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 З березня субсидії даватимуть «живими» 
грошима на руки, а люди самостійно будуть 
розраховуватися за комуналку. Зекономлену 
частку можна витратити на власний розсуд

 Пенсіонери отримають ці кошти разом 
з пенсією, усі інші – на картки «Ощадбанку». 
До того ж, діятиме ще одна модель монетизації, 
яку запровадили з 1 січня 2019 року
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òîð³¿, ùî íå º ïðîåêòîì ìîñòó, 
à êðåñëåííÿ òîãî ì³ñöÿ, äå áó-
äóâàòèìóòü ì³ñò (goo.gl/5BuvSZ).

Éîãî ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — 
ïðîìèñëîâà çîíà ç³ ñêëàäàìè òà 
ãîñïîäàðñüêèìè áóä³âëÿìè. Ðà-
çîì ç ìîñòîì õî÷óòü çáóäóâàòè 
íîâó äîðîãó, ùî ìàº ÷îòèðè ñìó-
ãè ðóõó — ïî äâ³ â ð³çí³ ñòîðîíè.

Øëÿõîïðîâ³ä áóäóâàòèìóòü 
â³ä òîãî ì³ñöÿ, äå çàê³í÷óºòüñÿ 
âóëèöÿ ßíãåëÿ, à ³íøèé ê³íåöü 
ìîñòó — áóäå íà ïåðåõðåñò³ âó-
ëèöü Âàòóò³íà-Çåðîâà (êîëèøíÿ 
Ïàðõîìåíêà). Òàì æå çáóäóþòü 
ðîçâ’ÿçêó, à ï³ä ìîñòîì ïðî-
êëàäóòü íîâó äîðîãó. Ùå îäíó 
ðîçâ’ÿçêó ïîáóäóþòü íà ïåðåõðåñ-
ò³ Âàòóò³íà — Ìàêñèìà Øèìêà 
(êîëèøíÿ Ê. Ìàðêñà). Òàì çà-
ïðîåêòóâàëè êðóãîâèé ðóõ.

Ó äåòàëüíîìó ïëàí³ ðîçïèñà-
ëè, ùî äëÿ áóä³âíèöòâà ïîòð³á-

íî âèëó÷èòè/âèêóïèòè çåìë³ 
10,8 ãåêòàðà. ßê éäåòüñÿ â óìîâ-
íèõ ïîçíà÷åííÿõ íà öüîìó ïëàí³, 
çåìëþ ïëàíóþòü ïåðåîôîðìèòè 
ï³ä áóä³âíèöòâî ìîñòó ïðîòÿãîì 
3–7 ðîê³â.

Ç äåñÿòè ãåêòàð³â îäèí ãåêòàð 
âæå ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, ùå 
îäèí ãåêòàð — ó ïðèâàòí³é âëàñ-
íîñò³. Çåìëÿ, íà ÿê³é ïðîêëàäåí³ 
êîë³¿ çàë³çíèö³ (2,1 ãà) — ó äåðæàâ-
í³é âëàñíîñò³. Íàéá³ëüøå çåìë³ — 
6,4 ãåêòàðà — º «í³÷èéíîþ», òîáòî 
íåîôîðìëåíîþ íà áóäü-ÿêó îñîáó.

Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, äî 1 áåðåçíÿ, 
âëàäà ïðèéìàòèìå â³ä â³ííè÷àí 
çàóâàæåííÿ ùîäî äåòàëüíîãî 
ïëàíó òåðèòîð³é ì³æ âóëèöÿìè 
Áàòîçüêà (êîëèøíÿ Ê³ðîâà) òà 
Âàòóò³íà (goo.gl/FJ3oag). Ç îñíî-
âíèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïî-
êàçíèêàìè ïðîåêòó, ãðàô³÷íèìè 
ìàòåð³àëàìè òà äîäàòêîâîþ ³í-

ôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü 
â äåïàðòàìåíò³ àðõ³òåêòóðè òà 
ì³ñòîáóäóâàííÿ â ðîáî÷³ äí³ (ç 
16.00 äî 17.00 ãîäèíè, êàá³íåò 
20), çà àäðåñîþ: Â³ííèöÿ, âó-
ëèöÿ Ïóøê³íà, 38. Ïðîïîçèö³¿ 
òà çàóâàæåííÿ äî ïðîåêòó ìîæ-
íà âèñëîâèòè çà òåëåôîíàìè: 
(0432)59–51–55, 59–51–59.

ÍÎÂÈÍÈ

Коли в поліції 
не чують

Â³ä ïðèêðèõ âèïàäê³â 
ó æèòò³ í³õòî íå çàñòðàõî-
âàíèé, àëå ñèñòåìàòè÷íîñò³ 
íàáèðàº ñèòóàö³ÿ, êîëè ò³, 
õòî ïîêëèêàíèé íàñ çàõèùà-
òè, óíèêàþòü ñâî¿õ ïðÿìèõ 
îáîâ’ÿçê³â.

Ïîøèðåíà ñèòóàö³ÿ: ëþ-
äèíà çâåðíóëàñÿ â ïîë³ö³þ 
çà äîïîìîãîþ, íàïèñàëà 
çàÿâó, â ÿê³é ïðîñèòü çà-
ðåºñòðóâàòè êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ òà ïðèòÿãíóòè 
âèííèõ äî â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³. Îäíàê ïðàö³âíèêè ïîë³-
ö³¿ â³äìîâëÿþòü ó â³äêðèòò³ 
ïðîâàäæåííÿ, òàê ÿê âèð³-
øóþòü, ùî ñèòóàö³ÿ íå ì³ñ-
òèòü îçíàê çëî÷èíó. ×èííå 
êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíå 
çàêîíîäàâñòâî ÷³òêî âêàçóº, 
ùî ñë³ä÷èé àáî ïðîêóðîð, 
íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ 
ïîäàííÿ çàÿâè, çîáîâ’ÿçàíèé 
âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ 
äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäî-
âèõ ðîçñë³äóâàíü (íàäàë³ — 
ªÐÄÐ) òà ðîçïî÷àòè ñë³ä-
ñòâî. Â³äìîâà ó ïðèéíÿòò³ 
òà ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ïðî êðè-
ì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ 
íå äîïóñêàºòüñÿ. Àëãîðèòì 
÷³òêèé: ïðèéìè çàÿâó, ðîç-
ïî÷íè ðîçñë³äóâàííÿ, ïîò³ì 
âñòàíîâëþé, ÷è ä³éñíî â³ä-
íîñíî îñîáè â÷èíåíî çëî-
÷èí. Ùî ðîáèòè, ÿêùî âàì 
â³äìîâèëè ó âíåñåíí³ â³äî-
ìîñòåé çà âàøîþ çàÿâîþ 
äî ªÐÄÐ?

Çâåðòàòèñÿ äî ñóäó òà 
îñêàðæóâàòè áåçä³ÿëüí³ñòü. 
Ãîëîâíå — íå ïðîïóñòèòè 
òåðì³í íà îñêàðæåííÿ — 
10 äí³â ç ìîìåíòó â³äìî-
âè ó âíåñåíí³ â³äîìîñòåé 
äî ªÐÄÐ. ²íîä³, ùîá âàø³ 
ïðàâà ïî÷àëè çàõèùàòè ò³, 
õòî ïîêëèêàíèé öå ðîáèòè, 
¿õ ïîòð³áíî çîáîâ'ÿçóâàòè 
â ñóäîâîìó ïîðÿäêó. Çäà-
âàëîñÿ á, íîíñåíñ, àëå òàêà 
âæå íàøà ðåàëüí³ñòü.

ДУМКА

АДВОКАТ

Вікторія Вікторія 
БЕЛІМЕНКОБЕЛІМЕНКО

МИХАЙЛО (51), ПРАЦІВНИК ВТК:
— Не підтримую. Буквально 
нещодавно мені потрібен був 
лікарняний і виявилося, що 
я не можу його взяти, тому 
що у мене немає сімейного 
лікаря.

МАРІЯ (80), ПЕНСІОНЕРКА:
— Мені не подобається, що 
тепер не завжди можна ви-
кликати швидку. У старій 
системі не подобалося, що 
потрібно було платити бага-
то грошей. 

ІВАН (56), ПРАЦІВНИК 
ВОДОКАНАЛУ:
— Не в курсі, що там з нею 
відбувається. Знаю, що 
нещодавно від виконання 
обов'язків відсторонили за-
ступника міністра.

СВІТЛАНА (54), 
ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:
— І так, і ні. Так, тому що в лі-
карнях стало менше черг. Ні, 
тому що і діти, і дорослі, і 
хворі, і здорові знаходяться 
тепер разом.  

ВЛАДИСЛАВ (19), СТУДЕНТ:
— Коли минулого року Неми-
рівську  лікарню перевели 
у Гайсин, у людей почали 
виникати проблеми з отри-
манням послуг лікарів та сис-
темою загалом.

ВІКТОРІЯ (22), ТАНЦІВНИЦЯ:
— Потрібно розуміти, що 
за один день зміни не можуть 
відбутись. І найголовніше 
тут — терпіння та зворотній 
зв’язок між медичною сфе-
рою та жителями міста. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи підтримуєте ви медичну реформу?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Òîð³ê íà ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè, ùî 
áóëà â æîâòí³, 

ïðåçåíòóâàëè ³äåþ áóä³âíèöòâà 
íîâîãî ìîñòó, ÿêèé ç’ºäíàº Òÿ-
æèë³â ³ç Çàìîñòÿì. Øëÿõîïðîâ³ä 
áóäóâàòèìóòü ì³æ âóëèöÿìè ßí-
ãåëÿ (êîëèøíÿ Ôðóíçå) òà Âàòó-
ò³íà, íàä çàë³çíè÷íèì ïåðå¿çäîì. 
Îð³ºíòîâíî, äîâæèíà ìîñòó áóäå 
550 ìåòð³â. Â³í áóäå ï³äâ³ñíèì 
(âàíòîâèì), ùî, çà ñëîâàìè ÷è-
íîâíèê³â, º íàéêðàùèì ñï³ââ³ä-
íîøåííÿì «ö³íà/ÿê³ñòü».

Àëå òå, ùî íîâà ïåðåïðà-
âà ç’ÿâèòüñÿ ñêîðî — íå âàðòî 
î÷³êóâàòè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
îòðèìàòè çåìëþ ï³ä áóä³âíèöòâî, 
ðîçðîáèòè ïðîåêò øëÿõîïðîâîäó, 
³ â³äíàéòè ãðîø³ íà áóä³âíèöòâî. 
Ïðî ÿêó ñóìó éäå ìîâà, ÷èíîâ-
íèêè íå ðîçãîëîøóâàëè (goo.
gl/bUZ5KE).

Íåùîäàâíî àðõ³òåêòîðè ïîäàëè 
ïðîåêò äåòàëüíîãî ïëàíó òåðè-

НОВИЙ МІСТ З’ЄДНАЄ 
ЗАМОСТЯ І ТЯЖИЛІВ
Плани  Щоб 
розвантажити вулиці 
біля залізничного 
вокзалу, міська влада 
хоче збудувати новий 
міст через залізничний 
переїзд між вулицями 
Янгеля та Ватутіна. 
За проектом, разом 
з новою спорудою 
побудують нові розв’язки. 
До 1 березня вінничани 
можуть висловити свої 
зауваження до проекту

Вантовий міст — підвісний, де до опор сталевими 
канатами (вантами) закріплюють дорожнє полотно

ДОВІДКА

Вантовий міст — тип підвісного 
мосту, який складається з одного або 
більше пілонів, які сполучені з до-
рожнім полотном за допомогою пря-
молінійних сталевих канатів — вантів. 
Однією з переваг вантових мостів є 
відносна нерухомість дорожнього 
полотна, що робить їх придатними 
для використання у тому числі і для 
залізничних мостів (goo.gl/vf5QBs).

ПЛАН МІСЦЯ, ДЕ БУДЕ ШЛЯХОПРОВІД

550 м
довжина 
шляхопроводу

розв’язка 
і дорога під 
мостом на 
Ватутіна-
Зерова круговий рух 

на перехресті 
Ватутіна-Шимка
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Квиток через 
SMS 
 Ç 12 ëþòîãî ó òðàìâàÿõ, 
àâòîáóñàõ ³ òðîëåéáóñàõ 
ðîçêëå¿ëè ùå îäí³ íàë³ïêè, 
ùî ïðîïîíóþòü ïëàòèòè 
çà ïðî¿çä íå êîíäóêòîðó ÷è 
âîä³þ, à ç ìîá³ëüíîãî.
Îïëàòèòè ïðî¿çä ìîæ-
íà, íàä³ñëàâøè SMS-
ïîâ³äîìëåííÿ íà íîìåð 
«877» ç êîäîì òðàíñïîðòó 
òà íîìåðîì ìàðøðóòó. Êîä 
òðàìâà¿â — SAC, òðîëåé-
áóñ³â — SAB, àâòîáóñ³â — 
SAA. Äëÿ ïðèêëàäó, äëÿ 
ïëàòè çà ïðî¿çä ó òðàìâà¿ 
¹ 4, ïîòð³áíî íàä³ñëàòè 
SMS ç òåêñòîì SAC4.
Ï³ñëÿ äîñòàâêè ïîâ³äî-
ìëåííÿ, ÷åðåç îäíó-äâ³ 
õâèëèíè ïðèéäå â³äïîâ³äü 
ïðî óñï³øíó îïåðàö³þ òà 
SMS-êâèòîê ç êîäîì ïåðå-
â³ðêè, òèïîì òðàíñïîð-
òó, ìàðøðóòîì, âàðò³ñòþ 
êâèòêà òà éîãî òåðì³íîì 
ä³¿. Òàêà ïîñëóãà äîñòóïíà 
ò³ëüêè àáîíåíòàì ïåðåäïëà-
÷åíîãî çâ’ÿçêó «Êè¿âñòàð».

Житло для 
переселенців 
 Ç îñåí³ 2018 ðîêó ä³º 
ïðîãðàìà ñîö³àëüíîãî 
æèòëà äëÿ ïåðåñåëåíö³â 
ç îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é 
Óêðà¿íè. Íåðóõîì³ñòü êóïó-
þòü çà êîøòè áþäæåòó, áåç 
ïðàâà ïðèâàòèçàö³¿.
Ùîá ñòàòè â ÷åðãó íà ñîö-
æèòëî, ïîòð³áíî ç³áðàòè 
ïåâíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â. 
Çîêðåìà, äîâ³äêó ç ÁÒ² ïðî 
â³äñóòí³ñòü æèòëà çà íèí³ø-
í³ì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, 
äîâ³äêó ç â³ää³ëó Äåðæðå-
ºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ ïðî 
íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü 
ìàéíà, äîâ³äêó ç ïîäàòêîâî¿ 
òîùî. ² ö³ äîâ³äêè º ïëàò-
íèìè (goo.gl/qFTyac).
— Çàïëàòèâ çà äîêóìåíò 
ç ÁÒ² áëèçüêî 130 ãðè-
âåíü, ùå çà äîâ³äêó ïðî 
â³äñóòí³ñòü ìàøèíè — 
äî 100 ãðèâåíü. Çíàþ, ùî 
ïëàòíà äîâ³äêà é ó çåìåëü-
íîãî êàäàñòðó. Àëå öå í³ùî 
ó ïîð³âíÿíí³ ç âòðà÷åíèì 
÷àñîì: ò³ëüêè ó ÷åðç³ â ÁÒ² 
ïðîñòîÿëè 2,5 ãîäèíè! — 
ðîçêàçàâ ãîëîâà ÃÎ «Ñï³ëü-
íà Ñïðàâà» Þð³é Çèêîâ.

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 190107

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Óðÿä âêîòðå çì³-
íèâ ñèñòåìó ñóá-
ñèä³é íà îïëàòó 

êîìóíàëêè. Ó áåðåçí³ ñòàðòóº 
ùå îäíà ìîäåëü ìîíåòèçàö³¿. 
Ñóáñèä³¿ äàâàòèìóòü «æèâèìè» 
ãðîøèìà íà ðóêè, à ëþäè ñàìî-
ñò³éíî áóäóòü ðîçðàõîâóâàòèñÿ 
çà êîìóíàëêó. Ïðî öå éäåòüñÿ 
ó ïîñòàíîâ³ Êàáì³íó ¹ 62 â³ä 
6 ëþòîãî (goo.gl/8moyVC).

Ãðîø³ íà êîìóíàëêó îòðèìàþòü 
âñ³, êîìó áóëî ïðèçíà÷åíî ñóá-
ñèä³þ ç 2018 ðîêó. Òàê, ó áåðåç-
í³ â³ííè÷àíè îòðèìàþòü ãîò³âêó 
äëÿ îïëàòè êîìóíàëêè çà ëþòèé 
2019 ðîêó. Ó êâ³òí³ ïðèéäóòü ãðî-
ø³ äëÿ ðîçðàõóíêó çà áåðåçåíü, 
à ó òðàâí³ — çà êâ³òíåâó ïëàò³æêó.

Ñóòü íîâîãî ìåõàí³çìó — äî-
ìîãîñïîäàðñòâî ìîæå îäðàçó 
âèêîðèñòàòè çàëèøîê ç ñóáñèä³¿ 
íà âëàñíèé ðîçñóä. Äëÿ ïðèêëàäó, 

ÿêùî ðîäèíà ùîì³ñÿöÿ îòðèìóº 
ñóáñèä³þ â ðîçì³ð³ 1600 ãðèâåíü, 
à ïëàò³æêà çà ëþòèé ïðèéøëà 
íà 1100 ãðèâåíü, òî 500 ãðèâåíü 
çàëèøèòüñÿ íà ïîòðåáè ö³º¿ ñ³ì’¿.

ЯК ДАВАТИМУТЬ ГРОШІ 
Ïåíñ³îíåðè áóäóòü îòðèìóâàòè 

êîøòè ç ñóáñèä³¿ ðàçîì ç ïåíñ³-
ºþ — íà ïåíñ³éíó êàðòêó ñâîãî 
áàíêó. Òèì, ó êîãî íåìàº êàðòêè, 
ñóáñèä³þ ðàçîì ç ïåíñ³ºþ äîñòà-
âèòü «Óêðïîøòà». Çà ïîðÿäêîì, 
ÿêèé âèçíà÷åíèé ó ïîñòàíîâ³ 
óðÿäó, ïåíñ³ÿ ³ ñóáñèä³ÿ ìàº íà-
ä³éòè äî 4 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

Ëþäè, ÿê³ íå º ïåíñ³îíåðà-
ìè, áóäóòü îòðèìóâàòè ãðîø³ 
ç ñóáñèä³¿ ó «Îùàäáàíêó». Äëÿ 
îòðèìàííÿ ãðîøîâîãî ïåðå-
êàçó íåîáõ³äíî áóäå çâåðíóòè-
ñÿ äî íàéáëèæ÷îãî â³ää³ëåííÿ 
«Îùàäáàíêó» ³ íàäàòè ïàñïîðò, 
³äåíòèô³êàö³éíèé êîä.

Îäíî÷àñíî ç ö³ºþ âèïëàòîþ 
êîæíîìó îäåðæóâà÷ó ñóáñèä³¿ 
áóäå â³äêðèòî ïåðñîíàëüíèé áàí-

МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ-2: 
ЯК ДАВАТИМУТЬ ГРОШІ
Перед виборами  Навесні почнуть 
давати «живі» гроші на комуналку 
отримувачам субсидій з держбюджету. 
Пенсіонери отримають ці кошти разом з 
пенсією, усі інші — на картки «Ощадбанку». 
Розраховуватися за комуналку 
субсидіанти будуть самостійно. До того ж, 
діятиме ще одна модель монетизації, яку 
запровадили з 1 січня 2019 року

ê³âñüêèé ðàõóíîê, íà ÿêèé ïåðå-
ðàõîâóâàòèìåòüñÿ ñóìà ñóáñèä³¿ 
ó êâ³òí³ òà òðàâí³. Çà ïîðÿäêîì, 
ÿêèé âèçíà÷åíèé ó ïîñòàíîâ³, 
òàê³ âèïëàòè áóäóòü ïðèõîäèòè 
äî 11 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

ßê ïåðåäàâàëè â ïðåñ-ñëóæá³ 
Êàáì³íó, ëþäè ä³çíàþòü-
ñÿ ïðî òå, ñê³ëüêè îòðèìàþòü 
«íà ðóêè» ó áåðåçí³ ÷åðåç SMS-
ïîâ³äîìëåííÿ â³ä áàíêó àáî 
ó ëèñò³ â³ä «Óêðïîøòè».

Ó äåïàðòàìåíò³ ñîöïîë³òèêè 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çàçíà-
÷àëè, ùî íà òàêó ìîíåòèçàö³þ 
ïðåòåíäóº ïîíàä 40 òèñÿ÷ â³-
ííè÷àí. Ïåðåðàõóíîê îá³öÿþòü 
çðîáèòè àâòîìàòè÷íî, áåç äî-
äàòêîâîãî çâåðíåííÿ îòðèìóâà÷³â 
ñóáñèä³é ó «Ïðîçîð³ îô³ñè» (goo.
gl/EUyr8V).

ОБЕРУТЬ ОДНУ СХЕМУ 
Òàêîæ äàë³ ä³ÿòèìå ìîíåòè-

çàö³ÿ ñóáñèä³é äëÿ òèõ, õòî ¿¿ 
âïåðøå îòðèìàâ ó 2019 ðîö³. 
Íîâ³ ñóáñèä³àíòè îòðèìóâàòèìóòü 
ãðîø³ íà ðàõóíîê ç³ ñïåö³àëüíèì 
ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ó «Îùàä-
áàíêó»: çíÿòè ö³ ãðîø³ ç êàðòêè 
îäðàçó áóäå íåìîæëèâî.

Ñàì áàíê áóäå ðîçïîðÿäæàòèñÿ, 
çà ÿê³ ñïîæèò³ ïîñëóãè âèïëà-
÷óâàòè êîøòè ç ñóáñèä³¿. À ñïî-
æèâà÷ îòðèìóâàòèìå SMS â³ä 
áàíêó ïðî íàäõîäæåííÿ ãðîøåé 
ç ñóáñèä³¿ òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
¿õ âèòðàòè íà êîìóíàëêó.

Çåêîíîìëåíèì çàëèøêîì ìîæ-
íà áóäå ñêîðèñòàòèñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ îïàëþâàëüíîãî/íåî-
ïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó. Òîáòî, 
ïåðåä ïåðåðàõóíêîì ñóáñèä³¿ 
íà «çèìîâèé» ÷è «ë³òí³é» ñåçîí 
(goo.gl/xfFWXe).

Óò³ì, ìîíåòèçàö³ÿ ñóáñèä³é 
ìîæå çíîâ çì³íèòèñÿ âæå ö³º¿ 
âåñíè. Îáèäâ³ ñõåìè âèïëàò ñóá-
ñèä³é «æèâèìè» ãðîøèìà óðÿäîâ-
ö³ áóäóòü îö³íþâàòè. ² çà ðåçóëü-
òàòàìè àíàë³çó — îáåðóòü îäíó, 
ç òðàâíÿ 2019 ðîêó.

Íàãàäàºìî, ùî ñóáñèä³þ ìî-
æóòü ñêàñóâàòè, ÿêùî áóäå áîðã 
çà êîìóíàëêó — â³ä 20 íåîïî-
äàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â ãðîìàäÿí 
(340 ãðí). Òàê, ïðàâèëà ïðèçíà-
÷åííÿ äåðæäîïîìîãè óñêëàäíèëè 
ùå ó òðàâí³ 2018 ðîêó, ³ ñóáñèä³¿ 
ïîçáóâñÿ êîæåí äðóãèé-òðå-
ò³é îäåðæóâà÷ ó Â³ííèö³ (goo.
gl/gF6vGp).

ОЛЕКСАНДР 
СЕРГІЄНКО, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ 
«ІНСТИТУТ МІСТА» 

— Сумніваюсь, 
що люди змо-
жуть  заоща-

джувати. Півтори тисячі гри-
вень (середній розмір субсидії 
по Україні — авт.), звичайно, 
гарна цифра. Але реально дуже 
багато сімей отримують значно 
менше. Такі великі суми можуть 
бути лише для тих домогоспо-
дарств, які опалюють газом. 
Грубо кажучи, 1,5 тисячі гривень 
отримають ті домогосподарства, 

які спалюють за сезон 2,5 тисячі 
кубів газу. Тому наразі сума обі-
цяних виплат викликає недовіру.
Жодних стимулів до заоща-
дження немає, тому що розмір 
субсидії має не фіксований ха-
рактер, а змінний. І якщо заоща-
дили в цей опалювальний сезон, 
то в наступний порахують меншу 
субсидію. Вона розраховується 
за формулою, в якій враховане 
споживання за минулий період. 
Сенсу заощаджувати немає.
Тому монетизація має сенс лише 
тоді, коли сума субсидії незмін-
на. Тоді є стимул заощаджувати 
(goo.gl/cdvTN7).

Будуть економити — отримають малу субсидію 

Понад 40 тисяч вінничан отримають субсидії готівкою. 
Зараз середній розмір цієї виплати по місту 1348 гривень



ПРЕС-СЛУЖБА 
«KIDS FASHION SHOW»

Vinnytsia Kids Fashion Show 
ðîçïî÷èíàº òâîðèòè íîâó óí³êàëü-
íó ³ñòîð³þ òà çàïðîøóº òåáå ñòà-
òè ¿¿ ÷àñòèíîþ! Âæå òðàäèö³éíå 
ìîäíå ä³éñòâî ó íàøîìó ì³ñò³ ïðî-
âîäèòèìåòüñÿ â÷åòâåðòå ³ öüîãî 
ðàçó âîíî íàáèðàº ùå á³ëüøèõ 
îáåðò³â òà âèõîäèòü íà âñåóêðà-
¿íñüêó ïëàòôîðìó.

