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НІЧНИМ ДРИФТЕРАМ 
ПОЛІЦІЯ НЕ УКАЗ

20MINUT.UA

с. 18
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

НАВІЩО ВУЗУ 
ШИНШИЛИ с. 16с. 4

ЯК КУПИТИ КВАРТИРУ
НА 30% ДЕШЕВШЕ
 Програма «Доступне житло» знову діє. 
Держава відшкодує третину, а переселенцям 
та АТОвцям — половину вартості квартири

 У Вінниці вже почали приймати заявки 
на участь у програмі. Хто може скористатися 
такою можливістю та куди звертатися?

412097410847

с.6

413851408224
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ÍÎÂÈÍÈ

Інвалідність — 
не перешкода 

Äåíü çàõèñòó ëþäåé ç ³í-
âàë³äí³ñòþ, öå íå ñâÿòî. Áî 
â³òàòè ëþäèíó ç ³íâàë³äí³ñòþ 
ç öèì äíåì — ÿê ç³ ñâÿòîì, 
öå í³áè â³òàòè õâîðîãî ç éîãî 
áîëÿ÷êàìè. Àëå ÿ ââàæàþ, 
ùî çàõîäè, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ 
äî Äíÿ çàõèñòó ëþäåé ç ³í-
âàë³äí³ñòþ — º íåîáõ³äíè-
ìè. Ñóñï³ëüñòâó ïîòð³áíî 
ïîñò³éíî íàãàäóâàòè ïðî 
íàÿâí³ ïðîáëåìè îñ³á ç ³í-
âàë³äí³ñòþ.

Çà îñòàíí³ ðîêè ñîö³óì 
äåùî çì³íèâ ñâîþ äóìêó 
ùîäî íàøî¿ ãðóïè íàñå-
ëåííÿ. Íàïðèêëàä, ëþäåé ç 
ïîðóøåííÿì ñëóõó ïî÷àëè 
ïðàöåâëàøòîâóâàòè êàñèðà-
ìè â îäí³é ç ìåðåæ ñóïåð-
ìàðêåò³â Â³ííèö³, â ðåäàêö³¿ 
«20 õâèëèí» âæå ê³ëüêà ðîê³â 
ïðàöþþòü äâ³ æóðíàë³ñòêè 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. Òîáòî ñï³ëü-
íèìè çóñèëëÿìè àêòèâ³ñò³â, 
âëàäè, ãðîìàäè é á³çíåñó, 
õî÷ ³ ïîâ³ëüíî, àëå ñèòóàö³ÿ 
çì³íþºòüñÿ íà êðàùå.

Çàâäÿêè ÃÎ «Ãàðìîí³ÿ» 
é ïîä³áíèì îðãàí³çàö³ÿì 
òåïåð ëþäè ç ³íâàë³äí³ñ-
òþ íàâ÷àþòüñÿ áóäóâàòè 
ñâîº æèòòÿ. Ä³çíàþòüñÿ, 
ÿê âò³ëþâàòè ñâî¿ ïðîåêòè 
â æèòòÿ, ÿê ñï³âïðàöþâàòè 
ç âëàäîþ, ç á³çíåñîì òîùî. 
Ñóñï³ëüñòâî ìàº çðîçóì³òè, 
ùî ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ ìî-
æóòü áóòè êîðèñíèìè, ³ ùî 
¿õ ïîòð³áíî çàëó÷àòè äî óñ³õ 
ïðîåêò³â .  ²íâàë³äí³ñòü 
íå ìîæå áóòè ïîêàçíèêîì 
â³äñóòíîñò³ ôàõîâîñò³ ïðè 
íàéìàíí³ íà ðîáîòó. Àëå äëÿ 
çàëó÷åííÿ ïîòð³áíî ñòâîðþ-
âàòè óìîâè. Òîìó íåõàé êî-
æåí ÷åñíî äàñòü ñîá³ â³äïî-
â³äü: «×è äîñòàòíüî ÿ ðîáëþ 
äëÿ ïîâíîö³ííî¿ ³íòåãðàö³¿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ó ñóñ-
ï³ëüñòâ³?» 

ДУМКА

ПОЕТ, ЧЛЕН ГО «ГАРМОНІЯ» 

Юрій Юрій 
ПРОКОПЕНКОПРОКОПЕНКО

ЛЮДМИЛА (21), МЕНЕДЖЕР:
— Я займаюся вокалом і 
на нього витрачається дві 
тисячі гривень на місяць. 
За моїми підрахунками, мі-
німум для життя потрібно 
п'ять тисяч гривень. Якщо 
брати в середньому, то це 
ще плюс три тисячі.

ДЕНИС (36), КОНДУКТОР:
— Якщо рахувати з кварти-
рою, то мені вистачило би 
семи тисяч гривень на місяць. 
Але на місяць у мене вихо-
дить три тисячі гривень. Тому 
доводиться економити навіть 
на їжі. Про те, щоб кудись 
сходити, мова взагалі не йде.

ГАЛИНА (75), ПЕНСІОНЕРКА:
— У мене пенсія дві тисячі гри-
вень. З них, десь 800 йдуть 
на комуналку. А ще ж ону-
кам треба чимось допомогти 
і здоров'я вже не те. Було б 
добре, хоча б чотири тисячі 
мати. А так, тільки на вижи-
вання вистачає.

ВАСИЛЬ (55), ОХОРОННИК:
— Те, що підняли прожит-
ковий мінімум, ще нічого 
не означає. Я заробляю дві з 
половиною тисячі. І як цьо-
го може вистачати? Це зну-
щання над людьми. З цими 
цінами людина повинна мати 
хоча б шість тисяч на місяць.

ЮЛІЯ (17), СТУДЕНТКА ВДПУ:
— Живу на стипендію та гро-
ші, якими допомагають бать-
ки. На місяць виходить при-
близно три тисячі гривень. 
Цих грошей ледве вистачає.  
За меншу суму, мені здається, 
жити у Вінниці просто немож-
ливо.

АНДРІЙ (22), СТУДЕНТ:
— Мінімум має становити 
чотири тисячі. Шість, то буде 
взагалі ідеально. Це оплата 
за житло, комуналка, їжа, 
одяг і якісь розваги. У мене 
виходить чотири тисячі на мі-
сяць. Але я все одно на де-
яких речах маю економити.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Який має бути реальний прожитковий мінімум?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Çà ì³ñÿöü äî 
ê³íöÿ 2017 ðîêó 

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî çàÿâèâ ïðî ÷åðãîâå ï³ä-
âèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè. 
Ïðåçèäåíò çàïðîïîíóâàâ âñòà-
íîâèòè ì³í³ìàëêó íà ð³âí³ 4100 
ãðèâåíü äëÿ íàñòóïíîãî ðîêó. 

Ïðîòå êîíêðåòíî¿ äàòè íå íà-
çâàâ. ² äîäàâ, ùî ï³äñòàâîþ º «ïî-
ë³ïøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó 
òà íàäõîäæåíü äî áþäæåòó» (goo.
gl/vo2i3a). Â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
Ïàâëî Ðîçåíêî ï³äòðèìàâ ³í³ö³à-
òèâó ãîëîâè äåðæàâè. ² â³í ïåðå-
êîíàíèé, ùî º âñ³ øàíñè «äîñÿã-
íóòè ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè 4100 
ãðí ó íå³íôëÿö³éíèé ñïîñ³á» ó 
2018-îìó (goo.gl/CGazde).

Ó òîé æå ÷àñ, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí çàëèøèâ 
äóìêó ïðåçèäåíòà áåç êîìåíòàð³â. 
Àëå ïîîá³öÿâ çá³ëüøèòè ñåðåäíþ 

МІНІМАЛКА 4100 ГРН. 
ЯКІ НАСЛІДКИ МОЖУТЬ БУТИ
«Притягнути за 
вуха»  Президент 
Порошенко 
запропонував 
підвищити 
мінімальну 
зарплату до 4100 
гривень у 2018 році. 
Експерти розказали, 
що для бізнесу та 
бюджету це стане 
новим тягарем. 
На населення 
особливо не вплине

çàðïëàòó «äî ð³âíÿ 10000 ãðèâåíü 
ó 2018 ðîö³» (goo.gl/UNe9E2).

Òåïåð³øí³é ïðîåêò Äåðæáþ-
äæåòó íà 2018 ð³ê ïåðåäáà÷àº 
çá³ëüøåííÿ ì³í³ìàëêè ç 1 ñ³÷-
íÿ äî 3723 ãðèâåíü. À çã³äíî ç 
ïëàíàìè Êàáì³íó íà 2018-2020 
ðîêè, ç 2019 ðîêó ì³í³ìàëüíà 
çàðïëàòà ìàëà á çðîñòè äî 4173 
ãðèâí³. Òîáòî, äî òîãî ð³âíÿ, ÿêèé 
îçâó÷èâ ãîëîâà Óêðà¿íè.

Åêñïåðòè, ÿêèõ îïèòàâ æóðíà-
ë³ñò, ñõîäÿòüñÿ íà äóìö³, ùî àä-
ì³í³ñòðàòèâíå ï³äâèùåííÿ çàðï-
ëàò íå º ïîçèòèâíèì. Öå ñòàíå 
äîäàòêîâèì òÿãàðåì äëÿ á³çíåñó 
òà ìîæå ïðèçâåñòè äî ïàä³ííÿ 
òåìï³â çðîñòàííÿ åêîíîì³êè 
Óêðà¿íè. Ïðîòå íîâà ì³í³ìàëêà 
íå ñèëüíî âïëèíå íà ô³íàíñîâå 
ñòàíîâèùå íàñåëåííÿ.

HR-åêñïåðò ïîðòàëó rabota.ua
Òåòÿíà Ïàøê³íà ââàæàº, ùî òàêå 
ï³äâèùåííÿ íå áóäå çàíàäòî êðè-
òè÷íèì.

— Ðîáîòîäàâö³ ä³éñíî ìîãëè 
á ïëàòèòè á³ëüøå, ïðîòå âîíè 
â³äêëàäàþòü ö³ ãðîø³ «ïðî çà-
ïàñ». Âîíè íå çíàþòü, ùî â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó, 
ÿê³ áóäóòü çàêîíè, îáìåæåííÿ 
òîùî. ßêáè áóëà ÿñí³ñòü íà íàé-
áëèæ÷³ 3-5 ðîê³â, á³çíåñ ì³ã áè 
êðàùå ïëàíóâàòè, ÿê³ êîøòè ³ 

êóäè ìîæíà íàïðàâèòè, — ñêà-
çàëà ïàí³ Òåòÿíà. — Êð³ì òîãî, 
ïîêè ùî íåìàº æîäíî¿ äåðæàâíî¿ 
³í³ö³àòèâè, ÿêà á ñòèìóëþâàëà ÷è 
íàäàâàëà ï³ëüãè òèì, õòî ï³äí³ìàº 
ð³âåíü îïëàòè ïðàö³. Íàïðèêëàä, 
ìîæíà áóëî á îäíî÷àñíî çðîáèòè 
á³ëüø ïðîçîðèìè âèòðàòè ç îïî-
äàòêóâàííÿ. Òàê, á³çíåñ ðîçóì³â 
áè, çàðàäè ÷îãî ï³äí³ìàº çàðïëàò-
íþ ³ êóäè éäóòü ïîäàòêè.

²íâåñòèö³éíèé áàíê³ð Ñåðã³é 
Ôóðñà âáà÷àº â ì³í³ìàëö³ 4100 
ãðèâåíü ÿê ïîïóë³çì, òàê ³ áîðîòü-
áó ç çàðïëàòàìè «â êîíâåðòàõ».

— Ç îäíîãî áîêó, òàê³ âèñëîâè 
ïåðåä âèáîðàìè ìàþòü ïîïó-
ë³ñòñüêèé õàðàêòåð. À ç ³íøîãî 
áîêó, öå áîðîòüáà ³ç çàðïëàòàìè â 
«êîíâåðòàõ». Ìèíóëîãî ðàçó, êîëè 
ï³äí³ìàëè ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó ç 
1600 äî 3200 ãðèâåíü, á³çíåñó çíè-
çèëè ºäèíèé ñîö³àëüíèé ïîäàòîê 
âäâ³÷³. Î÷³êóâàëè, ùî ïðèâàòí³ 

ï³äïðèºìö³ âèéäóòü «ç ò³í³». À 
á³çíåñ öüîãî íå çðîáèâ, — ñêàçàâ 
ïàí Ñåðã³é. — Ïðîòå 4100 ãðè-
âåíü ì³í³ìàëêè ç 1 ñ³÷íÿ íå ïðè-
éìóòü. Öå, ìîæëèâî, áóäå âë³òêó 
àáî âîñåíè. Áëèæ÷å äî âèáîð³â. 
² ÿê öå âïëèíå íà åêîíîì³êó òà 
íàñåëåííÿ, ïîãàíî àáî äîáðå, îä-
íîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³ çàðàç íåìàº.

À ãîëîâíèé åêîíîì³ñò ³íâåñ-
òèö³éíî¿ êîìïàí³¿ Dragon Capital 
Îëåíà Á³ëàí ðîçì³ðêîâóº, ùî ç 
íàáëèæåííÿì âèáîð³â áóäóòü é 
³íø³ «îá³öÿíêè».

— Áóäóòü ñïðîáè òà ³í³ö³àòèâè 
ï³äâèùèòè ïåíñ³¿, ñîö³àëüí³ ñòàí-
äàðòè òà âèïëàòè. Äëÿ åêîíîì³êè 
íåâèïðàâäàíå ï³äâèùåííÿ ñîöâè-
äàòê³â ñòâîðþº äîäàòêîâ³ ðèçè-
êè. Àäæå âèíèêàþòü ïèòàííÿ, ÿê 
çìîæå ¿õ âèòðèìóâàòè äåðæáþ-
äæåò, — ñêàçàëà ïàí³ Îëåíà. — 
Áóäü-ÿêå ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè ïîâèííå â³äáóâàòèñÿ 
ïàðàëåëüíî ç ï³äâèùåííÿì ïðî-
äóêòèâíîñò³ ïðàö³. Øâèäêå ï³ä-
âèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòí³ 
ñòâîðþº äîäàòêîâèé òÿãàð äëÿ 
ï³äïðèºìñòâ, îñîáëèâî äëÿ íå-
âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ â ðåã³îíàõ. 
Äëÿ íèõ öå çá³ëüøóº âèòðàòè íà 
âèðîáíèöòâî. ² ö³ âèòðàòè âîíè 
íàìàãàþòüñÿ ïåðåêëàñòè íà ñïî-
æèâà÷³â, ùî ñïðèÿº ³íôëÿö³¿.
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ЯК ЗРОСТАЛА ЗАРПЛАТА ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ
Джерело: дані Держстату (goo.gl/JiXhJ6).
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Ïîðîøåíêî õî÷å 
çá³ëüøèòè ì³í³ìàëüíó 
çàðïëàòó äî 4100 
ãðèâåíü. Õî÷à Êàáì³í 
ïëàíóâàâ òàêó 
ì³í³ìàëêó â 2019-îìó

Мінімальна 
зарплата

Середня зарплата 
по Вінниччині
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У прес-службі патрульної по-
ліції Вінниці нам пояснили, що 
правоохоронці нічого не можуть 
зробити, якщо водії дотриму-
ються ПДР.
— Сам дрифт не заборонений 
чинним законодавством. Якщо 
при цьому порушуються пра-
вила дорожнього руху чи ство-
рюються аварійні ситуації, тоді 
можна писати штрафи. Якщо є 
звернення від громадян, то по-

ліцейські реагують. Буває, що і 
самі правоохоронці помічають 
ці гонки. Зазвичай, з водіями 
проводять профілактичні бесіди. 
Останнього разу попросили во-
діїв від’їхати на спеціально від-
ведений майданчик, на що вони 
погодилися. Якщо ці гонщики 
нічого не порушують: не ви-
їжджають на смугу зустрічного 
руху, не порушують тишу вночі, 
то зробити їм нічого не можна.

Що кажуть у поліції 

ÑÈÒÓÀÖ²ß

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Îñòàííº ç³áðàí-
íÿ íà Åëåêòðîìå-
ðåæ³ áóëî 25 ëèñ-

òîïàäà. Âîä³¿ «çàêðèâàëè ñåçîí». 
Íå îá³éøëîñÿ áåç ÄÒÏ. Ï³ä ÷àñ 
çà¿çäó ç³òêíóëèñÿ ÂÀÇ 2106 òà Fiat 
Doblo. Âîä³¿ íå ïîñòðàæäàëè.

×åðåç òå, ùî äðèôò âëàøòî-
âóþòü íà äîðîç³ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ, º âåëèêèé ðèçèê 
ïîòðàïèòè ó àâàð³þ. Ñàì³ âîä³¿ 
ïðî öå çíàþòü, àëå íåáåçïåêà ¿õ 
íå çóïèíÿº.

«ВАЗИ» ВАЛЯТЬ. Äðèôòåðè ñêàð-
æàòüñÿ, ùî á³ëüøå ¿ì ãàíÿòè í³äå. 
Êàæóòü, ùî ñòàðàþòüñÿ í³êîìó 
íå çàâàæàòè. Ïðî öå ðîçïîâ³â 
îäèí ç ó÷àñíèê³â äðèôò-ñõîäîê 
Îëåêñàíäð. Ïð³çâèùå ó ìàòåð³àë³ 
ïîïðîñèâ íå íàçèâàòè, ïîñèëàþ-
÷èñü íà òå, ùî çíàº, ùî òàê³ í³÷í³ 
ïåðåãîíè º íå çîâñ³ì ëåãàëüíèìè.

— Íàø êëóá íàçèâàºòüñÿ «Áî-
éîâà êëàñèêà Â³ííèöÿ», — êàæå 
â³í. — Öå âëàñíèêè àâòîìîá³ë³â 
ÂÀÇ, ÿê³ ïîëþáëÿþòü äðèôòó-
âàòè. Âçàãàë³, ìè á õîò³ëè âëà-

МОТОРИ РЕВУТЬ: ЧОМУ КОПИ 
НЕ ШТРАФУЮТЬ ДРИФТЕРІВ 
Нелегально  
Місто засинає… 
прокидаються 
дрифтери. Біля 
Електромережі, 
а ще біля садиби 
Пирогова час від 
часу влаштовують 
автовидовища. 
«Палять шини» 
просто перед 
людьми, які стоять 
майже на дорозі. 
У поліції кажуть, що 
нічого не можуть 
вдіяти

ðåàãóâàòè íà ñêàðãè.
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, àâàð³ÿ 

25 ëèñòîïàäà ñòàëàñÿ, áî ³íøèé 
âîä³é õîò³â ïîõèçóâàòèñÿ. ×îëîâ³ê 
êàæå, ùî óñ³õ ó÷àñíèê³â äðèôòó 
ïîïåðåäæóþòü, ùîá ³íøèõ ó÷àñ-
íèê³â ðóõó ïðîïóñêàëè. Ãîâîðèòü, 
ùî ¿õí³é âîä³é ¿õàâ ó ñâî¿é ñìóç³. 
À ³íøèé, ÿêèé ïðî¿æäæàâ ïî-
ðó÷, âèð³øèâ òåæ ïîêàçàòè ñâî¿ 
óì³ííÿ. Àëå ó íüîãî íå âèéøëî.

— Ùîäî àâòîäðîìó ó Êàëèí³â-
ö³. Ïðîáëåìà ó òîìó, ùî âîä³¿ 
ÂÀÇ³â íå ìàþòü ñò³ëüêè ãðîøåé, 
ùîá çàïðàâèòè àâòî, ïî¿õàòè ó Êà-
ëèí³âêó, îïëàòèòè â’¿çä íà òîé 
ìàéäàí÷èê. Íàì êàçàëè, ùî âçèì-
êó öå áóëî áëèçüêî 2000 ãðèâåíü 
ç îäí³º¿ ìàøèíè. Âèòðàòèòè òàêó 
ñóìó íå êîæåí çìîæå.

«ПОЛІЦІЯ ЧЕКАЄ ЖЕРТВ, ЩОБ 
ПОТІМ РОЗБИРАТИСЯ?» Ïðå-
çèäåíò Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ Ôå-
äåðàö³¿ äðåã-ðåéñèíãó ³ äðèôòó 
Àíäð³é Ãàëü÷èíñüêèé ñòâåðäæóº, 
ùî âëàøòîâóâàòè òàê³ ãîíêè íå-
áåçïå÷íî ÿê äëÿ ó÷àñíèê³â, òàê ³ 
äëÿ ãëÿäà÷³â.

— ²íàêøå, ÿê ñâàâ³ëëÿ, ö³ ç³-
áðàííÿ ÿ íàçâàòè íå ìîæó. Óæå 
ï³øëè àâàð³¿ ³ âñå öå øâèäêî 
íàáèðàº îáåðò³â. Òàêà ïðîáëåìà 
âæå áóëà ç ï³âðîêó òîìó ç îä-
íèì ç íàøèõ ñïîðòñìåí³â. Â³í 
ïî÷àâ ãàíÿòè íå ò³ëüêè âíî÷³ 
íà ê³ëüö³, àëå ³ á³ëèì äíåì, — 
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — Äîâåëîñÿ 
â³äñòîðîíèòè éîãî â³ä çìàãàíü ³ 
â³äêëèêàòè ñïîðòèâíó ë³öåíç³þ. 
Í³õòî íå ìîæå âïëèíóòè íà öèõ 
ãîðå-ãîíùèê³â.

Ãàëü÷èíñüêèé êàæå, ùî ìàé-
äàí÷èê ó Êàëèí³âö³ â³äêðèòèé 
äëÿ âñ³õ.

— Ó íàñ º àåðîäðîì ó Êàëèí³â-
ö³. Íà æàëü, öå ïîêè ºäèíå ì³ñöå, 
äå ìè ðåãóëÿðíî ïðîâîäèìî òðå-
íóâàííÿ ç äðèôòó, äðàã-ðåéñèíãó, 
çèìîâèõ ïåðåãîí³â ³ òðåí³íã³â äëÿ 
ï³äâèùåííÿ âîä³éñüêî¿ ìàéñòåð-
íîñò³. Êàæóòü, ùî çàéìàòèñÿ 
ó íàñ äóæå äîðîãî. Öå íå ïðàâäà. 
Ìè áåðåìî öþ ïëîùó ó ïëàò-

íó îðåíäó. ×èì á³ëüøå ïðè¿äå 
ó÷àñíèê³â — òèì íèæ÷îþ áóäå 
ö³íà äëÿ êîæíîãî, — ãîâîðèòü 
ñïîðòñìåí. — Öå 100–150 ãðè-
âåíü ç ìàøèíè âë³òêó, òà 200–
250 çèìîþ. Ö³íà çà ö³ëèé äåíü 
òðåíóâàíü. Âçèìêó äîðîæ÷å, áî 
ïîíàä 10–15 ãîäèí òåõí³êà ðîç-
÷èùàº ìàéäàí÷èê, ³ öå òåæ ãðîø³.

Àíäð³é ãîâîðèòü, ùî ó Êàëè-
í³âö³ òðåíóâàòèñÿ áåçïå÷íî, áî 
òàì áàãàòî ì³ñöÿ, º ñóää³, îáìåæ-
óâàëüí³ ô³øêè, âîãíåãàñíèêè, 
à ãëÿäà÷³ çíàõîäÿòüñÿ ó áåçïå÷íèõ 
çîíàõ. Çà ñëîâàìè Ãàëü÷èíñüêîãî, 
Êàëèí³âêà íå äëÿ «á³çíåñìåí³â», 
à äëÿ òèõ, õòî õî÷å çàéìàòèñÿ àâ-
òîñïîðòîì ÷è ïðîñòî «â³ä³ðâàòè-
ñÿ» íà ñâîºìó àâòî.

Ãàëü÷èíñüêèé ïîÿñíèâ, ïðî ÿê³ 
äâ³ òèñÿ÷³ êàçàëè âîä³¿ ç Åëåêòðî-
ìåðåæ³.

