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ВИЗНАЧИЛИ 
ДОЛЮ  «ХІМІКА»

с. 12

с. 11

 Колишній особняк 
адвоката Лещинського, 
що на вулиці Оводова, 
має незвичайний вигляд: 
у основну будівлю 
вмонтована справжня вежа
 За свою історію існування 
дім був панським маєтком, 
комунальною квартирою 
і взагалі міг не дожити 
до наших днів, бо був 
аварійним

444204

РЕКЛАМА

НОВА СХЕМА 
ШАХРАЇВ – СОЛОДКА
 Неіснуючий цукор 
пропонували аферисти за 
дуже смішною ціною. На їхню 
пропозицію мало не попався 
один з підприємців

БЕЗКОШТОВНІ ОПЕРАЦІЇ 
ТА ПРОТЕЗУВАННЯ
 Для вінничан працює чотири 
медичні програми, через які 
можна отримувати безкоштовно 
вартісні послуги. Як ними 
скористатися?с. 4 с. 6с. 14

443839

с. 2

БУДИНОК З ВЕЖЕЮ
КОМУНАЛКА, ЩО СТАЛА «ЕЛІТКОЮ»

с. 9

Галина 
Феліксова (62) 
розповіла, 
що ії батьки 
заселилися в 
цей дім у 1947 
році, і крім 
них, в квартирі 
жили ще чотири 
родини
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ÍÎÂÈÍÈ

Щоб не стати 
жертвою краси 

Âèãëÿäàòè ãàðíî òà åôåê-
òíî — öå ïðèðîäíå áàæàííÿ 
á³ëüøîñò³ æ³íîê òà íàâ³òü 
÷îëîâ³ê³â. Îäíàê á³ëüø³ñòü 
êîñìåòîëîã³÷íèõ ñàëîí³â âå-
äóòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ç ïî-
ðóøåííÿì ïðèïèñ³â ÷èííîãî 
çàêîíîäàâñòâà. 

Ïðè â³äâ³äóâàíí³ ñàëîíó 
êðàñè íåîáõ³äíî çâåðíóòè 
óâàãó íà êóòî÷îê ñïîæèâà-
÷à (ÿêùî éîãî íåìàº, êðà-
ùå çðàçó éä³òü äî ³íøîãî 
ñàëîíó). Òàì ìàþòü áóòè 
äîêóìåíòè — ñâ³äîöòâî 
ïðî ðåºñòðàö³þ àáî âèïè-
ñêà ÔÎÏ ÷è þðèäè÷íî¿ 
îñîáè. ßêùî öå ïîñëóãè 
ïåðóêàðÿ, ìàí³êþð, ïå-
äèêþð ÷è ìàê³ÿæ, òîä³ 
ìàº áóòè âêàçàíèé âèä 
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ — 
«Íàäàííÿ ïîñëóã ïåðóêàð-
íÿìè ³ ñàëîíàìè êðàñè». 
Àïàðàòíà êîñìåòîëîã³ÿ, 
ìåçîòåðàï³ÿ, ³í'ºêö³¿ áîòîê-
ñó ³ ã³ëàóðîíîâî¿ êèñëîòè, 
åï³ëÿö³ÿ, ï³ë³íã, ë³ïîñàêö³ÿ, 
ïåðìàíåíòíèé ìàê³ÿæ 
òîùî — öå âæå ìåäè÷í³ ïî-
ñëóãè ³ â ñàëîíó êðàñè ìàº 
áóòè ë³öåíç³ÿ íà ìåäè÷íó 
ïðàêòèêó. Ó ðåºñòðàö³éíèõ 
äîêóìåíòàõ øóêàéòå âèä 
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
«Ñïåö³àë³çîâàíà ìåäè÷íà 
ïðàêòèêà». ², çâ³ñíî, øóêàé-
òå ñàìó ë³öåíç³þ íà ìåäè÷íó 
ïðàêòèêó. 

ßêùî âè çáèðàºòåñÿ ïðî-
õîäèòè ñåðéîçíó ïðîöåäó-
ðó, îáîâ’ÿçêîâî óêëàäàéòå 
äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïî-
ñëóã, ùîá óáåçïå÷èòè ñåáå 
â³ä íåïðèºìíèõ íàñë³äê³â. 
Ðàäèìî â äîãîâîð³ ÷³òêî 
ïðîïèñóâàòè íå ò³ëüêè 
³íôîðìàö³þ ïðî ñàìó ïî-
ñëóãó òà ïîá³÷í³ åôåêòè â³ä 
íå¿, àëå ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ñàëîíó ó âèïàäêó, ÿêùî 
ïðîöåäóðà çàøêîäèòü âà-
øîìó çäîðîâ’þ

ДУМКА

ЮРИСТ

Ярослав Ярослав 
МАРТИНЮКМАРТИНЮК

ОКСАНА (27), ДЕКРЕТНА 
ВІДПУСТКА:
— Це не правильно. Уявіть, 
що десь за кордоном у Ма-
руф, наприклад, беруть 
інтерв’ю, а вона каже, що 
у нас немає війни з Росією. 

БОГДАН (28), ІНЖЕНЕР:
— Вкрай негативно. На мою 
думку, виступи українських 
виконавців у Росії дискре-
дитують нашу країну і пока-
зують не найкращу сторону 
артистів.

АНТОНІНА (65), ПЕНСІОНЕРКА:
— Це їх справа. Вони заро-
бляють гроші для нашої дер-
жави, щось в неї вкладають. 
Просто нехай виступають до-
стойно, «з головою» і нічого 
зайвого там не кажуть 

ІГОР (28), МЕНЕДЖЕР:
— Ставлюсь до цього досить 
негативно. Можливо, в май-
бутньому буде ситуація, коли 
наші артисти будуть їздити в 
Росію і в нас також виступа-
тимуть росіяни.

АННА (29), ЕКОНОМІСТ:
— У принципі, це нормально, 
адже це їх заробіток і вони 
можуть заробляти, 
де хочуть. Політика політи-
кою, війна війною, а це їх 
робота. 

ВАЛЕРІЙ (60), РОБІТНИК:
— Ставлюсь до цього пога-
но. Як можна там виступати, 
коли стріляють в Донецьку? 
Артисти втратять заробітки, 
але це неминуче. Просто за-
раз важкі часи.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до того, що українські артисти виступають у Росії?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Çà íåâåëèêèé 
ïàðê, ùî ì³æ âó-

ëèöÿìè Íåêðàñîâà — Çàïîðîæ-
öÿ — Ãåðî¿â Êðóò ç 2016 ðîêó 
â³äáóâàëàñÿ ñïðàâæíÿ áîðîòüáà. 
Â³ííè÷àíè íå ìîãëè âèçíà÷èòè-
ñÿ, ÿê âèêîðèñòîâóâàòè öþ çàõà-
ðàùåíó çåëåíó çîíó. Íà ê³ëüêîõ 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ òî ãîëî-
ñóâàëè çà ïîáóäîâó ðåë³ã³éíîãî 
õðàìó, òî çàáîðîíÿëè çàáóäîâó. 
Àäæå çà äîêóìåíòàìè «Õ³ì³ê» 
íå áóâ ïàðêîì, à çåëåíà çîíà 
áåç ÿêèõîñü îáìåæåíü äëÿ áó-
ä³âíèöòâà.

«Êðàïêó» â ïðîòèñòîÿíí³ 
ïîñòàâèëè íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 
23 ëþòîãî 2018. Äåïóòàòè ïðè-

éíÿëè ð³øåííÿ ñòâîðèòè ïàðê 
«Õ³ì³ê» òà äîðó÷èëè êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó «²íñòèòóò ðîç-
âèòêó ì³ñò» ðîçðîáèòè êîíöåïö³þ 
ïàðêó (goo.gl/4RQyRZ).

Íàä ïëàíîì çì³í ôàõ³âö³ 
ïðàöþâàëè ìàéæå ð³ê, ç êâ³òíÿ 
2018-ãî äî ëþòîãî 2019-ãî.

— Ìè ïðîéøëè äîâãèé ÷àñ, 
ùîá ñôîðìóâàòè êîíöåïö³þ íî-
âîãî ïàðêó: âèâ÷èëè ãðîìàäñüêó 
äóìêó, äîñë³äæóâàëè ïîòðåáè 
æèòåë³â Çàìîñòÿ, ðîáèëè àíàë³ç 
òåðèòîð³¿. Ñïîä³âàþñü, ùî íàì 
âäàëîñÿ çðîáèòè Ïàðê ìð³¿, — 
ñêàçàëà êåð³âíèöÿ «²íñòèòóòó 
ðîçâèòêó ì³ñò» Àë³íà Äÿ÷åíêî.

Óñ³ íàïðàöþâàííÿ ïåðåäàëè àð-
õ³òåêòîðàì, äèçàéíåðàì òà óðáà-
í³ñòàì ç Â³ííèö³, Îäåñè, Ëüâîâà, 
ÿê³ ðàçîì ðîçðîáèëè êîíöåïö³þ 
çì³í ïàðêó íà Çàìîñò³. Ô³íàëü-

ЯК «ХІМІК» НА ЗАМОСТІ 
ПЕРЕТВОРЯТЬ НА ПАРК МРІЇ 
Реконструкція  Майже рік урбаністи, 
архітектори та дизайнери працювали 
над зміною парку «Хімік». Разом з 
мешканцями Замостя вони розробили 
концепцію парку мрії. У закинутій зеленій 
зоні поставлять дитячі майданчики, «лавку 
добросусідства» та спортивні тренажери. 
Парк поєднає активний і спокійний 
відпочинок, на що вже є 100 тисяч євро

íèé êîíöåïò ïàðêó ïðåäñòàâèëè 
23 ëþòîãî, íà ïåðøó ð³÷íèöþ îô³-
ö³éíîãî «Õ³ì³êà». Ó éîãî îñíîâó 
âçÿëè îäåñüêèé ïðîåêò, ÿêèé ïðå-
çåíòóâàâ óðáàí³ñò ªâãåí ×åðíàò.

— Êëþ÷îâ³ îñîáëèâîñò³ íàøîãî 
ïðîåêòó — ïàðê áóäå ïîä³ëåíèé 
íà çîíè, ÿê³ îá’ºäíóâàòèìóòü ñïî-
ê³éíèé òà àêòèâíèé â³äïî÷èíîê. 
Òóò áóäå áàãàòî äèòÿ÷èõ ìàéäàí-
÷èê³â ç ãîéäàëêàìè-«ãí³çäàìè», 
òðåíàæåðè äëÿ âîðêàóòó, ëàâè ³ 
áàãàòî äåðåâ, ÿê³ òàì ³ çàðàç ðîñ-
òóòü, — ñêàçàâ ×åðíàò.

Òàêèì ÷èíîì, ïàðê îòðèìàº 
òðè çîíè: «ðåàêö³ÿ» ç ëàâàìè 
äëÿ â³äïî÷èíêó ³ âçàºìîä³¿ ì³æ 
â³äâ³äóâà÷àìè ïàðêó; «âèáóõ» ç 
äèòÿ÷èìè, ñïîðòèâíèìè àêòèâ-
íîñòÿìè, ÿê³ ñòâîðþþòü äèíà-
ì³÷íó àòìîñôåðó; «ðîç÷èíåííÿ» 
ó ïðèðîä³, äå ìàêñèìàëüíî çáå-
ð³ãàºòüñÿ â³ä÷óòòÿ ïåðåáóâàííÿ 
ó ë³ñ³.

Çà êîíöåïö³ºþ, äîð³æêè â ïàð-
êó ñôîðìîâàí³ òàê, ùîá ëþäè 
õîäèëè íå ò³ëüêè ïðÿìî êð³çü 
«Õ³ì³ê», à é ïðîõîäèëè õâèëÿñ-
òèìè àëåÿìè, ÿê³ âèâîäÿòü â³-
ííè÷àí íà ãðàëüí³ ìàéäàí÷èêè. 
Ãîëîâíó àëåþ õî÷óòü «ðîçáàâèòè» 
êëóìáàìè.

Êëþ÷îâà ëîêàö³ÿ îá'ºäíóº 
â ñîá³ äâ³ çîíè: òåïåð³øí³é äè-
òÿ÷èé ìàéäàí÷èê òà çîíó â³äïî-
÷èíêó á³ëÿ áóäèíî÷êó-àëüòàíêè. 
Íàâêîëî ëîêàö³¿ ïîñòàâëÿòü ñó-
ö³ëüíó «ëàâó äîáðîñóñ³äñòâà», ÿêà 
ñèìâîë³çóº îá’ºäíàííÿ æèòåë³â.

Äëÿ íàéìåíøèõ â³äâ³äóâà÷³â 
ïîñòàâëÿòü äèòÿ÷ó çîíó ç ï³ñî÷-
íèöåþ, êîëîäàìè äëÿ ëàç³ííÿ, 
ê³ëüêîìà ñòèë³çîâàíèìè äîùîâè-
ìè íàâ³ñàìè òà øòó÷íèì ãóìîâèì 
ïàãîðáîì. Êð³ì òîãî, òóò çðîáëÿòü 
³íêëþçèâíó êàðóñåëü òà ïîìîñò-
ñöåíó, ÿê³ áóäóòü äîñòóïí³ ëþäÿì 
ç ³íâàë³äí³ñòþ íà â³çêàõ.

Матеріали команд і фінальна 
Концепція для ознайомлен-
ня будуть розміщені на сайті 
міськради за цим посиланням:
goo.gl/z8xY6b До 2 березня 
у мерії прийматимуть коментарі 
та уточнення до концепції парку 
«Хімік» на електронну адресу: 
irm.vin.khimik@gmail.com 
Після узгодження концепції пар-
ку «Хімік» чиновники почнуть 
робити проектно-кошторисну 

документацію. Початок рекон-
струкції парку анонсували на лі-
то-осінь 2019 року, і, ймовірно, 
її робитимуть у дві черги. Тоб-
то, продовжать реконструкцію 
і у 2020 році.
На оновлення парку дають ко-
шти уряди Швейцарії, Німеччи-
ни (50 тисяч євро) та Вінницька 
міська рада (50 тисяч євро). 
У гривневому еквіваленті, це 
приблизно 3,1 мільйона гривень.

Що буде далі

На основі концепції порахують кошторис оновлення 
парку. Орієнтовно, на зміни «Хіміка» матимуть два роки
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ÊÐÈÌ²ÍÀË

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 190109

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

«Öóêîð â³ä âè-
ðîáíèêà» — íà 
òàêå îãîëîøåííÿ 

íàòðàïèâ â ²íòåðíåò³ îäèí ç â³-
ííèöüêèõ ï³äïðèºìö³â (ïðîñèòü 
íå íàçèâàòè ñåáå). Çà âêàçàíèì 
íîìåðîì éîìó â³äïîâ³â ïðèºìíèé 
÷îëîâ³÷èé ãîëîñ. Ïðîïîíóâàâ òî-
âàð çà ñì³øíîþ ö³íîþ — ïî â³ñ³ì 
ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.

— ×îìó òàê äåøåâî? Àäæå 
íà ðèíêó ïî 14–15 ãðèâåíü, — 
çàïèòàâ ï³äïðèºìåöü.

— Ïî â³ñ³ì ãðèâåíü, ÿêùî áó-
äåòå áðàòè íå ìåíøå 20 òîíí, — 
ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü. — Äî òîãî æ, 
öå ç ÏÄÂ.

— À ÿêùî ìåíøó ê³ëüê³ñòü?
— Âèçíà÷³òüñÿ, ñê³ëüêè âàì ïî-

òð³áíî, òîä³ áóäåìî ãîâîðèòè ïðî 
ö³íó, — â³äïîâ³â ñï³âðîçìîâíèê.

Çà éîãî ñëîâàìè, öóêîð çíàõî-
äèòüñÿ â ²ëë³íöÿõ. Çàáðàòè ìîæ-
íà ñàìîâèâîçîì, àáî äîñòàâëÿòü 
çà îêðåìó ïëàòó.

Ï³äïðèºìåöü âèð³øèâ âçÿòè 
ïàðò³þ 20 òîíí. Éîìó ñêèíóëè 
ïëàò³æêó. Àëå çàíàäòî íèçüêà 

ö³íà âñå-òàêè íàñòîðîæóâàëà. 
Ïåðåä òèì, ÿê ïåðåêàçàòè íà âêà-
çàíèé ðàõóíîê 160 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
âèð³øèâ çàòåëåôîíóâàòè äèðåê-
òîðó ²ëë³íåöüêîãî çàâîäó.

— Ìè çàðàç öóêîð íå ïðîäàº-
ìî, — ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü.

— ßê íå ïðîäàºòå, ÿêùî ó ìåíå 
íà ðóêàõ äîêóìåíòè çà âàøèì ï³ä-
ïèñîì, — ïîâ³äîìèâ ï³äïðèºìåöü.

Óæå â êàá³íåò³ äèðåêòîðà 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çàâîä âçàãàë³ íå 
ïðàöþº ç áàíêîì, ÿêèé çíà÷èâñÿ 
ó ïëàò³æö³, à ï³äïèñ äèðåêòîðà ï³ä-
ðîáëåíèé, òàê ñàìî, ÿê ³ ïå÷àòêà.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ çàâîäó çâåðíó-
ëàñÿ ó ïîë³ö³þ. Íà ñàéò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà îäðàçó æ ç’ÿâèëîñÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ: «Óâàãà! Øàõðà¿!» 

«Øàíîâí³ êë³ºíòè! Îô³ö³éíî 
³íôîðìóºìî, ùî ÒÎÂ «²ëë³íåöü-
êèé öóêðîâèé çàâîä» çä³éñíþº 
ïðîäàæ öóêðó âèêëþ÷íî ÷åðåç 
âëàñíèé â³ää³ë ïðîäàæó çà òåëå-
ôîíàìè, âêàçàíèìè íà ñàéò³, òà 
ç îïëàòîþ âèêëþ÷íî íà ïîòî÷-
íèé ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà â ÀÒ 
«ÎÒÏ Áàíê».

Áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿ øàõðà¿â, ÿê³ 
ïðåäñòàâëÿþòüñÿ ïðåäñòàâíèêàìè 
çàâîäó ùîäî êóï³âë³ öóêðó òà ñïëà-

«ЦУКОР ВІД ВИРОБНИКА» — 
ШАХРАЇ ПРИДУМАЛИ НОВУ СХЕМУ
Ледь не надурили  Неіснуючий 
цукор пропонували аферисти за дуже 
смішною ціною. На їхню пропозицію мало 
не попався один з підприємців. Йому вже 
скинули платіжку, вже мав переказувати 
гроші, але перед тим зробив ще один 
дзвінок. Що являє собою «солодка» схема?

«КИДАЮТЬ» 
НА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ 
У листопаді під час спецопера-
ції затримали групу аферистів, 
які «кинули» сільгоспвироб-
ників на 5 мільйонів гривень. 
Вони нібито купили у двох 
фермерів більше 100 тонн 
гречки (забрали за підро-
бленими документами), але 
грошей продавці не отримали. 
Шахраїв брали під час чергової 
оборудки — купівлі 150 тонн 
зерна кукурудзи та соняшника 
у підприємця з Хмельниччини. 
Їх затримував вінницький 
КОРД, операцію спланував і 
реалізував новий поліцейський 
підрозділ — детективний.

ДУРЯТЬ НА ДЕШЕВОМУ 
ПАЛЬНОМУ 
Позаминулого року регіо-
нами розійшлася ця схеми 
шахрайства: підприємцям, 
які займалися перевезення-
ми пасажирів чи вантажів 
адресно телефонували і про-
понували купити за прива-
бливими цінами бензин або 
солярку. Оплату треба було 
скинути через термінал, а по-
тім показати заправщику чек, 
щоб той налив бензину. Але 
працівники заправок на такі 
чеки тільки робили великі очі. 
Людям, що купилися на об-
ман, вони пояснювали, що 
ніякої такої акції в них немає.

НЕ ДОВОЗЯТЬ ТОВАР 
ДО МІСЦЯ 
Чи не найчастіше сільгоспви-
робники страждають від об-
манів, пов’язаних з доставкою 
вантажів. Чи то вони десь за-
мовляють товар і шукають пе-
ревізників за оголошеннями. 
Чи то кудись просять випадко-
вих посередників, знайдених 
в інтернеті, доставити куплене 
у них. Врешті виходить так, що 
з водієм втрачають зв’язок, 
а вантаж не доїжджає до місця 
призначення — зникає разом з 
машиною. Щоб такого не ста-
лося, варто користуватися 
послугами тільки перевірених 
посередників з доставки.

АННА ОЛІЙНИК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
КОМУНІКАЦІЇ 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— За заявою ад-
міністрації Іллі-
нецького цукро-

заводу відкрито кримінальне 
провадження за статтею 190 ККУ 
(«Шахрайство») Під час слідчих 
дій будуть вилучені документи 
про відкриття рахунку у банку. 
На їх підставі встановлювати-
муть підозрювану особу, яка 

відкривала рахунок.
За вчинення такого правопору-
шення (шахрайство у великих 
розмірах або шляхом незакон-
них операцій з використанням 
електронно-обчислювальної 
техніки) передбачено покаран-
ня — позбавлення волі на строк 
від трьох до восьми років. Якщо 
до факту шахрайства причет-
на організована група осіб, 
карається позбавленням волі 
на строк від п’яти до дванадцяти 
років з конфіскацією майна.

Встановлять, хто відкривав рахунок òè éîãî âàðòîñò³ â ³íøèõ áàíêàõ 
º øàõðàéñüêîþ ñõåìîþ ç ìåòîþ 
ââåäåííÿ ¿õ â îìàíó, çàâîëîä³ííÿ 
¿õí³ìè êîøòàìè. Ïðîñèìî âàñ áóòè 
îáà÷íèìè òà ïåðåâ³ðÿòè ðàõóíêè, 
çà ÿêèìè çä³éñíþºòå ïëàòåæ³».

²ëë³íåöüêèõ öóêðîâàð³â ÷åêàëà 
ùå îäíà íåïðèºìí³ñòü. Êîëåãè 
ç ³íøèõ çàâîä³â çâèíóâàòèëè 
ó íåäîáðîñîâ³ñí³é êîíêóðåíö³¿. 
Ó òåëåôîííèõ äçâ³íêàõ ¿ì ñòà-
âèëè îäíàêîâå çàïèòàííÿ: «Ùî 
âè ðîáèòå? Âè æ ùå á³ëüøå «îá-
âàëþºòå» ö³íó íà öóêîð!» Äîòåïåð 
ïîÿñíþþòü, ùî öå íîâà øàõðàé-
ñüêà ñõåìà. Çàñòåð³ãàþòü ³íøèõ 
â³ä ¿¿ ìîæëèâîãî ïîâòîðåííÿ.

