
 У минулі вихідні у Вінниці всі бажаючі 
могли прийти до Центру масової вакцинації 
населення, що був у приміщенні кінотеатру імені 
Коцюбинського, і щепитися проти коронавірусу 

 Бажання виявили майже 750 містян, серед яких 
був і наш журналіст. Покроково розповідаємо, 
що потрібно робити, якщо наступного разу і ви 
захочете отримати дозу вакцини 

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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Може досить?
Çíàºòå, ÿ çàðàç ñòðàøíó 

øòóêó ñêàæó ³ îáðàçëèâó.
Àëå ó íàñ òåïåð äâ³ ãðóïè 

âåòåðàí³â, ÿê êîëèñü áóëî ç 
àôãàíöÿìè.

Îäí³ — êðàñèâ³, çäîðîâ³, 
ìåä³éí³, ãðàþòü ó ðåãá³ ï³ä 
êåð³âíèöòâîì Ì³í³ñòåðñòâà 
ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â, øâèä-
êî áóäóþòü á³çíåñ, îñâîþþòü 
ÿê³ñü ìåãàêðóò³ ïðîôåñ³¿ ³ç 
çàðïëàòîþ ïî ê³ëüêà øòóê 
áàêñ³â. ² îñü ¿õ ëþáèòü Ì³í-
âåò, ¿õ ëþáèòü ïðåñà ³ ïî-
áðàòèìè ¿õ òåæ ëþáëÿòü (óæå 
îñêîìà íà öå ñëîâî).

² º ò³, õòî äîñ³ íàâ³òü 
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó 
íå ìîæå ç³áðàòè ñåáå äî-
êóïè. Íå ìîæå ïðîë³êóâàòè 
íîðìàëüíî â³éñüêîâ³ òðàâìè, 
êîíòóç³¿, íå ìîæå âëàøòóâà-
òèñü íà ðîáîòó, áî äëÿ áàãà-
òüîõ ðîáîòîäàâö³â ÓÁÄ — öå 
ÿê äîäàòêîâ³ ïðîáëåìè. Àäæå 
â áóäü-ÿêèé ìîìåíò âåòå-
ðàíà ìîæóòü çàáðàòè íàçàä 
íà â³éíó. Ò³ çà ðîêè â³éíè 
íå çìîãëè çáåðåãòè ñ³ì'þ áî 
«îí ñóñ³ä Ïåòÿ-Êîëÿ ó Ïîëü-
ù³ íà ôóð³ çàðîáèâ, ïîêè òè 
á³ãàâ ç àâòîìàòîì».

² îñü òàêèõ íå âèäíî, ïðî 
íèõ íå ãîâîðÿòü, ¿õ òóïî 
íå áà÷àòü. Áî âåòåðàí ç ðåãá³, 
öå êðàñèâî. À îñü âåòåðàí, 
ÿêîãî íå ïóñêàº ó àâòîáóñ 
ìàðøðóòíèê, — âæå ÿêîñü 
íå äóæå. ² îñü â³ä òàêèõ çâè-
÷àéíèõ õëîïö³â, ÿê³ ïðîñòî 
ï³øëè áåç ïàôîñó ³ íå çàäëÿ 
áðÿçêàííÿ ìåäàëüîê íà ãðó-
äÿõ, ñóñï³ëüñòâî äèñòàíö³þ-
ºòüñÿ. ßê ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè 
ï³ñëÿ â³éíè â Àôãàí³ñòàí³.

Àëå ìîæå äîñèòü? Áî öå 
ÿêåñü ³íôîðìàö³éíå ãåòòî 
âèõîäèòü, à íå «ïîáðàòè-
ìè», íº?

Êîëè æ ìè ñòàíåìî ëþäü-
ìè íàðåøò³? Êîëè ïî÷íåìî 
ö³íóâàòè êîæíå æèòòÿ?

Ïðîñòî íå ìîæó âæå íà öå 
äèâèòèñü, ÷åñíî…

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА 

Таїса Таїса 
ГАЙДАГАЙДА

ÍÎÂÈÍÈ

КОЗАК МАМАЙ 

Коло замале. Потрібно роз-
ширити перехрестя, якщо 
цього не буде, то краще по-
вернути світлофори. І взагалі, 
потрібно будувати нові мости!

ЕЛЕНА КОРОЛЬ 

Я проти кільця — більше скуп-
чення машин, кожен їде, аби 
швидше проскочити (пропус-
кати можна довго), та й ще 
пішоходи, якби проскочити…

ANDREY KOVALYUK 

Майже всі, хто  висловлюють-
ся проти кола, це жінки! З по-
вагою до всіх… Але давайте 
вивчимо правила і все буде 
гаразд.

LEE LION 

Була проти кола, але на-
справді набагато краще стало 
з ним. Коло розвантажило пе-
рехрестя. А кому не сподоба-
лось — просто не вміє їздити.

СВІТЛАНА КОХАН 

Не знаю, як для машин, для 
пішоходів  це дуже незручно. 
Майже неможливо перейти. 
Ніхто не поступається і їдуть 
дуже швидко.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Які ваші враження від тимчасового кола на Коріатовичів?

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, 

(063)7758334 

Ç ìèíóëî¿ ñå-
ðåäè, 9 ÷åðâ-
íÿ, âñÿ Óêðà¿íà 

ó «çåëåí³é çîí³» êàðàíòèíó. Àëå 
ó Â³ííèö³ ïðîäîâæóþòü ïóñêàòè 
â ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ÷åðåç 
ïåðåäí³ äâåð³. Õî÷à, â³ííè÷àíè 
ïîãîäÿòüñÿ, ùî â öüîìó íåìàº 
ñåíñó: âîçÿòü ³ ñòîÿ÷èõ ïàñàæèð³â, 
³ ïîäåêóäè âîä³¿ â³äêðèâàþòü ³íø³ 
äâåð³, ùîá øâèäøå âïóñòèòè/âè-
ïóñòèòè ïîò³ê ëþäåé. ×è ìîæå 
âæå ÷àñ ñêàñóâàòè òàêå îáìåæåí-
íÿ? Ç òàêèì ïèòàííÿì ìè çâåð-
íóëèñÿ äî ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî ïîÿñíèâ, ùî 
ïðàâèëî «ïåðåäí³õ äâåðåé» çàïðî-
âàäèëè, àáè ïàñàæèðè çàéìàëè 
ò³ëüêè ñèäÿ÷³ ì³ñöÿ.

— Ùå òîð³ê, êîëè êàðàíòèí 
ò³ëüêè ïî÷àâñÿ, ìè ïðèéíÿëè 
òàêå ð³øåííÿ, ùîá ïóñêàòè/âè-
ïóñêàòè ïàñàæèð³â ó òðàíñïîðò 
ìîæíà ò³ëüêè ÷åðåç ïåðåäí³ äâåð³. 
Öå ïîòð³áíî áóëî, ùîá êîíòð-

îëþâàòè ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â, ùîá 
çàõîäèëè ò³ëüêè íà òó ê³ëüê³ñòü 
ñèäÿ÷èõ ì³ñöü, ùî º â òðàíñïîðò³. 
Öüîãî âèìàãàº ïîñòàíîâà óðÿäó. 
ßêùî æ óðÿä ñêàñóº öå îáìåæåí-
íÿ, òî ìè áóäåìî â³ä÷èíÿòè óñ³ 
äâåð³, — ñêàçàâ Ëóöåíêî.

Ïîñòàíîâà Êàáì³íó ¹ 1236 â³ä 
9 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ñïðàâä³ âèìà-
ãàº ïåðåâîçèòè ïàñàæèð³â íà ê³ëü-
ê³ñòü ñèäÿ÷èõ ì³ñöü ó òðàíñïîðò³ 
(ïóíêò 3 ï³äïóíêò 8). Àëå ïðî 
âõ³ä/âèõ³ä ò³ëüêè ÷åðåç ïåðåäí³ 
äâåð³ ó äîêóìåíò³ íåìàº àí³ ñëîâà. 
Òîáòî, öå ì³ñöåâå ïðàâèëî, ÿêå, 
â³ðîã³äíî, ìîæå ñêàñóâàòè ì³ñüêà 
êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü áåçïåêè.

— Ñêëèêàòè êîì³ñ³þ, ùîá 
ñêàñóâàòè öå ïðàâèëî — íåìàº 
ïîòðåáè, — ðîçêàçàâ çàñòóïíèê 
ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü áåçïåêè 
Îëåã Ïàðô³ëîâ. — ßêùî óðÿä 
ñêàñóº íîðìó ïðî îáìåæåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ïàñàæèð³â ó ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³, òî öå ïî÷íå 
ä³ÿòè àâòîìàòè÷íî. ² òîä³, íà ìîþ 
äóìêó, ó òðàíñïîðò³ ïî÷íóòü â³ä-
êðèâàòè âñ³ äâåð³.

Îäíàê íà óðÿäîâîìó çàñ³äàíí³ 
9 ÷åðâíÿ íå óõâàëèëè çì³í äî êà-
ðàíòèíó. 

КОЛИ У ТРАНСПОРТІ 
ВІДКРИВАТИМУТЬ ВСІ ДВЕРІ 
Чия забаганка?  Усі області України 
в «зеленій» зоні, і це дає підстави 
на пом'якшення обмежень. Тим часом, 
у Вінниці досі пускають в транспорт тільки 
через передні двері. Це місцеве правило 
запровадили, бо уряд вимагає перевозити 
пасажирів тільки на сидячих місцях. І від 
Кабміну залежить, чи скасують цю норму?

Як не парадоксально, але «зе-
лена» зона карантину має більш 
суворі правила, аніж «жовта», 
хоча мало б бути навпаки. З 
державного сайту сovid19.gov.
ua читаємо, що у «зеленій» зоні 
епідемічної небезпеки заборо-
нено:
 бути без маски у транспорті та 
громадських місцях;
  проводити масові заходи, 
якщо не вдається забезпечити 
кількість учасників — не більше 
однієї людини на 5 квадратних 
метрів;
 кіно та заклади культури пра-
цюють за умови заповненості 
50% місць;
 кількість пасажирів у громад-
ському транспорті має дорівню-
вати кількості сидячих місць;
 заборонена робота кафе, рес-
торанів та барів після 22-ої та 

до 7-ої ранку.
Натомість у «жовтій» зоні ка-
рантину, після послаблень від 
2 червня, можна проводити:
 масові та спортивні заходи, 
сеанси у кінотеатрах і закладах 
культури, де 2/3 місць будуть 
зайняті;
  дозволені святкові заходи 
в кафе і ресторанах, відновлю-
ють роботу дискотеки та нічні 
клуби;
 кафе і ресторанам можна пра-
цювати цілодобово;
 роботу готелів, кемпінгів і хос-
телів теж дозволено.
Влада заявляє, що внесуть ко-
рективи у норми «зеленої» зони. 
Після цього державна комісія з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних си-
туацій переведе у цю зону всю 
країну.

Правила «зеленої» зони карантину 

У ТТУ зацікавлені в тому, щоб відкривати всі двері. Бо тоді 
може зрости пасажиропотік та зменшаться черги на зупинках

Так 

85,22%

Ні 

14,78%

Чи варто у муніципальному транспорті відкривати всі двері?

Опитування
Результати голосування на сайті vn.20minut.ua. Усього проголосувало 230 людей
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ê î ì ó í à ë ü í å 
ï ³ ä ï ð è º ì ñ ò â î 
«Àãåíö³ÿ ïðîñòî-

ðîâîãî ðîçâèòêó» îïóáë³êóâàëî 
îãîëîøåííÿ ïðî íîâ³ ïðîåêòè ç 
ðåîðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó 
ó Â³ííèö³.

×èíîâíèêè âèêëàëè ó â³äêðè-
òèé äîñòóï òåõí³÷í³ çàâäàííÿ 
ï’ÿòè çàïëàíîâàíèõ ïðîåêò³â. 
Ïðîïîíóþòü ôàõ³âöÿì îçíà-
éîìèòèñÿ ç íèìè, âêàçàòè ñâî¿ 
ðîçö³íêè çà ðîáîòó, ùî áóäå 
âèêîðèñòàíî ïðè ï³äãîòîâö³ 
òåíäåð³â.

Ó îïóáë³êîâàíèõ òåõçàâäàííÿõ 
íåáàãàòî êîíêðåòèêè. Àëå ç íèõ 
çðîçóì³ëî, ÿê³ ðîáîòè õî÷óòü âè-
êîíàòè ó ì³ñò³ â íàéáëèæ÷³ ðîêè.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ 
НА «УРОЖАЇ» 

Ó ãîäèíè-ï³ê òðàíñïîðò íà 
«Óðîæà¿» òðàäèö³éíî ñòî¿òü ó 
òÿãíó÷êàõ. Ðîçâàíòàæèòè ïåðå-
õðåñòÿ, çíàéòè øëÿõè çá³ëüøåí-
íÿ éîãî ïðîïóñêíî¿ çäàòíîñò³ òà 
ðîçðîáèòè íîâó ìîäåëü ðîáîòè 
ñâ³òëîôîð³â äîðó÷àòü ïðîåêòíèì 
îðãàí³çàö³ÿì.

Ðåøòà çàâäàíü: âèçíà÷èòè 
äîö³ëüí³ñòü îêðåìî¿ ñìóãè äëÿ 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ÷å-
ðåç öå ïåðåõðåñòÿ çà íàïðÿìîì 
Ïèðîãîâà — Êåëåöüêà; îö³íèòè 
ìîæëèâ³ñòü âëàøòóâàííÿ ï³øî-

õ³äíîãî íàçåìíîãî ïåðåõîäó ç³ 
ñâ³òëîôîðàìè.

— Íàçåìíèé ðåãóëüîâàíèé ï³-
øîõ³äíèé ïåðåõ³ä áóäå äóáëþâàòè 
ï³äçåìíèé. Îñê³ëüêè ï³äçåìíèé 
ïåðåõ³ä íå º çðó÷íèì äëÿ ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ, ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï 
íàñåëåííÿ, — ðîçïîâ³â êåð³âíèê 
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» 
Ìàêñèì Êðàâ÷óê.

Ðåêîíñòðóêö³þ ïåðåõîäó 
íà «Óðîæà¿» ïëàíóâàëè çðîáèòè 
ó 2020 ðîö³. Ðàçîì ç ðåìîíòîì 
ïðèì³ùåíü, ìàëè çðîáèòè íîâ³ 
òóàëåòè, ë³ôò, íîâó âåíòèëÿö³þ 
òà íàâ³ñè íàä ñõîäàìè.

Âàðò³ñòü ðîá³ò áóëà íåâ³äîìà, 
îñê³ëüêè íå ãîòîâà ïðîåêòíî-êî-
øòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ. Îäíàê 
çàïëàíîâàí³ ãðîø³ íà êàïðåìîíò 
ïåðåõîäó çíÿëè íà ïîòðåáó ìå-
äè÷íî¿ ãàëóç³. Íàðàç³ äîëÿ öüîãî 
ðåìîíòó íåâ³äîìà. Îðåíäàð ïðè-
ì³ùåíü ìèíóëîãî ë³òà çðîáèâ 
ò³ëüêè ïîòî÷íèé ðåìîíò.

ОЦІНИТИ ПЛАНИ 
НА ПРИВОКЗАЛЬНУ 

Ïåðåä ïî÷àòêîì ðåêîíñòðóê-
ö³¿ Ïðèâîêçàëüíî¿ ïëîù³ ôàõ³â-
ö³ õî÷óòü îòðèìàòè íîâó ñõåìó 
îðãàí³çàö³¿ ðóõó. ßê ðóõàòèìóòü-
ñÿ ï³øîõîäè ³ òðàíñïîðò â íî-
âèõ óìîâàõ — òðåáà ïåðåâ³ðèòè 
íà êîìï’þòåðí³é ìîäåë³.

— Ì³ñüêèé ãîëîâà ïóáë³êóâàâ 
â³çóàë³çàö³þ ö³º¿ ³í³ö³àòèâè ³ ëþäè 
çàëèøèëè áàãàòî êîìåíòàð³â, äå 
õîò³ëè ä³çíàòèñü, ÿê âîíî âñå áóäå 
ïðàöþâàòè. Çîêðåìà, ðóõ òðàìâà-

ЯК ЗМІНЯТЬ ДОРОЖНІЙ РУХ. П’ЯТЬ 
ВЕЛИКИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ВІННИЦІ 
Реорганізація  Розібратись, як 
зробити наземний перехід на «Урожаї», 
перевірити розрахунки на Привокзальній 
2.0 і оновити транспортну модель міста. 
Фахівцям доручать зробити перші кроки 
перед масштабними змінами у Вінниці. 
Які ще є заплановані проекти?

¿â, òðîëåéáóñ³â òà àâòîáóñ³â ïðî-
ñòî ÷åðåç ïëîùó. ×åðåç ìîäåëþ-
âàííÿ ìàºìî ïåðåäáà÷èòè, ÿêèì 
áóäå ðóõ íà íîâ³é Ïðèâîêçàëü-
í³é, — ñêàçàâ êåð³âíèê «Àãåíö³¿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» Ìàêñèì 
Êðàâ÷óê.

Ïëîùó ïåðåä Çàë³çíè÷íèì 
âîêçàëîì ïîä³ëÿòü ì³æ ë³í³ÿ-
ìè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. 
Çà ï³âñîòí³ ìåòð³â â³ä ãîëîâíîãî 
âõîäó çóïèíÿòèìåòüñÿ òðàìâàé, 
à äàë³ — ñìóãè äëÿ òðîëåéáóñà, 
àâòîáóñà, ïðèâàòíîãî òðàíñïîðòó 
³ ïðèì³ñüêèõ ìàðøðóò³â.

НОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВІННИЦІ 
×åðåç çàïëàíîâàíó íà íàñòóïí³ 

ðîêè ðåêîíñòðóêö³þ ïðîñïåêòó 
Êîöþáèíñüêîãî òà áóä³âíèöòâî 
âàíòîâîãî ìîñòó ì³æ âóëèöÿìè 
ßíãåëÿ ³ Âàòóò³íà â ìåð³¿ õî÷óòü 
îòðèìàòè íîâó ñõåìó îðãàí³çàö³¿ 
ðóõó íà Çàìîñò³.

Ó ñõåì³ ïîòð³áíî áóäå çà-
çíà÷èòè íàïðÿìêè òà ê³ëüê³ñòü 
ñìóã ïðèâàòíîãî ³ ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó. Âêàçàòè ì³ñöÿ äëÿ 
ñòâîðåííÿ âåëî³íôðàñòðóêòóðè. ² 
äîäàòè äî çâ³òó ðîçðîáëåíó êîí-
öåïö³þ îðãàí³çàö³¿ ïàðêóâàííÿ 
ó ðàéîí³ Çàìîñòÿ. Îñòàííÿ, çî-
êðåìà, ïåðåäáà÷àº çîíè ç ïëàò-
íèìè ïàðêîâêàìè.

— Îñíîâíà çàäà÷à â òîìó, ùîá 
ðîçðàõóâàòè, ÿê ïîÿâà íîâîãî 
øëÿõîïðîâîäó âïëèíå íà ïåðå-
ðîçïîä³ë òðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â 
òà ÿê ï³ä íèõ çì³íèòè ³ñíóþ÷ó 
äîðîæíþ ìåðåæó, — ïîÿñíþº 
êåð³âíèê «Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê. — 
Ó íàñ º äâ³ êëþ÷îâ³ âóëèö³ — 
Ñòð³ëåöüêà òà ßíãåëÿ, ÿê³, ñêîð³ø 
çà âñå, çá³ëüøåíèé òðàíñïîðòíèé 
ïîò³ê ïðèéìóòü íà ñåáå. Àëå çàðàç 
ö³ âóëèö³ ìàþòü îäíîñòîðîíí³é 

ðóõ, ñêëàäíó òðàºêòîð³þ òðîëåé-
áóñà. ² ùå ïîòð³áíî ðîç³áðàòè-
ñÿ, ÷è çìîæóòü ïðèéíÿòè á³ëüøå 
òðàíñïîðòó ïåðåõðåñòÿ íà Ñòð³-
ëåöüê³é òà ßíãåëÿ.

Ïåðåäïðîåêòíà ïðîïîçèö³ÿ 
ìàº âðàõóâàòè, ùî â³äáóäåòüñÿ 
ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîñïåêòó Êî-
öþáèíñüêîãî ³ òàì òåæ òðåáà 
ïåðåäáà÷èòè, íàñê³ëüêè çðîñòå 
ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòó ³ ÷è íå áóäå 
çàòîð³â.

Âðàõîâóþ÷è ìàñøòàá çì³í, 
äîâåäåòüñÿ îíîâëþâàòè ³ óñþ 
òðàíñïîðòíó ìîäåëü Â³ííèö³, 
ùî âèä³ëèëè â îêðåìèé ïðîåêò.

— Òðàíñïîðòíà ìîäåëü Â³-
ííèö³ — öå êîìï’þòåðíèé 
ôàéë, ñèìóëÿö³ÿ ïåðåì³ùåíü 
ïî ì³ñòó, — êàæå Ìàêñèì Êðàâ-
÷óê. — ¯¿ ðîçðîáèëè çà ãðàíòîâ³ 
êîøòè ó 2019 ðîö³. Ì³ñòî ðîçáèëè 
íà òðàíñïîðòí³ ðàéîíè, âèçíà-
÷àëè ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â ó öèõ 
ðàéîíàõ, ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü. 
Ó â³ðòóàëüíîìó ñåðåäîâèù³ äîñë³-
äæóºìî, ÿê â³äáóâàºòüñÿ ðîçïîä³ë 
òðàíñïîðòó ì³æ öèìè ðàéîíàìè.

Êåð³âíèê «Àãåíö³¿ ïðîñòîðî-
âîãî ðîçâèòêó» ïîÿñíþº, ùî òàê³ 
äàí³ º ö³ííèìè, áî äîçâîëÿþòü 
ïåðåäáà÷èòè âïëèâ íà ì³ñüêèé 
òðàô³ê â³ä ìàñøòàáíîãî áóä³â-
íèöòâà.

— Íàïðèêëàä, áóä³âíèöòâî 
ìîñòó ì³æ Çàìîñòÿì ³ Òÿæèëî-
âîì, — ïðîäîâæóº Êðàâ÷óê. — Ìè 

ðîçóì³ºìî, ùî ÷àñòèíà ëþäåé, 
ÿêà ðàí³øå ¿õàëà âóë. Ëåáåäèí-
ñüêîãî, áóäå ðóõàòèñü íîâèì øëÿ-
õîïðîâîäîì. Òðàíñïîðòíà ìîäåëü 
äîçâîëÿº ðîçðàõóâàòè, íà ñê³ëüêè 
ñàìå â³äáóäåòüñÿ ïåðåðîçïîä³ë 
ïîòîê³â àâòî.

Êð³ì îíîâëåííÿ òðàíñïîðòíî¿ 
ìîäåë³, ïðîåêòóâàëüíèêàì äîðó-
÷àòü ðîçðîáêó íîâèõ ñöåíàð³¿â 
ðîçâèòêó ñèñòåìè ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó Â³ííèö³ äî 2030 ðîêó.

ЗНАТИ ВСЕ ПРО ПРИМІСЬКІ 
АВТОБУСИ 

À îò ï’ÿòèé ïðîåêò äåùî «âè-
áèâàºòüñÿ» ³ç çàãàëüíî¿ òåìàòèêè. 
Ôàõ³âö³ ìàþòü äîñë³äèòè ìàðø-
ðóòè àâòîáóñ³â, ÿê³ ¿äóòü â ïðè-
ì³ñüê³ ñåëà òà òðàíçèòîì ÷åðåç 
Â³ííèöþ.

Ó ï³äñóìêó çàìîâíèê «Àãåí-
ö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» ìàº 
îòðèìàòè áàçè äàíèõ ç ïåðåë³êîì 
âñ³õ àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â, ¿õí³é 
ãðàô³ê ðóõó, ì³ñöÿ çóïèíîê, òèï, 
ì³ñòê³ñòü àâòîáóñ³â, ê³ëüê³ñòü ðåé-
ñ³â íà äåíü òîùî.

— Äî Â³ííèö³ ùîäíÿ ç íàâêî-
ëèøí³õ ì³ñò òà ñ³ë ïðè¿æäæàº 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé. ×³òêîãî 
ðîçóì³ííÿ, êîëè, ñê³ëüêè òà ÿêèé 
òðàíñïîðò ïåðåâîçèòü ëþäåé, 
íåìàº. Íàïðèêëàä, êîëè ìè äî-
ñë³äæóâàëè òðàíñïîðòíó ìåðåæó 
ïðèºäíàíèõ ãðîìàä, òî ñêëàäíî 
áóëî ðîç³áðàòèñÿ, äå º ìàðøðóòêà 
íà Ãàâðèø³âêó òà ÿê³ çóïèíêè. 
Çàâäàííÿ — ç³áðàòè ºäèíó áàçó 
äàíèõ, â ÿê³é áóäå âñå ïðî ïðè-
ì³ñüê³ òà òðàíçèòí³ àâòîáóñí³ ïå-
ðåâåçåííÿ. ¯¿ ìîæíà áóäå âèêî-
ðèñòîâóâàòè, çîêðåìà, äëÿ äðóêó 
÷³òêèõ ãðàô³ê³â ðóõó.

Ïåðåãëÿíóòè òåõí³÷í³ çàâäàí-
íÿ â³ä çàìîâíèêà ìîæíà çà öèì 
ïîñèëàííÿì: cutt.ly/BnGCWHW.

Фахівцям доручать передбачити вплив масштабних змін. Серед них — як зміниться 
розподіл транспорту від появи нового мосту і реконструкції проспекту Коцюбинського 

Уже більше трьох місяців триває 
тестування кільцевої розв’язки 
на Коріатовичів. Перед Старо-
міським мостом встановили 
коло з дорожніх блоків, а світ-
лофори вимкнули. Після місяця 
тестувань чиновники провели 
онлайн-опитування вінничан: 
70% опитаних вважають, що 
після влаштування кола зменши-
лися затори. Однак 57% водіїв 
та 68% пішоходів кажуть, що 
на перехресті стало небезпеч-
ніше. В цілому нову схему ор-
ганізації руху підтримують 63%, 
а не підтримують — 27%.
Наприкінці квітня представи-

ли проміжні підсумки тестово-
го режиму: кільцева розв’язка 
не працює, як треба. Замість 
очікуваного збільшення на 30%, 
пропускна здатність перехрестя 
зменшилася на 3–5% в години-
пік, у порівнянні зі світлофорним 
регулюванням.
Нині, у «Агенції просторового 
розвитку» повідомили, що тес-
товий режим завершиться вже 
у червні. Остаточні підсумки ро-
боти кола представлять згодом. 
А от чи будуть облаштовувати 
капітальну конструкцію замість 
дорожніх блоків? Остаточного 
рішення ще немає.

Що з колом на Коріатовичів?

Çà íàì³ðàìè 
÷èíîâíèê³â, ðîáîòà 
íàä öèìè ï’ÿòüìà 
ïðîåêòàìè ïî÷íåòüñÿ 
â äðóã³é ïîëîâèí³ 
2021 ðîêó
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Після завершення челенджу, 
11 червня у Вінницькому об-
ласному молодіжному центрі 
«Квадрат» відбувся символічний 
концерт, де прозвучали 20 пі-
сень, які записав подільський 
фольклорист 100 років тому.
«У різних стилях, інтерпретаціях, 
формах, складах. Обрядові, по-
бутові, ліричні, жартівливі. Від 
автентики до сучасного аранжу-
вання. Дві години співу пролетіли 
для нас, як 20 хвилин, — поді-
лилась Юлія Васюк враженнями 
від події. — Моя дорога Мокоша, 

Вінницький фаховий коледж мис-
тецтв імені Миколи Леонтовича, 
я вам не часто це кажу, але знайте, 
що люблю вас безмежно».
Після завершення концерту 
стало відомо про перевидання 
унікальних видань у тритомни-
ку «Пісні Явдохи Зуїхи», «Пісні 
в записах Гната Танцюри» та 
«Українські народні казки». Над 
цим працюватиме видавництво 
«Літера ЛТД».
«Це таке диво, що наші по-
дільські скарби невдовзі будуть 
у доступі для придбання! Низь-

кий уклін вам за вашу працю і 
ініціативу, — написала співачка 
далі у facebook. — Сказати, що 
цей вечір був особливим для 
мене — це нічого не сказати, адже 
я до останнього сумнівалася, чи 
варто робити цю підсумкову зу-
стріч. Створити дві абсолютно різ-
них тематичних програми по дві 
години з нуля за рік в умовах 
карантину — це, мабуть, багато 
для студентського колективу. Але 
якщо твоя мета правдива, щира і 
дійсно вартісна, то все складеться 
само собою. Так і сталося».

Останній акорд проєкту 

ДАРИНА ДІДИК, RIA, 

(096)9209065 

Ó ï ð î ä î â æ 
100 äí³â â³ííè-
÷àíêà Þë³ÿ Âàñþê 
íåâïèííî ïðàöþ-

âàëà, ùîá ïîçíàéîìèòè óêðà¿íö³â 
ç òâîð÷èìè íàäáàííÿìè íàøèõ 
çåìëÿê³â. Äî 120-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ 
íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî ïîä³ëü-
ñüêîãî ôîëüêëîðèñòà Ãíàòà Òàí-
öþðè âîíà âèð³øèëà çàñï³âàòè 
120 ï³ñåíü, ÿê³ â³í çàïèñóâàâ ïî-
íàä ñòîë³òòÿ òîìó â³ä ñï³âà÷êè ç 
Â³ííè÷÷èíè ßâäîõè Çó¿õè.

— ß ãîðòàëà «Ï³ñí³ ßâäîõè 
Çó¿õè» â ïîøóêàõ ðåïåðòóàðó 
äëÿ ñòóäåíò³â ³ ïîäóìàëà, ÿê áè 
áóëî ãàðíî, ÿêáè õòîñü âçÿâñÿ 
â³äòâîðèòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ï³-
ñåíü, ùîá òðîõè íàñèòèòè ïðîñò³ð 
äàâí³ìè ï³ñíÿìè, — ðîçïîâ³äàëà 
ðàí³øå Þë³ÿ Âàñþê. — Õòîñü. Ìè 
óâåñü ÷àñ ñïîä³âàºìîñÿ íà öüîãî 
âñþäèñóùîãî «õòîñÿ», ùî ÷àñòî 
çàáóâàºìî, ùî öå ï³ä ñèëó íàì 
ñàìèì. ß âèð³øèëà, ùî çðîáëþ 
öå. Íå ãîòóâàëàñü í³ õâèëèíè, 
à âèð³øèëà é ïî÷àëà.

² îñü 10 ÷åðâíÿ, ó äåíü íàðî-

äæåííÿ Òàíöþðè, íà ¿¿ facebook-
ñòîð³íö³ ç’ÿâèëîñü â³äåî ³ç çàâåð-
øàëüíîþ ï³ñíåþ «Îé ðîäå ì³é».

Â îïèñ³ äî â³äåî ñï³âà÷êà çà-
çíà÷èëà, ùî îñòàíí³ òðè ì³ñÿö³ 
áóëè íàïîâíåí³ íåçâè÷íèì äëÿ 
íå¿ ñòèëåì æèòòÿ, ïîñò³éíèì âè-
áîðîì ³ îïðàöþâàííÿì ìàòåð³àëó.

«Íå âàðòî ³ êàçàòè, ùî äëÿ ñåáå 
ÿ â öèõ ïîøóêàõ òàêè, ìàáóòü, 
ïåðåñï³âàëà ÷è íå óñ³ ï³ñí³, çàïè-
ñàí³ â³ä íå¿ (ßâäîõè Çó¿õè — àâò.) 
Òàíöþðîþ. Òàêîþ çàëåæíîþ 
â³ä ìàéæå ùîäåííèõ ïóáë³êàö³é 
ó ÔÁ ÿ ùå íå áóëà, — íàïèñàëà 
â³ííè÷àíêà. — Ìåí³ òðîõè øêî-
äà ïðîùàòèñÿ ç ö³ºþ óí³êàëüíîþ 
³í³ö³àòèâîþ — ÿ íàâ³òü íå ï³ä-
îçðþâàëà, ùî çäàòíà íà òàêå».

ЗАГАЛОМ БІЛЬШЕ 4 ГОДИН 
ЗАПИСУ 

Ðàçîì ³ç öèì Þë³ÿ Âàñþê ï³ä-
ãîòóâàëà ìàëåíüêó ñòàòèñòèêó 
ùîäî âèêîíàíî¿ ðîáîòè.

