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с. 14

с. 4-5

368149

с. 3

 Традиційно місто з 
весни до осені було 
схоже на будмайданчик

 У 2018 році 
змінила свій вигляд 
Замостянська, 
утеплили кілька шкіл 
та дитсадків, відкрили 
підприємство на 500 
робочих місць

 У планах — побудова 
нового моста, який 
об’єднає вулицю Янгеля 
і Тяжилів

440671

441389

РЕКЛАМА

442065

с. 12

 Київський міст став найдорожчим об’єктом, 
який ремонтували півтора року. За цей час 

вартість реконструкції збільшилася 
з 56,5 до 84,7 мільйона гривень!
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ÍÎÂÈÍÈ

Один день 
ушедшего года 

Ñìåíà ëåò — âðåìÿ 
íå òîëüêî äëÿ ïëàíîâ, 
íî è äëÿ âîñïîìèíàíèé, 
íå òàê ëè? Â 2018 ãîäó ÿ çà-
ïîìíèëà Âèøåíñêîå îçåðî 
â êîíöå èþíÿ. Íà áåðåã 
ïðèøëè âèííè÷àíå ðàç-
íîãî âîçðàñòà è ñî ñâîèìè 
âçãëÿäàìè íà æèçíü. Íèêòî 
äðóã äðóãó íå ìåøàë. Ëþäè 
â ëåòàõ ïðåèìóùåñòâåííî 
ñèäåëè íà ëàâêàõ, êòî ïî-
ìîëîæå — íà ïðîãðåòûõ 
ñîëíöåì áåòîííûõ ïëèòàõ. 
Êîìïàíèè ðàñïîëàãàëèñü 
íà òðàâå è çà ñòîëèêà-
ìè èç ïàëåò. Äåòè ðåçâè-
ëèñü è ïðèïëÿñûâàëè ïîä 
ìóçûêó. Äà, áûë êîíöåðò. 
È çâóêè ìóçûêè ìèêøèðî-
âàëèñü ñ øåïîòîì ëèñòâû, 
â êîòîðîé èãðàë âåòåðîê. 
ß ïî÷óâñòâîâàëà àòìîñôåðó 
âçàèìíîãî óâàæåíèÿ è åäè-
íåíèÿ ñîòåí ïî áîëüøåé ÷àñ-
òè íåçíàêîìûõ ìåæäó ñîáîé 
ëþäåé.

Áîëüøèíñòâî èç íèõ áûëè 
âû — íàøè ÷èòàòåëè, ïîñå-
òèâøèå 25-ûé äåíü ðîæäå-
íèÿ RIA, â ÷åñòü êîòîðîãî 
è áûë ïèêíèê — íîâûé äëÿ 
íàñ ôîðìàò âñòðå÷è ñ âàìè. 
Óëûáàëèñü è âû, è íàøè ñî-
òðóäíèêè, êîòîðûå íàêîíåö-
òî èçáàâèëèñü îò êîëîññàëü-
íîãî íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ. 
Âåäü ýòî áûëî âïåðâûå, è 
âñå ìû áåñïîêîèëèñü — 
à âäðóã íà÷íåòñÿ äîæäü 
èëè âàì íå ïîíðàâèòñÿ 
ïðàçäíèê?

Âû ñäåëàëè ýòîò äåíü 
íåçàáûâàåìûì äëÿ ìåíÿ, 
è ÿ áëàãîäàðþ âàñ. Çà òî, 
÷òî âû íåíàäîëãî çàáûëè 
çàáîòû è ïå÷àëè, çà âàøó 
äîáðîæåëàòåëüíîñòü. À åùå 
ÿ áóäó ïîìíèòü ýòîò äåíü 
ïîòîìó, ÷òî ìû îñòàâèëè 
áåðåã íàøåãî îçåðà ÷èñòûì 
è ïðèÿòíûì, ðàçâå ÷òî 
íåìíîãî ïðèìÿëè òðàâó.

ДУМКА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Наталия Наталия 
АФАНАСЬЕВА АФАНАСЬЕВА 

МАКСИМ (28), МЕНЕДЖЕР:

— Бажаю успіху у всьому. 
Здоров’я у сім’ях, душевної 
теплоти. Бажаю розвивати 
себе духовно та фізично і 
нехай над нашими голова-
ми буде мирне небо.

ТЕТЯНА (46), ВЧИТЕЛЬКА:

— Перш за все бажаю всім 
здоров’я. Можливо, це 
звучить банально, але це 
найголовніше в нашому 
житті. Бажаю, щоб внаре-
шті настав мир.

ВІКТОР (61), ПЕНСІОНЕР:

— Людям бажаю здоров’я, 
миру та добра. Місту — ста-
вати з кожним роком кра-
щим. Дуже приємно, коли 
до нас приїжджають із сто-
лиці і всі задоволені.

ОЛЕНА (23), ПОМІЧНИК 

НОТАРІУСА:

— Бажаю, щоб в оселях за-
вжди було тепло та весело. 
І щоб родини на свята зби-
рались разом. Нехай новий 
рік буде багатий.

СЕРГІЙ (18), СТУДЕНТ:

— Бажаю нам усім спокою та 
гарних політиків. Місту роз-
виватись тим курсом, яким 
воно зараз йде. Нехай все 
у нас і далі буде спокійно та 
виважено. 

ЮЛІЯ (26), ДЕКРЕТНА ВІДПУСТКА:

— Бажаю Вінниці розвитку. 
Щоб вона ставала ще більш 
комфортним містом, для 
того, щоб приваблювати 
ще більше закордонних ту-
ристів. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що ви побажаєте Вінниці та вінничанам у новому році?

Çà öåé ð³ê áàãàòî çì³íèëîñÿ 
â êðà¿í³ ³ â íàøîìó ì³ñò³. Ìè 
ñïîñòåð³ãàëè çà ðåêîíñòðóêö³ÿìè, 
ùî ìèíóëîãî ðîêó ðîçâåðíóëèñÿ 
ó Â³ííèö³ ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ³ ñë³ä-
êóâàëè, ÷è íå âèòðàòèëè íà öå çà-
éâèõ êîøò³â. À ÿê ³íàêøå? Öå æ 
íàø³ ç âàìè ãðîø³! Ïèñàëè ïðî 
äîñÿãíåííÿ â³ííè÷àí ³, ãåðî¿â, ÿê³ 
áîðîíÿòü íàñ íà ñõîä³, âèêðèâàëè 
êîðóïö³îíåð³â, õîäèëè ó ñóäè, àáè 
íå äàòè çìîãó «çàì’ÿòè ñïðàâó». Ðà-

çîì ñõèëÿëè ãîëîâó ïåðåä ïàì’ÿòòþ 
ïîëåãëèõ ãåðî¿â, ïðîâåëè â îñòàí-
íþ ïóòü æ³íêó, ÿêà çì³íèëà æèòòÿ 
áàãàòüîõ ëþäåé — Ðà¿ñó Ïàíàñþê.

Ãîðòàþ÷è ñòîð³íêè ãàçåòè òà 
ïåðåãëÿäàþ÷è íîâèíè ç ñàéòó 
20minut.ua, óñâ³äîìëþºø, ñê³ëüêè 
ó Â³ííèö³ æèâå ö³êàâèõ, ñì³ëè-
âèõ, ùåäðèõ ëþäåé. Ó êîæíîãî 
º ñâîÿ óí³êàëüíà ³ñòîð³ÿ. Çãàäàé-
òå Åäóàðäà ç³ Ñòðèæàâêè, ÿêèé 
íàâîäèòü ëàä ó ñâîºìó ì³ñòå÷êó, 

àáî Ä³àíó Ìîðîç, ÿêà îðãàí³çîâóº 
áëàãîä³éí³ ïðîåêòè, àáè âðÿòóâà-
òè æèòòÿ ä³òÿì, ÷è Ìàêñèìà Áåâ-
çà, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ðîáîòè 
â Ãóãë ³ Ôåéñáóö³ òà çàëèøèâñÿ 
â Óêðà¿í³. Òàê³ ëþäè ðîáëÿòü ³ñ-
òîð³þ íàøîãî ì³ñòà ³ ðóõàþòü íàñ 
âñ³õ âïåðåä, íàäèõàþ÷è ñâî¿ìè 
â÷èíêàìè ³ åíåðã³ºþ.

Ìè âäÿ÷í³ êîæíîìó, õòî òðèìàº 
çàðàç ó ðóêàõ ãàçåòó, õòî ÷èòàº íàñ 
íà ñàéò³ 20minut.ua, õòî ïèøå êî-
ìåíòàð³, õòî òåëåôîíóº äî ðåäàêö³¿ 
òà ïðèõîäèòü ç³ ñâî¿ìè ³ñòîð³ÿìè. 
Ðàçîì ç âàìè ìè äîïîìàãàºìî âè-
ð³øóâàòè ïðîáëåìè, ÿê³ âñå ùå 
ïñóþòü æèòòÿ ãðîìàä³, áîðåìîñÿ 
ç íåñïðàâåäëèâ³ñòþ, â³äñòîþºìî 
íàøå ïðàâî íà ã³äíå æèòòÿ.

Ìè âñ³ ðàçîì íàìàãàºìîñÿ íà-
áëèçèòè ìð³þ — æèòè â öèâ³ë³-
çîâàí³é êðà¿í³, ÿêó ïåðø çà âñå 
áóäåìî ïîâàæàòè ìè, ¿¿ ãðîìàäÿíè. 

Öüîãî ðîêó íàì çíîâó ïîòð³áíî 
áóäå çðîáèòè ñêëàäíèé âèá³ð. Ñïî-
ä³âàºìîñÿ, ùî äîâåäåòüñÿ âèáèðàòè 
íå ç äâîõ «ïàðøèâèõ îâåöü», ³ áó-
äåìî ìàòè ïðåçèäåíòà, ðåçóëüòàòà-
ìè ðîáîòè ÿêîãî áóäåìî ïèøàòèñÿ.

Ìè äóæå õî÷åìî, ùîá ó íîâîìó 
ðîö³ áóëî á³ëüøå ãàðíèõ íîâèí 
³ ùîá íàðåøò³ âèéøîâ íîìåð ç 
çàãîëîâêîì íà ïåðø³é øïàëüò³ — 
«Âñå! Â³éíà çàê³í÷èëàñÿ».

Ìèðó óñ³ì ³ çëàãîäè! Ùàñòÿ ³ 
ïðîöâ³òàííÿ â êîæåí ä³ì, äîáðà 
³ ëþáîâ³ ó âàø³ ðîäèíè ³ ñâ³òëà 
ó âàø³ ñåðöÿ! Íåõàé çä³éñíÿòüñÿ 
íàéçàïîâ³òí³ø³ áàæàííÿ! ² íåõàé 
öåé ð³ê íå ï³äñóíå íàì ç âàìè 
«ñâèí³».

² ïàì’ÿòàéòå — ìè çàâæäè ïî-
ðó÷, ÿê òî êàæóòü — ³ â ðàäîñò³, 
³ â ãîð³. Äÿêóºìî, ùî âè ç íàìè, 
ï³äòðèìóºòå íàñ ³ íàäèõàºòå! Ëþ-
áèìî âàñ! Ç Íîâèì ðîêîì!

ХАЙ СВИНКА ПРИНЕСЕ НАМ 
ЩАСТЯ У ЦЬОМУ РОЦІ 
Вітаємо!  Ось і закінчилася 
передноворічна біганина, подарунки всі 
роздали, бажання загадали… Зустріли 
новий, подумати тільки, вже 2019 рік! 
Пора зупинитися на мить і ще раз 
згадати рік, що минув

Це ми, журналісти, редактори:) Бажаємо вам, нашим любим читачам, радості у новому році, достатку і миру
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ìàòèìóòü âèá³ð: éòè çà çàãàëü-
íèì êîíêóðñîì àáî ïîçà ÷åðãîþ. 
ßêùî îáåðóòü äðóãèé âàð³àíò, 
òî ïîâèíí³ óêëàñòè äîãîâ³ð ç³ 
øêîëîþ àáî ìåäçàêëàäîì â ñåë³, 
ùî ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ â³äïðàöþþòü 
òðè ðîêè òàì (goo.gl/m61LB2).

ТАРИФИ ТА СУБСИДІЇ 
Ó Â³ííèö³ ïî÷àâ ä³ÿòè íîâèé 

òàðèô íà îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷ó 
âîäó. Äëÿ ñïîæèâà÷³â ÊÏ «Â³-
ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» ö³íà:

 íà ãàðÿ÷ó âîäó — 90,1 ãðí 
çà êóá (ç ðóøíèêîñóøèëüíèêà-
ìè); 83,27 ãðí çà êóá (áåç ðóø-
íèêîñóøèëüíèê³â).

 íà îïàëåííÿ — 1375,27 ãðí 
çà 1 Ãêàë (ÿêùî º ë³÷èëüíèê 
òåïëà) àáî 35,24 ãðèâí³ çà êâà-
äðàòíèé ìåòð (ÿêùî ë³÷èëüíèê³â 
òåïëà íåìàº) (goo.gl/rbZgwZ).

Ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó åíåðãî-
ïîñëóãè â³ííè÷àíàì íàäàþòü äâ³ 
ð³çí³ êîìïàí³¿: «Â³ííèöÿîáëåíåð-
ãî» òåïåð çàéìàºòüñÿ âèðîáíè-
öòâîì ³ ðîçïîä³ëîì, à òîâàðèñòâî 
«Åíåðà Â³ííèöÿ» (â³äîêðåìëåíà 
÷àñòèíà îáëåíåðãî) — ïðîäàâà-
òèìå åëåêòðîåíåðã³þ.

Äëÿ ñïîæèâà÷à öå çíà÷èòü: 
áóäå 2 äîãîâîðè — ïðî íàäàííÿ 
ïîñëóã ç ðîçïîä³ëó ³ ïðî ïîñòà-
÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿. Ó ïëàò³æ-
ö³ òåïåð áóäå äâà îêðåì³ ðÿäêè: 
çà ïîñëóãè ðîçïîä³ëó ³ çà ïîñëóãè 
ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿. Àëå 
íà òàðèô ïîêè ùî öå íå âïëèíå 
(goo.gl/T8hyu1).

Ö³º¿ âåñíè çíîâ çðîñòå ö³íà 
íà ãàç. ²ç 1 òðàâíÿ áóäåìî ïëà-
òèòè 9,85 ãðèâí³ çà 1 êóá. À ç 
1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó âæå áóäåìî 
ïëàòèòè 12,3 ãðèâí³ çà 1 êóáîìåòð 
ãàçó! Ó òîé æå ÷àñ, «Íàôòîãàç» 
çìåíøóº âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïà-

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ñêëàëè ñïè-
ñîê ìàñøòàáíèõ 

çì³í, ÿê³ â³ä÷óþòü â³ííè÷àíè 
ó 2019 ðîö³. Ñåðåä íèõ ³ ïðèºì-
í³, ³ íå äóæå. Àëå ïðî íèõ âàðòî 
çíàòè, áî äåÿê³ íîâàö³¿ ïî÷àëè 
ïðàöþâàòè ó ïåðøó õâèëèíó 
2019 ðîêó. ² ïî÷íåìî ç ãðîøåé.

ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ 
Ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà ç 1 ñ³÷íÿ 

ñêëàäàº 4170 ãðèâåíü. À îò ó ïî-
ë³öåéñüêèõ ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà 
ñêëàäàòèìå 9,2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, 
à ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà ðÿòóâàëü-
íèê³â ÄÑÍÑ — 9 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ ñîëäàòà — 
íå ìåíøå 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Êð³ì òîãî, ì³í³ìàëêà 4170 ãðè-
âåíü âïëèíóëà ³ íà çðîñòàííÿ 
ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè, ÿêó âñòà-
íîâèëè íà ð³âí³ 10100 ãðèâåíü 
ïî Óêðà¿í³.

Ùîðîêó, 1 áåðåçíÿ, ïåíñ³îíå-
ðàì îñó÷àñíþâàòèìóòü ïåíñ³¿. ̄ õ 
áóäóòü çá³ëüøóâàòè çà ôîðìóëîþ: 
ð³âåíü ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿ ïîìíî-
æàòü íà 50% â³ä çðîñòàííÿ ð³âíÿ 
³íôëÿö³¿ òà íà 50% â³ä çðîñòàí-
íÿ ð³âíÿ ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè. 
ßêáè òàêå çá³ëüøåííÿ çðîáè-
ëè ïðîñòî çàðàç, òî ì³í³ìàëüíà 
ïåíñ³ÿ ç 1497 ãðèâåíü çðîñëà á 
äî 1677 ãðèâåíü.

À îò â³éñüêîâèì ïåíñ³îíåðàì 
÷åêàòè íà 1 áåðåçíÿ íå òðåáà. ̄ ì 
ï³äâèùèëè ïåíñ³¿ íà 20% âæå ç 
1 ñ³÷íÿ.

Óñ³ì, êîìó âèïîâíèòüñÿ 

â 2019 ðîö³ 60, ïîòð³áíî ðåòåëüíî 
ðàõóâàòè ñòðàõîâèé ñòàæ. Àäæå 
çà ïðàâèëàìè, ÿê³ áóëè ïðèéíÿ-
ò³ â ïåíñ³éí³é ðåôîðì³ 1 æîâòíÿ 
2017 ðîêó, âèéòè íà çàñëóæåíèé 
â³äïî÷èíîê çìîæóòü ëþäè, ÿê³ 
ìàþòü íå ìåíøå 26 ðîê³â ñòðà-
õîâîãî ñòàæó.

Ùå îäíà íîâàö³ÿ 2019-ãî: çà-
ïóñê íàêîïè÷óâàëüíî¿ ïåíñ³éíî¿ 
ñèñòåìè. Ó ïåðøèé ð³ê íà âàøó 
ìàéáóòíþ ïåíñ³þ ñòÿãíóòü 2% â³ä 
ð³÷íî¿ çàðïëàòè, ³ öåé â³äñîòîê 
çðîñòå äî ñåìè â 2024 ðîö³.

Äëÿ ïðèêëàäó, ðîá³òíèê, ùî 
çàðîáëÿº ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó 
4170 ãðèâåíü, äî âèõîäó íà ïåí-
ñ³þ â 60 ðîê³â ìîæå íàêîïè÷è-
òè 111 òèñÿ÷ 566 ãðèâåíü. Ïðè 
öüîìó, â Óêðà¿í³ ïðîäîâæèòü ä³-
ÿòè ñîë³äàðíà ïåíñ³éíà ñèñòåìà, 
çà ÿêîþ ç îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòî-
âàíèõ ñòÿãóþòü 22% íà âèïëàòè 
íèí³øí³ì ïåíñ³îíåðàì.

МЕДИЦИНА ТА ОСВІТА 
Äîñ³ íå îáðàëè ñ³ìåéíîãî 

ë³êàðÿ? À äàðìà. Áî ç ëèïíÿ 
2019 ðîêó îòðèìàºòå íîâ³ ïîñëó-
ãè, çà ÿê³ ïëàòèòü äåðæàâà. Öå 
54 ä³àãíîñòè÷í³ òà ë³êóâàëüí³ ïî-
ñëóãè çà íàïðàâëåííÿì ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ, òåðàïåâòà àáî ïåä³àòðà. 
Ñåðåä íèõ ø³ñòü âèä³â ÓÇÄ, ìà-
ìîãðàô³ÿ, á³îïñ³ÿ òà íåñêëàäí³ 
îïåðàö³¿ íà øëóíêó, òðàõå¿, áðîí-
õàõ òîùî.

Äåô³öèò ë³êàð³â òà â÷èòåë³â 
ó ñåëàõ äåðæàâà áåðåòüñÿ âèð³øó-
âàòè äîáðå çàáóòèìè ìåòîäàìè. 
Àá³òóð³ºíòè, ÿê³ õî÷óòü âñòóïèòè 
ó âèø íà ñïåö³àëüíîñò³ «Ïåäà-
ãîã³êà» àáî «Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ», 

НОВІ ЗАРПЛАТИ ТА ПРАВИЛА, 
ЩО ПОЧАЛИ ДІЯТИ З 2019 РОКУ 
Вдихніть глибше  У 2019 році 
зростають мінімальна зарплата та пенсія, 
вводять пеню на комуналку, а медреформа 
зачепить діагностику пацієнтів. Що 
принесе цей рік для наших гаманців? 
Про зарплати і пенсії, про нові тарифи та 
новини для власників «євроблях»

ëèâà äëÿ ïðîìèñëîâîñò³. ßêùî 
ó ëèñòîïàä³ 2018-ãî ïðîìèñëîâ³ 
ñïîæèâà÷³ ïëàòèëè 12,115 ãðèâ-
í³ çà 1 êóá, òî ç 1 ñ³÷íÿ öüîãî 
ðîêó — 9 ãðèâåíü çà êóáîìåòð 
(goo.gl/jpS8rG).

Öüîãî ì³ñÿöÿ ñóáñèä³¿ äàâàòè-
ìóòü ãðîøèìà: óðÿä çàïðîâàäèâ 
ïîâíó ìîíåòèçàö³þ ó òðè åòàïè.

Ãðîø³ íàðàõîâóâàòèìóòü íà ðà-
õóíîê â «Îùàäáàíêó», ùî àâòîìà-
òè÷íî â³äêðèþòü äëÿ âñ³õ îòðèìó-
âà÷³â ñóáñèä³é. Áàíê êîíòðîëþâà-
òèìå ³ âèòðàòè ãðîøåé ç ñóáñèä³é. 
À ó ê³íö³ îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó 
çàëèøîê ç äåðæäîïîìîãè ìîæíà 
çàáðàòè ñîá³ (goo.gl/frVonY).

