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ДЕ У ВІННИЦІ КУПИТИ 
НАЙДЕШЕВШУ ЯЛИНКУ

20MINUT.UA

с. 9
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

ШУКАЙ КАЛЕНДАР 
У ЦЬОМУ НОМЕРІс. 18

 Вивозили людей під вибухами 
біля Калинівки, ризикуючи 
власним життям, здавали 
кров, затримували злочинців, 
ремонтували церкву, збирали 
гроші для тих, кому це потрібно… 
 Усе це робили прості вінничани. 
Вони творили добрі справи, не 
чекаючи нагород чи визнання
 Але ми не можемо не згадати 
цих людей і зібрали 20 історій, 
щоб ще раз нагадати: світ не без 
добрих людей

414354413477

414340

с.6-7

20 ДОБРИХ СПРАВ ВІННИЧАН,
ЯКІ ЗАПАМ’ЯТАЛИСЬ У 2017 РОЦІ

Євген Савінов здійснив мрію 
друга Юрія, хворого на ДЦП. 
Вони разом піднялися на Говерлу
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ÍÎÂÈÍÈ

Не брешіть собі
Êîëîíêà óêðà¿íñüêîãî 

Ä³äà Ìîðîçà íàïåðåäîäí³ 
Íîâîãî ðîêó º âæå òðàäè-
ö³éíîþ.  Îçíàéîìèâøèñü 
ç òèì, ùî ïèñàâ òà áàæàâ 
ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü, ðîáëþ 
ïåâí³ âèñíîâêè.

Äóæå ñèìïòîìàòè÷íî òå, 
ùî óêðà¿íñüêèé Ä³ä Ìîðîç 
ïåðåéøîâ ç ðîñ³éñüêî¿ ìîâè 
íà óêðà¿íñüêó. Íå ìè ç âàìè 
çðîáèëè ìîâó çáðîºþ ó ã³-
áðèäíèõ â³éíàõ. Òîìó íå-
çâàæàþ÷è íà ñâ³é â³ê, óêðà-
¿íñüêèé Ä³ä Ìîðîç çì³íèâ 
ñâîþ òî÷êó çîðó ³ çàêëèêàº äî 
òîãî æ âñ³õ ñâî¿õ çåìëÿê³â. Íå 
ïîòð³áíî áîÿòèñü, ùî íà ïåð-
øèõ ïîðàõ âàøà ìîâà áóäå 
çàñì³÷åíà çàïîçè÷åííÿìè òà 
ñóðæèêîì. Ç ÷àñîì òå, ÿê âè 
ãîâîðèòå, ñòàíå äîñêîíàë³-
øèì. À òå, ùî âè äóìàºòå, 
ïðîçîð³øèì. ² â³ä÷óòòÿ áóäå 
òàêå, ÿê íàçàâæäè ïåðåñòàòè 
áðåõàòè.

À öå ãîëîâíå – ïåðåñòàòè 
áðåõàòè ñàìèì ñîá³. Ñüîãîä-
í³ ïîòð³áíî ÿêîìîãà ÷åñí³-
øå  â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ, 
÷îãî âè áàæàºòå äîñÿãòè: çáó-
äóâàòè âëàñíó äåðæàâó, ÿêà 
çàáåçïå÷èòü êðàùå æèòòÿ 
íàçàâæäè âàøèì âíóêàìè 
òà ïðàâíóêàì, ÷è ùîá âàì 
óæå ñüîãîäí³ êðàùå æèëîñÿ? 
ßêùî ïåðøå, òî âàì çíàäî-
áëÿòüñÿ òåðï³ííÿ, çäîðîâèé 
ãëóçä òà çàâçÿòòÿ äî çì³í ³ 
ïðàö³. ßêùî äðóãå, òî çáè-
ðàéòå ðå÷³ òà êóïëÿéòå êâèò-
êè ó ªâðîïó ÷è àìåðèöüêèé 
êðàé. Ùî, íå ÷åêàëè òàêîãî 
â³ä Ä³äà Ìîðîçà?

Êîæåí ç íàñ îäèíàêîì 
ïðèõîäèòü ó öåé ñâ³ò ³ ñàì 
ï³äå ç íüîãî. ² âñ³ ð³øåííÿ, 
ÿê³ ìè ïðèéìàºìî, ïðàâèëü-
í³. Òîìó, ÿêå á ð³øåííÿ âè 
íå ïðèéíÿëè, ïîáàæàþ âñ³ì: 
íåõàé íîâèé ð³ê  áóäå ïîâíèé 
íîâèõ ïðèºìíèõ â³äêðèòò³â, 
ñòîñóíê³â òà ïîðîäèòü íîâ³ 
ìð³¿ íà ìàéáóòíº.

ДУМКА

ВІННИЦЬКИЙ ДІД МОРОЗ

Олександр Олександр 
ШЕМЕТШЕМЕТ

СВІТЛАНА (15), ШКОЛЯРКА:
— Я давно мрію стати віде-
облогером, тому на Новий 
рік попросила у Діда Мороза 
хорошу відеокамеру. Хоча б 
GoPro якусь, щоб знімати 
якісні ролики.

МИХАЙЛО (22), БАРІСТА:
— Хочу на Новий рік отри-
мати гарний і якісний від-
починок. Для мене це буде 
найкращий подарунок у світі. 
Мабуть, це поки що все. Пра-
цюю я у кав’ярні.

ОЛЬГА (25), ЛАБОРАНТКА:
— Хочу подарунок на Новий 
рік не матеріальний, а такий, 
щоб усі наші рідні були здо-
рові та щасливі. А ще хочу, 
щоб у всьому світі завжди був 
мир та злагода.

ДМИТРО (25), ОПЕРАТОР:
— Дуже квартиру хочу, мо-
жете організувати? Хоча б 
невелику на Старому Місті, 
у комплексі, що там будуєть-
ся. Можна так? Тільки хто ж 
мені її подарує…

ЮЛІЯ (31), ВИХОВАТЕЛЬКА:
— Не знаю навіть… Головне, 
мабуть, не сам подарунок, 
а увага від того, хто дарує. Але 
знаю точно, що він має бути 
дуже неочікуваний, сюрприз. 
Щоб не був надто банальним.

ДЕНИС (30), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— На Новий рік хотів би отри-
мати… навіть не знаю. Хочу 
великого щастя і грошей по-
більше. І, звичайно, здоров’я 
для близьких та рідних. Що ж 
ще потрібно?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Який подарунок ви хочете отримати на новий рік?

Çàðàç âè òðèìàºòå â ðóêàõ 
âæå 52 íîìåð RIA. Îñòàíí³é 
ó 2017 ðîö³. Öå 1366 íîìåð ç äíÿ 
ïîÿâè íàøî¿ ãàçåòè! Çà öåé ð³ê 
ìè íàïèñàëè ìàéæå äåñÿòü òèñÿ÷ 
íîâèí íà íàøîìó ñàéò³ 20minut.
ua! Ó öèõ ìàòåð³àëàõ áóëè ïåðå-
ìîãè, ùàñòÿ ³ ãîðå. Áóëî âñå. Ìè 
ïåðåæèâàëè âñ³ ïîä³¿ ðàçîì…

Ðàçîì ðàä³ëè ïåðåìîãàì íàøèõ 
ñïîðòñìåí³â íà çìàãàííÿõ. Ðàçîì 

ïåðåæèâàëè ïîä³¿ â Êàëèí³âö³ ³ 
ïë³÷-î-ïë³÷ åâàêóéîâóâàëè çâ³ä-
òè ëþäåé, ñòàâøè íà ê³ëüêà äí³â 
âîëîíòåðàìè. Ìè, â³ííè÷àíè, 
ñòàëè â³äïîâ³äàëüí³øå ñòàâèòè-
ñÿ äî áþäæåòíèõ ãðîøåé. Íàñ 
ïî÷àëî ö³êàâèòè, ùî æ íîâîãî 
ç'ÿâèòüñÿ â ì³ñò³ ³ íàâ³òü áåðåìî 
ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ ïðîåêò³â! 
Ìè íå çàáóâàºìî ïðî â³éíó, ïðî 
íàøèõ á³éö³â íà ïåðåäîâ³é. Äî-

НЕХАЙ СОБАКА НЕ ГАВКАЄ! 
З НОВИМ РОКОМ, ДРУЗІ!
Охоронець буде строгий  Гордий 
Вогняний Півень ось-ось передасть 
нас усіх в лапи грайливій і відданій 
Собаці. Нехай вона візьме слід і приведе 
всіх нас до добра, миру і безпечності! 
З Новим роком вас, наші читачі!

ïîìàãàºìî âîëîíòåðàì ùîðàçó 
çáèðàòè òîííè ãóìàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè. Ìè ïîä³áí³ ñîáà÷³é çãðà¿. 
Ò³ëüêè â ºäíîñò³ íàøà ñèëà! ² 
ôàêò — ìè ñòàëè äîáð³øèìè. 
Â³ðèìî â õîðîøå ³ âèëÿºìî 
õâîñòîì, íàâ³òü êîëè «ïðîãíîç 
ïîãîäè» íå íàéñïðèÿòëèâ³øèé.

Áàæàºìî âàì ó íîâîìó ðîö³ ñî-
áà÷îãî «íþõó» ó ñïðàâàõ ³ á³çíå-
ñ³. Áàæàºìî âàì á³ëüøå ãóìîðó, 
ïîñì³øîê, ñì³õó òà ãàðíîãî íà-
ñòðîþ — öå íåçàì³íí³ ³íñòðóìåí-
òè â ðåàë³ÿõ ñ³ðèõ áóäí³â.

Áàæàºìî, ùîá ó 2018 ðîö³ âñ³ 
ìè ç ïîëåãøåííÿì ç³òõíóëè ³ 
âèïèëè «Çà ïåðåìîãó!» Ùîá âñ³ 
áàòüêè ³ ä³äóñ³ çóñòð³ëè Íîâèé 
ð³ê íå â ñèðèõ îêîïàõ, ãð³þ÷è 
â ðóêàõ àâòîìàòè ³ ôîòîãðàô³¿ 
íàéáëèæ÷èõ ëþäåé, à âäîìà ç³ 
ñâîºþ ðîäèíîþ. Íåõàé Ñîáà-
êà çàëèæå âñ³ äóøåâí³ ðàíè ³ 

ïðèíåñå óñ³ì íàì ò³ëüêè â³ðíèõ 
äðóç³â!

Áàæàºìî âàì áóòè âïåâíåíèìè 
â çàâòðàøíüîìó äí³, çä³éñíþâàòè 
ò³ëüêè ùèð³ ³ äîáð³ ñïðàâè, éòè 
íàçóñòð³÷ ìð³¿, íå â³äñòóïàòè ïå-
ðåä òðóäíîùàìè, ñòîÿòè íà ñâîº-
ìó â ñóïåðå÷êàõ ç êîíêóðåíòàìè ³ 
éòè íà ïîñòóïêè êîõàíèì! Íåõàé 
öåé ð³ê Ñîáàêè íå áóäå êóñàòèñÿ 
³ ãîëîñíî ãàâêàòè, à ñòàíå äëÿ âàñ 
ïóõíàñòèì ³ ëàñêàâèì. Áàæàºìî 
âàì áóòè éîãî ãîñïîäàðåì, à â³í 
íåõàé ñòàíå ñïðàâæí³ì äðóãîì ³ 
îõîðîíÿº âàñ â³ä íåãàðàçä³â!

Äÿêóºìî âñ³ì, õòî â³ääàíî éäå 
ç RIA ç ðîêó â ð³ê. Çä³éñíþéòå 
õîðîø³ â÷èíêè — à ìè ïðî íèõ 
îáîâ'ÿçêîâî íàïèøåìî! Ïîòð³áíà 
ïîðàäà ÷è äîïîìîãà — òåëåôîíóé-
òå 555–111. ² ïàì'ÿòàéòå! Êðà¿íà 
ïî÷èíàºòüñÿ ç êîæíîãî ç íàñ! Ç 
Íîâèì ðîêîì!

Колектив RIA і 20minut.ua. – З 
Новим роком, наші читачі! Щастя 
вам, миру і гарних новин!  
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ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Äåÿê³ íîâîââå-
äåííÿ â³äñòðî-
÷èëè: çîêðåìà, 

ââåçåííÿ â Óêðà¿íó àâòî ªâðî-6 
òà ïåíþ çà áîðãè íà êîìóíàëêó. 
À îêðåì³ ïðîåêòè äîñ³ ÷åêàþòü 
ñâîãî ÷àñó ³ äî Íîâîãî ðîêó ¿õ 
ùå ìîæóòü çàïóñòèòè.

Äëÿ ïðèêëàäó, íà ï³äïèñ³ 
ó ïðåçèäåíòà ëåæèòü ïàêåò çà-
êîí³â ïðî ìåäðåôîðìó, ùî ìàº 
çì³íèòè ïðèíöèïè ë³êóâàííÿ 
êîæíîãî óêðà¿íöÿ. À ùî âæå 
òî÷íî çì³íèòüñÿ ó 2018 ðîö³?

ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛКИ ТА 
ЗАРПЛАТ. Ç íîâîãî ðîêó çá³ëü-
øóºòüñÿ ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà. 
À äî öüîãî ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 
Ïåòðî Ïîðîøåíêî ïðîïîíóâàâ 
íàðäåïàì çðîáèòè ï³äâèùåííÿ 
äî 4100 ãðèâåíü â 2018 ðîö³. Êîëè 
ñàìå öå ñòàíåòüñÿ — íåâ³äîìî.

Çà äóìêîþ åêñïåðò³â, ï³äâè-
ùåííÿ äî ð³âíÿ, ùî çàïðîïî-
íóâàâ ãîëîâà äåðæàâè, ñòàíå 
äîäàòêîâèì òÿãàðåì äëÿ á³çíåñó 
òà ìîæå ïðèçâåñòè äî ïàä³ííÿ 
òåìï³â çðîñòàííÿ åêîíîì³êè 
Óêðà¿íè. Ïðîòå íîâà ì³í³ìàëêà 
íå ñèëüíî âïëèíå íà ô³íàíñîâå 
ñòàíîâèùå íàñåëåííÿ. Äî òîãî æ, 
ó çàòâåðäæåíîìó íàðäåïàìè áþ-
äæåò³, ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà âñòà-
íîâëåíà íà ð³âí³ 3723 ãðèâí³ (goo.
gl/4dRbqU).

Ó äåðæáþäæåò³ íà íàñòóïíèé 
ð³ê çàêëàäåíî ï³äâèùåííÿ çàðï-
ëàò â÷èòåëÿì. Âîíè îòðèìóâà-
òèìóòü, â ñåðåäíüîìó, á³ëüøå 
íà ÷âåðòü. Çàðïëàòè ïåðåðàõóþòü 
÷åðåç ï³äâèùåííÿ íà îäèí ðîç-
ðÿä â òàðèôí³é ñ³òö³ ç ââåäåííÿì 
îáîâ’ÿçêîâî¿ íàäáàâêè: íà 20% 
äëÿ âñ³õ òà íà 30% äëÿ íàéêðàùèõ 
âèêëàäà÷³â. Ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íà-
óêè Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ ðîçêàçàëà, ùî 
ãðîø³ íà öå º: íàäáàâêó ïåðåäáà-
÷èëè â ðàìêàõ îñâ³òíüî¿ ñóáâåíö³¿ 
ç äåðæêàçíè (goo.gl/Lu6Fp9).

Çàðïëàòè çá³ëüøàòüñÿ ³ ó â³é-
ñüêîâèõ. Ç íîâîãî ðîêó ïîñàäî-
âèé îêëàä â³éñüêîâèõ çàëåæàòèìå 
â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. ² ÿê 
çàçíà÷àþòü ó Êàáì³í³, ïîñàäîâ³ 
îêëàäè çá³ëüøàòüñÿ ó ñåðåäíüîìó 
â 4,5 ðàçà.

«Íàïðèêëàä, ïîñàäîâèé 
îêëàä âîä³ÿ çá³ëüøèòüñÿ ç 
530 äî 2700 ãðèâåíü. Îêëàä ³í-
ñïåêòîðà ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè 
² êàòåãîð³¿ ñüîãîäí³ ñòàíîâèòü 
760, à ïëàíóºòüñÿ 3350 ãðèâåíü, 
à íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ïðè-
êîðäîííîãî çàãîíó ï³äí³ìåòüñÿ 
ç 1135 äî 5810 ãðèâåíü. Çðîñòóòü 
îêëàäè çà â³éñüêîâ³ çâàííÿ. Çîêðå-
ìà, çà çâàííÿ «ñîëäàò» ïëàòèòè-
ìóòü íå 30, à 560 ãðèâåíü, à çà «ìà-
éîðà» — íå 125, à 1420 ãðèâåíü», — 
çàçíà÷àþòü ó ïðåñ-ñëóæá³ Êàáì³íó 
(goo.gl/RwkPgJ).

ВИХІД НА ПЕНСІЮ ВІДКЛАДА-
ЄТЬСЯ. Ãîëîâí³ çàñàäè ïåíñ³éíî¿ 
ðåôîðìè íàáóëè ÷èííîñò³ ùå ç 
1 æîâòíÿ 2017 ðîêó. Çàâäÿêè ¿ì 
äåÿêèì ïåíñ³îíåðàì ï³äâèùèëè 
ïåíñ³þ. Àëå, íåïîïóëÿðíà íîð-
ìà çàêîíó âñòóïàº âæå ç 1 ñ³÷íÿ 
2018 ðîêó.

Ç öüîãî äíÿ âèéòè íà ïåíñ³þ 
çìîæóòü 60-ð³÷í³ ëþäè, ùî ìà-
þòü íå ìåíøå 25 ðîê³â ñòðàõîâîãî 
ñòàæó. ßêùî ñòàæ â³ä 15 äî 25 ðî-
ê³â, òîä³ íà ïåíñ³þ çìîæóòü âèõî-
äèòè 63-ð³÷í³ óêðà¿íö³. Òîáòî òàê 
ï³äâèùóºòüñÿ â³ê âèõîäó íà ïåí-
ñ³þ. Õî÷à, äå-þðå, â³êîâèé ïîð³ã 
çàëèøèëè êîëèøí³ì — 60 ðîê³â.

Ïî÷èíàþ÷è ç íàñòóïíîãî ðîêó, 
ñòðàõîâèé ñòàæ áóäóòü ï³äâè-
ùóâàòè ùîð³÷íî íà 1 ð³ê. Ïîêè 
íå äîñÿãíå 35 ðîê³â, ùî ìàº ñòà-
òèñÿ ó 2028 ðîö³.

À ç îñåí³ 2018 ðîêó ïî÷íå ä³-
ÿòè îñâ³òíÿ ðåôîðìà. Ì³í³ñòð 
îñâ³òè Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ íàçâàëà ¿¿ 
«Íîâîþ óêðà¿íñüêîþ øêîëîþ», 
ùî ìàº çì³íèòè äîêîð³ííî âè-
êëàäàííÿ â çàêëàäàõ. Ä³òåé íà-
â÷àòèìóòü 12 ðîê³â ó øêîëàõ. 
Ïðåäìåòè áóäóòü ³íòåãðîâàí³, 
äå ó÷í³ îòðèìóâàòèìóòü çíàííÿ 
ç ê³ëüêîõ äèñöèïë³í. Òàê³ øêî-
ëÿð³ çìîæóòü êðèòè÷íî ìèñëèòè, 
áóäóòü åìîö³éíî òà òâîð÷å ðîç-
âèíóòèìè (goo.gl/tmKfrZ).

НОВІ ЗАРПЛАТИ, ПОДАТКИ 
ТА ПРАВИЛА З 2018 РОКУ

3723 грн
нова мінімальна 

зарплата

на 20-30%
зросте зарплата 

вчителів

12 років
освіта в школах

у 4,5 рази
зросте оклад вій-

ськовослужбовців

Життя по-новому  З нового року 
в Україні запрацюють нові закони, що 
ухвалили депутати ще в 2017 році. Через 
деякі новації вінничани зрадіють, а інші — 
змусять людей розщедритися. Зокрема, 
збільшиться зарплата у вчителів, страховий 
стаж для виходу на пенсію та ціни на цигарки

СОРТУВАННЯ СМІТТЯ ТА РЕФОР-
МА ЖКГ. Ïî÷èíàþ÷è ç 2018 ðîêó, 
ñîðòóâàòè ñì³òòÿ ïîòð³áíî áóäå 
çà âèäàìè ìàòåð³àë³â: îðãàí³êà, ìå-
òàë, ñêëî, ïëàñòèê òà ïàï³ð. Öå ïå-
ðåäáà÷àþòü ïðàâêè äî çàêîíó «Ïðî 
â³äõîäè», ùî ïðèéíÿëè íàðäåïè.

Çà çàäóìîì, ó äâîðàõ ïîâèíí³ 
ñòîÿòè îêðåì³ êîíòåéíåðè äëÿ 
êîæíîãî âèäó ñì³òòÿ, ñîðòóâàòè 
éîãî ïîâèíí³ ñàì³ óêðà¿íö³. Ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê â³äõîäè ïîòðàïëÿþòü 
â áàêè, ¿õ àáî óòèë³çóþòü, àáî 
â³äïðàâëÿòü íà ïåðåðîáêó. Ö³ çì³-
íè áóëè çîáîâ'ÿçàííÿì Óêðà¿íè, 
ïåðåäáà÷åíèì Óãîäîþ ïðî àñî-
ö³àö³þ ç ªÑ.

Òîä³ ÿê ó Â³ííèö³ âæå äâà ç ïî-
ëîâèíîþ ðîêè ³ñíóº ðîçä³ëüíèé 
çá³ð ñì³òòÿ íà âîëîãå òà ñóõå. Àëå 
ìåíøå ïîëîâèíè â³ííè÷àí ä³éñíî 
ñîðòóþòü â³äõîäè ïåðåä òèì, ÿê ¿õ 
âèêèíóòè â áàê (goo.gl/nFBACB).

Ç íîâîãî ðîêó ïî÷èíàº ä³ÿòè 
ðåôîðìà ÆÊÃ. Äåÿê³ íîâàö³¿ ïî-
÷íóòü ä³ÿòè ç 10 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó. 
Òîáòî ÷åðåç ï³âðîêó ï³ñëÿ íà-
áðàííÿ äîêóìåíòîì ÷èííîñò³. 
À ñàìå — îáë³ê òåïëà, ãàðÿ÷î¿ òà 
õîëîäíî¿ âîäè áóäóòü ðàõóâàòè 
çà çàãàëüíîáóäèíêîâèì ë³÷èëü-
íèêîì. À îáë³ê åëåêòðîåíåðã³¿ òà 
ãàçó — çà ³íäèâ³äóàëüíèìè. Äî òîãî 
÷àñó ñë³ä óêëàñòè äîãîâ³ð ç íàäàí-
íÿ âèêîíàâöÿìè ÆÊÏ çà êîæíèì 
âèäîì. Ââîäèòüñÿ ïîíÿòòÿ àáîíï-
ëàòè çà îïàëåííÿ, âîäó, óòðèìàííÿ 
³ ðåìîíò áóäèíê³â.

²íøó ÷àñòèíó ðåôîðìè â³ä-
ñòðî÷èëè äî 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. 
Çîêðåìà, öå ñòîñóºòüñÿ ïåí³ 
çà êîìóíàëüí³ áîðãè, ìîíåòèçàö³¿ 
ñóáñèä³é òà àòåñòàö³¿ óïðàâèòåë³â 
áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â.

РОЗМИТНЕННЯ АВТО ТА ОБМЕ-
ЖЕННЯ ШВИДКОСТІ. ²ç 1 ñ³÷íÿ 
äî 31 ãðóäíÿ 2018 ðîêó íà íîâ³ 
òà âæèâàí³ åëåêòðîêàðè íå áóäóòü 
âèìàãàòè ñïëàòè àêöèçó ³ ïîäàòêó 
íà äîäàíó âàðò³ñòü. Öå äîçâîëèòü 
çíèçèòè ö³íè â ³íîçåìí³é âàëþò³ 
íà 20%. Êð³ì òîãî, ñëóæá³ òàêñ³, 
ùî âèêîðèñòîâóþòü åëåêòðîìî-
á³ë³ òà êîìïàí³¿, ÿê³ çäàþòü òàê³ 

ìàøèíè â îðåíäó — òåæ çâ³ëü-
íèëè â³ä ñïëàòè öüîãî ïîäàòêó.