ЯК ЩЕ СЬОГОДНІ МОЖУТЬ НАДУРИТИ ПІДПРИЄМЦЯ

За інформацією обласної поліції, 
протягом 2018 року завершено 
розслідування і передано до суду 
13 кримінальних проваджень 
у сфері господарської діяльності:

5  — привласнення або розтрата майна 
шляхом зловживання службовим 
становищем (ст. 191 ККУ) 

3 — шахрайство (ст. 190) 

2 — службове підроблення документів 
(ст. 366) 

1 — підроблення документів, печаток 
та штампів (ст. 358) 

1 — зловживання службовим 
становищем (ст. 364) 

1 — службова недбалість (ст. 367)

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879 
 Ïðèáëèçíî î 14.00, ó ïåðøèé 
äåíü ãðóäíÿ 2018 ðîêó, âóëèöþ 
Ïèðîãîâà ïåðåõîäèëà 16-ð³÷íà 
ä³â÷èíà. Âîíà éøëà ïî «çåáð³» 
á³ëÿ òðîëåéáóñíî¿ çóïèíêè Îòà-
ìàíîâñüêîãî, êîëè ¿¿ çáèëà Skoda 
Octavia íà ñèí³õ, òîáòî ïîë³öåé-
ñüêèõ, íîìåðíèõ çíàêàõ.

Çà êåðìîì ñëóæáîâîãî àâòîìî-
á³ëÿ áóâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê â³ää³-
ëó ÷åðãîâî¿ ñëóæáè ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Â³-
òàë³é ßùåíêî. Ä³â÷èíó çàáðàëè 

äî ë³êàðí³ ç ïîïåðåäí³ì ä³àãíîçîì 
«çàá³é ì’ÿêèõ òêàíèí».

Ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðåñ-ñëóæáè 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ çàçíà÷àëîñÿ, 
ùî ðîçïî÷àòî ñëóæáîâå ðîçñë³-
äóâàííÿ. À ñë³ä÷³ â³äêðèëè êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì 
ÄÒÏ. Ïðèçíà÷èëè åêñïåðòè-
çó, ùî ìàëà âèçíà÷èòè ñòóï³íü 
âàæêîñò³ òðàâì, ÿê³ îòðèìàëà 
ä³â÷èíà. À ùå ñë³ä÷³ îòðèìàëè 
â³äåîçàïèñ ç êàìåðè ñïîñòåðå-
æåííÿ, ÿêà çàô³êñóâàëà àâàð³þ.

Ó ñþæåò³ «ÒÑÍ» â³ä 3 ãðóäíÿ º 
êîìåíòàð Â³òàë³ÿ ßùåíêà.

— ß âäàâñÿ äî åêñòðåíîãî ãàëü-
ìóâàííÿ, àëå âñå îäíî ç³òêíåííÿ 
óíèêíóòè íå âäàëîñÿ, — ãîâîðèâ 
â³í. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ¿õàâ ç³ 
øâèäê³ñòþ 50–60 ê³ëîìåòð³â 
íà ãîäèíó.

Ó ñþæåò³ º êîìåíòàð õëîïöÿ, 
ÿêèé òàêîæ ïåðåõîäèâ äîðîãó 
íà ò³é «çåáð³».

— Ìè çà 80 ìåòð³â áà÷èëè òó 
ìàøèíó, — ñêàçàâ â³í. — Ïî÷àëè 
ïåðåõîäèòè äîðîãó. Çàì³ñòü òîãî, 
ùîá ãàëüìóâàòè, öÿ ìàøèíà òèñ-
íóëà íà ãàç.

Ñòàíîì íà 18 ëþòîãî 2019 ðîêó 

êðèì³íàëüíà ñïðàâà âæå áóëà çà-
êðèòà. Ó â³äïîâ³ä³ íà íàø çàïèò, 
ÿêó îòðèìàëè â³ä ïîë³ö³¿ îáëàñ-
ò³, íàïèñàíî, ùî çàêðèëè ïðî-
âàäæåííÿ çà â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó 
çëî÷èíó. Ðîç’ÿñíèëè, ùî êðèì³-
íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü íàñòàº 
ò³ëüêè ó âèïàäêó, ÿêùî ñòóï³íü 
îòðèìàíèõ òðàâì ïîòåðï³ëîãî 
îö³íþºòüñÿ ÿê ñåðåäí³é ³ âèùå. 
Ó ö³é àâàð³¿ ä³â÷èíà îòðèìàëà 
ëåãê³ òðàâìè — òàê âèçíà÷èëà 
åêñïåðòèçà. Àëå â ä³ÿõ ßùåí-
êà ñë³ä÷³ ïîáà÷èëè ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. À ñàìå: 

íàáëèæàþ÷èñü äî ï³øîõ³äíîãî 
ïåðåõîäó, âîä³é ìàº çíèçèòè 
øâèäê³ñòü àáî çîâñ³ì çóïèíèòèñÿ, 
ùîá ïðîïóñòèòè ëþäåé.

Â³òàë³é ßùåíêî îòðèìàâ ïðî-
òîêîë çà ïîðóøåííÿ ÏÄÐ, ÿêå 
ïðèçâåëî äî àâàð³¿ — 124 ñòàò-
òÿ àäì³íêîäåêñó. Ó ïðåñ-ñëóæá³ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ íàì ñêàçàëè, 
ùî Â³òàë³þ ßùåíêó îãîëîñèëè 
äîãàíó çà ðåçóëüòàòàìè ñëóæáî-
âîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ â³í ñïëàòèâ 
øòðàô. Ìàêñèìàëüíèé øòðàô, 
ÿêèé ìîæíà îòðèìàòè çà ö³ºþ 
ñòàòòåþ — 340 ãðèâåíü. 

Начальника копів за збиту дівчину оштрафували
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ПРЕС-СЛУЖБА 
РУХУ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

Ó «Ñïðàâåäëèâîñò³» çàíåïîêî-
ºí³ ñòàíîì ïðîâåäåííÿ âèáîð÷èõ ïåðåãîí³â 
â Óêðà¿í³.

— Óêðà¿íöÿìè ìàí³ïóëþþòü ÷åðåç ïðî-
ïëà÷åí³ òà íå³ñíóþ÷³ ðåéòèíãè. Íèí³ ìè ç 
êîìàíäîþ áîðåìîñÿ ùå é çà òå, ùîá áóëè 
â³ëüí³ âèáîðè, à íå ïðîïëà÷åí³ ðåéòèí-
ãè, — íàãîëîñèâ êàíäèäàò â Ïðåçèäåíòè 
Óêðà¿íè Âàëåíòèí Íàëèâàé÷åíêî.

Ïîë³òèê â³äâ³äàâ Â³ííè÷÷èíó, äå ïî-
ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäñüêèìè àêòèâ³ñ-
òàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàä îáëàñò³, 
à òàêîæ îçíàéîìèâ ¿õ ç³ ñâîºþ ïðåçè-
äåíòñüêîþ ïðîãðàìîþ.

— ¯¿ ï³äãîòóâàëè ùå â ñ³÷í³ öüîãî ðîêó, 
êîëè â³äáóâñÿ ÷èñåëüíèé ç’¿çä ÷ëåí³â 
ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî Ðóõó «Ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü». Ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ä³é íîâîãî 
ïðåçèäåíòà ÿ âèð³øèâ ³òè íà âèáîðè 
é áîðîòèñÿ çà òå, àáè îòðèìàòè çìîãó 

âèð³øèòè äâà êëþ÷îâèõ ïèòàííÿ: â³ä-
íîâëåííÿ ìèðó òà çíèùåííÿ êîðóïö³¿.

Ë³äåð Ðóõó «Ñïðàâåäëèâ³ñòü» çàçíà÷èâ: 
â³äíîâèòè ìèð òà äîìîãòèñÿ äåîêóïàö³¿ 
ìîæíà ðàçîì ³ç ì³æíàðîäíèìè ïàðòíåðà-
ìè ÷åðåç ï³äïèñàííÿ íîâî¿ ä³ºâî¿ óãîäè, 
â ÿê³é ïåðåäáà÷èòè âèâåäåííÿ â³éñüê ³ 
ñïåöñëóæá ðîñ³éñüêîãî àãðåñîðà ç Ëóãàí-
ñüêî¿, Äîíåöüêî¿ îáëàñòåé òà Àâòîíîìíî¿ 
Ðåñïóáë³êè Êðèì.

Çàãàëîì æå ïëàí ùîäî â³äíîâëåííÿ 
ìèðó ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ åòàï³â. «Ïåð-
øå — öå ãóìàí³òàðí³ ä³¿, ñòâîðåííÿ öåí-
òðó ïîâåðíåííÿ çàðó÷íèê³â, â³éñüêîâî-
ïîëîíåíèõ, ÿê ìè öå ðîáèëè â ïåðøèé 
ð³ê â³éíè. ßê íîâèé ïðåçèäåíò, ãàðàí-
òóþ, ùî ç êîìàíäîþ ïîâåðíåìî âñ³õ 
óêðà¿íö³â ó ð³äí³ äîì³âêè. Äåðæàâà ìàº 
îï³êóâàòèñÿ ðîçøóêîì çíèêëèõ áåçâ³ñòè 
³ âñ³ìà ïèòàííÿìè, ùî ñòîñóþòüñÿ ë³êó-
âàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ íàøèõ çàõèñíèê³â 
³ âåòåðàí³â».

Ðåàë³çóâàòè öåé áëîê íåìîæëèâî ÷åðåç 
êîðóïö³þ, ùî ïàðàë³çóâàëà åôåêòèâíó 
ðîáîòó óêðà¿íñüêî¿ âëàäè. Òîìó Âàëåí-
òèí Íàëèâàé÷åíêî îäíèì ³ç îñíîâíèõ 
ïð³îðèòåò³â ó ñâî¿é ðîáîò³ íà ïîñàä³ 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íàçâàâ çíèùåííÿ 

öüîãî íåãàòèâíîãî ÿâèùà.
— Á³ëüøå í³êîëè ãàðàíò Êîíñòèòóö³¿ 

íå çàéìàòèìåòüñÿ á³çíåñîì, òèì á³ëüøå — 
â Ðîñ³¿. Çíèùåííÿ êîðóïö³¿ ðîçãëÿäàþ 
íà âñ³õ ð³âíÿõ — çíÿòòÿ íåäîòîðêàííîñ-
ò³ òà ïðèâ³ëå¿â ç ïðåçèäåíòà, äåïóòàò³â, 
ñóää³â. Âàæëèâî ïîâåðíóòè âêðàäåíå ç 
îôøîð³â, — ï³äêðåñëèâ ïîë³òèê.

Ó ïîë³òñèë³ çàêëèêàþòü ãðîìàäñüê³ñòü 
ô³êñóâàòè ïîðóøåííÿ âèáîð÷îãî çàêî-
íîäàâñòâà ³ çâåðòàòèñÿ â ïðàâîâ³ öåíòðè 
Ðóõó «Ñïðàâåäëèâ³ñòü». Òîä³ éîãî àêòè-
â³ñòè ³í³ö³þâàòèìóòü â³äêðèòòÿ êðèì³-
íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ³ çíÿòòÿ ç ïåðåãîí³â 
íåäîáðîñîâ³ñíèõ êàíäèäàò³â.

Òàêîæ êîìàíäà Âàëåíòèíà Íàëè-
âàé÷åíêà çàêëèêàëà â³ííè÷àí ñòàâàòè 
ïðåäñòàâíèêàìè êàíäèäàòà íà ïîñò ïðå-
çèäåíòà íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ. «Îñíî-
âíà âèìîãà — öå ïàòð³îòèçì ³ çàõèñò 
âèáîð³â», — íàãîëîñèëè â ãðîìàäñüêî-
ïîë³òè÷íîìó ðóñ³ «Ñïðàâåäëèâ³ñòü».

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО: «Ми боремося 
за вільні вибори, а не проплачені рейтинги»

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ ²Ò-
ñôåðè — ãîëîâíèé ôàêòîð äëÿ óñï³øíîãî 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, à òàêîæ êàð’ºðíîãî 
ðîñòó. Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ó íàø ÷àñ 
º ìîæëèâ³ñòü òà äîñòóï äî ð³çíîìàí³òíèõ 
ðåñóðñ³â ç âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿, ïðîòå 
ïðîôåñ³îíàëüíèõ êóðñ³â äëÿ ïðîãðàì³ñòà, 
òåñòóâàëüíèêà ÷è âåá-äèçàéíåðà íå òàê 
ïðîñòî çíàéòè, íå êàæó÷è ïðî ñïåö³à-
ë³çîâàíó ë³òåðàòóðó. ßê íå êðóòè, âñÿ 
íàéñâ³æ³øà ³íôîðìàö³ÿ: äîêóìåíòàö³ÿ, 
ôîðóìè, ë³òåðàòóðà, íàéð³çíîìàí³òí³ø³ 
êîì’þí³ò³ — àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.

Îòæå, ç ÷îãî ðîçïî÷àòè, ÿê³ êóðñè îáðà-
òè, äå øóêàòè íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë? Ó íàñ 
÷óäîâà íîâèíà! Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ 

çàïðîøóº òåáå íà ³âåíò “Handy English 
tools for IT people”, ÿêèé â³äêðèº äëÿ òåáå 
íîâ³ ìîæëèâîñò³ ó âèâ÷åíí³ àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè. Íàø³ ñï³êåðè ñïðàâæí³ ïðîôåñ³-
îíàëè ñâîº¿ ñïðàâè ³ ãîòîâ³ ïîä³ëèòèñÿ ç 
òîáîþ âëàñíèì äîñâ³äîì, íàïðàöþâàííÿ-
ìè òà óí³êàëüíèìè ëàéôõàêàìè âèâ÷åí-
íÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ³ äàäóòü â³äïîâ³äü 
íà áóäü-ÿêå òâîº ïèòàííÿ.

Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ òè ä³çíàºøñÿ, ÿê 
îïàíóâàòè àíãë³éñüêó ìîâó çà 3 ì³ñÿö³ ³í-
òåíñèâíîãî âèâ÷åííÿ. Ïðî ñó÷àñí³ òà óí³-
êàëüí³ ï³äðó÷íèêè â ²Ò-ñôåð³, ÿê³ áóäóòü 
êîðèñíèìè íå ò³ëüêè äëÿ ïðîãðàì³ñò³â, 
àëå é äëÿ QA, QC, ìåíåäæåð³â, ôàõ³âö³â 
ç ïåðñîíàëó, êåð³âíèê³â ïðîåêò³â òà âñ³õ, 
õòî çàö³êàâëåíèé â ²Ò. Ïðî îñîáëèâîñ-
ò³ êîðïîðàòèâíîãî íàâ÷àííÿ ïåðñîíà-

ëó àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ²Ò-êîìïàí³é, 
îñê³ëüêè íàø³ ñï³êåðè ìàþòü äîñâ³ä 
âèêëàäàííÿ ó ö³é ñôåð³ ïîíàä 7 ðîê³â 
³ ðîçðîáèëè ñâîþ ìåòîäèêó.

Äàíà ïîä³ÿ áóäå êîðèñíà äëÿ:
 HR ³ TA ñïåö³àë³ñò³â òà ðåêðóòåð³â;
 ïðîãðàì³ñò³â, òåñòóâàëüíèê³â, âåá-

äèçàéíåð³â, ÐÌ-³â;
 âèêëàäà÷³â;
 ñòóäåíò³â;
 óñ³õ çàö³êàâëåíèõ ó åôåêòèâíîìó 

âèâ÷åíí³ àíãë³éñüêî¿ ìîâè.
ßê ïîòðàïèòè íà ³âåíò? Äëÿ öüîãî íåîáõ³ä-

íî îáîâ’ÿçêîâî çàðåºñòðóâàòèñÿ çà ïîñèëà-
íÿì goo.gl/forms/MVoN2aC2I3QtJSME2 ³ 
ïðèéòè 5 áåðåçíÿ íà 18.00 â ³ííîâàö³éíèé 
öåíòð IHUB, çà àäðåñîþ ì. Â³ííèöÿ, âóë. 
Ïóøê³íà, 11. Âõ³ä â³ëüíèé!

Handy English tools for IT people — твоя нова 
можливість у вивченні англійської мови
БЛОГ
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RIA, Ñåðåäà, 
27 ëþòîãî 2019

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ИРИНА БЕРЕЗА, МЕДИК
Приближение весны я безошибочно узнаю 
не по подснежникам, а по тому, как разит 
рыбой из водопроводного крана...

МАР’ЯНА 
НЕЧИПОРЕНКО, 

ПОЛІТИЧНИЙ ОГЛЯДАЧ

Çà ì³ñÿöü óêðà¿íö³ áóäóòü âè-
áèðàòè ç-ïîì³æ 44 êàíäèäàò³â 
ñâîãî ïðåçèäåíòà. Íà óêðà¿íñüêèõ 
òåëåêàíàëàõ éäå ñïðàâæíÿ ³íôîð-
ìàö³éíà áîðîòüáà ì³æ äåê³ëüêîìà 
êëàíàìè, ÿêà â³äâåðòàº óâàãó â³ä 
ãîëîâíîãî ³, ìàáóòü, ºäèíîãî êîí-
ñòðóêòèâíîãî äîêóìåíòà, çà ÿêèì 
óêðà¿íö³ ìàëè á îáðàòè ñâîãî ë³-
äåðà — ïðîãðàìè êàíäèäàòà. 

Òîæ ìè âèð³øèëè ïðîàíàë³çó-
âàòè ÷àñòèíó ïðîãðàì íàéðåé-
òèíãîâ³øèõ êàíäèäàò³â — ïî-
ãëÿäè íà ìàéáóòíº ìåäèöèíè ³ 
ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäæå 
ö³ äâ³ öàðèíè çàðàç ïîâí³ñòþ 
çàëåæàòü â³ä äåðæàâè ³, íà æàëü, 
çà îñòàíí³ ðîêè ñèòóàö³ÿ ó íèõ 
ñòàëà ïîãàíîþ, ÿê í³êîëè.

Óñ³ ïðåòåíäåíòè íà ïðåçè-
äåíòñüêå êð³ñëî ãîâîðÿòü ãàðí³ 
ñëîâà. Òà ÷è çíàþòü âîíè, ÿê ¿õ 
âò³ëèòè â æèòòÿ?

МЕДИЦИНА:
ВИЖИВУТЬ (НЕ) ВСІ?

Ïåòðî Ïîðîøåíêî, éìîâ³ðíî, 
ïëàíóº ïðîäîâæèòè ìåäðåôîð-
ìó, ÿêà ôàêòè÷íî ââåäå îô³ö³é-
íî ïëàòíó ìåäèöèíó. Áî ó ñâî¿é 
ïðîãðàì³ ï³äòðèìóº ñâ³é ïðèí-

öèï «ãðîø³ õîäÿòü çà ëþäüìè» 
³ í³ ñëîâîì íå îáìîâëÿºòüñÿ, 
ùî ¿õ êàòåãîðè÷íî íå âèñòà÷àº. 
Òîìó íå ñë³ä î÷³êóâàòè â³ä ïîêè 
ùå ïðåçèäåíòà çàïðîâàäæåííÿ 
ä³éñíî áåçêîøòîâíî¿ ìåäèöèíè.

Á³ëüø ï³äãîòîâëåíèì âèÿâèâñÿ 
ïîë³òèê áåç äîñâ³äó Âîëîäèìèð 
Çåëåíñüêèé. Òà íàâ³òü â³í íå îá³-
öÿº áåçêîøòîâíî¿ ìåäèöèíè — 
ò³ëüêè áàçîâó äëÿ ìàëîçàáåçïå-
÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ðåøòà, 
ï³ñëÿ ïåðåõîäó äî ñòðàõîâî¿ ìåäè-
öèíè, ñàìà âèçíà÷àòèìå ïðîãðàìó 
ñòðàõóâàííÿ (³, éìîâ³ðíî, ñê³ëü-
êè çà íå¿ ïëàòèòè). Çà öåé êîøò 
â³í ï³äâèùèòü çàðîá³òí³ ïëàòè 
ë³êàðÿì, çàêóïèòü îáëàäíàííÿ 

â ë³êàðí³, îíîâèòü ³íôðàñòðóê-
òóðó ³ ïðîâîäèòèìå ðàç íà ð³ê 
áåçêîøòîâíèé ìåäè÷íèé îãëÿä. 
Ïèòàííÿ ëèøå, ÷è çìîæóòü ïðè-
äáàòè ñòðàõîâêó óêðà¿íö³, àäæå 
âîíà íåäåøåâà — ïî÷èíàþ÷è â³ä 
ê³ëüêîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ð³ê.

Íó à ñåðåä òèõ, õòî ¿¿ íå çìîæå 
ïðèäáàòè, Çåëåíñüêèé ïëàíóº 
ïîïóëÿðèçóâàòè çäîðîâèé ñïî-
ñ³á æèòòÿ.

Ë³äåð ïðåçèäåíòñüêèõ ðåéòèíã³â 
Þë³ÿ Òèìîøåíêî äî ïèòàííÿ ìå-
äèöèíè ï³ä³éøëà êîíñòðóêòèâíî. 
Âîíà, íà â³äì³íó â³ä Çåëåíñüêî-
ãî, ïðîïîíóº ââåñòè íå ñòðàõîâó 
ìåäèöèíó, à çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå 
ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ. Òîáòî, 

çà ïðàöþþ÷èõ ëþäåé ñòðàõîâ³ 
âíåñêè ñïëàòèòü ðîáîòîäàâåöü 
(à ïðè öüîìó ùå é îòðèìàº çìåí-
øåííÿ óäâ³÷³ ïîäàòêîâîãî íàâàí-
òàæåííÿ íà ¿õ ï³äïðèºìñòâà), 
çà íåïðàöþþ÷èõ — ïåíñ³îíåð³â, 
ä³òåé, áåçðîá³òíèõ, íåïðàöåçäàò-
íèõ — äåðæàâà.

Ìåäè÷íà ñòðàõîâêà äîçâîëèòü 
çàáåçïå÷èòè êîæíîãî ãðîìàäÿ-
íèíà ìåäè÷íèìè ïîñëóãàìè 
âñ³õ ð³âí³â íàéâèùî¿ ÿêîñò³ 
òà ìåäèêàìåíòàìè ³ ï³äíÿòè 
çàðïëàòè ë³êàð³â äî ð³âíÿ ¿õí³õ 
ïîëüñüêèõ êîëåã çà 5 ðîê³â. À ùå 
êàíäèäàòêà ïðîïîíóº ïðîâåñòè 
ïîâíó ìîäåðí³çàö³þ ë³êàðåíü ³ 
ïîë³êë³í³ê çà ðàõóíîê çàëó÷åí-
íÿ äîâãîñòðîêîâîãî åêñïîðòíîãî 
êðåäèòóâàííÿ ñòðîêîì íå ìåíøå 
í³æ íà 20 ðîê³â ³ çà êðåäèòíîþ 
ñòàâêîþ íå á³ëüøå 3% ð³÷íèõ.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ХТО 
ПОПІКЛУЄТЬСЯ ПРО СТАРІСТЬ

Ïîêè ùå ïðåçèäåíò Ïîðîøåí-
êî ïðî ïåíñ³¿ îáìîâèâñÿ îäíèì 
ðÿäêîì ³ íå îá³öÿº æîäíî¿ êîí-
êðåòèêè: çðîñòàííÿ çàðïëàò äàñòü 
çìîãó ïîñò³éíî ï³äâèùóâàòè 
òàêîæ ³ ïåíñ³¿, çàáåçïå÷èâøè ¿õ 
ã³äíèé ð³âåíü. ßêèì Ïåòðî Îëåê-
ñ³éîâè÷ ââàæàº ã³äíèé ð³âåíü ³ 
êîëè ¿õ ï³äâèùàòü — àí³ ñëîâà.

Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ïðî-
ïîíóº ïåðåéòè â³ä ñîë³äàðíî¿ 
äî íàêîïè÷óâàëüíî¿ ïåíñ³éíî¿ 
ñèñòåìè ³ âñ³ ñòðàõîâ³ íàêîïè-
÷åííÿ ïåðåäàâàòè ó ñïàäùèíó. 
Äå ¿õ çáåð³ãàòè ³ õòî ãàðàíòóâà-
òèìå ¿õíþ áåçïåêó — àí³ ñëîâà.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ â öüîìó 
ïèòàíí³ âèÿâèëàñÿ á³ëüø êîìïå-
òåíòíîþ: ïðîïîíóº çàïðîâàäèòè 
ïåðñîí³ô³êîâàíó ïåíñ³éíó ñèñ-
òåìó. «Ïåíñ³éí³ âíåñêè â³äêëà-
äàòèìóòüñÿ íà îñîáîâèé ðàõóíîê 
êîæíî¿ ëþäèíè ó äåðæàâíîìó 
áàíêó ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó 
ðîáîòè. Ïåíñ³éí³ çáåðåæåííÿ 
áóäóòü ùîð³÷íî ³íäåêñóâàòèñü, 
íà íèõ áóäóòü íàðàõîâóâàòèñÿ 
äåïîçèòí³ â³äñîòêè. Äåðæàâà 
ãàðàíòóâàòèìå çáåðåæåííÿ ïðè-
âàòíèõ ïåíñ³éíèõ ðàõóíê³â óñ³ìà 
ñâî¿ìè ðåñóðñàìè». Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî òàêîæ íàãîëîøóº, ùî 
ãðîø³, ÿê³ ëþäèíà íå âñòèãíå 
âèêîðèñòàòè çà æèòòÿ, ìàþòü 
óñïàäêîâóâàòè ÷ëåíè ¿¿ ðîäèíè.

Äîáðà çâ³ñòêà é äëÿ òèõ, õòî 
áåç ðîáîòè æèòè íå ìîæå: Þë³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà ïëàíóº ñêàñó-
âàòè ïîðÿäîê, ÿêèé ïîçáàâëÿº 
ïåíñ³é ïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â.

Íàãàäàºìî, ïåðøèé òóð ïðå-
çèäåíòñüêèõ âèáîð³â â³äáóäåòüñÿ 
31 áåðåçíÿ.

Програми кандидатів у президенти: 
на що чекати українцям
БЛОГ
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ПРЕС-СЛУЖБА ТУРНІРУ 
«ROAD TO WWFC»

Óæå âòðåòº ó Â³ííèö³ ïðîéäå íàéïðå-
ñòèæí³øèé â Óêðà¿í³ ïðîôåñ³éíèé òóðí³ð ç³ 
çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ «Road to WWFC». 
Öå îäíå ³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ³ íàéÿñêðà-
â³øèõ ñïîðòèâíèõ øîó â íàøîìó ì³ñò³, 
ÿêå çà òðàäèö³ºþ çáèðàº áëèçüêî òèñÿ÷³ 
âáîë³âàëüíèê³â. Éîãî ó÷àñíèêè áèòèìóòüñÿ 
â ñïîðòêîìïëåêñ³ «Íîêàóò» 16 áåðåçíÿ. 
Ïî÷àòîê çìàãàííÿ — î 19.00.

Òóðí³ð îðãàí³çîâóþòü Ë³ãà WWFC òà 
Óêðà¿íñüêà ôåäåðàö³ÿ çì³øàíèõ áîéî-
âèõ ìèñòåöòâ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Çà-
õ³ä ïðîéäå ï³ä ïàòðîíàòîì Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, çàãàëîì 
â ðàìêàõ ñïîðòèâíîãî âå÷îðà ìàº â³ä-
áóòèñÿ 11 ïîºäèíê³â. Óñ³ áî¿ óâ³éäóòü 
äî ïðîôåñ³éíîãî ì³æíàðîäíîãî ðåéòèíãó, 
îêð³ì äâîõ ëþáèòåëüñüêèõ áî¿â çà ó÷àñòþ 
ïåðñïåêòèâíèõ ìîëîäèõ ñïîðòñìåí³â. Çà-
ãàëîì ïëàíóºòüñÿ ó÷àñòü ï’ÿòè â³ííèöü-
êèõ á³éö³â.

— ¯õí³ìè ñóïåðíèêàìè áóäóòü ïðåä-
ñòàâíèêè ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè òà 
Ìîëäîâè. Ìîæëèâà òàêîæ ó÷àñòü ñïîðòñ-
ìåí³â Á³ëîðóñ³¿ ³ Àçåðáàéäæàíó, — êàæå 
ãîëîâíèé ìàò÷ìåéêåð ³ ñïîðòèâíèé 
äèðåêòîð Ë³ãè çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ 
WWFC Âîëîäèìèð Øåìàðîâ.

ßê íàãàäóº ïàí Øåìàðîâ, ïîïóëÿðí³ 
òóðí³ðè «Road to WWFC» â³äáóâàþòüñÿ 
é â ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Òîð³ê ïðî-
âåëè ñ³ì òàêèõ çìàãàíü, â ïîçàìèíóëîìó 
ðîö³ — äåñÿòü.

— Á³éö³, ÿê³ âèãðàâàëè ïîÿñè òóðí³ð³â 
«Road to WWFC», çàðàç á’þòüñÿ â îñíî-
âíèõ ñ³òêàõ ì³æíàðîäíèõ òóðí³ð³â. À äåÿê³ 
³ç íèõ íàâ³òü ðåàëüíî ïðåòåíäóþòü íà ïîÿñ 
÷åìï³îíà ñâ³òó, — ï³äêðåñëþº Âîëîäèìèð 
Øåìàðîâ. — Ç òîãî ÷àñó, ÿê ó Â³ííèö³ ïî-
÷àëè ïðîâîäèòè òóðí³ðè «Road to WWFC», 
ð³âåíü âàøèõ á³éö³â çð³ñ. Ç’ÿâèëèñÿ ö³êà-
â³ ñïîðòñìåíè, ÿê³ óñï³øíî âèñòóïàþòü 
ó ð³çíèõ âèäàõ ºäèíîáîðñòâ.

Ãîëîâà ðåã³îíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 

UFMMA òà îô³ö³éíèé ïðåäñòàâíèê 
WWFC ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Âàäèì Êó-
ä³ÿðîâ íàãàäàâ, ùî äàíèé ïðîìîóøåí — 
îäèí ³ç íàéïîòóæí³øèõ ó ªâðîï³. Ó÷àñòü 
â òàêèõ çìàãàííÿõ äîïîìàãàº çðîáèòè 
ñïîðòèâíó ïðîôåñ³éíó êàð’ºðó. Íå äèâ-
íî, ùî â íèõ âèñòóïàþòü ïðåäñòàâíèêè 
ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó.

— Ó â³ííèöüêîìó òóðí³ð³ â³çüìóòü 
ó÷àñòü ìàéñòðè ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî 
êëàñó ³ ìàéñòðè ñïîðòó ³ç ð³çíèõ âèä³â 

ºäèíîáîðñòâ: óøó-ñàíüäà, ãîäçþðþ-êà-
ðàòå, çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ, ôð³-ôàéòó 
òîùî, — ³íôîðìóº Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Â ãîëîâíîìó áîþ âå÷îðà çà âàêàíòíèé 
ïîÿñ ÷åìï³îíà òóðí³ðó «Road to WWFC» 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 93 êã ñïåðå÷àòè-
ìåòüñÿ 29-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí ²ãîð Ãóíü-
êî. Â³í — ÷åìï³îí ñâ³òó ç îäðàçó äâîõ 
á³éö³âñüêèõ âèä³â — ãîäçþðþ-êàðàòå ³ 
çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ, çàñëóæåíèé ìàé-
ñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè. Ñóïåðíèêîì â³äî-
ìîãî â³ííè÷àíèíà áóäå Áîãäàí Ëèñåíêî 
(Æèòîìèð) — íåîäíîðàçîâèé ÷åìï³îí 
Óêðà¿íè ç ÌÌÀ, ê³êáîêñèíãó ³ ôð³-
ôàéòó. ²ç ïåðåìîæöåì öüîãî áîþ ï³ä-
ïèøå ïðîôåñ³éíèé êîíòðàêò Ë³ãà WWFC!

— Öå áóäå ì³é ñüîìèé á³é ñåðåä ïðî-
ôåñ³îíàë³â. Âñ³ ïîïåðåäí³ ÿ âèãðàâ. 
Ó Â³ííèö³, çà ìàñîâî¿ ï³äòðèìêè âáîë³-
âàëüíèê³â, âèñòóïàòèìó âïåðøå. Õî÷ó 
äîïîìîãòè çðîáèòè ñâÿòî ð³äíîìó ì³ñòó, 
íå ðîç÷àðóâàòè ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â, — 
êàæå ²ãîð Ãóíüêî.

Íàø ÷åìï³îí ñâ³òó íàëàøòîâóºòüñÿ 
ò³ëüêè íà ïåðåìîãó. Ìîâëÿâ, «³ç ãîëîâîþ» 
ï³äõîäèòü äî êîæíîãî áîþ. ßêùî ²ãîð 
Ãóíüêî çäîáóäå ïîÿñ ÷åìï³îíà òóðí³ðó 
«Road to WWFC», â³í ñòàíå îäíèì ³ç 
ïðåòåíäåíò³â íà âàêàíòíèé òèòóë ÷åì-
ï³îíà ñâ³òó ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 93 êã.

— Ï³ñëÿ öüîãî ïîºäèíêó çáèðàþñÿ 
äâà-òðè ì³ñÿö³ â³äïî÷èòè, ï³ñëÿ öüîãî 
äàë³ ïëàíóâàòè ñâîþ êàð’ºðó. Âçàãàë³ 
ñïîðò — öå ìîº õîá³. Ïðàöþþ ïîì³÷-
íèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ï³äïðè-
ºìñòâà, — ðîçïîâ³â ²ãîð Ãóíüêî.

У Вінниці розіграють чемпіонський 
пояс «Road to WWFC»
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Чи отримує ваш організм потрібну порцію йоду щодня? 
Це залежить від харчування. Чесно перегляньте свій раціон. 
Якщо там є йодована сіль — ви робите все правильно.

444963
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334 

Êîëèøí³é îñî-
áíÿê þðèñòà Áî-

ëåñëàâà Ëåùèíñüêîãî º íà âóëèö³ 
Îâîäîâà, 87. Íåâåëèêà ÷îòèðèïî-
âåðõ³âêà ç íàäáóäîâîþ õîâàºòüñÿ 
ïîì³æ ïðèâàòíèõ áóäèíê³â, äåðåâ 
³ ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä.

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè òóò áóâ ãóð-
òîæèòîê. ² éîãî æèòåë³ ìàëè âñ³ 
çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, ãîòóâàëè 
¿æó íà ê³ðîãàç³, à âçèìêó ãð³ëè-
ñÿ ãðóáêàìè. 

Ó 90-õ áóäèíîê áóâ âèçíàíèé 
àâàð³éíèì, àëå éîãî âðÿòóâàëè 
ñàì³ æèòåë³.

МАЄТОК СТАВ ГУРТОЖИТКОМ 
Ïåòëÿþ÷è ì³æ âóçüêèìè âóëè÷-

êàìè, çíàõîäèìî øëÿõ äî îñî-
áíÿêà. Ïîòðàïëÿºìî â ùå ìåíøå 
ïîäâ³ð’ÿ, çàñòàâëåíå ìàøèíàìè. 
Ðîçäèâëÿºìîñÿ áóäèíîê, ÿêèé, 
çäàâàëîñÿ á, íåùîäàâíî áóâ 
â³äðåìîíòîâàíèé: ð³âí³ ñò³íè ç 
÷åðâîíî¿ öåãëè, âèêëàäåíà ñ³ðèì 
êàìåíåì áàøòà. Í³÷îãî íå âèäàº 
òîãî, ùî ä³ì áóâ çâåäåíèé ïîíàä 
ñòîë³òòÿ òîìó.

Ç³ ñâ³æèì «ºâðîðåìîíòîì» ³ 

ºäèíèé ï³ä’¿çä äîìó, äå íà êîæ-
í³é êë³òèí³ ò³ëüêè ïî äâ³ êâàð-
òèðè. Ï³äíÿëèñÿ äî îñòàííüîãî 
ïîâåðõó, äå âèïàäêîâî çóñòð³ëè 
Ãàëèíó Ôåë³êñîâó.

Óæå ïîò³ì çðîçóì³ëè, ùî íàì 
äóæå ïîùàñòèëî: ïàí³ Ãàëèíà º 
îäí³ºþ ç äâîõ «êîð³ííèõ» æèòåë³â 
äîìó, â ÿêîìó îñåëèëèñÿ ¿¿ áàòüêè 
ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

— Áàòüêî ï³ñëÿ â³éíè áóâ 
â îäí³é òîíê³é øèíåë³. Ðàçîì ç 
áðàòàìè øóêàâ æèòëî ó Â³ííèö³. 
À îñê³ëüêè éîãî áðàò áóâ äåêàíîì 
ó îäíîìó ç âèø³â, òî ìàâ äåÿê³ 
ïðèâ³ëå¿ ³ ì³ã ñàì îáèðàòè, êóäè 
çàñåëÿòèñÿ. Òàê îáðàëè öåé ä³ì 
ó 1947-ìó, áî áóâ ãàðíèé êðàºâèä 
íà Ñòàðå Ì³ñòî ³ ð³÷êó, — ðîç-
êàçàëà æ³íêà.

Íà òîé ÷àñ áóäèíîê áóâ óæå 
ïåðåðîáëåíèé ï³ä áàãàòîêâàð-
òèðíèé ãóðòîæèòîê. ² óìîâè 
ïðîæèâàííÿ â íüîìó, çà ñó÷àñ-
íèìè ì³ðêàìè, áóëè æàõëèâèìè: 
îäíà êâàðòèðà íà ï’ÿòü îêðåìèõ 
ñ³ìåé, ÿê³ â³äìåæóâàëè ïðèâàò-
íèé ïðîñò³ð øàôàìè ³ øòîðàìè. 
¯æó ãîòóâàëè íà ê³ðîãàç³, ãð³ëèñÿ 
ãðóáêîþ, òóàëåò — ó äåðåâ’ÿí³é 
áóäö³ íà âóëèö³. Ñêëÿíèõ â³êîí 
ï³ñëÿ â³éíè íå áóëî, îòâîðè çà-
êðèâàëè ôàíåðîþ.

ДІМ З ВЕЖЕЮ БУВ КОМУНАЛКОЮ, 
РУЇНОЮ. А ТЕПЕР СТАВ «ЕЛІТКОЮ»
Фортеця  Колишній особняк адвоката 
Лещинського, що на вулиці Оводова, має 
незвичайний вигляд: у основну будівлю 
вмонтована справжня вежа. За свою історію 
існування дім був панським маєтком, 
комунальною квартирою і взагалі міг 
не дожити до наших днів, бо був аварійним

— À ïðèì³ùåííÿ ó âåæ³ âè-
êîðèñòîâóâàëè âñ³ ðàçîì, áî òóò 
áóëà êóõíÿ. Êîëè ïðîêëàëè âîäî-
ã³í, òóò æå áóâ òóàëåò ³ âàííà, — 
ðîçêàçóâàëà Ãàëèíà Ôåë³êñîâà 
òà ïîêàçóâàëà ñòàð³ ôîòîãðàô³¿. 
Íà îäí³é ç íèõ ëþäè ïîçóþòü 
íà ôîí³ ÿëèíêè.

— Õî÷à æèëè á³äíî, àëå ñâÿò-
êóâàëè çàâæäè ðàçîì. Äðóæí³ 
áóëè äóæå, — ðîçêàçàëà æ³íêà.

ДІМ ВРЯТУВАЛИ ЖИТЕЛІ 
Ó 50–60-õ Â³ííèöÿ àêòèâíî 

ðîçáóäîâóºòüñÿ. ² ìåøêàíö³â îñî-
áíÿêà ðîçñåëÿëè â ³íø³ æèòëîâ³ 
áóäèíêè ïî ì³ñòó.

— Ïåðåñåëÿëè, áî í³õòî òóò 
æèòè íå õîò³â. Äàâàëè êâàðòèðè 

íà Ëèòâèíåíêî, ó áóäèíêàõ íà-
âïðîòè Ïàëàöó ï³îíåð³â. ² ëþäè 
áóëè ùàñëèâèìè.

Òàê ó êîìóíàëö³ ðîäèíà Ôåë³ê-
ñîâèõ çàëèøèëàñÿ îäíà â ïðîñòî-
ð³é êâàðòèð³. Ãðóáêó, âæå â íàø³ 
÷àñè, çàì³íèëè íà àâòîíîìíå 
îïàëåííÿ.

¯õí³é áóäèíîê çà íåçâè÷àéíó 
êîíñòðóêö³þ ïîòðàïèâ ó êàäðè 
ô³ëüìó «Ïðèãîäè Òîë³ Êëþêâ³-
íà» 1964 ðîêó. Íà ôîí³ «ôîð-
òåö³» ä³òè ãðàëè ó âîëåéáîë 
(goo.gl/9XWRwf).

À îò ó â³éñüêîâîìó ô³ëüì³ Âà-
ëåð³ÿ Øàëèãè «Äàëåêèé ïîñòð³ë» 
2005 ðîêó äîáðå áóëî âèäíî, ùî 

ЄВГЕНІЙ 
АНТОНЮК, 
ІСТОРИК 

— Болеслав Ле-
щинський був ві-
нницьким юрис-
том, у період з 

1880 до 1906 року був міським 
гласним. Постійно виносив на об-
говорення болючі питання місько-
го життя, часто його критикували 
у пресі: «На цьому засіданні був 
відсутнім пан Лещинський — зви-
чайний натхненник пан Лещин-
ський, а тому промова була вкрай 
слабкою і була відразу спросто-
вана самими ж гласними».
Юрист мав цегельню на Старому 
Місті. Поміщик викупив ділян-
ку землі, де колись знаходився 
храмовий корпус жіночого мо-
настиря, який займав площу, 
обмежену вулицями Володар-
ського (Монастирська) — Ово-

дова — Свердлова (Коріатови-
чів) — Кропивницького.
Там він збудував садибу: бу-
динок з вежею і господарські 
будівлі. Головна особливість 
садиби — стилізація під серед-
ньовічну фортецю більшості 
вже нині не збережених споруд 
комплексу. Стіни були викона-
ні у техніці відкритої кам’яної 
кладки, тобто неотесаним ка-
менем. Також у будівлях ви-
користовувалися різноманітні 
форми веж з шатровим навер-
шям, стилізованими зубцями і 
контрфорсами.
Унікальності садибі Болеслава 
Лещинського надає система 
підпірних стінок, які утримують 
схил споруджених у підрізаній 
частині схилу на вулиці Оводо-
ва. Але на сьогодні ансамбль 
садиби Болеслава Лещинського 
майже втрачено.

Про історію особняка і його першого власника 

Галина Феліксова (62) розповіла, що раніше дім був 
комуналкою. Її батьки заселилися сюди в 1947 році, і крім 
них, в квартирі жили ще чотири родини 

çà ñòîë³òòÿ âåæà áóäèíêó çàðîñëà 
ëîçîþ, öåãëà âèâàëþâàëñÿ ç³ ñò³í, 
äåÿê³ ïðèì³ùåííÿ áóëè ïîêèíóò³, 
íà ñò³íàõ — âåëè÷åçí³ òð³ùèíè 
(goo.gl/nhDsWC).

— ² ùå áè òðîøêè, òî â³í áè 
çàâàëèñÿ. Íà äàõó ïðîðîñëè äå-
ðåâà, âèíîãðàäíà ëîçà îáâèëà 
áàøòó, ç ÿêî¿ ìîæíà áóëî ðóêà-
ìè âèòÿãàòè öåãëó. Ôóíäàìåíò 
ï³äòîïëþâàâñÿ, áî ñòàí âîäîãîíó 
áóâ æàõëèâèì, — êàçàëà Ãàëèíà 
Ôåë³êñîâà.

Æ³íêà çãàäóº, ùî âðÿòóâà-

ëè àâàð³éíèé ä³ì ñàì³ æèòåë³. 
Íà æàëü, àâòåíòè÷íèé âèãëÿä 
áóëî âòðà÷åíî: áóä³âåëüíèêè 
íå çóì³ëè ïîâòîðèòè òó æ ñòðóê-
òóðó ôàñàäó.

— Çàðàç òóò æèâóòü âæå ñó÷àñí³ 
ëþäè. Ñòàðîæèë³â, òàêèõ ÿê ÿ — 
íå çàëèøèëîñÿ. Íå áóäó ðîçïî-
â³äàòè, õòî òóò æèâå, áî òî ïðè-
âàòíà ñïðàâà. Àëå ðåìîíòè ó áó-
äèíêó ðîáèëè çà âëàñíèé êîøò. 
Íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, ì³ñüêâèêîí-
êîì íå ï³äòðèìóâàâ ô³íàíñîâî 
ðåêîíñòðóêö³þ, — ñêàçàëà æ³íêà.

Ó 2000-õ áóäèíîê 
âèçíàëè àâàð³éíèì, 
àëå íå çíåñëè. Ïîâíó 
ðåêîíñòðóêö³þ ÿê 
ççîâí³, òàê ³ âñåðåäèí³, 
çðîáèëè ñàì³ æèòåë³

Житлова 
багатоповерхівка 
має лише 
вісім квартир. 
Трикімнатну 
оселю тут готові 
продати за 83 
тисячі доларів
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РЕКЛАМА

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî âèïàäîê, 
ùî ñòàâñÿ 18 ëþ-
òîãî, ç éîãî 8-ð³÷-
íèì ñèíîì, íà-

ïèñàâ ïîñò ó Ôåéñáóêó ãîëîâà 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåâ³ç³ÿ 
âëàäè» Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. Â³í 
ðîçïîâ³â, ùî äî õëîï÷èêà î øîñ-
ò³é âå÷îðà â ëþäíîìó ì³ñö³ â÷å-
ïèâñÿ íåçíàéîìåöü ïðèáëèçíî 
45-òè ðîê³â. Öå áóëî íà ðîçâîðîò³ 
10-ãî òðîëåéáóñà á³ëÿ «Ãðîøó». 
Äî ìàëîãî ï³ä³éøëè äâîº, îäèí 
ç íèõ çíÿâ ç äèòèíè øàïêó, â³-
ä³éøîâ íà ê³ëüêà ìåòð³â ³ ñêàçàâ: 
«ßêùî õî÷åø ïîâåðíóòè øàïêó, 
òî ï³øëè ç³ ìíîþ».

