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 Майже кожні два дні у місті внаслідок ДТП 
гине чи травмується людина
 Експерти, до яких ми звернулися, розповіли, 
що робити з аварійними місцями

 А список місць, де водії найчастіше збивають 
пішоходів, на наш запит надіслали копи 
 До нього потрапили як облаштовані «зебри», так і 
ділянки, де люди самі лізуть під колеса машин
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ÍÎÂÈÍÈ

Добрі справи 
плануйте

— Ó ñòðàøí³, êó÷åðÿâ³, ÿê 
êàæå Ë³íà Êîñòåíêî, äâîòè-
ñÿ÷í³ ðîêè ìîÿ ðîäèíà îï³-
êóâàëàñÿ øêîëîþ-³íòåðíàòîì 
äëÿ ä³òåé ³ç ïðîáëåìàìè ðî-
çóìîâîãî ðîçâèòêó ó íàøîìó 
ðàéîí³. Òîä³ øêîë³ áóëî íà-
ñò³ëüêè ñêëàäíî æèòè ó ìàòå-
ð³àëüíîìó ïëàí³, ùî ìè ³ç ä³-
òüìè çàâæäè íà ñâÿòà ïðèâîçè-
ëè ó÷íÿì ñîëîäê³ ïîäàðóíêè, 
ïåðåä öèì ïîäçâîíèâøè äè-
ðåêòîðó ³ óòî÷íèâøè, ñê³ëüêè 
òàì çàðàç ä³òåé. Ìè ïðèâîçèëè 
öóêåðêè, à âîíè äóæå ðàä³ëè. 

Òàê áóëî òðè-÷îòèðè ðîêè. 
À ïîò³ì ñòàëî ìîäíî çàéìàòèñÿ 
ìåöåíàòñòâîì, ³ êîëè ìè â÷åð-
ãîâå ïðè¿õàëè òóäè, âèÿâèëîñü, 
ùî ìè âæå ï’ÿò³ ÷è øîñò³, õòî 
çàâ³ç äî øêîëè ïîäàðóíêè. Êå-
ð³âíèöòâî ³íòåðíàòó íå çìîãëî 
ò³ íàø³ ïîäàðóíêè ïðèéíÿòè 
³ â³ääàòè ä³òÿì, àäæå ìàëå÷³ 
ïðîñòî áè ñòàëî çëå — äóæå 
áàãàòî ñîëîäîù³â ïðèâåçëè ¿ì 
ó òîé äåíü. Ç òîãî ÷àñó ïåðå-
ñòàëè ïðèâîçèòè ïîäàðóíêè 
ïðÿìî ï³ä ñâÿòà, ñòàëè á³ëüø 
ïðîäóìàíî ï³äõîäèòè äî öüîãî. 
Öå äóæå êîðèñíà ñïðàâà, àëå 
â óñüîìó, ÿ ââàæàþ, ïîòð³áåí 
ðîçóìíèé ï³äõ³ä. 

ßêùî òè ìàºø áàæàííÿ äî-
ïîìîãòè, âèâ÷è öå ïèòàííÿ: 
ìîæëèâî, ä³òÿì íå âèñòà÷àº 
çîøèò³â ÷è ðó÷îê. Ó ïåâíèé 
ìîìåíò ïðàâèëüí³øå áóëî ïðè-
âåçòè òóäè ïîäàðóíêè — ìè òàê 
³ ðîáèëè. À íàñòàëè é ÷àñè, 
êîëè ó ä³òåé íå áóëî íàâ³òü 
çîøèò³â: òàê ùî êåð³âíèöòâî 
ïðîñèëî íàñ ïðèâåçòè õî÷à á 
âèêîðèñòàí³ çîøèòè, ÿê³ á 
ä³òè ìîãëè äîïèñóâàòè. ß âåäó 
äî òîãî, ùî áóäü-ÿêà äîáðà ³äåÿ 
ìîæå áóòè âò³ëåíà íå ó ïîâí³é 
ì³ð³, ÿêùî íå ïðîäóìàòè óñ³õ 
äåòàëåé. ßêùî õî÷åòå çðîáèòè 
äîáðî, ïîö³êàâòåñÿ, ÷îãî ñàìå 
ïîòðåáóþòü ä³òêè ïðÿìî çàðàç.

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА З ШАРГОРОДА 

Валентина Валентина 
ВЕЛЬГАНВЕЛЬГАН

ЄВГЕНІЯ (34), КОНСУЛЬТАНТ
— Я живу на Довженка. Двори 
більш-менш нормально по-
чистили і проїжджу частину 
також. Але весь сніг позгор-
тали до тротуару і перейти 
вулицю, не замочивши ніг, 
неможливо. А біля дитячого 
садочка зовсім не розчистили.

МИКОЛА (45), ВОДІЙ:
— Я сьогодні практично ніде 
не був. Живу від роботи 
недалеко, через парк перей-
шов — і на місці. У парку по-
чистили гарно. А більше ніде 
й не бачив. Хоча прибиральні 
машини є. Значить, усе в по-
рядку.

ОЛЬГА (32), ДОМОГОСПОДАРКА:
— Справляються добре. 
У мене немає до комунальни-
ків скарг. Сніг випав, і в мене 
на Поділлі швидко його при-
брали. Мабуть, на околицях 
Вінниці не дуже. Мені розпо-
відали, що на Старому Місті 
погано почистили.

ДЕНИС (22), СТУДЕНТ:
— Молодці комунальники. 
Хоча я не бачив, як вони 
прибирають сніг, але про-
йти можна всюди. Я сам 
живу на Острозького. Коли 
сніг учора падав, то ледве 
встигали його прибрати. Але 
зранку набагато краще.

МАРІЯ (17), СТУДЕНТКА:
— Біля мого дому погано при-
брали, сьогодні йшла на на-
вчання по дорозі. Це поряд 
з медуніверситетом, майже 
Вишенька. Звісно, в центрі Ві-
нниці почистили добре, але 
треба владі звернути увагу і 
на околиці.

МИКОЛА (80), ПЕНСІОНЕР:
— Комунальники працю-
ють на четвірку з плюсом. 
От у мене, на Хмельницько-
му шосе, до прибирання пре-
тензій не маю. Ще не встигаю 
прокинутися зранку, а трак-
торець вже все подвір'я по-
чистив.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи справляються комунальники зі снігом у Вінниці?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ìåð³¿ 19 ãðóä-
íÿ ï ³äïèñàëè 
Ìåìîðàíäóì ïðî 

ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü â³éñüêîâèõ òà 
öèâ³ëüíèõ â íàøîìó àåðîïîðòó. 
À âñå áóëî ïîòð³áíî çàäëÿ ïî-
÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ ëåòîâèùà.

Ïåðåä ï³äïèñàííÿì äîêóìåíòà, 
çàñòóïíèê ìåðà Âëàäèñëàâ Ñêàëü-
ñüêèé ðîçïîâ³â, ùî ó ïåðøó ÷åðãó 
çàïëàíîâàíà ðåêîíñòðóêö³ÿ çë³ò-
íî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè. À îò êîëè 
öå áóäå — íåâ³äîìî.

— Óðÿä âèä³ëèâ Â³ííèöüêîìó 

àåðîïîðòó 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
ç Äåðæáþäæåòó. Öüîãî ðîêó êî-
øòàìè íå çìîãëè ñêîðèñòàòèñÿ, 
îñê³ëüêè íå áóëî óçãîäæåíå ïè-
òàííÿ ïðî çåìëþ, íà ÿê³é ñòî¿òü 
óâåñü êîìïëåêñ. Âîíà íàëåæèòü 
Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè. ² öåé Ìå-
ìîðàíäóì äîçâîëèòü óçãîäèòè ïè-
òàííÿ êîðèñòóâàííÿ ëåòîâèùåì.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè 
Ñòåïàí Ïîëòîðàê ðîçïîâ³â, ùî 
ñï³ëüíå âèêîðèñòàííÿ ëåòîâè-
ùà öèâ³ëüíèìè òà â³éñüêîâèìè 
º ïîøèðåíèì ñâ³òîâèì äîñâ³äîì. 
Çà éîãî ñëîâàìè, âïðîâàäèâøè 
òàêó æ ñòðàòåã³þ ó Â³ííèö³, â³ä 
öüîãî âèãðàþòü âñ³ — ³ â³éñüêîâ³, 
³ ãðîìàäà.

ЗЛІТНУ СМУГУ АЕРОПОРТУ 
ПОЧНУТЬ РЕМОНТУВАТИ 
Авіарозвиток  У 2017 році нашому 
аеропорту дали 200 мільйонів 
на реконструкцію з Держбюджету. Але 
цими коштами не змогли скористатися. 
Адже будівля аеропорту у власності міста, 
а земля під ним — майно військових. 
Тепер це питання вирішене: підписали 
Меморандум про спільне користування 
аеродромом. Реконструкція буде незабаром

— Çáðîéí³ ñèëè ðàçîì ç ì³ñöå-
âèìè îðãàíàìè âëàäè âèêîðèñòî-
âóþòü àåðîäðîìè òà îòðèìóþòü 
á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ ðîçâè-
òêó. Öÿ ³äåÿ äîçâîëèòü ïîâí³ñ-
òþ îíîâèòè àåðîïîðò, — ñêàçàâ 
Ïîëòîðàê.

Î÷³ëüíèê Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Âà-
ëåð³é Êîðîâ³é ùå ðàç íàãàäàâ, ùî 
öåé Ìåìîðàíäóì â³äêðèº äîñòóï 
Â³ííèöüêîìó àåðîïîðòó äî Óðÿ-
äîâî¿ ïðîãðàìè ï³äòðèìêè.

— Òîáòî, çìîæåìî ðîçïî÷àòè 
ðåêîíñòðóêö³þ ³íôðàñòðóêòóðè, 
ùî äàñòü ïîêðàùåííÿ âñ³õ òåõ-
í³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê íàøîãî 
öèâ³ëüíîãî àåðîïîðòó. ² çðîáèòü 
Â³ííèöþ ñòîëèöåþ Ïîä³ëüñüêîãî 
êðàþ, — äîäàâ Êîðîâ³é.

Íà ê³íåöü çóñòð³÷³ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ðîçêàçàâ, 

ùî íà íàñòóïíèé ð³ê çàïëàíîâàíî 
çðîáèòè ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿.

— Ìè âèãîòîâëÿºìî çà êîøòè 
ì³ñüêîãî áþäæåòó ïðîåêòíî-êî-
øòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ. ² çà-
âäÿêè ï³äïèñàííþ öüîãî ìåìî-
ðàíäóìó ìè çìîæåìî ðîçïî÷àòè 
ðåêîíñòðóêö³þ ñìóãè ëåòîâèùà.

Éîãî çàñòóïíèê, Âëàäèñëàâ 
Ñêàëüñüêèé, äîäàâ, ùî íàâåñí³ 
2018 ðîêó áóäå òî÷íî â³äîìî, ÿêó 
íåîáõ³äíî ñóìó íà ðåêîíñòðóêö³þ 
àåðîïîðòó.

У 2013 році з Вінниці літали по-
над 13 тисяч пасажирів за рік. 
Тоді існувало регулярне сполу-
чення з Москвою, Російська Фе-
дерація. Після початку гібридної 
війни на Сході України, сполу-
чення було припинене.
У 2016 році, коли було віднов-
лене функціонування аеропор-

ту та відкриті нові напрямки 
у Польщу, Ізраїль, Єгипет та 
Туреччину досягли пасажи-
ропотоку близько 38 тисяч 
пасажирів.
У мерії прогнозують, що паса-
жиропотік аеропорту на кінець 
2017 року зросте до 50 тисяч 
людей за рік.

Скільки літає пасажирів з Вінниці?

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

Меморандум узгоджує питання використання аеродрому. Оскільки ділянка, на якій стоїть аеропорт, 
у власності військових, міська влада не могла почати його реконструкцію
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ОЛЕКСАНДР ЗЄРЩИКОВ, 
ЕКСПЕРТ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

— Хмельницьке шосе — 
Космонавтів. Там дуже 
не вистачає світлофора, 
який би зупиняв автомо-

білі, коли дорогу переходять люди. Там 
часто збивають пішоходів, бо автомобілі 
набирають швидкість. З реконструкцією 
Космонавтів та Лісопарку збільшилась 
кількість пішоходів, велосипедистів, тому 
вже сьогодні там має бути світлофор з 
кнопкою. І ми з громадськими активіста-
ми звертались неодноразово до міської 
влади і поліції з вимогою встановити світ-
лофор. «Підземка» там не потрібна — за ці 
гроші, які на неї виділять, можна поста-
вити світлофори на всіх «зебрах» Вінниці.
— Кінцева зупинка тролейбусів на Келець-
кій. Там дуже широка «зебра». Не ви-
стачає острівця безпеки. А ще потрібно 

змістити розворот тролейбусів так, щоб 
була відстань між переходом і кінцевою 
зупинкою.
— На Пирогова, у районі «Анастасії». По-
трібен перехід, хоча б нерегульований з 
острівцем безпеки. Коли будували під-
земний перехід, брали до уваги тільки 
ринок «Урожай». Після цього побудува-
ли «АТБ», розширили лікарню, з’явилися 
торговельні центри. Усе це збільшило 
кількість людей, яким потрібно перейти 
вулицю. До «Урожаю» далеко, наступний 
перехід аж біля банку. Думаю, що «зебра» 
у районі «АТБ» вирішила б ситуацію.
— На Барському шосе. Там відстань між 
пішохідними переходами зо два кіломе-
три. Велика кількість людей перебігають 
у районі зупинки «вулиця Стельмаха». 
Бо це природно, коли будується великий 
мікрорайон «Барський», робляться нові 
трамвайні зупинки — з’являються люди, 
яким необхідно переходити дорогу.

«Потрібен перехід на Пирогова» 
ВІКТОР ПЕРЛОВ, ЕКСПЕРТ 
З ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

— До найбільш небез-
печних варто віднести 
переходи, що потрапили 
до переліку місць постій-

ного скоєння ДТП, який склали патрульні. 
Це перехрестя вулиць Київська/Стеценка 
з прилеглими «зебрами». Аварії стаються 
через велику швидкість авто на Київській, 
а оглядовість там обмежена. Потрібно 
облаштувати напрямні острівці і острівці 
безпеки.
Проблемним є перехід через Хмель-
ницьке шосе у районі входу в Лісопарк. 
Має надзвичайно високу аварійність — з 
початку року один загиблий, троє трав-
мованих пішоходів та декілька ДТП без 
постраждалих. Перехід життєво необ-
хідно облаштувати острівцями безпеки 
і світлофором, аби уникнути смертей та 

травмувань у майбутньому.
Не менш небезпечним є перехід на кінце-
вій зупинці тролейбуса на Вишеньці. Тран-
спорт перекриває оглядовість «зебри» для 
водіїв. Перехід не освітлений. Вирішенням 
проблеми було б облаштування острівців 
безпеки та освітлення на переході разом 
з перенесенням зупинок за пішохідний 
перехід.
Перехід через Хмельницьке шосе біля За-
хідного автовокзалу зробили з порушен-
ням норм, бо немає острівців. А марш-
рутки погіршують оглядовість.
Нові переходи потрібно облаштувати:
— через вулицю Андрія Первозванного 
у районі алеї Космонавтів;
— на Пирогова в районі перехрестя з 
Блока 
— через Барське шосе в районі виїзду з 
«Метро». Район став частиною Вінниці і 
неприпустимо «відрізати» мешканців від 
міського транспорту швидкісним шосе.

«Рекордсмен з ДТП — Київська/Стеценка» 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Çã³äíî ç³ ñòàòèñ-
òèêîþ, ÿêó íàì 
íàäàëè ó ïàòðóëü-
í³é ïîë³ö³¿, êîæí³ 

äâà ç ïîëîâèíîþ äí³ ó íàøîìó 
ì³ñò³ ï³ä êîëåñàìè àâòî òðàâìó-
ºòüñÿ ÷è ãèíå ëþäèíà. 148 — 
ñò³ëüêè ðàç³â ó Â³ííèö³ çáèâàëè 
ï³øîõîä³â ç ïî÷àòêó ðîêó, ñòàíîì 
íà 1 ãðóäíÿ. Ç íèõ íà «çåáð³» — 
86 àâàð³é, ó ³íøèõ ì³ñöÿõ — 62.

Çáèòè âàñ ìîæóòü, íàâ³òü ÿêùî 
ïåðåõîäèòå äîðîãó ïðàâèëüíî. 
Íàïðèêëàä, ñòðóñ ìîçêó òà çëà-
ìàíå ïëå÷å îòðèìàâ â³ííè÷àíèí, 
ÿêèé ïåðåõîäèâ äîðîãó á³ëÿ Ìå-
ìîð³àëó Âèçâîëåííÿ ó áåðåçí³. Öå 
îäèí ç ï’ÿòè âèïàäê³â, êîëè òàì 
çáèâàëè ëþäåé çà öåé ð³ê.

Ùå øåñòåðî ëþäåé ïîñòðàæäà-
ëè íà ïåðåõîäàõ á³ëÿ Öåíòðàëü-
íîãî àâòîâîêçàëó òà ïåðåõðåñòÿ 
âóëèöü Ìàêñèìà Øèìêà — Þð³ÿ 
Êëåíà.

ТРАГІЧНІ ІСТОРІЇ. Ïåðøå ì³ñöå 
ó àíòèðåéòèíãó, äå çáèâàëè â³-
ííè÷àí ïîçà «çåáðîþ», ïîñ³ëà 
âóëèöÿ Ïðèâîêçàëüíà, à ñàìå 
ä³ëÿíêà á³ëÿ áóäèíêó ¹ 9. Íà ïå-
ðåõðåñò³ ç âóëèöåþ Âåðõàðíîþ 
ñòàëîñÿ äâ³ ÄÒÏ, ó ÿêèõ ïîñòðàæ-
äàëè ï³øîõîäè. Òàì ó âåðåñí³ ï³ä 
êîëåñàìè «ÂÀÇ» çàãèíóâ 64-ð³÷-

íèé ÷îëîâ³ê.
Çîâñ³ì íåùîäàâíî, 7 ãðóäíÿ, 

íà Êè¿âñüê³é âîä³é «Ñëàâóòè» 
çáèâ 9-ð³÷íîãî õëîï÷èêà. Äèòè-
íà ïåðåõîäèëà äîðîãó íà «çåáð³», 
ïðèáëèçíî î 18-é ãîäèí³. Îäðàçó 
ï³ñëÿ àâàð³¿ õëîï÷èêà ó òÿæêîìó 
ñòàí³ ïîâåçëè äî ðåàí³ìàö³¿.

Íà ì³ñö³ àâàð³¿ áóâ Îëåêñ³é 
Ãðèãîðîâè÷, ä³äóñü ìàëåíüêîãî 
Âîâè — òàê çâàòè õëîï÷èêà.

— ßê öå òàê — íà ï³øîõ³äíîìó 
ïåðåõîä³ çáèòè! — ó ðîçïà÷³ êàçàâ 
ä³äóñü. (goo.gl/zwaFEX) 

Ùå îäíà òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ 
17 ëèñòîïàäà íà Êè¿âñüê³é, íà-
âïðîòè ðåñòîðàíó «Øàõåðåçàäà». 
×îëîâ³êà, ÿêèé ïåðåõîäèâ äîðîãó 
ó íåíàëåæíîìó ì³ñö³, çáèâ âîä³é 
Ford Scorpio. ² âò³ê. Éîãî øóêàëè 
ïîë³öåéñüê³ ³ òàêñèñòè ïî âñüîìó 
ì³ñòó. (goo.gl/QzSuDC) 

Çâè÷àéíî, öå íåâåëèêà ÷àñòèíà 
àâàð³é, êîëè çáèâàþòü ï³øîõî-
ä³â. Êîæåí ç òàêèõ âèïàäê³â º 
òðàã³÷íèì…

ВІННИЧАНИ ХОЧУТЬ ПЕРЕХІД 
НА ПИРОГОВА. Íà ä³ëÿíö³ âó-
ëèö³ Ïèðîãîâà, â³ä «Óðîæàþ» 
äî Ìàë³íîâñüêîãî, êîæíîãî äíÿ 
ñîòí³ ëþäåé ðèçèêóþòü æèòòÿì, 
ïåðåá³ãàþ÷è âóëèöþ. Öå ñêàí-
äàëüíå ì³ñöå, íà ÿêîìó ïîë³öåé-
ñüê³ ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ðåéäè, 
ëîâëÿ÷è ï³øîõîä³â-ïîðóøíèê³â, 
à â³ííè÷àíè âìîâëÿþòü ì³ñüêó 

СМЕРТЬ ПІД КОЛЕСАМИ: 
ДЕ НАЙЧАСТІШЕ ЗБИВАЮТЬ ЛЮДЕЙ 
Ризик  Майже кожні два з половиною 
дні у Вінниці гине чи травмується пішохід 
внаслідок ДТП. Ми дізналися, де найчастіше 
збивають пішоходів. А також запитали 
експертів, які ділянки найпроблемніші, 
та що з ними можна зробити

âëàäó îáëàøòóâàòè òàì ïåðåõ³ä.
Íà ñàéò³ 20minut.ua ìè ïðîâåëè 

³íòåðàêòèâíå îïèòóâàííÿ, äå á 
ìåøêàíö³ ì³ñòà õîò³ëè çðîáèòè 
íîâó «çåáðó» (goo.gl/gv4gbg). Ïå-
ðåõðåñòÿ Ïèðîãîâà — Áëîêà — 
Ìàð³¿ Ëèòâèíåíêî-Âîëüãåìóò 
ç³áðàëî íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãî-
ëîñ³â — 67. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëà 
ä³ëÿíêà Ñîáîðíî¿ ïåðåä Öåí-
òðàëüíèì ìîñòîì — 39.

Ðåãóëÿðíî ëþäè ïèøóòü çâåð-
íåííÿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïðî-
õàííÿì âðåãóëþâàòè ñèòóàö³þ 
íà Ïèðîãîâà. Ó æîâòí³ áóëà 
îñòàííÿ ïåòèö³ÿ. Àâòîð Ìè-
õàéëî Ëàòìàí ïèñàâ, ùî 
ñâ³òëîôîð íà âåëèêîìó 
ïåðåõðåñò³ äîïîìîæå 

ðîçâàíòàæèòè òðàíñïîðòí³ ïî-
òîêè, à ï³øîõîäàì á³ëüøå íå äî-
âåäåòüñÿ ë³çòè ÷åðåç ïàðêàí, ùîá 
ïåðåá³ãòè äîðîãó ó íåíàëåæíîìó 
ì³ñö³.

Ó ï³äïðèºìñòâ³ «ÑÌÅÄ ÎÄÐ», 
ÿêå çàéìàºòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ ðóõó 
ó Â³ííèö³, ââàæàþòü, ùî ïåðåõ³ä 
àí³ íà ñàìîìó ïåðåõðåñò³, àí³ íà-
âïðîòè «Àíàñòàñ³¿», íå ïîòð³áåí. 
² áóäå ò³ëüêè çàâàæàòè.

— Òàì ø³ñòü ñìóã äëÿ ðóõó. 
Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä áóäóâàâñÿ ç 
ºäèíîþ ìåòîþ: ïðèáðàòè ï³øî-
õîä³â ç ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, — 
êàæå íà÷àëüíèê ï³äïðèºìñòâà 
Ñåðã³é ×åðíîâ. — Äî öüîãî 
«Óðîæàé» áóâ îäíèì ç íàé-
àâàð³éí³øèõ ì³ñöü ó Â³ííèö³. ² 

çàðàç íåìàº ñåíñó ðîáèòè ÷åðåç 
ê³ëüêà äåñÿòê³â ìåòð³â â³ä íüîãî 
íîâèé ïåðåõ³ä. Áóäóòü íîâ³ çàòî-
ðè, à ëþäè ïåðåñòàíóòü äèâèòèñÿ 
îáàá³÷. Ìîæëèâî, ï³äâèùèòüñÿ 
àâàð³éí³ñòü.

Åêñïåðòè ç îðãàí³çàö³¿ áåçïåêè 
äîðîæíüîãî ðóõó íå ïîãîäæóþòü-
ñÿ ç ×åðíîâèì ³ êàæóòü, ùî ïåðå-
õ³ä òàì òàêè ïîòð³áåí.

ЯК З’ЯВЛЯЮТЬСЯ НОВІ «ЗЕБРИ». 
Ñåðã³é ×åðíîâ ðîçïîâ³äàº, äëÿ 
òîãî, ùîá äåñü ç’ÿâèëàñÿ íîâà 
«çåáðà», ïîòð³áíî, ùîá áóëî 
çâåðíåííÿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè. Öå 
ìîæå áóòè, íàïðèêëàä, äåïóòàò-
ñüêå çâåðíåííÿ, êîëåêòèâíå â³ä 
ìåøêàíö³â àáî ïåòèö³ÿ. Ïðîáëå-

ìó ìîæå ï³äíÿòè ³ ïîë³ö³ÿ, ÿêùî 
íà ä³ëÿíö³ âåëèêà àâàð³éí³ñòü.

Ï³ñëÿ öüîãî áóäå åêñïåðòíå âè-
â÷åííÿ ïðîáëåìè. Ì³ñüêà ðàäà 
áóäå ðàõóâàòè, ñê³ëüêè ëþäåé 
íà ä³ëÿíö³ ïåðåá³ãàþòü äîðîãó. 
Ñê³ëüêè òàì áóëî àâàð³é.

Ïîò³ì ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü 
íîâîãî ïåðåõîäó âèíîñèòüñÿ 
íà ðîçãëÿä êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó. ßêùî 
ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ áóäå ïîçèòèâ-
íèì — ïåðåõ³ä ïî÷èíàþòü ïëà-
íóâàòè äî îáëàøòóâàííÿ.

— Íàéá³ëüøà ïðîáëåìà, — 
êàæå ×åðíîâ, — áðàê êîøò³â. Ï³-
øîõ³äí³ ïåðåõîäè, îñîáëèâî ñâ³ò-
ëîôîðè — äîðîãå çàäîâîëåííÿ. 
«Âèáèòè» ãðîø³ áóâàº ñêëàäíî.

НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШІ МІСЦЯ ДЛЯ ПІШОХОДІВ
На наш запит поліцейські надіслали список місць, 
де найчастіше пішоходи потрапляють під колеса

— ßê öå òàê, íà 
ïåðåõîä³ çáèòè? 
— ó ðîçïà÷³ êàçàâ 
ä³äóñü 9-ð³÷íîãî 
Âîâè, ùî ïîñòðàæäàâ 
ó ÄÒÏ íà Êè¿âñüê³é На «зебрі» Перебігали

2
Порика, 2-6 1

Келецька, 40

2
Пирогова, 2

2
Соборна, 74

1
Соборна, 15

3
Київська, 4

3
Кількість ДТП 

з початку року

3
Максима 
Шимка, 32

2
Привокзальна, 9

2
Київська, 89-93

5
Київська, 146
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До лікаря — 
через інтернет 
 Ðåçóëüòàòè àíàë³ç³â òà 
³íø³ âèñíîâêè ë³êàð³â ìîæ-
íà ä³çíàòèñÿ, íå âèõîäÿ÷è 
ç äîìó.
— Á³ëüø, í³æ 53 òèñÿ÷³ 
â³ííè÷àí êîðèñòóþòüñÿ 
«Ïåðñîíàëüíèì êàá³íåòîì 
ïàö³ºíò³â», — ðîçêàçàâ 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêðà-
äè Îëåêñàíäð Øèø. — Òóò 
ìîæíà ïåðåãëÿäàòè äàí³ 
ñâîº¿ ìåäè÷íî¿ êàðòêè, ðå-
çóëüòàòè àíàë³ç³â, âèñíîâêè 
ë³êàð³â òîùî. À òàêîæ — 
áåç òåëåôîííîãî äçâ³íêà 
÷è â³äâ³äóâàííÿ Öåíòðó 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàð-
íî¿ äîïîìîãè çàïèñàòèñÿ 
íà ïðèéîì äî ë³êàðÿ.
Äëÿ ðåºñòðàö³¿ â «Ïåðñî-
íàëüíîìó êàá³íåò³ ïàö³ºí-
ò³â» ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ ç 
ïàñïîðòîì ó Öåíòð ïåð-
âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè çà ñâî¿ì ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ. Òàì ñ³ìåé-
íèé ë³êàð íàäàñòü âàì 
ëîã³í òà ïàðîëü äëÿ âõîäó 
â ñèñòåìó.

Обери мера-
інноватора
«Óêðà¿íñüêà ïðàâäà» òà 
Ì³æíàðîäíèé ñàì³ò ìåð³â 
ðîçïî÷àëè òðåò³é åòàï ñïå-
ö³àëüíîãî ïðîåêòó «Ðåé-
òèíã óêðà¿íñüêèõ ìåð³â-³í-
íîâàòîð³â», ìåòà ÿêîãî — 
ïðîäåìîíñòðóâàòè ì³ñòà ç 
íàñåëåííÿì äî 500 òèñÿ÷ 
îñ³á, äå íàéóñï³øí³øå 
âïðîâàäæóþòüñÿ ³ííîâàö³¿.
Ñåðåä ï'ÿòè ïðåòåíäåíò³â — 
ìåð Â³ííèö³. Ñåðã³é Ìîð-
ãóíîâ ñòàíîì íà 19 ãðóäíÿ 
î÷îëþº äðóãå ì³ñöå ðåéòèí-
ãó. Çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëî 
31% ó÷àñíèê³â ãîëîñóâàííÿ. 
Òàêîæ ñåðåä êàíäèäàò³â 
ìåð Æèòîìèðà Ñåðã³é 
Ñóõîìëèí, ÿêèé íà ïîñàä³ 
ç 2014 ðîêó. Çà íüîãî ñâî¿ 
ãîëîñè â³ääàëè 33%. Ìåð 
ì³ñòà Âîçíåñåíñüê Â³òàë³é 
Ëóêîâ ðîäîì ³ç Â³ííè÷-
÷èíè. Â³í òåæ ó ñïèñêó. 
Íèí³ Ëóêîâ íàáðàâ íàé-
ìåíøó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â — 
5%. Âîëîäèìèð Ãàðàçä ³ç 
ì³ñòà Äîëèíà òà Þð³é Áîâà 
³ç ì³ñòà Òðîñòÿíåöü íàáðà-
ëè 10% òà 21% â³äïîâ³äíî.
Ãîëîñóâàííÿ ñòàðòóâàëî 
18 ãðóäíÿ. Ïåðåìîæöÿ îãî-
ëîñÿòü 12 ñ³÷íÿ. Çà ïðàâè-
ëàìè ïðîåêòó, îäíà ëþäèíà 
ìîæå ïðîãîëîñóâàòè ëèøå 
îäèí ðàç. Ïðîãîëîñóâàòè 
çà ìåðà-³ííîâàòîðà ìîæíà 
çà ïîñèëàííÿì 
goo.gl/LsxxMn

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó Â³ííèö³ ì³ð-
êóþòü ïðî åëåê-
òðîííèé êâèòîê 

ùå ç 2013 ðîêó. Ìåòà âïðîâà-
äæåííÿ òàêî¿ ñèñòåìè: ïîë³÷èòè 
ï³ëüãîâèê³â, çðîáèòè ÷³òêó êîì-
ïåíñàö³þ çà ¿õ ïðî¿çä òà ìàòè àê-
òóàëüí³ äàí³ ïðî ïàñàæèðîïîò³ê 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³.