Äî òîãî æ, ç ñ³÷íÿ ïî÷èíàþòü 
çíèæóâàòèñÿ ñòàâêè ââ³çíîãî 
ìèòà íà «ºâðîáëÿõè». Ïðîòÿãîì 
7–10 ðîê³â, çà óìîâàìè Óãîäè 
ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ ì³æ ªÑ òà 
Óêðà¿íîþ, ¿õ îïóñòÿòü äî íóëÿ.

Àëå ðóõàòèñÿ ó íàñåëåíèõ ïóíê-
òàõ ç 2018 ðîêó ïîòð³áíî áóäå ïî-
â³ëüí³øå. Ç 1 ñ³÷íÿ äîçâîëåíèé 
øâèäê³ñíèé ðåæèì çìåíøèòüñÿ 
ç 60 äî 50 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó. 
À çà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³ 
íà 10 êì/ã áóäóòü øòðàôóâàòè 
íà 340 ãðèâåíü. ßêùî ïåðåâèùåí-
íÿ øâèäêîñò³ áóëî á³ëüøèì, í³æ 
50 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó, øòðàô 
áóäå 3400 ãðèâåíü (goo.gl/FGXx34).

ЗДОРОЖЧАННЯ ЦИГАРОК ТА 
ЗВ’ЯЗКУ. Ñóòòºâî çá³ëüøèòü-
ñÿ ö³íà íà ñèãàðåòè. Íàðäåïè 
óõâàëèëè çì³íè äî Ïîäàòêîâîãî 
êîäåêñó, çà ÿêèìè àêöèç íà òþ-
òþí çðîñòå ç 445 äî 577,98 ãðèâí³ 
çà òèñÿ÷ó øòóê (goo.gl/SSvZvv). 
Ï³äâèùåííÿ ñòàâêè ïîçíà÷èòüñÿ 
³ íà ðîçäð³áí³é ö³í³ ñèãàðåò: âîíè 
çäîðîæ÷àþòü íà 2–7 ãðèâåíü, çà-
ëåæíî â³ä ìàðêè òà âèðîáíèêà.

Ö³íà íà ñèãàðåòè áóäå çðîñòà-
òè ïîñòóïîâî, àæ äî 2025 ðîêó. 
Ôàõ³âö³ ïðîãíîçóþòü, ùî ñåðåäíÿ 
âàðò³ñòü ïà÷êè öèãàðîê, ïðè ñòà-
á³ëüíîìó êóðñ³ ºâðî, áóäå íå ìåí-
øå 90 ãðèâåíü (goo.gl/s15C56).

Äîðîæ÷àþòü ïîñëóãè Óêðòåëå-
êîìó. Ç 1 ñ³÷íÿ äëÿ æèòåë³â ì³ñò 
âîíè çðîñòóòü íà 7,1%, äëÿ æèòåë³â 
ñ³ë — íà 16%. Ì³ñüê³ áþäæåòí³ îð-
ãàí³çàö³¿ áóäóòü ïëàòèòü íà 9% á³ëü-
øå, í³æ çàðàç, à ñ³ëüñüê³ — íà 27%.

Òàêîæ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ òàðèôè ³ 
â Óêðïîøòè. Òàê, òàðèô äëÿ â³ä-
ïðàâëåííÿ ïîñèëêè âàãîþ äî 1 êã 
çðîñòå äî 12 ãðèâåíü, à äëÿ ïî-
ñèëîê âàãîþ äî 2 êã — íà 8%, 
äî 14 ãðèâåíü.

Çëåòèòü ³ âàðò³ñòü ì³æíàðîäíèõ 
â³äïðàâëåíü. Òàê, òàðèô äëÿ êîì-
á³íîâàíîãî ïåðåñèëàííÿ ïîñèëêè 
äî 5 êã â ÑØÀ çðîñòå íà 32%, 
à òàðèô äëÿ àâ³àäîñòàâêè â öüîìó 
íàïðÿìêó — íà 1% (goo.gl/56KAyj).

ЩО ЗМІНИТЬСЯ В ЖИТТІ ВІННИЧАН

25 років
страхового стажу 
треба для виходу 

на пенсію

2-7 грн
подорожчають 

сигарети

50 км/год.
дозволена 

швидкість в 
населених пунктах

на 20%
стане менше 

вартість 
електрокарів

Çàðïëàòà â÷èòåë³â 
òà â³éñüêîâèõ çðîñòå. 
À ùå çíèçèëè ñòàâêè 
ìèòà íà ìàøèíè 
ç ªâðîïè. І «ï³äíÿëè» 
â³ê âèõîäó íà ïåíñ³þ

З Вінниці у Київ 
на літаку
 Àâ³àêîìïàí³ÿ ÌÀÓ ïî÷à-
ëà ïðîäàæ êâèòê³â íà ðåéñè 
çà ìàðøðóòîì Â³ííèöÿ-
Êè¿â (Áîðèñï³ëü). Ðåéñè 
ïëàíóþòü âèêîíóâàòè ç 
26 áåðåçíÿ ³ äî 27 æîâòíÿ 
2018 ðîêó. Íàéäîðîæ÷èé 
êâèòîê êîøòóâàòèìå 4 382 
ãðèâí³, íàéäåøåâøèé 699. 
Öå çà îäíîãî ïàñàæèðà â 
îäíó ñòîðîíó. Äëÿ ïîð³â-
íÿííÿ, êâèòîê íà «²íòåð-
ñ³ò³», ç Â³ííèö³ äî Êèºâà, 
êîøòóº â³ä 200 ãðèâåíü. 

Чотири округи
 Êàá³íåò ì³í³ñòð³â çà-
òâåðäèâ ÷îòèðè ãîñï³òàëüí³ 
îêðóãè ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³. Ï³âí³÷íèé ãîñï³òàëü-
íèé îêðóã âêëþ÷àº â ñåáå 
âñ³ óñòàíîâè âòîðèííîãî 
ð³âíÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè ó Â³ííèö³, Æìåðèíö³, 
Êîçÿòèí³ òà Õì³ëüíèêó, à 
òàêîæ ë³êàðí³ Â³ííèöüêîãî, 
Æìåðèíñüêîãî, ²ëë³íåöüêî-
ãî, Êàëèí³âñüêîãî, Êîçÿ-
òèíñüêîãî, Ëèïîâåöüêîãî, 
Ë³òèíñüêîãî, Íåìèð³âñüêî-
ãî, Îðàò³âñüêîãî, Ïîãðåáè-
ùåíñüêîãî, Òèâð³âñüêîãî 
òà Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîí³â. 
Ó Çàõ³äíèé ãîñï³òàëüíèé 
îêðóã âêëþ÷èëè ë³êàðí³ 
³ òåðèòîð³þ Ìîãèëåâà-
Ïîä³ëüñüêîãî, à òàêîæ 
Áàðñüêîãî, Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîãî, Ìóðîâàíîêóðè-
ëîâåöüêîãî, ×åðí³âåöüêîãî, 
Øàðãîðîäñüêîãî ³ ßìï³ëü-
ñüêîãî ðàéîí³â. Ñõ³äíèé 
ãîñï³òàëüíèé îêðóã ç³áðàâ 
çàêëàäè Ëàäèæèíà, Áåð-
øàäñüêîãî, Ãàéñèíñüêîãî, 
Òåïëèöüêîãî, Òðîñòÿíåöü-
êîãî òà ×å÷åëüíèöüêîãî 
ðàéîí³â. Ï³âäåííèé ãîñ-
ï³òàëüíèé îêðóã îá'ºäíàâ 
ë³êàðí³ Êðèæîï³ëüñüêîãî, 
Ï³ùàíñüêîãî, Òîìàøï³ëü-
ñüêîãî òà Òóëü÷èíñüêîãî 
ðàéîí³â.

Парад Дідів 
Морозів
 Ó ñóáîòó, 30 ãðóäíÿ, â³ä-
áóäåòüñÿ ñâÿòêîâèé ïàðàä 
Ä³ä³â Ìîðîç³â òà Ñí³ãó-
ðîíüîê. Ó÷àñíèêè ïàðàäó 
î 13.00 çáèðàòèìóòüñÿ á³ëÿ 
øêîëè ¹ 2. Çâ³äòè âèðó-
øàòü äî Ãîëîâíî¿ ÿëèíêè 
ì³ñòà. Ï³ñëÿ ÷îãî ï³äóòü 
íà ïëîùó Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³, äî Íîâîð³÷íîãî ì³ñ-
òå÷êà òà òîðãîâèõ öåíòð³â 
«Sky park» ³ «Ìåãàìîëë». 
Äîëó÷èòèñÿ äî ïàðàäó 
ìîæíà, çàòåëåôîíóâàâøè 
068 337 50 92 Þë³ÿ.

КОРОТКОКОРОТКО
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Шалена мрія на двох: 
спортсмен Євген виніс 
на Говерлу друга Юру 

Ï³äêîðèòè íàéâèùó óêðà¿íñüêó âåðøèíó 
Ãîâåðëó — òàêà ìð³ÿ áóëà ó äâîõ â³ííè÷àí, 
ñïîðòñìåíà ªâãåíà òà éîãî äðóãà Þð³ÿ Ìëî-
äçÿíîâñüêîãî, â³í æå Æîðà ³ Ãîøà. Çäàâà-
ëîñÿ á, ó öüîìó íåìàº í³÷îãî îñîáëèâîãî. 
ßêáè íå ÄÖÏ, ÷åðåç ÿêèé â³ííè÷àíèí Þðà 
íå ìîæå õîäèòè. Àëå ¿ì òàêè âäàëîñÿ òå, 
÷îãî äî íèõ í³õòî í³êîëè íå ðîáèâ. ªâãåí 
âèí³ñ õâîðîãî íà öåðåáðàëüíèé ïàðàë³÷ 
Þð³ÿ íà íàéâèùó ãîðó Óêðà¿íè — Ãîâåðëó. 
² çðîáèâ öå íà ñâî¿é ñïèí³! Ó ïëàíàõ õëîï-
ö³â — ï³äêîðèòè Òàòðè! Õëîïö³ — âè ãåðî¿!

Ïðî öå ìîæåòå ïåðåãëÿíóòè òóò: 
goo.gl/8q1y7B 

Не цурався безхатченка, 
за це отримав обладнання 
на сім тисяч гривень 

Ñïðàâæíÿ íîâîð³÷íà ³ñòîð³ÿ ñòàëàñÿ 
íà Ð³çäâÿíîìó ÿðìàðêó ó Â³ííèö³. Òàì 
ç'ÿâèâñÿ áåçõàò÷åíêî, ÿêèé ïðîäàâàâ ïè-
ð³æêè ç ïîáàæàííÿìè. Áåçõàò÷åíêî ï³ä³é-
øîâ äî ïðîäàâöÿ êàâè íà ï³ñêó ³ çàïðî-
ïîíóâàâ ïèð³æå÷îê. Ïðîäàâåöü ïðèãîñòèâ 
éîãî êàâîþ.

Íà Ð³çäâî äî áàøòè ïðè¿õàëà BMW. Ç àâòî 
âèéøîâ «áåçõàò÷åíêî-êóë³íàð» ³ âðó÷èâ ºäè-
íîìó ïðîäàâöþ íà ÿðìàðêó, ÿêèé ïðèãîñòèâ 
éîãî â³ä ùèðîãî ñåðöÿ, êàâîâå îáëàäíàííÿ 
òà ê³ëüêà ê³ëîãðàì³â äîðîãî¿ êàâè.

Á³ëüøå ÷èòàéòå çà ïîñèëàííÿì 
goo.gl/hVryHV 

Пожежники з Вінниці 
врятували ангар 
боєприпасів 

Ï³ä âèáóõè áîºïðèïàñ³â, ñâèñò ñíàðÿ-
ä³â íàä ãîëîâîþ, á³éö³ äðóãî¿ ïîæåæíî-
ðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè Â³ííèö³ ë³êâ³äóâàëè 
ïîæåæó íà øîñòîìó ñêëàä³ ó Êàëèí³âö³. 
Ïîëóì’ÿ çàãàñèëè çà 20 õâèëèí. Íàä ãî-
ëîâàìè áåçïåðåðâíî ñâèñò³ëî é ãðèì³ëî. 
Ï³ñëÿ îäíîãî ³ç òàêèõ ñâèñò³â ïîðó÷ ç 
íà÷àëüíèêîì êàðàóëó â çåìëþ âð³çàâñÿ 
ñíàðÿä. ßê ñòâåðäæóº ÷îëîâ³ê, «áîëâàí-
êà» âïàëà íå äàë³ ÿê çà ï’ÿòü ìåòð³â. 
¯õ í³õòî íå áà÷èâ. À âîíè ðèçèêóâàëè 
ñâî¿ìè æèòòÿìè ³ çðîáèëè ãàðíó ñïðà-
âó! Ãåðî¿!

Ìîæåòå ïðî÷èòàòè òóò: goo.gl/zv4WCC 

Вінничани евакуйовували 
людей під час вибухів 
на складах під Калинівкою 

Íå ìîæåìî íå çãàäàòè ïðî ëþäåé, ÿê³ 
ó ïåðø³ ãîäèíè ï³ñëÿ ïî÷àòêó âèáóõ³â 
íà Êàëèí³âñüêèõ ñêëàäàõ ïî¿õàëè âèâî-
çèòè ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â, ÿê³ ïîõîâàëèñü 
ó ï³äâàëàõ. Íà ñâî¿õ àâòîìîá³ëÿõ ïðîñò³ 
ëþäè êèíóëèñü ó òîé ðàéîí. Íàä ãîëîâàìè 
ë³òàëè «ãðàäè». Íå âèñòà÷èëî á ñòîð³íîê 
ó ãàçåò³, ùîá íàïèñàòè ïðî êîæíîãî ç íèõ! 
Òàêîæ áàãàòî õòî ó Â³ííèö³ çàéìàâñÿ ðîç-
ñåëåííÿì ³ ìàòåð³àëüíèì çàáåçïå÷åííÿì 
åâàêóéîâàíèõ ëþäåé! Çíàéòå — âè óñ³ 
ãåðî¿! Äÿêóºìî!

Ïðî÷èòàòè ïðî í³÷ ï³ä Êàëèí³âêîþ ìîæåòå 
òóò: goo.gl/4hwQSw 

20 ДОБРИХ СПРАВ ВІННИЧАН, 
ЯКІ ЗАПАМ’ЯТАЛИСЬ У 2017 РОЦІ!
Золоті руки і добре серце  На кінець року RIA згадує найдобріші і гарні вчинки вінничан. 
Вони робили їх, не чекаючи вдячності чи визнання. Читайте про людей, які вразили нас у цьому році! 

Лікар Ксю 
врятувала безліч 
солдатських життів 

Ë³êàð-ïåä³àòð ç Â³ííèö³ Òåòÿíà Íîâ³êî-
âà (ïîçèâíèé Êñþ) îòðèìàëà íåîô³ö³éíó 
íàãîðîäó Íàðîäíîãî Ãåðîÿ Óêðà¿íè. Æ³í-
êà ïî¿õàëà â ÀÒÎ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ä³çíàëàñÿ, 
ùî òàì íå âèñòà÷àº ìåäèê³â. Áàãàòüîõ 
á³éö³â âîíà çàøèâàëà íà ïåðåäîâ³é, âè-
òÿãàëà ç-ï³ä êóëü ³ äîâîçèëà äî øïèòàëþ 
æèâèìè. Êîëè ¿¿ ïîäàëè íà íàãîðîäæåííÿ 
îðäåíîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, ïðè-
éøëà â³äïîâ³äü ç Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè, 
ùî ¿é íå âèñòà÷àº áîéîâèõ çàñëóã. Àëå 
â³éñüêîâ³ äîáèëèñÿ òîãî, ùîá Êñþ îòðè-
ìàëà çàñëóæåíó â³äçíàêó.

Á³ëüøå ïðî ë³êàðÿ Êñþ ÷èòàéòå çà ïî-
ñèëàííÿì goo.gl/f7Psgg 

Розвивають велоспорт 
у Вінниці і захищають 
велодоріжки 

Âåëîàêòèâ³ñò Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé ðàçîì 
ç äðóçÿìè çàéìàºòüñÿ ðîçâèòêîì âåëîñèïåä-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ó Â³ííèö³. Îðãàí³çàòîð 
áàãàòüîõ âåëî³âåíò³â — ñåðåä ÿêèõ «Çàêðóòêà» 
(100 êì íàâêîëî Â³ííèö³, — àâò) ³ âåëîïàðàä 
Ä³äîìîðîç³â. À ùå áóâ âèïàäîê, êîëè â³í ç 
äðóçÿìè çàõèñòèëè âåëîäîð³æêó íà Äà÷í³é. 
Òàì çáèðàëèñÿ ïîñòàâèòè ìàãàçèí. Ðîá³òíèêè 
îãîðîäèëè øìàòîê âåëîäîð³æêè ³ çáèðàëè-
ñÿ ¿¿ ðîçáèðàòè. Àëå âåëîñèïåäèñòè íå äî-
çâîëèëè áóäóâàòèñÿ òà çìóñèëè ïðèáðàòè 
ïàðêàí. Ïðåäñòàâíèêè âëàñíèêà ïàâ³ëüéîíó 
ïîÿñíèëè, ùî «öå áóëà ïîìèëêà âèêîíðîáà». 

Á³ëüøå ÷èòàéòå çà ïîñèëàííÿì 
goo.gl/8QPFyU

Дейн Стівс привчає барчан 
сортувати сміття 

Ñëîâà «Öå òàê ëåãêî — âèêèíóòè ïëàñ-
òèêîâó ïëÿøêó ó ñïåö³àëüíèé êîíòåéíåð!» 
25-ð³÷íèé âîëîíòåð ³ç ÑØÀ Äåéí Ñò³âñ 
îáðàâ äåâ³çîì ïðîåêòó. Äåéí ïðè¿õàâ 
ó ì³ñòî âîëîíòåðîì Êîðïóñó Ìèðó ³ íà-
ïèñàâ ïðîåêò ³ç î÷èùåííÿ ì³ñòà Áàð â³ä 
ïëàñòèêó ³ ïàïåðó. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîåêò 
Äåéíà ñõâàëèëè ó Êîðïóñ³ Ìèðó, íà âè-
ä³ëåí³ ãðîø³ êóïèëè äâà êîíòåéíåðè äëÿ 
ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ. Ñàìîòóæêè ôàðáóâàëè. 
Ùå ê³ëüêà êóïèëè ñï³ëüíî ç ì³ñöåâèìè. 
Äåéí ñâî¿ìè äîáðèìè ñïðàâàìè çì³íèâ 
ìèñëåííÿ áàð÷àí! Çà öå â³í ³ ó íàøîìó 
ñïèñêó äîáðèõ ñïðàâ!

Á³ëüøå ïðî öüîãî àìåðèêàíöÿ ÷èòàéòå òóò: 
goo.gl/zkN2LE 

Знайшла маленького 
хлопчика, який загубився 

Òåòÿíà Áîðåéêî, ñòóäåíòêà ïåäàãîã³÷-
íîãî ó÷èëèùà, ï³ä³éøëà äî äèòèíè, ùîá 
çàïèòàòè, ùî â³í ðîáèòü ó òàêó ï³çíþ ïîðó 
íà çóïèíö³ îäèí. Ä³ìà, ó÷åíü ìîëîäøèõ 
êëàñ³â 19-¿ øêîëè, â³äïîâ³â, ùî ïðîïóñòèâ 
ñâîþ ìàðøðóòêó, ñ³â íà ³íøó ³ îïèíèâñÿ 
íåâ³äîìî äå. Òàêîæ â³í íà ì³ñö³ ñêàçàâ, ùî 
íà àâòîáóñ éîãî íå ïóñêàâ ³íøèé ó÷åíü.

Çà õëîï÷èêîì ïðè¿õàëè ñï³âðîá³òíèêè 
êàðíîãî ðîçøóêó. Âèÿâèëîñÿ, ùî âæå 
ê³ëüêà ãîäèí õëîï÷èêà øóêàþòü áàòüêè 
òà ïîë³ö³ÿ. Ïðàâîîõîðîíö³ âçÿëè ïîÿñ-
íåííÿ ó Òåòÿíè ³ çàáðàëè õëîï÷èêà. Âîíè 
äîñòàâèëè éîãî äî áàòüê³â. 

Ùî äàë³ áóëî ç äèòèíîþ, ÷èòàéòå çà ïî-
ñèëàííÿì: goo.gl/gfNXzP 

ËÀÉÔ
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Ольга Череватова 
створила «Дім мами» і 
приймає матерів з дітьми 

Ïåðøèé â îáëàñò³ ïðèâàòíèé êðèçîâèé 
öåíòð «Ä³ì ìàìè» ñòâîðèëà â³ííèöü-
êèé ï³äïðèºìåöü Îëüãà ×åðåâàòîâà ùå 
ó 2016 ðîö³. Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì ïðèäáàëè 
çà âëàñí³ êîøòè íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê 
ó ñåë³ Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà, çàê³í÷èëè áó-
ä³âåëüí³ ðîáîòè, îáëàäíàëè äëÿ ïðîæè-
âàííÿ ä³òîê ç ìàìàìè. Ó 2017 ðîö³ âîíè 
ïðèéíÿëè íà ïåðåáóâàííÿ â öåíòð³ áàãà-
òüîõ ìàòåð³â ³ ¿õí³õ ä³òîê, ÿê³ îïèíèëèñÿ 
ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ óìîâàõ.

Ïðî öå ÷èòàéòå òóò: goo.gl/FnvPYA

Вінницькі підприємці 
запустили флешмоб 
на підтримку дітей-сиріт 

Çàäóì àêö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá óñ³ 
çãàäàëè ïðî ä³òåé, ó ÿêèõ íåìàº áàòüê³â. 
², ÿêùî º òàêà çìîãà, äîïîìîãëè ñèðîòàì 
çàñîáàìè ã³ã³ºíè, ³ãðàøêàìè àáî ðå÷àìè, 
ÿê³ âàø³ ä³òè âæå íå íîñÿòü. Ôëåøìîá 
áóâ ïðèóðî÷åíèé äî çèìîâèõ ñâÿò — Äíÿ 
ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ òà Íîâîãî ðîêó. Îðãà-
í³çàòîðè êàæóòü, ùî áóäå íåñïðàâåäëèâî, 
êîëè îäí³ ä³òè, ìàþ÷è âñå, áóäóòü ïðî-
âîäèòè ñâÿòà ó òåïëîìó ðîäèííîìó êîë³. 
À ³íø³, íå ìàþ÷è í³÷îãî, ó ñèðîòèíö³. 

×èòàéòå òóò: goo.gl/AMdLr6

Школярка Марійка 
Чикальська самотужки 
прибрала Бригантину 

50 âåëèêèõ ì³øê³â ñì³òòÿ ç³áðàëà íà Áðè-
ãàíòèí³ 9-êëàñíèöÿ øêîëè ¹ 6 Ìàð³ÿ ×è-
êàëüñüêà. Çðîáèëà öå ñàìà. Íå êëèêàëà 
íà äîïîìîãó í³ áàòüê³â, í³ ïîäðóã. Çà òàêèé 
â÷èíîê â³ííè÷àíè â ïåòèö³¿ äî ì³ñüêðàäè 
âèìàãàëè íàãîðîäèòè ä³â÷èíó. Çà ¿¿ äî-
áðèé â÷èíîê ¿¿ òàêè íàãîðîäèëè íîâèì 
òåëåôîíîì! Òàêîæ Ìàð³éêà ìàº òàëàíò 
äî ìàëþâàííÿ, çà ñâî¿ ðîáîòè îòðèìàëà 
ïîíàä 10 â³äçíàê. Äâ³ ç íèõ — â³ä ïðåçè-
äåíòñüêîãî ôîíäó Ëåîí³äà Êó÷ìè.

