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«ПОХОВАЛИ МАМУ, НІБИ СИРІТКУ»
ЯК ХОРОНЯТЬ ПОМЕРЛИХ ВІД КОРОНАВІРУСУ

РОЗКВІТ І ЗАНЕПАД 
ЛАМПОВОГО с.11

На Сабарівському цвинтарі є два окремі 
квартали, де ховають вінничан, які 
померли від коронавірусу. Якщо пандемія 
не вщухне, таких кварталів буде більше
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Де якість?
²íîä³ ÿ äóìàþ íàä òèì, 

ÿê áè âèãëÿäàëè ñîöìåðå-
æ³, ÿêáè âîíè áóëè òàê³ ÿê 
º, àëå ïèñüìî çàëèøèëîñü 
ìàøèííèì. Òàêèé ñîá³ ìà-
øèíîïèñíèé ê³áåð-ïàíê.

×è ñòàëè á ëþäè òàê ëåã-
êîâàæíî ðîçêèäàòèñü ñëî-
âàìè ³ ðå÷åííÿìè, ÿêùî 
êîæíå ç íèõ äîâîäèëîñü 
áè áóêâàëüíî âïå÷àòóâàòè 
â åêðàí. ² ÿê âîíî áóëî - 
æèòè â ÷àñè, êîëè ïàëüö³ 
íå âñòèãàþòü çà äóìêîþ. ² 
äóìêó äîâîäèëîñü òðèìàòè 
íà ïîâ³äêó, ïîêè ïàëüö³ äî-
äðóêîâóþòü ïîïåðåäíþ. Àëå 
çà òîé ÷àñ ïðèïíóòà äóìêà 
âñòèãëà âèïàñòè íàâêîëî 
ñåáå òðàâó ³ ï³äðîñòè òðî-
õè. ² òåêñò â³ä òîãî ò³ëüêè 
âèãðàâàâ.

Ç òåêñòàìè ÿê ³ ç ôîòî-
ãðàô³ºþ – öèôðîâà åðà äî-
çâîëèëà ìíîæèòè êîï³¿ ì³-
ëüÿðäíèìè òèðàæàìè, àëå 
ÿê³ñòü ïðîäóêòó íå çðîñëà. 
Ê³ëüê³ñòü ôîòîãðàô³é çðîñ-
òàº, àëå ê³ëüê³ñòü ôîòîãðà-
ô³â íåçì³ííà, à ìîæå íàâ³òü 
³ ìåíøà, áî ôîòîñïðàâà ñòà-
ëà ïîïñîâèì çàíÿòòÿì. Ïðî-
ãðàìè âèñòàâëÿþòü çà òåáå 
êîëüîðè ³ ôîêóñ, êàäðóþòü 
³ ô³ëüòðóþòü. Àëå òå, ùî ó 
ôîòîãðàô³¿ íàéâàæëèâ³øå – 
êîìïîçèö³ÿ, ìèñòåöòâî êà-
äðó òà ³äåÿ – çàëèøèëèñÿ â 
ðóêàõ ëþäåé ç ðóêàìè.

Á³ëüø³ñòü ãëèáîêèõ ³ êðó-
òèõ òåêñò³â íàïèñàí³ ðó÷êà-
ìè ³ îë³âöÿìè, ³ íàêíîïàí³ 
íà ìåõàí³÷íèõ äðóêàðñüêèõ 
ìàøèíêàõ. Íå òå, ùîá ÿ áóâ 
ïðèõèëüíèêîì àíàëîãîâî-
ãî ñâ³òó ³ ëóääèòîì, àëå 
ìåí³ âèãëÿäàº íà òå, ùî 
òåõí³÷íà íåäîñêîíàë³ñòü 
òèõ ìàøèíîê ÿêðàç ãðàëà 
íà ðóêó ïèøó÷èì ³ ñâî¿ìè 
ïîâ³ëüíèìè øâèäêîñòÿìè 
íàáîðó ÷óäåñíî âòðàïëÿëà ó 
òàêò õîðîøîãî âäóìëèâîãî 
ïèñüìà.

ДУМКА

БЛОГЕР

IRINA MERZHIYEVSKA

Єдина робота дитини у шко-
лі — це навчатись! А при-
бирати я ї ї вдома навчаю! 
У школі прибирати повинні 
наймані працівники.

NATALIJ BYALKOVSKA

Як клас прибрати після себе, 
то важко, на клумбі бур‘ян 
прополоти — непосильно. 
А пиво смоктати біля мага-
зина — посильно!

ЮЛИЯ СИВАЕВА

У нас діти прибирають і 
нічого тут неправомірного 
не бачу, якщо в телефоні 
розбираються, то і віник 
не завадить.

KOSTIA BORBOLYK

Прибирання в класі, догляд 
за рослинами, чергування 
в їдальні та на коридорах 
під час перерви — це нор-
мально.

АННА СИНГХ

Я не проти. За умови, що 
прибирають свою аудито-
рію, роблять це добровіль-
но, вчитель обговорює це з 
батьками та дітьми.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

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

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Í à ï ð è ê ³ í ö ³ 
ìèíóëîãî ðîêó 
ó Â³ííèö³ ïî÷àëè 

âñòàíîâëþâàòè ðîçóìí³ çóïèí-
êè — òàáëî, íà ÿêîìó ìîæíà ïî-
äèâèòèñÿ, êîëè òî÷íî ³ ÿêèé ñàìå 
òðàíñïîðò ïðèáóäå íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì äî ì³ñöÿ, äå âè çíàõîäè-
òåñü. Íà ñüîãîäí³ ó ð³çíèõ ì³-
êðîðàéîíàõ ì³ñòà òàêèõ çóïèíîê 
íàë³÷óºòüñÿ 50. Íàñòóïíîãî ðîêó 
ìàþòü âñòàíîâèòè ùå 20.

Îêð³ì ðîçêëàäó òðàíñïîðòó 
íåùîäàâíî íà çóïèíêàõ ïî÷àëè 
ïîêàçóâàòè é â³äåî. Âîíî òðèâàº 
ïî ê³ëüêà õâèëèí, ïîò³ì ïîâòî-
ðþºòüñÿ. Ó íèõ ìîæíà ïîáà÷èòè, 
ÿê íàøèì ì³ñòîì ïðîãóëþþòüñÿ 
õëîïåöü ³ç ä³â÷èíîþ. Ïàðà â³ä-
â³äóº êàôå, ïîïóëÿðí³ ïëîù³, 
ìóçå¿, ì³í³-Â³ííèöþ ³ ãóëÿþòü 

öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè. Òà-
êîæ ó â³äåî ïîêàçóþòü â³ííèöü-
ê³ òðàìâà¿, Âåæó, áóä³âëþ ÎÄÀ 
òà êîëèøíüîãî ãîòåëþ «Ñàâîé». 
Óñå öå äåìîíñòðóºòüñÿ áåç çâóêó.

Êð³ì òîãî, íà çóïèíêàõ ïîêàçó-
þòü é ñîö³àëüíó ðåêëàìó. Íàðàç³ 
òàì äâà â³äåî. Îäíå ïðî ÷èñòå 
ïîâ³òðÿ ç ö³êàâèìè ôàêòàìè ïðî 
êèñåíü. Äðóãå ïðî òþòþíîâèé 
äèì. Ó íüîìó, çîêðåìà, éäåòüñÿ 
ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³ çàáîðîíåíî 
ïàëèòè á³ëÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó. Âò³ì, öå ìàëî êîãî 
çóïèíÿº.

Ìè ïîáóâàëè íà òðüîõ ðîçóì-
íèõ çóïèíêàõ ³ ïîäèâèëèñÿ, ÿê 
â³ííè÷àíè ðåàãóþòü íà ïîÿâó 
â³äåî. Âèÿâèëîñÿ, ùî á³ëüø³ñòü 
íå çâåðòàþòü íà íüîãî í³ÿêî¿ 
óâàãè. Ëþäè ï³äõîäÿòü íà ê³ëü-
êà ñåêóíä, àáè ïîäèâèòèñÿ, êîëè 
áóäå ¿õ òðàíñïîðò, à ïîò³ì éäóòü 
áëèæ÷å äî ì³ñöÿ éîãî çóïèíêè.

Îäíèì ³ç òèõ, õòî äèâèâñÿ â³äåî 

НА РОЗУМНИХ ЗУПИНКАХ 
ВИДНО НЕ ЛИШЕ РОЗКЛАД
Новація  На півсотні зупинок 
громадського транспорту почали 
показувати відео про Вінницю, а також 
соціальну рекламу. Ми подивилися, чи 
звертають увагу на це містяни

Наше місто стало першим в Украї-
ні, де з’явився проєкційний пішо-
хідний перехід. Він знаходиться 
навпроти одного зі входів до пар-
ку імені Леонтовича з боку Магі-
стратської. Для пішоходів це ви-
глядає, як простий перехід, який 
підсвічується в темну пору доби. 
Однак водії, які в темряві набли-
жаються до такого переходу, ще 
здалеку можуть бачити відблиски 
пішоходів, які його перетинають, 
себто бачити їх рух.
Завдяки такому ефекту водії мати-
муть більше часу, щоб зреагувати 

та загальмувати. Тим більше, що 
в нічний час на Магістратській авто 
нерідко перевищують швидкість.
Вдень, до слова, ця диво-«зебра» 
цілком звичайного вигляду. Дія 
LED підсвітки помітна лише після 
настання темряви. Виглядає це 
так, що на фарбовані смуги пере-
ходу проєктується червоно-біле 
світло з двох проєкторів, що над 
ним закріплені.
Навіть у темну пору доби проєк-
ція працює не весь час. Передба-
чений спеціальний датчик, який 
реагує на наближення людей.

Перший проєкційний перехід

íà çóïèíö³, áóâ ïàí Âàëåíòèí. 
Ë³òí³é ÷îëîâ³ê æèâå â îäíîìó ³ç 
ñ³ë ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, äî ì³ñòà 
ïðè¿çäèòü ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê. Ðà-
í³øå òàêîãî, êàæå ä³äóñü, í³êîëè 
íå áà÷èâ.

— ßê íå ïðè¿äó äî Â³ííèö³, 
òî áà÷ó ÿê³ñü íîâîââåäåííÿ òóò 
ó âàñ. Ìèíóëîãî ðîêó ÿêîñü áóâ, 
òî ãîò³âêó íå çàõîò³ëè ïðèéìàòè. 
Ùå îäíîãî ðàçó áà÷èâ òðîëåéáóñè 
ãàðí³, íîâåíüê³ òàê³. Òåïåð ö³ «òå-
ëåâ³çîðè» ïîñòàâèëè, — ä³ëèòüñÿ 
âðàæåííÿìè Âàëåíòèí. — Ö³êàâî 
ìåí³ äèâèòèñÿ íà íèõ, àëå ÷îìóñü 
êîðîòê³ äóæå â³äåî. Ìîæå á âæå 
ô³ëüì ÿêèéñü êðóòèòè ïî÷àëè, — 
ñì³ºòüñÿ.

²íøèé ïàñàæèð, ÿêèé â òîé 
ñàìèé ÷àñ ï³ä³éøîâ äî íàñ, ñêà-
çàâ, ùî çàì³ñòü «êðàñèâî¿ êàð-
òèíêè» ïðî Â³ííèöþ ïîòð³áíî 
áóëî ïîêàçóâàòè â³äåî ³ç çàêëè-
êîì äî âàêöèíàö³¿: «Ïîäèâèìîñü, 
êîìó ÿêå ä³ëî äî öèõ â³äåî áóäå, 
êîëè íàñ íîâîþ õâèëåþ â³ðóñó 
íàêðèº».

Íà çóïèíö³ íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ 
ìè ïîãîâîðèëè ç äâîìà æèòåëü-
êàìè ì³êðîðàéîíó, ÿê³ ÷åêàëè 
íà ñâî¿ ìàðøðóòêè. Ñâ³òëàíà 
Ä³äèê ðîçïîâ³ëà, ùî íà çóïèíö³ 

çàçâè÷àé ñëóõàº àóä³îêíèãè àáî 
ìóçèêó, òîìó ð³äêî â³äâîë³êàºòüñÿ 
íà ùîñü ³íøå.

— Òàê, ÿ êîëè ï³äõîäèëà, 
òî ïîáà÷èëà, ùî òàì ùîñü ïî-
êàçóþòü, àëå ìåí³ íå äóæå áóëî 
ö³êàâî, — ç³çíàºòüñÿ Ñâ³òëàíà 
Ä³äèê. — ²äåÿ, ìàáóòü, õîðîøà, 
àëå ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî á³ëüøîñò³ 
ëþäåé íåìàº ä³ëà íàâ³òü äî ðîç-
êëàäó, íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî ÿê³ñü 
â³äåî. Âàæêî ìåí³ óÿâèòè òèõ, 
êîìó áóäå äóæå ö³êàâî ðîçãëÿ-
äàòè ö³ òàáëî. Òèì á³ëüøå, ùî 
òàì íàâ³òü çâóêó íåìàº.

²íøà æèòåëüêà Ñòàðîãî Ì³ñòà, 
Þë³ÿ, ãîâîðèòü, ùî ¿é íàâïàêè 
ïîäîáàºòüñÿ íîâàö³ÿ. Íà ¿¿ äóìêó, 
êðàñèâ³ â³äåî ïðî ì³ñòî òà ñîöðå-
êëàìà ïðî øêîäó â³ä ïàë³ííÿ ùå 
í³êîìó íå íàøêîäèëè.

— Íå ðîçóì³þ ëþäåé, ÿê³ ïà-
ëÿòü ïðÿìî íà çóïèíêàõ. Ó íàñ 
öå â³äáóâàºòüñÿ ïîñò³éíî. ×îìó 
ÿ ìàþ öèì äèõàòè? Íåâæå âàæ-
êî â³ä³éòè ³ ïàëèòè äåñü ïîäàë³? 
Ìîæå ö³ â³äåî õî÷ ÿêîñü âïëè-
íóòü íà öèõ íàõàá, — îáóðþºòüñÿ 
Þë³ÿ. — Ç ³íøîãî áîêó, çàâæäè 
ïðèºìíî äèâèòèñÿ íà íàøó êðà-
ñèâó Â³ííèöþ, ùî íàæèâî, ùî 
íà â³äåî.

У Вінниці 50 розумних зупинок. Віднедавна крім розкладу 
транспорту на них крутять відео про наше місто та соцрекламу

Як ви ставитеся до того, що дітей можуть залучати до фізичної праці у школі?
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Цей моніторинг не має на меті 
антиреклами торгових марок, 
які виявились у нашому списку 
на останніх позиціях. Чи навпа-
ки реклами для тих, хто отримав 
першість. 
Автори чесно показують ціни на 

певну продукцію. Звісно, деякі 
товари, яких немає у нашому 
переліку, можуть бути дешевші 
чи навпаки. Крім того, ми не го-
воримо у цій публікації про якість. 
Адже, очевидно, що найдешев-
ше — не завжди хороше.

Це просто моніторинг

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

Â³äñóòí³ñòü ÷åðã, 
³äåàëüíî âèêëàäåí³ 
òîâàðè, ÿê³ñí³ ïðî-
äóêòè çà äåøåâèìè 

ö³íàìè òà ïðèâ³òíèé ïåðñî-
íàë — òàêèé âèãëÿä ìàº ³äåàëü-
íèé ñóïåðìàðêåò ó íàø³é óÿâ³. 
×è ³ñíóþòü òàê³ ó Â³ííèö³? Ìè 
ïðîéøëèñÿ â³ííèöüêèìè ìàãàçè-
íàìè, ïîð³âíþþ÷è ö³íè.

Óñ³ì â³äîìî, ùî äëÿ ìåíø âè-
òðàòíèõ ïîêóïîê êðàùå ïðèõî-
äèòè ó ñóïåðìàðêåò ç³ ñïèñêîì. 
Ìè òàê ³ çðîáèëè.

Ïåðåä òèì, ÿê â³äïðàâèòèñÿ 
ó òð³ï ìàðêåòàìè — ãîòóºìî ïå-
ðåë³ê íåîáõ³äíèõ íàì ïðîäóêò³â. 
Îñü ÿêèé â³í ìàº âèãëÿä:
 áàòîí
 ìîëîêî
 öóêîð
 ãðå÷êà (1 êã)
 êàðòîïëÿ (1 êã)
 áîðîøíî
 êóðÿ÷å ô³ëå (1 êã)
 ïëèòêà ÷îðíîãî øîêîëàäó
 ëèìîí
 ÷àé (25 ïàêåòèê³â)
 ÿéöÿ (10 øòóê)
Äëÿ íàøîãî àíàë³çó ìè îáðàëè 

ñóïåðìàðêåòè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ 
ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä â³ííè÷àí.

ЯК ПРОВОДИЛИ ПОРІВНЯННЯ?
Ìè â³äâ³äàëè ìàãàçèíè Â³ííè-

ö³, øóêàþ÷è íàéäåøåâø³ òîâàðè 
ç íàøîãî ñïèñêó. Ö³íè âèÿâèëîñÿ 
ïîð³âíþâàòè ñêëàäíî, îñê³ëüêè 
îñòàíí³ çì³íþþòüñÿ øâèäêî. 
Êð³ì òîãî, íå ó âñ³õ ìàãàçèíàõ º 
òîâàðè îäíàêîâî¿ ì³ñòêîñò³ ôàñó-
âàííÿ. À äåÿêèõ ç íàøîãî ñïèñêó 
é âçàãàë³ — íåìàº.

ßê âèçíà÷àëè íàá³ð òîâàð³â? 
Îáðàëè íàéíåîáõ³äí³ø³, íà íàøó 
äóìêó. Çâ³ñíî, öå íå âñ³ íåîá-
õ³äí³ ïðîäóêòè äëÿ âèæèâàííÿ. 
Àëå äëÿ ïîð³âíÿííÿ ö³í — íàì 
öå íå ñò³ëüêè âàæëèâî.

Àêö³éí³ ö³íè ìè íå âðàõîâó-
âàëè, àäæå òàêå ö³íîóòâîðåííÿ º 
íå çàâæäè ÷åñíèì, ³ «÷åðâîí³ ö³í-
íèêè» ìîæóòü áóòè ëèøå ìàí³ïó-
ëÿö³ºþ. Òîæ îáèðàëè íàéäåøåâø³ 
òîâàðè ç íàÿâíèõ ó ìàãàçèí³.

Äåÿê³ ñóïåðìàðêåòè, ÿê 
òî «Ãðîø», «Åêîìàðêåò», «Ñ³ëü-

ïî» òà «ÀÒÁ», ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
îíëàéí-çàìîâëåííÿ, òîæ âñ³ ö³íè 
íà ïðîäóêòè ìîæíà ïîáà÷èòè 
â îíëàéí³.

Ç òåîðåòè÷íîþ ÷àñòèíîþ ðîç³-
áðàëèñÿ — òåïåð çà ïîêóïêàìè.

«ГРОШ»
Öèõ ñóïåðìàðêåò³â º áàãàòî 

ó Â³ííèö³, ìàéæå, ó âñ³õ ì³êðî-
ðàéîíàõ ì³ñòà ìîæíà ¿õ çóñòð³òè. 
Öåé ìàãàçèí êîðèñòóºòüñÿ ïîïó-
ëÿðí³ñòü ñåðåä â³ííè÷àí, ³ äîáðå 
çíàíèé.

Âæå ïåðøèé ïëþñ, ÿêèé ìè 
ïîì³òèëè — öå ìîæëèâ³ñòü äî-
ñòàâêè òà îíëàéí-çàìîâëåííÿ. Öå 
ìîæå ñêîðîòèòè ÷àñ âàøèõ ïîêó-
ïîê, àäæå ïî ñóò³ çáèðàòè òîâàðè 
ó êîøèê äëÿ âàñ áóäå ïðàö³âíèê 
ìàãàçèíó. Êîøòóº òàêå çàäîâî-
ëåííÿ — 50 ãðèâåíü.

Ó öüîìó ñóïåðìàðêåò³ âèÿâè-
ëèñÿ â³äíîñíî íåäîðîã³ ÿéöÿ, 

áîðîøíî òà áàòîí. Àëå îò ö³íà 
íà êóðÿ÷å ô³ëå òð³øêè «êóñà-
ºòüñÿ», ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè 
ìàðêåòàìè. À îñê³ëüêè âàðò³ñòü 
ê³ëîãðàìà êóðÿòèíè ïîíàä ñòî 
ãðèâåíü, òî öå ñóòòºâî çì³íþº 
çàãàëüíó ñóìó â ÷åêó.

«СІЛЬПО»
Ï ð î ä î â æ è ì î  ï î õ î ä è 

ïî îíëàéí-ñóïåðìàðêåòàõ, ó öüî-
ãî ìàãàçèíó òåæ º òàêà ìîæëè-
â³ñòü. Äî òîãî æ, çðó÷íèé ³í-
òåðôåéñ äàº çìîãó â³äñîðòóâàòè 
òîâàðè çà áàãàòüìà ïîêàçíèêàìè. 
Äî ïðèêëàäó, îáðàòè òîâàðè áåç 
ãëþòåíó ÷è áåç öóêðó.

Äîðîãîþ ó öüîìó ìàãàçèí³ âè-
ÿâèëàñÿ êàðòîïëÿ, àäæå, ó äåíü 
íàøîãî àíàë³çó, áóëà ìîæëèâ³ñòü 
êóïèòè ¿¿ ëèøå ìèòó. À öå ñóòòºâî 
ï³äâèùóº çàãàëüíó ñóìó â ÷åêó.

Íàòîì³ñòü øîêîëàäêó ìîæíà 
çíàéòè ó «Ñ³ëüïî» äåøåâó, ³ ¿õ 
àñîðòèìåíò øèðîêèé. Ìîëîêî 

ДЕ НАЙДЕШЕВШЕ? ПЕРЕВІРИЛИ 
СУПЕРМАРКЕТИ ВІННИЦІ
Огляд  Ми відвідали дев'ять 
популярних вінницьких супермаркетів 
зі списком покупок. Зібрали їх у кошик 
та порахували, у скільки він обійшовся. 
Так ми з'ясували, який з супермаркетів 
найдешевший. Утім не стверджуємо, 
що він ідеальний. Про всі переваги та 
недоліки — читайте у матеріалі

«ФУНДУК»
Öåé ìàãàçèí ïî÷èíàº «ðîç-

ðîñòàòèñÿ» ó íàøîìó ì³ñò³. Ïðî 
íüîãî áàãàòî õòî íå ÷óâ, àëå, ò³, 
õòî ÷óâ, ãîâîðÿòü ïðî íèçüê³ ö³íè. 
Ìè ïåðåâ³ðèëè öå. Ó ìàãàçèí³ º 
áàãàòî «÷åðâîíèõ» ö³ííèê³â, àëå 
íà íèõ ìè óâàãó íå çâåðòàºìî.

Ô³ëå ó ìàãàçèí³ — äåøåâå, 
à îò àñîðòèìåíòó áîðîøíà îñî-
áëèâîãî íåìàº. Ïîôàñîâàíå ëèøå 
ó äâà ê³ëîãðàìè. Ö³íè íà âñ³ ³íø³ 
ïðîäóêòè ç íàøîãî ñïèñêó ó öüî-
ìó ìàðêåò³ — ïîì³ðí³, òîæ çà-
ãàëüíèé ÷åê âèõîäèòü õîðîøèé.

«ЄВРОСПАР»
Öåé ìàãàçèí íà Âèøåíüö³ ñëà-

âèòüñÿ òèì, ùî â³äêðèâñÿ çã³äíî 
ç ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè. 
Ö³íè òóò ñåðåäí³. Áàòîí ìè çíà-
éøëè äåøåâèé, ìîëîêî ³ ãðå÷êó 
òåæ. Íàòîì³ñòü ëèìîí òà ÿéöÿ 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ìàðêå-
òàìè — äîðîã³.

Ó ìàãàçèíó íåìàº ìîæëèâîñò³ 
îíëàéí-ïîêóïîê.

«ОСНОВА»
Äàë³ ïî¿õàëè íà Êè¿âñüêó. 

Òàì á³ëÿ Íàáåðåæíîãî êâàð-

òàëó º öåé ìàãàçèí. Øóêàþ÷è 
íåîáõ³äí³ òîâàðè, áà÷èìî, ùî 
ôðóêòè òà îâî÷³ ó íüîìó äîðîã³. 
Ëèìîí — îäèí ç íàéäîðîæ÷èõ, 
êàðòîïëÿ òåæ äîðîãà. Áàòîí òà 
áîðîøíî ìîæíà çíàéòè çà ïî-
ì³ðí³ ö³íè.

«ТВОЇ УКРАЇНСЬКІ ТОВАРИ»
Íàñòóïíèé ñóïåðìàðêåò òåæ 

íà Êè¿âñüê³é. Òóò êàðòîïëÿ — 
íå äîðîãà, ô³ëå òàêîæ ìîæíà 
çíàéòè çà íèçüêîþ ö³íîþ. Ãðå÷êà 
òåæ ìàéæå íàéäåøåâøà, ó ïîð³â-
íÿíí³ ç óñ³ìà ³íøèìè ñóïåðìàð-
êåòàìè ó íàøîìó ñïèñêó.

Íàòîì³ñòü áàòîí, ëèìîí òà ìî-
ëîêî — äîðîã³.

«ВАРШАВА»
Îñòàíí³é, àëå íå çà ïîïóëÿð-

í³ñòþ, ìàãàçèí ó íàøîìó ñïèñêó. 
Íà æàëü, ìè íå ìîæåìî äîäàòè 
éîãî äî çàãàëüíîãî ðåéòèíãó, 
àäæå ó ñóïåðìàðêåò³, â ÿêèé ìè 
çàâ³òàëè, íå áóëî êóðÿ÷îãî ô³ëå. 
À éîãî âàðò³ñòü ñóòòºâî çì³íþº 
ñóìó â ÷åêó.

Ó öüîìó ìàãàçèí³ íàéäîðîæ-
÷èé ëèìîí, íàòîì³ñòü íåäîðîãå 
áîðîøíî òà öóêîð.

òåæ ìîæíà çíàéòè íåäîðîãå, 
îñê³ëüêè ó öüîìó ñóïåðìàðêåò³ 
º âëàñíà òîðãîâà ìàðêà «Ïîâíà 
÷àøà».

«АТБ»
Öåé ñóïåðìàðêåò â³äîìèé çà-

âäÿêè ñâî¿é òîðãîâ³é ìàðö³ «Ñâîÿ 
ë³í³ÿ», ö³íè íà ¿õíþ ïðîäóêö³þ 
íèæ÷³ çà ñåðåäí³ íà ðèíêó. Ìè 
íå ìîæåìî êîìåíòóâàòè ¿õíþ 
ÿê³ñòü, àëå ïîïóëÿðí³ñòþ âîíè 
êîðèñòóþòüñÿ.

Çàâäÿêè ñâî¿é ë³í³¿ ïðîäóêò³â 
ó öüîìó ìàãàçèí³ ìè çíàéøëè 
äåøåâå ìîëîêî, áîðîøíî, ÷àé. 
Îñòàíí³é ìè, äî ñëîâà, âèáèðà-
ëè ÷îðíèé. À, ÿêùî äèâèòèñÿ 
íà ôðóêòîâèé, òî ó öüîìó ñó-
ïåðìàðêåò³ ìîæíà çíàéòè éîãî 
ìàéæå çà áåçö³íü.

Îíëàéí äîñòàâêà ó «ÀÒÁ» òà-
êîæ º. ²ñíóº ìîæëèâ³ñòü ñàìî-
âèâîçó ç ìàãàçèíó òà àäðåñíà 
äîñòàâêà, ö³íà ÿêî¿ çàëåæèòü â³ä 
â³äñòàí³. Äî òðüîõ ê³ëîìåòð³â — 
49 ãðèâåíü, à á³ëüøå — 80.

«ЕКОМАРКЕТ»
Îô³ö³éíèé ñëîãàí ö³º¿ êîìïàí³¿ 

«ÅÊÎ ìàðêåò» — åêîíîìíèé ñó-
ïåðìàðêåò!». Ö³íè íà êóðÿ÷å ô³ëå 
ââ³éøëè ó ÒÎÏ-3 íàéäåøåâøèõ ç 
íàøîãî ïåðåë³êó ìàãàçèí³â. Âàð-
ò³ñòü ìîëîêà — ïîì³ðíà, à ëèìî-
í³â — ìàéæå íàéäåøåâøà. Ãðå÷êà 
âèÿâèëàñÿ äîðîãîþ, ³ öå çì³íèëî 
çàãàëüíó ñóìó â ÷åêó.

Ó ìàãàçèíó òåæ º ìîæëèâ³ñòü 
ðîáèòè ïîêóïêè â îíëàéí³. Ìàãà-
çèí ìàº âëàñíó òîðãîâó ìàðêó — 
«Ïåðøèé ðÿä».

Àêö³éí³ ö³íè ìè íå 
âðàõîâóâàëè, àäæå 
òàêå ö³íîóòâîðåííÿ 
º íå çàâæäè ÷åñíèì, 
³ «÷åðâîí³ ö³ííèêè» 
ìîæóòü áóòè ëèøå 
ìàí³ïóëÿö³ºþ
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çäàºòüñÿ. Íèí³ áàòüêè áàãàòî 
îï³êàþòü, íàìàãàþòüñÿ âèð³øèòè 
ïðîáëåìè ñâî¿õ ÷àä. Íå äóìàþòü 
ïðî òå, ùî çãîäîì äèòèí³ äîâå-
äåòüñÿ ñàì³é ïðèéìàòè ð³øåí-
íÿ ó ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ. ² òîä³ 
âîíà áóäå íå ãîòîâà äî öüîãî. 
Òàêà «ïîñëóãà» áàòüê³â, íà ìîþ 
äóìêó, íåïðàâèëüíà.

Ëàéëèâ³ ñëîâà êîëèñü ìîãëè 
ñîá³ äîçâîëèòè õ³áà ùî õëîïö³. 
Ïðè÷îìó, îäèíèö³. Ò³, ÿê³ ïîãàíî 
íàâ÷àëèñÿ. Äëÿ ä³â÷àòîê öå âçà-

ãàë³ áóëî òàáó. À íèí³!..
Ç íåçâè÷íèìè çàïèòàííÿìè 

äî íå¿ ìàëî çâåðòàëèñÿ ó÷í³. 
Ïàí³ ²ðèíà ïðèãàäóº âèïàäîê ç 
ä³â÷èíêîþ-ñåìèêëàñíèöåþ. Öå 
âæå ó â³ííèöüê³é øêîë³. Íà ïå-
ðåðâ³ ï³ä³éøëà ³ çàïèòàëà: «À âè 
âäîìà òåæ òàê ãàðíî îäÿãàºòåñÿ? 
À ¿ñòè âè âì³ºòå ãîòóâàòè?»

— Ìîæíà òåïåð äî âàñ çâåðòà-
òèñÿ íà «òè»? — çàïèòàëè ¿¿ ó÷í³. 
Ùîïðàâäà, áóëî öå óæå ï³ä ÷àñ 
âèïóñêíîãî âå÷îðà. Çâè÷àéíî, 

ËÀÉÔ

На думку психологині Ірини Ду-
манської, на нинішнє покоління 
школярів більше впливає не шко-
ла, а Інтернет. У школі діти про-
водять тільки частину дня, а зі 
смартфоном чи айфоном у руках 
вони навіть засинають.
— На жаль, такою є реальність, — 
каже Ірина Думанська. — Раніше 
для учня вчитель був джерелом 
знань. До вчителя дослухалися, 
йому довіряли, завдяки цьому ви-

являли повагу. Пригадую, бабуся 
розповідала, що у них в селі чоло-
віки знімали капелюха, коли віта-
лися з учителем, а жінки з чемнос-
ті злегка нахиляли голову. Такою 
великою була повага до людини, 
яка навчала їхніх дітей.
Тепер основним джерелом знань є 
Інтернет. З однієї сторони це неви-
черпна криниця інформації. З іншої 
Інтернет вбиває в людині прагнення 
до самостійного пошуку. Водночас 

прогрес не зупинити. Потрібно 
шукати баланс. Раджу освітянам 
на уроках використовувати про-
стий прийом. Відкладати телефон 
і спільно шукати відповідь на те чи 
інше питання без Інтернету. За те-
мою заняття, зрозуміло. Цей при-
йом я називаю просто «Що я знаю 
без Інтернету?» Повірте, це корис-
но. Розвиває логічне мислення, спо-
нукає до роздумів, аналізу… Інакше 
діти стануть рабами Інтернету.

