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ОНОВИЛИ ПОЛОГОВИЙ
 У «Центру матері та дитини» 
після ремонтів таке обладнання, 
якого немає в жодному іншому 
пологовому будинку Вінниці. 
Чиновники обіцяють, що ремонти 
в медицині не завершаться

ОБРАЛИ ДОСТОЙНИХ 
І ПОГАНЦІВ
 Ми попросили вінничан 
проголосувати за людей, які у 
2017 показали себе з найкращого 
боку, і за тих, що здивували 
своїми негарними вчинкамис. 2 с. 6с. 18

с. 12

 Чотирьох наших земляків 
визволили з полону російських 
бойовиків
 Артем Крина з Козятина, Валерій 
Радовець з Могилів-Подільського 
району, вінничанин Олексій 
Кириченко та Олег Чулга – єдиний 
з четвірки цивільний, урoдженець 
Трoстянецькoгo рaйoну
 Рідні героїв розказали 
журналісту, що вони пережили, 
поки їх рідні були у полоні, 
та якою була їх зустріч 

414340

с.4

ВОНИ ПОВЕРНУЛИСЯ!
ЯК ЗУСТРІЧАЛИ ПОЛОНЕНИХ ВІННИЧАН

368149

Мати, дружина і сестра чекали Олексія Кириченка у Харкові, куди полонених привезли 
з Горлівки. При зустрічі ніхто не міг стримати сліз
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ÍÎÂÈÍÈ

Особливе свято 
Íàïåâíî äëÿ êîæíî¿ ëþ-

äèíè ó ¿¿ âëàñíîìó æèòò³ º 
âàæëèâ³ ïîä³¿, äàòè ÷è ïåð³î-
äè, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàí³ 
ç ¿¿ áóòòÿì òà ìàéáóòí³ì. 
Ñâÿòî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî äëÿ 
õðèñòèÿí º äóæå îñîáëèâèì. 
Âîíî ó ñîá³ íåñå íå ëèøå 
çì³ñò çàãàëüíîöåðêîâíî¿ 
ïîä³¿, àëå é ñâÿòà îñîáèñ-
òîãî õàðàêòåðó. Ìè â³ðèìî 
ó òå, ùî Ãîñïîäü ïðèéíÿâ 
íà ñåáå ëþäñüêó ïîäîáó, íà-
ðîäèâøèñü â³ä Ä³âè Ìàð³¿, 
çàäëÿ òîãî, ùîá ïîñòðàæäà-
òè íà Õðåñò³ ³ çäîëàòè ñâîºþ 
çåìíîþ ñìåðòþ â³÷íó ñìåðòü 
ëþäñòâà.

Ó êîæíîãî ³ç íàñ º âëàñ-
í³ ñòîñóíêè ç Áîãîì. Ìè 
äî íüîãî ìîëèìîñü, ðîç-
ìîâëÿºìî, ðàçîì ðàä³ºìî ³ 
ïëà÷åìî. ² îñü â öåé ìîìåíò 
íàñòàº óñâ³äîìëåííÿ, ùî òè 
ñïðèéìàºø Ð³çäâî ùå é ÿê 
³ îñîáèñòó ïîä³þ, ÿêà òåáå 
ïîâ’ÿçóº ç äîðîãîþ ñåðöþ 
îñîáîþ, ó äàíîìó ñåíñ³ — ç 
Áîãîì.

Ç äðåâíîñò³ ó õðèñòèÿí 
³ñíóº çâè÷àé ïðîâîäèòè ÷àñ 
ï³äãîòîâêè äî íàéá³ëüøèõ 
ñâÿò ó îñîáëèâîìó ìîëè-
òîâíîìó ñòàí³. Äóæå ÷àñòî 
â³í ïîºäíóºòüñÿ ç îêðåìèìè 
õàð÷îâèìè îáìåæåííÿìè. 
Ó äàíîìó âèïàäêó ñâÿòó Ð³çä-
âà ïåðåäóº 40-äåííèé ï³ñò. 
Ïðîòå ãîëîâíèì ó öüîìó º 
íå ¿æà, à äóõîâíèé ñòàí ëþ-
äèíè. Ìè ïîâèíí³ ïîñï³øàòè 
ïðèêðàøàòè ñâîþ äóøó òàê 
ñàìî, ÿê ãîòóþ÷èñü äî ñâÿòà, 
ïðèêðàøàºìî îñåë³.

Íàéãîëîâí³øå ó ñâÿòêó-
âàíí³ Ð³çäâà, öå äóõ ëþáî-
â³, ìèðó òà ñâ³òëà. Áåçóìîâ-
íî äîáðèì áóäå â³äâ³äàòè 
íåì³÷íèõ, õâîðèõ, òèõ, ùî 
â ñêîðáîò³. Öüîãî äíÿ ðîçä³-
ëèòè ðàä³ñòü ñâÿòà ñï³ëüíîþ 
ìîëèòâîþ ó õðàì³, à òàêîæ 
ïðèä³ëèòè â³ëüíèé ÷àñ âëàñ-
í³é ðîäèí³.

ДУМКА

СВЯЩЕНИК

Назарій Назарій 
ДАВИДОВСЬКИЙДАВИДОВСЬКИЙ

ОЛЕНА (53), ЕКОНОМІСТ:
— Усього найкращого, миру 
та щастя всім людям! Бажаю 
вінничанам ще й всього, чого 
вони самі хочуть. Та звісно, 
величезного здоров'я та гро-
шей, щоб заробили багато. 

ЮРІЙ (57), ВІЙСЬКОВИЙ 
ПЕНСІОНЕР:
— Дітям — гарно вчитися та 
не хворіти. А батькам — наро-
джувати немовлят. І щоб вну-
ків давали бабусям та дідусям 
пестити.  Миру в кожний дім.

ЯНА (22), ВОКАЛІСТКА:
— Дай Боже, щоб ми були 
здорові та кожного дня хо-
тіли творити майбутнє. Щоб 
у людей було натхнення ство-
рювати нові проекти, які змі-
нюватимуть життя.

ВАСИЛЬ (55), ОХОРОНЕЦЬ:
— Миру, добра та злагоди. 
Бажаю всім людям фортуни 
та витримки. А оскільки на-
ступний 2018-й буде Роком 
Собаки, то нехай всі будуть 
вірними та надійними.

ЛЮДМИЛА (25), ПСИХОЛОГ:
— Я сама з Житомира, але 
Вінниця мені дуже подо-
бається. Тут чисто та гарно. 
Бажаю, щоб це місто і надалі  
розвивалася. І щоб з'являлося 
більше цікавих місць.

ОЛЕКСАНДР (35), ПРОГРАМІСТ:
— Снігу більше та морозів 
добрих! Бажаю вінничанам 
добра та достатку в кожну 
хату. А місту — гарні та міцні 
дороги, кращої інфраструк-
тури та менше заторів. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що б ви побажали Вінниці і вінничанам у Новому році?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ç 2016 ðîêó òðè-
âàëà ðåêîíñòðóê-

ö³ÿ íåâåëèêîãî êîðïóñó «Öåíòðó 
ìàòåð³ òà äèòèíè» íà Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 138. Ó ê³íö³ 2017 ðîêó 
çàê³í÷èëè ðåìîíò. Òåïåð ë³êàð³ 
òà ïîñàäîâö³ íå ñîðîìëÿòüñÿ íà-
çâàòè öåé ìåäçàêëàä «òàêèì ÿê 
ó ªâðîï³».

Ó êîðïóñ³, äå ðîçì³ñòèëîñÿ 
â³ää³ëåííÿ ã³íåêîëîã³¿ òà æ³íî÷à 
êîíñóëüòàö³ÿ, ñêëàäíî çíàéòè 
ùîñü ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. Íà-
âêîëî ïîôàðáîâàí³ ñò³íè, íîâ³ 
ìåáë³ òà îáëàäíàííÿ äëÿ ë³êàð³â. 
Ïëþñ, óñå ïðèñòîñîâàíå äëÿ ïî-

òðåá æ³íîê ç ³íâàë³äí³ñòþ.
Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ ã³íåêîëîã³¿ 

ç ìàëî³íâàçèâíèìè îïåðàö³ÿìè 
Àíàòîë³é Ãàíüêåâè÷ ðîçêàçàâ, ùî 
ðàí³øå òóò áóâ «³çîëÿòîð».

— Çà ÷àñè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó 
òóò çíàõîäèëèñÿ æ³íêè ç çàïàëü-
íèìè ïðîöåñàìè. Àëå ç ÷àñîì 
öå ïåðåñòàëî áóòè àêòóàëüíèì. 
Ó ªâðîï³ âæå äàâíî â³äìîâèëèñÿ 
â³ä òàêèõ «³çîëÿòîð³â». Âèð³øèëè 
ïåðåîáëàäíàòè öå â³ää³ëåííÿ, ùî 
ï³äòðèìàëà ì³ñüêà âëàäà.

Â³äòåïåð â³ää³ëåííÿ ã³íåêîëîã³¿ 
òà æ³íî÷à êîíñóëüòàö³ÿ áóäå îá-
ñëóãîâóâàòè 60 òèñÿ÷ â³ííè÷àíîê, 
ÿê³ ìåøêàþòü ÿê ó Â³ííèö³, òàê 
³ â ïðèëåãëèõ ðàéîíàõ. 

Ãîëîâíèé ë³êàð Âîëîäèìèð 
Ïðèñÿæíþê ïîõâàëèâñÿ ³ íîâîþ 

ЯК ВИГЛЯДАЄ ПОЛОГОВИЙ 
ПІСЛЯ ЄВРОРЕМОНТУ
Найкраще — матусям  У корпусі 
«Центру матері та дитини», де в радянські 
часи був ізолятор для хворих пацієнток, 
тепер лікують майбутніх матусь. Після 
ремонтів тут є таке обладнання, якого немає 
в жодному іншому пологовому Вінниці. 
Чиновники обіцяють, що на цьому закладі 
ремонти в медицині не завершаться

ïîêð³âëåþ. Äàõ â³ää³ëåííÿ íå ðå-
ìîíòóâàëè ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ 
çàêëàäó — â 1979 ðîö³.

Äî òîãî æ, ìåäçàêëàä ïðè-
ñòîñîâàíèé äëÿ ïîòðåá ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ. Íà äðóãèé ïîâåðõ 
ìîæíà ï³äíÿòèñÿ íà ñïåö³àëüíî-
ìó ï³äéîìíèêó.

— Âè ò³ëüêè ïîäèâ³òüñÿ, ó êî-
ðèäîðàõ âçàãàë³ íåìàº ïîðîã³â! — 
íå õîâàþ÷è çàõâàòó ðîçïîâ³äàëà 
óïîâíîâàæåíà ç ïðàâ ëþäèíè ç 
³íâàë³äí³ñòþ Ðà¿ñà Ïàíàñþê. — 
Ó â³ää³ëåíí³ º äâà êð³ñëà, ùî 
ïðèñòîñîâàí³ äëÿ ïîòðåá ëþäåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. Æ³íêà ìîæå ñàìà 
âñòàòè ç â³çêà òà çàë³çòè â êð³ñëî, 
ÿêå ìîæíà îïóñòèòè — ï³äíÿòè 
íà áóäü-ÿêèé ð³âåíü.

Ïîêðîêóâàâøè äàë³, çàõîäèìî 
â îíîâëåíó îïåðàö³éíó, äå ñòî¿òü 
íîâèé ìàí³ïóëÿö³éíèé ñò³ë. Éîãî 
âæå âñòèãëè ïðîòåñòóâàòè.

— ßêðàç ó÷îðà (26 ãðóäíÿ — 
àâò.) ðîáèëè îïåðàö³þ. Ó æ³íêè 
áóëà íåòèïîâà âàã³òí³ñòü — ó ìàò-
êîâ³é òðóá³, à íå â ìàòö³. Îïåðà-

ö³ÿ íå áóëà ñêëàäíîþ ³ òðèâàëà 
äî 40 õâèëèí, — ñêàçàâ çàñòóïíèê 
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç ìåäè÷íî¿ ÷àñ-
òèíè Ñåðã³é ×å÷óãà.

Ïàëàòè, ùî º íà äðóãîìó ïî-
âåðñ³, ìàþòü òèïîâèé äèçàéí. 
Ó êîæí³é ç íèõ º äâà ë³æêà, 
øàôè, ñò³ë. Äëÿ ïîòðåá æ³íîê  
îáëàäíàíà íåâåëèêà êóõíÿ.

Ïîâåðòàºìîñÿ íà ïåðøèé ïî-
âåðõ òà éäåìî â æ³íî÷ó êîí-
ñóëüòàö³þ. Íà âõîä³ çàì³ñòü 
«ðåºñòðàòóðè» ç’ÿâèâñÿ ìîäíèé 
«ðåñåïøí». ² òóò çðîáèëè ñèñòåìó 
÷åðã òàêó æ, ÿê ³ â Ïðîçîðîìó 
îô³ñ³. Æ³íêà ðåºñòðóºòüñÿ, áåðå 
ïàï³ðåöü ç íîìåðîì ³ ÷åêàº, êîëè 
íàä òàáëî áóäå ¿¿ íîìåð.

Íà ðåêîíñòðóêö³þ â³ää³ëåííÿ 
ã³íåêîëîã³¿ òà æ³íî÷î¿ êîíñóëüòà-
ö³¿ âèòðàòèëè 6,9 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü, ç ÿêèõ 1,5 ì³ëüéîíà âçÿëè 
ç³ ñïåöôîíäó ïîëîãîâîãî áóäèí-
êó. Óñå ³íøå — ç ì³ñüêî¿ êàçíè. 
À íà â³äíîâëåííÿ ïîêð³âë³ âè-
òðàòèëè 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, ùî 
ö³ëêîì âçÿëè ç áþäæåòó Â³ííèö³.

Міський голова Сергій Моргу-
нов розказав, що якість ремонту 
робить цей заклад одним з най-
кращих у Вінниці.
— Розуміємо, що потрібно роби-
ти це все збалансовано: є й інші 
лікарні, які потребують оновлен-
ня. Є плани на 2018 рік, будів-
ництво нового приймального 
відділення для лікарні швидкої 
меддопомоги на Київській. Це 
достатньо амбітний проект, що 
коштує 250 мільйонів гривень. 
Лікарня зможе обслуговувати  
до 900 тисяч людей.

У програмі економічного та соці-
ального розвитку на 2018 рік за-
плановано виділити 212,5 міль-
йона гривень на оновлення ме-
дзакладів міста. З них, 43,7 міль-
йона візьмуть з бюджету Вінниці. 
А все інше — за рахунок держав-
ного бюджету.
Планують розпочати реконструк-
цію будівлі лікарні № 1 для роз-
міщення рентген-операційного 
блоку з ангіографом, будівни-
цтво регіонального клінічного лі-
кувально-діагностичного центру 
серцево-судинної патології.

Які лікарні відремонтують в 2018-ому

Відділення має крісла, придатні для всіх жінок, 
та коридори без порогів. Сюзанна Жуковська 
пересвідчилася, що зможе проїхати на візку будь-де
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðî òå, ÿê ð³äí³ 
çóñòð³÷àëè ïîëî-
íåíèõ, ä³çíàâàâñÿ 

æóðíàë³ñò RIA. Ñï³âðîçìîâíèêè 
êàæóòü, ùî öå áóâ êàëåéäîñêîï 
ñóºòè ç òðèâàëèì ³ íåâèìîâíî 
íàïðóæåíèì ÷åêàííÿì. Äÿêóâà-
òè äîë³, âîíè ïîáà÷èëè ð³äíèõ, 
îá³éíÿëè ¿õ, ìàáóòü, ÿê í³êîëè 
ðàí³øå, õâèëþþ÷å. Í³õòî íå ì³ã 
ñòðèìàòè ñë³ç.

Àðòåìà Êðèíà çóñòð³÷àëà ìàòè 
Íàä³ÿ Ïàâë³âíà. Âàëåð³ÿ Ðàäîâ-
öÿ — áðàò Îëåêñàíäð ³ç ñèíîì, 
ÿêèé òàêîæ ïðîéøîâ ÀÒÎ. ×å-
êàëè ð³äíèõ ó Êèºâ³ â àåðîïîðòó 
Áîðèñï³ëü. Îëåêñ³ÿ Êèðè÷åíêà 
÷åêàëè ó Õàðêîâ³ ìàòè, äðóæèíà 
³ ñåñòðà. Ó Õàðêîâ³ Îëåêñ³é ïðî-
æèâàº âæå á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â. 
Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ìàòè é ñåñòðà ïî-
âåðíóëèñÿ äî Â³ííèö³. Íèí³ ïîðó÷ 
ç íèì áðàò Þð³é. Óñ³ òðîº âèçâî-
ëåíèõ á³éö³â çíàõîäÿòüñÿ ó Êè¿â-
ñüêîìó ãîñï³òàë³ íà îáñòåæåíí³.

НАЙДОВШЕ БОЙОВИКИ УТРИ-
МУВАЛИ КИРИЧЕНКА — ТРИ 
РОКИ І ЧОТИРИ МІСЯЦІ. Áðàò 
Îëåêñ³ÿ Êèðè÷åíêà Þð³é ðîçïîâ³â 
ïî òåëåôîíó ó ï'ÿòíèöþ, ùî ÷å-
êàº, ïîêè Ñàøà ïðîõîäèòü îáñòå-
æåííÿ. Ïðî ïåðøó ï³ñëÿ ïîëîíó 
çóñòð³÷ ãîâîðèòü ïî-÷îëîâ³÷îìó 
ñòðèìàíî: «Îá³éíÿëèñÿ, õîò³â éîãî 
ì³öí³øå ïðèòèñíóòè, àëå íå ñòàâ 
öüîãî ðîáèòè, — êàæå ÷îëîâ³ê. — 
Â³í âèñíàæåíèé, ñòîìëåíèé. Á³ëü-
øå ìîâ÷èìî, í³æ ãîâîðèìî. Àëå 
ðîçóì³ºìî. Ñàøà çà ìàìó õâèëþ-
ºòüñÿ. ¯é öå ÷åêàííÿ äàëîñÿ íàé-
âàæ÷å. Äðóæèíà, äîíüêà ñê³ëüêè 
ñë³ç âèïëàêàëè!» 

— Ñê³ëüêè ÷àñó â³í ïðîâ³â 
ó ïîëîí³?

— ß íàðàõóâàâ òðè ðîêè ³ ÷î-
òèðè ì³ñÿö³, — â³äïîâ³äàº Þð³é 
Êèðè÷åíêî. — ßêùî ïîìèëèâñÿ, 

ïåðåðàõóéòå. Éîãî âçÿëè 26 ñåðï-
íÿ 2014. Çâ³ëüíèëè 27 ãðóäíÿ. 
Çíà÷èòü, ïîìèëèâñÿ íà îäèí 
äåíü.

Îëåêñ³é Êèðè÷åíêî ñëóæèâ 
ó ðîçâ³äö³. Çàõèùàâ Ñàâóð-Ìî-
ãèëó ó òîé ÷àñ, êîëè á³ëüø³ñòü 
â³éñüê óæå â³äñòóïèëè. Ó òîé 
÷àñ ãðóïîþ êåðóâàâ ëåãåíäàð-
íèé ïîëêîâíèê (íèí³ ãåíåðàë) 
²ãîð Ãîðä³é÷óê. Â³äñòóïàëè äâîìà 
ãðóïàìè. Íàø çåìëÿê îïèíèâñÿ 
ó ïîëîí³. Çóì³â óòåêòè. Ïîò³ì 
éîãî ñõîïèëè ùå ðàç. Óòðèìóâàëè 
ó ï³äâàëàõ ÑÁÓ Äîíåöüêà, à òîä³ 
ïåðåâåëè ó Ìàê³¿âñüêó êîëîí³þ. 
Òàì â³í ïðîâ³â íàéá³ëüøå ÷àñó. 
Îëåêñ³é ïðî öå ðîçïîâ³â ðîñ³é-
ñüêèì æóðíàë³ñòàì. Çãàäàâ, ÿê 
äîáèðàâñÿ äî âñ³õ ïîëÿìè. Ùîá 
íå ïîìåðòè ç ãîëîäó, ¿â ñèðó 
êóêóðóäçó. Ïèâ âîäó ç ð³÷êè. 
²íòåðâ'þ äàâàâ ó ïðèñóòíîñò³ 
îçáðîºíèõ áîéîâèê³â. Íåçâàæà-
þ÷è íà öå, â³í â³äâåðòî ãîâîðèâ, 
ùî íà Äîíáàñ³ âîþþòü ðîñ³ÿíè, 
ùî ñàìå âîíè éîãî âçÿëè â ïî-
ëîí, ùî â Óêðà¿í³ í³ÿêà íå ãðî-
ìàäÿíñüêà â³éíà, à óêðà¿íö³ çàõè-
ùàþòü ñâîþ çåìëþ â³ä ñòàðøîãî 
«áðàòà».