Íîâ³ îáëè÷÷ÿ. Íîâ³ ³ìåíà. 
Íîâ³ òåíäåíö³¿ òà òðåíäè ó ñâ³ò³ 
äèòÿ÷î¿ ìîäè ñåçîíó âåñíà-ë³òî 
2019, ñâ³æ³ ³äå¿, ö³êàâ³ ïîãëÿäè 
òà íåîðäèíàðí³ ð³øåííÿ — âæå 
çîâñ³ì ñêîðî íà ãîëîâíîìó ïî-
ä³óì³ ì³ñòà. Öå ñïðàâæíº ñâÿòî 
äëÿ òèõ, õòî îáèðàº ÿê³ñòü òà 
ñòèëü, êðàñó òà êîìôîðò, õòî 
íå áî¿òüñÿ åêñïåðèìåíòóâàòè òà 
éäå â íîãó ç ÷àñîì.

Kids Fashion Show — öå 
íå ïðîñòî ïîä³ÿ, öå ñïðàâæíº 
ìàëåíüêå æèòòÿ, ÿêå ïðîæèâàº 
êîæåí ó÷àñíèê, ïî÷èíàþ÷è ç 
ïåðøèõ õâèëèí êàñòèíãó òà çà-
âåðøóþ÷è ô³íàëüíèì âèõîäîì 

íà ïîä³óì ó âáðàíí³ ç íîâèõ êî-
ëåêö³é íàéêðàùèõ óêðà¿íñüêèõ 
äèçàéíåð³â òà ñâ³òîâèõ äèòÿ÷èõ 
áðåíä³â.

Óñ³õ, õòî ìð³º ïðîéíÿòèñü àò-
ìîñôåðîþ ñïðàâæíüîãî ìîäíîãî 
øîó, â³ä÷óòè øàëåíó åíåðãåòèêó 
ïîä³óìó òà ÿñêðàâèõ äåêîðàö³é, 
ïîðèíóòè ó ñâ³òëî ñîô³ò³â, ñïà-
ëàõ³â ôîòîêàìåð, îðãàí³çàòîðè 
çàïðîøóþòü âçÿòè ó÷àñòü â êàñ-
òèíãó, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 17 òà 
24 ëþòîãî ç 10:00 äî 13:00 ó ôî-
òîñòóä³¿ «PUDRA» (Ñîáîðíà, 8).

Ó÷àñíèêàì â³äáîðó íåîáõ³äíî 
áóäå ïðîéòè ðåºñòðàö³þ òà îòðè-
ìàòè ñâ³é ïîðÿäêîâèé íîìåð, 
ïîò³ì ïðîäåìîíñòðóâàòè ïåðåä 
÷ëåíàìè æóð³ ñâî¿ íàâè÷êè äå-
ô³ëå, à ñïåö³àëüíèé ôîòîãðàô 
çðîáèòü ê³ëüêà ïðîôåñ³éíèõ 
ôîòî. Ðåêîìåíäîâàíèé äðåñ-êîä 
êàñòèíãó — òåìíèé íèç, ñâ³òëèé 
âåðõ òà çðó÷íå âçóòòÿ.

Ðîäçèíêîþ öüîãîð³÷íîãî 
âåñíÿíîãî ïîêàçó º òå, ùî Kids 
Fashion Show ðîçøèðþº ñâî¿ 
êîðäîíè ³ çàïðîøóº äî ó÷àñò³ 
ìàëåíüêèõ ìîäåëåé ç ð³çíèõ 

ì³ñò Óêðà¿íè. Äëÿ òîãî, ùîá 
âçÿòè ó÷àñòü â îíëàéí-â³äáîð³, 
íåîáõ³äíî äî 15 ëþòîãî íàä³-
ñëàòè íà åëåêòðîííó àäðåñó 
fashionkidsshowvn@gmail.com 
íàñòóïíó ³íôîðìàö³þ: ïð³çâèùå 
òà ³ì’ÿ äèòèíè, â³ê, çð³ñò, ì³ñ-
òî, êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôî-
íó áàòüê³â, à òàêîæ ïðèêð³ïèòè 
2 ôîòî (ïîðòðåò ³ ïîâíèé çð³ñò) 
òà â³äåî (äåô³ëå). Äëÿ ï³äòâåð-
äæåííÿ ðåºñòðàö³¿ òà óòî÷íåííÿ 
âñ³õ äåòàëåé òåëåôîíóéòå çà íî-
ìåðàìè: 097–977–71–97 àáî 
098–550–08–55.

Îðãàí³çàòîðè ç íåòåðï³ííÿì 
÷åêàþòü íà ÿñêðàâèõ, àêòèâ-
íèõ òà ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ä³â÷àò 
³ õëîïö³â â³êîì â³ä 4 äî 13 ðî-
ê³â, ÿê³ ëþáëÿòü ïðîáóâàòè ùîñü 
íîâå òà ö³êàâå, îáîæíþþòü ñöå-
íó òà íå áîÿòüñÿ áóòè â öåíòð³ 
óâàãè.

Â³çüìè ó÷àñòü â êàñòèíãó, çàÿâè 
ïðî ñåáå òà ñòàíü íîâîþ ç³ðêîþ 
íàéìàñøòàáí³øîãî äèòÿ÷îãî ïî-
êàçó ìîä! Äàâàé ïèñàòè ³ñòî-
ð³þ Vinnytsia Kids Fashion Show 
ðàçîì!

Відомі дні кастингу на наймоднішу дитячу 
подію весни — «Kids Fashion Show»

П

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

IT-АКАДЕМІЇ

ßê âè ïðîâîäèòå 
ñâîº äîçâ³ëëÿ? Çà êíè-

ãîþ, ô³ëüìîì, çàéíÿòòÿì ñïîðòîì 
÷è âèâ÷åííÿì ³íîçåìíî¿ ìîâè? 
Íàø³ ³íòåðåñè òàê³ æ ð³çíîáàðâí³ 
ÿê âàø³, îäíàê ìè òî÷íî çíà-
ºìî ÿê ç êîðèñòþ, â íåâèìóøåí³é 
òà äðóæí³é àòìîñôåð³ ïðîâåñòè 
â³ëüíèé ÷àñ.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ îðãà-
í³çîâóº ìîâíèé êëóá «English 
with ITA» äëÿ òèõ, õòî áàæàº 
ðîçâèâàòè íàâè÷êè ñï³ëêóâàí-
íÿ àíãë³éñüêîþ àáî ïðîñòî âè-
â÷àº ¿¿.

English with ITA — öå ìîæëè-
â³ñòü óäîñêîíàëèòè àíãë³éñüêó 
ç äîñâ³ä÷åíèìè âèêëàäà÷à-
ìè, íîñ³ÿìè ìîâè òà ³íøèìè 
ó÷àñíèêàìè çà îáãîâîðåííÿì 
ö³êàâèõ ³ êîðèñíèõ òåì. Öå 
óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå 
ìîâíî¿ ïðàêòèêè, àëå é íîâèõ 
çíàéîìñòâ.

Òåìè äëÿ îáãîâîðåííÿ âèçíà-
÷àþòüñÿ íàøèìè âèêëàäà÷àìè, 
³íîçåìöÿìè àáî çàïðîøåíèìè 
ãîñòÿìè. Îçíàéîìèòèñü ç àíîí-
ñàìè ìîæëèâî íà ñòîð³íêàõ 
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, ó ñî-
ö³àëüíèõ ìåðåæàõ Facebook, 
Instagram, LinkedIn òà Twitter. 
Òåìàòèêè êëóáó ð³çíîìàí³òí³, 

òîìó áóäóòü äî âïîäîáè êîæ-
íîìó. «What is SEO?», «Typical 
mistakes in pronunciation», «Are 
modern gadgets a boon or a bane?», 
«Cultural differences and American 
football», «Efficiency in IT», 
«Conflict resolutions», «Family 
relationships», «Life values», 
«Music», «Burnout at work» òà 
áàãàòî ³íøîãî.

Êîìó êîðèñíî áóäå áðàòè 
ó÷àñòü ó êëóá³? ßêùî òè àê-
òèâíî âèâ÷àºø àíãë³éñüêó ÷è 
äîáðå íåþ âîëîä³ºø — ìè íàé-

êðàùå äæåðåëî ïîñò³éíî¿ ìîâ-
íî¿ ïðàêòèêè. Àáè âè â³ä÷óâàëè 
ñåáå êîìôîðòíî ïðè ñï³ëêóâàí-
í³, äîñòàòíüî ìàòè ð³âåíü pre-
intermediate. Îäíàê íåçàëåæíî 
â³ä âàøèõ çíàíü, ïðîôåñ³îíà-
ë³çì íàøèõ ñï³êåð³â äîçâîëÿº 
â³ä÷óâàòè ñåáå íåâèìóøåíî òà 
îòðèìàòè ìàêñèìóì â³ä çàíÿòü.

Ó÷àñíèêè òà âèêëàäà÷³ 
«English with ITA» ðåêîìåíäóþòü 
³ ä³ëÿòüñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè.

Íàòàë³ÿ, âèêëàäà÷ àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè ²Ò-Àêàäåì³¿. 

— ß îáîæíþþ íàø³ speaking 
êëóáè. Äðóæíÿ àòìîñôåðà, 
ðîçóìí³ ëþäè, ö³êàâ³ òåìè. ²ç 
çàäîâîëåííÿì ñàìà ïðîâîäæó 
òàê³ çàíÿòòÿ ³ ç íå ìåíøèì çà-
äîâîëåííÿì ¿õ â³äâ³äóþ. Ó íàñ 
âèêëàäàþòü ñïðàâæí³ ïðîôåñ³î-
íàëè, âîíè ìîæóòü ðîçãîâîðèòè 
íàâ³òü ìîâ÷óíà.

Íàòàë³ÿ, âèïóñêíèöÿ IT-
Àêàäåì³¿, QA â îäí³é ç ïðîâ³ä-
íèõ ²Ò êîìïàí³é: 

— «English with ITA» ïî ñó-
áîòàõ ñòàâ ÷óäîâîþ òðàäèö³ºþ 

íå ò³ëüêè äëÿ ìåíå. ß íàìàãàþñü 
íå ïðîïóñêàòè æîäíîãî çàíÿòòÿ. 
Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ö³êàâ³ òåìè, 
ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñü àí-
ãë³éñüêîþ ìîâîþ, ïîä³ëèòèñü 
äîñâ³äîì òà ïåðåéíÿòè äîñâ³ä 
³íøèõ. Speaking êëóáè äàþòü ÷ó-
äîâèé ïîøòîâõ, ÿêùî âè áàæà-
ºòå ïðîêà÷àòè ñâîþ àíãë³éñüêó.

Ñåðã³é, ñòóäåíò ²Ò-Àêàäåì³¿:
— íå ïðîïóñêàþ æîäíîãî 

speaking êëóáà. Äóæå ïîäîáà-
þòüñÿ âñ³ âèäè ðîáîòè, îñî-
áëèâî, äåáàòè. ß ðîçóì³þ, ùî 
áåç ìîâíî¿ ïðàêòèêè ìî¿ çíà-
ííÿ ìàëîåôåêòèâí³, à çàâäÿêè 
«English with ITA» ÿ ïîñò³éíî 
ïðàêòèêóþñü ³ âäîñêîíàëþþ 
ñâ³é ð³âåíü çíàíü.

«English with ITA» äîçâîëèòü 
âàì ïîäîëàòè ìîâíèé áàð'ºð, 
çá³ëüøèòè ñëîâíèêîâèé çàïàñ, 
â³äêîðèãóâàòè àíãë³éñüêó âè-
ìîâó, ïîðèíóòè â ì³æêóëüòóðíå 
ñï³ëêóâàííÿ òà ïðîâåñòè ÷àñ âå-
ñåëî ³ êîðèñíî.

Íàø³ çàíÿòòÿ áåçêîøòîâí³, 
çàâ³òàòè ìîæóòü óñ³ áàæàþ÷³, 
ïîïåðåäíüî çàðåºñòðóâàâøèñü 
íà ñàéò³ profitday.info. Òîìó 
íå çâîë³êàé ³ ïîðèíü ó àíãëî-
ìîâíó àòìîñôåðó!

×åêàºìî ñàìå íà òåáå êîæíî¿ 
ñóáîòè î 12.30 ó Â³ííèöüê³é ²Ò-
Àêàäåì³¿ çà àäðåñîþ: ì. Â³ííèöÿ, 
âóë. Êåëåöüêà, 126à.

Еnglish with ITA — прокачай свою англійську
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простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА
Стільки разборок, хто кому шістка. 
І нуль — хто чий козир.

БЛОГ

БЛОГ

442677

444366
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простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА 
Різні люди зустрічаються нам в житті, одні надихають 
попутним вітром, інші прогризають ваш корабель...
Нехай у вашому житті буде більше добрих, 
справжніх і щирих людей. Цінуйте кожного з них!

ПРЕС-СЛУЖБА 
ДП «ЕЛЕКТРИЧНІ 
СИСТЕМИ»

Ìèòðîïîëèò 
Â³ííèöüêèé òà 

Áàðñüêèé Óêðà¿íñüêî¿ 
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ñèìåîí 
îñâÿòèâ öåõè òà îô³ñè äåðæàâ-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Åëåêòðè÷í³ 
ñèñòåìè». Íà çàâîä³, äå âèãîòîâ-
ëÿþòü êàáåëüíó ïðîäóêö³þ äëÿ 
Mercedes, ïðàöþþòü ïîíàä 1600 
ðîá³òíèê³â. ² âæå íåçàáàðîì ïëà-
íóþòü ðîçøèðèòè âèðîáíèöòâî 
òà íàéíÿòè íîâèõ ïðàö³âíèê³â.

Ó ï’ÿòíèöþ, 8 ëþòîãî, ïðî-
âåëè öåðåìîí³þ îñâÿ÷åííÿ 
âèðîáíèöòâà òà îô³ñíèõ ïðè-
ì³ùåíü äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè». 
Óðî÷èñòó öåðåìîí³þ ïðîâåëè 
çà ³í³ö³àòèâè äèðåêòîðà ï³äïðè-
ºìñòâà Îëåêñàíäðà Ò³ùåíêà.

— ²äåÿ îñâÿòèòè ïðèì³ùåííÿ 
áóëà âæå äàâíî. Àëå ìè ÷åêàëè, 
ïîêè Óêðà¿íà îòðèìàº íåçàëåæ-
íó ïîì³ñíó öåðêâó. Á³ëüø³ñòü 
ïðàö³âíèê³â íà ï³äïðèºìñòâ³ º 
ïðàâîñëàâíèìè, òîìó íå áóëè 
ïðîòè îñâÿ÷åííÿ, — ñêàçàâ Ò³-
ùåíêî.

Ìèòðîïîëèò Ñèìåîí ïðî÷è-
òàâ ìîëèòâó, à ïîò³ì ç ê³ëüêîìà 
ñâÿùåíèêàìè îêðîïèâ ñâÿòîþ 
âîäîþ ³ ïðàö³âíèê³â çàâîäó, ³ 
òåõí³êó. Íàïðèê³íö³ îáðÿäó âëà-

äèêà çàéøîâ íà ñêëàä, äå îñâÿòèâ 
ãîòîâó ïðîäóêö³þ. Ñâÿùåííîñëó-
æèòåëü ïîáàæàâ êåð³âíèêàì òà 
ïðàö³âíèêàì Áîæîãî áëàãîñëî-
âåííÿ ³ áàãàòî ðîê³â ïë³äíî¿ ïðàö³.

— Óñå, ùî ìè êóïóºìî ç ðå-
÷åé ñâî¿õ — ìè ìàºìî îñâÿòèòè 
ìîëèòâîþ ñâîºþ, îêðîïèòè é 
áëàãîñëîâèòè. Äóæå ïðèºìíî, 
ùî òóò ïðàöþº áàãàòî ìîëîä³, 
ùî íå ïî¿õàëè íà çàðîá³òêè, à 
çàëèøèëèñÿ ïðàöþâàòè ó Â³-
ííèö³, äå ñòâîðÿòü ñâî¿ ñ³ì’¿. 
² öå âåëèêèé ïîçèòèâ, ùî òóò 
ïîíàä 1600 ðîáî÷èõ ì³ñöü. Íå 
êîæíå ï³äïðèºìñòâî íà Â³ííè÷-
÷èí³ º íàñò³ëüêè æ âåëèêèì, — 
ðîçêàçàâ ìèòðîïîëèò Ñèìåîí.

ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» çà-
éìàºòüñÿ âèðîáíèöòâîì åëåê-

òðîêàáåëüíèõ äæãóò³â äëÿ àâòî-
ìîá³ë³â Mercedes. Ïî÷àëî ä³ÿòè 
ó 2017 ðîö³ íà òåðèòîð³¿ Â³ííèö³. 
Ï³äïðèºìñòâî ñï³âïðàöþº ç àìå-
ðèêàíñüêîþ êîðïîðàö³ºþ APTIV 
PLC. Íàðàç³ òóò âèãîòîâëÿþòü 
êàáåëüíó ïðîäóêö³þ Å-class òà 
À-class äî àâòîìîá³ë³â Mercedes.

Íà âèðîáíèöòâ³ ó òðè çì³íè 
ðîáëÿòü ïîíàä 1600 ðîá³òíèê³â, 
ÿê³ çà ìèíóëèé ð³ê âèãîòîâèëè 
÷îòèðè ì³ëüéîíè øòóê äæãóò³â. 
² ïðàöþþòü òóò ÿê æ³íêè, òàê 
³ ÷îëîâ³êè.

— Ó áåðåçí³ áóäå îäèí ð³ê, 
ÿê ÿ ïðàöþþ íà çàâîä³. Ðîáî-
òîþ çàäîâîëåíà, äëÿ æ³íêè òóò 
çîâñ³ì íå âàæêî. Òèì ïà÷å, ó 
ìèíóëîìó ì³ñÿö³ íàì ï³äíÿëè 
çàðïëàòó, — ðîçêàçàëà ïðàö³â-

íèöÿ ²ííà Êîáóëàäçå.
— Ìåí³ äâàäöÿòü ðîê³â ³ çà 

êîðîòêèé ÷àñ, ÿê ÿ òóò ïðàöþþ, 
âèâ÷èëà ìàéæå âñ³ âèðîáíè÷³ 
ë³í³¿. Ìîëîä³ òóò äóæå áàãàòî. 
Ãðàô³ê çðó÷íèé, òîìó ëþäè ñóì³-
ùàþòü íàâ÷àííÿ ó âèøàõ, ³íøó 
ðîáîòó ðàçîì ç ïðàöåþ íà çà-
âîä³ ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè», 
— ðîçêàçàëà îïåðàòîðêà íà âè-
ðîáíèöòâ³ Îëåíà Çàëþáîâñüêà.

— Ïðàöþþòü òóò òðîõè á³ëü-
øå ðîêó, à âæå îòðèìàâ ï³ä-
âèùåííÿ — çàðàç ÿ ëàéí-ë³äåð 
(áðèãàäèð) ³ ìàþ â³äïîâ³äàòè çà 
³íøèõ ñï³âðîá³òíèê³â òà êîíòð-
îëþâàòè ÿê³ñòü ¿õíüî¿ ðîáîòè. 
À ïî÷èíàâ ÿê âñ³ — çâè÷àéíèì 
â’ÿçàëüíèêîì äæãóò³â, — ñêàçàâ 
ëàéí-ë³äåð Àíäð³é Âóñüêî.

Äèðåêòîð ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ 
ñèñòåìè» Îëåêñàíäð Ò³ùåíêî 
ðîçïîâ³â ïðî ïëàíè ðîçâèòêó 
ï³äïðèºìñòâà:

— Ç áåðåçíÿ ïëàíóºìî íî-
âèé ïðîåêò — âèðîáíèöòâî êà-
áåëüíî¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ Mercedes 
S-class. ² äëÿ öüîãî ìè õî÷åìî 
íàéíÿòè ùå, îð³ºíòîâíî, 400 
ðîá³òíèê³â. À çàãàëîì íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ ñòàíå ïîíàä 2000 
ëþäåé. Òàêîæ ç ðîçøèðåííÿì 
âèðîáíèöòâà áóäå çðîñòàòè 
çàðïëàòà ðîá³òíèê³â, ÿêà âæå 
ö³º¿ âåñíè ñêëàäå áëèçüêî 10 
òèñÿ÷ ãðèâåíü, — ðîçêàçàâ 
Îëåêñàíäð Ò³ùåíêî.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ ä³º áåçêî-
øòîâíå äîâåçåííÿ ïðàö³âíèê³â 
íà ðîáîòó òà ç ðîáîòè ïî ì³ñòàõ 
Â³ííèöÿ, Ãí³âàíü, Ë³òèí, Òóð-
á³â, Êàëèí³âêà, Æìåðèíêà òà ó 
íàâêîëèøí³ ñåëà.

Ç êîæíèì äíåì ÄÏ «Åëåê-
òðè÷í³ ñèñòåìè» çá³ëüøóº ïî-
òóæíîñò³ òà ðîçâèâàºòüñÿ, òîìó 
çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ïðàö³âíè-
ê³â ð³çíèõ âèðîáíè÷èõ òà ³íæå-
íåðíèõ ïðîôåñ³é! Ïðèºäíóéòåñü 
äî êîìàíäè óñï³øíèõ ëþäåé!

Íàøà àäðåñà: ì³ñòî Â³ííèöÿ, 
Ñòð³ëåöüêà, 57Á (ïðîõ³äíà 45 
çàâîäó).

Òåëåôîíè: (097)-585-24-94, 
(063)228-82-77. Ñï³âáåñ³äè çà 
ïîïåðåäí³ì çàïèñîì ïî òåëåôîíó.

ОЛЬГА 
СОЛЬВАР, 
ЖУРНАЛІСТКА

Ó Êîíêóð-
ñ³ êðàñè «Mrs. 

Vinnytsia International 
2019» ïåðåìîãëà Âàëåíòèíà 
²âàíþòà, ùî âèñòóïàëà ï³ä 
¹2. Ä³â÷èíà ïðàöþº êîñìå-
òîëîãîì, ìàº âèùó ìåäè÷íó 
îñâ³òó. Îäðóæåíà òà âèõîâóº 
äâîõ äîíå÷îê. Ñàìå çàðàäè íèõ 
ï³øëà íà êîíêóðñ, àáè ñòàòè 
ïðèêëàäîì íàïîëåãëèâîñò³ òà 
â³ðè ó ñåáå.

«ß ñïîä³âàëàñü ³ äóæå â³ðèëà 
ó ïåðåìîãó, ÿê ³ êîæíà ³ç íàñ! 
ß äóæå ðàäà, ùî ñòàëà êîðî-
ëåâîþ! ² ÿ íåéìîâ³ðíî ùàñëè-
âà», — ñàìå òàê³ åìîö³¿ ï³ä ÷àñ 
³íòåðâ'þ æóðíàë³ñòàì ïåðåïî-
âíþâàëè Âàëåíòèíó çà ìèòü ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê íà íå¿ íàäÿãëè êîðî-
íó «Mrs. Vinnytsia International». 
Â³ä ïàðòíåðà êîíêóðñó Verona 
Tour âîíà îòðèìàëà ïóò³âêó 
äî ²òàë³¿. À äèçàéíåðêà Ë³ä³ÿ 
Ìèøîâñüêà ïîäàðóâàëà ¿é á³ëó 
øóáó ç ô³íñüêîãî ïåñöÿ. Ïî-
ïåðåäó ó Âàëåíòèíè ï³äãîòîâêà 
äî «Mrs. Ukraine International 
2019», äå âîíà ïðåäñòàâèòü 
íàøå ì³ñòî.

Ô³íàë êîíêóðñó «Mrs . 
Vinnytsia International 2019» 

â³äáóâñÿ 9 ëþòîãî ó ðåñòîðàí³ 
MONT BLANC. Çàëà ç³áðàëà 
á³ëüøå 200 ãëÿäà÷³â. Âèøóêàíå 
îôîðìëåííÿ ³íòåð'ºðó, ïàôîñ-
í³ íàðÿäè ãîñòåé, ç³ðêîâèé âå-
äó÷èé Ãðèãîð³é Ðåøåòíèê òà 
íå ìåíø ç³ðêîâèé ñêëàä æóð³ — 
óñå ï³äêðåñëþâàëî àòìîñôåðó 
êàìåðíîñò³ òà øèêó. Ó÷àñíèö³ 
ìàëè ï'ÿòü âèõîä³â. Çîêðåìà 
ïðåçåíòóâàëè ñóêí³ â³ä â³äîìî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ äèçàéíåðêè Êàòå-

ðèíè Ëóêàøèê, êîëåêö³¿ ñòóä³¿ 
äèçàéíåðñüêîãî îäÿãó inDresser 
³ òîðãîâî¿ ìàðêè «Ñèí³é ëüîí», 
â³ä äèçàéíåðà ²ðèíè Êîâà-
ëüîâî¿. Áóâ ³ ñïîðòèâíèé âè-
õ³ä, â îáðàçàõ â³ä Designed for 
Fitness. Ó ïåðåðâàõ ì³æ äåô³ëå 
îðãàí³çàòîðè êîíêóðñó äèâó-
âàëè ãîñòåé øîó-ïðîãðàìîþ. 
Çàëîþ ïóðõàëè æèâ³ ìåòåëè-
êè, çà ë³÷åí³ õâèëèíè â³äîìèé 
íà âñþ Óêðà¿íó õóäîæíèê Äå-

íèñ Äèòèíþê ñòâîðèâ êàðòè-
íó, à ùå äëÿ â³ííè÷àí ñï³âàâ 
ã³ñòü ñâÿòà — ôðàíöóçüêèé ³ 
óêðà¿íñüêèé âèêîíàâåöü Ïîëü 
Ìàíîíä³ç.

