
 Минулої п’ятниці, 2 липня, 
Вінницю накрила сильна 
злива. Дісталось жителям 
ЖК «Набережний квартал» 
на Київській, та власникам 
приватних будинків, 
що поруч із ним 

 Одним внаслідок негоди 
затопило весь під'їзд, 
іншим шахту ліфта, третім — 
зруйнувало будинок і залишило 
родину, де є малі діти, 
без даху над головою

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ОТРУЇЛИСЯ В КАФЕ
 Понад три десятки 
відвідувачів кафе в селі 
Майдан-Чапельський 
звернулися за допомогою 
до медиків. Чим отруїлися 
випускники і вчителі? 

КОНФЛІКТ У ШКОЛІ
 У школі асистентка вчителя 
погрожувала відрізати геніталії 
дитині з синдромом Дауна. Чому 
це сталося та як коментують 
ситуацію батьки однокласників, 
адміністрація школи та поліція?с. 7 с. 9

ПОДАРУВАВ ДРУЖИНІ 
ЛАВАНДОВЕ ПОЛЕ №27 (1548)

СЕРЕДА
7 липня 2021

20MINUT.UA

495516

РЕКЛАМА

ПЛАН ЗАБУДОВИ 
НА БРИГАНТИНІ

ЯК ПРИБРАТИ ЧЕРГИ У ГАЗКОНТОРІ с. 7

с. 14

ЗЛИВА ЗАЛИШИЛА РОДИНУ
БЕЗ ДАХУ НАД ГОЛОВОЮ

495329

с. 13

с. 3

Постраждала 
від зливи 
Ольга Онгуа. 
Через погане 
водовідведення її 
будинок затопило: 
більшість речей 
і побутової 
техніки стали 
непридатними 
для використання
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Не говоріть це!
— Òè ìîº ã@âíî!
Âèÿâëÿºòüñÿ, áàãàòî áàòü-

ê³â äîñ³ ãîâîðÿòü öå ä³òÿì… 
Ó ëþò³, áåçñèëë³, êîëè ³íø³ 

àðãóìåíòè çàê³í÷èëèñÿ… àëå 
âñå æ êàæóòü …

Àáî ùå ã³ðøå ëàñêàâî:
— Ìîÿ æ òè ã@âíÿøå÷êà! 
Íå ìîæíà òàê, ëþäè! Ïî-

÷óéòå ìåíå! Öå íå ìèëî 
íàâ³òü, ÿêùî ñêàçàíî ç ïî-
ñì³øêîþ.

² öå ìîæíà ïðîáà÷èòè íà-
â³òü, ÿêùî ñêàçàíî â ãí³â³. 

Íå ìîæíà ïîð³âíþâàòè 
ëþäèíó ç ôåêàë³ÿìè, ùî á 
òàêîãî æàõëèâîãî âîíà íå íà-
êî¿ëà, òèì á³ëüøå ñâîãî ñèíà.

Ôåêàë³¿ — öå ïðîäóêò ïå-
ðåðîáêè. Âñå êîðèñíå ç ¿æ³ 
îðãàí³çì ââ³áðàâ ³ ïåðåðîáèâ, 
à íåïîòð³áíå âèêèíóâ ç ò³ëà. 
² íàâ³òü, ÿêùî âàì äèòèíà 
íå ïîòð³áíà, âè ¿¿ íå õîò³ëè, 
âè ç íåþ íå ñïðàâëÿºòåñÿ, 
òî âîíà äëÿ ÷îãîñü ÏÎÒÐ²Á-
ÍÀ öüîìó ñâ³òó.

Äèòèíà — òåæ ïðîäóêò, àëå 
àáñîëþòíî çâîðîòíèé ôåêà-
ë³ÿì. Ó í³é âñå íåîáõ³äíå.

Àäæå ïðèðîäà ïîºäíàëà 
â ÄÍÊ äèòèíè êðàù³ ãåíè 
ìàòåð³ ³ áàòüêà. Åâîëþö³é-
íî ä³òè — öå âäîñêîíàëåíà 
âåðñ³ÿ áàòüê³â. Ïðèíàéìí³, 
ïðèðîäà äî öüîãî ïðàãíå. 

ßéöåêë³òèíà ³ ñïåðìàòîçî-
¿ä, çàðÿäæåí³ êë³òèíè ÄÍÊ, 
ç'ºäíóþòüñÿ, ùîá ïåðåäàòè 
ÆÈÒÒß äàë³. ² öå íåñê³í-
÷åííî ö³ííî!

À ä³òè, ÿê³ ïîâ³ðèëè, ùî 
âîíè ã³*íî, ïðîðîáëÿþòü 
âåëè÷åçíèé øëÿõ, ùîá çíà-
éòè ñâîþ ö³íí³ñòü (³íîä³ öå 
ï'ÿòü ðîê³â òåðàï³¿). À ³íàê-
øå âîíè ³ ïðàâäà â³ðÿòü, ùî 
âîíè ã³*íî ³ æèòòÿ ¿õ ã³*íî. 

Òîìó íå êàæ³òü ñâî¿ì ä³òÿì 
öèõ æàõëèâèõ ñë³â.

À êðàùå ñêàæ³òü:
— ßê äîáðå, ùî òè ó ìåíå º!
² â÷³òüñÿ êåðóâàòè ñâî¿ì 

ãí³âîì, ïîêè íå ï³çíî.

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Анна Анна 
КАТРУККАТРУК

ÍÎÂÈÍÈ

ЮЛІЯ ФЕЩУК 

— Село Степашки. Ідеальне 
поєднання хвойного лісу та 
чистої річки. Там можна про-
вести час на базах відпочинку 
і в маленьких будиночках.

ОЛЕКСАНДР КОНОПЕЛЬКО 

— У BURO — найкращі коктей-
лі. В Hungry Duck — хороше 
пиво. «Хо Чу Бо» — пропону-
ють непопсовий продукт. Ну і 
«Пропаганда», звісно.

ВІКТОРІЯ СЕЛЕЗНЬОВА 

— Моя найфартовіша лока-
ція — Лісопарк. Місце сили — 
Сабарів. Улюблене місце для 
прогулянок — територія ВНТУ 
і Вишенське озеро.

СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 

— Рекомендую відвідати парк 
у Хмільнику. Він гармонійно 
виглядає на тлі «зеленого» 
міста. На  території є водо-
йми і штучно створені гірки.

ВІКТОРІЯ ПОДОЛЯНЧУК 

— Центр ремесел «Дунстан». 
Підходить як для сімейного 
відпочинку з дітьми, так і для 
проведення часу у колі друзів 
та однодумців.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Які місця вам подобаються у Вінниці та області?

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

Розвантажити офіс облгазу від 
черг могли б «Прозорі офіси». 
— До карантину в наших «Про-
зорих офісах» у нас були пра-
цівники «Вінницягазу». Це було 
достатньо зручно, ми розван-
тажили їх центральний офіс 
на Шмідта. Але після того, як 
був запроваджений суворий 
карантин, вони забрали своїх 
представників й після перехо-
ду на зелену зону не відновили 
прийом у «Прозорих офісах». 
І наскільки мені відомо, навіть 
і не планують, — розповіла ди-
ректорка департаменту адмін-
послуг міськради Ірина Копчук. 

Вона додає, що якщо «Вінниця-
газ» звернеться до мерії, то їх-
нім фахівцям виділять робочі 
місця у «Прозорих офісах».
— Тому що ми знаємо, що це 
питання зараз актуальне і ко-
ристується великим попитом, — 
сказала Ірина Копчук.
Після переходу Вінниці у «зеле-
ну» зону карантину, нагадаємо, 
в «Прозорих офісах» почали 
приймати без запису по теле-
фону. Однак, щоб уникнути по-
яви великих черг та скупчень, 
радять вінничанам записува-
тися на прийом за талоном по-
переднього запису.

«Прозорі офіси» готові підставити «плече» 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,

RIA, (063)7758334 

Â³ííè÷àíè ñêàð-
æàòüñÿ íà ÷åðãè 
ïåðåä îô³ñîì «Â³-

ííèöÿãàçó» íà âóëèö³ Øì³äòà, 
32. Îêñàíà Ñîêîëîâà ðîçïîâ³ëà 
ó ôåéñáóêó, ùî äëÿ òîãî, ùîá 
âèð³øèòè ñâî¿ ïèòàííÿ, ëþäè 
çàïèñóþòüñÿ â ÷åðãó ùå ç íî÷³.

«Ãàçêîíòîðà. 7.07 ðàíêó. 
ß 38 â ÷åðç³ íà çâ³ðêó. Ëþäè ïðè-
õîäÿòü âíî÷³, îõîðîíåöü âèíîñèòü 
ïàï³ðåöü äëÿ çàïèñó. Æ³íêà, ÿêà 
ñüîãîäí³ áóëà ïåðøîþ â ÷åðç³, çà-

ïèñàëàñü î òðåò³é íî÷³, — ïèøå 
Ñîêîëîâà. — Âèéøëà ç³ çâ³ðêè 
îá 11-é ãîäèí³, ³ äóìàºòå âèð³øè-
ëà ïèòàííÿ? Í³! Íàïèñàëà çàÿâó 
íà êîðèãóâàííÿ ïîêàçíèê³â, ñêà-
çàëè ÷åêàòè 15 äí³â ³ çíîâ ïðèéòè 
íà ïðèéîì, ìîæå ùîñü âèð³øàòü. 
² òå, ùî ÿ áóëà äâà ðàçè íà çâ³ðö³ 
ïîêàçíèê³â ó ëþòîìó, ñõîæå, ùî 
í³êîãî íå õâèëþº. Äóæå êîìôîðò-
íî, çðó÷íî ó íàøîìó ì³ñò³».

Ï³ä äîïèñîì Îêñàíè Ñîêîëîâî¿ 
íàïèñàëè 172 êîìåíòàð³, äå ëþäè 
ä³ëÿòüñÿ ñõîæèìè ³ñòîð³ÿìè.

Òàêîæ â³ííè÷àíè íàð³êàþòü, 
ùî íå ïðàöþº êîíòàêò-öåíòð 
067–01–10–104, (0432) 509–104, 

ЯК ПРИБРАТИ ЧЕРГИ 
У ВІННИЦЬКІЙ ГАЗКОНТОРІ 
Скарги на газовиків  «Дописують, 
що хочуть», «на гарячу лінію 
не додзвонитись», «черга збирається 
ще вночі», — вінничани, які приходять 
на звірку показників, скаржаться на роботу 
центрального офісу вінницького облгазу. 
У «Вінницягазі» відповіли, що черги є 
«тимчасовим явищем». А як їх зменшити 
чи навіть прибрати?

äå ìîæíà çâ³ðèòè ïîêàçíèêè.
«Äîäçâîíèòèñü íåìîæëèâî, 

ùîá ïåðåäàòè ïîêàçíèêè. À ïî-
ò³ì äåñü áåðóòüñÿ áîðãè», — ïèøå 
Íàòàëÿ ²âàíèöÿ.

Àëå íàéá³ëüøå íàð³êàíü ñàìå 
íà «ïðèïèñàí³ áîðãè ãàçêîíòî-
ðîþ», çàðàäè ñïèñàííÿ ÿêèõ ³ 
ïðèõîäÿòü íà çâ³ðêó.

«Í³êîëè íå áóëî áîðã³â, à òóò 
ç'ÿâèëàñü çàáîðãîâàí³ñòü 1848 ãðí! 
À ïîêàçíèêè ïîäàâàëè â÷àñíî ³ 
ïëàòèëè â ïîâíîìó îáñÿç³», — 
ïèøå Âàäèì Êðàºâñüêèé.

Ïðåñ-ñåêðåòàð «Â³ííèöÿãàçó» 
Ëàðèñà Ëîã³íîâà ñêàçàëà, ùî ÷åð-
ãè ï³ä öåíòðîì îáñëóãîâóâàííÿ 
êë³ºíò³â íà Øì³äòà, 32 º òèì-
÷àñîâèì ÿâèùåì.

— Áàãàòî ñïîæèâà÷³â, îñîáëèâî 
ñòàðøîãî â³êó, ùîì³ñÿöÿ õîäÿòü 
äî ÖÎÊó íà çâ³ðêó. ¯ì ïîòð³áíî 
ïðèõîäèòè äî ôàõ³âöÿ, áî òàê 
çâèêëè ³ òàê ñïîê³éí³øå. ×åðåç 
öå, ä³éñíî, º ÷åðãè, àëå ÿâèùå 
öå òèì÷àñîâå, — ïîÿñíèëà Ëî-
ã³íîâà. — Äî òîãî æ, çàðàç äåùî 
çìåíøèëàñü ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü 
öåíòðó: ÷åðåç êàðàíòèíí³ îáìå-
æåííÿ ëþäåé çàïóñêàþòü ïî ê³ëü-
êîñò³ îïåðàòîð³â öåíòðó.

— À ÷è ìîæíà îòðèìàòè çâ³ð-
êó äèñòàíö³éíî, áåç â³äâ³äóâàí-
íÿ îô³ñó íà Øì³äòà? — çàïèòàâ 
æóðíàë³ñò.

— Äèñòàíö³éíî çâ³ðêó ìîæíà 
çðîáèòè íà êîíòàêò-öåíòð³, — â³ä-
ïîâ³ëà ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿãàçó» 
Ëàðèñà Ëîã³íîâà. — Àëå òóäè íèí³ 
âàæêî äîäçâîíèòèñü, îïåðàòîðè 
ïåðåâàíòàæåí³. Êîíòàêò-öåíòð 
ïðàöþº ç 8.00 äî 20.00, áåç âè-
õ³äíèõ. Ó äåííèé ÷àñ â ðîáî÷³ äí³ 
äóæå âàæêî äîäçâîíèòèñü. Ðàäè-
ìî êë³ºíòàì ï³ñëÿ 18.00 òåëåôî-
íóâàòè àáî ó âèõ³äí³: òîä³ ìåíøå 
íàâàíòàæåííÿ, ëåãøå äîäçâîíè-
òèñü. Ùå ìîæíà â îñîáèñòîìó êà-
á³íåò³ íà ñàéò³ 104.ua çàìîâèòè 
çâîðîòíèé çâ'ÿçîê ç îïåðàòîðîì, 
ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ.

Íà ê³íåöü ðîçìîâè Ëàðèñà 
Ëîã³íîâà äîäàº, ùî äëÿ òîãî, 
ùîá íå óòâîðþâàëàñÿ ð³çíèöÿ 
ì³æ ïîêàçíèêàìè ñïîæèâà÷à ³ 
îáëãàçó, ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â 
ðàäÿòü ïåðåäàâàòè ÷åðåç Viber òà 
äîäàâàòè ôîòîãðàô³þ öèõ ïîêàç³â 
íà ïðèëàä³. ²íø³ ñïîñîáè ïåðå-
äà÷³ ïîêàçíèê³â ë³÷èëüíèêà º 
â ²íòåðíåò³ çà öèì ïîñèëàííÿì: 
cutt.ly/JmcBzuE.

«Жінка, яка сьогодні була першою в черзі, записалась 
о третій ночі», — пише вінничанка Оксана Соколова 
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ 

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Ç âå÷îðà ï’ÿòíèö³ 
â³ííèöüêèìè âàé-
áåð-ñï³ëüíîòàìè 

ïî÷àëè øèðèòèñÿ â³äåî, äå âè-
äíî, ùî äîùîâîþ âîäîþ çàëè-
âàº ï³ä'¿çä áàãàòîïîâåðõ³âêè: âîäà 
ó òàìáóðàõ ³ íà ñõîäàõ, à ìåøêàíö³ 
íàìàãàþòüñÿ âè÷åðïóâàòè ¿¿ ëåäü 
íå áîñèìè íîãàìè.

Ó êîìåíòàðÿõ ïèñàëè, ùî íà â³-
äåî îäíà ç ñåêö³é ÆÊ «Íàáåðåæ-
íèé êâàðòàë». Äåõòî ïðèïóñêàâ, 
ùî ÷àñòèíà äàõó òàì íå âèòðè-
ìàëà òèñêó âîäè, âíàñë³äîê ÷îãî 
óòâîðèëàñü ä³ðêà. ²íø³ ïèñàëè, 
ùî ïðîáëåìà ç äîùîâîþ âîäîþ òà 
ëèâí³âêàìè äëÿ öüîãî æèòëîâîãî 
êîìïëåêñó — íîðìà.

Âæå ðàíêîì ñóáîòè ìè ïî¿õàëè 
íà ì³ñöå, àáè ïîäèâèòèñü, ùî æ 
òàì ñòàëîñü ³ äî ÿêèõ íàñë³äê³â 
öå ïðèçâåëî.

ПІДТОПЛЮВАЛО І РАНІШЕ 
ßê íå ïàðàäîêñàëüíî, àëå á³ëü-

ø³ñòü òèõ, êîãî ìè çàïèòóâàëè 
ïðî ïîä³¿ ìèíóëî¿ íî÷³, íå ìàëè 
í³ÿêîãî óÿâëåííÿ ïðî çàòîïëåí-
íÿ ï³ä’¿çäó. Ùîïðàâäà, ÷àñòèíà 
ì³ñöåâèõ âñå æ âèñëîâèëà ñâîº 
îáóðåííÿ íàñë³äêàìè íåãîäè. Êà-
æóòü, ùî á³ëÿ àðêè, ÷åðåç ÿêó 
ìîæíà ïîòðàïèòè íà òåðèòîð³þ 
ÆÊ, ìàéæå ï³ä ÷àñ êîæíî¿ çëèâè 
çáèðàºòüñÿ ÷èìàëî âîäè. Äîùîâ³ 
êàíàë³çàö³¿ íå ìîæóòü ïðèéìàòè 
âñþ âîäó, òîìó ïîòîêè ðóøàþòü 
ó äâîðè.

— Ïîêè íå âèõîäèìî íà-
äâ³ð — ìè â áåçïåö³, — ðîç-
ïîâ³äàº æèòåëü «Íàáåðåæíîãî 

êâàðòàëó» Îëåêñ³é. — Ùîðîêó 
áîäàé îäèí ðàç, àëå äâ³ð çà-
òîïëþº. Öüîãî ðîêó, öå âæå 
äðóãèé òàêèé âèïàäîê. Ð³âåíü 
âîäè ó äâîð³ áóâ äåñü ñîðîê ñàí-
òèìåòð³â, âîäà íàâ³òü ìàøèíó 
òð³øêè ï³äòîïèëà. Òàêîãî ùå 
íå áóëî í³êîëè.

Ó äâîðàõ êàëþæ ìàéæå íå çà-
ëèøèëîñü. Ïîäåêóäè âèäí³ëèñÿ 
íåâåëèê³ êóïêè áàãíþêè òà ï³ñêó, 
ÿê³ ïðèíåñëî ñþäè âîäîþ. Ê³ëü-
êà ðàç³â ìè áà÷èëè êëàïò³ òðàâè 
â êîëåñàõ àâò³âîê, ùî ïîòðàïèëè 
òóäè àíàëîã³÷íèì ÷èíîì.

Á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â í³÷èì 
íå áóëè îáòÿæåí³: â³äïî÷èâàëè 
íà ëàâî÷êàõ, ä³òè — íà ìàéäàí-
÷èêàõ. Òîìó ç ïåðøîãî ïîãëÿäó ³ 
íå ñêàæåø, ùî êð³ì ï³ñêó ³ áðó-
äó ñòèõ³ÿ çàâäàëà ÿêèõîñü ³íøèõ 
íåçðó÷íîñòåé.

Á³ëÿ îäíîãî ç ï³ä’¿çä³â çóñòð³-
÷àºìî äâîõ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ âèêà-
÷óþòü âîäó. Îäíîãî ³ç íèõ çâàòè 
ßðîñëàâîì. Â³í ãîëîâà ÎÑÁÁ 
îäí³º¿ ç ñåêö³é. Ïðî çàòîïëåííÿ 
ñåêö³¿, êàæå, ÷óâ, àëå öå òðàïè-
ëîñü íå â ¿õ ï³ä’¿çä³. Âîíè ìàþòü 
³íø³ íåãàðàçäè — çàòîïèëî øàõòó 
ë³ôòà.

— Êè¿âñüêó çàòîïèëî, à âæå 
ç íå¿ âîäà ï³øëà äî íàñ. Òàêå 
ó íàñ âïåðøå, — ç³çíàºòüñÿ ßðîñ-
ëàâ. — Óñÿ âîäà ìàº éòè â ð³÷êó, 
ó Òÿæèë³âêó, ÿêà òóò ïðîõîäèòü. 
Íà æàëü, ñì³òòÿ çàáèëî êàíàë³-
çàö³éíèé êîëåêòîð ³ âîäà ñòàëà. 
Îñü ³ ìàºìî íàñë³äêè.

ВИРВАЛО ЛИВНІВКУ 
Íàì âäàëîñü çíàéòè ³ ï³ä’¿çä, 

ùî éîãî çàòîïëþâàëî ç äàõó. 
Â³í ó äðóãîìó «Íàáåðåæíîìó 
êâàðòàë³». Õî÷ âîäà âæå äàâíî 

ЗЛИВА МАЙЖЕ ЗРУЙНУВАЛА 
ПРИВАТНИЙ БУДИНОК 
Негода  Минулої п’ятниці, 2 липня, 
Вінницю накрила сильна злива. Значною 
мірою дісталось жителям ЖК «Набережний 
квартал» та власникам приватних будинків, 
що поруч із ним. Одним внаслідок негоди 
затопило весь під'їзд, іншим шахту ліфта, 
третім — зруйнувало будинок і залишило 
без даху над головою 

íå éøëà, àëå íàñë³äêè íåãîäè 
òóò áóëè ïîì³òí³ äîáðå: ñèð³ñòü, 
ðîçâîäè áðóäó ³ âàïíà íà ïëèòö³ 
òà ñõîäàõ, òà ö³ëà ãðóïà ïðèáè-
ðàëüíèê³â. Îäíà ç íèõ, ²ðèíà, 
ðîçïîâ³ëà, ùî ïðè÷èíà çàòî-
ïëåííÿ íå â íåñïðàâíîìó äàõó, 
ÿê ïðî öå ïèñàëè â ñîöìåðåæàõ, 
à â ëèâí³âö³.

— ¯¿ ïðîñòî âèðâàëî. ² 
íå äå-íåáóäü íà òðåòüîìó ïî-
âåðñ³, à íà íàéâèùîìó — 13-ìó. 
Òóò óñå òåêëî ñõîäàìè, ëþäÿì 
çàòîïèëî òàìáóðè, îäí³é æ³íö³ 
çàòîïèëî êâàðòèðó. Ìåùêàíö³ 
íîãàìè âè÷åðïóâàëè âîäó, — 
ãîâîðèòü ²ðèíà. — Ó ïåðøîìó 
«Íàáåðåæíîìó êâàðòàë³» òàêà 
êàðòèíà ïîâòîðþºòüñÿ ðåãóëÿð-
íî. Äÿêóþ çàáóäîâíèêó. Áóäèíîê 
ïðèéíÿòèé, à âñå ³íøå, òî âæå 
ïðîáëåìè ñàìèõ ìåøêàíö³â.

УСЯ ВОДА В ОДНУ ХАТУ 
Íàéá³ëüøå â³ä íåãîäè ïîñòðàæ-

äàëè íå ìåøêàíö³ áàãàòîïîâåð-
õ³âîê, à âëàñíèêè ïðèâàòíîãî 
áóäèíêó, ùî íà âóëèö³ Ãðîìîâà. 
¯õ áóäèíîê çíàõîäèòüñÿ ì³æ ÆÊ 
«Íàáåðåæíèé êâàðòàë» òà íîâîþ 
áàãàòîïîâåðõ³âêîþ, ÿêà â³ä ïî-
÷àòêó ïëàíóâàëàñü, ÿê áàãàòî-
ð³âíåâèé ïàðê³íã. Çàáóäîâíèê 
ïåðåðîáèâ ñèñòåìó êàíàë³çàö³é-
íîãî êîëåêòîðà ³ òåïåð, ÿê êàæóòü 
ì³ñöåâ³ æèòåë³, ¿õ îñåë³ ðåãóëÿðíî 
çàòîïëþº.

— Ç òðàâíÿ — öå âæå ï’ÿòå 
çàòîïëåííÿ. Íàøà äîì³âêà ïî-
âí³ñòþ çðóéíîâàíà. ² óñå ÷åðåç 
öþ íîâîáóäîâó òà öüîãî çàáóäîâ-
íèêà, — ðîçïîâ³äàº âëàñíèöÿ áó-
äèíêó Îëüãà Îíãóà. — Ðàí³øå ï³ä 
÷àñ äîùó óñÿ âîäà éøëà â ð³÷êó, 
à òåïåð òå÷å ìåí³ â õàòó.

Îëüãà ïîêàçóº â³äåî, ùî áóëî 
çíÿòå 9 ÷åðâíÿ. Ñòð³ìêèé ïîò³ê 
áðóäíî¿ âîäè çàëèâàº ¿¿ ïîäâ³ð’ÿ 
òà áóäèíîê. Æ³íêà ãîâîðèòü, ùî 
öå íå íàéã³ðø³ íàñë³äêè íåãîäè ³ 

Підлога і меблі у будинку Ольги набухли від 
вологи. Холодильник, каже жінка, поплив, 
а потім впав, непридатним для користуван-
ня став і котел. Вода йшла навіть з розеток, 
тому будинок довелося знеструмити. Ви-
хідні родина Онгуа провела на орендованій 
квартирі.
Про ситуацію з проблемним водовідведен-
ням біля цього будинку знали у департаменті 
комунального господарства та благоустрою 
Вінницької міської ради. У Ольги навіть є 

письмова відповідь заступника директора 
цього департаменту Юрія Семенюка.
У ній йдеться, що проблема ними була ви-
вчена. Відповідальний за стан системи во-
довідведення — забудовник. З ним, нібито, 
було досягнуто домовленостей, що про-
блема буде усунена, але де-факто — люди 
залишились без житла.
— Це катастрофа! У дітей була істерика, 
а у нас паніка. Навіть у ДСНСників був шок 
від побаченого. Хата більше не придатна 

для житла, — говорить Ольга.
У міській владі з понеділка пообіцяли ор-
ганізувати двадцятиденне перебування по-
страждалих у готелі. Перед відправкою цього 
матеріалу в друк, Ольга нам розповіла, що 
їх поселили в готель «Поділля», у два різні 
номери. Забезпечили сніданками, але його 
подають, коли дорослі Онгуа вже на роботі, 
а їх діти в садочку. Приготувати повноцінні 
обід і вечерю або попрати речі у готелі у по-
страждалих можливості немає.

— У міській раді сказали, що будуть збирати 
комісію і вирішувати, що робити далі. Коли 
це буде і чим нам це допоможе, ми не зна-
ємо, — розповідає Ольга Онгуа. — Я ходила 
в офіс до депутата міської ради, який од-
ночасно є й забудовником тієї багатопо-
верхівки. Поговорила з його заступником, 
але нічого конкретного він мені не сказав. 
Що в міській раді, що у забудовника шука-
ють винуватих, але своєї відповідальності 
не визнають.

Відселили в «комфортний» готель 

Постраждала від зливи Ольга Онгуа. Через погане 
водовідведення її будинок затопило: більшість речей і 
побутової техніки стали непридатними для використання 

çàïðîøóº íà ïîäâ³ð’ÿ, ïîêàçàòè, 
ùî ç íèì ñòàëîñü ï³ñëÿ îñòàííüî¿ 
çëèâè.

Çàðàç âîíî á³ëüøå íàãàäóº 
ñì³òíèê. Â óñ³õ éîãî êóòî÷êàõ 
âèäí³þòüñÿ ðîçêèäàí³ ðå÷³: ñò³ëü-
ö³, ñòîëè, âçóòòÿ, îäÿã, øâåéíà 
ìàøèíêà, çàãîòîâëåí³ äðîâà òà 
áàãàòî ³íøîãî. Ùå â÷îðà óñå öå 
áóëî ïðèäàòíèì äëÿ âèêîðèñ-
òàííÿ, à çàðàç ïåðåòâîðèëîñü 
íà ñì³òòÿ.

— Îñü òàì âàëÿºòüñÿ êîôòèíà 
Íàñò³, à îñü äæèíñè Ä³àíè. Ö³ 
ðå÷³ âæå ìîæíà âèêèíóòè. Âîíè 
óñ³ ñìåðäÿòü ëàéíîì… Îöå ì³é 
áàííèé õàëàò, — ïîêàçóþ÷è 

íà áðóäíó ðîæåâó ãàí÷³ðêó, ãî-
âîðèòü æ³íêà. — Íàäâîð³ ³ âñåðå-
äèí³ áóëî ñïðàâæí³ñ³íüêå îçåðî. 
Îñü òàêå âîíî æèòòÿ ó Â³ííèö³, 
êîìôîðòíîìó ì³ñò³.

Âñåðåäèí³ ïîìåøêàííÿ Îëüãè 
êàðòèíà í³÷èì íå êðàùà: óñå ðîç-
êèäàíå, ìîêðå, áðóäíå ³ ñìåðäèòü. 
Ìèíóëîãî âå÷îðà, êîëè äî íèõ 
ïðè¿õàëè ðÿòóâàëüíèêè âèêà÷ó-
âàòè âîäó, âîíà ñòîÿëà íà ð³âí³ 
â³êîí. Ó äèòÿ÷³é ê³ìíàò³ äâî-
ÿðóñíå ë³æêî. Íà ³íøîìó â³äåî, 
ÿêå ìåí³ ïîêàçàëè, âèäíî, ùî 
ïåðøèé ÿðóñ ë³æêà ï³ä âîäîþ, 
à ïåðåëÿêàí³ ä³òè ñèäÿòü íà äðó-
ãîìó ÿðóñ³.

— Ç òðàâíÿ — öå âæå 
ï’ÿòå çàòîïëåííÿ. 
Íàøà äîì³âêà ïîâí³ñòþ 
çðóéíîâàíà. І óñå 
÷åðåç öþ íîâîáóäîâó, 
– êàæå Îëüãà
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Ó ëèïí³ çàïóñêà-
þòü ðÿä âàæëèâèõ 
çì³í, ÿê³ â³ä÷óþòü 

íà ñîá³ â³ííè÷àíè. Öå ³ çðîñòàííÿ 
ïåíñ³é, ³ â³äêðèòòÿ ðèíêó çåìë³, ³ 
«êîâ³ä-ñåðòèô³êàòè» äëÿ âàêöè-
íîâàíèõ òà áàãàòî ³íøîãî.

ПЕНСІЇ 
Ç 1 ëèïíÿ çð³ñ ïðîæèòêîâèé ì³-

í³ìóì. Çðîñòàííÿ íåçíà÷íå, âñüî-
ãî íà 4,8%. Îäíàê âîíî ïîòÿãíóëî 
çà ñîáîþ ³íø³ ñîöâèïëàòè.

Ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ çà â³êîì çðîñ-
ëà íà 85 ãðí — ç 1769 äî 1854 ãðí. 
Òàê³ âèïëàòè îòðèìóþòü ëþäè, 
ùî äîñÿãëè ïåíñ³éíîãî â³êó, àëå 
íå ìàþòü íåîáõ³äíîãî ñòðàõîâî-
ãî ñòàæó. Ì³í³ìàëüíèé ñòðàõîâèé 
ñòàæ äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ ñêëàäàº 
28 ðîê³â.

Íà êîï³éêè çðîñëà íàäáàâêà 
äî ïåíñ³¿. ßêùî ïåíñ³îíåð ïðî-
äîâæóº ïðàöþâàòè, òî çà êî-
æåí äîäàòêîâèé ð³ê ñòðàõîâîãî 
ñòàæó â³í îòðèìóâàòèìå ïëþñ 
18,54 ãðí äî ïåíñ³¿ (äî 1 ëèïíÿ — 
17,69 ãðí). À ëþäÿì, ÿê³ âèéøëè 
íà ïåíñ³þ ó 2019–2021 ðîêàõ, ³ 
íå îòðèìàëè ïåðåðàõóíêó â ÷åðâ-
í³, â ëèïí³ ìàþòü äîïëàòèòè äî-
äàòêîâî ïî 100 ãðí.

Ùå îäíà äîïëàòà ðîçì³ðîì 
400 ãðí äëÿ ëþäåé, â³êîì â³ä 
75 ðîê³â, ìàëà áóòè öüîãî ì³ñÿöÿ. 
Ïðîòå óðÿä âèð³øèâ, ùî òàê³ âè-
ïëàòè ïî÷íóòü ðîáèòè ç 1 æîâòíÿ 
2021 ðîêó.

ТАРИФИ 
Ó ëèïí³ íå çðîñòàòèìóòü òà-

ðèôè íà õîëîäíó âîäó, ãàðÿ-
÷ó âîäó òà îïàëåííÿ. Òàðèô 
íà åëåêòðîåíåðã³þ ìàâ çá³ëü-
øèòèñü ç 1 ëèïíÿ, ïðîòå óðÿä 
ïåðåäóìàâ ³ ïðîäîâæèâ ä³þ òà-
ðèôó äëÿ íàñåëåííÿ — 1,68 ãðí 
çà ê³ëîâàò/ãîä. Òàêà ö³íà áóäå 
äî 1 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Äàë³ Ì³-
íåíåðãî ìàº çàïðîïîíóâàòè íîâ³ 
ðîçö³íêè, ùî âðàõîâóâàòèìå âñ³ 
ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåí-
íÿ åëåêòðîåíåðã³ºþ, çîêðåìà 
ùîäî ôîðìóâàííÿ òàðèô³â â³ä 
îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ.

Íåçì³ííîþ äëÿ íàñåëåííÿ çà-
ëèøàºòüñÿ ³ ö³íà ãàçó. «Â³ííè-
öÿãàç çáóò» ïðîäàº áëàêèòíå 
ïàëèâî ïî 7,99 ãðí çà êóáîìåòð 
íà ì³ñÿöü. Òàêèé òàðèô ìàþòü 
ñïîæèâà÷³, â ÿêèõ ä³º áàçîâà 
ð³÷íà ö³íà.

ПЕРЕВІРКИ І БЛОКУВАННЯ 
КАРТОК 

Äåðæïðàö³ ñï³ëüíî ç ïî-
äàòêîâîþ ïðîâåäóòü ³íñïåêö³¿ 
ï³äïðèºìñòâ: áóäóòü øóêàòè 
íåîô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèõ 
ðîá³òíèê³â.

