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ПОХОВАНІ НА ГЛИБИНІ 12 МЕТРІВ

ІСТОРІЯ КАТАКОМБ ПІД СОБОРНОЮ
Підземні ходи під
центром Вінниці у
минулому рятували
городян від розбійників
та пожеж. Тогочасні зодчі
рили підземний хід перед
будівництвом, а в наш
час, якщо ходи заважають
для нових будинків, —
їх просто засипають.
 Яка може бути
перспектива у вінницьких
підземель?


с. 10-11

Ходи з’єднували три католицьких храми. За легендою, ними можна було пройти на Старе Місто

У ПЛАТІЖКАХ ЗА ГАЗ Є
«ЗАЙВІ» КУБОМЕТРИ

БІЛЯ ЦЕРКВИ КРИЧАЛИ
«ГАНЬБА!»

До кожної сотні кубів газу
додавали «бонусом» від одного
до восьми кубометрів. Як це
пояснюють газовики та що
робити споживачам?
с. 5





Через конфлікт між
віруючими в селі ЛукаМелешківська у місцевому
храмі виламано двері і вибито
шибки у вікнах
с. 4
6
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ДУМКА
Віктор
БАЙРАК
ХУДОЖНИК, ПОЕТ

Невеселе
Íàïåâíî ìåí³ áóëî á ö³êàâî äèâèòèñÿ íà òîé ñþððåàë³çì, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ
çàðàç â ìî¿é êðà¿í³, ÿêáè
âîíà áóëà äàëåêî ³ ìè â í³é
íå æèëè. Àëå çàðàç í³ÿêîâî.
Äóæå í³ÿêîâî.
Íàâêðóãè ìîðå íåãàòèâó.
Ïîñò³éíî áà÷ó êîíôë³êòè
ì³æ áëèçüêèìè ëþäüìè
÷åðåç ïåðåäâèáîð÷ó ãîíêó,
ùî ñêëàäàºòüñÿ íà 90 â³äñîòêàõ âèêëþ÷íî ç áðóäíèõ ³
íåã³äíèõ ïðèéîì³â. Ç áóäüÿêîãî áîêó. Ìàéæå íå áà÷ó
òâîð÷îñò³, îäíå ðóéíóâàííÿ. Óêðàé ð³äê³ñí³ ñïîê³éí³,
çâàæåí³ àðãóìåíòè íà ÷èþíåáóäü êîðèñòü, çàòå âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ³ñòåðèêè ³
êîìïðîìàòó ïðîòè òîãî àáî
³íøîãî. Ëþäè áåçïàðäîííî ë³çóòü ç ïèòàííÿì: «Çà
êîãî ãîëîñóâàòèìåø?!!»
Âçàãàë³-òî, öå õàìñòâî, öå
ñõîæå íà ãîï-ñòîï â ï³äâîð³òò³: «Ïîêàæ, ùî â êèøåíÿõ. À ÿêùî çíàéäó?»
Ìî¿ àðãóìåíòè ïðî òå, ùî
«ÿ ãîëîñóþ íå çà ëþäèíó,
à çà ñèñòåìó, ÿêó â³í ³ éîãî
êîìàíäà ïðåäñòàâëÿþòü»
àáî «ùå äóìàþ, âñå äóæå
ñêëàäíî», çóñòð³÷àþòü,
ó êðàùîìó ðàç³, íåðîçóì³ííÿ. Ó ã³ðøîìó — çâèíóâà÷åííÿ â çðàä³. À ìåí³
â êðà¿í³ íå ïîòð³áíà á³éêà
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ìåí³ ïîòð³áåí ¿õ ðîçóì. ² äå? Ñõîæå,
ùî ïîìèëêè, ÿê³ â÷èíèëà
Óêðà¿íà íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, ÷åðåç ñòî ðîê³â çàáóëèñÿ. Òîä³ ìè ñòàëè
æåðòâîþ âëàñíèõ ñ³ìåéíèõ
ñóòè÷îê.
Íå õî÷ó áàãàòî ïèñàòè,
áî, ìàáóòü é òàê «îãð³áó»
÷è â³ä òèõ, ÷è ³íøèõ, à òî é
â³ä òèõ é ³íøèõ ðàçîì. Àëå
ìåí³ ñüîãîäí³ òàê ñîðîìíî
çà Óêðà¿íó, ÿê íå áóëî ç
14 ðîêó.
Õîò³â íàïèñàòè óêðà¿íñüêå
ãàñëî, àëå ùîñü íå äàº.

«ВОСТАННЄ БАЧИВ ЙОГО
З БУКЕТОМ РОМАШОК»
Втрата  Бійця 54-ї окремої
механізованої бригади Руслана Слісаренка
поховають сьогодні, 20 березня,
на кладовищі у селі Іванівці Барського
району. Він загинув від осколкового
поранення в голову під час обстрілу
в Попаснянському районі на Луганщині
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Çà ³íôîðìàö³ºþ
ïîáðàòèì³â Ðóñëàíà, â³í ñëóæèâ
ãðàíàòîìåòíèêîì. Ó òîé äåíü,
ñóáîòó, 16 áåðåçíÿ, í³ñ ñëóæáó
íà ïîçèö³¿ á³ëÿ îäíîãî ç õóòîð³â
Ïîïàñíÿíñüêîãî ðàéîíó. Íåçàäîâãî äî îï³âäíÿ áîéîâèêè ðîçïî÷àëè îáñòð³ë. Îäèí ç îñêîëê³â
âëó÷èâ ó ãîëîâó. Íà ÷àñ çàãèáåë³
á³éöÿ ãîäèííèê ïîêàçóâàâ 12.40.
Ó æîâòí³, 9 ÷èñëà, éîìó âèïîâíèëîñÿ á 38 ðîê³â.
Ðóñëàí ïðîæèâàâ ó ñåë³ ²âàí³âö³
Áàðñüêîãî ðàéîíó, õî÷à ðîäîì ç
Äåðàæíÿíñüêîãî ðàéîíó ñóñ³äíüî¿
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³.
— Ñë³ñàðåíêî îñåëèâñÿ â íàñ
ï³ñëÿ îäðóæåííÿ, — ðîçïîâ³â
æóðíàë³ñòó RIA ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ²âàí³âö³â Àíàòîë³é Êîëîñ. —

Óçÿâ çà äðóæèíó Þë³þ, ä³â÷èíó
ç íàøîãî ñåëà. Ìàþòü äâîº ä³òåé.
Îáîº õëîï÷èêè. Íàçàð 2006 ðîêó
íàðîäæåííÿ, ç’ÿâèâñÿ íà ñâ³ò
ó äåíü ñâÿòà 8 Áåðåçíÿ. Âëàäèñëàâ
íà ð³ê ìîëîäøèé, äàòà éîãî íàðîäæåííÿ 24 âåðåñíÿ. Ó ñåë³ ðîáîòè
íå çíàéøîâ. ¯çäèâ íà çàðîá³òêè.
Ó 2016 ðîö³ Ðóñëàí ï³äïèñàâ
êîíòðàêò ç 54-þ îêðåìîþ ìåõàí³çîâàíîþ áðèãàäîþ.
Òàê ñòàëîñÿ, ùî ìîëîäå ïîäðóææÿ ðîçëó÷èëîñÿ. Íåçâàæàþ÷è íà öå, Ðóñëàí âñå îäíî ïðîâ³äóâàâ äðóæèíó ³ ä³òåé. Ó Þë³¿
ïåðåä÷àñíî ïîìåðëè áàòüêè.
Ìàº äâîõ áðàò³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó Êèºâ³. Ðóñëàíîâî¿ ìàìè
òåæ óæå íåìà. Áàòüêî ïðîæèâàº
ó Äåðàæíÿíñüêîìó ðàéîí³. ×àñòî ïðè¿çäèòü â ²âàí³âö³. Ñóìóº
çà âíóêàìè. Áóâàº, ìàìà õëîï÷èê³â ¿äå â Êè¿â, ñèíè çàëèøàþòüñÿ
ç ä³äóñåì.

У жовтні, 9 числа, Руслану Слісаренку
виповнилося б 38 років. Батька не дочекалися два сини
— Ó ìèíóëîìó ðîö³ âèïàäêîâî çóñòð³â Ðóñëàíà ó Áàð³, — ðîçïîâ³äàº ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. — Â³í
êóïóâàâ ðîìàøêè íà êâ³òêîâîìó
ðèíêó. Íàáðàâ ¿õ ö³ëèé îáåðåìîê.
Çàïèòàâ, äëÿ êîãî ñò³ëüêè êâ³ò³â?
Ãîâîðèâ, ùî äëÿ Þë³¿.
Öå áóëà îñòàííÿ çóñòð³÷ êåð³âíèêà ñåëà ç Ðóñëàíîì Ñë³ñàðåíêîì.
Ïðîùàííÿ ³ç çàãèáëèì á³éöåì
ðîçïî÷íåòüñÿ ó ñåðåäó, 20 áåðåçíÿ, î 10-é ðàíêó íà öåíòðàëüí³é
ïëîù³ Áàðó. Ïîò³ì òðóíó ç ò³ëîì
äîñòàâëÿòü ó ñåëî ²âàí³âö³, ùî
ïîðó÷ ç ðàéöåíòðîì.

Ó ñ³ëüñüêîìó õðàì³ Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³ â³äáóäåòüñÿ â³äñï³âóâàííÿ çàõèñíèêà êðà¿íè. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòó ñâÿùåíèê
îòåöü Ãåîðã³é.
— Äî ìåíå ïðèõîäèëà äðóæèíà Þë³ÿ, ùîá äîìîâèòèñÿ
ïðî ïàíàõèäó, òåëåôîíóâàëè
âî¿íè, ç ÿêèìè Ðóñëàí ñëóæèâ, — êàæå ñâÿùåíèê. —
— Ì³ñöå äëÿ ïîõîâàííÿ âèáðàëè
á³ëÿ ìîãèëè ìàòåð³ Ðóñëàíà, —
êàæå ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. — Ðàçîì
ç äðóæèíîþ õîäèëè íà êëàäîâèùå. Ñïî÷èâàòèìå ñèí ïîðó÷
ç ìàìîþ.

Бійці з Вінниччини, які загинули у 2018 році
Десятеро захисників країни з Вінниці та області, а також ті, хто обрав наш край місцем
свого проживання, не повернулися торік із
зони бойових дій на Донбасі.
Богдан Коломієць, 23 роки, був командиром відділення взводу снайперів 24-ї бригади
імені короля Данила, родом з Луки-Мелешківської. Загинув 22 травня у селищі Зайцеве
на Донеччині.
Ярослав Дашкевич, 23 роки, виріс у багатодітній родині в Оратівському районі. Служив
контрактником на посаді механіка у тій само
24-й бригаді. Загинув 27 травня.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

Михайло Щербанюк, 30 років, до війни проживав у Калинівському районі. Старший стрілець батальйону «Айдар» загинув 23 серпня.
Федір Рубанський, 23 роки, з села Рудниця Піщанського району, гранатометник 72-ї
бригади. Загинув 12 вересня.
Павло Білік, 38 років, з Томашполя. Гранатометник служив у 28-й бригаді. Загинув 16 жовтня.
Наймолодшому Олександру Микитюку було
тільки 19 років. Він з Хмільницького району.
Служив у 95-й бригаді, загинув біля Авдіївки.
Віталію Оніщуку з Липовця було 42 роки. Випускник Вінницького аграрного університету.

Загинув під час вибуху гранати.
Олександр Шипа, 34-річний офіцер помер
від серцевої недостатності. Служив у 59-й
бригаді. Родом з Барського району.
Олексій Зиновьєв з Вінниці служив у ДУК
«Правий сектор». Загинув 13 червня.
Найстарший, 53-річний Валентин Белінський, спочатку був волонтером, здійснив
150 поїздок у зону АТО. Потім підписав контракт. У нього раптово зупинилося серце. Сталося це 9 вересня поблизу станиці Луганська,
де перебувала 59-а бригада, в який служив
вінничанин. Вічна пам'ять героям.

Ви читали передвиборні програми кандидатів у президенти?

СВІТЛАНА (70) ПЕНСІОНЕРКА:

ВІКТОР (50), ПАСІЧНИК:

ОЛЕНА (35), ПІДПРИЄМЕЦЬ:

РЕНАТ (28), БЕЗРОБІТНІЙ:

ІРИНА (26), БЕЗРОБІТНА:

ЄВГЕНІЙ (59), ІНЖЕНЕР:

— Програми не читаю, але
дивлюсь великі інтерв’ю, які
показують по телевізору. По
них добре можна зрозуміти,
з ким маємо справи. Треба
обирати.

— Законодавством України
не передбачено, що я буду
голосувати. Цього дня мене
не буде в Україні, а в Іспанії,
де є дільниці, це зробити неможливо.

— Думаю, що майже ніхто
з українців ці програми не
читає. Але підкажіть мені
хоч одного президента чи
політика, який би виконав
свою програму.

— Обиратиму всебічно: буду
читати інтернет та дивитись
на дії. Головне – саме дії.
Найоптимальніший кандидат, це той, хто зробив
більше за інших.

— Прочитаю всі програми,
тому що для мене це важливо. Лише після цього можна
обрати кращого кандидата.
Хоч на це доведеться витратити багато часу.

— Я в тому віці, що мені вже
не потрібно читати програм,
бо розумію, хто є хто. Програми — це калька з деякими
відхиленнями списана одним в одного.
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«ПОЗЛІТАЛИСЯ, ОРЛИ? А ДЕ ВИ
БУЛИ, ЯК МИ ГЕРОЯ ХОВАЛИ?»
Церковні війни  Внаслідок конфлікту
між віруючими в селі Лука-Мелешківська
поблизу Вінниці у місцевому храмі
виламано двері і вибито шибки у вікнах.
Протистояння між людьми переросло
в шарпанину одне одного та словесні
образи. Одні проникли у церкву з тильної
сторони, інші залишилися на вулиці і
вигукували «Ганьба!» Тим часом в іншому
кінці області — у селищі Вапнярка все
відбулося навпаки
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Á³ëüø³ñòü ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
ïðèì³ñüêîãî ñåëà
ùå â ëþòîìó ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî ïåðåõ³ä äî Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿íè (ÏÖÓ). ²ç
450 ïðèñóòí³õ 380 ï³äòðèìàëè
ïåðåõ³ä äî ÏÖÓ, ïðîòè òàêîãî
ð³øåííÿ áóëî ò³ëüêè 13 ó÷àñíèê³â
çáîð³â, ðåøòà — óòðèìàëèñÿ â³ä
ãîëîñóâàííÿ. Íåçâàæàþ÷è íà öå,
êîðèñòóâàòèñÿ êóëüòîâîþ ñïîðóäîþ ïàðàô³ÿíè íå ìîæóòü. ×îìó?
ДВЕРІ ВПАЛИ МЕНІ НА ГОЛОВУ
— Ùå ç íî÷³ ó ïðèì³ùåííÿ
ïðîáðàëèñÿ «ò³òóøêè», — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó ñâÿùåíèê ÏÖÓ
îòåöü Â³êòîð ×åðêóí. — Îäèí ç
íèõ ç ñåëà Íåêðàñîâî, ÿ óï³çíàâ
÷îëîâ³êà, êîëè â³í âèáðàâñÿ ç
õðàìó. Âîíè íî÷óâàëè òàì, ùîá
âðàíö³ íå äîïóñòèòè íà ñëóæáó
òèõ, õòî ïåðåéøîâ äî íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè.
Ñâÿòèé îòåöü ñòâåðäæóº, ùî
ïðèéøîâ íà ñëóæáó óæå òîä³,
êîëè äâåð³ áóëè âèëàìàí³. Éîìó
ðîçïîâ³ëè, ùî çðîáèëè öå ò³, õòî
çíàõîäèâñÿ ó õðàì³. ¯õ çàáëîêóâàëè ó ïðèì³ùåíí³.
— Äâåð³ âïàëè ìåí³ íà ãîëîâó, — ðîçïîâ³ëà îäíà ç æ³íîê,

ïîêàçóþ÷è ì³ñöå óäàðó. — Äâåð³
âèáèëè ñèëîþ ç ñåðåäèíè öåðêâè.
— À ìåí³ ä³ñòàëîñÿ â ï³äáîð³ääÿ ï³ä ÷àñ øòîâõàíèíè, — ïîâ³äîìèëà ³íøà æ³íêà. — Âîíè é â³êíà
âèáèëè, âèäíî, õîò³ëè ÷åðåç íèõ
âèáðàòèñÿ íàçîâí³.
Äî õðàìó çàõîäèëè ç òèëüíî¿
ñòîðîíè (ñàìå òàì âèëàìàëè
äâåð³). Ó òàêèé ñïîñ³á âñåðåäèíó
ïîòðàïèëè â³ðóþ÷³ Óêðà¿íñüêî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè (òàêó íàçâó
íèí³ ìàº öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî
ïàòð³àðõàòó).

Îäèí ç ïðè¿æäæèõ
ñêàçàâ: «Ïî÷åêàéòå
ùå òðîõè, ï³äå
âàø Ïîðîøåíêî,
³ ïîáà÷èìî, ÿêî¿ âè
òîä³ çàñï³âàºòå…»
— Ñëàâà Áîãó, íàðåøò³ ìè çàéøëè â õðàì íà Áîãîñëóæ³ííÿ! —
ãîâîðèëè, õðåñòÿ÷èñü, îäí³, ¿ì
äîâîäèëîñÿ çãèíàòèñÿ, áî êð³ì
äâåðåé, âõ³ä áóâ ïåðåãîðîäæåíèé
ìåòàëåâîþ òðóáîþ.
— Ãàíüáà! — êðè÷àëè ¿ì óñë³ä
â³ðÿíè, ÿê³ çàëèøàëèñÿ íà âóëèö³. Öå áóëè ïðåäñòàâíèêè ÏÖÓ.
Äî õðàìó óâ³éøëè òàêîæ ïðè¿æäæ³ ñâÿùåíèêè ç ³íøèõ ïàðàô³é ðàçîì ç âëàäèêîþ Â³ííèöüêî¿

Ключі від церкви у тих, хто залишився у МП. Віруючі Православної церкви України
збираються на службу на території храму
ºïàðõ³¿ ÓÏÖ Âàðñîíîô³ºì. Ïåðåä
òèì ¿õ îòî÷èëè â³ðóþ÷³. Ïðî ùî
ãîâîðèëè?
ЧОГО ВИ СЮДИ ПРИЇХАЛИ?
Îñü äåê³ëüêà ôðàãìåíò³â ç ïî÷óòèõ ñëîâåñíèõ ïåðåïàëîê.
— ×îãî âè ïðè¿õàëè ñþäè? —
çàïèòóâàëè ñåëÿíè ñâÿòèõ îòö³â.
— Ìîëèòèñÿ!
— Çàëèøèëè ñëóæáó ó ñâî¿õ õðàìàõ ³ ïðè¿õàëè ó Ëóêó?..
À ÷îìó â ñåáå íå ìîëèòåñÿ?
— Ìè ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè,
ìàºìî ïðàâî ìîëèòèñÿ â áóäüÿêîìó õðàì³.
Íàéá³ëüø åìîö³éíî âèñëîâèëàñÿ îäíà ç ì³ñöåâèõ æ³íîê.
— Ïîçë³òàëèñÿ, îðëè? À äå âè
áóëè, êîëè ìè Ãåðîÿ ñâîãî õîâàëè? ×îãî òîä³ âàñ íå âèäíî áóëî
ó õðàì³?
Â³äïîâ³äü ñâÿùåíèêà íåïðèºìíî âðàçèëà ïðèñóòí³õ. Çàì³ñòü
òîãî, ùîá ñêàçàòè ùîñü êîíêðåòíî, â³í ñêàçàâ: «Íå êðè÷³òü! ß ç
íåàäåêâàòíèìè íå ðîçìîâëÿþ.

Тільки дві громади офіційно оформили перехід до ПЦУ
ІГОР САЛЕЦЬКИЙ,
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ
У СПРАВАХ РЕЛІГІЙ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ:

— Загалом в області понад 70 релігійних громад прийняли рішення про перехід до нової української церкви, але документально
завершили процедуру зміни підпорядкованості та внесли зміни
до ЄДРПОУ тільки дві релігійні
організації — Спасо-Преобра-

женського кафедрального собору та Ікони Пресвятої Богородиці, обидва храми знаходяться
на території Вінниці.
Процедура переходу така: громади готують пакет документів,
їх перелік є у єпархії, передають їх у відділ у справах релігій, відділ подає на державну
реєстрацію.
Загалом процес реєстрації і внесення в ЄДРПОУ триває в середньому десять днів. За скільки
часу готує документи громада,

це вже залежить від тих, хто цим
займається. Справа нова. Тому
так ретельно працюють над документами. Саме цим викликана
тривалість процедури. Надалі,
на мою думку, оформлення відбуватиметься швидше.
До надання Томосу в області
нараховувалося 1257 релігійних громад УПЦ МП (нині вони
мають назву УПЦ — авт.). Загалом на теренах краю створено
2254 релігійні громади 45-ти
конфесій.

У Вапнярці сталося «диво Господнє»
Таке саме протистояння відбулося у селищі Вапнярка. Там теж
більшість громади перейшла
до ПЦУ. Священик, як і в Луці-Мелешківській, відмовився
це робити. А з ним — частина
пастви. Завдяки активності більшості вони провели у храмі перше Богослужіння минулої неділі.
«На власні очі спостерігав у Вапнярці чудо Господнє, — написав
у соцмережі Юрій Деркач. — Віряни УПЦ МП читали молитви
біля храму, звісно, російською
мовою. А віряни ПЦУ в цей час
співали Гімн України. Після
третього його виконання віряÌîæå, âàì ñâÿ÷åíî¿ âîäèö³
äàòè?»
²íøîìó ÷îëîâ³êîâ³ ó ðÿñ³ âëàøòóâàëè ³ñïèò. «Àíó ïðî÷èòàéòå «Îò÷å íàø», ÿêùî âè çíàºòå».
Òîé ñòàâ ÷èòàòè.
Îäèí ç ïðè¿æäæèõ ñêàçàâ ñâî¿ì
îïîíåíòàì: «Ïî÷åêàéòå ùå òðîõè,
ï³äå âàø Ïîðîøåíêî, ³ ïîáà÷èìî,
ÿêî¿ âè òîä³ çàñï³âàºòå…»
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ë³òóðã³¿
ó õðàì³, òèõ, õòî âèõîäèâ ç íüîãî, çóñòð³ëè âèãóêàìè «Ãàíüáà!»
ВОНИ Ж ЗНАЛИ ПРО
БОГОСЛУЖІННЯ АРХІЄРЕЇВ…
Ñåêðåòàð Â³ííèöüêî-Áàðñüêî¿
ºïàðõ³¿ ÓÏÖ Âîëîäèìèð Ïó÷êîâ ïîÿñíèâ æóðíàë³ñòó RIA,
ùî â³ðóþ÷³ ÏÖÓ çàâ÷àñíî çíàëè ïðî òå, ùî ó ñóáîòó â õðàì³
â³äáóäåòüñÿ àðõ³ºðåéñüêå Áîãîñëóæ³ííÿ. Òîìó çàïèòàííÿ,
÷îìó âè ñþäè ïðè¿õàëè, áóëî

ни УПЦ МП розблокували вхід
до церкви і покинули територію
біля храму».
Пан Деркач пише, що це було
водночас і видовищно, і символічно. «Навіть думка закралася
до грішного розуму — невже
Гімн України має таку потужну
і моральну силу, такий суттєвий
вплив на рівні із молитвою?»
Віруючі ПЦУ припускали, що
меншість може повернутися
у супроводі «десанту» у чорних
рясах. Однак такого не сталося.
Люди спокійно зайшли до храму і взяли участь у Божественній
Літургії.
íåäîðå÷íèì. Çà éîãî ñëîâàìè,
íàïåðåäîäí³ óâå÷åð³ ñâÿùåíèê
ïðèéøîâ äî öåðêâè ³ ïîáà÷èâ,
ùî çàìêè çàëèò³ ñìîëîþ. Ïîïðîñèâ äîïîìîãè â³ðóþ÷èõ. Ðàçîì
â³äêðèëè çàìêè ³ çàëèøèëèñÿ
â õðàì³ äî ðàíêó. Òîìó ãîâîðèòè ïðî «ò³òóøîê» íåìà ï³äñòàâ. Ïðèáëèçíî î øîñò³é ðàíêó
ç’ÿâèëèñÿ â³ðóþ÷³ ÏÖÓ. Çàáëîêóâàëè îáîº äâåðåé. Îäí³ ç íèõ
äîâåëîñÿ çëàìàòè, ùîá ïðèáóë³
ìîãëè çàéòè íà ñëóæáó.
— Ó íàñ º âñ³ äîêóìåíòè
íà õðàì, òîìó íå ââàæàºìî
çà íåîáõ³äíå ä³ëèòè õðàì ç â³ðóþ÷èìè ÏÖÓ, ÿê âîíè öå ïðîïîíóþòü, — êàæå îòåöü Âîëîäèìèð. — Âîíè ìàþòü ïåâíó ï³äòðèìêó âëàäè, íåõàé ¿ì âèä³ëÿòü
³íøå ïðèì³ùåííÿ.
Íà ïðîïîçèö³¿ ïðîêîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ ñåêðåòàðåì ºïàðõ³¿
ÏÖÓ, RIA íå îòðèìàëà â³äïîâ³ä³.
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«ЗАЙВІ» СУМИ В ПЛАТІЖКАХ ЗА ГАЗ:
ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ І ЩО РОБИТИ?
Схема  За останні півроку «Вінницягаз»
та «Вінницягаз збут» вписали до платіжок
вінничан близько 98 мільйонів гривень
додатково. Громадські активісти та
державний регулятор стверджують,
що на це вони не мали права.
І справою вже зацікавилися обласні
прокурори. Як це пояснюють газовики
та що робити споживачам?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ìèíóëîãî òèæíÿ, 13 áåðåçíÿ,
â³ííèöüê³ ïðîêóðîðè ïîâ³äîìèëè, ùî ðîçïî÷àëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ â ãàçîâ³é
ñôåð³. Íèìè áóëî âñòàíîâëåíî,
ùî ó ïëàò³æêè â³ííè÷àí áóëè
çðîáëåí³ äîíàðàõóâàííÿ íà çàãàëüíó ñóìó 98 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
(goo.gl/83FwFY).
Òàêó çàõìàðíó ñóìó áóëî íàðàõîâàíî äîäàòêîâî äî ðàõóíê³â ïðîòÿãîì ìèíóëèõ øåñòè
ì³ñÿö³â. Ïðîêóðàòóðà â³äêðèëà
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ³ äîðó÷èëà ïðàâîîõîðîíöÿì ïðîâåñòè
äîñóäîâå ñë³äñòâî. Çâ³äêè âçÿëèñÿ
«çàéâ³» ì³ëüéîíè ³ ÷è òðåáà ïëàòèòè äîíàðàõóâàííÿ?
ПРО СУТЬ СПРАВИ
Ç æîâòíÿ 2018-ãî ãàçîâ³ êîìïàí³¿ çàñòîñîâóþòü äî ïîáóòîâèõ
ñïîæèâà÷³â (ò³, õòî âèêîðèñòîâóº
ãàç äëÿ ï³ä³ãð³âó ¿æ³, âîäè òà ³íøèõ ïîáóòîâèõ ïîòðåá — àâò.)
êîåô³ö³ºíòè ïðèâåäåííÿ äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ.
Öå òðåáà, áî ãàç ó òåïë³ ðîçøèðÿºòüñÿ, à ó õîëîä³ ñòèñêàºòüñÿ.
Òîìó ë³÷èëüíèêè íåïðàâèëüíî
îáðàõîâóþòü áëàêèòíå ïàëèâî.