«Íà 20.00 10.06.21 îïóáë³êîâàíî 
120 â³äåî, çàãàëüíîþ òðèâàë³ñòþ 
4 ãîäèíè 18 õâèëèí. Íàéêîðîòøèé 
çàïèñ òðèâàº 17 ñåêóíä (âåñíÿíêà 
«Îé íà ãîð³ ëüîí, ëüîí»). Íàéäî-
âøèé — 17 õâèëèí 17 ñåêóíä — 

ВОНА ЦЕ ЗРОБИЛА! ЗАСПІВАЛА 
120 ПІСЕНЬ ЗА СТО ДНІВ 
Пісенний челендж  Вінницька 
співачка й викладачка Вінницького 
училища культури і мистецтв імені 
М. Д. Леонтовича Юлія Васюк успішно 
завершила свій проєкт #Танцюра120. 
До ювілею відомого подільського 
фольклориста вона відібрала 
й заспівала 120 старовинних пісень 

ñï³âïàä³ííÿ, àëå ôàêò! (áàëàäà «Îé 
âèñîêî ñîíöå ñõîäèòü»), — ïåðå-
ðàõîâóº âîíà. — Â³äåî ïîøèðèëè 
670 ðàç³â. Ïðîêîìåíòóâàëè — 736. 
Ï³ñí³ íàáðàëè 10 214 ïîçíà÷îê like. 
À ïîñëóõàëè (ïîäèâèëèñÿ) â³äåî 
á³ëüøå 30 000 ðàç³â».

²í³ö³àòîðêà ïðîºêòó ç³çíàºòüñÿ, 
ùî ðåçóëüòàòàìè âîíà ñïðàâä³ çà-
äîâîëåíà.

— Íàéâàæëèâ³øà ïåðåìîãà — 
öå ïåðåìîãà íàä ñîáîþ! ² äëÿ 
ìåíå ïðîºêò #Òàíöþðà120 ñòàâ 
ñàìå òàêîþ ïåðåìîãîþ, — ä³ëèòüñÿ 
âðàæåííÿìè Þë³ÿ Âàñþê. — Öå 
ò³ëüêè çâó÷èòü òàê ëåãêî ³ ïðîñòî: 
120 ï³ñåíü çà 100 äí³â. À íàñïðàâä³ 

öåé ïðîöåñ âèìàãàº âàãîìî¿ ïî-
ïåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè: ï³ñí³ òðåáà 
âèáðàòè, ðîç³áðàòè, âèâ÷èòè àáî 
õî÷à á ï³äòåêñòóâàòè, çàñï³âàòè òà 
àæ íà ê³íöåâîìó åòàï³ — çàïèñàòè 
â³äåî, ï³äïèñàòè é îïðèëþäíè-
òè. Öå âèìàãàëî âèòðàòè âåëèêî¿ 
ê³ëüêîñò³ ÷àñó, çóñèëü ³ òåðï³ííÿ. 
Çðåøòîþ, ÿ äî îñòàííüîãî íå â³-
ðèëà, ùî âñòèãíó.

ПОСТІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Íàéâàæ÷å, çà ¿¿ ñëîâàìè, áóëî 

ñàìîîðãàí³çóâàòèñÿ.
— Òè çíàõîäèøñÿ ó ïîñò³éí³é 

â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä ñîáîþ, 
ñóñï³ëüñòâîì, òèìè ëþäüìè, ÿê³ 
òåáå ï³äòðèìóþòü. ² êîëè îãîëî-

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.

Åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ âèäàííÿ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè çà ïîñèëàííÿì www.ria.uaòåë. (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

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 210124

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

«Öå âèìàãàëî âèòðàòè 
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
÷àñó, çóñèëü ³ 
òåðï³ííÿ. Çðåøòîþ, 
ÿ äî îñòàííüîãî 
íå â³ðèëà, ùî âñòèãíó» 

øóºø íà âñþ êðà¿íó, ùî òè öå 
çðîáèø — òî ìóñèø â³äêèäàòè 
âòîìó, çì³íó íàñòðîþ, íåáàæàííÿ 
òà ³íø³ ïîä³áí³ ðå÷³, áî òè æ ñàìà 
çîáîâ'ÿçàëàñÿ, — êàæå âîíà. — 
Ïðîòå º ùå îäíà ïðè÷èíà. Çà öèõ 
òðè ì³ñÿö³ ÷àñòî ïåðå÷èòóâàëà çà-
ïèñè Òàíöþðè ïðî ñàìó ßâäîõó 
Çó¿õó, ¿¿ æèòòÿ, óìîâè ¿õ ñï³âïðàö³ 
³ ùîðàçó íå ìîãëà ñòðèìàòè ñë³ç: 
ó òîé ÷àñ òîòàëüíîãî í³âåëþâàííÿ 
âñüîãî íàö³îíàëüíîãî, óêðà¿íñüêî-
ãî, Ãíàò Òàíöþðà, áóäó÷è ìîëî-
äèì 17-ð³÷íèì õëîïöåì, ðîçãëåä³â 
ãåí³é çâè÷àéíî¿ ñ³ëüñüêî¿ æ³íêè 
³ ñâîºþ ùèð³ñòþ, íàïîëåãëèâ³ñ-
òþ, òåðïëÿ÷³ñòþ ³ íåéìîâ³ðíî ïî-
òóæíîþ ïðàöåþ ï³äí³ñ éîãî íàä 
óñ³ìà ÷åðåç ñòîë³òòÿ! Öå ä³éñíî 
óí³êàëüíå ÿâèùå!

Âîíè, ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè 
Þë³ÿ Âàñþê, ðàçîì çàïèñóâàëè 
é îïðàöüîâóâàëè òîé ìàòåð³àë 
12 ðîê³â.

— À ìåí³ ñêëàäíî ïðèñâÿòè-
òè ïàì'ÿò³ ¿õ ðîáîòè òðè ì³ñÿ-
ö³? — ðèòîðè÷íî çàïèòóº âîíà. — 
ß íå ìîãëà öüîãî íå çðîáèòè, 
íå çàñï³âàòè!

УЛЮБЛЕНІ ПІСНІ 
Çà òðè ì³ñÿö³ ïë³äíî¿ ðîáîòè 

â³ííè÷àíêà çàñï³âàëà áàãàòî ïî-

áóòîâèõ, âåñ³ëüíèõ, çàðîá³ò÷àí-
ñüêèõ, ³ñòîðè÷íèõ òà ³íøèõ ï³-
ñåíü. Çðîçóì³ëî, ùî âèáðàòè ç íèõ 
îäíó íàéóëþáëåí³øó íåìîæëèâî.

— Ç ï³ñåíü, çàïèñàíèõ Òàí-
öþðîþ, íàéá³ëüøå ëþáëþ äî-
âã³ ³ ïðîòÿæí³. ¯õ âèêîíóâàòè 
íàéâàæ÷å, àëå â íèõ îñîáëèâå 
â³ä÷óòòÿ æèòòÿ, — êàæå Þë³ÿ 
Âàñþê. — Ñàìà ßâäîõà íàó÷àëà 
Ãíàòà Òðîõèìîâè÷à: «Äèâèñÿ-íî 
äîáðå ó ñâî¿ ïàïåðè òà â íîòè, 
ùîá òàì ïðàâäèâî âñå áóëî çà-
ïèñàíî, áî òî ëþäñüê³ ñëüîçè, 
³ ïðîïóñêàòè í³÷îãî íå ìîæíà, 
áî òî âåëèêèé ãð³õ. Ï³ñíþ æ áî 
âñÿêèé çíàº, ³ áðåõí³ òîá³ ëþäè 
íå ïðîñòÿòü». Îò³ ñëüîçè, ìàáóòü, 
ìåí³ ÷îìóñü íàéáëèæ÷³…

Ïîä³áíèõ òâîð÷èõ ³äåé ó Þë³¿ 
Âàñþê âèñòà÷àº. Òà ïîêè ¿é ïî-
òð³áíî òðîõè ÷àñó íà ïåðåîñìèñ-
ëåííÿ çðîáëåíîãî.

— Íàðàç³ ÿ áåðó íåâåëèêèé 
òâîð÷èé òàéì-àóò, ùîá ùå âñå 
ïåðåîñìèñëèòè, ïåðåæèòè, ïî-
íîâîìó óâ³áðàòè, — êàæå âîíà. — 
Áî âåñü öåé ÷àñ ÿ æèëà íå ò³ëüêè 
ç ìàìîþ ³ äîíüêîþ, à é ùå ç äâî-
ìà ëþäüìè — Ãíàòîì ³ ßâäîõîþ, 
¿õí³ìè äóìêàìè, æèòòÿì. Äåíü 
ó äåíü. ²äå¿, çâ³ñíî, º, àëå ÿ ùå 
íå ãîòîâà íèìè ä³ëèòèñÿ.

Співачка Юлія 
Васюк тепер бере 

невеликий творчий 
тайм-аут. Щоб ще 

переосмислити, 
пережити й по-

новому увібрати 
отриманий досвід
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У 2018–2019 роках, до пандемії 
коронавірусу, Вінницький регіо-
нальний кардіоцентр був серед 
лідерів у державі за кількістю ви-
конаних операцій стентування 
коронарних судин.
Як пояснили у кардіоцентрі, 
існує реєстр пацієнтів з ішеміч-
ною хворобою серця. У ньому 
понад п’ять тисяч хворих. У кого 
з хворих найвищий ризик, їх на-
правляють на коронарографію 
до Центру у Вінницю. Відтепер 
такі обстеження і оперативне 
втручання робитимуть також 

у Могилеві-Подільському.
Лікарі нагадують, що причиною 
інфаркту міокарда є порушення 
кровообігу у коронарних артері-
ях — судинах, які живлять серце 
киснем. Кардіохірурги віднов-
люють нормальний кровообіг 
у артеріях завдяки встановленню 
стентів. Операція мало травма-
тична, виконують її під місцевим 
наркозом. На руці або нозі ро-
блять невеликий прокол, через 
який вводять стент до закупоре-
ної ділянки артерії. Через день-
два пацієнта виписують з лікарні.

Вінниця серед лідерів за стентуваннями 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ðÿòóâàòè õâîðèõ 
â³ä ³íôàðêò³â ó Ìî-
ãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêî-
ìó ìîãëè ùå òðè 

ðîêè òîìó. Ñàìå òîä³ çàêóïèëè 
îáëàäíàííÿ äëÿ êàðä³îöåíòðó 
çà ïðîãðàìîþ ñï³âïðàö³ ç ªâðî-
ïåéñüêèì áàíêîì ðåêîíñòðóêö³¿ ³ 
ðîçâèòêó. Çàïëàòèëè 23 ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü. Ãðîø³ äàëè íà óìîâàõ, 
ùî ïðèì³ùåííÿ äëÿ íîâîãî Öåí-
òðó ñòâîðÿòü çà êîøòè ì³ñöåâîãî 
é îáëàñíîãî áþäæåòó. Ãðîøåé 
íå çíàéøëè, òîìó îáëàäíàííÿ 
ïðîñòîþâàëî.

ТРИ РОКИ ОБЛАДНАННЯ 
ПРИПАДАЛО ПИЛЮКОЮ 

Îáëàäíàííÿ äëÿ êàðä³îöåíòðó 
çàêóïèëè ùå ó 2018 ðîö³. Êîøòè 
âèä³ëèëà äåðæàâà çà ïðîãðàìîþ 
ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ³ ðîçâèòêó. Ïðî öå ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêà 
îêðóæíà ë³êàðíÿ ³íòåíñèâíîãî ë³-
êóâàííÿ» Âàñèëü ×åïåëþê. Îäíàê 
çàïðàöþâàëî âîíî ò³ëüêè 8 ÷åðâíÿ 
íèí³øíüîãî ðîêó. Ñï³âðîçìîâíèê 
êàæå, ùî âåñü öåé ÷àñ çáèðàëè 
êîøòè, ðîáèëè öå ó ñêëàä÷èíó. 
Äîâåñòè ñïðàâó äî çàâåðøåííÿ 
âäàëîñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïëå÷å ï³ä-
ñòàâèâ êåð³âíèê îáëàñò³.

Íîâèé Öåíòð ðîçì³ñòèëè 
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ãîëîâíîãî 

êîðïóñó ë³êàðí³.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 

íèí³ â ðàéîí³ îïåðàö³¿ íà ñåðö³ 
ïîòðåáóþòü 320 ïàö³ºíò³â. Ïðî-
òÿãîì ðîêó ó Öåíòð³ âèêîíóâàòè-
ìóòü 450 îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü.

Îáñëóãîâóâàòèìóòü õâîðèõ ç 
êîëèøí³õ ñóñ³äí³õ ðàéîí³â, ÿê³ 
íèí³ âõîäÿòü äî ñêëàäó Ìîãè-
ë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó. Öå — 
×åðí³âåöüêèé, Ìóðîâàíîêóðè-
ëîâåöüêèé òà ßìï³ëüñüêèé ³ç 
çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ 
ìàéæå 200 òèñÿ÷ îñ³á.

«МОЖНА НЕ ТІЛЬКИ 
НА РИБАЛКУ, А Й НА ТАНЦІ» 

Ïåðøèì ïàö³ºíòîì íîâîãî êàð-
ä³îöåíòðó ñòàâ 68-ð³÷íèé êîëèø-
í³é â³éñüêîâèé. Â³í ïîòðåáóâàâ 
ñòåíòóâàííÿ, ï³ä ÷àñ îáñòåæåííÿ 
ó íüîãî âèÿâèëè óðàæåííÿ êîðî-
íàðíî¿ àðòåð³¿.

Îïåðóâàëè äâà êàðä³îõ³ðóðãè. 
Îäèí ç íèõ, Îëåã Ä³äóð, ë³êàð 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêî¿ ë³êàðí³. 
Â³í ïðîéøîâ ñïåö³àë³çàö³þ ç 
³íòåðâåíö³éíî¿ êàðä³îëîã³¿ â ²í-
ñòèòóò³ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ 
³ìåí³ Àìîñîâà ³ ìîæå ñàìîñò³éíî 

ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ НА СЕРЦІ 
МОЖНА НАВІТЬ ТАНЦЮВАТИ
Рятують серце  Центр кардіохірургії 
відкрили у Могилеві-Подільському 
на базі місцевої лікарні. Це другий після 
Вінниці заклад для лікування пацієнтів з 
інфарктами. Першим з них став 68-річний 
чоловік, судини якого були уражені 
на 90%. За словами лікарів, його треба 
було рятувати терміново. Скільки ще 
хворих чекають на операції на серці?

ДОВІДКА 

Кількість інфарктів в Україні змен-
шилася протягом року з 50 тисяч 
до 40 тисяч, а смертність від них 
з 14–27% до 10–21%.
У 2020 році у всіх кардіоцентрах 
держави виконали 18 тис. опера-
цій, у 2019-му — 25 тисяч.
У структурі летальності серцево-су-
динні захворювання на першому міс-
ці у нашій державі. Вони становлять 
приблизно 70 відсотків, у світі — 32%.
(Інформація директора Національ-
ного інституту серцево-судинної 
хірургії імeні Амосова, академіка 
Василя Лазоришинця).

Кардіохірурги могилівчанин Олег Дідур і киянин Станіслав Фанта. Вони врятували життя 
68-річному чоловікові у новому кардіоцентрі, відкритому у місті над Дністром 

ïðîâîäèòè ÿê êîðîíàðîãðàô³þ, 
òîáòî îáñòåæåííÿ ñóäèí, òàê ³ 
ñòåíòóâàííÿ.

Äî ðå÷³, ùå äâà ë³êàð³ ç Ìî-
ãèëåâà íèí³ ñòàæóþòüñÿ ó Êèºâ³. 
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ ó âå-
ðåñí³ ñòàíóòü äî ðîáîòè ó íîâîìó 
Öåíòð³.

Ðàçîì ç Îëåãîì Ä³äóðåì îïå-
ðóâàâ ïåðøîãî ïàö³ºíòà éîãî 
íàñòàâíèê — Ñòàí³ñëàâ Ôàíòà, 
ë³êàð-êàðä³îõ³ðóðã â³ää³ëåííÿ 
ðåíòãåíõ³ðóðã³÷íèõ ìåòîä³â ä³à-
ãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ çàõâîðþ-
âàíü ñåðöÿ òà ñóäèí Íàö³îíàëü-
íîãî ³íñòèòóòó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ 
õ³ðóðã³¿ ³ìåí³ Àìîñîâà.

ОПЕРАЦІЯ ТРИВАЛА ПІВ 
ГОДИНИ

«Ïàö³ºíò ïîòðåáóâàâ îáîâ’ÿç-

êîâîãî îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ, 
àäæå éîãî ñóäèíè áóëè óðàæåí³ 
íà 90 â³äñîòê³â, — ðîçïîâ³â õ³ðóðã 
Îëåã Ä³äóð. — Íåñïðîñòà ÷îëîâ³ê 
ñêàðæèâñÿ íà áîë³ â ñåðö³. Ïðî-
öåñ çâóæåííÿ ñóäèí íåîáõ³äíî áóëî 
çóïèíÿòè òåðì³íîâî».

Îïåðóâàëè çà êîøòè äåðæàâíî¿ 
ïðîãðàìè. Äëÿ ïàö³ºíòà îïåðàö³ÿ 
áóëà áåçêîøòîâíà.

Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ 
ó ïàëàòó äî õâîðîãî íàâ³äàâñÿ 
Âàñèëü Ëàçîðèøèíåöü, äèðåê-
òîð Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó 
ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ ³ìåí³ 
Àìîñîâà, àêàäåì³ê ÍÀÌÍ Óêðà-
¿íè, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîð, çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà-
¿íè. Íà çàïèòàííÿ ïðî ñàìîïî-
÷óòòÿ, ïðîîïåðîâàíèé ÷îëîâ³ê 
â³äïîâ³â, ùî ïî÷óâàºòüñÿ äîáðå. 

Äÿêóâàâ ë³êàðÿì.
«Ðàí³øå ïàö³ºíòàì ç ðàéîí³â 

òðåáà áóëî ¿õàòè äî íàñ ó Êè¿â 
íà îïåðàö³¿, òåïåð ìè ¿äåìî 
äî âàñ, — ñêàçàâ Ëàçîðèøè-
íåöü. — Ó ðàéöåíòð³ º ìîæëèâ³ñòü 
³ îáñòåæóâàòè, ³ îïåðóâàòè íà ñåð-
ö³. Öå âæå 49-é êàðä³îöåíòð ó íà-
ø³é äåðæàâ³, à íà ïî÷àòêó 90-õ 
¿õ áóëî ò³ëüêè äâà».

×îëîâ³ê, ÿêîãî ïðîîïåðóâàëè, 
çàïèòàâ, êîëè éîìó ìîæíà áóäå 
äîäîìó? Â³äïîâ³äü ìåäè÷íîãî ñâ³-
òèëà âò³øèëà: «Òà ìîæíà âæå», — 
ñêàçàâ Ëàçîðèøèíåöü. Ïàö³ºíò, 
ñõîæå, ëþáèòåëü ðèáîëîâë³. Áî 
îäðàçó ïîö³êàâèâñÿ, ÷è äîçâîëÿòü 
éîìó ðèáàëèòè.

«Íå ò³ëüêè ðèáàëèòè, à íàâ³òü 
òàíöþâàòè ìîæíà áóäå», — äîäàâ 
àêàäåì³ê.

«Пацієнтів, які потраплятимуть 
на лікування з гострим інфарк-
том, лікуватимуть за кошти 
держави, — пояснив Василь 
Чепелюк. — Інші розраховувати-
муться за власні кошти. Їх сума 
залежатиме від складності опе-
ративного втручання, точніше, 
від того, наскільки уражені су-
дини, а також від вартості роз-
хідних матеріалів. Вони суттєво 
відрізняються у ціні, від однієї 
до 20-ти тисяч гривень». Як 
пояснив співрозмовник, для 
медичного закладу вартість 

одного оперативного втручан-
ня обходиться у чотири тисячі 
гривень.
Лікарі нагадують, що інфаркт 
міокарда можна попередити. 
Насамперед завдяки вчасній 
діагностиці. Обстеження на ан-
гіографі, тобто коронарографія, 
дозволяє встановити, на якому 
рівні і в якій судині порушено 
кровообіг серцевого м’яза, від-
так встановити тактику лікуван-
ня. У випадку гострого інфаркту 
допомогу треба надати протягом 
12 годин, що раніше, то краще.

Хто потребує негайної допомоги, не платитиме 

— Ðàí³øå ïàö³ºíòàì 
ç ðàéîí³â òðåáà áóëî 
¿õàòè äî íàñ ó Êè¿â 
íà îïåðàö³¿, òåïåð ìè 
¿äåìî äî âàñ, — ñêàçàâ 
Ëàçîðèøèíåöü
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Ó äèòñàäêó ¹19 
ï³âòîðà ðîêó òðè-
âàº êîíôë³êò ì³æ 
áàòüêàìè òà íÿ-

íåþ, ÿêà, çà ¿õ ñëîâàìè, ïåðåâè-
ùóº ñâî¿ ïîñàäîâ³ ïîâíîâàæåííÿ. 
Ïîäðóæíÿ ïàðà â³ííè÷àí, Àííà 
òà Âîëîäèìèð ðîçïîâ³ëè, ùî ¿õ 
øåñòèð³÷íèé ñèí íåîäíîðàçîâî 
ñòðàæäàâ â³ä «íåñòàíäàðòíèõ» 
ìåòîä³â âèõîâàííÿ íÿí³.

— Ââå÷åð³ â ïîíåä³ëîê ìàìà 
îäí³º¿ ç ä³â÷àòîê, ç ÿêîþ â÷èòü-
ñÿ ì³é ñèí, íàïèñàëà ìåí³, ùî 
¿¿ äî÷êà áà÷èëà, ÿê íÿíÿ âçÿëà 
Àðòåìà çà ãîðëî. ß îïèòàëà âñ³õ 
áàòüê³â, õòî ç ä³òîê ì³ã ùå öå áà-
÷èòè ³ âðåøò³ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî öå 
íå ïîîäèíîêèé âèïàäîê, — ðîç-
ïîâ³äàº Àííà. — Áóëè ñèòóàö³¿, 
êîëè íÿíÿ áèëà ä³òåé ïî ðóêàõ, 
ãàíÿëàñÿ çà íèìè ç ãàí÷³ðêîþ, áî 
ä³òè íå õîò³ëè ìèòè ðóêè. Çàòè-
êàëà ðóêîþ ðîòè ä³òÿì, çàòèñêàëà 
ïëå÷³ äî ñò³íè, âèâîäèëà ãîëèõ ³ 
áîñèõ íà õîëîäíó ïëèòêó âçèì-
êó, ÿêùî õòîñü íå õîò³â ñïàòè, 
çàëÿêóâàëà, — ðîçïîâ³äàº Àííà.

«ЯКЩО РОЗКАЖУ, 
Я БУДУ ВЖЕ НЕ ТАКИЙ» 

Æ³íêà çàçíà÷àº, ùî ñèí íå ðîç-
ïîâ³äàâ ïðî ö³ ñèòóàö³¿. 

— Òèæí³ òðè òîìó ÿ ïîì³òèëà 
â ñèíà íà ðóö³ ñèíåöü, ñïèòàëà, 
çâ³äêè â³í ç’ÿâèâñÿ? Â³í ñêàçàâ, 
ùî íÿíÿ. Àëå òîä³ ÿ íå íàäàëà 
öüîìó óâàãè, áî ìè âèïóñêíà ãðó-
ïà, ñèí â ìåíå àêòèâíèé, íå çà-
âæäè ñëóõíÿíèé ³ íÿíÿ ìîãëà 
ïðîñòî íå ðîçðàõóâàòè ñèëè. Àëå 
êîëè ïîâòîðèëàñÿ ñèòóàö³ÿ, ìè 
ïî÷àëè â íüîãî äîïèòóâàòèñÿ ³ 
â³í ïðÿìî êàçàâ, ùî áî¿òüñÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Àííà.

Áàòüêî õëîï÷èêà, Âîëîäèìèð 
äîäàº, ùî ç³ ñë³â ñèíà ñòàëî î÷å-
âèäíî, ùî íÿíÿ â ñàäî÷êó çà-
ëÿêóâàëà ä³òåé.

— Ñèí òàê ³ ñêàçàâ: «ßêùî 
ðîçêàæó, òî áóäó âæå íå òàêèé». 
Òîáòî íÿíÿ âñ³õ ìîðàëüíî çàëÿ-
êóâàëà, îñîáëèâî õëîï÷èê³â. Çà-
çâè÷àé, ïðî âñ³ ö³ âèïàäêè ðîçïî-
â³äàëè ä³â÷àòêà, — êàæå ÷îëîâ³ê.

Îñîáëèâ³ ìåòîäè âèõîâàííÿ 
ó ñàäî÷êó â³äîáðàçèëèñÿ íà ä³-

òÿõ: õòîñü ïî÷àâ áîÿòèñÿ òåìðÿâè, 
à õòîñü ñ³ïàºòüñÿ ÷åðåç ð³çê³ ðóõè. 
Áàòüêè Àðòåìà ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
¿õ ñèí ïî÷àâ ðåàãóâàòè íà ð³çê³ 
ðóõè â³äñàõóâàííÿì ³ íà÷å ïðè-
êðèâàòèñÿ â³ä óäàð³â.

Â³ä âèõîâàííÿ íÿí³ é ñïðàâä³ 
ïîñòðàæäàâ íå îäèí Àðòåì, àëå 
çãîëîñèëèñÿ ïðî öå ðîçïîâ³ñòè 
äàëåêî íå âñ³. Íà çóñòð³÷ ç æóðíà-
ë³ñòêîþ ïðèéøëà ùå îäíà ìàìà, 
â ÿêî¿ êîíôë³êòè ç ïðàö³âíèöåþ 
ñàäî÷êà â³äáóâàëèñÿ íàé÷àñò³øå.

— Öå áóëî ùå äî êàðàíòèíó. 
Ìîþ äèòèíó âîíà âèâîäèëà 
áîñîþ ³ â òðóñèêàõ íà õîëîäíó 
ïëèòêó çà òå, ùî â³í íå õîò³â çà-
ñèíàòè. Í³ê³òà é äîñ³ áî¿òüñÿ òåì-
ðÿâè ÷åðåç öå, áî éîãî çàëÿêóâàëè 
Áàáàéêîþ. Ó ìåíå ç íÿíåþ êîí-
ôë³êòè áóëè íàé÷àñò³øå, ïî÷èíà-
þ÷è ç ïðîñòèõ ðîçìîâ ³ ïðîõàíü, 
ùîá ìîþ äèòèíó íå ÷³ïàëè, àëå 
âîíà çàâæäè ðåàãóâàëà òàê, í³áè 
í³÷îãî íå ñòàëîñÿ, — êàæå Íàä³ÿ.

«ЯК ВАМ СПОДОБАЛИСЯ 
РОГАЛИКИ, ДІТИ?» 

Îáèäâ³ ìàìè ñóìí³âàþòüñÿ, 
ùî íÿíÿ, ÿêà ïðàöþº ç ¿õí³ìè 
ä³òüìè, åìîö³éíî âð³âíîâàæåíà.

— Òå, ùî âîíà çëà, â³ä÷óâà-
ºòüñÿ ï³äñâ³äîìî ³ äî íå¿ íàâ³òü 
íå õî÷åòüñÿ ï³äõîäèòè. ̄ é áëèçü-
êî 40 ðîê³â, âîíà ìàìà ÷îòèðüîõ 
ä³òåé. Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç çàâ³ä-
óâà÷êîþ, òà ðîçïîâ³ëà, ùî ðàí³øå 
íÿíÿ ïðàöþâàëà äåñü íà «Ðîøå-
í³», ïðèíåñëà â ñàäî÷îê äîâ³ä-
êó â³ä ïñèõîëîãà, ùî ç íåþ âñå 
â ïîðÿäêó,  — êàæå Âîëîäèìèð.

Îêð³ì òîãî, ùî æ³íêà æîðñòêî 
ïîâîäèòüñÿ ç ä³òüìè, ¿¿ ï³äîçðþ-
þòü ³ â ³íøîìó.

— Â íàñ çáèðàëè ãðîø³ íà ïî-
áóòîâó õ³ì³þ, ùîñü ç öüîãî êóäèñü 
çíèêàëî. Íà ïåð³îä êàðàíòèíó 
ì³ñüêà ðàäà çàêóïèëà äåç³íôåê-
òîðè òà ìèþ÷³ çàñîáè, àëå ùî-
òèæíÿ íÿíÿ ÷åêàëà â³ä áàòüê³â-
ñüêîãî êîì³òåòó ï’ÿòèë³òðîâèé 
áóòåëü ìèëà. Áóâ ùå é âèïàäîê 
ç ðîãàëèêàìè ö³êàâèé. ßêîñü çà-
â³äóâà÷êà çàéøëà äî ä³òåé â ãðó-
ïó ³ ñïèòàëà, ÷è ñïîäîáàëèñÿ ¿ì 
ðîãàëèêè? À Àðòåì êàæå, ùî ¿ì 
íå äàâàëè òàêîãî. Òîä³ âèá³ãëà 
íÿíÿ ç ïàêåòîì ³ êàæå: «ß ¿ì çà-
ëèøèëà íà çàâòðà, áî äóæå áàãàòî 
¿æ³», — ðîçêàçóº Àííà.

НЯНЯ БИЛА ДІТЕЙ. СКАНДАЛ 
У ВІННИЦЬКОМУ ДИТСАДКУ №19
Конфлікт  Залякувала дітей, тримала 
за горло і ганялася з ганчірками. 
Про такі методи виховання няні 
розповіли батьки дітей, які навчаються 
в одному з вінницьких дитсадків. Чому 
адміністрація ДНЗ № 19 протягом 
півтора року не реагувала на скарги, 
розбиралися журналісти RIA 

Âîëîäèìèð òàêîæ äîäàº, ùî 
ðàí³øå ñèí ï³ñëÿ ñàäî÷êà íå õîò³â 
âå÷åðÿòè, à òåïåð, êîëè éîãî çà-
áèðàþòü äîäîìó, ïåðøå ïèòàííÿ 
â äèòèíè: «Ùî ìè áóäåìî ¿ñòè?» 

«ВИНУ ЗВАЛЮЮТЬ НА 
ВИХОВАТЕЛЬКУ, А НЕ НЯНЮ» 

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê áàòüêè Àðòåìà 
ä³çíàëèñÿ ïðî òå, ùî ¿õ ñèíà íÿíÿ 
òðèìàëà çà ãîðëî, âîíè îäðàçó 
ï³øëè â ñàäî÷îê äî çàâ³äóâà÷êè. 
Àëå îñê³ëüêè âîíà ó â³äïóñòö³, 
òî ñï³ëêóâàòèñÿ äîâåëîñÿ ç ¿¿ çà-
ñòóïíèöåþ. Çãîäîì âîíè çâåðíó-
ëèñÿ â äåïàðòàìåíò îñâ³òè ì³ñüêî¿ 
ðàäè òà íàïèñàëè çàÿâó â ïîë³ö³þ.

— Ó äåïàðòàìåíò³ ñêàçàëè, ùî 
ìè ïåðø³, õòî ñêàðæèòüñÿ íà ïî-
ä³áí³ âèïàäêè. À â ñàäî÷êó ÿ âæå 
ï³øîâ äî çàñòóïíèö³, ñêàçàâ, ùî 
ïîêè íÿíþ íå â³äñòîðîíÿòü â³ä 
ðîáîòè, ÿ í³êóäè íå ï³äó. Ìè ïî-
÷àëè ãîâîðèòè ³ êîëè çàê³í÷èëèñÿ 
âñ³ àðãóìåíòè, âîíà ïðîñòî ðîç-
âåðíóëàñÿ ³ ï³øëà, í³êîìó íàâ³òü 
ñëîâà íå ñêàçàëà. Ï³ñëÿ öüîãî 
ÿ íàïèñàâ çàÿâó äî ïîë³ö³¿, — 
ðîçïîâ³äàâ Âîëîäèìèð.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Íàä³¿, îñòàí-
í³é ³íöèäåíò ç Àðòåìîì õî÷óòü 
«çâàëèòè» íà âèõîâàòåëüêó, õî÷à 
¿¿ íå áóëî â òîé ÷àñ íà ðîáîò³.

— Â ãðóï³ òîä³ áóëà íÿíÿ ³ íåî-
ô³ö³éíî çàì³íþâàëà âèõîâàòåëü-
êó â÷èòåëüêà àíãë³éñüêî¿ ìîâè, 
ÿêà, äî ðå÷³, òåæ «øàíäàðàõíó-
ëà» äèòèíó êîôòîþ ïî ãîëîâ³. 
Çàðàç â óñüîìó îáâèíóâà÷óþòü 
âèõîâàòåëüêó. Â ìåíå ïèòàííÿ 
äî ìåòîäèñòà ³ äî êåð³âíèöòâà 
öüîãî ñàäî÷êà, ÷îìó âîíè çà-
êðèâàþòü íà öå î÷³? Ðàí³øå, ùå 
äî êàðàíòèíó, íàì îá³öÿëè, ùî 
íÿíþ çâ³ëüíÿòü ³ ïðîñèëè, àáè ìè 
íå ðîçãîëîøóâàëè öþ ñèòóàö³þ. 
Àëå í³÷îãî íå çì³íþºòüñÿ, — îáó-
ðþºòüñÿ æ³íêà.