Ó ïîëå çîðó ³íñïåêòîð³â ïî-

ЗЕМЛЯ, ТАРИФИ, ПЕНСІЇ:
ЩО ЗМІНИТЬСЯ У ЛИПНІ
Новації  Друге півріччя почалося зі 
збільшення прожиткового мінімуму. 
Це вплинуло на пенсії та інші 
соцвиплати, які прив’язані до цього 
стандарту. Держпраці й податкова 
запустили спільні перевірки бізнесу, 
а для подорожей за кордон потрібен 
буде спеціальний «ковід-сертифікат» 

òðàïëÿþòü ðîáîòîäàâö³, ÿê³ ìà-
þòü íàéâèùèé ðèçèê âèêîðèñ-
òàííÿ íåçàäåêëàðîâàíî¿ ïðàö³. 
Çà ³íôîðìàö³ºþ Ì³íåêîíîì³êè, 
òàêèìè ââàæàþòüñÿ, çîêðåìà, 
êîìïàí³¿, ùî ïðàöþþòü ó ñôåð³ 
òîðã³âë³, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, òðàíñïîðòó òà îðãàí³çàö³¿ 
õàð÷óâàííÿ. Ïåðåãëÿíóòè ãðà-
ô³ê ïåðåâ³ðîê ìîæíà â ²íòåð-
íåò³ çà öèì ïîñèëàííÿì: cutt.
ly/6mzdH1e 

Ïî÷èíàº ä³ÿòè íîâà ñèñòåìà 
áëîêóâàííÿ ðàõóíê³â áîðæíè-
ê³â òà àâòîìàòè÷íîãî ñïèñàííÿ 
êîøò³â. Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ 
ïîâ³äîìèëè, ùî äåðæàâíà âè-
êîíàâ÷à ñëóæáà òåïåð çìîæå 
îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
âñ³ ðàõóíêè áîðæíèê³â â áóäü-
ÿêîìó ç 73 áàíê³â Óêðà¿íè.

² ÿêùî ñóä óõâàëèòü ïîñòà-
íîâó ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â òà 
ïåðåäàñòü ñïðàâó äî ÄÂÑ, òî çà-
áîðãîâàí³ñòü áóäå ñïèñóâàòèñü 
àâòîìàòè÷íî ç áàíê³âñüêîãî ðà-
õóíêó áîðæíèêà. ßêùî íàÿâíî¿ 
ñóìè íå âèñòà÷èòü, òî ðàõóíîê 
áóäå çàáëîêîâàíèé äî ïîâíîãî 
âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó.

Ó òàêèì ñïîñ³á ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ øâèäêî ñòÿãóâàòè áîðãè ç àë³-

ìåíò³â, çà êðåäèòàìè, øòðàôè 
çà ïîðóøåííÿ ÏÄÐ òîùî.

КІНЕЦЬ МОРАТОРІЮ 
Ç 1 ëèïíÿ íàáóâ ÷èííîñò³ çàêîí 

ïðî ðèíîê çåìë³. Òåïåð óêðà¿í-
ö³ — ô³çè÷í³ îñîáè ìîæóòü êó-
ïóâàòè ³ ïðîäàâàòè çåìë³ ñ³ëü-
ãîñïïðèçíà÷åííÿ. Äî 2024 ðîêó 
ä³ÿòèìå îáìåæåííÿ — ìîæíà 
êóïèòè äî 100 ãåêòàð³â çåìë³ 
â «îäí³ ðóêè».

Ï³ñëÿ 2024 ðîêó ñ³ëüãîñïçåìëþ 
äîçâîëÿòü êóïóâàòè óêðà¿íñüêèì 
þðèäè÷íèì îñîáàì ³ ä³ÿòèìå îá-
ìåæåííÿ äî 10 òèñÿ÷ ãåêòàð³â. ²íî-
çåìö³ çìîæóòü êóïóâàòè óêðà¿íñüêó 
ñ³ëüãîñïçåìëþ, ÿêùî öå äîçâîëÿòü 
íà âñåóêðà¿íñüêîìó ðåôåðåíäóì³.

Ç 24 ëèïíÿ íàáóäå ÷èííîñò³ ùå 
îäèí çåìåëüíèé çàêîí — «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêî-
íîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî 
ïëàíóâàííÿ âèêîðèñòàííÿ çå-
ìåëü». Äàí³ ïðî ä³ëÿíêè, ¿õí³õ 
êîðèñòóâà÷³â òà âëàñíèê³â ïîâè-
íí³ áóäóòü ïóáë³êóâàòè íàçàãàë. 
Îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè ïîâèíí³ 
âèçíà÷èòèñü ç ãåîïîðòàëîì, äå 
áóäóòü ðîçì³ùåí³ äàí³: ñàéò ãðî-
ìàäè, äåðæàâíà êàäàñòðîâà ìàïà 
àáî ³íø³ ìàéäàí÷èêè.

1854 грн
мінімальна 

пенсія за віком 

147
перевірок проведе 

Держпраці 
на підприємствах у Вінниці 

протягом року 

1,68
грн за 1 кВт/год тариф 

на електроенергію 
до 1 серпня 2021 року 

З 1 липня українці можуть отримати так звані 
COVID-сертифікати — документи міжнародно-
го зразка з підтвердженням, що їхній власник 
чи власниця не є носієм коронавірусу.
Головна ідея — ковід-сертифікат має спростити 
подорожі за кордон. Але, не виключено, його 
використання і всередині країни. Наприклад, 
повністю вакциновані люди можуть не до-
тримуватися певних карантинних обмежень. 
Проте остаточно рішення по цьому немає.
Документ — як в паперовій, так і електронній 
формі, — будуть видавати за однієї з трьох умов:
 якщо ви отримали дві дози вакцини про-

ти COVID-19 (термін дії захисту становитиме 
180 днів для отримання довідки, визначеної 
країною формату);
 якщо у вас є негативний ПЛР-тест (термін 
дії — 72 години з моменту взяття зразка);
 якщо ви перехворіли на COVID-19 і ці дані 
внесені до електронної системи охорони 
здоров’я (термін дії — 180 днів із моменту 
отримання лабораторного підтвердження).
У документі також буде ПІБ власника або влас-
ниці, серія та номер закордонного паспорта, 
дані про лікаря, який вносив відомості про 
вакцинацію, хворобу або тест на коронавірус.

Однак на першому етапі сертифікат можуть 
отримати тільки ті люди, які отримали дві дози 
вакцини проти «ковіду». Для цього потрібно 
зареєструватись на сайті за цим посиланням: 
team.diia.gov.ua. Отримання ковід-сертифіка-
тів є безоплатним.
Проте Кабмін все ще працює над тим, щоб 
українські ковід-сертифікати визнавали 
за кордоном. У Міністерстві закордонних 
справ повідомили, що ведуть перемовини з 
усіма європейськими країнами, у тому числі 
з Грузією й Туреччиною. Поки український до-
кумент визнала Угорщина.

Запуск ковід-сертифікатів 

Ç 1 æîâòíÿ áóäóòü 
äîïëàòè äî ïåíñ³é 
ëþäÿì, â³êîì â³ä 
75 ðîê³â. Äîäàòêîâî 
íàðàõóþòü ïî 400 ãðí 
ùîì³ñÿöÿ 

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ

100
гектарів у «одні руки» 

обмеження на закупівлю 
землі до 2024 року 

73
банки зобов’язані 

надавати дані виконавчій 
службі про рахунки 

боржника 

6
місяців термін дії ковід-

сертифікату

Здали ЗНО на 
200 балів 
 Íà Â³ííè÷÷èí³ 11 àá³òó-
ð³ºíò³â îòðèìàëè 200 áàë³â 
íà ÇÍÎ. Ìàêñèìàëüíó 
îö³íêó ç àíãë³éñüêî¿ îòðè-
ìàëè øåñòåðî âèïóñêíèê³â 
îáëàñò³, ç á³îëîã³¿ — ÷åòâåðî 
ó÷í³â òà îäèí ó÷åíü çäàâ 
íà 200 áàë³â òåñòóâàííÿ ç 
ìàòåìàòèêè. Âñüîãî â Óêðà¿-
í³ 200-áàëüíèê³â — 528.
— Ó 2021 ðîö³ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ ÇÍÎ ïðîõîäèëî 
ïîíàä 15 òèñÿ÷ îñ³á. Ç öüîãî 
ðîêó çàïî÷àòêîâàíî ñòè-
ïåíä³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêîãî 
ó÷àñíèêàì çîâí³øíüîãî 
íåçàëåæíîãî îö³íþâàí-
íÿ, ÿê³ îòðèìàëè íàéâèù³ 
ðåçóëüòàòè, — êàæå ãîëîâà 
ÎÄÀ Ñåðã³é Áîðçîâ.
Ñòèïåíä³ÿ ïðèçíà÷àòèìåòüñÿ 
ùîðîêó.

Про щеплення 
 Óïðîäîâæ 3–4 ëèïíÿ 
ó Â³ííèö³ ïðàöþâàëè äâà 
Öåíòðè ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿ 
íàñåëåííÿ. ßê ³ äî öüîãî, 
îäèí ðîçòàøóâàâñÿ íà Âè-
øåíüö³ â ÒÐÖ «Ìåãàìîëë», 
³íøèé — íà Çàìîñò³ â øêîë³ 
¹ 32. Çà äâà äí³ ðîáîòè 
ïóíêò³â ùåïëåííÿ 581 ëþäè-
íà îòðèìàëà ïåðøó äîçó âàê-
öèíè ïðîòè Covid-19.  Ùå-
ïëþâàëè ì³ñòÿí êèòàéñüêîþ 
âàêöèíîþ «CoronaVañ».
«Ç ïî÷àòêó âàêöèíàëüíî¿ 
êàìïàí³¿ ó Â³ííèö³ ïðîâåäå-
íî 30 501 ùåïëåííÿ. Ïåðøó 
äîçó ïðåïàðàòó îòðèìàëè 
21 923 ëþäèíè, äðóãó — 
8 578», — ðîçïîâ³ëà çàñòóï-
íèöÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Ñâ³òëàíà Ñòåôàíêîâà.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №25 (1176)

Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. В задачах цього 
жанру починають ходити чорні і допомагають поставити собі мат.

Задача №2696-2699
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №26 (1547) від 30 червня 2021 року 
Задача №2692
1… Tb5+  2. Kpc8 Tb8x; 1. Kp:a6! Kpc7  2. Kpa7 Ta5x — ідеальні мати.
Задача №2693
1… Te7  2. Kpf8 Te8x; 1. Kph8! Cg6  2. Tg8 Th7x — правильні мати
Задача №2694
1… Tc2  2. Kb3 Ta2x; 1. Kpb3! Td4  2. Kc4 Td3x — ідеальний мат.
1. b3! Kpc1  2. Kpa1 T:a4x — правильний мат.
Задача №2695
1… Te6  2. Kph5 Th6x; 1. Kph3! Cf2  2. Tg2 Th4x -— правильні мати.

М. Пархоменко



ПРЕССЛУЖБА

ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Ïðîãðàìà «Âåëèêå áóä³âíèöòâî» äî-
ïîìàãàº ìîäåðí³çóâàòè ³íôðàñòðóêòóðó 
â Óêðà¿í³, à òàêîæ ç ¿¿ äîïîìîãîþ âæå 
ñòâîðåíî äîäàòêîâî áëèçüêî 200 òèñÿ÷ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü. Öå âêðàé âàæëèâî äëÿ 
äåðæàâè, à îñîáëèâî â ïåð³îä ïàíäåì³¿ 
êîðîíàâ³ðóñó, ïåðåêîíàíèé Ïðåçèäåíò 
Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé.

«Âåëèêå áóä³âíèöòâî» — ðåàëüíî êðó-
òà ðåôîðìà â Óêðà¿í³, ÿêà ñïðàöþâàëà. 
Íå äóæå áàãàòî ðåôîðì ñïðàöþâàëî. 
«Âåëèêå áóä³âíèöòâî» äàëî áëèçüêî 
200 òèñÿ÷ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Õî÷à ï³ñëÿ ïåð-
øî¿, âïðîäîâæ äðóãî¿ õâèë³ COVID-19 

óêðà¿íö³ âòðàòèëè ìàéæå 350–400 òèñÿ÷ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü. À «Âåëèêå áóä³âíèöòâî» 
ïîâåðíóëî 200 òèñÿ÷, íåìàëî», — çàçíà-
÷èâ ãëàâà äåðæàâè.

Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ïîêðàùåííÿ 
³íôðàñòðóêòóðè º îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ 
ðåôîðì äëÿ áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè. ² ïðî öå 
êàæóòü ñâ³òîâ³ ë³äåðè

Òàê, íàïðèêëàä, âàðòî ïðèãàäàòè çà-
ÿâó Ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæî Áàéäåíà 
ùîäî çàïóñêó ðåôîðìè ³íôðàñòðóê-
òóðè â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, áþäæåò 
ÿêî¿ — ïîíàä 2 òðèëüéîíè äîëàð³â. 
Òàê³ âåëèê³ ñóìè âêîòðå ï³äòâåðäæóþòü 
âàæëèâ³ñòü ðåôîðìè íå ëèøå â Óêðà¿í³, 
à é çà êîðäîíîì.

Ñüîãîäí³ óêðà¿íö³ âæå êîðèñòóþòüñÿ 
ïîêðàùåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ òà ÿê³ñ-
íèìè äîðîãàìè. ² öå ñòàëîñÿ çàâäÿêè 
ñàìå ïðåçèäåíòñüê³é ïðîãðàì³ «Âåëèêå 
áóä³âíèöòâî».

Íàñïðàâä³, â Óêðà¿í³ çàâæäè òàê áóëî, 
ùî â ñòîëèö³ òà â ³íøèõ ì³ñòàõ, äå êåðó-
þòü á³ëüø-ìåíø ñåðéîçí³ ìåðè, äîðîãè 
áóëè. Íàâ³òü ÿêùî ç ÷àñòêîâèì ðåìîí-
òîì, íàâ³òü ÿêùî ç ÿìàìè, àëå áóëè. 
À îò ïîçà ìåæàìè ì³ñò — âçàãàë³ íå áóëî 
äîð³ã, àáî ¿õ ñêëàäíî íàçâàòè «äîðîãàìè». 
Çàðàç â³äáóâàºòüñÿ íàâïàêè — ³í³ö³éîâàíà 
Ïðåçèäåíòîì ïðîãðàìà ïðàöþº.

Â³ä÷óòí³ ³íôðàñòðóêòóðí³ çì³íè ³ ó Â³-
ííèöüê³ îáëàñò³, — ãîâîðèòü íàðîäíà 
äåïóòàòêà Óêðà¿íè, êåð³âíèê îáëàñíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ «Ñëóãà Íàðîäó» ²ðèíà 
Áîðçîâà.

Çà ïåð³îä ä³¿ ïðîãðàìè Ïðåçèäåíòà «Âå-
ëèêå áóä³âíèöòâî» â îáëàñò³ â³äðåìîí-
òóâàëè 97 ê³ëîìåòð³â äîð³ã òà 10 ìîñò³â.

Ó Â³ííèö³ äîáóäóâàëè íîâó øêîëó 
â ì³êðîðàéîí³ «Ïîä³ëëÿ» òà çàâåðøè-

ëè ðåìîíò ñïîðòêîìïëåêñó «Çäîðîâ’ÿ», 
ÿêèé òðèâàâ íå îäèí ð³ê. Ïðîâåäåíî 
êàïðåìîíòè øê³ë òà äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â 
â ãðîìàäàõ îáëàñò³, îíîâëåí³ ñòàä³îíè 
òà ñïîðòìàéäàí÷èêè.

Â 10 îïîðíèõ ë³êàðíÿõ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ âæå çàâåðøåíî ïåðøó ÷åðãó 
ðåêîíñòðóêö³¿ ïðèéìàëüíèõ â³ää³ëåíü. 
Â êîæíó ç öèõ ë³êàðåíü ïîñòàâëåíî ñó-
÷àñíå ä³àãíîñòè÷íå îáëàäíàííÿ — ÊÒ, 
ÓÇÄ ³ ðåíòãåí-ñèñòåìè, ÿêèõ í³êîëè 
ðàí³øå íå áóëî â êîìóíàëüíèõ ìåäçà-
êëàäàõ. Â Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó â³ä-
êðèëè êàðä³îöåíòð ³ âæå ïðîâåëè îïå-
ðàö³þ íà ñåðö³. Çàðàç òðèâàþòü ðîáîòè 
ç ðåêîíñòðóêö³¿ õ³ì³îòåðàïåâòè÷íîãî 
êîðïóñó Ïîä³ëüñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî 
öåíòðó îíêîëîã³¿.

Ïåðåäáà÷åí³ êîøòè äëÿ Â³ííèöüêî¿ 
ãðîìàäè íà îáëàøòóâàííÿ ³ííîâàö³éíî-
òåõíîëîã³÷íîãî ïàðêó «Êðèñòàë» ³ ðå-
êîíñòðóêö³þ çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè 
àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ».

«Ö³ ³íôðàñòðóêòóðí³ ïðîºêòè ñòàíóòü 
ìàãí³òàìè ðîçâèòêó íå ëèøå ì³ñòà, à é 
âñüîãî ðåã³îíó!» — ïåðåêîíàíà ²ðèíà 
Áîðçîâà.

Âîíà ï³äêðåñëèëà, ùî öå ðåçóëüòàòè 
çà äîñèòü êîðîòê³ òåðì³íè, à íå ³ñòîð³¿ ç 
äîâãîáóäàìè, ÿê ðàí³øå çâèêëè ðîáèòè.

«Çãàäàéìî õðîíîëîã³þ ïî îäíîìó 
ëèøå ïðîåêòó — 12 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó 
Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè ³ Ìîëäîâè ï³ä-
ïèñàëè Ìåìîðàíäóì ùîäî ðîçâèòêó 
òðàíñïîðòíî-òðàíçèòíîãî ïîòåíö³àëó 
ì³æ êðà¿íàìè. Â òðàâí³ íà Â³ííè÷÷èí³ 
ïðèñòóïèëè äî ðåìîíòó 116 ê³ëîìåòð³â 
äîðîãè «Íåìèð³â — ßìï³ëü», ÿêó íàçâàëè 
«äîðîãà ïðåçèäåíò³â». Ðîáîòà «êèïèòü», 
íà îá'ºêò³ ïðàöþº 300 îäèíèöü äîðîæ-

íüî-áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè. Ïåðåäáà÷åíèé 
ðåìîíò ï'ÿòè ìîñò³â íà ö³é äîðîç³. ² çà-
âåðøèòè âñå ìàþòü âæå â öüîìó ðîö³», — 
íàâåëà ïðèêëàä ²ðèíà Áîðçîâà.

Òðèâàþòü ðåìîíòè ì³ñöåâèõ äîð³ã, ÿê³ 
ñïîëó÷àþòü ãðîìàäè, ðåã³îíàëüí³ äîðîãè, 
ìîñòè ³ ì³æíàðîäí³ òðàñè.

ßê³ñí³ äîðîãè òà ³íôðàñòðóêòóðà — öå 
íå ëèøå ïðî êîìôîðò, öå ïðî áåçïåêó, 
ïðî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ òà ðîçâèòîê 
âñüîãî ðåã³îíó.

«Велике будівництво» модернізує 
інфраструктуру та створює нові робочі місця
БЛОГ
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ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Новий ротарійський рік 2021-2022 
розпочинаємо девізом президента 
Rotary International: «Служінням 
змінюй життя».

Ірина Борзова — народний 
депутат України «Слуга Народу»

ПРЕССЛУЖБА 

ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМИІЇ

Õòî ç íàñ íå ìð³ÿâ ïðî â³äïî÷èíîê 
íà ïîïóëÿðíîìó êóðîðò³ ñâ³òó, êîìôîð-
òàáåëüíèé àâòîìîá³ëü, çðó÷íó ³ ïðîñòîðó 
êâàðòèðó òà îìð³ÿíó ðîáîòó çà ðàõóíîê 
ÿêî¿ ìîæíà ðåàë³çóâàòè âñ³ ìð³¿ â ðåàëü-
í³ñòü. Àëå ÷àñòî ìè òàê íå çä³éñíþºìî 
âëàñí³ ïëàíè, äóìàþ÷è, ùî òàê³ ðå÷³ íàì 
ïðîñòî íå ï³ä ñèëó, ùî â ð³äí³é êðà¿í³ 
òàêèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ çàðîá³òêó íå çíà-
éòè òà ç «á³ëîþ» çàçäð³ñòþ ñïîãëÿäàºìî 
íà çíàéîìîãî àéò³øíèêà, ÿêîìó âäàëîñÿ 
ñòàòè óñï³øíèì ó æèòò³.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ çàïåâíÿº, 
ùî â êîæíîãî º øàíñ ðåàë³çóâàòè ìð³¿, 
âò³ëèòè â æèòòÿ ñâî¿ ïëàíè òà çì³íè-
òè ïðîôåñ³þ êàðäèíàëüíî, à çãîäîì ³ 
æèòòÿ, âàðòî ëèøå ñïðîáóâàòè òà çà-
ðåºñòðóâàòèñÿ çà ñïåö³àë³çàö³ºþ Manual 
QA. ßêùî òîá³ ö³êàâî ïîñò³éíî ðîçâè-

âàòèñÿ òà âèâ÷àòè íîâ³ òåõíîëîã³¿, òè 
ââàæàºø ñåáå óâàæíèì äî äåòàëåé òà 
íå áî¿øñÿ ìîíîòîííî¿ ðîáîòè, âì³ºø 
áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëü-
òàò ñâîº¿ ðîáîòè, ãîòîâèé ïðàöþâàòè 
â êîìàíä³. Òîä³ â ñòîðîíó ñóìí³âè òà 

ãàéäà äî íîâèõ çâåðøåíü â ²Ò-ñôåð³.
ßêùî êîðîòêî, òî ìàíóàëüíèé òåñòó-

âàëüíèê (manual QA) — ñïåö³àë³ñò, ÿêèé 
ïåðåâ³ðÿº ïðîäóêò íà âèÿâëåííÿ äåôåê-
ò³â, áàã³â. Çà ñëîâàìè äîñâ³ä÷åíî¿ âèêëà-
äà÷êè Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ Àíàñòàñ³¿ 
Êðàâåöü, ðîáîòà ðó÷íîãî òåñòóâàëüíèêà 
º ìóëüòèçàäà÷íîþ, êð³ì ïîøóêó áàã³â, 
íåîáõ³äíî:
 áðàòè ó÷àñòü ó ðåë³çàõ íîâîãî ôóíê-

ö³îíàëó;
 àíàë³çóâàòè ïðîöåñ òåñòóâàííÿ, ïðî-

ïîíóâàòè, ùî ³ äå ìîæíà ïîë³ïøèòè;
 âèâ÷àòè íîâ³ òåõíîëîã³¿ òà ï³äõîäè 

äî òåñòóâàííÿ;
 âì³òè ïðàöþâàòè ç ð³çíèìè ³íñòðó-

ìåíòàìè, ÿê³ ïîòð³áí³ â ðîáîò³ êîæíîãî 
ìàíóàëüíîãî òåñòóâàëüíèêà, íàïðèêëàä, 
Jira, TestRails, Postman, Charles òà ³íø³ 
êîðèñí³ òà åôåêòèâí³ «øòóêè».

Äå íàâ÷àòèñü, ùîá îòðèìàòè íåîáõ³äí³ 

çíàííÿ äëÿ ïðîôåñ³¿ ìàíóàëüíîãî òåñ-
òóâàëüíèêà?

Ðàäèìî îáðàòè ³íòåíñèâíèé êóðñ 
Manual QA â³ä Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿. 
Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè ç áàãàòîð³÷íèì äî-
ñâ³äîì äîïîìîæóòü ñèñòåìàòèçóâàòè çíà-
ííÿ, à íàâ÷àííÿ íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ 
ïðèøâèäøèòü ðåçóëüòàò â³ä îòðèìàíèõ 
òåîðåòè÷íèõ çíàíü. Ïðîòÿãîì íàâ÷àëü-
íîãî ïåð³îäó âè îòðèìàºòå ïîâíèé 
êîìïëåêñ çíàíü òà íàâèê³â, íåîáõ³äíèõ 
äëÿ êâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáîòè Manual QA 
Engineer.

Ðåºñòðóéòåñü íà êóðñ «Manual QA» òà 
íàâ÷àéòåñü ó ñïðàâæí³õ ïðîôåñ³îíàë³â 
³ îòðèìàéòå ðîáîòó â ²Ò ãàðàíòîâàíî.

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

9 інтенсивних місяців навчання 
і ти працюєш тестувальником
БЛОГ

486404

495540
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У 2018 році архітектори, музей-
ники та історики представили 
концепцію «Вінницького замку». 
Його пропонують побудувати 
на Замковій горі, де пів тися-
чі років тому стояла справжня 
фортеця.
Автор концепту Євгеній Совін-
ський розповідав, що можна 
звести копію оборонних споруд 
тих часів та наповнити новими 
змістами: звести стіни зі сторо-
жовими вежами, кузнями, ам-
фітеатром, оглядовими май-
данчиками, конференц-залом 
і торговими рядами та навіть під-

земним музеєм. Таким чином, ця 
локація могла б працювати цілий 
рік (cutt.ly/amzRo5F).
Точної вартості проекту тоді 
не назвали, мовляв, «це будуть 
мільйони гривень». Так само, 
не відомо про терміни реалізації. 
Однак у мерії вписали цей про-
ект в Стратегію розвитку туризму 
Вінниці до 2030 року.
Флагшток не буде заважати і 
дозволить «закріпити» за копі-
єю замку цю ділянку, розповіли 
журналісту два, не пов’язаних 
між собою, джерела з міської 
влади.

У туристичній стратегії є «Вінницький замок» 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,

RIA, (063)7758334 

Äåïóòàòè ì³ñü-
êðàäè 25 ÷åðâíÿ 
âèä³ëèëè 300 òè-

ñÿ÷ ãðèâåíü ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó íà ïðîåêòóâàííÿ ôëàãøòîêà 
íà Çàìêîâ³é ãîð³.

Ó âèïóñêó ãàçåòè RIA ¹ 26 â³ä 
30 ÷åðâíÿ ìè ïîâ³äîìëÿëè, 
ùî öå áóäå 50-ìåòðîâà ùîãëà, 
íà ÿê³é ï³äí³ìóòü íàéá³ëüøèé 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ïðàïîð 
Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ââå÷åð³ ñïî-
ðóäó ï³äñâ³÷óâàòèìóòü ïðîæåêòî-
ðè. Íà ïî÷àòîê ëèïíÿ ó ProZorro 
ùå íå îãîëîñèëè òåíäåð íà áó-
ä³âíèöòâî ñïîðóäè. ² ïîêè ó ìå-
ð³¿ íå ãîòîâ³ ãîâîðèòè ïðî ö³íó 
ôëàãøòîêà.

— Ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêó-
ìåíòàö³ÿ íèí³ ïðîõîäèòü äåðæàâ-
íó åêñïåðòèçó, — ãîâîðèâ ðàí³øå 
æóðíàë³ñòó äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà 
ì³ñüêðàäè ²ãîð Îòêèäà÷.

Äå ñàìå ïîñòàâëÿòü ôëàãøòîê 
òà ùî ùå áóäå, êð³ì 50-ìåòðîâî¿ 

ùîãëè? Íàä³ñëàëè äî ì³ñüêðàäè 
³íôîðìàö³éíèé çàïèò.

ПРАПОР З БЛАГОУСТРОЄМ 
Ó â³äïîâ³äü îòðèìàëè êîí-

öåïö³þ ç áëàãîóñòðîþ Çàìêîâî¿ 
ãîðè ç âëàøòóâàííÿì ôëàãøòîêà. 
Öåé ïðîåêò ä³ëÿòü íà äâ³ ÷åðãè 
ðåàë³çàö³¿. Ó ïåðø³é ÷åðç³ º ñàì 
ôëàãøòîê, îãëÿäîâ³ ìàéäàí÷èêè 
³ äîð³æêè.

Ùîãëó ç ïðàïîðîì ïîñòàâëÿòü 
íà íàéâèù³é òî÷ö³ ãîðè. Íàâêîëî 
çáóäóþòü îãëÿäîâèé ìàéäàí÷èê. 
Á³ëÿ ñõèëó ïëàíóþòü âñòàíîâèòè 
ùå äâà îãëÿäîâèõ ìàéäàí÷èêè.

Ñõèë Çàìêîâî¿ ãîðè óêð³ïëÿòü 
ãàá³îíàìè — öå ìåòàëåâ³ ñ³òêè ç 
êàì³ííÿì, ÿê³ çàðèþòü â ãðóíò.

Ï³øîõ³äí³ äîð³æêè íà ïàãîðá³ 
âèêëàäóòü ç êàìåíþ, çðîáëÿòü 
äåðåâ’ÿí³ ñõîäè. Íà ñõåì³ â³äñóò-
í³ ïàíäóñè, ùîá íà ãîðó ìîãëè 
ï³äíÿòèñÿ ìàëîìîá³ëüí³ ãðóïè 
íàñåëåííÿ.

Âóëèöþ Çàìêîâó ðîçøèðÿòü 
íà â’¿çä³ ç âóëèö³ Ìàÿêîâñüêî-
ãî, ùîá îáëàøòóâàòè ïàðêîâêó: 
áóäå çóïèíêà äëÿ òóðèñòè÷íèõ 
àâòîáóñ³â òà ùå ï’ÿòü ïàðêîì³ñöü 

НЕ ТІЛЬКИ ПРАПОР. НОВІ ДЕТАЛІ 
БЛАГОУСТРОЮ ЗАМКОВОЇ ГОРИ 
Таке нам потрібно?  На виготовлення 
проекту флагштока дали 300 тисяч 
гривень з міського бюджету. Ми 
дізнались, що крім 50-метрової щогли з 
найвищим прапором області, будуть ще 
оглядові майданчики, пішохідні доріжки 
та нова набережна. Проте масштабний 
план у цьому році зроблять «по-мінімуму» 

1 Будівля існуюча 

2 Оглядовий майданчик 

3 Укріплення схилу 

4 Місця для паркування 

5 Місця для паркування 
велосипедів 

6 Велодоріжка 

7  Дерев’яний настил-
променад 

КОНЦЕПЦІЯ 
БЛАГОУСТРОЮ

(îäíå — äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñ-
òþ). Ùå çàïëàíîâàí³ ì³ñöÿ äëÿ 
ñòîÿíêè âåëîñèïåä³â.

Òàêîæ íà òåðèòîð³¿ îáëàøòó-
þòü íîâå îñâ³òëåííÿ, âñòàíîâëÿòü 
óðíè äëÿ ñì³òòÿ, äåê³ëüêà êðóãî-
âèõ ëàâ íàâêîëî äåðåâ.

À ùå ïåðåäáà÷åíà äðóãà ÷åðãà 
áëàãîóñòðîþ óðî÷èùà «Çàìêîâà 
ãîðà». À ñàìå:
 îáëàøòóâàííÿ íàáåðåæíî¿-

ïðîìåíàäó â³ä Ñòàðîì³ñüêîãî 
ìîñòó;
 ïîáóäîâà âèä³ëåíî¿ âåëîäî-

ð³æêè, ÿêà áóäå ì³æ íàáåðåæíîþ 
³ äîðîãîþ;
 á³ëÿ âóëèö³ Ãë³áà Óñïåí-

ñüêîãî âñòàíîâëÿòü ãðîìàäñüêó 
âáèðàëüíþ.

Äîêóìåíò îáãîâîðþâàëè 
íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³, 9 ÷åðâíÿ. 
Òàì âèð³øèëè, ùî áóäóòü ðåà-
ë³çîâóâàòè ïåðøó ÷åðãó ðîá³ò. 
À ïåðåë³ê çàõîä³â ïî äðóã³é ÷åðç³ 
äîìîâèëèñü ùå ðàç îáãîâîðèòè.

Ïðîòå, ç³ ñë³â îäíîãî ç ó÷àñ-
íèê³â îáãîâîðåííÿ, öåé êîíöåïò 
â öüîìó ðîö³ ðåàë³çóºòüñÿ «ïî-
ì³í³ìóìó».

— Áóäå âñòàíîâëåíèé ôëàã-
øòîê ç ïðàïîðîì òà ïðîêëàäå-
í³ ï³øîõ³äí³ äîð³æêè äî íüîãî. 
Óñå ³íøå — íàáåðåæíà, îãëÿäîâ³ 

ìàéäàí÷èêè òîùî — çàïëàíî-
âàíå íà ïåðñïåêòèâó, — ïîä³-
ëèâñÿ îäèí ç ó÷àñíèê³â îáãî-
âîðåíü.

ЯК ЦЕ, ЗАБУДОВА НА ІСТОРІЇ?
Íà Çàìêîâ³é ãîð³ íå ìîæíà áó-

äóâàòèñÿ, — ñòâåðäæóº ãðîìàä-
ñüêà àêòèâ³ñòêà ÃÎ «Àâòîìàéäàíó 
Â³ííè÷÷èíè» Òà¿ñà Ãàéäà. Çà ¿¿ 
ñëîâàìè, öå âêàçàíî ó àïåëÿö³é-

í³é ñêàðç³ â³ä Â³ííèöüêî¿ ì³ñü-
êðàäè, ÿêà õî÷å îñêàðæèòè ó ñóä³ 
ð³øåííÿ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ó ñïðà-
â³ ïðî ïàðê/óðî÷èùå «Çàìêîâà 
ãîðà» (cutt.ly/lmzxOte).

«Âè ïèøåòå â àïåëÿö³éí³é 
ñêàðç³, ùî íà Çàìêîâ³é ãîð³ 
çíàõîäèòüñÿ ñòàðå êëàäîâèùå ³ 
òîìó òàì í³÷îãî íå ìîæíà ðîáè-
òè. À ÿê æå âàøå íîâå ð³øåííÿ 
ùîäî ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ òàì íàé-
âèùîãî ôëàãøòîêó? — ïèøå 

Ãàéäà ó ôåéñáóêó. — Àäæå ñòàòòÿ 
31 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîõîâàí-
íÿ òà ïîõîðîííó ñïðàâó» âêàçóº, 
ùî «âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò ó ì³ñöÿõ ïîõîâàíü, 
íà ì³ñöåâîñò³ ³ç çàëèøêàìè ñë³ä³â 
äàâí³õ ïîõîâàíü, íà òåðèòîð³ÿõ 
çàêðèòèõ êëàäîâèù, à òàêîæ 
ó ïðèëåãëèõ äî ì³ñöü ïîõîâàíü 
îõîðîííèõ çîíàõ çàáîðîíÿºòüñÿ». 
Òî âè âèçíà÷³òüñÿ, ÷è º ó âàñ òàì 
öâèíòàð àáî í³».