НОВІ ШТРАФИ 
Ó òðàâí³ öüîãî ðîêó ââåäóòü 

øòðàô çà ïðîñòðî÷êó îïëàòè 
êîìóíàëêè. ßêùî ñïëàòèëè ï³ç-
í³øå 20-ãî ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿ-
öÿ, òî áóäå íàðàõîâóâàòèìåòüñÿ 
ïåíÿ — 0,01% çà êîæåí äåíü 
ïðîñòðî÷êè.

À íà äåÿê³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
ââîäÿòü ùå é àáîíåíòñüêó ïëà-
òó, ÿêà çàïðàöþº òàêîæ ç òðàâíÿ 
2019 ðîêó. Ìàêñèìàëüíà àáîíï-
ëàòà íà òåïëî, ãàðÿ÷ó âîäó ñòà-
íîâèòèìå 43 ãðèâí³, íà õîëîäíó 
âîäó — 37,6 ãðèâí³, íà âèâåçåííÿ 
ñì³òòÿ — 16,1 ãðèâí³.

Ó òîé æå ÷àñ, â³ííè÷àíè çìî-

æóòü âèìàãàòè ïåðåâ³ðêó ÿêîñò³ 
íàäàíèõ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Öå 
ñòîñóºòüñÿ ïîñëóã ç ïîñòà÷àííÿ 
òåïëà, ãàðÿ÷î¿ ³ õîëîäíî¿ âîäè, 
âèâåçåííÿ â³äõîä³â, óïðàâë³ííÿ 
áàãàòîêâàðòèðíèì áóäèíêîì. 
Çà íåÿê³ñí³ ïîñëóãè ïîñòà÷àëü-
íèêè áóäóòü âèïëà÷óâàòè êîì-
ïåíñàö³þ. Íîâàö³ÿ çàïðàöþº ç 
1 òðàâíÿ (goo.gl/ymdLrD).

Õóë³ãàíàì â øêîëàõ áóäå 
íåïåðåëèâêè: çà öüêóâàííÿ (áó-
ë³íã) îäíîêëàñíèê³â ¿õí³ áàòü-
êè ìîæóòü îòðèìàòè íåìàëèé 
øòðàô — 850–3400 ãðèâåíü. Çà-
ÿâó ïðî áóë³íã ìîæíà áóäå ïîäàòè 
äî ïîë³ö³¿, äå ñêëàäóòü ïðîòîêîë 
³ ïåðåäàäóòü éîãî äî ñóäó, ùî ³ 
ïðèòÿãíå áàòüê³â ÷è îï³êóí³â õó-
ë³ãàíà äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ (goo.gl/VnJAZi).

Ïðîòÿãîì ï³âðîêó çàïðàöþº 
ñèñòåìà ôîòî òà â³äåîô³êñàö³¿ 
íà äîðîãàõ. Çà ïîðóøåííÿ ÏÄÐ 
âëàñíèêè àâòî îòðèìóâàòèìóòü 
«ëèñòè ùàñòÿ» ç³ øòðàôàìè 
íà ñâ³é ïîøòîâèé ÿùèê.

Íîâàö³¿ çà÷åïëÿòü ³ âëàñíèê³â 
íåðîçìèòíåíèõ àâòî íà ³íîçåì-
í³é ðåºñòðàö³¿ — «ºâðîáëÿõ». 
ßêùî âîíè äî òðàâíÿ íå ðîç-
ìèòíÿòü ñâî¿ ìàøèíè, òî ïî-
÷íóòü îòðèìóâàòè øòðàôè — â³ä 
17 000 äî 170 000 ãðèâåíü, çàëåæ-
íî â³ä òåðì³íó ïðîñòðî÷êè.

Ùîðîêó 1 áåðåçíÿ 
áóäå ïåðåðàõóíîê 
ïåíñ³é. Ó 2019 ðîö³ 
äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 
ïîòð³áíî ìàòè 26 ðîê³â 
ñòðàõîâîãî ñòàæó 

4170 грн
мінімальна 

зарплата 

на 20%
зросли пенсії 

військових 
пенсіонерів 

54
медпослуги отри-

мають в рамках 
безкоштовної 

діагностики 

9,85 грн
вартість кубометра 

газу з 1 травня 

ЩО ЗМІНИТЬСЯ В ЖИТТІ ВІННИЧАН

2%
з зарплати за рік 

стягнуть для 
накопичення 

пенсії 

850-3400
грн

штраф за цькуван-
ня однокласників 

у школах 

45-50 грн
середня вартість 

пачки цигарок 
до кінця року 

17-170
тис. грн

штраф 
за нерозмитнену 

«євробляху» 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 

Ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà íå ðî-
áèòè â íàñòóïíîìó ðîö³ ìîäåðí³-
çîâàí³ âàãîíè «VinWay». Çàì³ñòü 
íèõ òðàíñïîðòíèêè ñïðîáóþòü 
ðîçðîáèòè âëàñí³ òðîëåéáóñè. 
ßêèìè âîíè áóäóòü — ïîêè ùî 
íåâ³äîìî. Àëå ðîáî÷à íàçâà òðàí-
ñïîðòó — òðîëåéáóñ «Â³ííèöÿ».

Öüîãî ðîêó òðàíñïîðòíèêè çðî-
áèëè äâà íîâèõ «VinWay», ÿêèõ 
òåïåð ó ì³ñò³ äåñÿòü. Çîêðåìà, 
îñòàíí³é — 32-ìåòðîâèé âàãîí, 
äå ìîæóòü ïîì³ñòèòèñÿ äî 300 ïà-
ñàæèð³â — ìàéñòðè «Â³ííèöüêî¿ 
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» çðîáè-
ëè äî 105 ð³÷íèö³ â³ííèöüêîãî 
òðàìâàÿ. Àëå â «Ïðîãðàì³ åêî-

íîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâè-
òêó» íà 2019 ð³ê íà âèðîáíèöòâî 
íîâèõ «VinWay» ãðîøåé íå çà-
êëàäåíî. Ðàí³øå òðàíñïîðòíèêè 
ïîÿñíþâàëè, ùî öå ïîâ`ÿçàíî ç 
ìàéáóòíüîþ ïîñòàâêîþ íîâî¿ 
ïàðò³¿ âæèâàíèõ âàãîí³â ç³ øâåé-
öàðñüêîãî Öþð³õà. Àëå ìàéñòðè 
áåç ðîáîòè íå çàëèøàòüñÿ. Àäæå 

çà íàì³ðàìè âëàäè º ³äåÿ ïî÷àòè 
ðîáèòè òðîëåéáóñè.

— Ïðàöþºìî íàä ï³ëîòíèì 
ïðîåêòîì ïî ðîçðîáö³ òðîëåéáó-
ñ³â íà áàç³ ÊÏ «Â³ííèöüêà òðàí-
ñïîðòíà êîìïàí³ÿ». Òðîëåéáóñ 
áóäå çáèðàòèñÿ íà áàç³ íàøîãî 
òðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà. 
Ïîêè ùî íå áóäó ðîçêàçóâàòè 

âñ³õ äåòàëåé, ìè ïîêàæåìî, ùî öå 
áóäå çà òðîëåéáóñ â 2019 ðîö³, — 
ñêàçàâ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. Óò³ì, 
â ïðîãðàì³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâè-
òêó íà 2019 ð³ê âêàçàíà ðîáî÷à 
íàçâà òðîëåéáóñà — «Â³ííèöÿ». 
Ó ìåð³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî íàñòóï-
íîãî ðîêó õî÷óòü çðîáèòè ÷îòèðè 
òàêèõ òðîëåéáóñè.

Замість трамваїв «VinWay» почнуть збирати 
тролейбуси, які назвуть «Вінниця» 

ÍÎÂÈÍÈ
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Почали рятувати Буг 
Óë³òêó, ïîáëèçó âîäîçàáîðó «Â³ííèöÿâî-

äîêàíàëó» ïî÷àëè ÷èñòèòè ð³÷êó Ï³âäåí-
íèé Áóã. Äëÿ öüîãî ì³ñüêà âëàäà ïðèäáàëà 
çåìñíàðÿä çà 3,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Áðàëè 
éîãî ó Õåðñîí³, à ïîòóæíîñò³ âèñòà÷àº, 
ùîá ç÷èùàòè äî 800 êóáîìåòð³â íàìóëó 
íà äîáó.

Ïðè òîìó, ó Â³ííèöüê³é ÎÄÀ òàêîæ ñòà-
ëè çàéìàòèñÿ î÷èùåííÿì ð³÷îê. Îáëàñí³ 
÷èíîâíèêè ïðèäáàëè àíàëîã³÷íèé çåìñíà-
ðÿä òà ïî÷èñòèëè ðóñëî ð³÷êè Äåñåíêà, 
ùî ïîáëèçó Ñòðèæàâêè (goo.gl/i9gs5d). 
Ó öüîìó ðîö³ ì³ñòî õî÷å ïîñèëèòè ñâ³é 
«ôëîò» äëÿ î÷èùåííÿ ð³÷êè ³ çàïëàíóâàëè 
êóïèòè áàðæó!

«Менти» повернулися 
в поліцію 

Ìàñøòàáíà àòåñòàö³ÿ ñòàðî¿ ì³ë³ö³¿ ìàëà 
â³äñ³ÿòè «íåäîñòîéíèõ» äëÿ íîâî¿ ïîë³ö³¿. 
Ó 2016 ðîö³ àòåñòàö³þ ïðîéøëè 2757 ïðà-
ö³âíèê³â ïîë³ö³¿. Íå ïðîéøëè — 110. Óñ³ 
³íø³ çàëèøèëèñÿ ïðàöþâàòè òàê, ÿê âîíè 
º (goo.gl/eW6HD5).

Ó ñ³÷í³ 2018-ãî íàì ñòàëî â³äîìî, ùî 
äåÿêèì «ì³ë³ö³îíåðàì» âäàëîñÿ ïîâåðíó-
òèñÿ íà ïîñàäè: 31 ëþäèíà íå ïðîéøëà 
àòåñòàö³þ, áóëè çâ³ëüíåí³ çà ñëóæáîâó 
íåâ³äïîâ³äí³ñòü, ³ ïîâåðíóëè ñîá³ ïîñàäè 
çà ð³øåííÿì ñóäó. Òà ùå é îòðèìàòè êîì-
ïåíñàö³¿ çà âèìóøåí³ ïðîãóëè â³ä äåðæàâè 
(goo.gl/8nmYG8).

Чутки про нестачу 
вакцин від кору 

«Ó Â³ííèö³ åï³äåì³ÿ êîðó», «ó ë³êàðíÿõ 
íåìàº âàêöèí», «õâîð³þòü âñ³, òðåáà çà-
êðèâàòè øêîëè íà êàðàíòèí» — òàê³ ÷óòêè 
øèðèëèñÿ ì³ñòîì ó ñ³÷í³ ìèíóëîãî ðîêó. 
Òîä³ ðàçîì ç ë³êàðÿìè ìè ðîçâ³ÿëè ÷óò-
êè ïðî åï³äåì³þ, àäæå ñòàíîì íà ê³íåöü 
2017 ðîêó çàõâîð³ëî 107 â³ííè÷àí. Òîä³ ÿê 
ó 2006 ðîö³ õâîð³ëî îäðàçó 3133 â³ííè÷àí!

Ïðè öüîìó ñïàëàõè êîðó áóëè âñþ çèìó 
òà âåñíó 2018-ãî. Ìåäèêè çàïåâíÿëè, ùî 
âàêöèí âèñòà÷èòü íà âñ³õ. ² ùîá íå ïî-
øèðþâàòè õâîðîáó — ïðîïîíóâàëè â³ííè-
÷àíàì àêòèâí³øå äîëó÷àòèñÿ äî ùåïëåííÿ 
(goo.gl/2wGDVz).

Медреформа 
Ç 1 êâ³òíÿ ñòàðòóâàëà ìåäè÷íà ðåôîðìà, 

ÿêà çì³íþº ïåðâèííó ëàíêó ìåäèöèíè. 
Êîæíà â³ííèöüêà ðîäèíà ìàº óêëàñòè 
óãîäó ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, ïåä³àòðîì, 
òåðàïåâòîì, àáè îòðèìóâàòè ãàðàíòîâàí³ 
äåðæàâîþ ìåäïîñëóãè áåçêîøòîâíî.

Ç òîãî ÷àñó, 2/3 íàñåëåííÿ Â³ííè-
ö³ ï³äïèñàëè äåêëàðàö³¿ ç ñ³ìåéíèìè 
ë³êàðÿìè. Ó 93 òèñÿ÷ æèòåë³â ì³ñòà 
ùå º ÷àñ äî 1 ëèïíÿ âèçíà÷èòèñÿ ç 
òèì, äî êîãî «ï³äïèñàòèñÿ». À ç ë³òà 
2019 ðîêó ìåäðåôîðìà â³äêðèº â³ííè-
÷àíàì ùå é áåçîïëàòíó ä³àãíîñòèêó òà 
íåñêëàäí³ îïåðàö³¿ çà äåðæàâí³ êîøòè 
(goo.gl/eHveN1).

ПОДІЇ ТА ЛЮДИ, ЯКІ ВРАЗИЛИ 
ВІННИЦЮ У МИНУЛОМУ РОЦІ
Підбиваємо підсумки  Минулий рік був багатий на події: як приємні, так і не дуже. Ми висвітлювали 
«зради» і «перемоги», відкривали читачам неймовірні історії наших земляків та розбиралися у конфліктах, 
аби ви отримували об’єктивну інформацію. Про те, як минув 2018 рік у Вінниці, читайте в одному матеріалі

Зносять заради ТЦ 
Íà ïî÷àòêó 2018-ãî, â³ííè÷àí âðàçèâ 

ñêàíäàë ç ïðîäàæåì ³ñòîðè÷íîãî áóäèíêó 
íà Ñîáîðí³é, 29. Ð³÷ ó òîìó, ùî êîëèøí³é 
ãîòåëü «Öåíòðàëüíèé», â ÿêîìó äîâãèé ÷àñ 
ïðàöþâàëà ïðîêóðàòóðà, âèð³øèëè çíåñòè. 
À íà ì³ñö³ òðèïîâåðõ³âêè — ïîáóäóâàòè 
òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð.

Ïîïðè òå, ùî ñïîðóäó çâåëè â 1893 ðîö³, 
âîíà íå º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè. ² âëàäà, 
³ íîâèé âëàñíèê íå âáà÷àþòü ñåíñó â³ä-
íîâëþâàòè ³ñòîðè÷íèé ãîòåëü. Íà ¿õíþ 
äóìêó, «áóä³âëÿ â àâàð³éíîìó ñòàí³».

Ïðè öüîìó âàðò³ñòü ãîòåëþ ó öåíòð³ 
ì³ñòà âèñòàâèëè íà ð³âí³ îäíîê³ìíàòíî¿ 
êâàðòèðè íà Ïîä³ëë³ — 1 ì³ëüéîí 25 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü (goo.gl/cnn37t).

Проїзд пільговиків 
стане платним 

Íàâåñí³ æèòåë³â ì³ñòà ñêîëèõíóëà íîâè-
íà, ùî ï³ëüãîâèé ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ ñòàíå ïëàòíèì äëÿ âñ³õ. Óðÿä 
ïîñòàíîâèâ, ùî ï³ëüãîâèêàì äàâàòèìóòü 
êîøòè ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â: ì³í³ìóì 
íà 30 ïî¿çäîê ùîì³ñÿöÿ. Óñ³ì çðîáèòè 
«áåçêîøòîâíèé» ïðî¿çä íå âäàñòüñÿ, äå-
ÿêèì ïåíñ³îíåðàì äîâåëîñÿ á ïëàòèòè.

Ð³øåííÿ ùå ìàëà óõâàëèòè ì³ñüêà âëà-
äà, ÷îãî íå çðîáèëà äî ê³íöÿ 2018 ðîêó. 
Ó ãðóäí³ çàñòóïíèöÿ ìåðà Ãàëèíà ßêóáî-
âè÷ ñêàçàëà, ùî «ìîíåòèçàö³ÿ áóäå, àëå 
ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ å-êâèòêà». Òîæ ïîêè 
ùî âñ³ ï³ëüãîâèêè ¿çäÿòü ÿê ³ ðàí³øå (goo.
gl/Ua7onS).

Перший напівмарафон 
у Вінниці!

Ó ñóáîòó, 28 êâ³òíÿ, Â³ííèöÿ ïîðèíóëà 
ó ìàñîâå ñïîðòèâíå ä³éñòâî AUTO. RIA Â³-
ííèöÿ Íàï³âìàðàôîí. Ê³ëüêà òèñÿ÷ ëþäåé 
á³ãëè äèñòàíö³¿ íà 1,5, 10 òà 21 ê³ëîìåòð!

21 ê³ëîìåòð ïåðøèì ïîäîëàâ Áîãäàí Ñå-
ìåíîâè÷ ç ñåëà Ê³âøîâàòà, ùî ó Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³. À íàéäîâøó äèñòàíö³þ ïåðøîþ 
ïðîá³ãëà â³ííè÷àíêà Â³ðà Îâ÷àðóê.

Ï³ñëÿ çàá³ãó îòðèìàëè ñîòí³ ôîòîãðàô³é, 
ïðèºìíèõ â³äãóê³â â³ä ó÷àñíèê³â. Òàêîæ ìè 
ïîãîâîðèëè ç îäèíàäöÿòüìà ó÷àñíèêàìè 
AUTO. RIA Â³ííèöÿ Íàï³âìàðàôîí, ÿê³ 
íàéá³ëüøå íàñ çäèâóâàëè. Ñåðåä íèõ ³ ä³-
â÷èíà íà îäí³é íîç³, êàíàäñüêèé ïîë³öåé-
ñüê³é, ³ 2-ð³÷íà Ñîô³éêà (goo.gl/G1aA4M).

Протести на дорогах 
Ïðîòåñòè ³ ïåðåêðèòòÿ ðóõó íà âóëèöÿõ 

ñòàëè ñïðàâæí³ì õ³òîì öüîãî ðîêó. Ïåðå-
êðèâàëè Ñîáîðíó â³éñüêîâ³ ïåíñ³îíåðè, 
ùî âèìàãàëè ïåíñ³þ íå ìåíøå 150 äîëàð³â 
(goo.gl/UGZDbh). Ï³êåòóâàëè ì³ñüêó ðàäó 
ïåðåñåëåíö³, àáè îòðèìàòè îá³öÿíó çåìëþ 
ï³ä áóä³âíèöòâî (goo.gl/eFWjF1).

Ïåðåêðèâàëè öåíòðàëüíó âóëèöþ ìåø-
êàíö³ íîâîáóäó «ªâðîïåéñüêèé êâàðòàë», 
ÿê³ õîò³ëè, ùîá âëàäà ïîêàðàëà çàáóäîâ-
íèê³â ¿õíüîãî êîìïëåêñó (goo.gl/61cHUk); 
âëàñíèêè «ºâðîáëÿõ» âèìàãàëè ñïðàâåäëè-
âî¿ ö³íè çà ðîçìèòíåííÿ (goo.gl/FSn3i7); 
à æèòåë³ ì³êðîðàéîíó «ÂÏÇ» ïåðåêðèëè 
äîðîãó, ùîá ¿ì íàðåøò³ óâ³ìêíóëè åëåê-
òðîåíåðã³þ (goo.gl/4LqLP6).
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Ходить взимку 
у тенісці 

Ïîêè â³ííè÷àíè æàõàëèñÿ â³ä êîðó, ÃÐÂ² 
òà ãðèïó, Âàëåð³é Ëîáóð ñèä³â íà âóëèö³ 
ó ôóòáîëö³ â ìîðîç òà ïèâ ÷àé. Ç äèòèíñòâà 
÷îëîâ³ê íå â³ä÷óâàº õîëîäó. Óçèìêó ÷îëîâ³ê 
õîäèòü ïî Õì³ëüíèêó, äå æèâå, â òåí³ñö³ 
àáî ëåãêîìó ñâåòðó, áåç ãîëîâíîãî óáîðó.

Â³ííèöüê³ ë³êàð³ âïåðøå çóñòð³ëè òàêèé 
âèïàäîê. Êàçàëè, ùî ó Âàëåð³ÿ Ëîáóðà ïî-
ãàíî ðîçâèíóò³ ðåöåïòîðè õîëîäó. Ïðîòå öå 
íåìàº çãóáíîãî âïëèâó íà éîãî îðãàí³çì, â³í 
æèâå ïîâíîö³ííèì æèòòÿì (goo.gl/CVYevs).

Битва за Шевченка 
Íà Òåàòðàëüí³é ìèíóëîãî ðîêó âñòà-

íîâèëè ìåìîð³àë Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ ñîòí³ 
«Äåðåâî ñâîáîäè». ² òóò íå îá³éøëîñÿ áåç 
ñêàíäàëó, àäæå ïàì’ÿòíèé çíàê âñòàíîâè-
ëè íà ì³ñö³ íàðîäíîãî ïàì’ÿòíèêà Òàðàñó 
Øåâ÷åíêó.

