
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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 Три роки тому Ольга Череватова разом 
з чоловіком придбали великий будинок 
і почали приймати в ньому мам з дітьми, 
які опинилися у складних життєвих ситуаціях

 У діючій будівлі уже тісно. Тому Ольга вирішила 
побудувати ще один будинок. Якби кожен 
вінничанин вніс тільки по одній гривні, цих 
коштів вистачило б на початок будівництва
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Суцільні 
спецефекти 

Öèôðîâà åïîõà äóæå íà-
øêîäèëà ê³íîô³ëüìàì. Îòðè-
ìàâøè êóïó âñ³ëÿêèõ êàìåð, 
ïðèìî÷îê, êîìï’þòåðíî¿ 
ãðàô³êè òà ñïåöåôåêò³â, 
ê³íî³íäóñòð³ÿ â³äñóíóëà 
ðåæèñåð³â ³ ñöåíàðèñò³â 
íà çàäí³é ïëàí, ó ñòàòèñòè. 

Ê³íî ñòàëî âèäîâèùíèì, 
àëå äèâèòèñü íåìà íà ùî. 
Àóäèòîð³ÿ ïîâîë³ çì³íèëà 
ôîêóñ ³ ê³íî òåïåð äèâëÿòü-
ñÿ ³íø³ ëþäè, í³æ êîëèñü. 
Òåïåð öå âñå áåç ðåôëåêñ³é 
³ ñïðîìîæíîñò³ ñèíõðîí-
íî øàðèòè àëþç³¿, êðàñó 
ìîíîëîã³â òà ñþæåòí³ ïî-
âîðîòè. Òîìó ï³äêëþ÷àþòü 
³íø³ òåõí³÷í³ çàñîáè, ùîá âè-
êëèêàòè åìîö³þ — ñïî÷àòêó 
îá’ºìí³øèé çâóê, ïîò³ì 3D 
òåõíîëîã³ÿ çîáðàæåííÿ, òåïåð 
âæå äîäàþòü ðóõè, çàïàõè ³ 
òåìïåðàòóðó.

Öèôðîâà åïîõà òðîõè íà-
øêîäèëà ³ ëþäÿì.

Îòðèìàâøè êóïó âñ³ëÿêèõ 
çàñòîñóíê³â, ìè íå ñòàëè 
÷åñí³øèìè ÷è äîáð³øèìè. 
Â³ê³ïåä³ÿ íå çðîáèëà íàñ 
çàãàëîì ìóäð³øèìè, à Òå-
äÅõ — ïðîôåñ³éí³øèìè. 
Ìè â³äãîðîäèëèñü ð³çíèìè 
ïóëüñîìåòðàìè, ãóãëìàïñà-
ìè, ôîòîô³ëüòðàìè, îáíîâ-
ëåíèìè îïåðàö³éíèìè ñèñòå-
ìàìè ³ ÷îòèðèÿäåðíèìè ïðî-
öåñîðàìè, àëå íàøå íåâåëèêå 
ÿäðî â ãîëîâ³ íå àï´ðåéäèëè 
ùå ç ÷àñ³â óí³âåð³â. Ñêîðî 
íàø³ íîóòáóêè ñòàíóòü ãëèá-
øèìè ñï³âðîçìîâíèêàìè 
çà íàñ ñàìèõ.

Ìè ñòàëè äóæå âèäîâèù-
íèìè, àëå äèâèòèñü îñîáëè-
âî íåìà íà ùî. Ïîêàçóºìîñü 
çäàëåêà, êâàäðîêîïòåðíîþ 
ïàíîðàìíîþ çéîìêîþ, ùîá 
áóëî çàõîïëèâ³øå, àëå ìàéæå 
íå ðîáèìî êðóïíèõ ïëàí³â, 
ç â³äîìèõ ïðè÷èí.

Ìè ñòàëè ëþäüìè ç³ ñïåö-
åôåêòàìè, àëå áåç ðåæèñóðè.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир 
ГЕВКО

АНАСТАСІЯ (26), ДИЗАЙНЕР:
— Як для першої роботи ви-
стачило б 15 тисяч гривень. 
Фахівцям мають платити від 
25 до 30 тисяч гривень. Я роз-
глядала вакансії на виїзд, але 
не поїхала. 

ОЛЕКСАНДР (52), ІТ-СПЕЦІАЛІСТ:
— Ця сума має бути не мен-
шою за ту, яку платять за кор-
доном. У Польщі,  куди най-
частіше виїжджають на за-
робітки, людям платять від 
700 до 900 доларів.

ОЛЕНА (30), У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:
— Зарплати мають бути од-
нозначно понад 10 тисяч гри-
вень. У мене троє дітей, якби 
була самотня, то вже давно 
виїхала б.

МАКСИМ (33), ІТ-СПЕЦІАЛІСТ:
— Зарплати мають залежати 
від рівня спеціалізації. У кож-
ного працівника вона своя і 
рівень оплати також відпо-
відний. Тому сказати якусь 
суму важко.

НІЛА (58), ДОМОГОСПОДАРКА:
— Я вважаю, що найменше 
має бути 15 тисяч гривень. 
Це для початку. Молодь ви-
їжджає лише через малі зарп-
лати.  Там у людей ностальгія 
за домом.

ОЛЕКСАНДР (65), ВЧИТЕЛЬ:
— Зарплати у Вінниці мають 
бути хоча б на рівні 20 тисяч 
гривень. Для молоді це, на-
певно, мінімальний рівень, 
інакше вони будуть їхати на 
заробітки.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Скільки потрібно платити молоді, щоб вона не їхала за кордон?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ProZorro îãî-
ëîñèëè çàêóï³âë³ 
íà ðåêîíñòðóêö³þ 

òðàìâàéíèõ êîë³é íà Õìåëüíèöü-
êîìó øîñå. Éäåòüñÿ ïðî ä³ëÿíêó 
íà ïåðåõðåñò³ Õìåëüíèöüêîãî.
øîñå òà Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñ-
ò³â. Çà äîêóìåíòàö³ºþ, òàì çà-
ì³íÿòü ðåéêè íà çàë³çîáåòîííèõ 
ïëèòàõ çà òåõíîëîã³ºþ «îêñàìè-
òîâèé øëÿõ». Äëÿ öüîãî çðîáëÿòü 
äðåíàæ, ïåðåêëàäóòü êîìóí³êàö³¿ 
òà àñôàëüò íà òðîòóàðàõ ³ äîðî-
ç³ íà öüîìó ïåðåõðåñò³. Íà âñå 
ïðîïîíóþòü 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü 
(bit.ly/kolya1).

Îãîëîñèëè çàêóï³âëþ áóä³-
âåëüíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ öüîãî 
ïðîåêòó: 100 ìåòð³â òðàìâàéíèõ 
ðåéîê çà 341 òèñÿ÷ó ãðèâåíü 
(bit.ly/mater1al) ³ 87 øïàë, 170 ãó-
ìîâèõ ïðîêëàäîê òà ñóïóòí³õ ìà-
òåð³àë³â íà 133 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
(bit.ly/2mater1al).

Óñ³ ìàòåð³àëè ïîñòà÷àëüíèê 
ìàº íàäàòè äî 12 ñåðïíÿ. Âîä-
íî÷àñ, ðåêîíñòðóêö³ÿ êîë³é, ÿê 
âêàçàíî ó òåíäåð³, ìàº òðèâàòè 
äî 1 âåðåñíÿ 2019 ðîêó.

² ç â³âòîðêà, 6 ñåðïíÿ, ÷åðåç ö³ 
ðîáîòè çóïèíèëè ðóõ òðàìâà¿â. 
ßê ïîâ³äîìëÿëè ó â³ííèöüê³é ìå-
ð³¿, òðàìâà¿ ¹ 2, 4, 5 ó íàïðÿìêó 
Áàðñüêå øîñå äî¿æäæàþòü ò³ëü-
êè äî çóïèíêè «Ïàëàö ä³òåé òà 

þíàöòâà». Ïåðåêðèòòÿ òðèâàòèìå 
äî 20 ñåðïíÿ.

— Ùîá øâèäêî âèêîíàòè ðî-
áîòó, ïîòð³áíî áóëî ïåðåêðèòè 
ïîâí³ñòþ ðóõ òðàìâà¿â íà ö³é ä³-
ëÿíö³ äåñü íà 1,5–2 òèæí³. Òðàì-
âàé ðîçâåðòàºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ 
òðàìâàéíîãî äåïî òà ¿çäèòèìå 
íà Áàðñüêå øîñå ò³ëüêè ÷åðåç Âè-
øåíüêó, — ðîçêàçàâ ãåíäèðåêòîð 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîì-
ïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Âîäíî÷àñ, íà ÷àñ çóïèíêè 
òðàìâà¿â çàïóñêàþòü òèì÷àñî-
âèé àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 4 
«Ë³êàðíÿ Ïèðîãîâà — Áàðñüêå 
øîñå». Â³í ïî÷èíàº ðóõàòèñÿ â³ä 
ë³êàðí³ Ïèðîãîâà, çâåðòàº á³ëÿ 
Óí³âåðìàãó â á³ê Õìåëüíèöüêîãî 
øîñå, ¿äå ïî ö³é âóëèö³ äî Çà-
õ³äíîãî àâòîâîêçàëó ³ ïîâåðòàº 
íà Áàðñüêå øîñå. Éîãî ê³íöåâà 
çóïèíêà — «100-ð³÷÷ÿ Â³ííèöü-
êîãî òðàìâàÿ».

Ïîõâèëèííèé ðîçêëàä àâòî-
áóñíîãî ìàðøðóòó ¹4 ìîæíà 
çàâàíòàæèòè íà ñàéò³ «Â³ííèöü-
êèé òðàìâàé» çà öèì ïîñèëàí-
íÿì: depo.vn.ua/route

ЧАСТИНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
ШОСЕ БЕЗ ТРАМВАЯ 
Знову ремонт  На перехресті з 
вулицею Воїнів-Інтернаціоналістів 
почалась реконструкція колій 
на загальну суму 1,4 мільйона гривень. 
Щоб провести роботи, транспортники 
зупинили рух трамваїв. А на заміну 
запустили автобуси за маршрутом 
«Лікарня Пирогова — Барське шосе»

У липні виконали реконструкцію 
колій на Соборній (біля «МакДо-
нальдса») та Замостянській. Там 
зробили «оксамитові шляхи»: 
рейки поставили на «сендвіч» 
з гідроізоляції, асфальту та бе-
тонних плит.
При цьому, колію на Собор-
ній робили у 2007 році: пере-
кривали вулицю повністю та 
робили «оксамитовий шлях» 
на двох ділянках: від вулиці 
Оводова до торгового інсти-
туту та від Оводова до будівлі 
«Укртелекому». Тобто, крива 

біля «МакДональдса» послу-
гувала тільки 12 років. Але, 
за словами міського голови 
Сергія Моргунова, потребу-
вала ремонту.
«Плити фактично вичерпали 
свій ресурс. А навантаження 
на криві лінії через особливості 
конструкції більше, ніж на пря-
мих частинах. Реконструкція до-
зволить далі експлуатувати цю 
ділянку «оксамитового шляху» 
впродовж 10–15 років», — писав 
мер Вінниці у своєму Фейсбуку 
(bit.ly/20m1nut1).

Нова колія на Соборній прослужить 10–15 років 

Перекриття триватиме до 20 серпня. Але трамваї № 2, 
4, 5 продовжать їздити до зупинки Палац дітей та юнацтва, 
а рух через Вишеньку відбувається без змін 

Òèì÷àñîâèé àâòîáóñ 
¹4, ÿêèé çàì³íèâ 
òðàìâà¿, ¿çäèòü â³ä 
ë³êàðí³ Ïèðîãîâà, 
çâåðòàº á³ëÿ Óí³âåðìàãó 
íà Õìåëüíèöüêå øîñå
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Äî ðåäàêö ³ ¿ 
«RIA/20minut.ua» 
çâåðíóâñÿ â³ííè-

÷àíèí Ñåðã³é ³ ðîçêàçàâ, ùî ïî-
áëèçó éîãî ïðèâàòíîãî áóäèíêó 
çáèðàþòüñÿ ðèòè òðàíøåþ ï³ä 
çëèâîâó êàíàë³çàö³þ.

— Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ âîíè 
ïî÷àëè «ïîðïàòèñÿ» íà äàìá³ 
(Âèøåíñüêîãî îçåðà, ïîáëè-
çó öåðêâè íà Åëåêòðîìåðå-
æ³ — àâò.). À ìèíóëîãî òèæíÿ 
(22 ëèïíÿ — àâò.) ïîâåðíóëè 
íà íàøó âóëèöþ Âèøåíüêó. 
Çàïèòóâàëè, äå ³ ùî â íàñ ëå-
æèòü ï³ä çåìëåþ. À õ³áà âîíè 
íå çíàþòü, ùî â íàñ íà âóëèö³ 
çàêîïàíà âèñîêîâîëüòíà ë³í³ÿ, 
âîäîã³í íà Àãðàðíèé óí³âåðñè-
òåò? ² ó íàñ âçàãàë³ òàê³ ðîáîòè 
íå ìîæíà âèêîíóâàòè!

Ïðè¿õàëè íà öþ âóëèöþ ³ 
íå ïîáà÷èëè àí³ áóä³âåëüíèê³â, 
àí³ òåõí³êè. Ì³ñöåâà æèòåëüêà 
Ãàëèíà ðîçïîâ³ëà, ùî öå íà ¿õ 
âèìîãó ðîá³òíèêè ïðèïèíèëè 
ðîáîòó. 

¯¿ ñóñ³äêà Îëåíà Çâåðõàíîâñüêà 
ðîçêàçàëà, ùî æèòåë³ ñòâîðèëè 
³í³ö³àòèâíó ãðóïó, ùîá â³äñòî-
þâàòè ñâî¿ ïðàâà. Âîíè âçÿëè 
ïðîåêò áóä³âíèöòâà ë³âíüîâêè 
â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè ³ çâåðíóëèñÿ 

çà êîìåíòàðÿìè äî ïðîåêòíî¿ 
îðãàí³çàö³¿.

— Ìè âèéøëè íà ñåðéîçíó 
ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ, ÿêà ïî-
ãîäèëàñÿ ïåðåâ³ðèòè òîé ïðî-
åêò, ùî âèãîòîâèëà ì³ñüêà âëàäà. 
À âæå ï³ñëÿ áóäåìî âèð³øóâàòè, 
ùî ðîáèòè äàë³.

Ó â³âòîðîê, 30 ëèïíÿ, çíîâ 
ïðè¿õàëè íà âóëèöþ Âèøåíüêó, 
äå ëþäè ðîçêàçàëè, ÷îìó ë³âíüîâ-
êà íà ¿õ âóëèö³ — öå íåáåçïå÷íî 
äëÿ íèõ ³ äîðîãî äëÿ ì³ñüêîãî 
áþäæåòó.

«НАШУ ВУЛИЦЮ 
НЕ ЗАЛИВАЄ» 

Íà çóñòð³÷ ç³áðàëèñÿ çî äâà äå-
ñÿòêè ìåøêàíö³â âóëèö³ Âèøåíü-
êà. Êåð³âíèê ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè 
Ïåòðî Êëèì÷óê ñòàâ åìîö³éíî 
ðîçïîâ³äàòè ïðî çàïðîåêòîâàíó 
ì³ñüêîþ âëàäîþ ë³âíüîâêó.

— Öåé ïðîåêò òîðêàºòüñÿ íà-
øèõ ³íòåðåñ³â, áî â êîæíîãî ç 
íàñ òóò º âîäîã³í, êîìóí³êàö³¿ ï³ä 
çåìëåþ, ÿê³ ïîðóøàòü áóä³âåëü-
íèêè. Òîæ ïðîåêò ìàâ ïîãîäæó-
âàòèñÿ ç íàìè, ÷îãî íå áóëî, — 
ñêàçàâ ÷îëîâ³ê.

Äàë³ â³í ðîçãîðíóâ ëèñò ç ïðî-
åêòîì ³ âêàçàâ, ùî íà 200 ìåòð³â 
¿õíüî¿ âóëèö³ áóäå ïðîêëàäåíî 
îäðàçó â³ñ³ì êîíòðîëüíèõ êîëî-
äÿç³â, äå çáèðàòèìåòüñÿ äîùî-
âà âîäà. Çà éîãî ñëîâàìè, óñþ 
öþ ìåðåæó çàðèþòü íà ãëèáè-

«НАШУ ВУЛИЦЮ НЕ ЗАЛИВАЄ»
ВІННИЧАНИ ПРОТИ «ЛІВНЬОВКИ»
Не домовились  Мешканці вулиці 
Вишенька, що в районі Електромережі, 
проти будівництва зливової каналізації 
на їх вулиці. Мовляв, вся вода з 
Агрономічного і Аграрного буде текти 
через їхні 200 метрів дороги. У мерії 
кажуть, що інакше не можна та обіцяють 
покласти на вулиці асфальт. Але 
на компроміси не йде жодна зі сторін

íó 1,27–1,45 ìåòðà. À çàãàëüíà 
äîâæèíà òðóáè â³ä ïåðåõðåñòÿ 
Ïèðîãîâà — Ãí³âàíñüêå øîñå 
äî äàìáè Âèøåíñüêîãî îçåðà 
ñêëàäàº 712 ìåòð³â.

— Íàøó âóëèöþ íå çàëèâàº. 
Àëå â ì³ñüêîìó áþäæåò³ áóëè 
çàêëàäåí³ âåëèê³ êîøòè, ÿê³ òðå-
áà îñâî¿òè ïî ìàêñèìóìó: ÷èì 
ñêëàäí³øå, òèì êðàùå, — êàæå 
Êëèì÷óê. 

Ï³ä ÷àñ éîãî ðîçïîâ³ä³ îäèí 
÷îëîâ³ê âèãóêíóâ, ùî «öÿ êàíà-
ë³çàö³ÿ âæå ÷åðåç ð³ê çàá’ºòüñÿ, 
à ïîò³ì äîùîâà âîäà áóäå ï³ä-
òîïëþâàòè ¿õí³ õàòè». À íàéàê-
òèâí³ø³ çàêëèêàëè áîéêîòóâàòè 
áóä³âíèöòâî ë³âíüîâêè.

КИДАЙТЕ ТРУБУ 
НА ПИРОГОВА 

Íàòîì³ñòü ³íø³ ìåøêàíö³ êà-
çàëè, ùî íå òðåáà ÷èíèòè îïîðó, 
áî òîä³ âëàäà çàáîðîíèòü ¿ì ïðî-
êëàäàòè âæå âëàñíó êàíàë³çàö³þ. 
Öå ñïðîñòîâóâàëè ³íø³ ó÷àñíèêè 
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè.

— ßêùî ìè ÿê ãðîìàäà ñàì³ 
ñêèíåìîñÿ, íàéìåìî ï³äðÿäíè-
êà ³ çàêóïèìî ìàòåð³àëè, òî íàì 
íå ïîòð³áíà ó÷àñòü ì³ñüêâèêîí-
êîìó ³ ¿õíÿ ïðîãðàìà ñï³âô³-
íàíñóâàííÿ, — ðîçêàçàâ îäèí ç 
ìåøêàíö³â âóëèö³.

Ïåíñ³îíåðêà Îëåíà Çâåðõàíîâ-
ñüêà ðîçïîâ³ëà ïðî àëüòåðíàòèâíó 
ïðîïîçèö³þ ìåøêàíö³â.