— Òàêà âàðò³ñòü áóëà ñàìå 
çà çìàãàííÿ ç äð³ôòèíãó, 
à íå çà òðåíóâàííÿ, — ãîâîðèòü 
â³í. — Íàø³ õëîïö³ ö³ëèé òèæ-
äåíü æèëè íà àåðîäðîì³ ³ çàëè-
âàëè éîãî âîäîþ âäåíü ³ âíî÷³. 
Øàð ëüîäó ìàâ áóòè 10–15 ñàí-
òèìåòð³â. Ê³ëüêà ä³á íà ìîðîç³ 
áðèãàäè ëèëè âîäó. Öå êîøòóº 
ãðîøåé ³ ñóìà ó äâ³ òèñÿ÷³ º íîð-
ìàëüíîþ.

Àíäð³é ñòâåðäæóº, ùî äðèô-
òóâàòè âíî÷³ âóëèöÿìè ì³ñòà 
íåáåçïå÷íî.

— Àâòî ìîæå âèëåò³òè íà ãëÿ-
äà÷³â — áóäóòü òðóïè. Ïîë³öåé-
ñüê³ ïðè¿æäæàþòü, à ò³ ¿ì ðîç-
ïîâ³äàþòü, ùî àâòî âèïàäêîâî 
ï³øëî ó çàíîñ. Òðè ðàçè ï³äðÿä 
ï³øëî? Òàê, òðè ðàçè. Ç êîï³â ïî-
ïðèêîëþþòüñÿ ³ ïðîäîâæóþòü ãà-
íÿòè, — êàæå â³í. — ß âïåâíåíèé, 

ùî ÿêîñü ìîæíà âïëèíóòè íà öèõ 
ãîíùèê³â. Ó ïîë³ö³¿ íåìàº áàæàí-
íÿ íàâîäèòè ïîðÿäîê? ×åêàþòü 
æåðòâ, ùîá ïîò³ì ðîçáèðàòèñÿ? 
Ïîïåðåäó çèìà, ³ ö³ ïåðåãîíè 
ñòàíóòü ùå äîñòóïí³ø³.

Ãàëü÷èíñüêèé ðîçïîâ³äàº, ùî 
ê³ëüêà ðîê³â ïðàöþº íàä òèì, 
ùîá ïîáóäóâàòè íîâèé àâòîäðîì.

— Ìàþ íàä³þ, ùî ó 2018-ìó 
áóä³âåëüí³ ðîáîòè ðîçïî÷íóòü-
ñÿ, — êàæå â³í. — Öå áóäå ìàñø-
òàáíèé ïðîåêò, àíàëîã³â ÿêîìó 
íå çíàéäåø â Óêðà¿í³. 

«СПРОБУВАВ, БІЛЬШЕ НЕ БУДУ». 
Íàì âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç âî-
ä³ºì, ÿêèé ³ íà çìàãàííÿõ ïåðå-
ìàãàâ, ³ íà ê³ëüö³ äðèôòóâàâ. Îëåê-
ñ³é Áàð÷óê ðîçïîâ³â, ó òîìó, ùîá 
ãàíÿòè í³÷íèìè âóëèöÿìè, íåìàº 
í³÷îãî õîðîøîãî…

— Íàñïðàâä³ ó Êàëèí³âö³ 
íåìàº â³ëüíîãî äîñòóïó íà ìàé-
äàí÷èê äëÿ âñ³õ òèõ ëþäåé, ÿê³ 
âëàøòîâóþòü âèäîâèùå íà Åëåê-
òðîìåðåæ³, — êàæå â³í. — Êîìóñü 
äàëåêî, êîìóñü íå ïî êèøåí³, 
õòîñü ïðî öå íå çíàº. Àíäð³é 
Ãàëü÷èíñüêèé ðîáèòü çìàãàííÿ 
íà âèñîêîìó ð³âí³, à îò òðåíó-
âàííÿ ïðîâîäèòü ð³äêî. ² íå âñ³ì 
ïðî íèõ ñòàº â³äîìî. Òîìó ÷åðåç 
áðàê ìàéäàí÷èêà íåìàº âèáîðó, 
îêð³ì ÿê ¿çäèòè ó ì³ñò³. ß õî-
ò³â ïîäèâèòèñÿ, ùî ðîáèòüñÿ 
íà Åëåêòðîìåðåæ³, òîìó ³ ïî¿õàâ 
òóäè. ² òåïåð ìîæó ñêàçàòè, ùî 
ïåðåâàã ó òàêèõ ãîíêàõ íåìàº 
í³ÿêèõ. Öå ïðîñòî íåáåçïå÷íî. 
Ïîðó÷ ¿çäÿòü ³íø³ ìàøèíè, áàãà-
òî ëþäåé íàâêîëî. ß òóäè á³ëüøå 
¿çäèòè íå áóäó.

Îëåêñ³é êàæå, ÿêáè áóâ äîñòóï, 
íàïðèêëàä, íà ïàðêîâêó «Åï³öåí-
òðó» ï³ñëÿ éîãî çà÷èíåííÿ, ãàíÿ-
ëè á òàì ³ í³êîìó á íå çàâàæàëè.

— Ó Êèºâ³, Îäåñ³, Ëüâîâ³ º äî-
ñòóï äî ïàðêîâîê ñóïåðìàðêåò³â 
âíî÷³. Ëþäè ñîá³ êàòàþòüñÿ. Ìåí³ 
òðåíóâàííÿ ó Êàëèí³âö³ ñòàâàëî 
ïðèáëèçíî ó äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Äëÿ òèõ, õòî ãàíÿº ó ì³ñò³, òàê³ 
ö³íè çàâåëèê³, — êàæå â³í.

За кілька метрів від глядачів проносяться бампери машин. Один неправильний рух — і без жертв не обійтися

øòîâóâàòè ñïðàâæí³ çìàãàííÿ. 
Àëå íå ðîáèìî öüîãî, áî íåìàº 
ìàéäàí÷èêà. Çáèðàºìîñÿ áëèçüêî 
22.00, à ¿çäèòè ïî÷èíàºìî äåñü 
î 23-é ãîäèí³. Çíîâó æ òàêè, ùîá 
í³êîìó íå çàâàæàòè. Çàçâè÷àé, 
âîä³¿â çáèðàºòüñÿ áëèçüêî 30–40, 
à ãëÿäà÷³â ó ðàçè á³ëüøå.

×îëîâ³ê ãîâîðèòü, ùî âîíè îá-
ðàëè äëÿ äðèôòó Åëåêòðîìåðåæó, 
áî öå âåëèêèé ìàéäàí÷èê, ê³ëüöå, 
ç ãàðíèì ïîêðèòòÿì.

— ²íøîãî òàêîãî ì³ñöÿ ó Â³-
ííèö³ íåìàº, — êàæå â³í. — Öå 
ºäèíå âåëèêå êîëî, íà ÿêîìó, 
ÿêùî àâòî çàíåñå, òî âîíî í³êóäè 
íå âëåòèòü. ² ìè òàì ìàëî êîìó 
çàâàæàºìî. ªäèíå, ãîòåëü «Ãîñ-
òèííèé äâ³ð», àëå â³ä íüîãî ò³ëüêè 
³íîä³ æàë³þòüñÿ. Íàéáëèæ÷³ æèò-
ëîâ³ áóäèíêè çà ðèíêîì «Ñàòóðí».

НА КАЛИНІВКУ НЕ У ВСІХ Є ГРО-
ШІ. Âîä³é ðîçïîâ³äàº, ùî ïîë³-
öåéñüê³ ïðîñèëè ¿õ íå äðèôòóâàòè 
ó ìåæàõ ì³ñòà.

— Ïîë³öåéñüê³ íàì êàçàëè, ùî 
íàéá³ëüøå ñêàðã íà íàñ íàäõî-
äèòü â³ä âîä³¿â, — ãîâîðèòü Îëåê-
ñàíäð. — Áóâàº, ùî ³ â³ä ì³ñöåâèõ 
ìåøêàíö³â. Ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì 
ç êîïàìè ó íàñ íå áóëî. Øòðàôè 
íàì íå ïèñàëè. Çàâæäè ç íàìè 
ðîçìîâëÿëè àäåêâàòíî, ïðîñè-
ëè. ² ìè ïîÿñíþâàëè, ùî á³ëü-
øå äðèôòóâàòè í³äå. Ïàòðóëüí³ 
â³äïîâ³äàëè, ùî ïðåêðàñíî íàñ 
ðîçóì³þòü, àëå ¿õíÿ ðîáîòà — â³ä-

Ãàëü÷èíñüêèé: 
«Ó ïîë³ö³¿ íåìàº 
áàæàííÿ íàâîäèòè 
ïîðÿäîê? Âçèìêó 
äðèôòóâàòè áóäóòü 
ùå á³ëüøå»
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

А ще є місцевий вид державної 
програми — «Муніципальне 
житло». Щоправда, тут не буде 
компенсації від вартості квар-
тири. Але ціна за квадратний 
метр — менше ринкової й ста-
новить 9800 гривень.
Участь у програмі можуть взя-
ти робітники державних та бю-
джетних установ, комунальних 
підприємств, ветерани праці, 
люди з інвалідністю, ветерани 
праці, молоді сім’ї та молоді 
громадяни віком до 35 років, 
учасники та ветерани АТО, 
переселенці та інші люди, що 

не відносяться до цих катего-
рій. Одна з головних умов для 
участі — людина має сплатити 
від 30% за нерухомість одразу.
Житло, в яке можна заселитися 
за програмою, обирає міськрада. 
А поверх і номер квартири — ме-
тодом жеребкування. Нещодавно 
розподілили 45 квартир в будин-
ку, який зводять на вулиці Петра 
Запорожця (goo.gl/PSXk1T).
Про «Муніципальне житло» та хто 
може взяти участь детально розпи-
сували в тексті: «Квартири за півці-
ни. Де купити дешеве та пристойне 
житло?» (goo.gl/NPXSrT).

Дешеве житло від міста 

Медцентр без 
вихідних
 Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé 
ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé 
öåíòð ïîäîâæèâ ãðàô³ê 
ðîáîòè. Ó ñóáîòó Öåíòð 
ïðàöþº ç 9.00 äî 18.00. 
À ç ãðóäíÿ â³í ïðàöþº é 
ó íåä³ëþ — ç 9.00 äî 15.00. 
Ïðî öå ðîçïîâ³â äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Îëåêñàíäð Øèø.
Âàðòî íàãàäàòè, ùî ìàéæå 
30% ïîñëóã ó Ì³ñüêîìó 
ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íîìó 
öåíòð³ íàäàºòüñÿ â³ííè÷à-
íàì ç 50% àáî 100% çíèæ-
êîþ. 50% çíèæêè ìàþòü 
ñóáñèä³àíòè, 100% — ó÷àñ-
íèêè áîéîâèõ ä³é òà äåÿê³ 
³íø³ êàòåãîð³¿.

Відремонт ували 
бібліотеку 
 Íà Õóòîð³ Øåâ÷åíêà 
â³äêðèëè â³äðåìîíòîâàíó 
á³áë³îòåêó-ô³ë³þ ¹ 14 Â³-
ííèöüêî¿ öåíòðàëüíî¿ 
á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè.
Ïðîòÿãîì ë³òà ó á³áë³îòåêó 
ï³äâåëè ñèñòåìó âîäîïîñ-
òà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, 
çä³éñíèëè êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò ïîêð³âë³ òà ï³äëîãè, 
óòåïëèëè ñò³íè òà ñòåëþ 
áóä³âë³. 
Òàêîæ çàì³íèëè ñèñòåìó 
îïàëåííÿ òà åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ. Âñòàíîâèëè íîâèé 
ãàçîâèé êîòåë òà åíåðãîç-
áåð³ãàþ÷³ â³êíà. Òàêîæ 
òóò âèêîíàíî êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò âíóòð³øí³õ ïðè-
ì³ùåíü, ï³äëîãè òà âõîäó 
äî á³áë³îòåêè, îáëàøòîâàíî 
ïðèëåãëó òåðèòîð³þ. Ó çà-
êëàä³ ïðàöþº áåçêîøòîâ-
íèé WI-FI.

Де можна буде 
купити ялинку 
 Âèêîíêîì Â³ííèöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèçíà-
÷èâ ì³ñöÿ äëÿ ëåãàëüíèõ 
ÿëèíêîâèõ áàçàð³â. Ó Â³-
ííèö³ ïðèäáàòè ÿëèíêó ³ 
ïðèêðàñè äëÿ íå¿ ìîæíà 
áóäå: íà ðèíêó «Óðîæàé», 
íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, 
á³ëÿ ÒÖ «Âèøåíüêà», á³ëÿ 
òðîëåéáóñíèõ çóïèíîê 
«Ìåìîð³àë âèçâîëåííÿ» òà 
«Âóë. Ãðèáîºäîâà» íà Êè-
¿âñüê³é, á³ëÿ áóäèíê³â 
¹ 35 íà âóëèö³ Âàòóò³íà òà 
¹ 54 ó ïðîâóëêó Î. Àíòî-
íîâà. Íà ÿëèíêîâèõ áàçà-
ðàõ ïðîäàâàòèìóòü ÿëèíêè, 
âèðîùåí³ íà ñïåö³àëüíèõ 
ïëàíòàö³ÿõ àáî çðóáàí³ ï³ä 
÷àñ ïðîð³äæåííÿ íàñà-
äæåíü.

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Â³ä 28 ëèñòîïà-
äà âñ³ ðåã³îíàëüí³ 
óïðàâë³ííÿ ïî-

÷èíàþòü ïðèéîì äîêóìåíò³â â³ä 
îõî÷èõ. Äî öüîãî ïðîãðàìà ôàê-
òè÷íî íå ïðàöþâàëà äâà ðîêè, 
÷åðåç â³äñóòí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ.

ßêùî êîðîòêî, ïðîãðàìà ïå-
ðåäáà÷àº â³äøêîäóâàííÿ òðåòèíè 
âàðòîñò³ æèòëà ëþäÿì, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ïîêðàùåííÿ æèòëîâèõ 
óìîâ. ² ïîëîâèíó ö³íè — ó÷àñ-
íèêàì ÀÒÎ ³ ïåðåñåëåíöÿì. Àëå 
³íøó ÷àñòèíó â³ä ñóìè ëþäè ìà-
þòü ñïëàòèòè îäðàçó.

Ó Â³ííèö³ íàðàç³ ïðèéìàþòü 
äîêóìåíòè. Ï³ä îô³ñîì ðåã³î-
íàëüíîãî óïðàâë³ííÿ «Äåðæ-
ìîëîäüæèòëà» çáèðàþòüñÿ ëþäè. 
² ÿê âîíè ðîçïîâ³ëè, ÷àñò³øå ïðè-
õîäÿòü çà êîíñóëüòàö³ºþ àáî âè-
ð³øèòè ÿê³ñü ³íø³ ïèòàííÿ.

— Ùîäåííî çä³éñíþºòüñÿ ïðè-
éîì äîêóìåíò³â òà êîíñóëüòóâàí-
íÿ. Ñòàíîì íà ìèíóëó ï'ÿòíèöþ 
âæå º ïîâíèõ 22 ïàêåòè äîêó-
ìåíò³â. À çà êîíñóëüòàö³ºþ çâåð-
íóëèñÿ íàáàãàòî á³ëüøå, — êàæå 
äèðåêòîð â³ííèöüêîãî ðåã³îíàëü-
íîãî óïðàâë³ííÿ «Äåðæìîëîäü-
æèòëà» Ðóñëàí Ìåëüíèê 

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ. Íà 
ñàéò³ ôîíäó «Äåðæìîëîäüæèò-
ëî» ðîçïèñàíî ïîêðîêîâó ³í-

ñòðóêö³þ, õòî òà ÿê ìîæå âçÿòè 
ó÷àñòü ó ïðîãðàì³. Ïîâí³ñòþ âîíà 
º çà ïîñèëàííÿì (goo.gl/PM4Tz1). 
Ïóáë³êóºìî ñêîðî÷åíó âåðñ³þ.

Ïåðøèé êðîê — òðåáà ïåðåâ³-
ðèòè, ÷è ìàºòå ïðàâî íà ó÷àñòü. 
Ñêîðèñòàòèñÿ ïðîãðàìîþ ìîæóòü 
ò³, õòî ïåðåáóâàº íà îáë³êó â ÷åð-
ç³ íà ïîë³ïøåííÿ æèòëà; ó ÿêèõ 
íåìàº ó âëàñíîñò³ æèòëà (áåç âðà-
õóâàííÿ íåðóõîìîñò³ íà òèì÷àñî-
âî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ). À ùå 
ò³ ëþäè, ÿê³ ìàþòü ó âëàñíîñò³ 
æèòëî íå á³ëüøå 13,65 êâàäðàò-
íèõ ìåòðà.

Ïðè öüîìó, ñóêóïíèé ùîì³ñÿ÷-
íèé äîõ³ä ñ³ì’¿ ìàº áóòè íå á³ëü-
øå 5-êðàòíîãî ðîçì³ðó ñåðåäíüî-
ì³ñÿ÷íî¿ çàðïëàòè ³ç ðîçðàõóíêó 
íà îäíó îñîáó.

Äëÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ — öåé 
ïîêàçíèê º 31 645 ãðí (ñòàíîì 
íà âåðåñåíü — àâò.). ßê ïîÿñíèâ 
äèðåêòîð â³ííèöüêîãî óïðàâë³í-
íÿ Ðóñëàí Ìåëüíèê, ÿêùî ëþäè 
çàðîáëÿþòü á³ëüøå ö³º¿ ñóìè, 
òî íå ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó ïðî-
ãðàì³.

— Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà òå, 
ùîá íàäàòè äåðæàâíó ï³äòðèì-
êó òèì ëþäÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü. 
À íå ò³, õòî ìàº âèñîêèé äîõ³ä 
òà ìîæå ñàìîñò³éíî çàáåçïå÷èòè 
ñåáå æèòëîì, — ñêàçàâ Ìåëüíèê.

Äðóãèé êðîê — âèçíà÷àºìî 
ðîçì³ð äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè. 
Âîíà º òàêîþ: òðåòèíó â³ä âàð-
òîñò³ æèòëà êîìïåíñóº äåðæàâà 
òèì ëþäÿì, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïî-

«ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»: 
ЯК ДІЄ ТА КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ
Свої метри  Програма «Доступне 
житло» знову почала працювати. За нею 
можна придбати квартиру з 30% 
відшкодуванням від держави. Тоді як 
переселенці та АТОвці заплатять тільки 
половину від вартості житла. У Вінниці 
почали приймати заявки на участь 
у програмі. Але тут є свої нюанси

ë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ. À ïî-
ëîâèíó — ó÷àñíèêàì ³ âåòåðàíàì 
ÀÒÎ òà ïåðåñåëåíöÿì. Çà ñëîâà-
ìè ïàíà Ðóñëàíà, öå íå º êðå-
äèòîì.

— Ïðîãðàìà íå ïåðåäáà÷àº íà-
äàííÿ êðåäèòó, öå º áåçïîâîðîòíà 
äåðæàâíà äîïîìîãà. ̄ ¿ ïåðåðàõî-
âóþòü îäðàçó, ï³ñëÿ ïî÷àòêó ä³¿ 
äîãîâîðó. Òàêîæ îäðàçó ëþäèíà 
ìàº â³äðàõóâàòè ñâîþ ÷àñòêó — 
50 àáî 70% â³ä ñóìè çà æèòëî. 
×è âèêîðèñòàº ñâî¿ çàîùàäæåííÿ 
àáî â³çüìå êðåäèò â áàíêó, íà öå 
ïðîãðàìà íå ìàº îáìåæåíü, — ïî-
ÿñíèâ Ðóñëàí Ìåëüíèê.

Ðîçì³ð äåðæäîïîìîãè ðîçðàõî-
âóþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì: ïëîù³ — 
21 êâàäðàòíèé ìåòð çàãàëüíî¿ 
ïëîù³ êâàðòèðè íà îäíó îñî-
áó, ïëþñ 10,5 êâàäðàòíèõ ìåòðà 
íà ñ³ì’þ. À ùå âîíà ïîâèííà 
áóòè íå á³ëüøå ãðàíè÷íî¿ âàð-
òîñò³ êâàäðàòíîãî ìåòðà æèòëà. 
Ãðàíè÷íà âàðò³ñòü «ìåòðà» ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ çàðàç ñòàíîâèòü 
15 574 ãðèâåíü.

МОЖНА ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ. 
Òðåò³é êðîê — ïîäàºìî äîêóìåí-
òè äî ïðåäñòàâíèöòâà «Äåðæìî-
ëîäüæèòëà» ó ðåã³îí³. Ïîñèëàííÿ 
íà ïåðåë³ê äîêóìåíò³â äëÿ êîæíî¿ 
êàòåãîð³¿ ëþäåé º â ³íôîãðàô³ö³.

Ó Â³ííèö³ äîêóìåíòè ïðèéìà-
þòü â ïðèì³ùåíí³ íà Õìåëüíèöü-
êîìó øîñå, 7 («Êíèæêà» — àâò.), 
íà ñüîìîìó ïîâåðñ³, 723 êàá³íåò. 
Òåëåôîíè äëÿ çâ’ÿçêó: (0432)66–
03–41 (goo.gl/n9UJuh).

ОСТАННІЙ КРОК — ОБРАТИ 
ЖИТЛО ТА УКЛАСТИ ДОГОВО-
РИ. Êâàðòèðó ìîæíà áóäå îáðàòè 
ç Ïåðåë³êó îá’ºêò³â æèòëîâîãî 
áóä³âíèöòâà, âèçíà÷åíîãî Ì³æ-
â³äîì÷îþ êîì³ñ³ºþ Ì³íðåã³îíó. 
Ó ðåã³îíàëüíîìó ïðåäñòàâíèöòâ³ 
«Äåðæìîëîäüæèòëà» ïîÿñíèëè, 
ùî çàðàç ïåðåë³ê îá’ºêò³â æèòëà 
äëÿ ó÷àñò³ ïîêè ùî íå âèçíà÷èëè.

— Ó íàñ âæå º òðè çàÿâêè â³ä 
çàáóäîâíèê³â, ç ÿêèõ îäèí îá'ºêò 
ïðîéøîâ ïåðåâ³ðêó ì³æâ³äîì÷îþ 
êîì³ñ³ºþ Ì³íðåã³îíó. Êîëè ïî-
áà÷èìî çàòâåðäæåí³ îá'ºêòè, 
òî îáîâ'ÿçêîâî ðîçì³ñòèìî ¿õ 
íà ñâîºìó ïîðòàë³. Âëàñíå êà-
æó÷è, öå áóäå æèòëîâà çàáóäî-
âà, ÿêà ãîòîâà ì³í³ìóì íà 50% ³ 
á³ëüøå. Òàê³ º óìîâè ïðîãðàìè 
«Äîñòóïíå æèòëî», — ñêàçàâ äè-
ðåêòîð ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ 
Ðóñëàí Ìåëüíèê.

Àëå âæå ìîæíà ïîäàòè ïåðåë³ê 
äîêóìåíò³â òà óêëàñòè äîãîâ³ð ïðî 
îáñëóãîâóâàííÿ êîøò³â äëÿ äî-
ñòóïíîãî æèòëà. Çà íèì íàäàºòü-
ñÿ äåðæàâíà äîïîìîãà íà êóï³âëþ 
æèòëà (goo.gl/U1FgVm). Ï³çí³øå, 
êîëè áóäå ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ìîæ-
íà áóäå óêëàñòè äîãîâ³ð ³ç çàáó-
äîâíèêîì (goo.gl/7Qnxum).

ДЕРЖАВА ДАЄ ГРОШІ НА КВАДРАТНІ МЕТРИ

ОБ’ЄКТИ «ДОСТУПНОГО ЖИТЛА» 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ

30%
людям, що потребують 

поліпшення житлових умов 

хто має у власності менше 
ніж 13,65 м2 житла 

50%
учасникам 

та ветеранам АТО 

внутрішнім 
переселенцям

Іншу частку людина має сплатити одразу 

>31 645 грн 
заробіток учасника програми має бути менше 5-кратного розміру середньої зарплати 

будинки, які готові на 50% та більше

  Для громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
(goo.gl/FoQqtQ).