Ñóòè÷êè ì³æ àêòèâ³ñòàìè òà îõîðîíöÿìè 
òðèâàëè äî ïî÷àòêó ëþòîãî, òåðèòîð³þ íà-
âêîëî ïëîù³ îõîðîíÿëè ç ñîáàêàìè. Áþñò 
Øåâ÷åíêà ïåðåäàëè äî ìóçåþ øêîëè ¹ 22, 
à 7 ëþòîãî âðåøò³-ðåøò â³äêðèëè ïàì’ÿòíèê 
Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ ñîòí³ (goo.gl/jpmiRF).

Вартовий чистоти 
Стрижавки 

Åäóàðä Ïåäîðåíêî çàðîáèâ àâòîðèòåò 
ó ñåëèù³ äîáðîâ³ëüíèì ïðèáèðàííÿì ñì³ò-
òÿ. Ðîáèòü òàê, àäæå ëþáèòü ñâ³é êðàé òà 
õî÷å çáåðåãòè ïðèðîäó â³ä ñì³òòºçâàëèùà.

Ó éîãî øêîë³-ã³ìíàç³¿ âæå äàâíî ä³º åêîëî-
ã³÷íèé ïðîåêò. Ñì³òòÿ ïî ñåëó äîïîìàãàþòü 
çáèðàòè äðóç³, à «ïðèéìàº» â³äõîäè â÷èòåëü-
êà-ñóñ³äêà, ùî â÷èòü, ÿê ñîðòóâàòè íåïîòð³á. 
Ó ñåëèùí³é ðàä³ ñòàâèëè Åäóàðäà ó ïðèêëàä 
êîìóíàëüíèêàì, ÿê³ ïðàöþâàëè íå òàê åôåê-
òèâíî ÿê åíòóç³àñò (goo.gl/tRD9XW).

Вінницькі катакомби 
Òàºìíè÷³ ï³äçåìåëëÿ ïðîíèçóþòü óâåñü 

öåíòð Â³ííèö³. Ó áåðåçí³ õîäè, ÿêèì ïî-
íàä 400 ðîê³â, «â³äêðèëèñÿ» â³ííè÷àíàì. 
Íà ïàðêîâö³ ïîðÿä ç³ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåí-
ñüêèì ñîáîðîì óòâîðèëîñÿ ïðîâàëëÿ.

Âëàäà äîñ³ ì³ðêóº, ÷è ïîòð³áíî ¿ì ðî-
áèòè ç öèõ ï³äçåìåëü òóðèñòè÷íó ô³øêó. 
Àäæå, þðèäè÷íî, êàòàêîìá ó Â³ííèö³ 
íåìàº; âîíè íå º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè òà 
íåâ³äîìî, â ÿêîìó íèí³ ñòàí³. Àëå ïðèêëàä 
ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò äîâîäèòü, ùî êàòàêîì-
áè º «çîëîòîþ æèëîþ» (goo.gl/56uaNq).

«Омолодили» Пирогова 
Óïåðøå ó Â³ííèö³ íàóêîâö³ ìåäè÷íî-

ãî óí³âåðñèòåòó ñàìîñò³éíî ïðîâåëè ðå-
áàëüçàìàö³þ ò³ëà Ïèðîãîâà. Äî 2018 ðîêó 
ïðîöåäóðó âèêîíóâàëè ðîñ³éñüê³ â÷åí³, 
ÿê³ òðèìàëè â ñåêðåò³ ôîðìóëó ðîç÷èíó.

Äåñÿòå «îìîëîäæåííÿ» âèäàòíîãî õ³-
ðóðãà óñï³øíî çðîáèëè äâà äîñâ³ä÷åí³ 
àíàòîìè ç ìåäóí³âåðñèòåòó — ïðîôå-
ñîð Þð³é Ãóì³íñüêèé òà äîöåíò Ñåðã³é 
Ãðèöåíêî, ¿ì äîïîìàãàëè äâà ìîëîä³ 
íàóêîâö³ ³ ïðàö³âíèêè ìóçåþ. Óí³êàëü-
íèé ìåäè÷íèé åêñïåðèìåíò ïîâíîãî 
çáåðåæåííÿ ò³ëà òðèâàº âæå 137 ðîê³â! 
(goo.gl/7MyBmD).

Спортивний рекорд 
року 

Ðåêîðäñìåíîì ðîêó º ãîëîâà îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ ñòðîíãìåíó ³ ä³þ÷èé ñïîðòñ-
ìåí Ñåðã³é Ãðà÷îâ. Íà ïëîù³ á³ëÿ ìåð³¿ 
â³í ïðîòÿãíóâ äâà ìóí³öèïàëüí³ àâòîáó-
ñè çàãàëüíîþ âàãîþ ïîíàä 22 òîííè — 
íà 19 ìåòð³â çà 19 ñåêóíä.

Çðîáèâ öå ³ç äðóãî¿ ñïðîáè, ùî äîäàëî 
³íòðèãè. Äîñÿãíåííÿ çàíåñëè äî Êíè-
ãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè. Âîíî º óí³êàëü-
íèì, àäæå Ñåðã³é Ãðà÷îâ âàæèòü ëèøå 
85 êã. Ðàí³øå àíàëîã³÷íó âàãó òÿãíó-
ëè ëèøå ñòðîíãìåíè-ñóïåðâàæêîâèêè 
(goo.gl/X9NYaB).

Соборну закрили для 
авто 

Çà¿õàòè íà Ñîáîðíó ç 1 æîâòíÿ ñòàëî 
ïðîáëåìîþ — âîä³ÿì çâè÷àéíèõ ïðèâàò-
íèõ àâòîìîá³ë³â ðîáèòè öå çàáîðîíåíî. 
À íà ñóñ³äí³õ âóëèöÿõ óòâîðþþòüñÿ çàòîðè.

Ïðè÷èíà îáìåæåííÿ ðóõó — çàäëÿ ïî-
êðàùåííÿ «åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿» â öåíòð³ 
ì³ñòà, äëÿ îð³ºíòàö³¿ öåíòðó ì³ñòà íà ï³-
øîõîä³â òà ðîçâàíòàæåííÿ Ñîáîðíî¿ â³ä 
òðàíñïîðòó.

Îáìåæåííÿ ä³º ç 6.00 äî 22.00. Âîä³¿â, 
ùî íàâàæóþòüñÿ ïðî¿õàòè öåíòðàëüíîþ 
âóëèöåþ, çóïèíÿþòü ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ 
(goo.gl/rYufD4).

Авіакатастрофа 
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü «×èñòå íåáî-2018» â³é-

ñüêîâèé âèíèùóâà÷ Ñó-27 óïàâ 16 æîâòíÿ 
á³ëÿ ñåëà Óëàí³â Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó. 
Êîìàíäèðîì åê³ïàæó áóâ ïîëêîâíèê 
àâ³àö³¿, ëüîò÷èê 1 êëàñó 46-ð³÷íèé ²âàí 
Ïåòðåíêî. Äðóãèì â êàá³í³ âèíèùóâà÷à 
áóâ ï³äïîëêîâíèê Ñåò «Äæåòðî» Íåð³íã, 
àìåðèêàíñüêèé ï³ëîò-âèíèùóâà÷.

×îìó òðàïèëàñÿ òðàãåä³ÿ? Äîñ³ òî÷íî 
íåâ³äîìî. Ñë³ä÷³ îïðàöüîâóþòü ÷îòèðè 
âåðñ³¿: ëþäñüêèé ôàêòîð ïðè âèêîíàíí³ 
ïîëüîòó; òåõí³÷íà íåñïðàâí³ñòü ë³òàêà; çà-
ïðàâêà íåÿê³ñíèì ïàëüíèì; ïîãîäí³ óìîâè 
(goo.gl/TZq7oz).

Нова ціна проїзду 
Ó 2018 ðîö³ çðîñëà âàðò³ñòü êâèòê³â 

ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Ñïî÷àòêó íîâó 
ö³íó ç 1 ëèïíÿ îòðèìàëè ìàðøðóòíèêè: 
ïðî¿çä ïî 6 ãðèâåíü. À ç 20 ñåðïíÿ êâèòêè 
ïîäîðîæ÷àëè ³ ó ìóí³öèïàëüíîìó òðàí-
ñïîðò³ — 4 ãðèâí³ ó òðàìâàÿõ, òðîëåéáóñàõ 
òà 5 ãðèâåíü ó àâòîáóñàõ.

Ïðè÷èíà çðîñòàííÿ — ïåðåâ³çíè-
êè íå ìîæóòü âîçèòè çà ñòàðîþ ö³íîþ, 
áî çàï÷àñòèíè, ïàëüíå ïîäîðîæ÷àëè. ² 
âîíè ãîòîâ³ áóëè â³äìîâèòèñÿ â³ä ðîáîòè 
íà ìàðøðóòàõ (goo.gl/7veqEp).

Тяжилівський маніяк 
Ö³º¿ âåñíè Â³ííèöþ ñêîëèõíóëà íåïðèºì-

íà íîâèíà: ó ðàéîí³ Òÿæèëîâà òà Â³éñüêîâî-
ãî ì³ñòå÷êà «îñåëèâñÿ» ìàí³ÿê, ùî ÷³ïëÿâñÿ 
äî ä³òåé. Éîãî æåðòâîþ ñòàëà 11-ð³÷íà øêî-
ëÿðêà. Ó áàòüê³âñüêèõ ãðóïàõ ïàí³êóâàëè, 
êàçàëè ïðî çãâàëòóâàííÿ äèòèíè.

Ó êâ³òí³ çáî÷åíöÿ çàòðèìàëè íà Ñòà-
ðîìó Ì³ñò³. Òàì â³í çàâ³â ç ïåðåõîæîþ 
øêîëÿðêîþ ðîçìîâó íà äîðîñëó òåìó. Àëå 
÷îëîâ³ê â òþðìó òàê ³ íå ïîòðàïèâ: ñóä 
âèçíàâ ÷îëîâ³êà íåä³ºçäàòíèì òà ïðèçíà-
÷èâ ïðèìóñîâå ë³êóâàííÿ (goo.gl/8m7bch).

Не стало Раїси Панасюк 
17 âåðåñíÿ îá³ðâàëîñÿ æèòòÿ Ðà¿ñè Ïàíà-

ñþê. Õàðèçìà ³ âíóòð³øíÿ ñèëà õóäîðëÿâî¿ 
æ³íêè íà â³çêó ïðèâåðòàëà äî ñåáå óâàãó 
íå ò³ëüêè ïðîñòèõ ëþäåé, à é ÷èíîâíèê³â 
ð³çíîãî ð³âíÿ. Âîíà áóëà óðÿäîâîþ óïî-
âíîâàæåíîþ ç ïðàâ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
îï³êóâàëàñÿ òðüîìà ì³ëüéîíàìè óêðà¿íö³â 
ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.

Ó 2017 ðîö³ âîíà ïåðåíåñëà îíêîëîã³÷-
íó îïåðàö³þ. Àëå, íà æàëü, ¿¿ ñèëè äóõó 
âèÿâèëîñÿ íåäîñòàòíüî äëÿ áîðîòüáè ç 
âàæêèì íåäóãîì (goo.gl/bvfhEK).

Наші в Антарктиді 
Îëåêñàíäð Àôòåíþê áóâ ó÷àñíèêîì óêðà-

¿íñüêî¿ íàóêîâî¿ åêñïåäèö³¿ íà ïîëÿðíó 
ñòàíö³þ «Àêàäåì³ê Âåðíàäñüêèé». Ìåòåî-
ðîëîã çà ôàõîì äâ³÷³ áóâ â Àíòàðêòèä³. ² 
òàê ñï³âïàëî, ùî íà îáèäâ³ éîãî åêñïåäèö³¿ 
áóëî ñâÿòêóâàííÿ éîãî 25 òà 30 ðîê³â!

×îëîâ³ê ðîçêàçàâ, ùî òàì º ö³ëà òðà-
äèö³ÿ ñâÿòêóâàííÿ ³ìåíèí ³ ïî÷èíàþòü 
¿¿ ç êóïàííÿ â îêåàí³, òåìïåðàòóðà ÿêîãî 
íèæ÷å íóëÿ. À ï³ñëÿ êóïàííÿ íàëèâàþòü 
÷àðêó êîíüÿêó, ³ ùå í³õòî íå õâîð³â â³ä 
òàêîãî «âîäîõðåùà» (goo.gl/yL9Cy1).
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Äîõîäè ì³ñü-
êîãî áþäæåòó 
íà 2018 ð³ê ñêëà-

äàþòü 4,7 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Çíà-
÷íà ñóìà, çà ÿêó ìîæíà áóëî á 
ïåðåáóäóâàòè ëåäâå íå âñå ì³ñòî.

Àëå ëåâîâó ÷àñòêó âñ³õ âèäàòê³â 
«ç’¿ëà» îñâ³òà, ñîöçàõèñò, ìåäèöè-
íà òà ÆÊÃ. Òîáòî, öå á³ëüøå 80% 
â³ä óñüîãî áþäæåòó. À íà ðåìîíò 
îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòóðè âäàëîñÿ 
ñïðÿìóâàòè ò³ëüêè 388 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü.

ЩО ЗРОБИЛИ?
Öüîãî ðîêó â³äðåìîíòóâàëè 

áàãàòî îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòó-
ðè. Çîêðåìà, çðîáèëè ðåìîíò 
äîð³ã ³ òðîòóàð³â íà 81,2 òèñÿ-
÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â ïîêðèòòÿ 
íà 154 âóëèöÿõ ì³ñòà. Òà ïðî-
êëàëè 10 ê³ëîìåòð³â íîâèõ âå-
ëîäîð³æîê — òàê çàãàëüíà ïðî-
òÿæí³ñòü âåëîìàðøðóò³â ó ì³ñò³ 
ñêëàäàº 59 ê³ëîìåòð³â.

Ïðîìèñëîâ³ñòü òàêîæ ðîçâè-
âàëàñÿ. Ó 2018 ðîö³ çàâåðøèëè 
áóä³âíèöòâî òà ââåëè â åêñïëó-

àòàö³þ ïåðøó ÷åðãó çàâîäó ÒÎÂ 
«Ãð³í Êóë» (õîëäèíã UBC Group). 
Ðîçïî÷àëè âèïóñê õîëîäèëüíèê³â, 
ñòâîðèëè 250 ðîáî÷èõ ì³ñöü.

Íà Çóë³íñüêîãî ïî÷àëè áó-
ä³âíèöòâî ïåðøî¿ ÷åðãè çàâîäó 
ÒÎÂ «ÍÅÑÑ Åñòåéò», ùî áóäå 
çàéìàòèñÿ âèðîáíèöòâîì ñîíÿ÷-
íèõ ïàíåëåé.

Ç ìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â, ùî 
áóëè çàâåðøåí³ ó 2018 ðîö³, 
ìîæíà íàçâàòè ðåêîíñòðóêö³þ 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó, ïåðøó ÷åðãó 
âóëèö³ Çàìîñòÿíñüêî¿ (â³ä Ñòå-
öåíêà äî Êîöþáèíñüêîãî), òðåòþ 
÷åðãó ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â ³ 
ïëîù³ Ìîãèëêà. Çáóäîâàíå ôóò-
áîëüíå ïîëå á³ëÿ Ïàëàöó ä³òåé 
òà þíàöòâà. 

Çì³íèâñÿ íà êðàùå ³ ì³ñüêèé 
òðàíñïîðò — ìîäåðí³çîâàí³ äâà 
òðàìâàéíèõ âàãîíè «VinWay», 

ВІННИЦЯ-2019: РОЗШИРЕННЯ 
ЗАВОДІВ ТА РЕМОНТ АЕРОПОРТУ
Підсумки та плани  Традиційно 
місто з весни до осені перетворилося 
на будмайданчик. У 2018 році змінила 
свій вигляд Замостянська, утеплили 
кілька шкіл та дитсадків, відкрили 
підприємство на 500 робочих місць. 
А що зміниться у 2019 році?

â³äðåìîíòóâàëè 25 òðàìâà¿â, 
67 òðîëåéáóñ³â. Â³äêðèëè íî-
âèé àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 17 
«Òÿæèë³â (ÑÒÎ) — Çàë³çíè÷íèé 
âîêçàë».

Íà îñâ³òó ì³ñòà ó 2018 ðîö³ âè-
ä³ëèëè 1 ì³ëüÿðä 30 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Ùîïðàâäà, íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ, áóä³âíèöòâî çàêëàä³â 
îñâ³òè ñïðÿìóâàëè 89 ì³ëüéîí³â 
490 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Òàê, ïðîâåëè ðåêîíñòðóêö³þ 
äàõó â øêîëàõ ¹ 8, 36; óòåïëè-
ëè ôàñàäè øê³ë ¹ 5, 17, 33 òà 
äèòÿ÷èõ ñàäê³â ¹ 4, 17. Ó âñ³õ 
36 øêîëàõ âñòàíîâèëè óñòàíîâêè 
î÷èùåííÿ âîäè, à ó öüîìó ðîö³ 
ïëàíóþòü îáëàäíàòè ö³ óñòàíîâêè 
ó âñ³õ äèòñàäêàõ.

²íø³ ãðîø³ ç ì³ëüÿðäà: íà çàðï-

ëàòè â÷èòåëÿì, ïðàö³âíèêàì 
îñâ³òí³õ çàêëàä³â, îïëàòó êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã.

ЩО НЕ ВСТИГЛИ?
Àìá³òí³ ïëàíè — ïåðåíåñëè 

íà íàñòóïíèé ð³ê. Ó 2019 ðîö³ 
ïðîäîâæàòü ðîáîòè ç äîáóäîâè 
ãîëîâíîãî êîðïóñó êë³í³÷íî¿ 
ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìåääîïîìîãè 
íà Êè¿âñüê³é òà áóä³âíèöòâî øêî-
ëè íà Ïîä³ëë³. Öåé çàêëàä, ÿêèé 
áóäå ðîçðàõîâàíèé íà 1200 ó÷í³â, 
çâîäÿòü ùå ç 2015 ðîêó. Øêîëó 
ïëàíóþòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ 
íå ðàí³øå 2020 ðîêó.

Åëåêòðîííèé êâèòîê ó òðàí-
ñïîðò³, ïðî ÿêèé âëàäà ìð³º ùå 
ç 2014 ðîêó, ìàº áóòè ïîâí³ñòþ 
âïðîâàäæåíèé äî îñåí³ 2019 ðîêó.

Ç ïðîåêò³â áëàãîóñòðîþ ïåðåíå-
ñëè íà íîâèé ð³ê ðåêîíñòðóêö³þ 
ãîëîâíîãî âõîäó â Öåíòðàëüíèé 
ïàðê.

Ó òîé æå ÷àñ, ðîá³òíèêè ìàé-
æå çàâåðøèëè áóäóâàòè ïàðêàí 
íàâêîëî ïàðêó: ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ 
íå âèñòà÷àº ñåêö³é òà õâ³ðòîê. 
Çà ñâîþ ðîáîòó ï³äïðèºìñòâî 
«Âåëåñ+» îòðèìàº 5,2 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü.

Ïåðåíåñëè íà 2019 ð³ê ïîáóäî-
âó ñì³òòºïåðåðîáíîãî êîìïëåêñó 
â Ëþäàâö³ òà ïîáóäîâó 2-î¿ ÷åðãè 
êëàäîâèùà íà Ñàáàðîâ³. Çîêðåìà, 
çà ðîçáóäîâó òåðèòîð³¿ êëàäîâèùà 
(àâòîïàðêîâêà, êàíàë³çàö³ÿ, åëåê-
òðîïîñòà÷àííÿ òîùî) òîâàðèñòâî 
«Øëÿõáóä» îòðèìàº 22 ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü (goo.gl/jtc8Nw).

Ó 2018 ðîö³ â óñ³õ 
øêîëàõ âñòàíîâèëè 
óñòàíîâêè äëÿ 
î÷èùåííÿ âîäè. Öüîãî 
ðîêó — ïîñòàâëÿòü ó 
âñ³õ äèòñàäêàõ

Що зроблять у Вінниці в 2019 році

Джерело: Програма економічного і соціального розвитку-2019 (goo.gl/sXhGFc) *за кошти Швейцарської Конфедерації      ** за кошти Держбюджету 

50 млн грн
Реконструкція 
Замостянської (II 
черга) 

1 млрд грн
Реконструкція 
злітно-посадкової 
смуги аеропорту 
«Вінниця»**

500
робочих місць 
планують створити 
на заводі UBC Group 

понад 700 
робочих місць 
хочуть відкрити на 
заводі ДП «Енерге-
тичні системи» 

Запуск заводу з ви-
робництва сонячних 
панелей «НЕСС 
ЕСТЕЙТ» і створення 
400 робочих 
місць

8 млн грн
Ремонт трамвайних 
колій на Соборній 

2 млн грн
Будівництво 
вантового мосту 
на Янгеля-Ватутіна 

77,8 млн грн
Утеплення шкіл № 8, 
16, 25, 20, дитсадків 
№ 18, 23, 26, 30, 42, 
47, гімназії № 17.

14 млн грн
Утеплення 
пологового будинку 
№ 2 

20 млн грн 
Добудова корпусу 
клінічної лікарні 
швидкої меддопомо-
ги на Київській, 68 

15 млн грн
Реконструкція 
спорткомплексу 
на Янгеля, 48 

46 млн грн
Реконструкція ко-
лишніх адмінбуді-
вель «Кристаллу» під 
технопарк 

19 млн грн
Реконструкція 
тепломереж 
на Вишеньці та 
Слов’янці*

6 млн грн
Будівництво 
комплексу із знешко-
дження побутових 
відходів у Людавці 

8 млн грн
Будівництво 
цвинтаря 
на Сабарові (II черга) 

Київський міст став найдорожчим 
об’єктом, який ремонтували півтора року.  