— Ìè çâåðíóëèñÿ äî ïðîåêòàí-
ò³â. Âîíè ïåðåäèâèëèñÿ ïðîåêò 
ì³ñüêâèêîíêîìó ³ äàëè âèñíîâîê: 
óñ³ âèñîòè äîçâîëÿþòü ïðîâåñ-
òè òðóáó íå âóëèöåþ Âèøåíüêà, 
à íà âóë. Ïèðîãîâà: ïðîêëàâøè 
òðóáó â³ä ðîçâ'ÿçêè ç Ãí³âàíñüêèì 

«Ï³ä âóëèöåþ âæå º 
âèñîêîâîëüòíà ë³í³ÿ ³ 
ìàã³ñòðàëüíèé âîäîã³í. 
Ùå ë³âíüîâêó ç âîäîþ 
â³ä Àãðîíîì³÷íîãî 
íàì íå òðåáà»

Нині роботи на Вишеньці зупинені. 
Будівельники пішли, заривши тран-
шею і трубу, яку проклали від Ви-
шенського озера до будинку №65 
цієї вулиці. Жителі вулиці надіслали 
до влади звернення, в якому ви-
магають переробити проект.
— Міськвиконком має повну 
можливість переробити проек-
тно-кошторисну документацію. 
Це робиться елементарно. Але 
звичайно вони не захотять, бо це 
потрібно по-новому отримувати 
технічні умови, витрачати кошти 
і так далі. А ми не допустимо, щоб 
нам тут перекопали все, — каже 
пенсіонерка Олена Зверхановська.

Петро Климчук додав, що якщо 
будівельники почнуть знов рити 
траншею, то готові «лягати під 
трактори». Але у мерії зайняли 
вичікувальну позицію.
— Це ж не всі жителі вулиці з вами 
говорили? Там є й такі, що «за» 
лівньовку обома руками. Тож ми 
почекаємо, поки вони домов-
ляться між собою. А такі роботи 
можна виконати навіть і у зимо-
вий період. До того ж, разом з 
цим проектом закладено кошти 
на відновлення асфальту на вули-
ці Вишенька, — розказав керівник 
департаменту комунального гос-
подарства Володимир Ніценко.

Лягати під трактор VS Будемо чекати 

øîñå äî Ïèðîãîâà, 170 À ³ òå-
ðèòîð³ºþ àâòîáàçè ÷è àâòîðèíêó 
äî Âèøåíñüêîãî îçåðà. ² çà òàêèì 
ìàðøðóòîì äîâæèíà òðóáè ñÿãà-
òèìå 550 ìåòð³â. Ìàéæå 180 ìå-
òð³â ð³çíèöÿ, à öå êîøòè. Íàø³ 
êîøòè ÿê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, — 
ñêàçàëà æ³íêà.

Óò³ì, íàçâó ïðîåêòíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿, ÿêà ¿õ êîíñóëüòóâàëà, æèòåë³ 
íå íàçâàëè. Ïîñëàëèñü íà òå, ùî 
ö³ «ïðîåêòàíòè òàêîæ îòðèìóþòü 
çàìîâëåííÿ â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè ³ 
ñâî¿ì ðîçêðèòòÿì ðèçèêóþòü 
âòðàòèòè çàðîá³òîê».

ІНШОГО ВИХОДУ НЕМАЄ 
Ç ïðîåêòó ë³âíüîâêè âäàëîñÿ 

çðîçóì³òè, ùî â³í º ñêëàäîâîþ 
³íøîãî, á³ëüøîãî ïðîåêòó ðåêîí-
ñòðóêö³¿. À ñàìå — êàïðåìîíòó 
âóëèö³ Ïèðîãîâà â³ä ìàëîãî ì³ñò-
êà äî Ãí³âàíñüêîãî øîñå, íà ÿêèé 
çàêëàëè ìàéæå 40 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü (bit.ly/p1rogova).

Âèêîíóº ðîáîòè òîâàðèñòâî 
«Øëÿõáóä», à çàìîâíèêîì º äå-
ïàðòàìåíò êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ ì³ñüêðàäè. 

Çâ’ÿçàëèñÿ ç éîãî êåð³âíèêîì, 
Âîëîäèìèðîì Í³öåíêîì, àáè 
îòðèìàòè ïîÿñíåííÿ ïðî çëèâîâó 
êàíàë³çàö³þ. Çîêðåìà, ðîçïîâ³ëè 
éîìó ïðî àëüòåðíàòèâíèé ïðîåêò 
ìåøêàíö³â.

— Íà âóëèö³ Ïèðîãîâà â íàñ 
âæå çàêëàäåíî áåçë³÷ êîìóí³êà-
ö³é: íîâèé âîäîã³í, êàíàë³çàö³ÿ, 
åëåêòðîìåðåæà òîùî, à äëÿ çëè-
âîâî¿ êàíàë³çàö³¿ íåìàº ì³ñöÿ. 
Äî òîãî æ, âóëèöÿ Ïèðîãîâà â³ä 
ïåðåõðåñòÿ ç Ãí³âàíñüêèì øîñå 
äî áóäèíêó ¹ 170 íå ìàº íàõèë³â, 
ùîá âîäà ñàìà ñò³êàëà ïî òðóáàõ.

Ïðîêëàñòè ÷åðåç òåðèòîð³þ àâ-
òîáàçè ÷è àâòîðèíêó íàì íå äî-
çâîëÿòü: öå ïðèâàòíà ä³ëÿíêà. 
Ïëþñ, íàâêîëî ë³âíüîâêè ä³º 
ñàí³òàðíî-çàõèñíà ñìóãà, íà ÿê³é 
íå ìîæíà ïðîâîäèòè ãîñïîäàð-
ñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Æîäåí ï³äïðè-
ºìåöü íà öå íå ïîãîäèòüñÿ!

Çëèâîâà êàíàë³çàö³ÿ ïî Âè-
øåíüö³ — öå êðàùèé âàð³àíò 
ç òîãî, ùî ìè ìàºìî. Áî âîíà 
ï³äõîäèòü ïî òî÷êàõ âèñîò, à äî-
ðîãà ö³º¿ âóëèö³ — ó êîìóíàëüí³é 
âëàñíîñò³, — ïîÿñíèâ Í³öåíêî.

Люди надіслали звернення до мерії. У ньому вимагають переглянути проект 
і пропонують прокласти труби каналізації через авторинок (схема справа)

«Влада може переробити проект», — каже 
Олена Зверхановська і додає, що жителі 
погодження на лівньовку не давали і не дадуть
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×åðåç ï³äíÿòòÿ 
ñòàâêè çåìåëüíî-

ãî ïîäàòêó (ç 0,03 äî 0,3% â³ä 
íîðìàòèâíî-ãðîøîâî¿ îö³íêè 
çåìë³ — àâò.) âëàñíèêè ä³ëÿíîê 
æèòëîâîãî ôîíäó ï³ä áóä³âíèöòâî 
³ îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â îòðè-
ìàëè òèñÿ÷í³ ðàõóíêè â³ä ïîäàò-
êîâî¿ ó ëèïí³. Òàêå çá³ëüøåííÿ 
çàñòàëî ëþäåé çíåíàöüêà.

«Çàêàçí³ ëèñòè ç êâèòàíö³ÿìè 
ï³ä ï³äïèñ ïðèíåñëè 4–5 ëèïíÿ. 
Íàðîä äîâãî ç'ÿñîâóâàâ, çâ³äêè 
«íîãè ðîñòóòü», çíàéøëè ð³øåííÿ 
ì³ñüêðàäè ìèíóëîð³÷íå, ñêëàëè 
òåêñò çâåðíåííÿ ç þðèñòàìè, — 
íàïèñàëà æèòåëüêà Êîðå¿ Ðà¿ñà 
Êðàâåöü ó ñîöìåðåæ³. — Æèâó 
ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó, ìàþ 5 ñî-
òîê. Ïîäàòîê âèñîêèé, ó ìåíå çà-
ðàç íåìàº çàéâèõ 1300 ãðèâåíü 
éîãî ñïëàòèòè» (bit.ly/32Yx0OO).

Òîæ â³ííè÷àíè âèìàãàëè ó ìå-
ð³¿ ïåðåãëÿíóòè ð³øåííÿ.

«Ñòàâêà çåìåëüíîãî ïîäàòêó 
äëÿ çåìåëü æèòëîâîãî ôîíäó 
ï³ä áóä³âíèöòâî ³ îáñëóãîâóâàí-
íÿ äëÿ ãðîìàäÿí ñòàíîâèòü 0,3% 
â³ä íîðìàòèâíî ãðîøîâî¿ îö³íêè 
çåìë³, — íàïèñàëà ó ïåòèö³¿ Íà-
òàë³ÿ Ìàêàðîâà. — Äî 01 ñ³÷íÿ 
2019 ðîêó ñòàâêà çåìåëüíîãî 
ïîäàòêó äëÿ çåìåëü çà öèì ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì ñòàíîâè-
ëà âñüîãî 0,03% â³ä íîðìàòèâíî 
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìë³. Òàêèì 

÷èíîì, ñòàâêà çåìåëüíîãî ïî-
äàòêó ó 2019 ðîö³ â ïîð³âíÿíí³ ç 
ïîïåðåäí³ìè ðîêàìè çá³ëüøèëàñÿ 
â 10 ðàç³â».

Àâòîðêà ïåòèö³¿ äîäàº, ùî ð³ç-
êå çá³ëüøåííÿ ñòàâêè ïîêëàäàº 
ô³íàíñîâèé òÿãàð íà âëàñíèê³â 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

Íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè ìè çíàéøëè 
ð³øåííÿ, ÿêèì áóâ ï³äâèùåíèé 
ïîäàòîê íà çåìë³ æèòëîâî¿ çà-
áóäîâè. Ì³í³ìàëüíèé â³äñîòîê — 
0,03% — çáåð³ãñÿ ò³ëüêè äëÿ ÷ëå-
í³â ñ³ìåé, çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ, Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³. Óñ³ì 
³íøèì ï³äíÿëè ñòàâêó ïîäàòêó 
â³ä 0,3 äî 3% â³ä íîðìàòèâíî-
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìë³ ç 1 ñ³÷íÿ 
2019 ðîêó (bit.ly/zeml1a).

НЕМАЄ ПІДСТАВ 
Çâåðíåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ 

çåìåëüíîãî ïîäàòêó ï³äòðèìàëè 
434 ëþäèíè, ³ ó ì³ñüêðàä³ äàëè 
â³äïîâ³äü. ßêùî êîðîòêî, òî ìå-
ð³ÿ íå çáèðàºòüñÿ ïåðåãëÿäàòè 
ïîäàòîê íà çåìëþ, ÿêèé òàì ââà-
æàþòü ³ òàê íàéíèæ÷èì.

Ó â³äïîâ³ä³ ïîâ³äîìèëè, ùî 
çà Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì îðãàíè 
ì³ñöåâî¿ âëàäè ìîæóòü âñòàíîâëþ-
âàòè çåìåëüíèé ïîäàòîê ó ðîçì³ð³ 
íå á³ëüøå 3% â³ä îö³íêè çåìë³. 
Ð³øåííÿ, ÿêèì ï³äíÿëè ïîäàòîê 
ç 0,03 äî 0,3%, ïðèéíÿòå íà âèêî-
íàííÿ âèìîã ïîñòàíîâè Êàáì³íó 
â³ä 2017 ðîêó. Êð³ì òîãî, ð³øåííÿ 
ïðî ïåðåãëÿä çåìåëüíîãî ïîäàòêó 
íå ïðèéìàëè ïðîòÿãîì 22 ðîê³â (ç 
1996 äî 2019 ðîêó — àâò.).

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК ЗРІС У 10 РАЗІВ. 
ЙОГО МОЖНА ЗМІНИТИ У 2021 РОЦІ 
Зненацька  Вінничани вимагають 
скасувати нову ставку земельного 
податку, через яку за свої «10 соток» стали 
отримувати тисячні рахунки. У мерії 
відповіли, що змінили ставку вперше 
за 22 роки і податок досі один з найнижчих 
в Україні. А податківці додали, що рішення, 
прийняте міської владою, скасувати 
зараз неможливо. Навіть через суд

Їхня пільга діє не більше ніж на одну земельну ділянку. 
За інші ділянки потрібно платити.

На сплату податку є 60 днів з моменту отримання 
повідомлення. За прострочку платежу фізособам загрожує 
штраф у розмірі 10% суми боргу (при затримці на 30 днів) 
або 20% при більш тривалому терміні, плюс пеня.

Після розмови з податківцями за-
питали в активістки Таїси Гайди 
про те, що вони будуть робити 
далі? Адже навіть після скасуван-
ня податку вінничани і наступного 
року платитимуть збільшені ра-
хунки за землю.
— Є два шляхи. Перший, це зро-
бити порівняння розмірів земель-
ного податку залежно від райо-
нів міста та ініціювати розробку 
рішення, яким міськрада буде 
або компенсувати, або звільня-
ти від сплати податку тих людей, 

які не мають пільг, але не мають 
коштів, щоб заплатити за землю.
Другий — це звернення до но-
вообраної Верховної Ради, аби 
нардепи внесли зміни у Подат-
ковий кодекс. Щоб, для при-
кладу, ставку земельного по-
датку можна було б переглянути 
не до 1 липня, а до 1 жовтня чи 
1 грудня. Таким чином, міські де-
путати зможуть переглянути цей 
податок, і люди не платитимуть 
шалені суми вже у 2020 році, — 
відповіла активістка.

Будемо звертатися до депутатів 

«Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, 
íàðàç³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ âè-
ð³øåííÿ ïèòàííÿ, çàçíà÷åíîãî 
ó ïåòèö³¿, îñê³ëüêè ñòàâêà ïîäàò-
êó, âñòàíîâëåíà ó ðîçì³ð³ 0,3 â³ä-
ñîòêà â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ 
îö³íêè çåìë³, º çíà÷íî íèæ÷îþ 
çà ãðàíè÷íèé ðîçì³ð ñòàâêè, 
ïåðåäáà÷åíèé Ïîäàòêîâèì êî-
äåêñîì Óêðà¿íè», — éäåòüñÿ 
ó â³äïîâ³ä³, ÿêó ï³äïèñàâ çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Âëàäèñëàâ 
Ñêàëüñüêèé (bit.ly/petiz11a).

СКАСУВАТИ НЕМОЖЛИВО 
Ë³äåðêà â³ííèöüêîãî «Àâòî-

ìàéäàíó» Òà¿ñà Ãàéäà ðàçîì ç 
äåïóòàòàìè Àíäð³ºì Êîâàëüîâèì 
³ Ãàííîþ Äàâèäåíêî 1 ñåðïíÿ 
çâåðíóëèñÿ äî ïîäàòê³âö³â, ùîá 
îòðèìàòè ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî íî-
âîãî çåìåëüíîãî ïîäàòêó.

Â³äïîâ³äàëè íà çàïèòàííÿ 
ïðåäñòàâíèêè ÄÔÑ íà ÷îë³ ³ç 
çàñòóïíèêîì ãîëîâè ïîäàòêîâî¿ 
²ãîðåì Áîíäàðåì. Ïîñëóõàëè ¿õ 
ðîçìîâó òà ïóáë³êóºìî íàéãîëî-
âí³øå.

×è áóëà âèìîãà â³ä âèùèõ îðãà-
í³â âëàäè ïåðåãëÿíóòè çåìåëüíèé 
ïîäàòîê?

— Í³. Çàêîíîäàâñòâîì âñòà-
íîâëåíî, ùî îðãàíè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ìîæóòü çì³íþ-
âàòè ñòàâêó çåìåëüíîãî ïîäàòêó 
íà ñâ³é ðîçñóä, àëå íå á³ëüøå 
ãðàíè÷íîãî ðîçì³ðó — 3% â³ä ¿¿ 
ãðîøîâî¿ îö³íêè äëÿ ô³çè÷íèõ 
îñ³á. Ïîäàòêîâà çàéìàºòüñÿ íà-
ðàõóâàííÿì ïîäàòê³â, à ðîçì³ðè 
ñòàâîê çåìåëüíîãî ïîäàòêó âñòà-
íîâëþº ì³ñüêà ðàäà.

Äå íàéäîðîæ÷à ³ íàéäåøåâøà 
çåìëÿ?

— Ó Â³ííèö³ ç 2014 ðîêó º ïëàí 
çîíóâàííÿ, ÿêèé ä³ëèòü ì³ñòî 
íà äåê³ëüêà çîí îïîäàòêóâàííÿ. 
Äåøåâøà çåìëÿ íà îêîëèöÿõ, 
íàéäîðîæ÷à — â öåíòð³. ßê ïðè-
êëàä, íà Êîðå¿ 10 ñîòîê — öå 
1800 ãðèâåíü ïîäàòîê íà çåìëþ. 
À ö³ æ 10 ñîòîê íà 40-ð³÷÷ÿ Ïåðå-
ìîãè (Äàíèëà Ãàëèöüêîãî) — âæå 
3300 ãðèâåíü. Òàêà â³äì³íí³ñòü 
ó ðîçì³ð³ ïîäàòêó çàëåæèòü â³ä 
íîðìàòèâíî-ãðîøîâî¿ îö³íêè 
çåìë³.

Àëå º áàãàòî ôàêòîð³â, ÷åðåç 
ùî íàâ³òü ñóñ³äí³ çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè ìîæóòü ìàòè ³íàêø³ ñóìè 
ïîäàòêó. Äëÿ ïðèêëàäó, áëèçüêå 
çàëÿãàííÿ ´ðóíòîâèõ âîä — ïî-
íèæóº âàðò³ñòü çåìë³, ïàðêîâà 
çîíà — ï³äí³ìàº, áëèçüê³ñòü ïðî-

ìèñëîâèõ îá’ºêò³â — çíèæóº ³ òàê 
äàë³. Âçàãàë³, ìè ìàºìî 276 çîí 
ïî Â³ííèö³. Áàçà îïîäàòêóâàí-
íÿ — 13 òèñÿ÷ ëþäåé — âëàñíèê³â 
çåìåëü.

ßêùî áóäå ïåðåãëÿä ñòàâêè çå-
ìåëüíîãî ïîäàòêó, òî ÷è çì³íèòüñÿ 
éîãî ðîçì³ð ó 2019–2020 ðîö³?

— Í³, âíåñòè çì³íè ïîòð³áíî 
áóëî ñòðîêîì äî 1 ëèïíÿ, ÷îãî 
âèìàãàº Ïîäàòêîâèé êîäåêñ 
Óêðà¿íè. Òîáòî, ÿêùî ð³øåííÿ 
ì³ñüêðàäè áóäå ñêàñîâàíî äå-
ïóòàòàìè ÷è ÷åðåç ñóä, òî âè-
çíà÷åíà ñòàâêà ïîäàòêó (0,3%) 
ä³ÿòèìå ³ ïðîòÿãîì 2020 ðîêó, 
îñê³ëüêè âíîñèòè çì³íè ìîæíà 
áóëî äî 1 ëèïíÿ 2019 ðîêó. Ïå-
ðåãëÿíóòè ¿¿ ìîæíà áóäå ò³ëüêè 
íà 2021 ð³ê, áî çàêîí çâîðîòíî¿ 
ñèëè íå ìàº.

ßê çá³ëüøèòüñÿ áþäæåò Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÎÒÃ ÷åðåç çðîñ-
òàííÿ ïîäàòêó?

— Ó 2018-ìó ïîäàòîê íà çåìëþ 
â³ä ãðîìàäÿí ñêëàäàâ 1,3 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü â áþäæåò³ Â³ííè-
ö³. Ó 2019-ìó î÷³êóºìî áëèçüêî 
11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. (çàãàëîì, 
áþäæåò ì³ñòà ñêëàäàº 4 ì³ëüÿðäè 
780 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü — àâò.).

