за 20 грн на місяць
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с. 9

500
грн

ЧОМУ ЗВІЛЬНИВСЯ
ГЕРОЙ-ПОЖЕЖНИК?

с. 4

СЕРЕДА

№3 (1421)

16 січня 2019

ХТО ЖИВЕ В СТАРИХ
с. 11
«КАЗАРМАХ»

1

блок

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

RIA в квартиру

20MINUT.UA

У ВІННИЦІ ВІД КОРУ ПОМЕРЛА ДИТИНА

МЕДИКИ КАЖУТЬ ПРО ЕПІДЕМІЮ
У дитячій обласній
інфекційній лікарні 14 січня від
кору померла восьмимісячна
дитина. Загалом по Україні
вже 17 смертей від кору. Через
низьку вакцинацію та майже
відсутність колективного
імунітету
 За останні 35 років такого
кору, як зараз, лікарі не
спостерігали. «У нас епідемія»,
— каже обласний дитячий
інфекціоніст Ірина Незгода


с. 14

З початку епідемічного періоду (з травня 2018 року) тільки в дитячому стаціонарі було
проліковано більше 500 пацієнтів. Станом на 15 січня стаціонар практично повністю заповнений
хворими на кір (42 хворих на 60 ліжок)
РЕКЛАМА

441389

442065

368149

442388
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ДУМКА
Оксана
ЯЦЮК
БЛОГЕРКА, ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА

Щоб по-людськи
Ó ìåíå º îäíà äóæå äàâíÿ
³ñòîð³ÿ ïðî Ïðåîáðàæåíñüêèé
ñîáîð ó Â³ííèö³ ³ êîëÿäêè.
Äåñü â ðîö³ 1996 ïðèéøëà
ÿ íà ñëóæáó ÷åðåç ðîäèííó
ñïðàâó, îò ïîäðîáèöü íå çãàäàþ, ùîñü ïîìèíàëüíå òðåáà
áóëî çðîáèòè ³ ïîñëàëè ìåíå
ç äîðó÷åííÿì. ß çàïëàòèëà
ÿê³ñü ãðîø³, â³ääàëà ëèñòîê
ç ³ìåíàìè ðîäè÷³â ³ âèð³øèëà
çàëèøèòèñü äî ê³íöÿ ñëóæáè.
Îò â ê³íö³ ñâÿùåíèê ³ êàæå:
«À ùî, äàâàéòå êîëÿäêè ïîñï³âàºìî», ³ ïî÷àâ ñï³âàòè,
à âñ³ éîìó ï³äñï³âóâàëè. Íó ³
ÿ òàêîæ, â ãóðò³ ìîæíà ³ ç
ìî¿ìè âîêàëüíèìè äàíèìè
ñï³âàòè. Ïðîñï³âàëè âîíè
êîëÿäêó, îñü ìàþòü áóòè
ðÿäêè ïðî Óêðà¿íó, ³ ÷óþ
ÿ, íå ñï³âàþòü ïðî Óêðà¿íó.
À ìåíå — ÿê âäàðèâ õòîñü,
ÿê³ æ öå êîëÿäêè áåç çãàäêè
ïðî Óêðà¿íó? À îò íå çãàäàëè, òàê ñï³âàëè.
Ñüîãîäí³ ìàìà ìåíå ãóêàº, éäè äèâèòèñü, êîëÿäóþòü ó Ñîáîð³, «Íîâà ðàä³ñòü
ñòàëà». ß ñëóõàëà ³ ÷åêàëà, ÷è
ïðîñï³âàþòü îñòàíí³ ðÿäêè.
Ïðîñï³âàëè. Òàêà çéîìêà, ùî
áóëî ÷óòè, ÿê ïðåçèäåíò ï³äõîïèâ «Äàðóé ë³òà ùàñëèâ³¿
íàø³é ñëàâí³é Óêðà¿í³».
ßêáè âè çíàëè, ëþäîíüêè,
ÿê ÿ õî÷ó ëþäñüêîãî æèòòÿ.
Ùîá áóëî «ïî-ëþäñüêè» ³
ñâÿòà, ³ ðîáîòà, ³ äåðæàâà,
³ ãðîìàäà, ³ øêîëà, ³ âóëèöÿ. «Ïî-ëþäñüêè» íå êóïèø çà ãðîø³, ÿê íå êóïèø
çà ãðîø³ ïîâíó öåðêâó êîëÿäíèê³â ³ ïðåçèäåíòà, ÿêèé
êîëÿäóº ç³ âñ³ìà. Ìîæíà ëþäåé ïðèìóñèòè, àëå ùèð³ñòü
íå êóïèø…
Îö³ ìèò³ ùèðîñò³, ÿê áè
ìåí³ õîò³ëîñü ¿õ ìàòè â æèòò³,
íå ò³ëüêè ç äðóçÿìè, íå ò³ëüêè â ïðåêðàñíèõ âîëîíòåðñüêèõ àêö³ÿõ, à ³ ó ùîäåííîìó ñï³ëêóâàíí³. Àëå ÷îìó
òàê áàãàòî ³ì³òàö³¿ â íàøîìó
æèòò³, à ùèðîñò³ ìàëî?

НОВУ КОЛІЮ НА СОБОРНІЙ
ОЦІНИЛИ У 33 МІЛЬЙОНИ
Тихі шляхи  У центрі хочуть замінити
стару трамвайну колію на «оксамитовий»
шлях. Міняти рейки будуть на двох
ділянках — від школи № 2 до Театральної
і від вулиці Кропивницького
до центрального мосту. Попередня
вартість ремонту — 33,7 мільйона
гривень. А коли почнуть роботи та як
змінять рух транспорту — точно невідомо
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó 2019 ðîö³ â³çüìóòüñÿ çà ðåìîíò êîë³¿ íà Ñîáîðí³é. Öå àíîíñóâàâ íà îñòàíí³é
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ó 2018-ìó ì³ñüêèé
ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.
Êàçàâ, ùî òóò ïîòð³áíà «îêñàìèòîâà» êîë³ÿ, ÿêà çìåíøèòü â³áðàö³þ, øóì òà íåãàòèâíèé âïëèâ
íà äîðîãó ³ áóäèíêè íàâêîëî. Äîäàâàâ, ùî íà òàê³ ðåìîíòè ïîòð³áí³ áóäóòü ãðîø³ ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó (goo.gl/VP38Ub).
Çíàéøëè íà ñàéò³ Äåðæôîíäó
çàÿâêó ïðî ðåêîíñòðóêö³þ êîë³é
íà Ñîáîðí³é.
«Ó 2007 ðîö³ çà ðàõóíîê êîøò³â
ç äåðæàâíîãî òà ì³ñüêîãî áþäæåò³â áóëî âèêîíàíî ² òà ²² åòàïè
ðåêîíñòðóêö³¿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ç çàì³íîþ òðàìâàéíèõ êîë³é. Äëÿ
çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåîá-

õ³äíî âèêîíàòè çàì³íó òðàìâàéíî¿
êîë³¿ äîâæèíîþ 1370 ïîãîííèõ
ìåòð³â ó îäíîêîë³éíîìó âèì³ð³, — éäåòüñÿ â àíîòàö³¿ äî ïðîåêòó. — Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ
äåìîíòàæ ñòàðî¿ êîë³¿, ï³äãîòîâêà
îñíîâè, óêëàäàííÿ ïëèò ³ ðåéîê,
ìîùåííÿ ì³æêîë³éíîãî ïðîñòîðó
íà ä³ëÿíêàõ âóëèö³ Ñîáîðíî¿: â³ä
øêîëè ¹ 2 äî Òåàòðàëüíî¿ òà â³ä
âóëèö³ Êðîïèâíèöüêîãî äî öåíòðàëüíîãî ìîñòó».
Çàãàëüíó âàðò³ñòü íîâèõ êîë³é
îö³íèëè â 33 ì³ëüéîíè 706 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ç ÿêèõ 25 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü õî÷óòü âçÿòè ç Äåðæàâíîãî ôîíäó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, à 8 ì³ëüéîí³â 706 òèñÿ÷
ãðèâåíü — ç ì³ñüêî¿ êàçíè (goo.
gl/imi7Nt).
Ïîêè ùî ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿
íå áóâ ïîãîäæåíèé äåðæàâíîþ
âëàäîþ. Íàìàãàëèñÿ ç’ÿñóâàòè,
êîëè ïî÷íåòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ
òà ùî áóäå ç ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì ï³ä ÷àñ ðåìîíò³â.

Коли почнеться реконструкція — ще не визначились.
Але аналогічну заміну колій на площі Гагаріна починали
робити у квітні-травні, а завершували у вересні
— Òåíäåð (íà ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ — àâò.) ùå íå îãîëîøóâàëè. Ïëàíóºìî ó ïîòî÷íîìó
ì³ñÿö³ (ñ³÷í³ — àâò.), — êàçàâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà Àíäð³é
Ãðèí÷óê.
Â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, êîëè
ïî÷íóòü ì³íÿòè êîë³¿, ÷èíîâíèê
íå äàâ. Óò³ì, àíàëîã³÷íó çàì³íó
êîë³¿ íà ïëîù³ Ãàãàð³íà òà íà Çàìîñòÿíñüê³é ïî÷èíàëè ðîáèòè
ó êâ³òí³-òðàâí³, à çàâåðøóâàëè
äî 1 âåðåñíÿ.
ßê îáìåæàòü ðóõ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó?
— Éìîâ³ðíî, áóäå ðåâåðñíà
êîë³ÿ äëÿ òðàìâà¿â, ÿê öå áóëî
íà ïëîù³ Ãàãàð³íà òà Çàìîñòÿí-

ñüê³é. ×è ïåðåêðèþòü âóëèöþ
äëÿ ïðî¿çäó ³íøèõ âèä³â òðàíñïîðòó — íå ãîòîâèé ñêàçàòè, áî
íå çàòâåðäæåíà âñÿ äîêóìåíòàö³ÿ, — ñêàçàâ î÷³ëüíèê «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî.
À ñê³ëüêè ïîòð³áíî áóäå ÷àñó,
ùîá çàì³íèòè êîë³þ íà Ñîáîðí³é?
— ßêùî ïîð³âíþâàòè ³ç Çàìîñòÿíñüêîþ, äå ìè ì³íÿëè êîë³þ,
òî â íàñ íà öþ ðîáîòó ï³øëî äåñü
äâà òèæí³. Òîä³ â íàñ âæå áóëè
çàãîòîâëåí³ ïëèòè, ï³äãîòîâëåíà
òðàíøåÿ ï³ä êîë³þ. Îäíîçíà÷íî, íà Ñîáîðí³é ïîòð³áíî áóäå
ïðàöþâàòè øâèäêî, — â³äïîâ³â
Ëóöåíêî.

Новий шлях робили ще в 2007 році
План оновити колію в центрі міста існує більше
ніж десять років. У 2007 році почали будувати «оксамитову» колію, що зменшує шум та
вібрацію від вагонів. Взялися за дві ділянки:
від вулиці Оводова до торговельно-економічного університету та від Оводова до будівлі
«Укртелекому».
При будівництві нових ліній на Соборній біля

тротуару монтували реверсну колію, а сама
вулиця була повністю перекрита для іншого
транспорту. Залишок старої колії на інших
ділянках Соборної не змогли замінити, бо
на це не виділили коштів з бюджету (goo.
gl/mD8B93).
Перекривали дорогу для транспорту і під час
реконструкції площі Гагаріна: тоді трамвай

№ 4 їздив реверсною колією.
У 2017 році мерія замовила проект реконструкції Соборної. Але того року вулицю
не захотіли робити, бо був закритий на ремонт Київський міст. Проект відклали. Але
після завершення реконструкції мосту, мерія
повернулася до наміру оновити колію на головній вулиці (goo.gl/q1UCvp).

Чи купаєтеся ви в ополонці на Водохреще?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ТЕТЯНА (35), БУХГАЛТЕР:

ЮРІЙ (60), ПЕНСІОНЕР:

ОЛЬГА (55), ПЕНСІОНЕРКА:

ЯН (29), МЕНЕДЖЕР:

ДАРЬЯ (22), МЕНЕДЖЕР:

— Традиція хороша, але
не для мене. Я боюсь холоду.
Жодного разу не доводилось
купатись і я не планую цим
займатись. Але, якщо комусь
подобається — я не проти.

— Ніколи не купався. У мене
остеохондроз, яке купання?
Взагалі, до таких купань
я ставлюсь дуже негативно,
бо не зрозуміло, чим це може
закінчитись.

— Жодного разу не хотіла
і не планувала купатись.
Я боюсь захворіти. До традиції ставлюсь позитивно.
Навіть заздрю людям з таким
здоров'ям.

— На мою думку — це дурниця. Точно не планую пірнати
в ополонку ні цього року, ні
в подальшому.Хто хоче —
нехай пливає. Я взимку краще посплю під ковдрою.

— Не пливала і цьогоріч не збираюсь за станом здоров'я. Але колись
обов'язково наважуся. Це
гарна традиція, напевно, добре для здоров'я та настрою.

ВОЛОДИМИР (42),
ПІДПРИЄМЕЦЬ:

— Купатися боюсь. До традиції ставлюсь позитивно.
Може я колись спробую, але
точно не в цьому році. Для
цього потрібно підготуватися.
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МАЛО НЕ ВБИЛИ ЗЯТЯ МЕРА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО
Ворожнеча  Дві ворогуючі родини
гамселили одна одну в новорічну
ніч. Подружжя Шевчуків і Коломійців
не розминулися на виході з ресторану.
Тепер жінки з синцями та струсами мозку.
Чоловіки — покалічені гірше. Зять мера
потрапив у реанімацію з ножовими,
а його суперник зліг з переломом ноги.
З чого ж все почалося?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ø³ñòü êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü â³äêðèëè
çà çàÿâàìè ó÷àñíèê³â á³éêè ï³ä ðåñòîðàíîì
â ñåë³ Íåì³ÿ. Ñò³ëüêè ëþäåé çàÿâèëè ïðî îòðèìàí³ òàì òðàâìè
ó íîâîð³÷íó í³÷. Ïðî ãîëîâíèõ
ô³ãóðàíò³â ñóòè÷êè, îäèí ç ÿêèõ
ìàëî íå çàãèíóâ — öå çÿòü ìåðà
Ïåòðà Áðîâêà, ðåäàêö³ÿ «20 õâèëèí» âæå ðîçêàçóâàëà ÷èòà÷àì
(íîâèíà çà êîðîòêèì ïîñèëàííÿì — goo.gl/2uZGZK). Çàðàç
ä³çíàëàñÿ á³ëüøå ïðî íàñë³äêè
çóñòð³÷³ äâîõ âîðîãóþ÷èõ ñ³ìåé
â ðåñòîðàí³ á³ëÿ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî.
Äâ³ ðîäèíè òàì ãàìñåëèëè îäíà
îäíó íà ñâÿòêóâàíí³ Íîâîãî ðîêó.
Ïîäðóææÿ Øåâ÷óê³â (ïàä÷åðêà
ìåðà ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì) òà ïîäðóææÿ Êîëîì³éö³â (ä³òè ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìö³â) íå çìîãëè ðîçìèíóòèñÿ íà âèõîä³ ç ðåñòîðàíó.
Ì³æ öèìè ïàðàìè äàâí³é
êîíôë³êò. Ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ðåäàêö³ÿ ïèñàëà, ÿê Ñåðã³ÿ
Øåâ÷óêà çâèíóâà÷óâàâ ó çàìàõó
íà éîãî æèòòÿ Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü. Ìè ñïîñòåð³ãàëè çà ñó-

äàìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó
ïðîâàäæåíí³. Ïîòåðï³ëèé ñòâåðäæóâàâ, ùî Øåô ñòð³ëÿâ ó íüîãî
ç ðåâîëüâåðà. À ï³äñóäíèé âñå
çàïåðå÷óâàâ. Ñïðàâà çàê³í÷èëàñÿ âèïðàâäàëüíèì âèðîêîì,
ï³äòâåðäæåíèì â àïåëÿö³éí³é
³íñòàíö³¿.
² îñü, íà Íîâèé ð³ê, çíîâó ì³æ
òèìè ñàìèì ëþäüìè âèíèêàº
ñóòè÷êà. Òåïåð ç ìàñîþ ñâ³äê³â
òà çà ó÷àñòþ äðóæèí ³ áëèçüêèõ
ðîäè÷³â íàçâàíèõ ô³ãóðàíò³â.
Ò³ëüêè öüîãî ðàçó ñèòóàö³ÿ ç³
çâîðîòíèìè íàñë³äêàìè. Çâèíóâà÷óâàòè â çàìàõó íà âáèâñòâî,
ÿê ä³çíàëàñÿ æóðíàë³ñò â³ä àäâîêàòà Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà, òåïåð
áóäóòü Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ.
Â³í íàìàãàâñÿ çàð³çàòè Øåôà,
ÿêîãî çàñóäèòè íå çì³ã?
ПЕРЕДІСТОРІЯ КОНФЛІКТУ
Ïðî îòðèìàí³ çÿòåì ìåðà
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ñåðéîçí³
íîæîâ³ ïîðàíåííÿ ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ â ïåðø³ äí³ íîâîãî ðîêó.
— Ñåðã³é ó ðåàí³ìàö³¿. Õî÷ áè
âèæèâ, — ñêàçàâ íàì àäâîêàò Â³òàë³é Êîðïàëî, ÿêèé áóâ çàõèñíèêîì Øåâ÷óêà â ñïðàâ³ çàìàõó
íà Êîëîì³éöÿ. — Ïîêè ùî äåòàë³
ìåí³ íåâ³äîì³, àëå î÷åâèäíî, ç
âðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ óäàð³â òà

Маємо фото з травмами тільки Олександра Коломійця.
Знімок надіслала редакції його теща

â ÿê³ îðãàíè âîíè íàíîñèëèñÿ,
ìîæó ñòâåðäæóâàòè, ùî öå áóâ
çàìàõ íà âáèâñòâî. Óäàðè áóëè
â æèâ³ò ³ ïî øè¿, à öå ìîæå ãîâîðèòè ò³ëüêè ïðî îäíå — ïðî
ö³ëåñïðÿìîâàíå áàæàííÿ ïîçáàâèòè æèòòÿ. ×èì êåðóâàâñÿ
Êîëîì³ºöü, ìåí³ íå â³äîìî…
Ùî ñàìå ñòàëîñÿ ³ çà ÿêèõ îáñòàâèí, ðåäàêö³ÿ ïèòàëà â îáëàñíîìó ãëàâêó ïîë³ö³¿. Ó ïåðø³
äí³ ï³ñëÿ ïîä³¿ ïðåñ-îô³öåð Àííà
Îë³éíèê ðîçïîâ³ëà, ùî ïîë³öåéñüê³ îòðèìàëè ³íôîðìàö³þ â³ä
ìåäèê³â ïðî äâîõ ïîòåðï³ëèõ.
Îáîõ îïèòàëè â ë³êàðí³, ³ âîíè
íàïèñàëè çàÿâè ç çâèíóâà÷åííÿì
îäèí îäíîãî.
— Áóâ êîíôë³êò ó ðîçâàæàëüíîìó çàêëàä³, ï³ä ÷àñ ÿêîãî äâ³
îñîáè îòðèìàëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ð³çíîãî ñòóïåíþ âàæêîñò³, — ñêàçàëà Àííà Îë³éíèê. — ª
äâà ïðîâàäæåííÿ. Ïî îäí³é çàÿâ³
â³äêðèëè ïðî òÿæê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ (ñòàòòÿ 121), ïî äðóã³é —
ïðî ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ (ñòàòòÿ 122 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè).

ßêùî ñóòè÷êó
ï³ä ðåñòîðàíîì
çíÿëè êàìåðè
ñïîñòåðåæåííÿ, òî
ñë³äñòâî ä³çíàºòüñÿ,
õòî ç ó÷àñíèê³â áðåøå
Îáîõ ïîòåðï³ëèõ ÷îëîâ³ê³â
â ïîë³ö³¿ íàçâàëè ó÷àñíèêàìè
êîíôë³êòó äâîõ ñ³ìåéíèõ ïàð:
«Îäèí áóâ ç³ ñâîºþ äðóãîþ ïîëîâèíîþ ³ ³íøèé. Ì³æ ñîáîþ
âîíè ïîáèëèñÿ».
Çãîäîì ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî
äðóæèíè òàêîæ çàÿâèëè ïðî ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. ² ïðàâîîõîðîíö³ â³äêðèëè ùå äâà ïðîâàäæåííÿ ïðî ëåãê³ ò³ëåñí³. Æ³íêà
Êîëîì³éöÿ ïî³íôîðìóâàëà ïîë³ö³þ ïðî ç³ðâàí³ ç íå¿ þâåë³ðí³
ïðèêðàñè ³ çíèêëèé ìîá³ëüíèé
òåëåôîí. Öå âæå ìàºìî çàãàëîì
ï’ÿòü ïðîâàäæåíü çà íàñë³äêàìè
îäí³º¿ ñóòè÷êè.
Øîñòå ïðîâàäæåííÿ — ïðî ïîð³ç íîãè ðîäè÷êè Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà, ÿêà ðîçáîðîíÿëà ãîëîâíèõ
ô³ãóðàíò³â íîâîð³÷íî¿ ñóòè÷êè ï³ä
ðåñòîðàíîì. Ä³â÷èíà áóëà òðàâìîâàíà, êîëè â³äáèðàëè í³æ ó íàïàäíèêà. Âîíà íàñòóïèëà íà ðóêó
ç íîæåì ñâîºþ íîãîþ.
— ª ø³ñòü îêðåìèõ ïðîâàäæåíü, — ï³äòâåðäæóº Â³òàë³é
Êîðïàëî. — Çàðàç ³ñòîð³¿ õâîðîá
äîêóìåíòóþòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòèç. Ó÷àñíèêè äàëè ñâ³ä÷åííÿ, ÿê³ áóäóòü â ïîäàëüøîìó
ïåðåâ³ðÿòèñÿ. Ïðàâîâà îö³íêà
áóäå íàäàíà ï³ñëÿ çàêëþ÷åíü åêñïåðò³â òà óñóíåííÿ âñ³õ ïðîòèð³÷
â ïîêàçàõ ó÷àñíèê³â.

Сергій Шевчук з дружиною після виправдального
вироку. Його звинувачували у спробі вбивства Олександра
Коломійця. Після новорічних подій ситуація навпаки —
«Кабан» замахнувся на «Шефа»?
А «БІЙЦІ» МОВЧАТЬ
Àäâîêàò Êîðïàëî ñêàçàâ, ùî
Ñåðã³é Øåâ÷óê ùå íå äàâàâ ñâ³ä÷åíü, áî â³í äîñ³ â òÿæêîìó ñòàí³.
Óæå íå ó ðåàí³ìàö³¿, àëå äàâàòè
ïîâíîö³íí³ ïîêàçè ùå íåçäàòíèé.
Ïðî òå, ùî ³ Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü íå áåðå ó÷àñò³ â ñë³ä÷èõ
ä³ÿõ ÷åðåç îòðèìàíå ï³ä ÷àñ á³éêè
êàë³öòâî, ãîâîðèòü àäâîêàò Äìèòðî Âëàñåíêî. Â³í ðîçïîâ³â, ùî
éîãî êë³ºíò îòðèìàâ ïåðåëîì ç³
çì³ùåííÿì, ³ éîìó âæèâèëè òèòàíîâèé ³ìïëàíò.
— Îëåêñàíäðà ïîâàëèëè
íà çåìëþ, ïîò³ì ïî÷àëè áèòè
íîãàìè ïî ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ò³ëà, —
ïåðåêàçóº, ùî ä³çíàâñÿ, Äìèòðî
Âëàñåíêî. — Êîëè â³í áóâ íà çåìë³, éîìó âñ³ºþ ìàñîþ ò³ëà ñòðèáíóëè íà íîãó. Â³í â³ä÷óâ õðóñê³ò
òà ãîñòðèé á³ëü ³ âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü. Êîëè ïðèéøîâ äî òÿìè,
òî ïîðó÷ áóëà ëèøå äðóæèíà,
ÿêà, äî ðå÷³, òàêîæ ïðîõîäèòü
ë³êóâàííÿ ÷åðåç îòðèìàí³ â õîä³
êîíôë³êòó ïîáî¿.
Ïðè÷åòí³ñòü ñâîãî êë³ºíòà
äî îòðèìàíèõ Ñåðã³ºì Øåâ÷óêîì íîæîâèõ ïîðàíåíü Äìèòðî
Âëàñåíêî çàïåðå÷óº. Ðàí³øå æóðíàë³ñò ãîâîðèëà ç òåùåþ Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ. Âîíà îïèñàëà
ñèòóàö³þ ï³ä ðåñòîðàíîì, ÿê ñóòè÷êó âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé, äå
îäí³ ðîçáîðîíÿëè, ³íø³ íàïàäàëè.