Що я знаю без Інтернету?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Ïðî ðåäàêö³éíå 
çàâäàííÿ — ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç äâî-
ìà ïðåäñòàâíèöÿìè 
ó÷èòåë³â ð³çíèõ ïî-

êîë³íü — æóðíàë³ñò RIA ðîçïîâ³â 
äèðåêòîðó øêîëè ¹ 21 Àíäð³þ 
Êîñìèí³. Äèðåêòîð çàïðîïîíóâàâ 
äëÿ ñï³ëêóâàííÿ äâîõ êîëåã: ²ðè-
íó Ñîêðóòó, ÿêà ìàº ïåäàãîã³÷íèé 
ñòàæ 25 ðîê³â, ³ Þë³þ Äç³ì³íó, 
âîíà òðè ðîêè òîìó ïðèéøëà 
ó øêîëó ï³ñëÿ ïåäóí³âåðñèòåòó. 

Є БАЖАННЯ ЗМІНИТИ СВІТ 
НА КРАЩЕ, СТАНЬ УЧИТЕЛЕМ

²ðèíà Ñîêðóòà íàâ÷àº ä³òåé 
á³îëîã³¿, ãåîãðàô³¿, ïðèðîäîçíàâ-
ñòâà. Âåðåñåíü 1995-ãî ïàí³ ²ðèíà 
ïàì’ÿòàº ó âñ³õ ïîäðîáèöÿõ. Äåíü 
çíàíü, ñâÿòî ïåðøîãî äçâîíèêà ó 
ñåë³ Ñîê³ëåöü êîëèøíüîãî Íåìè-
ð³âñüêîãî ðàéîíó.

Âîíà â³ííè÷àíêà, àëå íà ðî-
áîòó ïðèáóëà ó ñ³ëüñüêó øêîëó. 
Ïîñåëèëàñÿ ó áàáóñ³ ïî ìàìèí³é 
ë³í³¿. Áàáóñÿ ðàí³øå òåæ â÷èòå-
ëþâàëà. Õàòà áàáóñ³ ó ñóñ³äíüîìó 
ñåë³ Ïå÷îðà. Ñîê³ëåöü ³ Ïå÷îðà 
íà ð³çíèõ áåðåãàõ Ï³âäåííîãî 
Áóãó. ¯õ ç’ºäíóº ì³ñò.

— Äîäîìó ïîâåðòàëàñÿ ç âåëè-
êèì áóêåòîì êâ³ò³â, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ ²ðèíà. — Òà ùå é íå îäíèì! 
Òðîõè ñòîìëåíà, ç íàòåðòèìè 
íîãàìè â³ä íîâåíüêèõ òóôåëüîê 
íà âèñîêèõ ï³äáîðàõ…

Ìîëîäà â÷èòåëüêà íåñëà ùå 
îäèí ïîäàðóíîê. Àäì³í³ñòðàö³ÿ 
øêîëè ïîäàðóâàëà ¿é êåðàì³÷íèé 
ãëå÷èê ³ äâ³ ÷àøå÷êè. Ïðè öüîìó 
äàëè íàïóòòÿ: «Ùîá ç ìàéáóòí³ì 
÷îëîâ³êîì ìàëè ç ÷îãî ïèòè ìî-

ëîêî». Ãëå÷èê äîòåïåð çáåð³ãñÿ.
Âîíà õîò³ëà ñòàòè â÷èòåëüêîþ ³ 

ñòàëà íåþ. Äîòåïåð ïðî öå íå ïî-
øêîäóâàëà æîäíîãî ðàçó. Ñê³ëüêè 
óæå ÷óëà â³ä ÷îëîâ³êà: «Çàëèøàé 
ñâîþ øêîëó…» Äèòÿ÷à ìð³ÿ ñèëü-
í³øà, íå â³äïóñêàº.

— ßêùî ó âàñ º áàæàííÿ çì³-
íèòè ñâ³ò íà êðàùå, éä³òü ó ïåäà-
ãîã³÷íèé, — ðàäèòü ñâî¿ì ó÷íÿì 
ïàí³ ²ðèíà.

МОЖНА НА «ТИ»?
Ï³ñëÿ Ñîê³ëüöÿ ²ðèíà Ñîêðó-

òà ïðîäîâæèëà ðîáîòó ó Â³ííèö³. 
Ó 21-é øêîë³ âîíà óæå 20 ðîê³â. 
Êîëè ïîð³âíþº òîä³øíº ïîêîë³í-
íÿ ³ íèí³øíº, êàæå, áåç ñóìí³âó, 
ðàí³øå ó÷í³ âèÿâëÿëè äî â÷èòåë³â 
á³ëüøå ïîâàãè. ² íå ò³ëüêè ó÷í³, 
à é ¿õí³ áàòüêè.

— Ìè áàãàòî ÷àñó ïðîâîäè-
ëè ðàçîì, — ãîâîðèòü â÷èòåëü-
êà. — Ó Ñîê³ëüö³ ³ Ïå÷îð³ äóæå 
êðàñèâà ïðèðîäà. Áåðåã ð³÷êè 
áóâ óëþáëåíèì ì³ñöåì ³ â³äïî-
÷èíêó, ³ íàâ³òü çàíÿòü. Áóâàëî, 
ðàçîì êóïàëèñÿ, à çèìîþ êàòà-
ëèñÿ íà ñàíÿõ. Ëåãêî çíàõîäèëè 
ñï³ëüíó ìîâó. ß æ íå íàáàãàòî 
ñòàðøà áóëà â³ä ó÷í³â.

Îäíîãî ðàçó íà óðîê õëîï÷èêè 
ïðèíåñëè áàíêó ç âîäîþ, â ÿê³é 
ïëàâàëè ðèáêè. Òàê âèð³øèëè äî-
ïîìîãòè ìåí³ ç íàî÷íèì ìàòåð³-
àëîì ïî òåì³ óðîêó. Íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî ó÷í³ íå óçãîäèëè ñâî¿ ä³¿ 
ç ó÷èòåëüêîþ, âîíà íå âèïðîâà-
äèëà ¿õ ç êëàñó. Ïîïåðåäèëà: ï³ñ-
ëÿ óðîêó âñ³ ðàçîì éäåìî äî ð³÷êè 
³ âèïóñêàºìî ðèáîê ó âîäó. «Óðà!» 
êðè÷àëè íà ðàäîùàõ.

— Êîëèñü ä³òè áóëè á³ëüø 
ñàìîñò³éí³, — ïðîäîâæóº ïàí³ 
²ðèíà. — Ïðèíàéìí³, òàê ìåí³ 

«ВЧИТЕЛЬКО, ВИ ПСУЄТЕ НАМ 
ЖИТТЯ…» ІСТОРІЇ ДВОХ ПЕДАГОГІВ

Складна професія  Якими були учні 
чверть віку тому і якими вони є нині? 
Попросили двох вчителів відповісти 
на це питання. «Раніше учні були 
більш самостійні і відповідальні. Нині 
забери в школяра телефон — і він стає 
безпорадним». Що ще почули у відповідь?

äîçâîëèëà. Ç äåÿêèìè ç âèïóñ-
êíèê³â äîòåïåð òîâàðèøóº. Îäíà 
ç íèõ íàâ³òü ñòàëà êóìîþ. Äëÿ 
íå¿ çâè÷íî, êîëè íà ïîðîç³ ¿¿ ïî-
ìåøêàííÿ ðàïòîì ç’ÿâëÿþòüñÿ 
êîëèøí³ ó÷í³ ç òîðòîì ó ðóêàõ.

БУДЕШ ГРАФИНЕЮ ЗЕМЛІ
— Äóæå âàæëèâî â÷èòåëþ 

ïðàâèëüíî âèáóäóâàòè áàëàíñ 
ó ñòîñóíêàõ ç³ ñâî¿ìè ó÷íÿìè, — 
ãîâîðèòü â÷èòåëüêà. — Íèí³øí³ 
ó÷í³ ³íø³, âîíè í³êîëè íå áóäóòü 
òàêèìè, ÿê áóëè ¿õí³ ïîïåðåäíè-
êè 20 ÷è 25 ðîê³â òîìó. Òóò í³÷î-
ìó äèâóâàòèñÿ. Ïîïðè âñå, ìåí³ 
ó øêîë³ êîìôîðòíî áóëî òîä³, òàê 
ñàìî êîìôîðòíî òåïåð.

Ãåîãðàô³þ ïàí³ Ãîí÷àðóê (öå 
ä³âî÷å ïð³çâèùå ²ðèíè Ñîêðó-
òè, — àâò.) îáðàëà íåñïðîñòà. 
Êàæå, öåé ïðåäìåò ó ¿õí³é 10-é 
øêîë³ âèêëàäàâ â÷èòåëü-ëåãåíäà  
Âîëîäèìèð Êàðòìàí.

— ßêùî îáåðåø ãåîãðàô³þ, 
áóäåø ãðàôèíåþ óñ³º¿ Çåìë³, — 
íå ðàç êàçàâ â³í ²ðèí³ Ãîí÷à-
ðóê. — Ãåî öå çåìëÿ, à â³ä ñëîâà 
«ãðàô³ÿ» ïîõîäèòü ñëîâî ãðàôèíÿ.

Ç âäÿ÷í³ñòþ çãàäóº ñâîãî 
â÷èòåëÿ. Ïðè öüîìó óòî÷íþº: 
«Íå ÿ îäíà…»

ВЧИТЕЛІ СТИКАЮТЬСЯ З 
ВІДВЕРТОЮ НАХАБНІСТЮ

Þë³ÿ Äç³ì³íà ÷èòàº ô³çèêó ³ 
ìàòåìàòèêó ó 5–8 êëàñàõ. Ç ðîç-
ìîâè â³ä÷óâàëîñÿ, íàñê³ëüêè â÷è-
òåëüêà çàêîõàíà ó ñâîþ ðîáîòó! 
Ç³çíàºòüñÿ, ùî ùàñëèâà òèì, ùî 
ïðàöþº ó äðóæíîìó êîëåêòèâ³.

— Äåõòî ç óí³âåðñèòåòñüêèõ 
îäíîãðóïíèöü ä³ëèòüñÿ ç³ ìíîþ 
äóìêàìè ïðî òå, ùî ó íèõ ó êî-
ëåêòèâàõ äî ìîëîäèõ äåõòî ñòà-
âèòüñÿ çâåðõíüî, — ðîçïîâ³äàº 
â÷èòåëüêà. — Ó ìåíå âñå íàâïàêè. 
Äî êîãî á íå çâåðíóëàñÿ, äàäóòü 
ïîðàäó, ï³äêàæóòü, ÿêùî òðåáà, 
ï³äòðèìàþòü. Õîðîøèé êîëåêòèâ. 
Ðàä³þ ç òîãî, ùî âèïàëî ñàìå 
â íüîìó ïðàöþâàòè. À îñü ó÷í³…

— Ó íàø ÷àñ íåïðèïóñòèìî 
áóëî íå ïîñëóõàòè â÷èòåëÿ, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Þë³ÿ. — Òåïåð 
³íêîëè ñòèêàþñÿ ç â³äâåðòîþ íà-
õàáí³ñòþ ó÷í³â. 

×è íå íàéá³ëüøå ìîëîäó â÷è-
òåëüêó øîêóâàëî, êîëè íà óðî-
ö³ ó÷åíü ñêàçàâ: «Âè ïðèéøëè 
â øêîëó, ùîá íàì æèòòÿ ïñóâàòè» 
(?!). Ùîïðàâäà, ï³ñëÿ ðîçìîâè ç 
áàòüêàìè, ó÷åíü âèáà÷èâñÿ.

Íåçâàæàþ÷è íà íåâåëèêèé 
äîñâ³ä, Äç³ì³íà âì³º íàëàãîäèòè 
êîíòàêò ç êëàñîì.

Âîíà ùèðî ç³çíàºòüñÿ, ùî 
íåäèñöèïë³íîâàí³ñòü ó÷í³â äëÿ 
ìîëîäîãî â÷èòåëÿ ÷è íå íàé-
á³ëüøà ïðîáëåìà ó ïðîâåäåíí³ 
óðîêó. Çà ¿¿ ñïîñòåðåæåííÿìè, º 
êëàñè, äå 10–15 â³äñîòê³â ó÷í³â 
âçàãàë³ íå ìàþòü áàæàííÿ íà-
â÷àòèñÿ. Ñàìå òàê³ ñòàðàþòüñÿ 
ç³ðâàòè óðîê.

Çàïèòóþ â÷èòåëüêó, ÷îìó 
íèí³øí³ ó÷í³ òàê ÷àñòî âæèâà-
þòü ëàéëèâ³ ñëîâà? ²íêîëè â³ä 
ïî÷óòîãî íà âóëèö³ âóõà â’ÿíóòü. 
Ùî õëîïö³, ùî ä³â÷àòà ãíóòü òðè-
ïîâåðõîâ³ ìàòþêè!

— À öå â íèõ òàêà ô³øêà, õòî 
á³ëüøå ìàòþêàºòüñÿ, òîé êðóò³-
øèé, — â³äïîâ³äàº â÷èòåëüêà. — 
Áàòüêè âäîìà íàìàãàþòüñÿ ìàòþ-
êàòèñÿ, ùîá íå ÷óëè ä³òè, à ä³òè 
öå ðîáëÿòü, ùîá íå ÷óëè áàòüêè.

Çà ñëîâàìè ïåäàãîãà, íèí³øí³ 
ä³òè, öå ä³òè ²íòåðíåòó. Ãàäæåòè 
âáèâàþòü ó íèõ çäàòí³ñòü ñàìî-
ñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Â³äáå-
ðè ó íèõ òåëåôîí — ³ âîíè ñòàþòü 
áåçïîðàäíèìè. Íå ìîæóòü âèð³-
øèòè íàâ³òü íåçíà÷íó ïðîáëåìó. 
«Ïèñàòè ðó÷êîþ íå õî÷óòü, äàé 
öå ðîáèòè ò³ëüêè â òåëåôîí³», — 
êàæå â÷èòåëüêà.

— Äÿêóþ çà óðîê, â÷èòåëüêî!
Êîëè ö³ ñëîâà Þë³ÿ Äç³ì³íà 

ïî÷óëà ï³ñëÿ îäíîãî ç³ ñâî¿õ óðî-
ê³â, â³ä çäèâóâàííÿ íå çíàëà, ùî 
â³äïîâ³ñòè ñâî¿é ó÷åíèö³. Êàæå, 
çàðàäè öüîãî õî÷åòüñÿ ùå á³ëüøå 
ïðàöþâàòè.

Ëàéëèâ³ ñëîâà êîëèñü 
ìîãëè ñîá³ äîçâîëèòè 
õ³áà ùî õëîïö³. 
Ïðè÷îìó, îäèíèö³. Äëÿ 
ä³â÷àòîê öå âçàãàë³ 
áóëî òàáó. À íèí³!..

Юлія Дзіміна. Зі своїми учнями на екскурсії Ірина Сокрута. Свято вишиванки у школі
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ðàòóðà òî ïàäàëà, òî ï³äí³ìàëàñÿ. 
Îäíîãî äíÿ ó íå¿ ð³çêî ç'ÿâèëàñÿ 
çàäèøêà. Ìàìó ïåðåâåëè â ïàëà-
òó ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ íà àïàðàò 
CPAP, àëå êðàùå ¿é íå ñòàâàëî. 
Òîä³ ìàìó ïåðåâåëè âæå äî ðåà-
í³ìàö³¿. Òàì ïðîáóëà ÷îòèðè äí³ 
òà ïîìåðëà, — ãîâîðèòü Îêñàíà.

Äëÿ Îêñàíè òà ¿¿ ñåñòðè öå áóâ 
øîê: ìîëîäà æ³íêà, áåç õðîí³÷-
íèõ çàõâîðþâàíü, óñ³ îáñòåæåííÿ 
³ ìåäèêàìåíòè ìàìà ïðèéìàëà 
â÷àñíî, à òåïåð ¿ì ãîâîðÿòü, ùî 
âîíà ïîìåðëà.

Ä³ñòàâøèñü äî â³ää³ëåííÿ, ä³-
â÷èíó ïîêëèêàëè â îðäèíàòîð-
ñüêó ï³äïèñóâàòè äîâ³äêó ïðî â³ä-
ìîâó â³ä ðîçòèíó. Õî÷à, ÿê êàæå 
Îêñàíà, âîíà íå â³äìîâëÿëàñÿ 
â³ä ö³º¿ ïðîöåäóðè. ×åðåç ñèëüíó 
çíåðâîâàí³ñòü ä³â÷èíà íå ìîãëà 
ïèñàòè, çà íå¿ âñå çðîáèâ ë³êàð, 
à âîíà ëèøå ïîñòàâèëà ï³äïèñ.

— Âèõîäæó ç îðäèíàòîðñüêî¿ ³ 
áà÷ó, ÿê íà êàòàëö³ âèâîçÿòü ò³ëî 
ó ÷îðíîìó ïàêåò³. ² ÿ ðîçóì³þ, ùî 

öå ìîÿ ìàìà. Ó ìåíå ïî÷àëàñÿ 
³ñòåðèêà. Íåâæå âîíè íå ìîãëè 
äî÷åêàòèñÿ, ïîêè ï³äóòü ð³äí³?  — 
ãîâîðèòü Îêñàíà. — Ïðîòå íåâäî-
âç³ ïî÷àëîñÿ ³íøå ïåêëî — ïðè-
ãîòóâàííÿ äî ïîõîðîíó.

Çàáèðàòè ò³ëî äîäîìó çàáîðî-
íåíî. Ðîäè÷³â ïîìåðëî¿ îäðàçó 
ïîïåðåäèëè, ùî ïðèñóòí³õ íà ïî-
õîðîí³ ìîæå áóòè ëèøå îáìåæåíà 
ê³ëüê³ñòü. Õîâàòè áóäóòü ó íåïðî-
íèêíîìó ãåðìåòè÷íîìó ïàêåò³-
ì³øêó òà ³ç çàêðèòîþ äîìîâèíîþ.

— ß íå ìîãëà ïî-ëþäñüêè ïî-
õîâàòè ñâîþ ìàìó. Öå áóëî òàêå 
ãîðå, — ïðîäîâæóº Îêñàíà. — 
Ó ìîðç³ íàì òðàïèëàñü äóæå ÷óé-
íà æ³íêà. ß áëàãàëà ¿¿ íå êëàñòè 
ìàìó â ïàêåòè, à îäÿãíóòè ÿê 
ó íàñ çàâåäåíî. Âîíà ïîîá³öÿ-
ëà îäÿãíóòè, àëå òðóíà, ñêàçàëà 
âîíà, âñå îäíî áóäå çàêðèòîþ.

Ï³çí³øå ïðàö³âíèöÿ ìîðãó 
äîçâîëèëà ñåñòðàì ïîäèâèòèñÿ 
íà ìàìó, çâ³ñíî, áåç áóäü-ÿêèõ 
êîíòàêò³â ç ò³ëîì. ¯¿, ÿê áóëî 
îá³öÿíî, âáðàëè ó ðèòóàëüíèé 

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Çà ÷àñ ïàíäåì³¿, 
â îäí³é ò³ëüêè Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ 

êîâ³ä çàáðàâ æèòòÿ ìàéæå äâîõ 
òèñÿ÷ ëþäåé.

Â ñåðåäèí³ âåðåñíÿ ðîçïîâ³äà-
ëè, ùî ó â³ííèöüêèõ ë³êàðíÿõ, 
ÿê³ ïðèéìàþòü õâîðèõ íà êîâ³ä, 
ïîñòóïîâî çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëü-
ê³ñòü ïàö³ºíò³â. Òåïåð ìè ìàº-
ìî ³íôîðìàö³þ é ïðî çá³ëüøåííÿ 
ëåòàëüíèõ âèïàäê³â ÷åðåç â³ðóñ. 
Ïðî öå íàì ðîçïîâ³ëà ìåäè÷íà 
äèðåêòîðêà Â³ííèöüêîãî îáëàñ-
íîãî ïàòîëîãîàíàòîì³÷íîãî áþðî, 
à òàêîæ êåð³âíèê Â³ííèöüêîãî 
êîìá³íàòó êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, äî ñêëàäó ÿêîãî, çîêðåìà, 
âõîäÿòü êëàäîâèùà ì³ñòà.

СПЕЦКВАРТАЛИ НА ЦВИНТАРІ
Õîâàþòü ïîìåðëèõ â³ä êîâ³äó 

â³ííè÷àí, çàçâè÷àé, íà äâîõ çà-
çäàëåã³äü â³äâåäåíèõ êâàðòàëàõ 
Ñàáàð³âñüêîãî öâèíòàðÿ. Âîíè 
íå ìàþòü ñïåö³àëüíîãî ìàðêó-
âàííÿ ÷è îêðåìî¿ îãîðîæ³, òîìó 
äëÿ ïåðåñ³÷íî¿ ëþäèíè êâàðòàëè 
çäàâàòèìóòüñÿ íåïðèì³òíèìè.

Íà÷àëüíèê Â³ííèöüêîãî êîì-
á³íàòó êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ 
Äìèòðî Íàóìåíêî ðîçïîâ³äàº, ùî 
òóò ïîõîâàíî 238 ëþäåé. Ñê³ëüêè 
¿õ áóäå äî ê³íöÿ ðîêó, ïðîãíîçó-
âàòè íå áåðåòüñÿ. Ëèøå êàæå, ùî 
ê³ëüê³ñòü ïîõîâàíü òèõ, õòî ïîìåð 
â³ä êîðîíàâ³ðóñó, çíîâó çðîñòàº.

— Ó öèõ êâàðòàëàõ íàðàç³ çà-
ïîâíåíî ïîíàä 70% ì³ñöü. Öå 
ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî êîëè 
ïîìèðàº, íàïðèêëàä, ÷îëîâ³ê, 
òî éîãî äðóæèí³ òàêîæ âèä³ëÿ-
ºòüñÿ ì³ñöå ïîðÿä. ßêùî, çâ³ñíî, 
òàêà ó ëþäåé º ïîòðåáà, — ðîçïî-
â³äàº Äìèòðî Íàóìåíêî. — Íàé-

á³ëüø íàïðóæåíèé ïåð³îä ïðèïàâ 
íà ãðóäåíü 2020-ãî — áåðåçåíü 
2021 ðîêó. Âë³òêó ìàéæå íå õîâà-
ëè. Îäíàê çàðàç ê³ëüê³ñòü ñìåðòåé 
â³ä êîâ³äó çíîâó çá³ëüøóºòüñÿ.

×åðåç ïàíäåì³þ çì³íèëàñÿ é 
ïðîöåäóðà ïîõîâàííÿ ïîìåðëèõ 
â³ä â³ðóñó. Â³äïîâ³äí³ ðåêîìåí-
äàö³¿ ó êâ³òí³ òà ñåðïí³ 2020-ãî 
îïðèëþäíþâàëè íà ñàéò³ ÌÎÇ 
Óêðà¿íè. Â³äòàê ïîìåðëèõ â³ä 
êîâ³äó ó ìîðç³ ìàþòü îáðîáèòè 
ñïåö³àëüíèì äåçðîç÷èíîì, ðî-
äè÷àì çàáîðîíÿºòüñÿ ö³ëóâàòè 
¿õ ò³ëà, ÿêùî º â³ðîã³äí³ñòü âè-
ä³ëåííÿ á³îëîã³÷íèõ ð³äèí ç ò³ëà 
ïîìåðëîãî, éîãî ìàþòü êëàñòè 
â íåïðîíèêíèé ãåðìåòè÷íèé 
ïàêåò-ì³øîê, à òðóíà ìàº áóòè 
ù³ëüíî çàêðèòîþ.

— Ò³ëà ç çàêðèòèìè òðóíàìè 
âåçóòü íà êëàäîâèùå îäðàçó ç 
ìîðãó. Ñàì îáðÿä ïîõîâàííÿ 
ïðîõîäèòü òàêîæ ³ç çàêðèòîþ äî-
ìîâèíîþ, — ïðîäîâæóº Äìèòðî 
Íàóìåíêî. — Ï³ä ÷àñ ïîõîâàííÿ 
ìàþòü áóòè ïðèñóòí³ìè íå á³ëüøå 
15 ëþäåé. Äîãëÿäà÷ êëàäîâèùà 
ïðî öå çíàº ³ êîíòðîëþº.

«ТІЛО МАМИ ВИВЕЗЛИ 
В ЧОРНОМУ ПАКЕТІ»

Â³ííè÷àíêà Îêñàíà Ïàíîâà, 
íà ïðîõàííÿ ä³â÷èíè ìè çì³íþ-
ºìî ¿¿ ³ì'ÿ, ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñ-
òó RIA/20minut.ua, ÿê ó âåðåñí³ 
ìèíóëîãî ðîêó ïîõîâàëà ìàìó 
ó êîâ³äíîìó êâàðòàë³. Ìàìà ïðà-
öþâàëà ìåäñåñòðîþ â îäíîìó ç 
ìåäçàêëàä³â Â³ííèö³. ²íô³êóâà-
ëàñÿ âîíà, êàæå Îêñàíà, ñàìå 
íà ðîáîò³. Íà íàñòóïíèé ï³ñëÿ 
ïðîÿâ³â ïåðøèõ ñèìïòîì³â äåíü, 
ÊÒ ëåãåíü ïîêàçàëà ë³âîá³÷íó 
ïíåâìîí³þ. Äàë³ ñòàí æ³íêè ïî-
ã³ðøèâñÿ, ¿¿ ãîñï³òàë³çóâàëè.

— Äí³â ï'ÿòü ìàìà ëåæàëà â ³í-
ôåêö³éíîìó â³ää³ëåíí³. ¯¿ ùîñü 
òàì êàïàëè, «ë³êóâàëè», òåìïå-

«ПОХОВАЛИ МАМУ, ЯК СИРІТКУ»
Нова реальність  Поговорили 
з вінничанкою, чию маму поховали 
у спецпакеті-мішку та закритій домовині. 
Побували на міському кладовищі, де 
облаштовані спеціальні квартали для 
померлих від COVID-19. Дізналися, як 
тепер проводять розтин у морзі, а також, 
як пандемія вплинула на чин поховання

îäÿã. Ïðîòå ä³â÷àòà ëåäâå âï³ç-
íàëè æ³íêó, ÿêà ëåæàëà â òðóí³.

— Îáëè÷÷ÿ ìàìè íàãàäóâàëî 
íàëèòó êóëüêó. Ãóáè ³ ï³äáîð³ä-
äÿ ñèí³. Ð³äèíà… Ï³øîâ íàáðÿê 
ëåãåíü, ³ âîíà çàõëèíóëàñÿ ò³ºþ 
ð³äèíîþ, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà 
Ïàíîâà. — Íà ïîõîðîí³ áóëî 
ê³ëüêà ð³äíèõ… Íà òîìó é âñå. 
Ìè ïîõîâàëè ìàìó ÿê ñèð³òêó.

ЯК ПРОХОДИТЬ РОЗТИН 
ПОМЕРЛИХ ВІД КОВІДУ

Ìåäè÷íà äèðåêòîðêà Â³ííèöü-
êîãî îáëàñíîãî ïàòîëîãîàíàòî-
ì³÷íîãî áþðî Ëþáîâ Õîëîä 
ï³äòâåðäæóº, ùî ò³ëà ïîìåðëèõ 
â³ä êîðîíàâ³ðóñó, ÿê³ ìàþòü íà-
áðÿêè àáî íàäëèøîê ð³äèíè, 
âîíè ìàþòü ïåðåäàâàòè ð³äíèì 
ó ãåðìåòè÷íîìó ïàêåò³-ì³øêó ³ 
â çàêðèò³é òðóí³. Ïîçà òèì, óêëà-
äàºòüñÿ ïèñüìîâà ðîçïèñêà, ùî 
ò³ëî íå âåçòèìóòü äîäîìó, à äî-
ìîâèíó íå áóäóòü â³äêðèâàòè.

— Çàðàç ðîäè÷³ ïîìåðëèõ ìî-
æóòü ïîáà÷èòè ò³ëî äî òîãî, ÿê 
ñàí³òàð çàêðèº êðèøêó òðóíè. 
Íàâ³òü, ÿêùî ó íüîìó º íàäëèø-
êîâà ð³äèíà. Ó òàêîìó ðàç³ ìàº 
çáåð³ãàòèñÿ áåçïå÷íà â³äñòàíü,  — 
ïîÿñíþº Ëþáîâ Õîëîä. — Íà ïî-
÷àòêó ïàíäåì³¿ öå êàòåãîðè÷íî 
çàáîðîíÿëîñÿ. 

Äî îáëàñíîãî ïàòîëîãîàíàòî-
ì³÷íîãî áþðî ïðèâîçÿòü ò³ëà ïî-
ìåðëèõ ÷è íå ç óñ³õ ìåäçàêëàä³â 
íàøî¿ îáëàñò³. Ó íàïðàâëåíí³ çà-
âæäè âêàçóºòüñÿ ïðè÷èíà ñìåðò³. 
ßêùî ó ïîìåðëîãî áóâ êîðîíàâ³-
ðóñ, éîãî ò³ëî ìàþòü äîñòàâèòè 
íàêðèòèì ù³ëüíîþ òêàíèíîþ, 

îáðîáëåíîþ äåçðîç÷èíîì. Ò³ëà 
ç íàäëèøêîì ð³äèíè, àáè óíèê-
íóòè ¿¿ ðîçáðèçêóâàííÿ, çàâæäè 
ïðèâîçÿòü ó ñïåöì³øêàõ.

Ðîçòèí ïîìåðëèõ, ÿê³ ìàëè 
êîâ³ä, ìåäïåðñîíàë ïðîâîäèòü 
ó äîäàòêîâèõ çàñîáàõ çàõèñòó. 
Àíàëîã³÷íî ä³þòü ó âèïàäêàõ ç 
Â²Ë/ÑÍ²Ä, òóáåðêóëüîçîì òà ³í-
øèìè çàõâîðþâàííÿìè.

Ç ïðèâîäó òóàëåòó ò³ë ïîìåð-
ëèõ â³ä COVID-19, òî â ìîðç³ 
íå â³äìîâëÿþòüñÿ éîãî ïðîâîäè-
òè. Ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë ìèº 
íåá³æ÷èê³â, ðîç÷³ñóº ¿ì âîëîññÿ, 
ãîëèòü áîðîäó, îäÿãàº â ðèòóàëü-
íèé îäÿã, ÿêèé íàäàþòü ð³äí³.

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó òà 
íà ïî÷àòêó âåñíè 2021-ãî, êàæå 
Ëþáîâ Õîëîä, â³ä êîâ³äó ïîìè-
ðàëè ïåðåâàæíî ëþäè ïîõèëîãî 
â³êó. Â³äíåäàâíà ê³ëüê³ñòü ëåòàëü-
íèõ âèïàäê³â çá³ëüøèëàñÿ é ñåðåä 
ìîëîäøèõ. Íàéá³ëüø çàãðîçëè-
âèìè ñòàíàìè, ùî ïðèçâîäÿòü 
äî ñìåðò³, çà ñëîâàìè ë³êàðêè, 
íàðàç³ ââàæàþòüñÿ íàäëèøêîâà 
âàãà òà îæèð³ííÿ.

— ×åðåç ïàíäåì³þ íàâàíòà-
æåííÿ íà íàøå áþðî çá³ëüøè-
ëîñÿ íå ìåíøå, ÿê â ï³âòîðà 
ðàçà. Çà äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â öüîãî 
ðîêó ìè ïðîâåëè 1124 ðîçòèíè. 
Äî ïàíäåì³¿ öÿ ê³ëüê³ñòü áóëà 
ìåíøîþ çà ö³ëèé ð³ê, — ïðî-
äîâæóº Ëþáîâ Õîëîä. — Ó áå-
ðåçí³ òà êâ³òí³ ìèíóëîãî ðîêó 
íàì áóëî ñêëàäíî ñïðàâëÿòèñÿ ç 
íàâàíòàæåííÿì. Çàðàç, íà æàëü, 
ìè çíîâó ñïîñòåð³ãàºìî çðîñòàí-
íÿ ê³ëüêîñò³ ëåòàëüíèõ âèïàäê³â 
â³ä êîâ³äó.

