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 У 2019 році запровадять 
«Муніципальну картку 
вінничанина». Пільговики 
отримають їх безкоштовно. 
А всі інші — зможуть придбати 
у 550 точках продажу, 
які відкриють навесні
 З літа карткою можна буде 
розрахуватися за проїзд у 
громадському транспорті. 
Утім, можна буде платити і 
через смартфон, банківською 
карткою та готівкою

440671

РЕКЛАМА

ЯК НЕСТАНДАРТНО 
ЗУСТРІТИ НОВИЙ РІК
 Якщо ви не визначились, як 
будете святкувати Новий рік, 
ми знаємо, як це виправити. 
Журналісти RIA поділилися 
оригінальними ідеями

ХРАМИ ПЕРЕХОДЯТЬ 
ДО ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ
 Щодня по кілька парафій 
приєднуються до помісної 
церкви. Розберемося, як все 
відбувається, і порахуємо, 
хто куди перейшовс. 14 с. 6с. 11

с. 18

Увесь транспорт обладнають GPS-трекерами. На зупинках поставлять електронні табло, на 
яких можна буде побачити, коли приїде ваша маршрутка, трамвай чи інший вид транспорту
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ÍÎÂÈÍÈ

Разом 
і в усьому 

Ï³äá³ã äî ê³íöÿ 2018 ð³ê. 
Â³í áóâ íå ïðîñòèé, àëå ö³-
êàâèé. Ïðàâäà? Ìè ç âàìè 
ðàä³ëè, ðàçîì øóêàëè ïî-
çèòèâ. ²íîä³ ïåðåæèâàëè 
íå ïðîñò³ äí³ ³ ñóìóâàëè. Àëå 
ìè æèëè. Ìè éøëè ³ éäåìî 
ç âàìè ðàçîì.

Ðàçîì — öå òèñÿ÷³ äçâ³í-
ê³â çà öåé ð³ê äî ðåäàêö³¿, ç 
ïðîõàííÿì «íàïèø³òü ïðî 
öå» àáî íàâ³òü «Ï³äêàæ³òü, 
ÿê ç³ãðàëà â³ííèöüêà «Íèâà».

Ðàçîì — öå òèñÿ÷³ ëþäåé, 
ïðî ÿêèõ ìè íàïèñàëè. ² áà-
ãàòî ç íèõ çàðàç ÷èòàþòü ö³ 
ðÿäêè ³ ïîñì³õàþòüñÿ. Íåñ³òü 
äîáðî ³ äàë³, âè êðóò³!

Ðàçîì — öå êîëè êîæåí 
æóðíàë³ñò ãîòîâèé âèñëóõà-
òè ³ ñòàòè ì³í³ñòðîì äîïî-
ìîãè ³ ïîðàä äëÿ êîæíîãî, 
õòî äî íüîãî çâåðíóâñÿ.

Ðàçîì — öå íå ïîîäèíö³. 
Ðàçîì — öå ñêð³çü ³ â óñüîìó. 
Ùî ìè ç âàìè ³ ðîáèìî.

Ñêàæó â³äâåðòî, íå ïðîñòî 
âèñòîÿòè â ñâ³ò³ ðîçìèòèõ 
ö³ííîñòåé ³ çíèæåíèõ ñòàí-
äàðò³â. Íå ïðîñòî òðèìàòè 
ãàðíèé ð³âåíü. Íå ïðîñòî 
ìåí³. Íå ïðîñòî íàøèì æóð-
íàë³ñòàì. Íå ïðîñòî â ö³ëî-
ìó RIA áóòè íåçàëåæíîþ ³ 
ãîâîðèòè ïðàâäó, ÿêîþ á 
âîíà íå áóëà. Âè áà÷èòå 
íàñ çà âàøîþ ñïèíîþ? Í³? 
Àëå ìè òàì º. ² áóäüòå âïåâ-
íåí³, ìè çàâæäè ïðèéäåìî 
íà äîïîìîãó… ³íîä³ íàâ³òü 
ðèçèêóþ÷è ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì 
³ æèòòÿì.

ß ïèøàþñü êîæíèì, õòî 
ç ÷èòà÷³â òâîðèâ äîáðî ³ äî-
ïîìàãàâ íàì ³ óñ³é Â³ííè-
ö³ ñòàâàòè êðàùå. ß áàæàþ 
êîæíîìó ñòàòè äîáð³øèì 
â 2019 ³ ìàòè íàä ãîëîâîþ 
ìèðíå íåáî. Íå çàáóâàéòå 
ïðî ñïðàâæí³ ö³ííîñò³. Áóäü-
òå â³äïîâ³äàëüíèìè çà ñåáå, 
ñâîþ ðîäèíó, çà íàøó êðà¿íó. 
Òèñíó óñ³ì ðóêó ³ îáí³ìàþ.

ДУМКА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР RIA 

Вадим Вадим 
ПАВЛОВПАВЛОВ

ВЯЧЕСЛАВ (40), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Нічого особливого в цьому 
році для мене не сталось. Усе 
як завжди: працювали, відпо-
чивали. Більше було погано-
го. І це пов'язане з ситуацією 
в країні.

СВІТЛАНА (18), СТУДЕНТКА:
— У мене вперше був досвід 
життя окремо від батьків. Та-
кож налагодилось особисте 
життя. Цьогоріч моя мама 
приїхала з роботи з-за кор-
дону додому.

ВЛАДИСЛАВ (21), СТУДЕНТ:
— Запам'яталося, що цього-
річ я вперше їздив на роботу 
за кордон. Це був для мене 
позитивний досвід. Чекаю, 
що в наступному ситуація 
у нас в країні покращиться.

ВАЛЕНТИНА (70), ПЕНСІОНЕРКА:
— Живемо, пенсію отри-
муємо. Не знаю, що такого 
незвичайного сталося. У жит-
ті країни теж все більш-менш, 
аби не гірше. Сподіваюсь, що 
буде мир.

ЕДУАРД (79), ПЕНСІОНЕР:
— Рік вразив несправедли-
вістю зі сторони президента. 
Тому що сам президент за-
ймається аферами. У нього 
за кордоном знайшли нео-
податковані гроші.

ЛЮДМИЛА (35), МЕДСЕСТРА:
— Цьогоріч у мене з'явилася 
дитина. А так все по-
старому. У місті стало чисті-
ше та гарніше і церква тепер 
українська. Болюча тема – 
зростання тарифів.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чим вам запам'ятався рік, що минає?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Á³îãðàô³ÿ Ìè-
êîëè Îâîäîâà çà-
ëèøàëàñÿ íå âè-

â÷åíîþ, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äîêó-
ìåíò³â ïðî îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ 
æèòòÿ åêñ-ìåðà Â³ííèö³ òà éîãî 
ñìåðòü. ²ñòîðèêè çíàëè, ùî ï³ñëÿ 
ãîëîâóâàííÿ ó Â³ííèö³ Îâîäîâ 
ïåðå¿õàâ ó Îäåñó. Àëå êèì òàì 
ïðàöþâàâ, äå æèâ òà ÿê ïîìåð — 
íåâ³äîìî. Óò³ì, â ïðîöåñ³ çéîìîê 
ô³ëüìó «Âèäàòí³ ëþäè Â³ííè÷-
÷èíè: Ìèêîëà Îâîäîâ» â³äíàé-
äåí³ ïîäðîáèö³ îäåñüêîãî ïåð³îäó 
æèòòÿ åêñ-ìåðà.

ßê ïîâ³äîìèëè ó êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâ³ «Öåíòð³ ³ñòîð³¿ 
Â³ííèö³», ðåæèñåð ê³íî Âàñèëü 

Ìåäÿíèé òà ³ñòîðèê, ïðàö³âíèê 
Äåðæàðõ³âó â Îäåñüê³é îáëàñò³ 
Ñòåïàí Æåëÿñêîâ, çíàéøëè äàí³ 
ïðî ñìåðòü Îâîäîâà.

«Ìèêîëà Îâîäîâ ïîìåð 29 áå-
ðåçíÿ 1941 ðîêó ó â³ö³ 77 ðîê³â 
â³ä áðîíõîïíåâìîí³¿. Ó äîêóìåíò³ 
áóëè âêàçàí³ ð³ä çàíÿòü ïîìåð-
ëîãî (ë³êàð), ì³ñöå ðîáîòè (ñàí-
÷àñòèíà ñòàíö³¿ «Îäåñà-ïîðò»), 
ì³ñöå ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ (ì. 
Îäåñà, âóë. Êîì³íòåðíà, 8/13)», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ íà Ôåé-
ñáóê-ñòîð³íö³ â³ííèöüêîãî ³ñòî-
ðè÷íîãî öåíòðó (goo.gl/gpCHxv).

Ó ïîäàëüøèõ ïîøóêàõ ³ñòîðèêè 
çìîãëè çíàéòè ì³ñöå ïîõîâàííÿ 
Îâîäîâà. Ìîãèëà êîëèøíüîãî 
â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
çíàõîäèòüñÿ íà Äðóãîìó õðèñ-
òèÿíñüêîìó êëàäîâèù³ Îäåñè.

Íèí³ âîíà çàíåäáàíà ç ðîçáè-

МОГИЛУ МЕРА ОВОДОВА 
ЗНАЙШЛИ В ОДЕСІ 
Історична постать  Довгий час 
історики не могли встановити відомостей 
про одеський період життя Миколи 
Оводова та його смерть. Але нещодавно 
дослідники віднайшли факти, що один 
з найвідоміших очільників Вінниці 
працював до своєї смерті лікарем в Одесі

òèì õðåñòîì. Àëå, âðàõîâóþ÷è 
âèçíà÷íó ðîëü Ìèêîëè Îâîäîâà 
â ³ñòîð³¿ ì³ñòà, «Öåíòð ³ñòîð³¿ 
Â³ííèö³» ³í³ö³þâàâ âíåñåííÿ 
öüîãî ïîõîâàííÿ äî ïåðåë³êó 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî çíà-

÷åííÿ Îäåñè ç â³äïîâ³äíèì îõî-
ðîííèì ñòàòóñîì.

Ó ñâîþ ÷åðãó, Â³ííèöüêà ì³ñüêà 
ðàäà âèñëîâèëà áàæàííÿ óïîðÿä-
êóâàòè ì³ñöå ïîõîâàííÿ Ìèêîëè 
Îâîäîâà ó 2019 ðîö³.

Микола Оводов народився 17 лис-
топада 1864 року у Воронезькій гу-
бернії у збіднілій дворянській сім’ї. 
Здобув медичну освіту в універси-
теті святого Володимира у Києві 
та був направлений у Подільську 
губернію, де 7 березня 1889 року 
його призначили ямпільським 
міським лікарем. Через рік Ово-
дов був переведений на таку саму 
посаду у Вінницю.
У 1890 році він став лікарем 
місцевого реального училища, 
а в 1892 був призначений кон-
сультантом з хірургічних хвороб 

при Вінницькій окружній психіа-
тричній лікарні.
Плідна професійна і громадська 
діяльність не залишилась непомі-
ченою і 30 березня 1899 року по-
становою Вінницької Міської Думи 
він був обраний міським головою 
на чотирирічний термін, пізніше 
неодноразово перебирався і за-
ймав цей пост до початку 1917 року.
З ім’ям Оводова пов’язано біль-
шість важливих справ, що торка-
лися в той час Вінниці, і розгля-
далися міською думою і міською 
управою.

Саме під час його головування від-
бувся величезний прогрес у роз-
витку Вінниці. Значними подіями 
в житті міста були спорудження: 
Народного дому на Замості (1902), 
міського театру (1910), електро-
станції та перших електричних 
ліхтарів (1910), першої черги во-
догону (1910–1911), міської думи 
на Поштовій вулиці (нині Собор-
на, 1911 р.), готелю «Савой» (1912), 
трамвайне сполучення центру та 
Замостя (1912), закладення місь-
кого парку, телефонна станція 
(goo.gl/GP4e4T).

ДОВІДКА

Микола Оводов був мером 
Вінниці з 1899 по 1917 рік. 
З ним пов’язують появу 
в місті електрики, трамваїв та 
забудову центру

Могила екс-мера занедбана. Влада Вінниці хоче її 
впорядкувати та занести в перелік пам’яток
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У березні 2018 року Кабмін при-
йняв постанову, за якою пільго-
вики мають отримувати кошти 
на оплату проїзду в транспорті. 
Уряд визначив, що за їхні пільги 
мають платити місцеві бюджети. 
При цьому, оплачувати не менше 
30 поїздок щомісяця.
Якщо коротко, то тільки у Вінни-
ці є більше 31 тисячі людей, які 
матимуть право на пільги в гро-
мадському транспорті. Це кошту-
ватиме бюджету міста 41 мільйон 
838 тисяч 939 гривень на рік.
Тоді як оплачувати пільговий 
проїзд у Вінниці пільговикам з 
інших міст та сіл повинні ті те-

риторіальні громади, де вони 
прописані.
Чи буде монетизація пільг 
на проїзд у 2019 році та яким 
чином її зроблять?
— Місто Вінниця нині не запро-
вадило такий порядок. Міська 
рада дотує наше комунальне під-
приємство для того, щоб грома-
дяни мали право користуватися 
пільгами в повному обсягу. Але 
ми розуміємо, що є постанова, 
є порядки, які поступово будуть 
вводити в дію інші територіаль-
ні громади. І ми також до цього 
готуємося. Інноваційно.
Ви знаєте, що у місті має бути 

запроваджена Муніципальна 
картка вінничанина, і буде вона 
розпочинатися з електронного 
квитка. І саме десь у квітні-травні 
пільговики почнуть отримувати 
картки. І тоді ми будемо знати, 
хто користується (пільговим 
проїздом), а хто не користуєть-
ся, — відповіла заступниця мера 
Галина Якубович.
Раніше міський голова Сергій 
Моргунов казав, що всім піль-
говикам зробити безкоштовний 
проїзд не вдасться. Бо це кошту-
ватиме для бюджету міста орі-
єнтовно 200 мільйонів гривень 
щороку (goo.gl/RXvxzm).

Пільговий проїзд стане платним 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó Â³ííèö³ ì³ð-
êóþòü ïðî åëåê-
òðîííèé êâèòîê 

ùå ç 2013 ðîêó. Ìåòà — ïîë³-
÷èòè ï³ëüãîâèê³â, çðîáèòè ÷³òêó 
êîìïåíñàö³þ çà ¿õ ïðî¿çä òà ìàòè 
àêòóàëüí³ äàí³ ïðî ïàñàæèðîïîò³ê 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³.

Ðîçðàõóíîê çà ïðî¿çä çðîáëÿòü 
÷åðåç âàë³äàòîðè — áåçêîíòàêòí³ 
ïðèñòðî¿, ÿê³ çí³ìàòèìóòü ãðîø³ 
ç  êàðòîê òà ñìàðòôîí³â.

Ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó — 
5,5 ì³ëüéîíà ºâðî â³ä ªâðîïåé-
ñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà 
ðîçâèòêó; îäèí ì³ëüéîí ºâðî ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Òàê êîëè çàïóñòÿòü å-êâèòîê, 
äå ìîæíà âçÿòè ìóí³öèïàëü-
í³ êàðòêè òà ÿê áóäóòü ¿çäèòè 
ï³ëüãîâèêè? Ïðî öå ãîâîðèëè ç 
äèðåêòîðêîþ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
Êàòåðèíîþ Áàá³íîþ.

БІЛЬШЕ 2000 ВАЛІДАТОРІВ 
Íà ÿê³é ñòàä³¿ ïðîöåñ âïðîâà-

äæåííÿ å-êâèòêà?
— Ó òðàâí³ ìè ï³äïèñàëè 

êîíòðàêò íà âèãîòîâëåííÿ ñèñ-
òåìè ç ÷åñüêîþ êîìïàí³ºþ «Ì³-
êðîåëåêòðîí³êà». Âîíè ìàþòü 
âèãîòîâèòè ÷îòèðè òèñÿ÷³ îäè-
íèöü îáëàäíàííÿ. À öå á³ëüø 
ÿê 2000 âàë³äàòîð³â, áëèçüêî 
700 áîðòîâèõ ñèñòåì, 50 ³íôîðìà-
ö³éíèõ òàáëî, áëèçüêî 600 POS-
òåðì³íàë³â äëÿ ïîïîâíåííÿ êàð-
òîê, ñåðâåðíå îáëàäíàííÿ, äî-

ïîì³æíå êð³ïëåííÿ, ìîá³ëüíèé 
äîäàòîê.

Ïåðøó ïàðò³þ, âàãîþ ø³ñòü 
òîíí, âæå ï³äãîòóâàëè äëÿ ïî-
ñòà÷àííÿ: òàì áóäóòü âàë³äàòîðè 
òà ñòåíä, äå ï³ä'ºäíàíå óñå îá-
ëàäíàííÿ, ùîá ìè éîãî çìîãëè 
ïðîòåñòóâàòè ó ñ³÷í³ 2019 ðîêó. ² 
ïîò³ì ìè ïî÷èíàºìî çá³ð äàíèõ 
äëÿ ìóí³öèïàëüíèõ êàðò òà âñòà-
íîâëþâàòè âàë³äàòîðè.

À ñê³ëüêè áóäå âàë³äàòîð³â 
ó êîæíîìó òðàíñïîðò³?

— Ìè ðóõàºìîñÿ çà ñõåìîþ, äå 
íà êîæí³ äâåð³ áóäå ïî îäíîìó 
âàë³äàòîðó. Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêùî 
ó òðàìâà¿ ÷îòèðè âõîäè, òî íà-
âïðîòè êîæíîãî ç íèõ áóäóòü 
ïðèñòðî¿ äëÿ îïëàòè ïðî¿çäó. 
Òàê ñàìî áóäå ³ ó òðîëåéáóñàõ, 
³ ó ìóí³öèïàëüíèõ àâòîáóñàõ. 
Ìàðøðóòêè ïîêè ùî ìàòèìóòü 
ïî îäíîìó âàë³äàòîðó, á³ëÿ âî-
ä³ÿ. Òàêîæ ó êîæíîìó âèä³ òðàí-
ñïîðòó áóäå áîðòîâå îáëàäíàííÿ 
ó âîä³ÿ, ÷åðåç ÿêå òàêîæ ìîæíà 
ðîçðàõóâàòèñÿ çà ïðî¿çä.

Âè êàçàëè, ùî äåÿê³ çóïèíêè áó-
äóòü îáëàäíàí³ åëåêòðîííèì òàáëî. 

— Íà ïåðøîìó åòàï³ ìè ñòàâè-
ìî 50 åëåêòðîííèõ òàáëî íà çó-
ïèíêàõ ïî âñüîìó ì³ñòó. Òóò 
íå ò³ëüêè öåíòðàëüí³ âóëèö³, 
à é íàâ³òü òàê³ â³ääàëåí³ êóòî÷êè 
ÿê âóëèö³ Áó÷ìè, ×åõîâà òîùî. 
Òàáëî áóäå ïîâíîêîëüîðîâèì. 
Òðàíñïîðò îáëàäíàºìî GPS-
òðåêåðàìè, òîìó ëþäè ìàòèìóòü 
àêòóàëüíèé ÷àñ íà îíëàéí-òàáëî, 
êîëè ïðè¿äå òîé ÷è ³íøèé òðàí-
ñïîðò. À ÷àñòèíà ïàíåë³ çàéìàòè-
ìóòü â³äåîïîÿñíåííÿ, ÿê êîðèñ-
òóâàòèñÿ å-êâèòêîì ó òðàíñïîðò³.

ЯК Е-КВИТОК ДІЯТИМЕ У ТРАНСПОРТІ 
Інновація  З наступного року 
заплановане повномасштабне 
впровадження електронного квитка 
у вінницькому транспорті. Картки почнуть 
видавати навесні, розрахуватися можна 
буде і готівкою, і смартфоном. Але 
в майбутньому найбільш вигідно буде 
мати «Муніципальну картку вінничанина»

КАРТКИ ПІЛЬГОВИКАМ 
БЕЗКОШТОВНО 

Êîëè ïî÷íåòüñÿ ïðîöåñ âèäà÷³ 
ìóí³öèïàëüíèõ êàðòîê ³ õòî ¿õ 
îòðèìàº ïåðøèìè?

— Ç áåðåçíÿ ïî÷íåìî çá³ð äà-
íèõ íà ïåðñîí³ô³êîâàí³ «Ìóí³-
öèïàëüí³ êàðòêè â³ííè÷àíèíà». 
Öåé ïðîöåñ òðèâàòèìå äî òðàâíÿ, 
àëå â³ííè÷àíè áóäóòü îòðèìóâà-
òè ïåðø³ êàðòêè âæå ó ñåðåäèí³ 
êâ³òíÿ. Ïåðøèìè êàðòêè îòðè-
ìàþòü ï³ëüãîâèêè, áåçêîøòîâíî. 
Àëå ÿêèõ ñàìå êàòåãîð³é, ìàº çà-
òâåðäèòè ñâî¿ì ð³øåííÿì ì³ñüêà 
âëàäà.

Äå áóäóòü ïðèéìàòè ëþäåé?
— Äëÿ ïðèéîìó ëþäåé ìè îð-

ãàí³çóºìî êîëèøíº ïðèì³ùåííÿ 
Íàöáàíêó, ïàñïîðòí³ ñòîëè ÆÅ-
Ê³â. Ùå òðèâàþòü ïåðåìîâèíè, 
ùîá çàëó÷èòè äî ïðîöåñó ïðè-
éîìó/âèäà÷³ êàðòîê «Ïðîçîð³ 
îô³ñè».

Ùî ðîáèòè ï³ëüãîâèêàì ç ³í-
øèõ ì³ñò? ßê âîíè áóäóòü ¿çäèòè 
ó òðàíñïîðò³?

— Òóò ñêëàäí³øå. Àäæå çà ïî-
ðÿäêîì ìîíåòèçàö³¿ ï³ëüã íà ïðî-
¿çä, ÿêèé ðîçðîáèâ Êàáì³í ùå 
íàâåñí³ öüîãî ðîêó, çà ¿õ ï³ëüãè 
ìàþòü ïëàòèòè ò³ ì³ñòà òà ñåëà, 
â ÿêèõ âîíè ïðîæèâàþòü. Òîáòî, 
ëþäèíà ïðè¿æäæàº ó Â³ííèöþ, 
çàïëàòèëà çà ñâ³é ïðî¿çä ó òðàí-
ñïîðò³, à ÷åðåç îðãàíè ñîöçàõèñ-
òó ñâîãî ì³ñòà ÷è ñåëà îòðèìàº 
êîìïåíñàö³þ.

À äå ìîæíà áóäå îòðèìàòè ìó-
í³öèïàëüíó êàðòêó íåï³ëüãîâèêàì?

— Ïî ì³ñòó çàïëàíîâàíî çðîáè-
òè 550 òî÷îê ïðîäàæó, äå ìîæíà 
áóäå ïðèäáàòè íåïåðñîí³ô³êîâà-
í³ êàðòêè, àáî çðîáèòè çàìîâ-
ëåííÿ êàðòêè ÷åðåç ³íòåðíåò, 
ùîá îòðèìàòè ïåðñîí³ô³êîâàíó 
êàðòêó. Êîðèñòü ïåðñîí³ô³êî-
âàíî¿ êàðòêè â òîìó, ùî ÿêùî 

¿¿ âòðà÷åíî, òî ìîæíà îòðèìàòè 
äóáë³êàò ³ âñ³ ãðîø³ çáåð³ãàþòüñÿ 
íà âàøîìó ðàõóíêó.

Ïðî âàðò³ñòü êàðòêè — íå ìîæó 
ñêàçàòè. Ö³íà ìàº áóòè îêðåìî 
ïðîðàõîâàíà äëÿ ñòóäåíò³â, øêî-
ëÿð³â, çâè÷àéíèõ ãðîìàäÿí. Àëå 
ñîá³âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòêè 
ç ÷³ïîì — áëèçüêî îäíîãî äîëàðà.

×è áóäóòü ïðî¿çí³ êâèòêè íà ì³-
ñÿöü?

— Ïî ñóò³, ìóí³öèïàëüíà 
êàðòêà â³ííè÷àíèíà ³ áóäå öèì 
ïðî¿çíèì. Âè ìîæåòå ïîïîâíè-
òè ¿¿ íà ïåâíó ñóìó òà îòðèìàòè 
ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê íå ïî 4 ãðèâí³, 
à ïî 3,5 ãðèâí³, äëÿ ïðèêëàäó. 
Òîáòî, áóäå åêîíîì³ÿ. Òàðèôíó 
ñ³òêó ìàº çàòâåðäèòè ì³ñüêâèêîí-
êîì. Õî÷à ìè ðîáèìî òàêó ñèñ-
òåìó, ÿêà áóäå ãíó÷êîþ äî áóäü-
ÿêèõ òàðèôíèõ ïëàí³â.

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ NFC-ЧІП 
Ìóí³öèïàëüíà êàðòêà áóäå ä³ÿòè 

íà âåñü òðàíñïîðò?
— Òàê, öå íàøà âèìîãà. Â³-

ííè÷àíè áóäóòü êîðèñòóâàòè-
ñÿ îäí³ºþ êàðòêîþ äëÿ îïëàòè 
ïðî¿çäó â ìàðøðóòêàõ, àâòîáóñàõ, 
òðîëåéáóñàõ ³ òðàìâàÿõ. Íà ïåð-
ñïåêòèâó ìè õî÷åìî ï³ä'ºäíàòè 
äî åëåêòðîííîãî êâèòêà ìåðåæó 
âåëîïðîêàòó «Nextbike» ³ ñëóæáè 
òàêñ³ ó Â³ííèö³.

