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RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

 З 1 квітня і до кінця цього року кожен 
з нас має обрати сімейного лікаря та 
підписати з ним декларацію
 Що буде з пацієнтом, котрий 
відмовиться підписувати документ? 
Чи будуть сімейні лікарі виїжджати на 
виклики додому? Сільські мешканці 
можуть лікуватися у міських лікарів? 
А студентам іногороднім як? 
 На ці та інші актуальні питання 
відповів головний лікар міста 
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ЇХ ШУКАЛИ ТРИ 
ДНІ У КАРПАТАХ с. 7

РЕКЛАМА

с. 9

ЯК МИ БУДЕМО ОБИРАТИ
CІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

с. 22

Алевтина Орел Алевтина Орел 
ходить на прийом ходить на прийом 

до своєї лікарки до своєї лікарки 
уже 12 років. уже 12 років. Жінка Жінка 
повністю впевнена повністю впевнена 

у професійності у професійності 
сімейного лікаря і сімейного лікаря і 

тому уже вирішила, тому уже вирішила, 
що укладатиме що укладатиме 

декларацію з неюдекларацію з нею
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ÍÎÂÈÍÈ

Таке 8 Березня 
нам не треба

Óñÿ ³ñòîð³ÿ ëþäñòâà äî ïî-
÷àòêó 20 ñòîë³òòÿ — ïðî á³ëèõ 
÷îëîâ³ê³â ñåðåäíüîãî â³êó. Ç 
ïî÷àòêîì 20 ñòîð³÷÷ÿ â ñóñ-
ï³ëüíå æèòòÿ ïî÷àëè ïðî-
íèêàòè ³íø³ ãðóïè, çîêðåìà, 
÷îðíîøê³ð³ ³ æ³íêè. Âîíè ïî-
÷àëè áîðîòèñÿ çà ñâî¿ ïðàâà, 
ïðàâî âèáèðàòè, íàâ÷àòèñÿ, 
ìàòè âèùó îñâ³òó. Æ³íîê, ùî 
áîðîëèñÿ çà ñâî¿ ïðàâà, îñó-
äæóâàëè ÿê òàêèõ, ùî õî÷óòü 
ïîðóøèòè çàãàëüíîïðèéíÿò³ 
ñòåðåîòèïè. ¯õ âèñì³þâàëè, 
öüêóâàëè.

Òåïåð, ÷åðåç ñòî ðîê³â, 
ïðàâà ÷îðíîøê³ðèõ í³õòî 
íå çàïåðå÷óº. Æ³íêè íå ìî-
æóòü ñêàçàòè, ùî âîíè äî-
ñÿãëè â öàðèí³ ð³âíîñò³ ïðàâ 
âåëèêèõ çäîáóòê³â. ¯ì âòîâ-
êìà÷óþòü, ùî ïîë³òèêà òà 
çàðîáëÿííÿ ãðîøåé, öå «ôó-
ôó-ôó, òâîº ïðèðîäíå ïðàâî 
áóòè ç ÷îëîâ³êîì ³ ä³òüìè». 
Áàãàòî æ³íîê â³ðÿòü öüîìó. 
Àëå öå òå ñàìå, ùî ñêàçà-
òè ÷îðíîøê³ðîìó, ùî áóòè 
ðàáîì, öå äëÿ íüîãî ïðè-
ðîäíèé ñòàí ðå÷åé ³ â³í ìàº 
âèáðàòè äîñòîéíîãî á³ëîãî 
ãîñïîäàðÿ. Ñì³øíî çâó÷èòü, 
à êîëè ì³ëüéîíè æ³íîê ó öüî-
ìó ïåðåêîíóþòü, ìè ÷îìóñü 
íå ñì³ºìîñÿ.

Ñâÿòî 8 Áåðåçíÿ çàïðî-
âàäæóâàëîñÿ, ùîá ïîêàçàòè, 
ùî æ³íêè çäàòí³ âèêîíóâàòè 
íå ò³ëüêè îáñëóãîâóþ÷î-á³î-
ëîã³÷íó ôóíêö³þ, àëå é áóòè 
ëþäèíîþ íà ð³âí³ ç ÷îëîâ³êîì. 
Àëå ç ÷àñîì òðàêòóâàííÿ öüîãî 
ñâÿòà çì³íèëîñÿ. Öå ñâÿòî âè-
ðîäæóºòüñÿ ó ïîâíó ïðîòèëåæ-
í³ñòü â³ä ïî÷àòêîâîãî çì³ñòó. 
Îñê³ëüêè ñóòü ïîâí³ñòþ ïåðå-
áðåõàíà, äóæå äîáðå, ùî éîãî 
õî÷óòü â³äì³íèòè. Ïîðà âæå 
äóìàòè ïðî æ³íêó ÿê íå îá-
ñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë äëÿ ÷î-
ëîâ³êà ³ ä³òåé, íå ïðî ãàðíèé 
øìàò ì'ÿñà, à ïðî ëþäèíó, ÿêà 
ìàº ðîçóì ³ ã³äí³ñòü.

ДУМКА

ГОЛОВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ПРОГРЕСИВНІ ЖІНКИ»

Наталія Наталія 
КОЗЛОВАКОЗЛОВА

ЛЕОНІД (39), ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:
— Не треба. Кажуть, що це ко-
муністичне свято. Я проти со-
вка і комуністів, але не проти 
8 Березня. Це ж свято весни, 
не треба ображати жінок і 
відміняти цей день.

МЕЛАНІЯ (62), ПЕНСІОНЕРКА:
— Молодь не ходить в церкву 
і не знає, що в цей день, 8 бе-
резня, Клара Цеткін влаштува-
ла криваву різню. Про це ба-
тюшка розказував. Не потрібне 
це свято. Хай буде День матері.

ІГОР (54), ДИРЕКТОР:
— Не треба відміняти це свято. 
Я люблю жінок і до них став-
люся з повагою. Вони заслу-
говують на увагу не один день 
на рік. Хай в цей день відпочи-
нуть, зустрінуться з подругами.

ВАЛЕНТИНА (19), СТУДЕНТКА:
— Це гарне свято, для чого 
його відміняти? У чолові-
ків же є свій день і не один. 
Для жінок також потрібне 
свято. І цей день має бути 
вихідним.

ВЛАДИСЛАВ (36), ТОКАР:
— Ви що, подуріли? Як можна 
це свято скасовувати? В усіх 
колишніх соціалістичних кра-
їнах його святкують, в Ізраїлі, 
і багато ще де в світі. А наші 
бики хочуть його відмінити.

ТЕТЯНА (59), ПЕНСІОНЕРКА:
— Молоді можливо й не по-
трібне це свято, але людям 
мого покоління воно важ-
ливе. Ми звикли до нього, є 
свої традиції. І не треба його 
пов'язувати з комуністами.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи потрібно скасовувати свято «Міжнародний жіночий день»?

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ïåðøó îïåðàö³þ 
íà â³äêðèòîìó ñåðö³ 
ó Â³ííèö³ çðîáèëè 
âë³òêó 2016 ðîêó. 

Òîä³ â³ííèöüêèì ìåäèêàì äîïî-
ìàãàâ Àíàòîë³é Ðóäåíêî, ó÷åíü 
Ìèêîëè Àìîñîâà. Äâ³ îïåðàö³¿ 
2 áåðåçíÿ òàêîæ âèêîíóâàëèñÿ 
çà ó÷àñòþ ñòîëè÷íèõ õ³ðóðã³â. 
Çíîâó îïåðóâàâ Ðóäåíêî, ò³ëüêè 
Êîñòÿíòèí, çàñòóïíèê äèðåêòî-
ðà ³íñòèòóòó Àìîñîâà. Íà éîãî 
ðàõóíêó ïîíàä ñòî îïåðàö³éíèõ 

âòðó÷àíü íà â³äêðèòîìó ñåðö³. 
Ïðîôåñîð ðîçïîâ³â, ùî ó ïàö³-
ºíòêè âñòàíîâëåíî ä³àãíîç ã³ïåð-
òðîô³÷íà êàðä³îì³îïàò³ÿ. Õâîðîáà 
íåáåçïå÷íà òèì, ùî ñïðè÷èíÿº 
ðàïòîâó ñìåðòü.

— Îïåðóâàëè çà ìåòîäîì 
³òàë³éñüêîãî ïðîôåñîðà Ôåð-
ðàöö³, — êàæå Êîñòÿíòèí Ðó-
äåíêî. — Öå ïåðøà îïåðàö³ÿ 
çà òàêèì ìåòîäîì ïðîâåäåíà 
ó Â³ííèö³. Ðàí³øå ¿¿ âèêîíóâàëè 
ò³ëüêè â Êèºâ³ íà áàç³ ³íñòèòó-
òó Àìîñîâà. Òåïåð íàø³ ôàõ³âö³ 
äîïîìàãàþòü ðîáèòè ó ðåã³îíàõ. 
Äî Â³ííèö³ îïåðóâàëè ñï³ëüíî ç 

ì³ñöåâèìè õ³ðóðãàìè ó Õìåëü-
íèöüêîìó, ×åðêàñàõ. Ïåðåêîíà-
íèé, ùî òàê³ îïåðàö³¿ ñë³ä ðî-
áèòè ó âñ³õ îáëàñíèõ öåíòðàõ, 
äå ñòâîðåíà â³äïîâ³äíà ìåäè÷íà 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà, äå º 
íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ. Ó Â³ííè-
ö³ º òàêà áàçà. Ñïðàâà â òîìó, 
ùî ã³ïåðòðîô³÷íà êàðä³îìîïàò³ÿ 
ïðèçâîäèòü äî ðàïòîâî¿ ñìåðò³, 
òîìó ä³ÿòè òðåáà ìàêñèìàëüíî 
øâèäêî íà ì³ñö³, íå âòðà÷àþ÷è 
÷àñ íà äîïðàâëåííÿ ïàö³ºíòà 
äî ñòîëèö³.

Òðèâàëè îáèäâ³ îïåðàö³¿ 
ïî ø³ñòü ãîäèí. Ó êîæí³é áðèãà-

ä³ ïðàöþâàëè ïî äåñÿòü ìåäèê³â. 
Îïåðóâàëè â óìîâàõ øòó÷íîãî 
êðîâîîá³ãó. Ïàö³ºíò³â óæå ïåðå-
âåëè ç ðåàí³ìàö³¿ ó â³ää³ëåííÿ. 
Ïðèáëèçíî ÷åðåç äâà òèæí³ ¿õ 
âèïèøóòü ç ë³êàðí³.

Ëþäìèëà Ãðàáîâè÷, äèðåêòîð 
îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, ïîâ³äîìèëà, ùî â îá-
ëàñò³ ïðèáëèçíî òðè òèñÿ÷³ ëþäåé 
æèâóòü ç òàêèì çàõâîðþâàííÿì, ç 
íèõ 10 â³äñîòê³â ìàþòü âèñîêèé 
ðèçèê ëåòàëüíîñò³.

Âàðò³ñòü òàêèõ îïåðàö³é 
â Óêðà¿í³ ñòàíîâèòü 60–70 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

ДВОХ ПАЦІЄНТІВ ВРЯТУВАЛИ 
ВІД РАПТОВОЇ СМЕРТІ
Спільна робота  Дві 
операції на відкритому 
серці провели у Вінниці 
місцеві хірурги спільно з 
колегами з Національного 
інституту імені Амосова. 
У жінки діагностували 
синдром раптової смерті. 
Чоловіку реконструювали 
серцеві клапани. Як вони 
почуваються нині? Скільки 
коштує таке лікування? Чи 
будуть надалі проводити 
такі хірургічні операції 
у нашому місті?

ВОЛОДИМИР ГЛАДКИХ, ДИРЕКТОР 
ВІННИЦЬКОГО КЛІНІЧНОГО 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО 
ЦЕНТРУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 
ХІРУРГІЇ:

— Вдячні колегам зі столи-
ці за допомогу, переданий 

досвід. Будемо й надалі запрошувати їх 

на проведення таких оперативних втручань. 
Поки що самостійно не можемо виконувати 
такі операції. Майже всі вони проходять 
в умовах штучного кровообігу, а це великий 
ризик. Після першої операції у 2016 році ми 
припинили оперувати на відкритому серці, 
бо тривали ремонтні роботи. Відновили во-
сени минулого року і протягом останнього 

кварталу виконали 11 хірургічних втручань. 
Також спільно з хірургами з Києва. Не за-
фіксовано жодного летального випадку. Усі 
наші пацієнти живі-здорові. Скільки коштує 
таке втручання? Наш центр оплачує доро-
говартісні витратні матеріали. Ліки купу-
ють пацієнти. Скільки платять, у них треба 
запитувати.

Жодного летального випадку після операцій на відкритому серці

Оперували за методом італійського професора Феррацці у Вінниці вперше. 
Тривали обидві операції по шість годин, у кожній бригаді працювало по десять медиків
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ÌÅÄÐÅÔÎÐÌÀ

Вихідні у 
лікарнях
 Ó Â³ííèö³, ç 8 äî 11 áå-
ðåçíÿ öåíòðè ³ àìáóëàòîð³¿ 
ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè ïðàöþâàòèìóòü çà 
ãðàô³êîì âèõ³äíîãî äíÿ. 
Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, äî-
ðîñëèì âàðòî çâåðòàòèñü 
äî ïðèéìàëüíèõ â³ää³ëåíü 
òðüîõ çàêëàä³â. À ñàìå: 
ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 
¹1 (Õìåëüíèöüêå øîñå, 
96), ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ 
ë³êàðí³ ¹3 (âóë. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 138), à äëÿ îòðè-
ìàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
õ³ðóðã³÷íîãî ïðîô³ëþ – äî 
ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 
øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè (âóë. Êè¿âñüêà, 68). 
Ó ðàç³ ïîã³ðøåííÿ çäîðîâ’ÿ 
ä³òåé, âàðòî çâåðòàòèñÿ äî 
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ «Öåíòð ìà-
òåð³ òà äèòèíè», ùî íà âóë. 
Ìàÿêîâñüêîãî, 138.

Епідемії грипу 
немає
 Óïðîäîâæ  9-ãî òèæíÿ 
2018 ðîêó  çàõâîðþâàí³ñòü 
íà ÃÐÂ² òà ãðèï, â ïî-
ð³âíÿíí³ ³ç ïîïåðåäí³ì 
òèæíåì, çðîñëà íà 7,6% ³ 
ñêëàëà 794,4 âèïàäêó íà 
100 òèñ. íàñ., ïðè åï³äåì³÷-
íîìó ïîðîç³ 804,3 âèïàäêó 
íà 100 òèñ. íàñ. 
Çàõâîðþâàí³ñòü â ö³ëîìó 
ïî îáëàñò³ áóëà íà 1,2% 
íèæ÷îþ åï³äåì³÷íîãî ïî-
ðîãîâîãî ð³âíÿ. Çà ìåäè÷-
íîþ äîïîìîãîþ â îáëàñò³ 
ç ïðèâîäó ÃÐÂ² çâåðíóëîñü 
12738 îñ³á, ñåðåä çàõâî-
ð³ëèõ 8062 (63,2%) ä³òåé. 
Áóëî ãîñï³òàë³çîâàíî 522 
îñîáè â ò. ÷. 387 ä³òåé.

Ліки для 
гіпертоніків
 Ó Â³ííèö³ ïðîäîâæóº 
ä³ÿòè ìóí³öèïàëüíà Ïðî-
ãðàìà ç ïðîô³ëàêòèêè òà ë³-
êóâàííÿ àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåð-
òåíç³¿. Äî äàíî¿ ïðîãðàìè 
çàëó÷åíî 18 090 â³ííè÷àí. 
Çà ìèíóëèé ð³ê ïðèºäíà-
ëîñü 1094 â³ííè÷àíèíà.
Íàãàäàºìî, â³ííè÷àíè, ÿê³ 
ìàþòü ï³äâèùåíèé àðòå-
ð³àëüíèé òèñê ³ îôîðìèëè 
ñóáñèä³þ, ìîæóòü îòðèìó-
âàòè ë³êè ç 50% çíèæêîþ. 
Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî, 
ùî ö³ ë³êè áóäóòü óêðà¿í-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà, ìà-
òèìóòü â³äïîâ³äí³ ñåðòèô³-
êàòè ÿêîñò³, òó ñàìó ä³þ÷ó 
ðå÷îâèíó, ùî ³ ó ³íîçåìíèõ 
áðåíä³â, àëå âòðè÷³ äåøåâ-
ø³ â ö³í³. 

КОРОТКОКОРОТКО

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ï ð î ò ÿ ã î ì 
2018 ðîêó ìàº â³ä-
áóòèñÿ àâòîíîì³çà-

ö³ÿ ïåðâèííîãî ð³âíÿ ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Òîáòî ÖÏÌÑÄ 
(öåíòðè ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³-
òàðíî¿ äîïîìîãè) ïîâèíí³ ñòàòè 
êîìóíàëüíèìè íåêîìåðö³éíèìè 
ï³äïðèºìñòâàìè.

Ïàðàëåëüíî äåðæàâîþ ñòâî-
ðþºòüñÿ Íàö³îíàëüíà ñëóæáà 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ñòðóêòóðà, ÿêà 
áóäå ô³íàíñóâàòè «ïåðâèíêó». Ò³ 
çàêëàäè, ÿê³ äî 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó 
íå ñòâîðÿòü íåïðèáóòêîâå êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî, ô³íàíñóâà-
òèñÿ íå áóäóòü, à âñ³ ¿õ ïîòðåáè 
ïîêëàäóòü íà ïëå÷³ ì³ñöåâèõ âëàä.

Îäí³ºþ ç óìîâ àâòîíîì³çàö³¿ 
ïåðâèííîãî ð³âíÿ º ï³äïèñàí-
íÿ ïàö³ºíòàìè äåêëàðàö³é ³ç 
ñ³ìåéíèì ë³êàðåì. Öåé ïðîöåñ 
ïî÷íåòüñÿ ç 1 êâ³òíÿ. Ïàö³ºíò 
ïîâèíåí âçÿòè ïàñïîðò, ³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä òà ïðèéòè 
ó íàéáëèæ÷èé öåíòð ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 
äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ³ ï³ä-
ïèñàòè äåêëàðàö³þ.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà îáëàñíî-
ãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
Ëþäìèëè Ãðàáîâè÷, íà ë³êóâàí-
íÿ ïàö³ºíòà íà ïåðâèííîìó ð³â-
í³ áóäå âèä³ëÿòèñÿ 370 ãðí â ð³ê 
(ñóìà áóäå ç ÷àñîì çá³ëüøóâà-
òèñÿ). Ö³ êîøòè éòèìóòü íà îá-
ñëóãîâóâàííÿ, ä³àãíîñòè÷í³ ïðî-
öåäóðè, çàðîá³òíó ïëàòó òà ³íøå.

Çäàâàëîñÿ á, óñå ïðîñòî, ïàö³-
ºíò îòðèìóº ïðàâî ñàì âèáðàòè 
ñîá³ ë³êàðÿ. Ó ë³êàð³â áóäå ñòèìóë 
ðîçâèâàòèñÿ â ïëàí³ ÿê³ñíî¿ äî-
ïîìîãè, òîìó ùî ðåàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü ïàö³ºíò³â áóäå âèçíà÷àòè 
ô³íàíñóâàííÿ. Àëå âèíèêàº áà-
ãàòî ïèòàíü, ç ÿêèìè ìè çâåðíó-
ëèñÿ äî ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Â³ííèö³ 
Îëåêñàíäðà Øèøà.

ßê áóòè ³íîãîðîäí³ì ñòóäåíòàì? 
Ï³äïèñóâàòè äåêëàðàö³þ çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ, à ÿêùî çàõâîð³â ï³ä 
÷àñ íàâ÷àííÿ/êàí³êóë, òî äî êîãî 
çâåðòàòèñÿ ïî äîïîìîãó (íàïðè-
êëàä, ÿêùî ñòóäåíòè ïðè¿çäÿòü 
íà ñåñ³þ, ÿêà òðèâàº òðè òèæí³)?

— ²íîãîðîäí³ì ñòóäåíòàì äî-
ö³ëüíî óêëàäàòè äåêëàðàö³þ ïðî 
âèá³ð ë³êàðÿ çà ì³ñöåì ïåðåâàæ-
íîãî ïåðåáóâàííÿ (äåííà ôîðìà 
íàâ÷àííÿ — çà ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿ íà ÷àñ íàâ÷àííÿ, çàî÷íà 
ôîðìà — çà ì³ñöåì ïîñò³éíîãî 
ïðîæèâàííÿ). Ó ðàç³ íåâ³äêëàä-
íèõ òà åêñòðåíèõ çàõâîðþâàíü ï³ä 
÷àñ ñåñ³¿/êàí³êóë — äëÿ íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè çâåðòàòèñü 
çà ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ (íàéáëèæ-
÷å «â³ää³ëåííÿ íåâ³äêëàäíî¿ äî-
ïîìîãè» ÖÏÌÑÄ, ïðèéìàëüí³ 
â³ää³ëåííÿ ë³êàðåíü, «øâèäêà 
äîïîìîãà»).

ßêùî ñ³ìåéíèé ë³êàð ï³øîâ ó äå-
êðåò/çàõâîð³â/çà ïîâàæíèõ ïðè÷èí 
íå ïðàöþº, àëå ì³ñöå çà íèì çáå-
ð³ãàºòüñÿ. Ùî ðîáèòè ïàö³ºíòàì, 
ïåðåïèñóâàòè äåêëàðàö³þ ç ³íøèì 
ë³êàðåì?

— Òàêèõ ïàö³ºíò³â áóäóòü îá-
ñëóãîâóâàòè ³íø³ ë³êàð³ öåíòðó 
ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. 
Òàêîæ, ó ðàç³ áàæàííÿ ïàö³ºíò 
ìàòèìåòå ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè ë³-
êàðÿ, óêëàâøè äåêëàðàö³þ ïðî 
âèá³ð ³íøîãî ë³êàðÿ.

ßêùî ë³êàð íå ïîäîáàºòüñÿ. 
Ñê³ëüêè ðàç³â òà çà ÿêèé ïåð³îä 
ìîæíà çì³íþâàòè ñ³ìåéíîãî ë³-
êàðÿ?

— Äåêëàðàö³ÿ ï³äïèñóºòü-
ñÿ áåçñòðîêîâî, ¿¿ íå ïîòð³áíî 
áóäå ïåðåï³äïèñóâàòè ùîðîêó. 
Ç ³íøîãî áîêó, ó áóäü-ÿêèé ÷àñ 
ìîæíà ï³äïèñàòè óãîäó ç ³íøèì 
ë³êàðåì. Îáìåæåíü â òåðì³íàõ ïå-
ðåóêëàäàííÿ äåêëàðàö³é íå âñòà-
íîâëåíî.

ßêùî ë³êàð çâ³ëüíèâñÿ. Óñ³ éîãî 
ïàö³ºíòè ïðîòÿãîì ÿêîãî ÷àñó ìà-
þòü ïåðåóêëàñòè äåêëàðàö³þ?

— Ïðîåêòîì íàêàçó îáìåæåíü 
â ÷àñ³ äëÿ ïåðåóêëàäàííÿ äåêëà-
ðàö³é íå âñòàíîâëåíî.

Ó ÿê³ ë³êàðí³ ìîæíà çâåðòàòèñÿ? 

ЯК МИ БУДЕМО ОБИРАТИ 
CІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 
Питання-відповідь  З першого квітня 
і до кінця цього року кожен має обрати 
собі сімейного лікаря та підписати з 
ним декларацію. Скільки спроб можна 
використати, щоб знайти найкращого 
лікаря? Сільські мешканці можуть 
лікуватися в міських лікарів? А студентам 
іногороднім як? На ці та інші питання 
відповідає головний лікар міста

Çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÷è ÿêà ïî-
äîáàºòüñÿ?

— Öå îáèðàº ñàì ïàö³ºíò, îá-
ìåæåíü íåìàº. Ïðîòå, êðàùå 
îáèðàòè ë³êàðÿ, ÿêèé ïðàêòèêóº 
ïîðó÷ ç ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïà-
ö³ºíòà — öå ñêîðîòèòü âèòðàòè 
÷àñó íà äîðîãó òîùî.

×è ìîæ ìåøêàíåöü ñ³ëüñüêî¿ 
ì³ñöåâîñò³ ï³äïèñàòè äåêëàðàö³þ 
ç ë³êàðåì ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ (÷è íà-
âïàêè)?

— Òàê. Ï³äïèñàòè äåêëàðàö³þ 
ïðî íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè ìîæíà ç áóäü-ÿêèì 
ñ³ìåéíèì ë³êàðåì áóäü-ÿêîãî çà-
êëàäó, íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ.

×è áóäóòü ñ³ìåéí³ ë³êàð³ âè¿æ-
äæàòè íà âèêëèêè äîäîìó äî õâî-
ðîãî. Çà ÿêèõ óìîâ?

— Â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó 

íàêàçó ÌÎÇ Óêðà¿íè, ïåðåä-
áà÷åíî, ùî ïåðâèííà ìåäè÷íà 
äîïîìîãà íàäàºòüñÿ çà ì³ñöåì 
íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè (ó ì. Â³ííèö³ — öå 
5 öåíòð³â ÏÌÑÄ). Ë³êàð ³ç íà-
äàííÿ ÏÌÄ ñàì ïðèéìàòèìå 
ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè 
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ (ïåðå-
áóâàííÿ) ïàö³ºíòà àáî ïðîâåäå 
êîíñóëüòàö³þ ç âèêîðèñòàííÿì 
çàñîá³â òåëåêîìóí³êàö³¿ (òåëå-
ôîí, Skype, Viber òîùî). Ïà-
òðîíàæ íîâîíàðîäæåíèõ îäíî-
çíà÷íî çàëèøèòüñÿ.

Ùî áóäå ç ïàö³ºíòîì, êîòðèé 
â³äìîâèòüñÿ ï³äïèñóâàòè äåêëàðà-
ö³þ ç ë³êàðåì?

— Í³÷îãî íå áóäå. Îòðèìàòè 
ìåäè÷íó êîíñóëüòàö³þ ÷è äîïî-
ìîãó òàêèé ïàö³ºíò çìîæå ó ïðè-
âàòíèõ êë³í³êàõ.

БЕЗ ХАБАРІВ 
  У 2018 році заклад, в якому працює сімейний 

лікар, почне отримувати пряму річну оплату 
за обслуговування кожного пацієнта, який уклав 
з ним договір.

  Закладам первинної медичної допомоги 
буде платити держава. Тому йдучи до лікаря, 
пам’ятайте, це медична послуга, за яку заплачено 
з ваших податків (подяк у кишеню не треба).

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ 
  Звертатись до лікаря варто з будь-якими 

питаннями, пов’язаними зі здоров’ям. Більшість 
проблем можуть бути вирішені на рівні первинної 
ланки, особливо у разі вчасного звернення.

  Крім обстеження і лікування, лікарі первинної ланки 
будуть видавати направлення до вузькопрофільних 
спеціалістів, рецепти на ліки (в т. ч. які підпадають 
під програму «Доступні ліки») та будь-які медичні 
довідки (до спортивної секції).

ОБИРАЄМО ЛІКАРЯ. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

ßêùî íå ï³äïèøåòå 
äåêëàðàö³þ ç ë³êàðåì, 
ìåäè÷íó äîïîìîãó 
³ êîíñóëüòàö³þ 
çìîæåòå îòðèìóâàòè ó 
ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ

ВИЗНАЧИТИСЯ З ЛІКАРЕМ 
  Це може бути лікар, якого ви особисто добре знаєте.
  Вам порадили лікаря близькі та друзі.
  Або звертайтеся в будь-який ЦПМСД 

за інформацією про будь-якого лікаря в реєстратурі.
  Інформацію про лікарів можна знати також на сайтах 

лікарень, або на сайті міської ради за посиланням 
(goo.gl/4T7vpT) 

ПІДПИШІТЬ ДЕКЛАРАЦІЮ 
  Для цього потрібно прийти до лікарні з 

паспортом та ідентифікаційним кодом.
  Щоб підписати декларацію з лікарем, який 

буде обслуговувати вашу дитину, потрібне 
свідоцтво про народження дитини та 
документи обох батьків або опікунів.

  Декларація має бестрокову дію, її не потрібно 
перепідписувати щороку.

  Декларація вступає в дію після подвійної авторизації. Спочатку лікар вносить 
ваші дані в систему. Потім вам надійде СМС з кодом, який теж вноситься 
в систему (якщо немає мобільного телефону, лікар сфотографує чи відсканує 
ваші документи, щоб долучити їх до декларації).

