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КУДИ ВІДДАТИ ДИТИНУ?
ПРО БЕЗКОШТОВНІ ГУРТКИ МІСТА

КОЛИ ВІДКРИЮТЬ 
НОВИЙ «СКА»? с. 2

Дитина мріє танцювати чи складати з лего? А, 
може, хоче говорити англійською чи ліпити з 
глини? 
А ви сумніваєтеся, чи витримає ваш сімейний 
бюджет додаткові витрати на гуртки? 

У Вінниці є великий перелік безплатних гуртків 
та секцій різних напрямків для маленьких і не 
дуже містян 
Якщо ви ще не визначилися з позашкільними 
гуртками, то наша добірка для вас с. 6
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Дачники 
повертаються

Îñ³íü ó ì³ñòî ïðèâîçÿòü 
äà÷íèêè. Âîíè âèñèïàþòü íà 
ïðèâîêçàëüí³ çóïèíêè êîëüî-
ðîâîþ îðäîþ, ñì³ëèâ³ ó ñâî¿é 
ê³ëüêîñò³ ³ íàâ³òü òðîõè ãîðä³.

Âîíè âåçóòü ó ñâî¿õ ñòàðèõ 
íàïë³÷íèêàõ ÿáëóêà, âèíîãðàä, 
äàâí³ çàñòàð³ë³ îáðàçè, ðîç÷à-
ðóâàííÿ ³ ëåãêó ã³ðêîòó. Äåÿê³ 
ç íèõ íàâ³òü òàì ñòîÿòü ìîâ÷-
êè ï³äêðåñëåíî çáîêó, íåñó÷è 
óñâ³äîìëåíå çíàííÿ, ùî ¿ì ç 
³íøèìè íå ïî äîðîç³, õàé íà-
â³òü òî÷íèìè êîï³ÿìè ¿õ ñàìèõ.

Ö³ ëþäè - ìàíåêåíè ìîäè 
ìèíóëîãî. Íà íèõ äæèíñîâ³ 
êóðòêè ä³òåé, â ÿêèõ ò³ ïåðå-
æèâàëè ñâî¿ íàéêðàù³ ìî-
ìåíòè. Êóðòêè ïåðåéøëè äî 
áàòüê³â, àëå ìîìåíòè ïåðåäà-
òè íåìîæëèâî ³ êóðòêè á³ëüøå 
íå ãîðÿòü âîãíÿìè äèñêîòåê ³ 
íå ïàõíóòü öèãàðêàìè More.

Äàóíøèôòåðè â³ä æèòòÿ, 
âîíè âì³þòü êóïèòè íàéäå-
øåâøèé êâèòîê ³ íà âå÷åðþ 
îá³éòèñü áóëêîþ ç ÷àºì.

Âîíè íå ïîì³÷àþòü ÷èñëåí-
í³ ìàðøðóòêè ïåðåä î÷èìà, 
÷³òêî çíàþ÷è, ùî ì³ñöÿ ¿ì 
ó íèõ íåìà, ï³ëüãîâà êâîòà 
çàáèòà ì³ñüêèìè, ÿê³ íåâ³äî-
ìî êóäè ¿äóòü â òàêó ïîðó ³ 
çâ³äêè. Ìîæå ïðîñòî ¿çäÿòü, 
÷åðåç â³äñóòí³ñòü äà÷³.

Îñ³íü ó ì³ñò³ äóæå ñêëàä-
íî ïðîìàðêóâàòè, áî ì³ñòî 
îäíàêîâå ó ëèïí³ ³ ó ñåðïí³. 
Áàãàòîïîâåðõ³âêè íå æîâò³-
þòü ³ íå îáë³òàþòü âèâ³ñêàìè. 
Ëþäè ùîðàíêó ¿äóòü â îô³ñè, 
äå æíèâà ùîäíÿ.

Äà÷íèêè âåðòàþòüñÿ ó ì³ñ-
òî, áî âîíè ³ º îñ³íü. Îñ³íí³ 
ëþäè, ¿ì ë³òî íå äóæå ³ ïî-
òð³áíå, òîìó âîíè òàê³ ãàðìî-
í³éí³ ³ ñïîê³éí³ ïîðó÷ ñâî¿õ 
ïîòð³ñêàíèõ ãðóøîê.

À íàì ë³òî êîí÷å íåîáõ³äíå, 
³ òîìó âîíî ùå íåîäì³ííî ïî-
âåðíåòüñÿ íå ðàç, êèíå ñóìêó 
â êîðèäîð³ ³ ñêàæå: «ß âæå 
º. Ùî º ¿ñòè?» Îò ïîáà÷èòå.

ДУМКА

БЛОГЕР

АЛЕКСАНДР КАШПРУК

У активістів напевно немає 
автомобілів, якщо такі «гені-
альні» ідеї подають. По парку 
гуляти не можна? Треба ще 
й по вулиці? Тротуарів мало? 

ОЛЬГА БАБІЙ

У Львові багато місць є пішо-
хідних у центрі, у Чехії також, 
і якось вживаються всі і всім 
добре. Я за таку ідею. Маши-
ни заполонили наше місто.

NAZAR GRUSHKO

А давайте весь центр пере-
криємо, щоб водії пересува-
лися лише в своєму районі. 
Або зробимо Вінницю пішо-
хідною. Дістали ці урбаністи.

VOLODYMYR VOLODYMYR

Ви спочатку організуйте під-
земні парковки, як в цивілі-
зованих країнах, а не пона-
будовують різної… Загалом 
я – проти!

ЮРИЙ БОНДАРУК

Ідея хороша! Цей невеличкий 
шматочок дороги нічого не 
вирішує, а пішохідна зона 
від башти до парку буде су-
цільна!

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як ви ставитеся до ідеї зробити вулицю Грушевського пішохідною?

ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИР 
ГЕВКОГЕВКО

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

ÍÎÂÈÍÈ

У вінницькій мерії зазначають, що 
кошторисна вартість реконструкції 
«СКА» — 81,6 мільйона гривень. 
З цієї суми вже витратили майже 
68 мільйонів.
— З міського бюджету на рекон-
струкцію виділили майже 50 млн 
грн. Решта коштів — це субвенція 

з державного бюджету та Держ-
фонду регіонального розвитку, — 
додає директор департаменту 
капітального будівництва Ігор 
Откидач.
— Коли планується відкриття? — 
питає журналіст.
— Конкретної дати не можу на-

звати. Бо, наприклад, на роботи з 
благоустрою впливає несприятли-
ва погода. Однозначно, цей об’єкт 
ми плануємо ввести в експлуата-
цію цієї осені, — відповів Откидач.
Спорткомплекс планують пере-
дати на баланс міської спортив-
ної школи № 3, розказав голова 

комітету по фізкультурі та спорту 
міськради Сергій Краєвський.
— Спорткомплекс діятиме і для 
інших відвідувачів за певну пла-
ту. Тарифи ще не затверджені, 
але очікуємо, що вони будуть 
меншими, ніж в «Авангарді» та 
«Маяку», — сказав Краєвський

Яка ціна робіт та коли відкриття спорткомплексу

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ðåêîíñòðóêö³ÿ 
ñïîðòêîìïëåêñó 
«ÑÊÀ», ùî íà Çà-

ìîñò³, òðèâàº ç îñåí³ 2018 ðîêó. 
Çà ö³ ðîêè áóä³âåëüíèêè ç òî-
âàðèñòâà «ÒÁÑ-Ïðîô» äîêîð³í-
íî îíîâèëè áóä³âëþ: ï³äñèëèëè 
ôóíäàìåíò, óêð³ïèëè ³ óòåïëèëè 
ôàñàä, óñóíóëè òð³ùèíè â ÷àø³ 
áàñåéíó, çàì³íèëè â³êíà òà áàãàòî 
³íøîãî.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êà-
ï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ²ãîð 
Îòêèäà÷ ãîâîðèòü, ùî ðåìîíòè 
çàâåðøåí³ íà 92%.

«Ðåçóëüòàòè òðèð³÷íî¿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ íåçàáàðîì îö³íÿòü âè-
õîâàíö³ ñïîðòèâíèõ øê³ë òà âñ³ 
â³ííè÷àíè, ÿê³ ëþáëÿòü òðèìàòè 
ñåáå ó ôîðì³. Íàðàç³ çàâåðøóºòü-
ñÿ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ÷àø³ 
áàñåéíó, âëàøòóâàííÿ îáõ³äíèõ 
äîð³æîê òà âèøîê äëÿ ñòðèáê³â, 
ÿê³ áóäóòü ºäèíèìè ó ì³ñò³», — 
ïîâ³äîìèâ ó ôåéñáóêó ì³ñüêèé 

ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.
Íèí³ ðîá³òíèêè çàâåðøóþòü 

âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ ïðè-
ì³ùåíü òà îäíî÷àñíî íàâîäÿòü 
ëàä íà ïîäâ³ð’¿ êîìïëåêñó, ÿêîìó 
äàëè íîâå ³ì’ÿ — «Àêâà-Â³í».

— Áóä³âëþ áóëî çáóäîâàíî 
ó 1972 ðîö³ íà çàìîâëåííÿ òî-
ä³øíüî¿ àðì³¿ ÑÐÑÐ. ² ç òîãî 
÷àñó íå áóëî ïðîâåäåíî æîäíî-
ãî êàïðåìîíòó, — êàæå äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà ²ãîð Îòêèäà÷.

Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ 
áóäå ä³ÿòè àòëåòè÷íèé çàë, âëà-
øòóþòü çàë äëÿ áîðîòüáè, çîíó 
î÷³êóâàííÿ òà ðåöåïö³þ. Ùå 
îäèí çàë îäðàçó äëÿ ÷îòèðüîõ 
âèä³â ñïîðòó — ãàíäáîë, ôóòçàë, 
âîëåéáîë ³ áàñêåòáîë — ä³ÿòè-
ìå íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ñïîðóäè. 
Òàì æå ðîçòàøîâàíèé áàñåéí, 
ðîçì³ðàìè 25 íà 14 ìåòð³â.

— Äî ïî÷àòêó ðîá³ò â ÷àø³ áà-
ñåéíó áóëî áàãàòî òð³ùèí. Ìè ¿õ 
óñóíóëè. Ïðîâåëè âèïðîáóâàííÿ: 
ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â íàïîâíèëè 
éîãî âîäîþ ³ íå ïîáà÷èëè æîä-
íèõ ïðîò³êàíü. Òåïåð çàëèøèëîñÿ 

ГОТОВИЙ НА 92%. 
РЕПОРТАЖ ЗІ «СКА»
Незабаром відкриття  Масштабний 
ремонт спорткомплексу на Янгеля, 
48 на фініші. Крім великого басейну тут 
буде ще зала для чотирьох видів спорту, 
атлетична зала. Який все це зараз має 
вигляд? Скільки витратили на роботи? І 
коли відкриють новий «СКА»?

â äåÿêèõ ì³ñöÿõ âèêëàñòè ïëèò-
êó ³ áàñåéí áóäå ãîòîâèé, ùîá 
ïðèéìàòè â³äâ³äóâà÷³â, — êàæå 
ãîëîâíèé ³íæåíåð ï³äðÿäíèêà 
«ÒÁÑ-ÏÐÎÔ» Äìèòðî ßáëîêîâ.

Òðåò³é ïîâåðõ ñïîðòêîìïëåêñó 
ïåðåäáà÷åíèé ï³ä òðèáóíè ³ òåõ-
í³÷í³ ïðèì³ùåííÿ. Çà îñòàíí³é 
ì³ñÿöü ó «Àêâà-Â³í» çàâåðøèëè 
ðåìîíò ó ã³ìíàñòè÷í³é çàë³ òà 
çàë³ «ñóõîãî ïëàâàííÿ», îáëàä-
íàëè ãëÿäàöüêó çîíó íà 140 ì³ñöü 
â ³ãðîâ³é çàë³, âëàøòóâàëè ðîç-
äÿãàëüí³, âèêîíàëè ìîíòàæ ³íæå-
íåðíèõ êîìóí³êàö³é, âñòàíîâèëè 
îáëàäíàííÿ àóä³î- òà â³äåîñèñòåì.

Îñîáëèâ³ñòü íîâîãî ñïîðòêîìï-
ëåêñó â òîìó, ùî â³í áóäå ïî-
âí³ñòþ ³íêëþçèâíèì. Ãîëîâíèé 
³íæåíåð ïðîåêòó Äìèòðî ßáëîêîâ 
ãîâîðèòü, ùî äëÿ ëþäåé íà â³ç-
êàõ º îêðåìèé ë³ôò-ï³äéîìíèê. 
Òàêîæ ä³ÿòèìå ïëàòôîðìà-ï³ä-
éîìíèê, ùîá ëþäè çìîãëè â³ä-

â³äóâàòè áàñåéí.
— Ä³ÿòèìóòü âáèðàëüí³, ÿêèìè 

çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ ëþäè ç 
³íâàë³äí³ñòþ. À óñ³ äâåð³ ìàþòü 
òàêó øèðèíó ³ ïîðîãè, ùîá â íèõ 
áåç ïðîáëåì ìîæíà áóëî çà¿õàòè 
íà â³çêó, — ãîâîðèòü ßáëîêîâ.

Áåçáàð’ºðíèì ðîáëÿòü ³ áëàãî-
óñòð³é òåðèòîð³¿ íàâêîëî «Àêâà-
Â³íó».

— Ïîòðàïèòè íà äîð³æêè ïå-
ðåä ñïîðòêîìïëåêñîì ëþäÿì 
íà â³çêàõ ìîæíà áóäå áåç ñòî-
ðîííüî¿ äîïîìîãè, — ñêàçàâ 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà 
Îëåêñàíäð ²âàí³öà. — Áóäóòü 
âèñàäæåí³ êâ³òè, ãàçîíè, íàðàç³ 
çàéìàþòüñÿ óêëàäàííÿì ïëèòêè 
äëÿ òðîòóàð³â. Ùå îáëàøòóºìî 
ê³ëüêà çðó÷íèõ ëàâî÷îê. Âèñàä-
êà íîâèõ äåðåâ íå ïåðåäáà÷åíà, 
àëå ìè çáåð³ãàºìî íàÿâí³ íàñà-
äæåííÿ.

Басейн майже готовий. Робітники викладають плитку, 
влаштовують обхідні доріжки та вишки для стрибків, які будуть 
єдиними у місті
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ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ó  í å ä ³ ë þ , 
29 ñåðïíÿ, ïåðå-

êðèëè âóëèöþ Ãðóøåâñüêîãî. 
Â³äð³çîê â³ä Àðòèíîâà äî Òåà-
òðàëüíî¿ ñòàâ íà ê³ëüêà ãîäèí 
ï³øîõ³äíîþ çîíîþ.

Àêòèâ³ñòè ç ÃÎ «VinCycle», 
«Åêîëîã³÷íî¿ ïëàòôîðìè Ä²ËÈ» 
çà ñïðèÿííÿ â³ííèöüêî¿ ìåð³¿ 
ñïîðóäèëè òóò âóëè÷íó ñöåíó, 
ïîñòàâèëè ì`ÿê³ ñèä³ííÿ òà çà-
ïðîñèëè ì³ñöåâèõ åêñïåðò³â ðîç-
ïîâ³ñòè ïðî âàæëèâ³ñòü ïóáë³÷íèõ 
ïðîñòîð³â.

«Ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ ªâðîïè 
ïîä³áí³ àêö³¿ ïðîâîäÿòü, ùîá 
ïðèâåðíóòè óâàãó äî âóëèöü ÿê 
ïóáë³÷íèõ ïðîñòîð³â, ÿê³ ìàþòü 
íàëåæàòè ïåðø çà âñå ï³øîõîäàì. 
À íå áóòè ì³ñöåì íàéá³ëüøîãî 
çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ ³ åêîñèñòåìè 
ì³ñòà àâòîìîá³ëÿìè», — ðîçêàçà-
ëè îðãàí³çàòîðè çàõîäó «Ãðóøåâ-
ñüêîãî Open Street».

Ç ïîÿâîþ ñöåíè ³ ïóô³â ëþäè 
ñïðèéíÿëè öþ âóëèöþ ïî-íîâîìó, 
ðîçêàçóº ñï³âçàñíîâíèöÿ ÃÎ 
«VinCycle» Àíàñòàñ³ÿ Ñòîâïåöü.

— Áóëè ö³êàâ³ äèñêóñ³¿ òà ãðà-
ëè âóëè÷í³ ìóçèêàíòè. Ïðîòÿ-
ãîì ê³ëüêîõ ãîäèí âóëèöÿ ñòàëà 
äóæå çàòèøíîþ, — êàæå Àíàñòà-
ñ³ÿ. — ² îðãàí³çóâàòè öå âèÿâèëî-
ñÿ íå ñêëàäíî. Öèì çàéìàëèñÿ 
11 ëþäåé, à ðîçåòêîþ äëÿ àïà-
ðàòóðè ïîä³ëèëèñü ó îäíîìó ç 
ì³ñöåâèõ ìàãàçèí÷èê³â.

Ïðîñòèìè ñëîâàìè, âóëèöþ 
Ãðóøåâñüêîãî ìîæíà ðîáèòè 

ï³øîõ³äíîþ ³ îðãàí³çîâóâàòè òóò 
ö³êàâ³ ïîä³¿ ëåäü íå ùîâèõ³äíèõ.

ПІШОХІД — КРАЩИЙ ДЛЯ 
МІСЦЕВОГО БІЗНЕСУ

Áà á³ëüøå, îðãàí³çàö³ÿ 
«VinCycle» âæå äàâíî ïðîñóâàº 
³äåþ çðîáèòè âóëèöþ Ãðóøåâ-
ñüêîãî ï³øîõ³äíîþ íà ïîñò³é-
í³é îñíîâ³. Òîð³ê âîíè îðãàí³-
çîâóâàëè îïèòóâàííÿ ïåðåõîæèõ. 

ЧОМУ ВУЛИЦЮ ГРУШЕВСЬКОГО 
ХОЧУТЬ РОБИТИ ПІШОХІДНОЮ
Місце для людей  Нині ця вулиця 
в центрі міста використовується як 
парковка. Її проходять пішки, щоб 
потрапити або до Центрального парку, 
або до скверу біля Вежі. Активісти 
впевнені, що Грушевського може стати 
гарним публічним простором, де 
головним буде пішохід, а не автомобіль. 
Які «за» і «проти»?

Çáèðàëè äóìêè «çà» ³ «ïðîòè» òà 
ðàõóâàëè â³äâ³äóâà÷³â ìàãàçèí³â.

— Íàñ çäèâóâàâ òîé ôàêò, 
ùî êîðèñòóâà÷àìè ìàãàçèí³â 
íà Ãðóøåâñüêîãî ïåðåâàæíî º 
ï³øîõîäè. Ìè ïîðàõóâàëè, ùî 
íà êîæí³ 65 â³äâ³äóâà÷³â ì³ñöåâèõ 
á³çíåñ³â — ò³ëüêè îäíà ëþäèíà º 
àâòîìîá³ë³ñòîì, — êàæå Àíàñòàñ³ÿ 
Ñòîâïåöü.

Óñ³ ïàðêîì³ñöÿ áóëè çàéíÿò³ 
àâòî, ³ æîäíà ëþäèíà íå ïðè-
éøëà, ùîá çàáðàòè ñâîþ ìàøèíó 
³ êóäèñü ïî¿õàòè.

— Òîáòî, ëþäè òóò ïðîñòî çà-
ëèøàþòü ñâî¿ àâò³âêè òà éäóòü 
ó ñïðàâàõ íà ö³ëèé äåíü. Âó-
ëèöþ â³ääàëè íà «â³äêóï» ìà-
øèíàì, à ïåðåõîæ³ âèìóøåí³ 
òóëèòèñÿ íà âóçüêèõ òðîòóàðàõ. 
² öå íåñïðàâåäëèâî, — ãîâîðèòü 
Ñòîâïåöü.

Ñï³âçàñíîâíèöÿ ÃÎ «VinCycle» 
äîäàº, ùî äî 90-õ âóëèöÿ Îâîäî-
âà òàêîæ áóëà ö³ëêîì äëÿ àâòî.

— Êîëè ìè êàæåìî ìîëîä³, ùî 
ðàí³øå ï³ä Âåæåþ ¿çäèëè àâòî-

ìîá³ë³, òî ó â³äïîâ³äü ÷óºìî: «Í³, 
ñïðàâä³ òàêå áóëî?» Ïðîéøëî 
á³ëüøå 20 ðîê³â, ³ ëþäè âæå 
íå ìîæóòü óÿâèòè, ÿê öå øëÿõ 
â³ä «Ñàâîþ» äî Âåæ³ áóâ àâòî-
ìîá³ëüíèì, — êàçàëà Àíàñòàñ³ÿ 
Ñòîâïåöü. — ² ÿêùî âñå âäàñòü-
ñÿ ç âóëèöåþ Ãðóøåâñüêîãî, 
òî òóò òàêîæ ç`ÿâëÿòüñÿ çàòèøí³ 
êàâ`ÿðí³, áàãàòî ïåðåõîæèõ òà 
âóëè÷í³ ìóçèêàíòè. ² òå, ùî êî-
ëèñü òóò ¿çäèëè àâòîìîá³ë³, òàêîæ 
ç ÷àñîì çàáóäóòü.

«БУДЕМО ШУКАТИ 
КОМПРОМІС»

Àëå º é ïðîòèâíèêè ³äå¿ çðî-
áèòè âóëèöþ Ãðóøåâñüêîãî âè-
íÿòêîâî ï³øîõ³äíîþ. Ñåðåä íèõ, 
íàïðèêëàä, ì³ñöåâ³ æèòåë³ ç àâòî-
ìîá³ëÿìè.

— Äëÿ ëþäåé öÿ âóëèöÿ º ºäè-
íèì øëÿõîì äëÿ çà¿çäó äî áó-
äèíêó. Òîìó ¿ì íå ïîäîáàºòüñÿ 
ïåðåêðèòòÿ äîðîãè, — ãîâîðèòü 
êåð³âíèê «Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê.

² ùå ïðîòè «ï³øîõ³äèçàö³¿» âó-
ëèö³ àâòîìîá³ë³ñòè, ÿê³ íàð³êàþòü, 
ùî â öåíòð³ ì³ñòà ³ òàê íå âèñòà-
÷àº, äå ïàðêóâàòèñÿ. À òóò õî÷óòü 
çàáðàòè ï³âñîòí³ ïàðêîì³ñöü.

Âò³ì, â³äð³çîê â³ä Àðòèíîâà 
äî Òåàòðàëüíî¿ ìîæå é íå çì³-
íþâàòèñÿ äîêîð³ííî.

— Ñâîãî ÷àñó â ðàìêàõ «Àð-
õ³êëóáó» ìè ïðîïîíóâàëè ³äåþ 
çðîáèòè âóëèöþ Ãðóøåâñüêîãî 
÷àñòêîâî ï³øîõ³äíîþ ç îäíîñòî-
ðîíí³ì ðóõîì äëÿ òðàíñïîðòó ³ 
ì³ñöÿìè äëÿ ïàðêóâàíü, — ãî-
âîðèòü Êðàâ÷óê. — Òàêîæ ³ñíóº 
êîíöåïö³ÿ òàê çâàíîãî «shared 
space» — ïðîñò³ð, ÿêèé ä³º äëÿ 
âñ³õ êîðèñòóâà÷³â. Àâòî, â òàêîìó 
âèïàäêó, ðóõàþòüñÿ ç ì³í³ìàëü-
íîþ øâèäê³ñòþ äî 15 êì/ãîä.

ßêîþ ìàº áóòè âóëèöÿ Ãðóøåâ-
ñüêîãî — öå ïèòàííÿ ùå â³äêðè-
òå. ² â³äïîâ³äü íà íüîãî ìàþòü 
äàòè îáãîâîðåííÿ ç ì³ñöåâèìè 
æèòåëÿìè, á³çíåñîì, âëàñíèêà-
ìè àâòî òà ³íøèìè ì³ñòÿíàìè. 
Áóäóòü øóêàòè êîìïðîì³ñ.

²ñíóº êîíöåïö³ÿ 
çàëèøèòè íà ö³é âóëèö³ 
îäíîñòîðîíí³é ðóõ 
òà ïàðêîâêó. Ðåøòó 
äîðîãè ïëàíóþòü  
â³äâåñòè ï³ä òðîòóàðè

Вулицю Грушевського перекрили і влаштували тут «лекторій». Крім виступу експертів, ще 
грали вуличні музиканти

Пішохід вигідний для бізнесу. Активісти порахували, що 
на 65 відвідувачів місцевих магазинів тільки одна людина 
приїхала на автомобілі

А взагалі ідея з пішохідною вули-
цею Грушевського виникла ще в 
2017 році у архітектора Віталія 
Плясовиці. Тоді він у фейсбуку 
поділився концепцію створити 
«зелений» коридор від Вежі та 
до Центрального парку. Вулицю 
Театральну і Артинова перекрива-
ють цілком для транспорта, який 
пускають в об’їзд. 

«Так, є проблеми і може для ко-
гось незручності, але при бажанні 
їх легко вирішити, — писав Пля-
совиця. — І скільки плюсів для ві-
нничан і туристів. Скільки можна 
нових локацій створити! В яке б 
місто Європи ми не приїхали, пі-
шохідна вулиця є обов’язковою 
для відвідування». 
— Цю ідею я підтримую і сьогод-

ні. Можливо, вулиці Артинова і 
Театральну не треба перекривати 
для автотранспорту, — розповів 
журналісту Віталій Плясовиця. — 
Більш того, в цей складний авто-
мобільний час вулицю Соборну 
потрібно нарешті відкрити для 
всіх. А не так, як зараз, що за фак-
том, всі порушують заборону на 
транзитний рух.

Зелений коридор — ідея архітектора Плясовиці
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âèíàãîðîäó, äåñü ïðèãîùàþòü 
ïèâîì, à äåñü ïðîïîíóþòü áåç-
ïëàòí³ êâèòêè â ê³íî.

Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè ðàçîì ³ç ÞÍ²ÑÅÔ ³ ìà-
ãàçèíîì «Öèòðóñ» ó ñåðïí³ îãî-
ëîñèëè âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ 
«Âàêöèíîâàí³ é â³äêðèò³». ßêùî 
80% êîëåêòèâó øêîëè áóäóòü ïî-
âí³ñòþ âàêöèíîâàíèìè, òî íà-
â÷àëüíèé çàêëàä çìîæå îòðèìàòè 
êîðèñí³ ïîäàðóíêè (êîìï’þòåðè, 
ãàðí³òóðè é ðîóòåðè).

Òàêîæ ÌÎÇ ñï³ëüíî ç ìåä³àñåð-
â³ñîì MEGOGO ïðîïîíóþòü ñ³ì 
äí³â ïåðåäïëàòè «Ê³íî+» òèì, õòî 
âæå îòðèìàâ ïðèíàéìí³ ïåðøó 
äîçó àíòèêîâ³äíî¿ âàêöèíè.

Â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó îñâ³òÿ-
íàì, ÿê³ äî 1 âåðåñíÿ çðîáèëè 
õî÷à á îäíå ùåïëåííÿ â³ä êîâ³äó, 
ï³äãîòóâàëè ïðåì³þ 1000 ãðèâåíü.

À â Äí³ïð³ âàêöèíîâàíèì ì³ñ-
òÿíàì îá³öÿþòü çíèæêè íà êâèò-
êè â ê³íî òà ì³ñÿ÷íèé àáîíåìåíò 
íà ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³.

У НАС ДАЮТЬ АВТО, В РУМУНІЇ— 
«СЕРТИФІКАТ БЕЗСМЕРТЯ»

Ïîä³áí³ àêö³¿ 
â³äáóâàþòüñÿ ïî âñüîìó
ñâ³òó. Çà âàêöèíàö³þ 
ïðîïîíóþòü ãðîø³, 
êâèòêè â ê³íî, 
ïðèãîùàþòü ïèâîì

ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

Ï³ä ÷àñ çàñ³-
äàííÿ âèêîíêî-
ìó 26 ñåðïíÿ â³-

ííèöüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ, íàãàäàºìî, çàïðîïî-
íóâàâ ïðîâåñòè ìàñøòàáíèé ðîç³-
ãðàø äëÿ ñòèìóëþâàííÿ â³ííè÷àí 
ðîáèòè ùåïëåííÿ â³ä COVID-19. 
Àêö³ÿ òðèâàòèìå ç ïåðøîãî âå-
ðåñíÿ äî 31 ãðóäíÿ 2021 ðîêó. 
À ñàì ðîç³ãðàø áóäóòü ïðîâîäè-
òè òðè÷³: 19 æîâòíÿ 2021 ðîêó — 
15 òåëåâ³çîð³â òà 15 âåëîñèïåä³â; 
15 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó — 15 òå-
ëåâ³çîð³â òà 15 âåëîñèïåä³â; 
17 ãðóäíÿ 2021 ðîêó — 20 òåëå-
â³çîð³â, 20 âåëîñèïåä³â òà àâòî-
ìîá³ëü Toyota Corolla.

«Ïåðåìîæö³ àêö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî ñåðâ³-
ñó øëÿõîì âèáîðó âèïàäêîâèõ ÷è-
ñåë ñåðåä çàðåºñòðîâàíèõ ó÷àñíè-
ê³â. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ïåðåâ³ðÿº 
êàíäèäàò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü âñòà-
íîâëåíèì âèìîãàì àêö³¿, ï³ñëÿ 
÷îãî ïîâòîðíî îãîëîøóºòüñÿ ïå-
ðåë³ê ïåðåìîæö³â, ÿê³ îòðèìóþòü 
ïðèçè, — ÷èòàºìî íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè. — Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ êîì³-
ñ³ºþ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ïåðåìîæöÿ 
óìîâàì êîíêóðñó çà äîïîìîãîþ 
åëåêòðîííîãî ñåðâ³ñó, îáèðàºòüñÿ 
íàñòóïíèé ïåðåìîæåöü».

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ В АКЦІЇ
Äëÿ ó÷àñò³ â ðîç³ãðàø³ «Âàê-

öèíóéñÿ. Çáåðåæè æèòòÿ» ïî-
òð³áíî çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ñàéò³ 
ì³ñüêî¿ ðàäè àáî çâåðíóòèñÿ ³ç 

ïèñüìîâîþ çàÿâîþ äî áóäü-ÿêîãî 
â³ííèöüêîãî â³ää³ëåííÿ «Ïðîçî-
ðîãî îô³ñó».

Çâåðí³òü óâàãó, ùî ðåºñòðàö³ÿ 
äëÿ ïåðøîãî ðîç³ãðàøó çàâåð-
øèòüñÿ 17 æîâòíÿ, äëÿ äðóãîãî 
ðîç³ãðàøó — 13 ëèñòîïàäà, à äëÿ 
òðåòüîãî — 15 ãðóäíÿ 2021.

Â ðåºñòðàö³éí³é ôîðì³ íåîá-
õ³äíî âêàçàòè ïð³çâèùå, ³ì’ÿ ³ 
ïî áàòüêîâ³; ÷èñëî, ì³ñÿöü ³ ð³ê 
íàðîäæåííÿ; ñåð³þ òà íîìåð ïàñ-
ïîðòà; ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä; íî-
ìåð òåëåôîíó.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåºñòðàö³¿, 
êîæåí îòðèìàº ³íäèâ³äóàëüíèé 
íîìåð, à ï³äòâåðäæåííÿ ïðîõî-
äæåííÿ ïîâíîãî êóðñó âàêöèíàö³¿ 
â³ä COVID-19 òà íàÿâíîñò³ ñåðòè-
ô³êàòó ïðî âàêöèíàö³þ áóäå çä³é-
ñíþâàòè Äåïàðòàìåíò îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 

«Ó÷àñíèêè, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü 
â ïåðøîìó ðîç³ãðàø³, àëå íå âè-
ãðàëè ïðèç³â, àâòîìàòè÷íî ñòàþòü 
ó÷àñíèêàìè äðóãîãî òà òðåòüîãî 
ðîç³ãðàø³â. Ó÷àñíèêè, ÿê³ ñòàëè 
ïåðåìîæöÿìè, ó÷àñòü â íàñòóï-
íèõ åòàïàõ íå áåðóòü, — áà÷èìî 
ïîÿñíåííÿ íà ñàéò³. — Ïåðåìî-
æåöü àêö³¿ ìîæå îòðèìàòè ïðèç 
îñîáèñòî ïðè ïðåä’ÿâëåíí³ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó 
àáî ³íøîþ îñîáîþ íà ï³äñòàâ³ 
äîâ³ðåíîñò³, âèäàíî¿ â³äïîâ³äíî 
äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà».

ЛОТЕРЕЇ, ПРЕМІЇ, ПРИЗИ
Çàçíà÷èìî, ùî ïîä³áí³ çà-

îõî÷óâàëüí³ àêö³¿ â³äáóâàþòüñÿ 
ïî âñüîìó ñâ³òó. Äåñü çà âàê-
öèíàö³þ ïðîïîíóþòü ãðîøîâó 

Програми заохочення  Минулої 
середи, першого вересня, розпочалась 
реєстрація для участі в акції «Вакцинуйся. 
Збережи життя», яку анонсували наприкінці 
серпня. До неї можуть долучитись жителі 
Вінницької громади віком від 16 років, 
які пройшли повний курс вакцинації 
від коронавірусу й мають декларацію 
із сімейним лікарем. А як заохочують 
вакцинуватись жителів інших міст і країн?