ßê³ ñïîñîáè îïëàòè ïðî¿çäó áó-
äóòü, êð³ì êàðòêè â³ííè÷àíèíà?

— Íà 2019 ð³ê ùå òî÷íî çà-
ëèøàºòüñÿ ãîò³âêà â òðàíñïîðò³: 
ïàñàæèðè çìîæóòü ðîçðàõóâàòè-
ñÿ ïàïåðîâèìè ãðîøèìà. À ùå-
ìîæíà áóäå ñïëàòèòè çà ïðî¿çä 
áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ ÷è ñìàðò-
ôîíîì ÷åðåç NFC-÷³ï.

×è áóäå â³äð³çíÿòèñÿ âàðò³ñòü 
ïðî¿çäó, ÿêùî ðîçðàõóâàëèñÿ ìóí³-
öèïàëüíîþ, áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ 
÷è ãîò³âêîþ?

— Ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî 
ðîêó — í³. Àëå ïîò³ì ö³íà ïðî-

¿çäó, ÿêùî ðîçðàõîâóâàòèñÿ ìó-
í³öèïàëüíîþ êàðòêîþ, áóäå ìåí-
øîþ, à âàðò³ñòü ïðî¿çäó, ÿêùî 
ðîçðàõóíîê ãîò³âêîþ, áàíê³â-
ñüêîþ êàðòêîþ — áóäå á³ëüøîþ. 
Íàñê³ëüêè äîðîæ÷îþ — ïîêè 
íå çíàþ.

КОНДУКТОРИ-КОНСУЛЬТАНТИ 
ßêîþ áóäå áîðîòüáà ç «çàéöÿ-

ìè», ùî íå ïëàòÿòü çà ïðî¿çä?
— Íà ìàðøðóòàõ áóäóòü ïðà-

öþâàòè êîíòðîëåðè, ùî ìàòèìóòü 
ïðè ñîá³ POS-òåðì³íàëè. ßêùî 
ëþäèíà ï³ñëÿ ðîçðàõóíêó îòðèìà-
ëà êâèòîê, òî ïîêàçóº éîãî íà âè-
ìîãó êîíäóêòîðó. ßêùî îïëàòèëè 
ïðî¿çä êàðòêîþ ÷è ñìàðòôîíîì, 
òî ïàñàæèð ìàº ïðèêëàñòè êàðò-
êó/ïðèñòð³é äî POS-òåðì³íàëà, 
ùî ïîêàæå, ÷è ðîçðàõîâóâàëàñÿ 
ëþäèíà çà ïðî¿çä â öüîìó òðàí-
ñïîðò³.

Ùî áóäå ç êîíäóêòîðàìè, ÿêèõ 
³ òàê çàëèøèëîñÿ íåáàãàòî?

— Ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ 
ùå äîâãî ïðàöþâàòèìóòü êîí-
äóêòîðè. Âîíè ñòàíóòü íàøèìè 
êîíñóëüòàíòàìè, ÿê³ ïîÿñíþâà-
òèìóòü, ÿê êîðèñòóâàòèñÿ âà-
ë³äàòîðîì. Äåÿêèé ÷àñ ïðîäî-
âæàòü ïðîäàâàòè êâèòêè. ² áóäóòü 
êîíòðîëåðàìè.

Îòæå, êîëè ìîæíà áóäå ðîçðà-
õóâàòèñÿ å-êâèòêîì?

— Âàë³äàòîðè ó òðàíñïîðò³ 
ïî÷íóòü ïðàöþâàòè ç òðàâíÿ 
2019 ðîêó. Òîä³ áåçãîò³âêî-
âèé ðîçðàõóíîê çà ïðî¿çä áóäå 
â 100 îäèíèöÿõ òðàíñïîðòó, 
â ÷åðâí³ — íà 300 îäèíèöÿõ òðàí-
ñïîðòó, ó ñåðïí³ — íà 680 îäèíè-
öÿõ òðàíñïîðòó. ×è áóäå ìàñîâèé 
çàïóñê å-êâèòêà ÿê ó ìóí³öèïàëü-
íîìó òðàíñïîðò³, òàê ³ â ìàðø-
ðóòêàõ — âèð³øóâàòèìå âèêîíêîì 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Àëå âïðîâàäæåííÿ âñüîãî ïðî-
åêòó ìàº çàâåðøèòèñÿ â æîâòí³ 
íàñòóïíîãî ðîêó.

Увесь транспорт обладнають GPS-трекерами. На зупинках 
поставлять електронні табло, на яких можна буде побачити, 
коли приїде ваша маршрутка, трамвай чи інший вид транспорту 

Ï³ëüãîâèêè 
çìîæóòü îôîðìèòè 
ïåðñîí³ô³êîâàíó êàðòêó 
â³ííè÷àíèíà. Äàí³ 
íà íå¿ ïî÷íóòü çáèðàòè 
ç âåñíè 2019 ðîêó
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Íàïåðåäîäí ³ 
íîâîãî 2018-ãî 
ðîêó, â³ííèöüêèé 

ô³òíåñ-òðåíåð âèð³øèâ îðãàí³çó-
âàòè ñâÿòêîâèé çàá³ã. Á³ãòè ìàëè 
íå äðóãîãî ñ³÷íÿ, íå òðåòüîãî, 
à ïåðøîãî. Ñàìå òîä³, êîëè â³-
ííè÷àíè, é âåñü ñâ³ò çàãàëîì, òàê 
÷è ³íàêøå ïåðåæèâàþòü íàñë³äêè 
äîâãîî÷³êóâàíîãî ñâÿòà.

Ñïîðòñìåí íàïèñàâ ïîñò 
íà ñòîð³íö³ ñâîãî Ôåéñáóêó, 
ó ÿêîìó ³ çàïðîñèâ óñ³õ îõî÷èõ 
ïîá³ãàòè.

Ïðî ãîòîâí³ñòü âçÿòè ó÷àñòü 
çàÿâèëè íå÷óâàí³ äëÿ ïåðøîãî 
ó ðîö³ ðàíêó 65 ëþäåé.

Öå íàäèõíóëî õëîïöÿ çðîáè-
òè ïîä³áíèé ³âåíò ³ öüîãî ðîêó. 
Ò³ëüêè òåïåð â³í ìàº áóòè á³ëüø 
ìàñîâèì òà îðãàí³çîâàíèì.

— Ó ïåðøó ÷åðãó öå ðîáèòüñÿ 
äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ á³ãó. Íà ìîþ 
äóìêó, öå ïðàâèëüíèé ïî÷àòîê 
ðîêó ó êîìïàí³¿ îäíîäóìö³â, ãàð-
íèé ïðèâ³ä çàðÿäèòèñÿ ïîçèòèâ-
íîþ åíåðã³ºþ, à ï³ñëÿ îòðèìàòè 
ìåäàëü ô³í³øåðà, — ðîçïîâ³äàº 
îðãàí³çàòîð çàá³ãó Ðóñëàí Êîáÿë-

êî. — Ó íàñ çàçâè÷àé ÿê, ëþäè 
ïî÷èíàþòü ð³ê ç â³äïî÷èíêó âäî-
ìà, àáî ç êåëèõîì ó ðóö³, àáî ïðî-
äîâæóþ÷è ñâÿòêóâàííÿ çà ñòîëîì. 
À òàê³ çàõîäè ñïîíóêàþòü ëþäåé 
äî ÷îãîñü îñîáëèâîãî ³ ðàí³øå 
íåçâè÷íîãî. Ìîæëèâî êîãîñü öå 
ïðîìîòèâóº íà ïîäàëüøå çàíÿòòÿ 
ñïîðòîì.

Âèá³ð äàòè çàá³ãó îðãàí³çàòî-
ðè ïîÿñíþþòü òèì, ùî ïåðøîãî 
ñ³÷íÿ á³ëüø³ñòü ëþäåé âèõ³äí³, 
à çíà÷èòü ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
òà ÷àñ, ÿê³ ìîæíà âèòðàòèòè 
íà ñïîðò. Òðèâàòèìå çàá³ã â³ä 
ñèëè ï³âòîðè ãîäèíè.

Ó÷àñòü ìîæóòü âçÿòè óñ³ îõî÷³. 
Ìèíóëîãî ðîêó íàéñòàðøèì ó÷àñ-
íèêîì ñòàâ 72-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê. Òà-
êîæ í³õòî íå çàáîðîíÿº áðàòè ç 
ñîáîþ êîìïàí³þ ó âèãëÿä³ äîìàø-
í³õ óëþáëåíö³â. Ìèíóëîãî ðîêó 
ñåðåä á³ãóí³â áóëî ê³ëüêà ñîáàê.

Çàá³ã ñêëàäàòèìåòüñÿ ç òðüîõ 
äèñòàíö³é: 3 êì, 5 êì òà 7 êì. 
Êîæåí ìîæå îáðàòè ê³ëîìåòðàæ 
çà áàæàííÿì ³ äîëàòè éîãî çà ÷àñ, 
ÿêèé ââàæàº ïðèéíÿòíèì.

Òîð³ê ó÷àñòü áóëà áåçêîøòîâ-
íîþ. Öüîãî ðàçó òàêîæ ìîæíà 
ïðîá³ãòèñÿ áåçîïëàòíî. Àëå òåïåð 
ó á³ãóí³â ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü 
îòðèìàòè ùå é ìåäàëü ô³í³øåðà. 

РІК РОЗПОЧНУТЬ 
МАСОВИМ ЗАБІГОМ 

Перший старт  У минулому році 
у Вінниці пройшов експериментальний 
забіг. Кілька десятків активних містян 
вийшли бігати 1 січня. Цього року їх 
має бути в рази більше. Розповідаємо, 
що таке «Vinnytsia New Year Run-2019» 
і як стати його частиною

Зазвичай люди починають рік з відпочинку вдома, або з келихом у руці, або 
продовжуючи святкування за столом. А такі заходи спонукають до чогось особливого

Âîíà áóäå ìåòàëåâîþ, ç íàïèñîì 
«Vinnytsia New Year Run-2019» ³ 
êîøòóâàòèìå 130 ãðí, ÿêùî á³ãòè 
7 êì ³ 100 ãðí, ÿêùî äâ³ ³íø³ 
äèñòàíö³¿.

Á³ãàòè áóäóòü ó ïàðêó Äðóæáè 
íàðîä³â. Äîâã³ òðàñè ïðîõîäèòè-
ìóòü íàâêîëî Âèøåíñüêîãî îçåðà, 
à òðèê³ëîìåòðîâà îáìåæóâàòè-
ìåòüñÿ ïàðêîâèìè ñòåæêàìè.

Íà çàá³ãó ïåðåäáà÷åíèé äðåñ-
êîä. Çãîäèòüñÿ âñå, ùî õî÷ òð³ø-
êè íàãàäóº íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ 
ñâÿòà: êîâïàêè Ä³äà Ìîðîçà àáî 
Ñàíòà-Êëàóñà, îëåíÿ÷³ ð³æêè, 
êîñòþìè êàçêîâèõ ïåðñîíàæ³â 
òîùî. Óñüîãî î÷³êóºòüñÿ ó÷àñòü 
áëèçüêî 300 ëþäåé.

— Çàá³ã ìîæå âïëèíóòè íà æèò-
òÿ ëþäåé, çì³íèòè ¿õ ìèñëåííÿ. 
Á³ëüø³ñòü ëþäåé ïîêèíå çâè÷íó 
çîíó ñâîãî êîìôîðòó ³ áóäå ðî-
áèòè ùîñü òàêå, ùî ðàí³øå ¿ì 
íå áóëî âëàñòèâèì. Äî òîãî æ, öå 
áàíàëüíå ï³êëóâàííÿ ïðî âëàñíå 
çäîðîâ’ÿ, — ïðîäîâæóº Ðóñëàí.

ßê-òî êàæóòü, ÿê Íîâèé ð³ê 
ïî÷íåø — òàê éîãî ³ ïðîâåäåø. 
Äóìàþ, ùî öå áóäå ñâîºð³äíîþ 
ïåðåìîãîþ íàä ñîáîþ. Êîæåí 
ìîæå ñòàòè ÷åìï³îíîì äëÿ ñåáå 
³ ïðèêëàäîì äëÿ áëèçüêèõ, ð³äíèõ 
òà äðóç³â.

Çàðåºñòðóâàòèñÿ ìîæíà ÷åðåç 
ìåñåíäæåð àáî íà ì³ñö³ ïåðåä 
çàá³ãîì.

«Çàá³ã ìîæå âïëèíóòè 
íà æèòòÿ ëþäåé, 
çì³íèòè ¿õ ìèñëåííÿ. 
Á³ëüø³ñòü ëþäåé 
ïîêèíå çâè÷íó çîíó 
êîìôîðòó»
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ГРУДЕНЬ 
ПОБИЛИ І ЗАМКНУЛИ 
В ПІДВАЛІ 
У Бершадському районі 
через побутовий конфлікт 
двоє молодиків викрали 
людину, побили та замкнути 
в підвалі. Просидів замкне-
ним 42-річний потерпілий 
кілька годин, доки його крик 
про допомогу почули і ви-
зволили. 
Травмований чоловік звер-
нувся до поліції, вказав 
на своїх кривдників, і їх 
правоохоронці затримали. 
Підозрюваним за скоєне без-
чинство загрожує до 5 років 
тюрми.

ЛИСТОПАД 
ТІЛО ЗНАЙШЛИ 
В КРИНИЦІ 
Діставали труп з криниці 
в селі Липовецького райо-
ну. За кривавими слідами 
від гаража дійшли до місяця, 
де вбивці кинули тіло. Слід-
чі і опери місцевої поліції 
та главку відпрацьовували 
кілька версій: від побутово-
го конфлікту до діяльності 
вбитого, що ремонтував ма-
шини. Виявилося, що двоє 
місцевих юнаків 18 та 25 ро-
ків п’яними проходили повз 
гараж жертви, посварилися 
з ним і тому вбили. Ці хлопці 
під арештом.

ЖОВТЕНЬ 
НАПАД НА ВАГІТНУ 
В ПРИТУЛКУ 
Двоє чоловіків погрожува-
ли пістолетом вахтеру со-
ціального закладу, в якому 
переховуються жінки від 
домашнього насильства. 
Вони приїхали, щоб по-
квитатися із однією такою 
утриманкою, вагітною жін-
кою. Були в масках, побили 
нещасну і втекли на «Міцу-
бісі». Невдовзі обох напад-
ників затримали. Ініціатор 
злочину — чоловік, що мав 
неприязні стосунки з жерт-
вою, і найняв спільника. Їм 
загрожує 12 років тюрми.

ВЕРЕСЕНЬ 
ВИВІЗ НА ОКРУЖНУ, 
ЩОБ УБИТИ 
Чоловік перерізав горло 
дружині і залишив тіло там, 
в посадці на окружній. Труп 
знайшли після двох днів 
пошуків 32-річної мешкан-
ки села Щітки, як безвісти 
зниклої. 
Коли допитували чоловіка, 
то він зізнався й показав 
місце злочину. Свої дії на-
звав ситуативним пори-
вом. Сказав, що матір його 
дітей допекла тим, що ви-
пивала. Батькові двох діток 
4-х та 13-ти років загрожує 
до 15 років тюрми.

СЕРПЕНЬ 
ЗАМОВНЕ ВБИВСТВО 
КОЛИШНЬОЇ 
На Привокзальній найманий 
убивця розстріляв у спину 
жінку, яка добиралася вранці 
на роботу через залізничні 
колії. Пошуки замовника ви-
вели правоохоронців на ко-
лишнього чоловіка Віталіни. 
Він замовив її вбивство кі-
леру. Стоп-кадр з вуличної 
відеокамери спостереження, 
в об’єктив якої потрапив кі-
лер, розповсюдили в пресі, 
щоб швидше знайти вико-
навця злочину. Дочка вби-
тої пішла в перший клас без 
мами.

ЛИПЕНЬ 
БЕЗГЛУЗДА СМЕРТЬ 
ПІД ДОМОМ 
Велосипедист поштовхався 
з автовласником на подвір’ї 
дому на Келецькій. Старший 
припарковувався, а молодий 
стояв з дівчиною і, здавало-
ся, не заважав проїзду. Під 
час сварки хлопець відштов-
хнув чоловіка, який хотів по-
шкодити його велосипед. 
Той упав і розбив голову. 
За цю смерть арештували 
гітариста вінницької групи 
Foz. Хлопець тепер дово-
дить, що захищався. Аре-
штованого відпустили з-під 
варти. 

ТОП-12 СТРАШНИХ ІСТОРІЙ. 
ЯКИМ БУВ КРИМІНАЛ 2018-ГО
Пережили  У місті стріляли у копів, билися під клубами 
і ховали дітей від педофіла. А в районах — душили 
немовлят, ґвалтували жінок, кидали людей у криниці. Вам 
пощастило не стати жертвою цих історій? RIA дізналися, чим 
завершилося розслідування найбільш резонансного криміналу 
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×îãî ò³ëüêè íå áóëî öüîãî ðîêó 
ó Â³ííèö³ òà â ðàéîíàõ îáëàñò³. 
Îô³ö³éíà ñòàòèñòèêà êàæå ïðî 
çá³ëüøåííÿ îñîáëèâî òÿæêèõ 
çëî÷èí³â. ² ãîðòàºø ñòð³÷êó êðè-
ì³íàëüíèõ íîâèí — ñòðàøíîãî 
çíàõîäèø ÷èìàëî.

Ó ÒÎÏ-12 çëî÷èí³â ðîêó, ùî 

ìèíàº, ðåäàêö³ÿ â³äáèðàëà êðè-
ì³íàëüí³ ïîä³¿ ç³ ñòð³÷êè íîâèí 
20minut.ua. Ó îêðåì³ ì³ñÿö³ áóëî 
îäðàçó ïî ê³ëüêà ãó÷íèõ çëî÷è-
í³â. Ó ÒÎÏ â³ä³áðàëè çà ê³ëü-
ê³ñòþ ïåðåãëÿä³â ³ êîìåíòàð³â. 
Òîæ çãàäàéìî êðèì³íàëüíèé á³ê 
2018-ãî. Äàë³ çà ì³ñÿöÿìè — â³ä 
íàéñâ³æ³øîãî êðèì³íàëó äî òîãî, 
ç ÷îãî öåé ð³ê ïî÷èíàâñÿ.

ЧЕРВЕНЬ 
ПОГРАБУВАННЯ 
З ДІТЬМИ 
Злодії залізли у вікно будин-
ку на Сабарові, де були самі 
вдома діти-школярі, і обчис-
тили помешкання — винесли 
золота на 50 тисяч гривень. 
Діти сховалися і написали 
мамі СМС. Поліцейські опе-
ративно спіймали злочинців. 
Це були наркомани, що зна-
ли про достаток господарів, 
бо раніше робили в них 
ремонт. Під час затриман-
ня вони дістали вкрадене з 
кросівок, випльовували з 
рота. Ховали, де могли, ре-
чові докази.

ТРАВЕНЬ 
БІЙКА ПІД КЛУБОМ 
ПРИЗВЕЛА ДО СМЕРТІ 
Троє хлопців побили чет-
вертого під клубом «Пла-
нета Мода-Бар». Потерпі-
лий юнак, що якраз днями 
демобілізувався, вийшов 
поговорити з місцевими 
надвір. Ті хотіли показати, 
хто тут головний. І йому до-
бряче перепало. Хлопець 
тиждень пробув у комі, але 
не оклигав. Юрія поховали. 
У справі є два підозрюваних, 
але якраз третій учасник 
бійки нібито завдав рокову 
травму. Слідство ще з’ясовує 
обставини.

КВІТЕНЬ 
ЗҐВАЛТУВАЛИ КІЛЬКА 
ЖІНОК 
У квітні було одразу кілька 
зґвалтувань. Побили, по-
глумилися і переїхали трак-
тором жінку в Літинському 
районі. Нелюдів притягують 
до відповідальності. А у Ві-
нниці цього ж місяця зек, 
який щойно звільнився з 
Вінницької тюрми, згвалту-
вав і пограбував студентку 
на Європейській площі, за-
тягнув її за вічний вогонь. 
Вирахували ґвалтівника до-
сить швидко, оперативним 
шляхом, і повернули в місця 
позбавлення волі.

БЕРЕЗЕНЬ 
ДИТИНКУ КИНУЛА 
НА СМІТНИКУ 
У Хмільнику знайшли 
немовля в сміттєвому баку. 
Експерти потім сказали, що 
дитинку задушили, а слід-
ство довело — зробила це 
мати. Через півроку потому 
суд виніс вирок жінці, що 
пішла на дітовбивство через 
небажану вагітність, яку всі-
ляко приховувала. Підсуд-
на стверджувала: дитина 
народилася вже мертвою. 
Втім, суд вирішив, що така 
мати заслуговує на реальне 
ув'язнення, і дав їй три з по-
ловиною роки тюрми.

ЛЮТИЙ 
ЖОРСТОКИЙ НАПАД 
НА РОДИНУ 
Двоє вдерлися в будинок 
у Вороновиці, побили гос-
подарку, сина і його товари-
ша. Сусідка знайшла людей 
безтямними і викликала по-
ліцію. Жінку з сином забрали 
в реанімацію, а їхній гість 
помер. Бандитів знайшли 
і арештували. Одному 19, 
другому 21 рік. Вони вине-
сли з дому жертв техніку та 
гроші. Тепер відповідатим-
уть за розбій і умисне вбив-
ство з корисливих мотивів. 
Санкція за таке максималь-
на — довічне.

СІЧЕНЬ 
ЗАКОЛОВ НОЖЕМ 
КОХАНЦЯ ЖІНКИ 
Почався 2018-й з убивства 
у Вінниці. У дворах на Стель-
маха знайшли труп чоловіка 
з численними ножовими і 
досить швидко розкрутили 
ланцюг подій. З’ясували: 
чоловіка убив мешканець 
сусіднього з місцем зло-
чину дому, бо застав його 
зі своєю жінкою. Він вивів 
його надвір і там заколов. 
Коли повернувся в кварти-
ру, то сказав, що гість пішов 
додому. Убивцю нещодав-
но засудили. Дали 9 років 
тюрми.
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ШАНОВНІ  ВІННИЧАНИ!

Хай рік, який наступить, принесе  
в наші домівки мир і злагоду, добро  
та любов, повагу до ближнього.  
Буде роком чистих помислів і добрих 
справ та багатим на нові здобутки  
і приємні події.
Бажаю усім міцного здоров’я,  
віри в процвітання нашої країни.  
Нехай збудуться Ваші мрії, удача  
й благодать приходить у кожен дім.

Голова Вінницької регіональної 
організації ПП «ЗА ЖИТТЯ»

ДОНАТАС ПІСКУН
                                       
"ЗА ЖИТТЯ"

                                        ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

440947
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Äî  ð å ä à êö ³ ¿ 
çâåðíóâñÿ ï³äïðè-
ºìåöü Îëåêñàíäð 
Îìåëü÷åíêî. Â³í 

çä³éñíþº ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â 
àâòîìîá³ëåì Volvo. Ïîÿñíèâ, ùî 
ïðàöþº ÿê ô³çè÷íà îñîáà ï³äïðè-
ºìåöü (ÔÎÏ). Ñïëà÷óº âñ³ ïå-
ðåäáà÷åí³ âèäè ïîäàòê³â. ×îëîâ³ê 
ç 25-ð³÷íèì ñòàæåì êåðóâàííÿ 
òðàíñïîðòîì ââàæàº àáñóðäíèìè 
íîðìàòèâè, âñòàíîâëåí³ ÷èíîâ-
íèêàìè íà ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â.

— Íå ìîæóòü áóòè îäíàêîâ³ íîð-
ìàòèâè íà âñ³ âèäè òðàíñïîðòó, — 
ãîâîðèòü ï³äïðèºìåöü. — Íàâ³òü 
â³çóàëüíî âèäíî, ùî âñ³ àâòîìîá³ë³ 
ð³çí³: çà ðîçì³ðàìè, ïîòóæí³ñòþ, 
ê³ëüê³ñòþ êîë³ñ òîùî. Ñàìå òîìó 
ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ âðàõîâóþòü 
âñ³ ö³ íþàíñè. Òàì ä³þòü ñïåö³àëüí³ 
òàáëèö³, äå âèçíà÷åíî êîíêðåòí³ 
íàâàíòàæåííÿ. Íà ìî¿ ïèñüìîâ³ çà-
ïèòàííÿ, ÷è º òàê³ òàáëèö³ ó íàø³é 
êðà¿í³, íà æàëü, íå îòðèìàâ â³ä-
ïîâ³ä³ í³ ç îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
Óêðòðàíñáåçïåêè, í³ ç Êèºâà.

Ùî ñàìå ââàæàº àáñóðäíèì 
ï³äïðèºìåöü ó íîðìàòèâàõ íà ïå-
ðåâåçåííÿ âàíòàæ³â?

ЗАВАНТАЖИТИ МОЖНА, 
ПЕРЕВОЗИТИ — НІ 

Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî ïîÿñ-

íèâ, ùî â³í, ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ 
âîä³¿â, ï³äòðèìóþòü íàìàãàííÿ 
çìåíøèòè íàâàíòàæåííÿ íà äî-
ðîæíº ïîëîòíî ïðè ïåðåâåçåíí³ 
âàíòàæ³â. Çðåøòîþ, öå â ³íòåð-
åñàõ ñàìèõ âîä³¿â — áåðåãòè äî-
ðîãè.