«Ñüîãîäí³ ìîãî ñèíà íàìàãà-
ëèñÿ «çàìàíèòè», çíÿâøè øàïêó 
³ îá³öÿþ÷è ïîâåðíóòè, ÿêùî â³í 
ï³äå çà íåçíàéîìöåì!», — íàïèñàâ 
ó ïîñò³ ç ïîì³òêîþ «ó íåñòÿì³ â³ä 
çëîñò³» Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, ³ç äîïîìîãîþ 
îõîðîíè «Ãðîøó» òà íàöãâàðä³é-

ö³â íàìàãàëèñÿ ñï³éìàòè êðèâ-
äíèêà äèòèíè, àëå áåçóñï³øíî. 
Îäíîãî çàòðèìàëè ÿê ï³äîçðþ-
âàíîãî, òà çãîäîì âèÿâèëîñÿ, ùî 
öå íå â³í ç³ðâàâ øàïêó ³ êëèêàâ 
çà ñîáîþ. Çàòðèìàíèé ï³äõî-
äèâ äî õëîï÷èêà ï³ñëÿ âèïàäêó, 
ùîá ñêàçàòè, ùî íå âàðòî ñòî-
ÿòè íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³. Öåé 
÷îëîâ³ê ÷èñëèâñÿ ó ðîçøóêó çà 
äàâí³øí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, òîæ 
éîãî íå â³äïóñòèëè ç ðàéâ³ää³ëó. 
À òîãî äÿäüêà, ÿêèé çíÿâ øàïêó 
³ ï³ä òàêèì ïðèâîäîì ìàíèâ êó-
äèñü, ùå ìàþòü çíàéòè.

— Öå ñòàëîñÿ, êîëè ìàëèé âèé-
øîâ ç òðîëåéáóñà, — ðîçêàçóº Â³-
òàë³é Ïàâëîâñüêèé. — Â³í ìåí³ 
äçâîíèâ ïî òåëåôîíó íà ðóö³, 
êîëè ÿ ï³ä’¿æäæàâ. Êàæå: «Ïàïà, 
â ìåíå ò³ëüêè-ùî øàïêó âêðàëè 
ÿê³ñü äÿä³». ß êèíóâ ìàøèíó, ï³ä-
á³ã äî Í³ê³òè. Â³í ïîêàçàâ, êóäè 
ïîá³ãëè ò³ ÷îëîâ³êè. Îäèí áóâ 
í³áèòî â æîâò³é êóðòö³, à äðóãèé 
ó áóøëàò³ ³ ç áîðîäîþ…

Áàòüêî êèíóâñÿ â òîé á³ê, àëå 
íå çíàéøîâ âò³êà÷³â. Êîëè ïîâåð-

ДОРОСЛІ ЧІПЛЯЮТЬСЯ ДО ДІТЕЙ 
Підозріла ситуація  Заяву на чоловіка, 
який зняв з його сина шапку і манив йти 
за ним, написав Віталій Павловський. 
Про схожу історію, що трапилася з іншим 
хлопчиком, він почув від знайомої: якийсь 
чоловік забрав у школяра рюкзак і теж 
казав «якщо хочеш забрати, іди за мною». 
Як відреагують правоохоронці на чіпляння 
до дітей? Знов полюватимуть на педофіла?

òàâñÿ íàçàä, òî çíàéøîâ íà çåìë³ 
êèíóòó øàïêó.

— Ñèí ìåí³ ðîçêàçàâ, ùî ÷î-
ëîâ³ê â áóøëàò³ ç³ðâàâ ç íüîãî 
øàïêó, â³ä³éøîâ íà äâà ìåòðè, 
ðîçâåðíóâñÿ òà ñêàçàâ: «Õî÷åø 
øàïêó ïîâåðíóòè, òî ï³øëè ç³ 
ìíîþ», — ãîâîðèòü Â³òàë³é Ïàâ-
ëîâñüêèé. — Ìàëèé îòîðîï³â â³ä 
òàêîãî. Êàæå, ÿçèêà ïðîêîâòíóâ 
³ ñòàâ, ÿê âêîïàíèé. Òîä³ ÿê³ñü 
ëþäè ïî÷àëè îáóðþâàòèñÿ. «Ùî 
öå òàêå?!», «Ùî òè ðîáèø?!». ² 
òîé êèíóâ øàïêó é ïîä³âñÿ.

Ó ïîÿñíåíí³ ïîë³öåéñüêèì 
õëîï÷èê äîêëàäíî îïèñàâ íåçíà-
éîìö³â, ÿê³ ï³äõîäèëè äî íüîãî. 

À áàòüêî íàïèñàâ çàÿâó ïðî ÷³-
ïëÿííÿ äî éîãî äèòèíè.

— ß äî îñòàííüîãî íàä³ÿâñÿ, 
ùî öå äóðíèé æàðò, àëå ÿêùî ï³ä 
ïðèâîäîì âêðàäåíî¿ ðå÷³ êëèêàâ 
³ç ñîáîþ, òî öå íåíîðìàëüíà ñè-
òóàö³ÿ, — êàæå Â³òàë³é Ïàâëîâ-
ñüêèé. — Öå íåçäîðîâà ñèòóàö³ÿ.

Ïðî ñõîæèé âèïàäîê ç ³íøèì 
õëîï÷èêîì áàòüêîâ³ 8-ð³÷íîãî 
òðåòüîêëàñíèêà ðîçïîâ³ëà éîãî 
çíàéîìà âîëîíòåðêà.

— Ïîêè ìè áóëè â «Ãðîø³», 
Îëåíà ðîçêàçàëà, ÿê ¿¿ ÷îëîâ³ê 
íà Òÿæèëîâ³ ñïîñòåð³ãàâ, ùî 
ÿêèéñü ÷îëîâ³ê çàáàëàêóâàâ õëîï-
÷èêà íà çóïèíö³. «Ï³øëè, ÿ äî-

8 ПИТАНЬ, НА ЯКІ ВАША ДИТИНА 
МАЄ ЗНАТИ ВІДПОВІДІ
Якщо хочете бути впевнені, що ваша дитина не потрапить 
у небезпечну ситуацію, заздалегідь навчіть її правилам поведінки. 
Дитина повинна, не замислюючись, чітко відповідати на запитання:

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ:

Що робити, якщо хтось 
намагається відкрити двері?

Необхідно терміново зателефонувати батькам, 
а потім у поліцію (102). Батьки можуть попередити 
сусідів по телефону, і дитині допоможуть.

Візьмеш цукерку у 
незнайомої людини? У незнайомих людей брати їжу, іграшки та інші речі не можна!

Незнайомий дорослий 
просить тебе про допомогу. 

Допоможеш йому?

Дорослі в дітей допомоги не просять. Тому якщо незнайомець 
звернеться до дитини, слід йому відповісти категоричною 
відмовою і відразу ж йти геть.

Підеш у гості до 
однолітка, з яким щойно 

познайомився?

Ходити в гості до малознайомих людей, навіть однолітків, 
не можна ні в якому разі!

Якщо чекаєш ліфт і до тебе 
підійшли незнайомці, ти 

поїдеш з ними разом?

На пропозицію зайти в ліфт з незнайомцями потрібно 
відповідати відмовою. Навчіть дитину в такій ситуації 
відповідати: чекаю на батьків, які от-от підійдуть.

Що слід робити, якщо 
помітив стеження?

Потрібно зайти в людне місце (супермаркет, перукарню, кафе) і 
вже звідти зателефонувати батькам і повідомити про стеження.

Кому можна відкривати 
двері, якщо ти один вдома?

Чужим людям відкривати двері категорично забороняється! 
Це стосується будь-яких незнайомців, незалежно від статі і віку.

Що зробиш, якщо 
незнайомець схопив тебе і 

не відпускає?

Треба якомога швидше привернути увагу людей. Можна 
кричати і битися. Також можна бити по автомобілях, які стоять 
поруч – можливо, спрацює сигналізація.

ïîìîæó òîá³ ðþêçàê ïðîíåñòè, 
à ïîò³ì â³ääàì òîá³ éîãî. ßêùî 
õî÷åø çàáðàòè ðþêçàê, òî ï³ø-
ëè ç³ ìíîþ», — ïåðåêàçóº ³ñòîð³þ 
Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. — ×îëîâ³ê 
Îëåíè ñïèòàâ ó äèòèíè, ÷è â³í 
çíàº òîãî äÿäüêà. Â³í: «Í³, ÿ éîãî 
âïåðøå áà÷ó, â³í â ìåíå ðþêçàê 
çàáðàâ». Äàë³ áóëî âæå çâåðòàííÿ 
äî äîðîñëîãî: «Òè ùî îô³ã³â!!!». 
Òîé ÷îëîâ³ê êèäàº ðþêçàê ³ ò³êàº.

Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé êàæå, 
ùî íàïèñàâ ïîñò ïðî âèïàäîê 

ç³ ñâî¿ì ñèíîì, ùîá ïîïåðåäèòè 
³íøèõ áàòüê³â.

— ß íàïèñàâ, ùîá ëþäè áóëè 
óâàæí³ø³ ³ îáåðåæí³ø³, — ãîâî-
ðèòü Â³òàë³é.

ßê ïðàâîîõîðîíö³ êâàë³ô³êó-
þòü âèïàäîê ³ ÷è áóäóòü øóêà-
òè äèâíî¿ ïîâåä³íêè ÷îëîâ³ê³â? 
Ó ñåêòîð³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñ-
òþ îáëàñíîãî ãëàâêó Íàöïîë³ö³¿ 
20minut.ua ñêàçàëè, ùî ðîçñë³-
äóþòü ïðîâàäæåííÿ, â³äêðèòå 
çà ñòàòòåþ «õóë³ãàíñòâî».

Âèïàäîê â ïîë³ö³¿ 
íàçâàëè õóë³ãàíñòâîì 
³ ñêàçàëè, ùî ðàí³øå 
ïîä³áíèõ ÷³ïëÿíü äî 
ä³òåé íå ô³êñóâàëè. Öå 
áóëî ïåðøå çâåðíåííÿ
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На першому поверсі, одразу біля 
вестибюлю знаходиться науко-
вий відділ. Це приміщення най-
ближче до старої Гоголівської 
бібліотеки. Тут чітко промальо-
вується соціалістичний реалізм 
в архітектурі:
— У такому ж стилі відбудували 
сучасну облраду та фасад те-
атру ім. Садовського, — каже 
екскурсовод. Це пов'язано з 
тим, що у 1944-му році, коли 

відступали фашистські вій-
ська — вони спалили бібліоте-
ку. Пропало дуже багато фон-
дів. Частину було збережено 
силами людей, які на той час 
працювали у бібліотеці, — го-
ворить екскурсовод.
Як працювала бібліотека під час 
війни — невідомо. Частково бу-
дівля була зайнята штабом су-
хопутних військ. Тому, власне, і 
постраждала.

Про найстаріше приміщення бібліотеки 

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Ðàçîì ³ç åêñêóðñîâîäîì òóðèñ-
òè÷íîãî öåíòðó «Ïîä³ëüñüêèé» 
Îêñàíîþ Ðîçäîðîæíþê ìè â³ä-
â³äóºìî âàæëèâ³ ³ñòîðè÷í³ ì³ñöÿ 
ì³ñòà, à òàêîæ çàõîäèìî äî òèõ 
áóä³âåëü, ÿê³, çäàâàëîñÿ á, íå ïðè-
âàáëþþòü òóðèñò³â. Àëå âåëèêà 
åêñêóðñ³ÿ äî òåàòðó ³ì. Ñàäîâñüêî-
ãî, â³äêðèòèé «Ñàâîé» òà ì³ñöåâ³ 
êàòàêîìáè ãîâîðÿòü ïðî ³íøå.

Ïðîäîâæóºìî ï³çíàâàòè ì³ñòî 
ó á³áë³îòåö³ ³ì. Ò³ì³ðÿçºâà. Çíàõî-
äèòüñÿ âîíà íà âóë. Ñîáîðí³é, 73. 
Íàâïðîòè — Â³ííèöüêà îáëàñíà 
ðàäà, ïî ä³àãîíàë³ — ê³íîòåàòð 
³ì. Êîöþáèíñüêîãî. Óñ³ áóä³âë³ 
äóæå ñõîæ³: ìàþòü âåëèê³ á³ë³ êî-
ëîíè, íàï³âêðóãëó ôîðìó ôàñàäó 
òà æîâòèé êîë³ð. Êîëèñü ³ íà-
âïðîòè, íà âóëèö³ Àðòèíîâà, áóëà 
òàêà áóä³âëÿ. Ó òîé ÷àñ ïëîùó 
ç ÷îòèðìà ñõîæèìè áóäèíêàìè 
íàçèâàëè «ç³ðêîþ». Òóò áóëè àëå¿ 
³ç çåëåíèìè íàñàäæåííÿìè, äå 
ãóëÿëè ìåøêàíö³. Òîä³ òàê ñàìî 
õîäèëè òðàìâà¿ ³ ðîçâåðòàëèñÿ 
á³ëÿ æ³íî÷î¿ ã³ìíàç³¿ (ñüîãîäí³ — 
øêîëà-ã³ìíàç³ÿ ¹ 2).

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ 
Îêñàíà Ðîçäîðîæíþê ïî÷èíàº 

ðîçïîâ³äü ó õîë³ á³áë³îòåêè. Öå 
êðóãëà çàëà ç âèñîêîþ ñòåëåþ, 
ê³ëüêîìà ê³ìíàòàìè, ñõîäàìè ³ 
íåâåëèêèì êîðèäîðîì, ÿêèé âåäå 
äî äèòÿ÷î¿ ê³ìíàòè òà íàóêîâîãî 
â³ää³ëó.

— Öþ ÷àñòèíó ïðèáóäóâàëè 
òðîõè çãîäîì. Ñïî÷àòêó áóëà Ãî-
ãîë³âñüêà á³áë³îòåêà. Çíàõîäèëàñÿ 
âîíà òðîõè âèùå âóëèöåþ, — ãî-
âîðèòü Îêñàíà. — ²äåÿ ñòâîðèòè 
á³áë³îòåêó ó ì³ñò³ ïðèéøëà Ìè-

õàéëó Êîöþáèíñüêîìó ùå â ê³íö³ 
19-ãî ñòîë³òòÿ.

Òîä³ ðåñóðñ³â äëÿ ¿¿ ñòâîðåííÿ 
íå áóëî. Óñå òðàïèëîñÿ, êîëè ì³ñ-
òî ïî÷àëè àêòèâíî ðîçáóäîâóâàòè: 
ç'ÿâèëàñÿ çàë³çíèöÿ ³ â³äïîâ³äíî 
âñ³ øëÿõè äî Êèºâà òà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà âåëè ÷åðåç Â³ííèöþ. 
Äàë³ äî âëàäè ïðèéøîâ Ìèêîëà 
Îâîäîâ, ÿêèé ðàçîì ³ç Ãðèãîð³ºì 
Àðòèíîâèì ÷èìàëî çðîáèëè äëÿ 
òîãî, ùîá Â³ííèöÿ îòðèìàëà ñâîº 
«îáëè÷÷ÿ».

Á³áë³îòåêà áóëà çáóäîâàíà 
çà ñïðèÿííÿì ³ çà áàæàííÿì ñà-
ìèõ æèòåë³â ì³ñòà. Òîä³ ó 1900-ìó 
ðîö³ âæå ³ñíóâàëè æ³íî÷à ã³ìíàç³ÿ 
òà ðåàëüíå ó÷èëèùå. ×åðåç äâà 
ðîêè áóëè âèä³ëåí³ êîøòè íà áó-
ä³âíèöòâî òðèïîâåðõîâî¿ á³áë³î-
òåêè, à ùå ÷åðåç ï’ÿòü ¿¿ íàðåøò³ 
ïîáóäóâàëè. Ñïî÷àòêó á³áë³îòåêà 
íîñèëà ³ì'ÿ Ìèêîëè Ãîãîëÿ.

— ²äåÿ áóëà çàïî÷àòêîâàíà 
ñàìå ó òîé ð³ê, êîëè â³äçíà÷àëîñÿ 
50 ðîê³â ç³ ñìåðò³ ïèñüìåííèêà, — 
ðîçïîâ³äàº Îêñàíà.

Áóäóâàëè á³áë³îòåêó ç³ çíà-
ííÿì ñïðàâè. Àðõ³òåêòîð Àðòè-
íîâ íàäèõàâñÿ âæå ³ñíóþ÷èìè 
çàêëàäàìè, òîìó ïðîòîòèïîì 
áóä³âíèöòâà ñòàëè àìåðèêàíñüê³ 
á³áë³îòåêè. Ïîò³ì ïî÷àëè íàïî-
âíþâàòè ôîíä çàêëàäó ³ íà òîé 
÷àñ ñó÷àñíà «Ò³ì³ðÿçºâêà» áóëà 
îäí³ºþ ³ç íàéá³ëüøèõ á³áë³îòåê 
ó ïîä³áíèõ ì³ñòàõ:

— Ñïî÷àòêó ñþäè ìàëè çìî-
ãó õîäèòè ò³ëüêè çàìîæí³ ëþäè. 
Á³áë³îòåêà áóëà òèïó åë³òíîãî 
êëóáó. À ïðîôåñ³ÿ á³áë³îòåêàðÿ 
ââàæàëàñÿ ïî÷åñíîþ, — ãîâîðèòü 
åêñêóðñîâîä.

Äî ðîçìîâè äîëó÷àºòüñÿ çàâ³ä-
óâà÷êà â³ää³ëó ìàðêåòèíãó Íàòà-

ЕКСКУРСІЯ ДО «ТІМІРЯЗЄВКИ»: 
ПРО ЩО МОВЧАТЬ КНИЖКИ?
Історія міста  Ми продовжуємо 
шукати цікаві та особливі місця у Вінниці, 
які могли б привабити туристів та 
здивувати чимось особливим. На черзі — 
Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Тімірязєва. У народі 
просто — «Тімірязєвка»

ë³ÿ Êðèñüêî. Æ³íêà ïîâåðòàº íàñ 
ó ðåàëüí³ñòü ³ ðîçïîâ³äàº ïðî òå, 
ùî åêñêóðñ³ÿ ïëàòíà äëÿ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ îñ³á àáî ãðóï. Âñòàíîâ-
ëåíî¿ âàðòîñò³ íà ïîñëóãó íåìàº, 
àëå åêñêóðñ³ÿ òî÷íî íå ìîæå áóòè 
äåøåâøîþ çà òðèäöÿòü ãðèâåíü, 
òàê ïîâ³äîìèëà ïàí³ Íàòàë³ÿ. Äëÿ 
ñòóäåíò³â ³ øêîëÿð³â, çà äîìîâ-
ëåí³ñòþ, åêñêóðñ³¿ áåçêîøòîâí³.

Ïîâåðòàþ÷èñü, äî ïî÷àòêó 
20 ñòîë³òòÿ, òî âàðòî íàçâàòè 
÷èñëî ñ³ìñîò òèñÿ÷. Ñàìå ñò³ëü-
êè êíèã ìàâ á³áë³îòå÷íèé ôîíä. 
Êíèæêè ïðèíîñèëè ç ïðèâàòíèõ 
êîëåêö³é, à õòîñü ö³ëåñïðÿìîâàíî 
äàðóâàâ âèäàííÿ.

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
Çà ñëîâàìè Îêñàíè Ðîçäîðîæ-

íþê, á³áë³îòåêà äî 1919-ãî ðîêó 
áóëà á³áë³îòåêîþ ç òðàäèö³ÿìè. 
À âæå ó 1923-ìó íîâà âëàäà ³íàê-
øå íàïîâíþâàëà ôîíäè. Âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü êíèæîê áóëî âèâåçåíî 
³ âòðà÷åíî. Äî ðå÷³, ñàìå ó 23-ìó 
ðîö³ á³áë³îòåêà îòðèìàëà ³ì'ÿ àêà-
äåì³êà Ò³ì³ðÿçºâà. Òîãî ðîêó çíà-
ìåíèòîìó â÷åíîìó âèïîâíþâà-
ëîñÿ 80 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ.

Ìè äîõîäèìî äî ÷èòàëüíî¿ 
çàëè. Öå âåëèêà ñâ³òëà ê³ìíàòà, 
äå äîñ³ «æèâå» ñîö³àë³ñòè÷íèé 
ðåàë³çì. Ç³ðêà íàä äâåðèìà ïðè-
êðàøàº ïðèì³ùåííÿ.

— Êîëèñü îäíà ïàðà õîò³ëà âçÿ-
òè øëþá ó ö³é çàë³, àëå ïîò³ì 
ïåðåäóìàëà ÷åðåç îñü öþ ç³ðêó, — 
ðîçïîâ³äàº Îêñàíà.

ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ 
ВИДАНЬ 

Öåé â³ää³ë ñòàâ ðîäçèíêîþ åêñ-
êóðñ³¿, çàòðèìàëèñÿ ìè òóò íà-
äîâãî. Íåâåëèêà ê³ìíàòà ç òåì-

íî-êîðè÷íåâèìè øàôàìè, ó ÿêèõ 
çàõîâàí³ íàéñòàð³ø³ òà ð³äê³ñí³ 
âèäàííÿ, ÿê³ ìàº á³áë³îòåêà.

Íàñ çóñòð³ëè çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëó 
Îëåíà Ñàôðîíîâà òà á³áë³îòåêàð 
²ðèíà Âàë³ãóðà.

Êîæåí êâàðòàë á³áë³îòåêàð³ â³ä-
ä³ëó âëàøòîâóþòü âèñòàâêè, äå 
ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç³ ñòàðèìè 
óêðà¿íñüêèìè âèäàííÿìè, ÿê³ êî-
ëèñü áóëè çàáîðîíåí³ ³ çáåðåãëèñÿ 
äî íàøèõ ÷àñ³â çàâäÿêè ïå÷àòö³ 
«Ñïåöôîíä».

Ò³ âèäàííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ 
ó â³äêðèòîìó äîñòóï³, ìîæå âçÿòè 
êîæåí, õòî ïðèõîäèòü äî á³áë³îòå-
êè. Òóò íå ïîòð³áí³ ðóêàâè÷êè ÷è 
³íø³ ñïåö³àëüí³ ïðèñòîñóâàííÿ.

— Ìè ç çàäîâîëåííÿì ïîêà-
çóºìî ðîçê³øí³ êíèãè, ÿê³ ìàº-
ìî. Îñü, íàïðèêëàä, ôðàíöóçüêå 
âèäàííÿ ç ãåîãðàô³¿, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Îëåíà.

Äàë³ Îëåíà Ñàôðîíîâà äåìîí-
ñòðóº áîãîñëóæáîâó êàòîëèöüêó 
êíèãó, ÿêà íàëåæàëà ãðàôàì 
Ãðîõîëüñüêèì. Öå âèäàííÿ 19-ãî 
ñòîë³òòÿ, äå º íîòè äëÿ îðãàíó 
òà ñïåö³àëüí³ çàêëàäêè. Çà òàêó 
êíèãó íà òîé ÷àñ ïîòð³áíî áóëî 
â³ääàòè øàëåí³ êîøòè.