Äî âñ³ëÿêèõ «âàêöèíàòîðñüêèõ» 
ëîòåðåé çâåðòàþòüñÿ ³ â êðà¿íàõ 
ªâðîïè. Äî ïðèêëàäó, â Ïîëüù³ 
ùå ïåðøîãî ëèïíÿ ðîçïî÷àëàñü 
ëîòåðåÿ, äå êîæåí äâîòèñÿ÷íèé 
âàêöèíîâàíèé ïîëÿê ãàðàíòî-
âàíî îòðèìàº 500 çëîòèõ. Êð³ì 
òîãî, ùîòèæíÿ ìàþòü ðîç³ãðóâàòè 
50 òèñÿ÷ çëîòèõ ³ ö³íí³ ïîäàðóí-
êè: ñêóòåðè, ñòðàõîâ³ âàó÷åðè, 
ïàëèâî. À ùîì³ñÿöÿ — äâà ïî-
äàðóíêè ïî 100 òèñÿ÷ çëîòèõ ³ 
ã³áðèäíèé àâòîìîá³ëü.

Ó Ñëîâà÷÷èí³ âàêöèíîâàí³ 
ëþäè òàêîæ ìîæóòü âèïðîáóâàòè 
óäà÷ó â ëîòåðå¿. Ùîòèæíåâèé âè-
ãðàø ñêëàäàº äâà ì³ëüéîíè ºâðî. 
Êð³ì òîãî, ñïåö³àëüíó ïðåì³þ 
ìîæóòü îòðèìàòè ò³ ñëîâåíö³, 
ùî çàã³òóþòü íåâàêöèíîâàíèõ 
çåìëÿê³â çðîáèòè ùåïëåííÿ. 
Êðåàòèâíèé ïîäàðóíîê, òàê 
çâàíèé «ñåðòèô³êàò áåçñìåðòÿ», 
ìîãëè îòðèìàòè ëþäè, ÿê³ îòðè-
ìàëè âàêöèíó â çàìêó Äðàêóëè 
â Òðàíñ³ëüâàí³¿.

«СПОКУШАЮТЬ» ЇЖЕЮ
Ó Ñåðá³¿ æ ïåðø³ ñòî âàêöè-

íîâàíèõ ëþäåé ó òîðãîâîìó öåí-
òð³ îòðèìàëè âàó÷åð â³ä îäíîãî 
ç ìàãàçèí³â. À â ³íøîìó öåíòð³ 
âàêöèíàö³¿ â³äâ³äóâà÷³â ÷àñòóâàëè 
òóøêîâàíîþ äè÷èíîþ.

Ãîäóâàòè ëþäåé ó öåíòðàõ ìà-
ñîâî¿ âàêöèíàö³¿ ñïðàâà ïîøèðå-

íà. Â ²çðà¿ë³ ãðîìàäÿíè îòðèìà-
ëè ó ïîäàðóíîê ñ³ê ³ ïðîäóêòè. 
Ïðè öüîìó ó øêîëàõ âëàøòóâàëè 
íàâ³òü ñïðàâæí³ çìàãàííÿ: ï³ñ-
ëÿ ñêàñóâàííÿ êàðàíòèííèõ îá-
ìåæåíü, âàêöèíîâàí³ øêîëÿð³ 
ìîãëè îòðèìàòè êâèòêè íà ð³çí³ 
ñïîðòèâí³ òà êóëüòóðí³ ïîä³¿.

Íå äóæå â³äð³çíÿºòüñÿ ï³äõ³ä 
äî çàîõî÷åííÿ ³ â ÑØÀ. Òóò êî-
æåí øòàò ìàâ ïðîñò³ð äëÿ âëàñ-
íîãî êðåàòèâó. Â Êîííåêòèêóò³ 
ó÷àñíèêàì àêö³¿ ïðîïîíóâà-
ëè áåçïëàòí³ àëêîãîëüí³ íàïî¿ 
ó ì³ñöåâèõ ðåñòîðàíàõ, à â Íüþ-
Äæåðñ³ ùå â òðàâí³ ïåðøèì âàê-
öèíîâàíèì ìåøêàíöÿì äàðóâàëè 
ñåðòèô³êàòè íà áåçïëàòíå ïèâî ÷è 
÷àðêó ì³öíîãî àëêîãîëþ â áàð³. 
Â Ëîñ-Àíäæåëåñ³  ïîäàðóíîê áóâ 
á³ëüø êîðèñíèì — ïàêåò ç îâî-
÷àìè é ôðóêòàìè.

Àëå íå ò³ëüêè ¿æåþ «ñïîêó-
øàþòü» â Àìåðèö³. Ó ÷àñòèí³ 
øòàò³â ëþäÿì çà ùåïëåííÿ îá³-
öÿëè ïîäàðóíêîâ³ êàðòè àáî ÷åêè 
íà 50 ÷è 100 äîëàð³â.

Êð³ì òîãî, â Îãàéî êîæíîãî 
òèæíÿ â³äáóâàâñÿ ðîç³ãðàø ì³ëü-
éîíà äîëàð³â ñåðåä ïîâí³ñòþ âàê-
öèíîâàíèõ ëþäåé.

ßê áà÷èìî, ïðîâåäåííÿ ñõîæèõ 
äî â³ííèöüêî¿ àêö³¿ — íå ð³äê³ñòü 
äëÿ ³íøèõ êðà¿í. ² ÿê ãîâîðÿòü 
åêñïåðòè, òåìïè âàêöèíàö³¿ ï³ñëÿ 
çíà÷íî ïðèøâèäøóâàëèñü.

ÍÎÂÈÍÈ

Додамо, що розіграш «Вакци-
нуйся. Збережи життя» вирішили 
організувати «для стимулювання 
мешканців Вінницької міської те-
риторіальної громади вакцину-
ватись від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2».
При цьому, нагадуємо, в Україні 
вакцинація від коронавірусу є до-

бровільною, а перед щепленням 
потрібно дати згоду.
Як повідомляють на сайті Мініс-
терства охорони здоров’я Украї-
ни, станом на п’яте вересня одну 
дозу отримали вже п’ять міль-
йонів 581 тисяча 416 осіб, а дві 
дози — чотири мільйони 208 тисяч 
85 осіб.
Що стосується інших країн, 

то обов’язкова вакцинація від 
Covid-19 є в Індонезії та Саудів-
ській Аравії (тут мають вакцину-
ватись працівники всіх державних 
і приватних установ).
Крім того, певні країни ввели 
обов’язкову вакцинацію лише 
в окремих регіонах чи для конкрет-
них груп населення. Так, до при-
кладу, у Туркменістані щеплення 

мають зробити всі повнолітні 
особи, а в Казахстані вакцинація 
обов’язкова для працівників за-
кладів громадського харчування, 
сфери обслуговування, охорони 
здоров’я, житлово-комунального 
господарства та сфери культури.
У деяких країнах Європи передбаче-
на обов’язкова вакцинація для мед-
персоналу, соціальних робітників і 

працівників будинків для літніх лю-
дей (Франція, Греція, Італія, Латвія).
Додамо, що з наступного міся-
ця у Великобританії планують 
обов’язково вакцинувати праців-
ників будинків для літніх. А у Спо-
лучених Штатах тільки думають 
над можливістю запровадження 
обов’язкового щеплення військо-
вослужбовців.

Де вакцинація обов’язкова?
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA,  (097)1448132

Âàæëèâ³ñòü ïîçà-
øê³ëüíîãî ðîçâèòêó 
áåçñóìí³âíà. Äåõòî ç 
áàòüê³â ùå ç ïåðøèõ 

êðîê³â ñâîãî ìàëþêà óÿâëÿº, ÿê 
â³í ÷è âîíà ãðàòèìå íà ôîðòåï³-
àíî àáî ùåáåòàòèìå àíãë³éñüêîþ. 
À äåõòî â³ääàº ïðàâî âèáîðó ñåêö³é 
äèòèí³. Ïñèõîëîãè ðàäÿòü, çâ³ñíî, 
ïðèñëóõîâóâàòèñÿ äî ïîáàæàíü 
äèòèíè ³, ùî âàæëèâî, íå ïåðå-
íàâàíòàæóâàòè ¿¿ çàíÿòòÿìè.

ßêùî ó âàñ º ä³òè, ³ âè ðàçîì 
ç íèìè ùå íå âèçíà÷èëèñÿ ç ïî-
çàøê³ëüíèìè ãóðòêàìè, òî íàøà 
äîá³ðêà äëÿ âàñ.

РАННІЙ РОЗВИТОК ТА 
ДОШКОЛЯРИК

Ïî÷íåìî ç íàéìîëîäøèõ â³-
ííè÷àí. Ó Â³ííèö³ ä³º îðãàí³-
çàö³ÿ VinSmart, òàì çîêðåìà é 
áåçïëàòíî âèêëàäàþòü äëÿ äî-
øêîëÿðèê³â. Íà ðàíí³é ðîçâè-
òîê ïðèéìàþòü ä³òîê â³ä ÷îòè-
ðüîõ äî ï’ÿòè ðî÷ê³â. À íà ãóðòîê 
«äîøêîëÿðèê» ç ï’ÿòè äî øåñòè.

— Çàïèñ ó íàñ ïðîõîäèòü äóæå 
øâèäêî. Â³ííè÷àíè çíàþòü, ùî, 
ÿêùî ïðèéäóòü ï³çíî, òî âæå 
â³ëüíèõ ì³ñöü íå áóäå. Àëå ìè 
ùå çàïèñóºìî ó ðåçåðâ. Áî º 
òàêà òåíäåíö³ÿ, ùî ÷àñòèíà ä³òåé 
ìîæå íå õîäèòè, — êàæå äèðåê-
òîð ìåðåæ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â 
«Öåíòð ï³äë³òêîâèõ êëóá³â çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ» Äìèòðî Ìèðà. 
 50–82–13, àäðåñà: Ñîáîð-

íà, 91.
Òàêîæ ó Â³ííèöüêîìó îáëàñ-

íîìó öåíòð³ òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ 
ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ º ñòóä³ÿ ðîçâè-
òêó äèòèíè. Äå âàø³ ä³òè çìîæóòü 
ðîçâèâàòè ïàì’ÿòü, óâàãó, êì³ò-
ëèâ³ñòü òà åìîö³éíèé ³íòåëåêò.
 67–01–94, àäðåñà: Øîëîì-

Àëåéõåìà, 9.

АНГЛІЙСЬКА МОВА
Çàðàç á³ëüø³ñòü ëþäåé äîðîñ-

ëîãî â³êó øêîäóþòü ïðî òå, ùî 
ó äèòèíñòâ³ íå â÷èëè ³íîçåìí³ 
ìîâè. À çàðàç ¿ì äîâîäèòüñÿ â³ä-
äàòè íå ìàë³ ãðîø³ çà êóðñè ç 
àíãë³éñüêî¿, äî ïðèêëàäó. Àëå 
ó ìàëåíüêèõ â³ííè÷àí º ìîæ-
ëèâ³ñòü âèâ÷èòè àíãë³éñüêó áåç-
ïëàòíî ó VinSmart.

— Çàíÿòòÿ â³äáóâàþòüñÿ äâ³÷³ 
íà òèæäåíü ³ç ïðîôåñ³éíîþ â÷è-

òåëüêîþ, — êàæå Äìèòðî Ìèðà. — 
Çàïèñóâàòèñÿ ìîæóòü ä³òè â³êîì 
â³ä øåñòè ðîê³â äî ï’ÿòîãî êëàñó.

Ïðèéìàííÿ çàÿâ òðèâàº 
äî 15 âåðåñíÿ ç 09.00 äî 18.00 áåç-
ïîñåðåäíüî ó öåíòð³.
 50–82–13, àäðåñà: Ñîáîðíà, 

91.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ 
МИСТЕЦТВО

Ó öåíòð³ VinSmart º òâîð÷à 
ìàéñòåðíÿ. Òàì ä³òêè ðîçâèâà-
þòü ñâîþ òâîð÷³ñòü: ìàëþþòü, 
ë³ïëÿòü ³ ðîáëÿòü ð³çí³ âèðîáè 
ñâî¿ìè ðóêàìè.
 50–82–12, àäðåñà: Ñîáîðíà, 

91.
Ó ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà òåæ º 

áåçïëàòí³ ãóðòêè ç äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà. Ìîæíà 
â³äâ³äóâàòè 16 ãóðòê³â. Âàø³ ä³òè 
ìîæóòü íàâ÷àòèñÿ ãîí÷àðñòâà, 
â’ÿçàííþ, ò³ñòîïëàñòèö³, âàëÿí-
íþ âîâíè, äåêîðàòèâíîìó ðîç-
ïèñó òîùî. Äåòàëüí³øå ìîæíà 
ä³çíàòèñÿ çà öèì ïîñèëàííÿì: 
https://cutt.ly/tWOevjs.
 (098) 2020908, àäðåñà: 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 22.
Ó îáëàñíîìó öåíòð³ òåõí³÷íî¿ 

òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ òåæ 
º ïåðåë³ê ãóðòê³â ç äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíèì ñïðÿìóâàííÿì. 
Çîêðåìà: ò³ñòîïëàñòèêà, ïàïå-
ðîïëàñòèêà, îð³ãàì³, ñóâåí³ðíà 
êðàìíè÷êà.
 67–01–94, àäðåñà: Øîëîì-

Àëåéõåìà, 9.

ТАНЦІ
Ó ì³ñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà 

þíàöòâà ìîæíà â³äâ³äóâàòè 
íà áåçïëàòí³é îñíîâ³ äâà âèäè 
òàíö³â: áàëåò òà áàëüí³ òàíö³. 
Íàðîäí³ òàíö³ ïåðø³ äâà ðîêè 
ïëàòí³, à õòî âèòðèìóº íàâàíòà-
æåííÿ òà ìàº áàæàííÿ â³äâ³äóâàòè 
äàë³, òî ïîò³ì ìîæå çàéìàòèñÿ 
áåçîïëàòíî. Ñó÷àñí³ òàíö³ ó ïà-
ëàö³ — ëèøå ïëàòí³.
 (098) 2020908, àäðåñà: 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 22.

КРАЄЗНАВСТВО
Ãóðòîê åêñêóðñîâîä³â-êðàºç-

íàâö³â Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà çàïðî-
øóº íà íàâ÷àííÿ þíèõ â³ííè÷àí 
óïðîäîâæ 2021–2022 íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó.

«Íà çàíÿòòÿõ ãóðòêà åêñêóðñî-
âîä³â-êðàºçíàâö³â ä³òè âèâ÷àþòü 

НЕ ВСЕ ЗА ГРОШІ. ЯКІ У ВІННИЦІ Є 
БЕЗКОШТОВНІ ГУРТКИ ДЛЯ ДІТЕЙ
Вибір  Дитина мріє танцювати чи 
складати з лего? А, може, хоче говорити 
англійською чи займатися боксом? 
У Вінниці є великий перелік безплатних 
гуртків та секцій для маленьких містян. 
Зібрали для вас їхні контакти та адреси

³ñòîð³þ ñâîãî ì³ñòà òà îáëàñò³, 
ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, â÷àòüñÿ 
ö³íóâàòè ³ñòîðè÷í³ òðàäèö³¿ òà 
êóëüòóðí³ íàäáàííÿ ì³ñòà», — 
éäåòüñÿ ó çàïðîøåíí³.
 (098) 4868470, àäðåñà: 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 22.

АВІАМОДЕЛЮВАННЯ
Ó VinSmart ä³òêè íàìàãàþòüñÿ 

ñòâîðþâàòè ìàëåíüê³ êîï³¿ âåëè-
êèõ ë³òàê³â. Çàíÿòòÿ áåçîïëàòí³ 
òà ïðîâîäÿòüñÿ äâ³÷³ íà òèæäåíü.
 50–82–13, àäðåñà: Ñîáîðíà, 

91.
Òàêîæ íàâ÷àòèñÿ àâ³àìîäåëþ-

âàííþ ìîæíà ó ì³ñüêîìó ïàëàö³ ä³-
òåé òà þíàöòâà. Âæå ïîíàä 44 ðîêè 
ïðàöþº â çàêëàä³ àâ³àìîäåëüíèé 
ãóðòîê, íåçì³ííèì êåð³âíèêîì 
ÿêîãî îñü óæå 23 ðîêè º ìàéñòåð 
ñâîº¿ ñïðàâè Ëåîí³ä Õ³ì³÷.
 (098) 2020908, àäðåñà: 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 22.

МАЛЮВАННЯ
Ó Öåíòð³ VinSmart áåçîïëàò-

íî íàâ÷àþòü ìàëþâàííþ ä³òîê 
ç ïåðøîãî ïî ÷åòâåðòèé êëàñ. 
Ìàëþþ÷è, ä³òè â³äêðèâàòèìóòü 
ó ñîá³ òâîð÷³ñòü òà ðîçâèâàòèìóòü 
ôàíòàç³þ. À ï³ñëÿ íàïðóæåíèõ 

øê³ëüíèõ äí³â, ìàëþâàííÿ ùå é 
äîïîìàãàº ðîçñëàáèòèñÿ.
 50–82–13, àäðåñà: Àíòîíî-

âà, 28.
Ó ì³ñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà 

þíàöòâà òåæ íàâ÷àþòü ä³òîê 
ìàëþâàòè. Òóäè ìîæóòü çàïèñó-
âàòèñÿ é ï³äë³òêè. Íà çàíÿòòÿõ 
ä³òè îñâîÿòü êëàñè÷í³ òåõí³êè 
ìàëþâàííÿ òà íîâ³òí³.
 (098) 2020908, àäðåñà: 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 22.

СКЛАДАННЯ ЛЕГО
Êîðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ñå-

ðåä ìàëåíüêèõ â³ííè÷àí é ãóðòîê 
ç ëåãî. Ó êîìåíòàðÿõ ó VinSmart 
ïèòàþòü, ÿê ìîæíà çàïèñàòèñÿ 
íà íüîãî. Ïðèéìàþòü òóäè ä³òîê ç 
òðüîõ äî øåñòè ðîê³â. Ñêëàäàííÿ 
ëåãî ñïðèÿº ðîçâèòêó ìîòîðèêè, 
óÿâè òà ëîã³êè ó äîøê³ëüíÿò.
 50–82–13, àäðåñà: Ñîáîðíà, 

91.

ТЕХНІЧНА МАЙСТЕРНЯ
Ä³º òàêà ìàéñòåðíÿ ó Öåí-

òð³ VinSmart. Ä³òåé òàì ïðè-
â÷àþòü äî ðîáîòè ç ð³çíèìè 
ïðèëàäàìè, ÿê, äî ïðèêëàäó, 
ëîáçèê. Ñòàðø³ ìîæóòü ñâåðä-
ëèòè ³ âèïàëþâàòè, íàïðèêëàä. 

Çà ñëîâàìè Äìèòðà Ìèðè, ä³òè 
íà öüîìó ãóðòêó ñòâîðþþòü ð³çí³ 
âèðîáè ñâî¿ìè ðóêàìè. Çàïèñà-
òèñÿ ìîæóòü øêîëÿð³ ç ïåðøîãî 
äî ñüîìîãî êëàñó.

— Òàêîæ ó íàñ º áàòüê³âñüêèé 
äåíü, êîëè ä³òè ìîæóòü ïðèõî-
äèòè ç áàòüêàìè ³ ìàéñòðóâàòè 
äîìàøí³ ïðèëàäè, ÿê³ âèéøëè ç 
ëàäó, — êàæå Äìèòðî.
 50–82–13, àäðåñà: Ñîáîðíà, 

91.

ДИТЯЧА МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ
Öåé ãóðòîê ïðîâîäÿòü ó ïàëà-

ö³ ä³òåé òà þíàöòâà. ßê ïèøóòü 
íà ñàéò³ îðãàí³çàö³¿, çàïðîøóþòü 
íà çàíÿòòÿ óñ³õ, õòî çàéìàâñÿ òà 
òèõ, õòî õî÷å ñòàòè ìóëüòèïë³-
êàòîðîì.

«Íà çàíÿòòÿõ ãóðòêà äèòÿ÷î¿ 
ìóëüòèïë³êàö³¿ ìîæíà ñïðîáóâàòè 
ñåáå â ðîë³ ðåæèñåðà, ñöåíàðèñ-
òà, õóäîæíèêà-ìóëüòèïë³êàòîðà, 
çâóêîðåæèñåðà, îñâî¿òè ñåêðåòè 
ìîíòàæó», — éäåòüñÿ ó çàïðî-
øåíí³.
 (098) 2245772, àäðåñà: 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 22.

ГУРТОК ЖУРНАЛІСТИКИ
Öå áåçîïëàòíèé ãóðòîê äëÿ 

ï³äë³òê³â, ÿêèé ïðîâîäÿòü ó ì³ñü-
êîìó ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà. 
Ó÷í³ â÷àòüñÿ àçàì æóðíàë³ñòèêè 
òà ïðîáóþòü ïèñàòè ïåðø³ òåêñòè. 
À çãîäîì íàâ³òü âèïóñêàþòü ñâîþ 
ãàçåòó. Ïëþñîì â³äâ³äóâàííÿ öüî-
ãî ãóðòêà º òå, ùî âàøà äèòèíà 
íàâ÷èòüñÿ á³ëüø âïåâíåíî ñï³ë-
êóâàòèñÿ, óäîñêîíàëèòü çíàííÿ 
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà, ìîæëèâî, 
ñòàíå íà êðîê áëèæ÷à äî ñâîº¿ 
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿.
 (097) 4464089, àäðåñà: 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 22.

АСТРОНОМІЯ
Âèâ÷àòè çîð³, ñóç³ð’ÿ, ïëàíåòè 

Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè, ñïîñòåð³ãàòè 
¿õ â òåëåñêîï ìàþòü çìîãó âè-
õîâàíö³ àñòðîíîì³÷íîãî ãóðòêà 

ó ì³ñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà þíà-
öòâà. Òàì ãóðòîê ä³º âæå 40 ðî-
ê³â ³ ó÷í³ ïîñò³éíî áåðóòü ó÷àñòü 
â ð³çíèõ îë³ìï³àäàõ.
 (098) 2020908, àäðåñà: 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 22.
Òàêîæ âèâ÷àòè àñòðîíîì³þ 

ìîæíà ó îáëàñíîìó öåíòð³ òåõ-
í³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìî-
ëîä³. Ãóðòê³âö³ òàì ñïîñòåð³ãàþòü 
çîðÿíå íåáî ó äâà íàÿâí³ òåëåñêî-
ïè òà çà äîïîìîãîþ â³ðòóàëüíèõ 
ïðîãðàì.
 67–01–94, àäðåñà: Øîëîì-

Àëåéõåìà, 9.

НАУКА ТА ТЕХНІЧНА 
ТВОРЧІСТЬ

Ó ì³ñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà 
þíàöòâà º äåê³ëüêà ð³çíèõ ãóðòê³â 
ç íàóêè òà òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³. 
Çîêðåìà, ìîæíà íàâ÷èòèñÿ ìàé-
ñòðóâàòè òà êåðóâàòè ïîâ³òðÿíèìè 
çì³ÿìè, ñòàòè ðàä³îîïåðàòîðîì ÷è 
â³äâ³äóâàòè ãóðòîê ç ïñèõîëîã³¿ 
îñîáèñòîñò³. Âñ³ ö³ ïîçàøê³ëüí³ 
çàíÿòòÿ ïîçèòèâíî âïëèâàþòü 
íà ðîçâèòîê øêîëÿð³â.
 (098) 2020908, àäðåñà: 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 22.

ПРОГРАМУВАННЯ
Îñòàííº, àëå íå çà ïîïóëÿðí³ñ-

òþ, ñïðÿìóâàííÿ — öå âèâ÷åííÿ 
àç³â ïðîãðàìóâàííÿ. Öüîãî íà-
â÷àþòü íà ê³ëüêîõ ð³çíèõ ãóðò-
êàõ ó îáëàñíîìó öåíòð³ òåõí³÷-
íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³. 
Òàì ìîæíà ïî÷èíàòè ç ãóðòêà 
«Êîðèñòóâà÷ ÏÊ» ³ çàê³í÷óâàòè 
âèâ÷åííÿì ãðàô³÷íîãî ÷è WEB-
äèçàéíó.
 67–01–94, àäðåñà: Øîëîì-

Àëåéõåìà, 9.
Òàêîæ ø³ñòü ð³çíèõ ãóðòê³â ç 

ïðîãðàìóâàííÿ ìîæíà â³äâ³äóâàòè 
ó ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà. Âàøà 
äèòèíà ìîæå âæå ó äåñÿòü ðîê³â, 
äî ïðèêëàäó, âèâ÷èòè ïðîãðàìó-
âàííÿ ìîâîþ Java.
 (098) 2020908, àäðåñà: 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 22.

«Â³ííè÷àíè çíàþòü, ùî, 
ÿêùî ïðèéäóòü ï³çíî, 
òî âæå â³ëüíèõ ì³ñöü íå 
áóäå ó ãóðòêàõ íàøîãî 
Öåíòðó. Àëå ìè ùå 
çàïèñóºìî ó ðåçåðâ»

У міському палаці дітей та юнацтва діє багато 
безоплатних гуртків. Один з них — авіамодельний. Його 
керівником ось уже 23 роки є Леонід Хіміч
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Небайдужі люди одразу відгукну-
лися на чужу біду. На банківську 
картку матері постраждалої ди-
тини почали надходити кошти. 
«Сама я сирота, батьків не маю, 
можу сподіватися на допомогу 
людей з добрим серцем», — на-
писала тоді Тетяна Цимбарович.
Поки одні допомагали, переказу-

ючи гроші, інші уважно стежили 
за ситуацією з іншою метою.
Знайшлися нелюди, які зумі-
ли вициганити зібрані гроші. 
Прибита горем жінка повірила, 
що переказує їх на лікування. 
З’ясувалося, їх забрали злодюги, 
які нагріли руки на чужому горі.
— Недавно вони знову намагали-

ся зробити те само, — розповідає 
жінка. — Однак цього разу мені 
вдалося зберегти кошти, а картку 
змінила.
Для тих, хто має можливість 
підтримати постраждалу Діану 
Цимбарович, повідомляємо но-
мер картки її матері: ПриватБанк: 
5168 7451 0803 8115

Видурили 40 тисяч гривень

Учениця Козятинського вищого 
професійного училища залізнич-
ного транспорту Діана Цимбаро-
вич 23 лютого поверталася додому 
від друзів. На залізничному пере-
ході стояв потяг. Дівчина вирішила 
перебратися на протилежну сторо-
ну попід вагоном. В той час, коли 
залізла під вагон, поїзд рушив.
«Мамо, мене збив поїзд!», — ці 
слова постраждала ще встигла 
сказати по телефону мамі.
Їхній будинок недалеко від того 

залізничного переходу. Хвилин 
через десять на місці трагедії 
була мама. Жінка так кричала, 
що до неї збіглися залізнични-
ки, які знаходилися на роботі 
неподалік. Саме вони зуміли 
зупинити кровотечу. У важко-
му стані постраждалу доставили 
в лікарню. Її вдалося врятувати. 
Лікування продовжили у Києві 
в лікарні Охматдит. На жаль, ліву 
руку довелося ампутувати, а ліву 
ногу врятували.

Залізла під вагон, а поїзд рушив

ДІАНА З КОЗЯТИНА ПЕРЕНЕСЛА 
40 ОПЕРАЦІЙ, НОГУ ВРЯТУВАЛИ

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ç ìàìîþ ïî-
ñòðàæäàëî¿  ä ³-
â÷èíè — Òåòÿ-

íîþ Öèìáàðîâè÷ ðîçìîâëÿëè 
ó ïîíåä³ëîê, 6 âåðåñíÿ. Æ³íêà 
ÿêðàç ïîâåðòàëàñÿ äîäîìó ï³ñëÿ 
îôîðìëåííÿ ãðóïè ³íâàë³äíîñò³ 
äëÿ äîíüêè.

Êàæå, äëÿ íèõ âàæëèâà êîæíà 
êîï³éêà. Çà ñëîâàìè ïàí³ Òåòÿíè, 
âîíà îòðèìóº 1852 ãðèâí³ ïåíñ³¿. 
ßêáè íå äîáð³ ëþäè, íå çìîãëà á 
ë³êóâàòè äèòèíó.

— Àíòèá³îòèêè êîøòóþòü òè-
ñÿ÷ó ãðèâåíü, ë³êè äëÿ ïå÷³íêè 
ï³âòîðè òèñÿ÷³, — ðîçïîâ³äàº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ² öå ùå íå âñ³ 
ïðåïàðàòè, ùî ¿õ íèí³ ïðèéìàº 
âäîìà Ä³àíà. ̄ õ ïðèçíà÷èëè ë³êàð³ 
ó Êèºâ³. Íà íàøå ùàñòÿ, í³æêó 
äèòèí³ âñå-òàêè âðÿòóâàëè! Ê³ñ-
òî÷êè ñêëàäàëè ç êóñî÷ê³â, âè-
äàëèëè ãí³é, ãðèáîê… Íà íîãó 
ùå íå ñòàº, íîãà íå çãèíàºòüñÿ, 
àëå âñå îäíî íå àìïóòóâàëè. Òîìó 
ë³êóâàòèìóòü äàë³.

Çà ñëîâàìè ìàòåð³, ïîçàäó 
â Ä³àíè ïîíàä 40 îïåðàö³é. ² öå 
ùå íå âñå. Íà íå¿ ÷åêàþòü íîâ³ 
õ³ðóðã³÷í³ âòðó÷àííÿ.

ДУЖЕ ХОЧЕ НА ВУЛИЦЮ, 
А ДЛЯ ЦЬОГО ТРЕБА ВІЗОК

Äëÿ îôîðìëåííÿ ãðóïè ³íâàë³ä-
íîñò³ ïîñòðàæäàëó äèòèíó òðåáà 
áóëî äîñòàâèòè ó Â³ííèö³ â îá-
ëàñíèé ÌÑÅÊ. Ìàìà êàæå, ùî ¿¿ 
äîíüêà íåòðàíñïîðòàáåëüíà. Äî-
ïðàâèòè äèòèíó ç Êèºâà äî Êîçÿ-
òèíà áóëî íåïðîñòî. Êîæíà ïî-

¿çäêà äëÿ íå¿ öå íîâ³ òðóäíîù³. 
Ìåäèêè íå ðàäÿòü òóðáóâàòè ¿¿ 
çàéâèé ðàç ïåðå¿çäàìè. Àëå æ ç 
îôîðìëåííÿì ãðóïè ³íâàë³äíîñò³ 
íå ìîæóòü çâîë³êàòè.

— Íåõàé áè Ä³àíà îòðèìóâàëà 
òå, ùî ïîâèííà îòðèìóâàòè ëþ-
äèíà ó òàêîìó ñòàí³, — ðîçïîâ³äàº 
Òåòÿíà Öèìáàðîâè÷. — Äóæå ñïî-
ä³âàºìîñÿ íà ³íâàë³äíèé â³çîê. 
Õîò³ëè á åëåêòðè÷íèé. Ä³àíà ÷àñ-
òî äèâèòüñÿ ó â³êíî ³ ãîâîðèòü, 
ùî õîò³ëà á íà âóëèöþ ïîäèõàòè 
ñâ³æèì ïîâ³òðÿì, ñîíå÷êîì ïî-
ò³øèòèñÿ…

Ìàìà ä³â÷èíêè ãîâîðèòü ùå 
ïðî îäíå áàæàííÿ äîíüêè. ¯é 
õî÷åòüñÿ çóñòð³÷àòèñÿ ç ïîäðó-
ãàìè. Àëå ï³ñëÿ òîãî, ùî ñòàëîñÿ, 
¿ì, ìàáóòü, âæå íå ö³êàâî ç Ä³à-
íîþ. Ìîæëèâî, º ³íø³ ïðè÷èíè. 
Âîíè æ ç ìàìîþ íå çíàþòü.

— Â ãîñò³ ïðèõîäèòü ò³ëüêè 
îäíà ïîäðóæêà. ̄ ¿ òåæ çâàòè Ä³à-
íà. Òî÷í³øå, ïðèõîäèëà ðàí³øå, 
áî çàðàç ïî¿õàëà íà íàâ÷àííÿ 
ó Â³ííèöþ, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Òåòÿíà. –Íå çíàþ, êîëè çíîâ 
íàâ³äàºòüñÿ. Ìîæå, òîä³, êîëè 
íà âèõ³äí³ ïðè¿äå?..

Ñï³âðîçìîâíèöÿ íå ïðèõîâóº, 
ùî ¿¿ äîíüö³ âæå êðàùå, í³æ áóëî 
ðàí³øå. Âîíà çàìîâëÿº ìàì³ 

Трагедія  Який нині стан скаліченої 
потягом 17-річної Діани Цимбарович 
з Козятина? Трагедія сталася у лютому. 
Дівчинка нарешті повернулася додому. 
Весь цей час її лікували в Києві у лікарні 
Охматдит. Поки небайдужі допомагали 
зібрати кошти, нелюди викрали з 
банківської картки немалу суму. 
Недавно вдруге намагалися це зробити. 
Чим усе закінчилося?

Àëå æ ïîòð³áåí îãëÿä òðàâìàòî-
ëîãà.