×èòàéòå ïðî Ìàð³éêó òóò: goo.gl/Q9tdZD

«Вовки» здавали кров, 
коли її катастрофічно  
не вистачало 

Ãðàâö³ êîìàíäè ç àìåðèêàíñüêîãî ôóò-
áîëó «Â³ííèöüê³ âîâêè» äåê³ëüêà ðàç³â 
âëàøòóâàëè áëàãîä³éíó àêö³þ, ùîá ÿê-
íàéá³ëüøå ëþäåé çäàëè êðîâ â îáëàñí³é 
ñòàíö³¿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ íà Ïèðîãî-
âà. Öå áóëî ó òîé ìîìåíò, êîëè ñòàíö³ÿ 
ìàëà âåëèêó ïîòðåáó ó ÷åðâîí³é ð³äèí³. 
Òîä³ ïîíàä 50 ëþäåé çäàëè êðîâ — à öå 
äåñÿòêè ë³òð³â. «Âîâêè» òàê³ àêö³¿ ïðî-
âîäèëè âæå íåîäíîðàçîâî, çäàâàëè êðîâ 
íà Õåëîó³í ³ íà Äåíü çàêîõàíèõ! Ìîëîäö³!

×èòàéòå ïðî öå òóò: goo.gl/B5FMTP

Водії працювали 
лопатами 

Âîä³¿ ç â³ííèöüêèõ àâòîêëóá³â «Ï³òáóëü» 
òà «VinForsage» ïðè¿õàëè â ³íòåðíàò, ùîá 
ïîáóäóâàòè äëÿ ä³òåé ñïîðòèâíèé ìàéäàí-
÷èê, ïðèâåçëè îäÿã òà ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð. 
Ïîêè äîðîñë³ ïðàöþâàëè, ìàëèì ïîêàçàëè 
äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì ïðî ÀÒÎ. À ïîò³ì 
âëàøòóâàëè êîíêóðñ: õòî êðàùå ðîçìàëþº 
àâòîìîá³ëü ôàðáîþ. Íà ðîçìàëüîâàíèõ 
àâòî âîä³¿ ïîêàòàëè ìàëèõ.

Äåòàëüí³øå ïðî öåé ãàðíèé â÷èíîê ÷è-
òàéòå òóò: goo.gl/AVAPd5 

Діана Мороз зібрала 
1,5 млн гривень допомоги 

Â³ííè÷àíêà Ä³àíà Ìîðîç â³äîìà ó Â³-
ííèö³ âîëîíòåðêà. Âîíà ïî÷èíàëà ³ç â³äâ³ä-
óâàíü ³íòåðíàò³â, à çàðàç î÷îëþº âîëîíòåð-
ñüêó îðãàí³çàö³þ òà íàâ÷àº áëàãîä³éíèê³â 
³ç ³íøèõ îáëàñòåé. ¯¿ âîëîíòåðñüêèé ðóõ 
îðãàí³çóâàâ 87 áëàãîä³éíèõ àêö³é òà ç³-
áðàâ çà ìèíóëèé ð³ê 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Íåìàº ³íòåðíàò³â ó íàø³é îáëàñò³, äå á âîíà 
íå áóëà ³ íå ïðèâîçèëà äîïîìîãó. Äî ðå÷³, 
âîíà äàº äåê³ëüêà ïîðàä äëÿ âîëîíòåð³â. 

Ïðî÷èòàòè ìîæåòå òóò: goo.gl/GSq9HV

Відбудовують церкву, 
яка пустувала 100 років 

Ìèêîëà Ìîòóçþê, êåð³âíèê íåâåëèêîãî 
ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íà Â³ííè÷÷è-
í³ â³äíîâëþº äåðåâ’ÿíó êîçàöüêó öåðêâó. 
Äîïîìàãàº éîìó ñèí ²ãîð, ÿêèé ïðàöþº 
õ³ðóðãîì â îäíîìó ç ë³êàðíÿíèõ çàêëàä³â 
Êèºâà. Çàíåïàëó áóä³âëþ ùå íå â³äíîâè-
ëè. Îäíàê ì³ñöåâ³ â³ðÿíè âæå çáèðàþòüñÿ 
íà ìîëèòâó. Ñâÿùåíèê ç ñóñ³äíüîãî ñåëà 
ïðàâèâ ñëóæáó íà ñâÿòî Ïîêðîâè.

Ïðî â³äíîâëåííÿ õðàìó ÷èòàéòå òóò 
goo.gl/3TrWqX 

Вінницький хірург 
врятував ногу пораненому 

Ñêëàäíó îïåðàö³þ ïðîâ³â ó çîí³ áîéî-
âèõ ä³é ñóäèííèé õ³ðóðã Â³ííèöüêîãî â³é-
ñüêîâî-ìåäè÷íîãî öåíòðó ï³äïîëêîâíèê 
Ïàâëî Ïàñüêî. 

Âðÿòóâàâ ïåðåáèòó îñêîëêîì ñòåãíîâó 
àðòåð³þ 22-ð³÷íîìó á³éöþ. Áóëî äâ³ îïå-
ðàö³¿ ïîñï³ëü. Òàêîæ ä³ñòàâàëè îñêîëêè 
ç ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè, äå âèÿâèëè ïî-
øêîäæåííÿ êèøê³âíèêà. 

Ïîäðîáèö³ ãåðî¿÷íîãî â÷èíêó Ïàâëà 
÷èòàéòå òóò: goo.gl/P5E8hd

Семикласниця Анастасія 
Муха врятувала 
потопаючу дівчинку 

Øåñòèð³÷íà Ñí³æàíà âïàëà ó âîäó, 
àëå æîäåí ç äîðîñëèõ, ùî â³äïî÷èâàëè 
íà áåðåç³ ð³÷êè, íå êèíóâñÿ ¿¿ ðÿòóâàòè. 
Ñåìèêëàñíèöÿ Íàñòÿ Ìóõà ñòðèáíóëà 
â îäÿç³ ó âîäó. Ñàìîñò³éíî ï³äíÿòè 
íà ì³ñòîê âðÿòîâàíó ä³â÷èíêó Íàñòÿ 
íå ìîãëà. ¯é äîïîìîãëè ò³, õòî ïåðåä 
öèì áàéäóæå ïîñòàâèâñÿ äî ïðîõàííÿ 
âðÿòóâàòè äèòèíó.

Ïðî÷èòàòè ïðî öå ìîæåòå òóò: goo.gl/jyP4DF 

Більше 10 годин 
щедрували, щоб зібрати 
кошти пораненому солдату 

Âàòàãà õëîïö³â ³ ä³â÷àò ³ç ñåëà Ìîíàñ-
òèðñüêå (êîëèøíº Ìàðêñîâå) Íåìèð³â-
ñüêîãî ðàéîíó âñòàíîâèëà ðåêîðä ç òðèâà-
ëîñò³ ùåäðóâàííÿ — ïî÷àëè î 9-é ðàíêó, 
à çàâåðøèëè î 8-é âå÷îðà. 

Ç³áðàëè 5,6 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, ÿê³ ïåðå-
äàëè ñèðîò³-ñîëäàòó, ùî ë³êóâàâñÿ ï³ñëÿ 
ïîðàíåííÿ ó Â³ííèöüêîìó â³éñüêîâîìó 
ñàíàòîð³¿.

×èòàéòå ïðî öå òóò: goo.gl/9as9b1

Двоє вінницьких підлітків 
затримали злочинця 

Îäèíàäöÿòèêëàñíèê Ðîìàí Áåøàð òà 
äåâ'ÿòèêëàñíèê Âîëîäèìèð Ñëîáîäÿíþê 
6 ãðóäíÿ éøëè âóëèöåþ ³ ïî÷óëè êðèê 
æ³íêè ïðî äîïîìîãó. Ç ¿¿ áóäèíêó âèá³ã 
íåâ³äîìèé ÷îëîâ³ê ç âèêðàäåíèìè ðå÷àìè. 
Ï³äë³òêè íàçäîãíàëè çëîä³ÿ ³ òðèìàëè éîãî 
äî ïðè¿çäó ïîë³ö³¿. 

Êðàä³ºì âèÿâèâñÿ 44-ð³÷íèé ðàí³øå 
íåîäíîðàçîâî ñóäèìèé ÷îëîâ³ê. Õëîï-
ö³â íàãîðîäèëè ñêðîìíî — ïîäàðóâàëè 
ïî Power Bank.

Ïðî öå ÷èòàéòå òóò: goo.gl/ndd8q1 

Школярка збирала 
срібло на нагороду 
«Народний Герой»  

Ëó¿çà Ìèëîâàíîâà ðîçìàëüîâóâàëà ã³ëü-
çè, ÿùèêè â³ä ïàòðîí³â ³ áðîíåïëàñòèíêè 
ïàòð³îòè÷íèìè ìàëþíêàìè. Ðîáîòè ïðî-
äàâàëà, à âèðó÷åí³ êîøòè òà ç³áðàíå ñð³áëî 
ïåðåäàëà íà ñòâîðåííÿ îðäåí³â «Íàðîäíèé 
Ãåðîé Óêðà¿íè». Ó 2017 ðîö³ òàêîæ ñòàëà 
ãåðî¿íåþ ó êîðîòêîìåòðàæíîìó ô³ëüì³ «Âè-
ñîòà». Ó ô³ëüì³ íà ðåàëüíèõ ïîä³ÿõ ðîçïîâ³-
äàëîñÿ ïðî äèòÿ÷å âîëîíòåðñòâî òà ãåðî¿çì. 
Ïðî Ëó¿çó ÷èòàéòå òóò: qoo.by/3iXx
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ÃÐÎØ²

ЯКИМ БУДЕ БЮДЖЕТ ВІННИЦІ 
У 2018 РОЦІ. ПОЯСНЮЄМО НА ВАЛІЗАХ 
Наші гроші  Бюджет міста 
на наступний рік прийняли. І він буде 
4 мільярди 728 мільйонів гривень. Якщо 
ці кошти перевести у 500-гривневі 
купюри, то достатньо буде одного гаража, 
щоб умістити цю цілу купу грошей 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ì³ñüêèé áþ-
äæåò íà íàñòóï-

íèé ð³ê áóäå ìàéæå ï’ÿòü ì³ëüÿð-
ä³â ãðèâåíü. Ïðè öüîìó, ëåâîâó 
÷àñòêó âñ³õ âèäàòê³â «ç’¿äàº» 

îñâ³òà, ñîöçàõèñò, ìåäèöèíà òà 
ÆÊÃ. Ñåáòî, öå á³ëüøå 80% â³ä 
óñüîãî áþäæåòó.

Òàê³ öèôðè ïðåäñòàâëÿëè â³-
ííè÷àíàì íà ãðîìàäñüêèõ îáãî-
âîðåííÿõ 15 ãðóäíÿ. Ùîïðàâäà, 
ëþäè íå âèñóâàëè ïðîïîçèö³é, 
ÿê çì³íèòè áþäæåò òà íà ÿê³ ö³ë³ 
òðåáà ñïðÿìóâàòè ì³ëüéîíè ãðè-

âåíü. Â³ííè÷àí, ùî áóëè íà öèõ 
ñëóõàííÿõ, ö³êàâèëà íîâà øêîëà 
íà Ïîä³ëë³, ðåìîíò äîð³ã òà ï³ä-
ë³òêîâ³ êëóáè. Çîêðåìà, çàïè-
òóâàëè ³ ïðî òå, êîëè çàê³í÷àòü 
ðåêîíñòðóêö³þ Êè¿âñüêîãî ìîñòó.

— ßêùî âè ïðîàíàë³çóºòå 
³íø³ îá'ºêòè, ùî áóëè çðîáëåí³ 
â Óêðà¿í³, òî çìîæåòå ïåðåñâ³ä-
÷èòèñÿ — òå, ùî çðîáèëè ç ìîñ-
òîì ó Â³ííèö³, íå ìàº àíàëîã³â 
â ³íøèõ ì³ñòàõ. Çàïåâíÿþ, ùî 
â 2018 ðîö³, êîëè ðåìîíò áóäå 
çàê³í÷åíî — öå áóäå àáñîëþòíî 
íîâèé ì³ñò, — â³äïîâ³â Âëàäèñ-
ëàâ Ñêàëüñüêèé. Ï³ñëÿ éîãî ñë³â 
â³ííè÷àíè óõâàëèëè ïðîåêò áþ-
äæåòó, áåç çì³í (goo.gl/K6sbQX).

Íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ùî áóëà 
22 ãðóäíÿ, çà ï³âòîðè õâèëèíè 
ïðî áþäæåò ðîçêàçàëà î÷³ëüíèöÿ 

äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â Íàòàë³ÿ 
Ëóöåíêî. ² êîëè âîíà çàê³í÷èëà 
ñâ³é âèñòóï, äåïóòàòè ïîòÿãíóëè-
ñÿ äî «çåëåíèõ» êíîïîê… Ïðîòå 
ñëîâî ïîïðîñèëà äåïóòàòêà â³ä 
«Áàòüê³âùèíè» Ãàííà Äàâèäåíêî, 
ÿêà ºäèíà âèñëîâèëà íà ñåñ³¿ íà-
ð³êàííÿ äî ïðîåêòó êàçíè.

— Íà ìîþ òî÷êó çîðó, öåé áþ-
äæåò íå º ñîö³àëüíèì. Áåçïåêà 
øê³ë òà ñàäî÷ê³â çàëèøèëèñÿ 
ïîçà íàøîþ óâàãîþ. Ïðîïîíóþ 
ñêàñóâàòè âèäàòêè íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ âõîäó â Öåíòðàëüíèé ïàðê 
(9,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü — àâò.) ³ 
ñïðÿìóâàòè ö³ êîøòè íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ïðîòèïîæåæíî¿ ñèãíàë³çà-
ö³¿ â ñàäî÷êàõ òà øêîëàõ.

Ñåêðåòàð ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç 
ïèòàíü îñâ³òè, êóëüòóðè, ìîëî-
ä³, ô³çêóëüòóðè ³ ñïîðòó, äåïóòàò 

â³ä «Â³ííèöüêî¿ ºâðîïåéñüêî¿ 
ñòðàòåã³¿» Âîëîäèìèð Ìàë³í³í 
çàÿâèâ, ùî êîì³ñ³ÿ òàê³ çì³íè 
ðîçãëÿäàëà. Ïðîòå ÷ëåíè êîì³ñ³¿ 
¿õ íå çàòâåðäèëè.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîð-
ãóíîâ â³äïîâ³â íà çàóâàæåííÿ 
Äàâèäåíêî òèì, ùî ïîáóäîâà 
³íôðàñòðóêòóðè òà áëàãîóñòð³é — 
äîáðå äëÿ ðîçâèòêó òóðèçìó òà 
ïðîæèâàííÿ â³ííè÷àí. Ùî â êóï³ 
äàº ïîøòîâõ äëÿ ðîçâèòêó åêî-
íîì³êè Â³ííèö³ òà íàïîâíåííÿ 
áþäæåòó. ² íå ïîñòàâèâ äî ãîëî-
ñóâàííÿ ïðîïîçèö³þ äåïóòàòêè 
â³ä «Áàòüê³âùèíè».

Çà áþäæåò ïðîãîëîñóâàëè 
39 «çà», 1 äåïóòàò — «óòðèìàâ-
ñÿ» òà 5 «íå ãîëîñóâàëè». Áþ-
äæåò íà 2018 ð³ê ïðèéíÿëè 
(goo.gl/U352VB).

ЯК ЗМІНЮВАВСЯ БЮДЖЕТ ЗА 6 РОКІВ

НА ЩО ВИТРАТЯТЬ МІСЬКІ ГРОШІ У 2018 РОЦІ 
Мільярди гривень важко уявити людині, яка живе на одну зарплату чи пенсію. 
Тому, для кращого розуміння, бюджетні кошти розміняли на купюри по 500 гривень. 
Та «засунули» у середні за розміром дорожні сумки, об’ємом 50 літрів.

Найбільші витрати 
  1 млрд 57 млн грн — субсидії на комуналку 

  435 млн грн — соцдопомога багатодітним 
сім’ям та людям з інвалідністю 

  2 млн 729 тис. грн — соцзахист ветеранів 
війни та праці

Найбільші витрати 
  210 млн грн — багатопрофільна 

меддопомога 

  62 млн грн — первинна медико-
санітарна допомога 

  51 млн грн — акушерська допомога 
вагітним та новонародженим

Найбільші витрати 
  42 млн грн — будівництво та реконструкція 

освітніх закладів 

  21 млн грн — реконструкція Київського мосту 

  10 млн грн — будівництво Палацу спорту 
на вулиці Чехова 

Джерело: проект бюджету на 2018 рік (goo.gl/UFRGpz). Видатки пораховані із загального фонду та бюджету розвитку. Указані ті суми, що витратять тільки в 2018 році
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СОЦЗАХИСТ

ОСВІТА 

МЕДИЦИНА 

ДОРОГИ І ТРАНСПОРТ 

БУДІВНИЦТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

1 млрд 569 млн грн 

1 млрд 46 млн грн 137 млн грн 434 млн грн 

365 млн грн 281 млн грн 

Найбільші витрати 
  343 млн грн — зарплата освітянам шкіл, 

гімназій, ліцеїв 

  194 млн грн — зарплата освітянам з 
дитсадків 

  144 млн грн — зарплата освітянам з ПТУ 

Найбільші витрати 
  53,4 млн грн — проектування та ремонт доріг 

  25 млн грн — покриття збитковості «Вінницької 
транспортної компанії» 

  16 млн грн — компенсація на пільгове 
перевезення в громадському транспорті студентів, 
учнів, багатодітних батьків

Найбільші витрати 
  32 млн грн — поточні 

та капітальні ремонти багатоповерхівок 

  25 млн грн — реконструкція теплових мереж та 
котелень 

  6 млн грн — будівництво дитячих та спортивних 
майданчиків 

72

48 6 20

16 131

Валіза, об’ємом 
50 літрів

Невеликий рюкзак, 
об’ємом 25 літрів

Сумка-холодильник, 
об’ємом 12 літрів 

Дорожня сумка, 
об’ємом 40 літрів

1

1

Джерело: звіти про виконання доходів міського бюджету.
*заплановані доходи бюджету 
** прогнозований курс долара Міністерством фінансів на кінець 2018 року
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Сильна громада – 2017

Економіка – 2017

Інфраструктура – 2017 Рейтинг українських міст за якістю життя – 2017

Просторовий розвиток – 2017

Якість соціального життя  – 2017

МІСЬКИЙ ГОЛОВА СЕРГІЙ МОРГУНОВ 
ТА ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІТАЮТЬ ВІННИЧАН 
З НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ ТА ЗВІТУЮТЬ ПРО 2017 РІК

  Фонд надання грантів ГО збільшено до 800 тис. грн 

  Завершено реконструкцію приміщення для Центру 
підтримки інституцій громадянського суспільства м. 
Вінниці (Пушкіна, 11) 

  За муніципальною програмою застраховано 
76 військовослужбовців за контрактом 

  Передано у власність учасникам АТО, сім'ям загиблих 
та пільговим категоріям громадян 228 земельних 
ділянок 

  Створено новий сайт Ресурсного центру підтримки 
ОСББ м. Вінниці

  В Прозорому офісі (територіальне відділення Замостя) 
запроваджено пілотний проект:

       оформлення та видача паспорта громадянина 
України у формі ID-картки

       видача закордонних паспортів 

  Виділено 5 млн грн громаді Калинівки на ліквідацію 
наслідків пожежі на військовому арсеналі, надано 
допомогу селам Медвідка та Павлівка 

  Затверджено Кодекс етики депутатів ВМР 

  Схвалені: «Положення про громадську експертизу 
в місті Вінниці», «Положення про місцеві ініціативи» 

  Завдяки фінансовій децентралізації у м. Вінниці при 
будівництві, реконструкції та капремонтах об'єктів 
(загальна сума 713 млн грн) на підрядних організаціях 
було створено 500 додаткових робочих місць (а з ура-
хуванням економічного мультиплікатора — 4000 робо-
чих місць в різних галузях економіки) 

  Завершується будівництво І черги заводу 
«UBC GROUP» (триває поставка обладнання) 

  Створено нове виробництво на базі 45-го 
заводу ДП «Електричні Системи» 
у співпраці з «Delphi» 

  На завершальній стадії запуск нового виробництва 
ТОВ «Барлінек Інвест» 

  Пасажиропотік з аеропорту «Вінниця» за 11 місяців 
2017 склав 49,8 тис. пасажирів (що на 55% більше, 
ніж за весь 2016 рік) 

  Проведено конкурс з відбору керуючої компанії 
Вінницького індустріального парку (КП «Вінницький 
муніципальний центр інновацій»)

  Створено та внесено в Держреєстр малий 
індустріальний парк «Вінницький кластер 
холодильного машинобудування»

  За програмами 
підтримки ОСББ 
та капремонтів 
багатоповерхівок 
на умовах 
співфінансування 
з мешканцями 
проведено капремонт 
конструктивних 
елементів 37 ОСББ, 
228 житлових 
будинків 

  Проведено реконструкцію та капремонт доріг 
18 вулиць, 22 тротуарів, 4 перехресть; створено 
8 нових паркувальних зон (264 паркомісця) 

  Реконструкція мосту на вул. Чорновола — упродовж 
9 місяців виконано 60% від загального обсягу робіт 

  Облаштовано 19,02 км велодоріжок 
(з них новозбудованих — 14 км) 

  Виконано роботи з реконструкції та будівництва 
мереж зливової каналізації по 13 об’єктах 
(загальна протяжність — 2,1 км) 

  Встановлено 1302 світлодіодних світильники 
(в роботі — ще 498) 

  Проведено реконструкцію трамвайних колій на пере-
хрестях вул. Келецької із просп. Юності, Космонавтів, 
вул. 600-річчя 

  Модернізовано 4 трамваї «VinWay» з влаштуванням 
низькополої вставки 

  Придбано 4 автобуси для муніципального 
автобусного парку для відкриття 2 нових маршрутів; 
виконано КВР 5 автобусів 

  Облаштовано 24 зупинки громадського транспорту з 
тактильною плиткою 

  За програмою співфінансування з мешканцями приват-
ного сектору виконано асфальтування 36 вулиць, збудо-
вано 8,5 км мереж водовідведення та водопостачання 

  Завершено збір вихідних даних та статистичних 
матеріалів за 11 напрямками для формування 
Концепції інтегрованого розвитку міста до 2030 р. 
(у співпраці з GIZ) 

  Завершується ІІ етап виготовлення детальних 
планів територій, приєднаних до м. Вінниці, згідно з 
Програмою розробки містобудівної документації 

  Проведено реконструкцію площі «Ліверпуль»; 
створено зони відпочинку біля Тяжилівського озера та 
у Лісопарку (ІІ черга), проведено реконструкцію алеї 
парку Дружби народів 

  Створено Агенцію просторового розвитку м. Вінниці 

  Тривала реконструкція: площі Костянтина Могилка, 
проспекту Космонавтів (IIІ черга) 

  Нові локації у Центральному парку: «Міні-Вінниця», 
панно біля арки 

  Завершено будівництво І-й пускового комплексу 
об’єкта програми «Муніципальне житло м. Вінниці» 
на вул. Запорожця 

  Завершені археологічні розкопки на Замковій горі, 
розроблено передпроектну пропозицію реконструкції 
території Замкової гори 

  Відкрито ДНЗ № 15 (м-н 
Академічний) на 7 груп, завершено 
будівництво ДНЗ на вул. М. Шимка/
О. Антонова (12 груп) 

  Придбано пароконвектомати для 
харчоблоків 13 ДНЗ та 4 шкіл 

  Проведено: термомодернізацію 
ЗШ № 15; утеплення приміщень 
ЗШ №№ 20,35, завершені роботи 
у ДНЗ №№ 31, 73; реконструкцію з 
утепленням покрівель ЗШ №№ 16,33, ДНЗ №№ 4,17 

  Збудовано спортивні та дитячий майданчики 
для ЗШ № 3,4,5; за кошти інвесторів спортядра — 
в ЗШ №№ 30, 31 

  Виготовлено ПКД на будівництво футбольного поля біля 
Палацу дітей та юнацтва, триває тендер 

  Завершено ПКД та оголошено 
тендер на будівництво 
регіонального центру 
серцево-судинної патології 
(у співпраці зі Світовим банком) 

  Відкрито відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії МКЛ № 1 

  Розпочато будівництво відділення 
екстреної медичної допомоги МКЛ 
ШМД 

  Придбано соціальне житло для 5 осіб з числа сиріт 
(державна субвенція) 

  Проведено капремонт глядацької зали кінотеатру 
«Родина», придбано новий екран та звукову апаратуру 

  Збудовано Шахово-шашковий клуб 
у Центральному парку 

М
Т
З

Індекс задоволеності якістю 22 сфер та послуг
де 1 означає «жахливо», 2 – «погано», 3 – «середньо», 4 – «добре», а 5 – «відмінно»

Динаміка зміни  Індексу (2016-2017) 
задоволеності якістю сфер та послуг
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Індекс значно покращився Індекс покращився Індекс покращився не значно

Без змін Індекс погіршився

27 млрд грн
очікується в сумі обсяг реалізованої 

продукції за 2017 р. 