  Для учасників та ветеранів АТО (goo.gl/nkQkeR) 

  Для переселенців (goo.gl/PiHz7x).
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó îðèã³íàëüíèé 
ñïîñ³á â³äñâÿòêóâà-
ëè âåñ³ëëÿ Ëåñÿ é 
Â³òàë³é Ãèæà ç ñåëà 

Ìèõàéëèí Êîçÿòèíñüêîãî ðàéî-
íó. Çàäóì òðèìàëè ó ñåêðåò³ â³ä 
ãîñòåé. Ò³ áóëè â çàõâàò³, êîëè ¿ì 
çàïðîïîíóâàëè ¿õàòè äî ðîçïèñó 
ó òðàêòîðíîìó ïðè÷åï³. Ïðî òå, ÿê 
âñå â³äáóâàëîñÿ, æóðíàë³ñòó RIA 
ðîçïîâ³ëà ñåêðåòàð ñ³ëüðàäè Âà-
ëåíòèíà Êóøí³ðåíêî. Äî ðå÷³, ñàìå 
âîíà âèêîíóâàëà îáðÿä ðîçïèñó.

— Ñïî÷àòêó Â³òàë³é ï³ä’¿õàâ 
íà ñâîºìó òðàêòîðó äî áóäèíêó, 
äå ïðîæèâàº Ëåñÿ, — êàæå ïàí³ Âà-
ëåíòèíà. — Âîíà âè¿õàëà éîìó íà-

çóñòð³÷ íà ñâîºìó òðàêòîð³. Íàðå-
÷åí³ ³ ¿õí³ áàòüêè äóæå ïðàöüîâèò³ 
ëþäè. Ìàþòü âåëèêå ãîñïîäàðñòâî, 
áàãàòî ïðàöþþòü. Õî÷à Â³òàë³é ³ 
Ëåñÿ íå ïðîæèâàþòü â ñåë³, àëå 
ùîðàçó, êîëè ïðè¿æäæàþòü äîäî-
ìó, áåðóòüñÿ äî ðîáîòè. Íå äèâíî, 
ùî ä³â÷èíà âì³º êåðóâàòè òðàêòî-
ðîì. Òðàêòîðö³ â îáîõ ñ³ìåé îäíà-
êîâ³ — “Äæ³ìíà”, íîâ³, äîãëÿíóò³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
íàéá³ëüøå çäèâîâàí³ áóëè ãîñò³. 
Ñâ³é çàäóì ìîëîäÿòà òðèìàëè 
â³ä óñ³õ ó ñåêðåò³. Çàïðîøåí³ â³ä 
ìîëîäîãî ñ³ëè íà ïðè÷³ï éîãî 
òðàêòîðà, à ãîñò³ ìîëîäî¿ â³äïî-
â³äíî ó ïðè÷³ï ³íøîãî òðàêòîðà, 
ÿêèì âîíà êåðóâàëà.

Êóäè ïî¿õàëè ³ ÿê âñå â³äáóâà-
ëîñÿ äàë³?

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674  
 Îñ³ííÿ ïðèçîâíà êàìïàí³ÿ 

â Óêðà¿í³ çàâåðøèëàñÿ 30 ëèñòî-
ïàäà. À ó â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó 
â³éñüêîâîìó êîì³ñàð³àò³ âæå äàâ-
íî çàáóëè ïðî íå¿, áî âèêîíàëè 
ïëàí ïðèçîâó ùå çà äâà òèæí³ 
äî ô³íàëó. ßê íàáðàëè ïîòð³áíó 
ê³ëüê³ñòü ïðèçîâíèê³â, ÿêùî ìî-
ëîäü ñëóæèòè íå õî÷å?

Ïëàí ïðèçîâó ö³º¿ îñåí³ â íà-
ø³é îáëàñò³ áóâ ïîð³âíÿíî íåâå-
ëèêèé — 535 íîâîáðàíö³â ðàçîì 
³ç ðåçåðâíèìè ñòðîêîâèêàìè 
äëÿ Ãåíøòàáó. Óñ³ ö³ þíàêè âæå 
ó íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ ãîòóþòüñÿ 
äî ñëóæáè. ßê ñêàçàâ çàñòóïíèê 
îáëàñíîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñà-
ðà, íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìïëåê-
òóâàííÿ òà ïðèçîâó Ìèõàéëî 

Äçèãàëåíêî, Â³ííèöüêà îáëàñòü 
ïåðøîþ çàâåðøèëà ïðèçîâíó 
êàìïàí³þ, áî çàçäàëåã³äü çáèðàëà 
äàí³ ïðî íîâîáðàíö³â.

— Ó íàñ íå áóëî ñêëàäíîù³â 
³ç ïðèçîâîì, — êàæå Ìèõàéëî 
Äçèãàëåíêî. — Ìè ïîïåðåäíüî 
ïðîâåëè îáëàñíèé îãëÿä, òîìó 
ïðîáëåì íå áóëî. Ó íàñ âñ³ ïðèçî-
âíèêè ïðèáóëè íà çá³ðíèé ïóíêò 
âìîòèâîâàí³.

Â³ê ïðèçîâíèê³â — â îñíîâíî-
ìó 20–27 ðîê³â. Ò³ëüêè 0,5 â³äñî-
òêà ³ç õëîïö³â, ÿê³ ï³øëè ñëóæèòè 
ö³º¿ îñåí³, — 19-ð³÷í³ (1998-ãî 
ðîêó íàðîäæåííÿ).

— Öå ò³, ÿê³ çàáàæàëè, — ãî-
âîðèòü Ìèõàéëî Äçèãàëåíêî. — 
Ñàì³ íàïèñàëè çàÿâè ó â³éñüêêî-
ìàò, ³ ¿õí³é áàòüêè äàëè ïèñüìîâ³ 

çãîäè íà ñëóæáó. Çàâåðøèëè ìè 
ïëàíîâå çàâäàííÿ ïðèçîâó 9 ëèñ-
òîïàäà (â³äïðàâèëè â íàâ÷àëü-
í³ öåíòðè 532 þíàêè, — àâò.), 
à 16 ÷èñëà íàïðàâèëè ó Âàñèëüê³â 
ðåçåðâ — 3 ïðèçîâíèêè çà ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Ãåíøòàáó.

Ðåçåðâ, ÿê ïîÿñíþº ï³äïîëêîâ-
íèê Äçèãàëåíêî, ñòâîðåíèé äëÿ 
ïðîôåñ³éíîãî ïðèçîâó ôàõ³âö³â, 
ìóçèêàíò³â ÷è ñïîðòñìåí³â. ¯õ 
ðîçïèñàëè ïî 2-3 ÷îëîâ³êè íà îá-
ëàñòü ³ ç Â³ííèö³ çàïðîñèëè òðüîõ.

Ïèòàºìî ó Ìèõàéëà Äçèãàëåí-
êà, ÷è íå äîâåëîñÿ éîãî ï³äëå-
ãëèì ïîá³ãàòè çà þíàêàìè, ùîá 
âðó÷èòè ïîâ³ñòêè? Íà Ëüâ³âùèí³, 
íàãàäàºìî, õëîïö³â áóêâàëüíî âè-
ëîâëþâàëè ïî í³÷íèõ êëóáàõ, àáè 
âèêëèêàòè ó â³éñüêêîìàò.

— Ìè çà òàêîþ ñèñòåìîþ 
íå ïðàöþºìî, — êàæå ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Ó òèõ îáëàñòÿõ ïðîáëåìè, 
òîìó ùî ó íèõ íåìàº ñèñòåìíèõ 
ï³äãîòîâ÷èõ çàõîä³â. À ó íàñ 
ï³äãîòîâ÷³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç 
ìåäîãëÿäîì, ë³êóâàííÿì, îá-
ñòåæåííÿì òà âèâ÷åííÿì, áóëè 
ïðîâåäåí³ ùå â ñåðïí³-âåðåñí³. 
Ò³ â³éñüêêîìàòè, ÿê ïîìèëêîâî 
ââàæàþòü, ùî ïðèçîâ ïðîâîäèòü-
ñÿ ò³ëüêè ó æîâòí³-ëèñòîïàä³, 
íå ñïðàâëÿþòüñÿ. Öå â³äïðàâêà 
ìàº áóòè ó ö³ ì³ñÿö³, à ï³äãîòîâ-
êà äî ïðèçîâó ïî÷èíàºòüñÿ ùå 
ó ñåðïí³.

Òèì íå ìåíøå, êóðéîçí³ âè-
ïàäêè ç þíàêàìè, ÿê³ íå õîò³ëè 
ñëóæèòè ³ óíèêàëè ïðèçîâó, âñå æ 
ìàëè ì³ñöå ³ â íàñ. Â³éñüêîâ³ ðîç-

êàçóþòü, ÿê ìàòè ïðèçîâíèêà çó-
ñòð³÷àëà âèëàìè ëþäåé ³ç â³éñü-
êêîìàòó, à ¿¿ ñèí óò³êàâ ç äîìó 
ãîðîäàìè. ² íàãàäàºìî ñêàíäàëüíó 
³ñòîð³þ 22-ð³÷íîãî õëîïöÿ, ÿêèé 
îäðóæèâñÿ íà 79-ð³÷í³é áàáóñ³, ùîá 
éîãî íå çàáðàëè äî àðì³¿.

Повістки зустрічали з вилами і «липовим» шлюбом

План призову осені 2017-го, 
за даними обласного військо-
вого комісаріату: 535 юнаків і 
100% наряд виконали перши-
ми в країні. 200 служитимуть 
в Нацгвардії, 
310 — у частинах Збройних 
сили України, 24 — у Держав-
ній службі транспорту.

Результати призову 

Односельці, з якими вдалося по-
спілкуватися, називають Лесю й 
Віталія ідеальною парою. Обоє 
дуже працьовиті. Допомагають 
батькам утримувати чимале гос-
подарство. Щоправда, роблять це 
під час відпустки або на вихідні. 
Обоє проживають у Вінниці, де 
винаймають житло. Леся має 
вищу освіту, працює в одній з дер-
жавних установ. Віталій закінчив 
технікум. Служив в АТО. Рік тому 
підписав контракт з Нацгвардією. 

Після того ще декілька разів ніс 
службу у зоні бойових дій. Нині 
він у підрозділі «Ягуар», що дис-
локується в Калинівці.
— Пригадую, як Віталій поздо-
ровляв усіх в селі з Новим ро-
ком, — каже один із його друзів, 
прізвище просить не називати. — 
Одягнув костюм Діда Мороза — і 
гайда попід хати. Не сам, зви-
чайно. Ціла ватага з ним ходила. 
Та він природжений артист! Він 
у нас у сценках виступає. А йому 

в театр треба. Леся теж своїм 
голосом дасть фору декому з 
безголосих, яких чуємо по радіо.
Леся й Віталій могли втратити 
своє щастя. Так кажуть їхні друзі. 
Спочатку вони зустрічалися. Усі 
вважали, що будуть й надалі ра-
зом. Але сталося по-іншому — ро-
зійшлися. Здавалося, назавжди. 
Доля виявилася прихильною 
до них. Повернула коханих. По-
єднала знов. Тепер, без сумніву, 
назавжди.

А могли розійтися, як в морі кораблі 

НА ВЕСІЛЛЯ — У БІЛІЙ СУКНІ 
І НА ТРАКТОРІ З ПРИЧЕПОМ 
Неформат  Сісти за кермо трактора 
у весільній сукні нареченій запропонував 
її батько. Вона погодилася. Суджений 
підтримав пропозицію і приїхав 
за молодою на своєму тракторі… Як 
святкували своє весілля Леся й Віталій Гижа?

ëèöÿìè ñåëà, à ïîò³ì ïîâåðíóâ-
ñÿ äî áóäèíê³â íàðå÷åíèõ. Äàë³ 
äî öåðêâè âñ³ éøëè ï³øêè.

Ó Ìèõàéëèí³ º ãàðíà òðàäèö³ÿ. 
Êîëè íàðå÷åíèõ âåäóòü äî ðîçïèñó, 
ãîñò³, ÿê³ ¿õ ñóïðîâîäæóþòü, ñï³âà-
þòü. Ùî ñàìå? Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ 
ï³ñí³. Ì³ñöåâ³ êàæóòü, ðîáèòüñÿ öå 
äëÿ òîãî, ùîá óñå ñåëî çíàëî, ùî 
ó òàêèé äåíü íàðîäæóºòüñÿ íîâà 
ñ³ì’ÿ. Òàê áóëî ³ öüîãî ðàçó.

Ï³ñëÿ â³í÷àííÿ âåñ³ëüíèé êîð-
òåæ íàïðàâèâñÿ ó… ñóñ³äíº ñåëî. 
Àëå âæå íà òðàêòîðàõ. Õòî â àâòî-
áóñ³, õòî àâòîìîá³ëåì.

ПІСНЮ ПРИСВЯТИЛА КОХАНО-
МУ. — Ó ñóñ³äíüîìó ç íàìè ñåë³ 
Ñàìãîðîäîê Ëåñÿ ðàí³øå ïðà-
öþâàëà, — ðîçïîâ³äàº Âàëåíòèíà 
Êóøí³ðåíêî. — Ó íå¿ äóæå ãàðíèé 
ãîëîñ. Âîíà âèñòóïàëà â àíñàìáë³ 
«Ç³ðêè Àð÷³». Íå äèâíî, ùî ñàìå 
â áóäèíêó êóëüòóðè Ñàìãîðîäêà 
íàðå÷åí³ âèð³øèëè ñòàòè íà ðóø-
íè÷îê çëàãîäè. Òàì ÿ ïðîâîäèëà 
îáðÿä ðîçïèñó ìîëîäÿò.

Ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ Â³òàë³é 
âèí³ñ äðóæèíó íà ðóêàõ.

²ç Ñàìãîðîäêà ìîëîäà ñ³ì’ÿ ïî-

êëèêàëà ãîñòåé ó ùå îäíå ñåëî — 
Ïëÿõîâà. Óæå òàì ãóëÿëè âåñ³ëëÿ 
ó ì³ñöåâîìó êàôå.

Äî ðå÷³, ñåñòðà Ëåñ³ ²ííà òà-
êîæ çà÷àðîâóº ñâî¿ì ñï³âîì. 
Ä³â÷èíà — äðóãîêóðñíèöÿ ×åð-
í³âåöüêîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó. Áåðå ó÷àñòü ó õóäîæíüîìó 
êîëåêòèâ³ «Òðåìá³òà». Âîíà ïî-
äàðóâàëà ìîëîäèì ³ ¿õí³ì ãîñòÿì 
ãàðíó ï³ñíþ. Ñâ³é òàëàíò ïîêà-
çàëà ³ ñåñòðà Â³òàë³ÿ Îëåíà, òåæ 
ñòóäåíòêà. Íàâ÷àºòüñÿ ó Â³ííèö³ 
ó ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³. Ó ä³-
â÷èíè ãàðíà âèìîâà é äèêö³ÿ. 
Íà ñöåí³ âèñòóïàº ç â³ðøàìè.

— Êîëè Îëÿ ÷èòàëà â³ðø, 
ïðèñâÿ÷åíèé áðàòîâ³ Â³òàë³þ, 
á³ëüø³ñòü ïðèñóòí³õ íå ìîãëà 
ñòðèìàòè ñë³ç, — êàæå Âàëåíòèíà 
Êóøí³ðåíêî. — Òàê âæå ïðîíè-
êëèâî âèìîâëÿëà êîæíå ñëîâî! 
Äî ãëèáèíè äóø³ ä³ñòàâàëà…

Çàê³í÷èâñÿ ñâÿòêîâèé âå÷³ð ïî-
äàðóíêîì äëÿ âñ³õ â³ä ìîëîäî¿. Ëåñÿ 
ïîäàðóâàëà êîõàíîìó ï³ñíþ. Âèêëà-
ëà ó í³é âñ³ ñâî¿ íàéêðàù³ ïî÷óòòÿ.

— Äóæå ãàðíà ïàðà, — ðàç-ïî-
ðàç ÷óëîñÿ â³ä ãîñòåé. Óñ³ áàæàëè 
ìîëîäÿòàì äîâãî¿ ³ ùàñëèâî¿ äîë³.

Найбільше здивовані були гості. До церкви вони їхали на тракторах молодих

ВІНЧАЛИСЯ У СТАРОВИННОМУ 
ХРАМІ. Ïåðøå ì³ñöå, äå çóïè-
íèëèñÿ íàðå÷åí³ ³ ¿õí³ ãîñò³, — 
ñ³ëüñüêèé õðàì. Öåðêâà ñòàðî-
âèííà, 1905 ðîêó çàáóäîâè. Ä³-
þ÷à. Ñëóæáó ïðàâèòü ñâÿùåíèê 
Îëåêñ³é. Ñàìå â³í â³í÷àâ ìîëîäÿò. 
Ï³ä ñêëåï³ííÿì îáèòåë³ Ëåñÿ é 
Â³òàë³é áðàëè øëþá.

— Í³-í³, äî öåðêâè íà òðàêòî-
ðàõ í³õòî íå ¿õàâ, — êàæå ñåêðåòàð 
ñ³ëüðàäè. — Âåñ³ëüíèé òðàêòîð-
íèé êîðòåæ òðîõè ïðî¿õàâñÿ âó-
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Ðàí³øå ó â³é-
ñüêîâî-ìåäè÷íî-
ìó öåíòð³ íå áóëî 

â³ää³ëåííÿ äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ 
ïàö³ºíò³â. Òåïåð ìàþòü êë³-
í³êó — ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ 
òà ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ, ùå 
îäíó — ô³ç³îòåðàïåâòè÷íó. ª 
òàêîæ ñòàö³îíàð íà ìàéæå ñòî 
ë³æîê. Ïàëàòè íà îäíîãî, äâîõ, 
ìàêñèìóì òðüîõ ïàö³ºíò³â. Äå-
ñÿòêè êàá³íåò³â îáëàäíàí³ íîâèì 
ñó÷àñíèì óñòàòêóâàííÿì.

— Ìåäè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ — 
íîâèé ³ ñêëàäíèé íàïðÿìîê 
ó â³éñüêîâ³é ìåäèöèí³, — ñêàçàâ 
êåð³âíèê Öåíòðó Îëåêñàíäð Çà-
âðîöüêèé. — Êë³í³êà ìåäè÷íî¿ 
ðåàá³ë³òàö³¿ òà ñàíàòîðíîãî ë³êó-
âàííÿ äàº ìîæëèâ³ñòü «çàìêíó-
òè» öèêë ó â³äíîâëåíí³ çäîðîâ’ÿ 
ïàö³ºíò³â. Êë³í³êà ðåàá³ë³òàö³¿ 
îáëàäíàíà ñó÷àñíèì ìåäè÷íèì 
óñòàòêóâàííÿì. Äëÿ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â, ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, 
âåòåðàí³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè âñ³ 
ïîñëóãè — áåçêîøòîâí³.

— Êîðèñòóâàòèñÿ â³éñüêîâèì 
ìåäè÷íèì çàêëàäîì ìîæóòü òà-
êîæ öèâ³ëüí³ îñîáè, — ðîçêàçàâ 
íà÷àëüíèê ô³ç³îòåðàïåâòè÷íî¿ 
êë³í³êè ïîëêîâíèê Â’ÿ÷åñëàâ 
Ñèâàê. — Àëå äëÿ íèõ ïîñëóãè 
ïëàòí³.

Áóä³âíèöòâî ðîçïî÷àëè ó ïåð-
øèé ð³ê â³éíè íà Äîíáàñ³. Ó ³í³-
ö³àòîðà íåïðîñòî¿ ñïðàâè êî-
ëèøíüîãî íà÷àëüíèêà Öåíòðó 

ïîëêîâíèêà Ñåðã³ÿ Ïåòðóêà áóâ 
ðèçèê ïåðåòâîðèòè éîãî íà äîâ-
ãîáóä. Àëå ñòàëîñÿ ïî-³íøîìó. 
Ìåäçàêëàä îòðèìàâ äâ³ êë³í³êè, 
äå íàäàâàòèìóòü ïîíàä äâàäöÿòü 
âèä³â ïîñëóã. ßê ïîÿñíèëè ìåäè-
êè, òåïåð ó Öåíòð³ «çàìêíóòèé» 
öèêë â³äíîâëåííÿ çäîðîâ’ÿ ïà-
ö³ºíò³â — â³ä ë³êóâàííÿ äî ðå-
àá³ë³òàö³¿.

АВТІВКОЮ ПО ПІШОХІДНІЙ 
ДОРІЖЧЦІ. КОМУ МОЖНА? 
Íà â³äêðèòòÿ íîâîáóäîâè ïðè-
¿õàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñòðà 
îáîðîíè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ²âàí 
Ðóñíàê. Éîãî çóñòð³â êîëèøí³é 
ãîëîâíèé õ³ðóðã Öåíòðó, òåæ 
ãåíåðàë Àíäð³é Âåðáà. Íèí³ â³í 
êåðóº â³éñüêîâî-ìåäè÷íèì äå-
ïàðòàìåíòîì Ì³íîáîðîíè. Çó-
ñòð³â á³ëÿ âîð³ò çàêëàäó íà âó-
ëèö³ Êîð³àòîâè÷³â, äå çóïèíèâñÿ 
àâòîìîá³ëü ïîñàäîâöÿ. Äàë³ âîíè 
íàïðàâèëèñÿ ï³øêè (÷îìó íàãî-
ëîøóþ íà öüîìó, ñòàíå çðîçóì³ëî 
ï³çí³øå). Á³ëÿ íîâîçáóäîâàíîãî 
êîðïóñó ç³áðàëîñÿ êåð³âíèöòâî 
Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî Öåíòðó. 
Ðóñíàê áóâ ó öèâ³ëüíîìó îäÿç³. 
Ïðèâ³òàâøèñü ç êîæíèì, ðîçïî-
÷àâ ñï³ëêóâàííÿ.

Ó öåé ÷àñ ÷åðåç ãîëîâí³ âîðîòà 
â’¿õàëà ³íîìàðêà. Ïðîäîâæèëà ðóõ 
ïî àëå¿. Ç àâòî, ùî çóïèíèëî-
ñÿ á³ëÿ íîâî¿ êë³í³êè, âèéøîâ 
êåð³âíèê êîíöåðíó «Ïîä³ëëÿ» 
Òèìîô³é Ã³ðåíêî. ×åðåç äåÿêèé 
÷àñ âîðîòà çíîâó â³ä÷èíèëè ³ 
íà ãîðèçîíò³ ç’ÿâèëèñÿ ùå äâ³ 
³íîìàðêè.

ОДУЖУВАТИ ТУТ БУДУТЬ 
І ВІЙСЬКОВІ, І ЦИВІЛЬНІ
Новобудови  Дві нові клініки під 
одним дахом збудували у Вінниці 
на території Військово-медичного 
клінічного центру за три роки війни. 
Пацієнтам надаватимуть лікувально-
реабілітаційні послуги, такого 
напрямку у Центрі раніше не було

Ïðèãàäóþ çóñòð³÷ ç íèì 
ó 2014-ìó. Ó ñâîºìó êàá³íåò³ Ïå-
òðóê ïîêàçóâàâ ìàêåò ìàéáóòíüî-
ãî ðåàá³ë³òàö³éíî-ë³êóâàëüíîãî 
êîðïóñó.

— Ìè áà÷èëè, ùî ï³ñëÿ ë³-
êóâàííÿ á³éö³ ïîòðåáóþòü ðå-
àá³ë³òàö³¿, à öåé ïðîöåñ ó ÷àñ³ 
íàáàãàòî òðèâàë³øèé, í³æ ñàìå 
ë³êóâàííÿ, — êàæå Ñåðã³é Ïå-
òðóê. — Íàøå çàâäàííÿ — ïî-
âåðíóòè â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ 
ó ñòð³é. Áåç ë³êóâàëüíî¿ ðåàá³ë³-
òàö³¿ öå íåìîæëèâî. Ìè âèïè-
ñóºìî ïàö³ºíòà ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ 
³ êóäè â³í äàë³? Äîäîìó. À éîìó 
òðåáà ïðîäîâæóâàòè ë³êóâàëüíó 
ðåàá³ë³òàö³þ. Äå öå ðîáèòè?