² ÿê «òî÷êó â³äë³êó» çàêîíîäàâöåì áóëè âèâåäåí³ ùå â 2004 ðîö³
ñòàíäàðòí³ óìîâè ïîñòà÷àííÿ
ãàçó: 20 ãðàäóñ³â òåïëà çà Öåëüñ³ºì òà òèñê 760 ìåòð³â ðòóòíîãî
ñòîâï÷èêà.
Ùîá ïðèâåñòè äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ, ãàçîâèêè êîðèñòóþòüñÿ ñïåö³àëüíîþ ôîðìóëîþ:
îá’ºì ñïîæèòîãî ãàçó ìíîæàòü
íà êîåô³ö³ºíò ïðèâåäåííÿ. Â³í
ð³çíèòüñÿ â³ä îáëàñò³ äî îáëàñò³
Óêðà¿íè òà çàëåæèòü â³ä ì³ñöÿ
âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèêà. ² äîð³âíþº 0,98–1,08, íà ÿê³ ãàçîâèêè
ìíîæàòü ïîðàõîâàíå ë³÷èëüíèêîì
(goo.gl/HPBafx).
Äëÿ ïðèêëàäó, âè æèâåòå ó ïðèâàòíîìó äîì³ òà ìàºòå ãàçîâèé ë³÷èëüíèê íà ñò³í³ äîìó. Ó áåðåçí³
âè ñïîæèëè 200 êóáîìåòð³â ãàçó.
Öåé ïîêàçíèê ìíîæàòü íà êîåô³ö³ºíò 1,05 ³ âèõîäèòü, ùî âæå
ìàºòå çàïëàòèëè çà 210 êóá³â.
Àëå öÿ ìåòîäèêà íå ìàëà áóòè
çàñòîñîâàíà äî ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â, ââàæàº ïðåçèäåíòêà êîàë³ö³¿ ÃÎ Ë³ãà «Í³êà» Þë³ÿ Ãðèãà.
Âîíà àðãóìåíòóº öå íàêàçîì
Íàöðåãóëÿòîðà, ÿêèé ïðÿìî çàáîðîíèâ ðîáèòè òàê³ äîíàðàõóâàííÿ îáëãàçàì ùå ó ëèñòîïàä³
2018 ðîêó (goo.gl/C9TtYS).
— Öÿ ïîñòàíîâà ïðÿìî çàáîðîíÿº ¿ì çàñòîñîâóâàòè êîåô³ö³ºíòè
äî ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â ³ âè-

ìàãàº çðîáèòè ïåðåðàõóíîê ïëàò³æîê çà æîâòåíü 2018-ãî, — ñêàçàëà Ãðèãà. — Àëå òàêîãî íå áóëî
çðîáëåíî. ² ìè ïîðàõóâàëè, ùî
â³ííè÷àíè ïåðåïëàòèëè ùîíàéìåíøå 98 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
çà îñòàíí³ ï³âðîêó. Ñóìà º óìîâíîþ, àäæå òî÷íî íå çíàºìî, ÷è
âñ³ì ñïîæèâà÷àì íà Â³ííè÷÷èí³
ãàçîâíèêè çàñòîñîâóâàëè òàê³ êîåô³ö³ºíòè òà ÷è âñ³ ïëàòèëè öå.
РОКАМИ ПРАВИЛЬНО
РАХУВАЛО
Ó öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â «Â³ííèöÿãàç» ðîçïèòàëè
ëþäåé, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è çíàþòü âîíè, ùî òàêå êîåô³ö³ºíòè
ïðèâåäåííÿ äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ

Äî êîæíî¿ ñîòí³
êóá³â ãàçó äîäàâàëè
«áîíóñîì» â³ä îäíîãî
äî âîñüìè êóáîìåòð³â.
Ó «Â³ííèöÿãàç» êàçàëè,
ùî öå çàêîííî
òà ùî ç íèìè ðîáèòè? Æîäíî¿
ñòâåðäíî¿ â³äïîâ³ä³ íå îòðèìàëè,
à ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ïåíñ³îíåðè
ïðîñèëè «ïîÿñíèòè, ùî öå òàêå».
— Ùî òàêå ö³ êîåô³ö³ºíòè…
âçàãàë³ íå çíàþ. À ïëàò³æîê
ÿ íå îòðèìóþ, áî æèâó â ñåë³.
Ïðèõîäèòü êîíòðîëåð, çí³ìàº
ïîêàçíèêè, à ÿ ïîò³ì îïëà÷óþ.
ßêùî áà÷ó, ùî ùîñü íå ñõîäèòüñÿ — ïðè¿æäæàþ ó Â³ííèöþ òà
çâ³ðÿþ ïîêàçíèêè, — ðîçïîâ³â
ïåíñ³îíåð Âîëîäèìèð Áîðçèê.
— Ðàí³øå öèõ êîåô³ö³ºíò³â
ïðèâåäåííÿ íå áóëî. Äîñ³ ãàç
ðàõóâàëî ïðàâèëüíî, à çàðàç ñòàâ
ñòèñêàòèñÿ, òàê? Ë³÷èëüíèê ðîêàìè ççîâí³ ñòîÿâ. À òåïåð ùîñü
ïîòð³áíî ìíîæèòè… êîåô³ö³ºíòè ÿê³ñü. Öå âîíè ñàìå ñîá³ òàêå
ïðèäóìàòè, — ðîçêàçàëà â³ííè÷àíêà Îëåíà Òðàé.
— Ó ìåíå âñå íàáîë³âøå!
Ñóáñèä³¿ äàëè 200 êóá³â, ³ öüîãî

Грозить штраф 850 тисяч гривень
Нацрегулятор проводить перевірку
в справі використання коефіцієнтів всіх
облгазів України. «Вінницягаз» перевірили одним з перших.
Під час перевірки виявили, що облгаз
порушив ліцензійні умови чинного законодавства у газовій сфері, а нарахування додаткових обсягів газу побутовим
споживачам із використанням коефіцієнту
є незаконними.
На розгляд Нацкомісії, 22 березня, винесли пропозицію накласти штраф на вінницький облгаз розміром 850 тисяч гривень; здійснити перерахунок споживачу,
до якого були застосовані коефіцієнти
приведення та всім іншим побутовим споживачам, починаючи з жовтня 2018 року

(goo.gl/KYX5sG).
— У 2015 році НКРЕ затвердила правила
ринку, в яких вказали, що реалізація природного газу здійснюється з приведенням
до стандартних умов. За великим рахунком, це і робить «Нафтогаз»: через своє
дочірне підприємство «Укртрансгаз» продає облгаз збутам паливо з приведенням
до стандартних умов.
А ми на сьогодні маємо невідповідність
у тарифах, штучне зменшення обсягів
виробничо-технологічних втрат без пояснень і рекомендацій. І це призводить
до багатомільйонних збитків, — висловив позицію підприємства технічний директор «Вінницягаз» Володимир Білаш
(goo.gl/ZZcMEz).

«Досі газ рахувало правильно, а зараз став стискатися».
Вінничани не знають, чому запровадили нову методику
áëèçüêî íå âèñòà÷àº. Ïðî êîåô³ö³ºíòè ãîâîðèëè òðîøêè òóò,
â öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ. Àëå ö³
äîíàðàõóâàííÿ, ìåí³ âîíî íå òðåáà. Áî ³ òàê ñóáñèä³¿ ìàëî, — êàçàëà ïåíñ³îíåðêà Ëþáîâ ×óõðèé.
УСЕ В РАМКАХ ЗАКОНУ
×îìó æ ñòàëè çàñòîñóâàòè ö³
êîåô³ö³ºíòè, ðîçïèòàëè ó ðå÷íèö³
«Â³ííèöÿãàç» Ëàðèñè Ëîã³íîâî¿.
Æ³íêà ðîç’ÿñíèëà, ùî âîíè ìàþòü óñ³ çàêîíí³ ï³äñòàâè ðîáèòè
öå äëÿ âñ³õ. Àäæå ñàì³ êóïóþòü
òàê ãàç ó «Íàôòîãàçó».
— «Â³ííèöÿãàç çáóò» êóïóº ãàç
³ç ïðèâåäåííÿì äî ñòàíäàðòíèõ
óìîâ ó «Íàôòîãàçó», à ïðîäàº ê³íöåâîìó ñïîæèâà÷ó áåç ïðèâåäåííÿ. ² âèíèêàº øàëåíèé êàñîâèé
ðîçðèâ, ÿêèé íå ïîêðèâàº ä³þ÷èé

òàðèô íà ðîçïîä³ë òà ïîñòà÷àííÿ
ãàçó, — ðîçêàçàëà Ëîã³íîâà.
Òîìó ïîáóòîâèì ñïîæèâà÷àì
ñòàëè ðîáèòè äîíàðàõóâàííÿ ÷åðåç ïðèâåäåííÿ îáñÿã³â ñïîæèòîãî ãàçó äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ. Ö³
êîåô³ö³åíòè îáëãàç òà îáëãàç çáóò
áåðóòü ç íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà ïàëèâà òà åíåðãåòèêè â³ä 2004 ðîêó.
À ïîñòàíîâó ÍÊÐÅÊÏ, ÿêà çàáîðîíÿëà çàñòîñîâóâàòè ìåòîäèêó
äî ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â, îáëãàçè
îñêàðæèëè ó ñóä³.
— À òå, ùî â³ííèöüêà ïðîêóðàòóðà â³äêðèëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðîòè íàñ, ìè ä³çíàëèñÿ ÿê ³ âè — ó ²íòåðíåò³. Àäæå
ñòàíîì íà ñüîãîäí³, 19 áåðåçíÿ,
íå áóëî æîäíîãî çâåðíåííÿ â³ä
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, — ñêàçàëà ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿãàç».

Що робити споживачам
Як роз’яснила прес-секретар ПАТ «Вінницягаз» Лариса Логінова, вимоги до побутових
споживачів платити донарахування через
застосування коефіцієнтів, зараз немає:
— На сьогодні ці донарахування мають інформаційний характер. Жодному споживачу
не було припинено газопостачання через те,
що людина не платила додаткові рахунки.
Чи можна отримати компенсацію, якщо
вже заплатили по коефіцієнтам приведення?
— Наразі говорити про компенсацію ми
не можемо. Адже немає рішення на рівні
держави. Як тільки з'явиться пояснення,
як діяти — так і будемо робити, — відповіла Логінова.
У такому випадку фахівці порталу «Газ

Правда» радять вимагати від облгаз-збутів перерахунок. Та додали інструкцію, як
цього домогтися:
Надіслати претензію до облгазу, з вимогою
усунути допущені ним порушення (не допускати порушення у майбутньому);
Надіслати претензію до облгаз збуту з вимогою усунути допущені ним порушення
та здійснити перерахунок;
Звернутися із скаргою до НКРЕКП щодо
недотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов та незадовільної
якості послуг, що надаються споживачам
природного газу.
Ознайомитися з інструкцією та завантажити бланки для листів та заяв можна за цим
коротким посиланням: goo.gl/VcS8U8.
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ДВА РОКИ ВЧИВСЯ РОБИТИ БРИНЗУ
Сам собі господар  За старовинним
рецептом буковинських чабанів
робить бринзу з козячого молока
Микола Боднаревський. У давнину
не було не тільки штучних добавок, а й
холодильників. Він теж не користується
ними. Дотримується обов’язкової
вимоги: видоєне молоко одразу
переробляє. Тому працювати
доводиться далеко за північ
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Õî÷åø çàðîáëÿòè íà êîçàõ,
íàâ÷èñÿ ïàñòè!
Òàêó ïîðàäó äàâ Ìèêîë³
Áîäíàðåâñüêîìó äîñâ³ä÷åíèé
ïàñòóõ ç Áóêîâèíè ïàí Ìèõàéëî. Â³í ãîñòþâàâ ó ïîäðóææÿ
Ìèêîëè é Íàòàë³¿ ó òîé ÷àñ,
êîëè ò³ ëèøå ïî÷àëè çàéìàòèñÿ
êîçàìè ³ áàãàòî-÷îãî íå çíàëè
ó íîâ³é ñïðàâ³. Ïîðàäà ãîñòÿ
ç-çà Äí³ñòðà íåàáèÿê ñïàíòåëè÷èëà. Ï³ñëÿ ïî÷óòîãî ïàí Ìèêîëà íå çíàâ, ùî â³äïîâ³ñòè.
Â³í æå âèð³ñ ó ñåë³, à íå â ì³ñò³.
Ïàñ õóäîáó…
ПОДІЛИВСЯ СЕКРЕТОМ З
НЕЗНАЙОМИМ
Áóêîâèíåöü, óãëåä³âøè â î÷àõ
Áîäíàðåâñüêîãî íåäîâ³ðó, çàïðîïîíóâàâ åêñïåðèìåíò: äâà
äí³ ïàñòè ñòàäî ïî ÷åðç³. Ï³ñëÿ
òîãî ïîð³âíÿòè, â ÿêèé ç íèõ êîçè
äàäóòü á³ëüøå ìîëîêà.
— Ó öüîìó é ñóòü âèïàñó,
ùîá òâàðèíè ïàñëèñÿ, à íå á³ãàëè ïî ïàñîâèùó, ùîá âçÿëè
ìàêñèìóì êîðì³â ³ äàëè òàê ñàìî
ìàêñèìóì ìîëîêà, — ãîâîðèâ äîñâ³ä÷åíèé ïàñòóõ.
×åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ ïîðàä
áóêîâèíöÿ çàãàëüíèé íàä³é
ó ñòàä³ çá³ëüøèâñÿ íà äåñÿòü
ë³òð³â. Òîä³ ó Áîäíàðåâñüêèõ
áóëî ìåíøå ñîòí³ ê³ç. Ïàí Ìèêîëà êàæå, ùî ðåöåïò áðèíçè
òàêîæ â³ä Ìèõàéëà. Âäÿ÷íèé

éîìó çà áåçêîðèñëèâó ï³äòðèìêó. Ìàéæå êîæåí äåíü ñï³ëêóþòüñÿ ïî òåëåôîíó. Áóêîâèíåöü
çäèâóâàâ ç ïåðøèõ õâèëèí çíàéîìñòâà.
— Ñïåðøó ïîçíàéîìèëèñÿ íå ç
íèì, à ç éîãî äðóæèíîþ, — ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèêîëà. — Áóëî öå
íà ðèíêó ó ×åðí³âåöüê³é îáëàñò³.
Æ³íêà ïðîäàâàëà áðèíçó. Íà ñìàê
â³äð³çíÿëàñÿ â³ä òàêî¿ ñàìî ïðîäóêö³¿ ³íøèõ ïðîäàâö³â. Çàïèòàâ
ïðî ðåöåïò. Âîíà çàòåëåôîíóâàëà
÷îëîâ³êîâ³. Òîé íå çàïåðå÷óâàâ
ïîä³ëèòèñÿ.
Öå òðîõè çäèâóâàëî, áî äî òîãî
íà òàê³ ïðîõàííÿ îòðèìóâàâ â³äìîâó. Ï³çí³øå Áîäíàðåâñüêîìó
çàòåëåôîíóâàâ ïàí Ìèõàéëî.
Ñêàçàâ, ÿêùî ðîê³â ÷åðåç äâà
âäàñòüñÿ âèãîòîâèòè áðèíçó
çà íàäàíèì ðåöåïòîì, òî ìîæå
ââàæàòè öå óäà÷åþ. Óòî÷íèâ, ùî
ðåöåïò éîìó ä³ñòàâñÿ â³ä áóêîâèíñüêèõ ÷àáàí³â. Éîãî ñêëàäí³ñòü ó òîìó, ùî íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ øòó÷í³ äîáàâêè, à ìîëîêî
òðåáà ïåðåðîáëÿòè ùå ïàðíèì,
îäðàçó ï³ñëÿ äî¿ííÿ.
Äâà ðîêè çíàäîáèëîñÿ Áîäíàðåâñüêîìó, ùîá ó íüîãî âèéøëà
ñïðàâæíÿ áðèíçà. Ç³çíàºòüñÿ, ùî
ïîïåðâàõ âèõîäèëî ùîñü ñõîæå
íà êèñëîìîëî÷íèé ñèð — í³ ¿ñòè,
í³ ïðîäàòè. Êóðàì çãîäîâóâàâ.
ßéöÿ íåñëè, ÿê êóëàê!
— Ùå ñìà÷í³øèì ïðîäóêòîì
º ì’ÿêèé ñèð ç ñèðîâàòêè, — ïîÿñíþº ïàí Ìèêîëà. — Òàê-òàê,
íå äèâóéòåñÿ, ç ñèðîâàòêè. Àëå
ðîáèòè éîãî äóæå ñêëàäíî. ²

Витрати і прибутки
Боднаревський зареєстрований
як фізична особа підприємець
(ФОП). Тварини у його стаді
простої породи. Племінних
не купують, бо ті потребують
спеціального догляду. Так, надої у них вищі. Але показник
жирності у простих кіз не гірший,
а подекуди кращий. Принаймні
так стверджує співрозмовник.
Арифметика козиного бізнесу
Боднаревських у цифрах має
такий вигляд. Торік кози дали
25 тонн молока. З нього виготовили 2,5 тонни бринзи. Один кілограм нині відпускають по 160 грн.

Реалізували також частину молока. Один літр — 20 грн.
Продукцію відпускають оптом.
Власних точок продажу не мають. Кажуть, рук не вистачає.
Найбільше забирають покупці
з Чернівців. Пан Микола каже,
у нашій області бринза не користується таким попитом, як
на Буковині. Там дня не проживуть, аби не скуштувати її.
Частину закуповують підприємці
з Києва. З Вінниці ніхто не бере.
Хоча до міста над Бугом відстань
значно ближча, ніж до Чернівців
чи Києва.

çàòðàòè âåëèê³. Ç 10-òè ë³òð³â
ñèðîâàòêè âèõîäèòü ïðèáëèçíî
600 ãðàì³â. Îäíîãî ðàçó ÿ âîçèâ
íà âèñòàâêó-ïðîäàæ ó Êè¿â. ¯¿
ïðîâîäèëà àñîö³àö³ÿ êîç³âíèê³â
Óêðà¿íè. Êóïèëè, õî÷ ö³íà áóëà
â³äïîâ³äíà — 360 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Ùå çàìîâëÿëè, àëå òàêó
ìàëó ê³ëüê³ñòü íå âèã³äíî âîçèòè ó ñòîëèöþ. Áàãàòî íå çðîáèø, áî íåìà ñò³ëüêè ñèðîâèíè.
Öå íèí³ ó íàñ ìàéæå 200 ãîë³â,
à ùå òîð³ê ìàëè íà ïîëîâèíó
ìåíøå.
ПОЧИНАЛИ З ДВОХ КІЗОЧОК,
НИНІ ЇХ — МАЙЖЕ 200
Ôåðìà Áîäíàðåâñüêèõ ïî÷èíàëàñÿ ç äâîõ ê³çî÷îê. ¯õ ¿ì ïîäàðóâàëè. Äðóæèí³ ïàíà Ìèêîëè
Íàòàë³¿ ñìàêóº êîçèíå ìîëîêî.
Íèí³ ó íèõ ìàéæå 200 òâàðèí.
Äâ³ êîçè äîãëÿäàëè óäâîõ ³ òàê
ñàìî ñòàäî í³õòî íå äîïîìàãàº
óòðèìóâàòè.
— Ïðàöþºìî ìàéæå ö³ëîäîáîâî, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Íàòàë³ÿ
äî¿òü. Ìàºìî ò³ëüêè îäèí äî¿ëüíèé àïàðàò. Îäíî÷àñíî ìîæíà
äî¿òè äâ³ êîçè. Á³ëüø³ñòü ñòàäà
âèäîþºìî âðó÷íó. Äî¿ííÿ òðèâàº ïðèáëèçíî äî äåñÿòî¿ âå÷îðà.
Ï³ñëÿ òîãî çà ðîáîòó áåðóñÿ ÿ.
Âèäîºíå ìîëîêî îäðàçó ïî÷èíàþ

Íàéá³ëüøå ôåðìåðà
òóðáóº ïðîáëåìà ç
ïàñîâèùåì. Íà öüîìó
ì³ñö³, äå íèí³ âèïàñàº,
áóäóþòü ñîíÿ÷íó
ñòàíö³þ
ïåðåðîáëÿòè íà áðèíçó. Òàêà
òåõíîëîã³ÿ. Â³äêëàäàòè íà ïîò³ì
íå ìîæíà. Ðàí³øå äðóãî¿ íî÷³
íå âäàºòüñÿ ñïðàâèòèñÿ. Î ï’ÿò³é
ðàíêó ïî÷èíàºìî ðàíêîâå äî¿ííÿ. Ï³ñëÿ òîãî — íà âèïàñ. ² òàê
êîæåí äåíü.
— ßêáè âîíî íàì íå ïîäîáàëîñÿ, í³õòî á íå çìóñèâ òÿãíóòè
öüîãî âîçà, — ãîâîðèòü âëàñíèê
ê³ç. — Öå òðåáà ëþáèòè. Çðåøòîþ, ÿê ³ êîæíó ðîáîòó, ÿêùî
õî÷åø ìàòè ðåçóëüòàò.
Ïàñóòüñÿ êîçè íà ñõèëàõ Äí³ñòðà. Ñåëî Íàãîðÿíè, äå ïðîæèâàþòü Áîäíàðåâñüê³, ðîçêèíóëîñÿ
íàãîð³. Ìàáóòü, ³ íàçâà â³ä öüîãî
ïîõîäèòü. Íàâïðîòè íà ïðàâîìó
áåðåç³ Äí³ñòðà — ×åðí³âåöüêà îáëàñòü. Âèäíî Íîâîäí³ñòðîâñüêó
ÃÅÑ. Äî ðå÷³, ñàìå òàì â³äïðàöþâàâ 18 ðîê³â ïàí Ìèêîëà. À ïîò³ì
ïîâåðíóâñÿ â ñåëî.
— Âè íå çíàëè, ùî êîçè âèãàíÿþòü íà âèïàñ êðóãëèé ð³ê? —
ïåðåïèòóº ïàí Ìèêîëà. — Òàê
ðîáëþ íå ò³ëüêè ÿ. Áóêîâèíñüê³
ïàñòóõè òåæ ïàñóòü íàâ³òü âçèìêó. Çâ³ñíî, ÿêùî çà â³êíîì ì³íóñ 20, òî çàëèøàþòüñÿ íà îáîð³.
Êîçà õîëîäó íå áî¿òüñÿ. Ïðîñòî
íå çìîæå äîáóòè ç-ï³ä çàìåðçëîãî
ñí³ãó ñõîâàíó òàì òðàâó. Áà÷èëè á
âè, ÿê âîíè çàíóðþòü ìîðäî÷êè ó ñí³ãîâó ïåðèíó! Ï³äáèðà-

Пан Микола каже, що кози тварини слухняні.
— Я йду попереду, вони слідом за мною, — розповідає чоловік
þòü ëèñòÿ äè÷îê ãðóø³, ÿáëóí³,
øèïøèíè, íàâ³òü êîðó ãðèçóòü.
Çàðàç óæå òðàâà º. Ç êîæíèì
äíåì òâàðèíè ç á³ëüøèì áàæàííÿì ïðîñÿòüñÿ íà âèïàñ. Äàþòü
ïðî öå çíàòè íå â ì³ðó ãîëîñíèì
«Ìååå-åå!»
ПАСТУХ МАЄ ЙТИ ПОПЕРЕДУ
СТАДА
ßêùî îâåöü ³ êîð³â ïàñòóõè
æåíóòü, éäó÷è ïîçàäó îòàðè ÷è
ñòàäà, òî ç êîçàìè âñå íàâïàêè. ×îìó? Ïàí Ìèêîëà êàæå,
ùî êîçè òâàðèíè ñëóõíÿí³.
«ß éäó ïîïåðåäó — âîíè ñë³äîì çà ìíîþ, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — ß çóïèíèâñÿ — âîíè
çóïèíÿþòüñÿ. Òàêèì ÷èíîì ïîêàçóþ ¿ì êðàù³ ì³ñöÿ äëÿ âèïàñó. ßêáè éøîâ ïîçàäó, êîçè
ïîðîçá³ãàëèñÿ á, íå ç³áðàâ áè
¿õ ïîò³ì».
Ó íüîãî ç òâàðèíàìè º ñï³ëüíà
ìîâà. Êîçè ðåàãóþòü íà éîãî âèãóê ç äâîõ ë³òåð: «Íà!»
— Êîëè êðèêíó ïåðøèé ðàç
«Íà!», òâàðèíè ï³äí³ìàþòü ãîëîâó, íàøîðîøóþòü âóõà, —
ïîÿñíþº â³í. — Ìàéæå êîæíà
ï’ÿòà òâàðèíà ó ñòàä³ ìàº íà øè¿
äçâ³íî÷îê. Îäèí ç íèõ º îñîáëèâèé. Ïîäàðóíîê ñòàðîãî ÷àáàíà
çíîâó-òàêè ç Áóêîâèíè. Ðó÷íî¿
ðîáîòè. ×îëîâ³ê êàçàâ, ùî öå
îáåð³ã ñòàäà.