Òàêîæ äëÿ 50-ìåòðîâîãî ôëàã-
øòîêà ïîòð³áíî ðèòè êîòëîâàí 
ï³ä ôóíäàìåíò. Çàìêîâà ãîðà 
º àðõåîëîã³÷íîþ «Ìåêêîþ» — 
ó äàâíèíó òóò ñòîÿâ äåðåâ’ÿíèé 
çàìîê, áóëî ïîñåëåííÿ, êëàäî-
âèùå, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü çíàõ³äêè 
íàóêîâö³â.

×è äîçâîëÿòü íà ³ñòîðè÷íîìó 
ïàãîðá³ íîâå áóä³âíèöòâî — ìà-
þòü âèð³øèòè ó Ì³íêóëüò³.

— Ïðîåêò ïðî ñïîðóäæåííÿ 
ôëàãøòîêà çíàõîäèòüñÿ íà ïå-
ðåâ³ðö³ ó Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòó-
ðè, îñê³ëüêè Çàìêîâà ãîðà ìàº 
ñòàòóñ ïàì’ÿòêè íàö³îíàëüíîãî 
çíà÷åííÿ, — ïîÿñíèâ çàâ³äóâà÷ 
ñåêòîðó îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè ïðè Óïðàâë³íí³ êóëüòóðè 
òà ìèñòåöòâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ 
Ìèõàéëî Ïîòóï÷èê.

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

СОРОЧАН, ПЕРШИЙ 

ЗАСТУПНИК НА-

ЧАЛЬНИКА ГОЛОВ-

НОГО УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖПРОДСПО-

ЖИВСЛУЖБИ У ВІ-

ННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

— Наразі нам відомо про 17 лю-
дей, серед них четверо дітей, які 
звернулись до медиків з озна-
ками гострої кишкової інфекції. 
Усі вони відвідували кафе-бар 
«На Майдані» і всі вживали салат 
з куркою, яйцем та майонезом.
Ми організували позапланове 
інспектування цього закладу та 
епідемрозслідування. У закла-
ді великий перелік страв, які 
вони пропонують, але умов для 

приготування такого широкого 
асортименту вони не мають. Усе 
робиться в одному приміщенні, 
без розподілу на відповідні цехи. 
Овочі, наприклад, миються в од-
ній ванній з посудом, салати готу-
ються разом з першими і другими 
стравами.
Маємо дві версії, які могли спри-
чинити спалах захворювання. 
Перша — це забруднена сирови-
на. У літній час не рекомендується 
заправляти салати майонезом, 
адже він є середовищем для 
розвитку мікроорганізмів. Кур-
ка та яйця також могли містити 
збудник.
Друга — це безсимптомний носій, 
себто людина, яка переносила 
хворобу в легкій або безсимп-

томній формі. Вона не дотриму-
валась правил особистої гігієни, 
що призвело до потрапляння бак-
терій в їжу. Постраждалі з трьох 
різних компаній, тому сумнівів 
в тому, що все почалось з цього 
кафе-бару, у нас немає. Точну 
причину ми зможемо повідомити 
лише після отримання результатів 
бактеріологічних досліджень.
Наразі за нашим розпоряджен-
ням заклад закритий на десять 
днів. Власник отримає припис 
про усунення виявлених недо-
ліків. Також нами був складе-
ний протокол, обов’язково буде 
штраф в межах 42 тисяч гривень 
і рішення про обмеження асор-
тименту страв, які в подальшому 
там зможуть готувати.

Буде штраф і приписи 

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)10309671 

Ì è í ó ë î ¿ 
ï’ÿòíèö³ ó ñåë³ 
Ìàéäàí-×àïåëü-

ñüêèé, ùî íåïîäàë³ê Â³ííèö³, 
øêîëÿð³ ñâÿòêóâàëè âèïóñêíèé. 
Ï³ñëÿ óðî÷èñòîñòåé ó íàâ÷àëü-
íîìó çàêëàä³, êîìïàí³ÿ ç âîñüìè 
âèïóñêíèê³â, ¿õ áàòüê³â òà êëàñíî¿ 
êåð³âíèö³ ïðîäîâæèëè ñâÿòêóâàí-
íÿ ó ì³ñöåâîìó êàôå «Íà Ìàéäà-
í³». Òàì æå òîãî âå÷îðà ç³áðàëèñü 
ùå ê³ëüêà êîìïàí³é ëþäåé: îäí³ 
ñâÿòêóâàëè òðè ðîêè ç ìîìåíòó 
âèïóñêó, ³íø³ — 35-òó ð³÷íèöþ 
â³ä äíÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè.

Âíî÷³ ³ çðàíêó ï³ñëÿ ïîõîäó 
â êàôå ëþäè â³ä÷óëè, ùî ¿ì ñòàëî 
çëå. Ó âñ³õ îäíàêîâ³ ñèìïòîìè: 
ñëàáê³ñòü, ä³àðåÿ, íóäîòà ³ áëþ-
âàííÿ, âèñîêà òåìïåðàòóðà, ÿêà 
íå çáèâàëàñü. Ç ì³ñöåâèõ Viber-
ãðóï ñåëÿíè ä³çíàëèñü, ùî çà-
íåäóæàëî ê³ëüêà äåñÿòê³â ëþäåé.

— Ó êàôå ìè ñèä³ëè â äâîõ 
áåñ³äêàõ: â îäí³é ÿ òà áàòüêè, 
à â ³íø³é âèïóñêíèêè. Çàìîâè-
ëè ð³çí³ ñòðàâè: ðèáó, øàøëèê, 
ñàëàò, îâî÷³, íàëèñíèêè òà ëà-
âàø, — ðîçïîâ³äàº êëàñíà êå-
ð³âíèöÿ âèïóñêíèê³â Êàòåðèíà 
Õîëîïêèíà. — Çëå ëþäÿì ïî÷àëî 
ñòàâàòè ç íî÷³. Ìè äóìàºìî, ùî 
ïðîáëåìà áóëà â ñàëàò³, øàøëè-

êó àáî íàëèñíèêàõ. Îñòàíí³ ìåí³ 
îñîáëèâî íå ñìàêóâàëè.

Â ³íø³é áåñ³äö³ â³äïî÷èâàëè 
ãîñò³, ÿê³ âèïóñòèëèñü 35 ðîê³â 
òîìó. ̄ ì çäàâñÿ ï³äîçð³ëèì çàïàõ 
øàøëèêó. Âîíè ïîêëèêàëè îô³-
ö³àíòêó, ÿêà çàïåâíèëà, ùî óñÿ 
¿õ ïðîäóêö³ÿ ñâ³æà. Ä³â÷èíà, ÿê 
ãîâîðèòü ³íøà ïîñòðàæäàëà Êà-
òåðèíà, çàïèòàëà, ÷è ãîñò³ õî÷óòü, 
ùîá âîíà çàì³íèëà øàøëèê? Îä-
íàê âèïóñêíèêè íå ñòàëè öüîãî 
âèìàãàòè.

Îáèäâ³ æ³íêè íàðàç³ ïðîõî-
äÿòü ë³êóâàííÿ â ³íôåêö³éíîìó 
â³ää³ëåííÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1. Êëàñíà 
êåð³âíèöÿ ãîâîðèòü, ùî ñåðåä 
ïàö³ºíò³â º é ò³, õòî ñâÿòêóâàâ 
òðåòþ ð³÷íèöþ âèïóñêó: îäíà ä³-
â÷èíà ³ òðè õëîïö³.

— Óñ³õ íàñ êðàïàþòü, âñ³ ìà-
þòü âèñîêó òåìïåðàòóðó, ñèäèìî 
íà ñóâîð³é ä³ºò³, — ïðîäîâæóº Êà-
òåðèíà Õîëîïêèíà. — Êîëè ÿ ÷å-
êàëà øâèäêó, ó ìåíå áóâ ñèëüíèé 
á³ëü ó íèæí³é ÷àñòèí³ æèâîòà, 
ÿ òðèìàëà æèâ³ò ðóêàìè, äóìàëà, 
ùî àïåíäèöèò.

ДІАГНОСТУВАЛИ 
САЛЬМОНЕЛЬОЗ 

Ä³ñòàëîñü òàêîæ ³ ñèíó ç ïëå-
ì³ííèêîì Îêñàíè Ãóìåíþê. 
Îäèí ñâÿòêóâàâ ó êîìïàí³¿ íî-
âîñïå÷åíèõ âèïóñêíèê³â, ³íøèé 
ç òèìè, õòî çàê³í÷èâ øêîëó òðè 

ПІСЛЯ ВИПУСКУ — В ЛІКАРНЮ. 
МАСОВЕ ОТРУЄННЯ В КАФЕ
Отруїлись їжею  Понад три десятки 
жителів села Майдан-Чапельський 
звернулися за допомогою до медиків 
після походу в місцеве кафе. Щонайменше 
14 з них шпиталізували до вінницьких 
лікарень. Чим отруїлися випускники 
і вчителі? Розбираємось у ситуації 

ðîêè òîìó. Îáèäâîº çàíåäóæàëè 
ï³ñëÿ ïîõîäó â êàôå.

— Ñèí ë³êóºòüñÿ âäîìà, à îñü 
ïëåì³ííèê ó ë³êàðí³. Óñå íàñò³ëü-
êè ñåðéîçíî, ùî â³ä ³íòîêñèêàö³¿ 
¿ì íàâ³òü ðóêè ç íîãàìè âèêðó-
÷óâàëî, ë³êàð âèïèñàâ àíòèá³îòè-
êè, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà. — Âîíè 
çäàëè àíàë³çè. Ðåçóëüòàò³â ïîêè 
íåìàº, àëå íàéá³ëüø éìîâ³ðíî, 
ùî öå ñàëüìîíåëüîç.

Öå ³íôåêö³éíå çàõâîðþâàííÿ, 
ùî éîãî ñïðè÷èíÿþòü áàêòåð³¿ 
ñàëüìîíåëè. Âîíè óðàæàþòü 

òðàâíó ñèñòåìó, ó ëþäèíè ðîç-
âèâàºòüñÿ ä³àðåÿ, ³íòîêñèêàö³ÿ 
òà çíåâîäíåííÿ îðãàí³çìó. ²íî-
ä³ ñåïñèñ ³ ãíîÿêè ó âíóòð³øí³õ 
îðãàíàõ. Ó ïåðø³é ì³ñüê³é ë³êàð-
í³, äå íàðàç³ ïåðåáóâàº á³ëüø³ñòü 
ïîñòðàæäàëèõ, íàì ï³äòâåðäèëè 
ïðèïóùåííÿ Îêñàíè.

— Óñ³ì ïàö³ºíòàì ä³àãíîñòî-
âàíî ñàëüìîíåëüîç. Âïðîäîâæ 
òèæíÿ âîíè áóäóòü ïðèéìàòè 
àíòèá³îòèêè. ßêùî ï³ñëÿ öüî-
ãî ðîñòó áàêòåð³¿ ñàëüìîíåëè 
íå áóäå, ¿õ âèïèøóòü ç ïîäàëü-
øèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè ë³êàð³â. 
ßêùî áàêïîñ³â ïîêàæå, ùî áàêòå-
ð³¿ ïðîäîâæóþòü ðîñòè, ïàö³ºíòè 
ïðîéäóòü ïîâòîðíèé êóðñ ë³êó-
âàííÿ, — ïîÿñíþº ìåäè÷íà äè-
ðåêòîðêà ë³êàðí³ Ëàðèñà ×îðíà.

ХОЧУТЬ ПОКАРАТИ 
ВИНУВАТИХ 

Ñåëî Ìàéäàí-×àïåëüñüêèé 
ï³äïîðÿäêîâàíå Ëóêà-Ìåëåøê³â-
ñüê³é ÎÒÃ. Ìàìà ïîñòðàæäàëèõ 

âèïóñêíèê³â Îêñàíà Ãóìåíþê ãî-
âîðèòü, ùî âîíè âæå íàïèñàëè 
êîëåêòèâíå çâåðíåííÿ äî ãîëîâè 
ÎÒÃ. Ïîñòðàæäàë³ õî÷óòü, ùîá 
ó ñèòóàö³¿ ðîç³áðàëèñü ³ ïîêàðà-
ëè âèííèõ. Æ³íêà ãîâîðèòü, ùî 
çàãàëîì ïîñòðàæäàëà 31 ëþäèíà. 
Áëèçüêî 10–12 ç íèõ íàðàç³ ë³-
êóþòüñÿ â ë³êàðíÿõ, ³íø³ àìáó-
ëàòîðíî.

Ñëîâà æ³íêè ï³äòâåðäæóº ñòà-
ðîñòà Ñîêîë³íåöüêîãî òåðèòî-
ð³àëüíîãî îêðóãó Ëóêà-Ìåëåø-
ê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Îëåã 
Òåðíîï³ëüñüêèé. ×îëîâ³ê äîäàº, 
ùî ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè âîíè 
çáèðàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî ³íöè-
äåíò òà ÷åêàþòü íà ðåçóëüòàòè 
ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü. Ï³ñëÿ 
áóäóòü çâåðòàòèñü äî Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáè òà ïèñàòè çàÿâó 
äî ïîë³ö³¿.

— Âëàñíèê êàôå â³äìîâèâñÿ 
êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ äî îãîëî-
øåííÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü. 
Â³í äóìàº, ùî ãîñò³ éîãî çàêëàäó 
ìîãëè ïðèíåñòè ÿê³ñü ñâî¿ ïðî-
äóêòè, íàïðèêëàä, òîðò, ³ âæå 
íèì îòðó¿òèñü, — ãîâîðèòü Îëåã 
Òåðíîï³ëüñüêèé.

«НЕ ЗНАЮ, ЯК ТАК МОГЛО 
СТАТИСЬ» 

Çà êîìåíòàðåì ìè çâåðíóëèñü 
³ äî âëàñíèêà êàôå Îëåêñàíäðà 
Ñîñóëè. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî 
ÿê ³ âñ³ ³íø³ â³í çàðàç î÷³êóº 
íà ðåçóëüòàòè ëàáîðàòîðíèõ äî-
ñë³äæåíü.

— Ó çàêëàä³ ïðîéøëà ïåðåâ³ðêà 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè. Âçÿëè 
óñ³ íåîáõ³äí³ ïðîáè. Òåïåð ÷åêàº-
ìî, ùî âîíè ïîêàæóòü, — ðîçïî-
â³äàº ï³äïðèºìåöü. — Òîãî âå÷îðà 
ó íàñ â³äïî÷èâàëî ï’ÿòü êîìïàí³é 
ãîñòåé. Îòðóºííÿ ó ãîñòåé ç äâîõ 
êîìïàí³é. Òîáòî îòðó¿ëèñü íå âñ³. 
Âîíè ïðèíîñèëè ç ñîáîþ òîðò. 
Ìîæëèâî ñïðàâà â íüîìó.

— ßêà â³ðîã³äí³ñòü òîãî, ùî 
ïðè÷èíà îòðóºííÿ áóëà ó íåÿê³ñ-
í³é ¿æ³, ÿêó çàïðîïîíóâàâ âàø 
çàêëàä? — çàïèòàâ éîãî æóðíà-
ë³ñò RIA.

— ß íå â³äêèäàþ òàêîãî âàð³-
àíòó, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Ñî-
ñóëà. — Íå çíàþ, ÿê òàê ìîãëî 
ñòàòèñü. Äóæå øêîäà, ùî òàê òðà-
ïèëîñü… ß íå â³äõðåùóþñü â³ä 
ñèòóàö³¿. Àëå çàðàç ìè âñ³ ÷åêàºìî 
íà ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü.

ПРОФІЛАКТИКА КИШКОВИХ 
ІНФЕКЦІЙ: БАЗОВІ ПРАВИЛА
Щоб уникнути гострих кишкових інфекцій, дотримуйтесь простих правил:

Ï³ñëÿ ïîõîäó â êàôå 
ëþäè â³ä÷óëè, ùî 
¿ì ñòàëî çëå. Ó âñ³õ 
îäíàêîâ³ ñèìïòîìè: 
ñëàáê³ñòü, ä³àðåÿ, 
òåìïåðàòóðà

ОСОБИСТА ГІГІЄНА — ПОНАД УСЕ 
  Ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі, після повер-

нення з вулиці та після кожного відвідування туалету.

ЧИСТОТА НА КУХНІ 
  Мийте та тримайте у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, що 

використовуються для приготування їжі;
  Не допускайте комах та тварин до приміщень, де готуєте їжу та 

зберігаються харчові продукти;
  Регулярно мийте та обдавайте окропом дитячий посуд та іграшки.

ЧИСТА ВОДА 
  Використовуйте безпечну воду, не пийте воду з неперевірених 

джерел;
  Вживайте бутильовану воду або охолоджену кип’ячену воду;
  Не купайтеся в непроточних водоймах, у місцях несанкціонова-

них пляжів, уникайте заковтування води під час купання.

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ 
  Дотримуйтесь відповідного температурного режиму при збе-

ріганні харчових продуктів (не залишайте приготовлені харчові 
продукти при кімнатній температурі більше ніж на 2 години);

  При транспортуванні і зберіганні харчових продуктів викорис-
товуйте чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових 
продуктів тощо).

ГОТУВАННЯ 
  Для обробки сирих продуктів використовуйте окремі кухонні при-

лади (ножі, дошки для готування тощо);
  Окремо готуйте і зберігайте сирі та готові до вживання харчові 

продукти (сире м'ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);
  Добре проварюйте продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і рибу;
  Не вживайте продукти з вичерпаним терміном придатності, ви-

користовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;
  Не давайте маленьким дітям некип'ячене розливне молоко, сирі 

яйця тощо.
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495439

ÍÎÂÈÍÈ

495534
494311

РЕКЛАМА

494575

494294

495447

495508

473369

ДЕ У ВІННИЦІ МОЖНА КУПАТИСЯ 
Варто знати  Воду в річці Південний 
Буг, а також на пляжах міста постійно 
перевіряють. Минула перевірка показала, 
що відхилення є, але купатися можна. Нова 
перевірка — виявила кишкову паличку 

МАРІЯ ЛЄХОВА, (063)6951124 

Ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè ðîç-
ïîâ³äàº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåð-
æïðîäñïîæèâñëóæáè ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³. Çà ¿õ ³íôîðìàö³ºþ, 
ïðîáè âîäè â³äáèðàëè 17 ÷åðâíÿ 
ç âîäîéì â ì³ñöÿõ êóïàííÿ ëþäåé 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèö³.

Çà ðåçóëüòàòàìè ëàáîðàòîðíèõ 
äîñë³äæåíü âñòàíîâëåíî: ÿê³ñòü 
âîäè ð³÷êè Ï³âäåííèé Áóã íà ïëÿ-
æ³ «Öåíòðàëüíèé» òà Âèøåíñüêîãî 
îçåðà â³äïîâ³äàº ñàí³òàðíèì âè-

ìîãàì çà ì³êðîá³îëîã³÷íèìè òà 
ô³çèêî-õ³ì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè. 
Íà ïëÿæ³ «Ãîíòè» ÿê³ñòü âîäè 
íå â³äïîâ³äàº ñàí³òàðíèì âèìî-
ãàì çà ì³êðîá³îëîã³÷íèìè ïîêàç-
íèêàìè — âì³ñò ëàêòîçîïîçèòèâ-
íèõ êèøêîâèõ ïàëè÷îê ñòàíîâèòü 
15000 ÊÓÎ â êóá. äì, ïðè íîðì³ 
íå á³ëüøå 5000 ÊÓÎ â êóá. äì, 
âì³ñò êèøêîâî¿ ïàëè÷êè ñòàíîâèòü 
3500 ÊÓÎ â êóá. äì, ïðè íîðì³ 
íå á³ëüøå 1000 ÊÓÎ â êóá. äì.

Íà ïëÿæ³ «Õ³ì³ê» ÿê³ñòü âîäè 
òàêîæ íå â³äïîâ³äàº ñàí³òàðíèì 

âèìîãàì çà ì³êðîá³îëîã³÷íèìè 
ïîêàçíèêàìè — âì³ñò ëàêòîçî-
ïîçèòèâíèõ êèøêîâèõ ïàëè÷îê 
ñòàíîâèòü 46000 ÊÓÎ â êóá. äì, 
ïðè íîðì³ íå á³ëüøå 5000 ÊÓÎ 
â êóá. äì, âì³ñò êèøêîâî¿ ïàëè÷-
êè ñòàíîâèòü 1500 ÊÓÎ â êóá. äì, 
ïðè íîðì³ íå á³ëüøå 1000 ÊÓÎ 
â êóá. äì.

— Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ç 
ìåòîþ íåäîïóùåííÿ âèíèêíåííÿ 
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü òà ïî-
ã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåí-
íÿ, êóïàòèñü íà ïëÿæàõ «Ãîíòè» òà 
«Õ³ì³ê» íå äîçâîëÿºòüñÿ, — çàçíà-
÷àþòü ó ïîâ³äîìëåíí³. — Íà àäðåñó 
íà÷àëüíèêà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

«Êîìá³íàò êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ» òà â. î. äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà áëàãîóñòðîþ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè íàïðàâëåíî ëèñòè 
ïðî íåîáõ³äí³ñòü âñòàíîâëåííÿ 
³íôîðìàö³éíèõ òàáëè÷îê ùîäî 
çàáîðîíè êóïàííÿ íà ïëÿæàõ 
«Ãîíòè» òà «Õ³ì³ê».

Наші 
журналісти 
нещодавно 
побували 
на кількох 
вінницьких 
пляжах. 
Скрізь застали 
багато людей, 
які ніжилися 
на сонці і 
купалися 
в річці 
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

(063)7854635 

«Ùî öå áóëî? 
Õòî äîñòàâ ï³ñüêó? 
Ïàïà ñêàçàâ ï³ñü-
êó äîñòàâàòè? Ùå 

ðàç äîñòàíåø, ÿ ¿¿ â³äð³æó! Â³çüìó 
íîæíèö³ é â³äð³æó! Â³äð³çàòè? Äà-
âàé â³äð³æó. Âîíà òîá³ ì³øàº? Äî-
ñòàâàé, â³äð³æó!» — ñêàçàëà æ³íêà 
³ âäàðèëà õëîï÷èêà ïî ðóêàõ ç 
ïèòàííÿì: «Ðóêè çàðàç äå?!» Ñàìå 
öå â³äåî ç êðèêàìè òà ïîãðîçàìè 
àñèñòåíòêè â÷èòåëÿ ñòàëî ïî÷àò-
êîì ñêàíäàëó â øêîë³ ¹ 14.

12-ð³÷íèé Ìàêñèì — ºäèíèé 
ó÷åíü ç ñèíäðîìîì Äàóíà â øêîë³ 
¹ 14. Ó çàêëàä³ â³í ïî÷àâ íàâ÷à-
òèñÿ â äðóãîìó ï³âð³÷÷³ 2018 ðîêó, 
ÿêðàç ïîòðàïèâ â äðóãèé êëàñ. 
Â³äòîä³ íà âñ³õ øê³ëüíèõ çàíÿòòÿõ 
éîãî ñóïðîâîäæóâàëà àñèñòåíòêà 
â÷èòåëÿ Îëüãà.

НАРІКАННЯ ВЖЕ БУЛИ 
Çà ñëîâàìè êîëèøíüîãî äèðåê-

òîðà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Îëåê-
ñàíäðà Êîçëîâà, íàð³êàííÿ ç áîêó 
áàòüê³â Ìàêñèìà íà «íåäîïðà-
öþâàííÿ» àñèñòåíêè áóëè é ðà-
í³øå, îäíàê îñòàíí³é ïðåöåäåíò 
âèéøîâ äàëåêî çà ìåæ³ øêîëè.

— Ðàí³øå áóëè çâåðíåííÿ 
äî ìåíå ñòîñîâíî ïðîôåñ³éíèõ 
ä³é àñèñòåíòà â÷èòåëÿ ³ öå íå áóëî 
ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî áóëî âèäíî 
íà â³äåî. Íàð³êàëè, ùî âîíà äåñü 

íåäîïðàöüîâóº, ðîáèòü íå íàëåæ-
íèì ÷èíîì, íå âèêîíóº ôóíêö³î-
íàëüí³ îáîâ'ÿçêè. Ìè, çâ³ñíî, ðåàãó-
âàëè íà öå ³ ñï³ëêóâàëèñÿ íå ëèøå 
ç àñèñòåíòêîþ, à é ç ìàìîþ, íà-
ìàãàëèñÿ âåñòè êîíñòðóêòèâí³ 
ä³àëîãè, àëå íå çàâæäè âîíà íàñ 
÷óëà, — êàæå Îëåêñàíäð Êîçëîâ.

Âò³ì, îñòàíí³é âèïàäîê îáãîâî-
ðþâàëè îäðàçó é íà ì³ñö³, çàçíà-
÷àº â³í. Ìàìà Ìàêñèìà ïîêàçà-
ëà â³äåî àäì³í³ñòðàö³¿ øêîëè ùå 
28 òðàâíÿ, àëå áåç àóä³îñóïðîâîäó.

— Ìè áà÷èëè íå çîâñ³ì ÿê³ñíå 
â³äåî ³ âîíî áóëî áåç çâóêó. Çðî-
çóì³ëî, ùî âîíî ìàº îäíó «êàð-
òèíêó» áåç çâóêó ³ çîâñ³ì ³íøó ç 
íèì. Ùå 28 òðàâíÿ Îëüãà Ðàôà-
¿ë³âíà ïîÿñíèëà, ùî ïðîâîäèëà 
âèõîâíó áåñ³äó ç Ìàêñèìîì ³ ïî-
ÿñíþâàëà, ùî òàê, ÿê â³í â÷èíÿº, 
â÷èíÿòè íå ìîæíà. Çðîçóì³ëî, ùî 
òîä³ ÿ ñïðèéíÿâ ö³ ïîÿñíåííÿ, 
áî íå áà÷èâ ðåàëüíî¿ êàðòèíè, 
à ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïî÷óâ, ùî áóëî 
íà â³äåî, âèìàãàâ ³íøèõ ïîÿñ-
íåíü. Àëå îòðèìàòè ¿õ íå çì³ã, áî 
àñèñòåíòêà ïîòðàïèëà äî ë³êàðí³. 
Öå ñòàëîñÿ â ïîíåä³ëîê, 31 òðàâ-
íÿ, — ðîçêàçóº â³í.

«ДІТЕЙ ЦЕ ОБУРЮЄ» 
Âò³ì, ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàëàñÿ, 

âèãëÿäàº íåîäíîçíà÷íî. Âèíè-
êàº ïèòàííÿ: ÷îìó àññèñòåíòêà 
â÷èòåëÿ ïî÷àëà ñåáå òàê ïîâîäèòè 
³ ïîãðîæóâàòè äèòèí³ â³äð³çàòè ãå-
í³òàë³¿? Êîëèøí³é äèðåêòîð øêî-

«Я ВІЗЬМУ НОЖИЦІ Й ВІДРІЖУ» 
Інклюзія  У вінницькій школі 
№ 14 наприкінці навчального року 
асистентка вчителя залякувала хлопчика з 
синдромом Дауна. Відео з цим інцидентом 
оприлюднили в соцмережі. Що стало 
причиною такої поведінки педагога та 
що кажуть про це  батьки однокласників, 
адміністрація школи та поліція?

Тим часом поліція відкрила кри-
мінальне провадження за фак-
том протиправних дій педагога 
проти 12-річного учня. Як зазна-
чають правоохоронці, під час пе-
ревірки фактів, які повідомила 
заявниця, виявили обставини, 
що вказують на наявність ознак 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1. ст. 137 КК 
України (Невиконання або не-
належне виконання професійних 
чи службових обов'язків щодо 
охорони життя та здоров'я не-
повнолітніх внаслідок недбалого 
або несумлінного до них став-
лення, якщо це спричинило істот-
ну шкоду здоров'ю потерпілого).
— Звернулася мама хлопчика з 
заявою, що асистентка вчителя 
неодноразово вчиняла непро-
фесійні дії стосовно її неповно-
літнього сина. Це звернення 

було зареєстровано, провели 
перевірку з залученням відпо-
відних фахівців, психологів, зо-
крема. Ми опитали всіх учасни-
ків навчального процесу: дітей, 
вчителів, керівництво школи, — 
сказала речниця обласної поліції 
Анна Олійник. — Таке правопо-
рушення карається штрафом від 
однієї тисячі до чотирьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмежен-
ням волі на строк до трьох років, 
або позбавленням волі на той 
самий строк, з позбавленням 
права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років або 
без такого.
Також Анна Олійник додає, що 
звернень через подібні випад-
ки до поліції не надходило ані 
в цьому, ані в минулому році.

Поліція відкрила кримінальне провадження 

Тетяна Тетер, соціальна вихова-
телька по роботі з дітьми з ін-
валідністю у центрі реабілітації 
«Гармонія» імені Раїси Панасюк 
зізнається, що її кинуло в жар, 
коли побачила відео. З огляду 
на власний досвід роботи з ді-
тьми, спеціалістка жодним чи-
ном не може пояснити дії асис-
тентки вчителя.
— Навіть якщо така ситуація ста-
лася, хлопчик розкрив штани, 
треба все одно розуміти, що це 
дитина. Можна було просто цю 
ситуацію швиденько зам'яти, 
вивести хлопчика з аудиторії 
й спокійно все пояснити, щоб 
ніхто цього не бачив і не чув. 

Як би там не було, людина 
має залишатися людиною, 
особливо, коли працюєш з ді-
тьми. Навіть немає різниці — це 
дитина з інвалідністю чи ні, це 
маленьке життя! Треба так зро-
бити, щоб не нашкодити, щоб 
дитина залишилася щасливою 
і навіть не знала, що такі по-
грози мають місце бути в житті. 
Зрозуміло, що треба толератно 
пояснювати, що так не гарно, 
що є норми гарної поведінки. 
Але не так, як це зробила асис-
тентка вчителя. Тим паче, тре-
ба розуміти, що конфуз може 
статися з будь-ким, — сказала 
вона.

Головне — не нашкодити ëè çàçíà÷èâ, ùî íåîäíîðàçîâî ÷óâ 
â³ä ³íøèõ ïåäàãîã³â, ùî Ìàêñèì 
ïîêàçóâàâ ïåí³ñ ³íøèì ä³òÿì.

— Íà öå ìè íàãîëîøóâàëè ìàì³, 
áåçïîñåðåäíüî ÿ íå ñï³ëêóâàâñÿ ç 
íåþ íà öþ òåìó, àëå êëàñíèé êå-
ð³âíèê òà ³íø³ â÷èòåë³ ïðî öå ïî-
â³äîìëÿëè. Âîíà â ÿêèéñü ñïîñ³á 
ïîÿñíèëà öå ³ ïîîá³öÿëà âïëèíóòè 
íà ïîâåä³íêó ñèíà, àëå çðîçóì³ëî, 
ùî âïëèíóòè íà öå íåìîæëèâî, 
áî êåðóº öèì ïðèðîäà â ïåðøó 
÷åðãó, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Êîçëîâ.

Ïðî òå, ùî ïåðåäóâàëî ñêàí-
äàëüíîìó â³äåî, àíîí³ìíî ðîç-
ïîâ³â áàòüêî ä³â÷èíêè, ÿêà íà-

â÷àºòüñÿ â îäíîìó êëàñ³ ç Ìàê-
ñèìîì. Çà éîãî ñëîâàìè, îñî-
áëèâî ä³â÷àòêà ÷àñòî æàë³þòüñÿ 
íà Ìàêñèìà, ÿêèé, çà ¿õí³ìè 
ñëîâàìè, ïîëþáëÿº õèçóâàòèñÿ 
ñâî¿ì «ãîñïîäàðñòâîì». Êàæå, 
ùî ä³òåé öå îáóðþº. Â³í çàçíà-
÷àº, ùî êîìïðîì³ñ øóêàëè, àëå 
íå çíàéøëè. ×îëîâ³ê íå çàõèùàº 
àñèñòåíòêó, à ç³çíàºòüñÿ, ùî á³ëü-
øå ïåðåéìàºòüñÿ ñòàíîì äîíüêè 
òà ¿¿ ïîäðóæîê, àäæå íå ââàæàº 
àòìîñôåðó ó êëàñ³ ïðèéíÿòíîþ 
òà òàêîþ, ùî íå òðàâìóº ïñèõ³êó 
øêîëÿð³â.

РОЗСЛІДУВАННЯ 
Ìàìà Ìàêñèìà çâåðíóëàñÿ 

çà ï³äòðèìêîþ ³ â äåïàðòàìåíò 
îñâ³òè Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè. 
Éîãî äèðåêòîðêà Îêñàíà ßöåíêî 
ðîçïîâ³ëà, ùî âïåðøå äî íå¿ çà-
òåëåôîíóâàëè íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ.

— Òîä³ áóâ ëîêäàóí, í³õòî 
íå â÷èâñÿ. Öå áóâ òåëåôîííèé 
äçâ³íîê, îäðàçó ìè â³äðåàãóâàëè, 
â øêîëó ïî¿õàëà ñïåö³àë³ñòêà, ÿêà 
çàéìàºòüñÿ ³íêëþç³ºþ â îñâ³ò³. 
Çâèíóâà÷åííÿ ìàìè äèðåêòîð 

Стопкадр з відео 
в аудиторії 
школи № 14. 
Асистентка 
вчителя погрожує 
12-річному 
Максиму

Ïîë³ö³ÿ â³äêðèëà 
êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ çà 
ôàêòîì ïðîòèïðàâíèõ 
ä³é ïåäàãîãà ïðîòè 
12-ð³÷íîãî ó÷íÿ

øêîëè íå ï³äòâåðäèâ, — êàæå 
Îêñàíà ßöåíêî. — Ìàìà ãîâî-
ðèëà, ùî àñèñòåíòêà íåäîñòàòíüî 
ãîòóºòüñÿ äî óðîê³â, ùî íåïðà-
âèëüíî ñåáå ïîâîäèòü. Ìè ïî-
îá³öÿëè, ùî ç'ÿñóºìî îáñòàâèíè 
³ íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê 
íàïðàâèìî íîâîãî àñèñòåíòà — 
íåçàëåæíî â³ä òîãî, ï³äòâåðäÿòüñÿ 
ñëîâà ìàòåð³ ÷è í³.

Ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ â³äåî äè-
ðåêòîð çàïðîñèâ àñèñòåíòêó â÷è-
òåëÿ, ùîá âîíà íàïèñàëà ïîÿñ-
íþâàëüíó, ðîçïîâ³äàº äèðåêòîðêà 
äåïàðòàìåíòó îñâ³òè. Îäíàê ÷åðåç 
ñòàí çäîðîâ'ÿ ïîì³÷íèö³ â÷èòåëÿ 
âíóòð³øíº ðîçñë³äóâàííÿ äîâåëî-
ñÿ ïðèçóïèíèòè.