6852 грн
Середньомісячна з/п по місту 

(9 місяців 2017)

93,8 тис. осіб
Середньооблікова кількість штатних 

працівників по місту (без малого бізнесу) 

671,6 млн грн
Надано субсидій

(68,2 тис. сімей, отримувачі субсидій — 51,7% 
домогосподарств, середній розмір субсидії 1466 грн)

IBI-Rating підвищило рейтинг Вінниці до рівня invА+: висока інвестиційна привабливість

367,8 млн грн
Соціальна 
допомога 

 (26,2 тис. сімей)

9,9 млн грн
Матеріальна допомога 

з міського бюджету  
(4153 особи) 

Станом на 01.12.2017
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Напад 
на ювелірів 
Їх уже спіймали — бандитів, які 
в листопаді напали на вінницьких 
ювелірів під Бердичевом. Знали, 
що підприємці везуть із київської 
виставки ящики золотих і срібних 
коштовностей. Озброїлись, одягли 
поліцейську форму… Під час нападу 
на машину, що їхала з 50-ма кіло-
грамами золота, фейкові поліцей-
ські поранили ювеліра та заволоділи 
виробами на суму 15 мільйонів гри-
вень. Після затримання нападників 
голова Нацполіції сказав: це доне-
цькі злодії, вони спеціалізувалися 
на «ювелірці» та на совісті мають ці-
лий ряд розбійних нападів по країні.

Піраміда 
на 25 мільйонів 
Цій історії йти у наступний рік, бо 
її розслідування тільки почалося. 
А у ТОПі злочинів року, що минає, 
їй місце хоча б тому, що такої за-
стави, як її головному підозрюва-
ному, у Вінниці ще не призначали. 
За 25 мільйонів гривень може ви-
йти на волю організатор «хайпу», 
названого слідством фінансовою 
пірамідою, Леонід Ганшафт. Але 
він сидить. Поліцейські йому до-
водять шахрайство у особливо ве-
ликих розмірах, збирають дані про 
співучасників і потерпілих вінничан. 
А сайт працює, значить історія інвес-
тиційної компанії «Веларм» триває.

Голою спалила 
трамвайчик 
Когось більше здивували голі груди 
активістки на фоні засніженої Со-
борної, але більшість «зачепив» сам 
злочин. Активістка з «Фемен» по-
сягнула на дитяче місце для селфі — 
вона спалила трамвайчик перед ма-
газином «Рошен». Відео такого про-
тесту проти власності президента 
зняли на відео і виклали в інтернет. 
Патрульні поліцейські потім сказали: 
не встигли на місце злочину, тому 
одразу порушницю не спіймали. 
Феменку взяли у Києві наступного 
дня. Ще мають розслідувати її про-
тестний вчинок, як хуліганські дії. Як 
судитимуть, покаже 2018-й.

Убили подружню 
пару 
Двоє раніше судимих чоловіків 
вбили подружню пару літніх людей, 
бо знали — в них є гроші. «Навела» 
на мешканців Старого Міста ріелто-
ра, яка допомагала подружжю про-
давати будинок. Бандити проникли 
в їхній дім вночі та катували чоло-
віка і дружину. Його задушили, а її 
забили до смерті. Тіла зі зв’язаними 
руками знайшли уранці рятувальни-
ки, коли приїхали гасити пожежу. 
Що це був підпал із метою замести 
сліди злочину, зрозуміли одразу. 
Поліцейські зуміли знайти убивць-
рецидивістів і за кілька днів розплу-
тали всю цю кримінальну історію.

Стрілянина 
на дорозі 
За нічні перегони зі стріляниною 
в спальному районі Вінниці ніхто 
не відповів. А половили учасників 
ще тоді, у серпні. Правоохоронці 
не заперечують, що учасниками стрі-
лянини були активісти «Дорожньо-
го контролю». Одна з версій: вони 
ловили злодія з «хуторянських», 
який втікав після якогось злочину, 
от і відкрили стрільбу по авто втікача. 
Загралися у супергероїв чи було все 
якось інакше, вже кілька місяців роз-
бирається поліція. Учасники погоні 
дали різні свідчення, але головний 
поліцейський міста запевнив: про-
вадження доведуть до суду.

ЗЛОЧИНИ РОКУ: ВИБУХИ ГРАНАТ, 
СПАЛЕНІ ЛЮДИ, СТРІЛЯНИНИ 
Кримінальний ТОП  Що було у 2017-му? 
Маса злочинів давали знати вінничанам, що 
небезпека — поруч. Редакція зібрала десятку 
кримінальних історій цього року, 
які хочеться забути, як страшний сон
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Ñòð³ëÿëè, ãðàáóâàëè, 
ï³äðèâàëè, ïàëèëè, äóðè-
ëè ³ âòÿãóâàëè â íåõîðî-

øå. Îñü ùî ðîáèëè öüîãî ðîêó ç íàìè, 
â³ííè÷àíàìè, çëî÷èíö³. Ðåäàêö³ÿ, ÿê 
³ ùîðîêó, â³ä³áðàëà äåñÿòêó çëî÷èí³â, 
ïðî ÿê³ ðîçïîâ³äàëè íàø³ æóðíàë³ñòè 

íà ñòîð³íêàõ RIA òà ñàéò³ 20minut.ua.
Ò³øèòü, ùî á³ëüøå êðèì³íàëüíèõ ³ñòîð³é 

çàâåðøèëèñÿ çàòðèìàííÿìè. Àëå íå êîæ-
íà. Îêðåì³ ìîæóòü òÿãíóòèñÿ íå îäèí ð³ê. 
ßê, íàïðèêëàä, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
ïðî ô³íàíñîâ³ ï³ðàì³äè àáî ñïðàâà ïðî 
íàðêîòèêè ó «çàêëàäêàõ». Ïåðøå íåïðîñòî 
äîâåñòè äî ñóäó. Äðóãå ñêëàäíî çóïèíèòè. 
² â³ä ³ãîð ñìåðò³, ùî æèâóòü îí-ëàéí, ìè 
ò³ëüêè-íî ïî÷àëè â³äâåðòàòè ä³òåé.

Граната 
в магазині 
У дорогий бутик на Стуса кинули 
гранату. Хто це зробив та навіщо, 
вже знаємо. Поліція навіть затрима-
ла двох чоловіків, які виконали свою 
брудну роботу на замовлення кон-
курентів, а міськрада нагородила 
преміями тих правоохоронців, що 
розкрили цей злочин… Але ж кидань 
гранат цього року було кілька. На те-
риторію ресторану на набережній, 
в косметичний салон на Пирогова. 
Такі ж самі, здавалося б, зухвалі зло-
чини. Втім, там винуватців так гучно 
не шукали, розслідування ведуть 
по-тихому, винагород за допомогу 
в розкритті не оголошували.

Тіло на Хіміку 
Труп юнака на пляжі Хімік знайшла 
прибиральниця. Це було в червні. 
Хто убитий, дізналися швидко — 
родичі впізнали 28-річного Сергія 
на знімках на сайті 20minut.ua. Три 
доби вистачило оперативникам, 
щоб перевірити коло спілкування 
потерпілого від злочину вінни-
чанина й знайти убивцю. Вияви-
лося, він напередодні зустрічався 
з Сергієм і просив позичити йому 
грошей. Виникла суперечка, яку 
вбивця розв’язав биткою. Потім 
він ховав сліди злочину, тому від-
віз тіло на пляж, щоб утопити. Тепер 
йому доведеться за скоєне відси-
діти до 15 років у тюрмі.

Наркотики 
у закладках 
Написи на стінах будинків, стовпах і 
загорожах про «сіль», яку можна за-
мовити через «Телеграм», множили-
ся цього року, як гриби після дощу. 
Активісти досі борються з цим непо-
добством — замальовують інформа-
цію, зроблену наркодилерами таким 
чином доступною для школярів. Чи 
не першими узяли участь в цьому 
процесі журналісти RIA/20minut.
ua — замовили «закладку» і викли-
кали на місце поліцію, щоб указати 
на злочин. Минуло кілька місяців, 
поки правоохоронці усе ж таки зна-
йшли одного з розповсюджувачів 
наркотичної солі через інтернет.

Телефонні шахраї 
У поліції кажуть, що немає тижня, 
аби до них не звернулося кіль-
ка жертв класичних телефонних 
обманів — «ваш син потрапив 
у ДТП, заплатіть, щоб відпустили 
з поліції». Вінничани з переляку, 
замість подзвонити сину, викла-
дають великі суми в гривнях чи 
доларах за вигадане звільнення з 
поліції. Віддають гроші кур’єрам, 
нерідко таксистам. У поліції потім 
розводять руками: «вам дзвонили 
з непідконтрольної Києву терито-
рії…» Але кількох учасників схеми 
цього року зловили. Вони призна-
лися: керує шахрайським процесом 
луганський зек.

Недитячі ігри 
Цього року більше, як ніколи, 
довелося понервувати батькам 
школярів і підлітків. З’явилася ін-
формація про ігри смерті — і всі 
кинулися перевіряти акаунти своїх 
чад. Почалося з «Біжи або помри». 
Потім паніку наводив «Синій кит». 
За ним — «Червона сова». Кіберпо-
ліцейські знаходили вінничан серед 
учасників цих ігор, а журналісти пи-
сали, як відвернути свою дитину 
від таких страхіть. Тож нехай усі 
історії, пов’язані зі злими іграми, 
залишаться у році, що минає. Так 
само, як паніка навколо наркотич-
них цукерок у школах, яку почав 
фейк із Фейсбуку.
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Çàâåðøèâñÿ àïå-
ëÿö³éíèé ðîçãëÿä 
ñïðàâè çëî÷èííî¿ 

ãðóïè ³ç ÷îòèðüîõ ðåêåòèð³â, ÿê³ 
íîñèëè çáðîþ ³ ïîãðîçàìè âèáè-
âàëè ó áàãàòèõ â³ííè÷àí íå³ñíóþ-
÷³ áîðãè. Éäåòüñÿ ïðî ãðóïó Ñàì-
âåëà íà ïð³çâèñüêî Ìîñêîâñüêèé, 
çàòðèìàíó òîð³ê ñï³âðîá³òíèêàìè 
ñïåöñëóæáè. Áàíäó áðàëè ç ì³-
÷åíèìè ãð³øìè, ÿê³ âîíè ä³ëèëè 
ì³æ ñîáîþ â ïðèâàòíîìó ìàºòêó 
ï³ä Â³ííèöåþ.

Ãîëîâíîãî çâèíóâà÷åíîãî 
â ïðîêóðàòóð³ íàçèâàþòü êðèì³-
íàëüíèì àâòîðèòåòîì, õî÷à â³í 
ñàì ïðî ñåáå êàæå ÿê ïðî âîëîí-
òåðà, à ó ì³ñò³ éîãî çíàþòü á³ç-
íåñìåíîì. Íà îäíîìó ç³ ñëóõàíü 
Ñàìâåë ïîÿñíþâàâ ïîÿâó êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîòè 

íüîãî ïðîÿâîì íåëþáîâ³ ñë³ä÷îãî 
äî ëþäåé â³ðìåíñüêî¿ íàö³îíàëü-
íîñò³. Âèíè íå âèçíàâàâ.

Ðàçîì ç «àâòîðèòåòîì» ñóäè-
ëè ùå òðüîõ ÷îëîâ³ê³â. Ó ñïðàâ³ 
âîíè — ñï³âó÷àñíèêè òà âèêî-
íàâö³ çëî÷èí³â. Íàçâàíó ÷åòâ³ðêó 
çâèíóâà÷óâàëè ó ö³ëîìó ðÿä³ çëî-
÷èí³â — ó âèìàãàííÿõ, íåçàêîí-
íîìó íîñ³íí³ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, 
ïðèìóøóâàíí³ äî âèêîíàííÿ 
öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ îáîâ’ÿçê³â 
òà â õóë³ãàíñüêèõ ä³ÿõ.

Îñü ÿê êîìåíòóâàëè ä³ÿííÿ 
áàíäè â ÑÁÓ ï³ñëÿ ¿¿ çàòðèìàííÿ 
ó ëèñòîïàä³ öüîãî ðîêó:

«Çëîâìèñíèêè âõîäèëè â óãðó-
ïóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî àâòîðèòå-
òà Ñàìâåëà Ìîñêîâñüêîãî ³ ñïå-
ö³àë³çóâàëèñÿ íà ðåêåò³. Âîíè âè-
ìàãàëè â³ä ÷ëåíà ðîäèíè îäíîãî 
ç â³ííèöüêèõ êîìåðñàíò³â ÷îòèðè 
òèñÿ÷³ äîëàð³â ÑØÀ. Ó ðàç³ â³ä-
ìîâè ñïëàòèòè ãðîø³ ÷îëîâ³êîâ³ 

ïîãðîæóâàëè ô³çè÷íîþ ðîçïðà-
âîþ íàä íèì ³ éîãî áëèçüêèìè, 
çíèùåííÿì ìàéíà…» 

Çãîäîì íà çàñ³äàííÿõ ó Â³-
ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ñóä³ ãîëî-
âíèé ô³ãóðàíò ñïðàâè çàïåðå÷óâàâ 
ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü ó ïðåä’ÿâëåíèõ 
äåðæàâíèì çâèíóâà÷åííÿì åï³çî-
äàõ. Éîãî òà ïîïë³÷íèê³â ï³ä ÷àñ 
äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òðèìàëè ï³ä 
âàðòîþ, à çàñóäèëè íå íàñò³ëüêè 
ñóâîðî, ÿê ðîçðàõîâóâàâ ïðîêóðîð.

Ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî çâè-
íóâà÷åííÿ íà ñóäîâèõ äåáàòàõ 
ïðîñèâ äàòè óñ³ì ðåàëüíó ì³ðó 
ïîêàðàííÿ. Îðãàí³çàòîðà âèìàãàâ 
ïîñàäèòè íà 6 ðîê³â äî òþðìè, 
à ïîïë³÷íèêàì — äàòè ïî 4 ðîêè 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Óðåøò³ âèðîê, âèíåñåíèé Ñàì-
âåëó ³ éîãî áàíä³ ðåêåòèð³â, ó ïðî-
êóðàòóð³ íàçâàëè çàíàäòî ì’ÿêèì 
³ ïîäàëè àïåëÿö³éíó ñêàðãó. Òîä³ 
ï³äñóäíèõ çâ³ëüíèëè â³ä â³äáóâàí-
íÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàëüíèì 
òåðì³íîì. Òîáòî äàëè «óìîâíå».

Öå áóëî ó ñåðïí³ öüîãî ðîêó. 
² îñü ìèíóëîãî òèæíÿ, 19 ãðóä-
íÿ, ñòàëî â³äîìî ïðî ð³øåííÿ 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó, ÿêå çðîáèëî 
÷èííèì ïåðøèé âèðîê Ñàìâåëó 
³ Êî. É çíîâó ïðåñ-ñëóæáà ïðî-
êóðàòóðè îáëàñò³ êàòåãîðè÷íî 
íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç âèðîêîì ñóäó.

«Äåðæàâíèé îáâèíóâà÷ íàäàâ 
íàëåæíèì ÷èíîì îá´ðóíòîâàí³ 
äîêàçè âèíè êîæíîãî ç ó÷àñíè-
ê³â çëî÷èííî¿ ãðóïè òà îð³ºíòó-
âàâ ñóä íà óõâàëåííÿ âèðîêó ³ç 
ïðèçíà÷åííÿì ïîêàðàííÿ ó âèä³ 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä 
4 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, 
îñê³ëüêè âèïðàâëåííÿ âêàçàíèõ 
îñ³á áåç â³äáóâàííÿ ðåàëüíî¿ ì³ðè 
ïîêàðàííÿ íå ìîæëèâå, — éäåòüñÿ 
â ïîâ³äîìëåíí³ ïðåñ-ñëóæáè».

Òîæ âèðîê Ñàìâåëó ðîçãëÿäà-
òèìå Âåðõîâíèé ñóä. Ïðîêóðàòó-
ðà ãîòóº êàñàö³éíó ñêàðãó.

БАНДУ САМВЕЛА 
ВІДПУСТИЛИ 

Вирок за рекет  
Бандитів, спійманих 
співробітниками СБУ 
на вимаганні грошей, 
покарали «умовно». 
Рішення суду першої 
інстанції, як занадто 
м’яке, оскаржувала 
прокуратура. Але 
апеляція не змінила 
вироку і залишила 
авторитета Самвела 
та його рекетирів 
на свободіСамвела Московського (на фото стоїть) та затриманих 

разом із ним рекетирів на суди возив конвой. 
Тепер ці люди вільні, бо отримали «умовне»

ÊÐÈÌ²ÍÀË

Ці бандити «вибивали» гроші 
у бізнесменів за допомогою 
психологічного тиску та з по-
грозами розправитися із сами-
ми підприємцями чи їх рідними. 
Таку інформацію про Самвела і 
його рекетирів дають у право-
охоронних органах.
У СБУ і в прокуратурі, крім епізодів 
вимагань, розповідають про участь 
звинувачуваних у збройному кон-
флікті в караоке-клубі та в майно-
вій сутичці між двома аграрними 
підприємствами з приводу оренди 
земельних паїв. А про останній епі-
зод розповіли наступне:
«Троє громадян України спіль-
но із громадянином Вірменії 
вимагали у вінницького лікаря 
5 тисяч доларів США, як бор-
гове зобов'язання перед місце-

вою мешканкою, яка звернулася 
до зловмисників по «допомогу». 
При цьому слідство встанови-
ло, що вимагачі не мали наміру 
повертати жінці отриманні від 
лікаря гроші. Під час реалізації 
складеного прокурором, проце-
суальним керівником, докумен-
тального сценарію викриття під-
озрюваних, потерпілий передав 
одному із посібників злочинців 
тисячу доларів США, як частину 
«боргу». Після витриманої «па-
узи», зловмисників, які зустрі-
лися в одному з приміських сіл 
Вінниці, затримали. На момент 
затримання останні вже встигли 
поділити між собою заздалегідь 
ідентифіковані гроші. При одно-
му із них виявили вогнепальну 
зброю, споряджену набоями».

Які були злочини 
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За словами Олега Качуровсько-
го, шпиталь складатиметься із 
трьох окремих модулів — до-
операційний, операційний і піс-
ляопераційний. Розрахований 
на встановлення двох операцій-
них столів. Забезпечується авто-
номним електропостачанням і 
опаленням, а також системою 
кондиціювання. У складеному 
вигляді матиме площу 12 м2, 
розгорнутому — понад 35 м2. 
Час розгортання півтори годи-
ни (наметовий шпиталь облад-
нують протягом трьох годин). 
Підніматиметься домкратом 

на висоту, що дає можливість 
під’їхати (заднім ходом) авто-
мобілю. Після цього його опус-
катимуть на шасі (автомобіль 
без кузова).
— Ми знаємо, що в Міноборони 
є концепція розробки мобільних 
шпиталів, — каже Олег Качуров-
ський. — Так само відомо, що 
дехто уже працює, як і ми, над 
розробкою. Втім, наша розробка 
є кращою і дешевшою. Напри-
клад, одне з підприємств виго-
товило цільний шпиталь вагою 
25 тонн. Наш важить 8 тонн і 
матиме більшу площу.

Що являє собою волонтерський шпиталь?

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìàëî õòî â³ðèòü, 
ùî 64-ð³÷íîìó ÷î-
ëîâ³êîâ³ ³ç ñåëà 
Ñí³òê³â, ùî ó Ìó-

ðîâàíîêóðèëîâåöüêîìó ðàéîí³, 
âäàñòüñÿ çä³éñíèòè çàäóìàíå. 
Êàæóòü, íåðåàëüíî âèãîòîâèòè 
ìîäóëü â óìîâàõ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöå-
âîñò³. Çàòå ñèí í³òðîõè íå ñóìí³-
âàºòüñÿ â òîìó, ùî áàòüêîâ³ âñå 
âäàñòüñÿ. Ï³äïîëêîâíèê Þð³é 
Êà÷óðîâñüêèé íèí³ çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà Õàðê³âñüêîãî â³é-
ñüêîâîãî ãîñï³òàëþ. Ó çîí³ ÀÒÎ 
î÷îëþâàâ 61-é â³éñüêîâî-ïî-
ëüîâèé øïèòàëü. Ñèí äîáðå 
çíàº çä³áíîñò³ áàòüêà. Ó Êà÷ó-
ðîâñüêîãî-ñòàðøîãî, ³íæåíåðà 
çà ôàõîì, íåìàëèé äîñâ³ä ³ ãàð-
íèé áàãàæ çíàíü. Êð³ì òîãî, éîìó 
äîïîìàãàº áàãàòî ëþäåé. Ìîäóëü 
ñòâîðþþòü çóñèëëÿìè âîëîíòåð³â. 
Ñâ³é âíåñîê çðîáèëè íàóêîâö³. 
Äåòàëüí³øå ïðî âàæëèâó ñïðà-
âó Îëåã Êà÷óðîâñüêèé ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA 

ДОПОМАГАЄ СТАЖЕР КОМПАНІЇ 
«БОЇНГ». Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ 
âèãîòîâèëè íàóêîâö³ Íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ (öåé âóç 
ó ñâ³é ÷àñ çàê³í÷óâàâ ïàí Îëåã, 
òîä³ â³í ìàâ íàçâó Óêðà¿íñüêà 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà àêàäåì³ÿ). 
Çàìîâèëî ¿¿ ôåðìåðñüêå ãîñïî-
äàðñòâî «Áîíóñ» Ìóðîâàíîêóðè-
ëîâåöüêîãî ðàéîíó.

— Áåç äîêóìåíò³â íàø çàäóì 
íå ìàòèìå æîäíî¿ ïåðñïåêòèâè, — 
êàæå Îëåã Êà÷óðîâñüêèé. — Êî-
ëèøí³ îäíîêóðñíèêè, çíàéîì³, ç 
ÿêèìè íàâ÷àâñÿ, ï³äòðèìàëè ³äåþ. 
Íàì âäàëîñÿ ïåðåêîíàòè ðåêòî-
ðà óí³âåðñèòåòó ³ â³í âèäàâ íàêàç 
íà ðîçðîáêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ íà âèãîòîâëåííÿ åêñïåðèìåí-
òàëüíîãî çðàçêà ìîá³ëüíîãî õ³ðóð-
ã³÷íî-ðåàá³ë³òàö³éíîãî êîìïëåêñó. 
Õî÷à äî îñòàííüîãî ÷àñó ðåêòîð 
íå â³ðèâ ó ðåàëüí³ñòü çàäóìó.

Éîãî çíåâ³ðó Êà÷óðîâñüêèé ïî-
õèòíóâ ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ çóñòð³÷³.

Ïåðåäîñòàíí³é òèæäåíü ãðóäíÿ 
ïàí Îëåã ïðîâ³â ó Êèºâ³ ó ñâî¿é 
êîëèøí³é Àëüìà-ìàòåð. Çà äâà 
ðîêè òàêèõ ïî¿çäîê áóëî ñò³ëü-
êè, ùî é íå ïðèãàäàº. Çã³äíî ç 
íàêàçîì ðåêòîðà, íàä ìîäóëåì 
ïðàöþº ôàêóëüòåò êîíñòðóþ-
âàííÿ òà äèçàéíó ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ìàøèí. Êóðàòîðîì 
ïðîåêòó º çàñòóïíèê äåêàíà Îëåã 
Ìàðóñ. Äî ðîáîòè çàëó÷åí³ òà-
êîæ ïðîôåñîð çàâ³äóâà÷ êàôåäðè 
Â'ÿ÷åñëàâ Ëîâåéê³í, êàíäèäàò 
òåõí³÷íèõ íàóê äîöåíò Â'ÿ÷åñëàâ 
Ðèáàëêî. Äîïîìàãàº ó ðîáîò³ ³ 
äåêàí êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê 
Ç³íîâ³é Ðóæèëî. Îõî÷å äîëó÷à-
þòüñÿ äî ñïðàâè ñòóäåíòè. Ïàí 
Êà÷óðîâñüêèé ðîçïîâ³â ïðî îä-
íîãî ç íàéàêòèâí³øèõ ç íèõ. Öå 
Ïàâëî Ïðèõîäüêî. Õëîïåöü ïåðå-
ì³ã íà âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóð-
ñ³ ç êîíñòðóþâàííÿ òà äèçàéíó 
ñ³ëüñêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí. 
Îòðèìàâ íàãîðîäó — ïî¿çäêó äëÿ 
ñòàæóâàííÿ â êîìïàí³¿ «Áî¿íã».