ХЛІБ У РАЦІОНІ —
ОБОВ’ЯЗКОВО
Ó ãîä³âë³ êîçè íå äóæå âèáàãëèâ³. Àëå â ðàö³îí³ ïîñò³éíî ìàº
áóòè ñ³íî, ñîëîìà, êóêóðóäçèííÿ
³ îáîâ’ÿçêîâî — õë³á.
— Ìàºìî çåìåëüí³ ïà¿, — ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèêîëà. Ìî¿, äðóæèíè, ä³òåé. Âèðîùóºìî çåðíîâ³,
êóêóðóäçó, ÷àñòèíó ïîëÿ â³äâîäèìî ï³ä ñ³íîæàò³. Áåç âëàñíèõ
êîðì³â ñîá³âàðò³ñòü ìîëîêà áóëà á
äîðîæ÷à.
Ïðî õë³á ïàí Ìèêîëà êàæå, ùî
êóïóº â³äõîäè, âîíè êîøòóþòü
äåøåâøå.
Óòðèìóº ñòàäî íå â êàï³òàëüíîìó ïðèì³ùåíí³. Ïîâòîðþº, ùî
êîçè õîëîäó íå áîÿòüñÿ. Äîù ¿ì
äîøêóëÿº, ïðîòÿãè. Ñïîðóäèâ
ï³äíàâ³ñ. Ëåæàòü òâàðèíè íà «ïîäóøêàõ». Òàê ÷îëîâ³ê íàçèâàº
ï³äñòèëêó. Âîíà íå ç ñîëîìè, à ç
êóêóðóäçèííÿ. Ñàìå òàêó ðàäÿòü
ò³, õòî äàâíî óòðèìóº ê³ç.
Áóðÿ, ùî ïðîíåñëàñÿ íåäàâíî, íàðîáèëà ëèõà é íà ïîäâ³ð’¿
Áîäíàðåâñüêèõ. Â³òåð ç³ðâàâ íàêðèòòÿ. Ìàþòü äîäàòêîâ³ âèòðàòè.
Âò³ì, íàéá³ëüøå òóðáóº ïðîáëåìà ç ïàñîâèùåì. Íà öüîìó
ì³ñö³, äå íèí³ âèïàñàº, áóäóþòü ñîíÿ÷íó ñòàíö³þ. Ñ³ëüðàäà
â³äâåëà ï³ä îá’ºêò 13 ãåêòàð³â.
Íà ïåðøèõ òðüîõ óæå çìîíòóâàëè îáëàäíàííÿ.
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Залізне алібі  Двоє в масках влетіли
у хату через вікно, зв’язали дівчину і
вимагали гроші. Вони побили жертву,
а тікали — на її машині. Більше, як
через два роки кривдники отримали
по заслугах. Тепер потерпіла в цій історії
Марина сподівається, що отримають своє
і працівники колонії, які випускали зека
і підтверджували його алібі
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ìàðèí³ Íàã³ðíÿê ç ñåëà Á³ëè÷èí
Áàðñüêîãî ðàéîíó áóëî 23 ðîêè,
êîëè âîíà ñòàëà æåðòâîþ ðîçá³éíîãî íàïàäó äâîõ îçáðîºíèõ
÷îëîâ³ê³â. Ä³â÷èíà äîâãî ï³ñëÿ
òîãî íå ìîãëà ñïîê³éíî ñïàòè.
Ó ëèñòîïàä³ 2016-ãî ñåðåä íî÷³
áàíäèòè â øàïêàõ ç ïðîð³çàìè
äëÿ î÷åé âäåðëèñÿ äî íå¿ ÷åðåç
â³êíî. Çâ’ÿçàëè ðóêè ³ íîãè, ðîò
çàòêíóëè êëÿïîì, áèëè, ïðèñòàâëÿëè í³æ äî ãîðëà.
— ß ï³ñëÿ òîãî áóëà íà àíòèäåïðåñàíòàõ ³ ¿çäèëà äî ïñèõîëîãà.
Äâà ðîêè ïðîéøëî, ïîêè çìîãëà
â ò³é õàò³ õî÷à á çàñíóòè, — êàæå
ñüîãîäí³ Ìàðèíà. — Ðåàëüíî òÿæêî ïåðåæèòè öå âñå…
Ò³ëüêè çàðàç êðèâäíèêè ä³â÷èíè
îòðèìàëè òåðì³íè ïîêàðàííÿ.
28 ëþòîãî âèðîê, âèíåñåíèé ¿ì
òîð³ê, íàáðàâ çàêîííî¿ ñèëè. Àïåëÿö³éíà ³íñòàíö³¿ â³äõèëèëà ñêàðãè
îáâèíóâà÷åíèõ, ÿê áåçï³äñòàâí³,
íàäóìàí³ òà òàê³, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ìàòåð³àëàì ñïðàâè.
— Çàäîâîëåíà ð³øåííÿ ñóäó, —
êàæå 25-ð³÷íà Ìàðèíà. — Ò³ëüêè
òðîõè ïðèêðî, ùî íå ïîêàðàëè
ïðàö³âíèê³â êîëîí³¿, ÷åðåç ÿêèõ
îäèí ³ç áàíäèò³â ì³ã âèéòè äëÿ
ñêîºííÿ çëî÷èíó. Íó ÿê òàê, çàñóäæåíèé íåîäíîðàçîâî çàëèøàâ
òåðèòîð³þ? Öå æ çàâòðà âîíè äðóãîãî âèïóñòÿòü, ³ â³í ³ç êèìîñü
çðîáèòü òå ñàìå, ùî çðîáèëè ç³
ìíîþ? Öå äîáðå, ùî âîíè ìåíå
òîä³ íå «ãðîõíóëè»…

ЗБИРАЛИ ДОКАЗИ
ПО КРУПИНКАХ
Ðîçá³éíèêè âèáèëè â³êíî â ¿¿
õàò³ öåãëèíîþ, ââ³ðâàëèñÿ â ñåðåäèíó ³ ïðèñòàâèëè äî ãîðëà í³æ.
Îäèí ãàð÷àâ: «Äå ãðîø³? Äàâàé
ãðîø³!» Äðóãèé ò³ëüêè ìóãèêàâ.
Ñèëóâàâñÿ íå ïîäàòè ãîëîñó,
ùîá ä³â÷èíà íå âï³çíàëà ¿¿ ñóñ³äà Âàëåð³ÿ Áóãó. Àëå Ìàðèíà
êàæå, ùî âï³çíàëà çà ñòàòóðîþ,
õîäîþ, î÷èìà. Âîíè ðîñëè ðàçîì.
Ï³çí³øå æåðòâà íàïàäó ñêàæå
ïðàâîîõîðîíöÿì, õòî öå áóâ. ¯é
íå ïîâ³ðÿòü. Áî Âàëåð³é ó òîé ÷àñ
â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ ó â³ííèöüê³é
êîëîí³¿ ³ çà ëîã³êîþ íå ì³ã áóòè
ó÷àñíèêîì íàïàäó.
Ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïðîéøëî, ïîêè
ñë³äñòâî çìîãëî ðîç³áðàòèñÿ, ùî
Áóãà ä³éñíî çàëèøàâ çîíó. À âèðîê âèíåñëè ÷åðåç äâà ðîêè. ßê
çìîãëè ðîçêðèòè, çäàâàëîñÿ á,
«ãëóõàð» ³ äîâåñòè ëþäèí³ ³ç çàë³çíèì àë³á³ ïðè÷åòí³ñòü äî çëî÷èíó, ðîçïîâ³â 20minut.ua ñòàðøèé
ãðóïè ïðîêóðîð³â ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ Âàëåð³é Øèìàíñüêèé.
— Ó ìåíå çà 18 ðîê³â â îðãàíàõ
ùå íå áóëî ñïðàâè, äå ëþäèíà,
â³äáóâàþ÷è ïîêàðàííÿ, çàëèøàº
òåðèòîð³þ, â÷èíÿº ðîçá³éíèé íàïàä, ïîâåðòàºòüñÿ íàçàä, ³ ïðàö³âíèêè êîëîí³¿ ðîáëÿòü éîìó àë³á³:
íå ì³ã çàëèøèòè ì³ñöå â³äáóâàííÿ
ïîêàðàííÿ, — êàæå ïðîêóðîð. —
Â³í äóìàâ, ùî âñå áóäå äîáðå,
àëå í³. Ìè äîâåëè éîìó çëî÷èí.
Ïî êðóïèíêàõ ç³áðàëè äîêàçè.
Íå çíàþ, ÷è â Óêðà¿í³ º òàê³
âèïàäêè, ùî âèéøîâ, â÷èíèâ,
ïîâåðíóâñÿ ³ äàë³ â³äáóâàº ïîêàðàííÿ. Äëÿ ìåíå öå ïðîâàäæåííÿ

За рішенням суду
Анатолій Люльчак отримав
9 років, бо пішов на співпрацю
зі слідством, зізнався і розкаявся. А Валерію Бузі присудили
максимум — 12 років тюрми. Цей
термін засудженому доплюсували до терміну, який він не відбув
за попередній злочин.
А чи буде хто розбиратися з порушеннями в колонії, які призвели до злочину?

— Стоїть питання притягнення
до відповідальності працівників
установи виконання покарань, —
говорить прокурор Шиманський. — Зараз, тільки ухвала
суду надійде правоохоронним
органам, внесуть відомості
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань відносно працівників колонії. Буде реагування
обов’язково.

áóëî äóæå ö³êàâå.
×è íå äóìàâ ïðîêóðîð, ùî
ïîòåðï³ëà ä³â÷èíà ïîìèëÿºòüñÿ,
âêàçóþ÷è íà ëþäèíó çà ãðàòàìè? Âàëåð³é Øèìàíñüêèé êàæå,
ñóìí³âè â³äïàëè â ðîçìîâ³ ç³
ñï³âó÷àñíèêîì íàïàäó. Àíàòîë³é Ëþëü÷àê «çäàâ» íàïàðíèêà.
Äàë³ âæå äîêàçè çáèðàâ êàðíèé
ðîçøóê.
— Ç³ ñòîðîíè çàõèñòó äîïèòàëè
äåñü 7–8 ñâ³äê³â, — ðîçêàçóº ïðî
ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ðîçá³éíîãî íàïàäó â Á³ëè÷èí³ Âàëåð³é
Øèìàíñüêèé. — Îäí³ äàëè ïîêàçàííÿ íà êîðèñòü Áóãè, ùî
â³í âåñü ÷àñ çíàõîäèâñÿ â êîëîí³¿ ³ íå ì³ã âèéòè çà òåðèòîð³þ.
À äåÿê³ ñêàçàëè: ì³ã çàëèøèòè
ì³ñöå ïîçáàâëåííÿ âîë³, áî ïàðêàí íåâèñîêèé, ïðàïîðùèê, ÿêèé
çàëèøàºòüñÿ íà í³÷, íå ìîæå õîäèòè êîæí³ ï³âãîäèíè äèâèòèñÿ
çà íèìè, ³ ÿêùî çàö³êàâëåíèé
õòîñü ³ç ïðàö³âíèê³â, òî çàñóäæåíèé ìîæå â³ëüíî âèéòè ³ ïîâåðíóòèñÿ çðàíêó…

— ß íàä³ÿëàñÿ, ùî
âòå÷ó. Óäàðèëà îäíîãî.
Äóìàëà, âðÿòóþñÿ. Ó
òàêîìó øîêîâîìó ñòàí³
áóëà, àëå áîðîëàñÿ, –
êàæå Ìàðèíà
Éäåòüñÿ ïðî ä³ëüíèöþ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöüêî¿ óñòàíîâè âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ¹ 86.
Âàëåð³é Áóãà ìàâ áóòè â ñàì³é
êîëîí³¿, àëå íåâ³äîìî ÷îìó éîãî
ïåðåâåëè íà âèðîáíè÷èé îá’ºêò
óñòàíîâè â Òèâðîâ³.
— Â³í íå ìàâ ïðàâà íà ä³ëüíèö³ çíàõîäèòèñÿ, áî çàñóäæåíèé çà òÿæêèé çëî÷èí, — êàæå
ïðîêóðîð. — Ç íèì ðàí³øå â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ éîãî òîâàðèø
Àíàòîë³é Ëþëü÷àê äî òðàâíÿ
2016-ãî. Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ â³í
ïðîäîâæóâàâ ïðàöþâàòè â öåíòð³
ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ êîëîí³¿, ÿê
â³ëüíîíàéìàíèé, ðàçîì ³ç Áóãîþ.
² â ê³íö³ ðîáî÷îãî äíÿ, ââå÷åð³
24 ëèñòîïàäà, ö³ äâîº âèð³øèëè
â÷èíèòè ðîçá³é…
«НЕ ТРЕБА МЕНІ ЇХНІ ГРОШІ»
— Ëþëü÷àê ïðè¿õàâ íà àâòîìîá³ë³, ³ Áóãà ñàìîâ³ëüíî çàëèøèâ
ä³ëüíèöþ, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü
Âàëåð³é Øèìàíñüêèé. — Âçÿëè
í³æ, ñêîò÷, ðóêàâèö³, øàïêè ç
ïðîð³çàìè ³ ïî¿õàëè â Áàðñüêèé
ðàéîí. Á³ëÿ ñåëà Á³ëè÷èí çàëèøèëè àâòî ³ ï³øëè äî çíàéîìî¿
Áóãè Ìàðèíè Íàã³ðíÿê. Çíàëè,
ùî ¿¿ ìàéáóòí³é ÷îëîâ³ê íà çàðîá³òêàõ, é âîíà áóäå ñàìà âäîìà.
Îá³éøëè áóäèíîê ê³ëüêà ðàç³â.
Âïåâíèëèñÿ, ùî ä³â÷èíà ñàìà.
Ãîð³â òåëåâ³çîð. Âçÿëè öåãëèíó,
âèáèëè â³êíî ðàçîì ç ðàìîþ ³

ФОТО З АКАУНТУ ФЕЙСБУК

«ДОБРЕ, ЩО МЕНЕ
ТОДІ НЕ ГРОХНУЛИ»

Марина Жилінська-Нагірняк (25) два роки
відновлювалася після розбійного нападу.
Тепер сподівається, що покарають також працівників
колонії, які випускали засудженого з території
ïî÷àëè îäðàçó çâ’ÿçóâàòè ïîòåðï³ëó. Ä³â÷èíà çíÿëà ç ñåáå çîëîò³
ñåðåæêè ³ â³ääàëà 270 ãðèâåíü.
Âîíà íå ïðîìàõ, áîéîâà. Çìîãëà
ç³ðâàòè Ëþëü÷àêó øàïêó ç ãîëîâè ³ ò³êàëà â ³íøó ê³ìíàòó, äå
ëåæàâ ìîëîòîê. Òèì ìîëîòêîì
âîíà âäàðèëà ïî ãîëîâ³ Ëþëü÷àêà.
Çà ñïðîáó â³äáèòèñÿ òðàâìîâàíèé áàíäèò ðîçáèâ Ìàðèí³ íîñà
îá ñâîº êîë³íî. Ä³â÷èíó êèíóëè
íà ë³æêî ³ çíîâó çâ’ÿçàëè. Òåïåð
ðóøíèêàìè.
— Ó ìåíå òàê³ õîðîø³ ðóøíèêè
áóëè, «õåáåøí³». Òèìè ðóøíèêàìè âîíè ìåí³ íîãè ³ ðóêè òàê
çàòèñíóëè, ùî ðàíè áóëè, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — ß ïîò³ì, êîëè
âîíè âòåêëè, äî ñóñ³äêè ï³øëà
ïî äîïîìîãó. Âîíà ðîçâ’ÿçàëà
ðóêè ³ ðîçòèðàëà, ùîá êðîâ ïîñòóïàëà. Õîëîäí³ áóëè, ïîñèí³ëè,
íàáðÿêëè.
Ñõîâàíèõ ãðîøåé ãðàá³æíèêè
íå çíàéøëè. Íàòîì³ñòü çàáðàëè
çîëîò³ ïåðñí³, íîâ³ çàìøåâ³ òóôë³
ìàéáóòíüîãî ÷îëîâ³êà Ìàðèíè,
¿¿ ìîá³ëüíèé òåëåôîí ç àêñåñóàðàìè, ì³êðîõâèëüîâêó òà êëþ÷³
â³ä ìàøèíè, ïîì³÷åíî¿ â äâîð³.
— Ùå âîíè âèíî áðàëè äîìàøíº, øîêîëàäêè, — äîäàº ä³â÷èíà. — Ò³ëüêè ì³êðîõâèëüîâêà
çàëèøèëàñÿ â ìàøèí³ (áàíäèòè
çëàìàëè íà ïîãàí³é äîðîç³ àâòî
ïîòåðï³ëî¿ ³ êèíóëè éîãî ñåðåä
ïîëÿ, — àâò.). Ïîò³ì ðàõóâàëè, ñê³ëüêè âñ³ ðå÷³ êîøòóþòü,
òî âèéøëî á³ëüøå 10 òèñÿ÷. Àëå
ÿ íå ïîäàâàëà öèâ³ëüíèé ïîçîâ
ïðî â³äøêîäóâàííÿ. Íå õîò³ëà,
ùîá ó ñåë³ ðîäè÷³ Áóãè ãîâîðèëè,
ùî ïîñàäèëà éîãî ³ ùå é ãðîøåé
õî÷ó. Íå òðåáà ìåí³ ¿õí³õ ãðîøåé.
БУЛА ШОКОВАНА, АЛЕ
БОРОЛАСЬ
Ùå Ìàðèíà ðîçêàçàëà, ùî
áàíäèòè ¿é ïîãðîæóâàëè ç´âàëòóâàííÿì ï³ä â³äåîçàïèñ ³ ãðîçè-

ëèñÿ çàð³çàòè, àáè òèõî ëåæàëà,
áî âîíà íàìàãàëàñÿ âèðâàòèñÿ.
Ïîò³ì åêñïåðòèçà íàðàõóâàëà äåñÿòêè ñë³ä³â â³ä ïîáî¿â íà ¿¿ ò³ë³
â ð³çíèõ ì³ñöÿõ.
— ß íàä³ÿëàñÿ, ùî çìîæó
âòåêòè. Âäàðèëà îäíîãî. Äóìàëà,
âðÿòóþñÿ. Ó òàêîìó øîêîâîìó
ñòàí³ áóëà, àëå áîðîëàñÿ, — êàæå
Ìàðèíà Íàã³ðíÿê.
Òîé óäàð ìîëîòêîì, ùî çìîãëà
íàíåñòè æåðòâà íàïàäó, äàâ çìîãó
äîâåñòè çëî÷èí ñïåðøó Ëþëü÷àêó. Çàëèøêè éîãî êðîâ³ äîñë³äèëè íà ÄÍÊ ³ òàê âñòàíîâèëè
ïðè÷åòí³ñòü äî íàïàäó. Ïîò³ì
ñë³äñòâî ïðàöþâàëî ç îäíèì ï³äîçðþâàíèì, ùîá çíàéòè äîêàçè
íà äðóãîãî, íàçâàíîãî ä³â÷èíîþ.
— Ìåí³ ç êîëîí³¿ ïðèíîñèëè
ïîÿñíåííÿ, ùî Áóãà ïîñò³éíî
áóâ íà ì³ñö³, — ãîâîðèòü Âàëåð³é
Øèìàíñüêèé. — Éîãî âæå îïåðàòèâíî ç ä³ëüíèö³ çàáðàëè ñþäè,
â òþðìó. Ò³ëüêè ï³ñëÿ åêñïåðòèç,
ÿê³ äîâåëè ïðè÷åòí³ñòü Ëþëü÷àêà, â³í ï³øîâ íà ñï³âïðàöþ ç³
ñë³äñòâîì ³ «çäàâ» ñï³âó÷àñíèêà
Áóãó. Îêð³ì òîãî, êàðíèé ðîçøóê
çíàéøîâ ðîäè÷³â ³ ñóñ³ä³â Áóãè,
ÿê³ ï³äòâåðäèëè: â³äáóâàþ÷è ïîêàðàííÿ, ïåð³îäè÷íî áóâàâ óäîìà,
âèïèâàâ ç äðóçÿìè.
Ùå ñåðåä äîêàç³â â ìàòåð³àëàõ
ñïðàâè º ôðàãìåíò «ïðîñëóøêè».
Ëþäèíà ç çàë³çíèì àë³á³ «ïðîêîëîëàñÿ» â ðîçìîâ³ ç äðóãîì ïðî
ïîä³ëüíèêà, é öå òåæ ñòàëî äîêàçîì ó ñóä³.
— Áóãà ïîñò³éíî ì³íÿâ àäâîêàò³â, áî âîíè, ÷åðåç íàÿâí³ñòü óñ³õ
öèõ äîêàç³â, ïðîñèëè éîãî âèçíàòè âèíó. À â³í äî ê³íöÿ ñêàçàâ,
ùî íå âèçíàº âèíè, — ãîâîðèòü
ïðîêóðîð Øèìàíñüêèé. — ² ñóä
âèí³ñ îá’ºêòèâíå ð³øåííÿ, âðàõóâàâøè ç³áðàí³ ñë³äñòâîì äîêàçè,
òà ïðèçíà÷èâ òàêó æ ì³ðó ïîêàðàííÿ, ÿê ïðîñèëà ïðîêóðàòóðà
îáëàñò³.
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«ПОХОВАНІ» НА ГЛИБИНІ 12 МЕТРІВ.
Уламки минулого  Підземні ходи під
центром Вінниці, яким зараз пророкують
туристичну привабливість, у минулому
рятували городян від розбійників та
пожеж. Тогочасні зодчі рили підземний
хід перед будівництвом, а в наш час, якщо
ходи заважають для нових будинків, — їх
просто засипають. Водночас католики
пропонують перестати ховати та
соромитися підземелля
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ï³ä êàòîëèöüêèì êîñòåëîì,
ùî íà Ñîáîðí³é, 12, ³ñíóþòü
ìîíàñòèðñüê³ ï³äâàëè ç ï³äçåìíèìè õîäàìè. Âîíè íà ãëèáèí³
12 ìåòð³â òà º íàñò³ëüêè øèðîêèìè, ùî íèìè ìîãëè ðîçìèíóòèñÿ
äâà ê³ííèõ åê³ïàæ³.
Óò³ì, äàëåêî ìîíàñòèðñüêèìè êàòàêîìáàìè íå ïðîéäåø:
ðîçëîãà ìåðåæà, ÿêà ïðîëÿãàëà
ï³ä íèí³øí³ì öåíòðîì Â³ííèö³,
çðóéíîâàíà. ßêà æ ìîæå áóòè
ïåðñïåêòèâà ó â³ííèöüêèõ ï³äçåìåëü?
КОПАЙ, ЯКЩО ХОЧЕШ ЖИТИ
Êîñòåë êàïóöèí³â çâåëè 270 ðîê³â òîìó, çà ³í³ö³àòèâè òîä³øíüîãî â³ííèöüêîãî ñòàðîñòè Ëþäâ³êà
Êàëèíîâñüêîãî. À ùîíàéìåíøå
100 ðîê³â äî öüîãî òóò âæå áóëè
ï³äçåìí³ õîäè.
— ªçó¿òè ïåðøèìè ïðîêîïàëè âñ³ ì³ñöÿ. Ï³çí³øå äî íèõ
äîºäíàëèñÿ äîì³í³êàíö³ (íèí³
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé ñîáîð — àâò.). Êàïóöèíè îáðàëè
òàêå ì³ñöå, ùîá «ñ³ñòè» ñâî¿ìè
ï³äâàëàìè íà ³ñíóþ÷³ ï³äçåìí³
õîäè. Îäèí ç íèõ ïðÿìóâàâ â³ä
ìàã³ñòðàòó (íà òåðèòîð³¿ ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ» — àâò.) äî ºçó¿òñüêîãî ìîíàñòèðÿ (íèí³ ïðèì³ùåííÿ

