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RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

 У Вінниці близько 87 тисяч пільговиків. 
Тепер їх збираються заставити платити 
за проїзд. Даватимуть кошти 
мінімум на 30 поїздок щомісяця, як 
постановив Кабінет міністрів
 Нововведення пошириться не 
тільки на міські, але й приміські 
та міжміські маршрути. Тобто і у 
автобусах, і у електричках проїзд 
буде для всіх платним
 Яким категоріям пільговиків давати 
гроші на проїзд, скільки та яким чином 
— на всі ці питання мають віднайти 
відповіді міські чиновники
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ЕКСПЕРИМЕНТИ 
НА ДОРОГАХ с. 19

РЕКЛАМА

с. 9

КОЖЕН ЧЕТВЕРТИЙ — ПІЛЬГОВИК 
ПЛАТИТИ ЗА ПРОЇЗД БУДУТЬ УСІ?

с. 14

Галина, кондуктор: Галина, кондуктор: 
— Скільки точно пільговиків їздить — Скільки точно пільговиків їздить 

у нашому вагоні, я не рахую. у нашому вагоні, я не рахую. 
Пенсіонери чи хто інший показують Пенсіонери чи хто інший показують 

посвідчення та їдуть собі. Якщо посвідчення та їдуть собі. Якщо 
документ забули вдома, то документ забули вдома, то 

мають сплатити за проїзд. Бо так мають сплатити за проїзд. Бо так 
отримають штраф від контролерівотримають штраф від контролерів
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ÍÎÂÈÍÈ

Творіть добро!
Ó «²íòåðøèêó» ïðîéøîâ 

íåéìîâ³ðíèé áëàãîä³éíèé 
ïîêàç ìîä äèòÿ÷î¿ êîëåêö³¿ 
«Remi».

Îðãàí³çàòîðîì òà äèçàéíå-
ðîì êîëåêö³¿ áóëà Ñâ³òëàíà 
Ðåïÿõ ç ïîäðóãîþ.

Íà çàõîä³ íå ëèøå ïðåçåí-
òóâàâñÿ äèòÿ÷èõ îäÿã, àëå é 
ïðîäàâàëè áëàãîä³éí³ ëîòè 
íà êîðèñòü õâîðîãî Äìèòðà 
Ëåá³äÿ. Çàãàëîì ç³áðàëè ñóìó 
â ðîçì³ð³ 33 òèñÿ÷³ ãðèâåíü! 
Óñ³ êîøòè îäðàçó ïåðåäàëè 
â ðóêè õëîï÷èí³.

ß îï³êóþñü Äìèòðèêîì 
âæå á³ëüøå ñåìè ðîê³â. 
Çà öåé ÷àñ â³í ïåðåæèâ ðàê 
ñïèííîãî ìîçêó, íà ë³êó-
âàííÿ ÿêîãî ìè ç³áðàëè âñþ 
ñóìó, áàãàòî îïåðàö³é òà ðå-
àá³ë³òàö³é, õëîï÷èíà âòðàòèâ 
ìàìó òà ñòàâ ñèðîòîþ.

Àëå íàéâàæ÷å òå, ùî Ä³ìà 
íà ôîí³ îíêî áóâ ïàðàë³-
çîâàíèé ³ çàðàç ïîñò³éíî 
çíàõîäèòüñÿ íà ³íâàë³ä-
íîìó â³çêó. Ë³êàð³ äàþòü 
õîðîø³ øàíñè äëÿ õëîïöÿ, 
àëå íèì ïîñò³éíî ïîòð³áíî 
çàéìàòèñÿ.

Æèâó÷è â ñêðóò³, õëîïöþ 
âàæêî çíàéòè êîøòè íà ïðî-
öåäóðè, ÿê³ äîïîìîæóòü éîìó 
ñòàòè íà íîãè. Òîìó ÿ íàä-
çâè÷àéíî âäÿ÷íà Ñâ³òëàí³ 
Ðåïÿõ çà òå, ùî âîíà ç óñ³õ 
íóæäåííèõ ä³òåé ³ ñ³ìåé, 
ÿêèõ íàñïðàâä³ äóæå áàãà-
òî, âèáðàëà ñàìå ìîãî ï³ä-
îï³÷íîãî.

ß á õîò³ëà ïîäÿêóâàòè âñ³ì 
íåáàéäóæèì ëþäÿì, ÿê³ ïå-
ðåäàëè êîøòè äëÿ õâîðî¿ 
äèòèíè.

Õîò³ëîñü áè, ùîá òàê³ 
çàõîäè ïðîâîäèëèñÿ ÷àñò³-
øå, òîìó ùî âîíè íå ëèøå 
îá’ºäíóþòü ëþäåé, àëå é äà-
þòü ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè ñâ³ò 
íà êðàùå!

Òâîð³òü äîáðî ³ íåõàé 
âîíî ïîâåðòàºòüñÿ äî âàñ 
ñòîðèöåþ!

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

СВІТЛАНА (22), СТУДЕНТКА:
— Віддаю у дитячі будинки 
або в церкву. Там комусь ці 
речі знадобляться. Так  зажди 
роблять мої батьки.Так за-
ведено у нашій сім’ї і мені це 
подобається.

ДМИТРО (42), ІНЖЕНЕР-
БУДІВЕЛЬНИК:
— Навіть не знаю, я цим не за-
ймаюся. Мама та дружина 
цим керують. На горищі, 
певно, складають чи розда-
ють комусь.

МАЙЯ (82), ПЕНСІОНЕРКА:
— Я вірю в Бога, ходжу у мо-
литовний дім. Туди й віддаю 
речі, які мені вже не потрібні, 
але ще в гарному стані. А ра-
ніше також віддавала бідним, 
або сусідам.

ВОЛОДИМИР (45), БЕЗРОБІТНИЙ:
— Я доношую речі до тако-
го стану, що їх немає куди 
подіти — тільки викинути. 
Я не маю можливості часто 
купувати нові речі, а старі 
викидати.

ОЛЕНА (55), ТЕХНОЛОГ:
— У село відвожу. Там таке 
добро не залежується. Є 
багато людей, і дітей і до-
рослих, яким знадобляться 
одяг, взуття та інші речі, які 
мені вже не потрібні

ІВАН (23), ВОДІЙ:
— Раніше викидали речі. 
А зараз у нас в Гнівані є 
благодійна організація, яка 
збирає речі і передає людям, 
які їх потребують. От туди й 
віддаю.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Куди ви діваєте речі, які вже не носите?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ùîäåíí³ ðåé-
ñè «Â³ííèöÿ-Êè-

¿â-Â³ííèöÿ» â³ä êîìïàí³¿ «Ì³æ-
íàðîäíèõ àâ³àë³í³é Óêðà¿íè» 
ïî÷àëè âèêîíóâàòè ç 25 áåðåçíÿ. 
Óâå÷åð³, î 21.15 ç Êèºâà äî íà-
øîãî ì³ñòà ïðèëåò³â íåâåëèêèé 
ë³òàê Embraer 145, íà áîðòó ÿêî-
ãî áóëè 15 ïàñàæèð³â. Òîä³ ÿê 
âæå 26 áåðåçíÿ, î 07.25, ³íø³ 
ïàñàæèðè ç Â³ííèö³ â³äëåò³ëè 
â Áîðèñï³ëü (Êè¿â). ßê ðîçêàçàâ 
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Âëà-
äèñëàâ Ñêàëüñüêèé, öåé àâ³àðåéñ 
º «ñòèêóâàëüíèì».

— ² º ö³êàâîþ ìîæëèâ³ñòþ äëÿ 
ä³ëîâèõ òà òóðèñòè÷íèõ ïî¿çäîê 
ç Â³ííèö³ ó ïîíàä 40 êðà¿í ñâ³òó. 
Öå îçíà÷àº, ùî ðîçïî÷àâøè ñâîþ 
ïîäîðîæ ó Â³ííèö³, ïàñàæèð çìî-

æå ïîîá³äàòè ó Ì³ëàí³, — ñêàçàâ 
Ñêàëüñüêèé.

Äèðåêòîð ç ðîçâèòêó ìàðøðóò³â 
«ÌÀÓ» Äàíèëî ²âàíîâ âèñëîâèâ 
ïåâí³ ñïîä³âàííÿ íà â³ííèöüêèé 
ðåã³îí.

— Çà óìîâè âåëèêîãî ïîïèòó 
íà ùîäåíí³ ïåðåëüîòè çà íàïðÿì-
êîì «Â³ííèöÿ-Êè¿â-Â³ííèöÿ» 
íåâäîâç³ òèï ë³òàêà çàì³íèìî 
íà á³ëüøèé.

Êð³ì òîãî, â³í ðîçêàçàâ, ùî ïðè 
êóï³âë³ êâèòê³â çàâ÷àñíî ìîæíà 
ñèëüíî çàîùàäèòè. Òàê, ì³í³ìàëü-
íà âàðò³ñòü êâèòêà — äî 900 ãðè-
âåíü â îäèí á³ê. ßêùî êâèòîê 
ïðèäáàòè íà íàñòóïíèé äåíü, 
òî íàéäåøåâøèé êîøòóâàòèìå 
â³ä 1100 ãðèâåíü. À çà ð³ê äî äàòè 
âèëüîòó — â³ä 238 ãðèâåíü.

Äèðåêòîð â³ííèöüêîãî àåðî-
ïîðòó ßðîñëàâ Ìàçóðåöü ñêà-
çàâ, ùî ë³òàê äîëåòèòü ç Â³ííèö³ 
äî Êèºâà çà 30–35 õâèëèí.

У КИЇВ ТА НАЗАД ВЖЕ 
ЛІТАЮТЬ ЗА 900 ГРИВЕНЬ
Нарешті  Авіакомпанія «МАУ» 
відкрила новий рейс з Вінниці до Києва, 
довжиною 200 кілометрів і тривалістю 
55 хвилин. Як розказали представники 
перевізника, цей рейс є швидким 
доступом до перельотів у понад 40 країн. 
А великий попит на авіарейс може 
привести у Вінницю компанії-лоукостери

— Ùå 20 õâèëèí âèòðà÷àº 
ë³òàê íà ï³äõîäè äî òåðì³íàëó 
àåðîïîðòó. ² ðîçóì³þ÷è ïîòðåáó 
ïîïóëÿðèçàö³¿ íàïðÿìêó, «ÌÀÓ» 
ï³øëè íà áåçïðåöåäåíòíèé 
êðîê: ö³íà ïåðåëüîòó, äëÿ ïðè-
êëàäó, Â³ííèöÿ — Íüþ-Éîðê 
áóäå òàêîþ ñàìîþ ÿê ³ âàðò³ñòü 
êâèòêà Êè¿â-Íüþ-Éîðê, — äî-
äàâ Ìàçóðåöü.

Ïàñàæèð³â ó Â³ííèö³ áóäå ï³ä-
âîçèòè äî àåðîïîðòó òà çàáèðàòè 
ç ëåòîâèùà àâòîáóñ ¹ 33. Éîãî 
ðîçêëàä ðóõó çì³íèëè ÿêðàç 
äî ïîÿâè íîâîãî ðåéñó â ñòîëèöþ 

Óêðà¿íè (goo.gl/y36AHW). À ÿê³ 
ùå ïëàíè ìàº â³ííèöüêå ëåòî-
âèùå íà íàéáëèæ÷å ìàéáóòíº?

— Ðîçðàõîâóºìî, ùî àâ³à-
êîìïàí³¿ ïðîäîâæàòü âèêîíó-
âàòè ÷àðòåðí³ ðåéñè äî Àíòàë³¿ 
(4 ðåéñè) òà Äàëàìàíó (1 ðåéñ). 
Ä³ÿòèìå íàïðÿìîê äî Øàðì-åëü-
Øåéõó. «ÌÀÓ» àíîíñóâàëè, ùî 
áóäå ïîäîâæåíèé íà ë³òíþ ïðî-
ãðàìó ïåðåë³ò ó Òåëü-Àâ³â òà ðåé-
ñè äî Êèºâà, — ñêàçàâ Ìàçóðåöü.

Ïðîòå ïðÿìèé ðåéñ «Â³ííè-
öÿ-Âàðøàâà-Â³ííèöÿ» ïîêè ùî 
íå ïëàíóþòü â³äíîâëþâàòè.

Цієї осені з України почне літати європей-
ський лоукостер «Ryanair». З аеропортів Києва 
та Львова можна буде полетіти у Барселону, 
Лондон, Варшаву, Дюссельдорф, Вільнюс та 
інші міста, а вартість квитків буде від 10 євро 
(325 гривень — авт.) (goo.gl/6As8eQ).
У перспективі лоукостер бажає виконувати 
рейси ще з чотирьох міст України: Одеси, 
Харкова, Дніпра, Херсона. А чи була розмо-
ва про рейси з Вінниці та чому вінницького 
летовища немає у переліку авіакомпанії як 

перспективних напрямків?
— З якими авіакомпаніями ведемо діалог — 
не можу сказати, на що є безліч причин. 
А перелік перспективних аеропортів, з яких 
буде літати лоукостер — то це плани самої 
авіакомпанії. При чому досить умовні. Чи 
буде літати з Вінниці лоукостер? Залежить 
від наших можливостей: готовність інфра-
структури, пасажиропотік, платоспроможність 
аеропорту. Це все ми маємо доказати та про-
явити для інших авіаперевізників. Зокрема, 

й завдяки рейсу «Вінниця-Київ-Вінниця» від 
«МАУ», — сказав директор вінницького ле-
товища Ярослав Мазурець.
Тоді, як за словами директора з розвитку 
маршрутів Данила Іванова, через появу 
«Райнейр» в Україні вони будуть змінювати 
вартість квитків.
— Кожна авіакомпанія в Україні буде боро-
тися за свого пасажира, і ми не виключення. 
Будемо боротися і ціною, і сервісом, і зручним 
розкладом.

Чи почнуть лоукостери літати з Вінниці

Виліт з Вінниці — о 7.25, виліт з Києва — о 20.20, 
рейси щоденні. За цим напрямком буде літати 
регіональний літак Embraer-145 на 48 місць
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Перевізники Вінниччини також 
очікують від місцевої влади мо-
нетизацію пільг.
— Водій — теж людина. Якщо ми 
не зможемо йому запропонувати 
гарну зарплату, то людина просто 
поїде за кордон. Так втрачаємо 
працівників і не буде кому возити 
пасажирів. Уже зараз відчуваємо 
нестачу кадрів, — сказав пред-
ставник асоціації обласних пере-
візників Сергій Кривешко. — Без 
компенсації за пільгові переве-
зення ми не можемо забезпечи-
ти безпеку, комфорт проїзду та 
регулярний ремонт транспорту. 
Упевнений, що вдасться прийня-
ти схему компенсації на місцях 
до кінця весни — початку літа.
Плюс, завдяки цим грошам, пе-
ревізники не будуть піднімати 
ціну квитків та отримають фінан-

си на оновлення транспорту. І 
деякі громади вже зробили їм 
крок на зустріч.
— Ми домовилися з Воронови-
цею, Гавришівкою, Побереж-
ним. Уклали з ними договори. 
Вони дають людям єдині проїзні 
квитки. Водії здають нам ці квит-
ки разом з касою, підписуємо акт 
виконаних робіт і в кінці місяця 
нам перераховують кошти за пе-
ревезення пільгових категорій 
громадян. Вони самі визначили 
чотири пільгові категорії, за яки-
ми проводять відшкодування — 
учасники бойових дій, багато-
дітні, «чорнобильці» і «афган-
ці». Вороновиця, наприклад, 
в лютому взяла 120 проїзних 
квитків, — сказав представник 
обласної асоціації перевізників 
Віктор Стецький.

Монетизація вже працює в області 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

Студентів звуть 
на суботники 
 Äðóãîãî êâ³òíÿ ó Â³ííèö³ 
ðîçïî÷íåòüñÿ àêö³ÿ «Ñòó-
äåíòñüêà ìîëîäü Â³ííèö³ 
çà ÷èñòå äîâê³ëëÿ».
— Ñòóäåíòè óñ³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ìîæóòü 
äîëó÷èòèñÿ äî ïðèáèðàííÿ 
ì³ñòà. Óñ³ì, õòî âèÿâèòü 
áàæàííÿ ðîáèòè ñâîº ì³ñòî 
÷èñò³øèì, ìè äàìî ð³çíî-
êîëüîðîâ³ ïàêåòè äëÿ çáîðó 
ñì³òòÿ, ùîá îäðàçó ñîðòó-
âàòè â³äõîäè, — ðîçïîâ³â 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ìó-
í³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³òàë³é 
×èãóð.
Àêö³ÿ «Ñòóäåíòñüêà ìîëîäü 
Â³ííèö³ — çà ÷èñòå äîâê³ë-
ëÿ» òà çàõîäè äî Äíÿ äî-
âê³ëëÿ òðèâàòèìóòü ó ì³ñò³ 
äî ê³íöÿ êâ³òíÿ.

«Повір у себе — 
2018» 
 Òðåòüîãî êâ³òíÿ ç 
10.00 äî 13.00 ó ïðèì³-
ùåíí³ ãàëåðå¿ «²íòåð-øèê» 
â³äáóäåòüñÿ ì³ñüêèé ôåñ-
òèâàëü òâîð÷îñò³ ³ òàëàíò³â 
ä³òåé òà ìîëîä³ ç ôóíêö³-
îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè 
«Ïîâ³ð ó ñåáå — 2018». 
Îñíîâíà ìåòà ì³ñüêîãî 
êîíêóðñó «Ïîâ³ð ó ñåáå» — 
çàîõî÷óâàòè ìîëîäü ç 
îáìåæåíèìè ôóíêö³îíàëü-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè ðîç-
âèâàòè ñâî¿ òâîð÷³ òàëàíòè. 
Ó ôåñòèâàë³ áåðóòü ó÷àñòü 
ä³òè òà ìîëîäü â³êîì â³ä 
7 äî 35 ðîê³â.

Зібрали 
макулатуру 
 Â³ííè÷àíè âçÿëè ó÷àñòü 
ó âñåñâ³òí³é àêö³¿ «Ãîäèíà 
Çåìë³». 118 ëþäåé ïðèíå-
ñëè ó õîë Â³ííèöüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè 864 êã ìàêóëàòóðè, 
à íàòîì³ñòü îòðèìàëè åêî-
ðó÷êè, áëîêíîòè, òîðáè òà 
LED ëàìïè.
Â³ííèöÿ ïðèºäíàëàñü 
äî ãëîáàëüíî¿ àêö³¿ «Ãî-
äèíà Çåìë³» âæå äåñÿòèé 
ð³ê ïîñï³ëü. 23 áåðåçíÿ 
ó NGO-HAB (#ÕàáÂ³ííè-
öÿ) â³äáóâàëàñü àêö³ÿ Eco-
Movie Night. Óñ³ áàæàþ÷³ 
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïåðåãëÿ-
íóòè ñòð³÷êó Ëåîíàðäî Ä³ 
Êàïð³î «Äî Ïîòîïó», îáãî-
âîðèòè éîãî ³ ïîäèñêóòóâà-
òè ç åêîëîã³÷íèõ ïèòàíü.
Òàêîæ äëÿ óñ³õ áàæàþ÷èõ 
ïðîâîäèëè ìàéñòåð-êëàñè ç 
âòîðèííî¿ ïåðåðîáêè ïàïå-
ðó, îð³ãàì³. À î 20.30 áóëà 
âèìêíåíà ï³äñâ³òêà óñ³õ 
ïàì’ÿòîê òà àäì³íáóä³âåëü.

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íîâîââåäåí-
íÿ ïîøèðèòüñÿ 

íå ò³ëüêè íà ì³ñüê³ ìàðøðó-
òè — ï³ëüãè íà ïðî¿çä âèäàäóòü 
ãð³øìè ³ ïàñàæèðàì ïðèì³ñüêèõ, 
³ ì³æì³ñüêèõ ìàðøðóò³â. Ñåáòî, 
³ ó àâòîáóñàõ, ³ ó åëåêòðè÷êàõ 
ïðî¿çä áóäå äëÿ âñ³õ ïëàòíèì. 
Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿâ Êàá³íåò 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè íà çàñ³äàíí³ 
14 áåðåçíÿ.

Êàáì³í çàòâåðäèâ ïðèíöèï 
ðîçðàõóíê³â íà ì³ñÿöü: ñåðåä-
íÿ âàðò³ñòü ïðî¿çäó ìíîæèòüñÿ 
íà 30 ïî¿çäîê. Òàêà ê³ëüê³ñòü 
ïî¿çäîê, ÿê êàçàâ â³öå-ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Ïàâëî Ðîçåíêî, º ì³í³-
ìàëüíîþ íîðìîþ, íèæ÷å ÿêî¿ 
ì³ñöåâèé îðãàí âëàäè íå ìàº 
ïðàâà ðîçðàõîâóâàòè âèïëàòó 
ï³ëüãîâèêó (goo.gl/V8b4pR).

ßêèì â³ííè÷àíàì-ï³ëüãîâèêàì 
äàâàòè ãðîø³ íà ïðî¿çä, ñê³ëüêè 
òà ÿêèì ÷èíîì — íà âñ³ ö³ ïè-
òàííÿ ìàþòü â³äíàéòè â³äïîâ³ä³ 
ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè. ² íà öå ó íèõ º 
÷àñ, ÿê éäåòüñÿ ó ïîñòàíîâ³, ïðî-
òÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â. Ùîïðàâäà, 
â óðÿä³ íå çìóøóþòü ìóí³öèïà-
ë³òåòè ïðèéìàòè ìîíåòèçàö³þ 
ï³ëüã: ìîæíà í³÷îãî íå ì³íÿòè.

ТРЕБА БІЛЬШЕ ПОЇЗДОК 
Æóðíàë³ñò îïèòàâ ê³ëüêîõ â³-

ííè÷àí, àáè ä³çíàòèñÿ ¿õíþ äóì-
êó ïðî ìîíåòèçàö³þ ï³ëüãîâîãî 
ïðî¿çäó. ² ùå ïèòàâ, ÿê ïåíñ³îíå-
ðè õîò³ëè á çì³íèòè öþ ñèñòåìó.

— Ïðîòè ö³º¿ ìîíåòèçàö³¿. Ìè 
ïåíñ³îíåðè — íàì òðåáà íà ð³çí³ 
ðèíêè ¿çäèòè, ùîá çíàéòè äåøåâ³ 
ïðîäóêòè. Êðàùå çàëèøèòè ï³ëü-
ãîâèé ïðî¿çä, ÿê º, — ðîçêàçàëà 
ïåíñ³îíåðêà Îëüãà Ä³äèê (72).

— Áåçîïëàòíîãî òðàíñïîðòó 
íå ïîâèííî ³ñíóâàòè âçàãàë³. 
Òàêî¿ ïðàêòèêè íåìàº ó ªâðîï³. 
Ìîæëèâî, ìîæíà çðîáèòè çíèæ-
êó íà îïëàòó ïðî¿çäó: ïðîäàâàòè 
êâèòîê ó òðàìâà¿ íå çà òðè ãðèâ-
í³, à çà äâ³, — êàæå ïðîãðàì³ñò 
Îëåã (30).

— Ìåí³ öèõ 30 ïî¿çäîê áóäå 
ìàëî. ß ùå ïðàöþþ, ³ ìåí³ ïî-
òð³áíî äî¿õàòè òóäè-íàçàä. Òîáòî, 
íå ìåíøå 60 ïî¿çäîê. Õî÷à ÿêùî 
çðîáëÿòü ïëàòíèé ïðî¿çä äëÿ 
ï³ëüãîâèê³â — ïëàòèòè áóäó. Ïî-
íàä äåñÿòü ðîê³â ïðîæèâ ó ªâðîï³ 
é òàì âñ³ ëþäè ïëàòÿòü çà ïðî¿çä 
ó òðàíñïîðò³. Ùîïðàâäà, òàì ³ 
ïåíñ³¿ âèù³, ³ äåðæàâà ï³êëóºòü-
ñÿ êðàùå, — ðîçêàçàâ ïåíñ³îíåð 
Âàñèëü (62).

— Ïðî÷èòàëà, ùî íàì äàäóòü 
ÿê³ñü êàðòêè ³ ïî íèõ áóäåìî 
¿çäèòè. Íà íèõ ùîì³ñÿöÿ ïåðå-

ПІЛЬГИ В ТРАНСПОРТІ. 
ЧИ БУДУТЬ ПЛАТИТИ ВСІ?
Альтернатива  Пільговиків 
змусять платити за проїзд грошима. 
Уряд постановив, що їм даватимуть 
кошти з місцевих бюджетів: мінімум 
на 30 поїздок щомісяця. Але вінницьким 
пенсіонерам цього мало. Як змінять 
безкоштовний проїзд — вирішать у мерії

ðàõîâóâàòèìóòü êîøòè. Ñê³ëü-
êè áåçêîøòîâíèõ ïî¿çäîê áóäå 
â ì³ñÿöü — ùå íå âèð³øèëè. Àëå 
30 ïî¿çäîê ìåí³ íå âèñòà÷èòü: äî-
âåäåòüñÿ ¿õàòè â îäíó ñòîðîíó, 
à íàçàä — ï³øêè, — ñêàçàëà ïåí-
ñ³îíåðêà Ëþäìèëà (85).

ПЕРЕВІЗНИКИ ХОЧУТЬ 
ПОВНУ ОПЛАТУ 

Óñüîãî ó Â³ííèö³ áëèçüêî 
87 òèñÿ÷ ï³ëüãîâèê³â. À îò ñê³ëü-
êè ¿çäèòü ì³ñüêèì òðàíñïîðòîì 
ùîäíÿ, òî÷íî¿ ê³ëüêîñò³ íå çíà-
þòü íàâ³òü ó «Â³ííèöüê³é òðàí-
ñïîðòí³é êîìïàí³¿». Ïëþñ, êîì-
ïåíñàö³þ çà âñ³õ ï³ëüãîâèê³â ùå é 
âèïëà÷óþòü íå ïîâí³ñòþ, ñêàçàâ 
î÷³ëüíèê ï³äïðèºìñòâà Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî.