Äëÿ âò³ëåííÿ ïðîåêòó çíàéøëè 
³íâåñòîðà. ªâðîïåéñüêèé áàíê 
ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó äàâ 
â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ºâðî íà âïðî-
âàäæåííÿ ñèñòåìè. Äàë³ ðàçîì 
ç êîíñóëüòàíòàìè ðîçðîáèëè 
çì³íè, ÿê³ óâ³éøëè â çàêîí ïðî 
å-êâèòîê. À ç íàñòóïíîãî ðîêó 
â³ííè÷àíè â³ä÷óþòü çì³íè â òðàí-
ñïîðò³.

ПОЧНУТЬ ВИДАВАТИ КАРТКИ. 
Ç 2018-ãî ðîçïî÷íóòü âèäàâàòè 
ïëàñòèêîâ³ êàðòêè äëÿ ïðî¿çäó — 
åëåêòðîíí³ êâèòêè. Öå ïðî¿çíà 
êàðòêà ç ÷³ïîì. Ñàìå íà òàêó 
êàðòêó â³ííè÷àíè áóäóòü «êèäà-
òè» êîøòè. À ïëàòèòè çà ïðî¿çä 
òðåáà áóäå íå êîíäóêòîðàì, à ÷å-
ðåç âàë³äàòîðè. Òîä³ ÿê ï³ëüãîâè-
êè áóäóòü ïðîñòî «â³äì³÷àòèñÿ» 
â òðàíñïîðò³.

Ï³ëüãîâèêè, ñòóäåíòè òà øêî-
ëÿð³ îòðèìàþòü êàðòêó äëÿ ïðî-
¿çäó áåçêîøòîâíî. Àëå ÿêùî çà-
ãóáëÿòü, òî äóáë³êàò äîâåäåòüñÿ 
êóïèòè çà âëàñíèé êîøò. Óñ³ ³íø³ 

çìîæóòü êóïèòè êàðòêè â ìåðåæ³ 
ïðîäàæó, ÿêó ùå òðåáà ñòâîðèòè.

Àáî çìîæóòü âçÿòè ïåðñîíàë³-
çîâàíó êàðòêó ó «Ïðîçîðèõ îô³-
ñàõ». Òàêà êàðòêà ìàòèìå çíà÷íî 
á³ëüøèé ôóíêö³îíàë, í³æ «áåç-
³ìåííà».

— Ñþäè áóäå ïðèâ'ÿçàíà åëåê-
òðîííà êàðòêà ïàö³ºíòà, êàðòà 
ïðîïóñêó â øêîë³ òîùî. Ïëàíó-
ºìî çàëó÷àòè ìåðåæó ïðèâàòíèõ 
ï³äïðèºìñòâ, ùîá âëàñíèêè åëåê-
òðîííèõ êàðòîê îòðèìóâàëè çíèæ-
êè íà òîâàðè òà ïîñëóãè. Ïàì'ÿòü 
â ÷³ï³ áóäå âåëèêîþ ³ çàïèñàòè 
òóäè ìîæíà áóäå áóäü-ÿêó ³íôîð-
ìàö³þ. Òîìó ôóíêö³îíàë ç ÷àñîì 
ñòàâàòèìå ùå á³ëüøèì, — ðîçêà-
çàëà äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
Êàòåðèíà Áàá³íà. Âîíà òàêîæ äî-
äàëà, ùî êàðòêà êîøòóâàòèìå â³ä 
1 äî 2 äîëàð³â (26–52 ãðí — àâò.).

Ñåðåä âàð³àíò³â îïëàòè áóäå é 
ñèñòåìà NFÑ. Çà ïðî¿çä ìîæíà 
áóäå ðîçðàõóâàòèñÿ ³ çàâäÿêè 
ñìàðòôîíó, ÿêèé ìàº òàêèé ÷³ï. 
Òîáòî, îïëàòà áóäå ç áàíê³âñüêî¿ 
êàðòêè, ùî ïðèâ’ÿçàíà äî ìîá³ëü-
íîãî áàíê³íãó.

ЧЕРЕЗ Е-КВИТОК ВАРТІСТЬ ПРО-
ЇЗДУ НЕ ЗРОСТЕ. Ïàïåðîâ³ êâèòêè 
ç ïîÿâîþ åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè 
íå çíèêíóòü. Íèìè çìîæóòü êî-
ðèñòóâàòèñÿ â³ííè÷àíè òà ìåø-
êàíö³ ³íøèõ ì³ñò. Àáî ïðèäáàòè 
å-êâèòîê íà çóïèíö³. À ùî ðî-
áèòè ï³ëüãîâèêàì, ÿê³ ïðî¿çäîì 
ó Â³ííèö³?

ЧОТИРИ ФАКТИ ПРО 
ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК
Новий «кондуктор»  Із 2018 року 
почнуть втілювати е-квиток у громадському 
транспорті. Чиновники обіцяють, що 
картка матиме багато функцій. Пластиком 
можна буде користуватися ще й в лікарнях, 
школах, магазинах тощо. У мерії кажуть, 
що кондукторів не звільнятимуть, вони 
матимуть роботу ще довгий час

У мерії 18 грудня оголосили ре-
зультати конкурсу на логотип для 
електронного квитка. Цей конкурс 
тривав з 9 жовтня. Усього про-
голосувало 2804 вінничанина.
— Протягом місяця нам наді-
слали 43 пропозиції. Тільки 25 з 
них — це логотипи. Усе інше — 
дизайн карток, що не були пода-
ні на голосування, — каже дирек-
тор комунального підприємства 
«Вінницякартсервіс» Катерина 
Бабіна. — Хочу зазначити, що 
дизайн картки буде постійно 
змінюватися. Логотип буде 
майже незмінним. Усі роботи, 

які надійшли нам на конкурс — 
ми будемо ними користуватися. 
Звісно, будемо звертатися до ав-
торів та розмовляти з ними про 
використання робіт.
Усі роботи розглянули на тен-
дерному комітеті. Чиновники 
відібрали п'ять найкращих робіт. 
Це були варіанти Володимира 
Білецького, Дарини Дробахи, 
Романа Молдована, Дмитра 
Лісового та компанії Hyper Host.
На голосуванні варіант Дарини 
Дробахи набрав найвищу оцін-
ку — 3,88 бала. Вона отримає 
приз — 5000 гривень.

Квиток тепер має логотип

— Âîíè ìàþòü çàðåºñòðóâàòèñÿ 
ó íàñ â îô³ñ³ òà îòðèìàþòü êàðòêó 
äëÿ àâòîìàòèçîâàíî¿ îïëàòè ïðî-
¿çäó. Ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí 
ïëàòèòè çà ïðî¿çä íå áóäóòü. Âîíè 
áóäóòü ò³ëüêè «â³äì³÷àòèñÿ», ùî 
¿äóòü â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. 
Öå äîçâîëèòü íàì ÷³òêî ï³äðàõî-
âóâàòè ïàñàæèðîïîò³ê. ²íø³ æè-
òåë³, ÿê³ íå ïðîæèâàþòü ó Â³ííè-
ö³, çìîæóòü ïðèäáàòè å-êâèòîê, — 
ðîçêàçàëà Êàòåðèíà Áàá³íà.

ßê ðîçêàçàëè ÷èíîâíèêè, âàð-
ò³ñòü êâèòêà ÷åðåç íîâó ñèñòåìó 
çðîñòàòè íå áóäå. Äî òîãî æ, ó Â³-
ííèö³ ç’ÿâèòèñÿ ùå îäèí âàð³àíò 
êâèòêà — «äèôåðåíö³éíà îïëà-
òà ïðî¿çäó». Íàä öèì ïðàöþþòü 
³íîçåìí³ êîíñóëüòàíòè, ùîá ðîç-
ðîáèòè çì³íè â óêðà¿íñüêîìó çà-
êîíîäàâñòâ³.

— Òàêèì ÷èíîì, ç'ÿâèòüñÿ êâè-
òîê íå ïðîñòî çà ïðî¿çä, à çà òðè-
âàë³ñòü ö³º¿ ïî¿çäêè. Òîáòî, ëþäè-
íà îòðèìàº êâèòîê íà 30–40 õâè-
ëèí ³ çìîæå ¿çäèòè ç ïåðåñàäêàìè 
òà íå ñïëà÷óâàòè ùîðàçó. Çâ³ñíî, 
ïðîòÿãîì ä³¿ öüîãî êâèòêà. Óæå 
ñòâîðåíà ðîáî÷à ãðóïà ïðè Ì³-
í³ñòåðñòâ³ ³íôðàñòðóêòóðè, ÿêà 
ðîçðîáèòü â³äïîâ³äí³ çì³íè, — 
ðîçïîâ³ëà î÷³ëüíèöÿ ÊÏ «Â³ííè-
öÿêàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà.

У 2018 РОЦІ ХОЧУТЬ ВИЗНАЧИ-
ТИ ПІДРЯДНИКА. Ì³æíàðîäíèé 
òåíäåð îãîëîñèëè ùå â 2016 ðîö³. 
Çàãàëüíà ñóìà íà âïðîâàäæåííÿ 
ñèñòåìè åëåêòðîííîãî êâèòêà — 
9 ì³ëüéîí³â ºâðî, äå îäèí ì³ëü-
éîí â³çüìóòü ç áþäæåòó Â³ííèö³.

Äî ìåð³¿ çâåðíóëîñÿ 109 êîì-

ïàí³é ç 17 êðà¿í ñâ³òó. Ç íèõ â³-
ä³áðàëè 15 êîìïàí³é. À ò³, ùî 
ï³äõîäÿòü ï³ä óñ³ âèìîãè òåíäå-
ðó — ëèøå òðè êîìïàí³¿.

— Çàðàç ìè çàê³í÷èëè ïåðøèé 
åòàï òîðã³â: ðîçãëÿíóëè ïðîïî-
çèö³¿ òà ïðîâåëè ðîç'ÿñíþâàëüí³ 
çóñòð³÷³. Â³ä³áðàëè òðè êîìïà-
í³¿ — RNG (Ïîëüùà), «Ì³êðî-
åëåêòðîí³êà" (×åõ³ÿ), Êîíñîðö³óì 
«Ñâàðêà» òà AEP (²òàë³ÿ). Ïåðå-
ìîæöåì ñòàíå òà êîìïàí³ÿ, ùî 
çàïðîïîíóº íàéìåíøó ö³íó, — 
ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð ÊÏ «Â³ííè-
öÿêàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà.

КОНДУКТОР «НЕ ЗНИКНЕ». Ìàé-
æå 400 òèñÿ÷ ïî¿çäîê â³äáóâàºòüñÿ 
ùîäíÿ ó Â³ííèö³. ² íà öþ ìàñó 
ïàñàæèð³â ïîòð³áí³ êîíäóêòîðè. 
Íàâ³òü ç ïîÿâîþ àâòîìàòèçîâàíî¿ 
îïëàòè êîíäóêòîðè áóäóòü ïðà-
öþâàòè ùå äîâãèé ÷àñ.

— Ó òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿ 
íå âèñòà÷àº ïðèáëèçíî 150 êîí-
äóêòîð³â. Ëþäè áîÿòüñÿ, ùî öÿ 
ïîñàäà áóäå ñêîðî÷åíà ç ÷àñîì. 
Õî÷ó âñ³õ çàñïîêî¿òè, òàê³ ôàõ³â-
ö³ áóäóòü íàì ïîòð³áí³ íàâ³òü ç 
ïîÿâîþ å-êâèòêà. Âîíè ñòàíóòü 
êîíñóëüòàíòàìè. ̄ õ ïîñëóãè íàì 
áóäóòü ïîòð³áí³ ÿê ì³í³ìóì äâà 
ðîêè. Íàäàë³, êîíäóêòîð³â ïå-
ðåâ÷àòü íà ³íø³ ïîñàäè. Í³õòî 
íå çàëèøèòüñÿ áåç ðîáîòè, — ðîç-
êàçàëà Êàòåðèíà Áàá³íà.

Óñþ ñèñòåìó ïëàíóþòü âïðî-
âàäèòè çà 18 ì³ñÿö³â ç äàòè ï³ä-
ïèñàííÿ óãîäè ç ï³äðÿäíèêîì.

Ñïî÷àòêó ïðèëàäè îïëàòè ïðî-
¿çäó ç'ÿâëÿòüñÿ â òðîëåéáóñàõ òà 
òðàìâàÿõ. À ïîò³ì ³ â ìàðøðóòêàõ.

наступного року 
випустять електронні 

квитки — картки з 
чіпом

у електротранспорті 
з’являться валідато-
ри. Потім — у марш-

рутках

безкоштовно 
е-квитки отримають 

пільговіки та учні

іногородні пільгови-
ки також отримають 

е-квиток безко-
штовно

ГОЛОВНЕ ПРО Е-КВИТОК

заплатять за картку 
вінничани, що 

не користуються 
пільгами

за проїзд можна 
буде заплатити 

банківською карткою 
та через смартфон

кондуктори стануть 
консультантами

паперовий квиток 
можна буде купити 

за готівку

Логотип Дарини Дробахи обрали 
вінничани для е-квитка. Інші роботи 
також будуть використовувати в 
дизайні картки

26-52
грн
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— Ми вступили у право власнос-
ті зовсім недавно, у 2015 році. 
Отримали сушарки з обрізани-
ми накриттями коробів, — каже 
керівник підприємства «Хлібо-
роб-Голендри» В'ячеслав Ата-
назевич. — Саме через них ви-
літає очищена верхня оболонка 
зерна кукурудзи. Вона така, як 
дрібненький сніжок. Дійсно, її 
розносить вітер на навколишню 
територію. Розумію, що це завдає 
шкоди сусідам. Але зараз зупиня-
ти виробничий процес і усувати 

причину неможливо. Багато зер-
на кукурудзи. І все воно підвище-
ної, точніше, високої вологості. 
Наше завдання висушити його, 
довести до необхідних кондицій. 
Це послуга, яку надаємо госпо-
дарствам. Працюємо цілодобо-
во, бо несемо відповідальність 
за прийняте зерно. Навіть в та-
кому режимі роботи вистачить 
ще на багато часу.
Як пояснив співрозмовник, після 
завершення робіт будуть усувати 
наявні недоліки, на що скаржать-

ся люди. Зерносушарки старі, ще 
радянського виробництва. Тому 
зробити все буде непросто.
— Мені доводилося бувати на еле-
ваторах нових, не таких, як наш, — 
говорить керівник господарства. — 
Незважаючи на те, що там вста-
новлено необхідні пристрої, все 
одно територія вкрита очищеною 
оболонкою зерна кукурудзи.
До речі, В'ячеслав Атаназевич 
не без здивування сприйняв те, 
що мешканці села звернулися 
в редакцію, а не до нього.

Не ми обрізали накриття коробів 
ЮРІЙ ДУБОВИЙ, 
НЧАЛЬНИК 
ДЕРЖАВНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ 
У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ:

— До нас не було звернення від 
жителів названого села з при-
воду проблеми, що виникла 
у зв'язку з очищенням зерна куку-
рудзи у названому господарстві 
Калинівського району. Без такого 
звернення, без зазначення про-

блеми і вказівки підприємства, 
де вона має місце, екологічна 
інспекція не може здійснюва-
ти перевірку. Тому мешканцям 
села треба звернутися письмо-
во до інспекції. На підставі цього 
розпочнемо перевірку.
За наявними у нас документами, 
це підприємство уже перевіряли. 
Але було це багато років тому. 
Зрозуміло, що відтоді ситуація 
змінилася. Якою вона є нині, 
можна буде конкретно говорити 
після вивчення інспекторами.

Щоб розпочати перевірку, потрібне звернення 

ÊÎÍÔË²ÊÒ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðî ÷åðâîíèé 
ñí³ã ó Ãîëåíäðàõ 
RIA ðîçïîâ³ëà 
ì³ñöåâà æèòåëüêà, 

êîëèøíÿ â÷èòåëüêà ïàí³ Ëþä-
ìèëà. Æ³íêà ïðîæèâàº ó áóäèíêó 
íà âóëèö³ Øê³ëüíà.

— Íåäàëåêî â³ä íàøîãî äîìó 
çåðíîâà ñóøàðêà, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Äåíü ³ í³÷ ïðàöþº áåç 
óïèíó. Äî ãóðêîòó ìè âæå çâè-
êëè. À îñü äî òîãî, ùî ñèïëåòüñÿ 
íà ãîëîâó ëóøïèííÿ — çâèêíóòè 
íå ìîæíà.

ПАДАЄ НА ГОЛОВУ, ПОПАДАЄ 
В ОЧІ. Çà ñëîâàìè ïàí³ Ëþäìè-
ëè, ÿêùî â³òðó íåìà, òî î÷èùåíå 
ëóøïèííÿ ³ç çåðíà êóêóðóäçè 
âèïàäàº íà òåðèòîð³¿ ñóøàðêè 
³ äîâêîëà íå¿. Àëå â³ä íàéìåí-

øîãî ïîäóâó âîíî ðîçíîñèòüñÿ 
äàë³. Ëåòèòü òóäè, êóäè â³òåð 
äìå. Êàæå, òàêå âðàæåííÿ, ùî 
òî ñí³æîê ìåòå. Ò³ëüêè íå á³ëèé, 
à ÷åðâîíèé.

— Íàø³é âóëèö³ ä³ñòàºòüñÿ íàé-
á³ëüøå, à íàøîìó áóäèíêó — íàé-
÷àñò³øå, áî â³í ñòî¿òü íàéáëèæ÷å 
äî ñóøàðêè, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — 
Ó íàñ âñå â öüîìó ÷åðâîíîìó ëóø-
ïèíí³ — äàõ áóäèíêó, êðèíèöÿ 
íà ïîäâ³ð'¿, ï³äâ³êîííÿ, á³ëèçíó 
ñóøèòè íåìîæëèâî, áî äîâåäåòüñÿ 
çíîâ ïðàòè. Éäåø íà âóëèöþ — 
áåðè ïàðàñîëþ, áî ïàäàº íà ãîëî-
âó, ïîïàäàº â î÷³, ñïðàâä³, ÿê ñí³ã.

Íåäàëåêî â³ä ö³º¿ ñóøàðêè — 
ùå îäíà òàêà ñàìî. ² âîíà òåæ 
ïðàöþº ö³ëîäîáîâî. Æ³íêà óòî÷-
íþº, ùî çíàõîäèòüñÿ âèðîáíè÷èé 
êîìïëåêñ ì³æ çãàäàíîþ âóëèöåþ 
Øê³ëüíîþ ³ Ïðèâîêçàëüíîþ.

— Òàì òåæ ëþäè ïîòåðïàþòü â³ä 
ñóñ³äñòâà ç òàêèì îá’ºêòîì, — ãî-

ГОЛЕНДРИ ЗАМІТАЄ… ЧЕРВОНИЙ СНІГ 
Псують життя Сніг у Голендрах двох 
кольорів — то білий, то червоний. Це не 
аномальне явище природи. Жителі села 
Голендри Калинівського району називають 
сніжком кукурудзяне лушпиння. Кажуть, 
день і ніч летить з місцевої сушарки і 
розноситься вітром довкола

âîðèòü ïàí³ Ëþäìèëà. — Ïðèõîäèâ 
÷îëîâ³ê, çáèðàâ ï³äïèñè. Áóäåìî 
ëèñòè ïèñàòè ó Êàëèí³âêó, Â³ííè-
öþ. Öå æ íåìîæëèâî òàê æèòè.

ßê ñòâåðäæóº æ³íêà, âîíè âæå 
ñêàðæèëèñÿ íà êåð³âíèê³â ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Õë³áîðîá-Ãîëåíäðè», ÿêîìó íà-
ëåæàòü ñóøàðêè.

— Ïðè¿æäæàëà êîì³ñ³ÿ, ó ¿¿ 
ïðèñóòíîñò³ êåð³âíèöòâî çàâîäó 
îá³öÿëî çàêðèòè òðóáè, ç ÿêèõ 
âèë³òàº øåëóøèííÿ, — ïðîäîâæóº 
æ³íêà. — Àëå êîì³ñ³ÿ ïî¿õàëà, ÷àñ 
ìèíóâ, ïðèéøëà îñ³íü ³ âñå ïî-
âòîðþºòüñÿ, ÿê áóëî ðàí³øå.

ОБІЦЯЮТЬ ЗРОБИТИ, АЛЕ КОЛИ?.. 
Ãîëåíäðè âõîäÿòü äî ñêëàäó ñ³ëü-
ðàäè ñåëà Ãîëóá³âêà. Ñ³ëüñüêèé 
ãîëîâà Ïàâëî Ïåðåãîí÷óê äîáðå 
îá³çíàíèé ç ïðîáëåìîþ. Êàæå, 
íå ïåðøèé ð³ê ñêàðæàòüñÿ ëþäè.

— Óòðó÷àòèñÿ ó ñïðàâè ïðè-
âàòíîãî ï³äïðèºìñòâà ñ³ëüñüêà 
ðàäà íå ìàº ïðàâà, áî öå áóäå 
ïîðóøåííÿì çàêîíó, — êàæå ãî-
ëîâà. — Àëå íå ðåàãóâàòè íà çâåð-
íåííÿ ëþäåé òåæ íåïðàâèëüíî. 
Ìè ñêëèêàëè ñåñ³þ, çàïðîñèëè 
êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà. Â³í äî-
áðîñîâ³ñíî ç’ÿâèâñÿ íà ðîçìîâó. 
Ïåðåäàëè éîìó ïðåòåíç³¿, ïðî ÿê³ 

ãîâîðÿòü ëþäè. Êåð³âíèê âèçíàâ 
ïðîáëåìó. Îá³öÿâ, ùî ç ÷àñîì 
âñòàíîâëÿòü îáëàäíàííÿ äëÿ 
óëîâëþâàííÿ ëóøïèííÿ.

Òîä³ æ ïîïðîñèâ îðãàí³çóâàòè 
çóñòð³÷ ç ëþäüìè. Ìàâ íàì³ð îñî-
áèñòî ðîç’ÿñíèòè ¿ì ñèòóàö³þ.

— Ìè ïîïåðåäèëè âñ³õ, — ïðî-
äîâæóº ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. — Çà-
ïðîñèëè íà çóñòð³÷ òàêîæ ïðåä-
ñòàâíèê³â ç ðàéîíó, åêîëîãà. Ó âè-
çíà÷åíèé ÷àñ âñ³ âîíè ç’ÿâèëèñÿ 
íà ðîçìîâó. Ò³ëüêè ãîâîðèòè 
íå áóëî ç êèì — íàø³ ñ³ëüñüê³ 
ñêàðæíèêè íå çíàéøëè ÷àñó 
íà òàêå ñï³ëêóâàííÿ. Íà æàëü.

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674
 Ò³ëüêè ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ö³º¿ 

çëî÷èííî¿ ãðóïè ïîë³ö³ÿ ïðèçíà-
ëàñÿ – îçáðîºí³ àâòîìàòàìè áàí-
äèòè, ÿê³ íàïàëè íà â³ííèöüêèõ 
þâåë³ð³â ï³ä Áåðäè÷åâîì ³ â³ä³-
áðàëè ó íèõ ÿùèêè ç çîëîòîì, 
íîñèëè ôîðìó ïîë³öåéñüêèõ.

¯õ áóëî äåâ’ÿòåðî. Óñ³ – äî ïî-
÷àòêó ïîä³é íà Ñõîä³, æèëè ó Äî-
íåöüê³é îáëàñò³. Óçÿëè öèõ çëî-
÷èíö³â ïðÿìî ïåðåä ¿õ íàñòóïíèì 
íàïàäîì – íà ïðèâàòíèé áóäèíîê 
ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³.

ßê ñêàçàâ ãîëîâà Íàöïîë³ö³¿ 
Óêðà¿íè Ñåðã³é Êíÿçºâ, êð³ì 
íàïàäó íà â³ííèöüêèõ þâåë³ð³â, 
ôåéêîâèõ ïîë³ñìåí³â «ï³äîçðþþòü 

ó ðÿä³ çóõâàëèõ ðîçáî¿â ³ç çàñòî-
ñóâàííÿì çáðî¿, ùî õâèëåþ ïðî-
êîòèëèñÿ ïî òåðèòîð³¿ äåðæàâè».

«Öÿ çëî÷èííà ãðóïà äóæå çóõ-
âàëî ä³ÿëà ïî Óêðà¿í³. Ìè áà÷èëè 
íåîäíîðàçîâî ¿õí³é ïî÷åðê. Âîíè 
â³äð³çíÿëèñÿ òèì, ùî îäÿãàëè îä-
íîñòð³é ïîë³öåéñüêèõ ³ çàñòîñî-
âóâàëè âîãíåïàëüíó òðàâìàòè÷íó 
çáðîþ, – ðîçïîâ³â Ñåðã³é Êíÿçºâ. 
– Ùîá çáåðåãòè æèòòÿ ãðîìàäÿí, 
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ çàòðèìàòè ¿õ 
íà ï³äõîä³ äî ì³ñöÿ ÷åðãîâîãî 
çëî÷èíó – ï³ä ÷àñ íàì³ðó ¿õ â÷è-
íèòè ùå îäèí ðîçá³éíèé íàïàä. 
² çðîáèëè öå åôåêòèâíî».

Çàòðèìàííÿ ïðîâîäèëè ñï³ëü-
íî ãðóïè ð³çíèõ ïðàâîîõîðîííèõ 

ñòðóêòóð. Äåïàðòàìåíò êàðíîãî 
ðîçøóêó, ïîë³öåéñüê³ Æèòîìèð-
ñüêî¿ îáëàñò³, íà òåðèòîð³¿ ÿêèõ 
é áóâ íàïàä íà â³ííèöüêèõ þâå-
ë³ð³â, ïðîêóðàòóðè òà ÑÁÓ. Íà 
ì³ñö³ ó äîíåöüêèõ ðîçá³éíèê³â 
âèëó÷èëè âîãíåïàëüíó çáðîþ, 
ãðàíàòè, ôîðìåíèé îäÿã ïîë³ö³¿ 
òà ìàñêè.

Íà îïåðàòèâíîìó â³äåî áà÷èìî 
– ëþäåé ó ÷îðíîìó ôîðìåíîìó 
îäíîñòðî¿ ç íàïèñàìè «ïîë³ö³ÿ» 
ïîâêëàäàëè îáëè÷÷ÿì ó àñôàëüò 
òà íàäÿãëè íàðó÷íèêè. ßê çãîäîì 
ñêàçàâ æóðíàë³ñòàì ãîëîâà Íàöïî-
ë³ö³¿, òåïåð áóäóòü ðîçáèðàòèñÿ, 
«çâ³äêè â íèõ ôîðìà, õòî â íèõ áóâ 
îðãàí³çàòîð, âèêîíàâåöü, «íàâ³ä-

íèêè», êóäè çáóâàëè âèêðàäåíå...».
Ó ðàìêàõ ïîäàëüøîãî ðîç-

ñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ä³ÿíü 
ôåéêîâèõ ïîë³ñìåí³â, ÿêå ïî÷à-
ëîñÿ ï³ñëÿ íàïàäó íà â³ííèöü-
êó ìàøèíó ï³ä Áåðäè÷åâîì 19 
ëèñòîïàäà, çà äâ³ äîáè ïðîâåëè 
áëèçüêî 30 îáøóê³â. ², ÿê ñêàçàëè 
ïðàâîîõîðîíö³, âèëó÷èëè ö³ëèé 
ðÿä äîêàç³â, ÿê³ äîïîìîæóòü äî-
âåñòè ñï³éìàíèì íåðîçêðèò³ ðîç-
á³éí³ íàïàäè.

À îñü ÿê ðîçïîâ³â ãîëîâà Íà-
öïîë³ö³¿ ïðî îáñòàâèíè çëî÷èíó 
ïðîòè â³ííè÷àí:

«Ó Êèºâ³ áóëà âèñòàâêà ïðåä-
ñòàâíèê³â þâåë³ðíî¿ ãàëóç³, êóäè 
ç’¿õàëèñÿ ç³ âñ³º¿ äåðæàâè ïðåä-

ñòàâíèêè ï³äïðèºìñòâ. Äåê³ëüêà 
äí³â áóâ ôîðóì. Ïî çàê³í÷åííþ 
éîãî îäèí ³ç ï³äïðèºìö³â âè¿õàâ 
íà ì³ñöå ñâîãî ïîñò³éíîãî ïðî-
æèâàííÿ, àëå äîäîìó íå ïðèáóâ. Ó 
Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ éîãî àâòî-
ìîá³ëü áóâ ðîçñòð³ëÿíèé. Íà ùàñ-
òÿ, â³í âèæèâ. Çëî÷èíö³ ïîñÿãíóëè 
íà òó ê³ëüê³ñòü çîëîòèõ âèðîá³â, 
ÿêó â³í ïðåäñòàâëÿâ íà âèñòàâö³ 
ÿê âèðîáè ñâîãî ï³äïðèºìñòâà».

Ïðî íàïàä íà ìàøèíó, â ÿê³é 
áóëî 30 ê³ëîãðàì³â çîëîòà, RIA 
ïèñàëà ó íîìåð³ 49 â³ä 6 ãðóä-
íÿ â ñòàòò³ «Áóëî çîëîòà íà 15 
ì³ëüéîí³â. Ïîäðîáèö³ íàïàäó íà 
â³ííèöüêèõ þâåë³ð³â ï³ä Áåðäè-
÷åâîì» (goo.gl/Y6Mi3U). 

Спіймали бандитів, які обібрали ювелірів

Мешканці Голендр кажуть, 
що вікна, підвіконня в хатах 
в кукурудзяному лушпинні. 
Усе через роботу сушарки
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У Жмеринському районі, сусід-
ньому з селом, де знаходиться 
ФГ «Вищеольчедаївське», низка 
шкіл опалюється альтернатив-
ними видами палива.
— Брикети із соломи, наскільки 
мені відомо, для твердопалив-
них котлів не використовують, — 
розповіла завідувач відділу освіти 
району Інна Цимбал. — Нема сум-
ніву, що це паливо зацікавило б 
наші заклади. Хотілося б дізна-

тися, що воно являє собою. Отри-
мати інформацію про тепловід-
дачу, вартість тощо. Керівникам 
господарств варто б брати участь 
у торгах через систему «Прозоро», 
на яких ми закуповуємо паливо.
На думку співрозмовниці, ще 
краще було б показати вже го-
тову продукцію потенційним 
споживачам. Аби вони вочевидь 
переконалися у тому, що вона 
заслуговує на увагу і придбання.