— ¯é ñòàëî ïîãàíî ³ ¿¿ çàáðàëà 
øâèäêà. Ë³êàðíÿíèé â àñèñòåíòà 
çàê³í÷èâñÿ 18 ÷åðâíÿ, à ç 16-ãî 
â íå¿ ïî÷àëàñÿ â³äïóñòêà. Ïî ñòàòò³ 
147–148 â ÷àñ, âèä³ëåíèé íà ë³-
êàðíÿíèé òà íà â³äïóñòêó, ïðàâà 
íàêëàñòè äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ 
íåìàº. Òîìó çàðàç ìè ç’ÿñîâóºìî 
ñèòóàö³þ ³ ÷åêàºìî íà ¿¿ âèõ³ä ç 
â³äïóñòêè. ß íå âèïðàâäîâóþ öåé 
â÷èíîê, àëå ðåàãóâàííÿ íà ñèòó-
àö³þ áóäå ó âèçíà÷åíèé çàêîíî-
äàâñòâîì òåðì³í, — ï³äêðåñëèëà 
Îêñàíà ßöåíêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, â³äåî, ÿêå ïîøè-

ðèëè ó ìåðåæ³, íå ïîêàçàëî âñ³º¿ 
ä³éñíîñò³ êàðòèíè. Ïîïåðåäíüî 
12-ð³÷íèé Ìàêñèì äåìîíñòðóâàâ 
îäíîêëàñíèêàì ñòàòåâèé ÷ëåí. 
Îêñàíà ßöåíêî òàêîæ çàçíà÷è-
ëà, ùî òàêî¿ ãîñòðî¿ ñèòóàö³¿ ùå 
íå âèíèêàëî ³ îô³ö³éíèõ çâåðíåíü 
â³ä áàòüê³â íå áóëî.

— Çà âñå, ùî ä³ºòüñÿ â çàêëàä³, 
â³äïîâ³äàº áåçïîñåðåäí³é êåð³â-
íèê. Òàê³ ïðîáëåìè âèð³øóþòüñÿ 
äóæå ëåãêî, êîëè º áàæàííÿ ïî-
÷óòè îäèí îäíîãî. Áóëè ñèòóàö³¿, 
êîëè íà ïðîõàííÿ áàòüê³â çì³íþ-
âàëè àñèñòåíò³â â÷èòåë³â, àëå öå 
â³äáóâàëîñÿ â ìåæàõ øêîëè ³ äå-
ïàðòàìåíò òóäè íàâ³òü íå âòðó÷àâ-
ñÿ, — çàóâàæèëà Îêñàíà ßöåíêî.

Òàêîæ â äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè 
ïîâ³äîìèëè, ùî Îëåêñàíäð Êîç-
ëîâ á³ëüøå íå çàéìàº êð³ñëî äè-
ðåêòîðà øêîëè ¹ 14. ßê ïîÿñíè-
ëè æóðíàë³ñòàì, öå íå ïîâ'ÿçàíî 
ç ³íöèäåíòîì â øêîë³.

— Áóâ îãîëîøåíèé êîíêóðñ 
íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè 
â ðÿä³ øê³ë ì³ñòà, â³í âçÿâ ó÷àñòü ³ 
âèãðàâ êîíêóðñ íà ïîñàäó â øêîë³ 
¹ 9. Ç íèì óêëàäåíî óãîäó ³ â³í 
ïðèñòóïèâ äî ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â ç 
1 ÷èñëà. Òîáòî â³í íå çâ³ëüíåíèé 
ç ïîïåðåäíüîãî ì³ñöÿ, — ïîÿñíè-
ëè â äåïàðòàìåíò³.
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Ìàéæå äâ³ òè-
ñÿ÷³ ïîøèðåíü 
íàçáèðàâ øîêóþ-
÷èé äîïèñ â³ííè-

÷àíêè Ëàðèñè Ñîáîëü ó Facebook. 
Æ³íêà ïîâ³äîìèëà, ùî ïîñåðåä 
á³ëîãî äíÿ íà ¿¿ ïîäðóãó ñêî¿ëè 
íàïàä: ïîáèëè é îá³êðàëè ïðîñòî 
â ïðèì³ùåíí³ ïîë³êë³í³êè.

«Óâàãà! Âñ³ì! Çàïàì'ÿòàéòå öþ 
òâàðþêó. Â ï'ÿòíèöþ, 25 ÷åðâ-
íÿ, î äðóã³é ãîäèí³ äíÿ ó Â³ííè-
ö³ â Ïåðø³é ì³ñüê³é ïîë³êë³í³ö³ 
íà Ïåðøîòðàâíåâ³é â³í íàïàâ 
íà ìîþ ïîäðóãó. Íà äðóãîìó ïî-
âåðñ³ ðåìîíò. Çàòÿãíóâ ¿¿ òóäè, 

áèâ, äóøèâ. Îäíà ºäèíà ìåäñå-
ñòðà âèïàäêîâî ïî÷óëà ³ öå ¿¿ âðÿ-
òóâàëî. Â³í âò³ê. Ó ðîçøóêó. Äâà 
ðàçè ñèä³â: 13 ðîê³â ³ 8 çà ñòðàø-
í³ çëî÷èíè. Áóäüòå óâàæí³. Õòî 
áà÷èâ éîãî, ïîâ³äîìòå â ïîë³-
ö³þ», — ÷èòàºìî â äîïèñ³.

Ó êîìåíòàðÿõ Ëàðèñà Ñîáîëü 
òàêîæ äîäàëà, ùî ¿¿ ïîäðóãà â³ä-
÷àéäóøíî íàìàãàëàñÿ äàòè â³äï³ð 
íàïàäíèêó.

«Â íå¿ çëàìàíèé í³ñ, âñþäè ãå-
ìàòîìè. ̄ ¿ âðÿòóâàëî òå, ùî âîíà 
â³ä÷àéäóøíî îïèðàëàñÿ. Â³í äó-
øèâ, âîíà íå ìîãëà êðè÷àòè, àëå 
àíãåë ïîñëàâ öþ ìåäñåñòðó», — 
ïèøå â³ííè÷àíêà.

Âîíà òàêîæ äîäàº, ùî íàïàä-
íèê, ÿê âèÿâèëîñÿ, ïðàöþâàâ 

ЧОЛОВІК, ЯКИЙ НАПАВ НА ЖІНКУ 
В ЛІКАРНІ, ТЕПЕР У СІЗО 
Грабіж  У поліклініці на Магістратській 
чоловік напав на жінку: побив і 
силою відібрав у неї сумку. Потерпілу 
врятувала медсестра, яка випадково 
проходила повз. У поліції повідомили, 
що чоловіка, який скоїв розбій, вже 
затримали і суд обрав йому запобіжний 
захід. Підозрюваному вже не вперше 
доведеться побувати у буцегарні 

ó áðèãàä³, ÿêà ðîáèëà ðåìîíò 
ó ïîë³êë³í³ö³. À â³ä ñë³ä÷îãî îòðè-
ìàëà ôîòîãðàô³þ öüîãî ÷îëîâ³êà.

«Â³í ïðàöþâàâ ó áðèãàä³, ÿêà 
ðîáèëà ðåìîíò â ö³é ïîë³êë³í³ö³. 
Âñ³ ï³øëè íà îá³ä, à â³í çàëè-
øèâñÿ ³ ÷åêàâ íà ñâîþ æåðòâó. 
Àëå öüîãî äíÿ â³í íå ïðàöþâàâ. 
Çðàíêó êóäèñü ï³øîâ, à äî îá³-
äó ïîâåðíóâñÿ. Âñ³ ïðàö³âíèêè 
ï³øëè îá³äàòè. Äâà õëîïö³ á³ãëè 
çà íèì, àëå íå íàçäîãíàëè…» — 
çàçíà÷àº âîíà.

«Ñåìåíþê Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ 
(1977 ð. í.) — íåáåçïå÷íèé çëî-
÷èíåöü-ìàíüÿê, ÿêèé áóâ íåî-
äíîðàçîâî çàñóäæåíèé çà ç´âàëòó-
âàííÿ, ãðàá³æí³ íàïàäè ³ âáèâñòâî 
íà òðèâàë³ òåðì³íè… Âêðàâ ó æ³í-
êè ñóìêó ç äîêóìåíòàìè ³ ãðî-
ø³», — ÷èòàºìî â äîïèñ³ Îëåíè.

«ВОНА БУЛА В ЖАХЛИВОМУ 
СТАНІ…» 

Äâ³ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèö³ çàêëà-
äó, äå ñòàâñÿ íàïàä, ï³äòâåðäèëè 
³íôîðìàö³þ. Æ³íêè ïîãîäèëèñÿ 
äàâàòè ³íòåðâ'þ àíîí³ìíî. Îäíà ç 
íèõ çàçíà÷èëà, ùî â ë³êàðí³ âæå 
ìàéæå ï³âðîêó òðèâàº ðåìîíò, îä-
íàê ç áðèãàäîþ îñîáèñòî íå çíà-
éîìà — «âîíè ñîá³ ïðàöþþòü, òà 
é âñå». Ìåäñåñòðè÷êà, ÿêà âðÿ-
òóâàëà ïîòåðï³ëó, ãîâîðèòè ïðî 
ñèòóàö³þ â³äìîâëÿºòüñÿ.

Âò³ì, íàì âäàëîñÿ çíàéòè î÷å-
âèäèöþ ö³º¿ ïîä³¿. Â³ííè÷àíêà 
²ðèíà Õîíÿê³íà â ï'ÿòíèöþ, 
25 ÷åðâíÿ, ïðèéøëà â ë³êàðíþ 
íà ïðèéîì ³ ïîáà÷èëà æ³íêó, ÿêó 
«â³äïîþâàëè» ë³êàð³. Êàæå, ùî 
á³ëÿ íå¿ ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî ëþäåé.

— ß çàéøëà â ë³êàðíþ ³ ïî-
áà÷èëà öþ æ³íêó. Ìåäñåñòðà 
ìåí³ ðîçïîâ³ëà, ùî íàïàäíèê 
ðîáèâ ó ë³êàðí³ ðåìîíò. Êàæå, 

У поліції журналістам RIA під-
твердили, що злочин й справді 
був, але про спробу згвалтуван-
ня там не йдеться. Кримінальну 
справу кваліфікують як грабіж 
із застосуванням фізичної сили. 
Підозрюваного у злочині затри-
мали аж у Жмеринці за місцем 
проживання.
— Це сталося близько 14 години 
на вулиці Магістратській у при-
міщенні лікарні. Застосувавши 
силу, вінничанин 1977 року на-
родження відібрав у потерпілої 
(яка теж 1977 року народження) 
мобільний телефон та гаманець 

з документами. Після цього він 
одразу втік. Вчора (першого лип-
ня — ред.) його затримали і об-
рали запобіжний захід тримання 
під вартою протягом 60 діб. Зараз 
він перебуває в ізоляторі тим-
часового тримання. Це тяжкий 
злочин. Слідство відкрило кримі-
нальну справу за ст. 186 КК Укра-
їни, — розповів речник Вінницької 
обласної поліції Вадим Кобзар.
За словами прес-офіцера, на-
падник і справді раніше вже при-
тягувався до відповідальності 
за майнові злочини — грабіж та 
за крадіжки.

Нападника знайшли 

Майже дві тисячі поширень назбирав шокуючий допис 
вінничанки Лариси Соболь у Facebook. Жінка повідомила, 
що посеред білого дня на її подругу напали 

ùî õëîïö³ ïîá³ãëè éîãî íàçäî-
ãàíÿòè, àëå ÷è âäàëîñÿ öå çðîáè-
òè — íå â³äîìî. Â³í ¿é ïåðåáèâ 
ïåðåí³ññÿ. Æ³íêà áóëà øîêîâàíà, 
äóæå ñèëüíî ïëàêàëà ³ êîìóñü ç³ 
çíàéîìèõ òåëåôîíóâàëà. Âîíà 
êàçàëà: «ßêáè â³í ñêàçàâ ìåí³ 
â³ääàòè éîìó ñóìêó, òî ÿ á ³ òàê 
â³ääàëà. Àëå æ íàùî áèòè?» Â³í 
¿¿ ïîáèâ êîíêðåòíî, íàñê³ëü-
êè ìåí³ â³äîìî, â³í ïîâàëèâ ¿¿ 
íà çåìëþ é áèâ íîãàìè, — ðîç-
ïîâ³äàº î÷åâèäèöÿ ³ äèâóºòüñÿ, 
ùî çëîâìèñíèêà íå çàòðèìàëè 
òîãî æ äíÿ. — Öå æ öåíòð ì³ñòà ³ 
â³í ïðàöþº òàì íå ïåðøèé äåíü.

²ðèíà Õîíÿê³íà òàêîæ äîäàëà, 
ùî ðåìîíò òðèâàº â îäíîìó ç ïðè-
ì³ùåíü ë³êàðí³, ÿêå ðåêîíñòðó-
þþòü âæå íå ïåðøèé ð³ê. À ïî-

òåðï³ëà îïèíèëàñÿ â ìåäçàêëàä³, 
âèð³øóþ÷è ñâî¿ ðîáî÷³ ïèòàííÿ.

— Òèìè ñõîäàìè ìàëî õòî 
êîðèñòóºòüñÿ. Öÿ æ³íêà í³áè-
òî ïðèéøëà óêëàäàòè ÿê³ñü äî-
ãîâîðè, íàñê³ëüêè ÿ çðîçóì³ëà, 
âîíà íå ïàö³ºíòêà öüîãî çàêëà-
äó. Âîíà ïî ðîáîò³ ïðèõîäèëà, 
ñïóñêàëàñÿ ç òðåòüîãî ïîâåðõó 
íà ïåðøèé, ³ íà äðóãîìó â³í ¿¿ 
é â÷åïèâ, — êàæå ²ðèíà. — Ìå-
òóøí³ áóëî áàãàòî, âñ³ ïîçá³ãàëè-
ñÿ. Êîëè âîíà ïî÷àëà êðè÷àòè, 
òî íå ìîãëè çðîçóì³òè, äå ñàìå 
öå â³äáóâàºòüñÿ. Â³í òèì ÷àñîì 
ïî÷àâ ò³êàòè. À ïîë³ö³ÿ ïðè¿õàëà 
íà âèêëèê õâèëèí ÷åðåç 15–20, 
ÿ ïîêè òóäè-ñþäè çàéøëà, âîíè 
âæå áóëè íà ì³ñö³, — ðîçïîâ³ëà 
²ðèíà Õîíÿê³íà.

– Â³í ¿¿ ïîáèâ 
êîíêðåòíî, íàñê³ëüêè 
ìåí³ â³äîìî, â³í 
ïîâàëèâ ¿¿ íà çåìëþ 
é áèâ íîãàìè, — 
ðîçïîâ³äàº î÷åâèäèöÿ

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070 

 Çàô³êñóâàëè ïåðøèé â Óêðà¿í³ 
ëåòàëüíèé âèïàäîê, ÿêèé ñòàâñÿ 
ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿. Çàãèáëîìó ââî-
äèëè âàêöèíó Pfizer. 47-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê ïîìåð 2 ëèïíÿ.

«Ùåïëåííÿ ïðîòè COVID-19 
áóëî ïðîâåäåíå ìîá³ëüíîþ áðè-
ãàäîþ î 13.45. Ïðîòÿãîì 1 ãîäèíè 
ï³ñëÿ ùåïëåííÿ íåñïðèÿòëèâà 
ïîä³ÿ ï³ñëÿ ³ìóí³çàö³¿ íå áóëà 
çàô³êñîâàíà. Î 17.00 â ïàö³ºí-
òà ç’ÿâèëèñü ñêàðãè íà íóäîòó, 

âòðàòà ñâ³äîìîñò³. Áóëà â³äðàçó 
âèêëèêàíà åêñòðåíà ìåäè÷íà äî-
ïîìîãà, ÿêà ïðîâåëà ðåàí³ìàö³éí³ 
çàõîäè. Íà æàëü, î 18.02 ìåäèêè 
êîíñòàòóâàëè ñìåðòü ÷îëîâ³êà, — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ÌÎÇ. — 
Çà ³íôîðìàö³ºþ äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³, ÷îëîâ³ê îòðèìàâ ùå-
ïëåííÿ ïðîòè COVID-19 âàêöè-
íîþ Comirnaty/Pfizer-BioNTech. 
Ó 5 ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ùåïèëèñü ç 
îäíîãî ôëàêîíà ç ïîìåðëèì — 

ñòàí çàäîâ³ëüíèé. Âèïàäîê ñìåðò³ 
çàðåºñòðîâàíî ÿê íåñïðèÿòëèâó 
ïîä³þ ï³ñëÿ ³ìóí³çàö³¿, îñê³ëüêè 
ñìåðòü ñòàëàñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â 
ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿.

Ó Â³ííèöüê³é îáëäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî çà äà-
íèìè åëåêòðîííî¿ àìáóëàòîðíî¿ 
êàðòè ïàö³ºíòà — õðîí³÷í³ çà-
õâîðþâàííÿ íå çàðåºñòðîâàí³. 
Çà ïîïåðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè 
ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè — 
ïðè÷èíîþ ñìåðò³ ñòàëà ãîñòðà 

ñåðöåâî-ñóäèííà íåäîñòàòí³ñòü 
íà òë³ ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè ñåðöÿ. 
Îçíàê àíàô³ëàêñ³¿, øîêó, òðîì-
áîçó íåìàº.

Âèðîáíèê âàêöèíè â³ä êîðî-
íàâ³ðóñó Pfizer/BioNTech ïðîêî-
ìåíòóâàâ ñìåðòü óêðà¿íöÿ.

— Ìè çàðàç äóìàºìî ïðî 
ñ³ì’þ çàãèáëîãî. Ìè ñïðèéìà-
ºìî íåñïðèÿòëèâ³ ïîä³¿, ÿê³ ïî-
òåíö³éíî ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàí³ 
ç íàøîþ âàêöèíîþ COVID-19, 
BNT162b2, äóæå ñåðéîçíî. 

Ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â 
ó öüîìó âèïàäêó íå âñòàíîâëå-
íî, — éäåòüñÿ ó çàÿâ³ Pfizer, ïèøå 
Reuters. Çà ³íôîðìàö³ºþ êîìïà-
í³¿, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïîíàä 
400 ì³ëüéîí³â ëþäåé ó   âñüîìó 
ñâ³ò³ áóëè âàêöèíîâàí³ âàêöèíîþ.

— Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî ñåð-
éîçí³ ïîá³÷í³ ÿâèùà, íå ïîâ’ÿçàí³ 
ç âàêöèíîþ, íà æàëü, ìîæóòü â³ä-
áóâàòèñÿ ç òàêîþ æ øâèäê³ñòþ, 
ÿê öå áóëî á ñåðåä çàãàëüíî¿ ïî-
ïóëÿö³¿, — çàçíà÷àº Pfizer.

Помер після вакцинації. Як коментують у Pfizer?
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ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063)7854635 

Îëåíà Ãðîñó 
ìåøêàº â Ãàé-
ñèí³, âæå äàâíî 
æ³íêà îï³êóºòüñÿ 

òâàðèíàìè. 28 ÷åðâíÿ ¿é çàòåëå-
ôîíóâàëà çíàéîìà ³ ðîçïîâ³ëà, 
ùî â ñóñ³äíüîìó ñåë³ ï³ñëÿ ãðîçè 
â³òåð çí³ñ ãí³çäî ëåëåê. Áåçïî-
ì³÷í³ ïòàøêè ïðîëåæàëè íà çåìë³ 
äîáó, ïèøå âîëîíòåðêà ó ñâîºìó 
ïðîô³ë³ íà Ôåéñáóê.

«ß ñïî÷àòêó ðîçãóáèëàñÿ, àëå 
òîä³ ïî÷àëà øóêàòè òåëåôîíè 
ÌÑ×. Ïîäçâîíèëà íà 101 ³ ìåí³ 
ñêàçàëè, ùî ðÿòóâàòè ëåëåê 
íå â ¿õí³é êîìïåòåíö³¿. ² òåõí³êè 
â íèõ ï³äõîäÿùî¿ íåìà! ² äàëè 
òåëåôîí ÷åðãîâèõ åëåêòðèê³â. 
Äçâîíþ. Çâè÷àéíî, ò³ òåæ â³ä-
ìîâèëè. Ïðîøó: òî ñêîîïåðóé-
òåñÿ ç ì÷ñíèêàìè. Äîïîìîæ³òü. 
Ìîæå, öå íå â âàø³é êîìïåòåí-
ö³¿, àëå öå æ â ëþäñüê³é êîì-
ïåòåíö³¿ äîïîìàãàòè òèì, õòî 
ïîòðàïèâ ó á³äó!!!» — ÷èòàºìî 
â äîïèñ³.

Çãîäîì Îëåíà çíàéøëà êîí-
òàêòè ùå îäí³º¿ âîëîíòåðêè, ÿêà 
âæå ìàëà äîñâ³ä äîãëÿäó çà äèêè-
ìè ïòàõàìè. Â³ííè÷àíêà ²ðèíà 
íàñòóïíîãî äíÿ çäîëàëà ïîíàä 
130 êì ³ çàáðàëà ïòàøîê äî ñåáå.

Ó ñâîºìó ïðîô³ë³ âîëîíòåð-
êà îïóáë³êóâàëà äîïèñ, â ÿêîìó 

ðîçì³ðêîâóâàëà, ÷îìó ïðàö³âíèêè 
ñëóæáè ïîðÿòóíêó â³äìîâèëèñÿ 
¿õàòè â ñåëî.

«Ì³ñöÿ íåéìîâ³ðíî êðàñèâ³, 
àëå äîðîãà… Öå íàâ³òü íå ÿìè ³ 
ðîçáèòà äîðîãà. Öå àïð³îð³ â³ä-
ñóòí³ñòü äîðîãè, ºäèíà — ïî-
ëÿìè é ã³ðêàìè, ÿêó ëþäè ñàì³ 
«ðîç’¿çäèëè». Æåñòü, çâ³ñíî», — 
íàïèñàëà âîíà ³ ïîâ³äîìèëà, ùî 
ïòàõ³â çàáðàëà â æàõëèâîìó ñòàí³, 
õî÷à äàëåêó äîðîãó âîíè ïåðåíå-
ñëè íåïîãàíî.

«Ó Ðàéë³ çëàìàíà ëàïêà. Ìàëî 
òîãî — öå â³äêðèòèé ïåðåëîì. 
Ëþäè çàô³êñóâàëè, ÿê çìîãëè. 
Â Åøà çàãàëüìîâàíà ðåàêö³ÿ, 
çåëåíóâàòà ãðóäíà êë³òèíà. Îáè-
äâà áîöþíè â ïàðàçèòàõ, ó ñòðåñ³ 
òà øîêîâàí³, àïåòèòó ïîêè ùî 
íåìàº, ïèòè òàêîæ íå ïîñï³øà-
þòü», — çàçíà÷èëà æ³íêà.

ТАКА СИТУАЦІЯ — 
НЕ ПООДИНОКА 

Íà òîé ìîìåíò áóëî âæå òðè 
äîáè, ÿê ïòàõè òðàâìóâàëèñÿ. 
²ðèíà çàïèñàëà Ðàéë³ â êè¿âñüêó 
êë³í³êó «Åêçîâåò» ³ äîäàëà, ùî 
íà ïîðÿòóíîê ïåðíàòîãî çàëèøè-
ëîñÿ ìàëî ÷àñó — ïåðåëîì ëàïè 
â áîöþíà ââàæàºòüñÿ âèðîêîì.

Æóðíàë³ñòàì 20minut.ua/RIA 
²ðèíà ðîçïîâ³ëà, ùî ñòàí ïòàõ³â é 
äîñ³ âàæêèé. Íà ¿¿ äóìêó, ó Ðàéë³ 
ç³ çëàìàíîþ ëàïîþ ñïðàâä³ ìàëî 
øàíñ³â íà æèòòÿ.

РЯТУВАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ. 
ЯК ВИХОДИТИ ДИКИХ ПТАХІВ?
Догляд  Через шквальний вітер в селі 
Крутогорб зі стовпа електроопори 
впало гніздо з маленькими лелеками. 
Молоді птахи вже через два тижні мали б 
вилітати з гнізда, але через падіння 
сильно травмувалися. Опікувалася 
птахами волонтерка, яка розповіла 
про основи догляду за пернатими 

Âò³ì, çà ¿¿ ñëîâàìè, òàêà ñèòóà-
ö³ÿ ç ëåëåêàìè — íå ïîîäèíîêà. 
Äóæå ÷àñòî, êîëè ïî÷èíàºòüñÿ 
ñåçîí âèëüîò³â ç ãí³çäà ÷è ÷åðåç 
ïîãîäí³ óìîâè, áàãàòî ïòàõ³â ïî-
ìèðàº.

— Ó öüîìó âèïàäêó ÷åðåç ïîãî-
äó ãí³çäî âïàëî íà çåìëþ ç åëåê-
òðîîïîðè. ß çàáðàëà äâîõ ëåëå-
÷åíÿò, â îäíîãî áóëà òðàâìîâàíà 
ãðóäíà êë³òèíà, â ³íøîãî çëàìàíà 
ëàïêà. Â íèõ íå áóëî àïåòèòó, 
âîíè áóëè â ïîãàíîìó ñòàí³, êîëè 
ÿ ¿õ çàáèðàëà. Äî òîãî ïåâíèé 
÷àñ âîíè áóëè áåç ¿æ³ é âîäè. 
Áàòüêè ¿õ íå ãîäóâàëè, à ëþäè, 
ÿê³ çàáðàëè, íå ìàëè â³äïîâ³äíîãî 
õàð÷óâàííÿ äëÿ ïòàøîê, — êàæå 
âîëîíòåðêà.

²ðèíà çàçíà÷àº, ùî ó ðàç³, ÿêùî 
õòîñü ïîì³òèâ ïîä³áíó ñèòóàö³þ, 
ñïåðøó òðåáà çâåðíóòè óâàãó, ÷è 
íå êðóæëÿþòü ïîáëèçó ãí³çäà ç 
ìàëþêàìè áàòüêè.

— ßêùî ïîðó÷ ë³òàþòü áàòü-
êè, à â ïîñòðàæäàëèõ ïòàøåíÿò 
íåìàº î÷åâèäíèõ òðàâì, òî òðå-
áà ñïðîáóâàòè ï³äíÿòè ãí³çäî é 
ðîçì³ñòèòè íà ì³ñö³. ßêùî öå 
åëåêòðîîïîðà, òî áåç â³äïîâ³äíèõ 
ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòü ¿õ, 
íå îá³éòèñÿ. Ùîïðàâäà, ïðàö³â-
íèêè íå õî÷óòü âè¿çäèòè íà òàê³ 
âèêëèêè, áî öå íå âõîäèòü â ¿õ 
êîìïåòåíö³þ, — ïîÿñíþº ²ðèíà.

ЧИМ ГОДУВАТИ 
І ЯК ДОГЛЯДАТИ 

ßêùî ãí³çäî ïîñòàâèòè 
íà ì³ñöå íåìîæëèâî, à âðÿòó-
âàòè æèòòÿ ïòàõàì âè õî÷åòå — 

Ірина розповідає, що вже 
не вперше опікується дикими 
птахами. Навіть зараз, окрім 
останніх пернатих, вже понад рік 
жінка тримає вдома лелеченя, яке 
самостійно «виходила». Волон-
терка проти зоопарків і впевнена, 
що після всіх можливих заходів 
порятунку пташку можна відпус-
тити на свободу.
— Пташки, вигодувані людь-
ми, можуть повернутися в дику 
природу. В мене є одна пташка, 
його звати Татум. Я його підібра-
ла зовсім крихітним і зараз він 
вже абсолютно ручний, навіть 
підлазить під мене, коли його 
годую, сприймає мене за маму, — 
всміхається жінка. — Втім, він 

вже не живе в будинку, ми його 
переселили у вольєр. Зводимо 
на мінімум контакт з людиною. З 
липня, коли вони стають активні-
шими, я кільцюю лелек і дозво-
ляю ходити по ділянці, згодом 
вони самостійно вчаться шукати 
собі їжу.
Сніданок Ірина птахам пере-
стає давати, натомість ховає 
в траві шлуночки чи сердечка. 
Таким чином лелеки готуються 
до самостійного життя і самі їх 
знаходять.
— Після цього вони відмовля-
ються від сніданку самі, а згодом 
я забираю обіднє годування і ми 
приходимо до того, що в серпні 
це абсолютно самостійні пташки 

і вони летять. Минулого року від 
нас полетіли лелеки навіть після 
переламаних крил, в одного була 
перфорація кишківника, йому 
хижак перекусив шию, це була 
важка травма, але тим не менш, 
25 серпня він вилетів і навіть 
встиг у вирій разом з іншими 
лелеками. Це було неймовірно 
красиво, — розказує Ірина.
Ще одне лелеченя живе з Іриною 
вже протягом року. В птаха немає 
однієї кінцівки, тому ходить він зі 
спеціальними капчиками. Жінка 
вимушена підрізати йому кри-
ла, бо той поривається полетіти 
на свободу. Втім, Ірина впевне-
на, що в дикій природі сам він 
не виживе…

Готує до самостійного життя 

Гніздо птахів зірвало шквальним вітром. Маленькі 
боцюни, які були в гнізді, сильно травмувалися 

òî òðåáà çàáðàòè ¿õ äîäîìó.
— ¯ì òðåáà ñòâîðèòè á³ëüø-

ìåíø ïðèðîäí³ óìîâè, äî ÿêèõ 
âîíè çâèêëè. Ì³ñöå ìàº áóòè 
ñóõèì, òîìó ìîæíà ïîñòåëèòè 
ñîëîìó ÷è ï³ñîê. ¯äÿòü ëåëåêè 
êóðÿ÷³ òåëüáóõè: øëóíî÷êè, øè¿, 
ñåðöå áåç æèðó, äð³áíó ð³÷êîâó 
àáî ìîðñüêó ðèáó, çâ³ñíî, â ñè-
ðîìó âèãëÿä³, à íå êîíñåðâè ÷è 
ïðèãîòîâàíó. Â æîäíîìó ðàç³ 
íå ìîæíà äàâàòè çåðíîâ³ êóëü-
òóðè, îâî÷³. Ùå ìîæíà ãîäóâàòè 
ïòàøîê êîíèêàìè, äîùîâèìè 
÷åðâ’ÿêàìè. Öå, äî ðå÷³, ïåðøèé 
ïðèêîðì, ÿêèé ïðèíîñÿòü ä³òÿì 
¿õ áàòüêè.

ßù³ðêè, æàáêè — âñå, ùî âî-
ðóøèòüñÿ, òåæ âõîäèòü â ìåíþ 
öèõ ïòàõ³â. Îñîáëèâîþ æ ñòðà-
âîþ, ÿêà íå ëèøå ñìàêóâàòè-
ìå, à é äîïîìîæå íàëàãîäèòè 
ïîâíîö³ííó ðîáîòó øëóíêî-
âî-êèøêîâîãî òðàêòó — öå äî-
áîâ³ êóð÷àòà ÷è êðîë³.

— Äëÿ ñòðàâîõîäó äóæå âàæ-
ëèâ³ äîáîâ³ êóð÷àòà, ëåëåêàì 
äëÿ íîðìàëüíî¿ ðîáîòè øëóí-
êîâî-êèøêîâîãî òðàêòó íåîá-
õ³äíå ï³ð’ÿ ³ øåðñòü. Òîìó ìè 
êóïóºìî êðîëèê³â ÷è êóð÷àò äëÿ 

ãîäóâàííÿ äèêèõ ïòàõ³â, — ïî-
ÿñíþº çîîçàõèñíèöÿ.

КОРМ ДЛЯ ЛЕЛЕЧЕНЯТ 
НЕ ДЕШЕВИЙ 

²ðèíà òàêîæ äîäàº, ùî äóæå 
áàãàòî ãðîøåé éäå íà òå, ùîá 
âèãîäóâàòè ëåëå÷åíÿ. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, çðîçóì³òè, â ñê³ëüêè öå 
îá³éäåòüñÿ, ìîæóòü âëàñíèêè 
âåëèêèõ ïîðîäèñòèõ ñîáàê. 
Êàæå, ùî õàð÷óâàííÿ áîöþíà 
ìîæå îá³éòèñÿ â ñò³ëüêè æ, ÿê ³ 
ñïåö³àë³çîâàíà ¿æà äëÿ áóëüäîãà.

— Âñ³ì ï³äðÿä ãîäóâàòè ïòàø-
êó íå ìîæíà, à ¿äÿòü âîíè ùîäâ³ 
ãîäèíè. Àëå íàéäîðîæ÷å ãîäó-
âàòè òèõ ïòàøåíÿò, ÿê³ ¿äÿòü 
ëèøå êîìàõ. Ùîá âèãîäóâàòè 
îäíîãî ñòðèæà, õàð÷óâàííÿ áóäå 
êîøòóâàòè ï³âòîðè òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü íà ì³ñÿöü, — ïîÿñíþº âîíà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó Â³ííèö³ ôà-
õ³âö³â, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòü íà äè-
êèõ ïòàõàõ, íåìàº. ª ëèøå âî-
ëîíòåðè, ÿê³ ìîæóòü âèãîäóâàòè, 
àëå íå âèë³êóâàòè ³ òèì á³ëüøå 
íå ïðîîïåðóâàòè. Ñàìå òîìó îä-
íîãî ç ïåðíàòèõ çíàéä äîâåëîñÿ 
â³äïðàâëÿòè íà ë³êóâàííÿ â Êè¿â 
â êë³í³êó «Åêçîâåò».

«Âñ³ì ï³äðÿä 
ãîäóâàòè ïòàøêó íå 
ìîæíà, à ¿äÿòü âîíè 
ùîäâ³ ãîäèíè. Àëå 
íàéäîðîæ÷å ãîäóâàòè 
ïòàõ³â, ÿê³ ¿äÿòü êîìàõ» 
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА 

Зазвичай люди кажуть мені:
– Втомились від вашої війни...
– Втомились від твоєї війни...
Головне, щоб ті, хто справді сидить в 
окопах, не втомились. А інші, ну так.

РЕКЛАМА

494924

ПРЕССЛУЖБА

SAHAROK SHOP 

Æîäíîãî ãðàìà äîäàíèõ 
öóêð³â, êîíñåðâàíò³â, ðàô³íî-

âàíèõ àáî ã³äðîãåí³çîâàíèõ îë³é, 
òðàíñæèð³â — òàêå ìîðîçèâî ìîæíà âè-
êðåñëèòè ç³ ñïèñêó «Çàáîðîíåí³ ëàñîù³».

