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 Анатолій Малєц, якого підозрюють у вбивстві матері, 
дружини та двох дітей, на суді про обрання запобіжного 
заходу не сказав, що не винний. Журналісти від нього 
тільки почули, що нічого не пам’ятає. Не говорять про 
невинуватість свого клієнта і його адвокати
 Редакція шукала правду і вигадки в подробицях 
приголомшливого злочину і дізналася, чи писав 
заарештований за вбивство сім’ї зізнання

442388441389

РЕКЛАМА

с. 7

«Прошу вас… Не 
знімайте мене й 
нічого не питайте. Я не 
розумію, що коїться…» 
— реагував на камери в 
залі суду підозрюваний 

440670

УБИВСТВО 
В АКАДЕМІЧНОМУ:
ПРО «ЗІЗНАННЯ» І ПОДРОБИЦІ
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ÍÎÂÈÍÈ

Про дитячу 
благодійність

Óïåðøå â Óêðà¿í³ ñòàðòóº 
òâîð÷èé ïðîåêò «Äîáðîòâîð-
÷³ñòü ùàñëèâèõ ä³òåé», äå 
ä³òêè, ùî íå ìàþòü õóäîæ-
íüî¿ îñâ³òè, ìàëþâàòèìóòü 
âåëè÷åçí³ ðåñóðñí³ êàðòèíè 
ï³ä êåð³âíèöòâîì â³äîìî¿ 
õóäîæíèö³, àðò-òåðàïåâòà 
Ìàð³¿ Äèòèíþê (ãåðî¿íÿ 
øîó «Óêðà¿íà ìàº òàëàíò»). 
Ïðîåêò ì³ñòèòèìå â ñîá³ 
íå ëèøå òâîð÷èé åëåìåíò, 
àëå é ïñèõîëîí³÷íèé òà áëà-
ãîä³éíèé.

Ìîÿ çàäà÷à ÿê îðãàí³çàòî-
ðà ïðîåêòó — äîíåñòè ñóñ-
ï³ëüñòâó, ùî ëèøå ùàñëèâ³ 
ëþäè ìîæóòü â ïîâí³é ì³ð³ 
íåñòè äîáðî ëþäÿì. À òàêîæ 
ïîêàçàòè, ùî òàêå ³ñòèííà 
äèòÿ÷à áëàãîä³éí³ñòü.

×àñòî áàòüêè, äóìàþ÷è, 
ùî ïðîñòî ïåðåäàâøè êîøòè 
íà ÿê³ñü ïîòðåáè ÷åðåç ä³-
òåé â ñàäî÷êàõ, øêîëàõ ³ ò. ä. 
íàâ÷àþòü äèòèíó âîëîíòåð-
ñòâó. ×àñòêîâî öå òàê. Àëå 
ïî ñóò³, ùî çðîáèëà ñàìà 
äèòèíà?

Òîìó íàø³ òâîð÷³ ä³òêè, 
ñàìîñò³éíî ï³ä êåð³âíèöòâîì 
øåô-êóõàð³â ðåñòîðàíó áó-
äóòü ãîòóâàòè ¿æó òà âëàñíî-
ðó÷ ïåðåäàâàòè ñòàðåíüêèì 
õâîðèì òà ïîêèíóòèì ëþäÿì 
ç Áðà¿ë³âñüêîãî áóäèíêó ïðå-
ñòàð³ëèõ! Òàêèì ÷èíîì ä³-
òêàì áóäå ïîêàçàíî, ùî òàêå 
íàñïðàâä³… äèòÿ÷à áëàãîä³é-
í³ñòü òà âîëîíòåðñòâî.

Íàøå ñóñï³ëüñòâî äóæå àê-
òèâíî ðîçâèâàºòüñÿ, îñîáëè-
âî â ñîö³àëüí³é ñôåð³. Òîìó 
íàéêðàùå, ùî ìè, áàòüêè, 
ìîæåìî çðîáèòè äëÿ ñâî¿õ 
ä³òîê, öå íàâ÷èòè ¿õ ãðîìàä-
ñüê³é â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Ðåçóëüòàòè äèòÿ÷èõ äîáðèõ 
ñïðàâ òà îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ 
âèñòàâêè âè ìîæåòå ïîáà÷è-
òè 4 ëþòîãî î 17.00 â ãàëåðå¿ 
«²íòåðøèê».

Âõ³ä â³ëüíèé äëÿ âñ³õ.

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

ГЕННАДІЙ (27), УЧИТЕЛЬ:
— Хто приходить, усіх пус-
каємо. На Старий новий 
рік чекаємо на хлопчиків, 
а на Різдво відкриваємо 
двері всім. Пригощаємо за-
звичай тим, що є.

ІРИНА (20), СТУДЕНТКА:
— До колядників ставимося 
добре. Цього року коляд-
ників було багато. Я не з 
Вінниці, але помітила, що 
багато дітей цього року ко-
лядували.

ВІКТОР (34), ОПЕРАТОР CALL-
ЦЕНТРУ:
— Колядники — це завжди до-
бре. Нормально ставимося 
до такої традиції. Пускаємо 
додому по можливості. Зде-
більшого даємо гроші.

ГАЛИНА (55), ПРОДАВЕЦЬ:
— На Різдво цілий вечір ко-
лядники приходили. Ми 
дуже задоволені. Так дивно 
дивитися, коли люди просто 
вимикають світло і не пуска-
ють дітей.

ВАСИЛЬ (72), ПЕНСІОНЕР:
— Це таке свято, що потріб-
но пускати дітей. Дати пару 
гривень — нічого страшного 
немає. Цього року я їздив 
у село, то там традиції коля-
дування збереглися. 

НАДІЯ (37), У ДЕКРЕТІ:
— Колядники — це завжди 
весело. Пускаємо всіх, хто 
дзвонить у двері. Але цього 
року було мало колядників. 
Хоча мої діти самі ходять і 
дуже люблять колядувати.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитеся до різдвяної традиції – колядувати?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ñàéò³ åëåê-
òðîííèõ ïåòèö³é 

îïóáë³êóâàëè çâåðíåííÿ â³ííè-
÷àíèíà ßðîñëàâà Ðà÷èíñüêîãî, 
ÿêèé ïðîïîíóº çðîáèòè ðåêîí-
ñòðóêö³þ Â³÷íîãî âîãíþ íà ªâ-
ðîïåéñüê³é ïëîù³.

«Ãàç äîðîãèé ³ â³÷íèé âîãîíü 
ñïàëþº éîãî çàíàäòî áàãàòî. 
Öèì ãàçîì ìîæíà áóëî á îá-
³ãð³òè íåâåëèêó ë³êàðíþ, øêîëó, 
àëå ìè éîãî ïðîñòî ñïàëþºìî, 
áî áà÷, ïàì’ÿòü. Ïðîïîíóþ çà-
ì³ñòü âîãíþ âìîíòóâàòè ïîòóæ-
íèé ïðîæåêòîð, ùîá ó âå÷³ðí³é 
òà í³÷íèé ÷àñ ñâ³òèâ ó ãîðó òà 
ñòâîðþâàâ ñòîâï ñâ³òëà äî íåáà. 
Âðàõîâóþ÷è ñó÷àñí³ îñâ³òëþ-
âàëüí³ òåõíîëîã³¿ òà í³÷íèé 
òàðèô, öå áóëî á íàäçâè÷àéíî 
äåøåâî», — éäåòüñÿ ó çâåðíåíí³.

Ïîêè ìàòåð³àë ãîòóâàâñÿ 
äî äðóêó, ïåòèö³þ ïàíà ßðîñëàâà 
ï³äòðèìàëè 28 ëþäåé. À äëÿ ðîç-
ãëÿäó ì³ñüêîþ âëàäîþ ïîòð³áíî 
ùîíàéìåíøå 350 ï³äïèñ³â. 

Ï³äòðèìàòè ïåòèö³þ ìîæ-

íà çà öèì ïîñèëàííÿì (goo.
gl/7CbjE6).

НАВІЩО ГОРИТЬ ПОЛУМ’Я 
Â³÷íèé âîãîíü ñèìâîë³çóº â³-

÷íó ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çà äàíèìè, 
ÿê³ íàì âäàëîñÿ çíàéòè ó ìåðåæ³, 
óïåðøå â³ííèöüêèé Â³÷íèé âî-
ãîíü çàïàëèëè ó 1958 ðîö³. Òîä³ æ 
â³äêðèëè Ìåìîð³àë ñëàâè íà ªâ-
ðîïåéñüê³é ïëîù³.

Ïðîòå Â³÷íèé âîãîíü íå ãîðèòü 
ó Â³ííèö³ ïîñò³éíî: ïîëóì’ÿ âè-
ìèêàþòü ùîì³ñÿöÿ, àáè ïî÷èñòèòè 
â³ä ìîíåò, ÿê³ â³ííè÷àíè òà ãîñò³ 
ì³ñòà çàêèäàþòü âñåðåäèíó êîí-
ñòðóêö³¿ «íà ùàñòÿ» (goo.gl/iafCwR) 

Äî òîãî æ, ãàç äëÿ â³÷íî-
ãî âîãíèùà ðàõóº ë³÷èëüíèê. 
Ì³ñüêà âëàäà ïîñòàâèëà éîãî ùå 
â 2011 ðîö³, ùîá ïëàòèòè çà ôàê-
òîì ñïîæèâàííÿ. À äî öüîãî 
ðîçðàõîâóâàëèñÿ ç ãàçêîíòîðîþ 
çà íîðìàìè — 5000 êóáîìåòð³â 
ùîì³ñÿöÿ, ùî êîøòóâàëî çà òèõ 
÷àñ³â 9–10 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Öå áàãàòî. Êîëè ìè çäàºìî 
çâ³òè ó Êèºâ³, ³ òàì áà÷àòü öþ 
öèôðó, òî âèíèêàþòü ïèòàí-
íÿ: «Ó íàñ Ðîäèíà-ìàòü ìåíøå 

ЗАМІСТЬ ВІЧНОГО ВОГНЮ 
ПРОПОНУЮТЬ ПРОЖЕКТОР 
Економія  Вінничанин Ярослав 
Рачинський пропонує замінити Вічний 
вогонь на Європейській площі на потужний 
прожектор. Потребу в цьому він пояснює 
тим, що газ дорогий і пам’ятник спалює 
його багато. Чому горить Вічний вогонь 
та скільки на нього тратять газу?

ñïîæèâàº, í³æ âàø Â³÷íèé âî-
ãîíü», — êàçàâ òîä³øí³é äèðåêòîð 
Â³ííèöüêîãî óïðàâë³ííÿ ãàçîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà Îëåêñàíäð Áåâç 
(goo.gl/o8UPKk).

Óñ³ºþ êîíñòðóêö³ºþ îï³êóºòüñÿ 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ïî-
ä³ëüñüêèé òóðèñòè÷íî-³íôîðìà-
ö³éíèé öåíòð». Éîãî êåð³âíèê 
Îëåêñàíäð Õîäàöüêèé ðîçêàçàâ, 
ùî âîíè ùå é ðåãóëþþòü ïîäà÷ó 
ãàçó — çìåíøóþòü ÷è çá³ëüøóþòü 
¿¿, çàëåæíî â³ä ïîãîäè.

² öå âïëèâàº íà âèòðàòè ãàçó, 
ùî îáë³êîâóº ë³÷èëüíèê. Òîæ 
ó 2017 ðîö³ òàê ¿ì âäàëîñÿ çå-
êîíîìèòè 52 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
íà ïàëèâ³ äëÿ Â³÷íîãî âîãíþ 
(goo.gl/o8UPKk).

ЯКА ПЛАТА ЗА ГАЗ 
Ïîäèâèëèñÿ, ñê³ëüêè âèòðà÷à-

ëè íà ïàëèâî äëÿ Â³÷íîãî âîãíþ 
ó 2018 ðîö³.

Çà äàíèìè ProZorro â ëèïí³ 
ìèíóëîãî ðîêó ÊÏ «Ïîä³ëü-
ñüêèé òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³é-
íèé öåíòð» óêëàëî óãîäó ç òî-
âàðèñòâîì «Â³ííèöÿãàç çáóò». 
Íà ï’ÿòü ì³ñÿö³â âîíè çàìîâèëè 
8 277 êóáîìåòð³â ãàçó, ñïëàòèâøè 
çà öå 84 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ä³çíàëèñÿ ÷åðåç àíàë³òè÷íî-ïî-
øóêîâó ñèñòåìó.007, ÿê³ âèòðàòè 
áóëè â îñòàíí³ ì³ñÿö³ 2018-ãî: 
çà ðîçïîä³ë òà çà ãàç äëÿ Â³÷íî-
ãî âîãíþ ñïëàòèëè 24 745 ãðè-
âåíü ó ëèñòîïàä³, 18 486 ãðèâåíü 
ó ãðóäí³.

Так

60,92%

Ні

39,08% 

Чи потрібно замінити вогонь на прожектор?

Опитування
Результати голосування на сайті.vn20minut. 
Усього проголосувало 238 людей (goo.gl/KEsCFh)

Полум’я запалили 
у 1958 році. Хоча воно як 
символ пам’яті має горіти 
вічно, щомісяця вогонь 
вимикають, щоб очистити 
конструкцію від монет
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ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Çà ê³ëüêà ãîäèí 
äî Íîâîãî ðîêó ä³-
çíàëèñÿ ïðî æàõ-

ëèâå âáèâñòâî äâîõ æ³íîê ³ äâîõ 
ä³òåé. Íàéìåíøó ä³â÷èíêó ùå 
æèâîþ çàñòàëè ìåäèêè øâèäêî¿ 
é ïîë³ö³ÿ. Òðèð³÷íà Ñâ³òëàíêà 
ïîìåðëà â ðåàí³ìàö³¿. Ó íå¿ òàê 
ñàìî, ÿê ó 8-ð³÷íîãî áðàòèêà 
Äåíèñà, 30-ð³÷íî¿ ìàìè Íàä³¿ ³ 
65-ð³÷íî¿ áàáóñ³ Âàëåíòèíè, áóëà 
ðîçáèòà ãîëîâà. Íà÷àëüíèê ïî-
ë³ö³¿ îäðàçó, íà ì³ñö³ çëî÷èíó, 
íå çì³ã íàçâàòè æóðíàë³ñòàì 
çíàðÿääÿ çëî÷èíó. Çãîäîì ïðà-
âîîõîðîíö³ ñêàçàëè: ñ³ì’þ çàáèâ 
ìîëîòêîì, çà êëþ÷îâîþ âåðñ³ºþ 
ñë³äñòâà, 31-ð³÷íèé ãëàâà ñ³ìåé-
ñòâà.

Ïðîãðàì³ñòó Àíàòîë³þ Ìàëº-
öó îãîëîñèëè ï³äîçðó. ²ç îïðè-
ëþäíåíî¿ îô³ö³éíî ³íôîðìàö³¿ 
çíàºìî: öåé ÷îëîâ³ê ñêàçàâ ïðà-
âîîõîðîíöÿì, äå øóêàòè ãîëî-
âíèé ðå÷îâèé äîêàç. ² ïàêåò ç 
ìîëîòêîì ä³ñòàëè ç³ ñì³òíèêà 
íà Âèøåíüö³.

×îëîâ³ê âèêèíóâ éîãî òàì, 
à ïîò³ì ïîâåðíóâñÿ äîäîìó, 
ùîá çàòåëåôîíóâàòè â øâèäêó 
³ ïîâ³äîìèòè ïðî çíàéäåí³ ò³ëà 
â êâàðòèð³? Ïåðåä òèì â³í, ÿê 
ïðîçâó÷àëî íà ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 

ç îáðàííÿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çà-
õîäó, ðîçêèäàâ ðå÷³ ïîòåðï³ëèõ, 
àáè ³íñöåí³çóâàòè ïîãðàáóâàííÿ.

«Ñë³äñòâîì â³äïðàöüîâóâàëèñÿ 
óñ³ ìîæëèâ³ âåðñ³¿ òðàãåä³¿, âíà-
ñë³äîê ÿêî¿ çàãèíóëà ðîäèíà, — 
ïîâ³äîìèëè â ïîë³ö³¿ íà äðóãèé 
äåíü ï³ñëÿ çëî÷èíó. — Ïðîâåäåí³ 
ñë³ä÷³ òà îïåðàòèâí³ çàõîäè äî-
çâîëèëè âèçíà÷èòèñÿ ç êëþ÷îâîþ 
âåðñ³ºþ âáèâñòâà — ÷îëîâ³ê ì³ã 
ðîçïðàâèòèñÿ ç êîëèøíüîþ äðó-
æèíîþ ÷åðåç òðèâàëèé êîíôë³êò. 
Ð³ê òîìó ïîäðóææÿ ðîçëó÷èëîñÿ, 
ìàò³ð çëîâìèñíèêà ïðîæèâàëà ç 
íåâ³ñòêîþ òà îíóêàìè, ó íèõ áóëè 
ãàðí³ â³äíîñèíè. Â³äòàê, çà ïîïå-
ðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ ñë³äñòâà, 
ï³äîçðþâàíèé ì³ã âáèòè ð³äíèõ 
ëþäåé ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî¿ ñâàðêè».

ЛЮДЯМ НЕ ВІРИТЬСЯ 
— Ìè çíàéîì³ ç ÷àñó íàâ÷àí-

íÿ ó òåõí³÷íîìó ë³öå¿, — ðîçêàçóº 
îäíîãðóïíèê Àíàòîë³ÿ Ìàëºöà 
Àíòîí Áóëãàêîâ. — Íå º äðóçÿ-
ìè, ùîá ìîãëè äóøåâíî ïîñò³éíî 
ñï³ëêóâàòèñü, àëå ó ñîöìåðåæàõ, 
íàæèâî â³òàºìîñü, ñï³ëêóºìîñü. 
Í³êîëè íå ïîì³÷àâ æîäíèõ â³äõè-
ëåíü — í³ ó ìîâ³, í³ ó ïîâåä³íö³. 
Çâè÷àéíî, ñóäèòè ³ ãëèáîêî îö³-
íþâàòè íå ìîæó. Àëå Òîëÿ í³÷èì 
àáñîëþòíî íå â³äð³çíÿâñÿ ó ïîâå-
ä³íö³ â³ä á³ëüøîñò³ çíàéîìèõ. Òå, 
ùî òðàïèëîñü, â³äâåðòî, äóæå øî-

ПОДРОБИЦІ У СПРАВІ ВБИВСТВА 
СІМ’Ї В АКАДЕМІЧНОМУ 
Гучна справа  Анатолій Малєц на суді 
про обрання запобіжного заходу не сказав, 
що не винний. Журналісти від нього тільки 
почули, що нічого не пам’ятає. Не говорять 
про невинуватість свого клієнта і його 
адвокати. Редакція шукала правду і 
вигадки в подробицях приголомшливого 
злочину і дізналася, чи писав 
заарештований за вбивство сім’ї зізнання

êóâàëî. Ùå á³ëüøå — íåçðîçóì³ë³ 
îáñòàâèíè ñïðàâè, ïëóòàíèíà ³ç 
«ç³çíàííÿì», çíàðÿääÿì âáèâñòâà, 
ñâ³ä÷åííÿìè òðåò³õ îñ³á. Âàðòî 
äî÷åêàòèñÿ àðãóìåíò³â ñòîðîíè 
îáâèíóâà÷åííÿ òà ñòîðîíè çà-
õèñòó ³ îö³íêè äîêàç³â ñóääåþ…

Ïðî Àíàòîë³ÿ Ìàëºöà ìè çà-
ïèòóâàëè ùå â ê³ëüêîõ éîãî òî-
âàðèø³â. Í³õòî íå ïîì³÷àâ äèâíî¿ 
ïîâåä³íêè ÷îëîâ³êà, ÿêîìó ïðè-
çíà÷èëè åêñïåðòèçó íà îñóäí³ñòü. 
Ãîâîðèëè, ùî â³í íå ïðèõîâó-
âàâ ñâîãî æèòòÿ íà äâ³ ðîäèíè 
é íàðîäæåíó ç ³íøîþ æ³íêîþ 
äîíå÷êó.

— Íîðìàëüíèé õëîïåöü, ÷àñòî 
ñï³ëêóâàëèñü, àêòèâíèé áóâ, ï³ä 
÷àñ âèáóõ³â íà ñêëàäàõ â Êàëè-
í³âö³ êëèêàâñÿ äîïîìàãàòè ç 
åâàêóàö³ºþ, — êàæå â³ííè÷àíèí 
Ðîñòèñëàâ (ïîïðîñèâ íå íàçèâà-
òè ïð³çâèùà). — Áà÷èâ éîãî òèæ-
í³ äâà-òðè òîìó. Â³í ðîçêàçóâàâ, 
ùî ìàòè õâîðà äóæå. Ïðî äðóãó 
ñ³ì’þ ãîâîðèâ ïîâåðõíåâî, êîëè 
ìàëà íàðîäèëàñü. Çàðàç íå çíàþ, 
ùî ïðî âñå öå äóìàòè. ßêùî 
âñå âêàçóº íà íüîãî, òî òóò â³ð 
÷è íå â³ð…

Ó êîìåíòàðÿõ ï³ä íîâèíàìè 
ïðî çàòðèìàííÿ ³ àðåøò Àíàòîë³ÿ 
Ìàëºöà îäí³ ëþäè îäðàçó õîò³ëè 
ðîçïðàâè. Àëå äåÿê³ ïðèïóñêàëè, 
ùî íà åêñ-÷îëîâ³êà ìîæóòü ïðî-
ñòî «ïîâ³øàòè» ñìåðò³.

ЧИ Є ДОКАЗИ?
— Çâ³äêè âçÿëè ïðàâîîõîðîí-

í³ îðãàíè âñþ öþ ñèòóàö³þ, íàì 
íå â³äîìî, — êàæóòü àäâîêàòè 
Àíàòîë³ÿ Ìàëºöà, íàéíÿò³ íåíà-

çâàíèì «ðîäè÷åì ðîäèíè». — ßê 
çàâæäè: ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè 
ìàþòü ïðàâî íà áóäü-ÿêå òëó-
ìà÷åííÿ, à äàë³, ùî áóäå…

×è ãîòîâèé çàõèñò ñêàçàòè, ùî 
¿õí³é êë³ºíò íåâèíóâàòèé? Çà-
ì³ñòü â³äïîâ³ñòè íà öå ïèòàííÿ 
ïðÿìî, àäâîêàòè îïèñóþòü ïîâå-
ä³íêó ñâîãî ï³äçàõèñíîãî íà ñóä³.