БУДУЄ МОБІЛЬНИЙ ШПИТАЛЬ 
З ВОЛОНТЕРАМИ І НАУКОВЦЯМИ
Допомога армії  Два роки працює над 
створенням модуля мобільного шпиталю 
Олег Качуровський. Його син, військовий 
хірург, з перших днів в АТО. Пройшов 
гарячі точки. Батько наслухався, як 
непросто надавати допомогу пораненим 
у наметах, і взявся за непросту справу

áîòè éîãî êëè÷óòü ç ð³çíèõ ãîñ-
ïîäàðñòâ ðàéîíó. Îäíå ç îñòàíí³õ 
éîãî íîó-õàó — çì³íà áëîêóâàííÿ 
êîë³ñ ó òðàêòîð³ ÌÒÇ-80. Êàæå, 
óì³ëüö³ âäîñêîíàëþþòü ðîáîòó 
çàâîäñüêèõ ³íæåíåð³â.

Çà éîãî ñëîâàìè, çà ÷àñ ðîáî-
òè íàä ìîá³ëüíèì øïèòàëåì â³í 
âèãîòîâèâ 8,5 òèñÿ÷³ äåòàëåé. 
Çàëèøèëîñÿ ùå ï³âòîðè òèñÿ÷³. 
Áàãàòî äîïîìîãëè òîêàð³ ç ñóñ³äí³õ 
ãîñïîäàðñòâ. Íàïðèêëàä, íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ «Ðåã³íà» ìàéñòðè âèòî-
÷èëè 300 çàâ³ñ³â. Íà çàâîä³ «Ìàÿê» 
ó Â³ííèö³ çðîáèëè øåñòåðí³.

Êîøòàìè ³ ìàòåð³àëàìè ï³ä-
òðèìàëè ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàð-
ñòâà ðàéîíó — «Ñòð³ëà» ñ. Ñí³òê³â 
(êåð³âíèê Â³êòîð Ãîðà), «Áîíóñ» 
ñåëà Ìîðîç³âêà (Îëåêñàíäð ×îð-
íèé), «Âèùåîëü÷åäà¿âñüêå» ñåëà 
Îáóõ³â (Âîëîäèìèð Äìèòðóê), 
«Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêå» (Ìèêî-
ëà Øàëüâ³íñüêèé), ï³äïðèºìñòâî 
«Â³ííèöÿîáëåíåðãî», äåïóòàò îá-
ëðàäè Âîëîäèìèð ²æåâñüêèé.

— ß íå õîò³â ïîøèðþâàòè ³í-
ôîðìàö³þ ïðî íàøó âîëîíòåð-

ñüêó ñïðàâó äîòè, äîêè íå áóëî 
ùî ïîêàçàòè, — êàæå Îëåã Êà-
÷óðîâñüêèé. — Íèí³ ðîáîòè âè-
êîíàí³ ïðèáëèçíî íà 80 â³äñî-
òê³â. Ùå äâà-òðè ì³ñÿö³, äàñòü 
Áîã, çàâåðøèìî âñå ³ âèïðîáóºìî 
ìîäóëü íà ïðåäìåò ñêëàäàííÿ ³ 
ðîçêëàäàííÿ. À äàë³ çíàäîáëÿòüñÿ 
êîøòè íà ïðèäáàííÿ àâòîìîá³-
ëÿ ï³äâèùåíî¿ ïðîõ³äíîñò³ ìàðêè 
ÊðÀÇ, íà ÿêîìó áóäå áàçóâàòèñÿ 
ìîäóëü. Àâòî âæå âèä³ëèëè. Ùî-
ïðàâäà, íå áåçêîøòîâíî. Òðåáà 
áóäå ç³áðàòè 50 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Ïðî ðîáîòó â³ííèöüêèõ âî-
ëîíòåð³â çíàþòü ó Ì³íîáîðîíè. 
Ó Êà÷óðîâñüêîãî º ëèñò ç â³é-
ñüêîâîãî â³äîìñòâà ïðî íàäàííÿ 
çãîäè íà ðîáîòó íàä ìîäóëåì ³ 
âèä³ëåííÿ àâòîìîá³ëÿ. Îá³çíàíèé 
³ç ñïðàâîþ ³ äèðåêòîð â³éñüêîâîãî 
çàâîäó Ìèêîëà ×óìàê.

— Òàê³ ìîäóë³ ìîæíà íàäàë³ 
ðîáèòè íà íàøîìó â³éñüêîâîìó 
çàâîä³, — êàæå Îëåã Êà÷óðîâ-
ñüêèé. — Ìàþ ïîïåðåäíþ äîìîâ-
ëåí³ñòü ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè çà-
âîä÷àíàìè íà çàâåðøàëüí³é ñòàä³¿.

— Вісім разів за час роботи змінювали технологію 
конструкції, — каже Олег Качуровський. — Шукали 
оптимальний варіант. Тепер сміливо можна стверджувати, що 
наш модуль є власною розробкою українських вчених 

— Äàâàéòå çðîáèìî íàø øïè-
òàëü ë³òàþ÷èì, æàðòóº ³íêîëè 
Ïàâëî, — ðîçïîâ³äàº Îëåã Êà-
÷óðîâñüêèé. — Ç ðîçìîâ ç íèì 
â³ä÷óâàþ, ùî òàëàíîâèòèé õëî-
ïåöü øóêàº ñòåæêè çíîâ ïîâåð-
íóòèñÿ â àìåðèêàíñüêó êîìïà-
í³þ. Öüîãî ðàçó óæå ïðàöþâàòè. 
Äóìàþ: ÷îìó æ àìåðèêàíö³ ìî-
æóòü çàïðîøóâàòè íà åêñêóðñ³þ 
òàëàíîâèòó ìîëîäü, à ìè öüîãî 
íå ðîáèìî?

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ðåêòîðîì 
Ñòàí³ñëàâîì Í³êîëàºíêîì ïðî-
äåìîíñòóâàâ íå ò³ëüêè ôîòî, à é 
ôðàãìåíò â³äåî. Ïîêàçàâ, ÿê ðîç-
êëàäàþòüñÿ ³ ñêëàäàþòüñÿ ñò³íè 
ìîäóëÿ. Ðîáèòüñÿ öå ç äîïîìîãîþ 
äîìêðàò³â.

Êð³ì ñòîëè÷íèõ íàóêîâö³â, 
äî ðîçðîáêè ìîäóëÿ äîëó÷èëèñÿ 
âèêëàäà÷³ ôàêóëüòåòó ìàøèíîáó-
äóâàííÿ ³ òðàíñïîðòó Â³ííèöü-
êîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó.

— Â³ñ³ì ðàç³â çà ÷àñ ðîáîòè 
çì³íþâàëè òåõíîëîã³þ êîíñòðóê-
ö³¿, — êàæå Îëåã Êà÷óðîâñüêèé. — 
Øóêàëè îïòèìàëüíèé âàð³àíò. 
Òåïåð ñì³ëèâî ìîæíà ñòâåðäæó-
âàòè, ùî íàø ìîäóëü º âëàñíîþ 
ðîçðîáêîþ óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ.

ЗА ДВА РОКИ РОБОТИ НІХТО 
НЕ ВКРАВ НАВІТЬ ШМАТКА МЕ-
ТАЛУ. 16 ãðóäíÿ 2014-ãî Îëåã Êà÷ó-
ðîâñüêèé âèêîíàâ ïåðøó îïåðàö³þ 
ó ðîáîò³ íàä ìîäóëåì. Âëàñíîðó÷ 
ç äîïîìîãîþ çâàðþâàëüíîãî àïà-
ðàòó, âèêîíàâ, ÿê â³í êàæå, ïåðøó 
ð³çü. Ïðàöþº ó ïðèì³ùåíí³ ôåð-
ìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà «Ñòð³ëà» 
ó ð³äíîìó ñåë³ Ñí³òê³â. Êåð³âíèê 
ãîñïðîäàðñòâà Â³êòîð Ãîðà íàäàâ 
ì³ñöå. Â³í æå âèä³ëèâ çíà÷íó ÷àñ-
òèíó ìåòàëó. Äîïîìàãàþòü ïðàö³â-
íèêè ãîñïîäàðñòâà. ßê íà ðîáîòó, 
ïðèõîäèòü ùîäíÿ Êà÷óðîâñüêèé.

— Çà äâà ðîêè ç öåõó í³õòî 
íå âêðàâ íàâ³òü øìàòêà ìåòàëó, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Öå ìåíå 
äî ñë³ç âðàçèëî! Áî æ â ñåë³ æèâ ³ 
æèâó, òî çíàþ, ÿê òóò ï³äáèðàþòü 
âñå, ùî ìîæíà ï³ä³áðàòè. Îäíî-
ñåëüö³ óñâ³äîìëþþòü, ùî ðîáèìî 
ãîñï³òàëü äëÿ ïîðàíåíèõ. Íå ò³ëü-
êè íå áåðóòü, à òîêàð³, ñëþñàð³ 
ïðèõîäÿòü ³ äîïîìàãàþòü.

Ó Ñí³òêîâ³, ÿê ³ â íàâêîëèø-
í³õ ñåëàõ, â³ðÿòü, ùî Êà÷ó-
ðîâñüêèé çðîáèòü ä³ëî, çà ÿêå 
âçÿâñÿ. ×îìó? Áî çíàþòü, ùî 
â íüîãî ðóêè äî òåõí³êè ëåæàòü. 
Â³í ïåðåîáëàäíóº êàðáþðàòîðí³ 
äâèãóíè íà äèçåëüí³. Äî ö³º¿ ðî-

– Çà äâà ðîêè ç öåõó 
í³õòî íå âêðàâ íàâ³òü 
øìàòêà ìåòàëó, – êàæå 
Îëåã Êà÷óðîâñüêèé. 
– Öå ìåíå äî ñë³ç 
âðàçèëî!

Так виглядатиме шпиталь у розгорнутому вигляді. Він 
складатиметься із трьох окремих модулів
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«СЛІПОГО» ДІДА МОРОЗА 
ОБНІМАЛИ ПЕРЕХОЖІ
Соціальний експеримент  
Бути дорослим, не означає не вірити 
у казкових персонажів. Особливо 
у Діда Мороза, який хоче вас обійняти. 
Журналіст RIA одягнув червону шубу 
та вийшов обніматися з перехожими

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Íà âóëèö³ äåíü. 
Á³ëÿ âîäîíàï³ðíî¿ 
âåæ³ ç’ÿâëÿþòüñÿ 

äâà æóðíàë³ñòè RIA. Îäèí ³ç êà-
ìåðîþ â ðóêàõ. Äðóãèé ó êîñòþ-
ì³ Ä³äà Ìîðîçà. Âñòàíîâëþþòü 
íà çåìë³ òàáëè÷êó: «ß â³ðþ ó âàñ. 
ßêùî âè â³ðèòå ó ìåíå — îáí³-
ì³òü». Ó äîêàç íàïèñàíîãî, êàç-
êîâèé ïåðñîíàæ çàâ’ÿçóº ñîá³ î÷³. 
Éîìó íåâàæëèâî, êîãî îáí³ìàòè. 
Äëÿ íüîãî âñ³ ð³âí³. ² â³í ãîòîâèé 
äàðóâàòè ñâîº òåïëî êîæí³é ëþ-
äèí³, ÿêà òîãî çàáàæàº.

Îïåðàòîð ïî÷èíàº çí³ìàòè. Â³-
ííè÷àíè ïðîõîäÿòü ïîâç. Îäí³ 
íå ðîçóì³þòü ìåòó àêö³¿. ²íø³ áà-
÷àòü ó öüîìó ïðîâîêàö³þ. Àëå º ³ 
òðåò³. Ëþäè, ÿê³ íå ïðîòè ïîðèíóòè 
â îá³éìè Ä³äà Ìîðîçà. Âîíè ð³çíî-
ãî â³êó, ñòàò³ ³ ïðîôåñ³¿. ßê ³ áàãàòî 
³íøèõ ëþäåé ïî âñüîìó ñâ³òó, âîíè 
ïîòðåáóþòü ïðîñòîãî òåïëà.

«Äÿêóþ! Âè çðîáèëè ì³é äåíü! 
Ç³ ñâÿòàìè! Âè òàêèé ìîëîäåöü! 
ßêèé êàéô! Î, òàê â³í æèâèé», — 
ñëîâà, ÿê³ íàé÷àñò³øå ãîâîðèëè 
ïåðåõîæ³ íà âóøêî «ä³äóñþ». Íà-
âçàºì «Ìîðîç» ñòèñêàâ ¿õ ó ñâî-
¿õ îá³éìàõ, áàæàâ âåñåëèõ ñâÿò ³ 
âäàëîãî äíÿ.

Çéîìêè òðèâàëè çî òðè ãîäèíè 
ó ê³ëüêîõ öåíòðàëüíèõ ëîêàö³-
ÿõ ì³ñòà. Àëå íå âñþäè íà Ä³äà 

Ìîðîçà î÷³êóâàëà êóïà ëþáèòå-
ë³â îáí³ìàøîê. ²íîä³ æóðíàë³ñ-
òó äîâîäèëîñÿ ñòîÿòè ïî ï’ÿòü 
õâèëèí ³ç ï³äíÿòèìè ðóêàìè, àëå 
í³õòî íå ï³äõîäèâ. Ó ìîìåíòè, 
êîëè ðóêè ñèëüíî âòîìëþâàëè-
ñÿ òà ëåäâå íå îïóñêàëèñÿ, õòîñü 
îáîâ’ÿçêîâî ï³äá³ãàâ ³ ñòèñêàâ «ä³-
äóñÿ» â îá³éìàõ.

Ï³ä ÷àñ ïðîåêòó Ä³ä Ìî-
ðîç âñòèã îáíÿòè 103 ëþäèíè, 
ñïðîâîêóâàòè òèñÿ÷³ óñì³øîê 
íà îáëè÷÷ÿõ ïåðåõîæèõ, ùî 
ïîñï³øàëè òà íå ìàëè çìî-
ãè ï³ä³éòè. Éîìó ïîäàðóâàëè 
òðîÿíäó, íàìàãàëèñÿ êèíóòè 
ãðîø³ òà ïðîïîíóâàëè êóïèòè 
êàâó, ùîá íå çìåðç. ×åðåç ê³ëüêà 
äí³â, íà íàøîìó ñàéò³ «20õâè-
ëèí» âèéøëî â³äåî ç îáí³ìàø-
êàìè, ÿêå øâèäêî ïîøèðèëîñÿ 
âñ³ºþ êðà¿íîþ òà çà ¿¿ ìåæàìè. 
Íà ìîìåíò âèõîäó ãàçåòè, â³äåî 
ïîäèâèëèñÿ ïîíàä 300 òèñÿ÷ ëþ-
äåé, ïîøèðèëî ìàéæå 10 òèñÿ÷. 
Îäåñüê³ àêòèâ³ñòè, íàòõíåíí³ â³-
ííèöüêèì ïðèêëàäîì, ïðîâåëè 
ïîä³áíó àêö³þ ó ñâîºìó ì³ñò³: 
«Îáí³ìè çàõèñíèêà Óêðà¿íè! 
Éîìó öå ïîòð³áíî!»

Усмішки і гарний настрій був у кожного, хто наважився 
обійняти казкового персонажа. Наприклад, у цих дівчат, які 
сфотографувалися на згадку

Протягом проекту Дід Мороз обняв понад сотню людей. 
У більшості це були жінки та діти

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

«Новорічний 
трамвайчик» 
 Þí³ â³ííè÷àíè çä³éñíè-
ëè ïåðøó ïîäîðîæ «Íîâî-
ð³÷íèì òðàìâàé÷èêîì». 
Ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ ìàëå÷ó 
ðîçâàæàëè òà ðîçïîâ³äàëè 
íîâîð³÷í³ ³ñòîð³¿. «Íîâîð³÷-
íèé òðàìâàé÷èê» ¿çäèòèìå 
äî 14 ñ³÷íÿ òðè÷³ íà òèæ-
äåíü.
Òðàìâàé êóðñóâàòèìå 
çà ñïåö³àëüíèì ìàðøðó-
òîì «Çóïèíêà Íîâîð³÷íå 
ì³ñòå÷êî — ñòàíö³ÿ Ë³âåð-
ïóëü — Ìàéäàí Íåáåñíî¿ 
ñîòí³». «Çóïèíêà Íîâîð³÷íå 
ì³ñòå÷êî» áóäå ðîçòàøî-
âàíà íà ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³. Ïî ï’ÿòíèöÿõ 
íîâîð³÷íèé òðàìâàé÷èê 
ðîçïî÷èíàòèìå ñâîþ ïîäî-
ðîæ î 19.00, ïî ñóáîòàõ òà 
íåä³ëÿõ — î 17.00 òà 18.00.

«Навчи добру» 
 26 ãðóäíÿ â «Àðò-
ãàëåðå¿ XXI» â³äêðèëè 
âèñòàâêó ðîá³ò ôîòîãðàôà 
Êîñòÿíòèíà Ðåâóöüêîãî 
«Íàâ÷è äîáðó». Íà ôîòî 
çîáðàæåí³ â³äîì³ óêðà¿íñüê³ 
îñîáèñòîñò³ ç ä³òüìè-ïåðå-
ñåëåíöÿìè. Çàãàëîì, öå 
27 ñâ³òëèí.
Â³ííè÷àíèí Êîñòÿíòèí 
Ðåâóöüêèé ñôîòîãðàôóâàâ 
ä³òåé ³ â³äîìèõ óêðà¿íö³â 
çà äâà äí³. Çéîìêè ïðî-
õîäèëè ó ñòîëèö³. Ñïåðøó 
ôîòîâèñòàâêó ïîêàçàëè 
ó Êèºâ³.
— Õîò³ëîñÿ ïîêàçàòè ä³-
òÿì-ïåðåñåëåíöÿì â³äî-
ìèõ óêðà¿íö³â, ÿê³ âì³þòü 
âèð³øóâàòè ïèòàííÿ áåç 
åêñòðåì³çìó é êîíôë³êò³â, 
à äîáðèì øëÿõîì. Ä³òè ìà-
þòü ð³âíÿòèñÿ íà ñâî¿õ êó-
ìèð³â, — ñêàçàâ ôîòîãðàô 
Êîñòÿíòèí Ðåâóöüêèé.

КОРОТКОКОРОТКО
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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 170152

Квартет 
медалістів 
 Ó Õàðêîâ³ â³äáóâñÿ 
Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç 
áîêñó ñåðåä þí³îð³â 2002–
2003 ð. í. Âèõîâàíö³ ñïîð-
òøêîëè «Â³ííèöÿ» çäîáóëè 
÷îòèðè íàãîðîäè. ×åìï³îíîì 
ñòàâ Âîëîäèìèð Êóøí³ð 
(âàãîâà êàòåãîð³ÿ 75 êã), 
ñð³áíèì ïðèçåðîì — Ãåííà-
ä³é Ìàñëºí³êîâ (äî 52 êã), 
áðîíçîâèìè — Âîëîäèìèð 
Ñàëåöüêèé (äî 63 êã) ³ Þð³é 
Àëåêñà (äî 66 êã).

Золото з 
Тернополя 
 Ó Òåðíîïîë³ ïðîâåëè 17-é 
Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç 
ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè. 
Ïðåäñòàâíèê ñïîðòøêîëè 
«Â³ííèöÿ» Âëàäèñëàâ ×åð-
òîðèíñüêèé ñòàâ ÷åìï³îíîì 
(äî 66 êã), à Ìàêñèì Çàäðè-
áîðîäà — áðîíçîâèì ìåäà-
ë³ñòîì (äî 58 êã).

Призер 
чемпіонату 
 Áîðåöü Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5 Âëàäèñëàâ 
Ä³äåíêî ñòàâ áðîíçîâèì 
ïðèçåðîì ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 74 êã íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà-
¿íè ç áîðîòüáè ñàìáî.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №51 (1019)
У двоходовій задачі на кооперативний мат розміщення шахових 
фігур на діаграмі зображує новорічну ялинку. 
З новим роком, шановні любителі шахів! 

Задача №2095
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2  2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №52 (1366) 27 грудня 2017 року
Задача №2091
1. Kc5! Kpd6  2. Kc6 Tb5x; 1. Kpc7! Tc5+  2. Kpb8 Tc8x;
Задача №2092
1. Tg7! Ce8  2. Te7 Tg6x; 1. Te8! Tg7  2. Te6 Tf7x;
Задача №2093
1. Kpc1! T:b3  2. Kpd1 Tb1x; 1. b2! C:c2+  2. Kpa1 Ta3x;
1… Ta3  2. c1C (К,Ф,T?)! Cc2x;
Задача №2099
1. Th2! T:g4  2. Tg2 Th4x; 1. g3! Kpf3  2. gf2: T:h1x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ãàçåòà RIA ïðåäñòàâëÿº òðàäè-
ö³éíèé ùîð³÷íèé ðåéòèíã â³ííèöü-
êèõ ñïîðòèâíèé ïîä³é ó 2017 ðîö³. 
Çðîçóì³ëî, öå ëèøå ñóá’ºêòèâíèé 
ïîãëÿä, àäæå äåñÿòêè ö³êàâèõ 
ìîìåíò³â çàëèøèëèñÿ «ïîçà êà-
äðîì». Ïðèì³ðîì, äî ñïèñêó ïðî-
ñòî íå âì³ñòèëèñÿ çâèòÿãè íàøèõ 
õîêå¿ñò³â íà òðàâ³, àìåðèêàíñüêèõ 
ôóòáîë³ñò³â, àêðîáàò³â, øàõ³ñò³â, 
ïàóåðë³ôòåð³â, äðèôòåð³â òîùî. Ï³ä 
÷àñ ñêëàäàííÿ ðåéòèíãó âðàõîâó-
âàëèñÿ íîâèçíà, ê³ëüê³ñòü âáîë³-
âàëüíèê³â ³ äîñÿãíåííÿ.

ВІДРОДЖЕННЯ «ЗУБРІВ» 
«Â³ííèöüê³ çóáðè» ðîê³â äåñÿòü 

òîìó áóëè ë³äåðàìè ³ ïðèçåðàìè 
âèùî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè 
ç áàñêåòáîëó. Çäîáóâàëè íàâ³òü 
ïóò³âêó äî ñóïåðë³ãè, àëå ÷åðåç 
áðàê ô³íàíñóâàííÿ òàê ³ íå çìî-
ãëè äåáþòóâàòè â åë³ò³. Ö³º¿ îñåí³ 
«Çóáðè» ïîíîâèëè âèñòóïè ó ÷åì-
ï³îíàò³ êðà¿íè. Ïî÷àëè ç ïåð-
øî¿ ë³ãè. Êîìàíäà ñêëàäàºòüñÿ 
ç âèõîâàíö³â â³ííèöüêî¿ áàñêåò-
áîëüíî¿ øêîëè. ̄ ¿ âåäå ó á³é, ÿê ³ 
ðàí³øå, ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè 
Ìèêîëà Çäèðêà.

Òèì ÷àñîì â³ííèöüêà æ³íî÷à 
êîìàíäà «Áëèñêàâêè» çíîâó ñòàð-
òóâàëà ó ñóïåðë³ç³. Âîíà âæå çäî-
áóâàëà ìåäàë³ åë³òíîãî äèâ³ç³îíó ³ 
òðàäèö³éíî äåìîíñòðóº äîáðîòíó 
òà åìîö³éíó ãðó.

ЗВИТЯГИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 
Ó Â³ííèö³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 

ñïðàâæí³é âîëåéáîëüíèé áóì. 
Ìèíóëîãî ñåçîíó ÷îëîâ³÷èé 
ÂÊ «Â³ííèöÿ» (íèí³ — «ÌÕÏ-
Â³ííèöÿ») çäîáóâ áðîíçó ñóïåð-
ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, à «Åêî-
ä³ì» (íèí³ — «Ñåðöå Ïîä³ëëÿ») 
âèáîðîâ ïóò³âêó äî åë³òíîãî äè-
â³ç³îíó. Òîä³ æ æ³íî÷èé «Á³ëî-
çãàð-Ìåäóí³âåðñèòåò» íåñïîä³-
âàíî äëÿ áàãàòüîõ ôàõ³âö³â ñòàâ 
â³öå-÷åìï³îíîì ñóïåðë³ãè.

Ìàò÷³ âîëåéáîëüíèõ êîìàíä 
ñóïåðë³ãè òðàäèö³éíî çáèðàþòü 

ïîâí³ çàëè ó ñïîðòêîìïëåêñàõ ïå-
äàãîã³÷íîãî ³ ìåäè÷íîãî óí³âåðñè-
òåò³â. Íà æàëü, ¿õíÿ ì³ñòê³ñòü îá-
ìåæåíà. Öå â ÷åðãîâèé ðàç íàãàäóº 
íåîáõ³äí³ñòü ïîáóäîâè ó Â³ííèö³ 
Ïàëàöó äëÿ ³ãðîâèõ âèä³â ñïîðòó, 
ïðî ùî òî÷àòüñÿ ðîçìîâè ðîêàìè.

БРОНЗА «ВДПУ» 
Ó Â³ííèöüê³é ÌÄÞÑØ 

¹ 3 ä³º â³ää³ëåííÿ ãàíäáîëó. 
Éîãî âèïóñêíèêè ðàí³øå ðîêà-
ìè ïîïîâíþâàëè êîìàíäè ìàé-
ñòð³â ³íøèõ ðåã³îí³â. Àëå ï³ñëÿ 
ñòâîðåííÿ ó íàøîìó ì³ñò³ êëóáó 
ïåðøî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè 
«ÂÄÏÓ» ó íèõ ç’ÿâèëàñÿ ïåðñïåê-
òèâà. Öåé êîëåêòèâ ìèíóëîãî 
ñåçîíó çäîáóâ áðîíçó. À òåïåð 
ñïðîáóº ïîêðàùèòè öåé ðåçóëü-
òàò, ùîá ïîáîðîòèñÿ çà ïóò³âêó 
äî âèùî¿ ë³ãè.

ГОЙДАЛКИ «НИВИ» 
ßê â³äîìî, ôóòáîë — êîðîëü 

ñïîðòó. Àëå â³ííèöüêà «Íèâà» 
(ó 2018 ðîö³ êëóá «Íèâà-Â» çì³-
íþº íàçâó íà ³ñòîðè÷íó) ïîêè 
ùî, íà æàëü, ïðîäîâæóº çàëè-
øàòèñÿ ñåðåäíÿêîì äðóãî¿ ë³ãè. 
² ÷åðãóº ãó÷í³ ïåðåìîãè ç ïðè-
êðèìè âòðàòàìè î÷îê. Ñåðåä äî-
ñÿãíåíü ó 2017 ðîö³ — çàëó÷åííÿ 
íà ïîñàäó ãîëîâíîãî òðåíåðà ìî-
ëîäîãî ³ ïåðñïåêòèâíîãî ôàõ³âöÿ 
Äåíèñà Êîë÷èíà, ÿêèé áóâ âèçíà-
íèé êðàùèì íàñòàâíèêîì äðóãî¿ 
ë³ãè ìèíóëîãî ñåçîíó.

Ó 2018 ðîö³ ñâÿòêóâàòèìåìî 
60-ð³÷íèé þâ³ëåé â³ííèöüêîãî 
ïðîôåñ³éíîìó ôóòáîëó. Ñïîä³-
âàºìîñÿ, ùî â³í çàïàì’ÿòàºòüñÿ é 
ïîòóæíèì ïðîãðåñîì íèâ³âñüêîãî 
êîëåêòèâó.

ДРУГОЛІГОВИЙ ДЕБЮТ 
ФУТЗАЛІСТІВ 

Ôóòçàë ó Â³ííèö³ îñòàíí³ìè 
ðîêàìè íàñòóïàº íà ï’ÿòè ñâîºìó 
«ñòàðøîìó áðàòó». Íåäàðìà ê³ëü-
ê³ñòü êîìàíä ó ÷åìï³îíàò³ ì³ñòà 
ïîñò³éíî çðîñòàº ³ íèí³ ó âñ³õ ë³-
ãàõ ñÿãàº áëèçüêî 80. Ö³º¿ îñåí³ 
âïåðøå äâ³ â³ííèöüê³ ôóòçàëüí³ 

ТОП-10 ВІННИЦЬКИХ 
СПОРТИВНИХ ПОДІЙ 2017 РОКУ 
Рейтинг RIA  Рік запам’ятався бурхливим 
прогресом ігрових видів спорту, які є 
найбільш видовищними. Команди майстрів 
створюються у Вінниці, немов гриби після 
дощу. Хоча ігрові види й потребують 
значного фінансового ресурсу

êîìàíäè çàÿâèëèñÿ äî äðóãî¿ ë³ãè 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Öå «Åíåð-
ãåòèê» ³ ÔÊ «Â³ííèöÿ».

ЖІНОЧИЙ ФК МАЙСТРІВ 
Ùî á íå êàçàëè, àëå çíà÷íà 

÷àñòèíà ïðåäñòàâíèöü ïðå-
êðàñíî¿ ñòàò³ ëþáèòü ãðó ¹ 1. 
Òîìó íå äèâíî, ùî ó Â³ííèö³ 
â 2017 ðîö³ âïåðøå â ³ñòîð³¿ ñòâî-
ðèëè æ³íî÷ó êîìàíäó ìàéñòð³â — 
ÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëàíîâà. ² 
çàÿâèëè ¿¿ äî ïåðøî¿ ë³ãè ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè. Ó äåáþòíîìó 
ñåçîí³ íàø³ ôóòáîë³ñòêè ïîñ³ëè 
÷åòâåðòå ì³ñöå, à â ïîòî÷íîìó 
ä³ëÿòü ïåðøó-äðóãó ïîçèö³þ. 
ßê çðîçóì³ëî ³ç íàçâè, îñíîâó 
êîìàíäè ñêëàäàþòü âèõîâàíêè 
ì³ñöåâî¿ ñïîðòøêîëè.

Âàðòî íàãàäàòè, ùî âèõîâàí-
êà â³ííèöüêîãî ôóòáîëó ²ðèíà 
Êî÷íºâà âõîäèòü äî íàö³îíàëüíî¿ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, à íàø çåìëÿê 
Âîëîäèìèð Ðåâà î÷îëþº öþ êî-
ìàíäó.

І ТАНЕЦЬ, І ЄДИНОБОРСТВО 
Ó Â³ííèö³ âïåðøå â³äáóâñÿ 

÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç áîéîâîãî 
ãîïàêà. Öå âèä ºäèíîáîðñòâ, 
ÿêèé êîçàêè-õàðàêòåðíèêè ï³ñëÿ 
çíèùåííÿ Çàïîð³çüêî¿ Ñ³÷³ çàêî-
äóâàëè ó òàíö³. Çìàãàííÿ â³äâ³äàâ 
çàñíîâíèê âèäó, ïðåçèäåíò Ì³æ-
íàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ Âîëîäèìèð 
Ïèëàò. Öüîãî ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà 
Óêðà¿íè âèçíàëà áîéîâèé ãîïàê 
íàö³îíàëüíèì âèäîì ñïîðòó, ùî 
äîäàëî çìàãàííþ îñîáëèâî¿ âàãè.

ВДАЛЕ «ПОЛЮВАННЯ» 
Ñåðåä íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â 

ñïîðòó ó Â³ííèö³ íà ïåðåäîâ³ 
ïîçèö³¿ âèéøëà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ 
(«ïîëþâàííÿ íà ëèñèöü»). Íàø³ 
çá³ðíèêè, íà ÷îë³ ³ç äîñâ³ä÷åíèì 
òðåíåðîì Ñåðã³ºì Çåëåíñüêèì, 
ïðèâîçÿòü ö³ëó òîðáó íàãîðîä 
ç ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè, à òàêîæ 
ªâðîïè òà ñâ³òó.

ПЕРЕСТРІЛЯЛИ ВСІХ 
Íåóõèëüíî ïðîãðåñóº â³ííèöüêà 

êóëüîâà ñòð³ëüáà. Çà ï³äñóìêàìè 
2017 ðîêó, îäðàçó 21 â³ííèöüêèé 
ñòð³ëåöü óâ³éøîâ äî íàö³îíàëüíî¿ 
çá³ðíî¿. Ñåðåä íèõ âæå º é êàíäè-
äàòè íà Îë³ìï³àäó-2020. Çà âñåó-
êðà¿íñüêèì ùîð³÷íèì ðåéòèíãîì, 
Â³ííè÷÷èíà ó êóëüîâ³é ñòð³ëüá³ 
ïîñòóïàºòüñÿ ëèøå Ëüâ³âñüê³é 
îáëàñò³, ùî º íàéâèùèì ïîêàç-
íèêîì çà âñþ ³ñòîð³þ.

І ЗНОВУ ВІРАСТЮК 
Áîãàòèðñüêå áàãàòîáîðñòâî 

ñòðîíãìåí º îäíèì ç íàéá³ëüø 
âèäîâèùíèõ âèä³â ñïîðòó. Òîìó 
ïðèºìíî, ùî Â³ííèö³ ó 2017 ðîö³ 
â÷åðãîâå äîâ³ðèëè ïðîâîäèòè 
ô³íàë êóáêà Óêðà¿íè. Ãîëîâíèì 
ðåôåð³ çìàãàíü çíîâó áóâ áàãà-
òîðàçîâèé âîëîäàð òèòóëó «Íàé-
ñèëüí³øà ëþäèíà ïëàíåòè» Âà-
ñèëü Â³ðàñòþê. Âàæëèâî é òå, ùî 
â³ííèöüê³ ñèëà÷³ ç êîæíèì ðîêîì 
íàáèðàþòüñÿ äîñâ³äó, ñêëàäàþòü 
êîíêóðåíö³þ ë³äåðàì ³ ðåàëüíî 
ïðåòåíäóþòü íà ìåäàë³, ùî çà-
ö³êàâëþº âáîë³âàëüíèê³â.

У цьому році і жіноча, і чоловіча вінницькі волейбольні 
команди здобули медалі в суперлізі 
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

414807

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

413893

414257

415196

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Åñòü îäíî-åäèíñòâåííîå 
óíèâåðñàëüíîå ñðåäñòâî 
îò ïîõìåëüÿ – íå ïèòü. 
Íî êòî æ åãî ñîáëþäàåò, 
îñîáåííî ïîä Íîâûé ãîä.

Áîêàë øàìïàíñêîãî, âèíà, ðþìêà âîäêè 
(êòî ÷òî ëþáèò) ïðîâîäèòü ãîä óõîäÿùèé, 
òîò æå íàáîð âñòðåòèòü ãîä ïðèõîäÿùèé. 
À åùå íóæíî æ ïîäíÿòü çà èñïîëíåíèå æå-
ëàíèé, çà äðóçåé, çà âðàãîâ… òàê ïî ìèíè-
ìóìó, äàæå íå ïüþùèé â ïðèíöèïå ÷åëîâåê 

ïîä åëî÷íûå îãíè ìîæåò íàêèäàòüñÿ âðàç. 
×òî óæå ãîâîðèòü î ëþáèòåëÿõ âûïèòü.

«À ïîóòðó îíè ïðîñíóëèñü» – ïîìíè-
òå ýòîò ñòàðûé ôèëüì ïðî âûòðåçâèòåëü, 
ñåé÷àñ òàêèõ ó÷ðåæäåíèé íåò, ñïðàâëÿ-
åìñÿ ñ ïîõìåëüåì â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ 
ïîäðó÷íûìè ñðåäñòâàìè.

Ìåäèêè âñåõ ñòðàí ñîâåòóþò âûâîäèòü 
òîêñèíû èç îðãàíèçìà áîëüøèì êîëè÷å-
ñòâîì âîäû, ñîðáåíòàìè. À åùå ñðî÷íî 
âîñïîëíÿòü «óáèòûå» â íåðàâíîì áîþ 
âèòàìèíû. Âñå ñòàðî êàê ìèð – âèòàìèí 
Ñ, ìèíåðàëî÷êà è óãîëåê.

– Алкоголь лучше не употреблять вообще, но де-
лать этого, конечно, никто не будет. В состоянии 
похмелья необходимо употреблять большое ко-
личество жидкости: кефир, ряженка, йогурт, вода 
и, конечно же, рассол. А вот часто употребляемый 
активированный уголь – это примитивное и давно 
устаревшее средство.

Утренний бодун – самая массовая про-
блема человечества, а потому придумок, 
как ее предупредить масса. Неординарных.
1. КУВЫРКАЕМСЯ. Таким образом шоки-
ровать отравленный мозг и тело. На самом 
деле, небольшие физические нагрузки по-
лезны для похмельного организма, но с ку-
вырками стоит быть осторожными.
2. ВАЛЕНКАМИ. По мнению придворных 
врачей Петра I, овечья шерсть, из которой 
делают валенки, хорошо согревала ноги, 
кровь с новыми темпами гналась по со-
судам и избавлялась от продуктов распада 
алкоголя.

3. ВИТАМИНИЗИРУЕМ ПОДМЫШКИ. Ли-
моном нужно протереть подмышки. Как это 
работает, не понятно, хотя лимон помогает, 
только если его добавить в воду и пить.
4. ВТЫКАЕМ ИГОЛКИ. Нетом ходит тео-
рия, что если в пробку от алкоголя воткнуть 
непарное количество иголок – на утро все 
будет в порядке. Надо попробовать…
5. РАСПЕВОЧКА. Нам песня строить и жить 
помогает – это известно давно. Громкое 
пение улучшает циркуляции крови, что 
позитивно сказывается на выведении ал-
коголя. Метод приятный, при условии, что 
голова от громкости не раскалывается.

Àëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

òåðàïåâò  
Âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

Занимательные методы борьбы с похмельем 

При обезвоживании 
пейте минеральную 
воду, овощные соки 
и кисломолочные напитки 

Чтобы взбодриться, 
примите контрастный 
душ и совершите пешую 
прогулку 

От головной боли примите 
анальгин, аспирин, 
парацетамол…

При тошноте выпейте 
горячий бульон (куриный 
или говяжий) и примите 
активированный уголь 

Что делать, чтобы сильно не пьянеть 

• Перед и во время 
употребления алкоголя 
рекомендуется есть жирную 
пищу. Жир замедляет 
процесс всасывания 
алкоголя стенками желудка 

• Не пейте разные напитки 
вперемешку, особенно 
разной крепости 

• Не запивайте крепкий 
алкоголь газированными 
напитками 

• После употребления 
алкоголя, выпейте стакан 
воды или сок лимона 

Переработка алкоголя в организме 

80–90% алкоголя 
окисляется в печени, 
вызывая гибель ее клеток.

5–15% подвергается 
биотрансформации в легких, 
почках и других тканях.

Около 5% выделяется 
из организма в неизменном 
виде в течение 7–12 часов

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ, 
БОДУН НАЧАЛСЯ 
Возвращение к жизни  Самый актуальный 
запрос винничан в ближайшие недели будет – как по-
быстрому убрать головную боль и тремер внутренних 
органов. Корпоративы и застолья в кругу семьи, друзей 
имеют последствия, как их нивелировать, вопрос…

Веселье без похмелья 
Причина плохого самочувствия утром после вечеринки – 
отравление организма продуктами разложения алкоголя
Что делать во время похмелья 

80

15

15
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Перевірити, чи легальна ялинка, мож-
на за посиланням goo.gl/7RgvPq. Для 
цього потрібно зайти на сайт і внести 
у віконце номер із етикетки, яка прикрі-
плена до ялинки. Якщо ялинка зрубана 
легально, ви побачите у випадаючому 
меню місце, де вона була зрубана. Якщо ж 
у базі інформації про дерево немає — це 
може свідчити про сумнівне походження 
ялинки. У цьому році працівники Держав-

ного агентства лісових ресурсів України 
розробили додаток до смартфонів, який 
діє за таким же принципом, що і сайт. 
Його можна скачати за посиланням: 
ukrforest.com/files/yalinka.apk 

Якщо ялинка «нелегальна», дзвоніть:
 на гарячу лінію Держлісагенства України — 
0–800–604–473 
 у поліцію на «102» 

Із лісгоспу чи від браконьєра: як перевірити легальність ялинки?

412849

413534

ДІАНА ГУЛБІАНІ, RIA, (098)4543812 

Ùå òèæäåíü òîìó æèâèõ 
ÿëèíîê íå áóëî íà æîäíîìó 
ÿëèíêîâîìó áàçàð³, òåïåð 
ïðîäàæ³ íîâîð³÷íèõ äåðåâ 

ó ñàìîìó ðîçïàë³. Ðåàë³çàòîðè íå çíàþòü, 
÷è âòðèìàºòüñÿ ö³íà íà ÿëèíêè íà îäíîìó 
³ òîìó æ ð³âí³ äî çàâåðøåííÿ ñâÿò — âñå 
çàëåæèòü â³ä ïîïèòó.

Íà «Óðîæà¿» — íàéá³ëüøèé âèá³ð õâîé-
íèõ äåðåâ. Òóò ìîæíà êóïèòè «³êåáàíè» 
³ç ÿëèö³ â³ä 100 ãðèâåíü çà ï³âìåòðà. Ö³íà 
íà çâè÷àéí³ ÿëèíêè ïî÷èíàºòüñÿ â³ä 
65 ãðèâåíü çà âèñîòó äî 1,5 ìåòðà, äåðå-
âî äî 2 ìåòð³â îá³éäåòüñÿ ó 90 ãðèâåíü, 
äî 2,5 ìåòðà — ó 120 ãðèâåíü. Âàðò³ñòü 
íàéâèùèõ òàêèõ ñÿãàº 180 ãðèâåíü ³ âèùå.

Çà ï³âìåòðîâó ñîñíó ïðîäàâö³ ïðîñÿòü 
â³ä 150 ãðèâåíü, çà ìåòð — 200, çà ï³â-
òîðà ìåòðà — 250 ãðèâåíü, ³, â³äïîâ³äíî, 
çà äâîìåòðîâå íîâîð³÷íå äåðåâî — 300 ãðí. 
Ïîðÿä ïðîäàþòüñÿ ÿëèíêîâ³ ëàïè àáî, 
ÿê ¿õ íàçèâàþòü ñàì³ ïðîäàâö³, «áë³íè», 
ïî 30 ãðèâåíü. ² ìåòðîâ³ «ÿëèíêè» ³ç ã³-
ëîê — â³ä 100 ãðèâåíü çà ï³âìåòðà.

Íà Âèøåíüö³ çà ñâÿòêîâ³ äåðåâà çàââèø-
êè ó ìåòð, ó ñåðåäíüîìó, äàþòü 150 ãðè-
âåíü, çà ï³âòîðà ìåòðè — 250–300 ãðèâåíü, 
â³ä äâîõ ìåòð³â — 400 ãðèâåíü ³ âèùå. 
«Âèøåíñüê³» ñîñíè äåøåâø³ çà ò³, ùî ïðî-
äàþòü íà «Óðîæà¿», õî÷à âîäíî÷àñ ³ ìåíø 
ïóõíàñò³. Çà ìàëåíüê³ äåðåâà — áëèçüêî 
ìåòðà çàââèøêè — ïîêóïö³ çàïëàòÿòü 
100 ãðèâåíü, çà 1,5 ìåòðà — 150 ãðèâåíü, 
çà 1.80-2 ìåòðè — 200 ãðèâåíü.

— Àëå ÿêùî íå ïðîäàìî ÿëèíêè 
äî 31 ñ³÷íÿ, òîä³ ðîçäàìî óñ³ì áàæàþ-
÷èì, — êàæå Ñëàâêî.

Ó ÿëèíêîâîìó ìàðêåò³ íà Êîñìîíàâ-
ò³â ñìåðåêè äî ìåòðà êîøòóþòü 200 ãðè-
âåíü, äåðåâà çàââèøêè ï³âòîðà ìåòðà — 
250 ãðèâåíü, äâà ìåòðè — 300–400 ãðè-
âåíü ³ âèùå, — êàæå ðåàë³çàòîð Àíäð³é. 
À îò ñïðàâæíÿ íîâîð³÷íà êðàñóíÿ-ÿëèöÿ 
ó äàëüíüîìó êóòêó ìàðêåòó âèñîòîþ äåñü 
çî 3–3,5 ìåòðà êîøòóº ö³ëèõ 1,5 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Öå êàðïàòñüêà ÿëèöÿ.

— Âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ ã³ëî÷êàìè: âîíè 
äîâø³, ³ íå òàê³ êîëþ÷³. Ñïðîáóéòå ¿õ 
ðîçòåðòè: îêð³ì çàïàõó õâî¿, â³ä÷óºòå ùå 
àðîìàò öèòðóñîâèõ. Äî òîãî æ, âîíà ñòî-
ÿòèìå äîâøå çà ³íø³ äåðåâà, ³ íå îñèïà-
òèìåòüñÿ, — ðîçïîâ³â ðåàë³çàòîð Àíäð³é 
íà ïèòàííÿ, ÷îìó òàê äîðîãî.

Ñïåö³àëüí³ íàë³ïêè äëÿ íîâîð³÷íèõ äå-
ðåâ º âñþäè, àëå, â îñíîâíîìó, ¿õ òðèìà-
þòü îêðåìî â³ä äåðåâ, áî öüîãîð³÷ íàë³ïêè 
ïàïåðîâ³, ³ ïðè òðàíñïîðòóâàíí³ øâèäêî 
ïñóþòüñÿ, ÿê êàæóòü ïðîäàâö³.

Íà ÿëèíêîâîìó ÿðìàðêó, ùî íà Ãðè-
áîºäîâà, øèðîêèé âèá³ð ÿëèíêîâèõ «³êå-
áàí» — â³ä 30 ñàíòèìåòð³â çàââèøêè ³ 
äî 1,5 ìåòðà. Ñþäè ìîæíà ¿õàòè òèì, 
ó êîãî äëÿ ÿëèíêè íå áàãàòî ì³ñöÿ â îñå-
ë³. Êîøòóþòü íàéìåíø³ ïî 60 ãðèâåíü, 
à íàéá³ëüø³ — ïî 300. Ö³íè íà ñìåðåêè 
òóò ïî÷èíàþòüñÿ â³ä 150 ãðèâåíü çà ìåòð. 
Ðåàë³çàòîðè íà ì³ñö³ êîæíîãî äíÿ äî 17.30.

ДЕ ШУКАТИ НАЙДЕШЕВШІ ЯЛИНКИ?
Ціна свята  Огляд цін на новорічні дерева 
на чотирьох із семи ялинкових ярмарок показав, 
що знайти ялинку вінничанам можна на будь-яку 
кишеню. Найбільший вибір за цінами і різновидами 
новорічних дерев — на «Урожаї», а на Космонавтів — 
широкий асортимент штучних ялинок

Сергій закупив партію ялинок для продажу у тернопільському лісгоспі. 
Ціни на його ялинки доволі низькі: двометрову красуню у чоловіка можна 
купити за 120 гривень

В Вінниці придбати ялинку і 
прикраси для неї можна буде:
 на ринку «Урожай»,
 на Центральному ринку,
 біля ТЦ «Вишенька»,
  біля тролейбусної зупинки 

«Меморіал визволення»
  біля тролейбусної зупинки «вул. 

Грибоєдова» на Київській,
  біля будинку за адресою Ватутіна, 

№35,
  біля будинку за адресою пров. 

Антонова, № 54

Сім точок продажу ялинок
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

Як швидко знайти нових клієнтів: 
у Вінниці пройшов бізнес-семінар
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
RIA HUB

Ó ñóáîòó, 23 ãðóäíÿ, â³äáóâñÿ 
ñåì³íàð íà òåìó «ßê çàëó÷è-
òè íîâèõ êë³ºíò³â ó Â³ííèö³. 
20 ïðîñòèõ ³íñòðóìåíò³â». Ìå-
òîþ ³âåíòó áóëî — äàòè ïðàê-
òè÷í³ ïîðàäè, ç ÷îãî ïîòð³áíî 
ïî÷èíàòè âåñòè á³çíåñ â ³íòåð-
íåò³ òà ïðàêòè÷í³ ³íñòðóìåíòè, 
ÿê³ çá³ëüøóþòü ê³ëüê³ñòü êë³ºí-
ò³â ³ äîõ³ä.