ФРУКТОВИЙ ДЕСЕРТ АБО МОРОЗИВО
Áàíàíè (1–2 ïîïåðåäíüî íàð³çàíèõ òà 

çàìîðîæåíèõ) òà ñòàêàí ñâ³æî¿ ïîëóíèö³ 
(÷îðíèö³, ìàëèíè, âèøí³ áåç ê³ñòî÷îê — 
áóäü-ÿêà ÿãîäà, ùî íàéá³ëüøå ñìàêóº) 
çáèòè áëåíäåðîì, ðîçëèòè â ñêëÿíêè òà 
ïðèêðàñèòè ì’ÿòîþ. Ìîæíà âæèâàòè îä-
ðàçó àáî çàìîðîçèòè ïðîòÿãîì 3–5 ãîäèí 
(ó ôîðìî÷êàõ äëÿ ìîðîçèâà àáî ïàïåðî-
âèõ ñòàêàí÷èêàõ) — íàòóðàëüíå ôðóêòî-
âî-ÿã³äíå ìîðîçèâî ñìàêóº òà íàñè÷óº 
çäîðîâ’ÿì.

Ëàéôõàê!!!
Íåìàº áëåíäåðà? Íå ïðîáëåìà! Áåð³òü 

ïàêåòîâàí³ íàòóðàëüí³ ñìóç³ òà ïþðå áåç 
öóêðó òà åêñïåðèìåíòóéòå, çì³øóþ÷è 
óëþáëåí³ ïþðîâàí³ ôðóêòè/ÿãîäè. Çà-
ìîðîæóéòå — â³òàì³í³çóéòå ñâîº ë³òî!

Ôðóêòè òà ÿãîäè — öå â³òàì³íè òà 
ì³íåðàëè äëÿ æèâëåííÿ òà åíåðã³¿ âñ³õ 
îðãàí³â, öå êë³òêîâèíà äëÿ çäîðîâîãî 
òðàâëåííÿ — â³äïîâ³äíî, ãàðíèé îáì³í 
ðå÷îâèí, ñòðóíê³ñòü, ìîëîäà øê³ðà. 
Ôðóêòè òà ÿãîäè — íàéêðàùå äæåðåëî 
ïîë³ôåíîë³â, ÿê³ ÷èíÿòü ïîòóæíó àíòè-
îêñèäàíòíó ä³þ, äîïîìàãàþòü áîðîòèñÿ ç 
â³ëüíèìè ðàäèêàëàìè, óñóâàòè íàñë³äêè 
îêñèäàòèâíîãî ñòðåñó òà çàïîá³ãòè çà-
ïàëåííþ. Ð³çí³ ôðóêòè òà ÿãîäè — ð³çí³ 
òèïè ïîë³ôåíîë³â.

ПРОТЕЇНОВЕ МОРОЗИВО
²äåàëüíå ð³øåííÿ äëÿ òèõ, õòî ïîëþ-

áëÿº êëàñèêó, àëå ïðàãíå ÷îãîñü á³ëüø 
êîðèñíîãî, í³æ ïðîïîíóº ìàñìàðêåò, — 
ñóì³ø äëÿ ïðîòå¿íîâîãî ìîðîçèâà. Ãîòó-
âàòè ïðîñòî: çì³øóºòå ñóì³ø ³ç âêàçàíèì 
íà óïàêîâö³ îá’ºìîì âîäè àáî ìîëîêà, 
ãàðíî âèì³øóºòå, çàìîðîæóºòå ïðîòÿãîì 
ê³ëüêîõ ãîäèí. Ãîòîâî. Ö³ëèõ 1,5 ë³òðà 
ìîðîçèâà — àéñáåðã íàñîëîäè!

Ñèðîâàòêîâèé ïðîòå¿í (á³ëîê) — öå 
äæåðåëî íåçàì³ííèõ àì³íîêèñëîò òà 
³äåàëüíèé ìàòåð³àë äëÿ ïîáóäîâè òà 
â³äíîâëåííÿ îðãàí³çìó. Á³ëêè ïîòð³áí³ 
äëÿ ïîòóæíî¿ ³ìóííî¿ ñèñòåìè, çàáåçïå-
÷óþòü ãàðíèé îáì³í ðå÷îâèí, ôîðìóþòü 
ì’ÿçè, êë³òèíè îðãàí³â, ìîçêó, ïîòð³á-
í³ äëÿ çäîðîâèõ òà êðàñèâèõ âîëîññÿ, 
í³ãò³â, øê³ðè.

ГОРІХОВО-БАНАНОВЕ МОРОЗИВО
Óñå, ùî çíàäîáèòüñÿ — àðàõ³ñîâà ïàñòà 

òà áàíàíè! Íà äâ³ ïîðö³¿ ïîòð³áíî âçÿòè 
2 ïîïåðåäíüî íàð³çàíèõ òà çàìîðîæå-
íèõ áàíàíè, äîäàòè 2–3 ñò. ë. àðàõ³ñîâî¿ 
ïàñòè òà çáèòè âñå áëåíäåðîì âïðîäîâæ 
1–2 õâèëèí. Çà áàæàííÿì ìîæíà äîäàòè 
òðîõè êàêàî. Ïðèêðàøàºìî ãîð³øêàìè 
àáî øìàòî÷êàìè øîêîëàäó — ñìàêóºìî!

Àðàõ³ñ — äæåðåëî ëåãêî çàñâîþâàíèõ 
ðîñëèííèõ á³ëê³â, êîðèñíèõ æèð³â, æèò-
òºâî âàæëèâèõ â³òàì³í³â òà ì³íåðàë³â:
 Ï³äòðèìóº çäîðîâ’ÿ ñåðöÿ òà ñóäèí, òèñê
 Ñïðèÿº ìîëîäîñò³ øê³ðè
 Êîðèñíèé ïðè õðîí³÷í³é âòîì³, äå-

ïðåñ³¿, ô³çè÷íîìó âèñíàæåíí³
 Ïîêðàùóº çàõèñí³ ôóíêö³¿ îðãàí³çìó
 Äîïîìàãàº êîíòðîëþâàòè öóêðè ïðè 

ä³àáåò³

 Ñïðèÿº íàðîùóâàííþ ì’ÿç³â
 Íîðìàë³çóº ñîí òà ñïðèÿº âèðîáëåí-

íþ ñåðîòîí³íó (ãîðìîíó ùàñòÿ).
Êîæåí øìàòî÷îê òàêîãî ìîðîçèâà — çà-

äîâîëåííÿ áåç äîêîð³â ñóìë³ííÿ çà öóêðè 
òà ô³ãóðó. Ðàä³éòå òà ïàì’ÿòàºòå, ùî óñì³ø-
êà òà â³ä÷óòòÿ ùàñòÿ ïîäîâæóþòü æèòòÿ!

SaharokShop — òîâàðè äëÿ ëþäåé ç ä³à-
áåòîì — ïðàöþºìî äëÿ ÂÀÑ.

Çàâæäè ïîðó÷!
Àäðåñà ó Â³ííèö³:
âóë. Ñîáîðíà, 90 (îð³ºíòèð — êàâ'ÿðíÿ 

Terentino)
òåë.: 0674600244
Ðîáî÷³ ãîäèíè ìàãàçèíó:
Ïí.-Ïò. — 10.00–17.00
Ñá. — 12.00–16.00
Íä. — âèõ³äíèé

Літні десерти без шкоди для цукрів та фігури
БЛОГ

110
грн

від 24
грн

110
грн

Натуральні пюре та смузі з ягід 

та фруктів Bob Snail

Суміш для приготування 

протеїнового морозива Арахісова паста Master Bob

485689
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У Білків багато друзів. Про декого 
з них, херсонських і київських, 
уже згадували вище. У рідному 
місті їх, зрозуміло, найбільше. 
Якось Володимир розмістив світ-
лину зі своїм університетським 
товаришем Олександром Онуф-
рійчуком. Пригостив його спар-
жею, а той підтримав товариша 
дописом у Фейсбуці.
Так ось, вінницькі друзі, які ма-
ють землю, виділили два гектари 
для Білків.
До речі, і спаржа, і лаванда, 
мають одну спільну особли-
вість — їх висаджують один раз 

на 7–10 років.
Що дало вирощування спаржі?
— По-перше, це нелегка пра-
ця, — говорить Володимир. — По-
друге, це аж ніяк не мільйон гри-
вень прибутку, як дехто написав 
про нас, називаючи таку цифру. 
Хоча прибуток таки отримали. 
Але приблизно у десять разів 
менший, ніж мільйон гривень.
На життя Білко заробляє іншою 
роботою. Він — дилер однієї з 
компаній з продажу біопрепара-
тів, а також консультує фермерів, 
які займаються вирощуванням 
овочів.

Мільйонерами не стали 

Á²ÇÍÅÑ

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ó Êñàâåð³âö³ çà-
öâ³ëà ëàâàíäà. Ô³-
îëåòîâîãî êîëüîðó 
êâ³òè àæ î÷³ âáèðà-

þòü, òàê³ êðàñèâ³. Ïåëþñòêè í³æ-
í³, ÿñêðàâ³, ç ïåðåëèâàìè â³äò³í-
ê³â, îäí³ ñâ³òë³ø³, ³íø³ òåìí³ø³. 
Ôîòîçí³ìêè «ðîçëèòîãî» ô³îëåòó 
ìîæíà ïîáà÷èòè ó Ôåéñáóö³, äå ¿õ 
âèñòàâèâ ì³ñöåâèé ï³äïðèºìåöü 
Âîëîäèìèð Á³ëêî.

Ïëàíóâàâ ïîãîâîðèòè ç íèì 
ïðî ñïàðæó. Â³í âèðîùóº öþ 
íåòðàäèö³éíó êóëüòóðó íà ïëî-
ù³ â îäèí ãåêòàð. Ö³êàâî, ÿêèé 
îòðèìàâ ðåçóëüòàò. Âèã³äíà ÷è 
íå âèã³äíà? Óðîæàé ç³áðàíî — 
ìîæíà ï³äáèâàòè ï³äñóìêè.

— Ó íàñ çàðàç ³íøà êóëüòóðà, 
ïðî ÿêó õî÷åòüñÿ ãîâîðèòè, — 
êàæå ïàí Âîëîäèìèð. — Ëàâàíäà 
ðîçêâ³òëà. ßêðàç ÷àñ ¿¿ öâ³ò³ííÿ. 
Ï³ä íå¿ â³äâåëè òàêó ñàìó ïëî-
ùó, ÿê ³ ï³ä ñïàðæó, îäèí ãåêòàð. 
ßêèì áóäå ðåçóëüòàò òàêîãî á³ç-
íåñó, ïîêè ùî ñêëàäíî ñïðîã-
íîçóâàòè.

«У ДРУЗІВ Є МАЛЕНЬКА 
ГОЛЛАНДІЯ…» 

Âîëîäèìèð ðîçïîâ³â, ùî ëàâàí-
äà ñòàíå á³çíåñîì éîãî äðóæèíè 
Àë³íè. Òàê âîíè âèð³øèëè.

— Öå áóäå ¿¿ çàíÿòòÿ, — êàæå 
â³í. — Äëÿ ìåíå çàëèøèòüñÿ 
ñïàðæà. Îáèäâà ïîëÿ, ñïàðæ³ ³ 
ëàâàíäè, ïîðó÷, ÿê ìîâèòüñÿ, 
ìåæà ó ìåæó. Ùîïðàâäà, çàðàç 
äèâèòèñÿ íà ñïàðæåâó ä³ëÿíêó 
íå ö³êàâî. Âîíà íå çîâñ³ì ïðè-
ãëÿäíà. Óðîæàé ç³áðàíî, ùî òàì 
ìîæíà ïîáà÷èòè? À ïîðó÷ òàêà 
êðàñà — î÷åé íå â³ä³ðâàòè. Çíà-
éîì³ âæå íàïðîøóþòüñÿ íà ôî-
òîñåñ³þ. Çí³ìêè íà ôîí³ ô³îëåòó 
ëàâàíäè âèõîäÿòü íåéìîâ³ðíî 
êðàñèâ³.

Âîëîäèìèð ìàº àãðàðíó îñâ³òó, 
çàê³í÷èâ Â³ííèöüêèé àãðàðíèé 
óí³âåðñèòåò. Çíàºòüñÿ íà ïèòàí-
íÿõ îáðîá³òêó çåìë³, âèðîùóâàíí³ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð. 
Âò³ì, âçÿâñÿ çà íåòðàäèö³éí³ ç 
íèõ, ¿õ ùå íàçèâàþòü í³øîâ³.

— ×îìó ñàìå ëàâàíäà, Âîëî-
äèìèðå? — çàïèòóþ ó ñï³âðîç-
ìîâíèêà. — Íå ïøåíèöÿ, áîáè 
÷è îâî÷³…

Êàæå, íà îäíîìó ãåêòàð³ ïøå-
íèöþ íå âèðîùóþòü, áî íà òàê³é 
ïëîù³ í³÷îãî íå çàðîáèø, öå áóäå 
á³çíåñ ó ì³íóñ. Îâî÷³â ó íàñ ðîñ-
òå íåìàëî, äî òîãî æ, íèìè íà-
ïîâíþþòü ðèíîê ãîñïîäàðñòâà ³ 
ï³äïðèºìö³ ç ï³âäåííèõ îáëàñòåé, 
íå êàæó÷è âæå ïðî Òóðå÷÷èíó, 
íàïðèêëàä. Çðåøòîþ, ïðî ëàâàí-
äó òåæ íå äóìàëè.

— Ìè ç äðóæèíîþ ìàëè ³íø³ 

«ТЮЛЬПАНИ ЗАЧЕКАЮТЬ». ПОЛЕ 
ЛАВАНДИ ПОДАРУВАВ ДРУЖИНІ
Ніша  Фіолетове поле лаванди 
розквітло у селі Ксаверівка неподалік 
від Вінниці. Воно поруч з ділянкою 
спаржі. Обидві площі орендує і доглядає 
підприємець Володимир Білко з 
дружиною Аліною. Чому взялися за такі 
незвичні рослини? Що мають від них — 
гроші чи задоволення? Взагалі-то вони 
мали намір вирощувати… тюльпани 

ïëàíè, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäè-
ìèð. — Îáäóìóâàëè, ÿê çà-
éíÿòèñÿ òþëüïàíàìè. Ó íàñ 
º äðóç³ ó Õåðñîíñüê³é îáëàñò³. 
Âîíè ìàþòü ñâîþ ìàëåíüêó 
Ãîëëàíä³þ. Ñàäÿòü òþëüïàíè. 
Öå êðàñèâî ³ ïðèáóòêîâî. Àëå 
º îäíå àëå…

Êîëè çàãëèáèëèñÿ ó ðîçðàõóí-
êè, çðîçóì³ëè, ùî òàêà ñïðàâà 
¿ì íå ïî êèøåí³. Ãðîøåé íå âè-
ñòà÷èòü íàâ³òü íà ñòàðò.

— Ùîá âèñàäèòè íà îäíîìó 
ãåêòàð³ öèáóëèíêè òþëüïàí³â, 
òðåáà çàïëàòèòè çà íèõ ï’ÿòü 
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, — ä³ëèòüñÿ 

äóìêàìè ï³äïðèºìåöü. — Öå âæå 
ïåðåâ³ðåíî äðóçÿìè ç Õåðñîíó. 
Ïî÷èíàòè ç ìåíøî¿ ïëîù³ íåìà 
ñìèñëó. Íå áóäå â³ääà÷³.

«У НАС НЕ МАЯЧАТЬ ПЕРЕД 
ОЧИМА ЗЕЛЕНІ КУПЮРИ» 

Ëàâàíäó ïîðàäèëè ùå îäí³ çíà-
éîì³ Á³ëê³â. Âîíè ç Êè¿âùèíè. 
Òàì çàéìàþòüñÿ íåþ. Íèí³ öå 
äóæå ïîïóëÿðíà ðîñëèíà, òî÷-
í³øå êàæó÷è, íà íå¿ âåëèêèé 
ïîïèò. ßê íà êâ³òè, òàê ³ íà ëà-
âàíäîâó îë³þ, òîáòî íàñ³ííÿ, ç 
ÿêîãî ¿¿ âèãîòîâëÿþòü. Ëàâàíäó 
âèêîðèñòîâóþòü ÿê ó ôàðìàö³¿, 

Володимир Білко (праворуч) з товаришем по університету Олександром Онуфрійчуком. 
У руках обоє тримають спаржу, яку також вирощує цей фермер 

— Ùîá ïðèäáàòè 
öèáóëèíè òþëüïàí³â 
íà îäèí ãåêòàð ïîëÿ, 
òðåáà çàïëàòèòè ï’ÿòü 
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, – 
êàæå Âîëîäèìèð

òàê ³ â ïàðôóìåðíîìó âèðîáíè-
öòâ³ ³ íàâ³òü ó õàð÷îâ³é ïðîìèñ-
ëîâîñò³. Òàê ðîçïîâ³äàëè çíàéîì³ 
ç Êè¿âùèíè.

Ïðî öå ñàìå Á³ëêè ÷óëè â³ä 
çåìëÿê³â. Âîëîäèìèð êàæå, ùî 
ëàâàíäà ðîñòå ó Òèâð³âñüêîìó 
ðàéîí³. ̄ ¿ âèðîùóþòü ó Ëàäèæè-
í³. Öèì çàéìàºòüñÿ òàìòåøí³é 
ï³äïðèºìåöü Ñòàí³ñëàâ Ðîçñîõà. 
Â³í ïðèäáàâ îáëàäíàííÿ äëÿ âè-
ãîòîâëåííÿ ëàâàíäîâî¿ îë³¿. Á³ëêî 
ñï³ëêóâàâñÿ ç íèì, ÷îëîâ³ê ä³-
ëèâñÿ äîñâ³äîì.

— Ï³ñëÿ ðîçìîâè ç³ Ñòàí³ñ-
ëàâîì Ðîçñîõîþ ó íàñ âèíèêëî 
áàæàííÿ òåæ ïðèäáàòè îáëàäíàí-
íÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ëàâàíäîâî¿ 
îë³¿, — ðîçïîâ³äàº ñï³âðîçìîâíèê.

Çàïèòóþ, ÷è ö³êàâèëèñÿ ðèí-
êîì çáóòó, ÷è ïðîðàõîâóâàëè, ùî 
ìàòèìóòü ç òàêîãî á³çíåñó.

Â³äïîâ³äü ñï³âðîçìîâíèêà äåùî 
çäèâóâàëà. Êàæå í³, íå ïðîðàõî-
âóâàâ ³ íå ö³êàâèâñÿ äóæå êîí-
êðåòíî.

— Ìåí³ äîâîäèëîñÿ áóâà-
òè íà áàãàòüîõ òðåí³íãàõ, íà-
â÷àííÿõ, ³ ùîðàçó ãîâîðÿòü ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü âèâ÷åííÿ ðèíêó, 
ïåðñïåêòèâè ³ ò.ä, òàê ñàìî íà-
âîäÿòü ðîçðàõóíêè ìîæëèâèõ 
ïðèáóòê³â, — ãîâîðèòü Á³ëêî. — 
Òàê âæå «ìàëþþòü» êàðòèíè, ùî 
ó äåêîãî ïåðåä î÷èìà ïî÷èíàþòü 
ìàÿ÷³òè çåëåí³ êóïþðè. Íàñïðàâä³ 
íà ïðàêòèö³ âèõîäèòü òðîõè ïî-
³íøîìó. Òîìó ìè íå ò³øèìî ñåáå 
³ëþç³ÿìè ïðî âåëèê³ çàðîá³òêè.

Íà äóìêó ñï³âðîçìîâíèêà, áåç 
îêðåñëåííÿ ïåðñïåêòèâ, áåç ðîç-
ðàõóíê³â, çâè÷àéíî, íå îá³éòèñÿ, 
ðàçîì ç òèì, òðåáà çàëèøàòèñÿ 
ðåàë³ñòàìè.

Нині саме період цвітіння лаванди. Фотознімки «розлитого» 
фіолету можна побачити у Фейсбуці, де їх виставив місцевий 
підприємець Володимир Білко



14 RIA, Ñåðåäà, 7 ëèïíÿ 2021
²ÑÒÎÐ²ß

РЕКЛАМА

493908

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ,

RIA, (063)7758334 

Ó ìåðåæ³ îïó-
áë³êóâàëè íîâó 
â³çóàë³çàö³þ çàáó-

äîâè Áðèãàíòèíè ó Â³ííèö³. Òàì 
ïëàíóþòü òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé 
öåíòð ³ç çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
60 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ïðî 
öå éäåòüñÿ íà ñàéò³ Óêðà¿íñüêî¿ 
òîðãîâî¿ ã³ëüä³¿ (cutt.ly/YmvfYmg).

СТОЯНКА НА 600 АВТО 
Ç ïðåçåíòàö³¿ ä³çíàëèñü, ùî 

ÒÐÖ ìàòèìå òðè ïîâåðõè ïëþñ 
íóëüîâèé ð³âåíü ç ï³äçåìíèì 
ïàðê³íãîì íà 600 ì³ñöü ³ ñóïåð-
ìàðêåòîì.

Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ — ìàãà-
çèíè îäÿãó, êàâ’ÿðí³, ôóäêîðòè, 
òóàëåò. Íà äðóãîìó ð³âí³ — ìàãà-
çèíè âçóòòÿ òà îäÿãó ³ ãðîìàäñüêà 
âáèðàëüíÿ. À íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ 
ìàº áóòè ê³íîòåàòð íà ñ³ì çàë³â, 
òðè âáèðàëüí³ ³ ìàãàçèíè òîâàð³â 
äëÿ ä³òåé.

Ñóïåðìàðêåò ìàòèìå ïëîùó 
3000 êâ. ìåòð³â; òîðãîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèíè âçóòòÿ, 
îäÿãó òà äèòÿ÷³ òîâàðè çàéìàòè-
ìóòü 8150 êâ. ìåòð³â; ôóäêîðòè — 
3000 êâ. ìåòð³â.

Çàïóñê ðîáîòè ÒÐÖ «Áðè-
ãàíòèíà» — ÷åòâåðòèé êâàðòàë 
2023 ðîêó. À îò â³ííè÷àíè íà-
ð³êàþòü, ùî öÿ çàáóäîâà çàáåðå 
ùå îäíó çåëåíó çîíó ì³ñòà.

«НАВКОЛО ТІЛЬКИ ТЦ» 
Ó ôåéñáóê-ñï³ëüíîò³ «Urban — 

Òè ì³ñòî» îáãîâîðþþòü êîíöåïò 
çàáóäîâè ï³âîñòðîâà Áðèãàíòèíà. 
Ïåðåâàæíî, äîð³êàþòü, ùî ó Â³-
ííèö³ é òàê âæå çàáàãàòî òîðãî-
âèõ öåíòð³â.

«Ó íàñ ñêîðî íå çàëèøèòüñÿ 
æîäíî¿ çåëåíî¿ çîíè. Ñïàðòàê, 
Áðèãàíòèíà âñå ëóïàøàòü òîðãî-
âèìè öåíòðàìè. Íàâ³òü øìàòîê 
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó â³äñàïà-
ëè», — ïèøå Òà¿ñà Ãàéäà.

«Ñïëîøíûå òîðãîâûå öåíòðû. 
Ñïëîøíûå ïðîäàæè. À ïðîèçâîä-
ñòâà ãäå?» — êîìåíòóº ªâãåí Íî-
âèöüêèé.

«Çîâí³ íàãàäóº ñòîëè÷í³ Ocean 
Plaza ÷è Lavina. À ÷îãî íå îáëà-
øòóâàòè íà òåðèòîð³¿ Áðèãàíòèíè 
äîáðó ðåêðåàö³éíó çîíó äëÿ â³äïî-
÷èíêó, ïðîãóëÿíîê òà àêòèâíîñ-
òåé? Íåâæå øîï³íã — öå ºäèíà 
ðîçâàãà, ùî ïîòð³áíà â³ííè÷à-
íàì?» — äîäàº ªâãåí³é Ãóòí³ê.

БУДУТЬ ОБГОВОРЕННЯ 
Îäíàê ç íàì³ðàìè çàáóäîâíèêà 

Є ВІЗУАЛІЗАЦІЯ, ПРОЕКТУ НЕМАЄ. 
ПЛАН ПОБУДОВИ ТРЦ НА БРИГАНТИНІ 
Подробиці  На півострові у Вінниці 
планують побудувати триповерховий 
торговий центр з підземним паркінгом, 
торговими площами і кіно. Вінничани 
нарікають, що у місті й так достатньо 
ТЦ. У мерії анонсували громадські 
слухання. Розповідаємо історію забудови 
Бригантини, яка тягнеться вже 14 років

íå âñå òàê îäíîçíà÷íî. Ãîëîâíèé 
àðõ³òåêòîð Â³ííèö³ ªâãåí³é Ñî-
â³íñüêèé ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó, 
ùî çàìîâíèê áóä³âíèöòâà ÒÐÖ 
ùå íå çâåðòàâñÿ äî äåïàðòàìåí-
òó àðõ³òåêòóðè ³ ì³ñòîáóäóâàííÿ. 
Á³ëüø òîãî, íà òåðèòîð³þ ï³â-
îñòðîâà â ìåð³¿ ãîòóþòü íîâèé 
äåòàëüíèé ïëàí.

— Òàì ïëàíóºòüñÿ ðîçðîáêà 
íîâîãî äåòàëüíîãî ïëàíó òåðè-
òîð³¿ (íà çàáóäîâó ï³âîñòðîâà 
Áðèãàíòèíà — àâò.), ÿêèé ìàþòü 
âèãîòîâèòè äî ê³íöÿ ðîêó, — ïî-
ÿñíþº Ñîâ³íñüêèé.

Ó äåòàëüíîìó ïëàí³ áóäóòü 
çîáðàæåí³, çîêðåìà, ñõåìà ðîç-
òàøóâàííÿ îá’ºêò³â, ³íôðàñòðóê-
òóðà (äîðîãè, òðîòóàðè, ïàðêîâ-
êè òîùî), òèïè âèêîðèñòàííÿ 
îá’ºêò³â, áëàãîóñòð³é òîùî. ² âñå 
öå ìàþòü ïîãîäèòè â³ííè÷àíè.

— Ó ðàìêàõ ïîãîäæåííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òàêîæ 
ïåðåäáà÷åíå ïðîâåäåííÿ îáãîâî-
ðåííÿ òà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, — 
ñêàçàâ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà.

Хронологія забудови півострова  
тягнеться ще з 2007 року.
Тоді мерія продала з аукціону 
земельну ділянку, площею 1 гек-
тар, за 4,95 мільйона гривень 
(близько 1 мільйона доларів 
на той час). Тоді фірма-покупець 
«Бригантина-В» була афільова-
на з російською Групою Компа-
ній «Пересвет». Нині, кінцевим 
бенефіціаром є хмельничанин 
Богдан Грушецький. І, ця ж фір-
ма «Бригантина-В», отримала 
1,16 гектара комунальної землі 
на півострові в оренду.
У ті ж роки компанія планувала 
збудувати на Бригантині центр 
сімейного відпочинку та аква-
парк, зробити благоустрій су-
міжної території та набережної 
Південного Бугу. Але будівни-
цтво так і не почалося.
Сплеск цікавості до півострова 
стався у 2018-му: виконком 

міської ради дав згоду товари-
ству «Бригантина-В» на забудову 
півострова.
Тоді стало відомо, що загальна 
площа території під забудову 
складатиме 8,98 гектара. Де 
2,16 гектара займатиме торго-
вий центр з супермаркетом, офі-
сами, фудкортами, магазинами, 
кінотеатром, ігровими зонами 
та парковкою у будівлі майже 
на 1500 місць.
На іншій території (5,5 гектара 
півострова) мають зробити зони 
відпочинку. Крім того, інвестор 
погодився за свою кошти відно-
вити набережну Південного Бугу 
до Центрального мосту.
Однак, враховуючи те, що місь-
ка влада запустила процес по-
годження будівництва з «нуля», 
не виключено, що наміри і 
обов’язки забудовника будуть 
переглядатись.

Планували аквапарк, тепер — ТЦ. Історії забудови 

Нова візуалізація, це третій варіант, який вигляд матиме ТРЦ «Бригантина». 
Наприклад, ще в 2018 році планували, що буде 1500 паркомісць 

486404
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Ñòàðîñòà ñåëà 
Òàðàñ³âêà Àíàòî-
ë³é Êîçà÷åíêî òàê 
â³äïîâ³â íà òåëå-

ôîííèé äçâ³íîê: «ß çàðàç ñòîþ ç 
êîñîþ, á³ëÿ ìåíå äèðåêòîð øêîëè 
ç ãðàáëÿìè, ðàçîì ç íàìè çàâêëó-
áó, ³íø³ îäíîñåëüö³, âñ³ äðóæíî 
ïðèáèðàºìî «Í³ìåöüêó».

—?!
— Ùî òàêå «Í³ìåöüêà?» — ïå-

ðåïèòóº ñï³âðîçìîâíèê. — Çíà-
÷èòü, âè íå áóëè ó íàñ íà âîäî-
ñïàä³, ³íàêøå á ïðî öå íå çà-
ïèòóâàëè..

«НЕ ЗНАЄТЕ, ЩО ТАКЕ 
«НІМЕЦЬКА»?..

— «Í³ìåöüêà», öå íàçâà óðî÷è-
ùà, äå çíàõîäèòüñÿ íàø øóìèëî, 
ÿêèé øóìèòü äåíü ³ í³÷, — ïðî-
äîâæóº ðîçïîâ³äü Àíàòîë³é Êî-
çà÷åíêî. — Êîëèñü, ùå äî â³éíè, 
á³çíåñìåí ç Í³ìå÷÷èíè ìàâ áóäó-
âàòè ó öüîìó ì³ñö³ öóêðîâèé çà-
âîä. Òîä³øíÿ ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ 
ñòàëà íà çàâàä³. Ó ñâ³ò³ çàïàõëî 
â³éíîþ. Í³ìö³ ïî¿õàëè â³ä íàñ, 
à íàçâà çàëèøèëàñÿ, í³áè ïðè-
êèï³ëà äî ñåëà. Ïðè÷îìó, ñàìå 
ó æ³íî÷îìó ðîä³ — «Í³ìåöüêà».

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
í³ìö³ çáóäóâàëè ò³ëüêè ì³ñò ÷åðåç 
ð³÷êó Ìóðàôó. Êàì’ÿíèé, àðî÷-
íèé, â³í äîòåïåð çáåð³ãñÿ.

— Äëÿ öóêðîâàðí³ òðåáà áàãàòî 
âîäè, — ãîâîðèòü Àíàòîë³é Êîçà-
÷åíêî. — ¯¿ òóò âèñòà÷àº. Ó íàñ º 
ùå ñòàâ ïëîùåþ ïîíàä ñòî ãåêòà-
ð³â ³ç çàïàñîì âîäè ìàéæå ì³ëüéîí 
êóáîìåòð³â. Äîâæèíà ãðåáë³ ïîíàä 
600 ìåòð³â. Õòî ¿äå äî âîäîñïàäó, 
ïðî¿æäæàº ÷åðåç ãðåáëþ.

Ðîçìîâó ç³ ñòàðîñòîþ ñåëà ïðî-
äîâæèëè ï³çí³øå, ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
â³í çàâåðøèâ ðîáîòó ç ïðèáèðàí-
íÿ òåðèòîð³¿.

— Ïðè¿æäæ³ â³äïî÷èâàþòü, 
ñì³òÿòü, à ìè ïðèáèðàºìî, — 
ãîâîðèòü Àíàòîë³é Êîçà÷åíêî. — 
Âì³ºìî ñì³òèòè, àëå íå õî÷åìî 
çà ñîáîþ ïðèáèðàòè. ßêáè æ êà-
çàëè, ùî íåìà êóäè ä³âàòè ñì³òòÿ, 
òàê º æ äëÿ öüîãî êîíòåéíåðè… 
Íå âñ³ öå ðîçóì³þòü.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
êîëèñü òóò ò³ëüêè âîäîñïàä øó-
ì³â. Çíàéøëàñÿ ëþäèíà, ÿêà ïå-
ðåòâîðèëà òåðèòîð³þ ó ÷àð³âíèé 
êóòî÷îê. Çàòðàòèëà íåìàë³ êîøòè. 
Ñ³ëüðàäà ï³äñòàâèëà ïëå÷å. Äëÿ 
ëþäåé ðîáèëè.

— Îäíå ïðîñèìî, ùîá ï³äòðè-
ìóâàëè ïîðÿäîê. Òàê ³ íàïèø³òü, 
àáè âñ³ ïðî öå ïàì’ÿòàëè, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê.

ТЕЛЕФОН МОЖНА 
ПІДЗАРЯДИТИ 

Âîäîñïàä çíàõîäèòüñÿ â íèçè-
í³. Ùîá äî íüîãî äîáðàòèñÿ, 
âñòàíîâèëè ñõ³äö³. Ó ñïåêó òóäè 
ñïóñêàºøñÿ, í³áè ó ïîãð³á. Òàê 

РЕКЛАМА
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ÏÎÄÎÐÎÆ² 

НА ВОДОСПАД З… ІНТЕРНЕТОМ 
Час на природу!  Про водоспад 
у Петрику Літинського району багато хто 
з вінничан знає. Неподалік від Вінниці 
є ще один «шумило» — на околиці 
села Тарасівка Жмеринського району. 
Це ідеальне місце сховатися у спеку 
в прохолоді з джерелом цілющої питної 
води і навіть… Інтернетом. Як туди доїхати 
і які умови для відпочинку?

êàæå Àíàòîë³é Êîçà÷åíêî. Òàì 
ïðèºìíà ïðîõîëîäà, Ëåãêî äè-
õàºòüñÿ. Ìîíîòîííèé øóì âîäè 
çàñïîêîþº. Ñï³â ïòàõ³â ñëóæèòü 
ñâîºð³äíèì ðåëàêñîì. Âñå öå, ÿê 
áàëüçàì íà äóøó.

Âîäîñïàä íåçâè÷íèé. Âîäà 
ðîçò³êàºòüñÿ ïî êàìåíþ, âèñîòà 
ÿêîãî ïðèáëèçíî òðè ìåòðè. Äàë³ 
âïàäàº ó ð³÷êó. Àëå êóïàòèñÿ ìàëî 
õòî íàâàæóºòüñÿ — âîäà õîëîäíà. 
Òàê ñàìî ï³äñòàâëÿòè ñïèíó ï³ä 
âîäîñïàä íå êîæåí íàñì³ëèòüñÿ.