Óñ³ ô³íàë³ñòêè îòðèìà-
ëè íîì³íàö³¿. Çîêðåìà Mrs. 
Popularity, ÿêó â³ííè÷àíè 
îáèðàëè øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ 
íà ñàéò³ Íîâèíè 20 õâèëèí, 
ñòàëà Âàëåíòèíà Îíîôð³é÷óê. 
Âîíà íàáðàëà ïîíàä 13000 ãî-

ëîñ³â. Êð³ì çàãàëüíèõ òèòóë³â, 
ïåðåäáà÷àëèñÿ êîðîíè äëÿ 
÷îòèðüîõ â³öå-ì³ñ³ñ. ×åòâåðòà 
â³öå-ì³ñ³ñ ñòàëà ¹ 3 Îëåíà 
Ãðàá³ê, Òðåòÿ â³öå-ì³ñ³ñ — 
¹ 4 Àíòîí³íà Ïà÷åâñüêà, 
Äðóãà â³öå-ì³ñ³ñ — ¹ 7 ²ííà 
Öèìáàëþê, Ïåðøà â³öå-ì³ñ³ñ — 
¹ 9 ßíà Âðóáëåâñüêà.

Í à ã à ä à º ì î ,  « M r s . 
International» — îäèí ³ç íàé-
ïðåñòèæí³øèõ òà â³äîìèõ 
êîíêóðñ³â, ÿêèé âæå ïîíàä 
30 ðîê³â ùîð³÷íî â³äáóâàºòü-
ñÿ â ÑØÀ çà ï³äòðèìêè óðÿäó 
êðà¿íè. Â³äá³ð ó Â³ííèö³ ïðî-
õîäèâ óïåðøå, òðèâàâ á³ëüøå 
òðüîõ ì³ñÿö³â. Äî ô³íàëó óâ³-
éøëè 10 ïðåòåíäåíòîê, öå 
æ³íêè â³êîì â³ä 25 äî 45 ðîê³â, 
ùî ðåàë³çóâàëèñü ó ïðîôåñ³¿ òà 
ìàþòü àêòèâíó ñîö³àëüíó ïîçè-
ö³þ. Îðãàí³çàòîðêà çàõîäó Àííà 
Îêðåìà — Ïåðøà Â³öå-Ì³ñ³ñ 
ÇÅÌËß ÓÊÐÀ¯ÍÀ 2017. «Mrs. 
Vinnytsia International 2019» 
ñòàâ ïåðøèì êîíêóðñîì êðàñè 
ó Â³ííèö³, ùî òðàíñëþâàâñÿ 
â ïðÿìîìó åô³ð³ íà ðàä³î. Ïå-
ðåñóâíà ñòàíö³ÿ Ðàä³î Ì³ñòî 
íàä Áóãîì 101.8 FM ðîçãîðíó-
ëàñü ïðîñòî ó çàë³, äå ïðîõîäèâ 
ô³íàë. Òîæ æóðíàë³ñòè â ðå-
æèì³ îíëàéí áðàëè ³íòåðâ’þ 
ó ãîñòåé òà ïàðòíåð³â çàõîäó.

Митрополит Симеон освятив завод ДП «Електричні системи»

У Вінниці обрали «Mrs.Vinnytsia International 2019» 

БЛОГ

БЛОГ

444684

444771
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ÂÒÐÀÒÀ

442597

РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñîòí³ ñòóäåíò³â 
³ âèêëàäà÷³â ïðî-
ùàëèñÿ ç äðóãî-
êóðñíèêîì Ñåð-

ã³ºì Áóòåíêîì. Â³ä óñêëàäíåíü 
çàõâîðþâàííÿ íà ê³ð 18-ð³÷íèé 
õëîïåöü ïîìåð 9 ëþòîãî. Ðîäîì 
Ñåðã³é ç ²âàíî-Ôðàíê³âùèíè. 
Òàì, íà áàòüê³âùèí³ éîãî ìà-
òåð³, ó Òèñìåíåöüêîìó ðàéîí³, 
ïîõîâàþòü þíàêà.

— Ñòóäåíò áóâ âàêöèíîâàíèé 

â³ä êîðó, — ðîçïîâ³ëè â ìåäè÷-
íîìó óí³âåðñèòåò³. — Éîãî ìàòè 
íàäàëà â³äïîâ³äíó äîâ³äêó. Ó í³é 
çàçíà÷åíî, ùî ùåïëåííÿ ðîáèëè, 
ÿê ³ ïåðåäáà÷åíî ó òàêîìó âè-
ïàäêó, äâà ðàçè.

×îìó æ òîä³ þíàê ïîìåð?

КОНСИЛІУМИ СКЛИКАЛИ 
ПО ДВА РАЗИ НА ДЕНЬ 

ßê ïîÿñíèâ Þð³é Øåâ÷óê, äå-
êàí ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó ¹ 1, 
äå íàâ÷àâñÿ Ñåðã³é Áóòåíêî, 
ñïî÷àòêó õëîïåöü ïåðåí³ñ îäíå 
³íôåêö³éíå çàõâîðþâàííÿ, ùî 

СТУДЕНТ-МЕДИК ПОМЕР ВІД КОРУ
Вічна пам'ять  Студент медичного 
університету Сергій Бутенко помер 
від ускладнень захворювання на кір. 
У виші кажуть, що хлопець був двічі 
вакцинований від недуги, але чому 
щеплення не дало бажаного результату? 
Спалах якої інфекції прогнозують медики?

âàæêî ï³ääàºòüñÿ ä³àãíîñòèö³ ³ 
ë³êóâàííþ. ²ìóí³òåò áóâ çíèæå-
íèé. Ïîò³ì éîãî ñï³òêàëà íîâà 
õâîðîáà — ê³ð, ùî âèìàãàâ çíà-
÷íî¿ ðîáîòè ñàìå ³ìóííî¿ ñèñòå-
ìè. À ³ìóí³òåò óæå áóâ îñëàáëå-
íèé. Ñòàâñÿ çá³ã îáñòàâèí, ùî 
âèÿâèëèñÿ òðàã³÷íèìè.

Ë³êàð³ çàñòîñîâóâàëè âñ³ ìîæ-
ëèâ³ ìåòîäè. Íåîäíîðàçîâî ñêëè-
êàëè êîíñèë³óì, áóâàëî, ïî äâà 
ðàçè íà äåíü. Ïàö³ºíò ïåðåáóâàâ 
â ðåàí³ìàö³¿ ì³ñüêî¿ ³íôåêö³éíî¿ 
ë³êàðí³. Îñòàíí³ äí³ — ï³ä àïàðà-
òîì øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü.

ДОПОМАГАЛА СЕСТРА 
Ñåðã³é æèâ ó ãóðòîæèòêó ¹ 1. 

Êàæóòü, çàâæäè áóâ óñì³õíåíèé. 
Éîãî ï³äòðèìóâàëà äâîþð³äíà ñå-
ñòðà, âîíà âæå ï’ÿòèêóðñíèöÿ. 
Äîïîìàãàëà áðàòîâ³ àäàïòóâà-
òèñÿ, êîëè ïðè¿õàâ íà íàâ÷àííÿ 
ó íåçíàéîìå éîìó ì³ñòî. Áðàò 
Ñåðã³ÿ íàâ÷àºòüñÿ ó Êèºâ³, â îä-
íîìó ç âèø³â. Âîíè — áëèçíþ-
êè. ¯õí³é áàòüêî ñëóæèâ ó çîí³ 
ÀÒÎ. Â³í — íàø çåìëÿê, ðîäîì 
ç Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó.

Ñåðåä òèõ, õòî ïðèéøîâ ïîïðî-
ùàòèñÿ, áóâ íàðîäíèé äåïóòàò 
Ãðèãîð³é Çàáîëîòíèé.

— Ðàçîì ç áàáóñåþ Ñåðã³ÿ 
ó ñâ³é ÷àñ ìè íàâ÷àëèñÿ â ³íñòè-
òóò³, — ðîçïîâ³â ïàí Ãðèãîð³é. — 
Êîëè ÿ ä³çíàâñÿ ïðî ¿õíº ãîðå, 
âèð³øèâ ïðè¿õàòè ï³äòðèìàòè.

ВІДМІНИЛИ ЛЕКЦІЙНІ 
ЗАНЯТТЯ 

Íèí³ 60 ñòóäåíò³â ìåäè÷íîãî 
õâîð³þòü íà ê³ð. Íà òåðèòîð³¿ 
âèøó áàãàòî ñòóäåíò³â õîäÿòü 

За словами одного з науковців 
медуніверситету (вчений просив 
не називати його ім’я), у най-
ближчі роки у нашій державі 
очікується спалах захворюван-
ня на дифтерію. Раніше постійно 
проводилася імунізація. Завдяки 
цьому у 70-х роках інфекційну 
недугу вдалося здолати. Втім, 
уже у 80-х роках українців ста-
ла масово уражати така недуга. 

Порушили методи імунопрофі-
лактики — і хвороба одразу дала 
про себе знати.
За інформацією медиків, уже з 
минулого року у нашій держа-
ві спостерігається збільшення 
хворих на дифтерію. Причина — 
зменшено число вакцинованих 
осіб. А це означає, що у наступні 
роки можна очікувати на значно 
більше поширення інфекції.

Очікується спалах дифтерії 

ó ìåäè÷íèõ ìàñêàõ. Ïðî çàõîäè 
ç ïîïåðåäæåííÿ çàõâîðþâàííÿ 
íà ê³ð, ùî ¿õ ïðîâîäÿòü â óí³-
âåðñèòåò³, ðîçïîâ³ëà ïðîôåñîð, 
äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê, êåð³â-
íèê ïðåñ-ñëóæáè âèøó Â³êòîð³ÿ 
Ðîä³íêîâà.

— Ç ìèíóëî¿ îñåí³, ÷àñó ñïà-
ëàõó ³íôåêö³¿, îáñòåæóºìî óñ³õ 
ñòóäåíò³â íà ïðåäìåò, õòî ç íèõ 
ïðîõîäèâ âàêöèíàö³þ ³ ñê³ëüêè 
ðàç³â. Óñ³ îõî÷³ ìîæóòü ïåðåâ³-
ðèòèñÿ, çäàòè êðîâ íà àíòèò³ëà, 
ÿêùî âîíè íå çíàþòü, ÷è áóëè 
ùåïëåí³. Áåçêîøòîâíî. Òàê ñàìî 
áåçêîøòîâíî ìîæóòü ïðîéòè âàê-
öèíàö³þ. Ñòóäåíò³â â³äïóñêàëè 
íà ïåâíèé ÷àñ íà äîäàòêîâ³ êàí³-
êóëè. Ïîâí³ñòþ ñêàñîâàíî ëåêö³¿. 
Íå çáèðàºìî ðàçîì âåëèêó ê³ëü-

ê³ñòü ëþäåé, ùîá ïðåâåíòóâàòè 
ïåðåäà÷ó ³íôåêö³¿. Çàðàç â óí³âåð-
ñèòåò³ õâîð³º íà ê³ð ïðèáëèçíî 
60 ñòóäåíò³â. Âîíè ïðîõîäÿòü ÷å-
ðåç íàøó êàôåäðó ³íôåêö³éíèõ 
õâîðîá. Íàóêîâö³ êàôåäðè îï³êó-
þòüñÿ öèìè õâîðèìè. Çà êîæíèì 
ç íèõ º êîíòðîëü.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Â³êòîð³¿, ó ðåê-
òîðàò³ îáãîâîðþþòü ïèòàííÿ ïðî 
ìîæëèâå âêëþ÷åííÿ äî ïîäàí-
íÿ äîêóìåíò³â àá³òóð³ºíòàìè ùå 
îäíîãî ç íèõ — êàðòè ùåïëåíü.

— Ðàí³øå öå ïðàâèëî ³ñíó-
âàëî, — ãîâîðèòü ðåêòîð âèøó 
Âàñèëü Ìîðîç. — Ìàëè êàðòèíó 
âàêöèíàö³é íà êîæíîãî ñòóäåí-
òà. Ïîò³ì âèìîãè íàäàâàòè òàê³ 
äîâ³äêè â³äì³íèëè. Àëå âîíè ïî-
òð³áí³. 

Про Сергія однокурсники розповідали, як про скромну, 
порядну, щиру людину



9 RIA, Ñåðåäà, 13 ëþòîãî 2019
ËÀÉÔ

З літа 2017 року почали ремонту-
вати фасад будинку на Собор-
ній, 101. Роблять його коштом 
міського бюджету: єдине, за що 
платять мешканці — це балкони, 
по 8000 гривень. Вирішили ро-
бити «безкоштовний» ремонт, бо 
фасади будівель на Соборній об-
шарпані, а це обличчя Вінниці, 
яке бачать городяни та гості міста.
І на цю будівлю витратили вже 
більше п’яти мільйонів гривень. 

Капітальний ремонт фасаду з 
утепленням та заміною покрівлі 
коштував 4,9 мільйона гривень; 
підрядник — міське комунальне 
підприємство «Аварійна диспет-
черська служба». Підсвітка стін 
дому — ще 520 тисяч гривень, 
підрядник — товариство «Мікс 
Лайт».
У планах відремонтувати фасади 
ще шести будинків на Соборній 
(goo.gl/Z7Bd8V).

Реконструкція «обличчя» Соборної 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Áóäèíîê ï³ä 
íîìåðîì 101 íå º 
òèïîâîþ áàãàòî-

ïîâåðõ³âêîþ. Çà ôîðìîþ â³í 
ïîâòîðþº «äóãó» ïîâîðîòó ç 
Ñîáîðíî¿ íà Ïèðîãîâà. Éîãî 
áîêîâ³ ÷àñòèíè ìàþòü âèñîòó 
÷îòèðè ïîâåðõè, à ïîñåðåäèí³ 
ï’ÿòèïîâåðõ³âêà. Öåé ä³ì êîëèñü 
ñêëàäàâñÿ ç òðüîõ, ÿê³ çãîäîì 
îá’ºäíàëè. Ñòàðîæèëè ðîçïîâ³-
äàþòü, ùî ñþäè ñåëèëèñÿ ³íæåíå-
ðè, ë³êàð³, áóä³âåëüíèêè. Íà âñ³õ 
êâàðòèð íå âèñòà÷àëî, òîìó æèò-
ëî ñòàëî íà÷å «ãóðòîæèòîê».

Îñê³ëüêè ä³ì íà öåíòðàëüí³é 
âóëèö³, ùî º «îáëè÷÷ÿì ì³ñòà», 
òî ç 2017-ãî éîãî âèð³øèëè â³ä-
ðåìîíòóâàòè. Íîâèé äàõ, óòåïëåí³ 
ñò³íè — óñå çà êîøòè ì³ñüêîãî 
áþäæåòó. Ùî î÷³êóº íà öåé ä³ì 
â ìàéáóòíüîìó òà ÿê öå, æèòè 
ó öåíòð³ ì³ñòà?

ПРО ЦІНИ НА КАЛІЧІ 
Áàãàòîïîâåðõ³âêà, íà ÿê³é çà-

âåðøóºòüñÿ öåíòðàëüíà âóëèöÿ, 
íå º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè. 
Ó ìåðåæ³ òà àðõ³âàõ íåìàº ïðî íå¿ 
äàíèõ. Òîæ, àáè ä³çíàòèñÿ ³ñòîð³þ 
äîìó, ïîãîâîðèëè ç éîãî ìåøêàí-
öÿìè. Çóñòð³ëè æ³íêó, ùî æèâå 
ó áóäèíêó ¹ 101 ìàéæå ç ñàìî-
ãî ïî÷àòêó çàáóäîâè — 82-ð³÷íó 
Àííó ×àðñüêó, ÿêà á³ëüøå 30 ðî-
ê³â ïðîïðàöþâàëà ìåäñåñòðîþ.

— Ïàì’ÿòàþ, ä³ì áóäóâàëè 
ç 1954 ðîêó, à çàñåëÿòè ëþäåé 

ñòàëè ò³ëüêè â 1958. Îñòàòî÷-
íî, ÿê-òî êàæóòü, ç ïðîïèñêîþ, 
æèâó òóò ç 1962 ðîêó. ×îìó òàê? 
Áî íà ÷îëîâ³êà êâàäðàòí³ ìåòðè 
íå äàâàëè, ³ ìàëà «ñâåðäëîâñüêó» 
àäðåñó, — ðîçêàçàëà æ³íêà.

Ïåíñ³îíåðêà áàãàòî óñì³õàºòü-
ñÿ, ³ ïîïðè ñâ³é â³ê ëåãêî çãàäóº 
Â³ííèöþ çðàçêà 50–60-õ ðîê³â. 
Ðîçïîâ³äàëà, ùî îäðàçó â ¿¿ áó-
äèíêó çáóäóâàëè ïðèì³ùåííÿ ï³ä 
àâ³àêàñè òà ùå áóëà âåëè÷åçíà 
êíèæêîâà êðàìíèöÿ íà ïåðøî-
ìó ïîâåðñ³.

— Òàì, äå çàðàç Óí³âåðìàã — 
áóâ ðèíîê Êàë³÷à. Íà ðèíêó âñå 
ïðîäàâàëè: ïðîäóêòè, ìåáë³, 
îäÿã. Ïàì’ÿòàþ, êðîëèê êîøòó-
âàâ 2,50, êóðêà — 1,50 ðóáëÿ. 
Ó ìåíå äîñ³ º ñï³äíèöÿ ç Êàë³÷³, 
ÿêó íà òàíö³ êóïóâàëà. Ãàðíà, ç 
êâ³òêàìè. Ç ìàòåð³àëó, ÿêèé íà-
çèâàºòüñÿ øòàïåëü. Äî íîñ³ííÿ 
³ ïðàííÿ áóëî íåçð³âíÿííî! — ç 
óñì³øêîþ çãàäóº ×àðñüêà.

РІЧКА І СХОВИЩЕ ПІД 
ЗЕМЛЕЮ 

Çà ñïîãàäàìè æ³íêè, êîëè ³ñ-
íóâàâ áàçàð, òî íàâêîëî æèëè 
ºâðå¿, «ó íåâåëèêèõ õàëóïêàõ». 
Ïðèâàòí³ áóäèíêè îòî÷óâàëè áà-
ãàòîïîâåðõ³âêó, ÿêà íà ¿õíüîìó 
ôîí³ âèãëÿäàëà íà÷å õìàðî÷îñ.

Ó 60-õ ðîêàõ ì³ñüêà âëàäà âè-
ð³øèëà ïðèáðàòè ðèíîê Êàë³÷à. ² 
íà éîãî ì³ñö³ ðîçïî÷àëè áóä³âíè-
öòâî Óí³âåðìàãó. À ð³÷êó, ÿêà òå÷å 
â öüîìó ðàéîí³, ñõîâàëè ï³ä çåìëþ.

— Ð³÷êà íàïîâíþº îçåðî, äå çà-
ðàç ëåáåä³ ïëàâàþòü. À áåðå ñâ³é 
ïî÷àòîê ç îçåð á³ëÿ äèñïàíñåðó 

ПІД ОСТАННІМ ДОМОМ 
НА СОБОРНІЙ ТЕЧЕ РІЧКА 
На першій лінії  Багатоповерхівка 
на Соборній, 101 помітно виділяється 
на фоні сусідніх будинків. Має утеплені 
стіни, нову покрівлю та яскравий колір 
фасаду. Хоча будинок не є історичною 
пам’яткою, його старожилам є що 
розповісти — під домом є бомбосховище, 
тече річка. Які ще принади має останній 
дім з головної вулиці Вінниці

íà Ï'ÿòíè÷àíàõ, — ðîçêàçàëà 
æ³íêà. — Âîíà éäå ³ ï³ä íàøèì 
áóäèíêîì: ¿¿ ïðîïóñòèëè ÷åðåç 
òðóáó, àáè íå ï³äìèâàëà ôóí-
äàìåíòè. Ð³÷êó ìîæíà ïîáà÷è-
òè íà ïðèâàòíèõ ñàäèáàõ ³ á³ëÿ 
Ñòàðîãîðîäñüêîãî ìîñòó, äå âîíà 
âïàäàº ó Ï³âäåííèé Áóã. À òàê, 
âîíà âñþäè çàìóðîâàíà â ö³ òðóáè.

Ùå âîíà çãàäàëà, ùî ï³ä äîìîì 
º áîìáîñõîâèùå. Àëå çà ïðèçíà-
÷åííÿì, íà ùàñòÿ, ïðèì³ùåííÿì 
ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè íå ñêîðèñòàëèñÿ. 

— ×îìó òóò? Áî ïîðÿä øêîëà 
¹ 2, ïàðê Ãîðüêîãî, Óí³âåð-
ìàã. Ùîá âì³ñòèòè âñ³õ ëþäåé 
áîìáîñõîâèùå áóëî çðîáëåíå 
íà äîâæèíó âñüîãî áóäèíêó. Êàôå, 
ùî º â íàøîìó áóäèíêó, ÷àñòêîâî 
³ çàéìàº öå áîìáîñõîâèùå. Éîãî 
âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ìàãàçèíí³ 
ñêëàäè, — ðîçêàçàëà Àííà ×àðñüêà.

ЛЮБЛЯТЬ ІНОЗЕМЦІВ 
ЗА ДОЛАРИ 

Çàïèòóºìî ó ïàí³ Àííè, ÷è 
ñïðàâä³ â ¿õíüîìó áóäèíêó äà-
âàëè êâàðòèðè ò³ëüêè ïàðò³éíèì 
÷èíîâíèêàì?

— Öå íåïðàâäà. Áóäèíîê áóâ 
ÿê ãóðòîæèòîê: ñê³ëüêè ê³ìíàò 
ó êâàðòèðàõ, ñò³ëüêè é áóëî õàçÿ-
¿â. Ùå âåëè÷åçí³ êîðèäîðè, ùîá 
óì³ñòèòè âñ³õ ìåøêàíö³â. Ó ìåíå 
êâàðòèðà 55 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ³ 
ç íèõ êîðèäîð — 28! Ó êîãî áóëè 
ä³òè, òî íà êîðèäîð³ âëàøòîâóâà-
ëè äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê.

Óò³ì, ÿê çãàäóº ïåíñ³îíåðêà, 
æèëè òóò ³ â³äîì³ îñîáèñòîñ-
ò³ — äèðèãåíò Àíàòîë³é Ìàðõ-

ëåâñüêèé, î÷³ëüíèê ìåáëåâî¿ 
ôàáðèêè, äèðåêòîð àãðàðíîãî 
³íñòèòóòó, êîðåñïîíäåíò «Ðî-
á³òíè÷î¿ ãàçåòè».

Çàðàç òàêèõ ñòàðîæèë³â ÿê Àííà 
×àðñüêà, çàëèøèëîñÿ â áóäèíêó 
äóæå ìàëî. Æ³íêà íàðàõóâàëà, ùî 
ç ìîìåíòó çàáóäîâè ³ äî íàøîãî 
÷àñó òóò ïîìåðëî 124 ëþäèíè. 
Ä³òè, ÿê ïîäîðîñë³øàëè, â öåíòð³ 
íå æèâóòü — ïðîäàëè àáî çäàëè 
â îðåíäó ñâî¿ êâàðòèðè.

— Ëþáëÿòü ³íîçåìö³â, áî ò³ 
çà îðåíäó ïëàòÿòü äîëàðàìè. Áà-

ãàòî â íàñ ñòóäåíò³â ç ìåäè÷íîãî 
òà ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåò³â. 
Õî÷à ÿê ñóñ³äè, òî ³íîçåìö³ äóæå 
ãàëàñëèâ³. Êîëèñü â íàñ àðàáè 
æèëè, òî ò³ ðîáèëè ãóëÿíêè ùî-
âå÷îðà, à íîâ³ ãðóïêè ä³â÷àò õî-
äèëè ùîãîäèíè, — êàçàëà ïåí-
ñ³îíåðêà.

Çãàäàëà ïåíñ³îíåðêà ³ æàõ-
ëèâó ³ñòîð³þ, ÿêà òðàïèëàñÿ 
ó 2014 ðîö³. Òîä³ ç â³êíà ÷åòâåð-
òîãî ïîâåðõó ¿õíüîãî äîìó âèïàëà 
òåìíîøê³ðà ³íîçåìíà ñòóäåíòêà. 
Ä³â÷èíà ðîçáèëàñÿ íàñìåðòü, 
ïðàâîîõîðîíö³ âèçíà÷èëè, ùî 
öå áóâ íåùàñíèé âèïàäîê (goo.
gl/knMZQZ).