— Òàì äóæå äîñòåìåííî áóëà 
âèäíà âñÿ ñèòóàö³ÿ, êîëè éîìó 
ñòàëî ïîãàíî ³ ÿê â³í ñåáå â³â, — 
êàæå àäâîêàò Âîëîäèìèð Á³ëàí. — 
Êîëè ïðîêóðîð ïî÷àâ çà÷èòóâà-
òè ï³äîçðó, â³í ãîâîðèâ, ùî «öå 
íå òàê, öå íå òàê». Çàïåðå÷óâàâ. 
À ïîò³ì éîìó ñòàëî çëå.

×è ðîçïîâ³â, ùî ñòàëîñÿ 
â êâàðòèð³ ïåðåä Íîâèì ðîêîì, 
÷îëîâ³ê, ÿêèé òåïåð ïîòðåáóº 
ïñèõ³àòðè÷íî¿ äîïîìîãè? Àäâî-
êàòè êàæóòü ò³ëüêè, ùî â³í í³÷î-
ãî íå ïàì’ÿòàº. Ìîâëÿâ, çàéøîâ 
äîäîìó, ïîáà÷èâ ò³ëà ³ â³äòîä³ 
â øîêîâîìó ñòàí³.

Íàòîì³ñòü ðå÷íèöÿ ïîë³öåé-
ñüêîãî ãëàâêó ãîâîðèòü, ó àä-
âîêàò³â ðîáîòà òàêà, êàçàòè, ùî 
íåìàº äîêàç³â.

— Äîêàçîâî¿ áàçè äîñòàòíüî, 
ùîá ìîæíà áóëî ³ áåç çíàðÿääÿ 
çëî÷èíó â ïåðøèé äåíü éîãî çà-
òðèìàòè çà ï³äîçðîþ ó â÷åíåíí³ 
çëî÷èíó, — ñêàçàëà Àííà Îë³é-
íèê. — Äîñèòü íà ì³ñö³ áóëî 
ñë³äîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïðèçíà-
÷èëè á³ëüøå äåñÿòêà åêñïåðòèç. 
Áóäèíîê îáëàäíàíèé êàìåðàìè 
íàãëÿäó, òîæ âèâ÷àëèñÿ â³äåî ç 
êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ. ª áàãàòî 
ñâ³äê³â, ÿê³ òåæ îïèòàí³, ³ º ¿õí³ 
ñâ³ä÷åííÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. 
Ò³ëüêè, ùî öå çà ñâ³äêè, êîëè 
éîãî áà÷èëè ³ ïðî ùî âîíè ãî-
âîðèëè, ìè íå ìîæåìî ðîçãîëî-
øóâàòè. Öå âñå — äàí³ äîñóäîâîãî 
ðîçñë³äóâàííÿ. Íà â³äì³íó â³ä àä-
âîêàò³â, íå ìîæåìî ñîá³ äîçâî-
ëèòè á³ëüøå ðîçïîâ³ñòè, í³æ òå, 
ùî äîçâîëÿº ñë³äñòâî.

У селі Білий Рукав Хмельниць-
кого району, де вона виросла, 
поховали вбиту Надію Малєц 
разом з дітками. Туди ж на по-
ховання забрали матір Анатолія, 
хоч вона до переїзду в квартиру 
сина і невістки жила у Вінниці 
за іншою адресою. Анатолій був 
її єдиним сином. Тіла убитих 
слідство передало на поховання 
людям, яких визнали потерпі-
лими в провадженні, — матері 
та сестри Надії.
Редакція зв’язалася з адвокат-
кою сестри, і та сказала, що 
родина ще не оговталася від 
втрати, тож розмови по справі 
не було. Ми хотіли дізнатися, 

чи вірять родичі Надії у версію 
розслідування. Поки це питання 
без відповіді.
За інформацію з відкритих 
джерел редакція дізналася, що 
Надія з Анатолієм були разом 
з 19 років. Розлучилися офі-
ційно на початку 2017-го, але 
продовжували жити у спільно 
нажитій квартирі — двоповер-
ховій чотирикімнатці в Акаде-
мічному. Сюди кілька місяців 
тому переїхала онкохвора 
мати Анатолія. Вона, як роз-
казали близькі родини Малєц, 
всіляко підтримувала невістку з 
дітьми і була проти іншої жінки 
в житті сина.

Разом з Надією і дітками поховали свекруху 
Обґрунтовуючи потребу взяття 
під варту Анатолія Малєца, про-
курор озвучив попередні дані 
слідства. Сказав, що підозрю-
ваний виніс головний речовий 
доказ на смітник подалі від дому.
«… Серед побутового сміття ви-
явили і вилучили металевий моло-
ток — знаряддя вчиненого злочи-
ну, чоловічі труси синього кольору 
та білий полімерний пакет, у якому 
знаходилася письмова заява від 
Малєц Анатолія Валерійовича, де 
останній коротко розповів про те, 
що це він вчинив вбивство своїх 
дітей, колишньої дружини та сво-
єї матері…», — ось так в судовому 
засіданні перераховував докази 

прокурор Шиманський.
Це було 2 січня. Тоді суд вирі-
шив, що Анатолія Малєца три-
матимуть у слідчому ізоляторі 
60 діб до наступного судового 
рішення. А журналісти далі на-
писали: підозрюваний залишив 
зізнавальну записку, яку дехто 
чомусь називав посмертною.
— Ніякої записки не було, — каже 
RIA прокурор Валерій Шиман-
ський. — Була заява, написана 
ним після затримання. На підставі 
цієї заяви хотіли його допитати. 
Він мав зізнатися, але трапилося 
так, що заходять адвокати — і він 
відмовляється давати показання. 
До сьогоднішнього дня він не дає 

показань…
Якщо не зізнання, то що писав 
Анатолій Малєц? Прокурор по-
яснює зміст описом:
— Якщо почнете читати, то по-
думаєте, що це писала не до-
росла людина, яка закінчила 
вуз, а учень першого-третього 
класу, який не розуміє взагалі, що 
з нього хочуть, що писати. Просто 
фрази. Одне слово таке, речення 
не закінчується, починається зо-
всім інше речення невідомо про 
що. От тому будемо призначати 
експертизи, будемо встановлю-
вати стан його. Чи це він умисно 
так все робить — показує, що він 
психічно хворий, чи це дійсно так?

Чи писав зізнання? Про «записку» арештованого 

«Äîêàçîâî¿ áàçè 
äîñòàòíüî, ùîá ìîæíà 
áóëî ³ áåç çíàðÿääÿ 
çëî÷èíó â ïåðøèé 
äåíü éîãî çàòðèìàòè», 
— ñêàçàëè â ïîë³ö³¿ Анатолій Малєц в судовій залі плакав. 

Адвокати (на передньому плані) просили викликати швидку
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Íå âñ³ ïðàâî-
ñëàâí³ â³ííè÷àíè 

ðàä³ëè íàäàííþ Óêðà¿í³ àâòî-
êåôàë³¿. Íàïðèêëàä, ñâÿùåíèêè 
ÓÏÖ ÌÏ, àáî ÿê òåïåð âîíà 
íàçèâàºòüñÿ — Ðîñ³éñüêà Ïðà-
âîñëàâíà öåðêâà â Óêðà¿í³, íà-
ïåðåäîäí³ ï³äïèñàííÿ Òîìîñó, 
÷åòâåðòîãî ñ³÷íÿ, ï³êåòóâàëè Â³-
ííèöüêó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³þ 
òà ì³ñüêó ðàäó.

Ïðîòåñò ï³äêð³ïëþâàëè ïëà-
êàòè ç íàïèñàìè: «Íàøà öåðêâà 
ÓÏÖ», «Â³ííè÷÷èíà çà Áëàæåí-
í³øîãî Îíóôð³ÿ» òà «Ïðèïèí³òü 
ãîí³ííÿ íà êàíîí³÷íó öåðêâó». 
Ñâÿò³ îòö³ ââàæàþòü, ùî ¿õí³ 
ïðàâà óòèñêàþòü, ³ ç â³äïîâ³äíèì 
ëèñòîì çâåðíóëèñÿ äî ãîëîâè Â³-
ííèöüêî¿ ÎÄÀ Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ.

Íàñòóïíîãî äíÿ, ï’ÿòîãî ñ³÷-
íÿ, ó Ñòàìáóë³ Âñåëåíñüêèé 
ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é ï³äïèñàâ 
Òîìîñ äëÿ Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè 
Óêðà¿íè. À øîñòîãî ñ³÷íÿ, ï³ñëÿ 
áîæåñòâåííî¿ ë³òóðã³¿ öþ ãðà-
ìîòó ïðî àâòîêåôàë³þ âðó÷èëè 
ïðåäñòîÿòåëþ ÏÖÓ ìèòðîïî-
ëèòîâ³ Åï³ôàí³þ.

Ó ñêëàä³ îô³ö³éíî¿ óêðà¿íñüêî¿ 
äåëåãàö³¿ äî òóðåöüêî¿ ñòîëèö³ 
áóâ ³ ìèòðîïîëèò Â³ííèöü-
êèé ³ Áàðñüêèé Ñèìåîí, ÿêèé 
íåçàäîâãî äî öüîãî ïðèºäíàâ-
ñÿ äî ïîì³ñíî¿ öåðêâè. Ï³ñëÿ 
ïîâåðíåííÿ â³í ïðîêîìåíòóº: 

«Ñüîãîäí³ ìè ìàºìî ñàìîñò³é-
í³ñòü ³ íåçàëåæí³ñòü. Öå äóæå 
ïî÷åñíî ³ â³äïîâ³äàëüíî, ìè 
óâ³éøëè ó ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ 
íîâî¿ öåðêâè ñåðåä óñ³õ ïîì³ñ-
íèõ öåðêîâ».

Ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî ïîì³ñ-
íîñò³ âèð³øèëè âèñëîâèòè é 
íàö³îíàë³ñòè, ÿê³ òîãî æ øîñ-
òîãî ñ³÷íÿ ïðèéøëè ï³ä ñò³íè 
Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêîãî õðà-
ìó ³ çàïðîïîíóâàëè ïàðàô³ÿíàì 
ïðèºäíàííÿ äî íîâîñòâîðåíî¿ 
öåðêâè.

— Âè ïðèéøëè ç ãàñëîì «Ïå-
ðåõîäü â Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó 
Óêðà¿íè», — ãîâîðèòü îäèí ç³ 
ñâÿùåíèê³â. — Õ³áà íà ñüîãîä-
í³øí³é äåíü öå (Õðåñòî-Âîçäâè-
æåíñüêèé õðàì — àâò.) íå ïðà-
âîñëàâíà öåðêâà Óêðà¿íè?

— Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõà-
òó! — âèãóêíóâ õòîñü ç íàö³î-
íàë³ñò³â.

Ïî÷àëèñÿ ê³ëüêà ñëîâåñíèõ ñó-
òè÷îê, êîëè ïðåäñòàâíèêè îáîõ 
òàáîð³â â÷èëè îäèí îäíîãî ñâî¿é 
ïðàâä³. Äî ì³ñöÿ ï³äòÿãíóëèñÿ 
äåñÿòîê-ï³âòîðà ïîë³ñìåí³â.

Íàö³îíàë³ñòè íåâïèííî ïîÿñ-
íþâàëè, ùî ó íèõ ìèðíà àêö³ÿ ³ 
âîíè íå áóäóòü í³êîãî çà÷³ïàòè. 
Â³ðÿíè æ íàïîëÿãàëè íà òîìó, 
ùî ¿õíÿ öåðêâà º íåçàëåæíîþ 
â³ä Ìîñêâè ³ í³ÿê íå ìîãëè 
çáàãíóòè, ïðî ÿêó öå Ðîñ³éñüêó 
ïðàâîñëàâíó öåðêâó â Óêðà¿í³ ¿ì 
ðîçïîâ³äàþòü ö³ ìîëîä³ ëþäè. 
Ïðîñèëè íàâ³òü ï³äêàçàòè, äå 
òàê³ öåðêâè ìîæíà çíàéòè.

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)0476879 
 Ó Â³ííèö³ ïîòðîõó çàïóñ-

êàþòü àâòîìàòèçîâàíó ñèñòå-
ìó êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì 
(ÀÑÊÄÐ). Âîíà, çîêðåìà, äîçâî-
ëÿº ñòâîðþâàòè åôåêò «çåëåíî¿ 
õâèë³». «Çåëåíà õâèëÿ» — öå 
ðîáîòà ñâ³òëîôîð³â ó ðåæèì³, 
ï³ä ÷àñ ÿêîãî çåëåíå ñâ³òëî 
ãîðèòü íà âñ³é âóëèö³, ÷èì äî-
çâîëÿº òðàíñïîðòó ìàêñèìàëüíî 
øâèäêî ïðî¿æäæàòè â³äð³çîê, 
à íå ¿õàòè â³ä ïåðåõðåñòÿ äî ïå-
ðåõðåñòÿ, ÷åêàþ÷è ñâîº¿ ÷åðãè 
íà ñâ³òëîôîð³.

Ùîá áåç çóïèíîê íà á³ëüøîñò³ 

ñâ³òëîôîð³â ïðî¿æäæàòè âóëèöþ, 
ïîòð³áíî ò³ëüêè äîòðèìóâàòèñÿ 
ðåêîìåíäîâàíî¿ øâèäêîñò³.

Ó ñ³÷í³ 2018-ãî äèðåêòîð êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêå 
çàéìàºòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ äîðîæ-
íüîãî ðóõó ó Â³ííèö³, ðîçïîâ³äàâ, 
ùî ó 2008-ìó ðîö³ áóëè íàì³ðè 
çàïðîâàäèòè ñèñòåìó. Íàâ³òü 
ïî÷àëè ïðîêëàäàòè ñïåö³àëüí³ 
êàáåë³. Àëå ñïðàâó íå çàê³í÷èëè.

Òîä³ ìè ïîäàâàëè ïåòèö³þ â³ä 
³ìåí³ æóðíàë³ñòà RIA ïðî òå, 
ùîá âïðîâàäæåííÿ çðó÷íî¿ äëÿ 
âîä³¿â ñèñòåìè äîâåëè äî ê³íöÿ. 
Ó â³äïîâ³ä³, ÿêó íàì äàëè, áóëî 

íàïèñàíî, ùî ðîáîòè ïî÷àëè ç 
ïðîêëàäàííÿ âîëîêîííî-îïòè÷-
íèõ ìåðåæ, àëå âîíè íå çàê³í÷åí³ 
ïîâí³ñòþ.

28 âåðåñíÿ íà ñåñ³¿ ì³ñüêðà-
äè äåïóòàòè óõâàëèëè ïðîãðàìó 
öèôðîâîãî ðîçâèòêó Â³ííèö³ 
íà 2018–2022 ðîêè. Îäíèì ³ç 
ïóíêò³â ö³º¿ ïðîãðàìè º ÀÑÊÄÐ.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîð-
ãóíîâ íà ñåñ³¿ êàçàâ, ùî «çåëåíà 
õâèëÿ» ïðàöþâàòèìå íà Êè¿â-
ñüê³é óæå äî ê³íöÿ 2018 ðîêó. 
À ó 2019 ðîö³ º íàì³ð ñèíõðîí³-
çóâàòè ñâ³òëîôîðè íà Êåëåöüê³é 
òà Õìåëüíèöüêîìó øîñå.

Àëå ïîâí³ñòþ çàïóñòèòè 
ÀÑÊÄÐ ó Â³ííèö³ äî 31 ãðóäíÿ 
2018 ðîêó íå âñòèãëè. Ó â³äïîâ³äü 
íà íàø çàïèò ó ì³ñüê³é ðàä³ íà-
ïèñàëè, ùî âæå çðîáèëè â ðàìêàõ 
ïåðøî¿ ÷åðãè ÀÑÊÄÐ:
 22 ñâ³òëîôîðí³ îá’ºêòè íà âó-

ëèöÿõ: Êè¿âñüêà, Áðàöëàâñüêà, 
Ëåáåäèíñüêîãî, Íåìèð³âñüêå 
øîñå;
 îáëàøòóâàëè äèñïåò÷åðñüêèé 

ïóíêò, ÿêèé äîçâîëÿº êåðóâàòè 
ðîáîòîþ ñâ³òëîôîð³â, îòðèìóâàòè 
³íôîðìàö³þ ïðî íåñïðàâíîñò³;
 ó Ñèòóàö³éíîìó öåíòð³ çðî-

áèëè ñïåö³àëüíå ðîáî÷å ì³ñöå äëÿ 

äèñïåò÷åðà ÀÑÊÄÐ.
Êîíòðîëü ñòàíó ñâ³òëîôîð³â 

äàº ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ 
âíóòð³øí³ íåñïðàâíîñò³ äîðîæ-
íüîãî êîíòðîëåðà é íåñïðàâíîñ-
ò³ ïåðèôåð³¿: ïåðåãîðàííÿ ëàìï, 
ïåðåãîðàííÿ êàíàë³â, êîíôë³êòè 
íàïðÿìê³â, çàïàäàííÿ êíîïîê 
ó ñâ³òëîôîðàõ íà âèìîãó.

Çàðàç àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà 
êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì ïðà-
öþº â òåñòîâîìó ðåæèì³ íà âêàçà-
íèõ âèùå âóëèöÿõ. Âïðîâàäæåííÿ 
âñ³õ ¿¿ ôóíêö³é, çîêðåìà é «çåëå-
íî¿ õâèë³», ïëàíóþòü ó 2019-ìó 
ðîö³.

Що зробили для впровадження «зеленої хвилі» 

ЯК НАЦІОНАЛІСТИ ХОДИЛИ ДО 
СВЯТИХ ОТЦІВ РОСІЙСЬКОЇ ЦЕРКВИ 
Питання помісності  Україна офіційно 
отримала автокефалію. Це спричинило 
проведення у Вінниці кількох мирних акцій 
як з боку прихильників Томосу, так і зі 
сторони його супротивників. Розповідаємо, 
чого хотіли сторони і чим це все скінчилося

«ЗЛОЧИН ПРОТИ КАНОНІВ»
Íàö³îíàë³ñò, ÿêèé âçÿâ íà ñåáå 

â³äïîâ³äàëüí³ñòü âåñòè ä³àëîã â³ä 
³ìåí³ ñâî¿õ òîâàðèø³â (äàë³ ìè 
íàçèâàòèìåìî éîãî ïàðëàìåíòà-
ðåì), ðîçïîâ³äàâ, ùî âîíè «ç³áðà-
ëèñÿ òóò, ùîá äîíåñòè ïàðàô³ÿ-
íàì äàíîãî õðàìó, ó ÷îìó º âàæ-
ëèâ³ñòü ïåðåõîäó ó Ïðàâîñëàâíó 
öåðêâó Óêðà¿íè (ÏÖÓ — àâò.)»

— Òèì, ùî ìè òóò ç³áðàëèñÿ, 
ìè âèñëîâëþºìî ñâîþ äóìêó 
íà òå, ùî öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî 
ïàòð³àðõàòó º âîðîæîþ äëÿ íàøî¿ 
êðà¿íè, — òèõî ³ íåâïåâíåíî ðîç-
ïîâ³äàâ òîâàðèøàì ïàðëàìåíòåð. 
Áóëî çðîçóì³ëî, ùî çàçäàëåã³äü 
ïðîìîâó í³õòî íå ãîòóâàâ.

— Ìè òóäè (ó ÏÖÓ — àâò.) í³-
êîëè íå ï³äåìî… Ýòî ïðåñòóïëå-
íèå ïðîòèâ íàøèõ êàíîíîâ. Ìû 
íå îòñòóïàåì îò íèõ, — ïîÿñíþº 
ñâîþ ïîçèö³þ íàö³îíàë³ñòàì ïàðà-
ô³ÿíêà. — Âàøà öåðêîâü — «Ñëàâà 
Óêðàèíå!» Âû âûòåñíèëè Áîãà.

— Ó âàñ íåìàº Òîìîñà. Âè 
í³õòî! Âè ïðîñòî øàðëàòàíè, — 
âòðó÷àºòüñÿ ó ðîçìîâó ïåðåõîæèé 
õëîïåöü.

— Ýòî êòî òåáå ñêàçàë òàêîå? — 
ñòàº íà çàõèñò æ³íêè ³íøèé â³ðÿ-
íèí. — ß íà ýòó öåðêîâü êèðïè÷è 
ðàçãðóæàë ñâîèìè ðóêàìè. À òû 
÷òî-òî äåëàë? Òû êàêîå îòíîøå-
íèå ê íåé èìååøü?

— È êîìó òû åå ñòðîèë? Êè-
ðèëëó? Ðîññèè? — çàïèòóº éîãî 
õëîïåöü.

— Ïðè÷åì çäåñü Êèðèëë? Êè-
ðèëë òàêîé æå ïðåäàòåëü, êàê 
è âû âñå, ïîíèìàåøü? Âû âñå 
çäåñü ïðîñòèòóòêè!

ЯКА З ЦЕРКОВ НЕКАНОНІЧНА?
Àïîãåºì çóñòð³÷³ ñòàâ àðõ³ºïèñ-

êîï Âàðñîíîô³é, ÿêèé ó ñóïðîâî-
ä³ äåñÿòê³â ñâÿòèõ îòö³â òà ñîòåíü 
â³ðÿí âèéøîâ ç õðàìó. Â³äíåäàâ-
íà â³í º ì³ñöåâèì ïðåäñòîÿòåëåì 
ÓÏÖ ÌÏ (ÐÏÖÓ).

Ïåðøî÷åðãîâî â³í îçíàéîìèâ-
ñÿ ç àã³òàö³éíîþ ëèñò³âêîþ íà-
ö³îíàë³ñò³â. Ó í³é éäåòüñÿ, ùî ç 
6-ãî ñ³÷íÿ ÓÏÖ ÌÏ ñòàëà íå-
êàíîí³÷íîþ.

— À ÷îìó âîíà íåêàíîí³÷íà, 
ìîæåø ïîÿñíèòè ìåí³? — ñïèòàâ 
Âàðñîíîô³é ó íàö³îíàë³ñòà, ùî 
ñòîÿâ äî íüîãî íàéáëèæ÷å.

— Â³äòåïåð ó íàñ º Ïðàâîñëàâ-
íà öåðêâà Óêðà¿íè, ÿêà îô³ö³éíî 
âèçíàíà íà óñ³õ ð³âíÿõ ³ ìàº ñâ³é 
Òîìîñ, — ïî÷àâ ïàðëàìåíòåð. — 
Òèì ñàìèì âîíà îòðèìàëà ñâîþ 
êàíîí³÷í³ñòü. ² íà äàíèé ìîìåíò 
öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó 
íå º êàíîí³÷íîþ.