— Çíàþ ëþäèíó, ÿêà ïîñò³é-
íî öå ðîáèòü, öå íàø ôåðìåð 
Â’ÿ÷åñëàâ Øåðøóí, — âñå, ùî 
òóò çðîáëåíî, öå çðîáëåíî çà éîãî 
êîøòè, ç éîãî ³í³ö³àòèâè, — ãî-
âîðèòü ñòàðîñòà ñåëà. — Àâòî-
ìîá³ëåì MAN ç ïðè÷³ïîì ñþäè 
äîñòàâëÿëè äåêîðàòèâíó ïëèòêó. 
À áåòîíó ñê³ëüêè ï³øëî! ª àëü-

òàíêè, îêðåìî ëàâî÷êè, øàøëè÷-
í³. Íåïîäàë³ê ñïîðóäèëè âáè-
ðàëüíþ. Òåðèòîð³ÿ îñâ³òëþºòüñÿ 
48 ë³õòàðÿìè. Íàâ³òü ²íòåðíåò º. 
Ï³äçàðÿäèòè òåëåôîí ìîæíà â³ä 
ñîíÿ÷íî¿ áàòàðå¿. Àâòîìîá³ë³ çà-
ëèøàþòü íà ì³ñö³, îáëàäíàíîìó 
ï³ä ñòîÿíêó.

Íåïîäàë³ê â³ä âîäîñïàäó æåáî-
íèòü äæåðåëî. Ðàí³øå âîíî áóëî 
çàíåäáàíå. Â’ÿ÷åñëàâ Øåðøóí 
òåæ ïîñòàðàâñÿ, àáè ðîç÷èñòèëè. 
Êðàñèâî îáëàäíàëè, çðó÷íî âîäó 
íàáèðàòè. ª ëþäè, ÿê³ ñïåö³àëüíî 
ïðè¿çäÿòü ïî âîäó. Äëÿ íèõ îá-
ëàäíàëè àâòîìîá³ëüíó ñòîÿíêó.

— Âîäà ç íàøîãî äæåðåëà íà-
ñò³ëüêè ÷èñòà, ùî íàâ³òü ïðîòÿ-
ãîì ì³ñÿöÿ çàëèøàºòüñÿ òàêîþ, 
ÿê ñëüîçà, — êàæå ñòàðîñòà ñåëà.

Êîøò³â ç ïðè¿æäæèõ íà â³äïî-
÷èíîê ó ñåë³ íå áåðóòü.

Відстань з Вінниці до Жмерин-
ки 45 кілометрів, а звідти ще 
приблизно 18 до водоспаду 
у Тарасівці.
Анатолій Козаченко підказує 
маршрут. За його словами, зі 
Жмеринки треба їхати трасою, 
що веде до Шаргорода. У селі 
Станіславчик біля Будинку 

культури звернути на дорогу 
у напрямку Джурина. До Та-
расівки залишиться сім кіло-
метрів.
У самому селі Тарасівка про-
їхати через місток, піднятися 
вгору, звернути праворуч, далі 
греблею через став і до урочища 
«Німецька».

Як доїхати до урочища «Німецька» 

Не кожен наважиться підставити плечі під холодну воду 
водоспаду. Купатися холодно, але для відпочинку на природі 
кращого місця годі шукати 

– Âîäà ç íàøîãî 
äæåðåëà òàêà ÷èñòà, 
ùî íàâ³òü ïðîòÿãîì 
ì³ñÿöÿ çàëèøàºòüñÿ 
ÿê ñëüîçà, — êàæå 
ñòàðîñòà ñåëà
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Автобіографічні записи Михайла 
Лошака, що зберігаються у му-
зеї, датовані січнем 1995 року. 
У той же рік художник виїхав 
на проживання в Америку. 
За словами Сергія Бортка, час-
тину його робіт викупив музей, 
окремі автор подарував. Всі вони 
однакового формату А3. Як уже 
згадувалося, писані олівцем 
на тонованому папері. Кожна 
підписана рукою художника.
Найбільше портретних зобра-
жень. «Чоботар», «Гарячі бу-
блики», «Єврейська школа», 
«Улюблений вчитель», «Швець», 
«Точильник», «Скрипалі», «По-
вінь»… За назвами не складно 
здогадатися, що на них зобра-
жено.
— Маємо копії робіт Лошака, 
саме їх показуємо інколи під час 

Дня міста, чи інших заходів, — 
розповідає Сергій Бортко. — Ви ж 
бачите оригінали робіт. Крім се-
рії про Єрусалимку, є також де-
кілька робіт, виконаних гуашшю.
У 2018 році пан Сергій вирішив 
урізноманітнити виставку. За-
пропонував своїм учням худож-
ньої школи повторити роботу 
Лошака під назвою «Гладіолуси». 
Тоді ж Сергій Бортко випадково 
дізнався про ще одну деталь, що 
стосується художника Лошака.
— До мене підійшла дівчина і 
розповіла, що вона спілкується 
в Інтернеті з внучкою, чи прав-
нучкою Михайла Лошака, — каже 
пан Сергій. — Вона проживає 
в Америці. Теж має роботи, при-
свячені Єрусалимці. Маю намір 
налагодити контакти, аби до-
повнити біографію художника.

В Америці їх зберігає внучка 
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Â³ííèöüê³ õó-
äîæíèêè ñòàð-
øîãî ïîêîë³ííÿ 
ïàì’ÿòàþòü Ìèõàé-

ëà Ëîøàêà. Çîêðåìà, ïðî íüîãî 
àâòîðó ðîçïîâ³â Ôåä³ð Ïàí÷óê. 
Êàæå, ïðèãàäóº, ùî Ëîøàê ïè-
ñàâ ãðàô³÷íèì îë³âöåì. Ïàí÷óê 
ñêàçàâ, ùî ÷àñòèíà ðîá³ò çáåð³ãà-
ºòüñÿ ó õóäîæíüîìó ìóçå¿.

Ãîëîâíèé çáåð³ãà÷ ôîíä³â ìó-
çåþ Îêñàíà ßðåì÷óê íàðàõóâà-
ëà 62 ðîáîòè Ëîøàêà. ×àñòèíó 
ç íèõ ïîêàçàëè æóðíàë³ñòó RIA 
ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ìóçåéíè-
ìè ïðàö³âíèêàìè. Ïðåäñòàâèëà 
ðîáîòè ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³â-
ðîá³òíèê â³ää³ëó ôîíä³â Îêñàíà 
Ìîñêàëü÷óê.

Ó ìóçå¿ çáåð³ãàþòü íå ò³ëüêè 
ðîáîòè Ëîøàêà. Ìàþòü áàãàòî 
³íôîðìàö³¿ ïðî éîãî æèòòÿ. ª 
êîï³ÿ àâòîá³îãðàô³¿ ìèòöÿ, ïó-
áë³êàö³¿ ïðî íüîãî. Íàéá³ëüø 
îá’ºìíà ñåðåä íèõ — ðîçïîâ³äü 
ó äðóêîâàíîìó ïåð³îäè÷íîìó âè-
äàíí³ «Ïîäîëüñêèé åâðåéñêèé 

àëüìàíàõ» çà 2001 ð³ê.
Áàãàòî ö³êàâîãî ðîçïîâ³â ïðî 

õóäîæíèêà çàâ³äóâà÷ íàóêîâî-äî-
ñë³äíîãî â³ää³ëó îáðàçîòâîð÷îãî 
ìèñòåöòâà Ñåðã³é Áîðòêî.

«Ìåí³ ñïðàâä³ äî âïîäîáè 
òâîð÷³ñòü Ëîøàêà, — êàæå ïàí 
Ñåðã³é. — Äëÿ ìåíå º ñâîºð³äíèì 
â³äêðèòòÿì, ùî çâè÷àéíèì ãðà-
ô³÷íèì îë³âöåì ìîæíà ñòâîðþ-
âàòè òàêó øèðîêó ãàìó íà ïàïåð³. 
Äî ðå÷³, ïàï³ð òîíîâàíèé ó êîë³ð 
îõðè. Ò³ëüêè îêðåì³ ðîáîòè íà-
ïèñàí³ íà ÷èñòèõ á³ëèõ àðêóøàõ. 
Öèêë ðîá³ò õóäîæíèê íàçâàâ «Ëå-
ãåíäè ªðóñàëèìêè».

Íà äóìêó ñï³âðîçìîâíèêà, 
çðîáëåíî öå íå ñïðîñòà: æèòòÿ 
á³äíîãî ºâðåéñüêîãî ðàéîíó ïåðå-
äàíî òàê ñàìî ïðîñòèìè çàñîáà-
ìè. «Ðîáîòè Ëîøàêà, ÿê ñïîãàä, 
ÿê ùîñü òàêå, ùî ìèòåöü ä³ñòàâ 
ç ïàì’ÿò³…» — êàæå Áîðòêî.

КОРОЛЕВА МІКРОРАЙОНУ 
У 80 РОКІВ 

ªâðåéñüêà ªðóñàëèìêà ìàëà 
ñâîþ îñîáëèâ³ñòü. Ó âñüîìó — 
â³ä ò³ñíèõ âóëè÷îê, íåâåëèêèõ 
áóäèíî÷ê³â, ùî òóëèëèñÿ îäèí 

НАПИСАВ КОЛИШНЮ 
ЄРУСАЛИМКУ ПО ПАМ'ЯТІ
Пам’ять  Війська Гітлера увійшли 
у Вінницю 80 років тому, 19 липня. 
Окупанти стерли з лиця землі єврейські 
будинки на Єрусалимці, а руїни 
згорнули бульдозерами на трамбування 
мосту через Буг.  Але пам'ять про 
колоритний район збереглася. У фондах 
художнього музею зберігаються 62 
картини під назвою «Легенди Вінницької 
Єрусалимки». Хто їх залишив нам?

Оксана Москальчук та Сергій Бортко розповіли про автора виставки. Кажуть, найбільше 
серед робіт художника портретів, але є й багато зображень вуличок та будинків Єрусалимки 

äî îäíîãî — äî ñïîñîáó ñï³ëêó-
âàííÿ ëþäåé ì³æ ñîáîþ.

Ëîøàê öå áà÷èâ ³ â³ä÷óâàâ îñî-
áèñòî. Â³í íàðîäèâñÿ íà ªðó-
ñàëèìö³. Áóëî öå ó 1918 ðîö³. 
Áàòüêî ïðàöþâàâ õóäîæíèêîì 
â îáëàñíîìó òåàòð³. Õëîïåöü ð³ñ 
ó ñâîºìó ì³êðîðàéîí³, çâ³äòè 
ïî¿õàâ íàâ÷àòèñÿ â Îäåñó â Õó-
äîæíº ó÷èëèùå ³ìåí³ Ãðåêîâà. 
Òàì îòðèìóâàâ çàâäàííÿ ãîòóâàòè 
åñê³çè. ªðóñàëèìêà ñòàëà éîìó 
â íàãîä³.

Â³í ðîáèâ íà÷åðêè ïîðòðåò³â, 
ïîä³é, ùî â³äáóâàëèñÿ íà âóëèö³, 
ó ìàãàçèíàõ, øêîë³.

Â îäíîìó ç³ ñâî¿õ ñïîãàä³â â³í 
çãàäóâàâ, ùî â ¿õíüîìó ì³êðîðà-
éîí³ ëþäåé çíàëè á³ëüøå íå çà ¿õ-
í³ìè ïð³çâèùàìè. ×è íå êîæåí 
ìàâ ñâîº ïð³çâèñüêî.

Ïîðó÷ ç ªðóñàëèìêîþ áóâ 
íåâåëèêèé áàçàð÷èê. Éîãî «êî-
ðîëåâîþ» íàçèâàëè Ìîëêå Àíîñ 
Ì³íäëñ. Æ³íêà ìàëà ñâ³é 2-ïîâåð-
õîâèé «ñóïåðìàðêåò». Ùîïðàâäà, 
ïåðøèì ïîâåðõîì ââàæàâñÿ ï³ä-
âàë, à äðóãèì óæå áóä³âëÿ íàä 
íèì. Çàòå ó ïðîäàæó òàì áóëî 
òîâàð³â íà âèá³ð — â³ä êåðîñèíó 
³ çìàçêè äî âîç³â, äî öèòðóñîâèõ. 
ßê Ìîëêå âäàâàëîñÿ çàáåçïå÷ó-
âàòè ìàãàçèí òàêèìè òîâàðàìè, 
ìàëî õòî çíàâ. Çàòå óñ³ì áóâ â³äî-
ìèé ¿¿ â³ê — íàïåðåäîäí³ â³éíè 
æ³íö³ âèïîâíèëîñÿ 80 ðîê³â. 
Îáðàç «êîðîëåâè» Ëîøàê òàêîæ 
â³äòâîðèâ. Â åñê³çàõ.

ВИСТАВКИ НЕ ВИЙШО 
Íà ªðóñàëèìö³ çí³ìàëè ÷îòè-

ðè õóäîæí³ ô³ëüìè. Ìàéæå âñ³ 
âîíè áóëè çà òâîðàìè ºâðåéñüêî-
ãî ïèñüìåííèêà Øîëîì-Àëåé-
õåìà. Ó 1937 òðèâàëè çéîìêè 
êàðòèíè «ªâðåéñüêå ùàñòÿ». 
Ðàçîì ç ðåæèñåðîì ³ àêòîðàìè 
ïðè¿õàâ çåìëÿê â³ííè÷àí Íà-
òàí Àëüòìàí. Â³í ïðàöþâàâ íàä 

³ëþñòðàö³ÿìè äî ô³ëüìó. Ó ñâ³é 
÷àñ â Àëüòìàíà íàâ÷àâñÿ Öàëü 
Ëîøàê, áàòüêî Ìèõàéëà. Ã³ñòü 
íàâ³äàâñÿ ó ìàéñòåðíþ äî ñâîãî 
êîëèøíüîãî ó÷íÿ. Òàì ïîáà÷èâ 
ñòîëèê ç åñê³çàìè, ùî ¿õ çðîáèâ 
Ìèõàéëî. Äîáðå çíàíèé íà òîé 
÷àñ ó ìèñòåöüêèõ êîëàõ Àëüòìàí 
ïîðàäèâ õëîïöåâ³ ïðîäîâæóâàòè 
ïèñàòè.

Îêðèëåíèé ñõâàëüíèì â³äãó-
êîì Ìèõàéëî áàãàòî ïðàöþâàâ. 
Äóæå õîò³â âëàøòóâàòè ñâîþ 
ïåðøó âèñòàâêó íà ªðóñàëèìö³. 
Íàâ³òü ïîîá³öÿâ çåìëÿêàì, ùî 
íåîäì³ííî âîíè ïîáà÷àòü éîãî 

ðîáîòè, à òî÷í³øå, ñàìèõ ñåáå 
ó òèõ ðîáîòàõ. Â àâòîá³îãðàô³÷íèõ 
ñïîãàäàõ Ëîøàêà º çàïèñ ïðî òå, 
ùî ó íüîãî íàðàõîâóâàëîñÿ ìàéæå 
500 åñê³ç³â, íà÷åðê³â ³ çàìàëüî-
âîê. Íà æàëü, ç âèñòàâêîþ í³÷î-
ãî íå âäàëîñÿ. Ïî÷àëàñÿ â³éíà. 
Íà òîé ÷àñ Ëîøàê óæå íàâ÷àâñÿ 
ó Ëåí³íãðàäñüê³é õóäîæí³é àêàäå-
ì³¿, êóäè âñòóïèâ ï³ñëÿ ó÷èëèùà 
³ìåí³ Ãðåêîâà.

Ç ïðèõîäîì ó Â³ííèöþ í³ìåöü-
êèõ îêóïàíò³â, óñ³ éîãî ðîáîòè 
áóëè çíèùåí³ ðàçîì ç ªðóñàëèì-
êîþ ³ ¿õí³ì áóäèíêîì. Äî ñëîâà 
ñêàçàòè, ïðîïàëè òàêîæ ðîáîòè 
Íàòàíà Àëüòìàíà, ò³, ùî â³í ïî-
äàðóâàâ Öàëþ Ëîøàêó.

Äå æ òîä³ âçÿëàñÿ ñåð³ÿ «Ëå-
ãåíäè ªðóñàëèìêè»?

НЕ ПРО ТЕ ПИШЕТЕ…
Âñ³ ðîáîòè ç ñåð³¿ «Ëåãåíäè 

ªðóñàëèìêè» Ëîøàê íàïèñàâ ï³ñ-
ëÿ â³éíè. Çðîáèâ öå ïî ïàì’ÿò³. 
Â³í êàçàâ, ùî äèòÿ÷à ïàì'ÿòü 
öóïêà, âñå æèòòÿ òðèìàº ³íêî-
ëè íàâ³òü äð³áí³ äåòàë³. Îñü òàê 
ïî ïàì’ÿò³ õóäîæíèê â³äòâîðþâàâ 
òå, ùî áà÷èâ ³ ïåðåæèâ íà ªðó-
ñàëèìö³.

Âîñåíè 1947 íàðàõîâóâàëîñÿ 
äåñÿòü ïåðøèõ ðîá³ò íàçâàíî¿ 
ñåð³¿. Õóäîæíèê ïîêàçàâ ¿õ ïðà-
ö³âíèêàì îáëàñíîãî êîì³òåòó 
ó ñïðàâàõ ìèñòåöòâ. ¯õ ïðåä-
ñòàâèëè ó íåâåëèê³é ê³ìíàò³. 
Öå áóëà îäíà ç ïåðøèõ ï³ñëÿ-
âîºííèõ âèñòàâîê. Âò³ì, ðàä³ñòü 
õóäîæíèêà òðèâàëà íåäîâãî. 
Â îáëàñí³é ãàçåò³ ç’ÿâèëàñÿ 
ðîçãðîìíà ïóáë³êàö³ÿ. Ìîâëÿâ, 
íå ïðî òå ïèøå Ëîøàê. Âàðòî 
ïðîñëàâëÿòè òðóäîâèé ïîäâèã, 
à íå çãàäóâàòè òðàã³÷íå ìèíóëå 
ºâðå¿â.

Â³í âñå îäíî ïðîäîâæóâàâ â³ä-
òâîðþâàòè ªðóñàëèìêó, ÿêà éîìó 
ñíèëàñÿ íå ðàç. Ò³ëüêè ïðàöþâàâ, 
ÿê â³í ãîâîðèâ, «ó ñò³ë».

Ç íàáóòòÿì Óêðà¿íîþ Íåçàëåæ-
íîñò³ ó Êèºâ³ ïðåäñòàâèëè éîãî 
ñåð³þ ó Áóäèíêó ê³íî. Ïðèóðî-
÷èëè äî 50-ð³÷÷ÿ ðîçñòð³ëó ºâðå¿â 
ó Áàáèíîìó ßðó. Âèñòàâêó ïî-
êàçàëè ó 1991 ðîö³. Íà í³é áóëî 
30 ðîá³ò.

Ó 1994-ìó ðîáîòè âèñòàâèëè 
ó íàøîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿. 
Ñåðåä â³äâ³äóâà÷³â áóëè ëþäè 
ë³òíüîãî â³êó, ÿê³ ïàì’ÿòàëè ïå-
ðåäâîºííó ªðóñàëèìêó, óï³çíàâà-
ëè íà êàðòèíàõ ñâî¿ áóäèíî÷êè, 
âóëè÷êè, îáëè÷÷ÿ çíàéîìèõ ³ 
ïëàêàëè.

Òîãî æ ðîêó, ó ãðóäí³, ó Êèºâ³ 
áóëà ùå îäíà âñòàâêà Ëîøàêà. ̄ ¿ 
îðãàí³çóâàëè ó Áóäèíêó â÷åíèõ 
ï³ä ÷àñ ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåí-
ö³¿ «ªâðåéñüêà ³ñòîð³ÿ ³ êóëüòóðà 
â Óêðà¿í³». Íà í³é áóëî 50 ðîá³ò 
ïðî íàøó ªðóñàëèìêó.

Â³ííèöüêà ªðóñàëèìêà, 
öå íå òàê ñïîãàä ïðî 
ì³êðîðàéîí, ÿê ïðî 
ºâðåéñüêèé ñïîñ³á 
æèòòÿ. Ïàì'ÿòü ïðî 
çíèùåíèõ ºâðå¿â
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Приймати рішення про можли-
вість лікування антидепресан-
тами, може тільки психіатр з 
достатньою кваліфікацією. При-
родно, що самостійне прийняття 
рішення про призначення таких 
засобів — не дозволено.
— Консультація лікаря психіатра, 
що фахово займається лікуван-
ням таких станів, безкоштовна. 
Для отримання планової допо-
моги необхідно попередньо за-
писатися на прийом до лікаря-
психіатра, — додає Аліна Кобець.
У разі, якщо ви стикнулися з 

такою проблемою, коли зда-
ється, що обійтися без антиде-
пресантів не вдасться, можна 
звернутися в диспансерне від-
ділення лікарні імені Ющенка, 
що знаходяться за адресою: 
вул. Пирогова, 109 (полікліні-
ка). Записатися на консультацію 
можна за такими номерами: 
0 800 219 319 (безкоштовно 
з мобільного та стаціонарного 
телефону), 096 214 08 93 та 
(0432) 50 79 19. Запис про-
водиться з 8.00 до 15.00 або 
особисто в столі довідок.

Який лікар виписує рецепт на антидепресанти

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

494228

РЕКЛАМА

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

RIA, (063) 7854635 

Â íàø ÷àñ àíòè-
äåïðåñàíòè ìàþòü 
äîñèòü øèðîêå çà-
ñòîñóâàííÿ, â äåÿ-

êèõ êðà¿íàõ îáñÿãè ñïîæèâàííÿ 
òàêèõ ë³ê³â çðîñòàþòü ç ðîêó â ð³ê. 
Çà äàíèìè, îïóáë³êîâàíèìè Íà-
ö³îíàëüíîþ ïðîãðàìîþ, ñïðÿìî-
âàíîþ íà çá³ð äàíèõ ïðî çäîðîâ'ÿ 
³ õàð÷óâàííÿ, ó ÑØÀ ïðîòÿãîì 
÷îòèðüîõ ðîê³â êîæíà ëþäèíà 
â³êîì â³ä 12 ðîê³â ïîâ³äîìèëà 
ïðî âæèâàííÿ àíòèäåïðåñàíò³â 
ïðîòÿãîì ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ. 
Çàãàëîì, çà îñòàíí³ 15 ðîê³â îáñÿ-
ãè ñïîæèâàííÿ àíòèäåïðåñàíò³â 
çðîñëè íà 65%, ïîëîâèíà ëþäåé 
ïðèéìàº ë³êè ïîíàä äâà ðîêè.

Ë³êàðêà-ïñèõ³àòð Àë³íà Êîáåöü 
ðîçïîâ³äàº, ùî ³ñíóº ðÿä àíòèäå-
ïðåñàíò³â, ÿê³ âîëîä³þòü ìåíøîþ 
ê³ëüê³ñòþ ïîá³÷íèõ åôåêò³â. 

— Ó êîìïëåêñ³ ¿õ ä³ÿ ââàæà-
ºòüñÿ á³ëüø «ì'ÿêîþ», òîìó â áà-
ãàòüîõ äåðæàâàõ ¿õ äîçâîëÿºòüñÿ 
â³äïóñêàòè â àïòåö³ áåç ðåöåïòà 
â³ä ë³êàðÿ, — êàæå ë³êàðêà. — Ñë³ä 
çàçíà÷èòè, ùî íàâ³òü ö³ ïðåïà-
ðàòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó â³ëüíîìó 
äîñòóï³, íå âàðòî âæèâàòè äëÿ 

àêòèâíîãî ñàìîë³êóâàííÿ.
Çà ñëîâàìè Àë³íè Êîáåöü, 

ïðîáëåìà ïîëÿãàº íå â ïðÿì³é 
øêîä³ â³ä öèõ àíòèäåïðåñàíò³â, 
à â íåïåðåäáà÷óâàíèõ ñèòóàö³ÿõ, 
ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè â ð³äê³ñ-
íèõ âèïàäêàõ. Ðèçèê³â ó ðåçóëüòà-
ò³ ñàìîë³êóâàííÿ ³ñíóº áàãàòî: â³ä 
àëåðã³¿ äî íåáåçïå÷íî¿ âçàºìîä³¿ 
ë³êàðñüêèõ çàñîá³â.

— Íàïðèêëàä, àëåðã³÷íà ðå-
àêö³ÿ. Ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêèé 
ïðåïàðàò ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ 
àëåðã³÷íî¿ ðåàêö³¿. Çàëåæèòü öå 
â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé 
îðãàí³çìó ïàö³ºíòà, ³ ïåðåäáà÷è-
òè çàçäàëåã³äü òàêå óñêëàäíåííÿ 
íå çìîæå æîäåí ôàõ³âåöü. ßêùî 
ó ïàö³ºíòà º ñõèëüí³ñòü äî àëåðã³é 
(íà ³íø³ ðå÷îâèíè), êðàùå ïî-
ïåðåäèòè ïðî öå ë³êàðÿ ³ íå ïðè-
éìàòè áóäü-ÿê³ íîâ³ ïðåïàðàòè 
ñàìîñò³éíî, — ãîâîðèòü âîíà.

Êð³ì òîãî, ïàö³ºíò, ÿêèé âè-
ð³øóº ñàì ñåáå ë³êóâàòè, ìîæå 
íåïðàâèëüíî ä³àãíîñòóâàòè ñâ³é 
ñòàí.

— Îñîáëèâî ñêëàäíî öå çðîáè-
òè â ðàç³ ïñèõ³÷íèõ ³ åìîö³éíèõ 
ïîðóøåíü. ßêùî ä³àãíîç ñïî÷àòêó 
áóâ ïîñòàâëåíèé íåïðàâèëüíî, 
àíòèäåïðåñàíòè ìîæóòü íå ò³ëüêè 
íå íàäàòè ë³êóâàëüíîãî åôåêòó, 

  Помічаються зміни особистості, 
прийому їжі або сну

  Є тривалі або різкі зміни 
поведінки

  Нездатність впоратися з 
проблемами чи повсякденною 
діяльністю

  Виникають дивні 
або грандіозні ідеї

  Надмірне занепокоєння 
звичними речами

  Тривала пригніченість 
або апатія

  Розмови чи думки 
про самогубство

  Екстремальні коливання настрою, 
надмірний гнів, ворожість або 
насильницька поведінка

АНТИДЕПРЕСАНТИ. 
ПРО ШКОДУ САМОЛІКУВАННЯ
Обережно!  За оцінками ВООЗ, 
на депресивні розлади страждають 
понад 300 млн людей у всьому світі, 
відтак клінічну депресію можна назвати 
масштабною проблемою. Лікарка-
психіатр Аліна Кобець розповіла про дію 
антидепресантів на організм людини 
та пояснила, чи можна купити такі ліки 
без рецепта і призначення лікаря 

à é ïîñèëèòè ïðîáëåìó, — êàæå 
ë³êàðêà.

Ìîæëèâ³ñòü ë³êàðñüêèõ âçà-
ºìîä³é òåæ îäèí ç ðèçèê³â äëÿ 
çäîðîâ’ÿ.

— ßê ïðàâèëî, â ³íñòðóêö³¿ 
äî êîíêðåòíîãî ïðåïàðàòó âè-
ðîáíèê âêàçóº ð³çí³ íåáàæàí³ 
âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ë³êàðñüêèìè 
çàñîáàìè. Îäíàê êîæåí ïðåïàðàò 
ìàº áåçë³÷ òîðãîâèõ íàéìåíóâàíü, 
à ïàö³ºíòè ÷àñòî íå çàãëèáëþþòü-
ñÿ â ïîäðîáèö³. ×åðåç öå «íåøê³ä-
ëèâèé» àíòèäåïðåñàíò, ùî ïðî-
äàâàâñÿ áåç ðåöåïòà, ìîæå çàâäà-
òè øêîäè çäîðîâ'þ â ïîºäíàíí³ 
ç ³íøèìè ë³êàìè, ÿê³ ïðèéìàº 
ïàö³ºíò, — ïîÿñíþº ôàõ³â÷èíÿ. 

Äåïðåñ³ÿ çíèæóº ÿê³ñòü æèòòÿ, 
ç òàêîãî ñòàíó ïîòð³áíî âèõîäè-
òè ÿêîìîãà øâèäøå. ×àñòî áóâàº 
òàê, ùî íà êîíñóëüòàö³¿ ç ôàõ³â-
öÿìè íåìàº ãðîøåé, à ñàìîë³êó-
âàííÿ, ÿê ìè ïåðåêîíàëèñÿ, íå 
ïðèâîäèòü äî õîðîøèõ íàñë³äê³â. 
Îäíàê º àáñîëþòíî áåçêîøòîâí³ 
ñïîñîáè ïîêðàùèòè ñâ³é ñòàí. 
Ïåðø çà âñå, ïîòð³áíî âèñèïà-
òèñÿ. Ïñèõîëîãè òàêîæ ðàäÿòü 
çì³íèòè ÿê³ñòü â³äïî÷èíêó. Çà-
ì³ñòü ïîñèä³òè íà äèâàí³ ïåðåä 
òåëåâ³çîðîì, êðàùå ïðîãóëÿòèñÿ 
â ïàðêó, ïîêàòàòèñÿ íà ÷îâí³ ÷è 
íàâ³òü íà êîíÿõ. Çàíÿòòÿ ñïîðòîì 
òåæ ìàº ãàðíèé âïëèâ íà ïñèõî-
ëîã³÷íèé ñòàí ëþäèíè. Ïîì³ðí³ 
íàâàíòàæåííÿ ïîë³ïøóþòü íà-
ñòð³é òà äîïîìàãàþòü ïîçáóòèñÿ 
â³ä íàâ'ÿçëèâèõ äóìîê.  

Íàâ³òü ïðåïàðàòè, 
ùî çíàõîäÿòüñÿ, â 
ïðèíöèï³, ó â³ëüíîìó 
äîñòóï³, íå âàðòî 
âæèâàòè äëÿ àêòèâíîãî 
ñàìîë³êóâàííÿ

КОЛИ ВАРТО ВІДВІДАТИ ПСИХІАТРА

493982

486143
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UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Земля, наближена до 
неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 00.20 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
09.00 Божественна лiтургiя 
у день вшанування славних i 
всехвальних першоверховних 
апостолiв Петра i Павла 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Концерт. Iво Бобул 
17.30 Д/ц «Свiт дикої природи» 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55, 01.25 Д/ц «Дикi 
тварини» 
21.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
23.00 Перша шпальта 

1+1 
05.30, 09.25, 10.20, 03.45 
«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, 04.25 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.45, 02.30 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки» l  

IНТЕР 
05.25, 01.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.05, 18.00, 19.00, 03.25 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «100 мiльйонiв 
євро» s  
14.20 Х/ф «Весiльна вечiрка» 
16.05 «Чекай на мене. Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни» 

ICTV 
07.45, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
08.45 Факти. Ранок 
09.10 Х/ф «Ти колись пробачиш 
менi?» s  
11.05, 13.15 Х/ф «33» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.10 Х/ф «Пункт 
призначення» s  
16.50 Х/ф «Пункт 
призначення-3» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.10, 21.25 Х/ф «Тремтiння 
землi» s  
22.30 Х/ф «Безмежний обрiй» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.15 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джеррi» 
07.20 «Орел i решка» 
09.15 Т/с «Грiмм» s  
10.10 Т/с «Надприродне» s  
12.00 Х/ф «I прийшов павук» s  
14.05 Х/ф «Без обличчя» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Угода з дияволом» s  
23.00 Х/ф «Вторгнення: Битва за 
рай» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с «Дiм де серце» s  
14.10, 15.30 Т/с «З почуття 
обов’язку» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Артист» s  
00.10 Велика деолiгархiзацiя 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.25 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Мiй коханий 
ворог» l  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
05.50 Х/ф «Нiчний мотоциклiст» 
07.25 Х/ф «У зонi особливої 
уваги» 
09.10 Х/ф «Хiд у вiдповiдь» 
10.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
12.30, 16.30, 19.00, 01.50 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Лiнiя» s  
14.55, 17.00, 02.20 
«Випадковий свiдок» 
17.45 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
23.00 Х/ф «Засуджений» 
00.50 «Легенди бандитського 
Києва» 
03.00 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф «Пастушка» 
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор» 
11.00, 18.00 4 весiлля 
13.00, 16.00 Панянка-селянка 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 
00.00 Iгри Приколiв 
01.00, 01.30 Країна У 
02.15 Щоденники Темного s  
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
08.55 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.10 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.20 Роздивись 
11.35, 19.15 Маршрутом змiн 
11.50 Незвiдана Україна 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.45 Недалечко 
13.05 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Паперовий змiй» 
14.20 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
14.30 Додолики 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Країна пiсень 
18.45 Небезпечна зона 
19.30 Крутий замiс 
19.50, 20.25 Шерифи для 
нових громад 
20.00 Цикл «Нашi тридцять» 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 «Зiрковий альбом» 
08.30 «Дикий свiт Сан-Дiєго» 
09.00 «Постфактум» 
09.45, 19.30 «На часi» 
10.15 «Фокус Європи» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00, 20.10 т/с «Загадковi 
вбивства Агати Крiстi» 
12.35 «Знайомство з 
тваринами» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «IМПЕРIЯ» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Мобiльний репортер» 
18.40 «Особливий випадок» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 11.35 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.15, 05.15 Новини 
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк» s  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть» l  
11.50, 17.25 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.35 Концерт. Наталiя 
Валевська 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55, 01.25, 03.00, 04.10, 
05.10, 05.55 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 
05.35, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50, 02.50 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки» l  

IНТЕР 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 Т/с «Моя сiм’я та iншi 
звiрi» Прем’єра 
12.25 Х/ф «Гра в чотири руки» 
14.40, 15.35, 02.45 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни» 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05, 21.30 Т/с «Пес» s  
11.10, 13.15, 16.10 Т/с 
«Перевiрка на мiцнiсть» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.40 Х/ф «Тремтiння землi-3: 
Повернення в Перфекшен» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 02.35 Громадянська 
оборона 
22.50 Т/с «Обмани себе» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.15 «Kids time» 
06.05 «М/ф» 
06.15 М/с «Том и Джеррi» 
07.20 «Орел i решка» 
09.30 Т/с «Грiмм» s  
11.20 Т/с «Надприродне» s  
13.05 «Вiд пацанки до 
панянки» s  
15.05 Х/ф «Тривожний 
виклик» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Незвичайнi пригоди 
Адель Блан-Сек» s  
23.15 Х/ф «Знахар» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Артист» s  
23.10, 02.00 Т/с «Сестра у 
спадок» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.25 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Рецепт 
кохання» 
01.05 «Детектор брехнi» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Таємницi свiту» 
06.55 «Свiдок. Агенти» 
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Старий знайомий» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Це було в Пеньковi» 
01.25 «Легенди бандитського 
Києва» 
03.30 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф «Спляча красуня» 
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор» 
11.00, 18.00 4 весiлля 
13.00, 16.00 Панянка-селянка 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 
00.00 Iгри Приколiв 
01.00, 01.30 Країна У 
02.15 Щоденники Темного s  
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.10 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.20 Роздивись 
11.35, 19.15, 20.00 
Маршрутом змiн 
11.50 Незвiдана Україна 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.45 Недалечко 
13.05 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.35 Лайфхак 
українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали» 
14.30 Додолики 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Країна пiсень 
18.45 Край пригод 
19.30 Крутий замiс 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.15 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал» 
Доктор Блейк» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 «Зiрковий альбом» 
08.30 «Дикий свiт Сан-Дiєго» 
09.00, 16.00, 19.00 «Новини» 
09.45, 19.30 «На часi» 
10.15 «Завтра. Сьогоднi» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00, 20.10 т/с «Загадковi 
вбивства Агати Крiстi» 
12.35 «Знайомство 
з тваринами» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Життя у цифри» 
16.30 «IМПЕРIЯ» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Код 
вiдвертостi» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 11.35 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
02.15, 05.15 Новини 
07.05, 00.45 Т/с «Доктор Блейк» s  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть» l  
11.50, 17.25 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.35, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.35 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк 
17.30 #ВУКРАЇНI 
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55, 05.10, 05.55 Д/ц «Дикi 
тварини» 
23.00 Слiдство. Iнфо. Чотири 
кiлери, три копи i наркобарон 