Òîä³, ó 2014-ìó, êîëè ó Â³ííèö³ 
ùîòèæíÿ, à òî é ïî äåê³ëüêà ðàç³â 
íà òèæí³, ïðèéìàëè ïîðàíåíèõ 
ç Äîíáàñó, êîëè íå âèñòà÷àëî 
êîøò³â íà ë³êóâàííÿ, êîëè âî-
ëîíòåðè ïðèíîñèëè ë³êè, îäÿã, 
ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ïîëêîâíèê 
Ïåòðóê ðèçèêíóâ ðîçïî÷àòè áó-
ä³âíèöòâî. Ïåðø³ êîøòè áóëè 
íàðîäí³ — ì³ëüéîí äâ³ñò³ òèñÿ÷ 
ãðèâåíü áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè 

íàäàëè ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çà-
ö³¿, ìåöåíàòè. Íå çàëèøèëàñÿ 
îñòîðîíü îáëàñíà ³ ì³ñüêà âëàäà. 
Ëåâîâó ÷àñòêó ãðîøåé îòðèìàëè 
ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Çàãàëîì 
âèòðà÷åíî 30 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Òîä³ æ, ó 2014-ìó, â îäèí ç 
äí³â çóñòð³â íà òåðèòîð³¿ çàêëà-
äó êîëèøíüîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó 
Â³ííèö³ Äìèòðà Äâîðê³ñà. Â³í 
îäèí ç òèõ, õòî íàäàâ ìàòåð³-
àëüíó äîïîìîãó äëÿ áóä³âíèöòâà. 
Àã³òóâàâ äàâí³õ çíàéîìèõ äîëó-
÷èòèñÿ. Ó ïðèñóòíîñò³ Ïåòðóêà 
Äâîðê³ñ çàòåëåôîíóâàâ êîìóñü ç 
ìåöåíàò³â. Òîé íå äàâ êîíêðåò-
íî¿ â³äïîâ³ä³. Äâîðê³ñ ñïåðåñåðäÿ 
âèïàëèâ: «À äàâàéòå âñòàíîâèìî 
íà òåðèòîð³¿ Öåíòðó ñòîâï ãàíüáè! 
² áóäåìî ïèñàòè íà íüîìó òèõ, 
õòî â³äìîâèâñÿ äîïîìîãòè ó áó-
ä³âíèöòâ³».

Äâîðê³ñ ³ Ïåòðóê îòðèìàëè 
â³äçíàêè Ì³íîáîðîíè. Òàê³ ñàìî 
â³äçíàêè ãåíåðàë Ðóñíàê âðó÷èâ 
Âàëåð³þ Êîðîâ³þ, Àíàòîë³þ 
Îë³éíèêó, ùå îäíó ïåðåäàäóòü 
Ñåðã³þ Ìîðãóíîâó. Íèìè íàãî-
ðîäèëè òàêîæ â³éñüêîâèõ ìåäèê³â.

Поруч із новим лікарняним кор-
пусом планується будівництво 
ще одного — спеціалізованого 
хірургічного на чотири поверхи. 
Його проект презентував учас-
никам зібрання керівник Вій-
ськово-медичного центру пол-
ковник Олександр Завроцький. 
Він повідомив, що проект май-
бутньої будови вже виготовле-
но. Будівельні роботи планують 
розпочати у наступному році.
— Міністерство підтримає бу-
дівництво нового хірургічного 
корпусу, — сказав перший за-
ступник міністра оборони Іван 

Руснак. — Його вартість 80 міль-
йонів гривень.
Умови, в яких знаходиться хірур-
гія нині, уже не відповідають по-
требам у наданні оперативної до-
помоги пацієнтам. Так пояснюють 
самі медики. Якщо раніше пацієн-
тів з вогнепальними поранення-
ми нараховувалося 1–2 протягом 
року, то нині їх основна кількість. 
З осколковими пораненнями вза-
галі ніхто не лікувався.
Будівництво хірургічного корпу-
су — справа перспективи. А дві 
нові клініки уже розпочали при-
йом пацієнтів.

Чотири поверхи хірургії 

— Ùå á íà ïîâåðõ çà¿õàëè, — 
êèíóâ ñïåðåñåðäÿ îäèí ç ÷îëîâ³-
ê³â ïîâàæíîãî â³êó, ïåðåõîäÿ÷è 
íà ³íøó äîð³æêó. — Ñþäè íàâ³òü 
øâèäê³ íå çà¿æäæàþòü — îí òàì 
áîêîâ³ âîðîòà.

Ç ïåðøîãî àâòî âèéøîâ íàðîä-
íèé äåïóòàò Ãåííàä³é Òêà÷óê. Ç 
òîãî, ùî ñë³äóâàëî ïîçàäó, äåïóòàò 
îáëðàäè Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåí-
êî. Íåâäîâç³ ï³ñëÿ òîãî ç’ÿâèëîñÿ 
êåð³âíèöòâî îáëàñò³ ³ ì³ñòà. Ãó-
áåðíàòîð Âàëåð³é Êîðîâ³é, ãîëî-
âà îáëðàäè Àíàòîë³é Îë³éíèê, 
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ãàëè-
íà ßêóáîâè÷, à ç íèìè íàðîäíèé 
äåïóòàò Ìèêîëà Êó÷åð. Âîíè âè-
éøëè ç àâò³âîê á³ëÿ ãîëîâíèõ âî-
ð³ò. Äðóæíî ïîïðÿìóâàëè ï³øêè 
äî òèõ, õòî ç³áðàâñÿ íà óðî÷èñò³ñòü. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó÷àñíèêè ç³áðàííÿ 
ïîêëàëè êâ³òè äî ïàì’ÿòíîãî çíà-
êà çàãèáëèì â ÀÒÎ, ¿ì ïîêàçàëè 
íîâèé ìåäè÷íèé êîðïóñ. Çîâí³ 
áóä³âëÿ çäàºòüñÿ íåâåëèêà. Íà-
ñïðàâä³, öå íå òàê. Ïðèì³ùåííÿ 
ðîçòàøîâàí³ âãëèáèíó, òîìó ¿õ 
íå âèäíî ç ãîëîâíîãî âõîäó.

Ãåíåðàë ²âàí Ðóñíàê ï³ñëÿ 
îãëÿäó êîðïóñ³â äâîõ êë³í³ê íà-
ãàäàâ ó âèñòóï³, ùî ìàâ áåçïîñå-
ðåäíº â³äíîøåííÿ äî âðÿòóâàííÿ 
Â³ííèöüêîãî â³éñüêîâîãî ìåäè÷-
íîãî çàêëàäó. Çà éîãî ñëîâàìè, 
òðåáà áóëî öå ðîáèòè. Òàê ñêëà-
äàëàñÿ òîä³ ñèòóàö³ÿ. Äî ðå÷³, 
Ðóñíàê çíàº Â³ííèöþ ³ ìåäè÷íèé 
Öåíòð ùå é òîìó, ùî êîìàíäó-
âàâ Ïîâ³òðÿíèìè ñèëàìè, øòàá 
ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ ó íàøîìó ì³ñò³. 
Êîëè «îðëè» ßíóêîâè÷à ïëàíó-
âàëè ïðèáðàòè Öåíòð ³ éîãî òå-
ðèòîð³þ äî ñâî¿õ ðóê, ïåðøèìè 
íà çàõèñò ñòàëè â³éñüêîâ³ ïåíñ³î-
íåðè (òèì, õòî íà ñëóæá³, ó÷àñòü 
â àêö³ÿõ çàáîðîíåíà). Ùî áóëî á 
íà ì³ñö³ Öåíòðó, ñêëàäíî ñêàçàòè. 
Íà ùàñòÿ, öüîãî íå ñòàëîñÿ.

ДВОРКІС ПРОПОНУВАВ ВСТАНО-
ВИТИ СТОВП ГАНЬБИ. Íåîáõ³ä-
í³ñòü ñòâîðåííÿ ðåàá³ë³òàö³éíîãî 
êîðïóñó âèíèêëà ç ïî÷àòêîì áî-
éîâèõ ä³é íà Äîíáàñ³. Ñåðã³é Ïå-
òðóê, ÿêèé ³í³ö³þâàâ áóä³âíèöòâî, 
òàêîæ áóâ ïðèñóòí³é íà â³äêðèòò³ 
ñâîãî ä³òèùà. Ïîñàäó çàëèøèâ 
ó íèí³øíüîìó ðîö³. Æóðíàë³ñò 
RIA ïîö³êàâèâñÿ, ÷èì íèí³ çà-
éìàºòüñÿ äîñâ³ä÷åíèé â³éñüêîâèé 
ìåäèê. Êàæå, ïðàöþº ó Ëüâ³â-
ñüêîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³. 
Íàâ÷àº ìàéáóòí³õ â³éñüêîâèõ 
ìåäèê³â.

Ïîðó÷ ³ç íîâèì 
êîðïóñîì ïëàíóºòüñÿ 
áóä³âíèöòâî ùå îäíîãî 
– ñïåö³àë³çîâàíîãî 
õ³ðóðã³÷íîãî íà ÷îòèðè 
ïîâåðõè

Начальник фізіо-
терапевтичної 
клініки полковник 
В’ячеслав 
Сивак показує 
нове медичне 
обладнання
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Одна із машин розбійників — бус 
«Mercedes-Benz Vito». Водія ві-
нницької автівки нападники за-
волокли в авто (перед тим про-
фесійно поклавши на землю та 
вдягнувши на заламані за спину 
руки наручники), а потім викину-
ли на дорозі за кілька кілометрів 
від місця нападу. Пересіли в свою 
машину, завантаживши туди 
ящики з золотом, і втекли геть.
Пасажира поранили під час спро-
би утекти та лишили на місці на-
паду. Він потім розповів поліції, що 

по його іномарці ще під час пере-
слідування стріляли кілька разів. 
Перша куля просвистіла між водій-
ським та пасажирським сидіння-
ми. Решта теж прострелили авто, 
а не людей, доки ті не спинились.
Криміналісти потім нарахували 
п’ять дірок від куль в машині ві-
нницьких ювелірів. А потерпілі 
розповіли, що нападники були 
в бронежилетах и масках. Їхня 
зброя — автомати Калашникова. 
Крім буса у них було ще кілька 
машин, усі — на «євробляхах».

Хто скоїв напад?

Вантажівка 
збила родину
 Ó Â³ííèö³ 2 ãðóäíÿ ï³ä 
êîëåñà âàíòàæ³âêè «ÌÀN» 
ïîòðàïèëà â³ííè÷àíêà 
ç äâîìà ä³òüìè. Àâàð³ÿ 
ñòàëàñÿ á³ëÿ ìàãàçèíó 
«Ïåòðîöåíòð». Ïîïåðåäíüî 
âñòàíîâëåíî, ùî 31-ð³÷-
íèé êèÿíèí çà êåðìîì 
âàíòàæ³âêè ðóõàâñÿ çàäí³ì 
õîäîì òà äîïóñòèâ íà¿çä 
íà ï³øîõîä³â. Âíàñë³äîê 
àâàð³¿ òðàâìîâàíî 7-ð³÷íó 
ä³â÷èíêó. ¯¿ ãîñï³òàë³çóâàëè 
äî ðåàí³ìàö³¿. Ìàòè òåæ 
îòðèìàëà ò³ëåñí³ óøêî-
äæåííÿ, 3-ð³÷íà ñåñòðà 
íå ïîñòðàæäàëà. Çà ³íôîð-
ìàö³ºþ ïðàâîîõîðîíö³â, 
íà ì³ñöå âè¿õàëà ñë³ä÷î-
îïåðàòèâíà ãðóïà. «Âîä³é 
íå ìàâ çîâí³øí³õ îçíàê 
ñï'ÿí³ííÿ, ó íüîãî áóäóòü 
â³ä³áðàí³ çðàçêè êðîâ³ 
íà íàÿâí³ñòü àëêîãîëþ 
òà íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí. 
Àâòîìîá³ëü ïîì³ùå-
íî íà àðåøòìàéäàí÷èê. 
Âïðîäîâæ äîáè â³äîìîñò³ 
ïðî äîðîæíüî-òðàíñïîðò-
íó ïðèãîäó áóäóòü âíåñåí³ 
äî ºäèíîãî ðåºñòðó äîñóäî-
âèõ ðîçñë³äóâàíü», — çàçíà-
÷àþòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Кран впав 
на робітника
 Íåùàñíèé âèïàäîê 
ñòàâñÿ 30 ëèñòîïàäà áëèçü-
êî äâàíàäöÿòî¿ ãîäèíè äíÿ 
ó Çàðâàíöÿõ. Íà âóëèö³ 
Îäåñüêà, 3 éøëî áóä³âíè-
öòâî áàãàòîêâàðòèðíîãî 
áóäèíêó, äå 29-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê ïðàöþâàâ ð³çíî-
ðîáî÷èì. Â³í ïðèáèðàâ 
òåðèòîð³þ, êîëè ðàïòîâî ç³-
ðâàëàñÿ ñòð³ëà áóä³âåëüíîãî 
êðàíà ÄÅÊ-251 íà ãóñåíè÷-
íîìó õîäó… ³ âïàëà ïðÿìî 
íà íüîãî.
Â³òàë³é çàãèíóâ íà ì³ñö³ 
òðàãåä³¿. Íà êàòîëèöüêå 
Ð³çäâî, 25 ãðóäíÿ, éîìó 
ìàëî âèïîâíèòèñÿ 30 ðîê³â. 
Áåç ÷îëîâ³êà çàëèøèëàñÿ 
ìîëîäà äðóæèíà.
Ó ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, 
ÿêèé ïðîâîäèâ áóä³âíè-
öòâî, çàãèáëèé ïðîïðàöþ-
âàâ 11 ì³ñÿö³â.
ßê ïîâ³äîìèëè ó â³ííèöü-
êîìó â³ää³ëåíí³ óïðàâë³ííÿ 
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó 
ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàí-
íÿ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³, çàðàç ñòâîðåíà 
êîì³ñ³ÿ ñïåö³àëüíîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ, ÿêà ïðîâåäå 
åêñïåðòèçó ³ áóäå âñòàíîâ-
ëþâàòè âñ³ ïðè÷èíè, ùî 
ïðèçâåëè äî òðàãåä³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Çà ãàðÿ÷èìè ñë³-
äàìè íå âäàëîñÿ 
ñï³éìàòè íàïàä-
íèê³â, õî÷à ïîë³-

öåéñüê³ îãîëîøóâàëè ñïåöïëàí 
«Ñèðåíà» â ê³ëüêîõ îáëàñòÿõ. 
Â³äòîä³ ìèíóëî á³ëüøå äâîõ òèæ-
í³â — çëî÷èí ïðîòè â³ííèöüêèõ 
á³çíåñìåí³â, ÿê³ ¿õàëè ç Êèºâà 
äîäîìó ³ç 30-ìà ê³ëîãðàìàìè çî-
ëîòà, çàëèøàºòüñÿ íå ðîçêðèòèì.

Ïðî öåé íàïàä ðîçïîâ³ëà æèòî-
ìèðñüêà ïîë³ö³ÿ, áî â íèõ íà òå-
ðèòîð³¿ ñòàâñÿ çëî÷èí. Íà àâòî-
äîðîç³ Æèòîìèð — Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêèé, â ñåëèù³ Ãðèøê³âö³ 
Áåðäè÷³âñüêîãî ðàéîíó, ê³ëüêà 
ìàøèí ³ç îçáðîºíèìè ëþäüìè 
ïåðåñòð³ëè ³ çàáëîêóâàëè ðóõ 
Volkswagen Tiguan, áî çíàëè — 
â öüîìó àâòî âåçóòü 30 ê³ëîãðàì³â 
þâåë³ðíèõ âèðîá³â. Öå áóëî âæå 
ó òåìíó ïîðó äîáè, ïðèáëèçíî 
î 20.00 íåä³ë³, 19 ëèñòîïàäà.

«Íà Æèòîìèðùèí³ ïîë³öåéñüê³ 
âñòàíîâëþþòü íàïàäíèê³â, ÿê³ 
â³ä³áðàëè ó â³ííèöüêèõ ï³äïðè-
ºìö³â çîëîòî íà 15 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü», — òàêó íîâèíó íàñòóïíîãî 
äíÿ ðîçì³ñòèëè íà ñàéò³ Æèòî-
ìèðñüêîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ 
òà âèêëàëè ôîòî.

ßê ä³çíàëàñÿ çãîäîì ðåäàê-
ö³ÿ, þâåë³ðè âåçëè äîäîìó ³ç 
âèñòàâêè íå ò³ëüêè çîëîòî, à é 
ñð³áëî. Â³ä³áðàëè ó íèõ íå âñå, 
à ò³ëüêè ê³ëüêà ÿùèê³â. Òî÷íî¿ 
ñóìè îòðèìàíèõ ï³äïðèºìöÿìè 
çáèòê³â íå âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ. Àëå 

çðîçóì³ëî — çëî÷èí ïðîâåðíóëè 
ëþäè íåâèïàäêîâ³, ðåòåëüíî éîãî 
ñïëàíóâàëè òà ïðîðàõóâàëè øëÿ-
õè â³äõîäó. ×è íå íàâ³â íà þâå-
ë³ð³â õòîñü ç ¿õíüîãî îòî÷åííÿ, 
ëèøàºòüñÿ çäîãàäóâàòèñÿ.

Ïîë³öåéñüê³ ïðîâîäÿòü êîìï-
ëåêñ ñë³ä÷î-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â 
äëÿ âñòàíîâëåííÿ òà çàòðèìàí-
íÿ íàïàäíèê³â, — ñêàçàëè çàðàç 
ó æèòîìèðñüê³ ïîë³ö³¿. À ÷è áå-
ðóòü ó÷àñòü â ðîçêðèòòÿ çëî÷èíó 
ïðîòè â³ííè÷àí ïðàâîîõîðîíö³ ç 
íàøîãî ì³ñòà?

— Äî íàñ ç Æèòîìèðà íå çâåð-
òàëèñÿ çà äîïîìîãîþ, — ñêàçàâ 
íà÷àëüíèê êàðíîãî ðîçøóêó ïîë³-
ö³¿ Â³ííèö³ Îëåêñàíäð Äàìç³í. — 
Ìîæå, çâåðòàëèñÿ â àïàðàò…

Ïèòàºìî òàì — ³ ïðåñ-îô³öåð 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê 
ãîâîðèòü áåç ïðèâ’ÿçêè äî íà-
çâàíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîç-
ñë³äóºòüñÿ â ³íøîìó ðåã³îí³:

— Îïåðàòèâí³ ï³äðîçä³ëè — 
íå ³çîëüîâàí³ ñòðóêòóðè. Ìè îá-
ì³íþºìîñÿ ç êîëåãàìè ç ³íøèõ 
ì³ñò îð³ºíòóâàííÿìè. Ñï³âðîá³ò-
íèêè ñï³âïðàöþþòü ³, ÿêùî º ïî-
òðåáà, òî âèêîíóþòü äîðó÷åííÿ.

Òîæ â ÷îìó çàêëþ÷àëàñü äî-
ïîìîãà â³ííèöüêèõ ðîçøóê³âö³â 
êîëåãàì ³ç Æèòîìèðà, ä³çíàºìî-
ñÿ, êîëè çëî÷èí áóäå ðîçêðèòèé. 
Àëå çàõîäè, óæèò³ äëÿ ðîçêðè-
òè íàïàäó çà ãàðÿ÷èìè ñë³äàìè, 
áàæàíîãî ðåçóëüòàòó íå äàëè. 
Íà òåðèòîð³¿ ê³ëüêîõ îáëàñòåé, 
â òîìó ÷èñë³ Â³ííèöüêî¿, îãîëî-
øóâàëè ñïåöïëàí «Ñèðåíà». Âò³ì, 
ñï³éìàòè ìàøèíè íàïàäíèê³â í³ 
ó íàñ, í³ ó ñóñ³ä³â íå çìîãëè.

ЯК ОБІБРАЛИ ВІННИЦЬКИХ 
ЮВЕЛІРІВ ПІД БЕРДИЧЕВОМ
Професійно  Напад на вінницьких 
ювелірів, що везли 15 мільйонів гривень 
у золоті, не розкрили. Редакція дізналася, 
чи допомагають житомирським 
правоохоронцям шукати розбійників 
колеги-вінничани, та зібрала дані про гарно 
спланований злочин, де здобиччю стали 
десятки кілограмів дорогоцінних прикрас

Çëî÷èíö³ çàâîëîä³ëè ö³ííîñòÿ-
ìè â³ííèöüêèõ þâåë³ð³â òà îäíîãî 
³ç íèõ ïîðàíèëè. Çàáëîêóâàëè ðóõ 
«Volkswagen» íà ê³ëüö³ äëÿ ðîçâî-
ðîòó, ñèëîì³öü âèòÿãëè ç ñàëîíó 
âîä³ÿ, à ïàñàæèðà, ùî ñïðîáóâàâ 
óòåêòè, ïîðàíèëè ç âîãíåïàëüíî¿ 
çáðî¿ ó íîãó.

«Âîä³ÿ òà «Volkswagen» íà-
ïàäíèêè ïîâåçëè ç ñîáîþ, àëå 
çà 4–5 êì ïîêèíóëè íà àâòîäî-
ðîç³, çàáðàâøè ç ñàëîíó þâåë³ðí³ 
âèðîáè ó ê³ëüêîõ ñóìêàõ. Ïîðà-
íåíîãî ïàñàæèðà, ÿêèé çàëèøèâ-
ñÿ íà ì³ñö³ ïîä³¿, ïîáà÷èëè ³íø³ 
ó÷àñíèêè äîðîæíüîãî ðóõó òà âè-
êëèêàëè øâèäêó», — öå öèòàòà 
ç íîâèíè æèòîìèðñüêî¿ ïîë³ö³¿.

Çà ¿õí³ìè äàíèìè, þâåë³ðàì ç 
Â³ííèö³ ïî 44 ðîêè. Âîíè óïðî-
äîâæ ê³ëüêîõ äí³â áóëè ó ñòîëèö³ 
ÿê ó÷àñíèêè âèñòàâêè þâåë³ðíèõ 
âèðîá³â.

Òðîõè ³íøå ðîçïîâ³â ïðî íàïàä 
ïîðàíåíèé ï³äïðèºìåöü. Îñü ùî 
â³í ñêàçàâ æóðíàë³ñòàì «Íîâèíè 
Æèòîìèðà», ÿê³ ãîâîðèëè ç ïî-
ðàíåíèì ó ë³êàðí³ íåâäîâç³ ï³ñëÿ 
íàïàäó: â³í íå çì³ã øâèäêî ïî-
â³äîìèòè ïðî íàïàä, áî í³õòî ç 
âîä³¿â, ùî ¿õàëè ïîâç, íå çóïèíèâ-
ñÿ íà âèìîãó ëåæà÷îãî. Ò³ëüêè 

êîëè â³ííè÷àíèí ñòàâ ñòð³ëÿòè ç 
òðàâìàòè÷íîãî ï³ñòîëåòà, ÿêèé ìàâ 
ïðè ñîá³, éîìó íà ïîì³÷ ïðèá³ãëè 
ëþäè ç ïðèäîðîæíüîãî êàôå. Âîíè 
âèêëèêàëè øâèäêó äîïîìîãó.

— Äâàäöÿòü õâèëèí ÿ ëåæàâ 
íà óçá³÷÷³, ïîðàíåíèé. Í³õòî 
íå çóïèíèâñÿ. Êðè÷àâ. Ïðî-
¿æäæàëè, ïîäèâèëèñÿ ³ ïî¿õàëè 
äàë³, — ðîçêàçóº ïðîîïåðîâàíèé 
þâåë³ð Þð³é Öèí³ò.

Ñê³ëüêè ïîðàíåíîìó ÷îëîâ³êó 
äîâåëîñÿ ÷åêàòè ïîë³ö³¿ íà ì³ñö³ 
çëî÷èíó — íåìàº äàíèõ. Ïðàâî-
îõîðîíö³ êàæóòü, ùî âîíè ðîçñè-
ëàëè îð³ºíòóâàííÿ ç â³äîìîñòÿìè 
ïðî òðàíñïîðòí³ çàñîáè, íà ÿêèõ 
ìîæóòü ïåðåñóâàòèñü ï³äîçðþâà-
í³, äî ñóñ³äí³õ ðåã³îí³â. Íàïåâíå, 
çàï³çíî.