ЩО КАЖУТЬ У САДОЧКУ?
Çàâ³äóâà÷êà ÄÍÇ ¹ 19 Âàí-

äà Õàðìàòîâà ï³äòâåðäæóº, ùî 
íà íÿíþ ä³éñíî íåîäíîðàçîâî 
ñêàðæèëèñÿ áàòüêè âèõîâàíö³â. 
Îäíàê î÷åâèäíèõ ï³äñòàâ äëÿ 
çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèö³ íå áóëî.

— Áàòüêè çâåðòàëèñÿ ç ïðèâîäó 
òîãî, ùî íÿíÿ íå ñïðàâëÿºòüñÿ 
ç³ ñâî¿ìè îáîâ’ÿçêàìè, íàð³êàëè 
íà òå, ùî â ãðóï³ áðóäíî. Ìè 
âñòàíîâèëè êîíòðîëü çà ¿¿ ðîáî-
òîþ. Âîíà öþ ñèòóàö³þ âèïðà-
âèëà ³ â áàòüê³â á³ëüøå íàð³êàíü 
íå áóëî. Âäðóãå áàòüêè çâåðíó-

ëèñÿ íàâåñí³ ³ òå, «ì³æ ³íøèì». 
Âîíè îáãîâîðþâàëè ôîòîãðàôà ³ 
ñêàçàëè, ùî íÿíÿ ï³äâèùóº ãîëîñ 
íà ä³òåé, ç íåþ òîä³ æ ïðîâåëè 
ðîáîòè ³ ïîÿñíèëè, ùî òàê ðî-
áèòè íå ìîæíà. Àëå ï³äâèùåííÿ 
ãîëîñó íå º ï³äñòàâîþ äëÿ çâ³ëü-
íåííÿ ëþäèíè ç ðîáîòè, — ïî-
ÿñíþº Âàíäà Õàðìàòîâà.

Âîíà òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî ÿê 
êåð³âíèê âèìóøåíà êåðóâàòèñÿ 
çàêîíîäàâñòâîì, õî÷à «åìîö³éíî 
âîíà íà ñòîðîí³ áàòüê³â».

— Íåìàº òàêî¿ ñòàòò³, ÿêà ïå-
ðåäáà÷àº çâ³ëüíåííÿ çà íåÿê³ñíó 
ðîáîòó. Êîëè çâåðíóâñÿ áàòüêî ç 
ïîâ³äîìëåííÿì ïðî íåêîðåêòíå 
ñòàâëåííÿ äî éîãî äèòèíè, ìè 
áóëè çìóøåí³ ðåàãóâàòè á³ëüø 
ãîñòðî. Íÿíÿ îòðèìàëà äîãàíó, 
àëå çâ³ëüíèòè ïðîñòî çà âèìîãîþ 
áàòüê³â ìè íå ìîæåìî, — êàæå 
çàâ³äóâà÷êà ñàäî÷êà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, áàòüêè õî÷ ³ 
ñêàðæèëèñÿ, àëå æîäíîãî ðàçó 
íå ïèñàëè çàÿâè, íå íàäàëè ï³ä-
òâåðäæåííÿ, âñå áóëî íà ð³âí³ 
«ä³òè ñêàçàëè».

— Îñòàííüîãî ðàçó, êîëè 
çâåðíóëèñÿ áàòüêè, íÿíÿ ïðî-
ñòî ç³áðàëà ðå÷³ ³ ï³øëà ç ðîáî-
òè, ôàêòè÷íî, çä³éñíèëà ïðîãóë 
³ öå ñòàëî ïðè÷èíîþ çâ³ëüíåííÿ 
çà ñòàòòåþ íåñóìë³ííîãî âèêî-
íàííÿ îáîâ’ÿçê³â òà íåâ³äïîâ³ä-
íîñò³ çàéìàí³é ïîñàä³. Íÿíþ 
çâ³ëüíèëè â òîé æå äåíü, ÿê 
çâåðíóëèñÿ áàòüêè, — íàãîëîøóº 
Âàíäà Õàðìàòîâà.

Çàâ³äóâà÷êà äèòñàäêà òàêîæ çà-
çíà÷àº, ùî íà ïîñàäó íÿí³ íå ïî-

òð³áíà ñïåö³àë³çîâàíà îñâ³òà, àëå 
é çíàéòè êàíäèäàòóðó íà ì³í³-
ìàëüíó çàðïëàòó íåðåàëüíî.

«Я НЕ МОЖУ СКАЗАТИ, ЩО 
ВОНА МОНСТР» 

Çàãàëîì â äèòñàäêó íÿíÿ ïðî-
ïðàöþâàëà áëèçüêî äâîõ ðîê³â. 
Çà öåé ÷àñ ³ ñïðàâä³ áóëè íàð³-
êàííÿ ç áîêó áàòüê³â òà ³íêîëè â³ä 
âèõîâàòåë³â, àëå ðàäøå ïîáóòîâî-
ãî õàðàêòåðó. Õî÷à òå, ùî íÿíÿ 
âñå æ ³ìïóëüñèâíà, ¿¿ êîëèøíÿ 
êåð³âíèöÿ íå çàïåðå÷óº.

— Ñêàçàòè, ùî âîíà ìîíñòð, 
ÿ íå ìîæó. ßê êîæíà ëþäèíà, 
âîíà ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Òàê, 
âîíà ï³ääàºòüñÿ åìîö³ÿì, áóëè 
³ìïóëüñèâí³ ïðîÿâè â ïîâåä³í-
ö³, àëå âîíà çàâæäè âèáà÷àëàñÿ ³ 
íàìàãàëàñÿ âèïðàâèòèñÿ. Áàòüêè 
êàæóòü, ùî âîíà ïñèõ³÷íî íåâð³â-
íîâàæåíà, àëå ³ öå íå òàê. Ïðè 
ïðèéîì³ íà ðîáîòó âîíà ïðîõî-
äèëà ìåäîãëÿä ³ â íå¿ º äîâ³ä-
êà â³ä ïñèõ³òðà ïðî òå, ùî âîíà 
íîðìàëüíà ëþäèíà, ÿê³é íå çà-
áîðîíåíî ïðàöþâàòè ç ä³òüìè, — 
ãîâîðèòü Âàíäà Õàðìàòîâà.

— Íÿíÿ íå ïðàöþº ñàìà, 
à ó ïðèñóòíîñò³ âèõîâàòåëÿ. Âèõî-
âàòåëü ìàº çàïîá³ãòè, ïîïåðåäèòè 
íåïðèºìí³ ñèòóàö³¿, à â ðàç³, ÿêùî 
âæå ùîñü ñòàëîñÿ, òî é íà ñïîëîõ 
ìàº áèòè òåæ ñàìå âèõîâàòåëü.  
Àëå êîëè ìè çàïèòóâàëè, ÷è âñå 
íîðìàëüíî, âèõîâàòåë³ ãîâîðèëè, 
ùî òàê, âñå äîáðå, áàòüêè òåæ 
áóëè çàäîâîëåí³. Âî÷åâèäü º âèíà 
é âèõîâàòåëÿ ó áàéäóæîñò³, — ñêà-
çàëà Âàíäà Õàðìàòîâà.

Подружня пара вінничан Володимир та Анна. 
Їх шестирічного сина Артемка няня в садочку тримала 
за горло «з виховною метою» 

— Ìîþ äèòèíó âîíà 
âèâîäèëà áîñîþ ³ â 
òðóñèêàõ íà õîëîäíó 
ïëèòêó ò³ëüêè çà òå, ùî 
â³í íå õîò³â çàñèíàòè, 
— êàæå Íàä³ÿ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

«Літати може кожен!» У Вінниці відкрився 
унікальний центр психологічної допомоги
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА 

ЦЕНТРУ ПСИХІЧНОГО 

ЗДОРОВ'Я «КРИЛА ЖИТТЯ» 

ªäèíèé ó Â³ííèö³ Öåíòð ïñè-
õ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ «Êðèëà æèòòÿ», 
ñòâîðåíèé íàóêîâöÿìè, ë³êàðÿìè ³ 
äîñâ³ä÷åíèìè ïñèõîòåðàïåâòàìè, 
â³äêðèâ ñâî¿ äâåð³ äëÿ ëþäåé, ÿê³ 
ïîòðåáóþòü äîïîìîãè ñïðàâæí³õ 
ôàõ³âö³â.

ßêå âàøå âðàæåííÿ ïðî ñó-
÷àñíèé ñâ³ò? Âè çàäîâîëåí³ íèì, 
à ñîáîþ â íüîìó? Çà ñòàòèñòè-
êîþ, ïîíàä 450 ì³ëüéîí³â ëþäåé 
â ñâ³ò³ ñòðàæäàþòü â³ä ïñèõ³÷íèõ 
ðîçëàä³â. Íàòîì³ñòü ïñèõîëîã³÷-
í³ ïðîáëåìè º ó æèòò³ êîæíîãî.

Ïñèõ³÷íå çäîðîâ’ÿ ìàº ïåðøî-
÷åðãîâå çíà÷åííÿ äëÿ îñîáèñòîãî 
áëàãîïîëó÷÷ÿ, ï³äòðèìêè çäîðî-
âèõ ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â. ² ïîâ³ð-
òå, ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ íåìîæëèâå 
áåç ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ'ÿ. Æèò-
òºâèé óñï³õ ³ îñîáèñòå ùàñòÿ 
â çíà÷í³é ì³ð³ çàëåæàòü â³ä ãàð-
ìîí³éíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ïñèõ³÷íîãî 
³ ò³ëåñíîãî êîìïîíåíò³â.

Êîæí³é ëþäèí³ ïðîòÿãîì 
æèòòÿ äîâîäèòüñÿ ìàòè ñïðàâó 
ç ð³çíèìè ïðîáëåìàìè: ñêëàä-
í³ æèòòºâ³ ñèòóàö³¿, ñ³ìåéí³ òà 
ïðîôåñ³éí³ êîíôë³êòè, âòðàòè, 
ñàìîòí³ñòü, åìîö³éíà íåñòàá³ëü-
í³ñòü, â³êîâ³ êðèçè.

Äëÿ çì³öíåííÿ ïñèõ³÷íîãî 
çäîðîâ'ÿ ³ñíóþòü åôåêòèâí³ 
ñòðàòåã³¿ ³ çàõîäè. Êîíñóëüòàö³ÿ 
ó ïðîôåñ³éíîãî ïñèõîëîãà — öå 
ïåðøå, ùî âè ìîæåòå çðîáèòè, 
àáè äîïîìîãòè ñîá³ ³ âèéòè ç 
òîãî ÷è ³íøîãî âàæêîãî ïñè-
õîëîã³÷íîãî ñòàíó.

Çâåðòàþ÷èñü çà ïñèõîëîã³÷-
íîþ äîïîìîãîþ ëþäèíà ðîáèòü 
ïåðøèé êðîê «äî ñåáå»: ïî÷èíàº 
æèòè â ãàðìîí³¿ ³ç ñîáîþ, á³ëü-
øå â³ä÷óâàòè, óñâ³äîìëþâàòè, 
çì³íþâàòè ñòîñóíêè ³ç çîâí³ø-
í³ì ñâ³òîì.

Àëå äå çíàéòè ïðîôåñ³éíèõ 
ôàõ³âö³â, àáè îòðèìàòè ÿê³ñíó 

äîïîìîãó ó Â³ííèö³?
Óí³êàëüí³ñòü Öåíòðó ïñèõ³÷-

íîãî çäîðîâ'ÿ «Êðèëà æèòòÿ» 
â òîìó, ùî â íüîìó ïðàöþ-
þòü ôàõ³âö³ ó ñôåð³ ïñèõ³÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ, ë³êàð³-ïñèõîëîãè òà 
ïñèõîòåðàïåâòè ç áàãàòîë³òí³ì 
äîñâ³äîì ðîáîòè, ÿê³ ìàþòü â³ä-
ïîâ³äíèé ôàõ.

«ЛІТАТИ МОЖЕ КОЖЕН!»
Ëþäìèëà Ñòóêàí, ë³êàð-ïñè-

õîòåðàïåâò, êàíäèäàò ìåäè÷íèõ 
íàóê, äîöåíò êàôåäðè ìåäè÷íî¿ 
ïñèõîëîã³¿ òà ïñèõ³àòð³¿ Â³ííèöü-
êîãî íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì. Ïèðîãîâà 
òà Àííà Êàì³íñüêà, ë³êàð-ïñè-
õîëîã, ïñèõîòåðàïåâò, äîêòîð 
ìåäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
ìåäè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ òà ïñèõ³à-
òð³¿ Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Ì. Ïèðîãîâà çíàéîìëÿòü ç³ 
ñâî¿ì ä³òèùåì, ïðîâîäÿòü îãëÿ-
äîâó åêñêóðñ³þ öåíòðîì, ÿêèé 
òèæäåíü òîìó â³äêðèâ ñâî¿ äâåð³ 
â ì³êðîðàéîí³ Ïîä³ëëÿ.

Ñòèëüí³ òà çàòèøí³ ê³ìíàòè ³ 
êàá³íåòè, ÿê³ òóò íàçèâàþòü ïðî-

ñòîðàìè, ïðèêðàøåí³ êàðòèíàìè. 
Ë³êàð³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî êð³ì 
íèõ, â «Êðèëà æèòòÿ» ïðàöþº 
êîìàíäà ôàõ³âö³â-îäíîäóìö³â.

Â öåíòð³ ïðîâîäÿòü ïñè-
õîä³àãíîñòèêó, ³íäèâ³äóàëüí³ 
êîíñóëüòàö³¿, ïñèõîòåðàï³þ, 
ãðóïîâ³ ïñèõîëîã³÷í³ ïðîãðàìè 
³ òðåí³íãè, ïñèõîîñâ³òíþ ðîáîòó. 
Òóò äîïîìàãàþòü ñïðàâëÿòèñÿ ç 
òðèâîãîþ òà äåïðåñ³ºþ, äðàò³â-
ëèâ³ñòþ, õðîí³÷íîþ âòîìîþ, íà-
ñë³äêàìè ïñèõîëîã³÷íîãî ñòðåñó, 
ïîñòêîâ³äíèìè òà ³íøèìè ñòà-
íàìè. «Ë³òàòè ìîæå êîæåí!» — 
ïåðåêîíàí³ ôàõ³âö³ çàêëàäó.

— Ìè îñîáëèâ³ òèì, ùî ìè 
ïåðøèé ó Â³ííèö³ öåíòð ïñè-
õ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ, äå ôàõ³âö³ êå-
ðóþòüñÿ çàñàäàìè íàóêîâî-äî-
êàçîâèõ òà åôåêòèâíèõ ìåòîä³â 
ïñèõîëîã³÷íîãî âòðó÷àííÿ, 
â ïåðøó ÷åðãó êîãí³òèâíî-ïî-
âåä³íêîâî¿ òåðàï³¿, — ä³ëèòüñÿ 
ë³êàð-ïñèõîëîã, ïñèõîòåðàïåâò 
Àííà Êàì³íñüêà. — ² öå áóëà 
íàøà ïðîôåñ³éíà ìð³ÿ â³äêðèòè 
öåíòð, äå íàäàþòü ÿê³ñíó ïñè-
õîëîã³÷íó äîïîìîãó.

Â çàêëàä³ ïðàöþþòü íàóêîâ-

ö³ ³ ë³êàð³ ç áàãàòîë³òí³ì äî-
ñâ³äîì ðîáîòè ³ âèêëàäàöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.

— Ìè ïðîéøëè äîâãèé øëÿõ 
äî ñâîº¿ ìð³¿. Ìàºìî áàãàòèé äî-
ñâ³ä âèêëàäàöüêî¿, íàóêîâî¿ òà 
ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, — ðîç-
ïîâ³äàº Ëþäìèëà Ñòóêàí, ë³-
êàð-ïñèõîòåðàïåâò. — Ìè âè-
êîðèñòîâóºìî ³íäèâ³äóàëüíèé 
ï³äõ³ä, àëå çàâæäè ðîçãëÿäàºìî 
ïðîáëåìó ëþäèíè ö³ë³ñíî, ç 
óðàõóâàííÿì ñòîñóíê³â òà ð³ç-
íèõ ñôåð æèòòÿ. Ïåðåêîíàí³, 
ùî ò³ëüêè ó äîáðîìó ñòîñóíêó ç 
íàøèìè êë³ºíòàìè òà ñï³âïðàö³ 
îäèí ç îäíèì ìîæíà îòðèìàòè 
íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè. Ìè çà-
âæäè â³äêðèò³ íîâîìó äîñâ³äó 
òà íîâèì ëþäÿì.

Ëþäèíà æèâå áàãàòî ðîê³â ç 
ïðîáëåìîþ, äóìàº, ùî òàê ìàº 
áóòè, àëå ¿é òî÷íî òàê íå äîáðå. 
Êîëè º öå â³ä÷óòòÿ, ùî ùîñü 
íå òàê — öå ïåðøèé ïîøòîâõ, ùî 
ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ äî ôàõ³âöÿ.

Ìè ðîçáèðàºìîñÿ, ùî ç ëþäè-
íîþ: ÷è ¿é ïîòð³áíå ë³êóâàííÿ, 
ìåäèêàìåíòîçíå àáî ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷íå, ÷è ïñèõîëîã³÷íèé 

ñóïðîâ³ä. ßêùî º õâîðîáà, — öå 
îäíà ñèòóàö³ÿ, ÿêùî íåâåëèêà 
ïðîáëåìà — ³íøà. Ó Â³ííèö³ òà-
êîãî íåìàº. Íàø Öåíòð ºäèíèé, 
äå êåðóþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèì 
ï³äõîäîì, â³äïîâ³äíî äî ñèòó-
àö³¿. Òàêîæ çà ðîçðîáëåíèìè 
àâòîðñüêèìè ïðîãðàìàìè ïðî-
âîäèìî òðåí³íãè.

— Çà ñòàòèñòèêîþ, êîæíà ÷åò-
âåðòà ëþäèíà â ñâ³ò³ ç³øòîâõó-
ºòüñÿ ç ïñèõ³÷íèìè ðîçëàäàìè — 
öå ïàí³÷íèé ðîçëàä, äåïðåñ³ÿ, 
ñîö³àëüíà òðèâîãà, îáñåñèâíî-
êîìïóëüñèâíèé ðîçëàä, ðîçëàäè 
õàð÷îâî¿ ïîâåä³íêè, ïîðóøåííÿ 
ñíó, ïðîñò³ ñòðàõè òîùî, — ãî-
âîðèòü Àííà Êàì³íñüêà. — Âîä-
íî÷àñ ìè ïðàöþºìî ç ëþäüìè, 
ÿê³ áàæàþòü çíà÷íî ïîêðàùè-
òè ÿê³ñòü ñâîãî æèòòÿ, õî÷óòü 
êðàùå çðîçóì³òè ñåáå. Òîä³ ìè 
ðîçáèðàºìîñÿ, ÿê³ çàìêíåí³ êîëà 
ï³äòðèìóþòü ïñèõîëîã³÷í³ ïðî-
áëåìè, äîïîìàãàºìî âèéòè ç íèõ 
äî á³ëüø ùàñëèâîãî æèòòÿ. Áî 
ÿêó á ìè ëþäèíó ó ñâ³ò³ íå çàïè-
òàëè, ïðî ùî âîíà ìð³º? — âîíà 
ñêàæå: ÿ ìð³þ áóòè ùàñëèâîþ.

Íå çàëèøàéòåñü ñàì-íà-ñàì ç³ 
ñâî¿ìè íåãàðàçäàìè, àäæå, ñèëü-
íèé íå òîé, õòî äîâãî ñòðàæäàº 
³ òåðïèòü, à òîé, õòî ïðèéìàº 
äîïîìîãó ³ ðîáèòü êðîê äî çì³í.

Êîìàíäà Öåíòðó ïñèõ³÷íîãî 
çäîðîâ'ÿ «Êðèëà æèòòÿ» — öå 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³, äîñâ³ä-
÷åí³ òà íåéìîâ³ðíî ìîòèâîâàí³ 
ñïåö³àë³ñòè. Ó íàñ º áåçïðåöå-
äåíòíèé äîñâ³ä, ÿêèé â³äïîâ³äàº 
âàøèì î÷³êóâàííÿì, ïîòðåáàì 
³ ñòàíäàðòàì.

Öåíòð ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ'ÿ 
«Êðèëà æèòòÿ» çíàõîäèòüñÿ 
çà àäðåñîþ:

ì. Â³ííèöÿ, âóëèöÿ Ïèðîãîâà, 
115À.

òåë. (067) 007 59 77
facebook.com/kryla.zhuttja
@kryla.zhuttya

494394

ВЛАДИСЛАВ КАЧУР, ВЧИТЕЛЬ

Щастя — мінливе, блаженство 
— вічне. Наповнюйте своє 
життя блаженством.
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Âîä³é áóâ íàï³ä-
ïèòêó. Ó éîãî êðîâ³ 
âèÿâèëè 1,33 ïðîì³-
ëå. Öå ä³çíàºìîñÿ ç 

â³äåî ç ì³ñöÿ ïîä³¿, ÿê³ çíÿëè ïðà-
ö³âíèêè Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ.

Âîä³é — ñòàðøèé ñåðæàíò, ³í-
ñïåêòîð ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Êèº-
â³ Ðîìàí Øàõíî. Çã³äíî ç äàíèìè 
YouControl, â³í îäðóæåíèé ³ ìàº 
ñèíà. Äåêëàðàö³¿ â³í ïîäàº, ÿê 
ïðàö³âíèê êè¿âñüêî¿ ïîë³ö³¿, ç 
2017-ãî ðîêó.

Ç âëàñíèõ äæåðåë ðåäàêö³¿ â³-
äîìî, ùî ïðîæèâàº â³í ó Êèºâ³, 
àëå ðîäîì ç Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Ó ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ 
ñóäîâèõ ð³øåíü ïð³çâèùå Ðîìàíà 
Øàõíà ô³ãóðóº ó ïîíàä äâîõ äå-
ñÿòêàõ óõâàë. Óñ³ âîíè ïîâ'ÿçàí³ 
ç éîãî ä³ÿëüí³ñòþ ïàòðóëüíîãî 
ïîë³öåéñüêîãî. Ìîâà ó íèõ, çî-
êðåìà, ïðî îñêàðæóâàííÿ àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ñòÿãíåíü, ùî âîíè, 
íà äóìêó âîä³¿â çóïèíåíèõ àâòî, 
áóëè ïðîòèïðàâíèìè, à òàêîæ 
ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ 
øêîäè.

«Я ПОВНІСТЮ СВОЮ 
ВИНУ ВИЗНАЮ» 

Íà â³äåî, ïðî ÿêå ìè çãàäóâà-
ëè âèùå, ÷óòè, ÿê ïðåäñòàâíèê 
Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ Â³ííèö³ 
ïèòàº ó âîä³ÿ, ÷è âèçíàº â³í ñâîþ 
ïðîâèíó? Òîé ÷³òêî â³äïîâ³äàº, 
ùî âèçíàº.

«ß íå õîò³â, ùîá òàê ñòàëîñÿ. 

Ìè â³äïî÷èâàëè. Öå äóæå âåëèêå 
ãîðå. ß ïîâí³ñòþ ñâîþ âèíó âè-
çíàþ. Ìåí³ äóæå æàëêî, ÿ öþ ëþ-
äèíó çíàþ ç äèòèíñòâà. Ìè ðàçîì 
âèðîñëè», — ãîâîðèòü ïðàö³âíèê 
ïîë³ö³¿ Êèºâà, âîä³é íà â³äåî.

— Ïðî àâàð³þ ä³çíàëèñÿ ìî¿ 
êîëåãè, âîíè ïðî¿æäæàëè ïîâç 
³ ïîáà÷èëè ñèòóàö³þ. Ìè ïî-
¿õàëè íà ì³ñöå ïîä³é, êîëè âñå 
âæå â³äáóëîñÿ, ³ ñóïðîâîäèëè, 
ùîá íå áóëî í³ÿêèõ ïèòàíü ñàìå 
ùîäî âîä³ÿ. Îñê³ëüêè â³í ïðàö³â-
íèê ïîë³ö³¿, ùîá íå âèéøëî âè-
êðèâèòè öþ ñèòóàö³þ, ìè çíÿëè 

íà â³äåî, ÿê â³í ïðèçíàº ñâîþ 
ïðîâèíó, — êàæå êîîðäèíàòîð 
ñï³ëüíîòè «Äîðîæí³é êîíòðîëü 
Â³ííèöÿ» Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ. — 
Äàë³ ìè ïî¿õàëè ðàçîì ç âîä³ºì 
ó íàðêîäèñïàíñåð. Âîä³é íàì ïî-
âí³ñòþ ðîçêàçàâ îáñòàâèíè ÄÒÏ.

Îñü ùî êåðìóâàëüíèê ðîçïî-
â³äàâ ïðî àâàð³þ ïðåäñòàâíèêó 
Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ: ïîë³öåé-
ñüêèé íà Volkswagen ¿õàâ á³ëüøå 
äîçâîëåíîãî (øâèäê³ñòü íå óòî÷-
íþâàâ), à íà ïîâîðîò³ éîãî çà-
ñë³ïèâ çóñòð³÷íèé àâòîìîá³ëü. 
Âîä³é íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì 
òà ç’¿õàâ ó êþâåò.

ПОДРОБИЦІ СМЕРТЕЛЬНОЇ ДТП, 
ЯКУ СКОЇВ П'ЯНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
Резонансна аварія  ДТП трапилося 
у понеділок, 14 червня, близько опівночі 
поблизу Турбова. П'яний поліцейський 
на Volkswagen злетів у кювет. У салоні 
авто було три пасажири. Одна жінка 
загинула, ще двоє чоловіків — отримали 
травми. Дізналися деталі аварії 

Äîäàìî, çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â, 
ãàëüì³âíèé øëÿõ áóâ îð³ºíòîâíî 
40 ìåòð³â, òîáòî öå ìîæå áóòè ùå 
îäíèì äîêàçîì òîãî, ùî âîä³é 
¿õàâ íà âèñîê³é øâèäêîñò³.

— Íàì ñòàëî äèâíî, ùî ïîë³-
öåéñüêèé íå íàìàãàâñÿ óíèêíóòè 
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íàâ³òü, êîëè àä-
âîêàò éîãî ïèòàâ: «Ìîæå, íå òè 
áóâ çà êåðìîì?», òî âîä³é â³äïîâ³-
äàâ ïðàâäó, ùî â³í êåðìóâàâ. Ãî-
âîðèâ, ùî âèçíàº ïðîâèíó çà òå, 
ùî ñ³â ï'ÿíèì çà êåðìî, — êàæå 
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ.

Çà ñëîâàìè ïðèñóòí³õ íà ì³ñö³ 
ÄÒÏ ïðåäñòàâíèê³â Äîðîæíüîãî 
êîíòðîëþ, ùå îäíèì ïàñàæèðîì 
áóâ éîãî áðàò, çàðàç â³í ó ðåàí³-
ìàö³¿ ç ïåðåëîìîì õðåáòà. Â³í 
òåæ ïðàâîîõîðîíåöü.

Äðóãà îñîáà, ÿêà áóëà ç íèì, 
öå òàêîæ êîëèøí³é ïðàö³âíèê 
ïîë³ö³¿, ÿêèé âíàñë³äîê àâàð³¿ 
îòðèìàâ ïîøêîäæåííÿ ðóêè, 
ãåìàòîìè. Îñü, ùî â³í ãîâîðèòü 

íà â³äåî ç ì³ñöÿ ³íöèäåíòó: «ß í³-
÷îãî íå ïàì'ÿòàþ. ̄ õàëè, ïåðåâåð-
íóëèñÿ, âñå. Ç³òêíåííÿ íå áóëî, 
çàñë³ïëåííÿ â³ä ìàøèíè íà-
âïðîòè áóëî», — ñêàçàâ ïàñàæèð 
àâòî. Îñòàíí³é òåæ áóâ ó ñòàí³ 
àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ. Äðàãåð 
ïîêàçàâ 0,53 ïðîì³ëå.

— Ó âîä³ÿ æîäíî¿ ïîäðÿïèíè, — 
êàæå Çàòàéäóõ. — Ï³ñëÿ îñâ³äóâàí-
íÿ ó íàðêîäèñïàíñåð³ â³í ïðîäóâ 
äðàãåð, ïîêàçàëî — 1,33 ïðîì³ëå. 
Ó íüîãî âçÿëè êðîâ ó äâîõ åêçåìï-
ëÿðàõ ³ çàáðàëè â ÄÁÐ íà äîïèò. 
Îñòàíí³é ôàêòè÷íî íå â³äáóâñÿ, 
â³í âèçíàâ ïðîâèíó ³ ïîïðîñèâ 
ïåðåíåñòè äîïèò íà çàâòðà, êîëè 
ïðèáóäå éîãî àäâîêàò, àäæå éîìó 
íàäàëè äåðæàâíîãî çàõèñíèêà. 
Äàë³ âîä³ÿ ìàëè ïîì³ñòèòè ï³ä 
âàðòó äî Ñ²ÇÎ, ïåðåäàòè ñïðàâó 
äî ñóäó ³ îáðàòè äëÿ íüîãî ì³ðó 
çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ìè äóìàºìî, 
ùî öå áóäå àðåøò.

ЗАГИБЛІЙ ЗОЇ БУЛО 28 РОКІВ 
ßê ðîçïîâ³â íàì Âîëîäèìèð 

Çàòàéäóõ, çàãèáëà — 1993-ãî ðîêó 
íàðîäæåííÿ. Âîíà áóëà äîáðîþ 
çíàéîìîþ âîä³ÿ. Ó æ³íêè çàëè-
øèâñÿ ñåìèð³÷íèé ñèí. Ç âëàñíèõ 
äæåðåë íàì âäàëîñü ä³çíàòèñÿ, 
ùî æ³íêó çâàëè Çîºþ. Âîíà ³ç 
ñåëà Íîâà Ïðèëóêà, ùî íà Â³-
ííè÷÷èí³.

Ó êîìåíòàðÿõ ï³ä äîïèñîì 
ó ãðóï³ Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³-
ííèöÿ îäíîñåëü÷àíè æ³íêè ïè-
øóòü: «Ó ö³º¿ êâ³òî÷êè (ïðèì. 
ðåä.: çàãèáëî¿ â àâàð³¿) çàëèøèâñÿ 
ìàëåíüêèé õëîï÷èê, ÿêèé çàê³í-
÷èâ ïåðøèé êëàñ. ß äóæå äîáðå 
çíàþ öþ ðîäèíó. Öå áóëà ãàðíà 
ãîñïîäèíÿ, ìàìà ³ ïðîñòî äîáðà 
ëþäèíà. Â³÷íà ïàì'ÿòü. Ñï³â÷óòòÿ 

ð³äíèì òà áëèçüêèì».
Ùå ê³ëüêà ëþäåé ï³ä öèì äî-

ïèñîì íàïèñàëè õîðîø³ ñëîâà 
ïðî çàãèáëó. Äåõòî ó êîìåíòà-
ðÿõ çàïèòóº ùå é ïðî òå, ÷îìó æ 
æ³íêà ñ³ëà ç íèìè â ìàøèíó, ÷è 
ðîçóì³ëà âîíà ïðî âñ³ ìîæëèâ³ 
íàñë³äêè?

Íàì âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç 
îäíîñåëü÷àíàìè çàãèáëî¿ æ³íêè, 
ÿê³ äîáðå çíàëè ¿¿. ²ì'ÿ îäíîñåëü-
ö³â íå âêàçóºìî íà ¿õ ïðîõàííÿ.

— Äóæå âèõîâàíà æ³íêà áóëà. Ç 
ïîâàæíî¿ ñ³ì'¿. Âîíà ïðàöþâàëà 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é äèòÿ÷³é 
ë³êàðí³ ìîëîäøèì ìåäïåðñîíà-
ëîì, äóæå ïðàöüîâèòà, — ðîçïî-
â³äàþòü îäíîñåëü÷àíè. — Ó íå¿ º 
îäèí ñèíî÷îê. Âîíà éîãî äóæå 
äîâãî õîò³ëà, ñèëüíî òóðáóâàëà-
ñÿ ïðî íüîãî, â³í ñåíñ ¿¿ æèòòÿ. 
×îëîâ³ê ó íå¿ òåæ ïðàöüîâèòèé 
äóæå. ßê òàê ñòàëîñÿ? ×îìó âîíà 
ñ³ëà â òó ìàøèíó? Í³õòî â ñåë³ 
çðîçóì³òè íå ìîæå. Âîíà âçàãàë³ 
íå ç òèõ ëþäåé, ÿê³ êóäèñü áè 
¿õàëè ïèòè, çàëèøàëè äèòèíó 
÷è ùå ùîñü òàêå. Öüîãî í³êîëè 
â æèòò³ íå áóëî. Ó áàòüê³â òàêå 
ãîðå, âîíè âñå äëÿ íå¿ ðîáèëè.

Ïðî ðîäèíó Çî¿ ¿¿ äðóç³ ãîâî-
ðÿòü ëèøå õîðîø³ ðå÷³, êàæóòü, 
öå ïîâàæíà ñ³ì'ÿ ó Íîâ³é Ïðè-
ëóö³. Ó Çî¿ ùå º ñòàðøèé áðàò.