Íà ñåì³íàð³ áóëî ðîçãëÿíóòî 
á³ëüøå äâàäöÿòè ð³çíîìàí³òíèõ 
òåì ðîçâèòêó á³çíåñó îíëàéí òà 
îôëàéí. Ø³ñòü ñï³êåð³â, êîæåí 
ä³ëèâñÿ ïðàêòè÷íèìè ïîðàäà-
ìè ùîäî âåäåííÿ á³çíåñó ó Â³-
ííèö³.

— Ðîçïîâ³äàëà, ÿê çà îäèí 
äåíü ñòâîðèòè ïîâíîö³ííèé 
³íòåðíåò-ìàãàçèí òà îòðèìó-
âàòè â³äâ³äóâà÷³â íà ñâ³é ñàéò 
óæå ç ïåðøèõ äí³â, — ãîâîðèòü 
ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò ç ðåêëàìè 
RIA Media òà ñï³êåð ñåì³íàðó 
Àëüîíà Êîñòþê. — Öå ìîæëè-
âîñò³ ïîðòàëó Prom.ua. Öå îäèí 
³ç íàéä³ºâ³øèõ ³íñòðóìåíò³â äëÿ 
çàëó÷åííÿ íîâèõ êë³ºíò³â.

²íø³ ñï³êåðè, çîêðåìà, ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð RIA Media 
Îëåã Ãîðîáåöü ðîçïîâ³äàâ ïðî 
ä³ºâ³ îíëàéí-³íñòðóìåíòè, 
òèïó Google My Business, OLX, 
ÒÎÏ-20, ³ âàæëèâ³ñòü âåäåííÿ 
êë³ºíòñüêî¿ áàçè çà äîïîìîãîþ 
CRM-ñèñòåì. Íå ìåíø ö³êàâîþ 
äëÿ ïðèñóòí³õ ñòàëà êîíòåêñòíà 
ðåêëàìà, ïðî ÿêó ðîçïîâ³äàëà 
êåð³âíèê àãåíö³¿ Contextsisters 
RIA Media Îêñàíà Ðîçòîðãóºâà.

— Õî÷ó ñòâîðèòè ñâ³é ³íòåð-
íåò-ìàãàçèí. Àëå íå çíàþ, ÿê 
éîãî ïðîñóâàòè, — ãîâîðèòü 
ó÷àñíèê ñåì³íàðó Âàëåð³é Êà-
ïëóí. — Âðàæåíèé ê³ëüê³ñòþ 
êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿, äå ìîæíà 
äåøåâî òà åôåêòèâíî ïðîäàâàòè 
ñâî¿ òîâàðè. Òàêîæ çàö³êàâèâñÿ 

ñòâîðåííÿì ïðîô³ëþ ó Google 
My Business. Öå âàæëèâèé ñåð-
â³ñ äëÿ çàëó÷åííÿ êë³ºíò³â. 

Äåõòî ³ç ñëóõà÷³â âæå ìàº ñâ³é 
á³çíåñ, àëå ïðèéøîâ íà ñåì³-
íàð, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿê éîãî 
ïðàâèëüíî ðîçêðó÷óâàòè.

— Íà ñåì³íàð ïðèéøëà, 
òîìó ùî õî÷ó çàëó÷èòè ó á³ç-
íåñ ÿêîìîãà á³ëüøå êë³ºíò³â. 
Íàøà ìåòà — çà êîðîòêèé ÷àñ 
âèéòè íà âèñîêèé ð³âåíü, — 
ðîçïîâ³äàº ó÷àñíèöÿ çàõîäó 
Ç³íà¿äà ×îðíà. — Íàðàç³ ó íàñ 
º ôàáðè÷íà ïîòóæí³ñòü, çà äî-
ïîìîãîþ ÿêî¿ ê³ëüê³ñòü íàøèõ 
âèðîá³â çá³ëüøèëàñÿ. À íà ñå-
ì³íàð³ ÿ îòðèìàëà ³íôîðìàö³þ, 
ÿê ïðàâèëüíî ðåàë³çîâóâàòè öþ 
ïðîäóêö³þ. Íàïðèêëàä, Prom.
ua ñòàâ äóæå ö³êàâèì äëÿ ïðàö³ 
ìàéäàí÷èêîì.

Âàæëèâîþ, à äëÿ êîãîñü ³ íî-
âîþ, ñòàëà òåìà ñîö³àëüíèõ ìå-
ðåæ. Àäæå áàãàòî õòî ñïðèéìàº 
¿õ ÿê ðîçâàãó. Îäíà ³ç ñï³êåðîê 
ïîÿñíèëà, ÷îìó öå íå òàê.

— Ìåòîþ ìîãî âèñòóïó áóëî 
íàãëÿäíî ïîêàçàòè ïðèñóòí³ì, 
ùî ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ — öå ïðå-
êðàñíèé ðåêëàìíèé ìàéäàí-
÷èê, — ðîçïîâ³äàº ìåíåäæåð 
àãåíö³¿ Contextsisters RIA Media 
òà ñï³êåð ñåì³íàðó ²ðèíà Îëåé-

íèê. — Äåòàëüíî ðîçïîâ³ëà, ÿê 
ñòâîðþºòüñÿ á³çíåñ-ñòîð³íêà 
íà Ôåéñáóö³. Ñëóõà÷³ ä³çíà-
ëèñÿ ïðî ãîëîâí³ ïîìèëêè, 
ÿê³ äîïóñêàþòüñÿ ïðè âåäåíí³ 
ñòîð³íîê ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, 
ïðàâèëà âåäåííÿ Ôåéñáóê òà 
²íñòàãðàì ³ ñåðâ³ñè àâòîìàòè-
çîâàíî¿ email-ðîçñèëêè.

Íàñòóïíèì ³íñòðóìåíòîì, ïðî 
ÿêèé ðîçïîâ³äàëè íà ñåì³íàð³, 
ñòàâ ëåíä³íã (îäíîñòîð³íêîâèé 
ñàéò).

— Ëåíä³íã — îäèí ³ç íàé-
äåøåâøèõ ³ íàéåôåêòèâí³øèõ 
³íñòðóìåíò³â äëÿ ïðîäàæ³â ó ìå-
ðåæ³ ³íòåðíåò. ß ïðîâ³â ìàéñòåð-
êëàñ, íà ÿêîìó ïîêàçàâ, ÿê 
ëþäèíà áåç ñïåö³àëüíèõ çíàíü 
ìîæå çðîáèòè ëåíä³íã âëàñíèìè 
ðóêàìè, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê 
â³ää³ëó äèñòðèáóö³¿ RIA Media 
òà ñï³êåð ñåì³íàðó ªâãåí³é Áëè-
ùèê. — Ìè ïîêàçàëè, ç ÷îãî 
ïî÷èíàòè, äå çíàéòè ãîòîâèé 
øàáëîí, ÿê éîãî ðåäàãóâàòè ³ 
«çàïóñòèòè». 

Ïîò³ì âèñòóïèâ êîìåðö³é-
íèé äèðåêòîð RIA Media Þð³é 
Ñòàðæèíñüêèé. Ñï³êåð ðîçïî-
â³äàâ ïðî îôëàéí-ìàðêåòèíã ³ 
ïðàêòè÷í³ ³íñòðóìåíòè, ÿê³ äî-
âåëè ñâîþ åôåêòèâí³ñòü ó ðåà-
ë³ÿõ â³ííèöüêîãî á³çíåñó.

Генеральний партнер
СКРЕПКА. Офісне приладдя та канцтовари
— Ми займаємось оптовою та роздрібною торгівлею канцелярських 
товарів: папки, офісний папір, письмове приладдя та ін. Наші товари 
просто незамінні для натхненно злагодженої роботи.

Центр камінів та печей Pan Topkin
— Ми живемо у шаленому ритмі, де новітні технології вражають тем-
пами розвитку. Тому дуже важливо прислуховуватися до фахівців, 
які вивчили та проаналізували всю необхідну для цього інформацію 
і готові нею поділитися.

БліцТаксі 555–444
— Ми усвідомлюємо, що надаємо послуги 
не тільки пересічним громадянам, але й 
впливовим та успішним бізнесменам. Тому 
стати партнерами такого заходу для нас по-
двійно приємно.

«АФІНА»
— Ми займаємося програмним забезпеченням 
для автоматизації підприємств та бюджетних 
організацій. І хочемо, щоб підприємці мали 
змогу ефективно керувати бізнесом та заоща-
джувати свої кошти. 

Поліграфія «Ідеї Успіху»
— Поліграфія «Ідеї Успіху» виступає партнером 
бізнес-семінару, бо вважає, що ця тема є над-
звичайно актуальною для нашого місцевого 
бізнес-середовища. Ми завжди за їдеї, які 
ведуть до успіху.

Спікер вечора Оксана Розторгуєва. Розповідає про 
контекстну рекламу та інструменти, якими потрібно 
користуватися при її запуску

Партнери про бізнес-семінар

410847



 Умови участі у конкурсі:

1. Пригадайте історію вашого кохання, 
напишіть про неї невелику розповідь.* 

2. Вкажіть у супровідному листі ваше справжнє ім’я,
прізвище та контактний номер телефону.**

3. Надішліть історію та супровідний лист на e-mail:
pr@monomakh.com.ua до 1 лютого 2018 р.

4. Найцікавіші історії будуть публікуватися у газеті RIA
з 3 січня по 14 лютого 2018 р.

5. Кожен Автор опублікованої історії отримає подарунок: 
набір «Портфельчик асорті» ТМ LOVARE – 
колекцію з 12 найбільш популярними видами чаю в 
оригінальному виконанні у вигляді портфельчика з ручкою.***

6. Автор найкращої розповіді отримає у подарунок
романтичну подорож на двох до Парижа.****

7. Редакція лишає за собою право здійснювати скорочення, коректуру та 
літературне редагування історій, не впливаючи на їхній зміст.  

8. Листи на конкурс можна відправити  з 27 грудня 2017 р. по 1 лютого 2018 р.*****

9. У конкурсі мають право брати участь громадяни України, що досягли 18 років.

* Учасники конкурсу (автори листів) гарантують, що авторство розповідей належить винятково їм та несуть особисту 
відповідальність за порушення авторського права, якщо таке буде встановлено, відповідно до чинного законодавства України.

** Відправляючи листа, учасники конкурсу автоматично дають згоду на захист та обробку персональних даних відповідно до 
чинного законодавства України. Автор, що став Переможцем конкурсу, у момент відправки листа дає згоду на проведення 
фотозйомки себе та особи, у супроводі якої Переможець відвідає Париж відповідно до умов цього Конкурсу, а також публікації 
цього фото та імені і прізвища Автора, імені і прізвища особи, у супроводі якої Переможець відвідає Париж відповідно до умов 
цього Конкурсу, у газеті RIA 14 лютого 2018 р.

Співробітники редакції газети RIA та члени їх родин, співробітники АТ «Мономах» та члени їх родин 
не беруть участь у конкурсі з етичних міркувань.

***Портфельчики LOVARE авторам опублікованих історій вручаються у редакції газети RІА за адресою: 
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2а, телефон для довідок (0432) 555-111. 
Під отриманням подарунка варто розуміти можливість придбання товару за ціною 1 грн із ПДВ.

**** Отримання подорожі до Парижа у подарунок означає отримання двох авіаквитків за маршрутом Київ-Париж-Київ 
у погоджені з Переможцем конкурсу терміни. Квитки вручаються представником компанії АТ «Мономах» 
у редакції газети RIA за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2а.

***** Листи, отримані після 00.00 годин 2 лютого 2018 р., розглядатися не будуть. 
Рішення журі конкурсу про публікацію історій та визначення Переможця є остаточними та оскарженню не підлягають. 
Суперечки щодо участі та умов проведення конкурсу не розглядаються. 

Участь у конкурсі є добровільною та не передбачає придбання будь-яких товарів чи послуг.

Конкурс «Історія кохання»
Чайний бренд LOVARE та редакція газети RIA

оголошують конкурс на кращу розповідь про любов!

415203

Візьміть участь у конкурсі

«Історія кохання» 
та отримайте 

у подарунок набори 

запашного чаю від 

TM LOVARE 
або 

романтичну подорож 

до столиці всіх 

закоханих – Парижа!

Деталі за телефоном: 

099-298-18-35

…У долі немає випадковостей. І наша 

неймовірна історія кохання це підтверджує!

Мені часто казали: «Твоя доля, твоє кохан-

ня, твоя половинка ходить десь зовсім поруч. 

Просто ще не настав час вашої зустрічі». Ці 

слова стали для мене пророчими.

Моє дитинство було легким та веселим. 

Потім школа, коледж, університет… Я жила 

звичайним життям, але завжди вірила у казку.

І от минулого року подруга запросила мене 

на своє весілля, яке святкувалося 14 лютого, 

у День Святого Валентина. За урочистим 

столом зібрались рідні, сусіди та друзі (ми 

живемо в приватному секторі, один одно-

го добре знаємо). Серед запрошених був і 

Женя, який теж мешкав неподалік. Ми зна-

ли одне одного з дитинства, але тільки ві-

талися — і все. А того дня я ніби побачила 

його вперше: ошатно вбраний, галантний, 

ввічливий, з чудовим почуттям гумору та гар-

ними манерами… Мабуть, він теж відчув, що 

ми ніби заново знайомимось, бо весь вечір 

приділяв мені увагу. Раптом спало на думку: 

«Він буде моїм…». Але я запевнила себе, що 

пожартувала. Моя мама згодом зізналась, 

що, побачивши такого гарного, галантного 

чоловіка, на мить подумала: «От було б до-

бре, якби він став моїм зятем!». Напевно, 

думки інколи й справді здатні матеріалізу-

ватися, якщо в них дуже вірити чи сильно 

бажати їх здійснення!

Після весілля Женя пішов проводжати мене 

додому (хоча ду-у-уже далеко ми жили одне 

від одного, аж навпроти)). Ніяковіючи, хлопець 

попросив у мене номер телефону…

Дзвінок пролунав аж напередодні 8 березня. 

Моїй радості не було меж. Серце вилітало з 

грудей, коли я почула його голос:

— Привіт, красуне! Не бажаєш прогулятись 

зі мною, випити чашечку смачної кави?

Не пам’ятаю, що відповіла, але на побачення 

ми все ж сходили. З тих пір ми разом!

Ми довго нікому не розповідали про наші 

стосунки, але згодом вже не було сенсу щось 

приховувати, адже й так було помітно, що ми 

постійно разом.

Наші рідні та близькі були за нас надзви-

чайно раді.

Нам із Женею було легко разом, невиму-

шено, ми дійсно були щасливі. Навіть дума-

ли однаково, у нас виявилися подібні смаки 

практично у всьому, нам навіть говорили, що 

ми схожі зовні! У таких фантастичних збігів 

могло бути лише одне пояснення: ми просто 

знайшли одне одного, як дві половинки одно-

го цілого…

А через 8 місяців наших стосунків коханий 

зробив мені пропозицію руки та серця. Це 

було дуже романтично й душевно. Звичайно, 

я відповіла: «Так!» Одна з моїх дитячих мрій 

здійснилась: я стала щасливою нареченою, 

а потім — гарною дружиною.

30 квітня 2017 року відбулося наше пишне, 

гучне, душевне та неймовірно веселе весілля. 

Ми створили нашу сім’ю, наше гніздечко. Те-

пер ми — сім’я Охельських! І дуже щасливі, що 

ми є одне у одного, що доля дала нам такий 

унікальний шанс зустріти свою половинку.

PS… Тож вірте в свою долю, і вона вам 

обов’язково всміхнеться!

Олена Охельська

TM LOVARE дарує подорож до Парижа на День закоханих!
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Друзі, ми дуже раді, що наш конкурс вам сподобався! Вже надійшли перші зворушливі розповіді, а одну з них публікуємо сьогодні. 

Подружжя Охельських отримує у подарунок набір «Портфельчик асорті» ТМ LOVARE. А хто відвідає Париж, стане відомо 14 лютого (нагадуємо, що головний 

подарунок отримає автор найцікавішої історії). Тож надсилайте нам листи, вигравайте запашний чай та вступайте у змагання за романтичну подорож!

Ñâ³òàíîê êíÿæíè 
Òîí³çóþ÷èé äóåò ÷îðíîãî ÷àþ 
òà óëóíó, òîíêà ïðÿí³ñòü 
÷åáðåöþ òà ñâ³æ³ñòü ì’ÿòè, 
í³æí³ñòü âîëîøêè òà 
ñîëîäêèé àðîìàò ïåðñèêà – 
ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ ÷óäîâèõ 
ñìàê³â. 
Склад: чорний цейлонський листовий 

чай та зелений китайський листовий 

чай улун з чебрецем,  м`ятою, пелюст-

ками волошки і ароматом персика.

Òàºìíè÷èé ñàä
Îêñàìèòîâèé ñìàê ïðåì³àëüíîãî 
÷îðíîãî ÷àþ äîïîâíþºòüñÿ 
íîòàìè ñîêîâèòèõ ÿã³ä ìàëèíè 
òà ïåëþñòîê âèøóêàíèõ êâ³ò³â. 
Ñâÿòêîâèé àðîìàò âàí³ë³ äàðóº 
ï³äíåñåííÿ ³ ðàä³ñòü. 
Склад: чорний цейлонський листовий 

чай з пелюстками китайської троянди, 

ягодами малини та квітами апельсина, з 

ароматом малини і ванілі. 

Òðîï³÷íèé îñòð³â
Åíåðã³ÿ çåëåíîãî ÷àþ, äîïîâíåíà 
ÿñêðàâèì ñìàêîì ñîêîâèòîãî 
àíàíàñà ³ ñâÿòêîâèìè 
íîòàìè àïåëüñèíîâî¿ öåäðè, 
äàðóº áåçòóðáîòíó ðàä³ñòü 
â³äïî÷èíêó. 
Склад: зелений китайський листовий 

чай з цедрою апельсина, шматочками 

яблука, пелюстками нагідки та арома-

том тропічних фруктів.

Ìð³¿ ³ìïåðàòîðà
Êëàñèêà â³äá³ðíîãî 
êèòàéñüêîãî ÷àþ ó ïîºäíàíí³ 
ç àðîìàòíèì ñîíÿ÷íèì 
ìàíäàðèíîì ñòâîðþþòü 
ãàðìîí³éíèé ñìàê ³äåàëüíîãî 
íàïîþ äëÿ ìð³é ³ ï³äíåñåííÿ. 
Склад: зелений китайський 

листовий чай з цедрою мандарина, 

квітами жасмину та ароматом 

мандарина.

Àëüï³éñüê³ òðàâè
Áóêåò àðîìàòíèõ òðàâ, 
êâ³ò³â òà ôðóêò³â, äîïîâíåíèé 
ïîòóæíîþ ñèëîþ ìàòå. Ó ñåðö³ 
íàïîþ – ñâ³æèé, öèòðóñîâèé ñìàê 
ëåìîíãðàñó ç íîòàìè àïåëüñèíà 
òà ì’ÿêà í³æí³ñòü ðîìàøêè. 
Склад: лимонна трава, квіти ромашки, 

плоди шипшини, цедра та квіти апельсина, 

листя м’яти і ожини, шматочки яблука, 

мате, трава ехінацеї, пелюстки сафлору 

та волошки.

Ë³ñîâà ÿãîäà
Êîëåêö³ÿ â³äá³ðíèõ ÿã³ä ç 
ÿñêðàâèìè ñìàêàìè ó ïîºäíàíí³ 
ç ïðåì³àëüíèì ÷îðíèì ÷àºì 
ñòâîðþº íàñè÷åíèé, ì³öíèé, 
áàãàòèé ñìàêîâèìè íþàíñàìè 
íàï³é. 
Склад: чорний цейлонський листовий 

чай з ягодами вишні, горобини, шипшини, 

глоду, бузини, чорної смородини; пелюст-

ками китайської троянди,  шматочками 

полуниці та ароматом лісових ягід.

Любов завжди поруч
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Джуманджі: Поклик джунглів
Пригоди, 27.12, поч. о 12.40, 14.40, 18.00, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
28.12–3.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кіборги
Військова драма, 27.12, поч. о 19.55
Вартість квитків — 45 та 70 грн
28.12–3.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Фердинанд
Анімація, 27.12, поч. о 10.00, 12.20, 17.05
Вартість квитків — від 65 грн
28.12–3.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дуже погані матусі 2
Комедія, 28.12–3.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Таємне життя комах
Анімація, 28.12–3.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Зоряні війни. Останні Джедаї
Фентезі, 27.12, поч. о 14.20, 21.00
Вартість квитків — від 60 грн
28.12–3.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

Джуманджі
Пригоди, 27.12, поч. о 12.15, 18.50
Вартість квитків — від 60 грн
28.12–3.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

Фердинанд
Анімація, 27.12, поч. о 10.25, 17.00
Вартість квитків — від 60 грн
28.12–3.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Зоряні війни. Останні Джедаї
Пригоди, 27.12, поч. о 9.00, 12.10, 15.20, 16.20, 
18.30, 21.40. Вартість квитків — від 60 грн
28.12–3.01, час сеансів — за тел. (096)0035050

Опівнічна людина
Жахи, 27.12, поч. о 9.40, 11.30
Вартість квитків — від 50 грн
28.12–3.01, довідка — за тел. (096)0035050

Дихай
Мелодрама, 27.12, поч. об 11.30
Вартість квитків — від 50 грн
28.12–3.01, довідка — за тел. (096)0035050

Байстрюки
Комедія, 27.12, поч. о 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 
20.00, 22.30. Вартість квитків — від 50 грн
28.12–3.01, довідка — за тел. (096)0035050

Дуже погані матусі 2
Комедія
27.12, поч. о 19.30, 21.40
Вартість квитків — від 50 грн
28.12–3.01, довідка — за тел. (096)0035050

Новизна
Мелодрама, 27.12, поч. о 13.20, 15.40, 18.00, 
20.20, 22.40. Вартість квитків — від 50 грн
28.12–3.01, 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.
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КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож для дітей
30.12, поч. о 12.00

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож для дітей
2.01, поч. о 10.00 та 12.00

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож для дітей
3.01-10.01, поч. о 12.00

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

Червона Шапочка 
рятує Новий рік
Новорічне видовище
Кошеня на снігу
Новорічна історія
30.12, поч. об 11.00 та 
13.00

Червона Шапочка 
рятує Новий рік
Новорічне видовище
Веселий маскарад
Новорічна казка-коме-
дія, 31.12, поч.об 11.00 
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.

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 січ-
ня, окрім запланованого на 20.00 вечірнього концер-
ту, о 17.00 «Вар’яти» дадуть додатковий виступ у те-
атрі 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 двома 
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».

До Дня закоханих 
співає Mоnatik!
Mоnatik — співак, 
композитор, автор 
текстів, саунд-про-
дюсер. Працює у стилі 
pop, newdisco, indiepop, 
synthpop.

У 2016 році артист отримав звання «Співак року» 
за версією музичної премії M1 MusicAwards. 
А його студія MonatikChilibiSound була визнана 
кращою у саундпродюсуванні у 2016 році. 
Також Монатік завоював популярність через 
участь у телевізійному проекті «Голос. Діти» 
як тренер-наставник. Уже два роки поспіль 
Монатік успішно займає тренерське крісло 
у проекті і продовжує відкривати дитячі таланти. 
Не пропусти мегадрайвовий, позитивний, крутий 
концерт Монатіка у Вінниці 14 лютого. Концерт 
відбудеться о 20.00 в СК Нокаут, вул. Батозька, 
2. Вартість квитків 399–899 грн. Дітям до 7 років 
вхід вільний.