Зігрійте споживачів… інформацією 

АНДРІЙ ГИЖКО, 
ПЕРШИЙ 
ЗАСТУПНИК 
ГОЛОВИ ОДА:

— Три мільйони 
тонн соломи за-
лишається на по-

лях області щороку після жнив. 
Це без урахування тієї кількості, 
що її використовують для госпо-
дарських потреб тваринництва. 
Якби її переробити на паливні 
брикети, можна було б зеконо-
мити понад три тисячі тонн ви-
сококалорійного вугілля.
Кожна нова справа потребує часу 
для того, щоб люди, по-перше, 
дізналися про неї, по-друге, пе-

ревірили її на практиці. Ми ре-
комендували обом виробникам 
брати участь у тендерних торгах 
через систему «Прозоро». Бо це 
можливість забезпечити заклади 
соціальної сфери новим видом 
екологічного палива. Наше за-
вдання — перевести на аль-
тернативні джерела енергії усі 
бюджетні організації й установи.
Це не лише бізнесовий, а й еко-
логічний проект. Ми проводимо 
просвітницьку роботу, щоб не спа-
лювали пожнивні рештки. Адже це 
шкода для екології: забруднення 
повітря, руйнування екосистем 
рослинного і тваринного світу, 
зниження родючості ґрунту.

Економія — ешелон вугілля з 50 вагонів 

Стала 
найкращою 
Êíèãîþ ðîêó «ÂÂÑ-2017» 
ñòàëà çá³ðêà îïîâ³äàíü â³-
ííè÷àíêè Êàòåðèíè Êàëèò-
êî «Çåìëÿ çàãóáëåíèõ, àáî 
Ìàëåíüê³ ñòðàøí³ êàçêè». 
– Òåìè, ÿêèõ òîðêàºòüñÿ 
Êàòåðèíà Êàëèòêî ó ñâî¿é 
çá³ðö³, îñîáëèâî àêòóàëüí³ 
çàðàç, êîëè ñâ³ò çäàºòüñÿ 
äåäàë³ á³ëüø ðîç'ºäíàíèì,  
– ñêàçàâ ðåäàêòîð ªâðî-
ïåéñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
ñëóæáè ÂÂÑ Àðòåì Ë³ññ.

Додадуть 
поїздів до свят
 «Óêðçàë³çíèöÿ» â³äêðèëà 
ïðîäàæ êâèòê³â íà 29 äî-
äàòêîâèõ ïî¿çä³â, ÿê³ êóðñó-
âàòèìóòü â Óêðà¿í³ â ïåð³îä 
ð³çäâÿíèõ ³ íîâîð³÷íèõ 
ñâÿò ó Çàêàðïàòòÿ, Ïðèêàð-
ïàòòÿ òà Ëüâ³â. Íåçàáàðîì 
ìîæóòü ïðèçíà÷èòè ³ ³íø³ 
äîäàòêîâ³ ïî¿çäè, ÿêùî 
ïîïèò íà êâèòêè ïåðåâè-
ùèòü ïðîïîçèö³¿. Äîäàòêîâ³ 
ïî¿çäè áóäóòü ïðèçíà÷å-
í³ íà ïåð³îä ç 22 ãðóäíÿ 
ïî 14 ñ³÷íÿ. Îá³öÿþòü, ùî 
ö³íà êâèòê³â íà äîäàòêîâ³ 
ïî¿çäè áóäå òàêîþ æ, ÿê ³ 
íà çâè÷àéí³.

Повернули 
додому
Íà Â³ííè÷÷èí³ ðîçøóêàëè 
òðüîõ íåïîâíîë³òí³õ. Äâîº 
16-ð³÷íèõ âò³êà÷îê áóëè â 
Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³. À 
13-ð³÷íèé õëîïåöü âèð³-
øèâ íå ïîâåðòàòèñÿ äîäî-
ìó, òîìó ùî ïîñâàðèâñÿ ç 
ìàò³ð’þ.
Ïîë³öåéñüê³ â³äïðàöþâà-
ëè çâ’ÿçêè ä³â÷èíêè, ïðî 
çíèêíåííÿ ÿêî¿ ð³äí³ çàÿ-
âèëè 8 ãðóäíÿ, òà âñòàíîâè-
ëè, ùî âîíà ìîãëà ïî¿õàòè 
â Ê³ðîâîãðàäñüêó îáëàñòü 
äî äðóãà. Ñàìå ó 20-ð³÷-
íîãî õëîïöÿ ¿¿ ³ çíàéøëè. 
Ùå îäíó 16-ð³÷íó âò³êà÷êó 
ðîçøóêóâàëè áëèçüêî äâîõ 
òèæí³â. ² òåæ çíàéøëè 
íà Ê³ðîâîãðàäùèí³. Âîíà 
ïî¿õàëà äî íîâî¿ çíàéîìî¿ 
ç ñîöìåðåæ. Æèòåëüêà 
Êîçÿòèíà òåæ çâåðíóëàñÿ 
äî ïîë³ö³¿ ç çàÿâîþ ïðî 
çíèêíåííÿ ï³ñëÿ ñâàðêè 
13-ð³÷íîãî ñèíà. Êîëè ï³ä-
ë³òêà çàéøëè, â³í ïîÿñíèâ, 
ùî ãóëÿâ, àáè çàñïîêî¿òèñÿ 
ï³ñëÿ ñâàðêè ç ìàìîþ. 
Çà 11 ì³ñÿö³â 2017 ðîêó 
íàä³éøëî 177 ïîâ³äîìëåíü 
ïðî çíèêíåííÿ â îáëàñò³ 
ä³òåé, ¿õ óñ³õ ïîâåðíóëè 
áàòüêàì.

КОРОТКОКОРОТКО

Á²ÇÍÅÑ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïàëèâí³ áðèêåòè 
ç ñîëîìè âçÿëèñÿ 
âèãîòîâëÿòè ó äâîõ 

ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâàõ îáëàñò³. 
Äâà ðîêè òîìó òåõíîëîã³÷íà ë³í³ÿ 
ïî÷àëà ïðàöþâàòè â àãðîô³ðì³ 
«Ñâ³òàíîê» Êîçÿòèíñüêîãî ðàéî-
íó, à íèí³øíüîãî ë³òà — ó ôåð-
ìåðñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ «Âèùå-
îëü÷åäà¿âñüêå» Ìóðîâàíîêóðè-
ëîâåöüêîãî ðàéîíó. Ó îáîõ âè-
ïàäêàõ âñòàíîâëåíî îáëàäíàííÿ 
³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà. 

ЗОЛОТЕ ВУГІЛЛЯ. Ïàëèâí³ áðè-
êåòè, ùî òóò âèãîòîâëÿþòü, íà-
çèâàþòü «çîëîòèì» âóã³ëëÿì. Áî 
òàêîãî êîëüîðó ñîëîìà. Âîíè äå-
øåâø³ ó ïîð³âíÿíí³ ç äðîâàìè, 
òèì á³ëüøå — âóã³ëëÿì âèñîêèõ 
ñîðò³â ÿêîñò³. ̄ õ ìîæíà ñïàëþâà-
òè ó âåëèêèõ êîòåëüíèõ ³ ìàëèõ 
êîòëàõ, ãðóáêàõ, ïå÷àõ. Äëÿ öüîãî 
íå ïîòð³áíå ñïåö³àëüíå óñòàòêó-
âàííÿ. Áðèêåòè ãîðÿòü äîâøå, í³æ 
äðîâà. Âîíè òë³þòü ³ â³ääàþòü æàð. 
¯õ çãîðÿííÿ á³ëüøå ñõîæå íà òå, ÿê 
ãîðèòü âóã³ëëÿ. Ãîðÿòü ð³âíîì³ðíî, 
âèñîòà ïîëóì'ÿ íå ïåðåâèùóº îä-
íîãî ñàíòèìåòðà. ßê ñòâåðäæóþòü 
êåð³âíèêè íàçâàíèõ ãîñïîäàðñòâ, 
îïàëþâàòè íèìè ïðèì³ùåííÿ äå-
øåâøå, í³æ åëåêòðèêîþ, ãàçîì àáî 
äðîâàìè. Ïðè ñïàëþâàíí³ ìàéæå 
íå äèìëÿòü, íå ñòð³ëÿþòü ³ íå ³ñ-
êðÿòü, ÿê äðîâà ³ âóã³ëëÿ, íå óòâî-
ðþþòü ê³ïòÿâè òà ÷àäíîãî ãàçó. 
Çäàâàëîñÿ á, çà òàêèì ïàëèâîì 
ìàëà á ñòîÿòè ÷åðãà ïîêóïö³â. 
Àëå æ í³ — ñêëàäè â îáîõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ ïåðåïîâíåí³, à òåõ-
íîëîã³÷í³ ë³í³¿ çóïèíåí³.

СОЛОМА НЕ ГРІЄ? ЩЕ Й ЯК ГРІЄ! 
— Í³ÿê íå ì³ã ïîäóìàòè, ùî âè-
íèêíóòü ïðîáëåìè ç ðåàë³çàö³-
ºþ, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA 
êåð³âíèê àãðîô³ðìè «Ñâ³òàíîê» 

Ìèêîëà Ìåëüíèê. — Ïåðåä òèì, 
ÿê âçÿòèñÿ çà íîâó ñïðàâó, âè-
â÷èëè äîñâ³ä ó ïîëÿê³â. Öå âîíè 
ïîäàëè íàì ³äåþ. Êîëè ïîëüñüêà 
äåëåãàö³ÿ ïîáà÷èëà, ÿê ïðèîðþ-
ºìî ³ ñïàëþºìî ñîëîìó, ¿¿ êåð³â-
íèê çà ãîëîâó ñõîïèâñÿ. Çàïðî-
ñèâ ïðè¿õàòè, ïîäèâèòèñÿ, ùî 
âîíè ðîáëÿòü ³ç ñîëîìîþ.

— Ó íàñ íå â³ðÿòü, ùî ñîëîìîþ 
ìîæíà íàãð³òèñÿ, — ïðîäîâæóº 
Ìèêîëà Ìåëüíèê. — À äàðìà. 
Ìè âèêîðèñòîâóºìî áðèêåòè äëÿ 
ðîáîòè çåðíîñóøàðîê â òîé ÷àñ, 
êîëè ³íø³ ïëàòÿòü çà äîðîãèé ãàç.

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî â³í 
ó ñåáå âäîìà îäðàçó âèïðîáóâàâ 
áðèêåòè ³ç ñîëîìè. Íà âëàñíî-
ìó ïðèêëàä³ ïåðåêîíàâñÿ â éîãî 
åôåêòèâíîñò³.

— Ìè âæå åêñïåðèìåíòóâà-
ëè, — êàæå Ìèêîëà Ìåëüíèê. — 
Äî ïøåíè÷íî¿ ñîëîìè äîäàâàëè 
ñòåáëà ñî¿, ð³ïàêà. Áðèêåòè âè-
õîäÿòü ç âèùîþ ù³ëüí³ñòþ, í³æ 
ç ñàìî¿ ñîëîìè. Çá³ëüøóºòüñÿ ¿õ 
òåïëîâ³ääà÷à. ² ïðîöåñ ãîð³ííÿ 
òðèâàº äîâøå.

Çàãàëîì çà ìàéæå äâà ðîêè 
ïðîäàëè ïðèáëèçíî 200 òîíí 
áðèêåò³â. Ùå ïîíàä ñòî òîíí 
ëåæèòü íà ñêëàä³, ðîçôàñîâàí³ 
ó ì³øêè âàãîþ ïî 25 êã. Ñîëîìè 
ïðèïàñëè äëÿ ðîáîòè íà äâà ðîêè 
íàïåðåä. Ñèðîâèíà ìàº âèñòîÿòè 
ïðèáëèçíî ð³ê, òîä³ ¿¿ ïðîñò³øå 
ïðåñóâàòè.

Ó ãîñïîäàðñòâ³ âèâ÷àþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü åêñïîðòóâàòè íîâó ïðî-
äóêö³þ. Çà êîðäîíîì âîíà çíà÷íî 
äîðîæ÷à. ² ïîïèò ìàº á³ëüøèé.

«ЗАМОРОЖЕНІ» БРИКЕТИ 
Не пішло  За вікном зима, 
а в області зупинили виробництво 
паливних брикетів з соломи. Недороге, 
екологічно чисте, калорійне паливо, 
що відповідає євростандартам, 
лежить на складах. Чому?

 Вартість однієї тонни брикетів із 
соломи нині становить 2,2 тисячі 
гривень (два роки тому — 1,5 тис. 
грн) Підвищення ціни викликано 
здорожчанням електрики, її витрати 
складають 90% у собівартості про-
дукції. Тонна брикетів на ринку Єв-
ропи коштує в середньому 150 євро.
 Тонна вугілля антрацит марки 
АМ- 3000 грн, АС — 2.300 грн (дані 
сайту «Вінницяоблпаливо»).
 Тепловіддача брикетів із соломи 

вища, ніж у дров у 2–4 рази.
Одна тонна розміщується на одно-
му квадратному метрі (для такої 
кількості дров треба 3–4 метри кв.).
 При спалюванні утворюється мі-
німальний викид вуглецю 
 Підходять для спалювання у всіх 
видах котелень, котлів та топок.
  При тривалому зберіганні 
не втрачають якісних характерис-
тик, не потребують сушки на від-
міну від дров.

ДОВІДКА

ЦЕ ЩЕ Й КОРМ ДЛЯ ХУДОБИ. 
Âîëîäèìèð Äìèòðóê, êåð³âíèê 
ÔÃ «Âèùåîëü÷åäà¿âñüêå», òàêîæ 
îïàëþº ñâ³é áóäèíîê áðèêåòàìè 
ç ñîëîìè. Ìóðîâàíîêóðèëîâåöü-
êèé ðàéîí îäèí ç òèõ, äå íåìà 
ãàçîïðîâîä³â.

— Íàø³ áðèêåòè êóïóþòü äåÿê³ 
çàêëàäè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, — êàæå 
â³í. — ª ëþäè, ÿê³ áåðóòü, ùîá 
îïàëþâàòè ñâî¿ áóäèíêè. Îäíàê 
÷åðãà çà áðèêåòàìè íå ñòî¿òü. Ç 
ë³òà ïðîäàëè 75 òîíí. Ùå äâ³ñò³ 
òîíí ëåæèòü íà ñêëàä³. Óñòàíîâêà 
ìîæå ïðàöþâàòè ó äåê³ëüêà çì³í. 
Àëå ìè âçàãàë³ ¿¿ çóïèíèëè. Ñêëàä 
ïåðåïîâíåíèé.

Äëÿ òåõíîëîã³÷íî¿ ë³í³¿ ç âèãî-
òîâëåííÿ áðèêåò³â ó ãîñïîäàðñòâ³ 
çáóäóâàëè îêðåìå ïðèì³ùåííÿ. 
Ðîçòàøóâàëè éîãî ïîðó÷ ³ç çà-
ë³çíè÷íîþ ñòàíö³ºþ. Ó ðàç³ ïî-
òðåáè, ìîæíà â³äïðàâëÿòè ïàëèâî 
çàë³çíèöåþ.

— Òàê³ áðèêåòè ìîæóòü áóòè 
ùå é êîðìàìè äëÿ õóäîáè, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Âçèìêó 
ãîñïîäàð³ çãîäîâóþòü ñîëîìó. 
Ïîäð³áíþþòü íà ñ³÷êó ³ äîáàâëÿ-
þòü äî ðàö³îíó. Áðèêåòè ç ñîëîìè 
äîñòàòíüî çàëèòè ãàðÿ÷îþ âîäîþ 
³ óòâîðþºòüñÿ ãàðíèé êîðì. Ìè 
ïåðåâ³ðèëè, õóäîáà âèëèçóº â³äðî 
äî ñàìîãî äíà.

Áðèêåòàìè ç ñîëîìè 
ìîæíà ãîäóâàòè 
õóäîáó. ¯õ äîñòàòíüî 
çàëèòè ãàðÿ÷îþ 
âîäîþ, ³ óòâîðþºòüñÿ 
ãàðíèé êîðì

Товщину і довжину Товщину і довжину 
брикета можна брикета можна 
регулювати, одна регулювати, одна 
така брикетина така брикетина 
важить півтора важить півтора 
кілограмакілограма
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812

Á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â 
â³ííè÷àíè îáèðàëè 
íàéêðàù³ êîìïàí³¿ 
ì³ñòà íà brand.20.ua. 

Ó ãîëîñóâàíí³ «Íàðîäíèé áðåíä» 
ó 2017 ðîö³ âçÿëè ó÷àñòü 12513 ëþäèíè.

Ó äåíü öåðåìîí³¿ íà âõîä³ äî ðåñ-
òîðàííîãî êîìïëåêñó «Êîçàöüêèé 
ñòàí» óñ³õ ãîñòåé çóñòð³÷àâ ³ç íàëèâ-
êàìè äëÿ ç³ãð³âó Îëåêñàíäð Øåìåò, 
ãîëîâíèé Ä³ä Ìîðîç ì³ñòà. Ó çàë³ æ 
÷àñòèíà ó÷àñíèê³â öåðåìîí³¿ ïîçó-
âàëà ó ôîòîçîí³ ï³ä ñïàëàõàìè ôî-
òîêàìåð, ³íø³ æ íàñîëîäæóâàëèñÿ 
âèíàìè ìàðêè ARTWINERY ï³ä 
âèøóêàí³ ìóçè÷í³ ñåòè DJ Äàíèëà 
Çàõàðîâà.

Îô³ö³éíà ÷àñòèíà ðîçïî÷àëàñÿ 
òðîõè ï³çí³øå ñüîìî¿ ãîäèíè âå÷î-
ðà, ³ â³äêðèâ ¿¿ ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð Êîðïîðàöi¿ RIA Îëåã Ãîðîáåöü. 
Â³í æå ³ âðó÷èâ â³äçíàêè ñïîíñîðàì 
òà ïàðòíåðàì êîíêóðñó. Öå ãåíåðàëü-
íèé ïàðòíåð — öåìåíò «Çîä÷èé», 
êîìïàí³ÿ, ÿêà ïðàöþº ï³ä ñëîãàíîì: 
«Êîíòðîëþºìî ÿê³ñòü, ìàðêó òà âàãó 
ó êîæíîìó ì³øêó». Òàêîæ êîíêóðñ 
ï³äòðèìàëè îô³ö³éíèé ïåðåâ³çíèê — 
êîìïàí³ÿ «Áë³ö Òàêñ³ 555–444», åêñ-
êëþçèâíèé ïàðòíåð — êîòåäæíå 
ì³ñòå÷êî Sun House, òà «ñîëîäêèé» 
ïàðòíåð — Sweet Paradise.

— Öåé êîíêóðñ º ïð³îð³òåòíèì äëÿ 
êîìïàí³¿ «Çîä÷èé». Ìè ââàæàºìî 
éîãî äóæå ö³ííèì äëÿ ì³ñòà, àäæå 
ñàìå «Íàðîäíèé áðåíä» ñïîíóêàº 
á³çíåñìåí³â äî ðîçâèòêó ñâîº¿ ñïðà-
âè òà ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ òîâàð³â, 
ïîñëóã äëÿ â³ííè÷àí, — ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó Â³òàë³é Ëþá³ìîâ, ïðåä-
ñòàâíèê êîìïàí³¿ ÒÎÂ «Çîä÷èé».

— Âèäíî, ùî «Íàðîäíèé áðåíä» 
ðîçâèâàºòüñÿ ç êîæíèì ðîêîì. Àëå 
öüîãî ðîêó óñå âñå-òàêè ³íàêøå: êîí-
êóðñ ÿêèéñü «òåïë³øèé», çàòèøí³-
øèé, — ïðîêîìåíòóâàâ æóðíàë³ñòó 
Àíäð³é ×îðíèé, êåð³âíèê Áë³ö Òàê-
ñ³ 555–444, ï³ñëÿ òîãî, ÿê äîïîì³ã 
âåäó÷îìó ðîç³ãðàòè ñâ³é ïîäàðóíîê 
ïåðåìîæöÿì — 20 ñåðòèô³êàò³â 
íà ïî¿çäêó ó òàêñ³.

Ðîäçèíêîþ âå÷îðà ñòàâ âèñòóï 
äâîõ áàðìåí³â ³ç Sivak&Vitruk Project. 
Ãëÿäà÷³ çàõîïëåíî ñë³äêóâàëè çà 
òèì, ÿê øåéêåðè áóêâàëüíî ë³òàëè 
â ïîâ³òð³ ïîâç â³ííè÷àí, ùî ñèä³ëè 
ó ïåðøîìó ðÿäó.

Äàë³ íà ó÷àñíèê³â êîíêóðñó ÷åêàëè 
íîâ³ ñþðïðèçè: Àíäð³é Êðàñí³öüêèé, 
çàáóäîâíèê êîòåäæíîãî ì³ñòå÷êà Sun 
House, ðîçð³çàâ äëÿ íèõ âåëèêèé 
òîðò — ïðåçåíò â³ä êîìïàí³¿.

— Õî÷ó ïðèâ³òàòè âàñ ³ç çàâåðøåí-
íÿì êîíêóðñó, àäæå öå á³ëüøå, í³æ 
ô³íàë — âè ìîæåòå îö³íèòè, ñê³ëüêè 
ëþäåé âï³çíàþòü âàñ ÿê áðåíä òà 
ï³äòðèìóþòü ÿê³ñòü âàøèõ ïîñëóã 
÷è òîâàð³â, — ñêàçàâ Êðàñí³öüêèé.

Îäðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñ³ ïåðå-
ìîæö³ îòðèìàëè â³äçíàêè, Îëåã 
Ãîðîáåöü ðîçïî÷àâ ðîç³ãðàø òðüîõ 
ïëàíøåò³â ñåðåä ó÷àñíèê³â îíëàéí-
ãîëîñóâàííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ïëàíøå-

òè ä³ñòàëèñÿ Íàòàë³ Ìåôîäîâñüê³é, 
²ëîí³ Ðàá÷óí òà Ä³àí³ Ðîìàíîâ³é.

Êîëè îô³ö³éíà ÷àñòèíà öåðåìî-
í³¿ áóëà çàâåðøåíà, ãîñò³ ïîðèíóëè 
ó àòìîñôåðó ÿê³ñíî¿ òà íåéìîâ³ðíî 
êðàñèâî¿ ìóçèêè â³ä êàâåð-ãóðòó 
Gloria ³ íàñîëîäæóâàëèñü àâòîð-
ñüêèìè äåñåðòàìè â³ä ñîëîäêîãî 
ïàðòíåðà Sweet Paradise.

— Êîíêóðñ âàæëèâèé ³ äëÿ ñïîæè-
âà÷³â, ³ äëÿ êîìïàí³é, ÿê³ õî÷óòü ³òè 
âïåðåä ó ñâîºìó ðîçâèòêó. Ìè éøëè 
äî öüîãî òðè ì³ñÿö³: ïåðø³ äâà — 
áóëî ãîëîñóâàííÿ íà ñàéò³ brand.20.
ua, à â îñòàíí³é ì³ñÿöü ï³øëà âæå, 
âëàñíå, îðãàí³çàö³ÿ êîíêóðñó. Ðîç-
äóìè ùîäî «Íàðîäíîãî áðåíäó 2018» 
ç’ÿâëÿòüñÿ çàâòðà, à ñüîãîäí³ ìîæíà 
âèäèõíóòè ñïîê³éíî ³ íàñîëîäæó-
âàòèñÿ òåïëîþ àòìîñôåðîþ, - ðîç-
ïîâ³ëà Ìàðèíà Çàãîðóéêî, îäíà ³ç 
ãîëîâíèõ îðãàí³çàòîð³â êîíêóðñó.

ЯК ЗАВЕРШИВСЯ КОНКУРС 
«НАРОДНИЙ БРЕНД 2017» 
Нагородження кращих  Феєричне бармен-
шоу, подарунки для гостей, вишукані вина та 
авторські десерти — усе це зробило атмосферу 
церемонії теплою і «майже домашньою». Три 
щасливчики із вінничан, які виграли планшети 
за голосування у конкурсі, вже забрали свої 
гаджети з редакції RIA/20minut

Генеральний партнер Офіційний 
перевізник

Ексклюзивний 
партнер

Солодкий 
партнер

Винний 
партнер Партнери

Ïðèçè îòðèìóâàëè íå 
ò³ëüêè êðàù³ êîìïàí³¿ 
ì³ñòà. Òðè â³ííè÷àíêè, 
ùî áðàëè ó÷àñòü 
ó ãîëîñóâàíí³, âèãðàëè 
ïëàíøåòè â³ä RIA 

Представниці мережі дитячих парків святкування «Дитяча планета» із перемогою 
в руках. А «схопила» цей момент тріумфу відомий вінницький фотограф Наталія Базілєва 

Тимур Теренчук вибіг на сцену за 
«Нікою» та дипломом за перше місце 
для танцювальної студії Art Fusion, 
де займається хлопчик

Представник компанії ТОВ «Зодчий» 
Віталій Любімов. Розповів, що, на думку 
компанії, конкурс «Народний бренд» 
спонукає бізнесменів до розвитку своєї 
справи та покращення якості товарів

Олександр Гонта, власник салону краси 
«Модерн», та його дружина Вікторія. 
«Модерн» уже восьмий рік підряд тримає 
першість у номінації «Салони краси» 
конкурсу «Народний бренд»

Андрій Чорний, керівник Бліц Таксі 
555-444. Розказав журналісту, що 
цьогоріч церемонія нагородження 
найкращих компаній вийшла «теплішою» 
та затишнішою, ніж зазвичай
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Для дитини 
віком до 6 років 

Для дитини 
від 1 до 18 років

ЯК БУДЕ

ЯК Є 

ТЕТЯНА СОЛЯР, 
АДВОКАТ:

— У боржників 
зараз є багато 
умов, за яких 
вони можуть 
уникати опла-

ти аліментів. Він/вона можуть 
сплачувати значно менше коштів 
в місяць, ніж призначено судом, 
і за це їм нічого не буде. Знаючи 
це, стягнути аліменти було майже 

неможливо і, як прожити дитині 
на мізерні кошти, також не зро-
зуміло. Це був клопіт тих, із ким 
живе дитина. Нові правила по-
легшать стягнення необхідної 
суми аліментів, так як і обмежен-
ня виїзду за кордон, і обмеження 
права на водіння, і навіть арешт 
на 15 діб буде більше стиму-
лювати боржників виконувати 
свій обов’язок зі сплати коштів 
на утримання дитини.

«Клопіт тих, із ким живе дитина» 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Òèõ, õòî íå õî÷å 
ïëàòèòè çà óòðè-
ìàííÿ ñâî¿õ ä³òåé 

ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ, òðåáà çìóñè-
òè. Ðàäà ïðèéíÿëà çàêîíîïðîåêò 
¹ 7277, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ïðè-
ìóñîâå ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ 
ç âèïëàòè àë³ìåíò³â. Â³í ñòàíå 
÷èííèì ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ. ² 
íîâ³ íîðìè íàñò³ëüêè ñóâîð³, ùî 
ðîçëó÷åí³ òàòóñ³ âæå íå íà æàðò 
íàëÿêàëèñÿ.

Îäèí ç òàêèõ, øîóìåí Àíò³í 
Ìóõàðñüêèé, â³äðåàãóâàâ íà íî-
âîââåäåííÿ ïðîòåñòîì ó ñòèë³ íþ: 
âèéøîâ ïðîñòî ãîëÿêà íà ñí³ã 
ï³ä ïðèì³ùåííÿ ñóäó. Ìîâëÿâ, 
ÿêùî êîëèøíÿ äðóæèíà òåëå-
âåäó÷à Ñí³æàíà ªãîðîâà òåïåð 
ò³ëüêè çàõî÷å, òî çìîæå çàëèøèòè 
éîãî íàâ³òü áåç òðóñ³â.

Áî äåðæàâí³ âèêîíàâö³ ï³ñ-
ëÿ çàïðîâàäæåííÿ íîâîââåäåíü 
áåç ð³øåííÿ ñóäó ìîæóòü çà-
áîðîíÿòè áîðæíèêàì âè¿çäèòè 
çà êîðäîí, ¿çäèòè íà ìàøèíàõ 
÷è ìàòè çáðîþ. Ùå êîëèøí³ì 
ñòàíå ëåãêî â³äïðàâèòè íåïëàòíè-
êà íà âèïðàâí³ ðîáîòè ÷è íàâ³òü 
äî òþðìè…

ЧИ ВСЕ ТАК СТРАШНО? Ó ïî-
ÿñíþâàëüí³é äî çàêîíîïðîåêòó 
÷èòàºìî äóìêó àâòîð³â: ïàíüêà-
òèñÿ ç³ çë³ñíèìè íåïëàòíèêàìè 
àë³ìåíò³â íå âàðòî, áî ñòàíîì 
íà 1 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó ó âè-
êîíàâ÷³é ñëóæá³ çíàõîäèëîñÿ 
ìàéæå 550 òèñÿ÷ äîêóìåíò³â ïðî 
ñòÿãíåííÿ ãðîøåé íà óòðèìàí-

íÿ ä³òåé. ² ìàéæå êîæåí ï’ÿòèé 
âèïàäîê — öå ñèñòåìàòè÷íà 
íåñïëàòà.

«Íåäîñêîíàëå çàêîíîäàâñòâî 
äîçâîëÿº íåäîáðîñîâ³ñíèì áàòü-
êàì óõèëÿòèñÿ â³ä âèêîíàííÿ 
ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, à öå — ïðÿìà 
çàãðîçà äëÿ íîðìàëüíîãî æèòòÿ 
äèòèíè «óõèëÿíò³â», — êàæóòü 
àâòîðè çàêîíîïðîåêòó.

Äëÿ òîãî, ùîá çìóñèòè ïëàòè-
òè, íàðäåïè ïðîïîíóþòü ö³ëèé 
ðÿä ñàíêö³é. Íàïðèêëàä, ñïðî-
ùóþòü ìîæëèâ³ñòü äåðæàâíèì 
âèêîíàâöÿì çðîáèòè áàéäóæîãî 
òàòà íåâè¿çíèì çà êîðäîí. Äëÿ 
öüîãî äîñèòü ìàòè çàáîðãîâàí³ñòü 
ç âèïëàòè àë³ìåíò³â çà 6 ì³ñÿö³â 
³ á³ëüøå. 

Çàðàç îáìåæåííÿ âè¿çäó òåæ 
º, àëå âîíî ïðèéìàºòüñÿ ò³ëüêè 
çà ð³øåííÿì ñóäó.

ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО. Íàðäåïè 
ïðèäóìàëè é íîâ³ êàðàëüí³ çà-
õîäè. Âîíè âèð³øèëè: ðàç ïëàò-
íèêè àë³ìåíò³â ó á³ëüøîñò³ — öå 
÷îëîâ³êè, òî òðåáà ¿õ ïîçáàâèòè 
«õëîï÷à÷èõ öÿöüîê», àáè ïëàòèëè 
ñïðàâíî.

² òåïåð, ÿêùî áîðã ç àë³ìåíò³â 
«âèñèòü» á³ëüøå øåñòè ì³ñÿö³â, 
áàòüêà ìîæóòü ïîçáàâèòè ïðà-
âà âîä³ííÿ àâòî (íà 3–6 ì³ñÿö³â 
àáî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³) ÷è çàáîðîíèòè éîìó 
êîðèñòóâàòèñÿ íàÿâíîþ çáðîºþ 
³ íàâ³òü õîäèòè íà ïîëþâàííÿ.