À îñü äëÿ ïîð³âíÿííÿ ïàí³ Îëå-
íà äåìîíñòðóº í³ìåöüêî-ôðàí-
öóçüêèé ñëîâíèê, ÿêèé íàëåæàâ 
Ñîô³¿ Ïîòîöüê³é.

— ß çíàéøëà ³íôîðìàö³þ, ùî 
êîëèñü òàêèé ñàìèé ñëîâíèê ïðè-
äáàâ Ëîìîíîñîâ, — ðîçêàçóº á³áë³-
îòåêàð. — Òîä³ îïðàâà êîøòóâàëà 
äóæå äîðîãî, àäæå êíèãè ïðîäà-
âàëèñÿ çîøèòàìè. Òîìó âëàñíèê 
íà ñâ³é ðîçñóä ³ âëàñíèé ãàìàíåöü 
çàìîâëÿâ îáêëàäèíêó, ÿêó õîò³â.

Íàéñòàð³øà êíèãà, ÿêà çáåð³ãà-
ºòüñÿ ó ôîíäàõ — êíèãà Ëàçàðÿ 
Áàðàíîâè÷à «Àíôîëîã³îí».

— Äóæå ÷àñòî äî íàñ ïðèíîñÿòü 
êíèãè â³äâ³äóâà÷³. Åêñïåðòíà êîì³-
ñ³ÿ îö³íþº âèäàííÿ ³ òîä³ ìè ìî-
æåìî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî òå, 
êóïóâàòè êíèãó ÷è í³, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Îëåíà. — Äåñÿòü ðîê³â òîìó ìè 
ïðèäáàëè ªëèçàâåòèíñüêó á³áë³þ, 
ÿêà âèéøëà ó Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é 
ëàâð³ 1758-ãî ðîêó. Íà òîé ÷àñ ìè 
çàïëàòèëè çà êíèãó ï³âòîðè òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Öå óí³êàëüíå âèäàííÿ.

Ð³äê³ñí³ ³ äóæå ñòàðîâèíí³ 
êíèãè çáåð³ãàþòüñÿ ó êíèãîñõî-
âèù³, êóäè â³äâ³äóâà÷³â ôàêòè÷íî 
íå ïóñêàþòü. Äëÿ òîãî, ùîá òóäè 
ïîòðàïèòè, ïîâèíí³ áóòè âàãî-
ì³ ïðè÷èíè ³ äîçâ³ë äèðåêòîðà. 
Ó ñõîâèù³ âèñòàâëåíèé íåîáõ³ä-
íèé òåìïåðàòóðíèé ðåæèì äëÿ 
òîãî, ùîá âèäàííÿ íå ïñóâàëèñÿ.

Â³ää³ë ð³äê³ñíèõ ³ ö³ííèõ âèäàíü 
çáåð³ãàº íå ëèøå ñòàð³ êíèãè, àëå 
ïîïîâíþº ñâî¿ çàïàñè íîâèìè âè-
øóêàíèìè âèäàííÿìè. Íàïðèêëàä, 
êíèãó ç òâîðàìè Êîöþáèíñüêîãî 
12 ðîê³â òîìó á³áë³îòåêà ïðèäáàëà 
çà 4500 ãðèâåíü. Òàêèõ ïðèì³ð-
íèê³â âèäàííÿ âèïóñòèëî âñüîãî 
ñòî ³ òðèäöÿòü ÷åòâåðòèé îïèíèâñÿ 
ó á³áë³îòåö³ ³ì. Ò³ì³ðÿçºâà.

Íà ïèòàííÿ, ÿê êðàùå çáåð³-
ãàòè ñòàð³ ³ íîâ³ ö³íí³ êíèæêè, 
á³áë³îòåêàð³ ãîâîðÿòü, ùî êðàùå 
¿õ íå âèäàâàòè.

Завідувачка відділу рідкісних і цінних видань Олена Сафронова 
розповідає про діючу виставку українських книжок 

Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. 
ó á³áë³îòåêó ìàëè 
çìîãó õîäèòè ò³ëüêè 
çàìîæí³ ëþäè. À 
ïðîôåñ³ÿ á³áë³îòåêàðÿ 
âèñîêî ö³íóâàëàñÿ
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Усі — в призерах 
 Ó ì. Ðàâíå-íà-Êîðîøêåì 
(Ñëîâåí³ÿ) ïðîâåëè 11-é 
òóðí³ð ç äçþäî «Gustanj 
Open». Íà êèëèì âèõîäèëè 
ñïîðòñìåíè ñåìè êðà¿í. Âè-
õîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5 ó ñêëàä³ óêðà-
¿íñüêî¿ çá³ðíî¿ ïîñ³ëè ïåðøå 
êîìàíäíå ì³ñöå. Óñ³ âîíè 
âèáîðîëè ìåäàë³ é â ³íäè-
â³äóàëüí³é ïðîãðàì³. Ñåðåä 
þíàê³â äî 12 ðîê³â Àðòåì Ç³-
ì³í ñòàâ ÷åìï³îíîì, à Àðòåì 
Ìðî÷êî  — ñð³áíèì ïðè-
çåðîì. À â ãðóï³ äî 16 ðîê³â 
çîëîòî âèãðàâ Ñâÿòîñëàâ 
Ãàâðèëþê, ñð³áëî — Ìàê-
ñèì Ìàêñèì÷óê  òà Îëåêñ³é 
Êîíäðàòüºâ.

Медалі 
з Молдови 
 Ó Êèøèíåâ³ (Ìîëäî-
âà) â³äáóâñÿ ì³æíàðîäíèé 
òóðí³ð ³ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ 
áîðîòüáè. Âèõîâàíö³ ñïîð-
òøêîëè «Â³ííèöÿ» ïðèâåçëè 
äîäîìó ÷îòèðè íàãîðî-
äè. Àíàòîë³é Â³òêîâñüêèé 
(48 êã) ³ Áîãäàí Âàðøàâ-
ñüêèé (65 êã) ïîñ³ëè äðóã³ 
ñõîäèíêè, à Âëàäèñëàâ ×åð-
òîðèíñüêèé (95 êã) ³ Àíäð³é 
Êðàâ÷óê (110 êã) — òðåò³.

Битва розуму 
 Óòðåòº ïîñï³ëü ÷åìï³îíîì 
îáëàñò³ ç êëàñè÷íèõ øàõ³â 
ñòàâ ìàéñòåð ñïîðòó Îëåã 
Áèêîâñüêèé. Ðàçîì ³ç íèì 
òð³éêó êðàùèõ ñêëàëè ì³æ-
íàðîäíèé ìàéñòåð Âîëî-
äèìèð Âóñàòþê ³ êàíäèäàò 
ó ìàéñòðè Äìèòðî Ùåðáèíà. 
Ñåðåä æ³íîê ÷åìï³îíêîþ âè-
ÿâèëàñÿ Êàðèíà Ñòåïàíþê. 
Çà íåþ ðîçòàøóâàëèñÿ Ëåñÿ 
Êîñ³÷ ³ Ñîô³ÿ Æóðàáàºâà. 
Óñ³ ïðèçåðè — Â³ííèö³.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №9 (1083)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. У кожній з них по два варі-
анти розв’язку. Відшукайте розв’язок, не розставляючи шахи на шахівниці. 

Задача №2325-2328
М Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №7 (1426) від 20 лютого  2019 року 
Задача №2322
I. 1. C:c3! Tc4  2. Cb2 Ta4x; II. 1. Ca5! b4  2. Kpa4 T:a5x.
Задача №2323
A) 1. Kph6! Tf5  2. g6 Kf7x; B) 1. Kph6! Tf4  2. g6 Th4x;
Задача №2324
1… Th3  2. g3 hg3:x; 1...h3  2. gh3: T:h3x; 1… h4  2. gh3: (взяття на проході) Th3x; 
1. Kp:h2! Tg4  2. Kph1 Th4x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098) 8591459 
 Êëóáíèé ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç ³í-
äîðõîêåþ ô³í³øóâàâ ó ñòîëèö³ Íîð-
âåã³¿ Îñëî. Â³ñ³ì êîìàíä áîðîëèñÿ 
çà Êóáîê «×åëëåíäæåð-1» (òðåò³é 
çà çíà÷åííÿì). Ñåðåä íèõ áóâ â³-
ííèöüêèé êëóá «ÎÊÑ-ØÂÑÌ». 
Â³í çðîáèâ òðè í³÷è¿, çäîáóâ äâ³ 
ïåðåìîãè ³ ïîñ³â ï’ÿòå ì³ñöå.

— Ìè î÷³êóâàëè êðàùîãî. Äàâñÿ 
âçíàêè íåôàðò. Òàêîæ ó êðèòè÷í³ 
ìîìåíòè íàø³ ãðàâö³ äîïóñêàëè 
ôàòàëüí³ ïîìèëêè. Ìè íå ïðî-

ãðàëè æîäíîãî ìàò÷ó, ÿê ³ ïåðå-
ìîæö³ ãðóïè. Àëå çàëèøèëèñÿ áåç 
ìåäàëåé, — êàæå ãîëîâíèé òðåíåð 
â³ííèöüêîãî êëóáó Ïàâëî Ìàçóð.

Ó ñòàðòîâ³é ãð³ ïðîòè «Ðîê Ðî-
âåðñ» (²ðëàíä³ÿ) «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» 
âèãðàâàâ — 5:2. Äî ê³íöÿ çàëè-
øàëîñÿ ø³ñòü õâèëèí, àëå ÷åðåç 
ïîìèëêè â³ííè÷àí ìàò÷ çàâåð-
øèâñÿ âí³÷èþ — 5:5. Öå âïëè-
íóëî íà ïñèõîëîã³÷í³é íàñòð³é ³ 
âïåâíåí³ñòü íàøèõ ãðàâö³â.

Ó íàñòóïíîìó ïîºäèíêó ïðî-

òè ³òàë³éñüêî¿ «Áîëîíü¿» â³ííè-
÷àíè íà ô³í³ø³ âèãðàâàëè, àëå 
ïðîïóñòèëè ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó 
øòðàôíîãî êóòîâîãî, ùî ïðè-
çâåëî äî «ìèðó» — 4:4.

Ïåðåìîãà â îñòàíí³é ãð³ ãðóïî-
âîãî åòàïó ç «Êàðä³ôôîì» (Óåëüñ) 
ïðèíîñèëà ïóò³âêó äî ï³âô³íàëó. 
Íàø³ õëîïö³ äâ³÷³ âåëè ó ðàõóí-
êó, ïðîòå íå âòðèìàëè ïîòð³áíèé 
ðåçóëüòàò — 2:2.

Òàêèì ÷èíîì â³ííèöüêèé êëóá 
ïðîäîâæèâ çìàãàííÿ ó êâàðòå-

ò³ êîìàíä, ùî âåëè áîðîòüáó 
çà 5–8 ì³ñöÿ. Ï³äîï³÷í³ Ïàâëà 
Ìàçóðà çäîáóëè òàì äâ³ ïåðåìî-
ãè. Ñêëàäíèì âèÿâèâñÿ âèãðàø 
ó ãîñïîäàð³â ìàéäàí÷èêà — 4:3. 
À â çàêëþ÷í³é ãð³ â³ííè÷àíè «â³-
ä³ðâàëèñÿ íà ïîâíó êîòóøêó», 
ðîçãðîìèâøè «Ñåíâ³öå» (Ñëî-
âåí³ÿ) ³ç ðàõóíêîì 13:1.

Êóáîê âèãðàëà «Ëîóñàäà» (Ïîð-
òóãàë³ÿ). Ðàçîì ³ç íåþ òð³éêó êðà-
ùèõ ñêëàëè «Ðîê Ðîâåðñ» (²ðëàí-
ä³ÿ) ³ «²íòåðåéñ» (Øîòëàíä³ÿ).

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098) 8591459 

Ñïàðòàê³àäà ñåðåä øê³ë «Îë³ì-
ï³éñüêå ëåëå÷åíÿ» — îäíå ³ç íàé-
ïðåñòèæí³øèõ ³ íàéìàñîâ³øèõ 
çìàãàíü ó Â³ííèö³. Çà ¿¿ ï³äñóì-
êàìè íàâ÷àëüíèé çàêëàä îòðèìóº 
ïåðåïóñòêó íà îáëàñíèé åòàï, 
äå àâòîìàòè÷íî çàðàõîâóºòüñÿ 
ó ðîçðÿä ôàâîðèò³â ³ ïðåòåíäåí-
ò³â íà ïî¿çäêó íà Âñåóêðà¿íñüêèé 
ô³íàë.

Ì³ñüêèé åòàï ñïàðòàê³àäè 
«Îë³ìï³éñüêå ëåëå÷åíÿ» ïðîâåëè 
22 ëþòîãî ó Â³ííèöüê³é øêîë³ 
¹ 22. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü êî-
ìàíäè 23-õ øê³ë. Âîíè ñêëàäàëè-
ñÿ ç ó÷àñíèê³â â³êîì 12–14 ðîê³â.

НАЛАШТОВАНІ НА РЕВАНШ 
Ãîëîâíèì ôàâîðèòîì ñïàðòà-

ê³àäè áóëà êîìàíäà øêîëè ¹ 27. 
Öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ìàº ÷ó-
äîâ³ ñïîðòèâí³ òðàäèö³¿.

— Ó íàñ íà êîæí³é ïàðàëåë³ º 
ñïîðòèâíèé êëàñ, ïî÷èíàþ÷è ç 
ï’ÿòîãî. Òàì çàéìàþòüñÿ îäðàçó 
äâîìà âèäàìè ñïîðòó — íàïðè-
êëàä, ëåãêîþ àòëåòèêîþ òà ôóò-
áîëîì, áàñêåòáîëîì àáî âîëåé-
áîëîì, — êàæå â÷èòåëü ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè øêîëè ¹ 27 Ìèõàéëî 
Ìåëüíèê.

Éîãî êîìàíäà ø³ñòü ðîê³â ïî-
ñï³ëü âèãðàâàëà ì³ñüêèé ³ îáëàñ-
íèé åòàïè «Îë³ìï³éñüêîãî ëåëå-
÷åíÿòè». Àëå òîð³ê íà îáëàñíîìó 
ô³íàë³ íåñïîä³âàíî íå ïîòðàïèëà 
ó ÷èñëî ïðèçåð³â.

— Ìè çàðàç ðåòåëüíî ãîòó-
âàëèñÿ äî çìàãàíü, îñîáëèâî 

äî âîëåéáîëó. Áî òîð³ê äîïóñòèëè 
ïîìèëêè ñàìå ï³ä ÷àñ âîëåéáîëü-
íèõ áàòàë³é, — ðîçêàçàâ Ìèõàéëî 
Ìåëüíèê.

Ïðîòå ôàâîðèòàì òàê ³ íå ñó-
äèëîñÿ âòðóòèòèñÿ â áîðîòüáó 
çà ðîçïîä³ë ïðèçîâèõ ì³ñöü.

— Øêîëà ¹ 27 áóëà çíÿòà 
÷åðåç íåíàëåæíå îôîðìëåííÿ 
çàÿâî÷íèõ äîêóìåíò³â, — ïîâ³äî-
ìèëà ãîëîâíèé ñóääÿ ì³ñüêîãî 
åòàïó «Îë³ìï³éñüêîãî ëåëå÷åíÿ-
òè» â÷èòåëü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
øêîëè-ã³ìíàç³¿ ¹ 6 Â³êòîð³ÿ 
ßí÷óê.

ПОЛ-ДЕНС І ВОЛЕЙБОЛ 
Ä³òè çìàãàëèñÿ ó â³êòîðèí³ 

«Çíàâö³ îë³ìï³éñüêîãî ñïîðòó», 
êîìá³íîâàí³é åñòàôåò³ ³ âîëåéáî-
ë³. Êîæåí ³ç òðüîõ êîíêóðñ³â ïðî-
õîäèâ â îêðåìîìó ïðèì³ùåíí³. 
Ïîðó÷ áóëà îáëàøòîâàíà âåëè-
êà çîíà â³äïî÷èíêó, äå êîìàíäè 
â³äïî÷èâàëè â î÷³êóâàíí³ ñâîº¿ 
÷åðãè.

— Ìåí³ íàéá³ëüøå ñåðåä óñ³õ 
êîíêóðñ³â ïîäîáàºòüñÿ åñòàôåòà, 
áî ó í³é ôîðìóºòüñÿ êîìàíäíèé 
äóõ. Öå ñïðàâæí³é äðàéâ, àäðå-
íàë³í çàøêàëþº, — êàæå 12-ð³÷íà 
Þë³ÿ ²âàí÷èê ç³ øêîëè ¹ 20.

«Ãîñïîäàð³ ïîëÿ» áóëè íàëà-
øòîâàí³ îïòèì³ñòè÷íî. 13-ð³÷-
íà Àíàñòàñ³ÿ Êîôà ââàæàº, ùî ¿¿ 
øêîëà ¹ 22 — äîñèòü ñïîðòèâíà. 
Íåäàðìà òóò ä³þòü ñåêö³¿ âîëåé-
áîëó ³ áàñêåòáîëó.

— Àëå ÿ çàéìàþñÿ ïîë-äåíñîì. 
Öåé âèä ñïîðòó ï³äõîäèòü äëÿ ä³-
â÷àò. À îñü ïîë-åêçîòèê — äëÿ 

У Осло до п’єдесталу не дотягнули

У ВІННИЦІ ВИЗНАЧИЛИ 
НАЙСПОРТИВНІШУ ШКОЛУ 

Найбільше учасникам сподобалася багатоетапна 
естафета, яка складалася із низки оригінальних вправ

Спартакіада  Міський етап конкурсу 
«Олімпійське лелеченя» завершився доволі 
несподівано: багаторічних незмінних 
переможців не виявилося в числі 
призерів! А переграла усіх збірна школи 
№ 31. Їй не було рівних у комбінованій 
естафеті і спортивній вікторині

æ³íîê, àäæå â íüîìó âèñòóïàþòü 
íà êàáëóêàõ ³ º áàãàòî «çàêðóòîê». 
Çàâäÿêè ïîë-äåíñó ó ìåíå ñèëü-
í³ ðóêè. Öå ìîæíà âèêîðèñòàòè, 
ïðèì³ðîì, ó âîëåéáîëüíèõ ³ãðàõ 
«Îë³ìï³éñüêîãî ëåëå÷åíÿòè», — 
êàæå Àíàñòàñ³ÿ Êîôà.

Îñíîâó á³ëüøîñò³ êîìàíä ñêëà-
äàëè ï³äãîòîâëåí³ þí³ ñïîðòñ-
ìåíè.

— Íà áàç³ íàøî¿ øêîëè ïðà-
öþº âîëåéáîëüíèé ãóðòîê. Òàêîæ 
íàø³ ó÷í³ çàéìàþòüñÿ ó ñåêö³-
ÿõ àêðîáàòèêè, ëåãêî¿ àòëåòè-
êè òîùî. Äî çá³ðíî¿ ìè âçÿëè 
íå ëèøå âèõîâàíö³â ñïîðòøê³ë, 
àëå é äîáðå ô³çè÷íî ï³äãîòîâëå-
íèõ, — ðîçïîâ³äàº â÷èòåëü ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ øêîëè-ã³ìíàç³¿ 
¹ 2 Ìàêñèì Ãîðîäèíñüêèé.

ТРІУМФУВАЛИ ЗНАВЦІ 
ОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ 

Ó êîíêóðñ³ çíàâö³â îë³ìï³é-
ñüêîãî ñïîðòó ìàéæå âñ³ êîìàíäè 
ïîêàçàëè ãàðíó ï³äãîòîâêó.

— ²ç 30 çàïèòàíü ä³òè ïðàâèëü-
íî â³äïîâ³äàëè íà 25–26, — êàæå 
ãîëîâíèé ñóääÿ Â³êòîð³ÿ ßí÷óê.

Ó ïðåñòèæíîìó âîëåéáîëü-

íîìó ô³íàë³ êîìàíäà øêîëè 
¹ 13 âïåâíåíî ïåðåãðàëà øêîëó 
¹ 31. Àëå çà çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 
áàë³â âîíà çàëèøèëàñÿ ï’ÿòîþ.

Ïåðø³ñòü ó çàãàëüíîêîìàíä-
íîìó çàë³êó âèçíà÷àëè çà íàé-
ìåíøîþ ñóìîþ ì³ñöü. «Ïàëüìó 
ïåðøîñò³» öüîãî ðàçó çäîáóëà êî-
ìàíäà øêîëè ¹ 31. Âîíà áóëà 
êðàùîþ ó â³êòîðèí³ ³ åñòàôåò³, 
à òàêîæ çäîáóëà ñð³áëî ó âîëåé-
áîë³.

Íà äðóãîìó ì³ñö³ — øêîëà 
¹ 33, â àêòèâ³ ÿêî¿ º áðîíçà 
ó îë³ìï³éñüê³é â³êòîðèí³. Íà òðå-
òüîìó ì³ñö³ — øêîëà ¹ 34, ùî 
ïîñ³ëà äðóãó ñõîäèíêó ó â³êòîðèí³ 
³ òðåòþ â åñòàôåò³.

Ëèøå ïåðåìîæåöü îòðèìàâ 
ïðàâî ïðåäñòàâèòè ì³ñòî íà îá-
ëàñíîìó åòàï³. Àëå é ÷ëåíè êî-
ìàíä-ïðèçåð³â íå áóëè ðîç÷àðî-
âàíèìè.

— Ó ñïàðòàê³àä³ «Îë³ìï³éñüêå 
ëåëå÷åíÿ» ÿ âçÿâ ó÷àñòü âòðåòº, 
àëå âïåðøå ñòàâ ïðèçåðîì. Çàðàç 
ìè äîáðå ï³äãîòóâàëèñÿ, çàéìà-
ëèñÿ ïåðåä çìàãàííÿìè âñ³ºþ êî-
ìàíäîþ, — ïîä³ëèâñÿ 14-ð³÷íèé 
Ðîñòèñëàâ Ãëóõîâ ç³ øêîëè ¹ 33.
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Ще дві «транспортних петиції» на-
брали 350 підписів, необхідних для 
розгляду міськими чиновниками.
У першому зверненні авторка Юлія 
Шакула запропонувала міськраді 
розробити нічний маршрут № 32, 
який би їхав з Електромережі 
до Залізничного вокзалу і навпа-
ки. Адже, за її словами, до 6.00 і 
після 23.00 з району Електроме-
режі не їздить муніципальний 

транспорт (goo.gl/S6Q8v3) 
У іншій петиції вінничанин Іван 
Супряга пропонував протягну-
ти в мікрорайон «Академічний» 
трамвайну колію. Бо, за його сло-
вами, запланований владою тро-
лейбусний маршрут не впорається 
з тією кількістю людей у мікрора-
йоні, що розбудовується (goo.gl/
BDo93q). Відповіді на петиції ма-
ють опублікувати до 11 березня.

