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ЧОМУ ПРИНЕСЛИ 
ТРУНУ ДО ЄПАРХІЇ

20MINUT.UA

с. 16
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

КУДИ ПОЇХАТИ 
ФЕСТИВАЛИТИ с. 18

ПОМАРАНЧЕВІ 
«ШКОЛЯРІ» ДЛЯ КРАСИ?
 Щоб підвищити увагу водіїв 
на переходах, у цьому році 
планують встановити ще 23 
пластикові школярі. Чи є користь 
від вже встановлених?

НОВІ ТАРИФИ 
НА ОПАЛЕННЯ
 Менші розцінки на тепло 
будуть у вінничан вже в січневих 
платіжках. Проте, порівнюючи 
з 2015 роком, тарифи зросли 
в 4-5 разівс. 6 с. 6с. 4

с. 2

 У мерії дозволили 
розробити проект нового 
торгового центру на Соборній
 Новобуд зведуть на місці 
старого готелю 19 сторіччя, якраз 
навпроти костьолу капуцинів 
 Чиновники не вбачають 
у готелі історичної цінності. 
Так само, як і сенсу його 
відновлювати
 Та чи справді немає іншого 
виходу, як знести історичну 
будівлю?

415897415699

с.10

ЗНЕСУТЬ 125-РІЧНИЙ БУДИНОК,
ЩОБ ПОБУДУВАТИ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР

Старий готель 1893 року стоїть напівпорожнім. На першому поверсі магазини, а два інші — закинуті
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ÍÎÂÈÍÈ

О земном 
«Ïîñ÷àñòëèâèëîñü» íàáëþ-

äàòü ñöåíó â îáùåñòâåííîì 
òóàëåòå â Åâðîïåéñêîì ïàð-
êå, êòî íå â êóðñå, ýòî âîçëå 
Áàøíè.

Ìàìà ïûòàåòñÿ äî÷ü-
òðåõëåòêó ïðèñïîñîáèòü ñõî-
äèòü â äûðêó â ïîëó, êîòîðàÿ 
òàì ÿâëÿåòñÿ óáîðíîé. Ðåáå-
íîê íå ñìûñëèò, êàê ýòî äåëà-
åòñÿ. Ñòîèò ìàò òðåõýòàæíûé, 
äåâî÷êà äàæå íå ïëà÷åò, îíà 
äèêî íàïóãàíà è îäíîâðå-
ìåííî õî÷åò â òóàëåò, è ÷òîá 
ýòîò àä ïîñêîðåå çàêîí÷èëñÿ. 
Ïî ïîâîäó âîïðîñà, êîòîðûé 
÷àñòî ìåíÿ ïîäìûâàåò çàäàòü 
âå÷íî íåäîâîëüíûì ìàìàøàì, 
îðóùèì íà ñâîèõ äåòåé: «åñëè 
îíè âàñ òàê áåñÿò, çà÷åì âû 
èõ íà ñâåò ïðîèçâîäèòå» — 
ýòî ñàìî ñîáîé, íî ïðîáëå-
ìà äîñòóïíîñòè òóàëåòîâ äëÿ 
äåòåé è ìàìî÷åê ñ ìëàäåíöà-
ìè î÷åíü àêòóàëüíà, îñîáåí-
íî â ïàðêàõ, â ÒÖ, â ìåñòàõ 
îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ.

Âîïðîñ äîñòóïíîñòè ãîðîäà 
äëÿ äåòåé — áîëüíàÿ è íåáëà-
ãîäàðíàÿ òåìà. Íà ñàìîì äåëå 
ìû âîîáùå ìàëî ÷òî çíàåì 
îá èõ ïîòðåáíîñòÿõ. È ÷òî 
ñàìîå ñòðàøíîå — äàæå 
íå ñïðàøèâàåì. Ïîìíèòå, 
êàê â òîì àíåêäîòå ïðî åâ-
ðåéñêîãî ìàëü÷èêà, êîòîðîãî 
çîâåò äîìîé ìàìà ñ áàëêî-
íà: — Ìàìà, ÿ çàìåðç? — Íåò, 
Ñåìà, òû õî÷åøü êóøàòü.

Âåðíåìñÿ æå ê âîïðîñó 
î íàëè÷èè äåòñêèõ óáîðíûõ 
â çàâåäåíèÿõ. Íà ñàìîì äåëå 
ýòî íå òàê óæ äîðîãî, çàòî 
êðàñèâî, ïðåñòèæíî è ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî ìàëåíüêèõ 
ãîñòåé çäåñü ëþáÿò è æäóò. 
Ïîýòîìó áûëî áû íåïëîõî 
êàêîìó-òî ìàìñêîìó ñîîá-
ùåñòâó ðàçðàáîòàòü íàêëåé-
êè äëÿ çàâåäåíèé, ñêàæåì 
«çàêëàä, äðóæí³é äî ä³òåé», 
è ðàçäàâàòü ïî ìåðå ïîÿâ-
ëåíèÿ òàêîâûõ â ãîðîäå. Õî-
ðîøèé áûë áû ïåðâûé øàã.

ДУМКА

БЛОГЕР 

Елена Елена 
ПАВЛОВАПАВЛОВА

ЛЮДМИЛА (67), ПЕНСІОНЕРКА:
— У нас так гарно все зро-
блено — і постаменти, і 
пам'ятники. Влітку — на фон-
тан, на катерах покататися 
можна. А взимку — на міні-
Вінницю.

АНДРІЙ (30), ВІДЕООПЕРАТОР:
— Є багато цікавих місць, 
куди можна повести турис-
тів: музей Пирогова і склеп 
Пирогова та церква. А взимку 
у Центральний парк приїж-
джає парк розваг.

НАТАЛЯ (24), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— Я із Одеси, а у Вінниці живу 
3 роки. Так що ми з моїми 
одеськими друзями обійшли 
усі визначні місця цього міста 
за три години.

ОЛЕКСІЙ (43), СИСТЕМНИЙ 
АДМІНІСТРАТОР:
— У Вінницю усі їдуть на світ-
ломузичний фонтан, як пра-
вило. А взимку можна у пар-
ку погуляти — зараз сезон, 
якраз ялинку встановили. 

ЮЛІЯ (16), ШКОЛЯРКА:
— Та можна на “рошенівский” 
фонтан піти чи до ієзуїтсько-
го монастиря на екскурсію. 
А взимку — на каток. Варіан-
тів взагалі безліч: до театру, 
на каву кудись.

ОЛЕКСАНДР (26), ЕКСПЕДИТОР:
— Улітку — на фонтан, а у зи-
мову пору — сюди на атрак-
ціони. Взагалі, у Вінниці є що 
показати, знаю, що кажу, 
адже об’їздив у свій час усю 
країну.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чим Вінниця приваблива для туристів?

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Àêö³ÿ ïðèñâÿ-
÷åíà òðàã³÷íèì 

ïîä³ÿì, ÿê³ ñòàëèñÿ 31 ãðóäíÿ 
ó Çàïîð³ææ³. Íàãàäàºìî, ÷îëîâ³ê 
íàï³äïèòêó âèñòðèáíóâ ç â³êíà 
áàãàòîïîâåðõ³âêè ³ âïàâ íà 2-ð³÷-
íó äèòèíó. Îäíàê ðåçîíàíñíîþ 
ñèòóàö³ÿ ñòàëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê áó-
äó÷è âæå íà êëàäîâèù³, ñâÿùåíèê 
ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó 
â³äìîâèâñÿ â³äñï³âóâàòè ïîìåðëî-
ãî õëîï÷èêà. Ïîñèëàþ÷èñü íà òå, 
ùî ïîìåðëèé áóâ ïîõðåùåíèé 
â ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó.

Çà ñëîâàìè àêòèâ³ñò³â, ùî ç³-
áðàëèñÿ ï³ä ñò³íàìè ºïàðõ³¿, 
àêö³ÿ ïðîõîäèòü ó áàãàòüîõ ì³ñ-
òàõ êðà¿íè. Íåçàäîâîëåí³ ä³ÿìè 
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ ëþäè íåñóòü 
ëÿëüêè ï³ä öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî 
ïàòð³àðõàòó.

— Ó Â³ííèö³ ìè âèð³øèëè 
ïðîâåñòè öþ àêö³þ ï³ä ñò³íàìè 
ºïàðõ³¿. Íà æàëü, ñüîãîäí³ âè-
õ³äíèé, ³ äî íàñ âèéøîâ ò³ëüêè 
îõîðîííèê. Àëå â³í óçÿâ ó íàñ 

ПІД ЄПАРХІЮ ПРИНЕСЛИ 
ІГРАШКИ І ТРУНУ. ЧОМУ?
Проти церкви  
Вінницькі активісти 
провели акцію під 
стінами Вінницької 
єпархії УПЦ 
Московського 
патріархату. Вони 
розвішали на паркані 
плакати, принесли 
іграшки і розмістили 
саморобну труну 
з написом «Кубло 
російського 
окупанта»

âåëèêó ëÿëüêó. Îá³öÿâ ïåðåäàòè 
âëàäèö³, — ðîçïîâ³äàº àêòèâ³ñòêà 
Þë³ÿ Ï³ñêóíîâà. — Ö³ºþ àêö³ºþ 
ìè õîò³ëè ïîêàçàòè, ùî ñèòóà-
ö³ÿ, ÿêà ñêëàëàñÿ ó Çàïîð³ææ³, 
íå âõîäèòü í³ ó ÿê³ ðàìêè. ßê 
òî ìîæå áóòè, ùî ïåðåáóâàþ÷è 
âæå íà êëàäîâèù³ ñâÿùåíèê â³ä-
ìîâëÿºòüñÿ â³äñï³âóâàòè ìàëåíüêå 
ÿíãîëÿòêî?

Äíÿìè ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ³ç 
ïðåäñòàâíèêîì Ìîñêîâñüêîãî 
ïàòð³àðõàòó. Ïðîòîäèÿêîí ðîçïî-
â³â, ùî ó ò³é ñèòóàö³¿ â÷èíèâ áè 
³íàêøå. Òàêîæ â³í çàçíà÷èâ, ùî 
âèñëîâëþº ñòàâëåííÿ íå ºïàðõ³¿, 
â ö³ëîìó, à ñâîº îñîáèñòå.

— Ñèòóàö³ÿ ïðèêðà ³ ñòðàøíà! 
Íàñàìïåðåä òîìó, ùî çàáðàëà 
æèòòÿ ëþäåé, — ãîâîðèòü ïðî-
òîäèÿêîí òà ñåêðåòàð Â³ííèöü-
êî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ ÌÏ Âëàäèñëàâ 
Äåì÷åíêî. — Ââàæàþ, ùî ó ö³é 

ñèòóàö³¿ áóëî áè êðàùå â³äñï³-
âàòè äèòèíó. Òîìó ùî âîíà áóëà 
õðèñòèÿíèíîì. ß áè â÷èíèâ ³íàê-
øå â³ä çàïîð³çüêîãî ñâÿùåíèêà. 
²íàêøå â÷èíèëè á ³ ùå ê³ëüêà 
â³ííèöüêèõ ñâÿùåíèê³â, ç ÿêèìè 
ÿ îáãîâîðþâàâ öþ ïîä³þ.

Ïðîòîäèÿêîí òàêîæ çàçíà÷èâ, 
ùî Êè¿âñüêèé ïàòð³àðõàò íå âè-
çíàíèé æîäíîþ öåðêâîþ ñâ³òó, 
ùî ìîãëî ñòàòè ãîëîâíîþ ïðè-
÷èíîþ, ÷îìó ñâÿùåíèê ÓÏÖ ÌÏ 
â³äìîâèâñÿ â³äñï³âóâàòè ïîìåðëî-
ãî. Ùå îäíà ïðè÷èíà òèõ ïîä³é, 
íà äóìêó Äåì÷åíêà, ìîæå áóòè 
ó êîìïàí³¿, ÿêà íàäàâàëà ðèòóàëü-
í³ ïîñëóãè. Àäæå ÷àñòî êîìïàí³¿ 
ìàþòü äîìîâëåí³ñòü ³ç îêðåìèìè 
ñâÿùåíèêàìè. Ïðè öüîìó âîíè 
íå ö³êàâëÿòüñÿ, äî ÿêî¿ êîíôåñ³¿ 
â³í íàëåæèòü. Çà éîãî ñëîâàìè, 
öåé íþàíñ íåð³äêî ñïëèâàº âæå 
á³ëÿ òðóíè.

Ðàí³øå ïîä³þ ïðîêîìåíòóâàâ 
ªïèñêîï Çàïîð³çüêèé ³ Ìåë³òî-
ïîëüñüêèé Çàïîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿ 
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-
âè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó Ôîò³é:

«ßêáè ïîä³áíå ñòàëîñÿ ç ëþäè-
íîþ, õðåùåíîþ ó Ìîñêîâñüêîìó 
ïàòð³àðõàò³, ìè â³äñï³âàëè á ¿¿ ó ñâî-
ºìó ïàòð³àðõàò³. Ó íàñ íåìàº í³ÿêèõ 
ïðè÷èí öüîãî íå ðîáèòè. Ëþäèíà 
õðåùåíà — îòæå âîíà º ÷ëåíîì 
öåðêâè. Ïåðåøêîäè ó ïðåäñòàâ-
íèê³â Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó. 
Âîíè âñå öå âèãàäàëè ³ íå çíàþòü, 
ÿê ¿õ âèð³øèòè. ª ïèòàííÿ, ÿê³ ñòà-
âèëà íàøà öåðêâà. Çîêðåìà, íà ÿê³é 
ï³äñòàâ³ âîíè ïåðåõðåùóþòü ëþäåé, 
õðåùåíèõ ó Êè¿âñüêîìó ïàòð³àð-
õàò³? ² â³äïîâ³ä³ íåìàº. Ñüîãîäí³ 
Ìèòðîïîëèò Ëóêà ãîâîðèòü, ùî 
ìè íåâ³ðóþ÷³. Ìîæëèâî ó íüîãî º 
ïðèëàä âèì³ðþâàííÿ áîæî¿ áëàãî-
äàò³?» — çàçíà÷èâ ºïèñêîï.

Активістка Юлія Піскунова під стінами єпархії. На паркані висять плакати, 
на землі лежать іграшки та труна з написом: «Кубло російського окупанта» 
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Як зекономити на комунальних 
послугах та не сидіти у холод-
ній оселі? Перш за все, потрібно 
встановити квартирні лічильни-
ки на воду та опалення. Так ви 
будете знати, скільки реально 
споживаєте.
Наступний етап — зменшити втра-
ти тепла у житлі. Замініть старі ві-
кна на склопакети, заклейте двер-
ні щілини, пофарбуйте в темний 

колір батареї. А щоб заощадити 
на гарячій воді, потрібно зменши-
ти її споживання: приймати душ, 
замість ванної; закручуйте кран, 
поки чистите зуби, тощо.
Більше порад про економію 
на комуналці дивіться у мате-
ріалі на сайті «20хвилин»: Ко-
ричневі батареї та LED-лампи. 
Як заощадити на комунальних 
послугах? (goo.gl/KVFJuF).

Як заощадити на опаленні та гарячій воді 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó îñòàíí³ äí³ 
2017 ðîêó Íà-

öêîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ïåðåãëÿíó-
ëà òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Â³-
ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî». ² âîíè 
íàáðàëè ÷èííîñò³ ç 31 ãðóäíÿ 
2017 ðîêó.

Òåïåð âàðò³ñòü îïàëåííÿ — 
28,80 ãðèâí³ çà êâàäðàòíèé ìåòð 
àáî 1123,69 ãðèâí³ çà 1 ã³ãàêàëî-
ð³þ (ÿêùî º çàãàëüíîáóäèíêî-
âèé, êâàðòèðíèé ë³÷èëüíèê — 

НОВІ ТАРИФИ: ЗМІНИЛАСЯ ВАРТІСТЬ 
ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА ОПАЛЕННЯ 
Сюрприз під ялинку  Із 31 грудня 
почали діяти нові тарифи для споживачів 
найбільшого постачальника тепла у місті 
«Вінницяміськтеплоенерго». На диво, вартість 
опалення навіть зменшилася. А гаряча вода 
подорожчала на копійки. Але, порівнюючи з 
2015 роком, зростання просто колосальне!

àâò.). À âàðò³ñòü ãàðÿ÷î¿ âîäè: 
76,61 ãðèâí³ çà íàÿâíîñò³ ðóø-
íèêîñóøèëüíèê³â òà 70,90 ãðèâí³ 
çà êóáîìåòð áåç ðóøíèêîñóøèëü-
íèê³â. Òîáòî ÷åðãîâå çðîñòàííÿ 
òàðèô³â?

ßêùî ïîð³âíþâàòè ç ðîçö³í-
êàìè, ùî ïðèéíÿëè 1 ãðóäíÿ 
2017 ðîêó, çðîñòàííÿ ö³íè îïà-
ëåííÿ âçàãàë³ íåìàº. Íàâïàêè, 
âàðò³ñòü îá³ãð³âó îäíîãî «êâàäðà-
òó» æèòëà çàëèøèëàñÿ ò³ºþ æ. 
À ö³íà îäí³º¿ ã³ãàêàëîð³¿ çìåí-
øèëàñÿ íà äâ³ êîï³éêè.

Çðîñòàííÿ ö³íè çà êóá ãàðÿ÷î¿ 
âîäè º. Àëå âîíî íåçíà÷íå. Íî-
âèé òàðèô çà íàÿâíîñò³ ðóøíè-
êîñóøèëüíèê³â äîðîæ÷èé çà ñòà-
ðèé íà 50 êîï³éîê. À íèí³ ä³þ÷èé 
òàðèô áåç ðóøíèêîñóøèëüíèê³â 
á³ëüøèé çà ìèíóëèé íà 55 êîï³éîê.

Çà óìîâè ñïîæèâàííÿ ï’ÿòè êó-

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334
 Íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà ì³ñüêèé 

òðàíñïîðò âîçèâ â³ííè÷àí áåçêî-
øòîâíî. Ïðîòå ãîðîäÿíè âñå-òàêè 
ïëàòèëè çà ïðî¿çä — ç³ ñâî¿õ ïîäàò-
ê³â. Òàê, ÷îòèðè äí³ áåçêîøòîâíîãî 
ïðî¿çäó êîøòóâàëè ì³ñüêîìó áþ-
äæåòó á³ëüøå 1,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Óæå òðàäèö³éíî, 31 òà 1 ñ³÷íÿ 
â³ííè÷àíè òà ãîñò³ ì³ñòà íå ïëà-
òèëè çà ïðî¿çä â ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³. Äî äí³â «áåç êîí-
äóêòîðà» äîäàëè 25 ãðóäíÿ, êîëè 
ó Â³ííèö³ ñâÿòêóâàëè Ð³çäâî. ² 

íà ùå îäíå Ð³çäâî Õðèñòîâå, 
7 ñ³÷íÿ, ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³ áóâ 
äëÿ âñ³õ áåçêîøòîâíèé.

Ïðîòå òðàíñïîðòíèêè íå ïðà-
öþâàëè «çàäàðìà». Âîíè, òàêîæ 
òðàäèö³éíî, îòðèìàëè êîìïåí-
ñàö³þ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ïðî 
öå º ð³øåííÿ íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè 
(goo.gl/YyGKVw).

Ó íüîìó º ðîçðàõóíêè ïðî¿çäó 
äëÿ åëåêòðîòðàíñïîðòó òà ìóí³-
öèïàëüíèõ àâòîáóñ³â.

Âîçèëè ëþäåé çà âñ³ìà ìàðøðó-
òàìè òðàìâà¿, àâòîáóñè òà òðîëåé-

áóñè (êð³ì ìàðøðóò³â ¹ 1 òà ¹ 8).
Íàéäîðîæ÷èì äëÿ ì³ñüêîãî 

áþäæåòó ñòàâ ïðî¿çä â³ííè÷àí 
ó òðàìâà¿ ¹ 4 «Çàëâîêçàë — 
Áàðñüêå øîñå». Çà îäíó äîáó 
ïðî¿çäó òóò ñïëàòèëè 43,2 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Íàéäîðîæ÷èì òðîëåé-
áóñíèì ìàðøðóòîì ñòàâ ¹ 5 «Çà-
ë³çíè÷íèé âîêçàë — Âèøåíüêà»: 
37,6 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà äîáó.

«Íàéäîðîæ÷èì àâòîáóñîì» áóâ 
¹ 19 «Âèøåíüêà — Â³ííèöüê³ 
õóòîðè». Çà îäíó äîáó ïðî¿çäó 
òðàíñïîðòíèêè îòðèìàþòü ç ì³ñü-

êîãî áþäæåòó 5,9 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ðàçîì, çà ÷îòèðè äí³ áåçêî-

øòîâíîãî ïðî¿çäó â³ííè÷àí, ì³ñü-
êà êàçíà ñïîðîæí³º íà 1 ì³ëüéîí 
111 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Õî÷à, ÿê éäåòüñÿ íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè, ç 31 íà 1 ñ³÷íÿ ¿çäèëî ò³ëüêè 
7 òðîëåéáóñ³â, 4 òðàìâà¿ òà 1 àâòî-
áóñ (goo.gl/3o4MQX). À çà ùî òàê 
áàãàòî ñïëàòÿòü ïëàòíèêè ïîäàòê³â?

— Òàê ìàëî òðàíñïîðòó áóëî 
ò³ëüêè âíî÷³. À âäåíü ïðàöþâàëî 
ïðèáëèçíî 57 îäèíèöü òðàíñïîð-
òó. Ìè ¿çäèëè 25 ãðóäíÿ ïîâíèé 

äåíü, 31 ãðóäíÿ òà 1 ñ³÷íÿ. Öå ³ 
òðàìâà¿, ³ òðîëåéáóñè, ³ àâòîáóñè. 
Òîìó â ðîçðàõóíêàõ âñå ïðàâèëü-
íî, — ñêàçàâ ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

«Безкоштовний» громадський транспорт на мільйон

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 

встановлена програма 
QR Reader з Андроїд-

маркета або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

áîìåòð³â íà ì³ñÿöü, âàø ðàõóíîê 
çðîñòå ëèøå íà òðè ãðèâí³.

Ïðîòå, â ïîð³âíÿíí³ òàðè-
ô³â 2015 òà 2018 ðîêó â³äáó-
ëîñÿ íåéìîâ³ðíå çðîñòàííÿ — 
ó 4–5 ðàç³â. Äëÿ ïðèêëàäó, îïà-
ëåííÿ äâîê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè 

ïëîùåþ 60 êâàäðàò³â êîøòóâàëî 
â 2015 ðîö³ 375 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. 
À çàðàç — 1 728 ãðèâåíü. À ïðè 
ñïîæèâàíí³ ï’ÿòè êóá³â ãàðÿ÷î¿ 
âîäè íà ì³ñÿöü ó 2015 ðîö³ äî-
âåëîñÿ á çàïëàòèòè 110 ãðèâåíü. 
À ó 2018-îìó — 350–370 ãðèâåíü.
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Як змінилася ціна тепла за три роки 
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Опалення 
без лічильників 
грн за 1 м2

Гаряча вода 
з рушникосушильниками
грн за 1 м3

Опалення 
з лічильниками
грн за Гкал

Гаряча вода без 
рушникосушильників
грн за 1 м3
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ВАДИМ 
ВОЛОДАРСКИЙ, 
АДВОКАТ 

— Установка та-
ких «хлопчиків» 
не передбачена 
ніякими актами 

в сфері забезпечення безпеки 
руху. Але найгірше тут в іншому. 
Для прикладу, водій їде на ма-
шині вночі. Раптово перед ним 
виникає цей макет у світлі фар. 
Від самого початку він не зможе 
розрізнити, що це штучна кон-

струкція. Такий макет встановлю-
ють, щоб нажахати водія: хлоп-
чик ніби «перебігає» дорогу. Це 
просто призведе до різкого галь-
мування та створення аварійної 
ситуації. У Києві дороги біля шкіл 
викладають «лежачими поліцей-
ськими» і цього достатньо. А вза-
галі на магістральних шляхах ні-
які «хлопчики» не допоможуть, 
потрібно прибирати переходи з 
доріг: робити або підземні, або 
ліквідовувати не регульовані пі-
шохідні переходи загалом.

«Хлопчиків» ставлять, щоб нажахати водіїв 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

Через сумочку 
стали трамваї 
 Ï³âãîäèíè íå õîäèëè 
òðàìâà¿ íà Õìåëüíèöüêî-
ìó øîñå. Óñå ÷åðåç çàáóòó 
íà çóïèíö³ «Ïëîùà Ãàãàð³-
íà» ñóìî÷êó.
Ñóìî÷êó çíàéøëè 4 ñ³÷íÿ 
ïðèáëèçíî î 12.20. Íåáàé-
äóæ³ ïîäçâîíèëè ó ïîë³ö³þ 
òà ïîâ³äîìèëè ïðî çíà-
õ³äêó. Çà ê³ëüêà õâèëèí 
ïðè¿õàëè ïðàâîîõîðîíö³. 
Ïåðåêðèëè ðóõ òðàìâà¿â, 
ÿê³ ¿õàëè ïî Õìåëüíèöüêî-
ìó øîñå, òà ïî÷àëè ïåðå-
â³ðÿòè çíàõ³äêó, ÷è íåìàº 
òàì âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â. 
Ïðî öå ðîçïîâ³â íà÷àëü-
íèê ñëóæáè áåçïåêè ðóõó 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿» Ìèêîëà Ôðàíêî. 
Çà ï³âãîäèíè ðóõ ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó áóâ â³ä-
íîâëåíèé — íåáåçïå÷íèõ 
ïðåäìåò³â ó ñóìî÷ö³ íå çíà-
éøëè. Â³äîìî, ùî ñóìî÷êó 
çàáóëà æ³íêà ïîõèëîãî â³êó.