Îáëàñíîãî àðõ³âó — àâò.), — ðîçïîâ³â íèí³øí³é íàñòîÿòåëü Ïàðàô³¿ Ä³âè Ìàð³¿ Àíãåëüñüêî¿
Êîñòÿíòèí Ìîðîçîâ.
Íèí³øí³é öåíòð Â³ííèö³
â 17–18 ñòîë³òò³ áóâ îêîëèöåþ ³
íå ìàâ çàõèñòó â³ä ðîçá³éíèê³â.
À êàòàêîìáè áóëè ºäèíèì ñïîñîáîì, ùîá âòåêòè ç ì³ñòà àáî
ïåðåñèä³òè îáëîãó.
— Ó ò³ ÷àñè íå áóëî íîâîãî
áóä³âíèöòâà áåç ïðîêîïóâàííÿ
õîä³â. Òîæ äî ï³äçåìíèõ ìàã³ñòðàëåé â³ä õðàì³â êîïàþòü ñâî¿ «ã³ëêè» ³ çâè÷àéí³ ìåøêàíö³ Â³ííèö³.
Áî ÿêùî õî÷åø æèòè — ìóñèø
êîïàòè, — ñêàçàâ Ìîðîçîâ.
РАДЯНСЬКИЙ СПАДОК
Ìîíàñòèðñüê³ ï³äâàëè òà õîäè
çàéìàþòü äâà ï³äçåìíèõ ïîâåðõè
ï³ä êàòîëèöüêèì êîñòåëîì. Ðàçîì
ç íàñòîÿòåëåì ìîíàñòèðÿ ñïóñòèëèñÿ ñïî÷àòêó íà ì³íóñ ïåðøèé
ïîâåðõ, äå áóëè êðèïòè — ï³äçåìíèé öâèíòàð äëÿ êàïóöèí³â.
— Ó 1930-õ íàøèõ áðàò³â âèãíàëè ç õðàìó. Ðàäÿíñüêà âëàäà
ñòâîðèëà ó ï³äçåìåëëÿõ àòîìíå
áîìáîñõîâèùå. Íàø ä³ì ïåðåòâîðèëà íà àâ³àêëóá, à çãîäîì
íà ëåêòîð³é àòå¿çìó. Ìè ïîâåðíóëèñÿ ó 1992 ðîö³, àëå êðèïòè
áóëè ïîðîæí³ìè. Êóäè ïîä³ëè
ò³ëà íàøèõ íåá³æ÷èê³â — äîñ³
íåâ³äîìî, — ñêàçàâ Êîñòÿíòèí
Ìîðîçîâ.
Çàðàç êîëèøí³é öâèíòàð âè-

Ходи з’єднували три католицьких храми. За легендою, ними можна було
пройти на Старе Місто та під річкою Південний Буг
êîðèñòîâóþòü ï³ä îñâ³òí³ çàíÿòòÿ
ó õðàì³. Ì³íóñ ïåðøèé ïîâåðõ
ðåêîíñòðóéîâàíèé: êàïóöèíè
â³äøë³ôóâàëè öåãëó, çàì³íèëè
îñâ³òëåííÿ òîùî.
Íèæ÷å çíàõîäèòüñÿ ùå îäèí
ïîâåðõ, ÿêèé íå ìîæå ïîõâàëèòèñÿ òàêèì ðåìîíòîì. Êàïóöèíè
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ó Â³ííèöþ
çíÿëè ç³ ñòåë³ áåòîííå ïîêðèòòÿ, ç ÿêîãî ñêëàäàëîñÿ êîëèøíº
áîìáîñõîâèùå. À ó 18 ñòîð³÷÷³
ö³ ï³äâàëè âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ
çáåð³ãàííÿ õàð÷³â, âèíà é ïèâà,
ÿêå âàðèëè ó ìîíàñòèð³.
ЯК ЇХ БУДУВАЛИ
Íà öüîìó æ ïîâåðñ³ º é ÷àñòèíà
ï³äçåìíèõ õîä³â, ÿê³ çáóäóâàëè
ºçó¿òè. 400-ð³÷íèé ï³äçåìíèé
õ³ä óòðèìóº îäíó ç îïîðíèõ ñò³í
ìîíàñòèðÿ.

Говоритимуть про долю підземної Вінниці
На початку 2019 року тему вінницьких катакомб підняли на сесії міськради (goo.gl/
XMEc8t): пропонували дослідити ходи під
центром міста та внести у реєстр архітектурних пам’яток. У мерії доручили перевірити доцільність такого дослідження комунальним підприємствам. Що саме вони
робитимуть?
— «Центр історії Вінниці» та «Інститут розвитку міст» стануть організаторами дискусійної панелі, на яку варто запросити не тільки
фахівців, а й безумовно всіх зацікавлених
городян. Зокрема, людей поважного віку,
які з повоєнних років ще пам'ятають відкриті
ходи до підземель у середмісті та, можливо,
ходили ними.
У результаті за участі спеціалістів ми маємо
підготувати звіт з аналізом наявної ситуації

щодо інформації про підземелля Вінниці.
Надалі цей звіт буде представлено міському
голові та депутатському корпусу, які будуть
приймати подальші рішення щодо дослідження підземної Вінниці. Якщо це рішення
буде ствердним — є сенс звернутись до фахівців-археологів, які й продовжать роботу.
Про первинні результати, сподіваюсь, вже
можна буде говорити цієї весни. Адже публічні обговорення, збір наявної інформації
включно з опитуванням літніх вінничан та
напрацювання звіту реально втілити протягом 2–3 місяців, — роз’яснив директор «Центру історії Вінниці» Олександр Федоришен.
Тому, що будуть робити з історичними підземеллями: заливати бетоном чи зберігати,
досліджувати та відкрити туристам? Питання
залишається відкритим.

— Íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî, í³æ
áóäóâàòè íà ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ.
Õðàì ìàº äîâæèíó 17 ìåòð³â, ñò³íè ãðóá³, òîâùèíîþ 1,1 ìåòðà.
ßêùî íàâàíòàæèòè ñêëåï³ííÿ
ï³äçåìíîãî ïðîõîäó, òî â³í ðîçâàëèòüñÿ. Àëå êàïóöèíè îäðàçó
ïåðåä áóä³âíèöòâîì õðàìó ðîç³áðàëè ÷àñòèíó õîäó òà çàêðèëè
17-ìåòðîâèì «êîðêîì» ç ãðàí³òíîãî êàì³ííÿ, öåãëè òà ï³ñêó, —
ðîçêàçàâ Êîñòÿíòèí.
×àñòêîâî ö³ êàòàêîìáè âèõîäÿòü íà Ñîáîðíó. Âîíè º íà ãëèáèí³ 12 ìåòð³â. Ùîá îïèñàòè ¿õ
øèðèíó, çà ñëîâàìè Êîñòÿíòèíà
Ìîðîçîâà, äîñë³äíèêè ñêîðèñòàëèñÿ âèñëîâîì: «òóò ìîæóòü
ðîçìèíóòèñÿ äâà ê³ííèõ åê³ïàæ³â». Óò³ì íà êîíÿõ òóò í³êîëè
íå ¿çäèëè.
— Ï³äçåìåëëÿ â ò³ ÷àñè áóäóâà-

ëè òàê: âèêîïóâàëè ãëèáîêó ÿìó,
çà äîïîìîãîþ äåðåâ’ÿíî¿ àðêèøàáëîíó âèêëàäàëè ñêëåï³ííÿ ç
öåãëè, à ïîò³ì êîíñòðóêö³þ çíîâ
çàêèäàëè çåìëåþ, — êàçàâ Ìîðîçîâ. — Áóäóâàëè òàê³ øèðîê³
õîäè, ùîá óì³ñòèòè íå ò³ëüêè
÷åíö³â, à é âñ³õ îõî÷èõ. Êð³ì
òîãî, ó êàòàêîìáàõ áóëè é ïðèïàñè ¿æ³ ³ âîäà, ³ íàâ³òü âåíòèëÿö³éí³ êàíàëè º, àáè ëþäè ìîãëè
âèòðèìàòè äîâãó îáëîãó.
ЗАГРОЗА З-ПІД ЗЕМЛІ
Ðÿò³âí³ ï³äçåìåëëÿ ó 20 ñòîð³÷÷³
ñòàëè íåáåçïå÷íèìè. «Âèííèöà
ìîæåò ñòàòü ïîäçåìíûì ãîðîäîì», «Êîãäà ïðîâàëèòñÿ óëèöà
Ñîáîðíàÿ?», «Ïîäçåìíûå õîäû
íà óëèöå Âîëîäàðñêîãî âûáðàëè
íîâóþ æåðòâó» — ïèñàëè ïðî íèõ
ó ãàçåòàõ 90-õ.

Не варто приховувати ходи
Питаємо у настоятеля Парафії Діви Марії Ангельської Костянтина Морозова,
чи реально з’єднати всі підземелля, які
з’єднували капуцинів, домініканців, єзуїтів?
— З єзуїтами нас єднав підземний прохід
до магістрату. Але на цій лінії вже стоять
торговий центр, Головпоштамт, кінотеатр
«Росія». Ходи засипали, щоб побудуватися.
Демонтували підземелля, яке було на лінії Нацбанк, готель «Франція», торговий
центр «Скайпарк». Але залишилися їх
фрагменти. І ці «шматочки» підземель
варто досліджувати, — відповів Морозов. — У Вінниці приховують те, що в нас
є катакомби. І це є неправильно, бо такі
підземелля можуть стати туристичною
родзинкою. До нас приїжджали одесити,
в яких є також старовинні підземелля. І

вони казали, що нам не варто соромитися своїх катакомб. І говорили, що про
одеські катакомби всі знають, ходять
на екскурсії. І у вінницьких катакомбах
це також можна робити, немає чого соромитися.
А який може бути розвиток підземелля
під костелом?
— Музей або рекреація, де люди могли б
зайти та відпочити від шуму міста. Можливо, взяти філіжанку кави, слухати тишу, —
відповів Морозов. — Утім, це все потребує
впорядкування, інвестицій. У європейських країнах, якщо об'єкт є пам'яткою
архітектури, то підтримка держави, муніципалітету завжди є. Тим паче, фонтан
«Рошен» взимку не працює, і підземелля
капуцинів цілий рік відкриті для гостей.
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ІСТОРІЯ КАТАКОМБ ПІД СОБОРНОЮ
Ó ð³çí³ ÷àñè ï³ä çåìëåþ îïèíèëèñÿ Ç²Ë, áóäèíîê òà íàâ³òü
êóáàíñüê³ êîçàêè.
«Ó 1943 ðîö³ í³ìö³, áàæàþ÷è
ïîêàçàòè ñâîþ ì³öü ïåðåä íàñåëåííÿì, âëàøòóâàëè íà öåíòðàëüí³é âóëèö³ ïàðàä. Êàðáóþ÷è
êðîê, éøëè ÷àñòèíè êóáàíñüêèõ
êîçàê³â, ÿê³ ñëóæèëè í³ìöÿì. ²
îò á³ëÿ êîñòüîëó äîðîãà ï³ä íèìè
ïðîâàëèëàñü, à ñàì³ âîíè ï³øëè
ï³ä çåìëþ. Îêóïàíòè íå ðèçèêíóëè ðîáèòè ðîçêîïêè ³ çàñèïàëè ïðîâàëëÿ. À ÷åðåç òðè ðîêè
ó 1946–48 òèõ æå í³ìö³â çìóñèëè âèêëàñòè íà òîä³øí³é âóëèö³
Ëåí³íà óí³êàëüíó áðóê³âêó», —
ïèñàëà æóðíàë³ñòêà Êàòåðèíà
Øàôðàí³âñüêà (goo.gl/rmvJ4g).
«Íà êàòàêîìáè íàòðàïëÿëè ïðè
ðèòò³ êîòëîâàí³â ï³ä ïðèì³ùåííÿ
ôàáðèêè «Äèíàìî», ê³íîòåàòðó
«Ðîñ³ÿ», îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (âóëèöÿ Øîëîìà Àëåéõåìà). À ïðè
áóä³âíèöòâ³ ïðèì³ùåííÿ «Óêðòåëåêîìó», ï³ä çåìëþ ïðîâàëèâñÿ àâòîìîá³ëü Ç²Ë. Íà âóëèö³
Âîëîäàðñüêîãî (Ìîíàñòèðñüêà)
ï³ä çåìëåþ çíèê ïàðêàí òà êóò
áóäèíêó», — ïèñàâ ó ³ñòîðè÷íîìó íàðèñ³ æóðíàë³ñò Âîëîäèìèð
Øâåäóí (goo.gl/nDkRFS).
Ïðîáëåìó ïðîâàë³â âèð³øóâàëè
ïðîñòî: çàêà÷óâàëè áåòîí ó ïîðîæíå÷³ àáî âèð³çàëè ñêëåï³ííÿ
ç çåìë³. ²ñòîðèê Âàäèì Ìàçóðèê
ñêàçàâ, ùî ÷åðåç öå ºäèíî¿ ñèñòåìè ï³äçåìåëü ï³ä öåíòðîì ì³ñòà
âæå íåìàº.
— Çàëèøèëèñÿ êë³òèíêè, â³äð³çêè, ôðàãìåíòè, ÿê³ ìè ìîæåìî òîïîãðàô³÷íî êðåñëèòè òà
ç'ºäíóâàòè ì³æ ñîáîþ íà ïàïåð³.
×è ìîæíà öå çä³éñíèòè â ðåàëü-

íîìó æèòò³? Íàïåâíî, í³. Àëå
öå íå çíà÷èòü, ùî ï³äçåìåëëÿ
íå òðåáà äîñë³äæóâàòè, — ñêàçàâ
Ìàçóðèê.
СУЧАСНА ІСТОРІЯ ПІДЗЕМЕЛЬ
Àëå «øìàòêè» ï³äçåìåëü íàãàäóþòü ïðî ñåáå ³ â íàø ÷àñ.
Ó 2010 ðîö³ ïðîâàëèëàñÿ ï³äëîãà
â îäíîìó ç çàë³â Êðàºçíàâ÷îãî
ìóçåþ. Àðõåîëîã Îëüãà Ãðàáîâñüêà ðîçïîâ³ëà, ùî ïðî ñòàðîâèíí³ ï³äâàëè ï³ä ìóçåºì ¿ì áóëî
â³äîìî, àëå íå çíàëè òî÷íîãî ì³ñöÿ ¿õ ðîçòàøóâàííÿ:
— Àëå öå ï³äçåìåëëÿ íå º ÷àñòèíîþ õîä³â ï³ä Â³ííèöåþ. Ñóäÿ÷è ç öåãëè, ç ÿêî¿ ñêëàäàºòüñÿ

Òå, ùî ìîæå ñòàòè
ðîäçèíêîþ Â³ííèö³,
ââàæàþòü íåçðó÷íèì
ñóñ³äñòâîì. Áî íåìàº
í³÷îãî ã³ðøîãî, í³æ
áóäóâàòèñÿ íà õîäàõ
ñêëåï³ííÿ, öå ï³äâàëè ºçó¿òñüêîãî
êîëåã³óìó 18 ñòîð³÷÷ÿ, ïðèì³ùåííÿ ÿêîãî íèí³ çàéìàº ìóçåé, —
êàçàëà ôàõ³âåöü.
Ï³äçåìíå ïðèì³ùåííÿ âèð³øèëè íå çàñèïàòè, à ñòâîðèòè òóò
åêñïîçèö³þ ñàðìàòñüêîãî çîëîòà.
— Ïðîåêò º äóæå çàòðàòíèì:
ùîá óêð³ïèòè òà îáëàøòóâàòè
íîâó çàëó ï³ä çåìëåþ, ïîòð³áíî
ïðèáðàòè âñ³ âåðõí³ ïîâåðõè, ïåðåáóäóâàòè ÷àñòèíó ìóçåþ. Òîìó ïîîá³öÿòè, ùî öå áóäå øâèäêî ³ âñ³õ
òóäè ïóñòÿòü — íå ìîæíà. Àëå öåé
ïðîåêò íå º çàêðèòèì, íàä íèì
ïðàöþþòü, — ñêàçàëà Ãðàáîâñüêà.
Íåïîäàë³ê â³ä êðàºçíàâ÷îãî

ìóçåþ, ó 2018-ìó, «âèë³ç» íà ïîâåðõíþ õ³ä ï³ä Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèì ñîáîðîì. Â³í âåäå â³ä
õðàìó äî Ï³âäåííîãî Áóãó. Óò³ì,
îáðèâàºòüñÿ âæå á³ëÿ Õóäîæíüîãî
ìóçåþ, íà â³äñòàí³ 18 ìåòð³â â³ä
ñîáîðó.
²ñòîðèêè ìàëè äâ³ âåðñ³¿, ùî öå
çà ïðîõ³ä: 1) çàëèøêè ï³äçåìíîãî õîäó, ÿêèé ðèëè äîì³í³êàíö³
ó 17 ñòîð³÷÷³; 2) êàíàë³çàö³éíèé
êîëåêòîð ï³ä õðàìîì.
Îá’ºêò äîñë³äæóâàëè ôàõ³âö³
íà ÷îë³ ç àðõåîëîãîì Ëàðèñîþ Âèíîãðîäñüêîþ. Çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
ÎÄÀ Ìèõàéëî Ïîòóï÷èê ðîçêàçàâ, ùî ðåçóëüòàòè öüîãî äîñë³äæåííÿ ùå íå îïóáë³êîâàí³. Òîìó
òî÷íîãî âèçíà÷åííÿ, ÿêó ôóíêö³þ
ìàëî öå ï³äçåìåëëÿ, ùå íåìàº.
Ïðî ùå îäèí ï³äçåìíèé õ³ä
ï³ä Ñîáîðíîþ ãîâîðèëè â ê³íö³
2018-ãî. Àêòèâ³ñòè â³äíàéøëè
äîêóìåíòè, ùî º êàòàêîìáè ï³ä
áóä³âëåþ êîëèøíüî¿ ïðîêóðàòóðè
(Ñîáîðíà, 29). À çà ð³ê äî öüîãî
àâàð³éíó áóä³âëþ ïðîäàëè ï³ä çíîñ
òà çàáóäîâó òîâàðèñòâó «Ïîä³ëëÿ
Ïðèâàò». Íîâ³ âëàñíèêè çàïåâíÿëè, ùî ï³ä êîëèøí³ì áóäèíêîì
ïðîêóðàòóðè íåìàº êàòàêîìá.
— Ìè ðîç³áðàëè áóä³âëþ
äî ôóíäàìåíòó. Äàë³ ïðàöþâàòè
íå ìîæåìî, àäæå ïîòð³áíî îòðèìàòè ïîãîäæåííÿ â³ä Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè, íà ùî
ïîòð³áíî ïîïåðåäíüî çðîáèòè
àðõåîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ â³ä
²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿, — ðîçêàçàâ êåð³âíèê «Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò»
Îëåêñàíäð Öèõîìñüêèé. Ðàí³øå
â³í ãîâîðèâ, ùî ÿêùî âîíè çíàéäóòü êàòàêîìáè, òî îáîâ’ÿçêîâî
¿õ çáåðåæóòü.
РЕКЛАМА

Під костелом є підвали та катакомби. У підземеллях
варили пиво, зберігали їжу і навіть хоронили монахів

ДОВІДКА
Побачити вінницькі катакомби під
костелом Діви Марії Ангельської
можна на екскурсії. Запис у групу з
екскурсоводом за телефоном Подільського турцентру +380975754535
(Оксана) або на офіційній сторінці
«Вінницьких катакомб» у Фейсбуку
(goo.gl/b8NAiU).

Вартість екскурсії: для дорослих —
70 грн; для студентів і пенсіонерів —
50 грн; для дітей — 35 грн.
Також можна вносити пожертви
на реставрацію костелу та підземної частини споруди. Подробиці
на сайті Парафії Діви Марії Ангельської (goo.gl/4FzgQT).
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КОРОТКО
Хворих на кір
менше на 45%
 Çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè, çà îñòàíí³é òèæäåíü
â îáëàñò³ çàõâîð³ëè íà ê³ð
112 îñ³á, ³ç íèõ 54 äîðîñëèõ òà 58 ä³òåé. Ê³ëüê³ñòü
çàõâîð³ëèõ, ó ïîð³âíÿíí³
ç ïîïåðåäí³ì òèæíåì,
çìåíøèëàñü íà 45%. Ç
ïî÷àòêó ðîêó çàðåºñòðîâàíî 2 653 âèïàäêè êîðó.
Ñåðåä çàõâîð³ëèõ 1499 ä³òåé. ²ç âñ³õ çàõâîð³ëèõ 65%
íå áóëè ùåïëåí³ ïðîòè
êîðó. Âèïàäêè êîðó ðåºñòðóþòüñÿ ó âñ³õ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òåðèòîð³ÿõ
îáëàñò³. Íàéá³ëüøå ëþäåé
çàõâîð³ëè ó ì. Â³ííèöÿ
(832 îñîáè), Â³ííèöüêîìó (171), Õì³ëüíèöüêîìó
(166), Áàðñüêîìó (134), Ë³òèíñüêîìó (111) Êàëèí³âñüêîìó (107), Êîçÿòèíñüêîìó (100), Øàðãîðîäñüêîìó
(82), Êðèæîï³ëüñüêîìó
ðàéîíàõ (81). Íà äàíèé ÷àñ
â óñ³õ ìåäçàêëàäàõ îáëàñò³,
ÿê³ ïðîâîäÿòü ùåïëåííÿ,
º âàêöèíà ïðîòè êîðó.
Çàëèøêè äàíîãî ïðåïàðàòó ñêëàäàþòü 44 445 äîç
âàêöèíè ÊÏÊ.

Грип поки
тримає позиції
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü
çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ç
ïðèâîäó ÃÐÂ² çâåðíóëîñü
7185 îñ³á, ñåðåä çàõâîð³ëèõ 4470 ä³òåé. Ð³âåíü
çàõâîðþâàíîñò³ íà äàí³
³íôåêö³¿, â ïîð³âíÿíí³ ç
ìèíóëèì òèæíåì, çíèçèâñÿ
íà 1,1%. Çàõâîðþâàí³ñòü
áóëà íà 39,5% íèæ÷îþ
åï³äåì³÷íîãî ïîðîãîâîãî
ð³âíÿ. Çà òèæäåíü ãîñï³òàë³çîâàíî 225 õâîðèõ, ñåðåä
ÿêèõ 173 äèòèíè. Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â íå çàðåºñòðîâàíî. Íàéá³ëüø³ ð³âí³
çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà
ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³
³íôåêö³¿ ðåºñòðóâàëèñÿ â ì.
Â³ííèöÿ, Áåðøàäñüêîìó
òà Òèâð³âñüêîìó ðàéîíàõ.
Ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî
ñåçîíó 2018–2019 ðîê³â
â³ðóñîëîã³÷íîþ ëàáîðàòîð³ºþ ÄÓ «Â³ííèöüêèé ÎËÖ
ÌÎÇ Óêðà¿íè» ë³êàðÿìè
áóëî äîñë³äæåíî 96 çðàçê³â
ìàòåð³àëó â³ä õâîðèõ ïàö³ºíò³â, ó 56 âèïàäêàõ áóëî
âèä³ëåíî â³ðóñ ãðèïó òèïó
À, ñåðåä íèõ òàêîæ áóëî
âèä³ëåíî 36 âèïàäê³â ãðèïó
À H3N2. Ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî ñåçîíó ïðîâîäÿòüñÿ ùåïëåííÿ â³ííè÷àí, âæå
ùåïëåíî 8457 îñ³á, â òîìó
÷èñë³ 1831 äèòèíà.