Ó àåðîïîðòó Êèðè÷åíêó íà-
äàëè ñëîâî âèñòóïèòè â³ä ³ìåí³ 
çâ³ëüíåíèõ áðàíö³â. Â³í â³äâåðòî 
íàçâàâ ñâîº çâ³ëüíåííÿ äèâîì. Ç 
ñóìîì ãîâîðèâ ïðî õëîïö³â, ÿê³ 
çàëèøèëèñÿ ó ïîëîí³. Íàéá³ëüøå 
éîãî áàæàííÿ — ïîáóòè âäîìà ç 
ð³äíèìè.

«ЗРАДНИКА» ЗВІЛЬНИЛИ. Ð³äíèõ 
çàïðîñèëè íà çóñòð³÷ íàïåðåäîäí³ 
27 ãðóäíÿ. Ðîçì³ñòèëè ó ãîòåëÿõ 
Êèºâà. 27 àâòîáóñàìè äîñòàâèëè 
â àåðîïîðò Áîðèñï³ëü. Öå áóëè 
íàäçâè÷àéíî òðèâîæí³ õâèëèíè.

— Í³ íàïåðåäîäí³, ï³ä ÷àñ çó-
ñòð³÷³ ç ïðåçèäåíòîì, í³ 27 ÷èñëà 
íàì í³÷îãî íå ãîâîðèëè, õòî ñàìå 
º ó ñïèñêàõ, — ðîçïîâ³äàº áðàò 
Âàëåð³ÿ Ðàäîâöÿ Îëåêñàíäð. — 

«НАВІТЬ БАЛАНДУ НЕ ЩОДНЯ ДАВАЛИ» 
Вони повернулися!  Четверо вінничан 
визволили з полону російських бойовиків. 
Наймолодший з них — 28-річний Артем 
Крина з Козятина, 45-річний Валерій 
Радовець з Могилів-Подільського району, 
42-річний вінничанин Олексій Кириченко 
та Олег Чулга — цивільний, урoдженець 
Трoстянецькoгo рaйoну

Ó àåðîïîðò ïðè¿õàëè î ïåðø³é 
äíÿ, à ë³òàê ç ïîëîíåíèìè ïðè-
çåìëèâñÿ î ï³â íà ïåðøó íî÷³. 
Ìîæåòå óÿâèòè, ÿêèìè áóëè ö³ 
12 ãîäèí ÷åêàííÿ?!

Ñïî÷àòêó ïîëîíåíèõ ïðèâåçëè 
äî Õàðêîâà. Òóäè ¿õ äîñòàâèëè 
âåðòîëüîòàìè ç Êðàìàòîðñüêà. 
Ç Õàðêîâà ë³òàêîì äî Êèºâà. 
Êîëè â Õàðêîâ³ õëîïö³ âèõîäè-
ëè ç âåðòîëüîò³â, öåé ìîìåíò 
òðàíñëþâàëè ïî òåëåáà÷åííþ. 
Íà ðàä³ñòü ïàíà Îëåêñàíäðà, â³í 
óï³çíàâ ñåðåä íèõ ñâîãî áðàòà. ² 
äðóæèíà Îëåêñàíäðà â ñåë³ áà÷è-
ëà ö³ êàäðè ïî òåëåáà÷åííþ. Òåæ 
ïîäçâîíèëà ïîä³ëèòèñÿ ðàä³ñòþ.

— Ñàøà ñòîÿâ ðàçîì ç Îëåêñ³-
ºì Êóøï³ëåì, — êàæå ïàí Îëåê-
ñàíäð. — Öå éîãî ïîáðàòèì, ç 
ÿêèì îäíî÷àñíî ïîòðàïèëè 
ó ïîëîí. Ðàçîì ¿õ óòðèìóâàëè 
ó Ìàê³¿âñüê³é êîëîí³¿.

Ð³äí³ ñïîä³âàëèñÿ, ùî ç Êèºâà 
ïîâåðíóòüñÿ äîäîìó ç Âàëåð³ºì. 
Îäíàê ¿õàòè äîâåëîñÿ ñàìèì. 
Ó ï'ÿòíèöþ âîíè ïðè¿õàëè ç Êè-
ºâà äî Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî.

— Ó Âàëåð³ÿ, íà æàëü, íå âñå 
òàê äîáðå, ùîá éîãî ìîæíà â³ä-
ïóñòèòè äîäîìó, — ðîçïîâ³äàº 
äðóæèíà éîãî áðàòà Âàëåíòèíà 
Ðàäîâåöü. — Õóäèé, çìó÷åíèé, 
âèñíàæåíèé. Ïðîñèòü í³÷îãî 
íå ðîçïèòóâàòè. Êàæå, ðîçïîâ³ñòü 
ïðî âñå òîä³, êîëè âñ³õ õëîïö³â 
çàáåðóòü ç ïîëîíó.

Ïðî äåùî âñå-òàêè ñêàçàâ. 
Çà ñëîâàìè éîãî ðîäè÷³â, êîëè 
â ïàëàòó ïðèíåñëè ¿ñòè, ó Âàëåðè 
çëåò³ëî ç óñò: «Íàì íàâ³òü ïî-
õëüîáêó íå ùîäíÿ äàâàëè…» 

Ïðîòè Âàëåð³ÿ Ðàäîâöÿ, ñåð-
æàíòà 56-¿ áðèãàäè, íàøà ïðî-
êóðàòóðà ïîðóøèëà êðèì³íàëüíó 
ñïðàâó çà ñòàòòåþ «Çðàäà». Ñòà-
ëîñÿ öå íàâåñí³ 2016-ãî. Ñàìå 

òîä³ â³í çáèðàâñÿ äîäîìó. Òðå-
òüîãî êâ³òíÿ êîëîíà àâòîìîá³ë³â 
ðóõàëàñÿ òðàñîþ íåïîäàë³ê â³ä 
Ãîðë³âêè. Çàìèêàëè êîëîíó Ðà-
äîâåöü ³ Êóøï³ëü. Âîíè çáèëèñÿ 
ç ìàðøðóòó. Ðàö³ºþ äëÿ çâ’ÿçêó ç 
êåð³âíèêîì êîëîíè á³éö³â íå çà-
áåçïå÷èëè. Õî÷à öå îáîâ’ÿçêîâà 
óìîâà — âåäó÷èé êîëîíè ³ òîãî, 
õòî çàìèêàº ¿¿, çàáåçïå÷óþòüñÿ 
ïðèñòðîÿìè äëÿ çâ’ÿçêó. Íàø³ 
á³éö³ â’¿õàëè ïðÿì³ñ³íüêî â ëàáåòè 
áîéîâèê³â. ̄ õ âçÿëè íà áëîêïîñòó 
á³ëÿ Ãîðë³âêè 3 êâ³òíÿ 2016-ãî. 

×åðåç äåÿêèé ÷àñ âíî÷³ Âàëåð³þ 
âäàëîñÿ ïîäçâîíèòè ð³äíèì äîäî-
ìó ³ ïîâ³äîìèòè, ùî âîíè â ïî-
ëîí³. Óòðèìóâàëè ¿õ ó Ìàê³¿âö³ 
â êîëîí³¿.

У СПИСКАХ АРТЕМА НЕМА, АЛЕ 
Я НАЙЩАСЛИВІША МАТИ У СВІ-
ТІ. Íàéìîëîäøèé ïîëîíåíèé 
Àðòåì Êðèíà ç Êîçÿòèíà ïåðå-
áóâàâ ó ïîëîí³ áîéîâèê³â ó Ëó-
ãàíñüêó. Éîãî ìàòè Íàä³ÿ Ïàâë³â-
íà ÷è íå íàéá³ëüøå íàòåðï³ëàñÿ. 
Ïð³çâèùå ¿¿ ñèíà íå çíà÷èëîñÿ 
ó ñïèñêàõ. Íå âäàëîñÿ çíàéòè 
éîãî íàâ³òü òåïåð, êîëè õëîïåöü 
îáí³ìàâ ìàìó â àåðîïîðòó ³ ðàçîì 
ç ³íøèìè ïåðåáóâàº â ãîñï³òàë³ 
íà îáñòåæåíí³.

— Àðòåì 15 ì³ñÿö³â áóâ ó ïî-
ëîí³, — êàæå éîãî ìàòè. — Á³äà 
â òîìó, ùî òà ñòîðîíà íå õîò³-
ëà éîãî «ñâ³òèòè». Êàçàëè, ùî 

â íèõ íåìà òàêîãî. Áîæå, ñê³ëüêè 
çäîðîâ’ÿ ÿ ïîêëàëà íà òå, ùîá 
äîêàçàòè âñ³ì íàøèì, ùî ñèí 
æèâèé, ùî éîãî òðèìàþòü ó Ëó-
ãàíñüêó.

Ó ëèñòîïàä³ íèí³øíüîãî ðîêó 
æóðíàë³ñò çóñòð³â Íàä³þ Êðèíó 
á³ëÿ óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ó Â³ííèö³. 
Âîíà ïðèéøëà ç ïîðòðåòîì ñèíà. 
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïðèéøëà ùå ðàç íà-
ãàäàòè, ùî ¿¿ Àðòåì÷èê ó ïîëîí³, 
ùîá äîáèâàëèñÿ éîãî çâ³ëüíåííÿ.

Õëîïåöü ó ñïèñêàõ íå çíà÷èâñÿ. 
²íôîðìàö³þ ïðî öå îäðàçó ïî-
øèðèëè â åëåêòðîííèõ ÇÌ². Àëå 
æ³íêà òåðïëÿ÷å ÷åêàëà ðàçîì ç 
óñ³ìà ð³äíèìè áðàíö³â. ̄ ¿ çàñïî-
êîþâàëè, ï³äòðèìóâàëè.

Ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàí-
íÿ ç æóðíàë³ñòîì ãîëîñ ïàí³ Íàä³¿ 
áóâ ðàä³ñíèé.

— ß íàéùàñëèâ³øà ìàòè ó ñâ³-
ò³, — íå ñòðèìóâàëà ñâîº¿ ðàäîñò³ 
ïàí³ Íàä³ÿ.

Ñåðåä çâ³ëüíåíèõ ç ïîëîíó ³ öè-
â³ëüíèé Îëåã ×óëãà, óðoäæåíåöü 
Òðoñòÿíåöüêoão ðaéoíó. Éoão 
áoéoâèêè çaòðèìaëè ùå ía 
ïo÷aòêó 2015 ðoêó. Òaê çâaíå 
«ÌÃÁ ÄÍÐ» çaÿâèëo ïðo âèíå-
ñåííÿ âèðoêó óêða¿íöþ, ÿêoão 
òåðoðèñòè çâèíóâaòèëè ó øïè-
ãóíñòâ³. Éoão çañóäèëè äo 11 ðoê³â 
â'ÿçíèö³ ó ëþòoìó 2016-ão. 
Áoéoâèêè ñòâåðäæóþòü, ùo ×óëãa 
ï³äòðèìóâaâ ¿õ ï³ä ÷añ çaõoïëåííÿ 
Ñëoâ'ÿíñüêa ó 2014 ðoö³, aëå 
ïoò³ì éoão í³áèòo çaâåðáóâaëa 
Ñëóæáa áåçïåêè Óêða¿íè. Éoão 
çâèíóâaòèëè â òoìó, ùo â³í 
ïåðåäaâaâ ÑÁÓ ³íôoðìaö³þ ïðo 
ïåðåñóâaííÿ â³éñüêoâo¿ òåõí³êè, 
äèñëoêaö³þ â³éñüêoâèõ ï³äðoçä³ë³â 
òoùo. 2 ãðóäíÿ 2016 ðoêó ×óëãa, 
í³áèòo, äaâ ç³çíaâaëüí³ ñâ³ä÷åí-
íÿ. Óòðèìóâaâñÿ ó Ìaê³¿âñüê³é 
êoëoí³¿.

Нагадаємо, 27 грудня з полону 
бойовиків звільнено 74 вій-
ськових і цивільних. Наша сто-
рона передала 237 затриманих 
на Донбасі. Це перший обмін по-
лоненими за два роки. Так само 
вперше він відбувався за без-
посередньої участі і присутності 
Міжнародного Товариства Чер-

воного Хреста. Його представ-
ники першими спілкувалися з 
нашими полоненими ще на тій 
стороні. Понад 60 бранців ОРД-
ЛО вирішили не повертатися 
на окуповану територію. Кожен 
з них підтвердив своє рішення 
у пунктах обміну представникам 
Товариства Червоного Хреста.

Наших 74, бойовиків — 237 

Êèðè÷åíêî ðîñ³éñüêèì 
æóðíàë³ñòàì â³äâåðòî 
ãîâîðèâ, ùî íà 
Äîíáàñ³ âîþþòü 
ðîñ³ÿíè ³ ñàìå âîíè 
âçÿëè éîãî ó ïîëîí

У аеропорту Олексію Кириченку надали слово виступити від імені звільнених бранців. 
Він відверто назвав своє звільнення дивом
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Çàâäÿêè ô³íàí-
ñîâ³é äåöåíòðàë³-

çàö³¿ Â³ííèöÿ îòðèìóº á³ëüøå 
ãðîøåé. Òîáòî, öåíòð äåðæàâè 
ïåðåäàº ÿê á³ëüøå ãðîøåé, òàê 
³ á³ëüøå ïîâíîâàæåíü íà ì³ñöÿ. 
Çà ïðîãíîçàìè ïîñàäîâö³â, äî-
õîäè íàøîãî áþäæåòó â 2017 ðîö³ 
ñêëàëè 4,3 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü.

Á³ëüøó ÷àñòèíó êîøò³â âè-
òðàòèëè íà ñîöçàõèñò, ìåäèöè-
íó, îñâ³òó òà ÆÊÃ. Ó ðåçóëüòàò³ 
ò³ëüêè 762 ì³ëüéîíè íàä³éøëè 
äî áþäæåòó ðîçâèòêó — ô³íàí-
ñîâîãî ðåñóðñó, ÿêèé âèòðà÷àþòü 
íà ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðåìîíòè 
ó Â³ííèö³. Ïðîòå íà êàï³òàëüí³ 
ðåìîíòè òà áóä³âíèöòâî áóëî íà-
ïðàâëåíî 224 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

ЩО ЗРОБИЛИ. Öüîãî ðîêó â³ä-
ðåìîíòóâàëè áàãàòî îá’ºêò³â ³íô-
ðàñòðóêòóðè — äîð³ã, òðîòóàð³â, 
ïàðêîâîê òà ³íøå. Çîêðåìà, çðî-
áèëè êàïðåìîíò òà ðåêîíñòðóêö³þ 
äîð³ã íà 18 âóëèöÿõ òà ïîáóäóâàëè 
â³ñ³ì íîâèõ ïàðêîâîê íà 264 ì³ñ-
öÿ. Çðîáèëè 19,2 êì âåëîäîð³æîê. 

À äî 2020 ðîêó â ì³ñò³ ìàº áóòè 
85 ê³ëîìåòð³â âåëîäîð³æîê.

Ïðîìèñëîâ³ñòü ì³ñòà íå ñòî¿òü 
íà ì³ñö³ — â³äêðèëè íîâèé çà-
âîä «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» íà áàç³ 
ïîòóæíîñòåé 45-ãî çàâîäó. Òàì 
áóäóòü âèãîòîâëÿòè îáëàäíàí-
íÿ äëÿ “Ìåðñåäåñ³â”, ùî äàñòü 
700 ðîáî÷èõ ì³ñöü. Òà çàê³í÷ó-
þòü áóä³âíèöòâî 1-î¿ ÷åðãè çà-
âîäó «UBC Group» ³ â³äêðèþòü 
500 ì³ñöü äëÿ ðîáîòè.

Ç ìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â, ùî çðî-
áèëè öüîãî ðîêó, ìîæíà íàçâàòè 
îíîâëåíó àëåþ íà ïðîñïåêò³ Êîñ-
ìîíàâò³â-2. Ôîíòàííà ïëîùà, ÿêó 
â³äêðèëè íà ïåðåõðåñò³ Êîñìîíàâ-
ò³â òà Êåëåöüêî¿, áóëà óëþáëåíèì 
ì³ñöåì þíèõ â³ííè÷àí âë³òêó.

Çì³íèâñÿ íà êðàùå ³ ì³ñüêèé 
òðàíñïîðò: öüîãî ðîêó â³äðåìîí-
òóâàëè êîë³þ íà òðüîõ ïåðåõðåñ-
òÿõ Êåëåöüêî¿ — ç Êîñìîíàâò³â, 
600-ð³÷÷ÿ òà Þíîñò³. Ïëþñ çðî-
áèëè ÷îòèðè âàãîíè VinWay. 
Îñòàíí³é ç íèõ ó 2017 ðîö³ ïóñ-
òèëè ó ì³ñòî, ìàéæå ï³ä «ÿëèíêó», 
28 ãðóäíÿ. Êð³ì òîãî, â³äðåìîíòó-
âàëè 28 òðîëåéáóñ³â, 14 òðàìâà¿â 
òà ïðèäáàëè 4 àâòîáóñè «Ataman».

Áëèçüêî 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
âèòðàòèëè öüîãîð³÷ íà ðåìîíòè 

ВІННИЦЯ-2018: ПАЛАЦ 
СПОРТУ, Е-КВИТОК ТА МІСТ 
Підсумки та плани  Уже другий 
рік поспіль наше місто перетворюється 
на будівельний майданчик. У 2017 році 
повністю змінив свій вигляд проспект 
Космонавтів, утеплили кілька шкіл і 
дитсадків та зробили чотири трамваї 
VinWay. А що чекає на Вінницю у 2018 році?

Київський міст став найдорожчим проектом 
за 2017 рік: на нього вже витратили понад 
54,6 мільйона гривень. Майже стільки виділяють з 
міського бюджету на ремонт доріг в 2018 році 

â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ. Öå ÿê êîøòè 
áþäæåòó, òàê ³ ³íâåñòîð³â. Âîñåíè 
â³äêðèëè íîâèé äèòñàäîê â Àêà-
äåì³÷íîìó — «Ïàçëèê». À íàïðè-
ê³íö³ 2017 ðîêó â³äêðèëè ñàäî÷îê 
¹ 20 íà âóëèö³ Àíòîíîâà, 13. Óòå-
ïëÿëè ñò³íè, ðåìîíòóâàëè äàõè òà 
ì³íÿëè õàð÷îáëîêè ùå â 17 äèò-
ñàäêàõ òà ó äåâ’ÿòè øêîëàõ.

ЩО НЕ ВСТИГЛИ. Íàéàìá³òí³ø³ 
ïðîåêòè ì³ñüêî¿ âëàäè — íå çà-
âåðøåí³. Ì³ñò íà ×îðíîâîëà, 
ÿêèé êàï³òàëüíî ðåìîíòóþòü ç 
áåðåçíÿ 2017 ðîêó, çðîáëåíèé 
ò³ëüêè íà 60%. Ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè, 22 ãðóäíÿ, îá³öÿâ, 
ùî ì³ñò áóäå ïîâí³ñòþ çðîáëå-
íèé íàâåñí³.

Òàêîæ íà âåñíó 2018 ðîêó â³ä-

êëàäåíà äîáóäîâà òðåòüî¿ ÷åðãè 
ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â, ÿêà ìàº 
«îá’ºäíàòè» Êåëåöüêó òà ïàðê 
Äðóæáè íàðîä³â. Ñõîæó äîëþ ìàº ³ 
ïðîåêò-äîâãîáóä — ðåêîíñòðóêö³ÿ 
ïëîù³ Ìîãèëêà, ÿêà á³ëüø â³äîìà 
ÿê «ïëîùà ç ë³òàêîì». ¯¿ ðåìîíò 
ðîçïî÷àâñÿ ùå ó âåðåñí³ 2016 ðîêó, 
àëå ï³ñëÿ ð³øåííÿ âëàäè îíîâèòè 
ïîñòàìåíò Ì³Ã-15, ïî÷àëèñÿ çà-
òðèìêè. Óñå ÷åðåç ñêëàäíó êîí-
ñòðóêö³þ «îïîðè» ï³ä ë³òàê.