Æ³íêà çâåðòàëàñÿ äî ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ. Ïðîñèëà äîïîìîãè 
ó òîìó, ùîá òðàâìàòîëîã ïðîâî-
äèâ îãëÿäè ó íèõ âäîìà. Âîíà 
ïåðøà, õòî çâåðòàâñÿ äî ñ³ìåé-
íîãî ç òàêèì ïèòàííÿì. Ë³êàðêà 
äóìàëà, ÿê öå ïðàâèëüíî çðîáèòè. 
Ïîîá³öÿëà äîïîìîãòè âèð³øèòè 
ïèòàííÿ. Ïîðàäè òðàâìàòîëîãà 
¿ì âêðàé ïîòð³áí³. Äîáèðàòèñÿ 
äî ë³êàðÿ íà ïðèéîì ó òàêîìó 
ñòàí³ íåïðîñòî. ² áåç íüîãî í³ÿê.

— Ùîá äàë³ ë³êóâàòè íîãó, 
ñïî÷àòêó òðåáà çì³öíèòè ¿¿, — 
ðîçïîâ³äàº ìàìà ïîñòðàæäàëî¿ 
ä³â÷èíè. — Ë³êàð³ ñêàçàëè, ùî 
íà öå ïîòð³áíî íå ìåíøå äâîõ 
ì³ñÿö³â. Çà öåé ÷àñ äèòèíà ìàº 
íàáðàòèñÿ ñèë. Âîíà ñòàðàºòüñÿ 
ðîáèòè âñå, ùî êàæóòü ë³êàð³, 
áî äóæå õî÷å ñòàâàòè íà í³æêó, 
õîäèòè, ñòðèáàòè, òàíöþâàòè… 
Ðîáèòè âñå, ÿê ðàí³øå.

Ä³àíà ãîâîðèòü ìàì³, ùî äóìàº 

òàêîæ ïðî ïðîòåç äëÿ ë³âî¿ ðóêè. 
Áî õî÷å îáîìà ðóêàìè îá³éíÿòè 
ìàìó. Êîëè òè çäîðîâèé, íàä òà-
êèì íàâ³òü íå çàäóìóºøñÿ, à òóò 
âñå ïî-³íøîìó.

ßêå ùå ë³êóâàííÿ ïîòð³áíî äëÿ 
ñêàë³÷åíî¿ íîãè?

ßê ïîÿñíèëà ìàìà ä³â÷èí-
êè, ê³íö³âêó òðåáà áóäå âèäî-
âæèòè, çá³ëüøèòè ïðèáëèçíî 
íà 5–6 ñàíòèìåòð³â. Ë³êàð³ êà-
æóòü, ùî öå ñåðéîçíà îïåðàö³ÿ. 
Ìîæëèâî, äîâåäåòüñÿ âñòàâëÿòè 
ñïåö³àëüíó ïëàñòèíó.

— Ó Êè¿â âæå íå ïî¿äåìî, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Òåòÿíà. — Äàëåêî 
³ äîðîãî. Íàì ïîðàäèëè çâåð-
íóòèñÿ äî â³ííèöüêèõ õ³ðóðã³â 
ó ñïåö³àë³çîâàíèé íàóêîâî-äî-
ñë³äíèé ²íñòèòóò, ùî çíàõîäèòüñÿ 
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå. Òóäè 
ïî¿äó ðàäèòèñÿ. Àëå öå êîøòóº 
ãðîøåé. Äóæå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî 
çíàéäóòüñÿ ëþäè, ÿê³ íå áàéäóæ³ 
äî ÷óæî¿ á³äè, ³ äîïîìîæóòü ïî-
ñòàâèòè äèòèíó íà íîãè.

ñòðàâè, ÿê³ õî÷å ¿ñòè. Àëå áóâàº, 
àïåòèò ïðîïàäàº. Òîä³ ìàìà ïðî-
ïîíóº äîíüö³ íàéá³ëüø ñìà÷íó 
äëÿ íå¿ ¿æó.

— Òðåáà áóäå ùå â ó÷èëèùå 
ï³òè, — ïðîäîâæóº Öèìáàðî-
âè÷. — Ïîðàäèòèñÿ ç äèðåêö³ºþ, 
ÿê íàì äàë³ áóòè ç íàâ÷àííÿì. 
Ä³àíà ìàº áàæàííÿ ïðîäîâæèòè 
â÷èòèñÿ. Àëå æ õîäèòè â ó÷èëèùå 
íå âèéäå. Ìîæëèâî, º äèñòàíö³é-
íà ôîðìà, òðåáà ïðî öå ä³çíàòèñÿ.

Ìàìà Ä³àíè çàäîâîëåíà: ¿é 
ï³øëè íàçóñòð³÷ ³ ïîîá³öÿëè, 
ùî áðèãàäà ë³êàð³â ÌÑÅÊ ïðè¿äå 
äî íèõ äîäîìó ³ íà ì³ñö³ îãëÿíå 
äèòèíó. «Ñêàçàëè, ùî ïåðåä òèì, 
ÿê áóäóòü ¿õàòè, ïîâ³äîìëÿòü 
ïî òåëåôîíó, — ãîâîðèòü æ³í-
êà. — ×åêàºìî äçâ³íêà…»

ОБІЙНЯТИ МАМУ ОБОМА 
РУКАМИ

Ãîëîâíå çàðàç äëÿ Ä³àíè çì³ö-
íèòè ñêàë³÷åíó í³æêó. Ï³ä ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ â Êèºâ³ ë³êàð³ ³ ìå-
äè÷í³ ñåñòðè Îõìàòäèòó íàâ÷èëè 
Òåòÿíó Öèìáàðîâè÷ îáðîáëÿòè ³ 
ïåðåâ’ÿçóâàòè ðàíè íà íîç³ â äè-
òèíè. Âîíà öå ðîáèòü ñàìîòóæêè. 

Це фото з лікарні, де Діана лікувалася багато місяців. Нині дівчина вже вдома і планує 
продовжити навчання в училищі

— Ó Êè¿â âæå íå 
ïî¿äåìî, — ãîâîðèòü 
Òåòÿíà Öèìáàðîâè÷. — 
Äàëåêî ³ äîðîãî. Íàì 
ïîðàäèëè çâåðíóòèñÿ 
äî â³ííèöüêèõ  õ³ðóðã³â
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ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7854635

Íà ïî÷àòêó 
ñåðïíÿ öüîãî ðîêó 
áàòüêè ìàéáóòí³õ 
ïåðøîêëàñíèê³â 

ä³çíàëèñÿ, ùî â îäíîìó êëàñ³ 
ìàþòü îá’ºäíàòè 46 ä³òåé. Çà ñëî-
âàìè îäí³º¿ ç ìàòåð³â, â³ííè÷àíêè 
²ðèíè Â³òâèöüêî¿, áàòüêè îäðàçó 
âèð³øèëè çðîáèòè âñå ìîæëèâå, 
àáè ðîçä³ëèòè öþ ê³ëüê³ñòü ä³òåé 
íà äâà êëàñè. Îäíàê çðîáèòè öå 
íå âäàëîñÿ íàâ³òü çà óìîâè, ùî 
â øêîë³ º âñ³ òåõí³÷í³ óìîâè äëÿ 
öüîãî — ì³í³ìóì îäíà ïîðîæíÿ 
ïîðó÷ àóäèòîð³ÿ.

— Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç äè-
ðåêòîðîì, à ïîò³ì ïîäàëè çàÿâó 
â ì³ñüêðàäó ç ïðîõàííÿì ïîä³-
ëèòè íàñ íà äâà êëàñè íà ïî÷àòêó 
ñåðïíÿ. Âò³ì, îô³ö³éíó â³äïîâ³äü 
îòðèìàëè ëèøå 31 ñåðïíÿ ï³ñëÿ 
îá³äó. Ðàí³øå ç öèìè çàÿâàìè ìè 
çàïèñóâàëèñÿ íà ïðèéîì äî äè-
ðåêòîðêè äåïàðòàìåíòó îñâ³òè, 
ÿêà íàì ñêàçàëà, ùî ìîæå ò³ëü-
êè ïåðåíàïðàâèòè ä³òåé â ³íø³ 
øêîëè, à â³äêðèòè ùå îäèí êëàñ 
â íàø³é øêîë³ âîíà íå ìîæå, 
— ðîçïîâ³äàº ²ðèíà Â³òâèöü-
êà. — Òîãî æ äíÿ âñ³ì áàòüêàì 
ïî÷àëè òåëåôîíóâàòè ç äåïàðòà-
ìåíòó ³ ïðîïîíóâàòè ïåðåâåñòèñÿ 
â ³íøó øêîëó, òàêèì ÷èíîì ç 

êëàñó â³äñ³ÿëîñÿ âîñüìåðî ëþ-
äåé ³ çàëèøèëîñü 38 ó÷í³â. Òèì 
÷àñîì äèðåêòîð ïðèéíÿâ ùå çà-
ÿâè â³ä áàòüê³â ³ íàñ çíîâó ñòàëî 
43. Ôàêòè÷íî, ç ïåðøî÷åðãîâîþ 
ê³ëüê³ñòþ â 46 ä³òåé ìè ìîãëè á 
äîìîãòèñÿ â³äêðèòòÿ äâîõ êëàñ³â.

Âò³ì, â øêîë³ ¹ 21 âñå æ â³ä-
êðèëè ºäèíèé ó ïàðàëåë³ ïåðøèé 
êëàñ ç 36 ó÷íÿìè. Îñòàòî÷íà 
ê³ëüê³ñòü ä³òåé ñòàëà â³äîìà âæå 
1 âåðåñíÿ, ïîÿñíþº ²ðèíà Â³-
òâèöüêà ³ äîäàº, ùî íàïåðåäîäí³, 
31 ñåðïíÿ, ïåâíà ê³ëüê³ñòü ä³òåé 
çíîâó â³äñ³ÿëàñÿ, ï³ñëÿ ïðîïî-
çèö³é â³ää³ëó îñâ³òè ì³ñüêðàäè 
ïåðåéòè äî ³íøèõ øê³ë.

«ДІТЯМ НЕМАЄ ЧИМ ДИХАТИ»
Çàíåïîêîºí³ áàòüêè, âëàñíå, âå-

ëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ä³òåé â îäíîìó 
ïðèì³ùåíí³ ³ òèì, ùî òåõí³÷í³ 
ìîæëèâîñò³ ñòâîðèòè ùå îäíó àó-
äèòîð³þ äëÿ íàâ÷àííÿ â øêîë³ º. 
Íà ¿õ äóìêó, çàêëàä, ÿêèé ñòâîðèâ 
òàêèé âåëèêèé äèòÿ÷èé êîëåê-
òèâ, ïîðóøóº ïðàâà íà îñâ³òó òà 
çäîðîâ’ÿ. Ïðî öå êîëåêòèâíî âîíè 
çàçíà÷èëè â ëèñò³ äî Ì³íîñâ³òè.

²ðèíà Â³òâèöüêà êàæå, ùî 
çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì 
ïëîùà êëàñíî¿ ê³ìíàòè ìàº áóòè 
2,4 ì2 íà îäíîãî ó÷íÿ, à ïðè ê³ëü-
êîñò³ ó÷í³â á³ëüøå 25 äîçâîëÿºòü-
ñÿ çìåíøóâàòè öþ ïëîùó äî äâîõ 
êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

БАТЬКИ ПЕРШАЧКІВ У ШКОЛІ №21: 
«ЦЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ»
Проблема  Цього року 
у школу № 21 мали потрапити 
46 першокласників — всіх їх планували 
об’єднати в один клас, хоча вільні 
аудиторії в навчальному закладі є. 
Чому не було можливості розділити 
дітей на класи та як це пояснюють 
в профільному департаменті?

Директорка департаменту освіти 
ВМР Оксана Яценко зазначає, що 
першочергово до закладу освіти 
приймаються діти, які проживають 
на території обслуговування, батьки 
яких працюють у школі, а також ті, 
в яких старші братики та сестрички 
вже навчаються у цій школі.
— Таких дітей у першому класі в цій 
школі 36, всі вони відповідають 
формуванню класу, але ця кількість 
учнів не тягне на два класи. А всі 
решта дітей були набрані на віль-
ні місця, яких у закладі, на жаль, 
немає. Директор мав проводити 
роз’яснювальну роботу з батьками, 
бо він відповідає за свій заклад, 
але натомість він не спрогнозував 
кількість дітей і пообіцяв всіх взяти 

до школи, — каже Оксана Яценко.
Директорка департаменту освіти 
додає, що про ймовірне пере-
повнення класу стало відомо ще 
в середині літа, коли відповідні 
відділи в департаменті збирали 
інформацію про мережу класів.
— Всю підготовчу роботу перед 
початком навчального року про-
водять ще в липні і тоді директор 
школи не дослухався до наших 
порад. Якраз у той же час до нас 
звернулися батьки і ми почали про-
понувати їм перевести дітей в інші 
навчальні заклади на території об-
слуговування. Більшість дослухали-
ся і перейшли, — каже вона.
За словами Оксани Яценко, що-
року мережа в школах збільшу-

ється більше, ніж на 1000 учнів — 
йдеться не про першокласників, 
а здебільшого про середні класи. І 
пов’язано це з міграцією населення 
в тому числі.
— Вінниця вже вшосте найком-
фортніше місто України, відтак 
до нас їдуть люди, кількість на-
селення, вочевидь, збільшується 
не стільки за рахунок демографії, 
як за рахунок міграції. Зрозуміло, 
що приїжджають сюди молоді 
люди з дітками, які йдуть в шко-
лу та садочки. Щороку мережа 
в школах збільшується більше, ніж 
на 1000 учнів — це не лише пер-
шокласники, а середня мережа 
класів саме за рахунок дітей, які 
прибувають на проживання до Він-

ницької міської територіальної гро-
мади, — каже вона. — До того ж, є 
постанова Кабміну 2017 року Про 
затвердження формули розподілу 
освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами з чітко прописаною 
нормою наповнюваності класів для 
обласних центрів. Для Вінницької 
громади вона складає 27,5, від-
повідно до цього розраховується 
кількість педагогічних ставок та об-
сяг субвенцій, яка йде на оплату 
педпрацівникам.
У Вінниці, за словами Оксани 
Яценко, середня наповнюваність 
найвища в Україні і складає 30,2.
— Щоб це змінити, потрібно бу-
дувати нові школи, але це займає 
багато часу та грошей. Наприклад, 

минулорічна школа на Поділлі з фі-
нансуванням від інвесторів, місь-
кого бюджету, ДФРР коштує майже 
170 млн і будувалася вона п’ять 
років. Тому зараз це реалізувати 
просто нереально, — додає Окса-
на Яценко. — Втім, у цій ситуації, 
я вважаю, немає ніяких порушень, 
департамент працював з батьками 
та адміністрацією школи, а клас з 
36 учнями має право на існуван-
ня. До того ж, є мікрорайони, де 
ми й справді залишаємо класи з 
наповненістю не більше 29 ді-
тей — село Пирогово, там одна 
школа і один клас в паралелі. 
На Старому Місті так само. А ось 
школа № 21 не одна в своєму мі-
крорайоні.

Що кажуть в департаменті освіти?

— Â³äïîâ³äíî, ç òàêîþ ê³ëü-
ê³ñòþ ä³òåé, ÿê ó íàñ, öÿ íîðìà 
çàíèæåíà ïðàêòè÷íî âäâ³÷³. Ìè 
âèì³ðþâàëè êàá³íåò åëåêòðîííîþ 
ðóëåòêîþ, éîãî ïëîùà ñêëàäàº 
44 ì2, à ó íàñ 36 ó÷í³â. Çíî-
âó æ òàêè, ìàþòü áóòè â³äñòàí³ 
ì³æ ðÿäàìè ïàðò áëèçüêî 60 ñì, 
àëå ¿õ íåìàº. Ìàëî òîãî, ùî öå 
âïëèâàº íà òåõí³êó ïîæåæíî¿ áåç-
ïåêè, ä³òÿì åëåìåíòàðíî íåìàº 
÷èì äèõàòè, âîíè ñèäÿòü âïðèòóë 
äî äîøêè òà îäèí äî îäíîãî, — 
êàæå ìàìà.

ВІДПОВІДЬ БАТЬКІВ 
НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЄ

Çà ñëîâàìè ²ðèíè, âë³òêó â³ää³ë 
îñâ³òè «òèñíóâ íà áàòüê³â çàáðàòè 
äîêóìåíòè». ̄ é òåæ ïðîïîíóâàëè 

ïåðåâåñòè ñèíà â ³íøó øêîëó. 
Âò³ì, ²ðèíà âèð³øèëà çàëèøèòè-
ñÿ â îáðàíîìó çàêëàä³ äî ê³íöÿ.

— ß ç â³êíà áà÷ó íàøó øêîëó, 
òîáòî ìî¿é äèòèí³ íàâ³òü äîðîãó 
íå ïîòð³áíî ïåðåõîäèòè, ùîá ä³-
éòè íà óðîêè. Äî òîãî æ, ÿê³ñòü 
îñâ³òè òà â÷èòåë³ òàì õîðîø³, — 
ç³çíàºòüñÿ ìàìà øêîëÿðà.

Îô³ö³éí³ â³äïîâ³ä³ ç ì³ñüêâè-
êîíêîìó áàòüê³â íå çàäîâîëüíè-
ëè. ²ðèíà Â³òâèöüêà çàçíà÷àº, ùî 
ÿêáè ðåøòà áàòüê³â íå ïåðåâåëà 
ä³òåé â ³íø³ øêîëè, òî â öüîìó 
çàêëàä³ ö³ëêîì ìîæíà áóëî á 
ñòâîðèòè äâà ïîâíîö³ííèõ ïåð-
øèõ êëàñè.

— Âîíè ïîñèëàþòüñÿ íà òå, ùî 
ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ïðè 
ÿê³é ìîæíà ô³íàíñóâàòè ðîáî-
òó â÷èòåëÿ — 29 ó÷í³â. Àëå ö³ 

29 ä³òåé çà ñàí³òàðíèìè íîðìàìè 
íå âì³ùàþòüñÿ â íàø êëàñ. Âîíè 
òàêîæ ïèøóòü ïðî íàïîâíþâà-
í³ñòü 27,5 ó÷íÿ, àëå ³ãíîðóþòü 
íîðìó çàêîíó ïðî 30 — ìàêñè-
ìàëüíó ê³ëüê³ñòü ä³òåé ó êëàñ³.

Ãðóáî êàæó÷è, öå ïèòàííÿ ô³-
íàíñóâàííÿ îäí³º¿ ñòàâêè â÷èòå-
ëÿ, — ïîÿñíþº âîíà. — Îô³ö³éíà 
â³äïîâ³äü ãîâîðèòü, ùî çðîáèòè 
äâà êëàñè íåìîæëèâî, áî áóäå 
âàæêî ïîä³ëèòè ä³òåé íà ï³ä-
ãðóïè íà àíãë³éñüêó. ß ââàæàþ, 
öå æàõëèâà â³äïîâ³äü. Âèõîäèòü, 
ùî ðåøòó ïðåäìåò³â ä³òè ìîæóòü 
âñ³ ðàçîì ñèä³òè, à íà àíãë³é-
ñüê³é í³. ×îìó áóëî á íå ïîä³-
ëèòè íàñ ïî 22 ëþäèíè íà êëàñ ç 
ñàìîãî ïî÷àòêó? Çàðàç âèõîäèòü 
ïî 18 îñ³á — ð³çíèöÿ íåâåëèêà.

«Я ПІДТРИМУЮ ПОЗИЦІЮ 
БАТЬКІВ»

Äèðåêòîð øêîëè Àíäð³é Êîñ-
ìèíà çàçíà÷èâ, ùî ïîâí³ñòþ ï³ä-
òðèìóº çàíåïîêîºííÿ áàòüê³â ³ ïî-
ÿñíèâ, ÷îìó ñòàëàñÿ òàêà ñèòóàö³ÿ.

— Íàì íå çàòâåðäèëà êîîð-
äèíà³éíà ðàäà ïðè ì³ñüê³é ðàä³ 
ìåðåæó, ÿêó ìè ïîäàâàëè — 
âîíà âêëþ÷àëà äâà ïåðøèõ 
êëàñè. Ïîñèëàþòüñÿ íà çàêîí, 
ÿêîãî â ïðèíöèï³ íåìàº, àëå º 
³íñòðóêòèâí³ äîêóìåíòè, ÿê³ âè-
ìàãàþòü, ùîá â êëàñ³ ïåðåáóâà-
ëî íå ìåíøå 27 ó÷í³â. Îñü òàêà 
ïðè÷èíà. ß ö³ëêîì ï³äòðèìóþ 
ïîçèö³þ áàòüê³â, âñå, ùî âîíè 
ãîâîðÿòü — öå ÷èñòà ïðàâäà. 
À äàë³ áåç êîìåíòàð³â, — ñêàçàâ 
Àíäð³é Êîñìèíà.

ÍÎÂÈÍÈ

– ß ö³ëêîì ï³äòðèìóþ 
ïîçèö³þ áàòüê³â, âñå, 
ùî âîíè ãîâîðÿòü 
— öå ÷èñòà ïðàâäà, 
— ñêàçàâ Àíäð³é 
Êîñìèíà Батьки першокласників прийшли на заміри аудиторії. 

Вони переймаються обмеженим простором в класі
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«НАША ПРОБЛЕМА, ЩО МИ 
ЖИВЕМО ОЦІНКАМИ»

Global Teacher Prize Ukraine 
2021 називають «Оскаром» для 
вчителів. Як йдеться на сторінці 
премії, це щорічна національ-
на премія для вчителів-агентів 
освітянських змін. Вона по-
кликана відзначити досягнен-
ня вчителя не лише щодо своїх 

учнів, а й щодо суспільства, та 
підкреслити важливість педа-
гогів в Україні.
Додамо, що вінничани у цій 
премії були номіновані не раз. 
А 2019-го року вчитель Олег 
Слушний з 20-ї школи отримав 
приз глядацьких симпатій.

Що таке Global Teacher Ukraine 

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

Öüîãîð³÷ ó ï³âô³-
íàë Global Teacher 
Ukraine ïîòðàïèâ 
âèêëàäà÷ ³ñòîð³¿  

ó øêîë³ ¹ 31 Îëåêñàíäð Êî-
ëåñíèê. ×îëîâ³ê â÷èòåëþº âæå 
12 ðîê³â ³ çà öåé ÷àñ ïðèùåïèâ 
ëþáîâ äî ³ñòîð³¿ ñîòíÿì ó÷í³â. 
Áî ñàì â³í, ÿê êàæå, ôàíàò³º â³ä 
³ñòîð³¿ òà ñâîº¿ ïðîôåñ³¿.

— Ìåí³ ç äèòèíñòâà ïîäîáà-
ëàñü ³ñòîð³ÿ ³ âñå, ùî ïîâ’ÿçàíî ç 
íåþ. Êîëè ä³òè ïî÷èíàþòü â÷èòè 
áóêâè àëôàâ³òó çà àñîö³àö³ÿìè, 
íàïðèêëàä, «Ê» — öå «êîòèê». 
ß ó òîé ÷àñ àëôàâ³ò âèâ÷àâ çà ³ñ-
òîðè÷íèìè ïîä³ÿìè òà ä³ÿ÷àìè, — 
êàæå Îëåêñàíäð Êîëåñíèê. — 
Ï³çí³øå ìåí³ ðåàëüíî ïîùàñòèëî 
íà â÷èòåë³â ³ñòîð³¿. Ñâî¿ øê³ëüí³ 
óðîêè ç ³ñòîð³¿ ÿ äîñ³ ïàì’ÿòàþ, 
ïðèãàäóþ íàâ³òü âèãëÿä êíèæêè.

Íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ ïåäàãî-
ã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ÿê ò³ëüêè 
Îëåêñàíäðó âèïîâíèëîñü äâàä-
öÿòü, â³í ï³øîâ â÷èòåëþâàòè. Ç 
òîãî ÷àñó â³ííè÷àíèí æîäíîãî 
ðàçó íå ïîøêîäóâàâ, ùî îáðàâ 
ñàìå òàêèé øëÿõ.

— ßêùî ìîÿ äèòèíà áóäå â÷è-
òåëåì, òî ÿ áóäó ò³ëüêè ðàäèé, 
çà óìîâè, ùî ¿é öå áóäå ïðèíîñè-
òè òàêå æ ùàñòÿ, ÿê ìåí³, — êàæå 
Îëåêñàíäð.

МОТИВУЄ ДІТЕЙ 
ДО ПАТРІОТИЗМУ

— Ìåíå ç äèòèíñòâà âèõîâóâà-
ëè íà îäíîìó âèñëîâ³ Ãðèãîð³ÿ 
Ñêîâîðîäè: «Áåðè âåðøèíó — 
ìàòèìåø ñåðåäèíó». Òåïåð ÿ ïå-
ðåäàþ öå ñâî¿ì ä³òÿì, ó÷íÿì.

ß âñå æèòòÿ òðèìàþñü ö³º¿ äóì-
êè. Çàâæäè ðîçâèâàþñü ³ ñïîíóêàþ 
ä³òåé äî öüîãî, — ðîçïîâ³äàº ÷îëî-
â³ê. — ß âåëèêèé ïàòð³îò. ² õî÷ ïðî 
öå øèðîêî çàçâè÷àé íå ãîâîðþ, 
àëå ÿ öèì æèâó. Êîæåí ïîâèíåí 

ñë³äêóâàòè çà ñâî¿ìè â÷èíêàìè ³ 
ïðèíîñèòè êîðèñòü äåðæàâ³, íàâ³òü 
çîâñ³ì íå çíà÷íó. ß ñòàâëþ ñîá³ 
ïèòàííÿ: ÷è ïðàâèëüíî âèõîâóþ 
ó÷í³â? ×è â³ðíî ïîÿñíþþ ³ñòîðè÷-
í³ ìîìåíòè é ÷è çìîæóòü âîíè 
ïèøàòèñÿ ³ñòîð³ºþ íàøî¿ äåðæàâè?

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, â³í 
òàêîæ ïðèâ÷àº ä³òåé äî òîãî, 
ùîá âîíè ôàíàò³ëè â³ä òîãî, ùî 
ðîáëÿòü ³ òîãî, ùî ¿ì ñïðàâä³ ïî-
äîáàºòüñÿ. Â³í êàæå, ùî íå ìîæ-
íà çìóñèòè äèòèíó, ÿê³é çîâñ³ì 
íå ö³êàâà ³ñòîð³ÿ, âèâ÷èòè ¿¿ â³ä 
À äî ß. ² öå íîðìàëüíî. Àëå 
ìîæíà çíàéòè äâ³-òðè òåìè, ÿê³ 
âàæëèâ³ ó ïëàí³ ðîçóì³ííÿ íà-
ö³¿ òà ñòàíîâëåííÿ ¿¿, ïîäàâøè 
ó ö³êàâîìó ôîðìàò³.

— Ìåí³ â æèòò³ òðè÷³ ñèëüíî 
ïîùàñòèëî: íà ìàìó, ÿêà äàëà 
ìåí³ îñâ³òó. Íà äðóæèíó, ÿêà 
ï³äòðèìóº ³ ç ãîðä³ñòþ êàæå, ùî 
ÿ â÷èòåëü. Òà íà ä³òåé, ÿê³ äàþòü 
ìåí³ íàñíàãó. À öþ íàñíàãó ïåðå-
äàþ ó÷íÿì, — ïðîäîâæóº ïåäàãîã.

Ó â³ííè÷àíèíà º ê³ëüêà óìîâ-
íèõ ïðàâèë, ÿê³ â³í íå ïîðóøóº. 
Îäíå ç íèõ — í³êîëè íå çàï³çíþ-
âàòèñÿ. Êàæå, ÿêùî òè çàï³çíþ-
ºøñÿ, òî âåñü äåíü éäå íàí³âåöü.

«ВЧИТЕЛЬ МАЄ ВІДКРИТИ 
ТАЛАНТИ В УЧНЕВІ»

— Íåìàº êîíêðåòíèõ ìåòîä³â, 
ÿêèõ ÿ ïðèòðèìóþñü â ðîáîò³. Âñå 
çàëåæèòü â³ä êîíêðåòíî¿ òåìè, 
ñèòóàö³¿ òà êëàñó. Òå, ùî ìîæå 
«çàéòè» îäí³é äèòèí³, ³íø³é ìîæå 
áóòè ïðîòèïîêàçàíî, — ïîÿñíþº 
Îëåêñàíäð. — ßêùî, äî ïðèêëà-
äó, â ó÷íÿ çàõîïëåííÿ àâòîìîá³ë³, 
òî ÿ ïîºäíóþ öå ç ³ñòîð³ºþ. Íà-
ïðèêëàä, ìè âèâ÷àºìî òåìó ïåð-
øî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ ÿ äàþ éîìó 
çàâäàííÿ äîñë³äèòè ïðî òå, ÿê³ 
àâòî òîä³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ.

Çà ñëîâàìè â÷èòåëÿ, îäèí ç 
íàéêðàùèõ ìåòîä³â — ãðàòèñÿ 
ç ä³òüìè. Íåùîäàâíî ²íñòèòóò 
íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ âèïóñòèâ 

Освіта  Учитель вінницької школи 
Олександр Колесник став півфіналістом 
національної премії Global Teacher 
Ukraine 2021. Поговорили з ним про його 
сучасні методи навчання, систему освіти, 
оцінювання та те, як мотивувати школярів

áàæàííÿ äîñÿãíóòè ÷îãîñü âàãî-
ìîãî. Ä³òè áîÿòüñÿ âèõîäèòè ³ç 
çîíè êîìôîðòó ³ â³í ââàæàº, ùî 
÷èì ðàí³øå òè ç íå¿ ¿õ âèòÿãíåø, 
òèì êðàùå. Âèòÿãíóòè 40-ð³÷íó 
ëþäèíó ³ç çîíè êîìôîðòó çíà÷íî 
âàæ÷å, í³æ 15-ð³÷íîãî.

РУЙНУЄ СТЕРЕОТИПИ ТА 
УЯВЛЕННЯ ПРО ОЦІНКИ

Íå îìèíóëè â ðîçìîâ³ ç âèêëà-
äà÷åì é òåìè îö³íþâàííÿ ó÷í³â. 
ßê êðàùèé â÷èòåëü Â³ííèö³ ñòà-
âèòüñÿ äî êóëüòó îö³íîê, ÿêèé ùå 
äîñ³ ïàíóº ó ãîëîâàõ á³ëüøîñò³?

— Õîðîø³ îö³íêè — öå â³ä-
íîñíå ïîíÿòòÿ. Íàøà ïðîáëåìà, 
ùî ìè æèâåìî öèìè îö³íêàìè. 
Á³ëüø³ñòü áàòüê³â íà áàòüê³âñüêèõ 
çáîðàõ ïåðøî÷åðãîâî ïèòàº: «ßê³ 
îö³íêè îòðèìàâ ì³é ñèí?» Àëå 
ó ñàìèõ ä³òåé âîíè íå ïèòàþòü, 
ÿê³ âîíè çíàííÿ çäîáóëè òà äå 
ïëàíóþòü ¿õ âèêîðèñòàòè, — ãî-
âîðèòü Îëåêñàíäð. — Âîäíî÷àñ 
íå ìîæíà êàçàòè, ùî îö³íêè, öå 
çëî. ²íêîëè ïîòð³áíî îö³íêîþ 
ñòèìóëþâàòè äèòèíó. ßêùî, 
äî ïðèêëàäó, ó÷åíü âïåðøå 
çà äîâãèé ÷àñ ç ïàëàþ÷èìè î÷è-
ìà â³äïîâ³äàº íà óðîö³, òî éîìó 
ïîòð³áíî ïîêàçàòè, ùî â³í ìîëî-
äåöü. Çîêðåìà, öå ìîæíà çðîáèòè 
îö³íêîþ. Øêîëÿð çðîçóì³º, ùî 
öå âèíàãîðîäà çà éîãî ïðàöþ.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, â³í 
òàêîæ îìèíàº ó ñâî¿é ðîáîò³ 
ñòåðåîòèïè. Êàæå, áóäü-ÿêèé 
ñòåðåîòèï — öå ïîãàíî. Öå îá-
ìåæåííÿ ðîçâèòêó. Ãîâîðèòü, ùî 
ó øêîë³ º áàãàòî ñòåðåîòèï³â ³ ¿õ 
òðåáà ðóéíóâàòè.

— ª ïðîáëåìà ó íàøîìó ñå-
ðåäîâèù³, ùî ìè ð³âíÿºìîñü 
íà ³íøèõ. Àëå º òàêèé ãàðíèé 
âèñë³â, ÿêèé ÿ íàâîæó ä³òÿì: 
«Çóì³â îäèí — òè çìîæåø òåæ. 
Íå çóì³â í³õòî — òè áóäåø ïåð-
øèì», — ïðîäîâæóº â÷èòåëü.

ЧИ ІСНУЄ ІДЕАЛЬНИЙ 
ВЧИТЕЛЬ?

— ß ìîæó íàâåñòè òèñÿ÷³ ïîçè-
òèâíèõ ïðèêìåòíèê³â, ÿêèì ìàº 
áóòè â÷èòåëü. Àëå â³í âñå îäíî 
íå áóäå ³äåàëüíèì. Íàéãîëîâí³-
øå, ùî ïîâèíåí ìàòè â÷èòåëü — 
æàãó äî ïðîôåñ³¿, — êàæå Îëåê-
ñàíäð. — Äèòèíà ìàº ðîçóì³òè, 
ùî â÷èòåëü, öå íå «áîòàí», à ñó-
÷àñíà ëþäèíà. Ìè ìàºìî çðóéíó-
âàòè óÿâëåííÿ ä³òåé, ùî â÷èòåëü 
óìîâíî ñïèòü ó êîñòþì³, ³ íàâ³òü, 
êîëè ëÿãàº ñïàòè, òî êíèãó ï³ä 
ïîäóøêó êëàäå.