Ñîðîê òîíí çàãàëüíî¿ âàãè — 
ìàñà àâòîìîá³ëÿ ³ âàíòàæ — äî-
çâîëåíî âèêîðèñòîâóâàòè íèí³ 
íà íàøèõ äîðîãàõ. Êîíòðîëü 
çà äîòðèìàííÿì âàãè çä³é-
ñíþþòü ³íñïåêòîðè çãàäàíî¿ 
ñòðóêòóðè — Óêðòðàíñáåçïåêè. 
Ðàí³øå âîä³¿ çîáîâ’ÿçàí³ áóëè 
îñîáèñòî ñòåæèòè çà ê³ëüê³ñ-
òþ âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåâîçÿòü. 
Äî ðå÷³, äîíåäàâíà çàãàëüíà 
ìàñà âèçíà÷àëàñÿ òðîõè ìåíøîþ 
öèôðîþ — 38 òîíí. Íåäàâíî 
¿¿ ïðèâåëè äî ºâðîïåéñüêèõ 
íîðì — 40 òîíí.

— Çàâàíòàæèòè ìàøèíó, ùîá 
âàãà òðàíñïîðòó ³ âàíòàæó ðàçîì 
ñòàíîâèëà 40 òîíí, ìîæíà, àëå 
ïåðåâîçèòè çàáîðîíåíî, — ðîç-
ïîâ³äàº ï³äïðèºìåöü.

Äâà ðàçè ó íèí³øíüîìó ðîö³ 
íà íüîãî ñêëàäàëè àêòè ïðî ïî-
ðóøåííÿ ïåðåâåçåíü ³íñïåêòîðè 
Óêðòðàíñáåçïåêè. Ó îáîõ âèïàä-
êàõ öå â³äáóâàëîñÿ â Îäåñüê³é îá-
ëàñò³. Çàãàëüíà âàãà íå ïåðåâèùó-
âàëà âñòàíîâëåíó íîðìó 40 òîíí. 
Òàê ïîÿñíþº ñï³âðîçìîâíèê. 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, ïîðóøåííÿ 
çàô³êñóâàëè. ×îìó?

ЧИНОВНИЦЬКИЙ АБСУРД: 
ТРИ ТОННИ ВАЖЧІ ЗА… П’ЯТЬ?
Дикі нормативи  Через Європейський 
суд з прав людини підприємець з 
Вінниці Олександр Омельченко планує 
оскаржувати нормативи на перевезення 
вантажів. Каже, якщо їх дотримуватися, 
то автомобіль стає потенційно 
небезпечний на дорогах. Що говорять 
з цього приводу в обласному 
управлінні Укртрансбезпеки

— Áî º ùå îäíà âèìîãà, — ãî-
âîðèòü ï³äïðèºìåöü. — Âèçíà÷à-
ºòüñÿ íàâàíòàæåííÿ íà îñ³. ßêùî 
çà ¿õíüîþ ñõåìîþ ðîçì³ñòèòè 
âàíòàæ, íå âäàñòüñÿ çàâàíòàæèòè 
äîçâîëåíó ê³ëüê³ñòü. «Ãóáèòüñÿ» 
îäíà òîííà. Ñòâîðèëè òàê³ óìî-
âè, ùî ïîñò³éíî áóäå «ïåðåãðóç». 
Âòðà÷àºòüñÿ çàðîá³òîê.

Îäíàê íàâ³òü íå ó âòðàò³ çà-
ðîá³òêó ãîëîâíà ïðîáëåìà.

ЗМІЩУЙТЕ НА ПЕРЕДНІ 
КОЛЕСА 

— Áîã ç òèì çàðîá³òêîì, — êàæå 
ïàí Îëåêñàíäð. — Éäåòüñÿ ïðî 
âàæëèâ³ø³ ðå÷³ — æèòòÿ âîä³ÿ, 
íåáåçïåêó äëÿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â 
ðóõó ³ ï³øîõîä³â. Äî íåøòàòíî¿ 
ñèòóàö³¿ ìîæå ïðèçâåñòè íåð³âíî-
ì³ðíå ðîçì³ùåííÿ âàíòàæó.

Ñï³âðîçìîâíèê ïîÿñíèâ, ùî 
êîæíà â³ñü ìàº ð³çíó ê³ëüê³ñòü 
êîë³ñ. Îäíàê íîðìàòèâè öå 
íå áåðóòü äî óâàãè. Âîíè âè-
çíà÷àþòü íàâàíòàæåííÿ ò³ëüêè 
íà îñ³: íà îäèíî÷íó âàãà àâòî ³ 
âàíòàæó íå ïîâèííî ïåðåâèùó-
âàòè 11 òîíí, íà çäâîºíó — 16, 
ïîòð³éíó — 22 òîííè. Àëå æ íà-
âàíòàæåííÿ áóäå çîâñ³ì ð³çíèì, 
êîëè, ñêàæ³ìî, îäèíî÷íà â³ñü ìàº 
äâà êîëåñà ³ ÷îòèðè, àáî çäâîº-
íà — 4 ÷è 6 àáî é á³ëüøå êîë³ñ. 
Ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ÷³òêî 
ðîçïèñàíî, ÿêà âàãà ìàº ïðèïàäà-
òè ñàìå íà êîëåñà, ó íàñ — íà îñ³.

— Ç òàáëèöÿìè íàâàíòàæåíü, 
ùî âèïèñàí³ â êðà¿íàõ ªâðîïè, 
ÿ îçíàéîìèâñÿ â ²íòåðíåò³, — 
êàæå ïåðåâ³çíèê. — ×è º ó íàñ 
òàêà òàáëèöÿ? Ëîã³÷íî, ùî ìàëà á 
áóòè. Íà æàëü, íà ìîº çàïèòàí-

— Якщо дотриматися при завантаженні 
виписаних нормативів, то 60% вантажу 
припадатиме на передні колеса, — гово-
рить Олександр Омельченко. — А де шини 
взяти, щоб витримали таке навантаження? 
Це утруднить керування транспортним за-
собом. Автомобіль буде нестійкий під час 
руху. Правилами дорожнього руху забо-
ронено виїжджати за таких умов на трасу. 
Виходить, чиновники, які виписали такі 
норми, свідомо підштовхують водіїв ван-
тажних автомобілів до створення нештатних 
ситуацій. Хочу бути упевнений, що колеса 
не перевантажені. Бо якщо «вистрелить» 
передня шина, не зможу зупинити заван-
тажений автомобіль. Це неможливо, навіть 
коли буду рухатися на невеликій швидкості. 

Хіба це не можна трактувати як зазіхання 
на здоров’я і життя водія? Так само, як 
на життя інших учасників руху, пішоходів?
Є інший вихід із ситуації. Перевізникам ра-
дять не повністю завантажувати транспорт.
— Перевозити вітер — це працювати на зби-
ток самому собі, — каже дружина перевізника 
пані Оксана, яка брала участь у розмові. — 
Можна заплатити хабар, тоді інспектор за-
криє очі на порушення. Але ми цього не ро-
бимо. Хочемо з’ясувати, чи є в нашій країні 
такі таблиці, як у Європі. Якщо нема, то чому? 
Адже це зрозуміло для кожного — наванта-
ження має розподілятися пропорційно на ко-
леса авто. Насправді нормативи розроблені 
так, щоб водії не могли без порушення за-
вантажити максимальну кількість вантажу.

Де взяти такі шини

За порушення вагових норм 
передбачено адмінпокарання 
на суму 1700 гривень. Дії інспек-
торів водії мають право оскаржу-
вати на засіданні комісії в управ-
лінні Укртрансбезпеки, а також 

у суді. Такий само розмір штрафу 
встановлено у Польщі, у Румунії — 
максимальна сума 25 тис. грн, 
в Угорщині — 30 тис. грн. Найбіль-
ше стягують коштів за аналогічні 
порушення в Англії — 185 тис. грн.

Який штраф чекає на порушника

ОЛЕКСІЙ СОКОЛОВСЬКИЙ, 
КЕРІВНИК ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ 
УКРТРАНСБЕЗПЕКИ:

— При здійснення габа-
ритно-вагового контр-
олю керуємося такими 

документами: законом України «Про 
автомобільний транспорт», Постановами 
Кабміну № 1567 «Про порядок здійснення 
державного контролю на автомобільно-
му транспорті» та № 879 «Про заходи 
щодо збереження автомобільних доріг 
загального користування». Нормативи 
перевезення вантажу визначені також 
у ПДР (пункт 22–5).
Перевіряти автомобіль на стійкість після 

завантаження, про що говорить підприє-
мець, наше управління не уповноважено. 
Контроль здійснюємо за дотриманням 
норм навантаження на осі. При вияв-
ленні порушення складаємо акт. Потім 
запрошуємо особу чи уповноваженого 
ним представника, на розгляд справи. 
Надаємо можливість представити свої 
доводи чи документи. Якщо ніхто з 
них не з’явився, рішення приймається 
без їхньої участі. Є питання стосовно 
встановлених нормативів на осі. Вони 
залишилися такі само, як були тоді, 
коли дозволялося перевозити загаль-
ну масу 38 тонн. Тепер вагу збільшили 
до 40 тонн, а нормативи на осі залишили 
на попередньому рівні.

Не уповноважені перевіряти стійкість автомобіля 

íÿ íå îòðèìàâ â³äïîâ³ä³ ç Êèº-
âà. Êåð³âíèê Äåðæòðàíñáåçïåêè 
íå ââàæàº çà ïîòð³áíå â³äïîâ³äàòè 
íà çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí. Ïîíàä 
äâà ì³ñÿö³ ìèíóëî ç ÷àñó â³äïðàâ-
ëåííÿ ëèñòà, àëå… Ó îáëàñíîìó 
óïðàâë³íí³ êàæóòü, ùî òàêîãî 
äîêóìåíòà ó íèõ íåìà.

Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî ïîêàçóº 
îäèí ç àêò³â, ñêëàäåíèé ³íñïåêòî-
ðàìè. Ó äîêóìåíò³ çàçíà÷åíî, ùî 
íà ïåðåäí³ êîëåñà ïåðåâèùåííÿ 
íàâàíòàæåííÿ â³äñóòíº, íà ïðè-
÷åï³ òàê ñàìî. Íåâ³äïîâ³äí³ñòü 
âñòàíîâëåíî ò³ëüêè íà çàäí³ êî-
ëåñà, âîíè êð³ïëÿòüñÿ äî çäâîºíî¿ 
îñ³. Îòîæ, çàãàëüíà âàãà íå ïîâè-
ííà ïåðåâèùóâàòè 16 òîíí. Ôàê-

òè÷íî çàô³êñîâàíî — 17,2 òîííè.
— Ïåðåì³ñò³òü ö³ 1,2 òîííè 

íà ïåðåäí³ êîëåñà, — ñï³âðîçìîâ-
íèê öèòóº ñëîâà ³íñïåêòîðà, ÿêèé 
ðàäèâ éîìó, ÿê ìîæíà áóëî á 
óíèêíóòè ïîðóøåííÿ. Íà ïåðåäí³ 
äîçâîëåíî ïî 5,5 òîííè íà êîæíå. 
Ó ìåíå â òîé ÷àñ ôàêòè÷íî âàãà 
ñòàíîâèëà ïî 4 òîííè íà êîëåñî. 
Ñàìå íà òàêó ê³ëüê³ñòü ðîçðàõîâà-
í³ øèíè. Òîä³ ÿê íà êîæíå çàäíº 
êîëåñî íàâàíòàæåííÿ ñòàíîâèëî 
ìåíøå ÿê ïî 2,9 òîííè. ² ìåí³ ùå 
ïðîïîíóþòü çàáðàòè òîííó äâ³ñò³. 
Ùî æ âèõîäèòü? Âàãà ïî ï’ÿòü 
òîíí íà ïåðåäí³ êîëåñà íå øêî-
äèòü äîðîç³, à ìåíøå òðüîõ òîíí 
íà çàäí³õ êîëåñàõ ðóéíóº ¿¿?

Олександр Омельченко: — Завантаження автомобіля 
за нашими нормативами робить його небезпечним 
на дорозі — як можна керувати машиною, в якій 60% вантажу 
припадає на передні колеса?

— Áîã ç òèì çàðîá³òêîì, 
— êàæå ïàí Îëåêñàíäð. 
— Éäåòüñÿ ïðî 
âàæëèâ³ø³ ðå÷³ — æèòòÿ 
âîä³ÿ, íåáåçïåêó äëÿ 
³íøèõ ó÷àñíèê³â ðóõó 
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У 2008 році мерія намагалася про-
дати комплекс «Південний Буг». 
Тоді  запросили на аукціоні вартість 
у 17 мільйонів гривень. Але бажа-
ючих, готових викласти таку суму, 
на аукціоні просто не знайшлося.
При тому, що в той час експертною 
оцінкою було встановлено ринко-
ву вартість готельного комплексу 
на рівні 900 тисяч гривень (goo.
gl/AAQ9XK).
З 1993 року готель орендує това-
риство «Фірма-Акцент». Серед 
співзасновників підприємства 

був депутат міської ради Олек-
сандр Дан. Раніше чиновник та 
його дружина — Віра Дан — мали 
частку в цій фірмі, про що вказано 
у декларації депутата за 2017 рік 
(goo.gl/mJrA4v).
Тепер фірмою володіє Ігор Бубе-
ло. За інформацією Clarity Project, 
це підприємство є єдиним його 
бізнес-активом (goo.gl/vpQnnD).
Обмежень для участі в аукці-
оні на «Південний Буг» немає. 
Об’єкт можуть купити і нинішні 
орендарі.

Готель уже хотіли продати 

ÃÐÎØ²

441058

РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, 21 ãðóä-

íÿ, äåïóòàòè óõâàëèëè ð³øåííÿ 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ óìîâ ïðîäà-
æó ãîòåëþ «Ï³âäåííèé Áóã» (goo.
gl/UZpMoi). Íà ïðîäàæ õî÷óòü 
âèñòàâèòè ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé 
êîìïëåêñ, ùî ìàº çàãàëüíó ïëî-
ùó 10,9 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

Îá’ºêò ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñ-
òèí — ñïîðóäè ãîòåëþ òà ðåñòî-
ðàíó, ââåäåíèé â åêñïëóàòàö³þ 
ó 1971 ðîö³. Ôàõ³âö³ ïîñòàíîâèëè, 
ùî áóä³âëÿ íåïðèäàòíà äî íîð-
ìàëüíî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà ïîòðåáóº 
ïðîâåäåííÿ êàïðåìîíòó ç ï³äñè-
ëåííÿì êîíñòðóêö³é. Çåìëþ ï³ä 
îá’ºêòîì — íå áóäóòü ïðîäàâàòè, 
à âèñòàâëÿþòü íà ïðàâî îðåíäè.

Ðàçîì ç áóä³âëåþ íîâîìó 
âëàñíèêó âèñóíóòü ö³ëèé ïåðå-
ë³ê âèìîã.

Ãîòåëü ïîòð³áíî áóäå ðåêîí-
ñòðóþâàòè â³äïîâ³äíî äî êîíöåï-
òóàëüíîãî âèãëÿäó «Â³ííèöüêî¿ 
Ìèë³». Âëàäà ïëàíóº ìàñøòàáíó 
ðåêîíñòðóêö³þ ïðîñïåêòó Êîöþ-
áèíñüêîãî, òîìó ãîòåëü ìàº â³-
çóàëüíî ñõîäèòèñÿ ç îíîâëåíîþ 
ïëîùåþ Ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ (goo.
gl/ruZh9r).

Îá’ºêò ìàº çàëèøèòèñÿ ãîòå-
ëåì àáî ³íøèì çàêëàäîì ç ò³ºþ æ 
ôóíêö³ºþ.Ê³ëüê³ñòü íîìåð³â — 
156. Ê³ëüê³ñòü ðîá³òíèê³â — 36. ² 
çìåíøóâàòè ¿õ íîâîìó âëàñíèêó 
ì³ñüêà âëàäà íå äîçâîëÿº.

Ï³ñëÿ êóï³âë³ îá’ºêòà íîâèé 
âëàñíèê ó øåñòèì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í ç ìîìåíòó âèäà÷³ äîçâîë³â 
ïî÷èíàº ðåêîíñòðóêö³þ «Ï³âäåí-
íîãî Áóãó». Çàê³í÷èòè îíîâëåííÿ 

«ПІВДЕННИЙ БУГ» ХОЧУТЬ ПРОДАТИ 
ЗА 33 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ 
З молотка  Готель «Південний Буг» 
планують виставити на аукціон. У мерії 
оцінили, що комплекс разом з рестораном 
коштують 33 мільйони 792 тисячі гривень. 
До майбутнього власника висувають 
список вимог: зробити реконструкцію 
готелю під «Вінницьку Милю» та 
не звільняти працівників

áóä³âë³ ïîòð³áíî ïðîòÿãîì äâîõ 
ðîê³â, ç ìîìåíòó ïðèâàòèçàö³¿ 
áóä³âë³.

Õî÷à âàðò³ñòü ìàéíîâîãî êîìï-
ëåêñó «Ï³âäåííèé Áóã» îö³íèëè 
ó 33 ì³ëüéîíè, â ïîâ³äîìëåíí³ 
äî àóêö³îíó âêàçàí³ òðè ö³ííèêè 
íà ãîòåëü, áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ:

33 ì³ëüéîíè 792 òèñÿ÷³ 
322 ãðèâí³ — ïðîäàæ íà àóêö³îí³ 
ç óìîâàìè.

16 ì³ëüéîí³â 896 òèñÿ÷ 
161 ãðèâíÿ — ïðîäàæ íà àóêö³-
îí³ ç³ çíèæåííÿì ñòàðòîâî¿ ö³íè.

16 ì³ëüéîí³â 896 òèñÿ÷ 
161 ãðèâíÿ — ïðîäàæ íà àóêö³îí³ 
çà ìåòîäîì ïîêðîêîâîãî çíèæåí-
íÿ ñòàðòîâî¿ ö³íè òà ïîäàëüøîãî 
ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é.

— Åêñïåðòíîþ îö³íêîþ âñòà-
íîâëåíà âàðò³ñòü îá’ºêòà — 
33 ì³ëüéîíè 792 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Çà íåþ ä³ÿòèìå òðàäèö³éíèé àóê-
ö³îí, äå ïîêóïö³ áóäóòü ïðîïîíó-
âàòè á³ëüøó ö³íó, ùîá «ïåðåáèòè» 
ïðîïîçèö³þ êîíêóðåíò³â. ßêùî 
àóêö³îí íå â³äáóâñÿ ÷åðåç â³äñóò-
í³ñòü ïðîïîçèö³é, òî îá’ºêò âè-
ñòàâèòüñÿ ùå ðàç, àëå âæå çà çíè-
æåíîþ íà 50% ñòàðòîâîþ ö³íîþ. 
ßêùî çíîâ íå áóäå ïîïèòó, òî ëîò 
âèñòàâëÿºòüñÿ âòðåòº, àëå òåïåð 
ñèñòåìà ïîêðîêîâî çìåíøóâàòè-
ìå ö³íó, ïîêè õòîñü ç ó÷àñíèê³â 
íå ïîãîäèòüñÿ âèêóïèòè îá’ºêò 
çà çàïðîïîíîâàíó ñóìó, — ñêàçàâ 
êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó êîìóíàëü-
íîãî ìàéíà ²ãîð Øóòàê.

За експертною оцінкою, готель потребує капремонту. 
Новий власник має зробити реконструкцію під стиль 
майбутньої «Вінницької Милі»
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ó ºïàðõ³¿ îô³-
ö³éíî çàÿâèëè ïðî 
ïåðåõ³ä äî ïîì³ñ-
íî¿ óêðà¿íñüêî¿ 

öåðêâè ê³ëüêîõ ãðîìàä. Ìèíóëî¿ 
ï’ÿòíèö³ — òðè ïåðåõîäè, â íåä³-
ëþ — ùå ê³ëüêà. Ñèòóàö³ÿ ì³íÿ-
ºòüñÿ áóêâàëüíî ùîäíÿ. Ñòàíîì 
íà ïîíåä³ëîê, 24 ãðóäíÿ, áóëî â³-
ñ³ì íîâèõ ãðîìàä â Óêðà¿íñüê³é 
ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³, íå ðàõóþ÷è 
îãîëîøåíîãî ðàí³øå ïðèºäíàí-
íÿ äî ïîì³ñíî¿ öåðêâè ãîëîâíîãî 
õðàìó Â³ííèö³ — Ñîáîðó.

ßê ñêàçàâ ïðåñ-ñåêðåòàð ºïàð-
õ³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Âëàäèñëàâ 
Äåì÷åíêî, â ïèòàííÿõ ïðî ïåðå-
õ³ä öåðêîâ ñüîãîäí³ â³ðèòè âàðòî 
ò³ëüêè îô³ö³éí³é ³íôîðìàö³¿. ² 
òîé ïåðåä³ë õðàì³â, ÿêèé íåùî-
äàâíî ç’ÿâèâñÿ ó Â³ê³ïåä³¿, íå â³ä-
ïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Çâ³äêè òàì 
óçÿâñÿ ïîä³ë â³ííèöüêèõ öåðêîâ, 
çðîáëåíèé ïðèáëèçíî íàâï³ë, ì³æ 
Ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ Óêðà¿íè ³ 
Ìîñêîâñüêèì ïàòð³àðõàòîì, Âëà-
äèñëàâ Äåì÷åíêî íå çíàº.

— Çàðàç í³êîìó íå äîâ³ðÿéòå, 
ò³ëüêè ÿ ìîæó âàì ñêàçàòè òî÷-
íî, — ãîâîðèòü ïðåñ-ñåêðåòàð.

Æóðíàë³ñò äîìîâëÿëàñÿ ç 
Âëàäèñëàâîì Äåì÷åíêîì ïðî 
³íòåðâ’þ, îñíîâîþ ÿêîãî ìàëî 
ñòàòè ïîÿñíåííÿ, ÿêèì ÷èíîì 
ñâÿùåíèêè ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ïà-
ðàô³ÿìè ìàþòü ïîãîäèòè ïðîöåñ 
ïåðåõîäó äî ïîì³ñíî¿ öåðêâè. 
Ðå÷íèê ºïàðõ³¿ ìàâ íàçâàòè ïåðå-

ë³ê õðàì³â, ï³äïîðÿäêîâàíèõ íî-
â³é ºïàðõ³¿. Ïîïåðåäíüî ïëàíóâàâ 
ðîçìîâó íà ï’ÿòíèöþ, àëå íå çì³ã 
çóñòð³òèñÿ. Ñêàçàâ, ùî ïîñò³é-
íî ¿çäèòü ó ñïðàâàõ ïî îáëàñò³. 
Ïî¿çäêè ïîâ’ÿçàí³ ÿêðàç ³ç ïåðå-
õîäàìè ãðîìàä ï³ä þðèñäèêö³þ 
Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿íè.

— Îãîëîñèìî ñüîãîäí³ ïðî òðè 
ïàðàô³¿, ÿê³ º, — ñêàçàâ Âëàäèñ-
ëàâ Äåì÷åíêî. — Ïîò³ì ñêàæåìî 
á³ëüøå. Ðîáîòè ùå ïðîâîäÿòü…

ДЕ ПЕРШИМИ ВИЗНАЧИЛИСЯ 
² 21 ãðóäíÿ, â òó æ òàêè 

ï’ÿòíèöþ, çíàõîäèìî íà ñàéò³ 
ºïàðõ³¿ ïåðøó íîâèíó íà òåìó, 
ùî íàñ çàö³êàâèëà: «Òðè ïàðà-
ô³¿ íà Â³ííè÷÷èí³ ïðèºäíàëèñÿ 
äî Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿-
íè». Ó ö³é íîâèí³ éøëîñÿ ïðî 
äâà õðàìè, äå ïðàâèòü îòåöü ²âàí 
Ïðîñÿíîâñüêèé, — ó Òþòüêàõ ³ 
â Ð³âö³ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó.

«Óæå ï³ñëÿ Ñîáîðó, 19 ãðóäíÿ, 
â Äåíü ïàì’ÿò³ ñâÿòèòåëÿ Ìèêî-
ëàÿ, ãðîìàäà ï³äòâåðäèëà ñâîº ïî-
ïåðåäíº ð³øåííÿ ³ ïðèºäíàëàñÿ 
äî Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿-
íè, — ÷èòàºìî. — Ðàä³ñíà íîâèíà 
øâèäêî ðîç³éøëàñÿ ïî ñåëó. Ñòà-
ðåíüê³ ïàðàô³ÿíè, à òàêîæ ò³, õòî 
íå çìîãëè áóòè ó õðàì³, áî áóëè 
çàéíÿò³ íà ðîáîò³, òåëåôîíóâàëè 
³ â³òàëè íàñòîÿòåëÿ. Ñòàðîñòà ïà-
ðàô³¿ ðîçïîâ³äàº, ùî ¿¿ òåëåôîí 
òàêîæ áóâ «÷åðâîíèé»…

Òåæ ùå ìèíóëîãî òèæíÿ, ÿê 
íàïèñàëà ïðåñ-ñëóæáà Â³ííèöü-
êî¿ ºïàðõ³¿, ìîëèòèñÿ â Óêðà¿í-
ñüê³é öåðêâ³ ïî÷àëè ïàðàô³ÿíè 

ЯК ПЕРЕХОДЯТЬ ХРАМИ ТА 
ГРОМАДИ ДО ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ
Один за другим  Щодня по кілька 
парафій заявляють про приєднання 
до Православної церкви України. Владика 
Симеон каже, що процес переходу може 
розтягнутися на роки. Чи отці тягнуть 
з рішенням, чи громади не знають, як 
заявити про перехід до помісної церкви? 
Розберемося, як все відбувається, і 
порахуємо, хто куди перейшов

Êîëî-Ìèõàéë³âêè. Òàìòåøí³é 
íàñòîÿòåëü àðõ³ìàíäðèò Äîðîôåé 
(Ìàðêåâè÷) ðàçîì ³ç ìèòðîïî-
ëèòîì Ñèìåîíîì áóâ ó÷àñíèêîì 
Îá’ºäíàâ÷îãî Ñîáîðó â Êèºâ³.