Ò³ëà ç çàêðèòèìè 
òðóíàìè âåçóòü 
íà êëàäîâèùå îäðàçó 
ç ìîðãó. Îáðÿä 
ïîõîâàííÿ ïðîõîäèòü ³ç 
çàêðèòîþ äîìîâèíîþ

На Сабарівському цвинтарі є два окремі квартали, де 
ховають вінничан, які померли від коронавірусу. Якщо 
пандемія не вщухне, таких кварталів буде більше

Оксана Панова розповідає, що 
попри обмежену кількість при-
сутніх на маминому похороні 
людей, їм дозволили запро-
сити на цвинтар священника. 
А оскільки звершення чину по-
ховання у православних вірян 
є обов'язковим, ми вирішили 
звернутися до представників 
ПЦУ та УПЦ МП і попросили їх 
розказати, як пандемія вплинула 
на церемонію прощання.

Архімандрит ПЦУ Софроній 
Чуприна розповідає, що під час 
похорону у приміщення допус-
кається лише рекомендована 
урядом кількість людей, а між 
присутніми встановлюється без-
печна дистанція — 1,5 метра. 
Також забороняється цілувати 
тіло померлого, а тому похо-
вання звершується винятково 
при закритій труні на безпечній 
відстані.

Тільки у випадку виконання усіх 
вищезгаданих приписів духовен-
ству дозволяється звершувати 
чин відспівування. 
 — Щодо християнської традиції 
прощання з покійним та останнім 
цілуванням, то цього варто не ро-
бити, навіть, якщо людина по-
мерла не від коронавірусу. Тому 
що відбувається безпосередній 
контакт з тілом людини, або 
іконою, хрестом, що вже може 

стати причиною розповсюдження 
хвороби. – каже  священник. – 
Найголовніше для померлого, це 
молитва, а не окремі елементи, 
хоча і благочестивих, але все-
таки традицій.
Прессекретар УПЦ МП диякон 
Андрій Балан говорить, що го-
ловною зміною пандемійного 
періоду став закритий гріб і за-
борона цілувати тіло померлого. 
— Священник приїздить на кла-

довище або додому і робить все, 
що має робити. Не має значення 
чи труна закрита, чи вона відкри-
та. Справа в молитві,  — пояснює 
Андрій Балан. — Зараз карантинні 
обмеження дещо легші, тому гріб 
можуть опускати прості люди. 
Коли пандемія лише набирала 
обертів, доводилося викликати 
ритуальну службу, працівники 
якої приїздили в спецкостюмах. 
Зі сторони це виглядало лячно.

Чи змінилися церковні ритуали?



7 RIA, Ñåðåäà, 13 æîâòíÿ 2021
ÃÐÎØ²

Кожен п'ятий — 
вакцинований

Â³ä ïî÷àòêó âàêöèíàëüíî¿ 
êàìïàí³¿ äâîìà äîçàìè ³ìóí³çó-
âàëèñü 68884 â³ííè÷àíèíà, öå 
22,3% â³ä äîðîñëîãî íàñåëåííÿ 
ãðîìàäè. À ïåðøó äîçó îòðè-
ìàëè 27,6% äîðîñëèõ ìåøêàí-
ö³â. Íèí³ ó ïóíêòàõ ùåïëåíü 
ïðè ÖÏÌÑÄ òà ó Öåíòðàõ 
ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿ íàñåëåí-
íÿ äîñòóïí³ òðè ïðåïàðàòè: 
«AstraZeneca», «Coronavac», 
«Comirnaty» (Pfizer). Âàêöèíó-
þòü óñ³õ îõî÷èõ áåçêîøòîâíî.

Íà ñüîãîäí³ ó Â³ííèö³ â³ä 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè íàé-
á³ëüøå ùåïëåíèõ ì³ñòÿí 
ïðàöåçäàòíîãî â³êó: ëþäè â³ä 
20–39 ðîê³â — 28,9%, ñåðåä ëþ-
äåé 40–49 ðîê³â âàêöèíîâàíî 
21,3%, ó â³ö³ 50–59 ðîê³â — 
20,1%. Íå ïîñï³øàº âàêöèíó-
âàòèñü ìîëîäü — ³ìóí³çîâàíèõ 
æèòåë³â ó â³ö³ 18–20 ðîê³â ëèøå 
2,35%. À òàêîæ â³ííè÷àíè, 
ÿêèì çà â³ñ³ìäåñÿò: ñåðåä íèõ 
³ìóí³çîâàíèõ ïðîòè êîðîíàâ³-
ðóñó 2,7%. ×àñòêà ùåïëåíèõ 
ìåøêàíö³â «ñð³áíîãî â³êó» â³ä 
60 äî 79 ðîê³â ñêëàäàº 24,7%.

Перевіряли 
криниці

Äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â ó Â³ííèö³ 
ïåðåâ³ðÿëè êðèíèö³. Ñåðåä 
44-õ äîñë³äæåíèõ ïðîá âîäè 
ç êîëîäÿç³â ì³ñòà, ò³ëüêè ó äâîõ 
ïðîáè â³äïîâ³äàþòü íîðìàì.

— Ó 98% äîñë³äæåíèõ ïðîá 
âîäè çíàéøëè êîë³ôîðìè (âå-
ëèêà ãðóïà áàêòåð³é â äóæå 
âèñîêèõ êîíöåíòðàö³ÿõ ó ôå-
êàëüí³é ðå÷îâèí³ òåïëîêðîâíèõ 
òâàðèí), àì³àê, í³òðàòè, âîäà 
æîðñòêà òà ìàº íåïðèºìíèé 
çàïàõ, — êàæóòü ó «Â³ííèöüêî-
ìó îáëàñíîìó öåíòð³ êîíòðîëþ 
òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá ÌÎÇ 
Óêðà¿íè». — Çàãàëîì äîñë³äæåíî 
âîäó ³ç 44-õ êðèíèöü íà ì³êðî-
á³îëîã³÷í³ ïîêàçíèêè ((70,5%) — 
íåñòàíäàðòí³) òà ³ç 44-õ êðèíèöü 
íà õ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè (33 ïðîáè 
(70,5%) — íåñòàíäàðòí³).

Ó ðåçóëüòàò³ ñàí³òàðíì  âè-
ìîãàì â³äïîâ³äàþòü ïðîáè 
âîäè ó äâîõ êðèíèöÿõ: íà âó-
ëèö³ Êåëåöüêà, 122 òà íà 2-ìó 
ïðîâóëêó Ãë³íêè, 44.

КОРОТКОКОРОТКОЯК ОТРИМАТИ ПОДАТКОВУ 
ЗНИЖКУ НА НАВЧАННЯ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

Ó Â³ííèö³ ïîíàä 
äåñÿòîê âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, 
ìàéæå 20 ïðèâàòíèõ 

ñàäî÷ê³â òà ê³ëüêà çàêëàä³â ïîçà-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè. Íà á³ëüø³ñòü ç 
íèõ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ïîäàòêîâà 
çíèæêà.

ßêùî âè ðàí³øå ïðî íå¿ 
íå ÷óëè, òî í³÷îãî äèâíîãî. Àäæå 
ö³º¿ ïîñëóãîþ êîðèñòóºòüñÿ íåâå-
ëèêèé â³äñîòîê ëþäåé.

Ïîäàòêîâà çíèæêà — öå ñóìà, 
íà ÿêó äîçâîëÿºòüñÿ çìåíøèòè 
ðîçì³ð ñïëà÷åíîãî ëþäèíîþ ïî-
äàòêó ó çâ’ÿçêó ç îïëàòîþ íåþ 
ïîñëóã. Òîáòî, öå âàøå ïðàâî ïî-
âåðíóòè ÷àñòèíó ïðèáóòêîâîãî 
ïîäàòêó (ÏÄÔÎ).

Ñêîðèñòàòèñÿ öèì ïðàâîì 
ìîæå ëþäèíà ç áóäü-ÿêèì ðîç-
ì³ðîì çàðïëàòè. Ïîäàòêîâà çíèæ-
êà ðîçðàõîâóºòüñÿ ñàìå â³ä ñóìè 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ëþäèíè. Âè ùå 
âñòèãàºòå öüîãîð³÷ ñêîðèñòàòè-
ñÿ ïðàâîì íà ïîäàòêîâó çíèæêó 
äî 31 ãðóäíÿ.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Â³ííè÷àíêà Òåòÿíà Øìèðêî 

îôîðìëþâàëà ïîäàòêîâó çíèæêó 
äëÿ ñâîãî ñèíà, ÿêèé íàâ÷àºòüñÿ 
ó Õàðê³âñüê³é àêàäåì³¿ çàë³çíè÷-
íîãî òðàíñïîðòó. Êàæå, ïðî òàêó 
ìîæëèâ³ñòü ä³çíàëàñÿ ùå ðîê³â 
ï'ÿòü òîìó â³ä êëàñíî¿ êåð³âíè-
ö³ ñèíà. Îñòàííÿ êîðèñòóâàëàñÿ 
ö³ºþ ïîñëóãîþ ³ áóëà çàäîâîëåíà.

— Âè éäåòå ó ïîäàòêîâó ñëóæ-
áó ç ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â, ÿêèé 
ìîæíà ä³çíàòèñÿ â ³íòåðíåò³ ÷è 
áåçïîñåðåäíüî ó ïîäàòêîâ³é. Âàì 
ïîòð³áíî áóäå ç³áðàòè âñ³ êâè-
òàíö³¿ çà îïëàòó íàâ÷àííÿ. Ìè 
ïëàòèìî êîæíîãî ì³ñÿöÿ çà íà-
â÷àííÿ ñèíà, ³ ÿ äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â ¿õ 
çáèðàþ, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — 
Öÿ ïðîöåäóðà íå ñêëàäíà, ³ íàâ³òü 
íå ÷àñîçàòðàòíà. Ó ïîäàòêîâ³é âè 
çàïîâíþºòå áëàíê (ð³÷íó ïîäàò-
êîâó äåêëàðàö³þ), ó öüîìó ìîæå 
äîïîìàãàòè ³íñïåêòîð. ² âñå.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ãðîø³ ïîâåðòà-
þòüñÿ ïðîòÿãîì 60 äí³â ç äíÿ ïî-
äà÷³ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â.

— Öüîìó ëèøå ïîòð³áíî ïðè-

ä³ëèòè òðîõè ÷àñó, çðîáèòè êîï³¿ 
äîêóìåíò³â ³ ïðèéòè â ïîäàòêî-
âó, — êàæå â³ííè÷àíêà. — Öå 
çîâñ³ì íå ñêëàäíî, à ãðîø³ âàì 
ïîâåðíóòüñÿ. ×îìó á íå ñêîðèñ-
òàòèñÿ öèì ïðàâîì?

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ 
ЗНИЖКУ?

— Ïîäàòêîâó çíèæêó íå ìî-
æóòü îôîðìèòè ïðèâàòí³ ï³ä-
ïðèºìö³, ïåíñ³îíåðè, â³éñüêîâ³. ̄ ¿ 
ìîæóòü îòðèìàòè ô³çè÷í³ îñîáè, 
ÿê³ îô³ö³éíî îòðèìóþòü çàðîá³òíó 
ïëàòó, — êàæå çàâ³äóâà÷êà ñåêòîðó 
³íôîðìàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ Òà¿ñ³ÿ Ãë³ìáîöüêà.

— Ïîäàòêîâà çíèæêà äîçâîëÿº 
ïîâåðíóòè ÏÄÔÎ, ñïëà÷åíèé 
çà ïëàòó çà íàâ÷àííÿ ó â³ò÷èç-
íÿíîìó óí³âåðñèòåò³, äèòñàäêó, 
øêîë³, êîëåäæ³ çà ñåáå òà íàé-
áëèæ÷èõ ðîäè÷³â. Ó âàñ ìàº áóòè 

îô³ö³éíèé äîêóìåíò ç öüîãî çà-
êëàäó, — ïðîäîâæóº ñïåö³àë³ñòêà.

Çà ñëîâàìè Òà¿ñ³¿ Ãë³ìáîöüêî¿, 
äåÿê³ ïîçàøê³ëüí³ çàêëàäè îñâ³òè 
òåæ ó öåé ïåðåë³ê âõîäÿòü. Àëå 
ëèøå ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî öå 
ñïðàâä³ îñâ³òí³é çàêëàä, à íå ïðè-
âàòíà ô³ðìà.

— Òðèâàº ìîæëèâ³ñòü ¿¿ îòðè-
ìàòè ö³ëèé êàëåíäàðíèé ð³ê. 
Êîæåí, õòî ìàº ïðàâî ñêîðèñ-
òàòèñÿ çíèæêîþ, ùå ìîæå ïîäàòè 
äåêëàðàö³þ äî ê³íöÿ 2021-ãî, — 
ãîâîðèòü ôàõ³â÷èíÿ.

ßê ä³çíàºìîñÿ íà ñàéò³ ïîäàò-
êîâî¿ ñëóæáè, ïîäàòêîâó çíèæêó 
ìîæíà îòðèìàòè íå ëèøå íà íà-
â÷àííÿ. Àëå 80% çâåðíåíü ñòî-
ñóþòüñÿ ñàìå âèòðàò íà îñâ³òó.

Ó 2019-ìó, ÿê ÷èòàºìî, ìàéæå 
14 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü â³ííè÷àíè 
îòðèìàëè ç áþäæåòó ÷åðåç ïîäàò-
êîâó çíèæêó. Ñê³ëüêè öüîãîð³÷?

— Çà âæå ïîäàíèìè äåêëàðàö³ÿ-
ìè ïðî äîõîäè, îòðèìàí³ óïðîäîâæ 

Кешбек від держави  Оплачуєте 
навчання дитини в університеті? 
Відводите свого школяра на гуртки чи 
малечу в приватний дитсадок? А чи знали 
ви, що маєте право повернути частину 
сплачених грошей? Розповідаємо, як це 
зробити, скільки можна отримати назад 
та хто має на це право

2020 ðîêó, ñòàíîì íà ïåðøå âåðåñ-
íÿ ïðàâîì íà ïîäàòêîâó çíèæêó 
ñêîðèñòàëèñü ìàéæå ø³ñòü òèñÿ÷ 
æèòåë³â Â³ííè÷÷èíè. ̄ ì ïîâåðíóòü 
ìàéæå 15,5 ìëí ãðèâåíü ïîäàòêó, — 
ãîâîðèòü íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ Ìèêîëà Ñóðæèêîâ.

ЯКИЙ РОЗМІР ЗНИЖКИ?
Ðîçì³ð ïîäàòêîâî¿ çíèæêè — 

18%.
Äî ïðèêëàäó, óÿâèìî, ùî â³-

ííè÷àíêà Êàòåðèíà îòðèìàëà 
çà ð³ê çàðïëàòó â ðîçì³ð³ 100 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Ó òîé æå ð³ê Êàòå-
ðèíà çàïëàòèëà çà íàâ÷àííÿ ñâîº¿ 
äîíüêè 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ßêùî 
âîíà ñêîðèñòàºòüñÿ çíèæêîþ, 
òî îòðèìàº 3 600 ãðèâåíü.

ßê ìè öå âèðàõóâàëè? ²ç çàðï-
ëàòè Êàòåðèíè çà ð³ê ñòÿãíóëè 
18% ÏÄÔÎ, òîáòî ç³ ñòà òèñÿ÷ — 
18 òèñÿ÷ ãðèâåíü. À ÿêùî âàðò³ñòü 
íàâ÷àííÿ 20 òèñÿ÷, òî 18% ç íèõ 
âèõîäèòü 3 600.

Àëå öåé êåøáåê â³ä äåðæàâè 
íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ñóìó 
ÏÄÔÎ (ñïëà÷åíîãî ïîäàòêó ç 
äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á). Òîìó, 
ÿêáè Êàòåðèíà çàïëàòèëà á³ëü-
øå çà íàâ÷àííÿ, í³æ çàðîáèëà, 
òî ¿é áè ïîâåðíóëè ëèøå ñóìó ¿¿ 
ïîäàòê³â — 18 òèñÿ÷.

Ëîã³÷íî, ùî îôîðìëåííÿì ïî-
äàòêîâî¿ çíèæêè êðàùå çàéìà-
òèñÿ òîìó, õòî îòðèìóº ó âàø³é 
ñ³ì'¿ á³ëüøó çàðïëàòó. Íàïðèêëàä, 
ÿêùî æ³íêà çàðîáëÿº 120 òèñÿ÷, 
à ÷îëîâ³ê 110 òèñÿ÷, òî çàéíÿòèñÿ 
îôîðìëåííÿì ïîäàòêîâî¿ çíèæêè 
äëÿ äèòèíè êðàùå æ³íö³. ×åðåç 
òå, ùî ðîçì³ð ï³ëüãè çàëåæèòü 
â³ä ñïëà÷åíèõ ïîäàòê³â.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЦЬОГО 
ПОТРІБНІ?

ßê ÷èòàºìî íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè, äëÿ ïîâåðíåííÿ êîøò³â 
çà íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî íàäàòè 
íàñòóïí³ äîêóìåíòè:

êîï³ÿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â 
(³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà);

êîï³ÿ ïàñïîðòà;
äîâ³äêà ïðî äîõîäè ç ì³ñöÿ ðî-

áîòè (ôîðìà ¹ 3);
êîï³ÿ äîãîâîðó ïðî íàâ÷àííÿ 

ç â³äïîâ³äíèì çàêëàäîì îñâ³òè;
êîï³ÿ êâèòàíö³é (÷åê³â, ïëà-

ò³æíèõ äîðó÷åíü) ïðî îïëàòó 
íàâ÷àííÿ;

êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåí-
íÿ ñòóäåíòà;

äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí 
³ äîõîäè;

çàÿâà íà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â 
³ç çàçíà÷åííÿì ðåêâ³çèò³â ðàõóíêó 
äëÿ ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ.

Ïîäàòêîâà çíèæêà 
ðîçðàõîâóºòüñÿ â³ä 
ñóìè çàðîá³òíî¿ ïëàòè. 
Âè ùå âñòèãàºòå 
öüîãîð³÷ îôîðìèòè ¿¿ 
äî 31 ãðóäíÿ

Микола Суржиков пояснює, що вінничани ще встигають 
скористатися своїм правом на податкову знижку. 
Документи можна подавати до кінця 2021-го року

Інформаційно-довідковий де-
партамент Державної податкової 
служби в нашій області: 0 800 
501 007 (безплатно зі стаціонар-
них телефонів, з мобільних теле-
фонів за тарифами операторів 
мобільного зв'язку).
Вінницький місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 
правової допомоги: (0432) 56 
01 80; 38 (098) 00 26 774. 
Гаряча лінія системи безоплатної 
правової допомоги: 0 800 213 
103 (цілодобово та безплатно у 
межах України зі стаціонарних та 
мобільних телефонів)

Де можна уточнити деталі? ОГОЛОШЕННЯ

Помічник торгового представника. 
З/п 8000-12 000грн., 6 днів в 
тиждень  (068) 212-40-27

Промоутер на постійну працю 
для  роздачі листівок Від 18р. З/п 
7000-11 000грн. (096) 132-16-74
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ñüîìèé àïå-
ëÿö³éíèé àäì³í-

ñóä çàëèøèâ ÷èííèì ð³øåííÿ, 
çà ÿêèì ìàþòü ñêàñóâàòè ë³-
ì³òè íà ïðî¿çä äëÿ ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ/ÎÎÑ.

«Óæå òðàäèö³éíî ìè âèãðàëè 
ñóä ó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ùîäî îáìåæåííÿ ï³ëüãîâîãî ïðî-
¿çäó. Òåïåð ³ â àïåëÿö³¿», — ïî-

â³äîìèëà àêòèâ³ñòêà â³ííèöüêîãî 
«Àâòîìàéäàíó» Òà¿ñà Ãàéäà.

Â ÷îìó áóëà ñóòü ñïðàâè? ×îìó 
àòîâö³ ð³çêî ïðîòè áóäü-ÿêèõ îá-
ìåæåíü ñâîãî áåçîïëàòíîãî ïðî-
¿çäó? Òà ÷è áóäå «òðåò³é ðàóíä» 
â ñóä³ ì³æ ÷èíîâíèêàìè ³ àêòè-
â³ñòàìè?

ПОЗОВ ЗАДОВОЛЬНИЛИ 
ЧАСТКОВО

Çà ïîðÿäêîì, ÿêèé íàïðè-
ê³íö³ 2020 ðîêó óõâàëèâ âè-
êîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè, ó÷àñíèêè 

АКТИВІСТИ ВІДСТОЯЛИ У СУДІ 
ПРОЇЗД АТОВЦІВ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Захистили права  З 1 січня у Вінниці 
діють обмеження пільгового проїзду. 
Пільговикам дають 60/120 поїздок 
на місяць. Якщо вичерпали ліміт — 
то за проїзд доведеться платити. 
Вінницький «Автомайдан» частково 
оскаржив цей порядок у суді. Ветерани 
АТО-ООС можуть їздити необмежену 
кількість разів. Проте ліміти ще 
не скасували. Чому?

А чим керувались в мерії, вста-
новлюючи ліміти проїзду? У ко-
мунальному підприємстві «Він-
ницякартсервіс», яке опікується 
е-квитком, провели аналіз поїз-
док в муніципальному транспорті. 
За їхніми даними:
140 тисяч пасажирів щодня пере-
возить муніципальний транспорт
50 тисяч з них — це пільговики.
80% пільговиків здійснює 
до 40 поїздок на місяць.

Уся ідея зі встановленням лімітів 
для пільговиків полягала у тому, 
щоб «Вінницька транспортна 
компанія» почала отримувати 
компенсації з місцевого бюджету 
за пільговиків.
Держава, як ми писали вище, від-
мовилася виплачувати компенса-
ції перевізникам. Проте платити 
за необмежену кількість пільгових 
поїздок місцевий бюджет Вінниці 
не може. Отож, прийняли рішен-

ня, що пільговики отримають 60 
(деякі категорії — 120) поїздок 
на місяць.
— Враховуючи те, що для 80% 
пільговиків достатньо 40 поїздок 
на місяць, з 1 січня цього року за-
проваджено нові правила корис-
тування громадським транспор-
том КП «ВТК» для пільгових кате-
горій населення: 60 безкоштовних 
поїздок щомісяця», — пояснювали 
у «Вінницякартсервіс».

Місто не може платити за всі поїздки пільговиків

îáìåæåííÿ ï³ëüã äëÿ ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ/ÎÎÑ ñêàñóâàòè, ðåøòà 
ð³øåííÿ âèêîíêîìó ïðî âñòà-
íîâëåííÿ ë³ì³ò³â íà ïðî¿çä äëÿ 
ï³ëüãîâèê³â çàëèøèëè áåç çì³í.

«ВЕТЕРАНИ ЇЗДЯТЬ ЗА СВОЇМИ 
ПОСВІДЧЕННЯМИ»

Ìåð³ÿ ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàð-
ãó íà ð³øåííÿ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. ² 
çà òðè çàñ³äàííÿ Ñüîìèé àïåëÿ-
ö³éíèé àäì³íñóä óõâàëèâ ð³øåí-
íÿ: «àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàëèøèòè 
áåç çàäîâîëåííÿ, à ð³øåííÿ Â³-
ííèöüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 14 ÷åðâíÿ 
2021 ðîêó — áåç çì³í».

— Âæå äðóãà ³íñòàíö³ÿ ñòàëà 
íà íàø á³ê. Àòîâö³ ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè ìîæóòü ¿çäèòè ó ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³ Â³ííèö³ áåç 
îáìåæåíü, — ðîçïîâ³äàº Òà¿ñà 
Ãàéäà. — Ìè ïðîâîäèëè îïè-
òóâàííÿ ñåðåä íàøèõ ó÷àñíèê³â 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ âåòåðàíè 

ÀÒÎ/ÎÎÑ íå çàçíàþòü ïîêè 
í³ÿêèõ óòèñê³â òà ¿çäÿòü ó ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ çà ñâî¿ìè 
ïîñâ³ä÷åííÿìè.

Ïîïðè ð³øåííÿ ñóäó ë³ì³òè äëÿ 
àòîâö³â, ÿê³ ¿çäÿòü çà «Ìóí³öè-
ïàëüíèìè êàðòêàìè â³ííè÷àíè-
íà», ïîêè íå ñêàñóâàëè.

— Íàì âèêîíêîì í³ÿêèõ äî-
êóìåíò³â òà í³ÿêèõ íîâèõ ð³øåíü 
ùîäî åëåêòðîííîãî êâèòêà íå íà-
äàâàâ. Ïîêè ë³ì³òè íà ïðî¿çä äëÿ 
âñ³õ ï³ëüãîâèê³â ä³þòü áåç çì³í, — 
ãîâîðèòü ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñó» Âåðîí³êà Ñàâ÷óê.

×è áóäå ñïðàâà ïåðåäàíà â Êà-
ñàö³éíèé ñóä? Òà¿ñà Ãàéäà â³ä-
ïîâ³ëà, ùî íàðàç³ íå îòðèìóâàëà 
ïîâ³ñòîê.

— Íà àïåëÿö³¿ ìè ïèòàëè 
â ì³ñüêðàä³âñüêîãî þðèñòà «÷è 
áóäå òðåòÿ ³íñòàíö³ÿ?», íà ùî 
â³í â³äïîâ³â «ÿê âèð³øå êåð³âíè-
öòâî», — ï³äñóìóâàëà àêòèâ³ñòêà 
«Àâòîìàéäàíó».

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ÀÒÎ/ÎÎÑ ìàþòü 60 áåçêîøòîâ-
íèõ ïî¿çäîê íà ì³ñÿöü â òðàìâà¿, 
òðîëåéáóñ³ òà àâòîáóñ³. ßêùî íà-
¿çäÿòü á³ëüøå, òî äîâåäåòüñÿ ïëà-
òèòè çà êâèòîê ç âëàñíî¿ êèøåí³.

Âåòåðàí³â îáóðèëî òàêå ð³øåí-
íÿ. Âîíè ââàæàþòü, ùî «ÿêùî 
íå â³äñòîÿòè ñâî¿ ïðàâà, òî çàâòðà 
ïî÷íóòü çàáèðàòè ³íø³ ï³ëüãè».

Ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè «Àâòî-
ìàéäàíó» òà ðÿä âåòåðàíñüêèõ 
îðãàí³çàö³é ïîäàëè íà ìåð³þ 
â ñóä. Ó ÷åðâí³ Îêðóæíèé àä-
ì³íñóä â ñïðàâ³ 120/246/21-à âè-
ð³øèâ, ùî îáìåæåííÿ ï³ëüã äëÿ 
àòîâö³â ïîðóøóº çàêîíîäàâñòâî.

Àäæå äåðæàâà «íå ìîæå â îäíî-
ñòîðîííüîìó ïîðÿäêó â³äìîâèòè-
ñÿ â³ä çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî ñîöçà-
õèñòó îñ³á, ÿê³ âæå âèêîíàëè ñâ³é 
îáîâ'ÿçîê ïåðåä äåðæàâîþ ùîäî 
çàõèñòó ¿¿ ñóâåðåí³òåòó ³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³».

Òå, ùî äåðæàâà ùå ç 2015 ðîêó 
â³äìîâèëàñÿ ïëàòèòè ïåðåâ³-
çíèêàì êîìïåíñàö³¿ ï³ëüãîâîãî 
ïðî¿çäó, ñóä íå ðîçãëÿäàâ, áî 
«ì³æáþäæåòí³ â³äíîñèíè âèõî-
äÿòü çà ìåæ³ ïîçîâó», ÿêèé ðîç-
ãëÿäàâñÿ ó ñóä³.

Â³äòàê, ñóä ÷àñòêîâî çàäîâîëü-
íèâ ïîçîâ àêòèâ³ñò³â ³ âåòåðàí³â: 

Два суди стали на бік ветеранів й активістів. Атовці проти 
будь-яких обмежень своїх пільг і в транспорті їздять за своїми 
посвідченнями

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (067)5267352

Áóëà ñóáîòà ³ ïîäðóæíÿ ïàðà 
ç Â³ííèö³ ¿õàëè äî äðóç³â â Ìî-
ãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí. ×îëî-
â³ê êåðóâàâ àâò³âêîþ Hyundai, 
à äðóæèíà òåëåôîíîì ñï³ëêó-
âàëàñÿ ç ïîäðóãîþ, ïîâ³äîìèëà, 
ùî íåçàáàðîì ïðè¿äóòü, ïîðà ¿é 
íàêðèâàòè íà ñò³ë…

Ïîäðóææÿ Ñâ³òëàíà òà Îëåê-
ñàíäð Ìàöåðè çàãèíóëè 9 æîâ-
òíÿ. Òðàãåä³ÿ ñòàëàñü áëèçüêî 
12.20 ïîáëèçó ñåëà Ëó÷èíåöü 
Âåíäè÷àíñüêî¿ ãðîìàäè. Çà ïî-
ïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ ñë³ä-

ñòâà, 60-ð³÷íèé âîä³é ³íîìàðêè 
íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì, âíà-
ñë³äîê ÷îãî ç’¿õàâ ó êþâåò. Â³ä 
îòðèìàíèõ òðàâì êåðìóâàëüíèê 
òà éîãî 58-ð³÷íà äðóæèíà çà-
ãèíóëè íà ì³ñö³.

Ç äîïèñ³â ó Ôåéñáóö³ ñòàëî 
çðîçóì³ëî, ùî çàãèáëà â ÄÒÏ — 
öå çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìåíåäæ-
ìåíòó Â³ííèöüêîãî êîîïåðàòèâ-
íîãî ³íñòèòóòó, êàíäèäàò åêîíî-
ì³÷íèõ íàóê Ñâ³òëàíà Ìàöåðà. 
Âîíà àâòîð ÷èñëåííèõ íàóêîâèõ 
ïîñ³áíèê³â ³ ìîíîãðàô³é, ïó-
áë³êàö³é â íàóêîâèõ âèäàííÿõ. 
À íàéãîëîâí³øå — ïåäàãîã ç âå-

ëèêî¿ ë³òåðè ³ ÷óäîâà ëþäèíà. 
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ñëîâà äðóç³â, 
êîëåã ³ ñòóäåíò³â.

Â³ðà Âàãàíîâà: «Öå íåïîïðà-
âèìà âòðàòà äëÿ íàøîãî çàêëàäó!  
Ìîëîäà, ÿñêðàâà, ïðîôåñ³éíà… 
Öàðñòâî íåáåñíå ö³é ùèð³é, 
ñâ³òë³é ëþäèí³!»

²ðèíà Äâîðí³öüêà: «Ç æèòòÿ 
ï³øëà ÷àñòèíà ìåíå, ì³é Äðóã, 
ì³é ïàðòíåð, ìîÿ äðóãà ìàìà ³ 
íàéïðåêðàñí³øà ó ñâ³ò³ ëþäè-
íà… Íå ìîæó ï³ä³áðàòè í³ÿê³ 
ñëîâà …Íå ìîæó ïîâ³ðèòè, 
íå ìîæó!!!...».

Â³òàë³é Øàðêî, äîêòîð åêî-

íîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
òîâàðîçíàâñòâà, åêñïåðòèçè òà 
òîðãîâåëüíîãî ï³äïðèºìíèöòâà 
ÂÒÅ² íàâ÷àâñÿ ç ïîê³éíîþ Ñâ³ò-
ëàíîþ Ìàöåðîþ â àñï³ðàíòóð³, 
ðàçîì ïðàöþâàâ. Êàæå, öå áóëà 
ëþäèíà ³ æ³íêà ç âåëèêî¿ ë³òåðè.

— Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà áóëà 
³ ïðîôåñ³îíàëîì ç âåëèêî¿ ë³òå-
ðè, — ãîâîðèòü Â³òàë³é Øàðêî. — 
Â ñâ³é ÷àñ âîíà áóëà ôóíäàòîðîì 
êàôåäðè åêîíîì³êè ³ ï³äïðè-
ºìíèöòâà â Êîîïåðàòèâíîìó 
³íñòèòóò³, äåêàíîì ôàêóëüòåòó. 
Äëÿ ñâî¿õ ñòóäåíò³â áóëà äîáðèì 
äðóãîì ³ êëàñíèì íàñòàâíèêîì, 

ãóðòóâàëà ìîëîäü. Âîíà çàâæäè 
ç â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ñòàâèëàñÿ 
äî òîãî, ÷èì çàéìàëàñÿ. Â ñâ³é 
÷àñ àêòèâíà áóëà â ïîë³òèö³.

