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 Колотнеча навколо пам’ятника 
Шевченку між активістами і владою 
міста триває не один рік 
 Черговий скандал розгорівся у 
неділю, 4 лютого. На площі біля театру 
Садовського знову з’явилося погруддя 
Шевченка. А з ним мітинги, #зрада 
і нова сторінка в історії протистоянь 
Вінниці 
 Ми вирішили згадати, з чого все 
почалось, а щоб читачам було легше 
у всьому розібратися — показали 
історію конфлікту у картинках
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БИТВА ЗА ШЕВЧЕНКА
ЗАБРАТИ НЕ МОЖНА ЗАЛИШИТИ
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РЕКЛАМА

На Віче кілька десятків людей На Віче кілька десятків людей 
спочатку вимагали повернути спочатку вимагали повернути 

на площу погруддя Тараса на площу погруддя Тараса 
Шевченка, яке встановили тут Шевченка, яке встановили тут 

4 роки тому. 4 роки тому. А потім група А потім група 
чоловіків винесла на площу чоловіків винесла на площу 

червоний постамент з фанери та червоний постамент з фанери та 
нове погруддя Шевченкнове погруддя Шевченкаа
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ÍÎÂÈÍÈ

Учитесь с умом 
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñôîð-

ìèðîâàëñÿ òðåíä íà ó÷¸áó. 
Ìíîãèå âçðîñëûå ëþäè ïðî-
äîëæàþò ñâîå îáðàçîâàíèå 
â òå÷åíèå âñåé æèçíè. Âñå 
ìû ñ äåòñòâà ïîìíèì ïî-
ñëîâèöó «Âåê æèâè — âåê 
ó÷èñü». Îäíàêî è â ýòîì äåëå 
åñòü ñâîè ïåðåãèáû. Íàïðè-
ìåð, íåêîòîðûå ëþäè õîäÿò 
íà òðåíèíãè, ñåìèíàðû, 
âîðêøîïû íå ðàäè çíàíèé, 
à ðàäè î÷åðåäíîãî ñýëôè 
ñ Ãóðó, ëèáî ñåðòèôèêàòà, 
ðàäè î÷åðåäíîãî ÿðêîãî ïî-
ñòà â ñîöñåòÿõ. ß íàçûâàþ èõ 
«âå÷íûìè ñòóäåíòàìè»: âåäü 
öåëü èõ ó÷¸áû — ñàìà ó÷åáà. 
Ýòî íå ïëîõî è íå õîðîøî, 
íî ýòî ïðîñòî ðàçâëå÷åíèå.

Íî åñëè æå ó âàñ äðóãàÿ 
öåëü, òîãäà âàæíî, ÷òîá è ïîä-
õîä ê îáó÷åíèþ áûë èíûì. 
Èòàê, êàê æå îáåñïå÷èòü ñåáå 
íå ìíèìûé, à èñòèííûé ëè÷-
íîñòíûé ðîñò?

Âî-ïåðâûõ, îïðåäåëèòå, 
â êàêîé ñôåðå æèçíè ðå-
çóëüòàòû âàñ íå óñòðàèâàþò, 
â ÷¸ì èìåííî âû õîòèòå ñóùå-
ñòâåííûõ èçìåíåíèé. Èçó÷èòå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî òðåíèíãàì, 
ëèòåðàòóðå, âèäåî, íàáëþäàéòå 
çà ëþäüìè. Ïîñòàðàéòåñü ïî-
ëó÷èòü çíàíèÿ ìàêñèìàëüíî 
ïðàêòè÷åñêèì ïóòåì, îòäà-
âàéòå ïðåäïî÷òåíèÿ íå êíè-
ãàì, à æèçíåííîìó îïûòó. 
Ó÷èòåñü ó ïðîôåññèîíàëîâ. 
Ðå÷ü íå î äèïëîìå, à î òîì, 
÷òîáû ó÷èòåëü áûë ýêñïåðòîì 
è ïðàêòèêîì â äàííîé ñôåðå, 
÷òîáû òî, î ÷¸ì îí ãîâîðèë, 
åìó ñàìîìó õîðîøî äàâàëîñü. 
Ïîïðîáóéòå ïðèìåíèòü ñòðà-
òåãèè äðóãèõ ëþäåé â ñâîåé 
æèçíè, ñîõðàíÿÿ îñîçíàí-
íîñòü. Òî åñòü ïîñòîÿííî îò-
ñëåæèâàÿ ñâîè ýìîöèè â êàæ-
äîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè. Òà-
êèì îáðàçîì âû ïîéìåòå, ÷òî 
ïîäõîäèò èìåííî âàì, à ÷òî 
âàì ÷óæäî è íå ïðèíåñåò æå-
ëàåìîãî ðåçóëüòàòà.

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Анна Анна 
КАТРУККАТРУК

ЄВГЕН (20), РЯТУВАЛЬНИК:
— Нічого особливого. Щодня 
займаюся спортом, ходжу 
у зал, бігаю, плаваю. Одяга-
юсь по погоді. Думаю, цьо-
го достатньо. Два роки вже 
не хворів.

ЛАРИСА (56), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— Стараюсь не  ходити у люд-
ні місця. Чай п’ю з імбирем 
і медом. Чула, що це гарна 
профілактика, може це й са-
монавіювання, але не хворію.

ОЛЕГ (45), БУДІВЕЛЬНИК:
— Ніяких ліків для профілак-
тики не приймаю. Але вже зо 
два роки загартовуюся. Об-
ливаюся холодною водою 
вранці. Це добре допомагає 
мені прокинутися.

КАТЕРИНА (21), СТУДЕНТКА:
— Місяць тому перехворіла. 
Зараз, щоб ще раз не підхо-
пити вірус, п’ю чай чорний з 
лимоном, з м’ятою. Вживаю 
вітаміни для профілактики. 
Займаюсь спортом

МИХАЙЛО (36), ПРОМИСЛОВИЙ 
АЛЬПІНІСТ:
— Раз на тиждень купаюся 
на Вишенському озері. Ду-
маю, це сприяє здоров’ю. 
У мене така робота, що хво-
ріти ніяк не можна.

ОЛЕНА (69), ПЕНСІОНЕРКА:
— Нещодавно хворіла цілий 
місяць. Температури високої 
не було, але кашель, нежить 
добряче докучав. До лікарів 
не зверталась, Купувала ліки. 
А зараз тільки чай п’ю.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що ви робите, щоб не захворіти?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ïåðåâ ³ çíèêè 
áàæàþòü ï³äíÿòè 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó 

ó ìàðøðóòêàõ. Ïðî öå âîíè ãî-
âîðèëè íà îáãîâîðåíí³ â ïðèì³-
ùåíí³ «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿» 31 ñ³÷íÿ. ßê ðîçêàçàâ 
ãîëîâà Àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â 
«Ìàðøðóò» Îëåêñàíäð Ãîòà, äëÿ 
çäîðîæ÷àííÿ º áàãàòî ïðè÷èí.

— Ïîñò³éíî çðîñòàº âàðò³ñòü 
ïàëüíîãî, çàï÷àñòèí òà âñå 

ПРОЇЗД У МАРШРУТКАХ 
МОЖЕ ЗРОСТИ ДО 6 ГРИВЕНЬ
Нові ціни  
Перевізники 
хочуть збільшити 
вартість проїзду 
в маршрутках. 
Серед причин 
зростання: 
здорожчання 
пального й 
запчастин. Чи 
будуть підвищувати 
вартість проїзду в 
іншому транспорті?

«ïðèâ'ÿçàíî» äî êóðñó äîëàðà 
òà ºâðî. Ïîäàòêè çðîñëè ìàéæå 
âäâ³÷³. Ïåðåâîçèìî ï³ëüãîâèê³â 
áåçêîøòîâíî, øêîëÿð³â çà ïîëî-
âèíó âàðòîñò³ ïðî¿çäó, — ñêàçàâ 
Ãîòà. — Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 
íàâ³òü ñòàëè çáèòêîâèìè äëÿ ñà-
ìèõ ïåðåâ³çíèê³â. Çðîáèëè ðîç-
ðàõóíêè ïî äåñÿòè ìàðøðóòàõ, 

ïîäàëè íà ðîçãëÿä äî ì³ñüêðàäè. ² 
âèÿâèëîñÿ, ùî ñîá³âàðò³ñòü ïåðå-
âåçåííÿ íà ð³âí³ 7,80 ãðèâí³. Òîä³ 
ÿê âàðò³ñòü ïðî¿çäó çàëèøàºòüñÿ 
íà òîìó æ ð³âí³.

ßê ïîÿñíèâ ãîëîâà Àñîö³àö³¿, 
ïåðåâ³çíèêè õî÷óòü çá³ëüøèòè 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó íà 1–2 ãðèâí³. 
Òîáòî, äî 5–6 ãðèâåíü. Íà ñî-
ö³àëüíèõ ìàðøðóòàõ, äå êâèòîê 
êîøòóº 3,50 ãðèâí³, ïëàíóþòü 
ï³äíÿòè äî 4,50–5,50 ãðèâí³.

Àëå äîìîâèòèñÿ ïðî òå, ÿêèé 
ñàìå òàðèô âèìàãàòè â ì³ñüêî¿ 
âëàäè, ïåðåâ³çíèêàì âäàëî-
ñÿ íå îäðàçó. Ïîãîäèëèñÿ, ùî 
âàðò³ñòü ìàº áóòè ùîíàéìåíøå 
ø³ñòü ãðèâåíü, õî÷à äåÿê³ ïåðåâ³-
çíèêè ïðîïîíóâàëè ï³äíÿòè ö³íó 
çà êâèòîê äî 7–8 ãðèâåíü.

Îäíàê îñòàòî÷íå ð³øåííÿ 
çà ìåð³ºþ, òîæ ïåðåâ³çíèêè ï³ä-
ãîòóâàëè çâåðíåííÿ ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ Ñåðã³þ Ìîðãóíîâó, à ðîç-
ðàõóíêè — â³äïîâ³äíèì äåïàð-

òàìåíòàì. Ïåðåâ³çíèêè êàæóòü, 
ùî ïîãîäÿòüñÿ íà ö³íó íå ìåíøå 
øåñòè ãðèâåíü.

Ïåðåâ³çíèêè áàæàþòü, àáè íî-
âèé òàðèô íà ïðî¿çä çàòâåðäèëè 
âæå ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ëþòîãî. 
Àëå ïîïðè öå áàæàííÿ, íîâèé 
òàðèô ìàº çàòâåðäèòè âèêîí-
êîì ìåð³¿ òà äåïóòàòè ì³ñüêðàäè. 
Êîëè âîñòàííº ï³äí³ìàëè òàðèô 
íà ïðî¿çä (ó 2016 ðîö³), ïåðåâ³-
çíèêè âèìàãàëè íîâ³ ö³íè âæå ç 
ñ³÷íÿ òîãî ðîêó, à ï³äíÿëè âë³òêó.

Éìîâ³ðíî, ùî ðîçãëÿä íîâîãî 
çäîðîæ÷àííÿ ïðî¿çäó çíîâó çà-
òÿãíåòüñÿ íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â (goo.
gl/mCGwzx).

Поки що здорожчання проїзду 
в громадському транспорті сто-
сується лише маршруток. А чи 
вплине нова ціна, якщо її при-
ймуть, на проїзд в інших видах 
громадського транспорту?
— Економічні передумови для 
підняття ціни на проїзд є, але 
ми цього робити не будемо. 
Як і на будь-яку компанію, що 
займається пасажирськими 
перевезеннями, на нас також 

впливає зростання ціни паль-
ного та електроенергії, запчас-
тин, — розказав гендиректор 
«Вінницької транспортної ком-
панії» Михайло Луценко. — Крім 
того, щороку нам не доплачу-
ють за перевезення пільговиків. 
Не приховую, питання щодо 
вартості проїзду є. Усе потріб-
но детально вивчити. А потім 
виносити на розсуд громади та 
міської влади.

Буде нова ціна в іншому транспорті?

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

ЯК ЗМІНЮВАЛИСЯ ЦІНИ НА ПРОЇЗД 
І ДИЗПАЛИВО ЗА ДЕСЯТЬ РОКІВ?
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Директор департаменту еконо-
міки Віталій Погосян розказав, 
що після завершення об’єктів на 
вулиці Запорожця, почнуть будів-
ництво домів на Старому Місті.
— Маємо наміри розпочати бу-
дівництво наступного об'єкту 
програми в районі лікарні № 3. 
Там буде багатоповерхівка 
на 80 квартир, і наразі фахівці 
роблять проект, обраховують 
вартість та готують тендер для 
визначення забудовника. Маю 
надію, що цього року проведемо 
жеребкування серед майбутніх 
мешканців.
Погосян додав, що вартість ква-
дратного метра зміниться і буде 
більше 9800 гривень. Проте

висловився, що нова ціна все 
одно буде однією із найменших 
у Вінниці.
— Ще є зміни в програмі жеребку-
вання, які стосуються людей з ін-
валідністю. Вони отримуватимуть 
квартири на 1-ому поверсі муні-
ципальних будинків. І як бачите, 
на прикладі будинку на Петра За-
порожця, 4 — будинки зводять із 
пандусами і вони обладнані про-
сторими ліфтами для комфорту 
всіх мешканців. За додатковою 
інформацією звертатись за теле-
фонами: 0432–69–99–03; 068–
642–83–80; 093–041–38–14; 
095–474–38–34. Перелік доку-
ментів за коротким посиланням: 
goo.gl/EJ5tSs

Наступний дім буде на Старому Місті

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ðàí³øå íà Ïå-
òðà Çàïîðîæöÿ, 

4 ñòîÿëà ñòàðà äâîïîâåðõ³âêà. ¯¿ 
â íàðîä³ íàçèâàëè «áàðàêîì».Òóò 
æèëè 13 ñ³ìåé.

Ï³âòîðà ðîêè òîìó öåé áóäèíîê 
âèð³øèëè çíåñòè. À íà éîãî ì³ñ-
ö³ ïîáóäóâàòè áàãàòîïîâåðõ³âêó 
çà ïðîãðàìîþ «Ìóí³öèïàëüíå 
æèòëî», ÿêà ä³º ç 2009 ðîêó. ¯¿ 
îñîáëèâ³ñòü â òîìó, ùî ö³íà 
íà êâàäðàòí³ ìåòðè òóò ìåíøà, 
à êâàðòèðè ïðîäàþòü â ïåðøó 
÷åðãó áþäæåòíèêàì, ìîëîäèì 
ñ³ì’ÿì òà ó÷àñíèêàì ÀÒÎ. Áóäè-
íîê íà Çàïîðîæöÿ — ñüîìèé ä³ì, 
ÿêèé çâåëè çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ.

ВРАЖЕННЯ ВІД НОВИХ КВАРТИР. 
Ó ÷åòâåð, 1 ëþòîãî, êëþ÷³ â³ä 
êâàðòèð îòðèìàëè 49 âëàñíèê³â. 
Êð³ì òîãî, áåçêîøòîâíî êâàðòè-
ðè îòðèìàëè é ïåðåñåëåíö³, ÿê³ 
æèëè â ñòàðîìó áóäèíêó íà ì³ñö³ 
íîâîáóäîâè. Æóðíàë³ñò ïîñï³ëêó-
âàâñÿ ç âëàñíèêàìè íîâèõ îñåëü 
òà ä³çíàâñÿ ¿õ âðàæåííÿ.

— Íà ì³ñö³ öüîãî äîìó áóëà 
äóæå ñòàðà äâîïîâåðõ³âêà. Ìà-
áóòü, 1917 ðîêó çàáóäîâè, ³ç 
äåðåâà. Óñ³ çðó÷íîñò³ íà âóëè-
ö³, — ðîçïîâ³â ïåðåñåëåíåöü ç³ 
ñòàðîãî áóäèíêó Â³òàë³é Ìîâ-

÷àí. — À â íîâîìó áóäèíêó º âñ³ 
êîìóí³êàö³¿: ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, 
ñâ³òëî. Çà ïëîùåþ íîâ³ îñåë³ íà-
â³òü á³ëüø³, í³æ áóëè. Óñå áóëî 
ãîòîâå: ìè íàêëå¿ëè øïàëåðè, 
ïîñòàâèëè ìåáë³ ³ âñå.

Äî ðå÷³, çà óìîâîþ ïðîãðàìè, 
ìàéáóòí³ âëàñíèêè ïðîõîäÿòü 
ïðîöåäóðó æåðåáêóâàííÿ â äâà 
åòàïè — ïåðøèé âèçíà÷àþòü 
ëþäåé, ùî îòðèìàþòü êâàðòèðè, 
à äðóãèé åòàï — ïîâåðõ, ê³ëüê³ñòü 
ê³ìíàò òà íîìåð êâàðòèðè.

Â³ííè÷àíêà ²ííà Ëîáî÷óê êó-
ïèëà çà ïðîãðàìîþ äâîê³ìíàòíó 
êâàðòèðó íà ñüîìîìó ïîâåðñ³.

— Ó ïåðøó ÷åðãó ìåíå çàö³êà-
âèëà ö³íà (9800 ãðí/ì2 — àâò.), 
òîìó ³ âçÿëà ó÷àñòü ó ïðîãðàì³. 
Áà÷èëà êâàðòèðó ùå é äî òîãî, 
ÿê ¿¿ çäàëè. Ùî ñêàçàòè — çáóäî-
âàíî äîáðå, ð³âíî çàëèòà ï³äëîãà. 
Áà÷òå, ó ëîòåðå¿ ìåí³ ïîùàñòèëî: 
êâàðòèðó îòðèìàëà íà ñüîìîìó 
ïîâåðñ³, ³ç ñîíÿ÷íîãî áîêó.

Âèïàäêîâî æóðíàë³ñò çíàéøîâ 
¿¿ ñóñ³äà — Ñåðã³ÿ Áàá³÷åâà. Õëî-
ïåöü ïðèäáàâ äâîê³ìíàòíó êâàð-
òèðó çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ òàêîæ 
íà ñüîìîìó ïîâåðñ³.

— Çíîâó æ òàêè, ö³íà íà êâà-
äðàòí³ ìåòðè äóæå ãàðíà. Öå 
íàéäåøåâøå ó ì³ñò³ íîâå æèòëî. 
À ïîò³ì ïîäèâèëèñÿ íà ÿê³ñòü òà 
óìîâè, ùî ïðîïîíóþòü — ³ îä-
ðàçó ïîãîäèâñÿ íà ó÷àñòü ó ïðî-
ãðàì³ «Ìóí³öèïàëüíå æèòëî». 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334
 Íà âóëèö³ Àíòîíîâà â³äêðèëè 

íîâèé äèòñàäîê «Äçâ³íêà». Ó íüî-
ìó ïî÷àëè íàâ÷àòèñÿ 42 äèòèíè, à 
ì³ñöÿ ìàº âèñòà÷èòè äëÿ 360 ìà-
ëÿò. Çà àìá³òíèìè ïëàíàìè ì³ñü-
êî¿ âëàäè, äî 2020 ðîêó ÷åðãà äî 
äèòñàäê³â ìàº çíèêíóòè ïîâí³ñòþ.

Ç ïîíåä³ëêà, 5 ëþòîãî, â ì³-
êðîðàéîí³ «Â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî» 
çàïðàöþâàâ íîâèé äèòÿ÷èé ñà-
äîê. Éîãî â³äêðèëè òà ïîêàçàëè 
æóðíàë³ñòàì çà ê³ëüêà äí³â äî 
ïî÷àòêó ðîáîòè. Ñàäî÷îê íàçâà-
ëè «Äçâ³íêîþ» ³ öå òðèïîâåðõî-
âà íîâîáóäîâà, ïîôàðáîâàíà ó 
ñâ³òë³ êîëüîðè, ùî ðîçòàøîâàíà 

íà âóëèö³ Îëåãà Àíòîíîâà, 13à 
(êîëèøíÿ Êàðëà Ìàðêñà - àâò.)

Â³ííè÷àíêà Þë³ÿ áóëà îäí³ºþ 
ç àí³ìàòîð³â, ùî ðîçâàæàëè ä³òîê 
íà â³äêðèòò³ ñàäî÷êà. Ïîò³ì æ³íêà 
áóäå òóò ïðàöþâàòè ³ äîãëÿäàòè 
ñâî¿õ äîíüîê — ¿¿ äîøê³ëüíÿòà 
òàêîæ ñþäè õîäÿòü. Âîíà ïîä³ëè-
ëàñÿ âðàæåííÿìè â³ä «Äçâ³íêè»:

— Äî öüîãî ìî¿ ä³òêè áóëè â 
äèòñàäêó ¹42. Êîëè ä³çíàëèñÿ, 
ùî òóò â³äêðèâàºòüñÿ íîâèé, ñó-
÷àñíèé ñàäîê — âèð³øèëè ïåðå-
éòè ñþäè. Áî ÿ íå ò³ëüêè ìàìà, 
à é âèõîâàòåëüêà. Çà ñâî¿õ ä³òîê 
íå áîþñÿ, òóò ãàðíèé êîëåêòèâ 
ïåäàãîã³â, ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ 

çðîñòàííÿ äîøê³ëüíÿò. À ÿêùî 
ùî, ìåí³ ñòàðø³ ä³òè äîïîìîæóòü, 
— ðîçêàçàëà ìàìà òð³éíÿò Þë³ÿ.

Ó çàêëàä³ çðîáèëè ìóçè÷íó, 
ñïîðòèâíó çàëè, êàá³íåò ïðàê-
òè÷íîãî ïñèõîëîãà, ìåäáëîê, 
õàð÷îáëîê, ïðàëüíþ. Îá³ãð³âà-
òèìå ñàäîê âëàñíà êîòåëüíÿ. ßê 
çàïåâíèëè â ìåð³¿, ô³íàíñóâàííÿ 
áóä³âíèöòâà áóëî êîøòîì ³íâåñ-
òîðà — êîìïàí³¿ «Â³ííèöÿîáëà-
ãðîòåõñåðâ³ñ», ÿê³ âèòðàòèëè 
áëèçüêî 45 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

ßê ïîÿñíèëà çàâ³äóâà÷êà çà-
êëàäó Ëþäìèëà Ìàëàôåºâà, ó 
ñàäî÷êó º ïðèì³ùåííÿ é ï³ä ³í-
êëþçèâíó ãðóïó.

— Ìè ìàºìî âåëèêèé ãàðäåðîá, 
áàãàòî ïðèì³ùåíü. Ïîêè ùî äî 
íàñ íå çàïèñóâàëèñÿ áàòüêè ä³-
òîê ç ³íâàë³äí³ñòþ. Àëå ìè ìàº-
ìî çìîãó ¿õ ïðèéíÿòè: ¿ì äîïî-
ìîæóòü êâàë³ô³êîâàí³ ïåäàãîãè, 
ïðàêòè÷íèé ïñèõîëîã, — ñêàçàëà 
ïàí³ Ëþäìèëà.

Íàîñòàíîê ïîñàäîâö³ çàïåâ-
íèëè: íà öüîìó äèòñàäêó íå 
ïëàíóþòü çóïèíÿòèñÿ, òà áóäóòü 
íàäàë³ â³äêðèâàòè îá’ºêòè ñî-
ö³íôðàñòðóêòóðè.

— Çàðàç áóäóþòü ùå ÷îòèðè ñà-
äî÷êè ó Â³ííèö³. Ó 2006 ðîö³ áóëà 
÷åðãà äî äèòñàäê³â íà äâ³ òèñÿ÷³ 
ä³òåé, à çàðàç âîíà çìåíøèëàñÿ äî 

500 ä³òîê. Çà íàøèìè ïëàíàìè, äî 
2020 ðîêó ÷åðãà äî äèòñàäî÷ê³â ìàº 
çíèêíóòè âçàãàë³, — ñêàçàâ ì³ñüêèé 
ãîëîâà Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

— Äîøê³ëüíà îñâ³òà ïîâèííà 
áóòè ñêð³çü, äå º äîøê³ëüíÿòà. ² 
â öüîìó ïëàí³ ðîáèòüñÿ áàãàòî: 
çà îñòàíí³ òðè ðîêè â îáëàñò³ 
â³äêðèëè 35 ñàäî÷ê³â, ñòâîðåíî 
ïîíàä 2800 ì³ñöü äëÿ íàøî¿ ìà-
ëå÷³ òà 300 ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ 
ïåäàãîã³â. ² ó 2018 ðîö³ ïëàíóºìî 
â³äêðèòè ùå 13 ñàäî÷ê³â, òîä³ ÿê 
ãîëîâíà ìåòà — ïîêðèòè ìåðå-
æåþ ñó÷àñíèõ äèòñàäê³â óñþ Â³-
ííè÷÷èíó, — ñêàçàâ çàñòóïíèê 
ãîëîâè ÎÄÀ ²ãîð ²âàñþê.

НА ЗАМОСТІ ЗВЕЛИ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
БУДИНОК НА 88 КВАРТИР
Дешеве житло  На вулиці Петра 
Запорожця відкрили черговий дім 
за програмою «Муніципальне житло». 
Усього тут 88 квартир. Поряд будують 
ще один дім на 92 квартири. І незабаром 
почнуть зводити житло на Старому Місті. 
А в чому особливість міської програми?

У Військовому містечку відкрили новий дитсадок

Ó äîì³ àâòîíîìíå îïàëåííÿ, º 
çîâí³øíº óòåïëåííÿ, âæå ñòîÿòü 
óñ³ ë³÷èëüíèêè, äîáðèé ðåìîíò.

×èòàéòå òàêîæ ïðî âðàæåí-
íÿ â³ä ìóí³öèïàëüíîãî æèòëà 
íà ×åõîâà íà ñàéò³ «20õâèëèí» 
(goo.gl/GE46f3).

НОВІ БУДИНКИ З ЦЕГЛИ. Íà öå-
ðåìîí³¿ âðó÷åííÿ êëþ÷³â çàñòóï-
íèê ìåðà Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé 
ðîçêàçàâ, ùî ïîðÿä ç äåñÿòèïî-
âåðõ³âêîþ íà 88 êâàðòèð — çâî-
äÿòü ùå îäèí ä³ì.

— Ìè íàìàãàºìîñÿ ñòâîðèòè ò³ 
óìîâè, çà ÿêèõ ïðàö³âíèêè áþ-
äæåòíî¿ ñôåðè, ìîëîäü òà ëþäè ç 
³íøèõ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é, çìî-
æóòü êóïèòè îñåëþ çà ÷åñíó ö³íó. 
Ñïîä³âàþñü, ùî öüîãî ðîêó ìè 
çäàìî äðóãèé ïóñêîâèé êîìïëåêñ 
íà âóëèö³ Çàïîðîæöÿ. Ó íüîìó 
áóäå 92 êâàðòèðè. ² áóäåìî â ïî-
äàëüøîìó ðîçâèâàòè ïðîãðàìó 
«Ìóí³öèïàëüíå æèòëî», — ñêàçàâ 
Ñêàëüñüêèé.