ÇÄÎÐÎÂ’ß
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БОЛЯТЬ НОГИ У ДИТИНИ, КОЛИ
Переросте  Більшість батьків знають
про незрозумілі болі дитячих ніжок.
Увечері дитина скаржиться, на ранок
все проходить. Зазвичай це нічого
страшного — лише болі росту. Утім,
лікар-педіатр Андрій Шиманський
говорить, що біль може бути
симптомом більш серйозних хвороб
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

×è áóâàëî ó âàñ
òàêå? Âàøà äèòèíà
ðîê³â ÷îòèðüîõ ÷è
âîñüìè ðàïòîâî ïî÷èíàº ñêàðæèòèñü íà á³ëü ó íîãàõ. ×àñò³øå ââå÷åð³ ïåðåä ñíîì.
Ïðîòå çðàíêó ïðîêèäàºòüñÿ ³ á³æèòü ãðàòèñÿ, ïîâí³ñòþ çàáóâøè
ïðî á³ëü. ² äàí³ åï³çîäè ÷àñ â³ä
÷àñó ïîâòîðþþòüñÿ, õî÷ â ïðîì³æêàõ ÷àñó äèòèíó àáñîëþòíî
í³÷îãî íå òóðáóº.
Öåé ñèíäðîì ìàº íàçâó — áîë³
ðîñòó. Â³í äîñèòü ïîøèðåíèé,
ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî çóñòð³÷àºòüñÿ â³í ó 3–50% ä³òåé â³ä òðüîõ
äî âîñüìè, ³íêîëè äî 12 ðîê³â.
Ïðè áîëÿõ ðîñòó ä³òè íàé÷àñò³øå
ñêàðæàòüñÿ íà íåïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ â ãîì³ëêàõ, ñòåãíàõ ³ ìàéæå çàâæäè á³ëü ñèìåòðè÷íèé. Öå ìîæå
ïîâòîðþâàòèñü ùîäåííî, à ìîæå
ðàç íà ì³ñÿöü, ï³âðîêó. Äîñèòü
÷àñòî áàòüêè íå çâåðòàþòü íà öå
óâàãè, äóìàþòü, äèòèíà íàá³ãàëàñü àáî âèãàäóº, ìîæå íå õî÷å
éòè â ñàäî÷îê ÷è øêîëó.
— Îñòàíí³ äàí³ äîñë³äæåíü, ÿê³
ÿ çóñòð³÷àâ, âêàçóþòü ùî 35% ä³òåé â³ä 4 äî 8 ðîê³â ìàëè áîë³
ðîñòó, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð-ïåä³àòð Àíäð³é Øèìàíñüêèé. — Öÿ
ïðîáëåìà ÷àñòà ³ ìàëî âèâ÷åíà.
Íàïðèêëàä, â ìåäóí³âåðñèòåò³
ïðî òàê³ áîë³ ìàéáóòí³ì ë³êàðÿì
íå ãîâîðèëè. ß îñîáèñòî ïðî òàêå

ä³çíàâñÿ âæå â ³íòåðíàòóð³, âèïàäêîâî çíàéøîâ ñòàòòþ â îäíîìó àìåðèêàíñüêîìó âèäàíí³.
Íà ñüîãîäí³ ïðè÷èíà öèõ áîë³â äî ê³íöÿ íå âèâ÷åíà. ² êîëè
íàçèâàþòü ïðè÷èíîþ òå, ùî äèòèíà ñòð³ìêî ðîñòå ³ äåÿê³ îðãàíè, ì’ÿçè, ñóãëîáè íå âñòèãàþòü çà ðîñòîì — ì³ô, ÿêèé âæå
ñïðîñòîâàíèé.
— Ó á³ëüøîñò³ äîñë³äæåíü
íå áóëî âèÿâëåíî çâ`ÿçêó âèíèêíåííÿ äàíèõ áîë³â òà ³íòåíñèâíîãî ðîñòó. ßê â³äîìî,
íàéá³ëüø ³íòåíñèâíèé ð³ñò ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íà ïåðøîìó ðîö³
æèòòÿ òà âæå ó ïóáåðòàò³ (ï³ä
÷àñ ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ), — ãîâîðèòü ë³êàð. — ª ³íôîðìàö³ÿ,
ùî ÷àñò³øå áîë³ ðîñòó çóñòð³÷àþòüñÿ ó ä³òåé, ÿê³ çàéìàþòüñÿ
ñïîðòîì, òîìó íå âèêëþ÷àºòüñÿ
íàÿâí³ñòü ïåâíèõ îñîáëèâîñòåé
ì’ÿçîâî-ñóõîæèëêîâîãî àïàðàòó.
Õî÷à, ó òàêèõ ä³òåé ÷àñòî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåíèé áîëüîâèé ïîð³ã, òîìó äàíèé ñèíäðîì íå ìîæå
áóòè ïîÿñíåíèé âèêëþ÷íî ì³ñöåâèìè çì³íàìè.
Ìè ãîâîðèìî ëèøå ïðî á³ëü
ó íîãàõ?
— Íàé÷àñò³øå òàê. ² êîëè ïîâåðíóòèñü äî ïðè÷èí, ìîæíà
ñêàçàòè, ùî òàê³ áîë³, îêð³ì ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ìîæóòü
áóòè âèêëèêàí³ ïñèõ³÷íèì ñòàíîì
äèòèíè. ª äîñë³äæåííÿ, ùî ä³òè,
ÿê³ ìàþòü ñòðåñ ó ñ³ì’¿, â êîëåêòèâ³, ìàþòü ³ ïðîáëåìè ç áîëÿ-

— На сьогодні
причини болей
росту до кінця
не вивчені, хоч
і зустрічаються
у 3-50% дітей, говорить лікарпедіатр Андрій
Шиманський

ìè ðîñòó. Ïåðø³ ïîðàäè, ÿê³ ìè
äàºìî áàòüêàì — öå í³âåëþâàòè
ñòðåñ äèòèíè, ìîæëèâî, öå ïåðåâàíòàæåííÿ â øêîë³, â ñàäî÷êó,
ìîæëèâî, êîíôë³êòè â ðîäèí³.
Ó äèòèíè áîëÿòü í³æêè, ìàìà
çàíåïîêîºíà, ÿêèé àëãîðèòì ¿¿ ä³é?
— Âçàãàë³ âàðòî ðîçóì³òè, ùî
á³ëü â íîãàõ, öå äîñèòü òðèâîæíèé ñèìïòîì. ª òàê çâàí³ «÷åðâîí³ ïðàïîðö³» — ìàðêåðè, íà ÿê³
âàðòî çâåðíóòè óâàãó. Äëÿ òîãî,
ùîá ïðî íèõ ãîâîðèòè, ïîòð³áíî âçàãàë³ ðîçóì³òè, ùî òàêå á³ëü
ðîñòó. Öå íå çàïàëüíå çàõâîðþâàííÿ, òîáòî â äèòèíè íåìàº òåìïåðàòóðè, ÿêèõîñü çì³í â àíàë³ç³
êðîâ³, íåìàº í³ÿêèõ ëîêàëüíèõ
çì³í (ïðèïóõëîñòåé ñóãëîá³â,
ïî÷åðâîí³ííÿ), ïðîñòî í³æêè
ââå÷åð³ ïîáîë³ëè, çðàíêó í³÷îãî
íå òóðáóº. ßêùî ùîñü íå âêëàäàºòüñÿ â äàíó êàðòèíó, îáîâ’ÿçêîâî
âàðòî çâåðíóòèñü äî ë³êàðÿ. Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî öå ä³àãíîç
âèêëþ÷åííÿ. Òîìó çâåðòàºìîñü
äî ë³êàðÿ, çäàºìî çâè÷àéíèé

àíàë³ç êðîâ³ äëÿ ïî÷àòêó, ³íêîëè ïîòð³áíî çðîáèòè ðåíòãåí ñóãëîá³â, äëÿ òîãî, ùîá âèêëþ÷èòè
á³ëüø ãð³çíó ïàòîëîã³þ. Òàêîæ
ïîòð³áíî çâåðíóòèñü äî ë³êàðÿ,
ÿêùî äàíèì áîëÿì ïåðåäóâàëà
â³ðóñíà ³íôåêö³ÿ (ÃÐÂ², íàïðèêëàä) ÷è àíã³íà, ÷è òðàâìè, òîáòî
ÿêùî áóâ ÿêèéñü ÷èííèê, ÿêèé
ì³ã ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ ì’ÿç³â
÷è ñóãëîá³â, ÷è ê³ñòêè.
×îìó áîë³ â íîãàõ ìîæóòü áóòè
ñåðéîçíèì ñèìïòîìîì?
— Òîìó ùî íàé÷àñò³øå á³ëüø³ñòü ðåâìàòè÷íèõ çàõâîðþâàíü,
þâåí³ëüíèé ðåâìàòî¿äíèé àðòðèò,
ãîñòðî-ðåâìàòè÷íà ëèõîìàíêà,
òàêîæ çàõâîðþâàííÿ êðîâ³, ê³ñòêîâîãî òóáåðêóëüîçó, ëåéêîçè, îñòåîì³ºë³ò ìîæóòü ðîçïî÷èíàòèñÿ
ç áîë³â ó íîãàõ. Ó öèõ âèïàäêàõ
ìîæóòü áîë³òè ñóãëîáè, ñïîñòåð³ãàòèñÿ á³ëü â ê³ñòêàõ, à äèòèíà
íå ìîæå ñêàçàòè, ùî â íå¿ áîëèòü — ì’ÿçè ÷è ê³ñòêè. Çâè÷àéíî, êîëè â äèòèíè íåìàº çàãðîçëèâèõ ñèìïòîì³â, âè çíàºòå, ùî

Право на попередження болю і страждань
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

 Íà îñòàíí³õ ñòàä³ÿõ íåâèë³êîâíèõ çàõâîðþâàíü ïàö³ºíòè
îòðèìóþòü ïàë³àòèâíó äîïîìîãó
(âîíà âõîäèòü ó çåëåíèé ïåðåë³ê ïîñëóã, ãàðàíòîâàíèõ äåðæàâîþ): êîìïëåêñ çàõîä³â, ÿê³
ïîëåãøóþòü ô³çè÷í³ é åìîö³éí³
ñòðàæäàííÿ ïàö³ºíòà.
Ïàë³àòèâíà äîïîìîãà ÿê îêðåìèé âèä ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ³ñíóº ç
2011 ðîêó, âõîäèòü ó ïðîãðàìó
ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é, à çàðàç ðåàë³çóºòüñÿ íà ð³âí³ ïåðâèííî¿
äîïîìîãè. Ñ³ìåéí³ ë³êàð³, òåðàïåâòè ³ ïåä³àòðè çàðàç ìîæóòü
ñïîñòåð³ãàòè, îö³íþâàòè ñòàí

âàæêîõâîðîãî, à òàêîæ âèïèñóâàòè ðåöåïòè äëÿ ë³êóâàííÿ
áîëüîâîãî ñèíäðîìó.
ßêùî ðàí³øå ë³êàðí³ ïîäàâàëè â àïòåêè çðàçêè ï³äïèñ³â
ë³êàð³â, ÿê³ ìàëè ïðàâî ïðèçíà÷àòè çíåáîëþâàëüí³ çàñîáè
ñèëüíî¿ ä³¿, òî òåïåð âèïèñóâàòè
ðåöåïò ôîðìè ¹ 3 (ô-3) ìàº
ïðàâî êîæåí ë³êàð. Òàê ñàìî
á³ëüøå íå ³ñíóº êîì³ñ³é ç ïðèçíà÷åííÿ íàðêîòè÷íèõ ³ ïñèõîòðîïíèõ ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â,
òàê³ ïðåïàðàòè ìîæå òà ïîâèíåí
ïðèçíà÷àòè ë³êàð îäíîîñ³áíî.
Çà ðåöåïòîì ë³êàðÿ, ïàö³ºíò
ìîæå ïðèäáàòè ïðåïàðàò ó áóäüÿê³é àïòåö³, ùî ìàº ë³öåíç³þ

íà ïðîäàæ íàðêîòè÷íèõ ïðåïàðàò³â ³ ïðåêóðñîð³â (ðàí³øå
ìîæíà áóëî êóïèòè çíåáîëþâàëüí³ çàñîáè ñèëüíî¿ ä³¿ ëèøå
â îäí³é êîíêðåòí³é àïòåö³, ÿêà
áóëà çàêð³ïëåíà çà ìåäçàêëàäîì)
óïðîäîâæ 10 äí³â ç ìîìåíòó âèäà÷³ ðåöåïòó ¹ 3.
ßêùî ëþäèíà ìàº õðîí³÷íå
çàõâîðþâàííÿ, òî ë³êàð ìîæå
íà îäíîìó áëàíêó âèïèñàòè çíåáîëþâàëüí³ ïðåïàðàòè
(ó òîìó ÷èñë³ ³í’ºêö³éí³ ôîðìè)
ç çàïàñîì íà ïåð³îä äî 15 äí³â.
Ïàö³ºíò ÷è éîãî äîãëÿäàëüíèê
(ðîäè÷, ñóñ³ä) ìîæå âèêîíóâàòè
ïðèçíà÷åííÿ ë³êàðÿ ñàìîñò³éíî
áåç ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà (ðà-

í³øå öå áóëî çàáîðîíåíî), à ïîðîæí³ àìïóëè ç-ï³ä ³í’ºêö³éíî¿
ôîðìè ìîðô³íó íå ìóñÿòü áóòè
çíèùåí³. Òàêîæ ê³ëüê³ñòü ïðåïàðàòó äëÿ çíåáîëåííÿ âèïèñóºòüñÿ ñóòî çà ïîòðåáîþ ïàö³ºíòà,
ãðàíè÷íî¿ äîçè çíåáîëþâàëüíèõ
äëÿ ë³êóâàííÿ õðîí³÷íîãî áîëþ
íå ³ñíóº.
Âàæêîõâîð³ ìîæóòü îòðèìàòè
áåçîïëàòíå ë³êóâàííÿ â õîñï³ñàõ, àáî ó ïàë³àòèâíèõ â³ää³ëåííÿõ ë³êàðåíü. Óñüîãî öå
áëèçüêî 1500 ë³æîê. Çà ñòàíäàðòàìè Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íåîáõ³äíèé
ì³í³ìóì äëÿ íàøî¿ êðà¿íè —
4200 ë³æîê.
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ЙТИ ДО ЛІКАРЯ?
ðàí³øå òàêå âæå áóëî, òóò ìîæíà
ñïðàâèòèñü ñàìîñò³éíî. Àëå ÿêùî
áîë³ ÷àñò³, ñèëüí³, ÿêùî ïåðåä
öèì áóëà òåìïåðàòóðà, òðàâìè,
ïî÷åðâîí³ííÿ, ñèìïòîìè áîëþ
çàëèøàþòüñÿ çðàíêó (òîáòî ñêóò³ñòü ðóõ³â, äèòèíà êóëüãàº), òî
çâåðòàºìîñü äî ë³êàðÿ, ïîò³ì âèêëþ÷àºìî âñå, ÷óºìî, ùî äèòèíà
çäîðîâà, öå áîë³ ðîñòó ³ ñïîê³éíî
éäåìî äîäîìó. Äî ðå÷³, º âàð³àíòè âàæêîãî ïåðåá³ãó áîë³â ðîñòó,
êîëè ïîòð³áíå á³ëüø àãðåñèâíå
ë³êóâàííÿ, íàâ³òü ïðèçíà÷åííÿ
àíòèäåïðåñàíò³â, íàïðèêëàä. Çàçâè÷àé æå äîïîìàãàþòü ìàñàæ òà
òåïëèé ÷àé (çàñïîêî¿òèñü), íóðîôåí, ³áóïðîôåí, ïàðàöåòàìîë
(çíÿòè á³ëü). ² öå ïðîñòî ïîòð³áíî
ïåðåðîñòè.

Á³ëü â íîãàõ, äîñèòü
òðèâîæíèé ñèìïòîì.
ª òàê çâàí³ «÷åðâîí³
ïðàïîðö³» — ìàðêåðè íà
ÿê³ ñë³ä çâåðòàòè óâàãó
áàòüêàì òà ë³êàðÿì
×è âàðòî ðîáèòè êóïó àíàë³ç³â òà
äîñë³äæåíü, ùîá îòðèìàòè ä³àãíîç
áîëþ ðîñòó?
— Òàêòèêà âèêëþ÷åííÿ çàâæäè º âèïðàâäàíîþ, àäæå êîëè
ïàö³ºíò ïðèõîäèòü, íàïðèêëàä,
ç êàøëåì, ë³êàð â ïåðøó ÷åðãó
ïîâèíåí âèêëþ÷èòè íàéã³ðøå,
íàïðèêëàä, çàïàëåííÿ ëåãåí³â.
Âèêëþ÷èëè ïíåâìîí³þ, â³äñóòí³
³íø³ äàí³ óðàæåííÿ ëåãåíü — âñå
îê, öå â³ðóñ. Íà æàëü, ìè íå ìîæåìî ñêàçàòè, ùî áóäå äàë³. Ìè
ìîæåìî âèçíà÷èòè òåïåð³øí³é
ñòàí äèòèíè òà âèêëþ÷èòè çàãðîçè, ñòðàøí³ çàõâîðþâàííÿ. Ä³éñíî, á³ëüø³ñòü ä³àãíîç³â ìîæóòü
áóòè ïîñòàâëåíí³ ï³ñëÿ çâè÷àéíîãî îãëÿäó ³ äîäàòêîâ³ ìåòîäè
îáñòåæåííÿ ìîæóòü áóòè íå ïîòð³áí³. Òà â äåÿêèõ âèïàäêàõ âîíè
êîí÷å íåîáõ³äí³ äëÿ ïîñòàíîâêè
òà óòî÷íåííÿ ä³àãíîçó ÷è íàâ³òü
êîíòðîëþ ë³êóâàííÿ.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Вітряна віспа

ОЗНАКИ БОЛІВ РОСТУ

ІРИНА
НІКОЛАЙЧУК,
ЛІКАР-ПЕДІАТР

При болях росту:
 Болить ввечері перед сном,

від кількох хвилин до
кількох годин
 Болить у гомілках, стегнах і

біль симетричний
 Болі не мають зв'язку

з перенесеними
травмами, вірусними
захворюваннями,
ангіною
 Немає підвищеної

температури, немає
локальних змін та
запальних змін в
аналізах крові
 Після вечірнього

епізоду біль відсутній,
немає порушення ходи

Вітамін Д, корекція болів та інших патологій
За словами лікаря, на сьогодні
також є думка, що болі росту
можуть бути пов’язані з обміном
кальцію і вітаміном Д.
— На жаль, дослідження чіткої
інформації не дають, але у дітей
з дефіцитом вітаміну Д і частіше,
і важче перебігає даний синдром, — говорить Андрій Шиманський. — Тож при лікуванні
цієї проблеми згадується корекція рівня вітаміну Д. Втім, варто
зазначити, що профілактичний
прийом вітаміну Д рекомендований всім, і дітям, і дорослим. У
нашій широті латентний дефіцит
цього вітаміну є досить поширеним, тому щоденний прийом

профілактичних доз є хорошою
практикою. Деякі рекомендації
радять спочатку визначити рівень вітаміну Д, а лиш потім
визначати необхідність корекції
та дозу. Нормальні показники
повинні бути в межах 30-60 нг/
мл.На сьогодні відкриті не лише
класичні ефекти впливу вітаміну Д (кісткові), а й позакісткові
ефекти. Він впливає на імунітет,
знижує ризик алергічних захворювань, пов`язаний з розвитком
ожиріння та навіть з певними
пухлинними станами. Цей напрям активно досліджується,
проте все більше даних вказує
на те, що це не лише вітамін!

Вітряна віспа — це
інфекційне захворювання,
яке характеризується гарячкою,
загальною слабкістю, генералізованим свербежем та везикулярним висипанням (виразками).
Аналогічні виразки з’являються
і на слизових оболонках рота,
статевих органів, очей… У однієї
людини може бути одночасно
до 200–500 пухирців.
Дискомфорт заважає спати
ночами, а розчісування пухирців
загрожує попаданням інфекції
в кров і появою глибоких рубців.
Зазвичай тільки дуже глибокі
подряпини викликають
рубцювання, а більшість
поверхневих шрамів зникають
через кілька місяців. А ось занести
бактерії при розчісуванні можна
легко. При цьому без лікування
антибіотиками вони можуть
призвести до зараження крові.
Вітряна віспа небезпечна своїми
ускладненнями. Ризик ускладнень
більше у дітей до 1 року, старше
15 років, вагітних та у дорослих
похилого віку, 1 з 20 пацієнтів
потрапляє в лікарню з важкою
формою отиту. Крім того,
ускладненням може бути
пневмонія, енцефаліт (запалення
головного мозку), міокардит
(запалення серцевого м'яза),
панкреатит, гепатит та ін.
Хворіють в основному діти, навіть
з перших днів життя, але дорослі
теж не рідкість.
Лікування: зазвичай
симптоматичне, але є
свої особливості (дітям
не рекомендовано застосування
ібупрофену, через можливий
розвиток фасциїту;

дорослим не рекомендовано
використовувати аспірин,
через ризик розвитку синдрому
Рея). Також є свої особливості
догляду за шкірою (елементами
висипання), аби не приєднати
бактеріальної інфекції!
Коли відбувається зараження
вітряною віспою, в організмі
виробляються антитіла до вірусу,
які борються з ним протягом
усього життя. Однак такі
антитіла виробляються далеко
не у кожного і, якщо ви належите
до їх числа, є всі шанси заразитися
вітрянкою знову. Після первинних
проявів, вірус переходить
у пожиттєвий сплячий стан
у черепних нервах та у нервових
закінченнях задніх корінців
спинного мозку.
На жаль, у 1/3 випадків вірус
вітряної віспи може пізніше
реактивуватися та спричинити
оперізуючий лишай.
Якщо не пам’ятаєте — хворіли
ви вітряною віспою чи ні, то ми
зможемо вам допомогти це
визначити, зробивши у нашому
МЦ «Альтамедика» спеціальний
аналіз крові на антитіла,
а наші педіатри вас з радістю
проконсультують з приводу
подальшої тактики!
Найкращим способом захистити
себе і свою родину залишається —
вакцинація! У МЦ «Альтамедіка
плюс» в наявності є вакцина
Варілрикс (вир. Бельгія)
за доступною ціною! І пам’ятайте,
що краще профілактувати, ніж
потім лікувати! Будьте здорові!