Ùîïðàâäà, ö³ ïîêàðàííÿ íå áó-
äóòü çàñòîñîâóâàòè äî ëþäèíè, 
ÿêà çàðîáëÿº îäíèì ³ç íàçâàíèõ 
âèä³â ä³ÿëüíîñò³. Íàïðèêëàä, 
ïðàöþº âîä³ºì ÷è çìóøåíèé 

ЗА БОРГИ З АЛІМЕНТІВ 
ЗАБЕРУТЬ «ПРАВА» І ЗБРОЮ 
Нові правила  Прийняли зміни 
до закону про ухилення від виплати 
аліментів на утримання дітей. Тепер 
неплатників можуть позбавити водійських 
прав і не тільки. Яких змін до «аліментного» 
законодавства варто чекати? Редакція 
розібралася в законопроекті та запитала 
в експерта, навіщо такий потрібен

ïåðåñóâàòèñÿ íà ìàøèí³ ÷åðåç 
³íâàë³äí³ñòü àáî çà ïðîôåñ³ºþ 
âîëîä³º ï³ñòîëåòîì.

ДАЛІ — ГІРШЕ. Çàêîíîïðîåêò 
ïðîïîíóº òàêîæ êàðàòè áîðæ-
íèê³â ñîö³àëüíèìè ðîáîòàìè. 
Íà òàê³ áóäóòü ïðèìóñîâî íà-
ïðàâëÿòè íåïëàòíèêà àë³ìåíò³â, 
ÿêùî á³ëüøå ó íüîãî â³ä³áðàòè 
í³÷îãî. Âèä ðîá³ò òà ¿õ òðèâàë³ñòü 
âèçíà÷àþòü îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëà-
äè, àëå çàêîí âñòàíîâèâ ðàìêè — 
â³ä 120 äî 240 ãîäèí.

Îïëà÷óâàòè ñîö³àëüí³ ðîáîòè 
ìàþòü çà çàòâåðäæåíèì äåðæàâîþ 
ïîãîäèííèì òàðèôîì. Íà íà-
ñòóïíèé ð³ê òàðèô îñü ÿêèé: 
22 ãðèâí³ 40 êîï³éîê çà ãîäèíó. 
Çàðîáëåí³ ãðîø³ ïåðåðàõîâó-
âàòèìóòü äèòèí³. À íå âèéäåø 
íà ðîáîòè — ïðîâåäåø 15 ä³á 
çà ãðàòàìè.

Äëÿ íàéóïåðò³øèõ «óõèëÿíò³â» 
â³ä îáîâ'ÿçêó óòðèìóâàòè äèòèíó 
ãð³øìè ïåðåäáà÷èëè ïîêàðàííÿ 
ó âèãëÿä³ îäíîãî ðîêó âèïðàâíèõ 
ðîá³ò ÷è îáìåæåííÿ âîë³. 

ßêùî ëþäèíó ñóäÿòü çà óõè-
ëåííÿ â³ä âèïëàò ïîâòîðíî, 
òî ïîêàðàþòü óäâ³÷³, à òîé óòðè÷³ 
ñóâîð³øå — ïðèñóäÿòü â³ä äâîõ 
ðîê³â âèïðàâíèõ ðîá³ò òà äî òðüîõ 
ðîê³â îáìåæåííÿ âîë³.

ПЛЮС БОНУС. Ãðîìàäÿíè, ÿê³ 
ñèñòåìàòè÷íî íå ïëàòÿòü çà ñâîþ 
äèòèíó, ðèçèêóþòü íå ò³ëüêè ñòàòè 
íåâè¿çíèìè. ̄ õ ìîæóòü ïîçáàâèòè 
÷àñòèíè áàòüê³âñüêèõ ïðàâ.Ó àë³-
ìåíòíèêà-áîðæíèêà íå ïèòàòè-
ìóòü äîçâîëó íà âè¿çä éîãî äèòèíè 
çà êîðäîí. ² ð³øåííÿ, íàïðèêëàä, 
ïðî ë³êóâàííÿ, çìîæå îäíîîñ³áíî 
ïðèéìàòè òîé äîðîñëèé, ç ÿêèì 
æèâå íåïîâíîë³òí³é.

Â³ííèöüê³ àäâîêàòè êàæóòü, 
ùî ÷àñòî ñòèêàëèñÿ ç ñ³ìåéíèìè 
ñïîðàìè, êîëè áàòüêî ïðèíöèïî-
âî íå äàº äîçâîëó íà âè¿çä äèòèíè 
çà êîðäîí. Àáè íàñîëèòè æ³íö³, 
ÿêà â ñóäîâîìó ïîðÿäêó â³äñóäèëà 
â íüîãî àë³ìåíòè. Òåïåð, ìîâ-
ëÿâ, âñå ñïðàâåäëèâî. Íå ïëàòèø 
çà óòðèìàííÿ äèòèíè — íå áåðåø 
ó÷àñò³ â ¿¿ æèòò³ óçàãàë³.

À íà ñê³ëüêîõ â³ííè÷àí çàðàç 
º ìàòåð³ëè â ïðàâîîõîðîíö³â? 
Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ ñêàçàëè, 
ùî ìàþòü ò³ëüêè äâà êðèì³íàëü-
íèõ ïðîâàäæåííÿ ïðî óõèëåííÿ 
â³ä ñïëàòè àë³ìåíò³â íà óòðèìàí-
íÿ ä³òåé.

Íàðäåïè âèð³øèëè, 
ðàç íåïëàòíèêè 
àë³ìåíò³â ó á³ëüøîñò³ 
— ÷îëîâ³êè, òî 
òðåáà ¿õ ïîçáàâèòè 
«÷îëîâ³÷èõ öÿöüîê»

УХИЛЕННЯ ВІД 
СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

на утримання 
1 дитини 

на утримання 
2 дітей 

на утримання 
3 і більше 

дітей

20% 33%
50%

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР АЛІМЕНТІВ 
НА ОДНУ ДИТИНУ СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШЕ, 
НІЖ 50% ВІД ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ 

РОЗМІР АЛІМЕНТІВ 
ВІД СУМИ ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ 
ПРОТЯГОМ 1 МІСЯЦЯ 

до 1.12.2017                 з 1.01.20018

713 грн 
746 грн 

888,5 грн 
      930 грн 

Соціальні роботи 
на користь громади від 
120 до 240 год.
може застосовуватися 
багаторазово, до погашення 
заборгованості 
Крім випадків, коли 
боржник є інвалідом І або 
ІІ групи, вагітною жінкою, 
жінкою, старше 55 років та 
чоловіком за 60 років 

Запровадження 
адміністративного арешту 
у разі ухилення від 
відбування соціальних 
робіт 

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ У ПРОЕКТІ ЗАКОНУ 7277, ВІД 10.11.2017 
ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ 
За наявності заборгованості понад 6 місяців (до повного погашення заборгованості)

ЧИННІ ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ЯКІ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ 
За наявності заборгованості зі сплати аліментів понад 3 місяці 

Виїзд за кордон Користування зброєю 

Крім випадків, коли керування авто є:
  основним джерелом доходів боржника 
  засобом пересування у зв’язку з інвалідністю 
  невід’ємним елементом проходження 

військової служби 

ЗАБОРОНА САНКЦІЇ 

Керування 
автомобілем

Полювання

Стягнення на майно боржника 
Стягнення на зарплату не перешкоджає стягненню на майно боржника, 
якщо існує непогашена заборгованість 

У рази виїзду боржника на постійне проживання до іншої держави 
(з якою Україна не уклала договір про надання правової допомоги) 
за рішенням суду до виїзду боржника за кордон стягнення аліментів 
здійснюється за весь період до досягнення дитиною повноліття 

За наявності заборгованості стягувач моє право на звернення до органів 
досудового розслідування із заявою про вчинення кримінального 
правопорушення боржником — ухилення від сплати аліментів 

Стаття 164 Кримінального кодексу України:
Злісне ухилення від сплати аліментів по утриманню дітей карається 
виправними роботами на строк від 1 року або обмеження волі на строк 
до 1 року 
Та саме діяння, вичинене особою, раніше судимою за цей злочин, карається 
виправними роботами на строк до 2 років або обмеження волі на строк 
до 3 років 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ



Купівля квартири — це відповідальний крок для 
людини будь-якого віку. Ринок квартир Вінниці ряс-
ніє яскравими і привабливими пропозиціями. Перед 
кожним, хто вирішив зробити цей крок, є вибір: купити 
житло в новобудові або на вторинному ринку. 

Квартири на первинному ринку — це сучасне житло з 
відповідними плануваннями і комунікаціями. А найпри-
ємніше при покупці житла в новобудові — це можливість 
заощадити, уклавши угоду з забудовником на етапі бу-
дівництва. У таких випадках ціна набагато нижче, ніж вже 
в побудованому будинку. Якщо ви плануєте купити квар-
тиру у Вінниці, зверніть увагу на репутацію забудовника. 
Головним індикатором надійності забудовників сьогодні 
є висока стадія готовності об'єктів. Нові квартири в житло-
вому комплексі «Андорра» від забудовника продаються як 
на початковій стадії, так і вже після завершення будівництва 
і здачі в експлуатацію. Будівництво першого житлового 
комплексу «Сімейний» розпочалось в 2015 р. На сьогодні 
побудовано та введено в експлуатацію 6 секцій з власною 
інфраструктурою. Поряд знаходиться житловий комплекс 
«Андорра», який складається з 9 секцій, обидва комплекси 
зводив один і той самий забудовник — «БМУ-6». Історія 
цієї компанії почалася ще у 1953 році. Вона займається 
будівництвом у п'яти великих містах України. У Вінни-
ці, окрім двох житлових комплексів на Карла Маркса, 
«БМУ-6» побудував також котеджне містечко «Green Villa» 
в с. Зарванці.

Окрім успішної будівельної діяльності, забудовник бере 

активну участь у житті міста, неодноразово виступав спонсо-
ром громадських заходів та організовував благодійні акції.

«БМУ-6» зводить свої об'єкти за європейськими стан-
дартами якості. Будинки побудовані з цегли, виглядають 
статусно і сучасно. Прибудинкова територія велика і об-
лаштована так, що ви будете відчувати себе громадянином 
маленької європейської держави. Тут є лаундж-зони для 
відпочинку, дитячі та спортивні майданчики. А скоро буде 
ще й фонтан.

На прибудинковій території багато парковочних місць. 
А ті, хто бажають, зможуть придбати гараж — під це ви-
ділили частину першого поверху. Іншу частину займають 
комерційні об'єкти — магазини, ресторани, пральня та інше. 
Одна продуктова крамниця уже почала працювати.

Окрім того, для молодих родин забудовник приготув сюрп-
риз, звів сучасний дитячий садочок, розрахований на 240 ді-
тей. Тут функціонуватиме 12 груп: 3 — для дітей раннього віку 
(до 3-х років); 9 — для дітей від 3-х до 6 (7) років. На території 
дитячого садка для дітей передбачено розміщення 12 дитячих 
ігрових майданчиків з тіньовими навісами та два спортивні 
майданчики. Його уже передали на баланс міста.

Поряд із житловими комплексами є дві школи та багато 
інших інфрастуктурних об'єктів, які зроблять ваше життя 
максимально комфортним. Як він виглядає, ви можете 
побачити на власні очі. Житловий комплекс «Андорра» зна-
ходиться на вулиці Олега Антонова, яку більшість вінничан 
знають за старою назвою — провулок Карла Маркса. Зараз 
закінчують зводити дві останні секції — восьму та дев'яту. 
Уже майже всі квартири у комплексі продані, а деякі ново-
сельці навіть відсвяткували новосілля. Але в продажі є ще 
вільні квадратні метри.

Щастя поряд — і у цього щастя доступна ціна. А зараз — 
ще доступніша, бо Новий Рік. Сніг летить, а ціни — тануть. 
Житловий комплекс «Андорра» дарує гроші на ремонт тим, 
хто придбає квартиру у новорічні свята.

До 15 січня 2018 р. квартири продаються зі знижкою у 8%. 
Заощаджені таким чином кошти витратіть на ремонт. І вва-
жайте, що ваша мрія про затишний новий дім здійснилася.

Так — це виглядає як мрія, але вона здійснена. За-
ходьте на сайт andorra.vn.ua або телефонуйте за те-
лефонами (097)2047474, (063)2047474. І — готуйтесь 
до новосілля.

«Андорра» дарує гроші на ремонт тим, 
хто придбає квартиру у новорічні свята
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

Майбутнє належить тим, 
хто впевнено крокує до своєї 
мрії — Ірина Борзова
БЛОГ

Організатор фестивалю Ірина Борзова

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГО «ВО РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

Äî äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ó Â³ííèö³ â³äáóâ-
ñÿ VII ôåñòèâàëü òâîð÷îñò³ òà òàëàíòó «Êðîê 
äî ìð³¿ 2017», â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå òèñÿ÷³ 
òàëàíîâèòèõ ä³òåé ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. 
Îñîáëèâ³ñòþ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ º òå, ùî 
ä³òè-ñèðîòè, ä³òè ç áàãàòîä³òíèõ — ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ ðîäèí òà ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ âçÿëè 
ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³, êîíêóðñ³, ìàéñòåð-êëàñàõ 
íà ð³âí³ ç óñ³ìà ó÷àñíèêàìè.

Îñíîâíîþ ìåòîþ çàõîäó º òå, àáè ï³äòðèìàòè 
êîæíó òàëàíîâèòó äèòèíó, íå ðîçìåæîâóþ÷è 
ä³òåé çà îñîáëèâ³ñòþ òà ïîòðåáàìè, äàòè ìîæëè-
â³ñòü ä³òÿì òà ìîëîä³, íåçàëåæíî â³ä ô³íàíñîâî¿ 
çàáåçïå÷åíîñò³ ¿õí³õ ðîäèí, ïðîäåìîíñòðóâàòè 
ñâî¿ òàëàíòè íà ïðîôåñ³éí³é ñöåí³ òà îòðèìàòè 
íîâ³ çíàííÿ, äîñâ³ä, îö³íêó âèñîêîêâàë³ô³êîâà-
íîãî æóð³. Ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ áóëè íà ôåñòè-
âàë³ ÿêîìîãà á³ëüøå íàáëèæåí³ äî óìîâ ³ ñòèëþ 
ñó÷àñíîãî æèòòÿ, àäæå óñ³ âîíè º ö³ííèìè é 
àêòèâíèìè ÷ëåíàìè íàøîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî äî-
çâîëÿº ñòâîðþâàòè ñåðåä ó÷àñíèê³â ³íêëþçèâíå 
ñåðåäîâèùå! ² ïàìÿòàéòå ñëîâà Ïàóëî Êîåëüéî 
«Ñàì³ ñîáîþ ìð³¿ ä³éñí³ñòþ íå ñòàíóòü, àëå í³-
êîëè íå â³äìîâëÿéñÿ â³ä ñâîº¿ ìåòè. Ò³ëüêè îäíå 
ðîáèòü çä³éñíåííÿ ìð³¿ íåìîæëèâèì — öå ñòðàõ 
íåâäà÷³» Òîìó í³÷îãî íå á³éòåñÿ, êðîêóéòå âïåâíåíî 
âïåðåä ³ âàø³ ìð³¿ íåîäì³ííî çä³éñíÿòüñÿ!!! — ãîëî-
âà Ãðîìàäñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿ «Ðîçâèòîê.Ðîçâèòîê», 
îðãàí³çàòîð ôåñòèâàëþ ²ðèíà Áîðçîâà.

Óñ³ ó÷àñíèêè îòðèìàëè ïîäàðóíêè òà äè-
ïëîìè, ïðèçåðè – êóáêè, à òàêîæ íåéìîâ³ðíó 
ê³ëüê³ñòü ïîçèòèâíèõ âðàæåíü òà åìîö³é. Ø³ñòü 
âîëîäàð³â Ãðàí-Ïð³ îòðèìàëè ãðîøîâ³ âèíàãî-
ðîäè ó ðîçì³ð³ 1000 ãðí â³ä ²ðèíè Áîðçîâî¿ òà 
Ëþäìèëè Ñòàí³ñëàâåíêî, à òóðèñòè÷íà ìåðåæà 

«Ìåð-Êà-Áà» ïîäàðóâàëà êðàùèì ó÷àñíèêàì 
ôåñòèâàëþ 6 ïóò³âîê ó Êàðïàòè.

Âîëîäàðÿìè Ãðàí-Ïð³ ó íîì³íàö³ÿõ ñòàëè:
Õîðåîãðàô³ÿ: ñõ³äí³ òàíö³ — ñòóä³ÿ òàíöþ «Øà-

õ³íà», ñó÷àñí³ òàíö³ — ñòóä³ÿ òàíöþ «Íüþ-Àíñ»
Âîêàë: íàðîäíèé ñï³â — Àë³íà Ñàðàí÷à, 

åñòðàäíèé ñï³â — ²ëëÿ Ñìåòàíþê.
Îðèã³íàëüíèé æàíð: Òåàòðàëüíà ñòóä³ÿ «Ìåëü-

ïîìåíà» Â³êòîð³ÿ Äðóæèíñüêà.
Âåäó÷³ ôåñòèâàëþ: Ñîô³ÿ Øòîãðèí òà Àííà 

Áîðçîâà
Îðãàí³çàòîð: ÃÎ «ÂÎ Ðîçâèòîê.Ðîçâèòîê», 

²ðèíà Áîðçîâà
Ôåñòèâàëü ïðîõîäèòü çà ï³äòðèìêè Â³ííèöü-

êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ òà 
ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè ÎÄÀ.
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Á³ëüø³ñòþ ãî-
ëîñ³â íàðäåï³â 
Âåðõîâíà Ðàäà 
ó äðóãîìó ÷èòàí-

í³ ïðîãîëîñóâàëà çàêîíîïðîåêò, 
ÿêèé çàïðîâàäæóº êðèì³íàëüíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîìàøíº 
íàñèëüñòâî ³ ïðèìóñ äî øëþáó. 
Ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî íüî-
ãî ñêàçàíî, ùî òåïåð Óêðà¿íà äî-
òðèìóºòüñÿ íîðì Ñòàìáóëüñüêî¿ 
êîíâåíö³¿ òà äî Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó äîäàº ñòàòòþ ïðî äî-
ìàøíº íàñèëüñòâî.

Ó ö³é ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ äî-
ìàøíüîãî íàñèëüñòâà, ÿêå ìîæå 
áóòè ô³çè÷íèì, ïñèõîëîã³÷íèì, 
åêîíîì³÷íèì. Ìàêñèìàëüíå ïî-
êàðàííÿ çà íüîãî — äî äâîõ ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ùå ñóâîð³øó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåäáà÷è-
ëè çà ïðèìóñ äî øëþáó — àæ 
äî òðüîõ ðîê³â òþðìè.

Ïðîòÿãîì öüîãî ðîêó â³ä ìåø-
êàíö³â îáëàñò³, ÿê ðîçïîâ³â çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ 
ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Ðóñëàí Ïåòðóíü-
êî, íàä³éøëî á³ëüøå 7 òèñÿ÷ çàÿâ 
ïðî ñêîºííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿.

— Ôàêòè ñ³ìåéíîãî íàñèëüñòâà 
ìàëè ì³ñöå â á³ëüøå, ÿê 5 òè-
ñÿ÷àõ ñ³ìåé, — êàæå ïîëêîâíèê 
ïîë³ö³¿. — Ó 88 â³äñîòêàõ âèïàä-
ê³â ³í³ö³àòîðàìè çâåðíåíü áóëè 
æ³íêè. 10 â³äñîòê³â âèïàäê³â — 
çâåðòàëèñÿ ÷îëîâ³êè. Ó äâîõ â³ä-
ñîòêàõ — ä³òè.

ßê íå äèâíî, àëå ê³ëüê³ñòü 
÷îëîâ³÷èõ çâåðíåíü ïîñò³éíî 
çðîñòàº. Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà 
Ïåòðóíüêà, ¿õ çà öåé ð³ê ñòàëî 
á³ëüøå óäâîº (+5%). À â ö³ëîìó 
ê³ëüê³ñòü âèêëèê³â ïîë³ö³¿ ÷åðåç 
íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ ïðîòÿãîì öüîãî 
ðîêó çðîñëà íà 12,5%.

×åðåç ö³ çàÿâè ìàéæå 6 òèñÿ÷ 
ñ³ìåéíèõ êðèâäíèê³â ïðèòÿãíó-
ëè äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³. Òàêîæ, çà ïîáèòòÿ 
æåðòâ, ïðîòÿãîì ðîêó â³äêðèëè 
16 êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. 
Òðè ç íèõ — ïðî òÿæê³ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ, 13 — ïðî ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ ìåíøî¿ âàæêîñò³.

ßê äîñ³ êàðàëè çà äîìàøíº íà-
ñèëëÿ? ßêùî áðàòè «÷èñòó» â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü (áåç ñóïóòí³õ êðè-
ì³íàëüíèõ ñòàòåé), òî âîíà áóëà 
ò³ëüêè àäì³í³ñòðàòèâíà: âèïðàâí³ 
ðîáîòè àáî àðåøò (äî 15 ä³á).

— Ðàí³øå áóëè ùå òàê³ âèäè 
ñòÿãíåííÿ ÿê øòðàôè, — êàæå 
Ðóñëàí Ïåòðóíüêî. — Àëå âîíè 
áóëè íååôåêòèâíèìè, áî â á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â ñïëà÷óâàëè ö³ 
øòðàôè ñàì³ æ æåðòâè íàñèëü-
ñòâà…

— Çàòâåðäæåííÿ Ñòàìáóëü-
ñüêî¿ êîíâåíö³¿, ÿêîþ ïåðåä-
áà÷åíî íàñòàííÿ êðèì³íàëüíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ 
íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, äóìàþ, áóäå 
ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ íà-
ñèëüíèê³â, — ãîâîðèòü ïîëêîâíèê 
ïîë³ö³¿. — Íå çàâæäè ãðîìàäñüê³ 
ðîáîòè âïëèâàþòü íà îñ³á, ÿê³ 
â÷èíÿþòü íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿. 
Êîæíèé ÷åòâåðòèé íàñèëüíèê 
ïîâòîðíî â÷èíÿº íàñèëüñòâî: 

СІМЕЙНИМ ТИРАНАМ СВІТИТЬ 
В’ЯЗНИЦЯ. КАНДИДАТІВ — ТИСЯЧІ 
Такі зміни  Покарання за насильство 
в сім’ї роблять жорсткішим. Тепер замість 
виправних робіт людям, що кривдять 
своїх близьких, загрожує в’язниця. 
А сімейних тиранів і тиранок за цей рік 
поліція у нашій області нарахувала майже 
шість тисяч, тож є кого саджати

25% â³äñîòê³â âñ³õ çâåðíåíü — öå 
ïîâòîðí³ çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ íà-
ñèëüñòâà â ñ³ì’¿.

Ðóñëàí Ïåòðóíüêî ðîçïîâ³â, ùî 
ïîâ³äîìèòè ïðî äîìàøíº íàñèëü-
ñòâî ìîæóòü ñóñ³äè, ðîäè÷³, ñï³â-
ðîá³òíèêè êðèâäíèêà ÷è æåðòâè. 
Ïîë³ö³ÿ çðåàãóº íà ïîâ³äîìëåí-
íÿ ñòîðîííüî¿ ëþäèíè. ªäèíà 
óìîâà, àáè ïîêàðàëè âèíóâàòîãî 
÷îëîâ³êà ÷è âèííó æ³íêó — æåðò-
âà ìàº ó ñâîºìó ïîÿñíåíí³ ï³ä-
òâåðäèòè ïîë³öåéñüêèì, ùî ôàêò 
ïñèõîëîã³÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî ÷è 
ô³çè÷íîãî íàñèëëÿ ä³éñíî ìàâ 
ì³ñöå.

— Ó öüîìó ðîö³ áëèçüêî òè-
ñÿ÷³ ëþäåé íàïðàâèëè íà ïðî-
õîäæåííÿ êîðåêö³éíèõ ïðîãðàì 
÷åðåç â÷èíåííÿ íèìè íàñèëüñòâà 
â ñ³ì’¿, — êàæå Ðóñëàí Ïåòðóíü-
êî. — Òîð³ê 8 ÷è 10 ðàéîí³â êî-

ðåêö³éíèõ ïðîãðàì íå ìàëè, áî 
ïñèõîëîãè íå éøëè íà ñï³âïðà-
öþ, à â îêðåìèõ ì³ñöÿõ íàâ³òü 
íå áóëè âèä³ëåí³ êîøòè ï³ä ö³ 
ïðîãðàìè. Ó öüîìó ðîö³ êîøòè º, 
ïðîãðàìè ïðàöþþòü íà 100 â³ä-
ñîòê³â.

×è íå óíèêàþòü äîìàøí³ íà-
ñèëüíèêè ïåðåâèõîâàííÿ íà êî-
ðåêö³éíèõ ïðîãðàìàõ? ² ÷è äàþòü 
ö³ ïðîãðàìè óçàãàë³ ðåçóëüòàò?

— ²ç òèñÿ÷³ îñ³á ëèøå îäèíèö³ 
íå ïðîéøëè ïðîãðàìè. Óõèëÿ-
ëèñÿ. Íà íèõ ñêëàëè ïðîòîêîëè. 
ª, çâ³ñíî, é òàê³, ùî â÷èíÿþòü 
íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ òðè ³ á³ëüøå 
ðàç³â — òàêèõ 3% â³ä çàãàëüíî¿ 
ê³ëüêîñò³, — â³äïîâ³â Ðóñëàí Ïå-
òðóíüêî.

Â³í òàêîæ ðîçïîâ³â, ùî ó á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â, êîëè äîìàøí³ì 
êðèâäíèêîì º æ³íêà, òî æåðò-
âè — öå ä³òè.

Варіанти нового 
покарання 
за домашнє 
насильство:
 від 150 до 240 годин 
громадських робіт, 
 до 6 місяців арешту, 
 до 5 років 
обмеження волі, 
 до 2 років 
позбавлення волі.

Увели 
відповідальність 
за примус до шлюбу 
(або продовження 
примусово 
укладеного шлюбу, 
за примусове 
співжиття, 
примусовий шлюб з 
метою переміщення 
людини до іншої 
країни):
 до 6 місяців арешту
 до 3 років 
обмеження
 до 3 років 
позбавлення волі

АННА КАТРУК, ПСИХОЛОГ:

— У не формально право-
вих, а справді правових 
державах підвищення 
міри покарання працює. 
Це відбувається тому, що 
діє принцип неможливос-

ті уникнути покарання, закон однаковий 
для всіх. Звичайно, є винятки, проте вони 
настільки поодинокі, що лише підтвер-
джують загальний принцип. В Україні, 
будьмо відвертими, ці механізми поки 
що не спрацьовують. І тому підвищення 
міри відповідальності може обернутися 
шкодою. Ті, хто насправді мав би нести від-

повідальність, можуть уникнути покарання. 
Однак проти іншого можна сфабрикувати 
докази, тим самим "підставити" і "усунути" 
людину на певний час. Чи можемо бути 
певними в справедливості вироку? Тим 
більше, що провести розслідування "хто 
перший" насправді не просто.
Розуміючись на механізмах людської пси-
хіки, вважаю, що ефективніше працював 
би принцип невідворотності покарання, 
а не його інтенсивності. І найголовніше, 
це створення культури спілкування. Коли 
людина з дитинства зростає в атмосфері 
поваги не лише в сім'ї, а й у суспільстві. 
Коли вчителі, вихователі та інші дорослі 

не дозволяють собі підвищувати тон на ди-
тину, учня. Не принижують, не обзивають 
і тим більше не торкаються її. А якщо таке 
сталося, несуть відповідальність. Тоді 
маленька людина розуміє, що насилля — 
не норма, а злочин. Коли дітей змалечку 
вчать себе захищати, усвідомлювати, що 
саме є насильством, і протистояти йому. 
Коли люди з дитинства вчаться розуміти 
свої почуття і контролювати власні імпуль-
си (а не жити за принципом "хто сильні-
ший, той правий"). Це схоже на утопію. І 
наша держава ще від цього далеко. Та поки 
людське життя і здоров'я не буде справж-
ньою цінністю, ситуація з насильством буде 

лише погіршуватися.
У той же час, мій багаторічний досвід 
сімейного консультування показує, що 
на початкових стадіях розгортання кон-
флікту між членами родини претензії і кри-
ки можна перевести в конструктивне рус-
ло. Сторони конфлікту часто по невмінню 
розпалюють одна одну під час сварки. Це 
і призводить до сумних наслідків. Умінню 
спілкуватись можна навчитись і в дорос-
лому віці. Розуміння типології свого роди-
ча, емоційний інтелект, активне слухання 
і я-повідомлення, психологічне айкідо і 
вміння бути переконливим — найчастіше 
це найкращі превентивні міри.

Така превенція у нас зараз не спрацює 

ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ ПОСАДЯТЬ 
Кримінальна відповідальність за домашнє насильство має попередити такий вид правопору-
шення. На це розраховують законотворці. Але юристи дивляться на наслідки від нової статті 
Кримінального кодексу більше приземлено. Вони впевнені, що такого роду злочин буде довести 
чи не найскладніше з усіх існуючих. Редакція витягла головне із прийнятого законопроекту та ді-
зналася, яка ситуація у Вінницькій області з домашнім насильством.

ЩО ТАКЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ 

понад 

7000 
заяв про насильство в сім’ї

5 700 
кривдників

притягнули до адміністративної 
відповідальності

понад

1000 
кривдників

отримали захисні приписи 
Суд заборонив наближатися 

до жертви насильства, 
намагатися встановити місце 
їх знаходження або робити 
щось інше, що завдає болю 

жертві.

16
звернень 

стали кримінальними 
провадженнями, бо 
кривдники завдали 

фізичних травм

15
потерпілих

від домашнього 
насильства з 
криміналом

3
про тяжкі тілесні 
ушкодження

13
про тілесні ушкодження 
меншої важкості

11
жінок

2
чоловіки

2
дитини

*дані управління превентивної діяльності обласної поліції 

Визначення 
з нової статті 
Кримінального 
кодексу 
України:
«Домашнє насильство — це умисне 
систематичне фізичне, психологічне 
або економічне насильство 
по відношенню до нинішнього або 
колишнього чоловіка чи дружини 
або іншого родича, що призводить 
до фізичних або психологічних 
страждань, розладів здоров’я, втрати 
працездатності, емоційної залежності 
або погіршення якості життя 
потерпілого».

*із прийнятого законопроекту 

×îëîâ³÷èõ çâåðíåíü 
ïðî äîìàøíº 
íàñèëüñòâî ñòàº 
á³ëüøå. Àëå ÿêùî 
êðèâäíèê — æ³íêà, 
òî æåðòâè — öå ä³òè

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ



ПРЕС-СЛУЖБА 
КОНДИТЕРСЬКОГО 
ДОМУ «ВАЦАК»

Ñëîâî «äîíüêà» àíãë³é-
ñüêîþ ìîâîþ çâó÷èòü ÿê 

«äîòà», à ïèøåòüñÿ: «daughter». 
Ñëîâî «äÿêóþ» — çâó÷èòü ÿê «ñåíê’þ», à 
ïèøåòüñÿ: «Thank you». ² öå ëèøå íàé-
ïðîñò³ø³ ïðèêëàäè. À òåïåð óÿâ³òü êîí-
êóðñ, ó÷àñíèêàì ÿêîãî ïîòð³áíî ñêàçàòè 
ïî áóêâàõ, ÿê ïèøåòüñÿ àíãë³éñüêå ñëîâî, 
ÿêå ïðîìîâëÿº âåäó÷èé.