Îá’ºêò çáóäóâàëè ïðàö³âíèêè 
äåðæï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöüêå ³í-
æåíåðíî-áóä³âåëüíå óïðàâë³ííÿ». 
Éîãî ãåíäèðåêòîð Âàëåð³é Êî-
ðîáêîâ ðîçêàçàâ, ùî ñâî¿ áóäèíêè 
çâîäÿòü ëèøå ç öåãëè.

— Öå íàø íå ïåðøèé áóäèíîê. 
Ìè áóäóºìî çà ïðîãðàìîþ «Ìó-
í³öèïàëüíå æèòëî» ³ç 2010 ðîêó. 
Áóäóºìî ç öåãëè, áî öå íàä³éí³-
øå. Óñ³ áóäèíêè äî äåñÿòè ïîâåð-
õ³â. ² çà âåñü ÷àñ íå áóëî æîäíîãî 
âèïàäêó, êîëè ëþäè çàëèøèëèñÿ 
íå çàäîâîëåí³ íàøîþ ðîáîòîþ, — 
ñêàçàâ Êîðîáêîâ.

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî áóäè-
íîê íà äâà ï³ä’¿çäè óòåïëåíèé 
ïîâí³ñòþ, ó êîæí³é êâàðòèð³ º 
³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ òà ë³-
÷èëüíèêè. Âñòàíîâëåí³ ìåòàëî-
ïëàñòèêîâ³ â³êíà. ² âæå º ì³öí³ 
âõ³äí³ äâåð³ â êîæí³é îñåë³. Òîä³ 
ÿê ìåøêàíö³â íà âåðõí³ ïîâåðõè 
âîçÿòü ñó÷àñí³ ë³ôòè.

Вінничанка Інна Лобочук придбала квартиру 
на сьомому поверсі. Жінка розказала, що у новій оселі 
будівельники гарно зробили чорновий ремонт
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Яка думка з приводу не похован-
ня христянина Пирогова у слу-
жителів церкви? На це питання 
RIA попросила відповісти прото-
диякона Владислава Демченка, 
секретаря Вінницької єпархії:
— Наскільки відомо, дозвіл 
на бальзамацію тіла Миколи Пи-
рогова був наданий Священним 
Синодом як виняток, для того, 
щоб рідні, колеги і друзі мали 
змогу попрощатися із всесвіт-
ньо відомим генієм медицини, — 
каже священнослужитель. — Піс-
ля певного терміну, який був 
обумовлений у дозволі, тіло спо-
чилого лікаря мало бути віддано 
землі. Але сталося інакше. У Ві-
нниці спорудили склеп, над яким 

згодом побудували храм на честь 
святителя Миколая. Думаю, що 
сам Микола Іванович хотів би 
бути похованим за традиціями 
православної віри, до якої він 
належав і ставився серйозно, 
особливо в другу половину і 
в останні роки свого життя. І я, 
як православний християнин і 
священослужитель, підтримав 
би ідею поховання Миколи Пи-
рогова, так як це відбувається з 
усіма спочилими християнами. 
Але оскільки питання поховання 
не порушувалося раніше ні цер-
ковною владою, яка надавала 
дозвіл на його бальзамацію, ні 
її наступниками, то й тепер це 
робити не слід.

Християнин мав би бути похований 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Ñêàíäàë ç ÷åðãî-
âîþ íàóêîâî-ìå-
äè÷íîþ ïðîöåäó-

ðîþ ñïðîâîêóâàëà â. î. ì³í³ñòðà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óëÿíà Ñóïðóí. 
Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³ 
çâåðíóëàñÿ ³ç çàïèòàííÿì, íà ùî 
êðàùå âèòðàòèòè 199 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, ÿê³ ïðîñèòü íàö³îíàëüíèé 
ìóçåé-ñàäèáà Ïèðîãîâà, — íà ðå-
áàëüçàìóâàííÿ ò³ëà âèäàòíîãî õ³-
ðóðãà ÷è ë³êóâàííÿ õâîðèõ.

ГРОШІ ЗНАЙДЕМО, НАВІТЬ 
НЕ СУМНІВАЙТЕСЬ. Ïîñò ÷è-
íîâíèö³ ç’ÿâèâñÿ çðàíêó 31 ñ³÷íÿ. 
À âæå äî âå÷îðà íà íüîãî â³äãóê-
íóëèñÿ ÷èìàëî â³ííè÷àí, ïðåä-
ñòàâíèê³â ìåäè÷íî¿ ñï³ëüíîòè 
Â³ííèö³. Âîíè â³äâåðòî ãîâîðè-
ëè ïðî ïðîâîêàòèâíèé õàðàêòåð 
ïîâ³äîìëåííÿ êåð³âíèêà ÌÎÇó.

«Ìåíå, ÿê ³ ïåðåêîíàíèé, áà-
ãàòüîõ â³ííè÷àí, âêðàé îáóðèâ 
äîïèñ â. î. ì³í³ñòðà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óëÿíè Ñóïðóí ùîäî 
ðåáàëüçàìóâàííÿ ò³ëà âèäàòíîãî 
õ³ðóðãà Ìèêîëè Ïèðîãîâà, — íà-
ïèñàâ ó Ôåéñáóö³ ì³ñüêèé ãîëî-
âà. — ßê âçàãàë³ ìîæíà òàê ñòà-
âèòè ïèòàííÿ: àáî ë³êè, àáî ðå 
áàëüçàìóâàííÿ? Ìèêîëà ²âàíîâè÷ 
Ïèðîãîâ — öå íàøå íàö³îíàëüíå 
íàäáàííÿ â ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ ìåäè-
öèíè. Êîøòè ìè çíàéäåìî, íà-
â³òü íå ñóìí³âàéòåñÿ, âè çíàéä³òü 
ôàõ³âö³â, ÿê³ ìîæóòü ïðîâåñòè öþ 
ïðîöåäóðó ÿê³ñíî ³ ïðîôåñ³éíî. 
Ìè öå îáãîâîðþâàëè ç ãîëîâîþ 
ÎÄÀ Âàëåð³ºì Êîðîâ³ºì, ÿêèé 
òàê ñàìî îáóðåíèé, ³ âèð³øèëè, 

ùî áóäåìî ³í³ö³þâàòè ïèòàííÿ 
ïåðåäà÷³ ó ñï³ëüíó êîìóíàëüíó 
âëàñí³ñòü ãðîìàä Íàö³îíàëüíîãî 
ìóçåþ-ñàäèáè Ïèðîãîâà».

Òàêå âðàæåííÿ, ùî ïàí³ Ñó-
ïðóí ò³ëüêè é ÷åêàëà íà òàêó 
ðåàêö³þ. Âîíà îäðàçó â³äïîâ³ëà: 
«Ïðèºìíî âðàæåíà ãðîìàäÿí-
ñüêîþ ïîçèö³ºþ â³ííè÷àí. Äîáðå, 
ùî ëþäè ö³íóþòü òà ï³äòðèìóþòü 
ìóçåé ³ ïàì'ÿòü ïðî Ïèðîãîâà… 
Ï³äòðèìóþ ³í³ö³àòèâó Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ ³ ì³ñüêî¿ âëàäè ïåðå-
äàòè ìóçåé íà ì³ñöåâèé ð³âåíü». 
Ñëîâîì, ÷èíîâíèöÿ äàëà çðîçó-
ì³òè, ùî ãðîøåé â³ä ì³í³ñòåðñòâà 
Â³ííèöÿ ìîæå íå ÷åêàòè. Âò³ì, 
ìîâà íå ò³ëüêè ïðî ãðîø³. Õòî 
âèêîíàº ðåáàëüçàìàö³þ?  

РОБОТИ ТРИВАТИМУТЬ ПРИ-
БЛИЗНО ТРИ МІСЯЦІ. — Ïåð-
øèé ðàç áåç ðîñ³ÿí ïðîâåäåìî 
÷åðãîâèé åòàï ðåáàëüçàìàö³¿, — 
çàçíà÷èâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ ³ç çáå-
ðåæåííÿ ò³ëà Ïèðîãîâà ðåêòîð 
ÂÍÌÓ Âàñèëü Ìîðîç. — Çðîáè-
ìî öå âëàñíèìè ñèëàìè. Ðîáîòà 
íåïðîñòà. Àëå ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî 
íàø³ íàóêîâö³ ñïðàâëÿòüñÿ ç íåþ. 
Òèì á³ëüøå, ùî äåõòî ç íàñ óæå 
âèêîíóâàâ ¿¿ ðàçîì ç ôàõ³âöÿìè ç 
Ìîñêâè ç ³íñòèòóòó Â²ËÀÐ (Âñå-
ðîñ³éñüêèé ³íñòèòóò ë³êàðñüêèõ ³ 
àðîìàòè÷íèõ ðîñëèí — àâò.). Öÿ 
óñòàíîâà îï³êóºòüñÿ ò³ëîì Ëåí³-
íà. Òåïåð äîâåäåòüñÿ ðîáèòè âñå 
ñàìîñò³éíî. 

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ðîáîòà â³äáóâàòèìåòüñÿ ó ëàáî-
ðàòîð³¿ íà òåðèòîð³¿ ìóçåþ-ñà-
äèáè Ïèðîãîâà. ¯¿ ñïåö³àëüíî 
ñòâîðèëè, àáè íå ïåðåïðàâëÿòè 
ò³ëî äî Ìîñêâè. Ñàìå òóò âèêî-

ДЕСЯТЕ «ОМОЛОДЖЕННЯ» 
ПИРОГОВА БУДЕ БЕЗ РОСІЯН
Справимося самі  Дев’ять попередніх 
ребальзамацій тіла Пирогова, яке 137 років 
зберігається у некрополі на околиці Вінниці, 
проводили за участі росіян. Цього разу 
звертатися до них за допомогою вінничани 
не будуть. Як «омолоджуватимуть» генія 
медицини? Що кажуть з цього приводу 
медики-науковці, працівники музею 
Пирогова і навіть священики?

íóâàëè îñòàííº «îìîëîäæåííÿ» 
ò³ëà. Áóëî öå ó 2011 ðîö³. Ùî-
ïðàâäà, ïðàöþâàëè òîä³ çà áåç-
ïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ íàóêîâö³â, ÿê³ 
ïðèáóëè äî Â³ííèö³ ç Ìîñêâè.

Îäèí ç òèõ, õòî áðàâ ó÷àñòü 
ó ðåáàëüçàìàö³¿ ó 2011-ìó ðîö³, 
ïðîðåêòîð Â³ííèöüêîãî ìåäóí³-
âåðñèòåòó ïðîôåñîð ó ãàëóç³ ìîð-
ôîëîã³¿ Þð³é Ãóì³íñüêèé.

— Ñïî÷àòêó ò³ëî ä³ñòàíåìî ³ç 
ñàðêîôàãó, ïåðåâåçåìî ç óñè-
ïàëüíèö³ äî ëàáîðàòîð³¿, äå âîíî 
çíàõîäèòèìåòüñÿ äî çàâåðøåííÿ 
ðîá³ò, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — 
Âîíè òðèâàòèìóòü ïðèáëèçíî òðè 
ì³ñÿö³. Çà ðîáîòó íå â³çüìåìî í³ 
êîï³éêè. Öå ñïðàâà ÷åñò³ — çáå-
ðåãòè ñâ³òîâó ñïàäùèíó.

Ïðàöþâàòèìóòü ôàõ³âö³-àíàòî-
ìè, ïàòîìîðôîëîãè, ðåíòãåíîëî-
ãè, õ³ì³êè, ³íæåíåðè. Ùîá çðîçó-
ì³òè, íàñê³ëüêè öå ñêðóïóëüîçíà 
ðîáîòà, ïðîôåñîð óòî÷íþº, ùî 
äîñë³äèòè ³ çàô³êñóâàòè ìàþòü 
êîæåí ñàíòèìåòð ò³ëà.

Â³ä ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ âäàëîñÿ ä³-

çíàòèñÿ, ùî çáåðåãëèñÿ çðàçêè 
ïðåïàðàò³â, ç ÿêèìè ïðàöþâàëè 
ó 2011 ðîö³. Ñõîæå, «ïðî÷èòàþòü» 
¿õ ñêëàä ³ íà îñíîâ³ öüîãî âèãî-
òîâëÿòü íîâ³. Ðîáîòè ðîçïî÷íóòü, 
ÿê ò³ëüêè ç’ÿâëÿòüñÿ êîøòè. Ï³ä 
÷àñ ðîçìîâè â³ä÷óâàëîñÿ, íàñê³ëü-
êè íàóêîâö³ îäåðæèì³ çðîáèòè 
âñå, àáè çáåðåãòè ò³ëî. Óïåâíåí³, 
ùî âñå ¿ì âäàñòüñÿ.

— Õ³ðóðãè, ç ÿêèìè ÿ ñï³ëêó-
âàâñÿ, âèñëîâëþþòü ãîòîâí³ñòü 
ç³áðàòè ãðîø³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðî-
á³ò, — ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð Íàö³î-
íàëüíîãî ìóçåþ-ñàäèáè Ïèðîãî-
âà Ïåòðî Ãóíüêî. — Çáåðåæåííÿ 
ò³ëà, öå íàóêîâèé åêñïåðèìåíò, 
ùî òðèâàº ç 1881 ðîêó, êîëè ïå-
ðåñòàëî áèòèñÿ ñåðöå â÷åíîãî-
õ³ðóðãà. Íå ìàºìî ïðàâà ïåðå-
ðèâàòè éîãî. Ïðèêðî, ùî öüîãî 
íå ðîçóì³þòü â Êèºâ³.

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî 
çàìîâíèêîì ðîá³ò º íàø óí³âåð-
ñèòåò. Òîìó êîøòè òðåáà ïåðåêà-
çóâàòè íå ìóçåþ, à íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàäó.

У Вінниці, точніше, у селі Вишня 
(нині Пирогово) видатний хірург 
провів 20 останніх років життя. 
Після смерті бальзамування тіла 
провів професор із Петербурга 
Дмитро Виводцев. Зробив він це 
з допомогою власно винайдених 
препаратів на прохання дружини 
хірурга. До речі, в одному з архівних 
документів зберігається запис про 

те, що Виводцев родом з Вінниці.
Загалом проведено 9 ребальзама-
цій. Найскладніша була у 1944 році. 
Тоді мало не втратили тіло, у такому 
жахливому стані воно знаходило-
ся. Бо був пошкоджений сарко-
фаг. У радянські часи його достав-
ляли у Москву і там працювали з 
ним. У 2011 році вперше провели 
у Вінниці. 

ДОВІДКА

Тіло Пирогова ребальзамували 9 разів. Найскладніше 
було у 1944 році. Тоді тіло мало не втратили

Тестували 
викладачів 
автошкіл 
— Íà ÷åðãîâó àòåñòàö³þ 
ïðèáóëî 18 âèêëàäà÷³â àâ-
òîøê³ë Â³ííè÷÷èíè, ó ÿêèõ 
òåðì³í ä³¿ ë³öåíç³¿ íà ïðàâî 
âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
çàê³í÷óâàâñÿ. Ïðèºìíî â³ä-
ì³òèòè, ùî ð³âåíü ï³äãîòîâ-
êè âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèìè 
2016–2017 ðîêàìè, çíà-
÷íî ïîêðàùèâñÿ. ²ç ÷èñëà 
ïðèñóòí³õ òåîðåòè÷íèé òà 
ïðàêòè÷íèé ³ñïèòè óñï³ø-
íî ñêëàëè 14, — çàçíà÷àþòü 
ó Ðåã³îíàëüíîìó ñåðâ³ñíîìó 
öåíòð³ ÌÂÑ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³. 
 ×åòâåðî íå çóì³ëè ï³ä-
òâåðäèòè äîñòàòí³é ð³âåíü 
çíàíü ç ÏÄÐ, òîìó ãîòó-
âàòèìóòüñÿ äî íàñòóïíî¿ 
àòåñòàö³¿, àëå íå ðàí³øå 
í³æ ÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â

«Шлюб на один 
день» 
 Ó Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòè-
íà, 14 ëþòîãî, î 15.00 çà-
êîõàí³ ïàðè ì³ñòà Â³ííèö³ 
ìîæóòü çàðåºñòðóâàòè 
«Øëþá íà îäèí äåíü». 
Íà ïëîù³ ªâðîïåéñüê³é 
ñâÿòèé Âàëåíòèí äîïîìîæå 
âñ³ì îõî÷èì ñòàòè ÷îëîâ³-
êîì òà äðóæèíîþ.
Ï³ñëÿ ç³çíàííÿ â êîõàíí³ 
òà ïîö³ëóíêó âñ³ çàêîõàí³ 
îòðèìàþòü ñïåö³àëüí³ ñâ³-
äîöòâà ïðî «øëþá» òà ïî-
äàðóíêè, ñåðåä ÿêèõ — âå-
÷åðÿ â îäíîìó ³ç ðåñòîðàí³â 
ì³ñòà òà ðîìàíòè÷íà ïî¿çä-
êà. Ïàðà îòðèìàº íà çãàäêó 
é âåñ³ëüí³ ôîòî. Òåëåôîíè 
äëÿ ðåºñòðàö³¿: (0432) 
50–82–13; (063)8258862.

Книга про 
храми 
 Ó ì³ñò³ Õì³ëüíèê â³ä-
áóëàñü ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè 
ïðîòî³ºðåÿ Âîëîäèìèðà 
Ëåâàí÷óêà «Â³ðóþ… âî ºäè-
íó Ñâÿòóþ, Ñîáîðíóþ ³ 
Àïîñòîëüñüêóþ Öåðêâó. 
Õì³ëüíèöüêà çåìëÿ: ëþäè, 
ãð³õè, ðîêè».
Êíèãà ðîçïîâ³äàº ïðî íàé-
ñòàð³ø³ õðàìè, ÿê³ ³ñíóâàëè 
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Õì³ëü-
íèêà òà ðàéîíó, ç³áðàíî 
áåçë³÷ ôîòîãðàô³é öåðêîâ, 
ÿê³ áóëè çíèùåí³, à òà-
êîæ ñâ³òëèíè õðàì³â, ÿê³ 
ïîáóäóâàëè çà ðîêè íåçà-
ëåæíîñò³. Çàãàëüíèé òèðàæ 
êíèãè ñêëàäàº 300 ïðè-
ì³ðíèê³â, ÿê³ ðîçïîâñþäÿòü 
á³áë³îòåêàìè îáëàñò³. 

КОРОТКОКОРОТКО
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12 ЛЮТОГО 
2014 РОКУ 

На площі 
Театральній 
з’явилося три 
фанерних макети 
пам’ятників: 
Леся Українка, 
Іван Франко та 
Тарас Шевченко. 
Встановлення 
макетів 
приписують ГО 
«Вінниччина 
вшановує Тараса 
Шевченка» та 
особисто Віктору 
Маліновському.

4 ГРУДНЯ 2013 РОКУ 
Громадські активісти виступають за встановлення пам’ятника 
на Театральній. Об'єднання ГО «Вінниччина вшановує 
Тараса Шевченка» оголошує конкурс, на якому перемагає 
робота львівських майстрів. Скульптори роблять заміри площі. 
Висота майбутнього пам’ятника — 5,8 м, бронзової фігури — 3,8 м.

2004 рік 
Міська влада прийняла рішення про реконструкцію площі 
Театральної та встановлення на ній пам’ятника Тарасу Шевченку.

Грудень 2010 року 
Сесія облради ухвала програму розвитку культури. У ній 
передбачалося провести у 2011 році Всеукраїнський конкурс 
на кращий пам’ятник Шевченку. Монумент планували 
встановити у 2012 році.

Листопад 2011 року 
Виконком міської ради ухвалив рішення про проведення у місті 
громадського обговорення в соцмережах на кращий проект 
пам’ятника. Обговорення мало на меті заново визначити місце для 
пам’ятника.

12
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4 ГРУДНЯ 2013 РОКУ 

пам’ятника.

ІСТОРІЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ШЕВЧЕНКУ

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Питання про спорудження пам’ятника Шевченку у Вінниці 
піднімалося з 90-х років, але його відкладали з різних 
причин.

2 ЛЮТОГО 2012 РІК  
За результатами обговорення, в лідери на встановлення монументу 
вибилися дві локації: центральний парк (біля «Райдуги») та площа 
імені Стуса (навпроти «Плеяди»). За встановлення на площі Теа-
тральній проголосувало лише 10%, що викликало обурення опозиції.

15 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ 
У міській раді показали проект скульптурної композиції, робота 
над якою тривала майже два роки. Шевченка зобразили молодим, 
в оточенні дітей. Пам’ятник пообіцяли відкрити через рік, 
до 200-річчя Кобзаря на Музейній площі за благодійні кошти.

24 СІЧНЯ 2018 РОКУ 
Міська влада демонтувала пам’ятник Шевченку на площі Героїв Небесної Сотні. Депутат міської ради Воло-
димир Базелюк передав його у музей Революції та АТО Вінницької школи № 22. Місце на площі огородили 
парканом, працюють кінологи. Опозиція протестує. Лунають заклики «Банду — геть» та «Жиди захопили місто» 

Володимир 
Базелюк, депутат 
міськради 

Аліса Мисловська, 
директор 
департаменту у 
справах ЗМІ міськради

Анатолій 
Гайдамака, 
скульптор 

Таїсія Гайда, 
громадський 
активіст 

Сергій 
Моргунов, 
мер міста 

15 ЛЮТОГО 2014 РОКУ 
Під час «Народного віче» 
вінницькі активісти самовільно 
встановили бюст Шевченка 
на площі Театральній.

9 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ 
До 200-річчя від дня народження Шевченка на Му-
зейній площі відкрили пам’ятник Кобзарю. Як і пла-
нувалось, монумент створений за кошти меценатів.

18 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ 
Активісти ГО «Родина Небесної сотні» та фонду 
БФ «Подільська громада» показали проект 
меморіалу на честь Героїв Небесної сотні — 
«Дерево Свободи». Меморіал запропонували 
встановити на однойменній площі. Міськрада 
затвердила проект 27 жовтня.

Результати 
опитування спірні. 

Не потрібно «викидати» 
Шевченка 

на задвірки

Не бачу 
Шевченка на 

Театральній, серед 
полірованого граніту. 

Пам’ятник 
поставили 

всупереч рішенню 
влади. Привезли 

напівлегально

Вночі 
як злодії 

знесли пам’ятник 
Шевченку

Плануємо 
встановити 

меморіал у лютому 
2018 року

Пам’ятник 
встановимо силами 

громади

Псевдоактивісти 
роздмухують 

міжнаціональну ворожнечу. 
Потрібно просто взятися за голову 

і подумати, що роблять ці 
люди. 

Немає 
жодних сумнівів, що 

він простоїть щонайменше 
до 300-річчя Кобзаря

Тема 
активно підтри-

мувалася в соціаль-
них мережах

Володимир 
Барцьось, 
депутат 
облради 

Шевченко 
виглядає, як 

виражений революціонер, 
бунтар, що викликає 
у людей енергію духу 

і чину! 

Працювали 
близько п’яти 

місяців.

Юрій 
Чернявський, 
скульптор 

Олександр 
Бригинець, 
нардеп

Олександр 
Рекута, головний 
архітектор міста 

Сергій 
Моргунов, 

секретар 
міської ради 

Жодної 
копійки бюджетних 
коштів не затрачено

Андрій Дручинський, 
БФ «Подільська громада» 

Володимир 
Гройсман, мер міста 

Жодної 
копійки бюджетних
коштів не затрачено

4 ЛЮТОГО 2018 РОКУ 
На площі Героїв Небесної Сотні з’явився 
новий бюст Шевченка. Нардеп Павло Кишкар 
назвав його своєю власністю і направив 
заяви до поліції та міської влади з проханням 
забезпечити захист його приватної власності.

Анатолій Присяжнюк, очільник 
міської поліції Вінниці

Право-
охоронці не перешкоджали 

встановленню пам’ятника. Ми ж не 
будемо битися з людьми похилого 

віку, яким за 60?!
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«Вимагаю встановлення пам'ятника Лесі Українці, щоб вшанувати 
людину, яка є одною з ключових постатей української літератури, 
припинити ґендерний шовінізм купки псевдоактивістів. Чому 
пам'ятники лишень чоловікам? Я вже мовчу про пам'ятники Івану 
Франку, Григорію Сковороді, Степану Руданському, Михайлу 
Грушевському. Пропоную обліпити пам'ятниками видатним діячам 
країни театр Садовського, збудований кривавим радянським режимом 
за допомогою рабської праці німецьких військовополонених!» 

«У гостях у Вінниці нардеп Кишкар. Встановив сьогодні картонний 
пам'ятник Кобзарю. Усе б було логічно… Але! 
Без всяких дозволів з боку місцевої влади, без дозволів архітектури 
та іншого необхідного для таких дій. 
Своїм прикладом показав, що йому плювати на закони 
нашої країни» 

«Альтернативное решение. Площадь Свободы с двумя монументами!
Почему бы не выбрать такой простой вариант компромисса 
касательно бывшей площади Театральной? Разработать новое 
концептуальное решение площади с размещение двух памятников: 
Небесной Сотни и Т. Шевченко. Либо два отдельно, либо создать 
единую композицию, объединившую их. Ведь по сути символизируют 
они одно — свободу, только в разную эпоху» 

Олександр Царевський 
велоактивіст    

Андрій Грачов 
АТОвець та чиновник ОДА     

Віталій Плясовиця
архітектор    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (073)0476879 

Ó íåä³ëþ, 4 ëþòîãî, íà ïëîù³ 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ çíîâó âèðóâàëè 
åìîö³¿. Ï³ä ÷àñ Â³÷å, ÿêå ç³áðàëè 
â³ííèöüê³ àêòèâ³ñòè, âñòàíîâèëè 
ùå îäíå ïîãðóääÿ Øåâ÷åíêà. Ïî-
ñòàìåíò ç ôàíåðè, à ñàì Êîáçàð 
ç ïëàñòèêó… ßê óñå áóëî ³ ùî 
êàæóòü ãîëîâí³ ãåðî¿ öüîãî ïåð-
ôîðìåíñó?