— Òîä³ öå áóëî ùîñü ñòðàøíå. 
Ì³ë³ö³ÿ äîâãî ùå âîçèëàñÿ ç ò³-
ëîì á³äíî¿ äèòèíè, ÿêå ëåæàëî 
íà òðîòóàð³. Æàëêî öþ ä³â÷èí-
êó, — êàçàëà ç³ ñìóòêîì â ãîëîñ³ 
Àííà ×àðñüêà.

«ТЕЛЕВІЗОР ПРОДИВУСА» 
Æèòòÿ ó öåíòð³, áåçïåðå÷íî, 

ìàº ñâî¿ ïëþñè: ïîðÿä çóïèíêè 
á³ëüøîñò³ ìàðøðóò³â ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó, º ðîçìà¿òòÿ êðàìíèöü 
òà ïàðê â³äïî÷èíêó ó êðîêîâ³é äî-
ñòóïíîñò³. Àëå, çà ñëîâàìè ïåíñ³-
îíåðêè, öå ùå é øóì òà íàáðèä-
ëèâà ðåêëàìà.

— Ìè íàâ³òü ç Êèºâîì ñóäèëè-
ñÿ òðè ÷è ÷îòèðè ðîêè, áî â íàñ 
äî ñò³í áóëè ïðèâ'ÿçàí³ äðîòè äëÿ 
òðîëåéáóñ³â òà òðàìâà¿â. ² êîëè 
âîíè ïðî¿æäæàëè, òî íàñ òðÿñ-
ëî íà÷å ïðè çåìëåòðóñ³. Ïîê³é-
íèé Ìóçèêà (Îëåêñàíäð, î÷³ëü-
íèê ÒÒÓ äî 2007 ðîêó — àâò.) 
âðåøò³-ðåøò ïðèáðàâ äðîòè òà 
ïðè÷åïèâ ¿õ íà ñòîâïè, — êàçàëà 
ïåíñ³îíåðêà.

Íåùîäàâíî äî ñàìîãî áóäèíêó 
çàêð³ïèëè ï³äñâ³òêó, ÿêà «çàëè-
âàº» áóäèíîê á³ëèì ñâ³òëîì. ×è 
çàâàæàº âîíà?

— Í³, áî ñâ³òèòü íà âóëèöþ. 
×óäîâî ñâ³òèòü öåé «òåëåâ³çîð», 
ÿêèé Ïðîäèâóñ ïðè÷åïèâ (ðå-
êëàìíèé á³ëáîðä íàâïðîòè Óí³-
âåðìàãó — àâò.). Í³÷íèê³â íå òðå-
áà, ìîæíà ÷èòàòè çàïðîñòî ïðè 
òàêîìó ñâ³òë³. Òîìó ãîëîâàìè 
ëåæèìî äî â³êíà, ùîá íå ñë³ïè-
ëî (ñì³ºòüñÿ), — â³äïîâ³ëà ïåí-
ñ³îíåðêà.

Будинок має утеплений фасад, новий дах та підсвітку. 
Усе це коштувало понад 5,5 мільйона гривень з бюджету Вінниці 

Êîìóíàëüí³ êâàðòèðè 
ïðèâàòèçóâàëè ³ íèí³ 
çäàþòü ñòóäåíòàì. 
Ö³íè, â ñåðåäíüîìó, 
6–7 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íà ì³ñÿöü
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РЕКЛАМА

441176

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ìèíóëèé 2018 
ð³ê áóâ ðîêîì 

ïðîñâ³òíèöüêîãî ïðîåêòó â Óêðà-
¿í³ «ß ìàþ ïðàâî». ² òîð³ê ïî÷à-
ëè ãîòóâàòè êàëåíäàð, äå âêàçàí³ 
ïàì’ÿòí³ äàòè ç ïðàâàìè ëþäèíè. 
Éîãî âèäàëè ó 2019-ìó. Îäèí ç 
ïðèì³ðíèê³â ïîêàçàëà ìàìà ïðà-
âîçàõèñíèêà Ãðîéñìàíà Ìþäà 
Ãåõìàí. Æ³íêà ðîçïîâ³ëà ³ ïðî 
³äåþ öüîãî êàëåíäàðÿ, ÿêó ïðî-
äóìàâ Äìèòðî.

— Ó 2009 ðîö³ Ä³ìà áóâ íà ì³æ-
íàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ ïðàâî-
çàõèñíèê³â ó Ëîíäîí³. Òàì ïî-
äàðóâàëè êàëåíäàð ç â³äîìèìè 
ïðàâîçàõèñíèêàìè ç óñüîãî ñâ³-
òó, — ðîçêàçàëà Ìþäà Ìîéñå-
¿âíà. — Íà éîãî ñòîð³íêàõ áóëî 
âñüîãî òðè ëþäèíè ç êîëèøíüîãî 
ÑÐÑÐ: Àíäð³é Ñàõàðîâ, Ñåìåí 
Ãëóçìàí òà Äìèòðî Ãðîéñìàí. 
Ôîòî Ä³ìè íàäðóêóâàëè íà ñòî-
ð³íö³, äå âêàçàíèé òðàâåíü. Éîãî 
äåíü íàðîäæåííÿ — 15 òðàâíÿ.

Çà ñëîâàìè Ãåõìàí, óäîìà 
â Óêðà¿í³ Äìèòðî çàïðîïîíóâàâ 
íàäðóêóâàòè ñõîæèé êàëåíäàð, 
àëå íå ç ôîòî ïðàâîçàõèñíèê³â, 
à ç ãîëîâíèìè ïîñòóëàòàìè ïðàâ 

ëþäèíè: ïðàâî íà æèòòÿ, íà ñâî-
áîäó, íà ð³âí³ñòü òîùî.

Öþ ³äåþ ðåàë³çóâàëè ÷åðåç äå-
ñÿòü ðîê³â. Ï³ä çíàìåííèìè äàòà-
ìè — âèñëîâè ³ç âèñòóï³â, ëåêö³é, 
ïóáë³êàö³é Äìèòðà Ãðîéñìàíà, 
íàâåäåí³ òðüîìà ìîâàìè. Âîíè 
³ëþñòðîâàí³ ìàëîâ³äîìèìè ôîòî 
³ç æèòòÿ ïðàâîçàõèñíèêà.

«Ïðàâà ëþäèíè íåïîðóøí³» — 
çàñâ³ä÷óº êàëåíäàð âóñòàìè â³-
äîìîãî â³ííè÷àíèíà, ùî öèòóº 
ãëîáàëüíó Äåêëàðàö³þ ïðàâ 
ëþäèíè, ïðèéíÿòó â 1948 ðîö³. 
À äåÿê³ ñëîâà Äìèòðà, íàäðóêî-
âàí³ â êàëåíäàð³, çâó÷àòü íà÷å 
ïðîðîöòâî:

«Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî 
íåíàâèñòü è ïðåçðåíèå ê âëàñòü 
ïðåäåðæàùèì íàñòîëüêî ñèëüíû, 
÷òî ìèðíûé äîãîâîð âðÿä ëè âîç-
ìîæåí. Ïîýòîìó, ñêîðåå âñåãî, 
íàñ æäóò íåìèðíûå ïåðåìåíû, 
â õîäå êîòîðûõ, äîñòàòî÷íî âå-
ðîÿòíî, Óêðàèíà íå ñìîæåò óäåð-
æàòüñÿ â ñâîèõ íûíåøíèõ ãðà-
íèöàõ», — ñêàçàâ ïðàâîçàõèñíèê 
ùå â 2012 ðîö³.

Òàêîþ öèòàòîþ ïðî³ëþñòðóâàëè 
òðàã³÷íó äàòó â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè — 
20 ëþòîãî 2014 ðîêó — ìàñîâ³ 
ðîçñòð³ëè íà Ìàéäàí³ â Êèºâ³, 
äåíü æàëîáè ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
ñîòí³.

НАДРУКУВАЛИ КАЛЕНДАР 
З ЦИТАТАМИ ДМИТРА ГРОЙСМАНА
Пам’ять  Календар з тезами про 
права людини не встиг зробити за свого 
життя Дмитро Гройсман. Відомого 
правозахисника не стало у серпні 
2013 року. Але його ідею підхопили 
послідовники та батьки, що видали 
календар з його цитатами. Деякі з них, 
наче пророцтво, яке вже збулося

Àëå á³ëüø³ñòü éîãî ñë³â ñòîñó-
þòüñÿ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè:

«ß âñåãäà ñîëèäàðåí ñ ëþäüìè, 
êîòîðûõ íåñïðàâåäëèâî ïðåñëå-
äóþò. Åñëè çàâòðà áóäóò óíè÷òî-
æàòü ñîìàëèéöåâ, ÿ âûéäó è ñêà-
æó, ÷òî ÿ ñîìàëèåö», — öèòàòà 
äî Äíÿ áîðîòüáè çà ë³êâ³äàö³þ 
ðàñîâî¿ äèñêðèì³íàö³¿.

«Êîëèñü äåðæàâà äàëà êðèì-
ñüêèì òàòàðàì 24 ãîäèíè, ùîá 
çàáðàòèñÿ ç³ ñâîº¿ çåìë³. ×è çìî-
æå ñüîãîäí³ Óêðà¿íà äîïîìîãòè 
îäíîìó ç³ ñâî¿õ êîð³ííèõ íàðîä³â 
ïîâåðíóòèñÿ íà Áàòüê³âùèíó? Áó-
äåìî â³ðèòè, ùî çìîæå!», — öè-
òàòà äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ êî-
ð³ííèõ íàðîä³â ñâ³òó.

Ãîëîâíèé ìîòèâ âñüîãî êàëåí-
äàðÿ — öå ëþáîâ äî ëþäåé, ÿêó 
ñïîâ³äóâàâ â ñâî¿õ âèñòóïàõ Äìè-
òðî Ãðîéñìàí — «Ëþäè, ÿ ëþáëþ 
âàñ òîìó, ùî ìåí³ íåìàº á³ëüøå 
êîãî ëþáèòè, ³ õî÷ó, ùîá óñ³ ìè 
áóëè êðàùèìè».

Ìàòè Äìèòðà Ãðîéñìàíà Ìþäà 
Ãåõìàí âäÿ÷íà âñ³ì, õòî äîëó÷èâ-
ñÿ äî ðîçðîáêè êàëåíäàðÿ. Íàä 
äèçàéíîì ïðàöþâàëè âèõîâàíö³ 
Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà ³ìåí³ 
Ðàòóøíî¿, Ìèêîëà Ìàòâ³é÷óê òà 
Ïàâåë Òàñåð, ï³ä êåð³âíèöòâîì 
â÷èòåëÿ-ìåòîäèñòà Ãðèãîð³ÿ 
Íåïîìíÿùîãî. Äîðîáëþâàëà 
äèçàéí Îëåíà Ñåì³÷àñíîâà.

Çáîðîì ³íôîðìàö³¿ çàéìàëè-
ñÿ îáëàñíå îá'ºäíàííÿ «Â³÷íèé 
ïàì'ÿòíèê» òà ñï³âðîá³òíèêè á³-
áë³îòåêè ³ìåí³ Ò³ì³ðÿçºâà.

Дмитро Леонідович Гройсман наро-
дився 15 травня 1972 року у Вінниці. 
За першою освітою — патологоана-
том, за другою — юрист. У 1993 році 
став засновником вінницького 
осередку «Amnesty International», 
у 1998 році створив Вінницьку пра-
возахисну групу.
Гройсман рятував багатьох людей 
від міліцейських, прокурорських 
тортур, каральної психіатрії, при-
ниження за національність, гоніння 
біженців, хворих на СНІД.
За ініціативи правозахисника ство-
рені групи громадського контролю 
за СІЗО та в’язницями. Він записав 
сотні відеоінтерв’ю, співпрацюючи 
з фондом американського режи-
сера Стівена Спілберга «Пережив-
шие ШОА».
У 2009 році Дмитро Гройсман 
увійшов до списку «Топ-100 най-
впливовіших українців» за версією 

журналу «Кореспондент» в номіна-
ції захисника засуджених і жертв 
міліцейського свавілля.
На правозахисника у грудні 2010-го, 
відкрили кримінальну справу, яку 
згодом назвуть «порносправою». 
У блогу нібито Дмитра Гройсмана, 
були викладені його фото та ста-
туетка чоловіка зі збудженим фа-
лосом. Ця статуетка знаходилася 
на предметі, що схожа на брошуру, 
з написом «Конституція України».
Дмитра звинувачували за статтями 
«Наруга над державними символа-
ми України» і «Поширення порно-
графії». Суди тривали до 2013 року, і 
на 72-му засіданні Гройсмана визна-
ли невинуватим та закрили справу.
Але він не дожив до виправдаль-
ного вироку буквально кілька днів. 
Чоловік помер 5 серпня 2013 року. 
За офіційною версією — від серце-
вого нападу.

У Лондоні видали схожий календар ще в 2009 році. На 
його сторінках опублікували фото відомих правозахисників з 
усього світу, і серед них був вінничанин Дмитро Гройсман

ДОВІДКА

«Ëþäè, ÿ ëþáëþ âàñ 
òîìó, ùî ìåí³ íåìàº 
á³ëüøå êîãî ëþáèòè, 
³ õî÷ó, ùîá óñ³ ìè 
áóëè êðàùèìè» – îäíà 
ç öèòàò Ãðîéñìàíà
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Генерал Володимир Алексєєв — 
військовий у третьому поколінні. 
У нього дід і батько також були 
військові. До речі, пан Володимир 
відзначений такою само нагоро-
дою — орденом Червоного прапо-
ра, як і його дід. У Першу світову 
Григорій Алексєєв став повним 
георгіївським кавалером, а орден 
отримав під час Громадянської 
війни, будучи комбригом. Був 
репресований, ув’язнений. Його 
позбавили усіх нагород і військо-
вого звання. У листі до Сталіна 
просив відправити на фронт під 
час Другої світової. Пішов рядо-
вим. Війну закінчив комбатом 
у званні майора.
Батько пана Володимира слу-
жив офіцером зв’язку. Військо-
ву професію обрав син генерала 

Андрій. Він також став військо-
вим льотчиком.
Про небо Володимир Алексєєв 
мріяв з дитинства. Після закін-
чення Чернігівського вищого 
військового училища льотчи-
ків мрія здійснилася. Пізніше 
отримав диплом випускника 
Військово-Повітряної академії 
імені Гагаріна. Крім згаданих 
вище посад — заступника коман-
дира полку, командира полку, 
дивізії, в Афганістані очолював 
авіабазу Баграм, де на озброєнні 
знаходилося 256 літаків та верто-
льотів. З 1997-го і до 2002-го був 
заступником начальника бойової 
підготовки Військово-Повітряних 
сил України. У небі провів понад 
три тисячі годин на різних типах 
винищувачів.

Орден, як у діда 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Æîäåí â³éñüêî-
âèé 168-ãî àâ³à-
ïîëêó êîëèøíüîãî 
Ñîþçó íå çàãèíóâ 

íà àôãàíñüê³é â³éí³. Ïîëê áðàâ 
ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ ç ñåðïíÿ 
1987 ïî ñåðïåíü 1988-ãî. Ó òîé 
÷àñ êîìàíäèðîì ñëóæèâ Âîëî-
äèìèð Àëåêñººâ, íèí³ ãåíåðàë-
ìàéîð çàïàñó.

УСІХ ПОВЕРНУ ЖИВИМИ
Ñòàðîêîñòÿíòèí³â, ðàéöåíòð 

ñóñ³äíüî¿ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. 
168-é àâ³àö³éíèé ïîëê ë³òàê³â-âè-
íèùóâà÷³â. Ñåðïåíü 1987-ãî. 
Íåñïîä³âàíà çóñòð³÷ î÷³êóâàëà 
êîìàíäèðà ï³äïîëêîâíèêà Âî-
ëîäèìèðà Àëåêñººâà ïåðåä â³ä-
ïðàâêîþ â Àôãàí³ñòàí. Ïðèéøëè 
äðóæèíè ëüîò÷èê³â, ãîâîðèëè 
åìîö³éíî, ç³ ñëüîçàìè. ¯õ ìîæ-
íà áóëî çðîçóì³òè. Íà òîé ÷àñ ç 
÷óæî¿ êðà¿íè óæå ïðèáóëî ïîíàä 
äåñÿòü òèñÿ÷ «÷îðíèõ òþëüïàí³â» 
(òàê íàçèâàëè àâ³àðåéñè, ÿêèìè 
ïðèâîçèëè òðóíè ç ò³ëàìè óáè-
òèõ — àâò.)

— Óñ³õ ïîâåðíó æèâèìè! — ïî-
îá³öÿâ Àëåêñººâ, — Ùî ùå ÿ ì³ã 
ñêàçàòè ¿ì ó ò³ õâèëèíè? Íà ùàñ-
òÿ, òàê âîíî ³ ñòàëîñÿ. Æîäåí ç 
íàøîãî ïîëêó íå çàãèíóâ çà ð³ê 
ó÷àñò³ ó áîéîâèõ ä³ÿõ â Àôãàí³ñ-
òàí³. À â ïîëêó íàðàõîâóâàëîñÿ 

ïîíàä ï’ÿòñîò â³éñüêîâèõ.
Äî íåïðîñòîãî çàâäàííÿ ãîòó-

âàëèñÿ, âðàõîâóþ÷è äîñâ³ä ëüîò-
÷èê³â, ÿê³ âæå ïðîéøëè Àôãàí. 
Ùîïðàâäà, ó ïîëêó òàêèõ íå áóëî 
íà òîé ÷àñ. Àëåêñººâ ìàâ ìîæ-
ëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ ç íèìè 
íà ïîïåðåäíüîìó ì³ñö³ ñëóæáè — 
â îäíîìó ç ïîëê³â, äå ñëóæèâ 
çàñòóïíèêîì êîìàíäèðà. Óæå 
â Àôãàí³ñòàí³ ÷àñòî íàéá³ëüø 
íåáåçïå÷í³ çàâäàííÿ âèêîíóâàâ 
îñîáèñòî. Òàê ãîâîðÿòü ïðî ãå-
íåðàëà éîãî ïîáðàòèìè. Äåõòî ç 
íèõ äîòåïåð ñëóæèòü ó Â³ííèö³.

ЗА СТО БОЙОВИХ ВИЛЬОТІВ — 
ТІЛЬНЯШКА

Òðàäèö³ÿ âðó÷àòè ëüîò÷èêàì 
ò³ëüíÿøêó çà ñòî áîéîâèõ âèëüî-
ò³â íàðîäèëàñÿ ó 168-ìó ç ëåãêî¿ 
ðóêè êîìàíäèðà. Ïîðó÷ ç ¿õí³ì 
ïîëêîì áàçóâàëèñÿ äåñàíòíèêè. 
Àëåêñººâ ìàâ ãàðí³ ñòîñóíêè ç 
¿õí³ì êîìàíäèðîì. Ñóñ³äè äàðó-
âàëè ëüîò÷èêàì ò³ëüíÿøêè. Âè-
ð³øèâ â³äçíà÷àòè íèìè ëüîò÷èê³â 
çà êîæíó ñîòíþ áîéîâèõ âèëüîò³â. 

— Ðåêîðäñìåíîì ó ïîëêó ñòàâ 
êîìàíäèð ïåðøî¿ åñêàäðèëü¿ Âî-
ëîäÿ Êëèìåíêî, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Íà éîãî ðàõóíêó ïîíàä 
560 ïîëüîò³â íà áîéîâ³ çàâäàííÿ. 
Áóâàëî, ðîáèâ öå ïî 4–5 ðàç³â 
ó äåíü. Íàâ³òü êîìàíäóâà÷ Ïî-
â³òðÿíèõ ñèë 40-¿ àðì³¿ ãåíåðàë-
ìàéîð Äìèòðî Ðîìàíþê, ÿêîìó 
ï³äïîðÿäêîâóâàëàñÿ âñÿ íàøà 

ПРОЙШОВ АФГАН БЕЗ ВТРАТ
Річниця Афгану  Військовий льотчик, 
корінний москвич, який пройшов 
війну в Афганістані, після розпаду 
Союзу присягнув народові України. 
Що нині радить генерал-майор запасу 
Володимир Алексєєв нашим військовим? 
Як його поради поширювали в АТО 
серед молодих пілотів та як він оцінює 
застосування авіації на Донбасі?

àâ³àö³ÿ, ï³äí³ìàâ ë³òàêè â íåáî. 
Ï³ñëÿ ñîòîãî ïîëüîòó éîìó òåæ 
âðó÷èëè ò³ëüíÿøêó.

Çàãàëîì ëüîò÷èêè ïîëêó â Àô-
ãàí³ñòàí³ çä³éñíèëè 12,5 òèñÿ÷³ 
áîéîâèõ âèëüîò³â. Íàãàäàþ, öå 
çà îäèí ð³ê. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ãå-
íåðàë íàçâàâ ùå îäíó öèôðó — 
10800 âèëüîò³â. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ñò³ëüêè ðàç³â ï³äí³ìàëèñÿ 
â íåáî ëüîò÷èêè ïîëêó çà ÷îòèðè 
ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿.

— Ìåí³ çàïàì’ÿòàâñÿ ïåð-
øèé ïîë³ò, — ãîâîðèòü Àëåê-
ñººâ. — ×èì? Íå çíàéøîâ ö³ëü 
äëÿ óðàæåííÿ. Íå áóëî äîñâ³äó 
îð³ºíòàö³¿ íà ñêëàäí³é ì³ñöåâîñ-
ò³. Ï³ñëÿ íàáóòòÿ äîñâ³äó áîì-
áî-øòóðìîâèõ óäàð³â, çàáîðîíèâ 
ðîáèòè ïîâòîðí³ çàõîäè íà ö³ëü. 
Àäæå ïðîòèâíèê ðîçóì³â, ÿêùî 
òè ïðîìàõíóâñÿ ÷è íå âèéøîâ 
íà ö³ëü, òî ìàºø ïîâåðíóòèñÿ 
ùå ðàç. Òîìó ãîòóâàâñÿ çóñòð³-
òè íàñ ó âñåîçáðîºíí³. Äî ðå÷³, 
ñàìå ï³ä ÷àñ ïîâòîðíèõ çàõîä³â 
íà ö³ëü çàçíàëà âòðàò àâ³àö³ÿ ç 
³íøèõ ïîëê³â. Ó íàñ íå ïîñòðàæ-
äàëè í³ ëþäè, í³ òåõí³êà.

ОЗБРОЄНИЙ КАРАВАН
Ïîíàä 90% çàâäàíü, ùî ¿õ âè-

êîíóâàëà àâ³àö³ÿ, ïåðåäáà÷àëè 
çíèùåííÿ íàçåìíèõ ö³ëåé. Öå 

áóëè â³éñüêîâ³ îá’ºêòè, òàáîðè 
äëÿ ï³äãîòîâêè áîéîâèê³â, êà-
ðàâàíè ç³ çáðîºþ. Çà çíèùåííÿ 
îäíîãî ç êàðàâàí³â ëüîò÷èêè 
Àëåêñººâà îòðèìàëè äåðæàâ-
í³ íàãîðîäè. Êîìàíäèðà òàêîæ 
â³äçíà÷èëè îðäåíîì ×åðâîíîãî 
ïðàïîðà.

Çàâäàííÿ ç Êàáóëà, äå çíàõî-
äèâñÿ øòàá 40-¿ àðì³¿, íàä³éøëî 
óæå íàïðèê³íö³ äíÿ. Äîïîìîãè 
ïîòðåáóâàëè äåñàíòíèêè 56-¿ 
áðèãàäè. Âîíè âèÿâèëè êàðà-
âàí, ùî ðóõàâñÿ ç³ ñòîðîíè ñó-
ñ³äíüîãî Ïàêèñòàíó ó íàïðÿìêó 
àôãàíñüêî¿ ñòîëèö³. Êàðàâàí áóâ 
íàäçâè÷àéíî âåëèêèé — ïîíàä 
òðèñòà âåðáëþä³â ³ ïðèáëèçíî 
ï³âñîòí³ ñóïðîâîäæóþ÷èõ. ßêáè 
â³í ñõîâàâñÿ ó ãîðàõ, çíàéòè éîãî 
òàì áóëî á íåìîæëèâî. Ïðî ïðî-
õîäæåííÿ öèâ³ëüíèõ êàðàâàí³â 
àôãàíö³ çàâæäè ³íôîðìóâàëè. 
Äî òîãî æ, âîíè íå ìàëè ñò³ëüêè 
â’þ÷íèõ òâàðèí ³ ëþäåé.

Ø³ñòü âèíèùóâà÷³â Ì³Ã-23 
ÌËÄ ï³äíÿâ ó ïîâ³òðÿ êîìïîëêó. 
Ïîïåðåäó áóëè äâà ë³òàêè-ðîç-
â³äíèêè. Âîíè ìàëè ñèãíàë³çó-
âàòè ì³ñöå óðàæåííÿ. Ðîáèëè öå 
ñêèäàííÿì áîìá, ùî ñâ³òÿòüñÿ. 
Àëå áîìáè óïàëè òðîõè äàë³ â³ä 
ì³ñöÿ óðàæåííÿ. «À ÿ âæå éøîâ 
ó ï³êå, — ãîâîðèòü ãåíåðàë. — 
Òðåáà áóëî ïåðåîð³ºíòóâàòèñÿ, 

Ëüîò÷èêè ïîëêó 
â Àôãàí³ çä³éñíèëè 
12,5 òèñÿ÷³ áîéîâèõ 
âèëüîò³â. Êîìàíäèð 
356 ðàç³â ï³äí³ìàâ 
ó íåáî âèíèùóâà÷

Нині генерал Алексєєв на цивільній посаді – очолює 
музей авіації Повітряних сил

ùîá ïåðåíàö³ëèòè íàïðÿìîê 
óäàðó. Çðîáèòè öå áóëî íåïðî-
ñòî. Îäíàê áîìáè òî÷íî âëó÷èëè 
ó ö³ëü».