Òàêèé êîíêóðñ íàçèâàºòüñÿ «Spelling 
bee». Ãðàþòü â öþ îðôîãðàô³÷íó ãðó ç 
1925 ðîêó. Êîíêóðñ äóæå ïîïóëÿðíèé 
ó ÑØÀ òà ³íøèõ àíãëîìîâíèõ êðà¿íàõ. 

À òåïåð êîíêóðñ äîáðàâñÿ äî Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³. ² íàø³ ä³òè ïîêàçàëè êëàñ ó 
àíãë³éñüêîìó ïðàâîïèñ³. 

Îðãàí³çóâàëà çìàãàííÿ «Spelling bee» Â³-
ííèöüêà àêàäåì³ÿ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè, ùî 
âõîäèòü äî ñòðóêòóðè îñâ³òíüîãî äåïàðòà-
ìåíòó îáëàñò³. À ó ïåðåäíîâîð³÷íå ñâÿòî 
äëÿ ä³òåé êîíêóðñ ïåðåòâîðèâ ìåöåíàò 
— äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè Ãåííàä³é Âàöàê, 
âëàñíèê «Êîíäèòåðñüêîãî äîìó Âàöàê».

²íòåëåêòóàëüí³ çìàãàííÿ ïðîéøëè ó 
äâà åòàïè. Ñïåðøó îáèðàëè êðàùèõ ç 
êðàùèõ ïî ðàéîíàõ. Ïîò³ì — ô³íàë ó 
Â³ííèö³. Â³í ïðîéøîâ 14 ãðóäíÿ ó àê-
òîâîìó çàë³ àêàäåì³¿ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè.

Â³ä êîæíîãî ðàéîíó ïðè¿õàëî òðè äè-
òèíè, áî ñàìå ó òðüîõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ 
³ îáèðàëè ÷åìï³îí³â ç àíãë³éñüêî¿ îðôî-
ãðàô³¿: 5-6 êëàñè, 7-9 òà 10-11. 

Ïåðåä ïî÷àòêîì êîíêóðñó ïåðåä ó÷àñ-
íèêàìè âèñòóïèâ ìåöåíàò êîíêóðñó Ãåí-
íàä³é Âàöàê. Ãîâîðèâ â³í íå óêðà¿íñüêîþ, 
à àíãë³éñüêîþ. ² çäèâóâàâ óñ³õ ïðèñóòí³õ 
ñâî¿ì ð³âíåì âîëîä³ííÿ ìîâè. Ãîëîâíèé 
ìåñåäæ ïðîìîâè ìåöåíàòà: àíãë³éñüêà — 
öå íå ðÿäîâèé øê³ëüíèé ïðåäìåò, à òå, 
ùî ïðîñòî íåîáõ³äíî äëÿ ïîâíîö³ííîãî 
æèòòÿ áóäü-ÿê³é ñó÷àñí³é ëþäèí³. 

Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ ÷àñòèíè ïî÷àâñÿ 
êîíêóðñ. Ñïåðøó íà ñöåíó ï³äíÿëèñÿ 
íàéìîëîäø³. Êîæåí ó÷àñíèê ïî ÷åðç³ 
ï³äõîäèâ äî ì³êðîôîíà, âåäó÷à íàçèâàëà 
ñëîâà ³ øêîëÿð ìàâ ïî áóêâàì ïîâòîðèòè 
éîãî. ßêùî õî÷à á îäíà áóêâàõ íàçâàíà 
íåïðàâèëüíî — çâó÷èòü äçâîíèê ³ äèòèíà 
ïîêèäàº ñöåíó. Òàêà ñîá³ ãðà íà âèë³ò. 
Ïåðåìàãàº òîé, õòî çàëèøàºòüñÿ íà ñöåí³ 
îñòàíí³ì. 

— Âè âñ³ äîñòîéíî âèñòóïàëè, — ñêàçàâ 
Ãåííàä³é Âàöàê ïî çàê³í÷åííþ êîíêóðñà. 
— ß ñèä³â òóò ³ ïåðåæèâàâ ðàçîì ç âàìè. 
Óÿâëÿþ, ÿê ñêëàäíî áóëî âàì ïîäîëàòè 
õâèëþâàííÿ êîæåí ðàç, êîëè âèõîäèëè 
äî ì³êðîôîíó. Àëå âè ìîëîäö³. ² óñ³ çà-
ñëóãîâóºòå íà ïîâàãó. 

² âñ³ ä³òè áåç âèíÿòêó îòðèìàëè ñî-
ëîäê³ ïîäàðóíêè â³ä ìåöåíàòà ñâÿòà. À 
ïåðåìîæö³ — ùå é êîíâåðòè ç ãðîøèìà. 
Çà ïåðøå ì³ñöå Ãåííàä³é Âàöàê äàðóâàâ 
1000 ãðèâåíü, çà äðóãå — 800. À òàêîæ 
ó êîæí³é â³êîâ³é êàòåãîð³¿ â³í îáðàâ 
îäíó äèòèíó, ÿêà íà éîãî ïîãëÿä ïðî-
äåìîíñòðóâàëà ãàðíèé ð³âåíü âîëîä³ííÿ 

àíãë³éñüêîþ, àëå ïðîñòî ïåðåíåðâóâàëà, 
ïîñï³øèëà ³ òîìó äîïóñòèëà ïîìèëêó. ̄ ì 
âðó÷èëè ïî 500 ãðèâåíü.

— Ìåí³ ïðèºìíî, ùî äëÿ áàãàòüîõ ç 
âàñ öå ïåðø³ çàðîáëåí³ ãðîø³, — ñêàçàâ 
Ãåííàä³é Âàöàê. 

Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó Îëåíà Ãåðàñ³-
ìîâà, ïðîðåêòîð àêàäåì³¿ íåïåðåðâíî¿ 
îñâ³òè, ïîäÿêóâàëà ìåöåíàòó ³ ñêàçàëà, 
ùî áåç íüîãî ñâÿòî áóëî á íåìîæëèâå. 

Ïîò³ì âîíà ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì, 
ùî çâåðíóëàñÿ äî Ãåííàä³ÿ Âàöàêà ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ïðî÷èòàëà â îäí³é ç ãàçåò ñòàò-
òþ ïðî òå, ùî â³í îðãàí³çóâàâ êîíêóðñ 
ç³ çíàííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâè ó ôîðìàò³, 
ñõîæîìó íà áðåéí-ðèíã ñåðåä øêîëÿð³â 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî. Êîëè á³çíåñìåí 
ïî÷óâ ¿¿ ïðîïîçèö³þ ï³äòðèìàòè ïðîâå-
äåííÿ «Spelling bee» ó Â³ííèö³, â³í îäðàçó 
ïîãîäèâñÿ. 

Ñïðàâà â òîìó, ùî çàðàç Ãåííàä³é Âà-
öàê ñàì àêòèâíî âèâ÷àº àíãë³éñüêó ìîâó. 
Íà öå éîãî íàäèõíóëè äâîº éîãî ñèí³â, 
ÿê³ îâîëîä³ëè ìîâîþ íàñò³ëüêè, ùî óæå 
íàâ³òü ìàþòü äðóç³â ó Çàõ³äí³é ªâðîï³, 
ç ÿêèìè ìîæóòü â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ. À 
ìîëîäøèé íàâ÷àºòüñÿ â Ïîëüù³, â áðè-
òàíñüê³é øêîë³.

Òîìó ìåöåíàò ãîòîâèé àêòèâíî ï³ä-
òðèìóâàòè óñ³ çàõîäè, ÿê³ ïîïóëÿðèçóþòü 
âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Îêð³ì öüîãî 
â³í óæå áàãàòî ðîê³â âèñòóïàº ñïîíñî-
ðîì ³ îðãàí³çàòîðîì áàãàòüîõ ñïîðòèâíèõ 
çìàãàíü ç ê³êáîêñèíãó òà øàõ³â.

Êîíêóðñ «Spelling bee» ïðîâîäèòüñÿ ó 
Â³ííèöüê³é îáëàñò³ óæå âäðóãå. ² ñõîæå 
— öå ñòàíå òðàäèö³ºþ. Çà ñï³ëüíîþ äî-
ìîâëåíí³ñòþ ì³æ Ãåííàä³ºì Âàöàêîì òà 
Îëåíîþ Ãåðàñ³ìîâîþ, íàñòóïíèé ìîâíèé 
êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ âæå â êâ³òí³  2018-ãî. 

Як Геннадій Вацак заохочує дітей вчити англійську
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АНАТОЛІЙ БАНАХ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
Хотів собі щось на Миколая замовити, 
але побажав для всіх нас перемоги.

Хто переміг у конкурсі 
«Spelling bee»
5-6 КЛАСИ
1 місце — Софія Житнікова (школа № 4, Хмільник)
2 місце — Іванна Габрик (школа № 3, Калинівка)

7-9 КЛАСИ
1 місце — Денис Цвик (школа № 1, Тульчин)
2 місце — Вікторія Мандрик (школа № 1, село 
Городківка Крижопільського району)

10-11 КЛАСИ
1 місце — Данило Вербовенко (гімназія, Гайсин)
2 місце — Вероніка Федорова (школа № 2, Тульчин)

414788

414513
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У соціальних мережах знаходи-
мо сторінку лідера «Веларму» — 
Леоніда Ганшафта. Стаття, яку 
йому інкримінують, передбачає 
відповідальність з конфіскацією 
майна. А чи знайшли майно? На-
клали арешт тільки на «Мерсе-
дес» головного підозрюваного. 
Більше, як виявилося, у одесита 
нічого немає.
Коли йому обирали запобіж-
ний захід, то у суді працювала 
вінницька адвокатка Наталя 
Костик. У апеляційній інстанції 
вона не змогла добитися відміни 
арешту. По телефону журналісту 
RIA сказала, що надалі назва-
ний в’язень СІЗО працюватиме 
з одеським адвокатом.
Редакція готова вислухати за-
хисника підозрюваного, якщо 
той має бажання коментувати 
кримінальне провадження. 

А поки що дивимося фото Леоні-
да Ганшафта в мережі та знахо-
димо знімки одесита в компанії 
Дмитра Нагути — звинуваченого 
в організації іншої «фінансової 
піраміди», інвестиційної компа-
нії «Helix».
Про цю компанію RIA/20minut.
ua писала на початку року 
в статтях «У фінансовій піраміді 
Heliх «прогоріли» щонайменше 
12 вінничан» (goo.gl/aiDdHm) 
та «Вкладниця Хелікс: У руки 
«платиновому директору» дала 
півтори тисячі доларів» (goo.gl/
MCPjzA). Нагадаємо, що Дми-
тру Нагуті більше року злочин 
доводить хмельницька поліція. 
Тамтешній суд обрав йому за-
ставу, у п’ять разів меншу, ніж 
присудили Леоніду Ганшафту 
вінницькі судді, — 5 мільйонів 
гривень. Він ці гроші заплатив.

Немає майна, але є фото 

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Çà 25 ì³ëüéîí³â 
ì³ã âèéòè íà âîëþ 
³ ÷åêàòè ê³íöÿ ðîç-

ñë³äóâàííÿ ñïðàâè ïðî «ô³íàíñîâó 
ï³ðàì³äó». Àëå òàêèõ ãðîøåé í³õòî 
çà íüîãî íå çàïëàòèâ. Éäåòüñÿ ïðî 
23-ð³÷íîãî îäåñèòà, ÿêèé ì³ñÿöü 
çíàõîäèòüñÿ ó â³ííèöüêîìó Ñ²ÇÎ 
òà â³äìîâëÿºòüñÿ äàâàòè ïîêàçè. 
Éîãî ï³äîçðþþòü ó øàõðàéñòâ³ 
â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ.

Ïðîâàäæåííÿ â³äêðèëè â³-
ííèöüê³ ïðàâîîõîðîíö³ ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê äâîº â³ííè÷àí çàÿâèëè 
â ïîë³ö³þ ïðî âòðà÷åí³ âêëàäè, 
ÿê³ âîíè çðîáèëè â ³íâåñòèö³éíó 
êîìïàí³þ ³ç ñàéòîì Velarm.net ³ 
îô³ñîì ó Feride Plaza.

Àëå ùå äî öèõ çàÿâ, ÿê ðîç-
ïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ïî-
ë³öåéñüêîãî óïðàâë³ííÿ çàõèñòó 
åêîíîì³êè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
²ëëÿ Ãóëåâàòèé, ñï³âðîá³òíèêè 
ìàëè îïåðàòèâí³ äàí³ ïðî ïîÿâó 
ó Â³ííèö³ ãðóïè ëþäåé, íà ÷îë³ ç 
ìåøêàíöåì Îäåñè ³ çàïóñê ñàéòó 
ï³ä âèãëÿäîì îäíîéìåííî¿ ³ñïàí-
ñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïàí³¿.

— Ïî÷àëè âîíè ïðàöþâàòè 
ó ÷åðâí³, — ãîâîðèòü ²ëëÿ Ãóëå-
âàòèé. — Â³äêðèâàëè åëåêòðî-

íí³ ãàìàíö³ ëþäÿì, ÿê³ ñòàâèëè 
òóäè êîøòè. Õòî 100 äîëàð³â, õòî 
10 òèñÿ÷. Ó êîæíîãî áóëî ïî-
ð³çíîìó. Ìàêñèìàëüíà â³äîìà 
íàì ñóìà — 20 òèñÿ÷ äîëàð³â.

×åðåç ñàéò êîìïàí³¿ âêëàäíè-
êè ìîãëè áà÷èòè ñâî¿ çàðîáëåí³ 
â³äñîòêè. Íà ì³ñÿöü — äî 20%.

— Ñüîãîäí³ íàâ³òü íàéóñï³øí³-
øå ï³äïðèºìñòâî íå ìîæå ìàòè 
ì³ñÿ÷íèé ïðèáóòîê ó 20–30%, — 
ãîâîðèòü çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
óïðàâë³ííÿ çàõèñòó åêîíîì³êè.

Â³í ðîçïîâ³äàº, ùî ëþäåé, ÿê³ 
íå îòðèìóâàëè âèïëàò, êîìïà-
í³ÿ çàñïîêîþâàëà â åëåêòðîíí³é 
ïåðåïèñö³, äàðóâàëà 100 äîëàð³â, 
àáè ïî÷åêàëè ç ãîò³âêîþ. Ö³ ïî-
äàðóíêè òàê ³ çàëèøàëèñÿ öèô-
ðàìè íà åëåêòðîííèõ ñòîð³íêàõ.

Ïåðåïèñêó ç âêëàäíèêàìè 
â îñíîâíîìó â³â, çà äàíèìè ïîë³ö³¿, 
îäåñèò, ÿêîãî ì³ñÿöü òîìó àðåøòó-
âàëè. À ãðîø³ çáèðàëè 10 ë³äåð³â. 
Ó á³ëüøîñò³ — â³ííè÷àíè.

— Öå áóëè ìåíåäæåðè, ÿê³ 
õîäèëè ³ ðîçêàçóâàëè, íàâ³-
ùî æèòè ïîãàíî, ÿêùî ìîæíà 
êðàùå — âêëàñòè ³ îòðèìóâàòè 
â³äñîòêè, — ãîâîðèòü ²ëëÿ Ãóëå-
âàòèé. — ² ëþäè âêëàäàëè, õòî 
100 äîëàð³â, õòî òèñÿ÷ó, à ïîò³ì 
çíàéîìèì ïîêàçóâàëè ñâî¿ ïðè-
áóòêè íà êîìï’þòåð³…

НАВІЩО «БІДНИЙ» ОДЕСИТ 
ЗНІМАВ ОФІС У FERIDE PLAZA 
Мільйонна справа  Планував виїхати 
на постійне місце проживання за кордон, 
але узяли. Одесита, який зареєстрував 
у Вінниці фінансову компанію, 
арештували на час розслідування 
кримінального провадження про 
шахрайство в особливо великих розмірах

— Ë³äåðè, ÿê ìè çíàºìî, îòðè-
ìóâàëè ÿê³ñü ãðîø³, — ïðîäîâæóº 
²ëëÿ Ãóëåâàòèé. — Ïðèâ³â ëþäèíó 
íà òèñÿ÷ó — îòðèìàâ â³äñîòêè.

ßê ðîçêàçóþòü ó ïîë³ö³¿, îðãà-
í³çàòîðè â³ííèöüêî¿ «ô³íàíñî-
âî¿ ï³ðàì³äè» âèêîðèñòàëè íàçâó 
³òàë³éñüêî¿ êîìïàí³¿ «Âåëàðì», 
ÿêà òîðãóº êðèïòîâàëþòîþ ³ ìàº 
âëàñíó á³ðæó. Ñë³äñòâî íàïèñàëî 
çàïèò òóäè — â³äïîâ³ä³ ùå íåìàº.

— Âîíè âèêîðèñòàëè òîðãî-
âèé çíàê, òîìó ùî çàðåºñòðó-
âàëè «ÒÎÂ» ç òàêîþ æ íàçâîþ 
³ ãîëîâíèì îô³ñîì ó Feride 
Plaza, — êàæå ²ëëÿ Ãóëåâàòèé. — 
Êîëè ìè çðîçóì³ëè, ùî ë³äåð 
çíàõîäèòüñÿ â Îäåñ³ ³ çáèðàºòüñÿ 
âè¿õàòè íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðî-
æèâàííÿ äî ²ñïàí³¿, òî ïðîâåëè 
çàõîäè ³ çàòðèìàëè éîãî. ßêáè 
ä³éñíî â³í áóâ ìåíåäæåðîì ñâ³-
òîâî¿ êîìïàí³¿, òî âæå ìàëè á 
ðåàêö³þ — îäíîçíà÷íî õòîñü 
áè ïðè¿õàâ ñþäè ÷è ïîäçâîíèâ, 
ç’ÿñóâàòè, ÷îìó ó Â³ííèö³ ïñó-
þòü ¿ì ðåïóòàö³þ.

Ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ìîæ-
íà çíàéòè áàãàòî ö³êàâîãî ïðî 
«õàéï» «Âåëàðì». Çí³ìêè, íà-
ïðèêëàä, â ²íñòàãðàì³ ïîêàçóþòü 
ðîçê³øíå æèòòÿ ë³äåð³â. ª ïîñòè 
ó Ôåéñáóêó ê³ëüêîõ â³ííè÷àí ç 

êàðòèíêàìè ïðî â³äñîòêè ³ àã³-
òàö³ºþ ñòàòè âêëàäíèêîì.

— «Öå ³íâåñòèö³éíà ñâ³òîâà 
êîìïàí³ÿ», — ãîâîðèëè âîíè. 
«Ö³ êîøòè ïðàöþþòü íà âàñ, âè 
¿õ âêëàäàºòå, à ìè ³íâåñòóºìî 
ó ñâ³òîâ³ ïðîåêòè», — ðîçêàçóº 
²ëëÿ Ãóëåâàòèé. — Âîíè ïîêà-
çóâàëè â ñîöìåðåæàõ, ùî ¿çäÿòü 
íà «Ôåððàð³». Ìîâëÿâ, ïîäèâ³òü-
ñÿ, ÿ ó ñâî¿ 22 ðîêè âæå ì³ëüéî-
íåð, ÷îãî âè ó 30 ùå íå ç íàìè? 
Âîíè ðîáèëè ðàç íà äâà ì³ñÿö³ 
ç³áðàííÿ âêëàäíèê³â, çàïðîøóâà-
ëè ÿêîãîñü àðòèñòà, ùîá òàì ïî-
ñï³âàâ, òîðòèêà ð³çàëè äëÿ âñ³õ… 
Òåïåð íàì òåëåôîíóþòü ëþäè ç 
ð³çíèõ ðåã³îí³â ³ ïèòàþñü, ÷èì 
ä³éñíî º ïðîâàäæåííÿ. Ðîçêàçó-
þòü, êîìó äàâàëè ó ðóêè ãðîø³.

Öèõ ëþäåé, ë³äåð³â, ÿê êàæóòü 
ó ïîë³ö³¿, òàêîæ áóäóòü ïðèòÿãó-
âàòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âîíè 
òàêîãî æ ìîëîäîãî â³êó, ÿê ³ 
àðåøòîâàíèé. Á³ëüø³ñòü — â³-
ííè÷àíè. Ñë³äñòâî òðèâàº, àëå 
ñàéò velarm.net â³äêðèâàºòüñÿ. 
Ùîïðàâäà, äåÿê³ â³äåî ³ç çàõî-
ä³â êîìïàí³¿ òåïåð íåäîñòóïí³ 
äëÿ ïåðåãëÿäó. Âèäíî, ó÷àñíèêè 
íå õî÷óòü áóòè óï³çíàíèìè íà çà-
õîäàõ ñòðóêòóðè, ÿê³é «øèþòü» 
êðèì³íàë.

! Якщо ви теж вклали гроші у «Веларм» та не мали виплат — 
подзвоніть за номером 098–003–87–21 (чергова частина 
управління захисту економіки Нацполіції) 

CИСТЕМА 
ФІНАНСОВОЇ 
ПІРАМІДИ 
Ось так, судячи з 
поліцейських даних, 
можна вибудувати 
«піраміду» ТОВ Velarm

Арештований як організатор, 
23-річний одесит Леонід Ганшафт. 
Місяць сидить у вінницькому СІЗО. 
Застава в 25 мільйонів не внесена.

Учасники компанії, які вкладали під обіцяні відсотки різні суми — від 100 доларів 
до кількох десятків тисяч доларів. Точної кількості вкладників «піраміди» в поліції 

назвати не можуть. Заявили про шахрайство лише сім вінничан 

У компанії «Веларм», за даними слідства, активно працювали до 10 лідерів або 
менеджерів. Кожний із них отримував відсотки за залучення нових клієнтів

Вибухнула 
граната
 Ó ñåë³ Éîñèï³âêà Êîçÿ-
òèíñüêîãî ðàéîíó ñòàâñÿ 
âèáóõ. Ó ðåçóëüòàò³ çà-
ãèíóâ 29-ð³÷íèé ì³ñöåâèé 
æèòåëü. Áëèçüêî äåñÿòî¿ 
ãîäèíè âå÷îðà 14 ãðóäíÿ 
ò³ëî ïîòåðï³ëîãî çíàéøëè 
â ñàäó çà áóäèíêîì. Çà ïî-
ïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
÷îëîâ³ê çàãèíóâ âíàñë³äîê 
âèáóõó ãðàíàòè ÐÃÄ-5. Âàð-
òî çàçíà÷èòè, ùî â áóäèíêó 
ïîë³öåéñüê³ âèÿâèëè ïîíàä 
70 ïàòðîí³â êàë³áðó 5,45 òà 
êîðïóñ ãðàíàòè Ô-1. Ïðà-
âîîõîðîíö³ âñòàíîâëþþòü 
îáñòàâèíè ïîä³¿ òà ïîõî-
äæåííÿ âèÿâëåíî¿ çáðî¿.

Затримали 
банду
 Ó ÷åòâåð, 14-ãî ãðóäíÿ, 
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå 
áóëà ïîãîíÿ. Òðîº ÷îëîâ³-
ê³â íà  Opel Vectra ò³êàëè 
â³ä ïðàâîîõîðîíö³â. Ò³êà-
þ÷è, çëî÷èíö³ âèêèíóëè 
ç ñàëîíó àâò³âêè ïðåäìåò, 
ñõîæèé íà ï³ñòîëåò, òà âè-
êðàäåí³ ðå÷³. 
– Ïåðåêðèâøè äîðîãó çëî-
âìèñíèêàì, ïðàâîîõîðîíö³ 
îäÿãíóëè íà íèõ êàéäàíêè. 
Ó ìàøèí³ âò³êà÷³â âèÿâèëè 
þâåë³ðí³ ïðèêðàñè, ãðîø³, 
òåëåôîíè, êîäîâ³ êëþ÷³ â³ä 
äîìîôîí³â, ìàñêè, â³äìè÷-
êè òà ðóêàâè÷êè, - ðîçêàçó-
þòü ó ïðåñ-ñëóæá³ Ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³.

Судитимуть 
двох лікарів
 Çà ïðîôåñ³éíó íåäáàë³ñòü 
äâîº ë³êàð³â îáëàñò³ â³äïî-
â³äàòèìóòü ïåðåä çàêîíîì. 
 — ×åðåç íåäáàë³ñòü 
ìåäèêà ïîìåðëà ìîëîäà 
æ³íêà. Ë³êàð, íå âèçíà-
÷èâøè ïðè÷èíè õâîðîáè, 
ïðîâ³â ðîçêðèòòÿ ãí³éíèêà, 
ÿêå â ïîäàëüøîìó óñêëàä-
íèëîñü ñåïñèñîì. ×åðåç 
äâà òèæí³ æ³íêà ïîìåðëà. 
²íøîãî ë³êàðÿ òàêîæ ï³ä-
îçðþþòü ó íåíàëåæíîìó 
âèêîíàíí³ ñâî¿õ ïðîôåñ³é-
íèõ îáîâ’ÿçê³â, â ðåçóëü-
òàò³ ÷îãî ìîëîäà ìàòè íå 
çìîãëà íàðîäèòè äèòèíó 
æèâîþ, — çàçíà÷àþòü ó 
ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè. 
Âèíó ïåðøîãî ë³êàðÿ äî-
âåäåíî. Íà íüîãî ÷åêàº ñóä. 
Ùîäî ³íøîãî ùå òðèâàº 
äîñóäîâå ñë³äñòâî. Îäíàê ó 
â³äîìñòâ³ çàçíà÷àþòü, ùî 
âîíî óæå çàâåðøóºòüñÿ ³ 
÷îëîâ³ê òåæ ïîíåñå â³äïî-
â³äàëüí³ñòü.

КОРОТКОКОРОТКО



ПРЕС-СЛУЖБА 
ОФ ДП АМПУ

²ãîð Òêà÷óê ñòàâ ïåðåìîæöåì 
Ðåéòèíãó ïîïóëÿðíîñò³ ëþäåé 
òà ïîä³é Ï³âäíÿ Óêðà¿íè «Íà-
ðîäíå âèçíàííÿ — 2017», ÿêèé 
ïðîâîäÿòü â Îäåñ³ âæå 17-èé 
ð³ê ïîñï³ëü. Êåð³âíèê Îäåñüêî¿ 
ô³ë³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîðñüêèõ ïîð-
ò³â Óêðà¿íè» îòðèìàâ â³äçíàêó 
çà ðîçâèòîê ìîðå-ãîñïîäàð-
ñüêîãî êîìïëåêñó Óêðà¿íè. 
Óðî÷èñòîñò³ â³äáóëèñÿ ìèíó-
ëîãî òèæíÿ.

²ãîð Â³òàë³éîâè÷ íå âïåðøå 
ñòàº ïåðåìîæöåì ïîä³áíèõ 
êîíêóðñ³â. Çîêðåìà, ìèíóëî-
ð³÷ â³í áóâ â³äçíà÷åíèé â Ðåé-
òèíãàõ «Íàðîäíå âèçíàííÿ», 
«100 íàéâïëèâîâ³øèõ îäåñè-
ò³â». Òàêîæ êåð³âíèê äåðæàâ-
íîãî ï³äïðèºìñòâà îòðèìàâ íà-
ãîðîäó, ÿêà áóëà çàïî÷àòêîâàíà 
ç ìåòîþ âøàíóâàííÿ çíàìåííî¿ 
ïîä³¿ â ³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíîãî 
äåðæàâîòâîðåííÿ — ð³÷íèö³ 
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, à ñàìå 
þâ³ëåéíó ìåäàëü «25 ðîê³â 
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè» òà ðÿä 
³íøèõ â³äçíàê.

Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ 
òðàäèö³éíî ðîçïî÷àëàñÿ ç ïðî-
öåäóðè ïîãàøåííÿ óí³êàëüíî¿ 
ïîøòîâî¿ ìàðêè — ñèìâîëó 
ðåéòèíãó. Äàë³ îðãàí³çàòîðè â³ä-
çíà÷àëè ëàóðåàò³â, ðîçïîâ³äàþ÷è 
ïðî ¿õ äîñÿãíåííÿ. Çàõ³ä òðèâàâ 

ê³ëüêà ãîäèí, â çàë³ ïàíóâàëà 
ï³äíåñåíà àòìîñôåðà.

²ãîð Òêà÷óê, ÿêèé îòðèìàâ 
ïî÷åñíó íàãîðîäó, çàóâàæèâ, 
ùî ðîáîòó äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà, ÿêå â³í î÷îëþº, â³äçíà-
÷èëè íå âïåðøå. Â³í íàãîëîñèâ, 
ùî ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìêàìè 
â éîãî ðîáîò³ º ðîçâèòîê ï³äïðè-
ºìñòâà øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ 
êðàùîãî â³ò÷èçíÿíîãî òà çàêîð-
äîííîãî äîñâ³äó.

— Ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ íàãî-
ðîäæåííÿ â³äçíàêè îòðèìàëè 
ëþäè, ÿê³ çðîáèëè ñóòòºâèé 
âíåñîê ó ðîçâèòîê Îäåñüêîãî 
ðåã³îíó. Íà ñöåíó ï³äí³ìàëèñü 
âèäàòí³ þðèñòè, êåð³âíèêè äåð-
æàâíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ä³òè. Îä-
íèìè ç ëàóðåàò³â ñòàëè Êàòåðèíà 
Íîé òà Ìàêñèì Òèõîíþê — þí³ 
îäåñèòè, ÿê³ íà ðóêàõ âèíîñèëè 
ä³òåé ç ïàëàþ÷îãî êîðïóñó òà-
áîðó «Â³êòîð³ÿ». Îòðèìàòè âè-
çíàííÿ ³ áóòè â îäíîìó ðåéòèíãó 
ðàçîì ç òàêèìè ëþäüìè äëÿ ìåíå 
âåëèêà ÷åñòü.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ï³ä-
ïðèºìñòâà, â³äçíàêà, ÿêó â³í 
îòðèìàâ, ñâ³ä÷èòü ïðî äîâ³ðó 
äî íüîãî, ÿê êåð³âíèêà òà ï³ä-
òðèìêó éîãî ï³äõîäó äî ðîáîòè.

— Íèí³ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿ-
ìè ìè âæå ðåàë³çóâàëè ïåðøî-
÷åðãîâ³ ïðîåêòè òà ðîçðîáèëè 
ðÿä ïðîãðàì, ÿê³ áóäóòü âò³-
ëåí³ â æèòòÿ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì. Íàãîðîäà, ÿêó ÿ ñüîãîäí³ 

îòðèìàâ, ïî ïðàâó íàëåæèòü 
êîæíîìó ïðàö³âíèêó äåðæàâ-
íîãî ï³äïðèºìñòâà. Ç ãîðä³ñòþ 
ìîæó ñêàçàòè, ùî ñüîãîäí³ â íàñ 
ïðàöþº ºäèíà êîìàíäà îäíî-
äóìö³â. Ëþäè ÷³òêî âèêîíóþòü 
ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ é ðîáëÿòü 
ñâ³é ùîäåííèé âêëàä ó ðîçâèòîê 
ï³äïðèºìñòâà. ß ïåðåêîíàíèé, 
ùî äîñÿãíóò³ ðåçóëüòàòè — öå 
ëèøå ïî÷àòîê íàøîãî óñï³õó. 
Ðàçîì ìè çìîæåìî ñóòòºâî ïî-
êðàùèòè ðîáîòó äåðæàâíîãî 
ï³äïðèºìñòâà òà ñòàòè ë³äåðàìè 
ó ñâî¿é ãàëóç³.