ПРОЦЕС ПІШОВ ДАЛІ?
Ç íåä³ë³, 23 ãðóäíÿ, íîâèíè ïðî 

ïðèºäíàííÿ ãðîìàä äî ïîì³ñíî¿ 
öåðêâè áóêâàëüíî ïîñèïàëèñÿ 
îäíà çà äðóãîþ. ² â ÷èñë³ òàêèõ, 
ùî ïåðåéøëè ï³ä þðèñäèêö³þ 
ïîì³ñíî¿ öåðêâè, ç’ÿâèâñÿ ùå 
îäèí â³ííèöüêèé õðàì — ³êîíè 
Áîæî¿ Ìàòåð³ «Âñ³õ ñêîðáîòíèõ 
ðàäîñò³», ðîçòàøîâàíèé â ïñèõî-
íåâðîëîã³÷íîìó äèñïàíñåð³.

Öå íàéñòàð³øèé ë³êàðíÿíèé 
õðàì îáëàñò³. Ð³øåííÿ íàñòî-
ÿòåëÿ — ïðîòî³ºðåÿ Àíàòîë³ÿ 

Àêñàíþêà ïðèºäíàòèñÿ äî Ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿íè ï³äòðè-
ìàëè, ÿê ñòâåðäæóþòü â ºïàðõ³¿, 
óñ³ ÷ëåíè ãðîìàäè îäíîãîëîñíî.

Äàë³ ç íîâèí íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ ÓÏÖ ÷èòàºìî ïðî âèá³ð 
ïðèõîæàí ³íøî¿ â³ííèöüêî¿ óí³-
êàëüíî¿ öåðêâè — ïàðàô³¿ ñêåëü-
íîãî Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî õðàìó, 
ðîçòàøîâàíîãî ó êîëèøíüîìó 
êîìàíäíîìó áóíêåð³ ðàäÿíñüêî¿ 
àðì³¿, ó ãðàí³òíèõ ñêåëÿõ íà áå-
ðåç³ Ï³âäåííîãî Áóãó.

«Ãðîìàäà õðàìó ìàéæå ñòîâ³ä-
ñîòêîâî ï³äòðèìàëà ñâîãî íàñòîÿ-
òåëÿ ïðîòî³ºðåÿ Îëåêñ³ÿ Âîëêîâà. 
Âèá³ð áóâ çðîáëåíèé íà êîðèñòü 
Óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè», — ïèøóòü 
íà ñàéò³ ºïàðõ³¿.

Òàêîæ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî 
îòåöü Îëåêñ³é â³äîìèé ó Â³-
ííèö³ ÿê àêòèâíèé ì³ñ³îíåð òà 
êàïåëàí-âîëîíòåð. Â³í ïåðøèì 
ç³ ñâÿùåíèê³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
ó 2014 ðîö³ ðîçïî÷àâ ðåãóëÿðí³ 
ïî¿çäêè íà ñõ³ä äëÿ ï³äòðèìêè 
á³éö³â óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿.

Íàñòóïíèé ïåðåõ³ä áóâ çà õðà-
ìîì Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-
äèö³ â Ìàõí³âö³ Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîíó. Òóò ³í³ö³àòèâà ïðèºä-
íàííÿ äî ïîì³ñíî¿ öåðêâè, ÿê 
ä³çíàºìîñÿ ç â³äêðèòèõ äæåðåë, 
íàëåæàëà ñàì³é ãðîìàä³. Íàñòî-
ÿòåëü ïðîòî³ºðåé Àíäð³é Ê³ïåð 
ï³äòðèìàâ ñåëÿí.

ЯК ЛЮДИ ВИРІШУВАЛИ 
À ÿê ïåðåõîäèëà â ïîì³ñíó 

öåðêâó ãðîìàäà Ñàëüíèêà, ÷è-
òàºìî â Ôåéñáóê-ñï³ëüíîò³ «Òè-
ïîâà Êàëèí³âêà». Òàì 23 ãðóäíÿ 
ç³áðàëè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, é 
ìåøêàíö³ ñåëà ï³äòðèìàëè âèá³ð 
ïðîòî³ºðåÿ Ãåîðã³ÿ Äîí÷àêà.

— ß äëÿ ñåáå ïðèéíÿâ ð³øåííÿ 
ïðî ïåðåõ³ä äî ïîì³ñíî¿ Ïðàâî-
ñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿íè, ñëîâî 
çà âàìè. ßêùî ï³äòðèìóºòå ìåíå, 
òî ÿ é íàäàë³ ñëóæèòèìó â ñåë³, 
ÿêùî ó á³ëüøîñò³ ³íø³ ïîãëÿäè — 
ÿ áåç ðîçäóì³â ñïàêóþ âàë³çè, — 
ñêàçàâ îòåöü Ãåîðã³é.

² ñåëÿíè, ÿê ïèøå «Òèïîâà Êà-
ëèí³âêà», ï³äòðèìàëè äóõîâíîãî 
íàñòàâíèêà. Ñàëüíèöüêà ãðîìàäà 

ïåðøîþ â Êàëèí³âñüêîìó ðàéîí³ 
çàÿâèëà ïðî ïåðåõ³ä äî Ïðàâî-
ñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿íè. «Òèïîâà 
Êàëèí³âêà» òàêîæ íàïèñàëà, ùî 
íàñòîÿòåë³ öåðêîâ ó Ãóùèíöÿõ òà 
Áàéê³âö³ òåæ çàÿâèëè ïðî ïåðåõ³ä 
äî ïîì³ñíî¿ öåðêâè, àëå ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàíü òàì íå áóëî. 

²ç íåîô³ö³éíèõ ðîçìîâ çíà-
ºìî, ùî äâà õðàìè ó Ñòðèæàâö³ 
ïåðåõîäÿòü äî ïîì³ñíî¿ öåðêâè. 
Àëå îô³ö³éíî ï³äòâåðäèëè îäèí. 
À ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ðîçêàçàëè 
ðåäàêö³¿ ïðî ïðè¿çä â ñåëî ëþ-
äåé ç Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó. 
Í³áèòî âîíè ïðîñèëè â³ääàòè ¿ì 
êëþ÷³ â³ä õðàì³â, àëå ñåëèùíà 
âëàäà â³äìîâèëà â³çèòåðàì. Íà-
çâàëà öåðêâó âëàñí³ñòþ ãðîìàäè. 
² íåïðîõàí³ ãîñò³ íà òîìó ïî¿õàëè.

Æèòåë³ æ ñóñ³äíüîãî ñåëà Ëàâ-
ð³âêà êàæóòü, ùî ¿õí³é íàñòîÿòåëü 
âæå ñêàçàâ ëþäÿì: çàëèøàºòüñÿ 
ñëóæèòè äàë³ öåðêâ³ ìîñêîâñüêî-
ãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ. Îçâó÷èâ â³í 
òàêó ³íôîðìàö³þ ïàðàô³ÿíàì 
íà ñëóæá³. Ïðî íåçãîäó ïðèõîæàí 
òàìòåøíüîãî õðàìó ç ð³øåííÿì 
ñâÿùåíèêà ³íôîðìàö³¿ íå ìàºìî.

АНДРІЙ ДУДЧЕНКО, 
ПРЕСВІТЕР ПЦУ:

—  П р а в о с л а в -
ним християнам 
України потрібно 
відмовитися від 
звинувачень опо-

нентів у «неканонічності», до чого 
в УПЦ МП були звикли за роки 
розколу. Ситуація принципово 
змінилася. Якщо раніше словом 
«неканонічність» таврували опо-
нентів, маючи на увазі невизна-

ння не тільки адміністративної 
організації, а й таїнств, то тепер 
немає підстав не визнавати таїн-
ства як в УПЦ МП, так і в ПЦУ. Те-
пер слово «канонічність» мусить 
бути нарешті позбавлене сенсу 
«дійсності таїнств» і означатиме 
те, що в усьому світі, — визна-
ння церковної організації. Так, 
Православну церкву в Америці 
Константинополь вважає за не-
канонічну, але ніхто ніде не сум-
нівався в дійсності вчинених там 

таїнств. Попри відсутність спіл-
кування з ПЦУ з боку УПЦ МП, 
обидві церкви мають спілкуван-
ня зі вселенським Православ'ям: 
одна — через Москву, інша — че-
рез Константинополь. Хрещення, 
здійснені в обох юрисдикціях, є 
дійсні та визнані в усьому пра-
вославному світі. Немає також 
підстав відмовляти вірянам 
у Причасті через те, що вони 
ходять в храм іншої церковної 
юрисдикції.

Чи можна ходити у храми різної церковної юрисдикції?

Ó ñåëàõ ïðîâîäÿòü 
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, 
ùîá ïðèéíÿòè ð³øåííÿ 
ïðî ïðèºäíàííÿ äî 
Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè 
Óêðà¿íè ï³ä ïðîòîêîë

  Парафія храму святої велико-
мучениці Параскеви села Тютьки 
Настоятель отець Іван Просяновський 

  Парафія села Рівець 
Настоятель отець Іван Просяновський 

  Громада храму ікони Божої 
Матері «Всіх скорботних радості» 
(в психоневрологічному диспансері) 
Настоятель протоієрей Анатолій Аксанюк 

  Парафія скельного Свято-Троїцького 
храму (в колишньому командному 
бункері радянської армії) 
Настоятель Олексій Волков 

  Парафія Коло-Михaйлівки 
Править aрхімaндрит 
Дорофей Мaркевич 

  Громада храму Різдва Пресвятої 
Богородиці села Махнівка 
Козятинського району 
Настоятель протоієрей Андрій Кіпер 

  Парафія села Сальник 
Калинівського району 
Настоятель протоієрей Георгій Дончак 

  Парафія села Гущинці Калинівського 
району 
Настоятель протоієрей Олег Кожушний 

ДОЛУЧИЛИСЬ ДО ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ 
Перелік храмів, де священики з громадами вже прийняли рішення 
про перехід до Православної церкви України

Отець Георгій 
служив 
Московському 
патріархату, а 
тепер перейшов до 
української церкви. 
На громадських 
слуханнях в 
Сальнику він 
сказав: «Якщо 
у більшості інші 
погляди — без 
роздумів спакую 
валізи»
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Íåçâè÷íà áà-
ãàòîïîâåðõ³âêà, 

ÿêà îäíî÷àñíî âèñîòîþ ³ òðè, 
³ ÷îòèðè ïîâåðõè, çíàõîäèòüñÿ 
íà ïåðåõðåñò³ Çàìîñòÿíñüêî¿ ç 
ïðîñïåêòîì Êîöþáèíñüêîãî. 
Íèí³ áóäèíîê ìàéæå âòðàòèâ 
ñâ³é ñòàðîâèííèé øàðì: ïîáè-
òèé ôàñàä, ïîòð³ñêàí³ äåêîðàòèâ-
í³ åëåìåíòè. Òà é çàë³çíè÷íèê³â, 
íà ÷åñòü ÿêèõ ³ íàçâàíèé ä³ì, òóò 
ìàéæå íå çàëèøèëîñÿ. Àëå áó-
äèíîê ó íàéáëèæ÷³ ðîêè î÷³êóº 
ìàñøòàáíà ðåñòàâðàö³ÿ.

КЕЛІЇ ТА ОЗЕРО З ЛЕБЕДЯМИ 
Ç ïåðøîãî ïîãëÿäó ³ íå ñêà-

æåø, ùî êóòîâèé áóäèíîê 
íà Çàìîñòÿíñüê³é º ïàì’ÿòêîþ 
àðõ³òåêòóðè. Ïîøàðïàíèé ôàñàä, 
ïåðøèé ïîâåðõ ïåðåðîáëåíèé ï³ä 
ìàãàçèíè.

Ïðè óâàæíîìó îãëÿä³ ìîæíà 
ïîáà÷èòè, ùî çà 70 ðîê³â ñâîãî 

³ñíóâàííÿ äîìó âäàëîñÿ çáåðåã-
òè ÷àñòèíó äåêîðó — ðóñòóâàííÿ 
(îçäîáëåííÿ êâàäðàòíèìè åëå-
ìåíòàìè — àâò.) íàâêîëî â³êîí. 
Ìàéæå íå çì³íèëèñÿ åðêåðè 
íà äðóãîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó — 
÷àñòèíà ñïîðóäè, ùî çä³éìàºòüñÿ 
íàä ïåðøèì ïîâåðõîì ³ âèñòóïàº 
çà ìåæ³ çîâí³øíüî¿ ñò³íè.

Ó âíóòð³øíüîìó ïîäâ³ð’¿ áóä³â-
ëÿ âèãëÿäàº òðîõè ÿñêðàâ³øå: ç 
öüîãî áîêó áóä³âëÿ á³ëüø íàñè÷å-
íîãî æîâòîãî êîëüîðó, ó äåÿêèõ 
ï³ä’¿çäàõ çáåðåãëèñÿ àâòåíòè÷í³ 
äâåð³. À ùî çíàþòü ïðî áóäèíîê 
éîãî æèòåë³?

Ëþäè, ùî ïðîõîäèëè äâîðîì, 
ïîðàäèëè íàì çâåðíóòèñÿ äî Òà-
ìàðè Ãðèãîð³âíè, ÿêà ïðàöþâàëà 
ñòàðøîþ ìåäñåñòðîþ â ë³êàðí³ 
çàë³çíè÷íèê³â, à íèí³ íà ïåíñ³¿.

— Öÿ æ³íêà — îäíà ç³ ñòà-
ðîæèë³â-çàë³çíè÷íèê³â, ùî òóò 
ùå æèâóòü. À âñ³ ³íø³ — ìîëîä³, 
í³÷îãî íå çíàþòü, — ñêàçàâ ÷î-
ëîâ³ê òà ïîêàçàâ äîðîãó äî ïàí³ 
Òàìàðè. Íåþ âèÿâèëàñÿ æ³íêà 
ïîâàæíîãî â³êó, ùî íå îäðàçó 

БУДИНОК ЗАЛІЗНИЧНИКІВ СТОЇТЬ 
НА МІСЦІ РОЗБОМБЛЕНОГО ХРАМУ 
Рейки історії  Дім на Замостянській, 
27 побудували в 1946 році. За словами 
місцевих жителів, його звели німецькі 
військовополонені, а заселяли робітники 
та керівники залізниці. І якби не авіаційна 
бомба, то тут досі б стояла Вознесенська 
церква, яку спроектував Григорій Артинов

õîò³ëà ãîâîðèòè ïðî áóäèíîê, 
áî «ìàëî ùî çíàëà».

Óò³ì, â³ä íå¿ ìè ä³çíàëèñÿ ïðî 
òå, ùî òóò áóëî ðàí³øå.

— ß ñþäè  ç àñåëèëàñÿ 
â 1973 ðîö³ òà í³ÿêî¿ öåðêâè âæå 
òóò íå áóëî. Àëå ìåí³ ðîçïîâ³äà-
ëè ñòàðø³ ëþäè, ùî äî â³éíè òóò 
ñòîÿâ ïðàâîñëàâíèé õðàì, ïîðÿä 
áóëè êåë³¿ òà îçåðî ç ëåáåäÿìè, — 
ðîçêàçàëà Òàìàðà Ãðèãîð³¿âíà. — 
Ùå ï³ä ïîäâ³ð'ÿì çíàõîäèòüñÿ 
áîìáîñõîâèùå, ó ÿêå æèòåë³ 
ìîãëè çàõîäèòè ÷åðåç ï³äâàë ï³ä 
áóäèíêîì. Òàì ïèòíà âîäà, òóà-
ëåòè, ì³ñöÿ äëÿ â³äïî÷èíêó. Êîëè 
áóëî âñå íîðìàëüíî, òàì âçèìêó 
îïàëåííÿ áóëî òà ÷îëîâ³êè ãðà-
ëè â êàðòè, äîì³íî. Óÿâëÿºòå? 
Ó áîìáîñõîâèù³ ãðàëè â êàðòè!

Çàïèòàëè ïðî âðàæåííÿ â³ä 
ïðîæèâàííÿ â áóäèíêó.

— Íó òóò ñòåë³ âèñîê³ — 
3,20 ìåòðà. Àëå áóäèíîê òåïëèé, 
ñò³íè òîâùèíîþ äåñü ìåòð. Ðà-
ä³þ, ùî ïîðÿä ç íàìè çàì³íèëè 
êîë³þ. Òåïåð òðàìâàé ¿äå, à ìè 
í³÷îãî íå ÷óºìî. À ðàí³øå àæ ïî-
ñóä òðÿññÿ (ñì³ºòüñÿ), — ñêàçàëà 
ïåíñ³îíåðêà.

ЛЮДИ З ВЕЛИКОЇ БУКВИ 
Á³ëüøå í³÷îãî æ³íêà íå çãàäàëà 

òà íàïðàâèëà íàñ äî ùå îäíîãî 
çàë³çíè÷íèêà íà ïåíñ³¿ — Âîëî-
äèìèðà Êîçëîâà, ÿêèé ïðàöþ-
âàâ ñòàðøèì ³íæåíåðîì, à ïî-
ò³ì ñòàðøèì ìåõàí³êîì çâ’ÿçêó 
íà çàë³çíèö³.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî ðàí³øå 
òóò ó á³ëüøîñò³ çàñåëÿëè ó êâàð-
òèðè çàë³çíè÷íèê³â.

— Öå áóâ íà÷å áóäèíîê ïðå-
ñòàð³ëèõ — á³ëüø³ñòü æèòåë³â 
ïîõèëîãî â³êó, çàë³çíè÷íèêè. 
Æèëî òóò íà÷àëüñòâî: êåð³âíèê 
Êîçÿòèíñüêî¿ ä³ëÿíêè Çàéöåâ, 
íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî â³ää³ëó 
çàë³çíèö³ Øàìàòþê, ë³êàð³ çà-
ë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³. À ÿ áóâ ³í-
æåíåðîì çà îñâ³òîþ òà ñòàðøèì 
ìåõàí³êîì çâ’ÿçêó, çàñåëèâñÿ 
ó 24 ðîêè.

Ïèòàºìî, à ÿê â³í ñþäè çàñå-
ëèâñÿ, ÿêùî íàâêîëî áóëè íà-
÷àëüíèêè?

— Ïîùàñòèëî. Çàñåëèëè ó êî-
ìóíàëüíó êâàðòèðó íà äâ³ ðîäèíè. 
Äåñü 80% â³ä óñ³õ æèëüö³â ñêëà-
äàëè çàë³çíè÷íèêè, à íèí³ íàñ 
òàêèõ ï’ÿòü çàëèøèëîñÿ: Òàìàðà 
Ãðèãîð³âíà, õ³ðóðã Ðåâà òà Ìî-
ðîçîâà, ÿ òà äðóæèíà ìåõàí³êà 
çâ'ÿçêó Ðàä÷åíêà, — ðîçêàçàâ Âî-
ëîäèìèð Êîçëîâ.

У 1911 році на місці будинку була 
Вознесенська церква, яку спро-
ектував міський архітектор Гри-
горій Артинов. У 1929 році церк-
ву ліквідувала радянська влада, 
а споруду віддала під кінотеатр.
У 1944 році в цей будинок влу-

чила авіаційна бомба, тож піс-
ля війни, в 1946–1947 роках тут 
звели нову споруду — житловий 
будинок. Проект будинку вико-
наний організацією «Облпроект» 
під керівництвом головного ар-
хітектора області Антонія Крейчі.

Історична довідка 

Депутати міськради 30 листо-
пада включили Будинок заліз-
ничників у програму реставра-
ції на 2018–2020 роки. За нею, 
на цей дім виділять 450 тисяч 
гривень, що витратять на виго-
товлення проектно-кошторисної 
документації для ремонту дому 
(goo.gl/QBcKgy).

На сесії міськради, 21 грудня, 
мер Вінниці Сергій Моргунов 
розказав, що ремонт будин-
ку запланований на 2020 рік. 
За його словами, реставрацію 
робитимуть за прикладом бу-
динку на Соборній, 101, в якому 
утеплили покрівлю та всі зовніш-
ні стіни.

Ремонт дому запланований на 2020 рік 

Володимир Козлов (68) заселився у дім, коли йому 
було 24 роки. Розказав, що тоді навколо жили начальники 
підрозділів залізниці 

Будинок включили в програму реставрації. Наступного 
року виготовлять проект, а ремонт почнеться у 2020 році

Â³í çãàäàâ, ùî ïðîñïåêò Êî-
öþáèíñüêîãî òà íàâêîëèøí³ 
âóëè÷êè ðàí³øå áóëè ñïðàâæí³ì 
êâàðòàëîì çàë³çíè÷íèê³â. Êð³ì 
¿õíüîãî äîìó çàë³çíè÷íèêè íàñå-
ëÿëè ùå Áóäèíîê ó÷èòåëÿ íà Êî-
öþáèíñüêîãî, 37, ê³ëüêà äîì³â 
á³ëÿ êîëèøíüîãî ðèíêó «Ìàêè». 
À ùå â íèõ áóëà çàë³çíè÷íà ë³-
êàðíÿ, äèòñàäêè.

— Öå òåïåð çàë³çíèöÿ á³äíà, 
à ðàí³øå çàáåçïå÷óâàëà äóæå äî-
áðå. ² áóäèíêè çâîäèëà, ³ øêîëè, 
³ ùå â ì³ñöåâèé áþäæåò ïëàòè-
ëà. Ìîæíà áóëî áåçêîøòîâíî 
îòðèìàòè ãàçîâ³ ïëèòè, «Òèòàíè» 
(ùîñü íà êøòàëò áîéëåðà — àâò.). 
Ó áóäèíêó æèâ äîìïðàâ (ÆÅÊ — 
àâò.) ßêàñü àâàð³ÿ â áóäèíêó — 
îäðàçó ðåìîíòóâàëàñÿ, áóâ ÷åð-
ãîâèé ñàíòåõí³ê, — ðîçêàçàâ 
Âîëîäèìèð.

Ç ÷àñîì çàë³çíèöÿ ïåðåäàëà 
¿õí³é ä³ì íà áàëàíñ ì³ñüêîãî 
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Çà ñëî-

âàìè çàë³çíè÷íèêà, óïðàâë³ííÿ 
ïåðåäàëî â áþäæåò ì³ñòà ùå é 
îäèí ì³ëüéîí ðàäÿíñüêèõ ðóáë³â 
íà ðåìîíò äîìó. Àëå ñàìå â òîé 
÷àñ ÑÐÑÐ ðîçâàëèâñÿ, à ïëàíè 
íà ðåêîíñòðóêö³þ áóäèíêó ñòàëè 
ìð³ÿìè.

— Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ñò³í 
çðîáèëè, ó ï³äâàë³ ïîì³íÿëè òðó-
áè. À òàê, â íàñ ä³ì ì³öíèé. Áî 
áóâ çðîáëåíèé íå íà öåìåíò³, 
à íà âàïí³, — ðîçêàçàâ ÷îëîâ³ê.

Ó ê³íö³ íàøî¿ ðîçìîâè Âîëî-
äèìèð ùå ðàç çãàäóâàâ ïðî òèõ 
çàë³çíè÷íèê³â, ÿêèõ âæå íåìàº. 
Ðîáèâ öå ç ëåäü ïîì³òíèì ñìóò-
êîì ó ãîëîñ³:

— Ëþäè áóëè… ç âåëèêî¿ áóê-
âè! Âîíè ïðîéøëè â³éíó, ïî-
ìàãàëè òàêèì ÿê ÿ. Ó ïîäâ³ð'¿ 
ñòîÿëà ëàâêà ç³ ñòîëèêîì, äå 
â òåïëó ïîðó ïèëè ÷àé, ñï³âàëè, 
ñï³ëêóâàëèñÿ. À çàðàç ñóñ³äè ïî-
çàðèâàëèñÿ ïî «íîðàõ» òà íàâ³òü 
çäðàñòº íå ñêàæóòü.