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030
444011

РЕКЛАМА
445470

ДОПОМОЖІТЬ
ВАЛЕРІЇ ОДУЖАТИ
Валерії з Вінниці 16 і весь цей час дівчина
прикута до ліжка. Лікарі поставили їй діагноз:
Гідроцефалія. Лівобічний тетрапарез, ДЦП.
Допомогти їй можуть у Китаї. На лікування
необхідно 14270 доларів. Їхати на лікування
потрібно з 1 травня. Сім'я зібрала 145 тисяч грн,
ще 350 тисяч грн не вистачає.
Долучитися та допомогти можна, перерахувавши гроші за наступними реквізитами:
ПриватБанк 5168

7573 4393 6433 Дробинко Олена (мама дівчини).
ПриватБанк 5168 7573 8498 5513 (долари) Дробинко Олена.
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ЧЕМПІОН СВІТУ ПОСТУПИВСЯ
«ТЕМНІЙ КОНЯЧЦІ»
Видовище  Потужні удари, видовищні
кидки, напружена боротьба в партері,
кров і гематоми на обличчі. Беззаперечні
перемоги фаворитів і несподівані
камбеки андердогів (на яких мало хто
ставив) — все це можна було побачити
на міжнародному турнірі зі змішаних
єдиноборств «Road to WWFC»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Òóðí³ð ïðîéøîâ ó â³ííèöüêîìó
ÑÊ «Íîêàóò» ³ çà òðàäèö³ºþ ç³áðàâ ïîíàä 900 ãëÿäà÷³â.
Çàãàëîì ïðîéøëî 12 ïîºäèíê³â.
Ó øåñòè ³ç íèõ â êë³òö³-ãåêñàãîí³
(àíàëîã ðèíãó â ÌÌÀ) áóëè ïðåäñòàâíèêè Â³ííè÷÷èíè. Ïî äâà
á³éö³ ³ç êëóá³â «Ñ³÷» ³ «Ïàòð³îò»
îáëàñíîãî öåíòðó, Âàäèì Ñàêàë
(Òóëü÷èí) òà ²ãîð Ãóíüêî, ÿêèé
ñïåðå÷àâñÿ çà ÷åìï³îíñüêèé ïîÿñ
ó ãîëîâíîìó ïðîòèñòîÿíí³.
АМАТОРИ НА РОЗІГРІВІ
Ó ïåðøèõ ÷îòèðüîõ áîÿõ âèñòóïàëè àìàòîðè. Ó ïåðåðâàõ
íîìåðè ðàóíä³â äåìîíñòðóâàëè êðàñèâ³ ä³â÷àòà. Çàâîäèëà
ïóáë³êó ðèòì³÷íà ìóçèêà, ï³ä
ÿêó âèõîäèëè á³éö³. ² òåìðÿâà
ó çàë³ — ëèøå ãåêñàãîí áóâ äîáðå îñâ³òëåíèé.
Ó ñòàðòîâîìó ïîºäèíêó 16-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí ßðîñëàâ Ãîë³øåâñüêèé ïîñò³éíî òèñíóâ
íà ñâîãî îäíîë³òêà ³ç Áåðäè÷åâà
Ìèêèòó Êóë³øà ³ ïåðåì³ã çà î÷åâèäíî¿ ïåðåâàãè.
Çà ìàéæå àíàëîã³÷íèì ñöåíàð³ºì ïðîõîäèâ ïîºäèíîê ì³æ
²âàíîì Âîëîùóêîì (Æèòîìèð) ³
Îëåêñàíäðîì Õóòîðÿíñüêèì (Â³ííèöÿ). Íàø 17-ð³÷íèé ñïîðòñìåí âåñü ïîºäèíîê äîì³íóâàâ, àëå
íàïðèê³íö³ ïîïàâñÿ íà áîëüîâèé
ïðèéîì «òðèêóòíèê».
— ß äîáðå çíàâ «òðèêóòíèê».
Àëå â³â òðè ðàóíäè ³ òðîõè ðîçñëàáèâñÿ. Ïðîñòî íå ïîáà÷èâ
â÷àñíî, ÷îãî ïðàãíå ñóïåðíèê, —

ñêàçàâ 17-ð³÷íèé Îëåêñàíäð Õóòîðÿíñüêèé.
— Îëåêñàíäð Õóòîðÿíñüêèé
íå ïðîñòî õîò³â âèãðàòè, à çðîáèòè öå êðàñèâî. Çà öå ³ áóâ
ïîêàðàíèé! — ðîçêàçàâ òðåíåð
çá³ðíî¿ Â³ííè÷÷èíè ç³ çì³øàíèõ
ºäèíîáîðñòâ ²ãîð Äèøëèâåíêî.
Ó ³íøèõ àìàòîðñüêèõ áîÿõ âæå
â ñòàðòîâèõ ðàóíäàõ ïåðåìîãëè
Íàçàð Äîìàøèí (Æèòîìèð) ³
Áîãäàí Ãí³òêî (Êè¿â).
ТУЛЬЧИНЕЦЬ ВИКОНАВ
«ГІЛЬЙОТИНУ»
Ïðîôåñ³éí³ ïîºäèíêè â³äêðèëèñÿ âèñòóïîì íàøîãî çåìëÿêà
²ãîðÿ Êóöüêîãî. Íà æàëü, â³í
ïîïàâñÿ íà çàäóøëèâèé ïðèéîì
ó âèêîíàíí³ Íàçàðà Ëóöê³âà
(×åðí³âö³).
Ïðîòå â íàñòóïíîìó áîþ ïîðàäóâàâ 25-ð³÷íèé Âàäèì Ñàêàë.
Òóëü÷èíåöü âäàëî âèêîíàâ ïðèéîì «ã³ëüéîòèíà», ùî ïðèìóñèëî
ðåôåð³ çóïèíèòè ïîºäèíîê.
— Ï³ñëÿ ïåðåìîãè íàñòð³é —
÷óäîâèé. Äî òîãî æ, ìåíå ÷åêàº
ãðîøîâà âèíàãîðîäà. ß ì³ã âèãðàòè ³ çà ðàõóíîê óäàðíî¿ òåõí³êè.
Àëå âäàëîñÿ ïðèâåñòè âäàëèé
ïðèéîì, — ðîçïîâ³â òóëü÷èíåöü.
Âàäèì Ñàêàë òðåíóºòüñÿ ó êëóá³ «Ãåïàðä» òðè ðîêè. Ðåãóëÿðíî äîáèðàºòüñÿ íà òðåíóâàííÿ ³ç
ñåëà, äîëàº ïî 30 ê³ëîìåòð³â. Çàõîïèâñÿ ºäèíîáîðñòâàìè äîñèòü
ï³çíî — ó 23 ðîêè. Äî öüîãî çàéìàâñÿ ô³çï³äãîòîâêîþ ³ ðîáîòîþ
íà áðóñàõ âèíÿòêîâî âäîìà. Íèí³
Âàäèì — ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè
³ç ôð³-ôàéòó.

Богдан Лисенко отримує чемпіонський пояс «Road to WWFC»

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Де найкращі
баскетболісти
 Ô³í³øóâàëà ì³ñüêà ñïàðòàê³àäà ñåðåä ñòóäåíò³â âèø³â
1–2 ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ç
áàñêåòáîëó (þíàêè). Ïåðåì³ã
òåõí³÷íèé êîëåäæ. Ðàçîì ³ç
íèì òð³éêó êðàùèõ ñêëàëè
ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íèé ³
êîëåäæ íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é.

Срібло з
Варшави
 Ó Âàðøàâ³ (Ïîëüùà) â³äáóâñÿ ²² ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè
«Warsaw Kids Cup». Âèõîâàíêè Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè
¹ 1 çäîáóëè äâ³ áðîíçîâ³ íàãîðîäè. Öå Âåðîí³êà Ãîí÷àðóê
³ Ñîô³ÿ Öèðêóí.

Останній бій вечора за участі вінничанина Ігоря Гунька
(праворуч) виявився драматичним
— Äâà ðîêè ïîñï³ëü ÿ º ÷åìï³îíîì êðà¿íè ³ ç öüîãî óêðà¿íñüêîãî
âèäó çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ.
Ìð³þ ï³äâèùèòè ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü, àáè óêëàñòè ïðîôåñ³éíèé
êîíòðàêò ³ çàðîáëÿòè íà æèòòÿ
âèíÿòêîâî ñïîðòîì, — äîäàº â³í.
— Âàäèì Ñàêàë — ìîëîäåöü,
ñïðàâæí³é òðóäÿãà, äîñâ³ä÷åíèé
áîºöü. Ó ïåðøîìó ðàóíä³ Âàäèìó ï³äáèëè îêî, â³í íèì ïîãàíî
áà÷èâ. Àëå òóëü÷èíåöü «âèêðóòèâñÿ» ³ âðåøò³-ðåøò ïåðåì³ã, —
ðàä³º ²ãîð Äèøëèâåíêî.

Ï³ñëÿ ïîðàçêè
â³ííè÷àíèí Іãîð Ãóíüêî
ïðèí³ñ áóêåò òðîÿíä
³ âðó÷èâ ¿õ ãîëîâíèì
âáîë³âàëüíèêàì –
áàáóñ³ ³ ä³äóñþ
ГРА «НА ПУБЛІКУ»
Â³ííè÷àíèí Ðîìàí Ìèõàëüñüêèé (23 ðîêè) ïðîòèñòîÿâ Àíäð³þ ²âàíîâó (Æèòîìèð). Ë³äèðóâàâ âåñü ïîºäèíîê, àëå ïðîãðàâ
÷åðåç áîëüîâèé ïðèéîì íà ðóêó.
— ßê ³ Îëåêñàíäð Õóòîðÿíñüêèé,
Ðîìàí Ìèõàëüñüêèé ïðàãíóâ âèêëèêàòè ôóðîð ó çàë³. Àëå ó ÌÌÀ
êðàñà íå ïîòð³áíà. Ãîëîâíå — ïðàâèëüíî âèêîíóâàòè òåõí³÷í³ ä³¿, —
êàæå ²ãîð Äèøëèâåíêî.
Íà äóìêó íàøîãî òðåíåðà,
ó ì³ñöåâèõ á³éö³â áóâ âåëèêèé
òÿãàð â³äïîâ³äàëüíîñò³.
— Ãîñòÿì âñå îäíî, ÿê ïåðåìàãàòè. À íàø³ ñïîðòñìåíè,
çà ÿêèìè ñïîñòåð³ãàþòü áëèçüê³
³ ð³äí³, «ãðàþòü íà ïóáë³êó». ² öå
íå ïðèçâîäèòü äî äîáðà. Íàø³
ó÷àñíèêè áóëè êðàùå ô³çè÷íî
ï³äãîòîâëåí³, àëå öå íå âïëèíóëî
íà ðåçóëüòàòè, — ðîçïîâ³â òðåíåð.
Ó ºäèíîìó ì³æíàðîäíîìó áîþ
Âëàä Êóêîàðà (Êèøèí³â) áîðîâ-

ñÿ ïðîòè ²âàíà Ðàöà (Êàçàõñòàí).
Òåõí³÷íèé ìîëäîâàíèí íå çàëèøèâ øàíñ³â îïîíåíòó.
НЕСПОДІВАНА КУЛЬМІНАЦІЯ
Ó ãîëîâíîìó ïîºäèíêó âå÷îðà çà âàêàíòíèé ïîÿñ ÷åìï³îíà
òóðí³ðó «Road to WWFC» ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 93 êã áîðîâñÿ 29-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí ²ãîð
Ãóíüêî. Â³í — ÷åìï³îí ñâ³òó ³ç
ãîäçþðþ-êàðàòå ³ çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ, çàñëóæåíèé ìàéñòåð
ñïîðòó Óêðà¿íè. Ñóïåðíèêîì
íàøîãî çåìëÿêà áóâ 22-ð³÷íèé
Áîãäàí Ëèñåíêî (Æèòîìèð) —
íåîäíîðàçîâèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè
³ç ÌÌÀ, ê³êáîêñèíãó ³ ôð³-ôàéòó.
²ç ïåðåìîæöåì öüîãî áîþ ïëàíóâàëà ï³äïèñàòè ïðîôåñ³éíèé
êîíòðàêò Ë³ãà WWFC. Áåçóìîâíèì ôàâîðèòîì ââàæàâñÿ ²ãîð
Ãóíüêî, ÿêèé âèãðàâ âñ³ ø³ñòü ïîºäèíê³â íà ïðîô³-ðèíç³. Ó òîé æå
÷àñ éîãî ñóïåðíèê ïðîãðàâ îáèäâà ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ áî¿.
Íàø çåìëÿê ïåðåìàãàâ çà î÷êàìè ó ïåðøîìó ðàóíä³. Àëå ïîñòóïèâñÿ ÷åðåç áîëüîâèé ïðèéîì
ó äðóãîìó.
Áîãäàíó Ëèñåíêîâ³ âðó÷èëè ïîÿñ
«Road to WWFC». Â³í êàçàâ, ùî
ðàä³º íàñò³ëüêè, ùî àæ õî÷å ïëàêàòè. Òèì ÷àñîì ²ãîð Ãóíüêî ïðèí³ñ
áóêåò òðîÿíä ³ âðó÷èâ ¿õ ãîëîâíèì
âáîë³âàëüíèêàì — áàáóñ³ ³ ä³äóñþ!
Ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ UFMMA
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ïðåäñòàâíèê Ë³ãè WWFC Âàäèì Êóä³ÿðîâ çàóâàæèâ, ùî òàê³ çìàãàííÿ
çì³öíþþòü ì³æíàðîäíèé ³ì³äæ
ì³ñòà, äîïîìàãàþòü ðîçâèâàòè
ÌÌÀ ó ðåã³îí³.
— Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü íå ëèøå
äîñâ³ä÷åí³, àëå é íàø³ ìîëîä³
á³éö³. Òîáòî ï³äðîñòàº çì³íà, ÿêà
â ìàéáóòíüîìó ïðåòåíäóâàòèìå
íà ìåäàë³ íà ïðåñòèæíèõ ÷åìï³îíàòàõ, — ñêàçàâ Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

За Кубок
«Тайфуну»
 Â Óìàí³ ïðîâåëè ïåðøèé
òóð â³äêðèòîãî ðåéòèíãîâîãî
òóðí³ðó ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó
çà êóáîê «Òàéôóíó». Òóðí³ð
ç³áðàâ 95 òåí³ñèñò³â ³ç ï’ÿòè
îáëàñòåé Óêðà¿íè. Âèõîâàíêà
íàøî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 1 Ñîô³ÿ
Êîáåðíèê ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå
(ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ 2005 ð. í. ³
ìîëîäøå).

«Київська весна»
 Âñåóêðà¿íñüêèé þíàöüêèé òóðí³ð ³ç äçþäî «Êè¿âñüêà âåñíà» ïðîéøîâ
ó Êèºâ³. ²ëëÿ Êàøïðóê ñòàâ
â³öå-÷åìï³îíîì ó âàãîâ³é
êàòåãîð³¿ äî 60 êã. Â³í — âèõîâàíåöü ï’ÿòî¿ Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè.
Випуск №12 (1086)
Двоходові мініатюрні задачі-блоки на кооперативний мат. Віднайдіть також
ілюзорну гру.
Задача №2337-2340
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №11 (1429) від 13 березня 2019 року
Задача №2333
1… Kpc6 2. C:b5+! Ф:b5x; 1. C:b5+! Kpc7 2. Ca4 Фb6x.
Задача №2334
I. 1. Фf7+! ef7:+ 2. Kph8 f8Фx;
II. 1. Kph8! e7 2. Фf8+! ef8:Фx.
Задача №2335
1… Td1 2. Kpa2 Ta1x; 1. b2! Cc4 2. b1K Ta2x.
Задача №2336
I. 1. Ke1! Th2+ 2. Kpf1 Tf2x;
II. 1. Kp:h1! Kpg3 2. Kg1 Kf2x – правильні мати.
М. Пархоменко
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МНЕНИЕ

ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ

Політичний город не спололи, там де
сіялось поспіхом, боком, язиками дурні
мололи, й заросло все чортополохом.

простір для особистої думки

Як зупинити виїзд українців за кордон
БЛОГ
МАР’ЯНА
НЕЧИПОРЕНКО,
ПОЛІТИЧНИЙ
ОГЛЯДАЧ

Îìð³ÿíå çàìîæíå
æèòòÿ, ïåðñïåêòèâè, ñîöïàêåò —
çà âñ³ì öèì óêðà¿íö³ ¿äóòü çà êîðäîí, áî íå â³ðÿòü â ñâîº ìàéáóòíº
íà ñâî¿é Áàòüê³âùèí³. Ùîðîêó
Óêðà¿íà âòðà÷àº 200 òèñÿ÷ ëþäåé — ùî äîð³âíþº íàñåëåííþ
îáëàñíîãî öåíòðà — ÷åðåç ãàíåáíó ñîö³àëüíó ïîë³òèêó âëàäè, ÿêà
çà 5 ðîê³â íå çìîãëà ïîäîëàòè
á³äí³ñòü, à ùå á³ëüøå çàíóðèëà
êðà¿íó ó ïð³ðâó.
ßê óêðà¿íö³ æèòèìóòü íàñòóïí³ 5 ðîê³â, çàëåæèòü â³ä
íàñòóïíîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ÿêîãî ìè îáèðàòèìåìî
âæå 31 áåðåçíÿ. Òîæ, ùîá âè
çðîáèëè ïðàâèëüíèé âèá³ð, ìè
ïðîàíàë³çóâàëè ïðîãðàìè òðüîõ
íàéðåéòèíãîâ³øèõ êàíäèäàò³â.
Ñüîãîäí³ íà 13 ì³ëüéîí³â ïåíñ³îíåð³â â Óêðà¿í³ ïðèïàäàº
14 ì³ëüéîí³â ïðàöþþ÷èõ. ßê
öþ òåíäåíö³þ çì³íèòè, ùîá
íå äîïóñòèòè äåìîãðàô³÷íî¿ ³
ñîö³àëüíî¿ êàòàñòðîôè?
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ââàæàº,
ùî äîïîìîæóòü ò³ëüêè ìð³¿. Áî
êîíñòðóêòèâó ó íüîãî â ïðîãðàì³ íåìàº. Â³í ìð³º, ùî ó íàñ
íå áóäå îãîëîøåíü ïðî ðîáîòó
â Ïîëüù³, à íàâïàêè ó Ïîëüù³
ç’ÿâëÿòüñÿ — ïðî ðîáîòó â Óêðà-

¿í³. À ùå ïðî òå, ùî â Óêðà¿íó
ïîâåðòàòèìóòüñÿ ³ ç íå¿ «íå ïî¿äóòü íàø³ ä³òè». Áàæàííÿ äóæå
ãàðíå, ò³ëüêè ÷îìó êîì³ê íå ïðîïîíóº øëÿõó éîãî äîñÿãíåííÿ?
Àäæå ìð³ÿ áåç ïëàíó ìîæå òàê
³ çàëèøèòèñÿ ìð³ºþ.
Ïåòðî Ïîðîøåíêî âêîòðå îá³öÿº. Òåïåð — çàëó÷èòè ì³ëüÿðäè
äîëàð³â ³íâåñòèö³é. Ìîâëÿâ, öå
é ðîáî÷³ ì³ñöÿ äàñòü, ³ «äîñòîéíó îïëàòó ïðàö³», ³ «äàñòü çìîãó
ñòâîðèòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó ñóì³æíèõ ãàëóçÿõ, ïîñèëèòü ïîïèò ³
äàñòü ïîøòîâõ ðîçâèòêó äëÿ äåñÿòê³â òèñÿ÷ ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ.
Öå çíèçèòü ð³âåíü ðîáî÷î¿ åì³ãðàö³¿ óêðà¿íö³â, ñòâîðèòü ìîòèâàö³þ ïðàöþâàòè â Óêðà¿í³». Òà
ùå ïîêè ÷èííèé ãàðàíò óíèêàº
â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ — ÷îìó é
äîñ³ íå çì³ã öüîãî äîñÿãòè ³ ùî
ïîîá³öÿº çàêîðäîííèì ³íâåñòîðàì â îáì³í íà âêëàäåííÿ ³íâåñòèö³é â á³çíåñ ó êðà¿í³, äå éäå
â³éíà? Áî ¿¿ â³í òàêîæ îá³öÿâ
çàâåðøèòè çà äâà òèæí³.
Þë³ÿ Òèìîøåíêî äî ïðîáëåìè åì³ãðàö³¿ ï³ä³éøëà ñåðéîçíî. Ìèíóëîãî ðîêó, ó ÷åðâí³,
ï³ä ÷àñ ñâîãî ïåðøîãî ôîðóìó
âîíà çàïðîïîíóâàëà ðàçîì ä³ÿòè,
ùîá ¿¿ âèð³øèòè: «Ìè, óêðà¿íö³,
ïðîãðàºìî ãëîáàëüíå çìàãàííÿ
ó ñâ³ò³ çà ëþäèíó. Íàø³ ãðîìàäÿíè ìàñîâî âè¿æäæàþòü ç
Óêðà¿íè. Áåðóòü ðîäèíè, ñâî¿õ

êîëåã ïî ðîáîò³, íàâ³òü äîìàøí³õ òâàðèí — ³ ¿äóòü òóäè, äå
âîíè ìîæóòü çíàéòè òåðèòîð³þ,
ïðèäàòíó äëÿ ùàñëèâîãî æèòòÿ.
Ñâîþ Óêðà¿íó âîíè âæå òàêîþ
íå ââàæàþòü. Í³ äëÿ ñåáå, í³ äëÿ
ñâî¿õ ä³òåé. Ìè íåäîîö³íþºìî
òðàã³÷í³ñòü öüîãî ïðîöåñó. Àëå
ÿêùî ìè âòðàòèìî óêðà¿íö³â, ÿê³
çàðàç ìàñîâî ïîêèäàþòü ñâîþ
çåìëþ, òî íàñë³äêè ö³º¿ òðàãåä³¿
áóäóòü òðèâàòè ñòîë³òòÿìè», —
ñêàçàëà âîíà.
Ë³äåð «Áàòüê³âùèíè» ââàæàº,
ùî ëþäè ò³êàþòü ç Óêðà¿íè
íå ëèøå ÷åðåç íèçüêó çàðîá³òíó ïëàòó, õî÷à âîíà — âàæëèâà: «Ãîëîâíà ïðè÷èíà — öå
âòðàòà â³ðè, ùî â Óêðà¿í³ ùîñü
РЕКЛАМА

444428

çì³íèòüñÿ, ùî â Óêðà¿í³ ñòàíå
òðîõè ëåãøå æèòè» ³ íàãîëîøóº,
ùî çà îö³íêàìè Ñâ³òîâîãî áàíêó
âæå ïîíàä 7 ì³ëüéîí³â íàøèõ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â çíàéøëè ñîá³
ì³ñöå ðîáîòè ³ ïðîæèâàííÿ â ³íøèõ êðà¿íàõ.
Ðàçîì ³ç òèñÿ÷àìè ïðîâ³äíèõ åêñïåðò³â êðà¿íè, ïðîñòèõ
óêðà¿íö³â, íàøèõ ñóñ³ä³â âîíà
âèõ³ä çíàéøëà ³ îïèñàëà éîãî
ó ñâîºìó ïðîãðàìíîìó äîêóìåíò³
«Íîâèé Êóðñ Óêðà¿íè». ßê âîíà
ïðîïîíóº ñïîíóêàòè óêðà¿íö³â
ëèøàòèñÿ íà Áàòüê³âùèí³?
Äëÿ ìîëîä³ — çàïî÷àòêóâàòè
ì³êðîêðåäèòóâàííÿ äëÿ â³äêðèòòÿ âëàñíîãî á³çíåñó ï³ä
3% ð³÷íèõ, äîñòóïí³ ³ïîòå÷í³

êðåäèòè ï³ä êóï³âëþ æèòëà áåç
çàñòàâè ³ ïåðøîãî âíåñêó, äîïîìîãó ðîäèíàì ïðè íàðîäæåíí³
ä³òåé — 50, 100 ³ 150 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ïåðøó, äðóãó ³ òðåòþ
äèòèíó òà íà âñ³õ ³íøèõ.
Ó ïðîãðàì³ «Ñâîáîäà ñëîâà»
Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà ïåðåðàõóâàëà, ùî ùå ïðèíåñå âò³ëåííÿ «Íîâîãî êóðñó»: «Ïåíñ³ÿ ó ïåíñ³îíåð³â áóäå íå íèæ÷îþ çà ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì,
òîáòî íå íèæ÷å 4000 ãðí. Ìè
çìîæåìî ï³äíÿòè ó âàëþòíîìó
îá÷èñëåíí³ çà 5 ðîê³â äîõîäè
ëþäåé äî ïîëüñüêîãî ð³âíÿ, à öå
â 3,5 ðàçè âèùå, í³æ çàðàç. Äëÿ
àãðàð³¿â áóäå âñòàíîâëåíî ºäèíèé ïîäàòîê íà ãåêòàð çåìë³,
êðåäèòóâàííÿ ï³ä ïåðåðîáêó
ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿. Äëÿ ï³äïðèºìö³â ³ íîâàòîð³â íîâà êðåäèòíà ïîë³òèêà ³ íîâà ñèñòåìà
ïîäàòê³â. Ìåäèöèíà ³ îñâ³òà âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ïð³îðèòåòí³. Ìè
áóäåìî ìàòè ñåðåäíþ îñâ³òó, ÿê
â ðîçâèíóòèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. Âèùà îñâ³òà áóäå áåçêîøòîâíîþ. Ìè ïîâåðíåìî æèòòÿ
â ñåëà. Ïîâåðíåìî ôåðìåðñòâî,
ñ³ëüãîñïâèðîáíèöòâî äëÿ ëþäåé,
ÿê³ æèâóòü ³ ïðàöþþòü íà ñâî¿é
çåìë³».
Ñïîä³âàºìîñü, íàø àíàë³ç äîïîìîæå âàì çðîáèòè âèâàæåíèé
âèá³ð íà ïðèéäåøí³õ âèáîðàõ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.
447116

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Коцюбинського

Гуцулка Ксеня
Комедія, 20.03, поч. о 12.30, 20.05
21.03–27.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Королівські коргі
Анімація, 20.03, поч. о 10.00, 11.45, 17.50
21.03–27.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Свінгери 2
Комедія, 20.03, поч. о 21.50
21.03–27.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пригоді Мії та білого лева
Анімація, 20.03, поч. о 14.20, 18.10
21.03–27.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Диво-парк
Анімація, 20.03, поч. о 13.35
21.03–27.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Майбутній король
Фентезі, 20.03, поч. о 17.15

Як приборкати дракона 3:
Прихований світ
Анімація, 20.03, поч. о 10.00, 13.45
21.03–27.03, поч. о 10.30, 14.00

Капітан Марвел
Пригоди, 20.03, поч. о 19.25, 21.40
21.03–27.03, поч. 19.25

Ласкаво просимо до Акапулько
Трилер, 21.03–27.03, поч. о 21.40

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ
Ассія Ахат 16 квітня
у Вінниці

Гурт «ТІК». Тур «Хліб
і видовища»

Знаменита скрипачка
Ассія Ахат, яка вже багато років задає тон у світовій скрипковій музиці,
їде у Вінницю зі своїм
новим шоу світового
рівня. 16 квітня о 19.00 у театрі імені Садовського
Ассія Ахат представить свою нову шоу-програму
«LOVE IS». У програмі — безсмертні світові хіти,
починаючи від 60-х років і до сьогодні, а також
14 нових композицій з американської програми.
Навіть найвимогливіші шанувальники музики
будуть приголомшені новим модним звучанням
легендарних світових хітів, чудовим бендом,
бек-вокалом, оркестровою групою, вражаючими
постановками балету і світловим шоу світового масштабу. Зробіть собі і своїм близьким
незабутній подарунок — купуйте кращі квитки
заздалегідь.
Вартість — 250–690 грн. 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».