  Потім лікар роздрукує декларацію, яку ви підпишете у двох примірниках (один із 
них залишається у вас).

  Один лікар може обслуговувати максимум 2000 пацієнтів (виняток — сільський 
лікар з населенням більше двох тисяч). Тож не гайте часу.
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— Упродовж двох тижнів 
на сайті держзакупівель «висі-
ло» повідомлення Калинівської 
міської ради про наміри купити 
легковий автомобіль X-TRAIL 
вартістю 850 тисяч гривень, — 
розповів редактор Калинівської 
районної газети «Прапор Пере-
моги» Василь Бабій. — Випад-
ково натрапив на таку інфор-
мацію. Вирішили з колегами 
по роботі, що не можна зали-
шати її поза увагою. Розповіли 
на сторінках видання про намір 
міської влади обзавестися до-

роговартісними покупками — 
авто і кавоваркою за 17 тисяч 
гривень. Після цього почали 
телефонувати активісти, зо-
крема, Євгенія Марчук органі-
зувала збір підписів за скасу-
вання рішення. Група депутатів 
з 12 осіб ініціювала скликання 
позачергової сесії. Вони ствер-
джують, що під час прийняття 
бюджету в матеріалах не було 
зазначено про таку покупку. 
Будучи на сесії, переконався, 
наскільки ефективним на депу-
татів може бути вплив громади.

Про наміри купити авто повідомила газета 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Горів ресторан 
 Ìàñøòàáíà ïîæåæà 
â ðåñòîðàí³ «Êîçàöüêèé 
ñòàí». Ñòàëîñÿ öå 5 áå-
ðåçíÿ. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ïîæåæó íàä³éøëî ðÿòó-
âàëüíèêàì î 18.10. Íà ïî-
æåæó âè¿æäæàëè 7 îäèíèöü 
òåõí³êè òà 32 ðÿòóâàëüíèêè.
— Ïåðñîíàë ðåñòîðàíó 
«Êîçàöüêèé ñòàí» âèÿâèâ 
äèì íà äðóãîìó ïîâåðñ³, 
äå çíàõîäèòüñÿ êîòåëü-
íÿ. Íà ì³ñöå ïîä³¿ îäðàçó 
íàïðàâèëè ðÿòóâàëüíó 
ñëóæáó. Çà ãîäèíó ïîæå-
æó ë³êâ³äóâàëè. Íà ùàñòÿ, 
í³õòî íå ïîñòðàæäàâ. Ïðè-
÷èíè çàéìàííÿ ç’ÿñîâóþòü 
åêñïåðòè, — ïîâ³äîìëÿþòü 
â ïðåñ-ñëóæá³ «Ìóí³öè-
ïàëüíà ïîë³ö³ÿ Â³ííèö³». 
Âîãíåì ïîøêîäæåíî áîé-
ëåðíó òà àäì³íïðèì³ùåííÿ. 
Ðÿòóâàëüíèêè çàïîá³ãëè 
ïåðåêèäàííþ âîãíþ íà ñó-
ñ³äí³ ñïîðóäè.

Шукали 
самогонників 
 Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ïî-
ë³ö³ÿ ïðîâîäèòü çàõîäè, ï³ä 
÷àñ ÿêèõ ïåðåâ³ðÿº ðîáî-
òó óñòàíîâ, ÿê³ ïðîäàþòü 
àëêîãîëü. Çàâ³òàëè ïðàâî-
îõîðîíö³ ³ äî æèòåë³â Â³-
ííè÷÷èíè, ÿê³ ó ñåáå âäîìà 
ïðîäàþòü ñàìîãîí.
— Ïîë³öåéñüê³ â³äïðàöþ-
âàëè 1400 ñóá’ºêò³â ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ÿê³ çä³éñíþþòü 
ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îá³ãó 
ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â, ïîíàä 
1018 äîìîãîñïîäàðñòâ, ãîñ-
ïîäàð³ ÿêèõ, çà îòðèìàíîþ 
³íôîðìàö³ºþ, íåçàêîííî 
çáóâàþòü ñàìîãîí. Òàêîæ 
ïîë³öåéñüê³ ïåðåâ³ðÿþòü ìà-
ãàçèíè, ðîçâàæàëüí³ çàêëà-
äè, êàôå, ç ìåòîþ íåäîïó-
ùåííÿ ïðîäàæó ñïîæèâà÷àì 
ôàëüñèô³êîâàíîãî àëêî-
ãîëþ. Ç íåçàêîííîãî îá³ãó 
ïîë³ö³ºþ âèëó÷åíî ìàéæå 
ï³âòîðè òîííè àëêîãîëüíî¿ 
ïðîäóêö³¿. Çà ³í³ö³àòèâè 
ïîë³ö³¿, ÷åðåç ñèñòåìàòè÷í³ 
ïîðóøåííÿ ïðàâîïîðÿäêó 
ó í³÷íèé ÷àñ ÷îòèðè òîð-
ãîâåëüí³ çàêëàäè ó Îðàò³â-
ñüêîìó, Êàëèí³âñüêîìó òà 
Ïîãðåáèùåíñüêîìó ðàéîíàõ 
çì³íèëè ãðàô³ê ðîáîòè, — 
êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Çàãàëîì, á³ëüøå í³æ íà äâ³ 
òèñÿ÷³ ïðàâîïîðóøíèê³â 
áóëî ñêëàäåíî àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ïðîòîêîëè. Òàêîæ 
äî ïîäàòêîâèõ îðãàí³â 
â³äïðàâèëè 15 ìàòåð³àë³â ç 
âèÿâëåíèìè ïðàâîïîðóøåí-
íÿìè, àáî áóëî ïðèéíÿòî 
ð³øåíü â³äïîâ³äíî äî ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñêàñóâàòè ïî-
ïåðåäíº ð³øåííÿ 
äåïóòàò³â ïðî ïðè-

äáàííÿ àâòîìîá³ëÿ äëÿ ãîëîâè 
áóëî íå ïðîñòî. Äèñêóñ³¿ ç äå-
ïóòàòàìè òðèâàëè äîâãî. Íå âñ³ 
õîò³ëè éòè ïðîòè êåð³âíèêà ãðî-
ìàäè. Ãîëîñóâàëè òðè÷³. ßê óñå 
â³äáóâàëîñÿ, îêðåì³ ç íèõ ðîç-
ïîâ³ëè æóðíàë³ñòó RIA.

ГОЛОВА У ВІДПУСТЦІ 
— Íå äóìàþ, ùî ì³ñüêèé ãî-

ëîâà òàê ïðîñòî ïîñòóïèòüñÿ, — 
ðîçïîâ³â äåïóòàò Êàëèí³âñüêî¿ 
ðàéîííî¿ ðàäè Êîñòÿíòèí Âà-
ñþê. — Â³í âñå îäíî áóäå øó-
êàòè øëÿõè ïðèäáàòè àâòîìî-
á³ëü. ß áóâ äåïóòàòîì ì³ñüêðàäè, 
êîëè éîãî îáðàëè êåð³âíèêîì 
ì³ñòà. Çíàºòå, ÿêå îäíå ç ïåð-
øèõ ð³øåíü â³í òîä³ ïðèéíÿâ? 
Çààñôàëüòóâàòè âóëèöþ, íà ÿê³é 
çíàõîäèòüñÿ éîãî áóäèíîê. Öåé 
ôàêò áàãàòî â ÷îìó õàðàêòåðèçóº 
ëþäèíó.

Êîñòÿíòèí Âàñþê ðàçîì ç 
ñèíîì Êîñòÿíòèíîì ïîíàä ð³ê 
ïðîâ³â ó çîí³ áîéîâèõ ä³é. Ñèí 
ìàëî íå çàãèíóâ. Çàçíàâ âàæêîãî 
ïîðàíåííÿ. Íà ùàñòÿ, äî ñòà-
ö³îíàðó áóëà íå òàêà äàëåêà 
â³äñòàíü ³ éîãî â÷àñíî âñòèãëè 
äîïðàâèòè â ðåàí³ìàö³éíå â³ää³-
ëåííÿ. Çà çá³ãîì îáñòàâèí, â öåé 
÷àñ â ë³êàðí³ ïåðåáóâàâ êåð³â-

íèê ìåäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó 
Ì³íîáîðîíè Â’ÿ÷åñëàâ Âåðáà. 
Â³í îñîáèñòî âçÿâñÿ îïåðóâàòè 
á³éöÿ.

Ñï³âðîçìîâíèê â³äâåðòî ãîâî-
ðèòü, ùî ì³ñüêèé ãîëîâà íå âðà-
õîâóº ðåàë³é íèí³øíüîãî ÷àñó. 
Êàæå, òàì, â îêîïàõ, õëîïö³ 
â õîëîä³ é ãîëîä³, à òóò ç æèðó 
á³ñÿòüñÿ, ³íîìàðêó õî÷óòü ìàéæå 
çà ì³ëüéîí. Òàê ñàìî â³äâåðòî, 
ÿê ç æóðíàë³ñòîì, ïàí Âàñþê ãî-
âîðèâ íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿, äå 

éøëîñÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ 
ïðî ïðèäáàííÿ àâòîìîá³ëÿ äëÿ 
ãîëîâè. ¯¿ ñêëèêàííÿ ³í³ö³þâàëà 
÷àñòèíà äåïóòàò³â. Öüîãî âèìà-
ãàëè àêòèâ³ñòè.

Íà ïîçà÷åðãîâó ñåñ³þ ëþäåé ç³-
áðàëîñÿ ñò³ëüêè, ùî ì³ñöÿ â çàë³ 
äëÿ áàãàòüîõ íå âèñòà÷èëî. Ïðè-
áóëè àêòèâ³ñòè, âåòåðàíè ÀÒÎ, 
ïðè÷îìó, íå ò³ëüêè ç Êàëèí³âêè. 
Ï³äòðèìàòè êàëèí³â÷àí ïðè¿õàëè 
ç Â³ííèö³ ÷ëåíè íèçêè ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é — «Íàö³î-
íàëüíî¿ äðóæèíè», «Àâòî ªâðî 
Ñèëè», «Íàö³îíàëüíîãî êîðïóñó 
Â³ííè÷÷èíè». Ì³ñüêîãî ãîëîâè 

ТРИЧІ ГОЛОСУВАЛИ, ЩОБ 
НЕ ДАТИ КУПИТИ ДЖИП
Скандал  Активісти в Калинівці, 
серед яких були учасники АТО, а також 
рідні загиблих, не дали можливості 
витратити бюджетні гроші на потреби 
мера. Іномарку за 850 тисяч гривень 
для міського голови Анатолія Шамалюка 
купувати не будуть. Чому депутати 
змушені були відмінити своє рішення 
на позачерговій сесії?

ïàíà Øàìàëþêà ó çàë³ íå áóëî. 
Ñåêðåòàð ì³ñüêðàäè ïîâ³äîìèâ, 
ùî â³í ó â³äïóñòö³.

З ТРЕТЬОЇ СПРОБИ 
— Õ³áà ìîæíà ÷èíîâíèêó êó-

ïóâàòè çà áþäæåòí³ ãðîø³ äîðî-
ãèé àâòîìîá³ëü, êîëè â êðà¿í³ éäå 
â³éíà, êîëè íå çàê³í÷åíà ðîáîòà 
ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â â³ä âèáó-
õ³â íà àðñåíàë³? — âèñëîâèâñÿ 
äåïóòàò ì³ñüêðàäè Àíàòîë³é Ñî-
ï³í. — Ó ì³ñò³ âåëè÷åçíà ïðîáëå-
ìà ç âîäîþ, íå çàïóùåí³ â ä³þ 
çáóäîâàí³ ñâåðäëîâèíè. Íà öå 
ãðîøåé íåìàº, à íà äæèïè º?

Äåïóòàòè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü 
ì³ñüêîãî ãîëîâó, òâåðäèëè ñâîº: 
àâòîìîá³ëü ïîòð³áåí, áî íà ñòà-
ðó ìàøèíó âèòðà÷àþòü áàãàòî 
êîøò³â (îäèí ç íèõ íàçâàâ ñóìó 
â³ä 100 äî 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íà ð³ê) íà ðåìîíò. 12 äåïóòàò³â 
âèñëîâëþâàëèñÿ çà ñêàñóâàííÿ 
ð³øåííÿ. Çàãàëîì ó ðàä³ 26 îá-
ðàíö³â. Òîìó 12 ãîëîñ³â íå âè-
ñòà÷àëî äëÿ òîãî, àáè çàâàäèòè 
âèòðà÷àííþ êîøò³â íà äæèï äëÿ 
ãîëîâè. Îäíî÷àñíî éøëîñÿ ïðî 
ñêàñóâàííÿ ùå îäíîãî ð³øåí-
íÿ — íà ïðèäáàííÿ ìàøèíè 
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ êàâè, âàðò³ñòþ 
17 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ï³ñëÿ ïåðøîãî ãîëîñóâàííÿ 
12 äåïóòàò³â âèñëîâèëèñÿ «çà» 
ñêàñóâàííÿ íàçâàíèõ ð³øåíü, 
ñò³ëüêè æ óòðèìàëèñÿ, îäèí âçà-
ãàë³ íå ãîëîñóâàâ. Óòðèìàëèñü ³ 

íå ãîëîñóâàëè äåïóòàòè, ÿê³ íàëå-
æàòü äî Áëîêó Ïåòðà Ïîðîøåíêà 
«Ñîë³äàðí³ñòü», «Ãðîìàäñüêîãî 
êîíòðîëþ» òà äâîº ç «Áàòüê³â-
ùèíè». Äåïóòàò ì³ñüêðàäè Ïàâëî 
Êàòðè÷, áðàò çàãèáëîãî â ÀÒÎ 
Â'ÿ÷åñëàâà Êàòðè÷à, çàïðîïîíó-
âàâ ïðîâåñòè ïîâòîðíå ãîëîñó-
âàííÿ. Ïåðåä éîãî ïðîâåäåííÿì 
àêòèâ³ñòè íå ñòðèìóâàëè åìîö³é. 
Íà ùî äåïóòàòè, ÿê³ â³ðí³ ãîëîâ³ 
ðàäè, ïðîäîâæóâàëè ñòâåðäæóâà-
òè: ìàøèíó êóïóâàòè ïîòð³áíî. 
Ï³ä ÷àñ äðóãîãî ãîëîñóâàííÿ íà-
áðàëîñÿ 13 ãîëîñ³â çà ñêàñóâàííÿ 
ð³øåííÿ. Öüîãî âñå îäíî áóëî 
íåäîñòàòíüî. Çãàäàíèé Ïàâëî 
Êàòðè÷ çàïðîïîíóâàâ âòðåòº ãî-
ëîñóâàòè. Íàðåøò³ 15 äåïóòàò³â 
âèñëîâèëèñÿ «çà» ñêàñóâàííÿ ð³-
øåííÿ. Ñåðåä íèõ áóëè äâîº òèõ, 
ÿê³ «ñëóæàòü» ì³ñüêîìó ãîëîâ³.

ЩО ДЕПУТАТИ ПРИЙМАЮТЬ, 
ТЕ ВИКОНУЄМО 

— Ìè — âèêîíàâ÷à âëàäà, 
òîáòî âèêîíóºìî ò³ ð³øåííÿ, 
ùî ¿õ ïðèéìàþòü äåïóòàòè, – 
êàæå Îëåêñàíäð Ùüîâ, çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Êàëèí³â-
êè. — Äåïóòàòè ï³ä ÷àñ ïðè-
éíÿòòÿ áþäæåòó ïðîãîëîñóâàëè 
çà ïðèäáàííÿ àâòîìîá³ëÿ, ìè 
ïåðåäáà÷èëè íà öå êîøòè. Ïî-
ò³ì áóëî ïðèéíÿòî ³íøå ð³øåí-
íÿ — íå êóïóâàòè àâòî. Çíà÷èòü, 
òåïåð áóäåìî éîãî âèêîíóâàòè. 
Âñå â ðóêàõ äåïóòàò³â.

Емоції на сесії в Калинівській міськраді зашкалювали — 
тільки так активісти зуміли переконати депутатів скасувати 
рішення про купівлю дорогого джипа для свого голови 

Çàðàçîì ñêàñóâàëè ùå 
îäíå ð³øåííÿ – ïðî 
ïðèäáàííÿ ìàøèíè 
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ 
êàâè, âàðò³ñòþ 
17 òèñÿ÷ ãðèâåíü
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 Обов’язково майте при собі те, 
чим можна розпалити багаття.
 Беріть у гори телефони, бата-
рея у яких довго тримає заряд.
 Вивчіть напам’ять усі марш-
рути.

 Майте при собі хоча б трохи 
харчів.
  Найкраще — не блукайте, 
щоб не завдавати клопотів собі, 
а також рідним та незнайомим 
людям.

Поради заблукалого і врятованого чоловіка

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Öå áóëà äðóãà 
ïî¿çäêà ªâãåíà ç 
Ëþäìèëîþ íà ã³ð-

ñüêîëèæíèé êóðîðò Äðàãîáðàò, 
ùî ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³. 
Ì³ñöå äóæå ñïîäîáàëîñÿ. Ó òîé 
äåíü ¿ì òðåáà áóëî ïåðåáðàòè-
ñÿ ç òðàñè «Âåðøèíà Êàðïàò» 
íà òðàñó «×àéêà». Çíàþ÷³ ëþäè 
ïîðàäèëè ñïóñòèòèñÿ ïî õðåá-
òó. Îäíàê âîíè «ïðîìàõíóëèñÿ» 
ç ìàðøðóòîì. Îïèíèëèñÿ íàä 
ïð³ðâîþ. Âå÷îð³ëî. ² âîíè âèð³-
øèëè ïîâåðòàòèñÿ íàçàä óãîðó. 
Ìåëà õóðäåëèöÿ. Äîðîãè íå áóëî 
âèäíî íà â³äñòàí³ ïðîñòÿãíóòî¿ 
ðóêè. Ìîðîç äóæ÷àâ.

— ßêáè íå íàòðàïèëè íà áó-
äèíî÷îê ÷àáàí³â, íå çíàþ, ÷èì 

áè âñå çàê³í÷èëîñÿ, — êàæå ªâ-
ãåí. — Íàñïðàâä³ áóäèíî÷ê³â áóëî 
äåê³ëüêà. Îäèí äåðåâ’ÿíèé, áåç 
â³êîí ³ äâåðåé. Ùå îäèí öåãëÿ-
íèé, òåæ áåç â³êîí. Îäíà ê³ìíàòà 
ìàëà îêðåìèé âèõ³ä, çà÷èíÿëàñÿ 
íà òàê³ ñîá³ äâåðöÿòà ³ ìàëà çà-
ñêëåíå â³êíî. Ó ê³ìíàò³ ïîáà÷è-
ëè äåê³ëüêà ìàòðàö³â ³ øìàòî÷îê 
õë³áà, çàãîðíóòèé ó ïîë³åòèëåí. 
Õë³á íå çà÷åðñòâ³â, ñõîæå, éîãî 
çàëèøèëè íå òàê äàâíî.

Ìåðåæ³ çâ’ÿçêó íå áóëî. Ç-ï³ä 
ñí³ãó äîáóëè òðîõè äðîâ ³ ñòà-
ëè ðîçïàëþâàòè áóðæóéêó. ªâ-
ãåí êàæå, ó ò³ õâèëèíè ìîëèâñÿ 
íà çàïàëüíè÷êó. Ìîêð³ äðîâà 
âäàëîñÿ ðîçïàëèòè çàâäÿêè òîìó, 
ùî ðîç³áðàëè íà ïðóòèêè â³íèê, 
ÿêèé çíàéøëè ó ïðèì³ùåíí³. Òî-
íåíüêèé õìèç âäàëîñÿ ðîçïàëèòè, 
à äàë³ ïî÷àëè ãîð³òè äðîâà.

ЇХ ТРИ ДНІ ШУКАЛИ У КАРПАТАХ. 
НЕЙМОВІРНА ІСТОРІЯ ПОРЯТУНКУ
Вижили  Вінничанин Євген Книш, 
який заблукав у Карпатах на Драгобраті 
зі своєю дівчиною Людмилою, розповів, 
як їм вдалося врятуватися у засніжених 
горах при мінус 25 і більше градусів. 
З гіркого досвіду чоловік дає декілька 
важливих порад, як не опинитися 
в такій ситуації, в якій побував він

— Ç õàð÷³â ó íàñ áóâ 100-ãðà-
ìîâèé ïàêåò ãîð³øê³â, òðîõè 
ðîäçèíîê, ïîëîâèíó ïëÿøêè 
êîëè, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Ó ïëÿøêó íàáèðàëè ñí³-
ãó ³ òîïèëè âîäó. Ìè íå çíàëè, 
ñê³ëüêè ÷àñó äîâåäåòüñÿ ïðîáóòè 
ó ñí³ãîâ³é ïàñòö³, òîìó ç’¿äàëè 
ïî äåê³ëüêà ðîäçèíîê ³ ãîð³øê³â. 
Êðèõòè õë³áà çàïèâàëè âîäîþ. 
Ó ïåðøó í³÷ ìîðîç ó ãîðàõ ïðî-
ãíîçóâàëè ì³íóñ 27. Êîëè âèõîäè-
ëè íà ëèæ³, â ²íòåðíåò³ äèâèëèñÿ.

Ñïàëè ïî ÷åðç³, îäèí ï³äòðè-
ìóâàâ âîãíèùå, ³íøèé çàáóâàâ-
ñÿ êîðîòêèì ñíîì. À íà ðàíîê 
çàâ³ðþõà òðîõè âùóõëà ³ âîíè 
ïîáà÷èëè âíèçó äîðîãó. Øâèä-
êî ç³áðàëèñÿ, ïîãàñèëè âîãîíü 
³ ïîñï³øèëè øóêàòè âèõ³ä. Îä-
íàê êîëè äîáðàëèñÿ äî ì³ñöÿ, 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî äîðîãà çàê³í÷ó-
ºòüñÿ íàä ïð³ðâîþ. Çíîâó ïî÷àëî 
ñí³æèòè. Áðåëè ï³ä ãîðó â ñí³ãó 
ïî ïîÿñ. Çàâ³ðþõà òàêà âçÿëàñÿ, 
ùî ïåðåä ñîáîþ í³÷îãî íå áà÷è-
ëè. Íà ùàñòÿ, çíîâó îïèíèëèñÿ 
á³ëÿ òîãî ñàìîãî áóäèíî÷êà.

— Ìè çðîçóì³ëè, ùî äóæå 
ðèçèêîâàíî áëóêàòè, íå çíàþ÷è 
äîðîãè, — ïðîäîâæóº ªâãåí. — 
Âèð³øèëè ÷åêàòè ó áóäèíî÷êó. 
Äóæå çðàä³ëè, êîëè íåïîäàë³ê 
ïîáà÷èëè òàáëè÷êó, çàëèøåíó 
ÄÑÍÑ. Íà í³é áóëî íàïèñàíî, 
ùî ìåðåæó çâ’ÿçêó Êè¿âñòàð ìîæ-
íà çíàéòè, ï³äíÿâøèñü âãîðó íàä 
áóäèíî÷êîì. Ìè íàìàãàëèñÿ öå 
ðîáèòè. Àëå í³÷îãî íå âäàëîñÿ. 
Îáèäâà òåëåôîíè «âìåðëè».

Ðåøòó äíÿ ïðèñâÿòèëè òîìó, 
ùî òÿãàëè õìèç ³ äðîâà äî áóäè-
íî÷êà. Âäðóãå ðîçïàëèòè áóðæóé-
êó áóëî ñêëàäí³øå. Ìîêð³ äðîâà 
íå õîò³ëè ãîð³òè. ªâãåí êàæå, ùî 
ïàí³êè íå áóëî. Ëþäìèëà ïðî-
ÿâèëà ñåáå íàéêðàùèì ÷èíîì. 

Í³÷èì íå äîð³êàëà, íå íàãí³òàëà 
ñèòóàö³þ. Íàâïàêè, çàñïîêîþ-
âàëà ³ ïîâòîðþâàëà, ùî âñå áóäå 
äîáðå, ùî âîíà óïåâíåíà, ùî ¿õ 
øóêàþòü.

— Íåñïðîñòà æ âîíè çàëè-
øàþòü ó áóäèíî÷êàõ ÷àáàí³â 
õë³á, — ãîâîðèëà ä³â÷èíà. — Öå 
çíà÷èòü, ùî â òàê³ ì³ñöÿ íàâ³ä-
óþòüñÿ ó ïåðøó ÷åðãó.

Íà ÷åòâåðòèé äåíü âõ³äí³ äâåð³ 
ñêðèïíóëè ³ ïî÷óâñÿ ÷îëîâ³÷èé 
ãîëîñ: «Àãîâ, º òóò õòîñü? — âè-
ãóêíóâ íåçíàéîìèé ÷îëîâ³ê. — 
Âèõîäüòå, áóäåìî çàðàç âàñ áèòè».

ªâãåí êàæå, ùî öå áóâ ðÿòó-
âàëüíèê íà ³ì’ÿ ªâãåí.

ªâãåí ³ Ëþäìèëà ïðîñÿòü ñòî-
êðàò ïîäÿêóâàòè óñ³ì, õòî àêòèâ-
íî äîëó÷èâñÿ äî ¿õ ïîøóê³â. Íàé-

ïåðøå, çâè÷àéíî, ðÿòóâàëüíèêàì 
ï³äðîçä³ë³â ÄÑÍÑ Çàêàðïàòñüêî¿ 
îáëàñò³. Äëÿ ¿õ ïîøóêó ñòâîðèëè 
òðè ãðóïè: îäíà ç ì³ñòà Ðàõ³â, äâ³ 
³íø³ — ç ñåëèùà ì³ñüêîãî òèïó 
ßñ³íÿ. Ïðîôåñ³éíèì ðÿòóâàëü-
íèêàì äîïîìàãàëè äîáðîâîëüö³. 
Çàãàëîì ó ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüí³é 
îïåðàö³¿ áðàëè ó÷àñòü 17 ëþäåé òà 
òðè îäèíèö³ ñïåöòåõí³êè, îäíà ç 
ÿêèõ — ñí³ãîóù³ëüíþþ÷à ìàøè-
íà íà ãóñåíè÷íîìó õîäó.

Óñ³ì ¿ì çàãàëîì ³ êîæíîìó 
çîêðåìà ªâãåí ³ Ëþäìèëà âè-
ñëîâëþþòü ùèðó ëþäñüêó ïî-
äÿêó. Òàêîæ ïðîñÿòü âèáà÷åííÿ 
ó ð³äíèõ, ÿê³ ïðîâåëè òðè áåç-
ñîíí³ íî÷³ ³ äí³ â î÷³êóâàíí³ 
çâ³ñòîê â³ä íèõ. ªâãåí êàæå, ùî 
ïî÷óâàþòüñÿ äîáðå.

Євген (в центр) і Людмила (праворуч) просять стократ 
подякувати усім, хто активно долучився до їх пошуків

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
  Ó ñï³ëüíîò ³  ïîðòà-

ëó «Urban/Ì³ñüêèé æóðíàë» 
ç’ÿâèëàñÿ â³çóàë³çàö³ÿ çàáóäîâè 
òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî ê³íîòåàòðó 
íà Ñîáîðí³é. Ó í³é àðõ³òåêòîðè 
ç êîìïàí³¿ «AVG» ïðîïîíóþòü 
çâåñòè íà ì³ñö³ «Ðîñ³¿» õìàðî÷îñè 
ç³ ñêëà òà áåòîíó.

«Ó ïðåçåíòàö³¿ àâòîðè âêàçó-
þòü, ùî òóò ìîæóòü ðîçì³ñòèòèñÿ 
æèòëî, îô³ñè òà ðîçâàæàëüí³ çà-
êëàäè», — éäåòüñÿ ó äîïèñ³.

ßê ñòàâëÿòüñÿ äî öüîãî â³ííè-
÷àíè? Á³ëüø³ñòü â³äãóê³â ó êîìåí-
òàðÿõ äî äîïèñó: öå êðèòèêà.

«Ïîâåðõîâ³ñòü íå âèòðèìàíà. 

Ùå îäèí «Óêðòåëåêîì».Ñàì 
ïðîåêò ìîæå é íåïîãàíèé, àëå, 
íà æàëü, íà ñüîãîäí³ ìàëî õòî 
âì³º ï³äõîäèòè äî ïðîåêòóâàííÿ 
êîìïëåêñíî áåç êðàéíîù³â», — 
ââàæàº àðõ³òåêòîð Ðîìàí Ñëî-
áîäèíñüêèé.