ßê ïîÿñíþº Îëåêñàíäð Êî-
ëåñíèê, ñèñòåìó ÿêîñò³ îñâ³òè 
ôîðìóþòü ñàìå â÷èòåë³. Êàæå, 
íå ìîæå ì³í³ñòåðñòâî ïðîïèñàòè 
³äåàëüíèé ñöåíàð³é óðîêó. Âñå çà-
ëåæèòü â³ä â÷èòåëÿ, éîãî áàæàííÿ 
ðîçâèâàòèñÿ.

— Íå òðåáà ÷åêàòè ïàíàöåþ â³ä 
ì³í³ñòåðñòâà, à òðåáà â³ä÷óâàòè 
ä³òåé, — ãîâîðèòü â÷èòåëü. — 
Ó íàñ áðàê ìîëîäèõ â÷èòåë³â 
ç ¿õí³ì êðåàòèâîì. Â Óêðà¿í³ ç 
óñ³õ âèïóñêíèê³â ïåäàãîã³÷íèõ 
âèø³â ïðàöåâëàøòîâàíî ó øêî-
ëàõ áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷. À øê³ë 
â Óêðà¿í³ — 15 òèñÿ÷. Âèõîäèòü, 
ùî íà ï’ÿòü øê³ë ëèøå îäèí ìî-
ëîäèé â÷èòåëü. Öå ïîãàíî. Ïî-
òð³áíî ï³äí³ìàòè ïðåñòèæí³ñòü 
ïðàö³ ìîëîäîãî â÷èòåëÿ.

Çà ñëîâàìè ïåäàãîãà, â÷èòåëü 
ìàº ðîçóì³òè ïîòðåáè ó÷í³â. 

— Â÷èòåëü ìàº áóòè âç³ðöåì, 
íàñòàâíèêîì òà äðóãîì. Äëÿ òîãî, 
ùîá ïîòîâàðèøóâàòè ç ó÷íåì, ÿê 
ì³í³ìóì, âèêëàäà÷ ìàº çíàòè ³ì’ÿ 
äèòèíè ³ ùîðàçó çâåðòàòèñÿ ç ïî-
âàãîþ, — êàæå Îëåêñàíäð Êîëåñ-
íèê. — Ó äèñòàíö³éíèõ óìîâàõ 
áóòè íàñòàâíèêîì âàæ÷å. Çàãà-
ëîì äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ìåí³ 
íå ïîäîáàºòüñÿ. ß äóæå ðàäèé, 
ùî ìè ç 1 âåðåñíÿ ïîâåðíóëèñÿ 
äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ.

äâ³ ãðè äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â, 
ÿê³ äîïîìàãàþòü ãîòóâàòèñÿ 
äî ÇÍÎ. Ïåäàãîã ¿õ âèêîðèñòîâóº 
íà ñâî¿õ óðîêàõ. Êàæå, öå ðåàëüíî 
ïðàöþº, ä³òÿì «çàõîäèòü».

— Ëþáëþ íàâ÷àòè ùå ìåòîäîì 
Àéâàçîâñüêîãî. ßê â³í ïðàöþº? 
Ä³òè ê³ëüêà õâèëèí äèâëÿòüñÿ 
íà êàðòèíêó ç ³ñòîðè÷íîþ ñïî-
ðóäîþ, äî ïðèêëàäó, à ïîò³ì 
ïî ïàì’ÿò³ ìàþòü â³äòâîðèòè, 
ùî âîíè ïîáà÷èëè. Öå òðåíóº 
ïàì’ÿòü, öå ö³êàâî òà íàéãîëî-
âí³øå âîíè ëåãøå âèâ÷àþòü 
ì³é ïðåäìåò, — ðîçïîâ³äàº âè-
êëàäà÷. — Ï³ñëÿ çäîáóòòÿ çíàíü, 
íàéãîëîâí³øå çàâäàííÿ îñâ³òè, 
íà ìîþ äóìêó, öå ñîö³àë³çóâàòè 
äèòèíó. Ó íàñ äóæå áàãàòî ä³òåé 
íå âì³þòü ñï³âïðàöþâàòè ç ³í-
øèìè. Íå âì³þòü äîìîâëÿòèñÿ, 
çíàõîäèòè êîìïðîì³ñè òà íå øó-
êàþòü øëÿõè âèð³øåííÿ ñèòóàö³¿.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, â÷è-
òåëü ìàº â³äêðèâàòè òàëàíòè 
â ó÷íåâ³. Ïîÿñíþº öå íà òàêîìó 
ïðèêëàä³: çàðàç á³ëüø³ñòü ä³òåé 
õî÷óòü ñòàòè ïðîãðàì³ñòàìè. ² 
â³í çàäàº çàâäàííÿ ó÷íåâ³, ÿêèé 
õî÷å ñòàòè ïðîãðàì³ñòîì, ñòâî-
ðèòè ñàéò ïðî ÿêóñü ³ñòîðè÷íó 
ïîä³þ, ÷àñ ÷è ä³ÿ÷à. Òàêèì ÷èíîì 

³ éîìó ö³êàâî, ³ ïàðàëåëüíî â³í 
ùîñü çàïàì’ÿòàº ç ³ñòîð³¿.

— Ùå äóæå âàæëèâî: ó÷íåâ³ 
òðåáà ïîÿñíèòè, äå ò³ ÷è ³íø³ 
çíàííÿ ìîæíà âèêîðèñòàòè, — 
êàæå âèêëàäà÷.

ЗДОРОВА КОНКУРЕНЦІЯ — ЦЕ 
НОРМАЛЬНО

Ïîãîâîðèëè ç Îëåêñàíäðîì é 
ïðî êîíêóðåíö³þ ì³æ ó÷íÿìè. 
Â³í êàæå, ùî ïîçèòèâíî ñòà-
âèòüñÿ äî çäîðîâî¿ êîíêóðåíö³¿.

— Íàñàìïåðåä ä³òè çäîáóâà-
þòü ìàëåíüê³ ïåðåìîãè â êëàñ³. 
À ÿêùî âîíè íàâ÷àòüñÿ öå ðîáèòè 
â êëàñ³, òî òåîðåòè÷íî ó íèõ ïðè-
ùåïèòüñÿ áàæàííÿ ïåðåìàãàòè 
ïî æèòò³, — ïîÿñíþº â÷èòåëü. — 
Ó ñóïåðå÷ö³ íàðîäæóºòüñÿ ³ñòè-
íà. ×îìó áàãàòüîì ñïîðòñìåíàì 
êàæóòü «òðåíóéñÿ ç êðàùèìè»? 
Áî ò³ëüêè òîä³ òè ñèëüíî ðîçâè-
âàºøñÿ. Òàê º ó ñïîðò³, òî ÷îìó 
öå íå çàñòîñîâóâàòè â îñâ³ò³? Ä³òè 
ïîâèíí³ îäèí îäíîãî òÿãíóòè 
äî êðàùîãî, êîíêóðóâàòè îäèí 
ç îäíèì. Ó ï³äñóìêó ó÷í³ ñòàþòü 
êðàùèìè, âèãðàº äåðæàâà.

Çà ñëîâàìè â÷èòåëÿ, çàðàç ó áà-
ãàòüîõ ä³òåé íåìàº âðîäæåíîãî 

Олександр Колесник — один з 50 найкращих педагогів 
України. «Головне — навчити дітей не опускати руки, адже все 
у нас в голові», — каже він

— ßêùî ìîÿ äèòèíà 
áóäå â÷èòåëåì, òî ÿ 
áóäó ò³ëüêè ðàäèé, çà 
óìîâè, ùî ¿é öå áóäå 
ïðèíîñèòè òàêå æ 
ùàñòÿ, ÿê ìåí³, — êàæå 
Îëåêñàíäð
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ç òðåòüîãî âå-
ðåñíÿ íà äîðîãàõ 

Â³ííè÷÷èíè ïî÷àëè ïðàöþâàòè 
êàìåðè àâòîìàòè÷íî¿ ô³êñàö³¿ 
ïðàâîïîðóøåíü. Ï`ÿòü êîìïëåê-
ñ³â «ÊÀÑÊÀÄ» ä³þòü íà òàêèõ 
ä³ëÿíêàõ:
 íà 294 êì+619 äîðîãè Ì-21, 

ïðèëàä ñïðÿìîâàíî ó íàïðÿìêó 
äî Â³ííèö³
 íà 294 êì+567 äîðîãè Ì-21, 

ïðèëàä ñïðÿìîâàíî ó íàïðÿìêó 
äî Æèòîìèðà
 íà 371 êì+527 äîðîãè Ì-30, 

ïðèëàä ñïðÿìîâàíî ó íàïðÿìêó 
äî Õìåëüíèöüêîãî
 íà 404 êì+377 äîðîãè Ì-30, 

ïðèëàä ñïðÿìîâàíî ó íàïðÿìêó 
äî Â³ííèö³

 íà 404 êì+640 äîðîãè Ì-30, 
ïðèëàä ñïðÿìîâàíî ó íàïðÿìêó 
äî Óìàí³

Ïðîñòèìè ñëîâàìè, êàìåðè 
ïðàöþþòü á³ëÿ ñåëà Êñàâåð³â-
êà (îäèí êîìïëåêñ, íåïîäàë³ê 
â³ä ñ³ëüñüêî¿ öåðêâè), çà ñåëîì 
Ñòðèæàâêà (äâà êîìïëåêñè) òà 
íà ïåðåõðåñò³ ïîáëèçó ñåëà Ïèñà-
ð³âêà (2 êîìïëåêñè, á³ëÿ ãîòåëþ-
ðåñòîðàíó «Ïàí Îòàìàí»).

Â Äåïàðòàìåíò³ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ êàæóòü, ùî äîïóñòèìà 
øâèäê³ñòü ó öèõ ì³ñöÿõ — 50 
ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó.

ЗА ЩО КАРАТИМУТЬ
Çà ðîç’ÿñíåííÿìè â³ä ÌÂÑ, 

êàìåðè â àâòîìàòè÷íîìó ðåæè-
ì³ ìîæóòü ô³êñóâàòè òàê³ ïîðó-
øåííÿ:
 Ïðî¿çä ïåðåõðåñòü íà ÷åðâî-

íèé ñèãíàë ñâ³òëîôîðà;

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ДЕ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ПРАЦЮЮТЬ КАМЕРИ АВТОФІКСАЦІЇ

РЕКЛАМА
498464

Штрафи за швидкість  З третього 
вересня на трасах у області запускають 
камери автофіксації порушень ПДР. 
Прилади поблизу Стрижавки, Писарівки 
та Ксаверівки фіксують перевищення 
швидкості. Які передбачені штрафи? 
З якою швидкістю можна їхати? Та 
яким чином працюють пристрої, що 
надсилають «листи щастя»

РОЗМІР ШТРАФІВ
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Âåðõîâíà Ðàäà 

âíåñëà ðÿä çì³í, çà ïåðåâèùåí-
íÿ øâèäêîñò³ ïåðåäáà÷åí³ òàê³ 
øòðàôè:
 340 ãðí — ÿêùî ïåðåâèùåí-

íÿ äîïóñòèìî¿ øâèäêîñò³ ñêëàëî 
â³ä 20 äî 50 êì/ãîä.;
 1700 ãðí — ÿêùî ïåðåâèùåí-

íÿ äîïóñòèìî¿ øâèäêîñò³ á³ëüø 
ÿê íà 50 êì/ãîä.

ßêùî ïîðóøíèê ñïëàòèòü ñâ³é 
øòðàô âïðîäîâæ äåñÿòè ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ âðó÷åííÿ ïîñòàíîâè, 
òî â³í çìîæå çàïëàòèòè ëèøå 
ïîëîâèíó. ßêùî æ íå ñïëàòèòè 
øòðàô âïðîäîâæ 15 ðîáî÷èõ äí³â 
— ñóìà ïîêàðàííÿ ïîäâîþºòüñÿ, 
ñòÿãóºòüñÿ äåðæàâíîþ âèêîíàâ-
÷îþ ñëóæáîþ, ÿêà ìîæå íàêëàñ-
òè àðåøò íà àâòî, íåðóõîì³ñòü ³ 
ðàõóíêè â áàíêàõ.

 Ïðî¿çä ñìóãîþ äëÿ ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó;
 Ïåðåâèùåííÿ äîïóñòèìî¿ 

øâèäêîñò³.
Êàìåðè íà Â³ííè÷÷èí³ ô³êñó-

þòü ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³. Ïî-
ðóøíèêîì øâèäê³ñíîãî ðåæèìó 
ââàæàºòüñÿ òîé âîä³é, ÿêèé ïåðå-
âèùèâ äîçâîëåíó øâèäê³ñòü íà 23 
êì/ãîä. Òîáòî, øòðàôóâàòèìóòü çà 
73 êì/ãîä. ³ á³ëüøå (50 äîçâîëåíà 
+ 20 äîïóñòèìå ïåðåâèùåííÿ + 
3 çàêëàäåíà ïîõèáêà ïðèëàäó).

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê êàìåðà çàô³ê-
ñóâàëà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³, 

³íôîðìàö³ÿ íàäõîäèòü äî Öåíòðó 
îïðàöþâàííÿ äàíèõ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿. Ñï³âðîá³òíèê â³äîìñòâà 
ðîçãëÿäàº ïîðóøåííÿ, áåðå äàí³ 
ç ðåºñòð³â ³ âèíîñèòü ïîñòàíîâó 
ïðî àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî øòðàô íàä-
ñèëàþòü ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì 
àáî âëàñíèêó àâòîìîá³ëÿ, àáî íà-
ëåæíîìó êîðèñòóâà÷ó (ÿêùî ö³ 
äàí³ çàíåñåíî äî ðåºñòðó). ßêùî 
àâòîìîá³ëü íà ³íîçåìíèõ íîìå-
ðàõ, òî øòðàô ñïëà÷óº òà ëþäèíà, 
ÿêà ââåçëà àâòî â Óêðà¿íó.

Êàìåðè ô³êñóþòü 
ïåðåâèùåííÿ 
øâèäêîñò³. 
Ïîðóøåííÿì 
ââàæàºòüñÿ 73 êì/ãîä. 
³ âèùå

Що відомо про камери КАСКАД
Розробник — товариство
«Українські системні інновації»

Ціна —  
880 тисяч - 1 млн грн

Кількість камер 
на Вінниччині — 5 од.

Камери фіксують порушення 
під час руху авто і розпізнають 
номери з реєстрацією 
в Україні, Молдові, 
Росії, Білорусі та ЄС, 
що рухаються 
зі швидкістю 
до 240 км/год.

Система обладнана каме-
рою автофіксації, радаром і 
інфра-червоною підсвіткою, 
що дозволяє працювати 
цілодобово

Знімки авто порушників 
надсилають  на сервер 
МВС і Нацполіції. 
Також дані зберігаються 
в пам`яті камери

Камери знаходяться на 
висоті 6 м та мають 
сигналізацію від вандалів

За перевищення швидкості 
на понад 20 км/год. перед-
бачений штраф 340 грн

За перевищення швидкості 
на понад 50 км/год. перед-
бачений штраф 1700 грн

Діапазон фіксації — три 
смуги руху, загальною 
шириною 10,5 м
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Ìàéæå òðè ðîêè 
Äìèòðî Í³ê³ôî-
ðåíêî ïðàöþâàâ 
ó Ïîëüù³. Çäåá³ëü-

øîãî íà áóä³âíèöòâ³. Íà éîãî 
ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³ º ôîòî, äå 
Ä³ìà ñèäèòü íà áåðåç³ îçåðà. 
Íàâ³òü çîâí³øí³ñòü âèäàº éîãî 
õàðàêòåð — ñïîê³éíèé, óð³âíî-
âàæåíèé.

«Òè êðàñàâà, Ä³ìà!, — íàïèñàâ 
ï³ä çí³ìêîì êîðèñòóâà÷ ²ãîð 
Íåïèéâîäà. — ßê ðîáîòà?»

Äìèòðî â³äïîâ³â: «Äÿêóþ, âñå 
äîáðå».

— Ä³ìà ñïðàâä³ ìàâ ñïîê³éíèé 
õàðàêòåð ³ äîáðå ñåðöå, òàêîãî 
äðóãà, ÿê â³í, ùå òðåáà ïîøóêà-
òè, — ðîçïîâ³â ó ðîçìîâ³ ç æóð-
íàë³ñòîì ²ãîð Íåïèéâîäà. — Â³í 
ìóõè íå îáðàçèâ. Îñòàííº ì³ã â³ä-
äàòè äëÿ äðóãà. Òàêèì éîãî çíàþ 
çìàëêó, áî ðîñëè ðàçîì, òîìó âñå 
öå â³ä÷óâ íà ñîá³.

Ó âåðåñí³ íèí³øíüîãî ðîêó 
Äìèòðî ïëàíóâàâ îäðóæóâàòèñÿ. 
Õîò³â ñòâîðèòè ñ³ì’þ, ìàòè ä³-
òåé… ïðî öå òàêîæ ãîâîðèâ éîãî 
äðóã ç äèòèíñòâà ²ãîð Íåïèéâîäà.

Ò³ëî Äìèòðà äîñòàâèëè 
äî Íåìèðîâà 18 ñåðïíÿ. Ïîõî-
âàëè íà ì³ñöåâîìó öâèíòàð³.

Ùî ñòàëîñÿ ç íàøèì çåìëÿ-
êîì?

ЙОГО ДІВЧИНА ЗВЕРНУЛАСЯ 
ДО ЖУРНАЛІСТІВ

Äìèòðî Í³ê³ôîðåíêî ïðàöþ-
âàâ ó Âðîöëàâ³. Éîãî ð³äíèé áðàò 
Ðîìàí, ñòàðøèé íà ÷îòèðè ðîêè, 
òåæ ïåðåáóâàâ ó Ïîëüù³. Çàðî-
áëÿâ íà æèòòÿ ó ì³ñò³ Ãäèíÿ.

Çà òèæäåíü ïåðåä òèì, ÿê Ä³ìè 

íå ñòàëî, áðàòè ðîçìîâëÿëè 
ïî òåëåôîíó.

— Í³÷îãî îñîáëèâîãî Ä³ìà 
íå ãîâîðèâ, í³ íà ùî íå ñêàð-
æèâñÿ, — êàæå Ðîìàí. — Í³êó-
äè íå çáèðàâñÿ ¿õàòè, áî ÷åêàâ 
íà êàðòó ïîáóòó. Òàêîæ ðàõóâàâ 
äí³ äî ïðè¿çäó äî íüîãî ó Ïîëü-
ùó ä³â÷èíè. Ó íèõ áóëè ñåðéîçí³ 
ñòîñóíêè. Ìàëè íàì³ð ñòâîðèòè 
ñ³ì’þ.

Ðîìàí îäðóæåíèé. Ðàä³â 
çà áðàòà. Òðîõè ðàí³øå Äìèòðî 
ñêàðæèâñÿ éîìó, ùî ïåðåâåëè 
íà îá’ºêò ç ìåíøîþ çàðïëàòîþ. 
Àëå æ öå òèïîâå ÿâèùå ïî â³ä-
íîøåííþ äî íàøèõ çàðîá³ò÷àí — 
îá³öÿòè á³ëüøå, ïëàòèòè ìåíøå. 

Áðàò ñïîä³âàâñÿ, ùî âñå âëàäíà-
ºòüñÿ. Ïðè¿äå ä³â÷èíà ³ â Ðîìàíà 
âñå çì³íèòüñÿ íà êðàùå. Ìàòèìå 
ï³äòðèìêó.

Äçâ³íîê ïðî ñìåðòü áðàòà äëÿ 
Ðîìàíà ñòàâ, ÿê ãð³ì ñåðåä ÿñíî-
ãî íåáà. Êîëè éîìó ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå ïî òåëåôîíó, îäðàçó ïî-
¿õàâ ó Âðîöëàâ. Êàæå, ñòàëîñÿ 
öå íà òðåò³é äåíü ï³ñëÿ ñìåðò³. 
Íå îäðàçó íàäàëè ³íôîðìàö³þ.

Ó Âðîöëàâ ïðè¿õàâ ðàçîì ç 
äâîþð³äíîþ ñåñòðîþ, âîíà òåæ 
ó Ïîëüù³.

— Ìè áà÷èëè ò³ëî ïåðåä òèì, 
ÿê åêñïåðò ìàâ ïðîâîäèòè ðîç-
òèí, — ãîâîðèòü Ðîìàí. — Åêñ-

У ПОЛЬЩІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ 
ЗАКАТУВАЛИ ХЛОПЦЯ З НЕМИРОВА
Убивці в погонах!  Тіло 25-річного 
Дмитра Нікіфоренка доставили з Польщі 
до Немирова через два тижні після 
смерті. Хлопець помер після жорстоких 
тортур поліцейських. Сталося це ще 
30 липня, але про трагедію повідомили 
тільки тепер. Чому так пізно? Що 
розповів RIA брат загиблого?

ïîâîäèâñÿ ³ áèâñÿ ãîëîâîþ îá â³-
êíî. Âîä³é àâòîáóñà âèêëèêàâ 
øâèäêó, à ìåäèêè — ïîë³öåé-
ñüêèé ïàòðóëü. Ó êðîâ³ óêðà¿íöÿ 
âèÿâèëè 1,5 ïðîì³ëå àëêîãîëþ.

Ïîë³ö³ÿ ñòâåðäæóâàëà, ùî ÷î-
ëîâ³ê àãðåñèâíî ïîâîäèâñÿ ùîäî 
îô³öåðà ïîë³ö³¿, òîìó ïðàâîîõî-
ðîíö³ çàñòîñóâàëè äî íüîãî ãàç ³ 
êàéäàíêè».

«Ãàçåòà Âèáîð÷à» îòðèìàëà 
â³äåî ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ ç 
âèòâåðåçíèêà ó Âðîöëàâ³ ³ ñòâåð-
äæóº, ùî äî óêðà¿íöÿ íåîá´ðóí-
òîâàíî çàñòîñóâàëè íàñèëüñòâî.

«Óêðà¿íöÿ áèëè ³ äóøèëè, — 
éäåòüñÿ äàë³ ó ñòàòò³. — Õî÷à 
â³í íå ïîâîäèâñÿ àãðåñèâíî. 
Íà êàäðàõ âèäíî, ÿê â³í çàéøîâ 
äî ê³ìíàòè î 22.27 ç õàðàêòåð-
íîþ ïëÿìîþ â³ä çàñòîñóâàííÿ 
ñë³çîã³ííîãî ãàçó. Êîëè éîìó 
ðîçñòåáíóëè êàéäàíêè, ÷îëîâ³ê 
íàìàãàâñÿ âñòàòè. Ó öåé ìîìåíò 
íà íüîãî íàêèíóëèñÿ âñ³ øåñòå-
ðî — ïîë³öåéñüê³ ³ ñï³âðîá³òíèêè 
âèòâåðåçíèêà. Âîíè ñ³äàëè íà ÷î-
ëîâ³êà, ïðèòèñêàëè éîãî ãîëîâó 
äî ï³äëîãè êîë³íîì, ïðèâ’ÿçàëè 
äî ë³æêà, áèëè êóëàêàìè, êèé-
êîì ³ äóøèëè. Öå òðèâàëî ï³â 
ãîäèíè, äîêè ó ñèòóàö³þ íå âòðó-
òèâñÿ ë³êàð. Ðåàí³ìàö³éí³ çàõîäè 
íå áóëè óñï³øíèìè. Óêðà¿íåöü 
ïîìåð î 23.53».

Ùå îäíà ñòàòòÿ ïðèâåðòàº óâà-

ãó çàãîëîâêîì «Â³í íå áóâ àãðå-
ñèâíèì. Âèïèâ òðîõè ³ ñïîê³éíî 
ï³øîâ äî àâòîáóñà».

Ó êîæí³é ïóáë³êàö³¿ æóðíàë³ñòè 
íàãîëîøóþòü, ùî ñìåðòü óêðà¿í-
öÿ íàñòàëà âíàñë³äîê æîðñòîêèõ 
òîðòóð, ùî ¿õ çàñòîñóâàëè ïîë³-
öåéñüê³. «Çëî÷èíö³ âèð³øèëè, ùî 
ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ æîðñòî-
êî çíóùàòèñÿ íàä ëþäèíîþ», — 
öå ùå îäíà ôðàçà ç ïóáë³êàö³¿ 
ó ïîëüñüê³é ãàçåò³.

ХЛОПЦЯ ЗАДУШИЛИ — 
ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ 
ЕКСПЕРТИЗИ

Ðîìàí íèí³ çíàõîäèòüñÿ 
ó Íåìèðîâ³. Êàæå, âñå îäíî äî-
âåäåòüñÿ ïîâåðòàòèñÿ ó Ïîëüùó. 
Áî òàì º ðîáîòà, òàì ïëàòÿòü 
çàðïëàòó. Ó Íåìèðîâ³ íå ìîæå 
çàðîáèòè íà óòðèìàííÿ ñ³ì’¿.

Â ²íòåðíåò³ â³äñòåæóº, ùî ïè-
øóòü ó ÇÌ², ïåðåäàþòü ïî òåëå-
áà÷åííþ ïðî çàãèáåëü áðàòà.

— Îñòàííÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó 
ÿ ïðî÷èòàâ, Äìèòðà çàäóøèëè 
ïîë³öåéñüê³, — ãîâîðèòü Ðîìàí. — 
Òàêèìè º ïîïåðåäí³ âèñíîâêè 
åêñïåðòèçè. Ïèøóòü, ùî éìî-
â³ðíîþ ïðè÷èíîþ ñìåðò³ ñòàëî 
íàñèëüíèöüêå çàäóøåííÿ.

Â³í òàêîæ ä³çíàâñÿ, ùî äâîõ 
ïîë³öåéñüêèõ çâ³ëüíèëè ç³ ñëóæ-
áè, à ùå ÷îòèðüîõ â³äñòîðîíèëè 
íà ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ.

За словами Романа, після приїзду 
у Польщу він звернеться до про-
куратури, щоб ознайомитися з 
матеріалами розслідування. 
Якщо вдасться, буде добивати-
ся компенсації за смерть рідної 
людини.
Щоправда, є одна перепона. 

Потрібні кошти на адвоката. 
Без його допомоги самотуж-
ки постраждалій родині нічого 
не вдасться добитися. Коштів 
на це у родини нема.
Якщо хтось з правників має мож-
ливість допомогти родині, пові-
домте про це редакції.

Потрібні кошти на адвоката

У повідомленні про смерть бра-
та, його Дмитро зробив на своїй 
сторінці у Фейсбуці, багато спів-
чуттів.
Привертає увагу одне з них поль-
ською мовою. Це допис Радека 
Вілка.
«Я щиро співчуваю родині, Діма 
був моїм другом. Він допомагав 

мені відбудувати будинок. Діма 
був добрим і корисним.
Якщо я можу чимось допомогти, 
ось мій контакт — 004 868 …».
Щирі співчуття батькам, бра-
тові, рідним і друзям Дмитра 
Нікіфоренка. Світла пам’ять 
молодій, щирій людині, яким 
був Дмитро.

Допис поляка Радека Вілка

ïåðò ñêàçàâ, ùî ðåçóëüòàòè áóäóòü 
â³äîì³ íå ðàí³øå, ÿê ÷åðåç ì³ñÿöü, 
à ìîæå, é äâà. Áóëî ïðèïóùåííÿ, 
ùî ñìåðòü ðàïòîâà.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
âîíè ç ñåñòðîþ ¿çäèëè ó ïîë³-
ö³þ, ïðîêóðàòóðó, ïèñàëè çà-
ÿâè, ùîá ðîçñë³äóâàëè ñïðàâó 
³ âñòàíîâèëè ïðè÷èíè ñìåðò³. 
Ïîò³ì ñï³ëêóâàëèñÿ ç ðîáîòî-
äàâöåì. Ìîæíà ò³ëüêè óÿâèòè 
ñòàí Ðîìàíà ó òîé ÷àñ! Â³í ó ÷ó-
æ³é êðà¿í³, ñåðåä ÷óæèõ ëþäåé ç 
ìåðòâèì áðàòîì. ßê äîñòàâèòè 
ò³ëî äî Íåìèðîâà?

— Ç ïåðåâåçåííÿì äîïîì³ã ðî-
áîòîäàâåöü, — êàæå â³í. — Îïëà-
òèâ ìàéæå âñ³ ãðîø³, ùî ¿õ âèìà-
ãàëà ô³ðìà. Ìè âíåñëè íåâåëèêó 
÷àñòèíó. Àëå íàâ³òü òà ñóìà äëÿ 
ìåíå âåëèêà. Ñàìîñò³éíî ìè á 
íå çìîãëè îïëàòèòè âñå öå.

Çàïèòóþ, ÷îìó ò³ëüêè ÷åðåç 
ì³ñÿöü, à íå ðàí³øå, ç’ÿâèëàñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ïðî ñìåðòü áðàòà 
ó ïîëüñüê³é ïðåñ³?

— Áî íå çâåðòàëèñÿ äî æóðíà-
ë³ñò³â, — êàæå â³í. — Íàì áóëî 
íå äî òîãî. Äóìàþ, öå ä³â÷èíà 
Äìèòðà ïîâ³äîìèëà ïðî öå. Òîä³ 
âæå ïî÷àëè ïèñàòè. Âåðñ³é ñìåðò³ 
ñò³ëüêè, ùî ñïðîáóé ùîñü çðî-
çóì³òè.

Ùî íàïèñàëè ïîëüñüê³ âèäàííÿ 
ïðî çàãèáåëü íåìèð³â÷àíèíà?

ДИВНО ПОВОДИВСЯ І БИВСЯ 
ГОЛОВОЮ ОБ ВІКНО

Äåê³ëüêà ñòàòåé îïóáë³êóâàëî 
ïîïóëÿðíå âèäàííÿ «Ãàçåòà Âè-
áîð÷à». Îñü ôðàãìåíò îäí³º¿ ç 
íèõ.

«Í³ê³ôîðåíêî ïîâåðòàâñÿ àâ-
òîáóñîì äîäîìó ï³ñëÿ ðîçïèò-
òÿ ñïèðòíèõ íàïî¿â ç êîëåãàìè 
ïî ðîáîò³, — éäåòüñÿ ó ñòàòò³. — 
Çà îäí³ºþ ç âåðñ³é, â³í çàñíóâ 
â àâòîáóñ³. Çà ³íøîþ — äèâíî 

«Òðîõè ðàí³øå Äìèòðî 
ñêàðæèâñÿ, ùî 
ïåðåâåëè íà îá’ºêò ç 
ìåíøîþ çàðïëàòîþ. 
Àëå öå òèïîâå ÿâèùå 
ïî â³äíîøåííþ äî 
íàøèõ çàðîá³ò÷àí»

Дмитро мав спокійний характер і добре серце. У вересні нинішнього року планував 
одружуватися. Хотів створити сім’ю, мати дітей…
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

НАТАЛІЯ ІШКОВА, ПСИХОЛОГ
Говоріть своїм дітям, наскільки вони прекрасні, 
яка у них щира, допитлива душа, як ви їх чекали, 
планували, як раділи зустрічі! Вони не почують цього 
по телевізору або в школі так часто, як почують в 
сім’ї, але це буде допомагати їм все життя!

10–11–12 âå-
ðåñíÿ ó Öåí-

òðàëüíîìó ïàðêó 
â³äáóäåòüñÿ ñâÿòî 

ñìàêó òà çäîðîâîãî äîçâ³ë-
ëÿ Vinnytsia Food Fest! Ñâÿòêó-
âàòè Äí³ Â³ííèö³ âàðòî â ãàðí³é 
êîìïàí³¿ òà ç³ ñìà÷íîþ ¿æåþ!

Íà ôåñòèâàë³ âè çìîæåòå ñêó-
øòóâàòè ñòðàâè ó ïîíàä 30-òè 
âèðîáíèê³â. Öå íàø³ ì³ñöåâ³ 
ï³äïðèºìö³ òà íàéêðàù³ ó÷àñ-
íèêè ç óñ³º¿ êðà¿íè. Îêðåìèé 
àêöåíò ñòàâèòüñÿ íà âèííîìó 
äâîðèêó, ÿêèé áóäå íàë³÷óâàòè 
á³ëüøå 40 ð³çíîìàí³òíèõ ñìàê³â 
íàïîþ. Öå äåãóñòàö³¿ âèíà, ñèðó 
òà õë³áà ³, çâ³ñíî, âðàæåíü.

Ùî æ ìîæíà áóäå ñêóøòóâàòè 
ó ö³ òðè äí³?