— Öå áîëþ÷å ïèòàííÿ äëÿ óñ³õ 
ï³äïðèºìñòâ, ùî âèêîíóþòü ïà-
ñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ. Çà ï³ëü-
ãîâèê³â ïîñò³éíî íå äîïëà÷óâàëè: 
ïðèáëèçíî 40% â³ä ðåàëüíîãî 
îáñÿãó ïåðåâåçåííÿ. ßêáè áóëî 
100% — òî ó íàñ áóëè á ãðîø³ ³ 
íà ðåìîíò ìåðåæ³, ³ íà îíîâëåí-
íÿ òðàíñïîðòó òîùî. À çà ÿêèì 
ïîðÿäêîì áóäå êîìïåíñàö³ÿ — 
ïèòàííÿ íå äî íàñ, à äî îðãàí³â 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, — êàçàâ 
Ëóöåíêî.

Ãîëîâà â³ííèöüêî¿ àñîö³àö³¿ ïå-
ðåâ³çíèê³â ÃÎ «Ìàðøðóò» Îëåê-
ñàíäð Ãîòà ðîçêàçàâ, ùî ìàðø-
ðóòíèêè âçàãàë³ íå îòðèìóþòü 
â³äøêîäóâàííÿ â³ä äåðæàâè. Õî÷à 
é ïåðåâîçÿòü áåç îïëàòè âåòåðàí³â 
ÀÒÎ òà ³íøèõ ï³ëüãîâèê³â.

— ×è áóäåìî âîçèòè ï³ëüãî-
âèê³â, ÿêèõ ñàìèõ êàòåãîð³é — 
íà ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äåé 
íå ìàþ. Çâ³ñíî, ìè òàêîæ çàö³-
êàâëåí³, àáè îòðèìóâàòè 100% 
îïëàòè ïðî¿çäó ç³ âñ³õ. Áî ñê³ëüêè 
ÿ ïðàöþþ ó ö³é ñôåð³, òî æîä-

íèì ÷èíîì íå áóëî êîìïåíñàö³¿ 
çà ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâèê³â — óñå 
çà âëàñíèé êîøò òà ç ³í³ö³àòèâè 
â³ä ïåðåâ³çíèê³â, — ñêàçàâ Ãîòà.

ЗВАЖИТИ ВСІ «ЗА» ТА «ПРОТИ» 
Ó Êàáì³í³ ñòâåðäæóþòü, ùî âè-

ïëàòè íà ïðî¿çä áóäóòü íàðàõî-
âóâàòè ì³ñüêèé òà îáëàñíèé Äå-
ïàðòàìåíòè ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. 
Ãðîø³ ïåðåñèëàòèìóòü ãîò³âêîþ 
÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ, àáî 
íà ðàõóíîê ï³ëüãîâèêà ó áàíêó. 
Ï³äíÿëàñÿ âàðò³ñòü êâèòêà? Îð-
ãàíè ñîöïîë³òèêè çîáîâ’ÿçàí³ ïå-
ðåðàõóâàòè ìîíåòèçîâàíó ï³ëüãó, 
âðàõîâóþ÷è íîâó ö³íó ïðî¿çäó.

×è áóäóòü äàâàòè ï³ëüãîâèêàì 
«æèâ³» ãðîø³ àáî çàëèøàòü ÿê º? 
Ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè íå áåðóòüñÿ 
ïîõàïöåì â³äïîâ³äàòè íà öå ïè-
òàííÿ. Òàê ñàìî, ÿê ³ ïðîãíî-
çóâàòè, ÿê âîíî áóäå ïðàöþâàòè 
ó Â³ííèö³.

— Ò³ëüêè ñüîãîäí³ (26 áåðåç-
íÿ — àâò.) ï³äïèñàëè ïîñòàíîâó 
Êàáì³íó. Ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â 
ìàºìî ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè 
ïîðÿäîê, ÿê ³ êîìó áóäóòü íàðà-
õîâóâàòèñÿ ãðîø³ íà ïðî¿çä. Íåçà-
áàðîì ïî÷íåìî çáèðàòèñÿ, ùîá 
îáãîâîðèòè, ÿêèì ÷èíîì âïðî-
âàäæóâàòè ïîðÿäîê êîìïåíñàö³¿ 
ó Â³ííèö³. Íàéïåðøå, îáãîâîðè-
ìî ç ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ñåðã³ºì 
Ìîðãóíîâèì, à íàäàë³ — ñêëè-
÷åìî ïðåñ-êîíôåðåíö³þ, ùîá 
ðîçêàçàòè ïðî ïîäàëüø³ ä³¿, — 
ñêàçàëà äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
ñîöïîë³òèêè Ëàðèñà Ïîïîâà.

Ñòàíîì íà 27 áåðåçíÿ, íà ñàé-
ò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè íå áóëî 
ïðîåêòó ð³øåííÿ ïðî â³äøêîäó-
âàííÿ ï³ëüã íà ïðî¿çä. Ñåáòî, öå 
ïèòàííÿ íå ïëàíóþòü ðîçãëÿäàòè 
íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 
ùî â³äáóäåòüñÿ 30 áåðåçíÿ.

До середини травня міська влада має визначитися, яким 
чином вінницькі пільговики будуть їздити в транспорті 
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АННА КАТРУК, 
ПСИХОЛОГ, 
ПСИХОАНАЛІТИК:

— Чим меншого 
віку дитина, тим 
більший має 
бути батьків-

ський контроль. Якщо є можли-
вість зустрічати дитину зі школи, 
варто це організувати. Якщо ди-
тина пересувається самостійно, 
вона повинна мати можливість 
подзвонити батькам у будь-який 
момент. Також варто дитину по-
знайомити з деякими правилами:
1. Не заходити у ліфт чи під’їзд 
з незнайомими людьми.
2. Ніколи не сідати в машину з 
незнайомими людьми, навіть 
якщо друг зробив це.
3. Не йти з незнайомими людь-
ми, яку б винагороду за це 
не пропонували.

4. Не відкривати двері кварти-
ри нікому, навіть сусідам, якщо 
батьки про це не попросили 
по телефону.
5. Якщо раптом друг запрошує 
до себе додому, запитати до-
зволу у батьків та повідомити їм 
адресу і телефон батьків друга.
6. Якщо друг запрошує в гості 
до когось невідомого, не іти.
7. Розповідати батькам про своє 
життя, особливо, якщо хтось за-
бороняє розповідати про те, що 
відбувалося.
8. Довіряти своїм відчуттям: те, 
що відбувається, комфортно чи 
не комфортно.
Зі свого боку не соромтеся за-
питати у незнайомця, що він ро-
бить у вашому під’їзді, до кого 
прийшов, і переконайтеся в цьо-
му. Не ігноруйте дитячий крик 
або плач. Чужих дітей не буває.

Як навчити дитину безпеці 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Фонтан 
«запізниться»
 Â³ííèöüêèé ôîíòàí 
çàïðàöþº íà òèæäåíü 
ï³çí³øå, í³æ ïëàíóâàëî-
ñÿ. Íà ñàéò³ êîðïîðaö³¿ 
«Ðîøåí» îïðèëþäíèëè 
öüîãîð³÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè 
â³ííèöüêîãî ñâ³òëîìóçè÷-
íîãî ôîíòàíó. Ùå âðàíö³ 
26 áåðåçíÿ çàçíà÷àëîñÿ, 
ùî â³äêðèòòÿ ïðèïàäàº 
íà 15 êâ³òíÿ. Îäíàê òðîõè 
çãîäîì ³íôîðìàö³ÿ áóëà 
îíîâëåíà. Òåïåð óðî÷èñòå 
â³äêðèòòÿ ôîíòàíó ïðè-
ïàäàº íà 21 êâ³òíÿ. Ñàìå 
öüîãî äíÿ â³äáóäåòüñÿ 
â³äêðèòòÿ ñåçîíó ðîáîòè 
ôîíòàíó ç êîíöåðòíîþ 
ïðîãðàìîþ. ²íøà ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî ãðàô³ê ðîáîòè 
çàëèøèëàñÿ íåçì³ííîþ: 
ó â³âòîðîê ôîíòàí ïðàöþ-
âàòèìå ç 18 äî 22 ãîäèíè, 
ó âèõ³äí³ ç 12 äî 22 ãîäèíè, 
à â ³íø³ äí³ òèæíÿ — ç 
14 äî 22 ãîäèíè.

Врізався 
у трамвай 
 Íà 600-ð³÷÷ÿ «íàíþõà-
íèé» âîä³é âð³çàâñÿ â òðàì-
âàé. Ïîñòðàæäàëà äèòèíà. 
ÄÒÏ ñòàëàñÿ íà ïåðåõðåñò³ 
Õìåëüíèöüêîãî øîñå òà âó-
ëèö³ 600-ð³÷÷ÿ â ï’ÿòíèöþ, 
23 áåðåçíÿ, áëèçüêî 19 ãî-
äèíè.
— ÄÒÏ çà ó÷àñò³ àâòîìî-
á³ëÿ «Hyundai» òà òðàìâàÿ. 
Ó ðåçóëüòàò³ ç³òêíåííÿ ïî-
òåðï³ëà ñåìèð³÷íà äèòèíà, 
ÿêà áóëà â òðàìâà¿. Êîëè 
ïàòðóëüí³ ïðèáóëè íà ì³ñ-
öå ïîä³¿, âîíè ïîáà÷èëè 
ó âîä³ÿ àâò³âêè îçíàêè 
íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ. 
×îëîâ³êà äîñòàâèëè äî íàð-
êîäèñïàíñåðó òà öå ï³ä-
òâåðäèëîñü, — ðîçêàçàëà 
ïðåñ-îô³öåð «Ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèö³» Òåòÿíà 
Ô³ùóê.

Марка на честь 
вінничанина 
 Âèíàõ³äíèê ïåðøî-
ãî ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî 
ïðåïàðàòó Çåëüìàí Âàê-
ñìàí íàðîäèâñÿ 20 ëèïíÿ 
1888 ðîêó â ñåë³ Íîâà 
Ïðèëóêà íà Â³ííè÷÷è-
í³. Ó ëèïí³ 2018 ðîêó 
«Óêðïîøòà» ïëàíóº âè-
ïóñòèòè ñïåö³àëüíó ìàðêó 
äî 130-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ éîãî 
íàðîäæåííÿ, ïîâ³äîìëÿº 
ïðåñ-ñëóæáà «Óêðïîøòè».  
Âàðòî çàçíà÷èòè, ìàðêà 
ïîïîâíèòü ñåð³þ «Ëàóðåàòè 
Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿».

КОРОТКОКОРОТКО

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ñ ò ð à õ ³ ò ë è â à 
³íôîðìàö³ÿ ðîç³-
éøëàñÿ ñåðåä â³-

ííè÷àí ÷åðåç ìåñåíäæåð, âàéáåð 
òà ³íø³ ìîá³ëüí³ ïåðåïèñêè. Ïî-
÷àëîñÿ ³ç òîãî, ùî íåâ³äîìîãî ïî-
õîäæåííÿ ôîòîðîáîò ïîøèðèëè 
ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ç´âàëòóâàííÿ 
11-ð³÷íî¿ øêîëÿðêè â ï³ä’¿çä³ áó-
äèíêó íà Ìàêñèìà Øèìêà.

Íàñïðàâä³  ç´âàëòóâàííÿ 
íå áóëî, àëå ïðèâ³ä ãîâîðèòè ïðî 
ìàí³ÿêà ìàâ ì³ñöå. Çëî÷èí ñåêñó-
àëüíîãî õàðàêòåðó ïðîòè ä³â÷èí-
êè áóâ 19 áåðåçíÿ. Äèòèíà éøëà 
íà çàéíÿòòÿ ìóçèêè äî âèêëàäà÷à, 
é äî íå¿ â÷åïèâñÿ íåçíàéîìèé 
÷îëîâ³ê ì³æ äðóãèì òà òðåò³ì 
ïîâåðõàìè. Ó ïîë³ö³¿ óíèêàþòü 
ïîäðîáèöü, êàæóòü ò³ëüêè, ùî 
ïðîòè äèòèíè ïåäîô³ë â÷èíèâ 
ðîçïóñí³ ä³¿. Éîãî çëî÷èí êâà-
ë³ô³êóâàëè, ÿê ðîçáåùåííÿ ìà-
ëîë³òíüî¿.

Çâ³äñè ïî÷àëîñÿ ïîøèðåííÿ 
³íôîðìàö³¿ ç ïåðåá³ëüøåííÿì 

òîãî, ïðî ùî îô³ö³éíî íå êàæóòü. 
Íåâ³äîìîãî ïîõîäæåííÿ çí³ìêè 
ïîñòèëè áàòüêè, õâèëþþ÷èñü 
çà áåçïåêó ñâî¿õ ä³òåé. Íàìàãà-
ëèñÿ òàêèì ÷èíîì ïîïåðåäèòè 
³íøèõ, à íàñïðàâä³ ïîøèðþâàëè 
áðåõíþ ïðî íîâ³ ä³ÿííÿ ìàí³ÿêà, 
ÿêèõ íå áóëî.

Íàïðèêëàä, ïèñàëè, ùî á³ëÿ 
øîñòî¿ øêîëè áà÷èëè ÷îëîâ³êà, 
ÿêèé ïîëþº íà ä³òåé. Ïîøèðþâà-
ëè çí³ìêè ÿêî¿ñü ìàøèíè, â ÿêó 
í³áèòî çàìàíþþòü ä³òåé. Ï³êîì 
ïàí³êè ñòàëà âèãàäàíà ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî ðîç÷ëåíîâàíèé òðóï 
äèòèíè â ãàðàæ³ çà ì³ñòîì. Óñå 
öå ñóïðîâîäæóâàëîñÿ äîìàøí³ìè 
³íñòðóêòàæàìè ä³òÿì, ÿê³ ïîò³ì 
ëÿêàëèñÿ êîæíîãî çóñòð³÷íîãî.

Òàê ñòàëîñÿ ó âèïàäêó ç 7-ð³÷-
íîþ ä³â÷èíêîþ, ÿêà ç êðèêîì 
âòåêëà â³ä ÷îëîâ³êà, ùî çàãîâî-
ðèâ äî íå¿ ³ ïîïðîñèâ â³ä÷èíèòè 
äâåð³ ï³ä’¿çäó. Ìàìà íàïåðåäîäí³ 
ïîãîâîðèëà ç äèòèíîþ ïðî òå, 
ùî òðåáà áîÿòèñÿ íåçíàéîìö³â. 
Ï³ñëÿ ïåðåëÿêó äèòèíè âîíà 
äçâîíèëà íà «102» ç ïîâ³äîìëåí-
íÿì ïðî ïîÿâó «òÿæèë³âñüêîãî 

ТЕПЕР МОЖЕМО ВПІЗНАТИ 
«МАНІЯКА» В ОБЛИЧЧЯ
Вінниця панікує  У батьківських 
групах і в дитячих переписках 
минулого тижня постили різні страхи 
і незрозумілого походження фото. 
Школярки просили зустрічати їх з 
уроків, а батьки дзвонили в поліцію 
через кожний дитячий переляк. Нарешті 
маємо фоторобот збоченця, з яким мала 
нещастя зустрітися 11-річна дівчинка 
в під’їзді на Максима Шимка

ìàí³ÿêà» âæå â ¿õíüîìó ì³êðî-
ðàéîí³, íà Àêàäåì³êà ßíãåëÿ. Öå 
áóëî 21 áåðåçíÿ.

Ïîë³ö³ÿ çà âèïàäêîì íà Çà-
ìîñò³ íå â³äêðèëà ïðîâàäæåííÿ, 
àëå øóêàëà îïèñàíîãî 7-ð³÷íîþ 
ä³â÷èíêîþ ÷îëîâ³êà, ùîá ïåðå-
â³ðèòè éîãî. Âðåøò³ ñêàçàëà — 
³íôîðìàö³ÿ ïðî çëî÷èí ïðîòè 
äèòèíè â öüîìó âèïàäêó íå ï³ä-
òâåðäèëàñÿ.

ßê ñêàçàëè ó â³ää³ë³ êîìóí³êà-
ö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, îïèñè êðèâ-
äíèê³â â îáîõ âèïàäêàõ (ó ôàêò³ 
ðîçáåùåííÿ ³ ó âèïàäêó ïåðåëÿ-
êó) ð³çíÿòüñÿ. Òîæ ãîâîðèòè ïðî 
ñåð³éíîãî ïåäîô³ëà íåìàº ï³ä-
ñòàâ. Ïîë³ö³ÿ Â³ííè÷÷èíè çàñïî-
êîþâàëà â³ííè÷àí, òèðàæóþ÷è 
ðîç’ÿñíåííÿ ïðî ðîçáåùåííÿ, 
àëå, äîêè íå ïî÷àëèñÿ ó øêî-
ëàõ êàí³êóëè, òàì ñïîê³éí³øå 
íå ñòàâàëî.

Ä³òè òåëåôîíóâàëè áàòüêàì 
³ ïðîñèëè çóñòð³÷àòè ç³ øêîëè. 
Ó îäíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
ó÷èòåë³ çáèðàëèñÿ íà åêñòðåí³ 
íàðàäè. Ó ³íøèõ — ñêëèêàëè ä³-
òåé íà çáîðè äëÿ ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ 
ðîáîòè. Ïàðàëåëüíî ç öèì â áàòü-
ê³âñüêèõ ãðóïàõ ó Âàéáåð³ ðîçïî-
âñþäæóâàëè îïèñè ÷îëîâ³ê³â, ïðî 
ÿêèõ áóëè çâåðíåííÿ â ïîë³ö³þ, 
òà ïîïðîñèòè ïðîâåñòè ç ä³òüìè 
ïîâ÷àëüí³ áåñ³äè.

Îêðåì³ áàòüêè ðîçêàçóâàëè, ùî 
ìàþòü çíàéîìèõ â Íàö³îíàëü-

í³é àáî ìóí³öèïàëüí³é ïîë³ö³¿ ³, 
ìîâëÿâ, â³ä öèõ ñï³âðîá³òíèê³â 
âîíè îòðèìàëè ôîòî «ìàí³ÿêà». 
ßê íå ñì³øíî â ö³é ñèòóàö³¿, 
àëå òàê³ çíàþ÷³ ìàìè ïðèë³ïèëè 
äî â³ííèöüêî¿ ³ñòîð³¿ ç ðîçáå-
ùåííÿì äèòèíè ïèñüìåííèêà ç 
«ÄÍÐ» íà ïð³çâèùå Ïðèëºï³í… 
Òîáòî æîäíîãî ïðàâäèâîãî ôîòî 
ðîçøóêóâàíîãî çà ðîçáåùåííÿ 
äî ïîíåä³ëêà íå áóëî.

À ó ïîíåä³ëîê îô³ö³éíà ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî çáî÷åíöÿ, ïðîçâàíîãî 
«òÿæèë³âñüêèì ìàí³ÿêîì», ïåðå-
ñòàëà îáìåæóâàòèñÿ ñëîâåñíèì 
îïèñîì éîãî çîâí³øíîñò³. Ïðà-
âîîõîðîíö³ íàðåøò³ âèãîòîâèëè 
ñïðàâæí³é ôîòîðîáîò çëîâìèñíè-
êà. Ïðèêìåòè îïèñàíîãî ïîòåð-
ï³ëîþ â³ä ðîçáåùåííÿ ä³â÷èíêîþ 
çâåëè â êàðòèíêó òà ïðîñÿòü â³-
ííè÷àí, ÿê³ ìàþòü ³íôîðìàö³þ 
ïðî òàêîãî âèãëÿäó ÷îëîâ³êà 
íåãàéíî òåëåôîíóâàòè â ïîë³ö³þ.

Äîòè, ÿê ôîòîðîáîò ç’ÿâèâñÿ, 
äçâ³íê³â íà «102» ïðî ìàí³ÿêà 
áóëà ìàñà. Ó ïîë³ö³¿ ðîçïîâ³ëè, 
ùî â³ííè÷àíêè òåëåôîíóâàëè 
çà íàéìåíøèõ ï³äîçð íåàäåê-
âàòíî¿ ïîâåä³íêè. Áóâ äçâ³íîê, 
íàïðèêëàä, ïðî ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
óçÿâ çà ðóêó íåçíàéîìêó â òðàì-
âà¿. Òåëåôîíóâàëè ïåðåâàæíî 
æ³íêè ³ ç ð³çíîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
àëå ïîêè ùî âîíà íå äîïîìîãëà 
çíàéòè òà ñï³éìàòè ñïðàâæíüîãî 
ïåäîô³ëà.

РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛІВОБЕРЕЖНИМ ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ 
Прикмети розшукуваного: вік — 35–40 років, зріст — 175–180 см, во-
лосся русяве світле, обличчя кругле, очі карі, ніс великий, губи пухлі, 
середньої тілобудови, розмовляє українською мовою (суржиком).
Був одягнений у чорну болонову куртку до пояса, чорні спортив-
ні штани, на правій руці мав обручку з жовтого металу. При собі 
мав матерчату сумку темно-сірого кольору.
Інформацію, яка допоможе встановити особу розшукуваного, 
негайно повідомляйте поліції за телефонами (063)1961233, 
(093)6120302 або 102.
Конфіденційність гарантують.

Кривдник 11-річної дівчинки. Фоторобот чоловіка, 
якого розшукують за розпусні дії на Максима Шимка
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ËÀÉÔ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ñîöìåðåæàõ 
ðÿñí³þòü äîïèñè, 

äå ïðîñÿòü ñêèíóòèñÿ ãðèâíåþ 
íà îïåðàö³þ, ë³êè òîùî. Äëÿ 
ïðèêëàäó, ³ñòîð³ÿ äåñÿòèð³÷íî-
ãî Ñëàâêà, ÿêîìó ïîòð³áíà íîâà 
íèðêà. À îïåðàö³ÿ êîøòóº 320 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Áàòüêè òàêèõ ãðîøåé 
íå ìàþòü ³ øóêàëè êîøòè ÷åðåç 
Ôåéñáóê (goo.gl/ubgp4k). ² âîíè 
íå ºäèí³, õòî òàê ðîáèâ: Þë³¿ 
Âëàñîâ³é çáèðàëè ãðîø³ íà ë³-
êóâàííÿ ðàêó (goo.gl/UJkmB2).

Âèÿâëÿºòüñÿ, ãðîø³ íà ë³êè òà 
ìåäçàñîáè äàþòü ç ì³ñüêîãî áþ-

äæåòó. Äëÿ öüîãî ä³º ìóí³öèïàëü-
íà ïðîãðàìà «Çäîðîâ’ÿ â³ííè÷àí». 
Âîíà ìàº áàãàòî ðîçãàëóæåíü ³ 
â³ííè÷àíè ìîæóòü çà êîøòè 
ì³ñüêîãî áþäæåòó îòðèìàòè äî-
ðîãîâàðò³ñí³ ë³êè, ìåäè÷í³ çàñîáè 
(ïàìïåðñè, åíäîïðîòåçè, êðèøòà-
ëèêè îêà òîùî — àâò.).

Îäðàçó ïèòàºìî, ÷è ìîæóòü 
äàòè ãðîøåé ç áþäæåòó íà êî-
øòîâí³ îïåðàö³¿?

— Öå çàáåçïå÷óºòüñÿ ÷åðåç îä-
íîðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó. 
Áóäü-ÿêèé ìåøêàíåöü ì³ñòà, ùî 
ïîòðàïèâ ó ñêðóòí³ îáñòàâèíè òà 
ïîòðåáóº ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, 
çâåðòàºòüñÿ äî «Ïðîçîðîãî îô³-
ñó», ïîäàº çàÿâó íà ³ì’ÿ ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè, 

НА ЛІКИ ТА ОПЕРАЦІЇ ДАЮТЬ 
ГРОШІ З БЮДЖЕТУ ВІННИЦІ 
Можливість  На коштовні операції 
та ліки люди шукають гроші через 
соцмережі. Але у Вінниці є муніципальна 
програма, за кошт якої можна отримати 
від памперсів — до заміни кришталика 
в оці. Як це працює та куди звертатися?

2,6
млн грн

відшкодовано аптекам 
за інсулін 

1,3
млн грн

безоплатні зубні протези 
для пільговиків 

1,07
млн грн

харчування для дітей, 
хворих на фенілкетонурію 

Замостя 
вул. Замостянська, 7, І-й поверх 

Старе Місто 
Адреса: Брацлавська, 85 

Вишенька 
Космонавтів, 30 

Час прийому в цих офісах:
понеділок-четвер 09.00–17.00, 
без перерви 
п’ятниця (передсвяткові дні) 
09.00–16.00, без перерви;
вихідні дні — субота, неділя, 
святкові та неробочі дні

Центральний 
Соборна, 59 

Час прийому:
Понеділок, вівторок, четвер — 
09.00–17.00. без перерви;
середа — 09.00–19.00, без перерви;
п`ятниця — 09.00–
16.00 без перерви;
субота — 09.00–14.00 без перерви.
Вихідні — неділя, святкові та неро-
бочі дні.

Крім того, у нашому місті діє ще 
одна муніципальна програма, 
аналогів якій в Україні поки що 
немає: «Стоп Грип».
— Завдяки програмі вінничани мо-
жуть придбати вакцини за 50% 
від вартості. Забезпечуються вак-
циною безкоштовно діти з інвалід-
ністю, діти, які позбавлені бать-
ківського піклування, — казала 
Стефанкова. — Усім безкоштовно 

проводиться тестування на грип 
швидкими тест-системами. 
У важких випадках ускладнень 
грипу і ГРВІ проводиться ПЦР-
діагностика, яка дозволяє ви-
значити, який різновид грипу є 
у пацієнта. Ще пацієнти, при на-
явності позитивних результатів 
на грип, безкоштовно отримують 
противірусні ліки «Таміфлю», що 
закуповуються лікувальними за-

кладами за кошти бюджету міста.
Програма дала такі результати: 
зросла кількість осіб, що вакци-
нувалися від грипу: у 2015 році 
вакцинувалося 432 особи, 
у 2016–2017 роках — 2743 люди-
ни, а в сезоні 2017–2018 років — 
вже 5385 людей. Як результат, 
реєструється менше ускладнень 
грипу та ГРВІ, зокрема, пневмо-
ній на фоні вірусних інфекцій.

Вакцини та ліки проти грипу зі знижкою 

íàäàº íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, — 
ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Ñâ³òëàíà Ñòåôàíêîâà. — Ð³øåí-
íÿì âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè 
ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ ç ðîçãëÿäó çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ 
ìàòåð³àëüíî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè 
ìåøêàíöÿì ì³ñòà Â³ííèö³, ÿêà 
âñåá³÷íî ðîçãëÿäàº çàÿâó òà âè-
çíà÷àº ðîçì³ð äîïîìîãè. Ïðîåêò 
ð³øåííÿ âèíîñèòüñÿ íà çàòâåð-
äæåííÿ âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè.