За цей час вартість реконструкції збільшилася з 
56,5 до 84,7 мільйона гривень!



ПРЕС-СЛУЖБА РАДИКАЛЬНОЇ 

ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА

Ë³äåð ÐÏË äîáèâñÿ ïðîäîâæåííÿ ìîðà-
òîð³þ íà ïðîäàæ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
çåìåëü.

Ïðîäàâàòè íå çåìëþ, à ïðîäóêòè àãðî-
ïåðåðîáêè, ì’ÿñî òà ìîëîêî. Ïðî öå ç 
òðèáóíè Âåðõîâíî¿ Ðàäè çàêëèêàâ ë³äåð 
Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ Îëåã Ëÿøêî. Ï³ä òèñ-
êîì ïîë³òèêà ïàðëàìåíò ³ùå íà îäèí ð³ê 
ïðîäîâæèâ ä³þ ìîðàòîð³þ — çàáîðîíè 
íà ïðîäàæ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ.

Äåÿê³ ïàðëàìåíòàð³ ç³çíàëèñÿ æóðíà-
ë³ñòàì: ÿêùî á âîíè öüîãî íå çðîáèëè, 
òî ç Íîâîãî ðîêó ìîãëà ïî÷àòèñÿ çà-
êîíîäàâ÷à ïëóòàíèíà, ÿêà á ðîçâ'ÿçàëà 
ðóêè ñïðèòíèì ä³ëêàì. Çà äîïîìîãîþ 
÷îðíèõ òà ñ³ðèõ ñõåì ÷åðåç «ïðàâèëüí³ 
ñóäè» âîíè á ïðîòÿãëè óçàêîíåííÿ òèñÿ÷ 
ãåêòàð³â íà êîðèñòü âåëèêèõ êîðïîðàö³é, 
à ëþäè çàëèøèëèñÿ á í³ ç ÷èì. Òî æ, 
ï³äêðåñëèâ Îëåã Ëÿøêî, â³ëüíèé ðèíîê 
çåìë³ — öå àâàíòþðà, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ 
âëàäà õî÷å ïîçáàâèòè óêðà¿íö³â ãîëîâíî-
ãî íàö³îíàëüíîãî áàãàòñòâà — ÷îðíîçåìó.

«Çàì³ñòü òîãî, ùîá äàòè ôåðìåðàì äå-
øåâ³ êðåäèòè, îá³ãîâ³ êîøòè, äåðæàâ-
íó ï³äòðèìêó, äîòàö³¿, íîðìàëüíó ö³íó 
íà ìîëîêî, â³äíîâëþâàòè òâàðèííèöòâî, 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ ñîö³àëüíó ñôåðó íà ñåë³, 
âëàäà ïðîïîíóº óêðà¿íöÿì ðèíîê çåì-
ë³. Öå âåëè÷åçíèé îáìàí! Áî ó ëþäåé 
íåìàº ãðîøåé êóïèòè çåìëþ. ßêáè âëàäà 

íå áóëà òàê áåçíàä³éíî äàëåêà â³ä íàðîäó, 
âîíà á ïðî öå çíàëà. Çåìëþ ñêóïëÿòü 
áóðæó¿ òà îë³ãàðõè-ëàòèôóíäèñòè, à óêðà-
¿íñüê³ ñåëÿíè çàëèøàòüñÿ áàòðàêàìè», — 
çàÿâèâ Îëåã Ëÿøêî.

Çà éîãî ³í³ö³àòèâîþ äâà ðîêè òîìó 
ïàðëàìåíò âæå çàïðîâàäæóâàâ ìîðàòîð³é 
íà ïðîäàæ çåìë³, òåðì³í ÿêîãî ñïëèâàº 
1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. ² îò òåïåð ë³äåð ÐÏË 
â³äñòîÿâ ïðîäîâæåííÿ ä³¿ öüîãî ìîðàòîð³þ 
äî 2020 ðîêó, à ïàðëàìåíò ï³ä òèñêîì Îëåãà 
Ëÿøêà óõâàëèâ â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò.

Çàì³ñòü ïðîäàæó çåìë³ ë³äåð ÐÏË ïðî-
ïîíóº âíåñòè çì³íè äî 41-¿ ñòàòò³ Îñíî-
âíîãî çàêîíó, ÿê³ íàçàâæäè çí³ìóòü öå 
ïèòàííÿ. Çàêîíîïðîåêò Ëÿøêà íåùîäàâ-
íî îòðèìàâ ñõâàëåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî 
ñóäó. Äîêóìåíò íàâ³÷íî çàêð³ïèòü çåìëþ 
çà óêðà¿íñüêèìè ôåðìåðàìè ³ íå äîçâî-
ëèòü ïðîäàâàòè ¿¿ ³íîçåìöÿì.

Êð³ì òîãî, Îëåã Ëÿøêî âèìàãàº ðà-
äèêàëüíî çì³íèòè ïîë³òèêó ñòîñîâíî 
ñåëà, ùîá âñÿ äåðæàâíà ï³äòðèìêà áóëà 
ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê ôåðìåðñòâà: 

â³äíîâëåííÿ òâàðèííèöòâà, çá³ëüøåí-
íÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ ðîçáóäîâó ñîö³àëüíî¿ 
ñôåðè íà ñåë³.

«Ñüîãîäí³ â ñåëàõ çàêðèâàþòü øêî-
ëè, ÔÀÏè, ïîøòè, âèð³çàþòü îñòàíí³õ 
êîð³â, âèâîçÿòü çåðíî, ùå é çåìëþ õî-
÷óòü ïðîäàòè. À ïîò³ì äèâóþòüñÿ, ÷îìó 
ëþäè ç ñ³ë âè¿æäæàþòü, — îáóðþâàâñÿ 
ç ïàðëàìåíòñüêî¿ òðèáóíè Îëåã Ëÿø-
êî. — Íå çåìëþ ïðîäàâàòè òðåáà, à ãîòîâó 
ïðîäóêö³þ, â³äíîâëþâàòè òâàðèííèöòâî 
³ àãðîïåðåðîáêó. Òîä³ í³ÿêèõ êðåäèò³â 
ÌÂÔ íå òðåáà áóäå, à óêðà¿íö³ áóäóòü 
êóïàòèñÿ, ÿê âàðåíèêè â ìàñë³, ùå é 
ìàòèìóòü ñâîþ çåìëþ äëÿ ìàéáóòí³õ ïî-
êîë³íü», — ï³äñóìóâàâ íàðîäíèé äåïóòàò.

Íàïåðåäîäí³ â³í âèñòóïèâ ç ³í³ö³à-
òèâîþ îäðàçó ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò 
óõâàëèòè ñïåö³àëüíèé çàêîí, ÿêèé äàñòü 
ïðàâî íà îòðèìàííÿ çåìåëüíèõ ïà¿â ïðà-
ö³âíèêàì êîëèøí³õ ðàäãîñï³â.

«Â Óêðà¿í³ æèâóòü ñîòí³ òèñÿ÷ ñåëÿí, 
ÿê³ íåñïðàâåäëèâî ïîçáàâëåí³ ïðàâà 
íà îòðèìàííÿ çåìåëüíèõ ïà¿â, õî÷à âîíè 
âñå æèòòÿ âàæêî ïðàöþâàëè, — íàãîëîñèâ 
Îëåã Ëÿøêî. — ²íîä³ ó äâîõ ñóñ³äí³õ ñå-
ëàõ òðàïëÿþòüñÿ êðè÷óù³ ñèòóàö³¿. Îäí³ 
ïðàöþâàëè ó êîëãîñï³, ³íø³ — â ðàäãîñï³. 
Îäí³ çåìëþ îòðèìàëè, ³íø³ — í³. Öå 
íåñïðàâåäëèâî! Íàø çàêîíîïðîåêò äàº 
ïðàâî íà ïàé ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ 
Àêàäåì³¿ àãðàðíèõ íàóê, êîëèøí³õ ðàä-
ãîñï³â òà âåòåðàíàì ïðàö³», — çâåðíóâñÿ 
äî ïàðëàìåíòàð³â ë³äåð ÐÏË.

Олег Ляшко: селянам потрібна 
державна підтримка, а не ринок землі
БЛОГ

7
RIA, Ñåðåäà, 
2 ñ³÷íÿ 2019

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЮЛИЯ ГРИГА, ГЛАВА ГО «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ»

Уважительно отношусь к Николаю. 
Принимаю Санту. Но на Новый год 
признаю только Деда Мороза 

ПРЕС-СЛУЖБА 

ГО «ЦЕНТР 

ГРОМАДСЬКОЇ 

АКТИВНОСТІ 

«РЕЗУЛЬТАТ»

Ïî÷àòîê öüîãîð³÷-
íî¿ çèìè îçíàìåíóâàâñÿ ðàä³ñ-
íîþ ïîä³ºþ äëÿ 25 ï³äë³òê³â ç 
8 ðåã³îí³â Óêðà¿íè — ñòàðòîì 
Øêîëè «Àãåíòè çì³í.Ä³òè» ó Â³-
ííèö³. «Ö³ííîñò³ ó ñâ³ò³ ìîæ-
ëèâîñòåé» — òàêîþ áóëà òåìà 
ïåðøîãî åòàïó Øêîëè, ÿêà ïðî-
õîäèëà ç 6 ïî 9 ãðóäíÿ ó çàì³ñü-
êîìó êîìïëåêñ³ «Áàòòåðôëÿé».

Ãîëîâíîþ ìåòîþ äàíîãî åòàïó 
ñòàëî ðîçêðèòòÿ ìð³é òà ö³ííîñ-
òåé êîæíîãî ó÷àñíèêà Øêîëè, 
à ï³ñëÿ ¿õ óñâ³äîìëåííÿ — ïåðå-
õ³ä äî ðåàë³çàö³¿ âëàñíèõ ³äåé òà 
ïðîåêò³â.

— Êîëè ìè âò³ëþºìî âëàñí³ 
ìð³¿, ìè ñòàºìî ùàñëèâèìè! 
À ùàñëèâ³ ëþäè òâîðÿòü ïðî-
ñò³ð ùàñòÿ òà ïîçèòèâíèõ çì³í 
äîâêîëà ñåáå — ó ñâî¿õ ðîäèíàõ 
òà ãðîìàäàõ, — êàæå ³äåéíà íà-
òõíåííèöÿ Øêîëè «Àãåíòè çì³í.
Ä³òè», äèòÿ÷èé ïñèõîëîã, ãîëî-
âà ïðàâë³ííÿ ÁÎ «Áëàãîä³éíîãî 
ôîíäó «Àãåíòè çì³í» Êàòåðèíà 
Êëþçêî.

Âèêîðèñòîâóþ÷è ïñèõîëîã³÷í³ 
âïðàâè, ä³òè â÷èëèñü ³äåíòèô³-
êóâàòè ìð³¿ òà ö³ííîñò³ êîæíîãî, 
óñâ³äîìëþâàòè ñâîº âëàñíå ì³ñöå 
ó ñâ³ò³, âèõîäèòè çà ìåæ³ êîì-
ôîðòó, øàáëîí³â ³ ñòåðåîòèï³â, 
ñòâîðèòè êîëî äîâ³ðè òà åìî-
ö³éíî¿ ï³äòðèìêè. Ï³ñëÿ öüîãî, 
çà ï³äòðèìêè êîìàíäè äîñâ³ä÷å-
íèõ òðåíåð³â, ó÷àñíèêè Øêîëè 
âèâ÷àëè ë³äåðñòâî òà îñíîâè 
ïðîåêòíîãî ìåíåäæìåíòó.

Òåòÿíà Êðàñíîâåöüêà, âè-
êîíàâ÷èé äèðåêòîð ÃÎ «Öåíòð 
ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ «Ðåçóëü-
òàò», ïîçíàéîìèëà ó÷àñíèê³â ç 
ÿêîñòÿìè, ÿêèìè ïîâèíåí âî-
ëîä³òè ñïðàâæí³é ë³äåð ó ñó÷àñ-
íîìó ñâ³ò³, ðîçïîâ³ëà ïðî ð³çí³ 
òèïè ë³äåðñòâà, õî÷à ³ íàãîëî-
ñèëà, ùî íå óñ³ ïîâèíí³ áóòè 
ë³äåðàìè äëÿ òîãî, ùîá ðîáèòè 
ñâ³ò êðàùèì.

Îëåíà Ãóìåííà, êîîðäèíàòîð 
ïðîåêò³â ÃÎ «Öåíòð ãðîìàäñüêî¿ 
àêòèâíîñò³ «Ðåçóëüòàò», òà Ñåð-
ã³é Íèçüêîõàò, äåðæñëóæáîâåöü 
ç ïèòàíü ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè 
Ñàâðàíñüêî¿ ÐÄÀ (Îäåñüêà 
îáë.), ïåðåäàëè ä³òÿì ñâ³é áà-
ãàòîð³÷íèé äîñâ³ä ç ðîçðîáêè ³ 
íàïèñàííÿ ïðîåêò³â, òà íå ëèøå 

ïîçíàéîìèëè ¿õ ç îñíîâàìè ïðî-
åêòíîãî ìåíåäæìåíòó, à é ÷åðåç 
ïðàêòè÷í³ âïðàâè ³ ãðóïîâ³ ìå-
òîäè ðîáîòè íàäàëè ñâî¿ ðåêî-
ìåíäàö³¿ ùîäî ³äåé òà ïðîåêò³â 
ó÷àñíèê³â.

Çàãàëîì öå áóëè ã³ïåðíàñè÷åí³ 
4 äí³, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ä³òè òà òðåíå-
ðè ðàçîì â÷èëèñü, îáì³íþâàëèñü 
äîñâ³äîì, ï³çíàâàëè ñåáå òà íà-
ìàãàëèñü êðàùå çðîçóì³òè ñâ³ò. 
Ó÷àñíèêè ïîâåðíóëèñü äîäîìó 
³ç ÿñêðàâèìè åìîö³ÿìè, áàãà-
æåì çíàíü òà, êóäè æ áåç öüîãî 
íà ñïðàâæí³é Øêîë³, äîìàøí³ì 
çàâäàííÿì — ðîçðîáêîþ âëàñíî¿ 
³äå¿ ïðîåêòó, ÷åðåç ÿêèé âîíè 
ìîãëè á âò³ëèòè ñâîþ ìð³þ òà 
ñïðèÿòè ðîçâèòêó ñâîº¿ ãðîìàäè! 
Òðåíåðè æ, íàòõíåíí³ ïë³äíîþ 
ðîáîòîþ, ïî¿õàëè ãîòóâàòèñü 
äî äðóãîãî åòàïó, ÿêèé â³äáó-
äåòüñÿ íàïðèê³íö³ ëþòîãî — ïî-
÷àòêó áåðåçíÿ 2019 ðîêó.

«Àãåíòè çì³í.Ä³òè» — öå 
íå øêîëà óñï³õó ÷è øêîëà ë³äåð-
ñòâà, öå ì³ñöå, äå ñàì³ ó÷àñíèêè, 
¿õ ìð³¿ òà ³äå¿ º ãîëîâíîþ ðóø³é-
íîþ ñèëîþ çì³í! Ïðîåêò«Àãåíòè 
çì³í. Ä³òè» — ïîâíà íàçâà «Ï³ä-
ë³òêè çì³íþþòü ãðîìàäè â Óêðà-
¿í³ ÷åðåç ãðîìàäÿíñüêó îñâ³-

òó» — âñòóïèâ ó àêòèâíó ôàçó 
ðåàë³çàö³¿. Ìàñøòàáíèé ïðîåêò 
ç ïîïóëÿðèçàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ 
ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ 
ðîçïî÷àâñÿ 1 êâ³òíÿ 2018 ðîêó 
çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Ôîíäó 
Äåìîêðàò³¿ ÎÎÍ (UNDEF). Âè-
íèê íà îñíîâ³ Øêîëè ç ãðîìà-
äÿíñüêî¿ òà âîëîíòåðñüêî¿ ó÷àñ-
ò³ òà ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ 
«Àãåíòè çì³í» ÍÖ «Ìàëî¿ àêà-
äåì³¿ íàóê Óêðà¿íè», çàñíîâàíî¿ 
â 2015 ðîö³ Êàòåðèíîþ Êëþçêî 
òà çàòâåðäæåíî¿ ÌÎÍ. Òåïåð 

Öåíòð «Åéäîñ» ñòàâ ïëàòôîð-
ìîþ äëÿ ìàñøòàáóâàííÿ ïðî-
åêòó ñï³ëüíî ç ïàðòíåðàìè: ÍÖ 
«Ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè», 
Áëàãîä³éíèé ôîíä «Àãåíòè 
çì³í», Ìîëîä³æíà ³í³ö³àòèâà 
«Ñåðöå â äîëîíüêàõ». Îñíîâíè-
ìè çàâäàííÿìè äàíîãî ïðîåêòó 
º ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ òðåíåð³â 
òà ó÷àñíèê³â âæå â³äîìî¿ Øêîëè 
«Àãåíòè çì³í», ìàñøòàáóâàííÿ 
ïðîâåäåííÿ øêîëè â ðàìêàõ 
Óêðà¿íè òà îáì³í ì³æíàðîäíèì 
äîñâ³äîì.

Яскравий старт Школи «Агенти змін.Діти» у Вінниці
БЛОГ

441912
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ÊÐÈÌ²ÍÀË

441058

РЕКЛАМА

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

«Ðîçâîäè» íà 
ì³ëüéîíí³ ñóìè, 
íîâ³ ñõåìè øàõ-
ðàéñòâ ÷è çíàéîì³ 

îáìàíè, ðîçðàõîâàí³ íà íà¿âíèõ. 
Òîð³ê ðåäàêö³ÿ ñêëàëà ÒÎÏ-5 
óí³êàëüíèõ ³ äîáðå ïðîäóìàíèõ 
àôåð, çà ÿê³ çëîâìèñíèêè çàëè-
øèëèñÿ áåçêàðíèìè (ñòàòòÿ º 
çà ïîñèëàííÿì goo.gl/qZGqCA). 
Ó 2018-ìó íåâëîâèìèõ àôåðèñò³â 
áóëî ìåíøå. Àëå º ³ñòîð³¿, ùî 
íå ä³éøëè ëîã³÷íî¿ ðîçâ’ÿçêè.

Ç íîâèí ó êðèì³íàëüí³é ñòð³÷ö³ 
20minut.ua ñêëàëè öåé ÒÎÏ-8. 
Ïðîãëÿíüòå éîãî é áóäåòå çíàòè, 
íàâ³ùî ìîæóòü êðàñòè äîêóìåí-
òè àáî äëÿ ÷îãî çàëèøàþòü çà-
ïèñêè íà àâòî. Òàêîæ ä³çíàºòåñÿ 
ïðî ì³ëüéîííå øàõðàéñòâî, äå 
ïîñòðàæäàëè â³ííèöüê³ ï³äïðè-
ºìö³. Ìîâà ïðî çëî÷èííó ãðóïó, 
ùî áóëà â ðîçðîáö³ íîâîãî ïîë³-
öåéñüêîãî ï³äðîçä³ëó — äåòåêòèâ-
íîãî. Ç òàêî¿ ³ñòîð³¿ é ïî÷íåìî.

«КИДАЛИ» НА МІЛЬЙОНИ 
ГРИВЕНЬ 

Ó ëèñòîïàä³ ÊÎÐÄ çàòðèìàâ 
ãðóïó àôåðèñò³â, ÿê³ «êèíóëè» 
ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â íà 5 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Âîíè êóïèëè ó äâîõ 
ôåðìåð³â á³ëüøå 100 òîíí ãðå÷êè, 
àëå íå çàïëàòèëè. Øàõðà¿â áðàëè 
ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî¿ îáîðóäêè — êó-
ï³âë³ 150 òîíí çåðíà êóêóðóäçè 
òà ñîíÿøíèêà ó ï³äïðèºìöÿ ç 
Õìåëüíè÷÷èíè. ßê ñïðàöþâàëè 
â³ííèöüê³ äåòåêòèâè, äèâ³òüñÿ 
íà â³äåî çà êîðîòêèì ïîñèëàí-
íÿì goo.gl/WJSp7v.

КАСИРКА «ВЛЕТІЛА» НА $3000 
Äóðí³øîãî «ðîçâîäó» ó Â³ííèö³ 

ùå íå áóëî. Ó êâ³òí³ êàñèðêó îá-
ì³ííèêà «ðîçâåëè» íà 3000 äîëà-
ð³â. ¯õ âîíà â³ääàëà îäí³é æ³íö³, 
à ç ãðèâíÿìè ÷åêàëà ³íøó. Âðåøò³ 
äî òîðãîâåëüíîãî öåíòðó «Ìèð» 
âèêëèêàëè ïîë³ö³þ äëÿ ïîøóêó 
øàõðàéêè, ùî íàêèâàëà ï’ÿòàìè. 
×è áóëà öÿ îáîðóäêà çà äîìîâëå-
í³ñòþ çëî÷èíîì óçàãàë³, ïðåñ³ íå 
ñêàçàëè (goo.gl/g3oLNW).