Ñêàçàëà, ùî â ò³é êàòàâàñ³¿ áóäüõòî ç ó÷àñíèê³â ì³ã øòðèêíóòè
Øåôà. ¯¿ æ çÿòÿ, ìîâëÿâ, çâèíóâà÷óþòü, ùîá íå äàòè îñêàðæèòè
ó Âåðõîâíîìó ñóä³ âèïðàâäàëüíèé
âèðîê.
— Ñïðîâîêóâàëà á³éêó Õðèñòèíà, — êàæå ïðî äðóæèíó Øåâ÷óêà òåùà Êîëîì³éöÿ Òåòÿíà
Ãëóùàê. — Âîíà ç³ðâàëà ç ²ðè
ëàíöþæîê, âèðâàëà ç ðóê òåëåôîí. Ñàøà çàõèùàâ ²ðó…
Íàòîì³ñòü ëþäè, íàáëèæåí³
äî ðîäèíè Øåâ÷óê³â, ãîâîðÿòü,
ùî ³ Øåâ÷óêè í³áèòî íå â êóðñ³, õòî çëàìàâ íîãó Êîëîì³éöþ.
Âîíè îäðàçó âèð³øèëè ¿õàòè
äîäîìó, ÿê ò³ëüêè ò³ ç’ÿâèëèñÿ
â çàêëàä³. ² îò ÿêðàç íà âèõîä³
êîíôë³êò é ïî÷àâñÿ. ²í³ö³àòîðêîþ ñóòè÷êè íàçèâàþòü äðóæèíó
Êîëîì³éöÿ. Êàæóòü, ¿¿ ÷îëîâ³ê
ùå ç êèìîñü áèâñÿ íà çåìë³,
êîëè Ñåðã³é ïî¿õàâ ó ë³êàðíþ ç
íîæîâèìè.
Ñóòè÷êó çàô³êñóâàëè êàìåðàìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ³ ïîë³ö³ÿ âèëó÷èëà öåé çàïèñ. Êð³ì
òîãî, á³éêó ïîäðóæí³õ ïàð áà÷èëè â³äâ³äóâà÷³ çàïîâíåíîãî
ðåñòîðàíó. Öå çíà÷èòü, ùî ðîç³áðàòèñÿ, õòî êîëîâ Øåâ÷óêà,
à õòî ëàìàâ íîãó Êîëîì³éöþ,
ñë³äñòâó áóäå íåñêëàäíî. Óñ³
ïðîâàäæåííÿ çàáðàëè ç ðàéîíó
â ñë³ä÷å óïðàâë³ííÿ.

RIA, Ñåðåäà,
16 ñ³÷íÿ 2019
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АНТОН БУЛГАКОВ, ЖУРНАЛІСТ

Навіть професійні атеїсти стали
експертами з православ'я...

простір для особистої думки

Прокачай свою англійську за три місяці
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

ßê íàâ÷èòèñÿ ãîâîðèòè
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ øâèäêî ³
ãðàìîòíî? Öå ïèòàííÿ ùîäåííî çàäàþòü
ñîá³ ì³ëüéîíè ëþäåé ïî âñüîìó ñâ³òó, äëÿ
ÿêèõ ç³òêíåííÿ ç ìîâíèì áàð'ºðîì ñòàëî
íåïðèºìíèì åòàïîì âèâ÷åííÿ ìîâè. Îäíàê áóäü-ÿêó ïåðåøêîäó ìîæíà ïîäîëàòè,
ãîëîâíå — âèáðàòè ïðàâèëüí³ çàñîáè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé.
Ïðàêòè÷íî âñ³ ìè â øêîëàõ òà ³íñòèòóòàõ âèâ÷àëè ³íîçåìíó ìîâó, ³íîä³
íàâ³òü íå îäíó. Ìè â÷èëè ñëîâà, ïåðåêàçóâàëè òåêñòè, ñêëàäàëè ä³àëîãè,
çäàâàëè ³ñïèòè ³, â ïðèíöèï³, ïî çàâåðøåííþ çàíÿòü ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî
ìè áóäåìî çäàòí³ êîðèñòóâàòèñÿ öèìè
çíàííÿìè. Àëå ÷îìóñü òàê â³äáóâàºòüñÿ, ùî ìàëî õòî ç íàñ ìîæå ñï³ëêóâàòèñÿ ç ³íîçåìöÿìè íàâ³òü íà ïîâñÿêäåíí³ òåìè.
Òîæ ÿê çà êîðîòêèé ïåð³îä ÷àñó îïàíóâàòè ìîâó? Ìè âïåâíåí³, ùî öå ö³ëêîì ðåàëüíî, âàðòî ëèøå ïðîéòè êóðñ
³íòåíñèâíîãî âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè
«Deep Dive into English» — 11 òèæí³â,
5 äí³â íà òèæäåíü, 3 ãîäèíè íà äåíü.
Íàâ÷àéñÿ ó ïðîôåñ³éíèõ âèêëàäà÷³â òà
native speakers é ïåðåêîíàéñÿ, ùî àíãë³éñüêà — öå íå äîâãî ³ íóäíî, à øâèäêî òà çàõîïëþþ÷å.
Îñÿãíè ãðàìàòèêó àíãë³éñüêî¿ ìîâè
ÿê ñèñòåìó, åëåìåíòè ÿêî¿ ëîã³÷íî
âçàºìîïîâ’ÿçàí³, à íå çóáðè ïðàâèëà.
165 ãîäèí — ³ òè ãàðàíòîâàíî ï³äâèùèø
ñâîþ àíãë³éñüêó ì³í³ìóì íà 1 ð³âåíü!
²íòåíñèâíèé êóðñ «Deep Dive into
English» ñàìå äëÿ òèõ, õòî ïëàíóº:

 çì³íèòè ðîáîòó íà êðàùó — äå
English Must Have;
 ïðîéòè ñï³âáåñ³äó â êîìïàí³þ ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì;
 ðåëîêàö³þ çà êîðäîí;
 íàâ÷àòèñÿ çà êîðäîíîì;
 ñï³ëêóâàííÿ ç àíãëîìîâíèì êë³ºíòîì ÷è Native Speaker;
 ïîäîëàòè ìîâíèé áàð’ºð òà ðîçìîâëÿòè ãðàìîòíî òà âïåâíåíî.
Âèïóñêíèêè êóðñó «Deep Dive into
English» ä³ëÿòüñÿ âëàñíèìè âðàæåííÿìè ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ:
Þë³ÿ: Ìî¿ â³äíîñèíè ç àíãë³éñüêîþ
ìîâîþ ïî÷àëèñü 2 ðîêè íàçàä, êîëè
ÿ âèâ÷àëà ïðîãðàìóâàííÿ â Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿.
Ï³ñëÿ ïåðøî¿ óñï³øíî¿ ãðóïè ç DDE
òâåðäî âèð³øèëà — éäó íà íàñòóïíèé
êóðñ. Íå ïîøêîäóâàëà æîäíîãî ðàçó.
ß çàäîâîëåíà òèì, ùî áóëî áàãàòî

ãðàìàòèêè, à òàêîæ äóæå çàäîâîëåíà
ðîáîòîþ âèêëàäà÷³â. Â êîæíî¿ ç íèõ ñâî¿
ï³äõîäè òà ìåòîäè, ùî òàêîæ º ïëþñîì,
àäæå òè íå çâèêàºø äî îäí³º¿ ìàíåðè
âèêëàäàííÿ. Ïàðè ç íîñ³ÿìè ìîâè äàâàëè âïåâíåí³ñòü â òîìó, ùî â ïðèíöèï³,
òåáå ðîçóì³þòü êðàùå í³æ òè ñîá³ äóìàâ. Çàâäÿêè öüîìó êóðñó àíãë³éñüêî¿
â ìîºìó æèòò³ ñòàëî ùå á³ëüøå, ÿ ïî÷àëà íåþ ãîâîðèòè âäîìà òà äóìàòè ïðî
ÿê³ñü çâè÷í³ äëÿ ìåíå ðå÷³. ßêùî ïðî
ð³âåíü — òî â³í îäíîçíà÷íî ï³äâèùèâñÿ
³ ÿ öå â³ä÷óâàþ.
Ðåêîìåíäóþ âñ³ì áåç âèíÿòêó!
²ãîð: ßêùî òîá³ ïîòð³áíî ïðîêà÷àòè
ñâ³é àíãë³éñüêèé â êîðîòê³ ñòðîêè —
Deep Dive ñàìå òå. Àëå öå íå îçíà÷àº,
ùî òîá³ ïîòð³áíî ëèøå â³äâ³äóâàòè ïàðè,
âèòðà÷àþ÷è íà öå 3 ãîäèíè â äåíü, òà
âæå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êóðñó òè áóäåø
êîìôîðòíî ðîçóì³òè àíãëîìîâíîãî ñï³â-

ðîçìîâíèêà. Í³, òàê âîíî íå ïðàöþº.
ßê ì³í³ìóì òîá³ ïîòð³áíî íå ë³íèòèñÿ ³
ïîâòîðþâàòè ìàòåð³àë âäîìà. Äàë³ íåïîãàíî ïðàêòèêóâàòè ïðîéäåíèé ìàòåð³àë
íà íàñòóïíèõ ïàðàõ. Íó à ÿêùî òè õî÷åø
ñòðèáíóòè íà ïëþñ äâà ð³âí³ â çíàííÿõ
àíãë³éñüêî¿ — ïîñò³éíî ðîáè äîìàøí³
çàâäàííÿ ñóìë³ííî òà ÿê³ñíî:) Óäà÷³!
Þë³ÿ: ß çàäîâîëåíà êóðñîì Deep
Dive into English. Óðîêè áóëè ö³êàâèìè,
êîðèñíèìè òà àêòèâíèìè. Â³ä÷óâàºòüñÿ,
ùî âèêëàäà÷³ äóæå ðåòåëüíî ãîòóâàëè
ìàòåð³àë òà ñòàâèëèñÿ äî ñâî¿õ óðîê³â ³ç
òâîð÷³ñòþ òà â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. ß ââàæàþ õîðîøèì äîñâ³äîì, ùî âèêëàäà÷³
ì³íÿëèñÿ, à ðàçîì ³ç íèìè ³ ï³äõîäè
äî ïîäà÷³ ìàòåð³àë³â. ß çàëèøèëàñÿ äóæå
çàäîâîëåíà! ² ÿêáè áóëî ó ìåíå á³ëüøå
â³ëüíîãî ÷àñó, òî ï³øëà á ùå ðàç íà êóðñ
Deep Dive into English)
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êóðñó âè çìîæåòå
ï³äòðèìóâàòè áåñ³äó íà êóëüòóðí³ òåìè
÷è òåìè ñòîñîâíî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áóäåòå áåç ïðîáëåì â³ëüíî ðîçìîâëÿòè ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè
ïî òåëåôîíó ÷è Skype. Ëåãêî âèðóøèòå
ó â³äðÿäæåííÿ çà êîðäîí ÷è ïðîñòî â³äïðàâèòèñÿ ó òóðèñòè÷íó ïî¿çäêó.
HR-ñïåö³àë³ñòè, âèêëàäà÷³ Â³ííèöüêî¿
²Ò-Àêàäåì³¿, native speakers ãîòîâ³ ä³ëèòèñü âëàñíèì äîñâ³äîì òà â³äïîâ³ñòè
íà áóäü-ÿêå òâîº çàïèòàííÿ.
Íàá³ð âæå ðîçïî÷àâñÿ!
Íå ãàé ÷àñó, ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â îáìåæåíà!
Ðåºñòðóéñÿ —
goo.gl/forms/F1Acnp7A0kfyNCyI3
Òåëåôîíóé 067–431–19–21 òà ïîðèíü
â àíãë³éñüêó ç ãîëîâîþ!

Таня Власюк
волонтерка
Волонтерський транспорт на фронті потребує постійного ремонту та догляду.
Заміна масла та фільтрів для т4 Волонтерської машинки морпіхів витратили 1600 грн.
Дякуємо усім нашим благодійникам за підтримку!

Нравится . Комментарий . Поделиться

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

442677

Світлана Дубина
правозахисниця
0 800 75 04 75
безкоштовна та анонімна «лінія довіри» з питань запобігання та протидії домашньому
насильству, Вінницька область.

Нравится . Комментарий . Поделиться

ВІКТОРІЇ ПАВЛІК НЕОБХІДНА
ВАША ДОПОМОГА
Дівчинці дев’ять років, у неї страшний діагноз:
дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія,
когнітивна недостатність, симптоматична епілепсія,
субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох
півкуль головного мозку, внутрішня компенсована
гідроцефалія. Вона не ходить, у неї трапляються
епілептичні напади. На операцію в Ізраїлі
потрібно 100 тисяч доларів. Наразі зібрана лише
невелика частина цієї суми.
Якщо вам не байдужа доля дев’ятирічної дівчинки, можете переказати кошти на лікування за
реквізитами: ПриватБанк 5168 7427 1002 1423, мама Павлік Леся Олексіївна (тел. (097)873-16-63).
442677

RIA, Ñåðåäà,
16 ñ³÷íÿ 2019

6

МНЕНИЕ

ОЛЕКСАНДР ГРОМ, ВІЙСЬКОВИЙ

Все міняється. Герої стають вигнанцями, гімнюки стають
героями. Фейсбучик готовий рвати людину за будь-яку
помилку чи навпаки возвеличувати за дрібницю. Емоції.
Саме вони керують суспільством. На жаль.

простір для особистої думки

ПП «Ларіс» — Бог домашнього вогнища
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА ПП «ЛАРІС»

Ó 2002 ðîö³ êîìïàí³ÿ
«Ëàð³ñ» ïðèäáàëà ÷àñòèíó
òåðèòîð³¿ Êàëèí³âñüêîãî ìàøèíîáóä³âíîãî çàâîäó. Ðåìîíò ïðèì³ùåíü ³ îáëàäíàííÿ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé çàéíÿëè 8 ðîê³â. Òàêèé òðèâàëèé
ïåð³îä ïîòð³áåí áóâ íà ðåìîíò âèðîáíè÷îãî áëîêó, óñòàíîâêó ñó÷àñíèõ âåðñòàò³â, íàëàãîäæåííÿ ³ íàëàøòóâàííÿ âñüîãî
îáëàäíàííÿ. Ïàðàëåëüíî ç çàâîäîì áóâ
â³äáóäîâàíèé íîâèé îô³ñ êîìïàí³¿. Äëÿ
ñï³âðîá³òíèê³â ï³äïðèºìñòâà áóâ ñòâîðåíèé ñïîðòêîìïëåêñ, ÿêèé íà äàíèé
ìîìåíò âêëþ÷àº â ñåáå òåí³ñíèé êîðò,
áàñêåòáîëüíèé ìàéäàí÷èê, çàë äëÿ íàñò³ëüíîãî òåí³ñó ³ ñïîðòçàë ç ñó÷àñíèìè
òðåíàæåðàìè òà äóøîâèìè êàá³íàìè.
Ïåðå¿çä ç ïîäàëüøèì çàïóñêîì âèðîáíèöòâà íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü â³äáóâñÿ â 2010 ðîö³. «Íàáðàâøè âèñîêèé
òåìï, ó íàøî¿ êîìïàí³¿ íåìàº ïðàâà
çíèçèòè ïëàíêó», — æàðòóþ÷è, çàçíà÷àº çàñíîâíèê òà äèðåêòîð ÏÏ «Ëàð³ñ»
Òàðàñîâ Ãåííàä³é Ìèõàéëîâè÷. Òîìó ç
2010 ïî 2018 ðîêó ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòüñÿ

ìîäåðí³çàö³ÿ çàâîäó.
² îñü, 18.01.2019 ðîêó ÏÏ «Ëàð³ñ» ñâÿòêóâàòèìå ñâîþ 25-òó ð³÷íèöþ. Ç íàãîäè
÷îãî, íà òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà â³äáóäåòüñÿ Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé. Äëÿ ãîñòåé
áóäå îðãàí³çîâàíà åêñêóðñ³ÿ íà âèðîáíèöòâî ç òåìàòèêîþ ïðî ³ñòîð³þ çàñíóâàííÿ
ÏÏ «Ëàð³ñ», ï³ñëÿ ÷îãî, â ðàéîííîìó
áóäèíêó êóëüòóðè, çàïëàíîâàíà óðî÷èñòà

÷àñòèíà òà êîíöåðò ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ
25-¿ ð³÷íèö³ ÏÏ «Ëàð³ñ». Íà ñâÿòêóâàííÿ
çàïðîøåí³ íå ò³ëüêè íèí³øí³ ïðàö³âíèêè
êîìïàí³¿ òà ¿õí³ ä³òè, à é ïðàö³âíèêè, ÿê³
âèéøëè íà ïåíñ³þ òà ðîäè÷³ ïîìåðëèõ
ïðàö³âíèê³â. Ï³ä ÷àñ çàõîäó, çàïðîøåíèõ íàãîðîäæóâàòèìóòü Ïîäÿêàìè â³ä
äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà çà áåçäîãàííó
áàãàòîð³÷íó ïðàöþ òà ö³ííèìè ïîäàðóí-

êàìè. Áåç ïîäàðóíê³â íå çàëèøàòüñÿ ³
ìàëåíüê³ â³äâ³äóâà÷³ ñâÿòà, ¿ì òàêîæ ï³äãîòóâàëè ñþðïðèç ó âèãëÿä³ ñîëîäêèõ
ïðåçåíò³â. Êîæåí ç â³äâ³äóâà÷³â çìîæå
ñôîòîãðàôóâàòèñü íà ïàì'ÿòü á³ëÿ ôîòîçîíè «Ëàð³ñ» òà ïåðåãëÿíóòè ôîòîôàêòè
ñòâîðåííÿ íàøî¿ «äîì³âêè». Àäæå, íàçâó «Ëàð³ñ» äëÿ êîìïàí³¿ áóëî âèáðàíî
íå âèïàäêîâî: ó äðåâí³õ ðèìëÿí Ëàðè
(ëàò. Lares) øàíóâàëèñÿ ÿê Áîãè äîìàøíüîãî âîãíèùà ³ ïîêðîâèòåë³ ñ³ì’¿. ² ìè
ç ãîðä³ñòþ çàçíà÷àºìî, ùî «Ëàð³ñ» ³ º
îäíà âåëèêà ñ³ì’ÿ.
Îòîæ, â³òàºìî ÏÏ «Ëàð³ñ» ç þâ³ëåºì!
Çè÷èìî ïîäàëüøèõ óñï³õ³â, ïðîöâ³òàííÿ
òà íîâèõ çâåðøåíü. ² íåõàé âñ³ ìàøòàáí³
ïëàíè ðåàë³çóþòüñÿ. À Âàì, Ãåííàä³þ
Ìèõàéëîâè÷ó, — ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
íåõàé çä³éñíþþòüñÿ óñ³ Âàø³ ïðàãíåííÿ, çàäóìè òà ïî÷èíàííÿ. Àäæå ñàìå
çàâäÿêè Âàøèì çä³áíîñòÿì, çâàæåíèì
ð³øåííÿì, åíåðã³¿ òà äîñâ³äó, êîìïàí³ÿ
ïîñ³ëà íàëåæíå ì³ñöå íå ëèøå íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó. Äëÿ íàñ Âè íå ïðîñòî
êåð³âíèê, äèðåêòîð, çàñíîâíèê, à ëþäèíà ç âåëèêî¿ ë³òåðè. Çà ùî Âàì ìè
âñ³ ùèðî âäÿ÷í³!

Таїса Гайда
активістка
Син сьогодні: «Мамо, а хто мав би вивчати, як вплинули прийняті закони на людей? Я думаю,
проблеми у тому, що у нас цього ніхто не вивчає».
— Теоретично, сину, міністерства профільні, а практично — ми для них піддослідні кролі, на яких
експериментують методом проб і помилок, а не аналізом і коригуванням прийнятих рішень.

Нравится . Комментарий . Поделиться

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

442489

РЕКЛАМА

442597

Оксана Шевчук
громадська діячка
«Почати збалансовано і більш здорово харчуватись» — надважливий пункт у кожній
новорічній резолюції. Адже мало не у всіх випадках користь від збалансованого
харчування = суттєво зменшені ризики появи серцево-судинних хвороб, діабету,
ожиріння та деяких видів раку.

Нравится . Комментарий . Поделиться
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«ЧУЄШ, ЛЕЩЕНКО, ЗАСТРЕЛИСЯ,
БЛ…! ВАС ХТО ТУДИ ПОСИЛАВ?»
Несправедливість  Пожежники,
які у ніч вибухів на Калинівському
арсеналі «відрізали» полум’я від ангару з
боєприпасами, потрапили «під роздачу».
«Хто вас туди посилав, бл…? Ви чого туди
поїхали?» Диктофонний запис з такими
звинуваченнями надав редакції RIA один
з тих, хто в ніч вибухів ризикував життям.
Це — Олександр Лещенко
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ñòàðøèé ïîæåæíèé äðóãî¿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿
÷àñòèíè Â³ííèö³
Îëåêñàíäð Ëåùåíêî çâ³ëüíèâñÿ ç³ ñëóæáè ó òðàâí³ ìèíóëîãî
ðîêó. Êàæå, 13 ðîê³â ïðîñëóæèâ
ó ÷àñòèí³. Íà ðîáîòó ïðèéøîâ
ï³ñëÿ àðì³¿. Ñàì â³í ç³ Æìåðèíêè.
ßêîñü, áóäó÷è ó Â³ííèö³, ïðî¿æäæàâ ïîðó÷ ç äðóãîþ ïîæåæíîþ
÷àñòèíîþ. Âèéøîâ íà çóïèíö³,
çâåðíóâ óâàãó íà ïîæåæí³ àâòîìîá³ë³, ïîæåæíèê³â, ÿê³ ñòîÿëè
ïîðó÷.
— Äóìàþ, äàé, çàïèòàþ, ÷è
íå ïîòð³áí³ ¿ì íà ðîáîòó, — ðîçïîâ³äàº ïàí Îëåêñàíäð. — Ç³
ìíîþ ðîçìîâëÿâ òîä³ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÷àñòèíè. Ï³ñëÿ ðîçìîâè ïîðàäèâ çâåðíóòèñÿ
â óïðàâë³ííÿ íà âóëèö³ 600-ð³÷÷ÿ.
Ïîò³ì áóëè êîì³ñ³¿, ñï³âáåñ³äè ³,
çðåøòîþ, âçÿëè íà ðîáîòó.
Êîëèøí³é ïîæåæíèé óòî÷íþº,
ùî í³ÿêèõ õàáàð³â çà âëàøòóâàííÿ íå äàâàâ. Í³õòî ¿õ íå âèìàãàâ.
Ïðàöþâàâ áè é äîòåïåð, ÿêáè
íå ñèòóàö³ÿ…
«ДЕ ВИ ВЗЯЛИ ЦЬОГО
ЖУРНАЛІСТА?»
Ïðî ãåðî¿÷íèé â÷èíîê ïîæåæíèõ äðóãî¿ ÷àñòèíè RIA ðîçïîâ³ëà ÷èòà÷àì íåâäîâç³ ï³ñëÿ
òðàãåä³¿ â Êàëèí³âö³. Ä³çíàëèñÿ
ïðî íèõ âèïàäêîâî. Â³ä â³éñüêîâèõ, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿
ïîæåæ³. Ïåðåä òèì, ÿê çóñòð³-

òèñÿ ç ïîæåæíèìè, óçãîäèëè ç
êåð³âíèêîì ïðåñ-ñëóæáè ÄÑÍÑ
Îëåêñàíäðîì Êóòîâèì. Ïðèãàäóþ ïåðø³ õâèëèíè çóñòð³÷³
ç ïîæåæíèìè. «Íå òðåáà íàñ
ôîòîãðàôóâàòè, — ãîâîðèëè
âîíè. — ² ïèñàòè íå òðåáà. Ìè
òàêå ïåðåæèëè, ùî íå õî÷åòüñÿ
çíîâ çãàäóâàòè…»
— Ï³ñëÿ âèõîäó ñòàòò³, ìè
ïî ÷åðç³ ïîÿñíþâàëè, õòî ³ äëÿ
÷îãî çàïðîñèâ æóðíàë³ñòà, —
ðîçïîâ³äàº ïàí Ëåùåíêî. — Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Àíäð³é Áàáê³í ðîçïîðÿäèâñÿ
òåëåôîíóâàòè éîìó ³ ïîÿñíèòè,
ÿê âñå ñòàëîñÿ, ùî æóðíàë³ñò
ïðèéøîâ ó ÷àñòèíó. Ä³éøëà ÷åðãà
äî ìåíå. ß óâ³ìêíóâ äèêòîôîí.
Îñü öåé çàïèñ. Ò³ëüêè â ïåðåêëàä³ íà óêðà¿íñüêó.
Ãîëîñ Àíäð³ÿ Áàáê³íà (À. Á.): —
Äå âè çíàéøëè öüîãî æóðíàë³ñòà?
Âè ùî, ïðàöþºòå â ÖÃÇ? Êèì âè
ïðàöþºòå, áë..? Âè æóðíàë³ñòàìè,
áë.., ïðàöþºòå?
Ãîëîñ ïîæåæíîãî Îëåêñàíäðà
Ëåùåíêà (Î. Ë.): — Í³, íå æóðíàë³ñòàìè.
À. Á.: — Ìåí³ Øåâ÷óê (Ñåðã³é
Øåâ÷óê, íà÷àëüíèê ïîæåæíî¿
÷àñòèíè — àâò.) ñêàçàâ, ùî í³÷îãî
íå çíàº í³ ïðî ÿêîãî æóðíàë³ñòà,
òâîþ ìàòü.
Î. Ë.: — Âèõîäèòü, ùî ìè äóðàêè?
À. Á.: — Çâè÷àéíî, äóðàêè! Òè
ìåí³ ñêàæè, íà ÿê³é ï³äñòàâ³ âè
òóäè ïî¿õàëè?
Î. Ë.: — Ìè ïî¿õàëè íå òîìó,
ùî íàì òàê çàõîò³ëîñÿ. Ìè ñòîÿëè ïðè â’¿çä³ íà òðåò³é ïîñò.