Äî òîãî æ, íå º çàâåðøåíèìè 
äâà ïðîåêòè ì³ñüêîãî äåïàðòà-
ìåíòó áëàãîóñòðîþ: ìóí³öè-
ïàëüíèé ïðèòóëîê äëÿ ñîáàê 
íà âóëèö³ Ãîíòè ³ Ñàáàð³âñüêå 
êëàäîâèùå. Ïðèòóëîê ìàº çà-
ïðàöþâàòè ç ïî÷àòêó 2018 ðîêó, 
à íîâèé öâèíòàð âæå ïðàöþº, 
õî÷à ³ íå º çàâåðøåíèì.

Що зроблять у Вінниці в 2018 році

Джерело: Програма соціального та економічного розвитку на 2018 рік (goo.gl/WpkrYy). *за рахунок кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку 

4,2 млн грн
Реконструкція аеропорту «Вінниця» 

(Гавришівка) 

5,6 млн грн
Будівництво Сабарівського цвинтаря 

(ІІ черга) 

5 млн грн
Будівництво сміттєпереробного 

комплексу у селі Людавка 

Відкриття І черги заводу 
«UBC Group» на 

500 робочих місць 

Запуск І та ІІ черг ДП «Електричні 
системи» на базі 45 заводу на 

700 робочих місць 

14 млн грн
Реконструкція головного входу 
в парк Горького та будівництво 

огорожі 

3,8 млн грн
Завершення реконструкції площі 

Могилка та проспекту Космонавтів, 
ІІІ черга 

20,8 млн грн
Реконструкція вулиці Замостянської 

(колишня 50-річчя Перемоги) із 
облаштуванням зони відпочинку 

10 млн грн
Будівництво багатофункціональної 
спортивної арени на Чехова (парк 

Інтеграл)

299 млн грн
Початок впровадження 

електронного квитка 
у громадському транспорті*

31,1 млн грн
Реконструкція/утеплення шкіл № 5, 8, 

17, 33; дитсадків № 4, 16,17 

21 млн грн
Завершення реконструкції 

Київського моста

3,7 млн грн
Будівництво регіонального центру 

серцево-судинної патології 

53,4 млн грн
Проектування та ремонт доріг 

Капремонт 4 автобусів, 
закупівля ще 4 автобусів 

та випуск 2 VinWay 

Ще один VinWay 
 Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà 
êîìïàí³ÿ çðîáèëà ùå îäèí 
òðàìâàé íà áàç³ ñòàðèõ 
÷åñüêèõ âàãîí³â. Öå 16-ìå-
òðîâèé VinWay ç íèçüêî-
ïîëüíîþ âñòàâêîþ. Â³í óæå 
ïðîéøîâ âèïðîáóâàííÿ òà 
íåçàáàðîì ïî÷íå ïðàöþâà-
òè íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ.
Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, òðàìâàé 
çðîáèëè ìåíøå í³æ çà äâà 
ì³ñÿö³, òîìó ùî ðîáèëè äå-
òàë³ äëÿ 3-ãî òà 4-ãî âàãîíà 
îäíî÷àñíî.
Êîðîòêèé âàãîí ìàº 22 ñè-
äÿ÷èõ ì³ñöÿ ³ ðîçðàõîâàíèé 
íà ïîíàä ñîòíþ ïàñàæèð³â. 
² çàãàëîì, öå âæå âîñü-
ìèé VinWay, ùî âèéøîâ 
ç òðàìâàéíîãî äåïî òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿.
Íàãàäàºìî, ùî íàñòóïíîãî 
ðîêó ïëàíóþòü çáóäóâàòè 
ò³ëüêè äâà âàãîíè VinWay. 
ßê ïîÿñíþâàâ äèðåêòîð 
òðàíñïîðòíèê³â Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî, öå ïîâ’ÿçàíå ç 
òèì, ùî ó Â³ííèöþ ïðè-
âåçóòü ùå îäíó ïàðò³þ 
øâåéöàðñüêèõ òðàìâà¿â. 

 Візьміть в сім’ю 
дитину 
 Îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â ó Â³-
ííèö³ ùîð³÷íî ñòâîðþºòüñÿ 
ùîíàéìåíøå äâ³ ïðèéîìí³ 
ðîäèíè. Ìèíóëîãî òèæíÿ 
âèêîíêîìîì ì³ñüêî¿ ðàäè 
áóëî ñõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî 
ñòâîðåííÿ ùå îäí³º¿ ïðè-
éîìíî¿ ðîäèíè, äî ÿêî¿ 
âëàøòîâàíî õëîï÷èêà.
— Íàðàç³ ó Â³ííèö³ º 
15 ïðèéîìíèõ ðîäèí, ó ÿêèõ 
âèõîâóºòüñÿ 19 ä³òåé-ñè-
ð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, 
òà òðè îñîáè ç ÷èñëà ä³òåé-
ñèð³ò òà ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº íà÷àëüíèê ñëóæáè 
ó ñïðàâàõ ä³òåé ì³ñüêî¿ ðàäè 
Ëþäìèëà Øàôðàíñüêà. — 
Ñ³ì’ÿì, ÿê³ õî÷óòü ñòâîðèòè 
ïðèéîìíó ðîäèíó, íàäàºòüñÿ 
âñåá³÷íà äîïîìîãà ó ï³äãî-
òîâö³ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â, 
ñïðèÿííÿ ó âñòàíîâëåíí³ 
ïñèõîëîã³÷íîãî êîíòàêòó ç 
ä³òüìè. Ïðîòÿãîì 2017 ðîêó 
7 ä³òåé, ÿê³ âèõîâóâàëèñÿ 
ó ïðèéîìíèõ ñ³ì’ÿõ, ñ³ì’ÿõ 
îï³êóí³â, áóëè óñèíîâëåí³ 
ñâî¿ìè íàçâàíèìè áàòüêàìè, 
ÿê³ ñòàëè äëÿ ä³òåé ñïðàâ-
æí³ìè áàòüêàìè. Ó ðàç³, 
ÿêùî â³ííè÷àíè ãîòîâ³ äî-
ïîìîãòè òàêèì ä³òÿì îòðè-
ìàòè ñ³ì’þ, ìè çàïðîøóºìî 
¿õ äî ñï³âïðàö³ òà ïðîïî-
íóºìî çâåðíóòèñÿ äî ñëóæáè 
ó ñïðàâàõ ä³òåé çà òåëåôîíà-
ìè: 67–14–24,67–13–73.

КОРОТКОКОРОТКО
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ВОЛОДИМИР 
КАРАВАЄВ, 
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ 
ЗАКОНОДАВЧОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ 
ДОРОЖНЬОГО 
РУХУ 

— Автори вказали, мовляв, всі 
неприємності і дорожні затори 
виникають через порушників 
правил парковки. Треба наво-
дити порядок. Хто ж буде проти? 
Усі за! Тепер поясню наслідки.
Постанова про притягнення 

до відповідальності, «лист щас-
тя», вважається врученим навіть 
у випадках, коли його не вру-
чили. Досить позначки пошти, 
мовляв, адресата не було вдо-
ма. Порушення правил зупинки 
і стоянки, а також паркування 
проводиться за допомогою зви-
чайного фотоапарата. Квитан-
цію на оплату штрафу знайдете 
під лобовим склом. А поліцей-
ський може евакуювати будь-
яке авто, якщо йому здасться, 
що воно створює загрозу без-
пеці руху.

«Депутати спокусилися на назву?» 

ÀÂÒÎ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)0476879 
 Ó 50 íîìåð³ RIA, â³ä 13 ãðóä-

íÿ, ó ìàòåð³àë³ «Ïðèêðèòòÿ» ÷è 
íàõàáí³ñòü? ×îìó ïîë³öåéñüê³ 
õîâàþòüñÿ â³ä ëþäåé çà «ë³âè-
ìè» íîìåðàìè» ìè îïèñàëè òðè 
âèïàäêè, êîëè ïîë³öåéñüê³, éìî-
â³ðíî, íåïðàâîì³ðíî âèêîðèñòî-
âóâàëè íåñïðàâæí³ íîìåðè. Äâà ç 
íèõ âæå ï³äòâåðäèëèñÿ. Êîðîòêî 
ïðî êîæíèé ç íèõ.

Ó ñåðåäó, 6 ãðóäíÿ, àêòèâ³ñòè 
êîàë³ö³¿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 
«Í²ÊÀ» ðàçîì ç æóðíàë³ñòîì RIA 
ïîáà÷èëè, ÿê ç òåðèòîð³¿ ïîë³ö³¿ 

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ âè¿æäæàº 
ñèíÿ Skoda Superb. Äî öüîãî 
ó íàñ âæå áóëà â³äïîâ³äü â³ä 
ñåðâ³ñíîãî öåíòðó, ùî íîìåðí³ 
çíàêè öüîãî àâòî â³äñóòí³ ó áàçàõ 
ÌÂÑ. Ðóøèëè çà «Øêîäîþ».

Âîä³é ïî¿õàâ íà Êåëåöüêó ³ âè-
ðóëèâ ó äâ³ð ïåðåä áàãàòîïîâåð-
õ³âêîþ. Ï³çí³øå ó öþ ìàøèíó 
ñ³ëà æ³íêà ç äèòèíîþ. Âîä³é íà-
òèñíóâ íà ãàç. Àëå íà ïîâîðîò³ 
éîãî âæå çóñòð³ëè ïàòðóëüí³, 
ÿêèõ äî öüîãî âèêëèêàëè çà ë³-
í³ºþ «102».

Ïàòðóëüí³ ï³äòâåðäèëè, ùî 

íîìåðí³ çíàêè ä³éñíî â³äñóòí³ 
ó áàçàõ. Àëå â³äïóñòèëè âîä³ÿ 
«Øêîäè» ¿õàòè äàë³ íà íå³ñíóþ÷èõ 
íîìåðàõ. Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ íàì ñêàçàëè, 
ùî ÷îëîâ³ê íàïèñàâ êëîïîòàííÿ 
ïðî ïåðåíåñåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè 
íà ³íøèé äåíü. ² ïî¿õàâ ñîá³ äàë³ 
ç éìîâ³ðíèì ïîðóøåííÿì.

12 ãðóäíÿ àäì³íñïðàâó ðîçãëÿ-
íóëè. Ïàòðóëüí³ îøòðàôóâàëè 
âîä³ÿ ö³º¿ «Øêîäè» çà ÷àñòèíîþ 
6 ñòàòò³ 121 Êîäåêñó ïðî àäì³-
í³ñòðàòèâí³ ïîðóøåííÿ (Êåðó-
âàííÿ àâòîìîá³ëåì ç íîìåðíèì 

çíàêîì, ùî íå íàëåæèòü öüîìó 
àâòî). Øòðàô çà êåðóâàííÿ àâòî 
(ìàøèíîþ ñèëîâî¿ ñòðóêòóðè) 
íà «ë³âèõ» íîìåðàõ ñêëàâ àæ ö³-
ëèõ 170 ãðèâåíü.

Äðóãèé âèïàäîê. Êîðîòêî: 
15 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó â³ííèöüê³ 
àêòèâ³ñòè ïîïðîñèëè ïàòðóëüíèõ 
ïåðåâ³ðèòè àâòî ç ï³äîçð³ëèìè 
íîìåðíèìè çíàêàìè. Ç’ÿñóâàëè, 
ùî ó ñàëîí³ — îáëàñí³ ïðàâîîõî-
ðîíö³, à íà ìàøèí³ — íîìåðè, 
ÿê³ íå ïðîáèâàþòüñÿ ïî áàçàõ. 
Ó áàãàæíèêó — ïàðà ñïðàâæí³õ 
ïîë³öåéñüêèõ íîìåðíèõ çíàê³â.

Òîä³ öåé âîä³é «Øêîäè», ä³-
þ÷èé ïîë³öåéñüêèé, íà ïðîõàí-
íÿ æóðíàë³ñò³â ïðåäñòàâëÿòèñÿ 
íå çàõîò³â. Ï³çí³øå ç’ÿñóâàëîñÿ, 
ùî çà êåðìîì ö³º¿ Sêîda Octavia 
áóâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ëîã³ñ-
òèêè òà ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
Ìàêñèì Äàíèëþê. Íàðåøò³ çà-
ê³í÷èëàñÿ ñëóæáîâà ïåðåâ³ðêà 
öüîãî âèïàäêó.

Äàíèëþêà ïðèòÿãíóëè äî äèñ-
öèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ — 
òàê íàïèñàëè ïðàâîîõîðîíö³ 
ó â³äïîâ³äü íà çàïèò.

МИКИТА 
ПАНАСЕНКО, (073) 
0476879 

Çàêîí ðîçðîáëÿ-
ëè äëÿ ñòâîðåííÿ 
çðó÷íî¿ ñèñòåìè 

ïàðêóâàííÿ ³ ââåäåííÿ íåâ³ä-
âîðîòíîñò³ ïîêàðàííÿ äëÿ âî-
ä³¿â çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàð-
êóâàííÿ. Òàê ïèøóòü äåïóòàòè 
ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³. Íî-
âîââåäåííÿ íàáåðóòü ÷èííîñò³ 
÷åðåç 180 äí³â ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî 
îïóáë³êóâàííÿ.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ. Çà çàäóìêîþ, 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ìîæíà áóäå 
óíèêíóòè, ÿêùî ïîðóøåííÿ áóäå 
çàô³êñîâàíå íà ôîòî ÷è â³äåî. 

Øòðàô îòðèìóâàòèìå âëàñíèê 
àâòî, à íå âèêëþ÷íî âîä³é, ÿêèé 
ñêî¿â ïîðóøåííÿ. Ïåðåäáà÷åí³ 
øòðàôè çà íåñïëàòó âàðòîñò³ ïî-
ñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè 
ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ ó äâàäöà-
òèêðàòíîìó ðîçì³ð³ â³ä âàðòîñò³ 
îäí³º¿ ãîäèíè ïîñëóãè.

ßêùî ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàð-
êóâàííÿ çàô³êñîâàíå íà ôîòî ÷è 
â³äåî, ïîñòàíîâà áóäå âèíîñèòèñÿ 
áåç ó÷àñò³ ïîðóøíèêà. Ó òàêîìó 
âèïàäêó ïîñòàíîâó ïðî øòðàô 
íàäñèëàòèìóòü ðåêîìåíäîâàíèì 
ëèñòîì íà ïîøòîâó àäðåñó, âêà-
çàíó ïðè ðåºñòðàö³¿ àâòî. À ëèñò 
áóäå ââàæàòèñÿ âðó÷åíèì ÷åðåç 
òðè äí³. Ó ðàç³ ïîâåðíåííÿ ëèñòà, 
ïîñòàíîâà òàêîæ áóäå ââàæàòèñÿ 
âðó÷åíîþ. Âëàñíèê àâòî çìîæå 

ЗА НЕПРАВИЛЬНУ ПАРКОВКУ 
ШТРАФУВАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ 
Чи спрацює?  Водії знаходитимуть 
«листи щастя» на лобовому склі, якщо 
порушать правила паркування. Справи 
про накладення штрафу розглядатимуть 
без участі водія чи власника авто. 
Штрафуватимуть того, на кого 
машина зареєстрована

Покарали двох копів, які чіпляли «ліві» номери

Порушення має бути 
зафіксоване на фото чи 
відео. Це стане доказом 

провини 

Штраф будуть 
писати без присутності 

водія 

Винним будуть визнавати 
того, на кого автомобіль 

зареєстрований 

ïåðåâ³ðèòè ö³ äàí³ ÷åðåç ³íòåð-
íåò. Êîï³þ ïîñòàíîâè ÷è ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî øòðàô çàëèøàòèìóòü 
íà ëîáîâîìó ñêë³ àâòî.

²íñïåêòîðè ç ïàðêóâàííÿ îòðè-
ìàþòü ïðàâî çä³éñíþâàòè òèì-
÷àñîâå çàòðèìàííÿ àâòî — éîãî 
åâàêóàö³þ ³ äîñòàâêó íà øòðàô-
ìàéäàí÷èê. Àëå çà óìîâè, ùî àâ-
òîìîá³ëü ñóòòºâî ïåðåøêîäæàº 
äîðîæíüîìó ðóõó àáî ñòâîðþº 
çàãðîçó áåçïåö³ ðóõó, à òàêîæ 
â ðàç³ ïàðêóâàííÿ íà ì³ñöÿõ äëÿ 
³íâàë³ä³â îñîáàìè, ÿê³ íå ìàþòü 
òàêîãî ïðàâà. Ïîâåðòàòèìóòü àâ-
òîìîá³ëü â³äðàçó æ ï³ñëÿ ñïëàòè 
øòðàôó ³ âàðòîñò³ ïîñëóãè ç éîãî 
òðàíñïîðòóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ.

²íñïåêòîðàì ç ïàðêóâàííÿ áóäå 
çàáîðîíåíî ïðèéìàòè ãîò³âêó 
â ðàõóíîê îïëàòè âàðòîñò³ òàêèõ 
ïîñëóã ³/àáî â ðàõóíîê îïëàòè 
øòðàô³â, íàêëàäåíèõ íà ì³ñö³ 
â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ.

ХАЛЯВА ДЛЯ «БЛЯХАРІВ»? ßêùî 
ïîë³öåéñüê³ ÷è ³íñïåêòîðè ç ïàð-
êóâàííÿ çíàéäóòü àâòî íà ³íîçåì-
íèõ íîìåðàõ, ÿêå ñòî¿òü ç ïî-
ðóøåííÿì, òî øòðàôóâàòèìóòü 
ëþäèíó, ÿêà ââåçëà öþ ìàøèíó 
íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâó 
ïðî øòðàô âðó÷àòèìå Äåðæïðè-
êîðäîíñëóæáà.

Îëåã Íàçàðåíêî, äèðåêòîð 
«Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ àâ-
òîìîá³ëüíèõ äèëåð³â òà ³ìïîð-
òåð³â» çàçíà÷èâ, ùî òåïåð äëÿ 
äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïàðêóâàí-
íÿ àâòî íà «áëÿõàõ» äîâåäåòüñÿ 
çíàõîäèòè «âåðáëþäà», ÿêèé ââ³ç 
àâòî â Óêðà¿íó. Àäæå ñàìå éîãî, 

³íîçåìöÿ, â³äïîâ³äíî äî íîâîãî 
çàêîíó, ìàþòü ïðèòÿãòè äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³.

Çâàæàþ÷è íà òå, ùî á³ëüø³ñòü 
âîä³¿â, ÿê³ êàòàþòüñÿ «íà áëÿõàõ», 
íå ââîçèëè ìàøèíó ñàìîñò³éíî, 
à çàì³ñòü íèõ öå çðîáèëè ³íîçåì-
ö³, òî ÿê çíàéòè «âåðáëþäà» — 
íåâ³äîìî.

Àëå ÿêùî òàêó ìàøèíó åâàêóþ-
þòü íà àðåøòìàéäàí÷èê, çàáðàòè 
¿¿ çâ³äòè íå çìîæóòü, ïîêè øòðàô 
íå çàïëàòèòü ³íîçåìåöü.

ЩО ПРО ЦЕ ДУМАЮТЬ ВІННИ-
ЧАНИ. Ç³áðàëè äóìêè, ÿê³ íàø³ 
÷èòà÷³ çàëèøàëè ó êîìåíòàðÿõ ï³ä 
ïóáë³êàö³ºþ ö³º¿ íîâèíè íà ñàéò³ 
20minut.ua. Îëåêñàíäð Ñòîëÿðîâ, 
íàïðèêëàä, ââàæàº òàêèé çàêîí 
íåêîíñòèòóö³éíèì.

«Óæå êîëèñü áóëè «ëèñòè 
ùàñòÿ». Ó 2010-ìó ðîö³ ñóä ÷³ò-
êî ñêàçàâ, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü 

ïåðñîíàëüíà ³ ïîë³ö³ÿ ïîâèííà 
äîêàçàòè âèíó. ×èòàéòå ð³øåííÿ, 
à òàêîæ ñòàòò³ 61 òà 62 Êîíñòè-
òóö³¿», — ïèøå â³í. — «Ïîêè öþ 
ä³÷ íå ñêàñóþòü, óñ³ ïîñòàíîâè 
íà âëàñíèêà äîâåäåòüñÿ îñêàð-
æóâàòè ÷åðåç ñóä. Îäíå äîáðå, 
ùî çàêîí ïî÷èíàº ä³ÿòè ÷åðåç 
180 äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàí-
íÿ. Ñïîä³âàþñÿ, éîãî ñêàñóþòü 
çà öåé ÷àñ».

