тиждень до того хлопця 
побили під «Планета Мода-Баром», що 
на вулиці Стеценка. У тому клубі Юра 
з друзями святкував День Європи, але 
виник конфлікт з охороною. Це було 
у 2018-му. Чи отримали покарання ті, 
хто завдав юнаку смертельного удару?

Äâà ðîêè òîìó ìàòè õëîï-
öÿ êàçàëà, ùî îáâèíóâà÷åí³ — 
îõîðîíö³ êëóáó, ÿê³ ïðàöþâàëè 
íåîô³ö³éíî. Âîíè íå âèçíàâàëè 
ñâîº¿ âèíè. ßêà æ ñèòóàö³ÿ ñüî-
ãîäí³, ÷åðåç òðè ðîêè ï³ñëÿ ñìåðò³ 
Þð³ÿ?

ЗАСУДИЛИ ДВОХ, 
АЛЕ НЕ ОДНАКОВО 

ßê ä³çíàëàñÿ ðåäàêö³ÿ, ñïðàâà 
çàðàç íà àïåëÿö³éíîìó ðîçãëÿä³. 
Ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çà òÿæ-
êîþ ñòàòòåþ 121 çàñóäèëè ò³ëüêè 
îäíîãî ç äâîõ ÷îëîâ³ê³â, ùî áðàâ 
ó÷àñòü ó á³éö³ ï³ä êëóáîì íà Çà-
ìîñò³. Äðóãîìó — çì³íèëè ñòàòòþ 
íà ëåãê³ ò³ëåñí³. Îäðàçó æ ï³ñëÿ 
âèðîêó â³í âèéøîâ ³ç çàëè ñóäó 
â³ëüíèì, áî ïîïåðåäí³é àðåøò 
âðàõóâàëè çà â³äáóòå ïîêàðàííÿ.

Òîáòî çëî÷èí, ÿê âèð³øèâ ñóä, 
áóâ íå ñêîºíèì ãðóïîþ, à ó êîæ-
íîãî ï³äñóäíîãî ñâîÿ êâàë³ô³êà-
ö³ÿ. Öå ð³øåííÿ âèíåñëè 4 ñåðï-
íÿ ìèíóëîãî ðîêó.

— Ñïðàâà â ì³ñüêîìó ñóä³ çà-
âåðøèëàñÿ òèì, ùî Áîãäàíó 
Ãîðä³ºíêó ïðèñóäèëè 200 ãîäèí 
ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò ³ çàðàõóâàëè 
â ñòðîê ïîêàðàííÿ ïîïåðåäíº 
óâ’ÿçíåííÿ. ×àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 

125 â íüîãî ñòàëà, óìèñíå ëåã-
êå ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ, — êàæå 
Ëåñÿ Ïàí÷óê ³ öèòóº ç âèðîêó: — 
Ó ä³ÿõ Ãîðä³ºíêà, ÿê âèð³øèâ ñóä, 
â³äñóòí³é ñêëàä êðèì³íàëüíîãî 
ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 
÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 121. Éîãî 
çâ³ëüíèëè ïðÿìî ç çàëè ñóäó.

Äðóãîìó îáâèíóâà÷åíîìó çà-
ëèøèëè ñòàòòþ ïðî òÿæê³ ò³ëåñí³. 
Ïðèçíà÷èëè ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 
âîñüìè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

— Âîëîäèìèðà Ñîêóðà çàëè-
øèëè ï³ä âàðòîþ, — ðîçïîâ³äàº 
ìàòè. — Éîãî àäâîêàò ïîäàëà àïå-
ëÿö³þ, áî âîíè íå çãîäí³. Õî÷óòü 
çðîáèòè òàê, àáè öå áóëî íåíà-
âìèñíî ³ Þðà òðàâìóâàâñÿ â³ä 
ïàä³ííÿ. Àëå öå íåïðàâèëüíî, ùî 
¿õ ðîçìåæóâàëè. Á³éêà òðèâàëà 
14 õâèëèí. Çà öåé ÷àñ íàíîñè-
ëè óäàðè îáîº, Ãîðä³ºíêî ïî÷àâ 
á³éêó, çàê³í÷èâ Ñîêóð. Ò³ëüêè 
â³í çàëèøàºòüñÿ ó ñë³ä÷îìó ³çî-
ëÿòîð³, ³ ââàæàºòüñÿ, ùî â³í âæå 
â³äñèä³â òðè ðîêè. ßêùî éîìó 
çì³íÿòü ñòàòòþ íà íåíàâìèñíå 
âáèâñòâî, òî çâ³ëüíÿòü, íà÷å â³í 
ñâîº âæå â³äñèä³â.

Êð³ì ñòîðîíè çàõèñòó íàçâà-
íîãî ÷îëîâ³êà, àïåëÿö³éí³ ñêàðãè 
íà ð³øåííÿ Â³ííèöüêîãî ì³ñü-

êîãî ñóäó ïîäàëè ïðîêóðàòóðà 
òà ïîòåðï³ë³ (áàòüêè çàãèáëîãî 
Þð³ÿ). Ïîãîäèâñÿ ç ð³øåííÿì 
ò³ëüêè çâ³ëüíåíèé.

В ДОКУМЕНТАХ ВОНИ 
НЕПРАЦЮЮЧІ 

Ó ñóäîâîìó ð³øåíí³ ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿ ÷èòàºìî, ùî îáèäâà 
îáâèíóâà÷åí³ — íåïðàöþþ÷³. 
Ïèòàºìî ïðî öå Ëåñþ Ïàí÷óê.

— Â ñóä³ í³õòî íå äîêàçóº, ùî 
âîíè îõîðîíö³, ³ íå íàìàãàºòü-
ñÿ äîêàçàòè, — êàæå æ³íêà. — 
Àëå ïî ñâ³ä÷åííÿõ, Ãîðä³ºíêî 
áóâ òàì îõîðîíöåì íåëåãàëüíî. 
Íà íüîìó é ñîðî÷êà áóëà á³ëà 
ç áåéäæåì, ÿêó â³í çíÿâ ïåðåä 
á³éêîþ. À ïî Ñîêóðó ìè äîêî-
ïàëèñÿ äî òîãî, ùî â³í — ìàé-
ñòåð ñïîðòó ç áîðîòüáè. Îöå â³í 
â ê³íö³ á³éêè ìîþ äèòèíó êèíóâ 
÷åðåç ñåáå ³ ïîò³ì âäàðèâ íîãîþ 
ïî ãîëîâ³, õî÷à íå âèçíàº öüîãî. 
Âñå ðîáëÿòü, ùî Þðà âïàâ ³ âäà-
ðèâñÿ ãîëîâîþ ç âëàñíîãî çðîñòó, 
òîìó â íüîãî òàêà òðàâìà — ççàäó 
ãîëîâè. Àëå òðàâìà áóëà ç ë³âîãî 
áîêó ³ íå îäíà.

«Ñìåðòü íàñòàëà â³ä çàêðèòî¿ 
÷åðåïíî-ìîçêîâî¿ òðàâìè, ÿêà 
óñêëàäíèëàñü íàáðÿêîì òà äèñëî-
êàö³ºþ ãîëîâíîãî ìîçêó», — ÷èòà-
ºìî â ð³øåíí³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. 
Ïðî òå, ùî Þðó ï³ñëÿ ïðèéîìó ³ 
ïàä³ííÿ âäàðÿëè íîãîþ ïî ãîëîâ³, 
ãîâîðÿòü ñâ³äêè á³éêè. ̄ õí³ ñëîâà 
ïåðåêàçàëè ó âèðîêó. À ïîÿñíåí-
íÿ åêñïåðòà ïðîöèòóâàëè òàê:

«Ïðè ïðîâåäåíí³ ÑÌÅ â îá-
ëàñò³ ãîëîâè âèÿâëåíî òðè ò³ëåñ-
íèõ óøêîäæåííÿ, à ñàìå â ë³â³é 
ò³ì`ÿíî-ñêðîíåâ³é ä³ëÿíö³ òà 
â îáîõ î÷íèõ ä³ëÿíêàõ ïî ñèíöþ 
îâàëüíî¿ ôîðìè. Âåëèêå óøêî-
äæåííÿ ìîãëî âèíèêíóòè â³ä äå-
ê³ëüêîõ óäàð³â â îäíå ì³ñöå. Â³ä 
óäàð³â ðóê — ìàëîéìîâ³ðíî. Îä-
íàê îäíîãî ïàä³ííÿ äîñòàòíüî äëÿ 
óòâîðåííÿ òàêîãî óøêîäæåííÿ».

— Âñ³ ñâ³äêè êàçàëè, ùî Þðà 
íå âäàðÿâñÿ ãîëîâîþ îá çåìëþ. 
Íàâ³òü ñàì Ñîêóð öå ãîâîðèâ, 
êîëè éîãî äîïèòóâàëè â ê³íö³, — 
ñòâåðäæóº Ëåñÿ Ïàí÷óê.

Âîíà ìàº ïèòàííÿ äî åêñïåð-
òà, ÷è¿ ñâ³ä÷åííÿ ¿é âèäàþòüñÿ 
íå÷åñíèìè. Æ³íêà êàæå ïðî éîãî 
õîðîø³ ñòîñóíêè ç àäâîêàòêîþ 
îáâèíóâà÷åíîãî. Ìîâëÿâ, òîìó 
â³í â ñóä³ çàïåðå÷óâàâ íàïèñàíå 
ó ñâ³äîöòâ³ ïðî ñìåðòü, âèäàíîìó 
áàòüêàì.

— Â³í öå íàïèñàâ â ë³êàðñüêî-
ìó ñâ³äîöòâ³ ïðî ñìåðòü ³ ï³ä-
êðåñëèâ. Í³õòî æ éîãî íå êóïëÿâ 
³ íå çàñòàâëÿâ, ñàì íàäðóêóâàâ, 
â³ä ÷îãî äèòèíà ïîìåðëà, íàçâàâ 
òðàâìè, à íèæ÷å íàïèñàâ ðó÷êîþ 
«íàïàä ç ìåòîþ âáèâñòâà», — êàæå 
Ëåñÿ Ïàí÷óê. — Êîëè éîãî âè-
êëèêàëè ó ñóä, ÿ ïèòàëà: «Âè æ 
íàïèñàëè ðóêîþ ñâîºþ, í³õòî 
âàñ íå ïðîñèâ, âè ìåí³ âèíåñëè 
ïðîñòî öå ñâ³äîöòâî ç³ ñëîâàìè 
«íàïàä ç ìåòîþ âáèâñòâà»?..» Â³í 
â³ä öèõ ñë³â â³äí³êóâàâñÿ, ñêàçàâ, 
ùî òî í³÷îãî íå çíà÷èòü.

Зі слів матері загиблого юнака, 
в апеляційному суді зараз пе-
реслуховують записи судових 
засідань, щоб дослідити участь 
кожного з обвинувачених в бій-
ці та перевірити, чи правильно 
в першій інстанції винесли рі-
шення. Допитували тільки її, як 
потерпілу. Більше нікого не ви-
кликали. Вже й дебати заплану-
вали на наступне засідання, що 
буде 10 червня. Воно може стати 
останнім в цій справі.
— Три роки суди ідуть, і я нічо-
го не можу добитися, — плаче 
мати. — Я більше ніж впевнена, 
що вони чекають три роки, щоб 
Сокура теж випустити.

Захисниця цього обвинуваче-
ного, як говорить Леся Панчук, 
у своїй апеляційній скарзі напо-
лягала на тому, що сталося нена-
вмисне вбивство. Вона зачитала 
частину скарги, яка найбільше 
образила її.
— «Ми розуміємо з точки зору 
згорьованої матері, яка втра-
тила сина, чи пересічної люди-
ни без юридичної освіти, все 
вище зазначене є дурниця. Яка 
різниця? Послідовність визна-
чена: вдарив, впав, вмер. Є за-
гиблий є винуватий…» Оце таке 
написати! Може, я з села, але 
не тупа.., — не договорила мати, 
розплакалася.

Наступне засідання може бути останнім 

Леся Панчук з Юрієм Матвійчуком. 
Це фото — з сімейного архіву. Сьогодні мати плаче 
за сином і береже пам'ять про нього— Ñóäè ³äóòü, ³ ÿ í³÷îãî 

íå ìîæó äîáèòèñÿ, 
— ïëà÷å ìàòè. — ß 
âïåâíåíà, ùî âîíè 
÷åêàþòü òðè ðîêè, ùîá 
Ñîêóðà òåæ âèïóñòèòè
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ùîäî ïñèõ³÷íî õâîðîãî, ÿêèé 
çà ñâî¿ì ïñèõ³÷íèì ñòàíîì ³ õà-
ðàêòåðîì â÷èíåíîãî ñóñï³ëüíî 
íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ ñòàíîâèòü 
îñîáëèâó íåáåçïåêó äëÿ ñóñï³ëü-
ñòâà ³ ïîòðåáóº òðèìàííÿ ó çà-
êëàä³ ç íàäàííÿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ 
äîïîìîãè òà ë³êóâàííÿ â óìîâàõ 
ñóâîðîãî íàãëÿäó.

ЛІКАРІ ЧЕКАЛИ НАДВОРІ 
ПІДМОГУ 

ßê ìè ðàí³øå ðîçïîâ³äàëè ç 
³íôîðìàö³¿, íàäàíî¿ ïîë³ö³ºþ îä-
ðàçó ï³ñëÿ çëî÷èíó, áðèãàäà ë³-
êàð³â òîä³ íà «102» ïîâ³äîìèëà, 
ùî ¿ì ïîòð³áíà äîïîìîãà ï³ä ÷àñ 
îáñëóãîâóâàííÿ âèêëèêó íà âó-
ëèö³ Áó÷ìè.

— Çà ñëîâàìè ìåäèê³â, ï³ä 
÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ë³òíüîþ ãîñ-
ïîäàðêîþ áóäèíêó, äî ÿêî¿ âîíè 
ïðèáóëè íà âèêëèê, æ³íêà ïî-
ñêàðæèëàñü íà àãðåñèâíó ïîâå-
ä³íêó 58-ð³÷íîãî ñèíà, — êàçàëè 
â ïîë³ö³¿. — Ïî÷óâøè öå, ðîç-
ëþ÷åíèé ÷îëîâ³ê ïî÷àâ ïîãðî-
æóâàòè ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì 

çàñòîñóâàííÿì ô³çè÷íî¿ ñèëè. 
Ë³êàð³ âèéøëè íà âóëèöþ ÷åêàòè 
ïîë³öåéñüêèõ, àáè ðàçîì ç íèìè 
ïîâåðíóòèñü ó áóäèíîê òà ïðî-
äîâæèòè îáñëóãîâóâàòè âèêëèê.

Ïîêè ë³êàð³ íàäâîð³ ÷åêàëè 
ï³äìîãè, ñòàëîñÿ íåïîïðàâíå. 
Ñèí çàðóáàâ ìàò³ð, ñîêèðîþ âäà-
ðèâøè ïî ãîëîâ³. ßê òåïåð â³äî-
ìî — ïîíàä 16 ðàç³â. Ìåäèêè 
â öåé ìîìåíò áóëè ï³ä äîìîì, äå 
òàêå æàõ³òòÿ â³äáóâàëîñü.

ßê çàòðèìàëè âáèâöþ? Ïîë³-
öåéñüêèé åê³ïàæ, ï³ä’¿æäæàþ÷è 
çà àäðåñîþ, ïîáà÷èâ, ùî ç áó-
äèíêó âèá³ã ÷îëîâ³ê òà êèíóâñÿ 
íàâòüîêè. Ïðàâîîõîðîíö³ éîãî 
íàçäîãíàëè òà çàòðèìàëè äëÿ 
ç’ÿñóâàííÿ ñèòóàö³¿. À êîëè ³í-
ñïåêòîðè óâ³éøëè äî áóäèíêó 
ðàçîì ç ë³êàðÿìè, òî ïîáà÷èëè 
ìåðòâîþ ãîñïîäàðêó. Áàáöÿ áóëà 
ç òðàâìîâàíîþ ãîëîâîþ. Ïîðó÷ 
ëåæàëà ñîêèðà.

— Çàòðèìàíèé ñâî¿ ä³¿ ïîÿñíè-
òè íå çì³ã, — ñêàçàëè ó â³ää³ë³ êî-
ìóí³êàö³é ïîë³öåéñüêîãî ãëàâêó.

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

ßê òàê ñòàëîñÿ, 
ùî ìåäèêè øâèä-
êî¿, ÿêèõ ñòàðåíü-
êà ìàòè âèêëèêàëà 

äî àãðåñèâíîãî ñèíà, íå âïîðà-
ëèñÿ ç ïàö³ºíòîì, ðåäàêö³ÿ ðîç-
ïîâ³äàëà â ïóáë³êàö³¿ «Ïñèõ³÷-
íî õâîðèé çàðóáàâ ìàò³ð, ïîêè 
ìåäèêè øâèäêî¿ ÷åêàëè íàäâîð³ 
ïîë³ö³þ. ×îìó òàê ñòàëîñü?» (êî-
ðîòêå ïîñèëàííÿ goo-gl.ru/5Zm5).

Óñå â³äáóëîñÿ ó ñ³÷í³ öüîãî 
ðîêó íà Áó÷ìè. Ïåíñ³îíåðêà, 
ÿê³é áóëî 82 ðîêè, âèêëèêàëà 
øâèäêó äîïîìîãó, áî ¿¿ õâîðèé 
ñèí ïîâîäèâñÿ àãðåñèâíî. Äâ³ 
æ³íêè-ìåäè÷êè íå çìîãëè âïî-
ðàòèñÿ ç áóéíèì ïàö³ºíòîì, òîìó 
âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. Îñòàíí³ ïðè-
¿õàëè íà âèêëèê, êîëè áóëî âæå 
ï³çíî. Ñèí âáèâ ìàò³ð ñîêèðîþ… 
Ïåðåäáà÷èòè çëî÷èí ³ çàâàäèòè 
éîìó íå çìîãëè í³ ìåäèêè, í³ 
ïîë³öåéñüê³. Îäí³ íå âïîðàëèñÿ 
(æ³íêè íå ï³øëè ïðîòè íåàäåê-
âàòíîãî ÷îëîâ³êà). Äðóã³ ïðîñòî 
íå âñòèãëè íà ì³ñöå ïîä³¿ â÷àñíî.

Ó ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³ äíÿìè 
ðîçïîâ³ëè: äîñóäîâå ñë³äñòâî 
â öüîìó ïðîâàäæåíí³ çàâåðøè-
ëè ³ ìàòåð³àëè ñïðàâè ïåðåäàþòü 
íà ðîçãëÿä ñóäó. Ïðî ÿêå ïîêà-
ðàííÿ ïðîñèòèìóòü äëÿ âáèâö³? 
Íå ïðî òþðåìíå óâ'ÿçíåííÿ, 
à ïðî ïðèìóñîâå ë³êóâàííÿ.

— Ïðîêóðàòóðà êëîïîòàòè-
ìå ïðî ïðèìóñîâó ãîñï³òàë³çà-
ö³þ â³ííè÷àíèíà, ÿêèé ó ñòàí³ 
ïñèõ³÷íîãî ðîçëàäó âáèâ ð³äíó 
ìàò³ð, — ñêàçàëè â ïðåññëóæá³ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè.

ЗЛОЧИН З ОСОБЛИВОЮ 
ЖОРСТОКІСТЮ 

Ïðîâàäæåííÿ áóëî ïîðóøåíå 
çà ïóíêòîì ÷åòâåðòèì äðóãî¿ ÷àñ-

òèíè ñòàòò³ 115 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè, ùî îçíà÷àº 
óìèñíå ïðîòèïðàâíå çàïîä³ÿííÿ 
ñìåðò³ ³íø³é ëþäèí³, â÷èíåíå ç 
îñîáëèâîþ æîðñòîê³ñòþ.

— Ñë³äñòâîì óñòàíîâëåíî, 
ùî ó ñ³÷í³ 2021 ðîêó ó 58-ð³÷-
íîãî æèòåëÿ ì. Â³ííèö³ ó éîãî 
ïîìåøêàíí³ ñòàâñÿ íàïàä, ÿêèé 
ïðîÿâèâñÿ òèì÷àñîâèì õâîðî-
áëèâèì ðîçëàäîì ïñèõ³÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, — ðîçïîâ³äàþòü òåïåð 
â ïðîêóðàòóð³ ïðî äåòàë³. — Ìàòè 
÷îëîâ³êà, ç ÿêîþ â³í ñï³ëüíî 
ïðîæèâàâ, âèêëèêàëà äî ñèíà 
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â. ×îëîâ³ê 
àãðåñèâíî â³äðåàãóâàâ íà ïîÿâó 
ë³êàð³â øâèäêî¿ ³ ñèëîì³öü âèãíàâ 
¿õ ç áóäèíêó. Äàë³ â³í óçÿâ äî ðóê 
ãîñïîäàðñüêó ñîêèðó òà íàí³ñ íåþ 
ïîíàä ø³ñòíàäöÿòü óäàð³â 82-ð³÷-
í³é ìàòåð³. Â³ä òÿæêèõ ò³ëåñíèõ 
óøêîäæåíü ë³òíÿ æ³íêà ïîìåðëà 
íà ì³ñö³ ïîä³¿. Ó õîä³ ðîçñë³äó-
âàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ïðîâåäåíà 
ñóäîâà ïñèõîëîãî-ïñèõ³àòðè÷íà 
åêñïåðòèçà, ÿêà ï³äòâåðäèëà 
ó íüîãî ðîçëàä ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.

×åðåç ðåçóëüòàòè åêñïåðòèçè 
ïðîêóðàòóðà íàä³ñëàëà êëîïî-
òàííÿ äî ñóäó ïðî çàñòîñóâàííÿ 
äî ï³äîçðþâàíîãî ïðèìóñîâèõ çà-
õîä³â ìåäè÷íîãî õàðàêòåðó ó âèä³ 
ãîñï³òàë³çàö³¿ äî ïñèõ³àòðè÷íîãî 
çàêëàäó ³ç ñóâîðèì ðåæèìîì íà-
ãëÿäó.

Òàêîæ â ïðåññëóæá³ ïðîêóðà-
òóðè îáëàñò³ ðîç’ÿñíèëè:

— Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ 
ñòàòò³ 94 Êðèì³íàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè, ãîñï³òàë³çàö³ÿ äî çà-
êëàäó ç íàäàííÿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ 
äîïîìîãè ³ç ñóâîðèì íàãëÿäîì 
ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà ñóäîì 
ùîäî ïñèõ³÷íî õâîðîãî, ÿêèé 
â÷èíèâ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå 
ä³ÿííÿ, ïîâ'ÿçàíå ç ïîñÿãàííÿì 
íà æèòòÿ ³íøèõ îñ³á, à òàêîæ 

РОЗВ'ЯЗКА ТРАГЕДІЇ НА БУЧМИ: 
ВИГНАВ ЛІКАРІВ І ВБИВ МАТІР 
Слідство завершили  Чоловік, якому 
58 років, забив сокирою пенсіонерку. 
Ударив по голові більше 16-ти разів. Сталося 
непоправне тоді, коли медики швидкої 
чекали надворі прибуття поліцейських. 
У прокуратурі розповіли, яким чином 
варто покарати психічно хворого вбивцю. 
Пригадаймо, чому жінку, що покликала 
на допомогу лікарів, ніхто не зміг врятувати

ТАМ МАЛА БУТИ 
СПЕЦБРИГАДА 

Ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé — 
ïñèõ³÷íîõâîðà ëþäèíà, òîä³ 
íå ñòâåðäæóâàëè. Àëå äàëè çíà-
òè, ùî íà ÷îëîâ³êà ÷åêàº ñó-
äîâî-ïñèõ³àòðè÷íà åêñïåðòèçà. 
Òåïåð âæå â³äîìî: íå 15 ðîê³â 
òþðìè çà âáèâñòâî çàãðîæóº 
âáèâö³, à çàêðèòòÿ â ñïåöë³êàðí³.