«Çáåðåæ³òü ö³ë³ñí³ñòü öåíòðó. 
Ê³íîòåàòð ³ ïëîùó ïîòð³áíî ðå-
êîíñòðóâàòè, àëå íå çà ðàõóíîê 
çàáóäîâè â³ëüíîãî ïðîñòîðó», — 
äîäàº â³ííè÷àíêà Àíæåëà Áåç-
êðåâíà.

Öå âæå íå ïåðøèé ïðîåêò â³ä 
ñòóä³¿ «AVG», ÿê çì³íèòè êî-
ëèøí³é ê³íîçàë. Äî öüîãî âîíè 
âèêëàäàëè ïðîåêò çàáóäîâè ö³º¿ 

ïëîùèíè øåñòèïîâåðõîâèì á³ç-
íåñ-öåíòðîì ç ïðîãóëÿíêîâèìè 
çîíàìè òà ñêâåðàìè.

Ó òîé æå ÷àñ, êîíêðåòíèõ íà-
ì³ð³â ì³ñüêî¿ âëàäè ùîäî çàáóäî-
âè/ðåêîíñòðóêö³¿ ê³íîçàëó íåìàº.

«Áóä³âëÿ ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ» 
çäàºòüñÿ â îðåíäó ÒÎÂ «²Í-
ÒÅÕÄÎÊÑÅÐÂ²Ñ».Âèäàòê³â 
íå ðåêîíñòðóêö³þ — íå ïåðåä-
áà÷åíî», — òàê â³äïîâ³äàëè ó 
ì³ñüêðàä³ ìèíóëîð³÷.

Çà äàíèìè ñèñòåìè YouControl, 
òîâàðèñòâîì «²ÍÒÅÕÄÎÊÑÅÐ-
Â²Ñ» êåðóº Îëåêñàíäð Áàðòüÿ-
íîâ, ùî çàéìàºòüñÿ… ïåðåäà÷åþ 
â îðåíäó íåðóõîìîñò³.

Хмарочоси замість «Росії». Нова концепція, 
як змінити колишній найбільший кінозал міста

Кінотеатр на 1200 (!) місць був 
збудований ще в 60-х роках 
минулого століття. Аби потра-
пити на вечірній сеанс, глядачі 
купували квитки ще вранці. Але 
зараз він справляє жахливе 
враження: побиті вікна, дірки 
в стінах.
Хоча в приміщенні все ж «жев-
ріє» життя: на першому поверсі 
є магазин із товарами для уте-
плення та інших енергоефек-
тивних заходів. А з іншого боку 

працює ресторан «Підкова».
У 2014 році «Росію» хотіли від-
новити власними силами гро-
мадські діячі. І навіть влітку 
2015 року провели тут виставку 
«Над Богом». Але розмови про 
те, що робити із «Росією» — арт-
галерею, кінотеатр, Експоцентр 
чи просто змінити назву — поки 
що залишаються розмовами. 
Величезний кінотеатр понад 
20 років тільки обростає но-
вими графіті.

Історія кінозалу 



ПРЕС-СЛУЖБА ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ДОКУМЕНТ»

Óñ³ ÷óëè ïðî ÷åðãè çà á³îìåòðè÷íèìè 
ïàñïîðòàìè. Òåïåð ó Â³ííèö³ ö³º¿ ïðî-
áëåìè íåìàº. Çàïðàöþâàâ öåíòð, äå 
çà 15–20 õâèëèí âè ïðîéäåòå óñþ ïðîöå-
äóðó îôîðìëåííÿ äîêóìåíòà. Çàëèøèòüñÿ 
ëèøå ÷åêàòè, êîëè íà òåëåôîí ïðèéäå ñìñ 
ïðî òå, ùî ìîæíà ïðèõîäèòè çà ãîòîâèì 
ïàñïîðòîì.

Ìîâà íå ïðî ïðèâàòíó ô³ðìó-ïî-
ñåðåäíèêà. Öå öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ 
ãðîìàäÿí äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Äîêóìåíò», ùî íàëåæèòü äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè.

«Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ» ó Â³ííèö³ â³ä-
êðèëè 5 áåðåçíÿ. Çíàõîäèòüñÿ â³í 
íà ï’ÿòîìó ïîâåðñ³ òîðãîâîãî öåíòðó 
«Sky Park». Äî îíîâëåííÿ é ðåêîí-
ñòðóêö³¿ â³í ïðàöþâàâ íà Çàìîñòÿí-
ñüê³é, 20à. Àëå òàì áóëà ëèøå îäíà 
ðîáî÷à ñòàíö³ÿ äëÿ îôîðìëåííÿ äîêó-
ìåíò³â. Ó íîâîìó Ïàñïîðòíîìó ñåðâ³ñ³ 
¿õ ø³ñòü. Öåíòð ìîæå îáñëóãîâóâàòè 
250 ëþäåé íà äåíü.

Ñþäè âàðòî ïðèõîäèòè íå ëèøå çà á³-
îìåòðè÷íèìè çàêîðäîííèìè ïàñïîðòà-
ìè. Òóò æå îôîðìëÿþòü ID-ïàñïîðòè 
(ÿê³ çàì³íèëè çâè÷àéí³), äîâ³äêè ïðî 
íåñóäèì³ñòü, äîïîìîæóòü ç³ ñòðàõîâêîþ 
äëÿ çàêîðäîííèõ ïî¿çäîê, ïîñòàâëÿòü 
àïîñòèëü. ² óñå öå ìàêñèìàëüíî øâèäêî.

Çàãàëîì ïðîöåäóðà òàêà. Âè ïðèõî-
äèòå äî «Ïàñïîðòíîãî ñåðâ³ñó» ³ éäåòå 
äî ðåñåïö³¿. Êàæåòå, ÿêèé äîêóìåíò âàì 

ïîòð³áåí. Ä³â÷àòà çà ñò³éêîþ ïîÿñíÿòü, 
ùî ñë³ä ìàòè ³ç ñîáîþ äëÿ îôîðìëåí-
íÿ áàæàíîãî äîêóìåíòó ³ âèäàäóòü âàì 
òàëîí÷èê ³ç íîìåðîì â åëåêòðîíí³é 
÷åðç³. Âàñ ïðèéìóòü ó òîé æå äåíü, 
êîëè âè çâåðíóëèñü äî öåíòðó, àëå 
ìîæëèâî äîâåäåòüñÿ ïî÷åêàòè ê³ëüêà 
ãîäèí. Çàòå âè çíàòèìåòå òî÷íèé ÷àñ, 
êîëè ïîòð³áíî ïîâåðíóòèñÿ, ³ çìîæåòå 
çàéìàòèñÿ ³íøèìè ñïðàâàìè. Ó öåíòð³ 
âèñèòü äâà åêðàíè, íà ÿêèõ ïîêàçàí³ 
íîìåðè åëåêòðîííî¿ ÷åðãè ³ ñê³ëüêè õâè-
ëèí ùå ïîòð³áíî ÷åêàòè. Êîëè ïðèéäå 
÷àñ, íà òàáëî çàñâ³òèòüñÿ âàø íîìåð ³ 
íîìåð êàá³íêè, â ÿêó ïîòð³áíî çàéòè. 
Âñå: 15–20 õâèëèí ³ âè â³ëüí³.

Êàá³íîê ó öåíòð³ ø³ñòü. Ó êîæí³é 
ñòî¿òü ñò³ë, êîìï’þòåð, ôîòîàïàðàò, 
ñêàíåð äîêóìåíò³â ³ ñêàíåð â³äáèòê³â 
ïàëüö³â. Ïðàöþâàòèìóòü ç âàìè óñì³õ-
íåí³ ³ ââ³÷ëèâ³ ä³â÷àòà. Çàãàëîì ³íòåð’ºð 
öåíòðó àæ í³ÿê íå ñïðàâëÿº òàêîãî ãí³-
òþ÷îãî âðàæåííÿ, ÿê òðàäèö³éí³ äåð-
æàâí³ ñòðóêòóðè, ùî çàëèøèëèñü íàì 
â ñïàäîê â³ä ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî. Òóò 
äóæå ñâ³òëî ³ çàòèøíî. ª áàãàòî ì’ÿêèõ 
ñèä³íü, íà ÿêèõ çðó÷íî ÷åêàòè ñâîº¿ 
÷åðãè. Ñòî¿òü êóëåð ç âîäîþ. ª íàâ³òü 
äèòÿ÷à çîíà, â³äãîðîäæåíà íåâåëè÷êèì 
ïàðêàíîì. Òàì áàãàòî ³ãðàøîê, òîìó 
ìàëþêàì áóäå âåñåëî.

Àëå ãîëîâíà ïåðåâàãà — øâèäê³ñòü ³ 
ïðîñòîòà. Óñå â³äáóâàºòüñÿ ïðÿìî íà ì³ñ-
ö³ ³ îäðàçó. Â òîìó ÷èñë³ îïëàòà. Êàðòêîþ 
÷è ãîò³âêîþ — ÿê âàì çðó÷íî.

Âëàñíå, á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò ìîæíà 

îòðèìàòè ó â³ää³ëåííÿõ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæ-
áè — íà Ïèðîãîâà, 4 ³ Òåàòðàëüí³é, 10. 
Àëå ó òàêîìó ðàç³ ñïåðøó âàì ïîòð³áíî 
ñòàòè ó ÷åðãó äëÿ ïðèéîìó, à âîíà ìîæå 
ðîçòÿãíóòèñÿ íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Òà é çà-
ãàëîì êëîïîòó á³ëüøå.

Çà øâèäê³ñòü ³ çðó÷í³ñòü «Ïàñïîðòíî-
ìó ñåðâ³ñó» âè ñïëà÷óºòå 400 ãðèâåíü. 
Âëàñíå öå âñÿ ð³çíèöÿ ó ðîçö³íêàõ 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ì³ãðàö³éíîþ ñëóæáîþ. 
Òîáòî òåðì³íîâèé çàêîðäîííèé ïàñïîðò 
(ðîáëÿòü çà òðè òèæí³) áóäå êîøòóâàòè 
1248 ãðèâåíü, çâè÷àéíèé (òðè ì³ñÿö³) — 
990 ãðèâåíü (ö³íà âæå ì³ñòèòü áàíê³âñüê³ 
ïëàòåæ³).

Ïåðåð³çàþ÷è ÷åðâîíó ñòð³÷êó, êåð³âíèê 
ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
Áîðèñ Íàëèâàéêî íàçâàâ â³äêðèòòÿ öåí-
òðó âåëèêîþ ïîä³ºþ.

— Ó 2016 ðîö³ çà îòðèìàííÿì äîêóìåí-
ò³â äî íàñ çâåðíóëàñü 57 òèñÿ÷ â³ííè÷àí, 
à ó ìèíóëîìó ðîö³ âæå 125 òèñÿ÷, — êàæå 
â³í. — Íàïëèâ âåëè÷åçíèé. Íîâèé îô³ñ 
äîçâîëèòü íàì ïîçáóòèñü ÷åðã. Àëå öå ùå 
íå âñå. Ó ïëàíàõ äî ê³íöÿ ðîêó îá’ºäíàòè 
óñ³ òåðèòîð³àëüí³ ï³äðîçä³ëè â îäèí öåíòð 
íàäàííÿ ïîñëóã. Öå áóäå ìàêñèìàëüíî 
çðó÷íî äëÿ ãðîìàäÿí.

Ïðàöþº ïàñïîðòíèé ñåðâ ³ñ  ç 
9.00 äî 18.00 áåç îá³äó. Ó ñóáîòó: ç 
9.00 äî 13.00, íåä³ëÿ — âèõ³äíèé. ßêùî 
ó âàñ âèíèêëè ïèòàííÿ — òåëåôîíóéòå 
çà íîìåðîì êîë-öåíòðó äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà «Äîêóìåíò» (044) 392–01–94 àáî 
â³ííèöüêîãî «Ïàñïîðòíîãî ñåðâ³ñó» (0432) 
65–45–33, âàì ðàäî óñå ðîçêàæóòü.

За біометричними паспортами черг більше 
не буде. Документ оформлять за один день
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ИРИНА БЕРЁЗА, МЕДИК, ПИСАТЕЛЬНИЦА
Одна из самых главных вещей в жизни — это 
право выбора. И возможность этот выбор 
реализовать. За то, чтобы наши права 
совпадали с нашими возможностями!

418782
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Цікаві об'єкти природно-заповідного фонду можна побачити "на краю географії". Село Болган 
Піщанського району розташоване у місці впадіння р. Кам'янка в Дністер на самому кордоні з 
Молдовою. У околицях цього села є 3 заказники, де збереглися в природному стані ділянки 
степової рослинності, яких в Україні залишилось вкрай мало через високу розораність. 
Особливо гарно степ квітне на початку травня. Дністер та його притоки глибоко врізаються 
в крихкі вапняки, утворюючи мальовничі каньйони з чудернацькими формами вивітрювання.

Весна в моем городе начинается не с мартовских котов, и не с распустившихся вербовых 
котиков. А с заигрывающих таксистов, всячески пытающихся тебе быть полезными. Вчера, 
замерзшая после спектакля в ледяном городском театре, я ехала домой, так мне и дверь 
открыли, и обогреватель на полную мощность включили, и десять раз переспросили, 
не холодно ли, потом еще взяли на десятку меньше обычного. Я вышла у подъезда, и пока 
за мной не закрылась дверь — водитель сидел и ждал, чтоб ничего не случилось. Пришла 
домой, посмотрела на ледяные мартовские звезды ночного неба и подумала — фиг тебе, 
зима, все равно март, вот, таксисты расцветают, точно скоро потеплеет. 
Только елку уберу — и сразу лето) 

Карантин на ГРВІ — був. Карантин на ГРИП — був. Карантину від газу ще не було. 
То ми все ж таки «прищеплені» від газу чи ні?

Людмила Сломінська
екоактивістка   

Елена Павлова
блогер   

Олексанр Білошкурський
адвокат    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Îäèí ÷îëîâ³ê 
ïðèâ³â êîëèøíþ 
äðóæèíó çà ðóêó 

äî äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ ³ ïðè 
íüîìó â³ääàâ 70 òèñÿ÷ ãðèâåíü áîð-
ãó ïî àë³ìåíòàõ. Äðóãèé — ÷åðåç 
äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñêëàëè 
ïðîòîêîë, ïðèí³ñ 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Íàñê³ëüêè ä³ºâèìè ñòàëè íîâ³ 
ñàíêö³¿ äëÿ íåïëàòíèê³â àë³ìåí-
ò³â? ßê ðîçïîâ³ëè â äåðæàâí³é âè-
êîíàâ÷³é ñëóæá³, ðåçóëüòàò âîíè 
â³ä÷óëè â³äðàçó. À çàêîí, ÿêèé 
çàïðîâàäèâ ðÿä íîâèõ ïîêàðàíü 
äëÿ òèõ, õòî íå âèïëà÷óº ãðîø³ 
íà ä³òåé ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ, íàáðàâ 
÷èííîñò³ ëèøåíü ì³ñÿöü òîìó, 
6 ëþòîãî öüîãî ðîêó.

Óæå çà ì³ñÿöü, ÿê ðîçïîâ³ëè 
â óïðàâë³íí³ þñòèö³¿, çàâäÿêè íî-
âîââåäåííÿì âäàëîñÿ ïîãàñèòè 
ìàéæå 2 ì³ëüéîíè áîðãó çà àë³-
ìåíòàìè ïåðåä 550 òèñÿ÷àìè ä³-
òåé. Öå äàí³ ïî Óêðà¿í³.

À â íàøîìó ðåã³îí³ ïîêè ùî 
åôåêò â³ä çàïðîâàäæåíèõ çì³í 
íå ðàõóþòü âåëèêèìè öèôðàìè 
â ãðîøàõ. Êàæóòü ò³ëüêè, ùî ç 
25 òèñÿ÷ ïëàòíèê³â àë³ìåíò³â 
êîæíèé ï’ÿòèé — öå áîðæíèê. 
² ðîáîòó ç òàêèìè âæå ïî÷àëè. 

Äåðæàâí³ âèêîíàâö³ ñòàâëÿòü 
ãàëî÷êè íà òèõ, êîìó äîðîãà 
íà åëåêòðîííó äîøêó ãàíüáè — 
òîáòî äî ïóáë³÷íîãî ðåºñòðó 
íåïëàòíèê³â àë³ìåíò³â. 

À äî çë³ñíèõ íåïëàòíèê³â — çà-
ñòîñîâóþòü êàðàëüí³ ñàíêö³¿, ÿê³ 
òåïåð íå ïîòðåáóòü ïîãîäæåííÿ 
â ñóä³. Äîñèòü ñêëàñòè ïðîòîêîë, 
äî÷åêàòèñü ñòðîêó îñêàðæåííÿ, 
à ïîò³ì íàïðàâèòè éîãî â ïðèêîð-
äîííó ñëóæáó, ïîë³ö³þ ÷è ³íøèé 
êîíòðîëþþ÷èé îðãàí.

КАРАЛЬНА МАШИНА 
Íà òèõ, ÿê³ íå ïëàòÿòü ãðîø³ 

íà ä³òåé á³ëüøå, ÿê ï³âðîêó, çà-
ðàç ñêëàäàþòü ïðîòîêîëè. Íèìè 
çàáîðîíÿþòü âè¿çä çà êîðäîí, êå-
ðóâàòè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, 
íîñèòè çáðîþ òà ¿çäèòè íà ïî-
ëþâàííÿ. Òàêîæ — ïðèéìàòè 
ð³øåííÿ ïðî âè¿çä ÷è íå âè¿çä 
ñâîº¿ äèòèíè çà êîðäîí.

² â íàñ â ðåã³îí³ âæå çàñòî-
ñóâàëè íàéãàíåáí³øå ïîêàðàí-
íÿ — íàïðàâèëè äâîõ áîðæíèê³â 
íà ñóñï³ëüíî-êîðèñí³ ðîáîòè. 
Â³äïðàöüîâóâàòè ñâî¿ áîðãè çà ð³-
øåííÿìè ñóä³â áóäóòü áåçðîá³òí³ 
ìåøêàíö³ Áåðøàäñüêîãî ðàéîíó. 
Ì³ñöåâà âëàäà âèçíà÷èëà, äå ¿ì 
â³äãîðòàòè ñí³ã, äîâáàòè ë³ä ÷è 
ïðèáèðàòè ñì³òòÿ.

— Öå äóæå êëàñíà íîâàö³ÿ, ÿêà 
áóäå ðåçóëüòàòèâíèì âàæåëåì 
âïëèâó íà áîðæíèê³â, — ãîâîðèòü 
ïðî «âèïðàâí³ ðîáîòè» íà÷àëü-
íèê òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³í-
íÿ þñòèö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
Þð³é Êðóãîëü. — ² ìè ïåðøè-
ìè â Óêðà¿í³ ìàºìî ð³øåííÿ 
ïî íåïëàòíèêàõ àë³ìåíò³â ïðî 
ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 
äî 240 ãîäèí ñóñï³ëüíî-êîðèñíèõ 
ðîá³ò, îïëàòà çà ÿê³ ï³äå íà ïî-
ãàøåííÿ áîðãó äèòèí³.

— Îäèí ³ç íèõ ìàº ñïëà÷óâàòè 
àë³ìåíòè íà êîðèñòü òðüîõ ä³òåé 
òà çàáîðãóâàâ áëèçüêî 70 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Äðóãèé — ìàº ñïëà÷óâà-
òè íà êîðèñòü äâîõ ä³òåé ³ çàáîð-
ãóâàâ ïîíàä 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — 
ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè 
Îëåêñàíäð ×îðíîáàé. — Ö³ 
áàòüêè í³äå íå ïðàöþþòü, òîìó 
äåðæàâí³ âèêîíàâö³ íå çìîãëè 
îðãàí³çóâàòè â³äðàõóâàííÿ àë³-
ìåíò³â ³ç ¿õíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

— Êîëè áîðæíèê ïðàöþº ³ ìàº 
äîõîäè, òî âèêîíàâ÷èé ëèñò â³ä-
ïðàâëÿºòüñÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè ³ 
ç ðîáîòè çä³éñíþâàòèìóòü â³äðà-
õóâàííÿ, — ïîÿñíþº Þð³é Êðó-
ãîëü. — Àëå â íàñ íåìàëî ëþäåé 
çàðàç ïðàöþþòü íå îô³ö³éíî, 
íåìàëî íà ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó, ³ 
ñàìå öå ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ òîãî, 
ùîá ï³äâèùèëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà íåñïëàòó àë³ìåíò³â ³ âèòÿãíóëè 
íàçîâí³ öèõ áîðæíèê³â.

СЕРЕД НЕПЛАТНИКІВ АЛІМЕНТІВ 
СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА І БІЗНЕСМЕН 
Почалося  Кожний п’ятий аліментник 
вже півроку не платить, тому таким 
забороняють водити авто, носити зброю, 
ходити на полювання та виїжджати 
за кордон. На електронній дошці ганьби, 
тобто в публічному реєстрі, можна знайти 
усіх боржників. Державні виконавці 
розповіли, на кого нововведення вже 
подіяли, а кому репутація до лампочки

НЕ ПЛАТИШ — ДО РЕЄСТРУ 
Ïîíàä 75 òèñÿ÷ ïð³çâèù âíå-

ñëè â ïóáë³÷íèé ðåºñòð íåïëàò-
íèê³â àë³ìåíò³â, ÿêèé çàïðàöþâàâ 
íåùîäàâíî. Ó öåé ðåºñòð àâòî-
ìàòè÷íî ïîòðàïëÿº êîæíèé, õòî 
ìàº çàáîðãîâàí³ñòü, á³ëüøó òðüîõ 
ì³ñÿö³â. Â³ííè÷àí òà ìåøêàíö³â 
îáëàñò³ ó öüîìó ðåºñòð³ ìàéæå 
6 òèñÿ÷. Ùîïðàâäà, â³äîêðåìèòè 
¿õ â³ä ðåøòè áîðæíèê³â íåìîæ-
ëèâî. Ïîøóê â ö³é áàç³ äàíèõ, 
ÿêó ìîæíà íàçâàòè åëåêòðî-
ííîþ äîøêîþ ãàíüáè, ïðàöþº 
ò³ëüêè çà ïð³çâèùåì, ³ìåíåì, 
ïî-áàòüêîâ³ òà äàò³ íàðîäæåííÿ.

Ó äåðæàâí³é âèêîíàâ÷³é ñëóæ-
á³ ïîÿñíþþòü: â ðåºñòð âíîñÿòü 
ñàìå òó ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêó 
íå ìîæíà íàçâàòè ïîðóøåííÿì 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. Äîäàòè ì³ñ-
öå ðîáîòè — öå âæå ïîðóøåííÿ.

— Ó ðåºñòð³ íå çíàéäåø ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ì³ñöå ðîáîòè 
áîðæíèê³â, àëå íàñê³ëüêè ìåí³ 
â³äîìî, º òàì ñåðåä íèõ ãîëîâà 
ñåëèùíî¿ ðàäè, ÿêèé º òàêîæ 

äåïóòàòîì ö³º¿ ðàäè, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð ×îðíîáàé. — Öå ùî 
ñòîñóºòüñÿ ÷èíîâíèê³â. À ïðî 
áàãàò³¿â ðîçêàæó. ª ó íàñ äîñèòü 
ñêëàäíå âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ 
â ßìï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Ïðèâ³-
òíèé ï³äïðèºìåöü, ìàþ÷è äâ³ 
ô³ðìè, âñ³ëÿêî óõèëÿºòüñÿ â³ä 
ñïëàòè àë³ìåíò³â. Íàéíÿâ äâîõ 
àäâîêàò³â ³ îñêàðæóº óñ³ íàø³ ä³¿, 
÷èì çàòÿãóº ïðîöåñ âèêîíàííÿ. 
Ïî íüîìó âæå ïîðóøèëè êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà çë³ñíå 
óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè àë³ìåíò³â. 
Òåïåð îñü íàêëàëè ÷îòèðè ïî-
ñòàíîâè ïðî çàáîðîíè é áóäåìî 
ñïîä³âàòèñÿ, ùî ìàêñèìàëüíî 
øâèäêî ïîãàñèìî çàáîðãîâà-
í³ñòü. Âîíà ó íüîãî áëèçüêî 
80 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

УСІХ ПІД ОДИН МАХОВИК 
Óñüîãî æ ç ïî÷àòêó íàáðàí-

íÿ ÷èííîñò³ íîâèõ ñàíêö³é äëÿ 
àë³ìåíòíèê³â íà ìàéæå 4 òèñÿ÷³ 
áîðæíèê³â ñêëàäàëè ïðîòîêîëè 
ïðî îáìåæåííÿ. Íå çàëåæíî â³ä 

òîãî, ÷è º â öèõ ëþäåé ìàøèíè, 
çáðîÿ àáî çàêîðäîíí³ ïàñïîð-
òè, ¿õ ïîçáàâèëè ïðàâà êåðóâàòè 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, íîñèòè 
çáðîþ, ¿çäèòè íà ïîëþâàííÿ ³ âè-
¿æäæàòè çà ìåæ³ êðà¿íè. Òàê ïî-
êàðàëè êîæíîãî íåïëàòíèêà, ÿêèé 
íå ïëàòèòü á³ëüøå, ÿê ï³âðîêó.

— Äåðæàâíèé âèêîíàâåöü 
ï³ä ÷àñ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè 
íå çîáîâ’ÿçàíèé ïåðåâ³ðèòè, 
÷è º âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ àáî 
äîçâ³ë íà íîñ³ííÿ çáðî¿ — â³í 
àâòîìàòè÷íî âèíîñèòü ïîñòàíî-
âó, ÿêùî º 6 ì³ñÿö³â çàáîðãîâà-
íîñò³, ³ íàïðàâëÿº ¿¿ ó â³äïîâ³äí³ 
îðãàíè, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
×îðíîáàé. 

— Çàêîí ïåðåäáà÷àº íåãàéíå 
ñêàñóâàííÿ íàêëàäåíèõ îáìåæåíü 
ó âèïàäêó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâà-
íîñò³, — äîäàº Þð³é Êðóãîëü. — 
Äëÿ öüîãî íå òðåáà áóäå, ÿê 
ðàí³øå, ³òè äî ñóäó. Íàäàâ äî-
êóìåíò ïðî ñïëàòó äåðæàâíîìó 
âèêîíàâöåâ³, â³í ïðèéíÿâ â³äïî-
â³äíó ïîñòàíîâó ³ âñå.

3890
постанов про обмеження 

у праві виїзду за межі 
України 

3982
постанови про обмеження 

у праві керування 
транспортними засобами 

2 рішення
відносно боржників затвердили 
в суді та призначили покарання 
у вигляді суспільно-корисних 
робіт (до 240 годин) 

337 виконавчих 
документів
про стягнення аліментів 
повернули стягувачам 
на підставі їх заяв (відкликали) 

3983
постанови про обмеження 

у праві користуватися 
зброєю 

3983
постанови 

про обмеження у праві 
полювання ×îòèðè òèñÿ÷³ 

áîðæíèê³â âæå 
ïîòðàïèëè ï³ä íîâ³ 
ñàíêö³¿. Çàáîðîíè 
ñêàñóþòü, ÿê ò³ëüêè 
áîðã áóäå ïîãàøåíèé

ПОЛЮВАННЯ НА АЛІМЕНТНИКІВ: ЯК ВСЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?
Спершу поява прізвища в реєстрі неплатників псує репутацію. А потім накладають заборони на право водіння, виїзду за кордон, 
носіння зброї та полювання. Варіант для зовсім бідних — примусові роботи, оплатою за які погашатимуть заборговане. 
Скількох аліментників вже покарали та як? Свіжі дані державної виконавчої служби

25 000
боржників по аліментах 
у Вінницькій області 

100 000 грн
найбільша сума боргу 
одного неплатника 

2 000-3 000 грн
середня сума аліментів на одну 
дитину (1/4 доходу платника) 

І ЕТАП ПОКАРАННЯ — 
ПРИСОРОМИТИ 
Стосується тих, хто не платив 3 місяці 

5750 виконавчих проваджень, 
за якими сукупний розмір заборгованості 
перевищує суму платежів за 3 місяці.