«Пластикові» 
автобуси 
 Ó äåïî òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿ çðîáèëè êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò ï’ÿòè ìóí³öè-
ïàëüíèõ àâòîáóñ³â. Ó öèõ 
àâòîáóñàõ ïîì³íÿëè äâèãóí, 
õîäîâó òà íàâ³òü êàðêàñ. 
À ùå çàì³íèëè ìåòàëåâó 
îáøèâêó íà ñêëîïëàñòèê, 
îñê³ëüêè ìåòàëåâà øâèäêî 
âêðèâàºòüñÿ ³ðæåþ. À ÿêùî 
àâòîáóñ ïîòðàïèòü ó àâà-
ð³þ? ×è óáåçïå÷èòü òàêà 
ïëàñòèêîâà îáøèâêà æèòòÿ 
ëþäåé? Ïðî öå çàïèòóâàëè 
ó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ 
Ìèõàéëà Ëóöåíêà.
— Îáøèâêà àâòîáóñà 
íå ðÿòóº â³ä óäàðó. Öå 
ðîáèòü ðàìà, êàðêàñ. Ó àâ-
òîáóñàõ ìè íå áóäåìî ¿¿ 
çàì³íþâàòè íà ñêëîïëàñòèê 
³ âîíà çàëèøèòüñÿ ç ì³öíî-
ãî ìåòàëó, — ñêàçàâ äèðåê-
òîð òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Поставили 
дідуха 
 Íà Ð³çäâî, 7 ñ³÷íÿ, 
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ 
â³ííè÷àíàì ïðåçåíòóâàëè 
3,5-ìåòðîâîãî ð³çäâÿíî-
ãî ä³äóõà. Â³í ñòîÿòèìå 
òóò äî 14 ñ³÷íÿ. Òaêîæ 
äî 14 ñ³÷íÿ ó õîë³ ì³ñüêî¿ 
ðaäè òðèâaº âèñòaâêa ä³äó-
õ³â, ÿê³ ðaéîíè Â³ííèöüêî¿ 
îáëañò³ ïðåäñòaâèëè äî Äíÿ 
Íåçaëåæíîñò³ òa çaëèøèëè 
â ïîäaðóíîê ì³ñòó.

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ïåðø³ äâ³ ô³-
ãóðêè ç’ÿâèëèñÿ 

íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â ó êâ³ò-
í³ ìèíóëîãî ðîêó. Çà çàäóìîì ìå-
ð³¿, ¿õíÿ ãîëîâíà ôóíêö³ÿ â òîìó, 
ùîá ìàøèíè ãàëüìóâàëè ïåðåä 
ï³øîõ³äíèìè ïåðåõîäàìè.

Óâàãó âîíè ïðèâåðòàëè íåàáè-
ÿêó: âîä³¿ òà ï³øîõîäè çóïèíÿëè-
ñÿ, ùîá çðîáèòè ç íèìè ñåëô³. 
À âàíäàëè — ùîá ðîçìàëþâàòè 
àáî ðîçòðîùèòè ïëàñòìàñîâèõ 
«áîââàí÷èê³â». ¯õ ñóìë³ííî â³ä-
íîâëþâàâ çà âëàñí³ êîøòè âèðîá-
íèê — òîâàðèñòâî «Ïîä³ëüñüêèé 
áóä³âåëüíèé ³íæèí³ðèíã».

Â³ä ïî÷àòêó âàðò³ñòü ô³ãóðîê 
ñòàíîâèëà 6 892 ãðèâí³ çà øòó-
êó. Àëå íàïðèê³íö³ 2017 ðîêó 
¿õíÿ ö³íà «òðîõè» çðîñëà — 
äî 8 395 ãðèâåíü çà «øêîëÿðà». ßê 
ïîÿñíèâ î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âî-
ëîäèìèð Í³öåíêî, öå ÷åðåç ³í-
ôëÿö³þ ãðèâí³.

Äîäàìî, ùî íà öåé ð³ê çà-
ïëàíîâàíî âñòàíîâèòè ùå ì³-
í³ìóì 23 ô³ãóðêè ïîáëèçó øê³ë 
íà Çàìîñò³, Âèøåíüö³, Öåíòð³ òà 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. Òîáòî, âèòðà-
òèòè ìàéæå 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

«НЕ ЗНАЛИ, КУДИ ДІВАТИ ГРО-
ШІ». À ÷è çðîáèëè «øêîëÿð³» ï³-
øîõ³äí³ ïåðåõîäè á³ëüø áåçïå÷-
íèìè? ×è âîíè ñòîÿòü ïðîñòî äëÿ 

êðàñè? Æóðíàë³ñò çàïèòàâ ïðî öå 
ó â³ííè÷àí.

Ðàí³øå, ó âåðåñí³ 2017 ðîêó, 
âîä³¿ òà ï³øîõîäè êàçàëè, ùî 
íà «áåçïåêó ãðîøåé íå âàðòî æà-
ë³òè» ³ ìàêåòè çâåðòàþòü íà ñåáå 
óâàãó (goo.gl/dZEuwF).

Ïðîòå çàðàç ëþäè ïî÷àëè êðè-
òèêóâàòè ìàêåòè. Îñîáëèâî, êîëè 
ä³çíàâàëèñÿ ïðî âàðò³ñòü êîæíîãî 
«øêîëÿðà».

— Ñïî÷àòêó çâåðòàâ íà íèõ 
óâàãó, ïðèãàëüìîâóâàâ. Òåïåð 
³ãíîðóþ. Ââàæàþ, ùî ö³ ô³ãóðè 
ïðîñòî äëÿ êðàñè. ² âñòàíîâëþ-
âàòè ¿õ çà òàêó ö³íó (8395 ãðí — 
àâò.) — ïðîñòî íå çíàëè, êóäè 
ä³âàòè ãðîø³. Êðàùå á îñâ³òëå-
íèõ ïåðåõîä³â á³ëüøå çðîáèëè, — 
ñêàçàâ òàêñèñò Þð³é, ÿêèé ìàº 
15 ðîê³â âîä³éñüêîãî ñòàæó.

Ñõîæó â³äïîâ³äü äàâ ³ âîä³é 
Ðîìàí.

— ß äî öèõ «øêîëÿð³â» âæå 
çâèê, íå çâåðòàþ óâàãó. À ùîäî 
çäîðîæ÷àííÿ, òî âçàãàë³ íå çäè-
âîâàíèé. Êóðñ äîëàðà çðîñ-
òàº, ³ çðîñòàþòü â³ä öüîãî ö³íè 
íà âñå, — ñêàçàâ Ðîìàí, ùî ìàº 
ï’ÿòü ðîê³â âîä³éñüêîãî ñòàæó.

À âîä³é Âàëåð³é «ïîáîþºòüñÿ», 
ùî çà öèìè ô³ãóðêàìè ñòîÿòü 
ìàë³ ä³òè, ÿê³ ìîæóòü âèá³ãòè 
íà äîðîãó.

— Çìåíøóþ øâèäê³ñòü, êîëè 
ïîáà÷ó öèõ «øêîëÿð³â», áî 
çà íèìè ìîæå áóòè äèòèíà. Ìà-
ëèõ ïåðøîêëàñíèê³â çà ô³ãóðêà-
ìè âçàãàë³ íå âèäíî, — ðîçêàçàâ 
Âàëåð³é, ùî ìàº ñòàæó 15 ðîê³â.

ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЧИ КРАСИ 
СТОЯТЬ «ШКОЛЯРІ»?
Коштовна іграшка  У 2017 році 
в мерії задумали пілотний проект: 
ставити фігурки «школярів», щоб 
підвищити увагу водіїв на переходах. 
Проте результати такого експерименту 
відсутні. Чиновники та правоохоронці 
не можуть сказати, чи стало безпечніше 
на переходах, тоді як вартість одного 
макета зросла до восьми тисяч гривень

ШОКУЄ ЦІНА. Ñõîæó äóìêó ìà-
þòü ³ ï³øîõîäè. Âîíè ââàæàþòü, 
ùî âñòàíîâëåííÿ ìàêåò³â º ìàð-
íîòðàòñòâîì.

— Äóìàþ, ùî âîíè íà ïåðå-
õîäàõ äëÿ êðàñè. Çà â³ñ³ì òèñÿ÷ 
ãðèâåíü òàê³ ìàêåòè ñòàâèòè 
íå òðåáà. ² òóò (íà Êîñìîíàâ-
ò³â — àâò.) âæå òðåò³é «øêîëÿð»: 
¿õ ëàìàþòü, ïàëÿòü. Öå âèêèíóò³ 
ãðîø³ íà â³òåð, — ðîçêàçàëà ïðî-
äàâ÷èíÿ Ëþäìèëà.

¯¿ êîëåãà, ïðîäàâ÷èíÿ Îêñàíà, 
âïåâíåíà, ùî ô³ãóðêè çá³ëüøóþòü 
áåçïåêó íà ïåðåõîäàõ. Àëå ¿¿ çà-
ñìóòèëà ö³íà.

— Òàê³ ìàêåòè º äëÿ áåçïåêè 
ðóõó. Ïðîòå, çà 8 òèñÿ÷… öå êðó-
òî. Ïðîñò³øå ¿õ çðîáèòè ç äåðåâà. 
ß ñõâàëþþ ³äåþ âëàäè çá³ëüøåí-
íÿ áåçïåêè ðóõó, àëå íå çà òàêó 
ö³íó, — ñêàçàëà æ³íêà.

Âàðò³ñòü ìàêåò³â çáåíòåæèëà 
ïîäðóã Îêñàíó òà Àíàñòàñ³þ, ùî 
ïðîãóëþâàëèñÿ ç äèòèíîþ ïðî-
ñïåêòîì Êîñìîíàâò³â.

— ×àñòî òóò ãóëÿºìî ³ âîä³¿ 
ïîñò³éíî çìåíøóþòü øâèäê³ñòü, 
êîëè ï³ä'¿æäæàþòü äî ïåðåõîäó. 
Àëå çà òàêó ö³íó — öå çàíàäòî, 
ñò³ëüêè ô³ãóðêà íå ìàº êîøòó-
âàòè. Ìîæëèâî, êðàùå áóëî 
çðîáèòè á³ëüøå «ëåæà÷èõ ïîë³-
öåéñüêèõ», — ðîçêàçàëè ïîäðóãè 
Îêñàíà òà Àíàñòàñ³ÿ.

КОРИСНІ ЧИ ЗАЙВІ ВИТРАТИ? 
Æóðíàë³ñò íàìàãàâñÿ ç’ÿñóâàòè, 
÷è º ñâ³ä÷åííÿ, ùî ö³ ô³ãóðè º 
êîðèñíèìè òà çáåð³ãàþòü æèòòÿ 
â³ííè÷àíàì íà «çåáðàõ». Ó çàïè-
ò³ äî ìåð³¿ ïðîñèëè íàäàòè äàí³ 
ïðî çìåíøåííÿ øâèäêîñò³ ðóõó 
òà àâàð³éíîñò³ íà òèõ ä³ëÿíêàõ, äå 
º ïîìàðàí÷åâ³ «øêîëÿð³». ×èíîâ-
íèêè îäðàçó â³äïîâ³ëè, ùî òàê³ 
äàí³ íå çáèðàþòü.

À ðîáèëè àíàë³ç ïåðåõîä³â ïî-
áëèçó øê³ë, ùîá ìàòè âïåâíå-
í³ñòü, ùî ìàêåòè ñàìå òàì òðåáà? 
² çíîâó… í³.

«Ñòàíîì íà òåïåð³øí³é ÷àñ 
íå ïðîâîäèëîñÿ äîñë³äæåííÿ 
ùîäî åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ 
äàíèõ ìàêåò³â. Âñòàíîâëåí³ ô³-
ãóðè «øêîëÿð³â» ïåðåäáà÷àëèñÿ 
â ñêëàä³ ðîá³ò ïî êàï³òàëüíîìó 
ðåìîíòó çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ 
ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â òà âèêîíó-
âàëèñü, ÿê ï³ëîòí³ ïðîåêòè äëÿ 
ï³äâèùåííÿ óâàãè âîä³¿â ó ì³ñöÿõ 
³íòåíñèâíîãî ðóõó ä³òåé øê³ëüíî-
ãî òà äîøê³ëüíîãî â³êó», — éäåòü-
ñÿ ó â³äïîâ³ä³ íà çàïèò.

Ç³ ñõîæèìè ïèòàííÿìè çâåð-
òàëèñü äî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
Íàöïîë³ö³¿. Ðå÷íèöÿ ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Àííà Îë³éíèê ðîç-
êàçàëà, ùî âîíè íå çàéìàþòüñÿ 
ìîí³òîðèíãîì àâàð³éíîñò³ òà äî-
òðèìàííÿ øâèäêîñò³.

— Öå ðîáëÿòü êîëåãè ç óïðàâ-
ë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³ 
Â³ííèöÿ, — ñêàçàëà Îë³éíèê.

Òåëåôîíóºìî äî ðå÷íèö³ â³-
ííèöüêî¿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Òå-
òÿíè Ô³ùóê.

— Ïàòðóëüí³ íå ìàþòü çàñîá³â, 
ÿê³ á ô³êñóâàëè øâèäê³ñòü òðàí-
ñïîðòó. Ùîäî çìåíøåííÿ àáî 
çá³ëüøåííÿ àâàð³é íà ä³ëÿíêàõ, 
äå áóëè âñòàíîâëåí³ ìàêåòè, öþ 
³íôîðìàö³þ îïðàöþþòü ôàõ³âö³ 
óïðàâë³ííÿ ó âèçíà÷åíèé çàêî-
íîì ñòðîê, — â³äïîâ³ëà Ô³ùóê.

Ðàí³øå âîíà êàçàëà, ùî «ïà-
òðóëüí³ íå º àâòîðàìè ³äå¿ âñòàíî-
âèòè ìàêåòè ïîáëèçó ïåðåõîä³â, 
öå âñå ³í³ö³àòèâà ÷èíîâíèê³â» 
³ ùî «âàæêî ñêàçàòè, ÷è ñòàëî 
ìåíøå àâàð³é ÷åðåç øêîëÿð³â» 
(goo.gl/dUyV3e).

Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ñòàòò³ ïà-
òðóëüí³ ùå íå íàä³ñëàëè â³äïîâ³äü.

Перехід на Космонавтів став першим, де з’явилися 
штучні «школярі». Тут їх били та розмальовували, 
а водії — просто ігнорують 
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У парку ріжуть 
дерева 
 Ìèíóëîãî ðîêó ó Â³ííè-
ö³ ñïåö³àë³ñòè «Â³ííèöÿçå-
ëåíáóä» äîñë³äèëè òåðèòî-
ð³þ Öåíòðàëüíîãî ïàðêó 
òà âèçíà÷èëè, ùî òàì º 
àâàð³éí³ òà ñòàð³ äåðåâà. 
Ç íèõ äâà äåðåâà çð³çàëè 
íà ïî÷àòêó 2018 ðîêó, ùå 
136 — ïëàíóþòü çð³çàòè. 
Ó «Â³ííèöÿçåëåíáóä» íà-
ãîëîøóþòü, ùî ñàí³òàðíà 
âèðóáêà íåîáõ³äíà. Öå 
ïîêðàùèòü ñòàí ïàðêó òà 
äîçâîëèòü çàïîá³ãòè ñòâî-
ðåííþ çàãðîçè äëÿ çäîðîâ'ÿ 
â³ííè÷àí.

«Замінували» 
ресторан 
 Ó ð³çäâÿíó í³÷ ó Õì³ëü-
íèêó ê³ëüêà ãîäèí ïåðå-
â³ðÿëè îäèí ³ç ì³ñöåâèõ 
ðåñòîðàí³â. Íåâ³äîìèé 
òåëåôîíîì ïîâ³äîìèâ, ùî 
çàêëàä çàì³íîâàíèé. ßê 
çàçíà÷èëè ó ïîë³ö³¿, ïîâ³-
äîìëåííÿ íàä³éøëî 6 ñ³÷íÿ 
î 00:23.
— 30 â³äâ³äóâà÷³â ðàçîì ç 
ïðàö³âíèêàìè áóëè åâàêó-
éîâàí³, ïðàâîîõîðîíö³ çà-
áåçïå÷óâàëè îõîðîíó ì³ñöÿ 
ïîä³¿ òà øóêàëè âèáóõ³âêó. 
Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ãîäèí 
âèáóõîòåõí³êè òà ê³íîëîãè 
îáñòåæóâàëè ïðèì³ùåííÿ 
òà ïðèëåãëó òåðèòîð³þ. 
Ï³äîçð³ëèõ, âèáóõîâèõ òà 
íåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â 
íå âèÿâëåíî, — êàæóòü 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Õòî 
äçâîíèâ, ïîêè íåâ³äîìî. 
Öå ç'ÿñîâóº ïîë³ö³ÿ.

Пес знайшов 
убивцю 
 Ó Âîðîíîâèö³ ó âëàñí³é 
êâàðòèð³ 5 ñ³÷íÿ ì³ñöåâèé 
ìåøêàíåöü âèÿâèâ ìåðò-
âîþ ñâîþ ìàò³ð.
— Íà øè¿ òà íîç³ 53-ð³÷-
íî¿ çàãèáëî¿ áóëè âèÿâëåí³ 
íîæîâ³ ïîðàíåííÿ. Îïè-
òàâøè ñèíà çàãèáëî¿ òà 
ñóñ³ä³â, ï³äîçðè âïàëè íà ¿¿ 
40-ð³÷íîãî ñï³âìåøêàíöÿ. 
Íà ì³ñöå, äå ïåðåõîâóâàâñÿ 
çëîâìèñíèê, îïåðàòèâíè-
ê³â ïðèâ³â ñëóæáîâèé ïåñ. 
Îïîðó ÷îëîâ³ê íå ÷èíèâ òà 
ç³çíàâñÿ â ñêîºíîìó, — êà-
æóòü ó ïîë³ö³¿. Çàòðèìàíèé 
ðîçïîâ³â, ùî ïîñâàðèâñÿ ç 
æ³íêîþ, êîëè âîíè âèïè-
âàëè. Ó õîä³ êîíôë³êòó â³í 
³ óáèâ ñâîþ ñï³âìåøêàíêó. 
Ñóñ³äè êàæóòü, ùî ïî-
äðóææÿ ÷àñòî çëîâæèâàëî 
àëêîãîëåì òà ñâàðèëîñÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ËÀÉÔ

У жовтні 2017 року мерія виділи-
ла 540 тисяч гривень на розробку 
проекту підземного переходу че-
рез Хмельницьке шосе у районі 
Лісопарку. Таке рішення розкрити-
кували вінничани. Перехід наразі 
будувати не планують. Принаймні, 
так написали у відповіді на наш за-

пит у міській раді. Хоча до цього 
директор департаменту транспор-
ту запевняв, що будівництво роз-
почнеться у 2018 році, а зараз місь-
ка влада має позитивний висновок 
експертизи, яку робив технічний 
університет про необхідність бу-
дівництва «підземки».

«Підземки» не буде 

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Ï³ä íîâèé ð³ê, 
30 ãðóäíÿ, êîìó-
íàëüíèêè îáëà-

øòóâàëè ïðîáëåìíèé ï³øîõ³äíèé 
ïåðåõ³ä ÷åðåç Õìåëüíèöüêå øîñå 
(ó ê³íö³ ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â, 
íàâïðîòè âõîäó ó Ë³ñîïàðê) ë³õ-
òàðÿìè. Òàêîæ òàì ç’ÿâèëèñÿ äâ³ 
ïîìàðàí÷åâ³ ô³ãóðêè õëîï÷èê³â, 
ÿê³ ïîïåðåäæóþòü âîä³¿â áóòè 
óâàæí³øèìè.

Àëå «ô³øêîþ» îíîâëåíîãî ïå-
ðåõîäó ñòàëè ïðîáëèñêîâ³ ìàÿ÷-
êè, ñõîæ³ íà ò³, ùî âñòàíîâëþþòü 
íà ïîë³öåéñüêèõ àâòîìîá³ëÿõ. 
Ñâ³òÿòü äóæå ÿñêðàâî, ¿õ âèäíî 
çäàëåêó. Âîíè íå ïðàöþþòü ïî-
ñò³éíî. Äëÿ òîãî, ùîá óâ³ìêíóòè 
¿õ, òèì ñàìèì ïîïåðåäèòè âîä³¿â, 
ùî âè ïåðåõîäèòå äîðîãó, ïîòð³á-
íî ï³äíåñòè ðóêó äî êíîïêè, ÿêó 
çðîáèëè íà ñòîâï³ á³ëÿ «çåáðè». 
Íàòèñêàòè íå ïîòð³áíî — âîíà 
ñåíñîðíà. Àëå ïîêè ùî íå âñ³ 
ëþäè çíàþòü ïðî öþ êíîïêó. 
Ó òåìíó ïîðó äîáè ï³øîõîäè 
íà ö³é «çåáð³» ñòàíóòü ïîì³òí³-
øèìè äëÿ âîä³¿â.

Ïðî òå, ÷è äîñòàòíüî îñâ³òëåí-
íÿ òà ìàÿ÷ê³â äëÿ âèð³øåííÿ ïðî-
áëåìè öüîãî ïåðåõîäó, âèñëîâè-
ëèñÿ åêñïåðòè ç ïèòàíü áåçïåêè 
äîðîæíüîãî ðóõó.

ІМІТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ? Àäâî-
êàò Âàäèì Âîëîäàðñüêèé, ÿêèé 
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ñïðàâàõ, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç ÄÒÏ, ââàæàº, ùî 
íîâîââåäåííÿ íå º êîðèñíèìè.

«Ëîã³êè íå áà÷ó. ßêùî âæå 
êíîïêà, òî êðàùå çðîáèòè ñâ³ò-
ëîôîð, — ïèøå Âîëîäàðñüêèé. — 
Ìàÿ÷êè íà ïåðåõîä³ íå ïåðåäáà-
÷åí³ ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó. 
Áóâ áè ñâ³òëîôîð — îí òîé äÿäü-
êî íà â³äåî êíîïêó ç á³ëüøîþ 

éìîâ³ðí³ñòþ íàòèñíóâ áè (ìîâà 
éäå ïðî ëþäåé, ÿê³ ïåðåõîäÿòü 
äîðîãó, íå âìèêàþ÷è ìàÿ÷êè, — 
àâò.). Õî÷à ó íàñ ï³øîõîäàì áàé-
äóæå. Âîíè çà äåñÿòü ìåòð³â â³ä 
îñâ³òëåíîãî ïåðåõîäó ó òåìðÿâ³ 
á³ãàþòü. «Õëîï÷èêè» — âçàãàë³ 
ìàÿ÷íÿ. Êîðîòøå êàæó÷è, öå 
íå òóðáîòà ïðî áåçïåêó òà äî-
òðèìàííÿ ÏÄÐ. Öå ³ì³òàö³ÿ áóðõ-
ëèâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ïðèíöèïîì: 
«àáè áóëî êðàñèâî».

«КОЛИ НА НОВИЙ РІК ПРОСИЛИ 
СВІТЛОФОР». Àâòîåêñïåðò Îëåê-
ñàíäð Çºðùèêîâ ãàäàº, ùî ì³ñüêà 
âëàäà âïîðàëàñÿ ³ç çàâäàííÿì, àëå 
íå ç òèì, ùî òðåáà áóëî.

«Öå òîé ìîìåíò, êîëè çàìîâ-
ëÿºø ñâ³òëîôîð, à òîá³ ùîñü äà-
ðóþòü ³íøå. Ö³êàâî, íàñê³ëüêè 
åôåêòèâíî ìàÿ÷êè ïðàöþþòü 
óäåíü, êîëè á³ëüøèé ïîò³ê ëþ-
äåé ³ àâòî. ² äðóãå: òóò çàâäàí-
íÿ çìåíøèòè øâèäê³ñòü àâòî, 
à íå ïðèâåðíóòè óâàãó», — ïèøå 
Çºðùèêîâ.

ßê ìè ïèñàëè ðàí³øå, â³-
ííè÷àíè ïðîñèëè âñòàíîâèòè 
íà ïåðåõîä³ á³ëÿ Ë³ñîïàðêó ñâ³ò-
ëîôîð. Ó ìàòåð³àë³ «148 çáèòèõ 
ï³øîõîä³â ç ïî÷àòêó ðîêó. Äå 
ó Â³ííèö³ íåáåçïå÷í³ «çåáðè» 
åêñïåðòè âêëþ÷èëè öåé ïåðåõ³ä 
ó ñïèñîê «çåáð», äå ñèñòåìàòè÷-
íî ñòàþòüñÿ àâàð³¿. Çàóâàæóâà-
ëè, ùî ñâ³òëîôîð âèïðàâèâ áè 
ñèòóàö³þ. Çîêðåìà, Îëåêñàíäð 
Çºðùèêîâ êàçàâ:

ПЕРЕХІД ОСВІТИЛИ 
«КОПІВСЬКИМИ» МАЯЧКАМИ 
Освітили  «Зебру» через Хмельницьке 
шосе біля входу в Лісопарк зробили 
освітленою. Про людину на переході 
водія попереджують червоно-сині 
маячки, схожі на ті, що встановлені 
на поліцейських авто. Чи достатньо 
цього, щоб зменшити аварійність?

— Òàì äóæå íå âèñòà÷àº ñâ³òëî-
ôîðà, ÿêèé áè çóïèíÿâ àâòîìîá³-
ë³, êîëè äîðîãó ïåðåõîäÿòü ëþäè. 
Òàì ÷àñòî çáèâàþòü ï³øîõîä³â, áî 
àâòîìîá³ë³ íàáèðàþòü øâèäê³ñòü. 
Ç ðåêîíñòðóêö³ºþ Êîñìîíàâò³â òà 
Ë³ñîïàðêó çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü 
ï³øîõîä³â, âåëîñèïåäèñò³â, òîìó 
âæå ñüîãîäí³ òàì ìàº áóòè ñâ³ò-
ëîôîð ç êíîïêîþ.