À ÿêùî ëþäèíà º ï³ëüãîâèêîì, 
àëå ¿é ïðèéøëî ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ñïëàòó ïîäàòêó?

— Òàê³ îñîáè ìàþòü ïðèéòè 
äî íàñ, íàäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ 
çàñâ³ä÷óþòü ¿õí³ ï³ëüãè (ïîñâ³ä-
÷åííÿ ó÷àñíèêà ÀÒÎ, áàãàòî-
ä³òíà ðîäèíà, ïåíñ³îíåð òîùî), 
íàïèñàòè çàÿâó. Ìè ¿õ âíîñèìî 
â áàçó, ùî öå ï³ëüãîâèêè. ßêùî 
áóëà ïðîïëàòà ïîäàòêó, òî ìè 
ïåðåðàõîâóºìî ñïëà÷åí³ êîøòè 
íà êàðòêîâèé ðàõóíîê ï³ëüãîâèêà.

Çà êîíñóëüòàö³ÿìè â³ííè÷àíè 
ìîæóòü çâåðòàòèñü çà òåëåôîíà-
ìè (0432)46–04–04 òà (0432)55–
67–04.

Ì³íÿòè ðîçì³ð 
ïîäàòêó ìîæíà áóëî 
äî 1 ëèïíÿ. Ì³ñüêðàäà 
öüîãî íå çðîáèëà, 
òîìó âåëèê³ ñóìè  
áóäóòü ³ â 2020 ðîö³

ПІЛЬГИ ТА ШТРАФИ
Можуть не платити земельний податок

інваліди І, ІІ групи постраждалі від 
наслідків аварії 

на ЧАЕС

пенсіонери 
(за віком) 

громадяни, які виховують трьох і 
більше дітей до 18 років

ветерани війни та особи, на яких 
поширюється дія закону про статус 

ветеранів війни 

Джерело: bit.ly/podAtok
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×îëîâ³êà çâèíóâàòèëè â òîìó, 
ùî â³í íå ìàâ âîä³éñüêîãî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ ïîòð³áíî¿ êàòåãîð³¿, 
ïåðåâèùèâ äîçâîëåíó øâèäê³ñòü, 
ïîðóøèâ ïðàâèëà ïåðåâåçåííÿ 
ïàñàæèð³â. Îáâèíóâà÷åíèé ïðî-
âèíó ïîâí³ñòþ âèçíàâ. Ðîçïîâ³â, 
ùî ôóðó íå ïîì³òèâ. Íà ñóä³ â³í 
ïðîñèâ éîãî ñóâîðî íå êàðàòè, áî 
ìàº ìàëåíüêó äèòèíó òà ÷åòâåðî 
áðàò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü éîãî äî-
ïîìîãè. É óñ³ì ïîòåðï³ëèì â³ä-
øêîäóâàâ çáèòêè.

×îëîâ³ê, ÿêèé áóâ ïîòåðï³ëèì 
ó ñïðàâ³, ðîçïîâ³â, ùî ¿õàâ ïîðó÷ 
³ç âîä³ºì íà ïàñàæèðñüêîìó ì³ñ-
ö³. Ïîïðîñèâ âîä³ÿ çóïèíèòèñÿ, 
ùîá ìîæíà áóëî âèéòè ïîêóðè-

òè, à òîé â³äïîâ³â, ùî çà ê³ëüêà 
õâèëèí áóäå çàïðàâêà. Îäðàçó 
ï³ñëÿ öüîãî ì³êðîàâòîáóñ â’¿õàâ 
ó âàíòàæ³âêó.

Íà ñóä³ öåé ÷îëîâ³ê ïðîñèâ 
ïðèçíà÷èòè âîä³þ ïîêàðàííÿ, 
ÿêå íå áóëî á ïîâ’ÿçàíå ç ïî-
çáàâëåííÿì âîë³.

Óñ³ ³íø³ ëþäè, ÿêèõ âèçíàëè 
ïîòåðï³ëèìè â ñïðàâ³, ïðîñèëè 
ñóä íå ñàäæàòè îáâèíóâà÷åíîãî 
äî â’ÿçíèö³. Ãîâîðèëè, ùî ï³ñëÿ 
ÄÒÏ ðîäèíà âîä³ÿ äîïîìàãàëè òà 
äîïîìàãàþòü ãðîøèìà.

Ïîì’ÿêøóþ÷èìè îáñòàâèíàìè 
âèçíàëè êàÿòòÿ âîä³ÿ, â³äøêîäó-
âàííÿ çáèòê³â, à òàêîæ òå, ùî â³í 
ìàº ìàëó äèòèíó. Îáòÿæóþ÷èõ 

îáñòàâèí íà ñóä³ íå çíàéøëè.
×åðåç ïîì’ÿêøóþ÷³ îáñòàâèíè 

ñóääÿ Ãàííà Ãàéäó âèð³øèëà çà-
ñòîñóâàòè ñòàòòþ 69 Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó. Âîíà äîçâîëÿº 
ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ìåíøå, 
í³æ ïåðåäáà÷åíî ñòàòòåþ îáâè-
íóâà÷åííÿ.

Îòæå, ì³í³ìàëüíå ïîêàðàííÿ 
çà ñòàòòåþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëî 
5 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ. Âîä³þ ì³-
êðîàâòîáóñà äàëè ÷îòèðè ðîêè, 
à ùå íà òðè ðîêè çàáðàëè ïî-
ñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ. Âèðîê ìîæíà 
îñêàðæèòè ïðîòÿãîì 30 äí³â ï³ñ-
ëÿ ïðîãîëîøåííÿ. Êîëè ñïëèâå 
òåðì³í îñêàðæåííÿ, âèðîê íà-
áåðå ÷èííîñò³.

ÊÐÈÌ²ÍÀË

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Íà ïî÷àòêó 
ëþòîãî 2019-ãî 
ó Â³ííèö³ ñòàëàñÿ 

ìîòîðîøíà àâàð³ÿ: ì³êðîàâòîáóñ 
â’¿õàâ ó ïðèïàðêîâàíó ôóðó, ÿêà 
ñòîÿëà íà óçá³÷÷³. Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 
áëèçüêî ÷åòâåðòî¿ ðàíêó. Íåâäî-
âç³ âæå áóëî â³äîìî, ùî â ÄÒÏ 
çàãèíóëî òðîº ëþäåé. Ó ïðåñ-
ñëóæá³ ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìëÿëè, ùî 
âñ³ ïîòåðï³ë³ — ãðîìàäÿíè Ìîë-
äîâè. (bit.ly/2KpTsrR) 

Â ³ í í è ÷ à í ê à  í à ï è ñ à ë à 
ó facebook ïðî ïåðø³ õâèëèíè 
ï³ñëÿ ÄÒÏ. Ì³ñöå àâàð³¿ âîíà 
áà÷èëà êð³çü â³êíî.

«Ñüîãîäí³ ñåðåä íî÷³ ÿ ïðîêè-
íóëàñÿ â³ä ÿêîãîñü ãóðêîòó. Áóëî 
ïðèáëèçíî 3.30. Âèçèðíóâøè 
ó â³êíî, çðîçóì³ëà, ùî ñòàëàñÿ 
àâàð³ÿ. Ì³êðîàâòîáóñ âð³çàâñÿ 
ó ôóðó. Éìîâ³ðíî, âîä³é çàñíóâ. 
Ç ìàøèíè âèñêî÷èëè äâîº ÷î-
ëîâ³ê³â, ïîäèâèëèñÿ íà òå, ùî 
ñòàëîñÿ, é îäèí ³ç íèõ ïåðåñòàâ 
âîëîä³òè ñîáîþ. Æàõëèâî êðè÷àâ, 
êèäàâñÿ ç³ ñòîðîíè â ñòîðîíó á³ëÿ 
ìàøèíè», — íàïèñàëà êîðèñòó-
âà÷êà ñîöìåðåæ³ ç í³êîì Elena 
Rogers.

Ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ñóä³ 
25 ëèïíÿ óõâàëèëè âèðîê îá-
âèíóâà÷åíîìó â ñïðàâ³ ïðî öþ 
àâàð³þ.

Ïåðåä ñóäîì ïîñòàâ 28-ð³÷íèé 
ãðîìàäÿíèí Ìîëäîâè, ÿêèé óñüî-
ãî çà òðè òèæí³ äî ö³º¿ æàõëèâî¿ 
ÄÒÏ îòðèìàâ øòðàô çà ïåðåâå-
çåííÿ âàíòàæíèì àâòî ïàñàæèð³â 
ó á³ëüø³é ê³ëüêîñò³, í³æ öå ïåðåä-
áà÷åíî â àâòîìîá³ë³.

Âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ êàòå-
ãîð³¿, ÿêà á äîçâîëÿëà çä³éñíþâà-
òè ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ÷î-
ëîâ³ê íå ìàâ. Ï³ä ðàíîê 8 ëþòîãî 
â³í áóâ çà êåðìîì Volkswagen. 
Êð³ì âîä³ÿ, ó ñàëîí³ áóëî ùå 
11 ïàñàæèð³â. Íà øâèäêîñò³ 
áëèçüêî 80 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó 
áóñèê âð³çàâñÿ ó âàíòàæ³âêó DAF, 
ÿêà ñòîÿëà íà Áàðñüêîìó øîñå. 
Òðîº ëþäåé çàãèíóëè, îäèí îòðè-
ìàâ ñåðåäí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ.

ДАЛИ ЧОТИРИ РОКИ ЗА ТРИ ЖИТТЯ 
Феміда  У суді водію дали покарання 
менше, ніж передбачено статтею 
обвинувачення. Ніхто з потерпілих 
не вимагав суворого покарання для 
водія — усі казали, що збитки їм 
відшкодували. Один із них говорив, що 
перед зіткненням просив водія зупинитися

На початку лютого мікроавтобус на швидкості в’їхав 
у припарковану вантажівку. У страшній аварії загинули троє

Îáâèíóâà÷åíèé ïðîñèâ 
ñóä ñóâîðî íå êàðàòè, 
áî ìàº ìàëåíüêó 
äèòèíó òà ÷åòâåðî 
áðàò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
éîãî äîïîìîãè

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674
 Çà ãðîø³ ðîçëó÷åíà ïðèáè-

ðàëüíèöÿ ïðîäàâàëàñÿ ÷îëîâ³êàì 
íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. ² àáñîëþòíî 
çàäàðìà ðîçñèëàëà â³äâåðò³ ôîòî/
â³äåî â îñîáèñòèõ ïåðåïèñêàõ. 
ßêùî âè äîñ³ íå çíàëè, ùî êèäàòè 
áóäü-êîìó â «ë³÷êó» ùîñü ïîðíî-
ãðàô³÷íå — öå êðèì³íàëüíî êàðíå 
ä³ÿííÿ, òî ïðî÷èòàéòå ïðî ñïðàâó 
çàñóäæåíî¿ çà òàêå â³ííè÷àíêè.

Ïîêàðàëè çà óòðèìàííÿ ì³ñöÿ 
ðîçïóñòè ³ ïîøèðåííÿ âëàñíî¿ 
ïîðíîãðàô³¿ æ³íêó, ÿêà ïðàöþ-
âàëà ïðèáèðàëüíèöåþ â ãîòåë³ 
íà âóëèö³ Ïåòðà Çàïîðîæöÿ. Ó 
ð³øåíí³ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ñóäó, âèíåñåíîìó 15 ëèïíÿ, ÷è-
òàºìî ïðî öþ æ³íêó: ðîçëó÷åíà, 
ìàòè òðüîõ ä³òåé, ïðàöþâàëà â ãî-
òåë³ íåîô³ö³éíî, ðàí³øå ñóäèìà 
íå áóëà. Òåïåð ìàº ñóäèì³ñòü. ßê 
òàê ñòàëîñÿ?

Ñòàòòþ ïðî óòðèìàííÿ ì³ñöÿ 
ðîçïóñòè ïðèáèðàëüíèö³ ï³äêð³-

ïèëè òðüîìà ôàêòàìè ïðîñòèòóö³¿. 
Ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó â³äêðèëè ïðî-
âàäæåííÿ, à âèïàäêè äîêóìåí-
òóâàëè ó ãðóäí³. Ó âèðîêó òåïåð 
÷èòàºìî, ùî æ³íêà ïðèéìàëà ÷î-
ëîâ³ê³â äëÿ íàäàííÿ ñåêñóàëüíèõ 
ïîñëóã ó ñïåö³àëüíî îáëàøòîâà-
íîìó äëÿ öüîãî ãîòåëüíîìó íî-
ìåð³. Çâ³äñè é êâàë³ô³êàö³ÿ ïðî 
óòðèìàííÿ ì³ñöÿ ðîçïóñòè, à íå 
ïðî àäì³í³ñòðàòèâíî êàðíèé ñåêñ 
çà ãðîø³.

À çàðîáèëà íà ñåêñïîñëóãàõ 
ïðèáèðàëüíèöÿ íåáàãàòî. Ó îä-
íîìó âèïàäêó îòðèìàëà 250 ãðè-
âåíü, â äðóãîìó 200, à â òðåòüî-
ìó êë³ºíò âçàãàë³ ðîçðàõóâàâñÿ 
ç íåþ õàð÷àìè. Ðåøòó â³çèòåð³â 
ñïåöíîìåðà â ñóäîâîìó ð³øåíí³ 
ïðîñòî íàçâàëè íåâñòàíîâëåíè-
ìè â õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà 
îñîáàìè.

Òèì íå ìåíøå, ï³äñóäíà âè-
çíàëà âñ³õ, äîâåäåíèõ ³ íå äîâå-
äåíèõ êë³ºíò³â. ×åðåç öå ñóä íå 

äîñë³äæóâàâ îáñòàâèí ó äåòàëÿõ. 
ßêùî îáâèíóâà÷åííÿ íå îñïî-
ðþþòü, ðîçãëÿä ïðîâîäÿòü ó ñïðî-
ùåíîìó ïîðÿäêó — áåç ñâ³äê³â ³ 
äîñë³äæåííÿ äîêàç³â. Òàê áóëî â 
öüîìó âèïàäêó.

²ç ñóäîâîãî ð³øåííÿ çðîçóì³ëî, 
ùî øóêàëà êë³ºíò³â â³ííèöüêà 
ïðèáèðàëüíèöÿ â ñîöìåðåæ³ 
Badoo, à çâ³äòè âåëà òèõ, õòî çà-
ö³êàâèâñÿ, â ïåðåïèñêè Instagram, 
Messenger, Telegram, Viber, 
WhatsApp. ßêðàç çà ïîâ³äîìëåííÿ 
â äâîõ îñòàíí³õ ìîá³ëüíèõ äî-
äàòêàõ ¿é ³íêðèì³íóâàëè ðîçïî-
âñþäæåííÿ ïîðíî.

Ó âèðîêó º ñïèñîê ç äâîõ äåñÿò-
ê³â íàçâ ôàéë³â, ôîòî òà â³äåî, ÿê³ 
äîñë³äèëè åêñïåðòè íà ïðåäìåò 
ïîðíîãðàô³¿ ³ ï³äòâåðäèëè — öå 
áóëà ñàìå òàêîãî ðîäó ³íôîðìàö³ÿ. 
Ñâî¿ ñòàòåâ³ îðãàíè, ñêàçàíî, ïðè-
áèðàëüíèöÿ çí³ìàëà íà ìîá³ëüíèé 
òà ðîçñèëàëà â ïåðåïèñêàõ ç ð³ç-
íèìè ÷îëîâ³êàìè íà ¿õ ïðîõàííÿ.

Ïîÿñíþþ÷è ñâî¿ ä³¿ ïåðåä ñó-
äîì, â³ííè÷àíêà ñêàçàëà, ùî ãðî-
ø³ çà â³äïðàâëåíå â ïåðåïèñêàõ 
íå îòðèìóâàëà. Òîáòî íåìàº òóò â 
¿¿ ä³ÿõ êîðèñëèâîãî ìîòèâó. ² õ³áà 
êîìóñü âîíè íàøêîäèëè? Òèì íå 
ìåíøå, æ³íö³ ïðèçíà÷èëè ïîêà-
ðàííÿ çà äâà ïîðíîçëî÷èíè: çà 
âèãîòîâëåííÿ ³ çà ðîçïîâñþäæåí-
íÿ ôàéë³â, ÿê³ ñóïåðå÷àòü Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ñóñï³ëüíî¿ 
ìîðàë³».

Áëèçüêî 10-òè ôàêò³â ðîçïî-
âñþäæåííÿ ïîðíî îïèñàëè ó 
âèðîêó. Êîæåí ï³äñóìóâàëè âè-
ñíîâêîì ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñ-
ïåðòèçè ïðî òå, ùî íàçâàíèõ ó 
êîíêðåòíèõ âèïàäêàõ ôàéëàõ 
«ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïîðíî-
ãðàô³÷íîãî õàðàêòåðó».

«Äîïèòàíà ó õîä³ ñóäîâîãî ïðî-
âàäæåííÿ îáâèíóâà÷åíà âèíó â 
³íêðèì³íîâàíèõ ¿é çëî÷èíàõ âè-
çíàëà ïîâí³ñòþ çà âèêëàäåíèõ ó 
îáâèíóâàëüíîìó àêò³ îáñòàâèíàõ, 

— ÷èòàºìî ó âèðîêó. — Çàçíà÷è-
ëà, ùî ïðî â÷èíåíå ùèðî øêîäóº, 
á³ëüøå òàêîãî â÷èíÿòè íå áóäå òà 
ïðîñèëà ñóä ¿¿ ñóâîðî íå êàðàòè».

Ê à ÿ ò ò ÿ  æ ³ í ê è  ñ ò à ë î 
ïîì’ÿêøóâàëüíîþ îáñòàâèíîþ. 
², çâàæàþ÷è íà íåâåëèêó òÿæê³ñòü 
¿¿ çëî÷èí³â, ñóä âèí³ñ ð³øåííÿ 
ïðî ïîêàðàííÿ áåç ³çîëÿö³¿ â³ä 
ñóñï³ëüñòâà, òîáòî ç ³ñïèòîâèì 
ñòðîêîì.

Çà óòðèìàííÿ ì³ñöÿ ðîçïóñòè 
ïðèçíà÷èëè 3 ðîêè, çà âèãîòîâ-
ëåííÿ ïîðíîãðàô³¿ — 2 ³ çà ðîçïî-
âñþäæåííÿ 4 ðîêè. Ìåíø ñóâîðå 
ïîêàðàííÿ ïîãëèíàºòüñÿ á³ëüø 
ñóâîðèì, ³ îñòàòî÷í³ 4 ðîêè áó-
äóòü ç âèïðîáóâàëüíèì òåðì³íîì. 
ßêùî ïðîòÿãîì 2-õ ðîê³â æ³íêà 
íå ïîïàäåòüñÿ íà êðèì³íàë³ çíîâó, 
çà ãðàòè íå ïîòðàïèòü. Äëÿ âè-
ïðàâëåííÿ òàêîæ âîíà ìàº ïðî-
éòè ïðîãðàìó ñëóæáè ïðîáàö³¿, 
ÿêà êîíòðîëþº âñ³õ çàñóäæåíèõ 
óìîâíî.