— Òóò â ñåë³ âæå êàæóòü, ùî 
âîíè ñèä³ëè êîìïàí³ºþ ó ðåñòî-
ðàí³ «Â³íòàæ» â Íîâ³é Ïðèëóö³. 
Òàì ïîñèä³ëè ³ ¿õàëè íà Ëèøí³â-
êó, — ðîçïîâ³äàþòü äðóç³ æ³íêè. — 
Áàòüêè âîä³ÿ Ðîìàíà ç öüîãî æ 
ñåëà. Àëå â³í ïðîæèâàº ó Êèºâ³. 
Ó íàñ äâà ñåëà «íà âóõàõ ñòîÿòü» 
ç ïèòàííÿì, ÷îìó âîíà òóäè ñ³ëà? 
Áàãàòî õòî íå â³ðèòü, ùî Çîÿ ñ³ëà 
ó ìàøèíó äîáðîâ³ëüíî.

У поліції дану подію не коменту-
ють, посилаються на Державне 
бюро розслідувань. Ми зверну-
лися у територіальне відділення 
ДБР. Далі — цитуємо, що нам від-
повіли.
— Слідчі територіального відділен-
ня Державного бюро розслідувань, 
розташованому у Хмельницькому 
за сприянням внутрішньої безпеки 
Нацполіції, розслідують обстави-
ни смертельної ДТП. Аварія тра-
пилася за участі інспектора роти 
управління патрульної поліції 
у Київській області, яка сталася 
14 червня 2021-го року, — каже 

прес-секретарка ТУ ДБР у Хмель-
ницькому Катерина Герасімук. — 
За попередньою інформацією, по-
ліцейський за кермом легкового 
авто не впорався з керуванням, 
виїхав за межі проїжджої частини 
у кювет та врізався у дерево.
Унаслідок аварії 28-річна паса-
жирка загинула на місці пригоди, 
ще один пасажир госпіталізова-
ний, тяжкість отриманих травм 
наразі встановлюється.
За результатами медичного об-
стеження встановлено, що па-
трульний перебував за кермом 
у стані алкогольного сп'яніння. 

Його затримано на місці ДТП.
Попередня кваліфікація: пору-
шення правил дорожнього руху 
особами, які керують транспорт-
ними засобами у стані сп'яніння, 
що спричинили смерть. Це час-
тина три статті 286 з приміткою 
один Кримінального кодексу 
України. Санкція статті передбачає 
позбавлення волі на строк до де-
сяти років. З позбавленням права 
керувати авто до десяти років.
Наразі тривають першочергові 
слідчі дії, вирішується в тому чис-
лі питання обрання запобіжного 
заходу.

Що кажуть правоохоронці?

На кермом був патрульний. У його крові виявили 1,33 проміле. Він на камеру визнав свою вину 

«ß í³÷îãî íå ïàì'ÿòàþ. 
¯õàëè, ïåðåâåðíóëèñÿ, 
âñå. Ç³òêíåííÿ íå 
áóëî, çàñë³ïëåííÿ â³ä 
ìàøèíè íàâïðîòè», — 
êàçàâ ïàñàæèð àâòî
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У Центрі масової вакцинації усіх вінни-
чан щеплювали вакциною CoronaVac, 
від китайської біофармацевтичної ком-
панії Sinovac Biotech. ВООЗ схвалила цю 
вакцину 1 червня. Ми поговорили про 
цю вакцину з сімейною лікаркою Наді-
єю Яценко.
Можете пояснити, чому вінничанам 
не варто боятися щеплюватись вак-
циною CoronaVac?
— Взагалі ніякої вакцинин не варто боятись. 
З «Коронавак» я працюю вже другий місяць 
і можу сказати, що вона прекрасна. Це інак-

тивована вакцина, себто людині вводиться 
повністю «вбитий» вірус. Організм реагує 
на цей вірус і починає виробляти імунітет. З 
усіх вакцин, які використовували в Україні, 
CoronaVac є найбільш м’якою.
Деякі переживають, що щеплен-
ня такою вакциною може призвести 
не до появи імунітету, а навпаки до за-
раження коронавірусом. Поясніть, чому 
такого бути не може?
— Від жодної вакцини не можна заразитись 
коронавірусом. Якщо через кілька днів після 
вакцинації людина захворіла на COVID-19, 

це означає, що під час щеплення вона була 
в продромальному періоді. Тобто ззовні і 
фізично мала здоровий вигляд, але хворо-
ба у неї вже була, просто ще не проявилась. 
Ніяких тестів ані до вакцинації, ані після неї 
робити не варто.
Є ще така чутка, що перехворіти кра-
ще, ніж вакцинуватись. Мовляв, такий 
імунітет більш природний.
— Імунітет, який формується після того, як 
людина перехворіла, по-перше, триває 
лише від трьох до шести місяців, по-друге, 
формується не у всіх людей. У мене є паці-

єнти, які хворіли двічі підряд. Тобто імуні-
тету у них не виробилося зовсім. А вакцина 
дає більш стійкий імунітет.
Кому не можна вакцинуватись?
— Протипоказами є анафілаксія та психічні 
захворювання.
Чи потрібно якось готуватися до вак-
цинації?
— Ні. Лише майте гарний настрій і бажання.
Чи має якесь значення рівень анти-
тіл IgG в організмі?
— Дпя вакцинації це не має ніякого зна-
чення.

Боятися не варто 

ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (095)1039671 

КРОК 1. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС 
Ïåðø çà âñå ïîòð³áíî çàïèñà-

òèñü äî ëèñòà î÷³êóâàííÿ íà âàê-
öèíàö³þ. Çðîáèòè öå ìîæíà 
âñüîãî â ê³ëüêà äîòèê³â íà ñàéò³ 
÷è äîäàòêó «Ä³ÿ», àáî çàòåëåôî-
íóâàâøè äî êîíòàêò-öåíòðó ÌÎÇ: 
0800 60 20 19. ×åêàòè ï³ñëÿ öüîãî 
äçâ³íêà ÷è SMS-ïîâ³äîìëåííÿ 
³ç çàïðîøåííÿì íà âàêöèíàö³þ 
íå îáîâ’ÿçêîâî. Áåðåòå ïàñïîðò 
³ ïðèõîäèòå äî Öåíòðó ó ðîáî÷³ 
ãîäèíè. Íà æàëü, íàðàç³ íåâ³-
äîìî, êîëè íàñòóïíîãî ðàçó 
ó Â³ííèö³ ïðàöþâàòèìå Öåíòð 
ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿. Ñòåæèòè 
çà àêòóàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ç 
öüîãî ïèòàííÿ ìîæíà íà ñàéò³ 
20minut.ua àáî ì³ñüêî¿ ðàäè, àáî 
óòî÷íþâàòè çà âèùåâêàçàíèì 
íîìåðîì.

Ñê³ëüêè ÷àñó: 2–3 õâèëèíè 

КРОК 2. ЖИВА ЧЕРГА 
Êîëè ìè ïðèéøëè âàêöèíó-

âàòèñÿ, òî, ïåðø çà âñå, ñòàëè 
â æèâó ÷åðãó ïåðåä öåíòðàëüíèì 
âõîäîì äî ê³íîòåàòðó ³ìåí³ Êî-
öþáèíñüêîãî. Ïåðåä íàìè íà âó-
ëèö³ ñòîÿëî ùå áëèçüêî äâîõ äå-
ñÿòê³â ëþäåé. Ïðîñóâàëàñÿ ÷åðãà 
äîñèòü øâèäêî.

Ñê³ëüêè ÷àñó: 10–15 õâèëèí 

КРОК 3. ВХІД У ПРИМІЩЕННЯ 
Ïåðåä òèì, ÿê âàñ ïðîïóñòÿòü 

âñåðåäèíó, âè ìàºòå ïðåä’ÿâèòè 
ïðàö³âíèêó íà âõîä³ âíóòð³øí³é 
ïàñïîðò ³ äîçâîëèòè éîìó âèì³-

ðÿòè òåìïåðàòóðó.
Ñê³ëüêè ÷àñó: 30 ñåêóíä 

КРОК 4. ІНФОРМОВАНА 
ЗГОДА 

Ó õîë³ ïðèì³ùåííÿ çíàõîäèëî-
ñÿ áëèçüêî ï’ÿòíàäöÿòè ñòîë³â ³ 
ñò³ëüö³â. Íà êîæíîìó – ³íôîð-
ìàö³éí³ áóêëåòè ïðî âàêöèíàö³þ, 
ðó÷êè ³ ïàï³ðö³ ç íàçâîþ «²íôîð-
ìîâàíà çãîäà». Çà ñòîëàìè áàæà-
þ÷³ âàêöèíóâàòèñÿ çàïîâíþâàëè 
öþ çãîäó. Ó í³é òðåáà áóëî âêàçà-
òè Ï²Á, äàòó íàðîäæåííÿ, àäðåñó 
ïðîæèâàííÿ òà íîìåð òåëåôîíó.

Òàì æå áóëî ê³ëüêà ïèòàíü, 
íà ÿê³ ïîòð³áíî â³äïîâ³ñòè 
Òàê/Í³. Íàïðèêëàä, ÷è õâîð³ºòå 
âè íà Â²Ë/ÑÍ²Ä, ÷è ñïîñòåð³-
ãàëèñü ó âàñ óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ 
ïîïåðåäí³õ âàêöèí, ÷è ìàºòå âè 
õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ òîùî. 

Ìàéæå çàâæäè áóëî ê³ëüêà â³ëü-
íèõ ñòîëèê³â. Òîìó â ÷åðç³ äî íèõ 
ñòîÿòè íàì íå äîâåëîñü. Ó ðàç³ 
âèíèêíåííÿ ïèòàíü ïî ³íôîðìî-
âàí³é çãîä³, ìîæíà áóëî ïîñòà-
âèòè ¿õ ïðàö³âíèêàì Öåíòðó, ÿê³ 
îáîâ’ÿçêîâî áóëè äåñü íåïîäàë³ê. 

Ñê³ëüêè ÷àñó: 5–7 õâèëèí 

КРОК 5. РЕЄСТРАЦІЯ 
Çàãàëîì áóëî ïåðåäáà÷åíî 

÷îòèðè ðåºñòðàö³éíèõ. Ó ÷åðç³ 
äî íèõ ìè ïðîñòîÿëè áëèçüêî 
òðüîõ-÷îòèðüîõ õâèëèí. Öå ïðè 
òîìó, ùî íàñ ïîïðîñèëè ïðî-
ïóñòèòè ë³òíþ æ³íêó, ÿê³é âàæ-
êî áóëî ñòîÿòè. Êîëè çâ³ëüíÿâñÿ 
ÿêèéñü ç ðåºñòðàö³éíèõ ñòîë³â, 
ïðàö³âíèê Öåíòðó ïðîñèâ çàéìà-

ЯК У ВІННИЦІ ПРОХОДИТЬ 
ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19 
Набуваємо імунітет  Впродовж 12 та 
13 червня у Вінниці усі бажаючі могли 
прийти до Центру масової вакцинації 
населення і щепитися проти коронавірусу. 
Бажання виявили майже 750 містян, 
серед яких був і наш журналіст. 
Покроково розповідаємо, що потрібно 
робити, якщо наступного разу і ви 
захочете отримати дозу вакцини 

Журналіст RIA під час щеплення. З побічних реакцій він відчув 
лише не сильний і не тривалий біль у місці введення вакцини 

òè â³ëüí³ ì³ñöÿ. Ó íàñ óòî÷íèëè 
äàí³, ÿê³ ìè âêàçóâàëè ðàí³øå ³ 
ïîïðîñèëè íàçâàòè ³ì’ÿ òà ïð³ç-
âèùå ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ç ÿêèì 
óêëàäåíà äåêëàðàö³ÿ. Ï³ñëÿ öüîãî 
íà íàø³é ³íôîðìîâàí³é çãîä³ ïî-
ñòàâèëè â³äì³òêó — 3 (òðè).

Ñê³ëüêè ÷àñó: 2–3 õâèëèíè 

КРОК 6. ОГЛЯДОВА 
Ó êîæí³é îãëÿäîâ³é ñèä³ëà ñ³-

ìåéíà ë³êàðêà, ÿêà òàêîæ ðîáèëà 
ïåâí³ ïîçíà÷êè â íàø³é ³íôîð-
ìîâàí³é çãîä³ ³ â ñâî¿õ æóðíàëàõ. 
Òàì æå ïðîâîäèâñÿ îãëÿä ë³êà-
ðåì, íàïðèêëàä, ïàö³ºíòàì âèì³-
ðþâàëè ñàòóðàö³þ. Íàøó ë³êàðêó 
çâàëè Â³êòîð³ºþ Øàðàìêî. Ìè 
çàïèòàëè ¿¿, ùî âîíà äóìàº ïðî 
âàêöèíó «Êîðîíàâàê», ùî íåþ 
ùåïëþâàëè ïðèñóòí³õ?

— Áàòüêè æèâóòü â ³íø³é 
îáëàñò³, ó íèõ «Êîðîíàâàê» 

ç’ÿâèëàñü ðàí³øå, òîìó âîíè 
âæå âàêöèíîâàí³. Äî íàñ âîíà 
ïðèéøëà ëèøå íåùîäàâíî, òîìó 
ÿ ÷åêàþ âèõ³äíèõ, ùîá âàêöè-
íóâàòèñü íåþ, — ðîçïîâ³äàº ë³-
êàðêà. — Âèáðàëà öþ âàêöèíó, 
ïî-ïåðøå, ÷åðåç òå, ùî âîíà äî-
áðå ïåðåíîñèòüñÿ, ïî-äðóãå, âîíà 
âèãîòîâëÿºòüñÿ ç íåàêòèâíîãî â³-
ðóñó, ùî º ¿¿ ïåðåâàãîþ.

Ñê³ëüêè ÷àñó: 2–3 õâèëèíè 

КРОК 7. ВАКЦИНАЦІЯ 
Âàêöèíóâàëè ó ÷îòèðüîõ êà-

á³íêàõ. Îñê³ëüêè íà ðåºñòðàö³¿ 
ó íàñ áóâ òðåò³é ñò³ë, òî ³ òóò 
íàì ïîòð³áíî áóëî â êàá³íêó ï³ä 
íîìåðîì òðè. Ïåðåä íàìè ñòîÿëî 
ê³ëüêà ëþäåé. Îäíèì ³ç íèõ áóâ 
Ìåëåò³é.

— Ñàì ÿ ùå íå õâîð³â, àëå â íà-
ñë³äêè êîðîíàâ³ðóñà â³ðþ. Òîìó 
ïðèéøîâ ñþäè, ùîá â³ä íüîãî çà-
õèñòèòèñü, — ðîçïîâ³äàº Ìåëåò³é.

Ó Öåíòð³ ìàñîâî¿ 
âàêöèíàö³¿ óñ³õ 
â³ííè÷àí ùåïëþâàëè 
âàêöèíîþ CoronaVac, 
â³ä êèòàéñüêî¿ êîìïàí³¿ 
Sinovac Biotech

Ó êàá³íö³ äëÿ ùåïëåíü ìè ïðî-
áóëè íåäîâãî. Ó òîé äåíü ìè ñòà-
ëè 99, êîìó ìåäñåñòðà, ÿêà òàì 
ïðàöþâàëà, ââåëà «Êîðîíàâàê». 
Ä³â÷èíà â³äêîðêóâàëà ôëàêîí ç 
âàêöèíîþ, ðîçïàêóâàëà øïðèö, 
ïîïðîñèëà ðîçñëàáèòè ðóêó ³ 
ââåëà ð³äèíó. Ïîò³ì ïðèêëàëà 
ñïèðòîâó ñåðâåòêó ³ ïîáàæàëà 
ãàðíîãî äíÿ.

Ñê³ëüêè ÷àñó: 5–7 õâèëèí 

КРОК 8. МЕДНАГЛЯД 
Ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ âïðîäîâæ 

ï³âãîäèíè óñ³ ìàþòü çíàõîäè-
òèñü ï³ä íàãëÿäîì ìåäèê³â. Äëÿ 
öüîãî òàì áóëè ðîçñòàâëåíèìè 
30 ñò³ëüö³â. Á³ëüø³ñòü ëþäåé 
ñï³ëêóâàëèñÿ ì³æ ñîáîþ, ä³-
ëèëèñÿ â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ 
ñâ³òëèíàìè ç âàêöèíàö³¿ àáî ÷è-
òàëè êíèãè. ×àñ â³ä ÷àñó äî âàê-
öèíîâàíèõ ï³äõîäèëè ìåäè÷í³ 
ïðàö³âíèö³ ³ çàïèòóâàëè, ÿê õòî 
ñåáå ïî÷óâàº. Çà ÷àñ, ÿêèé ìè 
ïðîâåëè òàì, í³õòî ç ïðèñóòí³õ 
íà ñàìîïî÷óòòÿ íå ñêàðæèâñÿ.

Ñê³ëüêè ÷àñó: 30 õâèëèí 

КРОК 9. ПОВЕРНЕННЯ 
ДО СПРАВ 

ßêùî âè äîáðå ñåáå ïî÷óâàºòå, 
òî ìîæåòå ïîâåðòàòèñü äî ñâî¿õ 
ñïðàâ. Ñåðåä ïîá³÷íèõ ðåàêö³é, 
íàãîëîøóþòü ìåäèêè, ìîæóòü ïî-
÷àòèñü ãîëîâí³ áîë³, ï³äíÿòèñü 
òåìïåðàòóðà, ç'ÿâèòèñü ëîìîòà 
â ò³ë³ àáî á³ëü ó ðóö³. Áîÿòèñü 
öüîãî íå âàðòî, àäæå öå çâè÷í³ 
ðåàêö³¿ îðãàí³çìó, ÿê³ ìîæóòü âè-
íèêàòè ïðè ââåäåíí³ áóäü-ÿêèõ 
âàêöèí. 

КРОК 10. ОЧІКУВАННЯ 
РЕВАКЦИНАЦІЇ 

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèö³ äè-
ðåêòîðà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöü-
êî¿ ÎÄÀ Òåòÿíè Áîíäàðåíêî, ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî âàêöèíàö³þ áóäå 
çàíåñåíà â åëåêòðîííó ñèñòåìó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Âæå çâ³äòè ñ³-
ìåéí³ ë³êàð³ ä³çíàþòüñÿ, õòî ç ¿õ 
ïàö³ºíò³â âàêöèíîâàíèé ³ êîëè ¿õ 
êëèêàòè íà ðåâàêöèíàö³þ. Çàòå-
ëåôîíóâàòè ìàþòü ÷åðåç 28 äí³â 
ï³ñëÿ ââåäåííÿ ïåðøî¿ äîçè.
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VERETA 
Як позбавитись від непотрібного 
одягу, не шкодячи довкіллю? Для 
цього створили громадську ініці-
ативу «Vereta», що працює у селі 
Стіна Томашпільського району. 
Там за старовинними верстата-
ми створюють яскраві килимки 
та інші речі з старого текстилю.

«GOOD BREAD» 
У вінницькій інклюзивній пекарні 
працюють люди з ментальною 
інвалідністю. Сьогодні у вінниць-
кій інклюзивній пекарні працю-
ють троє помічників пекарів з 
різними проявами інтелектуаль-
ного розладу. Це ЗПР (затримка 
психічного розвитку) та аутизм.

INTERMEZZO 
Нещодавно у Вінниці з’явилося 
місце з літературно-смачною на-
звою Intermezzo Donuts.
Наші журналісти навідувались 
до закладу і поспілкувалися з 
його власником. Детальніше 
можете прочитати за посилан-
ням: cutt.ly/UnF9CNO.

«КУЛЬБАБКА» 
Вінницький реабілітаційний 
центр «Гармонія» допомагає 
містянам з інвалідністю знайти 
роботу. Цього разу вони від-
крили інклюзивний манікюрний 
міні-салон. У планах створення 
ще двох робочих місць у міських 
торгових центрах. 

Які ще у Вінниці є соціальні підприємства?

²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

(097)1448132 

Çà äàíèìè Ì³í³ñ-
òåðñòâà ñîöïîë³òè-
êè Óêðà¿íè, êîæíà 
ï'ÿòà æ³íêà ñòèêà-

ºòüñÿ ç ò³ºþ ÷è ³íøîþ ôîðìîþ 
íàñèëüñòâà. Éäåòüñÿ ïðî ô³çè÷-
íèé, ïñèõîëîã³÷íèé, ðåë³ã³éíèé, 
åêîíîì³÷íèé àáî ðåïðîäóêòèâ-
íèé òèñê. Òîð³ê íà Â³ííè÷÷èí³ 
çàô³êñîâàíî ïîíàä 12 òèñÿ÷ çâåð-
íåíü â³ä ïîñòðàæäàëèõ. Ç ïî÷àòêó 
öüîãî ðîêó â îáëàñò³ çâåðíóëàñÿ 
1961 ëþäèíà 

Íåùîäàâíî ó Â³ííèö³ â³äêðè-
âàëè åñòåò-ñòóä³þ «Äæåðåëî êðà-
ñè â Ìîíàêî». Íà óðî÷èñòå â³ä-
êðèòòÿ ñîö³àëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
ïðèéøëè ê³ëüêà äåñÿòê³â ëþäåé. 
Ñåðåä íèõ áóëà é Òåòÿíà Á³ëüî, 
ÿêà áóëà ïåðøîþ êë³ºíòêîþ ïðè-
òóëêó äëÿ æ³íîê, ïîñòðàæäàëèõ 
â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, ùî 
âæå ê³ëüêà ðîê³â ïðàöþº ó Â³-
ííèö³.

— Áóâ ÷àñ, êîëè ÿ çàëèøèëàñÿ 
ïðàêòè÷íî ñàìà ç ä³òüìè. ß çâåð-

íóëàñÿ ó ïðèòóëîê, äå îòðèìàëà 
ïñèõîëîã³÷íó òà ìåäè÷íó äîïî-
ìîãó. Êð³ì òîãî, ìåíå íàâ÷èëè 
ô³íàíñîâî¿ ãðàìîòíîñò³, — êàæå 
Òåòÿíà. — Öå äóæå âàæëèâî äëÿ 
æ³íîê, ÿê³ çàëèøèëèñÿ ñàì³. Âàæ-
êî ïî÷èíàòè âñå ñïî÷àòêó, àëå 
çàâäÿêè ëþäÿì, ÿê³ äîïîìàãàþòü, 
æ³íêè íàâàæóþòüñÿ âèðâàòèñÿ ç 
êîëà íàñèëüñòâà.

Ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ óãîäó ïðî 
ñï³âïðàöþ óðî÷èñòî ï³äïèñàëè 
Â³ííèöüêà îáëàñíà ïðàâîçàõèñíà 
îðãàí³çàö³ÿ «Äæåðåëî íàä³¿» òà 
ñàëîí êðàñè «Ìîíàêî».

— Öåé ïðîºêò ³ííîâàö³éíèé. 
Ìè íå çíàëè, ÿê ñòâîðèòè ñî-
ö³àëüíå ï³äïðèºìñòâî òàê, ùîá 
îòðèìóâàòè ïðèáóòîê ³ çãîäîì 
ïåðåäàâàòè êîøòè íà äîïîìîãó 
æ³íêàì. Àëå íàì âäàëîñÿ, ³ íàø 
øëÿõ áóäå äîïîìàãàòè ³íøèì â³-
ííè÷àíàì, ÿê³ çàõî÷óòü ñòâîðèòè 
ñîö³àëüíå ï³äïðèºìñòâî, — ñêà-
çàëà ãîëîâà ïðàâë³ííÿ «Äæåðåëî 
íàä³¿» Àëëà Ñòóä³ëêî.

Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ä³ÿëüíîñò³ 
ñîö³àëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³ä-
óòü íà îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíèõ 

СОЦІАЛЬНИЙ БІЗНЕС ДЛЯ ЖІНОК
Підтримка жінок  У Вінниці на базі 
одного з салонів краси відкрилася естет-
студія, де працюватимуть жінки, які 
постраждали від гендерно зумовленого, 
у тому числі домашнього насильства. 
Розповідаємо, як відбувалося 
його відкриття, та додаємо, які ще 
соціальні бізнеси є у Вінниці 

òðåí³íã³â, ìàéñòåð-êëàñ³â òà 
ñåì³íàð³â, ïðîôåñ³éíèõ êóðñ³â, 
ñòàæóâàííÿ íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ, 
ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ 
ïîñòðàæäàëèõ çàäëÿ ïîñèëåííÿ 
¿õíüî¿ ô³íàíñîâî¿ ñïðîìîæíîñò³ 
³ åêîíîì³÷íî¿ íåçàëåæíîñò³.

Ñàëîí êðàñè ó ìåæàõ ïðîºêòó 
çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Ôîíäó 
ÎÎÍ ïðèäáàâ ïðîôåñ³éíå îá-
ëàäíàííÿ äëÿ ñâî¿õ ïðàö³âíèöü. 
À îñòàíí³ ïðîéøëè íàâ÷àííÿ ç 
ïèòàíü ïðîòèä³¿ íàñèëüñòâó.

Íàäàë³ åñòåò-ñòóä³ÿ íàäàâàòèìå 
ïîñëóãè ó ñôåð³ êðàñè òà ÷àñòèíó 
ïðèáóòêó ñïðÿìîâóâàòèìå íà çà-
õîäè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.

— Ìè áóäåìî ñïðÿìîâóâàòè 
10% â³äñîòê³â â³ä íàøîãî ïðè-
áóòêó íà äîïîìîãó æ³íêàì, ÿê³ 
ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íà-
ñèëüñòâà. Çîêðåìà, áóäåìî ïåðå-
ðàõîâóâàòè ïðàâîçàõèñí³é îðãàí³-
çàö³¿ «Äæåðåëî íàä³¿», ç ÿêîþ ìè 
òåïåð ñï³âïðàöþºìî, — êàæå äè-
ðåêòîðêà ñîö³àëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ßíà Ãîëîøèâåöü. — Ñîö³àëü-
íà ñêëàäîâà â á³çíåñ³ ïðèõîäèòü 
ç óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ àêòèâíî¿ 
ãðîìàäñüêî¿ ïîçèö³¿. Âàæëèâî, 
ùî äîñÿãàòè ô³íàíñîâèõ ö³ëåé 
ìîæíà ç êîðèñòþ äëÿ ñóñï³ëüñòâà.

Çà ñëîâàìè ßíè Ãîëîøèâåöü, 
âîíè ãîòîâ³ ñïåðøó íàâ÷àòè 
æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äî-
ìàøíüîãî íàñèëüñòâà, à ïîò³ì 
ïðàöåâëàøòîâóâàòè ¿õ.

À äëÿ òîãî, ùîá óçàêîíèòè 
ñï³âïðàöþ, ï³äïèñàëè Ìåìî-
ðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ ó íàïðÿ-
ì³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà ì³æ ÂÎÏÎ «Äæåðåëî 
íàä³¿» òà Â³ííèöüêîþ îáëàñíîþ 
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

Під час відкриття угоду про співпрацю підписали 
Вінницька обласна правозахисна організація та салон 
краси. Надалі естет-студія планує віддавати 10% від свого 
прибутку на підтримку жінкам, постраждалим від насильства 
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ПРЕССЛУЖБА

SAHAROK SHOP 

Êîëè â îðãàí³çì³ ùîñü éäå íå òàê, 
÷àñòî â³í ñàì äàº íàì ï³äêàçêè. Àëå æ 
ÿê ðîçï³çíàòè ö³ ïðîñò³ ñèãíàëè?

СПРАГА І ЧАСТІ ПОХОДИ В ТУАЛЕТ
Ñïðàãà òà ÷àñòå ñå÷îâèïóñêàííÿ º 

îçíàêàìè ï³äâèùåíîãî ð³âíÿ ãëþêîçè 
â êðîâ³. Äëÿ âèâåäåííÿ çàéâîãî öóêðó ç 
îðãàí³çìó íèðêàì íåîáõ³äíî «çàáðàòè» 
ó òêàíèí ð³äèíó, òîìó ëþäèíà õîäèòü 
â òóàëåò ÷àñò³øå çâè÷àéíîãî. À ñïðàãà 
â äàíîìó âèïàäêó ï³äêàçóº, ùî âòðà÷åíó 
ð³äèíó ïîòð³áíî íåãàéíî çàïîâíèòè. 

ВИ ВІДЧУВАЄТЕ СЕБЕ «ВИЧАВЛЕНИМ 
ЛИМОНОМ»

Âòîìà — ùå îäíà îçíàêà ïðîáëåì ç 
ð³âíåì ãëþêîçè â êðîâ³. ×åðåç ïîãàíå 
çàñâîºííÿ ãëþêîçè, îðãàí³çì íåäîîòðè-
ìóº íåîáõ³äíó åíåðã³þ. Âòîìà ìîæå áóòè 
çîâñ³ì íåâåëèêîþ, àëå ³íîä³ ëþäèíà â³ä-
÷óâàº ñèëüíó ñîíëèâ³ñòü ³ çàíåïàä ñèë. 
Îñîáëèâî ï³ñëÿ ðÿñíîãî ïðèéîìó ¿æ³.

«ПЛИВЕ» ПЕРЕД ОЧИМА
Çàòüìàðåííÿ ñâ³äîìîñò³ òà ðîçìèò³ñòü 

ïðåäìåò³â ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî çíèæåí-
íÿ ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³ (ã³ïîãë³êåì³ÿ). 
Àáè øâèäêî éîãî ï³äâèùèòè, íåîáõ³äíî 
ç’¿ñòè àáî âèïèòè 15 ã øâèäêèõ âóãëå-
âîä³â: ôðóêòîâèé ñ³ê, æóâàëüíà öóêåðêà 
(íå ëüîäÿíèê!) àáî ñïåö³àëüí³ çàñîáè â³ä 
ã³ïîãë³êåì³¿.

ПІТЛИВІСТЬ ДОЛОНЬ І СТОП
Ö³ îçíàêè ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ïàòî-

ëîã³þ íèðîê. Ïðè íåêîìïåíñîâàíîìó 
ä³àáåò³ ³ ï³äâèùåíîìó ð³âí³ àðòåð³àëü-
íîãî òèñêó ÷àñòî ñòðàæäàþòü íèðêè. 
Ïîðóøóºòüñÿ ôóíêö³ÿ âèâåäåííÿ ïðî-
äóêò³â îáì³íó ³ ð³äèíè ç îðãàí³çìó. Ó ò³ë³ 
íàêîïè÷óºòüñÿ âîäà, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî 
ï³òí³þòü äîëîí³ ³ ñòîïè.

ОНІМІННЯ КІНЦІВОК
Ùå îäí³ºþ îçíàêîþ ïîñò³éíî ï³äâè-

ùåííîãî ð³âíÿ öóêðó êðîâ³ ìîæå áóòè 
ïîøêîäæåííÿ íåðâîâèõ âîëîêîí (ïåðè-
ôåðè÷íà íåéðîïàò³ÿ). Ãîëîâí³ ñèìïòîìè: 
â³ä÷óòòÿ îí³ì³ííÿ, ïîêîëþâàííÿ â ê³í-
ö³âêàõ, àáî ïîðóøåííÿ â³ä÷óòòÿ áîëþ ³ 
òåìïåðàòóðè. Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè òàêèõ 
ïîðóøåíü êîíòðîëþéòå ð³âåíü öóêðó 
êðîâ³ òà ðåãóëÿðíî â³äâ³äóéòå ïîäîëîãà.

ПРОБЛЕМИ ЗІ ШЛУНКОМ
Ïðè ä³àáåò³ ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñü ïî-

ðóøåííÿ ³ííåðâàö³¿ øëóíêà òà êèøê³â-
íèêà. ßêùî ïðîõîäæåííÿ ¿æ³ ïîðóøóºòü-

ñÿ (ãàñòðîïàðåç), ìîæóòü ç'ÿâèòèñÿ òàê³ 
íåïðèºìí³ ñèìïòîìè, ÿê ä³àðåÿ, çàïîð 
àáî íåòðèìàííÿ. Êîíòðîëü ä³àáåòó ïðè 
ãàñòðîïàðåç³ çíà÷íî óñêëàäíþºòüñÿ.

ПОГІРШЕННЯ ЗОРУ
Âèñîêèé ð³âåíü ãëþêîçè êðîâ³ ³ ï³ä-

âèùåíèé àðòåð³àëüíèé òèñê ìîæóòü 
ñïðè÷èíèòè ïîã³ðøåííÿ çîðó. Ä³àáåòè÷-
íà ðåòèíîïàò³ÿ (ïîøêîäæåííÿ ñ³òê³âêè 
îêà) — º íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ ïðè÷è-
íîþ ñë³ïîòè ó äîðîñëèõ ç ÖÄ. Îçíàêàìè 
ðåòèíîïàò³¿ ìîæóòü áóòè: ïîìóòí³ííÿ 
çîðó, ïîÿâà ïëÿì àáî ë³í³¿ ïåðåä î÷èìà.

ВТРАТА ВАГИ
Ð³çêå çíèæåííÿ âàãè, ïðè íîðìàëüíîìó 

ïîâíîö³ííîìó õàð÷óâàíí³, ìîæå âêàçóâà-
òè íà âèñîêèé ð³âåíü öóêðó êðîâ³. Ïðè 
öüîìó ãëþêîçà âèâîäèòüñÿ ç îðãàí³çìó 
íèðêàìè, ùî ïîçáàâëÿº ëþäèíó êàëîð³é 
³ ð³äèíè.