Очікують на відповідь 

443023442648

РЕКЛАМА

445569

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Çà ïåðø³ ì³ñÿ-
ö³ 2019 ðîêó â³-

ííè÷àíè ïîäàëè ï’ÿòü ïåòèö³é 
äî âëàäè ç âèìîãîþ çðîáèòè íîâ³ 
ìàðøðóòè ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó. Öå ìàðøðóòêè, àâòîáóñè, 
ÿê³ á ¿çäèëè íà îêîëèö³ Â³ííèö³ 
òà ó ñóñ³äí³ ñåëà.

Íà âñ³ òðàíñïîðòí³ ïðîïî-
çèö³¿ ìåð³ÿ â³äïîâ³äàº ìàéæå 
îäíàêîâî — â³ëüíèõ àâòîáóñ³â, 
ìàðøðóòîê íåìàº; ê³ëüêîñò³ 
òðàíñïîðòó äëÿ íèí³øíüîãî ïà-
ñàæèðîïîòîêó âèñòà÷àº; íîâèé 

ìàðøðóò — íå ïëàíóºòüñÿ. Íà ÿê³ 
ðàéîíè íå âèñòà÷àº ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó?

Â³ííè÷àíèí ²âàí Ñóïðÿ-
ãà íàïèñàâ äî ìåð³¿ çâåðíåííÿ 
ïðî «Í³÷í³ ìàðøðóòè íà Ñòàðå 
Ì³ñòî, Òÿæèë³â, Êè¿âñüêó», ÿê³ 
á ïðÿìóâàëè ç öèõ ðàéîí³â äî 
âîêçàëó. Ó ìåð³¿ äàëè â³äïîâ³äü, 
ùî â í³÷íèé ÷àñ ïðàêòè÷íî ïî-
âí³ñòþ â³äñóòí³é ïàñàæèðîïîò³ê. 
Òîæ çàïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâèõ 
í³÷íèõ ìàðøðóò³â ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó çàðàç íå ïëàíóºòüñÿ 
(goo.gl/U4Kx21).

Äâà ðîêè òîìó äëÿ ç’ºäíàííÿ 
Àêàäåì³÷íîãî ç ³íøèìè ðàéî-
íàìè Â³ííèö³, çàïóñòèëè íîâèé 

ОДНА ВІДПОВІДЬ НА ШІСТЬ ПЕТИЦІЙ
Транспортне питання  Через 
електронні петиції вінничани вимагають 
від влади запустити нові маршрути 
громадського транспорту. Зокрема, нічні 
маршрутки на околиці; тролейбус в сусідні 
села та трамваї у майбутні райони. Утім, 
мерія на це відповідає майже однаково

З Вінниці 
до Стрижавки 
пропонували 
пустити 
тролейбус. 
У мерії 
відповіли, 
що цього 
не робитимуть, 
бо селище 
не є частиною 
обласного 
центру

ìàðøðóò ¹ 22, íà ÿêèé ïîñòà-
âèëè äâà àâòîáóñè ç ³íòåðâàëîì 
ðóõó 45 õâèëèí.

Â³ííè÷àíèí Îëåêñàíäð ßâîð-
ñüêèé ïèñàâ ó ïåòèö³¿, ùî âëà-
äà îá³öÿëà ¿ì ùå äâà àâòîáóñè 
òà ñêîðî÷åííÿ ³íòåðâàëó ðóõó 
äî 20–22 õâèëèí. Àëå öüîãî òàê ³ 
íå ñòàëîñÿ. Ó ì³ñüêðàä³ â³äïîâ³ëè, 
ùî äâîõ àâòîáóñ³â äîñòàòíüî äëÿ 
íàÿâíîãî ïàñàæèðîïîòîêó. Äîäà-
òè ùå àâòîáóñ³â íå âèéäå: â³ëüíèõ 
ìàøèí íåìàº (goo.gl/ErCqeb).

Æèòåë³ Ñòðèæàâêè ïðîñèëè, 
àáè ç Â³ííèö³ ¿ì ïðîòÿãíóëè òðî-
ëåéáóñíó ìåðåæó. Àäæå, íà äóìêó 
àâòîðêè ïåòèö³¿ ²ðèíè Áóëàíîâî¿, 
áàãàòî ñòðèæàâ÷àí íàâ÷àºòüñÿ ³ 
ïðàöþº ó ì³ñò³, à ìàðøðóòîê ¿ì 
íå âèñòà÷àº.

Ó ìåð³¿ â³äïîâ³ëè, ùî ñåëèùå 
Ñòðèæàâêà íå º ÷àñòèíîþ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÎÒÃ. Òîìó â³ä-
ñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ ô³íàíñóâàííÿ 
áóä³âíèöòâà êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³.

Õî÷à äîäàëè, ùî ãîòîâ³ ïî-
ì³ðêóâàòè íàä ïîêðàùåííÿì 
òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ ç³ 
Ñòðèæàâêîþ, ÿêùî ñåëèùå ñòà-
íå ÷àñòèíîþ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ÎÒÃ(goo.gl/wCYzHr).
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ПРОГРАМА «ЗДОРОВ'Я 
ВІННИЧАН»
Окрім фінансування медичних 
закладів, ця програма включає 
в себе такі безкоштовні послуги, 
як протезування зубів, заміна 
суглобів, імплантація штучного 
кришталика, стентування, вста-
новлення кардіостимуляторів 
та ін.
Зуби. Щоб безкоштовно про-
тезувати зуби, мешканцю міста 
потрібно звернутись до міської 
стоматологічної поліклініки, що 
знаходиться на вул. Героїв Крут. 
Там пройти обстеження. З ви-
сновками обстеження звернути-
ся до міського стоматологічного 
центру (на вулиці Келецька). 
Там визначаться з об'ємом ро-
біт, їх вартістю. І в порядку черги 
кожен пацієнт може отримати 
нові зуби.
Суглоби. Імплантація суглобів 
здійснюється при дегенератив-
них дистрофічних захворюван-
нях суглобів. При наявності 
таких хвороб та необхідності 
операції пацієнту потрібно 
звернутися в лікарню швид-
кої допомоги (вул. Київська). 
Пацієнт пройде обстеження, 
після якого йому запропону-
ють бюджетний протез. У разі 
згоди пацієнта ставлять у чергу 
на операцію. 
Штучний кришталик. Для про-
ведення такої безкоштовної для 
вінничан операції потрібно звер-
нутися до Центру мікрохірургії 
ока, що знаходиться на базі тре-
тьої лікарні. Там знову ж таки 
пацієнту запропонують обсте-
ження та чергу.
Трансплантація нирки. Тран-
сплантація досі не врегульована 
на законодавчому рівні. Тому 
пацієнти, як правило, за таки-
ми операціями звертаються 
до наших найближчих сусідів. 

Наприклад, у Білорусію. Усю ж 
підтримуючу та реабілітаційну 
терапію вінничани проходять 
безкоштовно за місцем про-
живання.
Кардіодопомога. За словами 
лікаря, кардіологічна проблема 
досить гостра для мешканців на-
шого міста. З 2008 року у Вінниці 
працює Кардіологічний центр, 
де завдяки муніципальній про-
грамі вінничани можуть плано-
во отримати допомогу за 50% 
вартості. Мається на увазі і ан-
гіографія, і стентування, і кар-
діостимулятори… Якщо ситуа-
ція невідкладна, обстеження 
та операція для вінничан буде 
безкоштовним.

ПРОФІЛАКТИКА ТА 
ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНИХ 
ГІПЕРТЕНЗІЙ
Це субсидіальна програма. 
Тобто якщо ви маєте серце-
во-судинні патології, та зокрема 
артеріальні гіпертензії, а також 
довідку про субсидію, варто 
звернутися до Центрів первин-
ної медико-санітарної допомоги 
та отримати лікування за 50% 
вартості.

ПРОГРАМА «СТОП ГРИП»
Програма включає в себе три 
етапи. Перший — це вакцинація. 
Діти з інвалідністю або позбав-
лені батьківського піклування, 
вакцинуються безкоштовно, всі 
інші за 50% вартості. Другий — 
діагностика. За кошти бюджету 
міста закуплені швидкі тести 
на грип, у медзакладах ними 
безкоштовно діагностують па-
цієнтів. І третій  — лікування, у 
випадку підтвердження діагно-
зу, пацієнту надають лікувальні 
препарати. До речі, епідсезон 
грипу триває з вересня по тра-
вень.

Які медпослуги можна отримати Захворювання 
на грип спадає
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü çà 
ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ  ç 
ïðèâîäó  ÃÐÂ² òà ãðèïó 
çâåðíóëîñü 8312 îñ³á, ñåðåä 
çàõâîð³ëèõ  5153 äèòèíè. 
Çàõâîðþâàí³ñòü áóëà íà 
33,5 % íèæ÷îþ åï³äåì³÷-
íîãî ïîðîãîâîãî ð³âíÿ. Çà 
òèæäåíü ãîñï³òàë³çîâàíî 
199 îñ³á, ç íèõ 153 äèòè-
íè. Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â íå 
çàðåºñòðîâàíî. Íàéá³ëüø³ 
ð³âí³ çàõâîðþâàíîñò³ íà 
ãðèï òà ÃÐÂ² ðåºñòðóâàëèñÿ 
â Òèâð³âñüêîìó, Áåðøàä-
ñüêîìó òà Æìåðèíñüêîìó 
ðàéîíàõ. Ç ïî÷àòêó åï³äå-
ì³÷íîãî ñåçîíó 2018-2019 
ðîê³â â³ðóñîëîã³÷íà ëàáî-
ðàòîð³ÿ ÄÓ "Ëàáîðàòîðíèé 
öåíòð ÌÎÇ Óêðà¿íè" äîñë³-
äèëà 94 çðàçêè ìàòåð³àëó, ó 
54 âèïàäêàõ áóëî âèä³ëåíî 
â³ðóñ ãðèïó òèïó À, ç íèõ 
34 ãðèïó À H3N2. Ç ïî-
÷àòêó åï³äåì³÷íîãî ñåçîíó 
ùåïëåíî 8447 îñ³á, ç íèõ 
1831 äèòèíà.

Доступні ліки 
від Нацслужби
 Ç 1 êâ³òíÿ ë³êàðñüê³ çàñî-
áè, ùî âêëþ÷åí³ äî ïðîãðà-
ìè ðå³ìáóðñàö³¿ «Äîñòóïí³ 
ë³êè», áóäóòü â³äøêîäîâó-
âàòèñÿ àïòå÷íèì çàêëàäàì 
çà äîãîâîðàìè, óêëàäåíèìè 
ç Íàöñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ. 
Ïðîãðàìà ðå³ìáóðñàö³¿ áóäå 
çä³éñíþâàòèñü íà îñíî-
â³ åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (eHealth). 
Öå ïåðåäáà÷àº ðåºñòðàö³þ 
àïòå÷íèõ çàêëàä³â òà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â ç ÍÑÇÓ â 
ñèñòåì³, à òàêîæ âèêîðèñ-
òàííÿ åëåêòðîííèõ ðåöåï-
ò³â. Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ 
Ðåºñòðó ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, 
ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðå³ìáóðñàö³¿, 
òàêîæ áóäå ïåðåâåäåíî â 
åëåêòðîííó ôîðìó.
Îáñÿã ïðîãðàìè òà ³íø³ 
ïðàâèëà íå çì³íþþòüñÿ: 23 
ì³æíàðîäí³ íåïàòåíòîâàí³ 
íàçâè ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, 
ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ 
ë³êóâàííÿ ñåðöåâî-ñóäèí-
íèõ çàõâîðþâàíü, ä³àáåòó ²² 
òèïó òà àñòìè. Íà ñüîãîäí³ 
öå 258 òîðãîâåëüíèõ íàçâ 
ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, ç ÿêèõ 
64 º áåçîïëàòíèìè äëÿ 
ïàö³ºíòà, à ³íø³ – ç íåâå-
ëèêîþ äîïëàòîþ.
Ïîäàòè çàÿâó ïðî óêëàäàí-
íÿ äîãîâîðó íà ðå³ìáóêñà-
ö³þ ³ç Íàöñëóæáîþ, àïòå÷-
íèé çàêëàä ìîæå ïðîòÿãîì 
ðîêó. Ïî÷àòîê ä³¿ äîãîâîðó 
ïî÷èíàºòüñÿ ç 1 ÷èñëà íà-
ñòóïíîãî ì³ñÿöÿ. 

КОРОТКОКОРОТКО

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåê-
òîðà îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Íàä³¿ Ìàðóñÿê, 
ó 2019 ðîö³ ìåäçàêëàäè âòîðèí-
êè (âóçüê³ ñïåö³àë³ñòè) áóäóòü 
ô³íàíñóâàòèñÿ ÷åðåç Íàöñëóæáó 
çäîðîâ'ÿ òà çà äîïîìîãîþ ìåäè÷-
íî¿ ñóáâåíö³¿. Êð³ì òîãî, áóäóòü 
âïðîâàäæóâàòèñÿ íîâ³ åëåêòðîíí³ 
³íñòðóìåíòè äëÿ ë³êàð³â.

— Öå îçíà÷àº, ùî ó ë³êàðíÿõ 
ç’ÿâèòüñÿ åëåêòðîííèé ðåöåïò, 
åëåêòðîííà êàðòêà ïàö³ºíòà, 
åëåêòðîííèé ë³êàðíÿíèé ëèñò 
òà åëåêòðîííå íàïðàâëåííÿ 

íà êîíñóëüòàö³þ, — ðîçêàçàëà 
Íàä³ÿ Ìàðóñÿê.

Âàðòî ðîçóì³òè, ùî Íàöñëóæáà 
çäîðîâ'ÿ áóäå ô³íàíñóâàòè ëèøå 
ò³ çàêëàäè âòîðèííîãî ð³âíÿ, 
ÿê³ âèêîíàþòü îñíîâí³ âèìîãè 
ñëóæáè, à ñàìå — çàáåçïå÷åííÿ 
êàäðàìè, íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíîãî 
ä³àãíîñòè÷íîãî îáëàäíàííÿ.

— Âòîðèíí³é ëàíö³ íåîáõ³äíî 
áóòè ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åíîþ â³ä-
ïîâ³äíîþ êîìï’þòåðíîþ òåõí³-
êîþ, ³íòåðíåò-çâ'ÿçêîì òà ìåäè÷-
íîþ ³íôîðìàö³éíîþ ñèñòåìîþ, 
àäæå ïàö³ºíòè áóäóòü çâåðòàòèñÿ 

äî âóçüêèõ ôàõ³âö³â óæå ç åëåêòðî-
ííèìè íàïðàâëåííÿìè, — ãîâî-
ðèòü íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ë³êó-
âàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äîïîìîãè 
íàñåëåííþ ÎÄÀ Îëüãà Çàäîðîæíà.

Öüîãî ðîêó ïëàíóºòüñÿ çàïðî-
âàäèòè ñèñòåìó áåçêîøòîâíèõ 
ïîñëóã íà «âòîðèíö³». Ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ, ùî Íàö³îíàëüíà ñëóæáà 
çäîðîâ’ÿ îïëàòèòü 54 ä³àãíîñòè÷-
í³ òà ë³êóâàëüí³ ïîñëóãè çà íà-
ïðàâëåííÿì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, 
òåðàïåâòà àáî ïåä³àòðà.

Ó äåïàðòàìåíò³ çàóâàæèëè, ùî 
«áåçêîøòîâíó ä³àãíîñòèêó» çìî-

æóòü íàäàâàòè ÿê êîìóíàëüí³, òàê 
³ ïðèâàòí³ ä³àãíîñòè÷í³ öåíòðè, 
ÿê³ óêëàäóòü äîãîâ³ð ç Íàö³îíàëü-
íîþ ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ.

Îëüãà Çàäîðîæíà äîäàëà, ùî 
îêð³ì àâòîìàòèçàö³¿ ðîáî÷èõ 
ì³ñöü, íàéâàæëèâ³øå çàâäàí-
íÿ — ïðèäáàòè âèñîêîÿê³ñíå ä³à-
ãíîñòè÷íå îáëàäíàííÿ òà çàáåç-
ïå÷èòè ë³êàðí³ êâàë³ô³êîâàíèìè 
êàäðàìè. Îñê³ëüêè ïàö³ºíò ìîæå 
ñàì îáèðàòè, â ÿêèé çàêëàä éòè 
íà êîíñóëüòàö³þ, ïîñòàº ïèòàííÿ 
êîíêóðåíòíî¿ ñïðîìîæíîñò³ çà-
êëàä³â «âòîðèíêè».

Як у лікарнях будуть працювати вузькі 
спеціалісти вже з цього року

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Þð³þ Ñàìîõ³íó 
40 ðîê³â ³ âíàñë³-
äîê äâîõ òðàâì 
éîìó âàæêî õî-

äèòè. Ñïî÷àòêó ÷îëîâ³ê äóìàâ, 
ùî â íüîãî çâè÷àéíèé çàá³é. Àëå 
ïðè íàéìåíøîìó ðóñ³ â³í â³ä÷ó-
âàº ïîñò³éíèé á³ëü ó ïîïåðåêó, 
éîìó âàæêî ñèä³òè ³ íàâ³òü ëå-
æàòè. Ó ë³êàðí³ â³äïîâ³äü íà çà-
ïèòàííÿ, ÷îìó ñòàâ êóëüãàòè, 
íå îòðèìàâ.

— Êîëè áóâ ó Ëüâîâ³, ïîòðàïèâ 
â íåâðîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ ë³êàð-
í³ øâèäêî¿ äîïîìîãè, òàì ë³êà-
ð³ ìåí³ ïîâ³äîìèëè ïðî òå, ùî 
ñóãëîá ÿ âòðàòèâ, — ðîçïîâ³äàº 
Þð³é Ñàìîõ³í. — Êîëè îçâó÷èëè 
ñóìó, çà ÿêó ìåí³ ìîæóòü ñóãëîá 
çàì³íèòè — ÿ âòðàòèâ ìîâó.

ЗАМІСТЬ 100 ТИСЯЧ ГРН — 
БЕЗКОШТОВНИЙ СУГЛОБ 

Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ ÷îëîâ³ê 
çâåðíóâñÿ äî òðàâìàòîëîãà çà ì³ñ-
öåì ïðîïèñêè äî â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1. 
Îòðèìàâ òðåòþ ãðóïó ³íâàë³ä-
íîñò³.

— Òàêîæ ë³êàð³ ñêàçàëè, ùî 
º ìîæëèâ³ñòü ïðîîïåðóâàòèñÿ 
çà áþäæåòí³ êîøòè, — ãîâîðèòü 
Þð³é. — Âçÿâ íàïðàâëåííÿ â ë³-
êàðíþ øâèäêî¿ äîïîìîãè. Íà-
÷ìåä Òðîõèìåíêî ïîñòàâèâ ìåíå 
ó ÷åðãó. Äëÿ áåçêîøòîâíî¿ îïå-

ðàö³¿ ïîòð³áíî áóëî ìàòè äîâ³äêó 
ïðî ñêëàä ñ³ì’¿, êîï³þ ïàñïîðòà ³ 
êîäó, äîâ³äêó ïðî äîõîäè çà ï³â-
ðîêó.

Çäàâàëîñÿ á, âñå äîáðå, îïå-
ðàö³ÿ, ÿêà êîøòóº â ìåæàõ 80–
100 òèñÿ÷ ãðí áóäå áåçêîøòîâ-
íîþ. Ïðîòå â ÷åðç³ â³ííè÷àíèí 
ìàéæå òðèäöÿòèé ³ éîìó íåîáõ³ä-
íî òåðì³íîâî ç³áðàòè ïðèáëèçíî 
10 òèñ. ãðí äëÿ êóï³âë³ ë³ê³â òà 
ðåàá³ë³òàö³¿.

Ïîâíèé ä³àãíîç ÷îëîâ³êà çâó-
÷èòü òàê: äèñêîãåííèé ïðàâî-
á³÷íèé ³ø³îðàäèêóë³ò íà ãðóíò³ 
óñêëàäíåíîãî îñòåîõîíäðîçó ïî-
ïåðåêîâî — êðèæîâîãî â³ää³ëó 
õðåáòà äèñêîïàò³ÿìè L4-L5, L5-Si 
(Rtg) ç áîëüîâèìè êîð³íöåâèìè 
òà ì'ÿçåâîòîí³÷íèì ñèíäðîìàìè. 
Ïðàâîá³÷íèé êîêñàðòðîç ç ð³ç-
êèì ïîðóøåííÿì îïîðíî-ðóõîâî¿ 
ôóíêö³¿ õðåáòà ³ õîäè.

Þð³é Ñàìîõ³í ïðîñèòü äî-
ïîìîãòè éîìó ç³áðàòè öþ, çäà-
âàëîñÿ á, íåâåëèêó ñóìó. Àäæå 
ïðàöþâàòè â³í ïîêè íå ìîæå. 
Ðåêâ³çèòè êàðòêè ÏðèâàòÁàíêó: 
5168742717364107 

Ñàìîõ³í Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷ 

БЕЗКОШТОВНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 
ВІННИЧАН 

Çíà÷íà ÷àñòèíà ãðîøåé ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó âèòðà÷àºòü-
ñÿ íà ìåäèöèíó ì³ñòà. Àëå ÿê 
öå ïîçíà÷àºòüñÿ íà äîñòóïíîñò³ 
ìåäïîñëóã òà çäîðîâ’¿ â³ííè÷àí, 
áàãàòüîì íå çðîçóì³ëî. 

ЧИ Є У ВІННИЦІ БЕЗКОШТОВНА 
Що по чому  Для вінничан працює 
чотири медичні програми, завдяки 
яким можна отримати безкоштовні 
ліки, операції, протезування. Зокрема, 
вінничанину Юрію Самохіну пропонують 
зробити безкоштовну пересадку 
суглоба. Проте в черзі він 30-й, 
а реабілітація буде вже за його кошт

ÇÄÎÐÎÂ’ß
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Діагноз «гостра лімфобластна 
лейкемія з високим ступенем 
ризику» трирічному Саші 
підтвердили 5 січня
Хлопчику розпочали курс хіміотерапії. За словами 
медиків, якщо терапія буде без ускладнень, курс лікування 
триватиме більше двох років. Просимо всіх по можливості 
допомогти малюку якомога швидше одужати.

МАЛЕНЬКОМУ САШКУ 
ПОТРІБНА ДОПОМОГА

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030
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РЕКЛАМА

Ще раз про вугрі і як з цим боротися
Існує доволі сумний вислів: 
«Шрами від вугрів на шкірі — це 
наче рубці на серці». Тим, хто 
впорався з юнацькими вуграми 
(акне), без сумних спогадів і 
надокучливих «міток» на облич-
чі, можна сказати пощастило. 
Скраби, лосьйони, косметична 
чистка обличчя допомагають лише 
при легкому перебігу захворювання, 
а при важких формах варто від-
кинути самолікування і звернутися 
до лікаря.
Що треба знати про акне? Що 
це, напевно, головна косметична 
проблема нашого часу. У основі 
формування вугрів лежить закупор-
ка сальних залоз. Як наслідок, застій 
шкірного сала у протоці сприяє 
активації мікробів, що утворюють 
гній, та розвитку запалення. Процес, 
зазвичай, локалізується на обличчі, 
а також на потилиці, спині, грудях.
Які причини розвитку акне? Про-
відна роль тут належить гормо-
нальному фактору, що призводить 
до більш інтенсивного виділення 
шкірного сала, порушення процесів 
ороговіння в основі волосяного 
фолікула. Відтак, рогові лусочки 
закупорюють фолікулярну протоку 
та утворюють камедон. Закупорка 
сальної залози створює оптимальні 
умови для розмноження патоген-
ної флори та розвитку запалення 
з формуванням гнійничкових 
елементів.
Особлива дієта чи секс? У бо-
ротьбі з акне не варто пере-
оцінювати корекцію харчування, 
спеціальну гігієну чи статеве жит-
тя — фактори, які навперебій вам 
радять родичі або друзі. Зазвичай, 
впоратися з вугровими висипами 
самостійно — дуже важко і лише 
лікар-дерматолог запропонує ал-
горитм терапії залежно від форми 
захворювання, ступеня важкості, 
типу й кількості акне-елементів, 
статі пацієнта, супутніх патологій.