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç Àôãàí³ñ-
òàíó Àëåêñººâ çâåðíóâ óâàãó, 
íàñê³ëüêè øâèäêî ïî÷àëè ðîç-
ôîðìîâóâàòè àôãàíñüê³ ï³äðîç-
ä³ëè. Íàâ³òü êîìàíäóâà÷à àðì³¿ 
ãåíåðàëà Ãðîìîâà ïðèáðàëè ç 
â³éñüê, ïåðåâåëè ó ì³ë³öåéñüêå 
â³äîìñòâî, â³í ñòàâ çàñòóïíèêîì 
ì³í³ñòðà. Áîÿëèñÿ. Áî öå áóëè 
ëþäè, ÿê³ ïðîéøëè íå ò³ëüêè 
áîéîâèé âèøê³ë. Çãóðòîâàí³ é 
îðãàí³çîâàí³. Íàäçâè÷àéíî äî-
â³ðÿëè êîìàíäèðàì.

— Ï³ñëÿ Àôãàí³ñòàíó ìè í³÷îãî 
íå áîÿëèñÿ, — êàæå ãåíåðàë. — 
Òàì ìè íà ïðàêòèö³ çàêð³ïèëè 
òå, ÷îãî íàñ â÷èëè, äî ÷îãî ìè 
ãîòóâàëèñÿ.

«ЩО ТИ БУХТИШ, ВІЙНИ 
НЕ БУДЕ»

Íèí³ ãåíåðàë Àëåêñººâ íà öè-
â³ëüí³é ïîñàä³ — î÷îëþº ìóçåé 
àâ³àö³¿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë. Ï³ñëÿ ðîç-
ïàäó Ñîþçó, çàëèøèâñÿ â Óêðà¿í³, 
ñêëàâ ïðèñÿãó. Íå ïðèõîâóº, ùî 
õîò³â ïðîäîâæèòè ñëóæáó ó Ì³í-
ñüêó, äå íà òîé ÷àñ ïðîæèâàëè 
áàòüêè. Îäíàê ì³ñöÿ äëÿ áîéîâîãî 
îô³öåðà íå çíàéøëîñÿ.

— Áóäó ñëóæèòè íàðîäîâ³ 
Óêðà¿íè, — äîïîâ³â òîä³øíüîìó 
êîìàíäóâà÷ó ÂÏÑ íàøî¿ äåðæàâè 
Âàëåð³þ Âàñèëüºâó.

— Äóæå ðàäèé, — â³äïîâ³â êî-
ìàíäóâà÷, ÿêèé çíàâ Àëåêñººâà 
ïî ñëóæá³ â Àôãàí³ñòàí³.

Ó ñåðåäèí³ 90-õ â³í êîìàíäó-
âàâ äèâ³ç³ºþ ó çâàíí³ ãåíåðàëà. 
Áàãàòî ïèñàâ ³ ðîçïîâ³äàâ ïðî 
àôãàíñüêèé äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ 
àâ³àö³¿. Éîãî ïîðàäè º, çîêðåìà, 
ó êíèç³, âèäàí³é â³éñüêîâèìè 
æóðíàë³ñòàìè ãàçåòè «Êðèëà 
Óêðà¿íè» — «Ãðà÷è» ëåòÿò â Áà-
ãðàì». Áàãðàì, öå ì³ñöå, äå ðîç-

òàøîâóâàâñÿ ïîëê ï³ä îðóäîþ 
Àëåêñººâà. Ó êíèç³ ç³áðàíî òàêîæ 
ñïîãàäè ³íøèõ â³éñüêîâèõ àâ³à-
òîð³â ïðî Àôãàí³ñòàí.

ПЕРЕМАГАЮТЬ 
НЕ КУЛАКАМИ, А РОЗУМОМ

— Êîëè ïî÷àëèñÿ áîéîâ³ ä³¿ 
íà Äîíáàñ³, òîä³øí³é çàñòóïíèê êî-
ìàíäóâà÷à Ïîâ³òðÿíèõ ñèë ãåíåðàë 
Âàñèëü Í³ê³ôîðîâ ðîçïîðÿäèâñÿ, 
ùîá êíèãó ïåðåâèäàëè ³ äîñòàâè-
ëè òèðàæ ó ï³äðîçä³ëè äèñëîêàö³¿ 
â³éñüêîâèõ ëüîò÷èê³â, — ðîçïîâ³äàº 
ãåíåðàë. — Äëÿ ìîëîäèõ öå ñâîº-
ð³äíèé íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê.

Ãåíåðàë çãàäóº, ÿê éîìó ³íêî-
ëè äîð³êàëè âèñîêîïîñòàâëåí³ 
â³éñüêîâ³ ÷èíîâíèêè. «Â³éíè 
íå áóäå, ùî òè áóõòèø, Àëåêñº-
ºâ», — òàêèìè ñëîâàìè â³äïîâ³äà-
ëè íà éîãî àôãàíñüê³ ïóáë³êàö³¿.

Ãåíåðàë íå ìîæå çðîçóì³òè, 
ÿê äîïóñòèëè çíà÷íå âòîðãíåí-
íÿ ðîñ³ÿí. Ïåðåòèíàëè êîðäîí 
áåç ñïðîòèâó. Êàæå, ÷èòàâ, ùî 
ñòàëîñÿ òàê òîìó, ùî íå áóëî êî-
ìàíäè äëÿ àâ³àö³¿ çíèùóâàòè òåõ-
í³êó íà ìàðø³. Âèáèëè áîéîâèê³â 
ç³ Ñëîâ’ÿíñüêà, àëå äàëè ä³éòè 
äî Äîíåöüêà ³ çàêð³ïèòèñÿ òàì. 
×îìó? Àäæå òîä³ áîéîâèêè ùå 
íå ìàëè çíà÷íèõ çàñîá³â ïðîòè-
ïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè, ðîñ³ÿíè ùå 
íå âñòèãëè ïðèòÿãòè ¿õ íà Äîí-
áàñ. ×îìó íå àòàêóâàëè ç ïîâ³òðÿ? 

Àáî ùå ïðèêëàä. Ïåðåä àâ³àö³-
ºþ ñòàâèëè çàâäàííÿ çíèùóâàòè 
áëîêïîñòè. Öå ñïðàâà àðòèëåð³¿. 
Òèì ÷àñîì ïî ïîñòàõ íàø³ ë³òà-
êè áèëè ç ãàðìàò. Ë³òàòè ìàëè á 
ïàðàìè, òîä³ ïðîòèâíèêó ñêëàäí³-
øå îáèðàòè ö³ëü. Ëüîò÷èêè äîáðå 
çíàþòü ïðî öå, îäíàê âîíè ò³ëüêè 
âèêîíóþòü êîìàíäè.

— Ó â³éí³ ïåðåìàãàþòü íå êó-
ëàêàìè, à ðîçóìîì, — çàçíà÷àº 
ãåíåðàë. — Ïðîñò³øå êàæó÷è, ìà-
þòü áóòè ãðàìîòí³ êîìàíäèðè. 
Âîíè âæå ç’ÿâëÿþòüñÿ…
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Юнак випередив 
дорослих 
 Ô³í³øóâàâ â³äêðèòèé 
÷åìï³îíàò Â³ííèö³ ç øà-
õ³â. Íà ñòàðò âèéøëè 
82 ñïîðòñìåíè. ×åìï³îíîì 
ñòàâ 15-ð³÷íèé âèõîâàíåöü 
ì³ñüêî¿ øàõîâî¿ øêîëè, 
êàíäèäàò ó ìàéñòðè Äìè-
òðî Ùåðáèíà. Ðàçîì ³ç íèì 
òð³éêó ïðèçåð³â ñêëàëè ìàé-
ñòðè ñïîðòó Ìèêîëà Áîäíàð 
³ Îëåã Áèêîâñüêèé. Êðàùèé 
ðåçóëüòàò ñåðåä æ³íîê ïî-
êàçàëà Êàð³íà Ñòåïàíþê. 

Командне 
срібло 
 Ó ì. Áåðåçíå (Ð³âíåí-
ñüêà îáëàñòü) ïðîõîäèâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ãðåêî-
ðèìñüêî¿ áîðîòüáè (çàõ³äíà 
çîíà) ñåðåä êàäåò³â. Çá³ðíà 
ñïîðòøêîëè «Â³ííèöÿ» ïî-
ñ³ëà äðóãå êîìàíäíå ì³ñöå. 
Ó îñîáèñòîìó çàë³êó â³ííè-
÷àíè âèãðàëè ï’ÿòü íàãî-
ðîä, äâ³ ç ÿêèõ — çîëîò³. 
×åìï³îíàìè, çîêðåìà, ñòàëè 
Â³êòîð Ïîãîí÷óê (âàãîâà 
êàòåãîð³ÿ 55 êã) ³ Áîãäàí 
Âàðøàâñüêèé (65 êã).

Меморіал Івана 
Лозовського 
 Ó Â³ííèö³ ðîç³ãðàëè Êó-
áîê îáëàñò³ ç âàæêî¿ àòëåòè-
êè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. 
² âîäíî÷àñ ïåðøèé â³ä-
êðèòèé òóðí³ð ïàì'ÿò³ ²âàíà 
Ëîçîâñüêîãî. Ó çìàãàííÿõ 
ñòàðòóâàëè ï’ÿòü êîìàíä: 
Æìåðèíêè, Æìåðèíñüêîãî 
ðàéîíó, Êðèæîïîëÿ, Òóëü-
÷èíà ³ Â³ííèö³. Ãîñïîäàð³ 
êèëèìà âèáîðîëè ëåâîâó 
÷àñòèíó ìåäàëåé. 

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №7 (1081)
Популярні двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. У двох із них 
достатньо переставити чорного коня на інше поле – і ми отримуємо нову 
шахову задачу. 

Задача №2317-2321. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1             I Kb6>c7; V Kg4>e2

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №6 (1424) від 6 лютого  2019 року 
Задача №2313
I. 1. Ke5! b8 Ф  2. Kpd7 Фb5+  3. Kpc8 Фe8x; II. 1. Tc8! b8K!  2. Te8 Kpb7  3. Kpd8 Kc6x. 
Задача №2314
I. 1. b5! Kd5  2. Kpc4 Kpe5  3. Kpc5 Tc2x; II. 1. Kpc5! Tc2+  2. Kpb5 Kc4  3. Kpc6 Kd6x. 
Задача №2315
I. 1. Kpf4! Td1  2. Kpe3  Te1+  3/ Kpd2 Kf3x; 
II. I. 1. Kpe5! Te2+  2. Kpd5 Te5+  3. Kpd4 Kf3x.
Задача №2316
I. 1. Kph2! Kh3  2. Kh1 Kg5  3. Kpg1 Kf3x; II. 1. Kh3! K:h3  2. g1C Kpf1  3. Ch2 Kf2x. 

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098) 8591459 
 Íà ïî÷àòêó ÷åìï³îíàòó îá-

ëàñò³ ç ôóòçàëó ñåðåä þíàê³â 
2006–2007 ñòàðòóâàëè 34 êî-
ìàíäè. Äî ô³íàëó óâ³éøëè â³ñ³ì 
êðàùèõ êîëåêòèâ³â. Âîíè çìàãà-
ëèñÿ çà ìåäàë³ äåâ’ÿòîãî ëþòîãî 
ó ñïîðòêîìïëåêñ³ «Êîëîñ».

Ó ïîºäèíêó çà áðîíçó êîëåêòèâ 
ßìïîëÿ ðîçãðîìèâ â³ííèöüêèé 
«Òåìï» ³ç ðàõóíêîì 7:1. À ó ô³-
íàë³ ãëÿäà÷³ ïîáà÷èëè äåðá³ 
íàéñèëüí³øèõ ôóòáîëüíèõ øê³ë 
Â³ííèö³. Öüîãî ðàçó êîìàíäà 
ÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëàíîâà âèãëÿ-

äàëà íà ìàéäàí÷èêó ïîòóæí³øå 
çà «Ïðåì’ºð-Íèâó» ³ çàêîíîì³ðíî 
ïåðåìîãëà ç ðàõóíêîì 2:0.

— Íàøà êîìàíäà âèãðàëà 
íà òóðí³ð³ âñ³ ìàò÷³. Ó ãðóï³ ìè 
çäîëàëè ßìï³ëü — 3:2, Ëàäè-
æèí — 5:1 ³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêèé — 3:1. Ñïåö³àëüíî íå ãîòó-
âàëèñÿ äî öüîãî çìàãàííÿ. ×åìï³-
îíàò ââàæàëè åòàïîì ï³äãîòîâêè 
äî Äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ôóòáîëüíî¿ 
ë³ãè Óêðà¿íè, — ðîçïîâ³â äèðåê-
òîð ÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëàíîâà 
²ãîð Êîâàëü.

Êðàùèì ãðàâöåì ó ñêëàä³ ÷åì-

ï³îí³â áóâ ¿õ êàï³òàí ³ íàéâëó÷-
í³øèé áîìáàðäèð Âîëîäèìèð 
Ìóëèê. Ïðîòÿãîì ÷åìï³îíàòó â³í 
íàêîëîòèâ ó âîðîòà ñóïåðíèê³â 
ïîíàä äåñÿòîê ì’ÿ÷³â. 

Òðåíåð «Ïðåì’ºð-Íèâè» Îëåê-
ñàíäð Êâÿòêîâñüêèé âèçíàâ, ùî 
ñóïåðíèê ó ô³íàë³ áóâ êðàùèì.

— ÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëàíîâà 
âèÿâèëàñÿ ñèëüí³øîþ ïñèõîëî-
ã³÷íî, à òàêîæ êðàùå ðåàë³çîâó-
âàëà ñâî¿ ìîìåíòè, — êàæå Îëåê-
ñàíäð Êâÿòêîâñüêèé. — Òóðí³ð 
äîïîì³ã ïîáà÷èòè ñâî¿ ñëàáê³ ì³ñ-
öÿ. Òîìó ïåðåä îñ³íí³ì äåáþòîì 

ó Äèòÿ÷î-þíàöüê³é ôóòáîëüí³é 
ë³ç³ Óêðà¿íè íåîáõ³äíî äîóêîìï-
ëåêòîâóâàòèñÿ. Ìîæëèâî, çàëó-
÷àòèìåìî ôóòáîë³ñò³â ³ç ðàéîí³â.

Íàãîðîäæåííÿ ïðîâ³â âèêî-
íàâ÷èé äèðåêòîð îáëàñíî¿ ôå-
äåðàö³¿ ôóòáîëó Ìèõàéëî Ïðî-
çîðîâñüêèé.

— Çìàãàííÿìè ñåðåä äèòÿ÷èõ 
êîìàíä ìè â³äêðèëè ñåçîí. Äàë³ 
ñòàðòóþòü Äèòÿ÷î-þíàöüêà ôóò-
áîëüíà ë³ãà îáëàñò³ ³ Óêðà¿íè, 
ìàñîâèé òóðí³ð íà ïðèçè êëóáó 
«Øê³ðÿíèé ì’ÿ÷», — ðîçïîâ³â 
Ìèõàéëî Ïðîçîðîâñüêèé.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098) 8591459 

Àðêàä³é Íàéä³÷ — «ãðîñ», ÿêèé 
âõîäèòü äî äâàäöÿòêè êðàùèõ 
çà ðåéòèíãîì íà ïëàíåò³. Íàðî-
äèâñÿ â³í ó  Ëàòâ³¿, º ãðîìàäÿíè-
íîì Í³ìå÷÷èíè, âèñòóïàº çà çá³ð-
íó Àçåðáàéäæàíó ³ íàéñèëüí³øèé 
í³ìåöüêèé êëóá «Áàäåí-Áàäåí». 
Éîãî ìîëîäà äðóæèíà, ãðîñìåé-
ñòåð Þë³ÿ Øâàéãåð, ãðàº çà çá³ð-
íó ²çðà¿ëþ. 

У ВІННИЦІ ЗАВДЯКИ ДРУЖИНІ 
— Àðêàä³þ, ÿê ñòàëîñÿ, ùî âè 

î÷îëèëè â³ííèöüê³ øàõè?
— ß, õî÷à ³ íàðîäèâñÿ â Ðèç³ 

(Ëàòâ³ÿ), àëå á³ëüøó ÷àñòèíó 
ñâîãî æèòòÿ ïðîâ³â ó Í³ìå÷÷è-
í³, â Áàäåí-Áàäåí³. Ïðèáëèçíî 
äâà ðîêè òîìó âïåðøå îïèíèâ-
ñÿ ó Â³ííèö³. Öå íå äèâíî, àäæå 
ìîÿ äðóæèíà Þë³ÿ, ãðîìàäÿíêà 
²çðà¿ëþ, ðîäîì ³ç âàøîãî ì³ñòà, 
òóò æèâóòü ¿¿ áàòüêè.

Â³ííèöÿ ìåí³ äóæå ñïîäîáàëà-
ñÿ, â³ä÷óâàþ ñåáå òóò êîìôîðòíî. 
Êîëè ä³çíàâñÿ, ùî ó Â³ííèö³ øó-
êàþòü êàíäèäàòà íà ïîñàäó ïðå-
çèäåíòà îáëàñíî¿ øàõîâî¿ ôåäå-
ðàö³¿, ïîäàâ ñâîº ðåçþìå. Ìåíå 
îáðàëè, ³ òåïåð ÿ äîêëàäàþ âñ³õ 
çóñèëü äëÿ ðîçâèòêó â³ííèöüêèõ 
øàõ³â.

— ×èì êîíêðåòíî ïðèâàáèëî 
íàøå ì³ñòî?

— Óïåðøå ÿ ïîáóâàâ ó Â³ííèö³ 
âë³òêó. Çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî 
òàêèõ ñìà÷íèõ ôðóêò³â ³ îâî÷³â, 
ÿê òóò, á³ëüøå íåìàº â æîäí³é 
êðà¿í³ ñâ³òó. ß ïîíàä òðè ðîêè 
òîìó çì³íèâ ôåäåðàö³þ — íèí³ 
ãðàþ çà íàö³îíàëüíó çá³ðíó Àçåð-
áàéäæàíó. ² íàâ³òü ó ò³é ñîíÿ÷í³é 
êðà¿í³ íåìàº òàêèõ ñìà÷íèõ ïëî-

ä³â, ÿê â Óêðà¿í³.
Ó ªâðîï³, áóâàº, â³äãóêóþòüñÿ 

íå äóæå äîáðå ïðî âàøó êðà¿íó. 
Àëå ï³ñëÿ ïðè¿çäó äî Â³ííèö³ 
ó ìåíå ñêëàëîñÿ çîâñ³ì ³íøå âðà-
æåííÿ. Öå ì³ñòî äóæå êîìôîðòíå 
äëÿ æèòòÿ ³ ñïîê³éíå — ÿ æîä-
íîãî ðàçó íå áà÷èâ òóò âóëè÷íèõ 
á³éîê. Çà 10–15 õâèëèí ìîæíà 
äî¿õàòè ó áóäü-ÿêèé ðàéîí. Â³-
ííè÷àíè, ñõîæå, íå çíàþòü, 
ùî òàêå «ïðîáêè» íà äîðîãàõ. 
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: â í³ìåöüêîìó 
Ôðàíêôóðò³ íåð³äêî â çàòîðàõ 
ñòî¿ø ãîäèí ï'ÿòü. Ùå ïðèºìíî, 
ùî ó âàøîìó ì³ñò³ áåç ïðîáëåì 
ìîæíà âè¿õàòè íà ïðèðîäó — 
íà øàøëèêè àáî ïîëîâèòè ðèáêó.

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СТАНЕ ТРАДИЦІЙНИМ 

— Ó 2019 ð³ê âè éäåòå íà îð-
ãàí³çàö³éíèé ðåêîðä. Äëÿ öüîãî º 
âñ³ ïåðåäóìîâè?

— Ó ÷åðâí³ çà ñïðèÿííÿ ì³ñöå-
âî¿ âëàäè ìè ïðîâåäåìî ïåðøèé 
ì³æíàðîäíèé äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü, 
ÿêèé ñòàíå òðàäèö³éíèì. Ñïî-
ä³âàºìîñÿ, â³í óâ³éäå äî Êíèãè 
ðåêîðä³â Óêðà¿íè. Ïëàíóºòüñÿ 
ó÷àñòü ì³í³ìóì 500–600 ä³òåé ³ç 
áëèçüêî äåñÿòêà êðà¿í. Ïðèçè 
îêðåìî ðîç³ãðóâàòèìóòüñÿ ó ï’ÿòè 
â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ.

Ðîçðàõîâóºìî, ùî òóðí³ð ï³ä-
òðèìàþòü ìåöåíàòè ³ ñïîíñîðè. 
Àäæå â³í çáåðå áëèçüêî òèñÿ÷³ 
ëþäåé — ä³òåé, òðåíåð³â ³ áàòüê³â.

— ßêèì ÷èíîì çàëó÷àòèìóòüñÿ 
ó÷àñíèêè ³ç ³íøèõ êðà¿í?

— ß º ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì 
ªâðîïåéñüêîãî øàõîâîãî ñîþçó, 
òîìó ìàþ êîíòàêòè ³ç óñ³ìà íàö³-
îíàëüíèìè ôåäåðàö³ÿìè. Ó ìåíå 
áàãàòî äðóç³â ïî âñüîìó ñâ³òó, 

У ВІННИЦІ ГОТУЮТЬСЯ 
ДО ШАХОВОГО РЕКОРДУ 
Рівень  Організацією наймасовішого 
турніру в Україні зайнявся елітний 
іноземний гросмейстер. Це Аркадій Найдіч, 
який очолив обласну шахову федерацію

àäæå ÿ â øàõàõ ç ï'ÿòè ðîê³â. 
Òîìó ïðîáëåì ³ç çàïðîøåííÿì 
ãîñòåé íå áóäå.

Íà æàëü, äî Â³ííèö³ òðîõè 
íåçðó÷íî äîáèðàòèñÿ. Äîâîäèòüñÿ 
ñõîäèòè ç ë³òàêà ó Êèºâ³. À øà-
õ³ñòè ëþáëÿòü, êîëè ãîòåëü — 
çà ï³âãîäèíè â³ä àåðîïîðòó. Àëå 
ìè áóäåìî âèõîäèòè ³ç öüîãî ñòà-
íîâèùà: îðãàí³çóºìî àâòîáóñè ç³ 
ñòîëèö³ Óêðà¿íè.

ПІВМІЛЬЙОНА НА ПРИЗИ 
— ßê çáèðàºòåñÿ çàö³êàâèòè ïî-

òåíö³éíèõ ó÷àñíèê³â òóðí³ðó?
— Ïðèçîâèì ôîíäîì, äî-

ñèòü âåëèêèì çà óêðà¿íñüêèìè 
ì³ðêàìè. Â³í ñêëàäå ïîíàä ï³â-
ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ãîòóºìî ïî-
íàä 250 îñíîâíèõ ïðèç³â. Ä³òÿì 
ìîëîäøîãî â³êó âàæëèâî ùîñü 
âèãðàòè, öå ìîòèâóº äàë³ ãðàòè 
³ çàéìàòèñÿ. Òîìó ó íàñ áóäóòü 
íå ò³ëüêè ãðîøîâ³ ïðèçè, à é 
ðå÷îâ³ (øàõîâèé ³íâåíòàð). Ïî-
ñòàðàºìîñÿ íàãîðîäèòè êîæíîãî, 

ùîá òóðí³ð çàïàì'ÿòàâñÿ âñ³ì.
Êð³ì òîãî, óìîâè ãðè áóäóòü 

ãàðíèìè. 
— Òàêîæ âè çàïî÷àòêîâóºòå â³ä-

êðèòèé êëóáíèé ÷åìï³îíàò îáëàñò³ 
³ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä àìàòî-
ð³â. Òîáòî øàõ³ñò³â, ÿê³ íå ìàþòü 
çâàííÿ ìàéñòðà àáî ãðîñìåéñòåðà. 
Ó ÷îìó ñåíñ òàêèõ çìàãàíü?

— ×åìï³îíàò Í³ìå÷÷èíè ñåðåä 
àìàòîð³â — îäíå ç íàéïîïóëÿðí³-
øèõ çìàãàíü ó êðà¿í³. Â³í ñêëà-
äàºòüñÿ ³ç áàãàòüîõ åòàï³â. Ó øà-
õàõ íå òàê áàãàòî ïðîôåñ³îíàë³â, 
à îñü ëþáèòåë³â ãðè — âåëè÷åçíà 
ê³ëüê³ñòü. ² âîíè òåæ õî÷óòü ùîñü 
âèãðàòè!

Òîìó ëþáèòåëüñüêèé ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ìàº áóòè â ùîð³÷íîìó 
êàëåíäàð³ çìàãàíü. ß äóæå çäèâó-
âàâñÿ, ä³çíàâøèñü, ùî éîãî ðàí³-
øå íå ³ñíóâàëî. Íà àìàòîðñüêèé 
÷åìï³îíàò ãàðàíòóºìî ïðèçîâèé 
ôîíä íà ð³âí³ 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ðîçðàõîâóºìî çàëó÷èòè áëèçüêî 
200 ó÷àñíèê³â.