Îëåã Êðóïñüêèé ââàæàº, ùî òà-
êèì ÷èíîì äîâ³ðåíîñòåé íà àâòî 
ñòàíå ìåíøå.

«Âñå ïðàâèëüíî ðîáëÿòü. Çíèê-
íóòü «äîâ³ðåíîñò³» íà àâòî. Õî÷åø 
íå ïëàòèòè øòðàô ïðîäàâàé àâ-
ò³âêó — çí³ìàé ¿¿ ç ñåáå», — ïèøå 
â³í. — «² äðóãèé ïîçèòèâíèé ôàê-
òîð: ó ïîë³ö³¿ ç'ÿâèòüñÿ ³íñòðó-
ìåíò ç «íåÿâêîþ» âîä³ÿ êîëè òîé 
áà÷èòü, ùî º êîïè ³ ï'º ñîá³ êàâó 
àáî êóðèòü öèãàðêó ïîðÿä ç âèäîì 
«ÿ íå ÿ ³ àâò³âêà íå ìîÿ»».

НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ПОРУШНИКІВ ПАРКОВКИ

Повідомлення про 
те, що власник 
авто отримав 

штраф, людина 
знайде на лобо-

вому склі авто або 
отримає поштою 

Лист буде 
вважатися 

автоматично 
доставленим після 

трьох днів після 
відправлення 

Для водіїв 
на єврономерах: 

штраф писатимуть 
на того, хто пере-
тнув кордон на цій 

машині 

Інспектори 
з паркування 

матимуть право 
викликати 

евакуатор для 
порушників правил 

паркування 

Áàãàòî âîä³¿â 
«íà áëÿõàõ» íå ¿õàëè 
÷åðåç êîðäîí, çàì³ñòü 
íèõ öå ðîáèëè 
ºâðîïåéö³. ßê âðó÷èòè 
øòðàô ³íîçåìöþ?
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RIA, (067)7857674 

Ø à õ ð à é ñ ü ê ³ 
àáî ³íø³ ñõåìè, 
ïðî ÿê³ ï³äå ìîâà 

íèæ÷å, ïðîäîâæóþòü ïðàöþâà-
òè. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íå ñï³éìà-
ëè. À äîñâ³ä òèõ, ÿêèõ çíàéøëè ³ 
ïðèòÿãóþòü äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
ìîãëè ïåðåéíÿòè ³íø³ çëî÷èíö³. 
Òîæ, ùîá âáåðåãòè â³ííè÷àí â³ä 
íîâèõ åï³çîä³â, ðåäàêö³ÿ ñêëàëà 
ÒÎÏ-5 àôåð, ÿê³ ñïðèòí³ øàõðà¿ 
ïðîâåðíóëè ó Â³ííèö³ â 2017-ìó.

ОПЕРАЦІЯ «НАДУЙ 
ВАЛЮТНИКА» 

×îëîâ³ê òà æ³íêà çà ê³ëüêà ãî-
äèí çàðîáèëè 60 òèñÿ÷ äîëàð³â 
³ ïî¿õàëè ç Â³ííèö³ ðàí³øå, í³æ 
¿õ ïî÷àëè øóêàòè. Àëå ïåðø, 
í³æ âñå âäàëîñÿ, àôåðèñòè äî-
áðå ïîòðóäèëèñÿ. Âîíà íàéíÿëè 
äâà îô³ñè, îäèí íà «²íôðàêî-
í³», à äðóãèé — â íîìåð³ ãîòåëþ 
«Ïðîôñï³ëêîâèé». ² îáñòàâèëè ¿õ 
òàê, í³áè ïðàöþþòü íå ïåðøèé 
äåíü. Áóëè ìåáë³, òåõí³êà, ðå÷³…

Ó çàçäàëåã³äü îáëàäíàí³ êàá³-
íåòè çàïðîøóâàëè âàëþòíèê³â 
íà îïåðàö³¿. Çâ’ÿçóâàëèñÿ ç «ì³-
íÿéëàìè» çà îãîëîøåííÿìè, ÿê³ 
ò³ äàâàòè â ³íòåðíåò³. Ñïî÷àòêó 
ïîì³íÿëè ó íèõ â³äíîñíî íåâåëè-
ê³ ñóìè, ùîá ÷îëîâ³êè áóëè âïåâ-
íåí³ ó íàä³éíîñò³ ¿õ, ÿê êë³ºíò³â. 
À âæå íà äðóãèé ðàç — ïðèíåñëè 
á³ëüø³ ñóìè. Ó ïåðøîìó âèïàä-
êó — 35 òèñÿ÷ äîëàð³â, ó äðóãî-
ìó — 25 òèñÿ÷ óìîâíèõ îäèíèöü.

Ðîçìîâó ç âàëþòíèêàìè âåëà 
æ³íêà â ïåðóö³. Âîíà ðàõóâàëà 
ãðîø³, ïîò³ì ¿¿ â³äâîë³êàâ ÷îëî-
â³ê — âèìàãàâ òåðì³íîâî çíàéòè 
ÿêóñü ïå÷àòêó. Æ³íêà ç íèì ñïå-
ðå÷àëàñÿ: «íå áà÷èø, ÿ ç êë³ºí-
òîì» ³ òàê äàë³. Òîé íàïîëÿãàâ. 
Òîä³ æ³íêà âèõîäèëà ç êàá³íåòó 
ç ïàêóíêîì äîëàð³â, çàëèøàþ÷è 
êë³ºíòà ç ïàêåòîì ãðèâåíü ³ çà-
ìèêàëà çà ñîáîþ äâåð³.

Êë³ºíò ÷åêàâ, ïîò³ì çàãëÿäàâ 
ó ïàêåò ³ áà÷èâ ñóâåí³ðí³ êóïþ-
ðè. Í³ ïîêëèêàòè íà äîïîìîãó, í³ 
âèéòè ç îô³ñó â³í íå ì³ã. Íà â³-
êíàõ áóëè çíÿò³ ðó÷êè, âõ³äí³ 
äâåð³ àôåðèñòè âñòàíîâëþâàëè 
áðîíüîâàí³. Ãîäèíó-äâ³ ñèä³ëè 
âàëþòíèêè â áóòàôîðíèõ îô³-
ñàõ, ïîêè íàâàæóâàëèñÿ íàáðà-

òè «102», à çà öåé ÷àñ çëî÷èíö³ 
ñïîê³éíî ³øëè ç ¿õí³ìè äîëàðàìè.

Ãðóïó ãàñòðîëåð³â, â ÿê³é çà-
ïðàâëÿëà æ³íêà ó ïåðóö³, äîñ³ 
øóêàþòü, é íå ò³ëüêè â³ííèöüê³ 
ïîë³öåéñüê³. Á³ëüøå ïðî öå ðå-
äàêö³ÿ ïèñàëà íà ïî÷àòêó ðîêó 
â ñòàòò³ «Çàðîáèëè $60 000. ßê 
áàíäà øàõðà¿â «êèíóëà» äâîõ 
â³ííè÷àí íà îáì³í³ âàëþòè» 
(goo.gl/poRCLS).

РОЗВЕЛИ ПІД «ШЕВРОЛЄ» 
НА 100 ТИСЯЧ 

Ìåøêàíåöü Â³ííèöüêî¿ îáëàñ-
ò³ ãîâîðèâ ³ç ëóãàí÷àíàìè, êîëè 
éîãî ïîâ³äîìèëè íà ñïåö³àëüíî 
ñòâîðåíîìó ñàéò³ ïðî âèãðàø àâ-
òîìîá³ëÿ çà 480 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ùîá îòðèìàòè àâò³âêó, òðåáà 
áóëî òåðì³íîâî âíåñòè ñòðàõîâèé 
ïëàò³æ. Ïî÷àëîñÿ âñå ç 6 òèñÿ÷ 
800 ãðèâåíü…

Ïîòåðï³ëèé ê³ëüêà ðàç³â ¿çäèâ 
ìàðøðóòêîþ äî Â³ííèö³ ³ ÷åðåç 
áàíêîìàò ó «Ìåãàìîëë³» ïåðå-
ðàõîâóâàâ ãðîø³, ùîá îòðèìàòè 
ìàøèíó. Àôåðèñòè ïèòàëè éîãî, 
ñê³ëüêè âäîìà º ãðîøåé. Ñêàçà-
ëè, öå äëÿ àíêåòè òðåáà. ×îëîâ³ê 
íàçâàâ ñóìó çàîùàäæåíü. ² ï³ä 
ïðèâîäîì ð³çíèõ ìàí³ïóëÿö³é 
â íüîãî «âèòÿãëè» óñ³ 100 òèñÿ÷ 
äî êîï³éêè.

Ñïåðøó çà ó÷àñòü ó àêö³¿ çà-
ïëàòèâ «ìàéáóòí³é âëàñíèê» 
íå³ñíóþ÷î¿ «Øåâðîëå». Ïîò³ì 
éîãî «ðîçêðóòèëè» íà ìîäíó 
ìàãí³òîëó ³ ùå íà ÿê³ñü «ïîí-
òè» ó ñàëîí³. Ùîá çàáðàòè âñ³ 
ãðîø³, ïðèäóìàëè ñïåö³àëüíó 
ïðîïîçèö³þ: äîñòàâëÿòü ó ëàôå-
ò³ çàïàêîâàíó â ïë³âêó ìàøèíó 
äî Â³ííèö³. ×îëîâ³ê ó ïîë³ö³¿ 
ðîçêàçóâàâ ïîò³ì, ÿê ìð³ÿâ ïî-
âåðíóòèñÿ äîäîìó íà ñèíüîìó 
«Øåâðîëå». Ó íüîãî çàëèøèëîñÿ 
500 ãðèâåíü, çà ÿê³ õîò³â çàïðà-
âèòè ìàøèíó ³ êóïèòè äðóæèí³ 
ç òåùåþ øàìïàíñüêå.

² îò â³í òåëåôîíóº çíîâ îïå-

ТОП-5 ВРАЖАЮЧИХ АФЕР, ЯКІ 
ШАХРАЇ ПРОВЕРНУЛИ В 2017-МУ 
ВАУ-злочини  Вони були гарно 
сплановані і якісно реалізовані. Редакція 
відібрала п’ятірку афер, які провернули 
заїжджі злочинці торік на вінничанах 
й заробили кругленькі суми. Знайте 
схеми і будьте насторожі, щоб аферисти 
не заробили ще більше

ðàòîðö³, ïèòàº, ÷è âè¿õàëà éîãî 
ìàøèíà. Ó â³äïîâ³äü — ðåã³ò. 
«Íåâæå òè ùå íå çðîçóì³â, ùî 
òåáå íàäóðèëè?» — íå âèòðèìàëè 
àôåðèñòè. Çãîäîì ïîë³ö³ÿ ïðî-
ñë³äêóâàëà äçâ³íêè — âîíè áóëè 
çðîáëåí³ ç îêóïîâàíî¿ òåðèòîð³¿.

Ïîäðîáèö³ öüîãî çëî÷èíó º 
ó ñòàòò³ «Ïëàçìà çà ãðèâíþ, 
«Øåâðîëå» ç äîñòàâêîþ ³ íå³ñíó-
þ÷³ êâàðòèðè. Ñõåìè øàõðàéñòâ» 
(goo.gl/e4CA7H).

ПРИСТАРКУВАТІ АФЕРИСТИ 
НА «ШКОДІ» 

Íåìàº ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùîá 
ïîë³ö³ÿ çíàéøëà ïàðó ïðèñòàð-
êóâàòèõ àôåðèñò³â íà «Øêîä³» ç 
ïîëüñüêèìè íîìåðàìè, ÿê³ íà-
äóðèëè â³ííèöüêîãî ïåíñ³îíåðà 
íà îáì³í³ òèñÿ÷³ ºâðî.

×îëîâ³ê ³ æ³íêà íà «Øêîä³ 
Îêòàâ³¿» ïîñàäèëè íà Ìàã³ñòðàò-
ñüê³é ïåðåõîæîãî ä³äóñÿ â ìàøè-
íó, ùîá ïîêàçàâ äîðîãó äî ïåðøî¿ 
ë³êàðí³. Ïî äîðîç³ éîìó íàïëåëè 
³ñòîð³þ ïðî õâîðîãî ïëåì³ííèêà, 
ÿêîìó âåçóòü ãðîø³ íà îïåðàö³þ, 
ïîñï³øàþòü ³ íå çíàþòü, äå âà-
ëþòó ì³íÿòè. Ä³ä íå â³äìîâèâñÿ 
äîïîìîãòè íåçíàéîìöÿì — äàâ ¿ì 
10 òèñÿ÷, âçÿâøè ëèïîâ³ ºâðî, çà-
ì³ñòü òîãî, ùîá íàïðàâèòè â îá-
ì³í âàëþò.

Ùî òàêà øàõðàéñüêà ñõåìà, 
êîëè çàëèøàþòü ñóâåí³ðí³ êó-
ïþðè ó îáì³í íà ñïðàâæí³ ãðî-
ø³, âæå ñïðàöþâàëà íå íà îäí³é 
ëþäèí³, ïîòåðï³ëèé 81-ð³÷íèé 
ä³äóñü ä³çíàâñÿ â³ä ïðàö³âíèê³â 
ïîë³ö³¿. Îñòàíí³ îäðàçó ï³ñëÿ 
äçâ³íêà íà «102» ï³äíÿëè çàïèñè 
ç âóëè÷íèõ êàìåð ñïîñòåðåæåí-
íÿ ³ âñòàíîâèëè ìàøèíó, íà ÿê³é 
ïåðåñóâàëèñÿ øàõðà¿. Òåïåð — 
ðîçøóêóþòü ñèíþ «Øêîäó Îêòà-
â³þ» ³ç íîìåðíèìè çíàêàìè «GA 

410 EY» òà ïàðó àôåðèñò³â-ãà-
ñòðîëåð³â â³êîì ï³ä 60 ðîê³â.

Á³ëüøå ïðî öåé âèïàäîê ìîæ-
íà ïðî÷èòàòè â ñòàòò³ «Ïîë³ö³ÿ 
øóêàº ïàðó ïðèñòàðêóâàòèõ àôå-
ðèñò³â íà «Øêîä³» ç ïîëüñüêèìè 
íîìåðàìè» (goo.gl/KnBK61).

НАДУРИЛИ НА ДЕШЕВОМУ 
ПАЛЬНОМУ 

«Ïðîäàâàëè» äåøåâå ïî òåëå-
ôîíó ³ ïðîñèëè ïåðåðàõóâàòè 
ãðîø³ ÷åðåç òåðì³íàë ÿêðàç òîä³, 
êîëè ñòðèáíóëè ö³íè. Íà îíîâëå-
íó ñõåìó áàíàëüíîãî òåëåôîííîãî 
øàõðàéñòâà êóïèëèñÿ ìàñà â³ííè-
÷àí. Âë³òêó öüîãî ðîêó áóëî òàê, 
ùî â ïîë³ö³þ ïðèõîäèëè ïî ê³ëü-
êà ëþäåé îäðàçó ç çàÿâîþ ïðî 
òå æ ñàìå øàõðàéñòâî.

Ïîòåðï³ë³ ÷îëîâ³êè ðîçïîâ³äà-
ëè, ùî ¿ì äçâîíèëè ïî òåëåôîíó 
òà ïèòàëè, ÷è íåìàº áàæàííÿ êó-
ïèòè áåíçèí ÷è äèçåëüíå ïàëüíå 
çà çíèæêàìè. Äðóãèé âàð³àíò — 
ïîêóïö³ ïîâ³ðèëè â ³íòåðíåò-îãî-
ëîøåííÿ ç òàêèì ñàìèì çì³ñòîì, 
çíàéäåíå íà ñàéò³ ÎLÕ.

Ùîá êóïèòè äåøåâî, òðåáà 
áóëî ä³ÿòè çà ³íñòðóêö³ÿìè. Ïðè-
¿õàòè íà çàïðàâêó, òàì ï³ä³éòè 
äî àé-áîêñó, ïåðåðàõóâàòè êîøòè 
íà íàçâàí³ ¿ì íîìåðè òåëåôîí³â 
³ç ÷åêîì ïðî îïëàòó éäè äî çà-
ïðàâíèêà, ÿêèé í³áèòî ìàâ äàòè 
òàëîíè òà ïàëüíå.

Çâ³ñíî, çàïðàâíèêè áóëè 
íå â êóðñ³ òàêî¿ «ðîçïðîäàæ³», 
òîæ êðóòèëè ïàëüöåì á³ëÿ ñêðîí³. 
Ïåðåâ³çíèêàì í³÷îãî íå ëèøà-
ëîñÿ, ÿê çàÿâëÿòè â ïîë³ö³þ ïðî 
øàõðàéñòâî, áî ñóìè âîíè ñïëà-
÷óâàëè íåìàë³ — â³ä 1,5 äî 6 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü êîæíèé.

Äîêëàäí³øå ïðî âèïàäêè òàêèõ 
àôåð RIA/20minut.ua ðîçïîâ³äàëà 
ó ñòàòò³ ñòàòò³ «Íå â³ðòå äçâ³íêàì 

ïðî äåøåâå ïàëüíå. Òåëåôîíí³ 
øàõðà¿ òðîõè ïîì³íÿëè ñõåìó» 
(goo.gl/6uMd4b).

«ВЛАШТОВУВАЛИ» 
НА РОБОТУ ЗА ГРОШІ 

À îò øàõðà¿â, ùî äóðèëè â³-
ííè÷àí, ÿê³ øóêàëè ðîáîòó 
âîä³¿â, ïîë³ö³ÿ ñï³éìàëà. Ó áå-
ðåçí³ ìèíóëîãî ðîêó â ïîë³ö³þ 
ïðèéøëè ç çàÿâàìè ïðî îáìàí 
á³ëüøå äåñÿòêà â³ííè÷àí. Çãîäîì 
ïîë³ö³ÿ ðîç³áðàëàñÿ ³ âñòàíîâèëà: 
çëî÷èííà ãðóïà íà îáìàí³, êð³ì 
Â³ííèö³, ï³äçàðîáèëà ùå â 12-òè 
ðåã³îíàõ êðà¿íè.

Êàíäèäàòè íà ðîáîòó âîä³ÿìè 
çâ’ÿçóâàëèñÿ ³ç ðîáîòîäàâöåì 
çà îãîëîøåííÿì ïðî ðîáîòó, 
õîäèëè íà çóñòð³÷³, ÷óëè îá³-
öÿíêè, ùî ¿õ áåðóòü, ³ êóïëÿëè 
â îáìàíùèê³â ï³äðîáëåí³ ñâ³äî-
öòâà íà ïðàâî ïåðåâåçåííÿ íåáåç-
ïå÷íèõ âàíòàæ³â. Ö³íà òàêîãî — 
1400 ãðèâåíü. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
ãðîøåé ïñåâäî-ðîáîòîäàâåöü 
çíèêàâ.

Çà ö³ºþ ñõåìîþ ïðàöþâàëà 
òð³éöÿ ì³æðåã³îíàëüíèõ çëî-
÷èíö³â, ÿêèõ çàòðèìàëè â Ë³òèí³ 
íà ìàøèí³ «Ìåðñåäåñ». Ó ³íîìàð-
ö³ ïîë³öåéñüê³ âèëó÷èëè ï³äðî-
áëåí³ ïîñâ³ä÷åííÿ, ìîá³ëüí³ 
òåëåôîíè, ðåâîëüâåð «Ôëîáåð», 
êîøòè, ï³äðîáëåí³ íîìåðí³ çíàêè 
Õìåëüíèöüêî¿ òà Äí³ïðîâñüêî¿ 
îáëàñòåé.

Êîëè îäíîãî ³ç çàòðèìàíèõ 
çàïèòàëè, ñê³ëüêîõ ëþäåé âîíè 
«ðîçâåëè», òî ó â³äïîâ³äü â³í ñêà-
çàâ: «Ó êîæíîìó ì³ñò³ — â³ä 8-ìè 
äî 15-òè ÷îëîâ³ê».