ПОВТОРНІ ІНФЕКЦІЙНІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ

×àñò³ (àáî ïîâòîðí³) ³íôåêö³¿ ÿñåí, 
ñå÷îâèâ³äíèõ îðãàí³â, áàêòåð³àëüí³ àáî 
ãðèáêîâ³ çàõâîðþâàííÿ øê³ðè, êàíäèäîç 
ó æ³íîê òîùî òàêîæ º îçíàêîþ ï³äâè-
ùåíîãî ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³. Ó äåÿêèõ âè-
ïàäêàõ çóñòð³÷àþòüñÿ ïíåâìîí³ÿ, ³íôåê-
ö³éí³ çàõâîðþâàííÿ äèõàëüíèõ øëÿõ³â, 
íèðîê ³ æîâ÷íîãî ì³õóðà, à òàêîæ âàæêå 
çàïàëåííÿ ñåðåäíüîãî âóõà ³ ãðèáêîâèé 
ñèíóñèò.

ТРИВАЛЕ ЗАГОЄННЯ РАН
Ïðè íåäîñòàòíüîìó êîíòðîë³ öóêðó 

êðîâ³ ó ëþäèíè ïîðóøóºòüñÿ ïðîöåñ 
çàãîºííÿ ðàí ³ ïîð³ç³â. 

Àáè óíèêíóòè ðîçâèòêó óñêëàäíåíü 
öóêðîâîãî ä³àáåòó äîòðèìóéòåñü ñâî¿õ 
ö³ëüîâèõ çíà÷åíü ð³âíÿ öóêðó êðîâ³, àð-
òåð³àëüíîãî òèñêó òà õîëåñòåðèíó. Äîòðè-
ìóéòåñü ðåêîìåíäàö³é ñâîãî ë³êàðÿ ùîäî 
öóêðîçíèæóâàëüíî¿ òåðàï³¿, õàð÷óâàííÿ 
òà ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ. Ðåãóëÿðíî 
(íå ð³äøå 1 ðàçó íà ð³ê) â³äâ³äóéòå ïðî-
ô³ëüíèõ ñïåö³àë³ñò³â.

ÁÅÐÅÆ²ÒÜ ÑÅÁÅ!

SaharokShop (saharokshop.com) — òîâà-
ðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ 
ÂÀÑ áåç îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â. Ìè çàâæäè 
ïîðó÷!
Àäðåñà ó Â³ííèö³: âóë. Ñîáîðíà, 90 (îð³-
ºíòèð — êàâ'ÿðíÿ Terentino),
òåë.: 0674600244
Ðîáî÷èé ÷àñ ìàãàçèíó: Ïí.-Ïò. — 
10.00–17.00 Ñá. — 12.00–16.00
Íä. — âèõ³äíèé

Діабет кличе на допомогу! 10 сигналів 
організму при поганій компенсації
БЛОГ

25
грн/шт

АКЦІЯ! Глюкометр 

2B Comfort 

+ 110 тест-смужок

Глюкометр Rightest 

Bionime GM550

Гель HYPOFREE пакетик 

(Гіпофрі) зі смаком 

апельсина, 30 г

680
грн

700
грн

485689
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ

Хто хочете розуміти, що таке «отой гендер», чого хочуть 
«оці феміністки», як відрізнити конфлікт від насильства, 
яка лексика коректна… то вам до нас. 
Реєстрація на онлайн тренінг: cutt.ly/ZnJp30a
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Тетяна Бурдейна померла невдо-
взі після того, як їй виповнилося 
30 років. Наймолодшому синоч-
ку Марку на той час було тільки 
шість місяців. Діти підростають 
зігріті любов’ю тата, але вони не 
знають маминої ласки.
Батько у їхньому житті і годуваль-
ник, і доглядальник. Одне з їхніх 
бажань — власне житло. «Тату, а 
в нас колись буде своя хата?» — 
це запитання батько уже чув від 
старших. Він вибивається з сил, 
аби заробити на елементарні 
потреби для дітей. На квартиру 

зібрати одному ніяк не  вдасться.
Пропонуємо небайдужим долу-
читися до акції по збору коштів 
для цієї багатодітної сім’ї. Мож-
ливо, цього разу відгукнуться ті, 
до кого уже звертався Бурдейний. 
У Вінниці 370 тисяч населення. 
Тільки гуртом можна підтримати 
родину. У місті є благодійні фон-
ди, які неодноразово проявляли 
свою активність. Зробімо разом 
гарну справу для гарних людей!
Номер картки для благодійних 
переказів: ПриватБанк: 4149 
4993 4794 9586 

«Тату, а в нас колись буде своя хата?»

Думками про багатодітного бать-
ка і його родину поділився Олег 
Самойлюк. Розмову розпочав 
такими словами: «Існування та-
кої сім’ї, це диво». Незважаючи 
на великі труднощі, Ігор залиша-
ється оптимістом. Самотужки на-
магається вирішувати більшість 
проблемних питань. Якщо інколи 
щось просить, то це побути з ді-
тьми. Наші діти подружилися, як 
і ми з їхнім батьком. Буває, коли 
зберуться разом, його шестеро 
і наших 11, можете уявити, яка 
це компанія. У нас є можливість 

прийняти їх у своєму будинку.
Запитую в Олега, чи не пла-
нує його друг знайти для своєї 
«шестерні» маму. «Не знаю, чи 
знайдеться така жінка, яка б по-
годилася піти за чоловіка, в якого 
шестеро дітей», — каже Олег.
Дітки у Бурдейного дуже само-
стійні, мають свої захоплення. 
Найстарший Андрій займається 
боксом і футболом. Наталія закін-
чила музичну школу. Опанувала 
гру на скрипці. Нині самотужки 
вчиться грати на гітарі. Запитую 
Наталію, чому саме ці інструмен-

ти? Каже, колись бачила концерт і 
дуже сподобалася мелодія скрип-
ки. Попросила батьків і вони по-
вели її у музичну школу. Під час 
одного з її виступів прийшли всі 
брати й сестри. Каже, подарува-
ли їй квіти. Дуже було приємно. 
Нині грати на гітарі хоче навчитися 
не тільки вона, а й батько. А ще 
Наталія займається легкою атле-
тикою, відвідує заняття у спорт-
комплексі «Колос». Надійка малює 
картини. Здобула друге місце в од-
ному з конкурсів. Тереза відвідує 
заняття з танців у школі мистецтв…

Навряд чи знайдеться така відважна жінка 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ó  í å ä ³ ë þ , 
20 ÷åðâíÿ, ó íèç-
ö³ êðà¿í ñâ³òó â³ä-
çíà÷àòèìóòü Äåíü 

áàòüêà. Ó íàøîìó êàëåíäàð³ 
òàêîæ º öå ñâÿòî. Ïðîïîíóºìî 
ïîçíàéîìèòèñÿ ç áàòüêîì, ÿêèé 
âèõîâóº ø³ñòüîõ ä³òåé. 

²ãîðþ Áóðäåéíîìó 47 ðîê³â. 
Éîãî íàéìîëîäøîìó ñèíîâ³ Ìàð-
êó ø³ñòü ç ïîëîâèíîþ ðîê³â, íàé-
ñòàðøèé 18-ð³÷íèé Àíäð³é óæå 
ñòóäåíò, çàê³í÷èâ ïåðøèé êóðñ 
Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó. ßíó 11 ðîê³â. Íàòàë³¿ 
16, âîíà íàâ÷àºòüñÿ ó êîëåäæ³, 
Íàä³¿ ³ Òåðåç³ â³äïîâ³äíî 14 ³ 
12 ðîê³â. Âîíè ðàçîì ç ßíîì 
íàâ÷àþòüñÿ ó øêîë³ ¹ 6.

Ïðîæèâàº ñ³ì’ÿ íà Ï’ÿòíè÷àíàõ, 
îðåíäóþòü ïðèâàòíèé áóäèíîê. 
Â³í íåâåëèêèé, àëå ¿ì òàì çðó÷-
íî. Íàéñòàðøèé Àíäð³é çíàéøîâ 
íåâåëèêèé ï³äðîá³òîê. Çàðîáëÿº 
íà ñ³ì’þ ò³ëüêè áàòüêî — ïðàöþº 
íà ï³äïðèºìñòâ³ «Â³ííèöüê³ ì³ñüê³ 
åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè». ßê äîïîìàãàº 
äåðæàâà? Çà ñëîâàìè áàòüêà, íàðà-
õîâóþòü íà ä³òåé, àëå ÿêîñü äèâíî 
âèõîäèòü: ñóìè íå îäíàêîâ³, êîæíà 
ç íèõ â³äð³çíÿºòüñÿ çìåíøåííÿì. 
Êð³ì òîãî, òàê³ âèïëàòè âêëþ÷àþòü 
ó çàãàëüíèé äîõ³ä, à öå ïîçíà÷àºòü-
ñÿ íà îòðèìàíí³ ñóáñèä³é.

— ßêáè ÿ áóâ æ³íêîþ, òî ìàâ 
áè çâàííÿ «Ìàòè-Ãåðî¿íÿ». Àëå æ 

ÿ ÷îëîâ³ê, çâàííÿ áàòüêà ãåðîÿ 
íåìà, òîìó òðåáà íàä³ÿòèñÿ íà ñà-
ìîãî ñåáå, ³íêîëè äðóç³ äîïîìàãà-
þòü, — ãîâîðèòü ²ãîð Áóðäåéíèé.

Â³í âðàçèâ ñâî¿ì îïòèì³çìîì. 
Çà ÷àñ ðîçìîâè íàìàãàâñÿ íå çãà-
äóâàòè ïðî ñêëàäí³ ñèòóàö³¿. Áó-
âàëî, êàæå, òàê ïðèï³êàëî!..

НАДІЙКА НАРОДИЛАСЯ 
В ДОРОЗІ 

Ó êîæíîãî ç øåñòè ä³òîê ²ãîðÿ 
Áóðäåéíîãî º ñâîÿ ö³êàâà ³ñòîð³ÿ. 
Ïåðøó íåçâè÷íó ñèòóàö³þ áàòü-
êî çãàäóº ç äîíå÷êîþ Íàä³éêîþ. 
Âîíà òðåòüîþ ç’ÿâèëàñÿ íà ñâ³ò 
ó ¿õí³é ñ³ì’¿. Íàä ¿¿ ³ì’ÿì íå äî-
âåëîñÿ äîâãî äóìàòè-ãàäàòè.

— Ó òîé äåíü ìè ç äðóæèíîþ 
¿õàëè ó Æèòîìèðñüêó îáëàñòü, — 
ðîçêàçóº ²ãîð. — Òàíÿ ïåðåáóâàëà 
ïðè íàä³¿. Äî ïîëîã³â ùå çàëè-
øàëîñÿ äîñòàòíüî ÷àñó. Òîìó ìè 
âèðóøèëè íà â³äïî÷èíîê.

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî 
äîáèðàëèñÿ ó áëàãîä³éíèé îçäî-
ðîâ÷èé òàá³ð «Íàä³ÿ». Â³í ðîç-
òàøîâàíèé ó ñåë³ Çàð³÷àíè Æè-
òîìèðñüêîãî ðàéîíó. ²ãîð ïåðå-
áóâàâ çà êåðìîì. Çâåðíóâ óâàãó, 
ùî äðóæèíà ðàïòîì çàìîâêëà 
³ ñòàëà äî ÷îãîñü äîñëóõàòèñÿ. 
«Ó ìåíå ìîæóòü ïî÷àòèñÿ ïîëî-
ãè», — ñêàçàëà ñõâèëüîâàíèì ãî-
ëîñîì. ×îëîâ³ê çóïèíèâ ìàøèíó, 
îáäóìóþ÷è, ùî éîìó äàë³ ðîáèòè.

Êàæå, íàéïåðøå çàòåëåôîíó-
âàâ Îëåãó Ñàìîéëþêó. Â³í òåæ 
áàãàòîä³òíèé áàòüêî. Íèí³ ðàçîì 

«ЯКБИ Я БУВ ЖІНКОЮ, МАВ БИ 
ЗВАННЯ «МАТИ-ГЕРОЇНЯ»
День батька  Дружина вінничанина 
Ігоря Бурдейного померла від раку. На руках 
у чоловіка залишилося шестеро дітей — троє 
дівчаток і стільки ж хлопчиків. Найменшому 
було тільки шість місяців. Майже сім років 
діти без мами Тані, а чоловік без дружини. 
Пропонуємо читачам долучитися до акції 
та зібрати кошти на придбання для них 
даху над головою 

ç äðóæèíîþ Îêñàíîþ âèõîâóº 
11 âëàñíèõ ä³òåé. Òîä³, ó 2007-ìó, 
êîëè íàðîäèëàñÿ Íàä³éêà, ¿õ 
ìàëè ìåíøå, àëå ñ³ì’ÿ áóëà âæå 
áàãàòîä³òíà. Íåñïðîñòà ñàìå 
äî Ñàìîéëþêà çâåðíóâñÿ Áóðäåé-
íèé. Îëåã ìàâ çíàéîìèõ ë³êàð³â. 
Çâ’ÿçàâñÿ ç íèìè ïî òåëåôîíó. 
Ò³ ðàäèëè äîáèðàòèñÿ äî íàé-
áëèæ÷î¿ ë³êàðí³. ßêùî ïîëîãè 
âñå-òàêè ðîçïî÷íóòüñÿ ó äîðîç³, 
²ãîðþ äàëè äåê³ëüêà ïîðàä, ÿê 
÷îëîâ³êîâ³ ä³ÿòè ó òàê³é ñèòóàö³¿.

Íàéáëèæ÷à ë³êàðíÿ çíàõîäèëà-
ñÿ ó Æèòîìèð³. Íà ùàñòÿ, âîíè 
âñòèãëè äîáðàòèñÿ äî ïîëîãîâîãî 
â³ää³ëåííÿ.

— Êîëè Òàíþ çàáðàëè ó â³ä-
ä³ëåííÿ, ÿ çãàäàâ íàøó êîëèø-
íþ ðîçìîâó ç Îëåãîì, — êàæå 
Áóðäåéíèé. — Â³äáóâàëàñÿ âîíà 
ó òàáîð³ «Íàä³ÿ». Òîä³ ãîâîðèëè, 
ùî ó Æèòîìèð³ äóæå ãàðí³ ë³êàð³ 

ó ïîëîãîâîìó. Òóäè íàìàãàþòü-
ñÿ ïîòðàïèòè áàãàòî ïîðîä³ëü. 
Ó ìåíå ïðîìàéíóëà äóìêà: ìîæå, 
é ìåí³ êîëèñü ïðèâåçòè ñþäè äðó-
æèíó, ÿêùî íàñòàíå ÷àñ íàðî-
äæóâàòè… ×îìó íàøó êðàñóíå÷-
êó íàçâàëè Íàä³éêà, ñïîä³âàþñÿ, 
çäîãàäàëèñÿ. Çàð³÷àíè ç òàáîðîì 
«Íàä³ÿ» çàïàì’ÿòàâ íà âñå æèòòÿ.

ОПЕРАЦІЯ ТРИВАЛА ШІСТЬ 
ГОДИН 

Ùå îäíà ñèòóàö³ÿ ó ¿õíüîìó 
æèòò³ òåæ ñòîñóºòüñÿ Íàä³éêè. 
Òðàïèëàñÿ âîíà óæå ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ìàòåð³ ä³â÷èíêè íå áóëî 
íà ñâ³ò³. Ó Â³ííèö³ ë³êàð³ ï³ñëÿ 
ðåòåëüíîãî îãëÿäó äèòèíè çàñìó-
òèëè áàòüêà íåïðèºìíîþ íîâè-
íîþ: äèòèí³ ïîòð³áíà îïåðàö³ÿ. 
Ï³ñëÿ ïîõîðîíó äðóæèíè âñå, ùî 
ñòîñóâàëîñÿ áóäü-ÿêî¿ õâîðîáè, 

«Æîäåí ç äåïóòàò³â é 
ï³äïðèºìö³â, äî ÿêèõ 
çâåðòàâñÿ äîïîìîãòè 
êîøòàìè íà îïåðàö³þ 
äîíå÷êè, íàâ³òü 
íå â³äïîâ³â íà ëèñòè» 

ó íüîãî âèêëèêàëî íà ñåðö³ îñî-
áëèâèé á³ëü.

Îïåðóâàòè ä³â÷èíêó ïîòð³á-
íî áóëî ó ñòîëè÷í³é êë³í³ö³. Öå 
êîøòóâàëî ãðîøåé, ÿêèõ ó ¿õí³é 
ñ³ì’¿, çðîçóì³ëî, íå áóëî. ²ãîð 
çíàâ, ùî ïðîñèòè êîøòè äóæå 
íåïðîñòî. Ïðîéøîâ ÷åðåç öå ï³ä 
÷àñ õâîðîáè äðóæèíè. Íà ë³êó-
âàííÿ îíêîëîã³¿ çáèðàëè, ÿê êà-
æóòü, ç³ ñâ³òó ïî êîï³éö³. Çàðà-
äè äèòèíè êîæåí ç íàñ ãîòîâèé 
íà âñå. Íàéïåðøå áàòüêî çâåð-
íóâñÿ äî äâîõ â³äîìèõ áðàò³â-äå-
ïóòàò³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ¿õ-
íüîìó ì³êðîðàéîí³ Ï’ÿòíè÷àíè. 
Éîìó ïîðàäèëè ùå äåê³ëüêà ³ìåí 
äåïóòàò³â, ÿê³ çàñ³äàþòü ó ïàðëà-
ìåíò³ â Êèºâ³. Íàïèñàâ ¿ì ëèñòè. 
Ïåðåäàâ çâåðíåííÿ äåêîìó ç â³äî-
ìèõ ï³äïðèºìö³â ó íàøîìó ì³ñò³.

Êàæå, æîäåí ç íèõ íå ò³ëüêè 
íå äîïîì³ã, à íàâ³òü íå â³äïîâ³â 
íà ëèñòè ïðî äîïîìîãó. Áàòüêî 
ïåðåæèâàâ òîä³ äóæå ñêëàäíèé 
÷àñ. Ïðèõîäèâ äîäîìó, äèâèâñÿ 
íà äîíå÷êó ³, ÿê êàæóòü, ñåðöå 

êðîâ’þ îáëèâàëîñÿ ÷åðåç òå, ùî 
íå ìîæå â³äïðàâèòè ¿¿ íà îïå-
ðàö³þ. Âîíà ìàëà ñòàòè äëÿ íå¿ 
ðÿò³âíîþ. Ë³êàð³ äàâàëè âèñîêèé 
â³äñîòîê ãàðàíò³¿ íà ë³êóâàííÿ. 
Íà ðîáîòó ïðèõîäèâ ñóìíèé. 
Éîãî çàæóðó áà÷èëè êîëåãè. Îä-
íîãî ðàçó ïîêëèêàëè íà ðîçìîâó.

— Õëîïö³ çàïèòàëè, ÿê ïî÷óâà-
ºòüñÿ Íàä³éêà, ³ íå äî÷åêàâøèñü 
â³äïîâ³ä³, ä³ñòàëè ïàêåò, ó ÿêîìó 
âèÿâèëàñÿ ïà÷êà ãðîøåé, — êàæå 
²ãîð Áóðäåéíèé. — ¯õ ÿêðàç âè-
ñòà÷èëî íà îïåðàö³þ.

Â³í ïîñò³éíî çíàõîäèâñÿ ó Êè-
ºâ³ â ë³êàðí³ á³ëÿ äèòèíè. Êîëè 
Íàä³éêà ñòàëà ïî÷óâàòèñÿ êðàùå, 
çàïèòàâ ó íå¿, ÷è íå çàïåðå÷óâà-
òèìå, ÿêùî òàòî íà âèõ³äí³ ïî-
¿äå ó Â³ííèöþ ïðîâ³äàòè áðàò³â ³ 
ñåñòåð, ïîäèâèòüñÿ, ÿê òàì âîíè 
îáõîäÿòüñÿ áåç íèõ. Ïðè¿õàâ. Ä³òè 
çðàä³ëè ïîÿâ³ áàòüêà. Òåðåçà òàê 
ïîñï³øàëà, ùî ñï³òêíóëàñÿ ³ 
âïàëà. Ïàä³ííÿ íå ìèíóëî áåç 
íàñë³äê³â — ó ä³â÷èíêè ä³àãíîñ-
òóâàëè ïåðåëîì ðóêè.

Ігор Бурдейний для дітей і годувальник, і доглядальник. 
Одне з їхніх бажань — власне житло. Нині родина проживає 
на П’ятничанах, орендують приватний будинок
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Ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ä³º ëèøå 
îäèí ïîâíîö³í-

íèé õîñï³ñ (ìåäè÷íèé çàêëàä, 
â ÿêîìó ïåðåáóâàþòü òÿæêî-
õâîð³ ç ïðîãíîçîâàíèì ëåòàëü-
íèì íàñë³äêîì). Éîãî â³äêðèëè 
íà áàç³ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 
¹ 3 ó 2016 ðîö³. Íàðàç³ òàì ðîç-
ãîðíóòî 65 ë³æîê.

— Äëÿ òîãî, ùîá ëþäèíó ãîñ-
ï³òàë³çóâàëè, ðîäè÷àì âàæêîõâî-
ðîãî ïàö³ºíòà ïîòð³áíî çâåðíó-
òèñÿ äî ñ³ìåéíîãî àáî ë³êóþ÷îãî 
ë³êàðÿ, ÿêèé ìàº âèïèñàòè íà-
ïðàâëåííÿ äî íàñ íà ñòàö³îíàðíå 
ë³êóâàííÿ, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâíà 
ë³êàðêà ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 
¹ 3 Íàòàë³ÿ Øóòêåâè÷. — Ñüî-
ãîäí³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé ïî-
òðåáóþòü ïàë³àòèâíîãî äîãëÿäó. 
Òîìó ìè ïëàíóºìî çá³ëüøèòè 
ê³ëüê³ñòü ë³æîê äî 70.

Çà êðèòåð³ÿìè ÂÎÎÇ, íà êîæåí 
ì³ëüéîí íàñåëåííÿ ìàº ïåðåä-
áà÷àòèñü ùîíàéìåíøå 100 ë³æîê 
äëÿ ïàë³àòèâíèõ õâîðèõ. ßêáè 
õîñï³ñ îáñëóãîâóâàâ ëèøå Â³ííè-
öþ, òî ê³ëüê³ñòü ë³æîê ó íàøîìó 
ì³ñò³, êàæå Íàòàë³ÿ Øóòêåâè÷, 
â³äïîâ³äàëà áè íîðì³. Îäíàê ñüî-
ãîäí³ ìåäçàêëàä òåðèòîð³àëüíî 

íåçàëåæíèé. Ñåáòî çà íàïðàâ-
ëåííÿì ë³êàð³â äî íüîãî ìîæóòü 
ãîñï³òàë³çóâàòè ÿê æèòåë³â Â³-
ííèöüêî¿ ÎÒÃ, òàê ³ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ³ íàâ³òü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè 
ç ³íøèõ ðåã³îí³â. Ç óðàõóâàííÿì 
öüîãî, ì³ñöü íå âèñòà÷àº.

Äå ó òàêîìó ðàç³ ìàþòü çíàõî-
äèòèñü ò³ òèñÿ÷³ â³ííè÷àí, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü çíåáîëåííÿ òà ÿê³ñíîãî 
äîãëÿäó, ÿêùî ì³ñöü ó ºäèíîìó 
íà âñþ îáëàñòü õîñï³ñ³ ìåíøå 
ñîòí³? Â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ 
äàº, çîêðåìà, òëóìà÷åííÿ ñë³â 
«ïàë³àòèâí³ õâîð³»:

«Ïàë³àòèâí³ õâîð³ — ïàö³ºíòè 
óñ³õ â³êîâèõ ãðóï, ÿê³ ñòðàæäà-
þòü íà çëîÿê³ñí³ íîâîóòâîðåí-
íÿ ó ²²²-²V ñòàä³¿ çàõâîðþâàííÿ, 
Â²Ë-³íôåêö³þ/ÑÍ²Ä, âðîäæåí³ 
âàäè ðîçâèòêó, ñåðöåâî-ñóäèí-
í³, íåâðîëîã³÷í³, ðåñï³ðàòîð-
í³, àòðîô³÷íî-äåãåíåðàòèâí³ òà 
³íø³ ïðîãðåñóþ÷³ çàõâîðþâàííÿ 
òà ïîñòòðàâìàòè÷í³ ñòàíè, ùî 
íå ìîæóòü áóòè âèë³êóâàí³ ñó-
÷àñíèìè ³ äîñòóïíèìè ìåòîäàìè 
òà çàñîáàìè», — òàêå âèçíà÷åííÿ 
äàþòü ó ÌÎÇ.

Â³äòàê ïàë³àòèâíó äîïîìîãó ìà-
þòü íàäàâàòè íå ëèøå â õîñï³ñ³, 
àëå é, äî ïðèêëàäó, ó Êë³í³÷íîìó 
öåíòð³ ³íôåêö³éíèõ õâîðîá, àäæå 
ñàìå â íüîìó ë³êóþòüñÿ ëþäè ç 
Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì.

²íôîðìàö³þ ïðî íàäàííÿ ïàë³-

ДЕ ТА ЯК ОТРИМАТИ 
ПАЛІАТИВНУ ДОПОМОГУ
Допомога  Паліативної допомоги 
в Україні щороку потребують від 
кількох сотень тисяч до 1,5 мільйона 
пацієнтів. Така допомога має надаватися 
безкоштовно. Що вона включає?  Які 
лікарні нашого міста вже приєднались 
до програми, яка передбачає надання 
паліативної допомоги? 

àòèâíî¿ äîïîìîãè ìîæíà çíàéòè ³ 
íà ñàéòàõ â³ííèöüêèõ ïðèâàòíèõ 
ìåäêë³í³ê. Ïðîòå äàëåêî íå âñ³ â³-
ííè÷àíè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îïëà-
òèòè ñâî¿ì áëèçüêèì ïàë³àòèâíèé 
äîãëÿä ó ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ.

Ïðîòå óêðà¿íö³ ìîæóòü áåç-
îïëàòíî îòðèìóâàòè ïîñëóãè ç 
ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè. Ó öüîìó 
ðîö³ â ðàìêàõ Ïðîãðàìè ìåäè÷-
íèõ ãàðàíò³é òàðèô íà îòðèìàííÿ 
ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè çá³ëüøèëè. 
À â³äòàê Ïðîãðàìîþ çàö³êàâèëàñü 
á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ìåäè÷íèõ çàêëà-
ä³â, çîêðåìà â³ííèöüêèõ.

Íà ñàéò³ ñëóæáè çäîðîâ’ÿ áà-
÷èìî ñ³ì â³ííèöüêèõ ìåäçàêëà-
ä³â, ÿê³ ìàþòü ÷èíí³ äîãîâîðè 
ïðî ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ 
ïàö³ºíò³â ó íàïðÿì³ ïàë³àòèâíà 
äîïîìîãà:

 Â³ííèöüêà îáëàñíà ïñèõî-
íåâðîëîã³÷íà ë³êàðíÿ ³ìåí³ àêà-
äåì³êà Þùåíêà 
 Â³ííèöüêèé îáëàñíèé ñïåö³-

àë³çîâàíèé êë³í³÷íèé äèñïàíñåð 
ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 
 Â³ííèöüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà 

ë³êàðíÿ ¹ 3 
 Â³ííèöüêèé îáëàñíèé êë³-

í³÷íèé ãîñï³òàëü âåòåðàí³â â³éíè 
 Â³ííèöüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà 

ë³êàðíÿ «Öåíòð ìàòåð³ òà äèòèíè» 
 Â³ííèöüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà 

ë³êàðí³ ¹ 1 
 Â³ííèöüêà îáëàñíà äèòÿ÷à 

êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 
Çàãàëîì â îáëàñò³ íàë³÷óºòü-

ñÿ 32 çàêîíòðàêòîâàíèõ ç ÍÑÇÓ 
ìåäçàêëàäè.

Ó õîñï³ñ³ íà áàç³ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 3, 
ï³ñëÿ çíÿòòÿ êàðàíòèííèõ îá-
ìåæåíü, â³äíîâëÿòü áåçêîøòîâ-
í³ íàâ÷àííÿ íàâè÷êàì äîãëÿäó 
çà âàæêîõâîðèìè.

— Á³ëüø³ñòü íå ïîâ’ÿçàíèõ ç 
ìåäèöèíîþ ëþäåé íå çíàþòü, ÿê 
äîãëÿäàòè çà ñâî¿ìè âàæêîõâîðè-
ìè áëèçüêèìè. Êîëè âîíè ïðè-
âîçÿòü ðîäè÷³â äî õîñï³ñó, ìè íà-

â÷àºìî ¿õ ãîäóâàòè, ïåðåîäÿãàòè, 
ïåðåñòåëÿòè çà õâîðèìè ë³æêî, 
ïðîô³ëàêòèö³ ïðîëåæí³â òîùî, — 
ãîâîðèòü ãîëîâíà ë³êàðêà Íàòàë³ÿ 
Øóòêåâè÷. — Êîëè ð³äí³ ïåðå-
ñòàþòü ðóõàòèñü, ãîâîðèòè àáî 
ñàìîñò³éíî êîâòàòè, ïî÷èíàºòüñÿ 
ïàí³êà, àäæå ¿õ ñòàº âàæêî ðîçó-
ì³òè. Çàâäÿêè íàøèì íàâ÷àííÿì, 
ëþäè çíàõîäÿòü ñï³ëüíó ìîâó ç 
âàæêîõâîðèìè ðîäè÷àìè.

За пакетом стаціонарної паліативної допомоги пацієнт 
отримує такий перелік безоплатних послуг:

  Складання плану спостереження 
пацієнта чи пацієнтки та оцінка стану.

  Запобігання та лікування хроніч-
ного больового синдрому. А та-
кож — ефективне знеболення та 
забезпечення цілодобового доступу 
до ненаркотичних та наркотичних 
знеболювальних. Цими препаратами 
пацієнта мають забезпечити у стаціо-
нарі закладу безоплатно. Купувати їх 
за власні кошти не потрібно.

  Також пацієнт отримує лікарське 
спостереження та цілодобовий 
медсестринський догляд.

  Проведення необхідних 
лабораторних досліджень та 
інструментальних обстежень.

  Симптоматична терапія. Це — 
фармакотерапевтичні, хірургічні, 
фізіотерапевтичні та інші методи 
лікування.

  Киснева терапія та респіраторна 
підтримка (за потреби).

  Харчування в умовах стаціонару, 
зокрема лікувальне харчування. 
Купувати пацієнту його не потрібно.

  Складання плану фізичної та 
психологічної чи психічної адаптації 
пацієнта.

  Послуги фізичної терапії та медичної 
реабілітації.

  Навчання членів родин пацієнта 
навичкам догляду.

Ó õîñï³ñ³ íà áàç³ 
ë³êàðí³ ¹3, ï³ñëÿ 
êàðàíòèíó, â³äíîâëÿòü 
áåçêîøòîâí³ íàâ÷àííÿ 
íàâè÷êàì äîãëÿäó çà 
âàæêîõâîðèìè

НА ЩО МАЄ ПРАВО ПАЦІЄНТ?



ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ ó÷àñò³ òå-

ðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ç³ ñòâîðåííÿ 
îñåðåäê³â ²Ò-îñâ³òè ³ç ãàðàíòîâàíèì ïðà-
öåâëàøòóâàííÿì — Ãðîìàäà óñï³õó.

Ùîðîêó ê³ëüê³ñòü ñïåö³àë³ñò³â â ñôåð³ 
²Ò çðîñòàº ³, ðàçîì ç òèì, ç’ÿâëÿþòüñÿ 
íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ â³ä ïðîâ³äíèõ êîìïà-
í³é. Àäæå ñôåðà ²Ò íàéïîïóëÿðí³øà òà 
íàéá³ëüø ïðèâàáëèâà äëÿ ìîëîä³, áî ìàº 
âåëèêèé ïåðåë³ê ïåðåâàã.

Íàøà ìåòà — ñòâîðèòè äëÿ ä³òåé òà 
ìîëîä³ ñ³ë, ñåëèù, ì³ñòå÷îê, ì³ñò ìîæ-
ëèâîñò³ ÿê³ñíî¿ ²Ò-îñâ³òè ³ç ãàðàíòîâà-
íèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì. Ìè ïðàãíåìî 
äîïîìîãòè ðîçâèíóòè ãðîìàäè ó ñôåð³ 
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ äîïîìîãòè 

ìîëîä³ îòðèìàòè ðîáîòó â ²Ò-ñôåð³, çà-
ëèøàþ÷èñü ó ñâî¿õ ãðîìàäàõ.