Òàê, äëÿ ïðèêëàäó, íà ë³êóâàííÿ 
ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè Ñîô³¿ Ïîäêîâ-
ñüêî¿ ¿¿ áàòüêè îòðèìàëè 150 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. À íà ë³êóâàííÿ Äàð³¿ 
Ìàðòèíþê äàëè 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ç áþäæåòó ì³ñòà (goo.gl/4gfGkJ).

— Êð³ì òîãî, ìåøêàíö³ ì³ñòà ìî-
æóòü çâåðíóòèñÿ äî äåïóòàòà ñâîãî 
îêðóãó, ÿêèé òàêîæ ìîæå âèð³øèòè 
ïèòàííÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè, — äîäàº Ñòåôàíêîâà.

Öèì òàêîæ êîðèñòóþòüñÿ â³-
ííè÷àíè. Çà ïðîïîçèö³ÿìè äåïó-
òàò³â, 293 ãîðîäÿíè îòðèìàëè â³ä 
200 äî 2000 ãðèâåíü ìàòåð³àëüíî¿ 
äîïîìîãè. Çàãàëîì, 503 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü âèä³ëèëè ¿ì ç áþäæåòó 
Â³ííèö³.

ЛІКИ ТА МЕДЗАСОБИ ЗА КОШТИ МІСТА

0,9
млн грн

памперси, кало- 
та сечоприймачі 

0,4
млн грн

препарати для 
діагностики 

туберкульозу 

0,7
 млн грн

супровід 
гемодіалізу 
городянам 

0,3
 млн грн

ендопротези 

0,3
млн грн

ліки для пацієнтів з тран-
сплантованою ниркою 

0,2
млн грн

слухові 
протези 

0,07
млн грн

операції з заміною 
кришталиків ока.

Дані за 9 місяців 2017 року (goo.gl/63XZ7c).

ДЕ РОЗКАЖУТЬ ПОДРОБИЦІ
ПРОЗОРІ ОФІСИ:

Депутати міської ради та їх контакти 
(goo.gl/pfUmL9).

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ 
â³ä ãðóïè «Ðåéòèíã» íàéâèù³ 
ðåçóëüòàòè çà ³íäåêñîì çàäîâî-
ëåíîñò³ ÿê³ñòþ 22 ñôåð òà ïîñëóã 
çíîâó ïîêàçàëà Â³ííèöÿ. À Êè¿â 
ïîñ³â àæ 18 ì³ñöå ñåðåä 24 ì³ñò 
Óêðà¿íè.

Äíÿìè ñòàëè â³äîì³ ðåçóëüòàòè 
óæå ÷åòâåðòîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî 
ìóí³öèïàëüíîãî îïèòóâàííÿ, ÿêå 
ïðîâîäèëîñü ñîöãðóïîþ «Ðåé-
òèíã» íà çàìîâëåííÿ ì³æíàðîä-
íîãî ðåñïóáë³êàíñüêîãî ³íñòèòóòó 
(IRI) òà ïðîô³íàíñîâàíî Óðÿäîì 
Êàíàäè. Ó íüîìó Â³ííèöþ âêî-
òðå âèçíàëè íàéêîìôîðòí³øèì 
ì³ñòîì Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ïî-
ð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì öåé 

ïîêàçíèê çð³ñ — ç 3,5 ó 2017-ìó 
äî 3,6 ó öüîìó ðîö³.

Ñåðåä ïîçèö³é, äå Â³ííèöÿ çà-
ëèøàºòüñÿ ë³äåðîì, çîêðåìà îö³í-
êà íàïðÿìêó ðîçâèòêó ì³ñòà â ö³-
ëîìó: 65% îïèòóâàíèõ ãîðîäÿí 
ââàæàþòü, ùî ñïðàâè ó Â³ííèö³ 
éäóòü â ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó.

Íàéâèù³ îö³íêè ñåðåä ì³ñò Â³-
ííèöÿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäå-
íîãî äîñë³äæåííÿ ìàº çà ïîêàç-
íèêàìè ñòàíó òðîòóàð³â, äîð³ã, 
çáîðó ñì³òòÿ, ñòàíó äâîð³â òà 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, âî-
äîïîñòà÷àííÿ òîùî. 

Ïîçèòèâíî îö³íþþòü òðàí-
ñïîðòíó ³íôðàñòðóêòóðó 76% 
ãîðîäÿí ³ ñò³ëüêè æ — çðó÷í³ñòü 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, 80% 

ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî ó ì³ñò³ ãàðíå 
âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ.

Çàãàëîì á³ëüøå òðåòèíè óêðà¿í-
ö³â íåâäîâîëåí³ ò³ºþ ìåäèöèíîþ, 
ÿêà º ó íèõ â ì³ñò³. Íàéá³ëüøå 
íåâäîâîëåí³ ÿê³ñòþ ìåäïîñëóã 
ìåøêàíö³ Õåðñîíà: 51% íàçâà-
ëè ¿õ ïîãàíèìè. Íàéêðàùå ñâîþ 
ìåäèöèíó îö³íþþòü ó Â³ííèö³ òà 
Ëóöüêó (27 òà 26% â³äïîâ³äíî).

Òàêîæ Â³ííèöÿ ñóòòºâî ë³äè-
ðóº â ïèòàíí³ äîñòóïíîñò³ ëþäåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ, à 86% îïèòàíèõ 
â³ííè÷àí ââàæàº, ùî ì³ñòî º 
äðóæí³ì äî ä³òåé. Ïîð³âíþþ÷è 
ç îö³íêàìè ³íøèõ ì³ñò, ñîö³îëîãè 
âèçíà÷èëè, ùî â³ííè÷àíè íàé-
êðàùå îö³íèëè ñïîðòèâí³ çàêëàäè 
òà âèø³ ñâîãî ì³ñòà.

Íàéêðàùèìè º ñïðàâè ç âîäî-
ïîñòà÷àííÿì ó Â³ííèö³, Ëóöüêó 
òà Ëüâîâ³. Íåçàäîâîëåí³ ïîñòà÷àí-
íÿì âîäè ó Â³ííèö³ ëèøå 6% (5% 
«ïîãàíî» òà 1% «æàõëèâî»). Íàé-
á³ëüøå íåâäîâîëåíèõ âîäîïîñòà-
÷àííÿì ó ×åðí³âöÿõ òà Óæãîðîä³.

Ì³ñòî çðó÷íèì äëÿ ï³øîõîä³â 
ââàæàº 78% îïèòàíèõ â³ííè÷àí. 
À 55% ãîâîðÿòü ïðî çðó÷í³ñòü 
äëÿ âåëîñèïåäèñò³â. Ðàçîì ç òèì, 
â³ííè÷àíè ââàæàþòü, ùî ì³ñòî 
çðó÷íå ³ äëÿ ïðèâàòíèõ àâòîìî-
á³ë³â.

Êîìåíòóþ÷è ðåçóëüòàòè îïèòó-
âàííÿ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñîö³-
àëüí³é ìåðåæ³, ìåð Â³ííèö³ Ñåð-
ã³é Ìîðãóíîâ íàïèñàâ: «Ùèðî 
ðàä³þ ç òîãî, ùî â³ííè÷àíè ïî-

çèòèâíî îö³íþþòü ò³ çì³íè, ÿê³ 
â³äáóâàþòüñÿ ó ì³ñò³, ³ ÿê³ º ðå-
çóëüòàòîì ðîáîòè óñ³º¿ ãðîìàäè. 
Äëÿ íàøî¿ êîìàíäè öå âåëèêèé 
ñòèìóë ïðîäîâæóâàòè êóðñ íà ³í-
íîâàö³éíèé ðîçâèòîê Â³ííèö³. 
Ðóõàºìîñü äàë³!».

Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñÿ ç 
20 ñ³÷íÿ ïî 10 ëþòîãî 2018 ðîêó 
â 24 ì³ñòàõ Óêðà¿íè (Êè¿â òà óñ³ 
îáëàñí³ öåíòðè, â Äîíåöüê³é 
îáëàñò³ — Ìàð³óïîëü, â Ëóãàí-
ñüê³é — Ñºâåðîäîíåöüê, â Êðèìó 
äîñë³äæåííÿ íå ïðîâîäèëîñÿ). 
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ 
³íòåðâ’þ — 19 200 (ïî 800 ó êîæ-
íîìó ì³ñò³). Ç ïîâíèì çâ³òîì 
îïèòóâàííÿ ìîæíà îçíàéîìèòèñü 
çà ïîñèëàííÿì: goo.gl/sz23Sj.

Вінницю визнали найкомфортнішою серед 24 міст 
України. На другому місці — Луцьк, а Київ — 18-й



418808

ПРЕС-СЛУЖБА 
ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ 
БІЗНЕСУ М. ВІННИЦІ

Ïðî àñïåêòè ðîçâèòêó 
ñôåðè åíåðãîåôåêòèâíèõ òåõ-

íîëîã³é ³ â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿ 
(ÂÄÅ) òà åêîíîì³÷í³ ìîäåë³ ðîçâèòêó 
«çåëåíî¿ åíåðãåòèêè» äèñêóòóâàëè 
ó÷àñíèêè Ïîä³ëüñüêîãî åíåðãåòè÷íîãî 
ôîðóìó «GreenEnergy», ÿêèé áóâ îðãà-
í³çîâàíèé Öåíòðîì ï³äòðèìêè á³çíåñó 
(ÖÏÁ) ì.Â³ííèö³, îñíîâàíèì íà áàç³ 
ÃÎ «Â³ííèöüêèé êëóá ä³ëîâèõ ëþäåé» 
òà ÖÏÁ ì.Õìåëüíèöüêèé çà ï³äòðèìêè 
ªâðîïåéñüêîãî Áàíêó Ðåêîíñòðóêö³¿ òà 
Ðîçâèòêó (ªÁÐÐ) â ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè 
EU4Business ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó 
22–23 áåðåçíÿ ó ì.Õìåëüíèöüêèé.

Îñíîâíîþ ìåòîþ ôîðóìó áóëî ³í-
ôîðìóâàííÿ ï³äïðèºìö³â ïðî ñâ³òîâ³ 
òåíäåíö³¿ ³ íîâ³ ³íñòðóìåíòè ó ñôåð³ 
àëüòåðíàòèâíî¿ åíåðãåòèêè òà åíåðãîå-
ôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é, à òàêîæ îçíàéîì-
ëåííÿ ç íàö³îíàëüíèìè ³ ì³æíàðîäíèìè 
ïðîãðàìàìè ï³äòðèìêè ïåðåõîäó íà àëü-
òåðíàòèâíó åíåðãåòèêó òà çàïðîâàäæåííÿ 
åíåðãîåôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é â Óêðà¿í³.

Êåð³âíèê ÖÏÁ ì.Â³ííèö³, ïðåçèäåíò 
Â³ííèöüêîãî Êëóáó ä³ëîâèõ ëþäåé Íà-
ä³ÿ Ëèñåöüêà çàçíà÷èëà: «Îñíîâîþ áóäü-
ÿêîãî íàøîãî çàõîäó º ö³êàâ³, ïðîôåñ³éí³ 
òà ùèð³ ñï³êåðè. Íàïðèêëàä, ì³ñòåð Êóø, 
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð GLOBAL SUPPLIES 
(UAE) FZE, ñïåö³àëüíî ïðèëåò³â ç ì.Äóáàé 
(ÎÀÅ) ç ïðåçåíòàö³ºþ ñâî¿õ íàì³ð³â ³íâåñ-
òóâàòè â áóä³âíèöòâî ñì³òòºïåðåðîáíèõ 
çàâîä³â â Óêðà¿í³ ç íàéâèùèì ñòóïåíåì 
åêîëîã³÷íîñò³ ïðîåêòó. Òàêîæ ñï³êåðàìè 
ôîðóìó âèñòóïèëè íàø³ ïîëüñüê³ ïàðòíåðè: 

ïàí Ðîìàí Äëóã³, äèðåêòîð ô³ðìè «Asket», 
ïðåçåíòóâàâ ïðîåêòè ìîá³ëüíèõ/ïåðåâ³çíèõ 
ë³í³é äëÿ âèðîáíèöòâà á³îïàëèâà — áðèêå-
ò³â ç ñîëîìè, à Ðîáåðò ×³õåâ³÷, ïðåçèäåíò 
«CWD sp z o.o», ïðåçåíòóâàâ ïðîåêòè ìî-
á³ëüíèõ êîòåëåíü, êîãåíåðàö³¿ òà ïåðåðîáêè 
RDF. Â³òàë³é Íèêîëàºíêî, äèðåêòîð ÒÎÂ 
«Âîëüòàæ Ãðóï», ïðîôåñ³éíî ðîçêðèâ òåìó 
ñîíÿ÷íî¿ åíåðãåòèêè â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³. 
²ðèíà Ãíàï, äèðåêòîð ÒÎÂ «Ñàë³êñ Åíåð-
äæ³», ïðåçåíòóâàëà òàêèé «íå æ³íî÷èé» 
á³çíåñ ÿê âèðîùóâàííÿ åíåðãåòè÷íî¿ âåðáè. 
Îêðåìà ïîäÿêà ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Àíäð³þ Ãèæêó çà ïîñò³éíó 
ï³äòðèìêó óñ³õ íàøèõ çàõîä³â òà ãàðíó 
ïðåçåíòàö³þ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó 
Â³ííè÷÷èíè, à òàêîæ óñ³ì ³íøèì ñï³êåðàì 
òà ó÷àñíèêàì çàõîäó çà àêòèâí³ äèñêóñ³¿ 
òà ñï³âïðàöþ».

Ïðèºìíî çàóâàæèòè, ùî çà äâà äí³ 
ðîáîòè ôîðóìó ç’ÿâèëîñü áàãàòî ö³-
êàâèõ ³äåé òà çíàéîìñòâ äëÿ âò³ëåííÿ 
íîâèõ ïðîåêò³â, à ó÷àñíèêè îòðèìàëè 
ìàêñèìóì ³íôîðìàö³¿, êîðèñí³ ïîðàäè 
òà ñòèìóë äëÿ ïî÷àòêó âïðîâàäæåííÿ 
åíåðãîåôåêòèâíèõ ð³øåíü íà âèðîáíè-
öòâ³ ³ ó ïîáóò³.

Íà 2018 ð³ê ÖÏÁ ì.Â³ííèö³ çàïëàíîâà-
íî ïðîâåäåííÿ ðÿäó çàõîä³â äëÿ ðîçâèòêó 
ï³äïðèºìíèöòâà Â³ííè÷÷èíè. Öå æ³íî÷èé 
á³çíåñ-ôîðóì «VinLadyFest» (20–21 êâ³ò-
íÿ), ôåñòèâàëü õë³áà, ñàëà é êîâáàñè 
«VinSALOfest» (18–19 òðàâíÿ), ì³æðåã³-
îíàëüíèé ôîðóì «HoReCa — ïåðñïåêòè-
âè ðîçâèòêó» (14–15 âåðåñíÿ), àãðàðíèé 
ôîðóì «AgroVin» (25–26 æîâòíÿ), åêñ-
ïîðòíèé ôîðóì «VinExport» (29–30 ëèñòî-
ïàäà), à òàêîæ ðÿä ñåì³íàð³â òà òðåí³íã³â. 
Äåòàë³ íà íàøîìó ñàéò³ www.kdl.vn.ua òà 
çà òåë. 097 505 80 50.

Нові енергоефективні рішення для розвитку вашого бізнесу
БЛОГ

10
RIA, Ñåðåäà, 
28 áåðåçíÿ 2018

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР САРАФАНЮК, АДВОКАТ 
Політичні технології на дуже високому 
рівні. Людей дурять у всьому світі. 
Будьте уважні. Нами маніпулюють 
як маріонетками.

ЦЕНТР 
ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 
М. ВІННИЦІ

421338
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ÑÊÀÍÄÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Äåòåêòèâíîþ 
³ñòîð³ºþ «ç ìàëî-
ë³òí³ìè øìàðàìè, 

ëþäñüêèìè ïîæåðòâàìè òà äå-
ôåêòèâíèì ê³íöåì» íàçâàâ ãî-
ëîâà ²âàíî-ôðàíê³âñüêî¿ ñï³ëêè 
ÀÒÎâö³â âèêðèòòÿ þíàê³â, äâîº 
³ç ÿêèõ ïðàöþâàëè íà â³ííèöüêèé 
«Áëàãîä³éíèé ôîíä Ãîñï³òàëüºðè 
Ïîä³ëëÿ». Ç äîâ³ðåí³ñòþ â³ä öüîãî 
ôîíäó, ïå÷àòêîþ òà ïîñâ³ä÷åííÿ-
ìè çàñòàëè ó íàéìàí³é êâàðòèð³ 
ãóëüòÿ¿â. ×è íå âëàøòóâàëè âîíè 
«ìàëèíó» íà õàò³ ç íàðêîòèêàìè, 
àëêîãîëåì ³ ëåãêîäîñòóïíèìè ä³-
â÷àòàìè çà áëàãîä³éí³ âíåñêè?

²âàíî-ôðàíê³âñüê³ àêòèâ³ñòè 
äóìàþòü, ùî òàê ³ áóëî. Ïðèíàé-
ìí³ ó òàêîìó äóñ³ âîíè ðîçïèñàëè 
öþ «äåòåêòèâíó ³ñòîð³þ» ó Ôåé-
ñáóêó òà âèêëàëè ôîòîãðàô³¿ ñï³é-
ìàíèõ íà îðåíäîâàí³é êâàðòèð³ 
ãóëüòÿ¿â, ¿õí³õ ïîñâ³ä÷åíü òà ³í-
øèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â.

«Êóäè éäóòü âàø³ ïîæåðòâè 
â «êîðîáî÷êè», âè íàãëÿäíî 
çðîçóì³ëè, — íàïèñàâ ãîëîâà 
²âàíî-ôðàíê³âñüêî¿ ñï³ëêè ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ Àíäð³é Äîëèê, ÿêèé 
ó Ôåéñáóö³ íàçèâàºòüñÿ «Ñõ³äíèé 
âîâê». — À òåïåð ìîðàëü — êîëè 
íå êèäàºø äâàäöÿòêó â øàõðàé-
ñüê³ ÿùè÷êè «âîëîíòüîðàì», äåñü 
ã³ðêî ïëà÷å íåïîâíîë³òíÿ øìàðà, 
ÿê³é íå íàñèïàëè äîð³æêó íèçü-
êîïðîáíî¿ íàðêîòè, ³ íåðâóºòüñÿ 
òàêèé ñàìèé øìàðêàòèé âîëîí-

òüîð, ÿêèé íå ìàº çà ùî áåçïðî-
áóäíî áóõàòè ³ òàðàáàíèòè äóðíèõ 
ä³âàõ. Äàâàòè ÷è íå äàâàòè ãðîø³ 
òàêèì øàõðàÿì, òî âæå ìàëè áè 
ðîçóì ñàì³ ëþäè íà ï’ÿòîìó ðîö³ 
â³éíè!» 

«МИ — ВОЛОНТЬОРИ!» 
Òî ùî æ çàñòàëè ³âàíî-ôðàí-

ê³âñüê³ àêòèâ³ñòè íà êâàðòèð³ é 
äî ÷îãî òóò â³ííèöüêèé áëàãî-
ä³éíèé ôîíä, ÿêèé ñâîãî ÷àñó 
îðãàí³çóâàâ ïîê³éíèé íà÷àëüíèê 
Ñàìîîáîðîíè Â³ííèö³ Â³òàë³é 
Ï³ëìàí³ñ? Ó ïîäðîáèöÿõ âñå ä³-
çíàºìîñÿ â³ä Àíäð³ÿ Äîëèêà.

— Óíî÷³ 21 áåðåçíÿ, äåñü á³ëÿ 
îï³âíî÷³, äî íàñ ïîäçâîíèëè ç 
³íôîðìàö³ºþ, ùî â ì³ñò³ íàêðè-
ëè íàðêîïðèòîí é òàì çíàéøëè 
ïå÷àòêó ³ äîêóìåíòè íà áëàãî-
ä³éíèé ôîíä, — ðîçïîâ³äàº ãî-
ëîâà ²âàíî-ôðàíê³âñüêî¿ ñï³ëêè 
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. — Ñóñ³äè âè-
êëèêàëè ïîë³ö³þ ç³ ñêàðãàìè 
íà ãó÷íó ìóçèêó ³ øóì â êâàðòèð³. 
Ïåðøèì ïðèéøîâ ä³ëüíè÷íèé. 
Éîìó íàãëî ³ ç âèêëèêîì â³äïî-
â³ëè ùîñü íà êøòàëò «âè ìóñîðà 
ïîãàí³, à ìè âîëîíòüîðè!», òèêà-
ëè â í³ñ ïîñâ³ä÷åííÿ ³ ðîçâ’ÿçíî 
ïîÿñíþâàëè, õòî º õòî â öüîìó 
ñâ³ò³… Ä³ëüíè÷íèé âèêëèêàâ íà-
ðÿä, ³ âèÿâèëîñÿ, ùî â îðåíäî-
âàí³é êâàðòèð³ áóëà àáñîëþòíà 
«ìàë³íà»: áóëüáóëÿòîðè, äîð³æêè 
ç íàðêîòîþ (ï³çí³øå âèÿâèëî-
ñÿ, àìôåòàì³í), àëêîãîëü, äâîº 
ìîëîäèê³â ç Äîíåöüêà, òð³éêî 
íàøèõ ôðàíê³âñüêèõ ³, ÿê âè-

ЯК ВОЛОНТЕРІВ З ВІННИЦІ 
«НАКРИЛИ» В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ 
«Маліна» на хаті  У орендованій 
на вінницький благодійний фонд 
квартирі застали бульбулятори, доріжки 
з амфетаміну, алкоголь і волонтерів з 
дівками. Це скомпрометувало організацію, 
що збирає допомогу на АТО. Спіймали 
хлопців, які з довіреністю від наступника 
покійного «Пельменя» шикували 
в Івано-Франківську, тамтешні активісти

øåíüêà íà òîðò³ — äâîº ï’ÿíèõ 
ä³â÷àò. Îäíà íåïîâíîë³òíÿ, äðóãà 
ñòóäåíòêà òðåòüîãî êóðñó Ïðè-
êàðïàòñüêîãî óí³âåðó, ìàéáóòíÿ 
â÷èòåëüêà ìîëîäøèõ êëàñ³â…

ßê ðîçïîâ³â Àíäð³é Äîëèê, 
äâîº äîíåöüêèõ õëîïö³â ìàëè äî-
êóìåíòè áëàãîä³éíîãî ôîíäó, çà-
ðåºñòðîâàíîãî ó Â³ííèö³. Íà öåé 
ôîíä í³áèòî âîíè é îðåíäóâàëè 
êâàðòèðó, â ÿê³é çàñòàëè íåïî-
äîáñòâî. Õëîïö³ ìàëè äîâ³ðåí³ñòü 
«áóòè ïðåäñòàâíèêàìè ôîíäó 
ïî âñ³é Óêðà¿í³ äëÿ çä³éñíåííÿ 
ïóáë³÷íîãî çáîðó ïîæåðòâ, îòðè-
ìóâàòè ìàéíî òà ãðîø³», âèäàíó 
â ëèñòîïàä³ 2016 ðîêó.

ГРОШІ НА ВІТЕР 
— Ñàì «ãîëîâíèé» ïîíÿòòÿ 

íå ìàº, ñê³ëüêè êîøò³â ç³áðà-
íî, — ðîçêàçóº Àíäð³é Äîëèê. — 
Õëîïö³, áàæàþ÷è âèãëÿäàòè çà-
êîíîñëóõíÿíèìè, ùèðî ðîçïî-
â³äàëè, ÿê âîíè «äåðèáàíÿòü» 
ïîæåðòâè ³, çâ³ñíî, êîíòðîëþ 
í³ÿêîãî íåìàº. «Ç òèñÿ÷³ ëèøàºì 
ñîá³ ïî 600, ÿê êîëè, àáî âñþ. 
Òî íàøà çàðïëàòà ³ ìîòèâàö³é-
í³ äîõîäè». Äî ñëîâà, êåð³âíèê 
ôîíäó ïî òåëåôîíó ñêàçàâ, ùî 
í³ ïðè ÷³ì, âîíè ñàì³…

Ñï³éìàíèõ íà õèçóâàíí³ ñâî¿ìè 
âîëîíòåðñüêèìè ïîñâ³ä÷åííÿìè 
ó íåïðèãëÿäí³é äëÿ áëàãîä³éíèê³â 
îáñòàíîâö³ ïîêàðàëè. Íå ïîë³ö³ÿ, 
à ñàì³ àêòèâ³ñòè.

«Ç ãîïêîìïàí³ºþ ïðîâåëè 
ðîç’ÿñíþâàëüí³ òà âèõîâí³ ðîáî-
òè, — íàïèñàâ ó Ôåéñáóêó «Ñõ³ä-
íèé âîâê» òà çàïîñòèâ ôîòîãðàô³¿ 
âèõîâíèõ ðîá³ò ³ç òàêèì ï³äïè-
ñîì: «Ãîðåâîëîíòüîðè» ÷èñòÿòü 
â³ä ñí³ãó Ìåìîð³àëüíèé ñêâåð 
ó ø³ñòü ïàð ðóê, ÿê³ êðàëè âàø³ 
ãðîø³».

БУЛИ ІДЕЙНИМИ?
Ñåðåä çí³ìê³â õëîïö³â ³ ¿õ â³ä-

ïðàöþâàíü áà÷èìî äîêóìåíò ç 
â³ííèöüêîþ ïå÷àòêîþ «Áëàãî-
ä³éíà îðãàí³çàö³ÿ Áëàãîä³éíèé 
ôîíä Ãîñï³òàëüºðè Ïîä³ëëÿ». ² 
ç’ÿñîâóºìî, ùî êåð³âíèê ¿¿ — 
â³ííè÷àíèí Äìèòðî Êðàâ÷åíêî. 
Éîãî äàí³ âêàçàí³ â ðåºñòðàö³é-
íèõ â³äîìîñòÿõ ôîíäó. Òåëåôî-
íóºìî éîìó. Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê 
íàçèâàºòüñÿ ïðåçèäåíòîì ôîíäó 
«Ãîñï³òàëüºðè Ïîä³ëëÿ», êàæå, 
ùî õëîïö³â ç äîâ³ðåí³ñòþ â ²âà-
íî-Ôðàíê³âñüê íå â³äïðàâëÿâ.