— Ó íàñ Óêðà¿íñüêà ïðàâîñëàâ-

íà öåðêâà. Âè ïðèéøëè íàì ðîç-
êàçàòè, ó ÿê³é öåðêâ³ ïðàâèëüíî 
ìîëèòèñÿ. ß òàê ðîçóì³þ? — çà-
ïèòàâ éîãî Âàðñîíîô³é.

— Ìè ïðèéøëè çàïðîïîíóâà-
òè âàì ïåðåéòè ó Ïðàâîñëàâíó 
öåðêâó Óêðà¿íè.

— À ÿ ãîâîðþ âàì, ùî Òîìîñ, 
ÿêèé âàì äàëè, á³ëüø âð³çàíèé, 
í³æ òîé, ÿêèé áóëî îòðèìàíî 
ó 90-ìó ðîö³. ÏÖÓ íå ìîæå âè-
áèðàòè ïàòð³àðõà, à ìèðî îòðè-
ìóþòü ó Êîíñòàíòèíîïîë³. Òàêà 
öåðêâà íå ìàº ïðàâà êàíîí³çóâàòè 
ñâÿòèõ, íà â³äì³íó â³ä íàøî¿. ² 
òàêà öåðêâà íå ìàº ïðàâà ìàòè 
ïàðàô³¿ çà êîðäîíîì. Öå äóæå 
âåëèêå îáìåæåííÿ.

Çà ê³ëüêà õâèëèí âñå ñê³í÷èëî-
ñÿ. Âàðñîíîô³é ç³ ñâî¿ìè ïàðàô³-
ÿíàìè òà ñâÿòèìè îòöÿìè ïîâåð-
íóëèñÿ äî õðàìó. À íàö³îíàë³ñòè, 
çãîðíóâøè ïðàïîðè ³ çðîáèâøè 
ãðóïîâó ñâ³òëèíó íà çãàäêó, ðîç³-
éøëèñÿ.

«Â³äòåïåð ó íàñ º 
êàíîí³÷íà Ïðàâîñëàâíà 
öåðêâà Óêðà¿íè, 
ÿêà îô³ö³éíî âèçíàíà 
íà óñ³õ ð³âíÿõ ³ ìàº 
ñâ³é Òîìîñ»

Представники «Правого сектору». Націоналісти 
пропонували вірянам приєднатися до нової церкви
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Òå, ùî äîñ³ áóëî 
ïðèéíÿòî íàçè-
âàòè ïîäðóæí³ì 
îáîâ’ÿçêîì, ìîæå 

ñòàòè ïðèâîäîì äëÿ êðèì³íàëüíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íîâîââåäåííÿ 
íàéá³ëüøå çà÷åïèëî ÷îëîâ³ê³â. 
Ó ñîöìåðåæàõ âîíè îáãîâîðþþòü 
ïèòàííÿ ë³æêî-ñòîñóíê³â. Ïåðå-
æèâàþòü, ùî çà ñåêñ áåç çàäî-
êóìåíòîâàíî¿ çãîäè ïàðòíåð-
êè ìîæóòü îòðèìàòè ñòðîê. ²ç 
11 ñ³÷íÿ â Óêðà¿í³ íàáóäóòü 
÷èííîñò³ çì³íè, ÿê³ êàæóòü: ñåêñ 
áåç çãîäè — óñíî¿, ïèñüìîâî¿ ÷è 
íåâåðáàëüíî¿ — áóäå ââàæàòèñÿ 
ç´âàëòóâàííÿì. Âí³ñøè ïîíÿòòÿ 
«ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî» â êî-
äåêñ ïîêàðàíü, Óêðà¿íà îïè-
íèëàñÿ â äåñÿòö³ ºâðîïåéñüêèõ 
êðà¿í, äå ä³º òàêå çàêîíîäàâñòâî. 
Ó ³íøèõ äåðæàâàõ ªâðîïè ïðà-
öþþòü ñòàð³ íîðìè: ëþäèíó ñà-
äÿòü çà çãâàëòóâàííÿ ëèøå, ÿêùî 
âîíà çàñòîñîâóâàëà ïîãðîçè, ñèëó 
÷è çëîâæèâàëà âðàçëèâèì ñòàíîì 
æåðòâè.

Íåâæå òåïåð òðåáà áóäå áðàòè 
ðîçïèñêó ïåðåä êîæíèì àêòîì 
ïðîÿâó êîõàííÿ? — ïèòàþòü 
÷îëîâ³êè. Ïðîöåäóðè îòðèìàí-
íÿ çãîäè íà ñåêñ íå ïðîïèñàëè. 
Þðèñòè íà íîâó ñòàòòþ Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó â³äðåàãóâàëè 
íàãàäóâàííÿì ïðî øëþáí³ êîíòð-
àêòè. Ìîâëÿâ, ïðîïèñóéòå òåïåð 

ùåé íþàíñè, ùî ñòîñóþòüñÿ âè-
êîíàííÿ ïîäðóæí³õ îáîâ’ÿçê³â 
ñåêñóàëüíîãî ïëàíó.

— Ìîæíà ñïåö³àëüíèì îðãà-
íîì — êîì³ñ³ºþ ïî ñåêñóàëüí³é 
çãîä³ (ÊÑÇ) — ðîçðîáèòè ³ çà-
òâåðäèòè øàáëîíè äîãîâîð³â, — 
ðîçì³ðêîâóº íà òåìó â³ííè÷à-
íèí Â’ÿ÷åñëàâ. — Øàáëîí³â ìàº 
áóòè ì³í³ìóì òðè: äëÿ ïîäðóæ-
í³õ ïàð, äëÿ ïîñò³éíèõ ïàðòíå-
ð³â ïîçà øëþáîì, äëÿ âèïàäêîâèõ 
çâ’ÿçê³â. À ç óðàõóâàííÿì ºâðî-
ïåéñüêîãî âèáîðó ìîæëèâ³ ùå 
âàð³àíòè…

Îäðóæèëèñÿ áåç êîíòðàêòó, 
òî ùî ðîáèòè? Êîðèñòóâà÷³ ñî-
öìåðåæ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ïðîïî-
íóþòü ôîðìó ðîçïèñêè ïðî çãîäó 
íà ñåêñ. Ìîâëÿâ, äðóêóéòå áëàí-
êè øàáëîí³â ³ ç 11-ãî ñ³÷íÿ íîñ³òü 
¿õ ç ñîáîþ. À ÿê ðåàãóþòü æ³íêè 
íà ïåðñïåêòèâó? 

— Íó, íàñêëàäàº ÷îëîâ³ê 
ðîçïèñîê, òàé ùî? Õ³áà æ³íêà 
íå ìîæå ïîò³ì çàÿâèòè, ùî â³í 
ç íå¿ ò³ ðîçïèñêè áðàâ ï³ä òèñêîì, 
çìóøóâàâ ï³äïèñóâàòè ñèëîþ ÷è 
ùå ùîñü? — ïèòàº â³ííè÷àíêà 
Ìàðèíà.

Æóðíàë³ñò ãîâîðèëà ç ê³ëüêîìà 
æ³íêàìè íà âóëèö³ ïðî íîâîââå-
äåííÿ. Âîíè íå ÷óëè ïðî çì³íè 
âçàãàë³.

— Äàâàòè ÷îëîâ³êàì ðîçïèñêè 
ïåðåä ñåêñîì? Óÿâëÿþ ñîá³, — 
ñì³ºòüñÿ â³ííè÷àíêà Íàòàëÿ. — 
Âåñåëî áóäå â ñòàðîñò³ ï³äðàõî-
âóâàòè, ñê³ëüêè ¿õ íàñêëàäàëîñÿ!

РОЗГЛЯДАТИ СЕКС ЯК ПОДРУЖНІЙ 
ОБОВ’ЯЗОК — ТЕПЕР ЗЛОЧИН 
Дожилися  У Кримінальний кодекс 
внесли кілька змін за Законом про домашнє 
насильство. Європейські норми тепер 
і у нас забороняють вимагати сексу, якщо 
законний партнер чомусь не хоче. Чоловіки 
бідкаються, що їм доведеться брати 
розписку перед кожним актом кохання. 
А що кажуть про нововведення жінки?

АННА КАТРУК, 
ПСИХОАНАЛІТИК:
— Насправді ідея гарна: за-
хистити права людини. Та 
чи буде адекватною її реа-
лізація, покаже час. У чому 
небезпека? Перш за все 

у зловживаннях. Чоловіки не дарма не-
покояться, адже є певна когорта жінок, що 
маніпулюють сексом задля власної вигоди. 
Тепер в них з'явиться ще один вагомий 
інструмент. Однак питання: для чого вони 
обирають саме таких жінок? «Бачили очі, 
що купували». Спостереження: певний тип 
чоловіків обирає певний тип жінок, мож-
ливо тому, що подобається лоскотати собі 
нерви, полювання і постійна гра, ризик. З 

новим законом ставки за гру зростають, 
а отже і задоволення зростає. Ніби все ок. 
То питання в такому разі не до закону, а про 
усвідомлення своїх несвідомих мотивів. 
Тобто психотерапію.
Візьмемо тепер жіночу сторону питання. 
Вона безневинна, а він — дикий звір. Він 
накидається на неї, а вона не знає, як 
його зупинити. Це сюжет якогось фільму 
з елементами БДСМ. Якщо це відбувається 
в реальному житті, то обох це влаштовує. 
Знову ж таки гра. І наші українські жінки 
в більшості випадків ще не знають, що саме 
хочуть від чоловіка. Не вміють говорити 
«ні» чітко, а часто застосовують це слово, 
як кокетство. Соромляться говорити «так», 
змушуючи чоловіка брати на себе відпо-

відальність, а потім чекай, чи не зґвалтував 
він. «Не виноватая я, он сам пришёл». Ця 
історія знову ж таки потребу вивчити власні 
межі. Теж про психотерапію.
Якщо ж йдеться про зґвалтування чоловіка, 
то має бути його бажання хоча б на по-
чатковому етапі, або ж якісь способи його 
втримувати. Це знову ж таки, якісь геть 
ненормальні стосунки.
Якщо ми говоримо про зґвалтування 
в шлюбі, то питань дуже багато. Як ви 
не помітили, що людина в інших аспектах 
життя порушує ваші межі, не поважає вас, 
або сама людина не в адекватному стані? 
Що заважає спробувати нормалізувати такі 
стосунки до настання критичних ситуацій? 
Що заважає розірвати стосунки, які загро-

жують здоров'ю, безпеці і в цілому життю?
Мені здається, наше суспільство недо-
статньо зріле для таких законодавчих 
актів. Не прописаний чіткий механізм 
виконання. Кожна справа буде розгля-
датися дуже суб'єктивно і залежатиме 
від представників закону і їхніх власних 
людських поглядів на ситуацію. Думаю, 
ми почуємо ще багато прикрих прикладів. 
Як на мене, важливіше було б відновити 
інститут сім'ї. Наприклад, ввести в школі 
урок комунікації, де б діти і підлітки вчи-
лися нормально спілкуватися, поважати 
себе та інших, розв'язувати командні за-
вдання, враховуючи думку інших. Тоді б 
принаймні половини тих жахливих си-
туацій, про які ми чуємо, не трапилося.

«Наше суспільство недостатньо зріле для таких законів» 

У останній редакції Кримінального кодексу України, яка набуде чинності 11 січня 2019 року, з’явилася 
нова стаття про домашніх кривдників. Також законотворці прописали обтяжуючі обставини для сімейних 
насильників і до злочину «зґвалтування» підійшли по-європейському. Що це значить?

ЗМІНИ РОКУ ПРО ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ І ЗҐВАЛТУВАННЯ 

СТОСУНКИ — ОБТЯЖУЮЧА 
ОБСТАВИНА 
Будь-який злочин, що вчиняється 
стосовно подружжя (чи іншої 
особи, з якою винний перебуває чи 
перебував у сімейних чи близьких 
до них стосунках), матиме обтяжуючу 
обставину. Покарання за нього буде більшим, аніж якби 
жертвою була випадкова людина.
Приклад. За зґвалтування дають від 3-х до 5-ти років 
позбавлення волі. А якщо жертва ґвалтівника — дружина 
або партнерка (нинішня чи колишня, не має значення), 
то покарання буде від 5-ти до 10-ти років тюрми.
Також скоєння будь-якого насильницького злочину на очах 
дитини є обтяжуючою обставиною, яка автоматично 
призведе до збільшення покарання для кривдника.

ПОМ’ЯКШЕННЯ ВИНИ 
УБИВЦІ 
Раніше серед пом’якшувальних 
обставин при розгляді справ 
про вбивства можна було 
знайти «вчинення злочину під 
впливом сильного душевного 
хвилювання». Жінка зрадила — і 
чоловік убив її чи коханця в стані афекту, тому дали 
менший строк. Тепер європейська практика забороняє 
пом’якшувати вирок за вбивства через ревнощі чи 
аморальну поведінку жертви.
Але якщо злочин скоєний «під впливом сильного 
душевного хвилювання, викликаного жорстоким 
поводженням або таким, що принижує честь і гідність 
особи, а також за наявності системного характеру 
такого поводження, катуванням з боку потерпілого» — 
пом’якшення буде.
Приклад: вбила чоловіка, бо не витримала катувань. 
Раніше за таке дали б класичні від 10-ти до 15-ти. Тепер 
присудять до 5-ти років тюрми.

З ЧОГО ВСЕ ПІШЛО 
Закон про насилля в сім’ї прийняли 6 грудня 2017 року (повна 
назва — Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України з метою 
реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству над жінками та домашнього насильства і 
боротьбу з цими явищами»). Набрав чинності торік, а зміни 
в Кримінальному кодексі запрацюють тільки зараз. Мета 
нововведень: посилити відповідальність за насильство в сім’ї 
як соціальну проблему.

ЗҐВАЛТУВАННЯ ТЕПЕР ІНШЕ 
Правозахисники вважають «революційною» 
зміну підходу до самого поняття зґвалтування. 
У старій редакції Кримінального кодексу 
так називали статевий акт, вчинений з 
застосуванням фізичної сили або погроз. 
Тепер європейський підхід: зґвалтуванням є 
проникнення в тіло партнера без його добровільної згоди.
Що це міняє? Часто жертви насилля, замість відбиватися, 
просто ціпеніють в руках ґвалтівника. Нова редакція 
Кримінального кодексу не залишає сумнівів: не було 
добровільної згоди на секс — значить, маємо справу 
зі зґвалтуванням. Як цю згоду брати і фіксувати? 
Не прописано.

ВИЖЕНУТЬ З ДОМУ НА 10 ДНІВ 
Поліцейські, які прибули на виклик про 
сімейне насилля, повинні оцінити ризики 
повторного насильства. Якщо такі є — 
застосувати терміновий заборонний припис.
Що це значить. Кривдника можуть зобов’язати 
негайно залишити місце, де відбувся акт 
насильства, і заборонити наближатися до нього 
на певну відстань. Також можуть заборонити 
листуватися чи телефонувати жертві.
Максимальний строк дії припису — 10 днів. Рішення 
суду припис можуть подовжити аж до року.

НОВА ОКРЕМА СТАТТЯ 
З’явилася нова стаття у розділі «Злочини 
проти життя та здоров'я особи»:
«Домашнє насильство (стаття 
126–1), тобто умисне систематичне 
вчинення фізичного, психологічного 
або економічного насильства щодо 
подружжя чи колишнього подружжя 
або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) 
у сімейних або близьких стосунках, що призводить 
до фізичних або психологічних страждань, розладів 
здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або 
погіршення якості життя потерпілої особи, — карається 
 громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, 
 або арештом на строк до 6 місяців, 
 або обмеженням волі на строк до 5 років, 
 або позбавленням волі на строк до 2 років.
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ
Всіх вітаю, не ділю на релігії та 
шкіру, всіх по-справжньому 
люблю, майте в перемогу віру!

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РУХУ 

«СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
3 ñ³÷íÿ ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ âñåóêðà¿íñüêèé 

ç’¿çä ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ãðîìàäñüêî-ïî-
ë³òè÷íèé ðóõ Âàëåíòèíà Íàëèâàé÷åíêà 
«Ñïðàâåäëèâ³ñòü».

Öå ïåðøèé â Óêðà¿í³ «åëåêòðîííèé 
ç’¿çä» ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿. Ó çàõîä³ âçÿëè 
ó÷àñòü ïîíàä 200 äåëåãàò³â, çàðåºñòðî-
âàí³ çà äîïîìîãîþ ³ìåííèõ åëåêòðî-
ííèõ êàðòîê ç QR-êîäîì. Ñåðåä ó÷àñ-
íèê³â — ãîëîâè ïàðò³éíèõ îñåðåäê³â òà 
ãðîìàäñüêèõ ïàðòíåðñüêèõ îðãàí³çàö³é 
ç óñ³º¿ êðà¿íè, ÷ëåíè ïîë³òðàäè ïàðò³¿, 
çàïðîøåí³ ãîñò³ òà æóðíàë³ñòè.

Ë³äåð Ðóõó «Ñïðàâåäëèâ³ñòü» Âàëåí-
òèí Íàëèâàé÷åíêî çàÿâèâ, ùî «ñâî¿ìè 
ïð³îðèòåòàìè â îçäîðîâëåíí³ óêðà¿í-
ñüêî¿ åêîíîì³êè ââàæàº ¿¿ ³ííîâàö³éíèé 
ðîçâèòîê, çàáåçïå÷åííÿ ÷åñíî¿ êîíêó-
ðåíö³¿, à íå äîì³íóâàííÿ ìîíîïîë³é, 
â³äðîäæåííÿ òàêèõ ñòðàòåã³÷íèõ ãàëóçåé 
ÿê ë³òàêî- òà êîðàáëåáóäóâàííÿ, êîñ-
ì³÷íà ñôåðà, à òàêîæ ðîçâèòîê ³íô-
ðàñòðóêòóðè ³ ðåàë³çàö³þ òðàíçèòíî¿ 
ðîë³ Óêðà¿íè».

Â³í íàïîëÿãàº íà çàïðîâàäæåíí³, 
çà ïðèêëàäîì ïåðåäîâèõ êðà¿í ñâ³òó, 

åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ, ÿêå çàáåç-
ïå÷èòü ëåãêå ³ äîñòóïíå íàäàííÿ ãðî-
ìàäÿíàì ïîñëóã.

«Áóäå ñòâîðåíèé ºäèíèé âåá-ïîðòàë, 
íà ÿêîìó êîæåí óêðà¿íåöü çìîæå áåç-
êîøòîâíî îòðèìàòè âñ³ àäì³íïîñëó-
ãè — â³ä ðåºñòðàö³¿ á³çíåñó äî çàïèñó 
äèòèíè ó äèòñàäîê. ² óñå öå áåç ÷åðã, 
÷èíîâíèê³â ³ õàáàð³â», — ïîâ³äîìèâ â³í.

Ë³äåðà Ðóõó «Ñïðàâåäëèâ³ñòü» Âàëåí-
òèíà Íàëèâàé÷åíêà â³äñüîãîäí³ îô³ö³é-
íî îáðàíî êàíäèäàòîì ó ïðåçèäåíòè. 
Çà öå îäíîãîëîñíî ïðîãîëîñóâàëî ïîíàä 
210 ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é, ÿê³ ïðèáóëè äî Êèºâà íà âñå-
óêðà¿íñüêèé ç'¿çä «Ñïðàâåäëèâîñò³».

Âàëåíòèí Íàëèâàé÷åíêî ïîîá³öÿâ 
â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðåçèäåíòñüêîãî ³ìó-
í³òåòó òà ïðèâ³ëå¿â îäðàçó ï³ñëÿ ñâîãî 
îáðàííÿ ãëàâîþ äåðæàâè.

«Ôóíêö³ÿ ïðåçèäåíòà — ñëóæèòè ëþ-
äÿì, à íå õîâàòèñÿ â³ä íèõ çà ñò³íàìè 
âëàñíî¿ êàíöåëÿð³¿ òà ³ìóí³òåòîì», — 
ï³äêðåñëèâ ïîë³òèê.

Ñâî¿ìè ïåðøî÷åðãîâèìè çàäà÷àìè 
íà ïîñàä³ ãëàâè äåðæàâè Íàëèâàé÷åíêî 
ââàæàº â³äíîâëåííÿ ìèðó, çíèùåííÿ 
êîðóïö³¿ òà ïîâåðíåííÿ êðà¿íè íà øëÿõ 
ðîçâèòêó.

«Öåé øëÿõ º, ìàáóòü, íàéñêëàäí³-
øèì, áî íèì íå ïðîéòè åêîíîì³÷íî 
â³äñòàëîìó, êîðóìïîâàíîìó ³ êåðîâà-
íîìó íåíàñèòíèì áàæàííÿì îá³êðàñòè 
âëàñíèé íàðîä òà íàæèòèñÿ íà â³éí³, 

íå çäîëàòè òîìó, õòî íå ìàº ñèëüíî¿ 
áîºçäàòíî¿ àðì³¿ òà íàñòóïàëüíî¿ äè-
ïëîìàò³¿. Àëå öåé øëÿõ ïðîéäå òîé, 
íà êîãî ³ç çàõîïëåííÿì äèâèòüñÿ âåñü 
ñâ³ò ³ êîìó â ñïèíó äèõàº ð³äíèé íàðîä. 
² ÿ îáèðàþ öåé íàéâàæ÷èé øëÿõ», — 
çàÿâèâ Íàëèâàé÷åíêî.

Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî ïðåçèäåíò ìàº 
áóòè äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè åòà-
ëîíîì ÷åñíîñò³, äîáðîïîðÿäíîñò³ òà 
íåêîðóìïîâàíîñò³.

Çà ñëîâàìè Íàëèâàé÷åíêà, «ÿê ïðå-
çèäåíò â³í í³êîëè íå äîïóñòèòü ñâàâ³ëëÿ 
³ êîðóïö³¿ ç áîêó íèæ÷èõ ã³ëîê âëàäè. 
Ãëàâà äåðæàâè, ÿêèé íå îáêðàäàº âëàñ-
íèé íàðîä ³ º ÷åñíèì ïåðåä ëþäüìè, º 
çàïîðóêîþ òàêî¿ æ ÷åñíî¿ ³ íåêîðóì-
ïîâàíî¿ âëàäè».