8 АФЕР РОКУ. ЧИ ЗЛОВИЛИ ДІЛКІВ?
Пригадати корисно  У вже минулому 
році вінничан дурили різного роду 
аферисти. Редакція зібрала близько 
десятка найбільш масштабних шахрайств. 
Прогляньте цей ТОП і будете знати, 
навіщо крадуть наші документи, для чого 
лишають записки на машинах і в яких 
ситуаціях дешевше буде проігнорувати 
заманливу пропозицію

«ДОПОМАГАЛА» МЕДИКАМ 
Îáäóðèëà ø³ñòüîõ ëþäåé 

íà 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Â³ííè÷àí-
êà îá³öÿëà âèòðàòèòè ö³ ãðîø³ 
íà äîìîâëåíîñò³ ç êåð³âíèêàìè 
ìåäöåíòð³â, àëå íàñïðàâä³ ïðî-
ñòî ïðèñâîþâàëà. Ó áåðåçí³ öüîãî 
ðîêó ñïðàâó, äå ïîòåðï³ë³ — öå 
ïðàö³âíèêè äåðæàâíèõ ìåäçàêëà-
ä³â, ÿê³ ñêàðæèëèñÿ íà ì³çåðí³ 
çàðîá³òêè, ïåðåäàëè äî ñóäó. 
Àôåðèñòêà ñêîðèñòàëàñÿ ¿õí³ì 
áàæàííÿì ïðàöþâàòè â ïðèâàò-
íèõ öåíòðàõ (goo.gl/svZL8z).

УКРАЛИ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 
Ñâîþ ³ñòîð³þ ðîçêàçàëà ðåäàê-

ö³¿ â³ííè÷àíêà. Ä³â÷èíà õîò³ëà 
çíÿòè êâàðòèðó, ³ ïðîäàâåöü ïî-
ïðîñèâ ó íå¿ êîï³¿ äîêóìåíò³â äëÿ 
äîãîâîðó. Êîëè ä³éøëî äî ïå-
ðåäà÷³ êëþ÷³â, ïñåâäî-ð³åëòîð 
çíèê. Â³í ¿é òåæ íàäñèëàâ ñâî¿ 
äîêóìåíòè, àëå âîíè âèÿâèëèñÿ 
÷óæèìè. Òîæ ï³ä ÷àñ ïåðåïèñîê 
â åëåêòðîííèé ñïîñ³á íå ïî-
ñï³øàéòå ä³ëèòèñÿ îñîáèñòèìè 
äàíèìè (goo.gl/zXPLLH).

ТОРГУВАВ НА СЛУЖБІ 
Íàâåñí³ âèêðèëè â³ííèöüêîãî 

îïåðà, ÿêèé çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â çà-
ðîáèâ ð³÷íó çàðïëàòó. Ó îãîëî-
øåíí³ â³í ïðîïîíóâàâ øâèäêî 
çíàéòè ëþäèíó, äàí³, îñîáèñòó 
³íôîðìàö³þ çà ãðîø³. Äî âè-
êîíàííÿ ïðèâàòíèõ çàìîâëåíü 
ï³äêëþ÷èâ êîëåãó, ùî äîïîìàãàâ 
éîìó çàäàðìà ä³ñòàâàòè ñëóæáî-
âó ³íôîðìàö³þ. Ïðèïèíèëè òîðã 
íà ñëóæá³ ñï³âðîá³òíèêè â³ää³ëó 
âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ³ ç ê³áåð-
ïîë³ö³¿ - çðîáèëè çàìîâëåííÿ 
îïåðàòèâíèêó (goo.gl/WMjZFi).

ВЧИТЕЛЬСЬКІ ПІДРОБІТКИ 
Â÷èòåëüêà ç Õì³ëüíèêà âèêëà-

äàëà îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ äè-
òÿ÷èõ ðå÷åé íà OLX, îòðèìóâàëà 
çà íèõ ïåðåäîïëàòó, àëå ðå÷åé 
íå íàäñèëàëà. Òàêèõ øàõðàéñòâ 
âîíà â÷èíèëà ö³ëó ñåð³þ. Çàâäàò-
êè â÷èòåëüêà îòðèìóâàëà íà äâ³ 
êàðòêè, ñâîþ òà ÷îëîâ³êà-³íâàë³-
äà. ßêùî íå ïîâåðíå ïîòåðï³ëèì 
ãðîø³, òî ìîæå îòðèìàòè ðåàëüíå 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ (goo.gl/pknQZs).

СЕЗОННІ КВАРТИРНІ 
АФЕРИСТИ 

Âë³òêó â ì³ñò³ çàâåëèñÿ ñåçîíí³ 
àôåðèñòè, ÿê³ çí³ìàëè êâàðòèðè 
íà äîáó, ùîá çäàòè ¿õ ³íøèì ëþ-
äÿì íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Îäèí øàõ-
ðàé íàçèâàâñÿ ð³åëòîðîì, äðóãèé 
âëàñíèêîì. Óêëàäàëè äîãîâîðè 
é áðàëè ïëàòó íàïåðåä. Íà íèõ 

â ïîë³ö³þ çàÿâèëè áàòüêè ñòó-
äåíò³â, ÿêèõ âèñåëÿëè ñïðàâæí³ 
âëàñíèêè. Ó ïîë³ö³¿ ðàäÿòü â³-
ííè÷àíàì: ïåðåâ³ðÿéòå äîêóìåíò 
íà ïðàâî âëàñíîñò³, êîëè çí³ìàºòå 
æèòëî (goo.gl/Ng3ohU).

ЗАПИСКИ НА МАШИНАХ 
Ïåðåðàõóé 800 ãðèâåíü, áî 

çàïëàòèø çà ïîêðàñêó. Ó ÷åðâí³ 
íà ìàøèíàõ, ÿê³ íî÷óâàëè ó äâî-
ðàõ, íåâ³äîì³ ëèøàëè çàïèñêè ç 
ïîãðîçàìè. Íà ëèñòî÷êó ç áëîê-
íîòà áóëà âèìîãà ïåðåðàõóâàòè 
ãðîø³ íà åëåêòðîííèé ãàìàíåöü, 
íàïèñàíà â³ä ðóêè. Àâòîð ëèñòà 
ïîîá³öÿâ ïîäðÿïàòè ìàøèíó ³ 
ïîáèòè â³êíà, ÿêùî éîìó íå çà-
ïëàòÿòü. Ïðî õî÷à á îäèí âèïàäîê 
ðåàë³çàö³¿ ïîãðîç ÷è ñïëàòó âè-
êóïó ³íôîðìàö³¿ ðåäàêö³ÿ íå ìàº 
(goo.gl/AFFfua).

КОРДівці брали організовану злочинну групу шахраїв. 
А розкрили мільйонну справу — вінницькі детективи
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

441205

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

РЕКЛАМА

441284441176

ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

RIA, (067)4333535 

Íàïåâíå ëèøå 
ìîçîê íå ìîæíà 
ïåðåñàäèòè ëþäè-

í³, ùîá âîíà ìîãëà ïîâíîö³í-
íî æèòè, â ðàç³ ÿêùî âëàñíèé 
îðãàí â³äìîâëÿº ÷è õâîð³º. Ç 
ïåðøîãî ñ³÷íÿ ìè ö³ëêîì îô³-
ö³éíî çìîæåìî ïîçìàãàòèñü ç³ 
ñìåðòþ, àäæå â Óêðà¿í³ ïî÷èíàº 
ä³ÿòè çàêîí «Ïðî çàñòîñóâàííÿ 
òðàíñïëàíòàö³¿ àíàòîì³÷íèõ ìà-
òåð³àë³â ëþäèí³». Íó ÿê ä³ÿòè? 
Ïîêè ùî ò³ëüêè þðèäè÷íî, 
àäæå äëÿ ôàêòè÷íî¿ ä³¿ ïîêè 
íå ñòâîðåíà ªäèíà äåðæàâíà 
³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà òðàí-
ñïëàíòàö³¿ (ªÄ²ÑÒ). Íåìàº 
ïîêè ùî Óïîâíîâàæåíîãî îð-
ãàíó ç ïèòàíü òðàíñïëàíòàö³¿ 
òà ïðîñòî ñïåö³àë³ñò³â.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ВЖЕ Є 
Âò³ì, çà ñëîâàìè çàñòóïíè-

êà ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
Ðîìàíà ²ëèêà, â³äïîâ³äàëüíîãî 
çà âò³ëåííÿ ñèñòåìè òðàíñïëàí-
òàö³¿, â êðà¿í³ õî÷ ³ ì³í³ìóì, 
òà òàê³ îïåðàö³¿ â³äáóâàþòüñÿ. 
Çîêðåìà, â Êè¿âñüêîìó öåíòð³ 
òðàíñïëàíòàö³¿ öüîãî ðîêó ïðî-
âåëè: 89 òðàíñïëàíòàö³é íèðêè 
â³ä ðîäèííîãî äîíîðà ³ 6 â³ä 
íå ðîäèííîãî (ïîìåðëî¿ îñî-
áè), 9 òðàíñïëàíòàö³é ïå÷³íêè 
â³ä ðîäèííîãî äîíîðà, ïîíàä 

60 àóòîëîã³÷íèõ òðàíñïëàíòà-
ö³é ê³ñòêîâîãî ìîçêó (ïåðåñàäêà 
ëþäèí³ âëàñíîãî àíàòîì³÷íîãî 
ìàòåð³àëó). Ó «Îõìàòäèò³» æ 
ïðîâåëè çàãàëîì 17 òðàíñïëàí-
òàö³é â³ä ðîäèííîãî äîíîðà.

НОВА ПРОФЕСІЯ
— ß ãîòîâèé, ùîá ï³ñëÿ ìîº¿ 

ñìåðò³ ìî¿ îðãàíè â³ääàëè ëþ-
äèí³, ÿêà öå ïîòðåáóº. Äëÿ 
öüîãî ìåí³ ïîòð³áíî ïðîéòè 
îáñòåæåííÿ, àëå õòî öèì áóäå 
çàéìàòèñü, êóäè éòè? Ïîòð³á-
í³ ïðîòîêîëè ä³¿. Ïîòð³áåí 
ñïåö³àë³ñò, ÿêèé öèì ìàº çà-
éìàòèñü, — ãîâîðèòü Â³êòîð 
Îñòàïåíêî, ë³êàð ë³êàðí³ ³ì. 
Ïèðîãîâà.

Äëÿ âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàí-
íÿ â Óêðà¿í³ ââåëè íîâó ïðî-
ôåñ³þ — òðàíñïëàíò-êîîðäèíà-
òîðà. Íà áàç³ êàôåäðè àíåñòå-
ç³îëîã³¿ òà ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ 
«Çàïîð³çüêî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿ 
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè» ðîçðî-
áèëè ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ ë³êàð³â 
- òðàíñïëàíò-êîîðäèíàòîð³â. 
À â äåðæàâíîìó áþäæåò³ ïå-
ðåäáà÷åí³ êîøòè íà îáëàäíàííÿ 
äëÿ òðàíñïëàíòàö³¿. Ö³ êîøòè 
áóäóòü íàïðàâëåíí³ â ²íñòèòóò³ 
ðàêó, «ÎÕÌÀÒÄÈÒ», ²íñòèòóò 
Øàë³ìîâà òà Çàïîð³çüê³é îá-
ëàñí³é ë³êàðí³. Ó ïåðñïåêòèâ³ 
òàêó ìîæëèâ³ñòü ìàþòü îòðè-
ìàòè ìåäè÷í³ öåíòðè ó ð³çíèõ 
ì³ñòàõ.

СКАЖИ ЛІКАРЮ, КОЛИ 
СХОЧЕШ СТАТИ ДОНОРОМ ОРГАНІВ
Початок  З нового року, кожен з нас 
може офіційно стати донором органів, 
або ж письмово відмовитись від цього. 
Досить просто написати про своє рішення 
та залишити його у медзакладі. Змінювати 
своє рішення ви можете аж до смерті

Письмові форми про можливе донорство, які бу-
дуть вноситися до Єдиної державної інформаційної 
системи трансплантації, це:

 письмова згода/незгода на донорство після смерті;
 заява про призначення/відкликання уповнова-

женого представника;
 заява про згоду/відкликання згоди на прижиттєве 

донорство.

Кількість заяв, які може подати фізична особа, 
необмежена. Заяви про рішення стати донором  
або відмову бути донором можна буде подавати 
трансплант-координатору, або сімейному лікарю 
чи терапевту медичного закладу. 
Усі заяви будуть зберігатися у закладах охорони 
здоров’я, аж до початку роботи Уповноваженого 
органу.

Письмова форма про донорство 

СТАТИСТИКА 
ЗА 2017 РІК 

24066
усього померло

17562
від захворювань 

систем кровообігу 

3088 
новоутворень 

1266
зовнішніх причин 

смерті 

із них:
 189  від транспортних нещасних 

випадків

 98  випадкових утоплень 
та занурень у воду 

 108  випадкових отруєнь та дії 
алкоголю 

 349  навмисних самоушкоджень

 54  наслідків нападу, з метою 
вбивства чи нанесення 
ушкодження

 822  хвороб органів травлення 

 375  хвороб органів дихання

ОДНА ПОМЕРЛА ЛЮДИНА МОЖЕ ВРЯТУВАТИ 10 ХВОРИХ 
Рахуємо — серце, дві легені, дві нирки, печінка (яку теж можна поділити на двох реципієнтів), підшлункова залоза, кишківник, роговиця ока

Інфекційні та 
паразитарні 

хвороби

Туберкульоз

Хвороби, 
зумовлені 

вірусом 
імунодефі-

циту людини 
(ВІЛ)

Ново-
утворення

Хвороби 
системи 

кровообігу

Хвороби 
органів 

дихання

Хвороби 
органів 

травлення

Зовнішні 
причини

ВСЬОГО

За даними головного управління статистики у Вінницькій області

231 196 211 193

56 112 135 118

46 47 52 51

3147 3058 3131 3167

18568 18926 18832 17981

429 389 423 415

824 743 782 817

1417 1392 1389 1285

25453 25567 25523 24617

2013 2014 2015 2016
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Здобули 
«Зимовий кубок» 

 Ó Â³ííèö³ ðîç³ãðàëè 
«Çèìîâèé êóáîê Íèâè» ç 
ôóòçàëó ñåðåä ãðàâö³â â³êîì 
äî ñåìè ðîê³â. Çà ïåðå-
ìîãó çìàãàëèñÿ 20 êîìàíä. 
Ó ô³íàë³ â³ííèöüêà øêîëà 
Áëîõ³íà-Áºëàíîâà ïåðåãðàëà 
«×îðíîìîðåöü» (Îäåñà) — 
3:2. Áðîíçà ä³ñòàëàñÿ ÔÊ 
«×åðêàñè», ÿêèé çäîëàâ 
«Âîñõîä» (Êè¿â) — 2:1. Óñ³ 
ó÷àñíèêè òóðí³ðó îòðèìàëè 
ìåäàë³ ³ ãðàìîòè.

Спортивний 
академік 

 Â³ííè÷àíèí Áîðèñ Ìàê-
ñèì÷óê çàéìàºòüñÿ íàóêîâîþ 
ðîáîòîþ ó ãàëóç³ ô³çè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ ³ âàëåîëîã³¿ 
(äîñë³äæåííÿ äóõîâíîãî, 
ïñèõ³÷íîãî òà ô³çè÷íîãî 
çäîðîâ'ÿ ëþäèíè) ó íàøîìó 
ïåäóí³âåðñèòåò³. Àêàäåì³ÿ 
íàóê âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè 
îö³íèëà äîñÿãíåííÿ 40-ð³÷-
íîãî ïðèçåðà ÷åìï³îíàò³â 
ñâ³òó ç ñàìáî ³ äçþäî (ñåðåä 
ìàéñòð³â) ³ ïðèñâî¿ëà éîìó 
ñòóï³íü àêàäåì³êà.

Медалі з Білої 
Церкви 

 Ó Á³ë³é Öåðêâ³ (Êè¿âñüêà 
îáëàñòü) â³äáóâñÿ â³äêðèòèé 
÷åìï³îíàò ì³ñòà ç ãðåêî-
ðèìñüêî¿ áîðîòüáè ñåðåä 
þíàê³â. Âèõîâàíö³ ñïîð-
òøêîëè «Â³ííèöÿ» çäîáóëè 
òðè íàãîðîäè. Äåíèñ Ãóáàíü 
ñòàâ ÷åìï³îíîì ó âàãîâ³é êà-
òåãîð³¿ 75 êã. Ñð³áí³ íàãîðî-
äè ä³ñòàëèñÿ  ²ãîðþ Êà÷à-
íîâåöüêîìó (48 êã) ³ Àíäð³þ 
Âèõîâàíöþ (85 êã).

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №1 (1075)
Новорічна скахографічна двоходова задача, яка зображує головний атрибут 
Нового року – ялинку. Літера «Р» – з назви газети «RIA».

Задача №2295-2296. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

4 (3+4)   2 (6+2)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №1 (1419) від 26 грудня  2018 року 
Задача №2291
1. Kpc7! Цугцванг; 1… a5) Kpa8) b5/b6 2. T:a5/T:a6/cb6,(a:p)x;
Задача №2292
1. Фb8?-2 Ke6x; 2. 1… Kph8!;
1. Крf6. Цугцванг; 1… Kph8/Kp:f8  2. Kpf7/Фb8x; 
Задача №2293
1. Kd3! Цугцванг: 1… Kp:a2/T:a2  2. Kc3/Tc1x;
Задача №2294
1. Tf2! Цугцванг; 1… Kph1/Th1  2. Tf1/Kf3x 
У останніх двох задачах чорні фігури захищаються на одному і тому ж полі.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Æ³íî÷èé ôóòáîë ó Â³ííèö³ ïî-
ñò³éíî ïðîãðåñóº. Íàø³ þíàöüê³ 
çá³ðí³ çäîáóâàþòü ìåäàë³ íà âñå-
óêðà¿íñüêîìó ð³âí³. À êîìàíäà 
îáëàñíî¿ ñïîðòøêîëè Áëîõ³íà-
Áºëàíîâà (ÂÎÄÞÑØ) ïåðåä çè-
ìîâîþ ïåðåðâîþ ïîñ³äàº äðóãó 
ñõîäèíêó â ÷åìï³îíàò³ êðà¿íè 
ñåðåä æ³íîê (ïåðøà ë³ãà). Âîíà — 
ðåàëüíèé ïðåòåíäåíò íà ï³äâè-
ùåííÿ â êëàñ³.

Êàï³òàíîì æ³íî÷îãî êëóáó º 
îäíà ³ç íàéìîëîäøèõ â ñêëàä³ — 
15-ð³÷íà Þë³ÿ Õðèñòþê. Íàøà 
çåìëÿ÷êà òàêîæ âèâîäèòü íà ïîëå 
³ç êàï³òàíñüêîþ ïîâ’ÿçêîþ ìîëî-
ä³æíó çá³ðíó Óêðà¿íè. Íå äèâíî, 
ùî Þë³þ âêëþ÷èëè äî ñïèñêó 
êðàùèõ ìîëîäèõ ôóòáîë³ñòîê 
2018 ðîêó.

БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ ЛІДЕР 
ГОЛОСУВАННЯ 

Òð³éêó ë³äåð³â ñåðåä ä³â÷àò 
äî 17 ðîê³â âèçíà÷èëè 28 òðåíå-
ð³â ³ åêñïåðò³â. Áåççàïåðå÷íèì 
ïåðåìîæöåì ñòàëà Þë³ÿ Õðèñ-
òþê. Â³ííè÷àíêà íàáðàëà âòðè÷³ 
á³ëüøå áàë³â (54) çà ï³äñóìêàìè 
ãîëîñóâàííÿ, í³æ ¿¿ íàéáëèæ÷³ ïå-
ðåñë³äóâà÷³ (ïî 17) — ïåðåâàæíî, 
ñòàðø³ çà â³êîì. Þë³ÿ Õðèñòþê 
ñòàëà ïåðøîþ íàøîþ çåìëÿ÷êîþ, 
ÿêó âèçíàëè êðàùîþ ìîëîäîþ 
ôóòáîë³ñòêîþ êðà¿íè.

Þë³º, ÿê òè â³äðåàãóâàëà íà öþ 
íîâèíó? 

— Ìåíå ðàí³øå âêëþ÷èëè 
äî äåñÿòêè êðàùèõ ìîëîäèõ ôóò-
áîë³ñòîê Óêðà¿íè, áóëî ïðèºìíî. 
Êîëè æ ïîâ³äîìèëè, ùî ÿ çàéíÿ-
ëà ïåðøå ì³ñöå â êîíêóðñ³, öå 
ñòàëî íåñïîä³âàíêîþ. ß â³ä÷óëà 
ñåáå îäí³ºþ ³ç íàéùàñëèâ³øèõ 
ó ñâ³ò³. Â³äðàçó ðîçïîâ³ëà ïðî 
ïåðåìîãó áàòüêó ³ òðåíåðó, âîíè 
ùèðî ïðèâ³òàëè. Ó öåé æå äåíü 
ïðîéøëî òðåíóâàííÿ, äå òàêîæ 
ä³â÷àòà ïîðàä³ëè çà ìåíå.

ßêèìè äîñÿãíåííÿìè ó 2018 ðîö³ 
ìîæåø ïîõâàëèòèñÿ?

— Ìîÿ êîìàíäà ÂÎÄÞÑØ 
äîáðå âèñòóïàëà â ÷åìï³îíà-
òàõ Óêðà¿íè ñåðåä ä³â÷àò U-15 
(äî 15 ðîê³â) ³ U-16. Ó îáîõ öèõ 
çìàãàííÿõ ìè çäîáóëè ñð³áí³ íà-
ãîðîäè. Íàø êëóá â ïåðø³é ë³ç³ 
íàö³îíàëüíîãî ÷åìï³îíàòó ïåðå-
áóâàº íà äðóãîìó ì³ñö³ ³ ìàº ãàðí³ 
øàíñè íà ï³äâèùåííÿ â êëàñ³.