— Òàì äâà õëîïö³, ÿê³ ç Äîíå-
öüêî¿ îáëàñò³, Ìèêèòà ³ Àíäð³é, 
âîíè ïðàöþâàëè â íàñ ó Â³ííè-
ö³, ó ôîíä³. Ó ìåíå çáåðåãëèñÿ 
ôîòî, ÿê âîíè äîïîìàãàëè ïàêó-
âàòè êîðîáêè íà ÀÒÎ. Îñîáèñòî 
ñàì³ âîíè íå ¿çäèëè, àëå ó Â³ííè-
ö³ ïðàöþâàëè. Òî é äîêóìåíòè, 
ÿê³ çíàéøëè â íèõ ç ìî¿ì ï³äïè-
ñîì, ÿ ¿ì ä³éñíî äàâàâ â 2016-ìó 
ðîö³. Àëå êîëè âîíè ñêàçàëè, ùî 
á³ëüøå íå õî÷óòü ïðàöþâàòè, ùî 

ó íèõ «³äåÿ çàê³í÷èëàñÿ», ÿ çàáðàâ 
¿õí³é åêçåìïëÿð íîòàð³àëüíî çà-
â³ðåíîãî äîðó÷åííÿ ³ ¿õí³ ïîñâ³ä-
÷åííÿ. Íå ðîçóì³þ, ÿê äîðó÷åííÿ 
ïîòðàïèëî äî íèõ çíîâó, âîíî çà-
ëèøàëîñü íà îô³ñ³. Ïîñâ³ä÷åííÿ 
âîíè, äóìàþ, ï³äðîáèëè. Âîíè 
ïàïåðîâ³, áåç ìî¿õ ï³äïèñ³â.

ßêùî ä³éñíî õëîïö³ ï³äðîáè-
ëè äîêóìåíòè Ôîíäó, òî ÷è áóäå 
éîãî ïðåçèäåíò, ÿêèé òàêîæ º êå-
ð³âíèêîì Ñàìîîáîðîíè Â³ííèö³, 
çàÿâëÿòè ïðî öå â ïîë³ö³þ?

— ß çàòåëåôîíóâàâ õëîïöÿì, 
ùîá âîíè ïðè¿õàëè. Õî÷ó ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç íèìè îñîáèñòî, 
ùî âîíè âçàãàë³ ðîáèëè, ïî-
äèâèòèñÿ â î÷³, ùîá çðîçóì³òè, 
÷è ïðàâäó ãîâîðÿòü, — ãîâîðèòü 
Äìèòðî Êðàâ÷åíêî. — Òå, ùî 
÷óâ â³ä íèõ ïî òåëåôîíó: äîêó-
ìåíòè ó íèõ ïðîñòî áóëè, âîíè 
ç íèìè íå ïðàöþâàëè é í³êîìó 
íå ïðåä’ÿâëÿëè. ßêùî íå ãîâî-
ðÿòü ïðàâäó, òî ÿ îäðàçó ï³äó ç 
íèìè â ïîë³ö³þ, ùîá íàïèñàòè 
çàÿâó.

АТОвці провчили хлопців роботою. Знімок відробітків 
підписали ось так: «Гореволонтьори чистять від снігу 
Меморіальний сквер у шість пар рук, які крали ваші гроші» 

«Äàâàòè ÷è íå äàâàòè 
ãðîø³ òàêèì øàõðàÿì, 
ìàëè á ðîçóì³òè ñàì³ 
ëþäè íà ï’ÿòîìó ðîö³ 
â³éíè», — ãîâîðÿòü 
àêòèâ³ñòè

Дмитро Кравченко розповів, що зараз очо-
люваний ним фонд не працює. Мовляв, 
часу займатися ним нема.
— Цей фонд організувала людина, яка була 
начальником Самооборони Вінниці, але 
вона загинула. Віталій Пілманіс, — роз-
повідає Дмитро Кравченко. — Після його 
загибелі були вибори нового начальни-
ка особовим складом, й вибрали мене та 
попросили, щоб я ще й став президентом 
цього благодійного фонду. Він не пра-
цює зараз. Звелося все це нанівець, ніхто 
не хоче нікому допомагати. Є АТО, то хай 
собі буде, є хворі діти, то хай собі будуть. 

Волонтерів знайти проблематично. Ніхто 
не хоче задарма працювати.
А раніше, зі слів керівника Самооборони 
та очільника фонду, допомогу збирали 
продуктами харчування, маскувальним 
сітками або формою.
— Ми не збирали кошти. Маю фото, як ми 
закрутки збирали по школах і завозили. 
Хтось міг допомогти маскувальною сіт-
кою чи формою — брали і завозили од-
разу на передок. Не на другу-третю лінію 
оборони, а не передок.
А чому ж тоді у тій довіреності, яку знайшли 
в хлопців у Івано-Франківську, вказано, що 

волонтерам доручається збирати пожертви 
у вигляді грошей та майна? На це питання 
Дмитро Кравченко каже:
— Нотаріус каже, що треба у довіреності 
вказувати і це вписали також.
То чи збирали кошти за в усній формі ро-
зірваним вінницьким дорученням в Іва-
но-Франківську чи ще в якихось містах, 
лишається здогадуватися. Принаймні 
доти, доки за фактом підробки документів 
не відкриють кримінальне провадження 
та не з’ясують це в процесі розслідування. 
Чи буде таке провадження, залежить від 
Дмитра Кравченка. Тільки він вправі за-

явити про використання його печатки та 
документів.
— Хочу зробити прес-конференцію, щоб ці 
хлопці на камеру розказали, звідки взяли 
документи. Поставлю питання, хай відпо-
відають перед громадськістю, — пообіцяв 
продовження теми Дмитро Кравченко.
Утім, поява у Вінниці тих Андрія і Микити 
доволі сумнівна. Проти них в Івано-Фран-
кіську, як вже повідомила тамтешня пре-
са, відкрили кримінальне провадження 
за статтею про наркотики. А підслідні 
не можуть їздити, куди заманеться, до рі-
шення суду.

Фонд не працює 
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Фахівці не прогнозують такого суттєвого підвищення 
ціни, яким воно було у 2014–2015 роках. Нині ри-
нок переповнений гречаною крупою. Одночасно 
не відкидають можливості часткового зростання 
вартості круп.
— Осінь покаже, яким буде врожай і скільки гречки 
зберуть на полях, — каже один з фахівців АПК, про-
сить не називати його прізвище. — Якщо вдасться 
компенсувати недосіяні площі високою урожайністю, 
то ціна залишиться такою, як нині. А якщо ні… Ви ж 
знаєте, що спокуса урвати зайву копійку завжди при-
таманна торгашам. Бо це не економіка — утримувати 
високу ціну, коли повсюди вона нижча.
Співрозмовник стверджує, що рентабельність греч-

ки висока. Її вирощування не потребує особливих 
затрат. Не багато коштів вкладають у переробку 
зібраного врожаю (найдорожча складова тільки 
електроенергія). Тому різнобій у цінах пояснюють 
тільки одним — їх безпідставною накруткою.
50 тонн гречки переробляють протягом доби на ком-
бінаті у селищі Десна. Представник підприємства 
повідомив, що закупівельна ціна на крупи знизила-
ся, до того ж, суттєво: спочатку з 28 тисяч гривень 
за тонну до 20–18 тисяч гривень, а торік — оптовики 
не давали більше як 10–9 тисяч гривень за тонну. 
На запитання, чому ж тоді на ринку така висока вар-
тість круп, на комбінаті пояснюють, що це може бути 
продукція попередніх років.

Спокуса «урвати» зайву копійку притаманна торгашам 
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ÃÐÎØ²
РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Çàâèäíà óïåð-
ò³ñòü ó òèõ, õòî 
òîðãóº ãðå÷àíèìè 

êðóïàìè íà ðèíêó «Óðîæàé». 
Ùå ç ìèíóëîãî ðîêó íà ö³ííè-
êàõ çíà÷àòüñÿ öèôðè: 35 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì çåëåíèõ êðóï ³ 30 îá-
ðîáëåíèõ (îáñìàæåíèõ). Òîä³ ÿê 
íà Ïðèâîêçàëüíîìó ðèíêó êðóïè 
ïðîäàþòü ïî 20 ãðèâåíü. Ùå äå-
øåâøå ìîæíà êóïèòè ó ñóïåð-
ìàðêåòàõ — çà 19 ãðèâåíü ïàêåò. 

— Êóïóþòü? — çàïèòóþ ïðî-
äàâöÿ êðóï íà ðèíêó «Óðîæàé», 
äå ïðîäàþòü ãðå÷êó ïî 35 ãðí/êã. 

— Öå õòî äóðíèé ïåðåïëà÷ó-
âàòè äåñÿòü ãðèâåíü íà ê³ëîãðà-
ìîâ³? — êàæå çàì³ñòü ïðîäàâöÿ 
æ³íî÷êà, ÿêà ÷óëà ìîº çàïèòàííÿ.
Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ãðå÷àíèõ êðóï 
â îáëàñò³ ïðèáëèçíî 19 ãðèâåíü. 
Òàêó ö³íó íàçâàâ îäèí ç ïîñà-
äîâö³â ÎÄÀ.

— Ðèíêîâ³ áàëàíñè ãðå÷àíèõ 
êðóï íå äàþòü ï³äñòàâ äëÿ ï³äâè-

ùåííÿ ö³íè, — ñêàçàâ â îäíîìó 
ç ³íòåðâ’þ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà 
ÀÏÊ íàø çåìëÿê Ìàêñèì Ìàð-
òèíþê. — Ïðîñò³øå êàæó÷è, òàêî¿ 
ïðîäóêö³¿ ó íàñ äîñòàòíüî. Êîëè-
âàííÿ ö³íè ó ñòîðîíó çá³ëüøåííÿ 
ìàº ñóòî ñïåêóëÿòèâíèé õàðàêòåð.

Íàãàäàºìî, çðîñòàííÿ ö³íè 
íà ãðå÷àí³ êðóïè ïî÷àëîñÿ 
ó 2014 ðîö³. Ñõîæå, òîä³ òàêîæ 
íå îá³éøëîñÿ áåç ÷è¿õîñü ñïåêó-
ëÿòèâíèõ íàì³ð³â. Ó äåÿêèõ ðåã³î-
íàõ êðà¿íè ãðå÷êà ñòàëà äåøåâøà, 
à â íàñ ö³íà ïðîäîâæóâàëà çðîñ-
òàòè. Òðîõè âãàìóâàòè ¿¿ âäàëîñÿ 
ò³ëüêè ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â îáëàñíîãî 
äåïàðòàìåíòó àãðîïðîìèñëîâîãî 
ðîçâèòêó, åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â, ó 2015-ìó îáëàñòü ñóòòº-
âî «ñêèíóëà» ïëîùó ïîñ³âó ãðå÷-
êè. Ó òîé ÷àñ ¿¿ íàñ³ííÿ ïîêëàëè 
â ́ ðóíò íà äåâ’ÿòè òèñÿ÷àõ ãåêòà-
ð³â, òîáòî íà òðè òèñÿ÷³ ãåêòàð³â 
ìåíøå, í³æ ó ïîïåðåäíüîìó. Òà 
ùå é ïîãîäà ï³äâåëà ãðå÷êîñ³¿â — 
íà êðóã ç³áðàëè ëèøå ïî äåâ’ÿòü 
öåíòíåð³â. Òàêî¿ íèçüêî¿ óðî-

æàéíîñò³ ñòàòèñòèêà íå ô³êñó-
âàëà ç ïî÷àòêó 2000-õ. ×èì âñå 
çàê³í÷èëîñÿ? Ö³íà ï³äâèùèëàñÿ 
äî 35 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì çà çåëå-
íó êðóïó ³ 30 ãðí/êã îáñìàæåíó. 
¯¿ äîòåïåð óòðèìóþòü íà ðèíêó 
«Óðîæàé».

À ùî â ïåðñïåêòèâ³ ç ãðå÷-
êîþ? Íèí³øíüî¿ âåñíè àãðàð³¿ 
çíîâ ñêîðîòÿòü ïëîù³ ï³ä ö³ºþ 
êðóï’ÿíîþ êóëüòóðîþ. Ãðå÷àíèé 
êëèí áóäå ìåíøèé, í³æ òîð³ê, 
ïðèáëèçíî íà òðè òèñÿ÷³ ãåêòà-
ð³â. Çàãàëîì ñòàíîâèòèìå äåâ’ÿòü 
òèñÿ÷ ãåêòàð³â. 

— Àãðàðí³ õîëäèíãè íå áå-
ðóòüñÿ çà òàêó êóëüòóðó, — êàæå 
ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòó àãðîïðîìèñëîâî-
ãî ðîçâèòêó, åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â ÎÄÀ Âàñèëü Òåì-
÷åíêî. — Òîð³ê  â³äâåëè ò³ëüêè 
600 ãåêòàð³â ³ç çàãàëüíî¿ ïëîù³ 
ìàéæå 12-òè òèñÿ÷ ãåêòàð³â ï³ä 
âèðîùóâàííÿ ãðå÷êè. ×îìó? Áî 
ö³íà çíèçèëàñÿ. Äåõòî çàëèøèâ 
ì³çåðí³ ïëîù³, à äåõòî âçàãàë³ âè-
êèíóâ öþ êóëüòóðó ç ñ³âîçì³íè.

ЧОМУ НА «УРОЖАЇ» 
ГРЕЧКА «ЗОЛОТА»

Нажива  За кілограм 
зеленої гречки 
35 гривень, 30 за таку ж 
кількість оброблених 
круп — таку ціну дотепер 
утримують на ринку 
«Урожай». Хоча ще 
в минулому році їх 
вартість знизилася 
на всіх ринках і 
в магазинах Вінниці. 
Чому фахівці називають 
це спекуляцією? 
Який прогноз для 
любителів гречаної каші 
на нинішній рік?Тільки на ринку «Урожай» гречка залишається 

«золотою», на всіх інших ринках і в магазинах Вінниці 
ціна знизилася у порівнянні з минулим роком 
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Ðóäåíêî ¿çäèâ äî Êèºâà íà óðî-
÷èñò³ ïðîâîäè åêñïåäèö³¿. Âàëåð³é 
ñï³ëêóâàâñÿ ç áàãàòüìà ïî òåëå-
ôîíó. Êàæóòü, ò³, ç êèì ïîáóâàâ 
ó òàêèõ óìîâàõ, ñòàþòü äðóçÿìè 
íà âñå æèòòÿ.

ОСТАННЯ ЗИМІВКА БЕЗ ЖІНОК 
Ïðîâåñòè â äàëåêó äîðîãó Îëåê-

ñàíäðà Àôòàíþêà ïðè¿õàëè ç Ï³-
ùàíñüêîãî ðàéîíó éîãî áàòüêè — 
ìàòè Âàëåíòèíà òà áàòüêî Îëåê-
ñàíäð. Ï³âðîêó òîìó ó ñ³ì’¿ ñèíà 
é íåâ³ñòêè íàðîäèëàñÿ äîíå÷êà. 
Çà íåþ áàòüêî ñóìóâàòèìå íàé-
á³ëüøå. Çàòå êîëè ï³äðîñòå, òàòî 
ðîçïîâ³ñòü ¿é òå, ïðî ùî íå çìî-
æóòü ïîâ³äàòè ³íø³ áàòüêè, ÿê³ 
íå áóëè â ãîñòÿõ ó ï³íãâ³í³â. Àô-
òåíþê íàéìîëîäøèé ó ñêëàä³ åêñ-
ïåäèö³¿. Äðóãîãî ëèïíÿ â³äçíà÷à-
òèìå ñâ³é 30-é äåíü íàðîäæåííÿ. 

Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé äåðæàâíèé 
åêîëîã³÷íèé óí³âåðñèòåò. Ïðàöþº 
íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì â Óêðà-
¿íñüêîìó ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîìó 
³íñòèòóò³. Ï³ä ÷àñ ïðîâîä³â, ùî 
â³äáóâàëèñÿ â çàë³ Íàö³îíàëü-
íîãî àíòàðêòè÷íîãî íàóêîâîãî 
öåíòðó (ÍÀÍÖ), íîâèé â. î. äè-
ðåêòîðà ªâãåí Äèêèé ïîâ³äîìèâ, 
ùî äåðæàâà âèä³ëèëè 15 ìëí ãðí 
íà ðåìîíò ñòàíö³¿. Ïîîá³öÿâ íà-
ä³éí³øèé ²íòåðíåò-çâ'ÿçîê. ×è 
íå íàéá³ëüøå çäèâóâàâ ùå îäí³ºþ 
íîâèíîþ. Çà ñëîâàìè íîâîãî êå-
ð³âíèêà, íèí³øíÿ 23-ÿ åêñïåäèö³ÿ 
îñòàííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ âèíÿò-
êîâî ç ÷îëîâ³ê³â. Â³í ïåðåêîíà-
íèé, ùî íàâ³òü â Àíòàðêòèä³ ìàº 
áóòè ãåíäåðíà ð³âí³ñòü. Íà ð³âí³ 
ç ÷îëîâ³êàìè ïðîâîäèòèìóòü äî-
ñë³äæåííÿ ³ æ³íêè. «Ãàäàþ, ùî 
ñêëàä íàñòóïíî¿ ð³÷íî¿ åêñïåäèö³¿ 
âæå áóäå çîâñ³ì ³íøèì», — ñêàçàâ 

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ï’ÿòåðî ìåø-
êàíö³â íàøî¿ îá-
ëàñò³ ïðîòÿãîì 

îñòàíí³õ äåñÿòè ðîê³â ïîáóâàëè 
â Àíòàðêòèä³. Âîíè áðàëè ó÷àñòü 
â åêñïåäèö³ÿõ íà íàóêîâó ñòàíö³þ 
«Àêàäåì³ê Âåðíàäñüêèé», ùî çíà-
õîäèòüñÿ ó ï³âäåííîìó ïîëÿðíîìó 
ðåã³îí³ ïëàíåòè. Ïî òðè ðàçè ïî-
áóâàëè íà ìàòåðèêó, âñóö³ëü âêðè-
òîìó ëüîäîâèêàìè, ë³êàð Âàëåð³é 
Ñåìåíþê ç Õì³ëüíèêà òà ³íæåíåð 
Àíàòîë³é Ðóäåíêî ç Îðàò³âñüêîãî 
ðàéîíó. Äî ðå÷³, êàíäèäàòóðó Àíà-
òîë³ÿ Ðóäåíêà ðåêîìåíäóâàâ éîãî 
äâîþð³äíèé áðàò Äìèòðî Ìàð÷åí-
êî. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç åêñïåäèö³¿ 
Àíàòîë³é ä³ñòàâ éîãî ñâî¿ìè çàïè-
òàííÿìè íà êøòàëò «ðîçêàæè, ùî 
òàì ³ ÿê?» «Ïî¿äü ñàì, ïîáà÷èø 
âñå íà âëàñí³ î÷³», — â³äïîâ³â îä-
íîãî ðàçó Äìèòðî. Àíàòîë³é äî-
ñëóõàâñÿ äî ïîðàäè. Éîìó âäàëîñÿ 
óñï³øíî ïðîéòè êîíêóðñíèé â³ä-
á³ð. Ùå îäèí â³ííè÷àíèí — ë³-
êàð Âàäèì Ëèñèí÷óê òàêîæ áðàâ 
ó÷àñòü â åêñïåäèö³¿.

Äâ³÷³ íà ñòàíö³¿ îäíî÷àñíî ïå-
ðåáóâàëè ïî òðîº â³ííè÷àí. Êî-
æåí ÷åòâåðòèé ó÷àñíèê åêñïåäèö³¿ 
áóâ íàøèì çåìëÿêîì. Òàê ñàìî 
ìîãëî ñòàòèñÿ ³ öüîãî ðàçó. Âàëå-
ð³é Ñåìåíþê, Àíàòîë³é Ðóäåíêî ³ 
Îëåêñàíäð Àôòàíþê ãîòóâàëèñÿ 
äî ñêëàäíî¿ ïîäîðîæ³, àëå…

ПЕРЕВІРЕНИХ БЕРУТЬ 
ОХОЧІШЕ, НІЖ НОВАЧКІВ 

Àíàòîë³é Ðóäåíêî ³ Âàëåð³é 

Ñåìåíþê ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñ-
òîì RIA ðîçïîâ³ëè, ùî ïëàíó-
âàëè ïîòðàïèòè â åêñïåäèö³þ 
íà 2017–2018 ðîêè. Êîæíà íîâà 
ãðóïà ïðàöþº íà ñòàíö³¿ ïðîòÿãîì 
ðîêó. Ó÷àñíèêè äîñë³äæåííÿ, ÿê³ 
â³äïðàâèëèñÿ 22 áåðåçíÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó, ïîâåðíóòüñÿ äîäî-
ìó ó êâ³òí³ íàñòóïíîãî. Îáèäâà 
ñï³âðîçìîâíèêè óæå ïî òðè ðàçè 
áóëè íà Ï³âäåííîìó ïîëþñ³. Ïðè-
ïóñêàþòü, ùî ìàëè øàíñ ó÷åòâåð-
òå çä³éñíèòè ïîäîðîæ. Êàæóòü, 
ïåðåâ³ðåíèõ ëþäåé áåðóòü îõî-
÷³øå, í³æ íîâà÷ê³â. Îáîâ’ÿçêè 
Âàëåð³ÿ çðîçóì³ë³ — â³í íàäàâàâ 
ìåäè÷íó äîïîìîãó. Àíàòîë³é â³ä-
ïîâ³äàâ çà ðîáîòó åíåðãåòè÷íîãî 
îáëàäíàííÿ ñòàíö³¿. Â³í çà ôàõîì 
³íæåíåð-åíåðãåòèê, âèïóñêíèê 
íàøîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. 
Çàáåçïå÷åííÿ ñòàíö³¿ åëåêòðèêîþ 
³ òåïëîì — éîãî êëîï³ò. Ñòåæèâ 
çà ðîáîòîþ ãåíåðàòîð³â, êîòë³â 
îïàëåííÿ, äèçåëüíî¿ óñòàíîâêè. 
Äèçåëüíå ïàëüíå ùîðàçó âåçóòü 
ç ñîáîþ íà êîðàáë³ ³ç çàïàñîì 
íà âåñü ð³ê. À ùå â³í êåðìóâàâ 
ìîòîðíèìè ÷îâíàìè, äîñòàâëÿâ 
íàóêîâö³â íà ³íø³ îñòðîâè, äå ñòà-
âèëè íåîáõ³äí³ äîñë³äè. Íèí³øíÿ 
ïîäîðîæ ìàëà ñòàòè ÷åòâåðòîþ. 
Ïðîéøîâ ïåðøèé åòàï â³äáîðó 
³… â³äìîâèâñÿ â³ä ïîäàëüøî¿ ïå-
ðåâ³ðêè.

— Ìàòè çàõâîð³ëà, — êàæå ïàí 
Àíàòîë³é. — Âîíà âæå ó ë³òàõ. 
Íå ìîæó çàëèøèòè ¿¿. Ðàïòîì 
ñòàíåòüñÿ íåïîïðàâíå…

Ó Âàëåð³ÿ áóëè ñâî¿ ïðè÷èíè 
â³äìîâèòèñÿ â³ä ó÷àñò³ â êîíêóðñ³. 
Îäíà ç íèõ — ðîáîòà ó ë³êàðí³. 

СТАЛИ КРАЩИМИ ДРУЗЯМИ 
ПІСЛЯ РОБОТИ В АНТАРКТИДІ
На рік у льоди  У складі 12 учасників 
чергової експедиції, що відправилася 
минулого тижня в Антарктиду, метеоролог 
з Піщанського району Олександр Афтанюк. 
Це його друга подорож у край пінгвінів. 
Ще двоє наших земляків хотіли, але 
не змогли поїхати до експедиції. Чому?

Кандидату в експедицію в Ан-
тарктиду мають бути притаман-
ні дві важливі речі: відповідна 
спеціальність і добре здоров’я. 
Як стверджують співрозмовни-
ки, у кожній експедиції семеро 
науковців, решта тих, хто забез-
печує роботу станції. Йдеться про 
такі спеціальності як метеоролог, 
біолог, геолог, географ, чи схо-
жі з ними. Також потрібен лікар, 
енергетик, кухар. Особлива увага 
приділяється таким якостям, як 
вміння працювати у колективі.
— На станції надзвичайно дружна 

атмосфера, без скандалів, обма-
нів, з’ясування стосунків, без полі-
тики, щоденного негативу з екрану 
телевізора, без метушні, суєти, без 
шуму транспорту, — каже Валерій 
Семенюк. — Дехто спеціально їде, 
аби сховатися від негативу, з яким 
зустрічаємося у нашому повсяк-
денному житті. Це ж бій без пра-
вил — наше життя. Не за грішми, 
повірте, їдуть люди. Платять там 
не так вже й багато. Зароблених 
коштів може вистачити, скажімо, 
щоб закласти фундамент будинку.
Анатолій зізнається, що після по-

вернення йому було найсклад-
ніше адаптуватися до звичного 
життя. У перші дні по-новому 
вчився вулицю переходити. 
На тротуарі на людей наштовху-
вався. Зізнається, що Антарктида 
має в собі якийсь магніт. Після 
повернення звідти знову хочеться 
на крижаний материк.
Відбір в експедицію жорсткий. 
На кожне місце претендує 
не менше чотирьох конкурен-
тів. Більш детальну інформацію 
можна отримати в НАНЦ, що 
на бульварі Шевченка у Києві.

Як потрапити в експедицію
Українська наукова стан-
ція «Академік Вернадський» 
розташована на невеликому 
мисі Марина острова Галін-
дез. Її спорудили у 1953 році 
англійці і назвали «Фарадей». 
У 1996 році Україна купила її 
у Британії за символічну пла-
ту — один фунт стерлінгів. Бри-
танці збудували нову станцію. 
Українці розбудовували їхню. 
На «Вернадському» встанов-
лено багато новітнього об-
ладнання: потужний високо-
чутливий магнетометр, який 

в онлайн режимі передає 
наукові дані через супутни-
кову систему INTERMAGNET; 
сейсмоакустичну систему для 
спостереження за коливан-
нями земної кори, та багато 
іншого науково-дослідного 
обладнання. Клімат у місці 
розташування станції відносно 
м'який. Середня температура 
влітку близько 0 °C, взимку 
не нижче від –18–20 °C. Мі-
німальна температура, зафік-
сована на станції становила 
мінус 47 °C.