«Äîñèòü ïîíåâ³ðÿíü ³ çíóùàíü ç áîêó 
âëàäè! Óêðà¿íö³ íàðåøò³ ìàþòü â³ä÷óòè 
çðîñòàííÿ âëàñíîãî äîáðîáóòó. Ðîáî-
òà, ã³äí³ çàðïëàòè ³ ïåíñ³¿ — îñü ìî¿ 
ïð³îðèòåòè. ß íå äîïóùó çëèäåííîãî 
³ñíóâàííÿ íàøîãî íàðîäó, ÿêèé çàïëà-
òèâ âèñîêó ö³íó çà ñâîþ íåçàëåæí³ñòü. 
Æîäíîãî òèñêó ç áîêó âëàäè ÷è ïðà-
âîîõîðîííèõ ñòðóêòóð íà ïðèâàòíèé 
á³çíåñ á³ëüøå íå áóäå», — íàãîëîñèâ 
Âàëåíòèí Íàëèâàé÷åíêî.

Всеукраїнський з’їзд руху «Справедливість» висунув 
Валентина Наливайченка кандидатом у президенти 
БЛОГ

442045

ІНГА ПАВЛEНКО, 
СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК

Óæå ìàéæe ð³ê ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ ïðàöþº 

ïðîãðàìà «Êðîêè äî çäîðîâ’ÿ», 
ÿêà äîïîìàãàº ïîâeðíóòèñü äî çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ íàðêîçàëeæíèì, ÿê³ ìà-
þòü Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ.  Ïðîãðà-
ìà ðîçðàõîâàíà íà ïàö³ºíò³â, ÿê³ í³êîëè 
íe ïðèéìàëè ÀÐÂ-òeðàï³þ, àáî êèíóëè 
¿¿ ïðèéìàòè. Çàðàç ìè ïðàöþºìî ç 30 
êë³ºíòàìè îðãàí³çàö³¿, ÿêèõ íàâ÷àºìî 
êðîêóâàòè äî çäîðîâ’ÿ. Ïåðøèì ïóíêòîì 
ïðîãðàìè º ïîñòàíîâêà ïàö³ºíòà íà çà-
ì³ñíó òeðàï³þ. Òîáòî âàæê³ íàðêîòèêè 
çàì³íþþòü íà çíà÷íî ëeãøèé ìeòàäîí. 
Ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè ñï³âïðàöþþòü ç 

Â³ííèöüêèì íàðêîäèñïàíñeðîì. Òàì 
íàðêîçàëeæíèì ïðèçíà÷àþòü çàì³ñíó 
ìeòàäîíîâó òeðàï³þ. Àäæe á³ëüø³ñòü ç 
öèõ ëþäeé äîñòàòíüî ñèëüíî «ñèäÿòü» 
íà íàðêîòèêàõ.

Êë³ºíòè ö³º¿ ãðóïè íàéá³ëüø ñêëàäí³. 
¯õ ëÿêàº ä³àãíîç Â²Ë. Ëþäèíà í³âå÷èòü 
ñâîº æèòòÿ íàðêîòèêîì ³ íe ðîçóì³º, 
ùî öe ïîãàíî. Íàðêîòèêè çíåáîëþþòü 
³ ëþäèíà íe ïîì³÷àº õâîðîáè. Áóâàëè 
òàê³ âèïàäêè, êîëè íà îñòàíí³õ ñòàä³ÿõ 
õâîðîáè â³äìîâëÿþòü íîãè, ëèøe òîä³ 
âîíè çàìèñëþþòüñÿ, ùî ïîòð³áíî ùîñü 
ðîáèòè.

Ïðîãðàìà «Êðîêè äî çäîðîâ’ÿ» 
áóëà ðîçðîáëeíà ïñèõîëîãàìè ÁÎ  
«Âñeóêðà¿íñüêà ìeðeæà ëþäeé, ÿê³ æè-

âóòü ç Â²Ë» ³ îïðîáîâàíà â Êèºâ³. Âîíà 
âêëþ÷àº â ñeáe ø³ñòü çóñòð³÷eé ç ïàö³-
ºíòîì ³ ðîçðàõîâàíà íà ï³âðîêó.

Íàïðèêëàä, íà äðóã³é ñeñ³¿ ïðîãðàìè 
ìè ðîçïîâ³äàºìî ëþäÿì, ÿê ïîòð³áíî 
êîðèñòóâàòèñü øïðèöàìè òà ïðåçåðâà-
òèâàìè. Áóâàþòü âèïàäêè, êîëè ëþäè, 
ìàþ÷è çà ñâîº æèòòÿ áàãàòî ñeêñóàëüíèõ 
ïàðòíeð³â, æîäíîãî ðàçó íe êîðèñòóâà-
ëèñü ïðeçeðâàòèâîì. ¯ì öe ïîòð³áíî 
ïîÿñíþâàòè. Öe äóæe âàæëèâî, àäæe 
íeîáõ³äíî çóïèíèòè ³íô³êóâàííÿ.

Ñeðeä ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïðîõîäÿòü ïðî-
ãðàìó «Êðîêè äî çäîðîâ’ÿ» (à öe ëþäè 
ñeðeäíüîãî â³êó - â³ä 25 â³ä 40 ðîê³â) 
º ñ³ì æ³íîê.  Áóâ õëîïeöü áëèçüêî 30 
ðîê³â, ÿêèé ñàì âæe íe ì³ã ïeðeñóâàòèñü 

³ â íüîãî «â³äìîâëÿëà» ïe÷³íêà. Ïîòðà-
ïèâ ó äóæe âàæêîìó ñòàí³ â ñòàö³îíàð. 
Ïeðøèé òèæäeíü âçàãàë³ í³ ç êèì íe õîò³â 
ðîçìîâëÿòè. Áàòüêè ç ñeñòðîþ ïðîñèëè 
éîãî, à â³í íàâ³äð³ç â³äìîâëÿâñÿ. Òe, ùî 
äàâàëè ³í'ºêö³éíî àáî êðàïåëüíèöåþ, 
â³í ïðèéìàâ, à ï³ãóëêè íe õîò³â êîâòàòè. 
×eðeç òèæäeíü ìàéæe ùîäeííèõ ðîçìîâ 
ç ëþäèíîþ â³í ï³øîâ íà êîíòàêò. À ïî-
ò³ì ïîñòóïîâî ÷eðeç ï³âòîðà ì³ñÿö³ ñòàâ 
íà ÀÐÂ-òeðàï³þ. Øàíñ³â íà âèæèâàííÿ 
áóëî çîâñ³ì ìàëî. Çàðàç â³í ë³êóºòüñÿ, 
ñòàí çäîðîâ’ÿ – çàäîâ³ëüíèé.

Çà ð³ê ëèøe îäèí êë³ºíò â³äìîâèâñÿ 
â³ä ïîñëóã ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó. Ìè  
ïðîñòî íe çìîãëè éîãî çíàéòè, ÷îëîâ³ê 
çì³íèâ òeëeôîí ³ íe âèõîäèâ íà çâ’ÿçîê.

 «Кроки до здоров’я» допомагають змінити життя
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Ось і катнули вдев'яте містом новорічно-різдв' яним #велопарад_дідоморозів або як його 
цьогоріч з міркувань політкоректності перехрещували у #велопарад_новорічних_персонажів
Заїзд вийшов теплим і ламповим. Дуже потішило, що ті, хто з різних причин не зміг бути з 
роверком, просто прийшли на старт і фініш потусити. У результаті маємо теплу новорічно-
різдв'яну зустріч.
Що я можу сказати: люди, ви чудові і створюєте різдвяно-новорічний настрій не тільки собі, а й 
оточуючим.

Колись у Карпатах відомий український письменник, лауреат Шевченківської премії 
Мирослав Дочинець сказав мені словами Донцова: «Три речі потрібні Україні — 
поставити у керівництві людей здібних, здатних керувати, і щоб ці люди мали 
християнську мораль…» 
Правда ж — небагато треба?! 
Чомусь згадалося це мені на початку Великих Виборів..

Олександр Царевський
організатор велозаходів   

Вадим Вітковський
письменник   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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У пенсійній реформі, яку прийня-
ли в жовтні 2017 року, йшлося, що 
змінюється пенсійне забезпечен-
ня. З’являються два додаткових 
рівні, яких, за законом, стало три:
 Солідарний, за яким з офіцій-
но працевлаштованих стягують 
22%, які йдуть на виплати ни-
нішнім пенсіонерам.
  Накопичувальний. Кожна 
працююча людина або робото-
давець обов’язково відкладає 
на пенсію частину зарплати. 
У перший рік на вашу майбут-
ню пенсію стягнуть 2% від річної 
зарплати, і цей відсоток зросте 
до семи в 2024 році. При цьому, 
в Україні продовжить діяти со-

лідарна пенсійна система.
 Система недержавного пенсій-
ного забезпечення. Це недержав-
ні пенсійні фонди, куди можна 
відкладати гроші добровільно.
Але накопичувальна пенсійна 
система так і не запрацювала.
— Її старт мав відбутися 1 січ-
ня 2019 року. Але в листопаді 
2018-го уряд запропонував 
Верховній Раді відтермінувати 
запуск накопичувальної пен-
сії до 1 січня 2020 року, адже 
не були прийняти всі необхідні 
підзаконні акти для запуску сис-
теми, — сказала заступниця на-
чальника обласного управління 
Пенсійного фонду Лариса Дика.

Відклали накопичувальну систему до 2020 року 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Öüîãî  ðîêó 
ïðîäîâæóºòüñÿ 
ïåíñ³éíà ðåôîð-

ìà. Çîêðåìà, ¿¿ äâà ãîëîâíèõ 
ïðèíöèïè — ³íäåêñàö³ÿ ïåíñ³é 
òà çá³ëüøåííÿ ñòðàõîâîãî ñòàæó.

Â³éñüêîâèì ïåíñ³îíåðàì âæå 
çá³ëüøèëè ïåíñ³¿ íà 25%, ïåíñ³î-
íåðàì ÌÂÑ ïî÷íóòü ïëàòèòè çá³ëü-
øåí³ âèïëàòè çà 2016–2017 ðîêè. 
Ó öèâ³ëüíèõ ïåíñ³îíåð³â ïåíñ³¿ ï³ä-
âèùóâàòèìóòüñÿ ó ê³ëüêà «õâèëü».

Ïðî çðîñòàííÿ ïåíñ³é, ñòðà-
õîâîãî ñòàæó òà çàïóñê íàêîïè-
÷óâàëüíî¿ ñèñòåìè ïîãîâîðèëè 
³ç çàñòóïíèöåþ íà÷àëüíèêà îá-
ëàñíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî 
ôîíäó Ëàðèñîþ Äèêîþ.

ВІЙСЬКОВІ ТА ЦИВІЛЬНІ ПЕНСІЇ 
Êîìó ï³äâèùàòü ïåíñ³¿ öüîãî 

ðîêó?
— Íà 25% çðîñëè ïåíñ³¿ â³é-

ñüêîâèõ ïåíñ³îíåð³â òà ïåíñ³î-
íåð³â ñèëîâèõ ñòðóêòóð, ùî áóëî 
çàòâåðäæåíî Ïîñòàíîâîþ óðÿäó 
¹103. Óñüîãî â íàñ â³éñüêîâèõ 
ïåíñ³îíåð³â òà ïåíñ³îíåð³â ÌÂÑ 
21 765 ëþäåé.

Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ïîñòàíîâè 
ïåíñ³îíåðàì-â³éñüêîâîñëóæáîâ-
öÿì ç 1 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó áóëè ïðî-
âåäåí³ ïåðåðàõóíêè ïåíñ³é, àëå 
äîïëàòà äî ïåíñ³é ¿ì âèïëà÷óâà-
ëàñü â ðîçì³ð³ 50% ì³ñÿ÷íîãî ï³ä-
âèùåííÿ, à ç 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó — 
òàêå ï³äâèùåííÿ çá³ëüøóºòüñÿ ùå 

íà 25%. ² ùå íà 25% çðîñòóòü ¿õ 
ïåíñ³¿ ç 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó.

Äëÿ ïåíñ³îíåð³â ÌÂÑ òðîõè 
³íàêøå: ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é çðî-
áèëè ç 2016 ðîêó, àëå ï³äâèùåíó 
ñóìó ðîçïî÷àëè âèïëà÷óâàòè ò³ëü-
êè ç ñ³÷íÿ 2018-ãî. Çàëèøèëèñÿ, 
â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè óðÿäó, 
âèïëàòè çà 2016 òà 2017 ðîêè. ² 
ç 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó âîíè áóäóòü 
îòðèìóâàòè ö³ êîøòè â ðîçì³ð³ 
50% â³ä ðîçì³ðó ï³äâèùåííÿ. Öå 
äîïëàòè äî ¿õ îñíîâíèõ ïåíñ³é, ùî 
áóëè çá³ëüøåí³ ç 1 ñ³÷íÿ 2018-ãî.

À ÿê çðîñòóòü ïåíñ³¿ öèâ³ëüíèõ?
— Â³ä ïî÷àòêó 2019 ðîêó ì³í³-

ìàëüíà ïåíñ³ÿ çðîñëà äëÿ òèõ ïåí-
ñ³îíåð³â, ÿêèì âæå âèïîâíèëîñÿ 
65 ðîê³â ³ ÷èé ñòðàõîâèé ñòàæ 
ïåðåâèùóº 30 ðîê³â (äëÿ æ³íîê) 
³ 35 ðîê³â (äëÿ ÷îëîâ³ê³â). ¯õíÿ 
ïåíñ³ÿ ïðèâ'ÿçàíà äî ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè, à ñàìå 40% â³ä ðîçì³-
ðó «ì³í³ìàëêè». Òîæ ÿê ò³ëüêè 
çðîñòàº ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà, òîä³ 
çðîñòàº ð³âåíü ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿. 
Ç 1 ñ³÷íÿ ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà 
ïëàòà ñòàíîâèòü 4173 ãðí, â³äïî-
â³äíî 40% â³ä íå¿ — 1669 ãðèâåíü.

Òàêà ê³ëüê³ñòü ïåíñ³îíåð³â 
ñòàíîâèòü 114 òèñÿ÷ â³ííè÷àí, 

ЯК ЗМІНЯТЬСЯ ПЕНСІЇ У 2019 
Заслужений відпочинок  Цей 
рік принесе пенсіонерам кілька 
етапів підвищення пенсій. Деякі з них 
отримають підвищені виплати вже 
у січні. Усім піднімуть пенсії 1 березня, 
1 липня, 1 грудня. І хоча зростання 
відбудеться всього на кілька десятків 
гривень, на виплати пенсій тільки у січні 
запланували більше мільярда гривень

472 568
пенсіонерів 

у області 

2176 грн
середній розмір 

пенсії 

1141
людина

отримують пенсію 
менше 800 грн 

1403
людини

отримують пенсію 
більше 10000 грн

ñåðåäí³é ðîçì³ð çá³ëüøåííÿ 
156 ãðèâåíü. Ïåíñ³îíåðè ïî-
÷íóòü îòðèìóâàòè ñâî¿ âèïëàòè 
çà ñ³÷åíü ç 4 äî 25 ÷èñëà íà ðà-
õóíêè â áàíêàõ àáî ïîøòîþ. Ïðè 
òîìó íà âèïëàòè ïåíñ³é ó ñ³÷í³ 
çàïëàíîâàíî âèòðàòèòè 1 ì³ëüÿðä 
85 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

×è çá³ëüøèâñÿ ñòðàõîâèé ñòàæ 
äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ?

— Ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó çá³ëü-
øèâñÿ ñòðàõîâèé ñòàæ äëÿ âèõî-
äó íà ïåíñ³þ. Àáè âèéòè íà çà-
ñëóæåíèé â³äïî÷èíîê ó 60 ðî-
ê³â, ÷îëîâ³êè òà æ³íêè ïîâèíí³ 
ìàòè ì³í³ìóì 26 ðîê³â ñòðàõîâîãî 
ñòàæó. Ò³, ÷èé ñòàæ íå äîòÿãóº 
äî öüîãî ïîêàçíèêà, ïðîòå ïåðå-
âèùóº 16 ðîê³â, çìîæóòü âèõîäè-
òè íà ïåíñ³þ â 63 ðîêè. Ëþäè, ùî 
ìàþòü ñòàæó íå ìåíøå 15 ðîê³â, 
âèéäóòü íà ïåíñ³þ â 65.

Ç êîæíèì ðîêîì öåé ïîêàçíèê 
áóäå çðîñòàòè, ïîêè ó 2028-ìó 
íå ñêëàäå 35 ðîê³â.

Òîìó êîæíà ëþäèíà, ÿêà ðîç-
ïî÷èíàº ñâîþ òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, 
ïîâèííà ïîòóðáóâàòèñÿ, ùîá ¿¿ 
ðîáîòà áóëà îô³ö³éíîþ.

АВТОМАТИЧНИЙ 
ПЕРЕРАХУНОК 

Çàïðîâàäæóþòü «îñó÷àñíåííÿ» 
ïåíñ³é. Ùî öå?

— Óðÿäîì çàïëàíîâàíî «îñó-
÷àñíåííÿ» ïåíñ³é çà íîâîþ 
ôîðìóëîþ 1 áåðåçíÿ 2019 ðîêó. 
Õî÷à â ñàìîìó çàêîí³ «Ïðî 
çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå 
ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ», ó 42-é 
ñòàòò³, öå «îñó÷àñíåííÿ» íàçè-
âàºòüñÿ ³íäåêñàö³ºþ. Âîíà áóäå 
ïðîâîäèòèñÿ ùîðîêó. ² íå âêà-
çàíî êîíêðåòíî¿ äàòè ³íäåêñàö³¿.

Áóäóòü ï³äâèùóâàòè íå ïåíñ³þ, 
à ðîçì³ð çàðïëàòè, ç ÿêî¿ íàðàõîâó-
âàëàñÿ öÿ ïåíñ³ÿ. ² ¿¿ áóäóòü çá³ëü-
øóâàòè íà ñóìó, â ÿê³é âðàõîâàí³ 
50% çðîñòàííÿ â³ä ð³âíÿ ³íôëÿö³¿ ³ 
50% çðîñòàííÿ ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè 
â Óêðà¿í³ çà ìèíóëèé ð³ê.

Íà ñê³ëüêè çðîñòóòü ïåíñ³¿ ï³ñëÿ 
áåðåçíåâî¿ ³íäåêñàö³¿?

— Ùå äî ê³íöÿ íåâ³äîìî, áî 
ò³ëüêè â ëþòîìó áóäóòü äàí³ ïðî 
ð³âåíü ³íôëÿö³¿ òà ñåðåäíüî¿ çàðï-
ëàòè çà 2018-é. Àëå ó Ì³íñîöïî-
ë³òèêè îçâó÷óâàëè ³íôîðìàö³þ, 
ùî ïåíñ³¿ çðîñòóòü íà 17%.

Àëå ïîðÿäêó ïåðåðàõóíêó ùå 
íåìàº, éîãî âèçíà÷àòèìå Êàá³íåò 
ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíèì 
íîðìàòèâíèì àêòîì. Òî÷íî â³äî-
ìî, ùî ïåíñ³îíåðàì íå ïîòð³áíî 
áóäå çâåðòàòèñÿ äî íàñ — ïåðå-
ðàõóíêè ïåíñ³é áóäå çä³éñíåíî 
àâòîìàòè÷íî.

Àëå öå æ íå îñòàííº çðîñòàííÿ?
— Ç 1 êâ³òíÿ áóäå ïåðåðàõîâàíî 

ïåíñ³¿ ïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â. 
¯ì âðàõóþòü äîäàòêîâ³ ðîêè ñòðà-
õîâîãî ñòàæó, ÿê³ âîíè çàðîáèëè 
ï³ñëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ. Óïåð-
øå ìè òàê ðîáèëè ó 2018-ìó. Öå 
ìè ðîáèòèìåìî áåç çâåðíåííÿ 
ïåíñ³îíåð³â, áî îòðèìóºìî äàí³ 
ïðî êîæíó ïðàöþþ÷ó ëþäèíó â³ä 
ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè.

Ó ëèïí³ òà ãðóäí³ çðîñòàº ð³-
âåíü ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. ² 
ò³ ïåíñ³¿ òà äîäàòêîâ³ âèïëàòè, 
ÿê³ ïðèâ'ÿçàí³ äî ïðîæèòêîâî-
ãî ì³í³ìóìó, òàêîæ çðîñòàþòü: 
ç 1 ëèïíÿ — äî 1564 ãðèâí³, ç 
1 ãðóäíÿ — äî 1638 ãðèâåíü. Öå º 
ì³í³ìàëüíîþ ïåíñ³ºþ òàêîæ äëÿ 
òèõ ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ íå ìàþòü äî-
ñòàòíüîãî ñòðàõîâîãî ñòàæó.

військовослужбовці 

держслужбовці 

прокурори 

нардепи 

судді 

працівники митниці 

журналісти 

працівники Нацбанку 

льотчики 

шахтарі 

СКІЛЬКИ ПЛАТЯТЬ ПЕНСІОНЕРАМ

Öüîãî ðîêó çá³ëüøèâñÿ 
ñòàæ äëÿ âèõîäó 
íà ïåíñ³þ. Àáè ï³òè 
íà â³äïî÷èíîê ó 60 
ðîê³â, òðåáà ìàòè íå 
ìåíøå 26 ðîê³â ñòàæó

   4008 грн

2743 грн

            7465 грн

                            14241 грн

26436 грн 

     4765 грн

   3906 грн

            7640 грн

                    10732 грн

             8059 грн

Дані за грудень 2018 року.

Джерело: Головне 
управління ПФУ 

у Вінницькій області

ПЕНСІЇ ЗА 
ПРОФЕСІЯМИ 

Середній розмір виплат, 
які отримують люди різних 

професій після виходу 
на пенсію.

Сиріт беруть 
у сім’ї 
 Íà Â³ííè÷÷èí³ ïðîòÿãîì 
2018 ðîêó ñòâîðåíî 11 ïðè-
éîìíèõ ñ³ìåé òà 2 äèòÿ÷èõ 
áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó. 
Ó íèõ âëàøòóâàëè 74 äè-
òèíè-ñèðîòè.
«Ó 2018 ðîö³ â îáëàñò³ 
ñòâîðåíî 11 ïðèéîìíèõ 
ñ³ìåé òà 2 äèòÿ÷èõ áó-
äèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó, 
â ÿê³ âëàøòîâàíî òà äî-
âëàøòîâàíî 74 äèòèíè-
ñèðîòè, à òàêîæ ä³òåé, 
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî 
ï³êëóâàííÿ», — çàçíà÷à-
þòü íà ñàéò³ ÎÄÀ. Íèí³, 
çà ³íôîðìàö³ºþ ñëóæáè 
ó ñïðàâàõ ä³òåé îáëàñíî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
â îáëàñò³ ôóíêö³îíóº 
57 äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³-
ìåéíîãî òèïó òà 135 ïðè-
éîìíèõ ñ³ìåé, â ÿêèõ 
âèõîâóºòüñÿ 640 ä³òåé-
ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ 
òà îñ³á ç ¿õ ÷èñëà.