На арсеналі нас супроводжував військовий
У ту тривожну ніч з 26 на 27 вересня, коли на 48-у військовому арсеналі у Калинівці сталася
пожежа, обов’язки начальника
караулу пожежно-рятувальної
частини № 2 виконував Василь
Асафат. Разом з ним несли службу старші пожежні Роман Рильський та Олександр Лещенко,
пожежні Андрій Мельник та
Дмитро Панасюк, а також водії
Артур Іванов та Віктор Байдалюк.

І тоді, і тепер пожежні говорять,
що їх по території арсеналу супроводжував військовий. «Звідки ми могли знати маршрут? —
запитує Лещенко. — Нас супроводжували на об’єкт, до складу з
боєприпасами, куди підбирався
вогонь. Більше того, там були
начальник нашого управління
ДСНС, його заступник. Чи можна після цього говорити, що нас
туди ніхто не посилав?

— Чому у нас
так ставляться
до людей? —
запитує Олександр
Лещенко

À. Á.: — ß áë.. ç âàñ áóäó ðîáèòè æóðíàë³ñò³â. Âè òåïåð ó ìåíå
áóäåòå æóðíàë³ñòàìè. ß âàì öå
îá³öÿþ! Ãîòóéòåñÿ!
Î. Ë.: — Òàê ùî, ìåí³ òåïåð
çàñòðåëèòèñÿ, ÷è ùî?
À. Á.: — ×óºø, Ëåùåíêî, çàñòðåëèñÿ, áë..! Çàñ-òðå-ëè-ñÿ,
áë..! Çðîçóì³â? ßçèêîì ìåíøå
÷åñàòè òðåáà! Çàñòðåëèñÿ! Çàñòðåëèñÿ, áë..!
Ï³ñëÿ öüîãî Ëåùåíêî äîâãî
íå ì³ã çàñïîêî¿òèñÿ. Çâ³ëüíèâñÿ ç
ðîáîòè. Âäîìà ó íüîãî òðîº ä³òåé.
РУКИ ТРЕМТІЛИ, А В ОЧАХ
СТОЯЛИ СЛЬОЗИ
Â³ñ³ì ì³ñÿö³â ìèíóëî â³äòîä³.
Çäàâàëîñÿ á, çà öåé ÷àñ ìîæíà
âñå çàáóòè ³ æèòè äàë³. Ñàìå
òàê äóìàâ ñïåðøó æóðíàë³ñò
ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç êîëèøí³ì ïîæåæíèì. Äîïîêè ÷îëîâ³ê
íå óâ³ìêíóâ äèêòîôîííèé çàïèñ.
Ðóêè éîãî çàòðåìò³ëè, â î÷àõ
ñòàëè ñëüîçè.
— ×îìó ó íàñ òàê ñòàâëÿòüñÿ äî ëþäåé? — çàïèòóº Îëåêñàíäð. — ×èì ÿ çàâèíèâ ïåðåä
íèì? ß çà 13 ðîê³â ðîáîòè îòðèìóâàâ ò³ëüêè ïîäÿêè, ãðàìîòè,

— Ï³ñëÿ âèõîäó
ñòàòò³, ìè ïî ÷åðç³
ïîÿñíþâàëè, õòî ³
äëÿ ÷îãî çàïðîñèâ
æóðíàë³ñòà, — êàæå
ïàí Ëåùåíêî
äèïëîìè. ßê òàêèì ìîæíà äîâ³ðÿòè ðîáîòó ç ëþäüìè? À ÿêáè
ÿ òîä³ íå ñòðèìàâñÿ…
Ðàçîì ç Îëåêñàíäðîì ïðèéøëà
äðóæèíà. Ïàí³ Òåòÿíà äîäàëà, ùî
÷îëîâ³ê ÷àñ â³ä ÷àñó ïîâåðòàºòüñÿ
äî ðîçìîâè íà öþ òåìó. Ô³çè÷íèé
á³ëü óæå ìèíóâ áè, à äóøåâíèé
íå äàº ñïîêîþ.
Îëåêñàíäð çãàäóº òó ñòðàøíó
í³÷ ó Êàëèí³âö³. «ßêùî â³äâåðòî, íå äóìàâ, ùî ìè âèáåðåìîñÿ
æèâèìè ç òîãî ïåêëà, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Õëîïö³ òàê
ñàìî äóìàëè. Ãîâîðèëè ïðî öå,
êîëè ï³çí³øå çãàäóâàëè, ÿê óñå
â³äáóâàëîñÿ. Òàêå ïåðåæèëè!
À òåïåð êàæóòü: «Õòî âàñ òóäè
ïîñèëàâ?»
— Ìè õîäèëè äî íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ ïàíà Øåâ÷óêà, —
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Òåòÿíà. — Íàì
ñêàçàëè, ùî Ëåùåíêî óæå â íèõ
íå ïðàöþº, òî ïðî ùî òåïåð ãîâîðèòè?
«Я РОЗМОВЛЯВ НЕ З НИМ…»
×åðåç êåð³âíèêà ïðåñ-ñëóæáè
óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Îëåêñàíäðà
Êóòîâîãî çâ’ÿçóºìîñÿ ³ç çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà Àíäð³ºì Áàáê³íèì.
— ß íå ç íèì ãîâîðèâ, — êàæå

За врятування з вогню визнали «Людиною року»
Олександр Лещенко приніс з собою грамоти, дипломи, якими
його нагороджували за роки
служби. Один з дипломів засвідчує, що в обласному конкурсі «Людина року» його визнали
«Кращим молодим рятувальником». Чоловік згадує, за що удостоїли такої відзнаки.
— За врятування людини з квартири у будинку на Київській, —
каже Олександр. — У квартирі
виникла пожежа. Чоловік не мав
можливості вибратися через
двері. Вибрався на підвіконня,
що виступало на вулицю. Звідти
ïàí Àíäð³é. — ß ãîâîðèâ ç ³íøîþ
ëþäèíîþ, à â³í áóâ ïîðó÷ ³ çàïèñàâ öþ ðîçìîâó. ß ãîâîðèâ ç
ëþäèíîþ, ÿêó çíàþ ïîíàä äâàäöÿòü ðîê³â, òîìó ìîæó äîçâîëèòè
ñï³ëêóâàòèñÿ ç íåþ ó áóäü-ÿêîìó
òîí³, áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè.
— Àíäð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó,
öå áóëà ³íøà ñèòóàö³ÿ, öå çàïèñ
òåëåôîííî¿ ðîçìîâè, — óòî÷íèâ
æóðíàë³ñò.
— Íå ãîâîðèâ ÿ ç íèì, ÿ äîáðå
öå ïàì’ÿòàþ. Ùî â³í õî÷å?
— Ùîá âèáà÷èëèñÿ.
— Òàê ÿ æ ç íèì íå ãîâîðèâ.
Ñòîñîâíî ¿õíüîãî çà¿çäó íà òåðè-

я його знімав.
Після обвалення стіни на Соборній біля колишнього кафе
«Вогник», Лещенко дістав з-під
завалів двох людей. Робив це
без застосування техніки. Руками розгрібав. Дуже швидко,
бо знав, що там люди. Їх таки
вдалося врятувати. Двоє людей
витягли живими з-під завалів.
Рятуючи інших, неодноразово
сам ризикував. Як і його колеги.
Незважаючи на це, робота йому
подобалася. Каже, працював би
й далі, але не з таким хамським
ставленням.
òîð³þ àðñåíàëó, òî âîíè íå ìàëè
ïðàâà öüîãî ðîáèòè. ¯ì íå ìîæíà
áóëî òóäè çà¿æäæàòè. Öå ãðóáå
ïîðóøåííÿ óñòàâó. Ãàñ³ííÿ ïîæåæ íà îá’ºêòàõ Ì³íîáîðîíè
çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè ñèëàìè
Ì³íîáîðîíè. Ó íèõ äëÿ öüîãî º
íåîáõ³äí³ çàñîáè, òåõí³êà, áðîíåæèëåòè äëÿ ëþäåé.
Ìîæíà áóëî á ïîâ³ðèòè ïàíîâ³
Áàáê³íó, ùî â³í íå ðîçìîâëÿâ ç
Ëåùåíêîì. Ò³ëüêè æ íà äèêòîôîííîìó çàïèñó ÷óòè, ÿê â³í
íàçèâàº ïð³çâèùå Ëåùåíêà. Ïîâòîðþþ ôðàçó: «×óºø, Ëåùåíêî,
çàñòðåëèñü, áë…»

RIA, Ñåðåäà,
16 ñ³÷íÿ 2019
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АЛИСА ГУБЕНКО, БЛОГЕР

Почему все заставляют интровертов быть
разговорчивыми и выходить из зоны комфорта, но
никто не заставляет экстравертов заткнуться, хотя
бы на минутку, чтобы зона стала комфортной?

Стосунки, перевірені часом —
вінницькому ПриватБанку 20 років

439985

БЛОГ
БОРИС ФРАНКІВ, ЖУРНАЛІСТ

ПриватБанк — найбільший банк України. Ми користуємося його сервісами мало не щодня. Вінницькому
ПриватБанку виповнилось 20 років. З чого все починалось і чим живе банк сьогодні — розповідь з
перших вуст працівників цієї установи. Клієнтами ПриватБанку є більша половина жителів Вінниччини.
Кожен клієнт має банк в кишені — Приват24. Десятки фінансових операцій можна здійснити за лічені
секунди, а для багатьох навіть і картка не потрібна. PayPass, зняття готівки за допомогою телефона,
оплата за QR-кодом та багато-багато іншого. Головне — знати про ці всі можливості
çàðàç ó âñ³õ áàíêàõ âèñîê³, àëå ç êîæíèì
ðîêîì âîíè çíèæóþòüñÿ. Ìè äàºìî æèòëî
â ³ïîòåêó õî÷ íà 20 ðîê³â, ïðîïîíóºìî
àâòî â ë³çèíã — äåÿê³ ìîäåë³ íà àêö³éíèõ
óìîâàõ â³ä 0,01%. Ìè ïðèéìàºìî ïåðåêàçè ³ ïåðåêàçóºìî ãðîø³ â ñîòí³ êðà¿í
ñâ³òó. Ìè «âèðîùóºìî» íàøèõ êë³ºíò³â ç
íàéìåíøèõ: ç 6 ðîê³â ä³òè ìîæóòü ìàòè
âëàñíó áàíê³âñüêó êàðòêó ³ â÷èòèñü ó íàñ
ô³íàíñîâ³é ãðàìîòíîñò³ — áåçêîøòîâíî.
Ìè âåñü ÷àñ ðîçðîáëÿºìî íîâ³ ïðîäóêòè ³ àíàëîã³â íàø³é ñèñòåì³ áàíê³íãó
íà ñüîãîäí³ ïðîñòî íå ³ñíóº. ² òàê, öå
ïðèºìíî — â³ä÷óâàòè ñåáå ÷àñòèíîþ öüîãî
ïîòóæíîãî ìåõàí³çìó.
З ЧОГО ВСЕ ПОЧИНАЛОСЬ
Ó Â³ííèö³ âñå ïî÷èíàëîñÿ â äàëåêîìó
1998 ðîö³, ç îäíîãî-ºäèíîãî â³ää³ëåííÿ, —
ðîçêàçóº Â³òàë³é Ïàâëîâè÷ Ëóêàøåíêî,
íåçì³ííèé äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ ô³ë³¿
ÏðèâàòÁàíêó ïðîòÿãîì âñ³õ öèõ ðîê³â. —
Íà òîé ÷àñ ïî Óêðà¿í³ áàíê ïðàöþâàâ âæå
ìàéæå 7 ðîê³â, íàøà ô³ë³ÿ ïî÷èíàëà ðîáîòó îñòàííüîþ ç óñ³õ ðåã³îíàëüíèõ, îòæå
íàì ïðèõîäèëîñü «íàçäîãàíÿòè» êîëåã,
ÿê³ íà òîé ÷àñ âæå ìàëè íàïðàöþâàííÿ.
Íå ïðèõîâóþ — ÷àñîì ïðèõîäèëîñü
íåëåãêî. Ó 90-õ áóëî âàæêî ô³íàíñîâî ³
òðåáà áóëî äóìàòè íàïåðåä, âðàõîâóâàòè
ðåíòàáåëüí³ñòü, íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó ³
áàãàòî ³íøèõ àñïåêò³â. Àëå ìè çìîãëè.
Áóëî íàñ òîä³ áëèçüêî 20 ëþäåé ³ òîé
êîëåêòèâ ñòâîðþâàâ ìåðåæó ïî âñ³é
Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Íà ñüîãîäí³ ìàºìî
ñèëüíó êîìàíäó, à ðåçóëüòàòè ðîáîòè —
ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå: Â³ííèöüêà ô³ë³ÿ
íà ñüîãîäí³ âõîäèòü â 10 êðàùèõ ïî âñ³é
ñèñòåì³ ÏðèâàòÁàíêó é ïîïåðåäó ùå áàãàòî çàäà÷ òà, âïåâíåíèé — äîñÿãíåíü.
СЬОГОДНІ
МИ — ПЕРШІ
Ðîçïî÷àâøè
ðîáîòó â ÏðèâàòÁàíêó ç ïîñàäè
êàñèðà, â 25 ðîê³â
ÿ âæå ñòàëà çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà, — ðîçïîâ³ëà
ªâãåí³ÿ Ñòîéêî —
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ô³ë³¿ ÏðèâàòÁàíêó
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. — ² âïåâíåíî ìîæó
ñêàçàòè, ùî íà ñüîãîäí³ ìè ïåðø³. ÏðèâàòÁàíê òà éîãî òåõíîëîã³¿ ïðèñóòí³ ïðàêòè÷íî â êîæíîìó äîì³. Ñàìå ìè ïðîïîíóºìî
äåïîçèòè ç íàéâèã³äí³øîþ â³äñîòêîâîþ
ñòàâêîþ, ìè êðåäèòóºìî ìàëèé ³ ñåðåäí³é
á³çíåñ, íàâ÷àþ÷è ïðè öüîìó ï³äïðèºìö³â
âåñòè ñâîþ ñïðàâó, àäæå ìè çíàºìî, ùî ¿ì
â òåïåð³øí³õ ðåàë³ÿõ íåïðîñòî. Òàê, ñòàâêè

МИ ЛЮБИМО
РІЗНИХ КЛІЄНТІВ
— Áàíê
—
öå íå ò³ëüêè
ãðîø³. Íàñàìïåðåä öå ëþäè.
Ïðàö³âíèêè íàøèõ â³ää³ëåíü
çíàþòü áàãàòüîõ
êë³ºíò³â â îáëè÷÷ÿ à äåÿêèõ, ÿê ð³äíèõ, çà ðó÷êó
âîäÿòü, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é Îðëåíêî,
êåð³âíèê Íàïðÿìêó ðîçäð³áíèõ ïðîäàæ³â
Â³ííèöüêî¿ ô³ë³¿. — Çâ³ñíî, áóâàþòü ³
êîíôë³êòí³ êë³ºíòè — äåòðàêòîðè, àëå
³ ¿õ ìè ëþáèìî.×îìó? Âîíè çìóøóþòü
íàñ çì³íþâàòèñÿ. Áóäü-ÿêà ïðîáëåìà,
ðåòåëüíî ðîç³áðàíà, ìîæå çàê³í÷èòèñÿ
çì³íîþ, ïåðåáóäîâîþ ðîáîòè â³ää³ëåííÿ,
ðîçòàøóâàííÿ çîí îáñëóãîâóâàííÿ ÷è
³íøèì — ðîáèòüñÿ âñå, ùîá áóëî êîìôîðòíî ³ êë³ºíòàì, ³ ïðàö³âíèêàì áàíêó.
Çâ³ñíî, íàéâàæ÷å «ëþáèòè» âñ³õ
êë³ºíò³â áåç âèêëþ÷åííÿ ñï³âðîá³òíèêàì
ôðîíò-îô³ñó: âåëè÷åçíèé ïîò³ê ëþäåé,
â êîæíîãî ñâî¿ ïîòðåáè, ÿê³ ÷àñîì òðåáà
âèÿâèòè — íå êîæíèé ìîæå ïðàöþâàòè â òàêîìó ðèòì³. Ïðèçíàºìîñü, ïðè
â³äáîð³ ïåðñîíàëó ìè ÷è íå â ïåðøó ÷åðãó
êåðóºìîñü ñòðåñîñò³éê³ñòþ ñï³âðîá³òíèêà.
À ùå â³í ìàº áóòè õàðèçìàòè÷íèì. Ó íàñ
âñ³ òàê³, — ïîñì³õàºòüñÿ Àíäð³é.
ЗАПРОСИЛИ
НА РОБОТУ
В 18 РОКІВ
Çíàéîìòåñÿ.
Â³òàë³íà Êîëîâñ³ê,
20 ðîê³â — ðîâåñíèöÿ â³ííèöüêîãî
ÏðèâàòÁàíêó,
ñïåö³àë³ñò ç îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â:
— Äâà ðîêè òîìó, â 18, ÿ ïðèéøëà
â áàíê íà ïðàêòèêó. À ïîò³ì ìåíå çàïðîñèëè íà ðîáîòó — í³ÿêèõ çíàéîìèõ.

Çâ³ñíî, âñå áóëî íå òàê ïðîñòî: äîâåëîñü
ïðîéòè ê³ëüêà åòàï³â ñï³âáåñ³ä, ñòàæóâàííÿ. Òà é ñàìà ðîáîòà ñåðéîçíà. Âñ³
ïðàö³âíèêè ðàç ÷è äâà íà ð³ê ïðîõîäÿòü
ïîë³ãðàô (ïåðåâ³ðêó íà äåòåêòîð³ áðåõí³),
àäæå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó íàñ — âåëè÷åçíà.
Çàðàç ÿ ùå â÷óñÿ. Çàðïëàòè âèñòà÷àº
íà íàâ÷àííÿ ³ æèòëî, ³ ùå çàëèøàºòüñÿ
òðîøêè, — ñì³ºòüñÿ Â³òàë³íà.
×è çàçäðÿòü ìåí³, ùî ÿ ïðàöþþ
â ÏðèâàòÁàíêó? Íå çíàþ. Àëå ìåí³ òóò
ïîäîáàºòüñÿ.
Ñêàæó ÷åñíî: áóâàº íåëåãêî. Êë³ºíòó
íàñàìïåðåä òðåáà äîíåñòè, ïîÿñíèòè
íàø³ òåõíîëîã³¿ çðîçóì³ëèìè ñëîâàìè.
Äëÿ êîæíîãî º íàø³ ïðîäóêòè, ùî ìîæóòü áóòè ñàìå ö³é ëþäèí³ êîðèñí³. Ìîÿ
ðîáîòà — äîïîìîãòè ¿ì.
×è ï³øëà á ÿ ç ÏðèâàòÁàíêó, ÿêáè
çàïðîïîíóâàëè á³ëüø³ ãðîø³? Ïðîâîêàòèâíå ïèòàííÿ. Â³äâåðòî — í³.

Çà äîáó êîðèñòóâà÷³
âåá- ³ ìîá³ëüíèõ âåðñ³é
Ïðèâàò24 çä³éñíþþòü ïîíàä
1 ì³ëüéîí áàíê³âñüêèõ
îïåðàö³é. Êîæíó ñåêóíäó
÷åðåç Ïðèâàò24 ïðîõîäèòü
12 òðàíçàêö³é
МІЛЬЙОН НА МРІЮ
Êîëè ðàïòîì ðîçì³ðåíó ðîáîòó
áàíê³âñüêîãî çàêëàäó ðîçðèâàº ãàëàñ
ö³ëîãî êëàñó ä³òåé, ïðàö³âíèêè áàíêó
íå âèÿâëÿþòü æîäíîãî çäèâóâàííÿ.
Òóò äî öüîãî çâèêëè — ä³òè ïðèéøëè íà åêñêóðñ³þ. Öå ÷àñòèíà ïðîåêòó
«Þí³îðÁàíê».
Ä³òåé çóñòð³÷àº
Íàòàë³ÿ Ñîáîëºâà
— êåð³âíèê ïðîåêòó ó Â³ííèöüê³é
ô³ë³¿. Ñïîê³éíî
ðîç’ÿñíþº çàâäàííÿ, ä³ëèòü íà êîìàíäè é â³äïóñêàº
â çàë.
— Ñï³ëêóâàííÿ ç
ä³òüìè çàâæäè çàðÿäæàº, ÿê ñîíÿ÷íà áàòàðåÿ. ² í³, ÿ íå ïåäàãîã. Ïðîñòî öå òðåáà ëþáèòè. ² òîä³ ä³òè â³äïîâ³äàþòü âçàºìí³ñòþ.
Ìè ïî÷àëè íàâ÷àòè ô³íàíñîâ³é
ãðàìîòíîñò³ òà ï³äïðèºìíèöòâó ùå ç
2009 ðîêó. Ç øåñòè ðîê³â äèòèíà ìîæå
íå ò³ëüêè ìàòè ñâîþ áàíê³âñüêó êàðòêó, êîðèñòóþ÷èñü íåþ ï³ä êîíòðîëåì
áàòüê³â, à é íàâ÷èòèñü ãðàìîòíî ðîçïîðÿäæàòèñü ãðîøèìà. Ä³òè íàâ÷àþòüñÿ
â Øêîë³ ô³íàíñîâî¿ ãðàìîòíîñò³ â³ä áàíêó, ïðèäóìóþòü ñòàðòàïè òà çàõèùàþòü ¿õ.

² äåêîëè ¿õ áà÷åííÿ ³ ðîçóì³ííÿ
ô³íàíñîâèõ ïðîöåñ³â âðàæàº.
Òàê, Íàñòÿ â 15 ðîê³â ìð³º ïðî ê³ííó
øêîëó. Âîíà äîáðå çíàº, ÿêà ìàº áóòè
òåðèòîð³ÿ, ìàéäàí÷èêè ï³ä âèãóë òà òðåíóâàííÿ, ÿê áóäóòü âëàøòîâàí³ ñòàéí³.
Âðàõóâàëà âèòðàòè é òåðì³í îêóïíîñò³.
Ïëàíóº íà ðîçâèòîê áðàòè êðåäèò
â áàíêó, àäæå íà âñå ïîòð³áíî áëèçüêî
ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Òîáòî âîíà âæå òåïåð
÷³òêî ðîçóì³º êëþ÷îâ³ á³çíåñ-ïðîöåñè.

ÏðèâàòÁàíê ïåðøèé
â Óêðà¿í³ çàïóñòèâ Apple
Pay (â òîìó ÷èñë³ é ³íòåðíåò
ìàãàçèíàì), Android Pay,
Garmin Pay. Á³ëüøå ïîëîâèíè
ì³æíàðîäíèõ ïåðåêàç³â
â Óêðà¿í³ ïðîõîäèòü
÷åðåç ÏðèâàòÁàíê
Íàøå ïîêîë³ííÿ, ÷åñíî êàæó÷è, â òàêîìó
â³ö³ áóëî äóæå äàëåêå â³ä öüîãî. ² ÿ âïåâíåíà, ùî ñó÷àñí³ ä³òè ï³äóòü íàáàãàòî
äàë³ â³ä íàñ â ïëàí³ ðîçâèòêó. ² öå äîáðå.
МАЙЖЕ РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ
Äàëåêà êðà¿íà. Íà íåâåëè÷êîìó âîêçàë³
÷îëîâ³ê, ðîçãóáëåíèé ³ òðîõè íàëÿêàíèé.
Â³í, â ÷óæ³é êðà¿í³, ñ³â íå â òîé àâòîáóñ
³, ò³ëüêè ïðî¿õàâøè ÷èìàëî, öå çðîçóì³â.
Ìîâè íå çíàº, ùî ðîáèòè äàë³ — òåæ.
Ïîì³ðêóâàâøè, ùî êâèòîê êóïóâàâ ÷åðåç
áàíê, ä³ñòàº òåëåôîí, íàáèðàº äåê³ëüêà
öèôð. Íà çâ’ÿçêó êîíñüºðæ-ñåðâ³ñ ÏðèâàòÁàíêó. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ àâòîáóñ
çóïèíÿºòüñÿ ³ ëþäèíó ïåðåñàäæóþòü
â ³íøèé, òîé ùî ïðÿìóº ïî ïîòð³áíîìó
éîìó ìàðøðóòó. Òàì, â Óêðà¿í³, ïðàö³âíèêè
áàíêó çìîãëè ñêîìóí³êóâàòè ïåðåâ³çíèê³â,
ïðîäóìàòè ìàðøðóò ³ ïîäáàòè ïðî òå, ùîá
¿õ êë³ºíò ñïîê³éíî ïåðåòíóâ êîðäîí ³ ïîâåðíóâñÿ äîäîìó. Öþ ïîñëóãó ëþäèíà
çàïàì’ÿòàº íà âñå æèòòÿ.
Ïîãîäüòåñÿ, ðîê³â äåñÿòü òîìó òàêå
áóëî íåìîæëèâî. Ñâ³ò ñòèñíóâñÿ. Â³í
ó âàø³é êèøåí³, äå º òåëåôîí ç ìîá³ëüíèì
äîäàòêîì Ïðèâàò24.