Öå ñòâîðèòü ïåðñïåêòèâí³ ìîæëèâîñò³, 
ÿê äëÿ ñàìèõ ìîëîäèõ ëþäåé, òàê ³ äëÿ 
ãðîìàä, â ÿêèõ âîíè ïðîæèâàþòü:
 ðåàë³çóâàòè ñåáå â íàéá³ëüø ñó÷àñí³é 

ñôåð³ ²Ò;
 ïðàöþâàòè ç áóäü-ÿêî¿ òî÷êè çåìíî¿ 

êóë³ íà áóäü-ÿêó ì³æíàðîäíó êîìïàí³þ;
 çàðîáëÿòè ã³äí³ çàðïëàòè âëàñíèì 

³íòåëåêòîì, çíàííÿìè òà âì³ííÿìè;
 íåâïèííå êàð’ºðíå çðîñòàííÿ, ùî 

îçíà÷àº ïîñò³éíèé ñàìîðîçâèòîê òà çðîñ-
òàííÿ âëàñíîãî äîáðîáóòó;
 â³äñóòí³ñòü êîðóïö³¿ òà íàïîâíåííÿ 

áþäæåòó âëàñíèõ ãðîìàä;
 ðîçøèðåííÿ ñâ³òîãëÿäó òà çàëó÷åííÿ 

ïåðåäîâèõ ïðàêòèê ç ðîçâèòêó ãðîìàä.
Òåíäåíö³¿ â ²Ò-ñôåð³ çì³íþþòüñÿ ç 

íåéìîâ³ðíîþ øâèäê³ñòþ. Íàø³ âèêëàäà-
÷³-ïðàêòèêè éäóòü â “íîãó” ç ðîçâèòêîì 
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà âîëîä³þòü 
íàéàêòóàëüí³øîþ ³íôîðìàö³ºþ. Àäæå 
âîíè º ä³þ÷èìè ôàõ³âöÿìè â ²Ò-ñôåð³. 
Âîíè ïåðåäàþòü ñâ³é äîñâ³ä ñòóäåíòàì, 
ðîçïîâ³äàþòü ïðî áóäí³ àéò³øíèê³â, äî-
ïîìàãàþòü ïîðàäîþ, ñïðÿìîâóþòü â ïðà-
âèëüíîìó íàïðÿìêó, ãîòóþòü äî ðåàëü-
íîãî ³íäóñòð³àëüíîãî æèòòÿ.

Çàïðîøóºìî óñ³ òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè, 
ÿê³ õî÷óòü ðîçâèíóòè ñâîþ ìîëîäü òà ñâîº 
ì³ñòî/ì³ñòå÷êî, ñåëî/ñåëèùå, ñòâîðèòè 
ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ä³òåé òà 
ìîëîä³, âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç³ ñòâî-
ðåííÿ îñåðåäê³â ²Ò-îñâ³òè ³ç ãàðàíòîâàíèì 
ïðàöåâëàøòóâàííÿì — Ãðîìàäà óñï³õó.

Òàêèé öåíòð ñòàíå ïîïóëÿðíèì ñåðåä 
ìîëîä³, òîìó ùî äàñòü äîñòóï äî ÿê³ñíî¿ 

²Ò-îñâ³òè òà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïðå-
ñòèæíó ïðîôåñ³þ ãàðàíòîâàíî, ãàðíî çà-
ðîáëÿòè òà ïðàöþâàòè â³ääàëåíî â ñâî¿õ 
ãðîìàäàõ. Öå áóäå âàãîìèì ïîøòîâõîì 
äëÿ ðîçâèòêó ñàìî¿ ãðîìàäè, àæäå ïðàöåç-
äàòíà ìîëîäü ïîïîâíþâàòèìå ¿¿ áþäæåò.

Ó÷àñòü ãðîìàä — áåçêîøòîâíà, ëèøå 
ïîòð³áíî çàïîâíèòè àíêåòó:

forms.gle/XKqFK4vqHjCftwoQ9
Äî ñï³ëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó çàïðî-

øóºìî äîëó÷èòèñÿ òàêîæ ²Ò-êîìïàí³¿, 
îðãàí³çàö³¿, ìåöåíàò³â, ï³äïðèºìö³â — 
óñ³õ íå áàéäóæèõ ³ çàö³êàâëåíèõ â äàí³é 
ñîö³àëüí³é ³í³ö³àòèâ³!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ 
çà òåë.: 067– 431-74-24
Ñàéò: ita.in.ua

Громада успіху
БЛОГ

486404493908

РЕКЛАМА

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

×âåðòü ïîáóòîâèõ êë³ºíò³â ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» îòðèìóº ãðîøîâó äîïî-
ìîãó â³ä äåðæàâè íà îïëàòó æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã. Ñòàíîì íà 01.06.2021 ð., 
20% ñóáñèä³àíò³â áîðãóþòü çà ãàç ìàéæå 
30 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

«Íàêîïè÷åííÿ áîðã³â ïðîõîäèòü, 
â îñíîâíîìó, ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî 
ñåçîíó. ² õî÷à óæå äàâíî ë³òíÿ ïîðà, 
ëþäè íå ïîñï³øàþòü ðîçðàõîâóâàòèñü 
çà ãàç. ×åðåç öå âîíè ðèçèêóþòü âòðà-
òèòè ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó â³ä äåðæàâè. 
Òàê, çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê 
ïðèçíà÷åííÿ æèòëîâèõ ñóáñèä³é, ÿêùî 
ñïîæèâà÷ áîðãóº çà ãàç ïîíàä òðè ì³ñÿö³, 
à ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåâèùóº 20 íåî-
ïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â (340 ãðèâåíü), 
òî â³í ìîæå çàëèøèòèñÿ áåç äåðæàâíî¿ 
äîïîìîãè», – íàãîëîøóº äèðåêòîð ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê

 Íàãàäàºìî, 19 òðàâíÿ 2021 ðîêó Óðÿä 

çì³íèâ ïðàâèëà ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é 
(Ïîñòàíîâà ÊÌÓ ¹505 â³ä 19.05.2021 
ð.) Ïðèíöèïîâèì ó íîâèõ ïðàâèëàõ ïðè-
çíà÷åííÿ ñóáñèä³é º òå, ùî â³äòåïåð âñ³ 
ñóáñèä³àíòè îòðèìóâàòèìóòü ãðîøîâó 
äîïîìîãó âèíÿòêîâî ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³.

«Ïåðåõ³ä íà ïîâí³ñòþ ãðîøîâó ôîð-
ìó îòðèìàííÿ ñóáñèä³¿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü 
êë³ºíòàì ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» îïåðà-

òèâíî óïðàâëÿòè çàëèøêàìè êîøò³â ï³ñëÿ 
âñ³õ ðîçðàõóíê³â, íå ÷åêàþ÷è çàê³í÷åííÿ 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Â îïàëþâàëüíî-
ìó ïåð³îä³ 2020-2021 æèòëîâó ñóáñèä³þ 
ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ îòðèìóâàëè 94,35% 
ñóáñèä³àíò³â, à 5,65% (öå 5 934 äîìîãîñ-
ïîäàðñòâ) êîðèñòóâàëèñÿ áåçãîò³âêîâîþ 
ôîðìîþ», – êîìåíòóº Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

«Â³ííèöÿãàç Çáóò» íàãàäóº, ùî îïëà÷ó-
âàòè ðàõóíêè çà ãàç ìîæíà äèñòàíö³éíî. Â 
êîìïàí³¿ ïðàöþþòü îíëàéí ñåðâ³ñè ïîð-
òàëó 104.ua, ìîá³ëüí³ äîäàòêè äëÿ Android 
òà iOS, à òàêîæ Viber-áîò ³ Telegram-áîò.

Äëÿ çìåíøåííÿ ñóì ó ïëàò³æêàõ ï³ä ÷àñ 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» ïðîïîíóº ñâî¿ì êë³ºíòàì ñêîðèñ-
òàòèñü òàðèôîì «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé 
ïëàò³æ».

Äàíà ïðîïîçèö³ÿ äîçâîëèòü ðîçïîä³-
ëèòè ô³íàíñîâå íàâàíòàæåííÿ íà ñ³ìåé-
íèé áþäæåò ð³âíîì³ðíî ïðîòÿãîì ðîêó. 
Ð³÷íèé îáñÿã åíåðãîñïîæèâàííÿ êë³ºíòà 
ìíîæèòüñÿ íà çàô³êñîâàíó íà ð³ê ö³íó ³ 

ñïîæèâà÷ ùîì³ñÿöÿ ñïëà÷óº çà ãàç ð³â-
íèìè ÷àñòèíàìè.

Ó ðàìêàõ ïðîïîçèö³¿ ö³íà áëàêèòíîãî 
ïàëèâà íå ïåðåâèùóâàòèìå 7,99 ãðí çà 
êóáîìåòð. Ïåðåéòè íà òàðèô ìîæíà äî 
31 ñåðïíÿ íèí³øíüîãî ðîêó, à ä³ÿòèìå 
â³í äî 30 êâ³òíÿ íàñòóïíîãî.  

ßêùî ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó êë³ºíò íå 
âèêîðèñòàº óâåñü çàïëàíîâàíèé îáñÿã ãàçó, 
çàîùàäæåíà ñóìà ïîâåðíåòüñÿ íà éîãî áàí-
ê³âñüêèé ðàõóíîê àáî æ çàëèøèòüñÿ íà 
îñîáîâîìó ðàõóíêó äëÿ ìàéáóòí³õ ïëàòåæ³â.

 Äëÿ ïåðåõîäó íà «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ð-
íèé ïëàò³æ» ïîòð³áíî ïîäàòè íîâó Çà-
ÿâó-ïðèºäíàííÿ:
 ó Öåíòðàõ îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â 104 

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

(0432)-605-304 àáî (067)-01-14-104.
Àáè îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ òà äåòàëü-

í³øó ³íôîðìàö³þ, çâåðòàéòåñÿ çà òåëå-
ôîíîì: (067) 433-11-89.

Майже 26 тисяч клієнтів ТОВ «Вінницягаз Збут» 
можуть втратити субсидії через борги за газ
БЛОГ

16
RIA, Ñåðåäà, 
16 ÷åðâíÿ 2021

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР НІКІТЮК, ХУДОЖНИК

Нічне: ... попросили написати про ленд-арт, його 
розуміння, досвід... Замислився, заплющив очі, 
згадав. Все життя перед очима пролетіло як мить... 
миттєвостей мистецтва довкілля. Далі буде…

486404

494383
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ВАЛЕНТИНА 

КИРИЛЬЧУК, RIA, 

(096)3145155 

Äëÿ âåëîñèïåäèñ-
ò³â òà ôàí³â ðåòðî-
ñòèëþ, øàíóâàëü-

íèê³â ÿê³ñíî¿ äæàçîâî¿ ìóçèêè 
³ ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ê³íî, 
ãóðìàí³â, ùî ëþáëÿòü ñìàêóâà-
òè íåçâè÷àéí³ ñòðàâè, óñ³õ, õòî 
ö³êàâèòüñÿ ³ñòîð³ºþ, ³ òóðèñò³â, 
ÿê³ ãîòîâ³ ïðîâåñòè íåçàáóòí³é 
â³êåíä íà Â³ííè÷÷èí³! Ôåñòèâàëü 
«ßí³âñüê³ âèõ³äí³», ùî ç ñóáîòè 
äî ïîíåä³ëêà òðèâàòèìå ó ì³ñòå÷-
êó ²âàí³â Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó, 
ïîäàðóº íåçàáóòí³ âðàæåííÿ àá-
ñîëþòíî óñ³ì. Ó ïðîãðàì³ ñò³ëüêè 
ñþðïðèç³â, ùî êîæåí çíàéäå ö³-
êàâèíêè äëÿ ñåáå. ̄ õàòè ç Â³ííèö³ 
äî ²âàíîâà — âñüîãî ï³âãîäèíè.

У СУБОТУ — «КУРНА ДОРОГА» 
І УКРАЇНСЬКЕ КІНО 

— ßí³â — óí³êàëüíå ì³ñòî, ùî 
ðàí³øå çà Êè¿â çäîáóëî Ìàãäå-
áóðçüêå ïðàâî, ìàëî ñâ³é ïàëàö, 
ðàòóøó, âåëè÷åçíèé ôîðòå÷íèé 
ìóð, âèíÿòêîâî¿ àðõ³òåêòóðè êîñ-
òåë ³ ìîíàñòèð äëÿ ÷åíö³â-áåð-
íàðäèí³â. Òóò ãîñòþâàâ îñòàíí³é 
êîðîëü Ïîëüù³ Ñòàí³ñëàâ Àâãóñò 
Ïîíÿòîâñüêèé, íàðîäèëèñÿ çíà-
ìåíèò³ ïîåòè Îëåã ×îðíîãóç ³ 
ïîëüñüêèé ãåí³é Ñòåôàí Â³òâ³öü-
êèé, — ðîçïîâ³äàº çàñíîâíèê òà 

ñï³âîðãàí³çàòîð «ßí³âñüêèõ âè-
õ³äíèõ» Ñåðã³é Õàð÷óê. — ßí³â 
ìàº íàäçâè÷àéíî ö³êàâó ³ñòîð³þ, 
à ùå — ìàëüîâíè÷ó ïðèðîäó ³ 
ïîòóæíó åíåðãåòèêó.

Ïåðøîþ ïîä³ºþ, ç ÿêî¿ ó ñóáî-
òó, 19 ÷åðâíÿ, ðîçïî÷íåòüñÿ ôåñ-
òèâàëü «ßí³âñüê³ âèõ³äí³», ñòàíå 
ãðàâ³éíà ãîíêà «Êóðíà äîðîãà». 
Âåëîñèïåäèñòè çìàãàòèìóòüñÿ 
íà âèòðèâàë³ñòü ç ì³í³ìàëüíèìè 
ïðàâèëàìè òà îáìåæåííÿìè, 
äîëàþ÷è ìàðøðóòè 70 ³ 140 êì. 
Ñòàðòóþòü î 12.00 ç öåíòðàëüíî¿ 
ïëîù³ ²âàíîâà, íàâïðîòè êîñòåëó.

— Íàøà ãðàâ³éíà ãîíêà — öå 
ì³í³ìóì àñôàëüòó, äèâîâèæí³ êðà-
ºâèäè, ïèëþêà ïîëüîâèõ äîð³ã, ùî 
á³æàòü çà îáð³é, ³ øàëåíà øâèä-
ê³ñòü — âñå äëÿ ìàêñèìàëüíîãî 
ñïðèñêó àäðåíàë³íó, — ðîçïîâ³äàº 
ñï³âîðãàí³çàòîð ²ãîð Õèæíÿê.

À êîëè âæå ïî÷íå ñóòåí³òè, 
î 22.00 ïðîñòî íåáà ñòàðòóº «Âå-
÷³ð óêðà¿íñüêîãî ê³íî». ² öå áóäå 
ñïðàâæí³é åêñêëþçèâ!

— Íà âåëèêîìó åêðàí³ ïðîñòî 
íåáà ïîêàæåìî ÷îòèðè êîðîòêî-
ìåòðàæêè, ùî áóëè ïîêàçàí³ ëèøå 
íà ôåñòèâàë³ «Ìîëîä³ñòü». Òîæ öå 
áóäóòü åêñêëþçèâí³, ºäèí³ ïîêà-
çè, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Õàð÷óê.

У НЕДІЛЮ — РЕТРО-ЗАЇЗД 
І ПОЛЬСЬКИЙ ДЖАЗ 

Íåä³ëÿ íà ôåñòèâàë³ «ßí³âñüê³ 
âèõ³äí³» î 10.00 ðîçïî÷íåòüñÿ äè-

«ЯНІВСЬКІ ВИХІДНІ» ВРАЗЯТЬ 
КРУТИМ ДЖАЗОМ І РЕТРО-ЗАЇЗДОМ 
Фестиваль  У вихідні, 19–21 червня, 
село Іванів Калинівського району збере 
найкращих велогонщиків України, 
іменитих польських джазменів, 
знавців подільської кухні та усіх, хто 
любить яскравий відпочинок. Вхід 
на фестиваль — безкоштовний

òÿ÷èì âåëîçà¿çäîì «Future» äëÿ 
ìàëå÷³ â³ä 0 äî 7 ðîê³â.

À âæå çà ãîäèíó — îá 11.00 — 
â³äáóäåòüñÿ íàéåôåêòí³øà ñïîð-
òèâíà ïîä³ÿ ôåñòèâàëþ — ðåòðî-
çà¿çä «Le Voyage Vintage». Ó÷àñíè-
êè, îäÿãíåí³ ó â³íòàæí³ âáðàííÿ 
ó ñòèë³ çîëîòî¿ åïîõè âåëîñèïåä-
íîãî ñïîðòó, ïîäîëàþòü ìàðøðóò 
ïîíàä 30 êì. ² áàãàòî õòî — íà âè-
íÿòêîâèõ ðàðèòåòíèõ âåëîñèïåäàõ.

— Ôîðìàò ðåòðî-çà¿çä³â çàïî-
çè÷åíèé ç ³òàë³éñüêèõ âåëîïåðå-
ãîí³â «Le’eroica». Â ²òàë³¿ ðåòðî-
ñâÿòî â³äáóâàºòüñÿ äåê³ëüêà ðàç³â 
íà ð³ê, àëå íàéá³ëüø õðåñòîìàò³é-
í³ ïåðåãîíè ïðîõîäÿòü ó ïðîâ³í-
ö³¿ Ê’ÿíò³. Öå ïðîñòî êîëîñàëüíå 
ñâÿòî âåëîñèïåäíîãî øîñåéíîãî 
ñïîðòó, ó ÿêîìó ïîçàòîð³ê ÿ áðàâ 
ó÷àñòü, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Õàð-
÷óê. — Îñíîâíà âèìîãà äî âåëî-
ñèïåä³â íà ðåòðî-çà¿çäàõ — ùîá 
âîíè áóëè ñòàðøèìè, í³æ 30 ðî-
ê³â. ², çâ³ñíî, ¿õ íå ìîæíà òåõí³÷-
íî îñó÷àñíþâàòè. Ñóòü ðåòðî-çà-
¿çä³â ó â³äðîäæåíí³ òðàäèö³é 60–
70-õ ðîê³â âåëîñïîðòó, êîëè áóëè 
äóæå åëåãàíòí³ âåëîñèïåäè, ùî 
âèðîáëÿëèñÿ âðó÷íó íà áàãàòüîõ 
ìàíóôàêòóðàõ â ²òàë³¿, Áåëüã³¿, 
ó Øòàòàõ. Ó÷àñíèêè ðåòðî-çà¿ç-
ä³â îäÿãàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ò³º¿ 
åïîõè: øèþòü âåëîäæåðñ³ ó ñòèë³ 

òèõ ÷àñ³â, îäÿãàþòü êåï³, à äåÿ-
ê³ — íàâ³òü ñïåö³àëüíî äî çàõî-
äó â³äïóñêàþòü âóñà, ùîá íàáóòè 
³ì³äæó âåëîñèïåäèñò³â ê³íöÿ 30-õ.

Òàê³ æ òðàäèö³¿ îðãàí³çàòîðè 
ðîçâèâàþòü ó ðàìêàõ «ßí³âñüêèõ 
âèõ³äíèõ». Ðàä³þòü, ùî ùîðîêó 
íà ôåñòèâàëü âñå á³ëüøå ó÷àñíè-
ê³â îñîáëèâî ðåòåëüíî ãîòóþòüñÿ 
äî ðåòðî-çà¿çä³â: ä³â÷àòà îäÿãàþòü 
åëåãàíòí³ ñóêí³ é êàïåëþøêè, 
à ïåðåäí³ áàãàæíèêè ïðèêðàøà-
þòü êîøèêàìè ç êâ³òàìè.

Ùîá ðåòðî-çà¿çä áóâ ùå á³ëüø 
âèäîâèùíèì, 20 ÷åðâíÿ íà ôåñ-
òèâàë³ ñóïðîâîäæóâàòè êîëîíó 
âåëîñèïåäèñò³â áóäóòü ñòàðîâèíí³ 
àâòîìîá³ë³. Çîêðåìà, îðãàí³çàòîðè 
âæå çíàéøëè ó Â³ííèö³ ðàðèòåòíó 
ñòàðåíüêó Skoda 1973 ðîêó.

— Ó ðåòðî-çà¿çä³ ó íàñ áóäå äâ³ 
êàòåãîð³¿. Ó îäí³é áóäóòü ó÷àñíè-
êè íà âåëîñèïåäàõ, ÿêèì á³ëüøå 
30 ðîê³â, ó äðóã³é — àáñîëþòíî âñ³ 
áàæàþ÷³, ÿê³ ¿õàòèìóòü íà òèõ âåëî-
ñèïåäàõ, ÿê³ ìàþòü. Áåç âèíÿòê³â ³ 
îáìåæåíü, — êàæå Ñåðã³é Õàð÷óê.

Îêð³ì ðåòðî-çà¿çäó, 20 ÷åðâíÿ 
íà ôåñòèâàë³ «ßí³âñüê³ âèõ³äí³» 
ç 13.00 ä³ÿòèìå ðåì³ñíè÷å ì³ñ-

Íà ôåñòèâàë³ áóäå 
«Âå÷³ð óêðà¿íñüêîãî 
ê³íî». Ïðîñòî íåáà 
ïîêàæóòü äîïðåì’ºðí³ 
ïîêàçè êðàùèõ 
êîðîòêîìåòðàæîê

òå÷êî ç ìàéñòåð-êëàñàìè.
À î 16.00 íà ïëîù³ çà êîñòåëîì 

ðîçïî÷íåòüñÿ êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà. Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ Ïîëüñüêî-
ãî ³íñòèòóòó ó Êèºâ³ ïðîñòî íåáà 
â ²âàíîâ³ ç åêñêëþçèâíîþ ïðî-
ãðàìîþ âèñòóïëÿòü ç³ðêè ñó÷àñ-
íîãî ïîëüñüêîãî äæàçó — â³ðòóîç-
íèé ï³àí³ñò ßêóá (Êóáà) Ïëóæåê 
³ êîíòðàáàñèñòêà Êàì³ëà Äðàáåê.

— Äî ²âàíîâà ßêóá Ïëóæåê ³ 
Êàì³ëà Äðàáåê ïðè¿äóòü ï³ñëÿ âå-
ëèêîãî êîíöåðòó ó Êðàêîâ³. Öå 
ìîëîä³, àëå äóæå â³äîì³ ïîëüñüê³ 
äæàçîâ³ ìóçèêàíòè. ßêóá Ïëóæåê 
ââàæàºòüñÿ îäíèì ³ç íàéá³ëüø 
òàëàíîâèòèõ äæàçîâèõ ï³àí³ñò³â 
Ïîëüù³. Îäíà ò³ëüêè íàãîðîäà 
Frederik Award áàãàòî ïðî ùî 
ãîâîðèòü äëÿ òèõ, õòî ö³êàâèòü-
ñÿ ôîðòåï³àííîþ ìóçèêîþ! Öå 
íàéá³ëüø îìð³ÿíà íîì³íàö³ÿ äëÿ 
êîæíîãî ï³àí³ñòà, — ðîçïîâ³äàº 
Ñåðã³é Õàð÷óê. — ×èìàëî ïðåì³é 
ìàº é â³ðòóîçíà êîíòðàáàñèñòêà 
Êàì³ëà Äðàáåê. Âèïóñêíèöÿ 
Êðàê³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ çà êî-
ðîòêèé òåðì³í çäîáóëà øàëåíó 
ïîïóëÿðí³ñòü, à ï³ñëÿ ó÷àñò³ ó áà-
ãàòüîõ ïðåñòèæíèõ ì³æíàðîäíèõ 
ôåñòèâàëÿõ òà çàïèñàõ íà òåëåáà-
÷åíí³ çàêð³ïèëà çà ñîáîþ çâàííÿ 
îäí³º¿ ç íàéÿñêðàâ³øèõ ïîñòàòåé 
ñó÷àñíî¿ äæàçîâî¿ ìóçèêè.

Îêð³ì ïîëüñüêèõ äæàçìåí³â, ç³ 
ñâî¿ìè êîíöåðòàìè òàêîæ âèñòó-
ïëÿòü ãóðò «Decorum», äæàçîâèé 
êâàðòåò Âàëåíòèíà Êèñèëåíêà ç 
Êèºâà òà «Ìàéñòåðíÿ ÷îëîâ³÷î-

ãî ãóðòîâîãî ñï³âó» — çíàìåíèòà 
àêàïåëüíà êîìàíäà, ùî âèêîíóº 
ñòàðîâèíí³ óêðà¿íñüê³ ï³ñí³.

У ПОНЕДІЛОК — ЕКСКУРСІЇ 
І ТАЄМНИЦІ ЯНОВА 

Ó ô³íàëüíèé äåíü ôåñòèâà-
ëþ — ó ïîíåä³ëîê, 21 ÷åðâíÿ, ç 
10.00 ìîæíà áóäå â³äâ³äàòè åêñ-
êóðñ³¿ ³ ï³çíàâàëüíó âåëîñèïåäíó 
ïðîãóëÿíêó ì³ñöåâèìè àðõ³òåêòóð-
íèìè òà ïðèðîäíèìè ïàì'ÿòêàìè.

— Ïëàíóºìî ïîáà÷èòè ì³ñöÿ 
óêðà¿íñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ êîçà÷-
÷èíè ³ ö³êàâó òåðèòîð³þ, äå çáåðå-
ãëèñÿ ðåøòêè çåìëÿíîê â³äîìîãî 
ïàðòèçàíñüêîãî òàáîðó ó ×îðíîìó 
ë³ñ³, ùî äîâêîëà ßíîâà, — ãîâî-
ðèòü Ñåðã³é Õàð÷óê. — Òàêîæ ïî-
ðó÷ çíàõîäèòüñÿ Ïèê³â — êîëèøíº 
ïîâ³òîâå ì³ñòî ç íàï³âçðóéíîâàíèì 
êîñòåëîì, äå æèâ ïîëüñüêèé ãåî-
ãðàô ³ ïèñüìåííèê ßí Ïîòîöüêèé. 
À ùå íåäàëåêî º ñåëî Âîðîí³âö³, 
êóäè äî êîõàííÿ ñâîãî æèòòÿ Êà-
ðîë³íè Â³òãåíøòåéí ïðè¿æäæàâ 
Ôåðåíö Ë³ñò. Âñå öå äóæå ö³êàâ³ 
ì³ñöÿ, ÿê³ ìè çàïðîøóºìî â³äâ³äà-
òè óñ³õ áàæàþ÷èõ ðàçîì ç íàìè.

Ó äí³ ôåñòèâàëþ «ßí³âñüê³ âè-
õ³äí³» áóäå îðãàí³çîâàíî òðàíñ-
ôåð ç Â³ííèö³, à ó ßíîâ³ ïîðÿä ç 
ôåñòèâàëüíèì ìàéäàí÷èêîì ä³-
ÿòèìå íàìåòîâå ì³ñòå÷êî. Ùîá 
çàáðîíþâàòè òðàíñôåð ³ ì³ñöå 
ó íàìåòîâîìó ì³ñòå÷êó, çâåð-
òàéòåñü äî â³ííèöüêîãî êîîðäè-
íàòîðà ôåñòèâàëþ Îëåêñàíäðà 
Öàðåâñüêîãî, òåë. (098)278-66-70.

У неділю на фестивалі виступлять одні з найяскравіших 
джазових зірок Польщі. Це віртуозний піаніст Якуб Плужек 
і контрабасистка Каміла Драбек 
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На ретро-заїзд до села Іванова з’їжджаються глядачі з 
усіх регіонів України — від Харкова до Львова. Учасники 
одягають вінтажні вбрання у стилі золотої епохи велосипедного 
спорту та дивують своїми раритетними велосипедами

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 01.10, 03.55 Невiдомi 
Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.05, 02.15, 05.20 Новини 
07.05 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Д/ц «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго» 
08.30 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Х/ф «Бiлий птах з чорною 
ознакою» 
11.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
11.45 Х/ф «Рiчард Левове 
Серце: Повстання» s  
13.45 Дитинчата панди 
14.45, 17.15 Мiста та мiстечка 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Арсен Мiрзоян 
17.30 Д/ц «Дикi тварини» 
17.55 Т/с «Римська iмперiя» l  
19.30 Тi, що змiнили свiт . 
Микола Гоголь 
19.55 Тi, що змiнили свiт . 
Серж Лифарь 
20.25 Мiфи Другої свiтової 
21.25, 00.30, 02.40, 05.45 
Спорт 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 
00.40, 01.25, 04.10, 05.55 
Погода 

1+1 
05.35, 06.30, 04.15 «Життя 
вiдомих людей» 
09.00 «ТСН-Тиждень» 
10.30 «Свiт навиворiт» 
12.50, 02.50 К/к «Пiнгвiни 
мiстера Поппера» 
14.45 К/к «К-9: Собача робота» 
16.50 Х/ф «Кiн смен: Таємна 
служба» s  
19.30, 04.50 ТСН 
20.13 «Проспорт» 
20.15 Х/ф «Кiн смен: Золоте 
кiльце» s  
23.10 Х/ф «Анка з 
Молдаванки» s  

IНТЕР 
05.20, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
06.55 «Речдок» 
08.45, 18.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
10.40 Х/ф «Кохання без 
кордонiв» 
16.05 «Жди меня. Україна» 
17.40 Новини 
20.00, 03.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджуючи 
час» 
23.50 Т/с «Янголи вiйни» s  

ICTV 
07.40 Х/ф «Ной» s  
10.15, 13.00 Х/ф «Код да Вiнчi» s  
12.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Ангели i демони» s  
16.10 Х/ф «Iнферно» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Iлюзiя обману» s  
21.30 Х/ф «Iлюзiя обману-2» l  
23.55 Х/ф «Оверлорд» n  
02.00 Секретний фронт 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.50 «Kids time» 
06.05 М/ф 
07.55 «Орел i решка» 
10.00 М/ф «Том i Джеррi: 
Загублений дракон» 
11.05 Х/ф «Красуня та 
чудовисько» 
13.45 М/ф «Монстри на 
канiкулах» s  
15.20 М/ф «Монстри на 
канiкулах 2» 
17.05 М/ф «Монстри на 
канiкулах 3» 
19.00 Х/ф «Принц Персiї: Пiски 
часу» s  
21.10 Х/ф «Царство небесне» s  
00.10 Х/ф «Мати!» s  
02.35 «Служба розшуку дiтей» 
02.40 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 21.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 

10.30 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
18.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Україна-Австрiя 
21.35 Європейський 
дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Фiнляндiя-Бельгiя 
00.00 Гучна справа 

СТБ 
05.45 Х/ф «Вiн, я i його друзi» s  
08.00 Т/с «Папаньки» l  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Як довго я на 
тебе чекала» l  

НTН 
09.25 Х/ф «Садко» 
11.05 Х/ф «Осляча шкура» 
12.40 Х/ф «Чiнгачгук - Великий 
Змiй» 
14.25 Х/ф «Тридцять три» 
15.55, 03.10 «Випадковий 
свiдок» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
19.00, 02.35 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «За двома зайцями» 
21.00 Х/ф «Охоронець для 
доньки» s  
23.10 Х/ф «Вигнанець» s  
01.05 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.05, 03.45 «Речовий доказ» 

TET 
09.15 Х/ф «Зорянi таляри» 
10.15, 13.15, 18.15, 23.45 
Панянка-селянка 
11.15, 16.15 4 весiлля 
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» 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40, 15.40 Незвiдана Україна 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.10 Артефакти 
08.40 Буковинськi загадки 
09.00 «Урочисте Богослужiння 
iз Луцького кафедрального 
Собору Святої Трiйцi» 
12.30 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi» 
13.40 Лайфхак українською 
13.50 Ок, я тобi поясню 
14.00, 15.20 Пiщана казка 
14.05 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.15 М/ф «Коп I Штик - Завзятi 
Кроти» 
14.25 М/ф «Курка, Яка Несла 
Всяку Всячину» 
14.35 М/ф «Лежень» 
14.45 М/ф «Лiтачок Лiп» 
14.55 М/ф «Жив Собi Чорний Кiт» 
15.00 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
16.10 Х/ф «Лiто в мiстi» 
17.35 Культ .Особистостi 
17.50 Театр жiнки «Соломiя».
Романтична iмпреза «Що таке 
жiнка» 
18.40 Небезпечна зона 
19.00 Плiч-о-плiч 
19.15 Крутий замiс 
19.40 Маршрутом змiн 
19.50 ЕкоЛюди 
20.00 Цикл «Нашi 30» Чуєш 
гуркiт касок? 
20.30 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

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» 
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 Роздивись 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
11.30 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 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та та Дмитро Андрiєць 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 Нашi грошi 
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 

1+1 
05.30, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на «1+1» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 02.20 Х/ф «Зелена миля» s  

IНТЕР 
05.35, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00 «Марафон «Перший 
день вiйни»» 
09.50 Х/ф «Жiнки-агенти» s  
12.00, 17.40 Новини 
12.25 Х/ф «Дванадцятий» s  
15.00 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджуючи 
час» 
23.50 Т/с «Янголи вiйни» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 03.05 Громадянська 
оборона 
11.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «С.В.О.Т: В облозi» s  
16.20 Х/ф «Нiчний втiкач» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 Х/ф «Таємниця 
Рагнарока» s  
08.10 Х/ф «Вальхалла: 
Рагнарек» l  
10.15 Х/ф «Царство небесне» s  
13.10 Х/ф «Червона Шапочка» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
16.55 Х/ф «Гонщик» 
19.10 Х/ф «Куля в лоб» s  
21.00 Х/ф «Дежа Вю» s  
23.40 Х/ф «Таємний агент» s  
01.40 «Improv Live Show» l  
02.25 «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 
10.40 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Чехiя-Англiя 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Балерина» l  

СТБ 
06.40 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Як довго я на 
тебе чекала» l  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Таємницi свiту» 
06.55 «Свiдок. Агенти» 
07.50, 14.55, 17.00, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.25 Х/ф «Доля людини» 
10.20 Х/ф «Охоронець для 
доньки» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Вигнанець» s  
17.50 «Будьте здоровi» 
19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Єдина дорога» 
01.20 Х/ф «Посилка для 
Свiтлани» 
03.30 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.20 Х/ф «Мiст у Терабiтiю» 
11.05 Х/ф «Блакитна свiчка» 
12.15 Х/ф «Бiла змiя» 
14.00 Панянка-селянка 
18.00 Х/ф «Экипаж» s  
20.45 Х/ф «Гра в iмiтацiю» s  
23.00 Х/ф «Авiатор» s  
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.50 Вiзуальний код 
10.15 Буковинськi загадки 
10.25 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.35, 18.45 Край пригод 
12.40 Незвiдана Україна. 
Подiлля 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» ,22с. 
Науково-дослiдницька 
лабораторiя 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45, 14.50 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Двоє справедливих 
курчат» 
14.15 М/ф «Iванко Та Воронячий 
Цар» 
14.25 Додолики 
14.40 Українська абетка 
першосвiт 
15.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
18.40 ЗаАрхiвоване 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.30 Небезпечна зона 

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 
06.05, 08.05 Роздивись 
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  
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
11.30 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. Спогади 
16.30 Концерт. Iво Бобул 
17.30 Нашi грошi 
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 

1+1 
05.35, 09.25, 10.20, 03.15 
«Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на «1+1» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 К/к «Свати» 
22.55 Х/ф «Анка з Молдаванки» s  

IНТЕР 
05.35, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Французький 
поцiлунок» s  
14.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджуючи 
час» 
23.50 Т/с «Третього не дано» 

ICTV 
04.15 Факти 
04.35, 14.05 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.05, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.05, 16.15 Х/ф «Код да 
Вiнчi» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 03.15 Секретний фронт 
22.50 Т/с «Заклятi друзi» s  
03.55 Скарб нацiї 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 «Абзац!» 
06.00, 08.00 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
08.05 «Орел i решка» 
10.00 Т/с «Грiмм» s  
11.00 Х/ф «Земля тролiв» 
13.05, 19.00, 20.00 «Аферисти 
в сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Погана компанiя» s  
23.35 Х/ф «Конвоїри» s  
01.40 «Improv Live Show» l  
02.25 «Служба розшуку дiтей» 
02.30 «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 
10.40 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.40 Агенти 
справедливостi s  

14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Португалiя - Францiя 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Балерина» l  

СТБ 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Як довго я на 
тебе чекала» l  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Будьте здоровi» 
07.50, 14.50, 17.00, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «За вiтриною 
унiвермагу» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Люди в океанi» 
01.00 Х/ф «Трест, який лопнув», 
1 с. 