НЕ ВИСТАЧАЄ ОСТРІВЦІВ БЕЗПЕ-
КИ. Â³êòîð Ïåðëîâ òàêîæ ââàæàº 
öþ «çåáðó» íåáåçïå÷íîþ. Îêð³ì 
ñâ³òëîôîðà ïðîñèâ îáëàøòóâàòè 
îñòð³âö³ áåçïåêè:

— Ïðîáëåìíèì º íåðåãóëüî-
âàíèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ÷åðåç 
Õìåëüíèöüêå øîñå â ðàéîí³ âõî-
äó â Ë³ñîïàðê. Â³í ðîçì³ùåíèé 
íà øèðîê³é ä³ëÿíö³ äîðîãè ç 
âèñîêîþ øâèäê³ñòþ ðóõó, ìàº 
âèñîêó àâàð³éí³ñòü — ç ïî÷àòêó 
ðîêó îäèí çàãèáëèé, òðîº òðàâ-
ìîâàíèõ ï³øîõîä³â òà äåê³ëüêà 
ÄÒÏ áåç ïîñòðàæäàëèõ, — êàçàâ 
Ïåðëîâ. — Ðîçâèòîê ï³øîõ³äíèõ 
çîí Êîñìîíàâò³â ³ Ë³ñîïàðêó 
ñïðèÿâ çíà÷íîìó çá³ëüøåííþ 
ï³øîõîäîïîòîêó, òîìó ïåðåõ³ä 
æèòòºâî íåîáõ³äíî îáëàøòóâàòè 
îñòð³âöÿìè áåçïåêè ³ ñâ³òëîôî-
ðîì, àáè óíèêíóòè ñìåðòåé òà 
òðàâìóâàíü ó ìàéáóòíüîìó.

Â³êòîð ââàæàº, ùî ÷åðâîíî-
ñèí³ ìàÿ÷êè íå âèð³øàòü ïðî-
áëåìè àâàð³éíîñò³, àëå âîíè º 
ïåðøèì êðîêîì ó öüîìó íà-
ïðÿìêó. Íà éîãî äóìêó, ïåðå-
âàæíà á³ëüø³ñòü ÄÒÏ òðàïèëàñü 
óäåíü. Àëå âæå ìîæíà ñòâåðäæó-
âàòè ïðî åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìè 
âíî÷³ — âîä³¿ çìåíøóþòü øâèä-
ê³ñòü, íàáëèæàþ÷èñü äî ïåðå-
õîäó ïðè óâ³ìêíåíèõ ìàÿ÷êàõ. 
«Ëîã³÷íèì íàñòóïíèì êðîêîì 
áóäå îáëàøòóâàííÿ îñòð³âö³â áåç-
ïåêè íà ïåðåõîä³. Öå ñïðèÿòèìå 
íåçíà÷íîìó çíèæåííþ øâèäêîñò³ 

òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó íà ä³ëÿíö³ 
âäåíü òà çìåíøèòü ÷àñ ïåðåáó-
âàííÿ ï³øîõîäà íà ïðî¿æäæ³é 
÷àñòèí³, òîáòî, ÷àñ ³ñíóâàííÿ 
äëÿ íüîãî íåáåçïåêè. Îñòð³âö³ 
áåçïåêè ïîêàçàëè ñâîþ âèñîêó 
åôåêòèâí³ñòü íà 600-ð³÷÷ÿ, äå ç 
ìîìåíòó ¿õ âñòàíîâëåííÿ íå ñòà-
ëîñÿ æîäíîãî íà¿çäó íà ï³øîõî-
ä³â, òà é äëÿ âîä³¿â íå âèíèêëî 
æîäíèõ íåçðó÷íîñòåé», — ïèøå 
Ïåðëîâ.

ЯК ОЦІНЮЮТЬ МАЯЧКИ ВІ-
ННИЧАНИ. Íà íàø³é facebook-
ñòîð³íö³ ï³ä íîâèíîþ ïðî 
îñâ³òëåííÿ «çåáðè» â³ííè÷àíè 
âèñëîâëþâàëè ñâî¿ äóìêè ïðî 
öå. Îëåêñ³é Ðîìàíåíêî íàïè-
ñàâ: «Ï³äñâ³òêà ïåðåõîä³â — ãàðíà 
³äåÿ. Ï³øîõîäà ó òåìíîìó îäÿç³ 
ñêëàäíî ïîì³òèòè». Ïîãîäæóºòü-
ñÿ ç íèì ²ãîð Êóçüìèê: «Íó õî÷ 
ùîñü òàì çðîáèëè. Ñïðàâä³, ïî-
ãàíî âèäíî ï³øîõîäà, îñîáëèâî 
ó ìîêðó ïîãîäó».

Ìè ïîäèâèëèñÿ, ÷è ÷àñòî ëþäè 
âìèêàþòü ö³ ìàÿ÷êè, êîëè ïå-
ðåõîäÿòü äîðîãó. Àëå á³ëüø³ñòü 
ëþäåé ñòóïàþòü íà ïðî¿æäæó ÷àñ-
òèíó, íå íàòèñêàþ÷è êíîïêó. Ç 
äåñÿòè ï³øîõîä³â, îäèí çâåðòàº 
óâàãó íà ñåíñîðíó êíîïêó.

80 ТИСЯЧ ЗА ОБ’ЄКТ. Äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó áëàãîóñòðîþ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âîëîäè-
ìèð Í³öåíêî ñêàçàâ, ùî 80 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü êîøòóâàëî âñòàíîâèòè 
îïîðè òà äîðîæí³ çíàêè. À ñèñ-
òåìó ç ìàÿ÷êàìè âçÿëè íà òåñòó-
âàííÿ ó âèðîáíèêà.

— Öå òàêèé ñîá³ ïîäàðóíîê 
ì³ñòó, — êàæå Í³öåíêî. — ßêùî 
íîâîââåäåííÿ «ïðèæèâóòüñÿ», 
òî ì³ñòî áóäå çàêóïîâóâàòè ìàÿ÷-
êè òà âñòàíîâëþâàòè íà ïðîáëåì-
íèõ ïåðåõîäàõ. Îäíà òàêà ñèñòåìà 
êîøòóº äî 60 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ëþäè ñòóïàþòü 
íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, 
íå íàòèñêàþ÷è êíîïêó. 
І âäåíü, ³ âíî÷³. Ç 
äåñÿòè íà íå¿ çâåðíóòü 
óâàãó îäèí ÷è äâîº

Місто отримало червоно-сині маячки у подарунок. 
Поки що міська рада їх тестує. Якщо сподобаються — 
закуплять велику партію
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ЯК ЗЕКОНОМИТИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ?
Практичні поради  Є прості та дієві способи заощадити кошти на електроенергії. Для цього не потрібно бути 
знавцем техніки чи віртуозом у відкрутці лічильника. І навіть без субсидії можна витрачати менше. Як саме?

АНАТОЛІЙ СТАФІЙЧУК (45) 
ІНЖЕНЕР-ВИНАХІДНИК
— Я живу в приватному 
будинку і мені найбільшу 
економію електроенергії дає 
геліоколектор. Цей прилад 

нагріває воду від сонячного світла. І най-
краще геліоколектор працює з середини 
весни до середини осені. 
Нагріваю в баку десь 100-150 літрів води, 
що вистачає на всі побутові потреби. За-
вдяки цьому приладу я заощаджую майже 
200 кіловат на місяць (336 гривень - авт.). 

Коли холодно, вмикаю електричний котел. 
Звісно, що можна замінити усі лампочки в 
будинку на енергоощадні. Світлодіодні лам-
пи заощаджують на електриці, але економія 
не є великою, що вплинула б на гаманець. 
Здавалося б, що сонячні панелі мають 
суттєву економію. Але, на жаль, це не так. 
Порахував, що ціна кіловата, отриманого 
через сонячні панелі, коштує у вісім разів 
більше, ніж електроенергія, яку постачає 
обленерго. Усе через високу вартість пане-
лей, акамуляторів для зберігання енергії та 
обслуговування всього обладнання.

ГАННА ПІСТРУЖАК (46) 
ДИРЕКТОР КОМЕРЦІЙНИЙ ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

— Для економії електро-
енергії, по-перше, потрібно 
замінити лампи на енергоо-

щадні. Для прикладу, в трикімнатній квартирі 
при нормальному споживанні це дозволить 
заощадити 30-40 кіловат/годин щомісяця. 
По-друге, вимикати світло, коли виходимо з 
дому. На жаль, сучасні люди цього не роблять. 
По-третє, потрібно вимикати всі прилади з 
мережі: ті «червоні лампочки», що горять на 

телевізорах та інших приладах, споживають 
до 10 кіловатів на місяць. А їх можна заоща-
дити. Актуальне застосування приладів класу 
електроспоживання А+.
Далі, якщо є електрообігрів води, то можна ро-
бити меншу температуру — не 40-50 градусів, 
а 25-30. Це заощадить 5-7% електроенергії від 
споживання. Ще гарний засіб економії — дат-
чики руху. Вони вмикають світло у приміщенні, 
коли хтось іде. Але це актуально для великих 
приміщень. А так, завдяки раціональному спо-
живанню можна заощадити до 10-20% елек-
троенергії щомісяця від звичайних показників.

Економлю завдяки геліоколектору Можна заощадити до 10-20% електроенергії щомісяця

Скільки «їдять»
електроприлади?
 Кондиціонер — 2,2–3,37 кВт/год.
  Електрочайник — 2,2–2,4 кВт/год.
  Пилосос — 2 кВт/год.
  Бойлер — 1,5–2,5 кВт/год.
  Праска — 1–2,4 кВт/год.

   Обігрівачі масляний 
та повітряний — 1,5–2 кВт/год.

  Пральна машина — 0,8–1,14 кВт/год.
 Холодильник двокамерний — 0,77–0,90 кВт/год.
 Мікрохвильова піч — 0,7–0,8 кВт/год.

 Телевізор — 0,14 кВт/год.
 Електролампа на 100 Вт — 0,1 кВт/год.
 Комп’ютер — 0,65–0,95 кВт/год.
  Зарядка для 

мобільного телефону — 0,04 кВт/год.

Не перевантажуйте 
пральну машину. 
Не допускайте і неповне 
завантаження — у цьому 
разі перевитрата 
електроенергії — 
10–15%. Обравши 
неправильну програму 
прання, переплатите 
більше ще на 30%.

Зверніть увагу на клас 
техніки, яку купуєте. 
Шкала — від класу G 
(найбільший рівень 
енергоспоживання) 
до класу А++ 
(найекономніша та 
найякісніша техніка). 
Пральна машина 
класу G споживає 
менше 0,4 кВт/год., 
класу А++ — менше 
0,2 кВт/год.

Не ставте холодильник 
близько до плити і батареї, 
бережіть його від нагрівання 
сонячним промінням. 
Своєчасно розморожуйте. 
Охолоджуйте страви 
перед тим, як віднести 
в холодильник. 
Холодильник з крапельною 
системою економить 30% 
електроенергії, порівняно з 
холодильником «No Frost».

Вимикайте світло і 
побутові прилади. 
В режимі очікування 
сучасний телевізор 
споживає 0,2 кВт 
на місяць, комп’ютер — 
близько 4 кВт 
на місяць. Старі моделі 
«їдять» ще більше.

Точкове освітлення 
економніше, ніж 
світло з одної точки.

Вмикайте кондиціонер, 
коли вікна і двері закриті.

Налаштуйте в комп’ютері 
режим енергозбереження. 
Зможете заощадити 
до 50% споживання ним 
електроенергії.

Поклейте світлі 
шпалери і 
пофарбуйте стелю 
в білий колір. Світлі 
стіни здатні повертати 
до вісімдесяти відсотків 
променів. Чим темніші 
шпалери, тим меншою 
буде світловіддача.

Замініть 
стандартні 

лампочки на 
люміне сцентні 

та світлодіодні. 
Вони використовують 
до 80% менше 
електроенергії та 
працюють довше 
до восьми разів.

Встановіть 
лічильник, 
що рахує за 
диференці-
йованими 
тарифами.

Протирайте 
пил з лампочок. 
Він може з’їдати 
до 20% світла.

Встановіть систему 
«розумний дім». Вона 
передбачає використання 
автоматичних пристроїв, 
датчиків освітленості, 
руху тощо. Завдяки цьому 
витрати на електроенергію 
можуть знизитися 
у 8–10 разів. «Розумний 
дім» вимагає чималих 
початкових вкладень, 
але в довгостроковій 
перспективі ці інвестиції 
окупаються.

Міняйте або чистьте фільтр пилососа. 
Інакше тяга повітря буде меншою, 
а енергоспоживання — більшим.

Для початку і завершення прасування 
обирайте речі, яким підходить низький 
температурний режим. Тоді, поки 
праска нагрівається і охолоджується, 
електроенергія не витрачається даремно.

В електрочайнику кип’ятіть стільки 
води, скільки потрібно в конкретний 
момент. Видаляйте накип. Для 
приготування страв на електроплиті 
доцільніше кип’ятити воду в електрочайнику 
і потім вже переливати її в каструлю.

~18грн
ви заплатите, якщо все це 
разом працюватиме лише 
одну годину (за тарифом 
90 коп./кВт).

За обсяг, спожитий понад 100 кВт/год. 
електроенергії на місяць ви платитимете 
вже за тарифом 1,68 грн/кВт
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ïðî äîðîæíþ 
ïðèãîäó çà ó÷àñòþ 
Ñàìâåëà, ï³ä ÷àñ 
ÿêî¿ óùåíò ðîçáè-

ëîñÿ éîãî àâòî, ðåäàêö³ÿ ä³çíà-
ëàñü ³ç âëàñíèõ äæåðåë. Çà îòðè-
ìàíîþ ³íôîðìàö³þ, ïîä³ÿ áóëà 
ñõîæà íà ñïðîáó óáèòè ëþäèíó, 
ÿêó ââàæàþòü êðèì³íàëüíèì àâ-
òîðèòåòîì. Íå âèêëþ÷åíî, ùî 
íàìàãàëèñÿ ³ç íèì ïîêâèòàòèñÿ 
òàê³ æ ñàì³ «ïîâàæí³ ëþäè». Óñå 
ñòàëîñÿ íåçàäîâãî äî íîâîð³÷íèõ 
ñâÿò, 29 ãðóäíÿ 2017 ðîêó.

Ìè íàìàãàëàñÿ îòðèìàòè ï³ä-
òâåðäæåííÿ çàìàõó íà æèòòÿ 
Ñàìâåëà â ïîë³ö³¿, àëå ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³é îáëàñíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ æóðíàë³ñòó ñêàçàëè, ùî 
íå ðåºñòðóâàëè í³÷îãî ïîä³áíîãî. 
Ìîâëÿâ, ÿêáè é áóâ íàïàä, òî á 
íàâðÿä ÷è ïîòåðï³ëèé «àâòîðè-
òåò» çâåðòàâñÿ çà äîïîìîãîþ äî 
ïîë³öåéñüêèõ. Õ³áà ò³ëüêè, ÿêùî 
îòðèìàâ äóæå ñåðéîçí³ òðàâìè.

– ²íôîðìàö³¿ ïðî çàìàõ íà 
óáèâñòâî â íàñ íåìàº, – ñêàçà-
ëà òîä³ ïðåñ-îô³öåð îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê. 
– Éîãî ³ ïîä³ëüíèê³â çàòðèìóâà-
ëè íàø³ ïðàö³âíèêè íåùîäàâíî 
çà á³éêó â êàôå, ÿêà áóëà â ëèñ-
òîïàä³. Àëå ñóä ¿õ ïîâ³äïóñêàâ ï³ä 
äîìàøí³é àðåøò… À ïðî íàïàä 
íà íüîãî – îô³ö³éíî ó íàñ í³÷îãî 
íå ïðîõîäèëî. Öå òàê³ ëþäè, ÿê³ 
íå çâåðòàþòüñÿ, íàïåâíî ùî, â 
ïîë³ö³þ ç çàÿâàìè.

Àëå íàïàä ä³éñíî áóâ, ³ çàÿâà 
ïðî íüîãî º. Ò³ëüêè ç’ÿâèëàñü 
âîíà âæå â ïåðø³ äí³ íîâîãî ðîêó 
òà íå ì³ñòèòü ï³äïèñó ñàìîãî ïî-
òåðï³ëîãî.

ДОРОЖНЯ ПРИГОДА. Çàÿâó íà-
ïèñàâ àäâîêàò Ñàìâåëà. À ñàì 
«àâòîðèòåòíèé» á³çíåñìåí ï³ñëÿ 
íàïàäó ïîòðàïèâ äî ðåàí³ìàö³¿ é 
äîñ³ ïðîõîäèòü ë³êóâàííÿ â ñòà-
ö³îíàð³. Îñü ùî ðåäàêö³¿ âäàëî-
ñÿ ùå ä³çíàòèñÿ ïðî ïîä³¿, ÿê³ 
ñïåðøó íàãàäóâàëè ãàíãñòåðñüê³ 
«ðîçáîðêè», à çàðàç ñõîæ³ íà îïå-
ðàö³þ ç çàòðèìàííÿ.

Àâòîìîá³ëü Mitsubishi Galant, 
íà ÿêîìó íåçàäîâãî äî 12.00 Ñàì-

âåë ¿õàâ 29 ãðóäíÿ íà çóñòð³÷ äî 
Â³ííèö³, óäàðèâñÿ â åëåêòðî-
îïîðó, ê³ëüêà ðàç³â ïåðåêèíóâñÿ 
³ â³äíîâëåííþ âæå íå ï³äëÿãàº. 
«Àâòîðèòåò» íå âïîðàâñÿ ³ç êåðó-
âàííÿì, áî éîãî ï³äð³çàâ õòîñü íà 
÷îðí³é ìàøèí³ ìàðêè SsangYon. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Mitsubishi Galant 
çâåðíóâ â îïîðó, ùîá íå çáèòè 
æ³íêó-ï³øîõîäà, ëþäèíà ç ÷îðíî¿ 
³íîìàðêè ïî¿õàëà ãåòü, íå âèõî-
äÿ÷è ç àâòî.

Íà ì³ñöå àâàð³¿ øâèäêó òà ïî-
ë³ö³þ âèêëèêàëè ñâ³äêè ïðèãîäè. 
Àëå ùå äî ïðèáóòòÿ øâèäêî¿ âî-
ä³ÿ Mitsubishi, Ñàìâåëà, çàáðàëè 
ëþäè ó ôîðì³ ñïåöïðèçíà÷åíö³â ó 
ïîâíîìó åê³ï³ðóâàíí³, â÷åïèâøè 
éîìó íàðó÷íèêè. Éîãî ïîâåçëè 
ó íàïðÿìêó Â³ííèö³.

Òàêèé ïåðåá³ã ïîä³é ï³äòâåð-
äæóº éîãî àäâîêàò Îëåêñàíäð 
Á³ëîøêóðñüêèé. Ðåäàêö³ÿ çâåð-
íóëàñÿ äî íüîãî çà êîìåíòàðåì, 
÷è ä³éñíî áóâ íàïàä íà éîãî êë³-
ºíòà, ÿêèé íåùîäàâíî îòðèìàâ 
òåðì³í ç â³äñòðî÷êîþ âèêîíàííÿ 
ïîêàðàííÿ ó ñïðàâ³ ïðî âèìàãàí-
íÿ ãðîøåé ó áàãàòèõ ìåøêàíö³â 
Â³ííèö³.

Âèÿâèëîñÿ, ùî ó ³íòåðåñàõ íà-
çâàíîãî á³çíåñìåíà 4 ñ³÷íÿ àäâî-
êàò ïîäàâ äâ³ çàÿâè â ïîë³ö³þ. Ó 
îäí³é îïèñàâ çàìàõ íà óáèâñòâî, 
âèìàãàº â³äêðèòè êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ òà çíàéòè âîä³ÿ 
÷îðíî¿ SsangYon. Ó äðóã³é éäåòü-
ñÿ ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ ïðàâî-
îõîðîíö³â, ÿê³, çàì³ñòü íàäàòè 
äîïîìîãó Ñàìâåëó ï³ñëÿ ÄÒÏ, 
ïîâåçëè éîãî ó íàðó÷íèêàõ äî 
ñë³ä÷îãî ïîë³ö³¿ ùå äî òîãî, ÿê 
íà ì³ñöå àâàð³¿ ïðè¿õàëè ìåäèêè 
øâèäêî¿.

– Íà ì³ñöå ÄÒÏ ïðèáóëè ³í-
ñïåêòîðè äîðîæíüî¿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿, àëå ïîòåðï³ëîãî íåçàêîí-
íî çàòðèìàëè ³íø³ ñï³âðîá³òíèêè 
ïîë³ö³¿, ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ ìàéæå çðàçó 

ЯК САМВЕЛУ МІНЯЮТЬ 
ДОМАШНІЙ АРЕШТ НА ІЗОЛЯТОР
Спецоперація з ДТП  Напередодні 
Нового року потрапив у реанімацію 
і досі лежить у лікарні вінницький 
бізнесмен, якого називають кримінальним 
авторитетом. Його машину підрізали. 
Ініціатор ДТП утік, а на місці з’явилися люди 
у формі без розпізнавальних знаків. Адвокат 
Самвела каже про замах на убивство

ï³ñëÿ ïðèãîäè, – êàæå àäâîêàò. 
– Âîíè áóëè ïîâí³ñòþ åê³ï³ðîâà-
í³, ó áðîíåæèëåòàõ, îçáðîºí³, àëå 
áåç íàãðóäíèõ çíàê³â. Íå ïðåä-
ñòàâëÿëèñÿ, íå ïîâ³äîìëÿëè ïðî 
ï³äñòàâó çàòðèìàííÿ. Çàñòîñóâàëè 
äî íüîãî ñïåöçàñîáè-íàðó÷íèêè 
òà ïðèìóñîâî äîñòàâèëè éîãî â 
Óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ íà âóë. Òåà-
òðàëüíà, 10, äî êàá³íåòó ñë³ä÷îãî.

З ПОЛІЦІЇ – В РЕАНІМАЦІЮ. Óæå 
â êàá³íåò³ ñë³ä÷îãî, ÿê ðîçïîâ³â 
Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé, ç 
Ñàìâåëà çíÿëè êàéäàíêè òà âè-
êëèêàëè éîìó áðèãàäó øâèäêî¿ 
äîïîìîãè. Ó ìàøèí³ ìåäèê³â, çà 
ñëîâàìè àäâîêàòà, éîãî êë³ºíò íå 
ïî¿õàâ, áî «âæå í³êîìó íå äîâ³-
ðÿº». Éîãî âåçëè â ìåäçàêëàä ðî-
äè÷³ íà âëàñíîìó àâòî. Ó ë³êàðí³ 
íà Êè¿âñüê³é Ñàìâåëà ãîñï³òàë³-
çóâàëè â ðåàí³ìàö³þ.

×åðåç ïîðóøåííÿ ï³ä ÷àñ çà-
òðèìàííÿ ³ç íå íàäàííÿì ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè ïîòåðï³ë³é â ÄÒÏ 
ëþäèí³ é íàïèñàâ çàÿâó â ïîë³-
ö³þ çàõèñíèê Ñàìâåëà. Ó «øàï-
ö³» ïðîïèñàâ ö³ëèé ðÿä àäðåñàò³â 
- íà÷àëüíèêà îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, 
ïðîêóðîðà îáëàñò³, êåð³âíèêà 
óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ áåçïå-
êè òà â³ííèöüêó óïîâíîâàæåíó 
ç çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè â 
Íàöïîë³ö³¿.

Àäâîêàò Á³ëîøêóðñüêèé äóìàº, 
ùî íàïàä ó Ñòðèæàâö³ ìîãëè îð-
ãàí³çóâàòè, ùîá çàâàäèëè Ñàìâå-
ëó ç’ÿâèòèñÿ íà ñóäîâå ñëóõàííÿ 
òà äàòè ï³äñòàâó äëÿ çì³íè éîìó 
çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ç äîìàø-
íüîãî àðåøòó íà òðèìàííÿ ï³ä 

âàðòîþ. Éîãî êë³ºíò – ï³äîçðþ-
âàíèé â êðèì³íàëüíîìó ïðîâà-
äæåíí³, â³äêðèòîìó çà ïîä³ÿìè 
äâîì³ñÿ÷íî¿ äàâíèíè â êàôå, äå 
ãðóïà ëþäåé ïîáèëà ùå îäíîãî 
«àâòîðèòåòíîãî» á³çíåñìåíà. Çà 
äàíèìè ñë³äñòâà, ïîáèòòÿ ç íàì³-
ðîì óáèòè çä³éñíèâ ÿêðàç Ñàìâåë 
ç³ ñâî¿ìè äâîìà ïîïë³÷íèêàìè. 
Ñòàëîñÿ âîíî â ñåðåäèí³ ëèñòî-
ïàäà ìèíóëîãî ðîêó.

ЗНОВ ПРИТЯГУЮТЬ. Ïðî òó ïî-
ä³þ ïðîêóðàòóðà îáëàñò³ ðîçïî-
â³ëà ãðîìàäñüêîñò³ íå îäðàçó çà 
ôàêòîì, à ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ñàì-
âåë âèãðàâ àïåëÿö³éíèé ñóä çà 
ðàí³øå çãàäàíèì êðèì³íàëüíèì 
ïðîâàäæåííÿì ïðî ðåêåò. Îñü ÿê 
ïðî ïîáèòòÿ Ñàìâåëîì ³íøîãî 
«àâòîðèòåòà» ó êàôå ðîçêàçàëà 
ïðåñ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðè:

«Âêàçàíà îñîáà 16.11.2017, ïå-
ðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåí³ îäíîãî ³ç 
êàôå Â³ííèö³, ä³þ÷è ñï³ëüíî ³ç 
³íøèìè îñîáàìè, ç ìîòèâ³â ÿâ-
íî¿ íåïîâàãè äî ñóñï³ëüñòâà òà 
îñîáëèâîþ çóõâàë³ñòþ, ãðóáî ïî-
ðóøóþ÷è ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê 
òà âèðàæàþ÷è ÿâíó íåïîâàãó äî 
çàãàëüíîïðèéíÿòèõ íîðì ïîâå-
ä³íêè, áàæàþ÷è íàñòàííÿ íàñë³ä-
ê³â ó âèãëÿä³ ñìåðò³ ïîòåðï³ëîãî, 
ïî÷àëè íàíîñèòè îñòàííüîìó 
÷èñëåíí³ óäàðè ðóêàìè òà íîãàìè 
ïî æèòòºâî âàæëèâèì îðãàíàì. 
Ïðîòå óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ìîæóòü 
áóòè âèêðèò³ ïðàâîîõîðîííèìè 
îðãàíàìè, ÿêèõ âèêëèêàëè ïðà-
ö³âíèêè êàôå, òîáòî ç ïðè÷èí, 
ùî íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³, íå 
çìîãëè äîâåñòè ñâ³é çëî÷èííèé 
óìèñåë íàïðàâëåíèé íà ïîçáàâ-

ëåííÿ æèòòÿ äî ê³íöÿ, çàëèøè-
ëè ì³ñöå ïîä³¿ òà çíèêíóâøè ó 
íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó. Íàðàç³, 
ïðîêóðîðîì ïîãîäæåíî ï³äîçðó 
òðüîì îñîáàì ³ç âèùåçàçíà÷åíî¿ 
ãðóïè ó íåçàê³í÷åíîìó çàìàõó íà 
â÷èíåííÿ óìèñíîãî âáèâñòâà ç 
õóë³ãàíñüêèõ ìîòèâ³â».