Äî þíàöüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 
âæå âèêëèêàëè?

— Ïðîòÿãîì ðîêó ÿ âèñòóïàëà 
çà çá³ðíó Óêðà¿íè U-17 íà ì³æ-
íàðîäíèõ çìàãàííÿõ. Ìè ïîñ³-

ëè òðåòº ì³ñöå â ãðóï³ ó â³äáîð³ 
íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè. Ãðàëè 
íåïîãàíî, àëå âñå æ íå âèéøëè 
äî åë³ò-ðàóíäó. Äëÿ öüîãî áóëî 
ïîòð³áíî ïîñ³ñòè ì³ñöå íå íèæ÷å 
äðóãîãî. Óêðà¿íà çäîëàëà çá³ðíó 
Ôàðåðñüêèõ îñòðîâ³â — 4:1. Àëå 
ìè ïðîãðàëè ×åõ³¿ — 0:2 ³ ïî-
ñòóïèëèñÿ åë³òí³é çá³ðí³é Äà-
í³¿ — 0:4.

Ñê³ëüêè ðîê³â çàéìàºøñÿ ãðîþ 
¹ 1? ² ÷îìó îáðàëà öåé âèä ñïîð-
òó? Àäæå ðîçïîâñþäæåíà äóìêà, 
ùî ä³â÷àòêàì á³ëüøå ëè÷àòü òàíö³.

— ß ïî÷àëà ãàíÿòè ì’ÿ÷à ó â³-
ñ³ì ðîê³â. Òîä³ íàâ³òü íå çíàëà, 
ùî ó Â³ííèö³ ðîçâèâàþòü æ³-
íî÷èé ôóòáîë. Ïðîñòî ãðàëà ç 
õëîïöÿìè.

À ó äåñÿòü ðîê³â âèð³øèëà çà-
ïèñàòèñÿ äî ñåêö³¿. Áàòüêè íå õî-
ò³ëè â³ääàâàòè ìåíå íà ôóòáîë. 
Âîíè, ä³éñíî, äóìàëè, ùî öå 
íåæ³íî÷èé ñïîðò. À òàêîæ ââà-
æàëè, ùî ó ìåíå í³÷îãî íå âèéäå. 
Àëå, êîëè ÿ ñàìîòóæêè çíàéøëà 
íîìåð òðåíåðà ³ çàïèñàëàñÿ íà çà-
íÿòòÿ, áàòüêè ïîâ³ðèëè â ìåíå. 
² ç òîãî ÷àñó âîíè ï³äòðèìóþòü 
ìåíå ó ñïîðò³.

Õòî áóâ òâî¿ì ïåðøèì òðåíåðîì?
— Îëåêñàíäð Äóäí³ê, ÿêèé ³ 

çàðàç òðåíóº íàøó êîìàíäó. Âñ³ 
ìî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ òà êîìàíäí³ äî-
ñÿãíåííÿ ïîâ’ÿçàí³ ³ç íèì.

Ñê³ëüêè ÷àñó ïðèñâÿ÷óºø ôóò-
áîëó, òðåíóºøñÿ ùîäåííî?

— Òðåíóºìîñÿ ø³ñòü ðàç³â 
íà òèæäåíü. Êîëè çàéìàºìîñÿ 
íà âåëèêîìó ïîë³, ÿ çàçâè÷àé 
çàëèøàþñÿ ï³ñëÿ âñ³õ. Â³äïðà-
öüîâóþ òåõí³÷í³ åëåìåíòè. ßêùî 
ñàìîâäîñêîíàëþâàòèñÿ, áóäü-ÿêà 
ìð³ÿ ìîæå çáóòèñÿ!

МРІЯ ПРО ЗАХІДНИЙ КЛУБ 
×è íå çàâàæàº ñïîðò íàâ÷àííþ?
— ß íàâ÷àþñÿ â äåñÿòîìó êëàñ³ 

øêîëè ¹ 29. ×åðåç ó÷àñòü ó òóð-
í³ðàõ ³íîä³ äîâîäèòüñÿ ïðîïóñêà-
òè óðîêè. Àëå øê³ëüí³ ïðåäìåòè 
ìàþòü äëÿ ìåíå âåëèêå çíà÷åí-
íÿ. Òîìó ÿ íàìàãàþñÿ çàâæäè 
ïåðåçäàâàòè òå, ùî ïðîïóñòèëà. 
Îñîáëèâî ïîäîáàºòüñÿ îïàíî-
âóâàòè àíãë³éñüêó ìîâó. Ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ øêîëè çáèðàþñÿ 

ВИЗНАЛИ КРАЩОЮ 
ФУТБОЛІСТКОЮ УКРАЇНИ 
Пишаємося  Вінничанка Юлія Христюк 
— капітан всіх команд, за які виступає. 
Мріє про кар’єру у США або Німеччині

îòðèìàòè âèùó îñâ³òó.
Àíãë³éñüêà ñòàº â íàãîä³ ï³ä ÷àñ 

âîÿæ³â çà êîðäîí …
— Òàê. Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í, äå 

ìè ãðàëè ó ôóòáîë, ðîçóì³þòü 
àíãë³éñüêó. Ïðèì³ðîì, ó Äàí³¿ 
³ Ô³íëÿíä³¿ ïðàêòè÷íî êîæåí ¿¿ 
çíàº. Òîìó ìè äîáðå ðîçóì³ëèñÿ 
³ç ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ øêîëè ïëà-
íóºø çàëèøèòèñÿ ó Â³ííèö³? Àáî 
ïðàãíåø ïåðåáðàòèñÿ äî ÿêîãîñü 
³ìåíèòîãî ôóòáîëüíîãî êëóáó?

— Ïîêè ùî ÿ çáèðàþñÿ âè-
ñòóïàòè çà â³ííèöüêèé êëóá, 
âèéòè ðàçîì ³ç íèì äî âèùî¿ 
ë³ãè. À ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 11-ãî 
êëàñó ìð³þ ãðàòè çà êîðäîíîì. 
Ó ÷åìï³îíàòàõ, äå ð³âåíü çíà÷íî 
ñèëüí³øèé çà óêðà¿íñüêèé.

Ïðîòè õëîïö³â ÷àñòî äîâîäèòüñÿ 
ãðàòè?

— Íà æàëü, ó Â³ííèö³ ³ îáëàñò³ 
áðàêóº ñèëüíèõ æ³íî÷èõ êîìàíä. 
Òîìó, ùîá íàãðàâàòè ñêëàä, íàì 
íåð³äêî äîâîäèòüñÿ ñïàðèíãóâàòè 
ïðîòè õëîïö³â. Êîæí³ äâà òèæí³ 
ïðîâîäèìî ìàò÷ ïðîòè þíàê³â — 
òðîõè ìîëîäøèõ çà íàñ, àëå äóæå 
êâàë³ô³êîâàíèõ.

Ïåðåñ³÷íèõ, íåòðåíîâàíèõ 
ó ñïîðòøêîë³ ôóòáîë³ñò³â-îäíî-
ë³òê³â çàçâè÷àé îá³ãðóºø?

— Äâîðîâèõ — òàê. Àëå ò³, õòî 
õîäèòü íà òðåíóâàííÿ, — äóæå 
ñèëüí³. ¯õ ïðîéòè íà ïîë³ íàáà-
ãàòî âàæ÷å.

Çà êîìàíäó þíàê³â ñâîº¿ ñïîð-
òøêîëè òàêîæ àêòèâíî âáîë³âàºø?

— Çâ³ñíî. Ìè ç ä³â÷àòàìè 
â³äâ³äóºìî ìàò÷³ þíàöüêèõ êî-
ìàíä øêîëè Áëîõ³íà-Áºëàíîâà 
(ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é) ó Äè-
òÿ÷î-þíàöüê³é ôóòáîëüí³é ë³ç³ 
Óêðà¿íè. À âîíè, â ñâîþ ÷åðãó, 
õîäÿòü íà íàø³ ³ãðè. Ç þíàêàìè-
ôóòáîë³ñòàìè òîâàðèøóºìî, ñï³ë-
êóºìîñÿ. Íåäàðìà ³íêîëè íàø³ 
òðåíóâàííÿ ïðèïàäàþòü íà îäèí 
³ òîé æå ÷àñ.

КУМИРИ І ХОБІ 
Õòî äëÿ òåáå º êóìèðîì?
— Ó æ³íî÷îìó ôóòáîë³ — öå 

íàøà çåìëÿ÷êà ²ðèíà Êî÷íº-
âà. Çà ¿¿ ãðîþ ìàþ ìîæëèâ³ñòü 
ñïîñòåð³ãàòè. Ìàò÷³ æ³íî÷î¿ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè çàâæäè äåìîí-
ñòðóþòü ïî ÒÁ. ²íêîëè é îð-
ãàí³çîâóþòü òðàíñëÿö³¿ ³ãîð ¿¿ 
«Æèòëîáóäó-1». Çîêðåìà, ïðîòè 
ãîëîâíîãî êîíêóðåíòà â Óêðà¿í³ 
«Æèòëîáóäó-2», à òàêîæ êóáêîâ³ 
ïîºäèíêè.

²ðèíà Êî÷íºâà ïðè¿çäèòü ó â³ä-
ïóñòêó äî Â³ííèö³. ²íêîëè ïðè-
õîäèòü äî íàñ íà òðåíóâàííÿ, ùîá 
ï³äòðèìóâàòè ô³çè÷íó ôîðìó. 
ß ìàëà íàãîäó ê³ëüêà ðàç³â ðàçîì 
³ç íåþ ïîòðåíóâàòèñÿ. ²ðèíà — 
äóæå äîñâ³ä÷åíà ôóòáîë³ñòêà ³ 
ìîæå áàãàòî ÷îìó íàâ÷èòè.

À â ÷îëîâ³÷îìó ôóòáîë³, çà êîãî 
âáîë³âàºø?

— ß º ôàíàòêîþ àíãë³éñüêîãî 
«Ë³âåðïóëÿ». Äëÿ ìåíå íàçàâæäè 
êóìèðîì çàëèøèòüñÿ ëåãåíäàð-
íèé ãðàâåöü öüîãî êëóáó Ñò³âåí 
Äæåððàðä, ÿêèé âæå çàâåðøèâ 
ñïîðòèâíó êàð’ºðó.

Ùî òè â³ä÷óâàëà, êîëè ï³ä ÷àñ 
ô³íàëó Ë³ãè ÷åìï³îí³â ÓÅÔÀ-2018 
âîðîòàð «Ë³âåðà» çðîáèâ äâà ãðó-
áèõ ëÿïè, ùî ïðèçâåëî äî ïîðàçêè 
â³ä ³ñïàíñüêîãî «Ðåàëà»?

— Öå áóâ îäèí ³ç íàéã³ðøèõ 
äí³â ó ìîºìó æèòò³. Ìåðñ³ñàéäö³ 
ãðàëè íà îäíîìó ð³âí³ ³ç ³ñïàíöÿ-
ìè. Àëå âòðàòà ïî õîäó ïîºäèíêó 
òðàâìîâàíîãî ë³äåðà Ìîõàììåäà 
Ñàëëàõà òà ãðóá³ ïîìèëêè âîðî-
òàðÿ äàëèñÿ âçíàêè. Ï³ñëÿ ìàò÷ó 
ÿ íàâ³òü ïëàêàëà.

×èì ùå çàõîïëþºøñÿ, îêð³ì 
ôóòáîëó? ßêå ìàºø õîá³?

— Ãðàþ â íàñò³ëüíèé òåí³ñ. Ðà-
í³øå ï’ÿòü ðîê³â çàéìàëàñÿ öèì 
âèäîì ñïîðòó. Àëå áóëî ïîòð³áíî 
âèáðàòè ùîñü îäíå, ³ ÿ îáðàëà 
ôóòáîë. Òàêîæ ëþáëþ ÷èòàòè — 
ðîìàíè àáî äåòåêòèâè.

Юлія грає центральним півзахисником, організовує 
атаки. Також полюбляє забивати голи дальніми ударами

«ß ïî÷àëà ãàíÿòè ì’ÿ÷à 
ó â³ñ³ì ðîê³â. Òîä³ ³ íå 
çíàëà, ùî ó Â³ííèö³ 
ðîçâèâàþòü æ³íî÷èé 
ôóòáîë. Ïðîñòî ãðàëà 
ç õëîïöÿìè»
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 Ï³âñîòí³ ë³ôò³â êàï³òàëüíî 
â³äðåìîíòóâàëè, à ùå äå-
ñÿòü — çàì³íèëè íà íîâ³ ï³ä-
éîìíèêè. Óñüîãî â áàãàòîïî-
âåðõ³âêàõ ì³ñòà 1500 ë³ôò³â. ² 
ó ìåð³¿ êàæóòü, ùî âñ³ âîíè 
ñïðàâí³. Õî÷à ³ çàçíà÷àþòü, 
ùî 40% ë³ôò³â ìàþòü 25-ð³÷-
íèé ñòàæ ðîáîòè.
— Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü çà-
ì³íè òàêîãî ë³ôòà, ïîíàä 
ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü. Öå 
íå äåøåâå çàäîâîëåííÿ. 
Óäàëîñÿ ó 2018-ìó çàì³íèòè 
10 ï³äéîìíèê³â ó áàãàòîïî-
âåðõ³âêàõ, ÿê³ ïðîïðàöþþòü 
25 ðîê³â, — ñêàçàâ äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî 
ãîñïîäàðñòâà Ðîìàí Ôóð-
ìàí. Îäèí ç òàêèõ ë³ôò³â 
âñòàíîâèëè â áóäèíêó 
íà Ñòåöåíêà. Éîãî çðîáè-
ëè ó Á³ëîðóñ³, ïðèäáàëè 
â 2017 ðîö³. Ï³äéîìíèê ìàº 
åíåðãîåôåêòèâíèé äâèãóí, 
ñâ³òëîä³îäíå îñâ³òëåííÿ òà 
ïðîñòèé â åêñïëóàòàö³¿.
Çàãàëîì ó â³ííèöüêèõ áàãà-
òîïîâåðõ³âêàõ 1500 ë³ôò³â, ç 
ÿêèõ 40% — ñòàðø³ 25 ðî-
ê³â. ¯õ ñèñòåìíî îáñòåæóþòü 
òà çà ïîòðåáè ðåìîíòóþòü.
— Àëå öå íå ãîâîðèòü, ùî 
âîíè º àâàð³éíèìè àáî âîíè 
çóïèíåí³. Çóïèíåíèõ ë³ôò³â 
ó Â³ííèö³ íåìàº, — çàïåâíÿº 
äèðåêòîð ì³ñüêîãî äåïàðòà-
ìåíòó æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Ðîìàí Ôóðìàí.
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Нова книжка Андрія Кокотю-
хи не стільки сиквел (а саме 
так багато хто її позиціонує), 
як приквел. У ній розпо-
відається про становлення 
упівського (супер) героя, 
повстанського командира 
Данила Червоного. А ще 
у ній добре передається 
атмосфера Львова перед по-
чатком Другої світової війни.
На сторінках цього видання 
ми бачимо картинку не з по-
зиції головного персонажа, 
а з позиції його оточення: 
коханої і конкурента — 
власне він тут і виступає 
потенційним ворогом.
Цього разу автор показує 
нам не лише сміливого 
галичанина, який вміло 
виборює свободу для себе, 
однодумців та своїх по-
братимів, але й молодого 
лицеїста з усіма його слаб-
костями, сумнівами, пере-
живаннями, що притаманні 
кожній людині.

Цю книжку написав знако-
вий автор, який є своєрідним 
«золотим хлопчиком» поль-
ської літератури. Не тому, 
що має впливових батьків, 
а тому, що він є зразком 
молодого інтелектуала, який 
вміє цікаво працювати на лі-
тературній ниві.
У романі він детективним 
чином обігрує історію живо-
пису і мистецтва. Мова тут 
про маніяка, що знищує над-
бання європейських музеїв 
небезпечними кислотами. 
Така собі історія злочинця з 
позиції самого злочинця.
По мірі прочитання ви все 
більше прагнете зрозуміти, 
що спонукає героя нищити 
мистецтво, або навпаки, 
вам буде здаватися, що він 
його захищає від інших. Це 
провокативна книжка, яку 
зможуть зрозуміти лише ті, 
хто дочитає цей динаміч-
ний та захоплюючих сюжет 
до кінця.

Написане у цій книжці з 
перших сторінок ставить 
перед нами чітке питан-
ня: «Які перспективи має 
людство стосовно власної 
безпеки у цифрову епоху?» 
Ми живемо у часи, коли 
чи не усі наші дані стають 
доступними навіть для ха-
кера-початківця. Ми всюди 
залишаємо по собі сліди, і 
часто не знаємо, у що нам це 
потім обернеться.
Тому важливо починати 
розуміти, що сьогоднішній 
злочинний світ — це не лише 
«карманники» у підзем-
ці, але й кіберкартелі та 
кібермафія, які впливають 
на наше життя.
Книжка добре структурована 
і не є депресивним текстом з 
купою прикладів того, як уже 
зараз наші дані блукають ін-
тернетом. Це скоріше історія 
про те, як змінюватиметься 
наше життя з прив’язкою 
до питань безпеки.

Важлива книжка з огляду 
на те, що в ній йдеться про 
вплив штучного інтелекту 
на ринок праці у недале-
кому майбутньому. І не з 
акцентом на самих роботів, 
а на тому, яке місце зали-
шиться для людини та в яких 
саме сферах. Автори пере-
конані, що відбуватиметься 
аугментація, себто людський 
інтелект буде доповнювати 
штучний і навпаки.
Ті, хто вважають, що най-
ближчими десятиліттями 
їхні професії перестануть 
існувати, можуть видихнути. 
Людина все ще потрібна і є 
важливим елементом май-
бутнього. Технології будуть 
вдосконалюватися все силь-
ніше і сильніше, тому настав 
час думати не про те, чого ви 
не зможете робити у подаль-
шому, а почати наводити 
довідки про те, які навички 
та знання будуть у трендах і 
як їх здобути.

Не дивіться на солодкаву 
назву цієї книжки. Так, вона 
справді про Різдво, але 
не таке, де господарює до-
брий Санта, всі без винятку 
отримали довгоочікувані 
подарунки і тепер усміхне-
ними сидять за святковою 
вечерею. Ні. За цією назвою 
криються найрізноманітніші 
варіації свята та різдвяного 
чуда, як такого.
Тут є відверта «жесть», і що 
цінно, кожна з розказаних 
історій так чи інакше може 
бути близькою будь-кому 
з нас. А хтось після читання 
може відчути, що Різдво для 
нього є моментом пере-
завантаження і початком 
чогось нового і раніше 
незнаного.
Для більшості Різдво є ро-
динним святом. Сторінки цієї 
книжки нагадають, що не всі 
з нас ці родини мають, а ті, 
хто має, не обов’язково від-
чуває себе у них щасливими. 

КОКОТЮХА AND ДЕНЕЛЬ: 
ТОП-5 КНИГ НА СІЧЕНЬ
Пожива для мізків  Наприкінці кожного місяця редакція 
RIA/20minut разом із літературознавцем та координатором 
подій у Книгарні «Є» Олександром Вешелені відбирає 
п’ять книжок, які, на нашу думку, варто прочитати. У цій 
добірці ми зібрали твори Андрія Кокотюхи, Яцика Денеля, 
Марка Гудмена, Томаса Девенпорта і Джулії Корбі та ще 
19 сучасних українських письменників

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 

RIA, (095)1039671

Çà ëîã³êîþ, ñ³÷-
íåâà äîá³ðêà ìàëà á 
áóòè «ì³ì³ì³øíîþ» 

òà ð³çäâÿíî-ñîëîäêàâîþ, àëå âðàõî-
âóþ÷è òîé ôàêò, ùî á³ëüø³ñòü ëþ-
äåé ç³ ñêåïñèñîì òà ïîáîþâàííÿìè 
ñïîãëÿäàþòü ó íàñòóïíèé ð³ê, ìè 
çðîáèëè ¿¿ õî÷ ³ «ïîõìóðîþ», àëå 
ö³ëêîì â³äïîâ³äíîþ ðåàë³ÿì ñüî-
ãîäåííÿ ³ âèêëèêàì ìàéáóòíüîãî.