СЬОГОДНІ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
500 співробітників
60 відділень
240 банкоматів
480 терміналів самообслуговування
ЛІЦЕНЗІЯ НБУ: № 22 ВІД 05.10.2011 Р.
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СУБСИДІЇ ПОЧНУТЬ ДАВАТИ
«ЖИВИМИ» ГРОШИМА
Зміни  З 2019 року стартує монетизація
субсидій. Вона проходитиме у три етапи
і до кінця року всі вінничани, які мають
субсидію, будуть отримувати її грошима.
Кошти будуть зараховувати на банківську
картку, а зняти можна буде лише те,
що вдасться зекономити з субсидії
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Êàáì³í öüîãîð³÷ ïðîâåäå ïîâíó
ìîíåòèçàö³þ ñóáñèä³é. Öå çíà÷èòü, ùî çàì³ñòü äåðæäîïîìîãè
«íà ïàïåð³» ñóáñèä³àíòè îòðèìóâàòèìóòü «æèâ³» ãðîø³. Îäíàê
çàðàõîâóâàòèìóòü íà ðàõóíîê ç³
ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ó «Îùàäáàíêó».
² ñàì áàíê áóäå ðîçïîðÿäæàòèñÿ, çà ÿê³ ñïîæèò³ ïîñëóãè âèïëà÷óâàòè êîøòè ç ñóáñèä³¿.
ßê ä³ÿòèìå ñèñòåìà, ùî çì³íèòüñÿ ó ïðîöåäóð³ îôîðìëåííÿ
ñóáñèä³é òà ÿêèé çèñê º ç ìîíåòèçàö³¿ òèì, õòî ¿¿ âæå îòðèìóº —
ðîçáèðàëèñÿ ðàçîì ç äèðåêòîðîì
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Âàëåíòèíîþ Âîéòêîâîþ.
ТОТАЛЬНА МОНЕТИЗАЦІЯ
Òàê, ìîíåòèçàö³ÿ ñóáñèä³é âæå
ïî÷àëàñÿ ç 1 ñ³÷íÿ. Âàëåíòèíà
Âîéòêîâà ðîçïîâ³ëà, ùî ñóáñèä³þ
ãðîøèìà ìîæóòü îòðèìàòè ò³ ëþäè,
ÿê³ âïåðøå çâåðòàþòüñÿ çà äåðæäîïîìîãîþ ³ â³ííè÷àíè, â ÿêèõ º
çì³íè ó ñêëàä³ äîìîãîñïîäàðñòâà:
— Íàïðèêëàä, çì³íè ó ñêëàä³
ñ³ì’¿, çì³íè â ïðàöåâëàøòóâàíí³, ÿêùî ëþäèíà ñòàëà íà îáë³ê
â öåíòð çàéíÿòîñò³ òîùî, — ðîçêàçàëà î÷³ëüíèöÿ äåïàðòàìåíòó
ñîöïîë³òèêè. — Ëþäè ìàþòü
çâåðíóòèñÿ äî «Ïðîçîðèõ îô³ñ³â»
çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, ïîäàòè íîâ³

äîêóìåíòè — çàÿâà òà äåêëàðàö³ÿ.
Äî íàñ âæå çâåðíóëèñÿ 168 â³ííè÷àí (ñòàíîì íà 9 ñ³÷íÿ — àâò.),
ÿêèì ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè äîêóìåíò³â
áóäå ïðèçíà÷åíà ìîíåòèçîâàíà
æèòëîâà ñóáñèä³ÿ.
Ç 1 òðàâíÿ ïî÷íåòüñÿ äðóãèé
åòàï ìîíåòèçàö³¿ — ñóáñèä³þ ãðîøèìà çìîæóòü îòðèìàòè ò³ ëþäè,
ÿê³ ¿¿ ìàëè â îïàëþâàëüíèé ïåð³îä ö³º¿ çèìè. Âîíè òàêîæ ìàþòü
çâåðíóòèñÿ ó «Ïðîçîð³ îô³ñè» ç
íîâèì ïàêåòîì äîêóìåíò³â. À ò³
ëþäè, ùî ïîäàëè äîêóìåíòè
â ñ³÷í³ — îòðèìàþòü ìîíåòèçîâàíó ñóáñèä³þ íà ë³òî àâòîìàòè÷íî.
— Àáè íå ñòâîðþâàòè ÷åðãè
ó òðàâí³, çàïóñòèìî òàëîííó ñèñòåìó, ÿê öå ðîáèëè ó ïîïåðåäí³
ðîêè: áóäåìî âèäàâàòè òàëîíè
ïîïåðåäíüîãî çàïèñó, äå áóäå
âêàçàíèé ÷àñ òà äàòà ïðèéîìó, —
ñêàçàëà Âàëåíòèíà Âîéòêîâà. —
À ç 1 æîâòíÿ áóäå çàâåðøàëüíèé
åòàï ìîíåòèçàö³¿ ñóáñèä³¿, ÿêà
îõîïèòü âñ³õ îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é ÿê â íåîïàëþâàëüíèé, òàê
³ â îïàëþâàëüíèé ïåð³îäè.
«ПЛАТІЖКА» ПО SMS
Íà êîæíó ëþäèíó, ùî áóäå
îòðèìóâàòè ñóáñèä³þ ãðîøèìà, â³äêðèþòü ðàõóíîê â áàíêó.
Óïîâíîâàæåíèì áàíêîì â ö³é
ñèñòåì³ âèçíà÷èëè «Îùàäáàíê».
Òàì, ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè îðãàíàìè
ñîöïîë³òèêè äàíèõ ñóáñèä³àíò³â,
àâòîìàòè÷íî â³äêðèþòü ³íäèâ³äóàëüí³ ðàõóíêè. Òîáòî, îêðåìî
çâåðòàòèñÿ ó áàíê íå ïîòð³áíî.

— Óñ³ îòðèìóâà÷³ ñóáñèä³¿ òåïåð îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ ìàòè
íîìåðè ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â,
ÿê³ ïîòð³áíî áóäå âïèñàòè ó çàÿâó. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñòàíó ðîçðàõóíêó çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè áóäå íàäõîäèòè SMS â³ä
«Îùàäáàíêó», — ïîÿñíèëà ïàí³
Âàëåíòèíà.
Áàíê ïîâ³äîìëÿòèìå ïðî çàðàõóâàííÿ êîøò³â ç ñóáñèä³¿, ïðî
÷àñòèíó, ÿêó ïîòð³áíî áóäå çàïëàòèòè çà êîìóíàëêó, ïðî íàÿâí³ñòü
áîðã³â. Ïåðåâ³ðèòè ñòàí ñóáñèä³¿
ìîæíà áóäå ³ â îñîáèñòîìó êàá³íåò³ ÷åðåç ²íòåðíåò.
Ñàì³ æ ëþäè öèìè ãðîøèìà
íå çìîæóòü ðîçïîðÿäæàòèñÿ. Çíÿ-

Ñóáñèä³¿ ì³íÿþòü âæå
íå ïåðøèé ð³ê. ×åðåç
òàê³ çì³íè ó 2018-ìó
ñóáñèä³¿ ïîçáóâñÿ
êîæåí äðóãèé-òðåò³é
îäåðæóâà÷ ó Â³ííèö³
òè ãðîø³ ç êàðòêè ìîæíà áóäå ï³ä
ê³íåöü îïàëþâàëüíîãî òà íåîïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. ² ðîçì³ð ö³º¿
ñóìè çàëåæèòü â³ä âàøîãî âì³ííÿ
çàîùàäæóâàòè: ñïîæèëè ìåíøå
ñîö³àëüíî¿ íîðìè, ÿêà âñòàíîâëåíà
ñóáñèä³ºþ, òî çåêîíîìëåíó ÷àñòèíó ñóáñèä³¿ çìîæåòå çàáðàòè ñîá³.
БАНК ПЛАТИТЬ!
Ïëàòèòè çà êîìóíàëêó ãðîøèìà ç ñóáñèä³¿ áóäå «Îùàäáàíê».
² ðîáèòèìå öå çà ïð³îðèòåòí³ñòþ: ñïî÷àòêó çä³éñíþºòüñÿ çàðàõóâàííÿ íà îïëàòó îïàëåííÿ,
äàë³ — çà ãàç, ïîò³ì — çà ãàðÿ÷ó
âîäó, õîëîäíó âîäó òîùî.
² ùîá âñ³ íàðàõóâàííÿ áóëè
ïðàâèëüíèìè, âïðîâàäæóþòü
åëåêòðîííèé äîêóìåíòîîá³ã
ì³æ îðãàíàìè ñîöïîë³òèêè, íàäàâà÷àìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà
ô³íóñòàíîâîþ. Äàë³ ïåðåêàçóþòü
êîøòè ç äåðæáþäæåòó íà ðàõóíêè
â áàíêó:

Суттєво зекономити на субсидії не вдасться
ОЛЕКСАНДР
СЕРГІЄНКО,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ
«ІНСТИТУТ МІСТА»

— Жодних виплат
«живими грошима» не буде.
Це казки. Відкривають рахунок
в «Ощадбанку», і єдиним набувачем вигоди в такому разі
буде саме «Ощадбанк», тому
що в нього на рахунках будуть
кошти, які він може прокручувати
й заробляти.
Обіцяють, що після закінчення
опалювального сезону те, що
українці заощадять, зможуть

отримувати живими грошима
чи на карткові рахунки. Однак
ключове питання, як українці
можуть заощадити. В Україні
міське населення забезпечується
централізованим опаленням. Рівень забезпеченості майже 70%.
Тобто фактично все міське населення має централізоване опалення. Питання: чи мають люди
вентилі на батареях, лічильники?
Чи можуть відключити опалення
в якійсь кімнаті з метою заощадження? Ні.
Заощадити можуть ті, хто має індивідуальні газові котли, за рахунок того, що відключать в одній

кімнаті опалення. А монетизація
має сенс лише тоді, коли розмір
субсидії фіксований, незалежно
від споживання. Бо нині уряд «закручує гайки» — зменшує норми
споживання, якщо бачить, що їх
використовують не повністю.
У листопаді 2018 року в нас було
3,3 мільйона отримувачів субсидій. У листопаді 2017 року —
6,6 мільйона домогосподарств.
Якщо так скорочувати, то грошей
на субсидії вистачить всім. Але
чи є це соціальною допомогою?
Чи дійсно вони забирають субсидію лише в багатих? (goo.gl/
AYjosZ).

СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ТА НА ЩО ЇХ ВИСТАЧИТЬ

Ці нормативи використовують для розрахунку розміру субсидії. Порахували, на що
вистачить цієї субсидії на родину з двох людей, що живуть в будинку площею 70 м2.
Цифри усереднені, бо сучасна, енергоощадна техніка споживає менше енергії, ніж стара.
ХОЛОДНА ВОДА

ГАРЯЧА ВОДА

2,4 м

1,6 м

3

3

на людину

81

на людину

800

АБО
прання
машинкоюавтомат

13

17

АБО
разів
прийняти
ванну

разів змити
унітаз

ГАЗ ДЛЯ
ОПАЛЕННЯ

разів
прийняти
душ

ПЛИТА ГАЗОВА

4,5 м

3,3 м

3

2

на 1 м житла

16

66

5

АБО
разів
підігріти
2 л води
в чайнику

діб обігріву
приватного будинку

3

годин
роботи
4 конфорок
та духовки

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

110 кВт*год.
на родину з 1 особи
+ 30 кВт*год.
на кожного наступного
мешканця

— Íàäàâà÷³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã («Âîäîêàíàë», îáëåíåðãî
òîùî — àâò.) ïîäàþòü â «Îùàäáàíê» ³íôîðìàö³þ ùîäî íàðàõîâàíèõ ñóì çà ñïîæèò³ ïîñëóãè,
âêëþ÷àþ÷è ³ íàÿâíó çàáîðãîâàí³ñòü, — ñêàçàëà äèðåêòîð ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà. — Áàíê
íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ ðåºñòð³â
ïåðåðàõîâóº êîøòè ç ñóáñèä³¿
íà ðàõóíêè íàäàâà÷³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿê³ çàðàõîâóþòü ¿õ
íà îñîáîâ³ ðàõóíêè ñïîæèâà÷³â.
Äëÿ âñüîãî ïðîöåñó âèêîðèñòîâóþòü åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, òîáòî — ïåðñîíàëüí³ äàí³
çàõèùåí³.
Ðàçîì ç ìîíåòèçàö³ºþ ñóáñèä³é â³äáóëîñÿ ³ ðîçãàëóæåííÿ
îáîâ’ÿçê³â — îðãàí ñîöçàõèñòó
â³äïîâ³äàº çà ïðàâèëüí³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿; íàäàâà÷³ ïîñëóã —
çà íàðàõîâàí³ ñóìè çà ñïîæèò³
ïîñëóãè; «Îùàäáàíê» — çà ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é â îáë³êîâèõ çàïèñàõ îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é.
Òîáòî, ÿêùî ñóáñèä³þ íà íàñòóïíèé ì³ñÿöü âàì íå çàðàõóþòü — ñêàðãó òðåáà ïîäàâàòè
ó áàíê, à íå â îðãàí ñîöçàõèñòó.
Òàêîæ, çà êîðåêòí³ ðàõóíêè, ùî
âàì ïðèéäóòü çà êîìóíàëêó, â³äïîâ³äàþòü íå áàíê³ðè, à íàäàâà÷³
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã — «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî», «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë» òîùî.

528

АБО

годин перегляду LCDтелевізора

912

АБО

годин
роботи на
комп’ютері

47
годин роботи електродуховки

ЗА ЩО СКАСУЮТЬ СУБСИДІЮ
Ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ ñóáñèä³é òðèâàº âæå íå ïåðøèé ð³ê:
íå îäèí ðàç çì³íþâàëèñÿ ïðèíöèïè îòðèìàííÿ ñóáñèä³é, ïðàâèëà
¿õ îôîðìëåííÿ ³, âëàñíå êàæó÷è,
ñïèñîê òèõ, õòî ìàâ íà íèõ ïðàâî.
Âîñòàííº ñèñòåìó ñóáñèä³é
ì³íÿëè 1 òðàâíÿ ìèíóëîãî ðîêó.
Òîä³ ñóáñèä³¿ âòðàòèëè âëàñíèêè
àâòîìîá³ë³â íîâ³øèõ ï'ÿòè ðîê³â;
ò³, ó êîãî ïëîùà êâàðòèðè ïåðåâèùóº 120 êâàäðàòíèõ ìåòð³â,
à áóäèíêó — 200 «êâàäðàò³â» ³
áàãàòî ³íøèõ (goo.gl/JRi2VJ). Çàãàëîì, ÷åðåç òàê³ çì³íè ñóáñèä³¿
ïîçáóâñÿ êîæåí äðóãèé-òðåò³é
îäåðæóâà÷ ó Â³ííèö³:
73 òèñÿ÷³ â³ííè÷àí îòðèìóâàëè
ñóáñèä³þ âçèìêó 2017/2018 ðîê³â
33,5 òèñÿ÷³ â³ííè÷àí ìàþòü
ñóáñèä³þ âçèìêó 2018/2019 ðîê³â.
Óðåøò³-ðåøò, ö³ íîðìè çáåð³ãàþòüñÿ ³ â 2019. Ä³ÿòèìå ³ òà, ùî
ÿêùî ìàºòå çàãàëüíó çàáîðãîâàí³ñòü ïî êîìóíàëö³ â³ä 20 íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â ãðîìàäÿí
(340 ãðí), òî ñóáñèä³þ ñêàñóþòü
àâòîìàòè÷íî.
×è áóäóòü çíîâ ïîñèëþâàòè
ñèñòåìó ñóáñèä³é ³ ÿê ðåçóëüòàò — ñêîðî÷óâàòè òèõ, õòî ìàâ
íà íå¿ ïðàâî — ùå íåâ³äîìî. Óò³ì,
ÿêùî ñóáñèä³þ ñêàñóâàëè, òî öå
ð³øåííÿ ìîæíà îñêàðæèòè. ßê öå
çðîáèòè — îïèñóâàëè â ìàòåð³àë³
íà «20õâèëèí»: goo.gl/GpWpTn
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ЛЕЙТЕНАНТКА ЗАЯВИЛА
ПРО ДОМАГАННЯ ПОЛКОВНИКА
Армійська справа  Дівчина з
Вінниччини, яку після академії направили
служити в Хмельницьку область, ініціювала
кримінальне провадження проти свого
керівника. Каже, командир частини
домагався її в обмін на легку службу,
вона ж вибрала другий із пропонованих
варіантів — регулярно терпіти приниження
і знущання за відмову. Що змусило жінку
все ж заявити про домагання полковника?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Çàÿâó ïðî äîìàãàííÿ íàïèñàëà â ïîë³ö³þ òà
â³éñüêîâó ïðîêóðàòóðó 24-ð³÷íà
Âàëåð³ÿ Ñ³êàë. Âîíà ñïðîáóâàëà
çàÿâèòè íà êîìàíäèðà Â× À1358,
äå ñëóæèòü, ó Õìåëüíèöüêîìó.
Àëå òàì, êàæå, ç íå¿ ò³ëüêè ïîñì³ÿëèñÿ. Òîìó æ³íêà ðàçîì ç³ ñâî¿ì
÷îëîâ³êîì ïðè¿õàëà ïèñàòè çàÿâó
äî Â³ííèö³. Âîíà ðîäîì ç Òîìàøïîëÿ, òîæ ñòàëà äîáèâàòèñÿ
â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó
îáëàñíîìó öåíòð³.
Ïðî ³ñòîð³þ Âàëåð³¿ ïåðøèìè
ä³çíàëèñÿ ï³äïèñíèêè ñòîð³íêè
ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
«Ðåâ³ç³ÿ âëàäè». Ó Ôåéñáóö³ Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé îïèñóâàâ, ùî
³ â íàñ áóëî íåïðîñòî ëåéòåíàíòö³ ïîäàòè çàÿâó íà ïîëêîâíèêà.
Ðîçïîâ³äàâ, ÿê ó â³ää³ë³ ïîë³ö³¿
íà Ïèðîãîâà, 4 ê³ëüêà ñï³âðîá³òíèê³â ï³äðÿä ðîçïèòóâàëè
çàÿâíèöþ. Òåæ íå õîò³ëè äîêó-

ìåíòóâàòè? ² õ³áà ïèòàííÿ ïðî
òàêèé çëî÷èí íå ìàëè á ñòàâèòèñÿ æ³íêîþ?
ТЕРПІЛА РІК
Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Ïàâëîâñüêîãî, ïîë³öåéñüê³ íå õîò³ëè
ãîâîðèòè ç Âàëåð³ºþ â ïðèñóòíîñò³ ¿¿ ÷îëîâ³êà. Â³í çíÿâ ä³àëîãè ïîë³öåéñüêèõ ³ç ¿¿ ãðóïîþ
ï³äòðèìêè òà çàëèâ íà YouTube.
— «Âàñ òàì ïîñëàëè íàõ..ð, ³ âè
ïðè¿õàëè ñþäè?» Âè òàê îñîáèñòî
ãîâîðèëè, — êàçàâ ÷îëîâ³ê Âàëåð³¿
ñë³ä÷îìó, à òîé ðîáèâ âåëèê³ î÷³,
í³áèòî í³÷îãî ïîä³áíîãî íå áóëî.
Ó ïîë³ö³¿ Âàëåð³ÿ Ñ³êàë êàçàëà, ùî ïðîòÿãîì ðîêó ñëóæáè ³íæåíåðîì â³ää³ëåííÿ òåõí³÷íîãî
êîíòðîëþ â ÷àñòèí³ íà Õìåëüíè÷÷èí³ òåðï³ëà â³ä êîìàíäèðà
Â³êòîðà ²âàí³âà äîìàãàííÿ é ïðèíèæåííÿ. Â³í, çà ñëîâàìè æ³íêè,
ïðîÿâëÿâ äî ìîëîäî¿ âèïóñêíèö³
â³éñüêîâî¿ àêàäåì³¿ íåàáèÿêèé
³íòåðåñ, ùîéíî âîíà ç’ÿâèëàñÿ
â ÷àñòèí³. Äîìîâëÿâñÿ ïðî ñåêñóàëüíèé êîíòàêò, âîíà â³äìîâëÿëà.

У поліції грубо ставляться до «пересічних»
ВІТАЛІЙ
ПАВЛОВСЬКИЙ,
ГОЛОВА «РЕВІЗІЇ
ВЛАДИ»:

— До мене звернулися громадяни, просили
допомогти в райвідділі на Пирогова, 4, бо в них не хотіли
приймати заяву про сексуальні
домагання дівчини-військовослужбовця керівником військової
частини. У поліції просили покинути кімнату прийому громадян
її офіційного чоловіка. Більше
того, поліціянт порушував права
громадян тим, що глумився з їх
проблеми, та зовсім не зорієнтувався, що дівчина не могла після
подій у військовій частині розповідати про сексуальне домагання
чоловікам, знову у формі, вкотре
переживаючи ситуації, які мали
місце під час служби. Також він

не запропонував їй психолога,
хоч, зі слів потерпілої, вони щойно приїхали з Хмельниччини, з
санчастини, а у військовій прокуратурі не прийняли заяву про
домагання та перевищення службових обов'язків! Тут варто реагувати Заріні Маєвській, старшому
інспектору з забезпечення прав
людини поліцейського управління. Чи буде перевірка факту
порушення прав заявниці та непрофесійності поліцейського?!
На мої повідомлення і скарги
про неправомірні дії поліцейського — реакції нуль. Заявниця
з її чоловіком також не отримували дзвінків з приводу заяви
про грубі дії підопічного начальника міського відділу поліції Синявського. Керівництво покриває безтолкових співробітників,
якщо жорстко не реагує на таке
ставлення до нас, «пересічних».

×åðåç öå áóëà îáëÿïàíà ç êàëþæ³,
êîëè êîìàíäèð ïðî¿æäæàâ ïîðó÷
íà ìàøèí³. ² íå ðàç ïðèíèæåíà
â ïðèñóòíîñò³ ìîëîäøèõ çà â³éñüêîâèì çâàííÿì.
— Â³í íàêàçóº, ùî «òè ìàºø
âñòóïèòè ç³ ìíîþ â ñåêñóàëüíèé
çâ'ÿçîê, ³ òîä³ áóäå ó òåáå â ñëóæá³ âñå äîáðå, áåç ïðîáëåì. ßêùî
öüîãî íå çðîáèø, òî ÿ òîá³ ïîêàæó âñ³ «ïðºëºñò³» àðì³¿», — ðîçïîâ³äàëà Âàëåð³ÿ Ñ³êàë. — Ï³ä ÷àñ
ðîçìîâè â³í õàïàº ìåíå çà ðóêè,
ãëàäèòü ïî íîç³, îá³éìàº, ïðèæèìàº äî ñåáå ÷è äî ñò³íè. Ïîñò³éíî
çìóøóº äî êîíòàêòó. ß, ÿê ò³ëüêè
ìîæó, ò³êàþ â³ä íüîãî, ñòàðàþñÿ
óíèêíóòè…
НЕ ПУСТИВ У ВІДПУСТКУ
Æóðíàë³ñò RIA ãîâîðèëà ç Âàëåð³ºþ ïî òåëåôîíó. Âîíà õâîð³º.
Ó ÷àñòèíó íå ïîâåðíóëàñÿ. Âèõîäèòü, â³éñüêîâà â ñàìîâîëö³ ç
ê³íöÿ ìèíóëîãî ðîêó äî òåïåð?