Ó ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî 
ïîáèòòÿ, êâàë³ô³êîâàíîãî ÿê çà-
ìàõ íà óáèâñòâî ç õóë³ãàíñüêèõ 
ìîòèâ³â, Ñàìâåëó íà ÷àñ ñë³äñòâà 
ñóä îáðàâ íàéëåãøèé çàïîá³æíèé 
çàõ³ä – äîìàøí³é àðåøò. À çà 
ê³ëüêà äí³â äî ÄÒÏ ï³ä Ñòðèæàâ-
êîþ ñë³äñòâî ïîäàëî êëîïîòàííÿ 
ïðî çì³íó äîìàøíüîãî àðåøòó íà 
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè÷èíó 
ðîçêàçàâ àäâîêàò ãîëîâíîãî ï³ä-
îçðþâàíîãî: Ñàìâåëà íå çàñòàëè 
âäîìà ó ï³çíþ ãîäèíó, à â³í ìàâ 
áóòè òàì ç 22.00 äî 6.00. 

ßêðàç îçíàéîìèòèñÿ ç öèì 
êëîïîòàííÿì ³ ¿õàâ Ñàìâåë äî 
Â³ííèö³ íà ñâîºìó Mitsubishi 
29 ãðóäíÿ, äîêè éîãî àâòî íå 
ï³äð³çàâ ÷îðíèé SsangYon. Õòî 
çàìîâíèê öüîãî íàïàäó, òåïåð 
ìàº ðîç³áðàòèñÿ ïîë³ö³ÿ, â³ä-
ðåàãóâàâøè íà çàÿâè àäâîêàòà 
Á³ëîøêóðñüêîãî.

×è ìîæëèâî, ùî çàìîâèâ íà-
ïàä íà Ñàìâåëà òîé «àâòîðèòåò-
íèé» á³çíåñìåí, ÿêîìó íàäàâàëè 
â êàôå ó ëèñòîïàä³? Ö³ëêîì éìî-
â³ðíî. Ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ òàêîæ, 
ùî òà ëþäèíà íå ïèñàëà çàÿâè 
â ïîë³ö³þ (íà êðèâàâó ñóòè÷êó 
âèêëèêàëè íàðÿä ïðàö³âíèêè 
çàêëàäó), âò³ì, ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
òîé âèïàäîê â ³íòåðíåò-ìåðåæ³ º 
íàâ³òü ç ôîòîãðàô³ÿìè ïîáèòîãî 
÷îëîâ³êà.

Щойно Самвела Московського відпустили на випробувальний термін, 
як знов оголосили підозру. Тепер він під слідством за побиття ось цього 
чоловіка. Також «авторитетного» бізнесмена  
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Ëþäè ó ôîðì³ áåç 
íàøèâîê çàáðàëè 
«àâòîðèòåòà» 
ç ì³ñöÿ àâàð³¿. Òàêå 
çàòðèìàííÿ àäâîêàò 
íàçâàâ çëî÷èíîì
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (063)7758334

Ó ð³øåíí³, ÿêå ïðèéíÿâ ì³ñüêâèêîí-
êîì, äîçâîëèëè òîâàðèñòâó «Ïîä³ëëÿ 
Ïðèâàò» ïî÷àòè ðîçðîáêó ïðîåêòó ï³ä 
çàáóäîâó òîðãîâî-îô³ñíî¿ áóä³âë³ (goo.
gl/AuBjFo). Âîíà áóäå çíàõîäèòèñÿ íà âó-
ëèö³ Ñîáîðí³é, 29, äå ñòî¿òü áóä³âëÿ êî-
ëèøíüîãî ãîòåëþ «Öåíòðàëüíèé».

Íà ðàðèòåòíèõ ôîòî, ó 19–20 ñòîð³÷÷³, 
öåé áóäèíîê ìàâ ðîçê³øíå îçäîáëåííÿ òà 
áàëêîíè. Àëå âîíè íå äîæèëè äî ñó÷àñ-
íîñò³. Ñò³íè áóä³âë³ ïîøàðïàí³ òà ñ³ð³, 
â³êíà — áðóäí³ òà ïîáèò³. Íà ïåðøîìó 
ïîâåðñ³ ä³º ìàãàçèíè, à äâà ³íø³ — çà-
êèíóò³. Íà ôàñàä³ º òàáëè÷êà, ùî ïðè-
ì³ùåííÿ çäàþòüñÿ â îðåíäó. Àëå çà íî-
ìåðîì òåëåôîíó í³õòî íå â³äïîâ³äàº.

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Â³ííèö³ Îëåê-
ñàíäð Ðåêóòà çàïåâíÿº, ùî áóä³âëþ â³ä-
íîâèòè âæå íå ìîæíà. Òà é í³ äî ÷îãî 
öå, áî ä³ì íå º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè.

— Êîëèøí³é ãîòåëü íå âäàñòüñÿ ðå-
êîíñòðóþâàòè, îñê³ëüêè ä³ì º àâàð³éíèì. 
Ôàõ³âö³ ðåêîìåíäóþòü éîãî çíåñòè ïî-
âí³ñòþ ç³ çâåäåííÿì íîâîãî áóäèíêó, — 
ñêàçàâ Ðåêóòà. — Òàì áóäå òîðãîâî-îô³ñ-
íèé öåíòð, âèñîòîþ â ÷îòèðè ïîâåðõè. 
Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ðîçòàøóþòü òîðãîâ³ 
ïëîù³, à óñ³ ³íø³ ïðèì³ùåííÿ — ï³ä îô³-
ñè. Ðîçãëÿäàºòüñÿ ùå ïèòàííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ íåäîáóäîâè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ 
ïîçàäó öüîãî áóäèíêó, ç ìîæëèâ³ñòþ 
îá'ºäíàííÿ ³ç ìàéáóòí³ì öåíòðîì íà Ñî-
áîðí³é, 29. Òà ùå îðãàí³çàö³ÿ ì³ñöü äëÿ 
ïàðêóâàííÿ ó ïîäâ³ð'¿.

Ïèòàºìî, ÷è áóäóòü ÿê³ñü îáìåæåííÿ 
ó çâåäåíí³ íîâîãî áóäèíêó. Àäæå Ñî-
áîðíà º ³ñòîðè÷íèì öåíòðîì Â³ííèö³.

— Òàì ðîçðîáëÿëîñÿ ³ñòîðèêî-ì³ñòîáó-

ä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ, áî ïîðÿä ç áóä³â-
ëåþ º ê³ëüêà ïàì'ÿòîê àðõ³òåêòóðè. Òîìó 
â ïðîåêò³ ïîáóäîâè öå áóäå âðàõîâàíî, — 
â³äïîâ³â ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà.

Ñòàðèé ä³ì çíàõîäèòüñÿ âïðèòóë äî ³í-
øèõ áóäèíê³â íà Ñîáîðí³é — äî ¹ 33 òà 
¹ 25/2. À ï³ä öåíòðîì Â³ííèö³ äîñ³ 
³ñíóþòü ÷èñëåíí³ ï³äçåìí³ õîäè, ÿêèõ 
íå äîñë³äæóâàëè. Õî÷à Îëåêñàíäð Ðå-
êóòà â öüîìó íåáåçïåêè äëÿ íîâîáóäó 
íå áà÷èòü. Êð³ì òîãî, â³í ðîçêàçàâ, ùî 
íîâèé îô³ñíèé öåíòð íå áóäå ñèëüíî 

â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ³íøèõ áóäèíê³â íà ãî-
ëîâí³é âóëèö³ Â³ííèö³.

Îñê³ëüêè äîçâ³ë íà ïðîåêòóâàííÿ îô³ñ-
íîãî öåíòðó îòðèìàëî òîâàðèñòâî «Ïîä³-
ëëÿ Ïðèâàò», òî ëîã³÷íî áóäå, ùî ñàìå öå 
ï³äïðèºìñòâî ³ áóäå âëàñíèêîì áóä³âë³.

Çà äàíèìè ñèñòåìè YouControl, Òî-
âàðèñòâî «Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò» çàñíîâàíî 
÷îòèðìà îñîáàìè Àíäð³ºì Æóêîâèì, 
Ñåðã³ºì Êàïóñòîþ, Â³òàë³ºì Ïøåí³÷íèì, 
Îëåêñàíäðîì Öèõîìñüêèì.

ЗНЕСУТЬ 125-РІЧНИЙ БУДИНОК, 
ЩОБ ПОБУДУВАТИ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР
Не історія  У мерії дозволили розробити проект 
нового торгового центру на Соборній. Новобуд 
зведуть на місці старого готелю 19 сторіччя, 
якраз навпроти костьолу капуцинів. Чиновники 
не вбачають у готелі історичної цінності. 
Так само, як і сенсу його відновлювати

ВІТАЛІЙ ПЛЯСОВИЦЯ, 
АРІХЕКТОР, ДИРЕКТОР 
МАЙСТЕРНІ «ПЛЯСОВИЦІ»

— Виявляється, ціннос-
ті сама будівля не несе. 
Вона не є пам'ятником 
архітектури, мабуть, тому 

що її не Артинов проектував та буду-
вав. А можливо, її прибрали зі списку 
пам'яток, така схема теж існує. Цінність 
несе земля та місце розташування! Зне-
сти її під нуль дозволяє закон, і інвестор 
прийняв правильне з фінансової точки 
зору та логічне рішення.
Чомусь усі розкритикували, що це чер-
говий торговий центр. Назва об'єкта — 
торгово-офісний центр. Припускаю, що 

торгівля там буде тільки на першому по-
версі із входом з вулиці Соборної! Офіси 
займуть другий, третій і мансардний по-
верхи із входами з двору. У внутрішньому 
дворі є невелика територія для паркування, 
але її катастрофічно не вистачає.
Труднощі та складність будуть у проекту-
ванні фундаменту через підземні ходи. І 
найголовніше, який стиль фасаду буде 
у майбутньої будівлі? На що дивитимуться 
архітектор, інвестор та головний архітектор 
міста? На поруч розташовані будинки, на іс-
торичний центр, на костел або на сучасну 
«хмаринку», яка вишикувалася без єдиного 
паркувального місця, «задавила» візуально 
костел на останньому вільному клаптику 
землі на Соборній!?

Труднощі будуть з підземними ходами

СЕРГІЙ КАПУСТА, ОДИН 
З ВЛАСНИКІВ БУДІВЛІ 
НА СОБОРНІЙ, 29

— Цей будинок є в супер 
аварійному стані. У нього 
повністю відсутній фун-
дамент. Якщо б був шанс, 

то ми зробили щось на кшталт того, як від-
новлювали готель «Франція». Але тепер 
дім врятувати вже неможливо. Старовинні 
підземні ходи, про які розказують в соцме-
режах, такого під старим будинком немає. 
Там тільки розвалини та закинуті підвали.
У новому будинку перший поверх зали-
шиться під ті магазини, які є зараз. У нас 
є інвестиційна угода з міською радою, 
за якою ми цю будівлю купували. У ній 

вказано, що третій поверх новобуду маємо 
віддати під музей. Ще одне приміщення 
на іншому поверсі здаємо в безкоштовну 
оренду місту строком на 10 років під другий 
музей. Що там будуть за експозиції — точно 
не знаю. Крім того, позаду нового будин-
ку створимо двоповерховий паркінг, що 
розвантажить вулицю Соборну. Будівни-
цтво почнемо після того, як буде проект 
та документи. Зараз узгоджуємо їх, на це 
потрібно десь півроку. Можливо більше 
або менше часу.
Фасад буде доволі цікавим: там буде і ста-
ровина, і скло. Він стане прикрасою центру 
Вінниці. Можу сказати точно — стиль бу-
динку не буде таким, як у торгового центру, 
що збудували біля костьолу.

Новобуд стане прикрасою Соборної

ОЛЕКСАНДР ФЕДОРИШЕН, 
ІСТОРИК

— Це найстаріший зі збе-
режених готелів Вінниці – 
«гостинница «Централь-
ная». Згідно з досліджен-
нями історика Валерія 

Франчука, готель почав функціонувати у 
1893 році. Його власником був Іцек Гофш-
тейн. На жаль, до нас дійшло дуже мало 
архівних матеріалів щодо долі будинку в 
20 столітті. Територія споруди суміжна зі 
знищеними пам’ятками: православною 
парафіяльною церквою святих Кузьми 
й Дем'яна 18 ст. та синагогою кінця 19 ст. 
Варто зважати й на близькість Мурів та 
католицьких монастирів.
У 1990-х роках історичний готель фігурував 
як «нововиявлена пам’ятка, рекомендована 
до внесення в реєстр пам’яток архітектури 
місцевого значення». Але цього не сталось. 
Нині будинок в аварійному стані, від краси 
і величі фасаду залишився тільки карниз. 

Проте «Центральний» – це свідок епохи. 
Такий же, як готель «Савой» чи «Франція». 
Нещодавно у Фейсбуку опублікували карту 
підземних ходів кварталу, складену у 90-х 
спелеологами. Але відповіді на питання 
«ким вони споруджені?», «їх типологія 
цегляна чи глиняна?», «це катакомби чи 
господарські підвали?», «чи не руйнація 
підземель в кварталі стала причиною ава-
рійного стану будинку?» може дати лише 
археологічне дослідження.
Як вчинити далі? Варіантів є декілька. 
Збереження фасаду або, в разі його ава-
рійності, створення реставраційної копії. 
Або ж абсолютно нове «обличчя» будинку, 
де варто зберегти висотність споруди та, 
можливо, обриси готелю «Центральний».
Загалом, така реакція суспільства є чітким 
сигналом, що Вінниці необхідна цілісна 
концепція розвитку історичного центру 
міста, де були б закладені принципи збе-
реження спадщини та її співіснування з 
сучасною архітектурою.

Це спадщина, яку не внесли в перелік

Старий готель 1893 року стоїть напівпорожнім. 
На першому поверсі магазини, а два інші — закинуті
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Ñòàðó áóä³âëþ ó 90-õ ðîêàõ 
ìàëè çàíåñòè â ïåðåë³ê 
ïàì`ÿòîê àðõ³òåêòóðè. Òåïåð 
íà ì³ñö³ ãîòåëþ ç`ÿâèòüñÿ 
íîâèé áóäèíîê ç îô³ñàìè, 
ìàãàçèíàìè òà ìóçåÿìè
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äåñÿòê³â ìîëîäèõ ëþäåé «ïîòðî-
ùèëè» òðè ãðàëüí³ çàêëàäè. Âîíè 
çàâ³òàëè äî êàçèíî íà Êè¿âñüê³é, 
Êîöþáèíñüêîãî òà Àêàäåì³êà ßí-
ãåëÿ (êîëèøíÿ Ôðóíçå — àâò.). 
Òàì, äå ìîãëè çàéòè: çàôàðáî-
âóâàëè êàìåðè, åêðàíè ãðàëüíèõ 
àâòîìàò³â, ïðèïèíÿëè ä³ÿëüí³ñòü 
çàêëàäó. Òàêîæ âèãàíÿëè çàâçÿòèõ 
ãðàâö³â íà âóëèöþ.

Íà âèêëèê ïðàö³âíèê³â çàêëàäó 
òà àêòèâ³ñò³â ïðè¿æäæàëè îõîðîí-
ö³, ïîë³öåéñüê³. Àëå âèëó÷èòè òåõ-
í³êó, çàêðèòè çàêëàä âîíè íå ìî-
æóòü. ² ÿê êàæóòü ñàì³ àêòèâ³ñòè, 
¿õ ïðîòåñòè º «òèì÷àñîâèìè»: âæå 
÷åðåç äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ àêö³¿ çà-
êëàä ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ 
НА ІГРОМАНІЮ

Õòî ö³ ìîëîä³ ëþäè òà ÷îìó âè-
ð³øèëè áîðîòèñÿ ç ï³äï³ëüíèìè 
êàçèíî, ÿêùî öå íå äàº ðåçóëüòà-
òó? Ïðî öå æóðíàë³ñò ïîñï³ëêó-
âàâñÿ ç ó÷àñíèêîì ïàòð³îòè÷íî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «×îðíèé Êîì³òåò» 
Äåíèñîì Êîòîâèì 

— Çâ³äêè âèíèêëà ³äåÿ âèñòóïà-
òè ïðîòè ãðàëüíèõ êëóá³â?

— Ãðàëüíèé á³çíåñ â Óêðà¿í³ 
çàáîðîíåíèé âæå äåê³ëüêà ðîê³â. 
Ïðîòå ï³ä âèãëÿäîì ³íòåðíåò-ñà-
ëîí³â âîíè ïðàöþþòü ó Â³ííèö³ 
ìàéæå íà êîæíîìó êðîö³. Ïî-
äóìàëè, ÷è º ëåãàëüíà ñõåìà, ÿê 
¿õ çàêðèâàòè. À òî÷êîþ â³äë³êó 
ñòàâ çâ³ò íà÷àëüíèêà êè¿âñüêî¿ 
ïîë³ö³¿ ïðî òå, ùî âîíè çàêðèëè 
ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ãðàëüíèõ çàêëà-
ä³â çà ð³ê. À ñê³ëüêè ó Â³ííèö³ — 
öüîãî ìè äîñ³ íå çíàºìî.

— À ÿêà ãîëîâíà ìåòà òàêèõ 
ïðîòåñò³â?

— Àêöåíòóâàòè óâàãó íà ïðî-
áëåìó ï³äï³ëüíèõ êëóá³â. À ùîá 
á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî ¿¿ ³ñíóâàí-
íÿ, çàïóñêàºìî â êëóáè ñâî¿õ 
äðóç³â. Âîíè, çàçâè÷àé, áà÷àòü, 
ùî íàðîäó â òàêèõ çàêëàäàõ íåìà-
ëî. ª ñòåðåîòèï, ùî òàì ñèäÿòü 
ò³ëüêè íàðêîìàíè òà àëêîãîë³êè. 
Íàøå äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî 
íàñïðàâä³ öå íå òàê: òàì áàãàòî 
ëþäåé, ùî íîðìàëüíî âèãëÿäà-
þòü òà àäåêâàòí³. Ìàáóòü, ÷åðåç 
áåçãðîø³â'ÿ íàìàãàþòüñÿ øóêàòè 
âò³õó â öüîìó.

— ßê çáèðàºòåñÿ òà çâ³äêè áå-
ðåòå ãðîø³ íà ôàðáó?

— Çàçâè÷àé êèäàºìî àíîíñè 
ïî ñîöìåðåæàõ. À ãðîø³… 80 ãðè-
âåíü çà áàëîí÷èê. Ïðè íàø³é 
ê³ëüêîñò³, öå íåáàãàòî. Íà àêö³¿ 
ïîä³áíîãî ôîðìàòó çáèðàþòüñÿ 
ïî 30–40 ëþäåé.

БЕЗКАРНО «РОЗМАЛЬОВУЄ» 
САЛОНИ ПІДПІЛЬНИХ КАЗИНО
Молодь проти  Минулого місяця 
почалися протести в гральних закладах. 
Молоді люди у масках зафарбували 
стіни та техніку трьох гральних салонів. 
Для чого вони це роблять, і чому поліція 
не розцінює це як хуліганство?

— À ùî âàì êàæóòü â ãðàëüíèõ 
ñàëîíàõ ¿õ ïðàö³âíèêè? Âè æ ïðè-
õîäèòå òóäè, ùîá çàêðèòè êëóá. 
Ñåáòî, ¿õ ì³ñöå ðîáîòè.

— Îò, íàïðèêëàä, íà ïåðø³é 
àêö³¿ (1 ãðóäíÿ — àâò.) â ñàëî-
í³ ðîçìîâëÿëè ç àäì³í³ñòðàòîð-
êîþ, ùî º ñòóäåíòêîþ ÿêîãîñü 
â³ííèöüêîãî âèøó. Âîíà êàçàëà, 
ùî ïðàöþº òóò íåîô³ö³éíî òà 
ìîæå çàðîáèòè äî 700 ãðèâåíü 
çà çì³íó. Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ êà-
ñèðà òà îõîðîíöÿ, ÿê³ ïðàöþþòü 
íåëåãàëüíî. ̄ õ ãîëîâíèé ìîòèâ — 
çàðîáèòè ãðîø³. À ïðî ä³þ òàêèõ 
çàêëàä³â ó Â³ííèö³, âîíè é ñàì³ 
íåãàòèâíî â³äãóêóþòüñÿ.

«ЧОРНИЙ КОМІТЕТ» 
НЕ ЛАМАЄ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

— Áà÷èâ, ùî âñ³ ó÷àñíèêè òà-
êèõ ïðîòåñò³â çàêðèâàþòü îáëè÷÷ÿ 
áàëàêëàâîþ àáî ìàñêîþ. Ò³ëüêè 
âè òà ùå ê³ëüêà ëþäåé íå çàêðè-
âàºòåñü. ×îìó òàê?

— Áåðåæåíîãî Áîã áåðåæå, à êî-
çàêà — øàïêà. ª ïðèêëàäè ó Êèº-
â³, êîëè íàø³ òîâàðèø³ çàçíàâàëè 
óòèñê³â òà ïåðåñë³äóâàíü. Ïðàêòè-
êà çáåð³ãàòè ñâîþ àíîí³ìí³ñòü — 
ö³ëêîì âèïðàâäàíà, áî â íàñ íà äà-
íèé ìîìåíò ïîë³öåéñüêà äåðæàâà. 
À ÿ áåç ìàñêè, áî ÷èì ïóáë³÷í³øà 
ëþäèíà, òèì ñêëàäí³øå íà íå¿ 
â÷èíèòè òèñê. Íàâ³òü ÿêùî ìåíå 
ïîá'þòü ó ï³ä'¿çä³, òî öå ò³ëüêè ç³-
ãðàº â «ïëþñ». ² öå äàñòü ìåí³ íà-
ñíàãó íàäàë³ çàéìàòèñÿ ïîä³áíèìè 
ïðîòåñòàìè.

АННА ОЛІЙНИК, 
ПРЕС-ОФІЦЕР 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ 

— У випадках, які 
сталися в граль-
них закладах 
на Коцюбинсько-

го, Янгеля та Київській, то тут є 
ознаки адміністративного пра-
вопорушення. Такі дії можуть 
розцінюватися, як дрібне хулі-
ганство. Проте, з огляду на те, що 
власники закладів не заявляли 
у поліцію та не мають жодних 
претензій до активістів, поліцей-
ські не притягували цих молодих 
людей до відповідальності.
Ставимося до таких акцій не-
гативно. Потрібно діяти лише 
в правовому колі. Поліція пра-
цює в рамках чинного законо-
давства: через суд беремо до-

звіл на обшук, вилучаємо об-
ладнання, припиняємо роботу 
закладу. Але, з огляду на те, 
що для функціонування такого 
протизаконного бізнесу потрібне 
недороге комп’ютерне обладнан-
ня, його власники дуже швидко 
закупляють нові системні блоки 
і відновлюють роботу. Прибутки 
такого бізнесу швидко покрива-
ють штрафні санкції, передбачені 
законодавством. Тому їм знову 
вигідно відновлювати протиза-
конну діяльність. А поліції до-
водиться в черговий раз її до-
кументувати і припиняти роботу.
Щоб викорінити такі підпільні 
клуби, потрібно врегулювати 
цю проблему на законодавчо-
му рівні — або суттєво посилити 
відповідальність, або вивести 
гральний бізнес з «тіні», щоб 

його власники платили податки 
в бюджет та діяли згідно з зако-
нодавством.
Наскільки нам дозволяє закон, 
ми боремося з незаконним 
гральним бізнесом. У минулому 
році по області відкрито 27 кримі-
нальних проваджень за статтею 
кримінального кодексу 203 (2) 
«Зайняття гральним бізнесом» 
(goo.gl/ENMAvG). У рамках 
відкритих кримінальних прова-
джень ми документуємо про-
типравну діяльність підпільних 
ігрових закладів. У рамках од-
ного провадження можуть про-
водитися процесуальні дії щодо 
кількох гральних закладів.
За 2017 рік в ході обшуків ви-
лучили 1912 одиниць грального 
обладнання та понад 172 тисячі 
гривень.

Поліція ставиться до «погромів» негативно 

— ª òàê³ ÷óòêè, ùî âàø³ àêö³¿ 
ìàþòü çàìîâíèé õàðàêòåð òà âè 
ïðîñòî «ïðèáèðàºòå êîíêóðåíò³â». 
×è ìîæåòå ïðîêîìåíòóâàòè?

— ß íå çíàþ, õòî º âëàñíèêîì 
çàêëàä³â òà ÷è ìîæíà ïðî öå êà-
çàòè, ùî «ïðèáèðàºìî êîíêóðåí-
ò³â». Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî òàê³ àêö³¿ 
ìàþòü ðåçóëüòàò íà äâ³ ãîäèíè: 
âèòèðàþòü íàäïèñè òà çíîâó ïî-
÷èíàº ïðàöþâàòè çàêëàä. Ïðî òå, 
ùî íàø ïðîòåñò ìàº çàìîâíèé 
õàðàêòåð, òî ïðî òàêå ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî öå øèçîôðåí³ÿ. Äëÿ íàñ 
àêö³ÿ — öå ìîæëèâ³ñòü çàÿâèòè 
ïðî ïðîáëåìó ãðàëüíèõ çàêëàä³â 
òà ïðî ñåáå ó ÇÌ². ² òàêîæ ìîæ-
ëèâ³ñòü çàëó÷èòè â íàø³ ðÿäè ùå 
á³ëüøå ëþäåé. Ïîïåðåäó ñêëàäí³ 
÷àñè.