Покоївка готелю приймала клієнтів у спецномері
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Ç ³  â çâîäíîþ 
Ìàðãàðèòîþ Êèñ-
ëÿê æóðíàë³ñòà 
ïîçíàéîìèâ ïðåñ-

îô³öåð ÷àñòèíè 3028 Ìèêîëà 
Êîâàëü. Çàö³êàâèâ ðîçïîâ³ääþ, 
ÿê ä³â÷èíà âèêîíóâàëà îáêàòêó 
òàíêîì. Âïðàâà ïñèõîëîã³÷íî 
ñêëàäíà íå ò³ëüêè äëÿ æ³íîê. 
Òàêå âèïðîáóâàííÿ Ìàðãàðèòà 
ïðîõîäèëà íà íàâ÷àëüíèõ çáî-
ðàõ ìàéáóòí³õ îô³öåð³â ï³ä ÷àñ 
íàâ÷àííÿ íà â³éñüêîâ³é êàôåäð³.

Áîºöü ìàñêóºòüñÿ â îêîï³, ÷å-
ðåç ÿêèé ïðî¿çäèòü òàíê. Áåç ñì³-
ëèâîñò³ ï³ä òàíê íå ï³äåø. Ñàìå 
ñì³ëèâ³ñòü ³ âì³ííÿ âëó÷íî ñòð³-
ëÿòè ç³ãðàëè âàæëèâó ðîëü ïðè 
ïðèçíà÷åíí³ ìîëîäøîãî ëåéòå-
íàíòà Êèñëÿê íà ïîñàäó êîìàí-
äèðà âçâîäó.

ПЕРШОЮ ПІШЛА ПІД ТАНК 
Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ñòóäåíò³â 

â³éñüêîâî¿ êàôåäðè â³äáóâàëèñÿ 
íà ïîë³ãîí³ îäí³º¿ ç â³éñüêîâèõ 
÷àñòèí. Ìàéáóòí³ îô³öåðè âè-
øèêóâàëèñÿ â î÷³êóâàíí³ êî-
ìàíäè çàéíÿòè ì³ñöÿ â îêîïàõ. 
Ðàïòîì êðîê ç³ ñòðîþ çðîáèëà 
ä³â÷èíà. Çâåðíóëàñÿ äî êîìàí-
äèðà ç ïðîõàííÿì ïåðøîþ ï³òè 
ï³ä òàíê. Ñë³äîì çà íåþ òå ñàìî 
çðîáèëè äåê³ëüêà õëîïö³â. Êî-
ìàíäèð ìàâ íàì³ð â³ääàòè ïåðå-
âàãó êîìóñü ³ç íèõ. Îäíàê ä³â÷è-

íà ùå ðàç íàïîëÿãëà íà ñâîºìó.
Ö³ºþ ä³â÷èíîþ áóëà Ìàðãàðè-

òà Êèñëÿê. Íå âñ³ ä³â÷àòà çóì³ëè 
òîä³ çäîëàòè ñòðàõ.

— Çâè÷àéíî, ñòðàøíî, êîëè 
â òåáå íàä ãîëîâîþ ñêðåãî÷óòü 
ìåòàëåâ³ ãóñåíèö³, — ãîâîðèòü ä³-
â÷èíà. — Ùîá íå âèêàçóâàòè öå, 
ïîïðîñèëàñÿ ïåðøîþ.

Ó îêîï³ òðåáà áóëî çàëÿãòè 
íà äíî àáî ïðèñ³ñòè, îïóñòèâøè 
ãîëîâó äîíèçó, íàêðèòè çâåðõó 
ðóêàìè. Êîëè òàíê íàáëèæàâñÿ, 
Ìàðãàðèòà òàê çðîáèëà. Îäíàê 
ö³êàâ³ñòü âçÿëà ãîðó. Âîíà ï³äâåëà 
î÷³ ³ ñòàëà ÷åêàòè, êîëè ãóñåíèö³ 
ç’ÿâëÿòüñÿ íàä îêîïîì. Ïîñèïàâ-
ñÿ ï³ñîê, çåìëÿ. Ïðèêðèëà î÷³ 
ðóêîþ. Âñòèãëà ä³ñòàòè ìîá³ëêó 
³ çàô³êñóâàòè íà êàìåðó ìîìåíò 
ïðî¿çäó âàæêî¿ ìàøèíè.

Ï³ñëÿ ïðî¿çäó òàíêà ä³ñòàëà 
ãðàíàòó ³ êèíóëà óñë³ä. Ïîö³-
ëèëà ïðÿìî ó ëþê. Çðîçóì³ëî, 
ãðàíàòà áóëà íàâ÷àëüíà. À îñü 
òàíê ñòàðèé. Íà îäíîìó ç îêîï³â 
ìàøèíà çàâìåðëà. ßê³ ïî÷óòòÿ 
îõîïèëè â öåé ÷àñ êóðñàíòà, ùî 
çíàõîäèâñÿ â îêîï³, çíàº ò³ëüêè 
â³í. Éîãî äîâåëîñÿ â³äêîïóâàòè, 
ðîçøèðèâøè îêîï.

Íà òèõ íàâ÷àëüíèõ çáîðàõ 
íèí³øí³é êîìâçâîäó Êèñëÿê â³ä-
çíà÷èëàñÿ ùå ðàç. Íàéâëó÷í³øå 
â³äñòð³ëÿëà ç àâòîìàòà ³ ï³ñòîëåòà. 

— Òî áóëè ìî¿ ïåðø³ â æèòò³ 
ñòð³ëüáè ç àâòîìàòà ³ ï³ñòîëåòà 
íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³, — ãîâî-
ðèòü ä³â÷èíà. — Äî òîãî ñòð³ëÿëè 

МАРГАРИТА КОМАНДУЄ ВЗВОДОМ 
І ВИШИВАЄ ВЕСІЛЬНУ СУКНЮ 
Нарешті!  Вінничанка стала 
першою у Нацгвардії України 
жінкою, командиром взводу. 
22-річна Маргарита Кисляк служить 
у Калинівському полку оперативного 
призначення. Дівчина — одна з кращих 
стрільців підрозділу. Улюблене заняття 
у цивільному житті — вишивання 
бісером. Каже, це допомагає у службі

ïîñàäè ïñèõîëîãà íåìà.
— Ìåíå òàêà â³äïîâ³äü ïî-

âí³ñòþ âëàøòîâóâàëà, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Áî íà æîäíó 
êàá³íåòíó ðîáîòó âñå îäíî íå ïî-
ãîäèëàñÿ á.

— ª âàêàíñ³ÿ êîìàíäèðà âçâî-
äó, — ïîâ³äîìèâ ¿é êàäðîâèê. — 
Àëå òàì íåïðîñò³ âèïðîáóâàííÿ. 
Ïîãîäæóºòåñÿ ïðîéòè ¿õ? Ò³ëü-
êè æ âðàõóéòå, êîìàíäóâàòè äî-
âåäåòüñÿ ÷îëîâ³êàìè. Ó âçâîä³ 
³ êîíòðàêòíèêè, ³ ñòðîêîâèêè. 
Æ³íêè òåæ º, ò³ëüêè ¿õ íåáàãàòî.

Ä³â÷èíà äàëà çãîäó. Ïîäóìêè 
ñêàçàëà ñîá³, ùî çðîáèòü âñå, àáè 
äîâåñòè, ùî âîíà ìîæå êîìàí-
äóâàòè âçâîäîì. ¯é öå âäàëîñÿ.

ПЕРЕВІРКА НА ДОВІРУ 
Ï³ñëÿ çàðàõóâàííÿ ó ï³äðîçä³ë 

ìîëîäøîãî ëåéòåíàíòà íàïðàâèëè 
íà íàâ÷àííÿ. Â³äáóâàëîñÿ âîíî 
íà îäí³é ç íàâ÷àëüíèõ áàç ãâàðä³é-
ö³â â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é îáëàñò³.

— Õòî õî÷å áóòè êîìàíäèðîì 
â³ää³ëåííÿ? — çàïèòàëè ï³ä ÷àñ 
øèêóâàííÿ ó â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â ãðóïè, â ÿê³é çíàõîäèëàñÿ 
Ìàðãàðèòà.

— Ìîæíà ÿ! — â³äïîâ³ëà âîíà.

Ó òîé äåíü âîíè â³äïðàöüîâó-
âàëè çàâäàííÿ ç³ øòóðìó áóä³âåëü 
³ çàõîïëåííÿ òåðîðèñò³â. Çàëè-
øèëîñÿ ïðîíèêíóòè â îñòàíí³é ç 
áóäèíê³â. Ó íüîìó ïåðåõîâóâàâñÿ 
«çëî÷èíåöü». Éîãî ðîëü âèêîíó-
âàâ ¿õí³é ³íñòðóêòîð. Äóæå âì³-
ëèé ãâàðä³ºöü. Çàâäàííÿ ïîëÿãàëî 
â òîìó, ùîá íå ò³ëüêè âèÿâèòè 
éîãî. Çðîáèòè ìàëè öå áåçøóìíî. 
Âîíè ñïðàâä³ éøëè ïî-êîòÿ÷îìó 
òèõî. Ïðîëàçÿ÷è ÷åðåç ðîçáèòå â³-
êíî, Ìàðãàðèòà ðàïòîì ïîð³çàëà 
ðóêó. Àáè íå âèäàòè ñåáå ³ ãðóïó, 
ñòðèìóâàëà á³ëü, ñòèñíóâøè çóáè.

Ñâîãî ³íñòðóêòîðà âîíè çàñòà-
ëè íàñò³ëüêè çíåíàöüêà, ùî â³í 
íå ìàâ ìîæëèâîñò³ íàâ³òü êðèê-
íóòè, íå òå ùî âòåêòè.

— ß ä³éñíî íå ÷óâ, ÿê âè çà-
éøëè, — ãîâîðèâ â³í.

Äîáîâ³ ÷åðãóâàííÿ, âè¿çäè 
íà ïîë³ãîí íà ñòð³ëüáè, îõîðîíà 
ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ çàõîä³â 
— òàêèìè º áóäí³ ¿¿ âçâîäó.

— À ÿêùî çàâòðà ó ðàéîí áî-
éîâèõ ä³é? — çàïèòóþ âçâîäíó.

— ß æ çíàëà, íà ùî éäó, — â³ä-
ïîâ³äàº ìîëîäøèé ëåéòåíàíò. — 
Ìîðàëüíî ³ ô³çè÷íî ãîòîâà äî òà-
êîãî â³äðÿäæåííÿ.

Олександр Опольський, ко-
мандир роти:
— Молодший лейтенант Кисляк 
нічим не відрізняється від офіце-
рів чоловіків. Хоча, мабуть, все-
таки є різниця — у неї завищено 
відчуття відповідальності.
Анастасія Чмихал, молодший 
сержант:
— Наш взводний — справедлива 
людина, командує коректно, всі 
команди подає дохідливо. Якщо 
вони виконується, її голос зву-
чить спокійно. А якщо ні — тоді 
винуватий отримує на горіхи.

Микола Коваль, старший лей-
тенант прес-офіцер частини:
— Службу на посаді командира 
взводу Кисляк почала з детального 
вивчення кожного підлеглого. Як 
кажуть, знає, хто чим дихає. Сум-
лінних заохочує, хто провинився, 
попереджає, за повторне порушен-
ня — карає. Їй подобається служба. 
Тому й ставлення відповідальне.
Солдати-строковики по-своєму 
оцінили взводну. Кажуть, спочат-
ку була така тихенька, а тепер уже 
виробила командирський голос. 
Командує як бойовий офіцер.

Що кажуть про командира побратими 

Маргарита ще зі школи вишиває 
бісером. Як тоді, так і тепер, шу-
кає найменшу можливість, аби 
взяти до рук голку. Каже, таке 
заняття її заспокоює. Виробляє 
зосередженість. Переконана, що 
вишивання допомагає їй… влучно 
стріляти.
— На перший погляд, нічого 
спільного, але перед тим, як на-
тиснути на спусковий гачок, треба 

зосередитися так само, як і під 
час вишивання, — говорить вона.
Нині вишиває весільну сукню. 
Майбутній наречений отримає 
від неї у подарунок вишиту со-
рочку. Вона вже готова. Загалом 
у неї майже десять полотен, зме-
режених намистинами з бісеру. 
Три з них з однаковою назвою — 
«Тайна вечеря». Дві передала 
у подарунок.

Сорочка для нареченого 

ó òèð³, àëå òàì çîâñ³ì ³íøà îá-
ñòàíîâêà ³ çáðîÿ íå òà.

МАЮ ДВОХ СИНІВ, 
А СЛУЖИТЬ ДОЧКА 

Ä³â÷èíà ðîçïîâ³ëà, ùî ç äè-
òèíñòâà áà÷èëà ñåáå ñë³ä÷èì 
ó ïîë³ö³¿ ÷è ïðîêóðàòóð³, àáî 
â³éñüêîâèì. Àëå í³êîìó ïðî öå 
íå ç³çíàâàëàñÿ. Äî ðå÷³, òàê ñàìî 
ìîâ÷àëà ³ òîä³, êîëè âèð³øèëà 
ñïðîáóâàòè âñòóïèòè íà â³éñüêî-
âó êàôåäðó. Íàâ³òü íàéáëèæ÷à 
ïîäðóãà íå çíàëà ïðî öå.

Åêçàìåíè â³äáóâàëèñÿ âë³ò-
êó, êîëè ñòóäåíòè â³äïî÷èâàëè 
íà êàí³êóëàõ. Íå çíàëà, ÿê ïðî 
öå ïîïåðåäèòè áàòüê³â.

— Ìàìî, òàòó, ó ìåíå º äî âàñ 
ðîçìîâà, — çâåðíóëàñÿ íàïåðå-
äîäí³ ïåðøîãî åêçàìåíó ç ô³ç-
ï³äãîòîâêè.

Áàòüêè ïåðåãëÿíóëèñÿ ì³æ ñî-
áîþ. Àëå ïî÷óëè íå òå, íà ùî, 
î÷åâèäíî, ñïîä³âàëèñÿ. Íå ïðî 
âåñ³ëëÿ ãîâîðèëà äîíüêà.

Ìàòè îäðàçó çàïåðå÷èëà, ùîá 
äîíüêà éøëà â÷èòèñÿ íà îô³öåðà. 
Âò³ì, Ìàðãàðèò³ ïîòàëàíèëî. Áàòü-
êî ï³äòðèìàâ äâîìà ðóêàìè. Óäâîõ 
¿ì âäàëîñÿ ïåðåêîíàòè íåíüêó.

— Ìàþ äâîõ ñèí³â, à ñëóæèòè 
áóäå äî÷êà, — ö³ ñëîâà òàòà Ìàð-
ãàðèòà ïàì’ÿòàº äîòåïåð.

КАБІНЕТНА РОБОТА 
НЕ ДЛЯ МЕНЕ 

²ñïèòè äëÿ âñòóïó íà â³éñüêîâó 
êàôåäðó âîíà âèòðèìàëà óñï³øíî. 
Íîðìàòèâè ç ô³çî íå ëÿêàëè. Ç 
áðàòàìè ïîñò³éíî çàéìàëàñÿ ð³ç-
íèìè âèäàìè ñïîðòó. Â÷èòåëü 
ô³çêóëüòóðè ó øêîë³ ó íèõ áóâ 
êëàñíèé. Íå ïðîïóñêàâ ç ó÷íÿìè 
æîäí³ çìàãàííÿ ðàéîííîãî ð³âíÿ.

— Î-î! Ïèñàð³âêà ïðè¿õàëà! Çíîâ 
÷åìï³îíàìè ñòàíóòü, — òàê ãîâîðè-
ëè ïðî ¿õíþ øêîëó ó ðàéîí³.

Ìàðãàðèòà ðîäîì ç öüîãî ñåëà. 
Òàì çàê³í÷óâàëà øêîëó. Çâ³äòè 
ï³øëà íàâ÷àòèñÿ â êîëåäæ, ïî-
ò³ì — óí³âåðñèòåò. Äóæå âäÿ÷-
íà ìàì³ é òàòîâ³ çà ðîçóì³ííÿ. 
Íå âñ³ì ä³â÷àòàì áàòüêè äîçâîëè 
éòè íà «âîºíêó». Ïðî öå âîíà 
ä³çíàëàñÿ ï³çí³øå. Äåõòî ç ä³â÷àò 
íå ì³ã ñòðèìàòè ñë³ç, êîëè ãîâî-
ðèâ ïðî öå. Íà â³éñüêîâ³é êàôå-
äð³ îòðèìàëà ùå îäíó ñïåö³àëü-
í³ñòü — ñîö³àëüíîãî ïñèõîëîãà. 
Ìàº òàêîæ äèïëîì áóõãàëòåðà.

Ïðîñèòèñÿ íà ñëóæáó âèð³øè-
ëà äî ãâàðä³éö³â ó Êàëèí³âêó. ¯é 
îäðàçó ñêàçàëè, ùî âàêàíòíî¿ 

Ç ëþòîãî 2019 ðîêó 
æ³íêè ó Íàöãâàðä³¿ 
ìîæóòü ñëóæèòè íà 
âñ³õ ïîñàäàõ, ùî º ó 
øòàòíîìó ðîçïèñ³, â 
òîìó ÷èñë³ êîìàíäèð³â

Маргарита ще зі школи вишиває бісером. 
Каже, таке заняття її заспокоює. Виробляє зосередженість

ÏÅÐÑÎÍÀ
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Мені дуже сподобалося! Слава Україні!

 74,83%

Я вкрай обурений/обурена цими польотами

                    12,93% 

Польоти не викликають ніяких емоцій 

                    12,24%

Чи схвилював вас політ військової авіатехніки над містом?

Опитування
Результати голосування на сайті vn.20minut.ua 
У опитуванні взяли участь 441 людина

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïîëüîòè â³é-
ñüêîâî¿ òåõí³êè 
íàä ì³ñòîì äåêîìó 

áóëè íå äî ñìàêó. Òà á³ëüø³ñòü 
ãîðîäÿí ³ç çàõîïëåííÿì çí³ìà-
ëè ë³òàêè äëÿ ñîöìåðåæ ³ ïèñàëè 
ñëîâà â³òàííÿ Ïîâ³òðÿíèì ñèëàì.

Òå, ùî âðàçèëî â³ííè÷àí — 
çâè÷íà ðîáîòà äëÿ â³éñüêî-
âèõ ëüîò÷èê³â. Òàê â Ïîâ³òðÿíèõ 
ñèëàõ ñêàçàëè ïðî ïîëüîòè, ÿê³ 
ìè ñïîñòåð³ãàëè äâ³÷³ çà ìèíóëèé 
òèæäåíü. Ó íåä³ëþ, 4 ñåðïíÿ, ï³-
ëîòè öüîãî âèäó â³éñüê ñâÿòêóâàëè 
15-òó ð³÷íèöþ. À 2 ñåðïíÿ ïðîâå-
ëè çàõîäè ï³ä Áóäèíêîì îô³öåð³â 
³ ïîëüîòíèé ìàðøðóò ïðîêëàëè 
íàä ì³ñöåì óðî÷èñòîñòåé.

Ïåðøèì ó íåá³ íàä ì³ñòîì ïðî-
ëåò³â âåðòîë³ò, à çà íèì ê³ëüêà 
ãðóï ð³çíèõ ë³òàê³â. Â³ííè÷àíè 
ïîáà÷èëè Àí-26, ïàðó Ñó-24 Ì, 

²ë-76 ó ñóïðîâîä³ Ñó-27 òà òð³éêó 
ç Ì³Ã-29 òà Ì³-8. Ó ñïåö³àë³çîâà-
íîìó âèäàíí³ ïðî öå íàïèñàëè:

«Ïðîëåò³ëè ë³òàêè é âåðòîëüîòè, 
ÿê çàâæäè, ³äåàëüíî ÷³òêî ³ êðàñè-
âî. Â³éíà äàâíî íàâ÷èëà àâ³àòîð³â 
þâåë³ðíî¿ òî÷íîñò³, áî â³ä öüîãî 
÷àñòî çàëåæèòü æèòòÿ. Òà é ï³ëî-
òóâàëè ïîâ³òðÿí³ ñóäíà ñïðàâæí³ 
àñè, ÿê³ âèêîíóâàëè íàéñêëàäí³ø³ 
áîéîâ³ çàâäàííÿ. À ³íøèõ ó Ïî-
â³òðÿíèõ ñèëàõ ³ íåìàº».