Нивівці не встояли перед суперниками

Аркадій Найдіч — елітний гросмейстер і функціонер 
європейських і світових шахів — за рік робить близько 
ста перельотів, буває в десятках країн світу. Але саме 
у Вінниці він знайшов свою «тиху гавань» 
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За поданням прокурора Сайчука, 
суд звинуватив діда в організації 
масових заворушень, опорі пред-
ставникам влади із застосуван-
ням зброї, що призвело до тяж-
ких наслідків і загибелі людей 

(стаття 294 ч. 2 КК України). Усе 
це тягнуло за собою покарання 
шляхом позбавлення волі на тер-
мін від 8 до 15 років. На щастя, 
тоді переміг Майдан і з чоловіка 
зняли всі звинувачення.

Міг отримати від восьми до 15-ти років тюрми 

443023

444679

РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— ß íå êðîâî-
æàäíèé, ÿ õðèñòè-
ÿíèí, çëîâò³øàòèñÿ 

ç ÷óæî¿ ñìåðò³ íå ìîæó, — ñêàçàâ 
ïàí Ìèêîëà ó òåëåôîíí³é ðîç-
ìîâ³ æóðíàë³ñòó RIA. — Âèäíî, 
òàê ðîçïîðÿäèëèñÿ âèù³ ñèëè.

Íèí³ Ïàñ³÷íèê õâîð³º íà ãðèï. 
Êàæå, ÷åêàº âèêëèêó äî ñóäó. ßê 
äàë³ âîíî áóäå, íå çíàº. Äèêòóº 
íîìåð òåëåôîíó àäâîêàòà. Ìîâ-
ëÿâ, âîíà á³ëüøå ðîçïîâ³ñòü.

ВИЙШОВ З КАБІНЕТУ І ЙОМУ 
СТАЛО ЗЛЕ 

Àäâîêàò Ïàñ³÷íèêà Ìàðèíà Ë³-
ë³÷åíêî ó ïîíåä³ëîê, 11 ëþòîãî, 
áóëà ïðèñóòíÿ ó çàë³ ñóäîâîãî çà-
ñ³äàííÿ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñëóõàííÿ 

ñïðàâè çà ï³äîçðîþ êîëèøí³ì 
ïðîêóðîðó, éîãî çàñòóïíèö³ ³ 
ñë³ä÷îìó ùå íå ðîçïî÷àëîñÿ. ¯ì 
³íêðèì³íóþòü íåçàêîííå ïðè-
òÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ ó÷àñíèêà Ðåâîëþ-
ö³¿ Ã³äíîñò³ Ìèêîëè Ïàñ³÷íèêà. 
Îäèí ç íèõ — êîëèøí³é ïðî-
êóðîð Îáîëîíñüêî¿ ïðîêóðàòóðè 
Êèºâà Àíäð³é Ñàé÷óê.

— Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà-
âåðøåíî ùå â ÷åðâí³ ìèíóëîãî 
ðîêó, — êàæå àäâîêàò. — Îäíàê 
ï³äîçðþâàí³ äîòåïåð íå îçíàéî-
ìèëèñÿ ç ìàòåð³àëàìè. Äóìàþ, 
çóìèñíå â³äòÿãóþòü ÷àñ. Òîìó 
ïðîêóðàòóðà çâåðíóëàñÿ äî ñóäó 
ç ïðîõàííÿì âèçíà÷èòè ðîçóìí³ 
òåðì³íè äëÿ ö³º¿ ïðîöåäóðè. 

ßê ïîÿñíèëà àäâîêàò, êîëèø-
í³é ïðîêóðîð Àíäð³é Ñàé÷óê 
ó çàë³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çîâí³ 

ПОМЕР ЕКС-ПРОКУРОР, ЯКИЙ 
САДИВ ЗА ҐРАТИ ДІДА З МАЙДАНУ
Така доля  У приміщенні 
Генпрокуратури зупинилося серце 
колишнього київського прокурора 
Андрія Савчука. Це він відправив за ґрати 
найстаршого учасника Майдану Миколу 
Пасічника з Ладижина, звинувативши 
одразу за чотирма статтями 
Кримінального кодексу. Як зреагував 
майданівець на смерть свого кривдника?

âèãëÿäàâ ñïîê³éíèì. Ùîïðàâäà, 
òðîõè íåðâóâàâ, êîëè æóðíàë³ñòè 
éîãî ôîòîãðàôóâàëè. ×èì â³í çà-
éìàºòüñÿ íèí³? Ïî-ìîºìó, àäâî-
êàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ï³ñëÿ ñóäó 
Ñàé÷óê ï³øîâ ó Ãåíïðîêóðàòóðó 
îçíàéîìëþâàâñÿ ç ìàòåð³àëàìè 
ñïðàâè.

— Ñë³ä÷èé ðîçïîâ³â ìåí³, ùî 
Ñàé÷óê ïðîâ³â òàì îäíó ãîäè-
íó, — êàæå àäâîêàò Ë³ë³÷åíêî. — 
Ïîïðîùàâñÿ, âèéøîâ ó êîðèäîð, 
ï³ä³éøîâ äî ë³ôòà ³ òàì éîìó ñòà-
ëî çëå. Êîëè âèêëèêàëè øâèäêó, 
ó íüîãî áóëî ïîñèí³ëå îáëè÷÷ÿ. 
Ìåäèêè, ÿê³ ïðèáóëè íà ì³ñöå, 
êîíñòàòóâàëè ñìåðòü ëþäèíè.

НЕ ДОЗВОЛЯЮ ЗНІМАТИ 
«Ñüîãîäí³ çðàíêó çí³ìàâ éîãî 

â Ïîä³ëüñüêîìó ñóä³, — íàïè-
ñàâ 11 ëþòîãî íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóö³ êè¿âñüêèé æóðíàë³ñò 
Äàíèëî Ìîêðóê. — Áóêâàëüíî 
çà õâèëèíó äî òîãî ìè ñâàðèëèñÿ 
íà òåìó: «ß íå äàþ äîçâîëó, ùîá 
âè ìåíå çí³ìàëè».

— Ìè — ó â³äêðèòîìó ñóäîâî-
ìó ïðîöåñ³, — êàæó. — Íà ÿê³é 
ï³äñòàâ³ âè çàáîðîíÿºòå ìåí³ âàñ 
çí³ìàòè?

— Íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿! — 
êàæå.

— ßêî¿ ñòàòò³?! ß îò âàì ìîæó 
ñêàçàòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ ñòàòò³ 
âàñ çí³ìàþ. À âè?

Â³í çàòèõ, ÿ ñîá³ çí³ìàâ. Ñóääÿ 
â³äêëàëà çàñ³äàííÿ íà òèæäåíü. 
À ïîò³ì Ñàé÷óê ï³øîâ çíàéîìè-
òèñÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ 
— ³ ïîìåð.

КЛИЧКО ПРИХОДИВ 
У ІЗОЛЯТОР 

Ìèêîëó Ïàñ³÷íèêà çàòðèìàëè 
22 ñ³÷íÿ 2014 íà âóëèö³ Ãðóøåâ-
ñüêîãî. ßê âñå â³äáóâàëîñÿ, â³í 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA ï³ä ÷àñ 

ïåðåáóâàííÿ ó êè¿âñüê³é ë³êàðí³ 
øâèäêî¿ äîïîìîãè, äå çóñòð³÷à-
ëèñÿ ç íèì. Ùîðîêó ó Äåíü Ñî-
áîðíîñò³ Óêðà¿íè ïàí Ìèêîëà 
ïðè¿çäèâ äî Êèºâà. Çðîáèâ öå ³ 
ó 2014-ìó, õî÷à çà ïëå÷èìà óæå 
ìàâ íà òîé ÷àñ 72 ðîêè. Ìàðø 
ïàòð³îò³â ìàâ ðîçïî÷àòèñÿ î 16-é. 
×àñó áóëî ùå äîñòàòíüî ³ ÷îëî-
â³ê ï³øîâ íà Ìàéäàí. Ó ÿêèéñü 
ìîìåíò íà Ãðóøåâñüêîãî «áåðêó-
ò³âö³» ïðîðâàëè îáîðîíó ìàéäà-
í³âö³â. Êàæå, áèëè âñ³õ ï³äðÿä. 
Ì³ë³öåéñüêîþ ïàëèöåþ éîãî 
âäàðèëè ççàäó ïî ãîëîâ³. Îä-
ðàçó óïàâ. Çíåïðèòîìí³â. Êðîâ 
ðîçëèëàñÿ ïî îáëè÷÷þ. Ñê³ëüêè 
ëåæàâ, íå ïàì’ÿòàº. ×åðåç äåÿ-
êèé ÷àñ éîãî ï³ä ðóêè âîëîêëè 
äî àâòîçàêà.

Àðåøòóâàëè íà äâà ì³ñÿö³. 
Ïîì³ñòèëè ó ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð. 
Çãàäóº, ÿê â ³çîëÿòîð äî íüî-
ãî ïðèõîäèëè Â³òàë³é Êëè÷êî, 

Ìàð³ÿ Ìàò³îñ òà ²ðèíà Ëóöåíêî. 
Çãîäîì ÷îëîâ³êà â³äïðàâèëè ï³ä 
äîìàøí³é àðåøò, â³í ïîòðåáóâàâ 
ë³êóâàííÿ.

— Ó òîðá³ ó ìåíå áóëî ñàëî. 
À ñë³ä÷³ íàïèñàëè, ùî ìàâ òàì 
àæ ñ³ì ïëÿøîê êîêòåéë³â Ìîëî-
òîâà, — çãàäóº ïàí Ìèêîëà.

Éîãî ââàæàëè âèíóâàòèì 
íå ò³ëüêè â îðãàí³çàö³¿ ìàñîâèõ 
çàâîðóøåíü, à ùå é ó òîìó, ùî 
â³äáèâàþ÷èñü â³ä ïðàö³âíèê³â ïî-
ë³ö³¿, çàñòîñîâóâàâ ó âèãëÿä³ çáðî¿ 
âèáóõîâ³ ïðåäìåòè, êàì³ííÿ, íîæ³ 
òà ³íøå. Çà âèñíîâêîì ñë³ä÷èõ, 
Ïàñ³÷íèê çàâäàâ ì³ë³ö³îíåðàì ïî-
áî¿â òà ò³ëåñíèõ òðàâì ð³çíîãî 
ñòóïåíÿ âàæêîñò³. Â³í çãàäóº, ÿê 
«áåðêóò³âö³â» äðàòóâàâ éîãî «îñå-
ëåäåöü» íà ãîëîâ³. Ä³ä Ìèêîëà 
ðîçïîâ³äàâ, ùî çàâ³â éîãî òîä³, 
êîëè ïðåçèäåíòîì ñòàâ ßíóêîâè÷. 
Ùîá ïîêàçàòè, ùî â Óêðà¿í³ º 
ùå êîçàêè. 

Останнє прижиттєве фото Сайчука зробив у залі суду 
київський журналіст Данило Мокрук 
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ПРЕС-СЛУЖБА 
РУХУ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

Êàíäèäàò ó ïðåçèäåíòè, ë³äåð 
Ðóõó «Ñïðàâåäëèâ³ñòü» Âàëåíòèí Íàëè-
âàé÷åíêî çàêëèêàâ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ 
òà àêòèâ³ñò³â îá‘ºäíàòèñÿ  äëÿ çàõèñòó 
â³ëüíîãî âîëåâèÿâëåííÿ ãðîìàäÿí.

Íàëèâàé÷åíêî âèñòóïèâ çà ñòâîðåííÿ 
îá‘ºäíàíîãî øòàáó ç ïðîòèä³¿ ôàëüñèô³-
êàö³ÿì òà âòðó÷àííþ ó âèáîðè. Ïðî öå 
ë³äåð Ðóõó çàÿâèâ æóðíàë³ñòàì îäðàçó 
ï³ñëÿ îäåðæàííÿ â ÖÂÊ ïîñâ³ä÷åííÿ 
êàíäèäàòà â Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè.

«² âëàäà, ³ óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî, ì³æ-
íàðîäí³ ïàðòíåðè Óêðà¿íè é ó÷àñíèêè 
ïåðåãîí³â ìàþòü çðîáèòè âñå â³ä íèõ 
çàëåæíå, ùîá ïðåçèäåíòñüêà êàìïàí³ÿ 

³ âîëåâèÿâëåííÿ ãðîìàäÿí ïðîéøëè 
ïðîçîðî òà áåç áóäü-ÿêîãî çîâí³øíüîãî 
âòðó÷àííÿ. Çàõèñòèìî â³ëüíå âîëåâèÿâ-
ëåííÿ óêðà¿íö³â!» — íàãîëîñèâ êàíäèäàò 
ó ïðåçèäåíòè Âàëåíòèí Íàëèâàé÷åíêî.

Íà äóìêó ïîë³òèêà, ãîëîâíà çàãðîçà 
äëÿ ìàéáóòí³õ âèáîð³â ïðåçèäåíòà – öå 
ôàëüñèô³êàö³¿ ç áîêó âëàäè. 

«Âèìàãàþ, ùîá â³ä ñüîãîäí³ áóâ ñòâî-
ðåíèé â äåðæàâ³ ºäèíèé øòàá, äî ÿêîãî 
ìàþòü óâ³éòè âñ³ ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè äëÿ 
æîðñòêîãî ðåàãóâàííÿ íà ôàêòè ï³äêóïó 
òà ³íøèõ âèáîð÷èõ çëîâæèâàíü. Ãîëîâíà 
âèìîãà óêðà¿íö³â – ùîá ïðàâîîõîðîíí³ îð-
ãàíè òà ñóäè çàáåçïå÷èëè íåâ³äâîðîòí³ñòü 
ïîêàðàííÿ çà ïîðóøåííÿ íà âèáîðàõ», — 
ï³äêðåñëèâ ë³äåð Ðóõó «Ñïðàâåäëèâ³ñòü».

Âàëåíòèí Íàëèâàé÷åíêî çàêëèêàâ 
îá’ºäíàòèñÿ óñ³ ãðîìàäñüê³ òà ïàòð³î-
òè÷í³ îðãàí³çàö³¿: «Òóò ³ çàðàç ìàºìî 
çàïî÷àòêóâàòè  çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé 
ãðîìàäñüêèé ðóõ «Çà â³ëüí³ ³ ñïðàâåä-
ëèâ³ âèáîðè».

«Ðóõ «Ñïðàâåäëèâ³ñòü» ³ íàø³ ïàðò-
íåðè, à öå ïîíàä 210 ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, ãîòîâ³ çàõèùàòè ñïðàâåäëèâ³ 
³ â³ëüí³ âèáîðè», — çàïåâíèâ êàíäèäàò 
ó Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè.

Êð³ì òîãî, Âàëåíòèí Íàëèâàé÷åíêî 
çàïåâíèâ, ùî ì³æíàðîäí³ ñïîñòåð³ãà÷³ 
â³ä ªÑ òà ÑØÀ òàêîæ êîíòðîëþâàòè-
ìóòü çàêîíí³ñòü âèáîð÷îãî ïðîöåñó íà 
öèõ ïðåçèäåíòñüêèõ òà ïàðëàìåíòñüêèõ 
âèáîðàõ â Óêðà¿í³.

Валентин Наливайченко закликав об’єднатися 
для захисту вільних і справедливих виборів

442677

442677

444610
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КІР В УКРАЇНІ

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

444002

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

РЕКЛАМА

442668

16
людей

8
людей, 
серед них 
2 дитини

444619

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà äèðåêòî-
ðà ì³ñüêîãî äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Ëþä-
ìèëè Ñàºíêî, íà ñüîãîäí³øí³é 
äåíü ïðîâîäèòüñÿ ìîí³òîðèíã 
ä³òåé, ÿê³ íå ìàþòü ùåïëåíü â³ä 
êîðó âçàãàë³ ÷è ðåâàêöèíàö³¿. 
Çà çàÿâàìè áàòüê³â, ¿õ âàêöèíó-
þòü.

— Çà ñ³÷åíü â³ä êîðó âàêöè-
íóâàëè 1314 ä³òåé òà 989 äî-
ðîñëèõ, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà 
Ñàºíêî. — Çà îñòàíí³é òèæäåíü 
ëþòîãî ëèøå ò³ëüêè ìîá³ëüí³ 
áðèãàäè ìåäèê³â âàêöèíóâàëè 
1490 â³ííè÷àí.

КАРАНТИНУ НЕ БУДЕ 
Ùîá îãîëîøóâàòè êàðàíòèí, 

ìàþòü áóòè ï³äñòàâè. Òàê, ó ì³ñò³ 
õâîð³þòü íà ê³ð òà ãðèï, âò³ì, 
ñóäÿ÷è ç òîãî, ÿê ä³òè â³äâ³äóþòü 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ñèòóàö³ÿ âè-
ãëÿäàº ñïîòâîðåíîþ.

— Íà ñüîãîäí³ äóæå ìàëèé â³ä-
ñîòîê ä³òåé, ÿê³ íå õîäÿòü ó øêî-
ëè òà äèòñàäêè ÷åðåç õâîðîáó. 
Ñåðåäí³é ïîêàçíèê ïî øêîëàõ 
êîëèâàºòüñÿ â³ä 8% äî 11%, — 
ãîâîðèòü Ëþäìèëà Ñàºíêî. — 
Ïîðîãîâèé ïîêàçíèê äëÿ îãîëî-
øåííÿ êàðàíòèíó 20% ³ á³ëüøå 
â³äñóòí³õ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
ä³òåé.

Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòà, ïðî-
áëåìà ùå â òîìó, ùî áàòüêè 
â³äïóñêàþòü ä³òåé íà íàâ÷àííÿ 

КОЛИ НЕЩЕПЛЕНИХ 
ДІТЕЙ НЕ ПУСТЯТЬ В ШКОЛУ 
Реакція  Кількість хворих 
на кір зростає, тому зараз активно 
перевіряють наявність щеплення 
у дітей. Організовані бригади медиків 
за тиждень вакцинували 1490 вінничан 
за зверненнями. А в департаменті освіти 
вдалися до радикальних заходів

êè ³íêóáàö³éíèé ïåð³îä õâîðîáè 
21 äåíü, òî êàðàíòèí ìàº áóòè 
íå ìåíøèì öüîãî òåðì³íó, — ãî-
âîðèòü Ñàºíêî. — Íà 20-é äåíü 
ê³ð âèÿâèëè â îäíîêëàñíèêà ²âà-
íîâà, õàé öå áóäå Ïåòðîâ. ² çíîâó 
êàðàíòèí. Ðîçóì³ºòå, òàê ìîæíà 
òðèìàòè øêîëÿð³â íà êàðàíòèí³ 
ïî òðàâåíü. Ó äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ 
ñèòóàö³ÿ äåùî ³íøà, àäæå ãðóïè 
ä³òåé òàì äîñèòü â³äîêðåìëåíí³, 
òîæ ¿õ ïðîñò³øå ³çîëþâàòè.

НЕМА ЩЕПЛЕНЬ, НЕМА НАУКИ 
Ó Æèòîìèð³ ç 11 ëþòîãî âè-

õîâàíö³ äèòñàäê³â, ó÷í³ øê³ë òà 
ÏÒÓ ìîæóòü â³äâ³äóâàòè çàíÿò-
òÿ, ìàþ÷è ùåïëåííÿ â³ä êîðó. 
Âèìóøåíèé çàõ³ä çàñòîñóâàëà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ ì³ñòà, â³äïîâ³äíî 
äî çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò 
íàñåëåííÿ â³ä ³íôåêö³éíèõ õâî-
ðîá». Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Â³-
ííèöüêîãî äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
Îêñàíè ßöåíêî, íà çàñ³äàíí³ 
ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíî-
ãåííî¿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é 25 ñ³÷íÿ 
ó íàñ áóâ ïðèéíÿòèé ïðîòîêîë 
¹ 1 ç â³äïîâ³äíèì ð³øåííÿì.

— À ñàìå ïóíêò 4.2, äå çàçíà-
÷àºòüñÿ íàñòóïíå: ïðè ðåºñòðàö³¿ 
âèïàäêó êîðó ó âèõîâíîìó çàêëà-
ä³, äîøê³ëüíî¿ ÷è øê³ëüíî¿ îñâ³-
òè, çàáîðîíÿòè â³äâ³äóâàòè éîãî 
ä³òÿì, ÿê³ íå áóëè ùåïëåí³ àáî 
íå îòðèìàëè äðóãó äîçó ÊÏÊ, — 
ãîâîðèòü äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó.

Як повідомляють у «Вінницькому 
обласному лабораторному центрі 
МОЗ України» за останній тиж-
день в області захворіли на кір 
277 осіб, із них 125 дорослих та 
152 дитини. Кількість захворілих, 
в порівнянні з попереднім тиж-
нем, зросла на 5%.
З початку поточного року в облас-
ті зареєстровано 1660 випадків 
кору. Серед захворілих 947 дітей. 
Із всіх захворілих 67% не були 

щеплені проти кору.
Випадки кору реєструються 
у всіх районах області. Най-
більше людей захворіли на кір 
у Вінниці (527 осіб), та районах: 
Вінницькому (108 осіб), Бар-
ському (107 осіб), Хмільниць-
кому (84 особи), Шаргород-
ському (60 осіб), Козятинсько-
му (56 осіб), Крижопільському 
(54 особи), Калинівському 
(53 особи), Літинському (50 осіб).

Захворювання на кір продовжує зростати 

Львівська

Рівнен ська
Київ 

Вінницька

Хмель-
ницька

673

3703
людини

2034

1039

835

699

600

1299
людей 947

713

1660
людей

1508
людей

1096

540

1636
людей

дорослих дітей

з початку 
року

10362
дитини

1670
дітей

7808
дорослих

1472
дорослих

18170
людей 

захворіли

за останній 
тиждень

3142
людини 

захворіли

ç êàòàðàëüíèìè ïðîÿâàìè õâî-
ðîáè. Òèì ñàìèì íàðàæàþòü 
íà íåáåçïåêó ÿê ñâîþ äèòèíó 
(ìîæóòü ñòàòèñÿ óñêëàäíåííÿ), 
òàê ³ ³íøèõ çäîðîâèõ ä³òåé.

ЧОМУ КІР НЕ ПРИВІД 
ЗАКРИВАТИ ЗАКЛАДИ 

— Ê³ð ââàæàºòüñÿ äèòÿ÷îþ ³í-
ôåêö³ºþ, ³ ÿêùî äèòèíà ìàº äâà 
ùåïëåííÿ, íàâ³òü êîëè çàõâîð³º, 
òî ïåðåíåñå öþ õâîðîáó íå òàê 
ñòðàøíî, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà 
Ñàºíêî. — Ñåðéîçíèé ïåðåá³ã 
õâîðîáè òà ¿¿ íàñë³äêè ìàþòü ñàìå 
íåùåïëåíí³ ä³òè òà äîðîñë³. Ò³, 
ùî íå ðîáèëè æîäíîãî ùåïëåííÿ 
ÊÏÊ (ê³ð, ïàðîòèò, êðàñíóõà), 
àáî ¿¿ ðåâàêöèíàö³¿.

Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòà, ãîâîðè-
òè ïðî êàðàíòèí â øêîëàõ ÷åðåç 
ê³ð íåðåàëüíî.

— Óÿâ³ìî ñèòóàö³þ, â ÿêîìóñü 
êëàñ³ çàõâîð³â íà ê³ð ²âàíîâ, êëàñ 
â³äïðàâèëè íà êàðàíòèí. Îñê³ëü-

ПОМЕРЛО

За 2018 рік

З початку 
2019 року
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КІНО

Крути 1918
Історичний екшн, 13.02, поч. о 10.00, 15.35, 19.40
14.02–20.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Крід ІІ: спадок Роккі Бальбоа
Драма, 13.02, поч. о 17.55
14.02–20.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Почни спочатку
Комедія, 13.02, поч. о 16.05
14.02–20.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Море спокуси
Трилер, 13.02, поч. о 12.00, 21.55
14.02–20.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

LEGO фільм 2
Анімація, 13.02, поч.о 10.00, 14.05
14.02–20.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Смертельний лабіринт
Трилер, 13.02, поч. о 12.55, 17.05

Родина за хвилину
Комедія, 13.02, поч. о 10.45, 14.50

Крути
Історичний екшн, 13.02, поч. о 21.25

Аеліта: Бойовий ангел
Фантастика, 13.02, поч. о 19.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Зустріч однокласників
Комедія, 13.02, поч. о 16.00, 18.00

Медовий місяць
Трилер, 14.02–20.02, поч. о 16.00

Це школа, бро
Комедія, 14.02–20.02, поч. о 14.00, 18.00

Усі знають
Трагікомедія, 14.02–20.02, поч. о 19.40

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Скло
Детектив, 13.02, поч. о 10.00, 23.20
14.02–20.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Почни спочатку
Комедія, 13.02, поч. о 10.00, 21.50
14.02–20.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Море спокуси
Трилер, 13.02, поч. о 17.40, 19.50, 22.00
14.02–20.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Дивізіон надії
Драма, 13.02, поч. об 11.30, 16.00, 20.30
14.02–20.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Холодна помста
13.02, поч. о 14.20, 16.50, 19.20
14.02–20.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Акустичний вечір 
у CHERDAKу
14 лютого о 20.00, в День 
усіх закоханих, запро-
шуємо всіх на акустичний 
вечір. На вас чекає ро-
мантична атмосфера під 
супровід голосу Вален-
тина Вергелеса (Milliart) 

та Ольги Авер'янової, гітари та бітбоксу від Дениса 
Довгополого (D-Dope).
Нехай цей теплий і світлий вечір залишиться 
у спогадах і дозволить відчути справжню насолоду 
моментом.
Вартість: 500 грн за столик на двох. Пригощаємо 
ігристим та солодощами.