Äåïóòàòè âêëþ÷èëè 
áóäèíîê â ïðîãðàìó 
ðåñòàâðàö³¿. Çà íåþ 
âèä³ëÿþòü 450 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü íà ðåìîíò 
â 2019 ðîö³
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ЯК ЗМІНЮВАВСЯ БЮДЖЕТ ЗА 7 РОКІВ

НА ЩО ВИТРАТЯТЬ МІСЬКІ ГРОШІ У 2019 РОЦІ 
Цьогорічний бюджет є першим, який приймали для Вінницької міської ОТГ. У неї вийшли місто Вінниця та селище міського типу Десна. 
Тобто, усі видатки розраховані на потреби громад двох населених пунктів

Найбільші витрати 
  411,7 млн грн — пільги та субсидії на сплату комунальних послуг 

  197,7 млн грн — надання допомоги при народженні дитини 

  171,2 млн грн — надання допомоги особам з інвалідністю 

Найбільші витрати 
  414,5 млн грн — зарплата освітянам шкіл, гімназій, ліцеїв 

  209,9 млн грн – зарплата працівникам дитсадків 

  89,5 млн грн — зарплата працівникам ПТУ 

Найбільші витрати 
  230 млн грн — багатопрофільна меддопомога 

  50,5 млн грн — акушерська допомога вагітним та новонародженим 

  11,7 млн грн — стоматологічна допомога населенню

Найбільші витрати 
  43,6 млн грн — покриття збитковості 

«Вінницької транспортної компанії» 

  19,8 млн грн — компенсація за пільговий проїзд студентів та учнів 

  20 млн грн — будівництво дороги на вулиці Проектній

Найбільші витрати 
  244,2 млн грн — будівництво Вінницького регіонального 

кардіоцентру 

  77,8 млн грн — утеплення шкіл, дитсадків та гімназій 

  50 млн грн — реконструкція Замостянської (II черга)

Найбільші витрати 
  152,6 млн грн — придбання нової техніки, засобів прибирання, урн 

тощо для роботи підприємств ЖКГ 

  29,6 млн грн — проведення капремонту багатоповерхівок 

  19 млн грн — реконструкція тепломереж та котелень 

Похибка у прокладанні відстаней грошима складає +/- 10 км.   Джерело: проект Бюджету Вінницької міської ОТГ на 2019 рік (goo.gl/QtZkgE)
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164
(курс 8,22)

110
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93
(курс 24,00)

113
(курс 26,40)

156
(курс 27,85)

171
(курс 27,75)

162
(курс 29,4)**

СОЦЗАХИСТ

ОСВІТА 

МЕДИЦИНА 

ДОРОГИ І ТРАНСПОРТ 

БУДІВНИЦТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

970 млн грн 

298 км

356 км

99 км

93 км

247 км

103 км

1 млрд 159 млн грн 304,5 млн грн 336,6 млн грн 

321,5 млн грн 804,8 млн грн 

Джерело: звіти про виконання доходів міського бюджету.
*заплановані доходи бюджету 
** прогнозований курс долара Міністерством фінансів на кінець 2019 року

БЮДЖЕТ ВІННИЦІ У 2019 РОЦІ: 
ПОЯСНЮЄМО В КІЛОМЕТРАХ 
Наші гроші  Бюджет міста на наступний 
рік складе 4 мільярди 780 мільйонів гривень. 
Якщо ці кошти перевести у 500-гривневі купюри, 
то усієї суми вистачить, щоб двічі викласти грошима 
дорогу від Вінниці до Варшави. Пояснюємо, яку 
відстань можна «подолати» на коштах з освіти, 
медицини та інших видатках міської казни

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Ì³ëüÿðäè ãðèâåíü âàæêî 
óÿâèòè ëþäèí³, ÿêà æèâå 
íà îäíó çàðïëàòó ÷è ïåíñ³þ. 

Òîìó, äëÿ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ, áþäæåòí³ 
êîøòè ðîçì³íÿëè íà êóïþðè ïî 500 ãðè-
âåíü. Âðàõîâóþ÷è, ùî äîâæèíà îäí³º¿ 
êóïþðè 15,4 ñì, ìè ñïðîáóâàëè ¿õ «âè-
êëàñòè» ó îäíó äîâãó ñòð³÷êó.

Äëÿ ïðèêëàäó, 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ìàº 

çàãàëüíó äîâæèíó 15,4 ê³ëîìåòðà. Öèõ êó-
ïþð âèñòà÷èòü ç ëèøêîì, ùîá âèêëàñòè 
øëÿõ ç Òÿæèëîâà (ðèíîê «Ìð³ÿ») äî ñåëà 
Çàðâàíö³ (14,9 ê³ëîìåòðà), ÿêùî ¿õàòè ÷å-
ðåç Õìåëüíèöüêå øîñå.

À ÿêùî âèêëàñòè íà äîðîãó óâåñü áþ-
äæåò Â³ííèö³, òî â³í ìàòèìå äîâæèíó 
1472 ê³ëîìåòðè. Öèõ êóïþð âèñòà÷èòü, 
ùîá îá'ºäíàòè êðàéíþ òî÷êó Ñõîäó òà 
Çàõîäó Óêðà¿íè.

Òàê ìè ïåðåâåëè îñíîâí³ ñòàòò³ âèäàòê³â 
áþäæåòó íà ãåîãðàô³÷í³ â³äñòàí³.

Вінниця Бориспіль

Вінниця Івано-Франківськ

Вінниця Тульчин

Вінниця Гайсин

Вінниця Тернопіль

Вінниця Ладижин

1354
1793

2249
2993

4360
4760* 4780*
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ЯК НЕСТАНДАРТНО ЗУСТРІТИ 
НОВИЙ РІК. 10 ПОРАД ВІД РЕДАКЦІЇ 
Ніякого олів’є  Головне свято року вже за 
тиждень і якщо ви до цього часу не визначились, 
як будете його святкувати, ми знаємо, як це 
виправити. Журналісти RIA діляться власними 
порадами, як оригінально зустріти Новий рік

ЗА ТРАДИЦІЯМИ ІНШОЇ КРАЇНИ 
Володимир Філатов 
— Це спосіб зустріти Новий рік із родичами, друзями та зробити його 
незвичним і незабутнім. Прикрасьте будинок у стилі іншої країни. Напри-
клад, китайськими ліхтариками та картинками з побажаннями.
Подаруйте один одному особливі подарунки, такі, наприклад, як само-
робні свічки у Швеції, кизилові палички в Болгарії, парні предмети 
на зразок чашок або свічок у Китаї. Спробуйте дотримуватися новорічних 
традицій іншої країни. Наприклад, їсти виноград під бій курантів, як в Іспанії, 
або вимикати світло на кілька хвилин для поцілунків, як у Болгарії.

У ТРАМВАЇ 
Валерій Чудновський 

— Швейцарський трамвай вже давно став однією з «родзинок» Вінниці. І ви-
являється, там теж можливо зустріти Новий рік. Найбільш пристосований 

для святкувань — трамвай «Везунчик», в якому є столи.
Провести у ньому всю новорічну ніч або розгулятися з галасливими тан-
цями і піснями — не вийде. Принаймні так кажуть в транспортній компанії. 
У трамвай пускають максимум два десятки людей, а їздити ви зможете 

не більше 2–3 годин. А ще там не організовують розважальних програм. 
Тому доведеться приходити зі «своїм» Санта-Клаусом, Дідом Морозом чи 

Снігуркою. Оренда такої екзотики обійдеться вам у 3000 гривень. Даю контак-
ти: (098)0043057, Олег.

БУТИ У ЦЕНТРІ УВАГИ
Микита Панасенко 
— Для того, щоб зробити святкування Нового року веселим для себе 
та бути у центрі уваги усю ніч, ви можете переодягнутися у костюм 
Святого Миколая, Санти, Діда Мороза чи оленя. Щоб відійти від 
банальності, можна обрати якогось іншого персонажа. Наприклад, 
Джона Сноу із серіалу «Гра престолів» чи святкового броненосця, 
як робив Рос у серіалі «Друзі». Підіть по вулицях міста й даруйте 
зустрічним невеликі сувеніри, вітайте зі святом. Адже немає нічого 
кращого, ніж дарувати чудо і свято іншим.

МІСТО, У ЯКОМУ НІКОЛИ НЕ БУЛИ 
Анна Ковальова 
— Здається, зустрічати Новий рік у незнайомому місті — це найкращий варіант 
для незабутніх вражень. Не має значення, куди саме ви поїдете — Оде-

са, Львів, Краків, Стамбул. Важливо виконати мрію багатьох мандрів-
ників — купити квиток в один кінець і насолоджуватися атмосферою 

чужих міст. Адже є шанс на мить опинитися у новорічній казці, яку ви 
ще не бачили. Це як кадр з якогось святкового фільму: на головній 
площі все світиться, навколо незнайомі, але дуже щасливі люди, 
посмішки і гучний сміх летять із усіх куточків вулиці. Час пізнавати чужі 

традиції та зустрічати нові можливості прийдешнього року.

БІЛЯ ВЕЖІ 
Альона Рябоконь 
— Ви коли-небудь обнімалися та цілувалися з купою незнайомих людей 

за одну ніч? Цього року маєте можливість отримати новий до-
свід. Адже вперше за всю історію міста Новий 2019 рік офіційно 

можна буде зустріти у центрі біля Вежі. Під бій величезного 
годинника, святкову ілюмінацію та гучне багатоголосне “Ві-
таємо” підняти келих (або пластиковий стаканчик) з шам-
панським — це ж круто.
Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш, так? Рахуємо 

плюси: нові знайомства, до речі, з ВІПами міста теж (вони будуть 
і привітають усіх зі святом), класна музика та вокал вінницької 

співачки Оксани Славної, нові враження (до речі, коли робиш щось 
нове, потрібно бажання загадати — збудеться), свіже повітря знову ж 

таки. І зовсім байдуже, що синоптики обіцяють мороз, сніг та вітер.

БЛАГОДІЙНИЙ НОВИЙ РІК 
Вадим Павлов 

— Чому б не почати рік з добрих справ? Одягайте костюми казкових 
героїв і відвідайте дитячий будинок, прихопивши з собою якісь по-
дарунки. Якщо великою компанією, то взагалі можна влаштувати 
справжнє шоу. Звісно, попередньо потрібно домовитись з закладом. 
Також дуже багато дітей в лікарнях будуть раді зустрічам з улюбле-

ними казковими героями. Не знаєте, як поводити себе з дітьми? Тоді 
можна відвідати пансіонати для літніх людей, щоб і їм віддати частинку 

свого тепла. Від таких вчинків на душі буде тепло увесь наступний рік.

НА ПРИРОДІ 
Юлія Мельник 
— Якщо вам набридло зустрічати Новий рік біля телевізора та з голосними 
п’яними сусідами, то хороший варіант — вибратись на природу. Ідеаль-
ним місцем може бути галявина у лісі. Там знайдеться і жива ялинка, яку 
при бажанні можна прикрасити. До речі, на природі можна безпечно 
запустити феєрверк, і сусіди не будуть скаржитись на гучну музику.
Щодо меню, то якщо маєте мангал та сітку, за страви можна не хви-
люватись. На вогні можна приготувати шашлик, сир в лаваші, овочі 
на грилі, грінки і ще купу всього. Замінити традиційне шампанське можна 
глінтвейном, який завчасно приготувати вдома та розлити у термоси.

КАТАТИСЯ НА САНКАХ 
Наталія Піскунічева 
— Цього року у новорічну ніч синоптики обіцяють морозну і сніжну погоду. 
Тож можна взяти дітей, друзів, санки, льодянки, чи пакети «BOSS» (можна й 
інші, але ці перевірені), смаколиків, налити глінтвейну у термос (бо шампан-
ське, погодьтеся, на морозі не дуже), одягнутися у якісь тематичні костюми 
і піти усім разом на якусь гірку на Старому Місті, Сабарові чи Кореї. Катай-
тесь досхочу, а як побачите, що усі почали пускати феєрверки — значить, 
Новий рік вже наступив. Пора вітати усіх, кого побачите і відкривати термос) 
І не забудьте взяти з собою подарунки в мішок! Бо як взяли дітей, а подарунки 
забули, рік почнеться не так як треба) 

ВРЯТУЙ СВЯТО ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ 
Наталія Гончарук 
— Не маєте з ким святкувати або хочете зовсім нових вражень? Скорис-
тайтеся можливістю зібрати компанію через соціальні мережі.
Варіант перший: списатися в Інстаграмі чи Фейсбуці з окремими друзя-

ми. Зібрати тих людей, з якими там товаришуєте, але насправді ніколи 
вживу не бачилися.

Варіант два: кинути клич для всіх користувачів, щоб зустрітися в якомусь 
місці у визначений час. А там — квест і веселощі за програмою. Зібратися 
можете за допомогою хештегу. Пишіть #cамувінниці і шукайте один одного.
І третій варіант для найбільш відчайдушних: святкувати з іншими вінничанами 
онлайн. Можливість вести свої чи дивитися трансляції інших вам у поміч.

НОВОРІЧНЕ КУПЕ 
Михайло Курдюков 
— Безліч разів прокручував у голові божевільні ідеї щодо того, як неординарно зустрі-
ти Новий рік. Одна з таких полягала в тому, щоб купити квиток у перший-ліпший по-
тяг і поїхати у невідомому напрямку: Харків, Суми, Чернівці, байдуже. Головне, щоб 
під бій курантів сидіти у своєму купе з друзями або коханою людиною і келихом чогось 
святкового. Потім привітати сусідів по вагону, познайомитися з провідниками, зрозумі-
ти, врешті-решт, де знаходишся. Тільки уявіть, мільйони людей по всій країні традиційно 
сидять за столами, а вас назустріч пригодам і Новому року несе швидкий поїзд.

ÑÂßÒÎ
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Ùîðàçó, êîëè 
Â³òàë³é ïðè¿çäèòü 
ó ãîñò³ äî áàòü-

ê³â, íàâ³äóºòüñÿ ó ñïîðòøêîëó 
«Àâàíãàðä», äå ïî÷èíàëèñÿ éîãî 
ôóòáîëüí³ «óí³âåðñèòåòè». Òðà-
äèö³éíèìè ñòàëè ïåðåäíîâîð³÷í³ 
çóñòð³÷³ ç êîëåêòèâîì òðåíåð³â ³ 
¿õí³õ âèõîâàíö³â. ßê ³ ôóòáîëüíèé 
òóðí³ð. Òàê áóëî é öüîãî ðàçó. ×è 
íå íàéá³ëüøå óâàãè â³í ïðèä³ëèâ 
þíèì ñïîðòñìåíàì. Óñ³ 360 ïî-
äàðóíê³â âðó÷èâ îñîáèñòî, ïîòèñ-
íóâøè ïðè öüîìó ðóêó êîæíîìó, 

õòî ¿õ îòðèìàâ. Îõî÷èõ äîïîìîãòè 
òÿãíóòè ì³øêè ç ñîëîäîùàìè çíà-
éøëîñÿ íåìàëî.

Êîìïëåêò ôóòáîëüíî¿ ôîðìè 
îòðèìàëè ãðàâö³ êàëèí³âñüêî¿ êî-
ìàíäè «Ôîðòóíà». Ïåðøèé òðåíåð 
Áóÿëüñüêîãî Âàëåð³é Êàòàëü÷óê 
ìàº ùå îäíîãî ì’ÿ÷à ç àâòîãðà-
ôîì ñâîãî êîëèøíüîãî âèõîâàíöÿ. 
Ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð ôóòáîë³ñò 
ïåðåäàâ òàêîæ â³ää³ëåííÿì øêîëè 
ç ³íøèõ âèä³â ñïîðòó. Æîäíîìó 
ç îõî÷èõ ã³ñòü íå â³äìîâèâ â àâ-
òîãðàô³ ÷è áàæàíí³ ñôîòîãðàôó-
âàòèñÿ. Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ Êà-
òàëü÷óêà, Â³òàë³é ÿê áóâ êîëèñü 
ñêðîìíèì õëîï÷èíîþ, òàêèì äî-

КУМИР ПРИВІЗ 
МІШОК ГОСТИНЦІВ 

Зірка футболу  Комплект спортивної 
форми з емблемою київського «Динамо» 
і 360 солодких подарункових наборів 
привіз у рідну Калинівку гравець 
динамівців і збірної України Віталій 
Буяльський. Ласощі дісталися вихованцям 
спортшколи, а спортивна форма кому?

òåïåð çàëèøèâñÿ. Æîäíîãî íàòÿêó 
íà «ç³ðêîâó» õâîðîáó.

Äèíàì³âåöü ùå é ç³ãðàâ çà êî-
ìàíäó «Äðóç³ Áóÿëüñüêîãî» 
íà òðàäèö³éíîìó ïåðåäíîâîð³÷íî-
ìó òóðí³ð³ ç ôóòçàëó. Í³÷îãî äè-
âóâàòèñÿ, ùî ñàìå öåé êîëåêòèâ 
ñòàâ ïåðåìîæöåì. Ó ô³íàë³ â³í 
ïåðåêîíëèâî ïåðåãðàâ êîìàíäó 
â³éñüêîâèõ «ßãóàð». Òðåòº ì³ñöå 
âèáîðîëè ôóòáîë³ñòè «Ôîðòóíè», 
ÿê³ ïåðåìîãëè ³âàí³âñüêèé «Ãðà-
í³ò». Ó çìàãàííÿõ òàêîæ âçÿëè 
ó÷àñòü ùå äâ³ êîìàíäè — ç Ë³ñî-
âî¿ Ëèñ³¿âêè òà Ïèñàð³âêè. Êóáêè 
òà ïðèçè êîìàíäè îòðèìàëè ç ðóê 
ñâîãî òàëàíîâèòîãî ñïîðòñìåíà.

Íå çàëèøèâñÿ áåç â³äçíàêè ³ 
Â³òàë³é. Ãîëîâà ÃÎ «Ïîêëèê ñåð-
öÿ» Îëåêñàíäð Â³äåðñüêèé âðó-
÷èâ çåìëÿêó â³äçíàêó «Çà áëàãî-
ä³éí³ñòü, òóðáîòó ³ ìèëîñåðäÿ». 
Çà ñëîâàìè ïàíà Â³äåðñüêîãî, 
Áóÿëüñüêèé ïîñò³éíî ï³äòðèìóº 
ð³äíó ñïîðòøêîëó. Äîïîìàãàº ô³-
íàíñîâî ó ïðîâåäåíí³ ñïîðòèâíèõ 
çìàãàíü. Ïðè÷îìó, íå ò³ëüêè äëÿ 
ä³òåé, à é äëÿ äîðîñëèõ.

— Æîäíîãî ðàçó íå áóëî âèïàä-
êó, êîëè á Â³òàë³é, ïðè¿õàâøè äî 
áàòüê³â, íå ïîáóâàâ ó ñïîðòøêî-
ë³, — êàæå Îëåêñàíäð Â³äåðñüêèé.

Óñëàâëåíèé ôóòáîë³ñò ïðèâ³-
òàâ óñ³õ ç íàñòóïàþ÷èìè ñâÿòàìè, 
ïîáàæàâ âèñîêèõ ñïîðòèâíèõ äî-
ñÿãíåíü âèõîâàíöÿì ³ òðåíåðàì.

Âäîìà éîãî ÷åêàëè áàòüêè, 
ìàìà é òàòî ôóòáîë³ñòà ïðàöþþòü 
íà Êàëèí³âñüêîìó ìàøèíîáóä³â-
íîìó çàâîä³. Äî ðå÷³, äðóæèíà 
ôóòáîë³ñòà òàêîæ ì³ñöåâà. Ðàçîì 
âèõîâóþòü ùå çîâñ³ì ìàëó äèòè-
íó. Ó êîë³ ñ³ì’¿ ðàçîì ç äðóæèíîþ 
é äèòèíîþ ôóòáîë³ñò â³äçíà÷èâ 
êàòîëèöüêå Ð³çäâî. Òàê ñàìî 
ñâÿòêóþòü ³ çà ïðàâîñëàâíèì êà-
ëåíäàðåì. Êàæå, ó ¿õí³é ðîäèí³ º 
³ ïðàâîñëàâí³, ³ êàòîëèêè.

У спортшколі «Авангард» зірковий динамівець частий гість. 
Цього разу приїхав з подарунками для усіх дітей

Перший 
тренер 
Буяльського 
Валерій 
Катальчук має 
ще одного 
м’яча з 
автографом

ËÀÉÔ
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×îãî ÷åêàòè â 
2019 ðîö³ â ñôåð³ 
ìåäè÷íèõ ïîñëóã? 

Ïî-ïåðøå, áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ 
êàìïàí³ÿ «Ë³êàð â êîæíó ðîäè-
íó», êîëè êîæåí ìîæå âèáðàòè 
ñîá³ òåðàïåâòà, ïåä³àòðà òà ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ íà ñâ³é ðîçñóä 
òà âïîäîáàííÿ. Ç íîâîãî ðîêó 
ïåðâèíêà ïåðåõîäèòü íà åëåê-
òðîííèé äîêóìåíòîîá³ã. Òîáòî 
ñ³ìåéí³ ë³êàð³ áóäóòü âèïèñóâàòè 
åëåêòðîíí³ ðåöåïòè, åëåêòðîíí³ 
íàïðàâëåííÿ, ë³êàðíÿí³, à ùå 
íà êîæíîãî ïàö³ºíòà áóäóòü çàâî-
äèòè åëåêòðîíí³ ìåäè÷í³ êàðòêè.

Ó 2019 ðîö³ ðîçïî÷íóòüñÿ çì³-
íè íà âòîðèííîìó ð³âí³ (âóçüê³ 
ñïåö³àë³ñòè), òîìó ìåäçàêëàäè 
ìàþòü â÷àñíî çàâåðøèòè óêëà-
äåííÿ äîãîâîð³â ç Íàöñëóæáîþ 
çäîðîâ’ÿ, ùîá ìàòè çìîãó îòðè-
ìóâàòè ô³íàíñóâàííÿ òà îïëà-
òó ïîñëóã. Êð³ì òîãî, âòîðèííà 
ëàíêà äî ëèïíÿ ìàº áóòè ïî-
âí³ñòþ çàáåçïå÷åíà â³äïîâ³ä-
íîþ êîìï’þòåðíîþ òåõí³êîþ, 
³íòåðíåòîì, òîìó ùî ïàö³ºíòè 
áóäóòü çâåðòàòèñÿ äî âóçüêèõ 
ôàõ³âö³â óæå ç åëåêòðîííèìè 
íàïðàâëåííÿìè.

ПОСЛУГИ ВТОРИНКИ 
Ç ëèïíÿ íàñòóïíîãî ðîêó ïëà-

íóºòüñÿ çàïðîâàäèòè ñèñòåìó áåç-
êîøòîâíèõ ïîñëóã íà «âòîðèí-
ö³». Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ç ëèïíÿ 

2019 ðîêó Íàö³îíàëüíà ñëóæáà 
çäîðîâ’ÿ îïëàòèòü 54 ä³àãíîñòè÷-
í³ òà ë³êóâàëüí³ ïîñëóãè çà íà-
ïðàâëåííÿì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, 
òåðàïåâòà àáî ïåä³àòðà.

Êîæåí ìîæå áåçîïëàòíî ïðî-
éòè îáñòåæåííÿ íà ïîøèðåí³ 
õâîðîáè âíóòð³øí³õ îðãàí³â òà 
íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíèõ âè-
ä³â îíêîëîã³¿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. 
Íàïðàâëåííÿ íà áåçêîøòîâíó 
ä³àãíîñòèêó áåçîïëàòíî ìîæíà 
áóäå îòðèìàòè â³ä ë³êàðÿ ò³ëüêè 
÷åðåç åëåêòðîííó ñèñòåìó îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ. Ùîá îòðèìàòè 
òàêå íàïðàâëåííÿ, ïàö³ºíò ïî-
âèíåí îáðàòè ñâîãî ë³êàðÿ ³ ï³ä-
ïèñàòè ç íèì äåêëàðàö³þ, ÿêùî 
öå íå çðîáëåíî ðàí³øå.

ЩО МИ ВЖЕ МАЄМО
1) Íàö³îíàëüíà ñëóæáà çäîðîâ'ÿ 

Óêðà¿íè 
30 áåðåçíÿ 2018 ñòâîðèëè öåí-

òðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 
Íàöñëóæáó çäîðîâ'ÿ, ÿêèé ðåàë³-
çóº îñíîâíèé ïðèíöèï ðåôîðìè 
«ãðîø³ éäóòü çà ïàö³ºíòîì». Òîá-
òî â³í îïëà÷óº âàðò³ñòü ðåàëüíî 
íàäàíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã. Çàâäÿ-
êè ÷îìó ë³êàð³ ïî÷àëè îòðèìóâà-
òè á³ëüøó çàðïëàòó, à ìåäçàêëàäè 
îòðèìóâàòè ãðîø³ çà êîíêðåòí³ 
ïîñëóãè.

2) Â³ëüíèé âèá³ð ë³êàðÿ 
Ç êâ³òíÿ 2018 ðîêó ñòàðòóâàëà 

êàìïàí³ÿ «Ë³êàð ó êîæíó ðîäè-
íó». Âïåðøå ïàö³ºíòè ìîæóòü 
îáðàòè ë³êàðÿ, áåç ïðèâ'ÿçêè 
äî ì³ñöÿ ïðîïèñêè. Íà ñüîãîäí³ 

РІК МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ — 
Підсумки  З січня МОЗ почало 
змінювати систему охорони здоров'я. 
Першопроходцем стала первинна 
ланка медицини. Змінилися правила 
фінансування медзакладів, алгоритм 
отримання медичної допомоги. На часі — 
вторинка та безкоштовна діагностика

Продовжуємо 
хворіти на кір 
 Çà îïåðàòèâíèìè äà-
íèìè, ìèíóëîãî òèæíÿ 
â îáëàñò³ çàõâîð³ëè íà ê³ð 
263 îñîáè, ³ç íèõ 100 äî-
ðîñëèõ òà 163 äèòèíè. Ç 
ïî÷àòêó ïîòî÷íîãî ðîêó 
â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 
3211 âèïàäê³â êîðó. Ñå-
ðåä çàõâîð³ëèõ 2095 ä³òåé. 
²ç âñ³õ çàõâîð³ëèõ 60% 
íå áóëè ùåïëåí³ ïðîòè 
êîðó. Âèïàäêè êîðó ðåº-
ñòðóþòüñÿ íà âñ³é òåðèòîð³¿ 
îáëàñò³. Íàéá³ëüøå ëþäåé 
çàõâîð³ëè íà ê³ð ó Â³ííèö³ 
(781 îñîáà). ªäèíèì åôåê-
òèâíèì çàñîáîì ïðîô³ëàê-
òèêè êîðó º âàêöèíàö³ÿ. 
Íà äàíèé ÷àñ â óñ³õ çàêëà-
äàõ îáëàñò³, ÿê³ ïðîâîäÿòü 
ùåïëåííÿ, º äîñòàòíÿ ê³ëü-
ê³ñòü âàêöèíè ïðîòè êîðó.