×îìó æ òàê ñòàëîñÿ, ùî ìåäèêè 
íå çìîãëè ñàìîòóæêè âãîìîíèòè 
íåàäåêâàòíîãî, à ÷åêàëè ïîë³öåé-
ñüêèõ? Ïîÿñíèâ RIA ë³êàð-ïñè-
õ³àòð, ÿêèé äîíåäàâíà ïðàöþâàâ 
ó ñïåöáðèãàä³ øâèäêî¿ äîïîìîãè. 
Öÿ áðèãàäà ìàëà áóòè ñïðÿìîâàíà 
íà âèêëèê äî ïàö³ºíòà íà Áó÷ìè. 
Àëå âîíà íå ïðàöþº. ̄ ¿ îô³ö³éíà 
ë³êâ³äàö³ÿ ìàéæå ñï³âïàëà ç òðà-
ãåä³ºþ íà âèêëèêó.

— Ìè áîðîëèñÿ, ÿê ìîãëè, äî-
âîäèëè íåîáõ³äí³ñòü ³ñíóâàííÿ 
òàêî¿ áðèãàäè, àëå æ íàñ í³õòî 
íå ñëóõàº, — ðîçïîâ³äàâ ï³ñ-
ëÿ òðàãåä³¿ ë³êàð. — Ïðåòåíç³é 
äî ì³ñöåâî¿ âëàäè â íàñ íåìàº. 
² îáëàñíà ðàäà, ³ ì³ñüêà íàñ ï³ä-

òðèìóâàëè ïîñò³éíî. Àëå º òàêèé 
öåíòð â Êèºâ³: Íàö³îíàëüíèé 
öåíòð çäîðîâ’ÿ. Îò ç íüîãî âñå 
ïî÷àëîñÿ…

Ë³êàð äîêëàäíî ïðîêîìåíòó-
âàâ òðàãåä³þ íà Áó÷ìè, ïîÿñ-
íèâ, ÷îìó íå âàðòî âèíóâàòèòè 
ë³êàðîê, ÿê³ òàì áóëè. Òàêîæ â³í 
ñêàçàâ, ùî ïðîáëåìà ïñèõ³÷íî 
õâîðèõ ç êîæíèì ðîêîì çàãî-
ñòðþºòüñÿ:

— ² öåé êîðîíàâ³ðóñ äîäàòêî-
âî äàâ ùå íàì ïñèõ³÷íî õâîðèõ 
ëþäåé. ² ùå ñê³ëüêè äàñòü, íå â³-
äîìî. Âæå íå êàæó ïðî àòîâö³â, 
ÿêèìè ìè çàéìàºìîñÿ âïðîäîâæ 
ê³ëüêîõ îñòàíí³õ ðîê³â. Òîáòî ùå 
áóäå ³ áóäå…

Äîêëàäí³øó ðîçïîâ³äü ïñèõ³à-
òðà ç³ ñïåöáðèãàäè ïðî îñîáëè-
âîñò³ ¿¿ ðîáîòè òà ïðè÷èíó ðîç-
ôîðìóâàííÿ, ÷èòàéòå òóò — goo-
gl.ru/5Zm5. À íàñë³äêè öèõ çì³í, 
ÿê áà÷èìî, Â³ííèöÿ îòðèìàëà 
îäðàçó æ — ìàòåðèíà ñìåðòü â³ä 
ðóê âëàñíîãî ñèíà, ùî ïîòðåáó-
âàâ ñåðéîçíîãî êîíòðîëþ ÷åðåç 
ñâîþ àãðåñ³þ.

Затримали підозрюваного у вбивстві 23 січня. 
Він намагався втекти, але якраз в цей час приїхав наряд 
поліції, і його наздогнали поліцейські 

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 210122

Ïðî ÿêå ïîêàðàííÿ 
ïðîñèòèìóòü äëÿ 
âáèâö³? Íå ïðî 
òþðåìíå óâ'ÿçíåííÿ, 
à ïðî ïðèìóñîâå 
ë³êóâàííÿ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ЗАСНОВНИЦЯ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ СТУДІЇ

Я зрозуміла, яка основа моєї роботи — я люблю кожну 
дитину як свою. На мою думку, найголовніше — 
це любов та турбота, які ти відчуваєш до дітей 
і допомагаєш їм всебічно відкритися.

ПРЕССЛУЖБА

АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

Çàáîðãîâàí³ñòü ñïîæèâà÷³â çà ðîçïîä³ë 
ãàçó ïåðåä ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ñòàíîâèòü 
35 ìëí ãðí. Êîìïàí³ÿ ñòÿãóº áîðãè ó ñó-
äîâîìó ïîðÿäêó, àäæå êîøòè çà îïëàòó 
ïîñëóãè ç ðîçïîä³ëó ãàçó º äæåðåëîì 
ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç ï³äãîòîâêè ãàçî-
âèõ ìåðåæ ðåã³îíó äî îïàëþâàëüíîãî 
ñåçîíó, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíî¿ òà 
áåçàâàð³éíî¿ äîñòàâêè ãàçó äî êîæíîãî 
ñïîæèâà÷à.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çàïëàíîâàíå ïðîâå-
äåííÿ ö³ëîãî êîìïëåêñó ðîá³ò ç ï³äãî-
òîâêè ãàçîâèõ ìåðåæ äî îïàëþâàëüíîãî 
ñåçîíó 2021–2022. Äåðæàâíèì ðåãóëÿ-
òîðîì íà ïîòî÷íèé ð³ê ñõâàëåíî îáñÿã 
³íâåñòèö³é â ðîçì³ð³ ïîíàä 60 ìëí ãðí. 
Ô³íàíñóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê 
òàðèôó íà ðîçïîä³ë ãàçó.

Ïëàòà çà ðîçïîä³ë — äæåðåëî ô³íàíñó-
âàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó äîñòàâêè 
ãàçó ìåðåæàìè äî êîæíîãî ñïîæèâà÷à, 
óòðèìàííÿ ãàçîïðîâîä³â òà îáëàäíàííÿ, 
¿õ ìîäåðí³çàö³¿, ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóê-
ö³¿, çàðïëàòè ïåðñîíàëó. Çà ðàõóíîê òàðè-
ôó ôóíêö³îíóº àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà 

ñëóæáà, çä³éñíþºòüñÿ îáë³ê ñïîæèòîãî 
ãàçó, ïîâ³ðêà, ðåìîíò òà çàì³íà ë³÷èëü-
íèê³â òîùî.

Ñòàíîì íà ïåðøå òðàâíÿ ïîáóòîâ³ ñïî-
æèâà÷³ çàáîðãóâàëè ï³äïðèºìñòâó ìàéæå 
35 ìëí ãðí. Ç íèõ, áëèçüêî 16 ìëí ãðí 
çàòðèìàëè â îïëàò³ ñïîæèâà÷³ îáëàñíîãî 

öåíòðó. Ùå 11,3 ìëí ãðí çàáîðãóâàëè 
ï³äïðèºìñòâàó óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿.

Çà òàêèõ óìîâ ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» âè-
ìóøåíå ñòÿãóâàòè áîðãè â ïðèìóñîâîìó 
ïîðÿäêó.

Ç ïî÷àòêó ðîêó áîðæíèêàì íàïðàâëåí³ 
ìàéæå 100 òèñÿ÷ ïîïåðåäæåíü íà çàãàëü-

íó ñóìó ïîíàä 45 ìëí ãðí. Íà ïî÷àòîê 
òðàâíÿ 650 çàÿâ ïåðåäàí³ äî ñóäó íà çà-
ãàëüíó ñóìó 1,3 ìëí ãðí. Óæå âèêîíóþòü-
ñÿ ïîíàä 260 ñóäîâèõ íàêàç³â íà çàãàëüíó 
ñóìó 560 òèñ. ãðí.

«Ñïîæèâà÷ íåñå äîäàòêîâ³ âèòðàòè 
ó ðàç³ ñòÿãíåííÿ áîðã³â ó ñóäîâîìó ïî-
ðÿäêó. Àäæå îïëà÷óº òàêîæ ñóäîâ³ âè-
òðàòè òà âèêîíàâ÷èé çá³ð. Ïðè âèêîíàíí³ 
ð³øåííÿ ñóäó ó ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó 
ìîæëèâå íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî òà 
çàáîðîíà âè¿çäó çà êîðäîí», — íàãîëîøóº 
êîìåðö³éíèé äèðåêòîð ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
Îëåêñàíäð Òîâìà÷.

Íàêîïè÷åííÿ áîðã³â çàãðîæóº âòðàòîþ 
ñóáñèä³¿. Ãàçîðîçïîä³ëüíå ï³äïðèºìñòâî 
ïåðåäàº äî â³ää³ë³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
íàñåëåííÿ ñïèñêè ñïîæèâà÷³â, ÿê³ ìà-
þòü çàáîðãîâàí³ñòü á³ëüøå òðüîõ ì³ñÿö³â. 
Ó ðàç³ íåñïëàòè çàáîðãîâàíîñò³, æèòëîâà 
ñóáñèä³ÿ íå ïðèçíà÷àòèìåòüñÿ.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çàêëèêàº êë³ºíò³â 
â÷àñíî ñïëà÷óâàòè çà ïîñëóãó ðîçïîä³-
ëó ãàçó òà íå äîâîäèòè ñïðàâó äî ñóäó. 
Ó ñâîþ ÷åðãó Îïåðàòîð ÃÐÌ ïîäáàº ïðî 
íàëåæíèé ñòàí ìåðåæ, äîñòàâêó ãàçó 
äî êîæíîãî ñïîæèâà÷à 24/7.

Заборгованість споживачів за доставку 
газу загрожує підготовці мереж до зими
БЛОГ

493350

ПРЕССЛУЖБА

SAHAROK SHOP 

Çäîðîâ’ÿ î÷åé ïîâ’ÿçàíå ç ä³à-
áåòîì, ³ äèâóâàòèñÿ íåìàº ÷îìó: 
íàø îðãàí³çì — òî ºäèíà ñèñòå-
ìà, ó ÿê³é óñ³ êë³òèíè, ñóäèíè, 
òêàíèíè, îðãàíè òà ¿õí³ ñèñòåìè 
ò³ñíî ñï³âïðàöþþòü.

Òðèâàëî íåêîíòðîëüîâàíèé 
ð³âåíü öóêðó ç ÷àñîì íåìèíó÷å 
óøêîäæóº êðîâîíîñí³ ñóäèíè 
âñüîãî îðãàí³çìó, âñåðåäèí³ îêà, 
çîêðåìà. Âèíèêàº ðèçèê ðîç-
âèòêó ä³àáåòè÷íî¿ ðåòèíîïàò³¿, 
ãëàóêîìè òà êàòàðàêòè. Àëå ç³ð 
ìîæíà çáåðåãòè òà çàïîá³ãòè 
óñêëàäíåíü àáî ïðèíàéìí³ â³ä-
òåðì³íóâàòè ¿õíþ ïîÿâó.

Ìàºìî äåê³ëüêà ä³ºâèõ ïîðàä, 
ùî äîïîìîæóòü áà÷èòè ÷³òêî òà 
çàãàëîì ïîêðàùàòü âàøå ñàìî-
ïî÷óòòÿ íà äîâã³ ðîêè.

СПОРТ
Ô³çè÷í³ âïðàâè íîðìàë³çóþòü 

ãë³êåì³þ, àðòåð³àëüíèé òèñê, 
ï³äâèùóþòü ð³âåíü «õîðîøî-
ãî» õîëåñòåðèíó, óêð³ïëþþòü 
ñóäèíè òà ïîêðàùóþòü êðîâî-
îá³ã — òðåíóâàííÿ òà áóäü-ÿêà 
ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü àäåêâàòíî¿ 
äëÿ âàñ ³íòåíñèâíîñò³ ìàþòü 
ñòàòè çâè÷êîþ.

ОМЕГА-3 ЖИРНІ КИСЛОТИ
Îìåãà-3 êèñëîòè äîïîìàãàþòü 

íîðìàë³çóâàòè ð³âí³ õîëåñòåðè-
íó, ùî â ðåçóëüòàò³ ïîçíà÷àºòü-
ñÿ íà çäîðîâ’¿ ñóäèí, à îòæå, é 
î÷åé. Óð³çíîìàí³òíþéòå ñâîº 
õàð÷óâàííÿ — ïðèíàéìí³ äâ³-
÷³ íà òèæäåíü âæèâàéòå ñòðà-
âè ç æèðíî¿ ðèáè õîëîäíèõ 
âîä. ßêùî ç ïåâíèõ ïðè÷èí âè 
íå âæèâàºòå ðèáó, àëüòåðíàòè-
âîþ ìîæå áóòè Îìåãà-3 ó âè-
ãëÿä³ äîáàâîê.

ВОДА
Îðãàí³çì â³äïîâ³äàº íà çíå-

âîäíåííÿ ï³äâèùåíèì öóêðîì 
ó êðîâ³. Çàóâàæòå, ùî çäîðîâå 
ïèòòÿ íå ïåðåäáà÷àº âæèâàí-

íÿ ñîëîäêèõ ãàçîâàíèõ íàïî¿â 
òà íàâ³òü ñîê³â àáî êîìïîò³â. 
Ìîâà íàñàìïåðåä ïðî ÷èñòó 
âîäó. Ó âîäó âè ìîæåòå äîäàòè 
ì’ÿòó, áàçèë³ê, ëèìîííèé ñ³ê, 
øìàòî÷êè îã³ðêà àáî ïîëóíèö³, 
àáî çàâàð³òü òðàâ’ÿíèé ÷àé — 
óñå öå äîïîìîæå ï³äòðèìóâàòè 
âîäíèé áàëàíñ òà íå ïðèçâåäå 
äî öóêðîâèõ êîëèâàíü.

АНТИОКСИДАНТИ
Àíòèîêñèäàíòè ëþòå¿í òà çå-

àêñàíòèí äîïîìîæóòü çàõèñòèòè 
êë³òèíè ñ³òê³âêè îêà, à ðàçîì ³ç 
â³òàì³íîì Å ñïðèÿòèìóòü ïðî-
ô³ëàêòèö³ êàòàðàêòè. Âæèâàéòå 

÷îðíèöþ, çåëåí³ ëèñòîâ³ îâî÷³, 
áðîêîë³, ùîá íàñèòèòè îðãà-
í³çì êîðèñíèìè ðå÷îâèíàìè 
òà ï³äòðèìàòè çäîðîâ’ÿ î÷åé 
çñåðåäèíè.

КЛІТКОВИНА
Õàð÷îâ³ âîëîêíà ñïîâ³ëü-

íþþòü âèêèäè ãëþêîçè òà 
ñïðèÿþòü çíèæåííþ ð³âíÿ 
«ïîãàíîãî» õîëåñòåðèíó. Âàøà 
íîðìà — íå ìåíøå 20–30 ãðà-
ì³â êë³òêîâèíè ùîäíÿ. Ïðî-
äóêòè ç ö³ëüíèõ çåðåí, âèñ³â-
êè, êâàñîëÿ, ñî÷åâèöÿ, ãîð³õè 
äîïîìîæóòü óð³çíîìàí³òíèòè 
âàø³ ñòðàâè òà çàáåçïå÷àòü 

îðãàí³çì æèòòºâî âàæëèâîþ 
êë³òêîâèíîþ.

ПОГАНІ ЗВИЧКИ
Êóð³ííÿ øêîäèòü î÷àì òà 

âäâ³÷³ ïîñèëþº ðèçèê ðîçâè-
òêó êàòàðàêòè. Ó êóðö³â á³ëüøå 
øàíñ³â ä³ñòàòè ä³àáåòè÷íó ðåòè-
íîïàò³þ, ùî, äî òîãî æ, øâèäêî 
ïðîãðåñóâàòèìå.

РЕГУЛЯРНИЙ ОГЛЯД ТА 
СПІВПРАЦЯ З ЛІКАРЕМ

Âè ìîæåòå íå ïîì³òèòè çì³-
íè çîðó. Ùîð³÷íèé îãëÿä äî-
ïîìîæå âèÿâèòè ïåðø³ çíàêè 
ïîøêîäæåííÿ î÷åé. Ñàìå ðàííÿ 
ä³àãíîñòèêà äàº çìîãó çàïîá³ãòè 
ðîçâèòêó ïðîáëåì òà ñïèíèòè 
ïðîãðåñóâàííÿ óñêëàäíåíü.

² ãîëîâíå — ðåòåëüíî êîíòð-
îëþéòå öóêðè òà äîòðèìóéòåñÿ 
ðåêîìåíäàö³é ë³êàðÿ.

Âàø SaharokShop/
saharokshop.com

×åêàºìî âàñ çà àäðåñîþ 
ó Â³ííèö³:
âóë. Ñîáîðíà, 90 (ïîðó÷ ³ç 
êàâ’ÿðíåþ Terentino),
òåë.: 0674600244
Ìàãàçèí ïðàöþº:
Ïí.-Ïò. — 10:00–17:00
Ñá. — 12:00–16:00

Íä. — âèõ³äíèé

7 способів зберегти здоров’я очей, 
якщо у вас діабет
БЛОГ

55
грн

29
грн

Фітонапої 

для краси, енергії 

та довголіття

Вітаміни для очей 

з лютеїном

Висівки, борошно 

та продукти з 

цільного зерна

Чорнична паста для 

міцного імунітету та 

здоров’я очей

32
грн 200

грн

485689
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KOZZZIMONІ 
Як читаємо на ФБ-сторінці краф-
тової сироварні, Kozzzimonі — це 
маленьке сімейне господарство. 
Вони знаходяться у Літині. Ви-
робляють та продають сири 
та кисломолочні продукти з 
козячого молока. Контакти: 
(096)8795560.

СИРКУМ 
На сайті сироварні вказано, що 
це сімейне підприємство з ви-
робництва крафтових сирів з 
цільного коров’ячого молока 
від фермерів Житомирщини. 
Доставка по всій Україні. Кон-
такти: (097)6027426.

CHEESEMANIA 
Це кооператив крафтових си-
роварень та фермерських гос-

подарств. Доставка різних ви-
дів сирів та молочної продукції 
по Україні. Контакти: (098) 
5626060 

КОЗАЧКА 
Це реміснича сироварня, яка 
займається виробництвом на-
туральних молочних продуктів 
та сирів. Як читаємо на ФБ-
сторінці, продукція представлена 
в «Сільпо» та роблять доставку. 
Контакти: (097)5655991.

СИРОМАН 
Як читаємо на сайті сироварні, 
вони виготовляють сири з ко-
зячого та коров’ячого молока — 
за французькою технологією, з 
українською душею. Доставка 
по усій Україні.
Контакти: (097) 5344093 

Де ще можна купити крафтові сири?

ÑÒÈËÜ ÆÈÒÒß

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ïàíäåì³ÿ êîðîíà-
â³ðóñó ïåðåâåðíóëà 
æèòòÿ áàãàòüîõ ëþ-
äåé ç í³ã íà ãîëîâó, 

à äëÿ Àííè ³ Òàðàñà Íå÷åïîðóê³â 
ñòàëà ïîøòîâõîì äî çì³íè ä³ÿëü-
íîñò³, îòî÷åííÿ òà ïð³îðèòåò³â. 
Âîíè çì³íèëè ì³ñüê³ òóðáîòè 
íà êîðèñòü ðîáîòè íà ãîðîä³, âå-
ëèêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ ñòàäà êîð³â. 
² í³ êðàïë³ ïðî öå íå øêîäóþòü.

НЕ ОФІС, А ФЕРМА 
Àííà é Òàðàñ çà îñâ³òîþ ³ñ-

òîðèêè, â÷èëèñÿ íà îäíîìó ôà-
êóëüòåò³, òàì ³ ïîçíàéîìèëèñü. 
Ï³ñëÿ çäîáóòòÿ îäí³º¿ îñâ³òè, 
Àííà âñòóïèëà â þðàêàäåì³þ òà 
ïðàöþâàëà ïîì³÷íèêîì àäâîêàòà 
ó Õàðêîâ³. ²ç ñåëîì òà äîìàøí³ì 
ãîñïîäàðñòâîì ¿¿ í³êîëè í³÷îãî 
íå ïîâ'ÿçóâàëî. Ó Â³ííèö³ âîíà 
ïðàöþâàëà íà ð³çíèõ ðîáîòàõ, 
ïîêè íå ïðèéøëà ïàíäåì³ÿ.

— Êîëè ïî÷àâñÿ êàðàíòèí, 
ìè ç ÷îëîâ³êîì ïî÷àëè ¿çäèòè 
íà ôåðìó äîïîìàãàòè éîãî áàòü-
êîâ³. Ôåðìà ðîçòàøîâàíà ó ñåë³ 
Çãàð íà Õìåëüíè÷÷èí³, é áóëà 
çàïî÷àòêîâàíà ùå ó 1992 ðîö³. 
Âîíà íàëåæàëà áàáóñ³ Òàðàñà, — 

ðîçïîâ³äàº Àííà. — ßêîñü òàê ìè 
÷àñòî ¿çäèëè é äîïîìàãàëè, ùî 
âèð³øèëè ïåðå¿õàòè òóäè. Äåñü ç 
òðàâíÿ ìèíóëîãî ðîêó ìè òóò ïî-
ñò³éíî æèâåìî, à áàòüêî ÷îëîâ³êà 
òåïåð, íàâïàêè, ëèøå ïðè¿çäèòü 
äîïîìàãàòè íàì.

Çà ñëîâàìè Àííè, ëþáîâ 
äî ïðèðîäè é òâàðèí — ïåðå-
ìîãëà âñ³ ñòðàõè òà íåçíàííÿ. 
À ³íòåðíåò ³ ì³ñöåâèé âåòåðèíàð 
äîïîìàãàþòü ¿ì ó ïðàâèëüíîìó 
äîãëÿä³ çà òâàðèíàìè, ³ çàâæäè 
íà çâ'ÿçêó.

— Òàê â÷èìîñÿ íà ïðàêòèö³ 
êîæíîãî äíÿ âèõîâóâàòè òà âè-
ãîäîâóâàòè òåëÿò.