Öüîãî âå÷îðà ñâî¿ â³äçíà-
êè òàêîæ îòðèìàëè ïåðåìîæö³ 
ðåéòèíãó ó òàêèõ íîì³íàö³ÿõ, ÿê 
«Ìàéáóòíº Îäåñè», «Ï³äïðè-
ºìñòâî ðîêó», «Þâ³ëåé ðîêó», 
«Ãîðä³ñòü Îäåñè», «Áëàãîä³éí³ñòü 
ðîêó», «Æ³íêà ðîêó», «Ñóääÿ 
ðîêó», «Þðèñò ðîêó», «Àäâîêàò 
ðîêó», «Çà ìóæí³ñòü ³ ãåðî¿çì», 
«Çà âíåñîê â ðîçâèòîê ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè Îäåñüêî-
ãî ðåã³îíó» òà ³íø³.

Çàçíà÷èìî, ³í³ö³àòîðîì ïðî-
âåäåííÿ Ðåéòèíãó ïîïóëÿðíîñ-
ò³ «Íàðîäíå âèçíàííÿ» º êîì-
ïàí³ÿ «Ï³âäåííîóêðà¿íñüêèé 
Ìåä³à Õîëäèíã», äî ñêëàäó 
ÿêîãî âõîäÿòü îäåñüê³ ðåäàê-
ö³¿ ãàçåò «Àðãóìåíòè ³ ôàêòè 
â Óêðà¿í³», «ÊÏ â Óêðà¿í³», 
«Íàøå ì³ñòî», æóðíàëè «Ôà-
âîðèò Óñï³õó», «Òåëåíåäåëÿ» 
òà ³íø³ âèäàííÿ.

Ігор Ткачук другий рік поспіль став 
лауреатом «Народного визнання – 2017»
БЛОГ

19
RIA, Ñåðåäà, 
20 ãðóäíÿ 2017

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ВОЛОНТЕРКА, ТАНЦІВНИЦЯ
Думаю… Що ж робити далі? Цілі за 2017 рік досягнуті! 
Усе було: хвилювання, сумніви, перемоги, виступи, 
благодійність. І головне — це віра в те, що можна змінювати 
світ на краще, якщо просто бути Собою. Дякую команді!

414630

ПРЕС-СЛУЖБА АН «ОЛІМП»

14 ãðóäíÿ â³äáóëàñÿ äîâãî-
î÷³êóâàíà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ 
ïåðåìîæö³â â íàéïðåñòèæí³øîìó êîí-
êóðñ³ ì³ñòà «Íàðîäíèé áðåíä», ÿêèé 
ø³ñòíàäöÿòèé ð³ê ïîñï³ëü ïðîâîäèòü 
Ìåä³à Êîðïîðàö³ÿ «RIA». Ïðîòÿãîì 
äâîõ ì³ñÿö³â æèòåë³ ì³ñòà ãîëîñóâàëè 
çà êðàù³ êîìïàí³¿ òà òîðãîâ³ ìàðêè 
Â³ííè÷÷èíè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ â³ííè÷àí 
«Îë³ìï» çäîáóâ âïåâíåíó ïåðåìîãó ó íî-
ì³íàö³¿ «Àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 2017», 
îá³ãíàâøè ç³ çíà÷íèì â³äðèâîì ñâî¿õ 
êîíêóðåíò³â. Äëÿ àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³ 
«Îë³ìï» öüîãîð³÷íà ïåðåìîãà ñòàëà âæå 
îäèíàäöÿòîþ.

Óí³êàëüíà íàãîðîäà º ï³äòâåðäæåí-
íÿì íàä³éíîñò³ àãåíòñòâà íå ëèøå ó Â³-
ííèö³, à é â Óêðà¿í³. Çàâäÿêè áàãàòî-
ð³÷í³é óñï³øí³é òà ñòàá³ëüí³é ðîáîò³ 

àãåíòñòâî «Îë³ìï» áåðåæå ñâî¿õ êë³-
ºíò³â â³ä øàõðà¿â òà àôåð íà ðèíêó 
íåðóõîìîñò³.

Îêð³ì íàãîðîäè â³ä Ìåä³à Êîðïîðà-
ö³¿ «RIA», öüîãî ðîêó â³ííè÷àíè îáðàëè 
«Îë³ìï» ë³äåðîì â íîì³íàö³¿ «Àãåíòñòâî 
íåðóõîìîñò³» ðåã³îíàëüíîãî êîíêóðñó 
«²ìåíà, ÿêèì äîâ³ðÿþòü».

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà «Îë³ìïó» 
Â’ÿ÷åñëàâà Çàðåìáè, íàéêðàùîþ íà-
ãîðîäîþ äëÿ êîìïàí³¿ º îö³íêà ¿¿ êë³ºí-
ò³â: «Ñàìå çàâäÿêè íàøèì êë³ºíòàì ìè 
ïðàãíåìî âäîñêîíàëþâàòèñÿ ³ «ðîñòè». 
Öüîãî ðîêó «Îë³ìï» â³äçíà÷èâ 15 ðîê³â. 
Äî þâ³ëåþ ìè îíîâèëè íàø ñàéò olimp.
vn.ua, çíà÷íî ðîçøèðèëè â íüîìó áàçó 
îá’ºêò³â òà äîäàëè ïàíîðàìí³ ôîòî, àáè 
êë³ºíòè ìîãëè ìàêñèìàëüíî îãëÿíóòè 
íåðóõîì³ñòü, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó ÷è 
íàøèõ îô³ñ³â. Äÿêóºìî íàøèì êë³ºíòàì 
òà äðóçÿì çà äîâ³ðó ³ ï³äòðèìêó!»

«Олімп» визнано кращим 
агентством нерухомості 2017 року
БЛОГ

414798
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Останні, хто бачив живим Павла 
Корнелюка, були два вінницькі 
священики — Анатолій Кузнєцов 
і Олексій Волков. Обидва при-
йшли попрощатися із загиблим 
бійцем.
— Приблизно два тижні тому 
ми з батюшкою Олексієм їзди-
ли у зону АТО, — розповів жур-
налісту RIA священик Анатолій 
Кузнєцов. — Возили передачу. 
Були також у підрозділі, де слу-
жив Павло. Я з ним знайомий 
особисто, бо його бабуся співає 
у нас у церковному хорі. Вона 
проживає у селі Жабелівка, є 
прихожанкою місцевої церкви. 

Я служу там уже 22 роки і стільки 
часу вона співає.
Батюшка Анатолій каже, що Пав-
ло був дуже веселий. Радів зу-
стрічі із земляками. Як стверджує 
співрозмовник, Павло таким був 
у житті — мав веселу вдачу, вмів 
легко знаходити спільну мову з 
людьми.
— Декілька разів просив переда-
ти вітання бабусі Галі, — продо-
вжує святий отець. — Хто ж знав, 
що ця зустріч стане останньою. 
Держава втрачає кращих своїх 
синів. І це найстрашніше. У за-
гиблого бійця сиротою залиши-
лася дворічна дитина.

Останні вітання передав через священиків

Посадили 
мінера
 Ìåøêàíåöü Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ äâ³÷³ òåëåôîíóâàâ 
íà ñïåöë³í³þ 102 òà ïîâ³äî-
ìëÿâ ïðî ï³äãîòîâêó âèáóõó 
â Êèºâ³.
«Ïðàâîîõîðîíö³ òà âèáó-
õîòåõí³êè îãëÿíóëè ñòàíö³¿ 
«Ë³ñîâà», «Ëèá³äñüêà» òà 
ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð. Æîäíèõ 
ï³äîçð³ëèõ ðå÷îâèí íå âè-
ÿâèëè. Ï³ñëÿ îïåðàòèâ-
íî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â 
ïîë³öåéñüê³ âñòàíîâèëè òà 
çàòðèìàëè ïñåâäîì³íåðà — 
ðàí³øå ñóäèìîãî óðîäæåí-
öÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Çëîâìèñíèê òåëåôîíóâàâ 
íà «102» ³ç ìîá³ëüíîãî 
òåëåôîíó. Ó ñóä³ îáâèíó-
âà÷åíèé ïîâí³ñòþ âèçíàâ 
ñâîþ âèíó òà ðîçêàÿâñÿ», — 
ðîçêàçóþòü ó ïîë³ö³¿. Çà çà-
â³äîìî íåïðàâäèâå ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî çàãðîçó áåçïåö³ 
éîãî çàñóäèëè äî ï’ÿòè 
ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

П’яні підлітки 
громили ліхтарі 
 Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ 
ó Â³ííèö³ âíî÷³, 15 ãðóäíÿ, 
ðîçáèëè äåêîðàòèâí³ ë³õòà-
ð³. Âàíäàë³â çàòðèìàëè.
«Ïîðóøíèê³â áóëî òðîº, óñ³ 
âîíè íåïîâíîë³òí³, ³ íà ÷àñ 
ñêîºííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ 
áóëè ó íåòâåðåçîìó ñòàí³. 
Â³äøêîäîâóâàòè çáèòêè 
òåïåð áóäóòü áàòüêè ï³äë³ò-
ê³â», — çàçíà÷àº çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà «Ìóí³öèïàëü-
íî¿ ïîë³ö³¿» Â³òàë³é×èãóð. 
Íàãàäàºìî, íàïðèê³íö³ 
ëèñòîïàäà çàòðèìàëè âàí-
äàë³â, ÿê³ òðîùèëè ë³õòàð³ 
òà óðíè íà ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³ á³ëÿ ôîíòàíó. 
Âîíè òàêîæ â³äøêîäîâóþòü 
çáèòêè.

Діти затримали 
рецидивіста 
 «Îäèíàäöÿòèêëàñ-
íèê Ðîìàí Áåøàð òà 
äåâ'ÿòèêëàñíèê Âîëîäè-
ìèð Ñëîáîäÿíþê 6 ãðóäíÿ 
éøëè âóëèöåþ ³ ïî÷óëè 
êðèê æ³íêè ïðî äîïîìîãó. 
Æ³íêà ïîáà÷èëà, ÿê ç ¿¿ 
áóäèíêó âèá³ã íåâ³äîìèé 
÷îëîâ³ê ç âèêðàäåíèìè 
ïðîäóêòàìè. Ï³äë³òêè íà-
çäîãíàëè çëîä³ÿ ³ òðèìàëè 
éîãî äî ïðè¿çäó ïîë³ö³¿. Çà-
òðèìàíèì âèÿâèâñÿ 44-ð³÷-
íèé ðàí³øå íåîäíîðàçîâî 
ñóäèìèé ì³ñöåâèé æè-
òåëü», — ðîçêàçàëè ó ïîë³-
ö³¿. Ñì³ëèâöÿì ïîäàðóâàëè 
äâà Power Bank òà ãðàìîòè.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Äóæå áàãàòî ëþ-
äåé ïðèéøëè ïî-
ïðîùàòèñÿ ç ìîëî-

äèì çàõèñíèêîì êðà¿íè. Â³äñï³-
âóâàëè Ãåðîÿ ó Ìèðîíîñèöüê³é 
öåðêâ³ íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é. Êîëè 
òðóíó ç ò³ëîì âèíåñëè ç õðàìó, 
ñâÿùåíèê çàïðîïîíóâàâ ïîáðàòè-
ìàì çàãèáëîãî äîíåñòè ¿¿ íà ðóêàõ 
äî 29-¿ øêîëè.

— Ïàâëî íàâ÷àâñÿ ó ö³é øêî-
ë³, õîäèâ îñü òóò, öèì òðîòóàðîì, 
ìàáóòü, ³ âóëèöþ ïåðåá³ãàâ íå ðàç, 
ÿê öå ðîáèòü áàãàòî-õòî ç õëîï÷à-
ê³â, — ãîâîðèâ ñâÿùåíèê. — Áóäå 
ïðàâèëüíî, ÿêùî ìè ïðîíåñåìî 
öèìè ì³ñöÿìè éîãî íà ðóêàõ, çó-
ïèíèìîñÿ á³ëÿ øêîëè.

Äàë³ ó÷àñíèêè òðàóðíî¿ ïðîöå-
ñ³¿ â àâòîáóñàõ ïî¿õàëè íà Õìåëü-
íèöüêå øîñå. Òàì, íà öåíòðàëü-
íîìó ì³ñüêîìó êëàäîâèù³, ïî-
õîâàëè Ãåðîÿ.

ПАШУ ВБИВ СНАЙПЕР. Ïàâëî 
Êîðíåëþê ìàâ âèùó îñâ³òó — çà-
ê³í÷èâ àêàäåì³þ ÌÂÑ ó Êèºâ³. 
Ïðàöþâàâ ä³ëüíè÷íèì ó Ìó-
ðîâàíèõ Êóðèë³âöÿõ. Ï³äïèñàâ 
êîíòðàêò ³ç Çáðîéíèìè ñèëàìè. 
Ïðîéøîâ íàâ÷àííÿ ³ ï³äãîòîâêó 
íà ßâîð³âñüêîìó ïîë³ãîí³.

Ñëóæèâ ó 131-ìó îêðåìîìó 
ðîçâ³äóâàëüíîìó áàòàëüéîí³. Ïðî 
òå, ÿê çàãèíóâ áîºöü, æóðíàë³ñòó 
RIA ðîçïîâ³â çàñòóïíèê êîìàí-
äèðà ðîòè íà ³ì’ÿ Þð³é.

— Ñòàëîñÿ öå 13 ãðóäíÿ î 17-é 
ãîäèí³ 15 õâèëèí, — êàæå â³é-
ñüêîâèé. — Ó öåé ÷àñ âæå ñòåì-
í³ëî. ßê ò³ëüêè íàñòàº òåìðÿâà, 
íàñ ïî÷èíàþòü îáñòð³ëþâàòè. 
Ïàøó âáèâ ñíàéïåð. Íà íüîìó 
áóâ áðîíåæèëåò, øîëîì, àëå…

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî 
ïîáðàòèì çàãèíóâ ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê êóëÿ çðåêîøåòèëà â³ä óäà-
ðó îá áðóñ. Âö³ëèëà ó â³äêðèòå 
îáëè÷÷ÿ. Çàñòóïíèê êîìàíäèðà 
ïðèïóñêàº, ùî ñòð³ëÿâ ðîñ³é-
ñüêèé â³éñüêîâèé. Êàæå, ñåïàð³â 
ç àâòîìàòàìè çàëèøèëîñÿ íåáàãà-
òî. À ñíàéïåð³â ñåðåä íèõ âçàãàë³ 
íåìà. Âîþþòü ðîñ³ÿíè.

— Íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî, 
á³éö³ çàëèøàþòüñÿ ïàòð³îòàìè, 
ãîòîâ³ â³äñòîþâàòè ð³äíó çåìëþ 
äî îñòàííüî¿ êðàïëèíè êðî-
â³, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Íå â³ðòå áàëà÷êàì, ùî 
íà ïåðåäîâ³é âòîìèëèñÿ ³ ãîòîâ³ 
ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó. Öå âñå áðåõ-
íÿ. Äîäîìó ïîâåðíåìîñÿ ò³ëüêè 
ç ïåðåìîãîþ.

Çàñòóïíèê êîìàíäèðà ðîçïî-
â³â ïðî íîâó ïîðîïàãàíäèñòñüêó 
«ô³øêó», ùî ¿¿ çàïóñòèëè íà Äîí-

СНАЙПЕР СХИБИВ, 
АЛЕ КУЛЯ ЗРЕКОШЕТИЛА 
Утрата  У Вінниці провели в останню путь 
ще одного бійця АТО — від кулі снайпера 
загинув 29-річний батько 2-річної дитини 
Павло Корнелюк. Побратими кажуть, 
солдата дістала «сліпа» куля. Він був 
захищений бронежилетом, мав на голові 
шолом і навіть снайпер промахнувся, але…

áàñ³. Êàæå, ïåðøèé ðàç ïî÷óâ 
ïðî öå â³ä ì³ñöåâîãî ïåðóêàðÿ. 
Áóëî öå ó íàñåëåíîìó ïóíêò³, ùî 
çíàõîäèòüñÿ ó ñ³ð³é çîí³.

«ВАС НЕ ЛЮБЛЯТЬ У КИЄВІ, НАС 
КИНУВ ПУТІН — ДАВАЙТЕ ДРУ-
ЖИТИ!» — Ïðèéøîâ ï³äñòðèã-
òèñÿ, à ïåðóêàð, ñõîæå, áàðèøíÿ 
ç òèõ, õòî äèõàº ñåïàðàòèçìîì, 
êàæå äî ìåíå: «Ìè çíàºìî, ùî 
âàñ, àòîâö³â, íå ëþáëÿòü ó Êèºâ³, 
à íàñ, ÿê áà÷èòå, êèíóâ Ïóò³í, 
òîìó äàâàéòå îá’ºäíóâàòèñÿ», — 
ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü â³éñüêî-
âèé. — Öþ ñàìî ï³ñíþ äîâåëîñÿ 
ïîò³ì ÷óòè ùå íå ðàç. Ðîçóì³þ, 
ùî ¿¿ çàïóñòèëè, î÷åâèäíî, ç 
òîãî áîêó.

Çà ñëîâàìè îô³öåðà, çì³íèòè 
ïîãëÿäè íàøèõ á³éö³â ñó÷àñíèì 
«ãåáåëüñàì» íå âäàñòüñÿ. Â³í 
óòî÷íþº, ùî âåäå ìîâó ïðî ñâ³é 
ï³äïðîçä³ë. Êàæå, á³ëüø³ñòü ç ï³ä-
ëåãëèõ, öå õëîïö³ ç ÓÍÑÎ. Âîíè 
ãîðîþ ñòîÿòü çà ð³äíó çåìëþ, 
çà íåçàëåæíó Óêðà¿íó.

— Ó òîìó ì³ñö³, äå ìè çíà-
õîäèìîñÿ òåïåð, íà âñ³õ òåëå-
êàíàëàõ ò³ëüêè «ñåïàðñüê³» ³ ðî-
ñ³éñüê³ ïðîãðàìè, — ïðîäîâæóº 
îô³öåð. — Êàæó ï³äëåãëèì, ùîá 
ìåíøå âêëþ÷àëè «ÿùèê». Áî òàê 
ïðîìèâàþòü ì³çêè, ùî ï³ñëÿ òîãî 
ìîæíà áðàòè çáðîþ ³ éòè «ìî÷è-
òè» óêðîï³â.

²íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî â³ä-

áóâàºòüñÿ íà ìèðí³é òåðèòîð³¿, 
îòðèìóþòü ç ñîö³àëüíèõ ìåðåæ. 
Á³éö³ íå ïðîòè òîãî, ùîá ëþäè 
âèñëîâëþâàëè ñâî¿ äóìêè, â³ä-
ñòîþâàëè ïîçèö³þ, ùîá çìóøó-
âàëè ÷èíîâíèê³â âèêîð³íþâàòè 
êîðóïö³þ.

— Ìè ïðîòè îäíîãî — ïîñëà-
áëåííÿ âëàäè, — íàãîëîøóº ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Áî ìîæå ïðèçâåñòè 
äî êàòàñòðîôè. Öå òå, íà ùî äóæå 
ñïîä³âàþòüñÿ ó Êðåìë³. Ìè çíà-
ºìî, ùî íà ìèðí³é òåðèòîð³¿, ÿê ³ 
íà Äîíáàñ³, º íåìàëî ñåïàðàòèñ-
ò³â. Âîíè ìàñêóþòüñÿ. ×åêàþòü 
ñâîãî ÷àñó. Àëå æ â³éíà âñå îäíî 
êîëèñü çàê³í÷èòüñÿ. Ò³, õòî â³ä-
ñòîþâàâ ð³äíó çåìëþ, ðèçèêóþ-
÷è æèòòÿì, ïîâåðíóòüñÿ äîäîìó. 
Òàêèì íå äîð³êíåø ó â³äñóòíîñò³ 
ïàòð³îòèçìó. Â³äïîâ³äíî ó íèõ 
ðîçìîâà áóäå ³íøà. Íà ïåðåäî-
â³é á³éö³ çâèêàþòü äî íîðìàëü-
íèõ ëþäñüêèõ ö³ííîñòåé — ï³ä-
òðèìêè, ÷åñíîñò³, ïîðÿäíîñò³ ³ 
ò. ä. ² êîëè ïîâåðòàþòüñÿ äîäîìó, 
à òàì âñå ïî-³íøîìó… Ñëîâîì, 
ö³ííîñò³ ç ïåðåäîâî¿ áóäóòü óïðî-
âàäæóâóàòè íà ìèðí³é òåðèòîð³¿. 
Äóìàþ, ùî êîðóìïîâàíèì ñóä-
äÿì, ïðîêóðîðàì, ÷èíîâíèêàì 
áóäå íåïåðåëèâêè. Òîä³ ïî÷íåòü-
ñÿ ðåàëüíå î÷èùåííÿ.

Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ 
ð³äíèì, áëèçüêèì, ïîáðàòèìàì, 
äðóçÿì Ïàâëà Êîðíåëþêà. Â³÷íà 
ïàì'ÿòü Ãåðîþ!

Çàñòóïíèê êîìàíäèðà 
êàæå, ùî ñåïàð³â 
ç àâòîìàòàìè 
çàëèøèëîñÿ íåáàãàòî. 
À ñíàéïåð³â ñåðåä íèõ 
íåìà. Âîþþòü ðîñ³ÿíè

Священик Анатолій Кузнєцов (крайній праворуч) 
останній, хто бачив живим Павла Корнелюка (крайній 
ліворуч). Сфотографувалися, коли батюшка приїжджав 
у підрозділ до розвідників з подарунками 
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Ïðî äîêàçîâó ìåäèöèíó 
â ïåä³àòð³¿ ãîâîðèëè ë³êà-
ð³ 14 ãðóäíÿ íà ëåêòîð³¿ 
EviDays. ×îòèðè ñï³êåðè 

ï³äíÿëè ÷îòèðè íàéâàæëèâ³ø³ òåìè: «õòî 
òàêèé äîêàçîâèé ë³êàð», «ì³ôè â ïåä³àòð³¿», 
«ì³ôè íàâêîëî âàêöèíàö³¿» òà «àäåíî¿äèòè 
³ äîêàçîâ³ñòü».

ßê íàïèñàëà ïðî öåé çàõ³ä íà ñâî¿é ñòî-
ð³íö³ ó Ôåéñáóö³ Íàòàëÿ Ñóõàíîâà, ãîëî-
âíèé ë³êàð ìåäè÷íîãî öåíòðó «Àëüòàìå-
äèêà ïëþñ»: «… Ó ðîáî÷èé ï³çí³é âå÷³ð 
ó íàï³âï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåí³ ç³áðàëèñÿ 
ë³êàð³, ÿê³ õî÷óòü ùîñü çì³íèòè. Âîíè ìà-
þòü ñì³ëèâ³ñòü ³ ãîòîâ³ éòè â àâàíãàðä³ çì³í 
ó ìåäèöèí³, øóêàþòü òà ä³ëÿòüñÿ, çì³íþ-
þòü â ïåðøó ÷åðãó ñåáå ³ íå ïîáîþþòüñÿ 
áóòè äèâíèìè».

Ïðî òå, ùî äîêàçîâà ìåäèöèíà, öå 
æèâèé îðãàí³çì, àäæå òå, ùî ñüîãîäí³ 
äîâåäåíî — çàâòðà ìîæå áóòè ñïðîñòî-
âàíî, ðîçïî÷àâ ñâîþ äîïîâ³äü Îëåêñ³é 
Ðèêîâ, äèòÿ÷èé íåôðîëîã. Â³í ðîçïîâ³â, 
ÿê³, íà éîãî äóìêó, ìàþòü áóòè äîêàçîâ³ 
ë³êàð³. À Ôåä³ð Ëàï³é, äîöåíò êàôåäðè 

äèòÿ÷èõ ³íôåêö³éíèõ õâîðîá òà ³ìóíîëîã³¿ 
ÍÌÀÎÏÎ ³ì. Øóïèíà, ñïðîñòîâóâàâ ïî-
øèðåí³ ì³ôè ñòîñîâíî âàêöèíàö³¿. ² çðîáèâ 
âèñíîâîê, ùî ö³ ì³ôè áåçñìåðòí³, òîìó 
ùî äóð³ñòü áåçìåæíà, à ðàö³îíàëüí³ñòü îá-
ìåæåíà ðîçóìîì ³ çíàííÿìè. Òèì ïà÷å, 
ÿê â³í çàçíà÷èâ, º äîñèòü âåëèêà ÷àñòêà 
òèõ, êîìó öå âèã³äíî (ðîìàíòè÷í³ òåëåïí³, 
ðåë³ã³éí³ òå÷³¿, ïîë³òèêè, àëüòåðíàòèâíà 
ìåäèöèíà).

Íàîñòàíîê Ëàï³é äàâ «íàâîäêó» ïðî òå, 
ÿê âèãëÿäàº ïðèõîâàíèé ë³êàð àíòèâàê-
öèíàòîð — çîêðåìà, öå òîé, õòî ï³ä ÷àñ 
õâîðîáè (âàñ ÷è âàøî¿ äèòèíè) ïðèçíà÷àº 
êóïó ë³ê³â, «ùîá ï³äñòðàõóâàòèñÿ».

 — Ë³êàð³, ÿê³ ïðàãíóòü âïðîâàäæóâàòè 
â ñâîþ êë³í³÷íó ïðàêòèêó íîâ³ ï³äõîäè, 
íå çàâæäè êîìôîðòíî ñåáå ïî÷óâàþòü, 
ñï³ëêóþ÷èñü ç ïàö³ºíòàìè. Çîêðåìà òîìó, 
ùî â ìåäèöèí³ ³ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
íåïðàâäèâî¿ òà ñïîòâîðåíî¿ ³íôîðìàö³¿, — 
ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Ìàêàðîâ, ñ³ìåéíèé ë³-
êàð. — Çîêðåìà 80% ìîãî ÷àñó íà ïðèéîì³ 
âèòðà÷àºòüñÿ íà òå, ùîá ïîÿñíèòè áàòüêàì, 
÷îìó ñàìå òàêèé ìåäè÷íèé ï³äõ³ä ó ë³êó-
âàíí³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, 
à çâè÷í³ ï³äõîäè âòðàòèëè àêòóàëüí³ñòü.

По-іншому  Яким має бути лікар, щоб іти нога 
в ногу з сучасною медициною? Чому ми досі 
віримо в «жахи», що розповідали нам бабусі, хоча 
вчені науковими дослідами довели зворотне? І як 
завдяки доказовій медицині не витрачати купу 
грошей на ліки, розповідають новатори

Міфи педіатрії

МІФ НЕЗНИЩЕННИЙ 
«Атопічний дерматит — шкірний 
прояв харчової алергії» 
— Не можна сказати, що про природу 
атопічного дерматиту знають на 100%, 
але відомо, що першопричиною його 
розвитку є генетично зумовлений 
дефект епідермального бар'єру. 
До багатьох неможливо достукатися 
і довести, що більшість дітей не по-
требують складного лікування та гіпо-
алергенних дієт. Такі дієти шкодять.

МІФ НЕЗБАГНЕННИЙ 
«Не можна садити дівчаток 
до 6 місяців, бо буде загин матки»
— Насправді загин матки, це вродже-
на аномалія (яка не має клінічного 
значення), але якщо вже присутня, 
то з народження (хоча може стати на-
бутим діагнозом після операцій).
Тому якщо дитина показує готовність 
розвиватись та розширювати свій 
арсенал природних умінь, не потрібно 
її в цьому обмежувати. 

МІФ БОРОДАТИЙ 
«Лиса потилиця в немовляти — 
вказує на наявність рахіту» 
— Медична назва цього явища — 
оціпітальна неонатальна елопеція 
(по-народному — просто витирається 
волосся об поверхню). Якщо дитина 
профілактично отримує вітамін 
Д — немає підстав підозрювати в неї 
наявність рахіту. Звісно, коли немає 
якихось станів, що можуть перешко-
джати засвоєнню цього вітаміну. 

МІФ ПРИКРИЙ 
«Припиняти грудне вигодовування, 
якщо дитина захворіла на гострий 
гастроентерит» 
— В наших лікарнях це часто практику-
ється, інколи доводиться передавати 
батькам роздруківки МОЗівських 
наказів, і рекомендації європейського 
товариства педіатричних інфекцій, де 
зазначено, що грудне вигодовування 
не повинне припинятися, а навіть 
навпаки. 

МІФ ЩЕ БІЛЬШ БОРОДАТИЙ 
«Лямблії уражають печінку 
та жовчовивідні шляхи»
— Що забули лямблії в жовчовивід-
них шляхах, якщо жовч токсична і 
абсолютно позбавлена поживних 
речовин для них. Чого не скажеш про 
тонку кишку, де відбувається процес 
гідролізу харчових продуктів, і там для 
них рай. Ця річ спростована багато 
десятиріч тому, але досі деякі лікарі 
ставлять відповідні діагнози).

МІФ ВИЖИВАЛЬНИК 
«Висипка на шкірі обличчя 
немовлят — алергія на спожиту 
мамою їжу»
— Ця висипка — просто реакція саль-
них залоз на гормональну перебудо-
ву. Якщо ж ми маємо справу з появою 
пустул, то це надлишкове розмножен-
ня дріжджоподібного грибка. Варто 
помастити шкіру протигрибковим 
кремом і навіть важке акне зникає 
за кілька разів. І не треба ніяких ліків.



22 RIA, Ñåðåäà, 20 ãðóäíÿ 2017

Путівка 
до вищої ліги 
 Ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ç ôóòçàëó ñåðåä 
ä³â÷àò 2001–2002 ð. í. Â³-
ííèöüêà êîìàíäà ÎÄÞÑØ 
Áëîõ³íà-Áºëàíîâà çàéíÿëà 
ïåðøå ì³ñöå, âèïåðåäèâ-
øè ÷åðêàùàíîê ³ îäåñèòîê. 
Âîíà çäîáóëà ïóò³âêó äî âè-
ùî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó êðà¿íè. 

Срібні постріли 
 Ó Áåëãðàä³ (Ñåðá³ÿ) ïðî-
âåëè ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ 
ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè. Âèõî-
âàíåöü Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ñïåö³àë³çîâàíî¿ ñïîðòøêîëè 
Áîãäàí Êèðèëåíêî ïî-
ñ³â äðóãå ì³ñöå ó ñòð³ëüá³ ç 
ï³ñòîëåòà. Éîãî ï³äãîòóâàâ 
çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè 
Äåíèñ Ìóñòàôàºâ.

Змагання з сумо
 27 ãðóäíÿ ó çàë³ áîðîòü-
áè Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî 
ñòàä³îíó ïðîéäå â³äêðèòèé 
÷åìï³îíàò Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5 ñåðåä þíàê³â 
³ ä³â÷àò ç ñóìî. Ïî÷àòîê — 
îá 11.30.

