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442395

 Має продовження історія 24-річної Валерії 
Сікал, що заявила на свого командира. Жінка-
військовослужбовець звинувачує полковника в 
сексуальних домаганнях. У ініційованому нею 
кримінальному провадженні з’явилися свідки

 Командир — пішов у відпустку, продовжує 
уникати преси і по телефону все заперечує. 
Натомість у редакцію далі надходить інформація 
про тиск на жінок в частині та спливають інші 
порушення командира

442388

441389

РЕКЛАМА

с. 8

440670

ЛЕЙТЕНАНТКА VS ПОЛКОВНИК:
НОВЕ У СПРАВІ СЕКС-ДОМАГАНЬ

443060
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ÍÎÂÈÍÈ

Хор 
відроджується

Îäí³ºþ ç íàéðàä³ñí³øèõ 
ïîä³é çà îñòàíí³é ÷àñ äëÿ 
ìåíå ñòàëî â³äðîäæåííÿ äè-
òÿ÷î-ìîëîä³æíîãî õîðó Ñïà-
ñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî êàôå-
äðàëüíîãî ñîáîðó Â³ííèö³.

Ìèíóëîãî ðîêó êîëåêòèâ, 
ÿêèì ç ÷àñó çàñíóâàííÿ êåðóº 
ìîÿ äðóæèíà Íàòàë³ÿ Êðåìå-
íþê, â³äçíà÷èâ ñâîº 25-ð³÷÷ÿ. 
Àëå 16 ãðóäíÿ, íàñòóïíîãî 
äíÿ ï³ñëÿ Îá’ºäíàâ÷îãî Öåð-
êîâíîãî Ñîáîðó, õîð, â³äñï³-
âàâøè Áîæåñòâåííó ë³òóðã³ÿ, 
ôàêòè÷íî ðîçïàâñÿ.

Òà, ïîáîðîâøè åìîö³¿ ³ ðî-
çóì³þ÷è, ùî áóäü-ÿê³ âèïðî-
áóâàííÿ ïîñèëàþòüñÿ Áîãîì, 
ùîáè çðîáèòè íàñ ñèëüí³-
øèìè, ìîÿ äðóæèíà ïðîäî-
âæèëà ïðàöþâàòè. Ïàì’ÿòàþ 
5–6 õîðèñò³â íà ïåðø³é ï³ñëÿ 
16 ãðóäíÿ ðåïåòèö³¿. Ïîò³ì — 
8–10. Ïîò³ì á³ëüøå ³ á³ëüøå. 
² îñü, ó õîð³ âæå 24 õîðèñòè. ² 
ñüîãîäí³ âîíè âïåðøå ï³äíÿ-
ëèñÿ íà ñâ³é çâè÷íèé ïðàâèé 
êë³ðîñ ³ ñï³âàëè çà Ë³òóðã³ºþ 
ðàçîì ³ç àðõ³ºðåéñüêèì õî-
ðîì. Ïîêè ùî ëèøå ºêòåí³¿, 
ïîêè ùî íå çîâñ³ì ëàäíî. 
Àëå! Öå áóâ äóæå âàæëèâèé 
êðîê: áàð’ºð ïîäîëàíî! Õîð 
îæèâ ³ âèéøîâ ó ëþäè!

Çâè÷àéíî, çíàäîáèòüñÿ ùå 
áàãàòî ïðàö³, ùîá õîð çàçâó-
÷àâ ÿê ðàí³øå ³ çíîâó ñòàâ 
âîëîäàðåì Ãðàí-ïð³ ³ ëàóðå-
àòîì áàãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ 
êîíêóðñ³â. Òà â³ðþ, ùî öå âñå 
ïîïåðåäó, àäæå Áîã äàº ñèëè 
³ íàòõíåííÿ ìî¿é Íàòàë³¿ ³ 
öèì ÷óäîâèì ä³òÿì! 

Óñ³õ, õòî áàæàº ñï³âàòè 
ó íàøîìó äèòÿ÷î-ìîëîä³æ-
íîìó õîð³, à öå ìîæóòü áóòè 
ä³òè ³ ìîëîäü äî 18 ðîê³â, 
çàïðîøóþ íà ðåïåòèö³¿, 
ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ùîñóáîòè 
î 16.00 òà ùîíåä³ë³ î 8.30. 
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: +38 
(067)448–12–90 òà +38 
(067)448–12–91.

ДУМКА

ПРОТОДИЯКОН

Владислав Владислав 
ДЕМЧЕНКОДЕМЧЕНКО

АЛІНА (40) ВЧИТЕЛЬКА:
— Нічого особливого не ро-
блю. Хворію не часто. Мож-
ливо один раз за зиму, інколи 
взагалі не хворію. А діти часто 
підхоплюють віруси. Тут вже 
нічого не поробиш.

ЮРІЙ (45), ПЕНСІОНЕР:
— П'ємо малиновий чай, мед 
не любимо. Зарядку зранку 
робимо з дочкою. На жаль, 
так стається, що раз на рік все 
одно хворіємо. Віруси не про-
ходять повз нас.

ЮЛІЯ (35), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Я напевно з дитинства за-
гартована, тому що хворію 
не часто. Намагаюсь пити 
більше води, вести здоро-
вий спосіб життя. Особливо 
якихось рецептів немає.

ЮРІЙ (35), ЕЛЕКТРИК:
— Намагаємося більше гуля-
ти та провітрювати квартиру. 
Ніяких вітамінів та чаїв осо-
бливо не п'ємо. Хворіємо 
не часто. Можливо, така про-
філактика і допомагає.

ЗОЯ (80), ПЕНСІОНЕРКА:
— Для профілактики п'ємо 
горілку. Жартую, звичайно. 
Намагаюсь пити побільше 
чаю з малиною. Влітку за-
гартовуюсь на городах 
та дачі. 

ВАСИЛЬ (72), ПЕНСІОНЕР:
— Удома п'ємо чай з імбиром, 
додаємо куркуму в страви. 
Цьогоріч вже хворів грипом, 
температура була більше 
39. Сподіваюсь, що більше 
не буду.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що ви робите для того, щоб взимку не захворіти?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)775833 

Ç 22 ñ³÷íÿ â ãðî-
ìàäñüêîìó òðàí-

ñïîðò³ ìîæíà êóïèòè åëåêòðî-
ííèé êâèòîê. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
ìàòè ñìàðòôîí, äîäàòîê Privat24, 
êàðòêó òà ï³äêëþ÷åííÿ äî ²íòåð-
íåòó. Çâè÷íèé ìåòîä îïëàòè ãî-
ò³âêîþ çàëèøèòüñÿ: ïàïåðîâèìè 
ãðèâíÿìè òà ìîíåòàìè ìîæíà 
ðîçðàõóâàòèñÿ ç êîíäóêòîðîì 
÷è âîä³ºì.

Ùîá êóïèòè åëåêòðîííèé êâè-
òîê, òðåáà â³äñêàíóâàòè QR-êîä 
÷åðåç äîäàòîê ³ â íîâîìó ìåíþ 
íàòèñíóòè «Ïðèäáàòè», à ïî-
ò³ì — «Çàêîìïîñòóâàòè». Êâèòîê 
çáåð³ãàºòüñÿ â ñìàðòôîí³, ³ éîãî 
ïîòð³áíî áóäå ïîêàçàòè êîíäóê-
òîðó (goo.gl/TKux8h) 

Ïðîòåñòóâàëè ñèñòåìó îïëàòè 

ïðî¿çäó ÷åðåç QR-êîä ó òðàìâàÿõ 
î 10-é ðàíêó. Ïîáà÷èëè, ùî íà-
ë³ïêè º íà âõîä³ ó òðàíñïîðò — 
ïî îäí³é íà êîæí³ äâåð³ âàãîíà. 
Âèêîíàëè óñ³ ä³¿, ùîá êóïèòè 
åëåêòðîííèé êâèòîê ó äîäàòêó 
«Ïðèâàòà». Àëå êîä â³äñêàíóâà-
òè íå âäàëîñÿ: ñìàðòôîí íå õîò³â 
ðåàãóâàòè íà ñèìâîë.

Êîíäóêòîðêà â òðàìâà¿ çàïåâ-
íèëà, ùî QR-êîäè ïðàöþþòü.

— Êîðèñòóâàëèñÿ íèì õëîï-
÷èêè-ñòóäåíòè. Ïîêàçóâàëè 
ìåí³ êâèòîê íà òåëåôîí³, ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê éîãî «çàêîìïîñòóâàëè». 
Ó êîæíîãî êâèòêà º ñâ³é òåðì³í 
ä³¿ — 1 ãîäèíà. Àëå âèéòè òà çà-
éòè â ³íøèé òðàíñïîðò ç íèì âè 
íå çìîæåòå. Áî öå îïëàòà ò³ëüêè 
çà ðàçîâó ïî¿çäêó, à ó êâèòêó âêà-
çàíà äàòà òà íîìåð òðàíñïîðòó, 
â ÿêîìó âè ïðî¿õàëè.

Ïîêè ¿õàëè ê³ëüêà çóïèíîê, 
íå ïîáà÷èëè, àáè â³ííè÷àíè 

МИ ПЕРЕВІРИЛИ: ЯК ПЛАТИТИ 
ЗА ПРОЇЗД СМАРТФОНОМ 
Технології  Купити квиток 
у громадському транспорті можна 
за допомогою смартфону. Для цього 
в салоні трамваїв, тролейбусів та 
автобусів розмістили QR-коди, через які 
можна оплатити проїзд. Протестували 
систему та зробили певні висновки з 
«плюсів» та «мінусів» нової схеми оплати

ðîçðàõîâóâàëèñÿ ÷åðåç QR-êîäè.
Ñ³äàºìî â ³íøèé âàãîí. ² íàì 

çíîâ íå âäàëîñÿ â³äñêàíóâàòè 
êîä. Íåâ³äîìî ÷îìó, àëå ñèñòåìà 
íå ðåàãóâàëà íà äîäàòîê ó ñìàðò-
ôîí³ Xiaomi.

— Óïåðøå áà÷ó ö³ QR-êîäè. 
À ùî, òàê òåæ ìîæíà çàïëàòèòè 
çà ïðî¿çä? — ñêàçàëà íàì ä³â÷è-
íà, ùî òàêîæ ¿õàëà â òðàìâà¿.
Íà íàøå ïðîõàííÿ ä³â÷èíà äàëà 
ñâ³é iPhone, àáè ñïðîáóâàòè êó-

ïèòè êâèòîê. Óñï³õ! Íà âåñü 
ïðîöåñ âèòðàòèëè ìåíøå í³æ 
äâ³ ñåêóíäè: êîä ïðîñêàíóâàëè, 
ñèñòåìà çàïðîïîíóâàëà êóïèòè 
êâèòîê.

Ï³ñëÿ íàøîãî òåñòó çðîáè-
ëè ï³äñóìêè â³ä êîðèñòóâàííÿ 
å-êâèòêîì â³ä áàíêó.

«Ïëþñè»: ñèñòåìà êîðèñíà, 
ÿêùî íå ìàºòå ãîò³âêè àáî áà-
æàííÿ éòè ÷åðåç ñàëîí äî âîä³ÿ 
çà ïàïåðîâèì êâèòêîì. Ðîçðà-
õóíîê ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê 
øâèäêèé. Áàíê íå áåðå êîì³ñ³þ 
çà îïëàòó ïðî¿çäó.

«Ì³íóñè»: QR-êîäè çíàõî-
äÿòüñÿ çàíàäòî áëèçüêî äî äâå-
ðåé. Òîìó ïëàòèòè ñìàðòôîíîì 
òðåáà øâèäêî, ³íàêøå âàñ «çìå-
òóòü» ëþäè, ÿê³ âèõîäÿòü ÷è çà-
õîäÿòü ó ñàëîí. Ó ïåðåïîâíåíîìó 
òðàíñïîðò³ áóäå âàæêî ä³ñòàòèñÿ 
äî îäíîãî ç QR-êîä³â.

Äëÿ îïëàòè ïðî¿çäó òðåáà çà-
õîäèòè ó äîäàòîê â³ä «Ïðèâàò-
Áàíêó». Âèïàäêîâ³ ëþäè ìîæóòü 
ïîáà÷èòè âàø áàëàíñ íà êàðòö³, 
ëîã³í òà ïàðîëü.

Керівник «Вінницької транспорт-
ної компанії» Михайло Луценко 
розказав, що за розробку е-квитка 
через QR-коди відповідає банк.
— Готове рішення нам надав «При-
ватБанк», фахівці якого розробили 
ці QR-коди та програмне забез-
печення. Тож тому розрахунок 
йде тільки через додаток «При-
ват24», — розказав Луценко. — Цю 
систему ще тестуємо. Але перед 
установкою в транспорті ревізо-

ри, контролери перевірили всі QR-
коди. Збоїв не зафіксували.
Звернулися до прес-служби 
«ПриватБанку», аби дізнатися, 
чому деякі смартфони не реагу-
ють на QR-коди.
— Це, ймовірно, пов’язано з самим 
смартфоном. Якщо слабка камера, 
то потрібно підходити до наліпки 
ближче, якщо камера потужна — 
трохи відходити від QR-коду, поки 
додаток не зреагує. Можливо, 

наліпка була пошкоджена. Але 
щоб оплата проїзду не працюва-
ла на деяких смартфонах — такого 
не було, — пояснила керівниця ві-
нницького прес-офісу «Приват-
Банку» Аліна Слободянюк.
Вона додала, що Вінниця стала 
20 містом, де впроваджена сис-
тема е-квитка від банку. Така ж 
діє у Києві, Житомирі, Черкасах, 
Маріуполі, Львові та інших містах 
України.

Збоїв системи не зафіксували 

Квиток буде дійсним одну годину. Він зберігається 
у додатку від банку, але повторно користуватися вже 
купленим квитком — не можна 



3 RIA, Ñåðåäà, 23 ñ³÷íÿ 2019

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Çàêîíîì, ÿêèé 
ìèíóëîãî òèæíÿ 
ï³äïèñàâ ïðåçè-
äåíò, à 19 ñ³÷íÿ 

îïóáë³êóâàâ «Ãîëîñ Óêðà¿íè», 
çàïðîâàäèëè àäì³í³ñòðàòèâíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áóë³íã. Ðà-
í³øå öå ïîíÿòòÿ ïîøèðèëîñÿ 
çà êîðäîíîì. Ó íàñ æå íå áóëî 
ïðîïèñàíå â çàêîíàõ ³ êîäåêñàõ 
òå, ùî íàñïðàâä³ ³ñíóº.

Äî ïðèéíÿòòÿ íîâîãî çàêîíó 
íà÷àëüíèöÿ þâåíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
îáëàñò³ Ëþäìèëà Êóçíºöîâà íà-
çèâàëà ïðîáëåìîþ òå, ùî ÿâè-
ùå º, àëå éîãî çàäîêóìåíòóâàòè 
íå ìîæíà.

— Ó òîìó òî é ïðîáëåìà, ùî 
çàêîíîäàâ÷îãî âèçíà÷åííÿ ïî-
íÿòòÿ áóë³íãó íåìàº, — ãîâîðèëà 
âîíà æóðíàë³ñòó RIA íàïðèê³íö³ 
ìèíóëîãî ðîêó, àíàë³çóþ÷è çâåð-
íåííÿ â ïîë³ö³þ. — Ìè çíàºìî, 
ùî öå òàêå, ÿê³ âèäè áóë³íãó º, 
àëå â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñàìå çà áó-
ë³íã íåìàº. ª çà õóë³ãàíñòâî, 
çà íåöåíçóðíó ëàéêó, çà ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ. Ïåðåäáà÷åíà êðè-
ì³íàëüíà ³ àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà âèçíà÷åíèé ïåðå-
ë³ê ïðàâîïîðóøåíü ÷è çëî÷èí³â, 
òîìó, ÿêùî íàäõîäèòü çâåðíåííÿ 
äî ïîë³ö³¿ «íàä äèòèíîþ çíóùà-
þòüñÿ», íå ìîæëèâî éîãî çàðå-
ºñòðóâàòè ÿê áóë³íã. Þðèäè÷íî 

êâàë³ô³êóþòü êîíôë³êòè çã³äíî ç 
âèìîãàìè ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà. 
Êîíêðåòíî: áóëî ïîáèòòÿ äèòèíè 
àáî õóë³ãàíñüê³ ä³¿. Òîìó ñòàòèñ-
òè÷íî ô³êñóâàòè, ùî öå áóâ ñàìå 
áóë³íã, ìè íå ìîæåìî.

Ïðî òå, ùî 67% óêðà¿íñüêèõ 
øêîëÿð³â ñòèêàëèñÿ ç áóë³íãîì 
â êîë³ îäíîë³òê³â, ñüîãîäí³ ãîâî-

ðÿòü â Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè. Òàê³ 
äàí³ îïðèëþäíèëà î÷³ëüíèöÿ 
â³äîìñòâà ÿêðàç íàïåðåäîäí³ çà-
ïðîâàäæåííÿ çì³í.

Äî òîãî áóëè â³äîì³ ò³ëüêè äàí³ 
ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ïðî-
âåäåí³ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çà-
ö³ÿìè. ² âîíè êàçàëè, ùî êîæíà 
äðóãà äèòèíà áóëà æåðòâîþ áó-
ë³íãó, ³ òðåòèíà ç íèõ — çìîâ÷àëè 
ïðî ñâî¿ ñòðàæäàííÿ.

Ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî íî-
âîãî çàêîíó íàçâàíà ïðèáëèçíî 
òàêà æ ñòàòèñòèêà. Ùî ìàéæå 
40% ³ç ä³òåé, ÿê³ ñòèêàëèñÿ ç âè-
ïàäêàìè áóë³íãó, í³êîëè íå ðîç-
ïîâ³äàþòü ïðî öå ñâî¿ì áàòüêàì. 
À 44% ³ç òèõ, õòî ñïîñòåð³ãàâ, ÿê 
çíóùàþòüñÿ íàä ¿õí³ìè îäíîë³ò-

ЗА БУЛІНГ ШТРАФУВАТИМУТЬ 
ДОРОСЛИХ — БАТЬКІВ І ВЧИТЕЛІВ 
Нове покарання  Із систематичним 
цькуванням у школі стикаються 67% 
дітей. Такі дані оприлюднили в Міносвіти 
напередодні прийняття закону, яким 
запровадили нове поняття — «булінг» 
і ввели штрафи за таке правопорушення. 
Кого ж будуть карати за дитячі ігри з 
постраждалими? Звісно, дорослих

Раніше редакція запитувала в поліції про 
булінг, і начальниця ювенальної поліції 
області сказала, що її підлеглі на спеціаль-
них уроках навчають школярів самотужки 
боротися з таким явищем. Це як так?
— Є один агресор, який бере із собою, так 
би мовити, співучасників, підбурює інших 
дітей. Достатньо виступити колективу на-
впаки, проти цього агресора, і все — далі 
не буде підтримки і припиниться знущання. 
Я це всім діткам розказую, пояснюю. Це пе-
ревірено, — пояснила Людмила Кузнєцова.
Вона також дала рекомендації батькам. 
Якщо батьки з’ясували, що в класі чи групі 
їхньої дитини, є булінг, то що робити?
— Помилкова практика, коли батьки боять-
ся піти лишній раз до школи і якісь свої ба-
чення висловити. Абсолютно неправильно. 

Навпаки, треба іти до школи. І це в першу 
чергу. Але наголошую: батьки не мають 
жодного права спілкуватися з булером, 
агресором, який вчинив відносно їхньої 
дитини якісь дії. Не можна з дитиною 
з’ясовувати стосунки в жодному випад-
ку! Офіційно маємо право написати заяву 
на директора школи, а паралельно — заява 
в поліцію. Можна також написати в службу 
у справах дітей. У всі ті інстанції, які за-
ймаються захистом прав дітей. Всіх можна 
поінформувати, що такий випадок є.
Мало хто наважиться на офіційні звину-
вачення, бо ж «дитині там далі вчитися»…
— Звичайно, що кожний навчальний заклад 
завжди дбає за свою репутацію. Є такий не-
гласний рейтинг між школами про кількість 
правопорушень на території. У кого най-

менше — це добре, — говорить співроз-
мовниця. — Через це одразу починається 
така робота з батьками: «от ви розумієте, 
та-та-та…». Це все зрозуміло, але ми маємо 
захищати свою дитину — кожний батько чи 
мати має це робити. Хто ж іще це зробить? 
Тому, звичайно, в першу чергу звертаємося 
в школу, де є психологи, педагоги-виховате-
лі, соціальні педагоги. Там багато таких лю-
дей, які мали би цю ситуацію не допустити…
Якщо батьки підозрюють, що їхня дити-
на булінгом займається? Гроші почали 
з’являтися, наприклад, чи хтось пожалів-
ся? Як тут діяти?
— Не зайвим і тут буде навідатися до школи, 
почути думку вчителя, — каже начальниця 
ювенальної поліції. — Зазвичай, вчителі 
швидко реагують на дитину, яка порушує 

спокій, і інформують батьків. Переважно так 
батьки і дізнаються саме від навчального 
закладу. Що робити з такою дитиною вдо-
ма? Тут вже треба шукати причини в сім’ї, 
бо дитина-булер — ця насправді жертва. 
Цькування інших — це її реакція на щось. 
Щоб дитина на таке пішла, мала бути на те 
якась причина. Або було рукоприкладство, 
або дитину не чують, або не підтримують, з 
нею не спілкуються на теми, які їй важливі. 
Через це вона знаходить, як себе реалізува-
ти, як свою значимість показати в дитячому 
колективі. Фактично вона робить те, чого 
вдома не може зробити. Тут важко буде 
батькам самим впоратися. У такому випадку 
робота педагогів також має бути, ювеналь-
на поліція може підключитися і провести 
роз’яснювальну роботу.

Що робити батькам, коли є булінг

За перший випадок булінгу 
  від 850 грн до 1700 грн 

штрафу

  або громадські роботи 
на термін від 20 до 40 годин 

За повторне цькування або 
булінг групою осіб 
  від 1700 до 3400 грн штрафу

  або громадські роботи 
терміном від 40 до 60 годин 

За приховування випадків 
булінгу педагогами 
  від 850 грн до 1700 грн штрафу

  або виправні роботи на термін 
до 1 місяця з відрахуванням 
до 20% заробітку 

êàìè, íå ðåàãóâàëè íà òàê³ ôàêòè 
÷åðåç îñòðàõ ï³ääàòèñÿ àíàëîã³÷-
íîìó çíóùàííþ.

Îò òîìó «áóë³íã» é ïðîïèñàëè 
³ â Çàêîí³ ïðî îñâ³òó, ³ â êîäåêñ³ 
ïðî àäì³íïîðóøåííÿ. Âèçíà÷åííÿ 
äàëè îñü òàêå: «áóë³íã (öüêóâàí-
íÿ) — ä³ÿííÿ (ä³¿ àáî áåçä³ÿëü-
í³ñòü) ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðî-
öåñó, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó ïñèõîëîã³÷-
íîìó, ô³çè÷íîìó, åêîíîì³÷íîìó, 
ñåêñóàëüíîìó íàñèëüñòâ³, ó òîìó 
÷èñë³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â 

åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³é, ùî 
â÷èíÿþòüñÿ ñòîñîâíî ìàëîë³òíüî¿ 
÷è íåïîâíîë³òíüî¿ îñîáè òà (àáî) 
òàêîþ îñîáîþ ñòîñîâíî ³íøèõ 
ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, 
âíàñë³äîê ÷îãî ìîãëà áóòè ÷è áóëà 
çàïîä³ÿíà øêîäà ïñèõ³÷íîìó àáî 
ô³çè÷íîìó çäîðîâ’þ ïîòåðï³ëîãî».

Ó êîäåêñ ïðî àäì³íïîðóøåííÿ 
äîäàëè ñòàòòþ â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
ÿêà íàçèâàºòüñÿ «Áóë³íã (öüêóâàí-
íÿ) ó÷àñíèêà îñâ³òíüîãî ïðîöå-
ñó». Öå ñòàòòÿ 173 ç ïîçíà÷êîþ 4. 

Â í³é ñêàçàíî, ùî áóëåð³â (àáî ¿õ 
áàòüê³â) âàðòî øòðàôóâàòè àáî âè-
ïðàâëÿòè ãðîìàäñüêèìè ðîáîòàìè. 
Á³ëüøå òîãî, âèçíà÷èëè ïîêàðàííÿ 
é äëÿ êåð³âíèê³â çàêëàä³â îñâ³òè — 
çà ïðèõîâóâàííÿ âèïàäê³â áóë³íãó. 
Òîæ òåïåð, ÿêùî äèðåêòîð øêîëè 
íå ïîâ³äîìèòü â ïîë³ö³þ ïðî ôàêò 
öüêóâàííÿ ÿêî¿ñü äèòèíè (íàâ³òü 
ÿêùî äèòèíà-æåðòâà íå æàë³ëàñÿ), 
â³í òàêîæ îòðèìàº øòðàô àáî âè-
ïðàâí³ ðîáîòè. Ðîçì³ðè ïîêàðàíü 
äèâ³òüñÿ â ³íôîãðàô³ö³.

Ìàéæå 40% æåðòâ 
öüêóâàííÿ â øêîë³ íå 
ðîçïîâ³äàëè ïðî ñâîþ 
ïðîáëåìó áàòüêàì. À 
ç òèõ, õòî ñïîñòåð³ãàâ 
áóë³íã, çìîâ÷àëè 44%

Дитина може звернутись:
  до будь-кого із 

працівників свого 
навчального закладу 

  на гарячу лінію 
громадської організації 
«Ла Страда — Україна» 
з протидії насильству 
в сім’ї або із захисту 
прав дітей (116–111 з 
мобільних усіх 
операторів або 
0–800–500–255 зі 
стаціонарного телефону), 

  до Національної поліції 
України (102).

ЗАПРОВАДИЛИ ПОКАРАННЯ ЗА ЦЬКУВАННЯ В ШКОЛІ 
За булінг, вчинений дітьми до 16-ти років, відповідатимуть батьки або опікуни. За приховування 
булінгу — адміністрація школи/ліцею/коледжу або іншого навчального закладу

ЩО ТАКЕ БУЛІНГ? (із закону, що став чинним 19 січня) 
Булінг (цькування) — діяння (дії або бездіяльність) учасників 
освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, 
економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із 
застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються 
стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою 
особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок 
чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному 
здоров’ю потерпілого.

Типові ознаки булінгу:
  систематичність (повторюваність) діяння;
  наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 

спостерігачі (за наявності);
  дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння 

психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, 
підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або 
спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

ПРОПИСАЛИ СХЕМУ ФІКСАЦІЇ БУЛІНГУ ОСВІТЯНАМИ

ЩО ПОВИННІ ЗРОБИТИ У ШКОЛІ
  Якщо педагог або інший працівник закладу 

освіти став свідком булінгу, то він має повідо-
мити керівника закладу незалежно від того, 
чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.

  Після отримання звернення дитини, відпо-
відна особа або орган інформує керівника 
закладу освіти у письмовій формі про 
випадок булінгу.

  Керівник закладу розглядає таке звернен-
ня та з’ясовує усі обставини булінгу. Надалі 
він скликає засідання комісії з розгляду 
випадків булінгу та окреслює подальші дії.

  Якщо комісія визнала, що це був булінг, 
а не одноразовий конфлікт, то очільник 

закладу зобов’язаний повідомити уповно-
важені підрозділи органів Національної 
поліції України та Службу у справах дітей.
До складу такої комісії можуть входити 
педагоги, психолог, соціальний педагог, 
батьки постраждалого та «булера», керів-
ник закладу та інші зацікавлені особи.

  У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок 
як булінг, а постраждалий не згодний з 
цим, то він може одразу звернутись до ор-
ганів Національної поліції України.
Але за будь-якого рішення комісії керівник 
закладу забезпечує психологічну підтрим-
ку усім учасникам випадку.

ÍÎÂÈÍÈ
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Çàÿâó ó Â³ííèö³ 
íà êîìàíäèðà â³é-
ñüêîâî¿ ÷àñòèíè, 

äå ñëóæèòü, Âàëåð³ÿ Ñ³êàë íàïè-
ñàëà íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó. 
Çâåðíóëàñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â 
òóò, áî çà ì³ñöåì äèñëîêàö³¿ ÷àñ-
òèíè, â Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³ ¿¿ 
íå ñòàëè ñëóõàòè. Ðîçêàçàëà ïðî 
äîìàãàííÿ ïîëêîâíèêà 24-ð³÷íà 
âèïóñêíèöÿ Îäåñüêî¿ â³éñüêîâî¿ 
àêàäåì³¿, ÿêà æèâå íà Â³ííè÷-
÷èí³. Ó çàÿâ³, çà ÿêîþ â³äêðè-
ëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, 
íàïèñàëà ïðî ïðèíèæåííÿ êî-
ìàíäèðîì ¿¿ ÷åñò³ òà ã³äíîñò³ ÿê 
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ Çáðîéíèõ 
ñèë Óêðà¿íè.