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».

Вінниця, зустрічай
нову шалену програму
«Світові хіти» від Prime
Orchestra!
14 квітня о 19.00 у Будинку офіцерів нас чекає
свіжа порція музичних експериментів, нових
неординарних прочитань культових хітів, яскраве
шоу, приголомшливі вокалісти, епатажні костюми,
спецефекти і ураган емоцій.
У новій феєричній програмі почуємо легендарні
хіти не тільки титанів рок- і поп-культур, але і
кращі композиції всесвітньовідомих електронних
проектів — від Queen і Rammstein до Imaginе
Dragons і Depeche Mode.
Квитки — 180–380 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».

ВИСТАВКИ
«Весняний сад 2019»

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

Шалена місія в Майамі
Комедія, 20.03, поч. о 21.50
21.03–27.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Батьки легкої поведінки
Комедія, 20.03, поч. о 16.40
21.03–27.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Абсолютно нові пригоди Аладдіна
Комедія, 20.03, поч. о 16.40, 21.00, 23.10
21.03–27.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Свята Агата
Трилер, 20.03, поч. о 23.20
21.03–27.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Скажені канікули
Комедія, 20.03, поч. о 12.20, 14.30, 21.10
21.03–27.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Моя чарівна леді
Мюзикл, 20.03, поч. о 16.00

Хелемські мудреці

«Сухішвілі» у Вінниці
28 березня о 19.00 у Будинку офіцерів новий концерт Національного балету
Грузії «Сухішвілі». у Вінниці
будуть 100 танцюристів та
2500 костюмів, дивовижний оркестр та унікальні
інструменти. Замовляйте безкоштовну доставку квитків: (0432)57-55-55, (093)1010063 і (098)1010063.

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 22.03, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 22.03, поч. о 19.00

Ніч Святого Валентина
Фантазії на тему кохання, 23.03, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Концерт гурту
«Larus»
23 березня в арт-пабі
«Beef Eater» зустрічайте
відомий вінницький гурт
«Larus». Гурт подарує
вам три відділення всім
відомих хітів у якісному виконанні та драйвово-танцювальну програму. У вас буде можливість замовити пісню зі
списка пісень. Початок о 20.00, вхід 10 грн. Тел.:
(096)4429900, (093)7009798.

Мала сцена. Незвичайна комедія
23.03, 26.03, 29.03, 30.03, поч. о 19.00

Смішні гроші
Прем'єра. Комедія, 27-28.03, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн

Пригоди Мисливця Даная
Мордовська казка, 23.03, поч. об 11.00 та 13.00
Румунська казка, 24.03, поч. об 11.00 та 13.00

Продюсер

Комедія, 21.03–27.03, поч. о 20.00

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО

Хоробра Уляна

Пригоди, 20.03–27.03, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Давай, танцюй

8 квітня у Будинку
офіцерів Київський театр
«Тисячоліття» представить комедію «Я куплю
тобі Мальдіви». Якщо ви любите посміятися і
отримати від походу до театру море позитивних емоцій — ця вистава саме для вас! Це блискуча комедія
положень. Вихор та каскад мінливих обставин, що
ростуть як сніжний ком і загострюються до фіналу,
які змушують героїв миттєво реагувати на них,
пристосовуватися, змінюватися і, врешті-решт,
по-новому поглянути на своє життя. Комедія з усіма
ознаками детективу, подружньої драми, еротичними
витівками та… великими грошима. Це іронічний і
веселий погляд на людину з її слабкостями, надіями
та бажаннями бути щасливим!
Початок о 19.00. Вартість квитків: 100–150 грн.

Комедія-притча, 21.03, поч. о 18.30

«Світові хіти» від
Prime Orchestra

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Норм: Ключі до королівства

Комедія, 20.03, поч. о 16.00, 18.00

Комедiя Рея Куні
«Я куплю тобі
Мальдiви»

Вінницький експоцентр
запрошує на десяту
міжрегіональну
спеціалізовану виставкуярмарок «Весняний сад
2019».
На виставці можна буде придбати саджанці
плодових та ягідних культур, насіння картоплі,
овочів та квітів, кімнатні та декоративні рослини,
засоби захисту рослин та боротьби зі шкідниками,
добрива, садово-городній інвентар та багато
іншого. Час роботи виставки: 20 березня
11.00–18.00, 21 березня 10.00–18.30, 22 березня
10.00–18.30, 23 березня 10.00–16.00. Вхід 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 згадано Голодомор. У повній колекції
пана Олександра є марки, датовані від 1850 року,
гашені в різних українських містах. Найстаріший
конверт з поштовим штемпелем датований
1830 роком. До слова, є також марка з нині

білоруського міста Гомель, погашена українським
тризубом. Музей української марки ім. Якова
Балабана можна відвідати щодня, крім понеділка,
з 10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам вхід
безкоштовний. 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
природи, поринути у світ популярної техніки
та поекспериментувати самому. Територія
музею — більше 1000 квадратних метрів. Тут
представлені понад 150 експонатів для виконання
дослідів. «Музей науки» — цікаве місце для
дітей, підлітків і дорослих! Тут також можна
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та студентів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн
з людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

Цирк «Олімп» з новою приголомшливою програмою!
З 30 березня по 7 квітня
в Центральному парку
(біля Планетарію). Найцікавіший персонаж
шоу — це справжній та
живий трансформер Бамблбі. Разом з ним продемонструють свої здібності — Капітан Америка та
Супермен. Також ви побачите найнебезпечніший
атракціон «Колесо Смерті». Усю виставу супроводжує мрія всіх дівчаток — велетенська лялька LOL.
Артисти здивують глядачів своєю майстерністю,
а веселий клоун подарує гарний настрій і дітям, і дорослим! Надзвичайні людські можливості, вражаючі
екстремальні трюки, яскраві костюми та мега круті
номери — все це ви побачите на власні очі на наших незабутніх виставах! Нам є чим вас здивувати!
Розклад циркових вистав:
30 березня — субота — 14.00, 17.00. 31 березня —
неділя — 14.00, 17.00. 3 квітня — середа — 18.00
4 квітня — четвер — 18.00. 5 квітня — п'ятниця —
18.00. 6 квітня — субота — 14.00, 17.00. 7 квітня —
субота — 14.00, 17.00.
Довідки за телефонами: (099)5557133, (097)5557133.
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ЧОМУ БОДАЙ РАЗ ВАРТО
СХОДИТИ ДО ПЛАНЕТАРІЮ
Вікно у Всесвіт 
Лекторка планетарію
Ганна Таранушко
жартує, що працює
в ньому, тому що
так зійшлися зорі
на Чумацькому
Шляху. Дівчині
подобається, як
вона сама каже,
нести зоряний мир
та зоряне добро
у маси
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Êîíêðåòíîãî
äíÿ ó ðîö³, êîëè
â³äçíà÷àþòü Äåíü
ïëàíåòàð³¿â, íå ³ñíóº. Âò³ì,
ìîæíà áóëî íàòðàïèòè íà ³íôîðìàö³þ, ùî öå ñâÿòî ïðîéäå
10 áåðåçíÿ. Öå íå òàê. Íàñïðàâä³
éîãî â³äçíà÷àþòü ó íåä³ëþ, ùî º
íàéáëèæ÷îþ äî âåñíÿíîãî ð³âíîäåííÿ — öüîãîð³÷ òàêîþ äàòîþ
º 17 áåðåçíÿ.
— Êîëèñü ç³ðêè áóëè äëÿ ìåíå
çâè÷àéíèìè êðàïî÷êàìè, — ãîâîðèòü Ãàííà. — Òåïåð íå ìîæó
äèâèòèñÿ íà íèõ ïðîñòî òàê, çà-

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
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

Загорівся
автобус
 Ó Êàëèí³âö³ çàéíÿâñÿ
àâòîáóñ, ÿêèé ïðÿìóâàâ
äî Â³ííèö³. ²íöèäåíò ñòàâñÿ
14 áåðåçíÿ îá 11.40. Âîãîíü
îõîïèâ àêóìóëÿòîðíèé
â³äñ³ê àâòîáóñà ÅÒÀËÎÍ.
Ïàñàæèð³â â àâòîáóñ³ íå
áóëî.

Новий поїзд
через Вінницю

Лекторка Ганна Таранушко у зоряній залі. Саме
у цьому приміщенні вінничани досліджують космос
та насолоджуються красою нашої Галактики

âæäè ïðîêðó÷óþ ó ãîëîâ³, äî ÿêîãî
ñóç³ð’ÿ âîíà â³äíîñèòüñÿ, ÿêó íàçâó
ìàº, ÿêî¿ âîíà çîðÿíî¿ âåëè÷èíè.
Íà äóìêó ä³â÷èíè, ïëàíåòàð³¿
ïîòð³áí³ ó ïåðøó ÷åðãó äëÿ çàêð³ïëåííÿ çíàíü ç àñòðîíîì³¿ òà
ðîçøèðåííÿ ñâ³òîãëÿäó ëþäåé.
Âîíè äîïîìàãàþòü çðîçóì³òè
ì³ñöå ëþäèíè ó Âñåñâ³ò³.
— Á³ëüø³ñòü íàâ³òü íå óÿâëÿº,
íàñê³ëüêè ìè ì³çåðí³, ïîð³âíÿíî
ç óñ³ìà òèìè ìàñøòàáàìè.
Ëþäè íå çàìèñëþþòüñÿ íàä
ÿâèùàìè, ñâ³äêàìè ÿêèõ ñòàþòü
êîæíîãî äíÿ. Íàïðèêëàä, ÷îìó
ìè áà÷èìî ÷åðâîíèé Ì³ñÿöü ïðè
çàòåìíåíí³. ßê òàê ñòàºòüñÿ, ùî
ç³ðêè ïî÷èíàþòü ïàäàòè. Àáî, ùî
âîíî íàñïðàâä³ òàêå ò³ êðàïî÷êè,

З їжею небезпечно
У планетарії 86 м’яких місць.
При потребі можна доставити
ще зо два десятки.
Найкраще сідати на останніх рядах. Тоді вся сфера буде перед
вашими очима і не доведеться
сильно відкидати голову назад.
У Вінницькому планетарії діє
програма для малозахищених
верств населення. Щоб нею
скористатися, потрібно прийти
у заклад та написати відповідний лист. Після цього ви зможете
безкоштовно відвідати програму.
Планетарій працює без вихідних
з 10.00 до 18.00. На державні
свята також. Замовляти лекції
можна з 10.00 до 17.00.
Також ви можете замовити

КОРОТКО

конкретну програму для себе.
У такому випадку вас має бути
не менше десяти людей. Якщо
ви хочете індивідуальну програму, або помандрувати просторами космосу тільки з членами
своєї родини, або ж з другою
половинкою, доведеться платити за десятьох — це 400 грн,
по 40 грн з людини.
— З напоями та їжею до зоряної
зали заходити не можна. Це небезпечно. Тому що ваша голова
постійно знаходиться у відкинутому назад положенні. Якщо
при цьому ще й пити або їсти,
можна легко вдавитися. Тим
більше, що переважна частина
наших відвідувачів діти.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 190112

Hàêëàä 29 000

ÿêèìè âñèïàíå íåáî. Ó ïëàíåòàð³¿ ìîæíà îòðèìàòè â³äïîâ³ä³
íà ñïðàâä³ âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïèòàíü.
ЯК УСЕ ВЛАШТОВАНО
Ó Â³ííèöüêîìó ïëàíåòàð³¿
ìîæíà ïîáà÷èòè òî÷íó êîï³þ çîðÿíîãî íåáà, ð³çí³ àñòðîíîì³÷í³
ÿâèùà òà áëèçüêî ï’ÿòè òèñÿ÷
ç³ðîê, ÿê³ ðîçð³çíÿº ëþäñüêå îêî.
Àïàðàò íàëàøòîâàíèé íà ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè Â³ííèö³.
Ñåáòî òàì ïðîåêòóþòüñÿ ñàìå ò³
ñóç³ð’ÿ, ÿê³ ì³ñòÿíè ùîäíÿ áà÷àòü
íà íåá³. Ï³ñëÿ ïðîãðàìè ìîæíà
âèéòè íà âóëèöþ, ïîäèâèòèñÿ
íà ñïðàâæíº çîðÿíå íåáî ³ ðîçð³çíèòè, äå ÿêà ç³ðêà çíàõîäèòüñÿ
òà ÿê âîíà íàçèâàºòüñÿ.
Ðàí³øå, ùå íà ÷àñ ñòàíîâëåííÿ
íàøîãî ïëàíåòàð³þ, ç 1965 ðîêó,
ëåêòîðè ïîêàçóâàëè çâè÷àéí³
ñëàéäè íà ïðÿìîêóòíîìó åêðàí³
³ ïîÿñíþâàëè ¿õí³é âì³ñò, ïðèì³òèâíèé àïàðàò òîä³ äåìîíñòðóâàâ
ëèøå Âåëèêó Âåäìåäèöþ. Îäíàê
ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ áóëè âñòàíîâëåí³ êîìï'þòåðè ³ ïîâíîêóïîëüíà ñèñòåìà ïðîåêòóâàííÿ, ÿêà
çàíóðþº ãëÿäà÷³â ó çîáðàæåííÿ.
Êîëè âè çàéøëè äî çîðÿíî¿ çàëè
òà âìîñòèëèñÿ â êð³ñë³, ó ïðèì³ùåíí³ ãàñíå ñâ³òëî. Íà åêðàí³
ïî÷èíàºòüñÿ ï³çíàâàëüíèé ñôåðè÷íèé ô³ëüì, íàïðèê³íö³ ÿêîãî
âìèêàºòüñÿ çîðÿíå íåáî ³ âè âèðóøàºòå ó ìàíäð³âêó êîñìîñîì.
— Äàë³ ìè ïîêàçóºìî íåâåëèê³
â³äåîðîëèêè, ùî ðîçðîáëÿëèñÿ
ñïåö³àëüíî ï³ä íàø ïëàíåòàð³é.
Ó íèõ ìè ïîÿñíþºìî ð³çí³ ÿâèùà.
Íàïðèêëàä, çàòåìíåííÿ Ñîíöÿ ³

Íàø³ êîîðäèíàòè:

Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

Ì³ñÿöÿ, ïîëÿðíå ñÿéâî, çîðÿíèé
äîù òîùî, — ïðîäîâæóº Ãàííà. —
Êîæíà ïðîãðàìà çàê³í÷óºòüñÿ îäíàêîâî — çóñòð³÷÷þ íàéáëèæ÷î¿
äî íàñ çîð³ — Ñîíöÿ — íàä íàøèì ì³ñòîì Â³ííèöåþ.
ПРО ЕФЕКТ ПРИСУТНОСТІ
Íàïîâíþâàí³ñòü ïëàíåòàð³þ, ÿê
ïðàâèëî, çàëåæèòü â³ä íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Îñíîâíà ìàñà â³äâ³äóâà÷³â ñàìå øêîëÿð³, ÿê³ ïðè¿çäÿòü
äîñë³äæóâàòè Âñåñâ³ò, íå ò³ëüêè
ç ð³çíèõ øê³ë Â³ííèö³, àëå é ç
ð³çíèõ êóòî÷ê³â êðà¿íè. Óñüîãî
ó ïëàíåòàð³¿ áëèçüêî ï'ÿòäåñÿòè
ð³çíîìàí³òíèõ ïðîãðàì.
— Äåÿêèõ ä³òåé öå íàñò³ëüêè
âðàæàº, ùî âîíè äóìàþòü, ùî
ìîæóòü âõîïèòèñÿ çà ìåòåîðè,
ùî ïðîë³òàþòü íàä íèìè. Òóò º
òàêèé åôåêò, ùî òè í³áè ñïðàâä³
çíàõîäèøñÿ ó êîñìîñ³ ³ íàä òîáîþ
ïðîíîñÿòüñÿ ñïðàâæí³ àñòåðî¿äè.
Íàéá³ëüøå øêîëÿð³ ïîëþáëÿþòü ïðîãðàìó ïðî ïëàíåòè Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè. Äîðîñë³ íàäàþòü
ïåðåâàãó ³íøîìó — «Â³ä çåìë³
ó Âñåñâ³ò». Ïðîãðàìó íàçèâàþòü
çì³ñòîâíîþ òà ïîð³âíþþòü ç êîðîòêèì êóðñîì àñòðîíîì³¿.
— Â Óêðà¿í³ âñüîãî ø³ñòü
ñòàö³îíàðíèõ ïëàíåòàð³¿â. Òîáòî òàêèõ, ÿê íàø, — ðîçïîâ³äàº
Ãàííà. — Óñ³ ³íø³ íàäóâí³ àáî
ïåðåñóâí³. Ïëàíåòàð³¿ ì³æ ñîáîþ
íå êîíêóðóþòü. Íàâïàêè, äîïîìàãàºìî. ßêùî â êîãîñü º ÿê³ñü
³äå¿ àáî ïðîãðàìè, îáîâ’ÿçêîâî
ä³ëèìîñÿ. Ìè æ çíàõîäèìîñÿ
ó ð³çíèõ ÷àñòèíàõ êðà¿íè, òîìó
íå çàâàæàºìî ðîáîò³ îäèí îäíîãî.

 Óêðçàë³çíèöÿ çàïóñêàº
íîâèé ðåéñ Æèòîìèð-Îäåñà
÷åðåç Â³ííèöþ. Êóðñóâàòèìå â³í ç 31 áåðåçíÿ. Ïîòÿã
ï³ä íîìåðîì 247 ïðèáóâàòèìå äî Â³ííèö³ î 2.10 íî÷³.
Ïîòÿã çóïèíÿòèìåòüñÿ ó
Áåðäè÷åâ³, Êîçÿòèí³, Êàëèí³âö³, Â³ííèö³, Ãí³âàí³,
Æìåðèíö³, Ðàõíàõ, Âàïíÿðö³, Êðèæîïîë³, Êîäèì³,
Ïîäîëüñüêó. Î 09.33 â³í
ïðèáóâàº â Îäåñó. Çâîðîòíèé ðåéñ áóäå ï³ä íîìåðîì
248. Ç Îäåñè â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ î 12.35. Ó Â³ííèö³
áóäå î 19.21.
Íàðàç³ êâèòêè âæå
ç’ÿâèëèñü ó ïðîäàæó.
Êâèòîê ó ïëàöêàðòíèé
âàãîí ç Â³ííèö³ äî Îäåñè
êîøòóº 172 ãðí, êóïå —
555 ãðí, à ëþêñ — 1135 ãðí.
Íà çâîðîòíèé ðåéñ êâèòêè
òðîõè äåøåâø³. Ïëàöêàðò —
164 ãðí, êóïå — 518 ãðí,
à ëþêñ — 1053 ãðí.

ОГОЛОШЕННЯ
Автомобілі
Вантажні перевезення до 1,5
т (Форд-Транзит) по місту
та Україні. У будь-який час
Тел.:(097) 524-70-01

Робота
100% легальне працевл. в
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз
Тел.:(067)369-82-33, (063)21802-33
Sort date: 19.03.2019, №12/2019

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.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA

Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ВІКТОР ПЕРЛОВ, БЛОГЕР

Як гадаєте, якість води з крану може
стати причиною переїзду в інше місто?

простір для особистої думки

Найбільший подіум, модні тренди, професійні моделі та
дивовижний світ джунглів – як пройшов IV-ий Kids Fashion Show
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
«KIDS FASHION SHOW»

Ãðàíä³îçíèé äèòÿ÷èé ïîêàç Vinnytsia Kids Fashion Show
öüîãîð³÷ óæå â÷åòâåðòå îá’ºäíàâ óñ³õ,
õòî ö³êàâèòüñÿ ñâ³æèìè òåíäåíö³ÿìè òà
íîâèíêàìè ó ñâ³ò³ äèòÿ÷î¿ ìîäè. Á³ëüøå
300 ãîñòåé ñòàëè ñâ³äêàìè òâîðåííÿ íîâî¿
ìîäíî¿ ³ñòîð³¿ íàøîãî ì³ñòà ³ ñïîâíà íàñîëîäèëèñÿ óí³êàëüíîþ àòìîñôåðîþ âå÷îðà.
Íà ê³ëüêà ãîäèí çàëà ÑÊ «Íîêàóò» ïåðåâò³ëèëàñü ó íåéìîâ³ðíèé òðîï³÷íèé ñàä ç
ÿñêðàâèìè äåêîðàö³ÿìè òà ãîëîâíîþ ëîêàö³ºþ øîó — ìàñøòàáíèì ïðîôåñ³éíèì
ïîä³óìîì çàâäîâæêè 20 ì! Íèì äåô³ëþâàëè
þí³ ìîäåë³ ó íîâèõ âåñíÿíî-ë³òí³õ êîëåêö³ÿõ ³ìåíèòèõ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â òà
ñâ³òîâèõ áðåíä³â. Öüîãî ðàçó ñâîº áà÷åííÿ
äèòÿ÷èõ òðåíä³â ïðåçåíòóâàëè êðàù³ ç êðàùèõ: Îëåêñàíäð Î÷åðåòíèé, Êàòåðèíà Ëóêàøèê, Ñâ³òëàíà Òåðåí÷óê, Carpova, áðåíäè Utmost, Party Kids, Mayoral, H. N.A_
dress, Like my mom, Leggero Pennino, Little
Baby, CandyKid òà VivaVictoria. Çàóâàæèìî,
ùî áðåíä Utmost óæå âäðóãå ðîáèòü ïðèºìíèé ñþðïðèç ñâî¿ì ìîäåëÿì ³ äàðóº ¿ì
îäÿã, â ÿêîìó âîíè äåô³ëþâàëè ïî ïîä³óìó. Òàêîæ óñ³ ïðèñóòí³ ìàëè óí³êàëüíó
ìîæëèâ³ñòü íà ì³ñö³ ïðèäáàòè âïîäîáàíå
íèìè âáðàííÿ òà îñîáèñòî ïîñï³ëêóâàòèñÿ
³ç éîãî òâîðöÿìè.
Kids Fashion Show — öå ìàñøòàáíèé
ïðîåêò âñåóêðà¿íñüêîãî ôîðìàòó, îð³ºíòîâàíèé íà äåìîíñòðàö³þ äèòÿ÷èõ
êîëåêö³é â³äîìèõ áðåíä³â òà ï³äòðèìêó

ïîïóëÿðíèõ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â.
Îðãàí³çàòîðè ïðèºìíî âðàæåí³, ùî çàõ³ä ïðèâåðòàº äî ñåáå óâàãó ó÷àñíèê³â
íå ò³ëüêè ç ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè, à é ç
³íøèõ êðà¿í ñâ³òó. Óñüîãî â ïîêàç³ âçÿëè
ó÷àñòü 130 ä³òåé. Óñ³ âîíè ïðîéøëè â³äïîâ³äàëüí³ åòàïè êàñòèíãó ³ ï³äãîòîâêè
äî ïîêàçó òà çðåøòîþ ïðîäåìîíñòðóâàëè
ñâ³é çàïàë òà øàëåíó õàðèçìó ï³ä ÷àñ
ê³ëüêîõ âèõîä³â íà ïîä³óì. Êîæåí ó÷àñíèê ïîêàçó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îòðèìàâ
äèïëîì òà ô³ðìîâèé ïîäàðóíîê.
Çàäàâàâ íàñòðîþ òà åíåðãåòèêè öüîìó
«ïàðàäó êðàñè ³ ìîäè» ïîïóëÿðíèé óêðà¿íñüêèé âåäó÷èé òà ãóìîðèñò Îëåêñàíäð
Òåðåí÷óê. À ñåðåä çàïðîøåíèõ ãîñòåé
âå÷îðà áóâ ô³íàë³ñò ïîïóëÿðíîãî ïðîåêòó
«Òàíö³ ç ç³ðêàìè» Îëåêñàíäð Ïðîõîðîâ.
Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, îñíîâíà ³äåÿ
ïðîâåäåííÿ Kids Fashion Show ïîëÿãàº
ó ïðàãíåíí³ çðîáèòè Â³ííèöþ ñïðàâæí³ì åï³öåíòðîì äèòÿ÷î¿ ìîäè â Óêðà¿í³! À òîìó ç êîæíèì ñåçîíîì ìàñøòàáè
ïîêàçó ñòàþòü âñå á³ëüøèìè, òåìàòèêà
ö³êàâ³øîþ, ó÷àñíèêè ÿñêðàâ³øèìè, ³ öüîãîð³÷íå ä³éñòâî âêîòðå öå ï³äòâåðäæóº.
Óñÿ êîìàíäà âèñëîâëþº ùèð³ ñëîâà
âäÿ÷íîñò³ ãåíåðàëüíèì ïàðòíåðàì çàõîäó: êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ãîñòåâ³ÿ»,
ñòóä³¿ êðàñè «Red Lips», ñàéòó «20 õâèëèí», ó÷àñíèêàì, ¿õí³ì áàòüêàì, ãîñòÿì
òà âñ³ì, õòî äîëó÷èâñÿ äî ñòâîðåííÿ òà
ïðîâåäåííÿ öüîãî íåçàáóòíüîãî ñâÿòà, ³
âæå ãîòóº íîâ³ ³äå¿ äëÿ ìàéáóòíüîãî øîó
ñåçîíó îñ³íü-çèìà 19/20.
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А чи не податись мені в мобільну розробку?..
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ ITАКАДЕМІЇ