KATANA — Katya 
Tanasiychuk в День 
всіх закоханих
14 лютого, арт-паб 
«Beef Eater» запрошує 
всіх бажаючих відпо-
чити в романтичній 
атмосфері, під музичний 

акомпанемент найбільш хітових пісень сучасності 
від KATANA. Драйвово-танцювальна програма. 
Кращі хіти таких виконавців, як: MONATIK, DUA 
LIPA. LOBODA, СЕРЕБРО, IOWA, ED SHEERAN, 
ВРЕМЯ и СТЕКЛО. MOZGI, NK та інші.
Вхід: вільний. Тел: (093)9009798, (096)4429900
Арт-паб «BEEF EATER», ТЦ «Изумруд», Пирогова, 47А

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

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

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
«Птаха Невдаха. 
Чоловіча версія» 
— комедія з 
сюрпризом
15 та 16 лютого у Кре-
ативному просторі 
«Артинов», що на вул. 

Архітектора Артинова, 12 А, на вас чекає комедія 
«Птаха Невдаха чоловіча версія» від Тараса Мазура, 
режисера рок-опери «Біла ворона», трагіфарсу 
«Народний Малахій», комедії для дорослих «Занадто 
одружений таксист».
Лише Удача вирішує, як будуть поєднані 
абсолютно незнайомі один одному чоловіки, 
які в житті ні за яких умов би не зустрілися, 
тим більше пізно вночі, на порожній трасі 
за загадкових обставин.
Початок вистави о 19.00. Вартість квитка 125 грн.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 14.02, поч. о 18.30

Ідзанамі… Богиня, яка вабить
Драма, 15.02, поч. о 18.30

Селфі зі склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
15.02, поч. о 19.00

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож
16.02. поч. о 12.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
16.02, поч. о 18.00

Біла ворона
Рок-опера, 19.02, поч. о 18.30

Потрібен брехун
Комедія, 20.02, поч. о 16.00

Біла ворона
Рок-опера, 21.02, поч. о 18.30

Біла ворона
Рок-опера, 22.02, поч. о 18.30

Селфі зі склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
22.02, поч. о 19.00

«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 люто-

го о 19.00 у Вінницькому театрі імені Садовського.
Під час перегляду кожен глядач отримає море задо-
волення. Більше того — чимало чоловіків впізнають 
себе, а жінки — своїх суджених. Кохання, стосун-
ки, 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 мегавесе-
лий шедевр, вам підтвердять: «Варто йти!»
Квитки — 300–380 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіце-
рів, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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

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

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн
Весела подорож
Вистава-гра, 16.02, поч. об 11.00 та 13.00

Хто розбудить сонечко
Лірична поема, 17.02, поч. об 11.00 та 13.00

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

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

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює 
унікальний музей, який налічує близько 5037 моде-
лей транспорту. Виставка унікальна і дуже дорога, 
розподіляється на кілька частин: вантажні, легкові, 
спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли, військова 
техніка ручної роботи (збірки), а також потужна ко-
лекція 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. У повній колекції 
пана Олександра є марки, датовані від 1850 року, 
гашені в різних українських містах. Музей україн-
ської марки ім. Якова Балабана можна відвіда-
ти 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.

Уроки хімії та фізики від «Шаленої лабораторії» 
Кожну суботу з 12 до 13 години наукове шоу «Шалена лабораторія» 
запрошує на захоплюючі уроки хімії та фізики, на яких все димить, 
тріщить і горить! Вік дітей — 6–12 років. Адреса — вул. Костянтиновича, 35, 
центр «Орігамі». Вартість одного уроку 100 грн.



17 RIA, Ñåðåäà, 13 ëþòîãî 2019

ІВАН КОЗАК 
JOZZZ, ВІДОМИЙ 
ВІННИЦЬКИЙ ХІП-
ХОП ХОРЕОГРАФ 

— Мені говорили 
про Валіка ще на-
прикінці 2017 року. 

І ще до того, як познайомилися 
особисто, я почув його музику. 
Почув — і сам ошалів: реально 
круто! Як людина, яка прослухала 
тонни музики, скажу з упевненіс-
тю: у нього дуже класний матері-
ал. Інтелектуальні тексти, у яких 
немає нічого зайвого, ритмічна 
розкладка, вражаюче відчуття 
мови, інтонування, яке присут-
нє у самій музиці, надзвичайно 
гарний flow — його читка абсо-
лютно американська! Така ж якіс-
на, стильна, тільки українською 
мовою. При всьому цьому його 
тексти дуже прості — як смачні гу-
мористичні скетчі. Це не замудрі 
фрази, коли прослухав трек, а по-

тім сидиш і думаєш, про що він. 
Усе чітко і зрозуміло, «залітає» з 
першої секунди, викликаючи чіткі 
асоціації. Валік пише картинками, 
незаїждженими фразами, ну і 
прекрасно працює на сцені — дає 
емоцію. А саме це найцінніше! 
У вересні розпочався перший 
український реп-батл «Король 
Заходу», то він у трьох батлах 
легко «розірвав» усіх. Його чит-
ка настільки західна, що, вперше 
почувши, багато експертів інду-
стрії дивуються, як круто може 
звучати український хіп-хоп. Це 
вже не локшина швидкого при-
готування, той «реп», доведений 
до попсового божевілля, який 
звучав останні роки у радіоефі-
рах. Це якісна музика західного 
зразка. Український хіп-хоп ево-
люціонує і Ennyday — якраз пред-
ставник хіп-хоп sapiens — репера 
розумного, прогресивного. Його 
на 100% чекає неабиякий успіх.

Коментар експерта 

²ÍÒÅÐÂ’Þ

Обирають 
лікаря
 Íà Â³ííè÷÷èí³ òðèâàº 
êàìïàí³ÿ «Ë³êàð â êîæíó 
ðîäèíó». Ïðîòÿãîì òèæíÿ 
â îáëàñò³ ëþäè ï³äïèñàëè 
ç ë³êàðÿìè 6690 äåêëàðà-
ö³é. Âàðòî çàçíà÷èòè, ç 
ïî÷àòêó êàìïàí³¿ «Ë³êàð 
â êîæíó ðîäèíó» — ç 
äðóãîãî êâ³òíÿ 2018 ðîêó 
ïî 4 ëþòîãî 2019 ðîêó, 
â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 
îäèí ì³ëüéîí 211 òèñÿ÷ 
53 äåêëàðàö³¿, à öå ìàéæå 
78% æèòåë³â.

Олімпійський 
прапор
 Ó Â³ííèö³ íà ìàéäàí³ 
Íåçàëåæíîñò³ ï³äíÿëè 
Îë³ìï³éñüêèé ïðàïîð 
ç íàãîäè â³äêðèòòÿ Õ²V 
çèìîâîãî ªâðîïåéñüêîãî 
þíàöüêîãî îë³ìï³éñüêîãî 
ôåñòèâàëþ. Îë³ìï³éñüêèé 
ïðàïîð ìàéîð³òèìå òàì 
ïðîòÿãîì âñ³õ çìàãàíü.
— Öå áóëî çðîáëåíî 
íà ÷åñòü óêðà¿íñüêèõ þíèõ 
îë³ìï³éö³â. Òàêèì ÷èíîì 
ãðîìàäà ì³ñòà ³ îáëàñò³ 
âèñëîâëþº ¿ì ñâîþ ï³ä-
òðèìêó, — ñêàçàâ ãîëîâà 
â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà¿íè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, 
ñð³áíèé ïðèçåð Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð Ïàâëî Õíèê³í.
Õ²V çèìîâèé ªâðîïåé-
ñüêèé þíàöüêèé îë³ì-
ï³éñüêèé ôåñòèâàëü 
äî 15 ëþòîãî òðèâàòèìå 
â Ñàðàºâî òà Ñõ³äíîìó 
Ñàðàºâî (Áîñí³ÿ òà Ãåðöå-
ãîâèíà). Ñàìå òóò 35 ðîê³â 
òîìó â³äáóëèñÿ Õ²V çèìîâ³ 
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè-1984. 
Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿþòü 
22 ñïîðòñìåíè ó ï’ÿòè 
âèäàõ ñïîðòó: ã³ðñüêî-
ëèæíîìó ñïîðò³, á³àòëîí³, 
ëèæíèõ ãîíêàõ, ô³ãóðíîìó 
êàòàíí³ òà øîðò-òðåêó. 
Â³ííè÷àí ñåðåä íèõ íåìàº. 
Àäæå â íàøîìó ðåã³îí³ 
â ïåðøó ÷åðãó ðîçâèâàþòü-
ñÿ ë³òí³ âèäè ñïîðòó. 

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

×è ìîæå óêðà¿-
íîìîâíèé õ³ï-õîï 

ïîò³ñíèòè «ðóññêèé ðýï» ó ïëåé-
ëèñòàõ ìîëîä³?

— Íå ïðîñòî ìîæå, à âæå öå 
ðîáèòü! — ïåðåêîíàíèé â³ííèöü-
êèé ðåïåð Ennyday.

Éîãî íàçèâàþòü «ñâ³æîþ 
êðîâ’þ» óêðà¿íñüêîãî õ³ï-õîïó. 
Óñüîãî çà îñòàíí³ ï³âðîêó â³í 
çìóñèâ «çàïëàêàòè» Monatik’à, 
ç óñï³õîì âèñòóïèâ íà ê³ëüêîõ 
ïîòóæíèõ open air êîíöåðòàõ, 
«ïîðâàâ» óñ³õ íà ïåðøîìó óêðà-
¿íñüêîìó ðåï-áàòë³ «Êîðîëü Çàõî-
äó» ³ îò-îò ïðåçåíòóº ñâ³æåíüêèé 
êë³ï «Ðàêåòà», îäðàçó çà ÿêèì ãî-
òóº ãó÷íó ïðåì’ºðó îäíîéìåííî-
ãî àëüáîìó: ñòèëüíîãî, ëåãêîãî, 
ïîçèòèâíîãî… ³ â³ðóñíîãî. Äëÿ 
ðåë³çó ï³ä³áðàâ òàê³ ï³ñí³, ùîá 
îäðàçó ï³ñëÿ ïðîñëóõîâóâàííÿ 
õîò³ëîñü çíîâó íàòèñíóòè play.

«ЧАСИ ВАЖКОГО, 
ДЕПРЕСИВНОГО РЕПУ ПОЗАДУ» 

— Õî÷óòü òå âèçíàâàòè äåÿê³ ÷è 
í³, àëå õ³ï-õîï — ãîëîâíà ìóçèêà 
íàøîãî ÷àñó. Ñàìå õ³ï-õîï ó âñüî-
ìó ñâ³ò³ äèêòóº ïðàâèëà ìîäè, 

øîó-á³çíåñó, ïîâåä³íêè ó æèòò³ 
³ — íà ñåêóíäî÷êó! — ç 2005 ðîêó 
º êóëüòóðîþ, âèçíàíîþ ÞÍÅÑ-
ÊÎ, — ãîâîðèòü Ennyday. — ²íøà 
ñïðàâà, ùî õ³ï-õîï íèí³ ³íàêøèé, 
í³æ áóâ êîëèñü. Æîðñòêèé, êðèì³-
íàë³çîâàíèé, ïîâíèé íàðêîòèê³â 
³ àãðåñ³¿, áðóòàëüíèé òà äåïðåñèâ-
íèé ðåï, ó ÿêîìó âñå ïîãàíî ³ 
íàâêîëî îäí³ âîðîãè — ó ìèíóëî-
ìó. Ðåï-³íäóñòð³ÿ äîâãèé ÷àñ áóëà 
ñóáêóëüòóðîþ äëÿ âóçüêèõ ê³ë, áî 
¿é íå âèñòà÷àëî çäîðîâî¿ ÷àñòêè 
ïîïñîâîñò³. Òà âñå ïî÷àëî çì³íþ-
âàòèñü ç 2008 ðîêó ³ç âèõîäîì àëü-
áîìó «808s & Heartbreak», ó ÿêî-
ìó Êàíüº Âåñò ïîêàçàâ, ùî ðåï 
ìîæå áóòè ³íøèì — åìîö³éíèì, 
ëþäÿíèì. Ñüîãîäí³ ðàìêè æàíðó 
íàñò³ëüêè ðîçìèëèñÿ, ðåï ñòàâ íà-
ñò³ëüêè ìåëîä³éíèì ³ ïðèºìíèì 
íà ñëóõ, ùî çàéøîâøè ó Apple 
Music àáî áóäü-ÿêèé ÷àðò, áàãà-
òî ëþäåé íåñëàáî çäèâóþòüñÿ, áî 
á³ëüø³ñòü õ³òîâèõ òðåê³â — öå, âè-
ÿâëÿºòüñÿ, õ³ï-õîï. Ñàìå òà ìóçè-
êà, ï³ä ÿêó ìîæíà ³ ðîçñëàáèòèñÿ, 
³ ïîòàíöþâàòè, ³ ïîìð³ÿòè íà ëþ-
áîâí³ òåìè. Âëàñíå, ì³é ñöåí³÷-
íèé í³ê-íåéì — Ennyday — ÿêðàç 
äàíèíà íîâ³é õâèë³ õ³ï-õîïó. Öå 
ãðà ñë³â ïðî ìóçèêó, ÿêó õî÷åòüñÿ 
ñëóõàòè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, ó áóäü-
ÿêîìó ì³ñö³. 

УКРАЇНСЬКА «РАКЕТА» ГОТОВА 
ПІДІРВАТИ РЕП-ПРОСТІР 
Фірмова музика, як в Америці  
Зараз український хіп-хоп переживає нову 
хвилю підйому. Яких тенденцій чекати, за що 
дякувати «українській Міссі Елліотт» — Alyona 
Alyona і яку фірмову суто американську 
музику українською мовою пишуть у Вінниці?

«МІГ СТАТИ РЕВІЗОРОМ…» 
Òè ïèøåø óêðà¿íñüêîþ. Íàøà 

ìîâà ëåãêî «ëÿãàº» íà ðåï?
— ²äåàëüíî! Óêðà¿íñüêà — äóæå 

ãíó÷êà ³ «ñìà÷íà» ìîâà. Ïàë³òðà 
ñë³â áåçìåæíà, ÿê ïîºäíàííÿ êî-
ëüîð³â ó æèâîïèñ³. Õî÷à, ïî ïðàâ-
ä³, äî óêðà¿íñüêî¿ ÿ ïðèéøîâ 
íå îäðàçó. Îñê³ëüêè âèõîâóâàâñÿ 
íà çàêîðäîííîìó ðåï³, ï³ä ÷àñ 
íàâ÷àííÿ ó òîðãîâî-åêîíîì³÷íî-
ìó óí³âåðñèòåò³ íà ðåâ³çîðà, ñâî¿ 
ïåðø³ òðåêè ÿ ïèñàâ àíãë³éñüêîþ. 
ßêó, äî ðå÷³, ãàðíî âèâ÷èâ ñàìå 
çàâäÿ÷óþ÷è ìóçèö³. À ð³ê òîìó, 
êîëè çàõîò³ëîñü ÷îãîñü íîâîãî, 
âèð³øèâ ïîñòàâèòè ñîá³ òàêèé 
÷åëåäæ: çà ãîäèíó íàïèñàòè ï³ñ-
íþ óêðà¿íñüêîþ. ² âèéøëî! Ïðî-
ñëóõàâ, äèêî êàéôîíóâ ³ ï³ñëÿ 
òîãî áåçïîâîðîòíî ïåðåìèêà÷ 
òâîð÷îñò³ çì³ñòèâñÿ ó öþ ñòîðîíó.

Óêðà¿íñüêîãî ðåïó ñüîãîäí³ 
íå âèñòà÷àº?

— Äóæå! Õî÷à íàñïðàâä³ â³í º ³ 
áóâ, àëå ÷åðåç ëåãêó äîñòóïí³ñòü 
ðîñ³éñüêîìîâíîãî é çàêîðäîííî-
ãî êîíòåíòó, íà íüîãî íå çâåðòàëè 
óâàãó. Çà 28 ðîê³â íåçàëåæíîñò³ 
ìè çíàºìî êîãî? «Âõ³ä ó çì³í-
íîìó âçóòò³», «Òàíîê íà ìàéäàí³ 
Êîíãî», íó ³ ùå Âîâó ç³ Ëüâîâà. 
Öå çà 28 ðîê³â! ²íø³ òåæ áóëè, 
àëå òî÷êîâî, ó ñåáå íà ðàéîí³, 
ó ñâîºìó âóçüêîìó êîë³. Çàðàç. 
íà ùàñòÿ, Alyona Alyona ñâîºþ 
ïîÿâîþ ïîêàçàëà: «Ùå º ÿ. ² ìè 
ðîáèìî êðóòèé ðåï!» ßê öàðèöÿ 
ðåïó, òîé áðîíåïî¿çä, âîíà âè-
áèëà äâåð³ óêðà¿íñüêîìó õ³ï-õîïó 
â ³íäóñòð³þ, çàïóñòèëà íîâó õâè-
ëþ, çà ÿêîþ ï³äòÿãíåòüñÿ á³ëüøå 
ÿê³ñíî¿ óêðà¿íîìîâíî¿ ìóçèêè. 

Ñâ³é ïåðøèé êë³ï òè íåî÷³êóâàíî 
ïðèñâÿòèâ… Ïàâëó Ç³áðîâó.

— «The life of young Pablo» — 
öå ìîÿ â³äñèëêà äî àëüáîìó Êà-
íüº Âåñòà «The Life of Pablo» ³ç 
àñîö³àö³ºþ ç íàøèì óêðà¿íñüêèì 
Pablo — Ïàâëîì Ç³áðîâèì, ÿêèé 
îäíîçíà÷íî çàñëóæèâ ïîâàãó â³ä 
ìîëîä³. Öå ïîïóëÿðíà çàêîðäîííà 
ïðàêòèêà: ó ï³ñíÿõ ïîð³âíþâàòè 

ñåáå ç êèìîñü â³äîìèì ³ç ìèíó-
ëîãî. Êîëè ïèñàâ òðåê, ó ìåíå 
÷îìóñü îäðàçó âèíèê îáðàç ðå-
³íêàðíàö³¿ âåëèêî¿ ç³ðêè åñòðàäè 
90-õ Ç³áðîâà, ÿêèé çóì³â çàëèøè-
òèñü àêòóàëüíèì ó íîâèõ ðåàë³ÿõ ç 
îãëÿäêîþ íà íàø ÷àñ ³ òå, ùî çàðàç 
ó òðåíä³. Âåëèêèé ðåñïåêò éîìó 
çà öå! Äóæå ö³êàâèé äÿäüêî. Òàê 
ùî ñï³ëüíèé õ³ò áóäå çàïèñàíèé! 

À íîâèé êë³ï «Ðàêåòà», êîìó 
ïðèñâÿòèâ?

— Ä³â÷àòàì (ïîñì³õàºòüñÿ). 
«Ðàêåòà» — ï³ñíÿ ëåãêà, ëþáîâ-
íà é ïîçèòèâíà. Â³äïîâ³äíèé 
³ â³äåîðÿä çíÿëè — ç ãàðíèìè 
ìîäåëÿìè é òàíö³âíèöÿìè. Íàé-
âàæ÷å íà çéîìêàõ áóëî — á³ëüøå 
30 ðàç³â ñï³âàòè ñâîþ æ ï³ñíþ. 
Çàòå òåïåð âæå âñÿ çí³ìàëüíà 
ãðóïà, õî÷ ñåðåä íî÷³ ðîçáóäè, 
çàñï³âàº: «Î, ìàëà, òè ïðîñòî 
ðàêåòà! Äî òåáå? Äî ìåíå? Ï³ä-
êèíåì ìîíåòó?» (íàñï³âóº) Ï³ñíÿ 
ä³éñíî â³ðóñíà ³ ÿêðàç ïðî òå, ÿê 
áè âñ³ì õîò³ëîñü, ùîá â³äáóâàëèñÿ 
çíàéîìñòâà. Áåç óñüîãî çàéâîãî 
³ òîãî íàäóìàíîãî åòèêåòó, êîëè 
ùå òðåáà «òðè êîêòåéë³ ³ ïîãî-
âîðèòè»… Ó ïðèñï³â³ ôîðìóëà, 
ÿêà ï³äõîäèòü óñ³ì.

Íåçàáàðîì òè òàêîæ ïðåçåíòóºø 
àëüáîì. ßêèé â³í çà íàñòðîºì?

— Áåç çàéâî¿ ñêðîìíîñò³ ñêàæó: 
ïî-ñïðàâæíüîìó ãàðíèé. Ìàòå-
ìàòè÷íî ïðîñòèé ³ ÷³òêèé — ç óñ³-
ºþ ïàë³òðîþ åìîö³é, ÿêà áëèçüêà 
³ çíàéîìà êîæíîìó. À ùå — ç 
ãàðíîþ ìåëîäèêîþ. ß äëÿ ñåáå 
äàâíî âèð³øèâ, ùî íå õî÷ó áóòè 
õóäîæíèêîì, ÿêîãî çðîçóì³þòü 
÷åðåç 50 ðîê³â ï³ñëÿ ñìåðò³. Ïèøó 
ï³ñí³ äîñòóïí³: ò³, ÿê³ ñëóõàâ áè 
ñàì, ³ ÿê³ áóäå ñëóõàòè ÿêùî 
íå êîæåí, òî á³ëüø³ñòü — òî÷íî. 
Ô³äáåê ó ñòèë³: «Òâîÿ «Íîâà êî-
ëèøíÿ» — ÿêðàç ïðî ìåíå», «Ïî-
ñëóõàâ ðàç — ³ âæå ó ãîëîâ³ âåñü 
÷àñ êðóòèòüñÿ», — äëÿ ìåíå ãîëî-
âíèé ïîêàçíèê. Ëþäÿì áëèçüêî, 
¿õ ÷³ïëÿº ³ íå â³äïóñêàº, à çíà-
÷èòü — ðóõàþñü ó ïðàâèëüíîìó 
íàïðÿìêó. 

Ennyday (Валентин 
Лавренюк): 
«У наш час 
багатьом не 
завжди хочеться 
філософських 
проблем. Хочеться 
легкості. Щоб тобі 
хтось сказав з 
колонок: «Чувак, 
все буде класно!»

Робота 

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

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Íàãàäàºìî, êîí-
êóðñ òðèâàâ ïðîòÿ-
ãîì ðîêó. Â³ííè-

÷àíêè íàäñèëàëè ñâî¿ ñâ³òëèíè 
³ ùîñåðåäè íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ 
RIA ìîæíà áóëî áà÷èòè ôîòîãðà-
ô³¿ ä³â÷àò ó êîíêóðñ³ åðîòè÷íîãî 
ôîòî «Ì³ss RIA-2018». Ðàçîì ³ç 
òèì, íà ñàéò³ moemisto.ua, â ðîç-
ä³ë³ Miss RIA, âñ³ áàæàþ÷³ ìîãëè 
ï³äòðèìàòè êîíêóðñàíòîê ñâî¿ì 
ãîëîñîì. Çà ï³äñóìêàìè öèõ ãîëî-
ñ³â ³ âèçíà÷èëèñÿ òðè ô³íàë³ñòêè 
êîíêóðñó «Miss RIA»: ïåðøå ì³ñ-
öå ïîñ³ëà Îëåíà Ñ³ðàí÷óê (29), 
äðóãå — Íàòàëÿ Êèðèëþê (21), 
òðåòº — Òåòÿíà Á³ëîêîíü (23).

Ïåðåìîæíèöÿ êîíêóðñó Îëåíà 
Ñ³ðàí÷óê ïðàöþº âèõîâàòåëüêîþ 
ó äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó.

— Íà æàëü, º ñòåðåîòèï, ùî 
âèõîâàòåëüêè ìàþòü áóòè ñ³ðè-
ìè ìèøêàìè. Öå íå òàê. Âîíè 
ìàþòü áóòè ùå é êðàñèâèìè. 
Íå ò³ëüêè äóøåþ, àëå é ñâîºþ 
çîâí³øí³ñòþ. Ìàþòü äîãëÿäàòè 
çà ñîáîþ, — êàæå Îëåíà.

Ä³â÷èíà íå âïåðøå áåðå ó÷àñòü 
ó ïîä³áíèõ êîíêóðñàõ. Ó ñåðïí³ 
áóëà ó÷àñíèöåþ êîíêóðñó «Ì³ñ 
Á³ê³í³». Ó ³íòåðíåò-ãîëîñóâàíí³ 
ùå ç îäí³ºþ ä³â÷èíîþ ðîçä³ëèëè 
ïåðøå ì³ñöå.