Î÷îëþº â³éñüêîâó ÷àñòèíó 
À1358 ïîëêîâíèê Â³êòîð ²âàí³â. 
Ùî ñàìå ï³äëåãëà ðîçïîâ³äàëà 
ïðî éîãî àìîðàëüíó ïîâåä³íêó 
ñïî÷àòêó ïîë³öåéñüêèì íà Ïèðî-
ãîâà, 4, à ïîò³ì ³ æóðíàë³ñòó RIA, 
ïèñàëè â ïîïåðåäíüîìó íîìåð³, 
â ñòàòò³ «Ëåéòåíàíòêà çàÿâèëà 
ïðî äîìàãàííÿ ïîëêîâíèêà» (êî-
ðîòêå ïîñèëàííÿ goo.gl/6ui2as).

Êîëè ïóáë³êàö³ÿ ãîòóâàëàñÿ, 
òî ïîëêîâíèê â³äìîâèâñÿ êîìåí-

òóâàòè îòðèìàíó íàìè ³íôîðìà-
ö³þ. Çàðàç ä³çíàºìîñÿ â³ä ãîëîâè 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåâ³ç³ÿ 
âëàäè» Â³òàë³ÿ Ïàâëîâñüêîãî, ùî 
ïîëêîâíèê ²âàí³â ï³øîâ ó â³ä-
ïóñòêó. Çóñòð³òèñÿ ç æóðíàë³ñòà-
ìè â³äìîâèâñÿ. Íà ÊÏÏ ÷àñòèíè 
âðó÷èëè ³íñòðóêö³þ, ÿêà çàáîðî-
íÿº ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåñîþ áåç ïî-
ãîäæåííÿ ç êîìàíäóâàííÿì.

Óò³ì, ïî òåëåôîíó ïîëêîâíèê 
Â³òàë³þ Ïàâëîâñüêîìó äåùî ñêà-
çàâ. Êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷èâ óñ³ 
çâèíóâà÷åííÿ â éîãî á³ê. Ìîâ-
ëÿâ, âñå ðîçêàçàíå ëåéòåíàíòêîþ 
Ñ³êàë — öå íåïðàâäà. Ãîâîðèâ, 
ùî áóäå ïîçèâàòèñÿ äî ñóäó ïðî 
çàõèñò ÷åñò³ òà ã³äíîñò³.

Òèì ÷àñîì çíàéøëèñÿ ëþäè, 
ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ðîçêàçàíå Âà-
ëåð³ºþ ïðî ïîðóøåííÿ, ÿê³ òåðï³-
ëà â ÷àñòèí³ íå ò³ëüêè âîíà. Ïðî 
íåáàéäóæ³ñòü êîìàíäèðà äî áà-
ãàòüîõ æ³íîê ðîçïîâ³äàâ Â³òàë³þ 
Ïàâëîâñüêîìó âèïàäêîâèé âîä³é, 
ÿêèé ï³äâîçèâ éîãî â³ä ÷àñòèíè 
äî çóïèíêè (â³äåî çàïèñ ðîçìîâè 
çà ïîñèëàííÿì — goo.gl/uFk19S).

РОЗВИТОК ІСТОРІЇ
Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé òàêîæ 

çíÿâ â³äåî-³íòåðâ’þ ç êîëèøí³ì 
çàñòóïíèêîì êîìàíäèðà ÷àñòèíè 

ЛЕЙТЕНАНТКА VS ПОЛКОВНИК: 
НОВЕ У СПРАВІ СЕКС-ДОМАГАНЬ
Кому війна…  Має продовження 
історія 24-річної Валерії Сікал, що 
заявила на свого командира. Жінка-
військовослужбовець звинувачує 
полковника в сексуальних домаганнях. 
Командир — пішов у відпустку, продовжує 
уникати преси і по телефону все заперечує. 
Натомість у редакцію далі надходить 
інформація про тиск на жінок в частині та 
спливають інші порушення командира

À1358 ç ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ Â³êòîðîì Ì³ùóêîì. 
Ï³äïîëêîâíèê çàïàñó ðîçêàçàâ 
ê³ëüêà ñèòóàö³é, ÿê³ ï³äòâåðäæó-
þòü ñëîâà Âàëåð³¿ ïðî ñòàâëåí-
íÿ êîìàíäèðà äî æ³íîê. Òàêîæ 
ðîçïîâ³â ³íø³ âèïàäêè ïîðóøåíü. 
Íàïðèêëàä, ïîÿñíèâ, ùî áóëî 
íà â³äåî, çàáîðîíåíîìó YouTube 
«÷åðåç ïîðóøåííÿ ïîë³òèêè ùîäî 
àãðåñèâíèõ ä³é ³ çàëÿêóâàííÿ».

— Óñ³õ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, 
ÿêèõ ï³äîçðþâàâ ó âæèâàíí³ 
ñïèðòíèõ íàïî¿â, â³í â³äïðàâ-
ëÿâ ó ñàí÷àñòèíó, ³ íàêàçóâàâ 
íà÷àëüíèêó ìåäè÷íî¿ ñëóæáè 
ðîáèòè ¿ì êë³çìè, — êàæå ïðî 
êîìàíäèðà ÷àñòèíè Â³êòîð Ì³-
ùóê. — ² íå ò³ëüêè òèì, õòî áóâ 
ó ï³äîçð³, à ³ äðóçÿì ö³º¿ ëþäèíè 
òåæ ðîáèëè êë³çìè. Ïðîñòî òàê. 
Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè. Óñå öå â³í çà-
ñòàâëÿâ ³íøèõ â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â çí³ìàòè. Öå â³äåî íå îäíå. ̄ õ 
áàãàòî ãóëÿº ïî ÷àñòèí³. Ïîò³ì 
â³í øàíòàæóâàâ öèõ â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â, ùîá âîíè ñëóæèëè 
äîáðå. Íå çíàþ, ÷è âèêëàäàâ 
çàïèñè â ³íòåðíåò, àëå ñîëäàòè 
ñêàðæèëèñÿ, ùî øàíòàæóâàâ ¿õ.

×è ðîçñë³äóâàëèñÿ ôàêòè ïî-
â÷àëüíî¿ «êë³çìî-òåðàï³¿» â ÷àñ-
òèí³, ÿêùî â³äåî âèéøëî â ³íòåð-
íåò? Êîëèøí³é çàñòóïíèê êàæå, 
ùî â³äêðèâàëè ïðîâàäæåííÿ ïðî 
ïåðåâèùåííÿ ñëóæáîâèõ ïîâíî-
âàæåíü, àëå í³áèòî ìåäñåñòðà ï³ä 
òèñêîì êåð³âíèêà â³äìîâèòèñÿ 
â³ä ñâ³ä÷åíü ³ «ä³ëî çàì’ÿëîñÿ» 
àáî «âèñèòü â ïîâ³òð³».

СПЛИВАЮТЬ ІНШІ ФАКТИ
²ñòîð³é, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç-

êàðíèìè, Â³êòîð Ì³ùåíêî ðîç-
êàçàâ ùå ê³ëüêà. Íàïðèêëàä, ÿê 
îòðèìóâàëè ñòàòóñ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ 
æ³íêè-öèâ³ëüí³ àáî ñóääÿ, âëà-
øòîâàíèé ïî äðóæá³ â ÷àñòèíó 

íà ïîñàäó êðåñëÿðà òåõí³÷íîãî 
â³ää³ëó.

— Ãîëîâà Ñëàâóòñüêîãî ì³æ-
ðàéîííîãî ñóäó Þð³é Ìàöþê, 
äóìàþ, òîâàðèøóâàâ ç êîìàí-
äèðîì, — êàæå ï³äïîëêîâíèê çà-
ïàñó. — Â³í âëàøòóâàâñÿ êðåñëÿ-
ðåì ó â³éñüêîâó ÷àñòèíó òàê, ùî 
íàâ³òü ïðîô³ëþþ÷èé çàñòóïíèê 
íå çíàâ, ùî äî íüîãî ³äå ïðà-
öþâàòè öÿ ëþäèíà, ¿äå â ÀÒÎ 
çà äîêóìåíòàìè, ïåðåáóâàº òàì 
³ ïðè¿æäæàº, çíîâó-òàêè çà äî-
êóìåíòàìè, íàçàä, çâ³ëüíÿºòüñÿ ³ 
îòðèìóº ñòàòóñ ó÷àñíèêà áîéîâèõ 
ä³é. ×èì â³í ïðîêîëîâñÿ? Òèì, 
ùî êîëè í³áèòî çíàõîäèâñÿ â çîí³ 
ÀÒÎ, âèíîñèâ ñóäîâ³ ð³øåííÿ. 
Ñóääþ çâ³ëüíèëè, à ïîëêîâíèê 

²âàí³â çíîâó í³÷îãî íå îòðèìàâ. 
À ÿ ââàæàþ, ùî çãîâ³ð áóâ.

Â³êòîð Ì³ùóê ðîçêàçóº ïðî 
ìàñó ïåðåâ³ðîê ÷åðåç ïîðóøåííÿ 
â ÷àñòèí³. Ãîâîðèòü, ùî êîìàí-
äèð çàñòàâëÿâ ñòàðøèíó äâà òèæí³ 
íîñèòè íà ïëå÷àõ âîãíåãàñíèê, áî 
íà òåðèòîð³¿ ðîòè çíàéøëè íåäî-
ïàëêè. ² ùî äâà îô³öåðè ïîâè-
íí³ áóëè çà íàêàçîì ïîëêîâíèêà 
íå çí³ìàòè òèæäåíü êàñêè, ùîá 
«ì³çêè âàðèëèñÿ». Òåæ çà ùîñü 
áóëè ïîêàðàí³.

— Îñòàííÿ êîì³ñ³ÿ çðîáèëà 
âèñíîâîê, ùî ìîðàëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íèé ñòàí â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 
êðèòè÷íèé ó çâ’ÿçêó ç àâòîðè-
òàðíèì êåð³âíèöòâîì ïîëêîâ-
íèêà ²âàí³âà, — êàæå éîãî åêñ-

çàñòóïíèê. — Îñîáèñòî ÿ ðàçîì ç 
êîìàíäèðîì ¿çäèâ íà àòåñòàö³éíó 
êîì³ñ³þ, àëå êåð³âíèöòâî í³ÿêèõ 
ä³é ïðîòè êîìàíäèðà íå âæè-
ëî. Íå çðîáèëè í³÷îãî. À ìåíå, 
ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ðîçêàçóþ öå 
âñå, õîò³ëè ïåðåâåñòè íà ð³âíî-
çíà÷íó ïîñàäó.

СТЕЖИМО ЗА РОЗВ’ЯЗКОЮ
Ïðîäîâæóº òðèìàòè íà êîíòð-

îë³ ñïðàâó Âàëåð³¿ «Ðåâ³ç³ÿ âëà-
äè». Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé êàæå, 
ùî «íà äàíîìó åòàï³ ñë³äñòâî 
âåäåòüñÿ ñë³ä÷èìè Â³ííèöüêîãî 
â³ää³ëó ï³ä îñîáèñòèì êîíòðîëåì 
íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ Ñè-
íÿâñüêîãî».

— Ïðîêóðàòóðà îáëàñò³ ïî-
âåðíóëà ìàòåð³àëè ¿ì íà äîîïðà-
öþâàííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ñïðàâó ïðî 
ñåêñóàëüí³ äîìàãàííÿ â³äïðàâ-
ëÿòü ó Õìåëüíèöüêå óïðàâë³í-
íÿ Íàöïîë³ö³¿, — ñêàçàâ Â³òàë³é 
Ïàâëîâñüêèé. — ² ç'ÿâèëèñü íîâ³ 
åï³çîäè ïðî ñåêñóàëüí³ ñëàáêîñò³ 
²âàí³âà, ÿê³ âæå çàäîêóìåíòîâàí³.

— Ç³ ñë³â ²âàí³âà, â³í íå âèçíàº 
âèíè òà ïîâí³ñòþ çàïåðå÷óº âñ³ 
äîâîäè, ùî çàÿâíèöÿ Âàëåð³ÿ Ñ³-
êàë ç ÷îëîâ³êîì Îëåêñ³ºì ³ éîãî 
êîëèøí³é çàñòóïíèê Â³êòîð Ì³-
ùóê îçâó÷óþòü ïðî ñåêñóàëüíèé 
ï³äòåêñò â éîãî ä³ÿõ. Ùîäî ³íøèõ 
åï³çîä³â, ÿê³ âæå ï³äòâåðäèëèñÿ, 
äóìàþ, ²âàí³â áóäå íåïðèºìíî 
çäèâîâàíèé ³ íå òàêèé ñàìîâïåâ-
íåíèé. Àëå êðàïêó â ö³é êðè÷óù³é 
ñïðàâ³ ïîñòàâèòü ò³ëüêè ñóä, — 
ï³äñóìîâóº Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé.

У соціальних мережах історію 
Валерії Сікал постійно репос-
тять. Люди звідусіль у комен-
тарях та їй особисто пишуть 
слова підтримки, розказують 
інші випадки. І військова, що 
не побоялася відкрило заяви-
ти про домагання, тепер каже: 
в ініційованому нею криміналь-
ному провадженні з’явилися 
свідки. Інші жінки, що служать 
або працюють в частині на ци-
вільних посадах, слідком за нею 
вирішили не мовчати.
— Вони готові говорити і дають 
покази, — каже Валерія Сікал. — 
Незважаючи на тиск, який зараз 
іде, я не пошкодувала про те, що 
говорю. Тому що тема домагань 

є болючою не тільки для мене, 
а для багатьох інших дівчат. 
Навіть тих, які ще не служили, 
а вже бояться, щоб з ними та-
кого не трапилося.
За словами Валерії, після її ви-
падку в інших частинах почали 
розказувати жінкам, як діяти 
у випадку домагань керівника-
ми. Проводять роз’яснювальну 
роботу. Навчають, куди треба 
повідомляти про таке. А лей-
тенантка Сікал — отримує про-
позиції перевестися на службу 
деінде.
— Мені рівно 4 місяці залиши-
лося дослужити, — каже вона. — 
Думаю про контракт, але в іншій 
військовій частині.

Далі служитиме, але в іншій частині

Колишній заступник командира Віктор Міщук: «Остання комісія зробила 
висновок, що морально-психологічний стан військової частини критичний у зв’язку 
з авторитарним керівництвом полковника Іваніва»

Êîëèøí³é çàñòóïíèê 
êîìàíäèðà ðîçïîâ³â, 
ùî áóëî íà â³äåî, ÿêå 
çàáëîêóâàâ YouTube, 
òà ÷îìó í³êîãî çà 
çíóùàííÿ íå ïîêàðàëè

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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простір для особистої думки

ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Територія мам — це хобі, це діяльність, 
яку не можу покинути, бо не дають)

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

Ô³íàë Â³ííèöüêî¿ Ë³ãè Ñì³õó ñêîëèõíóâ 
âñå ì³ñòî ç³ðêîâèì äåñàíòîì ãóìîðèñò³â, 
ÿê³ ïðè¿õàëè ï³äòðèìàòè òà ç³ãðàòè íà îä-
í³é ñöåí³ ç ìîëîäèìè, êì³òëèâèìè òà 
ïåðñïåêòèâíèìè ìîëîä³æíèìè êîìàí-
äàìè. Ïðè ïîâíîìó àíøëàãó ó òåàòð³ 
³ì. Ì Ñàäîâñüêîãî ìîëîä³æí³ êîìàíäè, 
òðåíåðè, ç³ðêè áîðîëèñü çà êóáîê ñåçîíó 
2018. Ó íåëåãê³é áîðîòüá³ çà ïîñì³øêè 
â³ííè÷àí ÷åìï³îíàìè ñåçîíó 2018 ñòàëà 
êîìàíäà «Ìîÿ Ïðîâ³íö³ÿ», Â³ííèöÿ.

Â³ííèöüêà Ðåã³îíàëüíà Ë³ãà Ñì³õó — 
÷åìï³îíàò ãóìîðó ñåðåä ìîëîä³æíèõ 
êîìàíä, ÿê³ çìàãàþòüñÿ â ìàéñòåðíîñ-
ò³ ðîçñì³øèòè ïóáë³êó ³ æóð³ çà âñÿêó 
ö³íó. Ñåçîí ñòàðòóâàâ âïåðøå ó áåðåçí³ 
ç â³äá³ðêîâîãî Ôåñòèâàëþ. Äî Â³ííèö³ 
íà Ôåñòèâàëü çàðåºñòðóâàëèñü 70 ìîëî-
ä³æíèõ êîìàíä, àëå ïîòðàïèëî ó êîí-
öåðò Ôåñòèâàëþ âñüîãî 24-òè êîìàíäè, 
ç ÿêèõ æóð³ â³ä³áðàëè 14 êîìàíä â ñåçîí 
(ïî äâ³ íà êîæíîãî òðåíåðà).

Ïðîòÿãîì ðîêó îðãàí³çîâóâàëè ïðîåêò 
Ñåðã³é òà ²ðèíà Áîðçîâè, ç êîìàíäàìè 
ïðàöþâàëè ðåäàêòîðè Ðóñòåì ªì³ðñàë³ºâ 
òà Äìèòðî Ãîëóáºâ, à òðåíåðàìè âèñòó-
ïèëè â³äîì³ òåëåâ³ç³éí³ ç³ðêè, à ñàìå: 
Â³êòîð Áðîíþê, ²ðèíà Ñîïîíàðó, Àíäð³é 
Ðèáàê, Â³êòîð Ãåâêî, Âàñèëü Áàéäàê, 

Â³êòîð Áàëþê, Â³êòîð Ðîçîâèé. Ç³ ñöåíè 
ñï³ëêóâàâñÿ ç ãëÿäà÷àìè, ï³äòðèìóâàâ 
êîìàíäè âåäó÷èé Îëåêñàíäð Òåðåí÷óê!

17 ñ³÷íÿ ó òåàòð³ ³ì. Ì. Ñàäîâñüêîãî â³ä-
áóâñÿ ç³ðêîâèé ô³íàë Â³ííèöüêî¿ Ðåã³î-
íàëüíî¿ Ë³ãè Ñì³õó, äî ÿêîãî ïîòðàïèëî 
6 êîìàíä: «Òîðò» «Ðîä Àéëåíä», Êè¿â; 
«Ìîÿ Ïðîâ³íö³ÿ», Â³ííèöÿ, «Ðàäóæíèé 
ªíîò», Óæãîðîä; «Ôðàíöóçè», Ïîëòàâà; 
«Íàø Ôîðìàò», Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé. 
Êîìàíäè ïðåäñòàâèëè «ïîëîòíî» íà â³ëüíó 
òåìó òà ñòåì ç ç³ðêîþ. Ï³äòðèìàòè òâîð÷ó 
ìîëîäü òà ç³ãðàòè ðàçîì ç íèìè íà ñöåí³ 
äî Â³ííèö³ ïðè¿õàâ äåñàíò â³äîìèõ ãóìîðèñ-
òè÷íèõ àðòèñò³â, à ñàìå Þð³é Òêà÷, Îëåê-
ñàíäð Ñòåïàíåíêî, Òàðàñ Ñòàäíèöüêèé, 
Åëüäàð Êàá³ðîâ, Îëåã Ñâ³÷. Ñò³ëüêè ç³ðîê 
íà îäí³é ñöåí³ Â³ííèöÿ ùå íå áà÷èëà!!!!

Âïåâíåíà, ùî ãîëîâíèé çäîáóòîê Â³-
ííèöüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ë³ãè ñì³õó — öå 
äîñâ³ä, òâîð÷èé ìàòåð³àë òà ìîæëèâ³ñòü 
ïîòðàïèòè ó òåëåâ³ç³éíèé ôîðìàò ãðè. ² 
íàïåâíî ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ìè ìàòèìåìî 
íîâèõ òåëåâ³ç³éíèõ êóìèð³â, âåäó÷èõ, àêòî-
ð³â òà ç³ðîê Óêðà¿íè. Ìè é íàäàë³ áóäåìî 
äîïîìàãàòè ìîëîä³ ó ¿õí³õ ïðàãíåííÿõ òà 
ðîçâèòêó ³ âæå ñüîãîäí³ ðîçïî÷àëè ï³ä-
ãîòîâêó äî ñåçîíó «Â³ííèöüêà Ë³ãà Ñì³õó 
2019». Ðåºñòðàö³ÿ íà ó÷àñòü â³äáóâàòèìåòü-
ñÿ ç 5 ëþòîãî ïî 5 áåðåçíÿ, à â³äá³ðêîâèé 
ôåñòèâàëü ïëàíóºìî ïðîâåñòè 25 áåðåç-
íÿ — îðãàí³çàòîð ïðîåêòó ²ðèíà Áîðçîâà.

Ірина Борзова вручила кубок чемпіонам Вінницької 
Регіональної Ліги Сміху — команді «Моя Провінція»!!!
БЛОГ

Ведучий 
Олександр 
Теренчук

Ірина Борзова — 
організатор проектуЧемпіони - «Моя Провінція»

442995

443034

ПРЕС-СЛУЖБА 
ЖК «СІМЕЙНИЙ КОМФОРТ»

Íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå áóäó-
þòü æèòëîâèé êîìïëåêñ «Ñ³ìåé-
íèé Êîìôîðò», ÿêèé ñòàíå ïîâíî-
ö³ííèì ì³êðîðàéîíîì ³ç çàòèøíèìè 
ïîäâ³ð’ÿìè, äèòñàäêîì òà âëàñíîþ 
³íôðàñòðóêòóðîþ. Ùå äî ïîâíîãî çà-
âåðøåííÿ áóä³âíèöòâà çàáóäîâíèê 
ïî÷àâ ïðîêëàäàòè êîìóí³êàö³¿ äî âñ³õ 
22 ñåêö³é êîìïëåêñó!

Æèòëîâèé êîìïëåêñ «Ñ³ìåéíèé 
Êîìôîðò» º íàñïðàâä³ «ì³ñòîì 
ó ì³ñò³» — îñòð³âöåì çàòèøêó òà 
òåïëà ñåðåä âåëèêîãî ì³ñòà. Òóò 
ïðèºìíî áóäå æèòè ñ³ì’ÿì, ìî-
ëîäèì ïàðàì, ä³ëîâèì ëþäÿì òà 
âñ³ì, õòî õî÷å îòðèìàòè êîìôîðòíå 
æèòëî â³ä çàáóäîâíèêà ïî ñïðàâåä-
ëèâ³é ö³í³.

Îá’ºêò çâîäÿòü íà Íåìèð³âñüêî-
ìó øîñå ³ â ê³íö³ áóä³âíèöòâà öå 
áóäå 10-ïîâåðõîâèé æèòëîâèé 
êîìïëåêñ íà 22 ñåêö³¿. ¯õ áóäóº 
êîìïàí³ÿ ÁÌÓ-6, ùî çàðåêîìåí-
äóâàëà ñåáå ÿê íàä³éíà òà ñòàá³ëüíà 
êîìïàí³ÿ. Ïðè òîìó áóä³âåëüíèêè 
øâèäêî ïðàöþþòü: êîìïëåêñ ïî-
÷àëè áóäóâàòè â áåðåçí³ 2018 ðîêó ³ 
ìåíøå í³æ çà ð³ê ñïîðóäèëè ÷îòèðè 
ñåêö³¿ òà âçÿëèñÿ çà ï’ÿòó.

Ïèòàííÿ ï³äâåäåííÿ ì³ñüêèõ 
êîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ äóæå ð³çêî 
ñòî¿òü ïðè áóä³âíèöòâ³ æèòëîâèõ 
áóäèíê³â. Òîæ çàáóäîâíèê âèð³-
øóº éîãî çàâ÷àñíî — ïðîêëàäàº 
ãàç, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³þ, 
åëåêòðèêó îäðàçó äî âñ³õ çàïëàíîâà-
íèõ 22 ñåêö³é äîìó. ²íàêøå êàæó÷è, 
ó ìåøêàíö³â ÆÊ «Ñ³ìåéíèé Êîì-
ôîðò» ãàðàíòîâàíî áóäóòü ³ âîäà, ³ 
ñâ³òëî, ³ ãàç ³ç íîðìàëüíèì òèñêîì 
òà íàïðóãîþ.

Ãðàìîòíå ðîçì³ùåííÿ ñåêö³é 
íà òåðèòîð³¿ êîìïëåêñó ïåðåòâî-
ðþº éîãî â ìàëåíüêå ì³ñòå÷êî ç 
âëàñíîþ, áåçïå÷íîþ òåðèòîð³þ. 
Ìåøêàíö³ êîìïëåêñó çìîæóòü ïðî-
ãóëþâàòèñÿ â ÷îòèðüîõ ïðîñòîðèõ 
ïîäâ³ð’ÿõ, ÿê³ îòî÷åí³ áóäèíêà-
ìè. Ïðè òîìó, ùî ïîäâ³ð’ÿ — öå 
íå ïðîñòî ïàðê³íã, à ïîâíîö³íí³ 
çåëåí³ çîíè ç äèòÿ÷èìè ìàéäàí÷è-
êàìè, ñïîðòèâíèìè òðåíàæåðàìè òà 
ì³ñöÿìè äëÿ òèõîãî â³äïî÷èíêó, ùî 
áóäóòü äîñòóïí³ âñ³ì ìåøêàíöÿì 
æèòëîâîãî êîìïëåêñó.

Óò³ì, ñó÷àñíà ðîäèíà íàâðÿä ÷è 
îáõîäèòüñÿ áåç àâòî. Òîæ ïðîåêòó-
âàëüíèêè ïðîäóìàëè ñèñòåìó ïàð-
êóâàííÿ, çà ÿêîþ á³ëüø³ñòü ì³ñöü 
äëÿ àâòî çíàõîäÿòüñÿ çà ìåæàìè 

äâîð³â. Äëÿ àâòîâëàñíèê³â ìè ãî-
òîâ³ íàäàòè ì³ñöå òà ³íäèâ³äóàëüíèé 
ãàðàæ íåïîäàë³ê â³ä ñåêö³é.

Âàì ïðîñòî íå áóäå ïîòðåáè êó-
äèñü âè¿æäæàòè çà ðîçâàãàìè ÷è 
â³äïî÷èíêîì. Àäæå íà ïåðøîìó 
ïîâåðñ³ ñåêö³é áóäóòü ìàãàçèíè ç 
óñ³ì íåîáõ³äíèì. À äëÿ íàéìåíøèõ 
ìåøêàíö³â çàáóäîâíèê çâîäèòü äè-
òÿ÷èé ñàäî÷îê.

Âåëèêèì áîíóñîì äëÿ ëþäåé òà-
êîæ º ö³íà. Íèí³ âîíà º ñïðàâåäëè-
âîþ òà äîñòóïíîþ, àëå ÷èì á³ëüøå 
áóäå ïîáóäîâàíî, òèì á³ëüøà áóäå 
³ ö³íà.

Êîíñóëüòàö³¿, çðàçêè äîãîâî-
ð³â, âñþ òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ 
òà äîçâîëè íà áóä³âíèöòâî ìîæíà 
îòðèìàòè ó â³ää³ë³ ïðîäàæ³â ÆÊ 
«Ñ³ìåéíèé Êîìôîðò», ÿêèé çíà-
õîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Íåìèð³âñüêå 
øîñå, 94 À, ïîðÿä ³ç áóä³âíèöòâîì.

Ê î í ò à ê ò í ³  ò å ë å ô î í è : 
(067)8506909; (063)8506909. Ñàéò: 
simejnyj.vn.ua

Ìåíåäæåðè ïðîäàæó ïðàöþþòü 
ùîäíÿ çà ãðàô³êîì ç 9.00 äî 19.00; 
â íåä³ëþ — ç 10.00 äî 17.00.

Ïðèõîäüòå íà êàâó, àáè ïîáà÷è-
òè, ÿê âèãëÿäàº ñïðàâæí³é «Ñ³ìåé-
íèé êîìôîðò»!

Забудовник за власні кошти прокладає 
комунікації до ЖК «Сімейний Комфорт»
БЛОГ
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ПРЕС-СЛУЖБА 
АНАТОЛІЯ ГРИЦЕНКА

Äåìîêðàòè÷í³ ñèëè âèçíà÷èëèñÿ ç ºäèíèì 
êàíäèäàòîì ó ïðåçèäåíòè. Íèì ñòàâ ë³äåð 
ïàðò³¿ «Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ» Àíàòîë³é 
Ãðèöåíêî. Âèñóíåííþ Ãðèöåíêà ºäèíèì 
êàíäèäàòîì áóâ ïðèñâÿ÷åíèé Ôîðóì äå-
ìîêðàòè÷íèõ ñèë, ÿêèé â³äáóâñÿ 11 ñ³÷íÿ 
2019 ðîêó ó ñòîëèö³. Íà íüîìó Àíàòîë³é 
Ãðèöåíêî ïðåäñòàâèâ ñâîþ ïåðåäâèáîð÷ó 
ïðîãðàìó: «×åñíèé ïðåçèäåíò — ñëóæèòèìå 
ëþäÿì!»