Êîìàíäèð ÷àñòèíè —
ëþäèíà ñ³ìåéíà:
îäðóæåíèé, ìàº äâîõ
ä³òåé. Êîìåíòóâàòè
çâèíóâà÷åííÿ
ï³äëåãëî¿ â³í íå õî÷å
— Ïî ìåí³ â³äêðèòå ïîñàäîâå
ðîçñë³äóâàííÿ, õî÷à º ð³øåííÿ
ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ ïðî òå, ùî
ÿ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ïîòðåáóþ â³äïóñòêè íà òåðì³í 30 êàëåíäàðíèõ
äí³â, — ïîÿñíþº ñï³âðîçìîâíèöÿ.
Âîíà êàæå, ùî ïåðåíåñëà îïåðàö³þ íà õðåáò³, áî ï³ä ÷àñ ñëóæáè ç³ðâàëà ñïèíó. Ïåðåíîñèëà
âàæê³ áîºïðèïàñè, âèêîíóþ÷è
îáîâ’ÿçêè. ² ÿêðàç òîìó, ùî êîìàíäèð ¿¿ ó â³äïóñòêó çà ñòàíîì
çäîðîâ’ÿ íå â³äïóñòèâ, íàâàæèëàñÿ ðîçêàçàòè ïðî äîìàãàííÿ.
Ïåðåä òèì ïîñêàðæèëàñÿ íà êîìàíäèðà â ñëóæáó ïðàâîïîðÿäêó.
Êîëè Âàëåð³ÿ òåëåâ³ç³éíèêàì
ðîçïîâ³ëà ïðî äîìàãàííÿ, òî íàâîäèëà ïðèêëàä, ÿê êîìàíäèð íàêàçóâàâ ¿é â³òàòè ÿêîãîñü ÷îëîâ³êà
â øòàòñüêîìó ç äíåì íàðîäæåííÿ.
Íàçèâàâ òîãî ³ìåíèííèêà ãåíåðàëîì àðì³¿.
— ß ñòàþ ñòðóíêî ³ êàæó:
«Ïàíå ãåíåðàëå, â³òàþ âàñ ç äíåì
íàðîäæåííÿ, áàæàþ çäîðîâ’ÿ…»
À â³í ç íåöåíçóðíîþ ëàéêîþ, ùî
íå òàê òðåáà. Ïîò³ì íàêàçóâàâ
«ñ³äàé, âèïèé, ðîçñëàáñÿ». Öå
â ðîáî÷èé ÷àñ, ó ñëóæáîâîìó
êàá³íåò³, — ðîçêàçóº Âàëåð³ÿ.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, âèêëèêè ÷åðåç
÷åðãîâó ÷àñòèíó ô³êñóþòüñÿ,
òîæ ìîæíà äîâåñòè ï³äâèùåíèé
³íòåðåñ äî íå¿ ç áîêó êîìàíäèðà. À â³í, ÿê êàæå ëåéòåíàíòêà,
âèêëèêàâ ¿¿ ³ â ãîòåëü äëÿ ïðèêîìàíäèðîâàíèõ, ³ äî ñâîº¿ öèâ³ëüíî¿ ìàøèíè íà ÊÏÏ. Çâ³äòè

Валерія Сікал (24) у заяві про домагання написала, що
командир наказами і діями принижував її честь і гідність
як офіцера Збройних сил України

Полковник вирішив мовчати
Журналіст телефонувала Віктору
Іваніву. Щойно представилася,
він зрозумів, про що будуть
питати, сказав «не даю ніяких
коментарів» і поклав слухавку.
У його декларації бачимо, що
полковник — сімейна людина:
одружений, має двох дітей.
У Фейсбук-спільноті «Армія FM»
знаходимо пост за березень минулого року з відео. Воно називається
«Як полковник Іванів знущається
над підлеглим особовим складом
ЗСУ». Переходимо за посланням —
«це вилучено через порушення
політики YouTube щодо агресивних дій і залякування». Виходить,
претензії до командира є не тільки
в героїні цього матеріалу?
Питаємо в обласному главку поâîçèâ ó ë³ñ, äå çíàéîìèâ ç íà÷àëüíèêîì òàìòåøíüîãî ðàéâ³ää³ëó ïîë³ö³¿. Ïîÿñíþâàâ, äî êîãî
ùå òðåáà áóòè ïðèõèëüíîþ, ùîá
ëåãêî ñëóæèëîñÿ.
ІНШІ ЖІНКИ БОЯТЬСЯ?
×è çàñòîñîâóâàâ ñèëó êîìàíäèð
ï³ñëÿ â³äìîâè ëåéòåíàíòêè? Âàëåð³ÿ êàæå, ùî íàîäèíö³ â³äáèâàëàñÿ, à ïåðåä ñâ³äêàìè ïî ôîðì³
â³äïîâ³äàëà «íå áóäó âèêîíóâàòè
öåé íàêàç», ðîçâåðòàëàñÿ ³ éøëà.
— Ò³ëüêè ÿ ïðèéøëà â ÷àñòèíó,
ñòàðø³ æ³íêè ðàäèëè ìåíøå ïîòðàïëÿòè êîìàíäèðîâ³ íà î÷³, áî
â³í ëþáèòü ìîëîäåíüêèõ ä³â÷àò, —
êàæå Âàëåð³ÿ. — Àëå ÿ çà ñâîºþ
ïîñàäîþ íå ìîæó íå ïîòðàïëÿòè
éîìó íà î÷³. Îäíîãî ðàçó, êîëè
íåñëà äîáîâèé íàðÿä, â³í çàéøîâ

ліції, чи відкрили провадження
за заявою військової з Хмельницького. Речниця Анна Олійник каже, що злочин кваліфікували за статтею «Примушування
до вступу в статевий зв’язок» і
направили матеріали для розслідування за належністю в Хмельницьке управління поліції. Такі
вимоги законодавства, — «переадресовувати» справи туди, де
все відбувалось.
За її заявою до військової прокуратури, як вже знає Валерія
Сікал, також відкрили провадження з аналогічною кваліфікацією. Обидва об’єднають в одну,
прокурорську справу. Будемо
слідкувати, чим завершиться
розслідування.
ó ê³ìíàòó â³äïî÷èíêó ç³ ñâî¿ì
ïåðøèì çàìîì ³ òàêîþ ôðàçîþ:
«Äàâàé, ðîçäÿãàéñÿ, ëÿãàé, áóäåø
áîãàòèð³â îáñëóãîâóâàòè»…
Çàñòóïíèê íàâðÿä ï³äòâåðäèòü
¿¿ ñëîâà. Àëå æ³íêà ñòâåðäæóº, ùî
º ³íø³ î÷åâèäö³ äîìàãàíü. Ò³, ùî
âæå íå ñëóæàòü ó ÷àñòèí³. À ÷è
áóäóòü ãîâîðèòè ï³äïîðÿäêîâàí³
çâèíóâà÷åíîìó æ³íêè-â³éñüêîâ³
ïðî òå ñàìå?
— Ïîáîÿòüñÿ, — â³äïîâ³äàº
Âàëåð³ÿ. — Ïî-òèõîìó âîíè
ðîçêàçóâàëè âèïàäêè. «Â³äí³êóþñÿ, âêëþ÷àþ äóðî÷êó, ³ òè
òàê ðîáè», — êàçàëè. Íó, ÷åêàéòå, ñê³ëüêè ÿ ìîæó òàê ðîáèòè?
Ìåí³ âàæêî ïñèõîëîã³÷íî öå
âèòðèìóâàòè. Ñê³ëüêè ÿ ç íèì
çóñòð³÷àëàñÿ, ñò³ëüêè ó ìåíå ³ñòåðèêà áóëà.
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ЯК ЖИВУТЬ У 130-РІЧНИХ
БУДИНКАХ БРУСИЛОВА
Царські часи  Колишнім казармам
на Стрілецькій — понад 130 років! Їх
будували для солдатів генерала Олексія
Брусилова, а згодом переробили під
житло для цивільних. І попри свій вік,
невисокі будинки добре збереглися. Хоча
нинішні жителі їх змінюють скляними
балконами, прибудовами та гаражами
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
(063)7758334

Íåïîäàë³ê â³ä
ïàëàöó ìèñòåöòâ
«Çîðÿ», íà Ñòð³ëåöüê³é, ðîçòàøîâàíèé êîìïëåêñ ñòàðî¿ ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè, ÿê³ ì³ñöåâ³
æèòåë³ íàçèâàþòü «êàçàðìàìè».
Çà ñõîæ³ñòü ç çàõ³äíèì ñòèëåì
àðõ³òåêòóðè ì³êðîðàéîí ç êàçàðìàìè ïðîçâàëè Âàðøàâîþ (goo.
gl/CdSqep).
Ó ê³íö³ 19 ñòîð³÷÷ÿ ¿õ ³ ñïðàâä³
çàñåëÿëè îô³öåðè öàðñüêî¿ àðì³¿, à çãîäîì áóä³âë³ ïåðåðîáèëè
íà áóäèíêè äëÿ öèâ³ëüíèõ. Õî÷à
òðàíñôîðìàö³ÿ íå çàâåðøèëàñÿ:
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî
çíà÷åííÿ îáðîñòàþòü ïëàñòèêî-

âèìè áàëêîíàìè òà ïðèáóäîâàìè.
ßê æèâåòüñÿ ó áóäèíêàõ, ÿêèì
íå ìåíøå 130 ðîê³â òà ùî òóò çàëèøèëîñÿ ç öàðñüêèõ ÷àñ³â?
ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО
Òðè êîëèøí³õ êàçàðìè ï³ä íîìåðàìè 25, 27 òà 29 áóëè çáóäîâàí³ ïðèáëèçíî â 1887–1889 ðîêàõ.
Ïîïðè ñâ³é â³ê, áóäèíêè âèãëÿäàþòü ïðèñòîéíî: ìàñèâí³ ñò³íè,
ñêëàäåí³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, âåëèê³
â³êíà òà âèñîêà ñòåëÿ â ï³ä’¿çäàõ.
Ãàëèíà Ãàï³é÷óê ç äèòèíñòâà
æèâå â áóäèíêó íà Ñòð³ëåöüê³é,
29. Ðîçïîâ³ëà, ùî êàçàðìè çâîäèëè çà ÷àñ³â öàðÿ Ìèêîëè II,
êîëè Â³ííèöÿ áóëà ïîâ³òîâèì
ì³ñòå÷êîì Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
— ¯õ áóäóâàëè äëÿ ðîçñåëåííÿ
îô³öåð³â öàðñüêî¿ àðì³¿. Çãîäîì,

Поблизу казарм був храм
ЄВГЕНІЙ
АНТОНЮК,
ІСТОРИК

— Казарми на
Стрілецькій були
комплексом військових будівель
47-го піхотного українського полку. Їх будували протягом 1885–
1890 років під керівництвом архітектора Костянтина Пруссака.
На території полку існував тінистий парк. Найімовірніше, він був
поблизу військового шпиталю.
Завдяки ініціативі полкового
священика, протоієрея Іоанна
Гедевського було побудовано

і полковий храм — у візантійському стилі з одним верхом та
триярусною дзвіницею. Гроші
на неї збирав протоієрей Іоанн та
військовослужбовці 47-го полку.
Цікавим фактом є те, що найбільше коштів вклав сам священик.
У 1897 році храм був побудований та освячений.
У 1910 році відбулась ротація
деяких полків у межах губернії, під час якої 47-й піхотний
Український полк був переведений з Вінниці до Кам’янецьПодільського, натомість до Вінниці прибув із Могилева 73-й
піхотний Кримський полк.

Будинки були зведені приблизно
в однаковий час — 1887–1889 роки.
Попри свій вік, казарми виглядають
пристойно: масивні стіни, складені
з червоної цегли, великі вікна та
висока стеля в під’їздах

ÿê ó Â³ííèöþ ïðè¿çäèâ Áðóñèëîâ
(âîºíà÷àëüíèê Îëåêñ³é Áðóñèëîâ ïðèáóâ ó 1913 ðîö³ — àâò.),
òî ðîçñåëÿâ òóò ñâî¿õ ñîëäàò³â.
Êàçàðìè ñòàëè çâàòè áðóñèë³âñüêèìè. Óòâîðèëîñÿ â³éñüêîâå
ì³ñòå÷êî, ÿêå áóëî íà òîä³øí³é
ìåæ³ ì³ñòà.
Ïàí³ Ãàëèíà çãàäàëà ðîçïîâ³ä³
ñòàðîæèë³â òà áàòüê³â ïðî êàçàðìè: òðè áóäèíêè ñêëàäàëè ºäèíèé
êîìïëåêñ, ç ÿêèõ òðèïîâåðõ³âêè íà Ñòð³ëåöüê³é, 25 òà 29 äëÿ
ðîçñåëåííÿ îô³öåð³â òà ñîëäàò³â,
à äâîïîâåðõ³âêà ¹ 27 — âèêîíóâàëà ôóíêö³þ øòàáó òà êëóáó
äëÿ â³éñüêîâèõ.
— Çà áóäèíêàìè áóâ ïëàö ç áðóê³âêè. Òà áðóê³âêà ³ äîñ³ çáåðåãëàñÿ, çíàõîäèòüñÿ äåñü íà ìåòð ï³ä

Ó áóäèíêàõ âèñîê³
ñòåë³ — 3,8 ìåòðà ³
íåìàº öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ. Ëþäè
ãð³þòüñÿ ï³÷êàìè
òà êîòëàìè íà ãàçó
çåìëåþ. Äåñü ó 1939 ðîö³ òóò ä³ÿâ
íåâåëèêèé ê³íîòåàòð: íà ñò³í³ ñîëäàòñüêîãî êëóáó ïðè÷åïèëè äîáóäîâó ç â³äåîïðîåêòîðîì, ñòàâèëè
íà ïëàöó ñò³ëüö³ òà åêðàí, ³ äèâèëèñÿ ê³íî. Íà ñò³í³ çàëèøèëèñÿ
óëàìêè ðåëüñ, ÿêèìè ïðè÷åïèëè
öþ â³äåîðóáêó, — ðîçêàçàëà æ³íêà.
ПЕРЕБУДОВУЮТЬ ІСТОРІЮ
Ó 50-õ áóäèíêè ïåðåðîáèëè
ï³ä æèòëî. Êâàðòèðè îïàëþâàëè
ï³÷êàìè íà âóã³ëë³, òóàëåò íà âóëèö³, ïîìèòèñÿ — ó áàí³. Ó 60-õ
â êîëèøí³ êàçàðìè ïðîêëàäàþòü
âîäîïîñòà÷àííÿ òà ãàçîâó òðóáó.
Ó êâàðòèðàõ æèëè ðîäèíè â³äñòàâíèõ â³éñüêîâèõ, ïðàö³âíèêè
âîºííîãî ãîñï³òàëþ ³ áàãàòî öèâ³ëüíèõ.
— À ùå òóò æèëè âèêëàäà÷³
àðòèëåð³éñüêîãî ó÷èëèùà, ùî
³ñíóâàëî ïîáëèçó øêîëè ¹ 30.
Ó 60-õ ó÷èëèùå ïåðåâåçëè äî Ðîñ³¿, â Óëüÿíîâñüê; ³ òóäè ïî¿õàëè
áàãàòî â³ííèöüêèõ ïåäàãîã³â, —
ðîçêàçàëà Ãàëèíà Ãàï³é÷óê.

Людмила Котилевська заселилася у колишню казарму
в 1952 році. Казала, що дім переробили під комунальну
квартиру, хоча раніше тут розважалися військові
Êîëèøí³ êàçàðìè º ïàì’ÿòêàìè
àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.
Ïîïðè ñòàòóñ, áóäèíêè àêòèâíî
ïåðåáóäîâóþòüñÿ íîâèìè æèòåëÿìè — ðîáëÿòü ïðèáóäîâè äî çîâí³øí³õ ñò³í äîìó; ìàñèâí³ áàëêîíè òà çàì³íþþòü â³êíà íà á³ë³,
ìåòàëîïëàñòèêîâ³. À â³ëüíó çåìëþ ïîðÿä ç áóäèíêàìè çàñòàâèëè
ïðèâàòíèìè ãàðàæàìè òà ñàðàÿìè.
МУЗЕЙНИЙ ЕКСПОНАТ
À ùî â äîìàõ çàëèøèëîñÿ ç
äîðåâîëþö³éíèõ ÷àñ³â? Äëÿ ïðèêëàäó, â êîëèøíüîìó êëóá³ äëÿ
â³éñüêîâèõ (Ñòð³ëåöüêà, 27) çàëèøèëèñÿ ìàðìóðîâ³ ñõîäè, ÿê³ ç
÷àñîì âòðàòèëè ñâ³é ëîñê. À ì³ñöÿìè — ðîçêîëîëèñÿ.
— Ó öüîìó áóäèíêó áóâ îô³öåðñüêèé êëóá. Íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³ — ñîëäàòè ðîçâàæàëèñÿ, à íà äðóãîìó — îô³öåðè.
Ìè ïåðå¿õàëè ñþäè â 1952 ðîö³,
à ìàðìóðîâ³ ñõîäè òàêèìè ³ áóëè
ïîêîöàíèìè, — ñêàçàëà ì³ñöåâà
æèòåëüêà Ëþäìèëà Êîòèëåâñüêà.
Äî ðå÷³, ò³ëüêè öåé ä³ì ç òðüîõ
êàçàðì áóâ ïåðåðîáëåíèé ï³ä êîìóíàëüí³ êâàðòèðè. Õî÷à ì³ñöåâ³

æèòåë³ êàæóòü, ùî â íèõ âñå äàâíî ïî-ñó÷àñíîìó:
— Óñ³ íà íàñ äèâëÿòüñÿ ÿê
íà ìóçåéíèé åêñïîíàò. Òàê, öå
êîìóíàëüíà êâàðòèðà. Àëå â íàñ
âñå ïî-ñó÷àñíîìó, ÿê ³ â ³íøèõ:
º îêðåì³ ë³÷èëüíèêè, âàííè,
òóàëåòè. Êóõíÿ-òî âæå äàâíî
íå ñï³ëüíà, âîíà ìîÿ, ïðèâàòèçîâàíà, — ðîçêàçàëà æèòåëüêà
îäí³º¿ ç êâàðòèð Âàëåíòèíà.
ßê êàçàëè ì³ñöåâ³, â òðèïîâåðõîâó êàçàðìó ¹ 25 ó â³éíó âëó÷èëà àâ³àáîìáà, ³ ¿¿ êàï³òàëüíî
ðåìîíòóâàëè. Çíàéøëè æèòåëÿ
ç öüîãî äîìó, ³íæåíåðà Ïåòðà
Áîé÷óêà, ÿêèé æèâå òóò ç ñ³ì’ºþ
îñòàíí³ 30 ðîê³â.
Ïèòàºìî, ÷è çáåðåãëèñÿ ÿê³ñü
ñâ³ä÷åííÿ, ùî â öåé áóäèíîê âëó÷èëà áîìáà? Ìîæå äåñü º ïåðåêîøåíà ñò³íà, ñòåëÿ ï³ä êóòîì?
— Í³, öåé áóäèíîê äîñèòü ì³öíèé. Ó 1986-ìó áóâ çåìëåòðóñ,
òî â íàñ ëåäâå ìåáë³ õèòàëèñÿ,
áî êàì'ÿíèé ôóíäàìåíò. À ïîïåðäí³é çåìëåòðóñ çàñòàëè íà êîëèøí³é êâàðòèð³ íà Ëèòâèíåíêî — òî òàì âåñü ä³ì õîäóíîì
õîäèâ, — ñêàçàâ Áîé÷óê.

Які проблеми зі старими казармами?
Питали місцевих жителів не тільки про історію, а й про враження
від життя в будинку, якому більше 130 років. Зокрема, з проблемами, з якими вони стикаються
щодня.
— Головна проблема — це висока стеля. Багато газу треба, щоб
нагріти квартиру. При тому, що
ми робили ремонт та зменшували висоту стелі з 3,80 до 3,6 метра. Дерев'яні перекриття між
поверхами, це щось… чутно, як

сусіди ходять, підлога скрипить.
Старі казарми, короче, — казав
житель дому на Стрілецькій,
25 Петро Бойчук
— Сам будинок непоганий, хоч і
дуже старий. Ми вже багато разів зверталися у місцевий ЖЕК,
вимагали ремонтів під'їздів. Через те, що стеля висока — треба
багато витрачати газу на опалення, щоб зігрітися, — розказала жителька будинку на Стрілецькій, 29 Галина Гапійчук.
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ПОКИ ДІТИ ВІДПОЧИВАЛИ,
ВЧИТЕЛІ «РУБАЛИСЯ» В ТЕНІС
Спорт для всіх  Чемпіоном став
організатор змагання. А командну
першість здобула школа «АІСТ»
на чолі з батьком і сином
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Çà òðàäèö³ºþ, â÷èòåë³ Â³ííèö³
çàâåðøèëè çèìîâ³ êàí³êóëè àìàòîðñüêèì òóðí³ðîì ç íàñò³ëüíîãî
òåí³ñó. Øîñò³ òàê³ çìàãàííÿ â³äáóëèñÿ 10–11 ñ³÷íÿ â ñïîðòçàë³
ã³ìíàç³¿ ¹ 23, ùî íà Âèøåíüö³.
Ìåäàë³ ðîç³ãðóâàëèñÿ íå ëèøå
â îñîáèñòîìó çàë³êó. Òàêîæ ñòàðòóâàëè 11 êîìàíä øê³ë ³ 15 ïàð.
Îäíî÷àñíî â³äáóâàëèñÿ ïîºäèíêè
íà ï’ÿòè ñòîëàõ.
ТЕНІСНА «МЕККА» ДЛЯ
ПЕДАГОГІВ
Çìàãàííÿ íå âèïàäêîâî ïðîâîäèëèñÿ ñàìå ó 23-é øêîë³.
Àäæå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä —
ñâîºð³äíà òåí³ñíà «Ìåêêà» äëÿ
ïåäàãîã³â ì³ñòà.
— Íà íàø³é êàôåäð³ ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ ïðàöþº ø³ñòü ïåäàãîã³â. Íàø³ â÷èòåë³ çàëþáêè ãðàþòü
íå ëèøå â òåí³ñ, à é ó âîëåéáîë, — êàæå ó÷àñíèöÿ òóðí³ðó
Àëëà Çàäà÷èíà, â÷èòåëüêà ô³çêóëüòóðè øêîëè ¹ 23.
Ñåðåä ó÷àñíèê³â áóâ äèðåêòîð ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó
Â’ÿ÷åñëàâ Îáåçþê. Ãðàâ çà øêîëó
¹ 5, äå âåäå ôóòáîëüíèé ãóðòîê.
— ß âïåðøå áåðó ó÷àñòü
ó òóðí³ð³ ç òåí³ñó. Ãðàþ ó íüîãî
íå ÷àñòî — ïðèáëèçíî ðàç ó ð³ê.
Òîìó íà ïåðåìîãó íå ðîçðàõîâóþ,
ïðèéøîâ îòðèìàòè çàäîâîëåííÿ
â³ä ãðè, — êàæå Â’ÿ÷åñëàâ Îáåçþê.
Çà ñëîâàìè ïàíà Îáåçþêà,
ñïðàâæí³é ñïîðòñìåí ïîòðîõó
çíàº áóäü-ÿêó ãðó.
— Ñåðåä ôóòáîë³ñò³â íàñò³ëüíèé òåí³ñ ó ïîøàí³. Àäæå â³í ðîçâèâàº ðåàêö³þ, ñïðèòí³ñòü, êîîð-

Ó êîìàíäíèõ áàòàë³ÿõ
êðàùîþ ñòàëà ñ³ìåéíà
øêîëà «ÀІÑÒ». Òàêîæ
äî òð³éêè êðàùèõ
óâ³éøëè êîìàíäè øê³ë
¹ 20 ³ ¹ 2
— Ó ñïîðòêîìïëåêñ «Çäîðîâ’ÿ»
ïðèäáàëè ñó÷àñí³ òåí³ñí³ ñòîëè.
Òàì ïðîâîäèëè íàâ³òü ìîëîä³æíèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè. Íà æàëü,
ì³ñòó ïîêè ùî áðàêóº âåëèêîãî
çàëó, äå ìîæíà îðãàí³çóâàòè äîðîñëó íàö³îíàëüíó ïåðø³ñòü, —
ñêàçàâ Ïàâëî Õíèê³í.
Ãîëîâà ì³ñüêî¿ îñâ³òÿíñüêî¿
ïðîôñï³ëêè Ïåòðî Ñîëîâåé íàãàäàâ, ùî ó Â³ííèö³ ïðîâîäÿòüñÿ
íå ëèøå çìàãàííÿ ñåðåä â÷èòåë³â
³ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó, àëå é âîëåéáîëó, ñïîðòèâíîãî òóðèçìó ³
ëåãêî¿ àòëåòèêè.
ІЗ ЛІВШЕЮ ГРАТИ СКЛАДНО
Íàïåâíî, íàéö³êàâ³øèìè áóëè
îñîáèñò³ çìàãàííÿ. Ó ÷îëîâ³÷îìó ô³íàë³ äîñâ³ä÷åíèé îðãàí³-

Виграла
чемпіонат
 Ó ì. Îëåøêè (Õåðñîíñüêà
îáëàñòü) ïðîâåëè ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíîãî
îð³ºíòóâàííÿ. Âèõîâàíêà
äðóãî¿ â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè Êàòåðèíà Äçåìà ñòàëà
÷åìï³îíêîþ ñåðåä æ³íîê.