1+1 
05.35, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 02.55 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки» l  

IНТЕР 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 Т/с «Моя сiм’я та iншi 
звiрi» 
12.25 Х/ф «Ас iз асiв» 
14.35, 15.30, 02.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни» 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 21.35 Т/с «Пес» s  
11.15, 13.15, 16.10 Т/с «Обмани 
себе» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.40 Х/ф «Тремтiння землi-4: 
Легенда починається» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 03.00 Секретний фронт 
22.50 Т/с «Перший парубок на 
селi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.15 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джеррi» 
07.20 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм» s  
11.10 Т/с «Надприродне» s  
12.55 «Вiд пацанки до 
панянки» s  
15.05 Х/ф «Нерв» l  
17.05 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
20.50 Х/ф «Бiблiотекар: 
Повернення до копалень царя 
Соломона» s  
22.50 Х/ф «Блакитна лагуна» 
00.55 «Iмпрув 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 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Артист» s  
23.10, 02.00 Т/с «Свiй чужий 
син» 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.30 Т/с «Комiсар Рекс» 
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 «Два полюси 
любовi» s  
01.20 «Детектор брехнi» s  

НTН 
06.15 «Будьте здоровi» 
07.50, 14.50, 17.00, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Одиночне плавання» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Iз життя начальника 
карного розшуку» 
01.15 «Легенди бандитського 
Києва» 
03.30 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф «Король 
Дроздобород» 
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор» 
11.00, 18.00 4 весiлля 
13.00, 16.00 Панянка-селянка 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 
00.00 Iгри Приколiв 
01.00, 01.30 Країна У 
02.15 Щоденники Темного s  
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.10 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
10.45, 18.10 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
11.20 Роздивись 
11.35 Маршрутом змiн 
11.50 Незвiдана Україна 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Буковинськi загадки 
12.45, 18.45 Недалечко 
13.05 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi» 
14.20 М/ф «Iванко та воронячий 
цар» 
14.30 Додолики 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
19.15, 19.50 Шерифи для 
нових громад 
19.30 Крутий замiс 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал» 
Доктор Блейк» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 «Зiрковий альбом» 
08.30 «Дикий свiт Сан-Дiєго» 
09.00, 16.00, 19.00 «Новини» 
09.45, 19.30 «На часi» 
10.15 «Особливий випадок» 
10.30 «Євромакс» 
11.00, 20.10 т/с «Загадковi 
вбивства Агати Крiстi» 
12.35 «Знайомство з 
тваринами» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «IМПЕРIЯ» 
17.05 «Твоє життя» 
17.35 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Ульотне вiдео» 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 11.35 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк» s  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть» l  
11.50 Еко-люди 
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. Пiснi про 
кохання 
17.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55, 01.25, 03.00, 04.10, 
05.55 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях 

1+1 
05.30, 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, 04.25 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 02.20 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки» l  

IНТЕР 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 Т/с «Моя сiм’я та iншi 
звiрi» 
12.25 Х/ф «Один шанс на 
двоє» s  
14.40, 15.35, 02.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни» 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05, 21.30 Т/с «Пес» s  
11.05, 13.15, 16.10 Т/с «Перший 
парубок на селi» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.45 Х/ф «Тремтiння землi-5: 
Кровна рiдня» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 01.55 Анти-зомбi 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.40 «Kids time» 
06.05 «М/ф» 
06.30 М/с «Том и Джеррi» 
07.45 «Орел i решка» 
09.50 Т/с «Грiмм» s  
10.45 Т/с «Надприродне» s  
12.30 «Вiд пацанки до 
панянки» s  
15.10 Х/ф «Смертельний 
лабiринт» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.10 Х/ф «Бiблiотекар: 
Прокляття Юдиного потиру» s  
23.05 Х/ф «Повернення в 
блакитну лагуну» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.15 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30, 23.50 Iсторiя 
одного злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Артист» s  
23.10 Слiдами 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

  12 липняПОНЕДІЛОК   13 липняВІВТОРОК   14 липняСЕРЕДА ЧЕТВЕР
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СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.35 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.20 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Кафе на 
Садовiй» l  
01.10 «Детектор брехнi» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста» 
10.40, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Заражена» s  
01.20 «Легенди бандитського 
Києва» 
03.30 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф «Попелюшка» 
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор» 
11.00, 18.00 4 весiлля 
13.00, 16.00 Панянка-селянка 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 
00.00 Iгри Приколiв 
01.00, 01.30 Країна У 
02.15 Щоденники Темного s  
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.10 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.20 Роздивись 
11.35, 19.15 Маршрутом змiн 
11.50 Незвiдана Україна 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.45 Недалечко 
13.05 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Як козаки на весiллi 
гуляли» 
14.30 Додолики 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Вiзуальний код 
18.45 Street Схiд 
19.30 Крутий замiс 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 Крим Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал» 
Доктор Блейк» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 «Зiрковий альбом» 
08.30 «Дикий свiт 
Сан-Дiєго» 
09.00, 16.00, 19.00 «Новини» 
09.45, 19.30 «На часi» 
10.15 «Завтра. 
Сьогоднi» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00, 20.10 т/с «Загадковi 
вбивства Агати Крiстi» 
12.35 «Знайомство з 
тваринами» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Життя у цифри» 
16.30 «IМПЕРIЯ» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Планета кiно» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 11.35 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.15, 05.15 Новини 
07.05, 00.20 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть» l  
11.50 Еко-люди 
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. Пiснi про 
кохання 
17.30, 04.10 Перша шпальта 
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55, 01.25, 03.00, 04.05, 
05.10, 05.55 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 
06.05, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45, 20.20 «Одруження 
наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.18 «Проспорт» 
22.20 Х/ф «Нiч у музеї - 2» 

IНТЕР 
05.25, 23.35 «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 Т/с «Моя сiм’я та iншi 
звiрi» 
12.25 Х/ф «Амазонiя» 
14.10, 15.00, 15.50, 01.20 
«Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: Помри, але не 
зараз» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 20.10 Дизель-шоу l  
11.50, 13.15, 00.05, 01.50 
Скетч-шоу «На трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Х/ф «Безмежний 
обрiй» s  
16.45 Х/ф «Тремтiння землi-6» s  
18.45 Факти. Вечiр 
23.05 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 
03.20 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.05 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джеррi» 
07.10 «Орел i решка» 
09.20 «Аферисти в сiтях» s  
15.05 Х/ф «Бiблiотекар: 
Повернення до копалень царя 
Соломона» s  
17.00 Х/ф «Бiблiотекар: 
Прокляття Юдиного потиру» s  
19.00 Х/ф «Обладунки бога: 
Мiсiя зодiак» 
21.15 Х/ф «Обладунки бога: У 
пошуках скарбiв» l  
23.15 Х/ф «Блакитна лагуна: 
Пробудження» 
01.15 «Iмпрув Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Першi. Шоу Василя 
Голованова 

СТБ 
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.10 Х/ф «Посмiшка, як у тебе» 
08.15 «Врятуйте нашу 
сiм’ю» s  
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
22.50 Т/с «Слiд» s  
00.40 «Детектор брехнi» s  

НTН 
05.00, 04.50 «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 «Заручниця» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Трикутник» s  
01.20 «Легенди бандитського 
Києва» 
02.55 «Речовий доказ» 
03.55 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами» 
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор» 
11.00, 18.00 4 весiлля 
13.00, 16.00 Панянка-селянка 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 
00.00 Iгри Приколiв 
01.00, 01.30 Країна У 
02.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.10 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
10.45 Вiдтiнки України 
11.20 Роздивись 
11.35 Маршрутом змiн 
11.50 Незвiдана Україна 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.45 Недалечко 
13.05 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Чарiвнi окуляри» 
14.20 М/ф «Бегемот та сонце» 
14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Вiзуальний код 
18.45 «Iсторiя кримських 
татар» 
19.15, 19.50 Шерифи для 
нових громад 
19.30 В Українi 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал» 
Доктор Блейк» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 «Зiрковий альбом» 
08.30 «Дикий свiт 
Сан-Дiєго» 
09.00, 16.00, 19.00 «Новини» 
09.45 «На часi» 
10.15 «В гарной формi» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00, 20.10 т/с «Загадковi 
вбивства Агати Крiстi» 
12.35 «Знайомство з 
тваринами» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Життя у цифри» 
16.30 «IМПЕРIЯ» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Планета кiно» 
19.30 «Код вiдвертостi» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.20, 03.45, 05.35 Новини 
07.05 Еко-люди 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго» 
08.30, 11.40 #ВУКРАЇНI 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть» l  
12.10 Х/ф «Пророк Iєремiя. 
Викривач царiв» 
13.55 Слiдство. Iнфо. Чотири 
кiлери, три копи i наркобарон 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.00 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк 
16.55 Слоненя i баранець: 
iсторiя дружби 
17.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
18.35 Х/ф «Тiнi забутих предкiв» 
20.20 Пишемо iсторiю. Вадим 
Чубасов 
20.40 Пишемо iсторiю. Кирило 
Осьмак 
21.25 Пишемо iсторiю. 
Повстання Северина Наливайка 
21.50 Пишемо iсторiю. 
Українська фабрика мрiй 
22.05 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 
00.45 Д/ф «Блаженнiший» l  
02.40, 05.05 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 

1+1 
05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
20.15, 04.05 «Вечiрнiй квартал» 
22.10 «Жiночий квартал» 
23.20 «Свiтське життя. 2021» 
00.20 Х/ф «Ва-банк» s  
02.10 Х/ф «Шпигуни-
союзники» s  

IНТЕР 
05.20 «Орел i решка. 
Морський сезон» 
06.05 «М/ф» 
06.50 «Слово Предстоятеля» 
06.55, 04.30 Х/ф «Пригоди Ремi» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.10 Т/с «Гостя з майбутнього» 
17.10 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 
20.00, 02.35 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi. 
Бенефiс» 
22.10 Т/с «Таїсiя» (12+) 1-4 сс. 
Заключна 
03.05 Х/ф «Казка про жiнку та 
чоловiка» 

ICTV 
04.25 Скарб нацiї 
04.35 Еврика! 
04.40 Факти 
05.05 Не дай себе обдурити 
05.50 Багач - Бiдняк. Реалiтi-
шоу 
07.55 Особливостi 
нацiональної роботи 
09.45, 13.00 Дизель-шоу l  
11.20, 14.15 Скетч-шоу «На 
трьох» s  
12.45 Факти. День 
16.25 Х/ф «Зелений шершень» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Неймовiрний
 Галк» s  
21.35 Х/ф «Зелений лiхтар» s  
23.45 Х/ф «Зелена книга» l  
02.05 Громадянська оборона 
03.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Хто проти 
блондинок?» l  
07.25, 10.00 «Kids time» 
07.30 Х/ф «Майбутнiй 
король» 
10.05 «Орел i решка. 
Земляни» 
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i решка» 
14.25 Х/ф «Незвичайнi пригоди 
Адель Блан-Сек» s  
16.45 Х/ф «Зубна фея» 
18.50 Х/ф «Книга джунглiв» 
21.00 Х/ф «Вiдьмина гора» 
22.50 Х/ф «Джунглi» s  
01.05 «Iмпрув Live Show» l  
02.05 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.15 Реальна мiстика 
09.10 Т/с «Нiма» 
12.50, 15.20 Т/с «Незабута» l  
17.10, 21.00 Т/с «Втiкачi» l  
20.00 Головна тема 
23.00, 02.00 Т/с «Дiм Надiї» l  

СТБ 
05.15 «Наречена для тата» l  
17.00 «СуперМама» l  
21.00 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
23.10 «Звана вечеря» l  

НTН 
07.10 Т/с «СБУ. Спецоперацiя» 
11.00 «Україна вражає» 
12.40 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
13.55 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Крутi 90-тi» 
19.00, 02.50 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Закусочна на 
колесах» 
21.30 Х/ф «Близнюки - 2» s  
23.30 Х/ф «Поганий лейтенант» s  
01.50 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.20 «Випадковий свiдок» 
03.30 «Речовий доказ» 
04.25 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.55 М/ф «Братик ведмедик 2» 
13.15, 23.00, 00.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
14.45, 23.30, 00.30 Танька i 
Володька 
15.15 М/ф «Вперед i вгору» 
17.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi-
Хiллз» 
19.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi-
Хiллз 2» 
21.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi-
Хiллз 3» 
01.00, 01.30 Країна У 
02.15 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Земля, наближена до неба 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.10, 16.20, 19.15, 22.15 В 
УКРАЇНI 
10.10 Країна пiсень 
11.00 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi» 
12.00 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.30 М/ф «Як Козаки наречених 
виручали» 
14.50, 15.25 Пiщана казка 
14.55 М/ф «Як козаки сiль 
купували» 
15.05 М/ф «Коп i Штик - завзятi 
кроти» 
15.15 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00, 20.05 Маршрутом змiн 
16.55 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона», 2 с. 
18.30, 20.20 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Червона влада. 
Рiвне 
20.45 Джаз на Днiпрi 

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 «Цiкавий свiт» 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.10, 02.15, 03.35, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 08.15 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 Мiста та мiстечка 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.20 Концерт 
17.30 Концерт. ВIА «Кобза» 
18.25 Вижити у рифах 
19.30 Слоненя i баранець: 
iсторiя дружби 
20.20, 23.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.30 Прем’єра. Дорога до 
Токiо 
22.00 Д/с «Вердикт iсторiї» 
23.15 Пишемо iсторiю. Степан 
Бандера 
00.35 Х/ф «Тiнi забутих предкiв» 
02.40 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
03.05 Перша шпальта 
04.50 Земля, наближена до 
неба 
05.05 Я вдома 

1+1 
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45, 01.35 «Свiт навиворiт» 
18.30 «Свiтське життя. 2021» 
21.00 Х/ф «Нiч у музеї - 3. 
Секрет гробницi» s  
23.00 Х/ф «Зоряний пил» s  

IНТЕР 
06.15 Х/ф «Отцi та таємниця 
часу» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 12.00 «Iнше життя» 
13.00 «Речдок. Випереджаючи 
час. Рубiнкова» 
17.30 Х/ф «007: Помри, але не 
зараз» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 
00.50 «Речдок» 

ICTV 
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика! 
04.50 Факти 
05.15 Не дай себе обдурити 
07.00 Бiльше нiж правда 
07.55, 10.55 Громадянська 
оборона 
08.55, 02.10 Анти-зомбi 
09.55 Секретний фронт 
11.55, 13.00 Х/ф «Тремтiння 
землi» s  
12.45 Факти. День 
14.10 Х/ф «Зелений лiхтар» s  
16.25 Х/ф «Неймовiрний Галк» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Танго i Кеш» s  
21.25 Х/ф «Найманi убивцi» s  
23.55 Х/ф «Денне свiтло» s  
02.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Таємний агент» l  
07.00, 08.30 «Kids time» 
07.05 М/ф «Том i Джерi: 
Форсаж» 
08.35 М/ф «Смолфут» 
10.30 Х/ф «Зубна фея» 
12.35 Х/ф «Обладунки бога: 
Мiсiя зодiак» 
15.00 Х/ф «Обладунки бога: У 
пошуках скарбiв» l  
17.00 Х/ф «Вiдьмина гора» 
19.00 Х/ф «Пiсля заходу 
сонця» s  
21.00 Х/ф «Золото дурнiв» s  
23.15, 00.15 «Improv Live 
Show» l  
01.20 «Вар’яти» l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 

06.50 Реальна мiстика 
09.15 Т/с «Дiм Надiї» l  
13.15 Т/с «Помилковий лист» l  
17.00, 21.00 Т/с 
«Вiсiмнадцятирiчний олiгарх» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с 
«Компаньйонка» l  
01.45 Телемагазин 
03.10 Гучна справа 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.40 «Хата на тата» l  
12.50 «МастерШеф. 
CELEBRITY» 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 
05.55 Х/ф «Нi пуху, нi пера» 
07.15 «Слово Предстоятеля» 
07.20 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.45 Т/с «Смерть у раю» s  
13.50 Х/ф «Закусочна на 
колесах» 
15.50 Х/ф «Близнюки - 2» s  
17.50 «Легенди карного 
розшуку» 
19.00 Т/с «Паршивi вiвцi» s  
23.10 Х/ф «Урок виживання» n  
01.05 Х/ф «Трикутник» s  
02.50 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.00 М/ф «Червона Шапка 
проти зла» 
13.30, 22.30, 23.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
15.00, 23.00, 00.00 Танька i 
Володька 
15.30 М/ф «101 далматинець» 
17.00 М/ф «Думками 
навиворiт» 
18.45 Х/ф «Старскi та Гатч» 
20.30 Х/ф «Пiдняти перископ» 
01.30 Країна У 
02.15 Панянка-селянка 
04.00 Щоденники Темного s  
04.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Земля, наближена до 
неба 
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Документальний 
цикл «Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго» 
08.55 Новини (UA: ПЕРШИЙ) 
09.10 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
10.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Країна пiсень 
11.00 Х/ф «Вавилон ХХ» 
12.35, 16.10 В УКРАЇНI 
13.05 Незвiдана Україна 
13.20 Роздивись 
13.35 Маршрутом змiн 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови» 
14.30 М/ф «Як козаки у хокей 
грали» 
14.50, 15.25 Пiщана казка 
14.55 М/ф «Курка, яка несла 
всяку всячину» 
15.05 М/ф «Лежень» 
15.15 М/ф «Маленький великий 
пес» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.35 Х/ф «Свята Сiм’я «12+, 1 с. 
18.25 Обличчя 
19.00 ЗмiниТИ 
19.15 Джаз на Днiпрi 
22.15 Крутий замiс 

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» 
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«Ðåêîíñòðóêö³ÿ ãîòåëþ ç íàä-
áóäîâîþ» — ñàìå òàê çà äîêóìåí-
òàìè âèçíà÷åí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, 
ùî ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ ÷îòèðüîõ 
ðîê³â ðîçãîðòàòèìóòüñÿ íà ïëîù³ 
Ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ. Àâòîðè ïðî-
åêòó çàïåâíÿþòü, ùî âæå ÷åðåç 
ê³ëüêà ðîê³â ãîòåëü çíîâó ïðè-
éìàòèìå ïåðøèõ ïîñòîÿëüö³â ï³ä 
ñâîºþ êóëüòîâîþ íàçâîþ «Ï³â-
äåííèé Áóã».

Îäíî÷àñíî ç ðåêîíñòðóêö³ºþ 
ãîòåëþ çàáóäîâíèêè ïëàíóþòü 
çâåñòè íàéá³ëüøó â íàøîìó ì³ñò³ 
áóä³âëþ — ñó÷àñíèé ìóëüòèôóíê-
ö³îíàëüíèé êîìïëåêñ ³ç òðüîõ 
áàøò âèñîòîþ 21, 17 òà 10 ïî-
âåðõ³â. Êîìïëåêñ áóäå íàçâàíî 
íà ÷åñòü ïîëêîâîäöÿ ²âàíà Áîãóíà 
«Bogun», — êàæóòü ïðåäñòàâíèêè 
êîìïàí³¿-çàáóäîâíèêà. Â íüîìó 
çíàõîäèòèìóòüñÿ àïàðòàìåíòè 
á³çíåñ-êëàñó, îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, 
òîðãîâ³ ïëîù³, à òàêîæ ï³äçåìíèé 
ïàðê³íã ³ ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè.

Àïàðòàìåíòè áóäóòü ó ôîðìà-
ò³ êâàðòèðà-ñòóä³ÿ, ïëîùà â³ä 
31 äî 42 êâ. ì. Ö³íè çà êâàäðàò-
íèé ìåòð ùå íå â³äîì³, ïðàéñè 
â ðîçðîáö³. Çàáóäîâíèêè ïåðåä-
áà÷àþòü, ùî öÿ áóä³âëÿ ñòàíå 
íàéâèùîþ ó Â³ííèö³. Íà ïåð-
øèõ ïîâåðõàõ áóä³âë³ ïëàíóþòü 
ðîçì³ñòèòè ìàãàçèíè, ðåñòîðàí, 
ô³òíåñ-öåíòð, ìîæëèâî, äèòÿ÷èé 
ñàäî÷îê.

КОЛИ І КОМУ ПРОДАЛИ 
ГОТЕЛЬ?

Ó 2019-ìó â³ííèöüêèé ãîòåëü 
«Ï³âäåííèé Áóã» áóâ âèñòàâëåíèé 
íà àóêö³îí ³ îòðèìàâ íîâîãî âëàñ-
íèêà. Òîðãè çà îá’ºêò â³äáóëèñÿ 
28 ñ³÷íÿ. Âèãðàëî òîâàðèñòâî ç 

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Àãðî Äåëüòà Ïëþñ». Çà ìàé-
íîâèé êîìïëåêñ «Ï³âäåííîãî 
Áóãó» òîâàðèñòâî çàïðîïîíóâàëî 
40 ì³ëüéîí³â 956 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ïðè ñòàðòîâ³é ö³í³ 33 ì³ëüéîíè.

Äî ðå÷³, ó 2008 ðîö³ ì³ñüêà 
ðàäà âæå âèñòàâëÿëà íà ïðîäàæ 
ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ 
«Ï³âäåííèé Áóã». Òîä³ âîíè çà-
ïðîñèëè íà àóêö³îí³ âàðò³ñòü 
â 17 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Àëå îõî-
÷èõ, ãîòîâèõ âèêëàñòè òàêó ñóìó, 
íà àóêö³îí³ ïðîñòî íå çíàéøëîñÿ. 
Â òîé ÷àñ åêñïåðòíîþ îö³íêîþ 
áóëî âñòàíîâëåíî ðèíêîâó âàð-
ò³ñòü äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè íà ð³âí³ 
900 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Òåõí³÷íèé ñòàí áóä³âåëüíèõ 
êîíñòðóêö³é ãîòåëþ íà ìîìåíò 
ïðîäàæó îö³íèëè ÿê íåïðèäàòíèé 
äëÿ íîðìàëüíî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
òàêèé, ùî ïîòðåáóº ïðîâåäåííÿ 
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ç ï³äñèëåí-
íÿì êîíñòðóêö³é.

Âèêîíêîì Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè 30 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó íàäàâ 
òîâàðèñòâó «Àãðî Äåëüòà Ïëþñ» 
âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ 
ðåêîíñòðóêö³¿ ãîòåëþ «Ï³âäåí-
íèé Áóã», ùî çà àäðåñîþ: ïëîùà 
Ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ, 1. Çà òåêñòîì 
ð³øåííÿ éäåòüñÿ, ùî çàìîâíèê 
ãîòóâàòèìå ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ 
ãîòåëþ ï³ä áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íèé öåíòð.

УМОВИ ДЛЯ ЗАБУДОВНИКІВ 
Ãîòåëü ïîòð³áíî áóäå ðåêîí-

ñòðóþâàòè â³äïîâ³äíî äî êîíöåï-
òóàëüíîãî âèãëÿäó «Â³ííèöüêî¿ 
Ìèë³». Âëàäà ïëàíóº ìàñøòàáíó 
ðåêîíñòðóêö³þ ïðîñïåêòó Êîöþ-
áèíñüêîãî, òîìó ãîòåëü ìàº â³-
çóàëüíî ñõîäèòèñÿ ç îíîâëåíîþ 
ïëîùåþ Ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ.

Ãîòåëü ìàº çàëèøèòèñÿ ãîòå-
ëåì àáî ³íøèì çàêëàäîì ç ò³ºþ æ 
ôóíêö³ºþ. Àëå íîâèé âëàñíèê 
ïîâèíåí çì³íèòè ö³ëüîâå ïðè-
çíà÷åííÿ ä³ëÿíêè: ç 03.07 «Äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áóä³âåëü òîðã³âë³» íà 03.08 «Äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
îá'ºêò³â òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè òà çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ».

Çà óìîâàìè àóêö³îíó, íîâèé 
âëàñíèê áóâ çîáîâ’ÿçàíèé çáå-
ðåãòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà ä³ÿëüí³ñòü 
ãîòåëþ, à òàêîæ ðîçïî÷àòè áóä³-
âåëüí³ ðîáîòè íà îá’ºêò³ â øåñ-
òèì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç ìîìåíòó 
îòðèìàííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ. 
Çàê³í÷èòè îíîâëåííÿ áóä³âë³ 
ïîòð³áíî ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ç 
ìîìåíòó ¿¿ ïðèâàòèçàö³¿. Êàæóòü, 
ùî ÷åðåç åï³äåì³þ êîðîíàâ³ðóñó 
íîâèé âëàñíèê ëèøå òåïåð ðîç-
ïî÷àâ ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà.

ДОВІДКА 

Готельний комплекс «Південний 
Буг» площею 10 920,4 м2 введений 
в експлуатацію у 1971 році. Колись 
тут селилися гості з усього Союзу. 
Нагадаємо, що цілісний майно-
вий комплекс готельного комп-
лексу «Південний Буг» складався 
з двох частин (готель і ресторан), 
які з’єднані між собою холом.

ЗАМІСТЬ «БУГУ»  
БУДЕ «BOGUN» 
Віджив своє  У 
Вінниці продовжують 
демонтувати 
культовий готель 
«Південний Буг», 
що біля Набережної 
«Рошен». Будову з 
50-річною історією 
почали зносити ще 
на початку травня. 
Тут планують 
звести сучасний 
мультифункціональний 
житловий комплекс  
«Bogun». Куди 
подінуть готель? Візуалізація ЖК «Bogun». На місці старого готелю та 

ресторану мають побудувати мультифункціональний 
комплекс із трьох башт висотою 21, 17 та 10 поверхів 

Òåõí³÷íèé ñòàí 
áóä³âåëüíèõ 
êîíñòðóêö³é 
ãîòåëþ îö³íèëè ÿê 
íåïðèäàòíèé äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿
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ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 

(063)7854635 

Ïåðøà ñâ³òîâà 
â³éíà ïîçíàéî-
ìèëà óêðà¿íöÿ é 
êîëèøíüîãî â³é-

ñüêîâîïîëîíåíîãî Îëåêñ³ÿ Êó-
÷èíñüêîãî ç í³ìêåíåþ Ìàãäîþ 
Õîìàíí. Òàê ç³ çâè÷àéíî¿ ³ñòîð³¿ 
êîõàííÿ òà ñë³ïî¿ íàä³¿ íà ùàñ-
òÿ ïî÷àëèñÿ ðîêè âèïðîáóâàíü 
òà ïîíåâ³ðÿíü. Ìîëîäà í³ìêåíÿ 
âòåêëà ç ð³äíîãî äîìó â Í³ìå÷-
÷èí³ íà óêðà¿íñüêå Ïîä³ëëÿ áåç 
äîêóìåíò³â ³ ãðîøåé. Çàì³ñòü 
ùàñëèâîãî æèòòÿ, âîíà çàñòàëà 
òóò ðàäÿíñüêó êîëåêòèâ³çàö³þ, 
Ãîëîäîìîð, ñòàë³íñüê³ ðåïðåñ³¿ 
òà òàáîðè ÃÓËÀÃó â Ñèá³ðó.

Âòðà÷åíèé çâ'ÿçîê ç ðîäèíîþ 
Õîìàíí³â â³äíîâèâñÿ ÷åðåç äåñÿ-
òèë³òòÿ çàâäÿêè ëèñòàì í³ìêåí³, 
ÿê³ çãîäîì ñòàëè îñíîâîþ äëÿ 
äîêóìåíòàëüíî¿ ïîâ³ñò³ «Ëþáîâ 
³ ìóêè Ìàãäè Õîìàíí». Ï³çí³-
øå äîëÿ æ³íêè áóëà åêðàí³çîâàíà 
â îäíîéìåííîìó ô³ëüì³ «Ìàãäà». 
² âñå öå çàâäÿêè ¿¿ ïðàâíóêó.

«НА КОЖНЕ ПОКОЛІННЯ 
ВИПАДАЄ ВИПРОБУВАННЯ» 

Ó 2014 ðîö³ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòà-
ö³ÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïîâ³ñò³ «Ëþ-
áîâ ³ ìóêè Ìàãäè Õîìàíí». Â³ä-
òîä³ ¿¿ àâòîð, Ñåðã³é Ñàé-Áîäíàð, 
ñòóïèâ íà äîðîãó ê³íåìàòîãðàôó.

— Íà ïðåçåíòàö³¿ êíèãè ïîâàæ-
í³ ³ñòîðèêè, æóðíàë³ñòè, ðåäàê-
òîðè, çàÿâèëè ìåí³, ùî ³ñòîð³ÿ 
Ìàãäè ê³íîøíà. Òîä³ ÿ âçÿâñÿ 
çà ðåàë³çàö³þ ö³º¿ ³äå¿, — êàæå 

ïèñüìåííèê. — ß áðàâ ó÷àñòü 
ó ê³ëüêîõ êîíêóðñàõ ïðîñóâàí-
íÿ ³äå¿ åêðàí³çàö³¿ ö³º¿ ³ñòîð³¿. 
Íà ï³ò÷èíãó «Ïëþñ³â» ³ç 700 ó÷àñ-
íèê³â ÿ ä³áðàâñÿ â 30-êó, ïîò³ì 
â ñ³ìêó, àëå ïîòðàïèòè ó òð³éêó 
ô³íàë³ñò³â íå âäàëîñÿ, áî òîä³ 
îáãîâîðþâàëè ³äå¿ ïðîºêò³â, ÿê³ 
ïîòðåáóâàëè íåâåëèêèõ çàòðàò.

Âäðóãå Ñåðã³é çíàéøîâ ê³íîôà-
õ³âöÿ, ÿêèé ïîãîäèâñÿ íà çéîìêè. 
Íàòõíåíí³ ³äåºþ, âîíè âêëàäàëè 
ñâî¿ ãðîø³ ó ñòâîðåííÿ ô³ëüìó.

— Öå áóëî â 2017 ðîö³. Ìè 
ç’¿çäèëè â Í³ìå÷÷èíó íà çéîì-
êè, áóëè â Êàðèøêîâ³ Áàðñüêîãî 
ðàéîíó, çí³ìàëè â Êèºâ³. Àëå ðå-
æèñåð, ÿêèé ïðàöþâàâ íàä öèì 
ïðîºêòîì, â³äìîâèâñÿ â³ä ïîäàëü-
øî¿ ðîáîòè, — ðîçïîâ³äàº àâòîð.

Àëå, ÿê â³äîìî, Áîã ëþáèòü 
òð³éöþ, òîìó íàñòóïíà ñïðîáà 
çíÿòè ô³ëüì ïðèâåëà äî ñïðàâæ-
íüîãî ðåçóëüòàòó, ÿêèé íåçàáàðîì 
ç’ÿâèòüñÿ íà âåëèêèõ åêðàíàõ.

— Ìåí³ âäàëîñÿ ïîçíàéîìè-
òèñÿ ç Äåíèñîì Ñîáîëºâèì, â³í 
ìîëîäèé ðåæèñåð. Øèðîêîìó 
êîëó ãëÿäà÷³â òà ê³íîìèòö³â éîãî 
³ì’ÿ ïîêè íå çíàéîìå. Çà îñâ³òîþ 
ãåîãðàô, â³í ïîêèíóâ ñâîþ ïðî-
ôåñ³þ ³ âèð³øèâ ðåàë³çóâàòè ñåáå 
â êîëèøíüîìó õîá³. Â³í ñòâîðèâ 
âäàëèé òèçåð ô³ëüìó, ç ÿêèì ìè 
ïîäàëèñÿ íà êîíêóðñ Äåðæê³íî. 
Ó 2019 ðîö³ ìè âèãðàëè â ïî-
çèö³¿ «äîêóìåíòàëüí³ ô³ëüìè». 
Íà çéîìêè ñòð³÷êè íàì âèä³ëèëè 
2,7 ìëí ãðèâåíü. Â³í òàêîæ ï³ä³-
áðàâ àðòèñò³â, ðîëü Ìàãäè ç³ãðàëà 
Äàøà Òâîðîíîâè÷, — ðîçïîâ³äàº 
Ñåðã³é Ñàé-Áîäíàð.

ПРО НІМКЕНЮ МАГДУ 
З ВІННИЧЧИНИ ЗНЯЛИ ФІЛЬМ 
Життя  Любов до «зрадника» привела 
її з Німеччини на Вінниччину після Першої 
світової війни. А материнські обов’язки — 
до смерті в сталінських таборах після 
Другої світової. Історія про приголомшливе 
повернення німкені Магди Хоманн 
аж через сто років до чужого і рідного 
водночас села на Вінниччині

«ДОВОДИВСЯ ДО ПУТТЯ» 
Ó ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ ñòð³÷êè 

Äåíèñ Ñîáîëºâ ïåðåîñìèñëèâ 
ñöåíàð³é ³ ç çàïëàíîâàíîãî äî-
êóìåíòàëüíîãî âèéøîâ õóäîæ-
íüî-äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì. 
Çà êàäðîì çàëèøèëèñÿ çéîìêè 
â Êàðèøêîâ³ òà Í³ìå÷÷èí³.

— Îäíàê ðåæèñåðó âäàëîñÿ 
çáåðåãòè õðîíîëîã³þ ïîä³é, ïî-
ºäíàòè ãðó àêòîð³â ç ê³ëüêîìà ñþ-
æåòíèìè ë³í³ÿìè, ÿê³ ìàéñòåðíî 
äîïîâíèëè çàãàëüíó êàðòèíó ³ 
íå ç³ïñóâàëè ³ñòîð³þ Ìàãäè, — 
ðîçïîâ³â Ñåðã³é Ñàé-Áîäíàð.