Ïðîñòîðà çàëà êè¿âñüêîãî âèñòàâêî-
âîãî öåíòðó, ó ÿê³é ³ ïðîõîäèâ ôîðóì, 
ëåäü âì³ùóâàëà âñ³õ îõî÷èõ ïîäèâèòèñÿ 
íà âèñóíåííÿ Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà íà ïðå-
çèäåíòñüêèé ïîñò.

Ñåðåä ïðèñóòí³õ — ïàðò³éö³ «Ãðîìà-
äÿíñüêî¿ ïîçèö³¿» òà ñèë, ùî âïðîäîâæ 
îñòàíí³õ ì³ñÿö³â çàÿâèëè ïðî îá’ºäíàííÿ 
ç êîìàíäîþ Ãðèöåíêà ïåðåä ïðåçèäåíò-
ñüêèìè òà ïàðëàìåíòñüêèìè âèáîðàìè: 
Ãðîìàäÿíñüêîãî ðóõó «Õâèëÿ» Â³êòîðà 
×óìàêà, «Ãðîìàäñüêîãî ðóõó «Ð³äíà êðà-
¿íà» Ìèêîëè Òîìåíêà, «ªâðîïåéñüêî¿ 
ïàðò³¿ Óêðà¿íè» Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà òà 
«Àëüòåðíàòèâè» ªãîðà Ô³ðñîâà.

ДЕМОКРАТИЧНІ СИЛИ ПОВИННІ 
ОБ’ЄДНАТИСЯ ЗАРАДИ КРАЇНИ

Ó ºäíîñò³ — ñèëà. Òîìó ÷àñ çàðàäè 
ìàéáóòíüîãî â³äêèíóòè âëàñí³ àìá³ö³¿ ³ 
ãóðòóâàòèñÿ íàâêîëî ºäèíîãî êàíäèäàòà. 
Öÿ äóìêà ñòàëà ëåéòìîòèâîì âèñòóïó íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà Ìóñòàôè Íàéºìà.

«Ó íàñ º ÷åðâîíà ìåæà — öå 
ðîç’ºäíàí³ñòü. Äîñâ³ä íàø ³ñòîðè÷íèé äî-
â³â, ùî ñàìå ðîç’ºäíàí³ñòü òà êîìïðîì³ñè 
ïðèçâåëè äî òîãî, ùî âæå äðóãå ïîêîë³ííÿ 
òàê ÷è ³íàêøå ìàº ïðîñèòè äîçâîëó íà òå, 
ùîá îáèðàòè òèõ, êîãî âîíè áàæàþòü îáè-
ðàòè — ÷åñíèõ, ïðàâèëüíèõ ³ ïðèíöèïî-
âèõ ëþäåé. ² öþ ìåæó ìè çàðàç ìàºìî 
ïåðåòíóòè… ª òðè êàíäèäàòè, ÿê³ ìàþòü 
îá’ºäíàòè ñâî¿ çóñèëëÿ. Ïàí Ãðèöåíêî ìàº 
íàéá³ëüøèé ðåéòèíã. ª Àíäð³é Ñàäîâèé, 
ÿêèé òî÷íî äèâèòüñÿ íàø ôîðóì, ñïîñòå-
ð³ãàº. Òàê ñàìî ÿê ñïîñòåð³ãàº êàíäèäàò, 
ÿêèé ùå äóìàº íàä ó÷àñòþ ó âèáîðàõ — ïàí 
Âàêàð÷óê. ß äóæå õî÷ó, ùîá íà öèõ âèáîðàõ 
ìè ïåðåòíóëè ìåæó ðîç’ºäíàííÿ, ùîá áóâ 
îäèí êàíäèäàò, ÿêèé îá’ºäíàº âñ³ çóñèëëÿ. 
² ÿ çàêëèêàþ âñ³õ òðüîõ êàíäèäàò³â ñ³ñòè 
çà ñò³ë. Äàéòå íàì øàíñ ïðîãîëîñóâàòè 
çà îäíîãî!» — çàÿâèâ Íàéºì, ïîáàæàâøè 
Ãðèöåíêîâ³ ñèë òà íàòõíåííÿ îá’ºäíàòè 
âñ³ çäîðîâ³ äåìîêðàòè÷í³ ñèëè.

УЧАСНИК АТО: ГРИЦЕНКО ВРЯТУВАВ 
НАШИХ БІЙЦІВ У 2014-МУ

Ìàêñèìàëüíî åìîö³éíèì âèÿâèâñÿ 
âèñòóï ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Âñåóêðà¿íñüêèé ñîþç ó÷àñíèê³â ÀÒÎ», 
ïàðò³éöÿ «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿» Îëåê-
ñàíäðà Êðàëþêà. Â³í ïîÿñíèâ, ÷îìó 
â³éñüêîâ³ — çà Ãðèöåíêà, ÿêîìó ÷àñòî 
äîð³êàþòü íåó÷àñòþ â ÀÒÎ. Çà ñëîâà-
ìè Êðàëþêà, áîðîíèòè äåðæàâó ìîæ-
íà, íå ò³ëüêè ñèäÿ÷è â îêîïàõ. Íà ï³ä-
òâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñë³â â³í ðîçïîâ³â, ÿê 
Ãðèöåíêî âðÿòóâàâ â³ä ñìåðò³ ö³ëó ðîòó 
äîáðîâîëüö³â.

«Àíàòîë³é Ñòåïàíîâè÷, âè ïàì’ÿòàºòå 
2014 ð³ê, ñåðïåíü, ñåëèùå Õðÿùóâàòå? 
Òàì òðèìàëà îáîðîíó äðóãà ðîòà 24 áà-
òàëüéîíó. Íå áóëî çâ’ÿçêó. Ìè çìîãëè 
äîäçâîíèòèñü ò³ëüêè äî Ãðèöåíêà. Ñëó-
õàéòå, ÷ëåíè ÒÑÊ, ÿê³ êàæóòü, ùî Ãðè-
öåíêî íå âîþâàâ! Ö³ õëîïö³ áóëè âèâåäåí³ 
ç îòî÷åííÿ ï³ä Õðÿùóâàòèì çàâäÿêè òîìó, 
ùî ìè äîäçâîíèëèñü äî Àíàòîë³ÿ Ñòå-
ïàíîâè÷à! ß âïåâíåíèé, ùî ó êîæíîãî 
âî¿íà, ÿêèé òóò ïðèñóòí³é, òàêà ñàìà ³ñ-
òîð³ÿ. ² êîæåí ç òèõ, õòî íà ïåðåäîâ³é, 
ðîçóì³º: ñàìå òàêèõ ëþäåé ñüîãîäí³ òðåáà 
ñòàâèòè äî êåðìà. Íå áîÿòèñü, íå äóìàòè 
ïðî òå, ùî ìè çíîâó ïîìèëÿºìîñü, òîìó 
ùî ³ñòîð³ÿ äàº øàíñ — îòðèìàòè íîâó 
êðà¿íó», — çàçíà÷èâ âåòåðàí.

ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ — 
СЛУЖИТИМЕ ЛЮДЯМ!

Ñàì Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ñâ³é âèñòóï 
ðîçïî÷àâ ç ïîäÿêè çà âèÿâëåíó éîìó äî-
â³ðó ³ êîíñòàòàö³¿ ò³º¿ âåëè÷åçíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³, ÿêó â³í â³ä÷óâàº ïåðåä òèìè, 
õòî éîãî ï³äòðèìóº ³ ïåðåä êðà¿íîþ â ö³-
ëîìó. Äàë³ ïåðåéøîâ äî ïðîãðàìè ç íà-
çâîþ «×åñíèé ïðåçèäåíò — ñëóæèòèìå 
ëþäÿì!», ç ÿêîþ éäå â ïðåçèäåíòè — ³ 
çà ÿêîþ ïëàíóº êàðäèíàëüíî çì³íþâàòè 
êðà¿íó.

Â³í çàçíà÷èâ: çì³íè ðîçïî÷èíàòèìå ç 
ñåáå, àáè äàòè ïðèêëàä ³íøèì. Çîêðå-
ìà, ç³òíå ï³ðàì³äó êîðóïö³¿, ùî ïðîíè-
êàº ó íàéâèù³ âëàäí³ êàá³íåòè, çóïèíèòü 
ïðàêòèêó çàðîáëÿííÿ íà â³éí³ ³ â³äæèìàí-
íÿ â ³íòåðåñàõ ïðåçèäåíòà ÷óæîãî á³çíå-
ñó, íàïîâíèòü ñëîâà «Ãàðàíò Êîíñòèòó-
ö³¿» ðåàëüíèì çì³ñòîì. À ùîá í³ â êîãî 
íå áóëî ñïîêóñè ïîâåðíóòè ïîïåðåäí³ 
ïðàêòèêè — ³í³ö³þº íàðåøò³ óõâàëåííÿ 
ä³ºâîãî çàêîíó ïðî ³ìï³÷ìåíò.

Â³í îá³öÿº ï³òè â³éíîþ íà îë³ãàðõ³â, ÿê 
êëàñ, ³ ïîâåðíóòè òèõ, õòî íèí³ ïàðàçèòóº 

íà ò³ë³ äåðæàâè, ó ðàìêè çàêîíó òà ð³âí³ ç 
³íøèìè ìîæëèâîñò³ âåäåííÿ á³çíåñó, àáî 
¿ì äîâåäåòüñÿ ïîêèíóòè Óêðà¿íó, à ¿õíº 
ìàéíî áóäå íàö³îíàë³çîâàíî.

Çàõèñò ÷åñíîãî á³çíåñó âçàãàë³ º âàæëè-
âîþ ÷àñòèíîþ ïðîãðàìè Ãðèöåíêà. Â³í 
çáèðàºòüñÿ çàáåçïå÷èòè ð³âí³ óìîâè äëÿ 
âñ³õ, ïðèâåñòè äî ëàäó ïîäàòêîâå ³ ìèòíå 
çàêîíîäàâñòâî, ïîñèëèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ðåéäåðñòâî, çíèùèòè ìîæëèâîñò³ äëÿ 
ñèëîâèõ ñòðóêòóð âòðó÷àòèñÿ â åêîíî-
ì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, çàáåçïå÷èòè äåðæàâíó 
ï³äòðèìêó ³ àäåêâàòíå êðåäèòóâàííÿ äëÿ 
àãðàð³¿â, à òàêîæ ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ïðè-
òîêó ³íâåñòèö³é â Óêðà¿íó.

ТІЛЬКИ СИЛЬНА УКРАЇНА МОЖЕ 
ПОВЕРНУТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ

Îêðåìà óâàãà — ïîâåðíåííþ ìèðó 
â Óêðà¿íó. Ãðèöåíêî çàïåâíÿº: çà 5 ðîê³â 

êàäåíö³¿ ïîâåðíå Äîíáàñ íà óêðà¿íñüêèõ 
óìîâàõ, ç âèêîðèñòàííÿì äèïëîìàòè÷íèõ, 
åêîíîì³÷íèõ, â³éñüêîâèõ ìåõàí³çì³â. ² íà-
ïîëÿãàº: í³ øàíòàæ, í³ ï³äêóï íå çìîæóòü 
çìóñèòè éîãî â³äìîâèòèñÿ â³ä Êðèìó òà 
óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí, ùî æèâóòü íà ï³â-
îñòðîâ³. Ñâîþ çîâí³øíþ ïîë³òèêó îá³-
öÿº çîñåðåäèòè íà åêîíîì³÷íèõ ïèòàííÿõ 
òà ïèòàííÿõ ïîâåðíåííÿ ìèðó íà íàøó 
çåìëþ ³ óêðà¿íö³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó ïî-
ëîí³ òà ðîñ³éñüêèõ â’ÿçíèöÿõ — äîäîìó. 
² óòâåðäæåííþ Óêðà¿íè ÿê ñóá’ºêòà ì³æ-
íàðîäíî¿ ïîë³òèêè, à íå îá’ºêòà, ÿê öå 
÷àñòî º çàðàç.

АБИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ГІДНЕ ЖИТТЯ 
ЛЮДЯМ, ДОСТАТНЬО ОДНОГО 
ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО ТЕРМІНУ

Àíîíñóâàâ Ãðèöåíêî òàêîæ êîìïëåêñ 
ð³øó÷èõ ä³é ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ. 
Â³äó÷àòè ÷èíîâíèê³â êðàñòè ³ áðàòè õà-
áàð³ â³í ïëàíóº âïðîâàäæåííÿì ñèñòåìè 
ñòèìóë³â ³ ïîêàðàíü. ² êîæåí ç íèõ çíà-
òèìå: ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò éîãî ìîæóòü 
â³äïðàâèòè íà ïîë³ãðàô ÷è ñïðîâîêóâàòè 
íà õàáàð. Íå âñòîÿâ ïåðåä ñïîêóñîþ — 
îòðèìàâ ñóòòºâèé òþðåìíèé ñòðîê, çà-
áîðîíó çàéìàòè äåðæàâí³ ïîñàäè äîâ³÷íî 
³ êîíô³ñêàö³þ ìàéíà ðîäèíè. Òå ñàìå 
ñòîñóâàòèìåòüñÿ ³ ñóää³â.

Àëå íàéãîëîâí³øå, íà äóìêó Ãðèöåí-
êà — ïîâåðíóòè ëþäÿì â³ðó — ³ ó äåðæàâó, 
³ ó âëàñí³ ñèëè. Ãðîìàäÿíè îòðèìàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñåáå âäîìà, ã³äí³ 
çàðïëàòè (ñåðåäíþ çàðïëàòíþ ó ðîçì³-
ð³ 700 ºâðî Ãðèöåíêî âáà÷àº ðåàëüíîþ 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì), ñîöâèïëàòè ³ ïåíñ³¿. 
Öå ñòèìóëþº ðîçâèòîê êðà¿íè ³ çóïèíèòü 
òðóäîâó ì³ãðàö³þ, ÿêà âæå íàáóëà êàòà-
ñòðîô³÷íèõ ìàñøòàá³â. Ãîëîâíà ìåòà — 
ïîâåðíóòè ëþäÿì áåçïåêó, ñïðàâåäëèâ³ñòü 
³ ìèð.

«Âæå 28 ðîê³â íàì ãîâîðÿòü, ùî â Óêðà-
¿íè º øàíñ ³ íàä³ÿ. Íàä³¿ ìàþòü ñïðàâ-
äæóâàòèñÿ, ³ íå êîëèñü, íå äëÿ íàñòóïíèõ 
ïîêîë³íü, à òóò ³ çàðàç. ß âïåâíåíèé, ùî 
âñ³ ò³ çàâäàííÿ, ÿê³ â ïðîãðàì³, ìè ñïðî-
ìîæí³ âèêîíàòè çà 5 ðîê³â. ² òîìó çàðàç 
îô³ö³éíî çàÿâëÿþ: ìåí³ äîñòàòíüî îäíî-
ãî ïðåçèäåíòñüêîãî òåðì³íó», — çàÿâèâ 
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî.

Â³í çàïåâíèâ: ãîòîâèé ã³äíî ïðîéòè âñ³ 
âèïðîáóâàííÿ ïåðåäâèáîð÷èõ ïåðåãîí³â, 
ïåðåìîãòè — ³ çì³íèòè êðà¿íó íà êðàùå. 
Çâîë³êàòè ³ òàíöþâàòè íà ãðàáëÿõ ÷àñó 
âæå íå ëèøèëîñÿ. ×àñ ä³ÿòè.

Çà ìàòåð³àëàìè âèäàííÿ «Îáîçðåâàòåëü»

Демократичні сили визначилися 
з єдиним кандидатом у президенти
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ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Îëåêñàíäðà Õà-
ð³ñîâà íåñïðîñòà 
íàçèâàþòü îäíèì 
ç íàéäîñâ³ä÷åí³-

øèõ â³éñüêîâèõ ëüîò÷èê³â. Òîð³ê, 
êîëè éîìó áóëî 66, â³í ùå ñ³äàâ 
çà øòóðâàë øòóðìîâèêà Ñó-25 òà 
ó÷áîâî-òðåíóâàëüíîãî Ë-39 ³ ï³ä-
í³ìàâ ¿õ ó íåáî. Íèí³ âæå íå ë³-
òàº. Ë³êàð³ êàæóòü: «Íå ìîæíà». 
×óòè òàêå éîìó ïðèêðî. Íàâîäèòü 
ïðèêëàäè, êîëè â íåáî ï³äí³ìà-
ëèñÿ ëüîò÷èêè ñòàðø³ â³ä íüîãî. 
² çäîðîâ’ÿ íå ó âñ³õ íèõ áóëî, ÿê 
ó íàøîãî çåìëÿêà.

У ОКУЛЯРАХ, НИРКУ 
ВИДАЛИЛИ, А ВІН — ЛІТАЄ 

Ïàí Îëåêñàíäð ñï³ëêóâàâñÿ ç 
îäíèì ³ç ëüîò÷èê³â-âèïðîáóâà-
÷³â ²çðà¿ëþ íà ïð³çâèùå ²ºãóäà 
Àðáåëü. Òîé íå îáõîäèâñÿ áåç 
îêóëÿð³â. Çà ñëîâàìè Îëåêñàí-
äðà, ó íèõ áóëè ñêåëüöÿ òîâñò³, 
ÿê ó ãðàí÷àñòî¿ ñêëÿíêè. «Ìåí³ 
ùå é íèðêó âèäàëèëè», — íå ïðè-
õîâóâàâ ³çðà¿ëüòÿíèí. Íåçâàæà-
þ÷è íà öå, ³çðà¿ëüñüêèé àñ íåáà 
âõîäèâ ó ïåðøó äåñÿòêó íàéêðà-
ùèõ âèïðîáóâà÷³â ó ñâ³ò³! Íà çà-
ïèòàííÿ íàøîãî ï³ëîòà, ÿê ³ç-
ðà¿ëüòÿíèíà ìåäèêè äîïóñêàþòü 
äî ïîëüîò³â, â³äïîâ³â, ùî â éîãî 
êðà¿í³ ö³íóþòü äîñâ³ä÷åíèõ ëüîò-
÷èê³â. «Íà ùàñòÿ, — æàðòóº 
Îëåêñàíäð, — ó ìåíå äâ³ íèðêè 
³ öå äàëî ìîæëèâ³ñòü äîë³òàòè 
äî 66-òè». Ïîëêîâíèê Õàð³ñîâ 
ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè. Éîãî äî-

ñâ³ä ³ çíàííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
íàâ÷àííÿ ìîëîäèõ ï³ëîò³â. Ò³ëüêè 
â íåáî íå ïóñêàþòü.

ДЗВІНОК ВІД ГЕНЕРАЛА 
Ó 2014-ìó éîìó áóëî 62. Ó îäèí 

ç òèõ òðèâîæíèõ äí³â áåðåçíÿ çà-
òåëåôîíóâàâ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò 
Âàñèëü Í³ê³ôîðîâ, òîä³ â³í ñëó-
æèâ çàñòóïíèêîì êîìàíäóâà÷à 
Ïîâ³òðÿíèõ ñèë. 

— Í³ê³ôîðîâ áóâ ìî¿ì îäíî-
êàøíèêîì ïî ó÷èëèùó ³ äðóãîì 
ïî æèòòþ, — ðîçïîâ³äàº Îëåê-
ñàíäð Õàð³ñîâ. — Â³í ïîïðîñèâ 
ïðèéòè íà äîïîìîãó. Íå âèñòà÷à-
ëî ëüîò÷èê³â, îñîáëèâî íà Ñó-25. 
Ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ òàê, ùî äî-
ñâ³ä ïîëüîò³â ìàëè ò³ëüêè ñòàðø³ 
çà â³êîì. ²íø³ ë³òàëè ìàëî àáî 
äóæå ìàëî, áî íå áóëî ïàëüíîãî. 
Çâè÷àéíî, ÿ ïîãîäèâñÿ íà ïðîïî-
çèö³þ ãåíåðàëà ³ âè¿õàâ äî áðèãà-
äè øòóðìîâî¿ àâ³àö³¿ íà âèïàäîê 
íåîáõ³äíîñò³ âèâåäåííÿ òåõí³êè 
ç-ï³ä óäàðó.

Âò³ì, äîçâ³ë íà ïîëüîòè éîìó 
íàäàëè ò³ëüêè â ëèñòîïàä³, òîáòî 
÷åðåç äåê³ëüêà ì³ñÿö³â.

Äîòåïåð ç ïðèêð³ñòþ çãàäóº ò³ 
äí³. Íå çì³ã áóòè âë³òêó òàì, äå 
áóâ ïîòð³áåí. Áþðîêðàò³ÿ áåç-
ñìåðòíà. Íàâ³òü ï³ä ÷àñ â³éíè.

Ïðîéøîâøè «òåðíè» êîì³ñ³¿, 
Õàð³ñîâ çíîâó «îñ³äëàâ» ð³äíèé 
äëÿ íüîãî Ñó-25, àëå âæå ó ðîë³ 
öèâ³ëüíîãî. Ë³òàâ ñòàðøèì ï³-
ëîòîì-³íñòðóêòîðîì. Êð³ì ³í-
ñòðóêòîðñüêèõ ïîëüîò³â, ï³äí³-
ìàâñÿ â íåáî äëÿ âäîñêîíàëåííÿ 
îñîáèñòî¿ ìàéñòåðíîñò³, ³íîä³ 

У 66 РОКІВ ЛІТАВ НА ШТУРМОВИКУ 
Рекорд  Коли почалася війна на Донбасі, 
полковник Олександр Харісов уже 12 років 
перебував у запасі. Пройшов «терни» 
військово-лікарської комісії і повернувся 
у стрій. Літав ще торік у свої 66. Як йому 
це вдалося? Чому радить молодим літати 
на «злочинно-низьких» висотах? 

çàñòóïàâ íà áîéîâå ÷åðãóâàííÿ. 
Ó ò³ äí³ éîìó çíàäîáèâñÿ òàêîæ 
êîëèøí³é äîñâ³ä ï³äãîòîâêè ëüîò-
÷èê³â ï³ä ÷àñ â³éíè â Àôãàí³ñòàí³.

ВОРОГА ТРЕБА БУЛО БИТИ 
АВІАЦІЄЮ НА МАРШІ 

— Àôãàíñüêèé äîñâ³ä âåäåííÿ 
áîéîâèõ ä³é àâ³àö³ºþ íà Äîíáà-
ñ³ òðåáà áóëî âèêîðèñòîâóâàòè ç 
óðàõóâàííÿì íîâèõ óìîâ, — ãî-
âîðèòü Îëåêñàíäð Õàð³ñîâ. — Òóò 
âîðîã çàñòîñîâóâàâ ïðîòè íàñ 
³íøó çáðîþ. ßê ñàìå ìàëè ä³-
ÿòè? Íàéïåðøå ë³òàòè íà íèçüêèõ 
âèñîòàõ, íèæ÷å çîíè óðàæåííÿ 
çåí³òíî-ðàêåòíèõ êîìïëåêñ³â. Öå 
øàíñ âðÿòóâàòè ë³òàê ó áîéîâèõ 
óìîâàõ. Íàñïðàâä³, ñïî÷àòêó ë³-
òàëè, ÿê â Àôãàí³, íà ñåðåäí³õ 
âèñîòàõ, áî íå áóëî äîñòîâ³ðíèõ 

ðîçâ³ääàíèõ ïðî õàðàêòåð ÏÏÎ 
ïðîòèâíèêà. Ïîò³ì, ï³ñëÿ áîë³ñ-
íèõ âòðàò, ïåðåéøëè íà ãðàíè÷-
íî-ìàë³ âèñîòè.

Êð³ì òîãî, â øòóðìîâ³é àâ³àö³¿ 
òðåáà ë³òàòè ïàðàìè, à ùå êðà-
ùå ëàíêàìè. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü 
âçàºìíîãî âîãíåâîãî ïðèêðèò-
òÿ. Àëå â íàñ ç äâîõ øòóðìîâèõ 
ïîëê³â çàëèøèëàñü îäíà áðèãàäà. 
Íå áóëî íàä³éíîãî ö³ëåâêàçàííÿ, 
îñîáëèâî íà ïî÷àòêó áîéîâèõ ä³é.

Øòóðìîâó àâ³àö³þ ï³õîòí³ íà-
÷àëüíèêè âèêîðèñòîâóâàëè çà-
ì³ñòü àðòèëåð³¿ ïðîòè âçâîäíèõ 
îïîðíèõ ïóíêò³â ³ áëîêïîñò³â. 
À òðåáà áóëî ç ¿¿ äîïîìîãîþ 
³çîëþâàòè ðàéîíè áîéîâèõ ä³é 
çíèùåííÿì ðåçåðâ³â òà áðîíåòåõ-
í³êè ³ â³éñüê íà ìàðø³. Çîêðåìà, 
íà ï³äñòóïàõ äî ²ëîâàéñüêà ìàëè 
ãðîìèòè áðîíþ âîðîãà íà ìàðø³. 
Íà æàëü, òàê³ ð³øåííÿ ïðèéìàëè 

Ще торік, у свої 66, полковник Олександр Харісов піднімав 
у небо штурмовик Су-25, літав би й нині — не дозволяють 

Øòóðìîâó àâ³àö³þ 
ï³õîòí³ íà÷àëüíèêè 
âèêîðèñòîâóâàëè 
çàì³ñòü àðòèëåð³¿ ïðîòè 
âçâîäíèõ îïîðíèõ 
ïóíêò³â ³ áëîêïîñò³â

РЕКЛАМА

òîä³ íå â êîìàíäóâàíí³ Ïîâ³òðÿ-
íèõ ñèë ³ íàâ³òü íå â Ãåíøòàá³. 
Àðì³ºþ ìàþòü êåðóâàòè â³éñüêî-
â³, à íå ïðàâîîõîðîíö³. 

КОЖЕН ЛЬОТЧИК МАЄ ПРАВО 
НА… ПОМИЛКУ 

Ïðî ïðè÷èíè êàòàñòðîôè 
Ñó-27 ï³ä ÷àñ ñï³ëüíèõ íàâ÷àíü 
âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó, Õàð³ñîâ 
íå ñòàâ ãîâîðèòè. Îçâó÷óâàòè 
íà çàãàë ñâî¿ äóìêè íå ìîæå, 
àáè íå çàøêîäèòè ðîçñë³äóâàí-
íþ, òà é íå ìàº íà öå ìîðàëüíîãî 
ïðàâà. Öå ñïðàâà êîì³ñ³¿ ç ðîç-
ñë³äóâàííÿ. Ó 2016-ìó Õàð³ñîâ 
âõîäèâ äî ñêëàäó òàêî¿ êîì³ñ³¿. 
Êàæå, íå ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç 
òèì, ùî çà ñïðàâó îäðàçó áå-
ðåòüñÿ â³éñüêîâà ïðîêóðàòóðà. 
Íà éîãî äóìêó, ñïåðøó ì³ñöå êà-
òàñòðîôè ìàëè á îãëÿíóòè ôàõ³â-
ö³. ̄ ì íàëåæèòü çðîáèòè îñíîâí³ 
âèñíîâêè. Çà ðóêè äîâîäèëîñÿ 
çóïèíÿòè ñë³ä÷îãî, àáè íå ÷³ïàâ 

âàæëèâó äåòàëü ðîçáèòîãî ï³ñëÿ 
ïàä³ííÿ ë³òàêà. Íå ðîçóì³þòü, ùî 
ìè á³ëüøå â³ä íèõ çàö³êàâëåí³ 
â îá’ºêòèâíîñò³ ç ìåòîþ ïîïå-
ðåäæåííÿ àâàð³é òà êàòàñòðîô ç 
â³äîìèõ ïðè÷èí.

— ß îñîáèñòî çíàâ ïîëêîâíè-
êà ²âàíà Ïåòðåíêà, ÿêèé çàãèíóâ 
ðàçîì ç àìåðèêàíñüêèì ëüîò÷è-
êîì, — ãîâîðèòü Õàð³ñîâ. — Âè-
êîíóâàâ ç íèì ñâî¿ îñòàíí³ ³í-
ñòðóêòîðñüê³ ïîëüîòè â Îçåðíî-
ìó. Â³í — äîñâ³ä÷åíèé ëüîò÷èê. 
Àëå, êð³ì ëþäñüêîãî ôàêòîðà, º 
ùå é ³íø³ ïðè÷èíè. ¯õ íàçèâà-
þòü «íåïåðåäáà÷óâàí³ ôàêòîðè». 
Êîì³ñ³ÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ çðîáèòü 
âèñíîâêè â³ðîã³äíèõ îñíîâíèõ, 
áåçïîñåðåäí³õ òà ñóïóòí³õ ïðè-
÷èí. Òà íàâ³òü ëþäñüêèé ôàêòîð, 
ÿêùî â³í âèÿâèòüñÿ, íå îçíà÷àº 
âèíè ëüîò÷èêà. Ï³ëîò ìàº ïðà-
âî íà ïîìèëêó. Öå ïåðåäáà÷åíî 
ñâ³òîâîþ ìåòîäèêîþ ðîçñë³äó-
âàíü ëüîòíèõ ïîä³é. 