Äî òîãî æ Ñâ³òëàíà Ìàöåðà 
âèãëÿäàëà íå ïî ðîêàõ, áóëà 
ñòèëüíîþ òà åíåðã³éíîþ. Ïðî 
Ñâ³òëàíó Ìèêîëà¿âíó ³ ïðî ¿¿ 
÷îëîâ³êà Îëåêñàíäðà, ÿêèé áóâ 
ïåðåâ³çíèêîì, âñ³ ãîâîðèëè, ùî 
âîíè ùàñëèâà ïàðà.

¯õ ºäèíèé ñèí áóâ çà êîðäî-
íîì, êîëè ñòàëàñÿ öÿ òðàãåä³ÿ. 
Éîãî ÷åêàëè íà ïîõîðîí, àáè 
ïîïðîùàâñÿ ç áàòüêàìè. Ïðè-
êðî, ùî éäóòü íàéêðàù³…

Їхали до друзів. У ДТП загинула викладачка 
Кооперативного інституту з чоловіком
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òè, áî çîáîâ’ÿçàíèé óòðèìóâàòè 
àâòîìîá³ëü ó òåõí³÷íî ñïðàâíîìó 
ñòàí³. Ïîÿñíþâàâ, ùî äî íüîãî 
çàï÷àñòèíè óæå íå âèïóñêàþòü.

Éîìó ïîâòîðþþòü, ùî íà-
çâàíèé àâòîìîá³ëü ïåðåáóâàº 
íà â³éñüêîâîìó îáë³êó ó ì³ñüêî-
ìó â³éñüêêîìàò³. Êàæóòü ïðî öå 
íå ò³ëüêè óñíî, à é ïèñüìîâî. 
Ï³äïðèºìåöü íàäàâ êîï³þ ëèñòà 
çà ï³äïèñîì â³éñüêîâîãî êîì³ñà-
ðà ì³ñòà ïàíà Ë³ùóêà. Öèòóºìî: 
«… äîäàòêîâî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî 
òðàíñïîðòíèé çàñ³á àâòîìîá³ëü 
«Àóä³», çàðåºñòðîâàíèé çà âàøèì 
ï³äïðèºìñòâîì, ïåðåáóâàº íà â³é-
ñüêîâîìó îáë³êó ó Â³ííèöüêîìó 
îá’ºäíàíîìó ì³ñüêîìó òåðèòîð³-
àëüíîìó öåíòð³ êîìïëåêòàö³¿ òà 
ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè».

Ó öüîìó æ ëèñò³ ñêàçàíî, ùî 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü íà â³éñüêîâîìó îá-
ë³êó, ìîæóòü áóòè äîóêîìïëåê-
òîâàí³ ÇÑÓ, ¿õ ìîæóòü ïåðåäàòè 
ó â³éñüêîâ³ ôîðìóâàííÿ ï³ä ÷àñ 
ìîá³ë³çàö³¿. Öåé ëèñò äàòîâàíèé 
26 ñåðïíÿ 2021 ðîêó.

— Àáî ÿ ÷îãîñü íå ðîçóì³þ, 
àáî ó â³éñüêêîìàò³ ñëóæàòü ëþäè, 
ÿê³ â³äâåðòî çàéìàþòüñÿ, äàðóé-
òå, øê³äíèöòâîì, — íå ïðèõîâóº 
åìîö³é ñï³âðîçìîâíèê. — ß ¿ì ïðî 
ñòàðèé íåñïðàâíèé àâòîìîá³ëü, 
à âîíè ìåí³ ïðî ìîæëèâå äîó-
êîìïëåêòóâàííÿ íèì àðì³¿. Êàæó, 
íàä³øë³òü ñâîãî ïðåäñòàâíèêà, 
íåõàé î÷åâèäÿ÷êè ïåðåêîíàºòü-
ñÿ, ùî òàêó ìàøèíó íå ìîæíà 
â³äðåìîíòóâàòè… ìàðíà ñïðàâà.

Íèí³øíüîãî ë³òà ï³äïðèºìåöü 
Ïëåíñàê ïðîïóñòèâ òåðì³í ïî-

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Îäðàçó çàóâàæó, 
ùî íàçâè «â³éñü-
êêîìàò» óæå íå ³ñ-
íóº. Ï³ñëÿ ðåôîðìè 

ñòðóêòóðó ïåðåíàçâàëè ó Öåíòð 
êîìïëåêòóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿ 
ï³äòðèìêè. Öèâ³ëüí³ ïðîäîâæó-
þòü ãîâîðèòè «â³éñüêêîìàò». Áî 
çâó÷èòü ïðîñòî ³ çðîçóì³ëî.

Äîðîãó äî îäíîãî ç íèõ — Â³-
ííèöüêîãî îá’ºäíàíîãî ì³ñüêîãî 
Öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ òà ñî-
ö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè äîáðå çíàº 
Îëåã Ïëåíñàê. Â³í êåð³âíèê îä-
íîãî ç ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ. Äâà 
ðàçè ïðîòÿãîì ðîêó ÷îëîâ³ê ïðè-
íîñèòü ñþäè çâ³ò ïðî íàÿâí³ñòü 
ó éîãî ÌÏ àâòîìîá³ëÿ. Òàêà âè-
ìîãà â³éñüêîâèõ — äî 20 ÷åðâíÿ 
³ äî 20 ãðóäíÿ ìàºø ïðèíåñòè 
ïàï³ð ç ï³äïèñîì ³ ïå÷àòêîþ, ùî 
ó òâîºìó ï³äïðèºìñòâ³ íà îáë³êó 
çíà÷èòüñÿ òåõí³êà.

Ó ÌÏ, ÿêå î÷îëþº Ïëåíñàê, 
òðóäèòüñÿ ìåíøå äåñÿòè ëþäåé. 
Íà îáë³êó çíà÷èòüñÿ îäèí àâòî-
ìîá³ëü, ëåãêîâèê-ñåäàí «Àóä³». 
Ï³äïðèºìåöü ïðîñèòü çâåðíó-
òè óâàãó íà â³ê àâòîìîá³ëÿ — 
1980 ðîêó âèïóñêó. Ìàøèíó äàâ-
íî íå âèêîðèñòîâóþòü, áî âîíà 
íå ñïðàâíà, äâèãóí ïîòðåáóº ðå-
ìîíòó. Òà é ïðèäáàòè çàï÷àñòèíè 

äî òàêî¿ òåõí³êè — ïðîáëåìà.
Ñàìå öåé òðàíñïîðòíèé çàñ³á 

ñòàâ ïðè÷èíîþ íåïîðîçóì³íü ì³æ 
ï³äïðèºìöåì ³ â³éñüêêîìàòîì.

Âñå çàê³í÷èëîñÿ òèì, ùî ÷î-
ëîâ³ê ñïëàòèâ 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
øòðàôó. Ïàí Îëåã, ÿêîìó óæå 
66 ðîê³â, êàæå, ùî í³êîëè ðàí³øå 
éîãî íà òàêó ñóìó íå øòðàôóâàëè. 
×îëîâ³ê íå ââàæàº ñåáå âèíóâà-
òèì. Äëÿ íüîãî öå âåëèê³ ãðîø³. 
Áàãàòî âèòðà÷àº íà óòðèìàííÿ 
äèòèíè, â ÿêî¿ ãðóïà ³íâàë³äíîñò³.

Ùî ñàìå ñïðè÷èíèëî íàêëà-
äåííÿ øòðàôó íà ï³äïðèºìöÿ?

СПЕРШУ ШТРАФ БУВ 5000, 
А ЧЕРЕЗ ТРИ ДНІ — 10000

Ï³äïðèºìåöü Îëåã Ïëåíñàê í³ÿê 
íå ìîæå çðîçóì³òè, ÷èì òàê ïðè-
ãëÿíóëàñÿ éîãî ñòàðåíüêà «Àóä³» 
â³éñüêêîìàòó. Àâòîìîá³ëü ñòàðèé, 
ä³éñíî íåñïðàâíèé. Ïðèïàäàº ïè-
ëþêîþ ó ãàðàæ³. Ó âèïàäêó ìî-
á³ë³çàö³¿ òàêà òåõí³êà, çðîçóì³ëî, 
íå çìîæå íàâ³òü ç ì³ñöÿ çðóøèòè.

— À ÿêùî ìàøèíà çàêð³ïëåíà 
çà ÿêîþñü ÷àñòèíîþ, ùî òîä³? — 
çàïèòóº ñï³âðîçìîâíèê. — Ïðî 
¿¿ òåõí³÷íèé ñòàí íåîäíîðàçî-
âî ãîâîðèâ óñíî ³ ïîâ³äîìëÿâ 
ïèñüìîâî. Ìåíå òî ñëóõàëè, 
òî íå ñëóõàëè. ßêîñü çàïèñàâñÿ 
íà ïðèéîì äî â³éñüêîâîãî êî-
ì³ñàðà — íå ïðèéíÿâ. Áóâàëî, 
ãîâîðèëè, ùî ìàþ â³äðåìîíòóâà-

ÑÈÒÓÀÖ²ß

äàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñâ³é «ìåòà-
ëîáðóõò», ÿê â³í íàçèâàº ìàøèíó. 
Êàæå, òî õâîð³â, à òî âèðîáíè÷³ 
êëîïîòè â³äâîë³êëè.

Íà òàê³ ä³¿ ó â³éñüêêîìàò³ â³ä-
ðåàãóâàëè ïðèéíÿòòÿì ïîñòàíî-
âè ïðî ïîêàðàííÿ. Îøòðàôóâàëè 
íà 5100 ãðèâåíü. Â³í ïðîïóñòèâ 
òåðì³í ñïëàòè ³ îòðèìàâ ïîäâ³é-
íó ñóìó — ïîíàä 10000 ãðèâåíü.

Êàæå, çìóøåíèé áóâ ñïëàòèòè, 
áî çàáëîêóâàëè áàíê³âñüêó êàðò-
êó, âèêîíàâ÷à ñëóæáà ïîïåðåäèëà 
ïðî ìîæëèâ³ ³íø³ íåïðèºìíîñò³…

ТРЕБА ВЧАСНО ЗВІТУВАТИ
Æóðíàë³ñò ïîïðîñèâ ïðîêî-

ìåíòóâàòè ñèòóàö³þ çàñòóïíèêà 
ì³ñüêîãî êîì³ñàðà ï³äïîëêîâíèêà 
Îëåêñàíäðà Äæóëàÿ.

— Ïîäàâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
íàÿâí³ñòü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
³ òåõí³êè, öå îáîâ’ÿçîê êîæíîãî 
êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ, îðãàí³çàö³é, íåçàëåæíî â³ä 
ôîðì ¿õíüî¿ âëàñíîñò³, — êàæå 
Äæóëàé. — Òàêîþ º âèìîãà çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ìîá³ë³çàö³é-
íó ï³äãîòîâêó òà ìîá³ë³çàö³þ», òå 
ñàìå éäåòüñÿ ó ïîñòàíîâ³ Êàáì³íó 

¹ 405 â³ä 17 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó. 
²ñíóº Ïîëîæåííÿ ïðî â³éñüêî-
âî-òðàíñïîðòíèé îáîâ’ÿçîê, 
ÿêèì ïåðåäáà÷åíî çàáåçïå÷åííÿ 
ìîá³ë³çàö³éíî¿ ãîòîâíîñò³. Ïðî 
âñå öå ìè ïîâ³äîìëÿëè ³ óñíî, ³ 
ïèñüìîâî ï³äïðèºìöÿ Ïëåíñàêà. 
Éîìó çàëèøàëîñÿ îäíå — â÷àñíî 
çâ³òóâàòè ³ òîä³ íå áóëî á ïîêà-
ðàííÿ, ÿêå â³í îòðèìàâ.

Çàïèòóþ ó ï³äïîëêîâíèêà, äëÿ 
÷îãî ¿ì íà îáë³êó íåñïðàâíèé 
àâòîìîá³ëü, âèïóùåíèé ïîíàä 
40 ðîê³â òîìó?

ßê ïîÿñíèâ ï³äïîëêîâíèê, 
÷èííå çàêîíîäàâñòâî âèìàãàº 
çâ³òóâàòè ïðî âñþ íàÿâíó òåõí³êó, 
ùî ïåðåáóâàº íà îáë³êó ó ï³äïðè-
ºìñòâàõ, îðãàí³çàö³ÿ, óñòàíîâàõ. 
Öå íàçèâàºòüñÿ âèêîíàííÿ â³é-
ñüêîâî-òðàíñïîðòíîãî îáîâ’ÿçêó 
êåð³âíèêàìè. Äæóëàé óòî÷íèâ, 
ùî çãàäàíèé àâòîìîá³ëü «Àóä³» 
ïåðåáóâàº íà â³éñüêîâîìó îáë³êó, 
àëå öå íå îçíà÷àº, ùî â³í áóäå 
çàëó÷àòèñÿ ó âèïàäêó ìîá³ë³çà-
ö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü. Çä³é-
ñíþâàòèìóòü â³äá³ð íåîáõ³äíî¿ 
òåõí³êè. Àëå çâ³òóâàòè âñå îäíî 
ïîòð³áíî, ³íàêøå — øòðàô.

Полковник у відставці Володимир 
Бурий під час служби в армії теж 
займався питаннями обліку тран-
спортних засобів, які мали бути 
передані у розпорядження військо-
вих на випадок особливого стану.
Бурий служив на високих посадах 
у радянській армії, був заступни-

ком командувача військ зв’язку 
Військово-Повітряних сил.
— Раніше техніка старше п’яти 
років не цікавила армію, — каже 
полковник Бурий. — Я веду мову 
про цивільні транспортні засо-
би, які ставили на облік військові 
на випадок можливого залучен-

ня до виконання завдань. І це був 
правильний підхід. П’ять років — і 
не більше. Зверніть увагу, що тоді 
не було стільки транспорту, як нині. 
Тобто нині є краща можливість для 
вибору справді надійної техніки, 
готової виїхати з гаража у будь-
який момент.

Коли полковник у відставці Воло-
димир Бурий дізнався про те, що 
військкомат взяв на облік автомобіль 
старше сорока років, спершу не по-
вірив у таке. Потім довго дивувався.
— Навіть уявити не можу, наскільки 
військкомати закидані паперовою 
писаниною, якщо ставлять на вій-

ськовий облік техніку, якій уже по-
над 40 років! Невже вони дійсно 
збирають інформацію на весь-весь 
транспорт? Якщо це справді так, 
тоді у військкоматах без роботи 
не залишаться. Два рази на рік 
збирати купу паперів, не просто з 
таким справитися!..

Раніше техніка старше п’яти років не цікавила військових

ТАКА МАШИНА НА ВІЙНУ НЕ ДОЇДЕ. 
НАВІЩО ХЛАМ БЕРУТЬ НА ОБЛІК?
Така мобілізація  Десять тисяч 
гривень штрафу сплатив керівник малого 
підприємства за те, що не прозвітував 
у військкомат про наявність автомобіля 
1980 року випуску. Для чого військовим 
такий автомобіль, дивується чоловік. 
Він з гаража не виїжджає, бо до нього 
нема вже запчастин. Що кажуть з цього 
приводу у військкоматі?

«Íàâ³òü óÿâèòè íå ìîæó, 
íàñê³ëüêè â³éñüêêîìàòè 
çàêèäàí³ ïàïåðîâîþ 
ïèñàíèíîþ, ÿêùî 
ñòàâëÿòü íà â³éñüêîâèé 
îáë³ê òàêó òåõí³êó»

Відремонтувати цей автомобіль неможливо. Запчастини 
до нього вже давно не виготовляють

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 210141
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ÍÀØÅ ÌÈÍÓËÅ

На вінницькому виробничому 
об’єднанні «Жовтень» у середині 
80-х років налагодили випуск гри 
«Ну постривай!» під логотипом 
«Електроніка». Цю електронну гру 
випускали ще в ряді міст радян-
ської України, Росії, Азербайджану 
та Білорусі.

Вовк з однойменного радян-
ського мультфільма ловив 
у кошик яйця, які несли чотири 
курки. Час від часу на екрані 
з’являлось зображення Зайця. 
Поступово темп гри пришвид-
шувався і ловити яйця ставало 
все складніше.

З цією грою побутує міф, що якщо 
дійти до 1000 очок, то гравцю 
покажуть секретний мультфільм 
з серії «Ну постривай!» Насправді 
після досягнення 999 балів, цей 
результат записується в рекорд, 
обнуляється і гра починається 
заново.

Легендарну гру «Ну постривай!» робили у Вінниці

ВІННИЧАНИ КОМЕНТУЮТЬ:

Вера Поліщук

Катерина ГірникИнна Амелькина

Рідний завод, 30 років там працювала.

Крім ламп на цьому заводі випускали і напівпровідники. Які йшли 
на військові підприємства. Я працювала в ВТК. І знаю, який суровий контроль 
був, після нас представниками військових підприємств. Шкода Україну. Все 
понищили, продали і розікрали.

Дмитрий Ковальчук
Лампочка, 45 завод, колбасный, мебельный, аналог, обувный и это далеко 
не полный список, когда-то промышленного развитого города индустриальной 
страны. А не сырьевого придатка с кучей торговых центров и новостроев.

Павел Петюренко
Технологія йде вперед і нікому вже давно не потрібна така продукція. В наш час 
потрібно бути гнучким, і міняти виробництво продукції на місяць по два рази.

А какие высококачественные микросхемы делали на ламповом заводе! 
Делали возвраты на целые партии! Я при союзе работала на ЦКБИТе 
в отделе технического контроля, и микросхемы, которые получали с нашего 
лампового завода, были самого паршивого качества.

Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати

Юрій Баранов
10 лет отдал 20-му цеху, наладчик. ЧПУ… Когда оформлял пенсію, 
то оказалось, что платили нам треть от начисленного. Где остальное???!!!

Подобається   Відповісти   Написати

21–25 ðîê³â. À ÿêùî 30-ð³÷í³, 
òî öå âæå áàãàòî. Òàê³ ó íàñ ââà-
æàëèñÿ ñòàðèìè. Êîëåêòèâ ó íàñ 
áóâ äóæå äðóæíèé. Ëþäè îäðó-
æóâàëèñÿ, ðîçõîäèëèñÿ, âñÿêå 
áóëî. Âñÿ íàøà ìîëîä³ñòü òóò 
ìèíóëà.

РОЗКВІТ І РОЗБУДОВА
Ç ÷àñîì çàâîä ñòàâ â³äêðèòèì 

ï³äïðèºìñòâîì. Ç 1966 ðîêó â³í 
îòðèìàâ íàçâó — Â³ííèöüêèé 
ðàä³îëàìïîâèé çàâîä ç âèïóñêó 
ïðèéìàëüíî-ï³äñèëþâàëüíèõ 
ðàä³îëàìï.

Â 1978 ðîö³ íà éîãî áàç³ òà 
íà áàç³ ãàéñèíñüêîãî ï³äïðèºì-
ñòâà «Áåòà» ñòâîðèëè âèðîáíè÷å 
îá’ºäíàííÿ «Æîâòåíü».

— ß äóìàþ, ùî ðîçêâ³ò ëàìïî-
âîãî çàâîäó â³äáóâñÿ ï³ä ê³íåöü 
80-õ. Òîä³ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðà-
öþâàëî á³ëüøå 11 òèñÿ÷ ëþäåé. 
Â³äêðèëè 14-é öåõ, äå âàðè-
ëè ñêëî òà ðîáèëè çàï÷àñòèíè 
äî ê³íåñêîï³â. Ìàñó ïðîäóêö³¿ 
âèðîáëÿëè, ÿêà êîðèñòóâàëàñÿ 
ïîïèòîì ó âñüîìó Ñîþç³, — çãà-
äóº Ìàð³ÿ Ï³ñêóí³÷åâà.

«ВСЯ МОЛОДІСТЬ ТУТ МИНУЛА». 
ІСТОРІЯ ЛАМПОВОГО ЗАВОДУ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Çà äàíèìè îá-
ëàñíîãî Äåðæàð-
õ³âó, ó 1961 ðîö³ 

á³ëÿ Òÿæèëîâà ñòâîðèëè çàâîä 
íà áàç³ êîëèøíüî¿ ñåðæàíòñüêî¿ 
øêîëè ³ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü 
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè. Ñïåðøó ï³ä-
ïðèºìñòâî ìàëî íàçâó «ï³äïðè-
ºìñòâî ïîøòîâà ñêðèíüêà ¹ 26».

«30-РІЧНІ В НАС ВВАЖАЛИСЯ 
СТАРИМИ»

Ó êâ³òí³ 1963 ðîêó ïî÷àëè âè-
ïóñê ïðîäóêö³¿. Ìàð³ÿ Ï³ñêóí³÷å-
âà, ÿê³é çàðàç 74 ðîêè, ïðàöþâàëà 
íà çàâîä³ àæ äî ñàìî¿ ïåíñ³¿. Áóëà 
òåõí³êîì-òåõíîëîãîì, à çãîäîì 

ñòàëà ìàéñòðîì. Êàæå, ùî ñïî-
÷àòêó ðàçîì ç ³íøèìè ðîá³òíè-
êàìè âèïóñêàëà áàòàðåéíó ñåð³þ 
äëÿ âîºííèõ ö³ëåé.

— Ç íàñ áðàëè ðîçïèñêó ïðî 
íåðîçïîâñþäæåííÿ, áóëà ñóâî-
ðà äèñöèïë³íà. Äåÿê³ öåõè áóëè 
çàêðèòèìè äëÿ ³íøèõ. À êð³ì 
ïðîäóêö³¿ äëÿ â³éñüêîâèõ ìè âè-
ïóñêàëè ùå ðàä³îëàìïó 6 Ô1 Ï, 
6 Ô4 Ï ³ ïîò³ì ïî÷àëè çáèðàòè 
ëàìïó 6 Ê13 Ï ³ 6 Ô5 Ï, — êàæå 
ïàí³ Ìàð³ÿ.

¯¿ öåõ ïðàöþâàâ ó äâ³ çì³íè. 
À äåÿê³ ³íø³ — íàâ³òü ó òðè çì³íè.

— Â îñíîâíîìó, íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ ïðàöþâàëà ìîëîäü, ÿêà 
ñþäè ïîòðàïëÿëà çà ðîçïîä³-
ëîì, ï³ñëÿ ó÷èëèùà, — ðîçêà-
çóº Ìàð³ÿ Ï³ñêóí³÷åâà. — Öå 
áóëè õëîïö³ òà ä³â÷àòà, â³êîì 

Минуле гіганта  Своє 60-річчя 
в цьому році міг би відзначити 
Вінницький ламповий завод. Потужне 
підприємство, яке мало 35 га території, 
більше десятка цехів та тисячі робочих 
місць, юридично не існує останні 
одинадцять років. Хоча його кінець 
настав ще в 2000-х, коли продукція 
лампового стала нікому не потрібна, 
а територію поділили бізнесмени

Ïðîñòî ïðè çàâîä³ ä³ÿëà ïî-
ë³êë³í³êà, â ÿê³é áóëè êàá³íåòè 
òåðàïåâò³â, ã³íåêîëîã³â, õ³ðóðã³â 
òà ³íøèõ âóçüêîïðîô³ëüíèõ ôà-
õ³âö³â. Áóëè ïîáóäîâàí³ ãóðòî-
æèòêè, äèòñàäîê, øêîëà.

— ² ñòàä³îí ó íàñ áóâ ñâ³é. ² 
îçåðî. ² áàãàòî ñêëàä³â. ² ð³çí³ 
ãóðòè ñàìîä³ÿëüíîñò³ ìè ìàëè, — 
ðîçêàçóº Ìàð³ÿ. — À ùå áóëè á³-
áë³îòåêè, òà àæ ï’ÿòü ¿äàëåíü. Âñå 
áóëî, ³ âñüîãî öüîãî íå ñòàëî.

— Æàëêî, ùî çíèêëî òàêå âå-
ëè÷åçíå ï³äïðèºìñòâî? — ïèòàº 
æóðíàë³ñò.

— Çâ³ñíî, æàëü. Ìè íå äóìà-
ëè, ùî çàâîäó íå ñòàíå. Áî òàêèõ 
ëàìïîâèõ çàâîä³â áóëî äóæå ìàëî 
â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³, — â³äïî-
â³äàº Ìàð³ÿ Ï³ñêóí³÷åâà.

РУЇНИ ГІГАНТА-
ПІДПРИЄМСТВА

Âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Æîâ-
òåíü» â 1996 ðîö³ ñòàëî ïðèâàò-
íèì ï³äïðèºìñòâîì «Â³ííèöüêèé 
ëàìïîâèé çàâîä». À ó 2010 ðîö³ 

éîãî îô³ö³éíî ë³êâ³äóâàëè. Õî÷à 
ô³çè÷íî çàâîä ïåðåñòàâ ³ñíóâà-
òè ùå â 2000 ðîö³, çãàäóº Ìàð³ÿ 
Ï³ñêóí³÷åâà.

— ß ïðîïðàöþâàëà 33,5 ðîêó. 
Ôàêòè÷íî, ÿ îñòàííÿ ï³øëà ç 
ï³äïðèºìñòâà. Òîáòî, çàâîäó 
â 2000 ðîö³ òàêîãî, ÿê â³í áóâ, 
âæå íå áóëî. Ïî÷àëè çàõîïëþâàòè 
òåðèòîð³¿, ïîä³ëèëè ïî ÷àñòèíàì 
öåõè. Â îäíîìó ç íèõ íàâ³òü âè-
ðîùóâàëè ãðèáè. Õòî ùî õîò³â, 
òî ³ ðîáèâ, — ðîçêàçóº æ³íêà.

Ï³ñêóí³÷åâà äîäàº, ùî çàâîä 
ðîçâàëèâñÿ ³ òîìó, ùî ïðîäóêö³ÿ, 
ÿêó â³í âèïóñêàâ — ñòàëà í³êîìó 
íå ïîòð³áíà.

— Ìè ðîáèëè ïëàòè ³ ê³íåñêî-
ïè, ÿê³ âæå áóëè çàñòàð³ëèìè, — 
êàæå Ìàð³ÿ.

Ó ðåçóëüòàò³ ï³äïðèºìñòâî 
ñòàëî áàíêðóòîì. Ïðèì³ùåííÿ 
ïðîäàâàëè ³ â³ääàâàëè â îðåí-
äó. Ìàéíî ðîçïðîäàëè. Íà ðó¿íè 
ëàìïîâîãî çàâîäó ìîæíà ïîäèâè-
òèñÿ ó â³äåî íà «Íîâèíè Â³ííèö³ 
íà 20õâèëèí»: cutt.ly/lE1Y1Kf

– Ó 2000-ìó çàâîä 
ïðèïèíèâ ïðàöþâàòè. 
Â îäíîìó ç öåõ³â 
âèðîùóâàëè ãðèáè, — 
êàæå êîëèøíÿ 
ðîá³òíèöÿ ëàìïîâîãî

На заводі діяла особлива вакуумна гігієна. Усі робітники 
працювали в білих халатах і головних уборах
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Ìàñòîïàò³ÿ — öå äîáðîÿê³ñíå 
íîâîóòâîðåííÿ ìîëî÷íèõ çàëîç. 
Ïðîÿâëÿºòüñÿ çì³íàìè ñòðóêòóðè 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè. Ï³ä âïëèâîì 
ñïðèÿòëèâèõ ôàêòîð³â â ãðóäÿõ 
ôîðìóþòüñÿ ê³ñòîçí³ òà ô³áðîçí³ 
óòâîðåííÿ. Íàé÷àñò³øå ìàñòîïà-
ò³þ âèÿâëÿþòü ó æ³íîê ðåïðîäóê-
òèâíîãî â³êó.

Äîáðîÿê³ñí³ íîâîóòâîðåííÿ 
ìîëî÷íèõ çàëîç ââàæàþòüñÿ ïå-
ðåäïóõëèííèìè ñòàíàìè. Âîíè 
ìîæóòü ì³ñÿöÿìè òà ðîêàìè 
íå òóðáóâàòè æ³íêó. Íåáåçïåêà 
ìàñòîïàò³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
íà òë³ ö³º¿ ïàòîëîã³¿ ìîæå ñôîð-
ìóâàòèñÿ ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè. 
Ó êàòåãîð³¿ õâîðèõ íà ìàñòîïà-
ò³þ, ðèçèê ðîçâèòêó çëîÿê³ñíèõ 
íîâîóòâîðåíü âèùå â 3–5 ðàç³â, 
í³æ â çàãàëüí³é ïîïóëÿö³¿ ëþäåé. 
Äî ðå÷³, ìàñòîïàò³ÿ ÷àñòî ðîçâè-
âàºòüñÿ íà ôîí³ ³íøèõ ã³íåêîëî-
ã³÷íèõ çàõâîðþâàíü.

ЧОМУ ВОНА ВИНИКАЄ?
Ã³íåêîëîãè âèä³ëÿþòü ê³ëüêà 

ïðè÷èí, çäàòíèõ âèêëèêàòè ìàñ-
òîïàò³þ. Ñåðåä íèõ:

Åíäîêðèííèé çá³é. Ñþäè â³äíî-
ñÿòü óñ³ çàõâîðþâàííÿ, ïîâ‘ÿçàí³ 
ç³ çì³íàìè â ðîáîò³ ãîðìîíàëüíî¿ 
ñèñòåìè: ä³àáåòè, õâîðîáè ùèòî-
ïîä³áíî¿ çàëîçè;

Õðîí³÷íèé ñòðåñ. Ïîãàíèé ñîí, 
âàæêà ïðàöÿ, ìîðàëüíå íàïðó-
æåííÿ òà ³íø³ ôàêòîðè ñïðèÿþòü 
âèñíàæåííþ íåðâîâî¿ ñèñòåìè;

Ãåíåòè÷í³ ïåðåäóìîâè. ßêùî 
ó êðîâíèõ ðîäè÷³â ïî ìàòå-
ðèíñüê³é ë³í³¿ áóëè äîáðîÿê³ñ-
í³ ÷è çëîÿê³ñí³ íîâîóòâîðåííÿ, 
íåîáõ³äíî óâàæíî ñë³äêóâàòè 
çà çäîðîâ‘ÿì;

Ìàñòîïàò³ÿ ìîæå âèíèêàòè 
÷åðåç ï³çíþ ïåðøó âàã³òí³ñòü, 
íåâåëèêèé ïðîì³æîê ãîäóâàííÿ 
ãðóääþ, ï³çí³é ïî÷àòîê ìåíñòðó-
àö³¿, àáîðòè.

ЧИ МОЖЕ МАСТОПАТІЯ СТАТИ 
РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ?

ЯКІ БУВАЮТЬ МАСТОПАТІЇ?
Âèä³ëÿþòü ê³ëüêà âèä³â ìàñòî-

ïàò³¿. Ñåðåä íèõ:
Ô³áðîçíî-ê³ñòîçíà ôîðìà. Âè-

ÿâëÿºòüñÿ ÷àñò³øå ó ìîëîäèõ ä³-
â÷àò, ãîðìîíàëüíà ñèñòåìà ÿêèõ 
ðîçâèâàºòüñÿ. Áóâàº ïîîäèíîêà 
àáî ìíîæèííà (8–12 óòâîðåíü);

Âîãíèùåâà. Âèíèêàº ÿê ïî-
îäèíîêå ù³ëüíî-åëàñòè÷íå àáî 
åëàñòè÷íå íîâîóòâîðåííÿ. Ï³ä 
÷àñ ìåíñòðóàö³¿ ñòàº á³ëüø ïî-
ì³òíèì, åëàñòè÷íèì, áîë³ñíèì. 
Ïàëüïàòîðíî ìîæå íå â³ä÷óâàòè-
ñÿ ÷åðåç íàÿâí³ñòü ð³äèíè;

Äèôóçíà. Â³äïîâ³äíî äî íà-
çâè, âðàæàº âñþ çàëîçó. Æ³íêè 
ñêàðæàòüñÿ íà á³ëü ð³çíî¿ ³íòåí-
ñèâíîñò³, ÿêèé ìàº öèêë³÷íèé 
õàðàêòåð. ²íêîëè â³ääàº ó ðóêó, 
ñîñîê, ïàõâó. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ 
äèôóçíà ìàñòîïàò³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ 
íà ïðîô³ëàêòè÷íîìó îãëÿä³.

Ïàòîëîã³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ ó æ³-
íîê ðåïðîäóêòèâíîãî â³êó, òîìó 
íåîáõ³äíî ïðîõîäèòè ùîð³÷í³ 
ïðîô³ëàêòè÷í³ îãëÿäè ó ë³êàðÿ-
ã³íåêîëîãà.

ЧИ МОЖНА ДІАГНОСТУВАТИ 
МАСТОПАТІЮ НА РАННІХ 
ЕТАПАХ?