З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ? Ê³íåöü 
ñ³÷íÿ 2018 ðîêó. Â³ííèöÿ çíîâó 
ïî÷àëà ô³ãóðóâàòè ó ñòð³÷ö³ êî-
ðèñòóâà÷³â Ôåéñáóêó, à çãîäîì 
íà íàö³îíàëüíèõ òåëåêàíàëàõ ³ 
ó ÇÌ² Ðîñ³¿. Óñå ÷åðåç òå, ùî 
ç ïëîù³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 
çàáðàëè ã³ïñîâå ïîãðóääÿ Øåâ-
÷åíêà ³ ïåðåíåñëè éîãî ó 22 øêî-
ëó. À íà éîãî ì³ñö³ ïî÷àëè ðî-
áîòè ç îáëàøòóâàííÿ ì³ñöÿ äëÿ 
«Äåðåâà ñâîáîäè». Éîãî ìàþòü 
âñòàíîâèòè â ïàì’ÿòü ïðî çàãè-
áëèõ ìàéäàí³âö³â. Àëå â³ííèöü-
ê³ àêòèâ³ñòè âèð³øèëè ç³áðàòèñÿ 
íà ì³òèíã. Í³áèòî ì³ñüêà âëàäà 
«ïëþíóëà» â îáëè÷÷ÿ àêòèâ³ñò³â, 
áî öå ïîãðóääÿ âñòàíîâèëè ï³ä 
÷àñ Ìàéäàíó, ùî âîíî ñèìâî-
ë³çóº ñâîáîäó â Óêðà¿í³. Ëóíàëè 
íå ò³ëüêè âèãóêè ïîâåðíóòè ïî-
ãðóääÿ, àëå ³ àíòèñåì³òñüê³ çà-
êëèêè. Óñå ä³éøëî äî òîãî, ùî 
ïîë³ö³ÿ â³äêðèëà êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ… à ó Â³ííèöþ íà-
â³òü ïðè¿õàëà ì³ñ³ÿ ÎÁÑª, ÿêà 
ìàº äîñë³äèòè ñèòóàö³þ ùîäî 
ì³æíàö³îíàëüíî¿ âîðîæíå÷³.

Óæå çà 10 äí³â, ÷åòâåðòîãî ëþ-
òîãî, ó Â³ííèö³ ïðîâåëè Â³÷å, 
íà ÿêîìó çíîâó âèãóêóâàëè çâè-
íóâà÷åííÿ â á³ê ì³ñüêî¿ âëàäè, 
÷èòàëè â³ðø³ Øåâ÷åíêà ³ âèìà-
ãàëè ïîâåðíóòè ìèòöÿ ç³ øêîëè 
íà Ìàéäàí. Àëå öüîãî ðàçó «ïðî 
æèä³â» í³õòî íå êðè÷àâ.

Íà Â³÷å ïðè¿õàâ òàêîæ ïî-
çàôðàêö³éíèé äåïóòàò Ïàâëî 
Êèøêàð. Â³í ³ ïðèâ³ç ùå îäèí 
áþñò Øåâ÷åíêà ç ïëàñòèêó, ÿêèé 
âñòàíîâèëè íà ïîñòàìåíò³ ç ôà-
íåðè. Ó ñâîºìó Ôåéñáóö³ íàðäåï 
íàïèñàâ:

«Ïîãðóääÿ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ðîç-
ì³ùåíå íà Ìàéäàí³ Ãåðî¿â Íåáåñ-
íî¿ ñîòí³ º ìîºþ ïðèâàòíîþ âëàñ-
í³ñòþ, à íàìåò º ãðîìàäñüêîþ 
ïðèéìàëüíåþ íàðîäíîãî äåïóòàòà 
Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äàëüíèì ïðåä-
ñòàâíèêàìè ââàæàòè Ñåðã³ÿ Ñâèò-
êà òà Àíàòîë³ÿ Áàíàõà».

Óæå çãîäîì â³í òàêîæ âèêëàâ 
ëèñò-çâåðíåííÿ äî íà÷àëüíèêà 
ïîë³ö³¿ îáëàñò³ Þð³ÿ Ïåäîñà. 
Ó íüîìó â³í âèìàãàº ó ïîë³ö³¿…
”ö³ëîäîáîâî îõîðîíÿòè ïîãðóääÿ” 
³ ïîêàðàòè òèõ, õòî çàáðàâ ñòàðå. 
Åêñ-íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ Â³êòîð Ðóñèí êàæå:

“Âñòàíîâëåííÿ ïàì'ÿòíèê³â, 
òî º ïðåðîãàòèâà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, à íå îñ³áíî íàðäåïà ÷è 
ùå êîãîñü. ß á éîìó ñêàçàâ, ùî 
ó âëàñíîìó ïîäâ³ð'¿ ìîæå ñîá³ 
ïîñòàâèòè, ùî õî÷å. Íå äóìàþ, 
ùî Ñâèòêî áóäå ñèä³òè ó ïàëàòö³ 
³ ç ñåáå çîáðàæàòè ïðåäñòàâíè-
êà íàðäåïà, ÿ âïåâíåíèé, ùî â³í 
ñåáå ïîâàæàº, òèì á³ëüø ï³ñëÿ 

БОРОТЬБА ЗА ШЕВЧЕНКА: 
ЩО КАЖУТЬ АКТИВІСТИ І МЕРІЯ
Наново  Як і у 2014-му, на площі біля 
театру Садовського знову з’явилося 
погруддя Шевченка. А з ним мітинги, 
#зрада і нова сторінка в історії 
протистоянь Вінниці. Один з нардепів 
каже, що погруддя, це його власність і 
вимагає від поліції цілодобової охорони. 
А що кажуть активісти, мерія і поліція?

ïîñàäè ãîëîâè îáëðàäè”, — â³ä-
ïîâ³â ãåíåðàë íà ïèòàííÿ æóð-
íàë³ñòà.

ЩО КАЖУТЬ У ПОЛІЦІЇ? — Çà çà-
êîíàìè, ïîë³ö³ÿ íå ìàº çä³éñíþ-
âàòè îõîðîíó îá'ºêò³â çà çàïèòîì 
äåïóòàò³â, òèì á³ëüøå çà ¿õ âè-
ìîãîþ. Íàðàç³ äî ïîë³ö³¿ íàä³é-
øëà, îêð³ì çâåðíåííÿ äåïóòàòà, 
çàÿâà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî íåçàêîííå âñòàíîâëåííÿ ïî-
ãðóääÿ Øåâ÷åíêà. Íàìè áóäóòü 
ðîçãëÿíóò³ îáèäâà çâåðíåííÿ, 
ÿê³ âæå çàðåºñòðîâàí³ ó æóðíàë³ 
çâåðíåíü, — êàæå ïðåñ-îô³öåð 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê.

ЗА ЩО МІТИНГУЮТЬ І ЯКІ ВИ-
МОГИ? ²í³ö³àòîðàìè ïîâòîðíîãî 
âñòàíîâëåííÿ ïîãðóääÿ Øåâ÷åí-
êà áóëè ïðåäñòàâíèêè Íàðîä-
íîãî Ðóõó Óêðà¿íè. Æóðíàë³ñòè 

RIA/20minut ïîñï³ëêóâàëèñÿ ³ç 
Àíàòîë³ºì Áàíàõîì, êîîðäèíà-
òîðîì îáëàñíîãî îñåðåäêó ãðî-
ìàäÿíñüêîãî ðóõó «Õâèëÿ», òà 
çàïèòàëè ó íüîãî, ÿêèì â³í áà-
÷èòü ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ïîä³é. 
² çà ùî áîðþòüñÿ çàðàç àêòèâ³ñòè 
íà ïëîù³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

— Áàãàòî ðîê³â òîìó íà Â³-
ííè÷÷èí³ áóëî ñòâîðåíî ãðî-
ìàäñüêî-ïîë³òè÷íå îá'ºäíàííÿ 
«Óêðà¿íñüêèé ä³ì». Ó íåä³ëþ ìè, 
éîãî ïðåäñòàâíèêè, ç³áðàëèñÿ ³ 
âèð³øèëè, ùî ïîòð³áíî â³äíîâè-
òè ñïðàâåäëèâ³ñòü, ÿêó áóëî ïî-
ðóøåíî, êîëè äåìîíòóâàëè ïîïå-
ðåäíº ïîãðóääÿ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà, — ãîâîðèòü Àíàòîë³é. — Êîëè 
âèð³øèëè ïîñòàâèòè ïàì’ÿòíèê 
Øåâ÷åíêó ùå ðàç, çàïðîñèëè íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà Ïàâëà Êèøêà-
ðà. Â³í æå ³ äîïîì³ã ïðèäáàòè 
ïîãðóääÿ.

Встановлення активістами нового бюсту Шевченка 
на площі Небесної Сотні

Àêòèâ³ñòè êàæóòü, 
ùî áóäóòü áîðîíèòè 
íîâèé áþñò Øåâ÷åíêà 
äî îñòàííüîãî. Àëå 
çãîäí³ îá’ºäíàòè éîãî 
ç «Äåðåâîì ñâîáîäè» 

Àíàòîë³é êàæå, ùî íîâèé 
ïàì'ÿòíèê ìàéæå ³äåíòè÷íèé 
ñòàðîìó. Â³í ðîçïîâ³â, ùî ïðî-
òåñòóâàëüíèêè íå âèñòóïàþòü 
ïðîòè âñòàíîâëåííÿ ïàì'ÿòíèêà 
Íåáåñí³é ñîòí³.

— Ìè çà òå, ùîá áóâ ñòâîðåíèé 
ºäèíèé ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ, 
ÿêèé áè ïîºäíóâàâ ïîñòàòü Øåâ-
÷åíêà, Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³ ³ 
õëîïö³â, ÿê³ çàãèíóëè ó ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüê³é â³éí³. Ãàäàþ, ñàìå 
òàêèé ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ ³ 
ì³ã áè çàäîâîëüíèòè ïðàãíåííÿ 
óñ³º¿ àêòèâíî¿ ÷àñòèíè â³ííèöü-
êî¿ ãðîìàäè, — êàæå â³í. — Âëàäà 
íå ïîâèííà ïðîâîêóâàòè àêòèâíèõ 
ãðîìàäÿí ÷åðåç âëàñí³ ïðîðàõóí-
êè ó âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ. 
Çâè÷àéíî, ùî áóäóòü àêòèâí³ ä³¿, 
ÿêùî íà öåé ðàç ïîãðóääÿ çíîâ 
äåìîíòóþòü. À ùî, ìè ìîâ÷êè áó-
äåìî äèâèòèñÿ, ÿê âëàäà çíîñèòü 
ïàì'ÿòíèê? Í³, áóäåìî ïðîâàäèòè 
çàêîíí³ àêòèâí³ ä³¿, ÿê³ äîçâîëåí³ 
íàì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè. 

ДОЗВОЛ У Н А Ш Е ВЧ Е Н К А 
НЕМАЄ. Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð 
Â³ííèö³ Îëåêñàíäð Ðåêóòà ðîç-
êàçàâ, ùî ïîãðóääÿ Øåâ÷åíêà 
íà Ìàéäàí³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³ âñòà-
íîâëåíî áåç äîçâîëó.

— ßê ó 2014, òàê ³ ó 2018 ðîö³ — 
ïîãðóääÿ âñòàíîâëåíî ñàìîâ³ëü-
íî. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, äëÿ 
âñòàíîâëåííÿ ïàì'ÿòíèêà, ìå-
ìîð³àëüíî¿ äîøêè, áþñòó — ïî-
òð³áíî îòðèìàòè äîçâ³ë îðãàíó 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, — 
ðîçïîâ³äàº ÷èíîâíèê. — Ñèòóà-
ö³ÿ âèìàëüîâóþòüñÿ îäíîçíà÷íî: 
ç þðèäè÷íî¿ òî÷êè çîðó — ïî-
ãðóääÿ Øåâ÷åíêà íà Ìàéäàí³ 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ âñòàíîâëåíå 
íåçàêîííî, ³ ïîäàëüøà éîãî äîëÿ 
çàëåæèòü â³ä ïðàâîîõîðîíö³â òà 
ñòðóêòóð, ùî çàéìàþòüñÿ êîíòð-
îëåì çà áëàãîóñòðîºì íà òåðèòîð³¿ 
Â³ííèö³.

Çàïèòàëè, ÷è ìîæíà óçàêîíèòè 
«ñàìîâ³ëüíèé» ïàì'ÿòíèê àêòè-
â³ñò³â. 

— Öå ìàþòü âèð³øóâàòè ì³ñüê³ 
äåïóòàòè. Òàê ñàìî, ÿê ³ áóëî ç 
«Äåðåâîì ñâîáîäè». Ïðîòå, êîëè 
ðîçãëÿäàëîñÿ ïèòàííÿ ïàì'ÿòíèêà 
Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ ñîòí³, ïîãðóääÿ 
Øåâ÷åíêà — íå ðîçãëÿäàëîñÿ.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó Â³-
ííèö³ ïàì’ÿòíèê Øåâ÷åíêó º, 
³ íå îäèí. Íàéá³ëüøèé ³ íàé-
ãàðí³øèé ç íèõ — íà Ìóçåéí³é 
ïëîù³. Éîãî â³äêðèëè äî 200-ð³÷-
íîãî þâ³ëåþ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ 
Êîáçàðÿ.
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР НІКІТЮК, ХУДОЖНИК
Повернувся з прем`єри «Міфу»... Фільм настільки захопив, не 
помітив, що навіть не рухнувся з початку до кінця, прикутий очами 
до екрану. І це документальне кіно! Дуже вражений! Рекомендую 
обовязково всім переглянути! Великий респект авторам!

417890

ПРЕС-СЛУЖБА ДЕПУТАТА ВІННИЦЬ-
КОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІГОРЯ ТКАЧУКА

Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Â³òàë³éîâè÷à, ç êîëå-
ãàìè-äåïóòàòàìè éîìó âäàëîñü ðåàë³çóâà-
òè ðÿä âàæëèâèõ ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ 
íà ðîçâèòîê Â³ííèö³, åíåðãîçáåðåæåííÿ, 
ðîçáóäîâè ³íôðàñòðóêòóðè. Â³í íàãîëî-
ñèâ, ùî ñåðåä ðåàë³çîâàíèõ ïðîåêò³â 
ìîæíà â³äçíà÷èòè ïðîãðàìè ùîäî ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà áëàãîóñòðîþ ì³ñüêîãî ïðî-
ñòîðó, ðåìîíòó äîð³ã òà ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é. Íàéá³ëüøå ÷àñó ó ñâî¿é ðîáîò³ 
â³í ïðèä³ëÿº ñï³ëêóâàííþ ç ëþäüìè.

— Çà çâ³òíèé ïåð³îä ó ìî¿é ãðîìàäñüê³é 
ïðèéìàëüí³ áóëî ïðîâåäåíî 49 çóñòð³-
÷åé ç âèáîðöÿìè, íà ÿê³ çàâ³òàëî á³ëüøå 
200 ì³ñòÿí. Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ â³ííè-

÷àíè çâåðòàëèñÿ ç ïðîáëåìíèìè ïèòàí-
íÿìè é ïðîõàííÿì íàäàòè ìàòåð³àëüíó 
äîïîìîãó íà ë³êóâàííÿ. 45 ì³ñòÿí îòðèìà-
ëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ç äåïóòàòñüêîãî 
ôîíäó. Òàêîæ âèä³ëèâ 150 ìåøêàíöÿì 
ì³ñòà êîøòè íà ë³êóâàííÿ òà ïîêðà-
ùåííÿ æèòëîâèõ óìîâ. Îêð³ì çâåðíåíü 
ïðî ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó, â³ííè÷àíè 
ïðîñèëè íàäàòè þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿, 
à òàêîæ ï³äãîòóâàòè çâåðíåííÿ äî â³äïî-
â³äíèõ îðãàí³â ùîäî ïðîáëåìíèõ ïèòàíü. 
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ïðèéîì ãðîìàäÿí 
ïðîõîäèòü ëèøå ó ñåðåäó, ðîáîòà ç ëþäü-
ìè â³äáóâàºòüñÿ ùîäíÿ.

Ãîâîðÿ÷è ïðî ðîáîòó íà îêðóç³, ²ãîð 
Òêà÷óê çàçíà÷èâ, ùî ó 2017 ðîö³ â³í áðàâ 
ó÷àñòü ó ñåñ³éíèõ çàñ³äàííÿõ, à òàêîæ 
ó ðîáîò³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïðîìèñëîâîñò³, 
ï³äïðèºìíèöòâà, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà 
ñôåðè ïîñëóã. Îêð³ì òîãî, ²ãîð Â³òàë³éî-
âè÷ áðàâ ó÷àñòü ó âè¿çíèõ çàñ³äàííÿõ, ùî 
ïðîõîäèëè íà Â³ííè÷÷èí³, çà ó÷àñò³ íà-
ðîäíèõ îáðàíö³â òà ïðåäñòàâíèê³â óðÿäó.

Çà ñëîâàìè íàðîäíîãî îáðàíöÿ, îäíèì 
ç ïðîáëåìíèõ ïèòàíü íå ëèøå äëÿ ì³ñòà, 
à é îáëàñò³, çàëèøàºòüñÿ ñòàí àâòîìî-
á³ëüíèõ äîð³ã.

— Ìíîþ áóëî ³í³ö³éîâàíî ïðîâåäåííÿ 
ðåìîíòó äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ íà óìîâàõ 
ñï³âô³íàíñóâàííÿ íà âóëèö³ Ñêàëåöüêî-

ãî. Îêð³ì òîãî, çà çâ³òíèé ïåð³îä â³ä-
áóâñÿ êàï³òàëüíèé ðåìîíò ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é çà àäðåñàìè: âóë. Êíÿç³â 
Êîð³àòîâè÷³â, 168 òà 172, à íà ïðîõàí-
íÿ ãðîìàäè ó äâîðàõ áàãàòîïîâåðõ³âîê 
íà Ñâåðäëîâñüêîìó ìàñèâ³ áóëî âñòà-
íîâëåíî ëàâêè. Íå ìåíø âàæëèâèì ïè-
òàííÿì ñüîãîäí³ º åíåðãîåôåêòèâí³ñòü 
òà åíåðãîçáåðåæåííÿ, òîìó ó áóäèíêó, 
ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: Êíÿç³â 
Êîð³àòîâè÷³â, 145, áóëî ïðîâåäåíî êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò äàõó.

²ãîð Òêà÷óê çàóâàæèâ, ùî îñê³ëüêè 
íèí³ íàøà äåðæàâà ïåðåæèâàº ñêëàäí³ 
÷àñè, çíà÷íó óâàãó ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ â³í 
ïðèä³ëÿº äîïîìîç³ ó÷àñíèêàì àíòèòå-
ðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÷ëåíàì ¿õ ðîäèí, 
à òàêîæ òèì÷àñîâî ïåðåì³ùåíèì ãðî-
ìàäÿíàì.

— Îêð³ì ïîñèëüíî¿ äîïîìîãè, ùî ïå-
ðåäàºòüñÿ íà ïåðåäîâó, ðîáîòà ç á³éöÿìè 
òà ïåðåñåëåíöÿìè ïðîõîäèòü ³ íà ìèð-
í³é òåðèòîð³¿. Çîêðåìà, áóëî ïåðåäàíî 
25 òèñÿ÷ ãðèâåíü â³éñüêîâî-ìåäè÷íîìó 
êë³í³÷íîìó öåíòðó Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó 
íà ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ. 
Íà æàëü, öüîãîð³÷ íàøå ì³ñòî çäðèãíó-
ëîñÿ â³ä ñòðàøíèõ âèáóõ³â íà â³éñüêîâèõ 
ñêëàäàõ ó Êàëèí³âö³. ßê ³ âñ³ ì³ñòÿíè, 
ÿ íå ì³ã ñòîÿòè îñòîðîíü, òîìó ðàçîì ç 
ðîäèíîþ îðãàí³çóâàâ çá³ð íåîáõ³äíîãî.

Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìêè ìèíóëîãî ðîêó, 
²ãîð Òêà÷óê çàóâàæèâ, ùî òàêîæ íàäà-
âàâ äîïîìîãó ðîäèíàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
äîïîìîãè íà äîðîãîâàðò³ñíå ë³êóâàííÿ 
ìàëþê³â.

— Ó 2017 ðîö³ äîëó÷èâñÿ äî áëàãî-
ä³éíèõ àêö³é, ï³ä ÷àñ ÿêèõ áóëè ç³áðàí³ 
êîøòè íà ë³êóâàííÿ Àíæåë³êè Ôàëåéòîð 
òà ²ëë³ Ïîíîìàðüîâà. Òàêîæ áóëî âè-
ä³ëåíî êîøòè íà ïðèäáàííÿ ìåäè÷íèõ 
ïðåïàðàò³â, çàñîá³â ã³ã³ºíè òà ñìàêîëèê³â 
äëÿ âèõîâàíö³â Ïðèáóçüêî¿ òà Ñèòê³âåöü-
êî¿ ñïåö³àëüíèõ øê³ë-³íòåðíàò³â, Ñòðè-
æàâñüêîãî áóäèíêó-³íòåðíàòó. Çàãàëîì, 
2017 ð³ê âèÿâèâñÿ íàäçâè÷àéíî ïðîäóê-
òèâíèì, ³ ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî îòðèìàí³ 
äîñÿãíåííÿ òà íàïðàöþâàííÿ ñòàíóòü 
ôóíäàìåíòîì äëÿ íîâèõ ïðîåêò³â.

ПРЕС-СЛУЖБА СПІЛКИ 
ПІДПРИЄМЦІВ «СТІНА»

Ãðàíòåðè ïðîåêòó «Ñåëî: êðîêè 
äî ðîçâèòêó», çà ï³äòðèìêè ÌÕÏ, ðîçïîâ³-
ëè îäèí îäíîìó, ãðàíòîäàâöÿì ³ æóðíàë³ñ-
òàì ïðî ñâî¿ ïåðø³ ðåçóëüòàòè ³ òðóäíîù³, 
ç ÿêèìè ¿ì äîâåëîñÿ ç³òêíóòèñÿ. Çóñòð³÷ 
â³äáóëàñÿ 6 ëþòîãî ó Â³ííèö³.

Íàãàäàºìî, ó 2017 ðîö³ ïåðåìîæö³ ïðî-
åêòó îòðèìàëè â³ä ÌÕÏ ãðàíò ïî 40 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü íà çàïî÷àòêóâàííÿ òà ðîçâè-
òîê âëàñíîãî á³çíåñó ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöå-
âîñò³. Ïðîåêò ðåàë³çîâóâàëè îäíî÷àñíî 
íà ×åðêàùèí³ òà Â³ííè÷÷èí³. Ó íàø³é 
îáëàñò³ — â Òóëü÷èíñüêîìó, Íåìèð³â-
ñüêîìó, Áåðøàäñüêîìó, Òðîñòÿíåöüêîìó, 
Ãàéñèíñüêîìó ðàéîíàõ.

— Ïðîåêò ñïðÿìîâàíèé íà ñòèìóëþ-
âàííÿ ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñ³ëüñüêèõ 
ãðîìàä òà ï³äòðèìêó ðåàë³çàö³¿ íàéêðàùèõ 
³í³ö³àòèâ ãðîìàäÿí ùîäî åêîíîì³÷íî¿ ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ ñ³ëüñüêèõ æèòåë³â, ðîçâèòêó 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, êóëüòóðíîãî òà 
òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó êðàþ, óñóíåííÿ 
áàð'ºð³â â ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà òà 
ñàìîçàéíÿòîñò³ â ñåëàõ, — äîïîâ³â æóðíà-
ë³ñòàì êåð³âíèê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ñï³ëêà ï³äïðèºìö³â «Ñò³íà» Îëåêñàíäð 
Ïå÷àë³í, êîòðèé îï³êóºòüñÿ àäì³í³ñòðó-
âàííÿì ïðîåêòó.

Ïðîåêòè ïåðåìîæö³â îõîïèëè ð³çí³ 
ñôåðè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: â³ä 

çáîðó òà çáóòó ë³êàðñüêèõ ðîñëèí, îðãàí³-
çàö³¿ äîçâ³ëëÿ, âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåð-
ã³¿, âèðîùóâàííÿ ôðóêò³â, ðîçâåäåííÿ 
áäæ³ë, âèðîáíèöòâà ñèðó òà îë³¿ äî ñòâî-
ðåííÿ ñó÷àñíèõ óìîâ îáñëóãîâóâàííÿ 
ó ñ³ëüñüê³é ïåðóêàðí³.

— Ó ìî¿é ïåðóêàðí³ â ñåë³ Ðàéãîðîä 
íå áóëî ï³äâåäåíî âîäè, ùî óíåìîæëèâ-
ëþâàëî íàäàííÿ òàêèõ ïîñëóã, ÿê ôàðáó-
âàííÿ, ìåë³ðóâàííÿ, êîëîðóâàííÿ, õ³ì³÷íà 
çàâèâêà âîëîññÿ, — ðîçïîâ³äàº Ëåñÿ Ãíà-
òåíêî. — Çàâäÿêè ïðîåêòó «Ñåëî: êðîêè 
äî ðîçâèòêó» ìè ï³äâåëè âîäó, çàêóïèëè 
ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ òà çä³éñíèëè ðåìîíò, 
ùî íå ò³ëüêè ï³äâèùèëî ñåðâ³ñ, àëå é 
çá³ëüøèëî ê³ëüê³ñòü êë³ºíò³â.

Êð³ì òîãî, ëþäè ïîõèëîãî â³êó, îñîáè 
ç ³íâàë³äí³ñòþ, ä³òè-ñèðîòè, ó÷àñíèêè 
áîéîâèõ ä³é îòðèìóþòü â³ä ï³äïðèºìöÿ 
çíèæêè íà ïåðóêàðñüê³ ïîñëóãè â ðàìêàõ 
ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ìåòè ïðîåêòó.

Â³äêðèëèñÿ íîâ³ ìîæëèâîñò³ ³ â ó÷í³â 
ÇÎØ ñ³ë Êëåáàíü, Áîãäàí³âêà, Á³ëîóñ³â-
êà Òóëü÷èíñüêîãî ðàéîíó. Àäæå ñþäè 
ùîòèæíÿ âèêëàäàòè êóðñè ìàëþâàííÿ 
ïðè¿æäæàº Äìèòðî Ñàìîøåâñüêèé — õó-
äîæíèê, ìàéñòåð ñâîº¿ ñïðàâè òà â÷èòåëü 
çà ïîêëèêàííÿì.

Íå ïîáîÿâñÿ ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî 
Ì³êðîÃÅÑ â ñåë³ Êëåáàíü Òóëü÷èíñüêîãî 
ðàéîíó Ïåòðî Õàëàìàí, ÿêèé ðåàë³çîâóº 
ñâ³é ïðîåêò ç ìåòîþ âèðîáíèöòâà, ïðî-

äàæó åëåêòðîåíåðã³¿ òà çìåíøåííÿ âè-
êèä³â âóãëåêèñëîãî ãàçó â íàâêîëèøíº 
ñåðåäîâèùå. Ç³ ñë³â Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à, 
êð³ì òîãî, ùî éîìó ïîòð³áíî áóëî çíà-
éòè ãðîø³ íà äîðîãîâàðò³ñíå îáëàäíàííÿ, 
â³í ñòèêíóâñÿ ³ç òðóäíîùàìè íàäòî âè-
ñîêî¿ âàðòîñò³ íåñòàíäàðòíîãî ï³äêëþ-
÷åííÿ äî åëåêòðîìåðåæ³. Àëå ùå 50 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü äîäàòêîâèõ ³íâåñòèö³é, ÿê³ 
â³í îòðèìàâ â³ä «Àãåíö³¿ ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³» â ðàìêàõ 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ á³çíåñ-ïëàí³â äëÿ ï³ä-
ïðèºìñòâ-ïî÷àòê³âö³â (ñòàðòàï³â), äîäàëî 
éîìó âïåâíåíîñò³ â óñï³øíîñò³ ðåàë³çàö³¿ 
ïðîåêòó.