441274
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Прокурор Сергій Козир гово-
рить, що останній раз продо-
вжували термін відсторонення 
від посади посадовцю, коли ще 
йшло розслідування, а в справі 
було описано тільки шість ко-
рупційних епізодів. Зараз у об-
винувальному акті викладено 
вже 11 епізодів.
— Суд відсторонив фігуранта 
на той час, який був виділений 
на досудове розслідування, — 
каже Сергій Козир. — Коли 
слідство завершилося, то сторо-
на захисту тривалий час озна-
йомлювалася з матеріалами 
справи. Позиція прокуратури 

залишилася не зміною. Під час 
підготовчого засідання ми бу-
демо просити суд відсторонити 
посадовця на період судового 
слідства.
Козир підтверджує, що велика 
кількість свідків працюють у са-
мому бюро.
— Коли ми подавали клопотання 
про відсторонення, то вказува-
ли, що існує ризик тиску на свід-
ків. А також знищення чи зміни 
документації, яка є доказовою 
базою у справі, — каже проку-
рор. — Тепер у нас усі докази вже 
є. Але ризик здійснення тиску 
на свідків все одно залишається.

Прокурор: Щеглов може тиснути на свідків 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879 

Îëåãà Ùåãëîâà çàòðèìàëè 
«íà ãàðÿ÷îìó» â éîãî ñëóæáî-
âîìó êàá³íåò³ 8 ÷åðâíÿ 2018-ãî. 
Ñë³äñòâî çâèíóâà÷óº ïîñàäîâöÿ, 
çîêðåìà â òîìó, ùî â³í âèìàãàâ 
500 äîëàð³â õàáàðà â ñï³âðîá³ò-
íèö³ çà òå, ùîá íå çâ³ëüíÿòè ¿¿ 
ç ïîñàäè.

11 ÷åðâíÿ ó Â³ííèöüêîìó ì³ñü-
êîìó ñóä³ Ùåãëîâà â³äñòîðîíèëè 
â³ä ïîñàäè êåð³âíèêà òà îáðàëè 
çàïîá³æíèé çàõ³ä — òðèìàííÿ ï³ä 
âàðòîþ ç ïðàâîì çàñòàâè â ìàéæå 
53 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Åï³çîä ³ç âèìàãàííÿì 500 äî-
ëàð³â ñòàâ ëèøå ÷àñòèíîþ ö³ëîãî 
íàáîðó çëî÷èí³â, ÿê³ ³íêðèì³íó-
þòü íà÷àëüíèêó áþðî.

Ó ñ³÷í³ 2019 ðîêó Â³ííèöüêà 
ì³ñöåâà ïðîêóðàòóðà íàïðàâèëà 
îáâèíóâàëüíèé àêò äî ñóäó ñòî-
ñîâíî Ùåãëîâà òà éîãî ñï³ëüíè-
ê³â. Ç³áðàëè 11 âèïàäê³â êîðóï-
ö³éíèõ çëî÷èí³â. Çîêðåìà, çãàäó-
þòüñÿ: õàáàð çà ïðèøâèäøåííÿ 
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ðîçòèíó 
òðóï³â òà âèäà÷³ ñâ³äîöòâ ïðî 
ñìåðòü, çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè 
ãðîøèìà, ñïðèÿííÿ â ï³äãîòîâö³ 
íåïðàâäèâîãî âèñíîâêó åêñïåðòà…

Ðàçîì ³ç íà÷àëüíèêîì ïåðåä 
ñóäîì ïîñòàíóòü ùå øåñòåðî 
ëþäåé. Ç íèõ ÷åòâåðî òàêîæ º 
ïðàö³âíèêàìè â³ííèöüêîãî áþðî, 
äâîº — í³.

Ñàì Ùåãëîâ óñ³ çâèíóâà÷åííÿ 
â³äêèäàº. Ùî êàæå? Ïðî öå òðîõè 
çãîäîì.

ПРАЦІВНИЦЯ-ВИКРИВАЧКА 
Ñï³âðîá³òíèöÿ áþðî Îëåíà 

Òåðòè÷íà ñòâåðäæóº, ùî íà÷àëü-
íèê âèìàãàâ ³ç íå¿ 500 äîëàð³â 
çà òå, ùîá çàëèøèòè ¿¿ íà ïîñàä³.

— ß éîìó ñêàçàëà, ùî çâ³ëü-
íÿòèñÿ íå áóäó, — ãîâîðèòü ïàí³ 
Îëåíà. — Â³í æå â³äïîâ³â, ùî 
íà ìîº ì³ñöå âçÿâ äâîõ ãàðíèõ ä³-
â÷àò. Ï³çí³øå Ùåãëîâ ñêàçàâ, ùîá 
ÿ ïðèíåñëà éîìó 500 äîëàð³â àáî 
åêâ³âàëåíòíó ñóìó â ãðèâíÿõ. Çà òå, 
ùîá ÿ çàëèøèëàñÿ íà ðîáîò³.

Îëåíà âèð³øèëà, ùî ãðîøåé 
íåñòè íå áóäå. Íàòîì³ñòü çâåð-
íóëàñÿ äî ïðîêóðàòóðè ³ç çàÿâîþ. 
Â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ.

— Ãðîø³ ÿ íåñëà Ùåãëîâó âæå 
ï³ä êîíòðîëåì ïðàâîîõîðîíö³â, — 
ãîâîðèòü æ³íêà. — Ãó÷íå áóëî çà-
òðèìàííÿ. ß éøëà ç ì³÷åíèìè 
êóïþðàìè, ç êàìåðàìè. Êîæíèé 
éîãî ðóõ, êîæíå ñëîâî áóëî çà-
ô³êñîâàíå.

Òåðòè÷íà ðîçïîâ³äàº, ùî íàâ³òü 
êîëè Ùåãëîâ óæå áóâ â³äñòîðî-
íåíèé â³ä ðîáîòè, òî âñå îäíî 
ïðèõîäèâ ó áþðî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, 
ïîñàäîâåöü ìàâ óïåâíåí³ñòü, ùî 
ïîêàðàííÿ â³í íå îòðèìàº.

НЕДЕКЛАРУВАННЯ ТА 
КРИМІНАЛЬНА СПРАВА 

10 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ñóääÿ Â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó Àíäð³é 
Ìèõàéëåíêî âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî 
òå, ùî Îëåã Ùåãëîâ íå ïîäàâ 
â÷àñíî åëåêòðîííó äåêëàðàö³þ.

Íà ñóä³ íà÷àëüíèê áþðî ñó-

«ХОДИТЬ» ПІД СУДОМ, АЛЕ ХОЧЕ 
ПОВЕРНУТИСЯ НА РОБОТУ 
Гучна справа  Начальника Вінницького 
бюро судово-медичної експертизи 
звинувачують у серійному хабарництві. 
Сам Олег Щеглов усе заперечує. Скоро 
він може повернутися на своє робоче 
місце. Де багато працівників є свідками 
в його кримінальних справах

äîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè ïðî-
âèíó âèçíàâ. Ñêàçàâ, ùî íå ïî-
äàâ â÷àñíî äåêëàðàö³þ ÷åðåç 
òåõí³÷í³ ïðîáëåìè ç åëåêòðî-
ííîþ ïîøòîþ. Àëå äîâåñòè, ùî 
ö³ ïðîáëåìè ä³éñíî âèíèêàëè, 
íå çì³ã. Ùåãëîâà îøòðàôóâàëè 
íà 1700 ãðèâåíü.

Òàêîæ ùîäî Ùåãëîâà â ñóä³ 
çíàõîäèòüñÿ ùå îäíà êîðóïö³éíà 
ñïðàâà. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåí-
íÿ â³äêðèëè â ñ³÷í³ 2017 ðîêó. 
Äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò íà-
ä³éøîâ óë³òêó 2018-ãî.

Ñë³äñòâî ââàæàº, ùî Ùåãëîâ âè-
ìàãàâ 500 äîëàð³â çà òå, ùîá âêàçà-
òè ó âèñíîâêó ïðî ðîçòèí ò³ëà ïðè-
÷èíó ñìåðò³ — ïðèðîäíà ñìåðòü. 
Öå á äîïîìîãëî ë³êàðþ, ÿêèé ì³ã 
äîïóñòèòè ïîìèëêó, óíèêíóòè êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Çà ñëîâàìè ïðîêóðîðà Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè 
Ñåðã³ÿ Êîçèðà, ðîçãëÿä ö³º¿ ñïðà-
âè â ñóä³ âæå äîá³ãàº ê³íöÿ.

НА РОБОТІ НЕ ЧЕКАЮТЬ?
Îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà áþðî çà-

ðàç âèêîíóº Â’ÿ÷åñëàâ Æóê, çà-
â³äóâà÷ â³ää³ëó åêñïåðòèçè òðóï³â. 
Â³í ãîâîðèòü, ùî Îëåã Ùåãëîâ 
íå ìîæå áóòè ñóäîâèì åêñïåðòîì. 

ßê äîêàç äî ñâî¿õ ñë³â íàâîäèòü 
ñòàòòþ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ñóäîâó åêñïåðòèçó».

Ó ö³é ñòàòò³, çîêðåìà, éäåòüñÿ 
ïðî òå, ùî íå ìîæå ïðàöþâàòè 
åêñïåðòîì ëþäèíà, ÿêó ïðîòÿãîì 
îñòàííüîãî ðîêó êàðàëè çà àäì³í³-
ñòðàòèâíå êîðóïö³éíå ïîðóøåííÿ.

— Ïîñòàíîâè Â³ííèöüêî-
ãî ì³ñüêîãî ñóäó â³ä 10 ñåðïíÿ 
2018 ðîêó, ÿêîþ Îëåãà Ùåãëî-
âà âèçíàíî âèííèì ó â÷èíåíí³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ çà íåñâîº÷àñíå 
ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ ö³ëêîì äî-
ñòàòíüî, ùîá â³äñòîðîíèòè öþ 
ëþäèíó â³ä ðîáîòè, — êàæå 
Â’ÿ÷åñëàâ Æóê. — Ìè çâåðíóëèñÿ 
äî Ãîëîâíîãî áþðî ÌÎÇ Óêðà¿íè 
çà ðîç’ÿñíåííÿìè, ÿê íàì ä³ÿòè 
â ö³é ñèòóàö³¿. Îòðèìàëè ëèñòà, 
äå âêàçàíî, ùî ïîñòàíîâà ñóäó º 
ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ 
ùîäî ïîçáàâëåííÿ éîãî êâàë³ô³-
êàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà.

Ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ïî â÷èíåí-
íþ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâî-
ïîðóøåííÿ, òàêîæ ïîâ’ÿçàíîãî ç 
êîðóïö³éíèìè ä³ÿìè, ñóä â³äñòî-
ðîíèâ Îëåãà Ùåãëîâà â³ä ðîáîòè 
íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàí-
íÿ. Íà äàíèé ÷àñ ñïðàâà íàä³é-
øëà äî ñóäó. Îäíàê 10 ãðóäíÿ 

2018 ðîêó òåðì³í â³äñòîðîíåííÿ 
ïåðåñòàâ ä³ÿòè, à òîìó Îëåã Ùå-
ãëîâ ïðèéøîâ ó áþðî òà ïðàöþ-
âàâ ÿê íà÷àëüíèê. Ïîïðàöþâàâ 
íåäîâãî — óçÿâ â³äïóñòêó, ÿêà 
çàê³í÷óºòüñÿ 26 ñ³÷íÿ 2019-ãî.

Â’ÿ÷åñëàâ Æóê ãîâîðèòü, ùî â³ä 
³ìåí³ áþðî äî îáëàñíî¿ ïðîêóðà-
òóðè òà äî Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ íàä³éøëî çâåðíåííÿ 
ñòîñîâíî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî 
â³äñòîðîíåííÿ Îëåãà Ùåãëîâà â³ä 
ïîñàäè. ×åêàþòü â³äïîâ³ä³.

ЩО КАЖУТЬ В ОБЛРАДІ 
Ìè çâåðíóëèñÿ äî ïðåñ-ñëóæáè 

Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ç ïè-
òàííÿìè ïðî òå, ÷è ìàþòü äåïó-
òàòè ïîâíîâàæåííÿ â³äñòîðîíèòè 
Îëåãà Ùåãëîâà â³ä ïîñàäè. Òà ÷è 
áà÷àòü ï³äñòàâè äëÿ öüîãî. Íàì 
â³äïîâ³ëè, ùî íà àäðåñó îáëàñ-
íî¿ ðàäè íå íàäõîäèëî äîêóìåíò³â 
ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Ðåãëà-
ìåíòîì îáëàñíî¿ ðàäè 7 ñêëèêàí-
íÿ ùîäî çâ³ëüíåííÿ íà÷àëüíèêà 
áþðî Îëåãà Ùåãëîâà.

ßêùî â³äêðèòè öåé Ðåãëàìåíò, 
òî â ñòàòò³ 15 íàïèñàíî, ùî ïè-
òàííÿ íà ðîçãëÿä äåïóòàò³â ìî-
æóòü âíîñèòè, çîêðåìà, ãîëîâè 
ðàäè, îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

ОЛЕГ ЩЕГЛОВ ВІДКИДАЄ ВСІ 
ЗВИНУВАЧЕННЯ 

Ïîñàäîâåöü ïðè¿õàâ ó ðåäàê-
ö³þ, ùîá â³äïîâ³ñòè íà íàø³ 
ïèòàííÿ.

— Äî òîãî, ÿê ñòàòè êåð³âíè-
êîì, ÿ 16 ðîê³â ïðàöþâàâ ó áþðî. 
Ó 2014 ðîö³ ïîäàâñÿ íà êîíêóðñ 
íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà. ßê ò³ëüêè 
ñòàð³ êàäðè áþðî ïðî öå ä³çíàëè-
ñÿ — ïî÷àëîñÿ… ß äóìàþ, ñïðàâà 
â òîìó, ùî ÿ çëàìàâ ñòàðó ñèñòå-
ìó — ñòàâ íà÷àëüíèêîì çàì³ñòü 
òîãî, õòî ìàâ áè áóòè, — ãîâîðèòü 
Îëåã Ùåãëîâ.

Çàóâàæóº,  ùî êîíêóðñ 
2014 ðîêó ñêàñóâàëè, àëå çíîâó 
îãîëîñèëè ó 2016-ìó. Òîä³ ³ âäà-
ëîñÿ ïåðåìîãòè.

— Òîä³ ìåí³ «äîáðîçè÷ëèâ³» 
ëþäè ïî÷àëè øòó÷íî ñòâîðþ-
âàòè ð³çí³ ñèòóàö³¿, — ãîâîðèòü 
íà÷àëüíèê áþðî. — Îäíà ç íèõ 
áóëà ç ïðàö³âíèêîì 8 ÷åðâíÿ.

Ùåãëîâ êàæå, ùî ãðîø³ ò³ 
íàâ³òü ó ðóêè íå áðàâ ³ í³÷îãî 
íå âèìàãàâ. Ââàæàº öåé âèïàäîê 
çâè÷àéíîþ ïðîâîêàö³ºþ.

— Ïîò³ì ÿ âæå ä³çíàâñÿ, ùî 
ìåí³ â êàá³íåò ñòàâèëè êàìåðè, — 
êàæå â³í. — Ïîêè ÿ áóâ ó â³äðÿ-
äæåíí³. Àí³ ùîäî öüîãî âèïàäêó, 
àí³ â ³íøèõ åï³çîäàõ ÿ íå âèííèé. 
Óñå ïîñòàâèòü íà ì³ñöå ñóä. Áî 
â îáâèíóâà÷åííÿ íåìàº äîêàç³â.

Ïèòàºìî ïðî òå, ÷è ïëàíóº 
Ùåãëîâ âèõîäèòè íà ðîáîòó 
26 ñ³÷íÿ.

— Çâè÷àéíî, áî ìàþ íà öå 
çàêîííå ïðàâî, — â³äïîâ³äàº 
â³í. — ß é çàðàç ïðèõîäæó, ñï³ë-
êóþñÿ ç ëþäüìè. Óñ³ íîðìàëüíî 
ðåàãóþòü.

Ñóä â³äñòîðîíèâ 
Ùåãëîâà â³ä ðîáîòè 
íà ñòàä³¿ ðîçñë³äóâàííÿ. 
10 ãðóäíÿ òåðì³í 
ïåðåñòàâ ä³ÿòè, à òîìó 
â³í ïðèéøîâ ó áþðî

Олег Щеглов 
приїхав у редакцію, 
щоб відповісти на 
наші питання. Казав, 
що справи проти 
нього сфабриковані 
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Сьогодні не проблема мати дві SIM-ки в одному 
смартфоні. Одну зробити своїм звичайним номером 
для дзвінків, а другу секретним — для усіляких 
важливих для вас прив’язок. Складно зламати 
номер, який мало хто знає, тому:

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðîäàæ áàç äà-
íèõ äàâíî íå íî-
âèíà. Àëå îäíà 

ñïðàâà, êîëè âàøèì íîìåðîì 
òåëåôîíó çàâîëîä³ëè ìàðêåòîëîãè 
³ ñòàëè òåëåôîíóâàòè ç ïðîïîçèö³-
ÿìè ùîñü êóïèòè àáî íàäñèëàòè 
ðåêëàìí³ SÌS. À çîâñ³ì ³íøå ä³ëî, 
ÿêùî òåëåôîííèé íîìåð çäîáóëè 
ëþäè êðèì³íàëüíîãî ñâ³òó.

ßê ³íôîðìàö³ºþ ïðî ìîá³ëüíèé 
íîìåð ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ àôå-
ðèñòè? Ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ, ÿê ïðà-
öþþòü íàéá³ëüø ïîøèðåí³ ñüîãîäí³ 
âàð³àíòè çëî÷èííîãî âèêîðèñòàííÿ 
òåëåôîííèõ íîìåð³â. Ïîë³öåéñüê³ 
ðîçïîâ³ëè, ùî òàê³ øàõðàéñòâà 
îñòàíí³ì ÷àñîì ïîñò³éíî øèðÿòüñÿ.

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ 
КРАДІЖКА?

Ìàº íàñòîðîæèòè, ÿêùî 
íà âàø òåëåôîí ïðîòÿãîì ê³ëü-

êîõ äí³â äçâîíÿòü ç ð³çíèõ íî-
ìåð³â, í³áèòî ïîìèëèñÿ. ×è ïðî 
îãîëîøåííÿ ïèòàþòü, ÿêîãî âè 
íå äàâàëè. ×è çàïèòóþòü ÿêóñü 
ëþäèíó ³ â ðîçìîâ³ ç’ÿñîâóþòü, 
ùî öÿ ëþäèíà — íå âè. Êîìóñü 
âè ïåðåäçâîíþºòå, áî íå çìîãëè 
îäðàçó â³äïîâ³ñòè.

Ó òàêèé ñïîñ³á øàõðà¿ çàëèøà-
þòü ³íôîðìàö³þ äëÿ ìîá³ëüíîãî 
îïåðàòîðà, ùîá ïîò³ì â ñåðâ³ñíî-
ìó öåíòð³ â³äíîâèòè âàøó SIM-êó, 
ÿê ñâîþ. ßê ò³ëüêè âîíè öå çðî-
áëÿòü, âàø òåëåôîí «çàìîâêíå». ² 
äîêè íå çðîçóì³ºòå, ùî SIM-êàðòà 
íå ïðàöþº, ìîæåòå âòðàòèòè âñå, 
«ïðèâ’ÿçàíå» äî öüîãî íîìåðà. 
Ó êîãîñü öå âàæëèâà ñòîð³íêà 
â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³. À â êîãîñü — 
³ áàíê³âñüêèé ðàõóíîê.

КОЛИ КРАДІЖКА НЕМОЖЛИВА?
Ùîá â³äíîâèòè íîìåð òåëå-

ôîíó ÷åðåç âòðàòó SIM-êàðòêè, 
ñï³âðîá³òíèê êîìïàí³¿ îïåðàòîðà 
ïîñòàâèòü çàÿâíèêó ê³ëüêà ïè-

442597

РЕКЛАМА

НЕ ПЕРЕДЗВОНЮЙТЕ ЧУЖИМ 
І ЗАВЕДІТЬ «ФІНАНСОВУ» SIM-КУ 
Новий обман  Про поширення 
афери, пов’язаної з телефонами, 
говорять правоохоронці. У людей 
крадуть спершу номери, а потім сторінки 
в соцмережах і банківські рахунки. Як це 
працює та чи можна стати недосяжним 
для сучасних «лохотронщиків»?

òàíü. Ïðî îñòàíí³ äçâ³íêè, ÷àñò³ 
êîíòàêòè, ïðèáëèçíó ñóìó êîøò³â 
íà ðàõóíêó àáî ñóìó îñòàííüîãî 
ïîïîâíåííÿ. Ïðî äçâ³íêè ³ êîí-
òàêòè øàõðàé âæå âñå çíàº, áî 
«íàáèâ», òåëåôîíóþ÷è áàãàòî ðà-
ç³â, í³áè ïîìèëèâñÿ. Ñóìó êîøò³â 
íà ðàõóíêó ÷è îñòàííüîãî ïîïî-
âíåííÿ ìîæíà ïðîñòî âãàäàòè.

Ó ö³é ñõåì³ âàæëèâî, ùîá 
âè õî÷à á ðàç ïåðåäçâîíþâàëè 
íà íåâ³äîìèé íîìåð, íà ÿêèé 
íå âñòèãëè çíÿòè ñëóõàâêó. 
Îïåðàòîð ï³ä ÷àñ â³äíîâëåííÿ 
SIM-êè ïèòàº ïðî âàø îñòàíí³é 
äçâ³íîê. Íàçâå öåé íîìåð ïñåâ-
äî-âëàñíèê — òîä³ âàø íîìåð 
âæå íå âàø.

À ÿêùî ïåðåéòè íà êîíòðàêò, 
òî â³äíîâèòè êàðòêó øàõðàÿì 
áóäå âàæ÷å? Ó òàêîìó âèïàäêó, 
ùîá ïðèñâî¿òè íîìåð, àôåðèñòàì 
ïîòð³áíî ùå é çàâîëîä³òè âàøè-
ìè ïàñïîðòíèìè äàíèìè. Ïðî 
òå, ÿê ó â³ííè÷àí êðàäóòü êîï³¿ 
ïàñïîðò³â òà ³äåíòèô³êàö³éíèõ 
êîä³â, ðåäàêö³ÿ ïèñàëà â ñòàòò³ 
«ßê àôåðèñòè êðàäóòü íàø³ äî-
êóìåíòè? Â³ííè÷àíêà ðîçïîâ³ëà 
ïðî øàõðàéñüêó ñõåìó» (êîðîòêå 
ïîñèëàííÿ — goo.gl/zEsrRY).

ЧОМУ НЕ ТРЕБА 
ПЕРЕДЗВОНЮВАТИ?

Ó ïîë³ö³¿ ïîñò³éíî ðîçêàçóþòü 
ïðî òåëåôîíí³ øàõðàéñòâà. Íà-
ãîëîøóþòü, ùî ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî âèãðàø³ âàðòî ³ãíîðóâàòè. 
Êàæóòü, íå âàðòî ïåðåäçâîíþâàòè 

íà íåâ³äîì³ íîìåðè. ßêùî êóïè-
òåñÿ íà òàêå ïðîõàííÿ, òî âàø 
íîìåð îïèíèòüñÿ â øàõðàéñüê³é 
áàç³ — â ñïèñêó ëþäåé, ÿêèõ ëåã-
êî «ðîçâåñòè».

Ïðî òàêîãî ðîäó àôåðè, êîëè 
ëþäèíó áåðóòü íà òåëåôîííèé ãà-
÷îê ³ âèòÿãóþòü âåëèê³ ñóìè, ðå-
äàêö³ÿ íå ðàç ðîçêàçóâàëà ó êðè-
ì³íàëüíèõ íîâèíàõ. Çãàäàéòå 

êëàñèêó òåëåôîííèõ «ðîçâîä³â»: 
«Âàø ñèí ïîòðàïèâ â ÄÒÏ, òðåáà 
çàïëàòèòè». Äîðå÷íî ïðèãàäàòè 
³ñòîð³þ ÷îëîâ³êà ç Â³ííèöüêîãî 
ðàéîíó, ÿêèé çà ê³ëüêà ðàç³â âèí³ñ 
ç äîìó äî òåðì³íàëó â Ìåãàìîë³ 
100 òèñÿ÷. Ïëàòèâ çà «Øåâðîëå» 
ç äîñòàâêîþ. ²íôîðìàö³ÿ ïðî 
âèãðàø ìàøèíè éîìó ïðèéøëà 
â SÌS (goo.gl/LBEzE4).

Експерти радять завести окремий «фінансовий» 
номер телефону. До такого номера, на який 
вам не телефонують, бо ви нікому його 
не повідомляєте, краще прикріпити банківську 
карту і важливі акаунти в соцмережах.

заведіть 
«фінансовий» номер 

для банку 

не передзвонюйте, 
якщо телефонували 

чи попросили в SМS з 
незнайомого номера

у випадку отримання час-
тих помилкових дзвінків, 

повідомте оператора, щоб 
ваш номер без вашого 

відома не відновили

ЯК СТАТИ 
НЕДОСЯЖНИМ 
ДЛЯ АФЕР?

у 
мером 

и 

»
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(063)7758334 

Ãîòåëþ «Ñàâîé», 
ùî ðîçòàøîâàíèé 
â öåíòð³ Â³ííèö³, 

öüîãîð³÷ âèïîâíþºòüñÿ 106 ðîê³â. 
Ó áàãàòüîõ ðå÷àõ â³í áóâ ïåðøèì 
ó Â³ííèö³: ïåðøà øåñòèïîâåðõ³â-
êà, ïåðøèé áóäèíîê ç åëåêòðè-
êîþ, ë³ôòîì, âîäîãîíîì.

Àëå Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó ãîòåëü 
ëåäâå ïåðåæèâ: âîãîíü òà áîì-
áè çíèùèëè øîñòèé ïîâåðõ, â³ä 
«Ñàâîþ» çàëèøèëèñü ëèøå ñò³íè 
òà ïåðåêðèòòÿ. Ïîâí³ñòþ áóä³âëþ 
â³äíîâèëè ÷åðåç 9 ðîê³â, ó ñ³÷í³ 
1953 ðîêó. Òîä³ æ îòðèìàâ íîâå 
³ì’ÿ — «Óêðà¿íà».

Óæå â íàø ÷àñ ãîòåëü çì³-
íèâ ñâîº ïðèçíà÷åííÿ ç ãîòåëþ 
íà ñóä: áóä³âëþ îòðèìàâ Â³-
ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé àäì³íñóä 
(ÂÀÀÑ), ÿêèé ïî÷àâ ðåñòàâðà-
ö³þ áóäèíêó â 2011 ðîö³. Ó ê³í-
ö³ 2018-ãî âæå êîëèøí³é ãîòåëü 
ïðèéíÿâ ñóää³â íîâîñòâîðåíîãî 
Ñüîìîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî ñóäó, ùî çàì³íèâ 
ñîáîþ ÂÀÀÑ. ßê çì³íèëîñÿ ïðè-
ì³ùåííÿ âñåðåäèí³?

СВІЙ «ПРОЗОРИЙ ОФІС» 
Ó ïðèì³ùåííÿ ïîòðàïèëè ç 

âõîäó íà âóëèö³ Îâîäîâà — ïðî-
éøëè ðàìêè, ùî ðåàãóþòü íà ìå-
òàëåâ³ ïðåäìåòè; âèêëàëè ñâî¿ 

ðå÷³ íà ðåíòãåí-ñêàíåð. Îõîðîíö³ 
ïåðåäèâèëèñÿ íà ìîí³òîð³ íàø³ 
ñóìêè, çàïèñàëè ³ìåíà, ïð³çâèùà 
é ïðîïóñòèëè âñåðåäèíó.

— Öå äåðæàâíà óñòàíîâà, ïðè-
ì³ùåííÿ ó öåíòð³ ì³ñòà, òîìó òàê³ 
çàõîäè áåçïåêè ïîòð³áí³ ÿê ïðà-
ö³âíèêàì ñóäó, òàê ³ â³äâ³äóâà-
÷àì, — ïîÿñíèëà ïðåñ-ñåêðåòàð 
ñóäó ²íãà Ãàâðèëþê.

Íàâêîëî — õîë ç âåëèêèìè â³-
êíàìè òà á³ëèìè ñò³íàìè, â ÿê³ 
âìîíòîâàí³ òåëåâ³çîðè. ª äèâàíè 
äëÿ î÷³êóâàííÿ, íåâåëèêèé ãàð-
äåðîá.