äèíàö³þ. Ìè íàâ³òü âëàøòîâóâàëè òåí³ñíèé òóðí³ð ñåðåä íàøèõ
þíàöüêèõ ôóòáîëüíèõ êîìàíä.
Ä³òÿì áóëî äóæå ö³êàâî, — äîäàâ äèðåêòîð ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿
ôóòáîëó.
ПРИКЛАД МОЛОДІ
Ãîëîâà îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ
ÍÎÊ Óêðà¿íè, äâîðàçîâèé ñð³áíèé îë³ìï³éñüêèé ïðèçåð Ïàâëî
Õíèê³í êàæå, ùî íàñò³ëüíèé òåí³ñ ó Â³ííèö³ íåïîãàíî ðîçâèâàºòüñÿ, îíîâëþºòüñÿ ìàòåð³àëüíà
áàçà.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Директорчемпіон
 Ó ì. Áåëüö³ ô³í³øóâàâ
ì³æíàðîäíèé øàõîâèé
òóðí³ð «Open Balti-2019».
Áðîíçîâèì ïðèçåðîì ñòàâ
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿
øàõ³â Ãåîðã³é Ãàëè÷. Êàðèíà
Ñòåïàíþê çäîáóëà çîëîòî
ñåðåä æ³íîê.

Анна Голуб, єдина лівша
серед учасниць, здобула
срібну нагороду

çàòîð òóðí³ðó, «ãîñïîäàð ïîëÿ»
Àíàòîë³é Ìàðèÿí÷óê çäîëàâ
ìîëîäîãî ²âàíà Êîñòåíêà (øêîëà «À²ÑÒ») — 2:0 çà ïàðò³ÿìè.
Áðîíçîâó íàãîðîäó çäîáóâ Îëåã
Ïðè÷èøèí (øêîëà ¹ 18).
Ñåðåä æ³íîê íå áóëî ð³âíèõ
â÷èòåëüö³ ïîëüñüêî¿ ìîâè Ë³ä³¿
Áàðàíîâñüê³é («À²ÑÒ»). Ðàçîì ³ç
íåþ íà ï’ºäåñòàë ïîøàíè ï³äí³ìàëèñÿ â÷èòåëüêè ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ Àííà Ãîëóá (øêîëà
¹ 20) ³ Êàòåðèíà Áàöþðà (øêîëà
¹ 30).
Ïàí³ Ãîëóá (30 ðîê³â) — ºäèíà
ñåðåä ó÷àñíèöü âèÿâèëàñÿ ë³âøåþ. Òîìó ³íøèì æ³íêàì ³ç íåþ
áóëî áîðîòèñÿ âàæêóâàòî.
— Íàìàãàþñÿ ä³ÿòè áåç ïîìèëîê, àêóðàòíî. ß çàéìàþñÿ
òåí³ñîì ëèøå ê³ëüêà ðîê³â, àëå
ïðàãíó âäîñêîíàëþâàòèñÿ. Ïðèì³ðîì, íàâ÷èëàñÿ ï³äêðó÷óâàòè
ì’ÿ÷èê, — êàæå Àííà Ãîëóá. —
Çàçâè÷àé ïî÷èíàþ ãîòóâàòèñÿ
çà ì³ñÿöü äî òóðí³ðó, áî ÷àñó
áðàêóº. Àäæå ïåðåâàæíî çàéìàþñÿ âåëîñïîðòîì ³ ï³øîõ³äíèì
òóðèçìîì.

РОДИННИЙ ДУЕТ У СІМЕЙНІЙ
ШКОЛІ
Ó ïàðíèõ çìàãàííÿõ ïåðåìîãó
çäîáóëà øêîëà ¹ 31, çà ÿêó âèñòóïàëè â÷èòåë³ Âàëåð³é Êàëèíà
òà ²ãîð Ñòàäíèê. Ìåäàë³ ³íøîãî
´àòóíêó âèãðàëè êîìàíäè øê³ë
¹ 18 ³ ¹ 3.
Ó êîìàíäíèõ áàòàë³ÿõ êðàùîþ
ñòàëà ñ³ìåéíà øêîëà «À²ÑÒ».
Çà íå¿ âèñòóïàëè â÷èòåë³ ô³çêóëüòóðè Îëåêñàíäð òà ²âàí Êîñòåíêè
(áàòüêî ³ ñèí) òà Ë³ä³ÿ Áàðàíîâñüêà. Òàêîæ äî òð³éêè êðàùèõ
óâ³éøëè êîìàíäè øê³ë ¹ 20 ³
¹ 23.
— ß ðåãóëÿðíî òðåíóþñÿ.
Îñòàíí³ ï³âðîêó çàéìàþñÿ òåí³ñîì ùîíåä³ë³. Öÿ ãðà çàö³êàâëþº
äèíàì³êîþ, äðàéâîì, — êàæå ²âàí
Êîñòåíêî, 27 ðîê³â.
Ó «À²ÑÒ³» ä³òè ïî÷èíàþòü çàéìàòèñÿ íàñò³ëüíèì òåí³ñîì ç
òðåòüîãî êëàñó.
— Ó íàø³é øêîë³ âñòàíîâëåíî âæå òðè òåí³ñíèõ ñòîëè. Òîìó
á³ëüøà ÷àñòèíà ó÷í³â íåïîãàíî
âì³º ãðàòè â òåí³ñ, — äîäàâ ²âàí
Êîñòåíêî.

Побороли
господарів
 Ó Æìåðèíö³ â³äáóâñÿ
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ãðåêîðèìñüêî¿ áîðîòüáè ñåðåä
þíàê³â. Íà êèëèì âèõîäèëè
108 ñïîðòñìåí³â ³ç âîñüìè
ðàéîí³â. Ïåðåìîãëà çá³ðíà
Â³ííèö³. Ðàçîì ³ç íåþ òð³éêó
êðàùèõ ñêëàëè çá³ðí³ ãîñïîäàð³â ³ Òåïëèöüêîãî ðàéîíó.

Волейболісти з
Бару перемогли
 Çìàãàííÿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³ãè ç âîëåéáîëó ñåðåä þíàê³â çàâåðøèëèñÿ ó Â³ííèö³.
Ñåðåä 11 êîìàíä êðàùèìè
ñòàëè âèõîâàíö³ Áàðñüêî¿
ñïîðòøêîëè. Íàñòóïí³ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè êîìàíäè
ñïîðòøê³ë Áåðøàä³ ³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó.
Випуск №3 (1077)
Звичайні двоходові задачі на кооперативний мат, в яких починають ходити
чорні і допомагають білим поставити собі мат.
Задача №2301-2304
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Уболівальників «Ниви» приймають
у народний клуб. Як у нього потрапити
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ó 2018 ðîö³ ïðåçèäåíòîì â³ííèöüêî¿ «Íèâè» áóâ ãåíåðàë-ìàéîð Âàñèëü Âîâê. À äèðåêòîðîì
ï³äïðèºìñòâà, ùî êåðóâàëî êëóáîì, — Ñåðã³é Ìàðòèíîâñüêèé.
Íà ñüîãîäí³ îáèäâà âîíè â³äìîâèëèñü â³ä ñâî¿õ ïîñàä. Êëóá ïåðåäàíî íîâîìó âëàñíèêó — ë³äåðó
â³ííèöüêèõ óëüòðàñ Äìèòðó Ðîãîçþêó. Â³öå-ïðåçèäåíòîì «Íèâè»
çàëèøèâñÿ Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Ïåðøå, ÷èì çàéíÿëîñÿ íîâå
êåð³âíèöòâî, öå ïîøóê ñï³ëüíî¿ ìîâè ³ç ì³ñöåâîþ âëàäîþ ³
ïîòåíö³éíèìè ³íâåñòîðàìè. Áî
ó «Íèâè» º áîðãè ïåðåä ôóòáîë³ñòàìè ³ òðåíåðñüêèì øòàáîì.
Ùîá ñòàâèòè ïåðåä êîìàíäîþ
çàâäàííÿ íà âåñíÿíó ÷àñòèíó
÷åìï³îíàòó, íåîáõ³äíî çðîçóì³òè, íà ÿêó ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó
êëóá ìîæå ðîçðàõîâóâàòè.
Íîâå êåð³âíèöòâî ñòâîðèëî ãðî-

ìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «Íàðîäíèé
êëóá «Íèâà-Â³ííèöÿ». Äî íå¿ îäðàçó ïî÷àëè ïðèéìàòè íåáàéäóæèõ
âáîë³âàëüíèê³â. Âîíè ìàòèìóòü
ïðàâî ãîëîñó íà çàãàëüíèõ çáîðàõ,
âïëèâàòèìóòü íà êàäðîâ³ ð³øåííÿ
òîùî. Ùîá ñòàòè ÷ëåíîì íàðîäíîãî êëóáó «Íèâà-Â³ííèöÿ», äîñòàòíüî íàòèñíóòè íà ïîñèëàííÿ
íà åëåêòðîííèé äîêóìåíò, ðîçì³ùåíèé íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ êîìàíäè, ³ çàïîâíèòè çàÿâó. Çà ïåðø³

äâà äí³ ÷ëåíàìè íàðîäíîãî êëóáó
«Íèâà» ñòàëî 120 âáîë³âàëüíèê³â.

ДОВІДКА
«Нива» пішла на зимову перерву,
посідаючи четверту сходинку у турнірній таблиці групи «А» другої ліги
чемпіонату України. Наші футболісти відстають від лідера перегонів
лише на чотири очки.

h2

2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №2 (1421) від 9 січня 2019 року
Задача №2297
1. Фf8? Kp:a7 2. Фa3x;
0… Cb8:a7; 1. Фa3! Kpb8 2. Фf8x — ретрозадача, Цугцванг
Задача №2298
1. Te7?-2. Te8x; 1… K:g6! 1.Kph6/ Цугцванг; 1… Kp7+/K:g6/Ke8- 2. gf7:/f7/Tg7(:)x.
Задача №2299
Kc3! Цугцванг; 1… Kpb3/Kpc1 2. Фa4/Фd1x
Задача №2300
1. Фd4! Загроза 2. Ф:guk; 1… Ke3+/Kf2+ 2.Ф:e3/Ф:f2x.
М. Пархоменко

RIA, Ñåðåäà,
16 ñ³÷íÿ 2019

13

МНЕНИЕ

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ВОЛОНТЕРКА

Місія «як за 2 години знайти теплі куртки для
дітей з інтернату, яких веземо зараз на тюбінги»
— виконана! Дякуємо, хто швидко передав!

простір для особистої думки

У Вінниці ПриватБанк влаштував
для дітей в лікарні «Звичайне диво»
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА «ПРИВАТБАНКУ»

Ó Â³ííèö³ 1 ñ³÷íÿ äî ä³òëàõ³â ó Â³ííèöüêó
îáëàñíó äèòÿ÷ó ë³êàðíþ çàâ³òàëè Ä³ä Ìîðîç ç³ Ñí³ãóðêîþ òà ñèìâîë ïðèéäåøíüîãî
ðîêó — Ñâèíêà. Ç ñîáîþ â ì³øêàõ âîíè
ïðèíåñëè ÷èìàëî íîâîð³÷íèõ ïîäàðóíê³â.
Öå âäàëîñÿ çðîáèòè çàâäÿêè êë³ºíòàì
òà ñï³âðîá³òíèêàì ÏðèâàòÁàíêó. Äëÿ
áàãàòüîõ ìàëåíüêèõ ïàö³ºíò³â öå áóëî
ñïðàâæíº äèâî, à ð³ê, ùî ðîçïî÷àòî ç
äîáðèõ ñïðàâ, îáîâ’ÿçêîâî áóäå ùàñëèâèì!
Íàãàäàºìî, ùî íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà ðîçïî÷àëàñÿ àêö³ÿ ÏðèâàòÁàíêó òà
Mastercard «Çâè÷àéíå äèâî», â ÿê³é âçÿëè
ó÷àñòü á³ëüøå í³æ 71 òèñÿ÷à óêðà¿íö³â.
Äîëó÷èâøèñü äî àêö³¿, êë³ºíòè ïðîñòî
ðîáèëè ïîêóïêè ³ç êàðòîê ÏðèâàòÁàíêó,
à ç êîæíî¿ òðàíçàêö³¿ 1 ãðèâíÿ ïåðåðàõîâóâàëàñü íà äîïîìîãó âàæêîõâîðèì
ä³òÿì. Òàê âäàëîñÿ ç³áðàòè 1 ì³ëüéîí ³
12 òèñÿ÷ ãðèâåíü (!). ×àñòèíó êîøò³â
ñïðÿìóâàëè íà íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè
òèì, õòî çà çá³ãîì îáñòàâèí ó ñâÿòêîâ³
äí³ çàëèøèâñÿ íà ë³êàðíÿíèõ ë³æêàõ,
à ³íø³ áóäóòü íàïðàâëåí³ íà çàêóï³âëþ
ë³ê³â òà ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ äëÿ äèòÿ÷èõ ë³êàðåíü. Òàêîæ â ðàìêàõ àêö³¿
ÏðèâàòÁàíê âæå ïåðåðàõóâàâ ìàéæå
2,6 ìëí ãðí âëàñíèõ êîøò³â äëÿ ïðèä-

áàííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ äëÿ âñ³õ
äèòÿ÷èõ îáëàñíèõ ë³êàðåíü Óêðà¿íè,
ÿêå áóëî âðó÷åíå ïåðåä Íîâèì ðîêîì.
Äîäàìî, ùî íåáàéäóæ³ ãðîìàäÿíè,
îêð³ì ó÷àñò³ â àêö³¿, ðîáèëè âíåñêè
äî áëàãîä³éíîãî Ôîíäó «Äîïîìàãàòè
ïðîñòî!». Âñ³ ö³ êîøòè — äî îñòàííüî¿
êîï³éêè — äîïîìàãàþòü ä³òêàì äîëàòè
òÿæê³ íåäóãè.
«Âñüîãî îäíà ãðèâíÿ ç êîæíî¿ ïîêóïêè
äîð³âíþº òèñÿ÷àì ùàñëèâèõ äèòÿ÷èõ
î÷åé òà ïîñì³øîê. ßê íà ìåíå, òàêèé
êóðñ êîíâåðòàö³¿ äóæå âèã³äíèé, —
ðîçïîâ³äàº Àííà Ïàâëîâà, êåð³âíèê
áëàãîä³éíèõ ïðîåêò³â ÏðèâàòÁàíêó. —
Ìè âäÿ÷í³ êîæíîìó, õòî âçÿâ ó÷àñòü
ó íîâîð³÷íîìó äèâ³. Äëÿ âàñ ð³ê ïî÷àâñÿ
ç äèâà, ³ç äîáðî¿ ñïðàâè. Åìîö³¿ ä³òåé òà
¿õ áàòüê³â íå ïåðåäàòè ñëîâàìè».
Çàãàëîì çá³ð êîøò³â íà áëàãîä³éí³ñòü
ïðîõîäèòü ïîñò³éíî. Öå ìîæíà çðîáèòè ÷åðåç òåðì³íàë, áàíêîìàò, ÷åðåç
Ïðèâàò24 àáî íà ñàéò³ «Áëàãî». Âñ³
âíåñêè òà âèòðàòè ïðîçîð³. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè áëàãîä³éíîñò³ áóëè òà
çàëèøàþòüñÿ äîïîìîãà âàæêîõâîðèì
ä³òÿì, äèòÿ÷èì áóäèíêàì, á³éöÿì, ïîðàíåíèì â ÀÒÎ/ÎÎÑ, òà çàõèñíèêàì
íà ôðîíò³. Ñüîãîäí³ ó ôîíäó ïîíàä
890 000 ìåöåíàò³â, ÿê³ âæå ïîæåðòâóâàëè íà áëàãîä³éí³ ïðîãðàìè ìàéæå
100 ìëí ãðí.
Ðàçîì òâîðèòè äîáðî — ïðîñòî!

442530
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Единороги смотрят в спину
БЛОГ
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕНКО,
ПИСАТЕЛЬНИЦА

Íàøà æèçíü, ïðîøëàÿ,
áóäóùàÿ, íàñòîÿùàÿ — ïåðåòåêàþò îäíà â äðóãóþ ñêâîçü
íàøè ñíû. Ìû è ñàìè êàê òåêóùèå ñíû…
Ïûòàåìñÿ ïðèäàòü ðåàëüíîñòè ôîðìó.
Òàê ïðîùå… Ðåàëüíîñòü ïûòàåòñÿ ïðèäàòü ôîðìó íàì… Çàêëþ÷èòü íàñ â ðàìêè
íåáîëüøîãî ïîíèìàíèÿ…
Ïî÷åìó íàì òàê õî÷åòñÿ áûòü ãåðîÿìè? Ïî÷åìó ìû ïðèíèìàåì ðåøåíèÿ,
ðåçóëüòàòîì êîòîðûõ çà÷àñòóþ áûâàåò
ãèáåëü? Àðãóìåíòèðóÿ ñâîé âûáîð ñîâåðøåííî àáñòðàêòíûìè ïîíÿòèÿìè —
ïàòðèîòèçì, äîëã, íðàâñòâåííîñòü. ×òî
ýòî çà ãîòîâíîñòü ïîæåðòâîâàòü ñâîèì
íûíåøíèì ñ÷àñòüåì, ñ÷àñòüåì ñâîèõ
áëèçêèõ ðàäè ïðèçðà÷íîãî îáùåñòâåííîãî ñ÷àñòüÿ? Êòî îïðàøèâàë ýòó îáùåñòâåííîñòü? ×òî ýòî çà çàùèòà çåìëè, êîòîðàÿ ïðèíàäëåæèò èíîñòðàííûì
èíâåñòîðàì? ×òî ýòî çà èäåíòèôèêàöèÿ
ñåáÿ ñ ýòèìè, à ñ òåìè íåò? Êòî ïðîâåë ýòè ãðàíèöû, êòî ïîäåëèë íà ýòèõ
è òåõ? È ãäå îíà ýòà Ðîäèíà? Â ïåðåïèñàííîì ó÷åáíèêå ïî èñòîðèè, â ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå? Ýòî ÷òî? Îáðÿäû
è òðàäèöèè íåêîé òåððèòîðèè, êîòîðûå
íóæíî ðàñïðîñòðàíèòü èëè ñîõðàíèòü?
Íåóæåëè òàêèì ñïîñîáîì? À ìîæåò

õîòåòü áûòü ãåðîåì — ýòî ñïîñîá ñàìîóòâåðæäåíèÿ? Èëè ýòî êîìïëåêñû?
Ïîèñê íåäîïîëó÷åííîé â äåòñòâå ëþáîâè, êîìïëåêñ îòëè÷íèêà, ñòðåìëåíèå
çàðàáîòàòü ïîõâàëó, ïðèçíàíèå. Èëè
ìû ïîñòóïàåì òàê ãëóïî âî èìÿ, åùå
êàêîé-íèáóäü, íàâÿçàííîé èäåîëîãèè
â äåòñòâå, äàæå áåç îñîáûõ íà òî ïðè÷èí? Èëè íàâÿçàííîé ñ êàêîé-òî êîíêðåòíîé öåëüþ? Ñ öåëüþ óïðàâëåíèÿ
òîëïîé, íàïðèìåð. Ìû ðâåìñÿ â áîé,
÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ÷àñòüþ ñîöèóìà, èëè ìîæåò áûòü ìû äåìîíñòðèðóåì
ñåáå è îêðóæàþùèì áåññìûñëåííîñòü
íàøåé æèçíè? Åå íå ïðîäóìàííóþ ðåàëüíîñòü, ÷òî îíà âñåãî ëèøü ïðîåêöèÿ,
èãðà, ãîëîãðàììà…
Ýòî áûëà ëó÷øàÿ ìîÿ ñúåìíàÿ êâàðòèðà. Òî÷íåå ëó÷øàÿ êîìíàòà â ìèðå.
Õîçÿéêà ïîñòîÿííî äåæóðèëà, îíà ðàáîòàëà â âîåííîé ÷àñòè â ðàäèîñâÿçè.
Ïîýòîìó ÿ, áóäó÷è ñòóäåíòêîé, ìîãëà
ñïîêîéíî ñëóøàòü ìóçûêó, ïåòü, òàíöåâàòü, ðèñîâàòü — â îáùèì äåëàòü
âñå, ÷òî äóøå óãîäíî. Èíîãäà, ïî åå
ïðîñüáå, ÿ æàðèëà êàðòîøêó åå 10-ëåòíåìó ñûíó. Èíîãäà îí åë ó áàáóøêè.
Íî â îñíîâíîì îíà ãîòîâèëà åìó ñ çàïàñîì íà íåñêîëüêî äíåé. Ñàìà ïèëà
ñîêè ôðåøè — âåëà ÇÎÆ. Î åå ðàáîòå ìû íèêîãäà íå ãîâîðèëè. Âñå áûëî

ïîä ãðèôîì «ñîâåðøåííî ñåêðåòíî».
Â òîò äåíü ê íåé ïðèøåë ñîñëóæèâåö,
îíè ÷òî-òî ñåðü¸çíî îáñóæäàëè. Äåëî
êàñàëîñü êàêèõ-òî êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé — âîåííûõ ðåôîðì. Ñëûøíî
áûëî, ÷òî ìóæ÷èíà ïåðåæèâàåò, ïðèøåë îí ñî ñâîåé áóòûëêîé êîíüÿêà,
îíà íå ïèëà. ß íå âèäåëà èõ, òîëüêî
ñëûøàëà. Êîãäà âðåìÿ ïîøëî çà ïîëíî÷ü, îíà ïîïðîñèëà åãî óéòè. Íî îí
íå çàõîòåë. ß ïðîäîëæàëà ñèäåòü â ñâîåé êîìíàòå, êîãäà îíà íà÷àëà êðè÷àòü
î ïîìîùè. ß çíàëà, ÷òî áóäåò, ïðè
ëþáûõ ðàñêëàäàõ è âàðèàíòàõ. Î êàê
ÿ íå õîòåëà âõîäèòü â òó êîìíàòó. Âåäü
òî÷íî çíàëà, ÷òî ñåãîäíÿ ïîëó÷ó ëþëåé.
ß ïðèäóìûâàëà ñåáå ìîðå îòãîâîðîê:
ìîæåò áûòü ýòî ðîëåâûå èãðû, ñ ýòèì
âñå ðàâíî ëó÷øå ðàçáåðåòñÿ ïîëèöèÿ,
ïîçâàòü íà ïîìîùü ñîñåäåé…
Îí ñðàçó æå óäàðèë ìåíÿ, êîãäà
ÿ âîøëà. À îíà âûáåæàëà èç êâàðòèðû
è îñòàâèëà ìåíÿ ñ íèì îäíó. Ìû äðàëèñü, ïîáåæäàë â îñíîâíîì îí. Ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü çàòÿíóòü ó íåãî íà øåå
òîíêóþ ñòàðóþ ïðîâîäêó îò òîðøåðà,
ïðîâîäêà ðàçîðâàëàñü è íàñ çäîðîâî
óäàðèëî òîêîì. Îí îòêëþ÷èëñÿ. Îíà
ïðèøëà ñïóñòÿ 20 ìèíóò. ß ñèäåëà
â êðåñëå â åå êîìíàòå. Âñå, ÷òî îíà
ñêàçàëà: «Íå âûçûâàé ïîëèöèþ, ïî-

æàëóéñòà, ìíå íåëüçÿ». È çàïëàêàëà.
È åùå ìèìîëåòîì ñïðîñèëà, ïî÷åìó
ÿ íå ñáåæàëà? È íè÷åãî î òîì, ïî÷åìó
ÿ âîøëà. À ó ìåíÿ íå áûëî äàæå ìûñëåé
çâàòü êîãî-òî íà ïîìîùü, ó ìåíÿ âîîáùå
íå áûëî ìûñëåé íè î íåé, íè î òîì,
æèâ ëè îí. À âîò âîïðîñ: Ïî÷åìó ÿ âîøëà? — îñòàëñÿ.
Ïîòîì ìíå ñíèëîñü ñòàäî åäèíîðîãîâ… ß ñòîÿëà ïîñðåäè ïîëÿ, îäíà. Áåëûå
ëîøàäè íåñëèñü íà ìåíÿ, íå ïîäíèìàÿ
ïûëè. ß ñëûøàëà ãðîõîò èõ êîïûò, âèäåëà èõ ÷åðíûå ãëàçà, è íå ìîãëà ïîøåâåëèòüñÿ. Çà÷àðîâàííàÿ, íå åäèíîðîãàìè, íåò — ñîáîé, ñâîåé ïåðñîíîé,
ñâîåé ó÷àñòüþ â âåëè÷àéøåé ñêàçêå…
Íà ìåíÿ íåñëàñü ñòàÿ õðóñòàëüíûõ
êèíæàëîâ, à ÿ… îòâåðíóëàñü, â íàäåæäå ãîðäî ïîñìîòðåòü êîìó-òî â ãëàçà…
Íî òàì íèêîãî íå áûëî… Áûëî ïóñòîå
íåáî, è áûë ìèã, â êîòîðîì õîòåëîñü
ïðèñåñòü è ïðèêðûòü ãîëîâó ðóêàìè.
Íå çíàþ, êòî èç íàñ áûë íàñòîÿùèì,
íî îíè ïðîøëè ñêâîçü ìåíÿ. Íå î÷èñòèâ, íå ñäåëàâ áîëüíî, íå çàïîëíèâ ïóñòîòó, íå äàâ íàäåæäû… ß íå ñìîòðåëà èì
âñëåä. Çà÷åì? ß ñòîÿëà ìîë÷à, ïîñðåäè
ïîëÿ, îäíà, è íå ìîãëà ïîøåâåëèòüñÿ.
Ðàçî÷àðîâàííàÿ, ÿ òî÷íî çíàëà, ÷òî
çà ìíîé ñòàäî åäèíîðîãîâ. È îíè ñìîòðÿò ìíå â ñïèíó. À ÿ — â òâîè ãëàçà.
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У ВІННИЦІ ЕПІДЕМІЯ.
ВІД КОРУ ПОМЕРЛО НЕМОВЛЯ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
СПОНСОР РУБРИКИ

Небезпека  У дитячій обласній
інфекційній лікарні 14 січня від кору
померла восьмимісячна дитина. Загалом
по Україні вже 17 смертей від кору. Через
низьку вакцинацію та майже відсутність
колективного імунітету. За останні 35 років
такого кору, як зараз, лікарі не спостерігали.
«У нас епідемія», — каже обласний дитячий
інфекціоніст Ірина Незгода
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ñâÿòêóâàòè ñâ³é
17-é äåíü íàðîäæåííÿ òà Íîâèé
ð³ê Ñåðã³é ðàçîì
ç äðóçÿìè ïî¿õàâ ó Áóêîâåëü.
Òîãî æ âå÷îðà, ÿê ïðè¿õàëè,
ó õëîïöÿ ï³äíÿëàñü òåìïåðàòóðà,
çà òðè äí³ ç’ÿâèâñÿ âèñèï. Êîìïàí³ÿ ïîâåðíóëàñÿ äî Â³ííèö³,
Ñåðã³ÿ ïîêëàëè â ë³êàðíþ. Í³õòî
ç éîãî äðóç³â íå çàõâîð³â. Íàä³éêà, ó÷åíèöÿ ÷åòâåðòîãî êëàñó
îäí³º¿ ç â³ííèöüêèõ øê³ë. Ó ãðóäí³ ä³â÷èíêà çàõâîð³ëà íà ê³ð, ¿¿
îäíîêëàñíèê³â îäðàçó âàêöèíóâàëè, â øêîë³ ³íøèõ âèïàäê³â
êîðó ïîêè íå áóëî. Àíäð³þ 23,
ìàº äðóæèíó ³ äâîð³÷íîãî ñèíà.
×îëîâ³ê òàêñóº ³ îäíîãî ðàçó ïðè¿õàâ äîäîìó õâîðèé. Çà ê³ëüêà
äí³â ë³êàð ä³àãíîñòóâàâ ó íüîãî
ê³ð, éîãî ïîêëàëè ó ë³êàðíþ.
Äðóæèíà òà ìàëþê íå çàõâîð³ëè.
Ê³ð — äóæå íåáåçïå÷íà õâîðîáà,
âò³ì, âîíà íå êîñèòü âñ³õ ï³äðÿä, à îáèðàº òèõ, ó êîãî ³ìóí³òåò
ñëàáøèé.
Çà ñëîâàìè îáëàñíîãî äèòÿ÷îãî ³íôåêö³îí³ñòà ²ðèíè
Íåçãîäè, ó 2018 ðîö³ â îáëàñò³
áóëî 3338 âèïàäê³â êîðó, ç íèõ
ó 2181 äèòèíè. À ëèøå çà òðè
òèæí³ ñ³÷íÿ 2019 ðîêó ìàºìî
524 âèïàäêè êîðó, ³ç íèõ 288 ó ä³òåé.
— Ìîæíà ñêàçàòè, ùî á³ëüøå
ïîëîâèíè õâîðèõ, òî ä³òè, — êàæå
ë³êàð. — ²ç âñ³õ çàõâîð³ëèõ 70%
íå ùåïëåí³ âçàãàë³.