Грипу поки 
немає 
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü 
ðîêó çàõâîðþâàí³ñòü 
íà äàí³ ³íôåêö³¿, â ïîð³â-
íÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì òèæ-
íåì, çðîñëà íà 3,9%. Çàõâî-
ðþâàí³ñòü áóëà íà 21,3% 
íèæ÷îþ åï³äåì³÷íîãî 
ïîðîãîâîãî ð³âíÿ. Âïðî-
äîâæ òèæíÿ çà ìåäè÷íîþ 
äîïîìîãîþ ç ïðèâîäó ÃÐÂ² 
çâåðíóëîñü 10033 ëþäèíè, 
ñåðåä çàõâîð³ëèõ 6423 
(64,0%) ä³òåé. Áóëî ãîñï³-
òàë³çîâàíî 288 îñ³á, â òîìó 
÷èñë³ 224 äèòèíè. Ëåòàëü-
íèõ âèïàäê³â íå áóëî. Äëÿ 
ïðîâåäåííÿ ñïåöèô³÷íî¿ 
ïðîô³ëàêòèêè ãðèïó â³ä³-
áðàíî 14250 îñ³á ç ãðóïè 
ðèçèêó. Ç ïî÷àòêó åï³äåì-
ñåçîíó ùåïëåíî 8008 îñ³á, 
â òîìó ÷èñë³ 1724 äèòèíè.

КОРОТКОКОРОТКО

12 нових 
аналізів — 
додатково 

до 8 базових, які 
вже оплачує На-

ціональна служба 
сімейному лікарю.

Мамографія і 
5 видів рентгену: 

грудна клітка, 
суглоби, хребет, 
кістки і приносові 

пазухи.

Ехокардіографія, 
моніторинг ЕКГ 

і 2 види тесту 
для визначення 

патологій 
серцево-судинної 

системи.

Шість видів УЗД: 
шлунково-кишко-
вий тракт, нирки, 

сечовий міхур, 
артерії ніг, щито-
подібна і молочні 

залози.

У планах МОЗу зробити медичне 
страхування невід’ємною час-
тиною нової системи охорони 
здоров’я. Але перед тим, як по-
чати впроваджувати страхуван-
ня, потрібно впровадити новий 
механізм оплат медичних послуг 
всіх рівнів. Спершу має з'явитися 
інститут медичної послуги, за-
працювати ринок медичних 
послуг з конкуренцією авто-
номних лікарень-підприємств та 
повноцінна електронна система 
охорони здоров’я для контролю 
надання послуг. У пацієнта має 
бути вибір лікаря та медзакладу. 
У 2020 році в Україні з’явиться 
державна програма медичних 

гарантій, яка буде покривати усі 
рівні медичних послуг, включно 
із стаціонарними. Паралельно 
з 2020 року в Україні має роз-
початися активний розвиток 
медичного страхування. Для 
того, щоб забезпечити кожній 
людині гарантоване покрит-
тя основних медичних послуг 
первинної, спеціалізованої, 
екстреної допомоги через На-
ціональну службу здоров’я. 
Розвиток страхової медицини 
в Україні розпочнеться, коли по-
чне формуватися конкурентний 
ринок, на якому пацієнт та ро-
ботодавець має вільний вибір 
страховика.

З 2020 року буде медичне страхування

БЕЗКОШТОВНА ДІАГНОСТИКА 
ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ

Чотири види біопсії під 
контролем УЗД: 

щитоподібної 
залози, лімфатичних 
вузлів, молочних та 

передміхурової залоз.

Видалення 
новоутворень: м’яких 
тканин і шкіри у носі, 

гортані, вухах.

Ендоскопічні 
дослідження і операції 
одного дня: стравоходу, 
шлунка, дванадцятипалої 
і товстої кишки, сечового 
міхура, трахеї і бронхів.

Якщо вам не байдужа доля дев’ятирічної дівчинки, можете переказати кошти на лікування за 
реквізитами: ПриватБанк 5168 7427 1002 1423, мама Павлік Леся Олексіївна (тел. (097)873-16-63).

Дівчинці дев’ять років, у неї страшний діагноз: дитячий 
церебральний параліч, подвійна гепіплигія, когнітивна 
недостатність, симптоматична епілепсія, субарахноїдальна 
кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного 
мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія. Вона не 
ходить, у неї трапляються епілептичні напади. На операцію 
в Ізраїлі потрібно 100 тисяч доларів. Наразі зібрана лише 
невелика частина цієї суми. Зараз дитині терміново потрібна 
реабілітація в Трускавці, яка коштує 50 тисяч гривень. 

Øàíîâí³ ìåøêàíö³ Â³ííè÷÷èíè!
Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàþ Âàñ ³ç Íîâèì ðîêîì òà 
Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!

Áàæàþ Âàì îïòèì³çìó òà â³ðè â ñâî¿ ñèëè 
çàäëÿ ùàñòÿ ñâîº¿ ðîäèíè òà ïðîöâ³òàííÿ 
íàøî¿ êðà¿íè.

Íåõàé ö³ ÷óäîâ³ çèìîâ³ ñâÿòà áóäóòü 
ðàä³ñíèìè òà ùåäðèìè, äîäàäóòü æèòòºâèõ 
ñèë òà åíåðã³¿ íà íîâ³ çâåðøåííÿ.

Ìèðó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ Âàì ³ Âàøèì ðîäèíàì!

Ìèðó òà ïðîöâ³òàííÿ íàø³é ð³äí³é êðà¿í³.

Ãàðíîãî Âàì ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ, 
ùàñòÿ ³ ðàäîñò³!

Голова вінницької обласної організації 
«Громадянська позиція» Сергій Гайструк

ВІКТОРІЇ ПАВЛІК НЕОБХІДНА 
ВАША ДОПОМОГА
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Турбує кашель?

НАДІЯ 
ДЯЧЕНКО, 
ТЕРАПЕВТ

Кашель є одні-
єю з найбільш 
частих причин 
звернення 

до лікаря. Це рефлекторний 
акт нашого організму у відпо-
відь на подразнення  рецепторів 
дихальних шляхів. Найпошире-
нішою причиною кашлю є гострі 
респіраторні вірусні інфекції, що 
зазвичай не вимагають рутинно-
го обстеження та інтенсивного 
лікування. У таких випадках 
кашель є захисним механізмом 
очищення органів дихання від 
мікроорганізмів. 
Однак кашель може бути озна-
кою серйозного, а іноді й життєво 
небезпечного захворювання. 
Причиною кашлю можуть бути 
пневмонія, плеврит, тромбоембо-
лія легеневої артерії, бронхіальна 
астма, захворювання шлунко-
во-кишкового тракту, вживання 
деяких ліків  та ін..  Тому кожен 
випадок повинен бути уважно 
розглянутим.
За медичною допомогою слід 
звернутися, якщо кашель супрово-
джується:

 задишкою;
 кровохарканням;
 втратою свідомості;
 виділення великої кількості 
мокротиння;
 підвищенням температури тіла 
більше 38°С;
 болем в грудній клітці;
 свистячим диханням;
 затяжний кашель.
Окремої оцінки потребують 
випадки хронічного кашлю, 
особливо, якщо він супроводжу-
ється втратою маси тіла, анемією, 
охриплістю голосу, продукцією 
мокроти.
Не слід самостійно призначати 
протикашльові лікарські засоби. 
Безпечними заходами боротьби з 
кашлем в домашніх умовах є вжи-
вання великої кількості рідини, 
зволоження повітря, мед.
Пам’ятатйте, що кашель є симпто-
мом захворювання, а не кінцевим 
діагнозом. 

441205

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030
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ЩО Є, ЩО БУДЕ

âæå ìàéæå 80% îáðàëè òåðàïåâòà, 
ïåä³àòðà, ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ çà áà-
æàííÿì, à íå çà íåîáõ³äí³ñòþ.

3) Äîñòóïí³ ë³êè 
Óðÿäîâà ïðîãðàìà «Äîñòóï-

í³ ë³êè» ïî÷àëà ïðàöþâàòè 
â 2017 ðîö³. Òîä³ â ïðîãðàì³ 
áóëî 153 ïðåïàðàòè, ç íèõ ëèøå 
23 ìîæíà áóëî îòðèìàòè áåçêî-
øòîâíî. Ç ñåðåäèíè 2018 ðîêó 
âæå 261 ïðåïàðàò, ç ÿêèõ 
59 ìîæíà îòðèìàòè áåçêîøòîâ-
íî. Äëÿ ë³êóâàííÿ ñåðöåâî-ñó-
äèííèõ çàõâîðþâàíü ó ïðîãðà-
ì³ º 203 ïðåïàðàòè, 45 ç ÿêèõ 
ïàö³ºíòè ìîæóòü îòðèìàòè áåç-
îïëàòíî. Äëÿ ë³êóâàííÿ ä³àáåòó 
2 òèïó — 42 ïðåïàðàòè, ç ÿêèõ 9 º 

áåçîïëàòíèìè. Â³ä áðîíõ³àëüíî¿ 
àñòìè ó ïðîãðàì³ º 15 ïðåïàðàò³â, 
5 ³ç ÿêèõ ïàö³ºíò ìîæå îòðèìàòè 
áåçîïëàòíî.

4) Áåçêîøòîâíà ïåðâèííà ìå-
äè÷íà äîïîìîãà

Ç ïî÷àòêîì ðåôîðìóâàííÿ ïåð-
âèííî¿ ëàíêè ìåäèöèíè, ïàö³ºí-
òè îòðèìàëè ïåðåë³ê áåçîïëàòíèõ 
ïîñëóã. Ìîâà ïðî êîíñóëüòàö³þ 
ë³êàðåì, âèïèñêó ðåöåïò³â, àíà-
ë³çè (çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³/ñå÷³, 
ãëþêîçà êðîâ³, õîëåñòåðèí), äîñë³-
äæåííÿ (âèì³ðþâàííÿ àðòåð³àëü-
íîãî òèñêó, åëåêòðîêàðä³îãðàìà, 
âèì³ðþâàííÿ âàãè, çðîñòó, îêðóæ-
íîñò³ òàë³¿, øâèäêèé òåñò íà âà-
ã³òí³ñòü, òðîïîí³í, Â²Ë, â³ðóñí³ 

ãåïàòèòè). Äëÿ ïàö³ºíòà òàêîæ í³-
÷îãî íå êîøòóº âåäåííÿ âàã³òíîñ-
ò³, ïëàíîâ³ îãëÿäè äèòèíè, âàê-
öèíàö³ÿ çà êàëåíäàðåì ùåïëåíü 
(â³ä òóáåðêóëüîçó, ïîë³îì³ºë³òó, 
äèôòåð³¿, ïðàâöÿ, êàøëþêó, êîðó, 
ïàðîòèòó, êðàñíóõè, ãåïàòèòó Â, 
ãåìîô³ëüíî¿ ³íôåêö³¿). Ïðîô³ëàê-
òè÷í³ îãëÿäè òà àíàë³çè äëÿ ãðóï 
ðèçèêó ñåìè çàõâîðþâàíü (öóêðî-
âèé ä³àáåò, Â²Ë, òóáåðêóëüîç, ðàê 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè, ã³ïåðòîí³÷íà 
õâîðîáà òà ³íø³ ñåðöåâî-ñóäèíí³ 
çàõâîðþâàííÿ, êîëîðåêòàëüíèé 
ðàê òà ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëî-
çè). Íåâ³äêëàäíà òà ïàë³àòèâíà äî-
ïîìîãà, à òàêîæ ìåäè÷í³ äîâ³äêè 
âõîäÿòü ó ïàêåò ïîñëóã.
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ÑÏÎÐÒ

Мінська бронза 
індорхокеїстів 
 Ó Ì³íñüêó ô³í³øóâàâ 
ïåðøèé ì³æíàðîäíèé òóðí³ð 
ç ³íäîðõîêåþ (õîêåþ íà òðà-
â³ â çàë³) ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. 
Íà ñòàðò âèéøëè ø³ñòü êëó-
á³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè Á³ëî-
ðóñü, Ïîëüùó òà Óêðà¿íó.
Â³ííèöüêà êîìàíäà «ÎÊÑ-
ØÂÑÌ» íà ñòàðò³ çàçíàëà 
ïîðàçîê â³ä ÕÊ «Ì³íñüê» — 
5:7 ³ ìîëîä³æíî¿ çá³ðíî¿ 
Á³ëîðóñ³ — 3:3 â îñíîâíèé 
÷àñ òà 1:2 â ñåð³¿ áóë³ò³â.
Äàë³ ïîäîëÿíè ðîçãðîìèëè 
ìîëîä³æíó çá³ðíó Ïîëü-
ù³ — 6:2 ³ ìîëîä³æêó Óêðà¿-
íè — 6:1. Ó ìàò÷³ «îë³ìï³é-
ö³â» ïðîòè «Áóä³âåëüíèêà» 
(Áðåñò, Á³ëîðóñü) ó ñåð³¿ 
áóë³ò³â êðàùèìè áóëè íàø³ 
çåìëÿêè — 2:1. Öå ïðè-
íåñëî áðîíçîâ³ íàãîðîäè. 
×åìï³îíàìè ñòàëè ãðàâö³ ÕÊ 
«Ì³íñüê», íà äðóã³é ïîçè-
ö³¿ — á³ëîðóñüêà ìîëîä³æêà.

Кубок Святого 
Миколая 
 Â³äêðèò³ çìàãàííÿ ç³ 
ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ 
«Êóáîê Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ» 
â³äáóëèñÿ ó Ë³ñîïàðêó. 
Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 
100 ñïîðòñìåí³â ³ç äåâ’ÿòè 
êîìàíä, ÿê³ ïðåäñòàâëÿ-
ëè Â³ííèöþ, Â³ííèöüêèé 
ðàéîí, Øàðãîðîä, Ãàéñèí 
³ Òåïëèê. Íàãîðîäæóâàëè 
îêðåìî íà ñåðåäí³é ³ êî-
ðîòê³é äèñòàíö³ÿõ, à òàêîæ 
çà ñóìîþ äâîõ âèä³â. Ó ãðóï³ 
«Open» ïåðåìîæöÿìè ñòàëè 
â³ííèöüê³ ÷åìï³îíè ñâ³òó 
Îëåêñàíäð Ìàð÷óê ³ Êàòåðè-
íà Äçåìà. Òàêîæ âèçíà÷èëè 
êðàùèõ ó ï’ÿòè þíàöüêèõ 
ãðóïàõ.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №53 (1074)
Для підвищення майстерності гри в шахи, рекомендуємо частіше 
розв’язувати шахові задачі і етюди на діаграмі, не розставляючи шахи на 
шахівниці. 

Задача №2291-2294
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №51 (1417) від 19 грудня  2018 року 
Задача №2287
1… Kp:c6!  2. Kpc8 T:a8x; 1. Ke7! Kpa6  2. Kc8 Tb7x;
Задача №2288
1… g6  2. C:h7 g7x; 1. hg5:! K:g5  2. Ch7 Kf7x;
Задача №2289
1… Tb2  2. K:a2 T:a2x; 1. Kd3! T:d3  2. Td1 T:d1x;
Задача №2290
1… Th4  2. h2T:h2x; 1. Tg2! Cf2  2. Th2 Tg1x — правильні мати

М. Пархоменко

ТОП-12
СПОРТИВНИХ 
ПОДІЙ 2018 РОКУ 
Рейтинг RIA  Досягненнями радують 
баскетболісти, боксери, акробати і стрільці. 
А ось майбутнє футбольної «Ниви» 
і хокейного «Патріота» — невизначене 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)85914??

Çà òðàäèö³ºþ ïðîïîíóºìî ðåé-
òèíã â³ííèöüêèõ ñïîðòèâíèõ ïîä³é 
ðîêó, ùî ìèíàº (çà âåðñ³ºþ RIA). 

Çðîçóì³ëî, â³í º ñóá’ºêòèâíèì ³ 
íå ïðåòåíäóº íà ïîâíîòó àáî àá-
ñîëþòíó ³ñòèíó. Àëå âñå æ äîïî-
ìàãàº ñêëàñòè êàðòèíó ñïîðòèâíèõ 
äîñÿãíåíü ó ðåã³îí³.

РЕКОРД РОКУ 
Рекордсменом року є голова обласної 
федерації стронгмену Сергій Грачов. 
На площі біля мерії він протягнув два 
муніципальні автобуси загальною 
вагою понад 22 тонни — на 19 метрів 
за 19 секунд. Зробив це із другої 
спроби, що додало інтриги.
Досягнення занесли до Книги 
рекордів України. Воно є унікальним, 
адже Сергій Грачов важить лише 
85 кг. Раніше аналогічну вагу тягнули 
лише стронгмени-суперважковики.

СТВОРЕНА НОВА 
СПОРТШКОЛА 
Цього року у Вінниці 
створена обласна комплексна 
спортшкола. До неї запросили 
всіх тренерів із чотирьох 
вінницьких профспілкових 
спортшкіл, які втратили 
бюджетне фінансування 
за останні роки. Останнім 
«під ніж» пішов «Темп», який 
відомий досягненнями юних 
футболістів. 

ПУТІВКА У ТОКІО-2020 
У 2020 році в Токіо відбудуться 
Олімпійські і Паралімпійські 
ігри. Одна путівка у вінничан 
вже є. Паралімпійську ліцензію 
виборов ас стрільби із пістолета 
Олексій Денисюк. Цього року він 
також став чемпіоном Європи і 
призером світу серед спортсменів 
із вадами опорно-рухового 
апарату. А ще Олексій Денисюк 
успішно виступає серед здорових 
спортсменів.

РЕКОНСТРУЮВАЛИ СТАДІОН 
Біля Палацу дітей та юнацтва 
урочисто відкрили футбольний 
стадіон стандартних розмірів, 
на якому вже почали проводити 
всеукраїнські змагання. 
Аналогічна арена будується на базі 
педколеджу.
Тим часом Центральний міський 
стадіон (екс-«Локомотив») 
поступово занепадає. 

ВІДСТАВКИ У «НИВІ» 
Про відставку оголосили 
головний тренер Денис Колчін і 
навіть президент клубу Василь 
Вовк. На конференції обласної 
федерації футболу запевнили, 
що «Нива» в будь-якому 
випадку житиме, бо її фінансово 
підтримає обласна влада.

ЗАГРОЗА ДЛЯ 
ХОКЕЇСТІВ 
Власники «Льодового 
клубу» планують 
перенести обладнання 
до іншого регіону. 
Як компроміс, 
міській владі, яка має 
частку у ковзанці, 
запропонували 
викупити будівлю. 
Поки ця ідея 
не погоджена. 

ПРИЗЕРИ ЮНАЦЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ 
На Юнацьких Олімпійських Іграх, 
що проходили в Буенос-Айресі, 
15-річна Дарина Плохотнюк і 18-річний 
Олександр Мадей, здобули бронзові 
нагороди у спортивній акробатиці 
(в змаганнях змішаних пар). 

НАЙСИЛЬНІШІ ВЕТЕРАНИ 
Ветеранський спорт 
у Вінниці доволі розвинений. 
Приміром, є багато сильних 
шахістів, легкоатлетів чи 
борців-ветеранів. Але все ж 
на сьогодні немає рівних парі 
пауерліфтерів — Віталію Вдовкіну 
і Юрію Приймаку. Як і торік, 
ці спортсмени пенсійного віку 
виграли чемпіонати Європи та 
світу. І не збираються зупинятися 
на досягнутому.

«ЗУБРИ» НА ПІДЙОМІ 
Після кількох років перерви 
у нашому місті відродили 
чоловічий професійний 
баскетбол. Команда зберегла 
стару назву «Вінницькі зубри». 
Наразі колектив демонструє 
високі результати і за втраченими 
очками посідає першу сходинку 
у групі першої ліги чемпіонату 
України. «Зубри» прагнуть 
здобути медалі і підвищитися 
в класі.

ДЮЖИНА ПЕРЕМОГ 
БОГАЧУКА
Нова зірка засяяла 
у професійному 
боксі. 23-річний 
середньоваговик 
Сергій Богачук виграв 
12-й поєдинок поспіль. 
Він нокаутував 
пуерториканця Карлоса 
Гарсію Ернандеса. Таким 
чином вінничанин, який 
не має жодної поразки 
на профі-ринзі, піднявся 
на 88-е місце в світі і 
друге в українському 
рейтингу.

ШАХАМИ КЕРУЄ 
ІНОЗЕМЕЦЬ 
Вінницьку обласну шахову 
федерацію очолив один із 
кращих шахістів планети 
Аркадій Найдіч. Під його 
орудою в 2019 році у Вінниці 
проведуть фестиваль, 
який має увійти до Книги 
рекордів України за кількістю 
учасників.

ПЕРЕЇХАЛИ 
ДО ТРОСТЯНЦЯ 
У чоловічій волейбольній суперлізі 
виступають одразу дві команди 
нашого краю — «Серце Поділля» 
і «МХП-Вінниця». Але нині 
«МХП-Вінниця» перебралася 
до Тростянця, згідно із побажанням 
свого спонсора. Значна частина 
вінницьких фанів тепер підтримує 
«серця», а дербі перетворюється 
у справжній бій.
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Робота 

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

Sort date: 25.12.2018, №52/2018

ОГОЛОШЕННЯ

ËÀÉÔ

У які лікарні 
звертатися
 Ç 30 ãðóäíÿ 2018 ðîêó 
äî 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó òà ç 
5 ñ³÷íÿ äî 7 ñ³÷íÿ â ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè â³ííè-
÷àíè ìîæóòü çâåðòàòèñÿ 
äî ïðèéìàëüíèõ â³ää³ëåíü 
íàñòóïíèõ ìåäçàêëàä³â: 
äëÿ äîðîñëèõ — ì³ñüêà 
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 1 
(Õìåëüíèöüêå øîñå, 96); 
ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 
¹ 3 (âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 
138); ì³ñüêà ë³êàðíÿ øâèä-
êî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
(âóë. Êè¿âñüêà, 68).
Äëÿ ä³òåé — ì³ñüêà ë³êàðíÿ 
«Öåíòð ìàòåð³ òà äèòèíè» 
(âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 138). 
Êð³ì òîãî, ó Öåíòðàõ ïåð-
âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ç 9 äî 14 ãî-
äèíè ó âèõ³äí³ òà ç 
9 äî 12 ó ñâÿòêîâ³ äí³ áóäå 
ïðàöþâàòè ÷åðãîâèé ë³êàð, 
çà àäðåñàìè: ÖÏÌÑÄ 
¹ 1 âóë. Ìîñêàëåíêà, 
42, ò. 56–35–18; ÖÏÌÑÄ 
¹ 2 âóë. Ìàã³ñòðàòñüêà, 
44, ò. 67–02–24, 67–03–34; 
ÖÏÌÑÄ ¹ 3 Õìåëüíèöü-
êå øîñå, 96, ò. 46–02–63; 
ÖÏÌÑÄ ¹ 4 âóë. Çàìîñ-
òÿíñüêà, 18, ò. 55–43–77; 
ÖÏÌÑÄ ¹ 5 âóë. Çàìîñ-
òÿíñüêà, 49, ò. 60–24–49. 
ÊÏ «Ì³ñüêèé ë³êóâàëü-
íî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» 
ïðàöþâàòèìå çà íàñòóïíèì 
ãðàô³êîì: 30.12–31.12 — ç 
9.00 äî 15.00; 05.01 — ç 
9.00 äî 18.00; 06.01 — ç 
9.00 äî 15.00; ÌÊÏ «Ìå-
äè÷íèé ñòîìàòîëîã³÷íèé 
öåíòð» ïðàöþâàòèìå çà íà-
ñòóïíèì ãðàô³êîì: 29.12 — 
ç 8.00 äî 20.00; 05.01 — ç 
9.00 äî 14.00.

КОРОТКОКОРОТКО

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 180152

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Çðîçóì³ëî, ùî ÷èìàëî â³ííè÷àí 
óòðèìóþòü âëàñí³ ãîñïîäàðñòâà 
â ñåëàõ àáî ¿çäÿòü äî ðîäè÷³â 
³ òàì íå ðàç áà÷èëè ñâ³éñüêèõ 
òâàðèí ó âñ³é êðàñ³. Àëå ó ì³ñò³ 
ïîáà÷èòè ñèìâîë 2019-ãî ðîêó 
íàæèâî ìîæíà ò³ëüêè â çîîïàðêó 
òà çîîäâîðèêó. Ñàìå òàì ìè ³ ä³-
çíàâàëèñÿ ïðî òâàðèí äåòàëüí³øå.

ДИКІ СВИНІ ПОДІЛЬСЬКОГО 
ЗООПАРКУ 

Êîëè ìè ïðè¿õàëè äî çîîïàð-
êó, òî î÷³êóâàëè ïîáà÷èòè ðî-
æåâèõ íåâåëèêèõ ïîðîñÿò, ïðîòå 
ó çâ³ðèíö³ æèâóòü ëèøå äèê³ òà 
ñâèí³ ïîðîäè «ïåêàð³ îøèéêî-
âèé». Ïåðø³ — âåëèê³, âîëîõàò³ 
³ êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, äðóãèõ 
æóðíàë³ñòàì íå ïîêàçàëè, áî òâà-
ðèíè íå ïðèñòîñîâàí³ äî íèçüêèõ 
òåìïåðàòóð ³ âæå äàâíî çàõîâàí³ 
â³ä çèìè.