— Ïðè¿æäæàþòü ïîë³öåéñüê³, 
³ âè ïåðåñòàºòå çàôàðáîâóâàòè 
åêðàíè òà êàìåðè.

— Öå íå ìè. Ìè íå ðîáè-
ìî ÷îãîñü ïðîòèïðàâíîãî. À ö³ 
ëþäè, ùî çàôàðáîâóþòü òåõí³-
êó, öå íåâ³äîì³ ìåí³ îñîáè. ¯õ ç 
íàìè íå ñòàº, êîëè ïðè¿æäæàþòü 
ïðàâîîõîðîíö³. Íåâ³äîì³ ìåí³ 
àêòèâ³ñòè, ùî öèì çàéìàþòüñÿ, 
ïðîñòî áà÷àòü íàø³ àíîíñè òà 
ïðèõîäÿòü âæå ó ìàñêàõ. Íàøà 
ãîëîâíà ìåòà, ùå ðàç íàãîëîøóþ, 
çâåðíóòè óâàãó ñóñï³ëüñòâà òà ÇÌ² 
íà ïðîáëåìó.

ПРОДОВЖАТЬ БОРОТИСЯ 
— Ãðàëüíèé çàêëàä íà ßíãåëÿ 

(êîëèøíÿ Ôðóíçå — àâò.) âàø³ 
àêòèâ³ñòè â³äâ³äàëè íà Íîâèé ð³ê. 
Ïîçðèâàëè áàíåðè, ðîçôàðáóâà-
ëè ñò³íè. ² çàðàç ìè áà÷èìî, ùî 
çàêëàä âñå æ ïðàöþº òà çàòåðëè 
ôàðáó. Òîáòî í³÷îãî íå çì³íþºòüñÿ. 

Íàâ³ùî òîä³ ïðîâîäèòè àêö³¿?
— Òàê³ ïðîòåñòè ïðîâîäÿòüñÿ 

çà ìåòîäîì ïðîá òà ïîìèëîê. 
ßêùî öå í³÷îãî íå äàñòü, òîä³ 
áóäåìî çì³íþâàòè ñòðàòåã³þ. 
Ó íàñ º ïëàíè â³äâ³äàòè ³íø³ 
êëóáè ó Â³ííèö³, àëå ïðî íèõ 
ÿ íå áóäó êàçàòè. Öå ùîá ³ãðîâ³ 
çàêëàäè íå çìîãëè ï³äãîòóâàòèñÿ 
äî íàøî¿ çóñòð³÷³.

— À ÷îìó íå õî÷åòå ïèñàòè çàÿâè 
çàì³ñòü ôàðáóâàííÿ ñò³í?

— Í³, íó ÿ íàïèñàâ. Öå æ ïà-
ðàëåëüíî. Â³äêðèòå êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ ç äâîìà åï³çîäàìè. 
À äëÿ ìîëîä³ öå º çìîãà âèïðî-
áóâàòè ñâî¿ ñèëè: íå êîæåí äåíü 
ëþäèíà ìîæå ðîáèòè òå, ùî äî-
çâîëÿº ¿é îòðèìàòè ñâîþ ïîðö³þ 
àäðåíàë³íó. Áà÷ó â òàêèõ àêö³ÿõ 
³ òðåíóâàííÿ. Áî ùî òè áóäåø 
ðîáèòè, êîëè íàñòàíóòü ñêëàäí³ 
÷àñè òà ð³çíèé áðóä çàõëèíå âóëè-
ö³, ÿêùî íàâ³òü áàíåð íå ìîæåø 
ç³ðâàòè.

— ßê äóìàºø, ÷îìó òàê³ çàêëàäè 
ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè?

— ª òàê³ ÷óòêè, ùî ãðàëüí³ 
ñàëîíè «êðèøóº» âåëüìèøàíîâ-
íèé Àðñåí Àâàêîâ. Íàñê³ëüêè 
öå ïðàâäà — íå çíàþ. Â óìîâàõ 
ñó÷àñíîãî ñâ³òó íå çàïàäëî çà-
ðîáëÿòè áàáëî íà êðîâ³ ñï³ââ³ò-
÷èçíèê³â, êðèøóâàòè íàðêîá³çíåñ 
òà âîëîä³òè ìåä³à, ùî ïðîïàãó-
þòü äåãåíåðàòèâíèé ñïîñ³á æèò-
òÿ. ×îìó ¿ì ìàº áóòè çàñü íà-
âàðþâàòèñÿ íà ëþäñüêîìó ãîð³, 
íà ³ãðîìàí³¿? Àëå öå íå çíà÷èòü, 
ùî âîíè ïîãàí³, à ìè õîðîø³. 
Âîíè ðîáëÿòü ñò³ëüêè, ñê³ëüêè 
¿ì äîçâîëÿº ðîáèòè ñóñï³ëüñòâî. 
À ìè íàìàãàºìîñÿ äîçâîëÿòè ðî-
áèòè ¿ì òð³øêè ìåíøå.

«ßêùî òàê³ ïðîòåñòè 
í³÷îãî íå äàäóòü, òîä³ 
áóäåìî çì³íþâàòè 
ñòðàòåã³þ. Ó íàñ º 
ïëàíè â³äâ³äàòè ³íø³ 
êëóáè ó Â³ííèö³»

 Активіст «Чорного комітету» Денис Котов вважає, 
що такі акції є корисними для молоді. На його думку, 
так хлопці та дівчата можуть проявити себе

²ÍÒÅÐÂ’Þ
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МАКСИМ 
ШЕВЕЛЬОВ, 
ХІРУРГ ІНСТИТУТУ 
НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. 
РОМОДАНОВА 

— За результа-
тами гістології, 

у Вікторії фібрилярна-прото-
плазматична астроцитома дру-
гого ступеню. У дівчини пухлина 
розміщена у тій зоні мозку, яка 
не дуже підходить для хірургії. 

Утворення знаходиться у області 
мозкового центру, який відпо-
відає за рух. Тому, якщо вида-
лити цю пухлину хірургічним 
шляхом, то людина може стати 
глибоким інвалідом. Із Вікторією 
ми провели бесіду про те, що 
найбільш доцільно, у першу 
чергу, зробити біопсію пухлини, 
отримати гістологічний резуль-
тат, а потім спостерігати, як ця 
пухлина буде піддаватись про-

меневій і, можливо, хіміотера-
пії. Цей вид пухлини дуже гарно 
піддається променевій терапії. 
Тому у випадку Вікторії Шуляк 
рекомендоване опромінення і 
потім динамічне спостережен-
ня. Від трьох до 6 місяців треба 
буде робити магнітно-резонанс-
ну томографію із контрастом і 
спостерігати за її станом. Якщо 
все буде добре, то пухлина може 
зникнути протягом 6–9 місяців.

Великі шанси на одужання 

414723

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
(098)4543812 

Â³êòîð³ÿ çâåð-
íóëàñÿ äî ðåäàêö³¿ 
RIA/20minut, áî ¿é 
ïîòð³áíà äîïîìîãà. 

Íåùîäàâíî â íå¿ âèÿâèëè îíêîëî-
ã³÷íå çàõâîðþâàííÿ — äèôôóçíó 
àñòðîöèòîìó. ²íøèìè ñëîâàìè, 
ïðàâà ï³âêóëÿ ìîçêó ä³â÷èíè ïî-
êðèòà íåîäíîð³äíîþ ïóõëèíîþ. 
Àëå öå ùå íå âèðîê — ïóõëèíà 
íà äðóã³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó, à, îòæå, 
ó ä³â÷èíè ùå º ÷àñ ³ âåëè÷åçíèé 
øàíñ ïîáîðîòèñÿ çà ñâîº æèòòÿ.

ЯК ВИЯВИЛИ ОНКОЛОГІЮ? Â³êà 
ðîçïîâ³ëà, ùî ñïî÷àòêó ¿¿ ë³êóâàëè 
â³ä ãðèæ³, ³ âîíà íàâ³òü íå äóìà-
ëà, ùî ñïðàâà îáåðíåòüñÿ òàê, ùî 
ê³íöåâèì ä³àãíîçîì áóäå ïóõëèíà.

— Ì³ñÿö³â çî òðè ó ìåíå ïî÷àâ-
ñÿ ãîñòðèé ãîëîâíèé á³ëü. Ë³êàð³ 
ñêàçàëè — ñêîð³ø çà âñå, öå ãðèæà 
ó øèéíîìó â³ää³ë³ õðåáòà. Ìîâëÿâ, 
çàéìàéñÿ ê³íåç³òåðàï³ºþ òà ïèé â³-
òàì³íè. Àëå äî öåíòðó ê³íåç³òåðàï³¿ 
ÿ òàê ³ íå ïîòðàïèëà, áî ÷åðåç òðè 
äí³ ï³ñëÿ îáñòåæåííÿ ìåíå çàáðàëà 
øâèäêà ³ç ãîëîâíèì áîëåì òàêî¿ 
ñèëè, ùî ÿ âàì ïåðåäàòè íå ìîæó. 
Êîëè ï³ñëÿ ñòàö³îíàðó ÿ ïîòðàïèëà 
äî ë³êàðí³ Þùåíêà, ó ìåíå äóæå 
ïîã³ðøèâñÿ ç³ð — ÿê âèÿâèëîñü 
ï³çí³øå, ïóõëèíà ïåðåòèñíóëà çî-

ðîâ³ êàíàëè. Ó ë³êàðí³ ìåí³ çðî-
áèëè ÌÐÒ (ìàãí³òíî-ðåçîíàíñíà 
òîìîãðàô³ÿ — àâò.), ³ ÿ çäàâàëà 
êóïó óñ³ëÿêèõ àíàë³ç³â. Êîëè âè-
íèêëà ï³äîçðà íà ïóõëèíó, ìåíå 
íàïðàâèëè äî Êèºâà.

«ЖОДЕН ЛІКАР НЕ ВІЗЬМЕТЬСЯ 
ЗА ОПЕРАЦІЮ». Óæå ó ñòîëèö³, 
ó ³íñòèòóò³ íåéðîõ³ðóðã³¿ ³ìåí³ 
Ðîìîäàíîâà ä³â÷èí³ ïîñòàâèëè 
òî÷íèé ä³àãíîç.

— Âèÿâèëè ïóõëèíó â³äíîñíî 
ðàíî — íà äðóã³é ñòàä³¿. Òåïåð ïî-
òð³áí³ êîøòè íà òå, àáè ¿¿ ïðèáðà-
òè. Çàðàç íåáàéäóæ³ ëþäè, ÿêèì 
ÿ äóæå âäÿ÷íà, ñêèíóëè ìåí³ çà-
ãàëîì 60 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òà öüî-
ãî, íà æàëü, íå âèñòà÷èòü, àäæå 
ö³íà ë³êóâàííÿ — 4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
íà äåíü — ³ öå ùå ïî ì³í³ìóìó. 
Ë³êàð³ êàæóòü, ùî â³ä 3 äî 6 ì³-
ñÿö³â — ³ ÿ ¿¿ ïîçáàâëþñÿ. Ò³ëüêè 
îò ïîòð³áí³ ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ.

Â³êòîð³ÿ çáèðàºòüñÿ ¿õàòè 
äî Êðîïèâíèöüêîãî, àäæå ò³ëüêè 

òàì, â «Óêðà¿íñüêîìó Öåíòð³ Òî-
ìîòåðàï³¿», ïðîâîäÿòü íåîáõ³äíèé 
ä³â÷èí³ âèä ïðîìåíåâî¿ òåðàï³¿.

— ß ùå ìîëîäà, ÿ õî÷ó æèòè. 
ß íå âòðà÷àþ íàä³¿, ùî âñå çíîâ 
áóäå äîáðå ³ ÿ áóäó çäîðîâîþ. 
ß á íàâ³òü ³ íå ïðîñèëà äîïîìî-
ãè, ÿêùî á ó ìåíå áóëà íåîáõ³ä-
íà ñóìà íà ë³êóâàííÿ. Àëå çàðàç 
áåç äîïîìîãè ³íøèõ ìåí³ ïðîñòî 
íå âïîðàòèñÿ — ÿ äóæå ñïîä³-
âàþñü íà ï³äòðèìêó íåáàéäóæèõ 
ëþäåé, — êàæå ä³â÷èíà.

ЯК МОЖНА ДОПОМОГТИ ВІК-
ТОРІЇ? Áóäü-ÿêà âàøà äîïîìîãà 
çá³ëüøèòü øàíñè íà æèòòÿ ä³-
â÷èíè. Â³êòîð³ÿ ïðîñèòü ïîìî-
ëèòèñü çà íå¿, ³, ÿêùî º çìîãà, 
äîïîìîãòè ô³íàíñîâî.

Íîìåð êàðòêè*: 5168 7427 1018 0153 
*öåé íîìåð êàðòêè º íîâèì, àëå 

ñòàðèé, ùî âêàçàíèé ó Ôåéñáóê-
ïîñòàõ, òåæ ä³éñíèé 

Â à ë þ ò í è é  ð à õ ó í î ê : 
Shu l i a k  V i k t o r i i a  IBAN 
UA563808050000000262063183886 

SWIFT code AVALUAUK 
BENEFICIARY’S Public Joint 

Stock Company 
BANK Raif feisen BANK 

AVAL, Kiev, Ukraine Íî-
ìåð òåëåôîíà òà Âàéáåð Â³-
êòîð³¿: 380672456905 Ôåé-
ñáóê: https://www.facebook.
com/Victoriya.Shulyak.

ПОТРІБНА ДОПОМОГА 
У БОРОТЬБІ З РАКОМ 

З миру по гривні  
Вікторії — 26 років, 
і нещодавно в неї 
виявили онкологічне 
захворювання. Це 
неоперабельна 
пухлина мозку. 
У дівчини є шанс 
поборотися за своє 
життя. Проте 
без допомоги 
небайдужих людей 
тут не обійтися

Вікторія збирається їхати до Кропивницького, де 
в «Українському Центрі Томотерапії» проводять 
необхідний дівчині вид променевої терапії. 
Проте у неї є лише 60 тисяч гривень, а це менше 
половини суми, необхідної для лікування 

Ñïåðøó Â³êó ë³êóâàëè 
â³ä ãðèæ³ ó øèéíîìó 
â³ää³ë³ õðåáòà. Àëå 
êè¿âñüê³ ë³êàð³ âèÿâèëè 
ïóõëèíó ó ìîçêó 
ä³â÷èíè

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ
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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 180102

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879

Ïàòðóëüí³ ïî-
ë³öåéñüê³ ó â³äïî-
â³ä³ íà íàø çàïèò 
âêàçàëè, ùî çà 12 

ì³ñÿö³â 2017 ðîêó ó ì³ñò³ ñòàëîñÿ 
1543 ÄÒÏ. Ç íèõ 399 — ç ïîòåð-
ï³ëèìè ÷è çàãèáëèìè.

ДИТИНА ЗАГИНУЛА ПІД 
ВАНТАЖІВКОЮ

Ïåðøà ó íàøîìó ñïèñêó ÄÒÏ 
ñòàëàñÿ 12 òðàâíÿ íà Òÿæèëîâ³. Çà 
êåðìîì âàíòàæ³âêè áóâ 20-ð³÷íèé 
æèòåëü Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó. Ó 
òîìó æ íàïðÿìêó, ùî ³ àâòî, ¿õàâ 
íà âåëîñèïåä³ 10-ð³÷íèé õëîï÷èê. 
Ïî÷àâ ïîâåðòàòè ³ âïàâ ïðîñòî 
ï³ä êîëåñà âàíòàæíî¿ ìàøèíè. 
Äèòèíà ïîìåðëà. Çà ê³ëüêà ìåòð³â 
â³ä ì³ñöÿ àâàð³¿ ëåæàâ éîãî ïî-
êðó÷åíèé ðîæåâèé âåëîñèïåä. À 
ï³ä êîëåñàìè àâòî âåëèêà êàëþæà 
êðîâ³. Ç-ï³ä êîë³ñ àâòîìîá³ëÿ ä³ñ-
òàëè ìàëåíüêèé ÷åðåâèê, ÿêèé 
çëåò³â ç íîãè õëîï÷èêà.

Ï³çí³øå ç âîä³ÿ çíÿëè îáâè-
íóâà÷åííÿ çà â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó 
çëî÷èíó.

ЗБИВ ДВОХ І ВТІК
Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 12 ëèïíÿ íà-

âïðîòè «Åï³öåíòðó». Âîä³é ÂÀÇ 
2115 çáèâ äâîõ ï³øîõîä³â, ÿê³ 
ïåðåá³ãàëè äîðîãó ó íåíàëåæíî-
ìó ì³ñö³.

Ç ì³ñöÿ ïîä³¿ âîä³é ïî¿õàâ. Íà 
ì³ñö³ ÄÒÏ ïîë³öåéñüê³ çíàéøëè 
íîìåðè éîãî àâòî, óëàìêè ôàðè. 
Îäèí ç ïîñòðàæäàëèõ çàãèíóâ íà 
ì³ñö³, ³íøèé – ïîìåð ó ë³êàðí³. 
¯ì áóëî 28 òà 29 ðîê³â.

МОТОЦИКЛ ТА BMW
Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 4 âåðåñíÿ íà âó-

ëèö³ Çîä÷èõ. Ç³òêíóëèñÿ BMW X5 
òà ìîòîöèêë Kawasaki. Ìåäèêàì 
çàëèøèëîñÿ ëèøå êîíñòàòóâàòè 
ñìåðòü ìîòîöèêë³ñòà. Â³í ïîìåð 
íà ìîêðîìó àñôàëüò³, çëàìàâøè 
øèþ. Æóðíàë³ñòè ñïðîñòóâàëè 
äóìêó, ùî âîä³é BMW íà øâèä-
êîñò³ âè¿õàâ íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó. 
Â³í íå ì³ã öüîãî çðîáèòè, áî ïðî-
ïóñêàâ ³íø³ àâòîìîá³ë³, ñòîÿ÷è 
íà ïåðåõðåñò³. Öå âèäíî íà â³äåî 
(goo.gl/exnX2G)

ДТП НА ПЛОЩІ ГАГАРІНА
Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 25 òðàâíÿ. Ìî-

òîöèêë — ó êàëþæ³ ìîòîðíîãî 

МИКИТА ПАНАСЕНКО
 Ñòàëîñÿ öå âíî÷³ 4 ñ³÷íÿ. 

Ïàòðóëüí³ ïîì³òèëè íà Ïåðøî-
ìó Áîòàí³÷íîìó ïðîâóëêó àâòî-
ìîá³ëü Opel Combo, ÿêèé ¿õàâ áåç 
ï³äñâ³÷åíîãî íîìåðíîãî çíàêó. 
Ïîë³öåéñüê³ ïî÷àëè ïîäàâàòè 
ñèãíàë ïðî çóïèíêó, àëå âîä³é 
éîãî ³ãíîðóâàâ.

Ñïî÷àòêó ò³êàâ íà àâòî, ïî-
ò³ì — íà ñâî¿õ äâîõ.

«Îõîðîíö³ ïîðÿäêó íàçäî-
ãíàëè éîãî òà îäÿãíóëè íà ÷î-
ëîâ³êà êàéäàíêè. Ïðè çàòðè-
ìàíí³ ïðàâîïîðóøíèê ÷èíèâ 
îï³ð ïðàö³âíèêàì ïîë³ö³¿. 

Íà ì³ñöå ïîä³¿ ïðèáóëè éîãî 
áëèçüê³ òà ðîäè÷³, ÿê³ âñ³ëÿêî 
ïåðåøêîäæàëè ä³ÿëüíîñò³ ïî-
ë³öåéñüêèõ òà â÷èíèëè á³é-
êó. Íà äîïîìîãó ïàòðóëüíèì 
ïðèáóëè ùå òðè åê³ïàæ³ ïî-
ë³ö³¿. Ï³ä ÷àñ êîíôë³êòó äâîº 
³íñïåêòîð³â îòðèìàëè ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ. Âîä³é-ïîðóøíèê 
ìàâ ÿâí³ îçíàêè àëêîãîëüíîãî 
ñï’ÿí³ííÿ. Ïàòðóëüí³ äîñòàâèëè 
éîãî äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó äëÿ 
îñâ³äóâàííÿ. Ðåçóëüòàò âèÿâèâñÿ 
ïîçèòèâíèì — 0,58 ïðîì³ëå», — 
ïèøå ó Ôåéñáóê ïàòðóëüíà ïî-
ë³ö³ÿ îáëàñò³.

²íñïåêòîðè ñêëàëè íà ÷îëîâ³êà 
àäì³íìàòåð³àëè çà òðüîìà ñòàòòÿ-
ìè àäì³íêîäåêñó: 130 — êåðóâàí-
íÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ó ñòàí³ 
ñï’ÿí³ííÿ, 122–2 — íåçóïèíêà 
íà âèìîãó ïîë³öåéñüêèõ, 126 — 
îñê³ëüêè êåðìàíè÷ íå ìàâ ïðè 
ñîá³ æîäíèõ äîêóìåíò³â.

Òðèâàº ðîçñë³äóâàííÿ. Ñë³äñòâî 
äàñòü îñòàòî÷íó ïðàâîâó îö³íêó 
ä³ÿì ïðàâîïîðóøíèêà ³ éîãî ðî-
äè÷³â.

Ï³çí³øå âîä³é çâ’ÿçàâñÿ ç íà-
øèì æóðíàë³ñòîì ³ ïðîêîìåíòó-
âàâ ñèòóàö³þ, ÿêà ç íèì ñêëàëàñÿ. 
×îëîâ³ê íà ³ì’ÿ Îëåêñàíäð ñêà-

çàâ, ùî áóâ òâåðåçèé, à ïàòðóëü-
í³ äî íüîãî ïðè÷åïèëèñÿ ïðîñòî 
òàê. Çà éîãî ñëîâàìè, ïîë³öåéñüê³ 
ïîáèëè éîãî ñàìîãî òà éîãî áà-
áóñþ, ÿê³é ìàéæå 80 ðîê³â.

— Ïàòðóëüí³ íå ïðåäñòàâè-
ëèñÿ, íå íàçâàëè ïðè÷èíó çó-
ïèíêè, — êàæå â³í. — Çàá³ãëè 
äî ìåíå íà ïîäâ³ð’ÿ òà ïî÷àëè 
ìåíå áèòè. Áèëè òà äóøèëè, 
íàâ³òü êîëè ÿ âæå áóâ ó íàðó÷-
íèêàõ. Ìîÿ äðóæèíà òà áàáóñÿ 
â³äòÿãàëè â³ä ìåíå ¿õ, çà ùî ¿õ 
«çàäóëè» ãàçîâèì áàëîí÷èêîì. 
Áàáóñÿ âñÿ ó ñèíöÿõ, ïîáî¿ çíÿëè 
ó ë³êàðí³. ß ñàì áóâ ó òàêîìó 

ñòàí³, ùî ïîñò³éíî âòðà÷àâ ñâ³-
äîì³ñòü, à ïîë³öåéñüê³, ³ íàâ³òü 
ë³êàð³ ó íàðêîäèñïàíñåð³ â³ä-
ìîâëÿëèñÿ âèêëèêàòè øâèäêó.

Îëåêñàíäð ï³äîçðþº, ùî ðå-
çóëüòàòè îñâ³äóâàííÿ íà àëêîòåñ-
òåð³ ó ë³êàðí³ ñôàëüñèô³êóâàëè. 
Êàæå, ùî éîìó ìîãëè ùîñü «âëè-
òè», êîëè â³í «ëåæàâ íà ñõîäèí-
êàõ áåç ñâ³äîìîñò³».

— Íàïèñàëè çàÿâó ïðî ïåðå-
âèùåííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â 
ïàòðóëüíèìè äî ïðîêóðàòóðè, — 
ãîâîðèòü â³í. — Ó íàñ º áàãàòî 
ñâ³äê³â ïðîòèïðàâíèõ ä³é ç ¿õ-
íüîãî áîêó.

Чотири екіпажі поліції заспокоювали п’яного водія

П’ЯТЬ РЕЗОНАНСНИХ АВАРІЙ, 
ЩО СТАЛИСЯ У ВІННИЦІ ЗА 2017 РІК
Небезпечно  Ми зібрали у цей 
матеріал п’ять найрезонансніших 
аварій, які траплялися у 2017-му році, 
і про які говорило усе місто. Також за 
допомогою поліцейських виокремили 
найаварійніші місця у Вінниці

ìàñëà òà êðîâ³, ó âîä³ÿ — ÷èñ-
ëåíí³ ïåðåëîìè, à ó BMW — ëèø 
ïîì’ÿòèé «ïåðåäîê».

Âîä³é BMW ðóõàâñÿ ïî Ñîáîð-
í³é â á³ê Ïèðîãîâà òà íå íàäàâ 
ïåðåâàãè ó ðóñ³ âîä³þ ìîòîöèêëà ³ 
äîïóñòèâ ç³òêíåííÿ. Âîä³ÿ «Õîí-
äè» çàáðàëà øâèäêà, â³í òîä³ áóâ 
ïðè òÿì³.

Âèííèì íå âèçíàëè í³êîãî — 
ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ ì³æ ñîáîþ.

CAYENNE ЗЛЕТІВ У КАНАВУ
Ó í³÷ ç 6 íà 7 âåðåñíÿ ó Ñòðè-

æàâö³, íà ìîñòó ÷åðåç Äåñíó, äå 
òîä³ ïðîõîäèâ ðåìîíò, ñòàëàñÿ 
ìîòîðîøíà àâàð³ÿ. 33-ð³÷íèé 
âîä³é íà Porsche Cayenne âëåò³â 
ó òåõí³÷íó êàíàâó. Íà ì³ñö³ çà-
ãèíóëà ïàñàæèðêà.

Âîä³é òà ïàñàæèðè, 31-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê ³ 27-ð³÷íà ä³â÷èíà, áóëè 
ãîñï³òàë³çîâàí³. Ó ïîë³ö³¿ ï³çí³-
øå ðîçïîâ³ëè, ùî âîä³é ïîìåð 
ó ë³êàðí³.