Реєстрація 
на пробне ЗНО 
 Ðîçïî÷èíàºòüñÿ ðåº-
ñòðàö³ÿ äëÿ ó÷àñò³ ó ïðî-
áíîìó ÇÍÎ. Âàðò³ñòü 
îäíîãî òåñòóâàííÿ äëÿ 
îäíîãî ó÷àñíèêà ñêëàäå â³ä 
132 äî 139 ãðèâåíü. Ðåº-
ñòðàö³ÿ äëÿ ó÷àñò³ ó ïðî-
áíîìó ÇÍÎ òðèâàòèìå ç 
8 äî 31 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. 
Çàðåºñòðóâàòèñÿ ìîæíà 
íà ñàéòàõ ðåã³îíàëüíèõ 
öåíòð³â îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ 
îñâ³òè. 
Äëÿ â³ííè÷àí öå Â³ííèöü-
êèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð 
îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, 
ùî çà àäðåñîþ: âóëèöÿ 
Êè¿âñüêà, 46. Ñàéò — 
https://vintest.org.ua/ 
16 áåðåçíÿ ïðîéäå ïðîáíå 
ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
³ ë³òåðàòóðè, 23 áåðåçíÿ 
â³äáóäåòüñÿ ïðîáíå ÇÍÎ ç 
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ìàòåìàòè-
êè, á³îëîã³¿, ãåîãðàô³¿, ô³-
çèêè, õ³ì³¿, ³íîçåìíèõ ìîâ 
(àíãë³éñüêî¿, ³ñïàíñüêî¿, 
í³ìåöüêî¿ òà ôðàíöóçüêî¿).
Ðåçóëüòàòè ïðîáíîãî 
ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ 
ë³òåðàòóðè — 22 áåðåçíÿ, 
ç ³íøèõ ïðåäìåò³â — 
29 áåðåçíÿ. Ðåçóëüòàòè 
ìîæíà ïåðåâ³ðèòè 
íà ³íôîðìàö³éíèõ 
ñòîð³íêàõ ñïåö³àëüíîãî 
ñåðâ³ñó. Âàðòî â³äçíà÷èòè, 
ùî îäèí ó÷àñíèê ìîæå 
â äåíü ïðîâåäåííÿ 
ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ 
ïðîéòè òåñò ç îäíîãî 
íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà.

КОРОТКОКОРОТКО

ÃÐÎØ²
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У ТРАВМПУНКТІ 
ЩОРОКУ НА 1000 ДІТЕЙ БІЛЬШЕ 

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

441205

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

ÇÄÎÐÎÂ’ß

441058

РЕКЛАМА

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè çàâ³ä-
óâà÷à òðàâìïóíêòó 
äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 

ë³êàðí³ Â³òàë³ÿ Ö³õîöüêîãî, 
çà ìèíóëèé ð³ê äî íèõ çâåðíóëîñü 
16870 ïàö³ºíò³â â³ä 0 äî 18 ðîê³â. 
² öÿ öèôðà ïîñò³éíî çðîñòàº.

— Íàïðèêëàä, ó 2005 ðîö³ 
äî íàñ çâåðíóëîñÿ 8000 ïàö³ºí-
ò³â â³ä 0 äî 15 ðîê³â, — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Ç 2006 ðîêó ìè ïî÷àëè 
ïðèéìàòè ïàö³ºíò³â äî 18 ðîê³â, 
çâ³ñíî, ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü ïîá³ëü-
øàëà äî 9–10 òèñÿ÷. Àëå ìè ñïî-
ñòåð³ãàºìî ïîñò³éíå çá³ëüøåííÿ 
çâåðíåíü, ÿêå êîëèâàºòüñÿ â³ä 
500 äî 1000 íà ð³ê.

Íà äóìêó ë³êàðÿ, öå ïîâ'ÿçàíî 
ç òèì, ùî ä³òè í³÷èì íå çàéíÿ-
ò³, ìàëî õîäÿòü íà ãóðòêè ñïîðò, 
òàíö³. Ðîçâàæàþòüñÿ, ÿê ìîæóòü, 
ñàì³ ïî ñîá³, âèéøëè íà âóëè-

öþ ³ ïîá³ãëè, ïî ãàðàæàõ ïî äå-
ðåâàõ, ïî äîðîç³. À ïîò³ì öèõ 
ä³òåé âåçóòü ñþäè, ç áóäü-ÿêîþ 
òðàâìîþ. Çàëåæíî â³ä òèïó òðàâ-
ìè, äî ïàö³ºíòà âèêëèêàþòü âñ³õ 
íåîáõ³äíèõ âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â, 
òóò æå íà ì³ñö³ ïðîâîäÿòüñÿ ð³ç-
íîìàí³òí³ ïðîöåäóðè.

— Çà ö³ âèõ³äí³ äí³ íà ñòàö³î-
íàð ïîñòóïèëî øåñòåðî ïàö³ºíò³â, 
ä³òè ïàäàþòü ç ñàí÷àò, ç âèñîòè, 
ïîòðàïëÿþòü â ÄÒÏ, — ãîâîðèòü 
Â³òàë³é Ö³õîöüêèé. — Äî ðå÷³, 
â ñ³÷í³ 2018 ðîêó áóëî äóæå áà-
ãàòî òðàâì. Ìè ïðèéìàëè á³ëüøå 
í³æ 50 ëþäåé â äåíü, ïîáà÷èìî, 
ùî áóäå öüîãîð³÷.

Çà ñëîâàìè çàâòðàâìïóíêòó, 
âñ³ íåâ³äêëàäí³ ñòàíè âèð³øó-
þòüñÿ îäðàçó. Òîáòî, ÿêùî äè-
òèíà ïîòðàïèëà â òðàâìïóíêò ç 
ñåðéîçíîþ òðàâìîþ, ùî âèìà-
ãàº õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ, âîíà 
îïåðóºòüñÿ îäðàçó. ª òàêîæ äóæå 
âàæê³ òðàâìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïî-

Низький сезон  Травмпункт дитячої 
обласної лікарні працює цілодобово і 
приймає до 50 пацієнтів на добу. Майже 
60-70% пацієнтів сюди звертаються протягом 
травня-жовтня, через велосипеди, ролики, 
дерева. Зима тут більш спокійний період, 
втім, санчата та ковзани ніхто не відміняв

ñòóïîâîãî ë³êóâàííÿ. Ñïî÷àòêó, 
íàïðèêëàä, äèòèíó ïîòð³áíî 
âèâåñòè ç øîêó, â³äíîâèòè âñ³ 
ôóíêö³¿ ñåðöåâî¿ òà äèõàëüíî¿ 
ñèñòåìè.

ГЕНДЕР ТА ВІК ВПЛИВАЄ 
НА СТАТИСТИКУ 

— Òðàâìóºòüñÿ á³ëüøå õëîï-
ö³â, â îñíîâíîìó ðóêè/íîãè ëà-
ìàþòü, ä³â÷àòà ìàþòü òàê³ æ ñàì³ 
ïðîáëåìè, àëå çíà÷íî ìåíøå 
çà ê³ëüê³ñòþ, — ãîâîðèòü Â³òà-
ë³é Ö³õîöüêèé. — ² â îñíîâíîìó 
íàø³ êë³ºíòè, öå ï³äë³òêè â³ä 
8 äî 14–15 ðîê³â.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ìèíó-
ëîð³÷íèé ñ³÷åíü áóâ äëÿ òðàâì-
ïóíêòó âèçíà÷íèì, ñàìå öåé 
ïåð³îä ðîêó ââàæàºòüñÿ íàéñïî-
ê³éí³øèì.

— Íàøà ðîáîòà êèïèòü ç òðàâ-
íÿ ïî æîâòåíü, — ãîâîðèòü ë³-
êàð. — Ä³òè ïî÷èíàþòü êàòàòèñü 
íà âåëîñèïåäàõ, ðîëèêàõ, ïî÷è-
íàþòü ïëîäîíîñèòè äåðåâà. Ó íàñ 
íàâ³òü º êàòåãîð³¿ ïàö³ºíò³â çã³äíî 
ç ñåçîíîì: ÿáëóíåâ³, ÷åðåøíåâ³, 
ãîð³õîâ³… Çà öåé ÷àñ äî íàñ ïðè-
õîäÿòü 60–70% ä³òåé. À âçèìêó 
ä³òè îäÿãíåí³ â òåïë³ òà òîâñò³ 
ðå÷³, çðîñòó âîíè íåâåëèêîãî,  
êîëè âïàäóòü, íå ñòðàøíî, õî÷à 
ìîæóòü áóòè çàá³éí³ ðàíè ãîëîâè. 
Çàðàç ñåçîí ó äîðîñëîìó òðàâì-
ïóíêò³. Çà äîáó äî 150 ïàö³ºíò³â, 
ÿê âïàäóòü ç âèñîòè ñâîãî çðîñòó, 
îäðàçó ëàìàþòü íîãè-ðóêè.

ПОРАДИ ЛІКАРЯ СТОСОВНО САМОЛІКУВАННЯ 

УКУСИВ СОБАКА 
— Зараз велика проблема з бродячими 
собаками. Раніше їх стерилізували, 
кліпси на вуха ставили, зараз дуже 
багато бігає собак без вище перерахо-
ваних ознак. Тому якщо дитину вкусив 
чи облизав незнайомий собака, першим 
чином варто їхати у травмпункт. Ми 
тут промиваємо всі місця укусів та за-
слинення мильним розчином, потім об-
робляємо анисептиками. А ще потрібно 
запам'ятати того собаку, та протягом 
12 днів за ним спостерігати. Якщо за цей 
час з собакою нічого не трапляєть-
ся, вакцинувати дитину не потрібно. 
У іншому випадку, коли собака гине, 
пропадає, необхідно звернутись до нас 
за допомогою (5 вакцинацій протягом 
місяця). У 2018 році майже 40 дітей вак-
цинували від сказу (це випадки, коли 
собаку не знайшли, вбили, отримали 
ознаки сказу), навіть якщо не було по-
шкоджень шкіри дитини.

РОЗБИЛИ КОЛІНО, 
ЗАБИЛИ ГОЛОВУ 
— Зараз, якщо сталося щось з дитиною, 
тата та мами одразу питають, що 
робити в соцмережах. Раніше взагалі 
було все просто, дитина порізалась, 
вдарилась, приклала подорожник і 
побігла далі (вже ввечері мати помиє та 
обробить рани). Але зараз багато дітей 
не вакциновані, зокрема, від правця. 
Тож аби не виникло проблем, варто 
прийти в лікарню. Тим паче, рану лікарі 
за потреби оброблять, зашиють, або 
склеюють спеціальним пластиром. Від-
носно ж забоїв голови, то, наприклад, 
симптоми струсу мозку можуть насту-
пити на четвертий день після травми 
(це буває рідко, але буває). Тому 
батьків ми попереджаємо, наприклад, 
на даний момент нічого немає, але 
якщо протягом кількох днів у дитини 
будуть: блювота, запаморочення, 
судоми — обов'язково до нас.

Віталій Ціхоцький, 
завідувач травмпункту дитячої обласної лікарні
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Китайський електробус Skywell 
NJL 6129 BEV має синхронний 
двигун на постійних магнітах 
потужністю 120/200 кВт, з мак-
симальним обертовим моментом 
2800 Нм при 3000 об./х в. Елек-
тромотор живлять акумулятори 
ємністю 276,4 кВт/години.
Максимальна швидкість — 
до 70 кілометрів на годину. 
Запас ходу — 300 км. Повний 
заряд батарей з «нуля» триває 
від 0,6 до 1,3 години. Гаран-
тія на електробус — 3 роки або 

200 тисяч кілометрів. Гарантія 
на батареї — 5 років.
Вартість машини — 320 тисяч до-
ларів. Постачається разом з фірмо-
вою зарядною станцією BIO AUTO, 
якою можна заряджати легкові 
електромобілі (goo.gl/g6zYge).
Нагадаємо, цього року почнуть 
впроваджувати електронний кви-
ток в транспорті. Про це в матері-
алі на сайті «20хвилин»: Е-квиток 
у Вінниці: коли запустять, де взяти 
картки та як платити смартфоном 
(goo.gl/yuTpQt).

Технічні характеристики 

РЕКЛАМА

441176

440702

440767

НА МАРШРУТІ № 25 Є ЕЛЕКТРОБУС
Технології  У вересні на 4 дні до нас 
привезли електробус. Тоді в мерії 
казали, що його хочуть протестувати, 
але купувати ще не планують. Утім, 
електробус все ще на дорогах міста. 
Він на маршруті № 25 «Залізничний 
вокзал — Вишенька» і вже з 
вінницькими номерами

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ê³ëüêà äí³â 
ó âåðåñí³ 2018-ãî 
äî íàøîãî ì³ñòà 

ïðè¿õàâ åëåêòðîáóñ «Skywell» êè-
òàéñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ìàøèíà 
ìàº äîâæèíó 12 ìåòð³â, äâîº äâå-
ðåé, âì³ùóº äî 80 ïàñàæèð³â òà 
ìîæå ïðî¿õàòè íà îäíîìó çàðÿä³ 
áàòàðå¿ äî 300 ê³ëîìåòð³â.

Ìàøèíó òåñòóâàëè íà ìàðøðó-
ò³ ¹19 «Âèøåíüêà — Â³ííèöüê³ 
Õóòîðè». Â³ííè÷àíè, ÿê³ ¿çäèëè 
öèì òðàíñïîðòîì, çàçíà÷àëè, ùî 
â³í çàò³ñíèé, ìàëî ì³ñöü äëÿ ñè-
ä³ííÿ. ßê ïåðåâàãó â³äçíà÷àëè, 
ùî â ñàëîí³ ïðàöþº êîíäèö³îíåð 
(goo.gl/p1Gvby).

Ìèíóëîãî òèæíÿ ïîáà÷èëè, 
ùî åëåêòðîáóñ äîñ³ º ó ì³ñò³. 
Ìàøèíà ïðÿìóº çà àâòîáóñíèì 
ìàðøðóòîì ¹ 25 «Çàë³çíè÷íèé 
âîêçàë — Âèøåíüêà». ² âæå íà â³-
ííèöüêèõ íîìåðàõ: äî íàñ â³í 
ïðè¿õàâ ç Êèºâà, ç íîìåðàìè «ÀÀ 
3401 ÒÎ».

Òîáòî, åëåêòðîáóñ âæå êóïè-
ëè? Ïðî öå çàïèòàëè ó î÷³ëüíèêà 

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Â³-
ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» 
Ìèõàéëà Ëóöåíêà.

— Í³, ìè éîãî âçÿëè â ë³çèíã 
(îðåíäà ç ïðàâîì âèêóïó — àâò.). 
Âèïðîáîâóºìî ìîæëèâîñò³ ðî-
áîòè â çèìîâèé ïåð³îä, ³ çà öåé 
ì³ñÿöü ïîáà÷èìî âñ³ íåäîë³êè òà 
ïåðåâàãè, çðó÷íîñò³ äëÿ ïàñàæè-
ð³â. Óæå áà÷ó ïåðøèé ïëþñ — 

åêîíîì³ÿ åëåêòðîåíåðã³¿. Çàðÿäó 
áàòàðå¿ âèñòà÷àº íà ïîâíîö³ííèé 
ðîáî÷èé äåíü, à çàðÿäæàºìî âíî-
÷³, çà ï³ëüãîâèì òàðèôîì, — ðîç-
êàçàâ Ëóöåíêî.

Ùå â³í äîäàâ, ùî ï³ñëÿ ïðî-
õîäæåííÿ öüîãî òåñòîâîãî ì³ñÿ-
öÿ òðàíñïîðòíèêè òà ÷èíîâíèêè 
ì³ñüêî¿ âëàäè âèð³øàòü, ÷è âàðòî 
éîãî êóïóâàòè.

Китайський автобус має запас ходу на 300 кілометрів. 
Транспортники кажуть, що цього досить для Вінниці

ËÀÉÔ
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Відкрита 
хокейна серія 
 Çá³ðíà Óêðà¿íè ç õîêåþ 
íà òðàâ³, îñíîâó ÿêî¿ ñêëà-
äàþòü â³ííè÷àíè, áðàòèìå 
ó÷àñòü ó äðóãîìó, ô³íàëü-
íîìó, ðàóíä³ â³äêðèòî¿ 
õîêåéíî¿ ñåð³¿. Â³í ïðî-
éäå â ÷åðâí³ ó ì. Ëå Òóêå 
(Ôðàíö³ÿ). Ñóïåðíèêàìè 
óêðà¿íö³â áóäóòü çá³ðí³ ×èë³, 
ªãèïòó, Ôðàíö³¿, ²ðëàíä³¿, 
Êîðå¿, Øîòëàíä³¿ ³ Ñ³íãàïó-
ðó. Çìàãàííÿ ìàþòü ñòàòóñ 
â³äáîðó äî Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 
2020 ðîêó ó Òîê³î (ßïîí³ÿ).

Благодійний 
тенісний турнір 
 Ó ñåðåäó, 9 ñ³÷íÿ, ó Â³-
ííèö³ â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòèé 
áëàãîä³éíèé ì³ñüêèé òóðí³ð 
ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó. Ç³ãðàòè 
ó íüîìó çìîæóòü âñ³ îõî÷³. 
Íà çìàãàíí³ çáèðàòèìóòü 
êîøòè íà ë³êóâàííÿ â÷è-
òåëüêè Òåòÿíè Çàð³÷íî¿. ²ãðè 
ïðîéäóòü ó ñïîðòçàë³ øêîëè 
¹ 23. Ðåºñòðàö³ÿ — î 9.00. 
Ïî÷àòîê — î 10.00.

Відкритий 
чемпіонат 
 Ç 11 ïî 13 ñ³÷íÿ ïðîéäå 
â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Â³ííè-
ö³ ç âåñëóâàëüíîãî ñëàëîìó. 
Çìàãàòèìóòüñÿ íà áàç³ ñïîð-
òøêîëè ¹ 2.

Турнір з шахів 
серед дітей 
 Ç 11 ïî 13 ñ³÷íÿ ïðîâåäóòü 
â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Â³ííèö³ 
ç øàõ³â ñåðåä ä³òåé. Âóíäåð-
ê³íäè ãðàòèìóòü ó ñïîðòøêî-
ë³ ¹ 6, ùî íà âóë. Òåàòðàëü-
í³é, 24. Ïî÷àòîê — î 10.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №2 (1076)
Популярні двоходові задачі. Зверніть увагу на удавані сліди, які цікаво 
спростовуються чорними фігурами. 

Задача №2297-2300
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №1 (1420) від 2 січня  2019 року 
Задача №2295
Буква «Р»; 1. Tb5!! Tc8+  2. C:c8! a6(a5)  3. T:b6! – 4. Ta6x
Задача №2296
«Ялинка» 1. Kpe3! Цугцванг;
1… Kp:d5/Kp:f5  2. Tc5/Tg5x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Êîëè á³ëüø³ñòü â³ííè÷àí â³ä-
ïî÷èâàëà á³ëÿ òåëåâ³çîðà, íàé-
á³ëüø àêòèâí³ ³ íåïîñèäþ÷³ â³ä-
êðèâàëè ñïîðòèâíèé ð³ê. Äðóãèé 
íîâîð³÷íèé çàá³ã «Vinnytsia New 
Year Run-2019» â³äáóâñÿ â ïàð-
êó Äðóæáè íàðîä³â. Öüîãî ðàçó 
â íüîìó âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 
300 ñïîðòñìåí³â — ç Â³ííèö³, 
Ãí³âàí³ ³ Òóëü÷èíà. Öå íà ïîðÿ-
äîê á³ëüøå, í³æ áóëî òîð³ê.

ПРИКЛАД ДЛЯ ДРУЗІВ 
Îðãàí³çàö³ÿ ïåðåãîí³â âèÿâèëà-

ñÿ íà ð³âí³. Á³ëÿ ñòàðòó îáëàäíàëè 
ðîçäÿãàëüí³, âñòàíîâèëè á³îòóà-
ëåòè, ïîäáàëè ïðî ãàðÿ÷³ íàïî¿. 
Ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿, ÿêà ïðîõîäèëà 
á³ëÿ ãîëîâíî¿ ïàðêîâî¿ ÿëèíêè, 
ñïîðòñìåí³â çàâîäèëà ðèòì³÷íà 
ìóçèêà. Ïåðåä ïî÷àòêîì á³ãó çðî-
áèëè çàïàëüíèé ìàéñòåð-êëàñ ³ç 
ðîç³ãð³âó, ùî ïðîõîäèâ ó ñâÿòêî-
âîìó òàíöþâàëüíîìó ñòèë³.

— Ó êîæíîìó îáëàñíîìó öåí-
òð³ â³äáóâàþòüñÿ ïîä³áí³ ïîä³¿. 
Òîìó ìè âèð³øèëè îðãàí³çóâàòè 
ñâÿòêîâèé ïðîá³ã é ó Â³ííèö³. 
Ïðàãíóëè ñòâîðèòè ãàðíó àòìîñ-
ôåðó, ùîá ó÷àñíèêè îòðèìóâà-
ëè ïîçèòèâí³ åìîö³¿, — ñêàçàâ 
îðãàí³çàòîð ïåðåãîí³â Ðóñëàí 
Êîáÿëêî.

— Ìè íàìàãàëèñÿ âèòÿãíóòè 
â³ííè÷àí ³ç ¿õíüî¿ çîíè êîìôîð-
òó. Ùîá âîíè ñòàëè ÷åìï³îíàìè 
ó âëàñíîìó ðîçóì³íí³, ðîçïî÷àëè 
íîâèé ð³ê ïî-ñïîðòèâíîìó. ² òà-
êèì ÷èíîì áóëè ïðèêëàäîì äëÿ 
ñâî¿õ áëèçüêèõ òà äðóç³â, — ïðî-
äîâæóº Ðóñëàí Êîáÿëêî.