Коли візит до лікаря відкла-
дати не можна? Коли вугрові 
висипи поширюються на чималі 
ділянки шкіри, коли поява вугрів 
супроводжується підвищенням 
температури, коли крупні та болючі 
вугрі поєднуються зі збільшенням 
регіональних лімфатичних вузлів.
Чи достатньо лише лікувальних 
заходів, щоб повністю позбути-
ся акне? Для більшості пацієнтів, 
на жаль, ні. Тут важливий комплекс 
лікувально-профілактичних за-
ходів: санація осередків хронічної 
інфекції, нормалізація функції ор-
ганів шлунково-кишкового тракту 
та ендокринної системи, виконання 
щоденних очисних процедур з ви-
користанням косметичних засобів.
Якою має бути профілактика 
акне? Не наносьте на шкіру кос-
метичні засоби на основі ланоліну, 
вазеліну, що закупорюють пори; 
не зловживайте шоколадом, 
газованими напоями, горіхами; до-
бирайте очисні засоби відповідно 
до вашого типу шкіри. І в жодному 
разі не видушуйте глибокі та за-
палені вугрі: хвороба загострить-
ся, утворюючи акне-кісти, що 
призведе до глибоких рубців!
Своєчасний візит до дерматолога 
медичного центру «Альта-
медика» допоможе вам і вашій 
дитині не лише отримати повну 
інформацію про таку надокучливу 
проблему як акне, але й вирішить 
питання постановки правильного 
діагнозу, призначення адекват-
ного лікування, а відтак, уникнути 
психоемоційних розладів і досягти 
бажаного клінічного результату!

444011

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

442668

СПОНСОР РУБРИКИ

МЕДИЦИНА?
Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 

Â³ííèö³ Îëåêñàíäðà Øèøà, 
ó ì³ñò³ ïðàöþº ê³ëüêà ìóí³öè-
ïàëüíèõ ìåäè÷íèõ ïðîãðàì, 
íàéá³ëüøà ç íèõ «Çäîðîâ'ÿ â³-
ííè÷àí». Òàêîæ º ïðîãðàìà 
Ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ àð-
òåð³àëüíèõ ã³ïåðòåíç³é, «Ñòîï 
ãðèï». Äîñèòü âåëèêå êîëî ä³é 
öèõ ïðîãðàì çàëèøàºòüñÿ íåâè-
äèìèì äëÿ â³ííè÷àí, àëå âîíè 
ïðàöþþòü.

— Íàïðèêëàä, çàêóï³âëÿ 
ìåäïðåïàðàò³â íà ìåäçàêëàäè. 
Âîíè íå çàâæäè äî íàñ äîõîäÿòü 
çà äåðæàâíèìè ïðîãðàìàìè, àëå 
º æèòòºâî íåîáõ³äíèìè, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëåêñàíäð Øèø. — Çî-
êðåìà, çàâäÿêè êðîâîñïèííèì 
ïðåïàðàòàì ðÿòóþòü æèòòÿ æ³í-
êàì ïðè ìàòêîâèõ êðîâîòå÷àõ 
ï³ä ÷àñ ïîëîã³â. Çàáåçïå÷óºòüñÿ 

ë³êóâàííÿ (³ äîðîãîâàðò³ñíå) õàð-
÷óâàííÿ ä³òåé, õâîðèõ íà ð³äê³ñ-
íó õâîðîáó — ôåí³ëêåòîíóð³þ. 
Ç ìåòîþ ñâîº÷àñíî¿ ä³àãíîñòèêè 
òóáåðêóëüîçó, çà êîøòè ì³ñòà çà-
êóïîâóºòüñÿ òóáåðêóë³í. Íåâè-
äèìèì, àëå âêðàé íåîáõ³äíèì 
º çàáåçïå÷åííÿ ïàö³ºíò³â òåõ-
í³÷íèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿. 
Òîìó íà ìåäçàêëàäè çàêóïîâó-
þòüñÿ ïàìïåðñè, êàëî- òà ñå÷î-
ïðèéìà÷³. À æèòåë³ ì³ñòà, ÿê³ 
ìàþòü íåðâîâ³ ðîçëàäè òà ïå-
ðåáóâàþòü íà îáë³êó ó ë³êàðí³ 
³ì. Þùåíêà, ìîæóòü îòðèìàòè 
áåçêîøòîâí³ ë³êè. Ó ìèíóëîìó 
ðîö³ äî ìóí³öèïàëüíî¿ ïðî-
ãðàìè âêëþ÷èëè òàêîæ ïóíêò 
ïðî ïîâíå çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé, 
õâîðèõ íà ä³àáåò, óñ³ìà ïðåïà-
ðàòàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ ³íñó-
ë³íîòåðàï³¿.

Áàãàòî ãðîøåé ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó éäå 
íà ìåäèöèíó. Àëå ÿê 
öå ïîçíà÷àºòüñÿ íà 
äîñòóïíîñò³ ìåäïîñëóã, 
áàãàòüîì íå çðîçóì³ëî

Юрій Самохін (40). Два роки тому чоловік міг кататись на 
байку та бігати. Зараз не може ходити та навіть лежати 
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КІНО

Як приборкати дракона 3: 
Прихований світ
Анімація, 27.02, поч. о 10.10, 12.40, 17.20, 19.40
28.02–6.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Крути 1918
Історичний екшн, 27.02, поч. о 16.05
28.02–6.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

100 речей і нічого зайвого
Комедія, 27.02, поч. о 20.10
28.02–6.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ефір
Трилер, 27.02, поч. об 11.55, 18.00
28.02–6.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Наркокур'єр
Трилер, 27.02, поч. о 14.05, 22.00
28.02–6.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Ефір
Трилер, 27.02, поч. о 22.05

Щасливий день смерті 2
Трилер, 27.02, поч. о 17.55

Аеліта: Бойовий ангел
Фантастика, 27.02, поч. о 13.40, 19.45

Як приборкати дракона 3: 
Прихований світ
Анімація, 27.02, поч. о 9.50, 11.45, 16.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Трон ельфів
Анімація, 27.02, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Це школа, бро
Комедія, 27.02, поч. о 14.00, 18.00

Вечори французького кіно
27.02, поч. о 20.00

Ідеальна пастка
Трилер, 28.02–6.03, поч. о 16.00, 18.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Щасливий день смерті 2
Трилер, 27.02, поч. о 16.50, 19.00, 21.40
28.02–6.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Аеліта: Бойовий ангел
Фантастика, 27.02, поч. о 9.30, 12.00, 14.30, 17.00, 
19.30. 28.02–6.03 довідка — за тел. (096)003–50–50

LEGO фільм 2
Анімація, 27.02, поч. о 10.00, 12.10
28.02–6.03 довідка — за тел. (096)003–50–50

Парк атракціонів
Драма, 27.02, поч. о 9.30, 17.50, 22.10
28.02–6.03 довідка — за тел. (096)003–50–50

Продюсер
Комедія, 27.02, поч. об 11.40, 13.40, 15.40, 20.00
28.02–6.03 довідка — за тел. (096)003–50–50

Концерт «Angry Girls» 
8 березня кавер-бенд 
«Angry Girls» зі світовими 
хітами виступить у арт пабі 
«Beef Eater». Три відділен-
ня відомих хітів у якісному 
виконанні вінницького 
girls-бенду таких виконав-

ців, як: Katy Parry, Lady Gaga, Brithney Spears, Adele, 
Onuka, «Скай», ВВ, Цой, «Тартак»... Море посмішок, 
танців і гарного настрою. Початок о 21.00, вхід 100 
грн. Тел.: (093)9009798, (096)4429900.

Гурт The Hypnotunez 
у «Підкові»
2 березня у Вінницю з 
концертом завітають 
майже «зірки», адже 
тепер, після успішної 
участі у телевізійному шоу 
«Х-фактор», вони відомі 

на всю Україну. Експресивні, унікальні, зовсім непе-
редбачувані — колектив The Hypnotunez. Гурт співає 
у стилі джаз-панк та свінгкор, об’єднавши ці та інші 
музичні напрямки у свій власний стиль під назвою 
шаут-свінг (shout-swing). Гурт The Hypnotunez був 
створений у Вінниці у 2013 році. Усе розпочалось 
з задумки лідера гурту — Гера Луідзе, який і почав 
збирати свою команду однодумців. 
Концерт пройде в соціально волонтерському блок-
посту «Підкова». Початок о 20.00.

ДИЗЕЛЬ ШОУ 
6 березня у Вінниці
Найкраще гумористичне 
шоу України одразу з дво-
ма концертами у Вінниці 
напередодні Жіночого 
свята.

6 березня о 17.00 та 20.00 у Будинку офіцерів 
«ДИЗЕЛЬ ШОУ» презентують весняну програму 
з новими номерами, гумористичними піснями й 
веселими розіграшами. Більше двох годин нескін-
ченної радості, ефектного шоу, яскравих дуетів та 
актуального, дійсно смішного й доброго сімейного 
гумору — для кожного глядача.
У новій програмі «ДИЗЕЛІ» постануть у нових 
несподіваних амплуа. А ще — вперше на вінниць-
кій сцені разом з Єгором Крутоголовим, Євгенієм 
Сморігіним, Вікторією Булітко, Яною Глущенко, 
Олександром Бережком, Євгенієм Гашенком і 
ведучим Максимом Неліпою будуть грати зірки ле-
гендарної команди КВН «Уездный город» — Сергій 
Писаренко і Євгеній Нікішин.
Поспішайте придбати квитки. Аншлаги на кон-
цертах «ДИЗЕЛЬ ШОУ» у Вінниці — це вже стала 
традиція.
Вартість квитків — 250–750 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, теа-
тру ім. Садовського, Вінницької Вежі, «Універмагу» 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Гурт «ТІК». Тур «Хліб і 
видовища»
Гуляй, народ! Вінниця, 
зустрічай хлібом-сіллю, 
бо маємо видовища.
У рамках нового 
всеукраїнського туру 

«ТІК» з концертом у рідному місті.
24 березня о 20.00 у «Feride Plaza» кращий 
святковий гурт України презентує народні 
блокбастери та свіжеспечені хіти — драйвову 
концертну програму «Хліб і видовища».
Нас чекають: сюрпризи і найкраща атмосфера, 
традиційно живий звук та натуральний подільський 
драйв, свіжі хіти «Злива», «Волошки», «Емочка», 
«АЛЬО-НА!», «Робот» та перевірені часом народні 
блокбастери — «Олені», «Вчителька», «Апрєль», 
«Прощайте, дівчата», «Свєта», «Сірожине 
пірожине», «Чоловіче щастя», «Не цілуй», «Гуляй, 
народ!», «Біла хмара, чорна хмара», «Люби ти 
Україну!» та багато інших.
«ТІК» частуватиме рідних вінничан екологічно 
чистою запальною музикою, виготовленою 
за європейськими стандартами.
Квитки у фан-зону — 200 грн. 
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
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

«Про що мовчать 
чоловіки, або 
Дикун FOREVER»
До свята 8 Березня!
Усі секрети чоловіків 
для прекрасних жінок — 
9 березня о 19.00 у Ві-
нницькому театрі імені 
Садовського у найве-

селішій комедії про кохання і стосунки «Про що 
мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER».
Кохання, ревнощі, право на владу у родині, став-
лення до друзів і світу — теми, які піднімаються 
у виставі, близькі всім без винятку.
Під час перегляду кожен глядач отримає море 
задоволення. Більше того — чимало чоловіків 
впізнають себе, а жінки — своїх суджених. 
9 березня о 19.00 у театрі ім. Садовського на-
сміємося досхочу і отримаємо найкращі, найпози-
тивніші емоції. Квитки — 300–380 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру Садовського, 
Будинку офіцерів, Вінницької Вежі, «Універмагу» 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ассоль
Історія однієї мрії, 27.02, поч. о 18.30

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
27.02, поч. о 19.00

Летюча миша
Оперета, 28.02, поч. о 18.30

Анна Кареніна
Театральний роман, 1.03, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
2.03, 7.03, поч. о 19.00

Моя чарівна леді
Мюзикл, 3.03, поч. о 18.30

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
6.03, поч. о 19.00

Bon appetit, 
або Гарнір по-французьки
Комедія, 7.03, поч. о 18.30

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
Івасик-Телесик
Веснянка-фантазія, 2.03, поч. об 11.00 та 13.00

Вовк та троє поросят
Віршована комедія за мотивами англійської казки
3.03, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ  

ВИСТАВКИ
Виставка для жінок
З 28 лютого по 3 березня 
в Експоцентрі пройде 
міжрегіональна перед-
святкова виставка-ярма-
рок “Для жінок — все!” 
На виставці будуть пред-

ставлені: подарунки, косметика, парфумерія, ви-
шукані прикраси, різноманітний одяг, взуття, білизна, 
капелюшки та багато інших товарів, які задовольнять 
найвибагливіші смаки. Час роботи виставки: 27 лю-
того 11.00–18.00, 28 лютого 10.00–18.30, 1 березня 
10.00–18.30, 2 березня 10.00–16.00.
Вхід на виставку-ярмарок вільний!

Музей української марки ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки 
представлені одні з найцікавіших марок, деякі з 
них є лише в одному екземплярі. Є марки, вживані 
в Одесі, радянські марки та навіть ті, на яких згада-
но Голодомор. У повній колекції пана Олександра 
є марки, датовані від 1850 року, гашені в різних 
українських містах. Найстаріший конверт з по-
штовим штемпелем датований 1830 роком. Музей 
української марки ім. Якова Балабана можна від-
відати щодня, крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. 
Школярам та студентам вхід безкоштовний. Також 
у музеї можна придбати сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони приро-
ди, поринути у світ популярної техніки та поекспе-
риментувати самому. Територія музею — більше 
1000 квадратних метрів. Тут представлені понад 
150 експонатів для виконання дослідів. «Музей на-
уки» — цікаве місце для дітей, підлітків і дорослих! 
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та 
студентів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.
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Робота 

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

Загубив-знайшов 

Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім'ї Романєєв О.О. 
вважати недійсним. Тел.:тел. не 
вказаний 

Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій МВ №033820 
Медвідь І.Г. вважати недійсним. 
Тел.:тел. не вказаний 

Sort date: 26.02.2019, №9/2019

ОГОЛОШЕННЯ

ВИСТАВА «ВІН — МОЯ СЕСТРА» 
Коли: 4 березня 
Де: Театр ім. Садовського 
Ціна: 220–450 гривень
Весела комедія від Горянського та Хостікоєва гарантує 
глядачам незвичні образи та потужний сюжет. 
У театральному дійстві глядач знову опиниться у жит-
тєвому вирі емоцій, цінностей та стереотипів. Добра 
та відверта комедія, яка подарує гарний настрій та 
надасть відповіді на важливі питання.

ТЕАТР ТІНЕЙ «TEULIS» 
Коли: 10 березня 
Де: Театр ім. Садовського 
Ціна: 120–350 гривень
Незвичайний формат мистецтва знову у місті. 
Артисти презентують нові і нові тіньові форми, які 
складуться в один сюжет. У музичному супроводі спо-
глядати на пластичність людських тіл та масштабність 
мистецької думки — це можливість отримати нові 
враження.

PIANOБОЙ 
Коли: 11 березня 
Де: Театр ім. Садовського 
Ціна: 190–590 гривень
Вінничанин Дмитро Шуров везе до міста нову 
програму у рамках #СВІТЛАРВАНЬТУР. Концерти 
музиканта — це завжди драйв, повний відрив, 
музичний мікс та запальні емоції. Авторські пісні 
PIANOБОЙ завжди лунають наживо і щоразу по-
особливому.

«ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
Коли: 13 березня 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 250–720 гривень
Концерт цього гурту завжди чекають у Вінниці як 
дорослі, так і діти. Минулого року Надя Дорофєєва та 
Позитив уже приїжджали до міста на другому фести-
валі «Маніфест». Гурт має рекордні перегляди кліпів 
у ютубі та щороку відзначається нагородами за пісні, 
які одразу стають хітами.

КОНЦЕРТНИЙ БЕРЕЗЕНЬ: ІВО 
БОБУЛ, ЛІГА СМІХУ І #ЦЕШО 
Гастролі  Весна вже зовсім скоро і зустріти її потрібно правильно. 
Для того, щоб додати фарб у життя після зимових буднів, радимо обрати концерт 
або виставу улюблених артистів, клікнути на посилання та придбати квиток

ВИСТАВА «ДО БІСА ЛОГІКУ — 
У НАС ЛЮБОВ!» 
Коли: 7 березня 
Де: МПМ «Зоря» 
Ціна: 260–380 гривень
Гастролі студії імпровізації «Чорний квадрат» — це 
краще, що могло статися з вами цієї весни. Ця 
постановка, можливо, дасть відповіді на буденні 
питання: «Чому чоловіки забувають про річницю?», 
«Що дівчата зберігають у коробках з-під печива?» 
і такі інші. У виставі діють вікові обмеження: дітям 
до восьми років у залі робити нічого, старші — 
на розсуд батьків. 

ВОЛОДИМИР ГРИШКО 
Коли: 8 березня 
Де: Театр ім. Садовського 
Ціна: 100–300 гривень
Співак занесений в Книгу рекордів України як 
український оперний виконавець, який 44 рази 
виконував головні партії в Метрополітен-опері. 
Володимир Гришко презентує у Вінниці програму, 
яку вже побачили більш, ніж сорок міст у Китаї. 
Співак виконуватиме пісні Мусліма Магомаєва, по-
пулярні композиції зі світових мюзиклів та українські 
фольклорні пісні. До того ж, романтичні пісні стануть 
до вподоби жінкам у світле весняне свято. 

«ЦЕШО» 
Коли: 10 березня 
Де: Обласна філармонія 
Ціна: 110–300 гривень
Непростий проект Влада Троїцького, молодші родичі 
гуртів «ДахаБраха» та «Dakh Daughters», соціальне 
лялькове кабаре, яке демонструє сучасність за допо-
могою музики і театру. Цього року гурт брав участь 
у національному відборі на конкурс «Євробачення», 
щоправда, для фіналу музикантам не вистачило 
кількох балів. Концертна програма «ЦеШо» обіцяє 
різні творчі інтонації, рефлексії на сучасні суспільні 
проблеми у мистецтві.

ЛІГА СМІХУ 
Коли: 14 березня 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 150–350 гривень
Вінничани знову зможуть потрапити на концерт 
улюблених коміків проекту. У рамках ювілейного 
туру (до п'ятиріччя фестивалю «Ліга сміху») на сцені 
Будинку офіцерів жартуватимуть: «Загорецька 
Людмила Степанівна», «Гостиница 72» та «Луганська 
збірна». Споглядаючи глядацьку реакцію у Вінниці 
на «Загорецьку» 
під час святкування Дня Європи, то можна з упевне-
ністю сказати, що на акторів чекають .

ІВО БОБУЛ 
Коли: 9 березня 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 100–590 гривень
Його називають популяризатором української 
пісні. Про нього часто жартують у «Лізі сміху» та 
наспівують його пісні. До Вінниці їде легенда — 
Іво Бобул. Співак привезе святкову програму 
«Бо ти одна!».

ROCK SYMPHONY 
Коли: 21 березня 
Де: Театр ім. Садовського 
Ціна: 380–750 гривень
Рок-музика у виконанні симфонічного оркестру — це 
справжнє свято для пооцінювачів якісного матеріалу. 
На сцені цього вечора будуть близько сотні музи-
кантів, які гратимуть хіти гуртів Rammstein, Metallica, 
Queen, AC/DC та інших.

ВОЛОДИМИРУ ІВАСЮКУ — 70 
Коли: 21 березня 
Де: Обласна філармонія 
Ціна: 100 гривень
Із цієї нагоди Олександр Онофрійчук, Наталія 
Бурмістрова, квартер «Експромт», а також біг-бенд 
філармонії виконають найпопулярніші, відомі та улю-
блені пісні композитора. Вечір обіцяє бути душевним 
та ліричним. 

АССІЯ АХАТ 
Коли: 22 березня 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 250–690 гривень
Українська скрипалька Ассія Ахат давно підкорює 
заокеанські горизонти. І за підтримки національного 
американського телебачення презентує нову про-
граму «LOVE IS». У музичному вечері будуть виконані 
світові хіти на скрипці та авторські пісні.

ЛЕСЬ ПОДЕРВ'ЯНСЬКИЙ 
Коли: 16 березня 
Де: МПМ «Зоря» 
Ціна: 250–590 гривень
Нетиповий і абсолютно відвертий Лесь 
Подерв'янський їде до Вінниці, аби зачитати свої 
епічні п'єси наживо. На захід точно прийдуть ті, хто 
давно знайомий із творчістю автора, бо вона не для 
масового глядача/читача/слухача. У випадку, якщо 
ви не знаєте про цю людину нічого, то радимо про-
читати бодай найпопулярніші роботи письменника, 
аби знати, до чого готуватися.

ВИСТАВА «У ЦЬОМУ ДОМІ ВСЕ МОЖЛИВО» 
Коли: 17 березня 
Де: Театр ім. Садовського 
Ціна: 100–400 гривень
На цю виставу варто сходити навіть просто через 
акторський склад — Олексій Богданович, Анжеліка 
Гирич, Леся Самаєва, Тамара Яценко, Артем Ємцов, 
Анастасія Блажчук. Але, якщо говорити серйозно, 
то вистава відкриває двері у будинок, де живуть 
нормальні родини. Вони сваряться, ведуть душевні 
розмови, але при цьому залишаються близькими. 
Вистава легка, смішна і динамічна. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАЛЕТ ГРУЗІЇ «СУХІШВІЛІ» 
Коли: 28 березня 
Де: Будинок офіцерів 
Ціна: 400–850 гривень
Концерт цих запальних грузинів традиційно 
проходить у Вінниці саме в березні. Мистецтво 
національного грузинського танцю настільки 
зачаровує глядачів, що, по-перше, неможливо 
відірвати погляд від сцени, а по-друге, концерт 
проходить «на одному диханні». Традиційні 
костюми, музика, атмосфера — усе переносить 
глядачів до сонячної Грузії. 