Êë³í³÷í³ îçíàêè ìàñòîïàò³¿ 
ìîæíà âèÿâèòè ïðè äîìàøíüîìó 
îãëÿä³. Çâåðòàéòå óâàãó íà òàê³ 
ñèìïòîìè:
 â³ä÷óòòÿ âóçëèê³â ïðè ïàëü-

ïàö³¿ çàëîçè;
 áîë³ñí³ñòü â ì³ñö³ íîâîóòâî-

ðåííÿ;

 çá³ëüøåííÿ ë³ìôàòè÷íèõ âóç-
ë³â ó ïàõâîâèõ çàïàäèíàõ;
 íàáðÿê â ìîëî÷í³é çàëîç³;
 âèä³ëåííÿ ³ç ñîñê³â (ïðîçî-

ð³, ³íêîëè çåëåíóâàò³, æîâòóâàò³, 
êîðè÷íåâ³).

Áîë³ñí³ñòü çàëîç ïðè ìàñòîïàò³¿ 
çá³ëüøóºòüñÿ ïåðåä ìåíñòðóàö³-
ºþ, ï³ñëÿ íå¿ òðîõè çìåíøóºòüñÿ, 
ïðîòå íå çíèêàº ïîâí³ñòþ.

ЯК ПРОФІЛАКТУВАТИ 
МАСТОПАТІЮ?

²ñíóº ê³ëüêà ïîðàä, ÿê³ çíèæó-
þòü ðèçèêè ïîÿâè äîáðîÿê³ñíèõ 
óòâîðåíü, à òàêîæ äîïîìàãàþòü 
â÷àñíî âèÿâèòè ïðîáëåìó:

Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ. Ïðà-
âèëüíà ¿æà, ñïîðò òà â³äìîâà â³ä 
ïàë³ííÿ, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â 
ñïðèÿòëèâî âïëèâàº íà çàãàëü-
íèé ñòàí åíäîêðèííî¿ ñèñòåìè;

Ñàìîäîñë³äæåííÿ. Äîñòàòíüî 
âèä³ëèòè 5 õâèëèíè äâ³÷³ íà ì³-
ñÿöü, ùîá ïðîâåñòè ñàìîä³àã-
íîñòèêó ñòàíó ìîëî÷íî¿ çàëîçè. 
Ïåðåä äçåðêàëîì íåîáõ³äíî â³-
çóàëüíî âèâ÷èòè çàëîçó, ¿¿ êîë³ð, 

ôîðìó, ðîçì³ð. Ðóêàìè, êðóãî-
âèìè ðóõàìè äîñë³ä³òü çàëîçó. 
Â ðàç³ ïîÿâè áîë³ñíîñò³, âóçëèê³â 
çâåðí³òüñÿ äî ë³êàðÿ.

ЯК ЛІКУЄТЬСЯ МАСТОПАТІЯ?
Â îñíîâ³ ë³êóâàííÿ — êîðåêö³ÿ 

íåéðîåíäîêðèííî¿ ïðè÷èíè, ÿêà 
âèêëèêàëà çì³íè â çàëîçàõ. Âè-
ä³ëÿþòü ê³ëüêà ñïîñîá³â òåðàï³¿, 
ÿê³ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ÿê 
ñàìîñò³éíî, òàê ³ â êîìá³íàö³¿.

Äî íåãîðìîíàëüíèõ ìåòîä³â 
ë³êóâàííÿ õâîðîáè â³äíîñÿòü:
 ä³ºòîòåðàï³þ;
 â³òàì³íí³ ïðåïàðàòè;
 ³ìóíîìîäóëþþ÷³ êîìïëåêñè;
 ãåïàòîïðîòåêòîðè.
Îêðåìî ïðèçíà÷àþòü ãîðìî-

íàëüí³ ë³êè äëÿ êîðåêö³¿ ð³â-
íÿ åñòðîãåí³â òà ïðîãåñòåðîíó, 
ïðîëàêòèíó. À òàêîæ ³íã³á³òîðè, 
ÿê³ ïðèãí³÷óþòü âïëèâ ãîðìîí³â 
íà îðãàíè-ì³øåí³.

Â äåÿêèõ âèïàäêàõ âèêîðèñ-
òîâóþòü õ³ðóðã³÷íèé ìåòîä ë³êó-
âàííÿ — ñåêòîðàëüíà ðåçåêö³ÿ 
ìîëî÷íèõ çàëîç.

500675

500677

500676

501026

Будьте здорові!  Доброякісні 
захворювання молочних залоз — це 
приховані вороги. Вони небезпечні 
тим, що збільшують ризик виникнення 
злоякісних новоутворень та їх 
безсимптомного прогресування. До таких 
доброякісних станів відносять мастопатію. 
Якою буває мастопатія, як вчасно 
розпізнати та вилікувати новоутворення
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РЕКЛАМА

öåâî-ñóäèíí³ ïîðóøåííÿ ò³ëüêè 
íàðîñòàþòü.

Áàðáîâàë
 Ñêëàä: åòàíîë (ñïèðò) + ìåí-

òîë + ôåíîáàðá³òàë
 ßê ³ ³íø³, ó çâ’ÿçêó ç ìà-

ëèì äîçóâàííÿì êîìïîíåíò³â — 
íå ïðàöþº.

2. КАТЕГОРІЯ — «ТРАВУШКА 
МУРАВУШКА» АБО 
ФІТОТЕРАПІЯ

Íîâî-ïàñèò
 Ñêëàä: òðàâ’ÿíèé çá³ð + åòà-

íîë + ãâàéôåíåçèí (ðå÷îâèíà ç 
íåäîâåäåíèì ìåõàí³çìîì ä³¿)
 Ïîêàçàííÿ: íåìàº, åôåêòèâ-

í³ñòü íå äîâåäåíà.
 Íåáåçïåêà: ñòàòè æåðòâîþ 

ôàðì ðåêëàìè ³ âèêèíóò³ ãðîø³ 
íà â³òåð.

Ïåðñåí
 Àíàëîã «Íîâî-ïàñèòó» — 

ò³ëüêè â òàáëåòêàõ.
Âàëåð³àíà — (ïëàöåáî ç ð³çêèì 

àðîìàòîì)
 Ïîêàçàííÿ: íåìàº, êîìïî-

íåíòè ïðåïàðàòó íå ïîòðàïëÿþòü 
ç êðîâ³ â ìîçîê.
 Íåáåçïåêà: ñòàòè «æåðòâîþ» 

êîòà — çàïàõ âèêëèêàº â íèõ åé-
ôîð³þ òà «íàïàä» åíåðã³¿.

3. КАТЕГОРІЯ «ТАБЛЕТКИ ДЛЯ 
МОЗКУ» АБО НООТРОПИ

Ãë³öèí (àì³íîêèñëîòà)
 Ïîêàçàííÿ: íåìàº, ç ðîòà 

â ìîçîê í³÷îãî íå ïîòðàïëÿº.
 Íåáåçïåêè: òåæ íåìàº, ÷åðåç 

â³äñóòí³ñòü âñìîêòóâàííÿ.

4. КАТЕГОРІЯ «РОБОЧІ 
КОНЯЧКИ», АБО 
ТРАНКВІЛІЗАТОРИ, АБО 
РЕЦЕПТУРНІ ПРЕПАРАТИ

Ã³äàçåïàì
 Ïîêàçàííÿ: òðèâîãà, ñòðàõè, 

ïîðóøåííÿ ñíó.
 Íåáåçïåêà: çàñòîñîâóþòüñÿ 

ДОМАШНЯ АПТЕЧКА. 
ЩО НАСПРАВДІ ЛІКУЄ НЕРВИ?

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Äâàäöÿòü êðàïåëü âàëîêàðä³íó 
äëÿ ìàòóñ³, ÿêà ïåðåõâèëþâàëàñü 
³ òåïåð õàïàºòüñÿ çà ñåðöå. Ê³ëü-
êà ï³ãóëîê âàëåð³àíè ÷è àäàïòîëó 
ñîá³ çàñïîêî¿òèñü ïåðåä âàæëèâîþ 
çóñòð³÷÷þ àáî çàë³êîì. Íå ñïèòü-
ñÿ íî÷àìè â³ä òðèâîæíèõ äóìîê, 
çâ³ñíî ïîòð³áíî âèïèòè ùîñü ç³ 
çàñïîê³éëèâèõ. Àëå ñïðàâà â òîìó, 
ùî â ìåäèöèí³ íåìàº òàêîãî âè-
çíà÷åííÿ ïðåïàðàò³â — ÿê çàñïî-
ê³éëèâ³.

— Ëþäè íà ïîáóòîâîìó ð³âíè 
çâèêëè òàê íàçèâàòè ð³çíîìàí³òí³ 
ï³ãóëêè, êðàïë³, ì³êñòóðè, — ãîâî-
ðèòü ë³êàð-ïñèõîòåðàïåâò Îëüãà 
×àéêà. — Íàñïðàâä³, âñÿ öÿ òåìà, 
ëèøå ëîáá³ äëÿ ôàðì ô³ðì. ßêáè 
ä³éñíî ³ñíóâàëè òàê³ ë³êè, íå ïî-
òð³áíî áóëî á ïñèõîëîã³â, ïñèõ³-
àòð³â. Âñå âèð³øóâàëîñü áè ïðî-
ñòèì ïðèéîìîì ïðåïàðàò³â.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, öå íîðìàëü-
íî âèäàâàòè ïåâí³ ðåàêö³¿ íà ïåâí³ 
æèòòºâ³ ñèòóàö³¿. Òîáòî íåðâóâà-
òè, õâèëþâàòèñü, æóðèòèñü, ãî-
ðþâàòè… íîðìà. Íåíîðìàëüíèì 
öå ñòàº, êîëè ïî÷èíàº çàâàæàòè 
ïîâíîö³ííîìó æèòòþ.

— Òàê, òîä³ ïîòð³áíî äîïî-

ìîãòè ñîá³, — ãîâîðèòü Îëüãà 
×àéêà. — Àëå íå ìîæëèâî âè-
ë³êóâàòè íåðâè, îñîáëèâî ïðåïà-
ðàòàìè. Öå ñàìîîáìàí. À ìîæíà 
³ íåîáõ³äíî ïðîñòî ïðèáðàòè 
÷èííèê öèõ «íåðâ³â», òîáòî âè-
ð³øèòè ïðîáëåìó, çìèðèòèñÿ ç 
íåþ, àáî çì³íèòè ñâîº äî íå¿ 
ñòàâëåííÿ.

Òà ïîêè öå íå î÷åâèäíî, ë³êàð 
ïðîïîíóº ðîç³áðàòèñÿ ç ïðåïàðà-
òàìè, ÿêèìè ìè çâèêëè çàñïîêî-
þâàòèñÿ.

1. КАТЕГОРІЯ «БАБУСИНІ ЛІКИ 
ВІД СЕРЦЯ»

Âàëîêîðäèí ³ Êîðâàëîë
 Ñêëàä: åòàíîë (ñïèðò) + ôå-

íîáàðá³òàë (çàñïîê³éëèâèé â ì³-
çåðíî ìàëîìó äîçóâàíí³)
 Ïîêàçàííÿ: çàñïîêî¿òè áà-

áóñþ
 Íåáåçïåêà: ïðè áîëþ â ãðó-

äÿõ (èíôàðêò, ñòåíîêàðä³ÿ) íåå-
ôåêòèâí³, çàñïîê³éëèâèé åôåêò 
ñëàáêèé.

Âàë³äîë
 Ñêëàä: ìåíòîë
 Ïîêàçàííÿ: õ³áà ùî îñâ³æèòè 

ïîäèõ.
 Íåáåçïåêà: ïîêè âè çàêè-

äóºòåñü ï³ãóëêàìè â î÷³êóâàíí³ 
çíèêíåííÿ áîëþ â ñåðö³, ñåð-

Не нашкодити собі  Коли починають 
«здавати нерви», сіпатись око, тремтіти від 
стресу руки та ноги, майже стовідсотково 
кожен з нас починає ритися в аптечці. І 
зовсім не виникає питання: а насправді 
воно допомагає? Можливо, ми 
обманюємо себе? Поговорили з лікарями, 
щоб розібратися, які препарати насправді 
лікують нерви чи просто заспокоюють

íå á³ëüøå 14 äí³â — âèêëèêàº 
çâèêàííÿ.

Ôåíàçåïàì
  Ïîêàçàííÿ: ïñèõ³÷í³ àáî 

íåâðîòè÷í³ ðîçëàäè
 Íåáåçïåêà: ñèëüíîä³þ÷èé, 

ïðè òðèâàëîìó âèêîðèñòàíí³ — 
çâèêàííÿ. Çìåíøóº ñïðèéíÿòòÿ 
³íøèõ ë³ê³â.

5. КАТЕГОРІЯ «ХАЙ ЖИВУТЬ 
РАДЯНСЬКІ ХІМІКИ»

Ôåí³áóò (á³ôðåí, íîîáóò, êâàò-
òðåêñ) — âèäîçì³íåíà ìîëåêóëà 
ÃÀÌÊ (ãàììà àì³íîìàñëÿíà êèñ-
ëîòà), ðå÷îâèíà, ÿêà «âòèõîìè-
ðþº» ïðèñêîðåíó íåðâîâó ñèñòåìó.
 Ïîêàçàííÿ: íåìàº, äåìîí-

ñòðóº íèçüêó åôåêòèâí³ñòü.
 Íåáåçïåêà: ðå÷îâèíó ðîçðî-

áèëè â 60-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ, á³ëüøà ÷àñòèíà äîñë³äæåíü 
äàòóºòüñÿ òèìè æ ðîêàìè, áåçïåêà 
òà ä³ºâ³ñòü íå äîâåäåíà.

Ìåá³êàð (Àäàïòîë)
 Ïîêàçàííÿ: íåìàº.
 Íåáåçïåêà: ðå÷îâèíà íå âè-

â÷åíà, òîìó àí³ áåçïåêà, àí³ åôåê-
òèâí³ñòü íå äîâåäåíà.

6. КАТЕГОРІЯ «ВІТАМІННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ»

Ìàãíå Â6
 Ïîêàçàííÿ: íàñë³äêè äåô³öèòó 

ìàãí³þ ³ Â6 â îðãàí³çì³, ùî ïðî-
ÿâëÿþòüñÿ äðàò³âëèâ³ñòþ, âòîìîþ.
 Íåáåçïåêà: íåìàº, äîçóâàííÿ 

ï³äáèðàºòüñÿ çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ 
äåô³öèòó.

7. КАТЕГОРІЯ «ТРАВИ І ЗБОРИ»
 Ïîêàçàííÿ: áóëè á, ÿêáè ìè 

æèëè ó 18 ñòîð³÷÷³.
 Íåáåçïåêà: äëÿ çäîðîâî¿ ëþ-

äèíè íåìàº, àëå ³ õâîð³é ëþäèí³ 
íå äîïîìàãàº.

8. КАТЕГОРІЯ «АНКСІОЛІТИКИ»
(àáî òå, ùî òèì÷àñîâî äîïîìàãàº 

âïîðàòèñÿ ç òðèâîãîþ, ÿêùî íåìàº 
êîëè çàéìàòèñü ïñèõîòåðàï³ºþ)

Àòàðàêñ, Áóñï³ðîí
 Ïîêàçàííÿ: ë³êóâàííÿ òðè-

âîæíèõ ðîçëàä³â, ïîðóøåíü ñíó.
 Íåáåçïåêà: ñàìîë³êóâàííÿ 

çàáîðîíåíå, ïðåïàðàò ïîâèíåí 
ïðèéìàòèñÿ ï³ä êîíòðîëåì ë³-
êàðÿ ÷åðåç ìîæëèâ³ñòü ïåðåäî-
çóâàííÿ.

500516

В аптеках широкий вибір заспокійливих препаратів. 
Більшість з них продається без рецепта

501091
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РЕКЛАМА

499616486213

Ми зібрали для вас телефони 
найпопулярніших банків та ме-
реж терміналів, які є у Вінниці. 
Якщо виникне проблема, то пер-
шим ділом — дзвоніть до них.
 Ощадбанк — 0 800 210 800,

 ПриватБанк — 3700,
 Альфабанк — 0 800 50 20 50,
 Укргазбанк — 0 800 309 000,
 Credit Agricole — 0 800 30 5555,
 Кредобанк — 0 800 500 850,
 IBox — 0 800 300 102.

Куди телефонувати?

НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Â³ííè÷àíêà Îëåíà 
ó òîðãîâîìó öåíòð³ 
â IBOX çàêèíóëà 
100 ãðèâåíü. Òåðì³-

íàë ïðèéíÿâ ãðîø³, àëå íå ïåðå-
ðàõóâàâ íà ðàõóíîê.

— IBOX ãðîø³ «ç'¿â» ³ ïîêàçàâ 
ñòàðòîâó ñòîð³íêó. Í³÷îãî ñêà-
ñóâàòè ÷è çðîáèòè ÿêóñü ³íøó 
ä³þ — çìîãè íå áóëî, — êàæå 
ä³â÷èíà. — Íà òåðì³íàë³ º íîìåð 
ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, ÿ îäðàçó æ íàáðàëà 
éîãî, àëå ðåàêö³¿ íå áóëî æîäíî¿. 
ß 15 õâèëèí î÷³êóâàëà íà â³äïî-
â³äü, àëå ïî÷óëà ëèøå ìåëîä³þ, 
ùî ñòî¿òü ó íèõ íà äçâ³íêó.

Ï³ñëÿ öüîãî â³ííè÷àíêà çâåð-
íóëàñÿ ó ñëóæáó ï³äòðèìêè áàí-
êó, íà êàðòêó ÿêîãî âîíà ïåðå-
ðàõîâóâàëà ãðîø³, ³ òàì âèñëóõàëè 
¿¿ ïðîáëåìó. Ñêàçàëè, ùî áóäóòü 
âèð³øóâàòè, òà çà äâà äí³ ¿é ñêè-
íóëè íàçàä ãðîø³ íà êàðòêó.

² öå äîáðå, ùî ó ñèòóàö³¿ Îëåíè 
áàíê â³äðåàãóâàâ íà ñêàðãó ñâîãî 
êîðèñòóâà÷à, òà ðîçâ'ÿçàâ ïèòàí-
íÿ. À ÿêáè ä³â÷èíà, äî ïðèêëàäó, 
ïëàòèëà çà ãàç ó öüîìó òåðì³íàë³, 

òî ÷è ðîçáèðàëàñÿ á ãàçîâà êîì-
ïàí³ÿ ç ïðîáëåìîþ òåðì³íàëó?

Òàêà ñèòóàö³ÿ ìîæå ñòàòèñÿ ç 
êîæíèì ó áóäü-ÿêîìó òåðì³íàë³.

Є ПРОБЛЕМА — СТУКАЙТЕ
— ßêùî êë³ºíò ç³òêíóâñÿ ç ïðî-

áëåìîþ, ùî òåðì³íàë ïðèéíÿâ êó-
ïþðó, àëå íå çàðàõóâàâ ¿¿, òî äëÿ 
ç'ÿñóâàííÿ ³íöèäåíòó ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñü äî íàøîãî ö³ëîäî-
áîâîãî êîíòàêò-öåíòðó çà áåç-
ïëàòíèì òåëåôîíîì àáî ó áóäü-
ÿêîìó ìåñåíäæåð³, — êîìåíòóº 
íàì áðåíä-ìåíåäæåð IBOX ²âàí 
Áðÿíöåâ. — Îïåðàòîð ó ðåæèì³ 
îíëàéí îôîðìëÿº ç êë³ºíòîì 
çàÿâêó íà ïåðåâ³ðêó òåðì³íàëó 
íà ôàêò âíåñåííÿ êóïþðè.

Ìàêñèìàëüíèé òåðì³í íà ïåðå-
â³ðêó ñêëàäàº äî 10 ðîáî÷èõ äí³â. 
Çà ñëîâàìè áðåíä-ìåíåäæåðà, ÷àñ 
ïîòð³áåí ¿ì äëÿ òîãî, ùîá îòðè-
ìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ðåçóëüòàòè 
ïåðåâ³ðêè òåðì³íàëó â³ä ³íêàñà-
ö³éíî¿ òà òåõí³÷íî¿ ñëóæáè.

— Â ïåðøèé ðîáî÷èé äåíü ç 
ìîìåíòó çâåðíåííÿ êë³ºíò îòðè-
ìóº íà ñâ³é ìîá³ëüíèé íîìåð 
òåëåôîíó ñìñ-ïîâ³äîìëåííÿ ³ç 
íîìåðîì çàÿâêè. Íàäàë³ çà öèì 

ТЕРМІНАЛ «З’ЇВ» ГРОШІ І НІКУДИ 
НЕ ПЕРЕКАЗАВ. ЩО РОБИТИ?
Корисна інформація  Уявіть, ви 
приходите платити за комунальні послуги 
в найближчому до домівки терміналі чи 
терміново перераховуєте кілька тисяч 
своєму другові у банкоматі. Вже внесли 
гроші, і раптом — «помилка». Що робити? 
Якщо банкомат стоїть у банку, то можна 
підійти до працівників. А якщо це термінал, 
який просто стоїть у продуктовому 
магазині. Кого і як кликати на допомогу?

íîìåðîì íàø ìåíåäæåð ïîâ³äî-
ìëÿº êë³ºíòó ðåçóëüòàòè ïåðå-
â³ðêè, — ïðîäîâæóº ïðåäñòàâíèê.

Îäíàê ó âèïàäêó â³ííè÷àíêè 
ñëóõàâêó — íå ï³äíÿëè, ³ ñõîæ³ 
ñêàðãè ìè ÷èòàºìî ï³ä äîïèñàìè 
ö³º¿ êîìïàí³¿. Ïðîòå âàðòî ñêàçà-
òè, ùî ó Facebook òà â ìåñåíäæå-
ð³ íà ñàéò³ ö³º¿ êîìïàí³¿ — íàì 
â³äïîâ³ëè äîâîë³ îïåðàòèâíî.

Òàêîæ ìè çâåðíóëèñÿ çà êî-
ìåíòàðåì â îäèí ç äåðæàâíèõ 
áàíê³â. Òàì íàì ïîðàäèëè, ÿêùî 
ãðîø³ íå ïðèéøëè ³ íåìàº ÷åêà, 
çàïàì'ÿòàéòå:
 äàòó ïëàòåæó;
 íîìåð òåðì³íàëó;
 ðåêâ³çèòè ïëàòåæó;
 ñóìó ³ íîì³íàëè êóïþð.
À ÿêùî ó áàíêó ÷è ìåðåæ³ 

òåðì³íàë³â íå ðåàãóþòü íà äçâ³í-
êè? ßê ÷èòàºìî â îô³ö³éíîìó 
ðîç'ÿñíåíí³ Íàöáàíêó, ó òàêîìó 
ðàç³ ìîæíà çâåðíóòèñÿ íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà-
¿íè çà íîìåðîì: 0–800–505–240.

ЩО У ЦЕЙ ЧАС РОБИТЬ БАНК 
ЧИ МЕРЕЖА ТЕРМІНАЛІВ?

Çà ñëîâà ï³àð-ìåíåäæåðêè îä-
íîãî ç äåðæàâíèõ áàíê³â Íàòàë³¿ 
Ìàêàðåíêî, ïðè çâåðíåíí³ êë³-
ºíòà íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, áàíê ïðî-
âåäå ïåðåâ³ðêó. Ó òàêèõ âèïàäêàõ 
äîïîìîæóòü çàïèñè êàìåðè â³äå-
îñïîñòåðåæåííÿ, ÿêà âáóäîâàíà 
â áàíêîìàò. Ôàõ³âö³ áàíêó òàêîæ 
ïåðåâ³ðÿòü ïðîãðàìíå çàáåçïå-
÷åííÿ áàíêîìàòó: îòðèìàþòü 
³íôîðìàö³þ ïðî òåõí³÷íèé çá³é 
àáî ïðî òå, ùî îïåðàö³ÿ íå áóëà 
âèêîíàíà äî ê³íöÿ.

²íêàñàòîðè ïåðåðàõóþòü ãîò³â-
êó, çâ³ðÿòü âñ³ îïåðàö³¿ ïî åëåê-
òðîííîìó æóðíàëó ³ âèëó÷àòü 
íàäëèøêè ãðîøåé.

Ï³ñëÿ öèõ ïåðåâ³ðîê ç êë³ºíòîì 
çâ'ÿæåòüñÿ ìåíåäæåð áàíêó ³ ïî-
â³äîìèòü ïðî ðåçóëüòàòè. ßêùî 

çá³é ï³äòâåðäèòüñÿ — ãðîø³ ïî-
âåðíóòü íà ðàõóíîê êë³ºíòà.

Àëå ó òåðì³íàëàõ IBOX êàìåð 
ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê â³äïîâ³ëè íàì 
ó êîìïàí³¿, íåìàº.

«Àëå âîíè çíàõîäÿòüñÿ ï³ä 
â³äåîñïîñòåðåæåííÿì ìàãàçè-
íó», — â³äïîâ³ëà íàì êîíñóëü-
òàíòêà Àíàñòàñ³ÿ. Ïðîòå ÷è ó âñ³õ 
ìàãàçèíàõ º êàìåðè? Íå ó âñ³õ.

ЯК ЗАПОБІГТИ ТАКИМ 
ІНЦИДЕНТАМ?

Ó ìåðåæ³ òåðì³íàë³â ðàäÿòü 
ïåðåâ³ðÿòè, ùîá êóïþðà áóëà 
â íàëåæíîìó ñòàí³ òà âèð³âíÿòè ¿¿ 
ïåðåä âíåñåííÿìè äî ïðèéìà÷à.

— Ïîòð³áíî óâàæíî ÷èòàòè 
íàäïèñè íà êîðïóñ³, ùîá íå âíå-
ñòè áàíêíîòó â ÷åêîâèé â³ää³ë. 
À òàêîæ ñë³äêóâàòè çà ³íôîð-

ìàö³ºþ íà ìîí³òîð³, ìîæå áóòè 
ïîâ³äîìëåííÿ, ùî òèì÷àñîâî 
ïðèéîì êóïþð íåìîæëèâèé, — 
ðàäÿòü ó êîìïàí³¿. — ßêùî òåð-
ì³íàë ïîâåðòàº êóïþðè, êðàùå 
ñêîðèñòàòèñü ³íøèì.

Ùîá çìåíøèòè ðèçèê âè-
íèêíåííÿ ïðîáëåì ïðè ðîáîò³ ç 
òåðì³íàëàìè, ôîíä ãàðàíòóâàííÿ 
âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á òåæ ñêëàâ 
ïåðåë³ê ïðîñòèõ ïðàâèë:
 íå âíîñüòå ç³ì’ÿò³ àáî ïî-

øêîäæåí³ áàíêíîòè;
 ïåðåä âíåñåííÿì ïà÷êè áàí-

êíîò, çí³ì³òü ç íå¿ ãóìêè
 íå âíîñüòå ãîò³âêîþ á³ëüøå 

í³æ 40 êóïþð çà îäèí ðàç;
 ÿêùî íà âóëèö³ ìîðîç (íèæ÷å 

–10–15 °C), êîðèñòóéòåñÿ áàíêî-
ìàòàìè, ùî ñòîÿòü â îïàëþâàíèõ 
ïðèì³ùåííÿõ. 

У будь-якому терміналі чи банкоматі може статися 
технічний збій. Тому варто заздалегідь знати, куди звертатися 
у таких випадках

ÑÏÎÆÈÂÀ×
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ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
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Ó ñåðïí³ öüîãî 
ðîêó Ì³íêóëüò 
³í³ö³þâàâ ñëóæáî-
âå ðîçñë³äóâàííÿ 

÷åðåç ³íôîðìàö³þ ïðî ñåêñóàëü-
í³ äîìàãàííÿ âèêëàäà÷³â ó Êè-
¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ òåàòðó, ê³íî 
³ òåëåáà÷åííÿ ³ì. ². Ê. Êàðïåí-
êî-Êàðîãî. Êàòàë³çàòîðîì öüîìó 
ïîñëóæèëè ðîçïîâ³ä³ êîëèøí³õ 
ñòóäåíòîê âèøó. Çàäîâãî äî òîãî 
â ñâ³ò³ íàáóâ ïîïóëÿðíîñò³ òà øà-
ëåíîãî ðîçãîëîñó ðóõ #MeToo — 
ï³ä öèì õåøòåãîì æ³íêè ä³ëèëèñÿ 
äîñâ³äîì â ìåðåæ³ — òåæ ðîçïî-
â³äàëè ïðî òå, ÿê êîëèñü ñòàëè 
æåðòâàìè ñåêñóàëüíèõ äîìàãàíü.

ТРУТЬСЯ В ТРАНСПОРТІ
Â³ííè÷àíêà Â³òàë³íà (³ì’ÿ 

çì³íåíå çà ïðîõàííÿì ãåðî¿-
í³ — ðåä.) ðîçïîâ³ëà, ùî äâ³÷³ ç 
íåþ òðàïëÿëèñÿ ðå÷³, ÿê³ é äîñ³ 
íå âêëàäàþòüñÿ â íå¿ â ãîëîâ³.

— Âïåðøå öå ñòàëîñÿ ÿêðàç, 
êîëè ÿ ¿õàëà ñêëàäàòè ÇÍÎ. Îäè-
íàäöÿòèêëàñíèöÿ, çàêëîïîòàíà 
÷åðåç ³ñïèò, ñòîþ â òðîëåéáóñ³ ³ 
ðàïòîì â³ä÷óâàþ, ÿê ççàäó õòîñü 
áóêâàëüíî òðåòüñÿ îá ìåíå. Ñïåð-
øó, çâ³ñíî, ÿ ðîçãóáèëàñÿ ³ ïîäó-
ìàëà, ùî ìåí³ çäàëîñÿ, àëå í³, öå 
ïðîäîâæóâàëîñÿ äàë³, — çãàäóº Â³-
òàë³íà. — ß ðîçâåðíóëàñÿ ³ ãîëî-
ñíî çàïèòàëà: «Ùî âè ðîáèòå?!» ³ 
â³í âò³ê. Öå é äîñ³ äëÿ ìåíå øîê, 
áî ÿê òàêå ìîæíà ðîáèòè?! Òèì 
ïà÷å, ÿ áóëà âäÿãíóòà ñêðîìíî, 
íå â êîðîòê³é ñï³äíèö³.

Âäðóãå ïîä³áíèé âèïàäîê òåæ 
ñòàâñÿ â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîð-
ò³, ùîïðàâäà, òîä³ âñå îá³éøëîñÿ 
áåç ô³çè÷íîãî êîíòàêòó. Â³òàë³-
íà ïðîñòî ³íòó¿òèâíî â³ä÷óëà, ùî 
ïîðó÷ ç íåþ ñòî¿òü ëþäèíà, ÿêà 
ïèëüíî ðîçãëÿäàº ³ ïîñòóïîâî 
íàáëèæàºòüñÿ.

— Ñïåðøó â³í ñòîÿâ îñòîðîíü, 
ïîò³ì ïî÷àâ ï³äõîäèòè áëèæ÷å ³ 
âðåøò³ ñòàâ âçàãàë³ ïîðó÷, ïî-
êëàâøè ðóêó íà ñò³íó, çàãîðîäèâ-
øè ì³é ïðîñò³ð — â³í çðîáèâ öå 
çóõâàëî, òàê, ùî ïðî³ãíîðóâàòè 
ÿ íå ìîãëà òàêîãî âèïàäó. Çíî-
âó æ, ÿ ñïèòàëà äóæå ãîëîñíî, 
ùîá âñ³ ÷óëè: «Ùî âè ðîáèòå?», 
âñ³ ïî÷àëè çãëÿäàòèñÿ, àëå ÷îëî-
â³êà öå âçàãàë³ íå çáåíòåæèëî ³ 
â³í ñòîÿâ äàë³. Òîä³ íà äîïîìîãó 
ìåí³ ïðèéøîâ õëîïåöü, ÿêèé ¿õàâ 
ç³ ñâîºþ ä³â÷èíîþ. Â³í âëàñíèì 
ò³ëîì çàêðèâ ìåíå ³ ñâîþ ä³â÷èíó 
â³ä ³íøèõ ïàñàæèð³â ³ òàê ìè ðà-
çîì ¿õàëè, à ïîò³ì íàâ³òü âèéøëè 
íà îäí³é çóïèíö³. Íà âóëèö³ â³í 
ñïèòàâ, ÷è íå ïîòð³áíà ìåí³ äî-
ïîìîãà, ÷è, ìîæå, âàðòî ìåíå 
ïðîâåñòè àáîùî.