ß âèðîñëà ó ì³ñò³, ñåëà ó ìåíå 
íå áóëî. ² ÿ â æèòò³ íå ìîãëà 
ïîäóìàòè, ùî áóäó òóñóâàòèñÿ 
ç êîðîâàìè. Àëå æèòòÿ ö³êàâå 
³ ïîâåðòàº ó ð³çí³ áîêè. Ï³ñëÿ 
ðîáîòè â îô³ñ³ ïîì³÷íèêîì àäâî-
êàòà ÿ çàðàç ãîñïîäàðþþ íà ôåð-
ì³ «Çãàð Ôàðì», — ïðîäîâæóº 
Àííà. — Ôåðìà íå òèïîâà, ðàí³øå 
âîíà áóëà ì'ÿñíîãî ñïðÿìóâàííÿ, 
à ìè ö³ëêîì â³ä³éøëè â³ä öüîãî. 
Ìè â³äëó÷àºìî òåëÿò â³ä êîð³â, 
ãîäóºìî ¿õ îêðåìî. Ï³çí³øå ïå-
ðåâîäèìî íà çàì³ííèê. Äàë³ ç³ 
ñâîãî ìîëîêà ïî÷èíàºìî âàðèòè 
ñèð. Ìè á³ëüøå çàéìàºìîñÿ ñàìå 
âèðîùóâàííÿì òåëÿò.

«НІКОЛИ Б НЕ ПОДУМАЛА, 
ЩО МАТИМУ СВОЮ ФЕРМУ»
Агробізнес  Село не вирок — з 
такими переконаннями Анна зі своїм 
чоловіком Тарасом на початку карантину 
переїхала за 70 кілометрів від Вінниці 
у село, де всього шість житлових 
будинків. Там вони вирощують корів 
у власній екофермі, варять та продають 
крафтовий сир, і приймають туристів 

ßê ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà, 
¿õí³ êîðîâè òà òåëÿòà íå ñòîÿòü 
íà ïðèïîíàõ ÷è â ñàðàÿõ. Âîíè 
ïîñò³éíî íà â³ëüíîìó âèïàñ³. Çà-
ðàç ó ãîñïîäàðñòâ³ â³ñ³ì êîð³â, 
äåñÿòü òåëÿò, ñ³ì òåëèöü ³ ÷îòè-
ðè áèêè.Òàêîæ º ê³íü, êîçè òà 
ïòèöÿ.

— Ó íàñ ñâî¿õ 15 ãåêòàð³â, äå 
ñïîê³éíî ïàñóòüñÿ êîðîâè òà òå-
ëÿòà. ª åëåêòðîïàñòóõ, ç íèì ïðî-
ñò³øå. Â³í á’º íå ñèëüíî, íå áî-
ëÿ÷å. Êîðîâè — ðîçóìí³ òâàðèíè, 
âîíè áà÷àòü äð³ò ³ íå éäóòü äàë³. 
Òàêîæ íà òâàðèí ïðèêð³ïëþºìî 
òðåêåðè, ùîá ç òåëåôîíó äèâèòè-
ñÿ, äå âîíè çíàõîäÿòüñÿ, — ðîç-
êàçóº Àííà. — Ó íàñ º äî¿ëüíèé 
àïàðàò, àëå öèì çàéìàºòüñÿ âè-
íÿòêîâî ÷îëîâ³ê. ß çàéìàþñü 
òåëÿòàìè, à â³í êîðîâàìè.

НЕ ЛАТЕ, А ПАРНЕ МОЛОКО 
— Ìîº æèòòÿ çì³íèëîñÿ êàð-

äèíàëüíî. Ïî÷àòè ìîæíà õî÷à á 
ç òîãî, ùî ÿ ùîäåíü ïðîêèäàþ-
ñÿ íàáàãàòî ðàí³øå, í³æ ó ì³ñò³. 
Âðàíö³ ÷îëîâ³ê éäå äî¿òè êîð³â, 
à ÿ éäó ãîäóâàòè òåëÿò. Äàë³ ãî-
äóºìî âñ³õ òâàðèí, ³ ò³ëüêè òîä³ 
ìè éäåìî ñí³äàòè. Ðàíîê ïî÷èíà-

ºòüñÿ íå ç êàâè, — êàæå ôåðìåð-
êà. — Ï³ñëÿ ðàíêîâèõ ðèòóàë³â ìè 
éäåìî íà ãîðîä ÷è çàãîòîâëþºìî 
ñ³íî, äðîâà. Â îá³ä çíîâó ãîäóºìî 
òåëÿò. Äàë³ ùå ðîáîòà ïî ãîñïî-
äàðñòâó ³ çíîâó òðåáà äî¿òè êîð³â 
³ ãîäóâàòè òåëÿò. Äàë³ ïðàöþºìî ç 
ìîëîêîì: àáî ïåðåðîáëÿºìî, àáî 
íà ïðîäàæ ãîòóºìî.

Êð³ì ðîáîòè íà ôåðì³, Àííà 
ïîïóòíî âåäå ïîäêàñò íà ðàä³î 
òà ðîçâèâàº «²íñòàãðàì». Êàæå, 
ùî äóæå õî÷å, ùîá äî íèõ ïðè-
¿æäæàëè ëþäè, ö³êàâèëèñü åêî-
òóðèçìîì.

— Ó íàñ âñ³ äóæå êîíòàêòí³ òâà-
ðèíè. ß, ÿê ö³ëêîâèòî ì³ñüêà ëþ-
äèíà, áóëà â çàõâàò³, êîëè âïåðøå 
ñþäè ïðè¿õàëà. Òóò íåéìîâ³ðíà 
ïðèðîäà: ë³ñè, ïîëÿ, ñòàâîê, — 
êàæå ä³â÷èíà. — Çàðàç ÿ âæå ÷å-
êàþ ãîñòåé ç Êèºâà ³ Ìèêîëàºâà, 
âîíè ïðè¿äóòü ç³ ñâî¿ìè íàìåòà-
ìè. À íà ìàéáóòíº ìè ç Òàðàñîì 
êóïèëè ãîñòüîâèé áóäèíîê.

Âîñåíè íà «Çãàð Ôàðì» ïðî-
âîäèëè ôîòîäí³. Ôîòîãðàôèíþ 
çàïðîøóâàëè ç Â³ííèö³. Àííà 
êàæå, ùî ó íèõ íà ïîäâ³ð'¿ º áà-
ãàòî ðåêâ³çèòó, íà êøòàëò âîçà ÷è 
âåðåòåíà. Â³ííè÷àíêà ðîçïîâ³äàº, 
ùî çà ê³ëüêà òèæí³â çíîâó àíîí-
ñóâàòèìå òåïåð âæå ë³òí³ ôîòîäí³.

Ферма, де господарюють вінничани, розташована у селі 
Згар на Хмельниччині. Започаткована вона ще у 1992 році, 
належала бабусі чоловіка Анни 

Ôåðìåðêà êàæå, 
ùî òåïåð âîíà 
ïðîêèäàºòüñÿ 
íàáàãàòî ðàí³øå, 
í³æ ó ì³ñò³. І ðàíîê ¿¿ 
ïî÷èíàºòüñÿ íå ç êàâè

— ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ó íàñ âè-
íèêëà ³äåÿ òðîõè ïåðåôîðìàòóâà-
òè ôåðìó ³ âë³òêó ìè ñïðîáóâàëè 
âàðèòè êðàôòîâ³ ñèðè, — êàæå 
Àííà. — Ó ìåíå º íåâåëè÷êà ñè-
ðîâàðíÿ íà 30 ë³òð³â, ÿêà ìåí³ 
äóæå äîïîìàãàº. Áî ìèíóëîãî 
ðîêó áóâ «ñóïåðêðàôò», ÿ ïðîñòî 
â êàñòðóëÿõ âàðèëà. Öüîãîð³÷ áà-
ãàòî çàìîâëåíü ïåðåä Âåëèêîäíåì 
áóëî íà ì'ÿêèé ñèð òà âåðøêè. 
À çàðàç áóäó âàðèòè ìîöàðåëëó, 
ôåòó, õàëëóì³. Íå âèñòà÷àº ïîêè 
óìîâ, òðåáà îêðåìå ïðèì³ùåííÿ.

Àííà êàæå, ùî ïðî çàðîá³òîê 
ãîâîðèòè ïîêè çàðàíî. Ïîÿñíþº, 
ÿêùî çàðîáëÿòè íà ìîëîö³, òî ïî-
òð³áíî ìàòè ïîðîäèñòó êîðîâó, 

ÿêà äàâàòèìå ó äåíü 30 ë³òð³â 
ìîëîêà. À ó íèõ ì'ÿñí³ êîðîâè, 
òî âîíè äàþòü 10 ë³òð³â.

— Àëå ó ìåíå º íàä³ÿ, ùî íàø³ 
òåëÿòà âèðîñòóòü ³ áóäóòü äàâàòè 
á³ëüøå ìîëîêà, â³äïîâ³äíî, ìè 
áóäåìî á³ëüøå çàðîáëÿòè, — êàæå 
â³ííè÷àíêà. — Ùèðî êàæó÷è, 
ÿ äóìàþ á³ëüøå íàä âàð³àíòîì 
òóðèçìó, íà öüîìó ìîæíà çàðî-
áèòè á³ëüøå é ëåãøå.

Äëÿ òîãî, ùîá çàìîâèòè ñèð 
÷è ³íø³ ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, âè 
ìîæåòå çâåðíóòèñÿ äî Àííè 
â «²íñòàãðàì» (ïîñèëàííÿ: cutt.
ly/unfoFWO). Çàìîâëåííÿ âîíà 
ïðèâîçèòü ó Â³ííèöþ. Êîíòàêòè: 
(067)3794807 

За словами Анни, любов до природи й тварин — 
перемогла всі страхи та незнання. 
А інтернет і місцевий ветеринар їм допомагають



12 RIA, Ñåðåäà, 2 ÷åðâíÿ 2021

РЕКЛАМА

493594

Приватний «Музей науки» взим-
ку повідомив про закриття про-
екту, оскільки через коронакризу 
опинився на межі. Зберегти му-
зей для міста та дати йому нове 
життя допомагає екс-міністр 
освіти та науки.
— За сприяння Гриневич, ми об-
говорили цю ініціативу з Малою 
академією наук України. Приєм-
но, що нашу ідею підтримали. 
Приміщення для музею громада 
надає, також готові до дольової 
участі в ремонті об’єкта, — гово-
рив Моргунов на сесії міськради.
Тож депутати погодили рішення 
про зміну орендаря для об’єкта 
на Хлібній, 1. Це колишній рес-

торан «Імперіал», який за тек-
стом рішення нині на балансі 
«Вінницязеленбуду».
Новим орендарем стане націо-
нальний центр «Мала академія 
наук України», для якого оцінять 
об’єкт нерухомості та розрахують 
розмір орендної плати.
Чіткої дати запуску нового за-
кладу поки не кажуть. Пові-
домляють, що це відбудеться 
в 2022 році. Своє обладнання, 
а це близько 200 експонатів, ві-
нницькі підприємці передають 
МАН для створення нового за-
кладу. Заклад, який відкриється, 
буде державним, повідомляють 
у прес-службі міськради.

У Центральному парку буде «Музей науки» 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA, (063)7758334 

Ð³øåííÿ ïîãî-
äèëè 49 ç 50 äå-
ïóòàò³â íà ñåñ³¿ 

ì³ñüêðàäè 28 òðàâíÿ. Ó òåêñò³ ð³-
øåííÿ éäåòüñÿ, ùî íà ñòâîðåííÿ 
ìóí³öèïàëüíîãî òåõíîïàðêó âè-
ä³ëÿþòü 14 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, — 
10 ìëí ãðèâåíü äàº Äåðæáþäæåò, 
4 ìëí ãðèâåíü áþäæåò â³ííèöüêî¿ 
ãðîìàäè.

Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, â òåõíîïàðêó 
«Êðèñòàë» áóäå ñòâîðåíî íå ìåí-
øå 1000 ðîáî÷èõ ì³ñöü. Öå ì³ñöå 
ñòàíå ìàéäàí÷èêîì äëÿ ìîëîä³, 
äå âîíè çìîæóòü çàïóñêàòè ï³ä-
ïðèºìñòâà; ä³ÿòèìå IT-øêîëà 
òîùî.

Äî öüîãî, ïîïåðåäí³ìè ð³øåí-
íÿìè ì³ñüêðàäè íà òåõíîïàðê ïå-
ðåäáà÷èëè 4,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
³ ñò³ëüêè æ ìàº äàòè Äåðæôîíä 
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó (ÄÔÐÐ) 
â 2021 ðîö³.

Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó ç 
áóä³âíèöòâà òåõíîïàðêó «Êðèñ-
òàë» — 103,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Òåíäåð îòðèìàëî òîâàðèñòâî «Â³-
ííèöÿáóä» — ì³ñöåâà êîìïàí³ÿ-
çàáóäîâíèê æèòëà, ÿêó î÷îëþº 
Êàðëî Ã³ã³íå³øâ³ë³.

Ï³äðÿäíèêó äîðó÷àþòü ìàñø-
òàáíó ïåðåáóäîâó êîëèøíüîãî 
öåõó þâåë³ðíîãî çàâîäó: äîâå-
äåòüñÿ äåìîíòóâàòè ñòàð³ ïåðå-
ãîðîäêè òà ïîêð³âëþ, ï³ä çàì³íó 
ðîç³áðàòè ïåðåêðèòòÿ òà ï³äëîãó, 
à ôóíäàìåíò — óêð³ïèòè.

Íà ì³ñö³ çíåñåíèõ ïåðåãîðîäîê 
ñïîðóäÿòü ñò³íè ç öåãëè, ãàçî-
áëîêó òà ñêëà. Òàêîæ ìàþòü âñòà-
íîâèòè íîâ³ çàë³çîáåòîíí³ ïëèòè 
íà êîæíîìó ç òðüîõ ïîâåðõ³â òà 
âñòàíîâèòè íîâó ïîêð³âëþ ç ã³ä-
ðî³çîëÿö³ºþ òà óòåïëåííÿì.

Ùå, ùî ö³êàâî, ó áóäèíêó 
áóäå àæ äâà ë³ôòè. Ðàçîì ç òèì, 
â áóä³âë³ ïîòð³áíî áóäå íàíîâî 
ïðîêëàñòè âñ³ êîìóí³êàö³¿: âî-
äîã³í, êàíàë³çàö³þ, åëåêòðèêó, 
îïàëåííÿ, çìîíòóâàòè ñèñòåìó 
âåíòèëÿö³¿ òà êîíäèö³îíåðè. 

ЗАМІСТЬ ЗАВОДУ — ТЕХНОПАРК
«Кремнієва долина»  Вінницька 
міськрада дає 4 мільйони гривень 
на створення муніципального технопарку. 
Ще 10 мільйонів виділяє Держбюджет. 
Новий заклад побудують на місці колишніх 
приміщень заводу «Кристал», щоб 
розвивати освіту, IT та бізнес. За планами 
влади, тут буде до 1000 робочих місць 

Ïëþñ, ï³äðÿäíèêó äîðó÷àòü 
ïîñòàâèòè ïîæåæíó ñèãíàë³çà-
ö³þ, â³äåîíàãëÿä, àóä³îñèñòåìó 
òà ê³íîïðîåêòîð. ² íàñàìê³íåöü 
ïîòð³áíî çä³éñíèòè áëàãîóñòð³é 
òåðèòîð³¿, çíåñòè îãîðîäæåííÿ ³ 
çðîáèòè íîâ³ òðîòóàðè.

Òåðì³í íà âèêîíàííÿ ðîá³ò — 
äî 31 ãðóäíÿ 2022 ðîêó.

Â³ííèöüêà âëàäà ùå ç 2017 ðîêó 
çàìèñëèëà ïîáóäóâàòè íà òå-
ðèòîð³¿ þâåë³ðíîãî çàâîäó, ùî 
íà 600-ð³÷÷ÿ, ìóí³öèïàëüíèé ³í-
íîâàö³éíî-òåõíîëîã³÷íèé ïàðê 
«Êðèñòàë».

Öå ì³ñöå, äå õî÷óòü ðîçâè-
âàòè êðåàòèâí³ ³íäóñòð³¿, ñåðåä 
ÿêèõ IT, îñâ³òà, ñòàðòàïè. Ð³-
øåííÿ, ÿê³ íàïðàöüîâóâàòèìóòü 
â òåõíîïàðêó, áóäóòü çàñòîñîâó-
âàòè â ðîçáóäîâ³ ìóí³öèïàëüíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè.

«Ïàðê «Êðèñòàë» ñïðÿìîâà-
íèé íà ï³äñèëåííÿ ³ñíóþ÷èõ òà 
ñòâîðåííÿ íîâèõ âèñîêîòåõíîëî-
ã³÷íèõ òà êðåàòèâíèõ ³íäóñòð³é 
ó Â³ííèö³ òà Ïîä³ëüñüêîìó ðåã³-
îí³. Â³í çàáåçïå÷óâàòèìå ÿê³ñíó 
³íôðàñòðóêòóðó ³ ñó÷àñíèé êîí-
òåíò äëÿ ðåçèäåíò³â ³ â³äâ³äóâà-
÷³â. Ïðîñò³ð åêîñèñòåìè ñêëàäàº 
ïîíàä 8500 ì2, äî íå¿ âõîäÿòü: 
Fab Lab ³ ëàáîðàòîð³¿, Öåíòð 
ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, ²Ò-
øêîëà, îô³ñè, êîíôåðåíö-çàëà, 
êîâîðê³íã, ïóáë³÷í³ ïðîñòîðè òà 
äèòÿ÷èé òåõíîöåíòð», — éäåòüñÿ 
â îïèñ³ ïðîåêòó íà ñàéò³ ÊÏ «Â³-
ííèöüêèé ìóí³öèïàëüíèé öåíòð 
³ííîâàö³é».

Çà îð³ºíòîâíèì ïëàíîì, òåõ-
íîïàðê çàïðàöþº íà ïîâíó ïî-
òóæí³ñòü ó 2027 ðîö³.

Муніципальний технопарк стане «Великим будівництвом» 
президента Зеленського. Держава дофінансує будівництво 
нового закладу біля ювелірного заводу 
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Територією області проходить 
майже 200 кілометрів кордону з 
сусідньою Молдовою. Переважна 
більшість його ділянки значить-
ся по Дністру. Невелика частина 
межує з невизнаною Придністров-
ською Молдовською Республікою.
Щоб переправитися на поромі 
між молдовським містом Сорока 
і українським селом Цекинівка, 
нині треба сплатити таку суму: з 
пасажира 13 гривень, за легковий 
автомобіль — 40 гривень, вантаж-
ний — залежно від тоннажності 
(50 грн/тонна).

Крім Могилева-Подільського, де 
діють три мостові переправи (два 
мости автомобільні і один заліз-
ничний), налагоджено поромні 
переправи у Ямполі і Цекинівці, 
а також човнові у Цекинівці і Ве-
ликій Кісниці. До речі, у Великій 
Кісниці є ще пішохідний пункт 
пропуску на кордоні з невизнаною 
ПМР. По суші можна потрапити 
на територію сусідньої держави 
у селі Студена. Автомобільний 
пункт з Придністровською Мол-
довською Республікою діє у селі 
Болган.

Скільки платять поромнику?

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ò³ëüêè äâîº ïà-
ñàæèð³â ïåðåïðàâè-
ëèñÿ íà ïîðîì³, ùî 
õîäèòü ïî Äí³ñòðó 

ì³æ ìîëäîâñüêèì ì³ñòîì Ñîðîêà 
³ óêðà¿íñüêèì ñåëîì Öåêèí³âêà, 
ó ïåðøèé äåíü ïîíîâëåííÿ ðî-
áîòè ïåðåïðàâè. ×îëîâ³ê ³ æ³í-
êà äîáèðàëèñÿ ç ìîëäîâñüêîãî 
íà óêðà¿íñüêèé áåðåã. Ó òîé äåíü 
ïîðîìíèêè ïåðåâåçëè ùå îäèí 
ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü. Âîä³é äîáè-
ðàâñÿ ç Óêðà¿íè íà ïðàâèé ìîë-
äîâñüêèé áåðåã. ² öå ç âîñüìî¿ 
ðàíêó äî âîñüìî¿ âå÷îðà.

Ðàí³øå çà òàêèé ñàìèé ÷àñ 
ó ë³òí³é ïåð³îä ïîñëóãàìè ïî-
ðîìíî¿ ïåðåïðàâè êîðèñòóâàëèñÿ 
ñîòí³ ïàñàæèð³â ³ äåñÿòêè âîä³¿â 
àâòîìîá³ë³â. Ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ 
çìåíøåííÿ ïîòîêó ïàñàæèð³â 
íà ïåðåïðàâ³?

Æóðíàë³ñò RIA ïîñï³ëêóâàâñÿ ç 
âëàñíèêîì ïîðîìíî¿ ïåðåïðàâè 
ï³äïðèºìöåì ç ìîëäîâñüêîãî ì³ñ-
òà Ñîðîêà Âàëåð³ºì Ìàð÷åíêîì. 
Äî ðå÷³, âñ³ ïîðîìí³ ³ ÷îâíîâ³ 
ïåðåïðàâè íà Äí³ñòð³ íàëåæàòü 

ìîëäîâñüê³é ñòîðîí³.
Â³í êàæå, ïîêè ùî íå áà÷èòü 

ìîæëèâîñò³ â³äíîâèòè òîé ïîò³ê 
ïàñàæèð³â, ùî áóâ ðàí³øå.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïðè÷èíà ó äî-
äàòêîâèõ âèìîãàõ ïðè ïåðåòèí³ 
êîðäîíó. Âîíè ñòîñóþòüñÿ êàðàí-
òèííèõ çàõîä³â. Óêðà¿íñüê³ ïðè-
êîðäîííèêè âèìàãàþòü ó òèõ, õòî 
ïåðåïðàâëÿºòüñÿ íà ìîëäîâñüêèé 
áåðåã, ÏËÐ-òåñòè íà CÎVID-19 
(ä³éñí³ ïðîòÿãîì 72 ãîäèí) ³ ñòðà-
õîâèé ïîë³ñ.

Òàê³ äîêóìåíòè ñë³ä ïðåä’ÿâèòè 
òàêîæ òèì, õòî ïðèáóâàº íà ïî-
ðîì³ ç Ìîëäîâè.

Òèì ÷àñîì ó ìîëäîâàí â³äñóò-
íÿ âèìîãà îáîâ’ÿçêîâî¿ íàÿâíîñ-
ò³ ÏËÐ-òåñò³â. Ïðèíàéìí³ òàê 
ñòâåðäæóº íàø ñï³âðîçìîâíèê ç 
ì³ñòà Ñîðîêà.

— Âàðò³ñòü ÏËÐ-òåñòó ³ ñòðà-
õîâîãî ïîë³ñà ðàçîì ñòàíîâèòü 
ïðèáëèçíî 50 ºâðî, — êàæå 
Âàëåð³é Ìàð÷åíêî. — Õòî áóäå 
ïëàòèòè òàê³ ãðîø³? Ó ïåðåâàæ-
íî¿ á³ëüøîñò³ ïàñàæèð³â íàøî¿ 
ïîðîìíî¿ ïåðåïðàâè îñîáëèâ³ 
ïîòðåáè ïðè ïåðåòèí³ êîðäîíó. 
Ìåøêàíö³ óêðà¿íñüêî¿ Öåêè-
í³âêè ïåðåïðàâëÿþòüñÿ äî íàñ 

ДЛЯ КОГО ВІДНОВИЛИ ПЕРЕПРАВУ?
Берег лівий, берег правий  
Починаючи з 24 травня, знову можна 
користуватися поромними і човновими 
переправами через Дністер на 
прикордонних пунктах пропуску. Але 
зробити це тепер не просто. Чому?