ßê çàçíà÷èëà äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
ç³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà êîðïî-
ðàòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
ÌÕÏ Àëüîíà Êóçüìåíêî, ãðàíòîäàâåöü 
íå êîíòðîëþº òå, ÿê ³ íà ùî ãðàíòåðè 
âèòðà÷àþòü îòðèìàí³ êîøòè.

— Öå — íàøà ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ. 
Çàâäàííÿ, ÿêå ìè ñòàâèìî ïåðåä ñî-
áîþ, — äàòè ëþäèí³ ìîæëèâ³ñòü çðîáè-
òè óñï³øíèé ñòàðò ó á³çíåñ³. Æèòòÿ º 
æèòòÿ, ³ íå çàâæäè âîíî äîçâîëÿº ñóâî-
ðî éòè çà á³çíåñ-ïëàíîì, — ñêàçàëà ïàí³ 
Êóçüìåíêî. — Ïðè öüîìó ñï³ëêóâàííÿ ç 
íàøèìè ïàðòíåðàìè ï³äòâåðäæóº: í³õ-
òî ç íèõ íå âèòðàòèâ îòðèìàí³ êîøòè 
íåíàëåæíèì ÷èíîì. Á³ëüøå òîãî, ëþäè 
ïî÷àëè áóäóâàòè íîâ³ ïëàíè é ìð³ÿòè 
ïðî ùîñü á³ëüøå. ² öå íàñ äóæå ðàäóº!

Ігор Ткачук прозвітував за рік 
депутатської діяльності

Як реалізовували свої бізнес-ідеї за 40000 гривень 
переможці проекту МХП «Село: кроки до розвитку»

БЛОГ

БЛОГ

Учасники проекту «Село: кроки до розвитку», за підтримки МХП 
діляться своїми напрацюваннями та досвідом 



11 RIA, Ñåðåäà, 7 ëþòîãî 2018
×ÈÑÒÅ Ì²ÑÒÎ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Ñì³òòÿ íèí³ 
ó ö³í³. Ïóíêòè 

ïðèéîìó ñêëîòàðè é ³íøî¿ âòî-
ðèííî¿ ñèðîâèíè ïðàöþþòü ïî-
ñò³éíî. ² ÿê ðîçêàçóþòü ï³äïðè-
ºìö³ — õî÷ öå áðóäíèé á³çíåñ, 
àëå ïðèáóòêîâèé. À ãðîìàäñüê³ 
àêòèâ³ñòè êàæóòü, ùî ïîòð³áíî 
çàìèñëþâàòèñÿ íå ïðî äîäàòêî-
âèé ïðèáóòîê íà ñì³òò³, à é ïðî 
åêîëîã³þ.

Æóðíàë³ñò ä³çíàâñÿ, ùî ðîáëÿòü 
ç âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ ïðèâàò-
í³ ï³äïðèºìö³ òà ÷îìó ó Â³ííèö³ 
áðàê ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ á çáèðàëè 
íåáåçïå÷í³ â³äõîäè: àêóìóëÿòî-
ðè, åíåðãîîùàäí³ ëàìïè, çëàìàíó 
åëåêòðîííó òåõí³êó òîùî.

БАГАТО БРУДНОЇ РОБОТИ. Ó ð³ç-
íèõ ðàéîíàõ ì³ñòà ðîçòàøîâàí³ 
ïðèéìàëüí³ ïóíêòè — ó ãàðàæàõ, 
ïîçàäó ðèíê³â, ó íåâåëèêèõ áó-
ä³âëÿõ ïîñåðåä äâîð³â áàãàòîïî-
âåðõ³âîê. ² ñþäè ìîæíà ïðèíåñòè 
ñêëÿí³, ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè, ìà-
êóëàòóðó òà ³íøó âòîðñèðîâèíó, 
ÿêà, í³áèòî, íå ìàº ö³íè.

Ïîò³ì âñå çàêóïîâóþòü ï³ä-
ïðèºìö³, ùî çðîáèëè á³çíåñ 
íà ñì³òò³. Îäíà ç òàêèõ êîìïà-
í³é ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîð³¿ 

êîëèøíüîãî Ëàìïîâîãî çàâîäó, 
ùî íà âóëèö³ ×åõîâà.

Ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü Îëåê-
ñàíäð Êëåìåøîâ çàéìàºòüñÿ çáî-
ðîì òà ñîðòóâàííÿì âòîðèííî¿ 
ñèðîâèíè ìàéæå 13 ðîê³â. Ïî÷àâ 
ðîáèòè ïåðø³ êðîêè â ö³é ñïðàâ³ 
ç 2000-õ, êîëè íåïîòðåáîì ó Â³-
ííèö³ çàéìàëèñÿ îäèíèö³. À ÿê 
çð³ñ ïîïèò íà ïîñëóãè ç ñîðòó-
âàííÿ òà çáîðó ñì³òòÿ — ñïðàâà 
ï³øëà âãîðó.

— Òîä³ (ó 2005–2008 ðîêàõ — 
àâò.) áóëî ëåãøå ïðàöþâàòè. 
Ìåíøå êîíêóðåíò³â, âòîðèííîþ 
ñèðîâèíîþ çàéìàëèñÿ îäèíèö³. 
Õî÷à ñïðàâà äîñ³ çàëèøàºòüñÿ 
ïðèáóòêîâîþ, òóò º ñâî¿ ì³íó-
ñè — âàæêî çíàéòè ðîá³òíèê³â, 
ÿê³ ãîòîâ³ ïðàöþâàòè ç³ ñì³òòÿì. 
Óñ³ õî÷óòü ñèä³òè â òåïë³, êîì-
ôîðò³ òà ÷èñòîò³. À ó íàñ — áàãàòî 
áðóäíî¿ ðîáîòè.

Éîãî ñêëàä — öå 1000 êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â, çàáèòèé ñôîð-
ìîâàíèìè «êóïêàìè» ïëàñòèêó 
òà ìàêóëàòóðè. Ïëÿøêè ñòîÿòü 
â ÿùèêàõ: â³äñîðòîâàí³ çà êîëüî-
ðîì òà âèäîì. Ç³ì’ÿò³ ìåòàëåâ³ 
áàíêè ñêðó÷åí³ â ìàñèâí³ òþêè. 
Íà äèâî, âàæêîãî ñì³òòºâîãî çà-
ïàõó — âçàãàë³ íå â³ä÷óâàºòüñÿ.

— Ìè òàê³ ñîá³ «ñàí³òàðè ïëà-
íåòè», — ðîçêàçóº ïàðòíåðêà 
ïî á³çíåñó Íàòàë³ÿ Êîâòóíåí-
êî. — Öå íå ò³ëüêè á³çíåñ, à é 

КУДИ ПОДІТИ СТАРІ БАТАРЕЙКИ ТА 
ЯК ЗАРОБИТИ ГРОШІ НА НЕПОТРЕБУ
Вторсировина  Пластик, скло, 
макулатура — не треба просто викидати 
на смітник, це можна здати. Тим паче, 
все це має ціну. А от скільки конкретно 
можна отримати прибутку 
та яка подальша доля сміття?

НАДІЯ ЛІНЧУК, 
КОРДИНАТОРКА 
ПРОГРАМ ФОНДУ 
«ПОДІЛЬСЬКА 
ГРОМАДА» 

— Звичайний ві-
нничанин за рік 

викидає близько 280 кілогра-
мів сміття. Помножте на кіль-
кість мешканців міста і зможете 
уявити, скільки відходів місто 
має на рік (понад 103 тисячі тонн 
щороку — авт.) А тепер уявіть, 
яка кількість територій необхід-
на для того, якщо сміття будуть 
лише заховувати та яка шкода 
природі. Тому перш за все по-
трібно замислюватися не про 
додатковий прибуток на смітті, 
а й про екологію. Найкраще, що 
можна зробити — зробити в себе 
вдома роздільний збір відходів. 

Це дозволяє збільшити кількість 
сміття, котре йде на перероблю-
вання. Зараз кількість вінничан, 
які сортують — близько 60% від 
загальної кількості жителів міс-
та. Попри це, людям не вистачає 
усвідомлення, що чистота міста, 
стан екології залежить від кож-
ного. Це, насправді, дуже просто 
встановити ще одне відерко чи 
пакет для сортування, провес-
ти бесіду з усіма мешканцями 
власної квартири щодо того, 
що і куди викидати. Замінити 
поліетиленовий пакет, з ко-
трим ви ходите до магазину 
чи купуєте на касі, на стильну 
еко-торбинку багаторазового 
використання. Чи збирати ма-
кулатуру всім під’їздом, а потім 
здати й на кошти облагородити 
територію поблизу.

Роздільний збір сміття врятує екологію 

«ВТОРМАВІННИЦЯ» 
макулатура ......................... 2,5–3,2 грн/кг 
пластикові пляшки .................. до 3 грн/кг 
поліетиленова плівка  ..............3–8 грн/кг
жестяні банки  ...........................1–2 грн/кг
Адреса: Айвазовського, 4 в 
Телефон: (0432) 65-88-65, 
(096) 646-80-25 

ФОП КЛЕМЕШОВ 
скляна пляшка  ........................0,4 грн/шт.
жестяні банки  ......................... 0,2 грн/шт.
пластикові пляшки  ...................... 6 грн/кг
склобій  .....................................0,4 грн/кг
макулатура  ........................... 2,7–3 грн/кг
поліетиленова плівка  ..............5–6 грн/кг
Адреса: Чехова, 2 (склад) 
ПРИЙМАЛЬНІ ПУНКТИ:
  Привокзальний, 1 (на ринку) 
 Брацлавська, 29 А 

(в районі магазину «Бриз») 
 Келецька, 97 
 Пирогова, 166 (ринок Сатурн) 
 Матросова, 12 (в районі лікарні № 3) 
Телефон: (096)207-28-54

«УКРПРОМРЕСУРС» 
макулатура  ..............................2–4 грн/кг
Адреса: Гонти, 39 а 
Телефон: (073) 414-413-2, 
(068) 772-11-15 

ФОП ТКАЧЕНКО 
макулатура  ........................... 3–3,2 грн/кг 
поліетиленова плівка  ..............6–9 грн/кг 
Адреса: Цимлянська, 2 А 
Телефон: (073) 423-07-70, (067) 430-43-07 

«ДОЗВІЛ ЕКО ПЛЮС» 
 приймають на утилізацію небезпечні 

відходи: акумулятори, нафтопродукти, 
відходи виробництва (фарби, лаки, 
барвники тощо), люмінесцентні лампи, 
прилади, що містять ртуть тощо.
 працюють з юридичними особами 

та підприємствами на індивідуальній 
основі 
 безкоштовно приймають відходи від 

населення 
Адреса: Хмельницьке шосе, 145, офіс 702 
Телефон: (098) 92 92 722, (073) 255-46-53

ñïîñ³á ïîäáàòè ïðî åêîëîã³þ. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âòîðèííà ñèðîâè-
íà â³äñîðòîâàíà, ìè â³äïðàâëÿº-
ìî óñå íà çàâîä âèðîáíèêà. Òàì, 
íàïðèêëàä, ó ïëÿøêè çíîâó ðîç-
ëèâàþòü ñâîþ ïðîäóêö³þ. Ñêà-
æ³òü, òàê êðàùå? Áî çàçâè÷àé, 
íåïîòð³á ïðîñòî â³äïðàâëÿþòü 
íà çâàëèùå.

БЕЗЗАКОННІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ВІД-
ХОДИ. Ïîáóòîâèì ñì³òòÿì, ÿêå 
ìîæíà ïåðåðîáèòè, ó Â³ííèö³ çà-
éìàþòüñÿ äåñÿòêè íåâåëèêèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ. À ùî ðîáëÿòü ç íåáåç-
ïå÷íèìè â³äõîäàìè, òàêèìè ÿê 
åíåðãîîùàäí³ ëàìïè, áàòàðåéêè, 
ïîòðîùåí³ òåðìîìåòðè? Ó ìåðåæ³ 
âäàëîñÿ çíàéòè äâà ï³äïðèºìñòâà, 
ùî çàéìàþòüñÿ çáîðîì íåáåçïå÷-
íèõ â³äõîä³â: òîâàðèñòâà «Äîçâ³ë 
Åêî Ïëþñ» ³ «ÀÁÌ Ðåöèêë³íã». 
Ïðîòå, ÿê âèÿâèëîñÿ, íà öüîìó 
çâè÷àéí³ â³ííè÷àíè ãðîøåé çà-
ðîáèòè íå çìîæóòü.

— Íåáåçïå÷í³ â³äõîäè çáèðàòè 
òà óòèë³çóâàòè ìîæóòü ëèøå ò³ 
îðãàí³çàö³¿, ÿê³ îòðèìàëè ë³öåí-
ç³þ â³ä Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿. ² 
öå íå òå, íà ÷îìó ìîæóòü çàðî-
áèòè ëþäè. Ïðîòå, ÿêùî äî íàñ 
ïðèõîäÿòü â³ííè÷àíè ç ê³ëüêîìà 

áàòàðåéêàìè ÷è ëàìïàìè — ìè 
¿õ îáîâ'ÿçêîâî çàáèðàºìî, áåç-
êîøòîâíî. Àëå çàðàç òàê³ çâåð-
íåííÿ â³ä íàñåëåííÿ — ðàäøå 
âèíÿòêè. Ëþäè â íàñ ùå íå íà-
ñò³ëüêè åêîëîã³÷íî ñâ³äîì³, ùîá 
ðîçóì³òè, ùî öå íå ìîæíà âè-
êèäàòè, — ïîÿñíèëà ïðàö³âíèöÿ 
òîâàðèñòâà «Äîçâ³ë Åêî Ïëþñ», 
ùî ïðåäñòàâèëàñÿ Ëåñåþ.

ßê äîäàëà æ³íêà, íà ïîñò³éí³é 
îñíîâ³ ïðàöþþòü ç þðèäè÷íèìè 
îñîáàìè òà ³íøèìè îðãàí³çàö³-
ÿìè. Ç íèìè é ðîçðàõîâóþòüñÿ 
çà òèïîì òà ê³ëüê³ñòþ â³äõîä³â. 
Ñåðåä ¿õ êë³ºíò³â º êîìïàí³¿: 
«Â³ííèöÿîáëåíåðãî», «Ìèðîí³â-
ñüêèé õë³áîïðîäóêò», àåðîïîðò 
«Áîðèñï³ëü», «Îùàäáàíê» òà ³íø³ 
(goo.gl/7HNr7K) 

Ó ìåðåæ³ çíàéøëè ñàéò ï³ä-
ïðèºìñòâà «ÀÁÌ Ðåöèêë³íã», 
ÿêå çàéìàºòüñÿ óòèë³çàö³ºþ 
íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â. Àëå òóò 
íàñ î÷³êóâàëà ùå îäíà íåâäà÷à: 
íàðàç³ êîìïàí³ÿ íå ïðàöþº. ² ÿê 
ïîÿñíèâ äèðåêòîð ô³ðìè Àíäð³é 
Äðó÷èíñüêèé, ïðè÷èíà öüîìó — 
â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

— Ï³äïðèºìñòâî çàðåºñòðî-
âàíå, ñàéò º. Àëå ìè ìàéæå 

«Ïëÿøêè âåçóòü 
íà çàâîä âèðîáíèêà 
äëÿ ïîâòîðíîãî 
âèêîðèñòàííÿ. Öå 
êðàùå, àí³æ ïðîñòî 
¿õ âèêèäàòè»

íå ïðàöþºìî, áî íåìàº çàêîí-
íîãî ïîðÿäêó. ª âåëèêà ïîòðå-
áà â çàêîí³ «Ïðî åëåêòðè÷í³ 
òà åëåêòðîíí³ â³äõîäè», ÿêèé 
çîáîâ’ÿçóâàâ áè é ìóí³öèïàë³òå-
òè, ³ ð³çí³ ï³äïðèºìñòâà çáèðàòè 
ö³ â³äõîäè. Òà âèä³ëÿòè êîøòè 
íà ¿õ óòèë³çàö³þ, — ðîçêàçàâ Äðó-
÷èíñüêèé. — Ó íàñ çàðàç º ëèøå 
îäèí çàêîí «Ïðî â³äõîäè», ÿêèé 
ðåãóëþº ò³ëüêè ïîðÿäîê, ÿê çà-
éìàòèñÿ òâåðäèìè ïîáóòîâèìè 
â³äõîäàìè. Ïðî íåáåçïå÷í³ â³ä-

õîäè — ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè, 
àêóìóëÿòîðè, ðòóòü, íåðîáî÷ó 
òåõí³êó òîùî — â çàêîí³ ëèøå 
ïðîïèñàíî, ùî âîíè ³ñíóþòü. 
À ùî ç öèì ðîáèòè? Íåâ³äîìî. ª 
íàä³ÿ, ùî öüîãî ðîêó ðîçðîáëÿòü 
³ ïðèéìóòü öåé çàêîí. À ìè íà-
ïîãîòîâ³, ³ ÷åêàºìî ñïðèÿòëèâèõ 
óìîâ, ùîá îäðàçó ïî÷àòè ïðà-
öþâàòè.

Öèì ìàòåð³àëîì ìè ðîçïî÷è-
íàºìî ñåð³þ ïóáë³êàö³é â ðàìêàõ 
ñîö³àëüíî¿ êàìïàí³¿ «×èñòå ì³ñòî» 

За кермом навантажувача Вадим. Він сказав, що для нього 
тут роботи повно і забиті сміттям машини приїжджають часто

СКІЛЬКИ МОЖНА ЗАРОБИТИ НА СМІТТІ?
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ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ùå ó ñåðïí³ ìè-
íóëîãî ðîêó 27-ð³÷-
íà Àíÿ Ìàð÷åíêî 

ìàëà âàãó 103 ê³ëîãðàìè ïðè 
çðîñò³ 167 ñàíòèìåòð³â. À âæå 
íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ òîãî æ ðîêó 
ä³â÷èíà äîñÿãëà ïîñòàâëåíî¿ 
ìåòè — íà âàç³ âèñâ³òëþâàëèñÿ 
öèôðè 65,5 ê³ëîãðàìà. «Çíÿëà» ç 
ñåáå ìàéæå 40 ê³ëîãðàì³â 

ОГО! МІШОК ЦЕМЕНТУ ЗНЯЛА 
З СЕБЕ. — Ââàæàé, òè ñêèíóëà 
ç ñåáå ì³øîê öåìåíòó, — ñêàçàâ 
îäèí çíàéîìèé, ä³çíàâøèñü ïðî 
ðåçóëüòàò ñõóäíåííÿ Àí³.

Àíÿ ïðàöþº ìåäñåñòðîþ 
ó ïðîôñï³ëêîâîìó ñàíàòîð³¿ 
«Õì³ëüíèê». Äåìîíñòðóº ñòàðèé 
ãàðäåðîá. Îäÿãàº ïëàòòÿ, ùî éîãî 
íîñèëà ðàí³øå, ïîò³ì — øîðòè. 
Áåðå ñàíòèìåòð, îáì³ðþº òà-
ë³þ. Âîíà â íå¿ 69 ñàíòèìåòð³â. 
Ñòàð³ ïëàòòÿ é øîðòè â îá’ºì³ 
ìàþòü 115 ñàíòèìåòð³â. Ä³â÷èíà 
ñòàº íà âàãó — 65,6 ê³ëîãðàìà. 
— Ìîÿ îäíîãðóïíèöÿ ïðîæèâàº 
íà ñüîìîìó ïîâåðñ³, — ðîçïîâ³-
äàº ä³â÷èíà. — Áóâàëî, ïðèõî-
äèìî äî íå¿, à ë³ôò íå ïðàöþº. 
Íà êîæíîìó ïðîëüîò³ çóïèíÿëàñÿ 
ïåðåïî÷èòè. Çíàëè á âè, ÿê öå 
âàæêî ç âàãîþ ïîíàä ñòî ê³ëî! 

Òåïåð ï³äí³ìàþñÿ áåç çóïèíîê, 
íå çàäèõóþ÷èñü í³òðîõè. Ìàëà 
äåÿê³ ïðîáëåìè ³ç çäîðîâ’ÿì. Òå-
ïåð íå ñêàðæóñÿ. 

Ä³â÷èíà íå ïðèõîâóº, ùî òà-
êîþ, ÿê íèí³, âîíà ñîá³ ïîäîáà-
ºòüñÿ. Áåç òðåíóâàíü ó ñïîðòçàë³ 
ñåáå âçàãàë³ íå óÿâëÿº.  Àíÿ îõî÷å 
â³äïîâ³äàëà íà âñ³ ïèòàííÿ. Êð³ì 
îäíîãî — íà ùî ñïåðå÷àëèñÿ ç 
ïîäðóãîþ. Êàòåãîðè÷íî â³äìîâè-
ëàñÿ ïðî öå ãîâîðèòè. Óòî÷íèëà, 
ùî ïðî õëîïöÿ òóò íå éäåòüñÿ. 
Êàæå, âîíà ðîáèëà âñå äëÿ ñåáå, 
à íå äëÿ êîãîñü. À äå ïîäðóãà? 
Âè¿õàëà â Ïîëüùó.

«ГОЛОВНЕ — ВОГНИК В ОЧАХ». 
— Ïðèãàäóþ, ÿêîþ Àíÿ ïðèéøëà 
äî íàñ ïåðøèé ðàç, — ðîçïîâ³äàº 
êåð³âíèê ô³òíåñ-êëóáó Òåòÿíà 
Ñàâ÷óê. — Íåâïåâíåíà ó ñîá³, çà-
ñìó÷åíà, ³ ðàïòîì êàæå: «Ðîá³òü, 
ùî õî÷åòå, àëå äî ê³íöÿ ãðóäíÿ 
ÿ ìàþ âàæèòè 65 ê³ëîãðàì». Îòîä³ 
ÿ ïîáà÷èëà âîãíèê ó ¿¿ î÷àõ. Òîä³ 
çðîçóì³ëà: öÿ ä³â÷èíà äîá’ºòüñÿ 
áàæàíîãî, áî ìàº ñèëó âîë³. Öå 
â³ä÷óâàëîñÿ îäðàçó.

Ïàí³ Ñàâ÷óê ðîçðîáèëà 
³íäèâ³äóàëüíó ìåòîäèêó çà-
íÿòü ó êëóá³ ³, ÿê âîíà êàæå, 
ïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ. Àíÿ ç 
êîæíèì ðàçîì âðàæàëà ¿¿ âñå 
á³ëüøå. Íàïðèêëàä, çàì³ñòü 
ðåêîìåíäîâàíèõ òðüîõ çàíÿòü 
íà òèæäåíü, ä³â÷èíà ïðèõîäèëà 
ùîäíÿ. Ó äåÿê³ ïåð³îäè íàâ³òü 
äâ³÷³ íà äåíü. 

— ß â³ðèëà â Àíþ, — êàæå 
Òåòÿíà Ñàâ÷óê. — Ïîìèëèëàñÿ 
ò³ëüêè â ðåçóëüòàò³. Ñïîä³âàëàñÿ, 
ùî ä³â÷èíà çóïèíèòüñÿ íà âàç³ 
ïðèáëèçíî 75–70 ê³ëîãðàì³â. 
Âîíà æ ïåðåâåðøèëà ìî¿ ñïîä³-
âàííÿ. Äîñÿãëà 65 ê³ëîãðàì³â, ³ 
ïðîäîâæóº çàíÿòòÿ. Ç³çíàºòüñÿ, 
ùî íå óÿâëÿº ñåáå áåç öüîãî.

СХУДЛА НА 40 КГ ЗА 
П'ЯТЬ МІСЯЦІВ. ЯК?

Сила волі 
Аня Марченко 
з Хмільника 
побилася об заклад 
з подругою, 
що схудне 
на 40 кілограмів. 
Зробити це їй 
вдалося за… 
неповних півроку. 
Якими чином? Що 
виграла у подруги? 
Що радить іншим?

Дівчина харчується п’ять разів 
на день дрібними порціями. 
Має три основні прийоми їжі і 
два перекуси. Вранці традиційна 
вівсяна каша. Готує на воді, додає 
шматочки яблука, родзинки, або 
корицю чи горіх. Не все одразу, 
почергово, одного дня одне, на-
ступного — інше. Відмовилася від 
солодкого, випічки, хліба, карто-
плі. Уточнює, що картоплю інколи 
може з’їсти. Виключила смажену 
їжу. Споживає печене, варене 
або на пару приготовлене.
На обід — суп не засмажений ні-
чим. Інколи з додаванням олив-

кової олії. Або каша, наприклад, 
гречана, макарони з твердих 
сортів борошна. Відварне м'ясо 
чи риба. З жирів — оливкова олія, 
якщо її нема, то соняшникова, 
але тимчасово, поки не купить 
оливкову. Інколи додає до страв 
соєвий соус. Між сніданком і обі-
дом з’їдає яблуко чи випиває ке-
фір. На вечерю після тренування 
відварне яйце чи овочевий або 
фруктовий салат. Може випити 
каву або чай, але без цукру. Його 
заміняє медом. Цукор і сіль ви-
ключила з раціону. Протягом дня 
води п’є 2–2,5 літра.

Меню різноманітне, крім сніданку 

ВАСИЛЬ 
ЗАЛЕЦЬКИЙ,  
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР 
ХМІЛЬНИЦЬКОЇ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ

— Дівчина вирі-
шила так для себе — і добилася 
бажаного результату. Зробила 
це вона з певною своєю метою. 
Можливо, заміж хоче вийти. 

Жінкам з надлишковою вагою 
складніше завагітніти. Це нор-
мальний процес. Чи є зміни в ор-
ганізмі і як він реагує на новий 
спосіб життя, особливо у харчу-
ванні, про це можна сказати після 
детального обстеження. Дівчина 
не скаржиться на поганий стан. 
Навпаки. Усе одно після такого 
суттєвого зниження ваги тіла вар-
то б показатися лікареві.

Жінкам з великою вагою складніше завагітніти 

Аня Марченко (ліворуч) без тренувань у спортзалі 
себе вже не уявляє. Каже, тут їй дуже комфортно

РЕКЛАМА
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À ñòàòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïå-
ðåäáà÷àº àæ äî 15 ðîê³â òþðìè 
çà óìèñíå çíèùåííÿ àáî ïîøêî-
äæåííÿ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì 
ï³äïàëó ÷è ³íøèì çàãàëüíîíåáåç-
ïå÷íèì ñïîñîáîì, ÿêå çàïîä³ÿëî 
øêîäó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³-
ðàõ. Çáèòîê ä³éñíî íåàáèÿêèé — 
ìàéæå 2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

ПОГОДИЛИ ПОКАРАННЯ. ×îìó 
ïîêàðàííÿ çà òàêèé ãó÷íèé çëî-
÷èí âèÿâèëîñÿ óìîâíèì? - ïèòà-
ºìî ïðîêóðîðà, ùî óêëàâ óãîäè 
ç îáâèíóâà÷åíèìè.