— Óïåâíåíèé, ùî ñï³ëüíèìè 
çóñèëëÿìè ìè ïîâåðíåìî ìèð 
ó íàø³é äåðæàâ³ òà âèêîíàºìî ïî-
ñòàâëåí³ êåð³âíèöòâîì äåðæàâè çà-
âäàííÿ ç íàðîùóâàííÿ áîºçäàòíîñò³ 
óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà, — ñêàçàâ êî-
ìàíäóâà÷ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë Óêðà¿íè 
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ñåðã³é Äðîç-
äîâ ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî øèêóâàííÿ 
íà ïëîù³ ï³ä Áóäèíêîì îô³öåð³â.

Òèì ÷àñîì â ñîö³àëüíèõ ìå-
ðåæàõ áóâ áóì ïîñò³â ïðî â³é-
ñüêîâèé ïàðàä íàä æèòëîâèìè 

ЯК НА ВІЙСЬКОВІ ПОЛЬОТИ 
РЕАГУВАЛИ ВІННИЧАНИ
Думки розділились  «Дайте номер 
Гавришівки, я влаштую їм свято!» — 
телефонувала в редакцію обурена 
польотами над будинками жінка. 
А опитування наших читачів показало: 
більшість мешканців столиці військової 
авіації гордяться міццю Повітряних сил 
України і не лякаються гулу літаків

áóäèíêàìè. Îñîáëèâî æâàâó ïå-
ðåïèñêó ðåäàêö³ÿ RIA/20minut.ua 
ïîì³òèëà â ñï³ëüíîò³ çà äèòÿ÷èìè 
³íòåðåñàìè — â ãðóï³ ìàì. Æ³íêè 
ðîçïîâ³äàëè îäíà îäí³é, ÿê ïî-
ëÿêàëèñÿ ¿õí³ ä³òè ãóëó ë³òàê³â 
³ âåðòîëüîòó, òà ùî âîíè äîâãî 
íå ìîãëè çàñïîêî¿òè íåìîâëÿò.

À ñòàðøîãî â³êó â³ííè÷àíêà 
íà ³ì'ÿ Àëëà, ùîéíî ïðîëåò³ëà 
àâ³àö³éíà òåõí³êà, ïîäçâîíèëà 
â ðåäàêö³þ. Æ³íêà êàçàëà, ùî 
â íå¿ â³êíà ìàëî íå âèë³òàþòü â³ä 
öèõ ïîëüîò³â, çãàäóâàëà Ñêíèë³â-
ñüêó òðàãåä³þ.

— Äàéòå ìåí³ íîìåð Ãàâðè-
ø³âêè ÷è òîãî, õòî â³äïîâ³äàº 
çà ïîëüîòè! ß çàðàç âëàøòóþ ¿ì 
ñâÿòî! — âèìàãàëà æ³íêà.

Ï³ñëÿ äçâ³íêà íà ÷åðãîâèé íî-
ìåð Êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ 
ñèë Àëëà ïåðåäçâîíèëà íàì çíî-
âó. ̄ é ñêàçàëè, ùî íåìàº íà ì³ñö³ 
ëþäèíè, ùî ìîãëà á ¿¿ âèñëóõàòè. 

À Àëëà ââàæàº ïîëüîòè çàíèçü-
êèìè. Ïðî öå ³ õîò³ëà ïîãîâîðè-
òè ç ¿õ îðãàí³çàòîðàìè. Äîñòóïó 
äî ³íòåðíåòó æ³íêà íå ìàº, òîæ 
íå íàïèñàëà ãí³âíèé ïîñò.

² Ôåéñáóê â äåíü ïîëüîò³â 
òðàíñëþâàâ âèêëþ÷íî ïîçèòèâ-
í³ ïóáë³êàö³¿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ 
â³éñüêîâî¿ àâ³àö³¿.

Ãîðîäÿíè ïîñòèëè ôîòî/â³äåî é 
ïèñàëè ñëîâà â³òàíü â³éñüêîâèì ç 
Ïîâ³òðÿíèõ ñèë íà ÷åñòü ¿õíüîãî 
ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà. Ö³ â³òàííÿ 
³ çéîìêó ïàðàäó çíàéäåòå çà êî-
ðîòêèì ïîñèëàííÿì is.gd/Tamzke.

Першим над містом пролетів вертоліт, а за ним 
кілька груп літаків: Ан-26, пара Су-24М, Іл-76 
у супроводі Су-27 та трійка з МіГ-29

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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ÄÎËÓ×ÀÉÒÅÑß!

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Îëüãà ×åðåâàòî-
âà óïåâíåíà, ùî 
¿ì âäàñòüñÿ çáóäó-

âàòè ùå îäíå ïðèì³ùåííÿ. Êîëè 
ðîáèø áëàãîðîäíå ä³ëî, íàâ³òü 
íåáåñà äîïîìàãàþòü. Êîëè òðè 
ðîêè òîìó çà êîøòè ñ³ìåéíîãî 
áþäæåòó ïðèäáàëè 3-ïîâåðõî-
âèé áóäèíîê ³ ïî÷àëè ïðèéìàòè 
â íüîìó ìàòóñü, ÿê³ îïèíèëèñÿ 
ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ.  
Çà ö³ ðîêè ó Öåíòð³ çíàéøëè 
ïðèòóëîê ïîíàä 120 ä³òåé ç³ ñâî-
¿ìè ìàòåðÿìè.

Íèí³ ï³ä äàõîì «Ä³ì Ìàìà» ïå-
ðåáóâàº 25 õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê 
³ 16 ìàòåð³â.

— Íàéâàæ÷å, êîëè òîá³ òåëå-
ôîíóþòü, ïðîñÿòü ïðèþòèòè, 
à ì³ñöÿ íåìà, — ãîâîðèòü ïàí³ 
Îëüãà. — Òîìó é çâàæèëàñÿ 

íà áóä³âíèöòâî. 
Ïàí³ Îëüãà îáãîâîðþâàëà ç ÷î-

ëîâ³êîì ïðèäáàííÿ ùå îäíîãî áó-
äèíêó. Íåïîäàë³ê â³ä «Ä³ì Ìàìà» 
âèñòàâèëè íà ïðîäàæó ùå îäíó 
ñõîæó áóä³âëþ. Òàê ñàìî íà òðè 
ïîâåðõè, ÿê ó «Ä³ì Ìàìà». Ãàð-
íèé âàð³àíò, àëå…

— Âëàñíèê õî÷å 90 òèñÿ÷ äî-
ëàð³â, — êàæå ïàí³ Îëüãà. — Äëÿ 
íàñ öå íåï³äéîìíà ñóìà. Òà é 
âçàãàë³ íå çíàþ, ÷è äàñòü éîìó 
õòî-íåáóäü òàê³ ãðîø³.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ ñòâåðäæóº, ùî 
íàâ³òü ÿêáè çíèçèâ ö³íó, âñå îäíî 
öå äîðîãî.

— Ïðèáëèçíî çà òèñÿ÷ 30 äîëà-
ð³â, ùå ìîæíà áóëî á îáãîâîðþ-
âàòè âàð³àíò êóï³âë³, — êàæå ïàí³ 
Îëüãà. — Ïðî äîðîæ÷ó âàðò³ñòü 
ãîâîðèòè íå äîâîäèòüñÿ.

Ïîðó÷ ç áóäèíêîì «Ä³ì Ìàìà» 
ðîçòàøîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà. 
Òóò ïëàíóþòü áóä³âíèöòâî.

— Якщо вмієш пекти пироги, голодним ніколи 
не будеш, — кажуть хлопчики і дівчатка у центрі «Дім 
Мама», всі вони допомагають на кухні своїм матерям 

ХОЧУТЬ ЗБУДУВАТИ 
«ДІМ МАМА-2»
Гідна справа  Спорудження ще 
одного кризового центру «Дім Мама-2» 
ініціювала його власниця Ольга 
Череватова. У діючій будівлі уже тісно. 
Якби кожен вінничанин вніс тільки 
по одній гривні, сума перевищила б 
понад двісті тисяч. Цих коштів 
вистачило б на початок будівельних робіт

— Áóäóâàòè íà äåê³ëüêà ïîâåð-
õ³â íåâèã³äíî, — ãîâîðèòü Îëüãà 
×åðåâàòîâà. — Óæå ìàºìî äîñâ³ä 
åêñïëóàòàö³¿ íàøî¿ íèí³øíüî¿ 
áóä³âë³. Íà îïàëåííÿ äî ñîðîêà 
òèñÿ÷ ãðèâåíü ó ì³ñÿöü íàðàõî-
âóâàëè íèí³øíüî¿ çèìè.

×åðåç âèñîê³ êîìóíàëüí³ ïëà-
òåæ³ âëàñíèöÿ ïëàíóâàëà çàêðèòè 
«Ä³ì Ìàìà». Êîëè ïîâ³äîìèëà 
ïðî öå â ²íòåðíåò³, ¿¿ òåëåôîí 
íå çàìîâêàâ í³ âäåíü, í³ óâå÷åð³. 
Ëþäè ïðîñèëè íå ðîáèòè öüîãî. 
Ç³áðàëè êîøòè ³ ñïëàòèëè çàáîð-
ãîâàí³ñòü.

×åðåâàòîâè ñàìîòóæêè îá-
äóìóþòü ³ ðîçðîáëÿþòü ïðîåêò 
áóäèíêó. Îò áè ï³äêëþ÷èëèñÿ 
äî öüîãî ôàõ³âö³!

— Ìè áóëè á âäÿ÷í³, ÿêáè 
ïðîåêòàíòè äîëó÷èëèñÿ ³ äîïî-
ìîãëè ç ïðîåêòîì, — ãîâîðèòü 
Îëüãà ×åðåâàòîâà. — Öå æ íå äëÿ 
ìåíå îñîáèñòî. Äëÿ ñåáå íå ïðî-
ñèëà á…

Ïðîñèòü îçâàòèñÿ òàêîæ áó-
ä³âåëüíèê³â, ³íøèõ ìàéñòð³â. 
Áóëè á âäÿ÷í³ çà äîïîìîãó ìà-
òåð³àëàìè, òåõí³êîþ, ðîáî÷îþ 
ñèëîþ. Íàâ³òü ïîðàäîþ.

Ó ×åðåâàòîâèõ òðîº âëàñíèõ 
ä³òåé. Ìîãëè á òàê ñàìî, ÿê 
á³ëüø³ñòü ³íøèõ óñï³øíèõ áàòü-
ê³â ñ³ìåéñòâ, â³äãîðîäèòèñÿ â³ä 
ñâ³òó ïàðêàíîì íàâêîëî âëàñíîãî 
áóäèíêó, ³ íå ïåðåéìàòèñÿ ïðî-
áëåìàìè ³íøèõ.

Âîíè ðîáëÿòü ³íàêøå. ×îìó á 
òîä³ íå äîïîìîãòè ¿ì?

Рахунок для надання допомоги: 
ПриватБанк 5168 7427 0187 5860 
засновник центру”Дім Мама» 
Череватова Ольга 
Міжнародний благодійний 
фонд центру «Дім Мама»:
Банк отримувача АТ «Райффай-
зен Банк АВАЛЬ» м. Вінниця.
МФО:380805 Отримувач: БО МБФ 
«Дім Мама» Код ЄДРПО-40479749 

Р о з р а х у н к о в и й  р а х у н о к : 
26008520869 
Призначення платежу: «На по-
рятунок дiток вiд дитячих 
будинкiв».
Адреса і телефон Центру: Ві-
нницький район, село Лука-
Мелешківська, вулиця Верхня 
Нагірна, 38. Тел. гарячої лінії: 
(093) 006 68 22.

Поки що зібрали більше 20 тисяч 

У кризовому центрі «Дім Мама» 
матері з дітками знаходяться 
на повному забезпеченні до 
півтора року. Допомогу надають 
волонтери і благодійники. 
— За цей час мати має можли-
вість не витрачати кошти, які 
отримує від держави на дити-
ну, — говорить Ольга Черевато-
ва. — Щоб потім за них придба-

ти будиночок у селі, або вина-
ймати кімнату. Вимоги до всіх 
однакові: перед поселенням 
пройти медичний огляд, 
не пити і не палити, не вживати 
наркотиків, чергувати на кухні, 
прибирати, належно доглядати 
за дітьми. У разі потреби мате-
рям надають допомогу юриста 
або психолога. 

Правила перебування у Центрі 
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— Два попередні місяці я підбирав книж-
ки на тематику тоталітаризму. Цією книж-
кою я хочу закрити цей гештальт і більше 
до нього не повертатися. Концепція тут 
банальна: під «кривавими землями» ав-
тор має на увазі східний регіон Європи. Ті 
землі, за які воювали ще з часів Римської 
імперії. Тільки тут він охоплює лише XX 
сторіччя, коли Європа стала полем бою 
між тоталітарними системами Адольфа 
Гітлера та Йосипа Сталіна.
Це поважний дослідник, який не має 
підстав викривляти історичні факти. Тому 
книга буде цікавою до прочитання всім, 
кого цікавить історія.

— Коли ми їдемо у відпустку, то беремо 
з собою якусь розважальну книжку. Але 
інколи треба взяти ще й інтелектуальну 
пару до такої книги. Дослідження Докінза 
добре підійдуть до цієї ситуації. Протя-
гом всієї історії людства постає питання, 
а чи справді існує якась вища сила. І 
автор, якого всі давно вважають затятим 
атеїстом, не нав’язуючи власної думки, 
пояснює, чому Бога немає. 
Докінз хоче зрозуміти, для чого взагалі була 
вигадана релігія. На сторінках книги можна 
знайти відсилки до витоків релігії, карго-
культу, еволюціонізму Дарвіна, тлумачення 
і цитування Старого та Нового заповітів.

— Ця книга точно для відпочинку. У ній 
йдеться про Одіссея, який після двадцяти 
років відсутності повертається на Ітаку 
і нікого там не застає: ані дружини, ані 
сина, а сам острів розграбований.
Одіссей розуміє, що став на хибний шлях і 
тепер мусить здійснити подорож у зворот-
ному напрямку, щоб виправити свої по-
милки. Тобто на нього чекають нові зустрічі 
з Сиренами; шлях на острови Каліпсо та 
Цирцеї; та спуск у підземне царство Аїда, 
де він мусить побачити усіх тих воїнів, які 
через нього загинули. Врешті він має стати 
царем Трої. Книга не вражає, а, скоріш, на-
штовхує на цікаві міркування.

— Я б ніколи не рекомендував цю книгу, 
якби не мій друг-сноб. У нього доволі 
висока планка в літературі, але читання 
цієї книги він порівняв з відпочинком та 
релаксом. Мені стало цікаво.
Це розповідь колишньої англійки, яка 
емігрувала у данську провінцію. Усі зараз 
думають, як же там класно жити, адже 
Данія вважається найщасливішою країною. 
Ось тільки книга не лише про це. Авторка 
пише про податки, правила облаштування 
на новому місці, адаптацію до правової сис-
теми цієї країни і навіть правила піднімання 
прапора. А ще відверто та дотепно розпо-
відає про всі плюси та мінуси цієї країни.

— Ця книга точно для поціновувачів 
епічного фентезі та якісних історій про 
кохання. До того ж, це творіння профе-
сора Толкіна. Ще у «Володарі перснів» 
Арагорн неодноразово співав про Берена 
та Лутієн — пісню про кохання смертної 
людини та безсмертної ельфійки.
Щоб бути разом з коханою, смертний 
Берен має виконати вкрай важке та 
небезпечне завдання її батька. Якщо 
у нього це вийде (Лутієн весь час буде 
йому допомагати), то вони зможуть 
бути разом. А можливо їм навіть 
пощастить прожити поряд не одне 
людське життя.

ДОКІНЗ AND ТОЛКІН: ТОП-5 КНИГ, 
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ У СЕРПНІ 
Пожива для мізків  Кожного місяця редакція RIA/20хвилин разом із консультантом Книгарні «Є» 
Олегом Пенішкевичем відбирає п’ять книжок, які, на його думку, варто прочитати. У цій добірці ми зібрали 
твори Тімоті Снайдера, Річарда Докінза, Володимира Єрмоленка, Гелени Расселл та Джона Толкіна

«Криваві землі. Європа між 
Гітлером і Сталіним» 
(Тімоті Снайдер) 

«Ілюзія Бога» 
(Річард Докінз)

«Ловець океану. 
Історія Одіссея» 
(Володимир Єрмоленко) 

«Рік хюґе по-данськи. 
Секрети найщасливішої 
країни у світі» 
(Гелен Расселл)

«Берен і Лутієн» 
(Дж. Р. Р. Толкін) 

і ґ
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äóìêó, çðóøåííÿ ìîãëè ñòàòèñÿ 
³ â ³íøèõ ãàëóçÿõ ñóñï³ëüñòâà 

— Êîëè ÿ âèéøîâ, òî õîò³â ïî-
âí³ñòþ â³ä³éòè â³ä ñòàðîãî æèòòÿ. 
Õîò³â æèòè ÿê óñ³ ëþäè, — ãî-
âîðèòü êîëèøí³é çàñóäæåíèé. — 
Ìåí³ âæå çà ï’ÿòäåñÿò, ïî÷èíàòè 
âñå ç ïî÷àòêó äóæå âàæêî, àëå 
ÿ íå îïóñêàâ ðóê. Ðåãóëÿðíî õî-
äèâ äî ñëóæáè çàéíÿòîñò³, àëå 
ìåíå íàâ³òü äâ³ðíèêîì íå õî-
ò³ëè áðàòè. Ðîáîòîäàâö³ çàâæäè 
çíàõîäèëè ïðèâîäè äëÿ â³äìîâ. 
Çâè÷àéíî ¿õ íåïîêî¿ëà ìîÿ á³î-
ãðàô³ÿ, àëå ÿ íå ì³ã ¿¿ çì³íèòè, 
à æèòè çà ùîñü ïîòð³áíî áóëî.

Çãîäîì Ãðèãîð³þ âäàëîñÿ âëà-
øòóâàòèñÿ â îäíó ç ì³ñüêèõ ñëóæá 
òàêñ³. Ñïî÷àòêó áðàâ ìàøèíó 
â îðåíäó. Çà öå ïëàòèâ ê³ëüêà 
òèñÿ÷ íà ì³ñÿöü. Òàêîæ ïîòð³á-
íî áóëî ïëàòèòè ñëóæá³ çà ðàö³þ. 
À ïîò³ì áðàò äîïîì³ã ïðèäáàòè 
âëàñíå àâòî.

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК 
Ãðèãîð³é ðîçïîâ³äàº, ÿê âæå 

äóìàâ, ùî îìð³ÿíå íîâå æèòòÿ 
ðîçïî÷àëîñÿ, àëå íàïðèê³íö³ áå-
ðåçíÿ ñòàëàñÿ öÿ àâàð³ÿ.

— Ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê, 
õëîïåöü çàãèíóâ. ß âèçíàâ ñâîþ 
ïðîâèíó. Ëþäèíè íåìàº, — êàæå 
÷îëîâ³ê. — ß ìîæó ïðîñèòè, ùîá 
òåðì³í çì³íèëè íà óìîâíèé, ùîá 
äàëè ìåí³ ùå îäèí øàíñ. Àëå ç 
ìîºþ ³ñòîð³ºþ ïðîñèòè ïðî òàêèé 
øàíñ, ñêîð³ø çà âñå, áåçðåçóëü-
òàòíî.