Станцію купили в англійців 

ªâãåí Äèêèé. Ìî¿ ñï³âðîçìîâíè-
êè íå ïðèõîâóþòü, ùî ïðèñóòí³ñòü 
æ³íîê ìîæå âçàãàë³ çàãóáèòè ðî-
áîòó ñòàíö³¿.

ПРИЇХАВ ДОДОМУ, 
А НА ПОДВІР’Ї СТО ТЮЛЬПАНІВ 

Ó÷àñíèêè öüîãîð³÷íî¿ åêñïåäè-
ö³¿ âèëåò³ëè ç àåðîïîðòó «Êè¿â» 
î äðóã³é íî÷³ 22 áåðåçíÿ. Ó òîé æå 
äåíü Îëåêñàíäð òåëåôîíóâàâ áàòü-
êàì ç Ðèìó. Íàñòóïíîãî ÷èñëà 
îòðèìàëè ïîâ³äîìëåííÿ ç ×èë³. 
Ðîçïîâ³â, ùî ó ñòîëèö³ Ñàíòüÿãî 
â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ç ïîñëîì Óêðà-
¿íè ó ö³é äåðæàâ³. Äàë³ âîíè â³ä-
ïðàâèëèñÿ ç àðõ³ïåëàãó Âîãíÿíà 
Çåìëÿ øëÿõîì Ìàãåëàíà.

— Ïîäîðîæ êîðàáëåì òðèâàº 
íå ìåíøå ÷îòèðüîõ äí³â, — ðîç-
ïîâ³äàº Àíàòîë³é Ðóäåíêî. — 
Íàéñêëàäí³øå ì³ñöå, öå ïðîòîêà 
Äðåéê ì³æ àðõ³ïåëàãîì ³ Àíòàðê-
òèäîþ. Òàì ïîñò³éíî øòîðìèòü. 
Êîëè ìè äîáèðàëèñÿ, îäèí ðàç 
ïîòðàïèëè ó øòîðì â äåâ’ÿòü 
áàë³â. ²íøèìè ðàçàìè òàêîæ 

øòîðìèëî íå ìåíøå ñåìè áàë³â. 
Òðèìàºìî êóëàêè çà õëîïö³â.

Ïðîéòè ÷åðåç òàê³ øòîðìè äëÿ 
ìåòåîðîëîãà Àôòàíþêà — öå òåæ 
íåàáèÿêèé äîñâ³ä. Ìàòè ïèøàºòü-
ñÿ òèì, ùî ñèí ó íå¿ äóæå íàïî-
ëåãëèâèé. Ùî çàäóìàâ — çðîáèòü. 
Êàæå, âì³º çãóðòóâàòè áóäü-ÿêó 
êîìïàí³þ. Õàçÿéíîâèòèé. Â³ä 
Êèºâà äî ¿õíüîãî ñåëà ÷èìàëà 
â³äñòàíü. Âñå îäíî çíàõîäèòü 
÷àñ ïðè¿õàòè äîïîìîãòè áàòüêàì 
ïî ãîñïîäàðñòâó. Ó òàê³ äí³ íà êó-
õîííîìó ñòîë³ óëþáëåí³ ñèíîâ³ 
âàðåíèêè. «Ñàøà äóæå õîò³â ñàëî 
âçÿòè ç ñîáîþ, — êàæå ïàí³ Âàëåí-
òèíà. — Àëå æ â ë³òàê íå ìîæíà…» 
Ï³ñëÿ ïåðøî¿ åêñïåäèö³¿ ó 2013–
2014 ðîêàõ Îëåêñàíäð ïîâåðíóâñÿ 
äîäîìó, êîëè ó äâîð³ áàòüê³âñüêî¿ 
õàòè ðîçêâ³òëè òþëüïàíè. Ìàòè 
êàæå, êâ³ò³â áóëî ïîíàä ñîòíþ. 
Ñèí òàê äîâãî äèâèâñÿ íà íèõ, ÿê 
í³êîëè ðàí³øå. Â³äâèê. Ó Àíòàðê-
òèä³ äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â çèìà. À ïîò³ì 
çàïèòàâ ìàìó: «À ùî, âæå ÷àñ äëÿ 
òþëüïàí³â?» 

Олександр Афтанюк вдруге поїхав в Антарктиду. 
Каже, що це місце має в собі якийсь магніт — після 
повернення звідти знову хочеться на крижаний материк

Àíàòîë³é êàæå, ùî 
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ 
äîäîìó âàæêî 
àäàïòóâàòèñÿ. Ó ïåðø³ 
äí³ â÷èâñÿ âóëèöþ 
ïåðåõîäèòè 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА
У країні рівних можливостей неможливий 
месседж «немає з кого вибирати».

ПРЕС-СЛУЖБА ГРОМАД-
СЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

Ó êîíêóðñ³ «Æ³íêà Â³ííè÷-
÷èíè» Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî òà ²ðèíà Áîð-
çîâà ïîºäíàëè êðàñó ³ áëàãîä³éí³ñòü. Ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ ïðîåêòó ç³áðàëè ïîíàä 180 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü äëÿ 7-ð³÷íî¿ ²ðèíêè Õèìè÷, ÿêà ìàº 
ð³äê³ñíå ãåíåòè÷íå çàõâîðþâàííÿ, ðåçóëüòà-
òîì ÿêîãî º ïåðåä÷àñíå ñòàð³ííÿ. Çà ö³ êîøòè 
áàòüêè ìàòèìóòü çìîãó ïî¿õàòè ç äèòèíîþ 
ó Áîñòîíñüêó êë³í³êó, äå ë³êàð³ ïðèçíà÷àòü 
äëÿ ²ðèíêè åêñïåðåìåíòàëüíå ë³êóâàííÿ.

21 áåðåçíÿ â³äáóâñÿ áëàãîä³éíèé âå-
÷³ð òà óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ 
ó÷àñíèöü ³ ïåðåìîæíèöü êîíêóðñó «Æ³íêà 
Â³ííè÷÷èíè 2018». Öüîãî ðîêó äëÿ ó÷àñò³ 
ó êîíêóðñ³ ìàëè çìîãó ïîäàâàòè çàÿâêè 
êîëåêòèâè, ï³äïðèºìñòâà, ãðîìàäñüê³ñòü 
àáî ô³çè÷í³ îñîáè ç ì³ñòà òà îáëàñò³ ç 
1 ëþòîãî ïî 1 áåðåçíÿ. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ 
áóëî îòðèìàíî 312 çàÿâîê òà ðåêîìåíäà-
ö³é íà ó÷àñòü ó ïðîåêò³. Ó ô³íàëüíèé åòàï 
ïðîåêòó, çà ð³øåííÿì îðãàí³çàö³éíîãî 
êîì³òåòó, ïîòðàïèëè 75 ïðåäñòàâíèöü 
ïðåêðàñíî¿ ñòàò³. Ïðîòÿãîì áåðåçíÿ òðè-
âàëî îíëàéí ãîëîñóâàííÿ çà ïðåòåíäåíòîê 
íà çâàííÿ «Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè» ó 17 íî-
ì³íàö³ÿõ. Îðãàí³çàòîðè óâàæíî ñë³äêó-
âàëè çà ÷åñí³ñòþ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
«Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè», ³ ñàìå 21 áåðåçíÿ 
2018 ðîêó æ³íêè ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ 
îòðèìàíèõ ãîëîñ³â îòðèìàëè ñâî¿ íàãî-
ðîäè òà îïëåñêè. Âåäó÷èì áëàãîä³éíîãî 
âå÷îðà ñòàâ â³äîìèé øîó-ìåí Êîñòÿíòèí 
Ñòàí³ñëàâñüêèé, ÿêèé çàäëÿ ïðîâåäåííÿ 

êîíêóðñó ñïåö³àëüíî ïðèëåò³â ç Àìåðèêè.
Ìåòîþ ïðîåêòó º â³äçíà÷åííÿ æ³íîê ç 

ð³çíèõ ãàëóçåé, ÿê³ äîñÿãëè ðåçóëüòàò³â 
ó ïðîôåñ³éí³é ÷è ñîö³àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ òà 
çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ì³ñòà 
òà îáëàñò³. Â ðàìêàõ ïðîåêòó êîæíà ç 
ó÷àñíèöü ïðèºäíàëàñÿ äî ÷åëåíäæó äîáðà, 
çàäëÿ çáîðó êîøò³â äëÿ ðîäèíè Õèìè÷.

«Çàâäÿêè âàì, äîðîã³ äðóç³, ï³ä ÷àñ 
áëàãîä³éíîãî ïðîåêòó ìè ç³áðàëè ìàéæå 
180 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ìè õâèëþâàëèñü, áóëî 
íå ïðîñòî, àëå âñ³ ðàçîì ìè ñèëà. Â³ðþ, ùî 
íàø³ çóñèëëÿ íå äàðåìí³. Êîæíà ç ó÷àñ-
íèöü ïðîåêòó, êîæåí ç 38 òèñÿ÷ â³ííè÷àí, 
ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ êîíêóðñó 
«Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè», äîëó÷èëèñü äî çáîðó 
áëàãîä³éíèõ êîøò³â. Äÿêóþ íàøèì ïàðò-
íåðàì òà êîæíîìó ç âàñ. Ìàëåíüêèìè êðî-
êàìè òà ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ìè çìîæåìî 
âðÿòóâàòè äèòèíó», — ãîâîðèòü îðãàí³çàòîð 
ïðîåêòó ²ðèíà Áîðçîâà.

Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî ïðèãàäàëà äåíü, 
êîëè ïîçíàéîìèëàñü ç áàòüêàìè îñîáëèâî¿ 
ä³â÷èíêè: «Ìîº çíàéîìñòâî ç ðîäèíîþ Õè-
ìè÷ ðîçïî÷àëîñü ï³ä ÷àñ çâè÷àéíîãî äåïóòàò-
ñüêîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, à âæå çà äåê³ëüêà 
äí³â öå ñòàëî ïîä³ºþ, ÿêà â ìàéáóòíüîìó 
ñêîëèõíå óñþ Â³ííè÷÷èíó. Ðàçîì ç ²ðèíîþ 
ìè âèð³øèëè ïðèñâÿòèòè áëàãîä³éíó ñêëà-
äîâó êîíêóðñó «Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè 2018» 
ñàìå ö³é íàäçâè÷àéí³é ä³â÷èíö³ ²ðèíö³, ÿêà 
âæå ñòàëà óëþáëåíèöåþ ñîòåíü â³ííè÷àí! 
ß ùèðî äÿêóþ ì³ñòÿíàì, ÿê³ ïðèéøëè íàñ 
ï³äòðèìàòè. Êîæåí ç âàñ çðîáèâ çíà÷íèé 
âíåñîê ó ë³êóâàííÿ ²ðèíêè», — ñêàçàëà îð-
ãàí³çàòîð ïðîåêòó Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî.

«Благодійний вечір «Жінка Вінниччини 2018»
зібрав 180 тисяч гривень для 7-річної Іринки Химич»
БЛОГ

«Жінка Вінниччини 2018».  
Мати Героя України Максима 
Шимка – Зоя Семенівна Кузьменко

Людмила Станіславенко, 
Костянтин Станіславський, Ірина 
Химич з мамою, Ірина Борзова

Організатори Ірина Борзова 
та Людмила Станіславенко

Ірина Химич з мамою

Надія Вінниччини- Марія Гнатик

421220

421229

418629
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Я зaметила, что любят дурачитьcя от дyши люди yмные, неординaрные, а дурaки, как раз, 
делaют серьёзное тaбло и надувaют щёки!
Живите со вкусом, пока есть аппетит!! Хорошего настроения всем, и немного ветра перемен!
Яркого предъявления, убедительности, острых точек зрения сегодня и всегда!

З останіх поїздок.... В один з райцентрів
З ранку посадка у вінниці: сідає сім чоловік, з квитками троє, четверо кешем водію
По дорозі підібрав 22 людини (під’їздили на різні відстані)
Єссно кеш, жодних квитків....
Не рентабельно, кажете???

Наталия Ишкова
психолог   

Олександр Царевський
координатор велопроектів    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться



ПРЕС-СЛУЖБА 
ПМП «ЦЕНТР-В»

Ë³êàð  ÏÌÏ 
«Öåíòð-Â» Ñâ³òëàíà 

Ïàðàäæàíîâà ïðî òå, êîëè ïî-
òð³áíî çâåðòàòèñÿ äî íåâðîëîãà, 
÷îìó òðåáà ïèëüíóâàòè çà òèì, 
àáè òèñê áóâ ó íîðì³, òà ÷èì ìîæå 
îáåðíóòèñÿ äëÿ ëþäèíè çâè÷àé-
íèé êîíôë³êò íà ðîáîò³.

Ïðî çóñòð³÷ ç Ñâ³òëàíîþ ßê³â-
íîþ ÿ äîìîâèëàñü çàçäàëåã³äü. 
Ïðèéøëà çà äåê³ëüêà õâèëèí 
ðàí³øå ³ áóëà ïðèºìíî âðàæå-
íà. Çà öåé êîðîòêèé ïðîì³æîê 
÷àñó çìîãëà â³ä÷óòè òà çðîçóì³-
òè, ÷èì «Öåíòð-Â» â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä ³íøèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. 
ßêèìîñü äèâíèì ÷èíîì òóò ïî-
ºäíàí³ ïðîôåñ³îíàë³çì òà òåïëà 
äîìàøíÿ àòìîñôåðà.

Çà ê³ëüêà õâèëèí ç êàá³íåòó 
íåâðîëîãà âèõîäèòü îñòàíí³é 
íà ñüîãîäí³ ïàö³ºíò ó ñóïðîâîä³ 
ë³êàðÿ, ³ ÿ çóñòð³÷àþñü ïîãëÿäîì 
ç³ ñïîê³éíîþ, âïåâíåíîþ, óñì³õ-
íåíîþ æ³íêîþ â á³ëîìó õàëàò³.

Ë³êàð âèùî¿ êàòåãîð³¿, Ñâ³òëà-
íà ßê³âíà Ïàðàäæàíîâà ñïåö³à-
ë³çóºòüñÿ íà óñóíåííÿõ â³äõèëåíü 
â ðîáîò³ öåíòðàëüíî¿ òà ïåðèôå-
ðè÷íî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Ïðî-
òå ïðîáëåìè, ³ç ÿêèìè äî ïàí³ 
Ñâ³òëàíè çâåðòàþòüñÿ ïàö³ºíòè, 
ìàéæå çàâæäè, íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä, íå ïîâ’ÿçàí³ ç íåðâàìè. 
Ó ³íòåðâ’þ âîíà ðîçïîâ³ëà ìåí³, 
÷îìó áîë³ â îáëàñò³ íèðêè íå çà-
âæäè îçíà÷àþòü, ùî ó âàñ ïðî-
áëåìè ³ç íèðêîþ, à òàêîæ, ïðî 
òå, ïðè ÿêèõ ñèìïòîìàõ òðåáà 
çâåðòàòèñü äî íåâðîëîãà.

ª òàêà ôðàçà «ßêùî òåðàïåâò 
òà õ³ðóðã íå çíàþòü, ùî ç ïà-
ö³ºíòîì, òî íàïðàâëÿþòü éîãî 
äî íåâðîëîãà». À îò êîëè äî âàñ 
òðåáà éòè â ïåðøó ÷åðãó?

— Êîëè âèíèêàº í³÷èì íå ìî-
òèâîâàíà òðèâîãà, êîëè âñåðåäè-
í³ âñå í³áè òðåìòèòü, ³ öåé ñòàí 
ñóïðîâîäæóºòüñÿ íåïðèºìíèìè 
â³ä÷óòòÿìè â îáëàñò³ ñåðöÿ, àëå 
çà â³êîì ó ëþäèíè í³áè íå ïî-
âèííî òàêîãî áóòè. Íó, ³ ä³éñíî, 
ÿêùî òåðàïåâò ÷è, ïðèïóñòè-
ìî, ãàñòðîåíòåðîëîã, íå ìîæå 
âèçíà÷èòè õàðàêòåð áîëüîâîãî 
ñèíäðîìó, íå çíàéøîâ äæåðåëà 
áîëþ, ó òàêîìó âèïàäêó òåæ íà-
ïðàâëÿþòü äî íåâðîëîãà.

ßê ÷àñòî òðåáà çâåðòàòèñü 
äî íåâðîëîãà, àáè íå ïðîïóñòè-
òè õâîðîáó?

— Äóìàþ, äîñòàòíüî õî÷à á 
îäíîãî ðàçó íà ð³ê, àáè â÷àñíî 
òó õâîðîáó ïðîô³ëàêòóâàòè.

ßê ÷àñòî áóâàþòü òàê³ âèïàäêè, 
êîëè ëþäèíà âïèðàºòüñÿ ³ êàæå: 
«Ó ìåíå â³äâàëþºòüñÿ íèðêà», ³ 
íå õî÷å â³ðèòè, ùî â íå¿ íàñïðàâä³ 
ðàäèêóë³ò?

— Ïî-âñÿêîìó áóâàº. Êîëè 
ëþäèí³ êàæåø, ùî â íå¿ — ïðî-
ñòî ãîëîâíèé á³ëü, íàïðóæåííÿ, 
âîíà éäå â³ä òåáå ðîç÷àðîâàíîþ. 

ßê ïðàâèëî, á³ëüøîñò³ ïàö³ºíò³â 
ò³ëüêè ÿêåñü äîñë³äæåííÿ äî-
ïîìàãàº çàñïîêî¿òèñü. Îñü, íà-
ïðèêëàä, ÿêùî ïàö³ºíòó ðîáëÿòü 
ÓÇÄ, â³çóàë³çàö³ÿ îäðàçó æ çàñïî-
êîþº éîãî. Áî æ, ÿêùî âæå ÓÇÄ 
ïîêàçàëî, ùî ïðîáëåìà íå ó íèð-
ö³, òî âæå òî÷íî òàê ³ º, ìàøèíà, 
ìîâëÿâ, íå ï³äâåäå. Òîìó ëþäè 
³íîä³ ñàì³ ñîá³ ïðèçíà÷àþòü ÊÒ, 
ÌÐÒ òà ³íø³ ìåòîäè îáñòåæåí-
íÿ. Çàñïîêî¿ëèñü, àëå ïðè÷èíó 
íå çíàéøëè. Óñ³ îáñòåæåííÿ ïî-
òð³áíî ïðîâîäèòè ï³ñëÿ êîíñóëü-
òàö³¿ òà çà ïðèçíà÷åííÿì ë³êàðÿ.

Íà ùî çàçâè÷àé ñêàðæàòüñÿ 
âàø³ ïàö³ºíòè?

— Íà áóäü-ùî. Ïðèõîäÿòü 
³ç áóäü-ÿêèìè áîëüîâèìè ñèí-
äðîìàìè. Çã³äíî ³ç ñòàòèñòèêîþ 
ââàæàºòüñÿ, ùî íà ïåðøîìó ì³ñ-
ö³ ñåðåä íàñåëåííÿ çàðàç — ñåð-
öåâî-ñóäèíí³ õâîðîáè, íà äðó-
ãîìó — ïåðèôåðè÷íà íåðâîâà 
ñèñòåìà, çîêðåìà, ðàäèêóë³òè. 
Àëå íàñïðàâä³ íà ïåðøå ì³ñöå 
çàðàç âèõîäÿòü ð³çíîãî âèäó 
òðèâîæí³ ðîçëàäè ÷è íåÿñí³ áî-
ëüîâ³ ñèíäðîìè. Òàêèõ çâåðíåíü 
çà ñòàòèñòèêîþ á³ëüøå 20%.

Êàæåòå, òðèâîæí³ ðîçëàäè ó âà-
ø³é ïðàêòèö³ — íà ïåðøîìó ì³ñö³. 
À ùî òîä³ íà äðóãîìó?

— Áîëüîâ³ ñèíäðîìè, ïåðèôå-
ðè÷íà íåðâîâà ñèñòåìà, ñóäèíí³ 
çàõâîðþâàííÿ. Äóæå áàãàòî äå-
ìåíö³é — «ñëàáîóìñòâî», ÿêùî 
ïî-íàðîäíîìó êàçàòè. Ïðèì³-
ðîì, ä³àãíîç «õâîðîáà Àëüöãåé-
ìåðà» ÿ íå ñòàâèëà ðàí³øå òàê 
÷àñòî, ÿê çàðàç.

×è öå ïðàâäà, ùî õâîðîáà Àëü-
öãåéìåðà «ìîëîäøàº»?

— Òàê, íà æàëü, öå ïðàâ-
äà. Íàéìîëîäøîìó ïàö³ºíòó, 
ó ÿêîãî ÿ ä³àãíîñòóâàëà õâîðî-
áó Àëüöãåéìåðà, áóëî 50 ðîê³â. 
Ïðè òîìó, ùî öÿ õâîðîáà ïðè-
çâîäèòü äî äåãåíåðàö³¿ ìîçêîâî¿ 
ðå÷îâèíè, ³ òåîðåòè÷íî íà íå¿ 
õâîð³þòü ó â³ö³ â³ä 70 ðîê³â.

×è ìîæíà ïðîâîäèòè ïðîô³-
ëàêòèêó ö³º¿ õâîðîáè? Àäæå âîíà 
íå ë³êóºòüñÿ?

— Òàê, âîíà íå ï³ääàºòüñÿ 
ë³êóâàííþ, àëå ¿¿ ïðîãðåñóâàí-
íÿ ìîæíà óïîâ³ëüíèòè. Ïðî-
ô³ëàêòèêà, ïðàâäà, òåæ íå äàº 
ñòîâ³äñîòêîâî¿ ãàðàíò³¿. Àëå ââà-
æàºòüñÿ, ùî êîìïëåêñ ïåâíèõ 
çàõîä³â, çîêðåìà: çäîðîâèé ñïî-
ñ³á æèòòÿ, â³äíîâëåííÿ íîñîâîãî 
äèõàííÿ, ïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ 
òà ðîçóìîâà ðîáîòà äîïîìàãàþòü 
óïîâ³ëüíèòè ðóéí³âí³ ïðîöåñè.

Íàñê³ëüêè ð³çíÿòüñÿ ñêàðãè 
ïàö³ºíò³â çàëåæíî â³ä â³êó?

— Ó ìîëîäèõ ëþäåé — öå çà-
õâîðþâàííÿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè, 
áîëüîâ³ ñèíäðîìè òà òðèâîæí³ 
ðîçëàäè, à òàêîæ çàõâîðþâàí-
íÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç îïîðíî-ðóõîâîþ 
ñèñòåìîþ — ÷åðåç «ñèäÿ÷ó» ðî-
áîòó. Ó 30–40 ðîê³â ëþäè çâåð-
òàþòüñÿ ³ç òèñêîì, ðàäèêóë³òàìè 
³ òðèâîæíèìè ðîçëàäàìè òàêîæ. 

Ó ïàö³ºíò³â, ÿêèì çà 60 ðîê³â, 
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ñêëåðîòè÷í³ 
çì³íè, ³íñóëüòè òà ã³ïåðòîí³ÿ, 
ÿêà, äî ñëîâà, í³êîëè íå ïðî-
õîäèòü áåç íàñë³äê³â. Ê³ëüêà 
ðîê³â æèòòÿ ³ç ï³äâèùåíèì 
àðòåð³àëüíèì òèñêîì ìîæóòü 
ñïðè÷èíèòè ïàòîëîã³¿ ñåðöÿ òà 
ñóäèí. Âëàñíå, ï³äâèùåíèé òèñê 
ñàì ïî ñîá³ — íå º íåáåçïå÷íèé, 
íåáåçïå÷í³ óñêëàäíåííÿ, ÿê³ 
â³í âèêëèêàº: óðàæåííÿ ñóäèí, 
óòâîðåííÿ àíåâðèçì, àáî íàâ³òü 
âèíèêíåííÿ ³íñóëüò³â.

²ç ïðèâîäó ³íñóëüò³â: ÷è ìîæíà 
ïðî íèõ òàêîæ ñêàçàòè, ùî âîíè 
«ìîëîäøàþòü»?

— Òàê. Çàðàç áàãàòî ã³ïåðòî-
í³ê³â, ÿê³ íå ë³êóþòüñÿ. Ëþäè 
ïðîñòî çí³ìàþòü ãîëîâíèé 
á³ëü, àáî òåðïëÿòü éîãî ðîêàìè. 
Íà ôîí³ ã³ïåðòîí³¿ ó íèõ ìîæå 
ðîçâèíóòèñÿ ñêëåðîç, óðàæåí-
íÿ ñóäèí, ñêëåðîòè÷í³ áëÿøêè. 
Íà ôîí³ ï³äâèùåíîãî òèñêó º 
ðèçèê, ùî ñóäèíà ìîæå ðîç³-
ðâàòèñÿ ³ ó ðåçóëüòàò³ ëþäèíà 
ìàº ³íñóëüò. Òîæ òðåáà ç ñàìîãî 
ïî÷àòêó ë³êóâàòè òèñê, çâåðíóâ-
øèñü äî êàðä³îëîãà.

²ç ÷èì, ÿê äóìàºòå, ïîâ’ÿçàíî 
òå, ùî òðèâîæí³ ðîçëàäè çàðàç 
íà ïåðøîìó ì³ñö³?