З постраждалими
  Площа Гагаріна — 6 

  Київська — Станіславського — 6 

  Соборна — Магістратська — 
Князів Коріатовичів — 4 

  Соборна — Мури — 3 
  Брацлавська — Замостянська — 3 

Без постраждалих
  Київська — Соборна — 

Коцюбинського — 16 
  Пирогова — А. Ющенка — 14
  Площа Гагаріна — 13
  Князів Коріатовичів — 

Миколи Оводова — 11
  Театральна — Магістратська — 10

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

Çà ê³ëüêà ìåòð³â 
â³ä ì³ñöÿ àâàð³¿ 
ëåæàâ ïîêðó÷åíèé 
âåëîñèïåä. Ç-ï³ä êîë³ñ 
àâòîìîá³ëÿ ä³ñòàëè 
ìàëåíüêèé ÷åðåâèê

На Київській на смерть збили людину кілька місяців 
тому. Це місце посіло другу позицію у п’ятірці ділянок, 
де стаються ДТП з постраждалими

ДЕ НАЙЧАСТІШЕ ТРАПЛЯЮТЬСЯ АВАРІЇ

(дані про кількість аварій на конкретних ділянках подані за період 01.01.2017 – 01.12.17)

ÁÅÇÏÅÊÀ
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Тієї зими стояв лютий мороз, 
мені зовсім не хотілося нікуди 
виходити з квартири, але мусив: 
поспішав на співбесіду у нову ком-
панію. Дуже хотів отримати цю 
роботу! Тож зібрався, завів поти-
хеньку машину і вирушив у дорогу.

Транспорту на дорозі було мало: 
всі розумники або вдома лишилися, 
або поїхали громадським транспор-
том, бо не кожен автомобіль у такий 
мороз заведеться.

І я наче наврочив: на обочині 
проспекту помітив блакитне авто, 
а біля нього дівчину, яка безпорадно 
стукала ногою по колесу.

«Мабуть, блондинка», — висловив 
подумки припущення, хоча дівчина 
була у шапці, та ще й капюшон від 
куртки накинула, рятуючись від холод-
нечі. І зітхнув — бо не можна ж кинути 
нещасне створіння, у якого машина 
заглухла посеред дороги, а на вули-
ці — мінус двадцять з гаком?!

Ясно, спинився. Розпитав, що ста-
лося. Вона дуже зраділа — сказала, 
вже півгодини тут тупцює, а ніхто 
не спиняється. «Лише такий дурень, 
як я», — подумав, та нічого не сказав. 
Тільки взяла досада, що на співбесіду 
запізнююся.

Та робити нічого: раз взявся до-
помагати, то треба довести справу 
до кінця. Підняв капот, кинув дроти. 
Нічого не вийшло. Довелося виймати 
з багажника трос і тягати злощасне 
авто. Зрештою, мотор загарчав і по-
чав працювати.

— Дуже, дуже вам вдячна, — ска-
зала дівчина.

Я лише махнув рукою: мовляв, га-
разд. То нічого, що роботу своєї мрії 
я «профукав» на морозі, порпаючись 
у нутрощах чужого автомобіля. Та ще 

й рукав куртки забруднив мастилом!
Дівчина швиденько поїхала. І тут 

я помітив, що пробив колесо, доки 
робив свою добру справу, допомага-
ючи ближньому… Тихо лаючись про 
себе, дістав запаску і взявся знову 
до роботи.

Уже без ніякої надії приїхав до бу-
динку, де мала проходити моя спів-
бесіда. Запізнення складало більше 
сорока хвилин, та я все одно заїхав 
на стоянку… і раптом побачив, що 
паркуюся біля тієї самої блакитної 
машини, яку лише недавно заводив!

Навіть посміхнувся такому збігові. 
Не знав, що й думати — це добрий 
знак чи поганий?

Піднявся на третій поверх, по-
відомив секретарку, що приїхав 
на співбесіду. Секретарка виклика-
ла менеджера з персоналу, і до мене 
вийшла струнка білявка.

Звичайно, я її не впізнав — без 
шапки і пуховика з капюшоном. Зате, 
на щастя, вона мене впізнала! Я саме 
знімав куртку, намагаючись прихо-
вати брудного рукава, але білявка 
підійшла до мене і посміхнулася:

— Тепер я знаю, чому ви запізни-
лися на співбесіду. І дещо знаю про 
те, яка ви людина. А зараз погово-
римо про ваш професійний рівень!

Так, вона виявилася менеджером з 
персоналу у компанії моєї мрії! Тепер 
я тут працюю. А моя кохана білявка 
(вже кілька років вона моя дружи-
на) — ні. Ми обоє сподіваємося, що це 
тимчасово, доки підросте наш синок…

Отака історія кохання. Ніколи 
не знаєш, де зустрінеш долю. Тому 
про всяк випадок треба завжди бути 
«на висоті»!))

Олег 

TM LOVARE дарує подорож до Парижа на День закоханих!
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Шановні читачі, наш конкурс триває. Ольга Кузьменко та Олег отримують у подарунок набори «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! Деталі за телефоном: 099-298-18-35

 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 до 1 лютого 2018 р. на 
e-mail:pr@monomakh.com.ua

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

5. Кожен Автор опублікованої історії 
отримає подарунок: набір «Порт-
фельчик асорті» ТМ LOVARE – колек-
цію з 12 найбільш популярними ви-
дами чаю в оригінальному виконанні 
у вигляді портфельчика з ручкою.

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

Повністю умови конкурсу читайте, 
будь ласка, на сайті 20minut.ua 
у пошуку за словом «LOVARE» 
або за посиланням: goo.gl/ZX2Q3U

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

оголошують конкурс на кращу розповідь про любов!
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Жінка моєї мрії

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, пелюстками волошки 
і ароматом персика.

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; пелюстками китайської троянди,  
шматочками полуниці та ароматом лісових ягід.

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 ароматом 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.

Отже, ця дивовижна історія роз-
почалася влітку три роки тому… 
До того часу ми йшли по життю 
кожен своєю стежиною, у кожного 
була своя доля.

Познайомились ми на сайті зна-
йомств. Якщо точніше, то Женя мені 
написав перший. Я спочатку відпо-
відала неохоче, а потім почалось 
спілкування.

Тривало воно не довго, пізніше наше 
листування взагалі припинилось. Ми-
нув рік, а ми обоє все ще були вільни-
ми від стосунків. І одного літнього дня 
Женя мені написав та запропонував 
зустрітись. Я погодилась.

Перше побачення пройшло звичай-
но, так, як це часто буває: ми гуляли 
парком, куштували морозиво, розмов-
ляли і пізнавали одне одного краще.

Тоді ми навіть не сподівались, що 
наша зустріч стане доленосною.

Та все ж виникла взаємна симпатія, 
і ми почали зустрічатись — побачення, 
поцілунки і обійми, перші зізнання. 
Саме з цих кроків почалась наша до-
рога до щастя.

Кохання прийшло раптово: ми про-
сто зрозуміли, що не можемо одне без 
одного. Уже через кілька місяців ко-
ханий запропонував мені стати його 
дружиною. Він став на одне коліно і 
вручив коробочку з обручкою та букет 
червоних троянд. Тоді ж прозвучали 
слова, на які так довго чекає кожна за-
кохана дівчина: «Ти вийдеш за мене?»

Не вагаючись жодної хвилини, 
я відповіла: «Так». Адже розуміла, 
що любов не чекає і не зволікає.

Ось так я стала щасливою наре-
ченою. Після Різдва ми заручились 
і почались приємні приготування 
до весілля.

А в липні 2016 року ми стали на ве-

сільний рушник і поєднали наші долі, 
створивши сім`ю Кузьменко.

У день весілля яскраве літнє сонце 
сяяло так само щедро, як у ті дні, коли 
ми вперше побачились. А легкий ві-
тер розвіював фату — як любов, яка 
в одну мить спалахнула у взаємному 
мовчазному погляді та освітила своїм 
яскравим світлом наші життєві шляхи, 
поєднавши їх в один.

Усе в нас склалось щиро та по-
справжньому… Адже наша історія 
змушує повірити кожного, що така 
любов, «як у кіно», існує насправді, 
вона приходить у життя і змінює його 
назавжди.

Ми не чекали роками, щоб зрозумі-
ти, чи потрібні одне одному. Відчувши 
вітер кохання, рішуче підійняли вітри-
ла і спільно вирушили до свого щастя!

Ольга Кузьменко 

Кохання онлайн
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«Земля 
загублених, 
або 
Маленькі 
страшні 
казки»
КАТЕРИНА 
КАЛИТКО 

– Навряд чи в Україні у минулому році вийшла 
бодай ще одна книжка, яку настільки активно 
обговорювали читачі. Ця книга сказала щось нове 
у новий спосіб. І вочевидь трохи більше про те, 
про що у нас не звикли говорити – про інакшість. 
Про тих, кого ми витісняємо і про те, що вони так 
само мають право на свій голос. Хтось спише це 
на модну тему інклюзивності чи толерантності, 
але насправді, – це історія про нас всіх. Тих, хто 
не звикає до течії, тікає або вимушено стає від-
стороненим і відлюдним у цьому світі. 

#епістолярні-
хроніки
СЕРГІЙ ТАТЧИН

– Це спецпроект, зроблений у співавторстві з 
тернопільською поетесою Уляною Галич. Наро-
джений у Фейсбуці, як відповіді двох поетів, які 
до того ніколи не бачилися. Така собі віртуальна 
розмова на різні теми, і відповіді одне одному на 
певні ідеї чи образи. У підсумку вийшла дуже хо-
роша і сильна збірка, яка показує, що поезія може 
залишатися способом комунікації. А хештег, який 
стоїть на початку, доводить, що в інформаційну 
добу можливо писати оригінально, класно та не 
вдаючись до якогось школярського копіювання. 

«Спротив 
речей»
ВІКТОРІЯ 
ГРАНЕЦЬКА

– Це поетичний дебют Вікторії Гранецької, яку 
до цього мало хто асоціював з поезією. Але її 
«прорвало». І прорив вийшов цікавим. У цій збірці 
Вікторія не така, як у прозі. Вона шукає себе і спо-
сіб власного висловлювання. Показово також те, 
що вона одразу почала з верлібрів. Комусь може 
здатися, що неримовану поезію писати легше, 
але, насправді, це набагато складніше. Адже ти 
маєш випрацювати свій голос, зрозуміти, у якому 
напрямку ти взагалі твориш. Як на мене, «Спротив 
речей» – це дуже вдалий поетичний старт. 

«Проміння 
всередині 
флейти»
СЕРГІЙ ШКАБАРА

– Автор є минулорічним переможцем відродже-
ного конкурсу «Гранослов». Свого часу через цей 
конкурс пройшли всі нині топові письменники. І 
треба розуміти, що в українській поезії не існує ве-
ликої кількості премій для поетів-початківців. Тому 
всі лауреати є оригінальними і перспективними 
авторами. Презентація важливої, на мій погляд, 
збірки «Проміння всередині флейти», відбудеться 
11 січня у «Книгарні Є». Це органічний текст без 
штучності, загравання з трендами чи тим, на що 
можуть поставити лайки у соцмережах.

ВІСІМ КНИГ ВІННИЦЬКИХ АВТОРІВ, 
ЯКІ ВИДАЛИ У МИНУЛОМУ РОЦІ
#єщочитати  Разом із літературознавцем 
Олександром Вешелені ми склади добірку 
із книжок авторів-сучасників, які побачили 
світ у минулому році. Критеріями, якими 
ми оперували при складанні цього 
переліку, став рейтинг видавництва, 
у якому виходили книжки, участь або 
перемоги авторів у преміях та відгуки 
читачів. Усього вісім книжок

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ðàí³øå Â³ííè-
öþ ó ë³òåðàòóð-
íîìó êîíòåêñò³ 

ìàéæå çàâæäè çãàäóâàëè, ÿê 
ì³ñòî, äå êîëèñü æèâ õòîñü ³ç 
ñâ³òèë: Êîöþáèíñüêèé, Ñòåëü-

ìàõ, Ñòóñ ÷è Ðóäàíñüêèé. Òå-
ïåð ñóñï³ëüñòâî ãîâîðèòü ïðî 
ïðåäñòàâíèê³â ë³òåðàòóðè, ÿê³ 
ôàêòè÷íî æèâóòü ³ òâîðÿòü ó 
íàøîìó ì³ñò³: Êàëèòêî, Òàò÷èí, 
Äîëÿê, Ãðàíåöüêà... Àáî, ïðè-
íàéìí³, áóëè ó íüîìó ñôîðìî-
âàí³. Òîæ ñüîãîäí³ ç óïåâíåí³ñ-
òþ ìîæíà ñêàçàòè, ùî ó 2017 
ðîö³ áóâ îñòàòî÷íî çàêð³ïëåíèé 

«Вінницька 
абетка»
СЕРГІЙ ТАТЧИН

– «Вінницька абетка», то, по суті, артбук. Книжка 
передає настрій осінньої Вінниці, коли й писалися 
тексти, які у ній помістилися. Під кожну літеру є 
однакові за розмірами вірші. Разом вони скла-
даються в певну цілісну картину. І ми фактично 
маємо першу поетичну книжку, яка репрезентує 
Вінницю, у тому числі, і для гостей. Тобто вона 
може стати своєрідним сувеніром на згадку про 
настрій міста, зроблений поетом. 

«Німа»
ЮЛІЯ ГУК

– Ця книжка є перевиданням дебютного роману 
Юлії Гук, який раніше вийшов власнокоштом у 
кількасот примірників. Його із захватом сприйняли 
читачі і гаряче обговорювали у соцмережах. Тепер 
книжка вийшла в одному з найбільших видавництв 
– «Клубі сімейного дозвілля». Це історія про те, 
що мистецтво може зробити з людиною. Про за-
гнану у глухий кут творчу натуру. Про те, як через 
мистецтво можна знайти свій голос. 

«Ходжа»
ТІНА ГАЛЬЯНОВА

– У цій книжці якраз йдеться про те, що вну-
трішня «кухня» письменника може стати цікавою 
звичайному читачеві. Зорема, непростий вибір, 
який доводиться зробити головній героїні. До 
речі, Тіна це реалізувала вже вдруге. Перший 
її роман також був пов’язаний із психологією 
письменницької творчості. Тобто це ще один 
показник того, що у Вінниці пишуть не тільки 
літературу, але й про літературу в літературі. 

«Дім, у 
котрому 
заблукав 
час» 
ВІКТОРІЯ 
ГРАНЕЦЬКА, 
МАРИНА 
ОДНОРОГ

– Роман у співавторстві вінничанок Вікторії Гра-
нецької і Марини Однорог та львів’янки Анастасії 
Нікуліної – також цікавий феномен. Вірші Марини 
лягли в канву самого тексту. Через що відбулася 
інтеграція поезії в прозу. У книжці розповідається 
про світ, у якому час не має значення. А прилади, 
на кшталт годинників, вигадані людьми для зруч-
ності. Роман цікавий ще й тим, що майже кожен 
персонаж має свого прототипа у реальному житті. 

Літературознавець Олександр Вешелені. 
Чоловік упевнений, що минулий рік став вагомим для 
вінницького літературного майданчика, в цілому

ñòàòóñ Â³ííèö³, ÿê ë³òåðàòóð-
íîãî ì³ñòà. Ùîíàéìåíøå íà 
âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³.

Íà äîäà÷ó ìèíóëèé ð³ê çíà÷íî 
äîäàâ ç òî÷êè çîðó ïðåì³àëüíîñò³. 
Âñåóêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðíó ïðå-
ì³þ ³ì. Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêî-
ãî, ïðè÷îìó ÿê ó ïðîç³, òàê ³ ó 
ïîåç³¿, ïðèñâî¿ëè Íàòàëö³ Äîëÿê 
òà Ñåðã³þ Òàò÷èíó. Ïðåì³þ ³ì. 
Äæîçåôà Êîíðàäà òà ïðåì³þ 
«Êíèãà ðîêó BBC» – Êàòåðèí³ 
Êàëèòêî. 

Íà äóìêó ë³òåðàòóðîçíàâöÿ 
òà ïåðåêëàäà÷à Îëåêñàíäðà Âå-
øåëåí³, òàêèé ï³äñóìîê ö³ëêîì 
ëîã³÷íèé. Àäæå â³ííèöüê³ àâòî-
ðè íå ïåðøèé ð³ê âèáîðþâàëè 
ñîá³ ì³ñöå íà ë³òåðàòóðíîìó ïî-
ïðèù³. Íà éîãî äóìêó, öå äî-
âîäèòü, ùî ó Â³ííèö³ º ö³êàâ³ 
é òàëàíîâèò³ àâòîðè. ¯õ ÷èòà-
þòü çà ìåæàìè êîëà çíàéîìèõ 
çà ñï³ëêîþ ïèñüìåííèê³â òà çà 
ìåæàìè ð³äíîãî ì³ñòà. Ùî âæå 
º óñï³õîì. 

ÎÃËßÄ
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

414807

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

415196

ОЛЕКСАНДР ШИШ, 
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ВІННИЦІ 

—  Р о з п о р я д ж е н н я м 
Кабінету міністрів від 
20.12.2017 р. № 953-з 
затверджено перелік та 

склад госпітальних округів Вінницької 
області. Найбільший округ — Північний, 
до складу якого входить міста Вінниця, 
Жмеринка, Козятин, Хмільник і 12 районів. 
Орієнтовна кількість населення близько 
960 тисяч осіб. Найближчим часом має 
бути ініційована зустріч представників 
місцевих рад задля формування 
госпітальної ради — координуючого ор-
гану, який буде визначати розвиток та 
функціонування госпітального округу. 

А далі необхідно буде в стислі строки про-
вести інвентаризацію наявних ресурсів (ка-
дри, обладнання, інфраструктура тощо), 
визначити опорні лікарні інтенсивного 
лікування першого і другого рівня, на-
працювати маршрути пацієнта екстреної 
та вторинної медичної допомоги, скласти 
і затвердити перспективний план розвитку 
госпітального округу на 3–5 років.
Єдина вимога — якісна і доступна ме-
дична допомога. Тому варто буде виз-
начити — які заклади підсилити (ка-
драми, обладнанням, технологіями, 
коштами), які — перепрофілювати, які 
дороги збудувати. І це завдання стави-
тиме госпітальна рада місцевим органам 
влади, у власності яких і перебувають 
лікувальні заклади.

Роботи багато, а часу обмаль
415562

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Ï³ñëÿ òðèâàëèõ îáãîâîðåíü ³ ñóïåðå÷îê 
â óðÿä³ çàòâåðäèëè îñòàòî÷íèé âàð³àíò 
ãîñï³òàëüíèõ îêðóã³â Â³ííè÷÷èíè. Ðàí³-
øå ïåðåäáà÷àëîñÿ â îáëàñò³ òðè îêðóãè. 
Ó îñòàòî÷íîìó âàð³àíò³, ÿêèé çàòâåðäèëè 
â Êàá³íåò³ ì³í³ñòð³â, Â³ííèöüêó îáëàñòü 
ðîçä³ëèëè íà ÷îòèðè îêðóãè. Îêðóãè íà-
çâàí³ íå çà öåíòðàìè, à çà ãåîãðàô³÷íèì 
ðîçòàøóâàííÿì. Öåíòðè ãîñï³òàëüíèõ 
îêðóã³â ó ïðîåêò³ íå âêàçàí³.
 Ï³âí³÷íèé ãîñï³òàëüíèé îêðóã âêëþ-

÷àº â ñåáå âñ³ óñòàíîâè âòîðèííîãî ð³âíÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè: Â³ííèö³, Æìåðèíêè, 
Êîçÿòèíà òà Õì³ëüíèêà, à òàêîæ ë³êàðí³ 
Â³ííèöüêîãî, Æìåðèíñüêîãî, ²ëë³íåöü-

êîãî, Êàëèí³âñüêîãî, Êîçÿòèíñüêîãî, Ëè-
ïîâåöüêîãî, Ë³òèíñüêîãî, Íåìèð³âñüêîãî, 
Îðàò³âñüêîãî, Ïîãðåáèùåíñüêîãî, Òèâð³â-
ñüêîãî òà Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîí³â.
 Çàõ³äíèé ãîñï³òàëüíèé îêðóã âêëþ÷èëè 

ë³êàðí³ ³ òåðèòîð³þ Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêî-
ãî, Áàðñüêîãî, Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêîãî, 
×åðí³âåöüêîãî, Øàðãîðîäñüêîãî ³ ßìï³ëü-
ñüêîãî ðàéîí³â.
 Ñõ³äíèé ãîñï³òàëüíèé îêðóã ç³áðàâ çà-

êëàäè Ëàäèæèíà, Áåðøàäñüêîãî, Ãàéñèí-
ñüêîãî, Òåïëèöüêîãî, Òðîñòÿíåöüêîãî òà 
×å÷åëüíèöüêîãî ðàéîí³â.
 Ï³âäåííèé ãîñï³òàëüíèé îêðóã îá'ºäíàâ 

ë³êàðí³ Êðèæîï³ëüñüêîãî, Ï³ùàíñüêî-
ãî, Òîìàøï³ëüñüêîãî òà Òóëü÷èíñüêîãî 
ðàéîí³â.

ОБЛАСТЬ ПОДІЛИЛИ
НА ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ
Медреформа  З 1 січня 2018 року має 
запрацювати новий принцип фінансування 
лікарень, тобто утримувати держава буде 
не стіни будівель, а сплачувати за конкретні 
послуги. Для цього нововведення лікарні 
готують, а на госпітальні округи вже поділили

200 000 пацієнтів
має забезпечувати послугами 
лікарня другого рівня.

2000 
пацієнтів
має обслуговувати сімейний лікар.
(саме сімейні лікарі будуть наглядати 
за здоров'ям пацієнтів і у разі потреби 
скерують пацієнта до поліклініки або 
стаціонару) 

60 хвилин
максимальний час доступу 
пацієнта до лікувального закладу
(саме в межах цього часу мають бути 
розташовані населені пункти навколо 
госпітального центру) 

100% 
коштів 
держава виділяє на невідкладну 
допомогу. 
Лікарні ж будуть фінансуватися 
залежно від кількості пацієнтів та 
наданих послуг 

ЯК БУДЕМО ЛІКУВАТИСЯ 
В МЕЖАХ ГОСПІТАЛЬНИХ ОКРУГІВ

40 000 та більше осіб 
мають проживати 
у населенному пункті, щоб мати 
там багатопрофільну лікарню 
другого типу.
(За визначенням МОЗ, лікарня 
другого рівня — «це заклад 
охорони здоров'я, що забезпечує 
надання спеціалізованої медичної 
допомоги в умовах цілодобового 
стаціонару, денного стаціонару 
або амбулаторних умов 
дорослим і дітям у гострому стані 
захворювання або із хронічним 
захворюванням». З обов'язковим 
відділенням надання екстреної 
(невідкладної) допомоги.) 
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НеоРік-2018 у Києві 
Де: Київ, Софіївська площа, головна ялинка країни 
Коли: до 14 січня 

Тут на вас чекатимуть святкування Нового НеоРоку 
2018 із «неоновою» ялинкою, святим Миколаєм та 
колядками. Будуть і вокалісти та вокальні колективи, 
які колядуватимуть, співатимуть і танцюватимуть для 
глядачів. Тут же діятиме і ярмарок із різноманітними 
майстер-класами.

Зимова країна на ВДНГ 
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, Київ 
Коли: до 14 січня 

Тут будуть працювати близько 20 розважальних локацій 
для дорослих і дітей: резиденція Діда Мороза, каток, ви-
ставка крижаних скульптур, контактний зоопарк, країна 
роботів, «Планета метеликів», виставка «Живі динозаври» 
та багато іншого. Безкоштовно можна буде відвідати такі 
локації: святковий ярмарок «Корпорація подарунків», а також 
літній арт-павільйон та шоу-рум українських дизайнерів. 
На інші локації потрібно буде придбати квиток (розрахунок 
здійснюватиметься тільки за допомогою банківських карт).

Фестиваль «Червене вино» 
Де: парк Перемоги, місто Мукачеве, Закарпатська область 
Коли: 9–14 січня 

Цей фестиваль — один із найстаріших та найвідоміших на За-
карпатті та далеко за його межами. Це ярмарок вина, який 
існує із 1996 року, і на який з’їжджаються десятки виноробів 
з усієї області та сусідніх регіонів. На фестивалі можна спро-
бувати не тільки сонячний напій, а й бринзу, карпатський 
мед. Повну програму фестивалю можна подивитися за по-
силанням goo.gl/WGpqhy 

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812

Ñòâîðèòè êàç-
êîâó àòìîñôåðó 
íà Ñòàðèé Íî-
âèé ð³ê ìîæíà ³ 

âäîìà. Àëå á³ëüøå âðàæåíü, ùî 

çàïàì’ÿòàþòüñÿ íàäîâãî, ìîæíà 
îòðèìàòè, «ï³äêîðèâøè» íîâå 
ì³ñòî, ïàðó ñîòåíü ê³ëîìåòð³â, 
³ ä³çíàâøèñü ïðî íîâ³ òðàäèö³¿ 
ñâÿòêóâàííÿ. Ìè çðîáèëè äîá³ðêó 
íàéêðàùèõ ôåñòèâàë³â ñ³÷íÿ, äå 
ìîæíà áóäå âåñåëî, áþäæåòíî ³ 
ç³ ñìàêîì ïðîâåñòè ÷àñ.