Між селом Цекинівка і молдовським містом Сорока 
відновили роботу переправи. У перший день поромом 
скористалися тільки двоє пасажирів і один власник авто 

ó ì³ñòî íà ðèíîê, ÷è â ìàãàçèíè 
çà ïîêóïêàìè. Äåõòî ç íèõ äî-
áèðàºòüñÿ íà ðîáîòó. Çàðàäè 
öüîãî í³õòî íå ñòàíå ïðîõîäèòè 
òåñòè, âèêëàäàòè çà íèõ íåìàëó 
ñóìó ãðîøåé. Òèì á³ëüøå, ùî 
â ñåë³ íåìà ìîæëèâîñò³ øâèäêî 
îòðèìàòè òåñò. Ëàáîðàòîð³ÿ çíà-
õîäèòüñÿ ó Â³ííèö³, à òóäè ìàéæå 
200 ê³ëîìåòð³â. Îñü êîíêðåòí³ 
ïðè÷èíè òîãî, ÷îìó ïîðîì áóäå 
çäåá³ëüøîãî ïðîñòîþâàòè. Ïåðå-
ïðàâó â³äíîâèëè, àëå äëÿ êîãî?

Òîð³ê, ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ äî-
äàòêîâèõ êàðàíòèííèõ çàõîä³â, 
âèíÿòîê íà êîðäîí³ çðîáèëè äëÿ 
äâîõ ïóíêò³â ïåðåòèíó ðóáåæó ç 
Ìîëäîâîþ íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³.

Ïðîäîâæóâàëà ïðàöþâàòè ïå-
ðåïðàâà àâòîìîá³ëüíèì ìîñòîì 
ó ì³ñò³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé. 
Ïðî¿æäæàëè àâòîáóñè, ó ïàñà-
æèð³â ÿêèõ ìàâ áóòè ÏËÐ-òåñò. 
Ïðîïóñêàëè òðàíçèòíèé âàíòàæ-
íèé òðàíñïîðò. Â îêðåìèõ âè-
ïàäêàõ äîçâ³ë íàäàâàëè âîä³ÿì 
ëåãêîâèê³â.

Ïî çàë³çíè÷íîìó ìîñòó ó öüî-
ìó æ ì³ñò³ êóðñóâàëè âàíòàæí³ 
ñîñòàâè. 

Ðåéñàì ïàñàæèðñüêèõ ïîòÿã³â ç 
Ìîëäîâè, ùî ïðîõîäèëè òðàíçè-
òîì ÷åðåç óêðà¿íñüêó òåðèòîð³þ, 
ââ³ìêíóëè ÷åðâîíå ñâ³òëî.

×è â³äíîâèëè ðóõ ïî¿çäè? 
Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðèêîðäîííîãî 
çàãîíó íå ìàþòü òàêî¿ ³íôîðìà-
ö³¿. ̄ ¿ âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ ç âëàñíèõ 
äæåðåë. Öèòóºìî â³äïîâ³äü íà-
øîãî ñï³âðîçìîâíèêà: «Ïî¿çäè 
íå ïóñòèëè ³ íå ñêîðî ïóñòÿòü». 
Ùî îçíà÷àþòü ñëîâà «íå ñêîðî 
ïóñòÿòü», ïîñàäîâåöü íå ïîÿñíèâ.
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Підземну оборонну споруду буду-
вали в обстановці секретності, пе-
реважно вночі. Завершили роботи 
у 1938 році. Тоді по Дністру про-
ходив державний кордон колиш-
нього Союзу. Укріпоб’єкт мав стати 
однією з точок захисту кордону.
Цитадель мала у своєму складі 
електростанцію, свердлови-
ну для забезпечення водою, 
а також інші засоби для життя 
військових. Автономно могла 
існувати декілька тижнів.
На території села нараховуєть-
ся ще 20 захисних об’єктів. Але 
вони невеликі, як пояснюють 

місцеві, своєю формою нага-
дують бетонні «коробки». Роз-
кидані уздовж берега, а також 
на пагорбі. Їх також називають 
ДОТами (довготривала оборон-
на чи вогнева точка — авт.) 
Такі оборонні споруди розташо-
вані уздовж берега Дністра на лі-
нії колишнього кордону. А це 
майже 200 км. Вони входили 
в лінію захисту під назвою Мо-
гилів-Подільсько-Ямпільський 
укріпрайон. Частіше називали 
скорочено — МЯУР. На цій ділян-
ці кордону було створено майже 
300 оборонних об’єктів.

Що таке МЯУР 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Óí³êàëüíà îáî-
ðîííà ñïîðóäà 
çíàõîäèòüñÿ ó ñåë³ 
Ñåðåáð³ÿ, íà ãîð³, 

çâ³äêè äîáðå âèäíî íå ò³ëüêè 
Äí³ñòåð, à é ïðîòèëåæíèé ìîë-
äîâñüêèé áåðåã. Ñåëî ðîçòàøî-
âàíå ïîðó÷ ç Ìîãèëåâîì-Ïîä³ëü-
ñüêèì. Ï³äçåìåëëÿ â³äêðèëè äëÿ 
åêñêóðñ³é. Íàé÷àñò³øå ¿õ ïðîâî-
äèòü ì³ñöåâèé æèòåëü, îô³öåð-
ïðèêîðäîííèê Ñåðã³é Êëàäüêî. 
Â³í º ÷ëåíîì Ì³æíàðîäíî¿ àñî-
ö³àö³¿ ôîðòèô³êàòîð³â Óêðà¿íè, 
äåòàëüíî âèâ÷èâ ³ñòîð³þ îáî-
ðîííî¿ ñïîðóäè. Ïî÷èíàþ÷è ç 
2004 ðîêó, ïðàöþâàâ â àðõ³âàõ. 
Ìàº áàãàòî äîêóìåíòàëüíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿.

Ï³ñëÿ â³éíè ³ äîòåïåð ñïîðó-
äà çàëèøàºòüñÿ áåç ãîñïîäàðÿ. 
Íà ïî÷àòêó 90-õ òóò ïëàíóâàëè 
îáëàøòóâàòè ñõîâèùå äëÿ öè-
â³ëüíî¿ îáîðîíè. Îäíàê ùîñü 
íå ñêëàëîñÿ. Ì³ñöåâ³ çâîçèëè 
ñþäè ð³çí³ áóä³âåëüí³ â³äõîäè. 
Íåïîòðåáîì ìàéæå ïîâí³ñòþ 
ïåðåêðèëè âõ³ä ó ï³äçåìåëëÿ.

Ìàáóòü ³ íàäàë³ âñå çàëèøà-
ëîñÿ ó òàêîìó ñòàí³, ÿê ðàí³øå, 
ÿêáè íå àêòèâ³ñòè. Çàâäÿêè ¿ì 
êîëèøíþ öèòàäåëü ïåðåòâîðèëè 
íà åêñêóðñ³éíèé îá’ºêò.

ßê öå â³äáóâàëîñÿ?

ВИВЕЗЛИ ГОРИ СМІТТЯ 
Ç ³í³ö³àòèâè çãàäàíîãî Ñåðã³ÿ 

Êëàäüêà, ó Ñåðåáð³¿ ñòâîðèëè ÃÎ 
«Ïàðóñ». Î÷îëþâàòè ¿¿ äîðó÷èëè 
³í³ö³àòîðó. Çàñòóïíèêàìè ó íüîãî 
ï³äïðèºìåöü ßí Òÿãóëüñüêèé òà 
çàâó÷ øêîëè ²ðèíà Ìåëüíèê.

— Ìè âèâåçëè çâ³äòè ãîðè ñì³ò-
òÿ, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà Ìåëüíèê. — 
Êîëè äîáèðàëèñÿ äî çàìóëåíî¿ öå-
ìåíòíî¿ ï³äëîãè, ñòàâàëè ó ðÿäîê 
³ ç ðóê ó ðóêè ïåðåäàâàëè íàïî-
âíåí³ â³äðà. Áóëüäîçåðîì ðîç÷è-
ùàëè âõ³ä ó ñïîðóäó. Âîíà âðàæàº 
ñâî¿ìè ðîçì³ðàìè. Íàâðÿä ÷è ùå 
çíàéäåòüñÿ òàêîãî ïëàíó ï³äçåì-
íèé îá’ºêò, äîâæèíà ÿêîãî ïîíàä 
900 ìåòð³â. À ê³ìíàòè ÿê³ âåëèê³! 
Çàãàëîì ¿õ òóò íàðàõîâóºòüñÿ 59. 
Áàñåéí çáåð³ãñÿ. Íàâ³òü îáëèöþ-
âàëüíà ïëèòêà íå ïîâ³äâàëþâàëàñÿ. 
ª àðòåç³àíñüêà ñâåðäëîâèíà, ïî-
äèâèøñÿ âíèç — âèäíî âîäó.

Äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü, ùî öè-
òàäåëü çáóäóâàëè ó 1938 ðîö³. 
Äî þâ³ëåéíî¿ äàòè, 80-ð³÷÷ÿ ç 
÷àñó ¿¿ ñòâîðåííÿ, ÃÎ «Ïàðóñ» 
îðãàí³çóâàëî ì³æíàðîäíèé ôåñ-
òèâàëü ðåêîíñòðóêòîð³â.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ìåëüíèê, 
äî íèõ ó ñåëî ç’¿õàëèñÿ ðåêîí-
ñòðóêòîðè íå ò³ëüêè ç Óêðà¿íè. 
Áóëè ãîñò³ ç íèçêè êðà¿í ªâðîïè. 
Íàâêîëî öèòàäåë³ º ìàéäàí÷èê, 
äå âîíè ðîçêëàëè íàìåòè.

Ô³íàíñîâî çàõîäè ï³äòðèìàëà 
ì³ñöåâà ðàäà, ðàéîííà âëàäà, íà-

ДОВЖИНА ПІДЗЕМЕЛЛЯ 905 МЕТРІВ. 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЛІХТАРИК 
Екскурсія у підземелля  Найдовшою 
в країні підземною цитаделлю називають 
оборонну споруду періоду минулої війни 
на березі Дністра. «Мінна група «Серебрія 
ДОТ № 86» — таку назву мав військовий 
об’єкт. Місцеві називають його «точка». 
Нині у військовий ДОТ запрошують 
на екскурсію. Де знаходиться «точка» 
і як туди добратися?

äàëè êîøòè ñïîíñîðè.
— Ðåêîíñòðóêòîðè ç ð³çíèõ êðà-

¿í â³äòâîðèëè ïîä³¿ ìèíóëî¿ â³éíè, 
³ öèì çàõîäîì ìè óïåðøå ïðèâåð-
íóëè óâàãó äî êîëèñü çàíåäáàíî¿, 
àëå òàêî¿ óí³êàëüíî¿ ñïîðóäè, — 
êàæå ²ðèíà Ìåëüíèê. — Ñïîä³-
âàºìîñÿ íà ïîäàëüøó ï³äòðèìêó 
íàøèõ ïëàí³â ïåðåòâîðèòè ï³ä-
çåìåëëÿ ó ìóçåéíèé îá’ºêò.

²ðèíà Ìåëüíèê ðîçïîâ³ëà, ùî 
îáîðîííó ñïîðóäó ó Ñåðåáð³¿ áà-
÷èëà äèðåêòîð îáëàñíîãî êðàºç-
íàâ÷îãî ìóçåþ Êàòåðèíà Âèñî-
öüêà. Âîíà ñõâàëüíî ïîñòàâèëàñÿ 
äî ³äå¿ äàòè ¿é äðóãå æèòòÿ. Îñî-
áëèâî âðàçèëè ìàñøòàáè ï³äçå-
ìåëëÿ: 59 ê³ìíàò, ìàéæå ê³ëîìåòð 
ï³äçåìíèõ ëàá³ðèíò³â ³ç çàïàñíèì 
âèõîäîì! Õ³áà òàêèé áóíêåð ìîæå 
íå ïðèâåðòàòè óâàãó?

ЇЗДИЛИ НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
ПІД ЗЕМЛЕЮ 

Êîëèøí³é ÄÎÒ-86 ìàéæå ó öåí-
òð³ ñåëà. Çâ³äñè ïðèáëèçíî äåñÿòü 
õâèëèí õîäó äî øêîëè. Íåñïðîñòà 
ñàìå ó÷í³ º òèìè, õòî íàé÷àñò³øå 
áóâàº ó ï³äçåìåëë³. Îäèí ç íèõ 
Ñòàí³ñëàâ Áóäÿê âõîäèòü äî ñêëàäó 
ÃÎ «Ïàðóñ». Ïðîøó éîãî ðîçïîâ³-
ñòè, êîëè óïåðøå ïîáóâàâ ó ï³ä-
çåìåëë³, ùî áà÷èâ, ÿê³ âðàæåííÿ?

Õëîïåöü êàæå, ùî ïåðøèé ðàç 
çàõîäèâ òóäè ó òðåòüîìó êëàñ³. 
Íå ñàì, à ðàçîì ç³ ñòàðøîêëàñ-
íèêàìè. Ç³çíàºòüñÿ, ùî áîÿâñÿ. 
Òîä³ âõ³ä ùå íå áóâ ðîç÷èùåíèé. 
Òðåáà áóëî íàçèðö³ ïðîáèðàòèñÿ 
ó çàëèøåíèé îòâ³ð.

— ×óâ â³ä äîðîñëèõ, ùî òàì 
òåìíî, ùî òàì ë³òàþòü êàæàíè, 
³ öå ïðàâäà, áî ÿ ¿õ îñîáèñòî áà-
÷èâ, — ðîçïîâ³äàº Ñòàí³ñëàâ. — 
Àëå õ³áà öå íàñ ìîãëî çóïèíèòè. 
Òàê ñàìî ðîáèëè êîëèñü íàø³ 
áàòüêè ³ ä³äè. Â ñåë³ ìîæåòå ïî-
÷óòè ðîçïîâ³äü, ÿê âîíè äåñü ä³ñ-
òàâàëè òðîõè ñîëÿðêè, çàïðàâëÿ-
ëè ëàìïè ³ ãàéäà ó ï³äçåìåëëÿ. 
Òåïåð ïîòðàïèòè ïðîñò³øå, âõ³ä 
ðîç÷èùåíèé, äî öåìåíòíî¿ ï³ä-
ëîãè äîáðàëèñÿ. Äåõòî ç õëîïö³â 
áåðå âåëîñèïåäè ³ êàòàºòüñÿ.

Ïðîøó ñï³âðîçìîâíèêà ïðî-
âåñòè â³ðòóàëüíó åêñêóðñ³þ ï³äçå-
ìåëëÿì. Â³í êàæå, ùî ïîòðàïèòè 
ìîæíà ò³ëüêè ÷åðåç äâà âõîäè. 
Äâà ³íø³ çàâàëåí³. Âåñü ÷àñ ï³ä-
çåìåëëÿ âåäå ïî íàõèëó âíèç. 
Íàéíèæ÷à òî÷êà ñÿãàº ãëèáèíè 
20 ìåòð³â. Ï³ñëÿ âõîäó ïðèáëèç-

íî ÷åðåç 20 ìåòð³â áóäå ïîâîðîò 
íàïðàâî. Àëå òàì òóïèê. ßêùî 
éòè äàë³, òîä³ ïî÷èíàºòüñÿ ðîç-
ãàëóæåíà ñèñòåìà êîðèäîð³â, ùî 
âåëè êîëèñü äî âîãíåâèõ òî÷îê. 
Çàïèòóþ, ÿêà ïëîùà ê³ìíàò? Õëî-
ïåöü êàæå, äóæå ð³çíà: â³ä âåëè-
êèõ äî ìàëèõ. Îêðåì³ ê³ìíàòè 
äóæå âåëèê³.

ДОВІДКА 

Охочі побувати на екскурсії 
у найдовшому за протяжністю 
оборонному об’єкті часів Другої 
світової війни, а також дізнатися 
про його історію і плани на по-
дальше використання, можуть 
звернутися до керівника ГО «Па-
рус» Сергія Кладька за телефоном: 
098– 871-18-54

У суботу, 22 травня, у Серебрії 
проводили екскурсію для гос-
тей з Києва. Серед них були, зо-
крема, народні депутати. Їхали 
у Лядівський скельний монас-
тир. Це в сусідньому селі. Тобто 
одночасно можна поєднувати 
дві екскурсії.
Ян Тягульський і Сергій Кладько 
записали відеосюжет подоро-
жі підземеллям. Виклали його 
на Фейсбук-сторінці Моги-
лів-Подільської міськради. За-
прошують охочих відвідати під-

земелля, аби вочевидь ознайо-
митися з унікальним військовим 
об’єктом радянської доби, що так 
добре зберігся до наших днів.
До речі, історію ДОТу досліджу-
вав нинішній учень Серебрій-
ської школи 11-класник Ста-
ніслав Будяк. Представив своє 
дослідження на обласний кон-
курс «Європейські сюжети історії 
Вінниччини». Станіслав здобув 
друге місце. Диплом йому вруча-
ли на День Європи в обласному 
молодіжному центрі «Квадрат».

Поруч Лядівський скельний монастир 

– Після того, як ДОТ розчистили від сміття, там можна їздити на велосипеді, – каже 
Станіслав Будяк. Він разом з учителькою Іриною Мельник також прибирав у підземеллі
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Фахівці радять жінкам, якщо 
немає скарг, один раз на рік 
відвідувати лікаря-гінеколо-
га, робити УЗД і цитологічний 
мазок.
— Основна профілактика он-
кології шийки матки — це вак-
цинація і відвідування гіне-
колога, щоб ми могли взяти 
мазки на цитологію, — каже 
лікар під час online-марафону 
здоров’я. — За кордоном, де є 
вакцинація, жінка відвідує гіне-
колога раз на три роки, у нас же 

потрібно приходити щороку.
Що стосується онкології яєч-
ників, то тут профілактики як 
такої немає.
— Це захворювання дуже під-
ступне. На сьогоднішній день 
єдиний метод, яким ми мо-
жемо користуватися — це УЗД 
(теж раз на рік). Якщо ми ба-
чимо якусь підозрілу пухлину 
(є спеціальні шкали, за якими 
лікарі визначають ступінь зло-
якісності), тоді вже жінка може 
здавати онкомаркери.

Профілактика онкології 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

492693

492973

РЕКЛАМА

486404

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Í å ù î ä à â í î 
ó ðàìêàõ online-
ìàðàôîíó «Health 
Talks» â³ä Â³-

ííèöüêîãî îáëàñíîãî ìîëîä³æ-
íîãî öåíòðó «Êâàäðàò» ï³äíÿ-
ëè ïèòàííÿ æ³íî÷îãî çäîðîâ’ÿ. 
Íà ïîøèðåí³ çàïèòè â³äïîâ³â 
â³ííèöüêèé îíêîëîã ³ ë³êàð-ã³-
íåêîëîã Ìàêñèì Ïàíåíêî.

ЦЕ НЕ ДІАГНОЗ 
²íîä³ òðàïëÿºòüñÿ òàêå, ùî ï³ñ-

ëÿ ïðèéîìó â ë³êàðÿ-ã³íåêîëîãà, 

æ³íêà âèõîäèòü ç ïàï³ðöåì, äå 
âêàçàíèé íåâò³øíèé ä³àãíîç. Àëå 
äåÿê³ ç öèõ ä³àãíîç³â íàñïðàâä³ 
º ôåéêàìè ÷è, òàê áè ìîâèòè, 
ïåðåæèòêàìè ìèíóëîãî.

— Îäèí ³ç íàéâ³äîì³øèõ ïðè-
êëàä³â ôåéêîâîãî ä³àãíîçó — öå 
åðîç³ÿ, — êàæå Ìàêñèì Ïà-
íåíêî. — Öåé ä³àãíîç ïðèéøîâ 
äî íàñ ç «ñîâºòñüêèõ» ÷àñ³â, êîëè 
éîãî ñòàâèëè ïðîñòî íàîáóì. 
Áà÷èëè íåãàðíó øèéêó ìàòêè, ç 
òî÷êè çîðó ã³íåêîëîãà, òîáòî ÷åð-
âîíó, ÿêà òð³øêè ï³äêðîâëþâà-
ëà, ³ ë³êàð ñòàâèâ ä³àãíîç åðîç³ÿ, 
ïðèïàëþâàâ ³ âñ³ çàëèøàëèñü çà-
äîâîëåíèìè… Àëå íà ñüîãîäí³ø-

ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я. 
НА РОДИНУ ЧАС Є, А НА СЕБЕ?
Гінекологія  Часто люди нехтують 
профілактичними оглядами у лікарів і 
звертаються до них, лише коли виникають 
проблеми. Та навіть тоді дехто соромиться 
запитати фахівця те, що справді хвилює. 
Чимало питань є і довкола жіночого 
здоров’я, відповіді на які слід знати не тільки 
самим жінкам, але і їхнім партнерам

í³é äåíü ó ÷èñëåííèõ ìåäè÷íèõ 
àòëàñàõ ìîæíà çíàéòè ç äåñÿòîê 
ð³çíîâèä³â ö³º¿ ôåéêîâî¿ åðîç³¿. ² 
öå àáñîëþòíî íîðìàëüí³ ñòàíè.

Òàêîæ ÿê ä³àãíîç ìîæå çâó÷àòè 
çàãèí ìàòêè.

— Êîëè ìàòêà â³äõèëåíà íà-
çàä — öå âàð³àíò àíàòîì³÷íî¿ 
íîðìè, — êàæå ã³íåêîëîã. — Àëå 
÷îìóñü éîãî âñ³ íàìàãàþòüñÿ ë³-
êóâàòè, ÿêîñü âïðàâëÿòè é ãîâî-
ðÿòü æ³íêàì, ùî öå ìîæå áóòè 
ïðè÷èíîþ áåçïë³ääÿ.

ВАЖЛИВЕ ПРО 
ПАПІЛОМАВІРУС 

Ë³êàð çâåðòàº óâàãó íà äîñâ³ä 
ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿í, äå íà äî-
ñë³äæåííÿ ïàï³ëîìàâ³ðóñó ìàëà 
çíà÷íèé âïëèâ ïðîãðàìà ³ç ñàìî-
îáñòåæåííÿ.

— Æ³íêàì äîäîìó íàäñèëàëè 
ñïåö³àëüí³ ïàêåòè, ùîá âîíè ìî-
ãëè ïðîâåñòè ñàìîîáñòåæåííÿ. Öå 
áóëà äîâãà ù³òî÷êà, ÿêó ïîòð³á-
íî áóëî ââåñòè ó ï³õâó, çðîáèòè 
ê³ëüêà êðóãîâèõ ðóõ³â ³ íàä³ñëàòè 
öþ ïàëè÷êó íàçàä ó ëàáîðàòîð³þ. 
Ïðè öüîìó ìîæíà áóëî ä³çíàòèñÿ, 
÷è º ó æ³íêè ïàï³ëîìàâ³ðóñ, — 
ðîçêàçóº â³í. — Çàâäÿêè öüîìó 
ç ÷àñîì âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè, ùî 
16 ³ 18 òèïè â³ðóñó àñîö³éîâàí³ 
ç ðàêîì øèéêè ìàòêè. 