TET 
09.15 Х/ф «Бiлоснiжка» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
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 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 Вiзуальний код 
10.15 Буковинськi загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал «Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» ,23с. 
Дивний симбiоз дерев i 
технологiй 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.55 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi» 
14.15 М/ф «Iсторiя Одного 
Поросятка» 
14.25 Додолики 
14.40 Українська абетка 
першосвiт 
14.50 М/ф «Козлик Та Його 
Горе» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

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, 17.20 Роздивись 
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, 11.30 Край пригод 
08.20, 11.50 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.35 Концерт. Наталiя 
Валевська 
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
05.35, 09.25, 10.20, 03.40 
«Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на «1+1» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.33 «Проспорт» 
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 К/к «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Анка з 
Молдаванки» s  

IНТЕР 
05.35, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «100 речей i нiчого 
зайвого» l  
14.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджуючи 
час» 
23.50 Т/с «Третього не дано» 
01.40 Х/ф «Тi, що зiйшли з 
небес» 
04.25 «М/ф» 

ICTV 
04.40, 14.05 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.05, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.15 Х/ф «Ангели i 
демони» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
22.50 Т/с «Заклятi друзi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 «Абзац!» 
06.00, 07.10 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.15 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм» s  
11.00 Х/ф «Земля тролiв: У 
пошуках золотого замку» 
13.00, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Грошi вирiшують 
все» 
22.50 Х/ф «Метро» s  
01.10 «Improv Live Show» l  
02.10 «Служба розшуку дiтей» 
02.15 «Вар’яти» l  
03.00 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
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07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.50 Т/с «Тiнь 
минулого» l  
23.10 Слiдами 

СТБ 
06.55 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Як довго я на 
тебе чекала» l  

НTН 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.50, 14.50, 17.00, 03.15 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Дезертир» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Таємниця записної 
книжки» 
01.00 Х/ф «Трест, який лопнув», 
2 с. 

TET 
09.15 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
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 Iгри Приколiв 
01.15 Рятiвники 

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 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» ,24с. 
Технологiї майбутнього 
змiнюють гуманнi 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Лис I Дрiзд» 
14.15 М/ф «Дiвчинка i зайцi» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Як Козаки У Хокей 
Грали» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.45 Street Схiд 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 Крим Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Особливий випадок» 
09.00 «ЕвроМакс» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «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» 
18.30 «На зйомках» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 17.20 Роздивись 
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, 11.30 Край пригод 
08.20, 11.50 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк 
17.30 Перша шпальта 
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 
06.05, 09.25, 10.20, 03.50 
«Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на «1+1» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.13 «Проспорт» 
20.15 «Чистоnews 2021» 
20.20 Прем’єра на «1+1». 
«Одруження наослiп 7» 
22.20 Х/ф «Кiнгсмен: Золоте 
кiльце» s  

IНТЕР 
05.25, 23.30 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Х/ф «Вiд сiмТї не втечеш» 
14.35, 01.15 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: Золоте око» 

ICTV 
04.20, 01.15 Факти 
04.40, 14.40 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 00.15 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Т/с «Пес» s  
16.10 Х/ф «Iнферно» s  
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.50 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.55 «Орел i решка» 
10.05 Т/с «Грiмм» s  
11.00 «Хто проти 
блондинок?» l  
13.00 «Аферисти в сiтях» s  
15.00 Х/ф «Принц Валiєнт» 
16.50 Х/ф «Принц Персiї: Пiски 
часу» s  
19.00 Х/ф «Шанхайськi лицарi» 
21.15 Х/ф «Шанхайський 
перевiзник» s  
23.10 Х/ф «Новi мутанти» s  
01.00 «Improv Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.45 Т/с «Смак щастя» l  
14.40, 15.30 Т/с «Сiмейний 
портрет» l  
15.25, 23.10 Гра #1 

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.15 Т/с «Вiрна 
подруга» l  
01.15, 02.15 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 
01.45 Телемагазин 

СТБ 
09.30 Т/с «Життя прекрасне» l  
14.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.50 Т/с «Коханка у 
спадок» s  

НTН 
05.00, 04.45 «Top Shop» 
06.20 «Правда життя» 
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Опiкун» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Iподром» 
01.10 Х/ф «Трест, який лопнув», 
3 с. 
02.55 «Речовий доказ» 
03.50 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Красуня» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
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 Iгри Приколiв 
01.15 Рятiвники 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Обличчя 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» ,25с. Як 
змiнюють роботiв i створюють 
улюблене 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Свара» 
14.15 М/ф «Iвасик-Телесик» 
14.25 Додолики 
14.40 Українська абетка 
Першосвiт 
14.50 М/ф «Ниточка 
Та Кошеня» 
15.05, 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» 
22.35 Люди Є 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.00 «В гарної формi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00 «Трансляцiя сесiї ВРМ» 
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» 
19.30 «На часi» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
01.00, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 14.35 Д/ц «Дикi Дива. 
Дикi тварини в зоопарку Сан-
Дiєго» 
08.30 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Вiзуальний код 
10.15, 01.50 #ВУКРАЇНI 
10.40 Д/ц «Найбiльшi мiграцiї 
в природi» 
11.45 Х/ф «Книга Буття. 
Створення свiту» l  
13.35 Таємницi Папи Iвана 
Павла 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. ВIА «Кобза» 
17.00 Мiста та мiстечка 
17.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.50 Т/с «Римська iмперiя» l  
19.30 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi» 
21.25 Пишемо iсторiю. На 
шляху до Незалежностi 
21.50 Пишемо iсторiю. Чий 
насправдi Крим 
22.05 Пишемо iсторiю. Скiфи. 
Воїни степiв 
22.20 Пишемо iсторiю. Україна 
1919 рiк 
22.30 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети». Марiя Стюарт - 
королева Францiї та Шотландiї 
01.25, 05.05 Д/ц «Дикi 
тварини» 

1+1 
05.20, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00, 03.45 «Життя 
вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт» 
16.10, 17.20 К/к «Свати» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.10 «Жiночий квартал» 
23.20 Прем’єра на «1+1». 
«Свiтське життя. 2021» 

IНТЕР 
06.55 «Слово Предстоятеля» 
07.00 Х/ф «Мiй друг мiстер 
Персиваль» ПремТєра 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «А зорi тут тихi...» 
14.30 Х/ф «Завтра була вiйна» 
16.15 Х/ф «Офiцери» 
18.10 Х/ф «В бiй iдуть тiльки 
«старики»» 
20.00, 02.20 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс» 
22.10 Т/с «Плата за порятунок» 
(12+) 1-4 сс. Заключна 

ICTV 
04.50 М/ф «Зоряний десант: 
Вторгнення» s  
06.40 Х/ф «Зоряний десант-3: 
Мародер» s  
08.40 Х/ф «С.В.О.Т: В облозi» s  
10.25, 13.00 Т/с «Нюхач» l  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «План втечi» s  
21.35 Х/ф «План втечi-2» s  
23.25 Х/ф «План втечi-3: 
Диявольська станцiя» s  
01.00 Х/ф «Законослухняний 
громадянин» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.20 «Вар’яти» l  
08.00, 10.00 «Kids time» 
08.05 М/ф «Смурфики 2» 
10.05 «Орел i Решка. 
Земляни» 
11.10 «Орел i Решка. Чудеса 
свiту» 
12.10 «Орел i решка» 
14.20 М/ф «Коко» 
16.20 Х/ф «Крiстофер Робiн» 
18.35 Х/ф «Ханна. Досконала 
зброя» s  
21.00 Х/ф «Анна» s  
23.10 Х/ф «Червоний горобець» s  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 05.10 Реальна мiстика 
07.50 Т/с «Дружини на стежцi 
вiйни» l  

11.45, 15.20, 21.00 Т/с «Iнше 
життя Анни» l  
20.00 Головна тема 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. 1/8 фiналу 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Пробач» s  

СТБ 
06.35, 10.55 Т/с «Папаньки» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.05 «СуперМама» l  
21.00 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
23.10 «Звана вечеря» l  

НTН 
08.00 Х/ф «Людина в зеленому 
кiмоно» 
09.25 Х/ф «Сумка iнкасатора» 
11.10 Х/ф «Право 
на пострiл» 
12.45 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.00 Т/с «Смерть у раю» s  
18.10 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 01.45 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Невловимi месники» 
21.05 Х/ф «Божевiльний 
спецназ» s  
22.55 Х/ф «Дiм сонця, що 
сходить» s  
00.45 Х/ф «Таємницi 
кримiнального свiту» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.10 М/ф «Легенди країни Оз: 
Повернення Доротi» 
10.55 Х/ф «Бiлоснiжка» 
12.05 Х/ф «Алоха» 
14.05 Х/ф «Экипаж» s  
16.50 Х/ф «Гра в iмiтацiю» s  
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Х/ф «Авiатор» s  
01.15 Панянка-селянка 
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Д/с «Дика прогулянка» 
10.15 Еко-люди 
10.30 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.00 Х/ф «Дворецький» 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.30 М/ф «Як Козаки Наречених 
Виручали» 
14.50 М/ф «Велика подорож» 
15.00 М/ф «Справа Доручається 
Детективу Теддi 
15.10 Пiщана казка 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15, 18.20 Задача з зiрочкою 
16.20 В Українi 
16.50 Х/ф «Бiлий птах з чорною 
ознакою» 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Пiд прицiлом 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
21.50 Д/ф «Веронськi скарби» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30 «Дикi тварини» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.15, 19.50 «На часi» 
10.30 «Територiя рiшень» 
11.00 «На зйомках» 
11.30 «Багатi i знаменитi» 
11.40 «Зiрковi гурмани» 
12.10 «У свiтi цiкавого» 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.05, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 00.30, 03.30, 05.30 
Погода 
08.20 Д/ц «Дикi тварини» 
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, 13.55, 14.10 Незвiдана 
Україна. Холодний Яр 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.20 Концерт. Хорея Козацька 
17.20, 23.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.50 Т/с «Римська iмперiя» l  
19.30 Д/ф «Весiльний спадок» 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00, 22.30 Тi, що змiнили 
свiт . Iван Пулюй 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.35 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi» 
02.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-Забава» 
09.45, 03.30 «Свiт навиворiт» 
18.30 Прем’єра на «1+1». 
«Свiтське життя. 2021» 
21.00 Х/ф «Шпигунка» s  
23.20 К/к «Упiймай шахрайку, 
якщо зможеш» s  
01.45 К/к «Iнша жiнка» s  

IНТЕР 
05.50 «М/ф» 
06.15 Х/ф «Мiй друг дельфiн 
Ехо» ПремТєра 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
13.00 «Речдок. Випереджуючи 
час» 
17.30 Х/ф «007: Золоте око» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «В бiй iдуть тiльки 
«старики»» 
23.55 Х/ф «Офiцери» 
01.50 «Речдок» 

ICTV 
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика! 
04.55 Факти 
05.20 Не дай себе обдурити 
07.10 Бiльше нiж правда 
08.00 Анти-зомбi 
09.00 Секретний фронт 
10.00 Громадянська оборона 
11.00, 13.00 Х/ф «Ной» s  
12.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Iлюзiя обману» s  
16.10 Х/ф «Iлюзiя обману-2» l  
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Термiнатор-5: 
еенеза» s  
23.10 Х/ф «Термiнатор-3: 
Повстання машин» s  
01.30 Х/ф «Зоряний десант-3: 
Мародер» s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.55, 01.25 «Вар’яти» l  
06.20 «Таємний агент» l  
07.40, 09.10 «Kids time» 
07.45 М/с «Том i Джеррi» 
08.05 М/ф «Том i Джеррi: 
Загублений дракон» 
09.15 М/ф «Коко» 
11.20 М/ф «Монстри на 
канiкулах» s  
13.00 М/ф «Монстри на 
канiкулах 2» 
14.45 М/ф «Монстри на 
канiкулах 3» 
16.40 Х/ф «Анна» s  
19.00 Х/ф «Агент Єва» s  
21.00 Х/ф «Падiння Олiмпу» s  
23.30, 00.25 «Improv Live 
Show» l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 

06.50, 04.45 Реальна мiстика 
10.30 Т/с «Бабка» l  
15.00, 21.00 Т/с «Шукаю тебе» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. 1/8 фiналу 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Жива вода» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.30 Т/с «Папаньки» l  
12.50 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
15.00 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.55 «Я соромлюсь свого 
тiла» s  

НTН 
06.00 Х/ф «Один шанс iз тисячi» 
07.30 «Слово Предстоятеля» 
07.35 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
10.00 Т/с «Смерть у раю» s  
14.15 Х/ф «Божевiльний 
спецназ» s  
16.05 Х/ф «Приходьте завтра» 
18.00 Х/ф «Невловимi месники» 
19.30 Х/ф «Знову невловимi» 
22.00 Мюзикл «Сорочинський 
ярмарок на НТН» 
23.50 Х/ф «Дiм сонця, що 
сходить» s  
01.35 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.50 М/ф «Риф 3D: Приплив» 
12.20 М/ф «Втеча з джунглiв» 
14.00 Х/ф «Фокстер i Макс» 
15.40 М/ф «Iсторiя iграшок» 
17.15 М/ф «Iсторiя iграшок 2» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Х/ф «Забути Сару 
Маршал» n  
00.00 Панянка-селянка 
02.05 Щоденники Темного s  
03.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Д/с «Дика прогулянка» 
09.07 Буковинськi загадки 
09.15 Артефакти 
10.00 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Солодка дача 
11.00 3-й етап Чемпiонату 
України з автокросу у Чернiвцях 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови 
14.30 М/ф «Як Козаки Сiль 
Купували» 
14.50 М/ф «Подарунок» 
15.00 М/ф «Дострибни До 
Хмаринки» 
15.10 М/ф «Капiтошко» 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Шерифи для нових 
громад 
16.15 Х/ф «Дворецький» 
16.45 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета» 
18.25 В УКРАЇНI 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування #Iнсайд 
20.05 Спецпроєкт «Хвиля» 
20.55 Цикл «Нашi 
тридцять”вип3 Самоповернення 
в Крим 
21.55 Д/ф «Вердикт iсторiї» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
10.00 «На часi» 
10.30, 19.30 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 «Територiя рiшень»  

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

   24 червня   25 червняП'ЯТНИЦЯ  26 червняСУБОТА   27 червняНЕДІЛЯ
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КІНБУРНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ 
(МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ) 
Як дістатись: потягом або автобусом 
Вінниця-Миколаїв — маршруткою 
Миколаїв-Покровка 
Відстань від Вінниці: 630 кілометрів 
Проживання: від 150 гривень з людини

Крім, власне, самого півострова, туристів 
цей напрям приваблює й Кінбурнською 
косою з білим піском на пляжах і блакит-
ним кольором води. До речі, омивається 
цей курорт не лише Чорним морем, але й 
прісними водами Дніпровсько-Бузького 
лиману. На самому ж півострові є чимало 
солоних озер з рожевою водою.
Якщо ніжитися на сонечку та купання у те-
плому морі вам буде замало, ви завжди 
можете записатись на екскурсію до озер 
з пеліканами, вирушити у грибний похід, 
або ж влаштувати фотополювання на 
птахів. У цих місцях налічується понад дві 
сотні різновидів пернатих. Бонусом відпо-
чинку стануть дельфіни, яких часто можна 
побачити коло берегів коси. 

КОБЛЕВО 
(МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ) 
Як дістатись: автобусом Вінниця-Коблево 
Відстань від Вінниці: 476 кілометрів 
Проживання: від 150 гривень з людини

Один з найпопулярніших серед молоді 
напрямків, де за більш-менш невеликі 
гроші можна добре відпочити. На шести 
кілометрах узбережжя чимало пансіонатів 
та готелів. У селі розвинені сфери послуг 
та розваг, що допомагає урізноманітнюва-
ти відпочинок.
Вдень можна відвідати аквапарк, сходити 
до дельфінарію чи то пак покататися 
на водних скутерах. Є в селі й родео парк 
з атракціонами скажених биків, басейни і 
майданчик для міні-гольфу.
Багато туристів полюбляють ходити на де-
густації вина до місцевого винзаводу. 
Там же можна придбати напій для приєм-
ного проведення вечора. Вночі життя про-
довжує вирувати. Свої двері відкривають 
нічні клуби з дискотеками і ресторани біля 
моря, де грає жива музика.

СТАНІСЛАВ 
(ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ) 
Як дістатись: потягом або автобусом 
Вінниця-Херсон — маршруткою Херсон-
Станіслав 
Відстань від Вінниці: 507 кілометрів 
Проживання: кемпінг

Мова про ландшафтний заказник «Станіс-
лавський», площа якого майже 700 гек-
тарів. Це те місце, де степ зустрічається 
з морем. Сюди потрібно їхати, якщо 
хочеться відволіктися від міської метушні 
та помилуватися краєвидами. До речі, 
саме тут відомий гурт «Скрябін» знімав 
кліп на пісню «Місця щасливих людей».
На узбережжі заказника є чимало високих 
круч, які часто називають Херсонськими 
горами. Любителі гострих відчуттів мо-
жуть розглядати цю місцину з параплана.
Заказник знаходиться за 40 кілометрів 
від Херсону. Якщо плануєте заночувати, 
то краще скористатися послугами кемпін-
гу. На місці можна орендувати намети, 
спальники, скористатися душем. 

ЗАЛІЗНИЙ ПОРТ 
(ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ) 
Як дістатись: автобусом Вінниця-Заліз-
ний Порт 
Відстань від Вінниці: 593 кілометри 
Проживання: від 200 гривень з людини

Якщо оминути увагою довжелезні пляжі 
і не говорити нічого про гастро-екскурсії, 
можна зосередитись на одних лише 
розвагах, якими це місце і славиться. 
Уявіть собі, з населенням у менш ніж дві 
тисячі людей, село має чотири аквапарки, 
колесо огляду і навіть плавучий острів з 
атракціонами.
Острів має назву «Лонг Айленд» і 
розташований він у відкритому морі. 
Лише задля того, щоб на ньому 
побувати, варто вирушати на відпочинок 
до Залізного Порту. На острові чимало 
надувних гірок, батутів, басейнів, є 
водний банан, вишка для стрибків 
у воду і дайвінг. А ще – усе для любителів 
нічних розваг: безліч дискотек, барів та 
ресторанів.

ГЕНІЧЕСЬК 
(ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ) 
Як дістатись: автобусом Вінниця-Генічеськ 
Відстань від Вінниці: 706 кілометрів 
Проживання: від 100 гривень з людини

У цьому місті ви не знайдете шикарних 
розваг, проте маєте всі шанси відпочити, 
як-то кажуть, і тілом, і душею. Головні там-
тешні цікавинки починаються на пляжі. 
Це водні банани, гірки і сильно засмаглі 
люди, які пропонують за не надто велику 
суму скуштувати пахлаву, кукурудзу та 
рибу з холодними напоями.
Чимало розваг зосереджені в парку імені 
Шевченка, що розташований в центрі 
міста. Дітей тут можна розважити атрак-
ціонами, каруселями та за допомогою ані-
маторів, яких можна побачити у костюмах 
героїв мультфільмів.
Туристам також пропонують побувати 
у, мабуть, найцікавішому заповіднику 
України «Асканії Новій». Саме там у дикій 
природі можна побачити коней, зебр, 
буйволів, антилоп та інших тварин.

БЮДЖЕТНИЙ ВІДПОЧИНОК. 
ТОП-10 МОРСЬКИХ НАПРЯМКІВ 
Поради туристам  Якщо не плануєте 
їхати за кордон, Одесу вважаєте дорогою, 
але на море все одно хочеться — 
обирайте курорт з нашої добірки 

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, 

RIA, (095)1039671 

Íåùîäàâíî ì³-
í³ñòð êóëüòóðè 
Îëåêñàíäð Òêà-

÷åíêî ïîä³ëèâñÿ ç ï³äïèñíèêàìè 

íà Ôåéñáóö³ ñîö³îëîã³÷íèìè äà-
íèìè, çã³äíî ç ÿêèìè ïîíàä 50% 
óêðà¿íö³â çáèðàþòüñÿ ïðîâåñòè 
öüîãîð³÷íó â³äïóñòêó â ìåæàõ 
êðà¿íè. Ìàéæå 30% ç íèõ ïëà-
íóþòü ¿õàòè íà ìîðå.

Îñê³ëüêè ë³òî ïî÷àëîñü, òî ÷è-
ìàëî ìàéáóòí³õ ïëÿæíèê³â âæå 

äóìàþòü, êóäè ñàìå ¿õàòè, ùîá ³ 
â³äïî÷èòè äîáðå, ³ íå ðàçîðèòèñÿ 
âîäíî÷àñ.

Âðàõóâàâøè ö³ êðèòåð³¿, ìè 
ñêëàëè äîá³ðêó ç äåñÿòè â³äî-
ìèõ ³, íàâïàêè, íå äóæå çíàíèõ 
ìîðñüêèõ íàïðÿìê³â, êóäè ìîæíà 
âèðóøèòè öüîãî ë³òà.

ДЖАРИЛГАЧ 
(ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ) 
Як дістатись: потягом або автобусом Ві-
нниця-Херсон — маршруткою/автобусом 
Херсон-Скадовськ — теплоходом/при-
ватним човном до острова; автобусом 
Вінниця-Скадовськ — теплоходом/при-
ватним човном до острова 
Відстань від Вінниці: близько 600 кіло-
метрів 
Проживання: кемпінг, бунгало — від 
500 гривень за будиночок

Джарилгач є найбільшим островом Чорно-
го моря. На ньому майже повністю відсут-
ня забудова і він безлюдний (за винятком 
монаха-відлюдника Марка).
Найбільш зручно добиратись до Джа буде 
зі Скадовська: можна великим теплохо-
дом, а можна на приватному човні. Біль-
шість відпочивальників віддають перевагу 
наметам. Розбити табір на Джарилгачі 
можна безкоштовно, це стосується і попо-
внення запасів питної води — на острові є 
три джерела. 

ЛЕБЕДІВКА 
(ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ) 
Як дістатись: потягом або автобусом 
Вінниця-Одеса — маршруткою Одеса-
Лебедівка 
Відстань від Вінниці: 528 кілометрів 
Проживання: від 120 гривень з людини

З усього нашого переліку, це один з 
найменш займаних людиною курортів. 
Тут поки що чисті пляжі і є хвойний ліс, 
натомість найближче місто знаходиться 
за кілька десятків кілометрів звідти. Через 
це відпочинок у Лебедівці підійде тим, хто 
любить спокій. Варто також враховувати, 
що тутешні пляжі можуть не відповідати 
вашим очікуванням, адже ані переодяга-
лень, ані туалетів там немає.
Місцеві розповідають, що їхнє село чи 
не єдине на чорноморському узбережжі, 
де з високих берегів можна помилуватись 
на стаї дельфінів, які плавають неподалік. 
Там же починається Тузловська коса, що 
її для гніздування облюбувала велика 
кількість птахів.
.

ЗАТОКА (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ) 
Як дістатись: автобусом Вінниця-Затока 
Відстань від Вінниці: 477 кілометра 
Проживання: від 200 гривень з людини

Це також досить відоме для туристів 
курортне селище. 
Багатьом відпочивальникам радять 
обов’язково відвідати місцевий яхт-клуб. 
В ньому туристам пропонують зайнятися 
віндсерфінгом, кайтсерфінгом і вейкбор-
дингом. У Затоці є чимало інших варіантів 
провести своє дозвілля: польоти на пара-
шуті, дельтаплані та параплані.
Якщо екстрим не для вас, а простого 
засмагання на пляжі вам замало, можна, 
наприклад, порибалити. Тут з легкістю 
можна орендувати все, що для цього 
необхідно. Рибалять тут на камбалу, 
катрана і бичка. Крім того, можна виру-
шити на екскурсію, наприклад, до Центру 
культури вина в Шабо, Святого джерела 
Іоанна Сочавського, або ж просто поїхати 
на кілька годин до Одеси, яка за 64 кіло-
метри звідти.

БЕРДЯНСЬК 
(ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ) 
Як дістатись: потягом або автобусом Ві-
нниця-Бердянськ 
Відстань від Вінниці: 855 кілометрів 
Проживання: від 300 гривень з людини

Мабуть, найпопулярніше курортне місто 
південного сходу країни. Щороку його 
відвідують сотні тисяч відпочивальників, 
а в умовах пандемії Бердянськ взагалі 
став для багатьох незамінним. Окрім 
моря, курорт приваблює туристів своїми 
ринками. Саме на них, яка кажуть жителі 
міста, продається найсмачніша риба, 
молюски та креветки.
У межах міста розташована Бердянська 
коса з численними ресторанами, санато-
ріями, базами відпочинку і аквапарком. 
Останній, до слова, користується чи не най-
більшою популярністю серед приїжджих.
Місцеві жителі також радять побувати 
на міському пляжі, оглядовому май-
данчику на проспекті Праці, побачити 
міський порт і Азовський проспект. 

КИРИЛІВКА 
(ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ) 
Як дістатись: потягом Вінниця-Меліто-
поль — маршруткою Мелітополь-Кири-
лівка 
Відстань від Вінниці: 761 кілометр 
Проживання: від 150 гривень з людини

. Усе необхідне — це влучний вислів, адже 
нічого зайвого у Кирилівці ви справді 
не знайдете.
Тут є тепле море, пляжі, доступні ціни 
в кафе, недорогі готелі і будинки, які 
завжди можна орендувати. У села розви-
нене транспортне та залізничне сполучен-
ня з іншими містами.
Вулиці та пляжі Кирилівки обладнані ка-
мерами відеоспостереження. По-перше, 
це безпека, адже на морі часто трапля-
ються крадіжки, які легко можуть зіпсу-
вати відпочинок. По-друге, перед тим, 
як їхати на море, ви зможете подивитись 
в режимі реального часу, наскільки вам 
буде комфортно проводити там свою 
відпустку.
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ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Бал негідників
Детективна комедія, 16.06, поч. о 19.00

Біла ворона
Рок-опера, 17.06, поч. о 18.30

Дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія, 18.06, поч. о 19.00

Красуня та Чудовисько
Казка-мюзикл, 19.06, поч. о 12.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих, 19.06, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма, 22.06, поч. о 19.00

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
23.06, поч. о 19.00
— В звичайно-незвичайні комедії «Селфі зі Скле-
розом» Клавдія Баріл, Олександр Радько, Григо-
рій Сиротюк створюватимуть для вас атмосферу 
минулого й сьогодення, де існують добро, смуток, 
любов, біль і радість, вічні людські цінності. Й усе 
приправлене життєвим гумором від драматурга 
Олександра Володарського.

Летюча миша
Оперета, 24.06, поч. о 18.30

За двома зайцями
Музична комедія, 25.06, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хмельницьке шосе, 7)
Вартість квитків — 75 грн

Мишкові шишки
Пригоди в лісі
19.06, поч. об 11.00
Вартість квитків — 75 грн

Гусеня
Казка-гра
20.06, поч. об 11.00
Вартість квитків — 75 грн

ВИСТАВКИ
Екскурсії до музею 
Повітряних Збройних 
сил
Музей авіаційної техніки і 
засобів ППО просто неба 
у Вінниці розташований 
на території штабу коман-

дування Повітряних сил Збройних сил України.
Музейна експозиція складається з двох залів, у яких 
розміщені експозиція і зразки стрілецької зброї та 
відкритої площадки площею 1,7 га, на якій розташо-
вано понад 40 одиниць військової техніки.
Відвідувачі можуть оглянути: сучасні літаки-винищу-
вачі, штурмовики, бомбардувальники, розвідники, 
безпілотні літальні апарати, комплекси зенітних 

ракетних військ. Розклад роботи: з понеділка 
по п’ятницю (з 9.00 до 17.00)
Вартість квитка: для дорослого — 20 грн, дитя-
чий — 10 грн. Для пільговиків вхід — безкоштовний.
Дата проведення екскурсії узгоджується з працівни-
ками Музею за телефоном (0432)59–61–90.

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 років — 100 грн, 
від 12 і дорослі –150 грн. При пред’явленні білета 
зоопарку знижка 30%. Безкоштовно за наявності до-
кументів: учасники АТО, діти з інвалідністю і супрово-
джуючий, діти-сироти. Парк працює з 9.00 до 19.00.

Виставка «Подільський ярмарок»
Експоцентр Вінницької торгово-промислової палати 
запрошує до 18 червня відвідати виставку «Поділь-
ський ярмарок», що проходить в рамках акції «Купуй 
вінницьке!» На ярмарку ви зможете придбати ви-
сокоякісні продукти харчування безпосередньо від 
виробників та інші супутні товари. Виставка працює:
16.06–17.06 з 11.00 до 18.30, 18 червня 10.00–
17.00. Вхід вільний.
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Підпільний Стендап 
19 червня у Вінниці 
Розривний вечір сміливо-
го 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 Загайке-
вича, Насті Дєрскої, Сергія Ліпко, Макса Вишинсько-
го 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.