Çã³äíî ³ç ïðîõàííÿì îðãàí³-

çàòîð³â, ïðèáëèçíî ïîëîâèíà 
ó÷àñíèê³â âèòðèìàëà äðåñ-êîä. 
Ïåðåâàæíî öå áóëè êîâïàêè Ä³äà 
Ìîðîçà àáî Ñàíòà-Êëàóñà. Äåÿê³ 
á³ãóíè êëå¿ëè ñîá³ áîðîäó, îäÿ-
ãàëè êîñòþìè ñâÿòêîâèõ ïåðñî-
íàæ³â, ÷³ïëÿëè íà ãîëîâó îëåíÿ÷³ 
ð³æêè àáî ç³ðî÷êè ç³ ñâÿòêîâèì 
ïðèâ³òàííÿì.

ІЗ СИНОМ НА РУКАХ 
Ñòàðòóâàëè é ä³òè. Ðóñëàíà 

Ñìîëÿêîâà (7) äåáþòóâàëà ó ëåã-
êîàòëåòè÷íèõ ïåðåãîíàõ.

— Ðàí³øå ÿ á³ãàëà ëèøå ó øêî-
ë³ àáî íà ïðîãóëÿíö³. Êîëè á³-
ãàºø, ç³ãð³âàºøñÿ, ³ öå ìåí³ 

ïîäîáàºòüñÿ, — êàæå Ðóñëàíà 
Ñìîëÿêîâà.

Ä³â÷èíêà ïðèéøëà ç ìàìîþ, 
Ãàííîþ Ãðèá³ííèê (32). Âîíà 
òàêîæ âèÿâèëàñÿ äåáþòàíòêîþ 
ïåðåãîí³â.

— Ìè ³ç äî÷êîþ á³æèìî íàé-
ìåíøó äèñòàíö³þ, àäæå öå íàø 
ïåðøèé äîñâ³ä. Õî÷åìî ðàçîì 
ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè. À ÷îëî-
â³ê áóäå ñïîñòåð³ãàòè ³ âáîë³-
âàòè çà íàñ, — ðîçïîâ³ëà Ãàííà 
Ãðèá³ííèê.

Àëå íàéìåíøèì ó÷àñíèêîì 
âèÿâèâñÿ 3,5-ð³÷íèé Âîâà. Éîãî 
ìàòè, ²ðèíà Íå÷èïîðóê (29), 
ðîçïîâ³ëà, ÿêèì ÷èíîì ðàçîì ³ç 

НОВОРІЧНИЙ ЗАБІГ 
ЗАМІСТЬ ЗАСТІЛЛЯ З ОЛІВ’Є 
Спорт для всіх  Спортивний рік 
відкрили масовими перегонами. 
Дистанцію долали олімпійці і аматори, 
ветерани і дошколярики та навіть 
учасники із тваринами

äîøêîëÿðèêîì âîíè äîëàòèìóòü 
òðèê³ëîìåòðîâó äèñòàíö³þ.

— Á³ãòè áóäó ÿ. Ñèí òðîõè ïðî-
á³æèòü, äàë³ ïîáóäå ç áàòüêîì. 
ß òàêîæ ïðîíåñó éîãî ïåðåä 
ô³í³øåì, — êàæå ²ðèíà Íå÷è-
ïîðóê. — Îñòàíí³ì ÷àñîì ñàìà 
á³ãàþ íå÷àñòî. Âîäíî÷àñ ïëàíóþ 
â³ääàòè ñèíà ó ëåãêó àòëåòèêó, 
àäæå ëþáëþ öåé âèä ñïîðòó.

ЗІРКОВА УЧАСНИЦЯ 
Òåòÿíà Äæàáðà¿ëîâà (56) — òè-

òóëîâàíà â³ííèöüêà ëåãêîàòëåòêà, 
ðåêîðäñìåíêà ÑÐÑÐ ³ç ìàðàôîí-
ñüêîãî á³ãó. Âîíà áðàëà ó÷àñòü 
â Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ 1988 ðîêó 
â Ñåóë³ (Ï³âäåííà Êîðåÿ). Òàì 
ïîñ³ëà âèñîêå ÷åòâåðòå ì³ñöå. 
Òåòÿíà íå á³ãàëà áëèçüêî äåñÿòè 
ðîê³â, à ì³ñÿöü òîìó ïîâåðíóëàñÿ 
ó ëåãêó àòëåòèêó.

— ß áðàëà ó÷àñòü ó ñõîæèõ çà-
õîäàõ, êîëè ìåøêàëà ó Ñ³ìôå-
ðîïîë³. Íîâîð³÷íèé çàá³ã ó Â³-
ííèö³ ÷óäîâî îðãàí³çóâàëè. Òàê³ 
ìàñîâ³ ñòàðòè âàðòî ïðîâîäèòè 
÷àñò³øå, — êàæå Òåòÿíà Äæàáðà-
¿ëîâà. — Çàðàç ÿ âæå íå ïðàãíó 
äîñÿãàòè âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â, 
à ëèøå ï³äòðèìóþ ñïîðòèâíó 
ôîðìó. Äóìàþ, çãîäîì áðàòèìó 
ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ âåòåðàí³â.

Ãîëîâà îáëàñíîãî îñåðåäêó 
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ïîë³-
àòëîíó Àíäð³é Äàí³ëîâ (55) á³ã 
ðàçîì ç ³íøèìè â³ííèöüêèìè 
ïîë³àòëîí³ñòàìè.

— Ìè àêòèâíî ïðîïàãóºìî 
îçäîðîâ÷èé á³ã. Òàêà ðóõîâà 
àêòèâí³ñòü — â ïîì³ðíîìó òåì-
ï³ — ïðèíîñèòü ò³ëüêè ïîçèòèâí³ 
åìîö³¿. Öå äàº âèêèä àäðåíàë³íó, 
òåñòîñòåðîíó ³ ïîçèòèâíî âïëè-

âàº íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, — ñêàçàâ 
Àíäð³é Äàí³ëîâ.

ПЕРЕМОЖЕНИХ НЕ БУЛО 
Ñþðïðèç ÷åêàâ íà ñàìîìó ñòàð-

ò³. Âèáóõíóâ êîëüîðîâèé ôàºð, 
³ ñïîðòñìåí³â ïîêðèëî çåëåíîþ 
äèìîâîþ çàâ³ñîþ. Äàë³ ï³ä³ðâàëè 
ùå ïåòàðäó.

Êîæåí ó÷àñíèê îáèðàâ ñîá³ 
îäíó ³ç òðüîõ äèñòàíö³é, çã³ä-
íî ç³ ñâî¿ì ïîòåíö³àëîì ³ íà-
ñòðîºì. Çàá³ã íà òðè ê³ëîìåòðè 
â³äáóâàâñÿ âèíÿòêîâî àëåÿìè 
ïàðêó. À ñïîðòñìåíè, ÿê³ îáðà-
ëè ïåðåãîíè íà ï’ÿòü òà íà ñ³ì 
ê³ëîìåòð³â, íàìîòóâàëè âåëèê³ 
êîëà íàâêîëî Âèøåíñüêîãî îçå-
ðà. Íà äèâî, íàéá³ëüøå îõî÷èõ 
âèÿâèëîñÿ á³ãòè íàéäîâøó äèñ-
òàíö³þ.

Ïåðåìîæö³â ³ ïåðåìîæåíèõ 
íå áóëî. Íà ô³í³ø³ á³ãóí³â ÷åêàëè 
ìåäàë³ ô³í³øåð³â òà ïîçäîðîâëåí-
íÿ â³ä ³íøèõ ó÷àñíèê³â, äðóç³â 
³ ðîäè÷³â. À âîäíî÷àñ ³ ãàðíèé 
íàñòð³é, ÿêèé ïðèíîñÿòü ô³çè÷í³ 
íàâàíòàæåííÿ ïðîñòî íåáà.

— Óñå ïî÷èíàºòüñÿ ç îäíîãî 
ïàì’ÿòíîãî ñòàðòó. Ìîæëèâî, 
ïî÷àòê³âöÿì ñïîäîáàºòüñÿ íàøà 
àòìîñôåðà, ³ âîíè ïðîäîâæàòü 
âåñòè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, — 
êàæå Ðóñëàí Êîáÿëêî.

Âîëîäèìèð Òàðàñþê (24) 
ðåãóëÿðíî á³ãàº ó ïàðêó. Àëå 
äî öüîãî â ìàñîâèõ ñòàðòàõ ó÷àñò³ 
íå áðàâ. Çàðàç âèð³øèâ ïîäîëàòè 
ï’ÿòèê³ëîìåòðîâó â³äñòàíü.

— Íà ïåðåãîíàõ «Vinnytsia New 
Year Run-2019» áàãàòî îäíîäóì-
ö³â. Òîìó ïðèéøîâ çàâåñòè íîâ³ 
çíàéîìñòâà. Ðàçîì á³ãòè âåñåë³-
øå! — ñêàçàâ Âîëîäèìèð.

Приблизно половина 
спортсменів витримала 
новорічний дрес-код

Олена Колос бігла з дочкою Дар’єю і собакою МонеюÏåðåìîæö³â ³ 
ïåðåìîæåíèõ íå 
áóëî. Íà ô³í³ø³ á³ãóí³â 
÷åêàëè ìåäàë³ òà 
ïîçäîðîâëåííÿ â³ä 
äðóç³â ³ ðîäè÷³â
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ОГОЛОШЕННЯ

ÎÃËßÄ

«Пташині 
ялинки» 
 Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ 
ñòàíö³¿ þííàò³â äîëó÷èëèñÿ 
äî ïðèðîäîîõîðîííî¿ àêö³¿ 
«Ïòàøèíà ÿëèíêà». Íåùî-
äàâíî âèõîâàíö³ â³ää³ëó 
åêîëîã³¿  ðàçîì ç³ ñâî¿ìè 
êåð³âíèêàìè âèð³øèëè 
ïðèãîñòèòè ïåðíàòèõ äðóç³â 
ñìàêîëèêàìè, âèãîòîâëåíè-
ìè âëàñíîðó÷. Ä³òè ï³äãî-
òóâàëè «áóñè» ³ç ãîðîáèíè ³ 
øèïøèíè, øìàòî÷êè ñàëà 
íà ìîòóçêàõ, ñìàêîëèêè ³ç 
ð³çíîãî çåðíà ³ íàñ³ííÿ. ² 
ðîçâ³ñèëè âñå öå â ë³ñ³ — 
ïåðåâàæíî íà ÿëèíêàõ.
— Äëÿ ïòàõ³â âçèìêó 
íå ñò³ëüêè ñòðàøíèé õîëîä, 
ÿê ñòðàøíèé ãîëîä. Êîëè 
âñå çàñèïàíî ñí³ãîì, çíà-
éòè êîðì ¿ì äóæå âàæêî. 
Ó çèìîâèé ïåð³îä á³ëü-
ø³ñòü ïåðíàòèõ ïåðåë³òàþòü 
áëèæ÷å äî ëþäñüêîãî æèò-
ëà, äî ñì³òíèê³â. Òàì ¿ì 
ïðîãîäóâàòèñÿ ëåãøå. Àëå 
âñå îäíî ÷àñòèíà ïòàõ³â 
çàëèøàºòüñÿ â ë³ñ³. Ñàìå 
âîíè â ïåðøó ÷åðãó ïîòðå-
áóþòü ï³äòðèìêè, — êàæå 
çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëó åêîëîã³¿ 
òà îõîðîíè ïðèðîäè ²ííà 
Ïîáåðåæíþê.
Âîäíî÷àñ þí³ íàòóðàë³ñòè 
äîáðå çíàþòü, ÿêèé êîðì 
ìîæå çàøêîäèòè ïåðíàòèì 
äðóçÿì.
— Íå ìîæíà ãîäóâàòè áðà-
ò³â íàøèõ ìåíøèõ ñîëîíèì 
ñàëîì, â³ä íüîãî ïòàøêà 
ìîæå íàâ³òü çàãèíóòè. 
Íå äàºìî ÷îðíèé õë³á — 
êðàùå á³ëèé. Íå äóæå 
ïîëþáëÿþòü ïåðíàò³ é 
ïøîíî. Ó øëóíêó âîíî 
ðîçáóõàº, ùî ìîæå ïðè-
çâåñòè äî õâîðîáè, — êàæå 
²ííà Ïîáåðåæíþê.

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 190102

НОВОРІЧНА ВАНТАЖІВКА 
COCA-COLA 
Коли: 12 січня
Якщо ви давно мріяли побачити новорічну 
вантажівку Coca-Cola, то є можливість це 
зробити і навіть сфотографуватися. До Ві-
нниці завітає святковий автомобіль із 
тисячами ліхтариків та зображенням 
Санти. На офіційній сторінці у Фейсбуці 
зазначено, що вантажівка буде у Вінниці 
на Майдані Незалежності з 14.00 до 20.00.

РІЗДВО З КАМЕРНИМ 
ХОРОМ «ВІННИЦЯ» 
Коли: 14 січня 
Де: обласна філармонія 
Ціна: 50 гривень
Почути колядки, щедрівки та різдвяні пісні 
наживо та у бездоганному виконанні можливо 
за допомогою камерного хору міста. Концерт 
в обласній філармонії — можливість переза-
вантажитися та відволіктися від активних свят-
кувань, а також урізноманітнити свої вихідні.

ВИСТАВА «ПРО ЩО 
МОВЧАТЬ ЧОЛОВІКИ» 
Коли: 16 лютого 
Де: театр ім. Садовського 
Ціна: 310–380 гривень
Моновистава, яку концертні організатори 
не раз привозили до Вінниці. Олексій Гнатов-
ський та його герой намагаються віднайти від-
повідь на питання: «Як вижити зі своєю другою 
половиною?» Це бродвейська вистава, яка ще з 
1995 року стала неймовірно популярною у світі.

КАЗКОВИЙ БАЛЕТ 
«ЛУСКУНЧИК» 
Коли: 20 січня 
Де: театр ім. Садовського 
Ціна: 100–300 гривень
Класичний новорічний балет на дві дії по-
кажуть у Вінниці. Саме на це роблять акцент 
режисери та постановники. Побачити знайо-
му з дитинства казку на сцені у виконанні тан-
цівників балету — ще один варіант збагатити 
свій культурний рівень та продовжити свята.

ТОП–12 ЗИМОВИХ ПОДІЙ, 
ЯКІ СЛІД ВІДВІДАТИ 
Розваги  Святкові дні чи сірі зимові будні — це не має значення, якщо ви 
придбали квитки на концерт улюбленого виконавця або відвідали виставу 
гастролюючого театру. Ми підібрали 12 подій січня та лютого, аби ви могли 
обрати свій ідеальний варіант культурного відпочинку 

ЕСТРАДНО-СИМФОНІЧНИЙ 
ОРКЕСТР ВИКОНУЄ ПІСНІ 
КУЗЬМИ СКРЯБІНА 
Коли: 10 січня 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 140–350 гривень
Програма «Шампанські очі» під керуванням 
Миколи Лисенка містить найпопулярніші 
хіти українського виконавця. Це нове зву-
чання улюблених пісень та гарна можливість 
послухати класичне виконання популярної 
сучасної музики. 

ЗАКРИТТЯ НОВОРІЧНОЇ 
ЯЛИНКИ 
Коли: 13 січня 
Де: Центральний парк
Свята — це прекрасно. Але все має влас-
тивість закінчуватися, а особливо швидко  
новорічні свята. Закриття головної красу-
ні року розпочнеться о 12.00 фестивалем 
вуличної їжі. Далі о 18.00 нагороджувати-
муть переможців конкурсу «Зірка на ялинці 
2019». І о 19.00 на гостей чекатиме  програма 
за участі вінницьких рок-гуртів.

ГУЛЯНКА У МАЛАНКИ 
Коли: 16 січня 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 150–350 гривень
Вистава про вдову Маланку, до якої щороку 
навідується дух її померлого чоловіка-до-
слідника. Традиційно це відбувається в ніч 
з 13 на 14 січня. Головна героїня щороку че-
кає, проте цього разу до її дому приходять 
багато інших цікавих гостей. Вистава має 
терапевтичний напрям — знімає злі чари 
та ментальні страхи.

ALEKSEEV 
Коли: 16 лютого 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 320–650 гривень
Учасник «Голосу країни» Микита Алєксєєв уже 
кілька років займає перші місця у хіт-парадах, 
бо пісні цього виконавця співає вся країна. 
Співак нарешті приїжджає з концертом до Ві-
нниці і захід має справити неабияке враження 
на глядачів. Виконавець дуже детально ста-
виться до своїх виступів, тому кожна пісня має 
стильну та лаконічну постановку, яка вражає.

ВИСТАВА «РОЗКІШНЕ 
ВЕСІЛЛЯ» 
Коли: 17 лютого 
Де: театр ім. Садовського 
Ціна: 140–390 гривень
Комедія, яка демонструє всім знайомий сю-
жет — чи ті люди йдуть під вінець і чи з тими? 
Усі події у виставі розвиваються дуже швидко 
і не дають глядачеві розслабитися. Ситуації, 
які складаються, занадто смішні.

 JOE COCKER TRIBUTE 
Коли: 17 лютого 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 120–500 гривень.
Фанати шоу «Голос країни» точно при-
гадають соліста, який виконуватиме хіти 
легендарного Джо Кокера — співак Аніс. 
Чоловік разом зі львівським джазовим 
оркестром виконають пісні англійського 
співака.

LORDS OF THE SOUND 
Коли: 24 лютого 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 140–490 гривень
Цю назву багато хто чув, але мало хто 
бачив. Виконання знайомих кіно-хітів 
нагадає найкращі моменти із улюблених 
фільмів. 
А класична музика у черговий раз доведе, 
що оркестр — це зовсім не нудно.

НАТАЛІЯ МОГИЛЕВСЬКА 
Коли: 28 лютого 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 200–700 гривень
Головна танцююча співачка країни приїжджає 
до міста. Наталя Могилевська презентує нову 
програму з новими хітами. Проте не обійдеть-
ся і без старих. Від шоу варто очікувати запаль-
них танців та незвичних аранжувань. Чудовий 
варіант завершити холодну пору року.
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Äåñÿòü äí³â çàëè-
øàëîñÿ äî â³äçíà-
÷åííÿ 1967-ãî ðîêó. 
Çà öåé ÷àñ Àíàòîë³þ 

Ôàðòóøíÿêó, òîä³ ñòóäåíòó Âè-
æíèöüêîãî ó÷èëèùà äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, òðåáà áóëî 
íàïèñàòè íîâîð³÷íó ï³ñíþ. Ïðî 
òå, ùî õëîïåöü ç ñåëà Áàëàí³âêà 
Áåðøàäñüêîãî ðàéîíó ïèøå â³ðø³, 
çíàâ éîãî îäíîêóðñíèê Ìèõàéëî 
²âàñèøèí. Ìèõàéëî â³äâ³äóâàâ ðå-
ïåòèö³¿ ñàìîä³ÿëüíîãî àíñàìáëþ 
ó Âèæíèöüêîìó ðàéîííîìó áó-
äèíêó êóëüòóðè. Êîëåêòèâ ñòâîðèâ 
Ëåâêî Äóòê³âñüêèé, ÿêèé ìàâ ìó-
çè÷íó îñâ³òó. Ñàìå éîìó ²âàñèøèí 
â³äðåêîìåíäóâàâ Ôàðòóøíÿêà.

СНІЖИНКИ ПАДАЮТЬ, 
СРІБЛЯСТІ ПАДАЮТЬ…

— Ìåëîä³þ Äóòê³âñüêèé óæå 
íàïèñàâ, — ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é 
Ôàðòóøíÿê. — Â³äòâîðèâ ¿¿ çà-
ïàëüí³ ðèòìè íà ï³àí³íî. Ïî-
òð³áí³ áóëè ñëîâà. Ó òîé âå÷³ð 
ÿ çàòðèìàâñÿ íà ðåïåòèö³¿ ìóçè-
êàíò³â. Äîäîìó ïîâåðòàâñÿ ï³çíî. 
Ï³ä íîãàìè ðèï³â ñí³ã. Âäàëèí³ 
âèäí³ëèñÿ çàñí³æåí³ ñìåðåêè. 
Êðàñà íåéìîâ³ðíà!

— Ñí³æèíêè ïàäàþòü, ñð³áëÿñ-
ò³ ïàäàþòü… ² ñìåðåêè îñÿéí³, 
³ Êàðïàòè âäàëèí³, — ö³ ñëîâà 
ìèìîâîë³ çàáðèí³ëè â ñåðö³ ìî-
ëîäîãî ïîåòà. Âîíè ³ ñòàëè ëåé-
òìîòèâîì ìàéáóòíüî¿ ï³ñí³.

Àíñàìáëü âèêîíàâ ¿¿ ó íîâîð³÷-
íó í³÷ 1967-ãî ðîêó íà ñâÿòêîâîìó 
âå÷îð³ ó Âèæíèöüêîìó áóäèí-
êó êóëüòóðè. Ï³ñíÿ ìàëà òàêèé 
óñï³õ, ùî ¿¿ ïðîñèëè çàñï³âàòè 
ùå ³ ùå óæå â íàñòóïí³ âå÷îðè, 
êîëè ìîëîäü çáèðàëàñÿ íà òàíö³. 
Ó 1968-ìó «Ñí³æèíêè ïàäàþòü» 
âèêîíàâ Âàñèëü Ç³íêåâè÷. Âîíà 
ñòàëà éîãî ïåðøîþ ï³ñíåþ.

— Âàñèëü íå áóâ ñï³âàêîì, — 
êàæå Àíàòîë³é Ôàðòóøíÿê. — 
Çíàþ, áî ìè ç íèì íàâ÷àëèñÿ 
íà îäíîìó êóðñ³. Â³í âèñòóïàâ 
ó òàíöþâàëüíîìó êîëåêòèâ³ 
ó òîìó æ Âèæíèöüêîìó ðàéîííîìó 
Áóäèíêó êóëüòóðè. Áà÷èëè á âè, 
ÿê Ç³íêåâè÷ òàíöþâàâ «×àðäàø»! 
Ùîðàçó öå â³äáóâàëîñÿ «íà á³ñ!». 
Ãîëîñ ìàâ ãàðíèé. Ëåâêî Äóòê³â-
ñüêèé éîãî ïåðøèé ó÷èòåëü ñï³-
âó. Ó âèêîíàíí³ Ç³íêåâè÷à ï³ñíÿ 
íàáóëà ùå á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³.