— Âîíè ïåðøî÷åðãîâî íà-
ïèñàëè çàÿâè, — êàæå Àíàòîë³é 

Õîìåí÷óê ³ ïîÿñíóº: — Êîëè 
ìè âæå ïðè¿õàëè ó Æìåðèíêó 
íà îáøóêè, âîíè ïîáà÷èëè, ùî 
¿õ øóêàþòü ³ íàïèñàëè çàÿâè ïðî 
ùèðå êàÿòòÿ. Ç³çíàëèñÿ, ïîêà-
çàëè ìîòîöèêë, ÿêèé áóâ ñõî-
âàíèé ³ óæå ïåðåôàðáîâàíèé. 
Âîíè ïîâí³ñòþ ðîçêàçàëè, äå ³ 
ÿê ïåðåäàâàëèñÿ êîøòè, ÿê âîíè 
â÷èíÿëè çëî÷èí.

Òîáòî çà ñï³âïðàöþ ç³ ñë³ä-
ñòâîì òà ³íôîðìàö³þ ïðî çà-
ìîâíèêà çëî÷èíó ïðîêóðàòóðà 
ïðîñèëà ñóä íå êàðàòè ñóâîðî 
þíàê³â. 

Òî õòî æ çàìîâíèê? Éîãî 
ó ñóäîâîìó ð³øåííÿ íàçèâàþòü 
«íåâñòàíîâëåíîþ ñë³äñòâîì îñî-
áîþ». ßê ãîâîðèòü Àíàòîë³é Õî-
ìåí÷óê, ìàòåð³àëè ñòîñîâíî ö³º¿ 
ëþäèíè âèä³ëèëè â îêðåìå ïðîâà-
äæåííÿ. ßê øâèäêî ïî÷óºìî òóò 

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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Âèáóõ íà ïî÷àò-
êó ðîáî÷îãî äíÿ 
ìàéæå ó öåíòð³ 

ì³ñòà. Ïîæåæà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ çãîð³ëî 
ìàéíî äîðîãîãî ìàãàçèíó. Ðîáî-
òà ñë³ä÷èõ ³ êðèì³íàë³ñò³â íà ì³ñö³ 
ãó÷íîãî çëî÷èíó, òà ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ïëàí «Ïåðåõâàò» ç ìåòîþ çà-
òðèìàííÿ äâîõ ÷îëîâ³ê³â ó øîëî-
ìàõ íà ìîòîöèêë³ «Ñóçóê³»…

Òàêèìè áóëè ïåðø³ ïîâ³äîìëåí-
íÿ ó íîâèíàõ ïðî êèíóòèé íåâ³-
äîìèìè çëîâìèñíèêàìè ó áóò³ê 
«Ïàðèæ» âèáóõîâèé ïðèñòð³é. Îä-
ðàçó ãîâîðèëè, ùî öåé çëî÷èí — 
íà çàìîâëåííÿ. Âèêîíàâö³â ì³ñÿöü 
ðîçøóêóâàëè. Îá³öÿëè âèíàãîðî-
äó çà äîïîìîãó ïðàâîîõîðîíöÿì. 
Óðåøò³ ñàìå ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ 
îòðèìàëè â³ä ìåð³¿ ïîäÿêè ³ êîí-
äèö³îíåðè äëÿ ðîáî÷èõ êàá³íåò³â 
çà ðîçêðèòòÿ ðåçîíàíñíîãî íàïàäó 
íà ìàéíî íåíàçâàíî¿ ïðèâàòíî¿ 
ï³äïðèºìèö³.

Õòî ñïàëèâ âàðò³ñíèé òîâàð 
ó äîðîãîìó áóò³êó, ïðåñ-ñëóæáà 
ïîë³ö³¿ ðîçêàçàëà, ÿê ò³ëüêè óçÿ-
ëè âèêîíàâö³â. Äâîõ íåì³ñöåâèõ 
ìîëîäèõ ÷îëîâ³ê³â çàòðèìàëè 
â Æìåðèíö³ òà âæå, ÿê áà÷èìî 
ó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü, ïðèòÿã-

íóëè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âèðîê 
ñòóäåíòàì 4-õ êóðñ³â äâîõ ð³çíèõ 
â³ííèöüêèõ íàâ÷àëüíèé çàêëàä³â 
(òîðãîâî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó 
òà àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó) äàòî-
âàíèé 19 ñ³÷íÿ. Ïåðøèé çàñóäæå-
íèé — æìåðèí÷àíèí, äðóãèé — 
óðîäæåíåöü Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà. 
Îáîì Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä äàâ 
ïî ï’ÿòü ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³, 
àëå ñèä³òè çà ãðàòàìè ¿ì íå äî-
âåäåòüñÿ.

Õëîïö³â çâ³ëüíèëè â³ä â³äáó-
âàííÿ ïîêàðàííÿ ç ³ñïèòîâèì 
òåðì³íîì ó òðè ðîêè. ßê êàæóòü, 
äàëè «óìîâíî». Ñóä ïðèéíÿâ òàêå 
ð³øåííÿ ó ï³äãîòîâ÷îìó çàñ³äàí-
í³, òîìó ùî ïðîêóðàòóð óêëàâ ç 
îáâèíóâà÷åíèìè óãîäè ïðî âè-
çíàííÿ âèíóâàòîñò³.

«Ç³ çì³ñòó óêëàäåíèõ óãîä âáà-
÷àºòüñÿ, ùî ñòîðîíè ä³éøëè çãî-
äè ùîäî ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é 
îáâèíóâà÷åíèõ òà ïîãîäèëè ïðè-
çíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîêàðàííÿ 
ç óðàõóâàííÿì â³äñóòíîñò³ îáñòà-
âèí, ÿê³ îáòÿæóþòü ïîêàðàííÿ òà 
íàÿâíîñò³ ê³ëüêîõ îáñòàâèí, ÿê³ 
ïîì'ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ, à ñàìå 
ùèðå êàÿòòÿ, àêòèâíå ñïðèÿííÿ 
ðîçêðèòòþ çëî÷èíó òà äîáðî-
â³ëüíå â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíîãî 
çáèòêó», — ÷èòàºìî ó ñóäîâîìó 
ð³øåíí³.

ХЛОПЦІВ, ЯКІ СПАЛИЛИ БУТІК 
«ПАРИЖ», НЕ ПОСАДИЛИ 
Мільйонна справа  За спалений 
уранці 1 липня бутік «Париж» двоє 
студентів отримали умовне покарання. 
Чому так і чи буде суд над замовником 
злочину, названого у вироку 
«невстановленою слідством особою»? 
Ці питання редакція поставила прокурору, 
який уклав угоду з виконавцями

ïðî ðîçêðèòòÿ, ïðîêóðîð ñêàçàòè 
íå çì³ã, áî ï³äîçðè ùå íåìàº.

ГРОШОВІ КОМПЕНСАЦІЇ. ×èòà-
ºìî ó âèðîêó, ùî õëîïö³ çóñòð³-
÷àëèñÿ ç çàìîâíèêîì ó Â³ííè-
ö³, é òîé ïîîá³öÿâ ¿ì çà ðîáîòó 
1000 äîëàð³â. Ñòóäåíòè ïîãîäèëè-
ñÿ ñë³äóâàòè ³íñòðóêö³ÿì «ðîáî-
òîäàâöÿ» ³ îòðèìàòè âèíàãîðîäó 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñïàëÿòü áóò³ê. 

ßê çðîáèòè âèáóõ³âêó ç áåíçèíó 
â ïëàñòèêîâèõ ïëÿøêàõ ³ ïåòàð-
äè, ¿ì ðîçïîâ³â  çàìîâíèê. Äàë³ 
ðîçïîä³ëèëè ðîë³, õòî â³äâîë³êà-
òèìå ïðîäàâ÷èíþ (¿é ïðèñíóëè 
ó îáëè÷÷ÿ ç ãàçîâîãî áàëîí÷èêà), 
à õòî ï³äïàëèòü é êèíå â ñàëîí 
âèáóõ³âêó... 

Îòðèìàëè õëîïö³ çà çàìîâëåíó 
ðîáîòó ìåíøå, ÷àñòèíàìè é ÷åðåç 
äâà äí³ ïîòîìó. Êàæóòü, çàìîâíèê 

äàì ¿ì äâ³÷³ ïî 300 äîëàð³â ÑØÀ.
Âëàñíèöÿ áóò³êà ïîãîäèëàñÿ 

íà «óìîâíå» ïîêàðàííÿ äëÿ ëþ-
äåé, ùî ñïàëèëè ¿¿ âëàñí³ñòü, áî 
âîíè ïîãàñèëè ¿é çáèòêè. Ïðî öå 
íàïèñàíî ó âèðîêó. Íåâæå ñòó-
äåíòè (÷è ¿õí³ áàòüêè) ïîâåðíóëè 
ò³ ñàì³ ìàéæå 2 ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü, ÿêèìè îö³íèëè âòðàòè â³ä 
çëî÷èíó åêñïåðòè?

ßê ïîÿñíèâ RIA ïðîêóðîð, 
âëàñíèöÿ çàïðîñèëà ³ç âèêîíàâö³â 
ëèøå ïî 10 òèñÿ÷ äîëàð³â êîìïåí-
ñàö³¿. Ìîâëÿâ, ðîçóì³º, ùî á³ëüøå 
âèíåí çàìîâíèê. 

Óðåøò³ ñóä óõâàëèâ ëåãêå ïîêà-
ðàííÿ çà òÿæêèé çëî÷èí. Íàäàë³ 
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ñòóäåíòè 
çîáîâ'ÿçàí³ ïîâ³äîìëÿòè ïðàâî-
îõîðîíö³â ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ. ² ÿêùî á³ëüøå í³÷îãî 
íå óòíóòü — çà ãðàòè íå ïî¿äóòü.

У бутіку згоріли брендові речі. Власниця із виконавців 
злочину взяла по 10 тисяч доларів компенсації та погодилася 
на умовне покарання. А отримані нею збитки експерти оцінили 
значно більшою сумою — майже в два мільйони гривень 

Âèðîê âèêîíàâöÿì 
ãó÷íîãî çëî÷èíó âæå 
âèíåñëè. À ëþäèí³, 
ÿêà öåé ï³äïàë 
çàìîâèëà, ï³äîçðè 
ùå íå îãîëîñèëè
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TM LOVARE дарує подорож до Парижа на День закоханих!
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Шановні читачі, наш конкурс триває. Автори опублікованих у цьому номері історій 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

Не знаєте, де купити чай LOVARE? Телефонуйте: 067-432-29-00 (у будні з 9-00 до 18-00) та дізнавайтесь адресу найближчого до вас магазину з нашою продукцією! 

 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 «Портфельчик 
асорті» ТМ LOVARE – 
колекцію з 12 найбільш 
популярними видами чаю 
в оригінальному виконанні 
у вигляді портфельчика з 
ручкою.

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

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!

414273

Листаючи новини ВКонтакті, Олек-
сандр помітив фото блакитноокої 
дівчини з чарівною посмішкою. За-
хотілося перейти на її сторінку і пере-
глянути інші фотографії незнайомки. 
Скоро всі зображення з нею у ВК були 
переглянуті й стіна прочитана. Інтерес 
зашкалював!

Нарешті відправив повідомлення: 
«Привіт! У Вас дуже гарна посмішка». 
Дівчина теж була онлайн, і розпочалося 
листування, яке тривало кілька тижнів. 
За цей недовгий час вони встигли по-
спілкуватись про погляди на життя, прі-
оритети, хобі, цінності, смаки. Кожного 
ранку один одному майже одночасно 
надсилали повідомлення з побажаннями 
вдалого дня, які бадьорили та підіймали 
настрій на цілий день!

Невдовзі почались дзвінки. Приємний 
голос Олександра Марині хотілося чути 
все частіше. Хвилювання, радість і стри-
маність, інтерес, розмови і … зустріч!

Довгоочікуваний вечір настав. Спо-
чатку — розчарування, адже хлопець 
запізнювався. Але незабаром під'їхала 
машина, що просто сяяла від чистоти, 
а за кермом — позитивний, красивий 
хлопець зі щирою усмішкою, яка од-
разу сподобалась Марині. Олексан-
дрові ж було непросто здаватись 
впевненим у собі та вести розмову. 
Йому хотілось якомога детальніше роз-
дивитись ніжну русяву красуню, хоті-
лось показати їй весь світ. І от через 
пару кілометрів перед ними лежала, як 
на долоні, прекрасна Вінниця з музич-
ним фонтаном. Це була романтична та 
незабутня зустріч.

Розмови ставали частішими та до-
вшими, побачення палкішими, а години 
в розлуці здавались вічністю. І от — зу-
стріч Нового 2016 року. Романтична ве-
черя біля високої ялинки при свічках. 
Серед новорічних подарунків погляд 
Марини зупинився на великій і дуже 

важкій дерев'яній коробці, вміст якої її 
страшенно зацікавив. Раптом у сусідній 
кімнаті почала грати пісня «Наречена», 
а сама ж коробка виявилась заповненою 
безліччю червоних троянд, викладених 
у велике серце, посеред якого виблис-
кувала обручка неймовірної краси. «Чи 
згодна ти стати моєю дружиною?» — 
спитав Олександр. А потім був різд-
вяний Львів, весілля, прекрасне літо і 
народження донечки.

P. S. Герої історії — ми, Марина та 
Олександр. Ми разом майже три роки, 
у нас свій світ — сім'я, де живе нова іс-
торія, яку ми пишемо щодня. І я жодного 
разу не пожалкувала, що була колись 
так пізно в онлайні та відповіла на те по-
відомлення, яке ми часто перечитуємо 
разом, тримаючи одне одного за руку 
та спостерігаючи, як бігає по квартирі 
наше маленьке карооке щастя!

Марина Іщенко 

Love Story величиною в сім'ю

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.

У молодості я працювала на заво-
ді. Там я зустріла хорошого хлопця 
на ім’я Анатолій. Ми з ним часто роз-
мовляли, Толя мені дуже подобався. 

Але мій батько був категорично про-
ти наших зустрічей. Ходити на поба-
чення було все складніше… Зрештою, 
Анатолій звільнився, виїхав, і більше 
я ніколи його не бачила.

Давно немає заводу, а я все погля-
даю у той бік — там я була найщас-

ливішою дівчиною, бо зустріла своє 
кохання. Вже півстоліття минуло з того 
часу. Зараз мені 70 років, а я все ще 
пам’ятаю і усмішку, і голос хлопця, 
якого так сильно любила…

Якщо ви зустріли справжнє кохан-
ня — бережіть його, боріться за нього! 
Воно може бути єдиним за все ваше 
життя.

Таїсія Удєлова 

Бережіть кохання 

…Ми були знайомі давно, але з 
останньої зустрічі майже 10 років 
не бачились. А одного дня випадко-
во зустрілись поглядами у торгово-
му центрі, всміхнулись одне одному, 
привітались і в поспіху кожен побіг 
у своїх справах. 

Вже потім коханий мені зізнався, що 
та життєрадісна посмішка не виходила 
з його голови, і він розпочав мене шу-
кати через спільних знайомих. Чоловік 
у мене наполегливий і, звичайно ж, йому 
це вдалось. За чарівним збігом обста-
вин, на перше побачення мій майбут-
ній чоловік запросив мене саме на мій 
день народження, це була вистава «Я б 

для тебе небо прихилив» (що він тепер, 
власне, і робить)). Зізнаюсь: його при-
вітання було таким щирим і теплим, що 
одразу дало мені зрозуміти, що це «моя 
людина». А ще він подарував мені над-
звичайні квіти — підсніжники, тюльпани 
і волошки (у січні!). Каже, що просто 
ще не знав, які квіти я більше люблю: 
польові, лісові чи садові.

Спочатку ми стали вірними друзями, 
а потім у наших серцях зародилось 
справжнє щире кохання. Пропозицію 
стати найщасливішою жінкою у світі ко-
ханий мені зробив на «Острові кохання» 
найромантичнішого парку України, а те-
пер МИ — СІМ’Я! Наше перше сімейне 

свято, яскраве весілля, ми відсвяткували 
на початку вересня 2017 року. Цінуємо 
кожен день, прожитий разом, мріємо, 
будуємо плани, працюємо, активно 
відпочиваємо, при цьому поважаємо 
та кохаємо одне одного.

І ще… коли ми бачимо, як першоклас-
ники йдуть до школи, чоловік мене при-
гортає до себе і жартує: «А пам’ятаєш, 
як колись ти, будучи першокласницею, 
подарувала мені — майбутньому ви-
пускникові — шкільний дзвіночок?» 
А я посміхаюсь і відповідаю: «Ти так 
довго на мене чекав…» 

Тетяна Кондратюк 

«Я так довго на тебе чекала…» 
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íå ìîæåìî. À íàóêîâî-ìåäè÷-
íó á³áë³îòåêó îïòèì³çóºìî, áî 
â íèõ íåìàº â³äâ³äóâà÷³â. Òèì 
ïà÷å, êðàùà ìåäè÷íà á³áë³îòå-
êà º â Ìåäóí³âåðñèòåò³. Çðîçó-
ì³éòå, ìè íàìàãàºìîñÿ ï³äõî-
äèòè äî ñèòóàö³¿ ðàö³îíàëüíî, 
à íå âèãàíÿºìî ëþäåé íà âóëè-
öþ, — ñêàçàâ êåð³âíèê óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè ÎÄÀ Ñòàí³ñëàâ 
Ãîðîäèíñüêèé.

×è âëàøòîâóº á³áë³îòåêàð³â 
ïëàí, ÿêèé ðîçðîáèëè ÷èíîâ-
íèêè?

— ßê âîíî áóäå? ×åñíî êà-
æó÷è, íå çíàþ, — ðîçêàçàëà çà-
ñòóïíèöÿ äèðåêòîðà á³áë³îòåêè 
Ôðàíêà ²ðèíà Ðóäêîâñüêà. — Íà-
â³òü íå áóëà â òîìó ïðèì³ùåíí³ 
òà íå çíàþ, ÷è âèñòà÷èòü éîãî 
äëÿ ïîòðåá íàøîãî çàêëàäó. Òèì 
ïà÷å, ð³øåííÿ íå ïðèéíÿòî äå-
ïóòàòàìè îáëàñíî¿ ðàäè, ïðèì³-
ùåííÿ íå çâ³ëüíèëè, ³ êîëè öå 
áóäå — íåâ³äîìî.

À ïðàö³âíèêè ìåäá³áë³îòå-
êè, ÿêó çáèðàþòüñÿ âèñåëèòè ç 
áóäèíêó íà Ëüâà Òîëñòîãî, 22, 
áà÷àòü, ùî ÷èíîâíèêè õî÷óòü 
çðóéíóâàòè ¿õ êíèãîçá³ðíþ.

— Ó íàñ 90 â³äâ³äóâà÷³â ùîäíÿ, 
á³ëüøå 27 òèñÿ÷ íà ð³ê. Îò òàê³ 
«íåïîïóëÿðí³». Àëå çà öèì ð³øåí-
íÿì ìè ìàºìî ïðîñòî âñòàòè òà 
âñå çàëèøèòè: ïðèì³ùåííÿ, òåõ-
í³êó ³ êíèæêîâèé ôîíä ïåðåäà-
ºìî äèòÿ÷³é á³áë³îòåö³, — êàçàëà 
äèðåêòîðêà ìåäá³áë³îòåêè Ãàëèíà 
Áåðëàäèí. — Õîäèëè äî Ò³ì³ðÿ-
çºâêè ³ Ìîðîçîâà (äèðåêòîðêà 
á³áë³îòåêè — àâò.) ðîçêàçàëà, ùî 
ó íèõ íåìàº â³ëüíèõ ïðèì³ùåíü. 
Îòæå, àáè âñóíóòè íàñ, ïîòð³áíî 
áóäå êîãîñü «âèãíàòè». ßê â³ää³ë 
íå çìîæåìî ðîáèòè òå, ùî ðîáè-
ìî çàðàç. À ìåäèêè âòðàòÿòü ñâ³é 
«òèë», ÿêèé çàðàç ìàþòü. ² öå ï³ä 
÷àñ ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè! Çà ôàê-
òîì, ðóêàìè äåïóòàò³â îáëðàäè 
ðîáèòüñÿ ñïðîáà çíèùèòè íàøó 
á³áë³îòåêó.

Ùî ðîáèòü öÿ á³áë³îòåêà äëÿ 
ìåäèê³â ó ìàòåð³àë³: «Óñ³ ìå-
äèêè îáëàñò³ — íàø³ ÷èòà÷³» 
(goo.gl/gNSm8t).
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Книгозбірні у своєму традиційно-
му вигляді більше не такі затре-
бувані, як ще кілька десятиліть 
тому. Аби вижити, треба зміню-
ватися. А як бібліотеки у різних 
країнах Європи це роблять?
У німецькій бібліотеці в Мюн-
хені вирішили орієнтуватися 
на молодь. А саме — друковані 
видання заміняють на аудіо та 
відео; книги обирають за трен-
довими темами, які відслідко-
вують в соцмережах; розро-
били новий, мінімалістичний 
дизайн; запустили бібліотеки 
в автобусах, онлайн-бронюван-
ня книг, яке працює цілодобово 
(goo.gl/2oZJVo).
У Румунії бібліотеки стають міс-
цем для постійних заходів: від 
читань поезії до бізнес-розви-
тку. А влітку бібліотекарі вихо-

дять на вулицю та створюють лі-
тературні кафе у паркових зонах. 
Там проводять майстер-класи, 
публічні читання та клуби для 
спілкування.
Бібліотеки Великобританії — це 
також місце неформального 
спілкування молоді. Раніше 70% 
простору там займали книжки, 
а тепер — відвідувачі. Читацький 
квиток можна отримати через 
Інтернет. 60% жителів країни 
мають читацькі квитки, і біблі-
отек там більше, ніж «Макдо-
нальдсів» (goo.gl/4AGm9P).
А у голландському Амстердамі 
8-поверхова бібліотека взагалі 
є однією з туристичних цікави-
нок. Вона дощенту наповнена 
книгами, фільмами, музикою, 
іграми, що приваблює читачів з 
усього світу (goo.gl/mZdjSR).

Як вижити бібліотекам у світі, де є Інтернет?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

×èíîâíèêè ï³ä-
ãîòóâàëè çì³íè 

äî ä³ÿëüíîñò³ ê³ëüêîõ á³áë³îòåê, 
ÿê³ ïðàöþþòü çà êîøòè îáëàñ-
íîãî áþäæåòó â öåíòð³ Â³ííèö³. 
Ïðî öå º îïóáë³êîâàíå ð³øåííÿ 
íà ñàéò³ îáëðàäè, ÿêå ñêëàëè 
íà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îñâ³òè ³ êóëü-
òóðè, 22 ñ³÷íÿ (goo.gl/1dx3Qf).

ßêèõ á³áë³îòåê âîíî ñòîñóºòü-
ñÿ ³ ùî çì³íþº? Íàóêîâî-ìåäè÷-
íà á³áë³îòåêà, ÿêà çíàõîäèòüñÿ 
ó áóäèíêó íà Ëüâà Òîëñòîãî, 11, 
ïðèïèíèòü ³ñíóâàòè ÿê îêðåìèé 
çàêëàä. ¯¿ ïåðåñåëÿþòü ó á³áë³-
îòåêó Ò³ì³ðÿçºâà, äå ñòâîðÿòü 
ç êíèæíîãî ôîíäó ìåäè÷íèé 
â³ää³ë.

Äèòÿ÷à á³áë³îòåêà Ôðàíêà ïå-

ðå¿äå ó áóä³âëþ íà Ëüâà Òîëñòî-
ãî, 11 òà îá’ºäíàºòüñÿ ç á³áë³-
îòåêîþ äëÿ þíàöòâà. Îñòàííÿ 
çíàõîäèòüñÿ íàâïðîòè — íà Ëüâà 
Òîëñòîãî, 22. Ñòâîðþºòüñÿ çàêëàä 
«Â³ííèöüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà 
äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà».

НАВІЩО «ОПТИМІЗАЦІЯ». Òàêå 
ð³øåííÿ ðîçðîáèëè â óïðàâë³íí³ 
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ Â³ííèöü-
êî¿ ÎÄÀ. Êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ 
Ñòàí³ñëàâ Ãîðîäèíñüêèé ïîÿñ-
íèâ «îïòèì³çàö³þ» á³áë³îòåê òèì, 
ùî îáëàñíà âëàäà ï³äøóêóâàëà 
íîâå ïðèì³ùåííÿ äëÿ á³áë³îòåêè 
Ôðàíêà.

— Ì³ñüêà âëàäà áàæàº çàáðàòè 
ñâî¿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çàðàç çà-
éìàº äèòÿ÷à á³áë³îòåêà, — ñêàçàâ 
Ãîðîäèíñüêèé. — Ìè çíàéøëè 
íàéêðàùèé âàð³àíò, ÿêèé ìîæå 
áóòè. Ïîáóäóâàòè íîâó á³áë³îòåêó 

ОБЛАСНІ БІБЛІОТЕКИ В ЦЕНТРІ 
ВІННИЦІ ХОЧУТЬ ПЕРЕСЕЛИТИ
«Непопулярні»  Три заклади 
на Соборній та Льва Толстого пропонують 
«перетасувати» між собою. За словами 
чиновників, це треба, щоб вивільнити 
приміщення для Музею марки та 
оптимізувати роботу непопулярних 
бібліотек. Але таке рішення мають 
прийняти на сесії Вінницької облради, 
яка буде аж у березні

БЕЗ ПРИМІЩЕННЯ НЕ БУДЕ РОЗ-
ВИТКУ. Ïèòàííÿ ïðèì³ùåíü áî-
ëþ÷å ³ äëÿ Ìóçåþ ìàðêè íà Ñî-
áîðí³é, 24. Çàðàç öå ïðèì³ùåííÿ 
çàéìàþòü ñï³ëüíî äèòÿ÷à á³áë³-
îòåêà Ôðàíêà òà ìóçåé. ßê ðîç-
êàçàëà äèðåêòîðêà çàêëàäó Êàòå-
ðèíà Àíòîíþê, âîíè íå ìîæóòü 
âèñòàâèòè íàâ³òü îäèí â³äñîòîê 
óñ³º¿ åêñïîçèö³¿ ðàðèòåòíèõ ìà-
ðîê. Òîä³ ÿê çàïèò ó ñóñï³ëüñòâ³ 
íà òàêèé ìóçåé º, ïðî ùî çà-
ïåâíÿëà Àíòîíþê.