ßòêè ç äåë³êàòåñíîþ ðèáêîþ òà 
ìîðåïðîäóêòàìè ç óñüîãî ð³çíî-
ìàí³òòÿ ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî 
ìîðÿ: öàöà, áàðàáóëÿ, ì³ä³¿, ðà-
ïàíè, ëàíãóñòèíè áóäóòü ïîäàí³ 
ï³ä êîëîðèòíèì îäåñüêèì ñîó-
ñîì. Íàñîëîäæóéòåñü åêñêëþçèâ-
íèìè êîêòåéëÿìè ç óñòðèöÿìè. 
Ïîä³ëüñüê³ ðàâëèêè òàêîæ í³êî-
ãî íå çàëèøàòü áàéäóæèìè. Âñ³ 
òèïè ì’ÿñà ñâèíèíà, òåëÿòèíà, 
áàðàíèíà, ìàðìóðîâà ÿëîâè÷è-
íà, êóðêà òà ïåðåï³ëêè, ëîñîñåâ³, 
ñêóìáð³ÿ, âîñüìèíîãè òà êðåâåò-
êè ³ öå âñå íà ãðèë³. Ãàëèöüêà 
êóõíÿ áóäå ïðåäñòàâëåíà â îñî-
á³ íîâîãî ó÷àñíèêà ³ ðàäóâàòè-
ìå òðàäèö³éíèìè óêðà¿íñüêèìè 
ñòðàâàìè, ÿê³ óñ³ì äî ñìàêó. Áóäå 
ìîæëèâ³ñòü ñêóøòóâàòè ñòðàâè 

ãðóçèíñüêî¿ êóõí³, ÿêà òàê ïî-
ëþáèëàñü â³ííè÷àíàì. Óí³êàëüíà 
øàóðìà ç êðåâåòêàìè. Âñ³ âèäè 
ëîêøèíè òà ð³çíîìàí³òíà ñõ³äíà 
êóõíÿ. Êóäè æ áåç áóðãåð³â òà 
õîò-äîã³â — öå òåæ áóäå ç ð³çíî-
ìàí³òíîþ ê³ëüê³ñòþ íà÷èíîê, ³ 
íå ò³ëüêè êëàñè÷í³, à é ñîëîäê³. 
Ç êðàí÷³â áóäå 50 â³äò³íê³â ãî-
ð³õ³â òà ìàéæå ñò³ëüêè æ ñìàê³â 
êóêóðóäçÿíèõ ÷³ïñ³â.

² öå ùå íå âñå, ñìàêîëèêè 
áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ îêðåìèì 
ñåãìåíòîì. Ñîëîäîù³, òîðòè òà 
ò³ñòå÷êà, êåíä³-áàðè ó ð³çíèõ ëî-
êàö³ÿõ ôåñòèâàëþ. Íàäçâè÷àéíî 
ñìà÷í³ áåëüã³éñüê³ âàôë³ ç ð³çíî-
ìàí³òíèìè íà÷èíêàìè òà ôðóê-
òàìè, àìåðèêàíñüê³ ïðàâèëüí³ 
ñèííàáîíè òà ãð³ññ³í³, à òàêîæ 
ñõ³äí³ ñîëîäîù³. Íå îìèíóëè 
òàêîæ ïîö³íîâóâà÷³â çäîðîâî-
ãî õàð÷óâàííÿ, äëÿ ÿêèõ áóäå 
øèðîêèé âèá³ð «ïï» äåñåðò³â, 
ìîæíà áóäå ñïðîáóâàòè ùîñü 
íîâåíüêå òà ö³êàâå.

Øàëåíî ñêó÷èâøè çà àêòèâ-
íîñòÿìè òà ôåñòèâàëüíèì æèò-
òÿì, îðãàí³çàòîðè ðîçøèðèëè 
ñâîþ ïðîãðàìó. Îêð³ì ¿æ³ òà 
íàïî¿â, äëÿ ãîñòåé áóäóòü ïðà-
öþâàòè ð³çíîìàí³òí³ ëîêàö³¿ òà 
ðîçâàæàëüí³ çàõîäè.

Ôîíòàííà ïëîùà — öå êîí-
öåíòðàö³ÿ ìóçèêè, òàíö³â òà ³í-
òåðàêòèâíó ç ãîñòÿìè ôåñòèâà-
ëþ. Ùîäíÿ ç 13.00 äî 22.00 áó-
äóòü âèñòóïè íàéêðàùèõ òâîð÷èõ 
êîëåêòèâ³â ì³ñòà. Ó âå÷³ðí³é ÷àñ 
ðàäóâàòèìóòü óëþáëåí³ â³ííèöü-

ê³ ãóðòè «ÍÅ ë³çü, ÁÎ âá’º», Duo 
DeLuxe òà Dance Code. À çà-
êðèâàòèìå ôåñòèâàëü âîãíÿíå 
ôàºð-øîó. Öå áóäå ôåºðè÷íî!

Îêð³ì ðîáîòè ñöåíè, íà ãîñ-
òåé ôåñòèâàëþ ÷åêàº êàðàîêå 
ïðîãðàìà òà DJ ñåòè. Ðîçñëàáè-
òèñü ³ «â³äòàíöþâàòè» íàáðàí³ 
êàëîð³¿ òî÷íî âèéäå!

Äëÿ ïîö³íîâóâà÷³â ðåëàêñ-â³ä-
ïî÷èíêó áóäå îêðåìà ëàóíæ çîíà.

Ä³çíàòèñÿ ùîñü íîâå òà ö³êà-
âå, ïîñëóõàòè âèñòóïè êðóòèõ 
ñï³êåð³â «ãàñòðî» ãàëóç³ ³ íå ò³ëü-
êè, ìîæíà áóäå íà ëåêòîð³¿ ôåñ-
òèâàëþ. Á³ëÿ íå¿ ðîçì³ñòèòüñÿ 
åêîôåñòèâàëü òà çîíà çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ. À ó âå÷³ðí³é ÷àñ 
ê³íî ï³ä â³äêðèòèì íåáîì.

Îêðåìà ôåìåë³ çîíà, ÿêà çà-
éìå ä³òåé, ïîêè äîðîñë³ áóäóòü 
ðàäóâàòè ñåáå ñìà÷íèìè íà¿äêà-
ìè. Òóò ìîæíà áóäå ðîçâàæèòèñü 
ô³çè÷íî â åñòàôåòàõ, ôëåøìîáàõ 
òà ³íøèõ àêòèâíîñòÿõ, òà ³íòåëåê-
òóàëüíî íà ìàéñòåð-êëàñàõ, òâîð-
÷èõ ïðàêòèêóìàõ òà ïðåçåíòàö³ÿõ. 
Òàêîæ îõî÷³ çìîæóòü â³äâ³äàòè 
ïåðåñóâíèé Ïëàíåòàð³é òà ïîðè-
íóòè â êàçêîâó àòìîñôåðó ç³ðîê.

Ùîðîêó ôåñòèâàëü ìàº íà ìåò³ 
íå ò³ëüêè ðîçâàæàëüíó ÷àñòèíó, 
à é ñîö³àëüíó! Ñòàëî äîáðîþ 
òðàäèö³ºþ ïåðåäàâàòè íåðîçïðî-
äàíó ¿æó äëÿ áåçõàò÷åíê³â, à òà-
êîæ öüîãî ðîêó ìè çàïðîøóºìî 
íà ñâÿòî âèõîâàíö³â Öåíòðó ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òà-
ö³¿ ä³òåé, äëÿ ÿêèõ îðãàí³çàòîðè 
ï³äãîòóâàëè îêðåìó ïðîãðàìó.

À ùå ïðåçåíòàö³ÿ íàéàêòèâ-
í³øèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 
ì³ñòà òà íàâ÷àëüíèõ óñòàíîâ, 
ð³çíîìàí³òí³ ôîòîçîíè, âèðîáè 
á³ëüøå 40 ìàéñòð³â handmade òà 
áàãàòî ³íøîãî!

Öå ïîä³ÿ, ÿêó òî÷íî âàðòî 
â³äâ³äàòè!

Âñÿ ïðîãðàìà â äåòàëÿõ (÷àñ 
òà ì³ñöå àêòèâíîñòåé) áóäå çà-
çíà÷åíà íà ñòîð³íêàõ ñîö³àëüíèõ 
ìåðåæ ôåñòèâàëþ.

Vinnytsia Food Fest збирає друзів!
БЛОГ

498892
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ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Â³ä â³ííèöüêîãî 
«Àâòîìàéäàíó» ìè 

îòðèìàëè ïåðåäïðîåêòíó äîêó-
ìåíòàö³þ íà âñòàíîâëåííÿ îá-
ìåæóâà÷³â âçäîâæ êîë³é íà Ñî-
áîðí³é. Â³ííèöüêà ìåð³ÿ ïåðåäàëà 
àêòèâ³ñòàì ö³ äàí³, ó â³äïîâ³äü 
íà ¿õ çàïèò.

Òàê îò, äîêóìåíò ðîçðîáèëà 
³âàíî-ôðàíê³âñüêà êîìïàí³ÿ «Óð-
áàí Ïðîãðåñ», ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ 
íà òðàíñïîðòí³é ³íôðàñòðóêòó-
ð³. Çàìîâëåííÿ íà äîñë³äæåí-
íÿ ðîáèëà â³ííèöüêà «Àãåíö³ÿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó». ²âàíî-
ôðàíê³âöÿì çàïëàòèëè çà ðîáîòó 
135 òèñÿ÷ ãðèâåíü (áåç ÏÄÂ) ç 
áþäæåòó ì³ñòà.

ПРОБЛЕМИ ГОЛОВНОЇ ВУЛИЦІ
Ôàõ³âö³ îö³íèëè òðàíñïîðòíèé 

ïîò³ê ÷åðåç Ñîáîðíó ³ çðîáèëè 
ðÿä âèñíîâê³â:

Àâòîìîá³ë³ ó ï³êîâ³ ãîäèíè çà-
éìàþòü óâåñü ïðîñò³ð âóëèö³ òà 
ðóõàþòüñÿ â 2–3 ñìóãè, çàéìàþ÷è 
òðàìâàéí³ êîë³¿. ×àñòî ¿äóòü íà-
â³òü ïî çóñòð³÷í³é êîë³¿, ùî ñïðè-
÷èíÿº çàòðèìêó ðóõó òðàìâà¿â.

Îô³ö³éíî Ñîáîðíà º çàêðè-
òîþ äëÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì 
ãðîìàäñüêîãî), ç 7.00 äî 21.00. 
Íà ïåðåâàæí³é ÷àñòèí³ âóëèö³ 
çàáîðîíåíà ïàðêîâêà. Àëå ö³ çà-
áîðîíè ³ãíîðóþòüñÿ.

×åðåç ãîëîâíó âóëèöþ ì³ñòà 
ïðîõîäèòü íàéá³ëüøà ó Â³ííèö³ 
ê³ëüê³ñòü ìàðøðóò³â ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó. Ðàçîì ç òèì, âóëèö³ 
Ìàã³ñòðàòñüêà ³ Êíÿç³â Êîð³àòî-
âè÷³â ç ïðèëåãëèìè êâàðòàëàìè 
âçàãàë³ áåç ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó.

Òðàìâàé ïîâèíåí îòðèìàòè 
ïð³îðèòåò ó ðóñ³, áî ðîçâîçèòü 
ïàñàæèð³â ç ãóñòîíàñåëåíèõ ðà-
éîí³â.

УМОВИ ДЛЯ ДЕЛІНІАТОРІВ
Òîáòî, ³ñíóº ïîòðåáà ó âñòà-

íîâëåíí³ îáìåæóâà÷³â âçäîâæ 
òðàìâàéíèõ êîë³é. Àëå, ùîá ¿õ 
âñòàíîâèòè, ïîòð³áíî çðîáèòè 
ðÿä çì³í.

Àâòîìîá³ë³ ìàþòü óíèêàòè Ñî-
áîðíî¿. Ðóõ òðàíñïîðòó ïðîïî-
íóþòü ïóñòèòè â îá`¿çä âóëèöÿìè 
Ìàã³ñòðàòñüêà ³ Êîð³àòîâè÷³â. 
À ùîá òàì íå óòâîðþâàëèñÿ çà-
òîðè — ïðîïîíóþòü ðîçøèðè-
òè äîðîãè ³ çì³íèòè ðîçì³òêó ç 
1–2 äî 2–3 ñìóã.

ХОЧУТЬ ЗАКРИТИ КОЛІЇ 
ДЛЯ АВТО ПО ВСІЙ СОБОРНІЙ
Вулиця без авто  Пам’ятаєте 
на спуску з Соборної були делініатори? 
Пластикові бордюри, які обмежували 
заїзд для авто, у січні прибрали, бо їх 
розтрощили колесами. Ставити назад нові 
не поспішають. У мерії є плани обмежити 
заїзд на колію по усій Соборній — 
на відрізку від площі Гагаріна до площі 
Героїв Чорнобиля

Êð³ì äîðîæí³õ çíàê³â ìàþòü 
áóòè ô³çè÷í³ îáìåæóâà÷³ ïàð-
êîâêè íà Ñîáîðí³é. Îñîáëèâî 
ó âóçüêèõ ì³ñöÿõ — íàïðèêëàä, 
íà ïîâîðîò³ á³ëÿ ÌàêÄîíàëüäñà. 
Ùîá çàäîâîëüíèòè ïîïèò íà ì³ñ-
öÿ äëÿ ïàðêîâêè, òðåáà ñòâîðèòè 
ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè äîâêîëà 
öåíòðó Â³ííèö³ òà íà ïàðàëåëü-
íèõ âóëèöÿõ. Çîêðåìà, ùîá âîíè 
áóëè ïëàòíèìè.

Äîâåäåòüñÿ ñóòòºâî ïåðåðîáèòè 
³ ìàðøðóòíó ìåðåæó ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó.

Ë³êâ³äóâàòè ò³ ìàðøðóòè (çî-
êðåìà, òðîëåéáóñí³), ùî äó-
áëþþòü òðàìâàéí³ ìàðøðóòè. 
Îñîáëèâî ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîë³þ 
ïðîêëàäóòü ïî âñüîìó ïðîñïåêòó 
Êîöþáèíñüêîãî.

Ìàðøðóòêè ìàþòü àáî ò³ëüêè 
ï³äâîçèòè ç îêîëèöü äî ñåðåä-
ì³ñòÿ, äå ëþäè çìîæóòü ïåðå-
ñ³ñòè â òðàìâàé-òðîëåéáóñ; àáî ¿õ 
âàðòî ïåðåíàïðàâèòè ç Ñîáîðíî¿ 
íà âóëèö³ Ìàã³ñòðàòñüêà ³ Êíÿç³â 
Êîð³àòîâè÷³â.

ПРОЕКТ ВІДКЛАЛИ
À òåïåð àâòîìîá³ë³ñòè ìîæóòü 

çðàä³òè — öèì ïðîåêòîì íàðàç³ 
â ìåð³¿ íå çàéìàþòüñÿ. Õî÷à ³ âè-
çíàþòü, ùî ³äåÿ ç âèä³ëåíèìè êî-
ë³ÿìè íà Ñîáîðí³é º àêòóàëüíîþ 
÷åðåç òå, ùî òðàìâàé çìóøåíèé 
ñòîÿòè â çàòîðàõ ðàçîì ç ³íøèì 
òðàíñïîðòîì.

— ª áà÷åííÿ ñòâîðèòè â³ä Âè-
øåíüêè ³ äî Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó 

ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòëèâ³ óìîâè 
äëÿ ðóõó òðàìâà¿â. Òðåáà çìåí-
øèòè ê³ëüê³ñòü ä³ëÿíîê, êîëè 
òðàìâàé ðóõàºòüñÿ ó ïîòîö³ ç 
íåðåéêîâèì òðàíñïîðòîì, — êàæå 
êåð³âíèê «Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê. — 
Àëå çàðàç á³ëüø àêòóàëüíèì º 
ïðîñïåêò Êîöþáèíñüêîãî. Ï³ñ-
ëÿ ïðîäîâæåííÿ òðàìâàéíî¿ êîë³¿ 
â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè äî Çàë³çíè÷-
íîãî âîêçàëó, òóò âàæëèâî áóäå 
çàáåçïå÷èòè îáìåæåííÿ çà¿çäó 
íà êîë³¿.

— Ó âèñíîâêàõ ôàõ³âö³â éäåòü-
ñÿ, ùî ÿêùî ðîáèòè âèä³ëåíó êî-
ë³þ íà Ñîáîðí³é, òî äîâåäåòüñÿ 
ë³êâ³äóâàòè ÷àñòèíó ìàðøðóò³â 
òðàíñïîðòó. Öå æ äîñë³äæåííÿ, 
íàïåâíî, áóëî ïðåçåíòîâàíî ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³, ÷ëåíàì âèêîíêîìó. 

– Íàñê³ëüêè ó ìåð³¿ ãîòîâ³ 
äî òàêèõ ðàäèêàëüíèõ êðîê³â? — 
ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Íà ðàäèêàëüí³ êðîêè, ìà-

áóòü, îäðàçó íå ãîòîâ³. Àëå ÷àñò-
êîâî ç öüîãî äîñë³äæåííÿ ìè 
âèêîíàëè îäèí ç ïåðøèõ êðî-
ê³â — âëàøòóâàëè êîëî íà Êî-
ð³àòîâè÷³â, ùîá çá³ëüøèòè ïðî-
ïóñêíó çäàòí³ñòü ïåðåõðåñòÿ á³ëÿ 
Ñòàðîì³ñüêîãî ìîñòó, — â³äïî-
â³äàº Êðàâ÷óê.

— Ïîâåðòàþ÷èñü äî îáìåæóâà-
÷³â âçäîâæ êîë³é íà Ñîáîðí³é. ª 
ÿê³ñü òåðì³íè, êîëè öåé ïðîåêò 
ìàº áóòè ãîòîâèé äî ðåàë³çàö³¿?

— Çàðàç öèì ïðîåêòîì àêòèâíî 
íå çàéìàºìîñü, òîìó ïðî ñòðî-
êè íå ãîòîâèé â³äïîâ³ñòè. Á³ëü-
øó óâàãó ïðèä³ëÿºìî Çàìîñòþ. 
Òàì íåâäîâç³ áóäå ðåêîíñòðóêö³ÿ 
âóëèö³ Áàòîçüêî¿. Çàïëàíîâàíà 
ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîñïåêòó Êî-
öþáèíñüêîãî ³ Ïðèâîêçàëüíî¿ 
ïëîù³. ² ñàìå ñþäè ïåðåêèíóëè 
á³ëüø³ñòü íàøèõ ðåñóðñ³â.

Íà ðåêîíñòðóêö³þ Áàòîçüêî¿, 
íàãàäàºìî, ãîòîâ³ âèòðàòèòè 
178 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Ó ìåð³¿ ïðîåêòîì ç 
äåë³í³àòîðàìè àêòèâíî 
íå çàéìàþòüñÿ. 
Â³í ïîòðåáóº 
ðàäèêàëüíèõ êðîê³â 
â³ä âëàäè

Трамвай повинен отримати пріоритет для руху. Бо цей 
транспорт розвозить пасажирів з густонаселених районів
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В Центрі вакцинації населення 
від Covid-19, який розмістився 
за адресою: вул. Батозька, 1-В 
(«Епіцентр»), щеплюють вінничан 
щодня з 09.00 до 12.00.
З понеділка по п’ятницю з 
10.00 до 14.00 щеплення про-
водять у Центрах вакцинації на-
селення: в приміщеннях Міського 
палацу мистецтв «Зоря» та в Про-
зорому офісі «Старе місто».
Крім того, вакцинуватися від 
коронавірусної інфекції можна 
в пунктах щеплень Центрів пер-
винної медико-санітарної допо-

моги: у будні з 09.00 до 19.30, 
а у вихідні дні з 09.00 до 16.00.
Адреси ЦПМСД:
«ЦПМСД № 2» (вул. Магістратська, 
44). Телефони для довідок: 67–
53–94; 67–02–24; 67–03–34.
«ЦПМСД № 3» (Хмельницьке 
шосе, 96). Телефони для довідок: 
46–78–93; 46–02–63.
«ЦПМСД № 4» (вул. Замостян-
ська, 18). Телефони для довідок: 
55–43–77; 096–863–92–09.
«ЦПМСД № 5» (вул. Замостян-
ська, 49). Телефони для довідок: 
60–24–49; 067–384–78–08.

«ЦПМСД № 1» (вул. Зерова, 13). 
Телефони для довідок: 27–69–
97; 097–923–76–72.
У вихідні дні за адресою: вул. Мос-
каленка, 42. Телефони для дові-
док: 56–35–18, 097–929–91–02.
Щоб вакцинуватись, потрібно 
мати при собі паспорт громадя-
нина України. А тим, хто не має 
підписаної декларації з сімейним 
лікарем, необхідно також мати 
ідентифікаційний код. Імунізація 
здійснюється наявними на день 
вакцинації препаратами за роз-
поділом МОЗ України.

Де можна зробити щеплення

498003497369

ЧОМУ СТАРШІ ЛЮДИ
НЕ БАЖАЮТЬ ЩЕПЛЮВАТИСЯ
Антивакцинатори  Серед різних 
вікових категорій найменше вакциновано 
людей саме літнього віку. Спробували 
дізнатись безпосередньо у них, чому вони 
не хочуть щеплюватись і чи довіряють 
вакцинам, а також поговорили про це з 
лікарем-інфекціоністом

â³ä ùåïëåííÿ ì³ñòÿíè íàçèâàëè 
ñòðàõ, ùî ¿ì ñòàíå ëèøå ã³ðøå, 
ñóìí³âàþòüñÿ ó ÿêîñò³ âàêöèí ³ 
ïîñèëàþòüñÿ íà ñâ³é ïîâàæíèé 
â³ê, ìîâëÿâ, ÿêà âæå ð³çíèöÿ, â³ä 
÷îãî ïîìèðàòè. Îñü ëèøå ê³ëüêà 
ïðèêëàä³â òàêèõ â³äïîâ³äåé:

«Ìåí³ ìàéæå 80 ðîê³â, òîìó 
âàêöèíàö³ÿ ìåí³ íå ïîòð³áíà. 
Õ³áà âîíà ïðîäîâæèòü ìåí³ â³ê? 
Íå ïðîäîâæèòü».

«Í³õòî ïðàâäè íå ñêàæå, ó òîìó 
÷èñë³ ë³êàð³. Äëÿ ÷îãî âàêöèíà 
òàêèì, ÿê ÿ? ß í³êóäè íå õîäæó, 
ìîæó â õàò³ ñèä³òè».

«ß áîþñü. Ìåí³ 81 ð³ê. Áîþñü, 
ùî âñå áóäå â çâîðîòíîìó íàïðÿì-
êó ³ ÿ íàâïàêè çàõâîð³þ».

«Äóæå ïåðåéìàþñü öèì ïèòàí-
íÿì. Íà÷èòàëàñü ñòàòåé, íàäèâè-
ëàñü ñþæåò³â. Îäí³ «çà», ³íø³ — 
«ïðîòè». ß íå âàêöèíóâàëàñü, ïîêè 
íå çíàþ. Ñòîþ íà ðîçäîð³ææ³».

«ß ï³ñëÿ ³íñóëüòó. Íàâ³òü 
íå çíàþ, ÷è ïîòð³áíî ìåí³ öå 
ðîáèòè».

Ïðî òå, ÷è ñïðàâä³ âàêöèíè 
ìîæóòü áóòè íåáåçïå÷íèìè äëÿ 
ëþäåé ñòàðøîãî â³êó, ìè çàïè-
òàëè ó ë³êàðÿ-³íôåêö³îí³ñòà. Â³í 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

498619

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ ïîâíèé êóðñ 
âàêöèíàö³¿ ïðîéøëè 
167 532 ëþäèíè. Ö³-

êàâèì ó ö³é ñòàòèñòèö³ º òå, ùî 
÷èì ñòàðøà â³êîâà êàòåãîð³ÿ, òèì 
ìåíøå ó í³é òèõ, õòî âàêöèíó-
âàâñÿ. Äëÿ ïðèêëàäó ðîçãëÿíåìî 
â³êîâó êàòåãîð³þ â³ííè÷àí â³ä 
20 äî 39 ðîê³â, ³ ïîáà÷èìî, ùî äâ³ 
äîçè íàðàç³ îòðèìàëè 44 583 ëþ-
äèíè. Ïîð³âíÿºìî òåïåð ö³ ïî-
êàçíèêè ç â³êîâîþ êàòåãîð³ºþ 

70–79 ðîê³â — 15 703 âàêöèíî-
âàíèõ. Ñòàðøèõ çà 80 ðîê³â ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ âàêöèíóâàëèñÿ 
ëèøå 5 256 ëþäåé. Çâ³äñè íàïðî-
øóºòüñÿ âèñíîâîê, ùî â³ííè÷àíè 
ïîâàæíîãî â³êó ç ÿêèõîñü ïðè÷èí 
³ãíîðóþòü ìîæëèâ³ñòü ùåïëåííÿ 
ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó. Ìè âèð³øèëè 
ç’ÿñóâàòè ö³ ïðè÷èíè ³ ïîö³êàâè-
ëèñü ïðî öå ó ê³ëüêîõ äåñÿòê³â 
ì³ñòÿí, â³êîì â³ä 60 ðîê³â.

Ïðèêìåòíî, ùî íà ïèòàííÿ 
íàøîãî æóðíàë³ñòà ïðî òå, ÷è 
çáèðàþòüñÿ âîíè âàêöèíóâàòèñü, 
á³ëüø³ñòü íå äàëà ñòâåðäíî¿ â³ä-
ïîâ³ä³. Ñåðåä ïðè÷èí â³äìîâè 

РЕКЛАМА

ðîçïîâ³äàº, ùî óñ³ ï’ÿòü âàêöèí, 
ùî íàðàç³ çàðåºñòðîâàí³ â Óêðà¿í³, 
à öå Pfizer, CoronaVac, Johnson & 
Johnson, Moderna òà AstraZeneca, 
äîçâîëåí³ ÂÎÎÇ. Óñ³ âîíè ïðî-
éøëè íåîáõ³äí³ êë³í³÷í³ äîñë³-
äæåííÿ, îòðèìàëè â³äïîâ³äí³ 
ñåðòèô³êàòè ÿêîñò³ ³ ìîæóòü âè-
êîðèñòîâóâàòèñü äëÿ ïðîâåäåííÿ 
ùåïëåíü.

— Ñüîãîäí³ ïî âñüîìó ñâ³òîâ³ 
ïðîâîäÿòüñÿ ì³ëüéîíè ùåïëåíü 
ëþäÿì ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é, 
çîêðåìà ë³òí³ì. Äåÿê³ âàêöèíè âæå 
äîçâîëåíî ââîäèòè ï³äë³òêàì ³ íà-
â³òü âàã³òíèì, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð-
³íôåêö³îí³ñò ²ãîð Ìàòêîâñüêèé. — 
ßê ³ ïðè áóäü-ÿêèõ ùåïëåííÿõ, 
ó ëþäèíè ìîæå âèíèêíóòè àëåð-
ã³÷íà ðåàêö³ÿ, àëå çàçâè÷àé âîíà 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó íåçíà÷íîìó ï³äâè-
ùåíí³ òåìïåðàòóðè àáî ó âèãëÿä³ 
áîëþ ó ì³ñö³ ââåäåííÿ ïðåïàðà-
òó. ßêî¿ñü ñïåöèô³÷íî¿ ðåàêö³¿ 
íà âàêöèíó ó ëþäåé ñòàðøîãî 
â³êó íåìàº.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, º ïåâíèé 
â³äñîòîê ëþäåé, ÿê³ ìàþòü ñó-
ïóòí³ çàõâîðþâàííÿ, ùî ìîæóòü 

óñêëàäíþâàòè ïåðåíåñåííÿ òîãî 
÷è ³íøîãî ïðåïàðàòó. Ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ, êàæå ³íôåêö³îí³ñò, ïåðåä 
ùåïëåííÿìè îáîâ’ÿçêîâî ïðîâî-
äÿòüñÿ êîíñóëüòàö³¿ ç ñ³ìåéíèì 
àáî ³íøèì ë³êàðåì, ÿêèé ïðè-
çíà÷àº îïòèìàëüíèé äëÿ ïàö³ºíòà 
âàð³àíò âàêöèíè.

— Åï³äåì³÷íå ðîçïîâñþäæåííÿ 
êîðîíàâ³ðóñó ïðèïèíèòüñÿ ëèøå 
ó âèïàäêó íàáóòòÿ êîëåêòèâíîãî 
³ìóí³òåòó. Äëÿ öüîãî ùåïèòèñü ìàº 
íå ìåíøå 70% â³ä óñüîãî íàñåëåí-
íÿ êðà¿íè. ßê âè ðîçóì³ºòå, íàì 
äî öüîãî äàëåêî, — ïðîäîâæóº ²ãîð 
Ìàòêîâñüêèé. — Ùîäíÿ â Óêðà¿í³ 
â³ä êîâ³äó ïîìèðàº ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ëþäåé, òîìó ÿ á õîò³â, àáè ò³, õòî 
êàæå, ùî âàêöèíà íå äîäàñòü ¿ì 
ðîê³â æèòòÿ, ðîáèëè ³ç ö³º¿ ñòà-
òèñòèêè âèñíîâêè.

Ë³êàð ãîâîðèòü, ùî ìàñîâà âàê-
öèíàö³ÿ çàðàç ïåðåäóñ³ì ïîòð³áíà 
íå òîìó, ùî âîíà ìîæå âáåðåãòè 
ëþäåé â³ä ³íô³êóâàííÿ êîðîíàâ³-
ðóñîì, à òîìó, ùî âîíà äîçâîëÿº 
ïîëåãøèòè ïåðåá³ã çàõâîðþâàííÿ, 
ÿêùî òàêèé áóäå ó ìàéáóòíüîìó, ³ 
ì³í³ì³çóº ëåòàëüí³ âèïàäêè.

Вінничани поважного віку не поспішають йти щеплюватися. 
Від початку кампанії з вакцинації у Вінницькій області дві дози 
вакцини отримали лише 20 959 людей старше 70 років
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Побореться 
за титул
 Â³ííè÷àíêà Îëåêñàíäðà 
Ñèäîðåíêî, ÿêà îñòàíí³ìè 
ðîêàìè ìåøêàº ó Ïîëüù³, 
ìàº ìîæëèâ³ñòü âèãðàòè 
òèòóë ÷åìï³îíêè ªâðîïè. 
24 âåðåñíÿ âîíà ïîâåðíåòüñÿ 
ó ðèíã. Áîêñóâàòèìå ïðî-
òè ñåðáñüêî¿ ñïîðòñìåíêè 
Îëåíè ßí³÷åâ³, ÿêà âîëîä³º 
äóæå åôåêòíèì íîêàóòîì.

Спортивний 
фотоконкурс

Òðèâàº îáëàñíèé ñïîðòèâíèé 
ôîòîêîíêóðñ. Ðîáîòè ïðèéìà-
þòüñÿ äî 1 æîâòíÿ 2021 ðîêó 
çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ: 
mihailo.barskiy@gmail.com. 
Ïðèçîâèé ôîíä íàäàº îáëàñíå 
â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî îë³ì-
ï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè.

Шаховий форум
Ó Â³ííèö³ ô³í³øóâàâ êî-

ìàíäíèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ñåðåä þíàê³â äî 12 ðîê³â. Ñòàð-
òóâàëè 20 êîìàíä. Ïîëîâèíà 
ç íèõ ïðåäñòàâëÿëè Â³ííèöþ 
³ Æìåðèíêó (îäíà). Ðåøòà — 
ç ³íøèõ îáëàñòåé. Öüîãî ðàçó 
ãîñïîäàð³ íå çäîáóëè ìåäàëåé, 
õî÷à äî îñòàííüîãî â êîæíîìó 
çìàãàíí³ íà íèõ ïðåòåíäóâàëè. 
Òð³éêó êðàùèõ ñêëàëè çá³ðí³ 
Îäåùèíè ³ Õìåëüíèöüêî¿ îá-
ëàñò³.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №32 (1183)
Двоходові задачі на кооперативний мат. Більшість з оригінальних 
композицій – задачі-малютки (у яких не більше 5 фігур).

Задача №2724-2727
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
азета RIA №35 (1556) від 1 вересня 2021 року
Задача №2720
А) Kc8! –  2. Ф:a7x; Б) 1… Tb7+|Tc8+  2. Ф:b7|Ф:c8x.

Задача №2721
На полі «g8» стоїть чорний слон 
А) Kf8! Загроза  2. Ф:f6x; Б) 1… Kph6|C–  2. Фg6|Фh7(:)x.

Задача №2722
А) Td1! Цугцванг; Б) 1… Kpa4|Kpc4  2. Kc5|Ka5x - правильнi  мати.

Задача №2723
А) Te6(Te7, Te8)? Kph1 Kpg3! Б) 1. Te4! Цугцванг В)1… Kpg3|Kph1  2. Ce5|Th4x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ïðåçèäåíò â³ííèöüêî¿ «Íèâè» 
Àðòóð Çàãîðóëüêî ïðèãàäàâ ñâî¿ 
âèñòóïè â ñòðóêòóð³ «Øàõòàðÿ» 
òà êëóáàõ âèùèõ ë³ã, âçàºìîâ³ä-
íîñèíè ç íèí³øí³ìè ë³äåðàìè 
â³ò÷èçíÿíîãî ôóòáîëó Ðóñëàíîì 
Ìàë³íîâñüêèì ³ Îëåêñàíäðîì Ç³í-
÷åíêîì. Ðîçïîâ³â é ïðî ïåðñïåê-
òèâè «Íèâè», ÿêà ï³ä éîãî îï³êîþ 
ñòàá³ëüíî ïðîãðåñóº.

ЗІНЧЕНКО НЕ ХОДИВ 
НА ДИСКОТЕКИ

Àðòóð Çàãîðóëüêî ðàçîì ç Îëåê-
ñàíäðîì Ç³í÷åíêîì íàâ÷àëèñÿ 
â Àêàäåì³¿ äîíåöüêîãî «Øàõòàðÿ». 
Ðàçîì íå ãðàëè, áî íèí³øíÿ ç³ð-
êà íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ — íà òðè 
ðîêè ìîëîäøèé. Àëå îáèäâà ìåø-
êàëè íà áàç³ «ã³ðíèê³â» ³, çðîçóì³-
ëî, ñï³ëêóâàëèñÿ.