Çàðàç Ãðèãîð³é ìàº çàïëàòèòè 
95 òèñÿ÷ ãðèâåíü ìîðàëüíî¿ øêî-
äè áàòüêó çàãèáëîãî. Ó â’ÿçíèö³, 
êàæå, ãðîø³ çàðîáèòè í³ÿê 
íå âäàñòüñÿ. Ãîâîðèòü, ÿêáè áóâ 
óìîâíèé òåðì³í, ì³ã áè çíàéòè 
ÿêóñü ðîáîòó, ïîñòóïîâî çàðîáèòè 
òà â³äøêîäóâàòè çáèòêè.

— Ï³ñëÿ àâàð³¿ ÿ í³êóäè íå âò³ê, 
à ïî÷àâ âèêëèêàòè ë³êàð³â íà ì³ñ-
öå ÄÒÏ. Øâèäêà ùå íå ïðè¿õà-
ëà, àëå ÿ ïîáà÷èâ ³íøó ìàøèíó 
äîïîìîãè, ÿêà ïðî¿æäæàëà ïîâç. 
Çóïèíèâ ¿¿, âîíè ïî÷àëè íàäàâàòè 
äîïîìîãó, — ðîçêàçóº Ãðèãîð³é. — 
Êîëè ìåí³ ïðîâåëè åêñïåðòèçó 

ÄÎËß
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Ãðèãîð³é, ïðî ÿêîãî ìè ïèøå-
ìî, çáèâ ëþäèíó, ïðàöþþ÷è òàê-
ñèñòîì. Ïîñòðàæäàëèé çàãèíóâ 
ó ë³êàðí³ â³ä ÷åðåïíî-ìîçêîâî¿ 
òðàâìè. Òàêñèñò âèçíàâ ñâîþ 
ïðîâèíó. ÄÒÏ ñòàëàñÿ ÷åðåç íåî-
áåðåæí³ñòü: ñóä ïðèçíà÷èâ éîìó 
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ òðüîõ ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Çàðàç Ãðèãîð³é çíàõîäèòüñÿ 
ï³ä ö³ëîäîáîâèì äîìàøí³ì àðå-
øòîì ³ ÿêùî íå ïîäàñòü àïåëÿö³þ 
äî 10 ñåðïíÿ, éîãî çíîâó çàáåðóòü 
äî â’ÿçíèö³.

Ìè çóñòð³ëèñÿ ç íèì â êîìó-
íàëö³, äå â³í ïðîæèâàº ðàçîì ³ç 
äðóæèíîþ, òà ïîïðîñèëè ðîçïî-
â³ñòè ïðî äåÿê³ åï³çîäè ñâîº¿ á³î-
ãðàô³¿. ×îëîâ³ê ðîçêàçàâ, çà ùî 
â³äñèä³â ïîíàä 20 ðîê³â òà ïðî 
òå, ÿê íàìàãàâñÿ ðîçïî÷àòè íîâå 
æèòòÿ.

ВІДЧУВШИ БЕЗКАРНІСТЬ 
Ãðèãîð³é í³êîëè íå áóâ çðàçêî-

âèì õëîïöåì. Ó ñâî¿ â³ñ³ìíàäöÿòü 
þíàê íàâàæèâñÿ íà ïåðøèé çëî-
÷èí — ï³øëè ç òîâàðèøåì êðàñòè 
êàâóíè. Ïðèãàäóº, ÿê «ïåðåêó-
ñèëè» ïëîñêîãóáöÿìè ñ³òêó òà 
ïî÷àëè âèòÿãàòè ÿãîäè.

— Ìè ñàì³ ¿ëè òà ðîçäàâàëè 
ëþäÿì ïî âñüîìó ðàéîíó. Áóëè 
ìîëîäèìè, ìîæëèâî, íå íàäòî 
ðîçóìíèìè, â³ä÷óâàëè áåçêàð-
í³ñòü, ³ òàê âîíî ï³øëî-ïî¿õàëî, — 
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Áóëî ùå 
ê³ëüêà êðàä³æîê. Íà ì³ñö³ «Ìàê-
äîíàëüäñó» ðàí³øå áóâ ìàãàçèí 
«Êðèíè÷åíüêà», òóäè òàêîæ çà-
ëàçèëè. Âðåøò³ ìåíå ñï³éìàëè ³ 
äàëè ñ³ì ðîê³â.

Çâ³ëüíèâñÿ Ãðèãîð³é ó 1995 
ðîö³. ×àñè, êàæå, áóëè âàæê³. 
Ðîáîòè íå áóëî âçàãàë³. Òîæ âè-
ð³øèëè ç ïðèÿòåëåì çãàäàòè ñòàðå 
òà çàë³çëè ó ìàãàçèí äæèíñîâîãî 
îäÿãó. Íå âñòèã îòÿìèòèñÿ, ÿê 
îòðèìàâ íîâèé âèðîê — 12 ðîê³â.

Íà òîé ÷àñ â Óêðà¿í³ ä³ÿâ ùå 
ðàäÿíñüêèé Êðèì³íàëüíèé êî-
äåêñ. Âåëèêîþ êðàä³æêîþ òîä³ 
ââàæàëîñÿ âñå, ùî ïåðåâèùóâàëî 
ñóìó ó 85 äîëàð³â. Íàêðàäåíîãî 
ÿêðàç âèñòà÷èëî íà òàêó ê³ëüê³ñòü 
³íîçåìíî¿ âàëþòè.

Ó 2001 ðîö³ â êðà¿í³ ïåðåãëÿ-
äàëè çàêîíîäàâñòâî ³ çàì³ñòü 
12 ðîê³â Ãðèãîð³é â³äñèä³â â³ñ³ì.

ЗАМАХ НА ВБИВСТВО 
À çà ê³ëüêà ðîê³â ÷îëîâ³ê ñêî¿â 

íîâèé çëî÷èí, ÿêèé ³íêðèì³íóâà-
ëè ÿê çàìàõ íà âáèâñòâî. Çà âèðî-
êîì ñóäó Ãðèãîð³é ìàâ â³äñèä³òè 
ùå 14 ðîê³â. Àëå âáèâàòè, êàæå, 
í³êîãî íå õîò³â. ² íå âáèâ.

Ó ñåðåäèí³ íóëüîâèõ â³í æèâ ç 
æ³íêîþ, ÿêà ïî÷àëà çëîâæèâàòè 
ãîð³ëêîþ. Êóïóâàëà ¿¿ íà îäí³é ç 
íåëåãàëüíèõ òî÷îê, ÿêèõ ïî ì³ñòó 
áóëî áåçë³÷: «ß ïðèéøîâ íà öþ 
òî÷êó. Òàì òîðãóâàëà æ³íêà. Ïî-
ïåðåäèâ, ùîá âîíà ïåðåñòàëà öå 
ðîáèòè, îñîáëèâî ïðîäàâàòè àë-
êîãîëü ìî¿é äðóæèí³. Ó íàñ âè-
íèê êîíôë³êò, ÿ õîò³â ïîð³çàòè ¿é 
ðóêè, ùîá âîíà á³ëüøå íå çìîãëà 
öèì çàéìàòèñÿ. Ï³ñëÿ öüîãî ìåíå 
çíîâó çàòðèìàëè».

— ×åðåç ãîð³ëêó ñòàëîñÿ òå, 
÷îãî ÿ òàê áîÿâñÿ — â³ä öèðîçó 
ïîìåðëà ìîÿ äðóæèíà. Â³ä «ïà-
ëüîíêè» òîä³ áàãàòî ëþäåé ïî-
ñòðàæäàëî. ² çàðàç ñòðàæäàþòü â³ä 
á³çíåñó, ÿêèé, ìîæëèâî, êèìîñü 
«êðèøóºòüñÿ», — ðîçïîâ³äàº Ãðè-
ãîð³é. — Ñïî÷àòêó â³äêðèëè ñïðà-
âó ïðî òÿæê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, 
à ïîò³ì ïåðåêâàë³ô³êóâàëè íà çà-
ìàõ. Çàâäÿêè «çàêîíó Ñàâ÷åíêî» 
ÿ âèéøîâ íà ð³ê ðàí³øå.

УСЕ З ПОЧАТКУ 
Íà âîëþ Ãðèãîð³é âèéøîâ 

15 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. Ïåðøå, íà ùî 
çâåðíóâ óâàãó, áóëî òå, ùî íîâà 
ïîë³ö³ÿ ñòàâèòüñÿ äî êîëèø-
í³õ óâ’ÿçíåíèõ íàáàãàòî êðàùå 
çà ñòàðèõ ì³ë³ö³îíåð³â. Òîæ ïðè-
ïóñòèâ, ùî ïîçèòèâí³, íà éîãî 

ПІВЖИТТЯ ЗА ГРАТАМИ: ІСТОРІЯ ПРО 
ЗЛОЧИНИ, ПОКАРАННЯ ТА НАДІЮ
Обставини  Більшу частину свого 
життя Григорій провів у в’язниці. Вийшов 
на волю у січні, але через три місяці 
знову опинився за ґратами. Через ДТП, 
внаслідок якої померла людина, йому 
загрожує ще один термін, а над новим 
життям нависає знак питання

íà ñòàí àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, 
òî ÿ îäðàçó ïî¿õàâ ó ë³êàðíþ 
äî òîãî õëîïöÿ. Òàì çóñòð³â éîãî 
áàòüêà. ß ïðîñèâ ïðîáà÷åííÿ òà 
ïðîïîíóâàâ ãðîø³ íà ë³êóâàí-
íÿ. Òîé â³äìîâëÿâñÿ. Äàë³ ç íèì 
çâ’ÿçóâàëàñÿ ìîÿ äðóæèíà. Öå 
áóëî ê³ëüêà ðàç³â. Â³í ïîñò³é-
íî â³äìîâëÿâñÿ â³ä ãðîøåé. Àëå 
íà ñóä³ âèñóíóâ öèâ³ëüíèé ïî-
çîâ ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ 
øêîäè. Äî öüîãî ìè â³äïðàâëÿëè 
ïîøòîþ éîìó ãðîø³. Â³í ñêàçàâ, 
ùî í³÷îãî íå îòðèìóâàâ, àëå íàì 
êîøòè íàçàä íå ïîâåðíóëèñÿ.

Ïîêè ðîçñë³äóâàëè ñïðàâó 
ïðî ÄÒÏ, ïðîêóðàòóðà âèòðå-
áóâàëà äëÿ Ãðèãîð³ÿ òðèìàííÿ 
ï³ä âàðòîþ. Ïîò³ì çàïîá³æíèé 
çàõ³ä çì³íèëè íà ö³ëîäîáîâèé 
äîìàøí³é àðåøò. Çàðàç ÷îëîâ³ê 
çíàõîäèòüñÿ áåç ðîáîòè ³ çàñîá³â 
äëÿ ³ñíóâàííÿ: «Íå ìîæíà íàâ³òü 
ñì³òòÿ íà âóëèöþ âèêèíóòè âè-
éòè. Ïîë³öåéñüê³ ìîæóòü ïðèéòè 
ç ïåðåâ³ðêîþ ó áóäü-ÿêó õâèëè-
íó». Äî ðå÷³, ïðî öþ àâàð³þ ìè 
ïèñàëè ó ìàòåð³àë³ «Ñìåðòåëüíà 
ÄÒÏ íà «çåáð³»: ó ì³ñüêîìó ñóä³ 
îáðàëè ïîêàðàííÿ äëÿ òàêñèñòà» 
(bit.ly/31kgpUa).

НАДІЯ НА БОГА?
Ùå áóäó÷è ó â’ÿçíèö³ ÷îëîâ³ê 

ïî÷àâ âèð³çàòè ç äåðåâà. Ðîáèâ 
³êîíè òà øàõè. Êîëè âèéøîâ, 
ñïðîáóâàâ ïðîäàâàòè âèðîáè 
÷åðåç ñàéòè îãîëîøåíü, àëå 
ïîêóïö³â òàê ³ íå çíàéøëîñÿ. 
Äî òîãî æ, ó ì³ñò³ äîâîë³ âàæêî 
çíàéòè ëèïó, ç ÿêî¿ â³í âèãîòîâ-
ëÿº ñâî¿ âèðîáè.

— Ìîæíà ñêàçàòè, ùî âñå æèò-
òÿ ÿ áóâ àòå¿ñòîì. Àëå îñòàíí³ì 
÷àñîì ÿ ïî÷àâ çàäóìóâàòèñü, ÷îìó 
â ìîºìó æèòò³ âñå òàê. Áàãàòî 
äóìàâ, — íàîñòàíîê ãîâîðèòü 
Ãðèãîð³é. — ß ñòàðàâñÿ ÿêîñü 
æèòè… Òàê, êðàâ. Àëå º ëþäè, 
ÿê³ ðîáëÿòü ðå÷³ íàáàãàòî ã³ðø³, 
àëå æèâóòü êðàùå. Ìîæëèâî òàê 
áóëî, òîìó ùî ÿ áóâ äàëåêèé â³ä 
Áîãà, íå áóâ õðåùåíèì. Òîìó ì³-
ñÿöü íàçàä ÿ îõðåñòèâñÿ. Ïðÿìî 
â ö³é êâàðòèð³ ³ ó ö³é ê³ìíàò³.

×è õî÷ó ÿ ïîâåðòàòèñÿ 
ó â’ÿçíèöþ? Çâè÷àéíî í³. ß ìð³-
ÿâ ðîçïî÷àòè íîðìàëüíå æèòòÿ. 
Àëå, ìàáóòü, ó ìåíå äîëÿ òàêà. 
Ùî áóäå ç³ ìíîþ ÷åðåç òðè ðîêè, 
êîëè ÿ âèéäó, íàâ³òü íå çíàþ. 
Ìåí³ áóäå âæå 54, ³ ÷è âäàñòüñÿ 
òîä³ íàëàãîäèòè æèòòÿ, íåâ³äîìî.

Чоловік понад 20 років був за ґратами. Вийшов, намагався 
налагодити життя… і, працюючи таксистом, збив людину. 
Йому знову загрожує ув’язнення 

Ãðèãîð³é: «Ìð³ÿâ 
ïî÷àòè íîðìàëüíå 
æèòòÿ. Ìàáóòü, ó ìåíå 
äîëÿ òàêà. Ùî áóäå ç³ 
ìíîþ ÷åðåç òðè ðîêè, 
êîëè âèéäó, íå çíàþ» 

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 190132
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Дифтерія — це гостре інфекцій-
не захворювання. Передається 
повітряно-крапельним шляхом 
і призводить до запалення най-
частіше слизових оболонок ро-
тоглотки з утворенням фіброз-
них плівок, загальної інтокси-
кації та специфічного ураження 
серцево-судинної та нервової 
систем.
Збудник хвороби — дифтерій-

на паличка (коринебактерія). 
Джерелом інфекції є інша хво-
ра людина або носій корине-
бактерії. Особливо небезпечні 
хворі на дифтерію ротоглотки, 
оскільки вони більш активно ви-
діляють збудника при диханні, 
кашлі та чханні. Варто зазначи-
ти, що дифтерією також мож-
на заразитися через предмети 
побуту (посуд, іграшки тощо). 

Дифтерійна паличка може збе-
рігатися до 15 діб у зовнішньому 
середовищі. Заразитися на диф-
терію досить легко всім віко-
вим групам. Наприклад, якщо 
у громадському транспорті є 
хвора на дифтерію людина, а ви 
не вакциновані, то дифтерійна 
паличка вже є у вас. Тому варто 
якомога швидше вакцинуватися 
і не ризикувати.

Що треба знати про дифтерію 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

457359

РЕКЛАМА
456404455143

ЯК ЗРОБИТИ БЕЗКОШТОВНЕ ЩЕПЛЕННЯ 
ПРОТИ ДИФТЕРІЇ І ПРАВЦЯ 

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çàõâîðþâàííÿ 
íàé÷àñò³øå ðîçïî-
÷èíàºòüñÿ ÿê àíã³-
íà. Êîëè íà ìèãäà-

ëèêàõ ³ ç³â³ óòâîðþºòüñÿ ù³ëüíà 
ïë³âêà, âèíèêàþòü íàáðÿêè îá-
ëè÷÷ÿ, øè¿ òà ñëèçîâèõ îáîëî-
íîê äèõàëüíèõ øëÿõ³â. Çáóäíèê 
äèôòåð³¿ ïðîäóêóº ñèëüíèé òîê-
ñèí, ÿêèé, ïðîíèêàþ÷è ó êðîâ, 
çäàòíèé âðàæàòè ñåðöå, íåðâî-
âó ñèñòåìó, íèðêè. Ó õâîðîãî 
ìîæå ïîðóøóâàòèñÿ äèõàííÿ òà 
êîâòàííÿ, ùî ÷àñòî ïðèçâîäèòü 
äî ñìåðò³.

ЄДИНИЙ СПОСІБ 
ЗАХИСТИТИСЯ 

Çã³äíî ç êàëåíäàðåì ùåïëåíü, 
ä³òÿì ðîáëÿòü âàêöèíàö³þ ïðî-
òè äèôòåð³¿, êàøëþêó ³ ïðàâöÿ 
(âàêöèíà ÀÊÄÏ) òðè÷³ óïðîäîâæ 
ïåðøîãî ðîêó æèòòÿ, ó 18 ì³ñÿ-
ö³â, ó ø³ñòü ðîê³â òà 16 ðîê³â 
ïðîâîäèòüñÿ ðåâàêöèíàö³ÿ ïðî-
òè äèôòåð³¿ òà ïðàâöÿ. Äîðîñë³ 
ìàþòü ïðîõîäèòè îáîâ’ÿçêîâó 
ðåâàêöèíàö³þ ïðîòè äèôòåð³¿ òà 
ïðàâöÿ (âàêöèíà ÀÄÏ-Ì) êîæí³ 
10 ðîê³â ï³ñëÿ 16 ðîê³â. Íåîá-

õ³äíî çàïàì’ÿòàòè, ùî ³ìóí³òåò 
ïðîòè äèôòåð³¿ íå çáåð³ãàºòüñÿ 
íà âñå æèòòÿ.

Çà ñëîâàìè äîöåíòà êàôåäðè 
³íôåêö³éíèõ õâîðîá òà äèòÿ÷î¿ 
³ìóíîëîã³¿ íàö³îíàëüíî¿ ìåäè÷íî¿ 
àêàäåì³¿ Ôåäîðà Ëàï³ÿ, âïåðøå 
çà îñòàíí³ ñ³ì ðîê³â â Óêðà¿í³ º 
äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü âàêöèí. Ìîæ-
íà ³ìóí³çàöóâàòè ïðîòè äèôòåð³¿ 
òà ïðàâöÿ âñ³ â³êîâ³ ãðóïè, ÿê³ 
öüîãî ïîòðåáóþòü. Àëå ð³âåíü 
îõîïëåííÿ ùåïëåííÿìè çàëèøà-
ºòüñÿ íåäîñòàòí³ì, à ñåðåä äî-
ðîñëîãî íàñåëåííÿ — êðèòè÷íî 
íèçüêèì.