«Червоний. 
Без лінії фронту» 
(Андрій Кокотюха) 

«Кривоклят» 
(Яцек Денель) 

«Злочини 
майбутнього» 
(Марк Гудмен) 

«Вакансія: людина» 
(Томас Девенпорт, Джулія Корбі) 

«19 різдвяних 
історій» 
(сучасні українські письменники) 
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ËÀÉÔ

Є ще у центрі Вінниці дві «йол-
ки». Найголовніші. Без гірлянд. 
Там можуть бути лише свічки. 
І сльози. Хтось скаже, що псу-
ють естетику площі, але без них 
жили б інакше.
П’ять років тому з’явилась пер-
ша «йолка» — в ніч із 28 грудня 
на 29 грудня 2013 року. Це була 
спонтанна ідея активістів зроби-

ти подібну до «йолки» київського 
Майдану. У лютому 2016 постави-
ли ще одну — вшанувати пам'ять 
учасників АТО. Теж із портрета-
ми загиблих за Україну. «Йолка» 
на зупинці як щоденне нагадуван-
ня, що жити треба далі. Слід їхати 
вперед — жити у пам'ять про тих, 
хто дивиться на нас з фотопортре-
тів. Щоб їм дивитися у вічі…

«Йолка» на зупинці 

ОКСАНА ПУСТОВІТ, 

RIA, (067)7992206 

Íîâèé 2019 ð³ê 
ó Â³ííèö³ áåç Ä³äà 
Ìîðîçà ³ Ñí³ãó-
ðîíüêè. Òàê âèð³-

øèëà ì³ñüêà âëàäà. Õî÷à âäîìà 
ä³òè ïðîäîâæóþòü ïèñàòè ëèñòè 
Ä³äó Ìîðîçó, à ó äèòÿ÷îìó ñàäêó 
ïåðåâ÷àþòü â³ðøèêè íà «Ñàíòà-
Êëàóñà». Ðèìó â³ðø âòðà÷àº, àëå 
âèõîâàòåëüêè çàñïîêîþþòü: í³÷î-
ãî ñòðàøíîãî íå áóäå, ÿêùî äè-
òèíà ñêàæå «Ä³ä Ìîðîç». À ãóð-
òîì óñ³ êëèêàòèìóòü: «Ñàíòà-
Êëàóñå, ïðèéäè, ùîá íàì ñòàëî 
âåñåë³øå!» 

Òàêå íîâå «³äåîëîã³÷íå íàâàí-
òàæåííÿ» â á³îãðàô³¿ â³ííèöüêî¿ 
íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè-2019.

40 äí³â ¿¿ «ïðîæèâàííÿ» ç 
12 ãðóäíÿ 2018-ãî äî 21 ñ³÷íÿ 
2019-ãî êîøòóâàòèìå 1 ì³ëüéîí 
199 òèñÿ÷ 235 ãðèâåíü. Ï³ñëÿ-
ñâÿòêîâèé äåìîíòàæ îá³éäåòüñÿ 
â³ííè÷àíàì ó 264 òèñÿ÷³ 949 ãðè-
âåíü.

Âëàñíå, ÿëèíîê ó ì³ñò³ òðè: ãî-
ëîâíà — ó öåíòðàëüíîìó ïàðêó, 
ùå äâ³ — íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ òà ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â.

ХОТІЛИ 35 МЕТРІВ — 
ДЛЯ РЕКОРДУ УКРАЇНИ 

Íàéâèùîþ ÿëèíêà ó Â³ííèö³ 
áóëà âçèìêó 1998 ðîêó — 31 ìåòð. 
Òîä³ âîíà áóëà íàéâèùîþ â Óêðà-
¿í³. Òîä³øí³é ìåð Äìèòðî Äâîð-
ê³ñ íå ðàç îá³öÿâ, ùî â³ííèöüêà 
ÿëèíêà ñòàíå âèùîþ çà ñòîëè÷íó. 
² ç 28 ìåòð³â (ó 1997 ðîö³) ãîëî-
âíà çåëåíà êðàñóíÿ ì³ñòà ñïðàâä³ 
«âèðîñëà» àæ íà òðè ìåòðè — 
çá³ëüøèëè ôóíäàìåíò ³ íàðîñ-
òèëè âåðõ³âêó.

— Íó, öå, ðîçóì³ºòå, áóëà êîí-

êóðåíö³ÿ, — çãàäóâàâ êîëèøí³é 
çàñòóïíèê óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Âëàäèñëàâ Âàñèëü-
÷åíêî. — Ìåí³ îñîáèñòî Äâîðê³ñ 
í³÷îãî íå ãîâîðèâ, ÿ ïðîñòî áà-
÷èâ òåíäåíö³¿, ³ äî ìåíå äîõîäè-
ëè ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèöòâà. 
Çàïèòóâàëè ïðî òåõí³÷í³ ìîæëè-
âîñò³, ÷è ìîæíà çðîáèòè ÿëèíêó 
á³ëüøîþ, í³æ âîíà áóëà òîð³ê.

Çã³äíî ç íàøèìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè, ìè òàê ³ ä³ÿëè. Âèùå, í³æ 
ïåðåäáà÷åíî ïðîåêòíîþ äîêó-
ìåíòàö³ºþ, íàìàãàëèñü íå âè-
õîäèòè. Àëå íàðîñòèòè ÿëèíêó 
äîïóñòèìî áóëî çà ðàõóíîê çá³ëü-
øåííÿ âåðõ³âêè, ç ³ñíóþ÷èìè 
ðîçòÿæêàìè. Îäíàê äî 35 ìåòð³â 
íå äîáðàëèñü — ïðîñòî çíèêëà 
íåîáõ³äí³ñòü. Ñòàâèëè ÿëèíî÷êó 
òàêó, ÿêó ïåðåäáà÷åíî òåõí³÷íèì 
ïàñïîðòîì ³ òåõí³÷íîþ äîêóìåí-
òàö³ºþ, à öå 25–28 ìåòð³â.

Äâàäöÿòü ðîê³â òîìó ãîëî-
âíà ÿëèíêà Â³ííèö³ ñòîÿëà á³ëÿ 
ì³ñüêâèêîíêîìó. Âçèìêó 1999–
2000 ðîêó «ïåðå¿õàëà» íà ñâîþ 
«³ñòîðè÷íó áàòüê³âùèíó» — 
â Öåíòðàëüíèé ïàðê êóëüòóðè 
òà â³äïî÷èíêó ³ìåí³ Ãîðüêîãî. 
Òàê âèð³øèâ íîâèé ì³ñüêèé 
ãîëîâà Âîëîäèìèð Âàõîâñüêèé. 
À ç îáðàííÿì ìåðîì Îëåêñàí-
äðà Äîìáðîâñüêîãî ÿëèíêó çíîâó 
ïåðåñåëèëè — íà ïëîùó Ñòóñà, 
á³ëÿ «Êíèæêè». Òàì íà÷å ³ ì³ñöÿ 
á³ëüøå, ³ ìàéäàí äîáðå ïðîãëÿäà-
ºòüñÿ ç óñ³õ áîê³â, ùî îñîáëèâî 
çðó÷íî äëÿ ïðàâîîõîðîíö³â.

Ó 2007 ðîö³ ãîëîâíà â³ííèöüêà 
ÿëèíêà çíîâó çì³íèëà ïðîïèñêó. 
Ó ìåð³¿ âèð³øèëè, ùî áóäå äî-
ðå÷í³øèì, êîëè íîâîð³÷íà çå-
ëåíà êðàñóíÿ çíàõîäèòèìåòüñÿ 
ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó êóëüòóðè 
òà â³äïî÷èíêó.

«ПЕРЕЇЖДЖАЛА» ЧОТИРИ РАЗИ.
ІСТОРІЯ ГОЛОВНОЇ ЯЛИНКИ МІСТА  
Новорічна історія  Ялинка — 
новорічна сторінка історії Вінниці, яку 
щороку читаємо і перегортаємо. У когось 
фотофакт залишився у родинному 
альбомі, а в когось — у папці «селфі» 
смартфону. Згадаємо, якими «головні» 
ялинки були у різні часи

Âëàñíå, òàêà ÿëèíêà, äî ÿêî¿ é 
ñüîãîäí³ ïðèõîäÿòü â³ííè÷àíè, 
ç’ÿâèëàñü ó ì³ñò³ äåñü â ñåðåäèí³ 
äåâ’ÿíîñòèõ. Âîíà ñïðîåêòîâàíà 
áóëà äëÿ öåíòðàëüíî¿ êè¿âñüêî¿ 
ÿëèíêè. Ìåòàëåâó êîíñòðóêö³þ 
âèãîòîâèëè íà çàâîä³ ó Â³ííèö³.

Çà òðèäöÿòü ðîê³â ÿëèíêà 
ñóòòºâî íå çì³íèëèñÿ. Çàì³íè-
ëè çàë³çîáåòîíí³ ïàíåë³ ïåðå-
êðèòòÿ, ÿê³ íàâàíòàæóþòü ñàìó 
ðàìó êîíñòðóêö³¿ ÿëèíêè ³ êîòð³ 
ñëóãóþòü ñâîºð³äíèì «ÿêîðåì», 
àáè ÿëèíêà íå ïåðåâåðíóëàñü. Ðàç 
íà ï’ÿòü ðîê³â â³ííèöüêà «ÿëèí-
êà» ïðîõîäèòü îáñòåæåííÿ, êî-
òðå çä³éñíþºòüñÿ ñïåö³àë³ñòàìè 
³íñòèòóòó-ïðîåêòàíòà.

ЯЛИНКА № 2 — НА ЛІВЕРПУЛІ 
Ñòàðîæèëè ïàì’ÿòàþòü ùå 

îäíå ì³ñöå íîâîð³÷íî¿ çåëåíî¿ 
êðàñóí³ — á³ëÿ íèí³øíüîãî Ìàê-
äîíàëüäñà — ³ç âåðåñíÿ öå âæå 
íàçèâàºòüñÿ«ñêâåð Ë³âåðïóëü». 
Êîëèñü òàì áóëî êàôå «Êðèíè-
÷åíüêà». Äðóãà ì³ñüêà ÿëèíêà 
çíàõîäèëàñü ñàìå íà ì³ñö³ òåïå-
ð³øíüîãî ³ãðîâîãî ìàéäàí÷èêà, 
âîíà áóëà æèâîþ — âèñîòîþ 

áëèçüêî 15 ìåòð³â. Íà ÿëèíêó ÷³-
ïëÿëè çâè÷àéí³ ëàìïîâ³ ã³ðëÿíäè 
òà ³ãðàøêè. Á³ëÿ ÿëèíêè — ôà-
íåðí³ Ä³ä Ìîðîç òà Ñí³ãóðîíüêà, 
ç ÿêèìè ³ç çàäîâîëåííÿì ôîòî-
ãðàôóâàëàñÿ â³ííèöüêà ìàëå÷à — 
íà ðàä³ñòü ñîá³, áàòüêàì òà… ôî-
òîãðàôàì, ÿê³ ó ñâÿòà çàðîáëÿëè, 
àäæå äàëåêî íå â êîæíî¿ ðîäèíè 
òîä³ áóâ âëàñíèé ôîòîàïàðàò. 
À îò âåëè÷åçí³ âàòÿí³ ñèìâîëè 
Íîâîãî ðîêó ÷åêàëè íà ä³òëà-
õ³â ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó. Ä³ä 
Ìîðîç — çðîñòîì ï³ä 1,80 ì — 
ó ÷åðâîíîìó êîæóñ³. Ñí³ãóðîíü-
êà — äåñü äî 1,50 ì, ñÿÿëà áëèñ-
ê³òêàìè. Âîñòàííº â³ííè÷àíè ¿õ 
ïàì’ÿòàþòü â ïàðêó íàïðèê³íö³ 
70-õ ðîê³â. À ùå íàâêîëî ÿëèíêè 
øèêóâàëèñÿ îïóäàëà òâàðèí — 
ëèñè, çàéö³… Ùå ³ç íîñòàëüã³ºþ 
çãàäóþòü âåëèê³ ñàíè, çàïðÿæåí³ 
ê³íüìè — êàòàëè ëþäåé â ïàðêó. 
Ïàì’ÿòàþòü Ñîëîõó — â á³ëîìó 
âáðàíí³ òà ÷åðâîí³é õóñòö³ (çèìà 
1974–1975).

Òîä³ ãîãîë³âñüê³ Ñîëîõà, êîâàëü 
Âàêóëà òà ×îðò áóëè íåâ³ä’ºìíîþ 
÷àñòèíîþ íîâîð³÷íèõ ãóëÿíü 
íå ëèøå ó Â³ííèö³. Çàãàëîì, 
çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ñâÿòêîâîìó 
ñöåíàð³þ íàäàâàëîñü âåëèêîãî 
çíà÷åííÿ ³ ç òî÷êè çîðó ³äåéíîñ-
ò³ òà ïðîöåñó âèõîâàííÿ. Ñöåíà-

ð³é îáîâ’ÿçêîâî çàòâåðäæóâàâñÿ 
íå ò³ëüêè â óïðàâë³ííÿõ êóëüòóðè, 
à é ó ì³ñüêêîì³ òà îáêîì³ ïàðò³¿.

БЕЗ ДІДА МОРОЗА, БЕЗ 
ГРОЙСМАНА 

Òðàäèö³éíî «çàïàëþþòü» ãîëî-
âíó ÿëèíêó ÷èíîâíèêè. Íå ðàç öå 
ðîáèâ Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí — 
ÿê ìåð, ÿê ñï³êåð, ÿê ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð. Öüîãî ðîêó áåç Ä³äà 
Ìîðîçà ³ áåç Ãðîéñìàíà. ßëèí-
êó-2019 â³äêðèâàëè ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ³ ãîëîâà 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³é 
Êîðîâ³é. 

Çà îñòàíí³ ðîêè ãîëîâíà ÿëèíêà 
Â³ííèö³ ñóòòºâî íå «âèðîñòàº» — 
ñòàíäàðòí³ 24–28 ìåòð³â. Ñòâî-
ðþþòü ¿¿ ³ç 280–300 ÿëèíîê. Âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ ³ äåðåâà, óðàæåí³ 
øê³äíèêàìè. Òàê³ çàêëàäàþòüñÿ 
áëèæ÷å äî âåðõ³âêè, äå íå ïîòð³á-
í³ äîâã³ äåðåâöÿ. Éäóòü â õ³ä «îä-
íîáîê³» òà «êðèâ³» ÿëèíêè. À âæå 
ï³ñëÿ ìàðàôåòó òà ìàê³ÿæó ïåðåä 
â³ííè÷àíàìè âîíà ïîñòàº ãàðíîþ 
òà ïèøíîþ.

Íà ïðèäáàííÿ ÿëèíîê äëÿ 
«îçäîáëåííÿ ìåòàëåâîãî êàðêà-

ñó» ì³ñüêî¿ ÿëèíêè-2019 ó ïàð-
êó òà íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ 
âèä³ëèëè ìàéæå 200 òèñÿ÷ ³ ùå 
íà 200 òèñÿ÷ çàêóïèëè íîâ³ íîâî-
ð³÷í³ ïðèêðàñè.

Ùîð³÷íî çàêóïîâóºòüñÿ 
3–3,5 òèñ. ³ãðàøîê, öüîãî ðîêó — 
÷îòèðè òèñÿ÷³. Ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî ðàí³øå ïðîáóâàëè ïðèêðà-
øàòè ïëàñòìàñîâèìè. Àëå ò³ õî÷ 
íå á’þòüñÿ, àëå ïàäàþòü ï³ä ÷àñ 
ñèëüíîãî â³òðó. ×àñòî ³ãðàøêè 
ðîçáèðàþòü ÿê ñóâåí³ðè.

Ñê³ëüêè ìåòð³â ã³ðëÿíä ïîòð³á-
íî íà ïðèêðàøàííÿ öåíòðàëüíî¿ 
ÿëèíêè? Ïðè ñåðåäí³é âèñîò³ 
25 ìåòð³â — 2–3 êì.

Çàãàëîì, çà ãîëîâíó ì³ñüêó 
ÿëèíêó â³äïîâ³äàþòü òðè ï³äïðè-
ºìñòâà. Òðàìâàéíî-òðîëåéáóñíå 
óïðàâë³ííÿ — çà ìîíòàæ ìåòà-
ëåâî¿ êîíñòðóêö³¿. Ï³äïðèºìñòâî 
«Â³ííèöÿçåëåíáóä» — çà îçåëå-
íåííÿ íîâîð³÷íî¿ êðàñóí³ òà îçäî-
áëåííÿ ³ãðàøêàìè (òóò æå âîíè, 
äî ðå÷³, çáåð³ãàþòüñÿ, à òàêîæ ³ 
ìåòàëåâèé êàðêàñ ñàìî¿ ÿëèíêè) 
òà ï³äïðèºìñòâî «Ì³ñüêñâ³òëî» — 
çà îñâ³òëåííÿ òà ïðèêðàøàííÿ 
ã³ðëÿíäàìè.

Äâàäöÿòü ðîê³â òîìó 
ãîëîâíà ÿëèíêà 
Â³ííèö³ ñòîÿëà á³ëÿ 
ì³ñüêâèêîíêîìó. 
Âçèìêó 1999-2000 
ðîêó «ïåðå¿õàëà â ïàðê

Олександр і Людмила Петрушенки приїхали з Літина, 
щоб показати Андрійкові ялинку 



13 RIA, Ñåðåäà, 2 ñ³÷íÿ 2019 Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:

кінотеатр 

ім. Коцюбинського
КІНО

Секс і нічого особистого
Комедія, 2.01, поч. о 18.10, 21.55
3.01–9.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аквамен
Фантастичний екшн, 2.01, поч. о 15.35
3.01–9.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бамблі
Пригодницький екшн, 2.01, поч. об 11.40, 14.00, 
19.55. 3.01–9.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Людина-павук: Навколо всесвіту
Анімаційна комедія, 2.01, поч. об 11.45
3.01–9.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Я, Ти, Він, Вона
Комедія, 2.01, поч. о 10.00, 16.10, 20.00, 21.55
3.01–9.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Бамблбі
Пригоди, 2.01, поч. о 21.05

Грінч
Комедія, 2.01, поч. о 10.40, 14.00

Я, Ти, Він, Вона
Комедія, 2.01, поч. о 15.40, 19.15

Табалуга
Анімація, 2.01, поч. о 12,20

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Микита Кожум'яка
Анімація, 2.01, поч. о 10.00, 12.00

Пригоди S Миколая
Комедія, 2.01, поч. о 14.00, 16.00. 18.00
3.01–9.01, поч. о 10.00, 14.00, 16.00

Три дні з Ромі Шнайдер
Драма, 2.01, поч. о 20.00

Відьми
Жахи, 3.01–9.01, поч. о 18.00, 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Грінч
Комедія, 2.01, поч. о 10.40, 12.40, 17.00, 19.00, 
21.20. 3.01–9.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Дублікат
Драма, 2.01, поч. о 13.00, 22.50
3.01–9.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Близнюки
Жахи, 2.01, поч. о 9.00, 11.00, 15.10. 20.50
3.01–9.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Лускунчик і чотири королівства
Фентезі, 2.01, поч. о 14.10
3.01–9.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Кадавер
Жахи, 2.01, поч. о 10.00
3.01–9.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

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

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

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

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

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

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

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

ALEKSEEV у Вінниці з концертною програмою 
виступить 16 лютого у Будинку офіцерів. Співак 
Алексєєв — тріумфатор в номінації «Відкриття 
року» за версією YUNA, володар нагороди «Прорив 
року» престижної музичної премії M1 Music 
Awards, «Пісня року», а також незмінний володар 
прихильності та любові багатьох фанатів! Таку 
популярність та всі ці нагороди співак набув 
протягом трьох останніх років. А розпочинав 
свою творчу кар'єру на всім відомому музичному 
шоу «Голос країни» у 2014 році, де на сліпих 
прослуховуваннях до нього повернулась тренер — 
Ані Лорак. Після успішних сліпих прослуховувань 
тоді ще Нікіта Алексєєв виборов перемогу 
на музичних батлах і пройшов на прямі ефіри. 
Кожен виступ молодого виконавця вирізнявся 
професіоналізмом та яскравістю. На жаль, йому 
не вдалось потрапити до фіналу, але тренер 
проекту Ані Лорак підтримала його і допомогла 
записати йому перший кліп. Більший успіх приніс 
йому реліз пісні «А я пливу». А потім пішли справжні 
хіти. Послухати та побачити молоду зірку можна 
буде на концерті о 19.00. 
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ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Русалонька 
Музична казка для дітей, 2.01, поч. о 10.00 та 13.00
4.01, 8.01, 12-13.01, поч. о 12.00
9-11.01, поч. о 10.00

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
4.01, поч. о 18.00, 12.01, поч. о 12.00

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

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

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

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

Навколосвітніми 
стежками за 
Новорічними 
казками
Новорічне видовище
5.01-6.01, поч. о 10.00

Кому потрібен 
сніговик
Зимова пригода
5.01-6.01, поч. об 11.00 
та 13.00

Новий рік у 
Простоквашино
Новорічне видовище
7.01-8.01, поч. о 10.00

Кошеня на снігу
Новорічна історія
7.01-8.01, 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.
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Дані для перерахування  благодійної допомоги:

№ картки 5167 4901 2237 9796 в «Ощадбанку» на ім’я Шевчук Тетяна 
Юріївна (мама хворої), картковий рахунок  № 26 2015 00 34 25 73
у  Вінницьке облуправління  АТ «Ощадбанк»  № 10001/0166  м. Калинівка 
на ім’я Шевчук Т. Ю., код  (ІПН) 2918811449, МФО банку 302076

Вікторії 20 років, має дворічного сина. 
У червні цього року дівчина перенесла 
онкооперацію, потім була хіміотерапія

Зараз їй необхідне реабілітаційне лікування, після чого 
знову буде операція та хімія. У родини немає коштів 
на лікування Вікторії, тому вони звертаються до всіх 
небайдужих про допомогу.