Ìàêñèì Ïàíåíêî çâåðòàº óâàãó, 
ùî ö³ òèïè â³ðóñó íå º ñòîâ³ä-
ñîòêîâîþ ãàðàíò³ºþ ðàêó. Á³ëüøå 
òîãî, íà ñüîãîäí³ òàêîæ íåìàº 
ï³äòâåðäæåííÿ, ùî ³íø³ òèïè â³-

За словами Максима Паненка, жінкам необхідно раз на 
рік відвідувати гінеколога. Навіть якщо немає скарг, варто для 
профілактики захворювань робити УЗД і цитологічний мазок 

ðóñó âïëèâàþòü íà øèéêó ìàòêè.
— Çíàþ÷è öå, ôàðìêîìïàí³¿ 

âèíàéøëè âàêöèíó. ×è âàðòî 
âàêöèíóâàòèñÿ, — ðèòîðè÷íî çà-
ïèòóº ë³êàð-ã³íåêîëîã ³ â³äðàçó 
â³äïîâ³äàº. — Îäíîçíà÷íî! Íàé-
êðàùå ðîáèòè âàêöèíó ä³â÷àòêàì 
ç äåâ’ÿòè äî 13 ðîê³â, ðåêîìåí-
äîâàíèé â³ê íà ñüîãîäí³ — öå 
10–11 ðîê³â. ² ÿêùî ç äåâ’ÿòè 
äî 13-òè âàêöèíóþòü ëèøå äâ³÷³, 
òîáòî ïîòð³áíî ò³ëüêè äâ³ äîçè, 
òî âæå ï³ñëÿ 13 ðîê³â — êðàùå 
òðèðàçîâå âàêöèíóâàííÿ.

Òàêîæ Ìàêñèì Ïàíåíêî ãîâî-
ðèòü ïðî òå, ùî çàãàëîì ðîáèòè 
òàêó âàêöèíó ìîæíà äî 45 ðîê³â.

— Äàë³ âæå íåìàº ñåíñó, òîìó 
ùî ðèçèê ïîÿâè çàõâîðþâàííÿ 
øèéêè ìàòêè çíà÷íî íèæ÷èé, — 
ïîÿñíþº â³í. — ª áàãàòî ì³ô³â 
ñòîñîâíî òîãî, ÷è òðåáà âàêöè-
íóâàòèñÿ æ³íêàì, ÿê³ âæå âåäóòü 
ñòàòåâå æèòòÿ, ÷è òðåáà âàêöè-

íóâàòèñÿ ï³ñëÿ ïîëîã³â, ÷è ïåðå-
äàºòüñÿ ïàï³ëîìàâ³ðóñ â³ä ìàòåð³ 
äî äèòèíè… Â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè 
â³ðóñ íå ïåðåäàºòüñÿ. À âñå, ùî 
ïîòð³áíî äëÿ âàêöèíàö³¿ — öå 
çäàòè àíàë³ç íà â³ðóñ ïàï³ëîìè.

СТАТИСТИКА ОНКО 
Ó íàø³é êðà¿í³ äîñèòü ñóìíà 

îíêîñòàòèñòèêà.
— Ñåðåä îíêîçàõâîðþâàíü 

ó íàñ ë³äèðóº ðàê ìîëî÷íî¿ çà-
ëîçè. À ç ïðèâîäó ã³íåêîëîã³¿, 
òî íà ïåðøîìó ì³ñö³ ìàºìî îí-
êîçàõâîðþâàííÿ øèéêè ìàòêè, 
íà äðóãîìó ì³ñö³ — îíêîçàõâî-
ðþâàííÿ ò³ëà ìàòêè, íà òðåòüî-
ìó — ÿº÷íèêà.

Ë³êàð òàêîæ äîäàº, ùî âèïàä-
ê³â ñòàº âñå á³ëüøå, îñê³ëüêè 
â Óêðà¿í³ â³äñóòíÿ ÿê ïðîãðàìà 
âàêöèíóâàííÿ, òàê ³ ïðàâèëüíèé 
ñêðèí³íã, òîáòî ïîøóê ïåðåäðà-
êîâèõ ôàêòîð³â.

Â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè 
â³ðóñ íå ïåðåäàºòüñÿ. 
À âñå, ùî ïîòð³áíî 
äëÿ âàêöèíàö³¿ — öå 
çäàòè àíàë³ç íà â³ðóñ 
ïàï³ëîìè
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Тренерством Дейл Хеффрон займаєть-
ся вже понад 25 років. На його рахунку 
68 перемог та 23 програші, однак ліцензії 
тренера в нього немає.
— Ліцензію на тренерство в США можна 
не мати, оскільки я знаю, як вигравати. 
В Штатах навіть немає Міністерства спор-
ту, а тому й державного фінансування не-
має. Все відбувається за рахунок інвесторів 
та меценатів. Держава займається лише 
будівництвом майданчиків та стадіонів, — 
пояснює він.
Дейл каже, що є різниця між українцями 
та американцями у підході до американ-
ського футболу. Перш за все тому, що аме-
риканські хлопчики починають грати ще 
в ранньому дитинстві.

— Кожен, хто тренує, той грав в американ-
ський футбол. В Україні футболісти отриму-
ють тренера, який грав в американський 
футбол у кращому випадку у 18–19 років. 
В цьому відмінність у навчанні. Американці 
тренуються щодня, а українці двічі-тричі 
на тиждень. Мої гравці тут мають родину, 
дітей, ходять на роботу і вони не можуть 
виділити весь вільний час на тренування. 
Але українці грають, бо вони люблять цей 
вид спорту, — каже Дейл Хеффрон.
Дейл говорить, що грати в американський 
футбол і тренувати когось — це фактично 
одне й те ж. Зізнається, що в підопічних 
зараз він бачить своє продовження.
Американський футбол — це командна 
гра. Однак бувають випадки, коли гравці 

не можуть чи не хочуть рухатися в одному 
напрямку. Тоді Дейлу як тренеру доводить-
ся йти на радикальні міри.
— Якщо хтось з команди не хоче працю-
вати, я знаходжу нового гравця. Я не вірю 
в окремих зірок. Кожен по-своєму зірка 
і в цьому вся суть футболу, — каже він. — 
Або буває так, що людина хоче грати, але 
американський футбол — не для нього. 
Але можна знайти себе у європейському 
футболі. Не хочу видатися злим, але ж 
справді — щось тобі підходить, а щось ні. 
І в цьому немає моєї чи його вини. Просто 
так склалося, що він не може грати.
Дейла у Вінниці називають не тренером, 
а коучем — на англійський манер. І не лише 
тому, що він тренує спортсменів, а й тому, 

що він виховує та направляє своїх під-
опічних у правильне русло. Його колега, 
Євген Хомин зізнається, що інколи «виховні 
моменти» бувають жорсткими та на під-
вищених тонах, але без читання моралі.
— Дейл спілкується лише англійською, є 
ще термінологія американського футболу, 
якою все ж треба користуватися в оригіна-
лі. А «тренер» в американському футболі 
означає людину, яка тейпує ноги і займаєть-
ся травмами, — каже Євген. — Дейл суворий 
і вимогливий, дуркування на полі не про-
ходять. Він може накричати, але разом 
з тим підбирає влучні слова з жорсткою 
інтонацією, які не пригнічують і не зму-
шують відчувати себе лайном, а навпаки, 
мотивують.

«Я знаю, як вигравати» 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Äåéëó Õåôôðî-
íó 67 ðîê³â. Â³í 
çàâæäè ëþáèâ ïî-
äîðîæóâàòè. Â³ä-

òàê, êîëè âèïàëà íàãîäà ïîáóâàòè 
â Óêðà¿í³, â³í íåþ ñêîðèñòàâñÿ 
³ ïîâåðòàòèñÿ íàçàä íå ïðàãíå.

ПЕРШІ КРОКИ 
— ß íàðîäèâñÿ ó øòàò³ Â³ñêîí-

ñèí, ÑØÀ. Ì³é áàòüêî òà â³ò÷èì 
áóëè â³éñüêîâèìè ëüîò÷èêàìè. 
Òîìó ìè ÷àñòî ïåðå¿æäæàëè. 
ß ìàþ âåëèêó ðîäèíó, àæ ñ³ì 
ñåñòåð. Ï³ñëÿ øêîëè ÿêðàç ³ ïî-
÷àâ ïîäîðîæóâàòè ³ ïðîôåñ³éíî 
ãðàòè â àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë, — 
ðîçïîâ³äàº Äåéë.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè â³í 
îòðèìàâ áëèçüêî 50 ëèñò³â ç ð³ç-
íèõ êîëåäæ³â ÑØÀ, ÿê³ ïðîïî-
íóâàëè éîìó âñòóïèòè äî íèõ íà-
â÷àòèñÿ ³ îòðèìóâàòè ñòèïåíä³þ. 
Ñâîþ ðîëü ç³ãðàëè äîñÿãíåííÿ 
ó ôóòáîë³ âæå íà òîé ìîìåíò.

— ß îáðàâ êîëåäæ, ÿêèé áóâ 
äàëåêî â³ä Êàíàäè, äå áóëî òåïëî 
³ ìîðå, — êàæå Äåéë. — À ôóòáîë 
äàâàâ ìîæëèâ³ñòü îïëàòèòè íà-
â÷àííÿ ó êîëåäæ³, â ìåíå áóëà 
ñïîðòèâíà ñòèïåíä³ÿ. Àëå íà-
â÷àííÿ ÿ òàê ³ íå çàâåðøèâ — 
çíàâ, ùî ïî¿äó çâ³äòè ³ òîìó òàê 
³ íå îòðèìàâ äèïëîì.

Ó êîëåäæ³ Äåéë Õåôôðîí áóâ 
êâîòåðáåêîì, íà ïîçèö³þ íàïàä-
íèêà éîãî íàçíà÷èâ êîó÷. Çãî-
äîì â³í òàêîæ ãðàâ ó ñèìâîë³÷í³é 
çá³ðí³é ÑØÀ, áóâ ïðîôåñ³éíèì 
ãðàâöåì ó Íàö³îíàëüí³é ôóòáîëü-

í³é ë³ç³, ïðàöþâàâ ó Í³ìåöüê³é 
ë³ç³ ç àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó ³ 
âèãðàâàâ ¿¿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ.

— Ñâîãî ÷àñó â³í ãðàâ çà «Îó-
êëåíä Ðåéäåðç», öå êîìàíäà â³ä 
ÍÔË, íàéêðóò³øî¿ ³ íàéáàãàòøî¿ 
ñïîðòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ â ñâ³ò³, ÿêà 
ìàº 32 êîìàíäè. Ð³÷íèé áþäæåò 
òàì ñêëàäàº äåñü 3,5–5 ì³ëüÿðä³â 
äîëàð³â, à êîíòðàêòè ïî 200 ìëí 
äîëàð³â. Òàêèõ êîíòðàêò³â íåìàº 
â æîäíîìó âèä³ ñïîðòó, — ðîçïî-
â³äàº êîëåãà Äåéëà, òðåíåð «Â³-
ííèöüêèõ âîâê³â» ªâãåí Õîìèí.

АБО НА ВІЙНУ, АБО В ТЮРМУ 
Äåéë Õåôôðîí ïîáóâàâ 

ó 120 êðà¿íàõ ñâ³òó. Íà çàïèòàí-
íÿ, êóäè âïåðøå ïî¿õàâ, Äåéë 
ñïåðøó ðîçïîâ³â ïðî Êàíàäó òà 
Ìåêñèêó. Àëå çãîäîì âèÿâèëîñÿ, 
ùî ïåðøîþ êðà¿íîþ, ï³ñëÿ ÑØÀ 
âñå æ ñòàâ Â’ºòíàì.

— ß âîþâàâ ó Â’ºòíàì³. Ìåí³ 
âèïîâíèëîñÿ 18 ðîê³â, öå ïðè-
çîâíèé â³ê ³ âàð³àíò³â îñîáëè-
âî íå áóëî — àáî íà â³éíó, àáî 
â òþðìó. Âîþâàâ ï³âòîðà ðîêè.

Äåéë íå çàõîò³â ä³ëèòèñÿ ïî-
äðîáèöÿìè ö³º¿ ñòîð³íêè ñâîãî 
æèòòÿ. Îáëè÷÷ÿ â íüîãî ñïîõìóð-
í³ëî, ãîëîñ ñòàâ òèõ³øèì.

— ß çíàþ, ùî ì³é óðÿä áðåøå 
ïðî â³éíè, ÿê³ âåäóòüñÿ Øòàòàìè. 
ß ëþáëþ ñâîþ êðà¿íó, àëå íå ëþ-
áëþ â³éñüêîâèõ òà óðÿä. Â’ºòíàì… 
öå áóëî æàõëèâî, ÿ áà÷èâ, ÿê ìà-
ëåíüê³ ä³òè ïîìèðàþòü. Öå áóëî 
æàõëèâî. Æàõëèâî, — ñêàçàâ â³í.

ПРО СІМ’Ю 
Ïðèñòðàñòü äî àìåðèêàíñüêîãî 

ôóòáîëó òà ïîäîðîæåé âèÿâèëàñÿ 

ПОКИНУВ США І ПЕРЕЇХАВ ДО НАС
Тренер з Америки  Він воював 
у В’єтнамі, побував у 120 країнах світу, 
професійно грав у Національній футбольній 
лізі. За плечами Дейла Хеффрона понад 
25 років тренерства, два з яких він 
присвятив «Вінницьким вовкам». Дейл 
розповів про унікальний спортивний 
досвід та чому він залишився у Вінниці 

íåñóì³ñíîþ ç ïîäðóæí³ì æèòòÿì, 
ç³çíàºòüñÿ Äåéë Õåôôðîí. 

— ß áóâ æàõëèâèì ÷îëîâ³-
êîì, — ñì³ºòüñÿ Äåéë. — Ìàþ 
ñèíà, éîìó 37 ðîê³â ³ â³í íåîäðó-
æåíèé, ä³òåé â íüîãî íåìà. Â³í 
ñõîæèé íà ìåíå, ëþáèòü ïîäî-
ðîæóâàòè ³ íå ïîñï³øàº ïîò³øèòè 
ìåíå îíóêàìè.

Äåéë Õåôôðîí êàæå, ùî ñèí 
÷îòèðè ðàçè ïðè¿çäèâ ó ªâðîïó, 
ùîá çóñòð³òèñÿ ç íèì. Öüîãî ðîêó 
òåæ ïëàíóº ïðè¿õàòè, õî÷å ïî-
áà÷èòè Óêðà¿íó.

«ЧИ Є В ТЕБЕ ВОДА ТА 
ЕЛЕКТРИКА?» 

Íà ïèòàííÿ, ÷è áóëî ñòðàø-
íî ¿õàòè â Óêðà¿íó â 2015 ðîö³, 
Äåéë ç ïîñì³øêîþ â³äïîâ³â, ùî 
í³. Õî÷à êîëè âïåðøå ïðè¿õàâ 
ó Â³ííèöþ, òî íà âóëèöÿõ áà÷èâ 
áàãàòî â³éñüêîâèõ.

— ß òîä³ çãàäàâ Ðàäÿíñüêèé 
Ñîþç òà Í³ìå÷÷èíó. Ìîº ïåðøå 
âðàæåííÿ ïðî Óêðà¿íó ïåðåâåð-
øèëî âñ³ î÷³êóâàííÿ â êðàùîìó 
ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà. Áàãàòî 
çíàéîìèõ òà äðóç³â ç ³íøèõ êðà-
¿í â ìåíå çàïèòóþòü, ÷è º â ìåíå 
âîäà òà åëåêòðèêà, ÿ ñì³þñÿ, ³ 

êàæó, ùî òóò âñå íîðìàëüíî, 
öèâ³ë³çîâàíî. Óêðà¿íà âèãëÿäàº 
íàéêðàùå ñåðåä âñ³õ ïîñòðàäÿí-
ñüêèõ êðà¿í, äå ìåí³ äîâåëîñÿ ïî-
áóâàòè, — êàæå â³í. — Òóò ìåí³ 
ïîäîáàþòüñÿ ëþäè. Àëå ùå º òà-
êèé íþàíñ, ÿê ïåíñ³ÿ. ß âèéøîâ 
íà ïåíñ³þ ó 62 ðîêè. Àáè ìàòè 
õîðîøèé ð³âåíü æèòòÿ, ïîòð³á-
íî áóëî îáèðàòè ³íøó êðà¿íó äëÿ 
ïðîæèâàííÿ — óìîâíî êàæó÷è, 
ÿ îáèðàâ ì³æ Óêðà¿íîþ, Ï³âäåí-
íîþ Àìåðèêîþ òà Â’ºòíàìîì. 
ß îáðàâ Óêðà¿íó, — ãîâîðèòü â³í.

Äåéë çãàäóº, ùî ó Í³ìå÷÷èí³, 
êîëè òðåíóâàâ êîìàíäè, îòðèìó-
âàâ çàðïëàòó ³ ïåíñ³þ. Àëå ð³âåíü 
æèòòÿ òà ìîæëèâîñò³ òàì áóëè 
çíà÷íî ñêðîìí³øèìè, àí³æ òóò. 
Ó Â³ííèö³ â³í õî÷ ³ ñòàâ ãîëî-
âíèì òðåíåðîì, îäíàê öÿ ðîáîòà 
ðàäøå âîëîíòåðñòâî. Òóò æèâå 
íà ñâîþ ïåíñ³þ, à êîìàíäà äî-
ïîìàãàº éîìó ç ïðîæèâàííÿì.

Çàâäÿêè îäíîìó ç³ ñïîðòèâíèõ 
ñàéò³â, äå êîìàíäè ïóáë³êóþòü 
ñâî¿ ³ñòîð³¿, äîñÿãíåííÿ, â³ëüí³ 
âàêàíñ³¿ òà ïîçèö³¿ ãðàâö³â, Äåéë 
çíàéøîâ ñâîº ì³ñöå ó Â³ííèö³.

Âïåðøå Äåéë Õåôôðîí ïðè-
¿õàâ ó Â³ííèöþ ó 2015 ðîö³, îä-

íàê ÷åðåç ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì 
éîìó äîâåëîñÿ âè¿õàòè ç Óêðà¿íè. 
Íà ïîñò³éíó îñíîâó â³í ïîâåðíóâ-
ñÿ ñþäè âæå ó 2019 ðîö³.

— Ó ìåíå áóëà í³ìåöüêà ñòðà-
õîâêà, ÿêà ïîêðèëà âñ³ âèòðàòè 
íà îïåðàö³¿. Ìåí³ îïåðóâàëè 
ñåðöå. ßêáè â ìåíå ñòðàõîâêè 
íå áóëî, òî îïåðàö³ÿ îá³éøëà-
ñÿ á ó òèñÿ÷³ äîëàð³â, òîìó ÿ ïî-
¿õàâ ó Í³ìå÷÷èíó ³ çà äåñÿòü äí³â 
ïåðåáóâàííÿ ó ãîñï³òàë³ ÿ çàïëà-
òèâ 190 äîëàð³â, à ðåøòó ïîêðèëà 
ñòðàõîâêà, — ðîçïîâ³äàº Äåéë.

ТРЕБА ПЛАТИТИ БІЛЬШЕ 
ПЕДАГОГАМ 

Íà äóìêó Äåéëà Õåôôðîíà, 
â÷èòåëÿì òà òðåíåðàì òðåáà ï³ä-
âèùèòè çàðïëàòó. 

— ² çàðïëàòó òðåáà ï³äí³ìàòè 
íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é ïî âñüîìó 
ñâ³ò³. ×îìó ìåíåäæåð â Ìàêäî-
íàëüäñ³ îòðèìóº íàáàãàòî á³ëüøå 
çà â÷èòåëÿ? Â Øòàòàõ º ïðèêàçêà: 
ò³, õòî ìîæóòü ðîáèòè — ò³ ðî-
áëÿòü, õòî íå ìîæå — ò³ â÷àòü, — 
âñì³õàºòüñÿ òðåíåð. — Òàêîæ ïî-
òð³áíî çðîáèòè ÿê³ñü ï³ëüãè äëÿ 
ñïîíñîð³â, àáè âîíè áóëè çàö³êàâ-
ëåí³ â ï³äòðèìö³ ñïîðòó â Óêðà¿í³.

Дейл Хеффрон на футбольному полі під час тренування. 
Його колега каже, що він суворий і вимогливий, дуркування на полі не проходять
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Давайте створимо таку багату культурну 
спадщину, щоб наші онуки посварилися 
за неї, коли ділитимуть.
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ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

ÒÎÂ« Â³ííèöÿãàç Çáóò» ïðîïîíóº ñâî¿ì 
êë³ºíòàì òàðèô «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé ïëà-
ò³æ», ÿêèé äîïîìîæå ð³âíîì³ðíî ðîçïîä³-
ëèòè ô³íàíñîâå íàâàíòàæåííÿ íà ñ³ìåéíèé 
áþäæåò ïðîòÿãîì ðîêó.

Ñóòü òàðèôó äóæå ïðîñòà: ð³÷íèé îá-
ñÿã ñïîæèâàííÿ ãàçó êë³ºíòà ìíîæèòü-
ñÿ íà çàô³êñîâàíó íà ð³ê ö³íó ³ ä³ëèòüñÿ 
íà 12 ÷àñòèí (ÿêùî çì³íà òàðèôó â³äáó-
ëàñü ó òðàâí³), 11 ÷àñòèí (ïðè ïåðåõîä³ 
íà òàðèô ó ÷åðâí³). Ó ðåçóëüòàò³ ñïîæèâà÷ 
ùîì³ñÿöÿ ñïëà÷óº îòðèìàíó ñóìó ð³âíèìè 
÷àñòèíàìè. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ä³¿ òàðèôó 
â³äáóäåòüñÿ çâ³ðêà ïîêàçíèê³â ë³÷èëüíè-
êà, ï³ñëÿ ÷îãî ñïîæèâà÷ îòðèìàº çâ³ò ³ç 
ïåðåðàõóíêîì. ßêùî ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó 
êë³ºíò íå âèêîðèñòàº óâåñü çàïëàíîâàíèé 
ð³÷íèé îáñÿã ãàçó, çàîùàäæåíà ñóìà ïî-
âåðíåòüñÿ íà éîãî áàíê³âñüêèé ðàõóíîê 

àáî æ çàëèøèòüñÿ íà îñîáîâîìó ðàõóíêó 
äëÿ ìàéáóòí³õ ïëàòåæ³â.