— Çãàäóþ, ùî Îëåêñàíäð Ç³í-
÷åíêî ðàçîì ç íàìè íå õîäèâ 
íà äèñêîòåêè. Õëîïåöü íàïîëå-
ãëèâî ïðàöþâàâ íàä ôóòáîëüíèì 
âäîñêîíàëåííÿì. Â³í çíàâ, ÷îãî 
õî÷å ³ äîñÿã ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, — 
êàæå Àðòóð Çàãîðóëüêî.

Ïðåçèäåíò «Íèâè» ç Ðóñëàíîì 
Ìàë³íîâñüêèì — îäíîë³òêè. Ãðà-
ëè ðàçîì çà «Øàõòàð-3». Îäíîãî 
ðàçó Ðóñëàí ïî¿õàâ ç Äîíåöüêà, 
âèð³øèâ çíàéòè ñîá³ ³íøèé êëóá.

— Çà íàñ âñ³õ, ìîëîäèõ ãðàâö³â, 

òîä³ âèìàãàëè êîìïåíñàö³þ. Òîìó 
ó Ðóñëàíà ùîñü «íå çðîñëîñÿ», áî 
ó ò³é êîìàíä³ áóëî ñêðóòíî ç ãðî-
øèìà. Êîëè æ Ðóñëàí ïîâåðíóâñÿ, 
öå áóâ çîâñ³ì ³íøèé Ìàë³íîâ-
ñüêèé. Â³í âæå âèä³ëÿâñÿ íà ïîë³ 
ñâîºþ ìàéñòåðí³ñòþ ³ õàðàêòå-
ðîì, — çãàäóº Àðòóð Çàãîðóëüêî.

Àðòóð ãðàâ çà äóáëü «ã³ðíèê³â», 
òðåíóâàâñÿ ç ïåðøîþ êîìàíäîþ. 
Àëå òàê âèéøëî, ùî çàëèøèâ 
«Øàõòàð». 

У ВІННИЦІ ОПИНИВСЯ 
ВИПАДКОВО

Àðòóð Çàãîðóëüêî ãðàâ ó êîìàíä³ 
«Ðóõ» (Âèííèêè), ÿêà âèñòóïàëà 
ó Ïåðø³é ë³ç³. Ùîñü ï³øëî íå òàê, 
³ ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ áóâ âèìóøåíèé 
çàëèøèòè êëóá. Íàâ³òü ñêàçàâ, ùî 
á³ëüøå íå õî÷å ãðàòè ó ôóòáîë!

— Âèð³øèâ, ùî ó ñâîºìó æèòò³ 
òðåáà ùîñü çì³íþâàòè. Ïåðå¿õàâ 
äî Â³ííèö³. Áî çíàéøîâ òóò ðî-
áîòó, íå ïîâ’ÿçàíó ç ôóòáîëîì. 
Àëå ÷åðåç ï³âðîêó ñêó÷èâ çà ãðîþ 
¹ 1. Êîëè ìåí³ çàïðîïîíóâàëè 
âèñòóïàòè çà «Íèâó», çàëþáêè ïî-
ãîäèâñÿ, — ïðîäîâæóº â³í.

Òîä³ Àðòóðó çäàâàëîñÿ, ùî Äðóãà 
ë³ãà — öå ñëàáêèé ð³âåíü. Áî ïå-
ðåä öèì â³í âèñòóïàâ çà êîìàíäè 
âèùèõ äèâ³ç³îí³â — «Çîðþ», «²ë-
ë³÷³âåöü», «Âîðñêëó».

— ßê âèÿâèëîñÿ, ó Äðóã³é ë³ç³ — 
çîâñ³ì ³íøèé ôóòáîë, í³æ â åë³ò-

ПРЕЗИДЕНТ «НИВИ» 
ТРЕНУВАВСЯ З ЗІРКАМИ
Персона  Артур Загорулько — 
наймолодший керівник клубу 
Професіональної футбольної ліги України. 
Він грає в основному складі і регулярно 
забиває вирішальні голи

íîìó äèâ³ç³îí³. Òóò ãðàòè ñêëàäí³-
øå, í³æ ó Ïðåì’ºð-ë³ç³! Â Äðóã³é 
ë³ç³ ìàéæå âñ³ ñóïåðíèêè íå äà-
þòü ãðàòè òâî¿é êîìàíä³, òîáòî 
ïîêàçóâàòè áàæàíèé ¿é ôóòáîë. 
Àêöåíò òóò ðîáëÿòü ïåðåâàæíî 
íà ðóéí³âíó ãðó. Òîìó ç áàãàòüìà 
îïîíåíòàìè áîðîòèñÿ äóæå íåïðî-
ñòî, — ïîÿñíþº Àðòóð Çàãîðóëüêî.

Ïîëîâèíó ïîïåðåäíüîãî ñåçîíó 
Àðòóð ïðîïóñòèâ, òèì÷àñîâî ï³-
øîâ ç «Íèâè». Êîëè ïîïåðåäí³é 
ïðåçèäåíò êëóáó Âàäèì Êóä³ÿðîâ 
âèð³øèâ ï³òè ç ïîñàäè, çàïðîïî-
íóâàâ éîìó çàì³íèòè ñåáå. Òîä³ 
íàøà êîìàíäà ïåðåáóâàëà íà ìåæ³ 
³ñíóâàííÿ. Òîìó Àðòóð Çàãîðóëüêî 
ïîãîäèâñÿ.

— Ìåí³ õîò³ëîñÿ ùîñü çðîáèòè 
êîðèñíîãî äëÿ Â³ííèö³. Çîêðåìà, 
ï³äíÿòè ïðîôåñ³îíàëüíèé êëóá 
íà ã³äíèé ð³âåíü. Àäæå â³ííè÷àíè 
ëþáëÿòü Âåëèêèé ôóòáîë, âîíè 
ñêó÷èëè çà ïåðåìîãàìè, — ïîÿñ-

íþº ñâîº ð³øåííÿ ïðåçèäåíò.

ДРУЖБА З ГОЛОВНИМ 
ТРЕНЕРОМ

²ç íèí³øí³ì ãîëîâíèì òðåíåðîì 
«Íèâè» Âîëîäèìèðîì Öèòê³íèì 
ó Àðòóðà Çàãîðóëüêà äðóæí³ âçà-
ºìîâ³äíîñèíè.

— Ìè äîáðå ðîçóì³ºìî îäèí 
îäíîãî. ßê ïðåçèäåíò, ÿ äóæå 
çàäîâîëåíèé ðîáîòîþ ãîëîâíîãî 
òðåíåðà, — êàæå â³í.

«Íèâà» â 2021 ðîö³ äåìîíñòðóº 
ïðîòèëåæí³ ðåçóëüòàòè, í³æ òîð³ê. 
Õëîïö³ íàëàøòîâóþòü ñåáå íà ïå-
ðåìîãó â êîæíîìó ìàò÷³. 

— Ìè õî÷åìî ïîçèòèâíèõ çì³í, 
³ íà íèí³øíüîìó åòàï³ öå âäàºòüñÿ. 
Àëå ïîïåðåäó — áàãàòî ðîáîòè. 
Áóäóºìî âëàñíó òðåíóâàëüíó áàçó, 
öå ïèòàííÿ â ðîçðîáö³. Áåçóìîâíî, 
õîò³ëîñÿ á, ùîá íàø êëóá âèñòó-
ïàâ ó Ïåðø³é àáî íàâ³òü Ïðåì’ºð-
ë³ç³! — êàæå ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Êîìàíäà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
ïîñ³ëà ÷åòâåðòå ì³ñöå íà Âñåó-
êðà¿íñüêèõ ³ãðàõ ñïîðòòîâàðè-
ñòâà «Êîëîñ» ñåðåä ñåëèùíèõ ³ 
ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. 
Âîíè ïðîéøëè ó Ñêàäîâñüêó.

Êîìàíäè ç 24 îáëàñòåé Óêðà-

¿íè çìàãàëèñÿ ó øåñòè âèäàõ 
ñïîðòó — âîëåéáîë³ àáî ôóòçàë³ 
(íà âèá³ð), ãèðüîâîìó ñïîðò³, íà-
ñò³ëüíîìó òåí³ñ³, øàõàõ òà øàø-
êàõ. Ô³çêóëüòóðíèêè ñåëèùà Áðà-
¿ë³â ïðåäñòàâëÿëè íàøó îáëàñòü. 
Â àêòèâ³ â³ííè÷àí — äâ³ îñîáèñò³ 
ìåäàë³. Ó ãèðüîâîìó ñïîðò³ áðîí-
çîâèì ïðèçåðîì ñòàâ Îëåêñàíäð 

Ñîêîëåíêî, à ó øàõàõ àíàëîã³÷-
íó ñõîäèíêó çàéíÿâ Âëàäèñëàâ 
Ïîë³ãàñ. Ó òåí³ñ³ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â 
ìè çàéíÿëè îñîáèñòå ï’ÿòå ì³ñöå, 
ñåðåä æ³íîê — îñîáèñòå âîñüìå 
ì³ñöå òà ï’ÿòå çàãàëüíîêîìàíäíå. 
Âîëåéáîë³ñòè-÷îëîâ³êè Áðà¿ëîâà 
ïîñ³ëè ÷åòâåðòå ì³ñöå.

— Áðà¿ë³â çà î÷êàìè ðîçä³ëèâ 

òðåòº-÷åòâåðòå ì³ñöÿ ðàçîì ³ç 
êîìàíäîþ ç Ïîëòàâùèíè. Àëå 
òà âèÿâèëàñÿ âñå æ âèùå ÷åðåç 
çäîáóòó çîëîòó ìåäàëü. À ÷³ëüí³ 
ì³ñöÿ â êîìàíäíîìó çàë³êó öüîãî 
ðàçó çàéíÿëè çá³ðí³ ×åðêàùèíè ³ 
Îäåùèíè, — ðîçïîâ³â çàñòóïíèê 
ãîëîâè òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Êîëîñ» Âàëåð³é Øâåöü.

Визначили кращу спортивну громаду

Артур Загорулько не тільки президент клубу. Він є одним із 
кращих бомбардирів нашої команди

ÑÏÎÐÒ

Артур Загорулько народився 
13 лютого 1993 року в Одесі. 
Вихованець Одеської ДЮСШ 
№ 11. У 2012 році потрапив 
у донецький «Шахтар». У сезоні 
2013/2014 років грав у Другій 
лізі за «Шахтар-3». За підсумка-
ми чемпіонату портал football.
ua назвав його лідером тієї ко-

манди. Наступний сезон провів 
у молодіжній першості, ставши 
з 17 м’ячами в 22 іграх її най-
кращим бомбардиром.
Далі підписав орендну угоду з 
луганською «Зорею». У складі 
луганчан дебютував 27 жовтня 
2015 року в кубковому матчі 
з «Геліосом», а в Прем’єр-лізі 

вперше зіграв 7 листопада того ж 
року.
23 лютого 2016 року став грав-
цем «Іллічівця» на умовах орен-
ди до кінця сезону 2015/2016. 
5 серпня 2016 року перейшов 
на правах оренди до складу 
полтавської «Ворскли». За пів-
тора сезони зіграв за полтавців 

36 матчів у Прем’єр-лізі, забив 
два голи і на початку 2018 року 
повернувся в «Шахтар». 31 серп-
ня 2018 року став гравцем ви-
нниківського «Руху».
З 2019 року грає за вінницьку 
«Ниву». 21 січня 2021 року став 
президентом цього клубу. Хобі — 
риболовля.

Довідка RIA

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене посвідчення УБД серії 

АА№418887 на ім’я Вечерук Василь 
Андрійович вважати недійсним.
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—  Ï î ð è í ó ò è 
â åïîõó Ïèðîãîâà, 
ïðîéíÿòèñÿ äóõîì 
òîãî ÷àñó, — òà-

êèì áóâ íàø çàäóì, — êàæå â. î. 
äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî ìó-
çåþ-ñàäèáè Ïèðîãîâà Ëþáîâ 
Êîâàëåíêî. — Ïëàíóâàëè ïðî-
âåñòè «ï³êí³ê» ùå òîð³ê, äî 210-¿ 
ð³÷íèö³ ç äíÿ íàðîäæåííÿ âè-
äàòíîãî õ³ðóðãà. Íà çàâàä³ ñòàâ 
êîðîíàâ³ðóñ. Íèí³øí³é 2021-é 
òàêîæ ïîçíà÷åíèé êðóãëîþ äà-
òîþ — âèïîâíþºòüñÿ 140 ðîê³â 
â³äòîä³, ÿê ïåðåñòàëî áèòèñÿ ñåð-
öå Ïèðîãîâà.

×îìó ñàìå òàêó ôîðìó îáðàëè?
— Îô³ö³éíèõ çàõîä³â, íà çðàçîê 

êîíôåðåíö³é, ñèìïîç³óì³â, ó íàñ 
áóëî áàãàòî, âîíè äëÿ íàóêîâî¿ 
ìåäè÷íî¿ ñï³ëüíîòè, — ïðîäîâæóº 
Ëþáîâ Êîâàëåíêî. — Âèð³øèëè 
îðãàí³çóâàòè ùîñü äëÿ ïðîñòèõ 
ëþäåé. Ùîá çàö³êàâèëî äîðîñëèõ 
³ ä³òåé. Òàê âèíèêëà ³äåÿ ï³êí³êà.

А ЧОМУ БЕЗ ОКУЛЯРІВ?
Ïðè âõîä³ íà òåðèòîð³þ ñà-

äèáè ãîñòåé çóñòð³÷àâ ¿¿ ãîñïî-
äàð — Ìèêîëà ²âàíîâè÷. Éîãî 
ðîëü ó òîé äåíü âèêîíóâàâ àðòèñò 
îáëàñíîãî ìóçäðàìòåàòðó Áîã-
äàí Êîñòþê. Â³í áóâ îäÿãíåíèé 
ó ôðàê, íà ãîëîâ³ — ÷îðíèé êà-
ïåëþõ ó ôîðì³ öèë³íäðà. Ìàéæå 
êîæåí ç ãîñòåé âèÿâëÿâ áàæàííÿ 
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ç ÷îëîâ³êîì.

— Òàêî¿ ê³ëüêîñò³ ôîòîçí³ìê³â 
ùå í³êîëè íå áóëî ó ìîºìó æèò-

ò³, — ñêàçàâ ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñ-
òîì ïàí Áîãäàí. — ×è äîâîäèëîñÿ 
ðàí³øå ïåðåâò³ëþâàòèñÿ â îáðàç 
Ïèðîãîâà? Áóëî òàêå îäèí ðàç 
ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà.

ßê ñòâåðäæóº Êîñòþê, éîãî 
ñõîæ³ñòü ç â³äîìèì ë³êàðåì ï³ä-
ì³òèëè êîëåãè ïî òåàòðó.

Ïåðåä òèì, ÿê âèêîíàòè ðîëü, 
áàãàòî ÷èòàâ ïðî Ïèðîãîâà. Îñî-
áëèâî óâàæíî ïåðåãëÿäàâ ôîòî-
ãðàô³¿.

— Ìîÿ ñõîæ³ñòü ìîãëà áóòè 
ùå òî÷í³øà, ÿêáè íà ãîëîâ³ 
íå áóëî âîëîññÿ, — óñì³õàºòüñÿ 
ñï³âðîçìîâíèê. — Àëå íà òàêó 
æåðòâó ÿ íå çãîäåí ï³òè. Íàâ³òü 
çàðàäè ïàì’ÿò³ ïðî âèäàòíîãî ë³-
êàðÿ íå ñòàâ ñòðèãòèñÿ íàãîëî. 
Òîìó êàïåëþõà íå çí³ìàþ íàâ³òü 
íà õâèëèíó. Íàòÿãíóâ éîãî ì³ö-
í³øå, ùîá, áóâà, â³òðîì íå çäóëî.

Êîñòþì ç òåàòðó. Òðîõè ãðè-
ìó íàêëàâ íà îáëè÷÷ÿ. Öå äëÿ 
òîãî, àáè ñòâîðèòè çìîðøêè, ÿê³ 
áà÷èìî íà çí³ìêàõ íà îáëè÷÷³ 
Ïèðîãîâà.

Îäíà ç æ³íîê îñîáëèâî óâàæíî 
ðîçãëÿäàëà àêòîðà, à òîä³ çàïèòàëà: 
«À äå âàø³ îêóëÿðè, ïàíå? Çàáóëè 
âäîìà? Ïèðîãîâ íå çí³ìàâ ¿õ».

Ïàí Áîãäàí â³äïîâ³â, ùî íå áà-
÷èâ íà ôîòîãðàô³ÿõ Ìèêîëè ²âà-
íîâè÷à, ùîá òîé áóâ â îêóëÿðàõ. 
Æ³íêà éîìó íå ïîâ³ðèëà. Çàëè-
øèëàñÿ ïðè ñâî¿é äóìö³.

— Âîíà ï³øëà, à ÿ ä³ñòàâ òåëå-
ôîí ³ ñòàâ ïåðåãëÿäàòè ôîòîãðà-
ô³¿ Ïèðîãîâà, — ïðîäîâæóº Êîñ-
òþê. — Äóìàþ, ìîæëèâî, ñïðàâä³, 
íå äîãëåä³â. Òà í³, íå çíàéøîâ 
ÿ òàêèõ çí³ìê³â. Í³ ï³ä ÷àñ ïðè-

ЯКУ КАВУ ПИВ ПИРОГОВ? 
ПРО ПІКНІК У САДИБІ ЛІКАРЯ
Новація  На «Пироговський пікнік» 
запросив у минулу суботу Національний 
музей Миколи Пирогова. Гостям дарували 
книгу «За рецептами Миколи Пирогова», 
провели майстер-клас з приготування 
«кави по-Пироговськи»,  навчали грати у 
крокет та запрошували до танцю минулих 
часів. За усім цим спостерігав господар 
садиби, роль якого виконав один з 
артистів обласного муздрамтеатру. Як усе 
відбувалося і чи стане це традицією?

На пікніку було багато дітей. Вони 
бігали на галявинах, насолоджу-
валися гарним сонячним днем, 
вдихали чисте повітря, настоя-
не на хвойних кущах, які стали 
живою огорожею на центральній 
алеї.
Представниці Вінницького това-
риства любителів вінтажу органі-

зували для дітей старовинну гру 
в крокет. Відбувалася вона на од-
ній із зелених галявин. До речі, 
дехто з дорослих також долуча-
лися до забутої у наш час гри.
Ще більшу цікавість викликали 
танці у такому стилі, в якому їх 
виконували майже двісті років 
тому у часи Пирогова.

Діти грали у крокет
— Ми хочемо, аби такі чи схожі 
заходи стали традиційними, — 
говорить пані Коваленко. — Од-
нак силами тільки працівників 
музею не вдасться проводити їх 
щороку. Якщо буде підтримка, 
з радістю скористаємося нею.
Присутній на пікніку директор 
департаменту маркетингу міста 

та туризму Олександр Вешелені 
теж висловив сподівання, що 
такий захід може стати тради-
ційним.
— «Пироговський пікнік», це 
мрія, виплекана у допандемійні 
часи у рамках Туристичного ха-
катону, — зазначив Вешелені. — 
Тепер вона стала реальністю.

Департамент маркетингу та ту-
ризму пропонуватиме міськраді 
підтримати надалі проведення 
таких заходів у чарівній місцині 
на околиці нашого міста — садибі 
Миколи Пирогова. Тут сама при-
рода лікує! Чому б міській владі 
не допомогти містянам всеціло 
скористатися такими «ліками»?

Родзинка Туристичного хакатону

éîìó õâîðèõ, í³ â ³íøèõ ñèòóà-
ö³ÿõ, â ÿêèõ çîáðàæåíî õ³ðóðãà, 
íå âèäíî, ùîá â³í êîðèñòóâàâñÿ 
îêóëÿðàìè

ХОТ-ДОГ З ВИШНЯМИ І КАВА… 
НА НІЧ

Ñåðåä áàãàòüîõ çàõîä³â, ÿê³ 
â³äáóâàëèñÿ ó òîé äåíü íà òå-
ðèòîð³¿ ìóçåþ, ðîçïîâ³ìî ïðî 
ìàéñòåð-êëàñ ç ïðèãîòóâàííÿ 
«êàâè ïî-Ïèðîãîâñüêè». Ï³ñëÿ 
íàïðóæåíîãî äíÿ ë³êàð ïîëþáëÿâ 
âèïèòè êàâè. Äî òîãî æ, ïèâ ¿¿ 
íà í³÷. Ïðî öå ãîâîðèëà Îëåíà 
Ïàâëîâà, äîñë³äíèöÿ ïîä³ëüñüêî¿ 
êóõí³, ãàñòðîã³ä.

Âîíà æ ïîâ³äàëà ïðî ñåêðåòè 
òàêî¿ êàâè. Ìàéñòåð-êëàñ ïðîâå-
ëà íà ãàëÿâèí³ ïîðó÷ ç ñàäèáîþ. 
Òóò æå ó÷àñíèêàì ïðîïîíóâàëè 
êóïèòè ð³çíîìàí³òí³ íà¿äêè, çäå-
á³ëüøîãî ëàñîù³, ùî ¿õ ïðåäñòà-
âèëè äåÿê³ â³ííèöüê³ âèðîáíèêè.

Ðîäçèíêîþ ñòàâ õîò-äîã ç… 
âèøíÿìè. Çà íèì ÷åðãà âèøè-
êóâàëàñÿ. Ðîçêóïèëè îäðàçó. Íà-
ãàäàºìî, ùî ñòðàâè ç âèøíåþ º 
ðîäçèíêîþ â³ííèöüêî¿ êóõí³. ²í³-
ö³àòîðîì ¿õ ïðèãîòóâàííÿ ñòàëà 
çãàäàíà Îëåíà Ïàâëîâà.

Îñü ê³ëüêà ïîðàä â³ä íå¿ äëÿ 
êàâîìàí³â.

Êàâîâå çåðíî æèâå ñ³ì ðîê³â, 
ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó âîíî çáåð³-
ãàº óñ³ ñâî¿ êîðèñí³ âëàñòèâîñò³. 
Ìåëåíà êàâà êîðèñíà ò³ëüêè ï³â 
ðîêó, ÿê ³ áóäü-ÿêå ³íøå áîðîø-
íî. Ïîò³ì âòðà÷àº êîðèñí³ âëàñ-
òèâîñò³, ¿õ çàëèøàºòüñÿ íå á³ëüøå 
10 â³äñîòê³â.

Êàâà çàñïîêîþº, ÿêùî çàâàðåíà 
ðàçîì ç êîðèöåþ, ó òàêîìó âè-
ïàäêó íàï³é çìåíøóº òðèâîæí³ñòü 
ëþäèíè.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Îëåíè, íà îð-
ãàí³çì ëþäèíè çàñïîê³éëèâî ä³º 
êàâà ç êîíîïëÿíèì ìîëîêîì. 
Òàêà êàâà äîïîìàãàëà õ³ðóðãó 
çíÿòè íàïðóãó òðóäîâîãî äíÿ.

Îëåíà Ïàâëîâà ïðèãîòóâàëà 

ìîëîêî ç íàñ³ííÿ êîíîïåëü ³ 
äîäàëà éîãî äî êàâè.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, íå òàê âæå é 
ñêëàäíî öå çðîáèòè. Íàñ³ííÿ 
ðîçòèðàºìî, äîäàºìî òðîõè ìåäó 
³ äàºìî íàñòîÿòèñÿ. ßêùî õî÷åòå 
îòðèìàòè ìîëî÷êî çðàíêó, ïî-
÷í³òü ãîòóâàòè ç âå÷îðà. Ïåðå-
òð³òü, çàëèéòå âîäîþ, ïîêëàä³òü 
ó õîëîäèëüíèê ³ äàéòå íàñòîÿòè-
ñÿ. Âðàíö³ ìîëîêî ìîæíà áóäå 
äîäàòè äî êàâè, à ãóùó ç’¿ñòè.

«У МЕНЕ РОЗАРІЙ З ТРИСТА 
ТРОЯНД…»

Ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â 
Ïèðîãîâ âèêîðèñòîâóâàâ ë³êàð-
ñüê³ ðîñëèíè. ßê³ ñàìå? Ïðî öå 
ó÷àñíèêè ï³êí³êà ìàëè ìîæëè-
â³ñòü ä³çíàòèñÿ ï³ä ÷àñ ïðåçåíòà-
ö³¿ êíèãè «Çà ðåöåïòàìè Ìèêîëè 
Ïèðîãîâà».

ßê ðîçïîâ³ëà Ëþáîâ Êîâàëåí-
êî, êíèãó âèäàëè íà ãðàíòîâ³ 
êîøòè. Ïðîåêò ïèñàëè ðàçîì ç 
Êëóáîì Ïîä³ëüñüêî¿ êóõí³. Ïðå-
çåíòóâàëè òàêîæ áóêëåò ëèñò³âîê 
ï³ä íàçâîþ «Ö³ëþùà àïòåêà ÷ó-
äåñíîãî ë³êàðÿ». Êîøòè íà âè-
äàííÿ áóêëåòó îòðèìàëè çà ñïðè-

ÿííÿ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó 
òà òóðèçìó ì³ñüêðàäè.

Ïðî òå, ÿê çáèðàëè ìàòåð³àë 
äëÿ êíèãè, ðîçïîâ³â ñòàðøèé íà-
óêîâèé ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ Îëåã 
Êëàíöà.

— Äîñë³äæóâàëè àðõ³âí³ ìàòå-
ð³àëè, âèøóêóâàëè âñå, ùî ñòî-
ñóºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ë³êàðåì 
ðîñëèí ³ äåðåâ, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Áàãàòî ö³êàâèõ çàïèñ³â 
º ó ùîäåííèêó Ïèðîãîâà. Ñàì 
âèñàäæóâàâ äåðåâà, ðîñëèíè, 
êâ³òè. «Ó ìåíå ðîçàð³é ç òðèñòà 
òðîÿíä, — ïèñàâ Ïèðîãîâ â îä-
íîìó ç ëèñò³â. — Ñåðåä íèõ í³-
ìåöüê³, àíãë³éñüê³, ìàðîêêàíñüê³, 
ôðàíöóçüê³ ñîðòè…» Äî ðå÷³, â³í 
íàãîëîøóâàâ, ùî íàøà ¿æà òåæ 
ìîæå áóòè ë³êàìè.

Äåòàëüí³øå ïðî ðåöåïòè Ïè-
ðîãîâà ìîæíà ä³çíàòèñÿ ç êíèãè, 
ÿêó îòðèìàëè ó ïîäàðóíîê ó÷àñ-
íèêè ïðåçåíòàö³¿.

Äî ðå÷³, íàçâàíå âèäàííÿ 
«Çà ðåöåïòàìè Ïèðîãîâà» áóäå 
ïðåäñòàâëåíå òàêîæ ï³ä ÷àñ 
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà. Ïðî öå 
ïîâ³äîìèëà ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç 
æóðíàë³ñòîì Ëþáîâ Êîâàëåíêî.

Íà ï³êí³êó â÷èëè 
ãîòóâàòè «êàâó ïî-
Ïèðîãîâñüêè». Ï³ñëÿ 
íàïðóæåíîãî äíÿ ë³êàð 
ïîëþáëÿâ âèïèòè êàâè. 
Äî òîãî æ, ïèâ ¿¿ íà í³÷

Роль Пирогова виконав артист театру Богдан Костюк. 
Він жодного разу не знімав з голови капелюха, каже, у нього 
зачіска не така…
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06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.25 Новини 
07.05, 00.40 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.55 Енеїда 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Курорт” 
11.25 Вiдтiнки України 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.30, 02.50, 
05.50 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Арсен Мiрзоян 
17.30, 20.00 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
18.55 Д/ц “Дика природа 
Iндокитаю” 
21.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 Перша шпальта 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
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 “Моя улюблена 
Страшко” 
22.45 Т/с “Родичi” l  
23.50 “Танцi з зiрками 2021” 

IНТЕР 

05.25, 23.00 “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, 03.20 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Нянька за 
викликом” s  
14.20 Х/ф “Французський 
жиголо” l  
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Сiмнадцять 
миттєвостей весни” 
00.50 Х/ф “Бункер” s  

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.25, 13.15 Х/ф “Оселя зла-6: 
Фiнальна битва” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
14.05, 16.15 Т/с “Розтин 
покаже-2” s  
20.20 Прихована небезпека 
Прем’єра 
21.05 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Пес” s  
22.45 Свобода слова 
00.00 Х/ф “Закатати в 
асфальт” n  

НОВИЙ КАНАЛ 

05.00, 04.55 “Абзац!” 
06.00, 07.40 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.45 “Орел i Решка” 
10.00 Т/с “Надприродне” s  
11.45 Х/ф “Годзiлла” 
14.35 Х/ф “Гренландiя” s  
16.55 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.20 Х/ф “Знайомство з 
батьками” 
23.40 Х/ф “Знайомство з 
Факерами” 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 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  

20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s  
23.10, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

04.45 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.50 “МастерШеф” l  
12.05, 14.50, 18.05 Т/с “Слiд 
16+” 
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
пристрастi 16+” 

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.00 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
07.20, 17.00, 03.30 
“Випадковий свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 03.00 
“Свiдок” 
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Свiдок. Агенти” 
00.45 Х/ф “Незаперечний - 3” n  

TET 

09.15 Х/ф “До зустрiчi з тобою” 
11.15 Х/ф “Дивергент” s  
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Сiмейка У 
00.00, 01.00, 01.45 Країна У 
03.05 Вечiрка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 13.30 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Роздивись 
12.50, 18.00, 18.35 
Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 Веселi саморобки 
14.00 М/ф “Подарунок” 
14.10 М/ф “Iвасик-Телесик” 
14.20 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
14.30 Пiщана казка 
14.40 Дитячi портрети 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Обнова-фест: 
незалежнi. Вечiрнiй концерт 
18.40, 22.35 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Цикл “Нашi тридцять” 
20.25 Шерифи для нових 
громад 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Життя в цифрi” 
09.00 “Постфактум” 
09.45 “Рецепт здоров’я” 
10.15 “Фокус Європи” 
10.45 “Мобiльний репортер” 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.00, 19.00 “Новини” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “Природа сьогоднi” 
18.40 “Особливий випадок” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.25, 11.25 Вiдтiнки України 
08.55, 04.40 Енеїда 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Курорт” 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.25 Ювiлейний концерт 
гурту “Пiккардiйська Терцiя” 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндокитаю” 
20.00 Д/ц “Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус” 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
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 “Моя улюблена 
Страшко” 
22.45 Т/с “Родичi” l  
23.50 Х/ф “Мiстер бiн” 

IНТЕР 

05.25, 23.00 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Х/ф “Ас iз асiв” 
14.35 “Вещдок” ПремТєра 
15.35 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Сiмнадцять 
миттєвостей весни” 
00.50 Х/ф “Iдеальна пастка” s  

ICTV 

04.45, 20.20, 01.45 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.00, 13.15 Х/ф “Чорна дiра” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
14.55, 16.15 Т/с “Пес” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i Решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
11.55 “Кохання на 
виживання” s  
13.55 Х/ф “Самотнiй 
рейнджер” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Екси” s  
20.55 Х/ф “Знайомство з 
Факерами 2” 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 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s  

23.10, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  
01.30 Телемагазин 
02.45 Гучна справа 

СТБ 

04.55 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.55 “МастерШеф” l  
13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд 16+” 
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
пристрастi 16+” 
00.05 Т/с “Червонi браслети” 

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.15 “Свiдок. Агенти” 
07.50, 09.00, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Будьте здоровi” 
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.45 “Правда життя” 
03.20 “Речовий доказ” 
04.05 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Побачення у Вегасi” 
10.45 Х/ф “Дивергент 2: 
Iнсургент” s  
13.00 4 весiлля 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 13.30 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Шукачi пригод 
12.35, 18.45 Край пригод 
12.50, 18.00, 18.40 
Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 Веселi саморобки 
14.00 М/ф “ Справа доручається 
детективу Теддi “ 
14.10 М/ф “ Чарiвнi Окуляри” 
14.20 М/ф “Велика подорож” 
14.30 Пiщана казка 
14.40 Дитячi портрети 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Обнова-фест: 
незалежнi. Вечiрнiй концерт 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В УКРАЇНI 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Твiй навiгатор” 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “Природа сьогоднi” 
18.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.25, 11.25 Вiдтiнки України 
08.55, 04.40 Енеїда 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Курорт” 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.20 Ювiлейний концерт 
гурту “Пiккардiйська Терцiя” 
17.30 #ВУКРАЇНI 
18.55, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндокитаю” 
20.00 Д/ц “Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус” 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
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 “Моя улюблена 
Страшко” 
22.45 Т/с “Родичi” l  
23.50 Х/ф “Джоннi Iнглiш: 
Перезапуск” s  
01.50 Х/ф “Пандорум” s  

IНТЕР 

05.25, 23.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Х/ф “Один шанс на 
двох” s  
14.35, 15.35 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Сiмнадцять 
миттєвостей весни” 
00.55 Х/ф “Замерзлi” s  
02.30 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” 

ICTV 

04.25 Факти 
04.45 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.00, 13.15 Х/ф “Згадати 
все!” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
14.55, 16.15, 22.25 Т/с “Пес” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 02.10 Секретний фронт 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
23.45 Х/ф “Вбити Бiлла-2” s  
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i Решка” 
09.15 Т/с “Надприродне” s  
11.00 “Кохання на 
виживання” s  
13.00 Х/ф “Перл Харбор” 
16.50 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Нiчнi iгри” s  
23.00 Х/ф “Встигнути до...” 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 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. Iнтерн” l  
11.30, 12.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  