Ñòð³÷êó çí³ìàëè âë³òêó ìèíóëî-
ãî ðîêó, â³äòàê íà ïî÷àòêó 2021-ãî 
â³í óæå áóâ ãîòîâèé äî ïðåçåí-
òàö³¿. Ùîïðàâäà êàðàíòèí ïåðå-
øêîäèâ ö³é ïîä³¿.

— Çàðàç éîãî ïîêàçóâàòè òåæ 
íå àêòóàëüíî, ëþäè ó â³äïóñòêàõ 
³ òîìó ìè ïëàíóºìî âèõ³ä ó ïðî-

êàò âîñåíè, — êàæå àâòîð ïîâ³ñò³.
Ô³ëüì «Ìàãäà» ïðîòèòðîâàíèé 

àíãë³éñüêîþ ìîâîþ òà ðîç³ñëà-
íèé íà ð³çí³ ê³íîêîíêóðñè. Éîãî 
òâîðö³ ñïîä³âàþòüñÿ íà «âåëèê³ 
é ìàëåíüê³» Îñêàðè. Çâàæàþòü 
íà ïîçèòèâí³ â³äãóêè â³ä òèõ, õòî 
âæå áà÷èâ ñòð³÷êó.

ПОВІСТЬ ПИСАВ 
У СПІВАВТОРСТВІ 

Ðîáîòà íàä ô³ëüìîì áóäå ïðî-
äîâæóâàòèñÿ. Ê³íîøíèêè çàçíà-
÷àþòü, ùî ñòð³÷êà — öå îäíî-
çíà÷íèé òèçåð ìàéáóòíüîãî ñåð³à-
ëó. Îäíàê ñàì Ñåðã³é Ñàé-Áîäíàð 
íàâ³òü íå ñïîä³âàâñÿ íà öå, êîëè 
ñ³äàâ ïèñàòè ïîâ³ñòü ïðî ïðàáà-
áóñþ ìàéæå äåñÿòü ðîê³â òîìó.

— Ëèñòè, ÿê³ ïîêëàäåí³ â îñíî-
âó ïîâ³ñò³, ïðîëåæàëè â ìåíå ïî-
íàä 20 ðîê³â. Òîä³ ÿ áóâ ìîëî-
äèé, áóäóâàâ êàð’ºðó òà ñ³ì’þ. 

À ï³ñëÿ ñîðîêà, êîëè ÿ â÷åðãîâå 
âçÿâ ëèñòè â ðóêè ³ ïåðå÷èòàâ, ùî 
ïèñàëà Ìàãäà ñâîºìó áðàòîâ³ Ãóñ-
òàâó â Í³ìå÷÷èíó, çðîçóì³â, ùî 
öÿ ³ñòîð³ÿ íå òåðïèòü ìîâ÷àííÿ. 
Çàãàëîì, ÿ ïèñàâ äîêóìåíòàëüíó 
ïîâ³ñòü äëÿ ðîäèíè, äëÿ âóçüêîãî 
êîëà ÷èòà÷³â, à íå äëÿ øèðîêîãî 
çàãàëó, — ç³çíàºòüñÿ ïèñüìåííèê.

Âò³ì, ïîâ³ñòü ïðî ïðàáàáóñþ 
ñòàëà äëÿ Ñåðã³ÿ òðàìïë³íîì â ë³-
òåðàòóðíèé ñâ³ò. Ï³ñëÿ öüîãî â³í 
âèäàâ ùå òðè êíèæêè, ÿê³ òàê 
ñàìî âáèðàþòü ³ñòîð³þ Ìàãäè. 

Ñàìà æ ïîâ³ñòü ïðî Ìàãäó áóëà 
íàïèñàíà ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Ïåòå-
ðîì Õîìàííîì — îíóêîì íàé-
ñòàðøîãî áðàòà Ìàãäè Õîìàíí, 
Ãóñòàâà. Íà ïðåçåíòàö³¿ êíèãè 
â 2014 ðîö³ í³ìåöü çàçíà÷èâ, 
ùî îòðèìàâ â³ä ä³äóñÿ ëèñòè ç 
ïåð³îäó 1927–1942 ðîê³â.

— Ó Ìàãäè áóëà ñòàðøà çâå-
äåíà ñåñòðà òà ÷îòèðè ìîëîäø³ 
áðàòè. Îäèí ç íèõ, Ãóñòàâ, íàâ³òü 
ïðè¿çäèâ äâ³÷³ â Óêðà¿íó ç íàì³-
ðîì çàáðàòè ñåñòðó íàçàä äîäîìó. 
Òîä³ ¿é íå áóëî é 50 ðîê³â. Àëå 
âîíà â³äìîâèëà éîìó, áî õîò³ëà 
äî÷åêàòèñÿ ñèí³â ç ôðîíòó. Âîíà 
çíàëà: ÿêùî âè¿äå ç ñåëà, òî ¿¿ 

áëèçíþêàì æèòòÿ òóò íå áóäå, — 
ïîÿñíþº Ñåðã³é Ñàé-Áîäíàð.

Âæå ÷åðåç äâà äåñÿòêè ðîê³â 
Ãóñòàâ Õîìàíí, ïåðåä÷óâàþ÷è 
ñâîþ êîí÷èíó, â³ääàâ Ïåòåðó 
ëèñòè Ìàãäè. À ïðîòÿãîì ùå äâà-
äöÿòè ðîê³â, ç 1968 äî 1993-ãî, 
Ïåòåð ïèñàâ â óñ³ ìîæëèâ³ é 
íåìîæëèâ³ ³íñòàíö³¿, ùîá çíàéòè 
ñâîþ ðîäè÷êó â Óêðà¿í³. Öüîãî 
âèìàãàâ éîãî ä³ä.

— ßêðàç â 1993 ðîö³, êîëè 
âïàëà Áåðë³íñüêà ñò³íà, Ïåòåð 
îòðèìàâ ïåðøå ïîâ³äîìëåííÿ ç 
â³ííèöüêîãî ÐÀÖÑó ç àäðåñîþ 
ìîº¿ ìàòåð³. Çà 25 ðîê³â Ïåòåð 
ç³áðàâ ³ñòîð³þ íàøî¿ ðîäèíè ³ 
â 1995 ðîö³, êîëè ÿ âïåðøå ïî-
áóâàâ ó Í³ìå÷÷èí³, â³í ïåðåäàâ 
ìåí³ ëèñòè òà êîï³¿ ³íøèõ äîêó-
ìåíò³â, — ðîçêàçóº ÷îëîâ³ê.

Ïåð³îä äèòèíñòâà, êîëè ³ñòîð³þ 
Ìàãäè ÷àñòî çãàäóâàëè áàòüêè, 
Ñåðã³é Ñàé-Áîäíàð ââàæàº âòðà-
÷åíèì íàçàâæäè.

— ß ñåáå äóæå êàðòàþ çà öå. 
Áî ÿêáè áóëî á³ëüøå ðîçóìó òîä³, 
ÿ çì³ã áè îïèòàòè âñ³õ, õòî ¿¿ çíàâ 
³ ä³çíàòèñÿ ùå á³ëüøå ôàêò³â ïðî 
Ìàãäó, âåñòè çàïèñíèê, ðîáèòè 
ÿê³ñü íîòàòêè…

Фактично завдяки цим листам майже через 
сто років відбулося велике возз’єднання 
українсько-німецької родини. Сергій по-
яснює, що через велике кохання до укра-
їнця, Магда свого часу покинула родину 
і переїхала в Україну. Тоді від неї відмо-
вилися брати й старша сестра, не змогли 
пробачити «зради».
— Мій прадід Олексій Кучинський був 
у статусі колишнього військовополонено-
го Першої світової війни. На той момент 
в селі, де жила родина Хоманнів, загинув 
Магдин наймолодший брат — Фрідріх. Від-
так її родина вважала, що виходити заміж 

за ворога — це непристойно і недопустимо. 
Вони стали впоперек ідеї одруження, тоді 
Олекса запропонував переїхати в Україну, — 
розповідає правнук німкені.
Молода та закохана Магда Хоманн споді-
валася, що в Україні подружжя зможе про-
жити в любові та щасті, але реальність була 
жорстокішою. Натомість німкеня потрапила 
в пекельний казан радянської колективі-
зації, Голодомору, сталінських репресій.
За згадками Михайла Франка, який в ди-
тинстві допомагав Магді випасати корову, 
на столі в пані Хоманн «було завжди пусто, 
навіть сільничка й та була порожня». Після 

смерті чоловіка в 1934 році, жінка залиши-
лася сам-на-сам з 12-річними близнюками.
— Аби вижити і прогодувати дітей, вона 
працювала в колгоспі, там отримувала 
мізерну платню — натурпродуктом. Якось 
директор місцевої школи запропонував 
Магді роботу вчительки німецької мови 
і попросив, щоб вона надала паспорт чи 
метрику про народження. Але вона цього 
не могла зробити, бо коли родина в Німеч-
чині зрозуміла, що Магда готова безпово-
ротно покинути рідний дім, вони заховали 
всі її документи. Вона приїхала сюди без 
жодного посвідчення особи. Тому вона 

заробляла на хліб руками, — пояснює він.
Через десять років після смерті Олексія, Маг-
да провела в армію, а потім і на фронт обох 
синів. У 1944 році радянські війська звіль-
нили Вінницю від німецьких загарбників і 
життя потроху мало б налагодитися. Однак…
— Тоді ж «нквдисти» забрали її у табори. 
До 1947 року сини отримували від неї 
листи, вона знала, що вони повернулися 
з війни. Один з них, Павло, їздив до неї 
в Сибір, але їм не дали зустрітися і добрі 
люди попередили Павла, щоб він повер-
тався швидше додому, інакше опиниться 
разом з матір’ю. В 1947 році її не стало.

Неймовірне возз’єднання родини 

Автор книжки «Любов і муки Магди Хоманн» Сергій Сай-
Боднар (ліворуч). За мотивами повісті зняли фільм 

Ïîâ³ñòü ïðî Ìàãäó 
áóëà íàïèñàíà ó 
ñï³âàâòîðñòâ³ ç 
Ïåòåðîì Õîìàííîì – 
îíóêîì íàéñòàðøîãî 
áðàòà Ìàãäè
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ТЕАТР
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хмельницьке шосе, 7)
Вартість квитків — 75 грн

Подорож маленької зіроньки
Музична казка
10.07, поч. об 11.00

Кошеня на ім'я Гав
Пригодницька казка
11.07, поч. об 11.00 

ВИСТАВКИ
Виставка творів 
мистецтва — 2021
До 11 липня Екс-
поцентр вінницької 
торгово-промислової 
палати запрошує на 
XXIV міжрегіональну 

«Виставку творів мистецтва». Виставка присвя-
чена тематикам: живопис, графіка, скульптура, 
декоративно-прикладне мистецтво. Вхід вільний.

Екскурсії до музею Повітряних Зброй-
них сил
Музей авіаційної техніки і засобів ППО просто 
неба у Вінниці розташований на території штабу 
командування Повітряних сил Збройних сил Укра-
їни. Музейна експозиція складається з двох залів, 
у яких розміщені експозиція і зразки стрілецької 
зброї та відкритої площадки площею 1,7 га, на якій 
розташовано понад 40 одиниць військової техніки.
Відвідувачі можуть оглянути: сучасні літаки-ви-
нищувачі, штурмовики, бомбардувальники, роз-
відники, безпілотні літальні апарати, комплекси 
зенітних ракетних військ. Також ви зможете дізна-
тися про історичний та бойовий шлях українських 
Збройних сил. Розклад роботи: з понеділка 
по п’ятницю (з 9.00 до 17.00) Вартість квитка: 
для дорослого — 20 грн, дитячий — 10 грн. Для 
пільговиків вхід — безкоштовний.
Дата проведення екскурсії узгоджується з праців-
никами Музею за телефоном (0432)59–61–90.

Сімейний відпочинок у Парку Динозаврів
У «Подільському зоопарку» на вул. Сергія Зулін-
ського, 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 руха-
ються, вигукують звуки та завжди гарно позують 
на ваших фото.
Вартість квитків у Вінницький парк Динозаврів: 
діти до 3 років безкоштовно, від 3 до 12 ро-
ків — 100 грн, від 12 і дорослі –150 грн. При 
пред’явленні білета зоопарку знижка 30%. Без-
коштовно за наявності документів: учасники АТО, 
діти з інвалідністю і супроводжуючий, діти-сироти.
Парк працює з 9.00 до 19.00.
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«Про що мовчать 
чоловіки» з Дмитром 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 одному 
концерті! 18 липня 
о 20.00 у музеї-садибі 
Пирогова 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 здивують 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, «Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098) 101-00-63, 
(093)101–00–63. Організатор – компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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.

«Обстановка по кайфу»! 
Олег Кензов 7 серпня у Вінниці
«Обстановка по кайфу» і ми з вами танцюєм! 
Адже до Вінниці їде Олег Кензов — головний 
хітмейкер і красень, від пісень якого зараз 
шаленіють усі. 7 серпня о 20.00 у PIROGOV 
SKY — просто неба у музеї-садибі Пирогова 
буде не просто концерт, а справжній ураган 
і #РакетаБомбаПетарда. У цей вечір нас 
чекають: запальні мотиви, душевність та всі 
найпопулярніші треки наживо! Будуть такі 
вибухові емоції, які ви не забудете ніколи. 
Квитки — від 390 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63. 
Організатори — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Гурт «ТІК» під 
зоряним небом
15 серпня стане 
найспекотнішим днем 
літа у Вінниці! Адже 
о 20.00 у PIROGOV 
SKY — просто 
неба у музеї-садибі 

Пирогова — буде запалювати гурт «ТІК»! Готуйтеся 
танцювати від найпершої до останньої пісні, 
співати разом всі улюблені хіти та свіженькі 
прем’єри, запалювати і веселитися!
Під зоряним небом для вас прозвучать 
всі улюблені хіти з усіх альбомів гурту! 
Від легендарних «Оленів» і «Вчительки», 
романтичного «Апрєля» і «Не цілуй», розривної 
«Свєти» й «Сірожине пірожине» до патріотичних 
«Люби ти Україну!» і «Запах війни», яскравої 
«АЛЬО-НИ», зворушливої «Зливи» і багатьох 
інших.
Квитки — від 200 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Універмагу», «Магігранду» і «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Improv Live Show 
22 серпня у Вінниці
Все, що відбувається 
на їхніх концертах, 
народжується тут і зараз! 
Вінниця, лови абсолютно 
живі емоції! 22 серпня 
о 20.00 просто неба 

у музеї-садибі Пирогова — краще імпровізаційне 
шоу країни Improv Live Show 22 серпня!
Буде гостро, пікантно, дотепно! Нас чекає 
влучний гумор на актуальні теми, популярне 
TV-show у камерному форматі, скетчі, які 
ви не побачите на телебаченні, імпровізація 
без цензури, шоу без режисури і сценарію та 
максимум взаємодії з глядачами! Квитки — 
від 200 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру, Будинку офіцерів, «Універмагу», 
«Магігранду» і «Мобі Дік». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
кінотеатр 

ім. Коцюбинського
КІНО 

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес
Анімація, 7.07, поч. о 10.10, 14.30, 19.20
З 8.07 довідка за тел. 52-59-76

Лука
Анімація, 7.07, поч. о 18.00
З 8.07 довідка за тел. 52-59-76

Судна ніч назавжди
Трилер, 7.07, поч. о 15.50, 21.45
З 8.07 довідка за тел. 52-59-76

Льодовий дрифт
Екшн, 7.07, поч. о 10.00, 13.45, 21.40
З 8.07 довідка за тел. 52-59-76

Форсаж 9: Нестримна сага
7.07, поч. о 16.45
З 8.07 довідка за тел. 52-59-76

Тілоохоронець дружини кілера
Екшн, 7.07, поч. о 12.20, 19.40
З 8.07 довідка за тел. 52-59-76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Чорна вдова
Екшн, 7.07, поч. о 19.30, 20.00, 21.40, 22.20, 22.50
З 8.07 довідка за тел. 096-003-50-50 

Судна ніч назавжди
Екшн, 7.07, поч. о 14.40, 16.50, 19.30, 20.20
З 8.07 довідка за тел. 096-003-50-50

Форсаж 9: Нестримна сага
Бойовик, 7.07, поч. о 10.00, 13.00 
З 8.07 довідка за тел. 096-003-50-50

Бджілка Майя 3: Місія «Золоте яйце»
Анімація, 7.07, поч. о 10.50, 12.50
З 8.07 довідка за тел. 096-003-50-50  

Тілоохоронець дружини кілера
Екшн, 7.07, поч. о 10.00, 12.20, 14.50, 17.10, 21.40
З 8.07 довідка за тел. 096-003-50-50

Хижаки
Екшн, 7.07, поч. о 16.00, 18.10, 22.30
З 8.07 довідка за тел. 096-003-50-50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Лука
Анімація, 7.07, поч. о 15.30

Руфус. Хроніки чарівної країни
Фентезі, 7.07, поч. об 11.40

Oscar Shorts-2021
Фестиваль, 7.07, поч. о 19.30

Ая та Відьма
Анімація, 8.07–14.07, поч. о 12.00

Чорна вдова
Екшн, 8.07–14.07, поч. о 13.30, 19.40

Ми є. Ми поруч
Мелодрама, 8.07–14.07, поч. о 18.00
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ОВЕН 
Любовні стосунки цього тижня 
будуть розвиватися дуже 
успішно. Найголовніше — 
не поспішайте і не чекайте за-
надто багато. Не ображайтеся, 
якщо намічена зустріч не від-
будеться, на те знайдуться 
об'єктивні причини.

ТЕЛЕЦЬ 
Події в особистому житті до-
зволять позбутися від ілюзій і 
надуманих ідеалів, хоча цей 
процес може виявитися досить 
болючим для вас. Але краще 
правда, ніж солодка брехня. 

БЛИЗНЮКИ 
Відпустіть ситуацію, насо-
лоджуйтеся літом, сонцем, 
життям. Все вирішиться най-
кращим для вас чином само 
собою. Ваш обранець скаже 
вам «так» і зробить все, щоб 
ви були щасливі.

РАК 
Весь тиждень кохана людина 
буде дратувати вас своєю 
впертістю, яка перевершить 
навіть вашу власну. Але 
до вихідних закінчиться сму-
га сварок і конфліктів.

ЛЕВ 
Постарайтеся бути обережні-
ші в своїх діях і вчинках, щоб 
не викликати ревнощі. Якщо 
ви вирішили подражнити 
кохану людину, стережіться, 
ви граєте з вогнем.

ДІВА 
Ви можете зустрітися з 
людиною, яка торкнеться 
найпотаємніші струни вашої 
душі, але бурхливе захоплен-
ня з цього приводу краще 
не демонструвати.

ТЕРЕЗИ 
Велика ймовірність зустрічі з 
людиною, яка не тільки легко 
завоює ваше серце, а й займе 
весь ваш вільний час. Вам 
пора відправитися у відпустку 
і завести курортний роман.

СКОРПІОН 
Здавалося б, зв'язок, який ні 
до чого не зобов'язує, може 
захопити вас всерйоз. Схоже, 
настав час вам багато чого 
змінити у вашому особисто-
му житті.

СТРІЛЕЦЬ 
Хороший період. Кохана лю-
дина буде поруч з вами, вона 
буде дбати і підтримувати 
вас у будь-якій ситуації. Це 
додасть вам сил і впевненості 
у власних можливостях.

КОЗЕРІГ 
Тиждень вдалий для роман-
тичних побачень, вас можуть 
очікувати незабутні вражен-
ня. Можливо, буде зро-
блений рішучий крок, який 
визначить вашу долю. 

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся бути спокійні і 
розважливі. В середині тиж-
ня не варто показувати свої 
емоції, так як кохана людина 
може бути до цього просто 
не готова. 

РИБИ 
Це багатообіцяючий 
тиждень, так що, якщо ви 
в даний момент самотні, реє-
струйтеся на сайті знайомств 
і вирушайте на романтичне 
побачення.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 7-13 ЛИПНЯ

НАТАЛІЯ ІШКОВА, ПСИХОЛОГ, 

— Чи нормально спати з ко-
лишнім?
— Ні, — відповідаю я.
— Ну а якщо заради задо-
волення?
— Заради повтору задоволен-

ня від своїх тупих помилок, то так.
— Ну а що такого? Я вільна, він вільний?!
— Так, а чого розлучилися? — посміхаюся я.
— Ми просто одне одному не підходимо! Нам 
просто подобається одне з одним кохатися.
— Ну ок, кохайтеся! А питання в чому полягає?

У всіх поняття нормальності своє. Для мене — 
не нормально, а для когось нормально, або 
може ідеально! Чи хвилює тебе, що в його 
очах ти маєш вигляд повії (жінки з низькими 
моральними цінностями)?
— А якщо це секс по дружбі?
— У тебе є подруги?
— Так.
— Ти з ними сексом займаєшся?
— Ні.
— Ось бачиш, немає сексу по дружбі, тоді б 
ви стали коханками. Ти плутаєш мету кому-
нікації.

P. S. Дуже-дуже-дуже погано бути розумною 
жінкою. У когось в голові метелики-квіточ-
ки, і найбільша проблема — подзвонить/
не подзвонить, який парфум купити, або 
якого кольору туфлі надіти. А ти дивишся 
на людину і через невеликий проміжок часу 
і починаєш розуміти, що це за людина, що з 
себе представляє, чим дихає, на що здатна. 
Прикольно, коли розвинені довбані логіка 
та інтуїція. Так би жила собі, все в роже-
вому кольорі, квіточки-метелики, але ні. 
Пoстійно фільтруєш і приколюєшся змістами. 
І слoвами, і вчинками, і людьми.

Pro sex з колишнім 

Îäíîãî ðàçó, êîëè òè íàñò³ëüêè 
âòîìèøñÿ ïîâòîðþâàòè ïîäðó-
ãàì: «ß äàâíî ïðî íüîãî çàáóëà!» 
³ ä³éñíî ïðèïèíèø ïðî íüîãî 
çãàäóâàòè, â³í çàòåëåôîíóº òîá³ 
³ ñïîê³éíèì ãîëîñîì, íà÷å ï'ÿòü 
õâèëèí òîìó âèéøîâ âèêèíó-
òè ñì³òòÿ, ïðîìîâèòü: «Ïðèâ³ò, 
ìèëà, ÿê æèòòÿ? Ìîæå, çóñòð³-
íåìîñü?» 

Éìîâ³ðí³ñòü, ùî òè ç íèì çó-
ñòð³íåøñÿ, 90-â³äñîòêîâà. ² ïîíàä 
50% — ó âàñ áóäå ñåêñ.

Çàïèòàííÿ, íàâ³ùî òîá³ ç íèì 
çóñòð³÷àòèñÿ? Ïðèïóñòèìî, ùî 
òè ä³éñíî ïðî íüîãî çàáóëà. Òîä³ 
â³äïîâ³äü ïðîñòà é áàíàëüíà: ïðî-
ñòà æ³íî÷à ö³êàâ³ñòü. Íåâæå òè 
íå çàõî÷åø ä³çíàòèñÿ, ÷îãî â³í â³ä 
òåáå õî÷å? À ðàïòîì çáèðàºòüñÿ 
ñêàçàòè òîá³, ùî êðàùî¿ â³ä òåáå 
òàê ³ íå çóñòð³â?

Ð³äêî ÿêà æ³íêà ìîæå â³äìîâè-
òè ñîá³ â çàäîâîëåíí³ ïî÷óòè òàêå 
â³ä êîëèøíüîãî ïàðòíåðà. Àëå 
ÿêùî ó òåáå, õàé íàâ³òü íåóñâ³-
äîìëåíî, ³ñíóº âàãîì³øà ïðè÷èíà 
ç íèì çóñòð³÷àòèñÿ, àí³æ ïðîñòà 
ö³êàâ³ñòü, òî ì³æ âàìè ìîæëèâå 
â³äíîâëåííÿ ñåêñóàëüíèõ ñòîñóí-
ê³â. Õî÷à á íà îäíó í³÷.

ª ê³ëüêà ïðè÷èí òîãî, ùî æ³í-
êè ñïëÿòü ç³ ñâî¿ìè êîëèøí³ìè. 
Ïåðøà é íàéïîøèðåí³øà — öå 
íå çîâñ³ì îñòèãë³ ïî÷óòòÿ. ßêè-
ìè á àô³ðìàö³ÿìè òè íå íà-
ìàãàëàñÿ âèãíàòè éîãî ç³ ñâîº¿ 
ðåàëüíîñò³, ïîÿâà íà ãîðèçîíò³ 
êîëèøíüîãî êîõàíîãî, ÿê äåòåê-
òîð áðåõí³, ðîçêðèº òå, ùî íà-
ñïðàâä³ êî¿òüñÿ ó òâîºìó ñåðö³. 
Ó öüîìó âèïàäêó ïîðîæíå÷à ³ 
ðîç÷àðóâàííÿ íåìèíó÷³. Íàâðÿä 

÷è ñåêñ äîïîìîæå â³äíîâèòè ñòî-
ñóíêè ç òèì, ç êèì âîíè íàïåâíî 
çðóéíóâàëèñÿ ç ÿêî¿ñü âàãîìî¿ 
ïðè÷èíè, à îñü âñåëèòè â³ä÷óòòÿ, 
ùî òîáîþ ñêîðèñòàëèñÿ, — äóæå 
íàâ³òü ìîæå.

Ùå îäíà ïðè÷èíà — áàæàí-
íÿ ïîò³øèòè ñâîº ñàìîëþáñòâî. 
Òîáòî ñàìîñòâåðäèòèñÿ çàâäÿ-
êè êîëèøíüîìó, äîâåñòè, ùî, 
ìîâëÿâ, îñü ÿ ÿêà ñòàëà, à òè 
ìåíå íå îö³íèâ, çíà÷èòü, ñòðàæ-
äàé. Çàçâè÷àé, öå òðàïëÿºòüñÿ 
÷åðåç íèçüêó ñàìîîö³íêó. Îñî-
áëèâî, ÿêùî öå â³í òåáå êèíóâ, 
à íå íàâïàêè.

Ïðèïóñòèìî, òè ä³éñíî çà äåÿ-
êèé ÷àñ ï³ñëÿ ðîçðèâó ñòàëà ïî-
÷óâàòèñÿ ñåêñóàëüíîþ, íåçàëåæ-
íîþ, æ³íî÷íîþ. À â³í ÿê áóâ, òàê 
³ çàëèøèâñÿ çâè÷àéíèì áàá³ºì. 
ßê ï³äâèùèòü òâîþ çíà÷èì³ñòü 
îäèí ñòàòåâèé àêò? À ÿêùî íà-
âïàêè — òè, ÿê ³ ðàí³øå ñòðàæ-
äàºø â³ä ñàìîòíîñò³, à â³í âæå 
äàâíî ùàñëèâèé ç ³íøîþ? Â³í-
òî, ìîæå, ³ íå â³äìîâèòüñÿ, òèì 
ïà÷å, ùî äëÿ áàãàòüîõ ÷îëîâ³-
ê³â ñåêñ ³ç êîëèøí³ìè çðàäîþ 
íå ââàæàºòüñÿ. Ð³äí³ ëþäè âñå-
òàêè. Àëå ÷è âèòðèìàº òâîº ñà-
ìîëþáñòâî âèïðîáóâàííÿ äðóãî-
ðÿäíîþ ðîëëþ?

СЕКС З КОЛИШНІМ: 
ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ 
Секс з екс  Залежно від того, скільки 
часу минуло відтоді, як ви розійшлись, 
секс із колишнім може здатися 
фантастичною ідеєю. Ви вже маєте 
історію, ви добре знаєте тіла одне одного, 
вам легше досягти оргазму. Крім того, між 
вами є щось спільне, спогади. Можливо, 
саме тому це не зовсім гарна ідея 

Ìîæå òðàïèòèñÿ é òàê, ùî 
ïðîñòî çàêîðò³ëî. Äàâíî íå áóëî 
ïàðòíåðà, òà é äëÿ çäîðîâ'ÿ êî-
ðèñíî. À ç êîëèøí³ì áóâ ïðîñòî 
ïðèãîëîìøëèâèé ñåêñ, â³í çíàº, 
ÿê ïðèíåñòè òîá³ çàäîâîëåííÿ, òè 
çâèêëà éîìó äîâ³ðÿòè. Öå ºäèíèé 
âèïàäîê, êîëè ñåêñ ç êîëèøí³ì 
ìîæå íå áóòè ðóéí³âíèì äëÿ òåáå. 
Òà é òå íå çàâæäè. Òîìó ùî êîëè 
öåé ÷îëîâ³ê áóâ òâî¿ì, êð³ì ñåêñó 
ì³æ âàìè áóëè ñòîñóíêè ³íøîãî 
õàðàêòåðó. Áóëà í³æí³ñòü, áóëà 
óâàãà, òóðáîòà. Ö³ëêîì ìîæëè-

âî, ùî áåç óñüîãî öüîãî âðàíö³ 
òè í³÷îãî, êð³ì â³äðàçè, äî ö³º¿ 
ëþäèíè ïî÷óâàòè íå çìîæåø.

Òî ùî æ â³äïîâ³ñòè êîëèø-
íüîìó, êîëè â³í çàòåëåôîíóº é 
ïîïðîñèòü ïðî çóñòð³÷? Ïñèõî-
ëîã áè ïîðàäèâ ñïî÷àòêó â³äïî-
â³ñòè ñîá³ íà çàïèòàííÿ: ×îãî 
ñàìå òè ÷åêàºø â³ä ö³º¿ çóñòð³÷³? 
Òîá³ á õîò³ëîñÿ, ùîá âè çíîâó 
áóëè ðàçîì? ßê òè ñïðèéìåø 
òîé ôàêò, ùî ç éîãî áîêó öå 
ïðîñòî äðóæí³ ïîñèäåíüêè, àáè 
ðîçâ³ÿòè íóäüãó?

ª ê³ëüêà ïðè÷èí 
òîãî, ùî æ³íêè 
ñïëÿòü ç³ ñâî¿ìè 
êîëèøí³ìè. Ïåðøà ³ 
íàéïîøèðåí³øà – íå 
çîâñ³ì îñòèãë³ ïî÷óòòÿ

ВСТАНОВИМО ЧІТКІ МЕЖІ

ПАМ'ЯТАЙ ПРО 
КОНТРАЦЕПТИВИ 
Це в стосунках ти могла довіряти йому 
і знати, що він встигне зупинитися/не 
ходить наліво/візьме відповідальність 
за дитину, якщо що. Поза стосунками 
секс в презервативі — обов'язкова міра 
застереження.

НЕ КАЖІТЬ ДРУЗЯМ 
І РІДНИМ 
Навіщо вселяти в чужі голови думку про 
те, що між вами все ще скажене кохання? 
А переконати когось у тому, що з вашого 
романтичного кіно вирізали всі сцени, 
крім постільних — дурна затія. Вам все 
одно ніхто не повірить.

КЛАСНИЙ СЕКС 
Якщо у стосунках ти могла імітувати 
оргазм (собі тільки не бреши, ок?), 
то займаючись сексом з колишнім ти 
маєш право влаштувати все вдалим для 
себе чином. Загалом, немає оргазму — 
немає сенсу.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО 
ДЛЯ ОБОХ ЦЕ НОРМАЛЬНО 
Дуже важливо розуміти, що це просто 
секс по старій пам'яті. Вирішіть це 
питання ще до того, як знімати труси 
одне з одного. Може виявитися, що хтось 
намагався просто помиритися ціною 
парочки хороших оргазмів.
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ОВЕН 
Бажано відправитися в подо-
рож, у відпустку, ви відмінно 
відпочинете. 

ТЕЛЕЦЬ 
Схоже, вам набридла рутина, 
хочеться зробити щось екс-
травагантне. Що ж, ризикніть! 

БЛИЗНЮКИ 
Прекрасний тиждень для 
сміливих дій, які дозволять 
змінити життя на краще. 

РАК 
Настають помітні зміни у сто-
сунках з діловими партнера-
ми, ваша кар'єра йде вгору. 

ЛЕВ 
Сприятливий час для зміни 
роботи, знайомства з новим 
начальством і колегами. 

ДІВА 
Гарний час для колективної 
роботи, зустрічей з друзями, 
спільних проектів. 

ТЕРЕЗИ 
У всіх справах дотримуй-
теся порядку, постарайтеся 
не вступати в конфлікти. 

СКОРПІОН 
Вам необхідно зосередитися 
на головному і не звертати 
уваги на незначне. Вас пере-
повнює творче натхнення. 

СТРІЛЕЦЬ 
Починається сприятлива 
смуга. З'являться нові плани,  
ідеї, покращиться і настрій. 

КОЗЕРІГ 
Вам знадобляться швидкість 
прийняття рішень, внутріш-
ній спокій і витривалість. 

ВОДОЛІЙ 
Ймовірна зміна кола спіл-
кування. На першому плані 
опиняться налагодження 
контактів з різними людьми. 

РИБИ 
Відчуття невпевненості за-
важатиме вам зосередитися, 
повірте, у вас більше сил і 
знань, ніж ви думаєте.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ВІТА СИМОНЕНКО, ПЕРУКАР

Розлючений батько:
— Я тобі покажу, як цілувати 
мою дочку!
Василь:
— Спасибі, я й сам вмію.

***
Пізно вночі після 

стомлюючого і бурхливого застілля молодята 
нарешті дісталися до спальні.
— А знаєш, любий, — звернулася новоспечена 
дружина до свого обранця, — мені ж так і 
не вдалося толком поїсти за столом. Не міг би 
ти принести що-небудь?
Як не важко було підніматися чоловікові, 
а довелося.
— А тепер, — сказала молода, 
підкріпившись, — хочеться, милий, пити.
Довелося шукати пляшку води.
— Спасибі, дорогий, — повеселішала 
наречена. — Ось поїла і так захотілося 
чоловічої ласки…
— Ну, ти думаєш, що говориш?! — вигукнув 
нещасний чоловік. — Де я мужика тобі знайду 
о третій годині ночі?

***
— Знаєш, в Гальки депресія!
— Чого це?
— Спекла файний пляцок з полуницею, 
зжерла і згадала, що не виставила 
у Фейсбук…

***
Обійняла сина, відчула сильне плече, 
обійняла доню, чую духи тирить.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

Аліна, 25 років
Цілеспрямована, життєрадісна та щира дівчина. 
Закінчила Могилів-Подільський медичний коледж. 
Люблю подорожі, музику, психологію, 
хороші фільми та активний відпочинок.

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

ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРО
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