— Ó íàñ áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â, 
îñê³ëüêè íàø ìóçåé — ºäèíèé 
òàêèé çàêëàä â ªâðîï³. Çà ïåð-
øèé ð³ê ðîáîòè (2017 ð³ê — àâò.) 
éîãî â³äâ³äàëî ïîíàä ø³ñòü òèñÿ÷ 
ëþäåé. Àëå ó äâîõ çàëàõ ðîçì³ñ-
òèëè ìåíøå îäíîãî â³äñîòêà â³ä 
êîëåêö³¿ ìàðîê ßêîâà Áàëàáàíà. 
Óñå âïèðàºòüñÿ ó â³äñóòí³ñòü êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â.

Ñò³íè ìóçåþ — öå ³ º ñòåëàæ³. 
Íà íèõ çî äâàäöÿòü ðàìîê ç ëèñ-
òàìè òà ìàðêàìè, äå º êîðîòê³ ïî-
ÿñíåííÿ ïðî ³ñòîð³þ åêñïîíàò³â. 
Á³ëüøå çðîáèòè íåìîæëèâî, áî 
â³äâ³äóâà÷à öå áóäå ëèøå ïëóòàòè.

— Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ áóäå 
âñå ³íàêøå. Çìîæåìî ñòâîðþâà-

òè ïåðñîíàëüí³ åêñïîçèö³¿, ÿê³ 
ïðèñâÿ÷åí³ âèäàòíèì ëþäÿì òà 
âèçíà÷íèì ïåð³îäàì ³ñòîð³¿ Óêðà-
¿íè. Íà ìàðêàõ öå æ âñå çîáðàæå-
íî, — ñêàçàëà äèðåêòîðêà çàêëàäó 
Êàòåðèíà Àíòîíþê. — Ïëàíóºìî 
çðîáèòè âè¿çí³ åêñïîçèö³¿ øêî-
ëàìè Â³ííè÷÷èíè. Ùå ó ïëàíàõ 
ð³çí³ ìàéñòåð-êëàñè. Íàïðèêëàä, 
â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ñòàâèòè 
øòåìïåë³ íà ëèñòàõ, ðîáèòè ïå-
÷àò³ ç ñóðãó÷ó. Ìîæëèâî áóäåìî 
çàëó÷àòè â³ííèöüêèõ ðåêîíñòðóê-
òîð³â ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é.

Ïðîòå, ÷è áóäå ïåðåñåëåííÿ îá-
ëàñíèõ á³áë³îòåê â öåíòð³ ì³ñòà òà 
÷è îòðèìàº Ìóçåé ìàðêè ïëîù³ 
äëÿ ðîçøèðåííÿ — öå âèð³øàòü 
íà ñåñ³¿ îáëàñí³ äåïóòàòè. Âîíà 
ìàº â³äáóòèñÿ ó áåðåçí³. À äàë³ 
(ÿêùî ð³øåííÿ ïðèéìóòü) òðèâà-
òèìå äîâãèé ïðîöåñ ïåðåâåçåííÿ 
á³áë³îòåê.

Галина Берладин пропрацювала у медичній бібліотеці 
30 років свого життя. Вона чітко знає, як розвивати заклад, 
але з року в рік їх тільки скорочують та «душать»

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

×èíîâíèêè êàæóòü, ùî 
îïòèì³çàö³ÿ ïîòð³áíà, 
ùîá ïåðåì³ñòèòè 
á³áë³îòåêó Ôðàíêà, 
à â ¿¿ ïðèì³ùåííÿ — 
Ìóçåé ìàðêè
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

416522

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

416883

НАТАЛІЯ СУХА-
НОВА, ГОЛОВНИЙ 
ЛІКАР, ПЕДІАТР 
ВІННИЦЬКОГО МЕ-
ДИЧНОГО ЦЕНТРУ 
«АЛЬТАМЕДИКА 
ПЛЮС» 

— Дифтерія — захворювання 
складне. А ускладнення – дуже 
важкі, часто смертельні, їх ще 
називають «колами пекла», 
пройшовши перші, залишають-
ся високі ризики інших. Ранні 

можливі причини смерті від 
дифтерії в перші дні захворюван-
ня — від інфекційно-токсичного 
шоку, задухи або гострої 
ниркової недостатності. Через 
тиждень може виникнути ранній 
міокардит. Через місяць — пізній 
міокардит, ранній параліч, нир-
кова недостатність, через місяці 
два-три — параліч діафрагми і 
зупинка дихання. А ще можуть 
бути смерті через рік від найтяж-
чих пошкоджень серця.

Коментар експерта

РЕКЛАМА
415853

417934

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Åï³äåì³ÿ äèôòåð³¿ ñïîñòåð³-
ãàëàñÿ â Óêðà¿í³ â 90-õ ðîêàõ. 
Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à â³ää³-
ëó åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó, 
ñïîñòåðåæåííÿ òà ïðîô³ëàêòè-
êè ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü 
«Îáëàñíîãî ìåäè÷íîãî öåíòðó» 
ÌÎÇ Óêðà¿íè Ñòåïàíà Òîì³íà, 
ó 94 íà òåðèòîð³¿ Â³ííè÷÷èíè 
áóëî çàðåºñòðîâàíî 140 âèïàä-
ê³â äèôòåð³¿ ³ç íèõ 5 ëåòàëüíèõ, 
³ öå áóëî âíàñë³äîê íåäáàëîãî 
ñòàâëåííÿ äî ùåïëåííÿ..

— Âïðîäîâæ îñòàíí³õ òðüîõ 
ðîê³â æîäíîãî âèïàäêó äèô-
òåð³¿ íà Â³ííè÷÷èí³ íå áóëî. 
Ó 2015 áóëî äâà âèïàäêè ï³äîçðè, 
ïðîòå ëàáîðàòîðíî âîíè íå ï³ä-
òâåðäèëèñÿ. Ìè íå î÷³êóºìî, ùî 
ñèòóàö³ÿ ç äèôòåð³ºþ áóäå ïîä³-
áíà äî ñèòóàö³¿ ç êîðîì. Àëå, çâà-
æàþ÷è íà òå, ùî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü 
ëþäåé íå îòðèìóº ùåïëåííÿ, 
âèïàäêè äèôòåð³¿ íå âèêëþ÷åí³. 

Несподівано  Останній раз про епідемію 
дифтерії говорили продовж 1991–1998 років. 
Вона була спричинена низькою вакцинацією 
дітей та дорослих. Тоді захворіло близько 
20 тисяч людей, померло 696. Останні роки 
про дифтерію не було чути, але…

ЧИ ПРИЙДЕ ДО НАС 
ДИФТЕРІЯ

Можливі прояви дифтерії
  біль у горлі
  підвищена температура, лихоманка
  набряк слизової оболонки ротоглотки
  наліт на мигдалинах сірого кольору, 

хриплість голосу
  набряк шиї 
  збільшення шийних, підщелепних 

лімфатичних вузлів

Ускладнення 
  блокування дихальних шляхів
  інфекційно-токсичний шок
  пошкодження серцевого м'яза 

(міокардит)
  ураження нервової системи, 
  нефрозонефрит 
  легенева інфекція (дихальна 

недостатність або пневмонія)

ЯК ХВОРІЛИ 
НА ДИФТЕРІЮ

Статистика

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Випадків 
захворювання 
на дифтерію 

зареєстровано 
не було.

Летальних 
випадків за 

даний період 
не було.

дорослих дітей

6

4 4 3
1

4

2

1 2

1

1
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Перший 
у перегонах 
 Ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ 
ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç ëèæíèõ ãîíîê. Îëåã Éîë-
òóõîâñüêèé (Áàð) ïåðåì³ã 
ó ñïðèíò³ êëàñè÷íèì ñòèëåì 
íà 1600 ìåòð³â.

Долізла до срібла 
 Ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó 
ïðîéøëè âñåóêðà¿íñüê³ çìà-
ãàííÿ ç³ ñêåëåëàç³ííÿ. Äðóãå 
ì³ñöå ïîñ³ëà â³ííè÷àíêà 
²ðèíà Þä³íà.

Хокей 
у приміщенні 
 Ó Êîðîñòåí³ ïðîâåëè 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç õî-
êåþ íà òðàâ³ ó ïðèì³ùåíí³ 
ñåðåä þíàê³â 2006–2007 ð. í. 
Êàëèí³âñüêà ÄÞÑØ «Àâàí-
ãàðä» ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå 
ñåðåä âîñüìè êîìàíä.

Немирів переміг 
Вінницю 
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ ÷åìï³-
îíàò îáëàñò³ ç æèìó ëåæà÷è. 
Ïåðøå ì³ñöå ñåðåä ñåìè êî-
ìàíä çàéíÿëà çá³ðíà Íåìè-
ðîâà. Ðàçîì ç íåþ òð³éêó 
êðàùèõ ñêëàëè Â³ííèöÿ ³ 
Òîìàøï³ëü.

Переможний 
«Темп» 
 Íà ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ç 
ôóòçàëó ñåðåä þíàê³â 2001–
2002 ð. í. çîëîòî çäîáóëà 
ÄÞÑØ «Òåìï» (Â³ííèöÿ). 
Äàë³— «Â³ííèöÿ ìîëîä³æíà».

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №6 (1025)
Триходові задачі на кооперативний мат. Дві з них мають ілюзорну 
гру. У кожній з них по два варіанти розв’язку.

Задача №2113-2116. В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

h 3* + h 3  (2 розв’язки) 

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №5 (1371), 31 січня 2018 року
Задача №2109
I.1. Kpa5! Td4  2. Фb6 Ta4x; II. 1. Kpa7! Td8  2. Фb6 Ta8x - правильний мат.
Задача №2110
I. 1. Ch7! T:e5  2. Kpg8 Te8x; II. 1. Kph7! T:e5  2. h5 T:h5x - першим 
ходом різні чорні фігури стають на одне поле h7, правильні мати.
Задача №2111
I. 1. Kpa4! Kpc2  2. Kp:a3 Ta1x; II. 1. Kpc3! Td4  2. b3 Cb2x - ідеальний мат
Задача №2112
I. 1. Tf5! Тg2  2. Th5 Tg4x; II. 1. Tg4! Tf5  2. Tg3 Th5x - правильні мати.

М. Пархоменко

Інна Осипенко-Радомська на-
родилася 20 вересня 1982 року 
у Херсонській області. Чемпіонка 
Олімпійських ігор в Пекіні, срібна 
медалістка Олімпіади у Лондоні 
на байдарці-одиночці (на дистанці-
ях 500 і 200 метрів), бронзова при-
зерка Олімпійських ігор в Афінах 

у складі четвірки.
Бронзова призерка Ігор в Ріо в оди-
ночці на 200 метрів. Чемпіонка світу 
в Познані (Польща) на дистанції 
500 метрів. Заслужений майстер 
спорту. Експертна комісія НОК 
обрала її кращою спортсменкою 
2010 року в Україні.

ДОВІДКА

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ìàéæå ó âñ³õ âèäàõ ñïîðòó 

ãðàâö³, ñóää³, òðåíåðè ³ îðãàí³çà-
òîðè — öå çîâñ³ì ð³çí³ ëþäè. Àëå 
ò³ëüêè íå ó â³ííèöüêèõ øàõàõ. 
Ìèêîëà Áîäíàð — äèðåêòîð ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 6, ïðåçèäåíò ì³ñüêî¿ 
øàõîâî¿ ôåäåðàö³¿ ³ âèêîíàâ÷èé 
äèðåêòîð îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿, 
ñóääÿ íàö³îíàëüíî¿ êàòåãîð³¿, 

çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè, 
ÿêèé âèõîâàâ òðüîõ ì³æíàðîä-
íèõ ãðîñìåéñòð³â. Çäàâàëîñÿ, 
çà òàêî¿ çàâàíòàæåíîñò³ éîìó 
áðàêóâàòèìå ÷àñó äëÿ ³ãðîâî¿ 
ïðàêòèêè. Àëå íàñïðàâä³ âè-
õîäèòü çîâñ³ì ³íàêøå: Ìèêîëà 
íà âëàñíîìó ïðèêëàä³ â÷èòü ñâî-
¿õ âèõîâàíö³â òà ³íøèõ ìîëîäèõ 
øàõ³ñò³â, ÿê òðåáà äîñÿãàòè âè-
ñîêèõ ðåçóëüòàò³â.

Íà ÷åìï³îíàò³ Â³ííèö³ â³í 
íàáðàâ â³ñ³ì î÷îê ç äåâ’ÿòè 
ìîæëèâèõ ³ ïîñ³â ïåðøå ì³ñöå 
ñåðåä 40 ó÷àñíèê³â. Ñð³áëî çäî-
áóâ þíèé âèõîâàíåöü Ìèêîëè 
Áîäíàðà — ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð 
Â³êòîð Ìàòâ³¿øåí, ÿêèé â³äñòàâ 
íà ï³â-î÷êà. Áðîíçîâó íàãîðî-
äó äîñèòü íåñïîä³âàíî âèáîðîâ 
êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó Îëåê-
ñàíäð Øòåëüìàõ — ë³êàð, ÿêèé 

ïîáóâàâ â ÀÒÎ. Â³í ïðåäñòàâëÿâ 
Êàëèí³âêó, áî ñïîðòñìåíè ç ðà-
éîí³â òàêîæ äîïóñêàëèñÿ.

Æ³íêè çìàãàëèñÿ ðàçîì ç ÷î-
ëîâ³êàìè, àëå çàë³ê áóâ îêðåìèì. 
Ïåðø³ñòü âèáîðîëà þíà ìàé-
ñòåð Ô²ÄÅ (Ì³æíàðîäíî¿ øà-
õîâî¿ ôåäåðàö³¿) Íàä³ÿ Øïàíêî. 
Çà íåþ ðîçòàøóâàëèñÿ øêîëÿðêà 
Êàð³íà Ñòåïàíþê ³ äîñâ³ä÷åíà 
Ëåñÿ Êîñ³÷.

Директор шахової школи став чемпіоном міста

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííèöÿ òðàäèö³éíî ñëàâèòü-
ñÿ âåñëóâàëüíèêàìè íàéâèùîãî 
ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, îñîáëèâî ä³â÷à-
òàìè-áàéäàðî÷íèöÿìè. ²ì’ÿì íà-
øî¿ îë³ìï³éñüêî¿ ÷åìï³îíêè Þë³¿ 
Ðÿá÷èíñüêî¿ íàçâàíà îáëàñíà 
ñïîðòøêîëà ç âåñëóâàííÿ íà áàé-
äàðêàõ ³ êàíîå. Àííà Áàëàáàíîâà 
³ Îëåíà ×åðåâàòîâà â êîìàíäí³é 
÷åòâ³ðö³ áóëè ñð³áíèìè ïðèçå-
ðàìè Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. À ²ííà 
Îñèïåíêî-Ðàäîìñüêà º ïîâíèì 
êàâàëåðîì îë³ìï³éñüêèõ íàãîðîä!

Íà ²ãðàõ-2016 â Ð³î-äå-
Æàíåéðî (Áðàçèë³ÿ) ²ííà âèñòó-
ïàëà çà çá³ðíó Àçåðáàéäæàíó (öå 
òðàïèëîñÿ ÷åðåç íåïîðîçóì³ííÿ 
ç³ ñïîðòèâíèì êåð³âíèöòâîì íà-
øî¿ êðà¿íè). ² âèáîðîëà òàì ï’ÿòó 
îë³ìï³éñüêó íàãîðîäó, íà öåé ðàç 
áðîíçó â ÷îâí³-«îäèíî÷ö³». À ìî-
ëîäà â³ííèöüêà âåñëóâàëüíèöÿ 
Ñâ³òëàíà Àõàäîâà ëåäü íå äî-
òÿãíóëà äî ìåäàë³ â ïåðåãîíàõ 
áàéäàðîê-«÷åòâ³ðîê», çàëèøèâ-
øèñü ÷åòâåðòîþ. Íà æàëü, âîíà 
âæå çàâåðøèëà ñâîþ ñïîðòèâíó 
êàð’ºðó. Íà êîãî æ ç âåñëóâàëü-
íèê³â íà Îë³ìï³àä³-2020 ó Òîê³î 
ìîæå ðîçðàõîâóâàòè â³ííèöüêà 
âáîë³âàëüíèöüêà ãðîìàäà?

НА ШЛЯХУ ДО ТОКІО-2020. 
Íåùîäàâíî íà â³ííèöüêèõ çìà-
ãàííÿõ ç âåëîá³àòëîíó ìîæíà 
áóëî ïîáà÷èòè ²ííó Îñèïåíêî-
Ðàäîìñüêó. Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì-
òðåíåðîì Äìèòðîì Ðàäîìñüêèì, 
à òàêîæ ç òðèì³ñÿ÷íèì ñèíîì 
(â êîëÿñö³) 35-ð³÷íà ñïîðòñ-
ìåíêà ïðèéøëà ïîâáîë³âàòè 
çà ñâîþ 11-ð³÷íó äî÷êó-âåëî-
ñèïåäèñòêó. ² ïîâ³äîìèëà ãàðíó 
íîâèíó:

— Äî Ì³æíàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ïîäàíà çàÿâà, ùî ÿ çàâåðøèëà 
âèñòóïè çà çá³ðíó Àçåðáàéäæà-
íó (ãðîìàäÿíñòâî ïðè ïåðåõîäàõ 
íå çì³íþâàëîñÿ — àâò.). ß ïîâåð-
íóëàñÿ â Óêðà¿íó ³ õî÷ó ïðåäñòàâ-
ëÿòè íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ íàøó 
êðà¿íó. Ìåí³ âæå äàëè «äîáðî», — 
êàæå ²ííà Îñèïåíêî-Ðàäîìñüêà.

— ²ííî, êîëè ðîçïî÷íåòå òðå-
íóâàííÿ ³ ïîâåðíåòåñÿ ó âåëèêèé 
ñïîðò?

— ß âæå àêòèâíî ãîòóþñÿ, 
áåðó ó÷àñòü ó òðåíóâàëüíîìó 
ïðîöåñ³. Íàéáëèæ÷à ìåòà — 
óâ³éòè äî çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, ÿêà 
ãîòóâàòèìåòüñÿ äî ÷åìï³îíàò³â 
ªâðîïè òà ñâ³òó. À îñíîâíà ìîÿ 
ö³ëü — ó÷àñòü â Îë³ìï³àä³ â Òî-
ê³î-2020!

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî òîãî, ùî 

ЧЕМПІОНКА ІННА ОСИПЕНКО-
РАДОМСЬКА ЗНОВУ З НАМИ
Зірка  Повна кавалер олімпійських 
нагород завершила виступи 
за Азербайджан і представлятиме Україну. 
Вінничанка вже розпочала підготовку 
до Олімпіади-2020, незважаючи на те, що 
три місяці тому народила сина

äî÷êà çàéìàºòüñÿ âåëîñïîðòîì, 
à íå âåñëóâàííÿì?

— Àáñîëþòíî íîðìàëüíî. Ùå 
êîëè íàðîäèëàñÿ äèòèíà, ìè âæå 
îáãîâîðþâàëè, ÿêèì âèäîì ñïîð-
òó âîíà çàéìàòèìåòüñÿ. ² âèð³-
øèëè, ùî â³ääàìî ïðàâî âèáîðó 
Óëÿí³. Âîíà îáðàëà âåëîñïîðò, ³ 
ìè ï³äòðèìóºìî ¿¿.

— ßêèìè ùå âèäàìè ñïîðòó 
ö³êàâèòåñÿ?

— Çàâæäè ö³êàâî ñïðîáóâàòè 
ñåáå ó ÷îìóñü íîâîìó. Êîëè áóëà 
ìîæëèâ³ñòü, áðàëà ó÷àñòü ó çìà-
ãàííÿõ ³ç çèìîâîãî ïîë³àòëîíó, 
äå á³ãàëà íà ëèæàõ, â³äæèìàëàñÿ 
³ ñòð³ëÿëà ç ï³ñòîëåòà.

БРАКУЄ СУЧАСНИХ ЧОВНІВ І ДУ-
ШОВИХ. Îë³ìï³éñüê³ ïåðñïåêòè-
âè ²ííè Îñèïåíêî-Ðàäîìñüêî¿ 
òà ³íøèõ ïðîâ³äíèõ â³ííèöüêèõ 
÷îâíÿð³â îö³íèâ ïðåçèäåíò Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ âåñ-
ëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå, 
áàãàòîðàçîâèé ïðèçåð ÷åìï³îíà-
ò³â ñâ³òó Â³êòîð Äîáðîòâîðñüêèé:

— ²ííà Îñèïåíêî-Ðàäîìñüêà 
ìîæå ãàðíî âèñòóïèòè íà íàñòóï-
íèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ. Õî÷à á 
çäîáóòè ìåäàëü ó êîìàíäíîìó 
÷îâí³. Ïðèêëàä³â ñïîðòèâíîãî 
äîâãîë³òòÿ ó âåñëóâàíí³ ÷èìàëî. 
Ïðèì³ðîì, íà Îë³ìï³àä³ â Ïåê³í³ 
óñë³ä çà ²ííîþ ô³í³øóâàëà 42-ð³÷-
íà Äæîçåôà ²äåì (²òàë³ÿ).

Çà ñëîâàìè Â³êòîðà Äîáðîòâîð-
ñüêîãî, òàêîæ ïåâí³ îë³ìï³éñüê³ 
ïåðñïåêòèâè ìàþòü â³ííèöüê³ 
÷åìï³îíè Óêðà¿íè, ìàéñòðè ñïîð-
òó — 22-ð³÷íèé Äåíèñ Ëàõìàíîâ, 
24-ð³÷íèé Ïàâëî Æìóöüêèé, 
21-ð³÷íèé Äìèòðî Êîñòèøèí, 
18-ð³÷íèé ²âàí Õâîðîñòÿíèé. 
Âîäíî÷àñ â³í çâåðíóâ óâàãó íà äà-
ëåêî íå ³äåàëüí³ óìîâè ï³äãîòîâêè 
íàøèõ ë³äåð³â. Õî÷à ñàìå ì³ñöå 
ðîçòàøóâàííÿ îáëàñíî¿ ñïîð-
òøêîëè ç âåñëóâàííÿ ³ì. Þ. Ðÿá-
÷èíñüêî¿ íà áåðåç³ Ï³âäåííîãî 
Áóãó (â íàðîä³ — «Ñïàðòàê» — 
àâò.) äóæå çðó÷íå.

— Ó ñïîðòøêîë³ ³ì. Þ. Ðÿá÷èí-
ñüêî¿ áðàêóº íîðìàëüíîãî òðåíà-
æåðíîãî çàëó, ðîçäÿãàëåíü, äóøî-
âèõ. Îáìàëü é ñó÷àñíèõ ÷îâí³â. 
«Îäèíî÷êà» êîøòóº áëèçüêî òðüîõ 
òèñÿ÷ ºâðî ïëþñ êîæíå âåñëî ùå 
ïî 300. ×îâåí-«÷åòâ³ðêà» âàðòóº 
12 òèñÿ÷ ºâðî, — êàæå ãîëîâà îá-
ëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ âåñëóâàííÿ.

Ïðèðîäíèé ïëþñ ï³äãîòîâêè 
â³ííèöüêèõ ÷îâíÿð³â — âîíè ìî-
æóòü âçèìêó òðåíóâàòèñÿ ó Ñà-
áàðîâ³, äå âîäà íå çàìåðçàº. Òàì  
íåïîãàíà äèíàì³âñüêà áàçà, äå 
âåñëóâàëüíèê³â ÷óäîâî ïðèéìà-
þòü. Ùå îäèí ïîçèòèâ — ³ ó îá-
ëàñí³é ñïîðòøêîë³ ³ì. Þ. Ðÿá-
÷èíñüêî¿, ³ ó ì³ñüê³é ñïîðòøêîë³ 
¹ 2 þí³ êàíî¿ñòè ³ áàéäàðî÷íèêè 
çàéìàþòüñÿ áåçêîøòîâíî.

Інна Осипенко-Радомська має в своєму доробку п’ять 
олімпійських нагород. Але не збирається зупинятися
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Благодійний бал «Дотик» роз-
почнеться у театрі Садовського 
о 18.30, 14 лютого, на День усіх 
закоханих.
Вхід: 200 гривень, де 100 гри-
вень — за перегляд вистави, а 
100 гривень — власне, за вхід 
на бал.
*Є можливість піти тільки на бал, 
оминаючи похід на театральне по-
пуррі. Проте із цього приводу тре-
ба домовлятися з організаторами.
Дрес-код: офіційно дівчата по-
винні бути у сукнях, а хлопці — 
у костюмах. Але організатори 
кажуть, що насправді стиль 
одягу не принциповий.

ПРОГРАМА БАЛУ:
 Театралізована поcтановка «І 
все життя — театр…»
 Майстер-клас з бальних тан-

ців від ансамблю спортивно-
бального танцю «Грація» Виступ 
музичного гурту «Jazzforacat»
  Виставка-продаж художніх 
робіт
 Фото-зона
 Фуд-зона

КВИТКИ:
 в офісі Тур-клубу «Бідняжка» 
(вул. Соборна, 7)
 у Креативному просторі «Ар-
тинов» (вул. Архітектора Арти-
нова, 12 а)
 на сайтах тур-клубу «Бідняжка» 
і Креативного простору «Артинов» 
квитки можна купити онлайн, 
а потім отримати їх на вході.
Телефони організаторів балу:
Вероніка — 063–280–85–32
Роман — 093–919–98–17; 097–
29 66–579

Як потрапити на бал?

ÄÎÏÎÌÎÃÀ

417949

РЕКЛАМА

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812

Áëàãîä³éíèé áàë 
«Äîòèê» ïðîâåäóòü 
ó òåàòð³ Ñàäîâ-
ñüêîãî, àáè ç³áðà-

òè êîøòè íà ë³êóâàííÿ ñåìèð³÷-
í³é â³ííè÷àíö³ Ìàðèí³. Äîíüêà 
âîëîíòåðêè, âîíà âæå äîïîìàãàº 
ìàì³ Îêñàí³ ó ¿¿ âîëîíòåðñüêèõ 
ñïðàâàõ. Àëå ñàì³é Ìàðèíö³ òåæ 
ïîòð³áíà ï³äòðèìêà: åï³ëåïñ³ÿ 
çàâàæàº ä³â÷èíö³ æèòè ïîâíî-
ö³ííèì æèòòÿì. Îäèí êóðñ ë³êó-
âàííÿ êîøòóº 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
Ìàðèíà âæå ïðîéøëà ¿õ ø³ñòü. 
Äî ïîâíîãî îäóæàííÿ íåîáõ³äíî 
ïðîéòè ùå äâà òàê³ êóðñè, à öå 
áëèçüêî 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 

— Íàïàäè ó íå¿ íàé÷àñò³øå 
òðàïëÿþòüñÿ âíî÷³. Ë³êóâàííÿ 
äàëî ñâî¿ ðåçóëüòàòè — 80% íà-
ïàä³â ïðèïèíèëîñÿ, çàðàç âîíà 
ñïîê³éí³øà. Ö³ îñòàíí³ äâà êóðñè 
ïðîòè åï³ëåïñ³¿ — ¿¿ ìîæëèâ³ñòü 
îäóæàòè îñòàòî÷íî, — ðîçïîâ³ëà 
æóðíàë³ñòö³ RIA/20minut ìàòè 
ä³â÷èíêè Îêñàíà Ìåëüíèê.