Êâàë³ô³êóâàëè íàïàä ÿê ðîç-
á³é (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 187 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè — 
ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ 
ìàéíîì ó âåëèêèõ ÷è îñîáëèâî 
âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíåíèé 
îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ àáî ïî-
ºäíàíèé ³ç çàïîä³ÿííÿì òÿæ-
êèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü). Ïî-
êàðàííÿ çà òàêå — â³ä âîñüìè 
äî ï'ÿòíàäöÿòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ ³ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.

Пробитий кулями автомобіль ювелірів. 
За словами потерпілих вінничан, по них стріляли 
із автоматів Калашникова, але убити не хотіли

«Двадцять хвилин я лежав на узбіччі, поранений. 
Ніхто не зупинився», — розповідає житомирським журналістам 
Юрій Циніт в лікарні після операції
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ПРЕС-СЛУЖБА «ПРИВАТБАНКУ»
Êë³ºíòàì ÏðèâàòÁàíêó íå ñòðàøí³ í³ÿê³ ô³íàíñîâ³ 

íåçãîäè — ïðîãðàìè êðåäèòóâàííÿ, ÿê äëÿ ô³çè÷-
íèõ îñ³á, òàê ³ äëÿ á³çíåñó, äîïîìîæóòü ðåàë³çóâàòè 
íàéìàñøòàáí³ø³ ïëàíè. Ñàìå ïðî öå, à òàêîæ ïðî 
íàéàêòóàëüí³ø³ äîñÿãíåííÿ áàíêó, éøëà ìîâà íà êîí-
ôåðåíö³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ íåùîäàâíî ó Â³ííèö³.

«Êðåäèò ãîò³âêîþ òà «Ìèòòºâà ðîñòðî÷êà» — 
íàéïîïóëÿðí³ø³ ç ñåðâ³ñ³â áàíêó»:

Àë³íà Ñëîáîäÿíþê, êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè 
Â³ííèöüêî¿ ô³ë³¿ ÏðèâàòÁàíêó.

Ç íåäàâíüîãî ÷àñó êë³ºíòè ÏðèâàòÁàíêó ìàþòü 
çìîãó îòðèìàòè êðåäèò ãîò³âêîþ. Øâèäêèé êðåäèò 
ìîæíà îôîðìèòè ó â³ää³ëåíí³, â ìîá³ëüíîìó äîäàòêó 
Ïðèâàò24 àáî îíëàéí — íà ñàéò³, à êîøòè ïîñòóïà-
þòü êë³ºíòó íà éîãî êàðòêó. Ñóìà êðåäèòóâàííÿ — 
äî 50 000, òåðì³í êðåäèòó — 10 ì³ñ. Ùîì³ñÿ÷íî êë³ºíò 
ñïëà÷óº ëèøå 2,9% â³ä ñóìè äîãîâîðó.

Âåëèêèì ïîïèòîì êîðèñòóºòüñÿ çðó÷íèé ñåð-
â³ñ áàíêó — «Ìèòòºâà ðîñòðî÷êà». Çàâäÿêè éîìó 
ñïîæèâà÷³ ìîæóòü ïðèäáàòè òîâàðè â ðîçñòðî÷êó. 
Îôîðìèòè äàíó ðîçñòðî÷êó ìèòòºâî ìîæíà ó web-
âåðñ³¿ Ïðèâàò24.

Òàêîæ â ðîçñòðî÷êó ìîæíà ïðèäáàòè é êâèò-
êè — ïîäîðîæóþ÷è òåïåð, êë³ºíòè áàíêó ìîæóòü 
îïëà÷óâàòè ïîäîðîæ³ ï³çí³øå.

«Ç æîâòíÿ â³äñîòêîâà ñòàâêà íà æèòëî òà àâòî 
â êðåäèò çíèæåíà»:

Àëëà Àëòóí³íà, êåð³âíèê Á³çíåñó «Ñïîæèâ÷å 
êðåäèòóâàííÿ» Â³ííèöüêî¿ ô³ë³¿ ÏðèâàòÁàíêó.

Îñîáëèâó óâàãó íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ïðèä³ëèëè 
êðåäèòóâàííþ æèòëà òà ìîæëèâîñò³ âçÿòè ðîçñòðî÷-
êó íà àâòî çà çíèæåíèìè ñòàâêàìè.

Ç æîâòíÿ ïðîöåíòíà ñòàâêà çíèæåíà. Íà êâàðòè-
ðè ïåðâèííîãî ðèíêó âîíà òåïåð ñòàíîâèòü 17,9%, 
à âòîðèííîãî ðèíêó — 19,9%, íà íîâ³ àâòî — 18%, 
íà âæèâàí³ — 23,9%. Íà ñüîãîäí³ — öå íàéêðàù³ 

óìîâè íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó êðåäèòóâàííÿ ç óðàõó-
âàííÿì ì³í³ìàëüíîãî àâàíñó òà ñòðîêó êðåäèòóâàííÿ.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïðè îôîðìëåíí³ óãîä âåñü 
ñóïðîâ³ä â³äáóâàºòüñÿ çà äîïîìîãè ïðàö³âíèê³â 
áàíêó, êë³ºíòè âèòðà÷àþòü ì³í³ìóì çóñèëü ³ ÷àñó.

«ÊÓÁ. Ìè ïðîô³íàíñóâàëè â³ííèöüêèõ ï³äïðèºìö³â 
íà 50 ìëí ãðèâåíü»:

Àëëà Äåðåíüêî, êåð³âíèê íàïðÿìêó àêòèâíî-
ïàñèâíèõ îïåðàö³é Â³ííèöüêî¿ ô³ë³¿ ÏðèâàòÁàíêó.

Â ðàìêàõ ïðîåêòó ï³äòðèìêè ìàëîãî òà ñåðåäíüî-
ãî ï³äïðèºìíèöòâà «Êðà¿íà óñï³øíîãî á³çíåñó» ç 
ïî÷àòêó ðîêó íà Â³ííè÷÷èí³ ïðîô³íàíñîâàíî ïî-
íàä 700 ï³äïðèºìö³â íà ñóìó ìàéæå 50 ìëí ãðè-
âåíü. À çà ï³âòîðè ðîêó ðîáîòè ïðîãðàìè â Óêðà¿í³ 
ÏðèâàòÁàíê ïðîô³íàíñóâàâ ïîíàä 23 000 ïðîåêò³â 
ìàëîãî á³çíåñó íà ñóìó 2,7 ìëðä ãðí. Îáëàñíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ïðàöþº ç ÏðèâàòÁàíêîì ïî ïðîãðàì³ 
êîìïåíñàö³¿ âèòðàò ï³äïðèºìöÿì — 14% â³ä ñòàâêè 
êðåäèòóâàííÿ áàíêó êîìïåíñóº îáëàäì³í³ñòðàö³ÿ.

Òàêîæ, çàâäÿêè ñïåö³àëüí³é êðåäèòí³é ë³í³¿ «Àãðî-
ñåçîí» íàø³ ñ³ëüãîñïâèðîáíèêè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
ïðèäáàòè òåõí³êó, ïàëüíå, çàï÷àñòèíè òîùî ï³ä 19% 
ð³÷íèõ. Ñóìà ô³íàíñóâàííÿ — äî 20 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü, à ãðàô³ê ïîãàøåííÿ àäàïòîâàíèé äî ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî öèêëó. Ïðèâàáëèâèì äëÿ êë³ºíò³â 
º òå, ùî äëÿ îôîðìëåííÿ óãîä â áàíê íàäàºòüñÿ 
ì³í³ìàëüíèé íàá³ð äîêóìåíò³â.

ЛІЦЕНЗІЯ НБУ: № 22 ВІД 05.10.2011 Р.

Новітнє  кредитування від 
ПриватБанку: що, скільки, як
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ИГОРЬ 
ДОБРЯНСКИЙ, 

ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬ, БЛОГЕР
Òåìà  «Äåòè 

è äåíüãè», äóìàþ, 
âîëíóåò ìíîãèõ ðîäèòåëåé. Íî, 
ê ñîæàëåíèþ, î÷åíü íåìíîãèå 
óäåëÿþò äîñòàòî÷íî âðåìåíè 
íà òî, ÷òîáû íàó÷èòü ðåáåí-
êà ïðàâèëüíîìó îòíîøåíèþ 
ê äåíüãàì, à ýòî î÷åíü ñèëüíî 
ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà áóäóùåé 
æèçíè âàøåãî îòïðûñêà.

Î÷åíü âàæíîå çíà÷åíèå 
èìååò, êàê èìåííî â äåòñêîì 
êîëëåêòèâå âîñïðèíèìàåòñÿ — 
áîãàòñòâî è äîñòàòîê. Ïîíÿòíî, 
÷òî äåòè íå çíàþò î ñîñòîÿíèè 
áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ ñâîèõ ðî-
äèòåëåé. Ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ 
ïîíèìàíèå äîñòàòêà ôîðìèðó-

åòñÿ íà îñíîâàíèè óâèäåííûõ 
ìîäíûõ âåùåé è ãàäæåòîâ, 
ïðèíàäëåæàùèõ ñâåðñòíèêàì. 
Îá èõ âîçìîæíîñòÿõ ïîêóïàòü 
ïîñëåäíèå Àéôîíû, ñëåäîâàòü 
ïîñëåäíèì òðåíäàì â îäåæäå, 
à òàêæå ôàêòîâ ïîñåùåíèÿ êó-
ðîðòîâ, ìîäíûõ êëóáîâ è ðàç-
ëè÷íûõ ñòðàí. Íî âñå ëè äåëî 
â ãàäæåòàõ è ìîäíîé îäåæäå? 
Êîíå÷íî, íåò. Ýòî ïðîñòî àòðè-
áóòû ñîöèàëüíîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè èñêëþ÷èòåëüíî â ãëàçàõ 
äåòåé è ãëóïûõ ðîäèòåëåé.

Èíòåðåñíî òî, ÷òî âñå ýòè 
áëàãà äëÿ ñâîèõ äåòåé ïðåäî-
ñòàâëÿþò íå òîëüêî ñîñòîÿòåëü-
íûå ðîäèòåëè. À äàæå ñåìüè 
ñî ñðåäíèì è î÷åíü íèçêèì 
äîõîäîì, êîòîðûå ãîòîâû æåðò-
âîâàòü ëüâèíóþ äîëþ ñâîåãî 
äîõîäà òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû 

ðåá¸íîê áûë íå õóæå äðóãèõ 
è èìåë, ïî èõ ìíåíèþ, «ïðà-
âèëüíûõ äðóçåé»!

Íî, ÿ âàì õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî 
äàëåêî íå âñå ñîñòîÿòåëüíûå 
ðîäèòåëè áàëóþò ñâîèõ äåòåé 
ðîñêîøíîé æèçíüþ. Ýòî ãîâî-
ðèò î èõ ïðàâèëüíîì îòíîøå-
íèè ê äåíüãàì è õîðîøåì âîñ-
ïèòàíèè ñâîåãî îòïðûñêà, ÷òî 
îáåñïå÷èò åìó õîðîøåå áóäóùåå!

Ïîñìîòðèòå, êàê îòíîñèëèñü 
ê âîñïèòàíèþ ñâîèõ äåòåé òà-
êèå âåëèêèå è ñîñòîÿòåëüíûå 
ëþäè êàê Ðîêôåëëåð, Óîðåí 
Áàôôåò è ìíîãèå äðóãèå. Ó íèõ 
äåéñòâèòåëüíî åñòü ÷åìó ïî-
ó÷èòüñÿ è ìîæíî ìíîãîå âçÿòü 
íà âîîðóæåíèå. Ñ äåòñòâà ó÷è-
òå èõ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè 
è ïðàâèëüíîìó îòíîøåíèþ 
ê äåíüãàì!

Дети и деньги
БЛОГ



ПРЕС-СЛУЖБА РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ ОСББ

Çàñì³÷åí³ ï³ä’¿çäè, îáëóïëåíà øòóêà-
òóðêà, ïîáèò³ â³êíà, íåñïðàâíèé ë³ôò, 
â³äñóòí³ñòü ñâ³òëà — öå ëèøå ïî÷àòîê ïå-
ðåë³êó îçíàê áóäèíêó, ÿêèì áàãàòî äåñÿ-
òèë³òü ïîñï³ëü í³õòî ÿê ñë³ä íå çàéìàâñÿ. 
Ìåøêàíö³ áóäèíêó ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ 
óñóíåí³ â³ä óïðàâë³ííÿ íèì ÿê ñâîºþ 
âëàñí³ñòþ. ×àñè çì³íèëèñü, ïðîòå ÷èìàëî 
ëþäåé âñå îäíî ñïîä³âàºòüñÿ íà òå, ùî 
ïðîáëåìè ¿õí³õ áóäèíê³â âèð³øóâàòèìóòü 
çà íèõ. Àëå, ÿêùî ðàí³øå ó âñ³õ íåñïðàâ-
íîñòÿõ ³ íåçðó÷íîñòÿõ áóäèíê³â, ï³ä'¿çä³â, 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ìîæíà áóëî 
áåçïåðåñòàííî çâèíóâà÷óâàòè ³íøèõ, 
íàïðèêëàä, êîìóíàëüíèê³â, òî ï³ñëÿ 
ñòâîðåííÿ îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â 
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó ïðèéøîâ 
÷àñ ïåðåéòè äî ðåàëüíèõ ä³é çàäëÿ âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåì âëàñíîãî áóäèíêó.

Ïîïðè òå, ùî àáðåâ³àòóðà ÎÑÁÁ ó âñ³õ 
íà ñëóõó, äàëåêî íå êîæåí íàâàæóºòüñÿ 
âçÿòè êåðóâàííÿ áóäèíêîì ó ñâî¿ ðóêè. 
Ïîñòàº ïèòàííÿ — ÷îìó îäí³ ëþäè õî÷óòü, 
ìîæóòü ³ ñòâîðþþòü, à ³íø³ æèâóòü ìèíó-
ëèì, çàáóâàþ÷è ïðî ðåàë³¿ ïîâñÿêäåííÿ? 
Ìîæëèâî, áîÿòüñÿ íîâîãî òà íåçíàéî-
ìîãî, à, ìîæëèâî, ÷åðåç âëàñíó ïàñèâ-
í³ñòü? Õî÷à, çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî ïðèâàòèçàö³þ æèòëîâîãî ôîíäó», 
óòðèìàííÿ áóäèíêó çä³éñíþºòüñÿ êîøòîì 
âëàñíèê³â. Äî ðå÷³, öåé çàêîí áóâ ïðè-
éíÿòèé ùå â 1992 ðîö³, îòæå âæå ïîíàä 
äâàäöÿòü ðîê³â Âè º âëàñíèêîì ñâîãî áó-
äèíêó ³ íåñåòå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî 
ñòàí. Òîìó, íå äåðæàâà ³ íå ÆÅÊ, à ñàìå 
Âè òà Âàø³ ñóñ³äè º ãîñïîäàðÿìè. Ö³ë-
êîì ëîã³÷íèì ïîñòàº ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ 
îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèð-
íîãî áóäèíêó. Âèùèì îðãàíîì óïðàâë³í-
íÿ îá’ºäíàííÿ º çàãàëüí³ çáîðè, ð³øåííÿ 
ÿêèõ º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âñ³õ ñï³ââëàñíè-
ê³â. Íà çàãàëüíèõ çáîðàõ, ñï³ââëàñíèêè 
ãîëîñóâàííÿì âèð³øóþòü íàãàëüí³ ïèòàí-
íÿ ùîäî ïîòî÷íîãî ðåìîíòó àáî áëàãî-
óñòðîþ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. Çã³äíî 
ç íîâîââåäåííÿìè 2015 ðîêó äî Çàêîíó 
Óêðà¿íè 2866 «Ïðî ÎÑÁÁ» (ÿêèé áóëî 
ïðèéíÿòî ùå â 2001 ðîö³), ñï³ââëàñíèêè 
ìîæóòü ñï³ëüíî óïðàâëÿòè áóäèíêîì òà 
ïðèéìàòè âàæëèâ³ ð³øåííÿ ùîäî ðåìîíòó 
òà ïîêðàùåííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó áóäèíêó.

ЧОМУ ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЬ 
НАД СТВОРЕННЯМ ОСББ?
 Ñï³ââëàñíèêè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ 

ï³ëüãàìè òà ñóáñèä³ÿìè, ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ 
ÎÑÁÁ, ìàþòü ïðàâî íàäàë³ íèìè êîðèñ-
òóâàòèñü.
 Ðàí³øå Âè íå ìîãëè êîíòðîëþâà-

òè, êóäè ñàìå éäóòü êîøòè ç Âàøèõ 
ãàìàíö³â, àäæå íèìè ðîçïîðÿäæàëèñÿ 
óïðàâèòåë³, äëÿ ÿêèõ ãîëîâíå — íå ðå-
çóëüòàò, à îòðèìàííÿ ïðèáóòêó. Îòæå, 
ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ îá’ºäíàííÿ Âè çìîæåòå 
íà çàãàëüíèõ çáîðàõ ñï³ëüíî âñòàíîâëþ-
âàòè òàðèô íà óòðèìàííÿ áóäèíêó, ïðè-
éìàòè ð³øåííÿ ïðî íàéìàííÿ íåîáõ³äíèõ 
ïðàö³âíèê³â äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó 
òà êîíòðîëþâàòè ÿê³ñòü íàäàíèõ ïîñëóã 
òà îïëàòó ¿õíüî¿ ïðàö³.
 Ç³ ñòâîðåííÿì ÎÑÁÁ Âè ìàòèìåòå 

ïðàâî óêëàäàòè óãîäó ç òèìè ï³äðÿäíèìè 
êîìïàí³ÿìè (íàäàâà÷àìè ïîñëóã), ç ÿêè-
ìè ââàæàòèìåòå ñï³âïðàöþ äîö³ëüíîþ. 
Öå, ñâîºþ ÷åðãîþ, ñïðèÿòèìå ðîçâè-
òêó êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïðèçâåäå 
äî ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ïîñëóã.
 ßêùî ó Âàøîìó áóäèíêó ðîçì³ùåí³ 

êîìóí³êàö³¿ òåëå- òà ²íòåðíåò-ïðîâàéäå-
ð³â, Âè óêëàäàºòå ç íèìè äîãîâîðè ñåð-
â³òóòó ³ Âàì ùîì³ñÿöÿ ñïëà÷óþòü êîøòè 
çà ðîçì³ùåííÿ ñâîãî îáëàäíàííÿ íà äàõó 
÷è ñò³íàõ Âàøîãî áóäèíêó.
 Óñ³ íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùî çäà-

þòüñÿ â îðåíäó ï³ä ìàãàçèíè òà îô³ñè, 
òàêîæ ñïëà÷óþòü âíåñêè íà ðàõóíîê 
ÎÑÁÁ. Íà ôàñàä³ Âàøîãî áóäèíêó ìîæ-
íà ðîçì³ñòèòè êîíñòðóêö³þ ï³ä áàíåðíó 
ðåêëàìó ³ ùîì³ñÿöÿ îòðèìóâàòè äîäàò-
êîâèé äîõ³ä, ÿêèé ìîæíà âèêîðèñòàòè 
íà áóäü-ÿêèé ðåìîíò àáî áëàãîóñòð³é 
Âàøîãî áóäèíêó. Òàêîæ öå ñòîñóºòüñÿ 
ãàðàæ³â, ðîçòàøîâàíèõ íà ïðèáóäèíêîâ³é 
òåðèòîð³¿. Êîøòè çà âèêîðèñòàííÿ ïðè-
áóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ âëàñíèêè ãàðàæ³â 
áóäóòü ñïëà÷óâàòè íà ðàõóíîê ÎÑÁÁ, 
à íå â ì³ñüêèé áþäæåò. Àëå ñïî÷àòêó 
Âè ìàºòå ïðèâàòèçóâàòè âëàñíó ïðèáó-
äèíêîâó òåðèòîð³þ.
 Ñï³ââëàñíèêè ìîæóòü þðèäè÷íî 

îôîðìèòè ìàéíîâ³ ïðàâà íà ïðèáóäèí-
êîâó òåðèòîð³þ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîºþ 
ä³ëÿíêîþ íà âëàñíèé ðîçñóä.
 Ñòâîðèâøè ÎÑÁÁ òà ï³äïèñàâøè 

ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ ç ì³ñüêîþ 

ðàäîþ, Âè ãàðàíòîâàíî îòðèìàºòå êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò îäíîãî ç âèä³â êîí-
ñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â Âàøîãî áóäèíêó 
çà êîøò ì³ñüêîãî áþäæåòó. ßêèé ñàìå 
êîíñòðóêòèâíèé åëåìåíò îáèðàòè, ÷è 
òî äàõ, ÷è òî ë³ôò, ÷è òðóáó õîëîäíîãî 
(ãàðÿ÷îãî) âîäîïîñòà÷àííÿ, âèð³øóâàòè 
íà çàãàëüíèõ çáîðàõ ñàìå Âàì.
 Õî÷à óêðà¿íö³ âæå çâèêëè äî ïîñò³é-

íîãî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè, ïðîòå îïàëþâàëüíèé 
ïåð³îä 2016–2017 ñòàâ äëÿ áàãàòüîõ ãðî-
ìàäÿí øîêîâèì. Àëå ïîä³áíèõ òðóäíîù³â 
ìîæíà óíèêíóòè çà äîïîìîãîþ âïðîâà-
äæåííÿ çàõîä³â ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³. ² 
öå çðîáèòè íå òàê ñêëàäíî, ÿê çäàºòüñÿ 
íà ïåðøèé ïîãëÿä, àäæå º ïðîãðàìà «òå-
ïëèõ êðåäèò³â». Òàê³ êðåäèòè º «áåççà-
ëîãîâèìè», òîáòî ñï³ââëàñíèêè ìîæóòü 
íå õâèëþâàòèñü çà ñâî¿ êâàðòèðè. Äëÿ 
òîãî, ùîá áàíê ì³ã ç Âàìè íàëàãîäèòè 
ñï³âïðàöþ, à Âè â ñâîþ ÷åðãó îáðàòè 
áóäü-ÿêèé âèä åíåðãîåôåêòèâíîãî çàõîäó 
é íå áîÿòèñÿ õîëîäíèõ çèì, íåîáõ³ä-
íî ñòâîðèòè þðèäè÷íó îñîáó — ÎÑÁÁ. 
Ó öüîìó âèïàäêó áàíê îõî÷å êðåäèòó-
âàòèìå Âàø áàãàòîêâàðòèðíèé áóäèíîê 
çà äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ. Ñï³ââëàñíèêè 
îá’ºäíàííÿ âèð³øóþòü íåîáõ³äí³ñòü ïðî-
âåäåííÿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ñâîãî 
áóäèíêó òà ïðèéìàþòü ð³øåííÿ ê³ëüê³ñòþ 
ãîëîñ³â (íå ìåíøå 75%) ñêîðèñòàòèñü 
äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ ³ ô³íàíñîâîþ 
äîïîìîãîþ ì³ñüêîãî òà îáëàñíîãî áþ-
äæåò³â. Îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áà-
ãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó, â ÿêîìó áóëî 
ïðîâåäåíî åíåðãîîùàäí³ çàõîäè, íàäà-
ºòüñÿ ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó ó ðîçì³ð³ äî 30% â³ä âàðòîñò³ 
âèêîíàíèõ ðîá³ò. Òàêîæ ç äåðæàâíîãî 
áþäæåòó ïåðåäáà÷åíî â³äøêîäóâàííÿ â³ä 
40% âàðòîñò³ ìàòåð³àë³â òà îáëàäíàííÿ. 
12 ëèïíÿ óðÿä äîäàâ íà ïðîãðàìó «òåïëèõ 
êðåäèò³â» ùå 300 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. À öå 
îçíà÷àº, ùî ùå ñîòí³ ÎÑÁÁ çìîæóòü 
ñêîðèñòàòèñÿ äåðæàâíîþ ï³äòðèìêîþ 
â ïèòàííÿõ åíåðãîåôåêòèâíîñò³. Òèì 
ïà÷å, çàâäÿêè îáðàíèì Âàìè çàõîäàì 

íåðãîçàîùàäæåííÿ (óñòàíîâêà ñèñòåì 
çîâí³øíüî¿ òåïëî³çîëÿö³¿, åíåðãîåôåê-
òèâíèõ â³êîí, ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ 
ïóíêò³â), Âè çìîæåòå íàäàë³ åêîíîìèòè 
äî 60–80% åíåðãîðåñóðñ³â.