À íà îäí³é ç³ ñò³í — ³ëþì³íàö³ÿ 
ç Ôåì³äîþ, áîãèíåþ ïðàâîñóääÿ 
â äàâíüîãðåöüê³é ì³ôîëîã³¿.

Ðàí³øå ñóäîâà óñòàíîâà áóëà 
â áóäèíêó íà Áðàöëàâñüê³é, 
14, ðàçîì ç Îêðóæíèì ñóäîì. 
À ïåðåä ïåðå¿çäîì, ùî ñòàëîñÿ 
ó 2018-ìó, ñóä îòðèìàâ íîâó íà-
çâó — Ñüîìèé àïåëÿö³éíèé àäì³-
í³ñòðàòèâíèé ñóä. ² ðàçîì ç òèì, 
íîâ³ îáîâ’ÿçêè.

— Ñóää³âñüêèé êîðïóñ ñêëà-
äàºòüñÿ ç 26 ñóää³â, ÷èñåëüí³ñòü 
àïàðàòó ñóäó — áëèçüêî 100 ïðà-
ö³âíèê³â. Òåïåð íàøà þðèñäèê-
ö³ÿ — ðîçãëÿä àïåëÿö³éíèõ ñêàðã 
íà ð³øåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñó-
ä³â Â³ííèöüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿, 
Õìåëüíèöüêî¿ òà ×åðí³âåöü-
êî¿ îáëàñòåé, — ñêàçàëà ïðåñ-
ñåêðåòàð ñóäó ²íãà Ãàâðèëþê.

Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ çíàõî-
äèòüñÿ ³íôîðìàö³éíèé öåíòð. 

ЯК СУДДІ ОБЖИВАЮТЬСЯ 
В ЕКС-ГОТЕЛІ «САВОЙ» 
Перлина Вінниці  Готель 
на Соборній, який понад сто років 
тому побудував Григорій Артинов, став 
апеляційним судом. Пошарпану будівлю 
в центрі міста передали служителям 
Феміди. За останні сім років «Савой» 
кардинально змінився всередині та 
відновив автентичний вигляд ззовні

Íàòèñêàºìî êíîïêó, ³ äî ðåöåïö³¿ 
ï³äõîäèòü ïðàö³âíèöÿ ñóäó:

— Ó öåíòð³ ìîæåòå ä³çíàòèñÿ, 
êîëè áóäå çàñ³äàííÿ, ÿêèé ñòàí 
ðîçãëÿäó ñïðàâè. Ìîæíà îòðèìà-
òè êîï³þ ð³øåííÿ, îçíàéîìèòèñÿ 
ç³ ñïðàâîþ, îòðèìàòè âèäðóê çâó-
êîçàïèñó, — ðîçêàçàëà Íàòàë³ÿ.

— Öå ñõîæå íà «Ïðîçîðèé 
îô³ñ», äå ëþäè çìîæóòü îòðèìàòè 
âñþ ³íôîðìàö³þ, ÿêà ñòîñóºòüñÿ 
ñïðàâ. Â³í ùå äîîáëàøòîâóºòüñÿ, 
áóäå âèâ³ñêà, êóòî÷îê â³äâ³äóâà÷à 
ç íåîáõ³äíîþ òåõí³êîþ òîùî, — 
äîäàëà ïðåñ-ñåêðåòàð ñóäó.

Ñòàðèé ë³ôò çàì³íèëè íà ñó-
÷àñíèé. À ùîá íå ñïîòâîðþâàòè 
ïðèì³ùåííÿ òîâñòèìè ñò³íàìè, 
ë³ôòîâó øàõòó çðîáèëè ç³ ñêëÿ-
íèìè ñò³íêàìè.

Е-СУД 
Íà çàì³íó ãîòåëüíèì íîìåðàì 

â «Ñàâî¿» çðîáèëè ðîáî÷èé ïðî-
ñò³ð. Äëÿ ñóää³â òóò º ÷îòèðè çàëè 
çàñ³äàíü, ç ÿêèõ íèí³ âèêîðèñòî-
âóþòü òðè, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³.

Óñ³ çàëè ñõîæ³ ì³æ ñîáîþ — 
â³äð³çíÿþòüñÿ ëèøå ðîçì³ðîì.

— Çàëè îáëàäíàí³ â³äåî-
êîíôåðåíöçâ'ÿçêîì, ùîá ðîç-
ãëÿäàòè ñïðàâè äèñòàíö³éíî. 
Àëå çâ’ÿçàòèñÿ ç ñóäîì, ñèäÿ÷³ 
âäîìà íà äèâàí³, íå âäàñòüñÿ. 
Ïîçèâà÷ ÷è â³äïîâ³äà÷ áðîíþº 
ìàéäàí÷èê â ñóä³, îáëàäíàíîìó 
â³äåîêîíôåðåíöçâ’ÿçêîì, ³ òîä³ 
çàñëóõîâóºòüñÿ ñïðàâà ö³º¿ ëþ-
äèíè ó ðåæèì³ îíëàéí, — ðîçêà-
çàëà ðå÷íèöÿ ñóäó ²íãà Ãàâðèëþê.

×åòâåðòà çàëà, ÿêà íà äðóãîìó 
ïîâåðñ³, íèí³ íå çàâåðøåíà. Âîíà 
º íàéá³ëüøîþ ³ òóò ðîçãëÿäàòè-
ìóòü ðåçîíàíñí³ ñïðàâè, íà ñëó-
õàííÿ ÿêèõ ïîáàæàþòü ïðèéòè 
äåñÿòêè â³äâ³äóâà÷³â.

— Ùå íå âèñòà÷àº àòðèáóò³â, íå 
çìîíòîâàí³ äåÿê³ åëåìåíòè, õî÷à 
ìåáë³ âæå ðîçñòàâëåí³. Ñòîëè â çà-
ëàõ çàêðóãëåí³, ùî â³ä³ãðàº ïåâ-
íèé ïñèõîëîã³÷íèé ìîìåíò: ì³æ 
ñòîðîíàìè çìåíøóþòü ê³ëüê³ñòü 
ãîñòðèõ êóò³â, àáè âîíè øâèäøå 
ä³éøëè çãîäè, — êàçàëà ïàí³ ²íãà.

Óâåñü ³íøèé ïðîñò³ð — êîðèäî-
ðè òà êàá³íåòè. Ïîòðàïèëè â îäèí 
ç òàêèõ, äå ïðàöþþòü ñåêðåòàð³ 
ñóää³â.

— Ðîáîòà íàä ñïðàâîþ íå çà-
âåðøóºòüñÿ, êîëè ñóääÿ çàê³í÷èâ 
¿¿ ñëóõàííÿ. Äàë³ ïî÷èíàºòüñÿ 
ïàïåðîâà ðîáîòà, äå ñåêðåòàð³ 
çáèðàþòü ³ îïðàöüîâóþòü äîêó-
ìåíòè, ï³äãîòîâëþþòü ò³ ñïðàâè 
äî ðîçãëÿäó, ùî ïðèéøëè äî íàñ 
ç ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà âèêîíóþòü 
÷èìàëî ³íøèõ îáîâ’ÿçê³â, — êà-
çàëà ²íãà Ãàâðèëþê.

Áà÷èìî, ùî âñ³ ñòîëè çàâàëåí³ 
ïàïåðîâèìè òåêàìè. Ò³, ùî îïðà-

öüîâàí³ — çáåð³ãàþòüñÿ â øàôàõ. 
Ïèòàºìî, à ÷è íå äîö³ëüíî âè-
êîðèñòîâóâàòè åëåêòðîíí³ äî-
êóìåíòè çàì³ñòü ïàïåðîâèõ òåê?

— Ó íàøîìó ñóä³ âæå äàâíî 
ôîðìóþòü åëåêòðîíí³ ñïðàâè, 
ùî º ñêàí-êîï³ÿìè ïàïåðîâèõ. 
Ç ñ³÷íÿ ïî÷àëè òåñòóâàòè ï³ä-
ñèñòåìè ªäèíî¿ ñóäîâî¿ ³íôîð-
ìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ 
ñèñòåìè «Åëåêòðîííèé ñóä», 
çà ÿêîþ ìîæíà îòðèìóâàòè êîï³¿ 
ñïðàâ, ïîâ³ñòêè, ïîäàâàòè ïîçîâè 
â ðåæèì³ îíëàéí. ² öå íå ïîâíèé 
ïåðåë³ê ìîæëèâîñòåé ñèñòåìè. 
À ç áåðåçíÿ áóäå ïîâíîö³ííå 
âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè â ðîáîò³ 
ñóäó, — êàçàëà ïàí³ ²íãà.

ГОСТЯМ РАДІ 
Íà øîñòîìó ïîâåðñ³ ðîçòà-

øîâàíå ïðîñòîðå ïðèì³ùåí-
íÿ — êîíôåðåíö-çàë. Òóò ïðî-
âîäèòèìóòü ñåì³íàðè, îïåðàòèâí³ 
íàðàäè. Ó ñóïðîâîä³ ïðàö³âíèêà 
ñóäó ñþäè çìîæóòü ïðèõîäèòè 
â³äâ³äóâà÷³, áî íà øîñòîìó ïî-
âåðñ³ — ìóçåé «Ñàâîþ».

— Åêñïîçèö³¿ ìóçåþ áóäóòü ³ 
íà ñõîäîâèõ êë³òèíàõ ç ïåðøîãî 
äî øîñòîãî ïîâåðõó: ôîòîãðàô³¿ 
Â³ííèö³ ç ìîìåíòó áóä³âíèöòâà 
ãîòåëþ ³ äîòåïåð. Íà îñòàííüîìó 
ïîâåðñ³ — ìóçåé ³ñòîð³¿ «Ñàâîþ» 
òà ñóäîâî¿ ñïðàâè Ïîä³ëëÿ. Çàðàç 
òàì åêñïîçèö³ÿ íàøîãî ñóäó — 
íàäáàííÿ, çäîáóòêè, íàãîðîäè, 
ìàíò³¿ ñóää³â, áî ìè ñòàëè òàêîæ 
÷àñòèíêîþ «Ñàâîþ». Çàâåðøèòè 
îáëàøòóâàííÿ ìóçåþ ìè ïëàíó-
ºìî äî ê³íöÿ ë³òà öüîãî ðîêó, — 
êàçàëà ïðåñ-ñåêðåòàð àïåëÿö³é-
íîãî ñóäó ²íãà Ãàâðèëþê.

À ïîêè ìè ðîçìîâëÿëè, ïðèì³-
ùåííÿì ñóäó õîäèëè áóä³âåëüíè-
êè, áóëî ÷óòíî â³äëóííÿ âàæêîãî 
ðîáî÷îãî ³íñòðóìåíòó. Ðåìîíòè 
âñåðåäèí³ ùå íå çàâåðøåí³. Ïðà-
öþþòü ³ çîâí³. Õî÷à ïîáà÷èëè, 
ùî ôàñàä, â ö³ëîìó, âæå â³äðå-
ìîíòîâàíèé.

У фешенебельному готелі жили 
відомі особистості, серед яких 
воєначальник Олексій Бруси-
лов, всесвітньо відомий дири-
гент Олександр Кошиць. Тут 
працювали міністри Директорії 
Української Народної Республі-
ки на чолі з Володимиром Ви-
нниченком, а потім — з головою 
уряду Симоном Петлюрою.
Історик Євгеній Антонюк розповів 
журналісту, що в 1916–1917 роках 
у «Савої» жив і київський інже-
нер Ігор Сікорський, який ство-
рив перші американські військові 
вертольоти.
— У ці роки в «Савої» квартиру-
ють офіцери Ескадри Повітряних 

Кораблів — першої у світі ескадри 
бомбардувальників, яка була пе-
реведена до Вінниці з Пскова.
Вони літали на аеропланах «Ілля 
Муромець», які сконструював Сі-
корський.
Їх він вдосконалював за резуль-
татами боїв з урахуванням поба-
жань екіпажів. Саме тому значну 
частину свого часу інженер про-
водив не на заводі, а безпосе-
редньо поблизу бойових машин.
Відомо, що С-22 (офіційна назва 
«Іллі Муромця») мав понад два 
десятки модифікацій. Їхні харак-
теристики вражали сучасників: 
розмах верхнього крила («Ілля 
Муромець» був біпланом) сягав 

32 метрів, довжина фюзеляжу 
в різних модифікаціях колива-
лася від 17,1 до 23,5 метра, злітна 
вага — понад 5 тонн, швидкість 
у горизонтальному польоті — 
140 км/год., висота польоту — 
4 тисяч метрів.
У березні 1918 року Ігор Сікор-
ський виїхав до Франції. Далі ін-
женер переїздить до США і про-
ектує літаки, а у вересні 1939 року 
конструктор сам узявся провести 
випробування спроектованого 
ним експериментального вер-
тольота VS-300 (S-46). Ось так 
Вінниця бачила батька вертольо-
тобудування — Ігоря Сікорсько-
го, — казав історик.

У готелі жив батько вертольотів 

Íà çàì³íó ãîòåëüíèì 
íîìåðàì çðîáèëè 
êàá³íåòè, äå ïðàöþþòü 
26 ñóää³â òà áëèçüêî 
100 ðîá³òíèê³â 
àïàðàòó ñóäó 

Усього в колишньому готелі є чотири зали суду. Три з них знаходяться на першому 
поверсі, а четверта зала, яка зможе приймати десятки відвідувачів, на другому поверсі
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Угорські звитяги 
 Ó ì. Åðä (Óãîðùèíà) â³ä-

áóâñÿ ì³æíàðîäíèé ðåéòèí-
ãîâèé òóðí³ð «Erd Cup-2019» 
ç ñóìî. Âèõîâàíö³ â³ííèöü-
êî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 5 çäîáó-
ëè 16 íàãîðîä, â òîìó ÷èñë³ 
ø³ñòü — íàéâèùîãî ´àòóíêó. 
Îñîáëèâî â³äçíà÷èâñÿ Âàæà 
Äà³àóð³-ìîëîäøèé, ñèí ïðå-
çèäåíòà îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿. 
Â³í âèãðàâ òðè çîëîò³ íà-
ãîðîäè ³ áðîíçó.

Поступилися 
киянкам 

 Òðèâàº ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç áàñêåòáîëó ñåðåä æ³íî÷èõ 
êîìàíä ñóïåðë³ãè. «Â³-
ííèöüê³ áëèñêàâêè» äâ³÷³ 
ïðîãðàëè: «Äèíàìî-ÍÏÓ» ³ç 
ðàõóíêîì 68:97, à «Êè¿â-Áàñ-
êåòó» — 67:98.

Турнір шахових 
вундеркіндів 

 Ó Â³ííèö³ ô³í³øóâàâ 
â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ì³ñòà 
ç øàõ³â ñåðåä ä³òåé äî âîñü-
ìè ðîê³â. ×åìï³îíîì ñå-
ðåä õëîï÷èê³â ñòàâ Àð³åëü 
Øâàéãåð. Ñåðåä ä³â÷àò çîëî-
òî âèãðàëà Êàòåðèíà Áàí³íà.

Чемпіонат серед 
кікбоксерів 

 Ó âèõ³äí³, 26–27 ñ³÷íÿ, 
ïðîéäå â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò 
íàøîãî ì³ñòà ç ê³êáîêñèíãó 
çà íàéïðåñòèæí³øîþ âåðñ³-
ºþ «ÂÀÊÎ». Çìàãàòèìóòüñÿ 
þíàêè ³ ä³â÷àòà, þí³îðè ³ 
äîðîñë³. Áî¿ áóäóòü ïðîõîäè-
òè ó ñïîðòêîìïëåêñ³ «Íî-
êàóò», ïî÷èíàþ÷è ç äåâ’ÿòî¿ 
ãîäèíè.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №4 (1078)
Ветеран шахової композиції Євген Марінов надіслав до редакції цікаві 
двоваріантні триходові задачі на кооперативний мат. Попробуйте віднайти 
розв’язок, не розставляючи шахи на шахівниці. 

Задача №2305-2308. Є. Марінов (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 3 (2 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №3 (1422) від 16 січня  2019 року 
Задача №2301
I. 1. c5! Td8+  2. Kpc6 Cb5x;
II. 1. b5! Cc8+  2. Kpd8 (Kpe8?) C:e6x
Задача №2302
I. 1. Ke7! Td5  2. Kp:f8 Td8x; II. 1. Kpe7! Te5+  2. Kpf6 Kd7x — Перший хід 
чорних фігур на одне поле “е7”, правильні мати.
Задача №2303
I. 1. Фd3! Td5  2. Kpc4 Tc5x; II. 1. Kp c2! ?T:d2+  2. Kpb1 Tb2x;
Задача №2304
II. 1. Th4! Tf1  2. Kg4 Tf3x; II. 1. e2! Kp:f2  2. Tg4 Th1x — правильні мати

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Íà äðóãîìó çàñ³äàíí³ ðîáî÷î¿ 

ãðóïè ³ç ðîçáóäîâè îíîâëåíîãî 
ÔÊ «Íèâà» íàçâàëè ïðåòåíäåíò³â 
íà ïîñàäó ãîëîâíîãî òðåíåðà, ç 
ÿêèìè âåäóòüñÿ ïåðåìîâèíè. Óñ³ 
âîíè — â³ííè÷àíè, òîáòî çíàþòü 
ñïåöèô³êó ðåã³îíó. Öå Âîëîäèìèð 
Ðåâà, ÿêèé âæå òðåíóâàâ «Íèâó», 
åêñ-êàï³òàí íàøîãî êëóáó Êîë³íñ 
Íãàõà ³ çíàìåíèòèé âîðîòàð, ÿêèé 
â 90-õ âèâ³â â³ííè÷àí ó ºâðîêóá-
êè, Âîëîäèìèð Öèòê³í. À îñü 
çàïðîïîíîâàí³ âáîë³âàëüíèêàìè 

êàíäèäàòóðè ³íîãîðîäí³õ ôàõ³âö³â 
Þð³ÿ Â³ðòà, Â’ÿ÷åñëàâà Ãðîçíîãî ³ 
Âîëîäèìèðà Áåññîíîâà º íåðåàëü-
íèìè ³ç ð³çíèõ ïðè÷èí. ² â ïåðøó, 
çâàæàþ÷è íà éìîâ³ðíèé ð³÷íèé 
áþäæåò «Íèâè».

Çà ñëîâàìè â³öå-ïðåçèäåí-
òà «Íèâè» Âàäèìà Êóä³ÿðîâà, 
â 2018 ðîö³ ó «Íèâè» áóâ îäèí 
³ç íàéá³ëüøèõ áþäæåò³â ó äðó-
ã³é ë³ç³. Âîäíî÷àñ ñàìîâ³ääà÷à 
íà ïîë³ áàãàòüîõ ãðàâö³â çàëè-
øàëà áàæàòè êðàùîãî. Ìîâëÿâ, 
äåÿêèõ ïðè¿æäæèõ ôóòáîë³ñò³â 

â ïåðøó ÷åðãó ö³êàâèòü çàðïëàò-
íÿ, à íå ï³äòðèìêà íèâ³âñüêîãî 
áðåíäó. Ðîçãëÿäàºòüñÿ äâà âèõîäè 
³ç ö³º¿ ñèòóàö³¿: çá³ëüøåííÿ ïðå-
ì³àëüíèõ àáî çàëó÷åííÿ á³ëüøî¿ 
ê³ëüêîñò³ ì³ñöåâèõ âèêîíàâö³â.

Ó 2019 ðîö³ «Íèâà» ïðèéìà-
òèìå ñâî¿õ ñóïåðíèê³â íà Öåí-
òðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³. 
Éîãî âëàäà çíîâó âèä³ëÿº áåçêî-
øòîâíî. ²íø³ àðåíè ç³ øòó÷íèì 
ïîêðèòòÿì íå áåðóòü äî óâàãè. 
Áî, çà ñëîâàìè Âàäèìà Êóä³ÿðî-
âà, êîëè íàøà êîìàíäà ïîñò³éíî 

ïåðåõîäèëà ³ç òðàâè íà ñèíòåòè-
êó, çà ï³âòîðà ñåçîíè îäðàçó ñåìè 
ôóòáîë³ñòàì äîâåëîñÿ ðîáèòè 
îïåðàö³¿ íà ìåí³ñêó.

Î÷³ëüíèêè êëóáó âèñëîâèëè 
³äåþ ïîâåðíóòè ïåðåä ìàò÷àìè 
«Íèâè» âè¿çíó òîðã³âëþ. Àäæå 
ó ñëàâí³ ÷àñè â³ííèöüêîãî ôóò-
áîëó äîðîñëèì âáîë³âàëüíèêàì 
á³ëÿ àðåíè ïðîïîíóâàëè øàø-
ëèêè, ä³òÿì — ò³ñòå÷êà òîùî. 
Éøëîñÿ ïðî òå, ùî ïîíîâëåííÿ 
âè¿çíî¿ òîðã³âë³ ïîêðàùèòü â³ä-
â³äóâàí³ñòü ³ãîð.

Претенденти на посаду тренера «Ниви» 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Áåçóìîâíî, íàéá³ëüø ³íòðè-
ãóþ÷èì áóëî äâîìàò÷åâå ïðî-
òèñòîÿííÿ «Ñåðäåöü Ïîä³ëëÿ» 
òà ÷èííèõ ÷åìï³îí³â Óêðà¿íè 
³ ë³äåð³â íèí³øíüîãî ñåçîíó — 
«Áàðêîì-Êàæàí³â» (Ëüâ³â). Ïî-
ºäèíêè â³äáóâàëèñÿ íà ìàéäàí-
÷èêó ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ 
âèêëèêàëè àíøëàã. Çà øàëåíî¿ 
ï³äòðèìêè ôàí³â ï³äîï³÷í³ Âàëå-
ð³ÿ Êîïèëîâà ïîêàçàëè ÿê³ñíèé 
âîëåéáîë ³ ñïðîìîãëèñÿ âçÿòè 
ðåâàíø çà ïîðàçêè «Êàæàíàì» 
ó Ëüâîâ³. Ïåðøèé ìàò÷ çàâåð-
øèâñÿ ³ç ðàõóíêîì 3:2 (çà ïàðò³-
ÿìè). Öå ïðèíåñëî «ñåðäå÷êàì» 
äâà î÷êè äî òóðí³ðíî¿ òàáëèö³, 
ãîñòÿì — îäíå.

À îñü íàñòóïíîãî äíÿ «Ñåð-
öÿ Ïîä³ëëÿ» âñóõó ðîçãðîìèëè 
«Êàæàí³â» — 3:0. ² îòðèìàëè òðè 
ïîâíîö³íí³ î÷êè. Ãîñòÿì íå äî-
ïîìîãëî íàâ³òü òå, ùî ï³ä ÷àñ 
äðóãî¿ ïàðò³¿ â çàë³ ïðîïàëî ñâ³ò-
ëî ³ ïåðåñòàëî ïðàöþâàòè åëåê-
òðîííå òàáëî. Çà çãîäè òðåíåð³â 
îáîõ êëóá³â ãðó áóëî ïðîäîâæåíî. 

Â³ííè÷àíàìè íå áåç ïðîáëåì âäà-
ëîñÿ äîâåñòè ¿¿ äî ïåðåìîæíîãî 
ê³íöÿ.

Âáîë³âàëüíèêàì ãðà «ñåðäå÷îê» 
ïðèéøëàñÿ äî äóø³.

— Íàøà êîìàíäà — òåõí³÷íà 
³ ìîá³ëüíà. Â³ííè÷àíè êðàñèâî 
ðîç³ãðóþòü êîìá³íàö³¿, ïîòóæ-
íî ïîäàþòü. «Ñåðöÿ Ïîä³ëëÿ», 
ÿê ì³í³ìóì, ãðàþòü íà ð³âíèõ 
³ç ÷åìï³îíàìè Óêðà¿íè, — êàæå 
Äìèòðî Ñòàøêî.

ЗА РАХУНОК КОМАНДНОГО 
ДУХУ 

Ïåðåá³ã ïîä³é ó ìàò÷àõ ç «Êà-
æàíàìè» ïðîêîìåíòóâàâ ãîëî-
âíèé òðåíåð â³ííèöüêèõ âîëåé-
áîë³ñò³â Âàëåð³é Êîïèëîâ.

— Âäàëîñÿ çäîáóòè ïåðåìîãè 
çà ðàõóíîê äðóæíüî¿ ³ çëàãîäæå-
íî¿ ãðè, êîìàíäíîãî äóõó. Òàêîæ 
äàëîñÿ âçíàêè, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåðâè 
â ÷åìï³îíàò³ ìè ïðèäáàëè êâàë³-
ô³êîâàíîãî ïàñóþ÷îãî Äìèòðà 
Ñòîðîæèëîâà. Â³í ðîäîì ³ç Ñóì, 
âèñòóïàâ çà êîðäîíîì, ìèíóëîãî 
ðîêó ãðàâ çà íàö³îíàëüíó çá³ðíó 
Óêðà¿íè, — êàæå Âàëåð³é Êîïèëîâ.

«СЕРЦЯ ПОДІЛЛЯ» 
ЗУПИНИЛИ «КАЖАНІВ» 
На підйомі  Минулий тур чемпіонату 
України з волейболу (суперліга) став 
дуже успішним для вінничан. «Сердечки» 
двічі здолали чемпіонів України і лідерів 
нинішнього сезону. Інші дві вінницькі 
команди суперліги також здобули перемоги

Áåçóìîâíèì ë³äåðîì ³ êàï³òà-
íîì «ñåðäå÷îê» º âîëåéáîë³ñò ³ç 
Ëèïîâåöüêîãî ðàéîíó Âîëîäè-
ìèð Ñèäîðåíêî. Ñåðåä ³íøîãî, 
â³í íåîäíîðàçîâî ïîòóæíî ðîáèâ 
ïîäà÷³ «íàâèë³ò», íå çàëèøàþ÷è 
ñóïåðíèêàì øàíñ³â.

Ìèíóëîãî ñåçîíó «Ñåðöÿ Ïîä³-
ëëÿ» çàéíÿëè ÷åòâåðòå ì³ñöå â ñó-
ïåðë³ç³, «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» — ï’ÿòå. 
Ó ïîòî÷íîìó ñåçîí³ îáèäâ³ íàø³ 
êîìàíäè íàëàøòîâàí³ áîðîòèñÿ 
çà íàéâèù³ ì³ñöÿ â åë³ò³.

— Íàø êëóá ìèíóëîãî ñåçîíó 
äåáþòóâàâ â åë³òíîìó äèâ³ç³îí³. 
Àëå àïåòèò ïðèõîäèòü ï³ä ÷àñ ¿æ³. 
Í³êîëè â ³ñòîð³¿ â³ííèöüêà âî-
ëåéáîëüíà êîìàíäà íå ïåðåìàãàëà 
â ñóïåðë³ç³. Òàê ÷îìó æ íå ñïðî-
áóâàòè ïîáîðîòèñÿ íå ëèøå çà ìå-
äàë³, à é çà ïåðåìîãó â òóðí³ð³, — 
ñêàçàâ Âàëåð³é Êîïèëîâ.

ЗМЕНШИЛИ ВІДСТАВАННЯ 
ВІД ЛІДЕРА 

Òèì ÷àñîì «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» 
â ãîñòÿõ äâ³÷³ ïåðåì³ã îäíîãî ³ç 
àóòñàéäåð³â ñóïåðë³ãè — êîìàíäó 
«Õ³ìïðîì» (Ñóìè) — 3:1 ³ 3:0. Äà-
ëîñÿ âçíàêè êàäðîâå ï³äñèëåííÿ.

— Ìè ï³äñèëèëèñÿ ïàñóþ÷èì 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, ÷åìï³îíîì êðà-
¿íè â ñêëàä³ «Êàæàí³â» Âëàäèñ-
ëàâîì Ä³äåíêîì ³ ä³àãîíàëüíèì 
ãðàâöåì Â³êòîðîì Øàïîâàëîâèì, 
ÿêèé áóâ ë³äåðîì õàðê³âñüêî¿ 
«Þðàêàäåì³¿», — ðîçïîâ³â äè-
ðåêòîð «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» Â³òàë³é 
Ä³ì³òð³ºâ.

Ï³ñëÿ öèõ ðåçóëüòàò³â ðîçòàøó-
âàííÿ ë³äåð³â ó òóðí³ðí³é òàáëèö³ 
íå çì³íèëîñÿ. Ë³äèðóþòü «Êà-
æàíè» — 51 î÷êî. Âîíè âèïåðåä-
æàþòü «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» íà òðè 
î÷êè. Íà òðåò³é ïîçèö³¿ «Ñåðöÿ 
Ïîä³ëëÿ» — 44, íà ÷åòâåðò³é — 
«Íîâàòîð» (Õìåëüíèöüêèé) — 
36 áàëè. Äî ê³íöÿ ðåãóëÿðíîãî 
÷åìï³îíàòó çàëèøèëîñÿ òðè òóðè, 
ï³ñëÿ ÷îãî ðîçïî÷íóòüñÿ ìàò÷³ 
ïëåé-îôô çà ìåäàë³.