При такій заборгованості державний виконавець 
проставляє відмітку в базі — і інформація про боржника 
автоматично з’являється у Єдиному реєстрі боржників 

ІІ ЕТАП ПОКАРАННЯ — 
ОБМЕЖИТИ В ПРАВАХ 
Стосується тих, хто не платив 6 місяців 

4054 виконавчих провадження,
за якими сукупний розмір заборгованості 
перевищує суму платежів за 6 місяців.

При такій заборгованості державний виконавець виносить 
4 постанови про встановлення обмежень, складає протокол про 
вчинення боржником адмінправопорушення та надсилає його 
для розгляду до суду

УЖЕ ПОЧАЛИСЯ САНКЦІЇ І ПЕРЕВІРКИ 
Нові санкції стали чинними 6 лютого 2018 року. Карають заборонами тих аліментників, які мають заборгованість 6 і більше 
місяців. Хто не платить 3 місяці — потрапляє в Єдиний реєстр неплатників (erb.minjust.gov.ua). В області почалися рейди 
по боржниках і моніторингові перевірки процесу виконання нововведень

СИТУАЦІЯ З БОРЖНИКАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Держвиконавці вже винесли

!  

22 протоколи
склали про вчинення 
боржником адміністративного 
правопорушення, що полягає 
у несплаті аліментів 

471 заяву
подали про відсутність 
заборгованості зі сплати 
аліментів (відзвітували, що 
вони — не порушники) 

На оскарження постанови державного виконавця є 10 робочих днів. Копії постанов надалі передають 
в контролюючі держоргани (прикордонну служба, поліцію, органи місцевого самоврядування тощо).
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Книга про 
героїв АТО
 Ó Êîçÿòèí³ ïðåçåíòóâàëè 
÷åòâåðòå âèäàííÿ êíèãè 
Öåíòðàëüíîãî äðóêîâàíî-
ãî îðãàíó Çáðîéíèõ ñèë 
Óêðà¿íè ï³ä íàçâîþ «Íà-
ðîäíà àðì³ÿ» — «Âêëîíÿº-
ìîñü äîçåìíî óêðà¿íñüêîìó 
ñîëäàòó».
— Öÿ êíèãà ïðî ìóæí³õ ãå-
ðî¿â, ÿê³ ñüîãîäí³ ç³ çáðîºþ 
â ðóêàõ áîðîíÿòü íàøó çåì-
ëþ íà Ñõîä³ Óêðà¿íè. Òèõ, 
õòî ùå â÷îðà æèâ ìèðíèì 
æèòòÿì, õîäèâ íà ðîáîòó, 
ðîñòèâ ä³òåé. Ð³çíîãî â³êó, 
ð³çíîãî ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó 
ãåðî¿â ö³º¿ êíèãè îá’ºäíóº 
ëþáîâ äî îò÷î¿ çåìë³, ÿêà 
çàðàç ïîòðåáóº çàõèñòó, — 
ðîçïîâ³ëà ÷ëåí ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Ñóñï³ëüí³ 
³í³ö³àòèâè Êîçÿòèíùèíè» 
Òåòÿíà Ìàð’ÿí÷èê. Ãîëî-
âíèìè ãåðîÿìè êíèãè ñòàëè 
òðè á³éö³ ÀÒÎ: ïîëêîâíèê 
Âàäèì Äîðîôººíêî, êà-
ï³òàí Êîñòÿíòèí Ðóäåíêî 
òà ï³äïîëêîâíèê ªâãåí 
Ìåæåâ³ê³í.

Конкурс 
проектів
 Ôîíä ãðîìàäè «Ïîä³ëü-
ñüêà ãðîìàäà» çàïî÷àòêóâàâ 
ïðîãðàìó «Êëóá Äîíîð³â» 
ç ìåòîþ ï³äòðèìêè ðåàë³-
çàö³¿ ñîö³àëüíèõ òà òâîð÷èõ 
ïðîåêò³â íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà 
Â³ííèö³. 
Ãîëîâíà óìîâà äëÿ ó÷àñò³ 
ó êîíêóðñ³: ïðîåêòè ìàþòü 
áóòè ïîâ’ÿçàí³ òà ðåàë³çî-
âàí³ íà òåðèòîð³¿ Â³ííèö³. 
²äå¿ ìàþòü áóòè îäíîãî ç 
ï’ÿòè íàïðÿìê³â:
 Äîïèòëèâå ì³ñòî: îñâ³òí³ 
ïðîåêòè, íåôîðìàëüíà, 
àëüòåðíàòèâíà îñâ³òà.
 Åêîëîã³÷íå ì³ñòî: ïðî-
åêòè, ùî íàïðàâëåíí³ íà 
ïðîñâ³òíèöòâî ìåøêàíö³â 
â ãàëóç³ åíåðãîçáåðåæåííÿ, 
ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ, ³íøå.
 Â³äïîâ³äàëüíå ì³ñòî: ïðî-
ñâ³òíèöüê³ ïðîåêòè ïðî 
ïðàâà ëþäèíè, ðåôîðìè, 
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, 
³íøå.
 Áåçïå÷íå ì³ñòî: áåçïåêà 
äîðîæíüîãî ðóõó, ïðå-
âåíòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ñåðåä 
ä³òåé òà ï³äë³òê³â, ³íøå.
 Çäîðîâå ì³ñòî: äîïîìî-
ãà ïðè ÏÒÑ, ïðîïàãàíäà 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, 
ùîäî áåçïå÷íîãî ñòàòåâîãî 
æèòòÿ, ³íøå.
Íà ðåàë³çàö³þ ³äå¿ äàþòü 
â³ä 10 äî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Àëå ÷àñó íà ïîäàííÿ ïðî-
åêòó çàëèøèëîñÿ ìàëî: äî 
9 áåðåçíÿ, äî 23.55.

КОРОТКОКОРОТКО

ÃÐÎØ²

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Â ³ í í è ÷ à í è í 
Îëåêñàíäð ðîç-
ïîâ³â æóðíàë³ñòó 
RIA\20minut, ùî 

âèð³øèâ ïðèäáàòè êâàðòèðó-
«äâóøêó». Àëå ÷åðåç ï³âðîêó 
áåçóñï³øíèõ ïîøóê³â ïîêè ùî 
â³äêëàâ öå ïèòàííÿ.

— Ïîòð³áåí áóâ ñâ³é êóòîê, 
àäæå ìè ³ç äðóæèíîþ òà ìà-
ëåíüêèì ñèíîì âòîìèëèñü æèòè 
ó áàòüê³â. Íà ðóêàõ áóëî 22 òèñÿ÷³ 
äîëàð³â àáî á³ëüø í³æ ï³âì³ëüéî-
íà ãðèâåíü, ÿêùî ðîçðàõîâóâàòè 
íà ãðèâí³. Òîæ ðîçãëÿäàëè âàð³-
àíòè íà ð³çíèõ ñàéòàõ ³ ÷åðåç çíà-
éîìèõ ð³åëòîð³â. Äèâèëèñü ïàðó 
íîâîáóäîâ, àëå ç îãëÿäó íà õ³ä 
áóä³âíèöòâà, çðîçóì³ëè, ùî ìî-
æåìî çàëèøèòèñü ³ áåç ãðîøåé, 
³ áåç êâàðòèðè. Áî ó êîãîñü ³ç 
çàáóäîâíèê³â áóëè ïðîáëåìè ³ç 
äîêóìåíòàìè, ó êîãîñü — ³ç ãðî-
øèìà, àáè çàâåðøèòè áóä³âíè-
öòâî ó âèçíà÷åíèé òåðì³í.

Ö³íà çà êâàäðàòíèé ìåòð 
ó íîâîáóäîâ³ ð³çíèëàñü â³ä 
12 äî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü, êàæå 
Îëåêñàíäð. Òîáòî çà êâàðòèðó áåç 
ðåìîíòó ìîëîä³é ðîäèí³ îäðàçó æ 
äîâåëîñü áè âèêëàñòè óñ³ ãðîø³, 
ùå é óçÿòè â áîðã íà ðåìîíò.

— Ç ðåìîíòîì ìè áè ÿêîñü âèð³-
øèëè ïèòàííÿ. Àëå â óñ³õ çàáóäîâ-
íèê³â «äâóøêè» ïî÷èíàþòüñÿ â³ä 
60 êâàäðàò³â. Òîæ êâàðòèðà ó íîâî-
áóäîâ³ îá³éøëàñü áè ó 28–32 òèñÿ÷³ 
äîëàð³â, ³ öå — áåç ðåìîíòó.

Òàêèõ ãðîøåé ó ñ³ì’¿ íå áóëî, 
òîæ Îëåêñàíäð ³ç äðóæèíîþ ïî-
÷àëè ñë³äêóâàòè çà ö³íàìè íà òàê 
çâàíîìó âòîðèííîìó ðèíêó êâàð-
òèð. ² âèÿâèëîñü, ùî çà 20 òèñÿ÷ 
äîëàð³â íàâ³òü «õðóùîâêó» ó Â³-
ííèö³ íå êóïèø.

— Çà «äâóøêó» ó äîì³, ÿêî-
ìó á³ëüøå 60 ðîê³â, ïðîñÿòü â³ä 
25 òèñÿ÷ äîëàð³â. ² öå áåç ðåìîíòó! 
À ç ðåìîíòîì êîøòóº ïðÿìî ÿê 
íîâà — â³ä 25 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ö³êà-
âî, ùî çà 28 òèñÿ÷ äîëàð³â ó Êèºâ³ 
ìîæíà êóïèòè êâàðòèðó ó íîâîáó-
äîâ³, ó ñïàëüíîìó ðàéîí³. Òàê ùî 
çàðàç ìè ³ç ïîêóïêîþ êâàðòèðè 
ïðèãàëüìóâàëè. Íå çíàþ, äî ÷îãî 
ïðèçâåäå öå î÷³êóâàííÿ, àëå òî÷íî 
íå äî äâåðåé «õðóùîâêè».

ЗАБУДОВНИКИ ПРО 
ЗДОРОЖЧАННЯ ЖИТЛА 

Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè çðîñòàí-
íÿ âàðòîñò³ ìåòðà êâàäðàòíîãî çà-
áóäîâíèêè íàçèâàþòü çäîðîæ÷àííÿ 
ìàòåð³àë³â. Àëå º ùå ðÿä ÷èííèê³â, 
ïðî ÿê³ æóðíàë³ñòó ðîçïîâ³ëè êå-
ð³âíèêè áóä³âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.

Âàñèëü Àëåêñàíäðîâè÷, çàñòóï-
íèê ãåíäèðåêòîðà ïðîåêòíî-áó-
ä³âåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «ÌÓÐ», 
ðîçïîâ³â, ùî ö³íà ï³äâèùóºòüñÿ 
íå ò³ëüêè íà íîâîáóäîâè, àëå ³ 
âçàãàë³ íà óñ³ îá’ºêòè áóä³âíèöòâà.

— Ïåðøà ïðè÷èíà — ôàêò çðîñ-
òàííÿ âàðòîñò³ ìàòåð³àë³â. Â³ä çðîñ-
òàííÿ ö³í íà ïàëèâî, çðîñòàº âàð-
ò³ñòü äîñòàâêè áóäü-ÿêîãî ìàòåð³à-
ëó, â³äïîâ³äíî, çðîñòàº ³ éîãî ö³íà. 
Äðóãå: êîëèâàííÿ êóðñó âàëþò 
âïëèâàº íà ö³íó ïðàêòè÷íî âñ³õ 
ìàòåð³àë³â, áî ÷àñòèíà ñèðîâèíè 
çàêóïëÿºòüñÿ çà êîðäîíîì — îñî-
áëèâî åìóëüãàòîðè, çàòâåðäæóâà÷³. 

Òàê ñàìî ³ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â 
çìóñèòü á³çíåñ ïåðåäèâèòèñü ö³íè 
íà êâàäðàòíèé ìåòð æèòëà. Ñêàæó 
òàê: ÿêùî çàðàç áðàòè çà îñíîâó 
ö³íè ó öåíòð³ ì³ñòà, òî º ï³äîçðè, 
ùî äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó âàðò³ñòü 
1 êâ. ìåòðà ìîæå çá³ëüøèòèñÿ 
â³ä 10 äî 20%. Ö³íà ìîæå âïàñòè 
ó ê³ëüêîõ âèïàäêàõ: ÿêùî «çì³ö-
íèòüñÿ» ãðèâíÿ, àáî ÿêùî ó ì³ñòî 
çàéäå ïîòóæíèé çàáóäîâíèê, ÿêèé 
çìîæå äàòè ö³íó çà êâàäðàòíèé 
ìåòð ç ì³í³ìàëüíèì çàðîá³òêîì 
äëÿ ñåáå. Àëå â ðåàë³ÿõ íàøî¿ äåð-
æàâè öå ìàëîéìîâ³ðíî.

Ùå îäíó ïðè÷èíó çäîðîæ÷àííÿ 
êâàäðàòíîãî ìåòðà íåðóõîìîñò³ 
íàçèâàþòü ïðåäñòàâíèêè «Áóä-
ìîíòàæïðîåêòó».

— Ðåãóëþâàííÿ çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè áóä³âåëüíèê³â òà ìàéñòð³â 
òàêîæ âïëèâàº íà ö³íó æèòëà: 
ìè ìàºìî ïðèâîäèòè ¿¿ ó â³äïî-
â³äí³ñòü äî ñüîãîäí³øí³õ âèìîã, 
âðàõîâóþ÷è, ùî ì³í³ìàëüíà çà-
ðîá³òíà ïëàòà ï³äâèùèëàñü. 

ЧОМУ ДОРОЖЧАЮТЬ 
КВАРТИРИ У ВІННИЦІ
Дорого і ще дорожче  Ціни як 
на новобудови, так і на житло у старих 
будинках зросли за минулий рік. Але 
експерти кажуть, що це не межа, і вартість 
за квадратний метр житла ще зростатиме. 
Наскільки дорожче обійдеться вам 
помешкання у 2018 та чому ціни зросли і 
не збираються зупинятися

À îêð³ì òîãî, âîíè æ ïðàöþþòü 
íà âèñîò³ ó äîâîë³ åêñòðåìàëüíèõ 
óìîâàõ, — ðîçïîâ³äàþòü ó «Áóä-
ìîíòàæïðîåêò³».

РІЕЛТОРИ: «ВІННИЧАНИ 
КУПУЮТЬ ДЕШЕВЕ ЖИТЛО» 

Øóêàþòü á³ëÿ öåíòðó, êóïóþòü 
íà îêîëèöÿõ — òàê ìîæíà êîðîòêî 
îõàðàêòåðèçóâàòè ñèòóàö³þ íà â³-
ííèöüêîìó ðèíêó íåðóõîìîñò³.

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà ßöóáè, 
äèðåêòîðà àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³ 
«Ñòèëü Åñòåéò», ïîïèò íà æèòëî 
ó íîâîìó ðîö³ íå âïàâ, à íàâ³òü 
òðîõè çð³ñ.

— Âàæêî ñêàçàòè òî÷íî çà ïåð³-
îä ³ç ñ³÷íÿ ïî ëþòèé, àëå, â ïðèí-
öèï³, ó ïîð³âíÿíí³ ³ç òàêèì æå 
ïåð³îäîì 2017 ðîêó, ö³ äâà ì³ñÿö³ 
áóëè æâàâ³øèìè çà ïðîäàæàìè. 
Îñîáëèâèõ ö³íîâèõ êîëèâàíü 
ó öüîìó ðîö³ íå áóëî — ðèíîê 
äàâíî çàëåæèòü â³ä ñèòóàö³¿ ó êðà-
¿í³, — ðîçïîâ³â â³í æóðíàë³ñòó.

Ö³íà íà âòîðèííîìó ðèíêó 
íåðóõîìîñò³ çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ 
ö³í íà íîâîáóäîâè, ðîçïîâ³â Âî-
ëîäèìèð.

— Çâè÷àéíî, ó ïåðøó ÷åðãó, 
íà çðîñòàííÿ ö³í ðåàãóº á³çíåñ, 
ÿêèé ìàº ñïðàâó ³ç íîâîáóäîâà-
ìè: ïåðåðàõóâàëè ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ äîõîä³â òà âèòðàò, âèð³øèëè, 
ùî íèí³øíÿ ö³íà çà êâàäðàòíèé 
ìåòð — íåðåíòàáåëüíà, é ï³äâè-
ùèëè. À âòîðèííèé ðèíîê ÿê 
òàêî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñîá³âàðòîñò³ 

íå ìàº: ëþäèíà ïðîñòî îö³íþº 
âàðò³ñòü êâàðòèðè íà âëàñíèé 
ðîçñóä, ³ ïðîäàº. Òîæ âòîðèííèé 
ðèíîê çàâæäè ðåàãóº «íàâçäîã³í»: 
ÿêùî ö³íè íà íîâîáóäîâè çðîñ-
òóòü, òî é «âòîðèíêà» ï³äòÿãíåòü-
ñÿ, — ñêàçàâ â³í.

Í³êà, äèðåêòîð â³ää³ëåííÿ 
àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³ «Îë³ìï», 
ðîçïîâ³ëà, ùî â³ííè÷àíè çàðàç 
÷àñò³øå êóïóþòü êâàðòèðè ó ñòà-
ðèõ áóäèíêàõ.

— Íà ñüîãîäí³ ïîïèò íà êâàðòè-
ðè äîâîë³ ñòàá³ëüíèé. Õî÷à ÷àñò³øå 
îáèðàþòü äåøåâøå æèòëî, ó ñòàðèõ 
áóäèíêàõ, — ðîçïîâ³ëà âîíà.

ЦІНИ VS ЗАРПЛАТНЯ 
Ìè ï³äðàõóâàëè, ñê³ëüêè â³ííè-

÷àíèíó ³ç ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîþ 
çàðïëàòíåþ äîâåäåòüñÿ ïðàöþâà-
òè, àáè íàçáèðàòè íà äâîê³ìíàòíó 
êâàðòèðó. Äëÿ ï³äðàõóíê³â ìè âè-
êîðèñòàëè äàí³ Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, çã³äíî ç 
ÿêèìè ñåðåäíÿ ì³ñÿ÷íà çàðïëà-
òà ïî Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ñòàíî-
âèòü 6114 ãðèâåíü àáî áëèçüêî 
226,4 äîëàðà (çà êóðñîì 27 ãðè-
âåíü çà äîëàð). ²ç òàêîþ çàðï-
ëàòíåþ íà äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó 
çà 28 òèñÿ÷ äîëàð³â ãîðîäÿíèíó 
äîâåäåòüñÿ ïðàöþâàòè 10 ðîê³â — 
òà é òå çà óìîâè, ùî óâåñü ì³ñÿ÷-
íèé çàðîá³òîê ³òèìå âèêëþ÷íî 
íà ñïëàòó âàðòîñò³ ïîìåøêàííÿ. 
² öå ùå íå âðàõîâóþ÷è ïðîöåíò³â 
òà êîëèâàíü êóðñó äîëàðà.

Çàáóäîâíèêè 
ïðîãíîçóþòü: äî ê³íöÿ 
öüîãî ðîêó 1 êâ. ìåòð 
æèòëà ùå çäîðîæ÷àº. 
Ïðè÷îìó ö³íè ìîæóòü 
çðîñòè äî 20%

ПОЧІМ СТАРІ ТА НОВІ КВАРТИРИ У ВІННИЦІ?

НАСКІЛЬКИ ЗРОСЛИ ЦІНИ 
НА КВАРТИРИ У 2017 РОЦІ?

Дані за 2017 рік від Державної 
служби статистики
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ËÀÉÔ
РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Óñ³ äîñë³äæåííÿ 
Àííà Ãëèí÷óê ïðî-
âîäèòü íà îáëàñí³é 
ñòàíö³¿ þíèõ íàòó-

ðàë³ñò³â. Ä³â÷èíà ñòàëà ïðèçåðîì 
äâîõ âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóðñ³â 
þíèõ çîîëîã³â — ó 2016 ðîö³ 
âèáîðîëà òðåòº ì³ñöå, òîð³ê ï³ä-
íÿëàñÿ íà ñõîäèíêó âèùå. Ìð³º 
ïðî ùå îäèí êîíêóðñ çîîëîã³â. 
Ðàçîì ç íàñòàâíèêîì «çàìàõíó-
ëèñÿ» íà ïåðøå ì³ñöå.

Þð³é Ñòðàøåâñüêèé — êå-
ð³âíèê äâîõ ãóðòê³â — «Þíèé 
àêâàð³óì³ñò» òà «Äåêîðàòèâíèé 
àêâàð³óì». Êð³ì ðîáîòè íà ñòàí-
ö³¿, ïðîâîäèòü çàíÿòòÿ ó ãóðòêó 
ó ì³ñüê³é øêîë³ ¹ 6. Ïðè äî-
ïîìîç³ êîëåã ñòâîðèâ ó öüîìó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ äâà âåëèê³ 
àêâàð³óìè (íà 130 ë³òð³â êîæåí) 
³ ø³ñòü ìàëèõ (ïî 20 ë³òð³â). 
Ó çãàäàíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ 
äåê³ëüêà ðîê³â òîìó âïåðøå ïðè-
éøëà íà çàíÿòòÿ «Þíîãî àêâàð³ó-
ì³ñòà» òîä³øíÿ 5-êëàñíèöÿ Àííà 
Ãëèí÷óê. ̄ ¿ çàõîïëåííÿ ìåøêàí-
öÿìè àêâàð³óì³â ïåðåðîñëî ó íà-
óêîâå äîñë³äæåííÿ.

ЯК ГУРМАНИ, СМАКУЮТЬ 
РИБАМИ 

ßê âïëèâàº íà êðåâåòîê ãîä³â-
ëÿ — òðàäèö³éíèìè êîðìàìè ³ 
çáàëàíñîâàíèìè? ßê ïîçíà÷àºòü-
ñÿ íà ¿õíüîìó ðîçâèòêó òåìïåðà-
òóðíèé ðåæèì? Òàê ñõåìàòè÷íî 
ìîæíà îêðåñëèòè êîëî äîñë³ä³â, 
ùî ¿õ ïðîâîäèòü ó÷åíèöÿ çà ï³ä-
òðèìêè íàñòàâíèêà. Ç êðåâåòêàìè 
¿ì áàãàòî-÷îãî ñòàëî çðîçóì³ëî. 
Ó àêâàð³óì³, äå ¿õ ãîäóâàëè òðà-
äèö³éíèìè êîðìàìè (ñïðåñîâà-
í³ âîäîðîñò³), êðåâåòêè ï³äðîñ-
ëè ò³ëüêè äî ï’ÿòè ñàíòèìåòð³â, 

³ òî íå âñ³. Ó ³íøîìó àêâàð³óì³, 
äå êîðìè áóëè ð³çíîìàí³òí³ ³ 
çáàëàíñîâàí³ — 7–8 ñàíòèìå-
òð³â. ×èì ¿õ ãîäóâàëè? Äàâàëè 
÷åðâ’ÿ÷êè, ìîòèëü, ì'ÿñî ÿëîâè-
÷èíè (âèìî÷óâàëè ñåðöå, çàìî-
ðîæóâàëè ³ çãîäîâóâàëè òîíåíü-
êèìè ÷àñòèíêàìè). Äîñë³äíèöÿ 
ïðîäåìîíñòðóâàëà, ÿê âèì³ðþþòü 
çð³ñò ï³ääîñë³äíèõ. Ï³ä àêâàð³-
óì êëàäóòü ì³ë³ìåòðîâèé ïàï³ð. 
Êîëè äåñÿòèí³æêà çóïèíÿºòüñÿ, 
ô³êñóþòü ðîçì³ðè íà ïàïåð³. Âè-
ì³ðþâàëè ¿õ ùîñóáîòè.

— Âîíè, õî÷ ³ ìàë³, àëå àãðå-
ñèâí³, — ðîçïîâ³äàº Àíÿ. — Êîëè 
òðåáà áóëî ñôîòîãðàôóâàòè, âçÿëà 
íà äîëîíþ ³ îäðàçó â³ä÷óëà, ÿê 
êëåøíÿ â÷åïèëàñÿ â ò³ëî. Î, ÿê 
ÿ òîä³ êðè÷àëà! Íà âñþ ñòàíö³þ 
áóëî ÷óòè.

— Êëåøí³ ó íèõ ñïðàâä³ äóæå 
ì³öí³, — óòî÷íþº Þð³é Ñòðàøåâ-
ñüêèé. — Ç ïîÿâîþ â àêâàð³óì³ 
öèõ äîâãîðóêèõ, òàê ùå íàçè-
âàþòü êðåâåòîê, ïî÷àëà ãèíóòè 
ðîñëèíí³ñòü. Íå çíàëè, ÷îìó öå 
â³äáóâàºòüñÿ. Àæ äîêè íå çâåðíóâ 
óâàãó, ÿê âîíè êëåøíÿìè òðî-
ùàòü êîð³íö³ ðîñëèí. À ç ðèá-
êàìè ÿê áóëî! Ïî÷àëè ïðîïàäà-
òè. Ïîäóìàëè, ùî õòîñü êðàäå. 
Âðàíö³ ïðèõîäæó ³ ñïîñòåð³ãàþ 
ñöåíó. Îäí³ºþ êëåøíåþ êðåâåòêà 
òðèìàº ðèáèíó, äðóãîþ ïîâîë³ 
çí³ìàº ëóñêó ³ ïî÷èíàº ñìàêó-
âàòè ì’ÿñîì. Ïðè÷îìó ðîáèòü 
öå íå ïîñï³øàþ÷è, ÿê ãóðìàí. ² 

ðàâëèê³â òàê ñàìî þâåë³ðíî «ðîç-
ðîáëÿþòü». ßê õ³ðóðãè ïðàöþ-
þòü. Òàê ùî òðèìàòè ¿õ â îäíî-
ìó àêâàð³óì³ ç ìàëèìè ðèáêàìè 
íåáåçïå÷íî.

УЗЯЛИСЯ ЗА РАКІВ 
— Ó Àí³ ñïîðòèâíèé õàðàê-

òåð, — êàæå íàñòàâíèê Þð³é 
Ñòàøåâñüêèé. — Òîìó âîíà îõî÷å 
ïðàöþº. Ìè îáðàëè íîâèé íà-
ïðÿìîê äîñë³äæåííÿ. Ï³ä ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ â Êèºâ³ íà êîíôå-
ðåíö³¿ ÷ëåíè æóð³ ï³äêàçàëè, ùî 
ïîòð³áíà ïîð³âíÿëüíà õàðàêòå-
ðèñòèêà. À ç êèì ìîæíà ïîð³â-
íÿòè êðåâåòêè? Ç òàêèìè ñàìî 
ðàêîïîä³áíèìè. Òîìó é âçÿëèñÿ 
çà ðàê³â, ÿêèõ íàçèâàþòü ìàíäà-
ðèíàìè. Óæå ïðîâåëè ÷àñòèíó äî-
ñë³ä³â, äåÿê³ ðåçóëüòàòè íàñ äóæå 
çàñìóòèëè.

УБИВЦЯ: ЗА НІЧ ЗНИЩИВ 
ШІСТЬОХ 

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ç êðåâåòêàìè 
Àíÿ âçÿëà ðàê³â ôëîðèäñüêèõ, 
ÿêèõ íàçèâàþòü ìàíäàðèíàìè. 

— Ðàê³â ìè ïðèäáàëè ó Çàïî-
ð³ææ³, — ïîÿñíþº Þð³é Ñòðà-
øåâñüêèé. — Âò³ì, ç äåñÿòè îñî-
áèí äî Â³ííèö³ äîâåçëè äåâ’ÿòü. 
Îäèí çàãèíóâ ó äîðîç³. À ïîò³ì 
ñòàëàñÿ ùå îäíà ïðèêð³ñòü. 
Îäèí ç ðàê³â, ÿêèé ð³ñ øâèä-
øå, çà îäíó í³÷ çíèùèâ ø³ñòü 
ñëàáøèõ îñîáèí.

Çà 2,5 ì³ñÿö³ äîñë³ä³â ìàí-
äàðèíè çì³íèëè êîë³ð. Ò³ëüêè 
îäèí çàëèøèâñÿ òðàäèö³éíî-
ãî ìàíäàðèíîâîãî, ³íø³ ñòàëè 
÷åðâîí³, í³áè ïå÷åí³. Ñïî÷àòêó 
âîíè øâèäêî äîäàâàëè â çðîñ-
ò³. ×åðåç äâà ì³ñÿö³ ðàïòîâî ïå-
ðåñòàëè ðîñòè. Òåïåð äîäàþòü 
ó ðîñò³ äóæå ïîâ³ëüíî. Íàñòàâ-
íèê ³ éîãî ó÷åíèöÿ ïðîäîâæóþòü 
äîñë³äæåííÿ.