Çà äàíèìè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòè-
êè Óêðà¿íè, ñòàíîì íà 1 ëèïíÿ 2017 ðîêó 
â êðà¿í³ çàðåºñòðîâàíî 27 111 ÎÑÁÁ. 
1 ÷åðâíÿ öÿ öèôðà ñòàíîâèëà ëèøå 
26 922. Òàêèì ÷èíîì, óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ 
çàðåºñòðîâàíî 189 îá'ºäíàíü ñï³ââëàñíè-
ê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó.

Ó Â³ííèö³, ñòàíîì íà 24 ëèïíÿ çà-
ðåºñòðîâàíî 461 ÎÑÁÁ, ùî îõîïëþº 
505 áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â.

Ö³ëü ÎÑÁÁ — îá’ºäíàòè ëþäåé ³ ðîç-
ä³ëèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîòî÷íèé ³ 
ìàéáóòí³é ñòàí áóäèíêó ³ âðåøò³-ðåøò 
ïî÷àòè âëàñíèìè ñèëàìè ïîêðàùóâàòè 
óìîâè ïðîæèâàííÿ ó íüîìó. Âæå íàñòàâ 
÷àñ çâàæèòè âñ³ çà ³ ïðîòè, ðîçóìíî ï³ä³-
éòè äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ 
îá’ºäíàííÿ ó Âàøîìó áóäèíêó, ÿêå óáåç-
ïå÷èòü â³ä äàðåìíèõ ãðîøîâèõ âèòðàò ³ 
ãàðàíòóâàòèìå êîìôîðòíå ïðîæèâàííÿ. 
Ïëàòîþ çà ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ îáñëóãîâó-
âàííÿ, îïåðàòèâí³ñòü ³ ìîæëèâ³ñòü ïðè-
éíÿòòÿ êîëåã³àëüíèõ ð³øåíü, ñòàíå ëèøå 
Âàøà ãðîìàäÿíñüêà àêòèâí³ñòü.

Çàäëÿ îòðèìàííÿ ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè 
â îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ÎÑÁÁ, çâåðòàéòåñü 
ó Â³ää³ë ïî ðîçâèòêó îá’ºäíàíü ñï³â-
âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â 
ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: âóë. Ñîáîðíà, 
59 êàá³íåò ¹ 507 àáî çà òåëåôîíîì: 
(0432) 59–51–81.

Ùîá îòðèìàòè áåçêîøòîâíó êîí-
ñóëüòàö³þ ç ïèòàíü ñòâîðåííÿ, ô³íàí-
ñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÁÁ, äî-
ïîìîãó â îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíèõ çáî-
ð³â, ðåºñòðàö³¿ îá'ºäíàííÿ, çâåðòàéòåñü 
ó «ÐÅÑÓÐÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ 
ÎÑÁÁ Ì²ÑÒÀ Â²ÍÍÈÖß» çà àäðåñîþ: 
âóë. Êåëåöüêà, 65 (ïðèì³ùåííÿ ïðîçîðîãî 
îô³ñó, 2-èé ïîâåðõ), àáî çà òåëåôîíàìè: 
(0432) 51–33–51, (067) 430–32–26.

Íàãàäóºìî, óñ³ ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëü-
òàö³éí³ ïîñëóãè íàäàþòüñÿ áåçêîøòîâíî.

Взяти управління будинком 
у свої руки: місія можлива!
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛА ЄВСЕЄВА, ПСИХОЛОГ
Коти та кішки) Дивлячись на них, 
інколи думаю про те, що нічого я не 
розумію про життя...

ОСББ Єдність 15
вул. Івана Бойка, 15

ОСББ Злагода 94
вул. Магістратська, 94
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У Данії діє останні 80 років хутря-
ний аукціон — Kopenhagen Fur. 
Його вважають одним з найбіль-
ших хутряних центрів світу. І що-
року тут продають до восьми міль-
йонів (!) шкурок норки, шиншил та 
інші види хутра. А за один аукціон 
продають хутра на 260 мільйонів 
євро (goo.gl/eL7htt).
На минулому аукціоні в лип-
ні шкури шиншил купували 
по 230 доларів за одну штуку. 
Зазвичай, її вартість на дан-
ському аукціоні починається 

від 60 доларів США. При цьому 
вирощувати та доглядати за тва-
риною не складно. Про це роз-
казав представник компанії, що 
займається шиншиловодством 
у Львові Григорій Стахов.
— Витрати невисокі. Одна тва-
рина з'їдає 30–40 грамів корму 
на день. За рік — 12–13 кілограмів 
і ще 4–6 — сухої трави. Корм міс-
тить пшеницю, овес, ячмінь, куку-
рудзу, макуху, крейду тощо та ко-
штує кілька гривень за кіло, — роз-
казав Стахов (goo.gl/NeUAfL).

За кордоном хутро шиншили коштує від $60

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Øèíøèë ö³íó-
þòü çà ãàðíå, ãóñòå 
õóòðî. Âîíî ùå é 

äîðîãî êîøòóº. Ó ïðèðîäíîìó 
ñåðåäîâèù³ ö³ ãðèçóíè á³ëüøå 
íå âîäÿòüñÿ. ̄ õ ðîçâîäÿòü çà êîð-
äîíîì íà ñïåö³àëüíèõ ôåðìàõ, 
äëÿ ïðîäàæó.

À îò âèêëàäà÷³ Àãðàðíîãî óí³-
âåðñèòåòó çàïåâíÿþòü, ùî çðîáè-
ëè øèíøèëîâó ôåðìó çîâñ³ì äëÿ 
³íøèõ ö³ëåé. Ïóõíàñò³ ãðèçóíè 
¿ì ïîòð³áí³ äëÿ äîñë³äæåíü òà 
â³äðîäæåííÿ øèíøèëîâîäñòâà 
â Óêðà¿í³. Íåçàáàðîì íàóêîâö³ 
çðîáëÿòü ïîñ³áíèê ç ðåêîìåíäàö³-
ÿìè äëÿ äîãëÿäó òà ðîçðîáëÿþòü 
îñîáëèâó êë³òèíó äëÿ òâàðèíîê. 
Õî÷à ïåðñïåêòèâó çðîáèòè ç öüî-
ãî á³çíåñ â Àãðàðíîìó óí³âåðñè-
òåò³ íå â³äêèäàþòü.

ОТРИМАЛИ ГРИЗУНІВ У ОРЕНДУ. 
Øèíøèëîâà ôåðìà º â îäíîìó ç 
ï³äñîáíèõ ïðèì³ùåíü Â³ííèöü-
êîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó, ³ ä³º 
âæå ÷åòâåðòèé ð³ê. ßê ðîçêàçàâ 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè òåõíîëîã³¿ âè-
ðîáíèöòâà òà ïðîäóêò³â òâàðèí-
íèöòâà Âàëåð³é Êó÷åðÿâèé, òàêà 
³äåÿ âèíèêëà ÷åðåç íåäîñêîíà-
ë³ñòü çíàíü ïðî øèíøèë.

— Çàðàç ïîïàñòè íà áóäü-ÿêå 
ïðèâàòíå ãîñïîäàðñòâî, ùîá âè-
â÷àòè òâàðèí — ìàéæå íåìîæëè-
âî. Öåé âèä º ö³êàâèì äëÿ äîñë³-
äæåííÿ ³ âèð³øèëè çðîáèòè ôåð-
ìó, ùî ï³äòðèìàëî êåð³âíèöòâî 
âèøó. Äî òîãî æ, íàø íàóêîâåöü 
çàðàç ÿêðàç ïèøå äèñåðòàö³þ ïðî 
øèíøèë, — ðîçêàçóº äîêòîð ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê Âàëåð³é 
Êó÷åðÿâèé.

Â³äíàéøîâøè ñï³ëüíó ìîâó 
ç ëüâ³âñüêîþ «Àñîö³àö³ºþ øèí-
øèëîâîä³â», íàóêîâö³ çìîãëè 
îòðèìàòè îäíó ñ³ì’þ äëÿ ñòâîðåí-

НАВІЩО РОЗВОДЯТЬ ЦІННИХ 
ШИНШИЛ В АГРАРНОМУ ВИШІ
Хутро не для шуби  Понад три роки 
у вінницькому виші вирощують шиншил. 
Їх тут до півсотні тваринок. Вони потрібні 
науковцям для досліджень та розвитку 
галузі шиншиловодства. Про продаж 
гризунів фахівці ще не замислюються. 
А от певні досягнення вже мають

ДІАНА ГУЛБІАНІ,(098)4543812
 Â³÷íèé âîãîíü á³ëÿ Ìåìîð³à-

ëó Ñëàâè ÷àñ â³ä ÷àñó âèìèêàþòü. 
Â³ííè÷àíè ïèòàþòü, äëÿ ÷îãî öå 
ðîáèòüñÿ òà ùî â íüîìó øóêàþòü 
ðîá³òíèêè. Âèÿâëÿºòüñÿ, Â³÷íèé 
âîãîíü ÷èñòÿòü. Ùî, îêð³ì ìî-
íåò, êèäàþòü òóäè ãîðîäÿíè òà 
ãîñò³ ì³ñòà?

Äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Ïîä³ëüñüêèé òóðèñ-

òè÷íî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð» 
Âîëîäèìèð Õîäàöüêèé êàæå, 
ùî îñîáèñòî îö³íþº ð³âåíü çà-
ñì³÷åííÿ Â³÷íîãî âîãíþ á³ëÿ 
Ìåìîð³àëó Ñëàâè êîæíîãî äíÿ. 
Òàê ³ ä³çíàºòüñÿ, êîëè ïðèõîäèòü 
÷àñ ÷èñòêè.

— Óçàãàë³, öå ùå çàëåæèòü â³ä 
ïîðè ðîêó. Êîëè ðàç íà ì³ñÿöü, 
êîëè — é äâà ðàçè ÷èñòèìî. 
Ä³òêè ìàëåíüê³ ³íîä³ êàøòàíè 

òóäè êèäàþòü; áóâàº, ³ ëèñòÿì 
ñóõèì çàáèâàºòüñÿ. ², çâ³ñíî, êî-
ï³é÷èíè «íà ùàñòÿ»: çàãàëîì, 
âîíè ìàéæå óñ³ çãîðÿþòü, à ðå-
øòà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà òîíåíüê³ 
ïëàñòèíè.

Âîëîäèìèð Õîäàöüêèé ðîç-
ïîâ³â æóðíàë³ñòó, ùî ãîðîäÿíè 
íàñïðàâä³ ïèëüíóþòü, àáè õòîñü 
íå çàãàñèâ âîãîíü.

— ×èñòèëè ìè ìåõàí³çì óñüîãî 

õâèëèí 15–20. ² çà öåé ÷àñ äî íàñ 
ï³ä³éøëî çî 20 â³ííè÷àí, ÿê³ ïè-
òàëè: à ÷îìó íå ãîðèòü? À ùî âè 
òóò ðîáèòå. À ä³çíàâøèñü, çàñïî-
êîþâàëèñÿ òà éøëè ó ñïðàâàõ.

Çàðàç ñèëà ãîð³ííÿ Â³÷íîãî 
âîãíþ, çà ñëîâàìè Õîäàöüêîãî, 
ðåãóëþºòüñÿ âðó÷íó êîæíîãî 
äíÿ — çàëåæíî â³ä ïîãîäè, ñèëè 
òà íàïðÿìó â³òðó. Òîìó öüîãîð³÷ 
íà ãàç³ äëÿ âîãíþ çåêîíîìèëè 

52 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
— À ùå ìè ï³äñâ³òèëè ñâ³ò-

ëîä³îäíèìè ïðîæåêòîðàìè ñàì 
ìåìîð³àë. Ïîòóæí³ñòü çì³íèëàñü 
³ç 350 Âò íà 20, àëå ïðîæåêòîðè 
ñòàëè ñâ³òèòè íàâ³òü ÿñêðàâ³øå. 
Çàðàç ïîòèõåíüêó çàì³íþºìî óñå 
îñâ³òëåííÿ íà ñâ³òëîä³îäíå — 
ïî ì³ð³ òîãî, ÿê ëàìïè ïåðåãî-
ðÿþòü, — ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð 
Õîäàöüêèé.

Вічний вогонь чистять двічі на місяць

íÿ ôåðìè. ̄ ¿ äàëè â áåçêîøòîâíó 
«îðåíäó» ³ òåïåð Àãðàðíèé óí³âåð-
ñèòåò òà Àñîö³àö³ÿ îáì³íþþòüñÿ 
ñàìöÿìè øèíøèë, ùîá îòðèìó-
âàòè ÿê³ñíå ïîòîìñòâî.

Çà òðè ðîêè ôåðìà ó â³ííèöü-
êèõ àãðàð³¿â çá³ëüøèëàñÿ âæå 
äî âîñüìè ñ³ìåé, äå â êîæí³é 
ïî ÷îòèðè ñàìêè òà îäèí ñàìåöü. 
² öå íå ðàõóþ÷è çîâñ³ì ìàëåíüêèõ 
ãðèçóí³â, ÿê³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ó ñàìîê 
ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê.

ДЕСЯТКИ ГРИЗУНІВ ЖИВУТЬ 
У ПІДСОБЦІ. Ó äîãëÿä³ òâàðèíè 
íåâèáàãëèâ³. ¯ì äîáðå â ñóõîìó 
ïðèì³ùåíí³ ç òåìïåðàòóðîþ â³ä 
5 äî 15 ãðàäóñ³â òåïëà. Â³ê ãðè-
çóí³â, ùî æèâóòü â Àãðàðíîìó 
óí³âåðñèòåò³ — äî 3–4 ðîê³â.

Âèÿâëÿºòüñÿ, ï³âñîòí³ øèíøèë 
íå ïîòðåáóþòü áàãàòî ïðîñòîðó. 
Âîíè âñ³ óì³ùàþòüñÿ íà ïëîù³ 
10 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. À êë³òêè 
çíàõîäÿòüñÿ â ê³ëüêà ðÿä³â.

Äîöåíò êàôåäðè òâàðèííèöòâà 
ªâãåí Òðà÷óê ïèøå ïðî öèõ ãðè-
çóí³â äèñåðòàö³þ îñòàíí³ ÷îòèðè 
ðîêè. Íàóêîâåöü ðîçêàçàâ, ùî 
çàãàëîì º áëèçüêî 200 â³äò³íê³â 
õóòðà â øèíøèë.

— Øèíøèëà, ùî â ìåíå íà ðó-
êàõ, ìàº á³ëå çàáàðâëåííÿ. Â³ä-
ò³íîê íàçèâàºòüñÿ á³ëèé îêñàìèò. 
Âîíè òðîõè á³ëüøå ö³íóþòüñÿ, í³æ 
çâè÷àéíèé ñ³ðèé â³äò³íîê — «ñ³ðèé 
ñòàíäàðò», — ðîçêàçàâ äîöåíò Òðà-
÷óê. — Ìè äîñë³äæóºìî, ÿê êðàùå 
ðîçâîäèòè, ÿê óíèêíóòè çì³øàííÿ 
ãåí³â òîùî. Öå âñå âåëè÷åçíà íà-
óêîâà ðîáîòà, ÿêà ëÿæå â îñíîâó 
ìàéáóòíüîãî øèíøèëîâîäñòâà.

Íàóêîâö³ Àãðàðíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ïëàíóþòü çàïàòåíòóâàòè 
íîâ³ â³äò³íêè øèíøèë. À ùå íîâó 
êë³òêó, ÿêà áóäå â³äïîâ³äàòè ï³ä 

ð³çí³ â³êîâ³ êàòåãîð³¿ ãðèçóí³â. ² 
íå áóäå îäíàêîâîþ äëÿ âñ³õ.

ДВІ ЛОЖКИ КОМБІКОРМУ 
В ДЕНЬ. Óäåíü øèíøèëè ñïëÿòü: 
âîíè í³÷í³ òâàðèíè. ² ïî÷èíà-
þòü ¿õ ãîäóâàòè ç 4–5-î¿ âå÷îðà. 
Îäèí ðàç íà äåíü, ÷îãî, ÿê êà-
æóòü ôàõ³âö³, âèñòà÷àº. Ó ðàö³-
îí³ êîìá³êîðì, ðîäçèíêè, ñ³íî, 
ñóõîôðóêòè ³ â³òàì³íè.

Ñòóäåíò óí³âåðñèòåòó Âëàäèñ-
ëàâ — îäèí ç òèõ, ÿê³ ïîñò³éíî 
äîãëÿäàþòü çà ôåðìîþ.

— Íà êàôåäð³ â³äøóêóâàëè ëþ-
äåé, ÿê³ á õîò³ëè äîãëÿäàòè çà òâà-
ðèíêàìè. Ïðîâîäèòè çàéâèé ÷àñ 
â ãóðòîæèòêó íå õî÷åòüñÿ. Âèð³-
øèâ çàéìàòèñÿ øèíøèëàìè. Ùå 
äîãëÿäàþ çà êðîëÿìè. Ïðèõîäæó 
ê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü, áî º ùå 
³íø³ õëîïö³.

Ðàç íà òèæäåíü ãðèçóíè êóïà-
þòüñÿ. Àëå äëÿ öüîãî âèêîðèñ-
òîâóþòü íå âîäó, à âóëêàí³÷íèé 
ï³ñîê. Áî òàê øèíøèëè êðàùå 
âè÷èùàþòü ñâîº ãóñòå õóòðî. 

À îò ³ìåí ó òâàðèíîê íåìàº, º 
ëèøå ïîðÿäêîâ³ íîìåðè.

Â³ííèöüê³ íàóêîâö³ çàðàç âáà-
÷àþòü ó ôåðì³ ëèøå íàóêîâ³ ö³ë³. 
Õî÷à ïåðñïåêòèâó â ìàéáóòíüîìó 
ïðîäàâàòè òâàðèí — íå â³äêè-
äàþòü.

— Ãîëîâíà ³äåÿ — íàóêîâ³ äî-
ñë³äæåííÿ. Âèâ÷èòè òåõíîëîã³þ 
óòðèìàííÿ, ãîä³âë³ òà âäîñêî-
íàëèòè óñå öå. Àäæå â Óêðà¿í³ 
øèíøèëîâîäñòâî º â çà÷àòêî-
âîìó ñòàí³, — ñêàçàâ Âàëåð³é 
Êó÷åðÿâèé. — Ïðî ïðîäàæ ïîêè 
ùî íå çàìèñëþºìîñÿ, îñê³ëüêè 
â íàñ äóæå ìàëà ôåðìà. À ïî-
òð³áíî ì³í³ìóì 20–25 ñ³ìåé 
(100–125 ãðèçóí³â), ùîá ïî÷àòè 
çàðîáëÿòè íà öüîìó.

На руках у науковця Євгена Трачука шиншила з 
кольором «білий оксамит». А загалом є близько 
200 відтінків хутра в цих тваринок

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

Øèíøèëîâà ôåðìà ä³º ó 
â³ííèöüêîìó âèø³ ïîíàä 
òðè ðîêè. Íàóêîâöÿì 
âîíà ïîòð³áíà äëÿ 
äîñë³äæåííÿ, 
à íå äëÿ ïðîäàæó
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

412572

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

413224

412747

413893

412372

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè ãî-
ëîâíîãî ë³êàðÿ 
ì³ñòà Îëåêñàíäðà 

Øèøà, ïðîãðàìà «Äîñòóïí³ ë³êè» 
ó íàøîìó ì³ñò³ ìàº íàéêðàù³ ïî-
êàçíèêè. 

— Ó ì³ñò³ äî ïðîãðàìè çàëó÷åí³ 
á³ëüøå 20 òèñÿ÷ õâîðèõ, — ðîç-
ïîâ³äàº íà÷àëüíèê â³ää³ëó ë³êó-
âàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äîïîìîãè 
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 

çäîðîâ'ÿ Íàòàëÿ Àâðàìåíêî. — 
Ïðîãðàìà ä³º äëÿ ëþäåé, ÿê³ 
ìàþòü ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâî-
ðþâàííÿ, áðîíõ³àëüíó àñòìó àáî 
ä³àáåò ²² òèïó ³ óæå â³äøêîäîâà-
íî ðåöåïò³â íà ñóìó 3 ì³ëüéîíè 
700 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ßê êàæå ïàí³ Íàòàëÿ, äëÿ 
òîãî ùîá îòðèìàòè ë³êè çà ïðî-
ãðàìîþ, ïîòð³áíî çâåðíóòèñü 
äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, òîé 
âèäàº ðåöåïò. Ïîò³ì ïàö³ºíò ³äå 
äî àïòåêè, ÿê³ äîëó÷èëèñü äî ö³º¿ 
ïðîãðàìè ³ îòðèìóº ë³êè.

«ДОСТУПНІ ЛІКИ»
 КУПУЮТЬ 20 ТИСЯЧ ВІННИЧАН 
Пропозиція  Майже рік у місті працює 
програма, за якою люди, що мають 
серцево-судинні захворюваня, діабет 
ІІ типу та бронхіальну астму, можуть 
безкоштовно або з незначною доплатою 
отримати препарати. МОЗ пропонує 
розширити список хвороб з нового року

Äî ðå÷³, ó ì³ñò³ ïðîäîâæóº ïðà-
öþâàòè ìóí³öèïàëüíà ïðîãðàìà ç 
â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ ë³ê³â äëÿ 
õâîðèõ íà ã³ïåðòîí³þ.

— Öÿ ïðîãðàìà ïðàöþº ó ì³ñò³ 
ê³ëüêà ðîê³â ³ ðîçðàõîâàíà íà â³-
ííè÷àí, ÿê³ îòðèìóþòü ñóáñè-
ä³þ, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Íàòàëÿ. — 
ª ïåâíèé ïåðåë³ê ë³ê³â, ÿê³ ìîæ-
íà îòðèìàòè çà 50% çíèæêîþ. 

Íàòàëÿ Àâðàìåíêî äîäàº, ùî 
ìóí³öèïàëüíîþ ïðîãðàìîþ êî-
ðèñòóþòüñÿ á³ëüøå 18000 â³ííè-
÷àí. ßêùî âçÿòè äî óâàãè, ùî 
â ìóí³öèïàëüí³é ïðîãðàì³ ³ â ïðî-
ãðàì³ «Äîñòóïí³ ë³êè» çíà÷àòüñÿ 
ð³çí³ ïðåïàðàòè, âàðò³ñòü ÿêèõ ï³ä-
ëÿãàº â³äøêîäóâàííþ, òî â³ííè-
÷àíè, ùî ìàþòü ñåðöåâî-ñóäèíí³ 
õâîðîáè, ìîæóòü êîðèñòóâàòèñü 
îáîìà ïðîãðàìàìè îäíî÷àñíî.
Ç íàñòóïíîãî ðîêó «Äîñòóïí³ 
ë³êè» ïëàíóþòü ðîçøèðèòè ùå 
õâîðîáàìè øëóíêîâî-êèøêîâî-
ãî òðàêòó, äåïðåñèâíèõ ñòàí³â 
òà àíåì³¿ ó âàã³òíèõ â ïåðøîìó 
òðèìåñòð³.

20000
вінничан — вже 

користуються програмою 
відшкодування вартості 

ліків 

18000
вінничан — хворих 

на гіпертонічну 
хворобу отримують 

ліки зі знижкою 50% 
за муніципальною 

програмою відшкодування 
вартості препаратів.