— Ó ñàìîìó æ êîíêóðñ³ ñòàëà 
«Ì³ñ ²íòåëåêò». Íàì ðîáèëè ãàðí³ 
ôîòîñåñ³¿, òîìó ÿ âèð³øèëà â³ä-
ïðàâèòè ñâ³òëèíè ³ íà êîíêóðñ 
«Ì³ss RIA», — ðîçïîâ³ëà Îëåíà. —

Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ áðàòè ó÷àñòü 
ó òàêèõ çàõîäàõ. Íå ìîæó âñòîÿòè 
ïåðåä ñïîêóñîþ. Ïðîéøëà âæå äâ³ 
ìîäåëüí³ øêîëè, õîäèëà íà «Ì³ñ 
Â³ííèöÿ», òåïåð «Ì³ss RIA» — òà 
ùå é ïåðøå ì³ñöå. Äóæå ðàäà ñâî-
¿é ïåðåìîç³. Ïðèºìíî óñâ³äîìëþ-
âàòè, ùî ìî¿é äîíå÷ö³ âæå ø³ñòü 
ðîê³â, à ÿ äîñ³ ìîæó çàéìàòè ïðè-
çîâ³ ì³ñöÿ ó êîíêóðñàõ, âèãëÿäàòè 

êðàùå, í³æ äåÿê³ 18-òè òà 20-ð³÷í³ 
ä³â÷àòà.

Ä³â÷àòàì, ÿê³ í³ÿê íå ìîæóòü 
íàâàæèòèñÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ïî-
ä³áíèõ êîíêóðñàõ, Îëåíà ðàäèòü 
ïî÷àòè â³ðèòè ó ñåáå.

— À ùå ï³ä³òü ó ìîäåëüíó 
øêîëó. Òàì âàñ íàâ÷àòü, ÿê ïðà-
âèëüíî ôàðáóâàòèñÿ, õîäèòè, ÿê 
ï³ä³áðàòè îäÿã, ÿê³ îäÿãíóòè ïðè-
êðàñè, — êàæå Îëåíà. — Ó øêîëàõ 
âàì äîäàäóòü âïåâíåíîñò³ ó ñâî-
¿õ ñèëàõ, íàâ÷àòü ñï³ëêóâàòèñÿ 
ç ð³çíèìè ëþäüìè. Öå ñïðàâä³ 
äîïîìàãàº ó ïîäàëüøîìó æèòò³.

Ïîñï³ëêóâàòèñü ç Íàòàë³ºþ Êè-
ðèëþê íàì íå âäàëîñÿ, íèí³ âîíà 
ïåðåáóâàº çà êîðäîíîì. À Òåòÿíà 
Á³ëîêîíü, ÿêà ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå, 
ðîçïîâ³ëà, ùî ìàº õîá³ — ôîòî-
ãðàôóâàííÿ.

— Íåïðîôåñ³éíî, à òàê, äëÿ 
ñåáå. Ïîäîáàºòüñÿ õîäèòè íà êîí-
öåðòè, ó òåàòð, ó ê³íî. Àëå ó ìåíå 
áàãàòî ðîáîòè, òîìó íå çàâæäè íà 
öå âèñòà÷àº ÷àñó, — êàæå Òåòÿíà.

Ðàí³øå âîíà áðàëà ó÷àñòü ò³ëü-
êè ó øê³ëüíèõ êîíêóðñàõ êðàñè. 

Çàéìàëà òàì ïåðø³ òà äðóã³ ì³ñöÿ.
— «Ì³ss RIA» — öå ìîæëèâ³ñòü 

ñïðîáóâàòè ñåáå ó ÷îìóñü íîâîìó 
òà ö³êàâîìó, — êàæå ä³â÷èíà. — 
Ñþäè ÿ ïðèéøëà çà íîâèì äîñâ³-
äîì. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ÿê áè öå 
íå áóëî áàíàëüíî, ôîòîãðàôóâà-
òèñÿ. Ó êîíêóðñ³ áóëà çìîãà âçÿòè 
ó÷àñòü ó ôîòîñåñ³¿. Éäó÷è íà íå¿, 
ÿ íàâ³òü íå çàìèñëþâàëàñÿ, ùî 
ïîñÿäó ÿêåñü ì³ñöå. À ïîò³ì ìåí³ 
çàòåëåôîíóâàëè ³ ñêàçàëè: «Â³-
òàºìî! Âè ïîñ³ëè òðåòº ì³ñöå». 
Áóëî äóæå ïðèºìíî. Âçàãàë³ êëàñ-
íî áðàòè ó ÷îìóñü ó÷àñòü, òà ùå 
é ïîäàðóíî÷îê çà öå îòðèìóâàòè.

Ä³â÷èíà ðîçïîâ³ëà, ùî ðàí³øå 
ñîðîìèëàñÿ òàêèõ çàõîä³â.

— À öüîãî ðàçó íàâ³òü ìàìà 
ñêàçàëà, ùî ÿ ìîëîäåöü!

Ä³â÷àòàì, ÿê³ ó ìàéáóòíüîìó ïëà-
íóþòü áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ, 
Òåòÿíà ðàäèòü áóòè á³ëüø ñì³ëè-
âèìè, íå ñîðîìèòèñÿ, éòè âïåðåä 
³ ïðîáóâàòè, ùîá ïîò³ì íå øêî-
äóâàòè ïðî âòðà÷åí³ ìîæëèâîñò³.

— Ùî äîïîìàãàº ïåðåìîãòè? 
Íàïåâíî ï³äòðèìêà áëèçüêèõ. 
Áåç íå¿ ÿ á í³êîëè íå íàâàæèëàñÿ 
ñòàòè ó÷àñíèöåþ öüîãî êîíêóð-
ñó, — êàæå Òàíÿ.

Ä³â÷àòà îòðèìàëè ïîäàðóí-
êîâ³ ñåðòèô³êàòè â³ä ðåñòîðàíó 
«Ðåíåñàíñ». Çà ² ì³ñöå òàêîæ 
ïîäàðóíêîâèé ñåðòèô³êàò â³ä 
êâåñò-ïðîåêòó «Èçîëÿöèÿ» òà ïî-
äàðóíêîâèé ñåðòèô³êàò «Studio 
by Julia Samodral».

КОНКУРС «МІSS RIA»  
ХТО ПЕРЕМІГ?
Найкрасивіша  
Цьогоріч у конкурсі 
взяли участь 
44 дівчини. 
Переможниць 
визначали за 
результатами онлайн-
голосування, що 
проходило на сайті 
miss.moemisto.ua. 
Найбільше голосів 
віддали за 29-річну 
Олену Сіранчук

«Miss RIA» — öå 
ìîæëèâ³ñòü ñïðîáóâàòè 
ñåáå ó ÷îìóñü íîâîìó 
òà ö³êàâîìó. Ñþäè ÿ 
ïðèéøëà çà íîâèì 
äîñâ³äîì» 

Переможниця 
конкурсу «Miss 
RIA» Олена 
Сіранчук. Дівчина 
має шестирічну 
доньку і працює 
вихователькою у 
садочку. Говорить, 
що не може 
встояти перед 
спокусою ставати 
учасницею різних 
конкурсів
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ОВЕН 
Нерозуміння і образи по-
чнуть відступати, даючи до-
рогу більш конструктивним 
стосункам. Той, хто бажає 
бути щасливим, стане таким.

ТЕЛЕЦЬ 
Вас можуть очікувати любов-
ні авантюри, які віднімуть 
масу часу. Не дозволяйте, 
щоб емоції здобули над 
вами перемогу. Нових зна-
йомств зараз краще уникати.

БЛИЗНЮКИ 
Фортуна буде до вас при-
хильна, використовуйте цей 
час, щоб зізнатися в 
коханні і влаштувати ніжне 
побачення. Зірки обіцяють 
вам море романтики.

РАК 
Старі образи і взаємні 
претензії пора, нарешті, від-
правити в минуле. Інакше, 
ви ризикуєте залишитися 
з неприємними спогадами 
замість прекрасних перспек-
тив. Вас чекає нове кохання.

ЛЕВ 
Вам не слід дозволяти собі 
демонструвати амбітність, 
спілкуючись з коханою лю-
диною. Партнер навряд чи 
погодиться відійти на задній 
план, поступаючись вашим 
кар'єрним амбіціям. 

ДІВА 
У понеділок рішення, що 
стосуються вашого осо-
бистого життя, повинні при-
йматися обдумано. Не йдіть 
на поводу у ревнощів або 
пристрасті. 

ТЕРЕЗИ 
Чим довша історія ваших 
стосунків, тим більш гармо-
нійними вони обіцяють бути. 
Однак ви можете зіткнутися 
з людиною, почуття до якої 
начебто згасло, але воно 
раптово відродиться.

СКОРПІОН 
Будьте відверті у вираженні 
своїх почуттів, адже вони 
взаємні. Виявляючи розу-
міння і чуйність, ви зможете 
домогтися повернення 
гармонії любові.

СТРІЛЕЦЬ 
Ваші стосунки з коханою лю-
диною змінилися, причому 
в кращий бік. Вони можуть 
стати ще кращими, якщо ви 
збережете розсудливість. 

КОЗЕРІГ 
Понеділок і вівторок — хоро-
ші дні для зустрічей і поба-
чень. У вівторок з'ясування 
стосунків призведе лише 
до взаємних звинувачень, 
конструктивних рішень 
не передбачається. 

ВОДОЛІЙ 
Упертість — не найкраща 
якість характеру, що до-
зволяє вирішувати пробле-
ми у взаєминах з коханою 
людиною. Не вимагайте від 
обранця занадто багато. 

РИБИ 
Оптимізм вам дозволить ба-
гато чого змінити на краще, 
хоча можливе деяке охоло-
дження в стосунках з коха-
ною людиною. Постарайтеся 
не дуже емоційно реагувати 
на те, що відбувається.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 14-20 ЛЮТОГО

ВИКТОРИЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ:

— В детстве сло-
во «пожалуй-
ста» открыва-
ло множество 
возможностей. 

Во взрослой жизни одного этого 
слова будет мало. Именно по-
этому для взрослых есть другое 
волшебное слово — «нет». Оно 
освобождает человека от тех 
просьб и обещаний, которые 
человек не способен или не хо-

чет исполнять. Как ни парадок-
сально, тех людей, которые мо-
гут сказать прямо «нет» ценят 
и уважают гораздо больше.
Только потому, что такому че-
ловеку хватает смелости при-
знаться, что он чего-то не умеет, 
не знает и даже не хочет делать. 
При этом к тем, кто пообещал 
и не сделал, доверия и уважения 
гораздо меньше. Первый отказ 
сложный,  на десятый раз легко 
понять, какую просьбу выпол-
нить можно, а от какой можно 
легко отказаться.

Комментарий эксперта

Åñòü òàêèå ëþäè, êîòîðûå ïðè-
íîñÿò ñåáÿ â æåðòâó äðóãèì, îíè 
ãîòîâû çàíèìàòüñÿ íåíóæíûìè 
èì äåëàìè, äåëàòü òî, ÷òî ïðî-
òèâîðå÷èò èõ ïðèíöèïàì. Èõ 
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü àëüòðóèñòàìè, 
èëè æå ëþäüìè ñ íèçêîé ñàìîî-
öåíêîé. Òàêèå âñòðå÷àþòñÿ, ñïÿò 
è æåíÿòñÿ íå ïî ëþáâè, à ïî ñî-
âåñòè (åñëè áûòü òî÷íûì — îò ãî-
ëîäà è ñòðàõà). Â ðåçóëüòàòå ñâî-
åãî âûáîðà, òàêèå «àëüòðóèñòû» 
÷óâñòâóþò ñåáÿ îáìàíóòûìè 
è îáåññèëåííûìè.

— Ñêîëüêî âðåìåíè ÿ ïîòðà-
òèëà íà íåíóæíûå îòíîøåíèÿ, — 

ðàññêàçûâàåò 26-ëåòíÿÿ Îëåñÿ. — 
Ìåíÿ ïðèãëàøàþò íà ñâèäàíèå. 
ß íå õî÷ó, íî èäó, ïîòîìó ÷òî 
íåóäîáíî îòêàçàòü. À ïîòîì 
îòòÿãèâàþ ìîìåíò, ÷òîáû ñêà-
çàòü î çàâåðøåíèè îòíîøåíèé. 
Êîãäà âñå-òàêè íå âûäåðæèâàþ 
è îñòàíàâëèâàþ ýòî, ÷óâñòâóþ 
ñåáÿ îáèä÷èöåé.

Êòî æ çíàë, ÷òî îòêàç íà ñòàðòå 
ïðèíîñèò ãîðàçäî ìåíüøå ðàçî-
÷àðîâàíèé. À íåðåøèòåëüíîñòü 
è ñòðàõ îáèäåòü äåëàåò ÷åëîâå-
êà îáèä÷èêîì â êâàäðàòå. Âåäü 
âðåäèò ýòî íå òîëüêî ïàðòíåðó, 
íî è ñåáå.

УЧИСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ» ИЛИ 
РАЗУЧИСЬ БЫТЬ ТРУСОМ 
Это лечится  Безотказность в любовных 
и любых других отношениях истощает. 
В попытках ублажить всех и каждого, вы 
имеете все новые и новые возможности 
стать «лучше и сильнее» и получаете 
в ответ, хорошо если не пинок под зад. 
А все из-за страха разочаровать

«НЕТ»-ДИНАМИСТКИ 
— Çíàþ òàêèõ äåâóøåê, 

êîòîðûå ëþáÿò ìîðî÷èòü ãî-
ëîâó, — ãîâîðèò 24-ëåòíèé 
Ñàøà. — Ñîãëàñíû âñòðåòèòüñÿ, 
à ïîòîì íå áåðóò òðóáêè èëè 
ïðèäóìûâàþò êàêèå-òî íåëåïûå 
ïðè÷èíû. Ïî÷åìó áû íå ñêàçàòü 
âñå ïðÿìî è íå òðàòèòü ÷óæîãî 
âðåìåíè.

Ñèòóàöèÿ ñòàíîâèòñÿ áîëåå 
ñëîæíîé, êîãäà òàêèå âîò áîÿ-
ùèåñÿ îñêîðáèòü äðóãèõ ñîçäàþò 
ñåìüþ. Â îñíîâíîì, îíè ñòàíî-
âÿòñÿ æåðòâàìè ìàíèïóëÿòîðîâ. 
Ïîòîìó ÷òî ñëàáûå è çàâèñèìûå.

— Ìîé äðóã âûïîëíÿåò êàæäóþ 
ïðèõîòü æåíû. Ó íèõ âñå òàê, 
êàê õî÷åò îíà, — ãîâîðèò 28-ëåò-
íèé Ìàêñèì. — È ÷òî â èòîãå? 
Æåíùèíà ëåãêî ïîëó÷àåò âñå, 
÷òî çàáëàãîðàññóäèòñÿ. È, êàê 
íè ñòðàííî, ýòî åé óæå íàäîåëî.

Â ýòîé ñèòóàöèè ðå÷ü íå î òîì, 
÷òîáû áûòü ýãîèñòîì è íèêîãäà 
íå ïîìîãàòü ïàðòíåðó. Ñêîðåå 
ïåðåñòàòü ñîãëàøàòüñÿ ñî âñåì, 

÷òî ïðåäëàãàþò èëè ïðîñÿò.

ИМЕЕШЬ СВОЕ МНЕНИЕ — 
ИМЕЕШЬ СЕБЯ 

— Íåêîòîðûå äåâóøêè íå ïî-
íèìàþò, ÷òî â îáùåñòâå öåíÿò 
÷åëîâåêà ñ ñîáñòâåííûì ìíå-
íèåì, — ãîâîðèò 23-ëåòíèé Àí-
äðåé. — Óâàæåíèå è âîñõèùåíèå 
âûçûâàþò òå, êòî óâåðåííî ñëåäó-
åò ñâîèì óáåæäåíèÿì. ß íå ëþ-
áëþ äåâóøåê, ãîòîâûõ íà âñå. Òà-
êèõ õî÷åòñÿ òîëüêî èñïîëüçîâàòü. 
Äåâóøêó, êîòîðàÿ ïðàâèëüíî âå-
äåò ñåáÿ, òû äàæå è íå ïîäóìàåøü 
ïðîñòî ðàçâîäèòü íà ñåêñ. Ñðàçó 
ïîíÿòíî, ÷òî íè÷åãî íå ïîëó÷èò-
ñÿ. È ñîâåñòü íå ïîçâîëèò.

Îòêàçûâàÿ ÷åëîâåêó, íå ñòîèò 
èçâèíÿòüñÿ è îïðàâäûâàòüñÿ. 
Íå âñåãäà îòêàçû äîëæíû áûòü 
àðãóìåíòèðîâàíû, òîëüêî åñëè 
íà òîé ñòîðîíå áëèçêèé ÷åëî-
âåê. Åñëè ñîáåñåäíèê ïðîÿâëÿåò 
÷ðåçìåðíóþ íàñòîé÷èâîñòü, âàøå 
«íåò» äîëæíî áûòü òâåðäûì è áåç 
äîïîëíèòåëüíûõ àðãóìåíòîâ.

ВЫ ГОЛОДНЫЙ И ТРУСЛИВЫЙ, ЕСЛИ:
  готовы согласиться на секс, чтобы 

не обидеть человека 
  не можете отказаться от покупки, чтобы 

не обидеть продавца 
  выполняете чужие обязанности из-за 

жалоб и доверительного тона коллег 
  обедаете в неудобное для вас время, 

чтобы было удобно друзьям 
  перестаете интересоваться любимым 

занятием, ибо оно не нравится 
близкому человеку 

ЧТОБЫ ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ ТРУСЛИВОГО СОСТОЯНИЯ:
  не отвечайте сразу «да» 
  попросите время на размышления 
  отказавшись, не слушайте уговоров 
  объяснять свой отказ нужно только 

близким 
  предложите альтернативу 

АННА КАТРУК, 
ПСИХОЛОГ

Îíà ñåëà â 
êðåñëî, ïðèâû÷-

íî óëûáàÿñü. Âíà÷à-
ëå íè÷òî íå îòëè÷àëî ðå÷ü 
îò ñâåòñêîé áåñåäû… Íî âñ¸ æå 
âíóòðåííÿÿ ïðàâäà, ñ òðóäîì 
ñäåðæèâàåìàÿ õîðîøèì âîñ-
ïèòàíèåì, äàëà òå÷ü.

— À âàñ ðàçäðàæàåò ýòîò ÷åë-
ëåíäæ? Âñå, óæå áóêâàëüíî âñå, 
ïóáëèêóþò ñâîå ôîòî 10 ëåò 
íàçàä è ñåé÷àñ è îïèñûâàþò, 
êàê ó íèõ ïðîøëè ýòè 10 ëåò. 
Ïî÷èòàåøü, è äóðíî ñòàíîâèò-
ñÿ. Âñå òàêèå óñïåøíûå: è áèç-
íåñû îòêðûâàþò, è ïîëìèðà 

îáúåçäèëè. À ÿ íè÷åãî!
Â ãîëîñå çâó÷àëà äîñàäà 

è äàæå áåññèëèå…
ß âèäåëà ïîäîáíûå ôîòî 

â ñâîåé ëåíòå. È äàæå ÷èòàëà 
íåêîòîðûå èñòîðèè. È âèäåëà 
çà íèìè ëþäåé. Âåäü íå ïðî-
ñòî æå òàê âûñòàâëÿåøü ñâîþ 
æèçíü íàïîêàç. ×åãî-òî æå 
õî÷åòñÿ! Íàïðèìåð, ïîõâà-
ëû "Òû ìîëîäåö! Òû æèâ¸øü 
íå çðÿ!", ïðèçíàíèÿ, íåìíîãî 
çàâèñòè, ÷òîá äîáàâèòü ñåáå 
óâåðåííîñòè. ×åãî åù¸? Ìî-
æåò, ïðîñòî âíèìàíèÿ. À ìî-
æåò, õî÷åòñÿ êîãî-íèáóäü 
äðóãîãî âäîõíîâèòü ñâîèì 
ïîâåñòâîâàíèåì.

È èñòîðèè ýòè ÷àñòî âû÷è-
ùåíû äî áëåñêà. Äî ãëÿíöà. 
Îò áîëè, ïðåäàòåëüñòâà, ðàçî-
÷àðîâàíèé è ïîòåðü…

Âåäü ýòî òàê íå ìîäíî…
Îíà ñìîòðåëà íà ìåíÿ, 

à â ìîåé ãîëîâå ñ äèêèì ñâè-
ñòîì ïðîíîñèëèñü ëèöà òåõ, 
êòî òàê æå ñèäåë â ýòîì êëè-
åíòñêîì êðåñëå èëè â äðóãèõ 
æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ 
îòêðûë ìíå ñâî¸ ñåðäöå.

Ëèöà è èñòîðèè òåõ, êòî 
áîëüøå íå ïîâåðèò â ãëÿíåö…

Êòî-òî ïåðåíåñ ñåðüåçíóþ 
îïåðàöèþ, à êòî-òî ñïðàâèëñÿ 
ñ îíêî. Êòî-òî ïåðåæèë ñìåðòü 
î÷åíü áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Êòî-

òî âåðíóëñÿ ñ âîéíû. Èëè ñïàñ-
ñÿ, óáåæàâ èç-ïîä îáñòðåëîâ, 
áðîñàÿ âñ¸. Êòî-òî íàó÷èëñÿ 
æèòü ñ íåèçëå÷èìûì çàáîëå-
âàíèåì. ×üÿ-òî æèçíü áûëà 
íà âîëîñêå…

Ó êàæäîãî ñâîÿ òàéíà, ñâîÿ 
áîëü. Íî îáúåäèíÿåò èõ òî, ÷òî 
îíè ñïðàâèëèñü. Îíè âûæèëè.

Ïðîíåñëàñü ïåðåä ìîèìè 
ãëàçàìè è èñòîðèÿ ýòîé ìîëî-
äîé æåíùèíû.

Îíà æäàëà ìîåãî îòâåòà.
È, ãëîòíóâ êîì â ãîðëå, 

ÿ ñêàçàëà:
— Çàòî âû âûæèëè! È òåïåðü 

ïðèäåòñÿ ó÷èòüñÿ êàê-òî ñ ýòèì 
æèòü!

Я выжил/а
БЛОГ
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Блондинка отримала 
в подарунок від свого 
шанувальника новеньку 
Audi R8. Удень машина 
їздила чудово, однак з 
настанням темряви їздити 

відмовлялася. Промучившись тиждень, 
вона привезла машину назад у салон. Ме-
ханік перевірив усе, що можна і не можна, 
але не знайшов жодних несправностей. Він 
обережно запитав:
— Вибачте, а ви правильно перемикаєте 
передачу?
Блондинка розізлилась:
— Ви що, вважаєте мене ідіоткою? Удень 
я вмикаю D, а N — вночі.

***
— Хіба тебе не цікавить, чому я плачу? — 
запитує Марічка свого чоловіка. — Хочеш, 
розкажу?
— Ні в якому разі! У мене немає таких 
грошей!

***
Першого дня він розповів їй про свою 
дружину. Про те, що не може з нею жити, 
тому що вона його не розуміє.
Другого дня вона розповіла йому про 
свого чоловіка. Про те, що не може з ним 
жити, тому що він її не розуміє.
Третього дня її чоловік зустрівся з його 
дружиною. Вони зрозуміли одне одного.

***
Молодий хлопець говорить дівчині:
— Кохана, ми разом навіки! Скажи мені «Так!»
Оптиміст думає: «Як він її любить! Вони 
будуть щасливі!»
Песиміст сподівається, що вони будуть 
щасливі, але боїться, що коханню щось 
стане на заваді…
Скептик сумнівається, що хлопець сильно 
закоханий, і передбачає, що ним може 
керувати інший інтерес, окрім кохання.
Цинік ні в чому не сумнівається. Він не 
вірить у кохання, і точно знає, що хлопцю 
потрібно!

***
Чоловік:
— Мені здається, моя донька розум і 
кмітливість успадкувала від мене.
Жінка:
— Я також так думаю: мої розум і 
кмітливість все ще при мені.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

442993

443430

ОВЕН 
Вам удастся наладить от-
ношения с партнерами — и в 
деловой, и в личной сфере. 

ТЕЛЕЦ 
Успешной будет борьба 
с вредными привычками. 
Жизнь налаживается. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас ждут интересные со-
бытия и встречи. Многие 
ваши желания сбудутся. 

РАК 
Не форсируйте события 
и не пытайтесь делать де-
сять дел одновременно. 

ЛЕВ 
Быстрый прогресс в делах 
вряд ли возможен, поэтому 
запаситесь терпением.

ДЕВА 
Ваша активность и пред-
приимчивость принесут 
удачу в делах. 

ВЕСЫ 
Новые идеи и планы лучше 
тщательно проанализиро-
вать, обратить внимание 
на недостатки и устранить их.

СКОРПИОН 
Вас ожидают большие 
успехи, если вы не будете 
размениваться на мелочи.

СТРЕЛЕЦ 
Будьте внимательнее к но-
вым идеям, даже если они 
кажутся абсурдными. 

КОЗЕРОГ 
Благоприятна будет работа 
не в команде, а по индиви-
дуальному плану. 

ВОДОЛЕЙ 
Вы способны на каче-
ственный рывок на работе. 
Хорошо было бы также за-
няться своим здоровьем.

РЫБЫ 
Неделя благоприятна для 
воплощения ваших идей 
в реальность. 

Інна, 27 років
Захоплююся живописом, люблю 
свого кота і плести спицями. 
Мрію, але поки що не наважуюся 
стрибнути з парашутом.

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

444084

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

443838

РЕКЛАМА
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