«КОЖЕН ВІДЧУЄ СЕБЕ АРИСТО-
КРАТОМ». Çàõ³ä îðãàí³çîâóþòü 
ñï³ëüíî ñêàóòñüêà îðãàí³çàö³ÿ 
«Ïëàñò», òóðèñòè÷íèé êëóá «Á³ä-
íÿæêà» òà ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé 

òåàòð ³ìåí³ Ìèêîëè Ñàäîâñüêîãî.
Îäèí ³ç îðãàí³çàòîð³â áàëó «Äî-

òèê» Ðîìàí Ãóìåíþê ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó, ÷îãî ÷åêàòè â³ä áàëó 
â³ííè÷àíàì.

— Ç òî÷êè çîðó àòìîñôåðíîñò³ 
òåàòð ï³äõîäèòü äëÿ íàøîãî çàõî-
äó ïðîñòî ³äåàëüíî: âèøóêàíà àð-
õ³òåêòóðà, åêñêëþçèâí³ òåàòðàëüí³ 
íàð³çêè. À òàêîæ ìàéñòåð-êëàñ 
³ç áàëüíèõ òàíö³â òà êîíöåðò â³ä 
â³ííèöüêî¿ ãðóïè Jazzforacat. ², 
çâè÷àéíî, ñâ³òñüê³ ðîçìîâè çà âè-
øóêàíèìè ñòðàâàìè íà ôóðøåò³. 
Êîæåí, õòî ïðèéäå íà íàø áàë, 
çìîæå â³ä÷óòè ñåáå ñïðàâæí³ì 
àðèñòîêðàòîì.

«ЖИТТЯ — ТЕАТР» ТА БАЛЬНІ 
ТАНЦІ. Òåàòðàëüíà âèñòàâà «² 
âñå æèòòÿ — òåàòð», ç ÿêî¿ áóäå 
ðîçïî÷èíàòèñÿ áàë, âêëþ÷èòü 
ó ñåáå óðèâêè ç â³äîìèõ âèñòàâ 
òà îêðåì³ ìóçè÷í³ íîìåðè. Ó êîí-
öåðò³ éòèìåòüñÿ ïðî àêòîðñüêó 
ì³ñ³þ, ïðî òå, ùî çà ìàñêîþ ïî-
ñì³øêè ìîæóòü õîâàòèñÿ ñëüîçè. 
Âèêîíàííÿ äåÿêèõ óðèâê³â áóäå 
ñóïðîâîäæóâàòèñÿ îðêåñòðîì.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âèñòàâè 
ãëÿäà÷³ ïåðåì³ñòÿòüñÿ íà äðó-
ãèé ïîâåðõ òåàòðó, äå äëÿ íèõ 
âèñòóïàòèìå àíñàìáëü ñïîðòèâ-
íîãî áàëüíîãî òàíöþ «Ãðàö³ÿ». 
Ñïåðøó âàëüñóâàòèìóòü ïðîôå-

ЗАРАДИ ОДУЖАННЯ ДИТИНИ 
ВЛАШТОВУЮТЬ БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ
З миру по нитці  Гроші збиратимуть 
на заключний курс лікування дівчинки від 
епілепсії. Захід обіцяє бути масштабним: 
у театральній постановці балу «Дотик» 
задіяні майже усі актори театру Садовського, 
а свої картини для збору коштів 
пожертвують не тільки вінницькі, а й одеські 
митці. На балу чекають на усіх бажаючих

ñ³îíàëè, à äàë³ òàíö³âíèêè ïî-
êàæóòü îñíîâí³ ðóõè ãëÿäà÷àì, 
àáè ò³ òåæ çìîãëè çàòàíöþâàòè 
ï³ä êëàñè÷íó ìóçèêó.

— Áóäåìî â÷èòè ³ç ãîñòÿìè 
âàëüñ òà ïîëîíåç, ³, ìîæëèâî, 
òðîøêè ïîëüêó. ×àñó íà òå, ùîá 
íàâ÷èòè ãîñòåé á³ëüø-ìåíø ïðà-
âèëüíî ðóõàòèñÿ, âèñòà÷èòü. Áóëî 
áè áàæàííÿ, ÿê òî êàæóòü, — ðîç-
ïîâ³â õóäîæí³é êåð³âíèê àíñàìá-
ëþ «Ãðàö³ÿ» Îëåêñàíäð Ìàöþê.

«МОРСЬКІ» КАРТИНИ ТА ЛІ-
РИЧНІ ПІСНІ. Jazzforacat — öå 
ìóçè÷íèé äóåò â³ííè÷àíèíà 
Ñåðã³ÿ Àñàôàòîâà (âîêàë, ã³-
òàðà, ïåðêóñ³ÿ) òà Äìèòðà Êî-
øåëüíèêà (êëàðíåò, ñàêñîôîí, 
âîêàë, ïåðêóñ³ÿ). Õëîïö³ êàæóòü, 
ùî êîíöåðò, ÿêèé ïëàíóþòü äàòè 
íà áàëó, áóäå ì’ÿêèì ³ ë³ðè÷íèì 
çà ñâî¿ì çâó÷àííÿì. Çîêðåìà, ñï³-
âàòèìóòü ³ ñâîþ íîâó êîìïîçèö³þ 
«Íåáåñí³ ìàïè».

— Êîëè íàì çàïðîïîíóâàëè 
âèñòóïèòè íà «Äîòèêó», ïîãî-
äèëèñü îäðàçó, áî ï³äòðèìóºìî 
òàê³ çàõîäè — à ñàìå öÿ àêö³ÿ ùå 
é äóæå êðóòî ñïëàíîâàíà. Çàðà-
äæóºìî òèì, ùî âì³ºìî íàéêðà-
ùå — ñâîºþ ìóçèêîþ, — ðîçïîâ³â 
ôðîíòìåí ãóðòó Jazzforacat Ñåðã³é 
Àñàôàòîâ.

Äî çáîðó êîøò³â äëÿ Ìàðèíè 
Ìåëüíèê äîëó÷èëèñü òàêîæ â³-
ííèöüê³ õóäîæíèêè ³ îäåñüêà 
ìèñòêèíÿ Îëåñÿ Ìåäâ³äü.

— Çàðàç ïëàíóþ âèñòàâèòè 
íà ïðîäàæ íà áàëó äâ³ ïåéçàæí³ 
êàðòèíè — íà íèõ, çâ³ñíî, ìîð-
ñüê³ ñþæåòè, ÿ æ õóäîæíèöÿ ç 
Îäåñè (ñì³ºòüñÿ- àâò.). Ñàìîòóæ-
êè çíà÷íó ãðîøîâó ñóìó ç³áðàòè 
âàæ÷å, òîìó ï³äòðèìóþ òèì, ùî 
ÿ âì³þ íàéêðàùå — ñâî¿ìè êàð-
òèíàìè. Çàðàç íàìàãàþñÿ äîëó-
÷èòè ùå ê³ëüêîõ ñâî¿õ çíàéîìèõ 
õóäîæíèê³â, — ðîçïîâ³ëà Îëåñÿ.

Оксана із донечками. Маринка (зліва), хворіє на епілепсію. 
На благодійному балу «Дотик» усі бажаючі зможуть 
пожертвувати гроші на лікування дівчинці 
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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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

403767

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Êîëîíà ç 500 àâ-
òîìîá³ë³â ñòàðòóâà-
ëà â³ä â'¿çäó ó Â³-
ííèöþ ç Íåìèð³â-

ñêîãî øîñå, ïðî¿õàëà ÷åðåç Ñî-
áîðíó òà ðóøèëà äî òîðãîâåëüíîãî 
öåíòðó «Plaza Park» — ê³íöåâî¿ 
òî÷êè ìàðøðóòó, ùî íà Êåëåöü-
ê³é. Òàê³ æ àêö³¿ ñòàðòóâàëè ìàéæå 
ó âñ³õ îáëàñíèõ öåíòðàõ êðà¿íè.

Âîä³¿ ÷³ïëÿëè íà ìàøèíè ïðà-
ïîðè «Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ» òà 
«Àâòîºâðîñèëè», ãîëîñíî ñèãíà-
ëèëè, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó. Öå 
¿ì âäàëîñÿ — áàãàòî õòî ç ï³øîõî-
ä³â çóïèíÿâñÿ, ùîá çíÿòè ä³éñòâî 
íà êàìåðó ñìàðòôîíó, à âîä³¿, ÿê³ 
ïðîñòî ïðî¿æäæàëè ïîðó÷, ïîäà-
âàëè ñèãíàëè ó÷àñíèêàì ïðîá³ãó 
íà çíàê ï³äòðèìêè.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî äî àêö³¿ 
äîëó÷èëèñÿ íå ò³ëüêè âîä³¿ àâòî-
ìîá³ë³â íà ³íîçåìí³é ðåºñòðàö³¿, 
à é ç óêðà¿íñüêèìè íîìåðàìè. 
Ðåãóëþâàëè ðóõ äëÿ áåçïåðå-

øêîäíîãî ïðî¿çäó ìàøèí, ùî 
áðàëè ó÷àñòü ó ïðîá³ãó, â³ííèöüê³ 
ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³.

— Çàðàç ïðîáëåìà ó íàñ º 
ó òîìó, ùî äëÿ ïðîñòîãî óêðà¿í-
öÿ àâòîìîá³ëü — ðîçê³ø. À áî-
ðåìîñÿ ìè çà òå, ùîá àâòî ñòàëî 
ïðîñòî çàñîáîì ïåðåñóâàííÿ, — 
ãîâîðèòü æóðíàë³ñò â³ííèöüêîãî 
«Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ» Äåíèñ 
Êëèìîâ. — Ó âñ³õ êðà¿íàõ ªâðîñî-
þçó òà íàéáëèæ÷èõ íàøèõ ñóñ³ä³â 
ö³íà ðîçìèòíåííÿ ñòàíîâèòü â³ä 
100 ºâðî äî 500. Ó íàñ æå, íà-
ïðèêëàä, ùîá ðîçìèòíèòè òó 
ñàìó Audi À4, ïîòð³áíî áóëî 
áëèçüêî 6 òèñÿ÷ äîëàð³â. Çàðàç 
ó íàñ ³ öå íåìîæëèâî çðîáèòè, 
áî âîíà íå â³äïîâ³äàº ñòàíäàðòàì 
«ªâðî-5». Õî÷à ó Ïîëüù³ öå àâòî 
ìîæíà ðîçìèòíèòè.

ªâðî-5 — åêîëîã³÷íèé ñòàí-
äàðò, ùî ðåãóëþº âì³ñò øê³äëè-
âèõ ðå÷îâèí ó âèõëîïíèõ ãàçàõ. 
Ôàêòè÷íî, öå çàáîðîíà íà ââå-
çåííÿ àâòî, ùî âèãîòîâëåí³ ðà-
í³øå 2008/2009 ðîê³â.

Äåíèñ äîäàº, ùî ó÷àñíèêè 

ïðîá³ãó âèñòóïàþòü çà çíèæåííÿ 
ìèòíèõ ïëàòåæ³â çà ââ³ç àâòîìî-
á³ëÿ â Óêðà¿íó.

— Ââàæàºìî, ùî ïðè ð³âí³ 
äîõîäó, ÿêèé ìàº ñåðåäíüîñòà-
òèñòè÷íèé óêðà¿íåöü, íèí³øí³ 
òàðèôè º íåïðèéíÿòíèìè, — ãî-
âîðèòü â³í.

Ñòàíîì íà 1 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó 
íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ êðà¿íè çíàõî-
äèòüñÿ ïîíàä 383 òèñÿ÷³ àâòîìîá³-
ë³â íà ³íîçåìí³é ðåºñòðàö³¿. «Ç íèõ 
ç ïîðóøåííÿì òåðì³íó ââåçåííÿ òà 
âèêîðèñòàííÿ ¿õ íà ìèòí³é òåðèòî-
ð³¿ Óêðà¿íè — ìàéæå 236,6 òèñÿ÷³ 
àâòîìîá³ë³â», — ïîâ³äîìëÿº Ì³í³ñ-
òåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè 
ó â³äïîâ³äü íà çàïèò â³ííèöüêî¿ 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êîì³òåò 
áåçïåêè ðóõó».

500 АВТО «НАРОБИЛИ 
ШУМУ» У ВІННИЦІ
Ефектно  У неділю, 
4 лютого, сигналячи 
та привертаючи 
увагу перехожих 
яскравими 
прапорами, кілька 
сотень автомобілів 
проїхалися 
містом. Це був 
автопробіг у рамках 
всеукраїнської 
акції в підтримку 
доступного 
розмитнення авто 
в Україні В’їзд колони авто у центр міста — на Соборну. 

Більша частина учасників — на єврономерах

Люди махали автомобілістам 
та знімали їх на смартфони. 
Водії, що їхали назустріч, сигналили

Вилізти з вікна, щоб зробити 
ефектний кадр. Ну як же без цього?

РЕКЛАМА
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Той, що біжить лабіринтом: 
Ліки від смерті
Фантастика, 7.02, поч. о 10.00, 19.20, 21.55
Вартість квитків — від 65 грн
8.02–14.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Форма води
Фентезі, 7.02, поч. о 17.10
Вартість квитків — 75 грн
8.02–14.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зменшення
Пригоди, 7.02, поч. о 10.00, 14.40, 19.15, 21.55
Вартість квитків — від 65 грн
8.02–14.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

50 відтінків свободи
Мелодрама
8.02–14.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ліно
Анімація, 8.02–14.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Зменшення
Пригоди, 7.02, поч. о 10.10, 15.00, 19.20
Вартість квитків — від 60 грн

Пригоди Паддінгтона 2
Комедія, 7.02, поч. о 17.25
Вартість квитків — від 60 грн

Той, що біжить лабіринтом: 
Ліки від смерті
Фантастика, 7.02, поч. о 12.25, 21.45
Вартість квитків — від 60 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Темні часи
Драма, 7.02, поч. о 10.00, 11.50
Вартість квитків — від 60 грн
8.02–14.02, час сеансів — за тел. (096)0035050

Астрал: Останній ключ
Жахи, 7.02, поч. о 18.50, 21.00
Вартість квитків — від 50 грн
8.02–14.02, довідка — за тел. (096)0035050

Пригоди Паддінгтона 2
Комедія, 7.02, поч. об 11.30, 13.50, 16.10
Вартість квитків — від 50 грн
8.02–14.02, довідка — за тел. (096)0035050

Злодії
Кримінальна драма, 7.02, поч. о 14.20, 16.30
Вартість квитків — від 50 грн
8.02–14.02, довідка — за тел. (096)0035050

Дрібничка на день народження
Комедія, 7.02, поч. о 14.30, 16.40
Вартість квитків — від 50 грн
8.02–14.02, довідка — за тел. (096)0035050

Смерть Сталіна
Комедія, 7.02, поч. о 19.10, 18.10, 20.30
Вартість квитків — від 50 грн
8.02–14.02, довідка — за тел. (096)0035050

Фестиваль 
Contemporary 
Music Days 
In Vinnytsia –2018
«Музика, яку ти 
бачиш!» — під таким 
девізом 17–18 берез-
ня у концертній залі 
Вінницької обласної 

філармонії пройде фестиваль сучасної музики 
Contemporary Music Days In Vinnytsia!
Протягом двох днів ви побачите чотири новатор-
ські та ексклюзивні музичні проекти, створені 
видатними митцями сучасності. Буде відкриття 
нових імен, знаних у Європі, незабутнє звучання 
незвичних музичних інструментів і приголомшли-
ве поєднання різних видів мистецтва: сучасних 
музичних стилів, танцю, театру та відеоарту!
17 БЕРЕЗНЯ, СУБОТА
18.00 — «Mariologia» — спільний проект вокаль-
ного ансамблю сучасної музики Alter Ratio (Київ) і 
чотирьох українських композиторів, що здобули 
славу та визнання у Європі.
Ви почуєте першу в Україні сучасну музичну 
інтерпретацію давніх літургічних григоріанських 
піснеспівів, а також оригінальне застосування 
незвичних комбінацій голосів та інструментів.
20.00 — «Нити Шоренкова» — авторський 
світломузичний концерт-перформанс знамени-
того композитора, піаніста-віртуоза Максима 
Шоренкова. Під час дійства буде представлено 
інноваційний запатентований винахід «Нити Шо-
ренкова», що відкриває нові музичні світи!
18 БЕРЕЗНЯ, НЕДІЛЯ
18.00 — «Хвилина реклами» — ексклюзивний 
гумористично-авангардний проект ансамблю 
нової музики «Рикошет» (Київ), яким керує світило 
авангардної музики України Сергій Пілютіков. 
Концерт пройде за участі учнів театрального 
відділення Вінницької дитячої школи мистецтв 
«Вишенька».
20.00 — «Історія солдата» — ексклюзивний по-
каз україномовної сценічної постановки всесвіт-
ньовідомої музичної драми Ігоря Стравінського. 
Вас чекає феєричний синтез музики, театру і 
танцю! Виконавці: львівські актори і танцюристи, 
інструментальний септет Львівської філармонії, 
диригент Сергій Хоровець (Україна-Польща).
Придбати квитки на фестиваль можна 
на сайті bilet.vn.ua і у касах Вінниці: в «Магігранді» 
(10.00–21.00), «Петроцентрі» (10.00–20.00), театрі 
імені Садовського (13.00–19.00), Вінницькій об-
ласній філармонії (13.00–18.30).
Довідки за тел.: (0432) 690–025. Інформацій-
ний центр фестивалю працює без вихідних з 
10.00 до 19.00 у бібліотеці ім. Тімірязєва (вул. 
Соборна, 73).
Організатор — Благодійний фонд сприяння роз-
витку талантів Поділля. 
Фестиваль проходить за підтримки Сергія Моргу-
нова та Валерія Коровія, Вінницької міської ради 
та Вінницької облдержадміністрації.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож
8.02, поч. об 11.00

Моя чарівна леді
Мюзикл, 8.02, поч. о 18.30

Хелемські мудреці
Комедія-притча, 9.02, поч. о 18.30

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 10.02, поч. о 18.30

Ніч святого Валентина
Фантазія на тему кохання, 13.02, поч. о 18.30

І все життя — театр
Театральне дійство, 14.02, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Ведмежатко Рім-Тім-Ті
Пригодницька казка, 10.02, поч. об 11.00 та 13.00

Три міхи хитрощів
За мотивами казок Франка
11.02, поч. об 11.00 та 13.00 

«МАМАХОХОТАЛА» 
23 лютого у Вінниці!
23 лютого о 19.00 у Будин-
ку офіцерів буде дві години 
дуже смішних та сміливих 
жартів від гігантів моло-
діжного гумору! Актори 
студії «МАМАХОХОТАЛА» 
врятують вас від зимової 

депресії та зарядять енергією на цілий рік! На такому 
концерті ви ще не були! Нова програма, актуальний і 
правдивий гумор, спілкування та конкурси з глядача-
ми, «презентація» нових акторів студії, а також багато 
інших сюрпризів від «МАМАХОХОТАЛА»!
Тому відривайтесь від диванів та моніторів і приходьте 
на новий концерт студії «МАМАХОХОТАЛА» у Вінниці! 
Вас чекає non-stop мікс жартів, мініатюр і актуальних 
номерів, які ви побачите і почуєте вперше! Буде сміш-
но і незабутньо! Зухвало і злободенно! Безбашено… 
і майже завжди інтелігентно! А на десерт — актуальні 
жарти про наше місто! І, звичайно ж, після концерту 
кожен бажаючий зможе зробити фото з улюбленими 
акторами під час автограф- та фотосесії. Збирайте 
друзів і приходьте веселитися!
Квитки — 120–350 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 отри-
мав 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. 
Не пропусти мегадрайвовий, позитивний, крутий 
концерт Монатіка у Вінниці 14 лютого. Концерт відбу-
деться о 20.00 в СК Нокаут, вул. Батозька, 2. Вартість 
квитків 399–899 грн. Дітям до 7 років вхід вільний. 

Led Wind — The 
Doors tribute show
13 лютого о 18.30, 
концертна зала 
Філармонії. Яскрава 
подія в музичному 
житті України! 
Лірика і рок-драйв 

у дусі легендарних The DOORS та вишукана 
атмосфера концертної зали філармонії! Вартість 
квитків: 40 грн, 60 грн, 90 грн.

417785417785

ВИСТАВКИ
Виставка 
«Модний салон»
Експоцентр Вінницької 
торгово-промислової 
палати запрошує 
з 7 по 10 лютого 
відвідати міжрегіональну 

універсальну виставку «Модний салон». На виставці 
будуть представлені: одяг та взуття, трикотажні 
вироби, білизна, капелюшки, косметика, дитячий 
одяг і багато інших товарів від українських виробників, 
що прикрасять ваш гардероб в новому сезоні. 
Запрошуємо всіх відвідати виставку за адресою — 
вул. Соборна, 68. Тел. 52–59–52, 52–59–75.

Музей української марки ім. Я. Балабана 
Минулого року у Вінниці відкрився Музей української 
марки. У експозиції музею представлені одні з най-
цікавіших марок, деякі з них є лише в одному екземп-
лярі. Є марки вживані в Одесі, радянські марки та на-
віть ті, на яких згадано Голодомор. У повній колекції 
пана Олександра є марки, датовані від 1850 року, 
гашені в різних українських містах. Найстаріший кон-
верт з поштовим штемпелем датований 1830 роком. 
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 пропону-
ють побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому. Територія музею 
складає більше 1000 квадратних метрів. Тут 
представлені понад 150 експонатів для виконання 
дослідів. «Музей науки» — цікаве місце для дітей, 
підлітків та дорослих! Тут також можна перекусити 
в тематичному кафе та придбати цікаві інтелекту-
альні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 80 та 
100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАТЬЯНА ЧИСТЯКОВА, ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦЕВ
Работая (получая удовольствие) с людьми и 
детьми на колясках, понимаю, что все мы равны, 
а «инвалидность» только в наших мозгах. 

ПРЕС-СЛУЖБА ТМ OMRON

Ëåãêî äèõàòè — ëåã-
êî æèòè! Âèêîðèñòàííÿ 

³íãàëÿòîð³â (íåáóëàéçåð³â) 
ó ïðîô³ëàêòèö³ òà ë³êóâàíí³ 

çàõâîðþâàíü äèõàëüíî¿ ñèñòåìè.
ßê æå çàïîá³ãòè çàõâîðþâàííÿì äè-

õàëüíî¿ ñèñòåìè ³ ÿêèé ìåòîä ë³êóâàí-
íÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíèé? Ïðè ïîÿâ³ 
ïåðøèõ ñèìïòîì³â õâîðîáè íåîáõ³äíî 
â³äðàçó çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ, äëÿ òîãî 
ùîá â³í ïðèçíà÷èâ ñâîº÷àñíå ë³êóâàííÿ. 
Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ðåñï³ðà-
òîðíèõ çàõâîðþâàíü ë³êàð³ âñüîãî ñâ³òó 
ðåêîìåíäóþòü ïðîâîäèòè ³íãàëÿö³éíó 
(íåáóëàéçåðíó) òåðàï³þ, ïðè ÿê³é ë³êàð-
ñüêà ðå÷îâèíà äîñòàâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³ 
íàéäð³áí³øîãî àåðîçîëþ â áðîíõè ³ ëåãåí³.

Ñüîãîäí³ íà ðèíêó ïðåäñòàâëåíà âåëè-
÷åçíà ê³ëüê³ñòü ³íãàëÿö³éíèõ ïðèñòðî¿â. 
² ðîç³áðàòèñÿ â ¿õ â³äì³ííîñòÿõ ÷àñîì 
ñêëàäíî. Îð³ºíòóþ÷èñü íà ðåêîìåí-
äàö³¿ ë³êàð³â-ïðîôåñ³îíàë³â ³ ñâ³òîâ³ 
ñòàíäàðòè ÿêîñò³, ïðîïîíóºìî âàø³é 
óâàç³ ë³í³éêó íåáóëàéçåð³â ÒÌ OMRON 
(ÎÌÐÎÍ ßïîí³ÿ). Êîìïàí³ÿ OMRON 
HEALTHCARE Japan çìîãëà çà êîðîò-
êèé ïåð³îä çíàéòè óñï³øí³ òåõíîëîã³÷í³ 
ð³øåííÿ äëÿ á³ëüøîñò³ çàâäàíü íåáóëàé-
çåðíî¿ òåðàï³¿.

Íåáóëàéçåðè OMRON — ³äåàëüí³ 
ïðèñòðî¿, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâíó 
äîñòàâêó ë³êàðñüêîãî çàñîáó â ëåãåí³, 
äîñèòü ïðîñò³ ó âèêîðèñòàíí³, íàä³éí³ ³ 
äîñòóïí³ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â áóäü-ÿêîìó 

â³ö³ ³ ïðè âàæêèõ ñòàä³ÿõ çàõâîðþâàíü 
(ä³òè, ë³òí³ òà âàæêîõâîð³ ëþäè).

ВАЖЛИВІ АРГУМЕНТИ 
НА КОРИСТЬ OMRON:
 Óí³êàëüíà çàïàòåíòîâàíà OMRON 

òåõíîëîã³ÿ VVT çàáåçïå÷èòü ìàêñèìàëüíå 
íàäõîäæåííÿ àåðîçîëþ â äèõàëüí³ øëÿõè 
(áëèçüêî 74%) ïðè âäèõó ³ ì³í³ìàëüí³ 
éîãî âòðàòè ïðè âèäèõó.
 ²íãàëÿö³ÿ â ðåæèì³ «ïðèðîäíîãî 

äèõàííÿ» ðîáèòü ïðèëàä óí³âåðñàëüíèì 
ó âèêîðèñòàíí³ íàâ³òü ä³òüìè, îñëàáëåíè-
ìè ³ ë³òí³ìè ëþäüìè, à òàêîæ â ïåð³îäè 
çàãîñòðåíü, êîëè ó ïàö³ºíòà âèíèêàþòü 
òðóäíîù³ ç äèõàííÿì.
 Ðåêîìåíäîâàíèé ñïåö³àë³ñòàìè ñâ³-

òîâîãî êëàñó, à òàêîæ âèçíàíèé óêðà-
¿íñüêèìè ôàõ³âöÿìè. Íåáóëàéçåðàìè 
OMRON îáëàäíàí³ áàãàòî êë³í³ê ó âñüî-
ìó ñâ³ò³. Âèñîêà ïðîäóêòèâí³ñòü ³ òî÷íî 
êîíòðîëüîâàíèé ñòóï³íü ðîçïèëåííÿ ë³-
êàðñüêèõ çàñîá³â, ï³äòâåðäæåíà ñåðòè-
ô³êàö³ÿ â³äïîâ³äíî äî ªâðîïåéñüêîãî 
ñòàíäàðòó EN-13544–1 (îáëàäíàííÿ 
äëÿ ðåñï³ðàòîðíî¿ òåðàï³¿. ×àñòèíà 1: 
Ñèñòåìè ðîçïèëåííÿ òà ¿õ êîìïîíåíòè) 
ðîáëÿòü ¿õ ñïðàâä³ íåçàì³ííèìè â äî-
ìàøíüîìó ³ ïðîôåñ³éíîìó âèêîðèñòàíí³.
  Øèðîêèé àñîðòèìåíò ìîäåëåé. 