Ñüîãîäí³ ðîçðîáíèê ìîá³ëüíèõ
äîäàòê³â º îäí³ºþ ç
íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíèõ ïðîôåñ³é — ö³êàâà ðîáîòà, çà ÿêó
ïëàòÿòü äîáðå.
Ðèíîê ìîá³ëüíèõ ðîçðîáîê
ïîñò³éíî çðîñòàº. Âñå á³ëüøå
ëþäåé íå óÿâëÿþòü ñâîº æèòòÿ
áåç ñìàðòôîíà. Î÷åâèäíî ëþäè
íå çáèðàþòüñÿ ó íàéáëèæ÷èé
÷àñ â³äìîâëÿòèñü â³ä éîãî âèêîðèñòàííÿ? Îòæå ³ ìîá³ëüí³
ðîçðîáíèêè áåç ä³ëà ³ ãðîøåé
ñèä³òè íå áóäóòü.
Çàðàç íàéá³ëüø âäàëèé ìîìåíò äëÿ òîãî, àáè îñâî¿òè
äàíó ïðîôåñ³þ ³ âëàøòóâàòèñü
íà ðîáîòó ìð³¿. Ç ÷îãî ïî÷àòè?
Ìîæíà ñïðîáóâàòè ñàìîñò³éíî
ðîç³áðàòèñü ó òîíêîùàõ ìîá³ëüíî¿ ðîçðîáêè. Àëå íàâ÷àííÿ
áåç ïðàêòèêè — ìàðíà òðàòà
÷àñó. Òîìó ïðîïîíóºìî êóðñè
«Mobile Development» â³ä Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿. ßê âèâ÷àòè ðîçðîáêó áåç êîìï'þòåðà
Mac? Êóïóâàòè? Òàêî¿ ïîòðåáè íåìàº, àäæå â ²Ò-Àêàäåì³¿
íå íàâ÷àþòü «íà ïàëüöÿõ», äëÿ

öüîãî º iOS-ëàáîðàòîð³ÿ, îáëàøòîâàíà êîìïàí³ºþ RIA.com!
Êóðñ âåäóòü âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè, ÿê³ ðîçóì³þòü ãàëóçü çñåðåäèíè ³ ìîæóòü íàâ÷èòè ³íøèõ.
Ìè ¿õ — Îëåêñ³ÿ Òþðåíêîâà,
Àíäð³ÿ Ñòàõîâà òà Äìèòðà ßâîðñüêîãî ðîçïèòàëè ïðî äîñâ³ä,
ÿêèé âàæëèâèé äëÿ ìàéáóòí³õ
ðîçðîáíèê³â.
ßê äàâíî âè ïðàöþºòå ó ñôåð³
ñàìå ìîá³ëüíî¿ ðîçðîáêè? ² â ²Ò
çàãàëîì?
Îëåêñ³é: Òð³øêè á³ëüøå ÿê
5 ðîê³â/á³ëüøå 20 ðîê³â
Àíäð³é: Á³ëüøå 8 ðîê³â/12 ðîê³â
Äìèòðî: Ïîíàä 4 ðîêè/ìàéæå
5 ðîê³â
ßê³ îñíîâí³ òåõíîëîã³¿ ìàº
îñâî¿òè ðîçðîáíèê ìîá³ëüíèõ
çàñòîñóíê³â?
Îëåêñ³é: Ïîòð³áíî ðîçóì³òè
ìîâó ïðîãðàìóâàííÿ, ïëàòôîðìó iOS/Android/ — îáèäâ³
íà ð³âí³ ñèëüíîãî êîðèñòóâà÷à,
îáîâ'ÿçêîâî ìàòè óÿâó ïðî àëãîðèòìè, ôóíêö³îíàëüíå ïðîãðàìóâàííÿ, ãåîìåòð³þ, ïàòåðíè
äèçàéíó ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â
(e. g. Design Patterns by GoF),
àðõ³òåêòóðè òîùî. ² ãîëîâíå —
àíãë³éñüêó.

Àíäð³é: Ðîçóì³òè, ÿê ïðàöþº
ñèñòåìà, îñíîâí³ â³äì³ííîñò³ iOS & Android. Íó ³ ìîâó,
ÿêîþ áóäåòå ïèñàòè.
Äìèòðî: Ìîâó ïðîãðàìóâàííÿ,
îñîáëèâîñò³ ïëàòôîðìè ï³ä ÿêó
ïèøèòå êîä. Ìîæëèâîñò³ IDE, ç
ÿêîþ ïðàöþºòå. ÎÎÏ, SOLID,
DRY.
ßê³ ï³äâîäí³ êàìåí³ ìîæóòü
÷åêàòè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
Îëåêñ³é: Ë³íü, ïðîêðàñòèíàö³ÿ, áàæàííÿ êèíóòèñü äî á³ëüø
ïîøèðåíîãî âåáà, íåñê³í÷åííèé ïåðåãëÿä â³äåîòóòîð³àë³â.
Íåâì³ííÿ çìóñèòè ñåáå ïðàöþâàòè òà íåáàæàííÿ äåìîíñòðóâàòè êîä íà ñòàä³¿ íàï³âãîòîâíîñò³,

êîëè ìîæíà ïåðåãëÿíóòè ïðîãðåñ òà âíåñòè êîðåêòèâè.
Àíäð³é: Öå ë³íü ³ íåáàæàííÿ
íàâ÷àòèñÿ.
Äìèòðî: Ë³íü òà áàæàííÿ âñå
êèíóòè, êîëè ç³øòîâõóºøñÿ ³ç
òðóäíîùàìè. Íåäîîö³íêà ñâî¿õ
ìîæëèâîñòåé.
ßêèé ìåòîä íàâ÷àííÿ âè ââàæàºòå íàéá³ëüø åôåêòèâíèìè?
Îëåêñ³é: Ïåðåâåðíóòèé êëàñ,
peer review, íàâ÷àííÿ ÷åðåç
ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêòó. Íà ïî÷àòêîâèõ ð³âíÿõ EDIP/EDGE.
Íå âñ³ ðîçóì³þòü, ùî ïðîãðàìóâàííÿ, öå íå íàóêà, à ðåìåñëî,
³ òîìó ïîòð³áíî áàãàòî «äàâèòè
áàòîíè», à íå ÷åêàòè ùàñòÿ â³ä

ëåêö³é. Íå âèéäå ïåðåãëÿíóòè
êóïó â³äåîóðîê³â ÷è ïðîñëóõàòè
êóðñ ëåêö³é ³ âèéòè Ìàðòèíîì
Ôàóëåðîì.
Àíäð³é: Ì³í³ìóì òåîð³¿ ³ á³ëüøå ïðàêòèêè â ïàðàõ. Òîìó ùî
â ïàðàõ êðàùå çíàõîäèòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ. ² îáîâ'ÿçêîâî
íàñòàâíèê!!!
Äìèòðî: Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà.
Îäí³ºþ òåîð³ºþ òà â³äåîóðîêàìè ÷è ëåêö³ÿìè ñèòèé íå áóäåø.
Ïîòð³áíî áàãàòî ïðàêòèêè, ç
ÿêîþ ïðèõîäèòü ðîçóì³ííÿ òîãî,
ùî ðîáèø.
Ïîâíó âåðñ³þ ³íòåðâ’þ ÷èòàéòå
íà ñàéò³ vn.20minut.ua.
Ç³ ñë³â åêñïåðò³â, ãîëîâíå
ïîáîðîòè ñâîþ ë³íü, à ç ðåøòîþ — äîïîìîæå Â³ííèöüêà
²Ò-Àêàäåì³ÿ, ÿêà âæå 8 ðîê³â
âèðîùóº àéò³øíèê³â-ïðîôåñ³îíàë³â. Ðåºñòðóéòåñü íà êóðñ
«Mobile Development» òà íàâ÷àéòåñü ó ñïðàâæí³õ ìàéñòð³â.
Äëÿ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ïðåñòèæíó îñâ³òó ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ º ÷óäîâà íàãîäà.
Êîæåí, õòî çäàñòü åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè íà ìàêñèìóì, áóäå çàðàõîâàíèé íà áþäæåòíå íàâ÷àííÿ. Ðåºñòðóéñÿ: https://ita.in.ua,
òåëåôîíóé: 067–431–19–21.
442677
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НЕ КЛЕИТСЯ. ПОЧЕМУ ВЫ
НИКОМУ НЕ НРАВИТЕСЬ?
Перемены  Тема любви и отношений
актуальна, независимо от времени года
и суток, но весной наступает обострение.
Что делать, если не получается никого
заинтересовать даже на уровне флирта? Как
расположить к себе человека? Возможно
надо сначала проинспектировать себя:
свой внешний вид и поведение
Ñîöèàëüíîñòü ÷åëîâå÷åñêàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî íàì òÿæåëî
äà è íåâîçìîæíî áûòü â îäèíî÷åñòâå. Âñå íàøè ïðåäñòàâëåíèÿ
î ñåáå: ÿ êðàñàâ÷èê, ÿ ñèìïàòè÷íàÿ, ÿ ãðóáûé, ÿ íèêàêàÿ.., ýòî
ôèäáåê îò ìèðà. Ìû ñ êåì-òî
ðàçãîâîðèëèñü, ïîëó÷èëàñü îáùàÿ òåìà. ×åëîâåê âàì ïîíðàâèëñÿ, è íà òîé ñòîðîíå âû âèäèòå
ñèìïàòèþ, íå âàæíî, ê âàøèì
ëè÷íîñòíûì êà÷åñòâàì èëè âíåøíèì — è âñå, âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ
õîðîøî, óâåðåííî, è äà, êðàñàâ÷èêîì. Ñîâñåì äðóãîå îùóùåíèå,
åñëè âäðóã íà òîé ñòîðîíå íàñìåøêè, çàâóàëèðîâàííîå õàìñòâî, èëè
ñòåá íà îêîëîñåêñóàëüíûå òåìû:
âñå, íàñòðîåíèå èñïîðòèëîñü. Ñíà÷àëà âû äóìàåòå, ÷òî íàðâàëèñü
íà ïðèäóðêà, à ïîòîì çàâåðòåëîñü
â ãîëîâå — ÷òî-òî ñî ìíîé íå òàê.
Èç òàêèõ âîò ïîâñåäíåâíûõ ñèòóàöèé (à îáùàåìñÿ ìû ñ ðàçíûìè
ñîâåðøåííî ëþäüìè ïîñòîÿííî)
è ôîðìèðóåìñÿ ìû êàê ëè÷íîñòü.
Ïðè òîì, ÷òî ìû ìîæåì âñå çíàòü
è ïîíèìàòü î ñåáå ðåàëèñòè÷íî,
ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû, à ìèð
ñíàðóæè áóäåò èëè ïîäòâåðæäàòü
ýòî çíàíèå (÷òî ñóïåð), èëè îïðîâåðãàòü (çàãîíÿÿ â äåïðåñíÿê).

Íå ñòîèò íèêîãî îáâèíÿòü
â àáüþçå, òàê êàê ðåäêî âñòðåòèøü ÷åëîâåêà, êîòîðûé, ïîíèìàÿ è âèäÿ âñå õîðîøèå êà÷åñòâà, íàìåðåííî îïóñêàë áû âàñ.
Ñêîðåå âñåãî âû îáìàíûâàåòåñü
íàñ÷åò ñâîåãî âåëè÷èÿ è î÷àðîâàíèÿ. Ýòîò ñàìîîáìàí î÷åíü ñèëüíî ìåøàåò â æèçíè, â ðàáî÷èõ
îòíîøåíèÿõ, ñåìåéíûõ è ñîâñåì
ïå÷àëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ëè÷íûõ
è ëþáîâíûõ.
ВЗЯТЬ ЖИЗНЬ В СВОИ РУКИ
Ïîýòîìó, åñëè ëþáâè õî÷åòñÿ,
à íà ãîðèçîíòå äàæå ïåðåêàòèïîëå ñëèíÿëî â äðóãóþ ñòîðîíó, ïîðà ÷òî-òî ñ ñîáîé äåëàòü.
Ïðåäëàãàåì êðàòêèé ïåðå÷åíü
êîñÿêîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü
íåïðèÿòíû äëÿ äðóãèõ. Íî îíè
ïðî ýòî âàì íèêîãäà íå ñêàæóò
íàïðÿìóþ, à âîò ðåàêöèþ íåãàòèâíóþ äàäóò íàâåðíÿêà. À âû
ïîòîì ñèäèòå è äóìàåòå, ÷òî ñ ÷åëîâåêîì íå òî, ÷òî ñ âàìè íå òàê.
Ïðîñòî ïðàâèëà ïðèëè÷èÿ, îíè
ïåðìàíåíòíî ïðèñóùè âñåì èëè
áîëüøèíñòâó. Ê ñ÷àñòüþ, â îñíîâíîì ýòè âûçûâàþùèå íåïðèÿçíü
âåùè, ïðè æåëàíèè ìîæíî ëåãêî
èñïðàâèòü è çà êîðîòêîå âðåìÿ.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

— Для того,
чтобы общество нормально принимало
человека, стоит
выполнять ряд простых правил,
каждое из которых сводится
приблизительно к одному: делай, что хочешь до тех пор, пока
это не касается других. Кто-то
может сказать: «Ну допустим,
а чем мой вид мешает другим?!»
Но каждый из нас может быть
раздражен непристойным
внешним видом прохожего,
его неопрятностью. Именно для
того, чтобы всем было хорошо,
были созданы правила этикета,
в которых четко прописано, что
стоит делать, а что нет. К сожалению, многие люди эти прави-

ла игнорируют, из-за чего возникает большинство бытовых
неурядиц и проблем. Не стоит
забывать о том, что если мужчина или женщина хотят быть
причислены к более успешным
слоям общества, то выполнение
элементарных правил приличия — это необходимость. Достаточно вспомнить грустные
примеры из истории, когда
нарушение правил приличия
портило рейтинги, репутацию
и карьеру. Например, история
с Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом (когда текст был
«По-дыбильному написан»).
Или скандал с Биллом Клинтоном по поводу его измены.
Кому-то такое поведение идет
на пользу рейтингу и создает эпатаж, но такая репутация
имеет свои последствия и от неё
сложно отделаться.

МУЖЧИНАМ
Неряшливость.
Мужчинам достаточно
помыться, побриться —
чтобы он выглядел
ок. К сожалению, есть
такие, что простыми
правилами гигиены
пренебрегают. Это фу. Сюда же относится
не свежая одежда, потертая обувь…
Мужчине не обязательно быть красивым,
в классическом понимании. Но намного
выигрывают те, кто следит за своей
физической формой и внешним видом.
Разумеется, в вас может быть масса других
достоинств, и обаяние вопреки всему,
но правило встречают по одежке актуально.
Конечно, любимая женщина будет млеть
от вашей немытой головы и грязных ногтей,
но для этого она должна появиться и стать
любимой.

Нытье. Есть такие
мужчины (и женщины,
чего уж там), которым
все не то и все не так.
И погода мерзкая,
и начальник дурак,
и в стране бардак,
и вообще он не выспался. О чем бы не зашла
речь, фоном всегда идет недовольство,
претензии. Многие так разговаривают,
как дышат, забывая, что второму не нужно
и в напряг. Чтобы качественно улучшить
общение, следите за своей речью, не грузите
собеседника, даже если это знакомый
сантехник и никаких романтических
планов на него нет. Рабочие проблемы
решайте на работе, печетесь о ситуации
в стране — идите в политику. Личное дерьмо
не выливайте наружу, мир не ваша мама
и вашему горшку не порадуется.

Грубая речь
и мат. Если вы
недавно откинулись
из зоны, то фразы типа:
«Да ну на**й, Бл***»
«Хере с*ать, идем
жрать» органичны
вашему образу. Хотя, чего душой кривить,
есть мужчины, которые умеют красиво
материться, но это своего рода талант. Точнее
не так, человек талантлив в чем-то, и даже
мат из его рта звучит красиво. Про себя
так сказать не можете? Фильтруйте базар.
Особенно раздражает, когда это происходит
в автомобиле: «Опять какой-то пид*р
плетется впереди! Учи правила, долб***б!».
Мужчины, учитесь разговаривать словами,
их много.

Социальный
статус. Имея его,
можно быть толстым,
немытым, мелким,
лысым и матерящимся
мужиком. За статус
(и деньги,
соответственно) девушки мужчинам
прощают все. Но. Где вы видели таких
среди успешных мужчин? Успешный
человек следит за всеми возможными
для него сферами жизни. И все же
про статус, для мужчины, это прежде
всего профессиональная реализация.
У вас должна быть нормальная работа,
приносящая доход и удовольствие (куда ж
без него). Имея нормальную работу,
нормальный (то есть средний со всех сторон
мужчина) не останется одинок.

ЖЕНЩИНАМ
Стиль? Не,
не слышали. Говорить
женщине, чтобы она
соблюдала правила
гигиены, как-то стыдно,
потому что это должно
впитываться на хромосомном уровне. Поэтому поговорим об украшательстве. Речь об инстаграмном макияже
(тонна тона, красок и ретуши) на улице при
дневном свете. Ну блин. Или вы рассчитываете
на заведомо близоруких парней, или что-то
не то у вас зеркалом. Если что-то не так
с натуральным внешним видом, может подойти к этому более серьезно? Прыщи вылечить,
волосы в порядок привести, фигуру опять-таки. Иначе мем из интернета «не строй отношений с девушкой, пока не сводил ее в баню» так
и будет набирать кучу лайков от мужчин.

Истеричность.
«Я не шумная,
я эмоциональная» —
если в этой фразе вы
узнали себя, пора
задуматься о том, как
на вас реагируют другие.
Никто не отрицает, что эмоциональность — это
женская черта, но все же и у нее есть предел,
после которого у окружающих начинается
интоксикация. Создается впечатление, что вам
слишком надо почувствовать себя в центре
внимания. Попробуйте говорить то же самое,
но на пару тонов ниже. Спокойствие, только
спокойствие (девиз одного мультгероя) позволит людям воспринимать вас адекватнее.
Вспомните, что делают лекторы, чтобы привлечь внимание аудитории? Переходят на тон
ниже, и все начинают прислушиваться.

Отмороженность?
Как часто вы вели
себя, как неприступная
крепость по отношению
к парням, которые вам
нравились? А теперь
вспомните, что происходило дальше? Правильно! Спустя какое-то
время интрига лопалась и парню становилось
неинтересно. Сидеть с видом отмороженной селедки ваше право, при условии, что
вам ничего не надо. Но вам же надо. Так
улыбнитесь, поговорите, откройтесь, дайте
аванс человеку. Получится что-то — отлично,
а нет, так нет. Но вы попробовали, а не турнир
устраивали среди претендующих на вашу
руку принцев (кстати, где они), сидя высоко
в башне, с высокомерием в глазах.

Ты лучше знаешь,
что делать.
«Приличные люди так
себя не ведут», «Первым
знаки внимания должен
оказывать мужчина»,
«За кого вы меня
принимаете, я не дешевка, чтобы по кофейням
якшаться», «Секс у меня будет только
на пятом свидании». Слыша этот мозговынос
от посторонней по сути девушки парень
думает, так как не надо говорить в пункте
№ 3 (для мужчин), короче «Да ну нах***», он
думает. Девушки, собственное мнение, оно
на то и собственное, чтобы держать его при
себе. Что-то не нравится, встала и своими
ногами пошла. Воспитывать другого человека,
направлять его в правильное (по вашему
глубоко личному мнению) русло, вас никто
не нанимал и не просил. Вот спросят, или денег
дадут за коучинг, тогда старайтесь.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 21-27 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
Стосунки з вашим обранцем,
схоже, стали куди холодніше. Якщо процес віддалення
одне від одного піде повним
ходом, вам складно буде
щось змінити.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня ви просто
чарівні, а ваша товариськість
і почуття гумору можуть розтопити лід будь-якого серця.
У четвер або суботу можлива
особливо хвилююча зустріч.

БЛИЗНЮКИ
Ймовірне виникнення або
продовження пристрасного
роману. Легкий флірт може
перерости в більш глибоке
почуття. Втім, воно буде взаємним, так що це якраз те,
чого ви так довго чекали.

РАК
Для коханої людини можуть
наступити серйозні життєві
випробування, тому не приймайте близько до серця
образливі слова, висловлені
нею на вашу адресу.

ЛЕВ
Ви можете відносно легко
купитися на пару-трійку
багатозначних поглядів,
кинутих в вашу сторону.
Не варто вірити компліментам від нових знайомих, вас
просто хочуть спокусити.

ДІВА
Не варто з'ясовувати стосунки і затівати вирішальні
розмови. Ситуація швидше
зміниться на краще, якщо ви
перестанете сперечатися. Вихідні краще провести удвох.

ТЕРЕЗИ
Чим менше ви попросите, тим
більше у вас є шанс отримати.
Остерігайтеся пред'являти
претензії коханій людині —
реакція може виявитися
абсолютно неадекватною.

СКОРПІОН
Менше говоріть, більше
цілуйтеся. У вас в розпалі
бурхливий і пристрасний
роман. Насолоджуйтеся цим
взаємним тяжінням. Вас чекає справжнє задоволення.

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся не з'ясовувати
стосунки з коханою людиною в середині тижня, буде
багато шуму і роздратованість з обох сторін. До вихідних буря вщухне, настане
час для примирення.

КОЗЕРІГ
Спочатку все буде безхмарно, але до середини тижня
підступи заздрісників можуть
все зіпсувати. Не піддавайтеся! Четвер — хороший день
для з романтичних побачень.

ВОДОЛІЙ
Тиждень не найвдаліший
в плані любовних стосунків.
Ви будете багато спілкуватися, але навряд чи ті, чию увагу ви привернете, викличуть
захоплення у вас.

РИБИ
Кохана людина може здивувати, навіть злегка налякати
вас своїм напором, так як
вам більше до душі гармонійні стосунки, а не непередбачувана пристрасть.
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ГОРОСКОП
ГОР
ОВЕН

Аліна, 24
4 роки

Самое время завершать
накопившиеся дела, подводить итоги и отдавать долги.

Працюю менеджером.
жером. Люблю
ставити перед собою
бою цілі і вмію
їх досягати.

ТЕЛЕЦ
У вас появится шанс наверстать упущенные возможности в той сфере, которая
для вас наиболее важна.

КОЖНА ВІННИЧАНКА
ЧАНКА
А
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТ
УЧАСТЬ
СТЬ
У КОНКУРСІ
Надсилайте своєє фото
ото
та коротку розповідь
овідь
дь
про себе на e-mail:
ail:

БЛИЗНЕЦЫ
Успешная для вас неделя.
Будьте уверены в себе
и чаще улыбайтесь.

miss@
riamedia.com.ua.
m.ua.
a.

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

РАК
Вам необходимо укреплять
свой авторитет и беречь
свою репутацию.

ЛЕВ
Вы слишком долго вели себя
примерно, пора дать выход
внутреннему напряжению.

ДЕВА
Ваш успех будет зависеть
от уверенности в правильности своего выбора и слаженности действий.

ВЕСЫ
Не разбрасывайтесь и займитесь самым неотложным делом.

СКОРПИОН
Профессиональные и финансовые дела улучшатся благодаря вашей самоотдаче.

Найгарніші дівчата
чата
їздять з «Бліц таксі»
аксі»

СТРЕЛЕЦ
В ближайшие дни рассчитывайте только на свои
силы.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
ЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018»
18» НА:

КОЗЕРОГ
Если вы соберетесь, то будете способны совершить
скачок в карьере.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.
ISS.MOEMISTO.UA
444920

445210

ВОДОЛЕЙ
Прислушайтесь к голосу рассудка, а не идите на поводу
у своих желаний и страстей.

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

РЫБЫ
Неделя будет благоприятна, особенно — для
творческих начинаний.

447109

446957

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
20.03

+10
+2

+10
+3

+10
+3

ЧЕТВЕР
21.03

+7
+2

+8
+2

+8
+2

П’ЯТНИЦЯ
22.03

+11
+4

+11
+5

+11
+5

445119