«Íà ñüîãîäí³ áëèçüêî 400 íàøèõ êë³ºíò³â 
óæå ïîäàëè çàÿâêè íà ï³äêëþ÷åííÿ äî äà-
íîãî òàðèôó, çîêðåìà 272 — âèêîíàëè âñ³ 
óìîâè ïåðåõîäó, çì³íèâøè áàçîâó ð³÷íó 
ïðîïîçèö³þ íà «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé ïëà-
ò³æ». Ñåðåä îõî÷èõ îáðàòè äàíèé âàð³àíò 
ðîçðàõóíêó çà ãàç — ãîñïîäàð³ ïîìåøêàíü 
ç ³íäèâ³äóàëüíèì îïàëåííÿì òà ãàçîâèìè 
êîëîíêàìè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ï³ä³-
ãð³âó âîäè. Ëþäè ðîçóì³þòü, ùî öå äëÿ íèõ 
çðó÷íî òà âèã³äíî», — êîìåíòóº äèðåêòîð 
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ÷èì ðàí³øå ñïî-
æèâà÷ ïåðåéäå íà òàðèô, òèì ìåíøèé 
ùîì³ñÿ÷íèé ïëàò³æ ñïëà÷óâàòèìå.

Âàðò³ñòü ïðèðîäíîãî ãàçó â ðàìêàõ òàðè-
ôó «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ» ñòàíîâèòü 
7,99 ãðí çà ìåòð êóá³÷íèé, ç ÏÄÂ. Âîíà 
íå çðîñòàòèìå äî çàâåðøåííÿ ä³¿ öüîãî òà-

ðèôó, òîáòî äî 30 êâ³òíÿ 2022 ðîêó.
Ïåðåéòè íà òàðèô «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé 

ïëàò³æ» ìîæíà äî 31 ñåðïíÿ ïîòî÷íîãî 
ðîêó çðó÷íèì äëÿ âàñ ñïîñîáîì:
 ó Öåíòðàõ îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â 104.

ua ÷è ó â³ää³ëåííÿõ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò»;
 íà ñàéò³ êîìïàí³¿;
 çà òåëåôîíàìè êîíòàêò-öåíòðó: (0432) 

605–304 àáî (067) 01–14–104.
Íåçàáàðîì òàêà ìîæëèâ³ñòü ç’ÿâèòüñÿ ³ 

â Îñîáèñòîìó êàá³íåò³ íà 104.ua.
Àáè îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ òà äåòàëüí³-

øó ³íôîðìàö³þ, çâåðòàéòåñü çà òåëåôîíîì: 
(067) 433–11–89.

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

Прогнозуйте річні витрати на газ за допомогою 
тарифу «Твій газ Рівномірний платіж»
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðî-
ôåñ³¿ íåîáõ³äíî ðîáèòè, 

îïèðàþ÷èñü âèíÿòêîâî íà âëàñ-
í³ ñê³ëè òà âïîäîáàííÿ. Ïîïóëÿðí³ñòü 
íà ðèíêó ïðàö³, öå äîáðå, àëå ÿêùî çà-
éìàòèñÿ òèì, äî ÷îãî íå ëåæèòü äóøà — 
íå çà ãîðàìè áóäå åìîö³éíå âèãîðàííÿ. 
Íàñë³äêîì ÿêîãî áóäå àáñîëþòíå íåáà-
æàííÿ çàéìàòèñÿ áóäü-÷èì, íå ò³ëüêè 
ðîáîòîþ.

ßêùî æ âèð³øèâ óâ³éòè äî ñôåðè ²Ò — 
ñì³ëèâî îáèðàé Â³ííèöüêó ²Ò-Àêàäåì³þ. 
Àäæå ìè íàâ÷àºìî âèíÿòêîâî çà òèìè 
ñïåö³àë³çàö³ÿìè, çà ÿêèìè âèïóñêíèêè 
ãàðàíòîâàíî ïðàöåâëàøòóþòüñÿ: Ïðî-
ãðàìóâàííÿ, Àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ, 
Ðó÷íå òåñòóâàííÿ, Âåá-äèçàéí, Ïðîºê-
òíèé ìåíåäæìåíò.

ßêùî ïðî ïåðø³ 4 ñïåö³àë³çàö³¿ çíàº 

â äåòàëÿõ íàâ³òü äèòèíà, òî îñòàííÿ, 
õî÷ ³ ³ñíóº äîñèòü äàâíî, âñå îäíî çà-
ëèøàºòüñÿ äëÿ áàãàòüîõ çàãàäêîþ. Õòî æ 
òàêèé öåé ïðîºêòíèé ìåíåäæåð ³ õòî 
ìîæå íèì áóòè?

ÏÌ — öå ñïåö³àë³ñò, ÿêèé, ÿêùî âè-
ñëîâëþâàòèñÿ ïðîñòèìè ñëîâàìè, êåðóº 
ïðîºêòîì. Îñíîâíå éîãî çàâäàííÿ — ðå-
àë³çóâàòè ³äåþ çàìîâíèêà ó âñòàíîâëåíèé 
òåðì³í, âèêîðèñòîâóþ÷è ³ñíóþ÷³ ðåñóð-
ñè. Â ðàìêàõ öüîãî çàâäàííÿ ïðîºêòíî-
ìó ìåíåäæåðó íåîáõ³äíî ïîáóäóâàòè 
ïëàí ðîçðîáêè, îðãàí³çóâàòè êîìàíäó, 
íàëàøòóâàòè ïðîöåñ ðîáîòè íàä ïðî-
ºêòîì, çàáåçïå÷èòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê 
ì³æ êîìàíäîþ ³ çàìîâíèêîì, óñóâàòè 
ïåðåøêîäè äëÿ êîìàíäè, êîíòðîëþâàòè 
ÿê³ñòü òà ðåàë³çàö³þ ïðîäóêòó ó âèçíà-
÷åíèé òåðì³í.

Ðîáîòà ïðîºêòíèì ìåíåäæåðîì ï³ä-
õîäèòü äëÿ òèõ, õòî âïåâíåíèé ó ñâî¿õ 

ñèëàõ, ìàº âèñîêó ñòðåñîñò³éê³ñòü, ìð³º 
ïðàöþâàòè â³ääàëåíî, äðóæèòü ³ç òàéì-
ìåíåäæìåíòîì, âîëîä³º àíãë³éñüêîþ 
ìîâîþ íà ð³âí³ â³ä Â1 òà çíàº, ÿê çà-
ñòîñîâóâàòè ñâî¿ ë³äåðñüê³ òà îðãàí³çà-
ö³éí³ íàâè÷êè.

ßêùî æ òè ùå íå íàâ÷èâñÿ óñüî-
ãî öüîãî, àëå õî÷åø ñòàòè ïðîºêòíèì 
ìåíåäæåðîì — çàïðîøóºìî îïàíóâàòè 
ñïåö³àë³çàö³þ ³ç ãàðàíòîâàíèì ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿì ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿.

«Íàø ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ ïîáóäîâàíèé 
íà ºâðîïåéñüêèõ ìåòîäèêàõ, âèêëàäàþòü 
ìåíòîðè-ïðàêòèêè, ÿê³ ïðàöþþòü ó íàé-
êðóò³øèõ àéò³øíèõ êîìïàí³ÿõ. Òîìó ñòó-
äåíòè îòðèìóþòü íàéàêòóàëüí³øó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ðåàëüí³ âèìîãè äî ïðàö³âíèê³â 
òà íîâèíè ñâ³òó ²Ò. Ó íàñ ³íòåíñèâíå 
íàâ÷àííÿ — 20% òåîð³¿, âñå ðåøòà ïðàê-
òèêà, ñòóäåíòè ïðîõîäÿòü ñòàæóâàííÿ 
íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ. Ó ìîòèâîâàíîìó 

ñåðåäîâèù³ ôîðìóþòüñÿ êîìïàí³¿ ç äðó-
ç³â-îäíîäóìö³â, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ñï³ëêó-
âàòèñü ³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ. ßê 
ðåçóëüòàò — ìè ãàðàíòóºìî ðîáîòó óñ³ì 
âèïóñêíèêàì», — òàê êîìåíòóº ä³ÿëüí³ñòü 
²Ò-Àêàäåì³¿ äèðåêòîð Ðîìàí Ìåëüíèê.

ßêùî ãîòîâèé äî ³íòåíñèâíîãî íà-
â÷àííÿ òà ïåðøî¿ ðîáîòè â ²Ò îäðàçó 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ — íå çâî-
ë³êàé. Íàá³ð ó ãðóïó çà ñïåö³àë³çàö³ºþ 
Ïðîºêòíèé ìåíåäæìåíò óæå ðîçïî÷àòî!

Äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ º ìîæëèâ³ñòü 
îòðèìàòè ïðåñòèæíó îñâ³òó ÁÅÇÊÎ-
ØÒÎÂÍÎ. Êîæåí, õòî ñêëàäå åêçàìåí 
ç ìàòåìàòèêè íà ìàêñèìóì, áóäå çàðà-
õîâàíèé íà áåçîïëàòíå íàâ÷àííÿ.

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

Лідер в житті — піем в ІТ
БЛОГ

486404

493174
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ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма, 2.06, поч. о 19.00

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 3.06, поч. о 18.30

Хелемські мудреці
Комедія-притча
4.06, поч. о 18.30
Єврейський гумор не перекажеш, не перефра-
зуєш, не опишеш — його потрібно тільки почути. 
Ним пронизаний увесь сюжет п’єси, яка розпо-
відає про життя-буття маленького єврейського 
містечка Хелема. Музика, побудована на єврей-
ських народних мелодіях, найповніше передає 
філософсько-іронічну природу комедії-притчі 
«Хелемські мудреці».

Красуня та Чудовисько
Казка-мюзикл, 5.06, поч. о 12.00

Ніч святого Валентина
Фантазії на тему кохання
5.06, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
8.06, поч. о 19.00

Бал негідників
Детективна комедія, 9.06, поч. о 19.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 10.06, поч. о 18.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 11.06, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хмельницьке шосе, 7)
Вартість квитків — 75 грн
Ведмежатко Рім-Тім-Ті
Пригодницька казка
5.06, поч. об 11.00
Вартість квитків — 75 грн

Весела подорож
Казка-гра
6.06, поч. об 11.00
Вартість квитків — 75 грн

ВИСТАВКИ
Ярмарок 
хендмейду
4, 5 та 6 червня з 
17.00 до 23.00 години 
на літній терасі Plaza 
Park Vinnytsia відбудеться 
подія, яку так всі чекали. 

Тут зберуться креативні люди, щоб продавати та 
купувати красиві речі. 
Будемо раді бачити всіх, хто створює 
крафтові речі та проводить майстер-класи. 
Участь безкоштовна.
Реєстрація обов'язкова!
Детальніше умови — за номером телефону 
(063)5256736. Вхід вільний!

Виставка годинників
До 13 червня у Краєзнавчому музеї працює 
виставка «Час та буденні речі: з історії годинників». 
На виставці ви дізнаєтесь про сонячні годинники, 
водяні годинники та на власні очі побачите, як 
«спливає час», вогняні годинники, механічні, 
кварцові, точні атомні годинники, що помиляються 
лише на 1 секунду за час існування Всесвіту. 
Та багато інших цікавих експонатів. Вартість 
квитка: для дітей (до 18 років) — 10 грн, 
студентів — 20 грн, дорослих — 30 грн. 
Музей працює з 10.00 до 18.00 (каса працює 
до 17.00). Вихідний — понеділок. Кожна остання 
неділя місяця — безкоштовне обслуговування 
для малозабезпечених і багатодітних родин, 
пенсіонерів.

Сімейний відпочинок у Парку Динозаврів
У «Подільському зоопарку» на вул. Сергія Зулінсько-
го, 9 вас чекають весняні новинки.
По-перше, з'явився Живий Слон! Перший слон, який 
живий: кричить, рухається та дихає. Таке відчуття, 
що його велетенські вуха дозволять йому літати, 
а вас вони можуть тільки здивувати. Також з'явилося 
10 нових динозаврів, які рухаються, вигукують звуки 
та завжди гарно позують на ваших фото.
Вартість квитків у Вінницький парк Динозаврів: 
діти до 3 років безкоштовно, від 3 до 12 ро-
ків — 100 грн, від 12 і дорослі –150 грн. При 
пред’явленню білета зоопарку знижка 30%. Безко-
штовно за наявності документів: учасники АТО, діти 
з інвалідністю і супроводжуючий, діти-сироти.
Парк працює з 9.00 до 19.00.
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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 

Тихе місце 2
Трилер, 2.06, поч. о 12.30, 19.20
З 3.06, довідка за тел. 52-59.76

Круелла
Комедія, 2.06, поч. о 10.00, 14.30, 19.05, 21.30
З 3.06, довідка за тел. 52-59.76

Гнів людський
Екшн, 2.06, поч. о 15.10
З 3.06, довідка за тел. 52-59.76

Амоніт
Драма, 2.06, поч. о 17.00
З 3.06, довідка за тел. 52-59.76

Кролик Петрик: Втеча до міста
Анімація, 2.06, поч. 13.20
З 3.06, довідка за тел. 52-59.76

Нечестивий 
Хорор, 2.06, поч. о 21.20
З 3.06, довідка за тел. 52-59.76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Пончари: Глобальне заокруглення
Анімація, 2.06, поч. об 11.20, 15.20, 17.20
З 3.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Зоряний рубіж
Трилер, 2.06, поч. о 12.30, 14.30, 19.20
З 3.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Круелла
Комедія, 2.06, поч. о 9.30, 12.10, 14.50, 15.30, 
17.30, 18.10, 20.10, 20.50, 22.50, 23.30
З 3.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Нечестивий 
Хорор, 2.06, поч. о 10.20
З 3.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Незвідана земля 
Драма, 2.06, поч. о 10.20
З 3.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Академія магії
Анімація, 2.06, поч. о 9.20, 13.20
З 3.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

Дозволь йому піти
Драма, 2.06, поч. о 10.00, 21.40
З 3.06, довідка за тел. 096-003-50-50 

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Пончари: Глобальне заокруглення
Анімація, 2.06, поч. о 10.00, 11.40, 18.00

Круелла
Комедія, 2.06, поч. о 13.20, 15.40, 19.40
3.06-9.06, поч. об 11.40, 19.40

Кролик Петрик: Втеча до міста
Анімація, 3.06-9.06, поч. о 10.00, 14.00, 18.00

Погані дороги
Драма, 3.06-9.06, поч. о 15.40
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В Україні подібних великих 
костюмів кіногероїв дуже-дуже 
мало. Більшість майстрів роблять 
трохи простіші варіанти — такі 
собі аніматорські костюми для 
невеликих заходів і дитячих свят. 
Тому роботи вінничанина мають 
значно цікавіший вигляд й роз-
раховані вони на більш масові 
урочистості.
— Я не робив особливої рекла-
ми своїм виробам, не виходив, 
можна сказати, на всеукраїн-
ський рівень, бо спочатку ду-

мав, що одного-двох костюмів 
для цього замало, — розказує 
про свою позицію чоловік. — Та 
все ж костюми справді працю-
ють. Вони подобаються як дітям, 
так і дорослим, тому дуже час-
то стають гостями різних свят. 
Попри свої параметри, вони 
рухливі й відразу привертають 
до себе увагу. Минулого року 
Бамблбі працював у Затоці, де 
став справжньою зіркою. А цьо-
горіч туди поїдуть вже всі три кі-
ногерої — буде гаряче!

Костюми гарно працюють 

ДАРИНА ДІДИК, 

RIA, (096)9209065 

Äìèòðî Ïàâ-
ëîâ çíà÷íó ÷àñ-
òèíó ñâîãî æèòòÿ 
ïðèñâÿòèâ ðîáîò³ 

íà áóä³âíèöòâ³, òà öå íå ïðèíîñè-
ëî éîìó îñîáëèâîãî çàäîâîëåííÿ. 
ßêîñü ÷îëîâ³ê âèïàäêîâî ïîáà÷èâ 
â³äåîðîëèê ó YouTube ³ ï³ñëÿ öüî-
ãî éîãî æèòòÿ çì³íèëîñÿ.

— Öå áóëî ï’ÿòü ðîê³â òîìó, — 
ðîçïîâ³äàº Äìèòðî Ïàâëîâ. — 
Ó ïåðåðâàõ ì³æ ðîáîòîþ ÿ ãîðòàâ 
YouTube ³ çîâñ³ì âèïàäêîâî íà-
òêíóâñÿ íà îô³ö³éíó ïðåçåíòàö³þ 
«Òðàíñôîðìåð³â». Òîä³ æ ÿ ïî-
áà÷èâ àìàòîðñüêå â³äåî, äå ï³ä 
÷àñ ò³º¿ ïðåçåíòàö³¿ âèéøëè ëþäè 
ó êîñòþìàõ-âåëåòíÿõ…

Ñïî÷àòêó, ïðàâäà, Äìèòðî íà-
â³òü íå çðîçóì³â, ùî öå áóëè ëþäè 
âáðàí³ ó êîñòþìè. Òà ïåðåâ³ðèâ-
øè ³íôîðìàö³þ, ÷îëîâ³ê çàãîð³â-
ñÿ ³äåºþ çðîáèòè ùîñü ïîä³áíå.

— Ïàì’ÿòàþ, ìåí³ äóæå ñïî-
äîáàëèñü åìîö³¿ ëþäåé íà òîìó 
â³äåî, òå, ÿê âîíè ðåàãóâàëè 
íà ãåðî¿â, ÿê ðîçãëÿäàëè ¿õ, — 
ðîçïîâ³äàº â³í. — Òîæ ÿ ³ ïîäó-
ìàâ, ùî ìåí³ òåæ ï³ä ñèëó ùîñü 
òàêå çðîáèòè àáî õî÷à á ñïðîáó-
âàòè. ßêîãîñü íîâîãî ïåðñîíàæà 
âèð³øèâ íå øóêàòè, à çóïèíèòèñÿ 
íà Áàìáëá³.

ПЕРШИЙ МЛИНЕЦЬ НАНІВЕЦЬ 
Çà ñëîâàìè Äìèòðà Ïàâëîâà, 

éîãî â÷èòåëåì ³ â³ðíèì ïîì³÷-
íèêîì â îñâîºíí³ íîâîãî çàõî-
ïëåííÿ áóâ ³íòåðíåò.

— Í³ÿêîãî ñåêðåòó íåìàº, 

google çíàº âñå, — ñì³ºòüñÿ ÷î-
ëîâ³ê ³ â³äðàçó äîäàº, ùî âñå æ 
ó ïðèãîä³ ñòàëè íàâè÷êè ç ìèíó-
ëèõ ðîá³ò. — ×èì ÿ ò³ëüêè íå çà-
éìàâñÿ çà ñâîº æèòòÿ, îñîáëèâî 
äîâãî ïðàöþâàâ ó áóä³âíèöòâ³. 
Íå ñêàæó, ùî ìåí³ öå îñîáëèâî 
ïîäîáàëîñü, àëå æ ïîòð³áíî áóëî 
ÿêîñü æèòè, ãîäóâàòè ñ³ì’þ… ² 
ðàçîì ³ç òèì, äîñâ³ä ó áóä³âíè-
öòâ³ ìåí³ äóæå äîïîì³ã, ³ ñàìå 
çíàííÿìè, ÿê³ òîä³ çäîáóâ, ÿ òå-
ïåð êîðèñòóþñü äëÿ ñòâîðåííÿ 
êîñòþì³â.

Çðåøòîþ õîá³ ïåðåòâîðèëîñÿ 
íà îñíîâíó ðîáîòó, òà ïîìèëîê 
îìèíóòè íå âäàëîñü.

— Ïðè ðîáîò³ ç òàêèìè âåëè-
êèìè êîñòþìàìè âàæëèâî äó-
ìàòè íà ïåðñïåêòèâó, àëå º òàê³ 
ìîìåíòè, êîëè òè í³áè óÿâèâ, 
ÿê âîíî ìàº áóòè, ïðîäóìàâ, ÿê 
ñàìå òè öå ðîáèòèìåø ³ â äóìêàõ 
âñå ñêëàäàºòüñÿ ³äåàëüíî, í³áè 
ÿê ïàçëèê, — êàæå Äìèòðî. — Òà 
êîëè ïðèñòóïàºø äî ïðàêòèêè é 
ïî÷èíàºø ïðàöþâàòè ðóêàìè, ðî-
çóì³ºø, ùî äåÿê³ íþàíñè â æèòò³ 
çîâñ³ì íå òàê³, ÿê ó ôàíòàç³¿. Òîìó 
÷àñòî áóâàº, ùî ïðîñò³øå ïî÷àòè 
âñå ñïî÷àòêó, í³æ ïåðåðîáëÿòè 
çðîáëåíå.

ßñêðàâèì ï³äòâåðäæåííÿì 
öüîãî â³í íàçèâàº ñâ³é ïåðøèé 
êîñòþì.

— Ïåðøîãî ìîãî Áàìáëá³ âçà-
ãàë³ í³õòî íå áà÷èâ, áî ÿ éîãî 
ïðîñòî âèêèíóâ, — ãîâîðèòü â³-
ííè÷àíèí. — Ìåí³ çàëèøàëîñü 
äîðîáèòè ëèøå ÷àñòèíó íîãè é 
ðóêè, àëå ìåí³ íå ñïîäîáàëàñü 
ÿê³ñòü ³ çàãàëüíèé âèä êîñòþìà.

Äìèòðî ïîãîäæóºòüñÿ, ùî öå 

НІБИ ЩОЙНО З ГОЛЛІВУДУ. РОБИТЬ
КОСТЮМИ ВІДОМИХ КІНОГЕРОЇВ 
Майстерність  Вінничанин Дмитро 
Павлов уже кілька років створює унікальні 
костюми кіногероїв. Для цього він 
опанував навички технолога, скульптора 
й художника. Зовсім нещодавно чоловік 
завершив свою третю роботу — майже 
двометровий костюм Хижака

áóâ äîñèòü ðàäèêàëüíèé êðîê, àëå 
â³äðàçó ç³çíàºòüñÿ, ùî í³ ïðî ùî 
íå øêîäóº.

— Öå áóâ ì³é äîñâ³ä: ÿ âæå ðî-
çóì³â, ùî íå òàê, ³ ùî ïîòð³áíî 
çì³íèòè. Òîìó ³ âçÿâñÿ çàíîâî 
çà ðîáîòó é çðîáèâ êîñòþì, ÿêèé 
ìîæíà ïîáà÷èòè çàðàç, — êàæå 
â³í. — Çðîáèòè ùî-íåáóäü, àáè 
ò³ëüêè çðîáèòè — öå íå ì³é ï³ä-
õ³ä. ß æ öèì çàéìàþñü íå òîìó, 
ùî õòîñü íàêàçàâ, à òîìó, ùî 
ìåí³ öå ñïðàâä³ ïîäîáàºòüñÿ. Îñü 
÷îìó ìåí³ âàæëèâî, ïåðø çà âñå, 
áóòè çàäîâîëåíèì ñâî¿ì âëàñíèì 
ðåçóëüòàòîì.

БАМБЛБІ ТА СРІБНИЙ 
САМУРАЙ 

Ï³ñëÿ òðàíñôîðìåðà ìàéñòåð 
ïî÷àâ øóêàòè íîâîãî ãåðîÿ. Êîëè 
â³í ïîáà÷èâ Ñð³áíîãî Ñàìóðàÿ ³ 
ïèòàííÿ, ÿêèé æå êîñòþì ðîáèòè 
äàë³, çíèêëî ñàìå ñîáîþ.