Â³òàë³íà ç³çíàºòüñÿ, ùî â îáîõ 
âèïàäêàõ ñïðàöþâàâ ³íñòèíêò 
ñàìîçàõèñòó, õî÷à ïåðøèì â³ä-
÷óòòÿì áóâ ñòóïîð.

«НІХТО НЕ ЗАСТУПИВСЯ»
Ç á³ëüø àãðåñèâíèìè äîìà-

ãàííÿìè â³÷-íà-â³÷ ñâîãî ÷àñó 
ç³òêíóëàñÿ é 42-ð³÷íà Îëüãà. Æ³í-
êà ìàº äðóãó ãðóïó ³íâàë³äíîñò³, 
âò³ì, íà òîé ìîìåíò ïðîáëåìè 
ç³ çäîðîâ’ÿì ëèøå ïî÷èíàëèñÿ ³ 
â³çóàëüíî áóëè íåïîì³òí³.

Наталія Пашко рекомендує 
звернути увагу на власні відчут-
тя, дослухатися до своєї інтуїції 
і зрозуміти, наскільки доцільно 
буде відповідати особі, чи є люди 
поруч, які могли б підтримати чи 
зайняти вашу позицію, наскіль-
ки близько вихід з того місця, де 
ви перебуваєте. Окрім того, що 
можна попросити про допомогу 
в оточуючих, є ще кілька варіантів 
дій, які можуть допомогти.

— Якщо вас домагаються і це не-
прийнятно, не треба мовчати. 
Скажіть, що вас не влаштовує така 
поведінка, що вам некомфортно і 
вимагайте, щоб особа припинила 
свої дії негайно. А як тільки встано-
вите межу, більше не повертайтесь 
до діалогу та спробуйте переміс-
титись у більш безпечне місце. 
Можна також задокументувати 
ситуацію: якщо ви почуваєтеся 
у безпеці, спробуйте сфотогра-

фувати або зняти відео того, що 
відбувається, або ж попросіть про 
це стороннього спостерігача. Пе-
реконайтеся, що ви чітко фіксуєте 
місцевість, оточуючі знаки та осо-
бу, що вчиняє домагання. Потім 
у безпечному місці ви зможете 
вирішити, як вчинити: поділити-
ся історією в Інтернеті, сповістити 
роботодавця особи, що вчинила 
домагання, або звернутися в орга-
ни місцевої влади, — сказала вона.

Що робити, якщо це відбувається з вами?

— ß ¿õàëà â òðàíñïîðò³ ââå÷åð³, 
÷åðåç âòîìó ³ õîëîä ç³ùóëèëàñÿ é 
ñõèëèëà ãîëîâó âíèç. Ïîðó÷ áóëà 
ÿêàñü ï’ÿíà êîìïàí³ÿ, õëîïö³ 
ìåíå ïèòàëè: «Òè ùî, íàïèæè-
ëàñü?» À ÿ áóëà ìîëîäà, íà¿âíà 
³ íàâ³òü íå ðîçóì³ëà, ùî öå çíà-
÷èòü. Âîíè ïðîäîâæóâàëè ÷³ïëÿ-
òèñÿ, ÿ ñêàçàëà, ùî ïîãàíî ïî-
÷óâàþñÿ, àëå öÿ êîìïàí³ÿ ïðîñòî 
ïî÷àëà ìåíå øòðèõàòè ë³êòÿìè 
é çìóøóâàëè âñòàòè. Ëþäè, ÿê³ 
áóëè ïîðó÷, áà÷èëè, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ, àëå âñ³ ìîâ÷àëè. Í³õòî 
íå çàñòóïèâñÿ, — ðîçêàçóº âîíà.

Ïðî â³ä÷óòòÿ îäèíîêîñò³ ñåðåä 
áåçë³÷³ ëþäåé ðîçïîâ³äàº é Îëåñÿ.

— Öå áóëî äåñü ì³ñÿöü òîìó, 
ÿ ïîâåðòàëàñÿ äîäîìó. ß áóëà 
âäÿãíóòà â äæèíñàõ ³ ôóòáîëêó, 
áåç ìàê³ÿæó òà çà÷³ñêè — íå ñó-
ïåðñåêñ³, îäíèì ñëîâîì. Ñïóñ-
êàëàñÿ â ìåòðî ³ ÿêèéñü ÷îëîâ³ê 
ïðîñòî âèð³øèâ, ùî ìàº ïðàâî 

ëÿñíóòè ìåíå ïî äóï³. Ùå ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó ÿ á öå «êîâòíóëà». 
Àëå öüîãî ðàçó ÿ ïðîñòî ïî÷àëà 
íà íüîãî êðè÷àòè — àãðåñèâíî, 
ãîëîñíî. ß çàïèòóâàëà, ùî â³í 
ñîá³ äîçâîëÿº ³ ïîáà÷èëà, íà-
ñê³ëüêè â³í ñïàíòåëè÷åíèé. Ñïî-
ä³âàþñÿ, ³íøèì ðàçîì â³í ïîäó-
ìàº ïåðø, í³æ ÷èíèòè ùîñü ïî-
ä³áíå. Íàéã³ðøå, ùî ïîðó÷ áóëè 
ëþäè, ÿê³ áà÷èëè, ùî â³äáóëîñÿ, 
àëå ïðîñòî ïðîéøëè ïîâç. Íàé-
ñòðàøí³øå òå, ùî òè çàëèøàºøñÿ 
îäíà ïðîñòî ÷åðåç ëþäñüêó áàé-
äóæ³ñòü, — ðîçïîâ³ëà Îëåñÿ.

НЕВЖЕ ХАТА Й СПРАВДІ 
СКРАЮ?

Òà ÷è ñïðàâä³ ëþäè ïðîõîäÿòü 
ïîâç ÷åðåç áàéäóæ³ñòü? Íàñïðàâä³ 
ïðè÷èí áàãàòî — öå ìîæå áóòè 
íåâïåâíåí³ñòü â ïîáà÷åíîìó àáî 
ñòðàõ îòðèìàòè íà ãîð³õè, ó ðàç³, 
ÿêùî çàñòóïèøñÿ çà æåðòâó.

«ВОНИ ПРОСТО ПРОЙШЛИ ПОВЗ». 
ЯК ПРОТИДІЯТИ ДОМАГАННЯМ

Äóæå ÷àñòî äîñâ³ä æåðòâ 
äîìàãàíü çíåö³íþþòü. 
Êîëè ëþäèíà ä³ëèòüñÿ 
ïåðåæèòèì, à ¿é 
â³äïîâ³äàþòü, ùî í³÷îãî 
ñåðéîçíîãî íå ñòàëîñÿ

Власна безпека  Від сексуального 
домагання не застрахований ніхто. 
Часто від домагань потерпають просто 
посеред вулиці, в транспорті, в магазині 
чи інших громадських місцях. І зовсім 
не важливо, знаєте ви людину чи ні, де 
саме перебуваєте і у якому вигляді. Що 
робити, якщо таке сталося з вами або ви 
стали свідком домагань?

— Çà ñòàòèñòèêîþ, êîæíà òðå-
òÿ æ³íêà çàçíàâàëà ñåêñóàëüíèõ 
äîìàãàíü ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ. 
Îð³ºíòóþ÷èñü íà äîñë³äæåííÿ, 
ëèøå 25% æ³íîê ñêàçàëè, ùî 
¿ì äîïîìîãëè, ðåøòà õîò³ëè á 
îòðèìàòè ï³äòðèìêó, — ïîÿñíþº 
ïñèõîëîãèíÿ òà òðåíåðêà Ôîíäó 
Íàðîäîíàñåëåííÿ ÎÎÍ â Óêðà¿í³ 
Íàòàë³ÿ Ïàøêî. – Äî äîìàãàíü 
ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ â³äíîñèòüñÿ 
«êåòêîë³íã», êîëè òåáå êëè÷óòü 
ñëîâåñíî ÷è ñâèñòîì, êîìåíòóþòü 
õîäó àáî çîâí³øí³ñòü. Äîìàãàí-
íÿ — öå êîëè òåáå òîðêàþòü-
ñÿ íåçíàéîì³ ëþäè, à òè öüîãî 
íå õî÷åø. Ñëîâîì, öå íåáàæàíà 
âåðáàëüíà ÷è íåâåðáàëüíà ïî-
âåä³íêà, íàâ’ÿçëèâ³ çàëèöÿííÿ, 
íåïðèºìí³ êîìïë³ìåíòè. Äîìà-
ãàííÿ — öå òå, ùî íàïðàâëåíå 
íà îäíó îñîáó ³ áåç ¿¿ çãîäè.

Ïñèõîëîãèíÿ çàçíà÷àº, ùî 
íàé÷àñò³øå ëþäèíà, ÿêà ñòàëà 
æåðòâîþ äîìàãàíü, ìîæå â³ä÷ó-
âàòè áåçïîðàäí³ñòü, áî ïðîñòî 
íå çíàº, ÿê ä³ÿòè.

— Ëþäèíó ðàíèòü íå ñò³ëüêè 
ñàìà ïîä³ÿ, ÿê â³äñóòí³ñòü ðåàêö³¿ 
àáî çíåö³íþþ÷à ðåàêö³ÿ. Äóæå 
÷àñòî ¿õ äîñâ³ä çíåö³íþþòü, íà-
ïðèêëàä, êîëè ëþäèíà ä³ëèòüñÿ 
ïåðåæèòèì, à ¿é â³äïîâ³äàþòü, ùî 
í³÷îãî ñåðéîçíîãî íå ñòàëîñÿ. Îä-
íàê öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ñòàíó 
ïîñò³éíî¿ òðèâîãè, êîëè ëþäèíà 
âèìóøåíà ïîñò³éíî ìîí³òîðèòè, 
îçèðàòèñÿ íàâêðóãè, ùîá ïåðåâ³-
ðèòè, ÷è í³÷îãî ¿é íå çàãðîæóº. 
Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñòðåñîâèé 
ðîçëàä, îáìåæåííÿ ìîá³ëüíîñò³ 
òîùî — öå íàñë³äêè äîìàãàíü. 
Ëþäè ïî÷èíàþòü óíèêàòè ÿêè-
õîñü çàõîä³â, ùîá íå ïîâåðòàòèñÿ 
ï³çíî ñàìèì äîäîìó, áîÿòüñÿ, ùî 
öå çíîâó ìîæå òðàïèòèñÿ. ×àñòî 
âèìóøåí³ çì³íþâàòè ì³ñöå íà-
â÷àííÿ àáî íàâ³òü ïðîæèâàííÿ.

МЕТОДОЛОГІЯ 5 Д
ßêùî âè ñòàëè ñâ³äêîì äî-

ìàãàíü, ìàºòå çíàòè, ÿê ä³ÿòè. 

Íàòàëÿ Ïàøêî ðîçïîâ³ëà ïðî 
ïðèéîìè, ÿê³ äîïîìîæóòü âòðó-
òèòèñÿ ó ñèòóàö³þ. Âò³ì, ïåðø 
çà âñå ïîòð³áíî ïîï³êëóâàòèñÿ ³ 
ïðî âëàñíó áåçïåêó.

— Öÿ ìåòîäîëîã³ÿ âêëþ÷àº 
ï’ÿòü âàð³àíò³â: Distract, delegate, 
document, direct, delay. Îòæå, 
ïåðø çà âñå, ìîæíà ä³ÿòè íà â³ä-
âîë³êàííÿ — âäàòè ç ñåáå äðóãà, 
çàïèòàòè, êîòðà ãîäèíà, âïóñòèòè 
êëþ÷³ ÷è êíèæêó. Âè ìîæåòå òà-
êîæ çâåðíóòèñÿ äî ëþäèíè, ÿêà 
âèêîíóº ñâî¿ ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè 
³ ïîïðîñèòè âòðóòèòèñÿ — öå 
ìîæå áóòè âîä³é, àäì³í³ñòðàòîð 
òîùî, — ðîçïîâ³äàº ïñèõîëîãè-
íÿ. — Ìîæíà òàêîæ äîïîìîãòè 
ïðÿìèì âòðó÷àííÿì. Çâåðí³òüñÿ 
äî îñîáè, ÿêà â÷èíÿº äîìàãàííÿ, 
à ïîò³ì ïåðåêëþ÷³òü ñâîþ óâàãó 
íà ëþäèíó, ÿêà ¿õ çàçíàëà. Îñîá³, 
ÿêà â÷èíÿëà äîìàãàííÿ, â³äïî-
â³äàòè íå âàðòî, íàâïàêè, êðàùå 
³ãíîðóâàòè ³ íå âñòóïàòè â ñóïåð-
å÷êó. Àëå öåé ìåòîä ìîæíà âè-
êîðèñòîâóâàòè ëèøå â êðàéíüîìó 
âèïàäêó, áî âàøà îñîáèñòà áåçïå-
êà òà áåçïåêà ëþäèíè, ÿêà çàçíà-
ëà äîìàãàíü, íà ïåðøîìó ì³ñö³.

Áóäó÷è ñâ³äêîì äîìàãàííÿ, 
ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ñìàðòôîíîì 
³ çàïèñàòè íà â³äåî ÷è çàçí³ìêó-
âàòè äîìàãàííÿ íà êàìåðó.

— Ïîò³ì çàïèñè ìîæíà ïåðå-
äàòè îñîá³, ÿêà çàçíàëà äîìàãàíü, 
àëå íå ìîæíà ïóáë³êóâàòè ¿õ òà 
âèêîðèñòîâóâàòè áåç äîçâîëó, áî 
âëàñíèêîì çàïèñ³â º òà ëþäèíà, 
ÿêà íà â³äåî\ôîòî, — êàæå ïñè-
õîëîãèíÿ ³ äîäàº: — ßêùî æ âè 
íå çìîãëè ñêîðèñòàòèñÿ æîäíèì 
ç ìåòîä³â, ìîæíà ïðîñòî äîïî-
ìîãòè çãîäîì îñîá³, ÿêà çàçíàëà 
äîìàãàíü. Çâåðí³òüñÿ äî ëþäèíè, 
ñêàæ³òü, ùî òå, ùî ñòàëîñÿ — öå 
íå íîðìàëüíî, ñïèòàéòå, ÷è ïî-
òð³áíà ¿é ï³äòðèìêà — ïðîâåñ-
òè äîäîìó àáîùî. Äóæå ÷àñòî 
íà ôîí³ ïåðåæèòîãî ñòðåñó òàê³ 
ïèòàííÿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü â³ä-
÷óòè ñåáå ó ñîö³óì³.

Психологиня Наталія Пашко розповідає, як діяти, якщо 
стали свідком домагань. Вона наголошує, що ваша безпека 
та безпека людини, яка зазнала домагань, — на першому місці
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Íåùîäàâíÿ ïåðåìîãà ³ çäî-
áóòòÿ òèòóëó ÷åìï³îíà ñâ³òó 
Îëåêñàíäðîì Óñèêîì âèêëèêà-
ëà ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ äî áîê-
ñó â Óêðà¿í³. Â³ííèöÿ íå ñòàëà 
âèíÿòêîì. Çàñëóæåíèé òðåíåð 
Óêðà¿íè Ìèêîëà Ìàíüê³âñüêèé 
ðîçïîâ³â, äå ó íàøîìó ì³ñò³ ãî-
òóþòü ìàéáóòí³õ ç³ðîê áîêñó òà 
ç ÿêîãî â³êó ïîòð³áíî ïî÷èíàòè.

Ìèêîëà Ìàíüê³âñüêèé — 
òðåíåð îáëàñíî¿ ñïîðòøêîëè 
³ ÄÞÑØ «Â³ííèöÿ». Íàâ÷àº 
áîêñó þíàê³â ó çàë³ ïðè Öåí-
òðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³ 
(«Ëîêîìîòèâ»). Éîãî âèõîâàíåöü 
Àíäð³é Ëóê³ÿí÷óê áóâ ô³íàë³ñ-
òîì ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ñåðåä 
êàäåò³â, ïðèçåðîì Êóáêà ñâ³òó. 
Îëåã Íåêëþäîâ — äâîðàçîâèì 
÷åìï³îíîì ñâ³òó (ñåðåä þí³îð³â ³ 
ìîëîä³). Àëå, íàïåâíî, ñüîãîäí³ 
íàéâ³äîì³øèì âèõîâàíöåì Ìè-
êîëè Ìàíüê³âñüêîãî º â³ííèöü-
êèé íîêàóòåð Ñåðã³é Áîãà÷óê. 
Â³í óñï³øíî âåäå ïðîôåñ³îíàëü-
íó êàð’ºðó çà îêåàíîì, ó ÑØÀ.

— Ñåðã³é Áîãà÷óê ïî÷àâ çà-
éìàòèñÿ ó ìåíå â 13–14 ðîê³â. 
Äî öüîãî ìàâ ³íøîãî íàñòàâíèêà. 
Ïîñòóïîâî çðîñòàâ, àäæå íàïîëå-
ãëèâî òðåíóâàâñÿ. Â áîêñ³ òàëàíò 
º âàæëèâèì, àëå íåîáîâ’ÿçêîâèì. 

Ãîëîâíå — ïîñò³éíà ïðàöÿ, ö³ëå-
ñïðÿìîâàí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, 
çàâçÿò³ñòü, — êàæå òðåíåð.

Íàñòàâíèê çãàäóº ÷èìàëî òà-
ëàíîâèòèõ áîêñåð³â, ñâî¿õ âè-
õîâàíö³â, ÿê³ íå çíàéøëè ñåáå 
ó äîðîñëîìó áîêñ³.

— Ïðèì³ðîì, òàëàíîâèòèé 
Îëåã Íåêëþäîâ ñòàâ ÷åìï³îíîì 
ñâ³òó ñåðåä ìîëîä³ ³ þí³îð³â, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî ïðèïèíèâ áîêñåðñüêó 
êàð’ºðó. Âèð³øèâ, ùî éîìó äî-
ñèòü, — ðîçêàçàâ â³í.

ПОЧИНАЮТЬ ІЗ ДЕСЯТИ РОКІВ
Òðåíåð íàãîëîøóº, ùî áîê-

ñîì âàðòî ïî÷èíàòè çàéìàòèñÿ 
ç 9–10 ðîê³â. Íå ðàí³øå.

— Öå òàê³ ïîðàäè ³ ìåòîäè÷í³ 
ðåêîìåíäàö³¿ ìåäèê³â ùå ç ðà-
äÿíñüêîãî ÷àñó. Áîêñåðè ïîäå-
êóäè îòðèìóþòü óäàðè â ãîëîâó. 
Ìîçîê äåñÿòèð³÷íîãî õëîï÷èêà 
âæå º ïðàêòè÷íî ñôîðìîâàíèì. 
Ó á³ëüø þíèõ áîêñåð³â ìîæóòü 
áóòè ç öèì ïðîáëåìè, — êàæå 
Ìèêîëà Ìàíüê³âñüêèé.

Òðåíåð ïîì³òèâ òåíäåíö³þ, ùî 
çà îñòàíí³ ðîêè ê³ëüê³ñòü áàæàþ-
÷èõ çàéìàòèñÿ áîêñîì ó Â³ííèö³ 
àæ í³ÿê íå çðîñòàº. 

— Ðàí³øå â³ííèöüêà ìîëîäü 
á³ëüøå ïðàãíóëà äîñÿãòè óñï³õó 
â íàøîìó âèä³ ñïîðòó. Òîä³ ç 
äåñÿòè íîâà÷ê³â ç ÷àñîì çàëè-

Тренування з боксу у Вінни-
ці відбуваються в клубах при 
Центральному міському стадіоні 
(вул. Замостянська, 16), «Золота 
рукавичка» (вул. Академіка Ян-
геля, 33), «Спарта» (вул. Якова 
Шепеля, 23), «Богатир» (вул. 

Гладкова, 33), «Освіта» (вул. 
кн. Коріатовичів, 3), «Квадрат» 
(вул. Андрія Первозванного, 22, 
школа № 10), «Нокаут» (вул. Ба-
тозька, 2), «Надія» (вул. Брац-
лавська, 2-а), «Сакура» (вул. 
Порика, 28, КСК «Маяк»).

Де займатися?

Ювілей нивівця
Íà ì³ñüêîìó ñòàä³îí³ ³ç 
60-ð³÷÷ÿì ïðèâ³òàëè ²âàíà 
Ïàëàìàðÿ. Â³í - çàõèñ-
íèê, ÿêèé á³ëüøó ÷àñòèíó 
êàð'ºðè ïðîâ³â ó «Íèâ³». 
Òàêîæ ãðàâ çà «Êàðïàòè» 
(Ëüâ³â), «Äèíàìî» (Êè¿â) ³ 
«Ìåòàëóðã» (Çàïîð³ææÿ). Ó 
1979 ðîö³ ãðàâ çà þíàöüêó 
çá³ðíó ÑÐÑÐ. 
 

Вийшли до 
плей-офф
 Ó ïåðøîìó òóð³ ÷åìï³îíà-
òó Óêðà¿íè ç ôëàã-ôóòáîëó 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â â³ííèöüê³ 
«Âîâêè-1» çäîëàëè æè-
òîìèðñüêèõ «Á³çîí³â», 
«Ñëîâ’ÿí» (Êè¿â) ³ «Âîâ-
ê³â-2» (þíàê³â). Öå äàëî 
¿ì ìîæëèâ³ñòü âèéòè äî 
ïëåé-îôô.

Творчість 
шахістів
 Ó 1996 ðîö³, à ñàìå 10 
æîâòíÿ, âèéøîâ ïåðøèé 
íîìåð øàõîâî¿ ðóáðèêè 
â ãàçåò³ «RIA». Ïðîéøëî 
25 ðîê³â. Çà öåé ÷àñ îïó-
áë³êîâàíî áàãàòî ö³êàâèõ, 
îðèã³íàëüíèõ çàäà÷ ³ åòþä³â 
ð³çíèõ àâòîð³â.
Ñêëàäàííÿ ³ ðîçâ'ÿçóâàííÿ 
øàõîâèõ çàäà÷ – öå ö³êàâèé 
â³äïî÷èíîê. Ïðîâîäÿòüñÿ 
÷åìï³îíàòè Óêðà¿íè, ªâðî-
ïè ³ ñâ³òó, â òîìó ÷èñë³ ïî 
î÷íîìó ðîçâ'ÿçàííþ øàõî-
âèõ êîìïîçèö³é. Øàõîâà ðó-
áðèêà ñâîºþ ïîïóëÿðí³ñòþ 
âíîñèòü ³ ñâ³é ì³êðî âêëàä ó 
ðîçâèòîê öüîãî âèäó ñïîðòó.
Óñ³õ ëþáèòåë³â øàõîâî¿ 
êîìïîçèö³¿ ç þâ³ëåºì â³òàº 
89-ð³÷íèé îäåñèò Âîëîäè-
ìèð ×îðíîóñ, ÿêèé ñêëàâ 
äëÿ âàñ ñêàõîãðàô³÷íó øàõî-
âó çàäà÷ó

КОРОТКОКОРОТКО
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Задача №№2742-2743
В. Чорноус (Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:

Задача №2742
Цифра «2»
1. Kpb6! K:c5  2. ab2: Ta6x;
1. Tb5+! Kpa4  2. Tb6 Kc5x.

Задача №2743
Цифра «5»
1. Фd8! Cg4  2. Фg8 C:f5x;
1. Ф:g7! C:f7  2. Kph6 Th5x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ДЕ У ВІННИЦІ ГОТУЮТЬ 
МАЙБУТНІХ УСИКІВ 
Бокс  «Із десяти новачків залишається 
один». Микола Маньківський, який 
виховав чемпіонів світу і профі, поділився 
секретами виду спорту

øàëèñÿ äâà-òðè, à çàðàç — îäèí. 
Íàïåâíî, íåãàòèâíî âïëèâàº 
çàõîïëåííÿ ìîëîä³ ìîá³ëüíèìè 
òåëåôîíàìè. Íàâ³òü ó ïåðåðâàõ 
òðåíóâàíü, ó ðîçäÿãàëüí³ íàø³ 
áîêñåðè ìàñîâî ãðàþòü íà íèõ, — 
ñêàçàâ Ìèêîëà Ìàíüê³âñüêèé.

НА ЩО ЖИВУТЬ АМАТОРИ І 
ПРОФЕСІЙНІ СПОРТСМЕНИ

ßêîþ ìîæå áóòè ìîòèâàö³ÿ 
ó øêîëÿð³â çàéìàòèñÿ áîêñîì? 
ßêùî ç ÷àñîì ñòàòè ïðîô³, ÿê 
Áîãà÷óê, òî ìîæíà çàðîáëÿòè 
íåïîãàí³ ãðîø³. Àëå é àìàòîðîì 
âèñîêîãî ð³âíÿ áóòè íåïîãàíî.

— Â àìàòîðñüêîìó áîêñ³ ó÷àñ-
íèêè ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó òà ªâðî-
ïè, ÷ëåíè íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè, îòðèìóþòü ãðîø³ â³ä 
Ì³í³ñòåðñòâà ñïîðòó. Òàêîæ º 
êîøòè íà õàð÷óâàííÿ íà çáî-
ðàõ â³ä Øêîëè âèùî¿ ñïîðòèâ-
íî¿ ìàéñòåðíîñò³. Îë³ìï³éñüê³ 
÷åìï³îíè ³ ïðèçåðè ùå ìàþòü 
âåëèê³ ðàçîâ³ ïðåì³¿ òà ñòèïåí-
ä³¿. Àëå â ö³ëîìó â àìàòîðñüêîìó 
áîêñ³ íåìàº âåëèêèõ ãðîøåé,  — 
ïîÿñíþº Ìèêîëà Ìàíüê³âñüêèé.

БЕЗ СЕРЙОЗНИХ ТРАВМ
Òðåíåð íå ââàæàº, ùî àìàòîð-

ñüêèé áîêñ — çàíàäòî òðàâìà-
òè÷íèé, ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè 
âèäàìè ñïîðòó.

— Çà âñþ ñâîþ òðåíåðñüêó 
êàð’ºðó íå ïàì’ÿòàþ, ùîá ó÷í³ 
îòðèìóâàëè ñåðéîçí³ òðàâìè. 
Ïåðåâàæíî öå ãåìàòîìè, ÿê³ 
øâèäêî çíèêàþòü, — êàæå Ìè-
êîëà Ìàíüê³âñüêèé.

Íàñòàâíèê ïîãîäæóºòüñÿ ç 
òèì, ùî â áîêñ³, íà â³äì³íó â³ä 
ñõ³äíèõ ºäèíîáîðñòâ, íåìàº ô³-
ëîñîôñüêî¿ ñêëàäîâî¿.

— ßêùî òè õî÷åø ñòàòè õîðî-
øèì áîêñåðîì, òðåáà íàâ÷èòèñÿ 
àòàêóâàòè, êîíòðàòàêóâàòè ³ çà-
õèùàòèñÿ. ²íøî¿ ô³ëîñîô³¿ òóò 
íåìàº. Âîäíî÷àñ áàãàòî õëîïö³â 
ïðèõîäÿòü äî ñåêö³¿, àáè ó ðàç³ 
ïîòðåáè âì³òè ñåáå çàõèñòèòè 
íà âóëèö³, — êàæå òðåíåð.

ОСОБЛИВИЙ ПІДХІД 
ДО ДІВЧАТ

Æ³íî÷èé áîêñ ó Â³ííèö³ 
íå äóæå ðîçâèíåíèé. Òðåíóâàííÿ 
ç ä³â÷àòàìè ïðîâîäÿòüñÿ â çàë³ 
ñïîðòêîìïëåêñó «Íîêàóò». Çà-
éìàºòüñÿ ç íèìè Þð³é Äîâãèé.

— Ðàçîì þíàê³â ³ ä³â÷àò òðåíó-
âàòè íå âàðòî. Äëÿ ä³â÷àò ìàþòü 
áóòè ³íø³, çíà÷íî ìåíø³ íàâàí-
òàæåííÿ. Òàêîæ ³ç ìàëåíüêèìè 
ä³â÷àòêàìè òðåáà âì³òè ñï³ëêó-
âàòèñÿ. Â³ä íèõ ñêëàäíî æîðñòêî 
ùîñü âèìàãàòè, íà â³äì³íó â³ä 
þíàê³â, — êàæå Ìèêîëà Ìàíü-
ê³âñüêèé.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ó ñïîðòèâíîìó êëóá³ «Íîêàóò» 
ðîç³ãðàëè â³äêðèòèé Êóáîê Â³-
ííè÷÷èíè ç³ çì³øàíèõ áîéîâèõ 
ìèñòåöòâ (UFMMA). Ó çìàãàííÿõ 
âçÿëè ó÷àñòü 110 ñïîðòñìåí³â ³ç 
ï'ÿòè ðåã³îí³â Óêðà¿íè: Â³ííèöü-
êî¿, ×åðí³âåöüêî¿, Îäåñüêî¿, Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ 
îáëàñòåé.

Êóáîê â³äâ³äàâ íàéäîñâ³ä÷åí³-
øèé òðåíåð íàøî¿ îáëàñò³, çàñëó-
æåíèé ìàéñòåð ñïîðòó ç â³ëüíî¿ 
áîðîòüáè òà ñàìáî, âîëîäàð Êóá-
êà ñâ³òó, ÷åìï³îí ªâðîïè ²áðàã³ì 
²ñìàéëîâ ²äðèñîâè÷. Íåçâàæàþ÷è 
íà 86-ð³÷íèé â³ê, â³í ³ äîñ³ ïðî-
âîäèòü ðîáîòó ç ìîëîääþ!

Â ï³äñóìêó ïåðøå êîìàíäíå 
ì³ñöå ïîñ³â êëóá «Ñ³÷» (Â³ííèöÿ). 
Ðàçîì ³ç íèì òð³éêó êðàùèõ ñêëà-

ëè êëóá «Âî¿í» (Îäåñà) ³ Ïðà-
âîñëàâíà ïàðàøóòíî-äåñàíòíà 
øêîëà (Ïîãðåáèùå).

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, îñíî-
âíîþ ìåòîþ ïðîâåäåííÿ Êóáêà 
áóëî ï³äâèùåííÿ ìàéñòåðíîñò³ 
ì³ñöåâèõ ñïîðòñìåí³â òà â³äá³ð 
äî çá³ðíî¿ îáëàñò³.

— Ìè îðãàí³çóâàëè çìàãàííÿ, 
àáè ïîïóëÿðèçóâàòè çì³øàí³ áîéîâ³ 
ìèñòåöòâà íà Â³ííè÷÷èí³. Íèí³ äî-

ñòàòíüî åôåêòèâíî ñï³âïðàöþºìî ç 
êëóáàìè â ð³çíèõ ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ 
ðåã³îíó, ÿê³ ðîçâèâàþòü íàø âèä 
ñïîðòó. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü ñôîð-
ìóâàòè ñèëüíó çá³ðíó Â³ííè÷÷èíè. 
Âîíà âèñòóïàòèìå â Òåðíîïîë³ 
íà Êóáêó Óêðà¿íè. Òóäè â³äáåðå-
ìî íàéñèëüí³øèõ ñïîðòñìåí³â, — 
ïðîêîìåíòóâàâ ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñ-
òåöòâ (UFMMA) Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Вінницькі «січовики» випередили 
одеських «воїнів» і парашутистів

Найвідоміший вихованець Миколи Маньківського Сергій 
Богачук. Він успішно веде професіональну кар’єру за океаном
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UA:ПЕРШИЙ 

06.05, 03.00 Геолокацiя: 
ВОЛИНЬ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.20, 05.25 Новини 
07.05 Маршрутом змiн 
07.20 Роздивись 
07.50 Буковинськi загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.05, 02.55, 05.20 Д/с “Дикi 
тварини” 
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни” 
13.10, 01.40 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.35, 00.30, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
20.00 Д/ц “Дика природа 
Iндонезiї” 
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 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45 К/к “Моя улюблена 
Страшко” 
21.30, 22.30, 23.55 К/к “Свати” 
23.45 ТСН: 10 Вражаючих 
подiй дня 

IНТЕР 

05.20, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером” 
09.20 Ранок з Iнтером 
10.05, 18.00, 19.00, 04.20 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф Прем’єра. “Щасливо 
залишатися” s  
14.20 Х/ф “Мадам” l  
16.00 “Чекай на мене. Україна” 
20.00, 02.40 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
23.50 Х/ф “Перемагаючи час” s  

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.50, 13.30 Х/ф “Таксi” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День 
14.10, 16.10 Т/с “Розтин 
покаже-2” s  
20.20 Прихована небезпека 
Прем’єра 
21.05 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
22.25 Свобода слова 
00.00 Х/ф “Унiверсальний 
солдат-4” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Надприродне” s  
12.10 Х/ф “Макс Стiл” l  
14.00 Х/ф “Перший месник: 
Протистояння” l  
17.05 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.00 Х/ф “Механiк” 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 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
3” l  
12.30 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Подорож до 
центру душi” l  

СТБ 

08.50 “МастерШеф” l  
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Некероване 
кохання” 
23.05 Т/с “Крiпосна” s  

НTН 

07.25, 17.00, 03.15 
“Випадковий свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.45 
“Свiдок” 
14.45 Х/ф “Патруль часу” s  
18.20 “Свiдок. Агенти” 
23.00, 03.20 Т/с “Нарко - 3” n  
00.55 Х/ф “Дельфiйський 
ефект” s  

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Так, можливо” s  
12.40, 03.50 Панянка-селянка 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Богиня шопiнгу 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Одного разу в Одесi 
23.30, 02.15, 03.15 Країна У 
00.00 Т/с “Нове життя Василини 
Павлiвни” 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15, 22.30 
Новини (UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.55 Культ Особистостi 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Край пригод 
12.50 Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
13.50 Пiщана казка 
13.55 Додолики 
14.05 М/ф “ Свара” 
14.15 М/ф “Козлик та ослик” 
14.25 М/ф “ Лис i дрiзд “ 
14.30 М/ф “Справа доручається 
детективу Теддi” 
14.40 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
14.50 М/ф “Жив собi xорний кiт” 
15.05 Древо 
15.20 Вiдтiнки України 
15.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
15.55 Д/ф “Полiськi тенета” 
17.30 Земля, наближена до 
неба 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
20.25 Невiдомi Карпати 
21.00 Х/ф “Бiлявка Мерилiн”, 
2 с. 