Àëå âæå 25 ïî 27 ñ³÷íÿ âáî-
ë³âàëüíèêè çìîæóòü ïîáà÷èòè 
«ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» ³ «Ñåðöÿ Ïî-
ä³ëëÿ» ó Â³ííèö³, íà ìàéäàí÷èêó 
ìåäóí³âåðñèòåòó. Ó ðàìêàõ Êóáêà 
Óêðà¿íè íàø³ êîìàíäè áîðîòè-
ìóòüñÿ ³ç «Æèòè÷àìè» (Æèòîìèð) 
³ «Ôàâîðèòîì» (Ëóáíè, Ïîëòàâ-
ñüêà îáëàñòü).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД 
ЧОЛОВІЧИХ КОМАНД СУПЕРЛІГИ СТАНОМ НА 21 СІЧНЯ 2018 РОКУ

М Команда І В П Пар. О 
1 Барком-Кажани 20 17 3 53:15 51 
2 МХП-Вінниця 20 16 4 54:22 48 
3 Серце Поділля 20 15 5 51:22 44 
4 Новатор 20 13 7 43:35 36 
5 Юракадемія 20 11 9 42:41 31 
6 Хімпром 20 3 17 23:55 12 
7 Фаворит 20 3 17 19:57 10 
8 Буревісник 20 2 18 20:58 8 

«Серця Поділля» 
взяли реванш 
у «Барком-Кажанів» 
за поразки у Львові 
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РЕКЛАМА

440702

442648

442677

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 

Öåíòð, ùî çáèðàº äàí³ ç â³äå-
îêàìåð ïî âñüîìó ì³ñòó, ïðåçåí-
òóâàëè ó ñ³÷í³ 2017 ðîêó. Ó ïðè-
ì³ùåíí³ íà 10 ïîâåðñ³ áóä³âë³ 
ì³ñüêðàäè îðãàí³çóâàëè ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ ç êîìï’þòåðàìè, âåëè÷åçíó 
ñò³íó ç ìîí³òîðàìè òà ïîñàäèëè 
çà ñòîëè ôàõ³âö³â, ùî ÷åðãóþòü 
ïî çì³íàõ, 24/7.

Ø³ñòñîò êàìåð, ÿê³ íèí³ º 
íà «îçáðîºíí³» öåíòðó, â³äñòå-
æóþòü ñèòóàö³þ ó ì³ñöÿõ ìàñî-
âèõ ñêóï÷åíü ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ 
âîêçàëè, øêîëè, ïàðêè, âóëèö³ 
òà çà¿çäè ó ì³ñòî.

Î÷³ëüíèê «Ìóí³öèïàëüíî¿ 
ïîë³ö³¿» Â³òàë³é ×èãóð ðîçïîâ³â, 
ùî çà ð³ê áóëî âèÿâëåíî á³ëüøå 
13 òèñÿ÷ ïðàâîïîðóøåíü, à ç íèõ 
720 ÄÒÏ. Ïðè òîìó, âæå ïîíàä 
400 â³äåîçàïèñ³â ñòàëè äîêàçàìè 
â ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³-
ííèöüêî¿ Ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Îëåêñàíäð Ãàðêàâþê ðîçêàçàâ, 
ùî çàâäÿêè êàìåðàì öåíòðó âîíè 
çíàõîäÿòü 94% àâòî, ùî çíèêëè ç 
ì³ñöÿ ÄÒÏ, ïðîòÿãîì äîáè.

Ó 2019-ìó Ñèòóàö³éíèé öåíòð 
îáçàâ³âñÿ øòó÷íèì ³íòåëåêòîì, 
ÿêèé çàïðîãðàìóâàëè àíàë³çóâàòè 
â³äåîïîò³ê. Ïðè÷èíà éîãî ïîÿâè 

ЗА ВАМИ СЛІДКУЮТЬ 600 КАМЕР 
Нагляд 24/7  Ситуаційний центр, що 
слідкує через відеокамери за порядком 
у місті, відпрацював перший рік. 
За цей час зафіксували 13 тисяч 
злочинів та змонтували ще двісті камер 
спостереження. А в штат центру до людей, 
які працюють тут по змінах, взяли штучний 
інтелект. Що вміє нова система?

ïðîñòà — êàìåð ñòàº âñå á³ëüøå, 
à ëþäèíà çäàòíà ïåðåäèâëÿòèñÿ 
íå á³ëüøå 40 øòóê. Òîæ, ùîá 
«íå ðîçäóâàòè» øòàò ïðàö³âíè-
ê³â, âçÿëè «ðîáîòà».

— Ñèñòåìà âæå âì³º ðîçï³ç-
íàâàòè ìàðêó àâòîìîá³ëÿ, êîë³ð 
ìàøèíè, íîìåðí³ çíàêè; ìîæå 
âèçíà÷èòè, ÷è íå ïîðóøóþòü âî-
ä³¿ ïðàâèëà, — ðîçêàçàâ äèðåê-
òîð ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó IT 
Âîëîäèìèð Ðîìàíåíêî. — Ùå 
òðèâàº ïåð³îä òåñòóâàííÿ, ³ äåÿê³ 
ìàøèíè ðîçï³çíàþòüñÿ êðàùå, 
à äåÿê³ ã³ðøå. Àëå ïðàö³âíèêàì 
òàêå îáëàäíàííÿ äîçâîëÿº ñïðîñ-
òèòè àíàë³ç äàíèõ.

Ðîìàíåíêî äîäàâ, ùî äàë³ 
øòó÷íèé ³íòåëåêò íàâ÷àòü ñë³äêó-
âàòè çà îá’ºêòàìè áëàãîóñòðîþ òà 
ïîïåðåäæàòè ïðàö³âíèê³â öåíòðó 
ïðî âàíäàë³çì.

— Ïðè òîìó, ïîòåíö³àë øòó÷-
íîãî ³íòåëåêòó çíà÷íî á³ëüøèé. 
Â³í ìîæå ðîçï³çíàâàòè ³ ìàøèíè, 
³ ï³øîõîä³â, ³ âåëîñèïåäèñò³â. 
À ñòàòèñòèêó, ùî ôîðìóºòüñÿ 
ñèñòåìîþ, ìîæíà âèêîðèñòàòè 
ó ïëàíóâàíí³ íîâèõ îá’ºêò³â ³íô-
ðàñòðóêòóðè, ó êåðóâàíí³ äîðîæ-
í³ì ðóõîì, — ñêàçàâ Ðîìàíåíêî.

Городяни також є «очима» 
Ситуаційного центру. Як по-
яснив очільник «Муніципаль-
ної поліції» Віталій Чигур, ві-
нничани часто самі cкидають 
фото правопорушень, для 
чого в «копів» є акаунти в ме-
сенджерах VIBER, WhatsApp, 
Telegram за номером телефону: 

067–4-102–101.
Питаємо, чи залишилися у місті 
«сліпі зони», де немає камер Си-
туаційного центру.
— Поки що є, бо потрібно набага-
то більше камер, ніж в нас є. У пе-
реважній більшості сліпі зони — це 
приватний сектор міста, — відпо-
вів Віталій Чигур.

«Сліпі зони» все ще є 

Штучний інтелект аналізує відео з камер цілодобово. 
Робот вже вміє розрізняти авто, а у перспективі — зможе 
впізнати пішоходів та велосипедистів

ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯
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Ми зателефонували в кілька ла-
бораторій міста, щоб дізнатися, 
скільки коштує аналіз на антиті-
ла. У лабораторіях повідомили, 
що є два аналіза на антитіла IgM 
та IgG.
Якщо ви чи ваша дитина погано 
себе почуваєте, є нежить, тем-
пература, кашель і страх, що це 
може бути кір — можете здати 
кров на антитіла IgM. Ці анти-

тіла вказують на те, що пацієнт 
хворий на кір в даний момент.
Такий аналіз призначається пе-
діатром або терапевтом, ото-
ларингологом, інфекціоністом, 
дерматологом або пульмоноло-
гом. Покази для цього аналізу є: 
симптоми кору, обстеження лю-
дей, які контактували з хворими, 
оцінка ефективності проведеної 
вакцинації.

Якщо ви хочете дізнатися, чи ма-
єте імунітет від кору, можна здати 
кров на антитіла IgG. У крові но-
вонароджених до 6–7-місячного 
віку можуть виявлятися материн-
ські IgG антитіла, отримані через 
плаценту з крові матері в період 
вагітності. А також у більш дорос-
лих людей, які свого часу були 
щепленні та не втратили імунітет 
з часом.

Де і за скільки це можна перевірити 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

Ви й досі вважаєте артеріальну 
гіпертензію хворобою старшого 
покоління? Переконані, що дієта і 
фізична активність безсилі проти 
діагнозу, а реальний ефект дають 
лише ліки? Забудьте ці твердження! 
Запам’ятати 5 важливих фактів про 
артеріальну гіпертензію рекомен-
дує Леся Распутіна, професорка 
кафедри пропедевтики внутріш-
ньої медицини ВНМУ ім. М. Пи-
рогова, докторка медичних наук.

— Чи завжди артеріальну гіпер-
тензію супроводжують специ-
фічні симптоми?
Л. Р.: Артеріальна гіпертензія 
не в усіх людей супроводжується 
головним болем, нудотою, запамо-
роченням чи задишкою. Вона може 
тривалий час протікати безсимп-
томно. Найгірше, що не виявлена 
вчасно гіпертензія становить коло-
сальну небезпеку для організму, 
бо погіршує стан судин в усіх його 
системах. Тому вимірюйте артері-
альний тиск не лише за поганого 
самопочуття, а й під час профогля-
ду і кожного візиту до лікаря. Не за-
вадить робити це й самостійно, 
вдома чи в аптеці.

— Що є причиною підвищеного 
артеріального тиску?
Л. Р.: Зважте, що існує есенціальна 
гіпертензія (гіпертонічна хвороба), 
коли підвищений тиск є стійким і 
постійним з невстановлених при-
чин. Вторинну ж (симптоматичну) 
гіпертензію можуть провокувати 
пухлини, патології ендокринної 
системи, хвороби центральної 
нервової системи, судин і серця, 
а також нирок. Підходи до лікуван-
ня різних видів гіпертензії — різні, 
тому призначати терапію самостій-
но — небезпечно. Встановити при-
чину високого тиску здатен лише 
лікар і тільки після низки спеціаль-
них обстежень.

— Наскільки артеріальний тиск 
залежить від віку людини?
Л. Р.: Верхня межа норми для до-
рослих людей (18+) — 139/90 мм 
рт.ст. Будь-який вищий показ-
ник — привід розглядати діагноз 
«артеріальна гіпертензія». Якщо ви 
почуваєтесь добре, а тиск підви-
щений — організм все одно зазнає 

шкоди, і з цим треба боротися. Ві-
ковий фактор беруть до уваги лише 
у пацієнтів старшої категорії (понад 
80 років). Допустимими для них 
є 140/90 або й 150/90 за умови, 
що людина переносить ці показ-
ники краще за нижчі і при цьому 
обов'язково вживає ліки.

— Як правильно виміряти тиск 
у домашніх умовах?
Л. Р.: Робіть це у спокійному стані: 
вимкніть телевізор та гучну музику, 
не розмовляйте, вгамуйте емоції. 
Одягніть на руку манжет і посидьте 
з ним кілька хвилин. Перевірте, 
щоб манжет розмістився на нижній 
третині плеча і так, щоб під тка-
нину можна було завести палець, 
тобто не надто щільно. Ваша спина 
обов’язково має на щось опирати-
ся. Вимірюйте артеріальний тиск 
на обох руках, по кілька разів. Якщо 
різниця між результатами — у меж-
ах 15 мм рт. ст., обирайте середнє 
значення. Користуючись електро-
нним тонометром, стежте за справ-
ністю зарядних пристроїв, бо саме 
через це часто виникають похибки.

— Чи можна вплинути на хворо-
бу без ліків? У яких випадках?
Л. Р.: Корекція способу життя має 
важливе значення і для профілак-
тики гіпертензії, і для лікування 
людей, у котрих вже виявили 
відхилення від норми. Продовжу-
єте палити, не дотримуєтеся дієти, 
мало рухаєтеся? На які тоді зміни 
очікуєте? Доведено, що зменшення 
ваги тіла на кожні 10 кг дозволяє 
знизити тиск на 2–5 мм рт. ст. без 
будь-яких ліків! Тому нерідко по-
ліпшити стан на початкових етапах 
гіпертензії вдається лише за ра-
хунок зміни стилю харчування та 
фізичної активності.

Матеріал виготовлено в межах 
реалізації субпроекту «Складо-
ва розвитку системи охорони 
здоров’я Вінницької області, 
направлена на покращення 
медичної допомоги хворим із 
серцево-судинною патологією».

Чи загрожує вам високий 
артеріальний тиск?

Леся Распутіна (в центрі) з’ясовує 
причину високого тиску у пацієнта

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ç à  ñ ë î â à ì è 
Ñòåïàíà Òîì³íà, 
çàâ³äóâà÷à â³ää³-
ëó êîíòðîëþ òà 

ñïîñòåðåæåííÿ çà ³íôåêö³éíè-
ìè õâîðîáàìè «Ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó ÌÎÇ», çà îñòàíí³é òèæ-
äåíü íà ê³ð â îáëàñò³ çàõâîð³ëè 
289 ëþäåé, ³ç íèõ 105 äîðîñëèõ 
òà 184 äèòèíè. Óñüîãî ç ïî÷àòêó 
ðîêó çàõâîð³ëî 813 ëþäåé. Îäíà 
äèòèíà ïîìåðëà. Ë³êàð íàãîëî-
øóº, ùî ºäèíèé çàñ³á âáåðåãòèñÿ 
â³ä õâîðîáè — âàêöèíàö³ÿ.

— Çàðàç ó ìåäçàêëàäàõ îáëàñò³ 
º á³ëüøå 32 òèñÿ÷ äîç âàêöèíè 
â³ä êîðó, ³ îòðèìàòè áåçêîøòîâ-
íî ¿¿ ìîæóòü ä³òè, ÿêèì öå ïî-
òð³áíî çã³äíî ç êàëåíäàðåì ùå-
ïëåííÿ, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — 
Ä³òè äî 18 ðîê³â, ÿê³ çà òèõ ÷è 
³íøèõ ïðè÷èí íå îòðèìàëè âàê-
öèíàö³þ çã³äíî ç êàëåíäàðåì, 
òà äîðîñë³ ç ãðóï ðèçèêó, òîáòî 
ìåäèêè, â÷èòåë³, â³éñüêîâ³. Çî-
êðåìà ïåâíà ê³ëüê³ñòü äîç äíÿ-
ìè ï³øëà íà â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè, 
äå áóëè çàðåºñòðîâàí³ âèïàäêè 
êîðó.

А ЩО РОБИТИ ІНШИМ?
Ó îáëàñò³ ïðîæèâàº á³ëüøå 

ï³âòîðà ì³ëüéîíà ìåøêàíö³â. 
Íå ðàõóþ÷è ä³òåé, êîìó çà ïëà-
íîì ïîòð³áíî ðîáèòè ùåïëåííÿ, 
º ùå 5000 òèõ, ÿê³ âàêöèíàö³þ 
ïðîïóñòèëè. Òîæ çðîçóì³ëî, ùî 
íà âñ³õ âàêöèíè íå âèñòà÷èòü.

— Ñàìîñò³éíî êóïèòè âàêöè-
íó ³ ïðèéòè ç íåþ äî ë³êàðÿ çà-
ðàç íåìîæëèâî, àäæå â àïòåêàõ 
¿¿ íåìàº, — ãîâîðèòü Òîì³í. — 
Òóò ìîæíà ïîðàäèòè çðîáèòè 
àíàë³ç íà àíòèò³ëà, òà ó âèïàäêó 
¿õ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ çàñïî-
êî¿òèñÿ.

ІНФЕКЦІОНІСТ РАДИТЬ 
МОЛИТИСЯ 

ßê êàæå ë³êàð-³íôåêö³îí³ñò ªâ-
ãåí Ùåðáèíà, âñå, ùî ìîæå çðî-
áèòè äîðîñëà ëþäèíà ó âèïàäêó ¿¿ 
íåçàõèùåíîñò³ â³ä êîðó, — ìîëèòè-
ñÿ áîãó ³ íàìàãàòèñÿ íå çàõâîð³òè.

— Àëå öå ïèòàííÿ ïîòð³áíî 
áóëî âèð³øóâàòè íå çàðàç, — ãîâî-
ðèòü ë³êàð. — Ê³ð â Óêðà¿í³ õîäèòü 
âæå ðîêè çî òðè, âàêöèíà ïðî-
ïàëà ç àïòåê äâà-òðè ì³ñÿö³ òîìó. 
² íàñòóïíî¿ ¿¿ ïîñòàâêè î÷³êóþòü 
â äðóã³é ïîëîâèí³ 2019 ðîêó.

Òîìó ³íôåêö³îí³ñò ðàäèòü íà-
ìàãàòèñÿ íå â³äâ³äóâàòè ì³ñöü, äå 
ìîæíà çàõâîð³òè.

— À çàõâîð³òè ìîæíà âñþäè, 
îñîáëèâî â çàêðèòèõ äèòÿ÷èõ 
óñòàíîâàõ. Òîæ ÿêùî â øêîë³ ÷è 
ñàäî÷êó ñòàâñÿ ñïàëàõ, à âàøà 
äèòèíà íå ùåïëåíà, îäðàçó çà-
áèðàéòå ¿¿, — êàæå ë³êàð.

— Âàêöèíóþòü çàðàç ò³ëüêè ä³-
òåé, íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, äîðîñë³ íà-
â³òü ç ãðóï ðèçèêó ìîæóòü ðîçðàõî-
âóâàòè ëèøå íà ñåáå. À ùå íà òå, 
ùî â äèòèíñòâ³ âîíè îòðèìàëè 
âàêöèíó, â íèõ ç’ÿâèëèñü àíòèò³ëà 
(ÿê³ ïðè ïðàâèëüíî çðîáëåíîìó 
ùåïëåíí³ çáåð³ãàþòüñÿ âñå æèòòÿ). 
²íøà ñïðàâà, ùî ðàí³øå íå âñ³õ 
ïðèùåïëþâàëè ïðàâèëüíî, êîìóñü 
çðîáèëè ëèøå ïî îäí³é äîç³. Òîá-
òî ò³ äîðîñë³, ÿê³ çàðàç õâîð³þòü, 
ïðîñòî íå ìàþòü àíòèò³ë.

ЧОГО ПАНІКУЮТЬ БАТЬКИ 
Çà ñëîâàìè ªâãåíà Ùåðáèíè, 

ñüîãîäí³, êîëè â íàñ ñïîñòåð³ãà-
ºòüñÿ åï³äåì³ÿ êîðó, áóäü- ÿêèé 
âèñèï, ÿêèé áàòüêè áà÷àòü ó äè-
òèíè, âèêëèêàº ïàí³êó. ² îñíîâí³ 
ïèòàííÿ, ç ÿêèìè çâåðòàþòüñÿ — 
öå ê³ð? ² ÿê éîãî ë³êóâàòè?

— Â³äíîñíî ë³êóâàííÿ ìîæ-
íà ñêàçàòè ëèøå òå, ùî é äîñ³ 
ïðîòèâ³ðóñíîãî ïðåïàðàòó ïðîòè 
ö³º¿ õâîðîáè íå âèíàéøëè, òîæ 

ВАКЦИНУВАТИСЬ ВІД 
Наслідки  Епідемія кору продовжує 
збільшувати статистику хворих та паніку 
серед вінничан. У кабінетах щеплення 
вакцина є, її безкоштовно можуть 
отримати діти до 18 років та дорослі груп 
ризику. Усі інші можуть вакцинуватись 
за власний рахунок, проте купити 
вакцину ніде, в аптеках її немає

ë³êàð³ ïðàöþþòü ò³ëüêè ç ñèìïòî-
ìàìè, — êàæå ë³êàð. — Çíèæóþòü 
òåìïåðàòóðó, ïðîìèâàþòü í³ñ, äà-
þòü áàãàòî ïèòè. Ê³ð ñàì ïî ñîá³ 
ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ãðèïîì, òà æ 
ñàìà ñèìïòîìàòèêà. Íåáåçïåêà 
ö³º¿ õâîðîáè ïîâ’ÿçàíà ç óñêëàä-
íåííÿìè.

Çà ñëîâàìè ³íôåêö³îí³ñòà, â ñâ³ò³ 
º ëèøå äâà â³ðóñè, ÿê³ ïðèçâîäÿòü 
äî ðåàëüíîãî êë³í³÷íîãî ³ìóíîäå-
ô³öèòó — Â²Ë òà ê³ð.

— ²ìóíîäåô³öèò íà âñå æèòòÿ 
âèêëèêàº Â²Ë, ê³ð ïðèçâîäèòü 
äî ³ìóíîäåô³öèòó ïðîòÿãîì ñà-
ìî¿ õâîðîáè, à ùå òèæí³â çî òðè 
ï³ñëÿ îäóæàííÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — Ó öåé ïåð³îä ëþäèíà 
ñõèëüíà äî òÿæêèõ áàêòåð³àëüíèõ 
³íôåêö³é. Òîáòî ê³ð ñàì ïî ñîá³ 
íå âàæêèé, âàæê³ éîãî íàñë³äêè. 
Òàê³ ÿê ïíåâìîí³ÿ, åíöåôàë³ò… 
Äî ðå÷³, ÿ ï³äîçðþþ, ùî ñòàòèñ-
òèêà ñìåðò³ â³ä êîðó â Óêðà¿í³ 
íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Àäæå º 
ñòàòèñòèêà, íàóêîâî äîâåäåíà, 

ùî íà 1000 âèïàäê³â õâîðîáè 
ïðèïàäàº 1–2 ñìåðò³. Òîæ êîëè 
çà ìèíóëèé ð³ê çàõâîð³ëî á³ëüøå 
54 òèñÿ÷ ëþäåé, ïîìåðëî â³ä êîðó 
òî÷íî íå 16. Ïðîñòî ó âèñíîâêàõ 
ïðî ñìåðòü ñêîð³ø çà âñå ïèñà-
ëè — ïíåâìîí³ÿ.

НА ЩО ЗВЕРТАЄМО УВАГУ 
Çà ñëîâàìè ë³êàð³â, ïåðøîþ 

îçíàêîþ êîðó º çíà÷íå ï³äâè-
ùåííÿ òåìïåðàòóðè, ÿêå íàñòàº 
ïðèáëèçíî ÷åðåç 10–12 äí³â 
ï³ñëÿ ³íô³êóâàííÿ ³ òðèâàº â³ä 
4 äî 7 äí³â. Ó öåé ÷àñ ó õâîðî-
ãî ìîæóòü ç'ÿâëÿòèñÿ íåæèòü, 
êàøåëü, ïî÷åðâîí³ííÿ î÷åé ³ 
ñëüîçîòå÷à, à òàêîæ äð³áí³ á³ë³ 
ïëÿìè íà âíóòð³øí³é ïîâåðõí³ 
ù³ê. ²íêîëè äî ñèìïòîì³â ïðè-
ºäíóºòüñÿ áëþâîòà ³ ïðîíîñ. ×åðåç 
äåê³ëüêà äí³â ç'ÿâëÿºòüñÿ âèñèï. 
Ó ñåðåäíüîìó, ÷åðåç 14 äí³â (â³ä 
7 äî 18 äí³â) ï³ñëÿ âïëèâó â³ðóñó.

Âèñèï ïî÷èíàº ðîçïîâñþäæó-
âàòèñü ç ãîëîâè, ñïî÷àòêó íà îá-
ëè÷÷³ òà âåðõí³é ÷àñòèí³ øè¿. 

ª äâà â³ðóñè, ÿê³ 
ïðèçâîäÿòü äî 
³ìóíîäåô³öèòó: ÂІË 
òà ê³ð. ÂІË âèêëèêàº 
³ìóíîäåô³öèò íà âñå 
æèòòÿ, ê³ð òèì÷àñîâî 
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Діагноз «гостра лімфобластна 
лейкемія з високим ступенем 
ризику» трирічному Саші 
підтвердили 5 січня
Хлопчику розпочали курс хіміотерапії. За словами 
медиків, якщо терапія буде без ускладнень, курс лікування 
триватиме більше двох років. Просимо всіх по можливості 
допомогти малюку якомога швидше одужати.

МАЛЕНЬКОМУ САШКУ 
ПОТРІБНА ДОПОМОГА

ÇÄÎÐÎÂ’ß

442658

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

443002

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

441100

РЕКЛАМА

КОРУ ВСІМ НЕ ВИЙДЕ 
Щоб отримати адекватні результати аналізів, 
потрібно дотримуватись певних умов, про які 
повідомили у лабораторіях.

На 6–12 годин потрібно відмовитись від:

Äí³â ÷åðåç òðè âèñèï ïîøèðþ-
ºòüñÿ ïî âñüîìó ò³ëó, ç'ÿâëÿºòüñÿ 
íà ðóêàõ ³ íîãàõ. Âèñèï ìîæå òðè-
ìàòèñü ïðèáëèçíî òèæäåíü ³ ïîò³ì 
çíèêàº. Â³ðóñ êîðó íàäçâè÷àéíî 
çàðàçíèé, â³í øâèäêî ïåðåäàºòü-
ñÿ â³ä õâîðî¿ ëþäèíè äî çäîðîâî¿ 
ïîâ³òðÿíî-êðàïåëüíèì øëÿõîì. 
Á³ëüø òîãî, â³ðóñ êîðó ìîæå æèòè 
â ïîâ³òð³ òà íà ïîâåðõíÿõ äî äâîõ 
ãîäèí ï³ñëÿ òîãî, ÿê õâîðà ëþäèíà 
çàëèøèëà ïðèì³ùåííÿ.

ЧИ Є У ВАС ІМУНІТЕТ ПРОТИ 
КОРУ?

ßê êàæå îáëàñíèé äèòÿ÷èé ³í-
ôåêö³îí³ñò ²ðèíà Íåçãîäà, ëþäèíà, 
ÿêà ïåðåõâîð³ëà íà ê³ð, ìàº ïîæèò-
òºâèé ³ìóí³òåò. Ï³äë³òêè, ÿê³ ðîáè-
ëè âàêöèíàö³þ â 6 ðîê³â, á³ëüø-
ìåíø óáåçïå÷åí³ â³ä õâîðîáè. Ëþäè 
ñòàðøîãî â³êó, ÿê³ íà ê³ð íå õâîð³-
ëè, ìàþòü çðîáèòè âàêöèíàö³þ, àáî 
ïåðåâ³ðèòèñü íà àíòèò³ëà.

— Ñüîãîäí³ â áóäü-ÿê³é ëàáî-
ðàòîð³¿ ì³ñòà êîæíà ëþäèíà ìîæå 
çäàòè êðîâ íà àíàë³ç ³ìóíîãëîáóë³-
íó G äî â³ðóñó êîðó. Çà ê³ëüêà äí³â 
âè áóäåòå çíàòè, ÷è º ó âàñ àíòè-
ò³ëà, — ãîâîðèòü ²ðèíà Íåçãîäà.

Львівська

Рівнен ська
Київ 

Вінницька
Хмель-
ницька

«Альтамедика» 
Аналіз на антитіла IgM ................................. 280 грн 
Аналіз на антитіла IgG ...................................160 грн 
Крім цього, потрібно буде заплатити 
30 грн за забір крові.  
Результат аналізу можна отримати через 5–6 днів 

«Сінево» 
Аналіз на антитіла IgM ................................. 300 грн 
Аналіз на антитіла IgG ................................... 170 грн 
Крім цього потрібно буде заплатити 
30 грн за забір крові 
Результат аналізу можна отримати через 5–6 днів 

«МедЛаб» 
Аналіз на антитіла IgM ................................. 250 грн 
Аналіз на антитіла IgG .................................. 230 грн 
Крім цього потрібно буде заплатити 
25 грн за забір крові 
Результат аналізу можна отримати через 5–6 днів

їжі алкоголю паління ліків великої 
кількості 

води

1 559
людей

1015

279

317

544

332

356

629
людей

472

341

813
людей

673
людини

У загальних цифрах найвищі 
показники захворюваності 2019

570

257

827
людей

СТАТИСТИКА КОРУ У ВІННИЦІ

КІР В УКРАЇНІ

813
випадків 

кору

3422
випадки 

кору

2019

2019

дорослих дітей 2018

2018

472
дитини

1212
дітей

4961
дитина

34277
дітей

341
дорослий

1
дитина 
померла

16
людей 
померло

5
людей 
померло

67%
не були 
щеплені 
проти кору

2210
дорослих

3537
дорослих

20204
дорослих

54481
людина 

захворіла

8498
людей 

захворіли
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простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ, ВОЛОНТЕР
Не маючи золота в серці, зазвичай 
мостять його на тіло, або собори...

ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР 
«СВОБОДА БЕЗ КОДУ»

Çàéâ³ ê³ëîãðàìè — öå ö³ë³ 
«áóêåòè» íåïðèºìíîñòåé ³ ïðî-

áëåì, áåç ÿêèõ ìîæíà îá³éòèñÿ. Ìåòîä³â 
ë³êóâàííÿ áàãàòî. Àëå äå ê³íöåâèé ðåçóëü-
òàò? Äàâàéòå â÷èòèñÿ ëèøå íà ÷óæèõ ïî-
ìèëêàõ.

²íêîëè ëþäè ï³äðèâàþòü çäîðîâ'ÿ âè-
ñíàæëèâèì ãîëîäóâàííÿì ³ çíîâó ïî-
âåðòàþòüñÿ äî îæèð³ííÿ. Õâîð³ íåíàâè-
äÿòü ä³ºòó. Âîíè ïîñò³éíî ï³äðàõîâóþòü 
êàëîð³¿ ³ âïàäàþòü â äåïðåñ³þ. Íàâ³òü 
ë³ïîñàêö³ÿ ³ õ³ðóðã³÷íà ðåçåêö³ÿ øëóíêà 
íå óñóâàþòü ïðè÷èíó. Ð³çê³ ô³çè÷í³ íà-
âàíòàæåííÿ òàêîæ íåáåçïå÷í³. Ìåòîä 
êîäóâàííÿ ìîæå âèêëèêàòè íåâðîç. Öå 
òàêîæ ïðèçâîäèòü äî çðèâó.

Àëå ìè íå ïðèõèëüíèêè òèì÷àñîâèõ 
ðåçóëüòàò³â. Âèõîäèòè íà âîëþ ïîòð³áíî 
ðàç — ³ íàçàâæäè!

Ë³êàð Îëåêñàíäð Îâñÿíþê çàñòîñî-
âóº íàéñèëüí³øó àâòîðñüêó ìåòîäèêó 
«Ñâîáîäà áåç êîäó». Ãëèáîêèé ³íäèâ³äó-
àëüíèé ï³äõ³ä — öå íàéêðàùà ãàðàíò³ÿ 
³ ðàä³ñòü íîâîãî æèòòÿ. Àäæå íå êîæíà 
ëþäèíà õâîð³º íà àëêîãîë³çì. Íåçáàëàí-
ñîâàíå õàð÷óâàííÿ òàêîæ íå ó âñ³õ âè-
êëèêàº îæèð³ííÿ. Òóò ïîòð³áíî íå ëèøå 
çàáîðîíÿòè, àëå é ïîâí³ñòþ óñóâàòè 
íàâ'ÿçëèâó òÿãó äî äåÿêèõ ïðîäóêò³â. 
Âèñîêå ë³êàðñüêå ìèñòåöòâî íàøîãî 
çåìëÿêà âæå äîïîìîãëî áàãàòüîì â³äî-
ìèì ëþäÿì. Öå ëåãêå, øâèäêå ³ ïîâíå 
ïîçáàâëåííÿ â³ä áóäü-ÿêî¿ çàëåæíîñò³.

Íå âèïàäêîâî ó Â³ííèöþ ¿äóòü çäàëåêó, 
ç îñòàííüîþ íàä³ºþ.

Âóë. Ïèðîãîâà, 107-À (¿õàòè äî âóë. 
Çîä÷èõ, 22). Öåíòð «Ñâîáîäà áåç êîäó».

Õòî çàïèñàíèé — ïðèéìàºòüñÿ â ÷èñë³ 
ïåðøèõ. Ïîïåðåäí³é çàïèñ îáîâ'ÿçêîâèé:

0432 57 85 10; 098 281 58 23.

АЛЕКСАНДР БИЛОШКУР-
СКИЙ, ПРАВОЗАЩИТНИК, 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Óæå äâàäöàòü òðè ãîäà ÿ ïî óòðàì 
îáëèâàþñü õîëîäíîé âîäîé, çèìîé 
2–3 ðàçà â íåäåëþ êóïàþñü â ïðîðó-
áè, à íà Êðåùåíèå Ãîñïîäíå îêóíàþñü 
â ñâÿòóþ âîäó. Â ýòîì ãîäó êîìïàíèþ 
ìíå âïåðâûå ñîñòàâèëà ìîÿ 15-ëåòíÿÿ 
äî÷ü Êàòÿ. Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó ñ Áî-
æüåé ïîìîùüþ ÿ òðèæäû îêóíóëñÿ ñíà-
÷àëà â Âèííèöå íà Âèøåíñêîì îçåðå, 
çàòåì â îçåðå ó ìàñëîæèðêîìáèíàòà, 
à ê âå÷åðó â èñòî÷íèêå ñâÿòîãî Îíóôðèÿ 
ïîä Ëåòè÷åâîì, êóäà íåðåäêî çàåçæàþ 
ñîïðèêîñíóòüñÿ ñî ñâÿòûíåé âî âðåìÿ 
êîìàíäèðîâîê è íàáðàòü äëÿ ïèòüÿ âîäû 
äîìîé.

Êðåùåíñêèå êóïàíèÿ â ñâÿòîé âîäå 
óæå äàâíî ñòàëè îáùåíàðîäíûì ïðàçä-
íèêîì è îáðÿäîì. Ýòîò îáû÷àé ïðè-
âåòñòâóåòñÿ öåðêîâüþ. Ïîñëå èñïîâåäè, 
ñ Áîæüèì áëàãîñëîâåíèåì, òðèæäû ïå-
ðåêðåñòèâøèñü, ñ ÷èñòûìè ïîìûñëàìè 
è óëûáêîé íà ñåðäöå êðåùåíñêîå êóïà-
íèå â ñâÿòîé âîäå äàåò ìíîãèì î÷èùåíèå 
äóøè, çäîðîâüå è çàðÿä ýíåðãèè, ñèëû, 
ìîæåò, äàæå è íà öåëûé ãîä.

À âîò ñàìè âîäíûå ïðîöåäóðû, åñëè 
ê íèì ïðàâèëüíî ãîòîâèòüñÿ è ïîñòî-
ÿííî çàêàëÿòü ñâîé îðãàíèçì, ñëóæàò 
çàëîãîì êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Êàê ãîâî-
ðèòñÿ, â çäîðîâîì òåëå çäîðîâûé äóõ.

Â ýòîì áëîãå ïîäåëþñü ñâîèì ìíîãî-
ëåòíèì îïûòîì çàêàëèâàíèÿ îðãàíèçìà. 
Íà÷èíàë ñ îáëèâàíèÿ õîëîäíîé âîäîé 
åùå ñòóäåíòîì â Êèåâå — ïðèîáùèë òðå-
íåð ïî áîêñó. Îñåíüþ 96-ãî ñ äðóçüÿìè 
ìû çàøëè ñ îáëèâàíèÿìè â çèìó, à çàòåì 
óæå êóïàëèñü â Äíåïðå íà Êðåùåíèå. 
Ñàìî æå åæåäíåâíîå îáëèâàíèå âîøëî 
â íîðìó, â íåèçìåííûé ðèòì æèçíè.

Êîíå÷íî æå, ìîæíî ïðèíèìàòü 
õîëîäíûé äóø. Íî ëó÷øå äëÿ ýòîãî ñíà-
÷àëà íàáðàòü, à çàòåì îòñòîÿòü âîäó. Åñëè 
âû æèâåòå â ÷àñòíîì äîìå, òî âàæíî, 
÷òîáû âîäà îòñòîÿëàñü íà óëèöå è ïî âîç-
ìîæíîñòè äàæå ïðîøëà ïåðåìåðçàíèå.

Òàêæå ñ÷èòàþ, ÷òî ïðè îáëèâàíèè âî-
äîé èãðàåò ðîëü ýíåðãåòèêà. Êàê èçâåñò-
íî, ÷åëîâåê ñîñòîèò íà 80% èç âîäû. Òåëî 
íàêàïëèâàåò (öåïëÿåò) íà ñåáå ðàçëè÷íóþ 
ýíåðãèþ íà ïðîòÿæåíèè äíÿ. Òàê âîò 
ïðè îáëèâàíèè ïîëîæèòåëüíóþ ýíåðãèþ 
âîäû îðãàíèçì ïðèíèìàåò, à âåñü íåãàòèâ 
ñìûâàåòñÿ, ñíèìàåòñÿ âîäîé. Ïîýòîìó 
âàæíî îáëèâàòüñÿ ñ ãîëîâû, îêóíàòüñÿ 
ñ ãîëîâîé, ÷òîáû îìûâàëîñü âñå òåëî. 
Âîò ïîýòîìó ïîñëå êóïàíèÿ â ïðîðóáè, 
êðîìå ðåçêîãî îõëàæäåíèÿ è ìîðîçíîãî 
ïîùèïûâàíèÿ êîæè, ó íàñ ïîÿâëÿþòñÿ 
íåïîâòîðèìûå è ïðèÿòíûå îùóùåíèÿ.

Î, ýòî ÷óäî — ñ óòðà âûëèòü íà ñåáÿ 
âåäðî âîäû! Ïðàâäà, ñïåðâà ñëåäóåò ðà-
çîãðåòüñÿ, ñäåëàâ ëåãêóþ, áåç ôàíàòèç-
ìà çàðÿäêó. Âàæíî ðàçîãðåòü ìûøå÷íóþ 
ìàññó, à íå ïðîïîòåòü. Ýòî ìîæíî 
ïðîäåëûâàòü è ïî âå÷åðàì.

×òîáû âïåðâûå îêóíóòüñÿ ñî ìíîé 
â Êðåùåíñêîé ïðîðóáè, ìîÿ ñòàðøàÿ 
äî÷ü Êàòÿ òùàòåëüíî ãîòîâèëàñü. Íà ïðî-
òÿæåíèè ìåñÿöà îíà ïî óòðàì îáëèâà-
ëàñü õîëîäíîé âîäîé, ÷òîáû îðãàíèçì 
ïðèâûê è îêóíàíèå íå ñòàëî äëÿ íåãî 
øîêîâîé âñòðÿñêîé. À åùå äî ýòîãî äî-
÷êà åæåäíåâíî ïðèíèìàëà êîíòðàñòíûé 
äóø — ÷òîáû ïîäâåñòè îðãàíèçì ê ñîá-
ñòâåííî õîëîäíûì ïðîöåäóðàì. Óâåðåí-
íîñòè â ñåáå åé äîáàâèëè òðåíèðîâêè 
ïî êèêáîêñèíãó.

Ïî çàêëþ÷åíèþ âðà÷åé, îìûâàíèå ëå-
äÿíîé âîäîé ÿâëÿåòñÿ ïðåâîñõîäíîé ïðî-

ôèëàêòèêîé ÎÐÇ, ÎÐÂÈ è äðóãèõ çàáîëå-
âàíèé. Îáúÿñíåíèå ýëåìåíòàðíîå. Êîãäà 
÷åëîâåê îáëèâàåòñÿ õîëîäíîé âîäîé, 
êðîâü íà÷èíàåò áóðëèòü, ïîâûøàåòñÿ 
óðîâåíü ëèìôîöèòîâ, è òàêèì îáðàçîì 
ñòèìóëèðóåòñÿ èììóííàÿ ñèñòåìà.

Âñ¸ ýòî äîêàçàíî íà 1000% íà ñåáå. 
Ýòè 20 ëåò ÿ ôàêòè÷åñêè íå ïîäâåðæåí 
íè âèðóñàì, íè êàêèì-ëèáî äðóãèì çàáî-
ëåâàíèÿì, ìàêñèìóì, ÷òî ìîæåò íà ìåíÿ 
«íàïàñòü» — ë¸ãêàÿ ïðîñòóäà. Íåáîëüøàÿ 
òåìïåðàòóðà, ÷èõàíèÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ 
äâà-òðè äíÿ è ëåãêî ïåðåíîñÿòñÿ íà íî-
ãàõ. Èñêëþ÷àþòñÿ òàáëåòêè è, òåì áî-
ëåå, àíòèáèîòèêè. Íî íå ãåðîéñòâóéòå! 
Íå âàæíî, íàñêîëüêî âû ñ÷èòàåòå ñåáÿ 
çàêàëåííûì. Îðãàíèçì íåîáõîäèìî ïî-
äãîòîâèòü, è òîëüêî òîãäà ýòè ïðîöåäóðû 
áóäóò è â ðàäîñòü, è âî áëàãî. Ïîñòå-
ïåííî ñíèæàéòå ãðàäóñ âîäû, êîòîðîé 
åæåäíåâíî îáëèâàåòåñü, òîãäà òåëî òî÷íî 
îòáëàãîäàðèò âàñ çäîðîâüåì, õîðîøèì 
íàñòðîåíèåì è ïîçèòèâíûìè ìûñëÿìè.

Èììóíèòåò — ýòî äîñòàòî÷íî ñèëüíàÿ 
âåùü, êîòîðàÿ äàíà ëþäÿì îò Áîãà äëÿ 
âîçìîæíîñòè ñàìîèçëå÷åíèÿ. Òàê íóæíî 
èñïîëüçîâàòü ýòó âîçìîæíîñòü, ÷òîáû 
áûòü çäîðîâûì è ïîëíîöåííî æèòü, íà-
ñëàæäàÿñü êàæäûì ìãíîâåíèåì. Ñóùå-
ñòâóåò äàæå ìíåíèå, ÷òî ÷åëîâåê ñèëîé 
ìûñëè, ñèëîé âîëè, ñâîèì èììóíèòåòîì 
ìîæåò îäîëåòü ëþáîé íåäóã. À íåêîòîðûå 
âðà÷è òàêæå ãîâîðÿò, ÷òî «âñå íàøè áî-
ëåçíè â ãîëîâå».

В чому секрет успіху

Больше 20 лет я закаляюсь, купаюсь в проруби 
и на Крещение окунаюсь в святую воду 

БЛОГ

БЛОГ

442395

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 190104
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Отруїлися 
грибами 
 Ó íåä³ëþ, 20 ñ³÷íÿ, 
ó Â³ííèö³ ñåìåðî ëþäåé 
îòðó¿ëèñÿ êîíñåðâîâàíèìè 
ãðèáàìè. Ïðî öå ïîâ³äîìè-
ëà íà÷àëüíèê Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ Äåð-
æïðîäñïîæèâñëóæáè ²ðèíà 
Îäíîñòàëêî.
— Äî ðåàí³ìàö³¿ øïèòàë³-
çóâàëè ñ³ì îñ³á ç ä³àãíîçîì 
îòðóºííÿ êîíñåðâîâàíèìè 
ãðèáàìè, ÿê³ áóëè ïðèäáàí³ 
íà ðèíêó ó ïðèâàòíî¿ îñîáè. 
Íàéìîëîäøîìó ïîñòðàæäà-
ëîìó 18 ðîê³â, — çàçíà÷èëà 
²ðèíà Îäíîñòàëêî. Çà ¿¿ 
ñëîâàìè, çàðàç âîíè ïåðå-
áóâàþòü ó ñòàí³ ñåðåäíüî¿ 
âàæêîñò³ ó ðåàí³ìàö³¿. Íàðàç³ 
ïðàö³âíèêè Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæáè ïðîâåëè ïåðåâ³ð-
êè òàì, äå ïðîäàëè êîíñåð-
âîâàí³ ãðèáè. Àëå ïðîäóêö³¿ 
íå âèÿâèëè. Òàêîæ ó â³äîì-
ñòâ³ ãîòóþòü ðîçïîðÿäæåííÿ 
ïðî ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ 
çà ðåàë³çàö³ºþ êîíñåðâîâà-
íèõ ïðîäóêò³â äîìàøíüîãî 
âèãîòîâëåííÿ. Àäæå âîíà º 
íåçàêîííîþ.

Вибухнув 
газовий балон 
 Ó ñóáîòó, 19 ñ³÷íÿ, â ñå-
ëèù³ Ñóòèñêè Òèâð³âñüêîãî 
ðàéîíó ÷îëîâ³ê îòðèìàâ 
ñèëüí³ îï³êè â ðåçóëüòàò³ 
âèáóõó áàëîíà.
— Äî Ñëóæáè ïîðÿòóíêó 
«101» íàä³éøëî ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî âèáóõ ïîáóòî-
âîãî ãàçîâîãî áàëîíà, ÿêèé 
ñïðè÷èíèâ ïîæåæó â ë³òí³é 
êóõí³ íà âóë. Øåâ÷åíêà 
ó ñåëèù³ Ñóòèñêè, — ðîçêà-
çóþòü òèâð³âñüê³ ðÿòóâàëü-
íèêè. Âíàñë³äîê âèáóõó 
ãàçó, îï³êè (68% ò³ëà II–III 
ñòóïåíÿ) îòðèìàâ 44-ð³÷-
íèé âëàñíèê äîìîãîñïî-
äàðñòâà. Çà ³íôîðìàö³ºþ 
ñëóæáè ïîðÿòóíêó, ÷îëîâ³-
êà äîñòàâèëè äî îï³êîâîãî 
â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³ ³ìåí³ 
Ïèðîãîâà.

КОРОТКОКОРОТКО

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5330164 

Æóðíàë³ñòè RIA/20minut.ua 
çàâ³òàëè äî îäí³º¿ ç íåáàãàòüîõ 
ñòóä³é, äå ìîæíà ñïðîáóâàòè ñâî¿ 
ñèëè ó íîâîìó ³ ìîäíîìó ñïîð-
òèâíîìó íàïðÿìêó — ïîâ³òðÿíèõ 
ïîëîòíàõ.

Ó íåâåëèêîìó çàë³ ç âèñîêèìè 
ñòåëÿìè ðîçì³ùåíî ø³ñòü äîâãèõ 
ïîëîòåí ë³ëîâîãî êîëüîðó. Öå 
çíà÷èòü, ùî çàéìàòèñÿ ó ãðóï³ 
ìîæå íå á³ëüøå øåñòè îñ³á. Ñàìå 
ïîëîòíî íàãàäóº äîâãó øèðîêó 
øòîðó, ðîçä³ëåíó íà äâ³ ÷àñòèíè. 
Ç ÿêî¿ òêàíèíè âèãîòîâëåí³ ïî-
ëîòíà, òðåíåð ñòóä³¿ Â³êòîð³ÿ 
íå ãîâîðèòü.

— Ìè äîâãî ï³äáèðàëè öåé ìà-
òåð³àë ³ íå õîò³ëîñÿ á íàçèâàòè 
éîãî, — ãîâîðèòü ä³â÷èíà.

Ïîâ³òðÿí³ ïîëîòíà — ð³çíîâèä 
öèðêîâî¿ àêðîáàòèêè òà ã³ìíàñ-
òèêè. Òðåíåð ñòóä³¿ ãîâîðèòü, ùî 
çàéìàòèñÿ íà ïîëîòíàõ ìîæóòü 
óñ³. Ãîëîâíå — çàõîò³òè. Â³êòîð³ÿ 
òðåíóº äèòÿ÷ó ãðóïó âæå ê³ëüêà 
ðîê³â, àëå ³ç çàäîâîëåííÿì ðîçïî-
â³äàº ïðî âñ³ ïåðåâàãè çàíÿòü ÿê 
äëÿ ìàëèõ, òàê ³ äîðîñëèõ:

— ßêùî âè ïðèõîäèòå ³ ïî-
÷èíàºòå çàéìàòèñÿ, òî áóäåòå 
âäîñêîíàëþâàòè ñåáå ïîñò³éíî, 
àäæå êðàéíüî¿ ìåæ³ ó öüîìó ñïîð-
ò³ íåìàº, — ãîâîðèòü Â³êà.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ СПОРТ
Çàéìàòèñÿ àêðîáàòèêîþ íà ïî-

â³òðÿíèõ ïîëîòíàõ ìîæóòü óñ³, õòî 
íå ìàº ïðîòèïîêàçàíü ó çâ'ÿçêó 
³ç ïðîáëåìàìè îïîðíî-ðóõîâîãî 
àïàðàòó. Ñïîðò ïîºäíóº ó ñîá³ 
ê³ëüêà íàïðÿì³â — àêðîáàòèêà, 
ã³ìíàñòèêà, òàíö³ ³ ñòðåò÷³íã. 
Íà çàíÿòòÿõ çàä³þþòü óñ³ âèäè 
ì'ÿç³â ³ òðåíóâàííÿ ìàþòü ÿê ñè-
ëîâ³, òàê ³ êàðä³î íàâàíòàæåííÿ.

— Ïîâ³òðÿí³ ïîëîòíà — íå îá-
ìåæåí³ ðàìêàìè. Öå äóæå ö³êàâèé 
ñïîðò, ÿêèé òî÷íî äîïîìîæå äî-
ñÿãíóòè ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, — êàæå 
òðåíåð.

Çàíÿòòÿ íà ïîëîòíàõ ìàþòü 
ïðèáëèçíî òàêèé ñàìèé åôåêò, 
ÿê ³ òðåíóâàííÿ ó áàñåéí³. Òîìó 
òàêèé âàð³àíò äîïîìîæå ïîçáàâè-
òèñÿ â³ä ñêîë³îçó òèì, êîìó ïðî-
òèïîêàçàí³ çàíÿòòÿ ó õëîðîâàí³é 

âîä³. Äëÿ òîãî, ùîá ïî÷àòè çà-
éìàòèñÿ íà ïîëîòíàõ, ïîïåðåäíÿ 
ï³äãîòîâêà íå ïîòð³áíà:

— ²ñíóº ñòåðåîòèï, ùî äëÿ 
òîãî, àáè ïðèéòè íà ïåðøå çà-
íÿòòÿ, ïîòð³áíî âæå ùîñü âì³-
òè. Öå íå òàê. Âèñòà÷èòü ò³ëüêè 
áàæàííÿ, — ñòâåðäæóº Â³êòîð³ÿ.

Äî ñòóä³¿ ïðèõîäÿòü ëþäè ³ç ð³ç-
íèìè ö³ëÿìè: îäí³ äîðîñë³ ïðè-
âîäÿòü ä³òåé, àáè ìàëå÷à äîñÿãàëà 
ñïîðòèâíèõ óñï³õ³â, äî ðå÷³, íàé-
ìåíø³é ñïîðòñìåíö³ ñòóä³¿ — òðè 
ðîêè. ²íø³ — çàéìàþòüñÿ äëÿ ñåáå.

ХУДНУТИ ЧИ НІ — 
ОСЬ У ЧОМУ ПИТАННЯ 

Òðåíåðêà ãîâîðèòü, ùî òóò 
õóäíóòü óñ³, íàâ³òü ò³, õòî íå ìàº 
íà ìåò³ âòðàòèòè âàãó. Óñå ÷åðåç 
³íòåíñèâí³ òà íåòèïîâ³ òðåíóâàííÿ.

Ìè çàïèòóºìî, ÷è º ïåâí³ âà-
ãîâ³ îáìåæåííÿ äëÿ òèõ, õòî õî÷å 
çàéìàòèñÿ.

— Ó íàñ òàêîãî íåìàº. Ìè ñïå-
ö³àëüíî ï³ä³áðàëè ì³öíó òêàíèíó, 
ÿêà òÿãíåòüñÿ. Íà îäíîìó ïîëîòí³ 
ìîæóòü çàéìàòèñÿ äî øåñòè ä³-
â÷àò ð³çíî¿ âàãè òà ñòàòóðè. ßêáè 
ó íàñ áóëà âèùà ñòåëÿ, òî, äóìàþ, 
ùî ³ ä³â÷àò íà ïîëîòíàõ ðîçì³ñòè-
ëîñÿ á á³ëüøå, — ðîçïîâ³äàº Â³êà.

Òàê ÿê çàíÿòòÿ íà ïîëîòíàõ 
ïåðåäáà÷àþòü ô³çè÷í³ âïðàâè ç³ 
ñâîºþ âàãîþ, òî äëÿ íîâà÷ê³â öå 
áóäå íå ïðîñòî:

— Ä³â÷àòà, çâè÷àéíî, çàñìó÷ó-
þòüñÿ, êîëè ùîñü íå âèõîäèòü, 
àëå ìîòèâàö³ÿ âèð³øóº âñå.

ІЗ ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
ЗАНЯТТЯ 

Âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ äëÿ áóäü-
ÿêîãî ñïîðòó º ðîçìèíêà. Òàê 
ñàìî ³ òóò: äî òîãî, ÿê òîðêíóòèñÿ 
ïîëîòåí, òðåíåðè òà â³äâ³äóâà÷³ 
ðîçìèíàþòüñÿ. Äàë³ êîæåí, õòî 
ó çàë³, ìàº ³íäèâ³äóàëüí³ çàâäàí-

ГОТУЄМО ТІЛО ДО ВЕСНИ — 
ХУДНЕМО У ПОВІТРІ 
Сучасний спорт  Безкінечні 
святкові застілля у будь-якому випадку 
несуть за собою додаткові кілограми. 
Якщо звичайний фітнес або заняття 
у тренувальному залі для вас не підходять, 
то варто звернути увагу на оригінальні і 
доволі рідкісні види спорту, які можна знайти 
у Вінниці. Розпочнемо із повітряних полотен. 
Розказуємо, що це за спорт та для кого

íÿ, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ çà ð³âíåì 
ï³äãîòîâêè. Òàêèì ÷èíîì ãðó-
ïà âèâ÷àº íîâ³ çâ'ÿçêè. Òóò ãî-
ëîâíå — çàïàì'ÿòàòè, ÿê ïðàâèëü-
íî «÷³ïëÿòèñÿ» çà ïîëîòíî, ùîá 
íå íàíåñòè ñîá³ ïîøêîäæåíü. 
Íàéâèùèé ð³âåíü äîñÿãíåíü — 
çðèâ. Â³êòîð³ÿ äåìîíñòðóº íàì 
öþ âïðàâó. Ñïåðøó ä³â÷èíà «çà-
ìîòóºòüñÿ» ó ïîëîòíà, àáè ïîò³ì 
ðîçêðóòèòèñÿ äî ï³äëîãè. Íà ïåð-
øèé ïîãëÿä, öå çîâñ³ì íå ïðîñòî.

— Ç³ðâàòèñÿ íà ïîëîòíàõ 
âíèç — äóæå ñòðàøíî. Ä³â÷àòà 
äîâãî âàãàþòüñÿ ³ âèêîíóþòü öå 
÷åðåç ïåâíèé ÷àñ. Àëå êîëè âæå 
ëåòèø äî íèçó, òî â³ä÷óâàºø 
ëåãê³ñòü ³ çàäîâîëåííÿ. Öå òå, 
ùî íåìîæëèâî çðîáèòè ó çâè-
÷àéíîìó æèòò³. Ðîáèø òðþê ³ 
â³ä÷óâàºø ëåãê³ñòü. À çà ðàõóíîê 
òîãî, ùî ðîáèø òîé ÷è ³íøèé 
åëåìåíò, ï³äâèùóºòüñÿ ñàìîîö³í-
êà, — ñòâåðäæóº òðåíåð.

У ЯКОМУ ОДЯЗІ ЗАЙМАТИСЯ
Ñïîðòèâíà ôîðìà ïîâèííà 

áóòè îáîâ'ÿçêîâî çàêðèòîþ, àáè 
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ òðþê³â íå ïî-
øêîäèòè øê³ðó. Òóò äóæå ïðîñòî 
îòðèìàòè îï³êè. Òîìó ñë³ä îäÿãà-
òè ëîíãñë³âè ³ç äîâãèì ðóêàâîì 
àáî òðè ÷âåðò³ òà ëîñèíè. Ó çàë³ 
çàéìàþòüñÿ áåç âçóòòÿ. Äî ðå÷³, 
ï³äëîãà ³ç ï³ä³ãð³âîì, òîìó â³äâ³ä-
óâà÷³ òî÷íî íå çìåðçíóòü.

ТРЕНУВАННЯ НА ПОЛОТНАХ: 
ПЕРШИЙ ПОГЛЯД 

Âèïðîáóâàòè ïîëîòíà îñîáèñ-
òî — îñü ùî òî÷íî äîïîìîæå 

çðîçóì³òè ¿õ ìåòó òà íåîáõ³äí³ñòü. 
Îòæå, ïåðøå, ùî ïîòð³áíî çíà-
òè — ëþäÿì ³ç ïîãàíî ðîçâèíå-
íèì âåñòèáóëÿðíèì àïàðàòîì 
áóäå ñêëàäíî. Ï³ñëÿ ïåðøîãî 
îáåðòó íàâêîëî ñâîº¿ îñ³ àáî ïå-
ðåêèäó — çàïàìîðî÷åííÿ ãàðàí-
òîâàíå. Àëå çà äîïîìîãîþ çàíÿòü 
íà ïîëîòíàõ ìîæíà âèêëþ÷èòè 
öþ ïðîáëåìó ðàç ³ íàçàâæäè, òîìó 
öå âæå âåëèêèé ïëþñ.