— Ìåí³ ñïîäîáàëàñü éîãî 
âåëè÷, éîãî òàêà «äîðîñë³ñòü», 
ñåðéîçí³ñòü ³ íàâ³òü ó äå÷îìó 
ãëàìóðí³ñòü. Òîæ ÿ êèíóâ ñîá³ 
íàñòóïíèé âèêëèê ³ çíîâó äîñÿã-
íóâ ñâîãî — íà ì³é ïîãëÿä, êîñ-

òþì âèéøîâ ïðàâäîïîä³áíèì, — 
ðîçêàçóº ïðî ñâî¿ âðàæåííÿ íàø 
ñï³âðîçìîâíèê. — Çàãàëîì ïåðø³ 
äâà êîñòþìè ñõîæ³ ì³æ ñîáîþ 
çà òåõíîëîã³ºþ ñòâîðåííÿ, ó ¿õí³é 
îñíîâ³ ëåæàòü ïëàñòèêîâ³ äåòàë³. 
Òàêîæ âîíè ìàþòü ïîä³áíó âàãó: 
îáèäâà êîñòþìè âàæàòü ïðèáëèç-
íî ïî 19 ê³ëîãðàì³â.

НОВИЙ КОСТЮМ — 
НОВИЙ  РІВЕНЬ 

Òðåò³ì êîñòþìîì Äìèòðà Ïàâ-
ëîâà, ÿêèé â³í, äî ðå÷³, çàâåðøèâ 
äíÿìè, ñòàâ Õèæàê ç îäíîéìåí-
íîãî ô³ëüìó.

— Íàä êîñòþìîì ÿ ïðàöþâàâ 
äåñü ï³â ðîêó. Â³í â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä äâîõ ïîïåðåäí³õ, áî â éîãî 
îñíîâ³ ñèë³êîíîâ³ åëåìåíòè, 
³íøà òåõíîëîã³ÿ é ïåâíà â³äì³ííà 
ñïåöèô³êà ðîáîòè, — ïðîäîâæóº 
ðîçïîâ³äàòè Äìèòðî. — Ìåí³ öåé 
êîñòþì áóâ äóæå ö³êàâèì ñàìå 
ÿê òâîð÷èé ïðîºêò.

Çâåðòàº óâàãó ÷îëîâ³ê ³ íà òå, 
ùî Õèæàê º ñàì ïî ñîá³ äóæå ö³-
êàâèì ïåðñîíàæåì ³ éîãî, íà â³ä-
ì³íó â³ä òîãî æ òðàíñôîðìåðà, 
ðîáëÿòü äîñèòü ð³äêî.

— Â Óêðà¿í³, âïåâíåíèé, öå 
ºäèíèé òàêèé êîñòþì, à òèì 
á³ëüøå ó òàêîìó âèêîíàíí³, — 
êàæå â³í. — ß õîò³â çðîáèòè 

éîãî ìàêñèìàëüíî íàáëèæå-
íèì äî îðèã³íàëó, ³ ùîá öå áóâ 
íå ÿêèéñü àí³ìàö³éíèé êîñòþì.

Òàêîæ â³ííè÷àíèíó áóëî ö³êà-
âî ïîïðàöþâàòè ç ñèë³êîíîâîþ 
îñíîâîþ.

— Ïîïåðåäíüî ÿ äîñë³äæóâàâ, 
ÿê ïðàâèëüíî ôàðáóâàòè òàêèé 
ñèë³êîí, à äëÿ öüîãî äîâåëîñÿ 
çíàéòè ñïåö³àëüíó ôàðáó (³íøà æ 
ïðîñòî â³äñòàº), — ïîÿñíþº 
Äìèòðî. — ¯¿ ìåí³ ïðèâåçëè ç-çà 
êîðäîíó, áî ó íàñ ïîêè âàæêî ç 
òàêèìè ìàòåð³àëàìè.

×îëîâ³ê ç³çíàºòüñÿ, ùî ùå íà-
â³òü íå âñòèã çâàæèòè ñâ³é íîâèé 
âèòâ³ð, àëå âæå ðîçóì³º, ùî òîé 
òðîõè ëåãøèé çà äâîõ ïîïåðå-
äíèê³â.

— ßêùî âçÿòè ñóìàðíó ìàñó, 
òî â³í áëèçüêî 10–15 ê³ëîãðàì³â. 
Îñê³ëüêè öå íå ì³øîê, ÿêèé ïðî-
ñòî íîñèø íà ïëå÷àõ, à ïîâíîö³í-
íèé êîñòþì, âàãà ÿêîãî ð³âíîì³ð-
íî ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ïî âñüîìó ò³ëó, 
òî âàæê³ñòü îñîáëèâî é íå â³ä-
÷óâàºòüñÿ, — êàæå ìàéñòåð. — 

Êð³ì òîãî, Õèæàê òðîõè ìåíøèé 
çà ðîçì³ðîì, äåñü 1,95 ìåòðà. Âå-
ëè÷ éîìó äîäàº ï³äîøâà é îñî-
áëèâà ôîðìà ãîëîâè. Òà äîäàì, 
ùî îäÿãíóòè öåé êîñòþì çìîæå 
é äâîìåòðîâà ëþäèíà.

Ñïðàâæíüîþ ô³øêîþ òðåòüîãî 
êîñòþìà º éîãî ðóõîìà ùåëåïà.

— Öå âçàãàë³ áóëà ìîÿ ìåòà ùå 
äî òîãî, ÿê ÿ âçÿâñÿ ðîáèòè êîñ-
òþì, — êàæå ÷îëîâ³ê. — ß ïîñòà-
âèâ ñîá³ çà ìåòó, ùî ³êëà â íüîãî 
ìàþòü ðóõàòèñü ÿê ó ô³ëüì³. Äëÿ 
öüîãî ÿ âçÿâ ñâ³é äèòÿ÷èé ìåòà-
ëåâèé êîíñòðóêòîð, çðîáèâ òàêó 
ìåõàí³÷íó ÷àñòèíó, ùîá çðîçóì³-
òè, ÿê âîíî ìàº ïðàöþâàòè. Êîëè 
åêñïåðèìåíò âäàâñÿ, òîä³ âæå ïî-
÷àâ ðîáîòó íàä ñàìèì êîñòþìîì. 
Òåïåð öå ä³éñíî òàêà ðîäçèíêà 
Õèæàêà.

Äìèòðî Ïàâëîâ ðîçïîâ³äàº, ùî 
ïîêè íå îáðàâ ãåðîÿ, ÷èé êîñ-
òþì ðîáèòèìå äàë³. Ç³çíàºòüñÿ, 
ùî õî÷å òð³øå÷êè ïåðåïî÷èòè 
ï³ñëÿ Õèæàêà, àëå îá³öÿº, ùî 
öå òî÷íî áóäå ö³êàâî.

«Ïåðøîãî ìîãî 
Áàìáëá³ âçàãàë³ í³õòî 
íå áà÷èâ, áî ÿ éîãî 
ïðîñòî âèêèíóâ. Ìåí³ 
íå ñïîäîáàëàñü ÿê³ñòü 
³ çàãàëüíèé âèä»

У колекції Дмитра Павлова наразі три супергеройські 
костюми: Бамблбі, Срібний Самурай і Хижак. Над 
останнім чоловік працював майже пів року, а головною 
фішкою цього костюма стала рухома щелепа
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UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.15, 05.20 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05, 01.15, 03.50 Земля, 
наближена до неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30, 17.20 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.25, 00.30, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
15.50 Концерт Романа 
Скорпiона 
17.30 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55 Д/ц «Хижаки пiдводного 
свiту» 
19.55, 00.45 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.50 Х/ф «Мiж нами, дiвчатами» 

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, 04.05 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Весiльна вечiрка» 
14.15 Х/ф «Нянька за 
викликом» s  
16.05 «Жди меня. Україна» 
20.00, 03.20 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.00 Х/ф «Снайпер-7: Iдеальне 
вбивство» s  
11.50, 13.15 Х/ф «Смертельнi 
перегони-3» l  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.25, 00.00 Х/ф «Убий їх 
усiх» s  
16.50 Х/ф «У пошуках пригод» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.05, 21.25 Х/ф «Вулкан» s  
22.20 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.10 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.15 «Орел i Решка» 
10.10 Х/ф «Людина-павук» 
12.50 Х/ф «Людина-павук 2» 
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Голоднi iгри» s  
23.55 Х/ф «Здичавiла» n  
01.50 «Improv Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
03.30 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Подвiйне 
вiдображення» l  
23.00 Футбол. Контрольна Гра. 
Україна - Кiпр 
01.00, 02.15 Т/с «Жiночi 
секрети» s  

СТБ 
10.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.45, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi» l  
23.00 Т/с «Обраниця» s  

НTН 
05.15, 08.30, 17.00, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
05.40 Х/ф «Мене звуть 
Арлекiно» s  
09.05 Х/ф «Очiкування 
полковника Шалигiна» 
10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.15 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Зворотний бiк 
мiста» s  
14.50 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
23.10 Х/ф «Мотель» n  

TET 
09.15 Х/ф «Нове вбрання 
короля» 
10.15 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Пiдкорювач Свiтанку» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
23.15 Т/с «Королi палат» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини UA ПЕРШОГО 
09.15 Крутий замiс 
09.50 Солодка дача 
10.20 Буковинськi 
загадки 
10.32 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 12с. 
Майбутнє освiти 
13.30 Лайфхак 
українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Козлик Та Ослик» 
14.15 М/ф «Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Iванко Та Воронячий 
Цар» 
14.50 М/ф «Лисичка З 
Качалкою» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
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» Чуєш 
гуркiт касок? 
20.30 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 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у 
цифрi» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Земля, наближена до 
неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55, 00.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
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, 04.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50 Х/ф «Мiж нами, дiвчатами» 

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, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
14.35, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.20 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.55, 13.20, 16.10 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.00 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
17.00 Х/ф «Пiдривник» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.45 Т/с «Менталiст» s  
00.45 Т/с «Контакт» s  
02.25 Громадянська оборона 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 «Абзац!» 
06.00, 07.45 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.50 «Орел i Решка» 
09.50, 15.15 Т/с 
«Надприродне» s  
10.50 Х/ф «Людина-павук 3: 
Ворог у вiдбиттi» 
13.30 «Аферисти в сiтях» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Де логiка?» l  
20.00, 01.55 «Improv Live 
Show» l  
21.00 Х/ф «Голоднi iгри: У 
вогнi» s  
00.00 Х/ф «Хижа в лiсi» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Подвiйне 
вiдображення» l  
23.10, 02.15 Т/с «Жiночi 
секрети» s  

СТБ 
07.35 Т/с «Комiсар Рекс» 
11.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.45, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi» l  
23.00 Т/с «Обраниця» s  

НTН 
06.55 «Свiдок. Агенти» 
07.50, 17.00, 02.25 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
01.50 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Найостаннiший 
день» l  
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Розслiдування» 

TET 
09.15 Х/ф «Пастушка» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 

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» 
10.15 Буковинськi загадки 
10.32 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 13с. 
Майбутнє будiвельних 
технологiй 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Велика подорож» 
14.15 М/ф «Казка Про 
Жадiбнiсть» 
14.25 Марiйчин Першосвiт 
14.30 Додолики 
14.40 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Край пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Задача з зiрочкою 
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 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Земля, наближена до 
неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Край пригод 
11.45 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 #ВУКРАЇНI 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55, 00.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
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, 04.35 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55 Х/ф «Мiж нами, 
дiвчатами» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
14.35, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.25 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.45, 13.30 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.40, 16.10 Громадянська 
оборона 
16.40 Х/ф «Без компромiсiв» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем’єра 
22.45 Т/с «Менталiст» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.50 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.55 «Орел i Решка» 
09.50, 15.15 Т/с 
«Надприродне» s  
11.45 Х/ф «Дiти шпигунiв» 
13.20, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
17.05 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 1» s  
23.40 Х/ф «Лихоманка» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
15.25 Європейський дайджест 
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 

21.00 Т/с «Подвiйне 
вiдображення» l  
23.10, 02.15 Т/с «Жiночi 
секрети» s  

СТБ 
07.15 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.50, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.05, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi» l  
23.00 Т/с «40+ або Геометрiя 
почуттiв» l  

НTН 
06.20 «Будьте здоровi» 
07.50, 17.00, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Товариш генерал» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Акселератка» 
01.10 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.00, 03.10 «Речовий доказ» 

TET 
09.15 Х/ф «Дiвчинка з 
сiрниками» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини UA ПЕРШОГО 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50, 18.10 Країна пiсень 
10.15 Буковинськi загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 14с. 
Майбутнє звуку 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Двоє справедливих 
курчат» 
14.15 М/ф «Некмiтливий 
Горобець» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Круглячок» 
14.50 М/ф «Ниточка Та Кошеня» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
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 «На власнi очi» 
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 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Земля, наближена до 
неба 
08.25 Геолокацiя: Волинь 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
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, 04.40 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.33 «Проспорт» 
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
14.35, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.25 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.45, 13.30 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.15 Секретний фронт 
16.55 Х/ф «Вулкан» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
22.45 Т/с «Менталiст» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.50 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.55 «Орел i Решка» 
09.55, 15.15 Т/с 
«Надприродне» s  
11.50 Х/ф «Дiти шпигунiв 3. 
Кiнець гри» 
13.10, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
16.50 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 
2» s  
23.55 Х/ф «Будинок воскових 
фiгур» n  
02.10 «Improv Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.30 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
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20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Подвiйне 
вiдображення» l  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.15 Т/с «Жiночi 
секрети» s  

СТБ 
07.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.45, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi» l  
23.00 Т/с «40+ або Геометрiя 
почуттiв» l  

НTН 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.50, 17.00, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Акселератка» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 04.15 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Чорний принц» 

TET 
09.15 Х/ф «Хоробрий кравчик» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 

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» 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 15с. 
Як поєднуються технологiї та 
навчання 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Веселi саморобки 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Iсторiя Одного 
Поросятка» 
14.15 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Кульбаба - Товстi 
Щоки» 
14.50 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
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 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Земля, наближена до 
неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.35 Край пригод 
11.50 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30, 00.35 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
23.05 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.13 «Проспорт» 
20.15 «Чистоnews 2021» 
20.20 «Одруження наослiп 7» 
22.20 «#Гуднайтклаб 2021» 
23.00 Х/ф «Поїздка в Америку» 

IНТЕР 
05.25, 23.40 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
Закл 
14.40, 15.30, 01.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: Координати 
«Скайфолл»» s  

ICTV 
04.30, 00.55 Факти 
04.50, 14.30 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, 20.05 Дизель-шоу l  
11.55, 23.55 Скетч-шоу «На 
трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Т/с «Пес» s  
15.35, 16.10 Х/ф «Богемна 
рапсодiя» s  
18.45 Факти. Вечiр 
22.55 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.15 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20 «Орел i Решка» 
09.20 Т/с «Надприродне» s  
11.10 «Хто проти 
блондинок?» l  
13.05 «Аферисти в сiтях» s  
15.05 «Де логiка?» l  
16.10 Х/ф «Першому гравцю 
приготуватися» l  
19.00 Х/ф «Трон. Спадок» s  
21.40 Х/ф «Я номер чотири» s  
23.45 Х/ф «ПТятниця 13-те» n  
01.40 «Improv Live Show» l  
02.25 «Служба розшуку дiтей» 
02.30, 03.00 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.50, 01.00, 02.15 Т/с «За 
покликом серця» s  

14.40, 15.30 Т/с «Сукня з 
маргариток» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.20 Європейський дайджест 
21.35 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Церемонiя вiдкриття 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Туреччина - Iталiя 

СТБ 
09.05 Т/с «Продається будинок 
iз собакою» 
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.45 Т/с «Вiдпустка у 
сосновому лiсi» l  

НTН 
05.00, 04.45 «Top Shop» 
06.20, 03.45 «Правда життя» 
07.50, 14.45, 17.00, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Чорний принц» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Дике кохання» 
01.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
03.15 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Столику, накрийся» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини UA ПЕРШОГО 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 16с. Новi 
медичнi гаджети 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Лис I Дрiзд» 
14.15 М/ф «Найсправжнiсiнька 
Пригода» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 «Iсторiя кримських 
татар» 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.00 «В гарної формi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
11.00, 17.30, 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 «На власнi очi» 
18.30 «Свiт кiно» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.45, 02.00, 03.35, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
08.30, 13.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Вiзуальний код 
10.15 #ВУКРАЇНI 
10.40 Д/ц «Найбiльшi мiграцiї 
в природi» 
11.45 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск» l  
13.55, 16.00 Мiста та мiстечка 
14.15 Концерт. ВIА «Кобза» 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.10, 05.05 Д/ц «Дикi тварини» 
16.45 Т/с «Iмперiя» s  
19.30 Х/ф «Iван Миколайчук. 
Посвята» 
21.25 Пишемо iсторiю 
22.30 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 

1+1 
05.20, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт» 
14.00 Т/с «Свати» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.15 «Жiночий квартал» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
06.55 «Слово Предстоятеля» 
07.05 Х/ф «Белль i Себастьян: 
Пригоди тривають» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00 Х/ф «Кортик» 
16.00 Т/с «Не жiноча робота» l  
20.00, 02.20 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.10 «Великий бокс. Владислав 
Сiренко - Ньюфел Уатах» 
00.10 Х/ф «Tри девТятки» s  
02.50 Х/ф «Москва-Кассiопея» 
04.10 Х/ф «Отроки у Всесвiтi» 

ICTV 
04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.50 Факти 
05.15 Не дай себе обдурити 
06.55 Х/ф «Без компромiсiв» s  
09.00 Х/ф «Пiдривник» s  
10.45 Х/ф «У пошуках пригод» s  
12.35, 13.00 Т/с «Пес» s  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Скарб Амазонки» s  
21.05 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу» s  
23.30 Х/ф «Антураж» 16+ 
Прем’єра 
01.30 Т/с «Таємнi дверi» s  
03.00 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30 «Вар’яти» l  
08.10, 10.00 «Kids time» 
08.15 М/ф «Пташиний ульот» 
10.05 «Орел i Решка. 
Земляни» 
11.00 «Орел i Решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i Решка» 
14.10 Х/ф «Я номер чотири» s  
16.25 Х/ф «Аксель» l  
18.15 Х/ф «Людина-павук: 
Повернення додому» l  
21.00 Х/ф «Людина-павук: 
Далеко вiд дому» l  
23.35 Х/ф «Хижа в лiсi» n  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.30 Реальна мiстика 
09.30, 01.00, 02.15 Х/ф «Фото 
на недобру пам’ять» l  
11.30, 15.20 Т/с «Невипадковi 
зустрiчi» l  
15.45, 21.00 Т/с «Сашина 
справа» l  
20.00 Головна тема 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Бельгiя - Росiя 
00.00 Гучна справа 

СТБ 
05.20 Т/с «Коли ми вдома» 
05.45, 10.50 Т/с «Папаньки» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.05 «СуперМама» l  
21.00 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  

НTН 
05.45 Х/ф «Одеськi канiкули» 
07.10 Х/ф «Викликаємо вогонь 
на себе» l  
12.40 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
13.55 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.55 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Небезпечно для 
життя!» 
21.05 Х/ф «Братство по кровi» s  
23.10 Х/ф «Рейд - 2» n  
02.00 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.25 «Речовий доказ» 
04.20 «Правда життя» 
04.45 «Top Shop» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.15 М/ф «Норм: Ключi вiд 
королiвства» 
12.45 М/ф «Норм та Нестримнi: 
Велика пригода» 
14.00 М/ф «Пташинi пригоди» 
15.30 М/ф «У пошуках Немо» 
17.15 Х/ф «Марлi та я» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Смерть на 
похоронi» s  
01.00 Панянка-селянка 
02.40 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» 
10.15 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.10 Х/ф «Лiто в мiстi» 
12.35 Плiч - о-плiч 
12.50 Шерифи для нових 
громад 
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 М/ф «Як Козаки Сiль 
Купували» 
14.40 М/ф «Як Козаки Кулiш 
Варили» 
14.50 М/ф «Червона Жаба» 
15.00 М/ф «Коп I Штик - Завзятi 
Кроти» 
15.10 Пiщана казка 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 В Українi 
16.45 Х/ф «Авраам: охоронець 
вiри» 
18.20, 21.50 Задача з зiрочкою 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 «Створюй iз 
Суспiльним. Розслiдування. 
Червона лiнiя 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
21.55 Д/ф «Бальний король» 

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 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.10, 02.00, 03.35, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 01.55 Погода 
08.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Незвiдана Україна 
14.35 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.10 Д/ц «Дикi тварини» 
16.45 Т/с «Iмперiя» s  
19.35 Пишемо iсторiю 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00 Тi, що змiнили свiт 
23.05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
23.30 Д/ц «Свiт дикої природи» 
00.35 Х/ф «Iван Миколайчук. 
Посвята» 

1+1 
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45, 10.50 «Мандруй 
Україною з Д. Комаровим» 
12.00, 01.55 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 
2021» 
21.00 Х/ф «Правдива брехня» s  
23.55 Х/ф «Людина, що 
бiжить» s  

IНТЕР 
06.15 Х/ф «Белль i Себастьян: 
Друзi назавжди» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше 
життя» 
12.45 «Вещдок. Опережая 
время» 
17.15 Х/ф «007: Координати 
«Скайфолл»» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Невловимi месники» 
23.35 Х/ф «Бiле сонце пустелi» 

ICTV 
06.00 Не дай себе обдурити 
07.50 Бiльше нiж правда 
08.45, 11.30 Громадянська 
оборона 
09.45 Анти-зомбi 
10.35 Секретний фронт 
12.35, 13.00 Х/ф «Роман з 
каменем» s  
12.45 Факти. День 
14.35 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу» s  
16.45 Х/ф «Скарб Амазонки» s  
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв» s  
23.00 Х/ф «Безодня» 
01.50 Т/с «Таємнi дверi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.20 «Таємний агент» 
05.50, 07.15 «Kids time» 
05.55 М/с «Том i Джеррi» 
06.05 М/ф «Том i Джеррi: Робiн 
Гуд та Миша-смiхотунка» 
07.20 Х/ф «Голоднi iгри» s  
10.10 Х/ф «Голоднi iгри: У 
вогнi» s  
13.10 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 
1» s  
15.40 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 
2» s  
18.15 Х/ф «Нова Людина-
павук» s  
21.00 Х/ф «Нова Людина-павук 
2: Висока напруга» s  
23.55 «Improv Live Show» l  
01.55 «Вар’яти» l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
08.15 Т/с «Найкращiй чоловiк» l  
15.50, 21.00 Т/с «Переклад не 
потрiбен» s  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 

21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Нiдерланди - Україна 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Сашина 
справа» l  
01.45 Телемагазин 
04.40 Агенти 
справедливостi s  

СТБ 
04.45 Т/с «Папаньки» l  
09.55 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
15.00 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.30 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
07.20 «Слово Предстоятеля» 
07.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.10 Т/с «Смерть у раю» s  
13.20 Х/ф «Братство по кровi» s  
15.20 Х/ф «Небезпечно для 
життя!» 
17.10 Х/ф «Одиночне плавання» 
19.00 Х/ф «Холодне лiто 53-го» 
21.00 Х/ф «Екiпаж машини 
бойової» 
22.20 Х/ф «Спека» s  
00.25 Х/ф «Рейд - 2» n  

TET 
11.15 М/ф «Пташинi пригоди» 
12.45 Х/ф «Красуня й 
чудовисько» 
14.00 Х/ф «Золотоволоска» 
15.45 Х/ф «Марлi та я» 
17.15 М/ф «У пошуках Дорi» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Скiльки у тебе?» 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 Буковинськi загадки 
09.15 Артефакти 
09.45 Мiста i мiстечка. 
Полтава 
09.55 Незвiдана Україна 
10.10 Солодка дача 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.40 Х/ф «Закохатися у 
Вермонт» 
13.05 Мiста i мiстечка. 
Камянець -Подiльський 
13.10 Шерифи для нових 
громад 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.30 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.50 М/ф «Про Кiшку, Яка 
Упала З Неба» 
15.00 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.10 Пiщана казка 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Маршрутом змiн 
16.25, 18.25 В УКРАЇНI 
16.50 Х/ф «Авраам: охоронець 
вiри» 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування .#Iнсайд 
20.05 Помилка 83 
21.00 Цикл «Нашi 30» Чуєш 
гуркiт касок? 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Х/ф «Бiлявка 
Мерилiн», 2 с. 