— Ó 2018 ðîö³ ëèøå 55% äîðîñ-
ëèõ, ÿê³ ìàëè áóòè âàêöèíîâàí³, 
çðîáèëè öå, — ðîçïîâ³äàº Ôåä³ð 
Ëàï³é. — Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ð³âåíü îõîïëåííÿ ùåïëåííÿìè 
ñêëàäàº 58,9% (âàêöèí º áëèçü-
êî 320 òèñÿ÷ äîç). À âàêöèíàö³¿ 
ä³òåé äî îäíîãî ðîêó — 69,9%. 
Ïðè òîìó, ùî âñåñâ³òíÿ îðãàí³-
çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèìàãàº 
òðèìàòè öåé ïîêàçíèê íà ð³âí³ 
95% — ñàìå òîä³ áóäå ïðàöþâàòè 
êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò.

ВАКЦИНИ БЕЗПЕЧНІ 
Ùåïëåííÿ äîðîñëèì ïðîòè 

äèôòåð³¿ â³äïîâ³äíî äî êàëåíäàðÿ 

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ 
ІГНОРУВАННЯ ЩЕПЛЕННЯ 
Досвід навчить  У період з 
1991 до 1998 року на дифтерію захворіли 
близько 20 тисяч українців, 696 із них 
померли. У Вінницькій області тоді 
на дифтерію захворіло 478 людей. 
До епідемії рівень вакцинації впав із 
95 до 80% і цього було достатньо, щоб 
трапилося стільки смертей. Зараз ми 
маємо 58% вакцинації

ùåïëåíü ðîáëÿòü âàêöèíîþ, ùî 
ì³ñòèòü äâà êîìïîíåíòè — ïðîòè 
äèôòåð³¿ ³ ïðîòè ïðàâöÿ. Ïðà-
âåöü — çàõâîðþâàííÿ, ùî óðàæàº 
íåðâîâó ñèñòåìó òà ïðîÿâëÿºòü-
ñÿ ÷åðåç ñóäîìè ñïàçìîì ì'ÿç³â. 
Õâîðîáà âèíèêàº, êîëè çáóäíèê 
(ñïîðè áàêòåð³¿ Clostridium tetani) 
ïîòðàïëÿº â ðàíó é ó ðàç³ â³ä-
ñóòíîñò³ êèñíþ ïî÷èíàº âèðî-
áëÿòè ñèëüíèé òîêñèí, ùî ä³º 
íà íåðâîâó ñèñòåìó. Áàêòåð³¿ æè-
âóòü ó ́ ðóíò³ òà êèøêîâîìó òðàêò³ 
òâàðèí. Çáóäíèê ìîæå ïîòðàïèòè 
âíàñë³äîê óêóñ³â òâàðèí ÷è òðàâ-
ìóâàííÿ óëàìêàìè äåðåâèíè.

— ßê ³ áóäü-ÿêèé ë³êàðñüêèé 
çàñ³á, âàêöèíè ìîæóòü âèêëèêàòè 
ðåàêö³¿, — ðîçïîâ³äàº Ôåä³ð Ëà-
ï³é. — Íàïðèêëàä, ï³äâèùåííÿ 
òåìïåðàòóðè ò³ëà ³ áîëüîâ³ â³ä-
÷óòòÿ ó ì³ñö³ ³í'ºêö³¿, àëå âîíè 
ìèíàþòü çà äåê³ëüêà äí³â ³ íå çà-
ëèøàþòü æîäíèõ íàñë³äê³â. ßêùî 
äèòèíà ìàº áóäü-ÿê³ ñèìïòîìè, 
ÿê³ âèêëèêàþòü çàíåïîêîºííÿ, 
áàòüêàì âàðòî çâåðíóòèñÿ çà êîí-
ñóëüòàö³ºþ äî ïåä³àòðà àáî ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ. Ñåðéîçí³ ðåàêö³¿ 
íà âàêöèíè òðàïëÿþòüñÿ óêðàé 
ð³äêî. Âîäíî÷àñ óñ³ âàêöèíîâà-
í³ æèâ³ òà çäîðîâ³, à îñü ò³, õòî 
õâîð³º, ÷àñòî îòðèìóþòü ñåðéîçí³ 
óñêëàäíåííÿ ÷åðåç õâîðîáó.

ЯКЩО ВАМ КАЖУТЬ, ЩО В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ 
НЕМАЄ ВАКЦИН 

ДІТИ: 
6 доз

2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 
16 років 

ДОРОСЛІ:

Кожні 10 років, 
починаючи з 26 років 

Зверніться 
за роз'ясненнями 
до головного лікаря 

Повідомте на гарячу 
лінію Національної 
служби здоров'я 
за телефоном 1677 

1
оберіть сімейного 
лікаря 

2
з лікарем перевірте 
записи про щеплення 
у своїй мед картці 

3
зробіть щеплення, якщо: настав 
час за календарем щеплень. Ви 
пропустити планове щеплення. 
У картці немає відповідних записів 

НЕ ЗРОБИЛИ 
ЩЕПЛЕНЬ/НЕМАЄ ДАНИХ:

3 дози 
через 1 місяць після першої, наступна 

через 6 місяців

Повідомте обласний департамент 
охорони здоров'я. Саме цей 
департамент відповідає за розподіл 
вакцин між медзакладами
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455566

РЕКЛАМА

447056

Івасик не любив почуватися 
хворим. Навіть не маючи змоги 
стояти на ногах, намагався до-
помагати іншим: «Мамо, тримай 
мене», — говорив Ваня і закиду-
вав насіння руколи та шпинату 
в грядку. Або коли в гості при-
ходили друзі, Івасик віддавав їм 
улюблені солодощі.
А ще за своє коротке життя він 
змінив багатьох людей. І не тільки 
рідних. Неодноразово на пошту 
батьків надходили листи від не-
знайомців, де йшлося, що завдя-
ки Вані вони змінили ставлення 
до власних дітей та родин. Дорослі 
чоловіки писали, що дізнавшись 
про Івасика скоріш бігли додому, 
щоб обійняти та поцілувати своїх 

дітей.
— Він сам вчив нас, як його треба 
розуміти, — розповідає Євгенія. — 
Інколи у нього не виходило щось 
пояснити і він починав сердити-
ся. Тоді я питала його: «Синочок, 
а як мені реагувати, коли ти за-
смучуєшся?» А він відповідав: 
«Мені дуже прикро, коли ти мене 
не розумієш, але не потрібно до-
питувати. Просто підійди і обійми 
мене, я заспокоюся і сам тобі все 
розкажу».
Коли всі молилися за Івасика, 
він молився за інших. Десь там 
про себе і так як міг. Просто хотів, 
щоб у всіх все було добре: «Кому 
за що помолитися?» — часто за-
питував Ваня.

Коли всі молилися за Івасика, він молився за інших 

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Êîæíîãî âå÷îðà 
²âàñèê ïðîñèâñÿ 

äî ìàìè íà ðó÷êè, ùîá ïîãðà-
òè ç íåþ â óëþáëåíó ãðó. Âîíè 
ðàçîì óÿâëÿëè, ùî â³í ÿêåñü çâ³-
ðÿòêî, ÿêå ùîéíî íàðîäèëîñÿ. 
Ìàì³ ïîòð³áíî áóëî ïåðåêîíàòè 
ìàëåíüêå ëåâåíÿ, çàé÷èêà ÷è íà-
â³òü äèíîçàâðèêà, ùî âîíà éîãî 
ëþáèòü ïîíàä óñå íà ñâ³ò³. Êîëè 
öå âäàâàëîñÿ, çàäîâîëåíå çâ³ðÿòêî 
çàñèíàëî. Òîãî âå÷îðà ²âàñèê áóâ 
çàäîâîëåíèì êîòèêîì. Íàñòóï-
íîãî äíÿ êîòèêó ñòàëî çëå, â³í 
çàñíóâ ³ á³ëüøå í³êîëè íå ïðî-
êèíóâñÿ.

Òàê ªâãåí³ÿ âòðàòèëà ï’ÿòè-
ð³÷íîãî ñèíà. Äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â 
²âàñèê áîðîâñÿ ç ïóõëèíîþ ãî-
ëîâíîãî ìîçêó. À ïîò³ì õâîðîáà 
ïî÷àëà ð³çêî ïðîãðåñóâàòè ³ äè-
òÿ÷èé îðãàí³çì íå çì³ã ¿é îïè-
ðàòèñÿ.

Îñòàíí³ ì³ñÿö³ ²âàñèê âæå 
íå ì³ã ñòîÿòè íà íîãàõ. Â îäèí 
³ç ðàç³â, êîëè áàòüêî í³ñ éîãî 
íà ðóêàõ, õëîï÷èê ðîç÷àðîâàíî 
ñêàçàâ: «Òàòó, ÿ, íàïåâíî, âæå 
í³êîëè íå áóäó õîäèòè».

— ×îìó òè òàê äóìàºø?
— Áî ó ìåíå òàê äîâãî íå âèõî-

äèòü öüîãî çðîáèòè. Í³æêè ïåðå-

ñòàëè ìåíå ñëóõàòèñÿ, ÿ íå ìîæó 
íà íèõ âòðèìàòèñÿ.

— ²âàñèêó, à òè ñèëüíî õî÷åø 
õîäèòè?

— Äóæå-äóæå õî÷ó!
— Òîä³ äàâàé ïðÿìî ñüîãîäí³ 

ìè ñïðîáóºìî çðîáèòè ïåðø³ äâà 
êðîêè, à çà êîæí³ íàñòóïí³ ÿ áóäó 
êóïóâàòè òîá³ ìîðîçèâî.

²âàñèê äóæå ëþáèâ ìîðîçèâî. 
Òîìó ùîäíÿ ñòàðàííî ïðàöþâàâ 
íàä òèì, ùîá çðîáèòè íà ê³ëüêà 
êðîê³â á³ëüøå. Àëå êóäè âàæ-
ëèâ³øèì ñòèìóëîì äëÿ äèòèíè 
áóëî áàæàííÿ ïîðàäóâàòè òà 
çäèâóâàòè ð³äíèõ. Òîìó îäíîãî 
ðàçó, êîëè òàòî ïî¿õàâ çà ë³êà-
ìè, â³í çðîáèâ éîìó ñþðïðèç: 
«Ìàìî, âêëþ÷è íà òåëåôîí³ êà-
ìåðó, ÿ ïîêàæó ïàï³, ÿê ìîæó». 
Ó òîé äåíü ²âàñèê çðîáèâ ñâî¿ 
ïåðø³ â³ñ³ì êðîê³â. À ùå ÷åðåç 
ê³ëüêà äí³â Âàíÿ ïðîéøîâ ö³ëèõ 
äâàäöÿòü.

Áàòüêè áóëè íàñò³ëüêè âïåâíå-
íèìè, ùî ñïðàâè ïîë³ïøóþòüñÿ, 
ùî äëÿ íèõ ñòàëî ñïðàâæí³ì øî-
êîì, êîëè ë³êàð³ ïîâ³äîìèëè ïðî 
ð³çêèé ð³ñò ïóõëèíè.

— Ó íüîãî áóâ äóæå ð³äê³ñíèé 
ä³àãíîç ³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü 
ó ñâ³ò³ íåìàº æîäíîãî âèïàäêó 
ïîâíîãî îäóæàííÿ. Ìè ñïîä³âà-
ëèñÿ ñòàòè ïåðøèìè, — ðîçïî-
â³äàº ìàìà ²âàñèêà. — ß áà÷èëà 
éîãî â³ðó â Áîãà òà íàä³þ íà ë³êè. 

«МИ РОЗРАХОВУВАЛИ, 
ЩО У НАС ЩЕ Є ТРІШЕЧКИ ЧАСУ»
Скорбота  16 червня від раку помер 
п'ятирічний Ваня Бедрій. Від самого 
початку ми вболівали за одужання цієї 
дитини та регулярно розповідали про 
його самопочуття. Після сороковин з дня 
смерті ми публікуємо цей текст і таким 
чином прощаємось з маленьким Івасиком

Вересень 2018. Івасик усміхається у об’єктив і просить 
показати, як він вийшов на світлині. У той день усі ми 
щиро вірили в його одужання 

ß çíàëà, ÿêà âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
ëþäåé ïî âñüîìó ñâ³òó ìîëèòüñÿ 
çà éîãî çäîðîâ’ÿ. ² ìåíå í³÷îãî 
íå ìîãëî ïåðåêîíàòè â òîìó, ùî 
ùîñü ìîæå ï³òè íå òàê.

Ç êîæíèì äíåì ²âàñèê ñòàâàâ 
äåäàë³ ñëàáøèì, àëå ïðîäîâæóâàâ 
ëþáèòè æèòòÿ, ó ÿêîìó çíàõîäèâ 
áåçë³÷ ïðèâîä³â äëÿ ðàäîñò³. Â³í 
ùèðî â³ðèâ ó çä³éñíåííÿ ñâî¿õ 
äèòÿ÷èõ ìð³é. Ç íåòåðï³ííÿì 
÷åêàâ íà øîñòèé äåíü íàðî-
äæåííÿ. Ó ²âàñèêà áóëè íàâ³òü 
ñïèñêè ëþäåé, ÿêèõ â³í çàïðî-
ñèòü íà ñâÿòî ³ ïîäàðóíê³â, ÿê³ 
â³í õî÷å îòðèìàòè.

— Òàòó, ÿ ìð³þ, ùîá íà ì³é 
äåíü íàðîäæåííÿ ïðèéøëî äóæå 
áàãàòî ëþäåé, — ñêàçàâ ²âàñèê. — 
Õî÷ó, ùîá ïðèéøëè ìî¿ äðóç³, 
òâî¿ äðóç³, ìàìèí³ äðóç³ ³ íàâ³òü 
íåçíàéîì³ ëþäè. Ìè çðîáèìî 
âåëè÷åçíå ñâÿòî.

Äî çàïîâ³òíîãî äíÿ Âàíÿ 
íå äîæèâ ëèøå òèæäåíü. Àëå 
äðóç³ ðîäèíè âñå îäíî çä³éñíèëè 
éîãî ìð³þ ³ ç³áðàëè ó öåé äåíü 
ê³ëüêà ñîòåíü ëþäåé íà «²âàñè-
êîâ³ âîãíèêè». Óñå, ÿê â³í ìð³ÿâ: 
éîãî äðóç³, ìàìèí³ äðóç³, òàòîâ³ 
äðóç³ ³ çîâñ³ì íåçíàéîì³ ëþäè. 
Îò ò³ëüêè í³õòî ç ãîñòåé íå íà-
âàæóâàâñÿ âåñåëèòèñÿ. Ëþäè 
ïðèõîäèëè ç ëàìïàäêàìè òà 
³ãðàøêàìè, à éøëè ç ìîêðèìè 
â³ä ñë³ç î÷èìà.

— Íàì äóæå áîëÿ÷å, ùî áàãàòî 
ç òèõ ðå÷åé, ïðî ÿê³ â³í ìð³ÿâ, ìè 
íå âñòèãëè çðîáèòè. Ìè ðîçðàõî-
âóâàëè, ùî ó íàñ º ùå òð³øå÷êè 
÷àñó. Ïðèíàéìí³ äî îñåí³, — ãî-
âîðèòü ìàìà õëîï÷èêà. — Çàðàç 
áàãàòî ëþäåé ïðîñÿòü äàòè ¿ì 
ÿêóñü ïîðàäó ùîäî ä³òåé, ³ ÿ âñ³õ 
çàêëèêàþ íå âòðà÷àòè ÷àñ! ßêùî 
äèòèíà õî÷å â çîîïàðê, òî çáè-
ðàéòåñü ³ ¿äüòå. Íå â³äêëàäàéòå. 
Áóäüòå ðàçîì, áî æèòòÿ íåïåðåä-
áà÷óâàíå.
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Матчі без 
глядачів 
 Ðîçãëÿíóëè àïåëÿö³éíó 
ñêàðãó â³ííèöüêî¿ «Íèâè» 
ùîäî ïðîâåäåííÿ ï'ÿòè 
ñòàðòîâèõ ìàò÷³â áåç ãëÿ-
äà÷³â. Òàêå ïîêàðàííÿ êëóá 
îòðèìàâ çà íàïàä ê³ëüêîõ 
âáîë³âàëüíèê³â íà àðá³òðà 
â ìèíóëîìó ñåçîí³. Àïå-
ëÿö³éíèé êîì³òåò óõâàëèâ 
ð³øåííÿ çìåíøèòè éîãî 
äî òðüîõ ³ãîð.

Поступилися 
«Калушу» 
 Ìàò÷ äðóãîãî òóðó ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó 
(äðóãà ë³ãà) ì³æ «Íèâîþ» ³ 
«Êàëóøåì» (²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêà îáëàñòü) ïðîõîäèâ 
ó Â³ííèö³. 
Áåç ï³äòðèìêè «12 ãðàâöÿ» 
ãðà ó ãîñïîäàð³â íå âèéøëà. 
«Íèâà» âïåðøå â íîâ³òí³é 
³ñòîð³¿ ïîñòóïèëàñÿ ôðàí-
ê³âñüê³é êîìàíä³ — 0:3. ² 
îïóñòèëàñÿ íà ïåðåäîñòàííº 
ì³ñöå.

Переграли 
кращих 
 Íåùîäàâíî áóëà ñòâîðå-
íà êîìàíäà «Íèâà» U-19, 
ÿêà âîñåíè ñòàðòóâàòèìå 
ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä 
þíàê³â öüîãî â³êó. 
Ó êîíòðîëüí³é ãð³ âîíà 
ïåðåãðàëà êîìàíäó âèùî¿ 
ë³ãè ÷åìï³îíàòó Â³ííè÷÷èíè 
«Îðë³âêó» (Òåïëèöüêèé ðà-
éîí) — 3:1. 
Çà öåé êîëåêòèâ âèñòóïà-
ëè êîëèøí³ ïðîô³: Ñåðã³é 
Áàð÷óê, Àíäð³é Äðàãàí, Îëåã 
Êðàñ³é.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №32 (1106)
Для нових читачів газети RIA повідомляємо, в задачах на кооперативний мат 
починають ходити чорні і допомагають білим поставити собі мат. 

Задача №2416-2419
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №31 (1449) від 31 липня 2019 року 
Задача №2412
I. 1. а5! Kpc5  2. Kpa6 Cc8x; II. 1. Kpa8! Kpc7  2. a5 Cc6x: — правильні мати
Задача №2413
I. 1. Tf7! e7  2. Tg7 e8Фx; 
II. 1. Kf7! ef7:+  2. Kph8 f8Фx — перший хід чорних в обох варіантах розв’язку 
на поле «f7»
Задача №2414
A. 1. a! Kpc2  2. Kpa3 Cd6x; B. 1. Kpa5! Kpc4  2. a6 Cс7x — ідеальний мат
Задача №2415
I. 1. Te1! T:g3  2. Tg1 Th3x II. 1. Th4! T:f2  2. Th2 Tf1x — правильний мат 

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ñüîìèé åòàï ÷åìï³îíàò îá-

ëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ øàõ³â, ÿêó î÷î-
ëþº ì³æíàðîäíèé ãðîñìåéñòåð 
Àðêàä³é Íàéä³÷ (Í³ìå÷÷èíà), 
ìàâ ñòàòóñ ÷åìï³îíàòó Â³ííèö³ 
ç áëèñêàâè÷íî¿ ãðè. Ó÷àñíèêè 
íà ïàðò³þ îòðèìóâàëè òðè õâè-
ëèíè, à ùå äâ³ ñåêóíäè äîäàâà-
ëèñÿ ï³ñëÿ êîæíîãî õîäó. Çìà-
ãàííÿ òðèâàëè 15 òóð³â çà øâåé-

öàðñüêîþ ñèñòåìîþ.
Íà ñòàðò âèéøëè 48 ñïîðòñ-

ìåí³â ð³çíîãî â³êó — ïî÷èíàþ÷è 
â³ä ìîëîäøîêëàñíèê³â ³ çàâåð-
øóþ÷è ìàéñòðàìè. Øàõ³ñòè 
ïðåäñòàâëÿëè Â³ííèöþ, Æìå-
ðèíêó, Íåìèð³âñüêèé ³ Ë³òèí-
ñüêèé ðàéîíè. 