Çã³äíî ç íàö³îíàëüíèì êàëåíäàðåì ùåïëåíü, â³ä êîðó ïåðøà
âàêöèíàö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ, êîëè
äèòèí³ âèïîâíþºòüñÿ 12 ì³ñÿö³â,
à ïîò³ì ðåâàêöèíàö³ÿ â 6 ðîê³â.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ùîá íå áóëî
í³ÿêèõ ñïàëàõ³â ³íôåêö³¿, ìàº
áóòè ùåïëåíî 97–98% íàñåëåííÿ. Ó íàñ îñòàíí³ì ÷àñîì áóëî
ùåïëåíî ëèøå 30–40% íàñåëåííÿ, òîìó ìàºìî òàêó ïðîáëåìó.
— Çà 35 ðîê³â òàêîãî êîðó ìè
íå áà÷èëè, — ãîâîðèòü ²ðèíà
Íåçãîäà. — Ó íàñ çàðàç åï³äåì³ÿ,
ÿêà ï³øëà ç ªâðîïåéñüêèõ êðà¿í
íà çàõ³äíó Óêðà¿íó, à ïîò³ì, ÿê öå
çàçâè÷àé â³äáóâàºòüñÿ, ïðèéøëà
äî íàñ. Öÿ õâîðîáà ìàº öèêë³÷í³ñòü, òà âðàõîâóþ÷è, ùî îñòàíí³
ê³ëüêà ðîê³â (3–4) íå áóëî â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ âàêöèí, àáî
âàêöèíè, ùî âèêëèêàëè ñóìí³âè
â áàòüê³â (òîæ ä³òåé âîíè íå âàêöèíóâàëè), çàãàëüíèé ³ìóí³òåò
íàñåëåííÿ âïàâ íà êàòàñòðîô³÷íèé íèçüêèé ð³âåíü. Ä³òè, ÿê³
çàðàç âèðîñëè, ñòàëè ï³äë³òêàìè,
íå ìàþòü ³ìóí³òåòó.
У ЛІКАРНІ БАГАТО ХВОРИХ
ßêùî ãîâîðèòè çà íàøó îáëàñòü, òî íàéá³ëüøèé ð³âåíü
çàõâîðþâàíîñò³ íà äàíèé ÷àñ
ìàº ì³ñòî Â³ííèöÿ, Áàðñüêèé,
Áåðøàäñüêèé, Êîçÿòèíñüêèé,
Ëèïîâåöüêèé ðàéîíè.
— Çàðàç ìè â åï³öåíòð³ ñïàëàõó, êîæíîãî äíÿ â íàøó ³íôåêö³éíó ë³êàðíþ ïîòðàïëÿþòü
â ñåðåäíüîìó 8–10 õâîðèõ, à ìè
òðåòèííèé ð³âåíü, òîæ ìàºìî
íàéâàæ÷èõ õâîðèõ, — ãîâîðèòü

ë³êàð. — Ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî
ïåð³îäó (ç òðàâíÿ 2018 ðîêó) ò³ëüêè â äèòÿ÷îìó ñòàö³îíàð³ áóëî
ïðîë³êîâàíî á³ëüøå 500 ïàö³ºíò³â. Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ ñòàö³îíàð
ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ çàïîâíåíèé õâîðèìè íà ê³ð (42 õâîðèõ
íà 60 ë³æîê). ª äåê³ëüêà õâîðèõ
ç êèøêîâèìè ³íôåêö³ÿìè, ³ ùå
ãðèï ï³øîâ.
Є ЛЕТАЛЬНІ ВИПАДКИ
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ïî Óêðà¿í³
â³ä êîðó âæå ïîìåðëî 17 îñ³á.
Ó Â³ííèö³ 14 ñ³÷íÿ ñòàëàñÿ ïåðøà äèòÿ÷à ñìåðòü. Ê³ð 2018–
2019 äóæå âàæêèé, öå îáóìîâëåíî
ïíåâìîí³ÿìè.
— Óñå ïî÷èíàºòüñÿ ç âèñîêî¿ òåìïåðàòóðè, ïîò³ì ³äå êàøåëü, íåæèòü, ÿê ïðè â³ðóñí³é
³íôåêö³¿, ¿¿ ³ ïî÷èíàþòü ë³êóâàòè, à çà ÷îòèðè äí³ êàòàðàëüíèé
ïåð³îä çàê³í÷óºòüñÿ ³ ç’ÿâëÿºòüñÿ

Çà 35 ðîê³â òàêîãî
êîðó, ÿê çàðàç, ë³êàð³
ùå íå áà÷èëè. Ó íàñ
åï³äåì³ÿ, ÷åðåç
âêðàé íèçüêèé ð³âåíü
çàãàëüíîãî ³ìóí³òåòó
âèñèïêà, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà
Íåçãîäà. — Êîëè º âèñèïêà, ñòàº
çðîçóì³ëî, ùî òî ê³ð, õî÷à áàãàòî
âèïàäê³â áóëî, êîëè äóìàþòü, ùî
àëåðã³ÿ.
Çà ñëîâàìè ³íôåêö³îí³ñòà,
îñíîâíèìè óñêëàäíåííÿìè êîðó
çàðàç º ïíåâìîí³ÿ, ãåïàòèò òà åíöåôàë³ò. Çîêðåìà, çàðàç â äèòÿ÷³é îáëàñí³é ³íôåêö³éí³é ë³êàðí³
ëåæèòü ä³â÷èíêà ç Ëèïîâåöüêîãî ðàéîíó, ÿêà ìàº óñêëàäíåííÿ
êîðó — åíöåôàë³ò. Öå ïåðøèé
òàêèé âèïàäîê.
— Äèòèíà áåç ñâ³äîìîñò³, äóæå
âàæêà, ç äâîá³÷íîþ ïíåâìîí³ºþ ³
óðàæåííÿì ìîçêó, — êàæå ë³êàð
³ äîäàº, ùî âàæê³ñòü ïðîò³êàííÿ
êîðó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ îñîáëèâî
ó òèõ ä³òåé, ÿê³ ìàþòü ïðîáëåìè
ç öåíòðàëüíîþ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ, åíäîêðèíîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, àáî àíîìàë³þ ðîçâèòêó
äèõàëüíî¿ ñèñòåìè.

Єдина можливість вберегтися — вакцинація
ІРИНА НЕЗГОДА, ОБЛАСНИЙ
ІНФЕКЦІОНІСТ:

— Людина, яка перехворіла на кір, має пожиттєвий
імунітет. Підлітки, які робили вакцинацію в 6 років,
більш-менш убезпечені від
хвороби. Люди старшого віку, які на кір
не хворіли, мають зробити вакцинацію.
Титр антитіл (активность антитіл до окремої хвороби) до кору зберігається десять років, а потім поступово титр падає,

і здатність організму пручатися хворобі
знижується. Сьогодні в будь-якій лабораторії міста, кожна людина може здати
кров на аналіз імуноглобуліну G до вірусу
кору. За добу ви будете знати, чи є у вас
антитіла, чи варто вакцинуватись. Вакцинація проводиться «Приориксом» або
КПК (кір, паротит, краснуха). Ця вакцина
не дає ніякої реакції, проте убезпечує від
хвороби. Для цього потрібно звернутися
до сімейного лікаря та отримати направлення на щеплення.

Інфекційна лікарня вщент заповнена хворими на кір.
На 60 ліжок сьогодні 42 пацієнти з кором
МОЖЛИВО БУДЕ КАРАНТИН
Ìèíóëîãî ðîêó, ÷åðåç çíà÷íó
çàõâîðþâàí³ñòü íà ãðèï, ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ îáëàñò³ çðîáèëè êàðàíòèí. Ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî öüîãî ðîêó êàðàíòèí òåæ
îãîëîñÿòü, ³ íå ëèøå ÷åðåç ãðèï
(äðóãó õâèëþ ÿêîãî î÷³êóþòü
â ëþòîìó), à é ÷åðåç ê³ð.
— Çàðàç ïî øêîëàõ òÿæêà
ñèòóàö³ÿ, â îêðåìèõ êëàñàõ º
õâîð³. Óñ³õ êîíòàêòíèõ ä³òåé
³çîëþþòü, äàþòü ³ìóíîãëîáóë³í
(éîãî íåîáõ³äíî äàâàòè ïðîòÿãîì
ïåðøèõ òðüîõ äí³â â³ä êîíòàêòó
ç õâîðèì). Õî÷ ³ìóíîãëîáóë³í
ìàº âïîëîâèíó ìåíøå çàõèñíèõ

ÿêîñòåé, í³æ âàêöèíà, — êàæå
ë³êàð.
²ðèíà Íåçãîäà íàãîëîøóº, ùî
âàêöèíàö³þ ïîòð³áíî ðîáèòè
ëèøå òîä³, êîëè äèòèíà çäîðîâà. Òîìó ùî áóëè âèïàäêè, êîëè
äèòèíó âàêöèíóâàëè íà ôîí³ õâîðîáè, ³ â íå¿ ïîãàíî âèðîáëÿëèñÿ
àíòèò³ëà.
— ßêùî ãîâîðèòè ïðî âñ³õ çàõâîð³ëèõ, 70% ç ÿêèõ íåùåïëåí³,
òî ìàéæå 10% ç òèõ, ùî çàõâîð³ëè, ðîáèëè ùåïëåííÿ, âàêöèíóâàëèñÿ éìîâ³ðíî íà ôîí³ õâîðîáè, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Òàê³
ä³òè ìàþòü ëåãêèé ïåðåá³ã ³ óáåçïå÷åí³ â³ä ëåòàëüíèõ âèïàäê³â.

Кому потрібно робити щеплення від кору, а кому — ні
 Дітям в 1 рік і в 6 років.
 Дорослим, що знаходяться у зоні ризику. Медичним працівникам, вихователям,
працівникам сфери послуг.
 Дорослим, у яких немає імунітету. Наявність антитіл до вірусу кору можна
перевірити в діагностичній лабораторії.
 Дітям старше 6 місяців, які виїжджають
за кордон.
 Жінкам, які планують вагітність, і які
не мають імунітету. При грудному вигодовуванні вакцинація дозволена.

Щеплення протипоказані, якщо:
 Є алергія до компонентів вакцини (яєчного
білка) і антибіотика неоміцину, або анафілактичні реакції в разі попереднього щеплення.
Перевірити наявність алергії можна в діагностичній лабораторії.
 Якщо на момент щеплення людина хворіє інфекційним захворюванням або має
істотні проблеми зі здоров'ям. У той же
час, застуда або навіть вітрянка не є протипоказанням для вакцинації.
 Вагітність.
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ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПІВДЕННОГО БУГУ
КУПУЮТЬ ЗЕМСНАРЯДИ
Чиста вода  З минулого року і мерія, і
облдержадміністрація взялися за очищення
річок на Вінниччині. Для цього чиновники
закупили два земснаряди, якими чистили
як головну річку області, так і її притоки.
У 2019 році флот таких суден будуть
розширювати, чиновники поділилися
планами, що робитимуть з річками
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Óñå ìèíóëå ë³òî
òà ïîëîâèíó îñåí³
2018-ãî â ðàéîí³
«Âîäîêàíàëó» ïðàöþâàâ çåìñíàðÿä (çåìëåñîñíèé ñíàðÿä — àâò.).
Æîâòî-ñèíÿ «øõóíà» âñìîêòóâàëà ãðóíò ç äíà ð³÷êè òà ñêèäàëà
íà áåðåã íàìóë. Òàì æå ïðàöþâàâ
çåìñíàðÿä, ùî êóïèëà Â³ííèöüêà ÎÄÀ, ³ ñòàðåíüêèé çåìñíàðÿä
âîäîêàíàëüíèê³â.
Ï³çí³øå îáëàñí³ ÷èíîâíèêè
â³äçâ³òóâàëè, ùî ð³÷êîâå äíî
çâ³ëüíèëè â³ä 30 òèñÿ÷ êóáîìåòð³â
íàìóëó (goo.gl/bZMPx2). Çåìñíàðÿä, ÿêèé êóïóâàëè çà êîøòè
ì³ñòà, çðîáèâ óäâ³÷³ á³ëüøå —
57 òèñÿ÷ êóáîìåòð³â ìóëó.
² îáëàñíà, ³ ì³ñüêà âëàäà êóïóâàëè îäíàêîâ³ çåìñíàðÿäè
ó õåðñîíñüêîãî ï³äïðèºìñòâà

«ÂÂÂ-Ñïåöòåõí³êà». Ñóäíî ìàðêè ÍÑÑ 400/20-Ô-ÃÐ îá³éøëîñÿ
áþäæåòó â 3,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü
çà îäèíèöþ.
Öüîãî ðîêó ôëîò çåìñíàðÿä³â
ðîçøèðþâàòèìóòü. Â³ííèöüêèé «Êîìá³íàò êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ» îãîëîñèâ òåíäåð
íà çàêóï³âëþ ùå îäíîãî çåìñíàðÿäà — ÍÑÑ 800/40-ÃÐ-Ô àáî
åêâ³âàëåíò.
Öåé àãðåãàò çìîæå çàíóðþâàòè
òðóáó âñìîêòóâàííÿ íà ãëèáèíó
â³ä 1,5 äî 10 ìåòð³â, ã³äðîðîçìèâîì ðîçïóøóâàòè äî 200 êóáîìåòð³â ãðóíòó íà ãîäèíó òà
çà 8 ãîäèí (ðîáî÷à çì³íà) ç÷èùàòè äî 1000 êóáîìåòð³â ïóëüïè,
ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç ãðóíòó, âîäè
òà ³íøèõ äîì³øîê ç äíà ð³÷êè.
«Êîìá³íàò êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ» ó òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ ðîçïèñàâ, ùî ìàéáóòí³é
ïîñòà÷àëüíèê äî çåìñíàðÿäà ìàº
äàòè äâà ïîíòîíè ç âîäîíåïðî-

íèêíèìè â³äñ³êàìè. ¯õ áóäóòü
ïðèºäíóâàòè äî ñóäíà, óòâîðþþ÷è «áàðæó» äëÿ çáîðó íàìóëó.
Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü — 6 ì³ëüéîí³â 332 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Àëå
ö³íà ìîæå çìåíøèòèñÿ çàâäÿêè òîðãàì íà «ProZorro» (goo.
gl/qgFzU4).
À îò îáëàñíà âëàäà âæå êóïèëà ÷åðãîâèé çåìñíàðÿä. Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ «Îáëàñíèé
ôîíä ñïðèÿííÿ ³íâåñòèö³ÿì òà
áóä³âíèöòâó», ÿêà ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ÎÄÀ, ïðèäáàëà ó õåðñîíñüêî¿ êîìïàí³¿ ñóäíî òèïó ÍÑÑ
800/40-ÃÐ-Ô. Ïðè òîìó âèòðàòèëè íà öå 5,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü
(goo.gl/c7oZXQ).
Ïðîäîâæàòü ÷èñòèòè Ï³âäåííèé Áóã ³ öüîãî ðîêó. Ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ êàçàâ,
ùî ìåð³ÿ ïî÷àëà ãîòóâàòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ
íà î÷èùåííÿ ð³÷êè â ìåæàõ Â³ííèö³ (goo.gl/9AGA67).
— Ñê³ëüêè áóäå î÷èùåíî òà
ñê³ëüêè íà öå âèòðàòèìî ÷àñó òà
ãðîøåé — áóäå òî÷íî â³äîìî ï³ñëÿ âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó, — êàçàâ
î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ
Âîëîäèìèð Í³öåíêî.
Ó ÎÄÀ ðîçïîâ³ëè, ùî ïðîäîâæàòü ÷èñòèòè ð³÷êè â ìåæàõ îáëàñò³. Çîêðåìà, çàâåðøàòü ðîç÷èñòêó ð³÷êè Äåñíè — ïðèòîêè
Áóãó; ïî÷íóòü ÷èñòèòè Ï³âäåííèé
Áóã â ìåæàõ Õì³ëüíèêà, Ñòðèæàâêè (goo.gl/jNsyF3).

Влітку 2018 року три земснаряди чистили дно Південного
Бугу і Десенки. В новому році роботи планують продовжити

Очищення земснарядом — лікування «симптомів»
ОЛЕНА ЯВОРСЬКА,
ЕКОЛОГ

— Якщо порівнювати з людиною,
що захворіла,
то земснаряд
наче «аспірин».
Він лікує симптоми — очищає
річку від намулу, але не прибирає причини замулення водойми.
Але без цього не можна розпочати повноцінне «лікування». Надалі потрібно зменшити зарегульованість течії — ліквідувати всі

штучні водойми, що перестали
бути ефективними для господарства. Для прикладу, робили став
площею 5–6 гектарів для розведення риб, але нині — не використовують увесь об'єм водойми.
Потрібно відновити режим прибережних смуг: забудова поблизу річки продовжується, розорювання та обробка добривами полів — також. Такого не повинно
бути, якщо ми хочемо зберегти
головне джерело питної води
у області.
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кінотеатр

Коцюбинського

Шлях додому
Драма, 16.01, поч. о 14.10, 20.05
17.01–23.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аквамен
Фантастичний екшн, 16.01, поч. о 21.50
17.01–23.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Грінч
Комедія, 16.01, поч. о 18.10
17.01–23.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секс і нічого особистого
Комедія, 16.01, поч. о 16.10
17.01–23.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Я, Ти, Він, Вона
Комедія, 16.01, поч. о 21.55
17.01–23.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Снігові перегони
Анімація, 16.01, поч. о 10.15, 12.20
17.01–23.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

Грінч
Комедія, 16.01, поч. об 11.55, 15.20

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

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ
Концерт Богдана
Травінського
19 січня у «Beer&Blues»
відбудеться концерт
Богдана Травінського — співака і музиканта,
учасника шоу-передачі
«Голос Країни-7».
Богдан закінчив Вінницьке училище культури і мистецтв ім. Леонтовича.
У 2017 році захистив диплом в університеті Польщі, де навчався на джазовому відділенні. На сольному концерті Богдан Травінський представить
авторські пісні, а також світові хіти в новому
аранжуванні.
Початок о 20.00. Вартість квитка — 100 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 переносять нас в засніжене місто,
а новорічна ялинка є центральним об'єктом декорацій. Балет був поставлений як дитяче свято
з фантастичними перетвореннями. 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 звучить 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.

Концерт гурту
«Sunrise»
26 січня у Арт-пабі
«Beer&Blues» відбудеться
Cover-band «Sunrise».
Три відділення всім
відомих pop-rock хітів у
якісному виконанні вінницького бенду «Sunrise».
Вас чекає драйвова програма, море посмішок, танців і гарного настрою. Початок о 20.00. Вхід 100 грн.

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

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

Мері Поппінс повертається
Комедія, 16.01, поч. о 17.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Таємниця сім'ї монстрів

ВИСТАВКИ
Виставка живих
тропічних метеликів

Секс і нічого особистого

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.

Комедія, 16.01, поч. о 21.30, 22.40
17.01–23.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Музей моделей транспорту у Вінниці

Анімація, 16.01, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
17.01–23.01, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

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

Янгол
Кримінальна драма, 17.01–23.01, поч. о 18.00, 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)

Грінч
Комедія, 16.01, поч. о 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
17.01–23.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Еліот. Найменше оленя Санти
16.01, поч. о 10.00, 16.40
17.01–23.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Мері Поппінс повертається
Комедія, 16.01, поч. о 10.40, 13.40, 18.40, 21.40
17.01–23.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

Красивий бізнес
Комедія, 16.01, поч. о 10.00, 14.30, 19.00, 23.30
17.01–23.01 довідка — за тел. (096)003–50–50

У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює
унікальний музей, який налічує близько 5037 моделей транспорту. 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.
У музеї в межах програми виховання дітей та
молоді будуть безкоштовні групові екскурсії для
школярів, для решти відвідувачів вхід платний, але
за доступними цінами — 20 грн для дорослих, для
пенсіонерів і студентів — 10 грн.

Музей української марки ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки
представлені одні з найцікавіших марок, деякі
з них є лише в одному екземплярі. Є марки,
вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті, на
яких згадано Голодомор. У повній колекції пана
Олександра є марки, датовані від 1850 року, гашені
в різних українських містах. Найстаріший конверт
з поштовим штемпелем датований 1830 роком.
До слова, є також марка з нині білоруського міста
Гомель, погашена українським тризубом. Музей
української марки ім. Якова Балабана можна
відвідати щодня, крім понеділка, з 10-ї до 18-ї
години. Школярам та студентам вхід безкоштовний.
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна,
26. Телефон для довідок (099)534-30-20.