Танок на майдані 
Конґо 24 липня 
у Вінниці
Легенда українського 
хіп-хопу і року — гурт 
«Танок на майдані 
Конґо» — 24 липня 
о 20:00 у PIROGOV 

SKY — просто неба у легендарному музеї-
садибі Пирогова! На цьому концерті енергія буде 
найпотужніша, а ваші враження — найсильніші! 
Заспіваємо разом та відірвемося під найкращі пісні 
з усіх альбомів за понад 25 років «ТНМК» на сцені! 
Почуємо гарячі, свіжі прем’єри з платівки, що тільки-
но готується до виходу! І у найкрутішій атмосфері 
дамо такого жару, щоб аж небо здригнулося!
Квитки — 200–710 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098) 101-00-63, 
(093)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 

Форсаж 9: Нестримна сага
16.06, поч. о 15.20, 21.30
З 17.06 довідка за тел. 52-59.76

Тихе місце 2
Трилер, 16.06, поч. о 21.40
З 17.06 довідка за тел. 52-59-76

Коп на драйві
Комедія, 16.06, поч. о 13.20, 20.00
З 17.06 довідка за тел. 52-59-76

Пончари: Глобальне заокруглення
Анімація, 16.06, поч. о 10.00
З 17.06 довідка за тел. 52-59-76

Сем: Пісочний ельф
Комедія, 16.06, поч. о 15.00
З 17.06 довідка за тел. 52-59-76

Кролик Петрик: Втеча до міста
Анімація, 16.06, поч. об 11.35, 13.30, 19.45
З 17.06 довідка за тел. 52-59-76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Тихе місце 2
Трилер, 16.06, поч. о 17.00, 19.10, 23.30
З 17.06 довідка за тел. 096-003-50-50 

Кролик Петрик: Втеча до міста
Анімація, 16.06, поч. о 9.40, 11.40, 13.40, 15.40, 17.40
З 17.06 довідка за тел. 096-003-50-50 

Зоряний рубіж
Трилер, 16.06, поч. о 12.00
З 17.06 довідка за тел. 096-003-50-50 

Круелла
Комедія, 16.06, поч. о 9.40, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00
З 17.06 довідка за тел. 096-003-50-50  

Янгол помсти 
Драма, 16.06, поч. о 9.50, 21.20
З 17.06 довідка за тел. 096-003-50-50 

На висотах Нью-Йорка
Драма, 16.06, поч. о 14.00, 22.00
З 17.06 довідка за тел. 096-003-50-50 

Закляття 3: За велінням диявола
Жахи, 16.06, поч. о 12.10, 19.40, 21.20, 23.40
З 17.06 довідка за тел. 096-003-50-50 

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Круелла
Комедія, 16.06, поч. о 19.40

Кролик Петрик: Втеча до міста
Анімація, 16.06, поч. о 10.00, 18.00 

Спіріт: Дикий мустанг
Анімація, 16.06, поч. об 11.40, 14.00
17.06-23.06, поч. о 16.00

Лука
Анімація, 17.06-23.06, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
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çîâàí³ ìàãàçèíè. Çà åòèêåòêîþ 
âàæêî çðîçóì³òè, àëå ÿêùî ó âàñ 
íåìàº âèáîðó, òî ñïåðøó âè ìà-
ºòå çðîçóì³òè, ÿêå õî÷åòå âèíî: 
ñîëîäêå, íàï³âñîëîäêå ÷è ñóõå. 
Äàë³ äèâèòåñü íà ö³íó. ßêùî õî-
÷åòå íå äîðîãå âèíî, äî 150 ãðè-
âåíü, òî êðàùå áðàòè ²ñïàí³þ ÷è 
Ïîðòóãàë³þ, — ðîçïîâ³äàº Äåíèñ 
Âîðîáéîâ. — Òàì íå äîðîãèé âè-
íîãðàä. ²òàë³ÿ ÷è Ôðàíö³ÿ çà ò³ 
ãðîø³ íå áóäå ñìà÷íîþ. Áóäå êèñ-
ëîòí³øå, áî ó íèõ ñàì ïî ñîá³ 
âèíîãðàä êîøòóº äîðîæ÷å.

Äóæå âàæëèâî, êîëè âè îáèðà-
ºòå âèíî, ç ÷èì âè áóäåòå éîãî 
ïîºäíóâàòè.

З ЯКИМИ СТРАВАМИ 
ПОЄДНУВАТИ ВИНО?

— Ç  øîêîëàäîì  âèíî 
íå ï'ºòüñÿ. Áî â³í çàáèâàº ñìàê. 
Ïèòè âèíî ç øîêîëàäîì ïî÷àëè 
ùå ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. Òîä³ âèíî 
îö³íþâàëîñÿ çà ð³âíåì öóêðó. 
Ó òîé ÷àñ ãíàëèñÿ çà îá'ºìàìè, 
³ íå çâåðòàëè íà ÿê³ñòü óâàãè, — 
ðîçïîâ³äàº Äåíèñ. — À ùî ïîäàñè 
äî òàêîãî âèíà? Íó, ïîñòàâèëè 
øîêîëàä.

Çà éîãî ñëîâàìè, ³ñíóº ïðîñòå 
ïðàâèëî: ÷åðâîíå âèíî — ÷åðâîíå 
ì'ÿñî, á³ëå ì'ÿñî — á³ëå âèíî. 
Ïðîòå, çâ³ñíî, âàðòî âðàõîâóâàòè, 
ï³ä ÿêèì ñîóñîì ïðèãîòîâëåíå. 
Áî ÿêùî á³ëå ì'ÿñî ï³ä òîìàòíèì 
ñîóñîì, òî á³ëå âèíî íå áóäå òàê 
ñìàêóâàòè. Êðàùå ï³ä³éäå ëåãêå 
÷åðâîíå ÷è ðîæåâå.

ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ 
УКРАЇНСЬКЕ ВИНОРОБСТВО?

— Çàðàç àêòèâíî ðîçâèâàºòü-
ñÿ óêðà¿íñüêå âèíî. ß äóæå ãîð-

äèé òà ðàäèé öüîìó. Ó íàñ º âñ³ 
ìîæëèâîñò³, ùîá ñòàòè êðà¿íîþ 
íîâîãî ñâ³òó ç âèðîáíèöòâà âèíà. 
Ó íàñ âæå ç'ÿâèëèñÿ âëàñí³ ñîð-
òè, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ³íøèõ. 
Äî ïðèêëàäó, ñîðò «Îäåñüêèé 
÷îðíèé». «Øàáî» ïî÷èíàº ãàðí³ 
âèíà ðîáèòè. Ðàäæó ñïðîáóâà-
òè ùå «Îðàíäæ» â³ä Biologist, — 
ãîâîðèòü ñîìåëüº. — Ñóìíî, ùî 
äî ìåíå â ìàãàçèí äîñ³ ëþäè ïðè-
õîäÿòü çà «Ñîâºòñüêèì øàìïàí-
ñüêèì». Íàâ³ùî âîíî âàì? Çðî-
áèëè æ íåÿê³ñíå ³ãðèñòå ³ äîäàëè 
òðîõè öóêðó. Ïðî «Àðòåì³âñüêå», 
äî ñëîâà, òàêîãî íåãàòèâíîãî â³ä-
ãóêó íå ñêàæó, ÿ áóâ ó íèõ íà çà-
âîä³ ³ òàì âñå ðîçâèâàºòüñÿ äîáðå. 

ЗА СКІЛЬКИ МОЖНА КУПИТИ 
ХОРОШЕ ВИНО?

ßê ðîçïîâ³äàº Äåíèñ, â³ä 
100 ãðèâåíü ìîæíà áðàòè íîð-
ìàëüí³ âèíà. Ñê³ëüêè ðåêîìåí-
äóþòü ïèòè? Êåëèõ äî îá³äó ³ 
äâà êåëèõè äî âå÷åð³, îð³ºíòîâ-
íî 350 ãðàì³â. Âèíî äîïîìàãàº 
ïåðåòðàâèòè ¿æó.

— ×åðâîí³ âèíà âàæ÷³ äëÿ îð-
ãàí³çìó, õî÷ ³ êîðèñí³ø³. Âîíè 
âàæêî âèâîäÿòüñÿ ç îðãàí³çìó, 
òîìó ÷åðâîíîãî çàíàäòî áàãàòî 
íå ðåêîìåíäóþ ïèòè, íà ðàíîê 
â³ä íüîãî áóäå ã³ðøå. À îò á³ë³ òà 
ðîæåâ³ âèíà ðàäæó ïèòè íà âå-
÷³ðêàõ. Âîíè ëåãøå çàñâîþþòü-
ñÿ, ³, ÿêùî âè ùå é ïèëè éîãî 
õîëîäíèì, òî íà ðàíîê âè ìàºòå 
ñåáå äîáðå ïî÷óâàòè, — êàæå ôà-
õ³âåöü. — Íó, ³, ÿêùî âè ï'ºòå 
âäîìà, òî íå çàáóâàéòå, ùî â³ä-
êðèòå âèíî ìîæå ñòîÿòè ëèøå 
äâà-òðè äí³. Êðàùå òðèìàòè éîãî 
â õîëîäèëüíèêó.

ЩОБ НА РАНОК 
НЕ БОЛІЛА ГОЛОВА 
Поради фахівця  
Про виноробство 
в Україні та винну 
культуру, про 
особливості своєї 
професії розповів 
сомельє Денис 
Воробйов. А також 
порадив, як 
вибирати хороше 
вино та з чим його 
краще пити

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ïîñëóõàòè ðîç-
ìîâó ç Äåíèñîì âè 
ìîæåòå ó íàøîìó 
ïîäêàñò³, ÿêèé ìè 

âæå ðàí³øå ïóáë³êóâàëè çà ïî-
ñèëàííÿì: cutt.ly/bnJ1uqt.

ХТО ТАКИЙ СОМЕЛЬЄ?
— Âçàãàë³ ìîÿ ïðîôåñ³ÿ íà-

çèâàºòüñÿ êàâ³ñò — öå ëþäèíà, 
ÿêà º ñâîãî ðîäó ïðîäàâöåì-êîí-
ñóëüòàíòîì ç ïðîäàæó åë³òíîãî 
àëêîãîëþ. Àëå ÿ òàêîæ ³ ñîìåëüº, 
áî ïðîâîäæó äåãóñòàö³¿ òà ãàñòðî-
âå÷îðè, — ðîçïîâ³äàº Äåíèñ. — 
ß äîïîìàãàþ ëþäÿì ðîç³áðàòèñÿ 
ó ÿê³ñíîìó âèí³. Ñïåðøó õîðîøå 
âèíî ëþäÿì íå ñìàêóº, ³ íàñïðàâ-
ä³ äîðîãå âèíî òðåáà çðîçóì³òè. 
Äëÿ òîãî, ùîá éîãî çðîçóì³òè, 
òðåáà ñïî÷àòêó ñïðîáóâàòè âèíî 
çà 150–200 ãðèâåíü, ³ âæå äàë³ 
ðîçâèâàòèñÿ. ×îìó òå âèíî äî-
ðîæ÷å? Áî ìàº ÿê³ñü ïåâí³ àðî-
ìàòè, ÿê³ íå ìàþòü ³íø³ âèíà.  
À êîëè ó âèí³ º öóêîð, òî âîíî 
ìàéæå âñå îäíàêîâå íà ñìàê ñòàº. 
Òîìó ÿ íàäàþ ïåðåâàãó ñóõîìó 
âèíó. Êîëè âè ï'ºòå ñóõ³ âèíà — 
îòðèìóºòå àðîìàò ñîðòó ÷è ì³ñ-
öåâîñò³, äî ïðèêëàäó.

Çà ñëîâàìè Äåíèñà, ÷àñòî 
äî íüîãî ïðèõîäÿòü ëþäè, ÿê³ 
ïðîñÿòü ïðîäàòè ¿ì àáðèêîñîâå 
÷è ãðàíàòîâå âèíî. Â³í ïîÿñíþº, 
ùî òàêîãî íåìàº, àëå º âèíî-
ãðàäíå, ÿêå ìàº àðîìàò ãðàíàòó. 
Àëå ëþäè íå ðîçóì³þòü öüîãî.

— Âàæêî ïîÿñíèòè ëþäèí³, ùî 
âèíî ìàº áóòè ç âèíîãðàäó. Áî 
â³í äàº íàéá³ëüø ð³çí³ àðîìàòè 
ïðè áðîä³íí³ òà ìàº íàéá³ëüøå 
öóêðó, êèñëîòíîñò³ ñåðåä óñ³õ. Ç 
ÿáëóêà, ãðóø³ ÷è àáðèêîñè ìîæíà 
çðîáèòè ìàêñèìóì ñèäð, — ãîâî-
ðèòü ñîìåëüº.

ЯК ОБРАТИ ХОРОШЕ ВИНО 
У МАГАЗИНІ?

— Êðàùå çàõîäèòè ó ñïåö³àë³-

Денис 
Воробйов: 
«Зараз 
активно 
розвивається 
українське 
вино. 
У нас є всі 
можливості, 
щоб стати 
країною 
нового світу з 
виробництва 
вина» 

494142

РЕКЛАМА



23 RIA, Ñåðåäà, 16 ÷åðâíÿ 2021
Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Не соромтеся виявляти свої 
почуття. Чим щиріше і від-
критіше ви будете цього тиж-
ня, тим простіше і приємніше 
вам буде домагатися свого. 

ТЕЛЕЦЬ 
Волелюбність чи боязнь 
відповідальності? Саме на це 
питання доведеться відпо-
вісти або вам, або вашому 
партнерові. Постарайтеся 
все ж зробити рішучий крок.

БЛИЗНЮКИ 
Можливі приємні зміни 
в особистому житті. Ваші мрії 
стають реальністю. Чекайте 
пропозиції руки і серця або 
дорогого подарунка від 
вашого обранця.

РАК 
Постарайтеся в усьому 
дотримуватися золотої 
середини. Зберігайте почуття 
власної гідності, але не бій-
теся проявити слабкість на-
одинці з коханою людиною.

ЛЕВ 
Ви будете просто чарівні. 
Однак контакти, які ви з лег-
кістю зав'яжете цього тижня, 
будуть швидше ділові, ніж 
романтичні, хоча, на перший 
погляд, вони будуть здавати-
ся саме такими.

ДІВА 
Починаючи з вівторка, вас 
можуть очікувати захоплюючі 
романтичні пригоди. У се-
реду і четвер можливі події, 
які серйозно змінять ваше 
особисте життя.

ТЕРЕЗИ 
У вас з'явиться, нарешті, 
вільний час, і це сприятливо 
відіб'ється на ваших сто-
сунках з коханою людиною. 
Насолоджуйтесь створеною 
вами гармонією.

СКОРПІОН 
Вас чекає гармонія і повне 
взаєморозуміння. Ви з радістю 
виконаєте будь-яке прохання 
коханої людини, ви відчуває-
те, що потрібні одне одному. І 
все змінюється на краще.

СТРІЛЕЦЬ 
Головне — не поспішати. Різкі 
дії можуть зруйнувати зовсім 
ще крихку довіру між вами. 
Любовні стосунки цього 
тижня обіцяють перейти 
на інший рівень. 

КОЗЕРІГ 
У вівторок і середу віддайте 
ініціативу коханій людині, 
і вона позбавить вас від 
багатьох клопотів. П'ятниця — 
хороший день для романтич-
ної зустрічі, а ось суботу вам 
краще провести на самоті.

ВОДОЛІЙ 
Хороший період для нала-
годження особистого життя. 
Зареєструйтеся на сайті 
знайомств, призначте по-
бачення. Проведіть разом 
вихідні, і у вас залишаться 
гарні враження.

РИБИ 
У найближчі дні будь-який 
похід «на сторону», навіть і 
в думках, загрожує принести 
вам серйозні неприємності. 
Занадто легко буде відкри-
ватися все те, що ви хотіли б 
залишити в таємниці.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 16-22 ЧЕРВНЯ

Після виходу реаліті-шоу «Одруження на-
осліп» в ефір, фітнес-мама та теле наречена 
В'ячеслава Узєлкова зізналася, що спортсмен 
брав участь у проекті за гроші.
— Якось ввечері, після зйомок чергового 
сюжету реаліті-шоу, коли Узєлков добряче 
напився, він зізнався, що участь у проекті 
він бере не безкоштовно, і що він попросив 
50 тисяч гривень, — сказала Юлія Чернецька 
в прямому ефірі на своїй сторінці в Інстагра-
мі. — Також В’ячеслав признався, що він сам 
обирав собі наречену. Це були його умови, 
коли його запрошували на проект: щоб ге-
роїнею була я, а також назвав суму, за яку 

погодиться на одруження.
Після цього Юля відмовилася від продовжен-
ня зйомок проекту. За її словами, вона дійсно 
йшла шукати собі нареченого.
— Виявилося, що це просто проплачене 
шоу, — розказала в соцмережі мама чоти-
рьох дітей. — Виявляється, що мене просто 
безкоштовно замовили. Я плакала і кричала 
Узєлкову: навіщо ти мене так підставив, ти ж 
знав, що я не хотіла мати з тобою стосун-
ків, ми були просто друзями? Я тут тиждень 
на зйомках, залишила дітей на сестру, — за-
ради чого? Для того, щоб Слава в кінці проекту 
освідчився в коханні своїй колишній дружині? 

А Марина дійсно з ним настраждалася, ви 
навіть собі не уявляєте.
Юлія Чернецька хотіла зірвати зйомки, на-
віть придумала собі хворобу. Піти з проекту 
не могла через штраф у 200 тисяч гривень. 
На перемовини приїхав генеральний продю-
сер реаліті-шоу «Одруження наосліп». Теле-
наречена Узєлкова теж попросила 50 тисяч 
гривень, і зйомки проекту продовжили, — 
поділилася вона в IGTV Інстаграму.
Після зйомок проекту, які відбулися рік тому, 
вищезгадана одружена наосліп пара, пере-
стала бути друзями, — також повідомила в со-
цмережі Юля.

«Навіщо ти мене так підставив?» 

Ùå íå âñòèã â³äãîìîí³òè ñêàí-
äàë, ïîâ'ÿçàíèé ç ðîçëó÷åííÿì 
áîêñåðà Â’ÿ÷åñëàâà Óçºëêîâà ç 
äðóæèíîþ ³ ô³òíåñ-òðåíåðêîþ 
Ìàðèíîþ Áîðæåìñüêîþ, ÿê ÷î-
ëîâ³ê çíîâó ï³øîâ ï³ä â³íåöü. 
Áîêñåð ñòàâ ãåðîºì ðåàë³ò³-øîó 
«Îäðóæåííÿ íàîñë³ï». 

Íà ïðîåêò³ â³í ðîçïîâ³â, ùî 
äîâãî íå ì³ã çàáóòè êîõàíó òà 
æàëêóâàâ ïðî ðîçðèâ. 

— ß 22 ðîêè áóâ ó øëþá³ ³ ìîÿ 
êîëèøíÿ äðóæèíà áóëà äëÿ ìåíå 
ñïðàâæíüîþ ìð³ºþ, — çàÿâèâ 
Óçºëêîâ. — ß êðè÷àâ íà âåñü ñâ³ò, 
ùî ÿ ¿¿ êîõàþ. Îäíîãî ðàçó ÿ ïî-
òðàïèâ íà òåëåáà÷åííÿ ³ âçÿâ ¿¿ ç 
ñîáîþ ó ïðîåêò. Òóò âîíà ìåíå 
îá³éøëà ³ ñòàëà, ÿê âîíà ââàæàº, 
á³ëüø ïîïóëÿðíîþ çà ìåíå. ¯¿ 
óñï³õ ñòàâ íà çàâàä³ ñòîñóíêàì...

Â'ÿ÷åñëàâ çàïåâíèâ, ùî òåïåð 
Ìàðèíà óæå â ìèíóëîìó ³ â³í 
ó ïîøóêàõ íîâîãî êîõàííÿ.

— ß ìð³þ, ùî ìîÿ íîâà äðóæè-
íà áóäå ñòðóíêîþ, ñïîðòèâíîþ 
á³ëÿâêîþ. ß çíàþ îäíó òàêó. ¯¿ 
çâàòè Þëÿ, — ðîçêàçàâ áîêñåð.

Âåäó÷³ ïðîåêòó ï³ä³áðàëè 
42-ð³÷íîìó ÷îëîâ³êîâ³ íàðå÷åíó, 
ç ÿêîþ â³í îáì³íÿâñÿ îáðó÷êàìè. 
Îáðàíèöåþ ñòàëà ô³òíåñ-òðåíåð 
ðîäîì ç Â³ííè÷÷èíè, ìàìà ÷îòè-
ðüîõ ä³òåé Þë³ÿ ×åðíåöüêà.

ßê âèÿâèëîñÿ,  Â'ÿ÷åñëàâ ³ Þëÿ 
áóëè çíàéîì³ äî ïðîåêòó, Óçºëêîâ 
íàâ³òü êîëèñü ï³äáèâàâ êëèíö³ 
äî æ³íêè. Âîíà æ éîìó äàâàëà 
â³äêîøà, áî íå óÿâëÿëà ¿õ ïàðîþ.

ШЛЮБ І ДЕТЕКТОР БРЕХНІ 
Òåëåïîäðóææÿ âèðóøèëî 

íà òèæäåíü æèòè äî îêðåìîãî 
áóäèíêó, àáè ä³çíàòèñÿ îäíå 
îäíîãî êðàùå. Ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ 
ðîìàíòè÷íî¿ âå÷åð³ ðîçìîâà 
ì³æ íîâîñòâîðåíèì ïîäðóææÿì 
ñïåðøó íå ñêëàäàëàñÿ. Â'ÿ÷åñëàâ 
Óçºëêîâ ïîäàðóâàâ ñâî¿é äðóæè-
í³ íàá³ð ñð³áíèõ ïðèêðàñ, ùî ¿é 
íå ñïîäîáàëîñÿ. Þëÿ î÷³êóâàëà, 
ùî òî áóäóòü êëþ÷³ â³ä àâò³âêè.

Âò³ì, ñïîðòñìåíè ðîçãîâîðè-
ëèñÿ òà çíàéøëè ñï³ëüíó ìîâó. 

Ñëàâà ³ Þëÿ ïðîòÿãîì òèæ-
íÿ çíàéîìèëèñÿ îäíå ç îäíèì. 
Íå îá³éøëîñÿ ³ áåç êîíôë³êò³â. 
Ç êîæíèì äíåì æ³íêà âñå á³ëüøå 
íå â³ðèëà, ùî áîêñåð çàáóâ ñâîþ 
åêñ-äðóæèíó, îñê³ëüêè Óçºëêîâ 
÷àñòî çãàäóâàâ Áîðæåìñüêó. Þëÿ 
âèð³øèëà ïåðåâ³ðèòè îáðàíöÿ 
íà äåòåêòîð³ áðåõí³.

Òàê, íà çàïèòàííÿ, ÷è ä³éñíî 
îäíà ç ïðè÷èí ó÷àñò³ áîêñåðà 
ó ðîìàíòè÷íîìó ïðîåêò³, ùîá 
ðîç³çëèòè Áîðæåìñüêó, Â’ÿ÷åñëàâ 
â³äïîâ³â «í³». Àëå öå âèÿâèëîñÿ 
áðåõíåþ. Öå ðîç³çëèëî Þëþ.

Óçºëêîâó æ íå ñïîäîáàëîñÿ, ùî 
Þëÿ ïèòàëà, ÷è ïëàíóº òîé ïðè-
äáàòè äëÿ íîâî¿ ðîäèíè áóäèíîê 
ó Êèºâ³, ÷è áóäå äàâàòè äðóæèí³ 
ïî 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü â ì³ñÿöü. Òà-
êîæ â³í ï³ä ÷àñ çàêóï³â ïîáà÷èâ, 
ùî éîãî íîâà äðóæèíà äîñèòü 
ìàðíîòðàòíà. Ñïîðòñìåí íàâ³òü 
õîò³â â³ääàòè îáðó÷êó ³ çóïèíèòè 
ðåàë³ò³, ïðîòå âèâ³ñèâ á³ëèé ïðà-
ïîð, ùîá íà äîïîìîãó ïðèéøëè 
åêñïåðòè ³ äîïîìîãëè çíÿòè íà-
ïðóãó â ñòîñóíêàõ.

Âåäó÷³ øîó âêàçàëè íà ïëþñè 
³ ì³íóñè â ñï³ëêóâàíí³ Óçºëêî-

УЗЄЛКОВ СТАВ ГЕРОЄМ 
«ОДРУЖЕННЯ НАОСЛІП»
Телевесілля  В'ячеслав Узєлков після 
гучного розлучення зважився на нові 
стосунки. Шукати кохання спортсмен 
подався на романтичне реаліті-шоу 
«Одруження наосліп», що на каналі 
1+1. Розповідаємо, яку сенсаційну 
заяву зробив В’ячеслав Узелков в кінці 
програми, і в чому зізналася теленаречена

âà òà ×åðíåöüêî¿. Ïàðà çàñïî-
êî¿ëàñÿ ³ ïðîäîâæèëà ñòîñóíêè. 
Þëÿ âàðèëà ÷îëîâ³êîâ³ áîðù³, 
Â'ÿ÷åñëàâ ïîçíàéîìèâ íîâó äðó-
æèíó ç âåéêáîðäîì, ùîá òà ïî-
äîëàëà ñâî¿ ñòðàõè.

Â ê³íö³ ðåàë³ò³-øîó òåëåïî-
äðóææÿ ìàëî ïðèéíÿòè ð³øåí-
íÿ — çàëèøàº îáðó÷êè ÷è ðîç-
ðèâàº ñòîñóíêè. Îäíàê ô³íàë 
íàáóâ íåñïîä³âàíîãî ïîâîðîòó. 
Þë³ÿ õîò³ëà çàëèøèòè îáðó÷êó 
³ äàòè ¿õ ïàð³ øàíñ. Óçºëêîâ â³ä-
äàâ êàáëó÷êó òà çàÿâèâ, ùî äîñ³ 
êîõàº êîëèøíþ äðóæèíó, ç ÿêîþ 
ïðîæèâ ó øëþá³ 22 ðîêè.

«Я ДОСІ КОХАЮ КОЛИШНЮ» 
— ß äîñ³ êîõàþ êîëèøíþ äðó-

æèíó, — çàÿâèâ áîêñåð ïåðåä çí³-
ÿêîâ³ëîþ Þë³ºþ, ïðî ÿêó äîíå-
äàâíà ìð³ÿâ. — ß çðîçóì³â öå òóò 
ùå á³ëüøå. ß éøîâ ñþäè, ùîá 
â³äïóñòèòè ñâîº êîõàííÿ, ÿ íà-
ìàãàâñÿ âñå çðîáèòè, àëå ÿ îä-
íîëþá. ß á õîò³â ¿¿ ïîâåðíóòè. 
Ó ìåíå áóëà íàéêðàùà äðóæèíà. 
ß äóðåíü, ÿêèé âòðàòèâ äðóãà, 
êîõàíêó òà íàéêðàùó æ³íêó, ÿêà 
º, Ìàðèíó Áîðæåìñüêó.

Íàãàäàºìî, â ÷èñëåííèõ 

³íòåðâ'þ Ìàðèíà Áîðæåìñüêà 
ðîçïîâ³äàëà, ÿê âíî÷³ ç ä³òüìè 
ò³êàëà â³ä ÷îëîâ³êà. Ï³ñëÿ ðîç-
ëó÷åííÿ Óçºëêîâ êâàðòèðó, â ÿê³é 
ìåøêàâ ç ðîäèíîþ, ïåðåïèñàâ 
íà ñâîþ ìàò³ð.

Ìàðèíà Áîðæåìñüêà ç³çíàííÿ 
êîëèøíüîãî ÷îëîâ³êà íå ÷óëà, áî 
ðîìàíòè÷íå ðåàë³ò³ íå áà÷èëà.

— ß íå äèâèëàñÿ öåé åô³ð, — 
ãîâîðèòü Ìàðèíà. — Ïî-ïåðøå, 
ìåí³ íå ö³êàâà öÿ ³ñòîð³ÿ, à ïî-
äðóãå, â ìåíå â ÷àñ âèõîäó ïðî-
ãðàìè áóâ ïðÿìèé åô³ð â ²í-
ñòàãðàì³. Ñëàâ³ ÿ áàæàþ, ùîá 
â³í çíàéøîâ ñâîº ùàñòÿ ³ áóâ 
ùàñëèâèì. Òîìó, ùî â³í áàòüêî 
ìî¿õ ä³òåé ³ äëÿ ìåíå âàæëèâî, 
ùîá â³í ìàâ ñïîê³é ³ éîìó áóëî 
êîìôîðòíî ç ëþäèíîþ, ÿêó â³í 
îáåðå. Äëÿ ìåíå öÿ ñòîð³íêà æèò-
òÿ ïåðåãîðíóòà.

Â ³íòåðâ'þ æóðíàë³ñòó RIA
Áîðæåìñüêà ç³çíàëàñÿ, ùî ñåðöå 
¿¿ â³äêðèòå äëÿ íîâèõ ñòîñóíê³â. 
Âîíà ìð³º ïðî ñàìîäîñòàòíüîãî 
÷îëîâ³êà, âíóòð³øíüîãî çð³ëîãî, 
ÿêèé âì³º ïîâàæàòè ÷óæó ñâîáîäó 
³ ãîòîâèé äî ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. 
Ìàðèíà çàðàç ìåøêàº ó Â³ííèö³, 
âèõîâóº ñèíà òà äî÷êó.

В'ячеслав Узєлков і Юля Чернецька на тиждень стали 
«подружжям». Але хепі-ендом ця історія не закінчилася



ОВЕН 
Вам, схоже, потрібно зібра-
ти волю в кулак і завершити 
важливий проект. Зате ви 
зможете добре заробити. 
Настає сприятливий момент 
для конкретних дій, відпо-
відальних кроків і інших 
доленосних підприємств. 

ТЕЛЕЦЬ 
Щоб ваші проблеми з діло-
вими партнерами не повто-
рилися, необхідно винести 
уроки з минулих помилок. 
Не пропустіть момент для 
просування кар'єрними 
сходами. 

БЛИЗНЮКИ 
Цей тиждень дуже вдалий 
в плані кар'єри і любові. 
Можуть надійти привабливі 
ділові пропозиції. Якщо ви 
зосереджені і уважні, то вам 
забезпечений успіх. 

РАК 
Може завершитися важли-
вий етап у вашій кар'єрі, і 
ви отримаєте дуже вигідну 
пропозицію про підвищен-
ня по службі. Допомоги та 
підтримки від інших зараз 
чекати не варто, розрахо-
вуйте тільки на себе. 

ЛЕВ 
За цей тиждень ви здатні 
«перевернути гори», причо-
му від вас не буде потрібно 
великих зусиль. Четвер і 
п'ятниця — майже ідеальні 
дні для того, щоб зайнятися 
підготовкою і реалізацією 
серйозних планів. 

ДІВА 
Можливі певні труднощі, 
перед якими не варто 
відступати. І тоді можна 
розраховувати на успіх. Але 
краще спиратися на переві-
рені методи. Гарний час для 
початку відпочинку. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня ви лідер, і це 
відчутно допоможе вам 
добитися свого. Заплануйте 
поїздку в гори, на водо-
спади, влаштуйте пікнік 
на березі озера. 

СКОРПІОН 
Пам'ятайте, що, змінюючи 
своє сприйняття, ви можете 
змінити і навколишній світ. 
Успіх супроводжуватиме вас 
в усьому. Проявіть терпіння 
і завзятість, тоді перепони 
перетворяться в пил. 

СТРІЛЕЦЬ 
Намагайтеся адекватно роз-
рахувати свої сили, не давай-
те нездійсненних обіцянок. 
В кінці тижня можливі стреси 
і конфлікти. Вам потрібно від-
почити, причому активно.

КОЗЕРІГ 
На початку тижня у вас 
з'являться виняткові здібності 
до доведення своєї роботи 
до досконалості. Так що че-
кайте похвали від начальства. 

ВОДОЛІЙ 
Не приймайте поспішних рі-
шень про зміну роботи чи ін-
ших кар'єрних змін. Тиждень 
сприятливий для зав'язування 
корисних знайомств.

РИБИ 
Можливий професійний злет 
і успіх. Наболілі проблеми 
вирішаться спокійно. Пла-
номірність дій допоможуть 
домогтися підтримки у тих, 
хто старший або головніший. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ОКСАНА КИРИЛЮК, 

МЕДСЕСТРА

Куме!! Ви ід*от??!!
Цитрамон-Дарниця — це 
не поїзд!!

***
Всі неприємності, 
коли-небудь 

закінчаться, повірте мені.
— А ви оптиміст!
— Ні, я сторож на цвинтарі.

***
Що роблять наші люди, коли їм вимикають 
світло?
Праааавильно!
Біжать подивитися, кому ще вимкнули…

***
Любий, ти чому нічого не робиш?
— Все, що не робиться — все на краще!

***
Купив сім-карту. У дівчини продавця питаю:
— Як перевірити баланс?
Відповідь вбила:
— Їжачок… сто один… Огорожа

***
Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може 
спричинити в чоловіка паніку.
Бо ж вона не просто мовчить, а про щось 
мовчить!

***
Спробуйте один день говорити правду, і вже 
до вечора ви будете безробітний, самотній, 
проклятий і покинутий інвалід, що лежить 
в реанімації.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

Діана, 19 років
Добра, весела, харизматична студентка ВДПУ, май бутній  юрист. 
У вільний  від навчання час люблю малювати. В людях ціную чесність 
і доброту. Люблю тварин, а особливо котів. Не треба нічого боятися. 
Ризикуй те, хай  навіть ви помилитеся. Це — життя!

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку розповідь 
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA-2021» 
і безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

«МІС RIA-2021» Г

У, май бутній  юрист. 
В людях ціную чесність 
е треба нічого боятися. 

иття!

ТЬ У КОНКУРСІ

ua. 

удії 

ЬШЕ ФОТО НА
S.MOEMISTO.UA

сто зчитайте QR-код
рою Вашої мобілки та 
ться фото! (Має бути
новлена програма QR 

(

er з Андроїд-маркета 
або аналогічна)