ВИВЧАЄ КРЕВЕТОК-
«ХІРУРГІВ»  

Дослідниця  
Незвичних мешканців 
підводного 
царства досліджує 
дев’ятикласниця 
Анна Глинчук під 
керівництвом 
наставника Юрія 
Страшевського. 
Чим саме захопили 
дівчину раки-
мандарини 
флоридські та 
креветки далекосхідні 
макробрахіуми

Ä³â÷èíà ùå íå 
âèçíà÷èëàñÿ, ÷è 
ñòàíå ó ìàéáóòíüîìó 
çîîëîãîì, ùîá 
ïðîäîâæèòè âèâ÷àòè 
ï³äâîäíèé ñâ³ò

Аня мріє про ще один конкурс зоологів. 
Разом з наставником «замахнулися» на перше місце 
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КОРОТКОКОРОТКО
Весняний 
призов
 Íà Â³ííè÷÷èí³ ðîçïî-
÷àëàñÿ ï³äãîòîâêà äî âåñ-
íÿíîãî ïðèçîâó òà íàáîðó 
êîíòðàêòíèê³â äî Çáðîéíèõ 
ñèë Óêðà¿íè. Ç 1 áåðåçíÿ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ðîç-
ïî÷àëè ðîáîòó ìåäè÷í³ êî-
ì³ñ³¿. À óæå ç 2 êâ³òíÿ ïî-
÷íóòü ïðàöþâàòè ³ ïðèçîâí³ 
êîì³ñ³¿. Çà ïîïåðåäí³ìè 
äàíèìè, Â³ííè÷÷èíà ìàº 
â³ä³áðàòè 830 îñ³á: 481 ïðè-
çîâíèê — äî Çáðîéíèõ ñèë, 
234 îñîáè — äî Íàöãâàðä³¿, 
65 ÷îëîâ³ê³â — â Äåðæàâ-
íó ïðèêîðäîííó ñëóæáó, 
50 îñ³á — â Äåðæàâíó ñïå-
ö³àëüíó ñëóæáó. Äî òîãî æ, 
çã³äíî ç ïëàíîì ïåðøîãî 
êâàðòàëó 2018 ðîêó, Â³-
ííè÷÷èíà ìàº â³ä³áðàòè 
330 êîíòðàêòíèê³â.

Перекривали 
трасу
Ìåøêàíö³ ñåëà Ëþäàâêà 
Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó 
ïðîòåñòóþòü ïðîòè áó-
ä³âíèöòâà ïîðó÷ ç íèìè 
ñì³òòºïåðåðîáíîãî çàâîäó. 
Ëþäè ÷åðåç öå ïåðåêðèëè 
ì³æíàðîäíó òðàñó.
Ñåëÿíè óæå íå âïåðøå ïðî-
òåñòóþòü ïðîòè áóä³âíèöòâà 
çàâîäó. Ó ñ³÷í³ âîíè âè-
õîäèëè íà ì³òèíã ï³ä ñò³íè 
Æìåðèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿. Öüîãî ðàçó âîíè 
ï³øëè íà ðàäèêàëüí³ø³ 
ä³¿ — ïåðåêðèëè òðàñó ì³æ-
íàðîäíîãî çíà÷åííÿ Ì21. 
Òàì ç³áðàëîñÿ áëèçüêî ñîòí³ 
ïðîòåñòóâàëüíèê³â. Ðóõ âîíè 
ïåðåêðèëè íà ãîäèíó. Ó÷àñ-
íèêè çàçíà÷èëè, ùî öå ïî-
ïåðåäæóâàëüíà àêö³ÿ. Äàë³ 
âîíè ãîòîâ³ íà ðàäèêàëüí³ø³ 
ä³¿, ÿêùî ¿õ íå ïî÷óº âëàäà.

Стріляв водій
 Ó öåíòð³ Â³ííèö³, ïî-
áëèçó ïëîù³ Ãàãàð³íà, âîä³¿ 
íå ïîä³ëèëè äîðîãó. Îäèí ç 
íèõ â³äêðèâ âîãîíü. Ñòàâñÿ 
³íöèäåíò âðàíö³ 27 ëþòîãî.
«Áóâ âèÿâëåíèé ôàêò âè-
êîðèñòàííÿ çáðî¿, ñõîæî¿ 
íà ï³ñòîëåò. Âîä³¿ àâòîìî-
á³ëÿ «Ëàíîñ» òà àâòîìîá³ëÿ 
«Õþíäàé» çóïèíèëèñü 
ïîñåðåä ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-
òèíè òà ïî÷àëè ç'ÿñîâóâàòè 
ñòîñóíêè ì³æ ñîáîþ. Ï³ñëÿ 
÷îãî, âîä³é «Õþíäàÿ» âè-
êîðèñòàâ çáðîþ. Íà ùàñòÿ, 
í³õòî íå ïîñòðàæäàâ», — 
çàçíà÷àº ó Ôåéñáóê Ìóí³-
öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ ì³ñòà Â³-
ííèöÿ. Íà âîä³ÿ «Õþíäàÿ» 
ïðàâîîõîðîíö³ âèïèñàëè 
ïîñòàíîâó.

×ÈÑÒÅ Ì²ÑÒÎ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ó ²ëë³íöÿõ, äå âæå 
òðåò³é ð³ê ñîðòóþòü 
â³äõîäè (ïîêè ùî 

â³äáèðàþòü ò³ëüêè îäèí ¿õ âèä — 
ïëàñòèê ³ ïîë³åòèëåí), íå ñïîä³-
âàëèñÿ íà òàêó âèñîêó ñâ³äîì³ñòü 
ëþäåé. Êàæóòü, íàéêðàùèìè àã³-
òàòîðàìè áóëè… êîíòåéíåðè. Ðå-
êëàìíèõ ìàòåð³àë³â ìàëè íåáàãàòî. 
Íà âñå ì³ñòî âèãîòîâèëè íå á³ëüøå 
äåñÿòè ïëàêàò³â, â ÿêèõ ðîçïîâ³äà-
ëè ïðî íîâèé ïðîåêò ðîçä³ëüíîãî 
çáèðàííÿ â³äõîä³â. Ç òàêîþ æ ìå-
òîþ íàäðóêóâàëè òèñÿ÷ó ëèñò³âîê. 
Îñü ³ âñÿ ðåêëàìà.

— ßêùî ó äâîð³ º êîíòåéíåð 
äëÿ ïëÿøîê, òî õ³áà âàæêî âèêè-
íóòè? — êàæå ìåøêàíêà ²ëë³íö³â 
Íàòàë³ÿ Òàðàíþê. — Ñêëàäí³øå 
òîä³, êîëè òàêîãî êîíòåéíåðà 
íåìà. Òè ðîçóì³ºø, ùî ïëàñòèê, 
öå á³äà äëÿ äîâê³ëëÿ, à ä³òè éîãî 
í³êóäè. Â³äêîëè ç’ÿâèëèñÿ êîí-
òåéíåðè, ÿ æîäíîãî ðàçó íå âè-
êèíóëà ïëÿøêó ç-ï³ä âîäè ó çà-
ãàëüíó êóïó. Òàê ñàìî ðîáëÿòü 
ñóñ³äè, çíàéîì³. Áà÷ó öå îñîáèñ-
òî. Âèÿâëÿºòüñÿ, á³ëüø³ñòü ëþäåé 
ó íàñ ñâ³äîì³. Ãîòîâ³ äáàòè ïðî 
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.

— Äåÿê³ ç êîíòåéíåð³â òàê 
øâèäêî íàïîâíþþòüñÿ, ùî äî-

âîäèòüñÿ íàïðàâëÿòè ìàøèíó 
÷àñò³øå, í³æ öå ïåðåäáà÷åíî ãðà-
ô³êîì âèâåçåííÿ, — ðîçïîâ³äàº 
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåê-
ñ³é Ñ³ãíàºâñüêèé. — Íå î÷³êóâàëè 
òàêîãî â³ä íàøèõ ëþäåé. Òðåáà 
áóëî öå ðàí³øå ðîáèòè.

НАЙКРАЩИЙ АГІТАТОР… 
КОНТЕЙНЕР 

— ×àñòèíó êîíòåéíåð³â âèãî-
òîâèëè âëàñíèìè ñèëàìè, — êàæå 
Îëåêñ³é Ñ³ãíàºâñüêèé. — Òðîõè 
çàêóïèëè. Çíàéøëè íàéá³ëüø 
îïòèìàëüíèé ö³íîâèé âàð³àíò 
ó ñóñ³ä³â ç ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³.

Êîøòè íà ïî÷àòêîâèé åòàï 
ïðîåêòó âèä³ëèëè ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó. Çàãàëîì âèòðàòèëè 
ïðèáëèçíî 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Íà òîé ÷àñ ð³÷íèé áþäæåò ãðî-
ìàäè ñòàíîâèâ ìàéæå 20 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Íèí³ â ì³ñòå÷êó 
ç íàñåëåííÿì ïîíàä 10 òèñÿ÷ 
ëþäåé ïîíàä 150 êîíòåéíåð³â 
äëÿ ïëàñòèêîâèõ ïëÿøîê. Îäí³ 
íàïîâíþþòü øâèäøå, ³íø³ ïî-
â³ëüí³øå. Ïëàñòèêîâó ïëÿøêó 
â ³íøèõ âèäàõ íåïîòðåáó ìîæíà 
ïîáà÷èòè, àëå íå ÷àñòî. 

ПРЕС ОРЕНДУЮТЬ ЗА… 
ГРИВНЮ В РІК 

Ï³äïðèºìñòâà ç ïåðåðîáêè 
ïëàñòèêó áåðóòü éîãî ó ïðåñî-

ПЛАСТИК ПЕРЕТВОРИЛИ 
НА… КВІТИ ДЛЯ МІСТА
Навчилися не смітити  Сортувальна 
станція побутових відходів у Іллінцях 
запрацює уже в травні. На ній 
сортуватимуть 70% сміття. Нині відбирають 
тільки пластик. Як вдалося прибрати від 
нього місто? На що витрачають кошти 
від непотребу? Що робити з іншими 
видами — закон забороняє захоронення 
неперероблених відходів

âàíîìó âèãëÿä³. Áåç ñïåö³àëüíî-
ãî ïðåñà íå îá³éòèñÿ. Â ²ëë³íöÿõ 
òàêó ìàøèíó íå êóïóâàëè. 

— Äîìîâèëèñÿ ç ïàðòíåðàìè, 
ùî áóäåìî ïîñòàâëÿòè ñèðîâè-
íó ò³ëüêè íà ¿õíº ï³äïðèºìñòâî ó 
Êèºâ³, — êàæå Îëåêñ³é Ñ³ãíàºâ-
ñüêèé. — Âçàì³í ïîïðîñèëè ó íèõ 
ïðåñ. Íàäàëè éîãî íàì â îðåíäó 
çà ñèìâîë³÷íó ïëàòíþ — îäíó 
ãðèâíþ ó ð³ê. 

ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, 
ñïðåñîâàí³ áëîêè ìàþòü âàãó 30–
40 ê³ëîãðàì³â, îá’ºìîì ïðèáëèç-
íî 50õ70 ñàíòèìåòð³â. Ó òàêîìó 
âèãëÿä³ ¿õ çàáèðàþòü çàìîâíèêè. 
Óñ³ âèäè ðîá³ò — â³ä âèâåçåííÿ 
ïëàñòèêó äî ïðåñóâàííÿ — âè-
êîíóº êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Äîáðîáóò». Íà éîãî ðàõóíîê 
íàäõîäÿòü êîøòè â³ä ñèðîâèíè.

— Çàáèðàºìî ïëàñòèê íå ò³ëüêè 
ç ì³ñòà, — ïðîäîâæóº çàñòóïíèê 
ì³ñüêîãî ãîëîâè. — Íàø³ êîí-
òåéíåðè ìîæíà ïîáà÷èòè òàêîæ 
ó ñåëàõ. Òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà 
îá’ºäíóº 22 íàñåëåí³ ïóíêòè. 
Ó êîæíîìó ç íèõ º ìîæëèâ³ñòü 

ñîðòóâàòè â³äõîäè. Äëÿ öüîãî 
ìàºìî ÷îòèðè ñïåö³àë³çîâàí³ 
àâòîìîá³ë³.

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ І 
НА ЩО ВИТРАЧАЮТЬ КОШТИ?

Çàðîáëÿþòü íåáàãàòî. Òîð³ê, 
íàïðèêëàä, çàãàëîì â³ä ïðîäàíîãî 
íà ïåðåðîáêó ïëàñòèêó «Äîáðî-
áóò» îòðèìàâ 70 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Îòðèìàí³ êîøòè ïåðåòâîðþþòü 
ó… êâ³òè. Òî÷í³øå, âèòðà÷àþòü 
íà îçåëåíåííÿ ì³ñòà.

— Ó íàñ º äâ³ òåïëèö³, — ðîç-
êàçóº Îëåêñ³é Ñ³ãíàºâñüêèé. — 
Îäíà, ùîïðàâäà, ùå íå îïàëþ-
ºòüñÿ, çàâåðøóºìî ðîáîòè ³ íà íà-
ñòóïíó çèìó òàì òåæ âèðîùóâà-
òèìóòü ñàäæàíö³, ïëàíóþòü òàêîæ 
íàñ³ííÿ. Éîãî áóäóòü ðåàë³çóâàòè. 
Ïðèíàéìí³, òåïåð äëÿ îçåëåíåííÿ 
òåðèòîð³¿ íå çàêóïîâóþòü, ÿê öå 
áóëî ðàí³øå, ñàäæàíö³.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè íà-
ãîëîøóº, ùî éäåòüñÿ íå ïðî çà-
ðîá³òêè. Âàæëèâî ³íøå — ÷èñòèé 
íàâêîëèøí³é ïðîñò³ð, â ÿêîìó 
ìåøêàþòü ì³ñòÿíè.

Загалом роботи з будівництва, 
придбання й установки станції 
для сортування побутових відхо-
дів становлять 10 мільйонів гри-
вень. Кошти об’єднаній громаді 
пообіцяли з екологічного фон-
ду області. Частину грошей уже 
отримали. За них підготували те-
риторію для станції, встановили 
фундамент під каркас ангару, 
конструкцію для виробництва 
і побутового приміщення, під-
вели комунікації. З 12 березня 
підрядники приступають до ро-
боти. Вони готові завезти облад-
нання і починати його монтаж.
— Придбали станцію вітчизня-
ного виробництва, — уточнює 
Олексій Сінгаєвський. — Її ви-

готовили на Барському маши-
нобудівному заводі. З її допо-
могою можна буде сортувати 
70% відходів. Роботу аналогіч-
ної станції бачили у Львівській 
області. Важливо, що місцевий 
виробник у разі необхідності 
обслуговуватиме лінію. Та й 
вартість дешевша зарубіжних 
аналогів.
Навіть там, де вже роблять певні 
кроки з сортуванням відходів, 
наприклад, в Іллінцях, не зна-
ють, як бути з усіма їх видами. 
Посадовці, як і екологи, схо-
дяться на думці, що прийнятий 
закон не вирішує проблеми з 
переробленням значної части-
ни відходів.

Станція вітчизняного виробництва 
ЮРІЙ ДУБОВИЙ, 
НАЧАЛЬНИК 
ДЕРЖАВНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ 
У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ:

— Законодавець передбачив пе-
реробку з 1 січня 2018 року усіх 
видів відходів, однак на практиці 
реалізувати вимогу закону поки 
що неможливо. На мою думку, 
у нас ніхто не готовий до цього. 
Починаючи з 23 лютого Кабмін 
відновив дозвіл на проведення 
перевірок. Поки що обласна 
інспекція не здійснювала пере-
вірок, як виконуються вимоги 
закону про заборону захоронен-

ня не перероблених побутових 
відходів. Насправді штрафні 
санкції не дадуть бажаного 
результату. Спершу варто на-
лагодити систему переробки, 
а вже тоді контролювати, як 
вона здійснюється. Ситуація дуже 
складна. Навіть діючі сортувальні 
станції переробляють максимум 
50–70 відсотків відходів. А ре-
шта? Нагадаю, захоронення 
не перероблених (необробле-
них) побутових відходів тягне 
за собою накладення штрафу 
на громадян від 20 до 80 нео-
податкованих мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб — 
від 50 до 100 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян.

У нас ніхто не готовий переробляти усі види відходів 

Пластик спресовують у блоки вагою 30–40 кілограмів, 
об’ємом 50х70 сантиметрів. У такому вигляді 
їх забирають замовники
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Книжка є грою масок, якою сам Т. Г. полюбляв 
займатися у власній творчості. І хоча у біль-
шості випадків його зображено з вусами, все 
одно митця не показують затертим чоловіком, 
котрий лиш те і вміє, що закликає до боротьби. 
Його зображено модерною людиною (згадати 
хоча б фото Шевченка та кількох його петер-
бурзьких друзів. Вони ж там всі хіпстери своєї 
доби). Книга показує, ким Т.Г. був насправді. 
Дає зрозуміти, що ніхто не вбачав у ньому 
суворого мужика. У ній руйнуються стереотипи 
щодо суцільного кріпацтва і консерватизму, 
якими помилково таврована та доба.

Сторінки цього видання відтворюють історичні 
моменти, як то вербування вбивці Степана 
Бандери Богдана Сташинського через 
залякування, оброблення хлопця агентурою 
радянських спецслужб та вишколення 
на професійного убивцю. 
Через модель одного епізоду формується 
картина перебігу холодної війни 50-х рр. Нам 
стають відомі методи, за якими Сташинський 
все-таки зумів втілити плани вищого 
совєтського керівництва. Тобто, фактично, 
це нон-фікшн, що читається, як динамічний 
детектив.

Попри величезні мінуси радянської влади 
в Україні була сприятлива пора для заповне-
ння незаповнених ніш у літературі. До того часу 
читачі мали задовольнятися перекладами або 
російськими книжками, але їм хотілося бачити 
своїх героїв, виписаних з українських реалій. 
І от саме тоді з’являється когорта авторів, які 
почали писати сентиментальну літературу. 
Тобто романи про ситуації, у яких опинялися 
тогочасні молоді люди. Зокрема, про те, що за-
водило чоловіків, яким жіночим образам вони 
надавали перевагу, які парфуми були в трен-
дах, де проводили свої побачення та інше.

У книжці дев’ять оповідань. І у кожному автор 
грається з часом. Наприклад, дає героям всьо-
го один день, щоб прожити цілу епоху. У опо-
віданні «На околиці часу» розповідається про 
молоду пару, яка живе у доволі незвичному 
будинку. Усередині все як і всюди, а от назо-
вні працює своєрідний перемикач, через який 
кожного дня на вулиці з’являється нова епоха. 
Герої виходять в місто, гуляють вуличками, 
знайомляться з людьми, але розуміють, що 
все це тільки на один день. Уже завтра вони 
прокинуться, вийдуть з будинку і опиняться 
в новому світі. 

Кожен бачить світ по-своєму і це залежить 
як від фізіологічних, так і від психологічних 
особливостей. І загалом від того, що кожна 
людина — це окремий світ, що представлений 
на сторінках цієї книжки у незвичних кольоро-
вих рішеннях. За допомогою шрифта Брайля, 
автори підкреслюють, що зір — це не тільки 
те, що бачить наше око. Зір — це ще й наше 
внутрішнє «Я». Умовно кажучи, заплющивши 
очі, ми продовжуємо мислити образами. А це 
означає, що ті, кому ніколи не було дано бачи-
ти світ таким, яким бачать його зрячі, малюють 
в своїй голові щось не менш візуальне.

«Шевченко: 
від А до Я» 
(Леонід Ушкалов, Анастасія Стефурак) 

«Убивство у Мюнхені. 
По червоному сліду» 
(Сергій Плохій) 

«Беладонна. Любовний 
роман 20-х років» 
(Олесь Донченко, Василь Минко, Гордій 
Брасюк, Петро Голота, Петро Ванченко) 

«Нестримна 
сила води» 
(Маркіян Прохасько) 

«Я так бачу» 
(Роман Романишин, Андрій Лесів) 

ТОП-5 КНИГ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ, 
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ У БЕРЕЗНІ 
Пожива для розуму  Редакція RIA публікує 
серію матеріалів для поціновувачів якісної 
літератури. Цього разу спільно із книжковим 
експертом Олександром Вешелені ми відібрали 
п’ять книжок, які, на нашу думку, варто прочитати

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, (095)1039671

Ó íàø³é äîá³ðö³ çíàéîìèìîñÿ ç àáåò-
êîþ-åíöèêëîïåä³ºþ «Øåâ÷åíêî: â³ä 
À äî ß», äå íà íàñ âæå ÷åêàº Êîáçàð 
ó âèãëÿä³ õ³ïñòåðà. Äîñë³äæóºìî «Óáèâ-
ñòâî ó Ìþíõåí³. Ïî ÷åðâîíîìó ñë³äó». 
Êíèãà çíàéîìèòü íàñ ç ³ñòîð³ºþ âáèâö³ 
Ñòåïàíà Áàíäåðè Áîãäàíîì Ñòàøèíñüêèì. 

Çàãëÿäàºìî çà ëàøòóíêè æèòòÿ ÷îëîâ³ê³â 
20-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, ÿê³ ðîç-
êàæóòü íàì ïðî òîãî÷àñíèõ æ³íîê, ïî-
áà÷åííÿ òà âñå ³íøå, ùî çìóøóº ñèëüíó 
ñòàòü áóòè ñåíòèìåíòàëüíèìè. Ãóáèìîñÿ 
ó ÷àñ³ íà ñòîð³íêàõ îïîâ³äàíü Ìàðê³ÿíà 
Ïðîõàñüêà, ùî êîæíîãî äíÿ íåñóòü íàñ 
ð³çíèìè åïîõàìè. ² â÷èìîñÿ ðîçóì³òè òà 
ñïðèéìàòè ñâ³ò, ó ÿêîìó æèâóòü íåçðÿ÷³.
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Поліцейським 
дали 23 авто
 Íà ïëîù³ Âàñèëÿ Ñòóñà 
5 áåðåçíÿ ïîë³öåéñüêèì 
óðî÷èñòî ïåðåäàëè êëþ÷³ 
â³ä 23 íîâåíüêèõ ³íîìàðîê, 
ÿê³ ïî¿õàëè íà ðàéîíè Â³-
ííè÷÷èíè. Íàéá³ëüøå ïîë³-
öåéñüê³ îòðèìàëè «Øêîä», 
ÿêèõ áóëî 13 àâòî. Òðîõè 
ìåíøå — êðîñîâåð³â «Ðåíî 
Äàñòåð» (8 øòóê). À ùå ïî-
ë³öåéñüêèì ïåðåäàëè îäèí 
àâòîáóñ òà ùå îäèí ñïåöàâ-
òîìîá³ëü — òèïó «àâòîçàê».
ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê 
Íàöïîë³ö³¿ Â³ííè÷÷èíè 
Þð³é Ïåäîñ, ìàøèíè áóëè 
ïðèäáàí³ çà êîøòè äåðæ-
áþäæåòó, ö³ëüîâîþ ñóáâåí-
ö³ºþ íà ïîòðåáè óïðàâë³í-
íÿ ÌÂÑ. Íà öå âèòðàòèëè 
ïîíàä â³ñ³ì ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü.
— Äëÿ ïîë³ö³¿ í³êîëè áàãà-
òî ìàøèí íå áóâàº. Àëå ìè 
ïîñòóïîâî éäåìî äî íàøî¿ 
ìåòè, ùîá ó êîæíîìó ðàéî-
í³ Â³ííè÷÷èíè áóëè ò³ëüêè 
íîâ³ òà âèòðèâàë³ ìàøèíè, 
ÿê³ äîçâîëÿòü ïîë³öåé-
ñüêèì øâèäêî ðåàãóâàòè 
íà ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàðàç 
íà ðàéîíàõ âæå º 42 íî-
âèõ ìàøèíè, à ùå 10 — 
íåùîäàâíî áóëè ïåðåäàí³ 
ä³ëüíè÷íèì ïîë³öåéñüêèì 
ó Â³ííèö³, — ñêàçàâ Þð³é 
Ïåäîñ.
Íàãàäàºìî, ùî ì³ñÿöü 
òîìó, 5 ëþòîãî, â³ííèöü-
êèì êîïàì ïåðåäàâàëè 10 
«Ðåíî Äàñòåð».

Почистять 
Десенку
 Çà 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
ðîç÷èñòÿòü ð³÷êó Äåñåíêà 
â ñåë³ Ñòðèæàâêà. Òàêîæ 
òàì ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè 
áåðåãîâó ë³í³þ. Íèí³ çà äî-
ïîìîãîþ åêñêàâàòîðíî¿ 
òåõí³êè óæå ðîç÷èùåíî 
áëèçüêî 50 ìåòð³â ð³÷êè.
«Íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò âèä³-
ëåíî 5,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, 
çà ðàõóíîê òåíäåðíî¿ çà-
êóï³âë³ âäàëîñü çåêîíîìèòè 
ìàéæå 800 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ó ïëàíàõ ïðîâåäåííÿ 
ðîá³ò ³ç áåðåãîóêð³ïëåííÿ, 
âèðóáêè äåðåâ, ÿê³ ñàìî-
ñ³âîì ç’ÿâèëèñü íà áåðå-
ãàõ. Çàâäÿêè ïðîâåäåíèì 
ðîáîòàì â ïîäàëüøîìó 
ð³÷êà Äåñåíêà ïðîò³êàòèìå 
ó á³ëüø ÷³òê³é áåðåãîâ³é ë³-
í³¿», — çàçíà÷àþòü íà ñàé-
ò³ ÎÄÀ. Êîëè ïîòåïë³º, 
äî ðîáîòè ïðèñòóïèòü çåì-
ñíàðÿä, ùî âèêîíóâàòèìå 
äíîïîãëèáëþâàëüí³ ðîáîòè 
³ òàêèì ÷èíîì çá³ëüøóâà-
òèìåòüñÿ ïðèòîê âîäè.

КОРОТКОКОРОТКО

ËÀÉÔ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (063)7758334 

Âåòåðèíàð çà îñâ³òîþ Àííà 
Ãðà÷îâà ìàéæå ð³ê ïðàöþº ê³-
íîëîãîì ó â³ííèöüê³é ïîë³ö³¿. 
Æ³íêó íå õâèëþº, ùî âîíà ºäè-
íà «ê³íîëîãèíÿ» òà ðîçïîâ³äàº, 
ùî ðîáîòà ó ïîë³ö³¿ — öå ¿¿ ïî-
êëèêàííÿ. Áåç íå¿ âîíà á íå çó-
ñòð³ëàñÿ ç â³â÷àðêîþ Ñòåëëîþ — 
ðîçóìíîþ, äîáðîçè÷ëèâîþ ñî-
áàêîþ, ùî ïîëþáëÿº áàâèòèñÿ 
ç ä³òüìè.

Êð³ì òîãî, æ³íêà-ê³íîëîã çðóé-
íóâàëà äåÿê³ ì³ôè ïðî ìóøòðó-
âàííÿ ñëóæáîâèõ ñîáàê. Çîêðåìà 
é òîé, ùî «÷îòèðèëàïèõ» ãîäó-
þòü íàðêîòèêàìè, ùîá íàâ÷èòè 
¿õ çíàõîäèòè ðå÷îâèíè.

«ТРЕБА БУДЕ І ДРОВА 
ПОРУБАЮ» 

Àííà Ãðà÷îâà — êàïðàë ïîë³ö³¿. 
Æ³íêà ïðîéøëà òåîðåòè÷íó ï³ä-
ãîòîâêó ó Â³ííèö³ òà ïðàêòèêó 
â Æèòîìèð³. ×åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â 
ïî÷àëà ïðàöþâàòè ó â³ííèöüêîìó 
ê³íîëîã³÷íîìó öåíòð³. À ê³íîëî-
ã³þ íå ââàæàº ñóòî ÷îëîâ³÷îþ 
ïðîôåñ³ºþ.

Äî òîãî æ, â ìèíóëîìó ïðà-
öþâàëà âåòåðèíàðîì, ÷îìó íà-
â÷àëàñÿ ó Ëüâîâ³. Àëå â³äêëàñòè 
ë³êóâàííÿ òâàðèí òà âçÿòèñÿ çà ¿õ 
äðåñèðóâàííÿ, ïîë³öåéñüêó ï³ä-
øòîâõíóëî íàðîäæåííÿ äèòèíè.