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»  

   10 червня   11 червняП'ЯТНИЦЯ  12 червняСУБОТА   13 червняНЕДІЛЯ
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492295

492234
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492433
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ОВЕН 
Не дозволяйте нікому 
втручатися у ваші стосунки з 
коханою людиною, хай навіть 
з найкращих спонукань.

ТЕЛЕЦЬ 
Певне розчарування на лю-
бовному фронті не зіпсує 
вам загальний піднесено- 
оптимістичний настрій. Вас 
може очікувати кілька приєм-
них вечорів в хорошій компанії.

БЛИЗНЮКИ 
У любовних стосунках вас 
чекає багато романтики і 
приємних подій. Якщо у вас 
з'явиться бажання відпра-
витися в подорож, не сум-
нівайтеся, воно подарує вам 
незабутні враження.

РАК 
Тиждень обіцяє чимало змін 
в особистому житті. Приємне 
знайомство змінить ваше 
сприйняття навколишньої 
дійсності. П'ятниця — вдалий 
день для початку романтич-
них стосунків.

ЛЕВ 
Дайте волю своїм почуттям і 
бажанням. Ви можете приєм-
но здивувати кохану людину 
своїми одкровеннями. Таким 
чином ви зруйнуєте будь-які 
перешкоди і ніщо більше 
не буде розділяти вас.

ДІВА 
На початку тижня від ваших 
вчинків може залежати дуже 
багато. Не варто ревнувати, 
докорами ви ризикуєте від-
далити кохану людину від 
себе. А ось ласкаве слово або 
погляд здатні творити чудеса.

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня ви можете під-
датися емоціям і закохатися 
без пам'яті. Що ж, у вас є всі 
шанси зрозуміти, що таке 
справжнє почуття, і випробу-
вати всю його силу на собі.

СКОРПІОН 
Скажіть «так» своїй коханій 
людині. Не сумнівайтеся, 
це буде правильний вибір. 
Вам давно пора зважитися 
на важливий крок, який змі-
нить ваше життя на краще.

СТРІЛЕЦЬ 
У вівторок краще не 
з'ясовувати стосунки, а побути 
наодинці із собою, щоб спо-
кійно розібратися у власних 
почуттях. А ось у вихідні вла-
штуйте незабутнє побачення. 

КОЗЕРІГ 
У другій половині тижня 
не варто піддаватися імпуль-
сам, частіше використовуйте 
свої аналітичні здібності, які 
дозволять знайти оптималь-
ну відповідь на будь-яке 
питання.

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся не вибухати і 
не дратуватися через дріб-
ниці, особливо в п'ятницю, 
якщо не хочете серйозно 
посваритися з коханою 
людиною.

РИБИ 
Якась холодність у ваших 
стосунках з коханою люди-
ною поступово зникатиме. Ви 
відчуєте, наскільки ви дорогі 
одне одному, і знову знайде-
те взаєморозуміння.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 2-8 ЧЕРВНЯ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, ПСИХОЛОГ 

— Якщо партнер «роздає аван-
си» направо і наліво, варто за-
думатися, чи хочемо ми далі 
продовжувати стосунки з ним. 
Зробити іншу людину такою, 
як хочеться нам, неможливо. 
Чи ми готові змиритися з цим 

її недоліком і жити, як на пороховій бочці, 
знаючи, що вона може в будь-який момент 
піти? Якщо так, то потрібно прийняти її такою, 
якою вона є. Багато пар так і живуть: чоло-
вік, або найчастіше жінка, заспокоює себе 
думкою, що, нагулявшись, партнер завжди 
повертається до сімейного вогнища.
Є й інший варіант. Саманта, одна з героїнь 

фільму «Секс у великому місті», яку змучили 
ревнощі, перед тим, як піти, заявила своєму 
чоловікові: «Я люблю тебе. Але себе я люблю 
більше».
Ревнощі нерідко зароджуються там, де 
з’являються недомовки, секрети, намагання 
щось приховати. Мимоволі в голову лізуть 
думки, що якщо людина щось недоговорює, 
значить, їй є що приховувати і вона боїться, 
що її таємниця буде розкрита. В парі виникає 
взаємна недовіра, і легко знаходяться при-
води для ревнощів.
Можна зустріти пораду: якщо ми ревнуємо, 
потрібно і партнера змусити ревнувати, за-
плативши йому тією ж монетою. Наш рада 
інша: акцентуємо увагу на тому, що нам мож-

на довіряти, і своїм прикладом закликаємо 
партнера до такої ж відкритості.
Ще одна порада від психологів — ніколи 
не з’ясовувати стосунки. Не розпалювати 
себе думками на кшталт: «Де він (вона) 
вештається, давно пора бути вдома, чому 
не відповідає на дзвінки?» — а зосередитися 
на собі. Якщо ваші підозри безпідставні, ви 
лише принизитеся, якщо будете з’ясовувати, 
де він (вона) був до півночі. Якщо ж він 
(вона) дійсно вам зрадив, чи готові ви це 
почути? Так чи інакше, ви маєте сказати, що 
вам це не подобається, що, якщо це повто-
риться — вашим стосункам прийде кінець. 
Людина, яка кохає, завжди прислухається, 
аби не завдавати вам болю.

«Я люблю тебе. Але себе я люблю більше» 

«Ðåâíîù³ — öå ìèñòåöòâî çà-
âäàâàòè á³ëüøå çëà ñîá³, í³æ ³í-
øèì» — êàçàâ Îëåêñàíäð Äþìà. 
Ðåâíîù³ — ïî÷óòòÿ, çíàéîìå 
êîæíîìó. Ðåâíóþòü íå ò³ëüêè 
æ³íêè ñâîãî ÷îëîâ³êà äî ³íøèõ 
æ³íîê, àáî ÷îëîâ³êè ñâîþ ïîäðó-
ãó äî ³íøèõ ÷îëîâ³ê³â. Ðåâíóþòü 
áðàòè ³ ñåñòðè, ðåâíóþòü äðóç³.

×åðåç ðåâíîù³ òðàïëÿþòüñÿ 
ñâàðêè, á³éêè, ðîçëó÷åííÿ ³ íà-
â³òü âáèâñòâà. Íå äàðìà Â³ëüÿì 
Øåêñï³ð ó ñâî¿é òðàãåä³¿ «Îòåë-
ëî» íàçâàâ öå ïî÷óòòÿ «çåëåíîî-
êèì ÷óäîâèñüêîì, ³ öå ÷óäîâèñü-
êî íå ï³ääàºòüñÿ äðåñèðóâàííþ».

Ðåâíîù³ ââàæàþòü íåãàòèâ-
íèì äåñòðóêòèâíèì ïî÷óòòÿì, 
ùî ðóéíóº îñîáèñò³ñòü, ³ íàâ³òü 
ç³ñòàâëÿþòü ç õâîðîáîþ, òîìó ùî 
âîíî çàáèðàº ó ëþäèíè åíåðã³þ ³ 
äóøåâí³ ñèëè, ç’¿äàº çñåðåäèíè. 
Êàæóòü, «ðåâíîù³ çàñòèëàþòü 
î÷³»: ðåâíèâåöü âòðà÷àº ðîçóì ³, 
ç ïðèâîäîì ÷è áåç, ðîáèòü íåïå-
ðåäáà÷óâàí³ íåàäåêâàòí³ â÷èíêè.

ЧОМУ МИ РЕВНУЄМО?
Äàâàéòå ñïî÷àòêó äàìî öüîìó 

ÿâèùó âèçíà÷åííÿ. Ðåâíîù³ — 
íåãàòèâíî çàáàðâëåíå ïî÷óòòÿ 
â ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíêàõ, ÿêå 
âèíèêàº ïðè íåñòà÷³ óâàãè, ëþáî-
â³, ïîâàãè ÷è ñèìïàò³¿ â³ä êîõàíî¿ 
àáî äóæå âàæëèâî¿ ëþäèíè. Ñòàí 
ðåâíîù³â ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ïðî-
öåñ, â ÿêîìó âèíèêàº â³ä÷óòòÿ 
çàãðîçè ñòîñóíêàì.

Ó íîðì³ ëþäèíà ïîâèííà çíà-
òè, ðîçóì³òè âëàñí³ ö³ííîñò³, 
ïîâàæàòè ³ ðîçï³çíàâàòè ö³í-
íîñò³ ³íøèõ ëþäåé, íàâ³òü ÿêùî 
ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó ïðîïàãóº 
«æèòòÿ áåç ïðàâèë». Îòæå, ùîá 
óíèêíóòè ðåâíîù³â, ïîòð³áíî âè-

çíà÷èòè äëÿ ñåáå îñíîâí³ ïðàâèëà 
³ ïðèíöèïè ñï³ëêóâàííÿ:
 Çãàäàòè, â ÿêîìó â³ö³ âè 

âïåðøå â³ä÷óëè ðåâíîù³â (íàé-
³ìîâ³ðí³øå â³ä 5 äî 7 ðîê³â).
 Ïðîàíàë³çóâàòè, ÿê âè ñïðàâ-

ëÿºòåñÿ ç öèì ïî÷óòòÿì?
 ßê ç öèì ïî÷óòòÿì ñïðàâ-

ëÿëèñÿ ó âàø³é ðîäèí³, â ñ³ì'ÿõ 
áëèçüêèõ àáî çíàéîìèõ ëþäåé? 
Âèçíà÷èòèñÿ, ÿêå âè ìàºòå óÿâ-
ëåííÿ ïðî öå (Îòåëëî âè ÷è í³).
  Ðåâíîù³ — öå óìîâíèé 

êîíòðîëü ïîâåä³íêè ³íøî¿ ëþ-
äèíè. Íàâ³ùî âàì âèòðà÷àòè 
ñò³ëüêè çóñèëü íà ÷óæå æèòòÿ?

 ßêùî âè ðîçóì³ºòå, ùî áó-
äóâàòè ñòîñóíêè, â ÿêèõ íåìàº 
ö³ííîñòåé, ñõîæèõ ç âàøèìè, 
íå âèõîäèòü, ïîñì³õí³òüñÿ ³ â³-
ä³éä³òü â ñòîðîíó. Ó âàñ ïðîñòî 
ð³çí³ äîðîãè.
 Âèâ÷àéòå ñåáå ³ ñâî¿ äóõîâí³ 

ïð³îðèòåòè. ×åñí³ñòü, äîâ³ðó, ïî-
âàãó ³ âäÿ÷í³ñòü í³õòî íå â³äì³íÿâ.
 Ìîæíà ä³ëèòèñÿ øìàòêîì 

õë³áà, áóòè ùåäðèì ³ áëàãîðîä-
íèì. Ò³ëüêè íå ïîòð³áíî ïëó-
òàòè. ª òå, ùî íàëåæèòü ò³ëüêè 
âàì. Âèáóäóéòå âëàñí³ êîðäîíè. 
² êðàïêà.
 Ïàì'ÿòàéòå: íå âàðòî ïðî-

êëàäàòè øëÿõ äî ñåðöÿ êîõàíî¿ 
ëþäèíè ÷åðåç ðåâíîù³ ³ âëàäó 
íàä íåþ.

ЗЕЛЕНООКЕ ЧУДОВИСЬКО, 
ЯКЕ ВАРТО ДРЕСИРУВАТИ 
Нелюбов  «Ревнує, значить кохає» — 
часто говоримо ми. То чому ж часом через 
ревнощі руйнуються навіть найміцніші 
стосунки? Психологи дають визначення 
ревнощам і поради ревнивцям

РЕВНУЄ — ЗНАЧИТЬ ЛЮБИТЬ 
²ñíóº äóìêà, ùî ðåâíîùà-

ìè ÷àñò³øå ñòðàæäàþòü ëþäè 
ç íèçüêîþ ñàìîîö³íêîþ. Âîíè 
çàêîìïëåêñîâàí³, íå âïåâíåí³ 
ó ñâî¿õ çä³áíîñòÿõ, êðàñ³, ðîçóì³, 
òîìó íåñê³í÷åííî ïåðåæèâàþòü, 
ùî ¿õ ïàðòíåð çíàéäå ñîá³ êîãîñü 
êðàùîãî, êðàñèâ³øîãî ³ ðîçóìí³-
øîãî, à ñàì³ âîíè í³êîìó ³ í³êîëè 
á³ëüøå íå áóäóòü ïîòð³áí³ ³ íà-
çàâæäè çàëèøàòüñÿ ñàìîòí³ìè. 
Ñâî¿ì íèòòÿì, ðèäàííÿìè ³ ÷àñ-
òî íåñïðàâåäëèâèìè ïðè÷³ïêàìè 
âîíè äîâîäÿòü ñâîãî ïàðòíåðà 
äî ñòàíó, êîëè òîé ïî÷èíàº çà-
ìèñëþâàòèñÿ ïðî ïðàâèëüí³ñòü 
ñâîãî âèáîðó ³ äèâèòèñÿ â òîé á³ê, 
äå éîìó áóäå á³ëüø êîìôîðòíî.

Äîñèòü ÷àñòî ðåâíèâöÿìè áóâà-
þòü åãîöåíòðèñòè, ÿê³ ââàæàþòü, 
ùî «³ ñîíöå á âðàíö³ íå âñòàâàëî, 
êîëè á íå áóëî ìåíå». Âîíè âè-
õîâàí³ òàê, ùî çàãàëüíà óâàãà ìàº 
áóòè ïðèêóòà ò³ëüêè äî íèõ, ³ âñå 

íàéêðàùå íàëåæàòè òåæ ¿ì: «Öå 
ìîº ³ í³÷èº á³ëüøå».

Ðåâíîù³ çà ÷îëîâ³÷èì òèïîì — 
öå êîíòðîëü íàä ñâîºþ òåðèòîð³ºþ, 
âëàñí³ñòþ, ñ³ì’ºþ, æ³íêîþ. Í³õòî 
íå ìàº ïðàâà ïîñÿãàòè íà öþ òå-
ðèòîð³þ, ïåðåõîäèòè ¿¿ ìåæ³. Öþ 
àâòîðèòàðíó ôîðìó êîíòðîëþ 
çà ÷îëîâ³÷èì òèïîì ìîæíà ñïî-
ñòåð³ãàòè ³ ó äåÿêèõ æ³íîê.

Ó ÷îìó ïîëÿãàþòü ðåâíîù³ 
çà æ³íî÷èì òèïîì? Æ³íêà ðåâíóº, 
òîìó ùî áî¿òüñÿ âòðàòèòè ñâîãî 
÷îëîâ³êà, ìàéáóòíº ç ÿêèì ¿é 
áà÷èòüñÿ ñïîê³éíèì ³ çàáåçïå÷å-
íèì. Àëå íàìàëüîâàíîìó â ¿¿ óÿâ³ 
ìàéáóòíüîìó çàãðîæóº íåáåçïå-
êà ó âèãëÿä³ ìîëîäèõ ³ êðàñèâèõ 
æ³íîê, ÿê³, ÿê ¿é çäàºòüñÿ, ðîºì 
â’þòüñÿ íàâêîëî ¿¿ ÷îëîâ³êà, çà-
ìàíþþ÷è éîãî â ñâî¿ òåíåòà. Òîãî 
³ äèâèñÿ, â³í ïîïàäåòüñÿ íà ÷è-
þñü âóäêó! Ùî ðîáèòè, êîëè â³í 
ï³äå? Ñòðàõ ïåðåä íåâèçíà÷åíèì 
ìàéáóòí³ì ³ çìóøóº ¿¿ ðåâíóâàòè.

ЯК ПРИПИНИТИ РЕВНУВАТИ?

Äîñèòü ÷àñòî 
ðåâíèâöÿìè áóâàþòü 
åãîöåíòðèñòè, ÿê³ 
ââàæàþòü, ùî «³ ñîíöå 
á âðàíö³ íå âñòàâàëî, 
êîëè á íå áóëî ìåíå»

КОНТРОЛЮЙТЕ СВОЇ РЕВНОЩІ
Усвідомте, що це складна емоція, на якій не варто 
загострювати увагу.  

ВІДМОВТЕСЯ ВІД ПОВЕДІНКИ, 
ЯКА ЛИШЕ ПОСИЛЮЄ РЕВНОЩІ
Перестаньте допитувати і перевіряти партнера, 
стежити за ним і у всьому контролювати. Чим частіше 
ви займаєтеся подібними речами, тим більше ви 
підживлюєте свої ревнощі. 

ВСТАНОВІТЬ ПРАВИЛА
Відверто поговоріть з партнером. Обговоріть таку 
поведінку, яка для вас обох прийнятна. Розкажіть, що 
вас бентежить і що змушує ревнувати. Вміння чути одне 
одного допомагає будувати щасливі стосунки, де немає 
місця для ревнощів.

НЕ ТІШТЕ СЕБЕ МАРНИМИ НАДІЯМИ
Ревнощі не завжди виникають на рівному місці. 
Трапляється так, що партнер дійсно обманює вас або 
просто вам не підходить. Не бійтеся розставання, якщо 
стосунки ведуть в нікуди. Пам'ятайте, що у вас було 
щасливе життя до цих стосунків і буде після.



ОВЕН 
Тиждень дозволить підви-
щити професійний рівень і 
розкрити творчий потенці-
ал. У вівторок перед вами 
обіцяють відкритися нові 
горизонти, тільки менше 
говоріть і більше робіть. 

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня ви будете 
отримувати задоволення від 
ділових зустрічей і контактів. 
Життєрадісність і оптимізм 
зроблять вас прекрасним 
співрозмовником і партне-
ром. В середині тижня варто 
подумати про відпустку.

БЛИЗНЮКИ 
Відмінний тиждень. Перед 
вами відкриті всі шляхи. 
Ваші творчі ідеї швидко 
реалізуються і принесуть 
прибуток. Так що будьте 
активніші і креативніші, шу-
кайте нестандартні рішення. 

РАК 
Доля може подарувати вам 
приємні знайомства, кар'єрне 
зростання і успіх в особис-
тому житті. Але будьте обе-
режні при прийнятті рішень, 
самообман здатний зіграти з 
вами злий жарт. 

ЛЕВ 
Доля може надати вам 
кілька шансів, саме час щось 
змінити в звичному житті, 
щоб досягти нових висот. 
Постарайтеся тверезо оціни-
ти свої таланти і можливості. 

ДІВА 
Постарайтеся не гнатися 
за чимось більшим, інакше 
ви ризикуєте втратити 
те, що вже маєте. Треба 
максимально зосередитися 
на тому, чим займаєтеся 
в даний момент.

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня може на-
дійти цікава ділова пропози-
ція, що відкриває перед вами 
нові можливості. Постарай-
тесь не брати участі у робо-
чих конфліктах, не ставайте ні 
на одну, ні на іншу сторону.

СКОРПІОН 
Відповідний тиждень для 
демонстрації своїх числен-
них достоїнств і талантів. Їх 
обов'язково помітять і вина-
городять. Вас буде супро-
воджувати удача в справах, 
чекайте солідного прибутку. 

СТРІЛЕЦЬ 
Можливе знайомство з ціка-
вими людьми, прислухайте-
ся до ненароком отриманих 
порад. Життя відкриє перед 
вами нові перспективи в ро-
боті і в особистій сфері. 

КОЗЕРІГ 
Тиждень сприятливий 
для вас практично в усіх 
відношеннях. Вам буде 
багато вдаватися, особливо, 
якщо ви станете працювати 
у співпраці з іншими, адже 
так і легше, і вигідніше. 

ВОДОЛІЙ 
Варто зайнятися встанов-
ленням більш тісних контак-
тів з колегами, це допоможе 
в розвитку вашої кар'єри. 

РИБИ 
Будьте відкриті для пропози-
цій, і вони почнуть надхо-
дити до вас в наростаючому 
темпі. Не варто робити 
безвідповідальних вчинків, 
навіть дрібних.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
МАРИНА НЕЧИПОРУК, 

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ

Дружина чоловіку:
— Саш, а чому весь час 
злишся?
— Тому, що я Віталік.

***
Викрали українця. Привели 

його на озеро, занурили головою у воду і 
питають:
— Долари є?
— Ні
— Євро є?
— Ні
— Гривні є?
— Мужики, ви або глибше мене занурюйте, 
або довше тримайте, бо нічого не видно.

***
Пані, негайно вийдіть з магазину!
— Але ж я в масці.
— З огірків?

***
— З мене досить! Ти завжди п’яна! 
І я подаю на розлучення?
— Я вийшла заміж??!!!

***
Випадок у маршрутці:
— Чоловіче, заберіть свою собаку, а то мені 
блохи скачуть!
— Тузіку, відійди, не бачиш — в жінки блохи.

***
Батьки дітям:
— 4-й клас: Ти уроки зробив?
— 9-й клас: Ти портфель зібрав?
— 11-й клас: Ти в школу йдеш?

***
На м’ясокомбінаті одна корова запитує іншу:
— Ти тут вперше?
— Ні, трясця, удруге!

***
В нашій сім’ї зарядкою займаються лише 
мобільні телефони…

***
Шановні виробники телевізорів. Зробіть таку 
кнопочку на телевізорі, на яку натискаєш — і 
пульт пищить, де він там валяється.

***
Чоловік з дружиною вночі у ліжку:
— Коханий, візьми мене.
— Спи, я нікуди не їду.

***
Тату, у нас сьогодні в школі скорочені 
батьківські збори.
— Що значить скорочені?
— Ти, я і директор.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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РЕКЛАМА

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)

493082

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

493272

Діана, 21 рік
Маю маленького синочка, йому 2 роки. 
У мене дві професії — кухар-кондитер та модель! 
Мрію розвиватись як фотомодель) 
Дуже люблю фотографуватися та брати 
участь в різних конкурсах краси.

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.

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

493532

О «МІС RIA-2021»

дель! 

ь
m.ua. 

тудії 