Ðàí³øå àíñàìáëü ïåðåñï³âóâàâ 
«÷óæ³» òâîðè. Äóòê³âñüêèé çðîçó-
ì³â, ùî âàðòî ñòâîðþâàòè âëàñí³. 
Çà ñëîâàìè ïàíà Ôàðòóøíÿêà, 
ñàìå Äóòê³âñüêèé ïðèäóìàâ íàçâó 

НОВОРІЧНА ПІСНЯ ДЛЯ «СМЕРІЧКИ» 
І ПОРТРЕТ ВІДОМОГО СПІВАКА 
Майстри  Володимир Івасюк, Дмитро 
Гнатюк, Назарій Яремчук — всі вони 
виконували пісні на вірші поета з Бершаді. 
Їх дотепер співають Софія Ротару, Василь 
Зінкевич, багато молодих виконавців. 
Саме наш земляк написав першу пісню 
для популярного у свій час ансамблю 
«Смерічка». Ще одна вінничанка вишила 
портрет Назарія Яремчука, на честь 
50-річчя його першого виступу на сцені. 
Хто вони, ці талановиті майстри?

êîëåêòèâó — «Ñìåð³÷êà». Ïðîñèâ 
Ôàðòóøíÿêà ïèñàòè íîâ³ ³ íîâ³ 
â³ðø³. Îêðèëåíèé óñï³õîì, ìî-
ëîäèé ïîåò ïîäàðóâàâ «Ñìåð³÷ö³» 
òâîðè, ùî ¿õ âèêîíóþòü ³ òåïåð: 
«Ó Êàðïàòàõ õîäèòü îñ³íü», «Òè 
ïðèéäè â ñèíþ í³÷», «Áàæàííÿ», 
«Íåçð³âíÿííèé ñâ³ò êðàñè».

Ó 1969 ó «Ñìåð³÷êó» ïðèéøîâ 
Íàçàð³é ßðåì÷óê. Éîìó îñîáëèâî 
ïðèïàëà äî äóø³ ï³ñíÿ «Íåçð³â-
íÿííèé ñâ³ò êðàñè». Ôàðòóøíÿê 
ðîçïîâ³äàº, ùî çãîäîì Íàçàð³é 
íàçâàâ òàê ñâ³é ìóçè÷íèé àëüáîì.

— Íàçàð³é áóâ çîëîòîþ ëþ-
äèíîþ, — çãàäóº ïàí Àíàòî-
ë³é. — Í³êîëè íå ãàðÿ÷êóâàâ. 
Äóæå óâàæíî ñòàâèâñÿ äî âñ³õ. 
Íàâ³òü êîëè ñòàâ çíàìåíèòèì, 
íå âèâèùóâàâ ñåáå íàä ³íøèìè. 
Çàëèãàâñÿ ïðîñòèì, ÿê êàæóòü, 
äîñòóïíèì. Ö³íóâàâ äðóæáó ç 
êîæíèì ó «Ñìåð³÷ö³». Â³í ïðè-
¿çäèâ ç êîíöåðòîì ó ìîþ ð³äíó 
Áàëàí³âêó, âèñòóïàâ ó Áåðøàä³, 
ñóñ³äíüîìó Òðîñòÿíö³. Ïðèõîäèâ 
äî ìåíå ó ãóðòîæèòîê, êîëè ÿ íà-
â÷àâñÿ â Îäåñ³, à â³í âèñòóïàâ òàì 
ç ãàñòðîëÿìè. ß ïðîâ³äóâàâ éîãî 
ó ë³êàðí³, êîëè âæå áóëî â³äîìî 
ïðî éîãî íåâèë³êîâíó áîëÿ÷êó.

Ïðî çóñòð³÷³ ³ âðàæåííÿ â³ä ñï³ë-
êóâàííÿ ç Íàçàð³ºì ßðåì÷óêîì, 
Âîëîäèìèðîì ²âàñþêîì, Ñîô³ºþ 

Ðîòàðó, Ëåâêîì Äóòê³âñüêèì, Âà-
ñèëåì Ç³íêåâè÷åì (äî ðå÷³, âîíè ç 
Àíàòîë³ºì Ôàðòóøíÿêîì êóìè), 
ïîåò ðîçïîâ³äàº ó ñâî¿é íîâ³é êíè-
ç³ — «Êðèëà ìîº¿ äîë³».

НАЙДОВШЕ ВИШИВАЛА… 
ЯЛИНКУ 

Ìàéñòðèíÿ âèøèâêè â³ííè÷àí-
êà Ëþáîâ Øàëàìàé íå çíàéîìà ç 
Àíàòîë³ºì Ôàðòóøíÿêîì. Êàæå, 
ÿêáè çíàëà ïðî öå ðàí³øå, íåî-
äì³ííî ïîñï³ëêóâàëàñÿ á ïåðåä 
òèì, ÿê ïî÷àòè ðîáîòó íàä ïîð-
òðåòîì Íàçàð³ÿ ßðåì÷óêà. Ïàí³ 
Ëþáîâ ïîíàä äåñÿòü ðîê³â ïðàöþº 
íàä ïðîåêòîì «Âèäàòí³ óêðà¿íö³». 
Äåâ³çîì ïðîåêòó îáðàëà ïðîìî-
âèñò³ ñëîâà: «Æèòè ïîòð³áíî òàê, 
ùîá òåáå õîò³ëè âèøèòè». Ïåð-
øèì ó ö³é ñåð³¿ âèøèëà ïîðòðåò 
Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Ïîðòðåò ñï³âàêà 
ßðåì÷óêà ñòàâ 30-èì.

— Ï³âðîêó âèøèâàëà, — ðîçïî-
â³ëà ïàí³ Ëþáîâ. — Âèêîðèñòàëà 
95 êîëüîð³â. Ï’ÿòäåñÿò ç íèõ — 
íà îáëè÷÷³. Ñàìå ç îáëè÷÷ÿ 
ïî÷àëà âèøèâàòè. Íàéñêëàäí³-
øå äàâñÿ ôîí. Íà íüîìó ã³ëêè 
ÿëèíè. Ùîá ¿õ â³äòâîðèòè, âñþ 

çèìó ïðàöþâàëà. Ìåí³ êàçàëè, 
òî æ ÿëèíêè, çðîáè ¿õ îäíèì êî-
ëüîðîì, òà é íå ìàðóäüñÿ. Êàæó, 
í³, Íàçàð³é ç íåáà âñå áà÷èòü. 
Ïîäóìàº, îò ÿêàñü ëåäàùà! Âñÿêó 
ðîáîòó òðåáà ðîáèòè â³ä äóø³, íà-
â³òü êîëè áîðù âàðèø…

Ïîðòðåò âèáðàëà ç ²íòåðíåòó. 
Êàæå, à ùî éîãî âèáèðàòè — 
êîæíà ôîòîãðàô³ÿ, íåìîâ ïèñà-
íà, òàêèé ãàðíèé áóâ Íàçàð³é. 
Íå çíàº, ÿêå ³ç ñâî¿õ çîáðàæåíü 
ñï³âàêó ïîäîáàëîñÿ íàéá³ëüøå. 
À îñü ïðî Áîãäàíà Ñòóïêó ä³çíà-
ëàñÿ. Âèïàäêîâî. Óæå ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ðîáîòà áóëà ãîòîâà, áà÷èëà ïðî 
íüîãî ïåðåäà÷ó. Ó í³é äðóæèíà 
ä³ñòàëà îäèí ç ïîðòðåò³â Ñòóï-
êè ³ êàæå: «Îñü òóò Áîãäàí ñîá³ 
ïîäîáàâñÿ íàéá³ëüøå». «Äóìàþ, 
òðåáà æ òàê, ùî ñàìå íà öåé ïîð-
òðåò äèâèëàñÿ, êîëè âèøèâàëà».

²ñòîð³ÿ ç ïîðòðåòîì ×îðíîâîëà 
âðàçèëà â³äãóêàìè ëþäåé. Ïðåä-
ñòàâëÿëà éîãî íà âèñòàâö³ ó Öåí-
òðàëüíîìó ïàðêó á³ëÿ «Ðàéäóãè». 

«Ëþäè ï³äõîäÿòü, à ÿ êðàºì âóõà 
ïðèñëóõàþñÿ, ÿê â³äãóêóþòüñÿ ïðî 
ïîáà÷åíå, — ðîçïîâ³äàº ìàéñòðè-
íÿ. — ×óþ â³ä îäíèõ «Âáèëè!» 
Ï³äõîäèòü ³íøà ëþäèíà — òå ñàìî 
êàæå: «Âáèëè!» Öå ñòðàøíå ñëîâî 
ï³ä ÷àñ âèñòàâêè äîâåëîñÿ ÷óòè ùå 
³ ùå. Ç ïîðòðåòîì Îëåêñàíäðà Äî-
âæåíêà áóëà ³íøà ³ñòîð³ÿ. Äî âè-
ñòàâêè çàëèøàëîñÿ íåáàãàòî ÷àñó, 
à îáðàìèòè ðîáîòó íå âäàâàëîñÿ.

— Ðàí³øå, íà ïåðøèé ïîðòðåò 
ñåð³¿ «Âèäàòí³ óêðà¿íö³», öå áóëî 
çîáðàæåííÿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ðàìêà 
êîøòóâàëà 160 ãðèâåíü, — êàæå 
ïàí³ Ëþáîâ. — Íèí³ òðåáà çà-
ïëàòèòè ïîíàä òèñÿ÷ó. Âèéøëà 
íà âóëèöþ, äóìàþ, äî êîãî æ öå 
ï³òè ïîïðîñèòè äîïîìîãè. Íà-
â³òü ðîáîòó âçÿëà ç ñîáîþ. Á³ëÿ 
ï³ä’¿çäó ñòî¿òü ïîâàæíèé ÷îëî-
â³ê. Çíàº ìåíå, áà÷èâ ðîáîòè. ßê 
òî ñàì Ãîñïîäü ïîñëàâ ìåí³ éîãî 
ï³ä ñàì³ äâåð³. Çàïèòàâ, ÷îìó çà-
ñìó÷åíà. Ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ. Â³í 
³ âèðó÷èâ.

Нині Любов Шаламай працює 
над 31 роботою. Це буде зобра-
ження народного месника Усти-
ма Кармелюка. Пані Любов го-
ворить, що земляки попросили. 
Вона родом з Літинського райо-
ну. Була там зі своєю виставкою. 
Як не послухати земляків! Один 
з портретів земляка уже вигото-
вила — класика літератури Ми-
хайла Стельмаха. За розмірами 
це чи не найбільша робота.
А ще хоче зобразити портрет 
Володимира Перепелюка, який 
багато років танцював у знано-
му ансамблі Вірського, є авто-
ром декількох книг. Проживав 

у Вороновиці. Місцеві називали 
його дід Ладимир. Крім портре-
тів, Любов Шаламай творить 
хрестиком сорочки-вишиван-
ки, жіночі блузи. Скрупульозною 
справою зайнялася, коли зали-
шила роботу бухгалтера, якій 
віддала понад 20 років життя. 
Сидіти, склавши руки, це не її. 
У неї інший принцип. «Ну де-
лай хоть что-нибудь!» — згадує 
слова героя одного з фільмів. 
Тому й не припиняє роботу над 
проектом. «Видатних україн-
ців — як зірок на небі! — каже 
Любов Шаламай. — Є над чим 
працювати…» 

«Ну делай хоть что-нибудь!» 

Портрет Яремчука Любов Шаламай вишила 
тридцятим у проекті «Видатні українці» 

— Ïîðòðåò ßðåì÷óêà 
ï³âðîêó âèøèâàëà, — 
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ëþáîâ. 
— Âèêîðèñòàëà 95 
êîëüîð³â. Ï’ÿòäåñÿò 
ç íèõ – íà îáëè÷÷³

Назарій Яремчук в гостях у Анатолія Фартушняка 
в селі Баланівка, 1980 рік
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КІНО

Мері Поппінс повертається
Комедія, 9.01, поч. о 10.00, 13.25, 19.30
10.01–16.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аквамен
Фантастичний екшн, 9.01, поч. о 21.50
10.01–16.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бамблі
Пригодницький екшн, 9.01, поч. о 16.10
10.01–16.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секс і нічого особистого
Комедія, 9.01, поч. о 20.00
10.01–16.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Людина-павук: Навколо всесвіту
Анімаційна комедія, 9.01, поч. о 12.20
10.01–16.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Грінч
Комедія, 10.01–16.01, поч. об 11.55, 15.20

Я, Ти, Він, Вона
Комедія, 10.01–16.01, поч. о 19.20

11 дітей з Моршина
Детектив, 10.01–16.01, поч. о 10.15

Шлях додому
Драма, 10.01–16.01, поч. о 13.35, 21.10

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Пригоди S Миколая
Комедія, 9.01, поч. о 10.00, 14.00, 16.00

Відьми
Жахи, 9.01, поч. о 18.00, 20.00

Таємниця сім'ї монстрів
Анімація
10.01–16.01, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Темне дзеркало
Трилер, 10.01–16.01, поч. о 18.00, 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Грінч
Комедія, 9.01, поч. о 9.10, 10.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 19.10, 21.10
10.01–16.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Секс і нічого особистого
Комедія, 9.01, поч. о 17.20, 19.30, 21.40
10.01–16.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Табалуга
Анімація, 9.01, поч. о 9.00, 10.50
10.01–16.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Ван Гог. На порозі вічності
Драма, 9.01, поч. о 23.20
10.01–16.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Еліот. Найменше оленя Санти
9.01, поч. о 16.20, 18.20
10.01–16.01 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.

Гурт «Ненсі» 
з ювілейним 
концертом
31 січня на сцені Будинку 
офіцерів зустрічайте нове 
фантастичне супервидо-
вищне шоу гурту «Ненсі» 

в рамках ювілейного туру «Групі «Ненсі» — 25». Новітні 
та всенародно-улюблені хіти: «Дым сигарет з менто-
лом», «Чистый лист», «В шикарном отеле», «Чёрный 
кадиллак», «Ах, туман-туман», «Как любил я тебя» і 
багато інших. Яскраві і проникливі голоси солістів. 
Безліч несподіваних сюрпризів. Океан позитивних 
емоцій. Атмосфера справжнього музичного свята.
Гурт зіграє в своєму фірмовому стилі, подарує тепло 
і свою «ментолову музику», яку люблять мільйони. 
Початок концерту о 19.00, вартість квитків — від 
270 до 790 грн.

ALEKSEEV з 
концертом у Вінниці
Незабаром у Вінниці 
відбудеться концерт 
молодого, але уже титу-
лованого поп-виконавця. 
Отож, зустрічаймо — спі-
вак ALEKSEEV у Вінниці 

з концертною програмою виступить 16 лютого 
у Будинку офіцерів. Співак Алексєєв — тріумфатор 
в номінації «Відкриття року» за версією YUNA, воло-
дар 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 про-
слуховуваннях 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 підтри-
мала 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. 
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ТЕАТР
«Птаха Невдаха» — 
новорічна комедія 
з сюрпризом!
9, 16, та 19 січня ві-
нничан чекає унікальна 
новорічна комедія з 
сюрпризом «Птаха 

Невдаха» від Тараса Мазура, режисера рок-опери 
«Біла ворона», трагіфарсу «Народний Малахій», 
комедії для дорослих «Занадто одружений так-
сист», у виконанні акторів Київського обласного 
театру, зроблять ваш вечір неперевершеним. 
Хоча б тому, що у виставі можна взяти участь, 
а справжнім від того, що матеріал для вистави 
взятий з життя, від реальних людей.
Що буде, якщо збити дерево? Коли ти ще й напід-
питку? А якщо приїде поліція?
І в справі буде замішана одна чарівна пані?
В якої є таємниця…
…про те, що тут ще є один мільйон, сусідський 
кіт, бридкий каналізаційний пацюк, металевий 
предмет — елемент щасливого подружнього 
життя, згадувати не потрібно?
Чекаємо вас у Креативному просторі «Артинов» 
о 19.00. Вартість квитка — 125 грн.
Квитки на виставу можна придбати в Креативно-
му просторі «Артинов» або онлайн!

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Русалонька 
Музична казка для дітей, 9-11.01, поч. о 10.00
12-13.01, поч. о 12.00. 22.01, поч. о 14.00

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
12.01, поч. о 12.00. 24.01, поч. о 19.00

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 22.01, поч. о 18.00

Моя чарівна леді
Мюзикл, 23.01, поч. о 16.00

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

«Про що мовчать 
чоловіки, або 
Дикун FOREVER»
До Дня всіх закоханих!
Найвеселіша вистава 
про кохання і стосун-
ки «Про що мовчать 
чоловіки, або Дикун 

FOREVER» 16 лютого о 19.00 у Вінницькому 
театрі імені Садовського.
Під час перегляду кожен глядач отримає море 
задоволення. Більше того — чимало чоловіків 
впізнають себе, а жінки — своїх суджених. Кохан-
ня, стосунки, ревнощі, право на владу у родині, 
відношення до друзів і світу — теми, які підніма-
ються у виставі, близькі всім без винятку.
Усі, хто бачив цей сучасний, розривний і мегаве-
селий шедевр, вам підтвердять: «Варто йти!»
Квитки — 300–380 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіце-
рів, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — від 35 грн
Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат
За мотивами української народної казки
12.01, поч. об 11.00 та 13.00

Шуронька-Снігуронька
Новорічна казкова пригода
13.01, 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.



14 RIA, Ñåðåäà, 9 ñ³÷íÿ 2019

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Ìè âæå âòðà-
òèëè äâîõ ó÷èòåë³â 
³ñòîð³¿, — ðîçïîâ³â 

æóðíàë³ñòó äèðåêòîð Ïèê³âñüêî¿ 
øêîëè ¹ 1 Êàëèí³âñüêîãî ðà-
éîíó Ïåòðî Âîëîñåíêî. — Ïðè-
÷èíà îäíà — â³äñóòí³ñòü æèòëà. 
Êîëè ïðî çâ³ëüíåííÿ çàãîâîðèâ 
ìîëîäèé ³ñòîðèê Ìèõàéëî Ðîñ-
êîøåíêî, ÿ ãîòîâèé áóâ éîãî âçÿ-
òè æèòè íàâ³òü äî ñåáå, ò³ëüêè á 
íå ïîêèäàâ øêîëó.

НЕ ХОЧУТЬ ЙТИ В СЕЛО 
— Ëþäè íåîõî÷å ïîãîäæóþòü-

ñÿ, ùîá ùå õòîñü ç íèìè ïðî-
æèâàâ. Çíàºòå ÷îìó? Êàæóòü, ãàç 
äîðîãèé, â³í âèêîðèñòàº á³ëüøå, 
í³æ çàïëàòèòü çà æèòëî, — ãî-
âîðèòü Ïåòðî Âîëîñåíêî. Çíà-
éøëè õàòó, â ÿê³é í³êîãî íåìà. 
Àëå â³í íå çì³ã òàì, áî õîëîäíî. 
Òðåáà äðîâ êóïèòè. Ãðóáêó ïà-
ëèòè. Ñëîâîì, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü 
æèòëà â÷èòåëü âèð³øèâ çâ³ëüíè-
òèñÿ. Âèð³øèëè çàïðîïîíóâàòè 
ì³ñöå â øê³ëüí³é á³áë³îòåö³. 
Òåïëî, îá³ãð³âàºòüñÿ ñèñòåìîþ 
öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ. Ñïëà-
÷óâàòè çà ïðîæèâàííÿ íå òðåáà. 

МОЛОДИЙ ВЧИТЕЛЬ: «МЕНІ 
Й У БІБЛІОТЕЦІ ДОБРЕ ЖИТИ» 
Історія з істориком  
Сільська бібліотека 
стала дахом над 
головою для Михайла 
Роскошенка. Чому 
вчитель, який підготував 
рідну сестру до ЗНО 
на 196 балів, проживає 
серед книг? Як загалом 
вирішуються житлові 
питання для молодих 
педагогів і які пільги 
передбачені для них?

äóí³âåðñèòåò³, ìàã³ñòðà — ó Äîíå-
öüêîìó íàö³îíàëüíîìó. Ð³ê øóêàâ 
ðîáîòó â îáëàñíîìó öåíòð³. Áðàâ 
ó÷àñòü ó ê³ëüêîõ êîíêóðñàõ íà ïî-
ñàäó â÷èòåëÿ ³ñòîð³¿.

— Òàê³ êîíêóðñè ïðîâîäÿòü 
áåçïîñåðåäíüî íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, 
ÿêèì ïîòð³áåí ôàõ³âåöü, — ðîç-
ïîâ³â Ìèõàéëî Ðîñêîøåíêî. — 
ßêùî â³äâåðòî, òðîõè ðîç÷àðó-
âàâñÿ â îá’ºêòèâíîñò³. Íàéïåð-
øå çàïèòóþòü, ÿêèé ìàºø ñòàæ. 
Íàñïðàâä³, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, íå öå 
ãîëîâíå. Íèí³øíüîãî ë³òà â îäí³é 
ç³ øê³ë âçÿëè íà ðîáîòó âèïóñ-
êíèöþ 2018-ãî. Õî÷à ÿ çàê³í÷èâ 
óí³âåðñèòåò íà ð³ê ðàí³øå. Óæå 
òðîõè ïðàöþâàâ. Íåõàé íå çà ôà-
õîì, àëå ðîáîòà áóëà ñïîð³äíåíà 
ç ó÷èòåëüñüêîþ.

Êàæå, ùî êðèòåð³¿ îö³íêè ïðå-
òåíäåíòà òàê ³ íå çðîçóì³â íà-
â³òü ï³ñëÿ ùå îäíîãî êîíêóðñó. 
Çà éîãî ñëîâàìè, áóäó÷è ñòóäåí-
òîì, áðàâ ó÷àñòü ó íàóêîâ³é ðî-
áîò³. Ìàº ïóáë³êàö³¿ â ³ñòîðè÷íèõ 
æóðíàëàõ.

— Àëå ðîáîòó çàïðîïîíóâàëè 
íå ìåí³, à ä³â÷èí³, ÿêà ò³ëüêè-íî 
îòðèìàëà äèïëîì, — ãîâîðèòü 
â³í. — Òà ÿ íå äóæå øêîäóþ. 
Âñå îäíî ïðîïîíóâàëè ìàëî 
ãîäèí. Ó îäí³é øêîë³ ïîòð³áåí 
áóâ ³ñòîðèê ëèøå íà òðè ãîäèíè 
íà òèæäåíü, â ³íø³é — íà ø³ñòü 
ãîäèí. Çà òàêó ê³ëüê³ñòü, ìàáóòü, 
³ ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó íå çàðî-
áèø.