— Óñ³ òâàðèíè äîãëÿíóò³. Ãî-
äóºìî ñâèíåé çäåá³ëüøîãî êîì-
á³êîðìîì. Àëå äèê³ ùå ëþáëÿòü 
êóêóðóäçó, ìîðêâó, áóðÿê, ÿáëó-
êà, êàïóñòó. ×àñ â³ä ÷àñó äîäàºìî 
ñ³ëü, ùîá êîðìè êðàùå ïåðåòðà-
âèëèñÿ ³ ðàö³îí áóâ ïîâí³ñòþ çáà-
ëàíñîâàíèé, — ãîâîðèòü äèðåêòîð 
çîîïàðêó ªâãåí³é Òêà÷èê. — Êð³ì 
òîãî, äèêèì êàáàíàì äàºìî ñ³íî, 
îñîáëèâî â çèìîâèé ïåð³îä.

Ñàìêè äèêèõ ñâèíåé æèâóòü 
â çîîïàðêó âæå äàâíî, à ñàìöÿ 
çì³íþþòü ðàç íà òðè ðîêè. Ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â òîìó ªâãåí³é çíàéøîâ 
êàáàíà â Ñóäîâ³é Âèøí³ (Ëüâ³â-
ñüêà îáëàñòü).

— Ñàìöÿ ïðèâ³ç çâ³äòè, áî 
íà Â³ííè÷÷èí³ ôàêòè÷íî íå çà-
ëèøèëîñÿ äèêèõ êàáàí³â. Óñ³õ 
çíèùèëà àôðèêàíñüêà ÷óìà, — 
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð.

Ñâèíÿì ïîñò³éíî ïîòð³áíà 
íîâà êðîâ, òîìó ñàìåöü ó çãðà¿ 
íåîáõ³äíèé. Ùîïðàâäà, éîãî 
íå îäðàçó ïðèéìàþòü ó ãðóïó. ² 
öå, çà ñëîâàìè ªâãåí³ÿ Òêà÷èêà, 
âåëèêà ïðîáëåìà.

— Ìè òîãî ñàìöÿ íà äâà ì³-
ñÿö³ ³çîëþâàëè â³ä ñàìîê, ùîá 
âîíè òðîõè îñèðîò³ëè áåç âîæàêà. 
Àëå ³ äî öüîãî ÷àñó ñâèíîìàòêè 
íå ïðèéìàþòü éîãî. Öå áóäå â³ä-
áóâàòèñÿ äî òîãî ÷àñó, ïîêè â³í 
íå ïî÷íå ¿õ ïîêðèâàòè ³ øóãà-
òè, — ïîÿñíþº ªâãåí³é.

Óñüîãî â çîîïàðêó 11 ñâèíåé. 
Â³äâ³äóâà÷³ çîîïàðêó íå âòðà÷à-
þòü ìîæëèâîñò³ ï³äãîäîâóâàòè 
òâàðèí.

— Ç âåòåðèíàðíî¿ òî÷êè çîðó — 
öå äóæå ïîãàíî. Ó âèõ³äí³ àáî 
ñâÿòêîâ³ äí³ äî çîîïàðêó ïðè-
õîäÿòü òèñÿ÷³ ãîñòåé. ² êîæåí 
îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíåí êèíóòè 
áîäàé îäíå ïå÷èâî. À äëÿ òâà-
ðèí öå äîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ 
íà øëóíîê, ï³äøëóíêîâó ³ ïå÷³í-
êó, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð.

Êð³ì òîãî, ó òâàðèí òàêèì 
÷èíîì ðîçâèâàþòüñÿ ïàðàçèòè. 
Òîìó ï³ñëÿ òàêèõ àêòèâíèõ äí³â 
òâàðèíàì îáîâ'ÿçêîâî òðàâëÿòü 
ïàðàçèò³â òà âëàøòîâóþòü ðîçâàí-
òàæóâàëüí³ äí³. ªâãåí³é Òêà÷èê 
ãîâîðèòü, ùî çàáîðîíè íà ãîäó-
âàííÿ òâàðèí â³äâ³äóâà÷àìè íå ä³-
þòü, òîìó çàëèøàºòüñÿ ëèøå òà-
êèì ÷èíîì äîïîìàãàòè æèòåëÿì 

ДЕ ШУКАТИ СВИНЕЙ У ВІННИЦІ 
Символ року  Майбутній 2019 рік — 
рік Жовтої Земляної Свині, якщо 
вірити китайському календарю. Вона, 
за повір’ями, не дуже вимоглива, 
компанійська і без зайвих забаганок. 
Саме так езотерики пропонують ставитися 
до зустрічі Нового року. Чи насправді 
свині такі прості тварини, дізнавалися 
у директора Подільського зоопарку та 
працівників зоодворика в парку

Мініатюрні породи свиней 
дуже популярні і на сайті OLX 
можна знайти безліч оголо-
шень із пропозицією купити 
декоративну тварину. За та-
кого улюбленця доведеться 

віддати від 250 до 10-ти тисяч 
гривень. Проте радимо пере-
віряти та уточнювати харак-
теристики породи, аби хтось 
підприємливий не «підклав 
свиню».

Свині сьогодні у моді 

çâ³ðèíöÿ ïî÷óâàòè ñåáå â íîðì³.
— Íàñïðàâä³ áóâàþòü ð³çí³ 

ïðîáëåìè. Ö³º¿ îñåí³, íàïðè-
êëàä, ëþäè êèíóëè ÿáëóêî àëü-
ïàö³. Âîíà âäàâèëàñÿ, ïðèéøëî-
ñÿ âòðó÷àòèñÿ. ß âñòàâëÿâ çîíä, 
íàâêîëî áëèçüêî 300 ëþäåé ç³-
áðàëîñÿ. Ó òâàðèíè ñòðåñ. Ó ðå-
çóëüòàò³, ïðîêóñèëà ìåí³ ïàëüöÿ, 
àëå äîáðå, ùî àëüïàêó âðÿòóâà-
ëè. Òâàðèíà êîøòóº òðè òèñÿ÷³ 
ºâðî, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð.

Òîìó ïåðø í³æ ãîäóâàòè òâà-
ðèíó, êðàùå ïîðàäèòèñÿ ç ïðà-
ö³âíèêàìè çîîïàðêó. Àáî âçàãàë³ 
óòðèìàòèñÿ â³ä òàêî¿ ³äå¿.

Äî ðå÷³, äèðåêòîð ãîâîðèòü, ùî 
íà ÷åñòü ïðèéäåøíüîãî ñèìâî-
ëó ðîêó äëÿ ñâèíåé â çîîïàðêó 
âëàøòóþòü ñâÿòêîâó âå÷åðþ 
íà Íîâèé ð³ê òà Ð³çäâî. ×èì 
ñàìå ãîäóâàòèìóòü, êåð³âíèöòâî 
íå ãîâîðèòü, àëå çàïåâíÿº, ùî 
ðàö³îí òâàðèí óð³çíîìàí³òíÿòü 
óëþáëåíèìè ñìàêîëèêàìè.

Çâ³ñíî, êð³ì ñâèíåé ó çîîïàðêó 
º ùå íà êîãî ïîäèâèòèñÿ. Íà-
ïðèêëàä, àôðèêàíñüê³ ñòðàóñè, 
âîâêè, àëüïàêè, ìóôëàíè, âåðá-
ëþäè, õèæ³ ïòàõè. Êð³ì òîãî, 
íà äåÿêèõ òåïëîëþáèâèõ ïòàõ³â 
³ ññàâö³â òåæ ìîæíà ïîäèâèòèñÿ, 
ùîïðàâäà, ÷åðåç ïëàñòèêîâå â³-
êíî, áî âîíè çíàõîäÿòüñÿ â óòå-
ïëåíèõ áóäèíî÷êàõ.

Âðàçèòè ìîæóòü ïàïóãè-ìî-
íàõè, ÿê³ âèòðèìóþòü ìîðîç 
äî –30 ãðàäóñ³â. Ïòàõè ñàì³ â'þòü 
ãí³çäà, à ïðàö³âíèêè çîîïàðêó 

ëèøå ï³äíîñÿòü ã³ëêè òà ¿æó.
Ö³íà íà âõ³ä: äîðîñë³ — 50 ãðè-

âåíü, ï³äë³òêè — 25 ãðèâåíü, ä³òè 
3–5 ðîê³â — 5 ãðèâåíü, äî òðüîõ 
ðîê³â — áåçêîøòîâíî.

Àäðåñà: âóë. Çóë³íñüêîãî, 9 
zoopark.vn.ua 

МІНІ-ПІГИ В ЗООДВОРИКУ 
Íåâåëèêèé çîîëîã³÷íèé äâ³ð 

ó ïàðêó òåæ ôóíêö³îíóº ïðî-
òÿãîì âñüîãî ðîêó. Òóò æèâóòü 
â'ºòíàìñüê³ òà êîðåéñüê³ ñâèí³. 
² âàðòî ñêàçàòè, ùî ö³ òâàðèíè 
á³ëüøå â³äïîâ³äàþòü ñèìâîëó 
ðîêó, òîìó ùî àêòèâíî â³äâ³ä-
óþòü â³ííèöüê³ êîðïîðàòèâè òà 
çí³ìàþòüñÿ ó ôîòîñåñ³ÿõ.

Íàñïðàâä³, ì³í³-ï³ãè áóäóòü òà-
êèìè ìàëåíüêèìè íåäîâãî — âæå 
÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ïîðîñÿòà ïåðå-
òâîðÿòüñÿ ó âåëèêèõ ñâèíåé. Òîìó 
îõî÷³ áðîíþþòü òâàðèí íà ìàé-
áóòí³ ôîòîçéîìêè çàâ÷àñíî.

Òâàðèíè æèâóòü â óòåïëåíèõ 
âîëüºðàõ, âñåðåäèí³ ÿêèõ º äîäàò-
êîâ³ îá³ãð³âà÷³ òà ñâ³òëî. Ãîäóþòü 
¿õ çåðíîì ³ äîçâîëÿþòü ï³äãîäîâó-
âàòè â³äâ³äóâà÷àì. Õî÷à âàðòî íà-
ãîëîñèòè, ùî ìàëåíüê³ ïîðîñÿòà 
ïîêè õàð÷óþòüñÿ ëèøå ìîëîêîì.

Ïðîòå ç òâàðèíàìè äîçâîëÿþòü 
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ. Êîøòóº öÿ 
ïîñëóãà 10 ãðèâåíü. Ïðàö³âíèöÿ 
çîîäâîðèêó Þë³ÿ ãîâîðèòü, ùî 
òâàðèí ïîòð³áíî ÷àñò³øå âèâî-
äèòè äî ëþäåé, àáè âîíè êðàùå 
ñïåö³àë³çóâàëèñÿ.

Ö³íà çà âõ³ä: 25 ãðèâåíü 

З міні-пігами можна сфотографуватися в зоодворику у 
центральному парку за 10 гривень
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ДЕ ТА ЗА СКІЛЬКИ 
ПРОДАЮТЬ ЯЛИНКИ

Новорічні приготування  
Ялиці та смереки — найпопулярніший 
товар на сьогодні. Ми проїхалися 
офіційними «точками» продажу 
ялинок та дізналися, скільки коштують 
новорічні красуні цього року

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Ñïåðøó çà¿õàëè íà Öåíòðàëü-
íèé ðèíîê. Àñîðòèìåíò í³÷èì 
íå âðàçèâ. Òóò ìîæíà ïðè-
äáàòè íåâåëèê³ «ìîòàíêè» â³ä 
30 äî 70 ñì. Êîøòóâàòèìóòü âîíè 
60–100 ãðèâåíü. ßêùî áðàòè 
äî óâàãè ìåòðîâ³ òà ï³âòîðàìå-
òðîâ³ ñîñíè, òî ¿õ ö³íà âàð³þºòüñÿ 
â³ä 200 äî 300 ãðèâåíü çà äåðåâî. 
Çíà÷íî øèðøèé âèá³ð øòó÷íèõ 
ÿëèíîê. Ö³íà íà íèõ ñòàíîâèòü 
â³ä 250 äî 6,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Çà ñëîâàìè ïðîäàâöÿ, ö³íà çà-
ëåæèòü â³ä ìàòåð³àëó. ÏÂÕ áóäå 
êîøòóâàòè äåøåâøå â³ä âîëîñ³í³.

— ßêùî áàæàºòå ïðèäáàòè 
âåëèêó ÿëèíêó, òî êðàùå ¿äüòå 
íà âîêçàë, — ðàäÿòü ïðîäàâö³.

Íà Ïðèâîêçàëüíîìó ðèíêó ï³â-
òîðàìåòðîâ³ ñîñíè êîøòóþòü â³ä 
200 ãðèâåíü, ÿëèíêè â³ä 350. Îäí³ 
ïðîäàâö³ ðàõóþòü ö³íó çà âèñîòó 
äåðåâà, ³íø³ çà éîãî ïèøí³ñòü, 
òîìó ñòîðãóâàòè ö³íó ìîæíà. 
Íà äåðåâàõ ìîæíà ïîì³òèòè ÷³ïè.

— Çàðàç âñ³ ÿëèíêè ÷³ïîâàí³. Öå 
äëÿ òîãî, ùîá ïîêóïö³ ðîçóì³ëè, 

ùî äåðåâî çðóáàíå ëåãàëüíî, — 
ãîâîðèòü ïðîäàâ÷èíÿ Ñâ³òëàíà.

Äóæå ïîïóëÿðíèìè öüîãî 
ðîêó ñòàëè ÿëèíêè-ìîòàíêè — 
öå ãàðíî ñêëàäåí³ ã³ëêè ÿëèíîê 
÷è ñîñåí, ÿê³ ù³ëüíî ïåðåâ’ÿçàí³ 
íèòêàìè. Òàê³ íîâîð³÷í³ äåðåâà 
çàçâè÷àé ìàþòü ð³çíîìàí³òí³ ðîç-
ì³ðè, àëå íå á³ëüøå îäíîãî ìåòðà. 
Îñíîâà òàêî¿ ÿëèíêè — äåðåâèíà.

— Íàø³ ï³äñòàâêè âèãîòîâëåí³ 
ç ëèïè. Âîíà íàáèðàº âîëîãè ³ 
òàêèì ÷èíîì ã³ëêàì âèñòà÷àº, 
ùîá íå çàñîõíóòè îäðàçó. ×åðåç 
ì³ñÿöü ã³ëêè ïîòåìí³øàþòü, öå 
îçíà÷àòèìå, ùî äåðåâî âàðòî 
óòèë³çóâàòè, — ðîçêàçóº Ñâ³òëàíà.

Òàê³ ÿëèíêè êîøòóþòü â³ä 
50 äî 200 ãðèâåíü.

ßêùî ìîâà éäå ïðî âèñî-
êó ïèøíó ÿëèíêó, òî ïðîäàâö³ 
ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ïðè¿õà-
òè ó êîíêðåòíèé ÷àñ, àáè ïðè-
äáàòè «ùîéíî çðóáàíå» äåðåâî. 
Íà Ïðèâîêçàëüíîìó ðèíêó ìîæ-
íà êóïèòè ÿëèíêè ç Âîðîíîâèö³.

Íàéá³ëüøèé àñîðòèìåíò ÿëè-
íîê òà ñîñåí íà ðèíêó «Óðîæàé». 
Òàì ïðîäàâö³ çðîáèëè íåâåëèê³ 

 Площа біля Центрального ринку 
 Привокзальний ринок 1 
 Привокзальний ринок 2 

 Муніципальний ринок 
 «Урожай» 
 ТЦ «Вишенька» 

Офіційні місця продажу ялинок у Вінниці 

На ялинкових базарах можна знайти святкові дерева з різних областей України. 
Усі ялинки чіповані, а значить зрубані легально 

«êîðèäîðè» ç äåðåâ: ÿëèíêè, ñèí³ 
ÿëèíêè, ñîñíè. Ð³çíîìàí³òí³ñòü 
âðàæàº.

Çà ñåðåäíþ ÿëèíêó òóò äîâå-
äåòüñÿ â³ääàòè 400 ãðèâåíü. Ïðîé-
øîâøè òðîõè äàë³, ìîæíà çíàéòè 
äâîìåòðîâó ÿëèíêó çà 350 ãðè-
âåíü, à ñìåðåêó çà 650 ãðèâåíü. 
Òðîõè âèùà ñîñíà îá³éäåòüñÿ âæå 
ó 900 ãðèâåíü. Ö³ äåðåâà ïðèâåçëè 
ñïåö³àëüíî ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ 
îáëàñò³.

Êð³ì òîãî, íà öüîìó ÿëèíêî-
âîìó áàçàð³ ìîæíà çíàéòè ãîëóá³ 
ÿëèíêè. Êîøòóþòü âîíè äîðîæ-
÷å. Äâîìåòðîâà êðàñóíÿ îá³éäåòü-
ñÿ â 1400 ãðèâåíü. Íèæ÷³ ãîëó-
á³ ÿëèö³ âàðòóþòü îäíó òèñÿ÷ó 

ãðèâåíü, ùîïðàâäà, ïðîäàþòü 
¿õ â ãîðùèêàõ ³ ÷åðãà çà òàêèìè 
äåðåâàìè íå ìàëà.

Òàê ñàìî òóò ìîæíà çíàéòè 
«ìîòàíêè» ç ÿëèíêîâèõ òà ñî-
ñíîâèõ ã³ëîê. Ö³íè íà òàê³ íî-
âîð³÷í³ ñèìâîëè âàð³þþòüñÿ â³ä 
50 äî 500 ãðèâåíü — âñå çàëåæèòü 
â³ä âèñîòè äåðåâà.

Ïðîäàâö³ ÿëèíîê ïðîïîíóþòü 
ïðèäáàòè ã³ëî÷êè çà 10 ãðèâåíü òà 
íîâîð³÷í³ â³íî÷êè çà 60–70 ãðè-
âåíü.

Çàãàëîì, ö³íè íà ðèíêàõ ïðè-
áëèçíî îäíàêîâ³. Òîìó îñòàòî÷íà 
âàðò³ñòü íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè çà-
ëåæèòü â³ä âàøîãî óì³ííÿ òîðãó-
âàòèñÿ òà áàæàííÿ ³ ìîæëèâîñò³ 
ïðîäàâö³â ñêèíóòè ö³íó.

Äóæå ïîïóëÿðíèìè 
öüîãî ðîêó ñòàëè 
ÿëèíêè-ìîòàíêè – 
öå ãàðíî ñêëàäåí³ ³ 
ù³ëüíî ïåðåâ'ÿçàí³ 
ã³ëêè ÿëèíîê ÷è ñîñåí
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КІНО

Бамблбі
Пригодницький екшн
26.12, поч. 10.00, 18.00, 19.55
27.12–2.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Лускунчик і чотири королівства
Фентезі, 26.12, поч. об 11.45
27.12–2.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Смертні машини
Пригоди, 26.12, поч. о 12.20
27.12–2.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аквамен
Фантастичний екшн
26.12, поч. о 15.20, 21.55
27.12–2.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пригоди S Миколая
Комедія, 26.12, поч. о 16.30
27.12–2.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Людина-павук: Навколо світу
Анімація, 26.12, поч. о 10.00

Бамблбі
Пригоди, 26.12, поч. о 13.50, 19.25

Грінч
Комедія, 26.12, поч. о 12.10, 16.00

Секс і нічого особистого
Комедія, 26.12, поч. о 17.40, 21.30

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Микита Кожум'яка
Анімація, 26.12, поч. о 9.00, 10.40
27.12–2.01, поч. о 10.00, 12.00

Пригоди S Миколая
Комедія, 26.12, поч. о 12.20, 14.00, 16.00
27.12–2.01, поч. о 14.00, 16.00. 18.00

Казка на ніч
Жахи, 26.12, поч. о 18.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Дублікат
Драма, 26.12, поч. о 10.20, 14.20, 22.00
27.12–2.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Близнюки
Жахи, 26.12, поч. о 16.30, 20.10
27.12–2.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Кадавер
Жахи, 26.12, поч. о 12.00, 14.00
27.12–2.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Робін Гуд
Пригоди, 26.12, поч. о 10.00
27.12–2.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Піпсінг
Пригоди, 26.12, поч. о 23.40
27.12-2.01 довідка — за тел. (096)003-50-50 

JOE COCKER Tribute 
– АНІС і Lviv Jazz 
Orchestra
17 лютого на сцені Бу-
динку офіцерів зустрі-
чайте спільний проект 
Lviv Jazz Orchestra та фі-
наліста «Голосу країни», 
популярного співака Ані-

са, присвячений Королю Каверів — Джо Кокеру. 
Це трибют, котрий являє собою добірку музичних 
шедеврів легендарного співака у виконанні кращих 
музикантів Львова. Унікальний оксамитовий бари-
тон Аніса дозволить слухачу впізнати і по-новому 
відчути музику Кокера та насолодитись емоціями, 
які вона створює вже не один десяток років. Це 
данина поваги людині, що підняла поняття «Кавер» 
на унікально новий рівень, заслужено зробивши 
чужі пісні — своїми хітами.
Концерт розпочнеться о 19.00, вартість квитків 
120–500 грн.

Казковий балет  
«Лускунчик»
20 січня на сцені 
драмтеатру відбудеться 
вистава «Лускунчик». 
Напевно кожній людині 
знайомий такий різдвяний 
персонаж як Лускунчик. 

Він, власне, і є візитною карткою новорічного 
спектаклю. Сама дія вистави відбувається взимку, 
напередодні Різдва, коли збирається вся родина і 
дарує одне одному подарунки. Дії балету пере-
носять нас в засніжене місто, а новорічна ялинка є 
центральним об'єктом декорацій. Балет був постав-
лений як дитяче свято з фантастичними перетво-
реннями. І для багатьох сімей вже стало традицією 
всім разом відвідати театр і поринути в атмосферу 
свята і чаклунства!
Адже так спокійно і радісно на душі, коли зву-
чить чарівна музика П. Чайковського, а всі, кого 
ти любиш, поруч! «Танець сніжинок», який своїм 
звучанням нагадує звуки падаючого снігу, кружляє 
тебе і манить в казку!
Подаруйте своїм близьким і коханим людям 
казку — запросіть їх на виставу! Початок о 19.00, 
вартість квитків: 100–300 грн.

«Фрістайл» і «Діти 
Фрістайла»
На усіх вінничан на сцені 
Будинку офіцерів 15 люто-
го чекає виступ відомого 
радянського гурту «Фріс-
тайл» + «Діти Фрістайла»! 

Гурт заснований у 1988 році, але популярність їх 
не меншає з роками! На концерті у Вінниці звуча-
тимуть «золоті» хіти, а також нові і старі пісні групи, 
такі як: «Метелиця», «Ах, какая женщина», «Цвіте 
калина», «Догоряє свічка», «Три сосни», «Боляче мені, 
боляче», «Кораблик любви», «Біла акація», «Краплин-
ка», «З днем  народження, мамо», «Ліхтарі», «Давайте 
вип'ємо за чоловіків» та багато інших. Початок кон-
церту о 19.00. Вартість квитків: 120–400 грн.

ALEKSEEV з 
концертом у Вінниці
Незабаром у Вінниці 
відбудеться концерт 
молодого, але уже 
титулованого поп-
виконавця. Отож, 
зустрічаймо — співак 

ALEKSEEV у Вінниці з концертною програмою 
виступить 16 лютого у Будинку офіцерів. Співак 
Алексєєв — тріумфатор в номінації «Відкриття 
року» за версією YUNA, володар нагороди «Прорив 
року» престижної музичної премії M1 Music 
Awards, «Пісня року», а також незмінний володар 
прихильності та любові багатьох фанатів! Таку 
популярність та всі ці нагороди співак набув 
протягом трьох останніх років. А розпочинав 
свою творчу кар'єру на всім відомому музичному 
шоу «Голос країни» у 2014 році, де на сліпих 
прослуховуваннях до нього повернулась тренер — 
Ані Лорак. Після успішних сліпих прослуховувань 
тоді ще Нікіта Алексєєв виборов перемогу 
на музичних батлах і пройшов на прямі ефіри. 
Кожен виступ молодого виконавця вирізнявся 
професіоналізмом та яскравістю. На жаль, йому 
не вдалось потрапити до фіналу, але тренер 
проекту Ані Лорак підтримала його і допомогла 
записати йому перший кліп. Більший успіх приніс 
йому реліз пісні «А я пливу». А потім пішли справжні 
хіти. Послухати та побачити молоду зірку можна 
буде на концерті о 19.00. 