Зірки Дніпра 
 Â³äáóâñÿ ²² ì³æíàðîäíèé 
ôåñòèâàëü ç õóäîæíüî¿ ã³ì-
íàñòèêè «NewDniproStars-
Christmas-2017». Âèõîâàíêè 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 1 çäîáóëè äâ³ ìåäàë³. 
Ñåðåä ä³â÷àò 2011 ð. í. ÷åì-
ï³îíêîþ ñòàëà Êàòåðèíà Íà-
óìåíêî. À ñåðåä ñïîðòñìå-
íîê 2010 ð. í. ñð³áëî çäîáóëà 
Âåðîí³êà Äóáîê.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Випуск №49 (1017)
Мініатюрні двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. Обов’язково 
знайдіть ілюзорну гру.

Задача №2087-2090. М. Пархомчук (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №49 (1363) 6 грудня 2017 року
Задача №2083
1. Kc6! Kpd7  2. Kpa8 Kpc7  3. Ka7 b7x; 
1. Kc6! Kpc5  2. Ka7 ba7:  3. Kpa6 a8Фx;
Задача №2084
1. Th7! T:e8  2. Фf8! f6+  3. Kph6 T:f8x; 
1. Tg8! T:h5  2. Фh6 f6+  3. Kph8 T:h6x;
Задача №2085
1. Kpb4! Kd3+  2. Kpa4 Kc5+  3. Kpa3 Kc2x;
1. Kpd2! Kc4+  2. Kpd1 Ke3+  3. Kpc1 Kb3x;
Задача №2086
1. Kd1-e3! Kpf2  2. Kpd1 Tb3  3. Kc2 Td3x;
1. Kb2! Ta1  2. Tb1 Ta3  3. Kpc1 Tc3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ó Â³ííèö³ ðîç³ãðàëè Êóáîê 

Óêðà¿íè ç ôóòçàëó ñåðåä ä³òåé 
äî âîñüìè ðîê³â. Íà ñòàðò âèéøëè 
ø³ñòü êîìàíä. Öå «²ëë³÷³âåöü» 
(×îðíîìîðñüê, Îäåñüêà îáëàñòü), 
«Ëîêîìîòèâ» (Ïîä³ëüñüê, Îäåñü-
êà îáëàñòü), ÄÞÑØ ì. Âóãëå-
äàð (Äîíåöüêà îáëàñòü), «Îñâ³òà» 
(Ãîðîäåíêà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà 
îáëàñòü), «Àêàäåì³ÿ ÍÔÊ «Óðà-
ãàí» (²âàíî-Ôðàíê³âñüê) ³ ÌÔÊ 
«Â³ííèöÿ»-AUTO. RIA.

Â³ííèöüêó êîìàíäó òðåíóâàâ 
Îëåêñàíäð Ñàìîëþê, ÿêèé âîä-

íî÷àñ î÷îëþº ÷îëîâ³÷èé ÔÊ 
«Â³ííèöÿ», ùî ãðàº ó äðóã³é ë³ç³ 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòçàëó. 
ÌÔÊ «Â³ííèöÿ»-AUTO. RIA 
íà ãðóïîâîìó åòàï³ ïåðåì³ã äâîõ 
ñóïåðíèê³â ³ òðè÷³ çàçíàâ ïîðà-
çîê. Äàëèñÿ âçíàêè õâèëþâàííÿ, 
íåâåëèêèé äîñâ³ä ³ â³äñóòí³ñòü 
õâîðèõ ë³äåð³â.

Çã³äíî ³ç ôîðìóëîþ òóðí³-
ðó, â³ííè÷àíè ãðàëè ïîºäèíîê 
çà áðîíçîâ³ íàãîðîäè. Âîíè çó-
ñòð³ëèñÿ ç «Îñâ³òîþ», ÿê³é ïî-
ñòóïèëèñÿ íà ïîïåðåäíüîìó åòàï³ 
³ç ðàõóíêîì 1:8. Öåé ðåçóëüòàò 

ç³ãðàâ ³ç ãîðîäåíê³âöÿìè çëèé 
æàðò. Ãîñò³ íàëàøòîâóâàëè-
ñÿ íà «ëåãêó ïðîãóëÿíêó», àëå 
âæå â ñåðåäèí³ ïåðøîãî òàéìó 
«ãîð³ëè» ³ç ðàõóíêîì 0:3. Íàøó 
êîìàíäó ï³äñèëèâ ïðîâ³äíèé çà-
õèñíèê Ìàêñèì Ì³ñþðà, ÿêèé 
íå âèñòóïàâ ó ñòàðòîâèõ ìàò÷àõ. 
Â³ííè÷àíè çìîãëè ïåðåëàøòó-
âàòè ãðó ó îáîðîí³ ³ ïîñò³éíî 
ñòâîðþâàëè ãîëüîâ³ ìîìåíòè. 
Îãîâòàâøèñü â³ä ïðîïóùåíèõ 
ãîë³â, ãîñò³ êèíóëèñÿ âïåðåä ³ 
â³ä³ãðàëè äâà ì’ÿ÷³. Àëå ÌÔÊ 
«Â³ííèöÿ»-AUTO. RIA âäàëîñÿ 

âòðèìàòè ïåðåìîãó — 4:2. Òà-
êèì ÷èíîì íàø³ õëîïö³ çäîáóëè 
áðîíçîâ³ íàãîðîäè. Òèì ÷àñîì 
ó ô³íàë³ ÷îðíîìîðö³ äîñèòü ëåãêî 
«çàñïîêî¿ëè» «Óðàãàí» — 7:1.

—  Ì Ô Ê  « Â ³ í í è ö ÿ » -
AUTO. RIA — ìîëîäèé ïðîåêò. 
Àëå òå, ùî â³ííè÷àíè ãîòîâ³ 
ïðèéìàòè þíàöüê³ çìàãàííÿ, 
ñâ³ä÷èòü, ùî âîíè ïðàöþþòü 
íà ïåðñïåêòèâó. ², ìîæëèâî, ç 
÷àñîì ó ì³ñò³ íàä Áóãîì ç’ÿâèòüñÿ 
ïðîôåñ³éíà ôóòçàëüíà êîìàíäà 
âèùî¿ ë³ãè, — ñêàçàâ Þð³é Êîí-
äðàòüºâ.

Бронзовий камбек вінницьких 
футзальних вундеркіндів

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó çàë³ Â³-
ííèöüêîãî êîîïåðàòèâíîãî 
³íñòèòóòó ïðîéøîâ ÷åòâåðòèé 
â³äêðèòèé Êóáîê ä³þ÷îãî òðå-
íåðà, ïî÷åñíîãî ìàéñòðà ñïîð-
òó ²âàíà Ëîçîâñüêîãî. Âàãó ï³ä-
í³ìàëè ïðîâ³äí³ âàæêîàòëåòè 
Â³ííèö³ ³ Òóðáîâà (Ëèïîâåöü-
êèé ðàéîí).

МАЛЮК — НЕ ЗАВАДА. Íàé-
ñòàðøîþ ³ íàéòèòóëîâàí³øîþ 
ó÷àñíèöåþ áóëà 35-ð³÷íà â³-
ííè÷àíêà Ìàéÿ Ë³ùåíêî. Ìàé-
ñòåð ñïîðòó ç âàæêî¿ àòëåòèêè 
íà Êóáêó ²âàíà Ëîçîâñüêîãî 
ïåðåìîãëà ó íîâ³é âàãîâ³é êà-
òåãîð³¿ äî 90 êã, ÿêó íåùîäàâíî 
çàòâåðäèëè â Óêðà¿í³.

Ìàéÿ — ìîëîäà ìàìà, ¿¿ äèòèí³ 
òðè ðîêè. Àëå ìàëÿ çîâñ³ì íå çà-
âàæàº ñïîðòèâíèì äîñÿãíåííÿì. 
×è íàâ³òü íàâïàêè. Ðàí³øå Ìàéÿ 
Ë³ùåíêî áóëà â ï’ÿò³ðö³ êðàùèõ 
íà ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿í³, à íåùî-
äàâíî çäîáóëà çîëîòî íà ïåðøîñò³ 
êðà¿íè ñåðåä âåòåðàí³â ó Ìèêî-
ëàºâ³!

— Äëÿ ìîãî â³êó ÿ ïîêàçàëà 
íåïîãàíèé ðåçóëüòàò. Ó ïîäàëü-
øèõ ïëàíàõ — ó÷àñòü ó ÷åìï³îíà-
òàõ ªâðîïè òà ñâ³òó ñåðåä âåòåðà-
í³â, — êàæå Ìàéÿ Ë³ùåíêî. — Òà-
êîæ ïðîäîâæó çìàãàòèñÿ é ñåðåä 
æ³íîê. Ç ìîëîäèìè âàæêóâàòî 
êîíêóðóâàòè, àëå ìîæëèâî. 

Ìàéÿ çàéìàºòüñÿ âàæêîþ àòëå-
òèêîþ ç 14 ðîê³â, ç íåâåëèêèìè 
ïåðåðâàìè. Ïðàöþº âèêëàäà÷åì 
ô³çâèõîâàííÿ ó êîîïåðàòèâíîìó 
³íñòèòóò³. Òàêîæ òðåíóº þíèõ 
øòàíã³ñò³â.

ЧИСТКА СНІГУ - ТРЕНУВАННЯ. 
Á³ëüø³ñòü ó÷àñíèöü — òåíä³òí³ 
ä³â÷àòà. 19-ð³÷íà Þë³ÿ Ïîäìàñ-
òåð÷èê çàïèñàëàñÿ íà âàæêó àò-
ëåòèêó ï³âðîêó òîìó. Íàâ÷àºòüñÿ 
ó êîîïåðàòèâíîìó ³íñòèòóò³. Â³-
ííè÷àíêà ï³äêðåñëþº, ùî øòàí-
ãà — öå æ³íî÷à ñïðàâà!

— Ïðàãíó ï³äí³ìàòè âëàñíó 
âàãó. Çàðàç áåðó 40-ê³ëîãðàìîâó 
øòàíãó (íà ïî÷àòêó çàíÿòü — 
âäâ³÷³ ìåíøó), à âàæó 48 êã. Òîáòî 
ìåí³ º äî ÷îãî ïðàãíóòè, — êàæå 
Þë³ÿ Ïîäìàñòåð÷èê. — Ãîòóþñÿ 
äåáþòóâàòè ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè. 
Ïðàãíó ñòàòè êàíäèäàòîì ó ìàé-
ñòðè òà ìàéñòðîì ñïîðòó.

Þë³ÿ Ïîäìàñòåð÷èê òðåíó-
ºòüñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ²âàíà 
Ëîçîâñüêîãî. Çàéìàºòüñÿ çã³äíî 
³ç ðîçðîáëåíèì ìåòðîì ïëàíîì. 
Çîêðåìà, ùîäíÿ ïî òðè ãîäèíè 
ï³äí³ìàº øòàíãó òà ïðàöþº 
íà òðåíàæåðàõ. Ñâîþ ñèëó âè-
êîðèñòîâóº ³ â ãîñïîäàðñòâ³ — ðå-
ãóëÿðíî ÷èñòèòü ñí³ã íà ïîäâ³ð`¿ 
ïðèâàòíîãî áóäèíêó, äå ìåøêàº.

ЮНІ ШТАНГІСТКИ ПРАГНУТЬ 
ПІДНІМАТИ ВЛАСНУ ВАГУ 
«Залізна» гра  Важкою атлетикою 
у Вінниці захоплюються тендітні дівчата 
та навіть молоді матусі. Вони боролися 
разом на Кубку Івана Лозовського

ВА Ж КОАТЛ Е Т ИЧ Н И Й БУ М 
У ТУРБОВІ. Ç «ãîñïîäàðÿìè ïî-
ìîñòó» íà òóðí³ð³ êîíêóðóâàëè 
ëèøå ï’ÿòü øòàíã³ñò³â Òóðáîâà. 
Âîíè çäîáóëè íèçêó ìåäàëåé ð³ç-
íîãî ́ àòóíêó. Öå íå äèâíî, àäæå 
ó Òóðáîâ³ âàæêà àòëåòèêà ïåðå-
áóâàº íà âèñîêîìó ð³âí³ çàâäÿ-
êè ï³äòðèìö³ ñåëèùíîãî ãîëîâè 
Âàñèëÿ Çàâàëüíþêà. Òàì ïðàöþ-
þòü äâà òðåíåðè ³ç «çàë³çíî¿ ãðè». 
Ï³äíÿòòÿì øòàíãè çàõîïèëèñÿ 
äåñÿòêè òóðá³â÷àí. Ó 2018 ðîö³ 
ó Òóðáîâ³ ïî÷íóòü àêòèâíî ïðîâî-
äèòè îáëàñí³ çìàãàííÿ, àäæå òàì 
º ÷èìàëî ïðåòåíäåíò³â íà ìåäàë³.

СПРОСТУВАННЯ МІФУ. Ôàõ³âö³ 
ñïðîñòîâóþòü ì³ô, ùî í³áèòî 
âàæêà àòëåòèêà ïñóº ô³ãóðó ³ 
çäîðîâ’ÿ ä³â÷àò ³ æ³íîê.

— Íàø âèä ñïîðòó ä³â÷àòàì 
í³÷èì íå çàøêîäèòü. Öå ï³ä-

òâåðäæóº õî÷à á òå, ùî íàø³ 
øòàíã³ñòêè íàðîäæóþòü çäîðîâèõ 
ä³òåé, — êàæå ²âàí Ëîçîâñüêèé.

— Âàæêà àòëåòèêà ïîêðàùóº 
çäîðîâ`ÿ ä³òåé, à òàêîæ ¿õí³ ðå-
çóëüòàòè â ³íøèõ âèäàõ ñïîðòó. 
Íàø³ âèõîâàíö³ çàéìàþòüñÿ 
íå ò³ëüêè ï³äíÿòòÿì âàãè. À ùå 
é ñòðèáêàìè, á³ãîì, òîáòî çàãàëü-
íîô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ, — êàæå 
Äìèòðî Áàáè÷. — Äëÿ çàíÿòü âàæ-
êîþ àòëåòèêîþ äèòèíà ìàº áóòè 
íå ëèøå ô³çè÷íî çäîðîâîþ ³ ì³ö-
íîþ, àëå é ìàêñèìàëüíî ïëàñòè÷-
íîþ, ãíó÷êîþ, àêòèâíîþ ó ñïîðò³.

Ìàéÿ Ë³ùåíêî êàæå, ùî àòëå-
òèêà äîïîìîãëà ¿é äîñÿãòè âñüîãî 
ó æèòò³ — çäîáóòè îñâ³òó, âëàøòó-
âàòèñÿ íà ðîáîòó. Ï³äêðåñëþº, 
ùî ñïîðò ðîçâèâàº õàðàêòåð, 
âèòðèìêó, ùî ñèëüíî äîïîìà-
ãàº ó æèòò³. Ì³íóñ³â â³ä çàíÿòü 
øòàíãîþ âîíà íå áà÷èòü.

На тренування з важкої атле-
тики юнаків і дівчат прийма-
ють у вінницькій МДЮСШ № 5 
(вул. Хлібна, 1, Центральний 
парк культури і відпочин-
ку, тел. 56–20–17) і ОДЮСШ 
«Колос» (вул. Г. Арабея, 3, тел. 
35–14–53).

Де займатися?

Вправу виконує Вправу виконує 
13-річна Катерина 13-річна Катерина 
Черникова. Черникова. 
Дівчина почала Дівчина почала 
піднімати штангу піднімати штангу 
у десять роківу десять років
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Установили 
рекорд
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ îá-
ëàñíèé òâîð÷èé ôåñòèâàëü 
«Êðîê äî ìð³¿». Éîãî ïðî-
âîäèëà ó Áóäèíêó îô³öåð³â 
îðãàí³çàö³ÿ «Ðîçâèòîê. 
Ðîçâèòîê». Ó ôåñò³ ðå-
êîðäíîþ ìàñîâ³ñòþ âðàçèâ 
òàíöþâàëüíèé àíñàìáëü 
«Áîëåðî». Éîãî ïðåäñòàâ-
ëÿëè áëèçüêî 150 ä³òåé 
â³êîì â³ä òðüîõ äî 16 ðî-
ê³â. Êîëåêòèâè «Áîëåðî» 
ïðåçåíòóâàëè íàéá³ëüøå 
ãðóïîâèõ òàíö³â — â³ñ³ì. 
² ïîñ³ëè 6 ïåðøèõ, ïî îä-
íîìó äðóãîìó ³ òðåòüîìó 
ì³ñö³. Òîáòî âñ³ ãóðòè áóëè 
â ïðèçåðàõ.
— Ó òîìó, ùî áàãàòî ä³òåé 
çàéìàºòüñÿ ó «Áîëåðî», 
çàñëóãà òðåíåð³â. Ìè 
íàìàãàºìîñÿ äîáèòèñÿ 
ñèíõðîííîñò³ ³ ñàìîâ³ääà÷³ 
íà ñöåí³. Êîæåí íîìåð 
â³äïðàöüîâóºìî áàãàòî 
ãîäèí. Àëå ðåçóëüòàò 
âàðòèé öüîãî, — ñêàçàëà 
õóäîæí³é êåð³âíèê 
àíñàìáëþ «Áîëåðî» Òåòÿíà 
Êëèìåíêî.

Орієнтувалися 
у парку 
 Ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â 
ïðîéøîâ â³äêðèòèé ÷åìï³-
îíàò Â³ííèöüêîãî îáëàñíî-
ãî öåíòðó òóðèçìó, ñïîðòó, 
êðàºçíàâñòâà ³ åêñêóðñ³é ç³ 
ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ. 
Ñïîðòñìåíè âèçíà÷àëè, 
õòî êðàùå îð³ºíòóºòüñÿ 
ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â. 
Ñòàðòóâàëè áëèçüêî ñîòí³ 
ñïîðòñìåí³â. Êð³ì â³ííè-
÷àí çìàãàëèñÿ ñïîðòñìåíè 
ç Øàðãîðîäà òà ñåëà Àãðî-
íîì³÷íå.
— Çàãàëüíîêîìàíäíèõ 
ï³äñóìê³â íå ï³äáèâàëè. 
Ó îñîáèñòîìó çàë³êó ðîç³-
ãðàëè 36 êîìïëåêò³â íàãî-
ðîä, — ðîçïîâ³ëà òðåíåð ç³ 
ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ 
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî 
öåíòðó òóðèçìó, ñïîðòó, 
êðàºçíàâñòâà ³ åêñêóðñ³é 
Ëþäìèëà ßðåìåíêî. Ïðè-
çåðè îòðèìàëè ãðàìîòè, 
ìåäàë³ ³ ñîëîäê³ ïðèçè. 
À íàéìîëîäø³ ó÷àñíè-
êè — øîêîëàäíèõ «ä³ä³â 
ìîðîç³â».

КОРОТКОКОРОТКО

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 170151

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Íà 5 ïîâåðñ³ 
Â³ííèöüêîãî îá-
ëàñíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ë³ñîâîãî 

òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
ãàì³ðíî. Òî øòîâõàþòüñÿ, ñì³-
þòüñÿ òà ôîòîãðàôóþòüñÿ ó÷í³ 
4-Ä êëàñó ³ç øêîëè ¹ 25.

Ìóçåé ë³ñó çíàõîäèòüñÿ íà íàé-
âèùîìó ïîâåðñ³ óïðàâë³ííÿ. Ç 
îäí³º¿ ñòîðîíè ìàíñàðäè òóò — 
âõ³ä â àóäèòîð³þ ³ç âåëè÷åçíè-
ìè ñêëÿíèìè â³êíàìè. Ñàìå 
òóò ³ ðîçñ³ëèñÿ ÷îòèðèêëàñíè-
êè â î÷³êóâàíí³ òîãî ìîìåíòó, 
êîëè ¿õ âæå ïóñòÿòü äî ìóçåþ. 
Ç ³íøî¿ ñòîðîíè — âëàñíå, éîãî 
íàéö³êàâ³øà ÷àñòèíà. Òî îïóäàëà 
ïðåäñòàâíèê³â ôàóíè Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³: òóò ³ ïîãðóääÿ çóáðà 
³ç îêñàìèòîâî-ì’ÿêèì íîñîì òà 
áëèñêó÷èìè ÷îðíèìè î÷èìà, ³ 
çàñòèãë³ â áèòâ³ õèæèé ïòàõ, ë³-
ñîâèé ê³ò òà âîâêè.

Ä³òè ³ç ö³êàâ³ñòþ ñëóõàþòü ëåê-
òîðà, ÿêèé ïðîâîäèòü íàïóòíþ 
áåñ³äó.

— Ãàðíî ïîòÿãàéòå îïóäà-
ëà çà õóòðî, ä³òêè, — æàðòîìà 
êàæå ä³òÿì Ñòàí³ñëàâ Âîâê. Ò³ 
íàïîêàç ãîëîñíî ñì³þòüñÿ — 
ìîâëÿâ, íå ìàëåíüê³ âæå, íå áó-
äåìî. À ëåêòîð ³ç óñì³øêîþ 
ïðîäîâæóº. — Òàê-òàê, à ïîò³ì 
îáîâ’ÿçêîâî ïàëüö³ äî ðîòà òÿã-
í³òü — çâ³ñíî, ÿêùî õî÷åòå ïîò³ì 
÷óõàòèñü óâåñü ÷àñ. À ÷óõàòèñÿ 
áóäåòå, áî ìè ò³ îïóäàëà îáðî-
áëÿëè ñïåö³àëüíèìè õ³ì³÷íèìè 
ðîç÷èíàìè, àáè âîíè ãàðíî çáå-
ðåãëèñÿ.

Óæå â ìóçå¿ â³í ðîçïîâ³â, ùî 
äëÿ îïóäàë áåðóòü òâàðèí, ÿê³ 
âìåðëè â ë³ñ³ ñâîºþ ñìåðòþ. ¯õ 
ò³ëà ïîò³ì ïîòðàïëÿòü äî òàêñè-
äåðì³ñòà, à â³í çðîáèòü ³ç íèõ 
åêñïîíàòè äëÿ ìóçåþ.

ХТО ГОЛОВНИЙ У СТАДІ ЗУБРІВ? 
Îïèíèâøèñü ó ìóçå¿, ä³òè òóò æå 
ãóðòóþòüñÿ íàâïðîòè íàéá³ëüø 
âèäîâèùíîãî îïóäàëà — çóáðà. 
Ñòàí³ñëàâ Âîâê ïî÷èíàº ðîçïî-
â³äàòè, ùî çóáð³â íà Â³ííè÷÷èíó 
çàâåçëè ùå ó 1979 ðîö³. Òîä³ ¿õ 
áóëî ø³ñòü, çàðàç — áëèçüêî 100. 
Ïîò³ì ä³òè ä³ñòàþòü ïèòàííÿ äëÿ 
ðîçäóì³â â³ä ëåêòîðà:

— ßê âè äóìàºòå, õòî ïîâè-
íåí áóòè ãîëîâí³øèì ó ñòàä³: 
ñàìêà ÷è ñàìåöü? «Ñàìåöü» — 
öå î÷³êóâàíî âèãóêóþòü õëîïö³. 
«Ñàìêà», — ÷óºòüñÿ â³ä äåê³ëüêîõ 
ä³â÷àò. — ×îìó ñàìö³? — ïèòàº 
Ñòàí³ñëàâ Âîâê ó õëîïö³â. Áî 
ñàìö³ ñèëüí³ø³ ³ âîíè îõîðîíÿ-
þòü ñòàäî, êàæóòü ò³. — Õòî êàçàâ, 
ùî ñàìêà? Òóò Äàøà, îäíà ³ç ä³-
â÷àò, êàæå, ùî ñàìêà — õàçÿéêà 
äîìó, äîãëÿäàº äèòèíó.

— Ãîëîâíà, êîðîòøå, — ëàêî-
í³÷íî çàâåðøóº âîíà ñâîþ äóìêó.

² âèÿâëÿºòüñÿ, ä³â÷èíêà ìàº ðà-
ö³þ: çóáðÿ÷å ñòàäî ä³éñíî âîäèòü 
ñàìêà, à íå ñàìåöü. Áî ðîçóìí³øà, 
âèòðèâàë³øà, ³ ìàº îáîâ’ÿçîê — 
âèãîäóâàòè ñâîº äèòÿ, êàæå Ñòà-
í³ñëàâ Âîâê. — Îò óÿâ³òü, ÿêèé 
âèïàäîê áóâ: 30 ñåðïíÿ íàø³ 
ëþäè çíàéøëè â ë³ñ³ ïîðàíåíó 
ñàìêó çóáðà. Áðàêîíüºðè äâîìà 
âèñòð³ëàìè â øèþ ñìåðòåëüíî 
¿¿ ïîðàíèëè. ² ìè áóëè çäèâîâà-
í³: ÿê áðàêîíüºðè ñàìêó ìîãëè 

ЩО ЦІКАВОГО МОЖНА 
ДІЗНАТИСЬ У МУЗЕЇ ЛІСУ
«Лісова» історія  Звірі не можуть 
прожити без допомоги людини, та й ліс 
розростається із допомогою так званого 
насіння, «меча» та лісівників. Звідки 
беруть опудала для музею лісу та яких 
тварин відстрілюють у першу чергу

çàñòðåëèòè? Öå äóæå ðîçóìí³ ³ 
îáåðåæí³ òâàðèíè, äî íèõ íåìîæ-
ëèâî ï³ä³áðàòèñÿ íåïîì³÷åíèì. 
À ïîò³ì âèÿâèëîñü, ùî âîíà 
â³äâîë³êàëà óâàãó áðàêîíüºð³â 
â³ä ñâîãî ìàëåíüêîãî çóáðåíÿ-
òè, ùî ö³ëèé òà íåóøêîäæåíèé 
õîâàâñÿ â êóùàõ. Íà æàëü, éîãî 
âèãîäóâàòè íå çìîãëè: â³í áóâ çà-
íàäòî ìàëåíüêèé äëÿ òîãî, àáè 
ãîäóâàòèñÿ áóäü-ÿêèì ìîëîêîì, 
îêð³ì çóáðÿ÷îãî.

ВІДС ТРІЛ СК А ЖЕНИХ ЛИ-
СИЦЬ ТА «ВІЙНИ» З ВОВКАМИ. 
— Íóìî ñêàæ³òü ìåí³, íà ÿêó 
õâîðîáó íàé÷àñò³øå õâîð³þòü 
ëèñèö³? — ïèòàº ëåêòîð ó ä³òåé. 
«Áºøåíñòâî!» — âèêðèêóþòü ä³òè.

— Òîâàð³ù³ ðóñê³º, êàêîº 
áºøåíñòâî? Ñêàç! — ñì³ºòüñÿ 
Âîâê. — Â îðãàí³çì³ ëèñèö³ öÿ 
õâîðîáà íàéá³ëüøå òðèìàºòüñÿ. 
Äëÿ ëþäèíè õâîðîáà äóæå íåáåç-
ïå÷íà, àäæå ñèðîâàòêà, ÿêà º, 
íå çàâæäè äîïîìàãàº. Òîìó, áà-
æàíî, ó ë³ñ³ âè íå ïîâèíí³ ÷³ïàòè 
í³ æèâî¿ òâàðèíè, í³ ìåðòâî¿.

Ñòàí³ñëàâ Âîâê ðîçïîâ³â, ùî 
íà äâ³ òèñÿ÷³ ãåêòàð³â ïîâèííà 
æèòè îäíà ëèñèöÿ, àëå íà Â³-
ííè÷÷èí³ òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, 
êîëè íà 1000 ãà ïðèõîäèòüñÿ ³ 4, 
³ 5, à òî é 8 ëèñèöü.

— Ìè çìóøåí³ ¿õ â³äñòð³ëþâàòè 
³ ñïàëþâàòè, àáè âáåðåãòè ëþäåé 
â³ä ñòðàøíî¿ õâîðîáè.

Òå æ ñàìå ³ ç âîâêàìè: îäèí 
âîâê ç’¿ñòü 2 êã ì’ÿñà, à ðîç³ðâà-
òè ìîæå òâàðèíó, ÿêà âàæèòü 

300 ê³ëî, — ñêàçàâ Âîâê ä³òÿì. — 
Ï’ÿòü ðîê³â òîìó ó Áåðøàäñüêî-
ìó ðàéîí³ íåâåëèêà çãðàÿ âîâ-
ê³â îòî÷èëà ñòàäî êàáàí³â — çî 
30 îñîáèí — ³ ïîãíàëà ¿õ íà êðèãó 
Ï³âäåííîãî Áóãó. Êðèãà áóëà òîí-
êà, âñ³ êàáàíè äèê³ ïðîâàëèëèñÿ 
íà êðèç³ ³ âòîïèëèñü. À äåñü ³ç 
2–3 ðîêè òîìó ï’ÿòåðî âîâê³â 
çàá³ãëè äî â³âöåôåðìè ó Ï³-
ùàíñüêîìó ðàéîí³ ³ ðîç³ðâàëè ç 
80 îâåöü, à ïîò³ì âòåêëè. Òîìó ìè 
çáèðàºìî ìèñëèâö³â — òàê, ñî-
íå÷êî, íå êðèâèñü, — çâåðòàºòüñÿ 
ëåêòîð äî îäí³º¿ ³ç ä³â÷àòîê, — ³ 
ìóñèìî ðîáèòè îáëàâè. Ó ïðè-
ðîä³ ìàº áóòè ÷³òêèé áàëàíñ ì³æ 
ð³çíèìè âèäàìè çâ³ð³â. ßêùî áóäå 
äóæå áàãàòî âîâê³â òà ëèñèöü, 
âîíè ç’¿äÿòü ³íøèõ òâàðèí. 

НАСІННЯ ЛІСУ. ²ç ðîçïîâ³ä³ Âîâ-
êà âèéøëî, ùî ë³ñ ðîçðîñòàºòüñÿ 
òåæ íå ñàì ïî ñîá³.

— Ó Ãàéñèí³ º 38 ãåêòàð³â ë³ñî-
âîãî ðîçñàäíèêà. Òàì ñ³ºìî ë³ñîâå 
íàñ³ííÿ, ç íüîãî îòðèìóºìî ñïî-
÷àòêó ñ³ÿíö³, à ïîò³ì — ñàäæàíö³, 
¿õ æå âèâîçèìî ó ë³ñ ³ ñàäæàºìî. 
Íà îäèí ð³ê íàì òðåáà íàçáèðà-
òè 120 òîíí íàñ³ííÿ. À ùîá öå 
íàñ³ííÿ ïåðåâåçòè, òðåáà 40 ìà-
øèí. Ñàäæàþòü ë³ñ ñïåö³àëüíîþ 
ë³ñîïîñàäêîâîþ ìàøèíîþ. Àëå 
öå íà ð³âíèíàõ, à ðàïòîì ÿêèé 
ïàãîðá — òóò âæå äîâîäèòüñÿ 
âðó÷íó âèñàäæóâàòè, ³ç äîïî-
ìîãîþ ÷óäåðíàöüêî¿ íà âèãëÿä 
ëîïàòè. Íàçèâàºòüñÿ âîíà «ñà-
äæàëüíèé ìå÷ Êîëåñîâà»! 

Ó ë³ñ³ íå ìîæíà 
êîíòàêòóâàòè í³ 
ç æèâèìè, í³ ç 
ìåðòâèìè òâàðèíàìè. 
Âåëèêèé ðèçèê 
çàõâîð³òè íà ñêàç

Діти смикають за 
борідку опудало зубра, 
але лектор зупиняє їх. 
Каже, будуть чухатися — 
бо опудало оброблене 
хімікатами

Екскурсії до музею безкоштов-
ні, а записатися можна за те-
лефоном +38 (063) 680 36 17. 
Приходити можна не тільки 
дітям, а й дорослим.