14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s  
23.10, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

05.40 Т/с “Комiсар Рекс” 
09.30 “МастерШеф” l  
13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд 16+” 
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
пристрастi 16+” 

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.25 “Будьте здоровi” 
07.55, 09.00, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Вартiсть життя” 
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.20 Х/ф “Як все заплутано” s  
11.40 Х/ф “Дивергент 3: 
Вiддана” 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 13.30, 18.35 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Країна пiсень 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Роздивись 
12.50, 18.00 Буковинськi 
загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 Веселi саморобки 
14.00 М/ф “ Некмiтливий 
горобець “ 
14.10 М/ф “Котигорошко” 
14.20 М/ф “Як козаки наречених 
виручали” 
14.35 М/ф “День, коли щастить” 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Небезпечна зона 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.00, 15.00, 17.35, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Земля, наближена до 
неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.25, 11.25 Вiдтiнки України 
08.50, 04.40 Енеїда 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Курорт” 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Iво Бобул 
17.30, 20.00, 20.25 Д/ц 
“Найдикiше мiсто свiту: Манаус” 
18.55, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндокитаю” 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. 
Головне 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.36 “Проспорт” 
20.38 “Чистоnews 2021” 
20.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” 
21.45 “Право на владу 2021” 

IНТЕР 

05.25, 23.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Х/ф “Великолепный” 
14.35, 15.25 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Сiмнадцять 
миттєвостей весни” 
00.55 Х/ф “Трикутник” s  

ICTV 

06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.20, 13.15 Х/ф “Герой-
одинак” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
14.55, 16.15, 22.25 Т/с “Пес” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.55 Анти-зомбi 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
23.45 Х/ф “Чорна дiра” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i Решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
12.50 “Кохання на 
виживання” s  
14.45 Х/ф “Знайомство з 
батьками” 
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Училка” s  
22.55 Х/ф “Тупий та ще тупiший 
2” 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 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
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20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

10.10 “МастерШеф” l  
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд 16+” 
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
пристрастi 16+” 

НTН 

06.25 “Вартiсть життя” 
07.50, 09.00, 17.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20, 01.50 “Правда життя” 
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 
03.05 “Речовий доказ” 
03.55 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

09.25 М/ф “Замбезiя” 
11.10 Х/ф “Аватар” 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Сiмейка У 
00.00 Країна У 
03.05 Вечiрка 2 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 13.30 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Країна пiсень 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Невiдомi Карпати 
12.40 Роздивись 
12.50, 18.00, 18.35 
Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.50 Веселi саморобки 
14.00 М/ф “Черевички” 
14.10 М/ф “Козлик та ослик” 
14.20 М/ф “Козлик та його 
горе” 
14.30 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.40 М/ф “ Некмiтливий 
горобець “ 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Street Схiд 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Небезпечна зона 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
18.25 “Рецепт здоров’я” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Земля, наближена до 
неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.25, 11.25 Вiдтiнки України 
08.55 Енеїда 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Курорт” 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Наталiя 
Валевська 
17.15 Мiста та мiстечка 
17.30 Перша шпальта 
18.55, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндокитаю” 
20.00, 20.25 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
23.00, 04.40 #ВУКРАЇНI 

1+1 

05.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 04.15 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Одруження наослiп 7” 
22.20 Х/ф “Управлiння гнiвом” s  

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 “Корисна програма” 
12.25 Х/ф “Невиправний” 
14.35, 15.35, 01.20 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Граф Монте-Крiсто” 

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу l  
11.45, 13.15, 23.00, 01.50 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
14.50, 16.15 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти. Вечiр 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i Решка” 
09.20 “Екси” s  
11.40 “Аферисти в сiтях” s  
12.40 “Пекельна кухня” 
14.55 Х/ф “Знайомство з 
Факерами” s  
17.15 Х/ф “Знайомство з 
Факерами 2” s  
19.15 Х/ф “Стажер” s  
21.55 Х/ф “Областi темряви” s  
00.00 Х/ф “Лiки вiд щастя” s  
02.50 “Служба розшуку дiтей” 
03.00 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Х/ф “Блискуча кар’єра” l  
13.35, 15.30 Т/с “Дитина з 
гарантiєю” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

00.00, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  
01.30 Телемагазин 
03.15 Гучна справа 
04.00 Реальна мiстика 

СТБ 

05.25 “Врятуйте нашу сiм’ю 
16+” 
11.15, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
19.00, 22.50 “Холостячка Злата 
Огнєвiч” l  
01.30 “Як вийти замiж 16+” 

НTН 

05.00, 04.45 “Top Shop” 
06.20, 01.50 “Правда життя” 
07.50, 09.00, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Таємницi свiту” 
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 
03.05 “Речовий доказ” 
03.45 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 Х/ф “Продюсер” s  
11.15 М/ф “Мадагаскар 2” 
13.00 4 весiлля 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Сiмейка У 
00.00 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 13.30 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Країна пiсень 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Невiдомi Карпати 
12.40 Роздивись 
12.50, 18.00, 18.35 
Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 Веселi саморобки 
14.00 М/ф “Лежень” 
14.10 М/ф “Капiтошко” 
14.20 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
14.35 М/ф “Кривенька качечка” 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Шукачi пригод 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 В УКРАЇНI 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Небезпечна зона 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30 “На часi” 
10.15 “В гарной формi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.20, 03.10, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц “Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
08.30, 03.35 #ВУКРАЇНI 
09.05 Телепродаж 
09.35 Х/ф “Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета” 
11.25 Х/ф “Поруч з Iсусом: Юда” 
13.15 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу” 
15.40 Країна пiсень 
16.40 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.40 Х/ф “Катинь” s  
20.00, 21.25 Т/с “Артур та 
Джордж” s  
23.45 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети” 

1+1 

06.00, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
19.30, 04.50 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Маскарад” 
22.20 “Жiночий квартал” 
00.00 “Свiтське життя. 2021” 

IНТЕР 

05.55 “Орел i Решка. На краю 
свiту” 
06.55 “Слово Предстоятеля” 
07.05 Х/ф “Великолепный” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 “Позаочi” 
12.00 Х/ф “Солодка жiнка” 
14.00 Х/ф “Самотнiм надається 
гуртожиток” 
15.50 Х/ф “За сiмейними 
обставинами” 
18.30, 20.30 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса та доктора 
Ватсона. Знайомство” 
20.00 “Подробицi” 
22.00 Ювiлейне шоу Валерiя 
Леонтьєва “Я вернусь...” 
Прем’єра 
00.25 Х/ф “Любов на 
асфальтi” s  
02.25 Д/п “Прокляття 
Скiфських курганiв” 
03.30 Х/ф “Артист iз Коханiвки” 
04.40 Х/ф “Солом’яний 
капелюшок” 

ICTV 

04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика! 
04.30 Факти 
04.55 Анти-зомбi 
05.40 Громадянська оборона 
06.35 Прихована небезпека 
07.35 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
11.30, 13.00 Х/ф “Три iкси: 
Реактивiзацiя” s  
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф “Праведник” s  
16.10 Х/ф “Праведник-2” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Гладiатор” s  
22.10 Х/ф “Робiн Гуд” (2010) s  
01.00 Х/ф “Герой-одинак” s  
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.50, 00.50 “Вар’яти” l  
06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 М/ф “Велика втеча” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
12.10 “Орел i Решка” 
12.50 “Хто зверху?” l  
14.50 Х/ф “Стажер” s  
17.15 Х/ф “Дiм з приколами” 
19.00 Х/ф “Люди в чорному” s  
21.00 Х/ф “Люди в чорному 2” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30 Т/с “Ти тiльки мiй” s  
11.10, 15.20 Т/с “Слабка 
ланка” l  
16.00, 20.00 Т/с “Материнське 
серце” l  

21.00 Спiвають всi! 
23.30, 02.15 Українська пiсня 
року 

СТБ 

05.35, 10.55 Т/с “Колiр 
пристрастi 16+” 
07.55 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
16.40, 23.00 “Звана вечеря” l  
19.00 “МастерШеф” l  

НTН 

05.45 “Легенди бандитської 
Одеси” 
06.35 Х/ф “Весь свiт в очах 
твоїх...” 
07.50 Х/ф “Ярослав Мудрий” 
10.40 “Легенди карного 
розшуку” 
12.25 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.40 Т/с “Смерть у раю - 10” s  
18.05 “Крутi 90-тi” 
19.00, 02.30 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Новi амазонки” s  
22.00 Х/ф “Iграшки для 
дорослих” s  
23.50 Х/ф “Кров спокути” s  
01.25 “Таємницi 
кримiнального свiту” 

TET 

11.00 М/ф “Мадагаскар 3” 
12.45, 14.15, 15.45, 23.20, 
00.20, 01.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.45, 00.50 Сiмейка У 
15.15, 23.50, 02.00 Танька i 
Володька 
16.45 Х/ф “Святий Вiнсент” s  
18.50 Х/ф “Упiймай шахрайку, 
якщо зможеш” s  
21.00 Х/ф “Шпигунка” s  

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Невiдомi Карпати 
08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.10 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли 
09.25 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
09.45 М/ф “ Лисичка з качалкою 
“ 
09.55 М/ф “Кривенька качечка” 
10.05 Пiщана казка 
10.10 Дитячi портрети 
10.20 “Шо? Як?” 
10.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
10.45 Лайфхак українською 
11.00 Прем’єра. Сковорода. 
Гастробайки 
11.10 Професiя, якої не iснує 
11.25 Х/ф “Лiсова пiсня” 
13.00, 19.15 Вiдтiнки України 
13.30 Прем’єра. Мистецтво 
жити 
13.45 Прем’єра. Народженi 
рiкою 
14.00 Я вдома 
14.25 Артефакти 
15.00 Прем’єра. Вчитель 
15.15 Маршрутом змiн 
15.25 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
16.40 Гендернi окуляри 
16.55 Х/ф “Iсус. Бог i людина”, 
1 с. 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Прем’єра. Голоси 
Донбасу 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
21.50 “Мiжнародний 
танцювальний фестиваль Spaсe 
Swing” 

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, 04.05, 04.05 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.50, 03.10, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15 Погода 
08.20, 21.25 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
10.00 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, 02.25 Архiмед. 
Повелитель чисел 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
15.50 Х/ф “Катинь” s  
18.20 Т/с “Артур та Джордж” s  
22.00 Д/с “Вердикт iсторiї” 
23.10 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.15 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу” 
03.35 #ВУКРАЇНI 
05.05 Я вдома 

1+1 

05.00, 19.30 “ТСН-Тиждень” 
07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
11.00, 02.35 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
21.00 “Танцi з зiрками 2021” 
00.10 Х/ф “Форма води” s  

IНТЕР 

06.55 Х/ф “Невиправний” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
12.50 “Вещдок. Опережая 
время” 
17.30 Х/ф “Граф Монте-Крiсто” 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Знайомство” 
00.50 “Вещдок” 

ICTV 

04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.45 Факти 
05.10 Прихована небезпека 
05.55 Анти-зомбi 
06.55 Секретний фронт 
07.55 Громадянська оборона 
08.55 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф “Король Артур: 
Легенда меча” l  
23.50 Х/ф “Закатати в 
асфальт” n  
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.45 “Вар’яти” l  
07.35, 09.30 “Kids time” 
07.40 М/ф “Том i Джеррi: 
Повернення до країни Оз” 
09.35 Х/ф “Волохатий тато” 
11.35 Х/ф “101 далматинець” 
13.35 Х/ф “Дiм з приколами” 
15.10 Х/ф “Люди в чорному” s  
17.10 Х/ф “Люди в чорному 2” 
18.55 Х/ф “Люди в чорному 3” s  
21.00 Х/ф “Люди в чорному: 
Iнтернешнл” l  
23.30 “Improv Live Show” l  

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.00 Реальна мiстика 
09.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s  
10.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s 
11.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s 
12.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s    
17.00, 21.00 Т/с “Сашка” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Ти тiльки 
мiй” s  

01.30 Телемагазин 
03.15 Гучна справа 
04.45 Т/с “Хiд прокурора” s  

СТБ 

05.20 Т/с “Колiр пристрастi 16+” 
10.10 “МастерШеф” l  
14.25 “Супербабуся” l  
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси 16+” 
21.00 “Один за всiх 16+” 
22.15 “Таємницi ДНК 16+” 

НTН 

05.15 Х/ф “Iз житiя Остапа 
Вишнi” 
06.40 “Слово Предстоятеля” 
06.50 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.25 Т/с “Смерть у раю - 10” s  
13.45 Х/ф “Новi амазонки” s  
16.10 Х/ф “Iграшки для 
дорослих” s  
18.00 “Легенди карного 
розшуку” 
22.10 Х/ф “Новий апокалiпсис: 
блискавка долi” s  
00.05 Х/ф “Кров спокути” s  
01.40 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.00 М/ф “Замбезiя” 
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
00.40, 01.40 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.30, 16.30 Сiмейка У 
15.00, 01.10 Танька i Володька 
18.00 М/ф “Рапунцель: 
Заплутана iсторiя” 
20.00 Х/ф “Красуня i 
Чудовисько” 
22.30 Х/ф “Кохання та iншi 
лiки” s  
02.25, 04.10 Панянка-селянка 
03.15 Вечiрка 2 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Невiдомi Карпати 
08.00, 08.55 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.35 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
09.05 Буковинськi загадки 
09.10 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
09.25 М/ф “Велика подорож” 
09.35 М/ф “День, коли щастить” 
09.45 М/ф “Лежень” 
09.55 М/ф “Курка, яка несла 
всяку всячину” 
10.05 Пiщана казка 
10.10 Дитячi портрети 
10.20 “Шо? Як?” 
10.40 Ок, я тобi поясню 
10.45 Лайфхак українською 
11.00 Прем’єра. Баба Єлька 
11.25 Х/ф “Вавилон ХХ” 
13.00 Вiдтiнки України 
13.30 Прем’єра. Iсторiї 
незабутих сiл Тернопiль 
13.45 Культ .Особистостi 
14.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
14.25 Д/ф “Потаємне життя 
прихованих мiсць Азiї” 
15.15 Гендернi окуляри 
15.25 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
15.45, 21.30 Цикл “Нашi 
тридцять” 
16.15 Крутий замiс 
16.50 Х/ф “Дворецький” 
17.50 Х/ф “Дворецький” 
19.00 Культ.Особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Лакмус 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати 
21.00 Поколiння. Паралелi. 
UA:ВIННИЦЯ 
22.00 В УКРАЇНI 
22.35 Хортиця online 
.Меморiал Хортицьких менонiтiв 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “Фокус Європи” 
10.00 “На часi” 
10.30, 19.30 х/ф 
15.00 “Знаменитi гурмани” 
15.30 “Планета кiно” 
16.00 “Карнавали планети” 
16.30 “Пiд iншiм кутом” 
17.00 “Цiкавий свiт” 
18.30 “Постфактум” 
19.15 “Територiя рiшень” 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

  16 вересня 17 вересняП'ЯТНИЦЯ  18 вересняСУБОТА   19 вересняНЕДІЛЯ
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ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК,
RIA, (096)3145155

Íîâàòîðñüêà êîí-
öåïö³ÿ, âèíÿòêîâ³ 
ïðîåêòè, â³äêðèò-

òÿ áðîäâåéñüêèì ìþçèêëîì ³ 
åêñêëþçèâí³ êîíöåðòè êðàùèõ 
äæàçìåí³â Óêðà¿íè ³ ñâ³òó. Ç 
1 ïî 3 æîâòíÿ íà þâ³ëåéíî-
ìó XXV ì³æíàðîäíîìó äæàçî-
âîìó ôåñòèâàë³ VINNYTSIA 
JAZZFEST-2021 ãëÿäà÷³ îòðè-
ìàþòü íàäçâè÷àéí³ âðàæåííÿ!

À îñîáëèâî âàæëèâîþ ïîä³ºþ 
ôåñòèâàëþ ñòàíå ïðåçåíòàö³ÿ 
ïåðøî¿ «Ðåòðîñïåêòèâè óêðà-
¿íñüêîãî äæàçó» — ó êîðîòêî-
ìåòðàæíèõ ô³ëüìàõ, óí³êàëüí³é 
ôîòîâèñòàâö³ òà âèäàíí³, ùî âè-
éäå óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ 
ìîâàìè, âïåðøå áóäå â³äòâîðåíî 
õðîíîëîã³þ ñòàíîâëåííÿ äæàçîâî¿ 
ìóçèêè â Óêðà¿í³ çà âñ³ 30 ðîê³â 
Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.

МЮЗИКЛ ВРАЗИТЬ ВСЮ 
РОДИНУ!

Ïåðøèì ñþðïðèçîì þâ³ëåéíî-
ãî VINNYTSIA JAZZFEST-2021 
ñòàíå ãðàíä³îçíå â³äêðèòòÿ. 
Íà ñöåí³ òåàòðó ³ìåí³ Ñàäîâ-
ñüêîãî 1 æîâòíÿ î 19.00 ïîêàæóòü 
êóëüòîâèé áðîäâåéñüêèé ìþçèêë 
«Ñ³ìåéêà Àääàìñ³â» ëèòîâñüêèõ 
ïîñòàíîâíèê³â òà êðàùèõ àðòèñò³â 
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðåòè Óêðà¿íè.

— Óëþáëåíà ³ñòîð³ÿ ì³ëüéî-
í³â, ìàã³÷íà ìóçèêà, âèíÿòêîâ³ 
äåêîðàö³¿ òà îðèã³íàëüí³ êîñ-
òþìè, íåéìîâ³ðíà ê³ëüê³ñòü 
ï³ñåíü, ãóìîðó ³ òàíöþâàëüíèõ 
ïîñòàíîâîê — ìþçèêë «Ñ³ìåé-
êà Àääàìñ³â» ï³äêîðþº ç ïåðøèõ 
ñöåí ³ ç ïåðøèõ íîò. À ãîëîâíå — 
ñòâîðåíèé ñàìå äëÿ ðîäèííîãî 
ïåðåãëÿäó! — ðîçïîâ³äàº äèðåê-
òîð VINNYTSIA JAZZFEST, çà-
ñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè 
Ïàâëî Òðåòüÿêîâ.

Íàä ïðåì’ºðîþ ó Íàö³îíàëü-
í³é îïåðåò³ Óêðà¿íè ïðàöþâà-
ëà ëèòîâñüêà ïîñòàíîâ÷à ãðóïà: 
ðåæèñåð òà ê³íîàðòèñò Êåñòóò³ñ 
Ñòàñ³ñ ßêøòàñ, õóäîæíèê Ã³íòà-
ðàñ Ìàêàðåâ³÷óñ ³ áàëåòìåéñòåð 
Äàéíþñ Áåðâ³íã³ñ.

Äî ïðåì’ºðè â Óêðà¿í³ ïàí 
Êåñòóò³ñ Ñòàñ³ñ ßêøòàñ ñòàâèâ 
«Ñ³ìåéêó» ó Êàóíàñüêîìó äåð-
æàâíîìó äðàìàòè÷íîìó òåàòð³. 
Éîãî âèñòàâà ùîðàçó ïðîõîäèòü 
ç àíøëàãàìè òà çáèðàº ïîâíó 
çàëó ãëÿäà÷³â. Ðåæèñåð âïåâíå-
íèé, ùî ãëÿäà÷³ VINNYTSIA 
JAZZFEST òàêîæ çàêîõàþòüñÿ 
ó öåé ìþçèêë.

— Ó Ëèòâ³ íà ìþçèêë «Ñ³ìåé-
êà Àääàìñ³â» êóïóþòü íå îäèí ³ 
íå äâà êâèòêè. Íà íüîãî, çàçâè-
÷àé, ïðèõîäÿòü ðîäèíàìè, àäæå 
öå — ðîäèííà âèñòàâà. Ó í³é º 
ìîðàëü ³ äëÿ ä³òåé, ³ äëÿ äîðîñ-
ëèõ. Ìàëå÷à áà÷èòü ùîñü ñâîº, 
¿õí³ áàòüêè — çîâñ³ì ³íøå. Àëå 
ãîëîâíå — ùî âèñòàâà í³êîãî 
íå çàëèøàº áàéäóæèìè! — çà-
çíà÷àº Êåñòóò³ñ Ñòàñ³ñ ßêøòàñ. — 
Öå â³äîìà ³ñòîð³ÿ, ÿêà íå âòðà÷àº 
ñâîº¿ ïîïóëÿðíîñò³, ÿêó âñ³ äî-
áðå çíàþòü ³ç ñåð³àë³â òà ô³ëüì³â. 

Ìþçèêë íàãàäóº, ùî ãîëîâíå 
ó æèòò³ — öå ñ³ì’ÿ.

ПРИЇДЕ КОГАН І СВІТОВІ ЗІРКИ
Âñ³ ïîä³¿ íàñòóïíèõ äâîõ äí³â 

äæàçîâîãî ôåñòèâàëþ, 2 ³ 3 æîâ-
òíÿ, ïðîõîäèòèìóòü íà òåðèòîð³¿ 
Â³ííèöüêîãî àåðîïîðòó, ùî áóäå 
ïåðåòâîðåíèé ó àòìîñôåðíèé 
äæàçîâèé õàá.

— Ñð³áíèé VINNYTSIA 
JAZZFEST ìàº ï³äíàçâó «Äæà-
çîâèé ïîðò». Òàêà ãðà ñë³â: 
«ïîðò» — «ïîðòàë», òîáòî — 
ïåðåíåñåííÿ ó ÷àñ³, — ðîçïî-
â³äàº ïðîäþñåðêà VINNYTSIA 
JAZZFEST, çàñëóæåíà àðòèñòêà 
Óêðà¿íè ²ðèíà Ôðåíêåëü. — Ïî-
÷èíàþ÷è ç 1991 ðîêó, êîæí³ ï’ÿòü 
ðîê³â â Óêðà¿í³ áóëè îçíàìåíîâà-
í³ ïîÿâîþ íîâèõ ãó÷íèõ ³ìåí òà 
äæàçîâèõ êîëåêòèâ³â. Òîæ ï³ä ÷àñ 
«Äæàçîâîãî ïîðòó» VINNYTSIA 
JAZZFEST-2021, ùî ðåàë³çóºòüñÿ 

«ВІДКРИЄМО ПОРТАЛ ЧАСУ!» 
ЧИМ ЗДИВУЄ VINNYTSIA JAZZFEST?
Фестиваль  З першого по третє 
жовтня Вінниця вже у 25 раз стане 
джазовою столицею України. Відкриє 
фестиваль феєричний бродвейський 
мюзикл «Сімейка Аддамсів». А концерти 
всесвітньовідомих зірок з України, 
Ізраїлю, Польщі, Нігерії, Анголи, Гани 
і США вперше пройдуть на території 
Вінницького аеропорту

â ìåæàõ ïàðòíåðñüêî¿ ïðîãðàìè 
«Êóëüòóðà. Òóðèçì. Ðåã³îíè» 
Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîíäó 
³ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ðîçâèòêó 
òóðèçìó, âñ³ ðàçîì ìè çìîæåìî 
â³äêðèòè ïîðòàë ÷àñó ³ çãàäàòè, ÿê 
âñå áóëî! Êîæåí äåíü ôåñòèâàëþ 
áóäå ïðèñâÿ÷åíèé «ï’ÿòèð³÷ö³» 
Íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ³ç âèñòóïàìè 
íàéêðàùèõ óêðà¿íñüêèõ äæàçîâèõ 
àðòèñò³â, ÿê³ º êëþ÷îâèìè ïðåä-
ñòàâíèêàìè ñàìå ò³º¿ åïîõè.

Ïåðøèìè 2 æîâòíÿ î 18.00 ç 
ïðîºêòîì «Òåëåïîðòàö³ÿ» âèñòó-
ïëÿòü Âñåóêðà¿íñüêèé ñåñ³éíèé 
ìîëîä³æíèé äæàçîâèé áåíä ³ ç³ð-
êîâ³ ñîë³ñòè: ëåãåíäàðíèé àìå-
ðèêàíñüêèé ñï³âàê Ðåé Áðàóí-
ìîëîäøèé, îäèí ³ç íàéêðàùèõ 
ñàêñîôîí³ñò³â ñâ³òó, ìàåñòðî Ðî-
áåðò Àí÷èïîëîâñüêèé ç ²çðà¿ëþ 
³ òàëàíîâèòà â³ííèöüêà ñï³âà÷êà 
Îêñàíà Ñëàâíà. Ìóçè÷íèé êåð³â-
íèê ³ äèðèãåíò ïðîºêòó — ªâãåí 
Ïîïåëü.

Âå÷³ðí³é ñóáîòí³é êîíöåðò, ùî 
ðîçïî÷íåòüñÿ î 20.00, ñêëàäàòè-
ìåòüñÿ ç äâîõ â³ää³ëåíü. Ó ïåð-
øîìó â³ää³ëåíí³ ç ïðîºêòîì 
«Nordic Adventure» âèñòóïèòü 
Òð³î áëèñêó÷îãî ï³àí³ñòà Îëåê-
ñ³ÿ Ïåòóõîâà ç Îäåñè. Ãåðîÿìè 
äðóãîãî â³ää³ëåííÿ ñòàíóòü äè-
âîâèæíà Ëàóðà Ìàðò³ ³ êóëüòî-
âèé ñåêñòåò JAZZ in KYIV Band 
íà ÷îë³ ç ëåãåíäîþ óêðà¿íñüêîãî 
äæàçó Îëåêñ³ºì Êîãàíîì. Òàêîæ 
âèñòóïëÿòü ñïåö³àëüí³ ãîñò³ ç 
Ïîëüù³ — â³ðòóîçíèé ñàêñîôî-

í³ñò Äàðåê Ðóá³íîâñüêèé ³ æ³íî-
÷èé êâàðòåò O. N.E.

Ô³íàëüíèé äåíü ôåñòèâàëþ 
3 æîâòíÿ ðîçïî÷íåòüñÿ î 18.00. 
Ó ïåðøîìó â³ää³ëåíí³ ìàã³ºþ åò-
íîäæàçó áóäå âðàæàòè çíàìåíè-
òèé äæàçîâèé ãóðò «ShockolaD», 
Äàðåê Ðóá³íîâñüêèé ³ ÿñêðàâà 
Äàíà Âèííèöüêà. À ó äðóãîìó â³ä-
ä³ëåíí³ çàïàëþâàòèìóòü óëþáëåí-
ö³ ïóáë³êè — OLD FASHIONED 
BAND ç Í³ãåð³¿, Àíãîëè, Ãàíè ³ 
Óêðà¿íè, ùî ïðåçåíòóþòü ïðî-
ãðàìó «The Best of Soul».

Ô ³ í ³ ø ó º  ô å ñ ò è â à ë ü 
î 21.00 êîíöåðòîì ºäèíîãî ñèíà 
«êîðîëåâè äæàçó» Åëëè Ô³öäæå-
ðàëüä Ðåÿ Áðàóíà-ìîëîäøîãî 
(ÑØÀ) ³ çíàìåíèòîãî Òð³î Àí-
äð³ÿ Àðíàóòîâà.

ДО АЕРОПОРТУ ЗАПУСТЯТЬ 
«ЧАРТЕРИ»

— Ïåðåòâîðåííÿ òåðì³íàëó àå-
ðîïîðòó â äæàçîâèé õàá, çàéâèé 
ðàç äîâåäå, ùî Â³ííèöÿ — öå 
äæàçîâ³ âîðîòà Óêðà¿íè, — ïåðå-
êîíàíèé äèðåêòîð Â³ííèöüêîãî 
àåðîïîðòó Âîëîäèìèð Í³öåí-
êî. — Ì³æíàðîäíèé äæàçîâèé 
ôåñòèâàëü â àåðîïîðòó — öå äóæå 
ñèìâîë³÷íî äëÿ Â³ííèö³, òîìó 
ùî ìè çìîæåìî ìàêñèìàëüíî 
ãó÷íî òà ÿñêðàâî íàãàäàòè âñ³ì 
ïîö³íîâóâà÷àì äæàçîâî¿ ìóçèêè 
ïðî ñì³ëèâèé åêñïåðèìåíò, ùî 
âïåðøå ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ 
â³äáóâñÿ ó 1996 ðîö³, êîëè ó Â³-
ííèö³ çàïî÷àòêóâàëè VINNYTSIA 

JAZZFEST, ùî çàëèøàºòüñÿ íàé-
ñòàð³øèì äæàçîâèì ôåñòèâàëåì 
êðà¿íè.

Ïîïðè âðàæàþ÷èé ç³ðêîâèé 
ñêëàä ó÷àñíèê³â, îðãàí³çàòîðè 
òðàäèö³éíî çàëèøèëè äóæå äî-
ñòóïíèìè ö³íè íà êâèòêè íà êîí-
öåðòè — â³ä 60 äî 100 ãðèâåíü.

À ùîá â³ííè÷àíàì ³ ãîñòÿì 
ì³ñòà áóëî çðó÷íî äî¿õàòè ó äí³ 
ôåñòèâàëþ äî àåðîïîðòó òà ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ êîíöåðò³â ïî-
âåðíóòèñÿ íàçàä ó Â³ííèöþ, 
çàïóùåíî «÷àðòåðíó ïðîãðàìó». 
Âåëèê³ êîìôîðòàáåëüí³ àâòîáóñè 
2 ³ 3 æîâòíÿ áóäóòü â³ä’¿æäæàòè 
ç ê³íöåâî¿ çóïèíêè íà Çàõ³äíî-
ìó àâòîâîêçàë³. Âàðò³ñòü «÷àð-
òåð³â» — 250 ãðèâåíü. Öå ö³íà 
çà ïðî¿çä ó îáèäâ³ ñòîðîíè.

Ïðèäáàòè «÷àðòåðè» òà êâèòêè 
íà êîíöåðòè ôåñòèâàëþ ìîæ-
íà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ jazz.
vn.ua, ó âñ³õ êàñàõ «Àô³øà Â³-
ííèö³», íà ñàéòàõ afisha.vn.ua ³ 
bilet.vn.ua , à òàêîæ ó ³íôî-öåí-
òð³, ùî ç 14.00 äî 19.00 ïðàöþº 
ó öåíòð³ ì³ñòà íà âóë. Òåàòðàëüíà, 
15 (îô. 102).

VINNYTSIA JAZZFEST-2021 
ïðîõîäèòü çà ï³äòðèìêè Óêðà¿í-
ñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîíäó, Äåð-
æàâíîãî àãåíòñòâà ðîçâèòêó òó-
ðèçìó, Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà 
ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ó Â³ííèö³, 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè ³ ÎÄÀ òà 
çà ñïðèÿííÿ Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà.

Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé 
ïàðòíåð — «20 õâèëèí».

Одним з найбільш запальних концертів фестивалю 3 жовтня стане виступ OLD FASHIONЕD 
BAND. Джазмени з Нігерії, Анголи, Гани і України презентують програму «The Best of Soul»

Ó äâà ô³íàëüí³ äí³
ôåñòèâàëþ Â³ííèöüêèé
àåðîïîðò ïåðåòâîðèòüñÿ 
íà äæàçîâèé õàá, äå 
áóäå áàãàòî êîíöåðò³â, 
âèñòàâîê ³ ñþðïðèç³â
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Комедія «Жениха викликали, дівчата?» 
28 вересня у Вінниці
Улюблені актори: Тамара Яценко, Тетяна Шеліга, 
Євген Паперний і Дмитро Лалєнков - 28 вересня 
о 20.00 у Будинку офіцерів у іскрометній комедії 
«Жениха викликали, дівчата?» Нас чекає зворушлива 
і надзвичайно весела історія, яка доведе, що життя 
можна змінити у будь-якому віці! Споглядаючи за 
кумедними пригодами, ви будете сміятися до сліз! 
А ще - оціните чудовий спів неймовірного дуету 
Лалєнкова й Паперного та веселі танці, які разюче 
доповнять комедійне дійство. Квитки – від 190 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, 
театру ім. Садовського, «Універмагу», «Мобі Дік», 
тур-клубі «Бідняжка». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101-00-63, (093)101-00-63. 

Гурт KALUSH 22 
вересня
Зірки українського репу 
- гурт KALUSH - роз-
качають Вінницю! 22 
вересня о 19.00 у Будин-
ку офіцерів кач та двіж 
гарантовані всім. Зіркова 

читка, унікальний флоу і лексика, всі хіти («Пацани 
бурі», «Вайб», «Гори», «Zori») та нереальна атмосфе-
ра! Концерт від гурту, що має мільйонні перегляди 
на Youtube і круті колаборації з alyona alyona, буде 
незабутнім. Квитки – 250-450 грн. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Ма-
гігранду», «Універмагу», «Мобі Дік». Безкоштовна 
доставка квитків: (093)101-00-63.