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” 
19.30 “На часi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Земля, наближена до 
неба 
07.20 Роздивись 
07.50 Буковинськi загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.05, 05.05 Д/с “Дикi тварини” 
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. ВIА “Кобза” 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
20.00, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндонезiї” 
23.00 Бiгус Iнфо 

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 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45 К/к “Моя улюблена 
Страшко” 
21.30, 22.35, 23.55 К/к “Свати” 
23.45 ТСН: 10 Вражаючих 
подiй дня 

IНТЕР 

05.30, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Кохання на кiнчиках 
пальцiв” s  
14.40, 15.35 “Речдок” 
16.25 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.40 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
23.50 Х/ф “На глибинi шести 
футiв” l  

ICTV 

04.35, 20.20, 02.25 
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  
10.45 Х/ф “Таксi-2” s  
12.35, 13.30 Х/ф “Таксi-3” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50, 16.15, 22.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.40 М/ф “Том i Джеррi: 
Чарiвна каблучка” 
07.50 “Орел i решка” 
10.00 Т/с “Надприродне” s  
12.40 “Кохання на 
виживання” s  
14.40 Х/ф “Доктор Стрендж” l  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Екси” s  
21.00 Х/ф “Три секунди” s  
23.05 Х/ф “100 футiв” n  
01.05 “Вар’яти” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
3” l  
12.30 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Подорож до 
центру душi” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 

09.00 “МастерШеф” l  
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Некероване 
кохання” 
23.05 Т/с “Крiпосна” s  

НTН 

07.50, 09.00, 17.00, 02.45 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45 Т/с “Вавилон-Берлiн” s  
18.20 “Будьте здоровi” 
23.00, 03.15 Т/с “Нарко - 3” n  
01.05 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Еон Флакс” s  
12.15 4 весiлля 
13.10, 03.50 Панянка-селянка 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Богиня шопiнгу 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Одного разу в Одесi 
23.30, 02.15, 03.15 Країна У 
00.00 Т/с “Нове життя Василини 
Павлiвни” 
01.00 Танька i Володька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Край пригод 
12.50 Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Додолики 
14.05 Українська абетка 
Першосвiт 
14.10 М/ф “Черевички” 
14.20 М/ф “Ниточка та кошеня” 
14.30 М/ф “Бегемот та сонце” 
14.40 М/ф “Як козаки у хокей 
грали” 
15.05 Древо 
15.20 Вiдтiнки України 
15.55 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
16.05 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк” 
17.30 Населена земля 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
20.25 Невiдомi Карпати 
21.00 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 

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, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Земля, наближена до 
неба 
07.20 Роздивись 
07.50, 16.30 Буковинськi 
загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.05, 05.05 Д/с “Дикi тварини” 
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Квартет 
Гетьман 
16.35 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
20.00, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндонезiї” 
23.00 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 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45 К/к “Моя улюблена 
Страшко” 
21.30, 22.35, 23.55 К/к “Свати” 
23.45 ТСН: 10 Вражаючих 
подiй дня 

IНТЕР 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Французький 
поцiлунок” s  
14.40, 15.35 “Речдок” 
16.25 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.40 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
23.50 Х/ф “У полонi стихiї” s  

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.40, 13.30 Х/ф “Таксi-4” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Т/с “Розтин покаже-2” s  
15.00, 16.15, 22.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 01.45 Секретний фронт 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
23.50 Х/ф “300 спартанцiв-2: 
Вiдродження iмперiї” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.50 “Kids time” 
06.05 М/ф “Звiрополюс” 
07.55 “Орел i решка” 
10.00 Т/с “Надприродне” s  
12.45 “Кохання на 
виживання” s  
14.20 Х/ф “Джон Картер: Мiж 
двох свiтiв” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Дiти проти зiрок” 
20.40 Х/ф “Втеча з Преторiї” s  
22.45 Х/ф “Метелик” 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 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
3” l  
12.30 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Подорож до 
центру душi” l  

СТБ 

09.40 “МастерШеф” l  
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Некероване 
кохання” 
23.05 Т/с “Крiпосна” s  

НTН 

07.55, 09.00, 17.00, 02.40 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.10 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45 Т/с “Вавилон-Берлiн” s  
18.20 “Вартiсть життя” 
23.00, 03.10 Т/с “Нарко - 3” n  
01.05 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Клони” s  
12.15 4 весiлля 
13.10, 03.50 Панянка-селянка 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Богиня шопiнгу 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Одного разу в Одесi 
23.30, 02.15, 03.15 Країна У 
00.00 Т/с “Нове життя Василини 
Павлiвни” 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.55 Культ.Особистостi 
12.10, 20.00 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Додолики 
14.05 Українська абетка 
Першосвiт 
14.10 М/ф “Як Песик i кошеня 
мили пiдлогу” 
14.20 М/ф “Подарунок” 
14.30 М/ф “Дострибни до 
хмаринки” 
14.40 М/ф “Як козаки 
олiмпiйцями стали” 
15.05 Древо 
15.20 Вiдтiнки України 
15.55 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
16.05 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк 
17.15 Новини (з ЮА Першого) 
17.30 Роздивись 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.25 Шукачi пригод 
21.00 Помилка 83 
22.00 StopFakeNews 
22.10 Шерифи для нових 
громад 

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” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Земля, наближена до 
неба 
07.20 Роздивись 
07.50 Буковинськi загадки 
08.05 Т/с “Вiктор Гюго: ворог 
держави” s  
09.05 Д/с “Дикi тварини” 
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” l  
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
20.00, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндонезiї” 

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 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.36 “Проспорт” 
20.38 “Чистоnews 2021” 
20.45 К/к “Моя улюблена 
Страшко” 
21.45 “Право на владу 2021” 

IНТЕР 

05.30 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським”, 256 с. 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Зустрiнемось 
онлайн” s  
14.45, 15.40 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.45 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 

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, 13.30 Х/ф “Таксi-5” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Т/с “Розтин покаже-2” s  
15.00, 16.15 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.40 Анти-зомбi 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 “М/ф” 
06.15 М/с “Том i Джеррi” 
07.25 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.10 “Кохання на 
виживання” s  
14.10 Х/ф “Метелик” s  
16.55, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Повiтряна в’язниця” s  
23.25 Х/ф “Транзит” n  

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 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
3” l  
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12.30 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.50 Т/с “Подорож до 
центру душi” l  
23.10 Слiдами української 
екологiї. Кочове смiття. Частина 
третя 

СТБ 

08.55 “МастерШеф” l  
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Некероване 
кохання” 
23.05 Т/с “Крiпосна” s  

НTН 

07.55, 09.00, 17.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45 Т/с “Вавилон-Берлiн” s  
18.20, 01.55 “Правда життя” 
23.00, 03.25 Т/с “Нарко - 3” n  

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Трансформери: 
Помста полеглих” s  
13.15, 03.50 Панянка-селянка 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Богиня шопiнгу 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Одного разу в Одесi 
23.30, 02.15, 03.15 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.05 Ранок на Суспiльному 
09.05 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.55 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Додолики 
14.05 Українська абетка 
Всесвiт Першосвiт 
14.10 М/ф “ Чарiвнi окуляри” 
14.20 М/ф “Некмiтливий 
горобець” 
14.30 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.40 М/ф “Лiтачок Лiп “ 
14.45 М/ф “Коп i Штик - завзятi 
кроти” 
15.05 Мистецтво жити 
15.20 Вiдтiнки України 
15.50 Культ. особистостi 
16.05 Телевiзiйний серiал 
“Масантонiо” 
17.15 Новини (з ЮА Першого) 
17.30 Невiдомi Карпати 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Народженi рiкою 
20.15 Голоси Донбасу 
20.30 Небезпечна зона 
21.00 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.15 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.40 Цикл “Нашi тридцять” 
22.10 Шерифи для нових 
громад 

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, 17.15, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “Лiцеїст” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Земля, наближена до 
неба 
07.20 Роздивись 
07.50 Буковинськi загадки 
08.05 Т/с “Вiктор Гюго: ворог 
держави” s  
09.05, 03.00, 04.35, 05.05 Д/с 
“Дикi тварини” 
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян 
16.30, 23.00 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
20.00, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндонезiї” 

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 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 Прем’єра на “1+1”. “Лiга 
смiху 2021” 
22.35 “Маскарад” 
00.20 К/к “Дядько Бак” 

IНТЕР 

05.15, 23.10 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Осiнь у Нью-Йорку” s  
14.35, 15.35, 00.55 “Речдок” 
16.25 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Джентльмени” s  

ICTV 

06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу l  
11.45, 13.30, 23.00, 01.45 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Т/с “Розтин покаже-2” s  
14.55, 16.15 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
18.45 Факти. Вечiр 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 “М/ф” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 “Пекельна кухня” 
11.35 “Екси” s  
13.30 “Дiти проти зiрок” 
15.05 Х/ф “Три секунди” s  
17.20 Х/ф “Механiк” s  
19.05 Х/ф “Шалена карта” s  
21.00 Х/ф “Скеля” 

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 Т/с “Уроки життя i 
водiння” l  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 

21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.00 Т/с “Топтун” l  

СТБ 

07.30, 19.00, 22.50 
“Холостячка Злата Огнєвiч” l  
11.30, 00.10 “Як вийти 
замiж” s  
12.20, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
01.05 “Битва екстрасенсiв” s  

НTН 

06.20, 01.50 “Правда життя” 
07.50, 09.00, 17.05, 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 Т/с “Вавилон-Берлiн” s  
18.20 “Таємницi свiту” 
23.00, 03.15 Т/с “Нарко - 3” n  
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 М/ф “Бебi-бос” 
12.15 4 весiлля 
13.10, 03.50 Панянка-селянка 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Богиня шопiнгу 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Одного разу в Одесi 
23.30, 02.15, 03.15 Країна У 
00.00 Т/с “Нове життя Василини 
Павлiвни” 
01.00 Танька i Володька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.55 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40, 17.30 Край пригод 
12.50 Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Додолики 
14.05 Цикл Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.10 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
14.20 М/ф “Iвасик-Телесик” 
14.30 М/ф “ Як Петрик П’яточкiн 
слоникiв рахував “ 
14.40 М/ф “Капiтошко” 
14.45 М/ф “Маленький великий 
пес” 
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
15.20 Вiдтiнки України 
15.50 Культ. особистостi 
16.05 Телевiзiйний серiал 
“Масантонiо” 
17.15 Новини (з ЮА Першого) 
17.45 Професiя, якої не iснує 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Умандрували:за 
Харковом 
20.25 Шукачi пригод 
21.00 Мiжрегiональний 
концерт “Незалежнiть єднає” 
21.45 Шерифи для нових 
громад 
22.00 В УКРАЇНI 
22.30 Новини UA: ПЕРШИЙ) 

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 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 01.10, 
05.10 Новини 
07.05 Земля, наближена до 
неба 
07.20 Роздивись 
07.50 Буковинськi загадки 
08.05 Т/с “Вiктор Гюго: ворог 
держави” s  
09.10 Телепродаж 
09.40 Х/ф “Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих” s  
13.10 Прозоро: про актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 01.45, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
18.20 Соцiальне ток-шоу “По-
людськи” 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
20.00 Д/с “Тваринна зброя” 
22.00 Х/ф “Бiлявка Мерилiн” 
02.00 Д/с “Дикi тварини” 
03.30 ВУКРАЇНI 
04.00 Невiдомi Карпати 
04.10 Енеїда 

1+1 

06.00, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 Прем’єра на “1+1”. “Свiт 
навиворiт - 12. Пакистан” 
19.30, 04.55 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 Прем’єра на “1+1”. 
“Маскарад” 
22.00 Прем’єра на “1+1”. 
“Жiночий квартал 2021” 
23.40 “Свiтське життя. 2021” 
00.40 К/к “Дитина Брiджит 
Джонс” 
03.00 К/к “Дядько Бак” 

IНТЕР 

05.15 “Орел i решка. 
Перезавантаження” 
07.00 “Слово Предстоятеля” 
07.10 М/ф “Сiмейка Крудс” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Все для тебе” 
11.00 “Позаочi” 
12.00 Х/ф “За двома зайцями” 
13.30 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi” 
15.30 Х/ф “Пес Барбос та 
незвичайний крос” 
15.40 Х/ф “Самогонники” 
16.00, 23.00 Х/ф “Iван 
Васильович змiнює професiю” 
18.00 Х/ф “Дiамантова рука” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 “Мiсце зустрiчi. Iнтер” 
01.00 Х/ф “Бебi-бум” s  

ICTV 

06.55, 02.25 Громадянська 
оборона 
07.50 Прихована небезпека 
08.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
10.45, 13.00 Х/ф “Поганi 
хлопцi” s  
12.45 Факти. День 
13.15 Х/ф “Поганi хлопцi-2” s  
16.10 Х/ф “Поганi хлопцi 
назавжди” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Стрiлець” s  
21.45 Х/ф “Американський 
снайпер” s  
00.25 Х/ф “Ескобар” l  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 М/ф “Робiнзон Крузо: 
Дуже заселений острiв” 
10.05 “Орел i Решка. 
Земляни” 
11.00 “Орел i Решка. Чудеса 
свiтУ” 
12.10 “Орел i решка” 
13.05 “Хто зверху?” l  
15.05 М/ф “Секрети домашнiх 
тварин” 
16.55 М/ф “Зоотрополiс” 
19.00 Х/ф “Тор” s  

21.30 Х/ф “Тор 2. Царство 
темряви” s  
23.45 Х/ф “Геллфест” s  

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30 Т/с “Одна на двох” l  
11.35, 15.20 Т/с “Пробудження 
любовi” l  
16.00, 20.00 Т/с “Не говори менi 
про любов” l  
21.00 Шоу Маска 
23.30 Що? Де? Коли? 

СТБ 

05.25, 10.55 Т/с “Некероване 
кохання” 
07.50 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
16.40 “Хата на тата” l  
19.00 “Україна має талант” 
22.00 “МастерШеф” l  

НTН 

07.50 Х/ф “Градус чорного 
Мiсяця” 
09.40 Х/ф “Золотий ланцюг” 
11.20 “Легенди карного 
розшуку” 
12.40 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.50, 19.30 Т/с “Коломбо” s  
19.00, 02.20 “Свiдок” 
23.05 Х/ф “Перегони” n  
01.05 “Таємницi 
кримiнального свiту” 

TET 

10.00 Х/ф “Принц наступник” 
11.30 Х/ф “Дiвчинка з 
сiрниками” 
12.30, 14.00, 15.30, 23.00 
Одного разу пiд Полтавою 
13.30, 15.00, 02.15 Танька i 
Володька 
16.30 Х/ф “Рiздво з невдахами” 
18.20 Х/ф “Двiйник” 
20.30 Х/ф “Команда А” s  
00.00, 01.00 Одного разу в 
Одесi 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Країна пiсень 
09.10 Вiзуальний код 
09.35 Антропологiя 
10.05 Мистецтво жити 
10.20, 10.30 Роздивись 
10.45 Недалечко 
11.00 Сковорода. Гастробайки 
11.15 Культ.Особистостi 
11.25 Шукачi пригод 
11.45 Народженi рiкою 
12.00 Умандрували: за 
Харковом 
12.25 Вчитель 
12.40 Д/ф “Бовсунiвськi бабусi” 
13.40 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
14.30 Незвiдана Україна 
14.50 Д/с “Свiт дикої природи” 
15.50 Х/ф “ Самсон i Далiла”, 1 с. 
17.20 Гендернi окуляри 
17.30 Маршрутом змiн 
17.50 Крутий замiс 
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
18.30, 21.50 В УКРАЇНI 
19.00 Голоси Донбасу 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Лакмус 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Правдоборцi 
20.10 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
22.20 Новини UA: ПЕРШИЙ 

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” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.05, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 08.15 Д/с “Дикi 
тварини” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 “Сильна” 
14.35 Телепродаж 
15.10 UA:Фольк. Спогади 
16.25, 00.30 Х/ф “Бiлявка 
Мерилiн” 
19.55 Продам роботу. Дорого 
21.25, 03.50 Х/ф “За будь-яку 
цiну” s  
23.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
03.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 

1+1 

07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
11.00, 02.45 “Свiт навиворiт” 
18.30 Прем’єра на “1+1”. 
“Свiтське життя. 2021” 
19.30, 04.35 “ТСН-Тиждень” 
21.00 Прем’єра на “1+1”. 
“Танцi з зiрками 2021” 
00.20 “Лiга смiху 2021” 

IНТЕР 

05.10 Х/ф “За двома зайцями” 
05.10 Х/ф “За двома зайцями” 

06.35 Х/ф “Людина з Рiо” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
12.50 “Речдок. Велика справа” 
17.30 Х/ф “Страх над мiстом” s  
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Дiамантова рука” 
00.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi” 
01.55 “Речдок” 

ICTV 

05.15 Скарб нацiї 
05.25 Еврика! 
05.30 Факти 
05.55 Не дай себе 
обдурити 
06.55 Прихована 
небезпека 
07.50, 01.35 Анти-зомбi 
08.50 Секретний фронт 
09.50 Громадянська оборона 
10.50, 13.00 Х/ф “Я - робот” s  
12.45 Факти. День 
13.15 Х/ф “Хенкок” s  
15.00 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф “Солт” s  
23.10 Х/ф “Атомна 
блондинка” s  
02.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 00.00 “Вар’яти” l  
06.45, 08.35 “Kids time” 
06.50 М/с “Том i Джеррi” 
07.25 М/ф “Том i Джеррi: 
Чарiвна каблучка” 
08.40 М/ф “Хоп” 
10.35 М/ф “Секрети домашнiх 
тварин” 
12.20 М/ф “Зоотрополiс” 
14.25 Х/ф “Тор” s  
16.45 Х/ф “Тор 2. Царство 
темряви” s  
19.00 Х/ф “Тор 3. Ра нарок” l  
21.45 Х/ф “Неймовiрний 
Халк” s  

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.20 Реальна мiстика 
08.50 Т/с “Торкнувшись 
серця” l  
12.45 Т/с “Кришталева 
мрiя” l  
17.00, 21.00 Т/с “Сiм’я i трохи 
справедливостi” s  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Одна на 
двох” l  

01.30 Телемагазин 
03.50 Гучна справа 
05.30 Т/с “Топтун” l  

СТБ 

04.45 Т/с “Рецепт кохання” 
09.00 “МастерШеф” l  
13.45 “СуперМама” l  
18.40 “Битва екстрасенсiв” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  
23.20 “Україна має талант” 

НTН 

05.20 Х/ф “Вавилон ХХ” 
07.05 “Слово 
Предстоятеля” 
07.15 “Випадковий 
свiдок. Навколо свiту” 
09.35 Т/с “Коломбо” s  
18.30 “Легенди карного 
розшуку” 
22.10 Х/ф “Мул” s  
00.15 Х/ф “Перегони” n  
02.10 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф “Ретчет i Кланк: 
Галактичнi рейнджери” 
11.30 Х/ф “Нове вбрання 
короля” 
12.30, 14.00, 15.30, 23.00 
Одного разу пiд Полтавою 
13.30, 15.00, 16.30 Танька i 
Володька 
17.00 Х/ф “Форсаж” s  
19.00 Х/ф “Подвiйний 
форсаж” s  
21.00 Х/ф “Потрiйний 
форсаж: Токiйський дрiфт” s  
00.00, 01.00, 02.15 Одного 
разу в Одесi 
00.30, 01.45, 02.45 Країна У 
03.50 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi 
пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
07.45 Лайфхак 
українською 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10, 09.00 Ранок на 
Суспiльному. Дайджест 
08.25 Країна пiсень 
09.10 Вiдтiнки України 
09.35 Антропологiя 
10.05 Iсторiї (не)забутих 
сiл Тернопiльщини 
10.20 Люди Є 
10.30 Роздивись 
10.45 Недалечко 
11.00 Геолокацiя: 
ВОЛИНЬ 
11.25 Шукачi пригод 
11.45 Край пригод 
12.00 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
12.25 Голоси Донбасу 
12.40 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
12.40 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
13.50 Д/ф “Печернi” 
14.45 Документальний 
цикл “Пiдводний всесвiт” 
15.20 Х/ф “Панi Боварi” 
17.20 Крутий замiс 
17.50 Цикл “Нашi
 тридцять” 
18.20 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
18.30, 22.00 В УКРАЇНI 
19.00 Гендернi окуляри 
19.15 Маршрутом змiн 
19.40 Створюй iз 
Суспiльним. 
Розслiдування. 
Червона лiнiя 
20.00 Дебати 
21.00 Поколiння. 
Паралелi. UA:ВIННИЦЯ 
21.25 Обличчя 
22.30 Новини UA: 
ПЕРШИЙ 

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

7  21 жовтня   22 жовтняП'ЯТНИЦЯ   23 жовтняСУБОТА   24 жовтняНЕДІЛЯ



ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP 

Ã³ïîãë³êåì³ÿ — ñòàí, êîëè 
ð³âåíü öóêðó â êðîâ³ ïàäàº 
äî íåáåçïå÷íî íèçüêèõ çíà÷åíü 
(3,5–4 ììîëü/ë òà íèæ÷å). Òðà-
ïèòèñÿ ìîæå áóäü ç êèì. Íàâ³òü 
³ç òèìè, õòî íå ìàº ä³àáåòó. Ìîæå 
ïðèçâåñòè äî âêðàé íåáàæàíèõ 
óñêëàäíåíü òà íàñë³äê³â (ãåòü 
äî ëåòàëüíèõ). ßê íå äîïóñòèòè 
òà ïðàâèëüíî ä³ÿòè, ÿêùî âæå äî-
âåëîñÿ ç³òêíóòèñÿ.

Ìîæëèâ³ ïðîÿâè îðãàí³çì ìîæå 
ñèãíàë³çóâàòè òàêèìè â³ä÷óòòÿìè:
 ïîõèòóâàííÿ;
 çàïàìîðî÷åííÿ;
 âòðàòà êîíöåíòðàö³¿;
 ðîçìèò³ñòü çîðó;
 ðîçãóáëåí³ñòü;
 äðàò³âëèâ³ñòü;
 ãîëîä;
 ãîëîâíèé á³ëü;
 âòðàòà ñâ³äîìîñò³.
Íàéêðàùèé ñïîñ³á çàïîá³ãòè 

ã³ïîãë³êåì³¿ — ë³êóâàííÿ îñíî-
âíî¿ ïðè÷èíè òà çäîðîâèé ñïîñ³á 
æèòòÿ çàãàëîì.

ßê³ ðåãóëÿðí³ ä³¿, çâè÷êè òà 
çàñîáè äîïîìîæóòü ïîïåðåäèòè 
ã³ïîãë³êåì³þ òà çàïîá³ãòè ðîçâè-
òêó óñêëàäíåíü ä³àáåòó:
 Êîíòðîëü ð³âí³â öóêðó êðî-

â³ çà äîïîìîãîþ ãëþêîìåòðà àáî 
ñåíñîðà äëÿ ìîí³òîðèíãó â ðåæèì³ 
24/7;
  Ðåãóëÿðíå çáàëàíñîâàíå 

õàð÷óâàííÿ áåç íàäòî òðèâàëèõ 
ïðîì³æê³â ì³æ ïðèéîìàìè ¿æ³ 
(íå äîâøå 3,5–4 ãîäèíè), ç óâà-
ãîþ äî ÿêîñò³ òà ê³ëüêîñò³;
  Ïðàâèëüíå äîçóâàííÿ òà 

ñâîº÷àñíå ïðèéìàííÿ/ââåäåííÿ 
ïðèçíà÷åíèõ ë³ê³â;
 Êîðåêö³ÿ äîçóâàííÿ ë³ê³â 

òà/àáî äîäàòêîâèé ïåðåêóñ, ÿêùî 
çá³ëüøóºòå ô³çè÷íó àêòèâí³ñòü 
(íå çàáóâàéòå ïåðåâ³ðÿòè ð³âí³ 
öóêð³â êðîâ³);
 Îáìåæåííÿ àáî â³äìîâà â³ä 

àëêîãîëþ: éîãî âæèâàííÿ (îñî-

áëèâî áåç ¿æ³) ìîæå ñòàòè ïðè-
÷èíîþ ã³ïîãë³êåì³¿, çîêðåìà é 
â³äñòðî÷åíî¿ (çà ê³ëüêà ãîäèí). 
ßêùî æ âæå âæèâàºòå, òî êîíòð-
îëþéòå ê³ëüê³ñòü òà ðåòåëüíî 
êîíòðîëþéòå öóêðè;
 Ô³êñóâàííÿ âèïàäê³â çíè-

æåííÿ ãë³êåì³¿ ó ùîäåííèêó: 
öå äîïîìîæå ë³êàðþ âèçíà÷èòè 
ïðè÷èíó ã³ïîãë³êåì³é òà çíàéòè 
íàéä³ºâ³ø³ ñïîñîáè ïðîô³ëàêòè-
êè/ïðîòèä³¿;
  ²äåíòèô³êàö³éíà êàðòêà 

ó ãàìàíö³/êèøåí³ ³ç çàçíà÷åí-
íÿì îñîáèñòî¿ ä³à-³íôîðìàö³¿ 
àáî ID-áðàñëåò íà âèïàäîê åêñ-
òðåíèõ ñèòóàö³é;
 Çàïàñ âóãëåâîäíèõ ïåðåêóñ³â 

äëÿ ïåðøèõ ñèìïòîì³â òà ñïåö³-
àëüíèõ øâèäêîä³þ÷èõ çàñîá³â äëÿ 
êóï³ðóâàííÿ ã³ïîãë³êåì³¿.

Ãàðíå ñàìîïî÷óòòÿ áåç ð³çêèõ 
êîëèâàíü ãë³êåì³¿ — öå áàëàíñ ì³æ 
õàð÷óâàííÿì, ô³çè÷íèì íàâàíòà-
æåííÿì, çäîðîâèìè çâè÷êàìè òà 

ìåäèêàìåíòîçíèì ë³êóâàííÿì ³ç 
âèêîðèñòàííÿì ³íñóë³íó àáî öó-
êðîçíèæóâàëüíèõ ïðåïàðàò³â. 
ßêùî æ âèíèêëà ã³ïîãë³êåì³ÿ ³ 
ñòàí êðèòè÷íèé, ñë³ä, íå çâîë³-
êàþ÷è, âèêëèêàòè íåâ³äêëàäíó 
äîïîìîãó.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА

Важливо, щоб суспільство почало відкрито 
визнавати існування дітей з інвалідністю 
і створювати умови для родин почувати 
себе достойно, а не поза межами громади, 
наодинці зі своїми труднощами.

ПРЕССЛУЖБА 
ДП «СЛУЖБА 

МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРІГ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Ñüîãîäí³ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
àêòèâíî â³äíîâëþþòüñÿ àâòîìî-
á³ëüí³ äîðîãè çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó 
ÎÒÃ. Öüîãî ðîêó íà ðåìîíò äî-
ð³ã ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ âèä³ëåí³ 
ðåêîðäí³ ñóìè ô³íàíñóâàííÿ.  
Äëÿ ñïðîìîæíîñò³ ãðîìàäè ïî-
òð³áíå áåçïå÷íå òà ó ïîâíîìó 
îáñÿç³ îíîâëåíå òðàíñïîðòíå 
ñïîëó÷åííÿ, áî öå ³ ïàñàæèðñüê³ 
ïåðåâåçåííÿ, öå ñïîëó÷åííÿ âñ³õ 
ñëóæá, êîòð³ çàäîâîëüíÿþòü ïî-
òðåáè æèòåë³â. 

Ïðè â³äáîð³ îá’ºêò³â ðåìîíòó, 
íàäàâàëàñü ïåðåâàãà ìàðøðóòàì 
øê³ëüíèõ àâòîáóñ³â, ìåäè÷íî-
ãî òðàíñïîðòó, ïàñàæèðñüêèõ 
ïåðåâåçåíü òà òèì äîðîãàì, 
ÿêèìè ïðîõîäÿòü òóðèñòè÷í³ 
ìàðøðóòè.

Òîìó, óâàãó ïðèä³ëåíî ñàìå 
â³äíîâëåííþ àâòîìîá³ëüíî¿ äî-
ðîãè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ Î-02-23-01 

Ñòàðà Ãóòà-Êàëèí³âêà-Òóðá³â, 
êì 14+716 – êì 18+500, ùî íà 
ìåæ³ Õì³ëüíèöüêîãî òà Êàëè-
í³âñüêîãî ðàéîí³â, ÿêà îñòàíí³ 
30 ðîê³â áóëà îáä³ëåíà óâàãîþ. 
Ðåìîíò äîðîãè º ³íâåñòèö³ºþ 
ó ðîçâèòîê åêîíîì³êè ðàéîí³â, 

àäæå ó ö³é ì³ñöåâîñò³ ðîçì³ùå-
íî ÷èìàëî áþäæåòîóòâîðþþ÷èõ 
ï³äïðèºìñòâ.

Äàíèé â³äð³çîê àâòîìîá³ëüíî¿ 
äîðîãè â³äðåìîíòîâàíèé îïå-
ðàòèâíî, àëå áåç âòðàòè ÿêîñò³. 
²íæåíåðè â³ää³ëó ÿêîñò³ òà òåõ-

í³÷íîãî êîíòðîëþ ³ ïðàö³âíèêè 
ëàáîðàòîð³¿ ç êîíòðîëþ ÿêîñò³ 
âèðîáíèöòâà ï³äïðèºìñòâà òðè-
ìàëè âåñü ðåìîíòíèé ïðîöåñ ï³ä 
êîíòðîëåì. À â ëàáîðàòîðíèõ 
óìîâàõ íà ïîâ³ðåíèõ ïðèëàäàõ 
ïåðåâ³ðÿëè ÿê³ñòü âõ³äíèõ òà âè-

êîðèñòàíèõ ìàòåð³àë³â.
Çàðàç ä³ëÿíêà àâòîìîá³ëüíî¿ 

äîðîãè ìàº íîâå ì³öíå ïîêðèò-
òÿ, íîâå áàð‘ºðíå îãîðîäæåííÿ, 
òàêîæ íàíåñåíà ðîçì³òêà, øó-
ìîâ³ ñìóãè íà ï³äõîäàõ äî ï³øî-
õ³äíèõ ïåðåõîä³â òà âñòàíîâëåíî 
íîâ³ äîðîæí³ çíàêè. Êð³ì òîãî, 
â³äíîâëåíèé ïðîô³ëü âîäîâ³ä-
â³äíèõ êàíàâ, â³äðåìîíòîâàí³ 
³ñíóþ÷³ âîäîïðîïóñêí³ äîðîæ-
í³ òðóáè.

Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó 
äîðîæíº ïîêðèòòÿ ñëóãóâàòèìå 
ùîíàéìåíøå  10 ðîê³â. 

Íàãàäàºìî, ó 2020 ðîö³ íà 
çàìîâëåííÿ ï³äïðèºìñòâà ïðî-
âåäåíî ðåìîíò ä³ëÿíêè àâòî-
ìîá³ëüíî¿ äîðîãè çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà-
÷åííÿ Î-02-23-01 Ñòàðà Ãóòà-
Êàëèí³âêà-Òóðá³â, êì 18+500 – 
27+965, (ñ. Ïèê³âñüêà Ñëîá³äêà 
– ñ. Êàì’ÿíîã³ðêà, Ë³òèíñüêèé 
ðàéîí), ïðîòÿæí³ñòþ 9,465 êì, 
ñóì³æíîþ ç ä³ëÿíêîþ, ùî â³ä-
ðåìîíòîâàíà öüîãîð³÷. Çàãàëüíà 
ïðîòÿæí³ñòü â³äðåìîíòîâàíèõ 
ä³ëÿíîê äîðîãè – 13,249 êì.

На Вінниччині в рамках програми «Велике 
будівництво» відремонтували ще одну місцеву дорогу
БЛОГ

501085

Гіпоглікемія: як попередити 
та протидіяти небезпечно низьким цукрам
БЛОГ

485689

Не приховуйте свій діабет: це — не гріх, не вирок, 
не провина… А от якщо оточуючі знатимуть про 
вашу особливість здоров’я, то зможуть швидше 
і правильніше надати потрібну допомогу та 
врятувати життя. 

SAHAROK SHOP ПЕРЕЇХАВ!!
Відтепер магазин діабет-товарів та 
здорового харчування знаходиться за адресою:
м. Вінниця, вул.Келецька, 84 
Чекаємо на вас!

НАГАДУЄМО
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ТЕАТР
ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07,
67-26-54)

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма. 13.10, поч. о 19.00

Ромео і Джульєтта
Мюзикл. 15.10, поч. о 18.30

Політ над гніздом зозулі
П'єса на 2 дії. 16.10, поч. о 18.30

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
16.10, поч. о 19.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя великої співачки
19.10, поч. о 19.00

Дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія. 20.10, поч. о 19.00

Лісова пісня
Міф з прадавніх часів. 21.10, поч. о 18.30

Ідзанамі... Богиня, яка вабить
Драма. 22.10, поч. о 18.30

ШvЛ
Мала сцена. Сцени з сімейного життя
22.10, поч. о 19.00

Русалонька
Музична казка для дітей. 23.10, поч. о 12.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих. 23.10, поч. о 18.30

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. 
Тел. (097)7033530)
Вартість квитків - 75 грн

Коза-Дереза
Вистава за мотивами дитячої опери М. Лисенка
16.10, поч. об 11.00 та 13.00

Стрибаюча принцеса
Найправдивіша історія про кохання, підступність 
та звитягу. 17.10, поч. об 11.00 та 13.00
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Георгій Делієв і Євген Чепурняк у 
комедії «Ідеальний фасон»
У понеділок, 18 жовтня, о 20.00 у театрі ім. 
Садовського пройде гучна прем’єра і єдиний показ 
у Вінниці комедії «Ідеальний фасон» з улюбленими 
акторами: зіркою «Маски-Шоу» Георгієм Делієвим 
і відомим гумористом Євгеном Чепурняком!  
Вистава вперше в Україні поставлена за п'єсою 
сербського драматурга Володимира Джурджевича 
і вразить глядача будь-якого віку! Вона про міцну 
чоловічу дружбу, кохання і помсту, успіхи і падіння. 
Захоплюючи цікавими поворотами сюжету, комедія 
нагадує про те, що іноді потрібно випустити 
пару, згадати про мрію, і, стряхнувши з неї пил - 
піддатися пориву! 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 
легендарного Хору імені 

Верьовки! Приголомшливі костюми, найвища 
майстерність і захват кожного глядача. Грандіозна 
концертна програма «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, «Уні-
вермагу». Безкоштовна доставка квитків: (098)101-
00-63, (093)101-00-63.

Ірина Білик 8 
листопада у Вінниці
Ірина Білик 8 листопада о 
20.00 у Будинку офіцерів 
чекає всю Вінницю на 
грандіозному ювілейному 
концерті «На біс». Ви поба-
чите приголомшливе шоу, 

під час якого Ірина Білик виконає пісні, які давно не 
співала, які всі мріяли почути. Концертна програма 
буде відрізнятися від усього, що співачка робила 
протягом 30 років на сцені! Квитки - від 390 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у всіх касах  міста. Без-
коштовна доставка квитків: (098)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 найхариз-
матичніших співаків Арсен 

Мірзоян представить Вінниці свою нову концертну 
програму. Готуйтеся до двох годин абсолютної насо-
лоди, відкриттів та здивувань. Квитки - 290-710 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

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.

Комедія «Граємо у 
дурня» із зірковим 
складом
27 листопада о 20.00 у 
Будинку офіцерів море 
задоволення всім подарує 
прем’єра легендарної ко-
медії «Граємо у дурня» за 

участю улюблених акторів Сергія Калантая, Дмитра 
Лалєнкова, Олександра Ігнатуші, Валерія Астахова 
і Христини Синельник. Непередбачувані повороти 
подій, дотепні діалоги й тонкі натяки. Буде дуже 
смішно і цікаво! Квитки – від 190 грн. Купуйте на 
сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру, 
«Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63.

Комедія «Ніч перед 
Різдвом» 19 грудня 
19 грудня о 20.00 
у Будинку офіце-
рів - наймасштабніша 
постановка легендарної 
повісті Гоголя «Ніч перед 
Різдвом». На сцені буде 

більше 30 акторів, чудовий оркестр, шикарні кос-
тюми та декорації, яскраві масові сцени, пісні, танці, 
іскрометний гумор, колядки й різдвяний вертеп, 
національний колорит і безліч сюрпризів! Квитки 
– 220-550 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру, «Магігранду», «Універма-
гу». Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

Святослав 
Кондратів. Ennio 
Moricone
14 листопада в театрі ім. 
Садовського зустрічай-
те найромантичніший 
концерт цієї осені від 
Святослава Кондратіва. 

Його по праву називають Першою скрипкою та 
найромантичнішим скрипалем України. Стильний 
та харизматичний Святослав Кондратів підкорює 
своїм шармом, віртуозністю та талантом з перших 
хвилин концерту. Початок о 19.00, вартість квитків: 
290-750 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Веном 2: Карнаж
Фантастичний екшн
13.10, поч. о 12.05, 16.05, 19.55
З 14.10 довідка за тел. 52–59–76

Бурштинові копи
Комедія. 13.10, поч. об 11.00, 14.05, 18.00, 21.50
З 14.10 довідка за тел. 52–59–76
007: Не час помирати
Екшн. 13.10, поч. о 13.00, 18.45, 21.45
З 14.10 довідка за тел. 52–59–76
Дюна
Фантастичний екшн. 13.10, поч. о 16.00
З 14.10 довідка за тел. 52–59–76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)

Веном 2: Карнаж
Фантастичний екшн. 13.10, поч. о 9.00, 9.30, 
10.00, 11.10, 11.40, 12.10, 13.20, 13.50, 14.20, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.40, 18.10, 18.40, 19.50, 
20.20, 20.50, 22.00, 22.30, 23.00, 23.50
З 14.10 довідка за тел. 096–003–50–50
007: Не час помирати
Екшн. 13.10, поч. о 10.00, 13.10, 16.20, 19.30, 22.40
З 14.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Холодний розрахунок
Трилер. 13.10, поч. о 10.00
З 14.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Острів проклятих
Трилер. 13.10, поч. о 15.10, 21.00
З 14.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Все про секс
Комедія. 13.10, поч. о 9.50, 14.20, 16.40, 21.00
З 14.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Бурштинові копи
Комедія
13.10, поч. о 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 
20.50, 23.00
З 14.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Дюна
Фантастичний екшн
13.10, поч. о 12.10, 18.00
З 14.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Титан
Драма. 13.10, поч. о 23.20
З 14.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Побачення в Нью-Йорку
Драма
13.10, поч. о 12.20, 19.00
З 14.10 довідка за тел. 096–003–50–50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Літл Грім
Анімація
13.10, поч. о 10.00, 12.00, 13.40, 15.20
Мулан. Нова легенда
Анімація
13.10, поч. о 17.00
007. Не час помирати
Пригоди
13.10–20.10, поч. о 19.00
Веном 2: Карнаж
Фантастичний екшн
14.10–20.10, поч. о 17.00
Щось не так з Роном
Анімація
14.10–20.10, поч. об 11.00, 13.00, 15.00

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО

ВИСТАВКИ
«Імперія каміння»
До 17 жовтня в Експоцентрі Вінницької торго-
во-промислової палати відбудеться виставка-про-
даж прикрас «Імперія каміння».
В експозиції представлені ексклюзивні авторські 
прикраси, обереги з натуральних самоцвітів: агат, 
аметист, бурштин, перли. Придбати авторські при-
краси можна за цінами виробника. Вхід вільний.

ВІДКРИТТЯ
Країна мрій - грандіоз-
не відкриття дитячого 
центру розваг у Вінниці!
Мережа «КРАЇНА МРІЙ» 
відкриває новий, найбільший 
та найсучасніший дитячий 

розважальний центр у Вінниці! Крутезне відкриття 
відбудеться 15 жовтня! А 16 та 17 жовтня на дітей 
чекають безкоштовні майстер-класи та розва-
жальні програми від запальних аніматорів, гості 
зможуть брати участь у розважальних програмах, 
майстер-класах, хімічному шоу, флеш-мобах та 
розіграшах подарунків.
Розклад роботи дитячого розважального центру 
Країна Мрій:
 - Понеділок з 12.00 до 21.00
 - Вівторок - неділя з 10.00 до 21.00
Справжній розважальний безліміт відкриється на 
3 поверсі ТРЦ S)Mall (Проспект Юності, 18).



22 RIA, Ñåðåäà, 13 æîâòíÿ 2021

Взимку цього року у Вінниці почав 
діяти Денний центр соціально-пси-
хологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього на-
сильства чи насильства за ознакою 
статі. Окрім того, з’явилася і кризова 
кімната, де жінки з дітьми можуть 
перебувати впродовж десяти діб.
Адреса Денного центру:
м. Вінниця, просп. Космонавтів, 
30 (прозорий офіс), каб. 304. 

Адреса кризової кімнати не роз-
голошується задля безпеки.
Телефони міської мобіль-
ної бригади: 0432 67 04 60, 
093 900 15 60, 098 900 15 60
Телефон вінницької обласної 
мобільної бригади: 068 586 03 55
Гаряча лінія довіри з запобі-
гання домашньому насиль-
ству у Вінницькій області: 
0 800 75 04 75

Також в Україні діє цілодобова 
безкоштовна національна гаряча 
лінія з попередження домашньо-
го насильства, торгівлі людьми 
та гендерної дискримінації. Там 
також можуть надати допомогу. 
Телефони:
116 123 (безкоштовно з мобіль-
ного)
0 800 500 335 (безкоштовно зі 
стаціонарних).

Куди звертатися по допомогу

498779

486404

РЕКЛАМА

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA,  (063)7854635

Íàâåñí³ 2020-ãî 
ðîêó â ³òàë³éñüêî-
ìó ì³ñò³ Íåàïîëü 
÷åðåç ïîáî¿ ÷îëî-

â³êà ïîìåðëà 39-ð³÷íà óêðà¿íêà. 
Öåé çëî÷èí íàçâàëè ôåì³í³öè-
äîì — òàêèì òåðì³íîì ïîçíà-
÷àþòü âáèâñòâà æ³íîê çà ñòàòåâîþ 
îçíàêîþ. Ò³º¿ æ âåñíè ó ïàì'ÿòü 
ïðî ²ðèíó Ìàëÿðåíêî â Íåàïîë³ 
â³äêðèëè ÷åðâîíó ëàâêó.

Â ²òàë³¿ ÷åðâîí³ ëàâêè º ïðàê-
òè÷íî â óñ³õ ì³ñòàõ — ïðèñâÿ÷åí³ 
âîíè æ³íêàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè 
â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà. ßê 
ïðàâèëî, íà íèõ ðîçì³ùóþòü òà-
áëè÷êè ç íîìåðàìè òåëåôîí³â òà 
àäðåñàìè, êóäè ìîæíà çâåðíóòèñÿ 
ïî äîïîìîãó. Ö³ëêîì éìîâ³ðíî, 
ùî íåçàáàðîì ïåðøà â Óêðà¿í³ 
÷åðâîíà ëàâêà ç’ÿâèòüñÿ ñàìå 
ó Â³ííèö³.

ІТАЛІЄЦЬ ЗАПРОПОНУВАВ 
ПРОЕКТ

²òàë³éñüêèé âîëîíòåð ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Öåíòð ðîçâè-
òêó Ïàíàãåÿ Óëüò³ìà» Ìàòòåî 
Ðàäàåëë³ ïîíàä ï³â ðîêó ïðîæèâ 
ó íàøîìó ì³ñò³ ³ çà öåé ÷àñ âñòèã 
çàïðîïîíóâàòè òàêèé ïðîºêò. 

Çà éîãî ñëîâàìè, â³äãîëîñêè ö³º¿ 
³í³ö³àòèâè çíàéøëè ñâîº ì³ñöå 
íå ëèøå ó ªâðîï³, à é íà ³íøèõ 
êîíòèíåíòàõ, çîêðåìà â Ëàòèí-
ñüê³é Àìåðèö³ òà Àâñòðàë³¿.

— Áóäå ÷óäîâî, ÿêùî ³ â Óêðà-
¿í³ âäàñòüñÿ äîëó÷èòèñÿ äî íå¿, — 
ðîçïîâ³äàº Ìàòòåî Ðåäàåëë³. — 
Òàêèé ïðîºêò äîïîìîæå á³ëüø³é 
ê³ëüêîñò³ ëþäåé ä³çíàòèñÿ ïðî 
ïðîáëåìó äîìàøíüîãî íàñèëü-
ñòâà, à òàêîæ îá’ºäíàòè æ³íîê, 
ÿê³ â³ä öüîãî ïîñòðàæäàëè.

Çà éîãî ñëîâàìè, äîìàøíº íà-
ñèëüñòâî — ÿâèùå âñþäèñóùå ³ 
ïîòåðïàþòü â³ä íüîãî íå ëèøå 
æ³íêè, à é ëþäè ïîõèëîãî â³êó, 
ä³òè òà ÷îëîâ³êè.

— Ìåí³ äóæå øêîäà, ùî 
â Óêðà¿í³ íåìàº ñòàòèñòèêè ïðî 
íàñèëüñòâî, ñêîºíå âäîìà. Öå ãî-
âîðèòü ïðî òå, ùî ïðîáëåìà º, 
àëå ¿¿ í³áè çàìîâ÷óþòü, ¿¿ íå àíà-
ë³çóþòü. Â ²òàë³¿ çà îñòàíí³ ðîêè 
ïî÷àëè äîëàòè öþ ïðîáëåìó, 
öå ñòîñóºòüñÿ íàâ³òü åêîíîì³÷-
íî¿ ñêëàäîâî¿, êîëè ÷åðåç ãðîø³ 
æ³íêà âèìóøåíà çàëèøàòèñÿ ï³ä 
îäíèì äàõîì ç êðèâäíèêîì. Âò³ì, 
ó íàñ, ÿê ³ ó âàñ º ð³çíèöÿ â îïëàò³ 
îäíàêîâî¿ ðîáîòè ÷îëîâ³êàì òà 
æ³íêàì, — ðîçïîâ³äàº Ìàòòåî.

Âò³ì, îêð³ì âñòàíîâëåííÿ 
ñàìèõ ëàâîê ó ì³ñò³, íà äóìêó 

ЧЕРВОНІ ЛАВКИ ЯК В ІТАЛІЇ. 
ЧИ ВСТАНОВЛЯТЬ ТАКІ У ВІННИЦІ?
Проти насилля  Кожна третя 
жінка в Україні страждає від знущань 
у родині, а кожна десята — помирає 
після нанесених травм. Волонтер Маттео 
Радаеллі пропонує впровадити у Вінниці 
досвід Італії для протидії та запобігання 
домашньому насиллю. У чому полягає 
ідея та як це працюватиме?

²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ

Вінниця може стати першим містом України, де з’явиться 
червона лавка проти насильства. Щоправда, поки що 
проєкт ще на рівні обговорень

âîëîíòåðà, ïîòð³áíî ïðîâîäèòè 
ïðîñâ³òíèöüêó êàìïàí³þ ñåðåä 
ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

— Ùîá çàïîá³ãàòè äîìàøíüîìó 
íàñèëüñòâó, ïîòð³áíî ïðàöþâàòè 
íå ëèøå ç ÷îëîâ³êàìè, ÿê³ íàé-
÷àñò³øå âèñòóïàþòü â ðîë³ êðèâ-
äíèê³â, à é ç æ³íêàìè. Æ³íêàì 
ïîòð³áíî äîíîñèòè ³íôîðìàö³þ, 
ùî ïîáèòòÿ — öå íå íîðìàëüíî, 
ùî êðàùå ðîç³éòèñÿ, àí³æ òåðï³òè 
íàñèëüñòâî íàä ñîáîþ, ÿêå á âîíî 
íå áóëî — ô³çè÷íå, ïñèõîëîã³÷íå, 
åêîíîì³÷íå, ñåêñóàëüíå òîùî, — 
ãîâîðèòü Ìàòòåî.

Âò³ì, ïîêè ùî íåâ³äîìî, ÷è 
âïðîâàäÿòü ³òàë³éñüêèé äîñâ³ä 
ó Â³ííèö³. Òàêà ³í³ö³àòèâà çàëè-
øàºòüñÿ ó ïðîöåñ³ îáãîâîðåíü.

ГОЛОВНЕ — НЕ ПЕРЕТВОРИТИ 
ЦЕ У ПОПУЛІЗМ

Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Â³ñü» Ñâ³òëàíà Äóáèíà çàçíà÷è-
ëà, ùî îêð³ì âñòàíîâëåííÿ òàêèõ 
ëàâîê, ñóñï³ëüñòâî ïîòð³áíî ³í-
ôîðìóâàòè ïðî ¿õ ïðèçíà÷åííÿ. 
Ëàâêè — öå çîâí³øí³é ïðîÿâ.

— ß âçàãàë³ çà áóäü-ÿê³ àêòèâ-
íîñò³, ÿê³ ³íôîðìóþòü, çàïîá³ãà-
þòü íàñèëüíèöüêèì ä³ÿì ùîäî 
æ³íîê, ä³â÷àò òà ä³â÷àòîê, òà é íà-
ñèëüñòâó â ö³ëîìó. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
÷åðâîíèõ ëàâîê, òî íå âïåâíåíà, 

ùî äîö³ëüíî êîï³þâàòè òå, ùî 
çðîáëåíî â ²òàë³¿, àëå ÿêùî öå 
áóäå ôîðìàò, ÿê ó íèõ, ùî öå 
íå ïðîñòî ëàâêà ³ ëþäè áóäóòü ðî-
çóì³òè, ùî öå ³ äëÿ ÷îãî, òî òàê, — 
ñêàçàëà Ñâ³òëàíà Äóáèíà. — Â íàñ 
òåæ ìàº áóäå äóæå ÷³òêî: «Ëàâêà 

âñòàíîâëåíà, ç ³íôîðìàö³éíîþ 
êàìïàí³ºþ…» ³ êîæíà ëàâêà áóäå 
ìàòè «îáëè÷÷ÿ» — ³ì’ÿ òà ³ñòî-
ð³þ ò³º¿ ëþäèíè, â ïàì'ÿòü ÿêî¿ 
âîíà âñòàíîâëåíà — áóäå äîáðå. 
Ãîëîâíå, ùîá öå âñå íå ïåðåòâî-
ðèëîñÿ ó ïîïóë³çì.
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 13 –19 ЖОВТНЯЗВИЧКИ ЩАСЛИВИХ ПАР, ЯКІ 

НЕ ВТРАЧАЮТЬ ПРИСТРАСТІ
Щасливі разом  Як у деяких закоханих 
виходить бути абсолютно щасливими 
разом? Виявляється, у них є свої невеличкі 
секретики, а точніше традиції і звички. 
Спробуйте і ви їх застосувати,  це зовсім 
не складно, раптом вийде

ОВЕН 
Не здумайте тиснути на кохану 
людину, як би не був великий 
ваш досвід і авторитет, вона 
має не менше право на власні 
погляди. Середа і п'ятниця — 
хороші дні для розмов по ду-
шах і романтичних зустрічей. 

ТЕЛЕЦЬ 
Самота — ось ліки, які дозво-
лить вам розібратися в своїх 
почуттях. А кохана людина 
буде, скоріше, дратувати вас 
своїми проблемами і про-
ханнями.

БЛИЗНЮКИ 
У вас може виникнути необ-
хідність "розставити всі крапки 
над i". З'ясовуючи стосунки з 
коханою людиною, ви повинні 
вирішити для себе, розлучає-
теся ви чи це велике кохання. 

РАК 
Нові знайомства з проти-
лежною статтю піднімають 
настрій. Але перше враження 
буває оманливим, придивіть-
ся уважніше, хто перед вами. 
Бути може, ви бачите лише 
маску.

ЛЕВ 
Цей тиждень підходить для 
кардинальних змін в осо-
бистому житті. Постарайтеся 
знайти в собі сили і сміливість і 
більше не відкладати розмову, 
яка повинна розставити все 
на свої місця.

ДІВА 
У ваших руках зараз, схоже, 
виявилася нитка долі, ви вільні 
управляти ситуацією. Можливі 
конфлікти цього тижня будуть 
пов'язані саме з вашою до-
мінуючою роллю, намагайтеся 
не дати партнеру відчути свою 
залежність від вас.

ТЕРЕЗИ 
У понеділок або у вівторок 
дізнайтеся у коханої людини, 
які її плани на найближче 
майбутнє, щоб уникнути 
непорозумінь. Можливо, ваші 
бажання не збігаються.

СКОРПІОН 
Настає переломний момент 
у ваших стосунках. Ви усві-
домлюєте, наскільки важлива 
для вас кохана людина, що ви 
готові змінюватися заради неї.

СТРІЛЕЦЬ 
Ваші очі і почуття можуть вас 
обдурити цього тижня. Не вір-
те їм, пошукайте якісь інші 
джерела інформації про те, 
в кого ви зібралися закохатися. 
Не варто поспішати.

КОЗЕРІГ 
У ваших почуттях не все так 
однозначно, то ви турбуєтеся, 
а то радієте. Не виключено, що 
вас використовують. Зніміть 
рожеві окуляри.

ВОДОЛІЙ 
Над вами безхмарне небо, 
що не може не радувати, але 
на тих, кому хочеться дії, спра-
вить не найкраще враження. 
У вихідні імовірний приємний 
сюрприз від коханої людини

РИБИ 
Розпорошуватися на всіх, 
хто вам симпатичний, ви 
не зможете. Не варто робити 
поспішних висновків, але і 
далі тягнути теж немає сенсу.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, 
ПСИХОЛОГ

Щасливі та міцні сто-
сунки — це щасливі 
традиції, які вашу 
пару об'єднують 
щодня. Звичайно ж, 

вам не завжди вдаватиметься 
проводити весь свій вільний час 
удвох, але є низка простих буден-
них звичок, які позитивно вплинуть 
на вашу пару.

Організовуйте на вихідні обі-
ди для всієї родини, вилазки 
на природу, влаштовуйте родин-
ні фотосесії, відзначайте свята 
і ваші особливі дати разом — 
це вам коштуватиме небагато, 
проте дуже цінуватметься. Адже 
всі ці традиції — це про цінності 
і близькість дорогих і коханих 
людей. Ну і про щоденні зна-
ки уваги не забувайте, це дуже 
зближує.

Звички щасливих пар дуже відріз-
няються від звичок нещасливих. 
А що ж таке звичка? Це певний 
шаблон поведінки, який ви ви-
конуєте автоматично, і підтримка 
якого не вимагає від вас особливих 
зусиль. Щоб будь-яка поведінка 
стала звичкою, її потрібно повто-
рювати не менше 21 дня — і, якщо 
ви візьмете на озброєння моделі 
поведінки, описані в цій статті, вони 
неодмінно зроблять ваші особисті 

стосунки набагато здоровішими і 
щасливішими.
Але не робіть нічого спеціально, 
і те, що не близьке вам і вашому 
партнеру, теж практикувати не по-
трібно. Якщо між вами кохання, 
душевна близькість — ваші милі 
звички з'являються у вас самі со-
бою.
Бережіть себе та свої стосунки, 
а також не забувайте робити вашу 
кохану людину щасливою щодня!

Коментар експерта

1. Лягайте спати разом. Лягти в ліжко разом — 
не обов'язково займатися сексом щодня (хоча це 
було б здорово). Просто пари, які залишаються 
разом назавжди, намагаються засинати разом, 
а не окремо. До того ж, з настанням осені, так 
важливо зігрівати одне одного довгими про-
холодними ночами.

2.Тримайтеся за руки. Ця мінімальна демон-
страція почуттів на публіці потрібна і важлива: 
мало того, що вона сигналізує про комфорт усе-
редині пари, так ще й зміцнює ваші стосунки. 
Сильніше стисніть руку коханої людини, коли 
ви йдете в супермаркет або потайки поцілуй 
партнера на дні народження друга — так ти на-
гадаєш, що він коханий і бажаний, що момен-
тально підніме йому настрій.

3.Обнімайтеся. Вранці, перед тим як піти 
на роботу, протягом дня, коли ви йдете за по-
купками, ввечері, коли дивитеся кіно — не за-
бувай обнімати партнера якомога частіше і 
довше. По-перше, це корисно для здоров'я 
вас обох, а по-друге, дуже зближує.

4. Розвивайте загальні інтереси. Добре, якщо 
у нього і у тебе є власні захоплення, про які ви 
не забуваєте навіть перебуваючи у стосунках. 
Але для міцної пари важливо мати і загальні 
хобі, а вони, як відомо, не виникають самі по собі. 
Можна, наприклад, у вихідні ходити на прем'єри 
в кіно чи театр. Влаштовуйте сімейні пікніки або 
побачення в ресторані, виїжджайте разом риба-
лити, обирайте романтичні напрямки подорожей.

5. Довіряйте. Постарайся з розумінням ставити-
ся до проблем і складнощів, які виникають навіть 
у зразкових стосунках, з розумінням підходь 
до дрібних помилок партнера. Деякі дівчата 
бояться, що такий підхід розбалує партнера і 
він «сяде на шию», але насправді, ви станете 
менше сваритися, а він буде проявляти себе 
переважно з кращого боку.

6.Сфокусуйтеся на позитиві. Перестань 
виловлювати недоліки в зовнішності і пове-
дінці партнера. Дорослу людину неможливо 
змінити. І ти ж його колись покохала тако-
го? Спробуй зосереджувати свою увагу на 
всьому хорошому, що він для тебе робить. 
Це єдиний метод змінити щось на краще.

7. Будьте чесними одне з одним. Постійне 
спілкування — це ключ до підтримки близькості 
в парі. Вам завжди потрібно бути відкритим і 
чесним одне з одним, розповідати про ваші по-
треби та очікування. Якщо ви відчуваєте незадо-
воленість чимось у стосунках, ви повинні вільно 
формулювати свої думки і розповідати про це 
своєму партнеру. Це єдиний спосіб вирішити 
ці проблеми і рости разом, як пара.

8. Цікавтеся успіхами. Навіть якщо часу на те-
лефонну розмову немає, можна викроїти хви-
линку і написати смс посеред робочого дня. За-
питайте, як пройшла важлива зустріч або просто 
поцікався самопочуттям — всім нам важливо 
знати, що про нас пам'ятають і люблять навіть 
тоді, коли знаходяться на відстані.

9. Освідчуйтеся в коханні кожен день. «До-
брого ранку», «Доброго дня», «Люблю тебе», 
«Скучила сильно», «Ти – найкращий!», «Мені 
так добре з тобою»   — ці прості фрази до невпіз-
нання здатні змінити на краще ваші з коханою 
людиною стосунки, якщо ти будеш вимовляти 
їх кожен день.

10. Пишайтеся тим, що ви разом. Нехай твоє 
обличчя іскриться щастям як тільки партнер 
входить у кімнату або показується вдалині. Зу-
стрічай його з роботи і завжди посміхайся — 
цей прийом зробить вас обох щасливішими, 
скільки б років не було вашим стосункам. 
Не допускай популярної помилки — не зри-
вайся на коханому через втому. І він відповість 
тобі тим самим.

ЄВА ТОПЛЕСС

Ïðàêòè÷íî êîæíà ç íàñ õî÷ ðàç 
ðîç÷óëèëàñÿ, ñëóõàþ÷è ³ñòîð³þ 
ïðî â³÷íå êîõàííÿ, ðîçêàçàíó 
ïîäðóãîþ àáî ïîáà÷åíó â ê³íî. 
Âèÿâëÿºòüñÿ, òè ³ òâ³é êîõàíèé 
ö³ëêîì ìîæåòå çðîáèòè ³ ñâî¿ 
ñòîñóíêè òàêèìè æ, ÿêùî áóäåòå 
äîòðèìóâàòèñÿ äåÿêèõ ïðîñòèõ 

ïðàâèë. Äëÿ ùàñëèâèõ ñòîñóíê³â 
äóæå âàæëèâ³ ìàëåíüê³, àëå ùî-
äåíí³ çíàêè óâàãè.

×àñ — öå íàéö³íí³øà ð³÷, ÿêó 
ìè ìîãëè á äàòè ³íø³é ëþäèí³. 
Òàê, ó âàñ º ñâî¿ æèòòÿ, àëå âñÿ 
ñóòü êîõàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá 
îá’ºäíàòèñÿ. ² âàì âàðòî ïðîâî-
äèòè ÷àñ îäíå ç îäíèì íåçàëåæíî 
â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âè çàéíÿò³.

ЩАСЛИВІ ТРАДИЦІЇ
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КОВАЛЬ, 
ВОДІЙ

***
— Лікарю, 
я постійно 
кашляю!
— А ви травичку 

пробували?
— Пробувала. Регочу, але все одно 
кашляю.

***
У лікарню привозять чоловіка 

із травмою черепа. Медична 
сестра поспішно заповнює карту і 
запитує:
— Одружений?
— Ні, це я під машину потрапив.

***
Лікар, розглядаючи історію хвороби, 
каже чоловікові:
— Ваша теща абсолютно здорова. 
Це підтверджують всі аналізи і 
рентгенівські знімки.
— А чи не можна, лікарю, щоб я був 
зовсім спокійний, зробити розтин?

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Вікторія, 24 роки
Привіт усім! Я Вікторія, Вікос. Різнобічна 
людина, багато чим захоплювалась і 
захоплююсь. Від аніматора, танцюриста, 
ведучої , адміністратора магазину квітів 
і не тільки. Головне зай матись тим, 
що подобається! Самореалізація і все 
в ваших руках)

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

501090

ГОРОСКОП
ОВЕН 
Дайте волю своїй творчості, 
не заважайте прекрасним 
поривам. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Бажано триматися подалі 
від авантюр, пов'язаних з 
легким збагаченням.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня у вас буде 
багато цікавих і вигідних 
проектів, контактів і справ.

РАК 
На роботі у вас склада-
тиметься творча і радісна 
атмосфера. 

ЛЕВ 
Кар'єрний зліт може кошту-
вати вам нервів і здоров'я. 
В особистому житті не варто 
бути відкритою книгою. 

ДІВА 
Тиждень повинен прине-
сти гарний настрій і удачу в 
кар'єрі. Гарний час для по-
бачень і нових знайомств. 

ТЕРЕЗИ 
У вашому житті дуже ймо-
вірні позитивні зміни.  

СКОРПІОН 
Перша половина тижня 
сприятлива для активного 
спілкування в неформаль-
ному ключі. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви зможете завести корисні 
знайомства. На роботі че-
кайте премій від начальства.

КОЗЕРІГ 
Вас можуть очікувати сер-
йозні життєві зміни. У суботу 
варто продумати свої дії.
 
ВОДОЛІЙ 
Цього тижня сприятлива 
робота за індивідуальним 
планом.

РИБИ 
Вас супроводжуватиме 
успіх у будь-якому по-
чинанні. 
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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»-2020 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)

РЕКЛАМА

499917

499549