Ïîäðîáèö³ öüîãî îáìàíó ÷è-
òàéòå ó ñòàòò³ ç â³äåî «Äóðèëè 
â³ííè÷àí, ÿê³ øóêàëè ðîáîòó 
âîä³ÿìè. Ïîë³ö³ÿ ñï³éìàëà çëî-
÷èííó ãðóïó» (goo.gl/yKaQvn).

×îòèðè àôåðè, ÿê³ 
ïîòðàïèëè â ÒÎÏ, 
íå ðîçêðèò³. Ò³ëüêè 
îäíó çëî÷èííó ãðóïó, 
ì³æðåã³îíàëüíó, 
çìîãëè çóïèíèòè

Більше тисячі випадків кримінальних обманів зареєстрували протягом 2017 року у Вінницькій області. 
І приблизно в такій кількості шахрайства фіксують щороку. Розслідували їх торік, судячи з даних обласної 

поліції, краще. Але розкрили навіть менше, як чверть з усіх зафіксованих

ШАХРАЙСТВА Є І БУДУТЬ 

2017 2016

1137 1152

24,7% 14,7%
218 169

Зареєстрували Розкрили
Коефіцієнт розкриття
Показник розкриття шахрайств — 
найнижчий серед усіх кримінальних 
правопорушень. 

Тож щоб не довелося потім 
стикатися із проблемами повернення 
втрачених коштів, думайте головою, 
кому і за що платите 

2017 2016



415505
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— Чому ми так чекаємо свят? Можливо тому, 
що вони створюють ілюзію того, що все можна 
почати з чистої сторінки. А чого б і ні? Чого б 
у новому році не розпочати поважати одне 
одного? Особливо себе… Можливо б тоді 
ми нарешті перестали брехати? Особливо 
собі… Може зрозуміли б, що ніхто нам нічого 
не повинен. Що ми самі відповідальні за себе, 
за свою сім'ю, місто, країну. Що не кількістю 

пам'ятників Шевченку виміряється патріотизм. 
І не тим, як голосно кричимо «Слава Україні!» 
Може зрозуміємо, що клацанням по клавіатурі 
не обійтися, а іноді потрібно з лопатою роз-
чистити простір від снігу біля свого під'їзду, 
а не чекати на сусіда. А ще можна за своєю 
собачкою прибрати тротуар. Чи поступитись 
місцем, кому воно більш потрібне, у транспор-
ті, а не ховати вуха у навушниках.

— Усіх вінничан вітаю з Новим роком та 
Різдвом Христовим! Бажаю щастя, здоров’я і 
відремонтованого Київського мосту. Споді-
ваюся, що у цьому році всі проблеми будуть 
обходити вас стороною, ви будете більше 
усміхатися і менше ображатися одне на од-
ного. Нехай у цьому році все у вас складеться 

як треба. Обов’язково бажаю здійснення за-
планованого, чудового вирішення складних 
ситуацій. Та віри у справжні дива. Вони іс-
нують, але, щоб їх розгледіти, треба бути 
трохи уважнішими до того, що відбувається 
навколо. І звичайно ж, нехай у рік Собаки 
ніхто на вас не лає!

— У новому році бажаю миру, добра, сімейної 
злагоди, надійності, вірності, міцного здоров’я 
та святкового настрою. Нехай у цьому році 
ви будете в оточенні винятково позитивних 
і доброзичливих людей, переживати тільки 
приємні емоції, радіти кожному прожитому 
дню, дарувати радість та усмішки оточуючим. 

Нехай цей рік стане для вас особливим. Нехай 
саме у ньому відбудеться те диво, про яке ми 
всі так мріємо. Хоч воно у кожного своє, але 
воно обов’язково найнеобхідніше і найважли-
віше. А ще хочу побажати побільше моментів, 
які надалі стануть приємними згадками на усе 
життя. З Новим роком!

— Нехай цей Рік Собаки стане для вас най-
кращим другом! Відганяє від вас зло, смуток і 
усе лихе. Охороняє ваш дім. Наповнює життя 
успіхом і щастям. Нехай здійснюються бажан-
ня, життя буде у достатку, пануватиме надія, 
розуміння та повага. Нехай усі турботи будуть 
тільки приємними. Бажаю кожному з вас зна-
йти, якщо до цих пір не знайшли, своє щастя: 

в людині або улюбленій справі, кар’єрі або до-
машньому затишку. Це світле свято обов’язково 
принесе приємні сюрпризи, радісні зустрічі та 
приводи для щастя. Завжди почувайте себе за-
коханими у життя. А взагалі-то, нехай кожен рік, 
а не тільки цей, буде найідеальнішим, кращим 
за попередній, безкомпромісно відмінним у всіх 
сферах, тим, який створює бездоганне життя.

— Рік, що минув, був насичений подіями, зна-
йомствами, успіхами та разом з тим зі зна-
чними втратами та потрясіннями. Мабуть, 
для кожного з нас він також був сповнений 
сподівань, надій, переживань та віри у те, що 
нарешті закінчиться війна. Уже кілька років 
до звичних побажань ми додаємо одне най-
головніше слово — «мир». Це побажання стало 
для нас, українців, до болю актуальним. Тож 

насамперед хочеться побажати у наступному 
році миру нашій країні! Нехай не гасне пам'ять 
про тих людей, які ціною власного життя допо-
могли нам зустріти Новий 2018 рік під мирним 
небом… Нехай наступний рік буде для усіх нас 
сповненим миру та спокою, щастя та приємних 
подій, позитивних моментів та досягнень! Хай 
у майбутті переважає тільки радість, а якщо й 
будуть сльози, то лише від радості! 

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ
УКРАЇНСЬКИЙ ДІД МОРОЗ, ШОУМЕН 

ОЛЕКСАНДР ТЕРЕНЧУК
АКТОР, ШОУМЕН

ОЛЕНА ПАРХОМЕНКО
АКТРИСА ТЕАТРУ ІМ. САДОВСЬКОГО

ЛЮБОВ ОСТАПЧУК
АКТРИСА ТЕАТРУ ІМ. САДОВСЬКОГО

ГАЛИНА СЕГЕДА
МЕНЕДЖЕР З КОМУНІКАЦІЇ, ГО «ПОДІЛЬСЬКА АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» 

ПРИВІТАННЯ ВІД 
ВІДОМИХ «СОБАК» 
Щоб не лаяли  Відомі та активні 
вінничани, які народилися у Рік 
Собаки, бажають нам стати більш 
відповідальними, робити добрі 
справи, вірити у дива, побільше 
приємних моментів, бути 
закоханими у життя та панування 
миру у всій нашій країні

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, (095)1039671 

Çàì³ñòü ×åðâîíîãî Ï³âíÿ ³ ñòèõ³¿ âîã-
íþ, ïðèéøëà Æîâòà Çåìëÿíà Ñîáàêà. 
ßêùî â³ðèòè ó çíàêè çîä³àêó, òî 2018 ð³ê 
ìàº êàðäèíàëüíî çì³íèòè æèòòÿ áàãà-
òüîõ ëþäåé ³ êàðòó ïîë³òè÷íîãî ñâ³òó, 
â ö³ëîìó. Çíàê Ñîáàêè ï³äïîðÿäêîâàíèé 
çåìë³, à ¿¿ çàâäàííÿ — äàðóâàòè ëþäñòâó 
ãàðìîí³þ, ñïîê³é òà ìèð.

Ïîêðîâèòåëüêà öüîãî ðîêó áóäå ïðè-
õèëüíîþ äî òèõ ëþäåé, ÿê³ çàñëóãîâóþòü 
äîâ³ðó ³ ïîâàãó, íåñóòü ìèð ³ ãàðìîí³þ, äî-
ïîìàãàþòü ³íøèì. Òîæ, ðîá³òü âèñíîâêè.

Ç ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ!
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Í³êîëè ðàí³øå 
â÷èòåë³ ö³º¿ øêî-
ëè íå îäÿãàëèñÿ 

íà óðîêè îäíàêîâî. Ïðèíàéìí³, 
ïðîòÿãîì 50-òè îñòàíí³õ ðîê³â òà-
êîãî òî÷íî íå áóëî. Ñàìå ñò³ëüêè 
÷àñó ïðàöþº ó øêîë³ êîëèøí³é 
äèðåêòîð, à íèí³ â÷èòåëüêà óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè, Ãàííà 
Ìàðòèíÿê.

НЕ АГІТУЙТЕ, НІЧОГО НЕ ВИ-
ЙДЕ. — ß ñïåðøó íå ïîãîäèëà-
ñÿ íà ïðîïîçèö³þ ïîøèòè âñ³ì 
îäíàêîâèé îäÿã, — êàæå ïàí³ 
Ãàííà. — Äóìàëà, ï³ñëÿ òàêîãî 
ó÷í³ çàñì³þòü. Íàâ³òü âîíè íå âñ³ 
ïðèõîäÿòü ó øê³ëüí³é ôîðì³, 
à â÷èòåë³ âèðÿäÿòüñÿ îäíàêîâî! 
Í³-í³, ñêàçàëà êîëåãàì. Íå àã³-
òóéòå, í³÷îãî íå âèéäå.

Êîëèøíüîãî äèðåêòîðà ï³äòðè-
ìàëà ùå îäíà â÷èòåëüêà — Îëåíà 
Ãëàâàöüêà. Òåæ íå ñòàëà êóïóâàòè 
ïëàòòÿ. Òåïåð îáèäâ³ øêîäóþòü, 
áî çì³íèëè äóìêó.

— Êîëè ïåðøèé ðàç ïîáà-
÷èëà êîëåã ó íîâèõ âäÿãàíêàõ, 
âîíè ìàëè òàêèé ãàðíèé âè-
ãëÿä ó íîâèõ ñóêíÿõ, ùî îä-
ðàçó çàõîò³ëîñÿ ñîá³ òàê ñàìî 
îäÿãíóòèñÿ, — ïðîäîâæóº Ãàí-
íà Ìàðòèíÿê. — Ó ìàãàçèí³, 
äå çàìîâëÿëè âáðàííÿ, òàêîãî 
êîëüîðó ïëàòòÿ óæå íå áóëî. 
Äîâåëîñÿ áðàòè òå, ùî º. Òå-
ïåð ìè ç Îëåíîþ Ãëàâàöüêîþ, 
äàðóéòå, ÿê ò³ äâ³ á³ë³ âîðîíè. 
Ôàñîí ïëàòòÿ ó íàñ îäíàêîâèé, 
à êîë³ð — òðîõè ³íøèé.

НЕ ДУМАЄШ ВРАНЦІ, ЩО ВДЯГ-
НУТИ. Ó ö³é øêîë³ âñ³ â÷èòåë³ — 
æ³íêè, ò³ëüêè äèðåêòîð ÷îëîâ³ê. 
²äåþ çàïðîâàäèòè äðåñ-êîä âè-
íîøóâàëè äàâíî. Ë³òîì çàìîâèëè 
êîñòþìè — ñï³äíèö³, ï³äæàêè 
³ áðþêè. Çàïðîñèëè äî øêîëè 
ìàéñòðèíþ, âîíà çíÿëà ì³ðêè, 
ïîøèëà ³ íà ïåðøå âåðåñíÿ 
â÷èòåë³ ïðèéøëè â îäíàêîâîìó 
âáðàíí³. Óò³ì, íå çîâñ³ì îäíàêî-
âîìó. Áî êîæí³é òðåáà áóëî ï³ä-
áèðàòè áëóçè. Óñå îäíî âèõîäèâ 
ð³çíîá³é. Íå ïðèæèâñÿ äðåñ-êîä. 
Íàé÷àñò³øå òàêå âáðàííÿ îäÿãà-
ëà ïåäàãîã-îðãàí³çàòîð Îêñàíà 
Ìàðòèíÿê. Óò³ì, â³ä ³äå¿ íå â³ä-

ìîâèëèñÿ. Êîëè çì³íèëàñÿ ïî-
ãîäà, ñòàëè øóêàòè îäÿã îñ³ííüî-
çèìîâîãî ñåçîíó.

— ²íòåðíåò äîïîì³ã, — ðîç-
ïîâ³äàº â÷èòåëüêà Òåòÿíà Ïà-
ëþõ. — Ðàí³øå ÿ çàìîâëÿëà äëÿ 
ñåáå îäÿã íà îäíîìó ³ç ñàéò³â. 
Øèëè éîãî íà Îäåñüê³é ôà-
áðèö³. Ìåí³ ïîäîáàëàñÿ ÿê³ñòü. 
Ñê³ëüêè íå çàìîâëÿëà, ðîçì³ðè 
â³äïîâ³äàëè òèì, ùî çàçíà÷åí³ 
íà åòèêåòö³. Îäíå ç ïëàòü, ùî 
ïðèäáàëà ÷åðåç ²íòåðíåò-ìàãà-
çèí, ñïîäîáàëîñÿ êîëåãàì. Âè-
ð³øèëè, ùî âîíî ïàñóâàòèìå 
êîæí³é ç íàñ.

— Òåïåð âðàíö³, êîëè ñï³øèø 
íà óðîêè, íå çàäóìóºøñÿ, ùî 
âäÿãíóòè, — ãîâîðèòü Ãàííà Ìàð-
òèíÿê. — Íå ïåðåáèðàºø ó øàô³ 
âáðàííÿ — òå íå ï³äõîäèòü ïî ïî-
ãîä³, òå íå ï³äðóáëåíå, íà òîìó 
ïëÿìà… Çíàºø, ùî º ïëàòòÿ, 
îäÿãíóâñÿ — ³ ãîòîâèé äî óðîê³â.

ТЕПЕР У НАС З УЧИТЕЛЯМИ ВСЕ 
«ПО-ЧЕСНОМУ». Ç íåàáèÿêèì 
çäèâóâàííÿì çóñòð³ëè ó÷í³ íîâèé 
«ïðèêèä» ïåäàãîã³â. Ä³òè ñïî÷àò-
êó çàïèòóâàëè îäíå îäíîãî, ùî öå 
ñòàëîñÿ ç ¿õí³ìè ñ³âà÷àìè ðîçóì-
íîãî, äîáðîãî, â³÷íîãî. Ïî÷àëè 
çàïèòóâàòè ¿õ ñàìèõ. Ó÷èòåë³ â³ä-
ïîâ³äàëè, ùî õî÷óòü íà ó÷í³â ð³â-
íÿòèñÿ. Ìîâëÿâ, ó òèõ º øê³ëüíà 
ôîðìà, òî ÷îìó ¿¿ íå ìîæå áóòè 
ó ïåäàãîã³â.

— Çíàºòå, ùî ìè ïîáà÷èëè íà-
ñòóïíîãî äíÿ? — êàæå îäíà ³ç 
â÷èòåëüîê. — Ïåðåâàæíà á³ëü-
ø³ñòü íàøèõ ó÷í³â òàê ñàìî 
ïðèéøëà íà óðîêè ó øê³ëüí³é 
ôîðì³. Âèõîäèòü, ìè ñïîíóêàëè 
¿õ. Äî òîãî, áóâàëî, äåõòî ïðè-
õîäèâ ó ñïîðòèâíîìó êîñòþì³, 
ëîñèíàõ, ôóòáîëêàõ…

Äàøà Ãëîâà, ïðåçèäåíò ó÷í³â-
ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, êàæå, ùî 
â÷èòåë³ ñâî¿ì âáðàííÿì ïðèêðà-
øàþòü øêîëó. Òîìó ä³òè õî÷óòü 
íà íèõ ð³âíÿòèñÿ. Ä³â÷èí³ ïîäî-
áàºòüñÿ íèí³øí³é çîâí³øí³é âè-

УСІ ВЧИТЕЛІ ВБРАЛИСЯ 
У «ШКІЛЬНУ ФОРМУ»
Педагогічний дрес-код  Учительську 
форму запровадили у школі села 
Тарасівка Жмеринського району. 
Усі 12 жінок-педагогів приходять на уроки 
в однакових платтях. Відрізняється 
тільки одяг колишнього директора 
і ще однієї вчительки. Чому?

ãëÿä íàñòàâíèê³â. Êàæå, ñàìà á 
òàêå ïëàòòÿ íîñèëà.

— Òåïåð ó íàñ ç ó÷èòåëÿìè 
âñå ïî-÷åñíîìó: ìè ó øê³ëüí³é 
ôîðì³ ³ âîíè òàê ñàìî â îäíà-
êîâîìó âáðàíí³, — êàæå îäèí ç 
ó÷í³â. — Òðåáà ùîäíÿ âäÿãàòèñÿ, 
áî æ ùî ñêàæåø, êîëè ñïèòàþòü, 
÷îãî ïðèéøîâ ó ñïîðòèâêàõ.

— À ÿ á âèáðàëà ³íø³ êîëüî-
ðè, íàïðèêëàä, ñèí³é ³ æîâòèé, 
áóëî á ïàòð³îòè÷íî, — êàæå ó÷å-
íèöÿ Ñâ³òëàíà ß÷ìåíþê. — Ìåí³ 
òàê³ êîëüîðè ïîäîáàþòüñÿ.

ЗРУЧНО, ПРАКТИЧНО Й ЕС-
ТЕТИЧНО, АЛЕ ОДЯГ — НЕ ГО-
ЛОВНЕ. Øêîëà ó Òàðàñ³âö³ 
íåâåëèêà, íèí³ òóò íàâ÷àºòüñÿ 
51 ó÷åíü. Íåçâàæàþ÷è íà òå, 
ùî ïðèì³ùåííÿ ñòàðå, îäíà 
éîãî ÷àñòèíà çáóäîâàíà ùå 
ó 1886 ðîö³, áóëà â íüîìó òîä³ 
ïîï³âñüêà øêîëà, ¿¿ â³äðåìîíòóâà-
ëè é îáëàøòóâàëè â óêðà¿íñüêîìó 
ñòèë³. Ó êëàñàõ ³ êîðèäîð³ ìîæ-
íà ïîáà÷èòè âèøèò³ ðóøíèêè, 
êàðòèíè… Òóò ãàðíà ¿äàëüíÿ, âñ³ 
ä³òêè îòðèìóþòü õàð÷óâàííÿ.

Ó ïðèì³ùåíí³ òåïëî ³ çàòèøíî. 
Íàâ³òü óáèðàëüíþ îáëàøòóâàëè 
âñåðåäèí³.

— Óñå öå ðîáèëè ïåðåâàæíî 
ñâî¿ìè ðóêàìè, — êàæóòü â÷è-
òåë³. — Íàïðèêëàä, âñþ îáëè-
öþâàëüíó ïëèòêó ïîêëàâ íàø 
äèðåêòîð Â³êòîð Ìàðòèíÿê. Âè-
øèò³ ðóøíèêè — ðîáîòà ðóê éîãî 
ìàòåð³, êîëèøíüîãî äèðåêòîðà 
Ãàííè Ïåòð³âíè. Ñòàð³ ãðóáêè 
äëÿ îïàëåííÿ ïðèì³ùåííÿ âè-
êèíóëè ³ òåïåð îá³ãð³âàºìî ïðè-
ì³ùåííÿ öåòðàë³çîâàíèì îïàëåí-
íÿì. Ïðèäáàëè ñó÷àñíèé êîòåë.

— Íàø êîëåêòèâ òðåáà îö³-
íþâàòè íå ò³ëüêè ïî îäÿãó, — 
íàãîëîøóº ïåäàãîã-îðãàí³çàòîð 
Îêñàíà Ìàðòèíÿê. — Øêîëà 
ìàº áàãàòî äîáðèõ ñïðàâ. Ïðî 

íèõ ïîâ³äîìëÿºìî íà ñâî¿é ñòî-
ð³íö³ â ²íòåðíåò³. Çðîçóì³ëî, 
ùî ïðèäáàíå âáðàííÿ íå â³÷íå, 
ïîÿñíþþòü ñï³âðîçìîâíèêè. Ç 
÷àñîì éîãî çì³íèìî. Àëå âñå 
îäíî áóäåìî øóêàòè, ùîá áóëî 
îäíàêîâå. Öå çðó÷íî, ïðàêòè÷íî 
é åñòåòè÷íî.