— Ç³ ñêëàäíîþ ñèòóàö³ºþ 
â êðà¿í³. Âçàãàë³ òàêà òåíäåíö³ÿ 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó âñüîìó ñâ³ò³, 
àëå â Óêðà¿í³ — îñîáëèâî. Ëþ-
äèíà êîæíîãî äíÿ â³ä÷óâàº ñòðåñ 
³ íàìàãàºòüñÿ ³ç íèì áîðîòèñÿ. 
Ñòðåñ âèêëèêàº ãîëîâíèé á³ëü 
àáî ÿê³ñü ³íø³ ñîìàòè÷í³ ðîç-
ëàäè: êîãîñü íóäèòü, õòîñü ïî-
÷èíàº ÷àñòî á³ãàòè äî òóàëåòó. 
ßêùî ó ëþäèíè òàê³ ðîçëàäè 
âèíèêàþòü ÷àñòî ÷è íà ð³âíîìó 
ì³ñö³, ó íå¿ ïî÷èíàº ðîçâèâàòèñü 
òðèâîãà. ² îò ëþäèíà ïðèéøëà 
äî ë³êàðÿ ç³ ñêàðãîþ íà á³ëü 
ó æèâîò³, à ë³êàð ðîçóì³º: ó ïàö³-
ºíòà íàñïðàâä³ áîëèòü íå æèâ³ò, 
òóò ìàº ì³ñöå ïñèõîñîìàòè÷íèé 
ðîçëàä. Ïðè÷èíè òàêîãî ìîæóòü 
áóòè ð³çí³ — ïðèì³ðîì, òðàâìó-
þ÷à ñèòóàö³ÿ íà ðîáîò³. Ðàí³øå 
òàê íå áóëî — ëþäè ïðèõîäèëè 
äî ë³êàðÿ ³ç êëàñè÷íèìè õâî-
ðîáàìè: áîë³ëà ñïèíà, íîãà ÷è 
õðåáåò. Çàðàç ö³ëêîì çì³íèâñÿ 
õàðàêòåð çàõâîðþâàíü, òà é ñîö³-
óì âçàãàë³: óñ³ íåðâóþòü, íå ìà-
þ÷è ïîñò³éíî¿ ðîáîòè òà ãðîøåé 
íà íîðìàëüíå æèòòÿ.

ßê ëþäèíà ìîæå çðîçóì³òè, ùî 
ïðè÷èíîþ õâîðîáè º êîíêðåòíà 
òðàâìóþ÷à ñèòóàö³ÿ?

— Òóò ïîòð³áåí äîñâ³ä ñàìîãî 

íåâðîëîãà. Ïðèõîäèòü ëþäèíà, 
³ òè âæå ïðèáëèçíî ðîçóì³ºø, 
÷îãî âîíà òîá³ íå ðîçïîâ³ëà. 
Àëå òóò çíîâ ñêëàäíîù³: ëþäè-
íà âëàøòîâàíà òàê, ùî ¿é êðà-
ùå ïî÷óòè, ùî ó íå¿ ïðîáëåìè 
ç³ øëóíêîì, àí³æ ç íåðâàìè. ² 
òîìó, êîëè âîíà ïðèéøëà äî ë³-
êàðÿ, ó íå¿ óíèçó áîëèòü æèâ³ò, 
à ã³íåêîëîã ÷è óðîëîã íå âèÿâè-
ëè ïàòîëîã³é, íåâðîëîã ðîçóì³º: 
òóò ïðîáëåìè ³ç íåðâîâîþ ñèñ-
òåìîþ. Ïî÷èíàºø ç’ÿñîâóâàòè, 
ùî íå òàê, ñòàâèø àáñòðàêòí³ 
ïèòàííÿ, ³ òóò-òî ñåáå âèÿâëÿº 
ÿêàñü ïñèõîòðàâìà. Îñü âîíà ³ 
º ñïðàâæíüîþ ïðè÷èíîþ áîëþ.

À ÷è º çàõâîðþâàííÿ, õàðàêòåð-
í³ ñàìå äëÿ æèòåë³â Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³?

— Â «Öåíòð-Â» çâåðòàþòüñÿ 
ïàö³ºíòè ç ð³çíèõ îáëàñòåé ³ 
êðà¿í. Íà ìîþ äóìêó, ñïåöèô³êà 
çàõâîðþâàíü ïî Óêðà¿í³ í³÷èì 
íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íàøî¿ îá-
ëàñò³. ªäèíå, ùî ó íàñ â îá-
ëàñò³ º ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò, 
à îòæå — ³ á³ëüøå ìîæëèâîñò³ 
îòðèìàòè êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷-
íó äîïîìîãó.

ßê³ íàéá³ëüø ñêëàäí³ âèïàä-
êè òðàïëÿëèñü ó âàø³é ïðàêòèö³ 
íåâðîëîãà?

— ¯õ áàãàòî, ³ ñêëàäí³ âîíè ç 
ïñèõîëîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó. Íàé-
á³ëüø âàæê³ ò³, êîëè õâîðîìó 
òðåáà ðîçïîâ³ñòè, ùî ä³àãíîç 
ïðèð³êàº éîãî íà ñìåðòü. Ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó äî ìåíå íà îá-
ñòåæåííÿ ïðèéøîâ õëîïåöü ³ç 
áàíàëüíèì, çäàâàëîñü áè, ðàäè-
êóë³òîì. Êâ³òó÷èé, ñîö³àëüíî 
áëàãîïîëó÷íèé, òîâàðèñüêèé, 
åíåðã³éíèé. Çàðàç â³í óæå ïî-
ìåð: ó íüîãî âèÿâèëè ïóõëèíó 
ñïèííîãî ìîçêó, ÿêà ñïî÷àòêó 
ïðîÿâèëà ñåáå ÿê ðàäèêóë³ò, 
áàíàëüíèé áîëüîâèé ñèíäðîì.

Öåé âèïàäîê ï³äòâåðäæóº òîé 
ôàêò, ùî ïîòð³áíî ïðîõîäèòè 
ïðîô³ëàêòè÷í³ îãëÿäè, à ïðè ïîÿâ³ 
ñèìïòîì³â íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü 
äî êâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â, 
à íå çàéìàòèñü ñàìîë³êóâàííÿì.

ßê³ ìîæóòü áóòè íàñë³äêè òðè-
âîæíèõ ðîçëàä³â?

— ßêùî ëþäèíà âèë³êóâàëàñÿ, 
òî í³ÿêèõ. ßêùî í³ — âîíà ñòàº 
«õðîí³êîì» ³ ë³êóºòüñÿ ñòàá³ëüíî 
äåê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê. Çíàºòå, 
äî ìåíå çàðàç ÷àñòî ïðèõîäÿòü 
ç³ ñëîâàìè: «ß, âëàñíå, çíàþ, 
ùî ç³ ìíîþ, ïðîñòî õîò³â óòî÷-
íèòè». Ïîðàäà ó öüîìó âèïàäêó 
ºäèíà — éòè äî ë³êàðÿ, à íå âè-
øóêóâàòè ïåðåë³ê ñèìïòîì³â 
ó ²íòåðíåò³ òà ñëóõàòè ïîðàäè 
íåêîìïåòåíòíèõ ëþäåé.

АДРЕСИ ТА НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ 
ФІЛІЙ ПМП «ЦЕНТР-В»:
âóë. Þùåíêà, 8, (067)536-40-24
âóë. Ïèðîãîâà, 3à, 
(0432)53-14-42 
âóë. Êåëåöüêà, 99á, 
(068)956-67-47
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АЛЕКСАНДР КЛЕЦ, ПОЭТ
На фоне нынешней весны,
за лето как-то стрёмно стало. 

Зустріч з неврологом
БЛОГ

420733

Світлана 
Параджанова, 
лікар вищої 
категорії
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

419824

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

РЕКЛАМА

ВІТА АГАФОНОВА, 
НЕВРОПАТОЛОГ 
ВІННИЦЬКОГО МЕ-
ДИЧНОГО ЦЕНТРУ 
«АЛЬТАМЕДИКА» 

— Вчені вважа-
ють кошмарні 

сни продуктом діяльності люд-
ського мозку. Неприємні емоції, 
стресові ситуації, невирішені 
проблеми обробляються мозком 
і виливаються в «фільм жахів». 
На думку психологів, кошмари 
можуть мати позитивний ре-
зультат, якщо у людини триває 

переломний період особистості, її 
зростання. Коли кошмари повто-
рюються багато разів поспіль — 
це має насторожити. Причинами 
можуть бути: травми психіки, 
перевтома, переїдання перед 
сном, зовнішні подразники, зло-
вживання алкоголю, прийом або 
скасування медикаментів. Щоб з 
цим боротися, варто гуляти і їсти 
не пізніше ніж за 2 години до сну, 
слухати приємну музику, дивити-
ся спокійні фільми. Якщо немає 
позитивного результату, варто 
звернутися до лікаря.

Коментар експерта

417488

418956

420315

ЩО РОБИТИ:

ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ
Повечеряли досить гострою 
їжею, або тою, що довго 
перетравлюється. Чи випили 
тонізуючих напоїв (алкоголь 
в тому числі), або вживали 
якісь лікарські препарати — 
можете розраховувати 
на нічні пригоди.

Прослідкувати за режимом, 
харчуванням, та балансом 
роботи/відпочинку.

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ
Стрес, депресія, перевтома, 
та навіть одноманітність 
життя, коли тривалий час 
жодного яскравого моменту.

Звісно, якщо у вас депресія чи 
апатія, самостійно справитись буде 
важко. Тут допоможе фахівець. 
Самотужки можна допомогти собі, 
якщо детально записувати кошма-
ри, потім вдень читати. Психологи 
кажуть, таким чином людина 
звикає до неприємних моментів, 
розуміючи, що то неправда і пере-
стає відчувати негатив.

ПРОБЛЕМА ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ
Нічні кошмари можуть 
бути ознакою хвороби, яка 
починається.

Якщо все вище згадане виключено, 
варто пройти обстеження в лікарні 
на наявність якоїсь прихованої 
хвороби.

ЯК ЗАСНУТИ, ЩОБ НЕ 
БАЧИТИ КОШМАРІВ 
Нічні жахи  Важко знайти людину, яка хоч 
раз у життя не просиналася від жахливого 
відчуття падіння, переслідування та інших 
чудовиськ. Чому так буває і що робити?

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Í³÷í³ êîøìàðè ëÿêàþòü òà 
ïðèãí³÷óþòü âíî÷³. Óäåíü íà÷åá-
òî í³÷îãî ñòðàøíîãî íå òðàïëÿ-
ºòüñÿ, àëå ñàìîïî÷óòòÿ ïðè öüîìó 
äîñèòü íåïðèºìí³, òà é âòîìà â³ä 
«í³÷íî¿ øàëåíîñò³» í³êóäè íå ä³-
âàºòüñÿ. Ë³êàð³ êàæóòü, ùî ³ñíóº 
ê³ëüêà âèä³â ïðè÷èí êîøìàð³â. 
Îêð³ì ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ ïñèõîëî-
ã³÷íèõ º òåîð³ÿ ïðî òå, ùî í³÷-
í³ êîøìàðè ñëóãóþòü íàì íà÷å 
íàãàäóâàííÿì ïðî ÿê³ñü íå âè-
ð³øåíí³ ïðîáëåìè. Íàïðèêëàä, 
ÿêùî äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ â³ä-
êëàäàòè ÿêåñü ïèòàííÿ, ïðîáëå-
ìó, ðîçìîâó ÷è ñèòóàö³þ â æèòò³. 
Öå çàâèñàº íà÷å «äîìîêë³â ìå÷» ³ 
ïðèõîäèòü äî íàñ óâ³ ñí³ ó âèãëÿä³ 
ñòðàõîâèñüê… Çâè÷àéíî, íå ìîæ-
íà âñå, ùî íàñíèòüñÿ, ïåðåêëà-
äàòè íàñò³ëüêè ïðÿìîë³í³éíî, 
àëå í³÷í³ æàõ³òòÿ çàâæäè ìàþòü 
ï³ä´ðóíòÿ, öå íàãàäóâàííÿ ïðî òå, 
ùî â æèòò³ ó âàñ íå âñå ãàðàçä.

КОЛИ СНЯТЬСЯ КОШМАРИ І ЩО РОБИТИ
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Жеребкування 
чвертьфіналів 
 Ïðîéøëî æåðåáêóâàííÿ 
1/4 ô³íàëó Êóáêà îáëàñò³ ç 
ôóòáîëó ñåðåä àìàòîðñüêèõ 
êîìàíä. Íà ö³é ñòàä³¿ ç³ãðà-
þòü: «Ôàêåë» (Ëèïîâåöü) — 
«Äí³ñòåð» (Ñåðåáð³ÿ), 
«Áóä³âåëüíèê» (²ëë³íö³) — 
«Áàëêàíè» (Õì³ëüíèê), ÔÊ 
«Âîëîäèìèð» (Òèâð³â) — 
«Àãðî-Àñòðà» (Ê³ðîâå), 
«ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» (Â³ííè-
öÿ) — «Ñâ³òàíîê-Àãðîñâ³ò» 
(Áåðøàäü). Ö³êàâî, ùî 
ïåðøà ³ âèùà ë³ãà ÷åìï³î-
íàòó îáëàñò³ ïðåäñòàâëåí³ 
â ÷âåðòüô³íàëàõ ÷îòèðìà 
êîìàíäàìè.

Роздадуть 
тисячу м’ячів 
 Íà Â³ííè÷÷èí³ ó 2018 ðîö³ 
áåçêîøòîâíî ðîçäàäóòü 
òèñÿ÷ó ôóòáîëüíèõ ì’ÿ÷³â. ¯õ 
îòðèìàþòü ó÷àñíèêè Âñåó-
êðà¿íñüêî¿ òà îáëàñíî¿ äèòÿ-
÷î¿ þíàöüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ë³ã, 
çìàãàíü «Øê³ðÿíèé ì’ÿ÷», 
Ñïåöîë³ìï³àäè, çá³ðí³ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³, àìàòîðñüê³ 
êîìàíäè. Ì’ÿ÷³ ïåðåäàñòü 
Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè.

Розіграють 
Кубок 
 Ô³íàë Êóáêà îáëàñò³ ç 
ôóòáîëó â³äáóäåòüñÿ øîñòîãî 
÷åðâíÿ â Êîçÿòèí³. À Ñó-
ïåðêóáîê, â ÿêîìó ç³éäóòü-
ñÿ ÷åìï³îí Â³ííè÷÷èíè ç 
âîëîäàðåì îáëàñíîãî Êóá-
êà, — 16 ÷åðâíÿ ó Â³ííèö³, 
íà ÑÊ «Íèâà».

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №13 (1032)
Триходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. 
У кожній з них по два варіанти розв’язку. 

Задача №2141-2142
Ю. Білокінь (Полтава)
(Друкується вперше)

h 3                                                                                  (2 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №12 (1378), 21 березня 2018 року
Задача №2137
I. 1. Kpe6! Cd5+  2. Kpd7 Cg8  3. Kpe8 Ce6x;
II. 1. e5! Ce4+  2. Kpe6 Cf5+  3. Kpd5 Td8x.
Задача №2138
I. 1. Ke6+! Kpd3  2. Kpd5 Cd4  3. Td6 Ce4x; 
II. Kpe7+! Kpe5  2. Ke6 Cg6  3. Kf8 Cf6x.
Задача №2139
I. 1. Kpb2! Kpe4  2. Kpc1 Kp:d3  3. Kpd1 Tf1x; 
II. 1. Tb3! Kpd4  2. Tb1 Kpc3  3. Kpa1 Ta4x - 
Задача №2140
I. 1. Ke3! Ta3  2. Kpf1 Tg3  3. Kpe1 Te3x; 
II. 1. Kd4! Kpb1  2. Kpd1 Ta3  3. Ke2 Td3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 Â³ííèöüêèé ïðîôåñ³éíèé êëóá 
«Íèâà» íåçàáàðîì ïîíîâèòü âè-
ñòóïè ó äðóã³é ë³ç³ ï³ñëÿ çèìî-
âî¿ ïåðåðâè. Â³í ïðîâåäå ìàò÷ 
31 áåðåçíÿ ó Âîëî÷èñüêó (Õìåëü-
íèöüêà îáëàñòü) ç ë³äåðîì ãðóïè 
«À» — ì³ñöåâèì «Àãðîá³çíåñîì».

ßê òðèâàëà ï³äãîòîâêà ³ ÿêà 
ìåòà êîìàíäè íà ñåçîí, ðîçïî-
â³â â³öå-ïðåçèäåíò «Íèâè» Âàäèì 
Êóä³ÿðîâ. Â³í íàãàäàâ, ùî íàïðè-
ê³íö³ ëþòîãî êîìàíäà ç³áðàëàñÿ 
ï³ñëÿ òðèâàëî¿ â³äïóñòêè ³ ïðî-
âåëà ó Â³ííèö³ òðè ïîâíîö³íí³ 

òðåíóâàëüíî-ñåëåêö³éí³ çáîðè. 
Ìåøêàëè ôóòáîë³ñòè íà ïðèì³ñü-
ê³é áàç³ «Äóáîâèé ãàé», à òðåíó-
âàëèñÿ íà ÑÊ «Íèâà» 

— Çáîðè ïðîéøëè äóæå âäàëî. 
Çà öåé ÷àñ íàì âäàëîñÿ ñòâîðèòè 
áîºçäàòíèé êîëåêòèâ, ï³äñèëèòè 
êîìàíäó 11 êâàë³ô³êîâàíèìè âè-
êîíàâöÿìè ç êëóá³â ïåðøî¿ ³ äðó-
ãî¿ ë³ã. Âîíè ïðàãíóòü ïîòðàïèòè 
äî «Íèâè», áî âîíà ñòàâèòü ïåðåä 
ñîáîþ âèñîê³ ö³ë³. Â³äçíà÷ó ïðî-
ôåñ³éíó ðîáîòó íàøîãî ãîëîâíîãî 
òðåíåðà Äåíèñà Êîë÷³íà (òîð³ê 
â³í áóâ âèçíàíèé êðàùèì òðåíå-

ðîì äðóãî¿ ë³ãè, áî âèâ³â îäåñüêó 
«Æåì÷óæèíó» äî ïåðøî¿ ë³ãè ç 
ïåðøîãî ì³ñöÿ — àâò.), — ñêàçàâ 
Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Ùîá îö³íèòè ïîòåíö³àë íà-
øî¿ êîìàíäè ³ âèçíà÷èòè ñëàáê³ 
ì³ñöÿ, íèâ³âö³ ïðîâåëè 11 êîíòð-
îëüíèõ ïîºäèíê³â. Ïðè÷îìó íà-
ìàãàëèñÿ îáèðàòè ã³äíèõ ñóïåð-
íèê³â, â òîìó ÷èñë³ é ç ïåðøî¿ 
ë³ãè. Â³öå-ïðåçèäåíò «Íèâè» 
îïðèëþäíèâ çàäà÷ó íà ñåçîí:

— «Íèâà» ïðîäîâæóº áîðîòü-
áó çà âèõ³ä äî ïåðøî¿ ë³ãè. Äëÿ 
öüîãî íåîáõ³äíî óâ³éòè äî ÷³ëü-

íî¿ òð³éêè â ãðóï³. Öå, çà ïåâíèõ 
ðîçêëàä³â, ìîæå äàòè íàì ìîæ-
ëèâ³ñòü ï³äâèùèòèñÿ â êëàñ³. Ö³ 
ïëàíè äîñèòü ðåàë³ñòè÷í³. Âîä-
íî÷àñ õî÷ó çàñïîêî¿òè âáîë³âàëü-
íèê³â: íàâ³òü ÿêùî çà ï³äñóìêàìè 
ñåçîíó çàëèøèìîñÿ â äðóã³é ë³ç³, 
ïðîäîâæèìî âèñòóïè â ÷åìï³îíà-
ò³ Óêðà¿íè â ñåçîí³ 2017/2018 ðî-
ê³â, — â³äêðèâàº êàðòè Âàäèì 
Êóä³ÿðîâ.

Ïåðøèé äîìàøí³é ìàò÷ ï³ñëÿ 
çèìîâî¿ ïåðåðâè íàøà êîìàíäà 
ç³ãðàº ñüîìîãî êâ³òíÿ ç «Íèâîþ» 
(Òåðíîï³ëü).

«Нива» продовжує боротьбу за першу лігу

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Îñòàíí³ìè ðîêàìè æ³íî÷èé 
ôóòáîë íà Â³ííè÷÷èí³ ïåðåæè-
âàº ñïðàâæí³é áóì. Ðàí³øå í³-
êîëè â íàøîìó ðåã³îí³ íå áóëî 
æ³íî÷èõ êîìàíä ìàéñòð³â, à íèí³ 
îäðàçó äâ³ ãðàþòü ó ïåðø³é ë³ç³ 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Öå «Êîëîñ» 
(Ìàõí³âêà, Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí) 
³ ÂÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëàíîâà 
(Â³ííèöÿ). Êîçÿòèí÷àíêè º ë³äå-
ðàìè ñâîº¿ ãðóïè, à ïðåäñòàâíè-
ö³ îáëàñíîãî öåíòðó ïîêè ä³ëÿòü 
äðóãå-òðåòº ì³ñöÿ â ³íø³é.

Äðóãå, çàâåðøàëüíå êîëî 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, ïî÷íåòüñÿ 
ó êâ³òí³. À ï³äãîòîâêîþ äî íüîãî 
ñëóãóâàâ ÷åìï³îíàò Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ç ôóòçàëó.

ЧИЯ НІЧИЯ?
Çã³äíî ³ç ðåãëàìåíòîì, äî ó÷àñò³ 

äîïóñêàëèñÿ ñïîðòñìåíêè â³êîì 
â³ä 14 ðîê³â ³ ñòàðøå. Òîáòî ðàçîì 
áîðîëèñÿ øêîëÿðêè, ñòóäåíòêè ³ 
äîðîñë³ ôóòáîë³ñòêè. Ó çìàãàíí³ 
âçÿëè ó÷àñòü ï’ÿòü êîìàíä: ïî äâ³ 
ç Â³ííèö³ ³ Ìàõí³âêè, à òàêîæ 
«Ñóãàòèíêà» (Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêèé ðàéîí). Íå çìîãëè ç³ãðàòè 
ñèëüí³ êîìàíäè ³ç Òóëü÷èíà òà 
Õì³ëüíèêà.

Çìàãàëèñÿ çà êîëîâîþ ñèñòå-
ìîþ. Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà êî-
ìàíäà «Êîëîñ-1» (Ìàõí³âêà).
Âîíà ðîçãðîìèëà êîìàíäó ÂÏÓ 
¹ 19 (Â³ííèöÿ) — 9:0, ïåðåãðàëà 
ñâîþ äðóãó çá³ðíó — 3:2 ³ «Ñóãà-
òèíêó» — 2:0. Âèð³øàëüíèì äëÿ 
êîçÿòèí÷àíîê â ïëàí³ áîðîòüáè 
çà çîëîòî áóâ ïîºäèíîê ç ãîëî-
âíèì êîíêóðåíòîì — ÂÎÄÞÑØ 

Áëîõ³íà-Áºëàíîâà. Îáèäâ³ çá³ð-
í³ ïðàãíóëè «âèðâàòè» òðè î÷êè, 
àëå ìàò÷ çàâåðøèâñÿ âí³÷èþ — 
1:1. Öå çàëèøèëî â³ííèöüêèé 
êîëåêòèâ íà äðóã³é ïîçèö³¿. Áî 
â³í, îêð³ì çäîáóòòÿ äâîõ ïåðå-
ìîã, ç³ãðàâ âí³÷èþ ç àíàëîã³÷-
íèì ðàõóíêîì ³ç ñóïåðíèöÿìè 
³ç Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó. 
Áðîíçîâ³ íàãîðîäè âèáîðîëà êî-
ìàíäà «Êîëîñ-2» (Ìàõí³âêà).

ФУТБОЛ — ЖІНОЧА СПРАВА!
Ë³äåðêà êîìàíäè ÂÎÄÞÑØ 

Áëîõ³íà-Áºëàíîâà Þë³ÿ Õðèñòþê 
âõîäèòü äî çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ñåðåä 
ä³â÷àò äî 16 ðîê³â. Ä³â÷èíà â ìî-
ëîäøîìó â³ö³ çàéìàëàñÿ íàñò³ëü-
íèì òåí³ñîì. Àëå ÷àñòî ðàçîì ç 
áàòüêîì äèâèëàñÿ ôóòáîë.

— Öåé ñïîðò ìåíå çàö³êàâèâ. 
Ââàæàþ, ùî ôóòáîë íå º âèêëþ÷-
íî ÷îëîâ³÷îþ ñïðàâîþ. Æîäåí 
âèä ñïîðòó íå ìîæå ðîçä³ëÿòèñÿ 
çà ãåíäåðíîþ îçíàêîþ. ßêùî 
ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ãàíÿòè ì’ÿ÷à, 
òî ÷îìó ÿ íå ìàþ öüîãî ðîáè-
òè?! — êàæå Þë³ÿ Õðèñòþê.

Þë³ íåùîäàâíî âèïîâíèëîñÿ 
15 ðîê³â. Òåïåð âîíà ìîæå âè-
ñòóïàòè, çã³äíî ³ç ðåãëàìåíòîì, 
çà íàøó æ³íî÷ó êîìàíäó ó ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè.

БЕРЕГЛИ ЛІДЕРІВ 
Òðåíåð ÂÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-

Áºëàíîâà ³ æ³íî÷î¿ çá³ðíî¿ Â³-
ííè÷÷èíè Îëåêñàíäð Äóäí³ê ðîç-
ïîâ³â, ùî éîãî êîìàíäó ñôîðìó-
âàëè íå ç æ³íîê, à ç ä³â÷àò â³êîì 
14–15 ðîê³â.

— Âîíè ã³äíî áîðîëèñÿ ç 
ôóòáîë³ñòêàìè, ÿêèì äàëåêî 

ВІННИЦЬКІ ФУТБОЛІСТКИ 
ЗДОБУЛИ СРІБЛО 
Рівень  Усі призові місця посіли 
представниці першолігових команд 
майстрів. Вони готуються до другого кола 
чемпіонату України з великого футболу, 
де ведуть боротьбу за підвищення в класі

çà 20 ðîê³â. Òîìó ðåçóëüòàòîì 
ìè çàäîâîëåí³. Ñòàðøèõ ä³â÷àò 
ìè âèð³øèëè ïîáåðåãòè ïåðåä ïî-
íîâëåííÿì çìàãàíü ó ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ç âåëèêîãî ôóòáîëó, — 
ðîçêàçàâ Îëåêñàíäð Äóäí³ê.

Êîìàíäà ÂÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-
Áºëàíîâà, ÿêà ïîñ³ëà äðóãå ì³ñ-
öå íà öüîìó ÷åìï³îíàò³, â êâ³òí³ 
ç³ãðàº ó âèù³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè. ¯¿ çàâäàííÿ — ïîòðà-
ïèòè äî ïðèçîâî¿ òð³éêè.