ЯК ВІДШКОДОВУЮТЬ ЛІКУВАННЯ ВІННИЧАНАМ

з 1 квітня
працює у Вінниці програма 
«Доступні ліки» 

3700000 грн
на стільки у місті відшкодовано 
рецептів за урядовою 
програмою

106 дітей
хворих на цукровий діабет 
отримали інсулін шляхом 
реімбурсації

1844
вінничанина — скористались 
пілотним проектом по забезпеченню 
інсуліном шляхом реімбурсації 
(відшкодування вартості) 
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Дебютував 
перемогами 
 Ñòâîðåíèé ç äîçâîëó àí-
ãë³éñüêîãî «ñòàðøîãî áðàòà» 
â³ííèöüêèé ÔÊ «Åâåðòîí» 
äåáþòóâàâ ó ôóòçàëüíîìó 
÷åìï³îíàò³ Â³ííèö³. Ïî÷àâ ç 
òðåòüî¿ ë³ãè (º ùå ÷åòâåðòà) ³ 
çäîáóâ âæå ê³ëüêà ïåðåìîã. 

Гойдалки 
гандболістів 
 Ó Õîòèí³ ïðîâåëè ²² òóð 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ãàíä-
áîëó ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä 
(ïåðøà ë³ãà). ÃÊ «Â³ííèöÿ» 
ïåðåì³ã «ÊÑË² -ÖÑÊÀ» — 
29:21, ïîñòóïèâñÿ «Çàêàð-
ïàòòþ» — 28:42 ³ «Òåðíîïî-
ëþ» — 35:36.

Підняли медалі 
 Ó Êîëîìè¿ â³äáóâñÿ ÷åìï³-
îíàò Óêðà¿íè ç ïàóåðë³ôòèí-
ãó ñåðåä âèõîâàíö³â äèòÿ÷î-
þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë. 
Ó÷åíèöÿ Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5 ²ðèíà Áîíäàð 
âèáîðîëà áðîíçó ó âàãîâ³é 
êàòåãîð³¿ ïîíàä 72 êã. À Ðóñ-
ëàí Ì³ùåíêî ñòàâ â³öå-÷åì-
ï³îíîì ó âàç³ äî 120 êã.

Порадували юні 
борчині 
 Ó Êèºâ³ ó â³äêðèòîìó 
Âñåóêðà¿íñüêîìó òóðí³ð³ 
íà ïðèçè ÄÞÑØ «²ïîí» ç 
äçþäî âèõîâàíêè Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 5 çäîáóëè 
äâ³ ìåäàë³. Ñâ³òëàíà Êë³-
ìîâà çäîáóëà ñð³áëî ó âàç³ 
äî 38 êã. À Åâåë³íà Âåðáåöü-
êà áðîíçó ó âàç³ äî 34 êã.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Випуск №48 (1016)
Кооперативні триходові задачі-мініатюри. Кожна з цих задач має по 
два варіанти розв’язку. Як для себе – спробуйте кожну з цих задач 
розв’язати на діаграмі, не розставляючи шахи на шахівниці. 

Задача №2083-2086. В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

h 3                                   (2 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №48 (1362) 29 листопада 2017 року
Задача №2079
I.1. Cb6! Kc4+  2. Kpa6 T:b6x; II. 1. Cc5! Kpb7  2. Cb4 Ta6x;
Задача №2080
I. 1. Kph6! Kpf7  2. Cg5 Th8x; II. 1. Kph7! Td4  2. Kph8 Th5x — правильний мат.
Задача №2081
I. 1. Te3! Tc2  2. Te1 Td2x; II. 1. Tc3! Te4  2. Tc2 Te1x — правильний мат.
Задача №2082
I. 1. Kpe2! Cd2+  2. Kpf1 Te1x; II. 1. Kpg3! C:f2  2. Kph3 Th4x —  
правильний мат.
В задачі №2049 на полі "b5" додається чорний пішак

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Îñòàíí³ìè ðîêàìè áàòóòè äëÿ 
ìàëå÷³ îáëàøòîâóþòü ïîâñþäè. 
Àëå ìàëî õòî çíàº, ùî öå íå ïðî-
ñòà ðîçâàãà, à îë³ìï³éñüêèé âèä 
ñïîðòó! Í³êîëè ðàí³øå ñòðèáêè 
íà áàòóò³ ó Â³ííèö³ íå êóëüòè-
âóâàëè.

Âîäíî÷àñ ó íàø³é îáëàñí³é 
ñïîðòèâí³é øêîë³ ç³ ñêëàäíî-
êîîðäèíàö³éíèõ âèä³â ñïîðòó 
âèõîâóþòü ñòðèáóí³â íà àêðîáà-
òè÷í³é äîð³æö³ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ 
(ï³ä ÷àñ âèñòóïó âèêîíóþòü â³-
ñ³ì ïîñï³ëü ñêëàäíèõ åëåìåíò³â). 
Ê³ëüêà ç íèõ ðàçîì ç áàòóòèñòàìè 
ç ³íøèõ ðåã³îí³â çàñíóâàëè ãðóïó 
«Stars Crew» («Ç³ðêîâà êîìàíäà»). 
¯¿ òðåíóâàííÿ ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè 
çàðàç ìàéæå ùîäíÿ ó â³ííèöüêî-
ìó ìàíåæ³ «Êîëîñ».

НА ГАСТРОЛІ У НІМЕЧЧИНУ. 
«Stars Crew» êóëüòèâóº íå òðàäè-
ö³éíèé ñïîðò, à ñòðèáêè íà áàòóò³ 
ç³ «ñò³íîþ» (³íøà íàçâà — «áó-
äèíîê»). Âîíà äîïîìàãàº âèêî-
íóâàòè ö³êàâ³ åëåìåíòè ³ ñóòòºâî 
óñêëàäíþº ïðîãðàìó. Êåðóº êî-
ëåêòèâîì «Stars Crew» 32-ð³÷íèé 

â³ííè÷àíèí ²ãîð Ëåâêîâè÷, ìàé-
ñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó 
ç³ ñòðèáê³â íà àêðîáàòè÷í³é äî-
ð³æö³. Ó 2001 ðîö³ â³í áóâ ÷åìï³-
îíîì ñâ³òó ç öüîãî âèäó ñïîðòó. 
Çàâåðøèâ ñïîðòèâíó êàð’ºðó 
â 2008 ðîö³. Ç òîãî ÷àñó ç ïåðå-
ðâàìè ïðàöþº â öèðêîâèõ øîó. 
Íåùîäàâíî ðàçîì ç îäíîäóìöÿ-
ìè ðîçïî÷àâ êóëüòèâóâàòè íîâèé 
æàíð — áàòóò ç³ «ñò³íîþ». Äëÿ 
öüîãî ïðèäáàâ âëàñíèì êîøòîì 
â³äïîâ³äíèé ³íâåíòàð.

Ó êîëåêòèâ³ «Stars Crew» ø³ñòü 
ó÷àñíèê³â — ç Â³ííèö³, Æèòî-
ìèðà ³ Äí³ïðà. Öå äâà ñòðè-
áóíè íà àêðîáàòè÷í³é äîð³æö³, 
ðåøòà — áàòóòèñòè. «Ç³ðêîâ³» 
àðòèñòè çàðàç ãîòóþòü øîó-
ïðîãðàìó äëÿ âèñòóï³â íå ëèøå 
â Óêðà¿í³, àëå é çà êîðäîíîì.

— Ìè ðîçáèëè ãóðò íà äâà 
ñêëàäè. Îäèí ãîòóºòüñÿ äî âè-
ñòóïó â êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ñïîð-
òó. ²íøèé — äî øîó ó Ôðàéáóðç³ 
(Í³ìå÷÷èíà). Îáèäâ³ ïðîãðàìè 
ïîâ’ÿçàí³ ³ç íîâîð³÷íèìè ñâÿòà-
ìè, — ðîçïîâ³â ²ãîð Ëåâêîâè÷.

БЕЗ СТРАХУВАННЯ. ªäèíà ä³-
â÷èíà ó «ç³ðêîâ³é êîìàíä³» — 
24-ð³÷íà Ñþçàííà Íåïëÿõ ç 
Äí³ïðà. Âîëîäàðêà Êóáêà ñâ³òó, 
íåîäíîðàçîâà ÷åìï³îíêà Óêðà¿íè, 
ìàéñòåð ñïîðòó. Ñþçàííà, ÿê ³ ¿¿ 
äðóç³ ç³ «Stars Crew», çàâåðøèëà 
ñïîðòèâíó êàð’ºðó.

— Àëå ìè ïðîäîâæóºìî âèêî-
ðèñòîâóâàòè ñïîðòèâí³ íàâè÷êè. 
Çáèðàºìîñÿ çàéìàòèñÿ öèðêîâèìè 
ñòðèáêàìè äî 35 ðîê³â ³ äàë³. Óñå 
çàëåæàòèìå â³ä ñòàíó çäîðîâ’ÿ, — 
ðîçêàçóº Ñþçàííà Íåòëÿõ.

ЧЕМПІОНИ СВІТУ СТРИБАЮТЬ З 
«ДАХУ» І ХОДЯТЬ ПО «СТІНАХ» 
Зіркова команда  Відомі батутисти 
і стрибуни на акробатичній доріжці з 
Вінниці, Житомира і Дніпра організували 
гурт «Stars Crew». У «Колосі» готують шоу 
для виступів в Україні і за кордоном

Учасники «Stars Crew» на тренуваннях 
піднімаються на «стіну» заввишки 4,5 метра 

Молодих акробатів, стрибунів і 
батутистів запрошують спробувати 
себе у новому жанрі. Тренування 
на батуті зі «стіною» відбуваються 
у вінницькому манежі «Колос». 
Довідки за телефоном: 093–88–
66–844 (керівник колективу «Stars 
Crew» Ігор Левкович).

ДОВІДКА

Ä³â÷èíà çà äîïîìîãîþ áàòóòó 
³ «ñò³íè» âèêîíóº ð³çíîìàí³òí³ 
òðþêè. Ïðèì³ðîì, ïîäâ³éí³ ³ ïî-
òð³éí³ ñàëüòî, ñòðèáêè ç «äàõó» 
áóäèíî÷êà.

— Ç âèñîòè 4,5 ìåòðà íåîá-
õ³äíî íå ëèøå ç³ñòðèáíóòè 
íà áàòóò, àëå é âîäíî÷àñ ç 
ÿêèìîñü òðþêîì. Ñòðàõóâàííÿ 
â òðàäèö³éíîìó ñåíñ³ íåìàº 
àí³ íà òðåíóâàííÿõ, àí³ íà âè-
ñòóïàõ. Éîãî çàì³íþþòü ìàòè 
³ òîâàðèø³ óíèçó. Àëå ãîëîâíå 
íàøå ñòðàõóâàííÿ — öå ðåãó-
ëÿðí³ òðåíóâàííÿ ³ äîñâ³ä, — 
êàæå Ñþçàííà Íåïëÿõ.

ДОВЕЛОСЯ ПЕРЕКВАЛІФІКОВУ-
ВАТИСЯ. Ùå îäèí â³ííè÷àíèí 
â ãðóï³ — 27-ð³÷íèé ìàéñòåð 
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó ç³ 
ñòðèáê³â íà àêðîáàòè÷í³é äî-
ð³æö³ Äìèòðî Çàë³çíÿê. Â³í áóâ 
â³öå-÷åìï³îíîì ªâðîïè, áàãàòî-
ðàçîâèì ÷åìï³îíîì ³ âîëîäàðåì 
Êóáêà Óêðà¿íè. Ï’ÿòü ðîê³â òîìó 
Äìèòðî çàâ’ÿçàâ ³ç âåëèêèì ñïîð-
òîì ³ âèð³øèâ ñòàòè àðòèñòîì. 
Ðàçîì ç³ «Stars Crew» ãàñòðîëþâàâ 
ó ð³çíèõ êðà¿íàõ — Í³ìå÷÷èí³, 
Òóðå÷÷èí³ òîùî.

— Ìè ïîêè íå íàáðàëè äîñòàò-
íüî íîìåð³â, ùîá ñòâîðèòè âëàñ-
íó ïðîãðàìó. Âèñòóïàºìî ó ñêëà-
ä³ ³íøèõ øîó. Öå íàøà îñíîâíà 
ðîáîòà. Áóâàº, éäå êîíòðàêò 
çà êîíòðàêòîì. À ³íêîëè äîâãî 
ñèäèìî âäîìà, — ðîçïîâ³â Äìè-
òðî Çàë³çíÿê.

Çà ñëîâàìè Äìèòðà, ð³âåíü 
óêðà¿íñüêèõ ñòðèáóí³â — äîñèòü 
âèñîêèé. Òîìó âîíè âäàëî êîí-
êóðóþòü íà ðèíêó ç ³íîçåìíèìè 
êîëåãàìè. ² ðîáîòîäàâö³ ñòàâëÿòü-
ñÿ äî íàøèõ ñòðèáóí³â äîáðå.

БАТУТ ЯК ВИД СПОРТУ. Êîëåêòèâ 
«Stars Crew» òðåíóºòüñÿ ó «Êîëî-
ñ³» âåñü â³ëüíèé ÷àñ, êîëè íå ïðà-
öþº.  ²ãîð Ëåâêîâè÷ ïëàíóº ðîç-
øèðþâàòè ñâ³é êîëåêòèâ ³ çàëó-
÷àòè ÷åìï³îí³â, ÿê³ çàâåðøèëè 
ñâîþ ñïîðòèâíó êàð’ºðó. Òàêîæ 
«Stars Crew» ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó 
ó Â³ííèö³ ñòðèáê³â íà áàòóò³ ÿê 
âèäó ñïîðòó.

— Ïëàíóºìî çàéíÿòèñÿ òðåíåð-
ñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ðîçâèâàòèìå 
íå ëèøå àêðîáàòèêó, à é ñòðèáêè 
íà áàòóò³. Àäæå ïðîôåñ³éíî ó Â³-
ííèö³ í³õòî öüîìó íå íàâ÷àº, — 
êàæå ²ãîð Ëåâêîâè÷.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 Äî 60-ð³÷÷ÿ çàñíóâàííÿ â³-

ííèöüêî¿ ôóòáîëüíî¿ êîìàíäè 
ìàéñòð³â ó Â³ííèö³ ñòâîðþ-
ºòüñÿ êëóáíèé ìóçåé. Â³í áóäå 
ïðèñâÿ÷åíèé ³ñòîð³¿ êîëåêòèâó, 
ïî÷èíàþ÷è â³ä 1958 ðîêó é äî 
íèí³øíüîãî ÷àñó. Çãàäàþòü ïðî 
ñëàâí³ äîñÿãíåííÿ «Ëîêîìîòèâà», 
ÔÊ «Â³ííèöÿ» ³ «Íèâè». 

Àâòîðè ³äå¿ ïî÷àëè çáèðàòè 

àòðèáóòèêó, ôóòáîëüí³ òðîôå¿, 
ñïîðòèâíó ôîðìó, ïðîãðàìêè, 
êëóáí³ øàðôèêè òîùî. Òîáòî 
âñå, ùî ìàº ñòîñóíîê äî íàøî¿ 
êîìàíäè ó ð³çí³ ðîêè.

Äî ñï³âïðàö³ çàïðîøóþòü âñ³õ 
íåáàéäóæèõ. Êîíòàêòíèé òåëå-
ôîí â³äïîâ³äàëüíîãî çà çá³ð ìàé-
áóòí³õ åêñïîíàò³â: 067-495-67-99 
(òðåíåð-àäì³í³ñòðàòîð «Íèâè» 
Ãåííàä³é Òðîôèìåíêî).  

Створять музей 
вінницького футболу

Цього року відзначатимемо 60-річчя вінницького 
професійного футболу
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Три роки тому ми раділи, що влада в країні змінилась, планували реформи і мріяли 
про європейське майбутнє для наших дітей. Ми вірили, що можемо усе змінити і на все 
вплинути...
Тепер я радію мізеру. Виграному суду по загиблому добровольцю, випущеному під 
заставу з СІЗО активісту, хлопчику з інвалідіністю, який може навчатись у звичайній 
школі, бо ми за нього заступились, чи кожній перерахованій копійці на допомогу 
онкохворій дівчині...
Такими темпами і через пару років будемо радіти, що є шматочок ковбаси до хліба.

Шановні феї і чарівники! Наш день.
Ми зробили багато чого, особливо в останні роки. Ви розумієте, про що я.
Ми робили з повітря автівки, оптику, однострої. Ми піднімали в повітря літаки і гелікоптери. 
Ми піднімали тих, кому навіть найдосвідченіші лікарі не ризикували давати добрий прогноз. 
Ми витирали сльози і плавились від болю.
Ми стирали кордони і коннектили людей.
Але головне, певно, не в цьому. У цій божевільній гонці ми змогли залишитись Людьми.
Легких нам крил і помислів. Дякую всім, хто не спить!

Таїса Гайда
активістка   

Лариса Полулях
волонтерка    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕНА ПАВЛОВА, 
ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Де б ти не жив, ти 
живеш у людях

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170149

409116

ПРЕС-СЛУЖБА 
НА БАЗІ ДПТНЗ 

«КОЗЯТИНСЬКЕ 
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

28.11.2017 ð. íà áàç³ ÄÏÒÍÇ 
«Êîçÿòèíñüêå ì³æðåã³îíàëüíå 
âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå çà-
ë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó» â³äáóëîñÿ 
óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ íàâ÷àëüíî-
ïðàêòè÷íîãî öåíòðó ç ï³äãîòîâ-
êè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â 
çà ïðîôåñ³ÿìè «Ïîì³÷íèê ìà-
øèí³ñòà òåïëîâîçà», «Ïîì³÷íèê 
ìàøèí³ñòà åëåêòðîâîçà», «Ìîí-
òåð êîë³¿», ñòâîðåíîãî â³äïîâ³äíî 
äî íàêàçó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ 

íàóêè Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿ ¹ 290 â³ä 05.05.2017 ðîêó.

Íà ñâÿòî çàâ³òàëè:
 çàñò. ãîëîâè — äèðåêòîð 

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ ²âàñþê ². Ä.;
 çàñò. ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ îá-

ëàñíî¿ ðàäè Êðåìåíþê Ì. Â.;
  äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè 

7 ñêëèêàííÿ, ãîëîâà ôðàêö³¿ 
ÁÏÏ, çàñò. ãîëîâè ÎÄÀ Êðó-
÷åíþê Î. Â.;
 Íà÷àëüíèê ñëóæáè êàäðî-

âî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ðåã³-
îíàëüíî¿ ô³ë³¿ ÏÇÇ ÏÀÒ "Óêðçà-
ë³çíèöÿ" — Ãðóöÿ Í. Ï.;
 Êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-

âà Ïóçèð Î. Ä. òà ³í.
Óñ³ ãîñò³ îòðèìàëè ìîæëè-

â³ñòü â³äâ³äàòè íàâ÷àëüíî-ïðàê-
òè÷íèé öåíòð òà ïåðåêîíàòèñÿ 
ó éîãî ïîâí³é óêîìïëåêòîâàíîñò³ 
íåîáõ³äíèì îáëàäíàííÿì òà ³í-
ñòðóìåíòàìè.

Ò³ñíà ñï³âïðàöÿ ³ç çàë³çíè÷íè-
ìè ï³äïðèºìñòâàìè çàáåçïå÷èëà 
ñó÷àñíó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó 
áàçó íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷íîãî 
öåíòðó íà áàç³ ÄÏÒÍÇ «Êîçÿ-
òèíñüêå ì³æðåã³îíàëüíå âèùå 
ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå çàë³çíè÷íî-
ãî òðàíñïîðòó», à òàêîæ, ñï³ëüíî 
ç íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, îíîâëåí³ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ðîáîòîäàâ-
ö³â ìàéñòåðí³ òà êàá³íåòè ç ïðî-
ôåñ³é «Ïîì³÷íèê ìàøèí³ñòà òå-
ïëîâîçà», «Ïîì³÷íèê ìàøèí³ñòà 
åëåêòðîâîçà», «Ìîíòåð êîë³¿».

Çàâäÿêè íîâîìó íàâ÷àëüíî-
ïðàêòè÷íîìó öåíòðó ï³äãîòîâêà 
ó÷í³â ó÷èëèùà çàáåçïå÷óº ìîæ-
ëèâ³ñòü âèâåñòè ïðîöåñè ïðîôå-
ñ³éíî-òåîðåòè÷íî¿ òà ïðîôåñ³éíî-
ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè íà ÿê³ñíî 

íîâèé ð³âåíü. Âïðîâàäæåííÿ íî-
â³òí³õ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ é ³ííî-
âàö³éíèõ âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³é 
º íåîáõ³äíèì êðîêîì äî ï³äâè-
ùåííÿ çàãàëüíîãî ð³âíÿ ïðîôå-
ñ³éíîñò³ ìàéáóòí³õ çàë³çíè÷íèê³â.

Відкриття навчально-практичного центру 
з підготовки кваліфікованих робітників 
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ТАНЦІВНИЦЯ 
Волонтери — музиканти Бога. Яка би 
сумна мелодія не грала в країні — вони 
її роблять кращою. Дякуємо Вам!

381701

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ 
«ТЕРМОСФЕРА»

Çàäà÷à íàøåé êîìïàíèè ñäå-
ëàòü æèçíü êàæäîãî óêðàèíöà ýêîíîìè÷-
íåé, ëåã÷å è ýêîëîãè÷åñêè ÷èùå. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì, ìû, ñîâìåñòíî ñ èíîñòðàííûìè 
ñïåöèàëèñòàìè ðàçðàáîòàëè íîâîå, òåõ-
íîëîãè÷åñêè ýôôåêòèâíîå ñâåðõòîíêîå 
ýíåðãîñáåðåãàþùåå ïîêðûòèå íà îñíîâå 
íàíîòåõíîëîãèé.

Ñâåðõòîíêîå òåïëîèçîëÿöèîííîå ïî-
êðûòèå «Òåðìîñôåðà» — ýòî óíèêàëüíûé 
ñîâåðøåííî íîâûé ýíåðãîñáåðåãàþùèé 
ïðîäóêò óêðàèíñêîãî ïðîèçâîäñòâà, êî-
òîðûé îáëàäàåò âûñîêèìè ãèäðî-, òåð-
ìî-, àíòèãðèáêîâûìè, øóìîèçîëÿöèîí-
íûìè ñâîéñòâàìè. Ïðèíöèïû ðàáîòû 
«Òåðìîñôåðû» îáüÿñíÿåòñÿ åãî ñëîæíûì 
ñòðóêòóðíûì ñòðîåíèåì.

Ãëàâíûì ôàêòîðîì ýôôåêòèâíîñòè 
«Òåðìîñôåðû» ÿâëÿåòñÿ êîìïîçèöèÿ 
àêêóìóëèðóþùèõ è ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùèõ ìàòåðèàëîâ â òî÷íûõ ïðîïîðöè-
ÿõ ñ ñîáëþäåíèåì òåõíîëîãè÷åñêîãî 
ïðîöåññà.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
 Ôàñàäû, âíóòðåííèå ñòåíû, ïîòîëêè 

ïîìåùåíèÿ
 òðóáîïðîâîäû, ïàðîïðîâîäû, êîòëû
 àâòîìîáèëüíûé è æ/ä òðàíñïîðò
 öèñòåðíû, åìêîñòè ëþáûõ êîíôè-

ãóðàöèé

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД 
НАНЕСЕНИЕМ:
 îáåçæèðèòü ïîâåðõíîñòü
  î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü îò ïûëè 

è ðæàâùèíû
 ïîäãîòîâèòü ïîâåðõíîñòü ê ïî-

êðàñêå
 ãðóíòîâêà
 îáÿçàòåëüíî ïåðåìåøàòü
  äîïóñêàåòñÿ ðàçáàâëåíèå âîäîé 

äî 5%

РАСХОД ПОКРЫТИЯ:
Â çàâèñèìîñòè îò ïîâåðõíîñòè 

ðàñõîä íà 1 ì êâ. ñîñòàâëÿåò îò 1 ë 
äî 1.4 ë.

Èíôîðìàöèÿ è çàêàç ïî òåëåôîíàì: 
66–82–42, 098–712–17–77

Èñïîëüçóÿ òåïëîèçîëÿöèîííîå ïî-
êðûòèå «Òåðìîñôåðà» — âû íå òîëüêî 
ýêîíîìèòå áþäæåò, íî è ïîëó÷àåòå óþò 
è êîìôîðò â äîìå!