МОЛОДІЙ ДІВЧИНІ ПОТРІБНІ 
КОШТИ НА ЛІКУВАННЯ

тел. мами (097)6008051 
Тетяна Шевчук

тел. бабусі (098)7106524 
Любов Мацедонська

Новорічний вінницький кросворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ
5. Як називається трамвай, який возить дітей у свята
6. Вінницький артист, який закривав Резиденцію Діда Мороза у 2016 році
8. Репер, що відкривав цьогорічну ялинку
12. Хатинка на площі Незалежності, куди діти приходять розказати про свої 

бажання Діду Морозу
13. Площа, на якій ставили головну ялинку міста у 2002–2006 роках
16. Дід, від якого відмовилися цього року у Вінниці
17. На ньому мало хто буває тверезим 
19. Щороку десятки Дідів Морозів і Снігуроньок ходять у Вінниці на… 
20. Гурт, який «відкривав ялинку» у Вінниці у 2014 році
21. Негода, через яку вінничани потрапляють в травмпункт

ПО ВЕРТИКАЛІ 
1. Найпопулярніший фрукт на новорічному застіллі
2. Співачка, яка виступала на закритті ялинки у минулому році
3. Площа (сучасна назва), на якій встановлювали головну ялинку міста у 60-х 

роках минулого сторіччя
4. Куди їздять вінничани покататися на «сноутюбі»
7. Головне місце новорічного шопінгу, що знаходиться на площі Європейській
9. Найпопулярніша у світі різдвяна мелодія, написана нашим земляком
10. Площа, на якій працює «Новорічна пошта»
11. Небезпечна «іграшка», яку в період новорічних свят 

найчастіше купують школярі
13. Один з головних персонажів вінницьких 

новорічних гулянь у 70-х роках
14. Прізвище головного Діда Мороза (тепер Святого Миколая) Вінниці 
15. Гра, у яку щороку у Вінниці грають Дід Мороз і Святий Миколай
18. Споруда, біля якої вінничани вперше разом зустрічали 

«Новий рік по-Європейськи»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. «Везунчик» 6. Бронюк 8. ХАС 12. резиденція 13. Стуса 16. Мороз 17. корпоратив 
19. парад 20. «Тартак» 21. ожеледь   

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. мандарин 2. Цибульська 3. Незалежності 4. Шкуринці 7. ярмарок 9. «Щедрик» 
10. Ліверпуль 11. петарда 13. Солоха 14. Шемет 15. шашки 18. вежа 

ВІДПОВІДІ:
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ОВЕН 
Заводьте нові стосунки, 
зміцнюйте старі, робіть все, 
щоб кохання і пристрасть 
у вашому серце збільшува-
лися і збільшувалися. 

ТЕЛЕЦЬ 
Безліч проблем цього тижня 
застануть вас зненацька і ви 
навіть не встигнете подумати 
про романтичну складову 
життя. Вибачіться перед 
коханою людиною і зробіть 
все, щоб загладити провину. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваша інтелектуальна енергія 
буде вирувати, і ви зможете 
вразити наповал кого за-
вгодно. Тиждень створений 
для романтики, тому навіть 
не думайте про роботу. 
Тільки романтичний настрій, 
тільки кохана людина поруч. 

РАК 
Вийти із зони комфорту — 
це складно, але необхідно. 
Якщо протягом тижня все 
буде добре і жодна про-
блема не торкнеться вас, 
можете розраховувати 
на захоплюючі вихідні.

ЛЕВ 
Не дивуйтеся, якщо на по-
чатку тижня будете отриму-
вати багато компліментів. 
У вихідні не варто шукати 
вигоду в зв'язках, якими ви 
володієте. 

ДІВА 
Ваша природна скромність 
набагато привабливіша для 
протилежної статі, ніж те, як 
ви іноді себе ведете. Не на-
магайтеся бути тим, ким 
не є. Будьте собою. Якщо ви 
самотні, в середині тижня 
вас чекає доленосна зустріч. 

ТЕРЕЗИ 
Перші дні тижня будуть при-
свячені дружнім стосункам. 
Наприкінці тижня ви можете 
відправитися у вільне плаван-
ня і шукати людину, з якою 
можна добре провести час. 

СКОРПІОН 
Не варто сильно ризикува-
ти в романтичних справах 
на початку цього тижня. Що 
стосується вихідних, ви мо-
жете нічого не робити і лише 
пишатися недавніми успіхами.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень стовідсотково буде 
дуже гарним. Але в четвер 
або п'ятницю можуть виник-
нути проблеми. 

КОЗЕРІГ 
Після того, як вирішите всі 
справи, зможете знову повер-
нутися до особистого життя. 
У четвер і п'ятницю зосеред-
ьтеся на тому, щоб краще 
пізнати вашу другу половинку. 

ВОДОЛІЙ 
Ви не повинні застрягти в ро-
мантичний сфері, але якщо 
це все-таки сталося, швидко 
знайдете кілька дивовижних 
виходів. Включіть свою уяву і 
почніть експериментувати. 

РИБИ 
Цей тиждень спрямований 
на рішення романтичних 
проблем ваших близьких. 
На жаль, чи на щастя, вас 
до середини тижня романти-
ка буде обходити стороною.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 3-9 СІЧНЯ

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 

ПСИХОЛОГ

— Большинство клиентов, 
когда приходят на консульта-
ции, говорят приблизительно 
одно и то же, только своими 
словами: сделайте так, чтобы 
все вокруг меня поменялось 

в лучшую сторону, а я остался таким же. Увы, 
это невозможно. Практически всегда, чтобы 

изменилось что-то вовне, необходимо изме-
нить свое поведение. Это особенно важно, 
когда мы говорим о чем-то более-менее гло-
бальном: семье, карьере, отношениях. Любые 
изменения можно начать с вопроса: каким мне 
нужно стать, чтобы получить то, что я хочу? 
Если я хочу видеть рядом с собой приятного, 
любящего, отзывчивого человека, каким (или 
какой) мне нужно стать, чтобы это случилось? 
Если я хочу получить другую работу, то какими 

навыками мне нужно обладать, чтобы получить 
ее? Если мне нужно презентовать себя, то что 
нужно делать, чтобы меня заметили? Во всех 
этих вопросах мы приходим к одному: необ-
ходимо как-то изменить свое поведение таким 
образом, чтобы оно вызвало изменения вовне. 
И тогда все изменения пойдут как снежный 
ком, одно за другим. Изменение привычного 
поведения неизбежно даст вам другой резуль-
тат. Какой именно — зависит только от вас.

Комментарий эксперта

Êàê ãîâîðèë êîò Ìàòðîñêèí 
â îäíîì èçâåñòíîì ìóëüòèêå: 
«×òîáû êóïèòü ÷òî-íèáóäü íåíóæ-
íîå, íóæíî ïðîäàòü ÷òî-íèáóäü 
íåíóæíîå». Äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîëó÷èòü íîâóþ ðàáîòó, íóæíî 
îòêàçàòüñÿ îò ñòàðîé. È ÷òîáû 
ïîëó÷èòü íîâûå îòíîøåíèÿ, ïðè-
äåòñÿ ñäåëàòü òî æå ñàìîå. Ïðè 
«îáíóëåíèè» òàêèõ ñèòóàöèé íåò 
óâåðåííîñòè, ÷òî ïîëó÷èòñÿ óñè-
äåòü íà äâóõ ñòóëüÿõ. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, ïîòåðÿ ÷åãî-òî ñòàðî-
ãî è ïðèâû÷íîãî ìîæåò îêàçàòü-
ñÿ ïîëåçíîé, ÷òîáû ïîäâèãíóòü 
íà íîâûå ñâåðøåíèÿ. Ìíîãèå 
ëþäè, ãîâîðÿ î áóäóùåì, èñïîëü-
çóþò ñëîâî «ñòàáèëüíîñòü». Ýòî 
íå î÷åíü õîðîøî. Ïðè ñòàáèëü-
íîñòè íåò èçìåíåíèé. Òàê ÷òî, 
åñëè âû äåéñòâèòåëüíî ãîòîâû 
÷òî-òî ìåíÿòü, ãîòîâüòåñü ê òîìó, 
÷òî âàøà æèçíü ìîæåò áûòü î÷åíü 
íåñòàáèëüíîé. Ïî êðàéíåé ìåðå, 
â ïåðâîå âðåìÿ.

КУРС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ 
Âñå ìû ïåðèîäè÷åñêè õîòèì 

÷òî-òî èçìåíèòü, èñïðàâèòü, ñäå-
ëàòü ïî-äðóãîìó. Ýòî íîðìàëüíîå 
æåëàíèå, êîòîðîå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
ó êàæäîãî ÷åëîâåêà. Îäíàêî íå âñå 
òàê ïðîñòî: òîëüêî äåñÿòàÿ ÷àñòü 
âñåõ æàæäóùèõ èçìåíåíèé ïðåä-
ïðèíèìàåò êàêèå-òî äåéñòâèÿ. Äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïðàâèëüíî ïîñòàâèòü 
öåëè è ïðîâåðèòü, «à íàäî ëè ìíå 
ýòî», ñëåäóåò ïðîâåñòè ïîäãîòîâè-
òåëüíóþ ðàáîòó. Òî åñòü îòâåòèòü 
íà âîïðîñ: ÷òî êîíêðåòíî ÿ õî÷ó 
ïîëó÷èòü? Êòî-òî ìîæåò ñêàçàòü: 
«ß è íà äåíü íå ìîãó öåëè ïîñòà-
âèòü, à òóò — íà æèçíü». È áóäåò 
ïðàâ. Èìåííî ïîýòîìó ïðåäëàãàåì 
ðàçáèòü öåëè íà êàòåãîðèè. Ó êàæ-
äîãî îíè ìîãóò áûòü ñâîè, íî âîò 
íåêîòîðûå ïðèìåðû:

1. Ñåìüÿ. Êàê â íîâîì ãîäó 
ÿ õî÷ó ïðîâîäèòü âðåìÿ ñî ñâî-
åé ñåìüåé?

2. Ðàáîòà. Ñêîëüêî ÿ õî÷ó 
çàðàáàòûâàòü? ×òî ìíå íóæíî 
äëÿ ýòîãî äåëàòü?

3. Òåëî. Êàê ÿ áóäó óëó÷øàòü 
èëè ïîääåðæèâàòü ôîðìó?

4. Îòäûõ è ðàçâëå÷åíèÿ. Êàê 
ÿ ìîãó ïîðàäîâàòü â íîâîì ãîäó 
ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ?

Íà÷àòü îïèñûâàòü êàæäóþ ñôå-
ðó ñëåäóåò ñ òîãî, ÷òî âû óæå 
ñäåëàëè è âàì ýòî ïîíðàâèëîñü. 
Íàïðèìåð, êàê ìû â ýòîì ãîäó 
ïðîâîäèëè âðåìÿ ñ ñåìüåé, êóäà 
åçäèëè, ÷òî äåëàëè âìåñòå. Ïî-
ñëå ýòîãî íàäî ïðèäóìàòü, ÷òî 
õîòåëîñü áû äîáàâèòü. Íàïðèìåð, 
õîòåëîñü áû áîëüøå ïðîãóëîê 
íà ñâåæåì âîçäóõå.

ЧТО ПОТОМ?
Ìàëî ÷òî-òî íàïèñàòü â áëîê-

íîòå ïåðåä íîâûì ãîäîì. Äîãî-
âîðèòåñü ñàìè ñ ñîáîé íàñ÷åò 
ïåðâûõ øàãîâ ê âàøåé íîâîé 
æèçíè. Íàïðèìåð, ÷òîáû ïîåõàòü 
íà ìîðå çà ãðàíèöó, ìîæíî íà÷àòü 
ñ îôîðìëåíèÿ çàãðàíïàñïîðòà. 
Íîâûå îòíîøåíèÿ — ñ ðàññòàâ-
ëåíèÿ òî÷åê íàä «³» â ïðèâû÷íîé 
ðóòèíå è ñ ïîèñêà íîâûõ àêöåí-
òîâ. Ñàìîå âðåìÿ îáðàòèòü âíè-
ìàíèå è íà òî, êòî ê âàì ïðîÿâ-
ëÿåò çíàêè âíèìàíèÿ. Êàê òîëüêî 
âû ñôîêóñèðóåòåñü íà òîì, ÷òî 
õîòèòå ïîëó÷èòü, òàê îíî ïîñòó-
÷èòñÿ â âàøè äâåðè. Ñíà÷àëà êàê 
öåïü ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé. Ñ êåì-
òî âîâðåìÿ ïîçíàêîìèëèñü, óâè-
äåëè íóæíîå îáúÿâëåíèå, íåîæè-
äàííî â î÷åðåäè óñëûøàëè ïî-
ëåçíóþ èíôîðìàöèþ… Íèêàêîé 

НОВЫЙ ГОД С ЧИСТОГО ЛИСТА 
Проверьте себя  У многих людей 
Новый год ассоциируется с обнулением 
и перезагрузкой. Одни решают бросить 
курить, другие — поменять работу 
или квартиру. Кое-кто задумывается, 
не поменять ли семью. Как понять, 
что стоит менять, а что оставить 
нерушимым и незыблемым

ìàãèè â ýòîì íåò, ïðîñòî ìîçã 
íà÷èíàåò ïîäàâàòü âàì ñèãíàëû 
â îòâåò íà âàøè çàïðîñû è öåëè. 
Ïîïðîáóéòå è ñàìè óâèäèòå — 
âñå ëó÷øåå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!

ПЕРВЫЕ 12 ДНЕЙ НОВОГО 
ГОДА — САМЫЕ ВАЖНЫЕ

Ìîæíî ïîäîéòè ê íîâîé æèçíè 
ñ ïîìîùüþ àñòðîëîãèè. Òàì åñòü 
ïîíÿòèÿ àñòðîëîãè÷åñêèõ äî-
ìîâ — èõ äâåíàäöàòü, êàê ìåñÿöåâ 
â ãîäó. Åñëè âêðàòöå (ñàìè ìîæå-
òå ïî÷èòàòü) êàæäûé äîì îòâå÷àåò 
çà êàêóþ-òî ñôåðó â æèçíè. Íà-
ïðèìåð, ïåðâûé äîì — ýòî ïðî 
ëè÷íîñòü, âíåøíèé âèä, èìèäæ. 
Âòîðîé — òàëàíòû, ìàòåðèàëüíûå 
öåííîñòè. Òðåòèé äîì ïðî ðîäíþ, 
ïðî êîíòàêòû è ñâÿçè. ×åòâåðòûé 
äîì îòâå÷àåò çà ðîäèòåëåé, 
íåäâèæèìîñòü âñå, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ ñåìåéíûì î÷àãîì. Ïÿòûé — 
ýòî ïðî òî, ÷òîáû áûòü â öåíòðå 
âíèìàíèÿ, ñþäà æå îòíîñÿòñÿ 
ëþáîâíèêè è äåòè. Øåñòîé äîì 
îòâå÷àåò çà ðàáîòó è ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Ñåäüìîé 
äîì — ïàðòíåðñòâî, áðàê, ñîòðóä-

íè÷åñòâî. Âîñüìîé äîì îòâå÷àåò 
çà òðàíñôîðìàöèè êàê â áèçíåñå, 
òàê è â ñåêñå. Äåâÿòûé äîì îòâå-
÷àåò çà ïóòåøåñòâèÿ, îáðàçîâàíèå. 
Äåñÿòûé — ýòî ïðî êàðüåðó, ÷åñ-
òîëþáèå. Îäèííàäöàòûé — àëü-
òðóèçì. Äâåíàäöàòûé — ñàìûé 
ñëîæíûé — ýòî âñå áîëüøå ïðî 
îäèíî÷åñòâî è ñàìîêîïàíèå. Òàê 
âîò çíàÿ âñå ýòî, ìîæíî âåñü 
ïîñëåäóþùèé ãîä çàïðîãðàì-
ìèðîâàòü íà óäà÷ó. Äëÿ ýòîãî 
íóæíî ïåðâûå äâåíàäöàòü äíåé 
2019 ãîäà (êîòîðûå ñèìâîëè÷åñêè 
áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü êàæäîìó 
èç äâåíàäöàòè äîìîâ), ïðîæèòü, 
óäåëÿÿ âíèìàíèå êàæäîé ñôåðå. 
Òî åñòü õîòèòå âû âåñü ãîä áûòü 
â ìèðå è ñîãëàñèè ñ ðîäèòåëÿ-
ìè — 4 ÿíâàðÿ (ñèìâîëè÷åñêè 
ýòî áóäåò äíåì ÷åòâåðòîãî àñòðî-
ëîãè÷åñêîãî äîìà) ñõîäèòå ê íèì 
â ãîñòè, ïðèãîòîâüòå êàêîé-òî 
ñþðïðèç. Õî÷åòñÿ â íîâîì ãîäó 
íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ ëþáèìûì 
÷åëîâåêîì — ïðîâåäèòå ñ íèì 
âìåñòå 7 ÿíâàðÿ, ïðè÷åì õîðîøî 
òàê ïðîâåäèòå. È òàê äî 12 ÿíâà-
ðÿ. Ñïðàâèòåñü?

СЕМЬЯ-
ОТНОШЕНИЯ

БИЗНЕС-
КАРЬЕРА

ТЕЛО-
ЗДОРОВЬЕ

ОТДЫХ-
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЧТО Я УЖЕ ДЕЛАЮ ХОРОШО

Провожу 
время с детьми 

на выходных

Хорошие 
отношения 

с руководством. 
Выполняю 

задания успешно

Приседаю 
по утрам

Ходим 
с подругами 

в клуб

ЧТО ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ 

Не хватает 
поездок

Хочется 
повышения

Что-то, чтобы 
зарядку по утрам 

было делать 
приятно

Экстрима 
и эмоций

МОИ ЦЕЛИ 

В этом году едем 
вместе на море

Убедить 
начальство, что я 
нужен/нужна на 
более высоком 

посту

Купить 
тренажер

Прыгнуть с моста 
на тарзанке

Ïðè ñòàáèëüíîñòè 
íåò èçìåíåíèé. 
Òàê ÷òî åñëè âû 
äåéñòâèòåëüíî 
ãîòîâû ÷òî-òî ìåíÿòü, 
ãîòîâüòåñü ê õàîñó

КАК ФОРМУЛИРОВАТЬ ЦЕЛИ



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП
ОЛЕНА КУЙДАН (20), 

КУХАР

— Лікарю, лікарю, як він?
— Ви знаєте, він 
у важкому стані, у нього 
обширний інфаркт, 
переломи!

— Я можу з ним поговорити?
— Ні, на жаль, це неможливо! Якщо ви 
щось хочете йому сказати, скажіть мені, 
я передам!
— Запитайте в нього, я здала на права?

***
Черговий по басейну:
— Молоді люди, з вас штраф.
— За що? За те, що ми п'ємо пиво?
— Ні, пиво пити можна. Штраф за те, що 
ви його п'єте вже чотири години, а в туалет 
на другий поверх ні разу не бігали.

***
Вирішив великий банк перевірити 
надійність свого нового сейфу. Закрили 
в ньому 100 тисяч доларів і доручили 
командам американців, японців та 
українців зламати сейф в повній темряві 
за 10 хвилин. Першими спробували 
американці. Коли через 10 хвилин 
загорілось світло, виявилось, що 
комбінацію вони не підібрали. Японці 
за 10 хвилин підібрали комбінацію, 
але не змогли зламати внутрішні двері. 
До справи взялись українці. Через 
10 хвилин працівники банку спробували 
увімкнути світло але безуспішно… І чують 
з темряви голос: «Куме, маємо 100 тисяч, 
нашо вам ту лампочку викручувати?»

***
– Хто дивився вчора фільм жахів? 
– Я. 
– Йди і прибери за собою.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 2 ñ³÷íÿ 2019

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

441872 441722

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

440062

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Новогодний вечер обещает 
пройти весело и непри-
нужденно. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя способствует об-
щению и благоприятна для 
творчества. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Будьте разумны, в этот 
период закладывается ваш 
будущий успех.

РАК 
Начинается благоприятная 
полоса, будет шанс полу-
чить то, что вам нужно. 

ЛЕВ 
Желательно не упорство-
вать, отстаивая свой авто-
ритет, лучше прислушаться 
к мудрым советам.

ДЕВА 
Многообещающая творчес-
кая неделя. Правда, ново-
годнюю ночь лучше всего 
провести дома, с семьей. 

ВЕСЫ 
Лучший отдых для вас — 
активный. Покатайтесь 
на сноуборде или горных 
лыжах.

СКОРПИОН 
Увас будет за что побла-
годарить уходящий год. 
Фортуна явно решила 
улыбнуться вам. 

СТРЕЛЕЦ 
События помогут вам 
раскрыть ваши таланты. 

КОЗЕРОГ 
Старайтесь расширить 
свой круг общения, и пе-
ред вами откроются новые 
возможности.

ВОДОЛЕЙ 
Будет много предпразд-
ничной суеты и беготни. 

РЫБЫ 
Вас могут обмануть люди, 
которых вы плохо знаете. 
Действуйте сами. 

Ізабелла, 28 років
Люблю спілкуватися з цікавими людьми. Обожнюю танцювати та 
займатися спортом. Не уявляю своє життя без квітів і романтики.

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.

440520

НОГО ФОТО «МІС RIA-201999999999

БІЛЬШЕ ФОТО Н
MISS.MOEMISTO

Просто зчитайте QR-ко
камерою Вашої мобілки
дивіться фото! (Має бу
встановлена програма 

ф ( у

Reader з Андроїд-марке
або аналогічна)

оків
ми людьми. Обожнюю танцювати та
ю своє життя без квітів і романтики.

ЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
ротку розповідь
amedia.com.ua. 
р у рр

RIA»-2019 і 
сесію
ють 
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