ТОП-6 ФЕСТІВ, ДЕ МОЖНА ВЕСЕЛО 
ПРОВЕСТИ СТАРИЙ НОВИЙ РІК
Січневий квест  Де найкраще провести свята, окрім як 
удома? Обирайте, чи випити молодого вина на ярмарку вина 
у Мукачеві, чи навчитись готувати пампухи у Львові, 
чи з'їздити у Закарпаття на «поминки» свині

Фестиваль «Маланка» 
Де: село Вашківці, Сокирянський район, Чернівецька область 
Коли: 13–14 січня 

На свято Маланки тутешні чоловіки та хлопчики передя-
гаються у різні химерні костюми та маски, ходять від хати 
до хати і віншують. На Старий Новий рік тут проходить і 
щорічне традиційне святково-театралізоване дійство, яке 
називається «Переберія» — що означає переодягання. Головні 
учасники дійства — Маланка, Козак, Бук Шандр, Українка, 
ведмеді, цигани, дід і баба — переодягнені чоловіки та юнаки. 
Також кожен рік з'являються нові персонажі. У останні роки 
часто відображає найгучніші події минулого року і показує їх 
у своєму баченні. Святкування в такому форматі відбувається 
вже понад 100 років.

Етнографічний фестиваль 
«Маланка-Фест» 
Коли: 15 січня.
Де: Площа філармонії, Чернівці 

Понад 30–40 колективів з усієї області зберуться, щоб 
створити справжній зимовий карнавал для містян і гостей 
міста. І оскільки Буковина славиться розмаїттям етносів і 
культур, на фестивалі Маланок можна буде побачити ру-
мунську, молдавську, гуцульську і бессарабську Маланку. 
Галасливі учасники з дзвіночками, батогами, петардами, 
салютами, на тракторах, «мерседесах» і коровах зустрі-
нуться на Хрестовій дорозі. А ближче до вечора підуть 
до найближчої річки Глибочок, де топитимуть злий дух — 
скупаються у крижаній воді.

Гастрономічний фестиваль-
конкурс гентешів 
Коли: 27 січня.
Де: село Геча, Береговський район, Закарпатська область 

З угорської «гентеш» перекладається як «різник» чи «м’ясник». 
Для того, аби нагодувати гостей фестивалю, зранку м’ясники 
ріжуть десятки свиней. Власне, головним дійством фестивалю 
і є заколоти свиню та розібрати її тушу на шматки. Кажуть, від 
того, наскільки вправний гентеш, залежить і якість м’яса, і те, 
чи буде мучитися тварина перед смертю. Тож якщо не пере-
носите кривавих сцен, краще завітати туди по обіді — тоді свині 
постануть перед вами вже у вигляді смаженого м’яса та ковбас. 
Також на глядачів чекатиме різноманіття м’ясних страв: гурка, 
сало, пікниця, бограч і т. д. А готуватимуть все це етнічні угорці.
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Битва шахових 
вундеркіндів 
 Ó âèõ³äí³, 13–14 ñ³÷íÿ, 
â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòèé ÷åì-
ï³îíàò Â³ííèö³ ç øàõ³â ñåðåä 
ä³òåé äî âîñüìè òà äåñÿòè 
ðîê³â. Øàõîâ³ âóíäåðê³íäè 
çìàãàòèìóòüñÿ ó ñïîðòøêîë³ 
¹ 6, ùî íà âóë. Òåàòðàëü-
í³é. Ïî÷àòîê — î 10.00. 
Òóðí³ð ìàòèìå ñòàòóñ â³äáî-
ðó íà ÷åìï³îíàò îáëàñò³.

Боротимуться 
самбісти 
 Ó ñåðåäó, 10 ñ³÷íÿ, î 17.00 
â çàë³ áîðîòüáè Öåíòðàëüíî-
ãî ì³ñüêîãî ñòàä³îíó ïðî-
õîäèòèìå ïåðø³ñòü Â³ííèö³ 
ç áîðîòüáè ñàìáî ñåðåä 
þí³îð³â òà þí³îðîê (1998–
1999 ð. í.), þíàê³â òà ä³â÷àò 
(2000–20001 ð. í.). 

Стартують 
ветерани 
 Ç 15 ñ³÷íÿ ïî 10 áåðåçíÿ 
òðèâàòèìå â³äêðèòèé ÷åì-
ï³îíàò ì³ñòà ç âîëåéáîëó 
ñåðåä âåòåðàí³â. Ãðàòèìóòü 
ó ñïîðòçàë³ øêîëè ¹ 4. Ïî-
÷àòîê — î 14.00.

Відкритий 
кубок силачів 
 16 ñ³÷íÿ ðîç³ãðàþòü â³ä-
êðèòèé êóáîê Â³ííèö³ ç âàæ-
êî¿ àòëåòèêè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â 
òà æ³íîê. Çìàãàííÿ â³äáó-
äóòüñÿ ó çàë³ øòàíãè Öåí-
òðàëüíîãî ì³ñüêîãî ñòàä³îíó. 
Âõ³ä — â³ëüíèé!

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №2 (1021)
Мінімальні двоходові (у білих лише одна бойова, крім короля, фігура) 
задачі-мініатюри на кооперативний мат. У кожній з них по два 
авторських рішення. 

Задача №2100-2103. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2                                     2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №2 (1368) 10 січня 2018 року
Задача №2096
Kb5! Цугцванг; 1… Ca7/cb6: 2. K:c7/K:b6x.
Задача №2097
e6! Цугцванг; 1… Tf7/Th7/T – матують всі наявні білі фігури 
(крім короля) 2. ef7:/Фf8/K:e7x.
Задача №2098 Ретрозадача
Td2(Te2,Tf2,Tg2,Th2)? Kp:b1 Td1 (Te1,Tf1,Tg1, Th2)x;
0...Kpa1:b1  1. c4! Kpa1  2. Tc1x;
Задача №2099
1. Фe2? Kp:h2!  1. Фg6? Kp:h2!: 1. Фg4! Цугцванг;  
1...Kp:h2/hg2:+  2. Ф:h3/Ф:g2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Çà òðàäèö³ºþ ñïîðòèâíèé 

ð³ê ó Â³ííèö³ â³äêðèâ X òóðí³ð 
ç ôóòçàëó «Íîâîð³÷í³ çóñòð³÷³». 
Â³í ïðîõîäèâ ó Ïàëàö³ ä³òåé òà 
þíàöòâà. Ãðàëè ä³òè ìîëîäøîãî 
øê³ëüíîãî â³êó. Ñóää³âñòâî çà-
áåçïå÷èëè àðá³òðè îáëàñíî¿ ôå-
äåðàö³¿ ôóòáîëó.

Íà ñòàðò âèéøëè ø³ñòü êî-
ìàíä — ç Òóëü÷èíà, Ãí³âàí³, â³-

ííèöüê³ ÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëà-
íîâà, «Òåìï», «Ìð³ÿ» (ãîñïîäàð³ 
ìàéäàí÷èêà) ³ ÔÊ «Îë³ìï³ºöü». 
Òîð³ê ó öüîìó òóðí³ð³ ïåðåìîãëè 
«ìð³éíèêè», ÿê ³ çàãàëîì ó øåñòè 
àíàëîã³÷íèõ çìàãàííÿõ.

Ôàâîðèòè íå çàëèøèëè ñóïåð-
íèêàì øàíñ³â íà öüîìó òóðí³ð³ 
é çàðàç. Ãîñïîäàð³ âèãðàëè âñ³ 
ï’ÿòü ìàò÷³â ³ç âåëèêîþ ð³çíèöåþ 
â ðàõóíêó. Ó ñêëàä³ «Ìð³¿» âè-

ñòóïàâ êðàùèé âîðîòàð òóðí³ðó 
Ïàâëî Ìàçÿð, ÿêèé ïðîïóñòèâ 
ëèøå äâà ì’ÿ÷³. À òàêîæ íàé-
âëó÷í³øèé áîìáàðäèð çìàãàííÿ 
Ìèõàéëî Êàðòàøîâ, ÿêèé çàáèâ 
23 ãîëè.

Äðóãå–òðåòº ì³ñöÿ ïîä³ëè-
ëè ÐÄÞÑØ Ãí³âàí³ ³ ÄÞÑØ 
«Òåìï», ùî íàáðàëè ïî äåâ’ÿòü 
î÷îê. Àëå ó ãîñòåé âèÿâèëàñÿ 
êðàùîþ ð³çíèöÿ çàáèòèõ ³ ïðî-

ïóùåíèõ ì’ÿ÷³â. Äî òîãî æ, âîíè 
çäîëàëè «òåìï³âö³â» â îñîáèñò³é 
çóñòð³÷³. Òîìó âîíè îòðèìàëè 
ñð³áëî.

— Íà äîìàøíüîìó ìàéäàí÷èêó 
íàì ³ ñò³íè äîïîìàãàþòü. Òàêîæ 
â³ä÷óâàëè ï³äòðèìêó ãëÿäà÷³â ³ 
áàòüê³â. Äî «Íîâîð³÷íèõ çóñòð³-
÷åé» íàïîëåãëèâî ãîòóâàëèñÿ ö³-
ëèé ð³ê, — ñêàçàâ òðåíåð êîìàíäè 
«Ìð³ÿ» Ìèêîëà Êðèâîâ’ÿçþê.

Непереможна вінницька «Мрія» 

ЗИМОВІ ВИДИ СПОРТУ: ВІД 
ДРІФТУ ДО БІГУ БОСОНІЖ
Рейтинг RIA  Узимку можна не лише 
кататися на лижах і ковзанах. Вінничан 
запрошують плавати у крижаній воді 
і бігати голими ногами по снігу

Через брак снігу вінницькі відкриті змагання із зимового 
дріфту та деякі інші — під питанням

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü òðàäèö³é-
íèõ çèìîâèõ âèä³â ñïîðòó ó Â³-
ííèö³ íå êóëüòèâóºòüñÿ. Íå ëèøå 
÷åðåç áðàê ñí³ãó, àëå é ÷åðåç â³ä-
ñóòí³ñòü â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè. Ñïîðòèâíà Â³ííè÷÷èíà, ÿê 
³ Óêðà¿íà â ö³ëîìó, ðîáèòü ñòàâêó 
íà ë³òí³ âèäè ñïîðòó. Íåäàðìà 
ïîëîâèíà äåðæàâíîãî ô³íàíñó-
âàííÿ íà çèìîâ³ âèäè â êðà¿í³ 
âèòðà÷àºòüñÿ íà îäèí ðåéòèí-
ãîâèé á³àòëîí, äå ìàºìî óñï³õè 
íà ì³æíàðîäí³é àðåí³.

Ãàçåòà RIA ïðåäñòàâëÿº ðåé-
òèíã íå ëèøå òðàäèö³éíèõ çè-
ìîâèõ âèä³â ñïîðòó. Àëå é òèõ 
ð³çíîâèä³â îçäîðîâëåííÿ òà çìà-
ãàíü, ó ÿêèõ ìîæíà ñïðîáóâàòè 
ñåáå ó õîëîäíó ïîðó ðîêó.

ХОКЕЙ З ШАЙБОЮ 
Áåçóìîâíî, êîðîëü çèìîâèõ 

ðîçâàã — õîêåé. Ãð³ ñïðàâæí³õ 
÷îëîâ³ê³â þíèõ â³ííè÷àí íàâ÷à-
þòü ó ñïîðòèâíîìó êëóá³ «Ïàòð³-
îò». Â³í ä³º íà áàç³ «Ëüîäîâîãî 
êëóáó» â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó 
êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó. Äîâ³äêè: 
69–27–27 («Ëüîäîâèé êëóá»).

Íà æàëü, âæå äàâíî ó Â³ííèö³ 
íåìàº êîìàíäè ìàéñòð³â ç õîêåþ 
ç øàéáîþ. Íà çìàãàííÿõ ÷îëî-
â³÷èõ êîëåêòèâ³â ìîæíà áóëî 
ïîâáîë³âàòè ï³ä ÷àñ â³äêðèòîãî 
÷åìï³îíàòó ì³ñòà, ÿêèé ô³í³øóâàâ 
íàïðèê³íö³ ðîêó.

ФІГУРНЕ КАТАННЯ 
Ïîêàòàòèñÿ íà êîâçàíàõ çàïðî-

øóþòü ó «Ìåãàìîëë³» òà «Ëüîäî-
âîìó êëóá³». Áåç ïðîáëåì ìîæíà 
çíàéòè ³íñòðóêòîðà äëÿ äîðîñëèõ 
àáî çàïèñàòè äèòèíó íà ïîñò³éí³ 
òðåíóâàííÿ. Äîâ³äêè: 69–27–27 
(«Ëüîäîâèé êëóá»), 50–70–50 
(«Ìåãàìîëë»).

Çìàãàííÿ ô³ãóðèñò³â âñåóêðà-
¿íñüêîãî ð³âíÿ «Â³ííèöÿ Òðîô³» 
òðàäèö³éíî â³äáóâàþòüñÿ íàïðè-
ê³íö³ ðîêó. 

ІНДОРХОКЕЙ 
²íäîðõîêåé — öå õîêåé íà òðàâ³ 

â çàêðèòîìó ïðèì³ùåíí³, â çàë³. 
Ìàéæå çàâæäè íèì çàéìàþòüñÿ 
âçèìêó. Àäæå ò³ æ ñàì³ ñïîðòñ-
ìåíè âë³òêó ãðàþòü ó «çåëåíèé» 
õîêåé, òîáòî ïðîñòî íåáà. Ó Â³-
ííèö³ ³íäîðõîêå¿ñòè ãóðòóþòüñÿ 
â ñïîðòêîìïëåêñ³ «Çäîðîâ’ÿ», 
ùî íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. Äîâ³äêè: 
61–14–21 (îáëàñíà ÑÄÞØÎÐ ç 
õîêåþ íà òðàâ³).

МОРЖУВАННЯ І ЗИМОВЕ ПЛА-
ВАННЯ 

Ñïîðòñìåíè-ìîðæ³ êóïàþòüñÿ 
ó âîäîéìèùàõ íå ëèøå íà Âîäî-
õðåùå, à ö³ëèé ð³ê. Âîíè òàêîæ 
ãîòóþòüñÿ äî çìàãàíü ³ç çèìîâîãî 
ïëàâàííÿ. Ó Â³ííèö³ öèì îï³êó-
ºòüñÿ êëóá «Íåïòóí», ÷ëåíè ÿêî-
ãî ùîäíÿ çáèðàþòüñÿ íà áåðåç³ 
Âèøåíñüêîãî îçåðà, ïî÷èíàþ÷è 
ç øîñòî¿ ãîäèíè ðàíêó. Äîâ³ä-
êè: 43–88–17 (ïðåçèäåíò êëóáó 
«Íåïòóí» Ðà¿ñà Ìàê³ºâñüêà).

ЗИМОВА СПОРТИВНА 
РИБОЛОВЛЯ 

Ó ñïîðòèâí³é ðèáîëîâë³ ó÷àñ-
íèêè çäîáè÷ âèïóñêàþòü íàçàä, 
ó âîäó. Àíàëîã³÷í³ çìàãàííÿ 
â³äáóâàþòüñÿ é âçèìêó. Íåð³äêî 
á³ëÿ îïîëîíêè äîâîäèòüñÿ ñèä³-
òè ãîäèíàìè çà äîñèòü ìîðîçíî¿ 
ïîãîäè. Äîâ³äêè: 067–937–16–35 
(îðãàí³çàòîð çìàãàíü Þð³é Êàð-
ïåíêî).

ЛИЖНІ ПЕРЕГОНИ 
Ó Â³ííèö³ îñòàíí³ìè ðîêàìè 

öåé âèä ñïîðòó ðîçâèâàºòüñÿ 
ëèøå íà àìàòîðñüêîìó ð³âí³. 

ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâà îáëàñ-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ ÔÑÒ «Ñïàðòàê» 
Âàñèëü Ñîôèíà, ö³º¿ çèìè ó Â³-
ííèö³ çàïëàíîâàí³ ìàñîâ³ ëèæí³ 
ïåðåãîíè, ÿê ò³ëüêè âèïàäå ñí³ã. 
Ó íèõ çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü âñ³ 
îõî÷³, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³ ³ â³êó. 
Äîâ³äêè: 096–156–81–43 (îðãàí³-
çàòîð ïåðåãîí³â Âàñèëü Ñîôèíà).

ОРІЄНТУВАННЯ НА ЛИЖАХ 
Óçèìêó çìàãàííÿ ç³ ñïîðòèâíîãî 

îð³ºíòóâàííÿ íå ïðèïèíÿþòüñÿ. 
Êîëè áàãàòî ñí³ãó, ó÷àñíèêè ñòà-
þòü íà ëèæ³ ³ âèêîíóþòü òðàäè-
ö³éí³ çàâäàííÿ ³ç ïîøóêó êîíòð-
îëüíèõ ïóíêò³â çà äîïîìîãîþ êîì-
ïàñà ³ êàðòè. Äîâ³äêè: 67–36–86 
(ÌÄÞÑØ ¹ 2, äå º â³ää³ëåííÿ 
ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ).

ФУТБОЛ ІЗ КОЛЬОРОВИМ 
М’ЯЧЕМ 

Çàïëàíîâàí³ âçèìêó ôóòáîëü-
í³ çìàãàííÿ ïðîñòî íåáà íå ñêà-
ñîâóþòü íàâ³òü ÷åðåç ñí³ãîïàä. 
Ïðîáëåìó âèð³øóþòü ïðîñòî: 
òðàäèö³éíèé ÷îðíî-á³ëèé ì’ÿ÷ 
çàì³íþþòü êîëüîðîâèì, ÿêèé 
÷óäîâî âèäíî íà ñí³ãó.

Äîâ³äêè: 35–27–80 (ÎÄÞÑØ 
Áëîõ³íà-Áºëàíîâà), 067–875–84–
14 (ÄÞÑØ «Òåìï»).

ЗИМОВИЙ ДРІФТ 
Ôàíàòè àâòîñïîðòó ïîëþáëÿ-

þòü çìàãàííÿ ³ç çèìîâîãî äð³ôòó. 
Öå êîíòðîëüîâàíèé çàíîñ àâòî-
ìîá³ëÿ íà ñí³ãó àáî íàâ³òü ëüî-
äó. ×åìï³îíàò êðà¿íè ³ç çèìîâîãî 
äð³ôòó òîð³ê (âïåðøå â Óêðà¿í³!) 
â³äáóâñÿ íà àåðîäðîì³ Êàëèí³âêè.

ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâà îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ äðàãðåéñ³íãó ³ äð³ôòó 
Àíäð³é Ãàëü÷èíñüêèé, àíàëîã³÷-
í³ çìàãàííÿ (òà ö³êàâ³ â³äêðèò³ 
òðåíóâàííÿ) çàïëàíîâàí³ é ö³º¿ 
çèìè. Äîâ³äêè: 067–432–04–08 
(Àíäð³é Ãàëü÷èíñüêèé).

БІГ БЕЗ ВЗУТТЯ 
Íàø çåìëÿê Ðóñëàí Êîáÿëêî 

çàïî÷àòêóâàâ ñï³âòîâàðèñòâî Air 
Fitness Community. Ó÷àñíèêè ö³º¿ 
ñï³ëüíîòè òðåíóþòüñÿ ó Â³ííèö³ 
ïðîñòî íåáà ö³ëèé ð³ê. Ïðàêòè-
êóþòü âîíè é á³ã ïî ñí³ãó áåç 
âçóòòÿ ³ç ãîëèìè íîãàìè. Äëÿ 
äîâ³äîê: 096–852–69–36 (Ðóñëàí 
Êîáÿëêî).
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ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Öå âæå óâîñüìå 
âåëîñèïåäèñòè 
ó êîñòþìàõ Ñí³-

ãóðîê, Ä³ä³â Ìîðîç³â òà ³íøèõ 
íîâîð³÷íèõ òà ð³çäâÿíèõ ïåðñî-
íàæ³â ïðîíîñÿòüñÿ íà âåëèêàõ 
âóëèöÿìè Â³ííèö³. Òîæ ëþäè, 
ÿê³ ïðîõîäÿòü ïîâç ðåçèäåíö³þ 
Ä³äà Ìîðîçà, äå ÿêðàç ãîòóþòüñÿ 
äî ñòàðòó ó÷àñíèêè ïàðàäó, áåç 
ïîäèâó äèâëÿòüñÿ íà æ³íêó ³ç 
«ÿëèíêîþ» íà ãîëîâ³, ÷îëîâ³êà-
âåëîñèïåäèñòà ó ìàñêàðàäíîìó 
êîñòþì³ æîâòîãî ñîáàêè, íó ³ 
ê³ëüêàíàäöÿòü Ä³ä³â Ìîðîç³â òà 
Ñí³ãóðîê, ùî ðîçîñåðåäèëèñÿ 
ïî óñ³é ëîêàö³¿.

— Âåëîïàðàä âæå ñòàâ äîáðîþ 
òðàäèö³ºþ ó Â³ííèö³. Ïðàâäà, 
öüîãîð³÷ ïàðàä íå íàéìàñîâ³-
øèé — ó÷àñíèê³â áóäå 150–200, 
áî á³ëüø³ñòü ðîç’¿õàëàñü ïî äîì³â-
êàõ íà Ñâÿòâå÷³ð. Ñïîä³âàºìîñü, 
ùî ï³äí³ìàºìî íàñòð³é â³ííè÷à-
íàì ñâî¿ì âèãëÿäîì. Ñîá³ — òàê 
òî÷íî, — êàæå îðãàí³çàòîð ä³éñòâà 
Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé.

Ó îäíîãî ç âåëîñèïåäèñò³â 
íà ãîëîâ³ — øàïêà-«äèìîõ³ä», 
³ç ÿêîãî ñòèð÷àòü íîãè íàäòî 
ãëàäêîãî Ñàíòà-Êëàóñà. Ó âåëî-
ïðîá³ãó ÷îëîâ³ê áåðå ó÷àñòü óæå 
âï’ÿòå.

— Îé, çíàºòå, ó êîíêóðñ³ 
íà íàéêðàùå îôîðìëåííÿ áàé-
êó ÿ âæå äâà ðîêè çàéìàþ ïåðø³ 
ì³ñöÿ. À íà öåé ð³ê, ÿê ñïðàâæí³é 
äæåíòëüìåí, õî÷ó, àáè âèãðàëà 
äàìà, — êàæå â³í.

Ó éîãî ñóïóòíèö³ Íàòàë³ âåëî-
ñèïåä ³ ä³éñíî ÿñêðàâ³øå ïðè-
êðàøåíèé.

— Âèð³øèëà ïðîäîâæèòè òåìó 
ëåä³ íà âåëîñèïåä³ ó îôîðìëåí-
í³. Òàêà ñîá³ ïîãàíà ä³â÷èíêà. 
Çâè÷àéíî, ïîñï³øàëà ³ç îôîðì-
ëåííÿì, àëå âèéøëî í³áè íîð-
ìàëüíî.

Öå âæå äðóãèé ð³ê, êîëè âå-
ëîïàðàä Ìîðîç³â º ùå ³ áëàãî-
ä³éíîþ àêö³ºþ. Íàòàëÿ Ñ³äåíêî 
âçÿëàñÿ îðãàí³çóâàòè çá³ð ðå÷åé 
äëÿ ä³òåé ³ç äèòáóäèíêó òà îí-
êîäèñïàíñåðó. Êàæå, çàâåçóòü 
ä³òêàì ïîäàðóíêè îäðàçó ï³ñëÿ 
ïðîá³ãó.

— Ïàðàä Ä³ä³â Ìîðîç³â — öå 
â³ä÷óòòÿ êàçêè òà ñâÿòà. Òîìó 
ëîã³÷íî, ùî íàø³ Ä³äè Ìîðî-
çè ïðèâ³òàþòü ä³òîê ³ç Ð³çäâîì. 
Íà ñüîãîäí³ 30 ä³òåé ïåðåáó-
âàþòü íà ë³êóâàíí³ ó îíêîäèñ-
ïàíñåð³. Ìè ç³áðàëè êîæíîìó 
³ç íèõ ïî ïîäàðóíî÷êó. Òàì ³ 
ñîëîäê³ ñþðïðèçè, ³ ³ãðè, ³ ðîç-
ìàëüîâêè. Òàêîæ äîïîìîæåìî 
Ñèòêîâåöüê³é ñïåö³àëüí³é ÇÎØ 
³íòåðíàòó Íåìèð³âñüêîãî ð-íó 
Â³ííèöüêî¿ îáë. Òàì çíàõîäèòü-
ñÿ 76 ä³òåé â³êîì 6–18 ðîê³â, 
òîìó çàâåçåìî òóäè ðîçâèâàþ-
÷³ ³ãðè, íàñò³ëüí³ ³ãðè, ïàçëè, 
îë³âö³, ôëîìàñòåðè, íàáîðè 
òâîð÷îñò³, ì’ÿ÷³.

Î 14.00 âåëîïàðàä çàâåðøèâ-
ñÿ òàì æå, äå ³ ðîçïî÷àâñÿ — 
íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, á³ëÿ 
ðåçèäåíö³¿ â³ííèöüêîãî Ä³äà 
Ìîðîçà. Íà ô³í³ø³ âñ³ ó÷àñ-
íèêè çìàãàëèñÿ ó êîíêóðñ³ ³ç 

òàêèìè íîì³íàö³ÿìè: — Âåëî-
ä³äîìîðîç — Âåëîñí³ãóðêà — 
Íîâîð³÷íèé Îëåíü (íàéêðàùå 
ïðèêðàøåíèé áàéê) — Íàâêîëî-
íîâîð³÷íèé êðåàòèâ (ñí³æèíêè, 
çàé÷èêè, á³ëî÷êè ³ ò. ä.) 

Óæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîäàðóí-
êè ðîçäàëè ïåðåìîæöÿì êîí-
êóðñó, ó÷àñíèê ïàðàäó Äìèòðî 
Îìåëÿí÷óê íà î÷àõ ó âñ³º¿ âå-
ëîñï³ëüíîòè çðîáèâ ïðîïîçè-
ö³þ ñâî¿é «Ñí³ãóðö³» Êàòåðèí³ 
Ùåðáàöüê³é.

«Òðàäèö³éíî, êîæíèé òàêèé 
Âåëîïàðàä çàïàì'ÿòîâóºòüñÿ 
ïåâíîþ ö³êàâèíêîþ. Öüîãî ðàçó 
â³äáóëèñÿ äóæå ðîìàíòè÷í³ çà-
ðó÷èíè, êîëè îäèí ç ó÷àñíè-
ê³â çðîáèâ ïðîïîçèö³þ ñâî¿é 
êîõàí³é. Íàâ³òü òàêèé ñòàðèé 
öèí³ê, ÿê ÿ, ëåäü íå ïóñòèâ 
ñëüîçó â öåé ìîìåíò», — íàïè-
ñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ Ôåéñáóê 
îäèí ³ç ó÷àñíèê³â âåëîïàðàäó 
Â³òàë³é Òðóáí³êîâ.