ЩО КАЖЕ ОСВІТЯНСЬКЕ НА-
ЧАЛЬСТВО. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
Âîëîäèìèð Áóíÿê:

— Ó÷èòåëüñüêó ôîðìó ïðàêòè-
êóþòü íå ò³ëüêè ó íàñ. Ïðèãàäóþ, 
äî Â³ííèö³ ïðè¿çäèëà äåëåãàö³ÿ 
îñâ³òÿí ç Àíãë³¿. Ìåí³ äîâåëîñÿ 
¿¿ ñóïðîâîäæóâàòè ïî øêîëàõ îá-
ëàñíîãî öåíòðó. Ó îäí³é ä³òè áóëè 
îäÿãíóò³ â ó÷í³âñüêó ôîðìó. Ãîñò³ 
óñì³õíóëèñÿ ³ îäðàçó çàóâàæèëè: 
«Ó íàøèõ øêîëàõ òàê ñàìî îäÿãà-
þòüñÿ! Âåð³ âåëë». Ó ³íø³é øêîë³ 
çóñòð³ëè ïðîòèëåæíó êàðòèíó — 
ä³òè íå áóëè ó ôîðì³. Êåð³âíèê 
äåëåãàö³¿ çàïèòàâ ìåíå: «À ùî, 
öÿ øêîëà íå ìàº âëàñíîãî «ß»?» 

Ç ïðèâîäó çàóâàæåííÿ, ìîâ-
ëÿâ, îäÿãíåí³, ÿê ç ³íêóáàòîðà, 
òî òðåáà âðàõóâàòè, ùî éäåòüñÿ 
ïðî íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ, 
ïðî âèõîâàííÿ ä³òåé. Òîìó âæè-
âàòè ñëîâî «³íêóáàòîð» âçàãàë³ 
íåïðèïóñòèìî. Êîëåêòèâ øêîëè 
âèçíà÷àº, çàïðîâàäæóâàòè øê³ëü-
íó ôîðìó äëÿ ó÷í³â, ÷è í³. Öå 
ïðîïèñóºòüñÿ ó ñòàòóò³ íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó. Íà ìîþ äóìêó, 
îäíàêîâèé îäÿã óíåìîæëèâëþº 
â³äâîë³êàííÿ ó÷í³â â³ä íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó. Êîëè îäÿãíåí³ 
ïî-ð³çíîìó, âèíèêàº áàæàííÿ 
ðîçãëÿäàòè âáðàííÿ îäíîêëàñíè-
ê³â, ó êîãîñü âîíî ã³ðøå, ó êîãîñü 
êðàùå… Îäíàêîâèé îäÿã äëÿ â÷è-
òåë³â — ÷îìó á ³ í³? ßêùî âîíè 
òàê âèð³øèëè, ÿêùî ¿ì çðó÷íî… 
Æîäåí äîêóìåíò íå çàïåðå÷óº 
ïðèéìàòè òàêå ð³øåííÿ.

Ç³ çäèâóâàííÿì 
çóñòð³ëè ó÷í³ íîâèé 
«ïðèêèä» ïåäàãîã³â. 
Ä³òè çàïèòóâàëè îäíå 
îäíîãî, ùî öå ñòàëîñÿ 
ç ¿õí³ìè â÷èòåëÿìè 

Учителі кажуть, що хочуть на учнів рівнятися. Мовляв, 
у тих є шкільна форма, то чому її не може бути у педагогів

Нагородили 
трьох матерів 
 28 ãðóäíÿ íà ïî÷àòêó 
÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ âè-
êîíêîìó ì³ñüêðàäè, òðüîì 
ìàòåðÿì-ãåðî¿íÿì âðó-
÷èëè äåðæàâí³ íàãîðîäè 
«Ìàòè- ãåðî¿íÿ». ¯õ îòðè-
ìàëè ìàò³ð øåñòè ä³òåé 
Ëþáîâ Êàëèíà òà ìàòåð³, 
ÿê³ ìàþòü ïî ñåìåðî ä³òåé, 
Òåòÿíà Ñàìîéëîâà òà 
Ãàííà Ñèäîðåöü.

Велопарад 
Дідів Морозів 
 Ó ñóáîòó, 6 ñ³÷íÿ, ó Â³-
ííèö³ â³äáóäåòüñÿ âåëî-
ïàðàä. Âåëîïàðàä ïðîéäå 
ìàðøðóòîì: Ìàéäàí Íåçà-
ëåæíîñò³ — Êîçèöüêîãî — 
Ãðóøåâñüêîãî — ÖÏÊ³Â 
³ì. Ïºøêîâà — Ïèðîãî-
âà — Êåëåöüêà — 600-ð³÷-
÷ÿ — Õì. øîñå — Ñîáîð-
íà — Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ 
òà ô³í³øóº á³ëÿ Ðåçèäåíö³¿ 
Ä³äà Ìîðîçà.
Çá³ð ó÷àñíèê³â î 12.00 
íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. 
Ñòàðòóº ïàðàä î 12.30.
Íà ô³í³ø³ ïðîâåäóòü êîí-
êóðñ íà íàéêðàùèé íîâî-
ð³÷íèé êîñòþì. Îðãàí³çà-
òîðè Âåëîïðîá³ãó òàêîæ 
õî÷óòü ïðîäîâæèòè ìèíó-
ëîð³÷íó òðàäèö³þ: ïåðåäàòè 
ïîäàðóíêè òèì, õòî òîãî 
íàéá³ëüøå ïîòðåáóº. Òîæ 
º çàäóì çàâ³òàòè ó ÂÎÄË 
ó â³ää³ëåííÿ îíêîëîã³¿ ³ 
ïðèâ³òàòè ä³òåé-ïàö³ºí-
ò³â. Êð³ì òîãî, ïëàíóºòüñÿ 
ç³áðàòè ñìàêîëèêè äëÿ âè-
õîâàíö³â îäíîãî ç äèòÿ÷èõ 
áóäèíê³â Â³ííè÷÷èíè.
Ó âèïàäêó íåñïðèÿòëè-
âèõ ïîãîäíèõ óìîâ çàõ³ä 
íå áóäå ïåðåíîñèòèñÿ 
íà ³íøó äàòó.

Безкоштовні 
мультики 
 Äî 14 ñ³÷íÿ â ê³íîòåaòð³ 
«Ðîäèía» áåçêîøòîâíî 
ïîêaçóâaòèìóòü ìóëüòô³ëü-
ìè. Ïî÷aòîê óñ³õ ñåaíñ³â 
î 12 ãîäèí³. Âõ³ä çà çàïðî-
øåííÿìè, ÿê³ ìîæíà âçÿòè 
ó êàñ³ ê³íîòåàòðó. Ó ïåðø³ 
äâà òèæí³ íîâîãî ðîêó 
ä³òëàõè ìàòèìóòü çìîãó ïå-
ðåãëÿíóòè ø³ñòü ìóëüòô³ëü-
ì³â: 3 ñ³÷íÿ — «Ïðèíöåña 
Æaáa», 4 òa 5 ñ³÷íÿ — 
«Æèâ áóâ ê³ò», 6 òa 7 ñ³÷-
íÿ — «Äå äðaêîí?», 10 òa 
11 ñ³÷íÿ — «Ïðèíöåña 
Æaáêa: òaºìíèöÿ ÷að³âíî¿ 
ê³ìíaòè». 12, 13 òa 14 ñ³÷-
íÿ — «¯æa÷îê Áîáá³: êîëþ-
÷³ ïðèãîäè».

КОРОТКОКОРОТКО

ËÀÉÔ



 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 3 січня 2018 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!

414273

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

Наша історія, як і багато інших, 

пов'язана з веселими пустощами, за за-

вісою яких ховається нестримне бажання 

тримати свої серця поруч.

А почалося все в інститутському гурто-

житку. Я лише щойно стала студенткою і 

прийшла оглядати своє нове житло. Пуста 

кімната з білими стінами, навіть без ліжка. 

Але найжахливіше — відсутність інтернету. 

Як це можливо у сучасному світі?! Тут вже 

треба бути винахідником!

Рішення прийшло швидко: адже я на по-

версі не одна! Напевно, у когось зі студентів 

уже має бути доступ до всесвітньої мережі. 

Постукала навмання у одну з кімнат і по-

бачила гарного хлопця — він задумливо 

дивився у вікно, оглядаючи стадіон.

— Привіт, я Іра! Мені потрібен інет, — 

не допоможете?

Мабуть, це виглядало трохи зухвало, але 

красень мовчки кивнув і продовжив розглядати 

краєвид. А мені з кожною хвилиною все більше 

хотілося дивитися не на екран, а на мрійли-

вого господаря кімнати. І коли ми, нарешті 

заговорили, я зрозуміла, що знайшла друга.

Два місяці пройшли у студентських пусто-

щах. Коли гучна компанія кудись збиралася, 

він заходив по мене:

— Привіт! Ідеш з нами, чи знову будеш 

зубрити? — питав жартома.

Я сміялася і приєднувалася до гурту. Нас 

називали парою, і ми іноді, пустуючи, грали 

ці ролі.

…Наближався мій день народження. 

Я планувала зібрати своїх друзів, але з 

ним вони не були знайомі. Стало зрозумі-

ло, що треба вирішити: запрошувати його 

на своє свято чи ще зарано? Може, я все 

вигадала, і його почуття зовсім не такі 

глибокі, як мої?

І я запросила його у парк на прогу-

лянку. Ми розговорились — вперше без 

жартів і пустощів. Ми говорили про життя 

і стосунки, про все на світі! Саме тоді ми 

почали по-справжньому розуміти одне 

одного…

Поступово, з кожною бесідою, це розумін-

ня ставало все більшим, все прекраснішим. 

Ми полюбили чаювати вечорами на кух-

ні — як не дивно, але це єдине місце, де 

можна усамітнитися і нормально поговорити 

у гуртожитку!). На тій кухні минуло багато 

безсонних ночей, де ми були такими чудо-

вими філософами, і наші «таргани» (і ті що, 

в голові, і ті, що по кутках) вели довгі-довгі 

дискусії…

Ми дійсно стали найкращими друзями. 

А потім — бокал вина, перший поцілунок 

і освідчення у почуттях, що ми називаємо 

коханням.

Вже 3 роки ми разом і думаємо про май-

бутнє. Провести все життя з найкращим 

другом, якого щиро любиш — хіба не це 

найбільше щастя, про яке ми всі мріємо?

Ірина Ковальчук

TM LOVARE дарує подорож до Парижа на День закоханих!
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Шановні читачі, наш конкурс триває. Ваші чудові розповіді надихають нових учасників, і сьогоднішня історія ще раз підтверджує: щастя і кохання – поруч, варто лише 

озирнутися навколо!  Ірина Ковальчук 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 найкращого друга
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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 180101

RIA — серед 
лауреатів 
 ÍÎÊ Óêðà¿íè âèçíà÷èâ 
êðàùèõ ñïîðòèâíèõ æóðíà-
ë³ñò³â, òåëåâ³ç³éí³ òà ðàä³î-
êîìïàí³¿, ãàçåòè ³ æóðíàëè, 
åëåêòðîíí³ ÇÌ² 2017 ðîêó. 
Ïðèçåð³â íàçâàëè çà ï³äñóì-
êàìè ÕVI² êîíêóðñó «Óêðà¿íà 
îë³ìï³éñüêà». Ñåðåä ëàóðåàò³â 
ó ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ — â³-
ííèöüê³ ãàçåòè RIA ³ «Âáîë³-
âàëüíèê». À òàêîæ äâà ñïîð-
òèâí³ êîðåñïîíäåíòè íàøîãî 
ì³ñòà — Àëëà Êîíäðàòîâè÷ 
(ðàä³î «Â³íòåðà») ³ Âîëîäè-
ìèð Øàô³ð (ïîñìåðòíî). 
Íàãîðîäæåííÿ â³äáóäåòüñÿ 
â Îë³ìï³éñüêîìó äîì³ ïåðåä 
ñòàðòîì ÕÕ²²² çèìîâèõ Îë³ì-
ï³éñüêèõ ³ãîð â Ïõüîí÷õàí³.

Золотий 
«Кульбіт» 
 Â³ííèöüêà êîìàíäà ç 
÷³ðë³äèíãó «Êóëüá³ò» ï³ä 
êåð³âíèöòâîì ßíè Âèõî-
âàíåöü çäîáóëà ø³ñòü ïåð-
øèõ ì³ñöü íà â³äêðèòîìó 
âñåóêðà¿íñüêîìó òóðí³ð³ 
«Super leaguaDnipro Open 
Championship». Â³í ïðî-
õîäèâ ó ì³ñò³ Äí³ïðî. Íàø³ 
ñïîðòñìåíè áóëè ïðåäñòàâ-
ëåí³ â êàòåãîð³ÿõ ñåðåä ä³òåé, 
þí³îð³â ³ êàäåò³â. Ó êîæí³é ç 
íîì³íàö³é çìàãàëèñÿ äî äâîõ 
äåñÿòê³â êîëåêòèâ³â.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №1 (1020)
Ортодоксальні популярні малофігурні двоходові задачі. Щоб правильно 
їх розв’язати, необхідно обійти «підводні рифи» – удавані сліди. Як це 
зробити – вирішувати вам. 

Задача №2096-2099
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Задача №2091
1. Kc5! Kpd6  2. Ka6 Tb5x; 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+/Ta3  2. Kpa3/c1C Ta3/Cc2x;
Задача №2094
1. Th2! T:g4  2. Tg2 Th4x; 1. g3! Kpf3  2. gf2: T:h1x;
Задача №2095 «Ялинка»
1. Kc3! Kf5  2. Kd5 Kg2x; 1. Kg3! Kd5  2. Kf5 Kc7x — правильні мати.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Äî Â³ííèö³ çàâ³òàëè êðàù³ 

ïðåäñòàâíèêè òàéñüêîãî áîê-
ñó, ùîá ïîçìàãàòèñÿ çà Êóáîê 
êðà¿íè. Çìàãàííÿ ïîä³áíîãî 
ð³âíÿ ó íàñ â³äáóëèñÿ âïåðøå. 
Íà ðèíã ÑÊ «Íîêàóò» âèõîäè-
ëè 240 ñïîðòñìåí³â. Ñë³äêóâàëè 
çà ïåðåá³ãîì ïîºäèíê³â 12 ñóä-
ä³â, ñåðåä ÿêèõ áóëè ÷åìï³îíè òà 
òðåíåðè íàâ³òü ñâ³òîâîãî ð³âíÿ.

Êóáîê Óêðà¿íè çäîáóëà êîìàí-
äà ì³ñòà Êèºâà. Äðóãèìè ñòàëè 
ïðåäñòàâíèêè Îäåñüêî¿ îáëàñò³. 
Áðîíçîâ³ íàãîðîäè — ó Êè¿â-
ùèíè. Çá³ðíà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
ïîñ³ëà ã³äíå äåâ’ÿòå ì³ñöå.

— Çàäîâîëåíèé ðåçóëüòàòîì, 
àäæå ìè ïîêè íîâà÷êè. Çà ï³ä-
ñóìêàìè Êóáêà ï³äíÿëèñÿ â ðåé-
òèíãó. Äëÿ á³éö³â Â³ííè÷÷èíè 
òàê³ ñòàðòè º âåëèêèì äîñâ³äîì, — 

ñêàçàâ ïðåçèäåíò Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ òà¿ëàíäñüêîãî 
áîêñó ìóàé òàé Â³êòîð Òîðêîòþê.

Îðãàí³çàö³ÿ Êóáêà Óêðà¿-
íè ñïîäîáàëàñÿ ãîñòÿì. Òåïåð 
â ïëàíàõ îðãàí³çóâàòè ó Â³ííè-
ö³ ì³æíàðîäíèé òóðí³ð. Ð³âåíü 
éîãî ìàº áóòè ñåðéîçíèì, àäæå 
íàö³îíàëüíà çá³ðíà ç òàéñüêîãî 
áîêñó — òðåòÿ çà ðåéòèíãîì ñå-
ðåä 111 êðà¿í.

— Óïåðøå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ 
íàøà çá³ðíà çàéíÿëà ÷³ëüíå ì³ñöå 
íà Âñåñâ³òí³õ ³ãðàõ, îá³éøîâøè 
íàâ³òü Òà¿ëàíä! Ìè ñòâîðèëè 
ñòèëü óêðà¿íñüêîãî òàéñüêîãî 
áîêñó, çàâäÿêè ÷îìó íå ïîñòóïà-
ºìîñÿ æîäíîìó êîëåêòèâó ïëàíå-
òè, — ñêàçàâ ïðåçèäåíò ôåäåðà-
ö³¿ òà¿ëàíäñüêîãî áîêñó Óêðà¿íè 
³ ãîëîâíèé òðåíåð íàö³îíàëüíî¿ 
çá³ðíî¿ Ïàâëî ªâòóøåíêî.

Кубок країни з таїландського боксу

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ãàçåòà RIA ïðåäñòàâëÿº ðåé-
òèíã â³ííèöüêèõ ñïîðòñìå-
í³â ó 2017 ðîö³. Çðîçóì³ëî, öå 
ñóá’ºêòèâíèé ïîãëÿä âèäàííÿ. 
Ìè âðàõîâóâàëè äîñÿãíåííÿ 
ñïîðòñìåí³â òà óâàãó ãëÿäà÷³â ³ 
âáîë³âàëüíèê³â äî íèõ.

СПОРТСМЕНКА РОКУ 
Êðàùà ñïîðòñìåíêà Â³ííèö³ ³ 

îáëàñò³ 2017 ðîêó — öå Ñâ³òëàíà 
Òðîñþê. Âîíà ñòàëà ÷åìï³îíêîþ 
Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ³ç ñóìî, ÿê³ º ïðå-
ñòèæíèì àíàëîãîì Îë³ìï³àäè äëÿ 
ïðåäñòàâíèê³â íåîë³ìï³éñüêèõ 
âèä³â ñïîðòó ³ ïðîâîäÿòüñÿ ëèøå 
ðàç íà ÷îòèðè ðîêè.

СПОРТСМЕН-ВЕТЕРАН РОКУ 
Áåçóìîâíî, öå 69-ð³÷íèé Â³-

òàë³é Âäîâê³í, êîëèøí³é òðåíåð 
Â’ÿ÷åñëàâà Óçºëêîâà. Öüîãî ðîêó 
â³í âñüîìå âèãðàâ ÷åìï³îíàò ñâ³òó 
ç ïàóåðë³ôòèíãó.

Ðàçîì ³ç Â³òàë³ºì Âäîâê³íèì 
ïðîäîâæóº ïåðåìàãàòè íà ñâ³òî-
âèõ ôîðóìàõ âåòåðàí³â-ïàóåðë³ô-
òåð³â Þð³é Ïðèéìàê, äèðåêòîð 
íàøîãî Öåíòðàëüíîãî ïàðêó. 

УЛЮБЛЕНЕЦЬ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ 
Ï³ñëÿ ìàò÷³â ôóòáîëüíî¿ 

«Íèâè» íàéá³ëüøå âáîë³âàëüíè-
ê³â «ñåëôÿòüñÿ» â ïåðøó ÷åðãó ç 
òåìíîøê³ðèì êàï³òàíîì êîìàíäè 
Êîë³íñîì Íãàõîþ, âèõ³äöåì ³ç 

Êàìåðóíó. Â³í öüîãî ðîêó, íà-
ðåøò³, îòðèìàâ óêðà¿íñüêå ãðî-
ìàäÿíñòâî.

Òàêîæ óëþáëåíöåì ôàí³â º 
êîð³ííèé â³ííè÷àíèí ²ãîð Ìà-
ëÿðåíêî. Öå ñïðàâæí³é áîºöü-
ãðåíàäåð, ÿêèé ïðîòÿãîì ñåçîíó 
çàêðèâàâ âñ³ ëàíêè íà ïîë³, îêð³ì 
âîðîòàðñüêî¿.

ОЛІМПІЙСЬКА НАДІЯ 
ßê ³ òîð³ê, öå ëåãêîàòëåòêà, 

ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî 
êëàñó Äæîéñ Êîáà. Ó 2017 ðîö³ 
âîíà âèãðàëà ÷åìï³îíàò ªâðîïè 
ñåðåä þí³îðîê. Äæîéñ íà çìàãàí-
íÿõ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ ïîñò³éíî äàº 
á³é ôàâîðèòêàì ³ º ãîëîâíîþ íà-
øîþ þíîþ îë³ìï³éñüêîþ íàä³þ.

ПАРАЛІМПІЄЦЬ РОКУ 
Ñòàá³ëüíî âèñîêèé êðàñ äå-

ìîíñòðóº àñ êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè 
Îëåêñ³é Äåíèñþê. Òîð³ê â³í áóâ 
ïðèçåðîì Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. 
À öüîãî ðîêó âèãðàâ Êóáîê ñâ³òó.