— Ï³ñëÿ äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè 
çàõîò³ëà çì³í ó æèòò³. Ïîáà÷è-
ëà êîíêóðñ ó â³ííèöüê³é ïîë³ö³¿ 
íà ê³íîëîãà òà âèð³øèëà — òðåáà 
éòè. Ïðîéøëà ñêëàäíèé êîíêóðñ 
³ æîäíîãî äíÿ íå ïîøêîäóâàëà 
ïðî çì³íó ïðîôåñ³¿. Íå æåíóñü 

í³ çà ïîãîíàìè, í³ çà çàðïëàòîþ. 
Ðîáîòà ç «÷îòèðèëàïèìè» ïðè-
íîñèòü ìåí³ ïîçèòèâí³ åìîö³¿, — 
ðîçêàçàëà Ãðà÷îâà.

Ïèòàºìî, ÷è â³ä÷óâàº ïîë³öåé-
ñüêà ÿê³ñü óòèñêè àáî ïîòóðàííÿ 
ó ñóòî ÷îëîâ³÷îìó êîëåêòèâ³?

— Òóò ëîÿëüíå ñòàâëåííÿ, ìåíå 
îáåð³ãàþòü. Äîâîäèòüñÿ ñàì³é 
ïðîñèòè õëîïö³â, ùîá íå ðîáèëè 
ç ìåíå ÿêóñü ä³â÷èíêó, ÿêà í³÷î-
ãî íå ìîæå ðîáèòè. Êàæó, òðåáà 
áóäå äðîâà ïîðóáàòè — ïîðóáàþ. 
Ìîæëèâî, ÿ öüîãî é íå âì³þ. Àëå 
îáîâ'ÿçêîâî íàâ÷óñü, — ðîçïîâ³-
äàº ïîë³öåéñüêà. — À êîëè íà-
â÷àëàñÿ ó Æèòîìèð³, òî â íàøîìó 

âçâîä³ (17 ëþäåé — àâò.) õëîïö³â 
òà ä³â÷àò áóëî äåñü 50 íà 50. Æ³í-
êè ïîêàçóâàëè ó äåÿêèõ âïðàâàõ 
íàâ³òü êðàù³ ðåçóëüòàòè àí³æ 
õëîïö³. ×îìó ÿ ºäèíà ïîë³öåé-
ñüêà-ê³íîëîã ó Â³ííèö³ — öüîãî 
ïîÿñíèòè íå ìîæó.

СТЕЛЛА АБО «ТЕЯ» 
² ÿêùî æ³íêà-ê³íîëîã ó ïîë³ö³¿ 

îäíà, òî âèõîâàíö³ — ìàéæå âñ³ 
ä³â÷àòêà. Çà ñëîâàìè Ãðà÷îâî¿, 
ç ñó÷êàìè ïðîñò³øå: âîíè á³ëüø 
ñëóõíÿí³, í³æ ñàìö³.

Äî ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ ó Æè-
òîìèð³, ïîë³öåéñüêó ïðèâîäèëè 
ó öåíòð ç³ ñëóæáîâèìè ñîáàêàìè, 

СТАЛА КІНОЛОГОМ ПІСЛЯ 
ДЕКРЕТНОЇ ВІДПУСТКИ
Улюблена робота  29-річна 
Анна Грачова — єдина жінка-кінолог 
у вінницькій поліції. Вона має чотирилапу 
напарницю, без якої вже не уявляє 
власного життя. Анна розповіла про вибір 
професії, перші бойові завдання та дала 
поради, як перестати боятися собак

ùî íà Áîòàí³÷í³é. Òàì Àííà çó-
ñòð³ëàñÿ ç â³â÷àðêîþ Ñòåëëîþ.

— Ïîáà÷èëà Ñòåëëó… ³ íå ìî-
ãëà â³ä íå¿ â³ä³éòè. Âçàãàë³. Îò òàê 
âîíà ìåí³ ó äóøó ïðèïàëà. Ìè 
ç íåþ ðàçîì îïàíîâóâàëè ïðàê-
òè÷í³ íàâè÷êè: ÿ íàâ÷àëàñÿ äðå-
ñèðóâàòè, à âîíà — âèâ÷àëà óñ³ 
êîìàíäè, ÿê³ ÿ ¿é êàçàëà.

Ñòåëë³ ëèøå ï³âòîðà ðîêó. ¯¿ 
òðåíóâàííÿì ïîë³öåéñüêà çà-
éìàºòüñÿ ùîäíÿ ïî òðè-÷îòèðè 
ãîäèíè. Ùå ñîáàêà Ãðà÷îâî¿ ïî-
ëþáëÿº áàâèòèñÿ ç ä³òüìè, îáî-
æíþº, êîëè ¿é ÷åøóòü ÷åðåâî òà 
çà âóõàìè. Äîáðîçè÷ëèâà òà áåç 
êîìàíäè íå êóñàº. ² íàâ³òü ïî-
òîâàðèøóâàëà ç ñèíîì Àííè — 
òðèð³÷íèì Àíäð³ºì.

— Â³í ùå ïîãàíî ãîâîðèòü, 
áóêâè «êîâòàº». Ñòåëëó íàçèâàº 
«Òåºþ». Ì³é ñèí áóâ òóò, ãðàâñÿ 
ç ñîáàêîþ. À âîíà ä³òîê ëþáèòü 
òà íàâ³òü íå ãàâêíå. Ðåâíîù³â, ùî 
ÿ ãóëÿþ ç äèòèíîþ, íå â³ä÷óâàº.

Óæå ê³ëüêà ïðîôåñ³éíèõ ïåðå-
ìîã íà ðàõóíêó ïîë³öåéñüêî¿ òà 
¿¿ ÷îòèðèëàïî¿ íàïàðíèö³.

Ó ñåë³ Ìóðàôà Øàðãîðîäñüêîãî 
ðàéîíó ñëóæáîâà ñîáàêà äîïî-
ìîãëà ïðàâîîõîðîíöÿì çàòðèìàòè 
êâàðòèðíèõ çëîä³¿â.

Ó Îðàò³âñüêîìó ðàéîí³ âîíè çà-
ëó÷àëèñÿ äî ðîçêðèòòÿ ðîçá³éíîãî 
íàïàäó. Ñîáàêà íà íþõ ïðèâåëà 
ïîë³öåéñüêèõ çà 600 ìåòð³â â³ä 
ì³ñöÿ çëî÷èíó, äå çëîâìèñíèêè 
âèêèíóëè âèêðàäåí³ ìîá³ëüí³ 

òåëåôîíè òà äîïîìîãëà çíàéòè 
àâòîìîá³ëü ïðàâîïîðóøíèê³â.

ТРУПАМИ НЕ ГОДУЄМО 
Ó ïîë³öåéñüêîìó öåíòð³, ðàçîì 

ç³ Ñòåëëîþ, 27 ñîáàê. Âèõîâàíêà 
Ãðà÷îâî¿: ïîøóêîâî-ðîçøóêîâà 
ñîáàêà. Ùîá ï³äãîòóâàòè ñîáàêó-
ïðîôåñ³îíàëà ïîòð³áíî ùîíàé-
ìåíøå ð³ê ðåòåëüíèõ çàíÿòü.

Àëå êîæíà ïîë³öåéñüêà ñî-
áàêà — íå º óí³âåðñàëüíîþ äëÿ 
ïîøóê³â. ̄ õ ñïåö³àëüíî òðåíóþòü 
çà ð³çíèìè íàïðÿìêàìè:
 ïîøóêîâ³, ÿê³ â³äøóêóþòü 

ëþäåé íà çàïàõ;
 íà âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè, ÿê³ 

øóêàþòü çáðîþ òà âèáóõ³âêó;
 ñîáàêè, ÿê³ øóêàþòü íàðêî-

òèêè òà ïîõ³äí³ ðå÷îâèíè;
 íàäðåñèðîâàí³ íà òðóïíèé çà-

ïàõ, ÿê³ â³äøóêîâîþòü ò³ëà ëþäåé.
— Ìè íå ãîäóºìî ñîáàê íàð-

êîòèêàìè, âèáóõ³âêîþ. Òðóïàìè 
ñîáàê òàêîæ íå ãîäóºìî. À òî êà-
æóòü, ùî ìè ç ÿêîãîñü ìîðãó 
òÿãíåìî ðóêè òà íîãè ìåðòâèõ 
ëþäåé, ùîá ñîáàêàì ó êàøêó äî-
äàòè, — ðîçêàçóº êàïðàë ïîë³ö³¿ 
Àííà Ãðà÷îâà. — ª ñïåö³àëüí³ 
ìåòîäèêè ïðèãîòóâàííÿ ì’ÿñà ³ç 
äîäàâàííÿì ïîòð³áíîãî àðîìàòó. 
Òà öå íå øêîäèòü çäîðîâ’þ ñîáàê.

Ê³íîëîã³÷í³ â³â÷àðêè éäóòü íà 
ïåíñ³þ ï³ñëÿ äåâ’ÿòè ðîê³â ñëóæáè. 
¯õ íå ïðèñèïëÿþòü ³ âîíè ïðîäî-
âæóþòü æèòè äî ñàìî¿ ñìåðò³ ó ïî-
ë³öåéñüêèõ. Æèâóòü ùå 3–5 ðîê³â.

Перестати боятися повністю со-
бак — неможливо. Страх є адек-
ватною реакцією людини. А со-
бака просто так не буде гавкати 
та нападати на людину. Мож-
ливо, тварина хоче застерегти 
людину від біди, бо собака від-
чуває набагато більше, ніж ми.
Найкращий спосіб уникнути напа-
ду собаки — це просто зупинитися. 
Ні в якому разі не варто робити 
різких рухів: так тварина буде ду-
мати, що її хочуть побити. Тому 

буде кусатися, щоб захиститися.
А коли тварина біжить навко-
ло вас, гавкає та клацає зуба-
ми — думайте про щось добре. 
Через страх у людини виділяєть-
ся адреналін, від якого собаки 
дуріють. Їх це збуджує та змушує 
до агресивної поведінки.
Тому, щоб уникнути нападу: 
станьте наче «дерево» та збе-
рігайте спокій. Якщо собака 
не побачить у вас загрозу для 
себе, то просто пробіжить повз.

Як перестати боятися собак. Поради фахівця 

Капрал поліції Анна Грачова закохалася у вівчарку 
Стеллу з першого погляду. І хоча вона єдина жінка-
кінолог, вихованці — майже всі собаки-дівчатка 

Ï³ñëÿ äåâ’ÿòè ðîê³â 
ñëóæáè ñëóæáîâ³ 
ñîáàêè éäóòü íà ïåíñ³þ. 
Âîíè ïðîäîâæóþòü 
æèòè äî ñìåðò³ 
ó ïîë³öåéñüêèõ
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— Фізіологічне випадання во-
лосся у людини обумовлене пе-
реходом волосся з однієї фази 
в іншу. У нормі щодня випадає 
до 30–40 волосин. Якщо людина 
піддається сильному стресовому 
або іншому патологічному фак-
тору (лихоманка, кровотеча, 
голодування, вагітність, при-
йом лікарських засобів і т. д.) — 
то частина волосяних фолікул 
переходять в перехідну фазу і 
в фазу спокою та відбувається 
надлишкове випадання волосся, 

при розчісуванні можна вияви-
ти щодня від 80 до 250 волосин, 
що випали. Навесні проблема з 
випаданням волосся особливо 
відчутна — так як спостерігаєть-
ся загострення хронічних захво-
рювань й різка зміна погоди, це 
стрес для організму. А ще авітамі-
ноз, переохолодження, недостат-
ня фізична активність, психічна 
напруга — все це сприяє порідін-
ню шевелюри. Якщо ви зіткнули-
ся з такою проблемою, спочатку 
проконсультуйтеся з лікарем. Так 
як проблема може бути не сезон-
ною, а сигналізувати про більш 
серйозні проблеми здоров'я, які 
потребують поглибленого обсте-
ження та лікування. Для усунення 
даної проблеми дотримуйтеся 
простих правил:правильно 

харчуйтеся (вживайте корене-
плоди, які добре зберігають ві-
таміни - морква, буряк, селера, 
петрушка), вживайте м'ясо і 
кисломолочні продукти, не пе-
реохлоджуйтесь (навесні сон-
це світить, але не гріє), більше 
рухайтеся. Не перевантажуйте 
нервову систему, знаходьте час 
для відпочинку та повноцінного 
сну. Добре використовувати зо-
внішньо препарати сірки, дьог-
тю, цинку у вигляді лікувальних 
шампунів, фітошампунів. Не зло-
вживати стайлерами, правиль-
но розчісувати волосся, не но-
сити важкі головні убори, але і 
не переохолоджуватися, так як 
це призводить до спазму судин 
і порушення кровопостачання 
волосяних фолікул.

1. НАЙКРАЩИЙ, АЛЕ 
«НАЙЗАПАШНІШИЙ»
Маска з цибулею та часником 
краще за всі можливі засоби 
відновлює, живить та зупиняє 
випадіння волосся. Потрібно 
змішати по 2 ст. ложки каш-
ки часнику та цибулі, нанести 
на хвилин 40 на коріння волос-
ся. Замотати голову плівкою та 
рушником. Змити теплою водою 
з шампунем. Щоб запах не так 
відчувався, сполосніть волосся 
яблучним оцтом.

2. МЕДОВО-ОЛІЙНА 
Олія реп'яха не тільки поперед-
жає облисіння, сприяє гарному 
росту, але й просто гарно до-
глядає за волоссям. Для маски 
потрібно 2 ст. ложки олії, 2 ст. 

ложки меду, 2 ст. ложки ли-
монного соку. Усе це змішати 
та підігріти на водяній бані, 
щоб мед розтанув. Потім до-
дати 2 жовтки та нанести маску 
на корені волосся. Обгорнути 
голову плівкою та рушником. 
Через годину змити.

3. ГІРЧИЧНА 
За допомогою сухої гірчиці 
шкіра голови розігрівається, 
покращується приток крові, ко-
рені волосся отримують більше 
кисню та краще засвоюють ко-
рисні речовини. Потрібно змі-
шати 1 ст. ложку сухої гірчиці, 
2 ст. л міцно завареного чаю, та 
1 жовток. Суміш ретельно вти-
рати в шкіру голови, та залиши-
ти на 20 хвилин. Потім змити.

Âàëåð³ÿ 
Ïóñòîâàðåíêî

äåðìàòîëîã 
Â³ííèöüêîãî 

ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта Зовнішні методи відновлення волосся

ЧОМУ НАВЕСНІ 
МИ ВТРАЧАЄМО ШЕВЕЛЮРУ
Операція «Відновлення»  Ось-ось прийде пора знімати 
шапки. І за іронією долі саме навесні наша шевелюра виглядає 
найгірше. Причини звісно є, і всі вони обгрунтовані. Утім, 
методи «воскресіння» волосся теж клінічно доведені та 
випробувані. Варто лише обрати підходящий 

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Íàéãîëîâí³øà ïðè÷èíà âèïà-
äàííÿ âîëîññÿ íàâåñí³ — íåñòà-
÷à êîðèñíèõ ðå÷îâèí â îðãàí³çì³, 
à ó äåÿêèõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàâ³òü 
àâ³òàì³íîç. Òîìó íàñàìïåðåä ñë³ä 
ñåðéîçíî çàäóìàòèñÿ ïðî ñâ³é ðå-
æèì õàð÷óâàííÿ. Âèïàäàº âîëîññÿ, 

ÿê ïðàâèëî, ÷åðåç íåñòà÷ó â³òàì³í³â 
À, Â, Å, Ñ. Òîìó âåñíÿíèé ðàö³îí 
ïîâèíåí ñêëàäàòèñÿ ç ìîëî÷íèõ 
ïðîäóêò³â, ì'ÿñà, ôðóêò³â, îâî÷³â ³ 
øîêîëàäó. Âàæëèâèé ìîìåíò äëÿ 
ö³º¿ ïîðè ðîêó — íå âàðòî íàäòî 
çàõîïëþâàòèñÿ ð³çíîìàí³òíèìè 
çàñîáàìè äëÿ óêëàäàííÿ âîëîññÿ 
(ïëîéêè, ïðàñêè, ôåí).

НЕСТАЧА ЗАЛІЗА В ОРГАНІЗМІ
Виникає внаслідок неправильного та 
незбалансованого харчування, а також 
через малорухливий спосіб життя. Навесні 
проблема нестачі заліза загострюється, так 
як крім цього він ослаблений безліччю інших 
чинників. Уже зараз починайте правильно 
харчуватися. На вашому столі повинно стати 
більше м'яса, овочів і менше бутербродів 
для перекусів. А ще спорт та свіже повітря 
роблять дива.

НЕПОЛАДКИ З КИШЕЧНИКОМ 
З початком весни наш організм як і 
природа входить в цикл оновлення. 
Ми позбавляємось шлаків, які виходять з 
організму, в тому числі через сальні залози. 
Навантаження відчувають і волосяні 
цибулини, що не найкраще відбивається 
на волоссі. 
Тому знову наголошуємо на раціональному 
харчуванні, без надмірних навантажень 
на шлунок. Дієтолог, гастроентеролог 
прийде на допомогу, якщо ви не впевнені 
в свої силах.

ГОРМОНАЛЬНІ ЗБОЇ 
Особливо це стосується жінок. 
Гормональний фон, який може змінитися 
після пологів, призводить до появи 
посічених кінчиків, а іноді — випадіння 
волосся. Такі самі зміни в гормональному 
фоні відбуваються навесні. Якщо ви 
підозрюєте гормони, раціон та здоровий 
спосіб життя не надто вплинуть на якість 
волосся, тут потрібна порада спеціаліста.

ПРОБЛЕМИ З ХРЕБТОМ 
Це «хвороба» сучасності. Тому що надто 
багато часу сучасна людина проводить 
за монітором комп'ютера, як наслідок — 
має багато проблем з хребтом. Таке 
захворювання як шийний остеохондроз 
порушує циркуляцію крові в організмі, 
з'являються порушення в тонусі судин, 
у волосяні цибулини перестають надходити 
корисні речовини в достатній кількості. 
Зверніться до лікаря, той призначить 
курс масажу, чи спеціальних вправ для 
відновлення організму.

НЕРВИ 
На сьогоднішній день практично кожна 
людина живе в стані стресу більшу частину 
доби. А це причина багатьох хвороб, 
включаючи ті, які з нервовою системою 
безпосередньо не пов'язані. Під час нервового 
перенапруження організм не виробляє 
в необхідній кількості ті гормони, які потрібні 
для нормального росту і розвитку волосся. 
На ніч пийте заспокійливий чай, можливо 
у вашому випадку потрібні більш дієві засоби.

АНТИБІОТИКИ 
Більшість ліків та антибіотиків ми 
приймаємо протягом осені-зими. Ці 
речовини суттєво впливають на роботу 
організму. 
Якщо взимку ви хворіли серйозною 
застудою і довелося приймати антибіотики, 
навесні цілком можливо волосся почне 
випадати і ламатися. Це пройде, як тільки 
організм відновить імунітет.

Причини випадіння волосся
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Нові кадри у 
«Ниви» 
 Êåð³âíèöòâî ïðîôåñ³éíî-
ãî êëóáó äðóãî¿ ë³ãè «Íèâà» 
ï³äïèñàëî êîíòðàêò ³ç ìàé-
ñòðîì âèêîíàííÿ ñòàíäàðò³â 
Äìèòðîì Îñàä÷èì, Àíäð³ºì 
Ìàëÿðåíêîì (áðàòîì ë³äåðà 
êëóáó ²ãîðÿ Ìàëÿðåíêà), Àí-
òîíîì Ìóçè÷åíêîì ³ Îëåê-
ñàíäðîì Äóäàðåíêîì.

Стартує шаховий 
чемпіонат 
 Ç 7 ïî 18 áåðåçíÿ òðèâà-
òèìóòü ÷åìï³îíàòè Óêðà¿íè 
ç êëàñè÷íèõ, øâèäêèõ ³ 
áëèñêàâè÷íèõ øàõ³â ñåðåä 
þíàê³â òà ä³â÷àò äî 16 ðîê³â. 
Ãðàòèìóòü ó ñïîðòøêîë³ ¹ 6 
(âóë. Òåàòðàëüíà, 24). Ïî-
÷àòîê — î 15.00.

Олімпійські 
краплинки 
 Ç 9 ïî 11 áåðåçíÿ ó Â³-
ííèö³ â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòèé 
òóðí³ð ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñ-
òèêè «Îë³ìï³éñüê³ âåñíÿí³ 
êðàïëèíêè»-2018. Çìàãàòè-
ìóòüñÿ ó ÑÊ «Íîêàóò» (âóë. 
Áàòîçüêà, 2). Ïî÷àòîê — 
î 9.00, ïàðàä íàãîðîäæåí-
íÿ — î 17.00.

Викликають 
на килим 
 ×åìï³îíàò îáëàñò³ ç ñóìî 
ñåðåä ìîëîä³ äî 21 ðîêó 
ïðîéäå 10–11 áåðåçíÿ. Â³í 
â³äáóäåòüñÿ ó çàë³ áîðîòüáè 
Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî ñòà-
ä³îíó. Ïî÷àòîê — îá 11.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №10 (1029)
Мінімальні двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. У білих, 
крім короля, лише одна бойова фігура, яка в кожному рішенні наносить 
чорним матуючий удар.

Задача №2129-2132. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2                                   1.1.1.1+2.1.1.1.                      I. чTa7>b8;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №10 (1376), 7 березня 2018 року
Задача №2125
1...Kpc5  2. Kpa7 Ta4x; I. 1. Kpа7! Kpc5  2. d5 (d6+?)! Ta4x;
II. 1. Ca7! Kpd6  2. Kpb8 Te8x - правильнi мати
Задача №2126
1… Tg8!  2. Kh5 Tg6x; 1. Kh7 (Ke4?)! Te4  2. Kg5 Th4x
Задача №2127
1… Kpc3  2. Ta2 Tc1x; 1. Tc1? Tc3  2. b2 Ta3x - правильнi мати
Задача №2128
A). 1… Tg3  2. Kph1 T:h3x; 1. Kph1! Tg1+  2. Kph2 Cg3x; 
B). 1… Tg1+ 2. Kph2 Cg3x; 1. Kph2! Tg3  2. Kph1 T:h3x

М. Пархоменко

Тренування з кульової стріль-
би відбуваються на базі 
МКДЮСШ «Вінниця» (тел. 
35–32–80), ОДЮСШ стріль-
би (тел. 35–37–51) і тирі Па-
лацу дітей та юнацтва (тел. 
67–33–38, 67–33–37).

Де займатися?

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Íà êîëåã³¿ îáëñïîðòóïðàâë³í-

íÿ âðó÷èëè äåðæàâí³ íàãîðîäè 
âèäàòíèì àòëåòàì Â³ííè÷÷èíè. 
Îðäåí «Çà çàñëóãè» ²² ñòóïåíÿ 
îòðèìàâ ïðèçåð Äåôë³ìï³éñüêèõ 
³ãîð ç äçþäî (ñåðåä ñïîðòñìåí³â 
ç âàäàìè ñëóõó) Àíòîí Ñëóøíèé, 
îðäåí «Çà çàñëóãè» ²²² ñòóïåíÿ — 
éîãî íàñòàâíèê Ìèêîëà Êîñòåí-
êî. Ìåäàëü «Çà ïðàöþ ³ çâèòÿãó» 

âðó÷èëè ïðèçåðó Äåôë³ìï³àäè ç 
äçþäî Àë³ìó Áðèæàêó. Ïî÷åñíó 
ãðàìîòó Êàáì³íó îòðèìàâ òðåíåð-
ìàñàæèñò äåôë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè Òàðàñ Ïàþê.

Íàãîðîäèëè äåñÿòêó êðà-
ùèõ ñïîðòñìåí³â Â³ííè÷÷èíè 
(òà ¿õ òðåíåð³â) çà ï³äñóìêàìè 
2017 ðîêó — ïðèçåð³â ñâ³òî-
âèõ ³ ºâðîïåéñüêèõ çìàãàíü. Öå 
ñòð³ëüö³ Îëåã Öàðüêîâ ³ Ïàâëî 

Êðåïîñòíÿê, ëåãêîàòëåòêè Äæîéñ 
Êîáà ³ Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî 
(îòðèìàëà ïîñâ³ä÷åííÿ ìàéñòðà 
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó), 
áîêñåð Âîëîäèìèð Êóøí³ð, 
ê³êáîêñåðêà Ìàðèíà Òîìëÿê, 
âåñëóâàëüíèê Äåíèñ Ëàõìàíîâ, 
ñóìî¿ñòêà Ñâ³òëàíà Òðîñþê, ðàä³-
îîð³ºíòóâàëüíèê Îëåêñàíäð Ìàð-
÷óê ³ äçþäî¿ñò Àíòîí Ñëóøíèé.

Ó îáëàñíîìó ñïîðòèâíîìó 

ðåéòèíãó çà 2017 ð³ê ñåðåä ì³ñò 
îáëàñíîãî çíà÷åííÿ ïåðåìîãëà 
Â³ííèöÿ, ñåðåä îáëðàä ñïîðòòî-
âàðèñòâ — «Êîëîñ», ñåðåä ñïîð-
òøê³ë âèùî¿ êàòåãîð³¿ — ÎÄ-
ÞÑØ ç³ ñêëàäíî-êîîðäèíàö³é-
íèõ âèä³â ñïîðòó, ïåðøî¿ êàòå-
ãîð³¿ — Â³ííèöüêà ÄÞÑØ ¹ 2, 
äðóãî¿ êàòåãîð³¿ — ÌÊÄÞÑØ 
«Â³ííèöÿ», áåç êàòåãîð³¿ — Òèâ-
ð³âñüêà ÐÄÞÑØ.

Зірки вінницького спорту 
отримали державні нагороди

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè â ì. Ãüîð 
(Óãîðùèíà). Çà ïåðø³ñòü áîðî-
ëèñÿ ó ñòð³ëüá³ ç ãâèíò³âêè, ï³ñ-
òîëåòà ³ ïî ðóõîì³é ì³øåí³.

Â³ííèöüêó îáëàñòü íà ÷åìï³î-
íàò³ ªâðîïè ïðåäñòàâëÿëè â³ñ³ì 
ñïîðòñìåí³â. Øåñòåðî â³ííè÷àí 
ïðè¿õàëè ç ìåäàëÿìè. Âîíè çäî-
áóëè ï’ÿòü çîëîòèõ, ø³ñòü ñð³áíèõ 
³ áðîíçîâó íàãîðîäó.

ЗВИТЯГА У НОВІЙ 
ОЛІМПІЙСЬКІЙ ВПРАВІ  

Äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ ñòð³ëåöü-
êî¿ ñïîðòøêîëè Â³êòîð Ùåðáà 
íàçâàâ íàéá³ëüøèì äîñÿãíåííÿì 
íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè áðîíçó 
Îëåãà Öàðüêîâà â íîâ³é îë³ì-
ï³éñüê³é âïðàâ³. Öå ñòð³ëüáà ç 
ãâèíò³âêè ñåðåä çì³øàíèõ ïàð. 
Ó í³é î÷êè, íàáðàí³ æ³íêîþ ³ 
÷îëîâ³êîì, ñêëàäàþòüñÿ.

Îëåã Öàðüêîâ — ó÷àñíèê ïî-
ïåðåäí³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, 
âèõîâàíåöü â³ííèöüêî¿ Øêîëè 
âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñ-
ò³. Â³í âæå ðîçïî÷àâ ï³äãîòîâêó 

НАСТРІЛЯЛИ МЕДАЛЕЙ 
НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ 
Рівень  В Угорщині 
наші стрільці 
випереджали 
спортсменів із 
48 країн. У складі 
збірної України 
вони посіли друге 
командне місце

äî íàñòóïíî¿ Îë³ìï³àäè. 
Éîãî êîëåãà Ëþäìèëà Âàñè-

ëþê âèáîðîëà ñð³áëî ñåðåä æ³íîê 
ó äâîõ âïðàâàõ â ñòð³ëüá³ ïî ðó-
õîì³é ì³øåí³. Àëå âîíà ðîçðà-
õîâóâàëà íà á³ëüøå. Áî âæå áóëà 
÷åìï³îíêîþ ªâðîïè ³ ñâ³òó. Òîð³ê 
ØÂÑÌ ïðèäáàëà ¿é íîâåíüêó 
ãâèíò³âêó.