Ïðî âàêàíñ³þ ó Ïèê³âñüê³é 
øêîë³ ¹ 1 ä³çíàâñÿ âèïàäêîâî. 
Âçÿëè íà 22 ãîäèíè ³ñòîð³¿. Ïëþñ 

äàëè ïîñàäó êëàñíîãî ê êåð³âíèêà 
6-ãî êëàñó. Ïëàòÿòü ïðèáëèçíî 
÷îòèðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

ДО РОБОТИ І НАЗАД — 
ПОНАД СТО КІЛОМЕТРІВ 

Ó ïåðøèé ì³ñÿöü ìîëîäèé â÷è-
òåëü äî¿æäæàâ äî ðîáîòè êîæåí 
äåíü. Î 6-é ãîäèí³ 10 õâèëèí 
â³äïðàâëÿâñÿ àâòîáóñ ç Â³ííèö³ 
äî Êàëèí³âêè. Ð³âíî ÷åðåç ãî-
äèíó — ç Êàëèí³âêè äî Ïèêîâà. 
Ïàí Ìèõàéëî ðîçïîâ³äàº, ùî 
äîðîãà äî ñåëà íàñò³ëüêè ðîç-
áèòà, ùî 27 ê³ëîìåòð³â â³äñòàí³ 
àâòîáóñ éøîâ ïðîòÿãîì ãîäèíè. 
Óðîêè ðîçïî÷èíàþòüñÿ î 8 ãî-
äèí³ 30 õâèëèí. ßêðàç âñòèãàâ 
äî äçâ³íêà.

— Ò³ëüêè îäèí äåíü ó ìåíå 
íå áóëî óðîê³â, ó ï’ÿòíèöþ, 
ãîâîðèòü â÷èòåëü. — Çà ïåð-
øèé ì³ñÿöü íà ïðî¿çä âèòðàòèâ 
1600 ãðèâåíü. Ñïî÷àòêó êîøòè 
êîìïåíñóâàëè ïîâí³ñòþ, à ïîò³ì 
³ òåïåð — ò³ëüêè íåçíà÷íó ÷àñ-
òèíó. Òîìó âèð³øèâ ïîñåëèòèñÿ 
â çàïðîïîíîâàí³é ñ³ëüñüê³é õàò³. 
Ó í³é í³õòî íå ïðîæèâàâ, òîìó 
òàì áóëî íå äóæå êîìôîðòíî. 
Êîëè âäàðèëè ìîðîçè ³ âîäà çà-
ìåðçëà ó â³äð³, òî çðîçóì³â, ùî 
â òàêîìó ïîìåøêàíí³ íå ïåðåçè-
ìóþ. Îá³ãð³âàâ êàì³íîì. Âèòðà-
÷àâ áàãàòî ãðîøåé íà åëåêòðèêó. 
Ñëîâîì, ï³øîâ ÿ äî äèðåêòîðà ç 
ïðîõàííÿì çâ³ëüíÿòè ç ðîáîòè. 
Îäíàê Ïåòðî ²âàíîâè÷ â÷èíèâ 
ïî-³íøîìó.

Ó÷èòåëü êàæå, ùî éîìó çðó÷íî 
ó á³áë³îòåö³. Ïðèâ³ç ç äîìó ìóëü-
òèâàðêó. Ãîòóº ¿æó.

— Æèâó ñåðåä êíèã, àëå êíèã 
íå ÷èòàþ, ç òåëåôîíó ÷èòàþ, — 
êàæå ïàí Ìèõàéëî.

Íà çàïèòàííÿ, ÷è ïåðåéäå 
ó ïðîïîíîâàíèé áóäèíîê, êàæå, 
ïîêè íå âèçíà÷èâñÿ. Áî é ñàìî-
ãî ïîìåøêàííÿ íå áà÷èâ. Ï³ñëÿ 
íèí³øí³õ âèõ³äíèõ îãëÿíå áóäè-
íîê, à òîä³ ïðèéìå ð³øåííÿ.

Володимир Кузьменко, завідувач 
сектору з питань персоналу та 
педагогічних кадрів обласного 
департаменту освіти:
— Станом на перше липня в об-
ласті нараховувалося 146 вакант-
них місць, з них 28 учителів іно-
земної мови, 20 — математики, 
стільки ж — початкових класів, 
14 — інформатики, а вже на пер-
ше вересня 2018-го всі вакансії 
були заповнені.
Надання житла для молодих 
фахівців випускників педаго-

гічних вишів не передбачено 
державою. Деякі категорії ви-
пускників можуть отримати 
одноразову адресну грошову 
допомогу, передбачену поста-
новою Кабміну № 1361. Це сто-
сується тих, хто уклав договір 
про роботу не менш як на три 
роки у загальноосвітніх та про-
фесійно-технічних закладах. 
Таким фахівцям педагогічного 
профілю надається допомога 
у сумі 5-кратного прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб.

Вакантні місця відсутні 
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Вінничанин Михайло Роскошенко історик за фахом. 
Вчителює у Пиківській школі №1 Калинівського району

Ïàí Ìèõàéëî ïîãîäèâñÿ. Îá-
ëàäíàëè êóòî÷îê. Ïðèíåñëè ç 
äîìó ë³æêî.

Á³áë³îòåêà çíàõîäèòüñÿ â êîð-
ïóñ³, äå ùå º øê³ëüíà ¿äàëüíÿ 
³ ò³ëüêè îäèí êëàñ. Âáèðàëüíÿ 
ó ïðèì³ùåíí³. Â÷èòåëü íå íàð³êàº 
íà óìîâè, íàâïàêè, äÿêóº.

— Ïëàíóºìî íàäàë³ òðîõè ïåðå-
îáëàäíàòè ïðèì³ùåííÿ ³ çðîáè-
òè â íüîìó æèòëîâó ê³ìíàòó äëÿ 
ïðè¿æäæèõ ó÷èòåë³â, — ãîâîðèòü 
äèðåêòîð. — Ó ñåëî ìîëîä³ ôà-
õ³âö³ ïðèõîäÿòü íåîõî÷å. ßêùî 
õòîñü âèÿâèòü áàæàííÿ, áóäå ÷èì 
çàîõîòèòè.

— Ñüîãîäí³ çàïðîïîíóºìî ìî-
ëîäîìó â÷èòåëþ ùå îäèí áóäè-
íîê, äå á â³í ì³ã ïðîæèâàòè, — 
ãîâîðèòü Ïåòðî Âîëîñåíêî. — 
Îäíà ç ïåíñ³îíåðîê, ÿêà íà çèìó 
ïåðå¿çäèòü äî ä³òåé ó Â³ííèöþ, 
ïîãîäèëàñÿ íàäàòè äàõ íàä ãîëî-
âîþ äëÿ ìîëîäîãî â÷èòåëÿ. Âò³ì, 
äèðåêòîð øêîëè íå âïåâíåíèé, 
ùî ³ñòîðèê ïîãîäèòüñÿ.

НАВІТЬ НА ТРИ ГОДИНИ 
НЕ ВЛАШТУВАТИСЯ 

Â³ííè÷àíèí Ìèõàéëî Ðîñêî-
øåíêî ³ñòîðèê çà ôàõîì. Ìàº 
äâà äèïëîìè ïðî âèùó îñâ³òó: 
ñïåö³àë³ñòà îòðèìàâ ó íàøîìó ïå-

Ó ïåðøèé ì³ñÿöü 
â÷èòåëü äî¿æäæàâ äî 
ðîáîòè êîæåí äåíü. Î 
6-é ãîäèí³ 10 õâèëèí 
â³äïðàâëÿâñÿ àâòîáóñ 
ç Â³ííèö³ äî Êàëèí³âêè

Пограбували 
колядників
 Ó Ð³çäâÿíèé âå÷³ð, 7 ñ³÷-
íÿ, íà âóëèö³ Àíòîíîâà 
äâîº íåâ³äîìèõ ÷îëîâ³ê³â 
â³ä³áðàëè ó 11-ð³÷íîãî 
õëîï÷èêà òåëåôîí. Ïðî 
öå çàÿâèëà ó ïîë³ö³þ ìàòè 
äèòèíè. ßê ç’ÿñóâàëîñü 
çãîäîì, çëîâìèñíèêè ïî-
ãðàáóâàëè ñèíà çàÿâíèö³ òà 
éîãî 12-ð³÷íîãî òîâàðèøà, 
ÿê³ êîëÿäóâàëè. Çà ï³âãî-
äèíè ïîë³öåéñüê³ âñòàíî-
âèëè çëîâìèñíèê³â. Íèìè 
âèÿâèëèñü ðàí³øå ñóäèì³: 
31-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí òà 
éîãî 19-ð³÷íèé íàïàðíèê, 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÿêîãî 
íàðàç³ âñòàíîâëþºòüñÿ. 
Âèêðàäåí³ â ä³òåé êîøòè 
â ñóì³ 277 ãðèâåíü òà ìî-
á³ëüí³ òåëåôîíè ïðàâîîõî-
ðîíö³ âèëó÷èëè.
Çëîâìèñíèêè çàòðèìàí³ 
â ïðîöåñóàëüíîìó ïîðÿäêó. 
Ïîë³öåéñüê³ ïåðåâ³ðÿþòü 
ïðàâîïîðóøíèê³â íà ïðè-
÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ 
³íøèõ çëî÷èí³â. Â³äêðèòî 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷. 2 ñò. 186 Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(ãðàá³æ). Çà òàêå ïðàâî-
ïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíî 
ïîêàðàííÿ äî 6 ðîê³â ïî-
çáàâëåííÿ âîë³.

«Надурив» 
державу 
на субсидії 
 Â³ííè÷àíèíó ïîâ³äîìèëè 
ïðî ï³äîçðó â øàõðàéñòâ³. 
×îëîâ³ê îòðèìàâ ñóáñèä³þ 
òà íå âêàçàâ, ùî êóïèâ 
àâò³âêó.
— Æèòåëü Â³ííèöüêîãî 
ðàéîíó, ïðèäáàâøè ëåãêî-
âèé àâòîìîá³ëü «Mitsubishi 
Pajero Sport» âàðò³ñòþ 
ïîíàä 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
òà, óñâ³äîìëþþ÷è òå, ùî 
âêàçàíà ïîêóïêà ïîçáàâèòü 
éîãî ïðàâà íà îòðèìàííÿ 
ñóáñèä³¿, ï³ä ÷àñ ïîäà÷³ 
äîêóìåíò³â äî Óïðàâë³ííÿ 
ñîöçàõèñòó, íàäàâ çàâ³äî-
ìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ 
ïðî â³äñóòí³ñòü ïîêóïîê 
íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº 
50 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — ðîçêà-
çóþòü ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêó-
ðàòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Òàêèì ÷èíîì, øëÿõîì 
îáìàíó, çàâîëîä³â áþäæåò-
íèìè êîøòàìè ó âèãëÿä³ 
ñóáñèä³¿ ó ðîçì³ð³ ìàéæå 
20 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ×îëîâ³êó 
ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà 
òðüîìà ñòàòòÿìè: ï³äðîá-
êà îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, 
âèêîðèñòàííÿ çàâ³äîìî 
ï³äðîáëåíîãî äîêóìåíòà òà 
øàõðàéñòâî.

КОРОТКОКОРОТКО

ËÀÉÔ
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Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Новорічні свята і довгі 
канікули можуть виявитися 
перевіркою для ваших по-
чуттів. І якщо ваш обранець 
підтримає вас і порадує, 
то ви зрозумієте: це саме та 
людина, яка вам потрібна.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви просто чарівні, з цього 
приводу не варто хвилю-
ватися. Краще не піддава-
тися емоційному сплеску, 
ревнощі тільки ускладнять 
любовні стосунки.

БЛИЗНЮКИ 
Увесь тиждень сприятливо 
вплине на ваші стосунки. 
Особливо гармонійними 
можуть виявитися п'ятниця і 
неділя. У середині тижня че-
кайте приємного сюрпризу.

РАК 
Вам буде здорово щастити 
цього тижня, ви будете пря-
мо-таки розпещені увагою з 
боку протилежної статі. Так 
що не варто з головою пори-
нати в роботу, в особистому 
житті у вас все добре, а буде 
ще краще.

ЛЕВ 
Схоже, ви дещо ідеалізуєте 
свої стосунки з коханою 
людиною. Вона не така гар-
на, як вам здається. Зніміть 
рожеві окуляри. Адже саме 
зараз ви можете зважитися 
на рішучий крок, який змі-
нить ваше майбутнє.

ДІВА 
Вам не варто чекати особли-
вої романтики цього тижня. 
Втім потім ви надолужите 
згаяне і зможете познайоми-
тися з кимось, хто вам дуже 
сподобається. 

ТЕРЕЗИ 
Озброївшись терпінням, 
ви будете здатні подолати 
холод мовчання і розтопи-
ти серце коханої людини. 
Навіть якщо ви в сварці, цей 
тиждень помирить вас. 

СКОРПІОН 
Кидайте все і вирушайте 
туди, де ваше серце. Саме 
зараз ви можете зважитися 
на важливий крок, і це зро-
бить вас щасливішим. 

СТРІЛЕЦЬ 
Зірки пророкують вам повне 
взаєморозуміння з супутни-
ком життя. Деяке охоло-
дження ваших почуттів може 
змінитися повним і нічим 
не затьмареним щастям. 

КОЗЕРІГ 
Можлива поява любовного 
трикутника. Постарайте-
ся все-таки не опинятися 
між двох вогнів. У середу і 
неділю вас чекають приємні 
побачення.

ВОДОЛІЙ 
Тиждень обіцяє бути повним 
зустрічей і побачень. Пози-
тивні емоції, навіть запамо-
рочливі романи — і все це 
тільки для вас. 

РИБИ 
Стосунки з коханою людиною 
сповнені романтизму і вза-
єморозуміння. Але ви все ще 
не позбулися сумнівів. Схоже, 
цього тижня ваш обранець 
змусить вас ревнувати.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 10-16 СІЧНЯ

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Выбрать партнёра для 
совместной жизни — это 
не всегда просто и не всегда 
получается с первого раза. 
Во многом, чем больше лю-
дей рассматривает человек, 

тем проще ему понять, кто нужен рядом 

и какой человек максимально соответству-
ет желаниям.
К примеру, с образованием, когда мы выбира-
ем, куда поступать и на какую специальность 
идти, мы рассматриваем множество вариан-
тов, городов и факультетов. Так почему при 
выборе человека забываем о том, что хочется 
для себя и руководствуемся слепой верой? 
Часто верой в то, что она/он изменится, что 

потом будет лучше, или что другого такого 
человека больше не встречу.
Если жить только одной верой, можно лет 
через 10 утром проснуться и понять, что вы 
живёте совершенно не той жизнью, которой 
вам хотелось бы, и рядом не с тем человеком. 
Даже через 10 лет можно всё поменять, по-
менять партнёра, работу, стиль и начать все 
заново. Только зачем так долго ждать?

Комментарий эксперта

ОТКРЫТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ 
Человек, который серьезно задумался над 
отношениями, открывается куда более охот-
но. Работа — место, где мы проводим осно-
вную часть жизни. Если партнер рассказывает 
и показывает, чем занимается, это хороший 
знак. На работу не поводишь кого попало, кол-
леги и подчиненные не поймут.

ВВОДИТ В КРУГ ДРУЗЕЙ 
Друзья — аспект нашей жизни, куда мы тра-
тим оставшееся после работы время, и в случае 
с друзьями как женщина, так и мужчина бо-
лее осторожны. Это люди, с которыми чело-
века связывает многое и личное. Поэтому если 
он/она знакомит со своими друзьями, это очень 
здорово, между вами есть что-то большее, чем 
просто симпатия.

СОЖИТЕЛЬСТВО КАК ЛАКМУС 
«Давай жить вместе», — это одна из тех фраз, 
которую хочет услышать, практически, каж-
дая женщина. Если вы живете вместе, вы уже 
не просто встречаетесь, вы уже почти семья. 
А по закону после совместного проживания под 
одной крышей более полугода, вы уже счита-
етесь семьей. Сам этот факт говорит о том что 
между вами все серьезно.

Выбираем  Мужчины, как и женщины очень разные, 
есть те, кто подходит для отношений, семьи, а есть 
те, с кем очень здорово проводить вместе время 
и развлекаться. Часто люди, желая одного, начинают 
пытаться получить от партнера то, чего он или она 
просто не может дать. И тут стоит вечный вопрос многих 
людей, как понять, что выбор партнера был верным

ПОДХОДИТ — НЕ ПОДХОДИТ. 
ВЫБИРАЕМ «ПОЛОВИНКУ»

Âû ïîçíàêîìèëèñü ñëó÷àéíî, è ýòî áûëî 
ïîõîæå äàæå ÷åì-òî íà êðàñèâûé ìîìåíò 
èç ôèëüìà. Îí çàøåë â êàôå è âàøè ãëàçà 
âñòðåòèëèñü, îí ïîäîøåë è ñêàçàë: «Ïðèâåò. 
Ìîãó ÿ âàñ óãîñòèòü?» Ó âàñ îêàçàëîñü òàê 
ìíîãî îáùèõ èíòåðåñîâ. Âîò âû óæå âñòðå-
÷àåòåñü â ñëåäóþùèé ðàç.

Òîëüêî, êàê ïîíÿòü, íàñòðîåí ëè ïàðòíåð 
íà îòíîøåíèÿ èëè åìó áîëüøå õî÷åòñÿ îòäûõà 
è ðàçâëå÷åíèé. 

×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì âîïðîñå, åñòü 
íåñêîëüêî îñíîâíûõ ïóíêòîâ, ïî êîòîðûì 
ïîíÿòíî, ÷òî ïàðòíåð íàñòðîåí ðåøèòåëüíî.

ЗНАКОМИТ С РОДИТЕЛЯМИ 
Родители и семья для человека — это самое до-
рогое. Если в предыдущих двух пунктах партнер 
готов впустить в свою жизнь, тут он впускает 
в свою семью. Обычно мужчины очень тща-
тельно выбирают, кого знакомить с родите-
лями, потому что женщина теперь не просто 
его подруга, она становится дочерью для его 
родителей. А женщины же приводят в свой дом 
того, кто действительно соответствует ее пред-
почтениям и ожиданиям.

СТРОИТ СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ 
Если партнер рассказывает о своих планах 
на будущее, делится своими идеями в работе, 
в жизни и советуется о том, как лучше поступить 
и что предпринять, это очень хороший показа-
тель. Мужчина, который советуется, рассматри-
вает женщину серьезно и видит ее в будущем 
рядом с собой. Женщина, если рассматривает 
мужчину как спутника жизни (по крайней мере, 
ближайшие пару месяцев) тоже любит, чтобы 
все было по плану.

ПОКУПКИ С ПЕРСПЕКТИВОЙ 
Когда между крутым спортивным автомоби-
лем и большой комфортной машиной мужчина 
выбирает второй вариант — он настроен на се-
мью. Для многих мужчин машина, как второй 
дом. И он выбирает ту, которая больше ему 
подходит по характеру, где он будет чувствовать 
себя комфортно. Поэтому машина о мужчинах 
говорит куда больше, чем это может казаться 
на первый взгляд. Туда 
же относится покупка жилья. 



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП
ОЛЕКСАНДР ПРИБИШ (19),
БАРИСТА

Поступово сенс всієї 
світової економіки 
зводиться до того, 
щоб продавати один 
одному товари, 

вироблені в Китаї, по можливості 
видаючи їх за свої.

***
Якби на пачці сигарет було написано: 
«Людина, що палить, не зможе вийти 
в Інтернет протягом 10 днів!» — о-ой 
скільки б народу палити кинуло!

***
— Чому ти сидиш біля рояля, адже ти 
не вмієш грати?
— Для того, щоб сюди не сів хтось, хто 
думає, що вміє грати.

***
Прийшли дід та баба на аеродром. 
Підходять до льотчика. Дід каже:
— Синку, ми з бабою стільки років вже 
живемо, а жодного разу не літали. 
Прокатай.
Льотчик відповідає:
— Добре, прокатаю. Але за однієї умови. 
Якщо закричиш від страху — платиш мені 
100 баксів, йде?
— Йде, — погодився старий.
Злетіли. Льотчик, як почав виробляти 
всякі піруети в повітрі — і мертву петлю, 
різке падіння вниз і все таке — але старий 
мовчав, як риба. Льотчику це набридло, 
він посадив літак і питає старого:
— Скажи, діду, а був такий момент, коли 
ти мало не закричав?
— Був.
— Який?
— Коли стара випала…

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

Японский мятный кулер
Ингредиенты: вино сливо-
вое — 100 мл, апельсин — 30 г, 
мята — 5 г, содовая — 50 мл.
Мяту и апельсин слегка по-
мять мадлером в бокале, все 
это засыпать колотым льдом. 
Потом добавить все остав-
шиеся ингредиенты и хорошо 
перемешать, а затем досы-
пать лед. Готовый коктейль 
украсить мятой и цедрой 
апельсина.

Андрей (35)

КОКТЕЙЛЬ

16 RIA, 
Ñåðåäà, 9 ñ³÷íÿ 2019

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
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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 
Прежде чем взяться 
за новое дело, правильно 
оцените свой потенциал.

ТЕЛЕЦ 
Вероятны перемены, 
которые положительно по-
влияют на вашу жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ 
Временные неудачи — след-
ствие ваших попыток выйти 
на новый уровень жизни.

РАК 
Не обращайте внимания 
на неудачи, они не смогут 
повлиять на ваш успех.

ЛЕВ 
Удача будет благосклонна 
к вам. Многие дела завер-
шатся в вашу пользу. 

ДЕВА 
Терпение и такт помогут 
сохранить свои позиции 
в отношениях как дома, 
так и на работе. 

ВЕСЫ 
Вы узнаете много нового 
о себе, но постарайтесь 
не менять ничего вокруг. 

СКОРПИОН 
Представится благоприят-
ная возможность хорошо 
зарекомендовать себя.

СТРЕЛЕЦ 
Вы живете ощущением зна-
чительности перемен, одна-
ко не стремитесь расставить 
всё по своим местам.

КОЗЕРОГ 
Доверяйте своей интуиции, 
тогда госпожа Фортуна 
будет улыбаться вам. 

ВОДОЛЕЙ 
Если вы вспомните про 
оптимизм, то сможете по-
корить новые вершины. 

РЫБЫ 
Откройте для себя что-то 
новое, и вы почувствуете, 
что двигаетесь в правиль-
ном направлении.

Ірина, 24 роки 
Працюю дизайнером. У вільний час люблю читати 
та плавати в басейні. Мрію про подорож до Норвегії.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь 
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019 і 
безкоштовну професійну фотосесію 
від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

441880

ФОТО «МІС RIA-20199999999999999999999999999

юблю читати 
ож до Норвегії.

озповідь 
a.com.uaa. 
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