МЕДАЛІ ДЕФЛІМПІАДИ 
Äåôë³ìï³àäà — öå Îë³ìï³àäà 

ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç âàäàìè ñëóõó. 
Ó 2017 ðîö³ íà òàêèõ çìàãàííÿõ 
â³ííèöüê³ äçþäî¿ñòè Àë³ì Áðèæàê 
³ Àíòîí Ñëóøíèé ñòàëè áðîíçî-
âèìè ïðèçåðàìè.

ПЕРША ДІВЧИНА-ГРОСМЕЙСТЕР 
Çà âñþ ³ñòîð³þ øàõ³â íà Â³-

ííè÷÷èí³ ç’ÿâèëîñÿ äâà ÷îëî-

Світлана Тросюк перед вирішальним виступом 
на Всесвітніх іграх 

ТОП-10 ВІННИЦЬКИХ 
СПОРТCМЕНІВ 2017 РОКУ 
Рейтинг RIA  Світові вершини 
підкорювали наші борці, стрільці, 
орієнтувальники, легкоатлети і акробати. 
Найвищий рівень продемонстрували 
паралімпійці і дефлімпійці

â³êè-ãðîñìåéñòåðè. Öå Ñåðã³é 
Ôåäîð÷óê (ïåðåáðàâñÿ äî Ôðàí-
ö³¿) òà ²ëëÿ Íèæíèê (íàâ÷àºòüñÿ 
ó ÑØÀ). Òðåò³ì íàøèì ãðîñîì 
ó 2017 ðîö³ ñòàëà Þë³ÿ Øâàéãåð. 
Íà æàëü, âîíà òàêîæ íèí³ âæå 
ìåøêàº çà êîðäîíîì — ó Í³-
ìå÷÷èí³.

СПОРТИВНА ДИНАСТІЯ 
Óáîë³âàëüíèêè ç³ ñòàæåì äî-

áðå ïàì’ÿòàþòü ïëàâöÿ Ïàâëà 
Õíèê³íà, ÿêèé ðåêîðäí³ ÷îòèðè 
ðàçè áóâ ó÷àñíèêîì Îë³ìï³àä ³ 
äâ³÷³ çäîáóâàâ íà íèõ ñð³áëî. 
Íèí³ â³í î÷îëþº îáëàñíå â³ä-
ä³ëåííÿ ÍÎÊÓ ³ îäíî÷àñíî 
òðåíóº ñâî¿õ ñèí³â Â³êòîðà ³ 
Îëåêñ³ÿ. Îáèäâà öüîãî ðîêó 

ñòàëè ÷åìï³îíàìè Óêðà¿íè ñå-
ðåä ìîëîä³.

ЕКСТРЕМАЛ РОКУ 
Â³ííè÷àíêà Êàòåðèíà Äçåìà 

ñòàëà ÷åìï³îíêîþ ñâ³òó ç åêñ-
òðåìàëüíîãî ñïîðòèâíîãî îð³ºí-
òóâàííÿ ïðîòÿãîì ö³ëî¿ äîáè — 
ðîãåéíó. Òàêîæ ä³â÷èíà ïîñ³ëà 
äåâ’ÿòå ì³ñöå íà Âñåñâ³òí³õ ³ãðàõ 
(ç íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó).

ТРІО РОКУ 
Òðàäèö³éíî âèñîêèé ð³âåíü ïðî-

äîâæóþòü óòðèìóâàòè â³ííèöüê³ 
àêðîáàòè. Öüîãî ðîêó íàøå òð³î 
çäîáóëî ñð³áëî ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè. Öå ²ðèíà Õèæíÿê, Îëåíà 
Âèõîâàíåöü òà ²ííà Êàïëàíñüêà. 
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

414807

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

415196

— Праздничное настроение создается в пер-
вую очередь общением, развлечениями, 
возможностью отвлечься от повседневных 
забот. Совсем необязательно и отнюдь 

не полезно предаваться чревоугодию. Вы-
бирайте с праздничного стола несколько 
приоритетных блюд, не заставляйте «схо-
дить с ума» свою пищеварительную систе-
му от излишнего разнообразия продуктов. 
Будьте осторожны с алкоголем, помните, 
абсолютно безопасных для здоровья на-
питков и доз не существует. Лишние ки-
лограммы — это полбеды, неумеренность 
в еде и питье может привести на больнич-
ную койку.

Àëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

òåðàïåâò  
Âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

409116

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Êàæäîìó èç íàñ â ïåðèîä 
ñ 1 ïî 13 ïðåäñòîèò ìàññà 
ïîõîäîâ â ãîñòè è ñîïðî-
âîæäàþùèõ èõ çàñòîëèé. 

Â ïðåäâêóøåíèè îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà 
âêóñíåéøèõ áëþä èëè òåõ, ÷òî ìû ãîòî-
âèì ëèøü íà Íîâûé ãîä (îëèâüå, øóáà, 
çàëèâíîå…) ìû íà âðåìÿ çàáûâàåì, íà-
ñêîëüêî îíè êàëîðèéíû, ïðàçäíèê, âñå-
òàêè. Õîðîøî — ÷òî ïàðó-òðîéêó òàêèõ 
îáåäîâ-óæèíîâ è äî ñëåäóþùåãî Íîâî-
ãî ãîäà íà îëèâüå ìû ñìîòðåòü íå ìî-
æåì. Ïëîõî — ÷òî äàæå ýòè ïàðà-òðîéêà 
ðàç íåñëàáî òàê áüåò ïî íàøåé ïå÷åíè, 
à ïî ôèãóðå, òî âîîáùå ìîìåíòàëüíî.

Òàê âîò, ÷òîáû çà äâå íåäåëè íå íàåñòü 
áàëëàñòà â 10 ëèøíèõ êèëîãðàììîâ (ýòî ðå-
àëüíî) è íå ëå÷èòüñÿ ïîòîì ó ñïåöèàëèñòà, 
îáðàòèòå âíèìàíèå íà íåñêîëüêî ïðàâèë.

ПРАВИЛА НОВОГОДНИХ ПОСИДЕЛОК 
1. Ìíîãî âîäû 
È òàê ïîíÿòíî, ÷òî âîäû â íàøåì 

åæåäíåâíîì ðàöèîíå äîëæíî áûòü äî-
ñòàòî÷íî. Íî â ýòè äâå íåäåëè åå äîëæíî 
áûòü áîëüøå, ïîòîìó ÷òî åäèì è ïüåì ìû 
â ýòîò ïðîìåæóòîê âðåìåíè, êàê íèêîãäà. 
Âîäó ñòîèò ïèòü çà ïîë÷àñà äî çàñòîëüÿ. 
Âìåñòî âîäû ïåðåä åäîé ìîæíî âûïèòü 
÷àøêó çåëåíîãî íåñëàäêîãî ÷àÿ.

2. Íà÷èíàéòå ñ ëåãêîãî 
Îâîùíûå ñàëàòû, ðûáíûå áëþäà, 

ïðîñòî ïîãðûçèòå ìàíäàðèíêó.., íî íå 
íàáðàñûâàéòåñü ñðàçó íà ìàéîíåç ñ êîë-
áàñîé è ìÿñî ñ ñûðîì. Âêóñíî áóäåò, 
íî è ñòàíåò âñå â æåëóäêå ñðàçó è êîìîì. 
È âîîáùå êîï÷åíîñòè è ñîëåíüÿ ñ æà-

ðåíüÿìè — ýòî çäîðîâñêèå ïÿòü ìèíóò 
óäîâîëüñòâèÿ, êîòîðûå ñðàçó ñòàíîâÿòñÿ 
÷àñàìè èçæîãè è êã íà æèâîòå.

Äà, ïðîäîëæèòü ïèðøåñòâî âû íå ñìî-
æåòå. À âïåðåäè âåäü òîðòèê.

3. Ãóðìàíñòâóéòå 
Ìîæíî, êîíå÷íî, ïðÿìî ñ ïîðîãà õâà-

òàòü ñàìîå âêóñíåíüêîå, ÷òî ïðåäëàãàþò 
ðà÷èòåëüíûå õîçÿåâà, áûñòðåíüêî íàêó-
øàòüñÿ, à çàòåì ðàçáàâëÿòü âñå ýòî äî-
áðî õîðîøèì àëêîãîëåì. Íî âû êóäà-òî 
ñïåøèòå? Ó âàñ êó÷à äíåé.

Íàñëàäèòåñü âêóñíåíüêèì. Ïîèãðàéòå 
â ãóðìàíà, ýòî áóäåò óæå íå îáæîðñòâî, 
à ýñòåòèêà — ÷òî êðàñèâî è íå ÷ðåâàòî.

4. Ïèòü èëè íå ïèòü 
Êîíå÷íî, ñàìûé ëó÷øèé (íå âêóñíûé) 

íàïèòîê, ïî ñëîâàì ìåäèêîâ, — ñó-
õîå âèíî, íó ëàäíî õîòÿ áû ïîëóñóõîå. 
È íà ôèãóðå îíî íå òàê îòîáðàæàåòñÿ, è 
ïî îáùåìó ñîñòîÿíèþ íå ñòîëü ÿðîñòíî 
áüåò. Ïîýòîìó ðàç âû áåðåæåòå òàëèþ 
è ïå÷åíü — ïàðó áîêàëîâ øàìïàíñêîãî 
âðÿä ëè ïîâðåäÿò. À òàì, êàê  êàðòà ëÿ-
æåò (ïî êðàéíåé ìåðå, âîäà ñ âèòàìèíîì 
Ñ âàì â ïîìîùü).

5. Ïåðåðûâ÷èê íåáîëüøîé 
Õîðîøàÿ åäà ïîä õîðîøóþ âûïèâêó, 

äà â õîðîøåé êîìïàíèè — ýòî çàìå÷à-
òåëüíàÿ øòóêà. Çà òîñòàìè è ïîæåëàíè-
ÿìè "÷òîá â íîâîì ãîäó áûëî ëó÷øå, ÷åì 
â ñòàðîì" ìîæíî ïðîâåñòè ìíîãî ÷àñîâ 
è äíåé. Êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ ñëîæíî, 
à âîò ïåðåêëþ÷àòüñÿ ìîæíî, îñîáåííî 
íà ïåòàðäû ïðîïóñêàòü, òàíöàìè çàæå÷ü, 
ïîèãðàòü â ñíåæêè (âîçìîæíî áóäåò ÷åì). 
Òàê è ïåðåêàíòóåìñÿ…

ПЯТЬ ПРАВИЛ 
ПРАЗДНИЧНОГО ОБЪЕДАНИЯ 
Пощадим организм  Праздничные новогодние 
каникулы — это не только веселье, но и серьезное 
испытание нашего организма на стрессоустойчивость. 
Наши печень, желудок, желчный, почки… передают 
нам поздравления и просят поберечь их в эти две 
недели бесконечных застолий

курица

130

жареная 
свинина

600
селедка

200

салат 
«Оливье» 

300

торт 
«Наполеон»

540

десертное 
вино

150 
водка

230

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
Очень грустно считать калории, когда вокруг все веселятся. Но просто обратить внимание можно на то, что нормальный 
рацион человека составляет до 3000 калорий в сутки (это если человек сильно не перетруждается физически).

Наш праздничный рацион богат и разнообразен. А в 100 г продуктов содержится калорий:
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ
Буває Господь сотворить когось без 
запобіжного клапана,
і пустить його найдовшою у світі доріжкою...

414910

ПРЕС-СЛУЖБА 
КП «МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»

Ñâ³ò çì³íþºòüñÿ, ³ ðàçîì ç íèì çì³-
íþºòüñÿ ñïîñ³á æèòòÿ ëþäåé. Ç øâèä-
êîïëèííèì ðèòìîì ñóñï³ëüñòâî ÷àñòî 
íå çâåðòàº óâàãó íà ñâîº çäîðîâ'ÿ, çëî-
âæèâàþ÷è øê³äëèâèìè çâè÷êàìè (òþ-
òþí, àëêîãîëü òà ³í.), âæèâàº íåçáà-
ëàíñîâàíó ¿æó, íàï³âôàáðèêàòè. Â³ä 
óñüîãî öüîãî â ïåðøó ÷åðãó ïî÷èíàº 
ñòðàæäàòè íàø øëóíêîâî-êèøêîâèé 
òðàêò. Ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ «ïîïóëÿðí³» 
çàõâîðþâàííÿ: ãàñòðîåçîôàãàëüíà ðåô-
ëåêñíà õâîðîáà (ÃÅÐÕ), ñèíäðîì ðîç-
äðàòîâàíîãî òîâñòîãî êèøê³âíèêà (ÑÐÊ), 
õåë³êîáàêòåðíà ³íôåêö³ÿ àñîö³éîâàíà 
â øëóíêó òà ³íø³.

Áóäü-ÿêå çàõâîðþâàííÿ ìîæå ïðèçâåñ-
òè äî ð³çíèõ óñêëàäíåíü. Ùîá çàïîá³ã-
òè öüîìó, íåîáõ³äíî â÷àñíî çâåðòàòèñü 
çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ. Ïðè ïåðøèõ 
ñèìïòîìàõ çàõâîðþâàííÿ âàðòî ïðîéòè 
êâàë³ô³êîâàíå îáñòåæåííÿ òà îòðèìàòè 
êîíñóëüòàö³þ ó ë³êàðÿ-ãàñòðîåíòåðîëî-
ãà, ÿêó ìîæóòü íàäàòè â ÊÏ «Ì³ñüêèé 
ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð».

Ó öåíòð³ ïàö³ºíòàì ³ç çàõâîðþâàííÿ-
ìè øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó ïðîïî-
íóþòü ïðîéòè ä³àãíîñòèêó íà ñó÷àñíèõ 
àïàðàòàõ, ïî÷èíàþ÷è ç á³îõ³ì³÷íèõ äî-

ñë³äæåíü êðîâ³, ñå÷³, êàëó, äî ³íñòðóìåí-
òàëüíèõ ìåòîä³â, à ñàìå åíäîñêîï³÷íå 
îáñòåæåííÿ ñòðàâîõîäó, øëóíêà, 12-ïàëî¿ 
êèøêè, òîâñòîãî êèøê³âíèêà ç âèçíà÷åí-
íÿì õåë³êîáàêòåðíî¿ ³íôåêö³¿, óëüòðàç-
âóêîâå îáñòåæåííÿ ïå÷³íêè, æîâ÷íîãî 
ì³õóðà, ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè. Ïðè ÷îìó, 
«íåïðèºìí³ ìàí³ïóëÿö³¿» ìîæëèâî ïðî-
éòè ç âèêîðèñòàííÿì ìåòîäó çíåáîëåííÿ. 
Ó á³ëüø ñêëàäíèõ âèïàäêàõ ìîæíà ïðî-
éòè êîìï'þòåðíó òîìîãðàô³þ.

Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äåòàëüíîãî îáñòå-
æåííÿ ïàö³ºíò ìîæå ïðîêîíñóëüòóâà-
òèñü ó ë³êàðÿ-ãàñòðîåíòåðîëîãà. ×àñòî 
äî ãàñòðîåíòåðîëîãà çâåðòàþòüñÿ õâîð³ 
ç ïàòîëîã³ºþ øëóíêó, 12-ïàëî¿ êèøêè, 
à ñàìå — åðîç³ÿìè òà âèðàçêîâèìè óðà-
æåííÿìè, ³ â 60% ïðè÷èíîþ º õåë³êî-
áàêòåðíà ³íôåêö³ÿ. ßêùî ïðîéòè ïîâíèé 
êóðñ ë³êóâàííÿ, òî ïðîáëåìà ìîæå áóòè 
ðîçâ’ÿçàíà íàäîâãî, ³ öèì ñàìèì çàïî-
á³ãòè ð³çíèì óñêëàäíåííÿì (ïåðôîðàö³é 
âèðàçêè, øëóíêîâî-êèøêîâ³ êðîâîòå÷³, 
ðàêó øëóíêà).

×àñòî çâåðòàþòüñÿ ç ìàéæå ºäèíîþ 
ñêàðãîþ, à ñàìå ïå÷³ºþ. Ïðè îáñòåæåíí³ 
òà îãëÿä³ õâîðîãî ë³êàðåì-ãàñòðîåíòåðî-
ëîãîì ä³àãíîñòóºòüñÿ ðåôëþêñíà õâîðî-
áà. Ïðè öüîìó çàõâîðþâàíí³ íåîáõ³äíî 
ïðîâåñòè ìåäèêàìåíòîçíå ë³êóâàííÿ, 
à òàêîæ ðîçïîâ³ñòè, ÿê çì³íèòè ñïîñ³á 
æèòòÿ, ùîá íå âèêëèêàòè çàãîñòðåííÿ. 
Òàê³ õâîð³, íà æàëü, äîâãî æèâóòü ³ç ö³ºþ 
ïðîáëåìîþ, íå çâåðòàþòüñÿ çà ìåäè÷íîþ 
äîïîìîãîþ, çàéìàþòüñÿ ñàìîë³êóâàí-
íÿì. Êîëè æ ïðèõîäÿòü íà îáñòåæåííÿ, 
òî âèÿâëÿþòü ó íèõ ïðè åíäîñêîï³÷íîìó 
äîñë³äæåíí³ àõàëàç³¿ êàðä³¿, ãðèæ³ ñòðà-
âîõ³äíîãî îòâîðó ä³àôðàãìè, åðîçèâí³ 
óðàæåííÿ ñòðàâîõîäó òà íàâ³òü ñòðàâîõ³ä 
Áàððåòòà (ïåðåäðàêîâèé ñòàí).

Ó çâ'ÿçêó ç ïîë³ïøåííÿì ä³àãíîñòè-

êè æîâ÷íîãî ì³õóðà ïðè ÓÇÄ, ó õâîðèõ 
÷àñòî âèÿâëÿþòü êàì³íö³ æîâ÷íîãî ì³-
õóðà, ñëàäæ, à òàêîæ ïîë³ïè. Çâè÷àéíî, 
ðàäèêàëüíèì ìåòîäîì ë³êóâàííÿ º îïå-
ðàòèâíå. Àëå, ÿêùî ïàòîëîã³ÿ ä³àãíîñ-
òóºòüñÿ íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿, ¿¿ ìîæíà 
ïðàêòè÷íî ïîäîëàòè.

Ñó÷àñíà ìåäèöèíà çíàº íåìàëî ìå-
òîä³â ë³êóâàííÿ. Íåîáõ³äíî ë³êóâàòèñü 
ïîñòóïîâî òà â êîìïëåêñ³. Ïàö³ºíòè 
â ìîëîäîìó â³ö³ ñòðàæäàþòü íà ñèíäðîì 
ïîäðàçíåíîãî òîâñòîãî êèøê³âíèêà, ÿê 
³ç çàêðåïàìè, òàê ³ ç ïðîíîñàìè. Àëå äëÿ 
òîãî ùîá ïîñòàâèòè ä³àãíîç, íåîáõ³äíî 
îáñòåæèòèñü ³ âèêëþ÷èòè ³íø³ çàõâîðþ-
âàííÿ êèøê³âíèêà (êîë³ò, âèðàçêîâèé 
êîë³ò, ïîë³ïè êèøå÷íèêà, äèâåðòèêóëè, 
ïóõëèíè òà ³íø³).

Õî÷åòüñÿ â³äçíà÷èòè, ùî çà ìåäè÷íîþ 
äîïîìîãîþ çâåðòàþòüñÿ çäåá³ëüøîãî 
ïàö³ºíòè ïðàöåçäàòíîãî â³êó, ó ÿêèõ 
ä³àãíîñòóþòüñÿ ñåðéîçí³ çàõâîðþâàííÿ. 
Îáîâ’ÿçîê ñïåö³àë³ñò³â íàøîãî öåíòðó — 
ñâîº÷àñíî âèÿâèòè ïàòîëîã³þ ³ íàäàòè 
êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó.