— Óñå æèòòÿ âèñòóïàëà ç ³íøîþ 
ãâèíò³âêîþ. Ìîæëèâî, íå ïðè-
ñòîñóâàëàñÿ äî íîâî¿ çáðî¿, ùî 
é çàâàäèëî ïîêàçàòè íàéâèùèé 
ðåçóëüòàò â Óãîðùèí³, — ñêàçàëà 
Ëþäìèëà Âàñèëþê.

ЗОЛОТИЙ ХЕТ-ТРИК 
МАКСИМА БАБУШКА 

²íø³ íàø³ äîñÿãíåííÿ áóëè 
ñåðåä þí³îð³â. Ó ñòð³ëüá³ ïî ðó-
õîì³é ì³øåí³ Ìàêñèì Áàáóøîê 
âèáîðîâ äâ³ íàéâèù³ íàãîðîäè 
â êîìàíäíîìó çàë³êó ³ îäíó îñî-
áèñòó. Äàíèëî Äàíèëåíêî òàêîæ 
äâ³÷³ ïåðåì³ã ó êîìàíä³ ³ ïîñ³â 
äðóãå îñîáèñòå ì³ñöå. Ó öèõ 
âïðàâàõ â³ííè÷àíè âèïåðåäèëè 
ðîñ³ÿí. ² öå ïðè òîìó, ùî ÐÔ ìàº 
êîëîñàëüíèé ïîòåíö³àë ó ñòð³-
ëåöüêîìó ñïîðò³ — ñó÷àñí³ áàçè 
³ çáðîþ. Òàêîæ â ñòð³ëüá³ ïî ðó-
õîì³é ì³øåí³ äâà ñð³áëà âèáîðîëà 

ïåðñïåêòèâíà Â³êòîð³ÿ Ñòåöþðà.
Ï³ñòîëåòíèê Áîãäàí Êèðèëåí-

êî ñòàâ â³öå-÷åìï³îíîì ªâðîïè. 
Ðàí³øå â³í áóâ âîëîäàðåì Êóáêà 
ñâ³òó.

НА ШЛЯХУ ДО ТОКІО 
Â³êòîð Ùåðáà ðîçêàçàâ, ùî 

ãîëîâíà ìåòà â³ííèöüêèõ ñòð³ëü-
ö³â — ï³äãîòîâêà äî Îë³ìï³à-
äè-2020 â Òîê³î. À ïîêè íàé-
áëèæ÷èé âàæëèâèé ì³æíàðîäíèé 
ñòàðò — ÷åìï³îíàò ñâ³òó, ÿêèé 
â³äáóäåòüñÿ â Êîðå¿ ó âåðåñí³.

— Â³í ïðîâîäèòüñÿ ðàç ó ÷î-
òèðè ðîêè. Ó öüîìó çìàãàíí³ 
â³çüìóòü ó÷àñòü çá³ðí³ áëèçüêî 
200 êðà¿í. Íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó 
ðîç³ãðàþòü é ïåðø³ îë³ìï³éñüê³ 
ë³öåíç³¿. Óñ³ íàø³ ïðèçåðè ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè — êàíäèäàòè 
íà ïî¿çäêó äî Êîðå¿, — ñêàçàâ 
Â³êòîð Ùåðáà.

Íàãàäàºìî, íà ïîïåðåäí³õ 
Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ â³ííè÷à-
íèí Îëåêñ³é Äåíèñþê âèáîðîâ 
áðîíçîâó ìåäàëü. Â³í óòðèìóº öåé 
ð³âåíü ³ ïðàãíå ñòàðòóâàòè íà íà-
ñòóïí³é Ïàðàë³ìï³àä³. Ö³êàâî, 
ùî Îëåêñ³é Äåíèñþê âèñòóïàº 
íà ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè é ñåðåä 
çâè÷àéíèõ ñïîðòñìåí³â.

ТРЕНУВАННЯ НА ЦИФРОВИХ 
МІШЕНЯХ 

Ïðîâ³äí³ ñòð³ëüö³ òåïåð òðåíó-
þòüñÿ íå íà ïàïåðîâèõ ì³øåíÿõ.

— Çà áþäæåòí³ êîøòè ìè ïðè-
äáàëè êîìïëåêò öèôðîâèõ ì³-
øåíåé, ñó÷àñíó çáðîþ. Ùîðîêó 
áëèçüêî ì³ëüéîíà ãðèâåíü âèòðà-
÷àºòüñÿ íà â³äðÿäæåííÿ íà çìà-
ãàííÿ ³ ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íî¿ áàçè ñòð³ëüö³â. Öå 
ïðèíîñèòü ðåçóëüòàòè. Íåäàðìà 
Â³ííèöüêà ñïîðòøêîëà ñòð³ëü-
áè ïîñ³ëà ó ðåéòèíãó òðåòº ì³ñöå 
ñåðåä 1200 ñïîðòøê³ë êðà¿íè, — 
ñêàçàâ ãîëîâà îáëñïîðòóïðàâë³í-
íÿ Ñåðã³é ×åðíÿâñüêèé.

Âîäíî÷àñ òðåíåð ñïîðòøêîëè 
«Â³ííèöÿ» Êîñòÿíòèí Ëÿäèøåâ, 
÷åòâåðî âèõîâàíö³â ÿêîãî âè-
ñòóïàëè íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè, 
çâåðòàº óâàãó íà áðàê îáëàäíàííÿ 
ó íåîë³ìï³éñüêèõ âïðàâàõ.

— Ëèøå ïðåäñòàâíèêè îë³ìï³é-
ñüêèõ âïðàâ òðåíóþòüñÿ íà ñó÷àñ-
íîìó îáëàäíàíí³. À ìè — íà çà-
ñòàð³ëîìó. ßêáè ó íàñ áóëè ñó-
÷àñí³ ñòð³ëåöüê³ óñòàíîâêè — ïî-
êðàùèëèñÿ á ïîêàçíèêè ³ ìîãëè á 
ïðîâîäèòè ó Â³ííèö³ çìàãàííÿ 
íàéâèùîãî ðàíãó, — êàæå Êîñ-
òÿíòèí Ëÿäèøåâ.

Людмила Василюк здобула дві срібні 
нагороди Євро. Дівчина поєднує спортивну 
кар’єру з тренерською діяльністю 

Олег Царьков здобув престижну медаль 
у новій олімпійській вправі 
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— Все просто: раньше мы больше 
были связаны с музыкой ХХ века. 
Но за годы проведения Форума 
«Барви музики» прошло уже 
17 лет ХХІ столетия, — говорит 
Ирина Френкель. — Появились 
новые музыкальные течения, 
новые имена, которые рабо-
тают в принципиально новых 
жанрах и манере. Чтобы рас-
ширить тематические границы 
Форума молодой музыки, мы 
и пришли к решению провести 
ребрендинг. Contemporary Music 
Days In Vinnytsia — это новое му-
зыкальное событие, во время ко-
торого мы покажем все разноо-
бразие и пестрые краски музыки, 

которая сегодня создается. Обоб-
щенно называть ее авангардом 
не правильно, ведь далеко не все 
музыкальные направления се-
годня авангардные. Многие ком-
позиторы сейчас наоборот воз-
вращаются к мелодике! Поэтому 
мы, как и весь мир, используем 
термин «contemporary», который 
объединяет как раз все новое, что 
мы слышим в музыке. Сегодня 
жанры настолько смешаны, что 
часто какой-то определенный 
стиль крайне сложно проследить 
и выделить. Но в этом и прелесть 
современной музыки. Она мно-
голика! И всегда невероятно ув-
лекательно ее разгадывать.

Почему провели ребрендинг «Барв музики»

²ÍÒÅÐÂ’Þ

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿
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Îá îñîáåííîñòÿõ 
âèííèöêîé ïóáëèêè 

è òîì, êàêèìè òåíäåíöèÿìè ñå-
ãîäíÿ óäèâëÿåò ñîâðåìåííûé ìó-
çûêàëüíûé ìèð, RIA ðàññêàçàëà 
äèðåêòîð ôåñòèâàëÿ Contemporary 
Music Days In Vinnytsia, çàñëó-
æåííàÿ àðòèñòêà Óêðàèíû Èðèíà 
Ôðåíêåëü.

Èìåííî îíà — «ìàìà» äâóõ ñà-
ìûõ óñïåøíûõ âèííèöêèõ ôåñòè-
âàëåé — VINNYTSIA JAZZFEST 
è OPERAFEST TULCHYN.

Â ôåñòèâàëå Contemporary Music 
Days In Vinnytsia çàÿâëåíî ìíî-
ãî íîâàòîðñêèõ ïðîåêòîâ. Íàøà 
ïóáëèêà ãîòîâà ê ýêñïåðèìåíòàì?

— Åñëè îíè íå àìàòîðñêèå, 
à ãëóáîêèå è ïðîôåññèîíàëüíûå, 
êàê ó íàøèõ ÷óäåñíûõ èñïîëíèòå-
ëåé, ïóáëèêà îäíîçíà÷íî ãîòîâà! 
È Ôîðóì ìîëîäîé ìóçûêè «Áàðâè 
ìóçèêè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ», íà êîòîðîì 

ìû ïîêàçûâàëè àáñîëþòíî íåèç-
âåñòíûé áîëüøèíñòâó ìóçûêàëü-
íûé ñðåç — ìóçûêó ÕÕ ñòîëåòèÿ, 
ýòî íåîäíîêðàòíî ïîäòâåðæäàë. 
Íà ïðîòÿæåíèè 17 ëåò ìû ïðèâî-
çèëè â Âèííèöó î÷åíü íåîáû÷íûå 
ïðîåêòû è âñåãäà îíè íàõîäèëè 
îòêëèê ó çðèòåëåé. Ó íàñ áûëî 
ìíîæåñòâî àâòîðñêèõ âå÷åðîâ, ïî-
ñâÿùåííûõ íàøèì ãåíèÿì-ñîâðå-
ìåííèêàì: Ñòàíêîâè÷ó, Ñêîðèêó, 
Ñèëüâåñòðîâó, Ðóí÷àêó, à òàêæå 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðåìüåð. 
Êàæäûé ãîä áûë ïîñâÿùåí ñâîåé 
òåìàòèêå: Óêðàèíà-Ïîëüøà, Óêðà-
èíà-Àâñòðèÿ, Óêðàèíà-Ãåðìàíèÿ. 
Êñòàòè, ìû, âèííè÷àíå, ìîæåì 
ãîðäèòüñÿ, ÷òî â 2007 ãîäó, êîãäà 
Ôîðóì áûë ïîñâÿùåí Óêðàèíå-
ÑØÀ, èìåííî â Âèííèöå âïåð-
âûå â Óêðàèíå áûëà èñïîëíåíà 
ìóçûêà Ãîëëèâóäà. Ìû òîãäà îá-
ðàòèëèñü â Ïîñîëüñòâî ÑØÀ, ïî-
ëó÷èëè ðàçðåøåíèå îò âëàäåëüöåâ 
àâòîðñêîãî ïðàâà è çàäàëè íîâûé 
ìóçûêàëüíûé òðåíä Óêðàèíå — 
èñïîëíåíèå êèíîìóçûêè.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ. 
ГОТОВА ЛИ К НИМ ВИННИЦА?
Встречаем новый фестиваль  
Уже через неделю Винница станет 
эпицентром современной музыки 
Украины. Фестиваль Contemporary Music 
Days In Vinnytsia пройдет 17–18 марта. 
Он обещает поразить всех необычными 
концертами знаменитых музыкантов, 
уникальными инструментами и мощной 
современной визуализацией

Êàêîé ñàìûé íåîáû÷íûé ïðîåêò 
âû ïðåçåíòîâàëè â Âèííèöå?

— Ìû âñåãäà èñêàëè ðàçíûå 
ôîðìû. Íàïðèìåð, ó íàñ áûëè 
êîíöåðòû â âèäå òåîðåòè÷åñêèõ 
ìàðàôîíîâ, êîãäà ìû ñîáèðàëè 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïèàíèñòîâ 
è èñïîëíÿëè àáñîëþòíî ðàç-
íóþ ìóçûêó. À îäíèì èç ñàìûõ 
íåîáû÷íûõ, êîíå÷íî æå, áûë 
÷óäåñíûé ïðîåêò âåëèêîãî ýêñ-
ïåðèìåíòàòîðà Äæîíà Êåéäæà, 
êîòîðûé ïèñàë ìóçûêó ñëîâàìè, 
äèðèæèðîâàë ïîäúåìíûìè êðà-
íàìè è íèêîãäà âî âðåìÿ êîíöåð-
òà íå çàñòàâëÿë ëþäåé âûêëþ÷àòü 
ìîáèëüíûå, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàë, 
÷òî âñå, ÷òî íàñ îêðóæàåò, — òîæå 
ñîñòàâíûå ìóçûêè. ß íàøëà åãî 
òåêñòû íà íåìåöêîì ÿçûêå è ìû 
ïåðâûå ïåðåâåëè èõ íà óêðàèí-
ñêèé. Â Âèííèöå ñîñòîÿëàñü 
óêðàèíñêàÿ ïðåìüåðà åãî çíà-
ìåíèòûõ ïðîèçâåäåíèé «Äîêëàä 
íè î ÷åì» è «4 ìèíóòû 33 ñåêóí-
äû». Ýòîò êîíöåðò áûë íàñòîÿ-
ùèì îòêðûòèåì äëÿ Âèííèöû! 

Òîëüêî ïðåäñòàâüòå: íà ïðîòÿæå-
íèè 4 ìèíóò 33 ñåêóíä âî âðå-
ìÿ îäíîèìåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ 
çâó÷àëà… òèøèíà. Ìóçûêàíòû 
ñ äèðèæåðîì ëèøü äðàçíèëèñü, 
äåëàÿ âèä, ÷òî âîò-âîò çàèãðàþò 
(óëûáàåòñÿ). Íî â ýòîì è áûë 
çàìûñåë àâòîðà! Àðàíæèðîâêó 
ýòîãî íåîáû÷íîãî ïðîèçâåäåíèÿ, 
êñòàòè, äåëàë Ëîíäîíñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð. Âîò è ìû 
â íàøåé Âèííèöå ïîëó÷èëè âîç-
ìîæíîñòü íàáëþäàòü è çà íåâå-
ðîÿòíî èíòåðåñíûì äåéñòâèåì 
íà ñöåíå, è çà òåì, êàê íà íåãî 
ðåàãèðîâàëè âèííè÷àíå. È íàøà 
ïóáëèêà íå ïîäâåëà!

Êàêèå èíòåðåñíûå ïðîåêòû 
17–18 ìàðòà óñëûøàò âèííè÷àíå?

— Çà äâà äíÿ ó íàñ áóäåò ÷åòûðå 
ñîâåðøåííî ðàçíûõ è íåîáûêíî-
âåííûõ êîíöåðòà. Ó÷èòûâàÿ òîí-
êîå ñìåøåíèå ñòèëåé, ïî æàíðàì 
èõ âñå-òàêè ìîæíî îáîçíà÷èòü òàê: 
ïåðâûé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ — õî-
ðîâîå èñêóññòâî, âòîðîé — äæàç 
ñ ýëåêòðîíèêîé è ôîëêîì, òðå-
òèé — þìîðèñòè÷åñêèé àâàíãàðä 

è ôèíàëüíûé — êëàññèêà ñ ñîâðå-
ìåííûì áàëåòîì. Âïåðâûå èçþ-
ìèíêîé êàæäîãî ïðîåêòà ñòàíåò 
ÿðêàÿ âèçóàëèçàöèÿ — èãðû öâå-
òà, ñâåòà è òåíè, à òàêæå ïîðà-
æàþùèé âèäåîàðò, ñïåöèàëüíî 
ñîçäàííûé âåäóùèìè âèäæåÿìè. 
Òàêæå çðèòåëè óâèäÿò îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî óíèêàëüíûõ ìóçûêàëü-
íûõ èíñòðóìåíòîâ — âñåãî áîëåå 
ñîðîêà! Ãîðäèìñÿ, ÷òî âïåðâûå 
â Âèííèöå ïðîçâó÷àò çíàìåíèòûå 
âî âñåì ìèðå «Íèòè Øîðåíêîâà»! 
Ýòî èííîâàöèîííûé ìóçûêàëü-
íûé èíñòðóìåíò, èçîáðåòåííûé 
ïîòðÿñàþùèì êîìïîçèòîðîì, âèð-
òóîçîì-ìóëüòèèíñòðóìåíòàëèñòîì 
Ìàêñèìîì Øîðåíêîâûì, êîòîðûé 
ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòåëåì ïðåìèè Òàð-
êîâñêèõ, ïèøåò ìóçûêó ê ôèëü-
ìàì è òåàòðàëüíûì ñïåêòàêëÿì, 
êîòîðûå ñ óñïåõîì èäóò íà ëó÷øèõ 
ñöåíàõ Óêðàèíû è ìèðà. Çâó÷à-
íèå «Íèòåé» íàñòîëüêî îñîáåííîå 
è çàâîðàæèâàþùåå, ÷òî ìû òî÷íî 
çíàåì: çðèòåëè èñïûòàþò àáñîëþò-
íûé âîñòîðã è ïåðåæèâóò öåëóþ 
áóðþ ýìîöèé! 

Êàêóþ àóäèòîðèþ æäåòå íà ôå-
ñòèâàëå?

— Âñåõ, êòî ëþáèò ìóçûêó! 
Íàøè êîíöåðòû áóäóò èíòåðåñ-
íû è âûçîâóò àáñîëþòíî îäè-

íàêîâóþ ïîëîæèòåëüíóþ ðåàê-
öèþ ó ïóáëèêè ëþáîãî âîçðàñòà 
è ïðåäïî÷òåíèé. Íà êîíöåðòå-
îòêðûòèè «Mariologia» 17 ìàðòà 
â 18.00 ãëàâíûì èíñòðóìåíòîì 
ïðåäñòàíåò ÷åëîâå÷åñêèé ãîëîñ. 
Çðèòåëåé æäåò èçóìèòåëüíîå çâó-
÷àíèå 12 àíãåëüñêèõ ãîëîñîâ çíà-
ìåíèòîãî âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ 
ñîâðåìåííîé ìóçûêè Alter Ratio 
è ïåðâàÿ â Óêðàèíå ñîâðåìåí-
íàÿ ìóçûêàëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ 
ñòàðèííûõ ëèòóðãè÷åñêèõ ãðè-
ãîðèàíñêèõ ïåñíîïåíèé. Ìîðå 
óäîâîëüñòâèÿ è çàðÿäà ïîçèòèâà 
18 ìàðòà â 18.00 âñåì ïðèíå-
ñåò êîíöåðò «Ìèíóòà ðåêëàìû» 
ïðè ó÷àñòèè êèåâñêîãî àíñàìáëÿ 
íîâîé ìóçûêè «Ðèêîøåò» è ó÷å-
íèêîâ òåàòðàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
Âèííèöêîé øêîëû èñêóññòâ «Âè-
øåíêà». À ãðàíäèîçíûì çàêðû-
òèåì íàøåãî ôåñòèâàëÿ 18 ìàðòà 
â 20.00 ñòàíåò ýêñêëþçèâíûé ïî-
êàç óêðàèíîÿçû÷íîé âåðñèè ñöå-
íè÷åñêîé ïîñòàíîâêè âñåìèðíî 
èçâåñòíîé ìóçûêàëüíîé äðàìû 
Èãîðÿ Ñòðàâèíñêîãî «Èñòîðèÿ 
ñîëäàòà». Ýòî áóäåò óäèâèòåëü-
íûé ñèíòåç áàëåòíîé ïîñòàíîâ-
êè, òåàòðàëüíîé èãðû è çâó÷àíèÿ 
ïðåêðàñíîãî èíñòðóìåíòàëüíîãî 
ñåïòåòà Ëüâîâñêîé ôèëàðìîíèè.

Ирина Френкель, директор фестиваля Contemporary Music 
Days In Vinnytsia: «Мы пригласили самых лучших и интересных 
исполнителей, чтобы 17–18 марта винницкие зрители получили 
максимум незабываемых музыкальных впечатлений!

«Ìû ïîêàæåì âñå 
ðàçíîîáðàçèå 
è ïåñòðûå êðàñêè 
ìóçûêè, êîòîðàÿ 
ñåãîäíÿ ñîçäàåòñÿ, — 
îò äæàçà äî êëàññèêè!» 
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РЕКЛАМА

ФЕСТИВАЛЬ «ДИКІ МУЗІКІ» 
Коли: 24 березня 
Де: MonteRay Live Stage, Київ, вул. 
Прорізна, 8 
Ціна: 200–250 грн 

На сцені виступатимуть популярні українські 
гурти: гуцул-метал бенд KARNA та «Мольфа» 
(Івано-Франківськ), «Чумацький Шлях» (Хмель-
ницький), DISTiNcT (Ужгород), столична OMANA 
та вінницькі «НЕ лізь, БО вб'є».
«На сцені клубу «MonteRay Live Stage», в самому 
центрі столиці, збереться надзвичайний лайн-ап 
і подарує вам вечір справжньої української 
музики! Перший фестиваль такого формату 
в Києві в 2018 році. Гуцульські мотиви, рифи 
Поділля, смак дзвінкого вокалу Волині, 
неймовірна велич Галичини і це ще не все!» — 
анонсують організатори.

CONTEMPORARY MUSIC 
DAYS IN VINNYTSIA 
Коли: 16–17 березня 
Де: Вінницька обласна філармонія 
Ціна: 50–70 грн за 1 концерт. Або 
за 150 гривень можна придбати муль-
тиквиток — пропуск на усі 4 концерти.

Фестиваль CONTEMRORARY MUSIC DAYS IN 
VINNYTSIA-2018 буде складатися із чотирьох 
концертів, які поєднуватимуть у собі музичну 
класику, авангард і сучасну візуалізацію.
Перший день фестивалю буде відкриватися духо-
вною музикою. Це буде проект, який презенту-
ють для вінничан кияни, також композитори, 
які мешкають у західній Європі, але пропагують 
українське сучасне мистецтво. Другою складовою 
проекту стане відомий хор «Alter Ratio». А осучас-
нять дійство відеотехнології та діджей.
Другий концерт першого дня фестивалю — це 
світломузичний перфоманс «Нитки Шоренкова».
Другий день проекту буде цікавий гумористично-
авангардним проектом «Хвилина реклами». Це 
проект Сергія Пілютікова, музичного «обличчя» 
каналу «СТБ».
Закривати фестиваль CONTEMRORARY MUSIC 
DAYS IN VINNYTSIA будуть класикою — відомою 
містерією Ігоря Стравінського «Історія солдата». 
Прем’єра твору відбувалась у жовтні 2016 року 
у Львові. Вінниця — друге місто в Україні, яке поба-
чить «Історію солдата», перекладену українською.

ХVII МІЖНАРОДНИЙ 
ДЖАЗОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЄДНІСТЬ» 
Коли: 16–17 березня 
Де: Київський національний театр 
оперети (Велика Васильківська, 53/3) 
Ціна: 100–600 грн 

За попередні 16 років у фестивалі взяли участь 
838 музикантів з 30 країн. Українські джазмени 
сімнадцятої «Єдності» — Енвер Ізмайлов, 
Володимир Соляник та «Київ Арт Ансамбль», 
Маша Видренко та «Eclectic Sound Orchestra» під 
керівництвом диригента Сергія Лихоманенка — 
всі з України.
Також у програмі є литовське тріо «Infiltrators» 
в складі: Яна Максимовича (саксофони), Дмітрія 
Голованова (фортепіано), Аркадія Готтесмана 
(ударні) і скандинавський дует: трубач Торе 
Йохансон, з Норвегії та піаніст Ларс Янсон, зі 
Швеції.
Окрім того, на фестивалі можна буде почути 
італійського піаніста та композитора Габріелє 
Дінаро. І справжнім відкриттям для глядачів, як 
обіцяють організатори, стане виступ українського 
етно-фанкі гурту ShockolaD.

«ЧЕХОВФЕСТ», СУМИ 
Коли: 21–31 березня 
Де: Театр драми та комедії Щепкина та 
Театр для дітей та юнацтва 
Ціна: від 100 до 290 грн 

Фестиваль відбудеться у Сумах уже вшосте. 
За 10 днів планується поставити 11 вистав, серед 
яких більшість привезені театрами з інших міст 
(Львів, Київ, Одеса і т. д.).
Відкриє фестиваль відома акторка Ада Роговцева. 
Вона грає у виставі «Свідоцтво про життя» 
за власною книгою, а режисером постановки є її 
дочка Катя Степанкова.
Далі, 23 березня на сумчан та гостей міста чекає 
виступ Київського академічного молодого театру 
з комедією «Потрібні брехуни», а 25 березня 
стане подарунком поціновувачам класичних 
п'єс: Львівським академічним театром естрадних 
мініатюр буде представлений «Гамлет». 
Закриватиме фестиваль 2018 Національний 
академічний театр імені І. Франка виставою 
«Незрівнянна» з Анатолієм Хостікоєвим та 
Ольгою Сумською.

Максим Бережнюк, один із музикантів, що виступатимуть 
на Contemporary Music Days у Вінниці. Гратиме у дуеті разом із піаністом 
Максимом Шоренковим

ДІАНА ГУЛБІАНІ, (098)4543812 

Ïåðøèé ì³ñÿöü âåñíè — ³ îäðàçó æ 
áóéñòâî ìèñòåöüêèõ çàõîä³â íà áóäü-ÿêèé 
ñìàê. Âèá³ð äîâîë³ âåëèêèé: ìîæíà «çäè-
÷àâ³òè» ðàçîì ³ç õåäëàéíåðàìè ôåñòèâàëþ 
«Äèê³ ìóç³ê³», äå, äî ðå÷³, çáèðàºòüñÿ âè-

ñòóïàòè ³ â³ííèöüêèé ãóðò «Íå ë³çü, Áî 
âá’º». À ìîæíà çàäóìëèâî ïîñëóõàòè ãðó 
íà ñâ³òëîìóçè÷íèõ íèòêàõ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñí³é ô³ëàðìîí³¿ — ³ âèçíà÷èòè äëÿ 
ñåáå, ÷è âè — ïîö³íîâóâà÷ àâàíãàðäó, ÷è 
êðàùå á âàì âæå íà òîé äæàç äî Êèºâà 
ìàéíóòè.