Великий 
гумористичний 
концерт студії 
«Мамахохотала»
Телевізійний проект 
«Студії Мамахохотала» 
вирушає у всеукраїн-
ський тур містами Укра-

їни! У рамках туру студія відвідає 13 міст України: 
Київ, Вінниця, Житомир, Рівне, Луцьк, Терно-
піль, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Кам'янець-
Подільський, Хмельницький, Черкаси, Умань.
23 лютого гумористичний концерт зможуть 
переглянути всі вінничани у Будинку офіцерів. 
На вас чекають сотні жартів і тисячі посмішок.
«Мамахохотала» — це компанія друзів, яка, зі-
бравшись разом в 2012 році, зі свого захоплення 
незабаром зробила успішний бізнес. Наші талано-
виті актори і сценаристи створюють гумористичні 
ТВ-шоу, серіали і регулярно радують глядачів ве-
ликими концертами і стендап-виступами. Початок 
концерту о 19.00. Вартість квитків: 120–350 грн.
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ІРИНА СКИШЛЯК, (067)7656458 

Êàòåðèíà Ïîë³ùóê — ôð³ëàí-
ñåð. Ó áëîç³ â³äîìîãî óêðà¿íñüêî-
ãî ìàíäð³âíèêà Ìàêñà Çàñåëÿíà 
çíàéøëà ö³êàâó ïðîïîçèö³þ — 
äâà ì³ñÿö³ âîëîíòåðèòè ó õîñòå-
ë³ â Ë³ìàñîë³, äîïîìàãàþ÷è ³ç 
ïðèáèðàííÿì òà ïðàííÿì. Îêð³ì 
öüîãî, ïîòð³áíî áóëî ïîñò³éíî 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç òóðèñòàìè, ÿê³ çà-
ñåëÿëèñü, òà ïðè ïîòðåá³ äîïî-
ìàãàòè ¿ì âèð³øóâàòè ïðîáëåìè, 
ÿê³ ó íèõ âèíèêàþòü. Áóëî áàãàòî 
â³ëüíîãî ÷àñó, òîæ ìîæíà áóëî 
ñïîê³éíî ôð³ëàíñèòè.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ЗБИРАТИ. Äî-
áèðàëàñü Êàòÿ ³ç Êèºâà. Óçÿëà 
êâèòîê íà ë³òàê. ª òàêîæ ³ äðó-
ãèé âàð³àíò ìàðøðóòó — ³ç ì³ñ-
òà ßññè, ùî ó Ðóìóí³¿. Ïðîòå 
äî öüîãî ì³ñòà âàæêî ä³ñòàòèñü. 
Ñòîñîâíî äîêóìåíò³â, òî íà Ê³ïð³ 
ç öèì íåìàº æîäíèõ ïðîáëåì. 
Äëÿ ïî¿çäêè íà îñòð³â ï³äõîäèòü 
á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò, àäæå öÿ 
êðà¿íà º îäíèì ³ç ÷ëåí³â ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó. Ïðîòå íàâ³òü 
ÿêùî ó âàñ çâè÷àéíèé ïàñïîðò, 
òî âè ìîæåòå çðîáèòè òàê çâàíó 

ïðî-â³çó ÷åðåç ²íòåðíåò. ² êîøòó-
âàòèìå âîíà äî 1000 ãðèâåíü.

ЯКІ ЦІ КІПРІОТИ? — Ê³ïð³îòè ÿê 
ãðåêè, àëå ë³íèâ³ø³. Îò íàâ³òü, 
ÿêùî ïîãëÿíóòè íà ¿õí³ íàö³î-
íàëüí³ òàíö³, òî âîíè äóæå ïî-
â³ëüí³. Ç 13.00 äî 16.00 ó íèõ ñ³-
ºñòà. Ìîæëèâî, öå âñå ÷åðåç êë³-
ìàò. Âîíè ëþáëÿòü ïèòè áàãàòî 
âèíà, — êàæå Êàòåðèíà. — Ð³âåíü 
çëî÷èííîñò³ òóò íèçüêèé. ßêùî 
õòîñü íà êîãîñü íàïàâ, òî öå ëèøå 
³íîçåìö³. Ó ïðèíöèï³ ïî÷óâàëà 
ñåáå ó áåçïåö³. Çàãàëîì ëþäè 
äóæå ãîñòèíí³, îñîáëèâî â ãîðàõ. 
ßêîñü ó ìåíå ïîðâàëîñü âçóòòÿ, 
òî ÿ çàéøëà â êàôå, ìåí³ äàëè 
øâåéíèé íàá³ð. Çàïðîïîíóâàëè 
ñâîþ äîïîìîãó.

ªäèíèì õîäîâèì òðàíñïîðòîì 
íà îñòðîâ³ º àâòîáóñè. À ñàì³ ê³-
ïð³îòè âèãàäàëè äëÿ ñåáå ÷óäî-
âó àëüòåðíàòèâó — âåëîñèïåä. 
² êàòàòèñü íà íüîìó òàì ïî-
ñïðàâæíüîìó áåçïå÷íî. ßêùî 
âè âèð³øèòå ïåðåñóâàòèñü ïî Ê³-
ïðó íà äâîêîë³ñíîìó, òî ìîæå-
òå íå õâèëþâàòèñü. Âàñ íå ç³á’º 
íåíàðîêîì ìàøèíà. Òóò, äî ðå÷³, 
ë³âîñòîðîíí³é ðóõ. ²íêîëè òðà-

ВОЛОНТЕРИЛА НА КІПРІ ДВА МІСЯЦІ 
Робота на курорті  Як ставляться 
кіпріоти до туристів і чому на острові 
краще їздити на велосипеді, а не на авто. 
На чому не варто економити у подорожі 
та що треба скуштувати на Кіпрі. 
Про це розповіла вінничанка, яка два 
місяці волонтерила на острові

ïëÿºòüñÿ íàâ³òü òàê, ùî ïîë³öåé-
ñüê³ ïåðåêðèâàþòü ðóõ äëÿ òîãî, 
àáè âåëîñèïåäèñò ïðî¿õàâ.

СТРАХУЙТЕСЬ НАДІЙНО. Ùî 
ñòîñóºòüñÿ ñòðàõîâêè, òî íà í³é 
åêîíîìèòè íå âàðòî. Ñë³ä ïîòóð-
áóâàòèñü ïðî õîðîøó ñòðàõîâêó ³ç 
ôðàíøèçîþ, ÿêà êîøòóº â ñåðåä-
íüîìó 600 ãðèâåíü. Ìàíäð³âíè-
öÿ ðîçïîâ³äàº, ùî íà Ê³ïð³ âîíà 
äâ³÷³ çâåðòàëàñü çà äîïîìîãîþ 
ë³êàð³â. ßêùî ó íå¿ áóëà á òèæ-
íåâà ñòðàõîâêà, òî ¿é äîâåëîñü 
çàïëàòèòè îð³ºíòîâíî 60 ºâðî 
çà îäèí ëèøå â³çèò äî ë³êàðÿ. 
À òàê ë³êàð ñàì ïðè¿õàâ äî Êàò³, 
çàâ³ç äî àïòåêè òà äîïîì³ã êóïèòè 
íåîáõ³äí³ ë³êè. 

ЩО І СКІЛЬКИ КОШТУЄ. Ó êàôå 
òà ðåñòîðàíàõ ö³íè äóæå êóñþ-
÷³. Öå çðîçóì³ëî, àäæå Ê³ïð — 
êóðîðòíå ì³ñöå. Òîä³, ÿêùî âè 
õî÷åòå çåêîíîìèòè, òî âàðòî çà-
áóòè ïðî ùîäåííå ñïîæèâàííÿ 
ì'ÿñà, à çîð³ºíòóâàòèñü íà òå, ùî 
íà Ê³ïð³ ìîæíà çíàéòè íàâ³òü 
áåçêîøòîâíî — îâî÷³ òà ôðóêòè. 
— Íà Ê³ïð³ ìè õàð÷óâàëèñü çà-
çâè÷àé ôðóêòàìè, îâî÷àìè òà 
ìîëî÷íîþ ïðîäóêö³ºþ, àäæå öå 
òàì íàéäåøåâøå. ßêîñü, ãóëÿþ-
÷è ó ãîðàõ, ÿ êóøòóâàëà ñìà÷íó 
ÿãîäó, ñõîæó íà íàøó îæèíó, àëå 
íàáàãàòî á³ëüøó. ²íæèð, ãðàíà-
òè, ëèìîíè, ìàíäàðèíè, íàâ³òü 
¿ñò³âí³ êàêòóñè. Âèá³ð òóò ÷èìà-
ëèé, — êàæå Êàòÿ.

Ìîðñüêà ïðîäóêö³ÿ, ÿê íà äèâî, 
äîâîë³ äîðîãà. Ìîæëèâî öå ÷åðåç 
òå, ùî º ÷èìàëî ðèá, ÿê³ çàíåñåí³ 
ó ×åðâîíó Êíèãó. Äî òîãî æ, òóò 
º ÷èìàëî ÷åðåïàøà÷èõ ïëÿæ³â. 

Òîæ ðèáîëîâëÿ ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ 
çàáîðîíåíà.

Çàãàëîì êóïóâàòè ïðîäóêòè 
ìîæíà ó ìåðåæåâèõ ñóïåðìàð-
êåòàõ, ÿê³ º ïî âñ³é ªâðîï³. Òàêîæ 
ëàéôõàê: ÿêùî ïðèéòè íà ðèíîê 
ï³çí³øå, òî ìîæíà êóïèòè ïðî-
äóêòè çíà÷íî äåøåâøå. Çàçâè÷àé 
òîä³ ðîáëÿòü âåëèê³ çíèæêè, áî 
õî÷óòü ïîçáóòèñÿ òîâàðó.

НАЙЦІКАВІШІ МІСЦЯ. Íà Ê³ïð³ 
áàãàòî ñòàðîâèííî¿ àðõ³òåêòóðè. 
Íà îêîëèöÿõ Ë³ìàñîëó º çàìîê ³ 
ïëÿæ³, àìô³òåàòð òà ñòàðîâèíí³ 
áóäèíêè.

— Âàðòî ç’¿çäèòè ó ñòîëèöþ, 
ó Í³êîñ³þ. Áàãàòî êëàñíèõ ìàãàçè-

í³â, ö³êàâèõ ïàì’ÿòîê, áàãàòî áà-
ðàõîëîê. Òóò ïðîñòî ðàé äëÿ òèõ, 
õòî ëþáèòü ñòàðîâèííó. Ó Êåðåí³ 
º ñòàðîâèííèé çàìîê, ôîðòåöÿ. 
Âàðòóº ç’¿çäèòè ó Ïàôîñ, ì³ñòî 
çàíåñåíå äî ñïèñêó ÞÍÅÑÊÎ, — 
ðåêîìåíäóº ä³â÷èíà. Íà îñòð³â 
âàðòî âçÿòè ç ñîáîþ íàìåò. Ìî-
æåòå ðîçáèòè éîãî á³ëÿ ìîðÿ, çà-
çâè÷àé ïîë³ö³ÿ í³êîãî íå âèãàíÿº. 
Ê³ïð ôàêòè÷íî ðîçä³ëåíèé íà äâ³ 
÷àñòèíè. Íà ãðåöüêó òà òóðåöüêó, 
ÿêó ÎÎÍ íå âèçíàº.  Âàëþòà — 
òóðåöüê³ ë³ðè íà ï³âíî÷³, ºâðî íà 
ãðåöüê³é ñòîðîí³. Õî÷à íà ï³âíî÷³ 
ºâðî òàêîæ ïðèéìàþòü. Çâîðîò-
íüîãî êâèòêà ìîæåòå íå áðàòè, áî 
îñòð³â äóæå çàòÿãóº.

— Якщо ви задумались над поїздкою на острів, захопіть з 
собою намет. Можете розбити його біля моря, – каже Катя 
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ОВЕН 
Початок тижня обіцяє бурі 
емоцій, урагани слів, повені 
сліз. Вже до середини тижня 
пристрасті відбушують і в сфе-
рі особистого життя встано-
виться міцний антициклон. 

ТЕЛЕЦЬ 
Прийшов час розібратися 
в ваших численних захоплен-
ня. Остерігайтеся службових 
романів. Кілька необережних 
слів, і ви дасте навколишнім 
привід для пліток. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваш обранець зможе по-
дарувати вам море ніжності 
і романтики. Відповідайте 
йому тим же, і Новорічна ніч 
стане чарівною.

РАК 
Постарайтеся не заплутувати 
свої стосунки, що виникли 
недавно. Від вас залежатиме, 
наскільки серйозними вони 
будуть. Прислухайтеся до го-
лосу інтуїції, вона підкаже, 
як отримати бажане.

ЛЕВ 
Настав час відкритості 
у стосунках. Говоріть від-
верто, якщо хочете, щоб вас 
зрозуміли. 

ДІВА 
З середини тижня ви будете 
привертати увагу пред-
ставників протилежної статі. 
У п'ятницю навіть коротка 
зустріч може стати роман-
тичною.

ТЕРЕЗИ 
Наберіться терпіння і по-
старайтеся не звертати уваги 
на критику і вказівки коханої 
людини, інакше ймовірність 
скандалу, і без того нема-
ленька, зросте в рази. 

СКОРПІОН 
Весь вільний час займе осо-
бисте життя і пов'язані з ним 
події. Настав сприятливий 
період для того, щоб бути 
разом і відверто зізнатися 
в своїх почуттях і бажаннях.

СТРІЛЕЦЬ 
Можете очікувати, що до вас 
будуть ставитися з розумін-
ням, враховувати вашу дум-
ку, намагатися допомогти з 
вирішенням різних проблем. 

КОЗЕРІГ 
У середині тижня бажано 
сховатися від зовнішнього 
світу і постаратися розі-
братися зі своїми думками і 
почуттями. Неділя — вдалий 
день для веселої вечірки.

ВОДОЛІЙ 
Намагайтеся виглядати 
якнайкраще і яскравіше, 
не шкодуйте часу і сил на під-
готовку новорічного застілля. 
У п'ятницю постарайтеся 
з'ясувати і усунути причину 
непорозуміння у стосунках з 
коханою людиною.

РИБИ 
Вам можуть знадобитися ви-
триманість і тактовність, так 
як кохана людина може по-
чати ревнувати вас до всіх без 
найменшого на те приводу. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 27 ГРУДНЯ – 3 СІЧНЯ

413278

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Прошло 25 лет с тех пор, 
как окончательно рухнул 
железный занавес, и ещё 
больше времени прошло 
с момента выхода в свет бу-
доражащей “Эммануэль”, 

но сексуальная безграмотность, как была, 
так и остаётся одной из самых больших про-
блем современного общества. Очень слож-

но сказать, где именно кроется корень этой 
проблемы. Может в той самой продавщице 
из секс-шопа лет сорока-пятидесяти, которая 
закатывает глаза, пробивая секс-игрушку 
очередным покупателям, а может в своём 
собственном партнере, который при каж-
дом заикании о том, чтобы разнообразить 
сексуальную жизнь, говорит: «Ты в своём 
уме?!» В такой атмосфере не то, что не за-
хочется что-то пробовать. Даже старая до-
брая классика радовать не будет. Что делать? 

Прежде всего, спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих. У себя в спальне вы 
вполне можете создать автономную респу-
блику, в которой будут действовать такие 
законы, какие только захотите. Для этого 
нужно немного расширить полёт фантазии. 
Например, с 1 января во всех кинотеатрах 
Украины в прокат выходит первая украинская 
эротическая комедия «Свингеры». Отличный 
способ в новом году зарядиться хорошим 
настроением и свежими идеями.

Комментарий эксперта

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
В НОВОМ ГОДУ ДЛЯ СЕБЯ 
Начали  Новый год, как новая страница 
нашей жизни и естественная возможность, 
где нужно, ее улучшить, что-то исправить 
или вовсе изменить. Предлагаем вам 
ТОП-10 заданий для себя любимого, чтобы 
усовершенствовать свою сексуальную жизнь 

Êòî åùå íå íàïèñàë ñïèñîê æå-
ëàíèé, îáÿçàòåëüíûõ ê ñâåðøå-
íèþ â íîâîì 2018 ãîäó? À ñïèñîê 
âåùåé, îò ÷åãî ñòîèò èçáàâèòüñÿ? 
Íàâåðíÿêà, âòîðîé ñïèñîê ó ìíî-
ãèõ ãîòîâ, èëè ïðîäóáëèðîâàí 
ïðåäûäóùèé, êàê òî: ñáðîñèòü 
ëèøíèé âåñ, áðîñèòü êóðèòü, 
ïèòü, ëþáîâíèêà… Ïîíÿòíî, 
÷òî ïëàíèðîâàíèå — ýòî çäîðîâî, 
âîò òîëüêî, êðîìå êàê ñîñòàâèòü 

ïåðå÷åíü, äàëüøå ìàëî êòî ïðî-
äâèíóëñÿ. Ìîæåò áûòü óæå ïîðà? 
Îñîáåííî, åñëè ðå÷ü íå ñòîëüêî 
î âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ, ñêîëüêî 
î êà÷åñòâå ëè÷íîé æèçíè, îíà 
âåäü ïî îïðåäåëåíèþ ñîçäàåò ôîí 
íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ â öåëîì.

Òàê ÷òî æå íóæíî äåéñòâèòåëü-
íî ñäåëàòü òàêîãî, äàáû ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ íàìíîãî ëó÷øå, ðàñêî-
âàííåé, æåëàííåé è ëþáèìåé?

ТОП-10 заданий для личной жизни

ПОЛЮБИ СЕБЯ ЦЕЛИКОМ 
Банально, да. Тем более, советы 
о безусловной любви к себе 
звучат из каждой форточки. Но все 
гениальное просто. От нашего 
самочувствия зависит практически 
все. Самочувствие — то как мы себя 
чувствуем.  Постарайтесь полюбить 
себя, как мама. Мамы ведь любят 
своих детей любыми, не самыми 
красивыми, не самыми умными, 
просто от факта существования. 
Станьте для себя такой мамой — да, 
работайте над собой, но и любите 
себя.

ДУМАЙТЕ О ЗДОРОВЬЕ 
Наше здоровье и секс напрямую 
связаны. Пренебрегать собой, сво-
им телом, дорогого стоит. В первую 
очередь относительно секса, тут 
мы говорим о предохранении. 
От беремености и от венерических 
болезней. Полюбите, наконец-то, 
презерватив, все современное 
европейское общество (и не только) 
пользуются этой штукой и ничего, 
все отлично у них и с чувствитель-
ностью, и с эрекцией, и с оргазма-
ми. И вообще выкиньте из своего 
словаря  «безопасные дни».

НЕ РАЗМЕНИВАЙСЯ 
Тут речь идет об элементарном са-
моуважении, а не избирательности, 
как подумали многие. Но опять-таки 
выбирайте отношения с тем парт-
нером, который ценит вас и ваше 
внимание. Стерпится слюбится — 
плохой ориентир для совместного 
благополучия. Это касается и секса 
в том числе. Не стоит ложиться 
в постель с человеком, который 
не симпатизирует вам, или симпа-
тизирует намного меньше вашего. 
Не унижайте себя, не теряйте само-
уважение.

ПОСЕТИТЕ СЕКС-ШОП
Ну хотя бы по приколу откройте для 
себя мир разврата (громко сказано, 
конечно). Просто, когда тема сек-
са льется просто отовсюду (фильмы, 
реклама, музыка, мультики), наши 
рецепторы притупляются. Да, это 
проблема. И чтобы их как-то сти-
мулировать, можно использовать 
разные секс-игрушки. Коллекцию 
собирать не стоит, пусть эта игривая 
штучка будет как вишенка на торте 
(в малых количествах и по большим 
праздникам). Иначе приобретете 
еще одну рутинную привычку.

ПОБОЛЬШЕ ЗНАНИЙ 
Не стоит думать, что секс и все, что 
с ним связано, можно почерпнуть 
в пару тройке порно фильмов и ка-
масутре. Знания обогащают чело-
века, а сексуальные знания делают 
его магнетическим для противо-
положного пола. Это нужно не для 
того, чтобы при случае «козырнуть» 
новым термином или «стремной 
позой», не стоит опошлять. Сексу-
альная образованность в первую 
очередь будет работать как фильтр 
для вас самих, не допуская в интим-
ную сферу прохожих.

ФАНТАЗИИ — В ЖИЗНЬ 
Эротические фантазии еще одна 
тема, которую стоит поднять 
в новом году. А именно поста-
вить вопрос ребром — доколе 
твоя эротическая фантазия будет 
фантазией, может пора ее уже осу-
ществить? По крайней мере, пока 
есть желание и возможность, дабы 
потом не сожалеть об утраченном. 
Со своим текущем партнером ты это 
будешь воплощать или поищешь 
нового, не суть, главное, на пенсии 
ты сможешь вспоминать о бесша-
башной юности с полным правом.

НЕТ КОМПРОМИССАМ 
Компромисс, казалось бы, хорошее 
дело в дипломатии, но по факту 
означает — ни вашим ни нашим.  
Если в бизнесе, политике это еще 
как-то оправдано, то в личной, а тем 
более сексуальной жизни, совсем 
нет. Каждый раз, когда вы согла-
шаетесь на компромисс, вы сдаете 
часть своей территории, и с каждым 
таким прогибом нагнуть вас все 
легче и легче, а потом и вовсе, чего 
церемониться. Не нужно соглашать-
ся на то, что для вас неприемлемо. 
Не проститутка же вы все-таки.

РАССЛАБЬТЕСЬ 
Эротический массаж, это очень 
круто. Если научиться делать его 
самому, это плюс десять к вашей 
сексуальности. А если еще и парт-
нера обучить — вашей паре можно 
только позавидовать. Ну про-
сто потому, что сексом не всегда 
хочется заниматься — бывает такое, 
не надо скромничать. Сделать же 
любимому человеку расслабляющий 
массаж с эротическим (но ни к чему 
не обязывающим контекстом, дабы 
не напрягать), это очень мило 
и подкупающе.

СИЛА В ПРАВДЕ 
Что касается секса — тут ложь 
во спасение и прочие прему-
дрости могут ударить прежде 
всего по вас самих. Самый простой 
и растиражированный пример — 
имитация оргазма. Сколько на это 
купилось мужчин и попалось 
женщин. Ну не сложилось, секс был 
вовсе не головокружительный, ор-
газм совсем не мульти, да и не было 
его толком, зачем врать? Конечно, 
в лоб человеку такое не скажешь, 
но черт побери, восхвалять его тоже 
не стоит. Хотя бы молчите.

ПОИГРАЕМ В ИНТИМ 
Что наша жизнь — игра. Секс — это 
игра двух тел, энергий, потоков… 
Секс — это борьба, соревнование 
на физическом и ментальном плане. 
Сейчас секс-игры представлены 
и в ощутимом материальном виде. 
Это и секс — твистер, и кости, 
и настольные игры. Все конечно 
сводится к интиму, но дорога к нему 
лежит теперь не через раздева-
ние и принятие горизонтальных 
поз. А очень даже замысловато 
и интригующе. Попробуйте, вам 
понравится.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Одна из важнейших задач — 
соотнести собственные воз-
можности с объемом того, 
что надо закончить.

ТЕЛЕЦ 
Коллеги по работе будут 
всячески помогать осу-
ществлению ваших планов. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ждите много подарков 
и много легкого, приятного 
общения.

РАК 
Неделя может порадовать 
вас многочисленными со-
бытиями и впечатлениями. 

ЛЕВ 
Для успешной реализации 
планов не позволяйте упрям-
ству испортить все дело. 

ДЕВА 
Неизбежны изменения, 
как в режиме работы, так 
и в образе жизни. 

ВЕСЫ 
Общительность и позитив-
ный настрой помогут вам от-
лично провести праздники.

СКОРПИОН 
Неделя может принести 
какие-то внезапные, 
но позитивные результаты, 
связанные с работой. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели постарай-
тесь избегать ненужных кон-
фликтов и недоразумений. 

КОЗЕРОГ 
Вы имеете все шансы полу-
чить повышение или найти 
новую престижную работу. 

ВОДОЛЕЙ 
Ваши планы на новогод-
нюю ночь могут внезапно 
поменяться в последний 
момент.

РЫБЫ 
Вам стоит следить за свои-
ми высказываниями, иначе 
можете попасть впросак.

413468

415305

413689

Таїсія, 32 роки
Щира, відверта та позитивна. Найбільше люблю 
та ціную свою сім'ю, виховую красунечку доньку. 
Також люблю спорт та подорожі. 

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.

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

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)

ю 
у. 

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, (096) 

179 71 31