Новинка! «Теплая краска». Сверхтонкое 
теплоизоляционное покрытие «Термосфера»
БЛОГ

Утепление мансард

Утепление 
внешних стен Утепление чердаков

Утепление пола и перекритий
Рекомендованная толщина утепления 2ммРекомендованная толщина утепления 2мм

Рекомендованная 
толщина утепления 2мм

Рекомендованная 
толщина утепления 2мм

ТЕРМО
СФЕРА

413899
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КІНО

Коко
Анімація, 6.12, поч. о 10.00, 12.20, 14.50, 17.30
Вартість квитків — від 65 грн
7.12–13.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Хто в домі тато 2
Комедія, 6.12, поч. о 10.30, 12.15, 19.55
Вартість квитків — від 65 грн
7.11–13.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Межа
Кримінальний трилер, 6.12, поч. о 18.05
Вартість квитків — 75 грн
7.12–13.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дихай
Мелодрама
7.12–13.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кіборги
Військова драма
7.12–13.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Коматозники
Трилер, 6.12, поч. о 10.00, 22.00
Вартість квитків — від 60 грн
7.12–13.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

Хто в домі тато 2
Комедія, 6.12, поч. о 14.20, 18.25
Вартість квитків — від 60 грн
7.12–13.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

Щасливий день смерті
Трилер, 6.12, поч. о 20.20
Вартість квитків — від 60 грн
7.12–13.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Убивство в «Східному експресі»
Детектив, 6.12, поч. о 16.40, 19.00
Вартість квитків — від 50 грн
7.12–13.12, довідка — за тел. (096)0035050

Ліга справедливості
Фантастика
6.12, поч. о 10.20, 12.50, 20.30, 22.00
Вартість квитків — від 50 грн
7.12–13.12, довідка — за тел. (096)0035050

Вогнеборці
Драма, 6.12, поч. о 13.20, 16.00, 18.40
Вартість квитків — від 50 грн
7.12–13.12, довідка — за тел. (096)0035050

Кривий будиночок
Детектив, 6.12, поч. об 11.20, 16.00, 20.40
Вартість квитків — від 50 грн
7.12–13.12, довідка — за тел. (096)0035050

Іноземець
Трилер
6.12, поч. о 9.00, 13.40, 18.20, 23.00
Вартість квитків — від 50 грн
7.12–13.12, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Дитячий 
олімпійський квест
16 грудня у ТРЦ 
«Мегамолл» пройде 
«Дитячий олімпійський 
квест»! Національний 
олімпійський комітет 
у Вінницькій області 

запрошує дітей 1–9 класів взяти участь 
(безкоштовно) у загальноміських змаганнях з ОФП.
У програмі:
віджимання 1 хв., прес 1 хв., стрибки на скакалці 
1 хв., стрибок у довжину та спортивні питання.
Реєстрація на інформаційній службі ТРЦ 
«Мегамолл» з 11 по 16 грудня за телефонами: 
(0432) 50–70–50, (068) 750–70–50. Переможцям 
та призерам подарунки від спонсорів, медалі та 
грамоти. Кожний учасник отримає подарунки від 
спонсорів. На глядачів чекають шоу та розіграші 
подарунків. Вхід вільний.

ВИСТАВКИ
«Братик Кролик» — 
виставка вухастих 
і пухнастих
Уперше у Вінниці 
проходить виставка 
вухастих і пухнастих 
«Братик Кролик».
Це різноманіття 

породистих і декоративних кроликів, морських 
свинок, шиншил, білочок, єнотів і багато іншого.
У нас ви зможете не тільки побачити, а й 
поспілкуватися, фотографуватися і навіть годувати 
пухнастих улюбленців.
Виставка триватиме з 8 грудня по 28 січня.
Місце: Вінницький Універмаг, 3 поверх.

Час роботи виставки: пн.-сб. з 10.00 до 19.00; нд. з 
10.00 до 18.00.
Вартість входу на виставку: для дітей — 30 грн; 
для дорослих — 40 грн; для студентів та для 
пенсіонерів — 30 грн.
Підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram: bratik_krolik

Фотовиставка Валентина Порохняка
З 9 до 16 грудня у арт-галереї «Інтершик» відбудеться 
виставка світлин відомого вінницького фотографа 
Валентина Порохняка. На фотовиставці будуть 
представлені світлини автора на весільну тематику. 
Виставка має назву «Кохання без меж».
Насолодитись весільними світлинами фотографа 
можна з 15.00 до 19.00. Вхід на виставку вільний. 
Тел.: (097)3337588, (063)6525881.

ÀÔ²ØÀ

Рок-концерт від гурту Graffity 
Music Group та Олега Асеєва
Гурт Graffiti Music Group і Олег Асєєв 9 грудня, 
у суботу, виступлять з концертом у пабі «River 
City!» (вул. Кармелюка, 4, набережна «Рошен»).
Цього вечора гурт виконає кавер-версії 
відомих світових хітів, а також відомі хіти 
російського року.
Група «Graffiti Music Group» заснована гітаристом 
Олегом Асєєвим у 2000 році в місті Вінниця. 
Початок о 21.00. Вхiд — 60 грн.

Концерт до 75-річчя 
Героя України 
Євгена Станковича
13 грудня в рамках про-
екту «Вечори з «Аркатою» 
обласна філармонія 
презентує концерт 
до 75-річчя Героя України, 
голови Національної 

спілки композиторів України, педагога, громадсько-
го діяча Євгена Станковича. Його творчий доробок 
представлений усіма музичними жанрами. Твори 
композитора звучать у концертних залах Канади, 
США, Німеччини, Франції, Іспанії, Англії, Швейцарії, 
Югославії, Китаю, Філіппін та країнах постсоціаліс-
тичного об’єднання.
У Вінниці творчість видатного українського 
композитора представить академічний камерний 
оркестр «Арката». У програмі вечора — камерні 
симфонії № 7 та № 3, а також Opera rustici («Сіль-
ське весілля») на вірші Бориса Олійника. Початок 
о 18.30, вартість квитків — 90 грн. Тел.: (0432)66–
13–50, (0432)66–06–91, (093)0277570. 

«Грінч. Повернення 
легенди». Вистава 
для всієї родини
Найдобріша різдвяна 
історія з чарівними 
перевтіленнями, танцями 
й казковою подорожжю 
в часі — у подарунок для 
всіх вінничан на Старий 

Новий рік! 14 січня об 11.00 та 13.00 у Будинку 
офіцерів всіх діток та їхніх батьків чекає чарівна 
шоу-вистава «Грінч. Повернення легенди»!
Зелений волохатий велетень Грінч, від якого 
у захваті всі діти! Захоплююча історія! Незвичайні 
казкові декорації, чарівні спецефекти, багато 
музичних і танцювальних номерів! Музична 
вистава «Грінч. Повернення легенди» повідає 
історію про місто Хтоград і його юну сміливу 
жительку Сінді Лу, яка намагається зрозуміти, 
у чому ж справжній зміст улюбленого свята — 
Різдва? Одні говорять, що зміст у подарунках, 
інші — що у прикрасах будинків… Але хто ж 
дійсно цінує сам дух Різдва, ви довідаєтеся 
тільки на виставі!
«Грінч. Повернення легенди» дарує море 
незабутніх вражень усім — і малечі, і дорослим! 
Вистава є сценічним продовженням відомого 
американського сімейного фільму «Як Грінч 
украв Різдво» з Джимом Керрі у головній ролі, 
створеного за мотивами однойменної казки 
Доктора Сьюза.
Поспішайте зануритися у казкову різдвяну 
атмосферу! Адже ніщо не може бути дорожчим 
за щирі посмішки, дитячий подив і дзвінкий сміх!
Вартість квитків — 60–240 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Чарлі і шоколадна фабрика». 
Мюзикл для всієї родини
24 грудня об 11.00 і 13.00 у Будинку офіцерів 
готуйтеся до шоколадних пригод і найяскравіших 
та найвеселіших вражень — у Вінниці відбудеться 
прем’єра мюзиклу для всієї родини «Чарлі і 
шоколадна фабрика»! Якщо ви любите шоколад, 
вірите в удачу і справедливість, а також те, що 
добро завжди перемагає зло, тоді вам просто 
необхідно відвідати всією родиною новий мюзикл
«Чарлі і шоколадна фабрика», який за мотивами 
всесвітньовідомого бестселера Роальда 
Даля створив «Український театр»! Вас чекає 
приголомшлива музика, яскраві барвисті костюми, 
ефектні декорації, прекрасна акторська гра і 
неймовірна казкова атмосфера.
«Чарлі і шоколадна фабрика» — це «смачний» 
мюзикл, де течуть шоколадні ріки і ростуть 
гори льодяників та галявини з м'ятного цукру! 
Справжній рай для дітей та дорослих! Під час 
перегляду на ваших очах оживе захоплююча
казка про хлопчика Чарлі Бакета і загадкового 
кондитера Віллі Вонкі. Не пропустіть яскраву й 
гучну прем'єру всесвітньовідомої казки у Вінниці!
Квитки — 60–240 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
ТЕАТР
Шоу-вистава 
«Соблазн»
Уперше у Вінниці 
найбільш відверта, 
пристрасна і зваблива 
шоу-вистава «Соблазн», 
яка змінить ваше 

уявлення про сучасний театр і змусить по-іншому 
подивитися на сцену та її героїв! 14 грудня о 19.00 
у Будинку офіцерів будуть розкриті всі таємні 
секрети сильної статі! У двох діях вистави ви 
побачите дві абсолютно різні історії... Історії про 
чоловіків. Без прикрас і фальші. У кожній з яких 
буде свій секрет, своя фатальна жінка і море 
смішних та зворушливих моментів… «Соблазн» 
– це спокусливо смачний коктейль, що вражає 
захоплюючим інтригуючим сюжетом, еротичними 
танцями і стриптизом вищої проби. Так, саме 
стриптизом! Причому, у виконанні найкращих 
майстрів даного мистецтва: 10-кратної чемпіонки 
України зі стриптизу Ксенії Суровцевої (Lady 
Beatrise) та 3-кратного абсолютного чемпіона 
України, учасника телешоу «Танцюють всі» 
Алекса Страйка. Не пропустіть найбільш гарячу 
прем’єру концертного сезону у Вінниці! Квитки — 
180–500 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Замовлення безкоштовної 
доставки квитків за телефонами: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Шельменко-денщик
Водевіль, 7.12, поч. о 18.30

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 8.12, поч. о 18.30

Народний Малахій
Трагіфарс, 9.12, поч. о 18.30

Потрібен брехун
Сатирична комедія, 15.12, поч. о 16.30

Аліса в Країні чудес
Прем'єра. Музично-фантастична подорож
18.12, поч. о 10.00 та 12.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат
Комедія за мотивами української народної казки
9.12, поч. об 11.00 та 13.00

Як Їжачок Новий рік зустрічав 
Новорічна казка, 10.12, поч. об 11.00 та 13.00
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ОВЕН 
Ви будете і привабливі, 
і успішні, і, при деяких 
зусиллях з вашого боку, 
абсолютно чарівні. Була б 
романтична мета — способів 
її досягти у вас є в надлишку. 

ТЕЛЕЦЬ 
Важлива зустріч, яка може 
перевернути всі ваші плани і 
життєві установки, відбу-
деться якраз тоді, коли ви 
цього не чекаєте. 

БЛИЗНЮКИ 
У любовних стосунках поста-
райтеся бути м'якшими, по-
ступливішими і уважнішими 
по відношенню до коханої 
людини. І весь вільний час 
проводьте тільки вдвох.

РАК 
Нові стосунки стають все 
серйозніші. У понеділок і 
п'ятницю побачення особли-
во запам'ятаються. У вихідні 
виберіться з дому.

ЛЕВ 
Нерішучість може підштов-
хнути вас до необ'єктивного 
бачення ситуації. Постарай-
теся не вибирати той шлях, 
який потребуватиме від вас 
мінімальної напруги. 

ДІВА 
Можливо, у ваших близьких 
стосунках відбудуться істотні 
зміни. Ви зрозумієте, наскіль-
ки вам дорога людина, яка 
знаходиться поруч з вами. 

ТЕРЕЗИ 
Цікаві зустрічі, романтичне 
знайомство, захоплююча 
пригода, — доля неодмінно 
чимось таким вас обдарує. 
Головне — це вчасно від-
різнити подарунок долі від 
звичайної випадковості.

СКОРПІОН 
Весь вільний час поглине 
особисте життя і пов'язані з 
ним події. Не час скромни-
чати і соромитися, якщо ви 
будете зволікати і мовчати, 
то можете втратити довго-
очікуване щастя. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви можете створити навколо 
себе гармонійну атмосфе-
ру. Коханій людині буде 
легко і комфортно з вами. 
Ви станете об'єктом любові і 
загального захоплення. 

КОЗЕРІГ 
У ваших руках опинила-
ся нитка долі, ви вільні 
управляти ситуацією. Однак 
можливі конфлікти цього 
тижня будуть пов'язані саме 
з вашої домінуючою роллю. 

ВОДОЛІЙ 
Особисте життя б'є ключем. 
Вас можуть порадувати рап-
товою пропозицію кудись 
вибратися, погоджуйтеся, 
навіть якщо у вас були інші 
плани. 

РИБИ 
Ризик розбіжностей і нерозу-
міння одне одного зали-
шився позаду. Цей тиждень 
багатообіцяючий в плані 
романтики.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 6-12 ГРУДНЯ
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ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Расставание — вещь всег-
да неприятная. И неважно, 
кто инициатор разрыва. Этот 
период жизни очень сложно 
описать, если его единож-
ды не пережить. Возникает 

ощущение, что больше никогда не будешь 
счастлив, что все люди вокруг на улице ходят 
только парами, а вечерами возникает ощуще-
ние одиночества, даже если все твои друзья 

из телефонной книги позвонили тебе и спро-
сили, как у тебя дела. И это можно понять. 
Друзья позвонили, пообщались и забыли. 
А ты забыть не можешь. И думать о чём-то 
другом тоже. Что делать? Во-первых, срочно 
наполнить свою жизнь новыми событиями. 
Новые места, новые знакомства, новые ощу-
щения. Это нужно потому, что наш мозг рабо-
тает по принципу ассоциативной сети. И если 
в жизни всё останется старое, то всё будет 
напоминать о бывшем партнёре. Например, 
гуляю по парку и вспоминаю, как гуляла с ним… 

И это было тут, буквально неделю назад. Так 
работает наш мозг. Поэтому обязательно кор-
мите его почаще чем-то новым. Во-вторых, 
разрыв — это не конец, а только его иллюзия. 
Если у вас возникает ощущение, что вы больше 
не будете счастливы, спросите себя: радова-
лись ли вы до этих отношений? Конечно, да. 
Значит дело не в человеке. И дело осталось 
за малым: найти то, что приносит радость. 
И вполне возможно, что сегодня, попутно вы-
полняя эту рекомендацию, вы познакомитесь 
с кем-то интересным.

Комментарий эксперта

Ê Íîâîìó ãîäó õî÷åòñÿ ïðèéòè áåç ñòàðûõ 
äîëãîâ, íåíóæíîãî õëàìà, êîòîðûé çàíè-
ìàåò ìåñòî êàê â êâàðòèðå, òàê è â æèçíè. 
Êîðî÷å, ñêèíóòü áàëëàñò è íà÷àòü íîâóþ 
èñòîðèþ, ñ÷àñòëèâóþ è êðàñèâóþ. Ïðî ýòî 
ïîâåðüå âñå ñëûøàëè, è ïåðèîäè÷åñêè ïðî-
áóþò åãî ïðèâíåñòè â ñâîþ æèçíü. Ïðàâäà, 
÷àñòî íà÷èíàþò íå ñ óáîðêè æèëüÿ, èëè 
òàì êðåäèòîâ ñ ëèøíèìè êèëîãðàììàìè, 
à ñî ñâîèõ ïîëîâèíîê.

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ…
Ïî÷åìó, ãäå-òî íåäåëè çà äâå-òðè 

äî 1 ÿíâàðÿ, î÷åíü ìíîãî ïàð ïðåêðà-
ùàþò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå? Êàçàëîñü áû, 
Íîâûé ãîä — ïðàçäíèê â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñåìåéíûé. È ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ïðàçäíî-
âàòü åãî íåîáõîäèìî ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì 
è â êðóãó ñåìüè, è ñ òàêèìè æå ïàðíûìè 
äðóçüÿìè. Âåäü îäèíîêèì, ïóñòü ñ îëèâüå 
è ìàíäàðèíàìè, â ýòó íî÷ü áûòü êàê-òî 
íåêîìôîðòíî.

Õîòÿ âñå ýòî âåðíî îòíîñèòåëüíî òåõ, êòî 
ëþáèò ïàðòíåðà, ïðèâÿçàí ê íåìó. À åñëè 
îáùåíèå âàøå ñâîäèòñÿ ê «ïðèâåò-ïîêà» 
èëè ðóãàíè, èëè âû óñòàëè, ðàçäðàæåíû 
è ìå÷òàåòå î ñâîáîäå, êàê ðàç ïðèáëèæåíèå 
íîâîãî îòñ÷åòà ïîìîãàåò ðåøèòüñÿ ñäåëàòü 
ýòîò øàã. Âû äîëãîå âðåìÿ òÿíóëè, ñîìíå-
âàëèñü è æäàëè ÷óäà (÷òî âñå èçìåíèòñÿ, 
áóäåò ëó÷øå), êîòîðîå êîíå÷íî íå íàñòàëî. 
Çàòî ñîâåðøåííî òî÷íî íàñòàíåò ïðàçäíèê 
è ìíîãî âûõîäíûõ è èõ õî÷åòñÿ ïðîâåñòè óæ 
òî÷íî íå ñ íàäîåâøèì ïàðòíåðîì.

НЕ ДОГОНЯЙТЕ 
Так получилось, что вас бросили (или сделали все возможное, чтобы 
решение исходило от вас), не нужно ничего объяснять, выяснять. 
Самое лучшее, что в этой ситуации вы можете сделать, это принять 
решение партнера. Конечно, для вас это удар ниже пояса, а еще выше 
солнечного сплетения… Но важно отнестись с уважением к решению 
другого человека. То есть понятно, почему истерики и беготня лишнее? 
Нет? Просто если то, что вы чувствуете, для человека важно и нужно, 
то и одного слова будет вполне достаточно. А если ничего от вас 
уже не нужно, то зачем еще какие-то доказательства (в виде слез, 
коленопреклоненных поз и прочего ужаса).

НЕ АКТИВНИЧАЙТЕ 
Когда вас бросили, то первое, что приходит в голову (после того, как 
шок улегся, и слезы немного подсохли), нужно срочно что-то делать 

«куй железо, пока горячо» — да? То есть надо срочно догнать уходящего, 
объяснить, что возможно вас где-то и как-то не так поняли, что впредь вы 

будете вести себя адекватно и совсем по другому. То есть всеми силами 
пытаться вернуть — не надо. Хотя кажется, что даже день простоя делает 

ваши отношения все более невозможными и рвется тонкая нить связи. 
Остановитесь на минутку и подумайте — с вашей стороны нить может быть 

и есть, но с той — давно нету (иначе не ушел бы).

НЕТ БЕЗДЕЛЬЮ 
Новогодние каникулы настолько длинные в плане ничего неделания, 

что даже любящие люди, если не займут чем-то свой досуг, с ума могут 
сойти от постоянной близости. А брошенным еще хуже. Поэтому откройте 

для себя зимние виды спорта — коньки, лыжи, катание на санках. 
Во-первых, это не сложно, во-вторых, весело, в-третьих, такие виды 

спорта не оставляют грустным мыслям ни одной лазейки. Отличный способ 
переключиться и, как знать, возможно заиметь новое хобби, которые, 

кстати, отлично вытаскивают из любовной ямы.

НЕ БОЛТАТЬ 
Конечно, в новогодние праздники никак не обойтись без походов в гости. 
Но старайтесь, чтобы они не занимали 70% вашего времени. Потому что 
тем, кто светлой голове, но уставшему телу, предпочтет алкогольный, 
сигаретный и прочий туман — что обязательно повлечет за собой сливание 
душевной боли — проведут все дни каникул в мороке. Выговориться, 
особенно на пьяную голову, не значит облегчить себе жизнь. Наоборот, чем 
больше вы будете говорить о бросившем вас партнере, тем больше будете 
думать о нем, тем больше будет тоска. Просто переключайтесь на что-то, 
хотя бы попробуйте.

НЕТ ОДИНОЧЕСТВУ 
Новый год — волшебный праздник, очень много романтики в нем, даже боль-
ше, чем в Валентинове дне. В любой другой день люди живут своей жизнью, 
работают, отдыхают, все буднично. Новогодние каникулы, что бы там ни гово-
рили циники, просто пропитаны волшебством, или его предвкушением, поэтому 
не стоит оставаться одному, если вдруг вы обрели такой статус. Потому что тоска 
по бросившему съест вас. А еще вы будете ожидать чуда, что вот партнер при-
дет, скажет, как был не прав. Что помутилось что-то в голове…, это будет. А еще 
именно из-за праздника вся эта штука с расставанием будет выглядеть для вас 
гораздо более жестокой. Именно поэтому никаких праздников в одиночестве — 
в гости, к родственникам, в компанию, куда угодно (вам там не будет хорошо, 
но хоть не так плохо как одному). Или просто ложитесь спать.

НОВОГОДНЯЯ СУЕТА 
ЧРЕВАТА РАССТАВАНИЯМИ
Переписываем  
Готовясь к зимним 
праздникам, выбирая 
подарки, предвкушая 
корпоративы, мы 
можем другими глазами 
посмотреть на своего 
партнера. Кому-то станет 
ясно, что это тот человек, 
с которым вы хотите 
прожить еще не один 
год, а кому-то — что 
еще один вы просто 
не выдержите

Что делать, если вас бросили перед Новым годом?
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Даже минимальные усилия 
способны будут принести 
существенные результаты.

ТЕЛЕЦ 
От вас потребуется ответ-
ственность и способность 
держать ситуацию под 
контролем.

БЛИЗНЕЦЫ 
Наступает благоприятный 
период для самореализа-
ции.

РАК 
В начале недели вероятны 
интересные деловые пред-
ложения. 

ЛЕВ 
Не стесняйтесь проявить 
свои интеллектуальные 
способности.

ДЕВА 
Вы можете успешно спра-
виться с самыми сложными 
задачами.

ВЕСЫ 
Вам придется столкнуться 
с определенными препят-
ствиями в делах. 

СКОРПИОН 
Неделя в целом благополуч-
на, так что будет преобла-
дать хорошее настроение.

СТРЕЛЕЦ 
Может выясниться, что 
часть дел не терпит отлага-
тельства. 

КОЗЕРОГ 
Проблемы, которые ранее 
казались неразрешимыми, 
распадутся на ряд мелких.

ВОДОЛЕЙ 
У вас появится возможность 
организовать интересное 
мероприятие, заключить 
выгодный договор. 

РЫБЫ 
Трудности, возникшие 
в начале недели, не станут 
помехой для проявления 
вашего профессионализма.

403723

413468

412396

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
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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»-2017 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

Анастасія, 
20 років
Я навчаюся на юри-
дичному факультеті, 
мрію працювати 
у судовій системі, 
займаюсь танцями з 
чотирирічного віку. 
Полюбляю читати лі-
тературу різного роду 
та вірші. Обожнюю 
вечірні прогулянки та 
подорожі, займаюсь 
волонтерством — 
допомагаю 
дітям-сиро-
там, маю 
безліч мрій 
та цілей, 
до яких 
впевнено 
крокую.

412378

413689
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Анастасія, 
0 років
навчаюся на юри-

ичному факультеті,
рію працювати 
судовій системі, 
ймаюсь танцями з 

отирирічного віку. 
олюбляю читати лі-
ратуру різного роду 
вірші. Обожнюю 

ечірні прогулянки та 
одорожі, займаюсь 
олонтерством — 
опомао гаю 
тяям-сиро-
мм, маю 

езліч мрій 
цілей, 

о яких 
певнено 
рокую.

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31