НАЙЦІКАВІШІ ФЕСТИВАЛІ БЕРЕЗНЯ: 
ДЕ ЗУСТРІТИ ВЕСНУ?
Джаз по-весняному  У підбірці — чотири 
фестивалі березня, у половині з яких так чи 
інакше задіяні вінничани. Вибір великий: 
провести березень під гітарні рокові рифи чи 
під акорди етно-джазу, а, можливо, і долучитись 
до цінителів театрального мистецтва
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КІНО

Складки часу
Фентезі
8.03–14.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секретне досьє
Історична драма, 7.03, поч. о 13.00, 19.50
Вартість квитків — від 70 грн
8.03–14.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Гноми вдома
Анімація, 7.03, поч. о 12.30, 17.20
Вартість квитків — від 70 грн
8.03–14.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Сотка
Комедія, 7.03, поч. об 11.10, 18.00, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
8.03–14.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Усі гроші світу
Кримінальна драма
8.03–14.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Чорна пантера
Фантастика, 7.03, поч. о 10.20, 14.30
Вартість квитків — від 70 грн

Гноми вдома
Анімація, 7.03, поч. о 12.50

Сотка
Комедія, 7.03, поч. о 17.00

Погоня за ураганом
Пригоди, 7.03, поч. о 21.30

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Чорна пантера
Фантастика, 7.03, поч. о 10.10, 13.00, 15.50, 
18.40, 21.30. Вартість квитків — від 50 грн
8.03–14.03, довідка — за тел. (096)0035050

Нічні ігри
Комедія, 7.03, поч. о 14.00, 16.10, 18.20, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
8.03–14.03, довідка — за тел. (096)0035050

Червоний горобець
Трилер, 7.03, поч. о 10.00, 12.50, 15.40, 17.30, 
18.30, 20.20, 21.20. Вартість квитків — від 50 грн
8.03–14.03, довідка — за тел. (096)0035050

Погоня за ураганом
Бойовик, 7.03, поч. о 9.40, 11.50, 20.30, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
8.03–14.03, довідка — за тел. (096)0035050

Занурення
Трилер, 7.03, поч. о 10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 
19.20, 21.40. Вартість квитків — від 50 грн
8.03–14.03, довідка — за тел. (096)0035050

Усі гроші світу
Кримінальна драма
8.03–14.03, 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 гу-
мористично-авангардний проект ансамблю нової 
музики «Рикошет» (Київ), яким керує світило аван-
гардної 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)
Моя чарівна леді
Мюзикл, 7.03, поч. о 18.30

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 9.03, поч. о 18.30

Дюймовочка та Метелик
Розумна казка для дітей
10.03, поч. о 12.00

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія, 10.03, поч. о 18.00

І все життя — театр
Театральне дійство, 13.03, поч. о 18.30

Лікар мимоволі
Комедія, 14.03, поч. о 16.00

Маруся Чурай
Поема для театру, 15.03, поч. о 18.30

Шельменко-денщик
Водевіль
16.03, поч. о 14.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
16.03, поч. о 18.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Чарівник 101, або Петрик 
у вогнедимному королівстві
Протипожежна казка-пригода
10.03, поч. об 11.00 та 13.00

Івасик-Телесик
Веснянка-фантазія, 11.03, поч. об 11.00 та 13.00

Вахтанг Кікабідзе. 
Ювілейний тур — 
80 років!
31 березня о 19.00 у Ві-
нницькому Будинку офіце-
рів артист-легенда, душа 
Грузії, Людина з великої 
букви — неперевершений 
Вахтанг Кікабідзе — з 

ювілейним туром — 80 років! Наживо у супроводі 
найкращих музикантів для вас прозвучать найвідоміші 
грузинські композиції та всі улюблені пісні золотого 
репертуару Вахтанга Кікабідзе: «Чито гврито», «Мои 
года — мое богатство», «Виноградная косточка», 
«Проводы любви», «Пожелание», «Я жизнь не то-
роплю», «Вот и весь разговор», «Песня о Тбилиси», 
«Я пьян от любви» та багато інших.
З концертами Вахтанг Кікабідзе об’їздив 5 конти-
нентів! Його обожнюють мільйони шанувальників 
декількох поколінь, а фільми за його участю: 
«Міміно», «Встреча в горах», «Не горюй!», «ТАСС 
уполномочен заявить» — стали класикою світового 
кінематографа. Вахтанг Кікабідзе — це соняч-
на посмішка і море чарівності! Це сива мудрість 
Кавказьких гір і відкрита душа джигіта! Це «Суліко», 
«Тбілісо», грузинське кіно, вино й «Міміно». Його 
роки як і раніше — його багатство!
Подаруйте собі та своїм коханим свято! Тільки 
живий звук, легендарні пісні, незабутня атмосфе-
ра, де панує драйв і колорит Грузії — чекають вас 
31 березня о 19.00 у Будинку офіцерів!
Квитки — 290–800 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». 

Марія Чайковська 
в «Плеяді»
10 березня на сцені 
обласної філармонії з 
концертом виступить мо-
лода українська співачка 
Марія Чайковська.
Її називають українською 
Едіт Піаф. Деякі свої 

композиції співачка виконує в дуеті разом з музи-
кантом Гушею Катушкіним.
Найпопулярніші композиції, виконанні їх дуетом, 
це «Эхо тысячи вокзалов» і «Ноябрь никогда 
не кончится». Марія пише і співає українською та 
російською мовами, акомпанує собі на форте-
піано. Душевна лірика, оригінальна манера гри, 
драматизм подачі і чистий голос принесли молодій 
співачці заслужену любов глядачів і критиків. По-
чаток концерту о 19.00.
Вартість квитків 150–400 грн. Тел. (067)3260737.

Концерт «Le Coeur» 
у Вінниці
30 березня в Арт-пабі 
«Beaf Eater» зустрічайте 
гурт «Le Coeur» (з фран-
цузької — серце). Гурт 
об'єднав в собі музикантів 
з п'яти країн — Конго, 

Мексики, Ірану, України і Еквадору, тому їх музика 
має певний шарм, а пісні звучать багатьма мова-
ми — французькою, іспанською, англійською, укра-
їнською, російською, лингала і суахілі. У Le Coeur 
немає рамок в жанрах музики, тому в піснях можна 
зустріти такі стилі як Folk, Pop, Rock, Funk, Afrobeat.
Початок концерту о 21.00, вартість квитків — 
60 грн. Тел. (067)3260737.

ВИСТАВКИ
Шевченко — 
художник
На виставці буде 
представлено 25 фак-
симільних репродукцій 
графічних творів митця 
з колекції Національно-

го музею Тараса Шевченка. 
Запрошуємо всіх поціновувачів української культу-
ри відвідати виставку одного з найяскравіших 
представників України, що триватиме до 30 бе-
резня 2018 року у виставковій залі Вінницького 
обласного художнього музею. За адресою — вул. 
Соборна, 21. Телефон 56–28–73.

8 Березня 
у ресторані 
«Козацький стан» 
Запрошуємо провести 
найромантичніший 
вечір весни і занурити-
ся в атмосферу живої 
музики і магії 8 Березня 

у ресторані «Козацький стан». Відмінна кухня та 
відмінний сервіс зроблять це чудове свято по-
справжньому незабутнім. Бронюйте столики уже 
зараз за телефоном (067) 143 88 64. Ми гаранту-
ємо незабутнє свято та яскраві враження!

8 Березня 
у Льодовому клубі
Спортивно-розважаль-
ний комплекс «Льодо-
вий Клуб» запрошує 
провести свято усіх 
жінок — 8 Березня 
на ковзанах.

Початок о 17.00. Вхід: година — 60 грн, безлі-
міт — 85 грн. Довідки за телефонами: 69–27–27, 
(096) 559–27–27, (063) 668 27 27.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

417785
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Усі шістнадцятеро дівчат отримали подарунки 
від спонсорів. Але найкращі призи подарували 
трьом переможницям.
 Номінація «Міс Мас-медіа» від мас-медійного 
журі — Вікторія Фільваркова, № 16.
Подарунки: дизайнерська сукня і сертифікат 
на 2000 грн від магазину взуття.
 Номінація «Віце-міс Вінниця» — Каріна Оліх, 
№ 3 та Вікторія Сідлецька, № 13. 

Подарунки: кожній по дизайнерській сукні і подо-
рожі до Європи.
 Номінація «Міс Вінниця» — Аліна Бабій, № 9.
Подарунки: річний абонемент від спортивно-
го клубу, шуба, сертификат на 5 тис. гривень 
від магазина взуття, тур Італією на двох та най-
коштовніший подарунок — срібна 21-ша коро-
на переможниці, яка зроблена за особливим 
дизайном 

Переможниці та призи 

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
(098)4543812 

Ó íåä³ëþ, 4 áå-
ðåçíÿ, â òåàòð³ 
³ìåí³ Ñàäîâñüêî-
ãî îáðàëè íàé-
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òà êîðîíó ì³ñ çìàãàëèñü 16 ä³-
â÷àò. Àëå çà êîðîíó êðàñóíÿì 
äîâåëîñü ïîáîðîòèñü: ñïî÷àòêó 
âèéòè íà ñöåíó ó øèêàðíîìó 
õóòð³, äàë³ — ñòàíöþâàòè òà-
íîê ÷åðë³äåðîê, ïðîäåô³ëþâàòè 
ó êóïàëüíèêàõ, ³ çàñë³ïèòè çàëó 
îøàòí³ñòþ âå÷³ðí³õ ñóêîíü.

— Êîæíà Ì³ñ Â³ííèöÿ ïîâè-
ííà îòðèìàòè ãàðí³ ïîäàðóíêè. 
À ³íàêøå íàâ³ùî æ áðàòè ó÷àñòü? 
Òóò ïî÷èíàºòüñÿ êàð’ºðà, ÿêà 
ïðîäîâæóºòüñÿ… íó, íå ò³ëüêè 
ó Êèºâ³. Äåÿê³ ³ ñâ³ò çàõîïëþ-
þòü, — çâåðíóâñÿ íà ïî÷àòêó øîó 
äî çàëè îäèí ³ç âåäó÷èõ êîíêóðñó 
ªâãåí ×åïóðíÿê.

Àëå ïåðåä ï³äêîðåííÿì ñâ³òó ä³-
â÷àòàì òðåáà â³äïîâ³ñòè íà çàïè-
òàííÿ âåäó÷èõ — ³íîä³ íåçðó÷í³.

— ×îìó âèð³øèëè âçÿòè 
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ «Ì³ñ Â³ííè-
öÿ»? — íàéïåðøå ïèòàííÿ âå-
äó÷à Îëüãà Äóäíèê ïîñòàâèëà 
Àë³í³, æóðíàë³ñòö³ «Â³íòåðè» òà 
êîíêóðñàíòö³ ¹ 9.

— ß âèð³øèëà âçÿòè ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ ÷åðåç ìîæëèâ³ñòü îòðè-
ìàòè òóò ïàë³òðó åìîö³é. Öå äëÿ 
ìåíå ñâîºð³äíèé äîñâ³ä òà çìîãà 
ïðàöþâàòè íàä ñâî¿ì õàðàêòå-
ðîì, — çíèçóº ïëå÷èìà ä³â÷èíà, 
ùå íå çíàþ÷è, ùî íàïðèê³íö³ âå-
÷îðà ¿¿ ÷åêàº àáñîëþòíèé òð³óìô.

Ó ïåðåðâàõ ì³æ âèñòóïàìè ä³-
â÷àò äëÿ ãëÿäà÷³â âèñòóïàâ òàí-
öþâàëüíèé àíñàìáëü «Áàðâ³íîê». 
Àëå öüîãî ðàçó âîíè íå òàíöþ-
âàëè, à ñï³âàëè ï³ñí³ ôðàíöóçü-
êîþ, àíãë³éñüêîþ, ³òàë³éñüêîþ, 
³, çâ³ñíî æ, óêðà¿íñüêîþ.

ТАНЕЦЬ ЧЕРЛІДЕРОК ТА 
ПОРТРЕТ МЕРК’ЮРІ 

Ñåðåä íîâèíîê â³ä ñàìèõ êðà-
ñóíü ó öüîìó ðîö³ áóâ òàíåöü 
÷åðë³äåðîê. Õîðåîãðàôàìè äëÿ 
ä³â÷àò ñòàëè ïðîôåñ³éí³ ÷åðë³-
äåðêè êîìàíäè ç àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó «Â³ííèöüê³ âîâêè».

Âèñòóï Äåíèñà Äèòèíþêà, ô³-
íàë³ñòà êîíêóðñó «Óêðà¿íà ìàº 

òàëàíò» ïðîõîäèâ ì³æ äåô³ëå 
ä³â÷àò ó ñòèë³ õ³ïï³ òà âèõîäîì 
ó êóïàëüíèêàõ. Çà õâèëèí 5–7 ï³ä 
ï³ñíþ Show must go on» ÷îëîâ³ê 
íàìàëþâàâ âåëè÷åçíèé ïîðòðåò 
Ôðåää³ Ìåðê’þð³.

Á³ëüøå çà âèõ³ä 16 êðàñóíü 
ó êóïàëüíèêàõ ãëÿäà÷³ ÷åêàëè 
ò³ëüêè âèõ³ä Pianoboy, àáî Äìè-
òðà Øóðîâà.

— À-à-à, Øó-óðîâ! Êðàñàâà! — 
ïîñò³éíî ïðîòÿãîì âèñòóïó âîëàâ 
ÿêèéñü — íà ïîäèâ, ÷îëîâ³÷èé — 
ãîëîñ.

Çàâåðøèâøè ì³í³-êîíöåðò 
ï³ñíåþ «Äâà ñïóòíèêà», Äìèòðî 
Øóðîâ ñêàçàâ íàéêðàñèâ³øèì 
ä³â÷àòàì Â³ííèö³ òàêå:

— Ãîëîâíå — ïàì’ÿòàòè, ùî 
íàéâàæëèâ³øà êðàñà — òà, ùî 
éäå çñåðåäèíè! Áàæàþ êîæí³é ç 

âàñ çíàéòè ñâîº ùàñòÿ! — ñêà-
çàâ õëîïåöü, âäàðèâ íàîñòàíîê 
ïî êëàâ³øàõ ñâîãî ñèíòåçàòîðà 
òà ïîá³ã çà ëàøòóíêè.

ВІДБІР БУВ НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ 
Îãîëîøóâàâ ïåðåìîæíèöü êîí-

êóðñó âëàñíå äèðåêòîð «Ì³ñ Â³-
ííèöÿ» ªâãåí Ìàéäàíèê.

Ïåðåä òèì ÿê ïåðåéòè äî íà-
ãîðîäæåííÿ ä³â÷àò, ñëîâî âçÿâ 
Îëåã ²âàíåíêî, ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ 
ðàäè «Êíèãà ðåêîðä³â Óêðà¿íè» òà 
ëàóðåàò ïðåì³¿ «Ãîðä³ñòü êðà¿íè» 

— ß âïåðøå íà âàøîìó êîí-
êóðñ³, àëå íå âïåðøå ó Â³ííèö³. 
Ñüîãîäí³ ÿ çàïðîøåíèé äî âàñ. 
Õî÷ó çàïåâíèòè, ùî óñå áóëî 
÷åñíî, ³ ä³éñíî ñüîãîäí³ ïåðå-
ìîæå íàéêðàñèâ³øà. Â³äá³ð áóâ 
íåóïåðåäæåíèé, — çàïåâíèâ ÷î-
ëîâ³ê ãëÿäà÷³â.

МІС ВІННИЦЯ-2018: ХТО СТАВ 
НАЙКРАСИВІШОЮ ВІННИЧАНКОЮ?
Місцева краса  Як і минулого року, 
глядачі та журі вирішили віддати свої голоси 
за одну і ту ж дівчину. Не красою єдиною: 
на конкурсі «Міс Вінниця» Pianoboy «порвав» 
зал піснею «Слуга народа», а фіналіст шоу 
«Україна має талант» за 5 хвилин намалював 
величезний портрет Мерк’юрі

Á³ëüøå çà âèõ³ä 16 
êðàñóíü ó êóïàëüíèêàõ 
ãëÿäà÷³ ÷åêàëè ò³ëüêè 
íà âèñòóï Äìèòðà 
Øóðîâà, ñîë³ñòà 
ãóðòó Pianoboy

Аліна Бабій стала переможницею 
у двох номінаціях. Минулоріч вона 
не потрапила до конкурсу, а цього року 
її обрали найкращою і журі, і публіка

Гурт 
Pianoбой 
не давав 
нудьгувати 
глядачам, 
поки судді 
радилися, 
кому 
віддати 
перемогу. 
Особливо 
бурхливо 
зал 
зреагував, 
коли 
Дмитро 
Шуров 
заспівав  
«Слугу 
народа»

Вихід конкурсанток у купальниках був 
найочікуванішим серед глядачів. Після 
виступу купальники красуням подарували

Останній вихід учасниць конкурсу «Міс 
Вінниця-2018» був дуже ефектним. Не в 
останню чергу через сяйво їх ошатних суконь 

Танок черлідерок. Його конкурсанткам 
допомагала ставити група підтримки із команди 
американського футболу «Вінницькі вовки»

Кавер на Show must go on від «Барвінка». 
Якимось чином їм вдалось майстерно 
поєднати народний спів та рокову пісню 

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
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ОВЕН 
Якщо вистачить сили волі 
вислухати претензії на свою 
адресу і не образитися, а пе-
реглянути свою поведінку, 
то ваш зв'язок стане навіть 
гармонійнішим.

ТЕЛЕЦЬ 
Успіх у коханні може вас 
окрилити, ви будете просто 
заворожувати протилежну 
стать. Але перш, ніж зважи-
тися на романтичну пригоду, 
подумайте, чи не зруйнуєте 
цим серйозні стосунки.

БЛИЗНЮКИ 
Вам може зустрітися дуже 
цікава людина. Особисте 
життя буде схоже на вихор 
різноманітних подій. Тільки 
не втрачайте голову, ваш 
супутник може так само таєм-
ничо зникнути, як і з'явився.

РАК 
Можливо, стосунки з ко-
ханою людиною перейдуть 
на новий виток розвитку. 
Але пам'ятайте, що кохання 
не терпить втручання сторон-
ніх, поспіху і грубих натяків. 

ЛЕВ 
Ваша щирість, доброта, ваш 
внутрішній світ зачарували 
кохану людину. Саме з вами 
вона відчуває глибину і сер-
йозність стосунків. 

ДІВА 
Остерігайтеся гри в любов, 
адже ви напевно не знаєте 
всіх правил. Може, варто від-
дати перевагу захоплюючій 
авантюрі прості, зрозумілі і 
надійні стосунки? 

ТЕРЕЗИ 
Зробіть подарунок коха-
ній людині. Він може бути 
скромним, але значущим. 
Любовні побачення в середу 
або в четвер виправдають 
ваші очікування.

СКОРПІОН 
Якщо ви закохані, то живіть 
цим почуттям і не приймайте 
близько до серця "мудрі 
поради" ваших друзів. Про-
ведіть вихідні тільки вдвох.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви будете розпещені увагою 
з боку протилежної статі. 
Однак ви занадто захоплені 
роботою, і можете просто 
не помітити своєї сильно 
зрослої популярності.

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся знайти внутріш-
ню рівновагу, не дозволяйте 
загостритися внутрішньому 
конфлікту між розумом і по-
чуттями. Приділіть достатньо 
уваги коханій людині.

ВОДОЛІЙ 
Якщо на горизонті ваших 
взаємин з'явилися якісь труд-
нощі, знайте, їх необхідно 
долати тільки удвох. 

РИБИ 
Варто все обдумати і 
не поспішати піддаватися 
захопленню емоцій. Хоча 
вам саме зараз потрібно 
прийняти рішення і зробити 
доленосний крок. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 8-14 БЕРЕЗНЯ

417484

Комментарий эксперта
ВИКТОРИЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ
— Влюбленность- это доста-
точно сильная эмоция. Вот 
только на самом деле, если 
копнуть глубже, она форми-
руется большим количеством 
других эмоций, таких как: 

интерес, возбуждение, радость, волнение, 
и другие. Когда люди только знакомятся, 
они стараются показать себя с лучшей сто-
роны, что абсолютно логично. И тем самым 

непроизвольно вызывают у партнёра целую 
бурю приятных эмоций. У человека проис-
ходит связка того, что он испытывает, с тем 
человеком, который в этот момент находится 
рядом. Можно представить себе ситуацию, 
мужчина с женщиной пришли тёплым ве-
сенним вечером в ресторан. Начнем с того, 
что каждый активно и усердно готовился 
к выходу, и примерял не один наряд. Кра-
сивая внешность друг друга уже привлекает 
внимание, и это уже вызывает эмоции. В ре-
сторане играет приятная музыка, особенно, 

если играет любимый исполнитель — снова 
эмоций. За столиком ведутся интересные раз-
говоры, улыбки, смех, лёгкие прикосновения 
друг к другу — это всё эмоции. Что приво-
дит в желанию видеться снова и снова. И так 
эмоции перерастают в чувства к друг другу.
Поэтому для тех, кто желает постоянно 
со своим партнёром чувствовать состоя-
ние влюбленности, самый простой вари-
ант — периодически вызывать в нём яркие 
эмоции. И тогда любовь и влюбленность 
будут шагать вместе под руку сквозь года.

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА 
В теории каждый человек уникальный, на практике — 
мы все слишком похожи. 
Однако глаза любящего в один миг могут сделать 
заурядного в целом, но любимого в частности 
человека, чуть ли не гением современности. Самое 
неприятное в данной ситуации, что любим мы часто 
не фактические какие-то заслуги или качества человека, 
а потенциальные. 
То есть свято верим, что любимый гораздо лучше, умнее, 
богаче, красивее, чем видят то окружающие. Любовь 
делает с нашим сознанием странный кульбит, благодаря 
ему же потом наступит жестокое разочарование. 
Это ли не причина видеть, любить и принимать человека 
таким, какой он есть. Просто в целях собственной 
безопасности.

РАЗУЙ ГЛАЗА 
Есть классное, но абсолютно неправильное утверждение, что 
«любовь слепа». Хотя она слепа, конечно. Но так не должно 
быть. Слепотой мы часто оправдываем свою непроходимую 
глупость, и любовный голод (сидел без «пряников» полгода, 
а тут она — любовь, конечно). Когда мы влюбляемся, критич-
ность мышления для нас не существует даже как понятие. 
В любовном угаре мы делаем вещи, которые в трезвом 
состоянии никогда бы себе не позволили. Это то самое 
в омут с головой. И потом неожиданно (ага) оказываемся 
в секс-онли у какого-то придурка, или в сервис-зоне у дуры. 
Причем нам-то сразу говорят, что все классно, но ничего 
серьезного, да? Мы с блаженной улыбкой киваем, да-да 
ничего серьезного (сами то думаем, что ниче, разглядит 
и влюбится), и получаем по лбу. Вы действительно так мало 
стоите, что готовы размениваться как пятак?

ìåñÿöû ñåðîñòè è ïðèðîäíîãî 
óíûíèÿ ìû âïàäàåì â «ñïÿ÷êó». 
Ñ ïðèõîäîì æå ïîãîæèõ äåíü-
êîâ ïîâûøàåòñÿ âîçáóäèìîñòü 
íåðâíîé ñèñòåìû. À åùå àêòè-
âèçèðóþòñÿ íàøè íàäïî÷å÷íèêè, 
è íà÷èíàþò âûäåëÿòü áîëüøåå 
êîëè÷åñòâî ãîðìîíîâ. Èìåííî 
ñåé÷àñ íàñ íà÷èíàåò «øòîðìèòü» 
òåñòîñòåðîíîì, ãîðìîíîì, îòâå-
÷àþùèì çà ñåêñóàëüíîå âëå÷åíèå. 
Òàêæå ïîâûøàåòñÿ êîëè÷åñòâî 
ñåðîòîíèíà — ãîðìîíà ñ÷àñòüÿ. 
Åùå îäèí ãîðìîí, êîòîðûé íà-
÷èíàåò «øàëèòü» ñ ïðèõîäîì 
âåñíû, — êîðòèêîñòåðîèä. Øà-

ëèòü — ïîòîìó ÷òî îí êàê ðàç êà-
÷àåòñÿ, êàê íà êà÷åëÿõ, òî ââåðõ 
âçëåòèò, òî âíèç êóáàðåì ïîêà-
òèòñÿ. À ìû ïðè ýòîì, òî òîñêó-
åì, òî ðàäóåìñÿ áåç ïðè÷èíû, 
îäíèì ñëîâîì, â îæèäàíèè ÷óäà 
íàõîäèìñÿ è ñåðäöåì òîìèìñÿ.

È âñå áû õîðîøî. Îäíàêî êðîìå 
îáùåãî ïîäúåìà, êîãäà âñå âîêðóã 
êðàñêàìè èãðàåò è ëþáàÿ ðàáîòà 
â ðóêàõ êèïèò, ìû ñîâåðøåííî 
òåðÿåì êðèòè÷íîñòü ðàçóìà, ÷òî 
âïîñëåäñòâèè ïðèâîäèò ê ðàçî-
÷àðîâàíèþ. Äàâàéòå ïîïðîáóåì 
èçáåæàòü äàííîé ó÷àñòè, èëè 
õîòÿ áû «ñîëîìêè ïîäñòåëèòü».

ПОРА ВЛЮБЛЯТЬСЯ 
И УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ
Весна пришла  Еще каких-то пару 
недель и солнышко начнет прогревать 
землю, а заодно наши желания, чувства 
и жажду любви. Весной влюбиться 
практически неизбежно, и ошибиться 
в выборе любви тоже 

Ñàìàÿ ðîìàíòè÷åñêàÿ ïîðà 
ãîäà óæå íàñòóïèëà. Èìåííî 
âåñíîé ìû ÷àùå âñåãî âëþáëÿ-
åìñÿ. Êòî-òî íà ïàðó äíåé, êòî-òî 
íåäåëü, ìåñÿöåâ, à êîìó-òî ïî-

âåçåò íà âñþ æèçíü.
Åñëè ïîñìîòðåòü íà äàííûé âå-

ñåííèé ýôôåêò ñ íàó÷íîé òî÷êè 
çðåíèÿ, îêàçûâàåòñÿ, âñåìó âèíîé 
äîëãîæäàííîå ñîëíöå. Çà äîëãèå 

НЕ СПЕШИ ЛЮБИТЬ 
Клин клином — метод универсальный, работает во многих 
сферах жизни и в любви в том числе. Новая любовь всегда 
убивает старую. Только вот со старой неудачной любовью эта 
палочка-выручалочка может дать сбой. Если сердце твое раз-
бито, новая любовь его исцелит, но как свежую рану трогать 
не стоит, а дать ей время затянуться, так сердцу отдохнуть 
не мешало бы. Просто отбросив эгоистические мотивы (сделать 
из другого фиксирующую повязку на сердце). Подумай, смо-
жешь ли ты полюбить нового человека, или твоя цель изливать 
на него боль? Кстати, острая стадия проходит скоро — от недели 
до месяца-двух.

ИНТУИЦИЯ НЕ ВРЕТ 
Наш мозг и наше тело гораздо умнее и чувствительнее, чем 
можно предположить. Мы можем легко понять, когда нравим-
ся, когда нет. Мы точно можем понимать, когда нас обманы-
вают, когда хотят чего-то поиметь… Можем, но не понимаем, 
не видим, потому что не верим себе, вернее, не хотим верить 
(ведь правда бывает болезненна). Проще придумать какую-то 
приятную себе причину охлаждения, злой шутки. Но, как пра-
вило, если что-то настораживает, вызывает вопрос, значит есть 
на то причина, и она обычно на поверхности. Доверять своему 
телу и интуиции сложно, но можно, по крайней мере, видеть, 
что есть какие-то сомнения, а не закрывать их иллюзиями.

НЕ СОГЛАШАЙСЯ НА КРОШКИ 
Любовь — это отношения двух партнеров, одинаково ценных 
и полноправных. Если ты чувствуешь, что свиданий тебе не хва-
тает, что внимания ты выпрашиваешь, нежности как таковой нет, 
поступков, в конце концов, — о равноценных отношениях говорить 
не стоит. Ты в них стоишь в позе нищего и выпрашиваешь крошки. 
Зачем? Тебе больше нужно? Да. Но партнеру нет. Так зачем тебе 
такой партнер? Отношения сами по себе ценности не имеют, 
они ценны, когда доставляют удовольствие или приносят пользу 
участникам данных отношений. А как же любовь? Ну раз ты со-
глашаешься на безответную, и тебя все устраивает, то ок. Если же 
в приоритете взаимность, что ты делаешь в этих отношениях?

ТОП-5 неправильностей влюбленности
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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)

Вікторія, 23 роки
Навчаюся в медичному університеті. 
Люблю подорожувати та отримувати 
нові враження. Завжди за спонтанні 
рішення та яскраві емоції… це і є життя)

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

419821

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
7.03

+3
+1

+1
-1

+1
-1

ЧЕТВЕР
8.03

+6
+2

+3
0

+3
0

П’ЯТНИЦЯ
9.03

+7
0

+3
-1

+3
-1

СУБОТА
10.03

+6
+3

+5
+1

+5
+1

НЕДІЛЯ
11.03

+14
+4

+10
+5

+10
+2

ПОНЕДІЛОК
12.03

+5
+4

+6
+1

+10
+3

ВІВТОРОК
13.03

-1
+3

+4
+2

+6
+2

419627

ОВЕН 
Вам придется найти 
новые варианты развития 
ситуации, чтобы наладить 
отношения с коллегами. 

ТЕЛЕЦ 
Возможна эмоционально 
напряженная неделя. Об-
ратите внимание на пер-
спективные проекты. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не начинайте реализа-
цию своих идей, покуда 
не появится уверенность 
в собственных силах.

РАК 
Настал момент, когда стоит 
что-то в себе поменять. 

ЛЕВ 
Промахи на работе останут-
ся без последствий, главное 
сохранять спокойствие.

ДЕВА 
Не откладывайте на неопре-
деленное время выполне-
ние творческих замыслов.

ВЕСЫ 
Занятость на работе убе-
режет вас от совершения 
необдуманных поступков. 

СКОРПИОН 
Все будет спориться в ру-
ках, и вы играючи справи-
тесь со всеми накопивши-
мися мелкими делами. 

СТРЕЛЕЦ 
Не увиливайте от работы, 
но, в то же время, и не бери-
те на себя слишком много.

КОЗЕРОГ 
Этот период подходит 
для поиска новой работы 
и смены деятельности.

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь уравновесить 
рабочее время и время, 
посвященное дому.

РЫБЫ 
Вы можете особенно 
успешно справляться с чу-
жими проблемами. 

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

418301

418148
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