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

Русалонька
Музична казка для дітей, 22.01, поч. о 14.00

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

Моя чарівна леді
Мюзикл, 23.01, поч. о 16.00

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

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

Потрібен брехун
Комедія, 25.01, поч. о 18.30

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

Назар Стодоля
Козацька балада,
29.01, поч. о 16.00

Ассоль
Історія однієї мрії
30.01, поч. о 16.00

Летюча миша
Оперета, 31.01, поч. о 18.30

«Про що мовчать
чоловіки, або
Дикун FOREVER»
До Дня всіх закоханих!
Найвеселіша вистава
про кохання і стосунки «Про що мовчать
чоловіки, або Дикун
FOREVER» 16 лютого о 19.00 у Вінницькому
театрі імені Садовського.
Під час перегляду кожен глядач отримає море
задоволення. Більше того — чимало чоловіків
впізнають себе, а жінки — своїх суджених. Кохання, стосунки, ревнощі, право на владу у родині,
відношення до друзів і світу — теми, які піднімаються у виставі, близькі всім без винятку.
Усі, хто бачив цей сучасний, розривний і мегавеселий шедевр, вам підтвердять: «Варто йти!»
Квитки — 300–380 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіцерів, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують
побачити на власні очі та зрозуміти закони
природи, поринути у світ популярної техніки та
поекспериментувати самому.
Територія музею — більше 1000 квадратних
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів для
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце
для дітей, підлітків і дорослих! Тут також можна
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та
студентів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн
з людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

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

Попелюшка
Стародавня казка
19.01, поч. об 11.00 та
13.00

Золотий ключик
Пригодницька казка
20.01, поч. об 11.00 та
13.00

442730
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ТОП-6 АКТИВНИХ ЗИМОВИХ
РОЗВАГ У ВІННИЦІ

Автомобілі

Дозвілля  Як вдало та цікаво провести час у Вінниці?
На це питання ми знайшли кілька відповідей і склали список
зимових розваг у місті та за його межами, аби активно
провести час із родиною на свіжому повітрі

100% легальне працевл. в
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз
Тел.:(067)369-82-33, (063)21802-33

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Â³ííèöÿ ðîçâèâàºòüñÿ ³ ðîçâàãè
ó ì³ñò³ òåæ ñòàþòü ñó÷àñí³øèìè.
Âëàñíå, âàð³àíò³â, äå â³äïî÷èòè ç ðîäèíîþ àáî äðóçÿìè, äîñòàòíüî, ùîá
óð³çíîìàí³òíèòè ñâ³é â³äïî÷èíîê ³
íå çàñèäæóâàòèñÿ á³ëÿ ãàäæåò³â.

Рено-Мастер, 202012 р/в,
колір біл., об'єм двиг.: 2300,
пробіг: 260, вантажний, до 1,5
тон, Київ. Ціна: 319135, (068)
862-06-56

Робота

Допамагаємо з вигот.
запрошень від перевірених
чеських і польських
роботодавців. Тел.:(050) 02633-89
Sort date: 15.01.2019, №3/2019

КОРОТКО
DREAM PARK
Парк розмістили у Шкуринцях. Це невелика
гірка з кількома імпровізованими доріжками, якими люди спускаються на тюбах. Коли
можна спускатися, говорять інструктори, так
само вони зустрічають на фініші. Тому розвага
відносно безпечна, якщо дотримуватися всіх
правил. Парк працює щодня, крім понеділка. Ціна за один спуск становить 30 гривень,
абонемент на одну годину — 150, а за дві доведеться заплатити 250 гривень. До речі, абонемент можна використовувати кільком людям,
а не лише одному.
У парку працює бугельний підйомник, тому
підніматися на гірку можна навіть не встаючи
з «бублика».

ЛЬОДОВИЙ КЛУБ ТА ЛЬОДОВА АРЕНА
Ще одна суто зимова розвага — ковзани.
Звичайно, дуже не вистачає місту відкритих
ковзанок, але й криті теж користуються популярністю. «Льодовий клуб» знаходиться
у центральному парку. Година катання у будній день для студентів і школярів обійдеться
в 75 гривень за годину, дорослі — 85 гривень.
У вихідні та святкові дні ціна трохи вища: пільговий — 90 гривень, дорослий — 100. Діти
до 6 років — безкоштовно за умови наявності
документів.
«Льодова арена» знаходиться у ТРЦ «Мегамолл». Цінами майже не відрізняється, але є
градація за часом. У будній день за катання з
9-ї до 13-ї години треба заплатити 70 гривень.
З 13-ї до 17-ї — 80 гривень, а з 17-ї до закриття —
85 гривень. Святкові дні та вихідні — 90 гривень.
У клубах завжди можна знайти інструкторів, які
допоможуть вам і дитині навчитися кататися.
Або ж розгледять у вашій дитині талант до фігурного катання чи хокею,

ЛИЖІ ТА САНЧАТА
За умови засніженої зими можна брати санчата та лижі і відпочивати разом із родиною
в центральному парку, Лісопарку та на Старому
Місті, де є високі гірки. Крім того, багато хто
приїжджає у Шкуринці і катається не на тюбах,
а на привезених із собою пакетах, мішках із тирсою, санях і «тарілках».
Слід звернути увагу і на бігові лижі. Такий спортивний різновид розваг не потребує високих
чи крутих схилів. Єдина умова –засніжений ліс
чи парк. Такий відпочинок на свіжому повітрі
доступний для кожного. Радимо завчасно подумати про амуніцію: термобілизну, лижний
костюм, флісову кофтину. Також варто відповідально підібрати лижне знаряддя.

ЧАНИ ТА БАНІ
Вінницькі заміські комплекси пропонують відпочити у саунах та чанах. Це різновид релаксу,
який здебільшого притаманний відпустці у Карпатах, але якщо немає змоги поїхати в гори,
то можна влаштувати дозвілля і в межах Вінницької області.
Чани – це невеликі конструкції із гарячою водою,
яка постійно підігрівається дровами. Всередині
викладені великі камені, для того, щоб сидіти
було не так гаряче. За бажанням клієнтів адміністратори можуть запарити у воді різні трави:
чебрець, м’яту, лаванду… Поруч із чаном стоїть
бочка з льодяною водою. Такий спосіб відпочинку може коштувати від 350–400 гривень
за годину.
Обираючи такий спосіб відпочинку, варто користуватися порадами лікаря. Висока температура повітря чи води може нашкодити людям,
у яких проблеми зі шкірою, загострені хронічні
захворювання та розлади центральної нервової
системи.

ПРОГУЛЯНКИ НА КОНЯХ
Щоб зимова казка стала реальністю, можна просто придбати сертифікат у кінних клубах міста
на годину катання верхи. За такий відпочинок
варто буде заплатити не менше 300 гривень
за годину. Покататися можна на базі відпочинку
«Зачароване озеро», яке знаходиться на 10-му
кілометрі Київського шосе. Для того, щоб прогулянка була комфортною та приємною, варто
тепло вдягнутися та знайти речі, які не будуть
ковзати — так буде зручніше сидіти верхи та
контролювати тварину.
У разі, якщо такий спосіб відпочинку стане вам
до душі, то у клубах діють абонементи одразу на
кілька занять. Зверніть увагу, що всі прогулянки
відбуваються у супроводі інструктора.

ЗООПАРК
Вінницький «Подільський зоопарк» функціонує
цілий рік. Тому подивитися на тих, хто ще не заснув і пристосований до холодних умов, може
кожний. Зараз у відкритих вольєрах можна побачити диких свиней, верблюдів, лам, альпак,
вовка, папуг, страусів, хижих птахів та овець.
У спеціальних теплих будиночках розміщені теплолюбиві сурікати, лебеді білі та чорні, пелікани
та мавпи. Тих, хто взагалі не може жити у зимовий період, заховали — це тварини з Африки.
Зараз у зоопарку відбувається будівництво просторих вольєрів для бурих та гімалайських ведмедів. Там вже розташований басейн, берлоги,
є зали для прийому їжі, каналізація. До речі,
коли ми завітали до зоопарку, то ведмідь ще
спав у відриктому вольєрі, а це, за словами директора, говорить про те, що сильні морози
настануть ще не скоро.
Зоопарк працює щодня з 9-ї до 16-ї. Ціна
за дорослий квиток — 50 гривень, дитячий —
25 гривень.

Нагородили
Симеона
 Ïðåçèäåíò Ïåòðî Ïîðîøåíêî íàãîðîäèâ îðäåíîì
êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî
IV ñòóïåíÿ ìèòðîïîëèòà
Â³ííèöüêîãî ³ Áàðñüêîãî
Ñèìåîíà. Ïðî öå éäåòüñÿ
â Óêàç³ «Ïðî â³äçíà÷åííÿ
äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè Óêðà¿íè» â³ä 13 ñ³÷íÿ
2019 ðîêó.

Флешмоб
у музеї
 Óï’ÿòå â Óêðà¿í³ â³äáóäåòüñÿ ìóçåéíèé ôëåøìîá, ùî çàïî÷àòêîâàíèé
ºâðîïåéñüêèì ïðîåêòîì
Culture Themes ó 2014 ðîö³.
Â³ííèöüêèé îáëàñíèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé çàïðîøóº
â³ííè÷àí äî ñåáå íà ñåëô³
16 ñ³÷íÿ.
Äëÿ ó÷àñò³ ó ôëåøìîá³ ïîòð³áíî ïðèéòè äî ìóçåþ,
çðîáèòè «ñåëô³» íà ôîí³
÷è ïîðó÷ ç óëþáëåíèì
åêñïîíàòîì òà îïóáë³êóâàòè éîãî ó Facebook,
Twitter òà Instagram ³ç
õåøòåãîì #MuseumSelfie
#vinnytsiamuseum.
Ï'ÿòü ïåðøèõ ó÷àñíèê³â
ôëåøìîáó, ÿê³ âèêîíàþòü
óìîâè àêö³¿, îòðèìàþòü
ïóò³âíèê «Â³ííèöüêèé
îáëàñíèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé». Ôîòî ìîæíà çðîáèòè
áåçêîøòîâíî, àëå çàáîðîíåíî âèêîðèñòîâóâàòè
ñïàëàõ ïðè ôîòîçéîìö³,
àäæå öå øêîäèòü ìóçåéíèì
ðàðèòåòàì. Êð³ì òîãî,
çðîáëåíå â ìóçå¿ ñåëô³
íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
äëÿ ïîë³òè÷íî¿ àã³òàö³¿ ÷è
ïðîòèáîðñòâà.

ÄÎÇÂ²ËËß

RIA, Ñåðåäà, 16 ñ³÷íÿ 2019

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Найдовша вулиця Вінниці, яка до 1910 року носила назву Браїлівська,
пізніше і донині називається на честь відомого на увесь світ лікаря
2. До середини ХХ ст. це було Літинське шосе. У 1954 р. на відзнаку 300-річчя
возз’єднання України з Росією його перейменували на …
4. На початку ХХІІ ст. її називали Велика, у першій половині ХХІІІ ст. —
Нова, у другій половині цього ж століття вона стала вулицею Капуцинів,
у ХІХ ст. — Поштова, з 1910 року — Миколаївський проспект, з 1921 —
вулиця Леніна, у період німецької окупації — Український проспект. З
1944 по 1996 — Леніна
5. У 1874 році її називали Великою Миколаївськю, з 1910 року це була
вулиця Вознесенська, у радянські часи її називали спочатку Троцького,
потім Ворошилова, у 1990 році перейменували на Червоного Козацтва,
а в 1995 — на 50-річчя Перемоги
8. Як у 1992 році перейменували проспект Ленінського Комсомолу?

Історія назв вінницьких вулиць
1
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ВІДПОВІДІ:

14

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. Хлібна 3.Чорнобиля 6. Соловйова 7.
Мури 9. Коцюбинського 10. Оводова
11. Крут 12. Довженка 13. Янгеля
14. Пушкіна

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
2. До 1911 року вона називалася Хлібна, пізніше — Ейлера, у 1921 році її
перейменували на Лібкнехта. Як ця вулиця називається з 1993 року?
3. На початку ХХ сторіччя ця площа носила назву Тюремна. Тривалий час,
з 1921 року до 1962, в неї взагалі не було назви. Потім її стали називати
Жовтневою. З 2015 року це площа Героїв…
6. У різні часи ця вулиця носила назву провулок Князя Ростислава, була
вулицею Інтернаціональною, а в часи німецької окупації — Національною.
З 2015 року названа в честь учителя, який викладав історію у школах
№ 17 та № 2, пізніше працював заступником директора у школі № 4,
у 1952–1986 рр. був директором школи № 17
7. Ця вулиця в центрі Вінниці колись була Соборним провулком, у 1910 році —
Козьмодем’янівським провулком, з 1921 року це була вулиця Дем’яна
Бєдного, з 1939 — Поліни Осипенко
9. Колись це була Велика Олександрівська вулиця, нині це проспект, який
носить ім’я видатного нашого земляка, класика української літератури
10. На початку ХХ століття вона складалася з двох вулиць: Театральної та
Купецької. З 1910 року їх об’єднали і дали назву Богдана Хмельницького. З
1921 до 2015 це була вулиця Козицького. Зараз носить ім’я міського голови
Вінниці. За його головування річний бюджет міста зріс у 11,2 рази, з’явилася
система водопостачання та громадського транспорту
11. У ХІХ ст. це був Торговельний провулок, у 1910 — Апраксінська вулиця, з 1921
року — Червоного курсанта, у період німецької окупації Михайла Грушевського,
з 1944 року — Червоних Курсантів. У 2015 її перейменували на Героїв…
12. Колись вона була Великою Дворянською, Петербурзькою, Петроградською,
Ленінградською. У 2015 році її назвали на честь класика світового кінематографа
13. До 1892 року вона була Великою Вокзальною, у 1910 році її перейменували
на Суворівську, з 1921 року це вулиця Фрунзе. У період німецької окупації
вона спочатку була Німецькою, а потім — Івана Мазепи, з 1944 року
по 2015 знову носила назву Фрунзе. Зараз — Академіка…
14. Одна з небагатьох вулиць міста, яку не перейменовували більше 100 років.
До кінця ХІХ ст. це був провулок Етапний. У 1899 році, її перейменували
до 100-річчя відомого російського поета. Його ім’я вона носить й донині

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Пирогова 2. Хмельницьке
4. Соборна 5. Замостянська 8. Юності
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РЕКЛАМА
442648

440702
442668
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ОДНО ДВИЖЕНЬЕ ДО ЛЮБВИ
Шагаем  Каждый наверное слышал
фразу «от любви до ненависти — один
шаг». И многие могут сделать вывод, что
ни в коем случае нельзя, чтобы человек
вас возненавидел. На самом деле фраза
изначально должна звучать наоборот:
«от ненависти до любви — один шаг» —
и это движение прекрасно

Äëÿ ïðèìåðà ìîæíî âñïîìíèòü
ìíîæåñòâî ôèëüìîâ, ãäå â íà÷àëå ãåðîè äðóã äðóãà òåðïåòü
íå ìîãóò, à ïîòîì ïðèñìàòðèâàþòñÿ äðóã ê äðóãó è âïîñëåäñòâèè
âëþáëÿþòñÿ. Ïîýòîìó ñòðàøíà
íå íåíàâèñòü, à áåçðàçëè÷èå.
Êîãäà ÷åëîâåê ëþáèò èëè
íåíàâèäèò, îí â ëþáîì ñëó÷àå
èñïûòûâàåò ýìîöèè, à âîò â áåçðàçëè÷èè ýìîöèé íåò.
È ÷òî æå äåëàòü, åñëè âäðóã
êòî-òî èëè îáà ïàðòíåðà îùóòèëè, ÷òî â îòíîøåíèÿõ íå õâàòàåò

ýìîöèé? Åñëè äëÿ ëþäåé âàæíî
ñîõðàíèòü îòíîøåíèÿ è ñåìüþ,
íóæíî ñðî÷íî áèòü òðåâîãó.
Îáû÷íî áåçðàçëè÷èå ïîÿâëÿåòñÿ ïîñëå òîãî, êàê ïðîöåíò
íåãàòèâíûõ ýìîöèé ïðåâûñèë
ïðèÿòíûå ýìîöèè. È äëÿ òîãî,
÷òîáû âåðíóòü èñêðó â îòíîøåíèÿ, íóæíî ðàáîòàòü îò îáðàòíîãî, è âíîñèòü â îòíîøåíèÿ
áîëüøå ïîçèòèâíûõ ýìîöèé.
Åñòü íåñêîëüêî îñîáåííîñòåé, êîòîðûå ïîìîãóò íàëàäèòü
ýìîöèè â îòíîøåíèÿõ.

ГОВОРИТЬ КОМПЛИМЕНТЫ

ВЫЗЫВАТЬ ЭМОЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕБЕ

Это самое меньшее, с чего можно начать. В момент, когда люди
только начинают встречаться, они
друг к другу очень внимательны
и замечают многие вещи, которые
нравятся в партнере. И делают
комплимент, подчеркивая то, что
им нравится. Вот только со временем человек не просто привыкает
к тому, что видит в другом человеке, он перестает на это обращать
внимание и вскоре вовсе перестает подкреплять эту черту.
Тут можно попробовать посмотреть на партнера с новой
стороны и подмечать что-то, что
искренне нравится. Подчеркнуть
слово искренне! И впоследствии

Любовь вся окутана эмоциями. И их
там очень много и все они разные.
Интерес, любопытство, симпатия,
желание, влечение, восторг, уважение, доверие, влюбленность — все
это и многое другое и формирует
любовь. И каждый человек отлично
умеет создавать эти эмоции, просто забывает об этом. Тут можно
вспомнить конфетно-букетный период, когда хорошо вдвоем, когда
каждый готов с неба звезду достать
и к ногам весь мир положить. Чтобы
вернуть эмоции в отношения, можно вновь заинтересовать партнёра,
вызвать влечение по отношению
к себе, показать, что он может довериться своему партнеру. И тогда

результат не заставит себя долго
ждать. И более того, отношения
будут гораздо лучше, чем можно
было себе представить.

не лучший вариант. Для этого
самым лучшим и эффективным
способом будет выделить время,
чтобы было удобно обоим партнерам и сесть поговорить о том, что
каждого из участников отношений
не устраивает. Здесь очень важна
конструктивная беседа. Максимально четко, желательно с при-

мерами и без оскорблений рассказать человеку, что не устраивает.
Цель этого общения — наладить
отношения, а не просто вызвать
негативные эмоции по отношению
друг к другу. Самое главное —
не делать это на романтическом
свидании. Свидание отдельно,
а конструктив отдельно.

и человек, и его партнер начнут
испытывать друг к другу совершенно новые эмоции.

НА 17-23 СІЧНЯ

ОВЕН
Зараз важливо зберігати
рівність у стосунках. Якщо ви
будете постійно підкреслювати, що ви головніші за партнера, це може його налякати
і викликати ускладнення.

ТЕЛЕЦЬ
У вас, схоже, триває пристрасний, насичений емоціями і враженнями період. Однак будьте обережні, є ризик
заплутатися. Якщо не знаєте,
що вибрати, беріть тайм-аут
і вирушайте розбиратися
в своїх почуттях.

БЛИЗНЮКИ
Любов дарує вам крила
і інше бачення світу. Це
дозволить вам виглядати
чарівно і привабливо. Ви
просто купаєтеся в променях
взаємної пристрасті.

РАК
Ви чарівні і привабливі для
протилежної статі. Ваш обранець готовий багато вам
пробачити. Але намагайтеся
не зловживати прихильним
ставленням до ваших витівок.

ЛЕВ

ПЕРЕСТАТЬ КРИТИКОВАТЬ
Критика, это во многом опасная
вещь для отношений. И тут сразу возникает вопрос: как сказать
ей/ему, что меня что-то не устраивает, если это все будет звучать
как критика. Не закрывать же на это
глаза?
Да, действительно, закрывать
глаза на то, что не устраивает,

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

Нове романтичне захоплення
займає весь ваш вільний час.
Ви оптимістичні, але, схоже,
у вас на очах рожеві окуляри.
Втім, тиждень буде насичений приємними зустрічами.

ДІВА
Ви можете бути втягнутими
в клубок чужих складних
стосунків. Вам би відійти,
адже справа не ваша. Намагайтеся тримати нейтралітет.
Приділіть більше часу собі.

ТЕРЕЗИ
У ваших стосунках зараз
не найсприятливіший час. Ви
немов перебуваєте на краю
прірви, один необережний
рух або слово, і зв'язок загрожує порватися. Тому вам
необхідно запастися терпінням і бути мудрішими.

СКОРПІОН

ДЕЛАТЬ СЮРПРИЗЫ

ВОЗОБНОВИТЬ ИЛИ СОЗДАТЬ НОВОЕ

Этот вариант можно учитывать,
при условии, что партнер любит
сюрпризы. Хотя, кому не будет
приятно, если ему подарят то, что
так давно хотелось.
Особенно приятно будет получать
подарки просто так, без каких-то
особых проводов.
Но тут главное не сильно давить
на себя. Потому что подарки,
сделанные под давлением (внутреннее мало чем отличается
от внешнего), вызывают досаду.
А если еще и ожидаемой реакции
не поступит, то вообще караул.
Так что главное в этом вопросе

Если в отношениях перестали дариться подарки на праздники, эту
забытую традицию не лишним будет возобновить. Или придумать
себе повод для праздника. К примеру, одна семейная пара сделала для отношений свою традицию.
Они каждый месяц 9 числа вместе
ходят на суши. Теперь они вдвоем ждут этого дня как праздника.
И это замечательно!
Самое главное, показать каждому
из партнеров, что эти отношения
для человека важны, и что каждый
готов за них бороться. И тогда дело
останется за малым.

умеренность и постепенность,
не создавайте своими же руками
критической массы.

Комментарий эксперта
ВИКТОРИЯ АНДРОСОВА,
ПСИХОЛОГ

— На эту тему есть отличный пример, когда друзья
спрашивают своего друга:
«Ты вот женился уже третий раз, уже прошло много
времени, расскажи, нам
интересно, как тебе в браке-то живётся

и есть ли какая-то разница между другими
браками?» На что он друзьям отвечает: «Всё
замечательно, знал бы я все это раньше.
Может и не разводился бы в первый раз».
И действительно, люди часто, когда их чтото в отношениях не устраивает, просто закрываются и не решают проблемы. Самым
простым вариантом многие считают просто идти дальше и менять партнеров. Для

Постарайтеся відпочити
і заспокоїтися, буря вже
пройшла, хвилі вляглися.
Згадайте про такі якості, як
дбайливість і душевність.
Коханій людині так необхідне розуміння і співчуття.

СТРІЛЕЦЬ
Можливі зміни у взаєминах
з коханою людиною. Однак перш, ніж що-небудь
робити, вирішіть для себе,
на який компроміс ви підете,
а що неприпустимо.

КОЗЕРІГ
Події будуть розвиватися
непередбачувано, тому в
будь-якій ситуації поводьтеся гідно, навіть якщо впевнені, що вас ніхто не бачить.

ВОДОЛІЙ
кого-то возможно и так. Только большая
вероятность, что в следующих отношениях ситуация будет подобная. И челове
так и будет бегать от партнера к партнеру,
из одних отношений в другие, а причина
будет догонять его. Для того чтобы устранить проблему в отношениях, нужны как
минимум двое. В команде всегда работать
проще.

Відчуття самотності і смутку
повинно змінитися готовністю до рішучого наступу
на любовному фронті. Середа — прекрасний день для
знайомств і нових зустрічей.

РИБИ
Ви привабливі й романтичні,
але занадто вже недовірливі.
Постарайтеся не ображатися
через дрібниці на кохану
людину.
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Олеся, 21 рік

ОВЕН
Прислуш
Прислушайтесь
к внутреннему гол
голосу, он подскажет
верное решение по самым
сложны
сложным вопросам.

Вчуся на менеджера і працюю
ацюю в
кол-центрі. Пишу музику,
у, друзі
кажуть, що маю гарний голос:)

ТЕЛЕЦ

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
КУРСІ

Благопр
Благоприятное
время для
повыше
повышения по службе или
поиска б
более доходной
работы.

Надсилайте своє фото та
коротку розповідь
про себе на e-mail:

miss@riamedia.com.ua.
.ua.

БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗ

Запрошення до конкурсу
«Міс RIA»-2019 і безкоштовну
вну
професійну фотосесію
від фотостудії «INDIGO» отримають
римають
найвродливіші учасниці.

РАК

Будьте в
внимательны, чтобы
не упуст
упустить интересные идеи
и надеж
надежных партнеров.
Сейчас у вас удачный
период. У вас будут все
шансы д
добиться от любого
собесед
собеседника понимания.

ЛЕВ
В начал
начале недели желательно сниз
снизить темп деловой
жизни.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
ЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

ДЕВА
Займите саморазвитием
Займитесь
и самосо
самосовершенствованием.

442691

ВЕСЫ
Время б
благоприятно для
проведе
проведения важных переговоров
говоров.

СКОРПИОН
СКОР
Ваш опт
оптимизм явится залогом душ
душевного спокойствия
для вас и вашей семьи.

СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛ
Каждое ваше действие
должно быть тщательно
выверен
выверено, постарайтесь
не дават
давать волю эмоциям.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

КОЗЕРОГ
КОЗЕ
В ваших силах изменить
в лучшу
лучшую сторону отношения с ок
окружающими.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.
MISTO.UA

ВОДОЛЕЙ
ВОДО
Направь свою энергию
Направьте
и силы н
не на разрушение,
а на соз
созидание.

Просто зчитайте
QR-код камерою
Вашої мобілки та
дивіться
ся фото!
(Має бути
ти встановлена програма
ограма QR
Reader з Андроїдмаркета
ркета
або аналогічна)
алогічна)

РЫБЫ
У вас по
появится шанс сплотить вок
вокруг себя друзей
и едино
единомышленников.
441880

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

441176

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
16.01

-2
-6

-2
-8

-2
-6

ЧЕТВЕР
17.01

+3
-8

+1
-6

+1
-6

П’ЯТНИЦЯ
18.01

+4
+1

+3
+1

+1
+3

440062