ДИЗЕЛЬ ШОУ
Коли: 6 березня
Де: Будинок офіцерів
Ціна: 250-750 гривень
Гастролі цього гумористичного колективу були за-
плановані ще на грудень минулого року, але у зв'язку 
із трагічною смертю акторки студії – Марини Поплав-
ської, гастрольний графік було змінено. Із новими 
силами і святковою програмою колектив знову їде до 
Вінниці. «Дизелі» підсилилися зірками команди КВН 
«Уездный город» і запросили Сергія Писаренка та 
Євгена Нікішина до участі в програмі. 

Гера Луїдзе про 
Євробачення 
 Â³ííèöüêèé ãóðò The 
Hypnotunez öüîãî ðîêó 
áðàâ ó÷àñòü ó ïåðøîìó ï³â-
ô³íàë³ íàöâ³äáîðó íà ï³ñåí-
íèé êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ. 
Ùîïðàâäà, õëîïö³ íå ïðî-
éøëè ó ô³íàë. Ôðîíòìåí 
ãóðòó Ãåðà Ëó¿äçå
ïîä³ëèâñÿ äóìêàìè ùîäî 
â³ä êîíôë³êòó ïåðåìîæíè-
ö³ íàöâ³äáîðó MARUV òà 
Íàö³îíàëüíî¿ òåëåêîìïàí³¿ 
Óêðà¿íè:
— Äåÿê³ àðòèñòè äîâîë³ 
íåîäíîçíà÷íî âèñëîâëþ-
þòüñÿ ùîäî ï³âîñòðîâà 
Êðèì, óêðà¿íñüêîãî ï³â-
îñòðîâà Êðèì. ²íø³ àðòèñ-
òè íå ñîðîìëÿòüñÿ äàâàòè 
ãàñòðîë³ ó Ðîñ³éñüê³é 
Ôåäåðàö³¿. ² öå âðàõîâóþ÷è 
òå, ùî öå ìóçèêàíòè, ÿê³ 
õî÷óòü òà ìàþòü ïðåäñòàâ-
ëÿòè Óêðà¿íó ó âñ³é ªâðîï³. 
Öå íåïðèïóñòèìî, — ãîâî-
ðèòü ìóçèêàíò.
Íàãàäàºìî, ùî ñï³âà÷êà 
MARUV (Àííà Êîðñóí) 
ïåðåìîãëà ó ô³íàë³ íàöâ³ä-
áîðó íà êîíêóðñ ªâðîáà-
÷åííÿ. Ïðîòå äî âèêîíà-
âèö³ âèíèêëè ïèòàííÿ ñòî-
ñîâíî ¿¿ ãàñòðîëåé ó Ðîñ³¿. 
Ï³ñëÿ ïåðåìîãè MARUV 
ïîâèííà áóëà ï³äïèñàòè 
äîãîâ³ð, ó ÿêîìó îäíèì ³ç 
ïóíêò³â áóëà â³äìîâà â³ä 
êîíöåðò³â ó êðà¿í³-àãðåñîð³. 
Òà áóëè é ³íø³ ñêëàäîâ³, 
ÿê³ çìóñèëè MARUV â³ä-
ìîâèòèñÿ ïðåäñòàâëÿòè 
Óêðà¿íó íà ªâðîáà÷åíí³.
«Â³äìîâà â³ä êîíöåðò³â 
ó Ðîñ³¿ íå áóëà ïðèíöèïî-
âîþ. Îñíîâí³ ðîçá³æíîñò³ 
âèêëèêàëè ³íø³ ïóíêòè äî-
ãîâîðó, ÿê³, ó âèïàäêó ï³ä-
ïèñàííÿ, ñòàíóòü äëÿ ìåíå 
êàáàëüíèìè», — íàïèñàëà 
â ²íñòàãðàì ñï³âà÷êà.

КОРОТКОКОРОТКО
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— Харарі є автором відомих книжок про 
минуле, майбутнє і теперішнє. У останній, 
про яку ми, власне, і говоримо, він 
розглядає важливі питання, з якими 
ми стикаємося вже сьогодні або 
найближчим часом. Наприклад, як ми 
будемо ставитися до клонів? Чи будуть 
вони вважатися людьми? Яка цивілізація 
зараз домінує? Що таке сучасний 
тероризм?
Автор класно демонструє кризу, у якій 
сьогодні перебуває західна цивілізація та 
Україна в цілому. Мова про відсутність 
віри в класичні догми: лібералізм, 
соціалізм та націоналізм. Загалом книга 
про те, у що має вірити людство в XXI 
столітті, і що має його об'єднувати.

— Існує твердження, що більшу частину 
населення планети можна віднести до се-
реднього класу. Це величезний міф, який 
автор спростовує на сторінках своєї книги. 
Він пояснює, що чи не весь капітал зосе-
реджений у руках всього декількох людей, 
відповідно всім іншим майже нічого не за-
лишається. Втім, автор пропонує власний 
план покращення цієї ситуації в умовах 
стрімкого зростання світової економіки.
Якщо ви цікавитися суспільно-політични-
ми процесами, економічними та фінан-
совими питаннями, ця книга стане вам 
у нагоді. З неї можна почерпнути знання 
про зміцнення позицій середнього класу 
та ознайомитися з переліком інструмен-
тів, які при цьому варто застосовувати.

— У першу чергу стане цікавим для тих, 
хто хоче пересвідчитися в тому, що 
Адольф Гітлер ніякий не месія і ніякий 
не захисник, і не батько німців. Це чер-
говий злочинець, який використовував 
різноманітні методи для знищення людей. 
Але були й ті, хто активно протистояв 
його злочинним діям.
Реальна історія про героїчне польське 
подружжя Жабинських, які під час на-
цистської окупації переховували людей 
з єврейського гетто у порожніх вольєрах 
свого зоопарку, який на той момент 
вже був розореним. Загалом їм вдалося 
врятувати близько трьох сотень невинних 
життів, щоб через багато років написати 
для нас цю приголомшливу розповідь.

ЩО ПОЧИТАТИ 
НА ПОЧАТКУ ВЕСНИ
Пожива для мізків  Редакція RIA продовжує серію публікацій 
для поціновувачів якісної сучасної літератури. Кожного місяця 
ми разом із координатором подій у Книгарні «Є» Олегом 
Пенішкевичем відбираємо п’ять книжок, які, на його думку, варто 
прочитати. У цій добірці ми зібрали твори Ювала Ноя Харарі, 
Едварда Конарда, Діани Акерман, Робін Гобб та Ерін Гантер

«21 урок для 21 століття»
(Ювал Ной Харарі)

«Рівні серед нерівних»
(Едвард Конард)

«Дружина доглядача 
зоопарку»
(Діана Акерман)

«Учень 
убивці»
(Робін Гобб)

«Коти-вояки. 
Таємниці Кланів. 
Путівник по серії»
(Ерін Гантер)

— Не скажу, що це прямо-таки високоякісне фентезі, але воно 
справді цікаве. У книзі існують дві форми магії. Перша дозволяє 
читати думки людей та навіювати їм певні судження. Друга може 
контролювати тварин. Але остання поза законом і вважається 
бридкою магією. І як ви думаєте, до кого відноситься головний 
герой — хлопець-бастард? Правильно, до забороненої.
Призначення головного героя — служити королю і захищати 
його будь-якою ціною. Він отруює заради короля, вбиває 
заради короля. Але, в класиці цього жанру, через появу антаго-
ніста він змушений відійти від своєї ролі і починає рятувати 
все королівство. Не хочу спойлерити, але кінцівка тут справді 
динамічна та класна.

— Книга доволі специфічна, якщо вам за двадцять, але дітям 
та підліткам вона точно сподобається. По-перше, мова про 
пухнастих котиків. По-друге, у ній формується справжнісінький 
соціум, що складається тільки з цих тваринок. Усі вони прожи-
вають у лісі, мають свою історію, традиції та поділені на так звані 
Клани, які постійно ворогують між собою.
Це подарункове видання, яке містить у собі всю інформацію про 
цих милих створінь. Починаючи від моменту їхньої появи та 
передумов ворожнечі і закінчуючи тим, як та чим вони живуть 
зараз. Обов'язкова до прочитання тим, хто знайомий з цією 
котячою сагою з попередніх видань, тому що саме ця книжка 
малює ідеальну картинку цього казкового світу.
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ОВЕН 
Усі ваші зустрічі і побачення 
будуть прикрашені глибо-
кими, теплими почуттями. 
Якщо ви зважитесь на сер-
йозний крок, то вже не сум-
нівайтеся в правильності 
своїх дій. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваша енергія зараз б'є 
через край, ви навіть здатні 
на необдуманий вчинок, 
чим можете здивувати і шо-
кувати кохану людину. Тому 
проявіть розсудливість.

БЛИЗНЮКИ 
У сфері особистих стосун-
ків ви можете опинитися 
пішаком у чужій грі. Зумієте 
вчасно розібратися в ситуа-
ції, зможете стати ферзем. 

РАК 
Підіграйте коханій людині, 
покажіть свою безпорад-
ність і її незамінність, вона 
прийде в повний захват і 
кинеться вас рятувати, буде 
до вас уважна і турботлива. 

ЛЕВ 
Не поспішайте, будьте 
гранично уважні в словах 
і пунктуальні в обіцян-
ках, інакше в стосунках з 
коханою людиною можливі 
розбіжності і докори. 

ДІВА 
Цього тижня ймовірне змі-
шання почуттів. Не поспішай-
те з остаточним вибором, 
яким би він не був зараз, ви 
неодмінно станете про нього 
шкодувати згодом. 

ТЕРЕЗИ 
Ви зараз дуже зібрані і хо-
лодні і в особистій сфері схо-
жі на неприступну фортецю. 
Але вам же потрібні тепло 
і ласка? П'ятниця і субота — 
кращі дні для побачень.

СКОРПІОН 
Ваші стосунки щирі і роман-
тичні. Поставтеся до слів 
партнера серйозно, не го-
воріть неправди, вчіться 
довіряти і любити. Тоді один 
з вечорів може закінчитися 
пропозицією руки і серця. 

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви не будете виявляти 
зайву критичність по відно-
шенню до коханої людини, 
то пані Фортуна не образить 
вас своєю прихильністю. 
Краще говорити комплімен-
ти, ніж різкі слова.

КОЗЕРІГ 
Тиждень загадковий і 
романтичний. У вівторок є 
можливість оновити ваші 
стосунки. Неділя може пода-
рувати вам нове захоплення.

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся не зациклюва-
тися на своїх зобов'язаннях 
перед коханою людиною. 
Будь-які стосунки вимага-
ють від вас деякої самопо-
жертви, але не до такої міри, 
щоб забути про своїх друзів і 
своє хобі.

РИБИ 
Цього тижня будь-який похід 
«на сторону» може принести 
вам серйозні неприємності. 
Занадто легко буде робитися 
явним те, що ви хотіли б за-
лишити в таємниці. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 28 ЛЮТОГО – 6 БЕРЕЗНЯ

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Человек, как часть природы, 
также подвержен циклично-
сти. Пик половой активности 
приходится на лето, когда 
тепло, светит солнце, секс 
в любом месте, в любое вре-
мя — это норма. С убыванием 

светового дня, с похолоданием, организм 
как бы впадает в спячку, в однообразие, бе-
режет ресурсы. Половая активность может 
снижаться по обычной причине — природа 
спит, ресурсы организма тратятся на согре-
вание, накапливается усталость, солнца нет, 
витаминов немного и прочее.

С приходом весны организм как бы оживает, 
не всегда в марте, но оживает.
Как и в животном мире, зима пережита и надо 
начинать жить дальше, находить полового 
партнера, выкармливать потомство. С этим 
и связано ощущение человека, что он как бы 
взбодрился с наступлением тепла и готов к но-
вым подвигам, в сексе в том числе.
Существует очень много трудов на тему того, 
как секс влияет на физическое состояние 
и общее самочувствие. Особенно если отно-
ситься к нему как к игре (только не как к труду 
и физнагрузкам). А не секрет, что секс — это 
одна из самых интересных игр человечества. 
Тут задействован и интеллект, и способность 

чувствовать желание партнёра, и навыки со-
блазнения, то есть как сделать так, чтобы пар-
тнёр тоже хотел. Возникают в голове вопросы: 
«Будет что-то, или нет? Понимает ли партнёр, 
что я от него хочу?» То есть даже если все про 
всё в курсе (пусть даже и не признаются в этом 
даже себе), остаётся вот этот момент предвос-
хищения. 
Дальше все взаимодействие зависит от степени 
доверия и симпатии между вами. 
Чем выше эта степень, тем меньше нужно тра-
тить времени и сил на различные реверансы. 
И тем проще будет проходить процесс сбли-
жения, узнавания. Тогда можно полностью 
отдаться потоку и поиграть.

Комментарий эксперта

Çèãìóíä Ôðåéä îïèñàë äâà 
ìîùíûõ âëå÷åíèÿ ó ÷åëîâåêà. 
Ïåðâîå — ýòî Ýðîñ, âëå÷åíèå 
ê æèçíè, âòîðîå — Òàíàòîñ, âëå-
÷åíèå ê ñìåðòè. Òàê âîò, ñ ïðèõî-
äîì òåïëîãî ñîëíûøêà ó íàñ êàê 
ðàç ïðîáóæäàåòñÿ ýðîòè÷åñêîå 
âëå÷åíèå. Ó âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ.

Ó æèâîòíûõ ýòî îáóñëîâëåíî 
ôèçèîëîãè÷åñêèìè ïðè÷èíà-
ìè — íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíîå 
âðåìÿ äëÿ ðîæäåíèÿ ïîòîìñòâà. 
Ó ëþäåé ïñèõèêà óñòðîåíà ñëîæ-
íåå, è ñ ïðèõîäîì òåïëà ÷åëî-
âåê ìåíüøå äóìàåò î ïîòîìñòâå, 
à áîëüøå — îá óäîâîëüñòâèè. 
Åñòü ëþäè, êîòîðûì äîñòàòî÷-
íî îáùåíèÿ ñ îäíèì ïàðòíåðîì. 
À äðóãèõ íåïðåîäîëèìî âëå÷åò 
ñðàçó êî ìíîãèì. Òàêèõ íàçûâàþò 
ìàðòîâñêèìè êîòàìè èëè êîøêà-
ìè, îòäàäèì äîëæíîå ãåíäåðíîìó 
ðàâåíñòâó.

КТО В АКТИВНОМ ПОИСКЕ 
Ñîâðåìåííûå ïñèõîëîãè ñ÷è-

òàþò, ÷òî ÷àñòàÿ ñìåíà ïàðò-
íåðîâ — ýòî íîðìàëüíûé ýòàï 
ðàçâèòèÿ ñåêñóàëüíîñòè äëÿ 
÷åëîâåêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ 
â àêòèâíîì ïîèñêå. Ïîòîìó ÷òî, 
âûáèðàÿ ñåáå ñïóòíèêà æèçíè, 
íå ñòîèò áðîñàòüñÿ íà ïåðâîãî 
ïîïàâøåãîñÿ.

Â íàðîäå æå ìàðòîâñêèìè êîòà-
ìè è êîøêàìè íàçûâàþò ëþäåé, 
êîòîðûå óïîäîáëÿþòñÿ ñâîèì 
÷åòâåðîíîãèì ñîáðàòüÿì è áåç 
ðàçáîðà íàáðàñûâàþòñÿ íà ëþáîé 
ìàëî-ìàëüñêè ïðèâëåêàòåëüíûé 
îáúåêò. È òå è äðóãèå ñîãëàñíû 
â îäíîì — â ïåðèîä àêòèâíîãî 
ïîèñêà ýòî íîðìàëüíî, îäíàêî 
âàæíî ïîìíèòü î áåçîïàñíîñòè. 

Åñëè äàííûé ïåðèîä çàòÿãèâàåòñÿ 
èëè ïðîäîëæàåòñÿ ïðè íàëè÷èè 
ïîñòîÿííîãî ïàðòíåðà, ñòîèò çà-
äóìàòüñÿ: «÷åãî æå ÿ òàêîãî âàæ-
íîãî äëÿ ñåáÿ èùó».

ПРОЩЕ ВСЕГО ПРОЯВИТЬСЯ 
Åùå ïàðó äåñÿòèëåòèé íàçàä 

ìû æèëè â îäíîðîäíîì îáùå-
ñòâå, êîãäà îñîáîé êîíêóðåí-
öèè íå ñóùåñòâîâàëî. Ñåé÷àñ 
âñå êîíêóðèðóþò. È äëÿ ìíî-
ãèõ ëþäåé ïîáåäû äðóãèõ ìîãóò 
áûòü íåâûíîñèìû èç-çà íåâîç-
ìîæíîñòè äîòÿíóòüñÿ äî íèõ è, 
òåì áîëåå, ïåðåïëþíóòü. Ñåê-
ñóàëüíàÿ æå óñïåøíîñòü — ýòî 
òàêàÿ æå ñîöèàëüíàÿ êîíêóðåí-
öèÿ, è âîçìîæíîñòü âûäåëèòüñÿ 
íà îáùåì ôîíå â ïðåäåëàõ ñâî-

åãî ãåíäåðà. Òî åñòü ñîïåðíè÷à-
åì ìû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñâîåãî 
ïîëà. Æåíùèíû ñ æåíùèíàìè, 
ìóæ÷èíû ñ ìóæ÷èíàìè.

È õîòÿ ó ñîâðåìåííîãî ÷åëî-
âåêà åñòü ìíîãî âàðèàíòîâ ñà-
ìîóòâåðæäåíèÿ (êàðüåðà, èìèäæ, 
èíòåëëåêò…) — ýòîò ñàìûé ïðî-
ñòîé. Ïîòîìó ÷òî èíñòðóìåíò äëÿ 
êîíêóðåíöèè âñåãäà ñ ñîáîé. Òåì 
áîëåå êîãäà íåò öåëè äîáèòüñÿ 
êàêîãî-òî îïðåäåëåííîãî ïàðò-
íåðà. Êîãäà ÷åëîâåê ñåêñóàëü-
íî ñàìîóòâåðæäàåòñÿ, äëÿ íåãî 

ВЕСНА. ЛИБИДО ПРОБУЖДАЕТ 
И ОБОСТРЯЕТ КОНКУРЕНЦИЮ 
Мартовская охота  Когда природа 
пробуждается от зимней спячки, 
активизируются и наши бессознательные 
желания. Одним словом, мы хотим секса. 
Кому-то достаточно одного партнера, 
а кто-то выходит на охоту за трофеями

ЧЕГО ИЩУТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ 
МАРТОВСКИЕ КОТЫ И КОШКИ

ПРИЗНАНИЕ
Повышенное внимание от противоположного пола льстит 
самолюбию, особенно раненому. Часто это проявляется 
как месть предавшему партнеру.

ПОБЕДЫ
Самоутверждаться таким образом гораздо легче, чем 
достигать ощутимых успехов в профессиональной или 
социальной сфере.

ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ
Седина в бороду, бес в ребро — это попытка доказать себе 
да и остальным, что я еще «ого-го». Это справедливо как 
для женщин, так и для мужчин.

БЫСТРОЕ СЧАСТЬЕ
Для счастья и наслаждения в длительных отношениях 
нужно немало потрудиться. А химический коктейль 
гормонов при новых связях и сам по себе бодрит.

ЛЮБВИ
Психологи заметили, что к беспорядочным половым связям 
больше склонны люди с дефицитом любви, у которых не 
сформировалась здоровая привязанность к объекту любви.

ñìåíà ïàðòíåðîâ — êàê çàðóáêè 
íà òîïîðå îõîòíèêà.

МЯУКАЙ, ЕСЛИ НИЧЕГО 
ДРУГОГО НЕ ОСТАЕТСЯ 

×òîáû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâå-
ðåííî, ÷åëîâåê äîëæåí èìåòü 
ïîäêëþ÷åíèå ê îñíîâíûì 
æèçíåííûì ðåñóðñàì. Èõ ìíî-
ãî, íî îñíîâíûõ âñåãî ÷åòûðå — 
ðàáîòà, èìèäæ, ñåìüÿ, ëþáîâü. 
Àêòóàëüíîñòü êàæäîãî çàâèñèò 
îò âíóòðåííèõ öåííîñòåé ÷åëî-

âåêà è îò ðàçíûõ ýòàïîâ æèçíè. 
Â îäèí ïåðèîä öåííûì ðåñóðñîì 
ìîæåò áûòü èìèäæ (âíåøíèé 
âèä, çäîðîâüå, ñòèëü). Â äðó-
ãîé — ñåìüÿ. À äëÿ êîãî-òî ïî-
ñòîÿííîé ïîòðåáíîñòüþ ìîæåò 
áûòü ëþáîâü, âêëþ÷àÿ è ñåêñ, 
ðàçóìååòñÿ. Âñå èíäèâèäóàëüíî, 
îäíèì âàæíû ñâîáîäà è ñïðà-
âåäëèâîñòü, äðóãèì — äåíüãè 
è ñîöèàëüíûé ñòàòóñ. À êòî õî÷åò 
ìíîãî ïîëîâûõ ïàðòíåðîâ, òîìó 
è ìàðò â ïîìîùü.

Êîãäà ÷åëîâåê 
ñåêñóàëüíî 
ñàìîóòâåðæäàåòñÿ, 
äëÿ íåãî ñìåíà 
ïàðòíåðîâ – êàê 
çàðóáêè íà òîïîðå 
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БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

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

маркета 
або аналогічна)

ОВЕН 
Приступайте к новым 
делам, и не сомневайтесь 
в успехе.

ТЕЛЕЦ 
Удачный период для за-
ключения сделок и для 
важных переговоров. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Высокая работоспособ-
ность, позитивное мышле-
ние и уверенность в себе 
будут характерны для вас. 

РАК 
Вы можете справиться 
со всеми проблемами 
и проявить активность 
в решении важных дел. 

ЛЕВ 
Вы почувствуете себя в эпи-
центре событий, причем 
не всегда приятных. 

ДЕВА 
Наступает весьма напряжен-
ная и суматошная неделя. 

ВЕСЫ 
Вас могут ожидать карди-
нальные изменения в са-
мых различных областях. 

СКОРПИОН 
Работы будет много, при-
чем самой разнообразной, 
и хорошо оплачиваемой. 

СТРЕЛЕЦ 
Сосредоточьтесь, рас-
смотрите сложившуюся 
ситуацию со всех сторон.

КОЗЕРОГ 
Большого успеха можно до-
биться, работая в коллекти-
ве с активными людьми. 

ВОДОЛЕЙ 
Некоторые из ваших планов 
могут нарушиться, но это 
не повод для огорчений. 

РЫБЫ 
Не хватайтесь за тысячу дел 
сразу, выгоднее выбрать 
что-то одно и на этом со-
средоточить все усилия.

Діана, 18 років
Я багатогранна та життєрадісна. 
Навчаюся на фінансиста, також люблю 
спорт, мандрувати, пізнавати інші країни, 
відкривати нові обрії. А ще не уявляю 
свого життя без тварин, вони піднімають 
настрій одним лише поглядом. Надалі 
планую працювати за професією і 
займатися улюбленою справою.  

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.

ПОГОДА У ВІННИЦІ
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