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Русалонька 
Музична казка для дітей
29.12, 2.01, поч. о 10.00 та 13.00
30.12, 4.01, 8.01, поч. о 12.00

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
4.01, поч. о 18.00

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож
5-6.01, поч. о 10.00 та 13.00

«Про що мовчать 
чоловіки, або 
Дикун FOREVER»
Квитки на цю виставу 
стануть найкращим 
подарунком для ваших 
коханих, друзів, близь-
ких, знайомих, батьків, 

сестер, братів, кумів, однокурсників і всіх-всіх-
всіх, кому ви бажаєте добра, щастя і радості! 
Адже «Про що мовчать чоловіки, або Дикун 
FOREVER» — це суцільний сплеск позитивних 
емоцій. Найпопулярнішу моновиставу Бродвею 
побачимо 5 січня о 19.00 у театрі ім. Садовського. 
Буде море сміху і найкращих емоцій! 
Усі, хто бачив цей сучасний, розривний і мегаве-
селий шедевр, вам підтвердять: «Варто йти».
Кохання, стосунки, ревнощі, право на владу 
у родині, ставлення до друзів і світу — теми, які 
піднімаються у виставі, близькі всім без винятку. 
Чимало чоловіків впізнають себе, а жінки — своїх 
суджених. 16+! У жанрі стенд-ап.
Квитки — 300–380 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Вінницької Вежі, театру Садовсько-
го, Будинку офіцерів, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — від 35 грн

Новий рік у 
Простоквашино
Новорічне видовище
29.12, поч. о 10.00

Хто розбудить 
сонечко 
Лірична поема
29.12, поч. об 11.00 та 
13.00

Навколосвітніми 
стежками за 
Новорічними 
казками
Святкове дійство
30.12, поч. о 10.00

Шуронька-
Снігуронька
Новорічна пригода
30.12, поч. об 11.00 та 
13.00

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ
Виставка картин 
Євгенії Гапчинської
Під Новий рік та 
на Різдво Євгенія 
Гапчинська зробила 
подарунок усім 
вінничанам – виставку 

своєї неповторної творчості в галереї "Арт Шик", 
яка буде тривати до 14 січня. Популярність Євгенії 
безпрецедентна для живописця - вона сягнула 
рівня поп-зірки. Художниця створила моду на 
живопис у широкого прошарка людей, які рідко 
відвідували галереї, та залишилась органічно-
самодостатньою у своїй творчості. Ви зможете 
насолоджуватись картинами, заряджатись 
позитивною енергією, яку випромінюють полотна 
мисткині. Час дозвілля можна провести сім’єю, у 
колі друзів та коханих.

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 
світу, водні та сухопутні черепахи, граційні яскраві 
змії, незвичайні ящірки, різноманітні жаби, 
аксолотлі, африканські карликові їжаки, чилійські 
білочки, комахи 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 — безкоштовно.
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 моделей транспорту. Аналогів музей не має 
ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна і 
дуже дорога, розподіляється на кілька частин: 
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, 
мотоцикли, військова техніка ручної роботи 
(збірки), а також потужна колекція живих двигунів 
автомобілів, вузлів і агрегатів. Власник колекції 
Музею моделей транспорту — Олександр 
Вдовиченко.
Площа музею складає 180 квадратних метрів. 
Окрім експозиційної частини у музеї є ще й 
учбовий клас на 26 посадкових місць, потужна 
тематична фільмотека та бібліотека спеціальної 
літератури на п’ять тисяч книг.
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.
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА
Тут такий караул з погодою, 
шо навіть не знаю, чи варто 
вам з-під ковдри вилазити.

ПРЕС-СЛУЖБА 
КОНКУРСУ КРАСИ 

MRS. VINNYTSIA 
INTERNATIONAL 2019

Ó÷àñíèö³ êîíêóðñó êðàñè 
Mrs. Vinnytsia International 2019 òå-
ïåð çíàþòü, ï³ä ÿêèì íîìåðîì äåô³ëþ-
âàòèìóòü ó ô³íàë³. 9 ãðóäíÿ ïðîéøëî 
æåðåáêóâàííÿ ³ç òàêèìè ðåçóëüòàòàìè:
¹1 — ²ííà Ñóêìàíîâà,
¹2 — Àííà Ñòàí³ñëàâåíêî,
¹3 — Îëåíà Ãðàá³ê,
¹4 — Àíòîí³íà Ïà÷åâñüêà,
¹5 — Òåòÿíà Øóìíèê,
¹6 — ²ðèíà Ë³òèíñüêà,
¹7 — ²ííà Öèìáàëþê,
¹8 — Îëåíà Æàãëîâñüêà,
¹9 — ßíà Âðóáëåâñüêà,
¹10 — Âàëåíòèíà Îíîôð³é÷óê,
¹11 — Â³êòîð³ÿ Çàâàëüíþê,
¹12 — Âàëåíòèíà ²âàíþòà

Òðîõè á³ëüøå ì³ñÿöÿ çàëèøàºòü-
ñÿ ä³â÷àòàì íà ï³äãîòîâêó. Íèí³ 
óñ³ âîíè â³äâ³äóþòü ïåðñîíàëüí³ 
òðåíóâàííÿ â³ä Îëåíè Êðóò³êîâî¿. 
Òàêîæ ó÷àñíèö³ îïàíîâóþòü àê-
òîðñüêó ìàéñòåðí³ñòü. Âæå âñòèãëè 

ïðîéòè ìàéñòåð-êëàñ â³ä Àíäð³ÿ 
Áîãäàíîâà — àêòîðà òåàòðó ³ ê³íî, 
äå ä³çíàëèñü, ÿê ïðåçåíòóâàòè ñåáå, 
ïðàâèëüíî òà âïåâíåíî ãîâîðèòè 
íà âåëèêó àóäèòîð³þ. Êð³ì òîãî, 
êðàñóí³ â³äâ³äóþòü ìàñàæ — ñòóä³þ 
êîðåêö³¿ îáëè÷÷ÿ òà ò³ëà Sajes, äå ³ç 
ä³â÷àòàìè ïðàöþº ïðîôåñ³éíèé åñòå-
òèñò ³ ñïà-òåðàïåâò Þë³ÿ Ñàìîäðàë. 
Malevych Beauty HUB íàäàº ïîñëóãè 
ïî äîãëÿäó çà îáëè÷÷ÿì. Ìàí³êþð, 
ïåäèêþð òà áðîâè ðîáèòü Ñàëîí êðà-
ñè Anna Vahula Style Studio, ìàê³ÿæ 
òà çà÷³ñêè — Upgrade Studio.

Íà ã à ä à ºìî ,  Ô ³í à ë  Mr s .
Vinnytsia International 2019 â³äáó-
äåòüñÿ 9 ëþòîãî ó ðåñòîðàí³ MONT 
BLANC. Âåäó÷èì áóäå Ãðèãîð³é 
Ðåøåòíèê, ó ïðîãðàì³ — ÷åðâîíà 
äîð³æêà, ç³ðêè øîó-á³çíåñó, òåëå-
áà÷åííÿ, ïðåñà, áàíêåò òà ïîäàðóíêè. 
Ñåðåä ç³ðêîâèõ ãîñòåé — ôðàíöóçü-
êèé ³ óêðà¿íñüêèé ñï³âàê Ïîëü Ìà-
íîíä³ç, ùî òàêîæ óâ³éäå äî ñêëàäó 
æóð³. Êîíêóðñàíòêè 5 ðàç³â áóäóòü 
âèõîäèòè íà ñöåíó. Ñïåö³àëüíî äëÿ 
ô³íàëüíîãî äåô³ëå â³äîìà óêðà¿íñüêà 

äèçàéíåðêà Êàòåðèíà Ëóêàøèê ãîòóº 
ñóêí³ äëÿ ó÷àñíèöü. Òàêîæ áóäå ïî-
êàçàíî êîëåêö³¿ ñòóä³¿ äèçàéíåðñüêî-
ãî îäÿãó inDresser ³ òîðãîâî¿ ìàðêè 
«Ñèí³é ëüîí» â³ä äèçàéíåðà ²ðèíè 
Êîâàëüîâî¿. Ñïîðòèâíèé âèõ³ä áóäå 
ïðåäñòàâëåíèé îáðàçàìè â³ä Designed 
for Fitness. Verona Tour ãîòóº äëÿ 
ïåðåìîæíèö³ òóðèñòè÷íó ïóò³âêó. 
Äèçàéíåð Ë³ä³ÿ Ìèøîâñüêà, îô³-
ö³éíèé ïàðòíåð êîíêóðñó, ïîäàðóº 
ãîëîâí³é Ì³ñ³ñ âèð³á ³ç õóòðà.

Òèì ÷àñîì ùî÷åòâåðãà â ïðÿìî-
ìó åô³ð³ ðàíêîâîãî øîó íà õâè-
ë³ 101.8 FM ç 7.00 äî 10.00 ó÷àñ-
íèö³ Mrs. Vinnytsia International 
2019 ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñåáå, òîæ 
â³ííè÷àíè ìàþòü íàãîäó âèçíà÷èòè 
ñâîþ ôàâîðèòêó. Ó ñ³÷í³ íà ñàéò³ 
20 õâèëèí ñòàðòóº Îíëàéí-ãîëîñó-
âàííÿ. Òàêèì ÷èíîì áóäå âèçíà÷åíî 
ïåðåìîæíèöþ ó íîì³íàö³¿ Mrs. Vin
nytsia International Internet. Íó à âî-
ëîäàðêà êîðîíè òà ñòð³÷êè Ì³ñ³ñ 
îòðèìóº ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè íàøå 
ì³ñòî íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³ — 
Mrs.Ukraine lnternationàl 2019.

Щасливий номер Королеви краси
БЛОГ

436834

РЕКЛАМА

440767

441176

441633
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ОВЕН 
Ви ризикуєте не впоратися 
з бурхливими емоціями. 
Втім, якщо не можете нічого 
з цим вдіяти, отримуйте 
задоволення. Вівторок і 
п'ятниця — вдалі для зустрі-
чей і побачень.

ТЕЛЕЦЬ 
Вас можуть очікувати приємні 
і не дуже сюрпризи. У поне-
ділок не варто висловлювати 
свої претензії коханій людині 
в жорсткій формі. У вихідні 
добре б купити одне одному 
подарунки під ялинку.

БЛИЗНЮКИ 
Постарайтеся зберігати ду-
шевну рівновагу. Скоро ви пе-
реконаєтеся, що вас люблять, 
від вас просто без розуму. 
Сильні і пристрасні почуття, 
про які ви раніше лише мрія-
ли, стали реальністю.

РАК 
Тікаючи від суєти і роботи 
разом з коханою людиною 
в маленьку романтичну 
подорож — напередодні 
Нового року, вас чекатимуть 
незабутні враження. 

ЛЕВ 
Початок тижня буде роман-
тичним і абсолютно непе-
редбачуваним. Дива можна 
чекати, починаючи прямо з 
понеділка. Але краще не че-
кати, а йти йому назустріч. 

ДІВА 
У понеділок ваша прива-
бливість зросте. У середу 
можливе цікаве знайомство 
на новорічному корпора-
тиві. Але краще не давати 
коханій людині приводу для 
ревнощів.

ТЕРЕЗИ 
Можливі деякі розбіжності, 
стосунки з коханою люди-
ною зовсім не безхмарні. 
Постарайтеся з'ясувати 
причини проблем і усунути 
їх, щоб не тягнути вантаж 
нерозуміння в новий рік.

СКОРПІОН 
Постарайтеся розібратися 
в своїх почуттях. Ви схильні 
балансувати на лезі бритви, 
в той час як зовсім поруч ви-
сочіє розкішний міст. Кохання 
переможе всі ваші сумніви.

СТРІЛЕЦЬ 
Нові цікаві знайомства часом 
так піднімають настрій, 
в понеділок і середу такий 
шанс вам може надати доля. 
Але перше враження буває 
оманливим. Пам'ятайте, що 
очі не брешуть.

КОЗЕРІГ 
Ви зараз загадкові, роман-
тичні і просто чарівні. Вчіться 
не лише приймати кохання, 
але і віддавати його в повній 
мірі. Інакше щастя не знайти.

ВОДОЛІЙ 
Тиждень сприятливо вплине 
на стосунки у вашій парі. 
Особливо гармонійними обі-
цяють бути п'ятниця і неділя. 

РИБИ 
Направте свою активність 
в романтичне русло, тоді вас 
можуть очікувати захоплю-
ючі пригоди, які збагатять 
вас новими враженнями та 
емоціями.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 27 ГРУДНЯ – 2 СІЧНЯ

ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Расставание — 
вещь всегда не-
приятная. И не-
важно, кто ини-
циатор разрыва. 

Этот период жизни очень слож-
но описать, если его единожды 
не пережить. Возникает ощуще-
ние, что больше никогда не бу-
дешь счастлив, что все люди 
вокруг на улице ходят только 
парами, а вечерами возникает 
ощущение одиночества, даже 
если все твои друзья из теле-
фонной книги позвонили тебе 
и спросили, как у тебя дела. 
И это можно понять. Друзья 
позвонили, пообщались и за-
были. А ты забыть не можешь. 
И думать о чём-то другом тоже. 
Что делать? Во-первых, срочно 
наполнить свою жизнь новы-
ми событиями. Новые места, 

новые знакомства, новые ощу-
щения. Это нужно потому, что 
наш мозг работает по принци-
пу ассоциативной сети. И если 
в жизни всё останется старое, 
то всё будет напоминать о быв-
шем партнёре. Например, гу-
ляю по парку и вспоминаю, как 
гуляла с ним… И это было тут, 
буквально неделю назад. Так 
работает наш мозг. Поэтому 
обязательно кормите его по-
чаще чем-то новым. Во-вторых, 
разрыв — это не конец, а только 
его иллюзия. Если у вас возни-
кает ощущение, что вы больше 
не будете счастливы, спросите 
себя: радовались ли вы до этих 
отношений? Конечно, да. Зна-
чит дело не в человеке. И дело 
осталось за малым: найти то, 
что приносит радость. И вполне 
возможно, что сегодня, попутно 
выполняя эту рекомендацию, 
вы познакомитесь с кем-то ин-
тересным.

Комментарий эксперта

Ê Íîâîìó ãîäó õî÷åòñÿ ïðèéòè 
áåç ñòàðûõ äîëãîâ, íåíóæíîãî 
õëàìà, êîòîðûé çàíèìàåò ìåñòî 
êàê â êâàðòèðå, òàê è â æèçíè. 
Êîðî÷å, ñêèíóòü áàëëàñò è íà-
÷àòü íîâóþ èñòîðèþ, ñ÷àñòëè-
âóþ è êðàñèâóþ. Ïðî ýòî ïîâåðüå 
âñå ñëûøàëè, è ïåðèîäè÷åñêè 
ïðîáóþò åãî ïðèâíåñòè â ñâîþ 
æèçíü. Ïðàâäà, ÷àñòî íà÷èíàþò 
íå ñ óáîðêè æèëüÿ, èëè òàì êðå-
äèòîâ ñ ëèøíèìè êèëîãðàììàìè, 
à ñî ñâîèõ ïîëîâèíîê.

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ…
Ïî÷åìó, ãäå-òî íåäåëè çà äâå-

òðè äî 1 ÿíâàðÿ, î÷åíü ìíîãî 
ïàð ïðåêðàùàþò ñâîå ñóùå-
ñòâîâàíèå? Êàçàëîñü áû, Íîâûé 
ãîä — ïðàçäíèê â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ñåìåéíûé. È ïîäðàçóìåâàåò, 
÷òî ïðàçäíîâàòü åãî íåîáõîäèìî 
ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì è â êðóãó 
ñåìüè, è ñ òàêèìè æå ïàðíûìè 
äðóçüÿìè. Âåäü îäèíîêèì, ïóñòü 
ñ îëèâüå è ìàíäàðèíàìè, â ýòó 
íî÷ü áûòü êàê-òî íåêîìôîðòíî.

Õîòÿ âñå ýòî âåðíî îòíîñèòåëü-
íî òåõ, êòî ëþáèò ïàðòíåðà, ïðè-

âÿçàí ê íåìó. À åñëè îáùåíèå 
âàøå ñâîäèòñÿ ê «ïðèâåò-ïî-
êà» èëè ðóãàíè, èëè âû óñòàëè, 
ðàçäðàæåíû è ìå÷òàåòå î ñâîáîäå, 
êàê ðàç ïðèáëèæåíèå íîâîãî îò-
ñ÷åòà ïîìîãàåò ðåøèòüñÿ ñäåëàòü 
ýòîò øàã. Âû äîëãîå âðåìÿ òÿíó-

ëè, ñîìíåâàëèñü è æäàëè ÷óäà 
(÷òî âñå èçìåíèòñÿ, áóäåò ëó÷øå), 
êîòîðîå, êîíå÷íî, íå íàñòàëî. 
Çàòî ñîâåðøåííî òî÷íî íàñòà-
íåò ïðàçäíèê è ìíîãî âûõîäíûõ, 
è èõ õî÷åòñÿ ïðîâåñòè óæ òî÷íî 
íå ñ íàäîåâøèì ïàðòíåðîì. Ýòî  
ñîçäàåò õîðîøèé èìïóëüñ äëÿ 
ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé. Ãëàâíîå, 
÷òîáû ðåøèòåëüíîñòü â ïîñëåä-
íèé ìîìåíò íå èçìåíèëà, è íå 
íà÷àëîñü îòìàòûâàíèå ïëåíêè. 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЛИХОРАДКА 
ГРОЗИТ РАССТАВАНИЯМИ 
Переписываем  Готовясь к зимним 
праздникам, выбирая подарки, 
предвкушая корпоративы, мы можем 
другими глазами посмотреть на своего 
партнера. Кому-то станет ясно, что это тот 
человек, с которым вы хотите прожить 
еще не один год, а кому-то — что еще 
один вы просто не выдержите

НЕ ДОГОНЯЙТЕ 
Так получилось, что вас бросили (или сделали все воз-
можное, чтобы решение исходило от вас), не нужно 
ничего объяснять, выяснять. Самое лучшее, что в этой 
ситуации вы можете сделать, это принять решение 
партнера. Конечно, для вас это удар ниже пояса, а еще 
выше солнечного сплетения… Но важно отнестись 
с уважением к решению другого человека. То есть 
понятно, почему истерики и беготня лишнее? Нет? 
Просто если то, что вы чувствуете, для человека важно 
и нужно, то и одного слова будет вполне достаточно. 
А если ничего от вас уже не нужно, то зачем еще какие-
то доказательства (в виде слез, коленопреклоненных 
поз и прочего ужаса).

НЕ АКТИВНИЧАЙТЕ 
Когда вас бросили, то первое, что приходит в голову 
(после того, как шок улегся, и слезы немного подсох-
ли), нужно срочно что-то делать «куй железо, пока 
горячо» — да? То есть надо срочно догнать уходящего, 
объяснить, что возможно вас где-то и как-то не так 
поняли, что впредь вы будете вести себя адекватно 
и совсем по другому. То есть всеми силами пытаться 
вернуть — не надо. Хотя кажется, что даже день про-
стоя делает ваши отношения все более невозможными 
и рвется тонкая нить связи. Остановитесь на минутку 
и подумайте — с вашей стороны нить может быть 
и есть, но с той — давно нет (иначе не ушел бы).

НЕТ ОДИНОЧЕСТВУ 
Новый год — волшебный праздник, очень много ро-
мантики в нем, даже больше, чем в Валентинове дне. 
В любой другой день люди живут своей жизнью, рабо-
тают, отдыхают, все буднично. Новогодние каникулы, 
что бы там ни говорили циники, просто пропитаны 
волшебством, или его предвкушением, поэтому не сто-
ит оставаться одному, если вдруг вы обрели такой 
статус. Потому что тоска по бросившему съест вас. 
А еще вы будете ожидать чуда, что вот партнер придет, 
скажет, как был не прав. Что помутилось что-то в голо-
ве.., это будет. А еще именно из-за праздника вся эта 
штука с расставанием будет выглядеть для вас гораздо 
более жестокой. Именно поэтому никаких праздников 
в одиночестве — в гости, к родственникам, в компа-
нию, куда угодно (вам там не будет хорошо, но хоть 
не так плохо как одному). Или просто ложитесь спать.

НЕТ БЕЗДЕЛЬЮ 
Новогодние каникулы настолько длинные в плане 
ничегонеделания, что даже любящие люди, если 
не займут чем-то свой досуг, с ума могут сойти от по-
стоянной близости. А брошенным еще хуже. Поэтому 
откройте для себя зимние виды спорта — коньки, 
лыжи, катание на санках. Во-первых, это не сложно, 
во-вторых, весело, в-третьих, такие виды спорта 
не оставляют грустным мыслям ни одной лазейки. 
Отличный способ переключиться и, как знать, воз-
можно заиметь новое хобби, которые, кстати, отлично 
вытаскивают из любовной ямы.

НЕ БОЛТАТЬ 
Конечно, в новогодние праздники никак не обо-
йтись без походов в гости. Но старайтесь, чтобы они 
не занимали 70% вашего времени. Потому что тем, 
кто светлой голове, но уставшему телу, предпочтет 
алкогольный, сигаретный и прочий туман — что обяза-
тельно повлечет за собой сливание душевной боли — 
проведут все дни каникул в мороке. Выговориться, 
особенно на пьяную голову, не значит облегчить себе 
жизнь. Наоборот, чем больше вы будете говорить 
о бросившем вас партнере, тем больше будете думать 
о нем, тем больше будет тоска. Просто переключайтесь 
на что-то, хотя бы попробуйте.

Ñêèíóòü áàëàñò è 
íà÷àòü íîâóþ èñòîðèþ 
â Íîâîì ãîäó, ìûñëü, 
êîòîðàÿ ïðèõîäèò 
â ãîëîâó íàâåðíîå 
êàæäîìó ÷åëîâåêó

Что делать, если вас бросили 
перед Новым годом?
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СТУДЕНТ

Не знаєте, чим зайнятися 
на новорічній вечірці? 
Поставте одне питання: 
«Вінні Пух — свиня чи 
кабан?» Тепер насоло-

джуйтеся, бо 90% відповідають, що сви-
ня, хоча правильна відповідь — ведмідь.

***
Ворожіння на 1 січня. Придивіться 
уважно, в якій страві ви прокинулися:
1. У «Олів'є» — значить, рік пройде 
спокійно і традиційно.
2. У «Мімозі» — рік обіцяє нові знайомства 
(швидше за все, 8 Березня).
3. У «Оселедці під шубою» — рік не віщує 
нічого доброго. Вам все-таки доведеться 
купити в цьому році шубу коханій.
4. У салаті з крабовими паличками — вас 
очікує бурхливий курортний роман.
5. У «Цезарі з куркою» — призначать 
начальником відділу в конторі.
6. У «Цезарі з креветками» — станете 
капітаном далекого плавання.
7. У солоних грибах або огірочках — вас 
ще рік будуть маринувати на старій посаді 
без збільшення зарплати.
8. У гарячих закусках — ви міцний чувак!
9. У торті — до поїздки в Прагу!
Якщо ви промахнулися і нікуди 
не потрапили — рік буде 
непередбачуваним.

***
Палата в пологовому будинку. Обхід 
професора. Питання, відповіді… 
Виявилося, що всі зібралися народжувати 
в один день — 1 жовтня. Професор 
здивований. Йому пояснюють:
— А ми в одній компанії Новий рік 
зустрічали.

***
Телефонний дослід, проведений вранці 
1 січня, дав наступні результати:
— 2% — «Так?»
— 3% — «Алло?»
— 95% — складно було відповісти.

***
— Я цей новий рік відзначав на Гаваях: 
кругом засмаглі дівчата, море, пляж.
— А я в Індії: верхи на слоні, тепло, 
фрукти, привітні індіанки.
— А я новий рік теж з вами відзначав, 
вдома на кухні, тільки не курив!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

Spicy grapefruit

Ингредиенты: грейпфрут — 
1 шт., банан — 100 г, пюре ма-
ракуйи — 30 мл, сок грейпфру-
товый — (фреш), сироп Манго 
Пряный — 40, мята — 1 веточка, 
лед дробленый.
С грейпфрута срезать «крышку» 
и извлечь мякоть. Из мякоти 
выдавить сок. Взбить до од-
нородной массы банан, сок 
грейпфрута, пюре маракуйи 
и сироп в блендере с коло-
тым льдом. Готовый коктейль 
перелить в грейпфрут, укра-
сить веточкой мяты. Отдельно 
подать сегменты грейпфрута 
в сиропе Манго Пряный.

Оксана (29)
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

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

маркета 
або аналогічна)

ОВЕН 
Звезды советуют избегать 
суеты, агрессивности и са-
моуверенности.

ТЕЛЕЦ 
Новый год лучше встретить 
в комфортной обстановке с 
приятными для вас людьми.

БЛИЗНЕЦЫ 
Свойственные вам упор-
ство, креатив и трудо-
любие принесут весьма 
ощутимые плоды.

РАК 
В выходные отдыхайте, 
чудите, развлекайтесь. 
Готовьтесь к праздникам 
со спокойной душой.

ЛЕВ 
Есть вероятность, что ваши 
планы войдут в противоре-
чие с планами начальства. 

ДЕВА 
Вам крайне трудно будет 
сосредоточиться на теку-
щих делах.

ВЕСЫ 
Займитесь решением 
насущных проблем. Неделя 
будет полна предпразднич-
ной суеты и тревог. 

СКОРПИОН 
Все будет получаться 
с минимальными затрата-
ми сил и средств.

СТРЕЛЕЦ 
Может состояться переход 
к новому, благоприятному 
для вас жизненному циклу.

КОЗЕРОГ 
Возможно воплощение 
в реальность наиболее 
дерзких желаний.

ВОДОЛЕЙ 
Меньше работайте и боль-
ше времени уделите подго-
товке к праздникам.

РЫБЫ 
Звезды рекомендуют исполь-
зовать этот плодотворный 
период сполна. 

Сніжана, 22 роки 
Люблю котів і Новий рік, граю на 
віолончелі і мрію об’їхати весь світ.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото 
та  коротку розповідь 
про себе на e-mail: miss@
riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу 
«Міс RIA»-2018 і 
безкоштовну професійну 
фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

ОГО ФОТО «МІС RIA----------222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000000000000001111111111188888888»»»»»

а 
віт.
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