Як записатися
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простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, ВЕЛОАКТИВІСТ
Чомусь відчуваю Новий рік дедлайном, 
а не святом... А перед ним маленький 
дедлайнчик — святий Миколайчик!

410847

ПРЕС-СЛУЖБА RIA HUB
Ó ñóáîòó, 23 ãðóäíÿ, â³ä-

áóäåòüñÿ á³çíåñ-ñåì³íàð íà òåìó 
«ßê çàëó÷èòè íîâèõ êë³ºíò³â ó Â³ííèö³. 
20 ïðîñòèõ ³íñòðóìåíò³â». Öå ïðàêòè÷íèé 
³âåíò äëÿ òèõ, õòî ïðàöþº â îôëàéí³, àëå 
ìð³º ïðèâîäèòè êë³ºíò³â ç ³íòåðíåòó. Ñï³êå-
ðè ñåì³íàðó ðîçêàæóòü, ÿê çðîáèòè âëàñíó 
ñïðàâó óñï³øíîþ áåç øàëåíèõ âèòðàò ³ ÿê 
óíèêíóòè ïîìèëîê, ÿê³ ÷àñòî äîïóñêàþòü 
âëàñíèêè á³çíåñó.

Íà á³çíåñ-ñåì³íàð³ ìè ðîçãëÿíåìî 20 ìà-
ëîáþäæåòíèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ åôåêòèâíî 
ïðàöþþòü íà â³ííèöüêîìó á³çíåñ-ðèíêó. 
Íà çàõîä³ äåòàëüíî áóäå ðîçãëÿíóòî êîæåí 
ç ³íñòðóìåíò³â, ¿õ âàðò³ñòü, íàëàøòóâàííÿ, 
åôåêòèâí³ñòü ³ ïîñèëàííÿ íà íàâ÷àëüíå 
â³äåî. Öåé çàõ³ä — â³äì³ííà ìîæëèâ³ñòü 
ïîçíàéîìèòèñÿ ç îäíîäóìöÿìè òà åêñïåð-
òàìè. Çíàéòè íîâèõ êë³ºíò³â òà ïàðòíåð³â.

— Çàâäÿêè íàøîìó íîâîìó ³íòåðíåò-
ïðîåêòó «Òîï-20», ìè îáðîáëÿºìî áàãàòî 
äàíèõ ïðî â³ííèöüêèé á³çíåñ. Áà÷èìî, õòî 
ÿê³ ìåòîäè âèêîðèñòîâóº äëÿ çàëó÷åííÿ 
êë³ºíò³â. ² õî÷ó â³äì³òèòè, ùî ð³âåíü âè-

êîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ ³íñòðóìåíò³â äî-
âîë³ íèçüêèé, — ðîçïîâ³äàº ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð RIA Media òà ñï³êåð ñåì³íàðó 
Îëåã Ãîðîáåöü. — Á³çíåñ íå âèêîðèñòîâóº 
íàéá³ëüø ïðîñò³ òà äåøåâ³ ³íñòðóìåíòè. 
Òîìó ìè âèð³øèëè ñêëàñòè ñïèñîê ïåâíîãî 
«ìàñò ãåâ» äëÿ á³çíåñó. Öå 20 ñïîñîá³â, ÿê³ 
ìîæå âèêîðèñòàòè êîæåí. Ìè ðîçêàæåìî, 
ñê³ëüêè äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè ÷àñó, çóñèëü 
òà ãðîøåé (á³ëüø³ñòü ñïîñîá³â áåçêîøòîâ-
í³!). Òàêîæ äàìî ïîñèëàííÿ íà äîáð³ â³äåî-
óðîêè òà ³íø³ äîâ³äêîâ³ ìàòåð³àëè. Ï³ñëÿ 
ñåì³íàðó ó÷àñíèêè îòðèìàþòü äîâ³äíèê ç 
á³ëüø í³æ 20 ñïîñîáàìè çàëó÷åííÿ êë³ºíò³â.

— ²íîä³ ï³äïðèºìöÿì òà âëàñíèêàì 

ëîêàëüíîãî á³çíåñó âàæêî íàëàøòóâàòè 
ðîáî÷ó ñèñòåìó ïî çàëó÷åííþ íîâèõ êë³-
ºíò³â. Áî âîíè íå ìàþòü ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
îñâ³òè. Àáî â ¿õí³õ êîìïàí³ÿõ íåìàº íåîá-
õ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Òîìó ìè â³ä³áðàëè 
ïàêåò íåäîðîãèõ, àëå ïåðåâ³ðåíèõ ó â³-
ííèöüêèõ ðåàë³ÿõ ³íñòðóìåíò³â, — ðîçïî-
â³äàº êîìåðö³éíèé äèðåêòîð RIA Media 
Þð³é Ñòàðæèíñüêèé. — Ëåâîâà ÷àñòè-
íà öèõ ³íñòðóìåíò³â ïðèä³ëåíà îíëàéí-
á³çíåñó. Àëå, ÿêùî âðàõóâàòè, ùî 40% 
óêðà¿íö³â íå êîðèñòóþòüñÿ ³íòåðíåòîì, 
ñòàº çðîçóì³ëî, ùî îôëàéí ³íñòðóìåíòè 
íå ìåíø âàæëèâ³. Ïðî öå ³ ïîãîâîðèìî.

— Òåìîþ ìîãî âèñòóïó º êîíòåêñòíà 

ðåêëàìà. Íà ñåì³íàð³ ÿ äåòàëüíî ðîçïîâ³ì, 
äëÿ ÿêîãî á³çíåñó âîíà ï³äõîäèòü òà ÿêèìè 
³íñòðóìåíòàìè ïîòð³áíî êîðèñòóâàòèñÿ 
ïðè ¿¿ çàïóñêó, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê 
àãåíö³¿ Contextsisters RIA Media òà ñï³êåð 
âå÷îðà Îêñàíà Ðîçòîðãóºâà. — Íå îìèíåìî 
òåìè åôåêòèâíîñò³ ðåêëàìíèõ êàìïàí³é.

Òàêîæ íà ñåì³íàð³ áóäå áëîê, ïðè-
ñâÿ÷åíèé âåäåííþ á³çíåñ ñòîð³íîê 
ó Facebook òà Instagram. ² ìàéñòåð-êëàñ 
«ßê ñàìîìó ñòâîðèòè ëåíä³íã»

Çíàííÿ, ÿêèìè áóäóòü ä³ëèòèñÿ ñï³êå-
ðè, º ïðàêòè÷íèìè äëÿ ïðåäñòàâíèê³â 
ì³êðîá³çíåñó, ìàëîãî á³çíåñó, êåð³âíèê³â 
³ ìàðêåòîëîã³â ð³çíîìàí³òíèõ êîìïàí³é.

Îòðèìàéòå íàá³ð ïðàêòè÷íèõ ³íñòðó-
ìåíò³â, ÿê³ çá³ëüøàòü ê³ëüê³ñòü êë³ºíò³â 
³ âàø äîõ³ä.

Як знайти нових клієнтів: 
20 способів, які може використати кожен
БЛОГ
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР
СКРЕПКА. Офісне приладдя та 
канцтовари.
Ми займаємось оптовою та роздріб-
ною торгівлею канцелярських това-
рів: папки, офісний папір, письмове 
приладдя та ін. Наші товари просто 
незамінні для натхненно злагодже-
ної роботи.

VIP ПАРТНЕР
БліцТаксі 555–444
«Якщо швидко та комфортно — 
то тільки Бліц Таксі 555–444». Ми 
надаємо послуги не тільки пересіч-
ним громадянам, але й впливовим 
та успішним бізнесменам. Тому стати 
партнерами такого заходу для нас по-
двійно приємно.

Центр камінів та печей Pan Topkin
Ми живемо у шаленому ритмі, де 
новітні технології вражають темпами 
розвитку. Людям, які хочуть розви-
вати свій бізнес, дуже важливо знати 
та прислуховуватися до фахівців, які 
вивчили та систематизували всю необ-
хідну для цього інформацію і готові нею 
поділитися.

«АФІНА»
Ми займаємося програмним забезпе-
ченням для автоматизації підприємств 
та бюджетних організацій. І хочемо, 
щоб підприємці, які планують розви-
вати свій бізнес, мали змогу ефективно 
ним керувати, заощаджувати свої ко-
шти, підвищувати рівень управління та 
спрощувати роботу своїх працівників.

Поліграфія «Ідеї Успіху»
Наша компанія завжди підтримує 
заходи, які допомагають розвивати 
бізнес, адже без дієвих бізнес-інстру-
ментів досягти успіху нереально. Ін-
тернет — ефективний механізм для 
досягнення поставлених бізнес-цілей. 
Думаємо, що застосування отрима-
ним знанням знайде кожен учасник.

23 грудня, 10.00 
Клубний офіс CABINET (вул. Пирогова, 112а)
Вартість — 400 грн
Реєстрація (063)799–99–74
Сайт семінару: hub.riamedia.com.ua

Спікери семінару: керівники компанії RIA Media

Олег ГОРОБЕЦЬ Юрій СТАРЖИНСЬКИЙ Альона КОСТЮК Оксана РОЗТОРГУЄВА Ірина ОЛЕЙНИК Євгеній БЛИЩИК
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КІНО

Дихай
Мелодрама, 20.12, поч. о 17.50
Вартість квитків — 70 грн
21.12–27.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Земля тролів
Фентезі, 20.12, поч. о 10.00, 20.00
Вартість квитків — від 65 грн
21.12–27.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Коко
Анімація, 20.12, поч. об 11.55
Вартість квитків — 65 грн
21.12–27.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кіборги
Військова драма, 20.12, поч. о 15.45, 21.55
Вартість квитків — 45 грн та 70 грн
21.12–27.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Поклик джунглів
Пригоди
21.12–27.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Фердинанд
Анімація
21.12–27.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Зоряні війни. Останні Джедаї
Фентезі, 20.12, поч. об 11.30, 14.10, 18.50, 21.40
Вартість квитків — від 60 грн
21.12–27.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

Кіборги
Військова драма, 20.12, поч. о 16.40
Вартість квитків — від 60 грн
21.12–27.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

Щасливий день смерті
Трилер, 20.12, поч. о 9.50
Вартість квитків — від 60 грн
21.12–27.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Хто в домі тато 2
Комедія, 20.12, поч. о 10.30
Вартість квитків — від 50 грн
21.12–27.12, довідка — за тел. (096)0035050

Коматозники
Трилер, 20.12, поч. о 21.30
Вартість квитків — від 50 грн
21.12–27.12, довідка — за тел. (096)0035050

Опівнічна людина
Жахи, 20.12, поч. об 11.20, 13.10, 21.40
Вартість квитків — від 50 грн
21.12–27.12, довідка — за тел. (096)0035050

За прірвою у житі
Драма, 20.12, поч. о 23.30.
Вартість квитків — від 50 грн. 21.12–27.12, 
довідка — за тел. (096)0035050

Джуманджі: Поклик джунглів
Пригоди
21.12–27.12, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

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 до 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

Музей української марки 
ім. Я. Балабана 
Минулого року у Вінниці відкрився Музей української 
марки. У експозиції музею представлені одні з 
найцікавіших марок, деякі з них є лише в одному 
екземплярі. Є марки вживані в Одесі, радянські 
марки та навіть ті, на яких згадано Голодомор. 
У повній колекції пана Олександра є марки, датовані 
від 1850 року, гашені в різних українських містах. 
Найстаріший конверт з поштовим штемпелем 
датований 1830 роком. До слова, є також марка 
з нині білоруського міста Гомель, погашена 
українським тризубом. Музей української марки 
ім. Якова Балабана можна відвідати щодня, окрім 
понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам та 
студентам вхід безкоштовний. Також у музеї можна 
придбати сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)5343020.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому.
Територія музею складає більше 1000 квадратних 
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів для 
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце 
для дітей, підлітків та дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 80 та 
100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

ÀÔ²ØÀ

Сергій Притула і «Вар’яти-Шоу» 
1 січня у Вінниці!
У перший день 2018-го року Вінницю чекають 
одразу два концерти Сергія Притули та «Вар’яти-
Шоу»! 1 січня, окрім запланованого на 20.00 вечір-
нього концерту, о 17.00 «Вар’яти» дадуть додатко-
вий виступ у театрі імені Садовського.
Квиток на концерт «Вар’яти-Шоу» 1 січня — це 
дійсно найкращий подарунок як для рідних, друзів 
та колег, так і для себе, коханого. Адже немає 
нічого кращого, ніж після святкової ночі 

розпочати Новий рік із радістю, позитивом та дво-
ма незабутніми годинами суцільного сміху.
Вінничанам «Вар’яти-Шоу» презентують свою нову 
святкову програму з найсвіжішими жартами, іс-
крометними мініатюрами, блискучими монологами, 
веселими піснями і традиційним гумористичним 
баттлом між Притулою і Владзьо. Буде дві години 
безперервного мегавеселого настрою, шалена енер-
гетика і суцільний позитив! Порадуйте своїх близьких 
найкращим новорічним подарунком і в жодному разі 
не забудьте про себе! 1 січня о 17.00 та 20.00 у те-
атрі імені Садовського Сергій Притула і «Вар’яти-
Шоу» будуть чекати всю Вінницю!
Квитки — 380–800 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офі-
церів, «Магігранду» і «Петроцентру». Замовлення 
безкоштовної доставки квитків за телефонами: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«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
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Лікар мимоволі
Комедія
22.12, поч. о 18.30

Аліса в країні чудес
Прем'єра. Музично-фантастична подорож
23.12, поч. о 10.00 та 12.00, 
25.12, 30.12, поч. о 12.00

Летюча миша
Оперета на три дії, 23.12, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн

Шуронька-
Снігуронька
Новорічна пригода
23.12, поч. о 10.00 та 
13.00

Кому потрібен 
Сніговик?
Зимова пригода
24.12, поч. о 10.00 
та 13.00

ВЕЧІРКИ 
Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69-38-69)
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2 О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». 
Ексклюзивний проект від PR group «ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ», який об’єднує на одному
танцювальному майданчику більш ніж 
15 національностей — від Європи до Африки, від 
Африки до Китаю.
Початок о 22.00. Вхід до 23.00 всім вільний. 
Для дівчат — вхід вільний до 24.00. Після 
півночі з флаєром — вхід 25 гривень, без — 
30 гривень.

ПЛАНЕТА MODA-BAR
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга 
вибухова вечірка «Alco Trash»!
Початок о 22.00. Горілка на барі до 00.00 — 
по 5 грн!
Вхід для всіх вільний!
Телефони для довідок: 69–04–40, 69–67–10.
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Шкірку мандарина потрібно до-
бре роздивлятися. Вона повинна 
добре відділятися. Якщо шкірка 
тонка, то мандарини будуть со-
лодкі. На шкірці не повинно бути 
різних плям і гнилі. Але навіть сти-
глі мандарини можуть виявитися 
не солодкими, а кислими.
Не купуйте липкі мандарини. 

Щоб зберегти мандарини під час 
транспортування, їх оброблюють 
етиленом. Це токсин, який небез-
печний для людського організ-
му, бо здатний накопичуватися 
в печінці. Тому якщо при покупці 
мандарини липнуть до ваших 
рук, краще від них відмовитися 
(goo.gl/uGb5YV).

Корисні поради

413534
381701

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
ІРИНА СКИШЛЯК, (063)7758334

Ùîá ç’ÿñóâàòè, ÿê ïðàâèëüíî 
îáðàòè ñìà÷í³ ìàíäàðèíè, ìè 
ïðèéøëè íà ðèíîê «Óðîæàé». 
Òóò íîâîð³÷íèé ôðóêò ïðîäà-
þòü ìàéæå â óñ³õ ïàâ³ëüéîíàõ. 
Àëå ìè ï³øëè äî ïðîäàâö³â, ùî 
ñòîÿòü â îêðåìîìó ðÿäó: òàì, äå 
òîðãóþòü ôðóêòàìè òà îâî÷àìè.

Âîíè ïðîäàþòü ð³çíîâèäè ìàí-
äàðèí³â ç ²ñïàí³¿, Ãðåö³¿, Òóðå÷-
÷èíè òà Ãðóç³¿.

À ÿêèé ç íèõ ñîëîäêèé ÷è 
êèñëèé? Òà â ÿêîìó íàéá³ëüøå 
ê³ñòî÷îê?

— Òóðåöüêèé ìàíäàðèí ìàº 
êèñëóâàòèé ïðèñìàê. Õî÷à â³í 
íå êèñëèé. ª ùå ²ñïàí³ÿ, ñîðò 
Êëåìåíòèí. Àëå â ìåíå ¿õ íåìàº 

íà ïðèëàâêó. Êàæóòü, ùî ³ñïàí-
ñüê³ ìàþòü á³ëüøå ê³ñòî÷îê, í³æ 
³íø³, — ðîçïîâ³äàº ïðîäàâ÷èíÿ 
Í³íà. — À ÿêùî áàæàºòå ñîëî-
äåíüê³ ìàíäàðèíè, òîä³ òðåáà îá-
ðàòè ò³, ùî âåçóòü ç Ãðåö³¿. ßê 
ïðàâèëüíî âèáèðàòè, íå ìîæó 
ñêàçàòè. Öå çàëåæèòü â³ä ñìàêó 
êîæíî¿ ëþäèíè.

Ö³íà çà ê³ëîãðàì ìàíäàðèí³â 
íà «Óðîæà¿» êîëèâàºòüñÿ â³ä 
25 äî 40 ãðèâåíü. Êîëè êóïóºòå, 
ìîæåòå ïîïðîñèòè ê³ëüêà äîëüîê 
ñïðîáóâàòè, ùîá íà ñòî â³äñîòê³â 
ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ìàíäàðèíè 
òàê³, ÿê âàì ñìàêóþòü.

²íøèé ïðîäàâåöü ðîçêàçàâ, ùî 
íàéñîëîäøà ìàíäàðèíêà — öå 
³ñïàíñüêà.

— ×èì ìàíäàðèíêà á³ëüøà, òèì 
êðàùå âîíà ÷èñòèòüñÿ. À íà ñìàê 

ЯК ОБРАТИ СМАЧНИЙ МАНДАРИН
Символ свята  Мандарин — 
найулюбленіший фрукт взимку. А як його 
правильно вибирати, щоб був смачний? 
І в якому виді «новорічного» плоду 
найбільше кісточок? Про це журналісти 
розпитали вінницьких продавців

ðîçì³ð íå âïëèâàº. Äî ïðèêëàäó, 
³ñïàíñüêà ìàíäàðèíêà ìàëåíüêà 
òà ñâ³òëà, àëå äóæå ñîëîäêà. Òó-
ðåöüêà ìàíäàðèíà âåëèêà, ì’ÿêà, 
íàñè÷åíî ïîìàðàí÷åâîãî êîëüî-
ðó, àëå òðîõè êèñë³øà, — ðîçêà-
çàâ ïðîäàâåöü, ùî ïðåäñòàâèâñÿ 
Ðóñëàíîì.

Ïðîäàâ÷èíÿ Íàòàë³ÿ ïîðàäèëà 
êóïóâàòè ãðóçèíñüê³ ìàíäàðèíè, 
áî âîíè íàéá³ëüø êîðèñí³. ² äî-
äàëà, ùî íàéá³ëüø ñîêîâèò³ ìàí-
äàðèíè — öå ñà÷óì³ ç Òóðå÷÷èíè.

— ßê âè õî÷åòå ñîëîäøó ìàí-
äàðèíêó, òîä³ âàì ñë³ä îáèðàòè 
³ñïàíñüêó ìàíäàðèíêó. Âîíà 
ìåíøà çà ðîçì³ðîì, á³ëüø ñâ³òëà. 
À òóðåöüêèé ñîðò äóæå ñîêîâèòèé 
³ íå íàñò³ëüêè ñîëîäêèé, òð³øêè 
ç êèñëèíêîþ, áåç ê³ñòî÷êè. Êëå-
ìåíòèíà ³ç ê³ñòî÷êîþ. Ì’ÿêøà 
á³ëüø ñòèãëà ³ êðàùå ÷èñòèòü-
ñÿ, — ðîçêàçàëà Íàòàë³ÿ. — Âçàãà-
ë³ íàéá³ëüøå êóïóþòü ãðóçèíñüê³ 
ìàíäàðèíè, áî âîíè íàéêîðèñ-
í³ø³, òàì º ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ 
â³òàì³í Ñ. Ì'ÿêîòü, ÿêà éäå ì³æ 
äîëüêàìè, êîðèñíà, îñîáëèâî äëÿ 
ñåðöÿ.

×è òðåáà ¿õ ÿêîñü îñîáëèâî 
ìèòè? Äîñòàòíüî ïðîìèòè ¿õ 
ïðîòî÷íîþ âîäîþ ³ ìîæíà ¿ñòè.

Продавець Руслан розказав, Продавець Руслан розказав, 
що грузинські мандарини що грузинські мандарини 

найкорисніші. Ці плоди найкорисніші. Ці плоди 
мають найбільше вітаміну Смають найбільше вітаміну С

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
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ОВЕН 
Ви можете опинитися в епі-
центрі роздутого вами ж ура-
гану пристрасті. Розслабтеся. 
Відверта розмова в середу 
дозволить змінити ситуацію і 
виправити цей стан справ.

ТЕЛЕЦЬ 
У вівторок постарайтеся 
відкинути свою підозрілість 
і не ставте під сумнів почуття 
коханої людини. Ревнощі 
вам протипоказані. 

БЛИЗНЮКИ 
Настрій буде романтичний. 
Зустрічі, побачення, або на-
віть любовні пригоди можуть 
очікувати вас кожен день. 
Вихідні проведіть разом з 
тим, кого любите.

РАК 
Прийшов час усамітнитися, 
хоча б ненадовго, і розібра-
тися в своїх думках і почуттях. 
У вівторок не вимагайте від 
коханої людини більше, ніж 
вона може або хоче вам дати.

ЛЕВ 
Зустрічі з друзями і перед-
святкові вечірки дозволять 
вам підбадьоритися і відчути 
бажану свободу. Кохана лю-
дина забуде про свої образи, 
і ваші стосунки налагодяться.

ДІВА 
Кохана людина може здиву-
вати, навіть злегка налякати 
своєю напористістю, так як 
вам більше до душі гармоній-
ні стосунки, а не божевільна, 
непередбачувана пристрасть.

ТЕРЕЗИ 
Зараз краще плисти за течією і 
готуватися до свята. Від вашо-
го такту, спокою і проникли-
вості буде багато залежати. 

СКОРПІОН 
Емоції, що клекочуть, посту-
паються місцем більш глибо-
ким і піднесеним почуттям. 
Відкрийте серце новому 
почуттю, яке дозволить вам 
відчути щастя. 

СТРІЛЕЦЬ 
Перед вами будуть розкри-
ватися всі двері, ви потра-
пите в чарівний святковий 
світ. Однак ввійдете ви туди 
в настрої настільки прагма-
тичному, що вся чарівність 
вмить випарується. 

КОЗЕРІГ 
У стосунках очікується пере-
ломний момент — вони або 
зміцняться, або почнуть 
розвалюватися. Ви матимете 
успіх у малознайомих пред-
ставників протилежної статі. 

ВОДОЛІЙ 
Особисте життя сповнене 
тривог і протиріч. Кохана 
людина може проявити лег-
коважність, що виб'є вас із 
колії. Не таїть образу, краще 
вже з'ясувати стосунки. 

РИБИ 
Важливо проявити мудрість і 
терпіння, і ви досягнете того, 
про що навіть не сміли мрі-
яти. Намагайтеся зберігати 
ваше щастя в таємниці від 
оточуючих.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 20-26 ГРУДНЯ

413278

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Праздники и меропри-
ятия созданы не просто 
так, особенно это касает-
ся зимних каникул. В такую 
холодную погоду каждый 
человек ждет чуда и раду-

ется как ребенок, когда получает подар-
ки. И самый лучший подарок, который 

человек может сделать для себя сам, это 
подарить себе приятный отдых и эмо-
ции. Для этого особенно стараться нет 
необходимости, можно просто провести 
время в приятной компании друзей, зна-
комых, коллег и всегда пользоваться воз-
можностью новых знакомств. Тем более, 
если человек нацелен на поиск партнера 
для отношений. Нет ничего страшного 
в том, чтобы проявить интерес и сим-

патию к другому человеку. Нет в мире 
человека, который был бы не рад, когда 
ним интересуются. Для знакомства лучше 
выбирать тематические места, такие как 
рестораны, праздничные мероприятия, 
поездки. В таких местах обычно соби-
раются люди с похожими интересами 
и уже не составит особого труда найти 
общую тему для разговора. А там уже 
дело за малым.

Комментарий эксперта

Идея  Можно верить в теорию половинок — что та самая 
встреча произойдет в свое время, и стоит только дождаться. 
А можно попробовать ее подстроить. Тем более новогодние 
праздники, как никакие другие фонят у всех хорошим 
настроением, ожиданием и верой в волшебство

НОВЫЙ ГОД – САМОЕ
ВРЕМЯ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Åñëè îñìåëèëñÿ âçÿòü óïðàâëå-
íèå ñóäüáîé â ñâîè ðóêè, ñòîèò 
çàïîìíèòü îäíî ïðàâèëî — äàæå 
òâîÿ ñâåðõó ïðåäíàçíà÷åííàÿ 
ïîëîâèíêà íå áóäåò èñêàòü òåáÿ 
â ÷åòûðåõ ñòåíàõ êâàðòèðû. 
Ïîýòîìó õî÷åøü áûòü ñ÷àñòëèâ 
— íà óëèöó âûõîäè. Ìîæåò áûòü  
óäà÷à óæå æä¸ò òåáÿ òàì.

ТОП 10 мест для новогоднего знакомства

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
Тут сейчас самое большое скопление людей обоих 
статей. И продолжаться такой бум будет еще 
хороших недели три-четыре. Кто-то ищет подарки, 
выбирает места посиделок, присматривается 
к афише. Конечно, суетятся, но со знаком плюс. 
И вполне расположены к приятному общению. Так 
что дерзай.

КАРАОКЕ 
Можно, конечно, пойти и в ночной клуб, но там 
шумная музыка, стремное освещение, просто 
наплясаться до упаду — да, познакомиться 
с кем то — проблематично (по крайней мере, 
в долгоиграющей перспективе). Другое 
дело караоке, комфорта больше, атмосфера 
не столь навязчива. Да и народ там собирается 
посерьезней.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Концерты, выставки, новогодние ярмарки 
(с глинтвейном), клубные выступления 
стендаперов… Только успевай выбрать и посетить. 
Публика на таких мероприятиях собирается самая 
разнообразная, и кто знает, вполне возможно 
очень даже симпатичная.

РЕСТОРАН 
Банально, но работает. И желательно для 
знакомства выбирать не вечерний прайм — тайм 
(в это время, как правило, ужинают парочки), 
а обеденное время. Забудь на время дешевые 
столовки и судочки из дому, ну потрать ты 
50 грн на комплексный обед. Побалуй себя, оно 
воздастся.

КОРПОРАТИВЫ 
Да-да, служебные романы — нормальное явление 
и очень распространенное. Но вдруг в череде 
рабочих процессов ты не разглядел/а свое счастье. 
Ну или вдруг ты работаешь в большой компании 
и имеешь дело с небольшим количеством 
людей. А корпоратив — это возможность увидеть 
коллектив в целом и с интересной стороны.

В ГОСТЯХ 
По поводу не сидеть дома уже сказано, да. Но еще 
важно не пропускать дружеских посиделок. 
Быстрые и хорошие в плане продолжения 
отношения связываются в кругу друзей, или 
друзей друзей. Расширяй свой круг, тем самым 
ты расширяешь свои возможности и перспективы 
личного счастья.

СОСЕДИ 
Не стоит недооценивать этот вариант. Очень много 
пар (да и ты наверное таких знаешь), которые 
вдруг случайно встретились, полюбили друг 
друга, женились детей родили и все благодарили 
судьбу за это. А потом выясняли, что долгое время 
жили в одном подъезде или соседних домах, 
но проходили мимо. Так что начинай уже сегодня 
знакомиться с соседями.

НА КУРОРТЕ 
Времени достаточно, если есть деньги, поедь 
на горнолыжный курорт — там сейчас сезон 
красивых и мускулистых парней и девушек. 
Научись кататься на лыжах, на сноуборде, в конце 
концов на подъемнике. Твой эмоциональный фон 
от такого физического кайфа прыгнет на несколько 
ступенек вверх. А на свет, как известно, все 
бабочки слетаются.

У ПРОРУБИ 
Интересные знакомства могут сложиться с утра 
на берегу Южного Буга. Туда в это время сходятся 
«сумасшедшие» моржи. Это люди особого 
склада ума, по крайней мере, не мерзнущего. 
Плюсы такого знакомства очевидны — ты видишь 
человека во всей красе, с обнаженным не только 
телом, но и настроением. Ходи с термосом 
и полотенцем (чтоб совсем беспалевно), якобы 
хочешь приобщиться. Чем не тема для знакомства?

У ЕЛКИ 
Ну это классика. До старого Нового года
две елки в Виннице к твоим услугам.
Гуляй, сколько влезет, но 31 декабря 
в 00.00 обязательно приди с шампанским, там 
по любому будет кто-то на твоей волне. Поднять 
бокалы за новые начинания и надежды вряд ли 
кто откажет, как и продолжить общение в более 
теплом месте.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2017»

28 RIA, 
Ñåðåäà, 20 ãðóäíÿ 2017

413811

ГОРОСКОП
ОВЕН 
На работе вам надо успеть за-
вершить проекты. Вы полны 
сил, так что действуйте. 

ТЕЛЕЦ 
Соберитесь с силами и сде-
лайте на этой неделе как 
можно больше работы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Можете рассчитывать 
на быстрое решение про-
блем в вашу пользу.

РАК 
Вокруг вас будет склады-
ваться творческая и пред-
праздничная атмосфера.

ЛЕВ 
Обратите свои силы 
и энергию на налаживание 
новых деловых связей. 

ДЕВА 
Неделя благоприятна для 
практических действий, 
направленных на закрепле-
ние результатов работы.

ВЕСЫ 
Неделя порадует осущест-
влением давнего проекта, 
все будет зависеть от вашей 
целеустремленности.

СКОРПИОН 
Начальство вами явно 
довольно, так что можете 
рассчитывать на премию.

СТРЕЛЕЦ 
Вы можете удивить 
своих друзей и знакомых 
неожиданным подарком 
к празднику.

КОЗЕРОГ 
Постарайтесь наполнить 
свой дом теплом заботы 
о близких людях.

ВОДОЛЕЙ 
Удачное время для реше-
ния квартирного вопроса.

РЫБЫ 
Можно порадоваться вашим 
карьерным успехам. Вторая 
половина недели будет спо-
койнее и гармоничнее. 

403723

413468

412396

413689

Вікторія, 21 рік
Захоплююся танцями і вокалом. Кожен раз намагаюся дізнатись щось нове для себе. 
Мрію запам'ятатися чимось у світі, завжди робити добрі справи і жити по справедливості. 

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

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 встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)

ФОТОСЕСІЯ 
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тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31
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