Ïî-äðóãå, íå îäðàçó çðîçóì³-
ëî, ÿê ïðàâèëüíî «çà÷åïèòèñÿ» 
çà ïîëîòíà, àáè çðîáèòè öå ïðà-
âèëüíî. Òîæ ïåðø³ ê³ëüêà çà-
íÿòü — öå âèâ÷åííÿ êîìá³íàö³é 
äëÿ ïðàâèëüíîãî çàêð³ïëåííÿ 
òà ðîçì³ùåííÿ â ïîëîòí³. Öåé 
ïóíêò ïðèâîäèòü äî íàñòóïíî-
ãî — ïîëîòíà ³íîä³ ìîæóòü ïå-
ðåäàâëþâàòè íîãè àáî ðóêè. Öå 
áóäå â³äáóâàòèñÿ äî òèõ ï³ð, ïîêè 
âè íå íàâ÷èòåñÿ êîðèñòóâàòèñÿ 
íèìè ïðàâèëüíî.

Ïî-òðåòº, çàíÿòòÿ íà ïîëîò-
íàõ — öå ðîçòÿæêà òà ñèëà ó ðó-
êàõ, òîìó áóäüòå ãîòîâ³ äî òîãî, 
ùî íàâ³òü ï³ñëÿ ê³ëüêîõ âïðàâ 
ó çàë³ âàñ íåùàäíî ìó÷èòèìå 
êðåïàòóðà âïðîäîâæ ê³ëüêîõ äí³â. 
Îñîáëèâî â³ä÷óºòå âñ³ ñâî¿ ì'ÿçè 
÷åðåç äåíü ï³ñëÿ òðåíóâàíü. Ó òà-
êîìó ðàç³ â³ä áîëþ äîïîìîæóòü 
ïîçáóòèñÿ ô³çè÷í³ âïðàâè àáî 
ãàðÿ÷à âàííà.

Ö³íè íà òàêå çàäîâîëåííÿ 
íå âèñîê³ — îäíå äèòÿ÷å çàíÿò-
òÿ 50 ãðèâåíü, äîðîñëå êîøòóº 
60. Àáîíåìåíò ìîæíà ñêëàäàòè 
íà áóäü-ÿêó ê³ëüê³ñòü çàíÿòü: â³ä 
îäíîãî íà òèæäåíü ³ á³ëüøå.

Çàíÿòòÿ íà ïîëîòíàõ 
– öå ðîçòÿæêà òà ñèëà 
ó ðóêàõ. Òîìó áóäüòå 
ãîòîâ³ äî òîãî, 
ùî âàñ íåùàäíî 
ìó÷èòèìå êðåïàòóðà

— Існує стереотип, що для того, аби прийти на 
перше заняття, потрібно вже щось вміти. Це не так. 
Вистачить бажання, — каже тренер Вікторія

Робота 

100% легальне працевл. в 
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз 
Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 
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КІНО

Скло
Детектив, 23.01, поч. о 10.20, 19.10, 21.50
24.01–30.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мері Поппінс повертається
Комедія, 23.01, поч. о 15.20
24.01–30.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шлях додому
Драма, 23.01, поч. о 10.00, 17.40
24.01–30.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Снігові перегони
Анімація, 23.01, поч. об 11.45
24.01–30.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Астерікс і таємне зілля
Анімація, 23.01, поч. о 12.50, 17.20
24.01–30.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Я, Ти, Він, Вона
Комедія, 23.01, поч. о 17.35

Шлях додому
Драма, 23.01, поч. о 12.00

Марія — королева Шотландії
Драма, 23.01, поч. о 9.50, 21.45

Астерікс і таємне зілля
Анімація, 23.01, поч. о 16.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Таємниця сім'ї монстрів
Анімація, 23.01, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
24.01–30.01, поч.о 10.00, 12.00, 14.00

Янгол
Кримінальна драма, 23.01, поч. о 18.00, 20.00

Пампушка
Анімація, 24.01–30.01, поч. о 16.00, 20.00

Астрал: Новий вимір
Жахи, 24.01–30.01, поч. о 18.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Марія — королева Шотландії
Драма, 23.01, поч. о 9.20. 11.30, 13.50, 16.10, 
18.30, 20.50, 23.00
24.01–30.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Гра пам'яті
Драма, 23.01, поч. о 12.20, 21.20
24.01–30.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Я, Ти, Він, Вона
Комедія, 23.01, поч. о 19.30, 21.40, 23.30
24.01–30.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Темне дзеркало
Жахи, 23.01, поч. об 11.30, 13.50
24.01–30.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Шлях додому
Драма, 23.01, поч. о 13.20, 14.30, 15.20, 17.20, 19.20
24.01–30.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Наталія 
Могилевська 
28 лютого у Вінниці
Проводжати зиму й 
зустрічати весну Вінниця 
буде з найяскравішою 
співачкою України.
28 лютого о 19.00 у ві-
нницькому Будинку 

офіцерів — приголомшлива Наталія Могилевська з 
новою весняною програмою. Нас чекає незабутня 
феєрія, концерт-свято, улюблені хіти, прем’єри нових 
композицій і численні сюрпризи.
Гарні пісні, повні почуттів та емоцій, нікому не до-
зволять всидіти на місці. Танцювати й підспівува-
ти — от навіщо ви прийдете на цей концерт.
Своєю шаленою харизмою і невгамовною жагою 
до нових перемог Наталія Могилевська вже більше 
24 років надихає мільйони шанувальників. Народна 
артистка України, переможниця «Танців із зірками», 
чудова співачка, блискуча акторка, стильна теле-
ведуча, амбіційний продюсер — багатогранність її 
таланту вражає.
Кожен виступ Наталії Могилевської — це завжди 
грандіозне шоу, виключно гарний настрій і най-
сильніші емоції. І ви отримаєте їх сповна 28 лютого 
о 19.00 у Будинку офіцерів.
Квитки — 200–700 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садовсько-
го, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Свято шансону. 
Сергій Піскун 7 
березня у Вінниці
Грандіозне свято 
шансону і найдушевніших 
пісень. Напередодні 
8 Березня — великий 

сольний концерт Сергія Піскуна «Алые розы — 
одній тобі» у Вінниці.
Сергія Піскуна називають відкриттям року у жанрі 
шансон. Його хіти «Когда-нибудь ты пожалеешь», 
«Алые розы», «Звезды и луна», «Снежинки», 
«И зазвучит», «Тобой живу», «Если бы не ты» 
не «сходять» з ефіру радіо «Шансон», набирають 
сотні тисяч переглядів у Інтернеті і по праву 
займають гідні позиції у хіт-парадах і рейтингах 
даного жанру.
Щиросердечні композиції про кохання та почуття. 
Зрозумілі тексти, що пробуджують емоції і почуття 
слухача. Сильний голос і вміння з першої секунди 
запалити публіку. На концертах Сергія Піскуна — 
завжди особлива і надзвичайно душевна 
атмосфера.
У цьому всі вінничани переконаються 7 березня 
о 19.00 у Будинку офіцерів. Будуть всі найкращі 
хіти, ексклюзивні прем’єри і незабутнє свято.
Квитки — 100–300 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку 
офіцерів, театру Садовського, Вінницької Вежі, 
«Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна 
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–
63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ÀÔ²ØÀ

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

«Про що мовчать 
чоловіки, або 
Дикун FOREVER»
До Дня всіх закоханих!
Найвеселіша вистава про 
кохання і стосунки «Про 
що мовчать чоловіки, 
або Дикун FOREVER» 
16 лютого о 19.00 у Ві-

нницькому театрі імені Садовського.
Під час перегляду кожен глядач отримає море 
задоволення. Більше того — чимало чоловіків 
впізнають себе, а жінки — своїх суджених. Кохання, 
стосунки, ревнощі, право на владу у родині, від-
ношення до друзів і світу — теми, які піднімаються 
у виставі, близькі всім без винятку.
Усі, хто бачив цей сучасний, розривний і мегавесе-
лий шедевр, вам підтвердять: «Варто йти!»
Квитки — 300–380 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіце-
рів, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Моя чарівна леді
Мюзикл, 23.01, поч. о 16.00

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 24.01, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
24.01, поч. о 19.00; 26.01, поч. о 18.00

Потрібен брехун
Комедія, 25.01, поч. о 18.30

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 26.01. поч. о 18.30

Назар Стодоля
Козацька балада, 29.01, поч. о 16.00

Ассоль
Історія однієї мрії, 30.01, поч. о 16.00

Летюча миша
Оперета, 31.01, поч. о 18.30

Комедія «Він — 
моя сестра»
4 березня о 19.00 у театрі 
імені Садовського — одна 
з найсильніших вистав 
сучасності «Він — моя 
сестра» з народними 
артистами України Во-

лодимиром Горянським та Анатолієм Хостікоєвим 
у головних ролях!
Сміливі й незвичні образи, яскравий грим й чудові 
декорації, музика, танці і… надпотужний глибо-
кий сюжет. «Він — моя сестра» — суперкомедія 
не лише тому, що дарує море радості, посмішок 
й позитиву кожному глядачу. Ця вистава робить 
нас іншими. Сповнює серця теплом та любов’ю, 
нагадуючи, що головне — не обгортки, а — те, що 
всередині людської душі…
Полюбити наше дивовижне й непередбачуване 
життя, пізнати ціну щирої дружби, позбутися сте-
реотипів, навчитися довіряти своєму серцю і вчас-
но розгледіти справжній зміст людських стосунків. 
Ви будете сміятися й співпереживати героям, а дві 
години пролетять — як одна мить.
Квитки — 220–450 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, Вінницької 
Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна 
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор — компанія «ВІННИ-
ЦЯКОНЦЕРТ».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — від 35 грн
Кошеня на ім'я Гав
Пригодницька казка, 26.01, поч. об 11.00 та 13.00

Веселі ведмежата
Весела повчальна історія
27.01, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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ВИСТАВКИ
Виставка роботів 
та трансформерів
До 24 лютого ви можете 
відвідати унікальну 
виставку роботів та 
трансформерів з металу 
в повну величину. На ній 

представлено більше 20 роботів із металу. Опти-
мус Прайм — висота якого 3,5 м. Бамблбі — вага 
якого більше тонни, справжня машина транс-
формер та шоу танцюючих роботів. Виставка 
працюватиме з 10.00 до 21.00. Місце: ТЦ Plaza 
Park (вул. Келецька, 117 б). Довідки за телефона-
ми: (09)9057323, (063)4221427, (099)3432657.

Виставка живих тропічних метеликів
Запрошуємо вас на дивовижну виставку «Красуні 
та Чудовиська», на якій представиться можливість 
насолодитися красою та побачити появу на світ 
тропічних метеликів, дізнатися цікаві факти про 
життя цих чарівних істот. Крім цього, на виставці 
представлені гігантські павуки-птахоїди з усього сві-
ту, водні та сухопутні черепахи, граційні яскраві змії, 
незвичайні ящірки, різноманітні жаби, аксолотлі, 
африканські карликові їжаки, чилійські білочки, ко-
махи і молюски. Вартість: дорослий квиток 60 грн, 
дитячий 50 грн, діти до 3 років безкоштовно. 
Фото- і відеозйомка, екскурсійний супровід, а також 
спілкування з тваринами контактної групи — без-
коштовно. Чекаємо вас у ТРЦ «Квартал» (вул. Є. 
Пікуса, 1 а) до 31 січня щодня з 10.00 до 20.00. 
Телефони для довідок: (098)5423409, (066)3144056.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює 
унікальний музей, який налічує близько 5037 мо-
делей транспорту. Виставка унікальна і дуже до-
рога, розподіляється на кілька частин: вантажні, 
легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоци-
кли, військова техніка ручної роботи (збірки), а та-
кож потужна колекція живих двигунів автомобілів, 
вузлів і агрегатів.
У музеї в межах програми виховання дітей та 
молоді будуть безкоштовні групові екскурсії для 
школярів, для решти відвідувачів вхід платний, 
але за доступними цінами — 20 грн для дорослих, 
для пенсіонерів і студентів — 10 грн.

Музей української марки ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки 
представлені одні з найцікавіших марок, деякі з 
них є лише в одному екземплярі. Є марки, вжи-
вані в Одесі, радянські марки та навіть ті, на яких 
згадано Голодомор. У повній колекції пана Олек-
сандра є марки, датовані від 1850 року, гашені 
в різних українських містах. Музей української 
марки ім. Якова Балабана можна відвідати щодня, 
крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам та 
студентам вхід безкоштовний. 
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)534-30-20.
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ОВЕН 
Після драматичних пере-
живань, емоційних сплесків 
і інших пригод, що тягнуть за 
собою великі витрати нерво-
вої енергії, ваша душа може, 
нарешті, знайти рівновагу. 

ТЕЛЕЦЬ 
Інтуїція вас не підводить, 
схоже, ви опинилися в лю-
бовному трикутнику. 
Постарайтеся викликати 
свого обранця на відверту 
розмову, зберігаючи при 
цьому самовладання.

БЛИЗНЮКИ 
Постарайтеся зберігати рів-
ність у стосунках, не прагніть 
тиснути на кохану людину і 
доводити, що ви головніший. 
Тим більше, що вас чекає до-
сить пристрасне побачення.

РАК 
Проявивши скромність і 
прагнення до компромісів 
на початку тижня, ви значно 
поліпшите і без того чудові 
стосунки з супутником життя. 

ЛЕВ 
На любовному фронті у вас 
все благополучно, і це 
вселяє в вас оптимізм. Але 
не варто розповідати про 
своє щастя оточуючим. Так 
ви зможете уникнути за-
здрості і пліток. 

ДІВА 
Тиждень буде спокійним, ваш 
роман розвивається в по-
трібному темпі. У п'ятницю 
несподівана зустріч з давнім 
коханням може сколихнути 
почуття, що давно задрімали.

ТЕРЕЗИ 
У середу з'ясування стосунків 
може призвести до неперед-
бачуваних наслідків. Якщо 
цього не уникнути, поста-
райтеся, принаймні, бути 
гранично стриманими. 

СКОРПІОН 
Початок тижня може прине-
сти вам звільнення від чогось 
стомлюючого. Не виключено, 
що це будуть стосунки, що 
вичерпалися. Зате та люди-
на, яка вам дійсно потрібна, 
з'явиться у вашому житті.

СТРІЛЕЦЬ 
Можливе романтичне зна-
йомство, яке захопить вас 
не на жарт. Однак все ж 
не варто втрачати голову і 
рвати всі колишні зв'язки. 
Неділя — хороший день для 
розмови по душах.

КОЗЕРІГ 
У понеділок постарайтеся 
не влаштовувати скандалу 
коханій людині тільки тому, 
що ваші думки не співпада-
ють в даний момент. Спро-
буйте зрозуміти одне одного. 

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня намагайтеся 
мати бездоганний і стильний 
вигляд, тоді нове інтригуюче 
знайомство вам гаранто-
ване. П'ятниця — найроман-
тичніший день. 

РИБИ 
Зверніть увагу на свій емо-
ційний стан, бажано, щоб 
він не впливав на оточуючих. 
Кохана людина вам не во-
рог, розкажіть їй про те, що 
вас турбує. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 24-30 СІЧНЯ

ВИКТОРИЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ

—  В л ю б л е н -
ность — это до-
статочно силь-
ная эмоция. Вот 
только на самом 

деле, если копнуть глубже, она 
формируется большим количе-
ством других эмоций, таких как: 
интерес, возбуждение, радость, 
волнение и другие. Когда люди 
только знакомятся, они старают-
ся показать себя с лучшей сто-
роны, что абсолютно логично. 
И тем самым непроизвольно вы-
зывают у партнёра целую бурю 
приятных эмоций. У человека 
происходит связка того, что он 
испытывает, с тем человеком, 
который в этот момент нахо-
дится рядом. Можно предста-
вить себе ситуацию, мужчина 
с женщиной пришли вечером 

в ресторан. Начнем с того, что 
каждый активно и усердно го-
товился к выходу, и примерял 
не один наряд. Красивая внеш-
ность друг друга уже привлекает 
внимание, и это уже вызывает 
эмоции. В ресторане играет при-
ятная музыка, особенно, если 
играет любимый исполнитель — 
снова эмоций. За столиком ве-
дутся интересные разговоры, 
улыбки, смех, лёгкие прикосно-
вения друг к другу — это всё эмо-
ции. Что приводит в желанию 
видеться снова и снова. И так 
эмоции перерастают в чувства 
друг к другу.
Поэтому для тех, кто желает 
постоянно со своим партнёром 
чувствовать состояние влюблен-
ности, самый простой вариант — 
периодически вызывать в нём 
яркие эмоции. И тогда любовь 
и влюбленность будут шагать 
вместе под руку сквозь года.

Комментарий эксперта

Ñàìàÿ ðîìàíòè÷åñêàÿ äàòà ãîäà 
íåóäåðæèìî ïðèáëèæàåòñÿ è çà-
ñòàâëÿåò ÷òî-òî äåëàòü — çíà-
êîìèòüñÿ, âëþáëÿòüñÿ, ïóñòü 
íà ïàðó äíåé, íî íå ïðîôóêàòü 
î÷åðåäíîãî Âàëåíòèíà.

Åñëè ïîñìîòðåòü íà äàííûé 
÷åëîâå÷åñêèé ôåíîìåí ñ íàó÷-
íîé òî÷êè çðåíèÿ, îêàçûâàåòñÿ, 
âñåìó âèíîé êîëëåêòèâíîå áåñ-
ñîçíàòåëüíîå. Ìû ìîæåì äîëãîå 
âðåìÿ ïðåáûâàòü â «ñïÿ÷êå», òåì 
áîëåå äîëãèå îñåííèå è çèìíèå 
ìåñÿöû ñåðîñòè è ïðèðîäíîãî 
óíûíèÿ ýòîìó ñïîñîáñòâóþò. 

Íî åñòü â ýòî âðåìÿ îïðåäå-
ëåííûå äàòû: Íîâûé ãîä, Ðîæ-
äåñòâî è Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà 
(äíè, ïî îïðåäåëåíèþ, äîëæíû 
ïðàçäíîâàòüñÿ è, êàê ïðàâèëî, 
â ïàðå), êîòîðûå âûáèâàþò íàñ 
èç ïðèâû÷íîãî ðåæèìà, ìû ñðî÷-
íî èùåì ñåáå êîìïàíèþ. 

Â òàêèå ìîìåíòû íàøà íåðâ-
íàÿ ñèñòåìà «ðàäóåò» íåâèäàííîé 
ðàíüøå âîçáóäèìîñòüþ, íàäïî-
÷å÷íèêè àêòèâèçèðóþòñÿ, ãîð-
ìîíû âûäåëÿþòñÿ â îãðîìíîì 
êîëè÷åñòâå. Ïðàêòè÷åñêè, êàê 

âåñíîé â ïåðèîä ñåêñóàëüíîãî 
îáîñòðåíèÿ. 

Ðàçíèöà â òîì, ÷òî ïî âåñíå 
íàñ øòîðìèò òåñòîñòåðîíîì è ñå-
ðîòîíèíîì — ìû êà÷àåìñÿ, êàê 
íà êà÷åëÿõ, ñîñòîÿíèå òàêîå, ÷òî, 
òî âçëåòàåøü ê íåáåñàì îò ïå-
ðåïîëíÿþùåé íàäåæäû íà ñ÷à-
ñòüå, òî êàòèøüñÿ âíèç îò òîñêè 
íåñáûâøèõñÿ æåëàíèé. 

Ïîêà âåñíà åùå íå âçáóäî-
ðàæèëà íàøè ñåðäöà, ìû õî-
òèì ïðîñòî íå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
óíûëûì çàíóäîé, è êàê âñå 
ëþäè ïîéòè ñ ëþáèìîé äåâóø-
êîé/ïàðíåì â ðåñòîðàí, äàðèòü 
äðóã äðóãó äóðàöêèå âàëåíòèíêè, 
ïîáûòü íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ 
ïðè÷àñòíûìè ê îáùåìó ëþáîâ-
íîìó âåñåëüþ. 

È âñå áû õîðîøî. Îäíàêî 
êðîìå îáùåçàðàçíîãî ëþáîâíî-
ãî ïðåäïðàçäíè÷íîãî óãàðà, ìû 
ñîâåðøåííî òåðÿåì êðèòè÷íîñòü 
ðàçóìà, ÷òî âïîñëåäñòâèè ïðè-
âîäèò ê ðàçî÷àðîâàíèþ. Äàâàé-
òå ïîïðîáóåì èçáåæàòü äàííîé 
ó÷àñòè, èëè õîòÿ áû «ñîëîìêè 
ïîäñòåëèòü».

НЕ СПЕШИТЕ ВЛЮБЛЯТЬСЯ. 
СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН НЕ ОЦЕНИТ 
Остановитесь  Световой день 
становится длиннее, солнце на весну 
поворачивает, значит скоро гормоны 
вовсю заиграют. А пока ждем День всех 
влюбленных и во многих сердцах начинает 
играть истерия. Кто в отношениях, 
переживают о сюрпризах для любимых, 
кто одинок — о своей неполноценности 
и жажде побыстрее это исправить

НЕ СОТВОРИ КУМИРА 
В теории каждый человек уникален, на практике — мы все слиш-
ком похожи. Однако глаза любящего в один миг могут сделать 
заурядного в целом, но любимого в частности человека, чуть ли 
не гением современности. Особенно при условии, когда срочно 
надо. Самое неприятное в данной ситуации, что в таких случаях 
влюбляемся (если можно так назвать это безумное желание быть 
с кем-то в паре) мы часто не в фактические какие-то заслуги или 
качества человека, а потенциальные, иногда и придуманные. 
То есть свято верим, что назначенный любимый гораздо лучше, 
умнее, богаче, красивее, чем видят то окружающие. Поспешная 
любовь делает с нашим сознанием странный кульбит, благодаря 
ему же потом наступит жестокое разочарование. Это ли не причина 
видеть, знакомиться и принимать человека таким, какой он есть. 
Просто в целях собственной безопасности.

НЕ СПЕШИ ЛЮБИТЬ 
Часто желание срочной любви возникает, чтобы клином вышибить 
предыдущий клин, застрявший комом в сердце. Метод универ-
сальный, работает во многих сферах жизни, не только в любви. 
Мы же знаем, что новая любовь всегда убивает старую. Только вот 
со старой неудачной любовью эта палочка-выручалочка может 
дать сбой. Если сердце твое разбито, новая любовь его исцелит, 
но как свежую рану трогать не стоит, а дать ей время затянуться, 
так сердцу отдохнуть не мешало бы. Просто отбросив эгоистиче-
ские мотивы (сделать из другого фиксирующую повязку на серд-
це). Подумай, сможешь ли ты полюбить нового человека, или 
твоя цель изливать на него боль? Кстати, острая стадия проходит 
скоро — от недели до месяца-двух.

ИНТУИЦИЯ НЕ ВРЕТ 
Наш мозг и наше тело гораздо умнее и чувствительнее, чем можно 
предположить. Мы можем легко понять, когда нравимся, когда нет. 
Мы точно можем понимать, когда нас обманывают, когда хотят чего-
то поиметь… Можем, но не понимаем, не видим, потому что не ве-
рим себе, вернее, не хотим верить (ведь правда бывает болезнен-
на). Проще придумать какую-то приятную себе причину охлаждения, 
злой шутки. Но, как правило, если что-то настораживает, вызывает 
вопрос, значит есть на то причина, и она обычно на поверхности. До-
верять своему телу и интуиции сложно, но можно, по крайней мере, 
видеть, что есть какие-то сомнения, а не закрывать их иллюзиями. 
Даже если срочно надо презентовать миру свою удачную личную 
жизнь, свою востребованность и прочую ерунду, которая закрадыва-
ется нам в голову во времена острого дефицита. Не стоит.

НЕ СОГЛАШАЙСЯ НА КРОШКИ 
Любовь — это отношения двух партнеров, одинаково ценных 
и полноправных. Когда одному надо больше, а в случае спешки 
это будете вы, считайте, что сразу подписываетесь на дисбаланс. 
Вы будете чувствовать, что свиданий не хватает, что внимания нет, 
что нежности как таковой нет, поступков, в конце концов. То есть 
о равноценных отношениях говорить не стоит. Вы в них стоите 
в позе нищего и выпрашиваете крошки. Зачем? Потому что вам 
больше нужно. Но партнеру нет. Так зачем партнер? Отношения 
сами по себе ценности не имеют, они ценны, когда доставляют 
удовольствие или приносят пользу участникам данных отношений. 
А как же любовь? Ну раз вы соглашаетесь на безответную любовь, 
и вас все устраивает, то ок. Если же в приоритете взаимность, что 
вы делаете в этих отношениях?

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

ТОП-5 ОШИБОК ПОСПЕШНЫХ ВЛЮБЛЕННОСТЕЙ



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП
КАТЕРИНА 
ЗАДРАНІВСЬКА (32),
В ДЕКРЕТНІЙ ВІДПУСТЦІ

У вагон входить 
вагітна. Місцем ніхто 
не поступається. Вона 
стукає хлопця сумкою 

по коліну. Він розкриває очі, дівчина з 
суворим видом вказує йому на живіт. 
Хлопець дивиться на неї з жахом:
— Це не я! Я тебе взагалі не знаю!

***
На дев’ятому місяці вагітності 
попросила чоловіка нафарбувати 
нігті на ногах. Одразу почав бурчати, 
віднікуватися, мовляв, що це зовсім 
не чоловіча справа. 
Я образилася — пішла у ванну. Виходжу, 
а він сидить, нігті на ногах фарбує і 
бубонить:
— І що вам вагітним тільки в голову 
не спаде!

***
— Чоловіче, ви можете не матюкатися при 
дитині?
— Взагалі-то, я слова перелічую, які він 
на моїй машині надряпав!

***
У дитячому садку малювання. 
Вихователька підходить до дівчинки, яка 
із захватом щось малює:
— Що це ми тут малюємо?
— Бога.
— Але, ніхто не знає, як він виглядає!
— Зараз дізнаються!

***
На уроці в школі вчителька запитує дітей, 
хто ким би хотів стати, коли виросте. 
Відразу полетіли відповіді — льотчиком, 
медсестрою, продавцем, спортсменом… 
Коли черга дійшла до Маші, вона 
відповіла:
— Якщо я буду красивою, стану 
фотомоделлю, а якщо ж ні — тоді 
вчителькою… фіг з ним!

***
У батьків є три стадії дорослішання 
дитини:
1. Ось буде тобі 18, тоді і можеш робити, 
що хочеш…
2. Ось вийдеш заміж, тоді і можеш 
робити, що хочеш…
3. Ось коли я помру, тоді і можеш робити, 
що хочеш!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 23 ñ³÷íÿ 2019

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

442993

ОВЕН 
Не торопите события, и тогда 
они в благодарность за ваше 
терпение порадуют вас. 

ТЕЛЕЦ 
Не провоцируйте 
конфликтных ситуаций. 
Не следует превращать ду-
новение ветерка в ураган.

БЛИЗНЕЦЫ 
Позитивный взгляд 
на жизнь откроет перед 
вами новые возможности. 

РАК 
Благоприятный момент 
для обновления во многих 
жизненных сферах. 

ЛЕВ 
У вас появится немало спо-
собов добиться желаемого, 
было бы что желать. 

ДЕВА 
Возможно появление 
новых идей, однако не все 
они будут реалистичными. 

ВЕСЫ 
Поступающие к вам 
предложения окажутся 
достаточно интересными, 
а контракты — выгодными.

СКОРПИОН 
Важно не испугаться вне-
запной удачи и не начать 
суетиться на радостях. 

СТРЕЛЕЦ 
Есть опасность переоценить 
свои силы. Постарайтесь 
не бегать от ответственности. 

КОЗЕРОГ 
Неделя может принести 
позитивные тенденции 
во многих делах. 

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь не гнаться 
за чем-то большим, иначе 
вы рискуете потерять то, 
что уже имеете. 

РЫБЫ 
На работе придется 
рассчитывать только на свои 
силы и возможности.

Вероніка, 19 років
Студентка, займаюсь танцями та 
плаванням. Люблю гучні вечірки, 
несподівані подорожі та сюрпризи.

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»-2019 і безкоштовну 
професійну фотосесію 
від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

441880

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

Солений пес
Інгредієнти: горілка — 50 мл, 
сік грейпфрута — 100 мл, лайм 
або грейпфрут — дві скибки, 
сіль крупно кристалічна — 
1 ст. л. лід.
Край склянки вмочіть спочат-
ку в сік, а потім у блюдечко з 
сіллю, щоб вийшов сольовий 
ободок. У грейпфрутовий сік 
вливаємо холодну горілку, 
розмішуємо. Прикрашаємо 
лаймом або грейпфрутом. 
Додаємо кубики льоду.

Олена (31)

КОКТЕЙЛЬ
441872
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СНИЦЬ 
НА:

19 років
сь танцями та 
гучні вечірки, 
жі та сюрпризи.

НКА МОЖЕ  
КОНКУРСІ

фото та  коротку 
на e-mail: 
com.ua. 
урсу 

коштовну 
ю 
O» отримають 

ниці.