— Ó áîðîòüá³ ç³ ñòàðøèìè ñó-
ïåðíèöÿìè ìè îòðèìàëè êîðèñ-
íèé äîñâ³ä. Ïðîòè æ³íîê ãðàòè 
âàæêóâàòî. Àëå ìè íåð³äêî äàºìî 
¿ì á³é, — êàæå Þë³ÿ Õðèñòþê.

«КОЛОС» ПІДСИЛИЛИ 
ЛЕГІОНЕРКИ 

ßêùî çà ÂÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-
Áºëàíîâà âèñòóïàëè âèêëþ÷íî 
âëàñí³ âèõîâàíêè, òî «êîëîñ³âö³â» 
ï³äñèëèëè ëåã³îíåðè. Ïðèì³ðîì, 

27-ð³÷íà êàï³òàí êîìàíäè «Êî-
ëîñ-1» Àííà Êðóòèí³íà ðîäîì 
³ç Áåðäè÷åâà (Æèòîìèðñüêà îá-
ëàñòü), à íèí³ ïðîæèâàº ³ ïðàöþº 
â Êèºâ³.

— ß ãðàþ â ôóòáîë âæå 13 ðî-
ê³â. Ïðàêòè÷íî ç ñàìîãî äè-
òèíñòâà. Âèñòóïàþ çà «Êîëîñ» 
â ïåðø³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿-
íè. Âçàãàë³ âæå áëèçüêî âîñüìè 
ðîê³â çàõèùàþ êîëüîðè êîìàíäè 
ç Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó, — êàæå 
Àííà Êðóòèí³íà.

Êàï³òàíó ÷åìï³îíîê íèí³øí³é 
÷åìï³îíàò îáëàñò³ äóæå ñïîäî-
áàâñÿ.

— Ìè ãðàëè çà êîëîâîþ ñèñ-
òåìîþ. Öå á³ëüø ñïðàâåäëèâî, 
í³æ ôîðìóëà àíàëîã³÷íèõ çìàãàíü 
ó ïîïåðåäí³ ðîêè. Òîä³ êîìàíäè 
ðîçáèâàëè íà ãðóïè, ³ íà ï³äñóì-
êîâèé ðåçóëüòàò âïëèâàâ åëåìåíò 
âèïàäêîâîñò³, — ñêàçàëà ôóòáî-
ë³ñòêà.

Капітан «Колоса-1» з Козятинщини Анна Крутиніна 
з кубком за перемогу в чемпіонаті області з футзалу
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 180113

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Ïðî ï³äâèùå-
íèé ïåðåõ³ä äëÿ 
ï³øîõîä³â íà ïðî-
ñïåêò³ Êîñìîíàâ-

ò³â áóëè ò³ëüêè õîðîø³ â³äãóêè. 
² ÷åðåç òå, ùî â³í âèêîíóº ðîëü 
«ëåæà÷îãî ïîë³öåéñüêîãî», ³ 
÷åðåç òå, ùî òàì çðîáèëè äî-
äàòêîâî îñòð³âö³ áåçïåêè. Ö³ òà 
³íø³ íîâîââåäåííÿ ïëàíóþòü ³ 
íà 2018-é ð³ê. À îò ç åêî-ïàð-
êîâêàìè íå ñêëàëîñÿ — òðàâà 
íà íèõ ðîñëà ïîãàíî, ó ëóíêè 
çàáèâàëàñÿ çåìëÿ.

ПЕРЕХІД З «ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ» 
МАЯЧКАМИ 

ßñêðàâ³ ÷åðâîíî-ñèí³ ìàÿ-
êè íàä ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì 
Õìåëüíèöüêå øîñå — ïðîñïåêò 
Êîñìîíàâò³â ç'ÿâèëèñÿ íàïåðå-
äîäí³ Íîâîãî ðîêó — 30 ãðóäíÿ. 
Êîìóíàëüíèêè îáëàøòóâàëè 
ïðîáëåìíó «çåáðó» ë³õòàðÿìè òà 
ïðèëàäàìè, ÿê³ äîäàòêîâî ïðè-
âåðòàþòü óâàãó âîä³¿â.

Ö³ ïðèëàäè ³ ñòàëè «ô³øêîþ» 
îíîâëåíîãî ïåðåõîäó. Ïðî-
áëèñêîâ³ ìàÿ÷êè, ñõîæ³ íà ò³, 
ùî âñòàíîâëþþòü íà ïîë³öåé-
ñüêèõ àâòîìîá³ëÿõ, ñâ³òÿòü äóæå 
ÿñêðàâî, ¿õ âèäíî çäàëåêó. Âîíè 
íå ïðàöþþòü ïîñò³éíî. Ùîá óâ³-
ìêíóòè ¿õ, ïîòð³áíî ï³äíåñòè 
ðóêó äî ñåíñîðíî¿  êíîïêè, ÿêó 
çðîáèëè íà ñòîâï³ á³ëÿ «çåáðè». 
(goo.gl/EwH1hH) 

Òîä³, òðè ì³ñÿö³ òîìó, Âîëîäè-
ìèð Í³öåíêî, äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà áëàãîóñòðîþ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, êàçàâ, ùî ð³øåííÿ 
áóëî ó ðàìêàõ åêñïåðèìåíòó. ² 
âëàäà ïîêè áóäå äèâèòèñÿ, ÿê 
ñåáå ïîêàæóòü ö³ ìàÿ÷êè.

Çàðàç âæå º ïåâí³ ðåçóëüòàòè.
— Ç ïðèâîäó ìàÿ÷ê³â íà ï³-

øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ ó ðàéîí³ 

Ë³ñîïàðêó áóëè çàóâàæåííÿ ç 
áîêó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, — ãî-
âîðèòü Í³öåíêî. — Ïîïðîñèëè 
çàì³íèòè ñèí³é êîë³ð íà æîâ-
òèé, áî âîä³¿ ïëóòàþòü ¿õ ç 
ïîë³öåéñüêèìè ñèãíàëüíèìè 
ïðèëàäàìè. Ñóäÿ÷è ç â³äãóê³â 
â³ä ìåøêàíö³â, íîâîââåäåííÿ 
¿ì ñïîäîáàëîñÿ. Áóäåìî ñòà-
âèòè ñõîæ³ ñèñòåìè ³ ó ³íøèõ 
ì³ñöÿõ. Íåùîäàâíî òàêå îñâ³ò-
ëåííÿ ç «ìàÿ÷êàìè» ìè ïîñòà-
âèëè íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ 
á³ëëÿ øêîëè ¹ 2 òà çíàêè ç 
ï³äñâ³òêîþ âëàøòóâàëè ïîðÿä 
øêîëè ¹ 22. Çàðàç âèâ÷àºìî, äå 
íà ÿêèõ íåðåãóëüîâàíèõ ïåðå-
õîäàõ âîíè íàéá³ëüøå ïîòð³áí³.

ОСВІТЛЕНІ ПЕРЕХОДИ 
БІЛЯ ШКІЛ 

Ó 2017-ìó ïî÷àëè îñâ³òëþâàòè 
ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè. Ïåðåâàãó â³ä-
ä³þòü ïåðåõîäàì á³ëÿ øê³ë.

— Íà ïî÷àòîê 2018-ãî ðîêó ìè 
âæå ìàëè 22 îñâ³òëåíèõ ï³øîõ³ä-
íèõ ïåðåõîäè. Çàðàç ¿õ ùå á³ëüøå. 
Çàçâè÷àé, ìè ðîáèìî îñâ³òëåííÿ 
«çåáðè» êîìïëåêñíî — îáëàøòî-
âóºìî ¿¿ ÿñêðàâî ï³äñâ³÷åíèì äî-
ðîæí³ì çíàêîì, ÿêèé ïîçíà÷àº 
ïåðåõ³ä äëÿ ï³øîõîä³â, îñâ³òëþ-
ºìî ñàì ïåðåõ³ä çà äîïîìîãîþ 
ë³õòàð³â, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ 
çâåðõó, óçäîâæ óñüîãî ïåðåõî-
äó, — ãîâîðèòü Í³öåíêî.

Äîäàº, ÿêùî ïîòð³áíî ïðè-
âåðíóòè äîäàòêîâó óâàãó âîä³ÿ — 
ñòàâëÿòü ïîìàðàí÷åâ³ ô³ãóðêè 
øêîëÿð³â.

Îäíèìè ç îñòàíí³õ òàêèõ ïåðå-
õîä³â ñòàëè «çåáðè» á³ëÿ øêîëè 

ЯКІ БУЛИ ВДАЛІ ТА ПРОВАЛЬНІ 
ЕКСПЕРИМЕНТИ НА ДОРОГАХ 
Нововведення  Підвищені «зебри», 
сотні камер спостереження, помаранчеві 
фігурки школярів для привернення 
уваги… У 2017-му міська влада багато 
експериментувала у проектах 
для водіїв та пішоходів у Вінниці. 
Що будуть продовжувати і надалі?

¹ 2 òà ïåðåõ³ä ÷åðåç Õìåëüíèöü-
êå øîñå á³ëÿ ðèíêó «Ïàññàæ». 
Ïðî íèõ íàïèñàâ åêñïåðò ç îðãà-
í³çàö³¿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó 
Â³êòîð Ïåðëîâ:

«Îñâ³òëþºòüñÿ ñàìå ï³øîõ³ä, 
à íå ïðî¿æäæà ÷àñòèíà, à ÿñêðà-
âèé äîðîæí³é çíàê äàº çìîãó 
âîä³þ ïîì³òèòè ïåðåõ³ä òà â³ä-
ðåàãóâàòè», — ïèøå â³í.

ПІДВИЩЕНИЙ ПЕРЕХІД 
ТА ОСТРІВЦІ БЕЗПЕКИ 

Ïåðøà ó ì³ñò³ ï³äâèùåíà «çå-
áðà» ç'ÿâèëàñÿ òîð³ê íà ïåðåõðåñò³ 
ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â òà âóëèö³ 
Ïîðèêà. Âîíà ÿê «ëåæà÷èé ïî-
ë³öåéñüêèé» — çìóøóº âîä³¿â 
ïðèãàëüìîâóâàòè. Âîëîäèìèð 
Í³öåíêî êàæå, ùî áóäóòü ðîáè-
òè òàê³ ïåðåõîäè ùå. Ùîïðàâäà, 
ïîêè íå çíàþòü, äå òî÷íî.

— Áóäåìî ðîáèòè ùå òàê³. 
Òàêèé ïåðåõ³ä ïëàíóºòüñÿ 
âñòàíîâèòè ì³æ ïàðêîì Äðóæ-
áè íàðîä³â òà òðåòüîþ ÷åðãîþ 
Êîñìîíàâò³â, — ãîâîðèòü â³í. — 
Ó 2017-ìó çðîáèëè îñòð³âö³ 
íà âóëèö³ 600-ð³÷÷ÿ, íàâïðîòè 
«Ìåãàìîëó», íà ïåðåõðåñòÿõ 
Ãí³âàíñüêå øîñå — Ïèðîãîâà, 
Äàíèëà Ãàëèöüêîãî — Ïèðîãîâà. 
Ó öüîìó ðîö³ ïëàíóºìî çðîáèòè 
ùå íà Ïðèâîêçàëüí³é, ïåðåõðåñ-
òÿ Êåëåöêî¿ — Þíîñò³, òàêîæ 
ïëàíóºìî äî ïåðåõîäó íà Ë³ñî-
ïàðêó. Ùå îñòð³âö³ ìàþòü áóòè 
íà Êåëåöüê³é, ïåðåä ðîçâîðîò-
íèì ê³ëüöåì òðîëåéáóñ³â. (goo.
gl/PnW8To) 

ЕКО-ПАРКОВКИ 
Òîð³ê ùå ì³ñüêà âëàäà âçÿ-

ëàñÿ ðîáèòè åêîëîã³÷í³ ì³ñöÿ 
äëÿ ïàðêîâêè àâòî. Íà 600-ð³÷-
÷ÿ (íà â³äð³çêó â³ä Êåëåöüêî¿ 
äî Õìåëüíèöüêîãî øîñå) îá-
ëàøòóâàëè ø³ñòü åêî-ïàðêîâîê 
íà 35 ïàðêîì³ñöü. Îñîáëèâ³ñòü 
òàêèõ ïàðêîâîê ó òîìó, ùî ó ñïå-
ö³àëüí³é ïëèòö³ áóäóòü ëóíêè ç 
çåìëåþ, â ÿê³é ðîñòèìå òðàâà, 
ñò³éêà äî âèòîïòóâàííÿ òà êîë³ñ 
àâòîìîá³ë³â.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïîä³áíèé 
«òðàâ’ÿíèé» ìàéäàí÷èê äëÿ àâòî 
ñòâîðèëè á³ëÿ ä³àãíîñòè÷íîãî 
öåíòðó, íà Êè¿âñüê³é. Öåé ìàé-
äàí÷èê ³ ñòàâ ïðèêëàäîì òîãî, ÿê 
ðîáèòè íå òðåáà. Òðàâà íà íüîìó 
ðîñëà äå-íå-äå, ïîæóõëà â³ä ñïå-
êè. À ëóíêè áóëè íàáèò³ çåìëåþ.

Â³êòîð Ïåðëîâ ðîçïîâ³äàâ, 
÷îìó åêî-ïàðêîâêè íàñïðàâä³ 
íå «åêî».

— Âîíè çðîáëåí³ çà ðàõóíîê 
ñïðàâæíüîãî ãàçîíó ³ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü, à â ðåçóëüòàò³ öÿ òå-
ðèòîð³ÿ â³ä³éøëà àâòîìîá³ëÿì. — 
Âðàõîâóþ÷è êîíñòðóêö³þ ïàðêî-
âîê, âîíè ïîòðåáóâàòèìóòü ðåãó-
ëÿðíîãî ïîëèâó, àäæå ï³ä íèìè 
ùåáåíåâà ïîäóøêà, ùî ³çîëþº 
â³ä ãðóíòó. Òîáòî, öå äîäàòêîâå 
íàâàíòàæåííÿ íà ³íôðàñòðóê-
òóðó ì³ñòà. ² îñê³ëüêè ïàðêîâêà 
îáëàøòîâàíà â îäíîìó ð³âí³ ç 
ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ, âçèìêó 
õ³ì³÷í³ ïðîòèñí³ãîâ³ ðåàãåíòè 
ïîòðàïëÿòèìóòü äî ãðóíòó ³ çà-
áðóäíþâàòèìóòü éîãî.

×è áóäóâàòèìóòü åêî-ïàðêîâêè 
ó 2018-ìó, ïîêè íåâ³äîìî. Àëå 
ÿêùî ³ áóäóòü, òî òàêèìè, ùîá 
òðàâà íà íèõ òàêè ðîñëà.

— Áþäæåòîì íà êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò íà öåé ð³ê åêî-ïàðêîâîê 
ó íàñ ïîêè íå ïåðåäáà÷åíî. Àëå 
øóêàºìî ïðîïîçèö³¿ ïî ïëèòàõ, 
ùîá á³ëüøå òðàâè ó öèõ ñîòàõ 
áóëî.

Çàãàëîì, ³äåÿ åêî-ïàðêîâîê º 
íåïîãàíîþ. Ìè äóìàºìî çðîáè-
òè ê³ëüêà òàêèõ íà Êè¿âñüê³é, â 
ðàéîí³ öåíòðàëüíîãî àâòîâîêçàëó 
òà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, — êàæå 
Í³öåíêî.

«ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ», ЯКОЇ НЕМАЄ 
«Çåëåíà õâèëÿ» — öå ðîáî-

òà ñâ³òëîôîð³â ó ðåæèì³, ï³ä 
÷àñ ÿêîãî çåëåíå ñâ³òëî ãîðèòü 
íà âñ³é âóëèö³. Ùîá áåç çóïè-
íîê íà ñâ³òëîôîðàõ ïðî¿æäæàòè 
âóëèöþ, ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ 
ðåêîìåíäîâàíî¿ øâèäêîñò³. Ó Â³-
ííèö³ ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïî÷à-
ëè âïðîâàäæóâàòè ñèñòåìó, àëå 
íå äîâåëè äî ê³íöÿ.

Ìè ïîäàëè ïåòèö³þ ïðî òå, ùîá 
îáëàøòóâàëè «çåëåíó õâèëþ».
Âîíà øâèäêî íàáðàëà íåîáõ³äíó 
ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â. ×èíîâíèêè 
ñêîðî â³äïîâ³ëè, ùî ïîíÿòòÿ «çå-
ëåíà õâèëÿ» º îäí³ºþ ³ç îñíîâíèõ 
ôóíêö³é àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòå-
ìè êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì. 
Áåç ¿¿ âïðîâàäæåííÿ íåìîæëèâî 
ñêîîðäèíóâàòè ðîáîòó ñâ³òëîôî-
ð³â íà îêðåì³é âóëèö³. Àëå îá³-
öÿþòü ïðîäîâæèòè ðîáîòè.

Перехід біля школи № 4 на вулиці Гоголя. Тут повний комплект для безпеки: світлофор 
на вимогу, «лежачі поліцейські», підсвічені дорожні знаки та фігурки «школярів»

Åêî-ïàðêîâêà 
íà Êè¿âñüê³é ñòàëà 
ïðèêëàäîì òîãî, ÿê 
ðîáèòè íå òðåáà. 
Òðàâà íå ðîñëà, 
ó ëóíêàõ — çåìëÿ

ÐÎÇÂÈÒÎÊ
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До Яремчі з Вінниці можна дістатись потягом Київ—
Ворохта. Ціна білета у купейному вагоні 246 гривень. 
До вольєрного господарства можна дійти пішки. Від 
центру Яремче — не більше 1,2 км. Дорога забере пів-
години. Орієнтуйтесь на комплекс «Ведмежа гора», 
при потребі місцеві мешканці все підкажуть.

Можна доїхати машиною — від залізничної станції 
прямуйте вулицею Свободи, за 300 м поверніть 
вправо — до залізничного переїзду. Одразу за ним 
поверніть вліво і прямуйте вул. Грушевського близь-
ко 1 км до розвилки із вказівником: до вольєрного 
господарства — направо ще 500 м.

Як добратися?

418145
381701

ÌÀÍÄÐÈ

РЕКЛАМА

ЄВГЕНІЯ ЦЕБРІЙ, 
(096)9153923, TSEBRIJ@GMAIL.COM 

Îðë³â, ïàâè÷³â, ôàçàí³â, ëå-
áåä³â, à òàêîæ êîñóëü, îëåí³â òà 
ñòàäî äèêèõ êàáàí³â ìîæíà ïî-
áà÷èòè ó âîëüºðíîìó ãîñïîäàð-
ñòâ³ Êàðïàòñüêîãî íàö³îíàëüíî-

ãî ïðèðîäíîãî ïàðêó ó ßðåì÷³. 
Âõ³ä íà òåðèòîð³þ äëÿ äîðîñëèõ 
25 ãðèâåíü, äëÿ ä³òåé — 10.

Ó ãëèáèíó ë³ñó òÿãíåòüñÿ ñïå-
ö³àëüíî îáëàøòîâàíà ñòåæèíà 
äëÿ òóðèñò³â. ² òóò ñåðåä ÿëèí òà 
êóù³â ìîæíà ïîáà÷èòè îëåí³â òà 
äèêèõ êàáàí³â. 

У вольєрному господарстві деяких тварин можна 
підгодовувати. Звісно, що тільки звичним для них 
гостинцем. Приміром, красені олені дуже люблять 
яблука або цукровий буряк 

ДЕ МОЖНА ПОБАЧИТИ ОЛЕНІВ 
Відпочинок  Якщо вирішете під кінець 
сезону поїхати на лижі у Карпати, вольєрне 
господарство у Яремчі вам по дорозі. Тут 
ви можете прогулятись та помилуватись 
казковими краєвидами. А тварини, які 
живуть просто під відкритим небом — 
справжній сюрприз, особливо для дітей
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Ó âîëüºðíîìó ãîñïîäàðñòâ³ 
íåìàº òðàäèö³éíî¿ àòìîñôåðè 
çîîïàðêó, äå çâ³ð³â òðèìàþòü 
â êë³òêàõ. Òóò òâàðèíè òà ïòàõè 
æèâóòü ó íàï³ââ³ëüíèõ óìîâàõ. 
Öå ïðîñòîð³ âîëüºðè ÷è ïðîñòî 
îáãîðîäæåí³ ìåòàëåâîþ ñ³òêîþ 
âåëèê³ òåðèòîð³¿, äå îëåí³, êîñóë³ 
òà äèê³ êàáàíè ïî÷óâàþòü ñåáå 
êîìôîðòíî. Óçäîâæ ñòåæêè, ùî 
îãèíàº âîëüºðè, ñòîÿòü îãëÿäîâ³ 
âèøêè, ç ÿêèõ ìîæíà ñïîñòåð³-
ãàòè çà òâàðèíàìè. Ïðîòå çâ³ð³ 
âæå íàñò³ëüêè çâèêëè äî óâà-
ãè òóðèñò³â, ùî íå áîÿòüñÿ ¿õ ³ 
ñàì³ ï³äõîäÿòü äî îãîðîæ³, àáè 
îòðèìàòè ãîñòèíöÿ. Àëå âàðòî 
çâåðòàòè óâàãó íà ³íôîðìàö³éí³ 
ñòåíäè, äå âêàçàíî, êîãî ç ìåø-
êàíö³â âîëüºð³â ìîæíà ãîäóâàòè, 
à õòî ïåðåáóâàº íà ñóâîð³é ä³ºò³.
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кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО

Тихоокеанський рубіж: Повстання
Фантастичний екшн
28.03, поч. о 10.00, 14.00, 19.40, 21.55
Вартість квитків — від 45 грн
29.03–4.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Складки часу
Фентезі, 28.03, поч. о 14.20. Вартість квитків — від 
75 грн. 29.03–4.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Викрадена принцеса
Анімація, 28.03, поч. о 16.20
Вартість квитків — від 75 грн
29.03–4.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Земля привидів
Трилер, 28.03, поч. о 18.15. Вартість квитків — 
80 грн. 29.03–4.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кролик Петрик
Сімейна комедія, 28.03, поч. о 12.10, 16.10, 20.00
Вартість квитків — від 70 грн
29.03–4.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Першому гравцю приготуватись
Пригоди, 29.03–4.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ "МИР"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Шерлок Гномс
Анімація, 28.03, поч. о 10.00

Розкрадачка гробниць
Пригоди, 28.03, поч. о 21.35

Кролик Петрик
Сімейна комедія, 28.03, поч. о 13.35, 17.40

Тихоокеанський рубіж: Повстання
Фантастичний екшн
28.03, поч. об 11.40, 15.35, 19.30

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Викрадена принцеса
Анімація, 28.03, поч. о 9.20, 11.20, 13.20, 15.20, 
17.20. Вартість квитків — від 50 грн
29.03–4.04, довідка — за тел. (096)0035050

Складки часу
Фентезі, 28.03, поч. о 10.00, 12.20
Вартість квитків — від 50 грн
29.03–4.04, довідка — за тел. (096)0035050

Мій друг — диктатор
Комедія, 28.03, поч. о 13.40, 20.20, 22.20
29.03–4.04, довідка — за тел. (096)0035050

Розкрадачка гробниць
Пригоди, 28.03, поч. о 10.40, 13.10, 15.40, 18.10, 
20.40, 23.10. 29.03–4.04, довідка — за тел. 
(096)0035050

Третя хвиля зомбі
Жахи, 28.03, поч. о 23.10
29.03–4.04, довідка — за тел. (096)0035050

Пасажир
Трилер, 28.03, поч. о 14.40, 21.00, 22.20
29.03–4.04, довідка — за тел. (096)0035050

ТЕАТР

«ОбійМи». Прем’єра вистави
Українська прем’єра вистави, у якій кожний пізнає 
себе! Вистави, після перегляду якої ви вийдете 
геть іншими! Пережити всю палітру почуттів, отри-
мати відповіді на найбільш хвилюючі життєві запи-
тання і позбавитись «рамок» на шляху до власного 
щастя — всі вінничани та гості міста зможуть вже 
21 квітня о 18.00 у Вінницькій обласній філармонії.
12 красунь-чарівниць — талановитих акторок, 
танцівниць, співачок, письменниць, поетес на чолі з 
незрівнянною Юлією Свєтловою презентують пер-
шу виставу свого театру «Коло Світла» — сучасного, 
концептуального та експериментального. Насоло-
джуючись глибокими життєвими історіями, будемо 
разом зазирати всередину себе! Буде максимально 
відверто й актуально, чуттєво і невимовно красиво!
Не пропустіть 21 квітня о 18.00 у Вінницькій об-
ласній філармонії прем’єру вистави «ОбійМи»! Вас 
чекають дві незабутні години почуттів та відкрит-
тів, щирості та чесності зі світом та собою!
Квитки — 100–250 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру ім. Садовського, Будинку 
офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». Без-
коштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
У неділю рано зілля копала...
Романтична драма, 28.03, поч. о 18.30 

Ассоль
Прем'єра, історія однієї мрії, 29.03, поч. о 18.30

Лісова пісня
Міф с прадавніх часів, 31.03, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 3.04, поч. о 18.00

KVITKA
Світова прем'єра. Пісня наяву й у снах
4.04-5.04 поч. о 18.30

Бог пообіцяв...
Мала сцена. Комедія, 5.04, поч. о 18.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Веселе мишеня
Пригодницька казка, 31.03, поч. об 11.00 та 13.00

Пригоди мисливця Даная
Мордовська казка, 1.04, поч. об 11.00 та 13.00

ВЕЧІРКИ 
Skyroom
(вул. Пирогова, 47 а, тел. (093)8869393)
Ladies night
Кожної п'ятниці у лаунж-клубі Skyroom традиційна 
вечірка для справжніх леді.
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн.
Спеціальна пропозиція вечора: всім дівчатам — 
30% на всі коктейлі та вільний вхід усю ніч. 
Довідки та замовлення — за телефоном 
(093)8869393.

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
Exotic Party
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». 

Ексклюзивний проект від PR group «ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
який об’єднує на одному танцювальному 
майданчику більш ніж 15 національностей — від 
Європи до Африки, від Африки до Китаю.
Початок о 22.00. Вхід до 23.00 всім вільний. Для 
дівчат — вхід вільний до 24.00. Після півночі з 
флаєром — вхід 25 гривень, без — 30 гривень.