Ñüîãîäí³ ïîðòôåëü ïðîäóêö³¿ âêëþ÷àº 
àñîðòèìåíòíèé ðÿä íåáóëàéçåð³â — â³ä 
ïðîôåñ³éíèõ, ùî ìîæóòü ï³äêëþ÷àòèñü 
äî àïàðàòó ØÂË, äî íàéìåíøîãî íåáó-
ëàéçåðà ó ñâ³ò³ âàãîþ 97 ã, ÿêèì êîðèñ-
òóþòüñÿ íàâ³òü ñâ³òîâ³ ç³ðêè.

Íîâèíêè íà ðèíêó Óêðà¿í³ öå êîìï-
ðåñîðí³ íåáóëàéçåðè A3 Complete òà 
DuoBaby.

Íåáóëàéçåð OMRON A3 Complete — 
öå ³ííîâàö³éíèé íàóêîâèé ï³äõ³ä äî äî-
ìàøíüîãî ë³êóâàííÿ, öåé ïðèñòð³é áóëî 
ðîçðîáëåíî ó ñï³âïðàö³ ç ïóëüìîíîëî-
ãàìè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ 
ë³êóâàííÿ àñòìè, õðîí³÷íîãî áðîíõ³òó, 
à òàêîæ ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâîðþâàíü. Ïðè 
áóäü-ÿê³é ïàòîëîã³¿ îðãàí³â äèõàííÿ ºäè-
íèé çàðåºñòðîâàíèé â Óêðà¿í³ íåáóëàé-
çåð OMRON A3 Complete ç ðåãóëüîâàíèì 
ðîçïèëåííÿì äîñòàâèòü ë³êàðñüêèé ïðå-
ïàðàò áåçïîñåðåäíüî äî ì³ñöÿ ïàòîëî-
ã³÷íîãî ïðîöåñó (âåðõí³, ñåðåäí³, íèæí³ 
â³ää³ëè äèõàëüíèõ øëÿõ³â). Çì³íà ðîç-
ì³ðó ÷àñòîê â àåðîçîë³ äîçâîëÿº øâèä-
êî ³ åôåêòèâíî äîñòàâèòè ë³êè â â³ää³ëè 
ëåãåíü ³ äèõàëüíèõ øëÿõ³â, ùî óðàæåí³ 
çàïàëåííÿì àáî ³íøèì ïàòîëîã³÷íèì 
ïðîöåñîì.

Óí³êàëüíèé äèòÿ÷èé êîìïðåñîð-
íèé íåáóëàéçåð OMRON DuoBaby ç 
íàçàëüíèì àñï³ðàòîðîì — öå ð³âåíü 
ë³êóâàííÿ 2 â 1:

1. Âèäàëåííÿ ñëèçó ³ç íîñîâî¿ ïîðîæ-
íèíè äëÿ ïîëåãøåííÿ äèõàííÿ çà äî-
ïîìîãîþ íàçàëüíîãî àñï³ðàòîðà, ÿêèé 
ïðàöþº íà îñíîâ³ åôåêòó Âåíòóðè.

2. Óí³êàëüíà íåáóëàéçåðíà êàìåðà ³ç 
çì³ííèìè âåðõí³ìè ÷àñòèíàìè. Çàëåæíî 
â³ä âèáðàíî¿ âåðõíüî¿ ÷àñòèíè íåáóëàé-
çåðíî¿ êàìåðè, ìîæíà ë³êóâàòè âåðõí³ 
àáî íèæí³ äèõàëüí³ øëÿõè.

— Ñåðòèô³êîâàíèé ñåðâ³ñ. ÒÎÂ « ²í-

òåðíåøíë Ìåä³êë Åêâ³ïìåíò», óïîâíîâà-
æåíèé ïðåäñòàâíèê OMRON Healthcare 
Japan â Óêðà¿í³ âæå 20 ðîê³â, ö³íóº êîæ-
íîãî êë³ºíòà òà çàáåçïå÷óº íå ëèøå ïðî-
ôåñ³éíó ïåðåäïðîäàæíó ï³äãîòîâêó òà 
ãàðàíò³þ, à é áåçäîãàííå ñåðâ³ñíå îá-
ñëóãîâóâàííÿ.

Ô³ðìîâèé ìàãàçèí OMRON ó ì³ñò³ Â³-
ííèö³, çà àäðåñîþ — âóë. Êåëåöüêà, 78. 
Êîíòàêòí³ òåëåôîíè: (067)-249–31–85, 
(098)-973–32–55, (043)-250–21–78, 
à òàêîæ íà ñàéòàõ: www.ingalyator.com.ua, 
www.ime.com.ua.

OMRON — Âàøå çäîðîâ’ÿ âàðòå íàé-
êðàùîãî!

ПРЕС-СЛУЖБА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ФЕДЕРАЦІЇ 
КІОКУШИНКАЙ 

КАРАТЕ УКРАЇНИ

Áåç â³äïî÷èíêó 
150 ðàç³â â³äæàòèñÿ, 

çðîáèòè ï³âñîòí³ â³äæèìàíü 
íà ïàëüöÿõ, 200 ïðèñ³äàíü, 
150 ðàç³â êà÷àòè ïðåñ, ðîáèòè 
áàãàòî àêðîáàòè÷íèõ åëåìåí-
ò³â, òåõí³÷íèõ âïðàâ êàðàòå ³ 
ùå ïðîâåñòè 20 ïîºäèíê³â ïî-
ñï³ëü ç ð³çíèìè ïàðòíåðàìè. Öå 
íå òðåíóâàííÿ Ðåìáî, à òåñò 
íà äðóãèé äàí ó 28-é Âñåóêðà-

¿íñüê³é çèìîâ³é øêîë³ ç ê³îêó-
øèíêàé êàðàòå.

— Ãîëîâíå íà äàí-òåñò³ — 
«âèæèòè»! — ïðîêîìåíòóâàâ 
ìîëîäèé ïðåçèäåíò Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ê³îêóøèíêàé 
êàðàòå Îëåêñàíäð Âèõîâàíåöü. 

ТРЕНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ 
ОЛЕКСАНДРА ЗІНОВ’ЄВА

Çèìîâà øêîëà êàðàòèñò³â 
ïðîõîäèëà 1– 4 ëþòîãî íà áàç³ 
ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó. Íà íàâ÷àííÿ çàâ³òàëè 
ïîíàä 150 ó÷àñíèê³â ç 18 ðåã³-
îí³â Óêðà¿íè. Ñåðåä íèõ áóëè 
³ ä³òè, ³ äîðîñë³, ³ íàâ³òü ñåíñå¿ 
(ìàéñòðè). Âèêëàäàâ ïðåçèäåíò 
íàö³îíàëüíî¿ ôåäåðàö³¿ ê³îêó-
øèíêàé êàðàòå Óêðà¿íè, ÷ëåí 
ñóää³âñüêîãî êîì³òåòó Âñåñâ³ò-
íüî¿ îðãàí³çàö³¿ Îëåêñàíäð Ãîí-
÷àðåíêî. Â³í — âîëîäàð ï’ÿòîãî 
äàíó, íàéâèùîãî â êðà¿í³.

Õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ ³ òðà-
äèö³éíèìè óäàðàìè ç âèãóêà-
ìè «Ê³àé!» çãàäàëè Îëåêñàíäðà 
Ç³íîâ’ºâà — ñèíà â³öå-ïðåçè-
äåíòà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ôå-
äåðàö³¿ Ðóñëàíà Ç³íîâ’ºâà.

— Îëåêñàíäð ìàâ óñï³õè ó ê³î-
êóøèíêàé êàðàòå, íà ãàðíîìó ð³â-
í³ ïëàâàâ, áîêñóâàâ. Áóâ ÷ëåíîì 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, âèñòóïàâ íà ÷åì-
ï³îíàò³ ªâðîïè ñåðåä ìîëîä³. 
Íà êîæí³é øêîë³ îäíå òðåíóâàííÿ 

ìè ïðèñâÿ÷óºìî éîãî ïàì’ÿò³, — 
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ãîí÷àðåíêî.

НОВІ ЗНАННЯ І ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ
Ñåðåä ó÷àñíèê³â øêîëè 

íå áðàêóâàëî ä³â÷àò ³ æ³íîê. 
Þë³ÿ Êîæèíîâà (×åðí³ã³â) íà-
â÷àº þíèõ êàðàòèñò³â 22 ðîêè. 
Ñåðåä ¿¿ âèõîâàíö³â º ïðèçåðè 
ªâðîïè, ÷åìï³îíè Óêðà¿íè.

— Ä³çíàëàñÿ áàãàòî ö³êàâîãî. 
Çîêðåìà, ïðî äåÿê³ íåâåëèê³ 
çì³íè ó òåõí³êàõ, óäàðàõ, — ðîç-
ïîâ³ëà Þë³ÿ Êîæèíîâà.

Âîëîäàð òðåòüîãî äàíó Âàñèëü 
Ëÿõîâåöüêèé (Íåò³øèí) ïðàöþº 
³íæåíåðîì íà àòîìí³é ñòàíö³¿, 
à ó â³ëüíèé ÷àñ òðåíóº.

— Çàâæäè ïðèâîæó ó÷í³â 
àòåñòóâàòèñÿ íà ñòàðø³ ïîÿñè 
íà òàê³ øêîëè. Öå çàðÿäæàº ³ 
íàäèõàº åíåðã³ºþ, — ðîçêàçàâ 
Âàñèëü Ëÿõîâåöüêèé.

ПРОВЕСТИ 30 БОЇВ ПОСПІЛЬ
Çà ï³äñóìêàìè íàâ÷àííÿ êà-

ðàòèñòè îòðèìóâàëè íîâ³ êâà-
ë³ô³êàö³éí³ ñòóïåí³, ÿê³ â³äî-
áðàæàþòüñÿ àáî êîëüîðîâèìè 
ó÷í³âñüêèìè ïîÿñàìè (êþ), 
àáî ÷îðíèìè ïîÿñàìè ìàéñòð³â 
(äàíè). Ïî÷èíàþ÷è ç øîñòîãî 
êþ (çàãàëîì ¿õ äåñÿòü, à ïåðøèé 
íàéâèùèé) íåîáõ³äíî áóëî ïðî-
âîäèòè é ïîºäèíêè.

Ï³ñëÿ òðüîõ äí³â íàâ÷àííÿ 

ïî÷àëèñÿ ³ñïèòè, ÿê³ òðèâàëè 
áëèçüêî âîñüìè ãîäèí. ¯õ ïðè-
éìàëà êîì³ñ³ÿ, ñêëàäåíà ç âîëî-
äàð³â òðåòüîãî-÷åòâåðòîãî äàí³â.

²ñïèòè ñêëàäàëèñÿ ç ô³çè÷íèõ 
âïðàâ ³ òåõí³÷íèõ êîìïëåêñ³â. Äàë³ 
íà ôîí³ âòîìè — áåçïåðåðâí³ ïî-
ºäèíêè. Ïðèì³ðîì, íà òðåò³é äàí 
ïðîâîäèëè 30 ïîñï³ëü áî¿â (òðè-
âàë³ñòþ îäíà õâèëèíà) ç ð³çíèìè 
ñóïåðíèêàìè, íà äðóãèé äàí — 
20, íà ïåðøèé — 10. Êàðàòèñò 
ïîâèíåí âèãðàòè ïîíàä ïîëîâèíó 
ç íèõ, ³íàêøå íå îòðèìàº ñâ³äî-
öòâî ïðî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êà-
ö³¿. Ïðè÷îìó ÷èì âèùå ñòóï³íü, 
òèì ñèëüí³ø³ îïîíåíòè á³éöÿ. 

ДЕ ЗАЙМАТИСЯ?
Ê³îêóøèíêàé êàðàòå â Óêðà¿í³ 

çàéìàþòüñÿ áëèçüêî ï’ÿòè òèñÿ÷ 

ñïîðòñìåí³â, íà Â³ííè÷÷èí³ — 
áëèçüêî 500. Ä³þòü îñåðåäêè 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ â Ëàäèæè-
í³, Ãàéñèí³, Òåïëèêó, Êîçÿòèí³, 
Êàëèí³âö³, Áåðøàä³, Øàðãîðîä³.

Ó Â³ííèö³ òðåíóâàííÿ â³äáóâà-
þòüñÿ íà áàç³ øê³ë ¹ 5, ¹ 8, 
¹ 12, ¹ 18, ¹ 21, âèùîìó 
ïðîôåñ³éíîìó ó÷èëèù³ ¹ 4 ³ 
íåçàáàðîì — â òåõë³öå¿. Äîâ³äêè 
çà òåëåôîíîì: 063–617–23–70.

— Ìîºìó ñèíó Îëåêñàíäðó 
êàðàòå äàëî äóæå áàãàòî. Â³í 
ì³ã ïîñòîÿòè çà ñåáå ³ âðàæàâ 
ñâî¿ìè á³éö³âñüêèìè íàâè-
÷êàìè íàâ³òü ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
â Àâñòðàë³¿. Âçàãàë³ êàðàòå äàº 
ìîëîä³ ñèëó, ìóæí³ñòü, âîëþ, 
ôîðìóº õàðàêòåð, — ñêàçàâ â³-
öå-ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
Ðóñëàí Ç³íîâ’ºâ.

Легко дихати — легко жити!

Каратисти зі всієї країни підвищували кваліфікацію у Вінниці

БЛОГ

БЛОГ

416691

Президент федерації 
кіокушинкай карате 
України, вінничанин 
Олександр Гончаренко 

На навчання завітали понад 150 учасників з 18 регіонів 
України. Серед них були і діти, і дорослі, і навіть сенсеї 

417830
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ОВЕН 
Ви зараз привабливі і просто 
чарівні, і є бажаним об'єктом 
для уваги протилежної статі. 
Однак, якщо у вас вже є 
кохана людина, ви ризикуєте 
викликати ревнощі.

ТЕЛЕЦЬ 
Кохана людина постараєть-
ся зайняти більш значиме 
становище у вашому житті, 
але ви, схоже, поки до цього 
не готові. Постарайтеся їй 
це пояснити, не зачіпаючи її 
самолюбство. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня у вашої пари все 
буде гармонійно і благопо-
лучно. П'ятниця — прекрасний 
день для одноденної роман-
тичної поїздки або початку 
більш тривалої подорожі.

РАК 
Ви опинитеся у вихорі ро-
мантичних переживань. Цей 
тиждень насичений подіями: 
то злет, то падіння. А як саме 
вони будуть розгортатися, ба-
гато в чому залежить від вас. 

ЛЕВ 
У середу не варто гарячкува-
ти: може виявитися, що всі 
свої образи ви придумали 
собі самі. У п'ятницю кохана 
людина може викликати вас 
на відверту розмову.

ДІВА 
Як потрібні ваша підтримка, 
любов і турбота коханій лю-
дині, ви знаєте. Ну так зро-
біть їй приємний сюрприз, 
і порадійте разом з нею. 

ТЕРЕЗИ 
Тиждень обіцяє бути спо-
кійним і затишним. Однак 
зустріч з незнайомцем 
у вівторок розбудить у вас 
романтичні відчуття і подарує 
незабутні враження. 

СКОРПІОН 
Ви тепер точно знаєте, на-
скільки вам дорогі стосунки 
з коханою людиною і як ви 
боїтеся їх втратити. Женіть 
геть від себе страхи, будьте 
щасливі тут і зараз. 

СТРІЛЕЦЬ 
У вівторок можлива цікава 
зустріч, однак, стережіться, 
ця людина може виявитися 
не вільною і почуття загрожує 
стати фатальною пристрастю. 

КОЗЕРІГ 
На початку тижня ви відчує-
те, як вам починає щастити 
на любовному фронті. 
А п'ятниця може стати од-
ним з найбільш чудових і 
романтичних днів тижня. 

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся не втрача-
ти голови і добровільно 
не кидатися у вир пристрасті. 
Кохання може творити з 
вами різноманітні чудеса.

РИБИ 
На любовному фронті у вас 
тимчасове затишшя. Якщо 
вас обтяжують вже застарілі 
стосунки, їх краще розірва-
ти, але постаратися зробити 
це в коректній формі. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 8-14 ЛЮТОГО

417484

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ,  ПСИХОЛОГ

— Радовать своих любимых по-
дарками — это очень хорошая 
традиция, которой в нашем 
менталитете очень не хвата-
ло. Всё-таки новый год и день 
рождения — это немножечко 
не то. Там мы благодарим 

родных и близких просто за то, что они есть 
в нашей жизни. На 14-е же февраля всё иначе. 

Тут создаётся атмосфера любви, романтики, 
даже эротики. Празднование этого дня очень 
важно, особенно в стране, где «секса нет». Дело 
в том, что вместе с «отсутствием секса» у многих 
наших людей (особенно у старшего поколе-
ния) часто возникают проблемы с выражени-
ем любви. Это не принято. У очень большого 
количество пар последнее признание в любви 
было перед стенами ЗАГСа или после рождения 
ребёнка. Но в жизни-то есть и другие моменты. 

И для каждого человека очень важно любить 
и быть любимым, понимать, что всё, что он 
делает ради семьи и отношений не только 
видно, но и ценится. Этот праздник помогает 
создавать новое поколение. Поколение, ко-
торое не боится проявлять любовь не только 
в значимые события жизни, но и просто так. 
А праздник Святого Валентина — это скорее на-
поминалка. Очень важная напоминалка о том, 
что вы любите и любимы.

Комментарий эксперта

ТОП-14 ПОДАРКОВ 
НА ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
Готовимся  Для кого-то 14 февраля — это праздник любви и романтического 
настроения, а для кого-то настоящая головная боль в вопросе выбора подарка 
своему партнёру. Если на день рождения обычно идеи есть, да и бюджет побольше, 
в феврале в голове образуется пустота. Предлагаем ТОП-14 подарков на 14 февраля 
до 14 евро (это около 500 грн по нынешнему курсу)

ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕ 
Маленькое красивое украшение 
всегда радует глаз. 
Это может быть кольцо, или серьги, 
или особый пирсинг, или что-то ещё. 
Продавцы ювелирного магазина 
с радостью подскажут вам интересный 
вариант.

ОДЕЖДА 
Покупая одежду, вы особенным обра-
зом показываете свою теплоту и заботу 
своему партнёру. Если учесть, что 
за окном всё ещё февраль, и на улице 
всё ещё холодно, вы можете согреть 
любимого приятным подарком. Или 
наоборот, можно подумать о будущем 
и прикупить что-нибудь летнее. Тёплая 
погода не за горами.

КНИГА 
Красивая книга в красивой обложке 
может быть очень хорошим подарком. 
В конце концов, какой подарок может 
быть лучше, чем книга? Тему можете 
выбрать сами: роман, или психоло-
гическая книга, или детектив, или 
самоучитель, или что-то ещё. Ведь 
кто как не вы знаете, что может быть 
интересно вашему партнёру.

КОРЗИНА ФРУКТОВ 
Что может быть проще, чем просто 
пройтись до ближайшего супермарке-
та, купить привлекательную плетеную 
корзинку и вложить в неё киви, 
ананас, манго, помело, свити и другие 
экзотические фрукты. Корзина заигра-
ет всеми цветами радугами и подарит 
целую гамму приятных вкусов. И ника-
ких лишних калорий!

ДОЛГОВЕЧНАЯ РОЗА 
Сейчас в магазинах и в интернете появи-
лись специальные розы, которые могут 
стоять, выглядеть свежими и не осы-
паться до пяти лет. Аналогия простая: 
вечная роза — вечная любовь. Главное — 
правильно хранить эту розу: в темпера-
туре не выше 25 и влажности не более 
80%. В общем, всё как в жизни: вечная 
любовь требует трепетного отношения.

СЕРТИФИКАТ 
НА ПРИЛОЖЕНИЯ 
Ваш любимый человек часто пользуется 
смартфоном? Почему бы не подарить ему 
деньги на покупку интересных приложе-
ний. Пользователи смартфонов знают, что 
у многих бесплатных приложений обычно 
либо ограниченный функционал, либо 
реклама вылезает каждые пять минут. 
Деньги можно потратить на покупку ред-
ких приложений или интересные игры.

АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
СОВМЕСТИМОСТИ 
Астрология — очень модный подход 
к решению многих вопросов. Хороший 
астролог может просмотреть вашу со-
вместимость, сильные и слабые стороны 
вашей пары. Астролог не занимается 
тем, что ставит вердикт «судьба» или 
«не судьба», а скорее даёт рекоменда-
ции, что следует помнить, чтобы ваши от-
ношения были долгими и счастливыми.

СЕРТИФИКАТ НА МАССАЖ 
Если вы хотите разнообразить 
массаж вашего партнёра чем-то 
ещё, кроме классического «рельсы-
рельсы, шпалы-шпалы», самое время 
купить сертификат на процедуру 
массажа в салоне. Профессионалы 
своего дела расслабят вашу вторую 
половину и вдохнут в неё новые силы, 
с которыми ей или ему будет гораздо 
легче радовать вас.

ФОТОСЕССИЯ 
Что можно придумать зимним днём? 
Нанять фотографа, и сделать фото-
сессию! В комбинации с идеей о фото-
рамке, может получиться много чего 
интересного. Фотографа можно найти 
на сайтах объявлений и в социальных 
сетях. Несколько часов на свежем 
воздухе, и, вуаля, куча новых фото-
графий в альбомы и на аватары. Куча 
впечатлений с пользой.

СЕКС-ИГРУШКА 
Некоторые специалисты утверждают, 
что если партнёры любят друг друга, 
то иногда между ними происходят 
половые контакты. А если говорить 
серьёзно, то ничего лучше не стимули-
рует новый глоток сексуальной актив-
ности, как какая-нибудь интересная 
сексуальная игрушка. Может быть для 
него, может для неё, а может и для 
вас двоих.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ФОТОРАМКА 
Почему бы не наделать интересных фотографий 
(даже на селфи), распечатать их и поставить 
в фоторамку? Это очень классная идея особенно 
актуальна, когда у вашего партнёра дома или 
на работе есть рабочее место, куда эту рамку 
поставить. Или, например, можно ввести очень 
интересную традицию: стена фотографий дома. 
И интересная фоторамка может стать началом 
новой традиции.

БЕЛЬЁ 
Давно мечтали о том, чтобы у вашего 
партнёра появилась какая-то обновка? Почему 
не приложить к этому свою руку? В конце 
концов, большинство времени именно вы 
смотрите на бельё партнёра, а не его носитель. 
Вам и карты в руки. Если вы не знаете размеры 
своего избранника или избранницы, ничего 
страшного в этом нет. В интернете есть куча 
инструкций по подбору белья на глаз.

УЖИН СВОИМИ РУКАМИ 
Давно готовили? Самое время вспомнить этот вели-
кий навык! В конце концов, путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок. Если же мужчина делает по-
дарок своей возлюбленной в виде романтического 
ужина, то это тоже очень привлекательно и, даже 
скажем, сексуально. Благо, в интернете сейчас доста-
точно рецептов и видео-инструкций по приготовле-
нию интересных вещей. Можете загуглить лазанью, 
пасту карбонара или болоньезе, паэлью или лобио.

ЛАНЧБОКС 
Специальные лотки для еды, которые можно 
брать с собой на работу, сейчас очень актуальны. 
В эпоху здорового питания как-то не особо 
хочется, чтобы любимый человек заплывал 
слоями жира. Да и покупать что-либо готовое 
на стороне тоже не всегда безопасно. Вывод: 
можно готовить самим, и еду комплектовать 
вот в такой лоток. Экономно, практично 
и безопасно.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2018»

24 RIA, 
Ñåðåäà, 7 ëþòîãî 2018

ГОРОСКОП

415305

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

Сніжана, 18 років
Навчаюсь на юриста. Вважаю, що найкращі дівчата 
у світі — це юристи. 

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.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ПОГОДА У ВІННИЦІ

КОНСТАНТИН 
РЕВУЦКИЙ (32), 
ФОТОГРАФ

Люди думают, 
что я спрашиваю 
у них, где они 
и какие у них 

планы, потому что я хочу с ними 
встретиться. На самом деле, 
я, наоборот, не хочу с ними 
пересекаться.

***
Обидно, когда на тебя нападает 
вампир, ты ему показываешь 
крест, а он атеист.

***
— Съешь тортик!
— Я не люблю сладкое.
— Но он с коньячной пропиткой!
— Ну, если только немного 
пропитки…

***
— Дорогой, а если бы я ушла 
к другому в обмен на миллион 
долларов, ты бы согласился?
— Ну, если можно платить 
в рассрочку — то да, конечно!

***
Патриотически настроенные 
агитируют патриотически 
расстроенных голосовать 
за патриотически пристроенных.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ОВЕН 
Стоит возобновить уте-
рянные контакты и связи 
в личной сфере. Случайные 
встречи откроют для вас 
новые перспективы.

ТЕЛЕЦ 
Ситуация может способство-
вать принятию серьезных 
и ответственных решений. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Задумайтесь над сложив-
шейся ситуацией на рабо-
те. Ваши усилия и креатив 
оценят по достоинству. 

РАК 
Возрастет ваша творческая 
энергия. Благоприятное 
время для людей искусства.

ЛЕВ 
Время располагает к началу 
реализации ваших творче-
ских идей и замыслов. 

ДЕВА 
Вы будете обеспечены сим-
патией и поддержкой друзей 
и единомышленников. 

ВЕСЫ 
С рискованными планами 
и действиями желательно 
не спешить. 

СКОРПИОН 
Вам удастся повысить свой 
авторитет и добиться при-
знания своих заслуг. 

СТРЕЛЕЦ 
Неделя может оказаться 
богатой на встречи с важ-
ными людьми. 

КОЗЕРОГ 
Сконцентрируйтесь на по-
вседневных делах и мелких 
житейских проблемах. 

ВОДОЛЕЙ 
Появится возможность соз-
дать прочную базу для ново-
го делового партнерства.

РЫБЫ 
Потребуется вникать во всё 
происходящее и брать на 
себя дополнительные задачи.

ТО «МІС RIA-2018»

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

(

Reader з Андроїд-маркета 
або аналогічна)

щі дівчата 

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
овідь  про себе на e-mail: 
ня до конкурсу «Міс RIA»-
від фотостудії «INDIGO» 

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»