Çâåðòàéòåñü äî íàñ ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ 
÷àñ ùîäåííî ç 08.00 äî 20.00, çà àäðåñîþ 
ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êè¿âñüêà 68. Äîâ³äêè ³ ïî-
ïåðåäí³é çàïèñ çà òåëåôîíîì: (0432) 60–
50–20 àáî æ íà ñàéò³ www.vinmedcentr.vn.ua

Вчасне звернення до лікаря — 
запорука ефективного лікування
БЛОГ

Тетяна Богдашевська, лікар 
гастроентеролог вищої категорії

415862
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КІНО

Санта і компанія
Комедія
4.01–10.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Джуманджі: Поклик джунглів
Пригоди, 3.01, поч. о 12.40, 14.00, 18.00, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
4.01–10.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Фердинанд
Анімація, 3.01, поч. о 10.00, 12.00, 19.35
Вартість квитків — від 65 грн
4.01–10.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Таємне життя комах
Анімація, 3.01, поч. о 15.10
Вартість квитків — 65 грн
4.01–10.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Найвеличніший шоумен
Драма, 4.01–10.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ "МИР"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Зоряні війни. Останні Джедаї
Фентезі, 3.01, поч. о 10.20
Вартість квитків — від 60 грн
4.01–10.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

Джуманджі: Поклик джунглів
Пригоди, 3.01, поч. о 13.25
Вартість квитків — від 60 грн
4.01–10.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

Фердинанд
Анімація, 3.01, поч. о 17.05
Вартість квитків — від 60 грн
4.01–10.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

Дуже погані матусі 2
Комедія, 3.01, поч. о 19.00
Вартість квитків — від 60 грн
4.01–10.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Зоряні війни. Останні Джедаї
Пригоди, 3.01, поч. о 10.00, 13.10, 21.00
Вартість квитків — від 60 грн
4.01–10.01, час сеансів — за тел. (096)0035050

Байстрюки
Комедія, 3.01, поч. о 15.30, 19.30, 22.00
Вартість квитків — від 50 грн
4.01–10.01, довідка — за тел. (096)0035050

Новизна
Мелодрама, 3.01, поч. о 10.10, 12.30
Вартість квитків — від 50 грн
4.01–10.01, довідка — за тел. (096)0035050

Свінгери
Комедія, 3.01, поч. о 9.00, 11.10, 13.20, 18.00, 
22.20. Вартість квитків — від 50 грн
4.01–10.01, довідка — за тел. (096)0035050

1+1=Весілля
Комедія, 3.01, поч. о 10.30, 20.30, 23.00
Вартість квитків — від 50 грн
4.01–10.01, 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

Зимова виставка
До 15 січня у виставковій залі обласної організації 
Національної Спілки художників (вул. Пушкіна, 
2) триватиме збірна виставка образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва. Щороку, 
напередодні новорічних свят вінницькі художники, 
на чолі з головою Вінницької обласної організації 
Національної Спілки художників України Віталієм 
Кононовичем Каспруком, виставляють свої найкращі 
роботи для перегляду. Художники виставляють 
кілька десятків робіт, з пленерів та студійні, створені 
з думкою про красу зими та святковий дух. 
Працюватиме експозиція щодня з 10.00 до 19.00 без 
вихідних. Вхід на виставку вільний.

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 по-
бачити на власні очі та зрозуміти закони природи, по-
ринути у світ популярної техніки та поекспериментува-
ти самому. Територія музею складає більше 1000 ква-
дратних 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
3.01-10.01, поч. о 12.00

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

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож для дітей
11.01, поч. о 10.00

Бог пообіцяв...
Мала сцена. Зворушлива комедія про просте, про 
вічне, 11.01, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Лисичка-Сестричка та Вовк-Панібрат
Казка, 6.01, поч. о 10.00 та 13.00

Шуронька-снігуронька
Новорічна казка, 7.01, поч. о 10.00 та 13.00

Як Їжачок Новий рік зустрічав
Казкова пригода, 8.01, поч. о 10.00 та 13.00

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

ПЛАНЕТА MODA-BAR
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга 
вибухова вечірка «Alco Trash»!
Початок о 22.00. Горілка на барі до 00.00 — 
по 5 грн!
Вхід для всіх вільний!
Телефони для довідок: 69–04–40, 69–67–10.

«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-продюсер. 
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 Mоnatik 
був номінований у 5-ти категоріях премії 
YUNA-2017. Завдяки таланту і фантастичній 
працездатності Діми Монатіка, його всі сингли 
та альбоми стають мегауспішні, концерти 
збирають аншлаги, а кліпи набирають 
багатомільйонні перегляди. 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.

Концерт гурту «Sunrise»
16 лютого у «River pub» відбудеться концерт 
гурту «Sunrise music band»! Sunrise — це лише 
100% живий звук, позитивна енергетика, 
хороший настрій та найкращі хіти світової 
музики різних жанрів. Початок о 19.00. 
Вартість квитків — 70 грн.

Великий 
гумористичний 
концерт студії 
«Мамахохотала»
Телевізійний 
проект «Студії 
Мамахохотала» вирушає 
у всеукраїнський тур 

містами України! У рамках туру студія відвідає 
13 міст України: Київ, Вінниця, Житомир, Рівне, 
Луцьк, Тернопіль, 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, 
зібравшись разом в 2012 році, зі свого 
захоплення незабаром зробила успішний бізнес. 
Наші талановиті актори і сценаристи створюють 
гумористичні ТВ-шоу, серіали і регулярно 
радують глядачів великими концертами і 
стендап-виступами. Початок концерту о 19.00. 
Вартість квитків: 120–350 грн.
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ãîëîñóâàííÿ 
ñêëàäàëîñÿ ç òðüîõ 
áëîê³â. Ñïåðøó 
ëþäè îáèðàëè 

ãîëîâíîãî «Ä³äà Ìîðîçà» ñåðåä 
êàíäèäàò³â, ÿê³ ñòàâàëè ãåðîÿìè 
íàøèõ ïóáë³êàö³é ïðîòÿãîì ðîêó. 
Íàéïåðøå ì³ñöå ó ðåéòèíãó ïî-
ñ³ëè äâîº äðóç³â-ðåêîðäñìåí³â 
ªâãåí òà Þð³é. ªâãåí âèí³ñ ñâîãî 
äðóãà, ÿêèé õâîðèé íà ÄÖÏ, íà 
âåðøèíó Ãîâåðëè. Ïðåäñòàâíèêè 
Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè çàô³êñó-
âàëè ïîäîðîæ ñì³ëèâö³â, äî íèõ 
ïîä³áíîãî ùå í³õòî íå ðîáèâ.

Äðóãèì íàðîäíèì Ä³äîì Ìî-
ðîçîì ñòàâ Îëåêñàíäð Òåðåí÷óê, 
øîóìåí òà âåäó÷èé. Â³í àêòîð 

òà îäèí ç àâòîð³â ñòóä³¿ «Êâàð-
òàë-95». Çí³ìàâñÿ ó ñêåò÷êîì³ 
«Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ», 
«×èñòî News — Â³ííèöÿ». Ó÷àñ-
íèê êîìàíäè «Â³ííèöüê³» ó «Ë³ç³ 
ñì³õó».Òðåò³ì Ä³äîì Ìîðîçîì, çà 
âåðñ³ºþ â³ííè÷àí, ñòàâ Âëàäèñëàâ 
Êà÷óð, ó÷èòåëü ³íîçåìíèõ ìîâ Â³-
ííèöüêî¿ øêîëè ¹6 óâ³éøîâ ó 
ÒÎÏ-5 êðàùèõ ó÷èòåë³â êðà¿íè. 
Íàìàãàºòüñÿ íåñòàíäàðòíî ï³ä³-
éòè äî âèêëàäàííÿ, ùîá âîíî íå 
áóëî ñóõèì. Íàïðèêëàä, ïîºäíóº 
âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ç ìàëþâàí-
íÿì ï³ñêîì.

Äðóãèì áëîêîì ãîëîñóâàííÿ 
áóâ ðåéòèíã ç â³ííèöüêèõ Ñí³-
ãóðîê. Íàéá³ëüøå ïðîãîëîñóâàëè 
çà 24-ð³÷íó Ä³àíó Ïîäîëÿí÷óê, 
â³ííè÷àíêó, ÿêà àêòèâíî çà-
éìàºòüñÿ áëàãîä³éí³ñòþ. Âîíà º 

ОБРАЛИ ДОСТОЙНИХ І ПОГАНЦІВ
Рейтинг справ  Наприкінці року 
редакція RIA запустила голосування за тих 
людей, які увесь рік поводили себе добре 
(Діда Мороза і Снігуроньку), або іноді 
давали «в штангу» — «оленя». Народне 
голосування проходило на сайті 20minut.ua

ñï³âçàñíîâíèöåþ «Øêîëè âîëîí-
òåðñòâà». Äðóãå ì³ñöå ó ðåéòèíãó 
Ñí³ãóðîê ïîñ³ëà Îëåíà Ïàâëî-
âà. Âîíà àêòèâ³ñòêà, çàñíîâíè-
öÿ «Øêîëè æ³íî÷î¿ ïîë³òèêè». 
Ñï³âîðãàí³çàòîðêà «Ãàñòðîã³äó 
Â³ííè÷÷èíè».

Òðåòüîþ Ñí³ãóðêîþ Â³ííèö³ 
ñòàëà Ðàÿ Ïàíàñþê, ãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ Â³ííèöüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ «Ãàðìîí³ÿ», îìáóäñìåí 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.

Îñòàíí³ì áëîêîì áóëî ãîëî-
ñóâàííÿ çà ãîëîâíèõ «îëåí³â» 
Â³ííèö³. Ç âåëèêèì â³äðèâîì 
ïåðåì³ã ó öüîìó ðåéòèíãó ïðè-
çîâíèê, ÿêèé îäðóæèâñÿ íà ñâî¿é 
79-ð³÷í³é äâîþð³äí³é áàáóñ³, ùîá 
«â³äêîñèòè» â³ä àðì³¿. 

Äðóãèì «îëåíåì» ñòàëà àêòè-
â³ñòêà Femen Àë³ñà Âèíîãðàäî-
âà, ÿêà ñïàëèëà «òðàìâàé÷èê» 
íà Ñîáîðí³é. Öèì æ³íêà âè-
ñëîâèëà îáóðåííÿ ô³íàíñîâèìè 

àôåðàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.
Òðåò³ì «îëåíåì» â³ííè÷àíè 

îáðàëè âîä³ÿ ÁÌÂ Õ6, ÿêèé 
ï’ÿíèì âîçèâ ä³òåé ó áàãàæ-
íèêó ³ ïîïàâñÿ ïîë³öåéñüêèì. 
Êàçàâ, ùî çà íüîãî âñå «ïîð³-
øàþòü». Ñóä 12 ðàç³â â³äêëàäàâ 
çàñ³äàííÿ, àëå âðåøò³ ÷îëîâ³êà 
âèïðàâäàëè.

Ïîäèâèòèñÿ óñ³õ ïðåòåí-
äåíò³â ìîæíà çà ïîñèëàííÿì 
goo.gl/5Ygbnu.

«Дідами Морозами» стали друзі Євген та Юрій,  «Снігуронькою» – волонтерка 
Діана Подолянчук. А «олень» — призовник, що косив від армії, побравшись з бабусею

ËÀÉÔ
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ОВЕН 
Якщо ви сумуєте на самоті, 
то низка святкових вечірок 
виправить становище. Треба 
тільки як слід підготуватися. 
Продумайте наряд, злегка 
змініть свій стиль.

ТЕЛЕЦЬ 
Спробуйте оцінити ситуацію 
з боку: можливо, ви  даєте 
привід для ревнощів коханій 
людині. Якщо ви вчасно 
не зупинитися, то можливе 
нерозуміння й образи. 

БЛИЗНЮКИ 
У понеділок вас може очі-
кувати романтична зустріч, 
вельми перспективна в плані 
розвитку стосунків. У середині 
тижня вас чекає ще один по-
дарунок від коханої людини. 

РАК 
У особистому житті панува-
тиме повна згода і взаємо-
розуміння, якщо тільки ви 
не станете надмірно меркан-
тильні. Але не поспішайте 
в запалі пристрасті давати обі-
цянки, ви навряд чи зможете 
їх виконати. 

ЛЕВ 
Якщо на горизонті ваших 
стосунків з'явилися якісь труд-
нощі, то їх необхідно вирішу-
вати удвох, а не вплутувати 
в ситуацію друзів і родичів.

ДІВА 
Можлива зміна ваших 
стосунків з коханою людиною 
в кращу сторону. Середа 
обіцяє стати приємним днем. 
У п'ятницю може відбутися 
довгоочікувана подія. 

ТЕРЕЗИ 
Тимчасове затишшя може 
викликати почуття само-
тності, але якщо ви заглянете 
до друзів на вечірку, ситуація 
в особистому житті зміниться. 

СКОРПІОН 
Вам може здатися, що варто 
побути на самоті, відпочити 
від товариства коханої лю-
дини. Тільки не треба думати, 
що це кінець взаємин. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вашим відчуттям можна тіль-
ки позаздрити. Тільки не ви-
магайте до себе підвищеної 
уваги з боку обранця, тоді 
ніщо не затьмарить вашого 
тісного спілкування. 

КОЗЕРІГ 
Стосунки з коханою люди-
ною можуть стати для вас 
сенсом життя. Гарний час для 
організації спільних справ і 
побудови планів на майбутнє. 

ВОДОЛІЙ 
Якщо ви будете багато часу 
присвячувати роботі, то вже 
в середу ви вислухаєте від ко-
ханої людини масу докорів, 
а можливо — станете свідком 
показової сцени ревнощів. 

РИБИ 
Вам доведеться трохи вга-
мувати свої амбіції в плані 
особистих взаємин. Примхи 
зараз абсолютно недоречні. 
Тепер ваша черга намагатися 
догодити коханій людині.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 4-10 СІЧНЯ

415459

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Выбрать партнёра для 
совместной жизни — это 
не всегда просто и не всегда 
получается с первого раза. 
Во многом, чем больше лю-
дей рассматривает человек, 

тем проще ему понять, кто нужен рядом 

и какой человек максимально соответству-
ет желаниям.
К примеру, с образованием, когда мы вы-
бираем, куда поступать и на какую специ-
альность идти, мы рассматриваем множе-
ство вариантов, городов и факультетов. 
Так почему при выборе человека забываем 
о том, что хочется для себя и руководствуемся 
слепой верой? Часто верой в то, что она/он 

изменится, что потом будет лучше, или что 
другого такого человека больше не встречу.
Если жить только одной верой, можно лет 
через 10 утром проснуться и понять, что вы 
живёте совершенно не той жизнью, которой 
вам хотелось бы, и рядом не с тем челове-
ком. Даже через 10 лет можно всё поменять, 
поменять партнёра, работу, стиль и начать 
все заново. Только зачем так долго ждать?

Комментарий эксперта

ПРИГЛАШАЕТ К СЕБЕ НА РАБОТУ 
Человек, который серьезно задумался над 
отношениями, открывается куда более охотно. 
Работа — это то место, где мы проводим основную 
часть нашего времени. Если партнер не только 
рассказывает, но и показывает, чем занимается, это 
хороший знак. На работу не поводишь кого попало, 
коллеги и подчинённые не поймут.

ВВОДИТ В КРУГ ДРУЗЕЙ 
Друзья — это тот аспект нашей жизни, куда мы тратим 
оставшееся после работы время, и в случае с друзьями как 
женщина, так и мужчина более осторожны. Ведь это те люди, 
с которыми человека связывает достаточно многое и впус-
кать в этот круг общения всех подряд он не будет. Поэтому 
если он/она знакомит со своими друзьями, это очень здоро-
во, между вами есть что-то большее, чем просто симпатия.

ОБЩИЙ ДОМ 
«Давай жить вместе», — это одна из тех фраз, 
которую хочет услышать, практически, 
каждая женщина. 
Если вы живете вместе, вы уже не просто 
встречаетесь, вы уже почти семья. 
А по закону после совместного проживания под одной 
крышей более полугода, вы уже считаетесь семье.

Âû ïîçíàêîìèëèñü òàê ñëó÷àéíî, è ýòî 
áûëî ïîõîæå äàæå ÷åì-òî íà êðàñèâûé ìî-
ìåíò èç ôèëüìà. Îí çàø¸ë â êàôå è âàøè 
ãëàçà âñòðåòèëèñü, îí ïîäîø¸ë è ñêàçàë 
«Ïðèâåò. Ìîãó ÿ âàñ óãîñòèòü?» Ó âàñ îêà-
çàëîñü òàê ìíîãî îáùèõ èíòåðåñîâ. Âîò âû 
óæå âñòðå÷àåòåñü â ñëåäóþùèé ðàç.

Òîëüêî, êàê ïîíÿòü, íàñòðîåí ëè ïàðòí¸ð 
íà îòíîøåíèÿ èëè åìó áîëüøå õî÷åòñÿ îòäûõà 
è ðàçâëå÷åíèé. È ýòî îòíîñèòñÿ êàê ê ìóæ-
÷èíå, òàê è ê æåíùèíå.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ â äàííîì âîïðîñå, 
åñòü íåñêîëüêî îñíîâíûõ ïóíêòîâ, ïî êîòîðûì 
ïîíÿòíî, ÷òî ïàðòíåð íàñòðîåí ðåøèòåëüíî.

ПОДХОДИТ ЛИ ЭТОТ
ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ 
Выбираем  Мужчины, как и женщины очень 
разные, есть те, кто подходит для отношений, 
семьи, а есть те, с кем очень здорово проводить 
вместе время и развлекаться. Часто люди, желая 
одного, начинают пытаться получить от партнера то, 
чего он или она просто не может дать. И тут стоит 
вечный вопрос многих людей, как понять, 
что выбор партнера был верным

ЗНАКОМИТ С РОДИТЕЛЯМИ 
Родители и семья для каждого человека — это самое доро-
гое, что у него есть. Если в предыдущих двух пунктах партнер 
готов впустить в свою жизнь, то в этом пункте он впускает 
в свою семью. А это гораздо более интимно и важно для 
человека. Обычно мужчины очень тщательно выбирают, 
кого знакомить с родителями, потому что женщина теперь 
не просто его подруга, она становится дочерью для его роди-
телей. А женщины же приводят в свой дом того, кто действи-
тельно соответствует ее предпочтениям и ожиданиям.

СТРОИТ СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ 
Если партнер рассказывает о своих планах на будущее, 
делится своими идеями в работе, в жизни и советуется 
о том, как лучше поступить и что предпринять, это 
очень хороший показатель. Мужчина, который, 
советуется рассматривает женщину серьезно 
и видит ее в будущем рядом с собой. Женщина, 
если рассматривает мужчину как спутника жизни 
(по крайней мере, ближайшие пару месяцев) тоже 
любит, чтобы все было по плану.

МАШИНА С ПЕРСПЕКТИВОЙ 
Это больше касается мужчин. Когда в выборе между 
крутым спортивным автомобилем и большой 
комфортной машиной решает в пользу второго 
варианта — он настроен на семью. Для многих мужчин 
машина как второй дом. Он будет выбирать именно ту 
машину, которая больше ему подходит по характеру 
и где он будет чувствовать себя комфортно. Поэтому 
машина о мужчинах говорит куда больше, чем это 
может казаться на первый взгляд.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Вам придется в ближайшие 
дни разгребать немало 
бытовых дел.

ТЕЛЕЦ 
Вам необходимо проявить 
инициативу в реализации 
своих замыслов на практике. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не сидите в четырех стенах. 
Проводите больше вре-
мени на природе.

РАК 
Вам будет весело и интерес-
но. Однако будьте предельно 
аккуратны с информацией. 

ЛЕВ 
Умение анализировать 
ситуацию и наводить поря-
док в мыслях будут просто 
необходимы для успеха. 

ДЕВА 
Быстрый прогресс в делах 
практически невозможен, 
поэтому желательно за-
пастись терпением.

ВЕСЫ 
Вы сможете исключительно 
грамотно организовать 
рабочий процесс дома. 

СКОРПИОН 
Вы можете многого до-
стичь, узнать, увидеть, 
почувствовать. 

СТРЕЛЕЦ 
У вас достаточно возмож-
ностей, чтобы добиться 
поставленных целей. 

КОЗЕРОГ 
Проявите активность, 
но не раскрывайте все свои 
планы до конца.

ВОДОЛЕЙ 
Вы можете впасть в спячку. 
Не носите в себе обид, 
они — источники болезней. 

РЫБЫ 
На этой неделе вас ожида-
ют разнообразные события 
в семейной жизни, а о ра-
боте стоит просто забыть.

415702

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

Карина, 20 років
Я активна і цілеспрямована дівчина. 
Ставлю перед собою цілі та вмію їх досягати. 
Люблю подорожі та пухнастиків-муркотунчиків)

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»-2018 і безкоштовну 
професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

412396

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

179 71 31

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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