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

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 юві-

лейним туром — 80 років! Наживо у супроводі най-
кращих 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.
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». 

Концерт «Le Coeur» 
у Вінниці
30 березня в Арт-пабі 
«Beaf Eater» зустрічайте 
гурт «Le Coeur» 
(з французької — 
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 мовами — 
французькою, іспанською, англійською, 
українською, 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.

Грандіозний концерт 
Rock Symphony
30 березня о 19.00 у 
театрі імені Садовсько-
го на концерті Rock 
Symphony пролуна-
ють кращі композиції 
культових рок-гуртів, від 
одних назв яких по спині 

пробігають мурашки. Це найаншлаговіший проект у 
жанрі симфонічного року! Шоу оформлене в стилі 
перформансу — чудову музику будуть доповнюва-
ти світлові і візуальні спецефекти, театралізоване 
дійство на сцені.
140 артистів, емоції, які ви не забудете, оркестр, 
хор та рок-бенд об'єднаються на сцені, створюючи 
єдине звукове поле, все це пробиває наскрізь. 
Rock Symphony люблять діти, підлітки, молодь, 
жінки, чоловіки – це ще раз доводить, що справжнє 
мистецтво і краса до душі всім!
Вартість квитків 320-640, замовляйте безкоштовну 
доставку квитків за телефонами: (0432)57-55-55, 
(093)1010063, (098)101-00-63.

Симфонія у «Плеяді»
Концерт заслуженого 
артиста України Станіс-
лава Городинського та 
Симфонічного оркестру 
філармонії у Вінниці 
відбудеться 28 березня 
в обласній філармонії.

Два роки тому в залі Вінницької обласної філар-
монії відбулася прем'єра авторського концерту 
заслуженого артиста України, автора та вико-
навця Станіслава Городинського із Академічним 
камерним оркестром «Арката» та ансамблем 
солістів філармонії «Експромт». У березні готу-
ється прем'єра нової програми і вже у супроводі 
Симфонічного оркестру Вінницької філармонії. 
Вашій увазі — любовна лірика та патріотичні хіти, 
що уже стали хрестоматійними, українська поезія 
і співоча душа нашого народу.
Початок концерту о 18.30, вартість квитків — 
90 грн. Тел. (067)3260737.

ВИСТАВКИ
Міжнародна 
виставка котів
Вінницький обласний центр 
фелінологів-любителів «Зо-
лотий кіт» запрошує на між-
народну виставку котів.
На виставці будуть пред-

ставлені кішки різних порід: великі породи, мейн 
куни, регдолл, британські, рідкісні і модні породи, 
такі як бенгальська, тойгери, сомалі, сінгапуру, 
бурма, девон, корниш, рекси та представники інших 
порід. Своїх улюблених вихованців привезуть за-
водчики з різних міст України, а також представники 
з Молдови та Румунії. Тварин будуть оцінювати екс-

перти міжнародного рівня. На виставці вас чекають 
цікаві конкурси та історії про кішок від заводчиків.
Виставка розміститься у Вінницькому універмазі, 
на 3 поверсі, з 31.03–01.04. Вартість квитків: для 
дорослих — 40 грн, для дітей віком від 7 до 16 ро-
ків — 20 грн, для пенсіонерів та учасників АТО — 
20 грн. Довідки за телефоном (097) 312 48 86.

Шевченко — художник
На виставці буде представлено 25 факсимільних 
репродукцій графічних творів митця з колекції Націо-
нального музею Тараса Шевченка. Запрошуємо всіх 
поціновувачів української культури відвідати виставку 
одного з найяскравіших представників України, що 
триватиме до 30 березня 2018 року у виставковій залі 

Вінницького обласного художнього музею. За адре-
сою — вул. Соборна, 21. Телефон 56–28–73.

Музей української марки ім. Я. Балабана 
У експозиції музею представлені одні з найцікавіших 
марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. Є 
марки вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті, 
на яких згадано Голодомор. Найстаріший конверт з 
поштовим штемпелем датований 1830 роком. Музей 
української марки ім. Якова Балабана можна від-
відати щодня, окрім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. 
Школярам та студентам вхід безкоштовний. Також 
у музеї можна придбати сувенірні марки та листівки. 
Відвідати музей можна за адресою — вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)5343020.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
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ПРЕС-СЛУЖБА «ПРИВАТБАНКУ»

Â ñèòóàö³¿, êîëè ãðîø³ ïîòð³áí³ òåðì³íîâî, 
âèðóøàéòå â ÏðèâàòÁàíê, ùîá ñêîðèñòàòèñÿ 
ñåðâ³ñîì «Øâèäê³ ãðîø³». Íà ñüîãîäí³ öÿ 
ïîñëóãà êîðèñòóºòüñÿ âåëèêèì ïîïèòîì ³ äàº 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè áàæàíó ñóìó çà 15 õâè-
ëèí — ÿê íà ðóêè ãîò³âêîþ, òàê ³ íà êàðòêó 
êë³ºíòà, ïðè÷îìó áåç íàäàííÿ äîäàòêîâèõ 
äîêóìåíò³â ³ ïîðó÷èòåë³â.

«Ïðîäóêò, ÿêèé äîçâîëÿº êë³ºíòàì Ïðè-
âàòÁàíêó îòðèìóâàòè òîâàð â ìàãàçèí³ 
é ïðè öüîìó ðîçðàõîâóâàòèñü çà íüîãî 
â äåê³ëüêà åòàï³â áåç ïåðåïëàò — ñåðâ³ñ 

«Îïëàòà ÷àñòèíàìè», äîñòóïíèé ëèøå â òèõ 
òîðãîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ, äå âñòðàíîâëåí-
í³ POS-òåðì³íàëè áàíêó, — ðîçêàçàâ ²âàí 
Ìîñ³é÷óê, êåð³âíèê íàïðÿìêó «Åêâàéðèíã» 
Â³ííèöüêî¿ ô³ë³¿ ÏðèâàòÁàíêó. — Ç ïðî-
äóêòîì «Øâèäê³ ãðîø³» êë³ºíòè ìîæóòü 
îòðèìàòè ãîò³âêó é ïðèäáàòè òîâàð ó áóäü-
ÿêîìó ìàãàçèí³. Öå çðó÷íî ³ øâèäêî».

ЯК, СКІЛЬКИ, НА ЯКИХ УМОВАХ
 Îòðèìàòè ìîæíà â³ä 300 äî 50 000 

ãðèâåíü.
 Ñóìà êðåäèòóâàííÿ — â ðàìêàõ ë³ì³òó 

«Îïëàòà ÷àñòèíàìè». Ä³çíàòèñü ïðî ìàêñè-
ìàëüíî äîñòóïíó ñóìó ìîæíà â Ïðèâàò24
àáî â³äïðàâèâøè SMS ç òåêñòîì chast 
íà íîìåð 10060.

 Â³äñîòîê çà êîðèñòóâàííÿ êîøòàìè 
ñêëàäàº ëèøå 2,9% íà ì³ñÿöü.
 Ïîãàøåííÿ ìîæíà ðîçä³ëèòè íà òåð-

ì³í äî 10 ì³ñÿö³â.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
Çà äàíîþ ïðîãðàìîþ êë³ºíò îïëà÷óº 

ïåðøèé ïëàò³æ ëèøå ÷åðåç 30 äí³â ï³ñ-
ëÿ îôîðìëåííÿ óãîäè òà ìàº ìîæëèâ³ñòü 
äîñòðîêîâîãî ïîãàøåííÿ áåç äîäàòêîâèõ 
êîì³ñ³é.

Âàðòî äîäàòè, ùî çàðàõóâàííÿ ñóìè êðå-
äèòó ìîæëèâå íà Êàðòêó äëÿ âèïëàò, ùî 
äàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ãîò³âêó, íå ñïëà-
÷óþ÷è äîäàòêîâèõ êîì³ñ³é çà çíÿòòÿ â áàí-
êîìàòàõ áóäü-ÿêèõ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â.

ЛІЦЕНЗІЯ НБУ: № 22 ВІД 05.10.2011 Р.

Швидкі гроші — якщо готівка потрібна терміново
БЛОГ

421042
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЮЛИЯ ГРИГА, ГЛАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ»
Выводы вчерашнего вечера: не будет толку из реформ, 
если сами реформаторы не пользуются результатами 
этих самых реформ. А нам здесь жить…

м, 

418782
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Дякуємо Величезне усім нашим Благодійникам за Допомогу та підтримку! 
Комплект щеплення (включаючи демпфер, маховик та вижимний) вже в наших Захисників!!
Дякуємо і усім, і кожному, хто не залишився осторонь.

Я підтримую акцію #lotsofsoks, яка відбулась до Дня людей із Синдромом Дауна. 
Добро та любов не залежать від кількості хромосом....))
Не хочеться зайвих слів. Не словом, а ділом.  Дякую усім, хто вірив у нашу перемогу!

Таня Власюк
волонтерка   

Діана Подолянчук
керівниця студії танців    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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ОВЕН 
Цей тиждень для когось може 
принести прозріння. На жаль, 
не найприємніше. Хто схиль-
ний ідеалізувати кохану люди-
ну, можуть розчаруватися. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви будете багато часу про-
водити в товаристві коханої 
людини або в мріях про неї. 
Романтичний період в осо-
бистому житті поступово 
піде на спад.

БЛИЗНЮКИ 
Ваші холодність і відсторо-
неність можуть вплинути 
на стосунки з коханою 
людиною. Вона може не так 
вас зрозуміти, що спровокує 
недомовки і навіть сварки. 

РАК 
Ваша внутрішня рівновага 
плавно трансформується 
в гармонійні стосунки з 
коханою людиною. Ситуа-
ція прояснилася і дозволяє 
перейти вашій парі на новий 
життєвий виток. 

ЛЕВ 
Лід у ваших стосунках посту-
пово тане, звільняючи місце 
для куди більш конструктив-
них почуттів — взаєморозу-
міння і бажання спілкуватися. 

ДІВА 
Ви змінилися, і це приємно 
здивувало кохану людину. 
Ваші стосунки теж оно-
вилися, і стали ніжними і 
зворушливими. Бережіть і 
охороняйте їх, особливо від 
заздрісних людей.

ТЕРЕЗИ 
Зміни вашого іміджу спри-
ятимуть багатьом позитив-
ним змінам в різних сферах 
життя. Не відмовляйте собі 
в задоволенні покрасуватися 
на людях в чомусь новому. 

СКОРПІОН 
Може так статися, що 
практично весь ваш час буде 
присвячено роботі. Однак 
знайдіть можливість пого-
ворити з коханою людиною, 
обмінятися ніжними смс-
ками, сходити в кіно.

СТРІЛЕЦЬ 
Бажано спочатку гарненько 
все обдумати, а потім вже 
щось говорити коханій люди-
ні, інакше ви ризикуєте бути 
неправильно зрозумілим. 

КОЗЕРІГ 
Непорозуміння в особистому 
житті ви зможете швидко 
залагодити, якщо не будете 
прислухатися до чужої думки. 

ВОДОЛІЙ 
Кохання цього тижня ви-
магатиме жертв і значних 
зусиль. Середа і п'ятниця до-
бре підходять для зустрічей і 
побачень. 

РИБИ 
Приготуйтеся пробачити 
своїй коханій людині про-
махи, помилки, дурниці та 
інші гідні осуду дії. Інакше 
вас чекає досить важкий 
тиждень, повний безглуздих 
розборок. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 29 БЕРЕЗНЯ – 4 КВІТНЯ

419995

Комментарий эксперта
ВИКТОРИЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ

— Зачастую по-
добное явление 
происходит как 
результат теле-
сного влечения 

и совместного распития большого 
количества спиртного, а значит, 
уровень стеснительности и сму-
щения заметно снижается, а тяга 
к экспериментам увеличивается. 
Есть шанс, что этот человек боль-
ше никогда не попадется на жиз-
ненном пути, а значит, можно без 
смущений пробовать все. Это все 
хорошо, но где есть плюсы, всегда 
найдутся и минусы. Ваш партнер 

на одну ночь вполне может быть 
незнакомцем, а значит, ничего 
не известно относительно его по-
лового здоровья (хотя и о знако-
мых таких данных у нас, как пра-
вило, нет). Так как в большинстве 
случаев секс на одну ночь следует 
после возлияний, велика вероят-
ность забыть о предохранении — 
последствия понятны. Ну и еще 
один печальный момент. После 
ничего не обязывающего секса 
вы можете влюбиться (как пра-
вило, это к женщинам относится), 
а на той стороне ничего и начи-
наются мучительные мысли, смс, 
звонки, человеку, который, воз-
можно, и имя-то не помнит того, 
с кем случайно переспал.

Áåññïîðíî, ïðèêëþ÷åíèÿ 
áîäðÿò, à îäíîðàçîâûå ñåêñ-
ïðèêëþ÷åíèå ïîðîé ñðûâàþò 
êðûøó. Îñîáåííî, êîãäà âëå÷åò 
ê ÷åëîâåêó, ôëèðò îïÿòü-òàêè. 
×óâñòâóåøü ñåáÿ â ýòîò ìîìåíò 
òàêèì íîíêîíôîðìèñòîì, êîòî-
ðîìó ïëåâàòü íà ìíåíèå è îñóæ-
äåíèå ñîöèóìà. Áåçðàññóäñòâî 
çàøêàëèâàåò îò ïîíèìàíèÿ áåç-
íàêàçàííîñòè. Âåñü ýòîò âçðûâî-
îïàñíûé êîêòåéëü ïîäîãðåâàåò 
æåëàíèå íàðóøèòü âíóòðåííèå 
òàáó, îäèí èç êîòîðûõ — ñåêñ 
íà îäíó íî÷ü. Âåäü ïîñëå âû ñíî-
âà ñòàíåòå äðóãó äðóãó ïðîõîæè-
ìè, âîçìîæíî, íèêîãäà áîëüøå 
íå âñòðåòèòåñü, à ÷òî ýòî çíà÷èò? 
À çíà÷èò, ÷òî ìîæíî ïîçâîëèòü 
ñåáå ñàìûå ñìåëûå ôàíòàçèè, 
íå áîÿñü ïîêàçàòüñÿ â ãëàçàõ 
ïàðòíåðà «ñòðàííûì». Íî ñòîèò 
ïðèãîòîâèòüñÿ ê òîìó, ÷òî è ñ òîé 
ñòîðîíû ìîãóò ñëåòåòü òîðìîçà.

Çàòèøüå íà ëè÷íîì ôðîíòå 
è ôèçèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè 
ìîãóò äîëãîå âðåìÿ íàõîäèòüñÿ 
â îäíîì ýìîöèîíàëüíîì íàñòðîå-
íèè. Íî ïðèõîäèò äåíü, êîãäà òû 
ïîíèìàåøü, ÷òî ëþáîâü-ëþáîâüþ, 
à ñåêñà õî÷åòñÿ óæå â÷åðà. Íåêðà-
ñèâî çâó÷èò, íî âñå æå îäíîðàçî-
âûé ïàðòíåð â ýòîì ïëàíå, ñëîâíî 
ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷êà, à òî è âè-

òàìèíêà. Ïîçâîëÿåò âåðíóòü òî-
íóñ, ïîðîé ñàìîîöåíêó ïîäíÿòü 
è ïðè ýòîì íèêîèì îáðàçîì ïî-
ñÿãàòåëüñòâà íà ëè÷íóþ ñâîáîäó 
íå ïðîèñõîäèò.

Íî òàêîé ýêñïåðèìåíò ìîæåò 
ñòàòü ïðè÷èíîé àïàòèè è äàæå 
ïîãðóæåíèåì â äåïðåññèþ. 
Îá ýòîì ñòîèò ïîìíèòü ñðàçó. 
Ïîòîìó ÷òî ñåêñ — ýòî âñå-òàêè 
áëèçîñòü, íàèáîëüøàÿ èç âîç-
ìîæíûõ. È äàæå ñàìàÿ óâåðåí-
íàÿ óâåðåííîñòü íå çàñòðàõóåò 
âàñ îò ðàçî÷àðîâàíèÿ, ÷óâñòâà 
èñïîëüçîâàíîñòè. Æåíùèíàì 
îñîáåííî ñòîèò ýòîãî îïàñàòüñÿ, 
òàê êàê ÷àñòî ïîñëå ñåêñà ìóæ÷è-
íà äëÿ íèõ óæå ñâîé, ïðàêòè÷åñêè 
ëþáèìûé è åäèíñòâåííûé — ðà-
çî÷àðîâàíèå áóäåò áîëåçíåííûì. 
Îäíàêî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî õîòü 
ñåêñ íà îäíó íî÷ü ÿâëÿåòñÿ äëÿ 
ìíîãèõ öåëüþ, ïîðîé îí ìîæåò 
ñòàòü ïðè÷èíîé. Íàïðèìåð, íî-
âûõ îòíîøåíèé, äîëãîèãðàþùèõ 
èëè êðàòêîâðåìåííûõ.

ПРИЧИНА ОДНОЙ НОЧИ 
Çàõîòåëîñü è âñå òóò, êàêàÿ åùå 

ìîæåò áûòü ïðè÷èíà? Íà ñàìîì 
äåëå íå âñå òàê ïðîñòî. Áûâàåò, 
÷òî ñåêñ íà îäíó íî÷ü ó íàñ ïðîèñ-
õîäèò ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî. Íà-
ïðèìåð, âû âñòðåòèëè ÷åëîâåêà, 

Почему бы и нет  Всяко в жизни 
бывает, самые «положительные» мужчины 
и самые «хорошие» девушки вдруг могут 
забыть обо всем и отдаться страсти. Если 
по-честному, то «one night stand» не всегда 
про страсть, бывает такое и с холодным 
рассудком — ради эксперимента, мести, 
галочки… И последствия соответствующие, 
кто наутро и не вспомнит, а кто долго 
лечить будет, и не только душу

+ Когда даешь 
согласие на «ночь 

любви», ты понимаешь, 
что грузиться назавтра 
не станешь, и думы 
тяжкие думать, как 
вырулить отношения 

в нормальное русло. При условии, что ты 
взрослый человек, привыкший на себя 
опираться, такой секс может стать подарком 
как для тебя, так и для него.

– Нельзя заниматься 
любовью, любовь 

при этом не испытывая. 
Но иногда такое 
происходит, а следом 
может слегка 
притупиться чувстви-

тельность в эмоциональном плане. Ну и как 
следствие — привычки к чужим прикосновени-
ям на уровне ощущений все тоже может 
охладиться (рецепторы станут требовать более 
изощренной стимуляции). И когда придет твой 
человек, отозваться на ласки любимых рук 
и губ будет проблематично.

ЕДИНСТВЕННАЯ НОЧЬ:
ПОЛЮБИЛИ И ЗАБЫЛИ

îí âàì ïîíðàâèëñÿ, âû â ïðåäâêó-
øåíèè ëþáîâíîé èñòîðèè è åñòå-
ñòâåííûì îáðàçîì ïðîäîëæèëè 
çíàêîìñòâî â ïîñòåëè. Íî ÷òî-
òî íå ñðàáîòàëî, ñåêñ îêàçàëñÿ 
«ýýý, òàê ñåáå». Íó âîò ñîâñåì «áå» 
è ïðîäîëæàòü ñ íèì íå õî÷åòñÿ. 
Âñå. Íåñìîòðÿ íà ÷àÿíèÿ — ó âàñ 
ñëó÷èëñÿ ñåêñ íà îäíó íî÷ü.

Ó ìóæ÷èí åùå áûâàåò: ïî-
çíàêîìèëèñü, çíà÷èò, ñ æåíùè-
íîé, ïåðâîå ñâèäàíèå, äîïóñòèì. 
È òóò, êàê æàõíåò åãî âîçáóæ-
äåíèå, ÷òî äàæå åé ïåðåäàëîñü 
ñ ïîíÿòíûì ñîãëàñèåì íà ñåêñ. 
À ÷òî òàêîå? Íà ïåðâîì ñâèäà-
íèè íèêòî íå çàïðåùàåò. Ïîêà 
ñóòü äà äåëî, ìóæ÷èíà ïîíèìàåò, 
÷òî «ïåðåäåðæàë». Îáëîì â ýòîì 
ïëàíå ìîæåò íàïðî÷ü çàáëîêè-
ðîâàòü æåëàíèå âçÿòü ðåâàíø. 
Îïÿòü æå, îäíîðàçîâîå ñîèòèå 
èìåëî ìåñòî áûòü… èëè íå áûòü.

Íåðåäêè ñëó÷àè ñåêñà íà îäíó 
íî÷ü ìåæäó õîðîøèìè äðóçüÿ-
ìè. Îíè çíàþò äðóã äðóãà äàâ-
íî, â ïðèíöèïå, ñèìïàòèçèðóþò, 
à â îäèí ìîìåíò îêàçûâàþòñÿ 
â íóæíîì ìåñòå, â íóæíîå âðåìÿ 
è ñ íóæíûì íàñòðîåíèåì. Àëêî-

ãîëü â äàííîì ñëó÷àå ó÷àñòâóåò 
÷àñòåíüêî. À íà óòðî «äðóçüÿ» 
ïîíèìàþò — «íó íàôèã» ëîìàòü 
äðóæáó, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü, ðàäè 
îòíîøåíèé, êîòîðûå íå ôàêò ÷òî 
ñëîæàòñÿ.

Â îáùåì, ñåêñ íà îäíó íî÷ü 
íè ïëîõèì, íè õîðîøèì ñëîâîì 
íå íàçîâåøü. Âñå çàâèñèò îò êîí-
òåêñòà, îò öåëåé è âûâîäîâ, êî-
òîðûå âû ïîñëå ýòîãî ñäåëàåòå. 
Ïî ñóòè, ýòî ëè÷íûé âûáîð, 
íî äåâóøêàì ñòîèò ê îäíîðàçî-
âîìó ñåêñó îòíîñèòüñÿ ñ áîëåå 
âûñîêîé íàñòîðîæåííîñòüþ.

Ïîòîìó ÷òî ìóæ÷èíû, êðîìå êàê 
âåíåðè÷åñêîé áîëåçíè (îá ýòîì îí 
ñàì äîëæåí äóìàòü, íå ìàëåíü-
êèé) è íåæåëàòåëüíîãî îòöîâñòâà 
(îá ýòîì òîæå) íè÷åãî, ïî ñóòè, 
íå ãðîçèò. Æåíùèíå ìîæåò áûòü 
õóäî. Ïîìèìî îáùèõ ñ ìóæ÷èíîé 
ïðîáëåì (áîëÿ÷êè èëè áåðåìåí-
íîñòü), òàêàÿ íî÷ü ìîæåò ñàìûì 
ïîãàíûì îáðàçîì ñëîìàòü ñàìî-
îöåíêó, ÷òî ÷ðåâàòî äëÿ âîçìîæ-
íîñòåé íàëàäèòü ëè÷íóþ æèçíü. 
È ðåïóòàöèþ, ÷òî, ïðÿìî ñêàæåì, 
íå ëó÷øèì îáðàçîì îòðàçèòñÿ 
íà æèçíè ñîöèàëüíîé.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ «ONE NIGHT STAND» ДЛЯ ЖЕНЩИН
ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ДЛЯ СВОБОДЫ

ДЛЯ ЧУВСТВ

+ Данный плюс 
похож на вызов, он 

и есть вызовом, 
особенно для той, кто 
привык к образу «милой 
и хорошей». Со своего 
рода подростковым 

протестом сталкивается женщина, желающая 
вырваться из норм и правил. Пусть всего 
на одну ночь она может почувствовать 
собственные желания, удовольствие от своего 
тела и тела партнера, без притворства, 
ханжества, без комплексов.

–  Когда ты боишься 
отношений, ты 

выбираешь секс на одну 
ночь. Оказывается, это 
не то исключительно 
мужской страх, женщины 
тоже боятся брать на себя 

ответственность за долгие отношения с одним 
мужчиной. Это, конечно, признак инфантилизма, 
хотя и про гиперответственность забывать 
не стоит. Но если уже который год ты прикидыва-
ешь, кого бы подцепить для ничего не обязываю-
щего секса — может стоит уже повзрослеть.

+ Про пользу секса 
не читал или 

не знает только 
безграмотный или 
ленивый. Там все 
немного преувеличено, 
но человек, привыкший 

регулярно иметь контакт для любви, 
довольно тяжело переживает простой. 
Если вы из числа таких переживающих, 
секс на одну ночь может стать хорошим 
антидепрессантом.

– Про необходимость 
предохранения 

напоминать не стоит, это 
само собой разумеется. 
Однако даже 
презерватив не обладает 
100% гарантией защиты. 

Стоит помнить и про болезни, которые 
передаются орально-половым путем, это 
и сифилис, и герпес, и туберкулез. Так что 
на фоне всего этого нежелательная беремен-
ность — меньшая проблема.
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Аліна, 18 років
Добра, весела, 
життєрадісна, енергійна, 
харизматична, спортивна. 

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.

ПОГОДА У ВІННИЦІ
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ОВЕН 
Вероятен карьерный рост. 
Вы получите помощь в осу-
ществлении планов. 

ТЕЛЕЦ 
Есть риск избыточной ак-
тивности. Выбирайте только 
действительно важное. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Благоприятный момент для 
карьерного роста и полу-
чения прибыли.

РАК 
Отнеситесь с серьезно-
стью к делам, связанным 
с карьерой. 

ЛЕВ 
Возможны не очень при-
ятные перемены на работе 
и непонимание со стороны 
начальства. 

ДЕВА 
Если вы найдете в себе 
силы и оптимизм, будни 
пройдут спокойно и раз-
меренно. 

ВЕСЫ 
Неплохая неделя для сме-
ны работы. К тому же вы 
заведете новых друзей. 

СКОРПИОН 
Вам удастся продемонстри-
ровать высокий професси-
онализм и незаменимость. 

СТРЕЛЕЦ 
Если вы приложите опреде-
ленные усилия, то добьетесь 
хороших результатов.

КОЗЕРОГ 
Постарайтесь не давать 
обещаний, их трудно будет 
выполнить. 

ВОДОЛЕЙ 
Прежде, чем решительно 
действовать, стоит все 
тщательно продумать. 

РЫБЫ 
Имейте в виду, что очень 
многое из того, что вы 
захотите на этой неделе, 
может сбыться.
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