Аліна Гросу. Тур 
«Непереможна»
Гарний голос, ангельська 
зовнішність, запамороч-
ливі трюки на сцені – для 
концерту у Вінниці Аліна 
Гросу приготувала чимало 
сюрпризів! 30 вересня 

о 20.00 у Будинку офіцерів вас чекає яскраве шоу, 
запальні пісні з нового альбому і всім відомі хіти з 
дитинства в новій обробці. Всеукраїнський тур Аліни 
Гросу «Непереможна» неабияк здивує. Квитки – 150-
550 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, 
Будинку офіцерів, «Магігранду», «Універмагу», «Мобі 
Дік». Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

Сергій Асафатов. 
Великий сольний 
концерт
Його надзвичайний тембр 
заворожує, а творчість 
є неповторною магічною 
сумішшю, лірикою, що 
стосується кожного!  10 

жовтня о 19.00 у театрі ім. Садовського на велико-
му сольному концерті Сергій Асафатов здивує 
рідну Вінницю багатьма прем’єрами та улюбленими 
хітами. Приходьте за особливими емоціями! Квитки 
- 250-550 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру, «Універмагу». Безкоштов-
на доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

PRIME ORCHESTRA 30 жовтня з новою 
програмою «Світові хіти»
Вінниця, зустрічай нову грандіозну програму кращого 
симфо-шоу країни - PRIME ORCHESTRA! 30 жовтня 
о 20.00 у Будинку офіцерів нас чекають культові хіти, 
найкращі вокалісти, епатажні костюми, спецефекти 
і ураган емоцій! Це буде ще більш яскраве, 
технологічне та вражаюче музичне шоу з циклу 
«Світові хіти»! Легендарні композиції XX та XXI століть 
рок, поп, реп та електронної музики, які завоювали 
серця мільйонів, оркестр виконає в оригінальній 
симфонічній інтерпретації! Відкриємо разом незвідані 
грані улюбленої музики! Квитки - від 240 грн. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Універмагу», «Мобі Дік». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Георгій Делієв і 
Євген Чепурняк у 
комедії «Ідеальний 
фасон» 
Улюбленці публіки Георгій 
Делієв і Євген Чепур-
няк везуть у Вінницю 
«Ідеальний фасон»! 

18 жовтня о 20.00 у театрі ім. Садовського не 
пропустіть суперкомедію-прем’єру про кохання 
і ревнощі, суперництво і помсту, успіхи і падіння. 
Вистава здивує захоплюючим сюжетом, тонкою 
грою улюблених акторів і подарує найкращі емоції. 
Квитки - 280-490 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду», 
«Універмагу». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101-00-63.

Хор Верьовки. 
«Пісні та танці 
народів світу» 
Найгарніші танці світу 
Вінниця побачить 5 лис-
топада о 19.00 у Будинку 
офіцерів на концерті леген-
дарного Хору імені Верьов-

ки! Приголомшливі костюми, найвища майстерність 
і захват кожного глядача. Грандіозна концертна про-
грама «Пісні та танці народів світу» - це фантастична 
феєрія, яку дійсно варто побачити кожному. Квитки 
- 220-490 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру, «Універмагу». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Арсен Мірзоян. 
Презентація нового 
альбому
Це буде прекрасно, щиро 
і сильно – аж до мурашок! 
25 листопада о 20.00 у 
Будинку офіцерів один з 
найхаризматичніших співа-

ків Арсен Мірзоян представить Вінниці свою нову кон-
цертну програму. Готуйтеся до двох годин абсолютної 
насолоди, відкриттів та здивувань. Квитки - 290-710 
грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будин-
ку офіцерів, «Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101–00–63, (093)101-00-63.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ

Шан-Чі та легенда десяти кілець
Екшн. 8.09, поч. о 15.35, 18.00, 21.55
З 9.09 довідка за тел. 52-59-76

Легенда про Зеленого лицаря
Фентезі. 8.09, поч. о 21.55
З 9.09 довідка за тел. 52-59-76

Двоє друзів та борсук
Анімація. 8.09, поч. о 10.10
З 9.09 довідка за тел. 52-59-76

Кендімен
Трилер. 8.09, поч. об 11.45, 20.20
З 9.09 довідка за тел. 52-59-76

Після падіння
Драма. 8.09, поч. о 13.35, 15.30, 18.00, 20.00
З 9.09 довідка за тел. 52-59-76

Гулівер повертається
Анімація. 8.09, поч. о 10.00, 13.40
З 9.09 довідка за тел. 52-59-76

Щенячий патруль у кіно
Анімація. 8.09, поч. об 11.50
З 9.09 довідка за тел. 52-59-76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Персонаж
Комедійний екшн. 8.09, поч. о 15.20, 17.50, 21.00
З 9.09 довідка за тел. 096-003-50-50

У пастці
Трилер. 8.09, поч. о 16.30, 20.30, 22.30
З 9.09 довідка за тел. 096-003-50-50 

Ремінісценція
Трилер. 8.09, поч. о 10.00
З 9.09 довідка за тел. 096-003-50-50 

Остання місія Пола В. Р.
Трилер. 8.09, поч. о 10.00, 22.40
З 9.09 довідка за тел. 096-003-50-50

Не дихай 2
Трилер. 8.09, поч. о 20.20
З 9.09 довідка за тел. 096-003-50-50

Щенячий патруль у кіно
Анімація. 8.09, поч. о 9.30, 12.00
З 9.09 довідка за тел. 096-003-50-50

Кодекс кілера
Детектив. 8.09, поч. о 14.00, 16.20, 18.40, 23.30
З 9.09 довідка за тел. 096-003-50-50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Таємниця парку розваг
Анімація. 8.09, поч. о 12.00, 14.00

Шан-Чі та легенда десяти кілець
Екшн. 9.09-15.09, поч. о 13.00, 17.40

Навколо світу за 80 днів
Анімація . 9.09-15.09, поч. о 15.30

Після падіння
Драма. 9.09-15.09, поч. о 20.00

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО ФЕСТИВАЛЬ

VINNYTSIA JAZZFEST-2021 – 
3 дні незабутніх вражень!
Новаторська концепція, виняткові 
проекти, відкриття бродвейським 
мюзиклом і ексклюзивні концерти 
кращих джазменів України, Ізраїлю, 
Польщі, Нігерії, Анголи, Гани і США.

З 1 по 3 жовтня на ювілейному XXV між-
народному джазовому фестивалі VINNYTSIA 
JAZZFEST-2021 будуть надзвичайні враження!
1 жовтня, п’ятниця 
19.00, театр ім. Садовського – мюзикл «Сімейка 
Аддамсів» від Національної оперети України.
2 жовтня, субота 
Концерти у Вінницькому аеропорту
18.00 – Перший всеукраїнський молодіжний сесій-
ний джазовий бенд з проектом «Телепортація».
Музичний керівник і диригент - Євген Попель (Ві-
нниця), солісти: Рей Браун (вокал, США), Роберт 
Анчиполовський (кларнет, саксофон, Ізраїль), 
Оксана Славна (вокал, Вінниця).
20.00 – 1 відділення: Тріо Олексія Петухова 
(Одеса). Проект «Nordic Adventure»
2 відділення: Лаура Марті і JJAZZ in KYIV Band
Спеціальні гості фестивалю - Дарек Рубінов-
ський (Польща) і жіночий квартет O.N.E. (Польща)
3 жовтня, неділя
Концерти у Вінницькому аеропорту
18.00 - 1 відділення: Дарек Рубіновський (Поль-
ща) & ShockolaD (Україна)
2 відділення: «OLD FASHIONED BAND» (Нігерія, Ан-
гола, Гана, Україна) з програмою «The Best of Soul»
21.00 - Рей Браун  (США) і Тріо Андрія Арнаутова 
(Україна)
Квитки на мюзикл (120-370 грн) та концерти фес-
тивалю (60-100 грн), а також «чартери» з Вінниці 
до аеропорту (250 грн - проїзд у обидві сторони) 
купуйте на сайтах jazz.vn.ua, afisha.vn.ua і bilet.
vn.ua, а також  у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Магігранду», «Універмагу», «Мобі Дік», облфілар-
монії. Замовлення безкоштовної доставки квитків 
за тел.: (098)101–00–63, (093)101-00-63.
Інформаційний центр фестивалю з 14.00 до 19.00 
працює у центрі Вінниці на вул. Театральна, 15 
(оф. 102), тел.: (067)369-00-25.
VINNYTSIA JAZZFEST-2021 проходить за 
підтримки Українського культурного фонду, 
Державного агентства розвитку туризму, 
Генерального консульства республіки Польща 
у Вінниці, Вінницької міськради і ОДА та за 
сприяння Сергія Моргунова.
Генеральний інформаційний партнер – 
«20 хвилин».

Виставка 
«На шляху 
до Незалежності»
До 19 вересня в Об-
ласному краєзнавчому 

музеї, з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, 
проходить історико-документальна виставка, 
присвячена національно-демократичній визвольній 
боротьбі за вільну Україну наприкінці 1980-х – по-
чатку 1990-х рр. на теренах Вінниччини.
Тридцять років тому – 24 серпня 1991 р. – на по-
зачерговій сесії Верховної Ради народні депутати 
ухвалили Акт проголошення незалежності України 
та винесли це питання на всеукраїнський рефе-
рендум. Референдум 1 грудня 1991 року увійшов в 
історію України як одна з найсвітліших подій, день 
національної гідності її народу. На вміщене у бюле-
тені для голосування запитання: «Чи підтверджуєте 
Ви Акт проголошення незалежності України?» 
90,32% виборців відповіли: «Так, підтверджую».
Це доленосне рішення стало початком нового ета-
пу в сучасній українській історії. Україна здобула 
самостійність.
Виставка працює з 10.00 до 17.00.



Школа Хакерів - ще один крок до дорослого життя!
ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

Ìè æèâåìî â ÷àñè, äå 
òåõíîëîã³¿ ðîçâèâàþòüñÿ ó øà-

ëåíîìó òåìï³. Ïîñò³éíî ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ 
ïðîôåñ³¿, à ñòàð³ - çíèêàþòü. Íàéøâèäøå 
çðîñòàº ²Ò-ñôåðà, ÿêà ïðîíèêàº ïðàêòè÷-
íî ó âñ³ ñôåðè ëþäñüêîãî æèòòÿ. Ò³ëüêè 
ïîäóìàéòå, ñê³ëüêè ç’ÿâèëîñÿ ïðîãðàì 
äëÿ îíëàéí-íàâ÷àííÿ, äëÿ ä³àãíîñòèêè 
õâîðîá, ïðîãðàì äëÿ ñïîðòó, äëÿ ëåãêîãî 
òà øâèäêîãî áàíê³íãó, âæå íå ãîâîðÿ÷è 
ïðî äèòÿ÷³ ³ãðè. Íàñòàâ òîé ÷àñ, äå áåç 
çíàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ 
òåõíîëîã³é ñòàº ìàéæå íåìîæëèâî. 

×àñòî áàòüêè ñïîñòåð³ãàþòü íàäì³ðíå 
âèêîðèñòàííÿ ãàäæåò³â ó ä³òåé òà ââà-
æàþòü öå ïóñòîþ òðàòîþ ÷àñó. Ïðîòå 
íå âàðòî ïîñï³øàòè ç âèñíîâêàìè. Âæå 
ñüîãîäí³ âè ìîæåòå äàòè ñâî¿é äèòèí³ 
âèêîðèñòîâóâàòè ö³ íàâè÷êè, ÿêùî ñêå-
ðóºòå ¿¿ ó ïðàâèëüíå ðóñëî òà ïîêàæèòå 
ñâ³ò ²Ò. Â Øêîë³ Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿ íàâ÷àþòüñÿ ä³òè ç 1-øîãî 
êëàñó. Ðàíî? Í³, âîíè çàñâîþþòü âñå 
çëüîòó! Òóò ó÷í³ éäóòü “íîãà â íîãó” ç 
÷àñîì òà äîëàþòü íîâ³ êðîêè äî äîðîñ-
ëîãî æèòòÿ.

Íàâ÷àííÿ ó Øêîë³ Õàêåð³â - öå âïåâ-
íåíèé ñòàðò ó ²Ò. Àäæå ìè äîïîìàãàºìî 
ï³çíàòè öåé âåëèêèé òà ð³çíîìàí³òíèé, 
ñâ³ò ²Ò, äå â ïîäàëüøîìó äèòèíà ñàìà 
âïåâíåíî îáèðàº ñâîþ ìàéáóòíþ ïðî-
ôåñ³þ.

Ä³òè âèâ÷àþòü ²íòåðíåò ïðîãðàìóâàííÿ 
(HTML, CSS), Ëîã³êó, Ïðîãðàìóâàííÿ 

íà àëãîðèòì³÷íèõ ìîâàõ Ñ\Ñ++, Âåá-
äèçàéí, Àíãë³éñüêó ìîâó äëÿ ²Ò, Áàçè 
äàíèõ, JS, PHP, ïðîãðàìóâàííÿ Arduino 
òîùî. Â Øêîë³ Õàêåð³â âèêëàäàííÿ ñó-
÷àñíèõ ïðåäìåò³â, ºâðîïåéñüê³ ìåòîäèêè, 
çáàëàíñîâàíå ïîºäíàííÿ òåîð³¿ òà ïðàê-
òèêè ³ äðóæíÿ àòìîñôåðà. Âñå äëÿ òîãî, 
àáè ðîçêðèòè òàëàíò êîæíî¿ äèòèíè.

Ó Øêîë³ Õàêåð³â ïðàöþþòü âèêëàäà÷³-
ïðàêòèêè, ÿê³ ä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì ³ íàäà-
þòü ïðàêòè÷í³ çíàííÿ. Êîæíà íîâà òåìà 
âèâ÷àºòüñÿ íà ïðàêòè÷íèõ ïðèêëàäàõ, 
ùîá ïîò³ì âò³ëèòè ó ðåàëüí³ ïðîºêòè. 
Ìè ðîçðîáèëè ïîñë³äîâí³ ïðîãðàìè íà-
â÷àííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç àç³â òà çàê³í÷óþ÷è 
ïðîôåñ³éíèìè ³íñòðóìåíòàìè, ÿê³ âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ ó âñüîìó ñâ³ò³.

Ìè ñòâîðþºìî äðóæíþ àòìîñôåðó 
êîìàíäíîãî äóõó. Â÷èìî ä³òåé ÷îãîñü 
íîâîãî, ö³êàâîãî òà àéò³øíîãî, àëå íå 
ìåíø âàæëèâèì º âì³ííÿ ïîäðóæèòè 
ä³òåé, ñòâîðèòè ñïðàâæí³ êîìàíäè, íà-
â÷èòè êîìóí³êóâàòè òà ðîçóì³òè îäíå 
îäíîãî. 

ßêùî âè ïðàãíåòå, ùîá âàøà äèòèíà 
âèâ÷àëà íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ òà áóëà â ïî-
ñò³éíîìó «ðóñ³ äî ìàéáóòíüîãî» - ðåº-
ñòðóéòåñü â íîâ³ ãðóïè Øêîëè Õàêåð³â òà 
ïðèõîäüòå íà ïðåçåíòàö³þ. ²íâåñòóéòå ó 
âëàñíèõ ä³òåé âæå, ùîá äîïîìîãòè îáðà-
òè ¿ì ñó÷àñíèé íàïðÿìîê, ÿêèé ïðèíåñå 
¿ì çàäîâîëåííÿ â³ä ðîáîòè ³ ºâðîïåéñüê³ 
çàðïëàòè! 

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067-431-19-21, 073-209-97-43
hack.intita.com

БЛОГ

486404

486404

РЕКЛАМА

498226

498477
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

В’ЯЧЕСЛАВ БЕРЕЗОВСЬКИЙ, ІСТОРИК

«Доброго дня!» Так віталась російськомовна Юлія 
Тимошенко, коли перебувала на вершині свого успіху. 
Саме від її штучної української мови пішло таке 
вітання в маси на початку 2000-их. Я завжди вітаюсь 
правильно: «Добрий день». Чого і всім бажаю.
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ЄВА ТОПЛЕСС

Ëþäè ç àäåêâàòíîþ ñàìîîö³í-
êîþ äîñèòü ïðîñòî éäóòü ïî æèò-
òþ. Ó íèõ âñå îê ç âèáîðîì ïàðò-
íåðà, â êîõàíí³ âîíè, ÿê ïðàâèëî, 
çíàõîäÿòü ñîá³ ð³âíîãî çà ³íòåëåê-
òîì, ³íòåðåñàìè òà êîëîì ñï³ëêó-
âàííÿ. Ëþäè, ùî ìàþòü çäîðîâó 
ñàìîîö³íêó, â êîõàíí³ ïî÷óâà-
þòüñÿ âïåâíåíî ³ ñïîê³éíî, äàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ïàðòíåðó çì³íþâà-
òèñü ³ çì³íþâàòè. ßêùî ¿õ ùîñü 
íå âëàøòîâóº — øóêàþòü âèõ³ä ç³ 
ñòàíîâèùà, â êðàéíüîìó âèïàäêó, 
ïðîñòî ðîçõîäÿòüñÿ, ðîçóì³þ÷è, 
ùî öåé êðîê íåîáõ³äíèé.

Çîâñ³ì ³íøà ³ñòîð³ÿ æèòòÿ òèõ, 
â êîãî ñàìîîö³íêà íå ñôîðìóâà-
ëàñÿ, âîíà íèçüêà àáî âçàãàë³ â³ä-
ñóòíÿ (òàê òåæ áóâàº). Êîõàííÿ 
òàêèõ ëþäåé, òî ñòðàæäàííÿ, ¿õ 
òåìà àëêîãîë³êè, íàðêîìàíè, 
ïñèõîïàòè, çáî÷åíö³… (àäæå, ÿê 
ïðàâèëî, ï³äáèðàþòü âñå, ùî ïî-
ãàíî ëåæèòü). ² íåñê³í÷åííà â³ðà 
â òå, ùî âñå çì³íèòüñÿ, â³í/âîíà 
îá³öÿâ/ëà, ÿ â öå â³ðþ.

ТИ МЕНЕ КОХАЄШ?
Òàêå ïèòàííÿ ñòàâëÿòü ÿê 

æ³íêè, òàê ³ ÷îëîâ³êè, îñîáëèâî 
â ìîìåíòè, êîëè ÿâíî áà÷àòü, ùî 
â³äïîâ³äü íà íüîãî «í³». Àëå áà-
æàííÿ çàñïîêî¿òèñü, çàòóëèòè î÷³, 
çàêðèòè âóõà — ïîíàä óñå, ³ äëÿ 
öüîãî ï³ä³éäå áóäü-ÿêà áóòàôîð³ÿ. 
Õî÷à âàðòî á ó òàê³ õâèëèíè çà-
ïèòàòè ñåáå: «À òè ñåáå ëþáèø?»

ßêùî òè õî÷åø, ùîá òåáå ïî-
ëþáèëè ³íø³ — ïîëþáè ñïî÷àòêó 
ñåáå ñàì. Çíàéîìà ôðàçà? ² çíà-

êîâà. ² ïîðàäà õîðîøà, ³ ïîðàä-
íèê³â â ³íòåðíåò³ òà ãëÿíö³ áåçë³÷. 
Îñü ò³ëüêè ïîêàæ³òü ëþäèíó, ÿêà 
çàâäÿêè öèì ñàìèì ðàäàì ïîëþ-
áèëà ñåáå àáî ñàìîîö³íêó âèð³â-
íÿëà äî àäåêâàòíî¿, ùî, ïî ñóò³, 
îäíå ³ òå æ. 

КОЛИ МИ ЛЮБИМО
Ùî òàêå ëþáîâ? Äàâàòè âèçíà-

÷åííÿ ëþáîâ³ — öå ÿê ëîâèòè 
õìàðè ðóêàìè. Àëå äàòè âèçíà-
÷åííÿ ñâî¿ì ïî÷óòòÿì ìîæíà. 
Êîëè ìè ëþáèìî, ìè ùî? Ìè 
õî÷åìî çðîáèòè îá’ºêòó ëþáîâ³ 
ïðèºìíå. Ïðîÿâëÿºìî òóðáîòó. 
Äîãëÿäàºìî. Äàðóºìî ïîäàðóíêè. 
Áàëóºìî.

Êîëè ³íøà ëþäèíà ïðîÿâëÿº 
äî íàñ ³íòåðåñ ³ äîñòàâëÿº âñ³ 
ïåðåðàõîâàí³ âèùå ïðèºìíîñò³, 
ìè æ ³ ¿¿ ïî÷èíàºìî ëþáèòè. ×è 
íå òàê? Çâè÷àéíî, ÿêùî ãîâîðèòè 
ïðî êîõàííÿ äâîõ, ïîâèííà áóòè 
ùå õ³ì³ÿ ò³ë — ïðîñò³øå êàæó÷è, 
ô³çè÷íèé ïîòÿã. Àëå âñå æ, ÷è 
íå çäàºòüñÿ âàì, ùî â³äïîâ³äü 
íà ïèòàííÿ, ÿê ïîëþáèòè ñåáå 
(â ðîçóìíèõ ìåæàõ, çâè÷àéíî) ³ 
â³äïîâ³äíî ïðèâåñòè äî ëàäó ñà-
ìîîö³íêó, äîñèòü ïðîñòà. Öå — 
äîãëÿäàòè çà ñîáîþ, íå ÷åêàþ÷è 
öüîãî â³ä ³íøèõ, ï³äòðèìóâàòè 
ñåáå, íå ñïîä³âàþ÷èñü íà ñòîðîí-
íþ ï³äòðèìêó, äîãëÿäàòè ñåáå ³ 
ðîáèòè ñîá³ ïðèºìíî, íå ñïè-
ðàþ÷èñü íà ³íøèõ. Àëå öèõ ñà-
ìèõ ³íøèõ ïðè öüîìó âñüîìó 
íå çíåö³íþâàòè, íå çíåâàæàòè, 
íå îáðàæàòèñü íà íèõ. Äî ðå÷³, 
òàêà ï³äòðèìêà ³ äîãëÿä çà ñîáîþ 
ñòîñóºòüñÿ ÿê äóø³, òàê ³ ò³ëà.

ОЦІНИ СВОЮ МОЖЛИВІСТЬ 
НА ЩАСЛИВЕ КОХАННЯ
Про головне  Без кохання жити 
неможливо — так кажуть всі романтики 
світу і всі поети. А от психологи 
переконують, що кохання вторинне, 
головне — любити себе. Пояснюють це 
тим, що не можна побудувати здорові 
стосунки, будучи душевно «хворими». 
Маючи на увазі самооцінку, звичайно

1. ЗАВЕДІТЬ ЩОДЕННИК
І кожен день записуйте туди все, 
що з вами сталося. Дрібниці — від, 
наприклад, яку ароматну і смач-
ну каву сьогодні ви пили в кафе, 
до, яку чудову ідею ви сьогодні 
придумали на роботі, потрібно 
обов’язково втілити її в життя. І 
хваліть себе. За те, що знайшли час 

на спілкування з однокласником, якого втратили у вирі життя. 
За те, що хамоватим пасажирам трамвая чи маршрутки не від-
повіли іншим хамством, а посміхнулися. За те, що сходили, на-
решті, в тренажерний зал, і ще раз обов’язково сходите, адже ви 
так хочете нарешті привести своє тіло до ладу. Саме з таких ось 
дрібних і нічого не значущих моментів нашого дня формується 
наш настрій і самопочуття.

2. ПЕРЕСТАНЬТЕ КРИЧАТИ 
НА СЕБЕ
Потрібно просто прийняти той факт, 
що всі погані слова і думки, які вини-
кають у нас в голові по відношенню 
до себе самого, насправді не наші. 
Це слова, визначення та характерис-
тики, якими нас нагородили наші 
оточуючі. Тоді, коли ми були дітьми 

і, в принципі, не могли підпадати під категорії «поганий», «ледар», 
«тупий», «виродок»… ми були просто дітьми, а навколо люди з 
якихось своїх суб’єктивних причин злилися, ображалися і зливали 
негатив у найбільш безпечному напрямку. Туди, звідки відповідної 
реакції не могло бути за визначенням. При черговій своїй невдачі, 
коли автоматично вмикається в голові критика і самобичування, 
крикніть собі «стоп», я це вже колись чув? Від кого? Добре, якщо 
згадаєте, якщо ні, не страшно, просто скажіть собі: «Це не мої думки 
і слова». Поставте собі фільтр на «чужорідний» негатив. 

3. ШУКАЙТЕ ОПОРУ В СОБІ
Цей пункт найпростіший і най-
складніший. Потрібно знайти в собі 
внутрішню підтримку. Не спиратися 
у своєму житті на ту маленьку ди-
тину, яку несправедливо (або спра-
ведливо), але критикували. Опора 
дорослої і «здорової» людини, це її 
розуміння і прийняття себе як осо-

бистості — сильної, красивої, розумної, цілеспрямованої. Здава-
лося б, що в тому складного — стій перед дзеркалом і переконуй 
себе. Але не все так просто, тут важливо знайти підтвердження 
словам. Як? В особистому досвіді. Згадати ситуацію, коли було 
просто нестерпно важко, а вийшло вибратися. Коли здавалося, 
що, наприклад, іспит завалиш стопроцентово, а отримував від-
мінно. Коли сторонні люди робили компліменти зовнішності, і 
ви зрозуміли, що ви цей комплімент заробили в тренажерному 
залі чи на спортмайданчику.

Як підняти свою самооцінку

ОВЕН 
Виправляйте ситуацію, що 
склалася, якщо вона вас не 
влаштовує. Не варто мовчати 
і терпіти. В кінці тижня навіть 
прохолодні стосунки можуть 
знову «зігрітися».

ТЕЛЕЦЬ 
Ви будете схильні до побудо-
ви грандіозних задумів, ось 
тільки ваша кохана людина 
не готова втілювати їх в жит-
тя. У середу і суботу краще не 
призначати побачень.

БЛИЗНЮКИ 
Чим менше ви запитаєте, тим 
більше у вас є шанс отримати 
все і навіть більше. Ваша ко-
хана людина сама запропонує 
вам саме те, що вам потрібно.

РАК 
Тиждень обіцяє бути повним 
різноманітними подіями, 
які спершу вас порадують, 
потім засмутять, і, нарешті, 
знову порадують. Краще не 
ревнувати і не з’ясовувати 
стосунки, а вірити в кохання.

ЛЕВ 
Цього тижня у вас з’явиться 
шанс відновити стосунки 
з давнім коханням, багато 
що залежить від вашого 
бажання. В середині тижня 
ймовірні нові і вельми при-
ємні знайомства.

ДІВА 
Постарайтеся не так бурх-
ливо реагувати на незначні 
промахи коханої людини. 
Краще витратьте більше часу 
на допомогу у вирішенні її 
проблем, тим більше, що вам 
це буде неважко.

ТЕРЕЗИ 
Всередині у вас все кипить і 
вирує, але багато в чому це 
суб’єктивні відчуття, і зовсім 
ви не забуті і вже тим більше, 
не кинуті. Просто кохана лю-
дина не може приділити вам 
стільки уваги і часу, скільки б 
вам хотілося.

СКОРПІОН 
Цього тижня ви пораду-
єте кохану людину, у вас 
буде шанс допомогти їй у 
здійсненні заповітної мрії. 
Будь-які труднощі переборні, 
якщо ви разом і поруч.

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня ймовірне деяке 
пожвавлення в любовній 
сфері. Частіше виходьте в 
світ, бувайте серед друзів, вас 
очікують нові знайомства і 
захоплюючі пригоди.

КОЗЕРІГ 
Схоже, після розчарування 
вам важко знову вірити 
представникам протилежної 
статі. Але все ж дайте шанс 
новому знайомому.

ВОДОЛІЙ 
Ці негаразди можуть ви-
рішитися самі собою, якщо ви 
залишите спроби переробити 
кохану людину на свій лад. Се-
реда і субота - найкращий час 
для романтичних побачень.

РИБИ 
В інтимних стосунках вам 
нині краще відмовитися 
від завищених очікувань. 
Наскільки б складною не 
була ситуація, знайдіть у ній 
позитивні моменти.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ВІКТОРІЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ:

— Факторів, які так 
чи інакше впливають 
на самооцінку, дуже 
багато. Якщо виділи-

ти основні, то на першому місці буде 
статус. Тобто місце людини в ієрархії 
оточуючих людей, їхнє ставлення і 
оцінки. У принца (якщо він наро-
дився в королівській сім’ї) само-
оцінка зазвичай вища, ніж у хлоп-

ця, який не потрапив до вищого 
навчального закладу, і вимушений 
клеїти оголошення, щоб прогодува-
ти себе. На самооцінку впливають 
навіювання оточення. Про це існує 
прислів’я: «Якщо людині раз по раз 
говорити, що вона свиня, вона рано 
чи пізно захрюкає». На самооцінку 
також впливає успішність по життю 
або в конкретній ситуації. Якщо, на-
приклад, протягом місяця людина 
успішно здала важкі іспити, зустріла 
кохану людину, яка відповідає вза-

ємністю, а ще й виграла в лотерею 
мільйон — найімовірніше її само-
оцінка підвищиться, ще й як. Також 
самооцінку формують стереотипи 
та звички. Якщо людина звикла ду-
мати про себе як про невдаху, вона 
може так само себе сприймати на-
віть на тлі успіху.
Тому дуже важливе ставлення лю-
дини до самої себе. Віра у власну 
ефективність, переконаність в успі-
ху, віра в себе і свої сили — чудодій-
на сила для побудови високої само-

оцінки і просто життєвого та особис-
того успіху. Самооцінка за визначен-
ням, це оцінка себе, своїх якостей і 
достоїнств, яку робить сама людина. 
З іншого боку, якщо у людини своєї 
голови на плечах немає, а це досить 
часта ситуація, то фактично її само-
оцінка складається з того, що про 
неї кажуть інші люди. Якщо людина 
голову на плечах має, і вольовим 
рішенням хоче змінити свою само-
оцінку, вона цілком, хоч і не одразу, 
може це зробити.

Коментар експерта



24 RIA, 
Ñåðåäà, 8 âåðåñíÿ 202124

РЕКЛАМА

497914

498323

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021»
ОВЕН 
Якщо ви будете уважно 
слухати і чути оточуючих, 
то зможете досягти згоди 
і взаєморозуміння навіть з 
найбільш незговірливими 
людьми.

ТЕЛЕЦЬ 
У вас може з’явитися бажан-
ня бути попереду всіх, і для 
цього буде багато шансів. 
Хоча тиждень буде сповне-
ний метушні, деякі намічені 
зустрічі можуть зірватися.

БЛИЗНЮКИ 
Настає дуже сприятливий 
тиждень для досягнення 
важливих професійних 
цілей і змін на краще в осо-
бистому житті.

РАК 
Тиждень може принести ба-
гато проблем і непорозумінь 
тим, хто не схильний думати 
про наслідки своїх дій. 
Постарайтеся зосередитися 
на найголовнішому.

ЛЕВ 
Не варто поспішати з ви-
рішенням всіх справ, що 
накопичилися, і здійснен-
ням планів, постарайтеся 
розбити обсяг роботи 
на послідовні етапи. В осо-
бистому житті не виключені 
розчарування. Неділя обіцяє 
гостей з іншого міста.

ДІВА 
На початку тижня має 
налагодитися взаєморозу-
міння з оточуючими, в житті 
з’явиться більше комфорту і 
порядку. У середу ви здатні 
набрати хороший робочий 
темп, постарайтеся зберегти 
його до кінця тижня.

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня постарайтеся 
бути одночасно ввічливим 
і наполегливим, саме така 
схема поведінки буде клю-
чем до успіху.

СКОРПІОН 
Цього тижня у вас з’явиться 
шанс для кар’єрного зрос-
тання, ви зможете перейти 
на більш перспективну і 
високооплачувану роботу. 
В особистому житті вас 
чекають приємні зміни.

СТРІЛЕЦЬ 
Сприятлива тиждень для 
переходу до нового виду 
діяльності, змін у кар’єрі.  
Не вдавайтеся в суперечки.

КОЗЕРІГ 
Цього тижня будьте тверді 
і послідовні, сподівайтеся 
тільки на свої сили. Добре б 
обмежитися роллю спо-
стерігача.

ВОДОЛІЙ 
У першій половині тижня 
події будуть протікати плав-
но і спокійно як на роботі, 
так і вдома. Зате ближче 
до вихідних знову про-
явиться давня проблема. 
Не рекомендується йти 
на ризик, можна багато чого 
втратити.

РИБИ 
Тиждень розділиться на дві 
практично протилежні поло-
вини: початок добре підійде 
для завершення розпочатого 
раніше, кінець же принесе 
удачу в нових починаннях. 
У середу ділові зустрічі 
не дадуть бажаних результа-
тів, краще їх перенести.

ГОРОСКОП
АНТОН ОЛІЙНИК, ВОДІЙ
Акула вчить доцю…
— Підпливаєш до водолаза, 
робиш кілька кіл…
— А навіщо кола робити?
— Хочеш їсти з лайном, 
то не роби…

***
Чоловіки, кому за 40, перестаньте бігати 
за дівчатами, яким за 20! Вам потрібна 
досвідчена жінка, яка знає перші ознаки 
інсульту.)

***
Історія одного вбивства
Цілий день вона ліпила пельмені, а він 
ввечері прийшов, зжер і сказав: «Не купуй 
такі більше».

***
— Якщо дитина не хоче їсти м’ясо, чим його 
замінити?
— Собакою. Собака завжди хоче м’яса.

***
Зізнання в коханні:
— Я буду за тебе боротися, як борються мої 
родичі між собою за дідовий пай!

***
Семирічний син питає батька:
— Тату, а дружина, це надовго?
Батько, зітхаючи:
— На все життя!
— Ого! То це ще гірше школи!

***
Три дні не їв і не спав. Думав, що закохався, 
виявилось — запор.
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Іванна, 20 років
Я фельдшер, психолог. Пишу вірші. Мрію служити в 
українській армії.

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

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.

О «МІС RIA-2021» ГОР

ужити в 

ШЕ ФОТО НА 
MOEMISTO.UA

о зчитайте QR-код 
ю Вашої мобілки та 
ся фото! (Має бути 
влена програма QR 

(

з Андроїд-маркета 
бо аналогічна)
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