МОРОЗИ ТА СНІГУРКИ ЇХАЛИ НА 
«ВЕЛООЛЕНЯХ» 20 КІЛОМЕТРІВ 
Різдвяний велопарад  Цьогорічний 
велопарад запам’ятався не тільки 
велосипедистами у костюмах класичних 
Морозів та Снігурок та різномастими 
«хвостатими» учасниками параду. 
Цьогоріч один із Морозів зробив 
пропозицію своїй Снігурці, а вона 
відповіла йому «так»

Öüîãî ðîêó 
ïàðàä âèéøîâ íå 
íàéìàñîâ³øèì. Áî 
á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â 
ðîç’¿õàëàñü ïî 
äîì³âêàõ íà Ð³çäâî

Поряд із Поряд із 
Ялинкою — Ялинкою — 
Наталя Сіденко, Наталя Сіденко, 
учасниця учасниця 
велопараду. велопараду. 
Вона взялася Вона взялася 
організувати організувати 
збір речей збір речей 
для дітей із для дітей із 
дитбудинку та дитбудинку та 
онкодиспансераонкодиспансера

Олександр бере участь у дідморозівському 
параді вже 5 рік. Декілька разів займав на 
конкурсі Морозів перші місця, але на цей раз 
вирішив поступитися призовим місцем дамі 
серця Наталі

Снігурка сказала «так» своєму Морозу. 
Це фото — із Фейсбуку Дмитра Омельчука, 
який освідчився своїй Снігуроньці Катерині 
Щербацькій одразу після того, як завершився 
«дідоморозівський» конкурс

Усі ровери учасників велопараду були 
оздоблені чи то «дощиком», чи то 
декораціями більш складними, як от цей 
зайчисько. Це тому, що наприкінці заїзду на усіх 
велосипедистів чекав конкурс із призами — у 
тому числі і за найкраще оздоблення велосипедів 

Головний організатор заїзду Олександр 
Царевський. Обговорює останні робочі 
моменти перед стартом заїзду із людьми 
у жовтому — координаторами велоколони

Усі Діди та Снігурки стартували 
із десятихвилинним запізненням. 
Перехожі зупинялися, аби 
пофотографувати чудернацьку колону 
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КІНО

Свінгери
Комедія, 10.01, поч. о 16.05, 22.00
Вартість квитків — від 70 грн
11.01–17.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Джуманджі: Поклик джунглів
Пригоди, 10.01, поч. о 14.00, 18.00
Вартість квитків — від 70 грн
11.01–17.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дуже погані матусі 2
Комедія, 10.01, поч. о 16.00, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
11.01–17.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Таємне життя комах
Анімація, 10.01, поч. о 10.00
Вартість квитків — 65 грн
11.01–17.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

1+1=весілля
Комедія, 11.01–17.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Найвеличніший шоумен
Драма, 10.01, поч. о 13.35
Вартість квитків — від 60 грн
11.01–17.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

Санта і компанія
Комедія, 10.01, поч. о 19.30
Вартість квитків — від 60 грн
11.01–17.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

Фердинанд
Анімація, 10.01, поч. о 15.30
Вартість квитків — від 60 грн
11.01–17.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

Дуже погані матусі 2
Комедія, 10.01, поч. о 21.30
Вартість квитків — від 60 грн
11.01–17.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Зоряні війни. Останні Джедаї
Пригоди, 10.01, поч. о 13.10
Вартість квитків — від 60 грн
11.01–17.01, час сеансів — за тел. (096)0035050

Фердинанд
Анімація, 10.01, поч. об 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 
19.20. Вартість квитків — від 50 грн
11.01–17.01, довідка — за тел. (096)0035050

Байстрюки
Комедія, 10.01, поч. о 15.50
Вартість квитків — від 50 грн
11.01–17.01, довідка — за тел. (096)0035050

Усе тільки починається
Комедія, 10.01, поч. об 11.20, 13.30, 15.40, 17.50, 
20.00, 22.10. Вартість квитків — від 50 грн
11.01–17.01, довідка — за тел. (096)0035050

Зменшення
Фантастика. Вартість квитків — від 50 грн
11.01–17.01, довідка — за тел. (096)0035050

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.

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
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

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

Бенефіс актора та режисера театру 
Григорія Сиротюка
12.01, поч. о 18.30

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

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Як Лисичка пташкою була
Пригодницький мюзикл
13.01, поч. о 10.00 та 13.00

Попелюшка
Стародавня казка, 14.01, 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». Екс-
клюзивний проект від PR group «ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
який об’єднує на одному танцювальному майдан-
чику 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. По-
вернення легенди» повідає історію про місто Хтоград 
і його юну сміливу жительку Сінді Лу, яка намагається 
зрозуміти, у чому ж справжній зміст улюбленого свя-
та — 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.

«Лускунчик» від 
Раду Поклітару
21 січня в музично-
драматичному театрі 
відбудеться грандіозна 
прем'єра, шедевр 
світової класики — 
балет «Лускунчик» від 

«Київ.Модерн-балет» Раду Поклітару.
Цей балет займає особливе місце серед пізніх 
творів П. І. Чайковського, стоїть відокремлено 
від традиції балетного жанру, де по-
новаторському застосовані музичні образи. Він є 
для композитора точкою відліку в пошуках сенсу 
життя, саме в ньому можна почути роздуми 
на тему вічного. Початок о 19.00. Вартість 
квитків: 100–370 грн. Тел. (067)3260737.

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.



ПРЕС-СЛУЖБА 
КП «МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»

Ñàìå ó ì³ñüêîìó ä³àãíîñòè÷íî-
ìó öåíòð³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñó÷àñíà 
ìåòîäèêà öèôðîâî¿ ðåíòãåíîãðàô³¿ 
³ç çàñòîñóâàííÿì ñèñòåìè â³çóàë³çà-
ö³¿ DirectView Vita CR íà àïàðàò³ GE 
Healtheare (âèðîáíèê ÑØÀ, 2012 ð.), 
ùî çàáåçïå÷óº âèá³ð ðåæèì³â âèêî-
íàííÿ çí³ìê³â çã³äíî ç³ ñòàíäàðòàìè 
ÂÎÇ ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðè âèêîíàíí³ 
çí³ìê³â ôîòîåêñïîíîìåòð³â.

Ðåíòãåíîãðàô³ÿ, ÿêà ïðîâîäèòüñÿ 
ó ì³ñüêîìó ä³àãíîñòè÷íîìó öåíòð³, ìàº 
ðÿä ïåðåâàã:
 Ñóòòºâî íèæ÷³ äîçè îïðîì³íåííÿ 

â ïîð³âíÿíí³ ³ç àíàëîãîâîþ ðåíòãåíî-

ãðàô³ºþ (íàïðèêëàä, ïðè äîñë³äæåíí³ 
îðãàí³â ãðóäíî¿ ïîðîæíèíè äîçà íèæ÷à 
â 10 ðàç³â);
 Âèñîêà ðîçð³çíÿëüíà çäàòí³ñòü çî-

áðàæåííÿ íà ìîí³òîð³ êîìï'þòåðà òà 
ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè ³ç çîáðàæåííÿì 
çà ì³æíàðîäíîþ ñòàíäàðòèçîâàíîþ 
ïðîãðàìîþ.
 Êîíñóëüòàòèâíèé âèñíîâîê ë³êàðÿ 

ðåíòãåíîëîãà º äîñòóïíèì äëÿ îïðà-
öþâàííÿ âàøèì ë³êàðåì, ÿêùî âè 
çàðåºñòðîâàí³ â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ 
«Äð. Åëåêñ».

Çàñòîñóâàííÿ êîìï'þòåðíî¿ ðåíòãå-
íîãðàô³¿ íàäàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ 
âèñîêîÿê³ñíî¿ òâåðäî¿ êîï³¿ öèôðîâî-
ãî çîáðàæåííÿ (äðóê íà ïë³âêó, äðóê 
íà ôîòîïàï³ð) òà îòðèìàííÿ ðåçóëüòàòó 

äîñë³äæåííÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. 
Íà àïàðàò³ ðåíòãåíîãðàô³¿, ÿêèé çàñòî-
ñîâóºòüñÿ ó ì³ñüêîìó ä³àãíî-ñòè÷íîìó 
öåíòð³, âèêîíóþòüñÿ ðåíòãåíîãðàô³÷í³ 
êîíâåíö³éí³ äîñë³äæåííÿ âñ³õ ëîêàë³çà-
ö³é (îðãàíè ãðóäíî¿ ïîðîæíèíè, ÷åðåï, 
õðåáåò, ê³ñòêè ê³íö³âîê).

Ñàìå â ì³ñüêîìó ä³àãíîñòè÷íîìó 
öåíòð³ ìîæíà ïðîéòè ðåíòãåíîëîã³÷íå 
äîñë³äæåííÿ íà ñó÷àñíîìó ìåäè÷íîìó 
îáëàäíàíí³.

Çâåðòàéòåñü äî íàñ ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ 
÷àñ ùîäåííî ç 08.00 äî 20.00, çà àäðå-
ñîþ ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êè¿âñüêà, 68. Äî-
â³äêè ³ ïîïåðåäí³é çàïèñ – çà òåëåôî-
íîì: (0432) 60–50–20 àáî æ íà ñàéò³ 
www.vinmedcentr.vn.ua

Переваги рентгена у міському 
діагностичному центрі
БЛОГ

Олександр Малащук, лікар-
рентгенолог вищої категорії

Конкурс для найкращих дівчат
БЛОГ

22
RIA, Ñåðåäà, 
10 ñ³÷íÿ 2018

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА 
Цього року якось швидко зліз асфальт 
з дороги. Зазвичай десь до травня 
тримається. Кліматичні катаклізми...

415680

415862

ПРЕС-СЛУЖБА 
КОНКУРСУ «МІС ВІННИЦЯ»

Ì³ñüê³ êîíêóðñè êðàñè 
ó Â³ííèö³ ïðîâîäÿòüñÿ ç ïî÷àòêó 

90-õ ðîê³â. Ç 1998 ðîêó ¿õ íåçì³ííèì îð-
ãàí³çàòîðîì ñòàâ ì³ñüêèé Ïàëàö ìèñòåöòâ.

Äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ òà ñàìîâäîñêîíà-
ëåííÿ ä³â÷àò îðãàí³çàòîðè ðîáëÿòü âñå. 
Ô³íàë³ñòêè ïðîòÿãîì ï³âòîðà ì³ñÿöÿ çà-
éìàþòüñÿ õîðåîãðàô³ºþ òà äåô³ëå, â³äâ³ä-
óþòü ñïîðòèâíèé çàë. Äîäàéòå äî öüîãî 
â³äâ³äóâàííÿ ñòîìàòîëîã³â, ïåðóêàð³â, â³-
çàæèñò³â, ìîäåëüºð³â ³ ñòàº çðîçóì³ëî: 
íàñê³ëüêè íàñè÷åíà ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè 
äî ô³íàëó êîíêóðñó. Àëå, ÿêùî âçÿòè 
äî óâàãè, ùî âñ³ çàíÿòòÿ — áåçêîøòîâí³, 

à ùå é äî öüîãî âñ³ ô³íàë³ñòêè îòðèìà-
þòü áåçë³÷ ïîäàðóíê³â — âàðòî äëÿ ñåáå, 
äîðîãî¿, ïîìó÷èòèñü.

Ñë³ä äîäàòè, ùî íàø êîíêóðñ, ÷è 
íå ºäèíèé, äå äîðîãîö³ííà êîðîíà ïå-
ðåìîæíèö³ ùîðîêó ðîáèòüñÿ çà îêðåìèì 
äèçàéíîì ³ íàçàâæäè â³ääàºòüñÿ íîâî-
îáðàí³é ì³ñ.

Íå âèïàäêîâî íàø³ ä³â÷àòà ñòàâàëè 
ïåðåìîæíèöÿìè òà ïðèçåðàìè íàö³î-
íàëüíèõ êîíêóðñ³â êðàñè «Ì³ñ Óêðà¿íà» 
òà «Êîðîëåâà Óêðà¿íè».

Îêðåìî çàïèòóþòü ïðî æóð³ êîíêóðñó, 
òîìó òð³øêè ïðî ñèñòåìó ñóää³âñòâà.

Ó â³äá³ðêîâîìó òóð³ äî ñêëàäó æóð³ 
âõîäèòü 13–15 ëþäåé, ïîëîâèíà ç 
ÿêèõ — ïðåäñòàâíèêè çàñîá³â ìàñî-

âî¿ ³íôîðìàö³¿. Ãîëîñóâàííÿ â³äêðèòå. 
Ïðè òàê³é ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â æóð³, ñóìà 
ñóá‘ºêòèâíèõ äóìîê ïåðåõîäèòü ó äîñèòü 
îá‘ºêòèâíèé âèá³ð ø³ñòíàäöÿòè ô³íà-
ë³ñòîê. Óñå ÿê íà ïîë³òè÷íèõ âèáîðàõ: 
÷èì á³ëüøå ëþäåé îõîïëþº ñîö³îëî-
ã³÷íå îïèòóâàííÿ, òèì ìåíøà ïîõèáêà 
â ðåçóëüòàòàõ.

Ó ô³íàë³ — çàçâè÷àé ñ³ì äîñâ³ä÷åíèõ 
÷ëåí³â æóð³. Âèð³øàëüíå ñëîâî — ó ïðåä-
ñòàâíèêà Íàö³îíàëüíîãî êîíêóðñó «Ì³ñ 
Óêðà¿íà». Òîìó ùî äëÿ âñ³õ — ãîëîâíå, 
ùîá íàøà ïåðåìîæíèöÿ ã³äíî ïðåä-
ñòàâèëà ì. Â³ííèöþ íà êîíêóðñ³ «Ì³ñ 
Óêðà¿íà».

Òàêîæ ó ëþòîìó ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåí-
íÿ 4-ãî áëàãîä³éíîãî àóêö³îíó. Êîæíà ç 

ó÷àñíèöü ô³íàëó âèãîòîâëÿº «hand made» 
âèðîáè, ÿê³ ïðîäàþòüñÿ. Óñ³ ç³áðàí³ êî-
øòè ïåðåäàþòüñÿ íà ïîòðåáè â³ííè÷àí, 
ÿê³ ñëóæàòü ó çîí³ ÀÒÎ.

Çà òðè ïîïåðåäí³õ àóêö³îíè áóëî ç³-
áðàíî áëèçüêî 120 òèñ. ãðí.

Îòæå, ÿêùî âè — ìîëîäà íåçàì³æíÿ 
ä³â÷èíà â³êîì â³ä 16 ðîê³â, áàæàºòå êðàùå 
âèãëÿäàòè, çàâ‘ÿçàòè íîâ³ çíàéîìñòâà, 
îòðèìàòè ìàñó íîâèõ, ïîçèòèâíèõ âðà-
æåíü, òîä³ âàì äî íàñ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïðèéìà-
þòüñÿ äî 18 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó â ì³ñüêîìó 
Ïàëàö³ ìèñòåöòâ.

Çàãàëüíèé ïîäàðóíêîâèé ïðèçîâèé ôîíä 
êîíêóðñó ñêëàäàº á³ëüøå 100 òèñ. ãðí.

Äîâ³äêè — çà òåë. 27–66–84.

Ірина Твердохліб

Ярослава Куряча

Ольга Дудник

Юлія Стратегопуло



23 RIA, Ñåðåäà, 10 ñ³÷íÿ 2018
Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Відчуття порожнечі може ви-
кликати почуття самотності, 
тільки не дозволяйте смутку 
оволодіти вами. Відпочиньте 
в товаристві книг або друзів. 

ТЕЛЕЦЬ 
Проявіть чуйність, намагай-
теся передбачити наслідки 
ваших слів і дій. Зустрічі з коха-
ною людиною будуть займати 
більшу частину вашого часу. 

БЛИЗНЮКИ 
Вам доведеться залишити 
на час романтичні зустрічі 
і побачення і з головою за-
нуритися в роботу, що може 
викликати підозру і ревнощі 
з боку коханої людини. 

РАК 
На початку тижня бажа-
но не перевіряти почуття 
коханої людини на міцність. 
Це може викликати лише 
обурення і нерозуміння з 
її боку. У середу проявіть 
розумну стриманість.

ЛЕВ 
Можливо, в понеділок ви 
несподівано знайдете супут-
ника життя, який змусить вас 
переглянути плани на най-
ближчий час. Четвер може 
поставити вас перед пробле-
мою вибору: або особисте 
щастя, або успіхи в кар'єрі. 

ДІВА 
Можлива зустріч з першим 
коханням, і це може знову 
сколихнути ваші почуття. Ви 
підкорюєте оточуючих своєю 
красномовністю, чуттєвістю і 
чарівністю. 

ТЕРЕЗИ 
Початок тижня обіцяє 
бути бурхливим. Вірогідні 
сварки, емоційні з'ясування 
стосунків і не менш емоційні 
освідчення в коханні. 

СКОРПІОН 
Над вашою парою зараз 
безхмарне небо, що не може 
не радувати. У середу або 
суботу можливий приємний 
сюрприз від коханої людини.

СТРІЛЕЦЬ 
Романтична зустріч з коханою 
людиною, невеликий подару-
нок для неї, — все це принесе 
вам відчуття блаженства. Ви 
будете вдячні долі за такого 
супутника життя. 

КОЗЕРІГ 
Деяка нервозність на самому 
початку тижня зміниться рів-
ними і приємними стосунка-
ми. Середа і четвер будуть 
чудовими днями, але краще 
зберегти подробиці свого 
особистого життя в таємниці.

ВОДОЛІЙ 
У понеділок можливі 
ускладнення в ваших 
любовних стосунках, тільки 
не звинувачуйте себе, краще 
відійдіть в сторону, і пере-
чекайте цей момент. 

РИБИ 
Самотність стане вашим 
приємним супутником, який 
дозволить багато вирішити і 
розібратися в собі.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 11-17 СІЧНЯ

415459

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Многие стереотипы взя-
ты из единичных случаев. 
И очень часто это искажает 
реальную суть вещей.
Когда общество затраги-
вает тему нетрадиционных 

отношений, будь-то сексуальные или ро-

мантические, часто мнения расходятся 
в разные стороны. Кто-то более толерант-
ный, кто-то менее. И каждая из сторон 
имеет на это право. Такое же, как и те, 
кто относится к гомосексуалистам, имеют 
право выбирать, что им нравится и чего 
хочется.
На этом и строится уважение и, своего 
рода, приятие другого стиля жизни. При-

нятие в том смысле, что такое в жизни есть, 
и это ни хорошо, и не плохо. Это просто 
есть.
Не стоит гомосексуальности и различий 
во вкусах бояться как насморка, они не за-
разны.
И право выбора обеих сторон заканчивает-
ся там, где начинается жизнь, безопасность 
и счастье других людей.

Комментарий эксперта

ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ — 
ЭТО ТОЛЬКО ПРО МУЖЧИН
Как мы уже разобрались, слово обозначает любовное, 
романтическое или сексуальное влечение к людям свое-
го пола. А это касается как мужчин, так и женщин.

ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ — ЭТО БОЛЕЗНЬ 
Звучит так же абсурдно, как если сказать, раз человек 
любит не шоколадное, а клубничное мороженое — это 
не правильно. И возможно он не здоров.
Слово «болезнь» здесь не совсем корректно, скорее 
подойдет слово «вкус». А, как говорится, о вкусах 
не спорят. У одного вкусы гетеросексуальные, у другого 
гомосексуальные. Нельзя сказать, что что-то из этого бо-
лее правильное и лучше. Каждый имеет право выбирать 
то, что ему/ей по душе.

ВСЕ ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЗАРАЗНЫ 
СМЕРТЕЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 
После того, как мир всколыхнула новость о том, что 
Фредди Меркури умер от СПИДа, не сложно было 
сделать вывод, что это произошло из-за того, что он был 
геем. В мире каждый день люди болеют различными 
болезнями, и довольно часто именно гетеросексуалисты 
имеют гораздо более тяжелые формы болезней, 
в отличие от гомосексуалистов. Болезнь и предпочтения 
в выборе партнёров никак между собой не связаны.

ЗАРАЗНА ЛИ 
ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ?
Не шуточная тема  Раз уж на примере 
скандала с «Вечерним кварталом», 
о гомосексуальности шутить не стоит, 
поговорим о мифах. Хотя нет, последняя 
шутка от Романа Львовича Трахтенберга: 
«Почему количество геев с каждым годом 
стремительно растет, хотя сами они 
не размножаются?»

Äî ñèõ ïîð ó÷åíûå è 
ïðîôåññèîíàëû â îáëàñòè ïñè-
õîëîãèè ïûòàþòñÿ ðàçîáðàòüñÿ 
â âîïðîñå, îòêóäà ïîÿâëÿþòñÿ 
ãîìîñåêñóàëüíûå íàêëîííîñòè. 
Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ïñè-
õîëîãîâ è ïñèõèàòðîâ óòâåðæ-
äàþò, ÷òî ïîëîâóþ îðèåíòàöèþ 
íå âûáèðàþò è îíà íå ïîääà-
åòñÿ êîððåêöèè. Ïðåäïîëîæè-
òåëüíî îíà îïðåäåëÿåòñÿ âëèÿ-
íèåì òðåõ îñíîâíûõ ôàêòîðîâ: 
ãåíåòèêà, ñîöèàëüíî áèîëî-
ãè÷åñêàÿ ñðåäà è ïñèõîëîãèÿ. 

Ñóùåñòâóåò äîñòàòî÷íî ìíîãî 
ìèôîâ è òåîðèé íà ýòó òåìó. 
Èòàê, âàøåìó âíèìàíèþ ÒÎÏ-6 
ìèôîâ î ãîìîñåêñóàëüíîñòè.

Íî ñíà÷àëà ñòîèò çàòðîíóòü 
ñàìó ñóòü îïðåäåëåíèÿ ñëî-
âà. Ãîìîñåêñóàëüíîñòü ñîñòîèò 
èç äâóõ ñëîâ, ãðå÷åñêîãî «ãî-
ìîñ», êîòîðîå îáîçíà÷àåò — 
òîò æå, îäèíàêîâûé, è «ñåêñóñ», 
òîæå ãðå÷åñêîå ñëîâî. Äëÿ íàñ 
ïðèâû÷íåå è ïîíÿòíåå ïåðåâîä 
ñ àíãëèéñêîãî — ïîë. ×òî ïîäâî-
äèò íàñ ê ïåðâîìó ìèôó.

ГЕИ ЗАНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО 
АНАЛЬНЫМ СЕКСОМ 
Звучит достаточно абсурдно, как сказать, что в гетеросек-
суальной паре люди занимаются сексом только в мисси-
онерской позе и строят отношения только ради этого.
Существует большое количество способов, как сделать 
приятно любимому человеку. И это не всегда затрагива-
ет тему секса. Людям может быть просто хорошо и ком-
фортно друг с другом. Это и делает их счастливыми.
В математике есть правило, что от перемены слагаемых 
сумма не меняется. Так и в отношениях между людьми. Нет 
разницы, партнер противоположного пола или своего, суть 
остается та же. Люди просто хотят быть счастливыми.

ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ НЕ СПОСОБНЫ 
СТРОИТЬ СЕМЬИ 
Этот миф прямо связан с предыдущим. «Раз они себя 
так развязно ведут, какие из них могут быть родители. 
Они же портят наших детей!» — так думает большинство.
Как мы уже выяснили, развязное и пошлое поведе-
ние, это стереотип, и в обычной жизни, это абсолютно 
нормальные, и во многом очень успешные люди.
И даже если вкусы таких людей отличаются от большин-
ства, это еще не делает их плохими родителями.

ВСЕ ГЕИ МАНЕРНЫЕ 
Есть такой стереотип, что геи ведут себя слишком 
вызывающе и во многом отвратительно. Это скорее 
исключение, чем правило. Большинство людей не тра-
диционной сексуальной ориентации в жизни абсолютно 
обычные люди и с первого, и даже со второго взгляда 
не скажешь, что его предпочтения в партнерах отличают-
ся от большинства.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Неделя будет благоприятна 
для начала новых деловых 
проектов. 

ТЕЛЕЦ 
Не спешите искать новую 
сферу приложения своих 
трудовых ресурсов.

БЛИЗНЕЦЫ 
Для реализации наме-
ченного проявите больше 
творчества.

РАК 
Удача может оказаться 
на вашей стороне, однако 
вам необходимо реали-
стично посмотреть на вещи.

ЛЕВ 
Благоприятное время для 
решения жилищных вопро-
сов, которые давно назрели.

ДЕВА 
Не стоит тратить слишком 
много времени на строи-
тельство воздушных замков. 

ВЕСЫ 
У вас есть прекрасная 
возможность обозначить 
и начать реализовывать 
масштабные планы. 

СКОРПИОН 
Не сомневайтесь, мир оце-
нит все ваши таланты и спо-
собности по достоинству. 

СТРЕЛЕЦ 
Не рекомендуется менять 
привычную сферу деятель-
ности. 

КОЗЕРОГ 
Стремитесь реализовать все, 
что вы наметили, не останав-
ливайтесь на достигнутом.

ВОДОЛЕЙ 
Не бойтесь новых начинаний, 
но при этом соразмеряйте 
с реальностью свои силы. 

РЫБЫ 
В первую половину недели 
вас ожидает удача в делах, 
стоит задуматься о допол-
нительной работе.

415702

415305

Ірина, 21 рік
Маю чимало занять, які мене захоплюють. Захоплююсь сучасною 
літературою та кулінарією. З книг намагаюсь пізнати щось нове для себе. 
У житті я оптимістка, вірю в себе та своїх близьких. Потрібно пам'ятати, 
що всі перемоги починаються з перемоги над собою. 

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:

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

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

маркета 
або аналогічна)

415170

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

оплююсь сучасною 
знати щось нове для себсебе. 

ьких. Потрібно пам'ятаатити, 
собою. 