×åìï³îíîì ñòàâ ñòàðøîêëàñ-
íèê, êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó 
Äìèòðî Ùåðáèíà. Â³ííèöüêèé 

øêîëÿð âæå íå âïåðøå âèïå-
ðåäæàº òèòóëîâàíèõ ñóïåðíèê³â, 
çäîáóâàþ÷è çîëîòî ó ì³ñöåâèõ 
çìàãàííÿõ. Çàðàç â éîãî àêòèâ³ 
13 î÷îê ³ç 15 ìîæëèâèõ.

Íà ï³âî÷êà â³äñòàâ ì³æíà-
ðîäíèé ìàéñòåð, äèðåêòîð Â³-
ííèöüêî¿ øàõîâî¿ øêîëè Ìèêîëà 
Áîäíàð. Áðîíçó çäîáóâ ìàéñòåð 
ñïîðòó Îëåã Áèêîâñüêèé.

Ñåðåä æ³íîê ÷åìï³îíêîþ 

ñòàëà ñòàðøîêëàñíèöÿ Êàð³-
íà Ñòåïàíþê. Ðàçîì ³ç íåþ 
ïðèçîâó òð³éêó ñêëàëè òðåíåð 
ì³ñöåâî¿ øàõîâî¿ øêîëè Ëåñÿ 
Êîñ³÷ ³ æìåðèí÷àíêà Â³êòîð³ÿ 
×åðåïàíîâà. Íàãîðîäæåííÿ 
ïðîâîäèâ íîâèé äèðåêòîð îá-
ëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ øàõ³â Áîãäàí 
Ïëàòîâñüêèé, âîñüìèð³÷íèé ñèí 
ÿêîãî, Ñåìåí, äåáþòóâàâ ó äî-
ðîñëèõ çìàãàííÿõ.

Школярі заматували майстрів

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

ßðîñëàâíà Äàíèëåâè÷ ùîéíî 
ïîâåðíóëàñÿ äî Â³ííèö³ ³ç Ëîí-
äîíà, äå ïðîòÿãîì ðîêó âèêëàäàëà 
ô³òíåñ. Ðàí³øå 36-ð³÷íà â³ííè-
÷àíêà ïðàöþâàëà ô³òíåñ-³íñòðóê-
òîðîì òà ïðîõîäèëà òðåíåðñüê³ 
êóðñè ó ²ñïàí³¿, ²òàë³¿, Ïîëüù³, 
Áåëüã³¿, Ôðàíö³¿, Ãðåö³¿, ÎÀÅ. 

Íàðàç³ ïàí³ ßðîñëàâíà âæå 
ïî÷àëà ïðîâîäèòè òðåíóâàííÿ 
ó êëóáàõ «Ìàêñèìóñ» òà «²íâ³ê-
òóñ» íàøîãî ì³ñòà. RIA ïîö³êà-
âèëîñÿ ÿê ïðèâåñòè ñâîº ò³ëî ³ 
ô³ãóðó ó áàæàíó ôîðìó. Ó ïåðøó 
÷åðãó ëþäÿì, ÿê³ äàâíî íå çàéìà-
ëèñÿ ñïîðòîì.

ВІД 12 ДО 72 РОКІВ 
ßðîñëàâíà Äàíèëåâè÷ ìàº âè-

õîâàíö³â ð³çíîãî â³êó, ïî÷èíàþ÷è 
â³ä 12-òè ðîê³â. Ìåíø³ ä³òè çà-
éìàþòüñÿ ëèøå ðàçîì ³ç áàòü-
êàìè. Íàéñòàðøîþ º 72-ð³÷íà 
ñïîðòñìåíêà. Çàéìàþòüñÿ ó ïàí³ 
Äàíèëåâè÷ é æ³íêè «ïðè íàä³¿», 
ÿêèì ô³òíåñ äîïîìàãàº ïîëåãøè-
òè ïðîöåñ ïðîò³êàííÿ âàã³òíîñ-
ò³, à òàêîæ ï³äãîòóâàòè ñïèíó òà 
ïëå÷îâèé ïîÿñ äî ïåðøèõ ì³ñÿö³â 
ï³ñëÿ ïîëîã³â.

ßðîñëàâíà º ôàõ³âöåì îäðà-
çó ó ê³ëüêîõ ñïîðòèâíèõ âèäàõ 
îçäîðîâëåííÿ. Öå ô³òíåñ-³íòåí-
ñèâ äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè ³ âòðàòè 
âàãè (ï³äõîäèòü àêòèâíèì ëþäÿì, 
ó ÿêèõ çàéâ³ ï’ÿòü-äåñÿòü êã), ï³-
ëàòåñ (äîïîìàãàº ïðîïðàöþâàòè 
ãëèáîê³ ì’ÿçè ò³ëà, ùî º íåçà-
ì³ííèì äëÿ îïîðíî-ðóõîâîãî 
àïàðàòó) ³ ñòðåò÷èíã (ðîçòÿæêà; 
âèáóäîâóº ïðîïîðö³éíå ò³ëî, çí³-
ìàº ì’ÿçîâó òà åìîö³éíó âòîìó).

Ó âëàñí³é ñèñòåì³ îçäîðîâëåí-
íÿ òðåíåð êîìá³íóº ö³ íàïðÿìêè. 

Òî÷í³øå ðàäèòü âèêîíóâàòè ¿õ 
ïîñë³äîâíî. Òåðì³íè ïðîãðàìè 
çàëåæàòü â³ä ï³äãîòîâëåíîñò³ ³ 
â³êó âèõîâàíöÿ. Ó çàãàëüíîìó 
ïðîöåñ ñõóäíåííÿ ÷è òðàíñôîð-
ìàö³¿ ò³ëà çàéìàº â³ä øåñòè ì³-
ñÿö³â äî äâîõ ðîê³â.

Â³ä÷óòíèé åôåêò íàñòóïàº 
ó ïåðø³ òðè ì³ñÿö³ çàíÿòü. Öå 
âèõîâàíö³ áà÷àòü íà âàãàõ ³ çà-
ì³ðàõ îá’ºì³â ñâîãî ò³ëà.

— Ïîò³ì îðãàí³çì ïðèçóïèíÿº 
âèäèìó ä³ÿëüí³ñòü ùîäî âòðàòè 
âàãè. ² ëþäè íåð³äêî âòðà÷àþòü 
ö³êàâ³ñòü, øóêàþòü íîâèõ òðåíå-
ð³â àáî âçàãàë³ êèäàþòü ñïîðò. 

Íàñïðàâä³ òðèâàþòü âíóòð³øí³ 
ïðîöåñè, à ¿õí³ íàñòóïí³ ðåçóëü-
òàòè ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè ÷åðåç 
8–12 ì³ñÿö³â òðåíóâàíü, — ïî-
ÿñíþº ßðîñëàâíà.

ПОЧИНАЄМО ІЗ СТРЕТЧИНГУ 
Òðåíåð ðàäèòü íîâà÷êàì ðîç-

ïî÷èíàòè ç³ ñòðåò÷èíãó. Öå äî-
ïîìàãàº ïðîïîðö³éíî âèáóäóâàòè 
ì'ÿçîâèé ñêåëåò ³ âîäíî÷àñ çì³ö-
íèòü ãëèáîê³ ì’ÿçè, ÿê³ ïðèâîäÿòü 
éîãî ó ðóõ.

Äàë³ ïåðåõîäèòå äî ï³ëàòåñó. 
Ìåòîþ ñèñòåìè, ÿêà º ïîºäíàí-
íÿì éîãè, áàëåòó, ñòðåò÷èíãó, 
³çîìåòðè÷íèõ âïðàâ òà âïðàâ ðå-
àá³ë³òàö³éíîãî õàðàêòåðó º ðîçâè-
òîê ãíó÷êîñò³ ò³ëà ³ åëàñòè÷íîñò³ 
ì’ÿç³â.

ЯРОСЛАВНА ДОПОМАГАЄ 
«ЗЛІПИТИ» КЛАСНЕ ТІЛО 
Спорт для здоров’я  Ярославна 
Данилевич протягом року вдосконалювала 
свої навички фітнес-інструктора у Лондоні. 
Повернувшись до Вінниці, навчає одразу 
трьом видам фітнесу, що допомагає 
збудувати власне тіло

— Ï³ëàòåñ äîïîìàãàº çì³öíèòè 
ãëèáîê³ ì’ÿçè. Óñÿ ðîáîòà â³äáó-
âàºòüñÿ ïåðåâàæíî âëàñíîþ âà-
ãîþ ò³ëà. Çàëó÷àºìî ëèøå ìàëå 
îáëàäíàííÿ: ì’ÿ÷èêè, ñòðåò÷-
ñòð³÷êè, ê³ëüöå Ï³ëàòåñ, ìàëåíüê³ 
ãàíòåë³ âàãîþ ïî 0,5 êã, — ðîç-
ïîâ³äàº òðåíåð.

ßêùî ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ öèõ 
êóðñ³â çàëèøàºòüñÿ çàéâà âàãà, 
âîíà êîðèãóºòüñÿ ô³òíåñ-³íòåíñè-
âîì. Ï³ä ÷àñ òðåíóâàííÿ â ðàìêàõ 
ô³òíåñ-³íòåíñèâó ñïîðòñìåíè ïî-
ñò³éíî çì³íþþòü ïîëîæåííÿ ò³ëà: 
âñòàþòü, ñ³äàþòü, ëÿãàþòü, ïðà-
öþþòü ³ç ô³òáîëîì àáî ìåäáîëîì 
(ì’ÿ÷ ³ç ï³ñêîì, âîäîþ àáî ãåëåì). 
Çà ðàõóíîê öüîãî ïîêðàùóºòüñÿ 
âèòðèâàë³ñòü ³ ìàêñèìàëüíî âòðà-
÷àºòüñÿ âàãà. À øâèäêèé òåìï 
äîïîìàãàº îðãàí³çìó øâèäêî 
âòðà÷àòè çàéâ³ êàëîð³¿ òà âîäíî-
÷àñ äàòè êàðä³îíàâàíòàæåííÿ.

Òàêå òðåíóâàííÿ òðèâàº â ñå-
ðåäíüîìó â³ä 30 õâèëèí äî ãî-
äèíè. Çàëåæíî â³ä ³íòåíñèâíîñò³. 
Ïî÷èíàºòüñÿ ³ç ï³äãîòîâ÷èõ ðóõ³â, 
ùîá ðîç³ãð³òè ì’ÿçè ³ óíèêíóòè 
òðàâì. Ïîò³ì — àêòèâíà ÷àñòèíà, 
ÿêà òðèâàº â³ä 15 äî 25 õâèëèí. ² 
îáîâ’ÿçêîâî çàìèíêà, ó ÿêó âêëþ-

÷àþòüñÿ âïðàâè äëÿ ðîçòÿæêè 
ì’ÿç³â, — ïîÿñíþº ßðîñëàâíà.

ПРОЦЕС ВАЖЛИВІШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТУ?!

Çà ñëîâàìè íàñòàâíèö³, ï³äõ³ä 
ó àíãë³éö³â äî ô³òíåñó ïîì³òíî 
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòîãî 
ó íàñ. 

— Â Àíãë³¿ ô³òíåñ-òðåíå-
ðè íå ïðàöþþòü íà ðåçóëüòàò. 
Áðèòàíö³â ö³êàâèòü ñàìå ïðî-
öåñ òðåíóâàííÿ. À ðåçóëüòàò — 
öå ïîêðàùåííÿ ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ! 
À ô³ãóðè, ãàðí³ ñòåãíà ³ ñ³äíè-
ö³ — öå âæå ÿê íàñë³äîê ðîáîòè 
ç ò³ëîì. Ïð³îðèòåòîì ìàº áóòè 
ïðÿìà ñïèíà, ñèëüí³ òà åëàñòè÷-
í³ ì’ÿçè, ïðîïîðö³éíî ïðàâèëü-
íî âèáóäîâàíå ò³ëî, â³äïîâ³äíî 
äî âëàñíî¿ àíàòîì³÷íî¿ áóäîâè, — 
êàæå ßðîñëàâíà.

Íå ñåêðåò, ùî ñïîðòñìåíàì 
íåïðîñòî çíàéòè «ñâîãî» òðå-
íåðà. Ïðîòå ³ îïàíîâóâàòè òðå-
íóâàííÿ ³ç ðîëèê³â â ²íòåðíåò³ 
ßðîñëàâíà òåæ íå ðàäèòü. Êàæå, 
âàðòî çàéìàòèñÿ ï³ä íàãëÿäîì 
òðåíåðà. Àäæå ðåçóëüòàò çàëå-
æèòü â³ä ïðàâèëüíîñò³ âèêîíàí-
íÿ êîæíîãî ðóõó!

Тренування зі стретчингу. Ярославна Данилевич навчає 
родину Павлоградських – Дениса і вагітну Вікторію 

Ïðîöåñ ñõóäíåííÿ ÷è 
òðàíñôîðìàö³¿ ò³ëà 
çàéìàº â³ä øåñòè 
ì³ñÿö³â äî äâîõ ðîê³â. 
Â³ä÷óòíèé åôåêò — 
ó ïåðø³ òðè ì³ñÿö³ 
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КІНО

Сонцестояння
Драма, 7.08, поч. о 21.30
8.08–14.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Французький жиголо
Комедія
7.08, поч. о 12.15, 19.45
8.08–14.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Відок: Імператор Парижа
Драма
7.08, поч. о 13.10, 17.20
8.08–14.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зоопарк
Комедія
7.08, поч. о 15.30
8.08–14.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Король Лев
Пригоди
7.08, поч. 10.00, 16.50
8.08–14.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Форсаж. Гоббс та Шоу
Екшн
7.08, поч. о 10.20, 14.00, 19.10, 21.55
8.08–14.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Король Лев
Пригоди, 7.08, поч. о 14.00

Норм та незламні. Велика пригода
Анімація
7.08, поч. о 10.00, 12.00, 16.00

Форсаж. Гоббс та Шоу
Екшн
7.08, поч. о 17.40, 20.00
8.08–14.08, поч. о 17.10

Angry Birds в кіно 2
Анімація
8.08–14.08, поч. об 11.50, 13.30

Мій друг робот
Фантастика, 8.08–14.08, поч. о 10.00, 15.20

Паразити
Детектив, 8.08–14.08, поч. о 19.20

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Король Лев
Пригоди
7.08, поч. о 10.00, 14.35

Форсаж. Гоббс та Шоу
Екшн
7.08, поч. о 12.10, 16.45, 19.10, 21.35

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Форсаж. Гоббс та Шоу
Екшн
8.08–14.08, поч. о 10.00, 12.50, 15.40, 17.30, 18.30, 
20.20, 21.20, 23.10,
довідка — за тел. (096)003–50–50

Angry Birds в кіно 2
Анімація
8.08–14.08, поч. о 9.00, 10.00, 11.10, 12.10, 13.20, 
14.20, 15.30, 16.30, 17.40, 18.00, 18.40, 19.50, 
20.10, 20.50, 22.00, 22.20, 23.00
довідка — за тел. (096)003–50–50

Король Лев
Пригоди
8.08–14.08, поч. о 10.00, 12.30, 15.00
довідка — за тел. (096)003–50–50

Королеви криміналу
Бойовик, 8.08–14.08, поч. о 10.10, 12.20, 20.20, 
довідка — за тел. (096)003–50–50

Життя на повторі
Комедія, 8.08–14.08, поч. об 11.30, 15.50, довід-
ка — за тел. (096)003–50–50

Страшні історії для розповіді в темряві
Трилер, 8.08–14.08, поч. о 9.20, 13.40, 22.40, довід-
ка — за тел. (096)003–50–50

Королева сердець
Мелодрама, 8.08–14.08, поч. о 15.10, довідка — 
за тел. (096)003–50–50

Паразити
Драма, 8.08–14.08, поч. о 17.50, 23.00, довідка — 
за тел. (096)003–50–50

Сонцестояння
Драма, 8.08–14.08, поч. о 14.50, довідка — за тел. 
(096)003–50–50

Берлін, я люблю тебе
Драма
8.08–14.08, поч. о 12.40, 20.30, довідка — за тел. 
(096)003–50–50

Смерть та життя Джона Ф. Донована
Драма
8.08–14.08, поч. о 10.00, 17.40, 
довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

ВИСТАВКИ
Виставка 
«Кримська сюїта»
До 31 серпня 
у Вінницькому 
обласному художньому 
музеї проходить 
виставка художніх 

робіт «Кримська сюїта». Це Всеукраїнський 
проект, який стартував цього року за підтримки 
Міністерства культури України. Ініціаторами 
та авторами виставки стали відомі київські 
художники, члени Міжнародної професійної 
спілки художників, Костянтин та Світлана 
Шаповалови, які створили колекцію більше 
ніж з 60 робіт з видами гірського, морського 
Криму, Ялти, Гурзуфа, Балаклави, Нового Світу. 
Окрім естетичного та просвітницького, виставка 
«Кримська сюїта» має й патріотичне значення, 
бо 2019 рік — це 5 річниця анексії Криму і 
своїми творами митці нагадують, що Крим — 
це українська земля!
Виставка проходить за адресою: м. Вінниця, 
вул. Соборна, 21.

Самчиківський розпис. Техніка «Фунтік»
До 19 серпня у «Галерея XXI» відбувається 
виставка Наталії Луценко Самчиківський розпис. 
Техніка «Фунтік». Представлено декілька робіт 
самчиківського розпису у техніці «Фунтік» — ця 
техніка подібна на вишивку гладдю, до речі, ні 
одна з цих робіт не бачила пензля.
Самчиківський розпис — вид українського 
декоративно-ужиткового мистецтва. Переважно 
сюжетний, виконується великим зубчастим 
малюнком, схожим на гобеленовий.
Тому не пропустіть унікальну виставку, де всі 
роботи створені без дотику пензлика, а виконані 
маленькими фунтиками.
Побачити виставку можна за адресою 
вул. А. Артинова, 12 а.

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. 

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.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) 
працює унікальний музей, який налічує близько 
5037 моделей транспорту. Аналогів музей не має 
ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна і 
дуже дорога, розподіляється на кілька частин: 
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, 
мотоцикли, військова техніка ручної роботи 
(збірки), а також потужна колекція живих двигунів 
автомобілів, вузлів і агрегатів.
Власник колекції Музею моделей транспорту — 
Олександр Вдовиченко. Площа музею складає 
180 квадратних метрів. Окрім експозиційної 
частини у музеї є ще й учбовий клас 
на 26 посадкових місць, потужна тематична 
фільмотека та бібліотека спеціальної літератури 
на п’ять тисяч книг. У музеї в межах програми 
виховання дітей та молоді діють безкоштовні 
групові екскурсії для школярів, для решти 
відвідувачів вхід платний, але за доступними 
цінами — 20 грн для дорослих, для пенсіонерів і 
студентів — 10 грн.

Monatik у Вінниці. 
Тур стадіонами 
України
Король поп-музики 
і найпопулярніший 
артист України Monatik 
вирушить в концертний 
тур стадіонами 

України. Графік туру 2019 року включає 
10 стадіонів, а 4 вересня Діма Монатік виступить 
на центральному вінницькому стадіоні. 
Monatik — український співак, автор найбільш 
танцювальних і яскравих пісень, успішний 
композитор і саунд-продюсер, тренер-
переможець проекту «Голос. Діти 4». Хіти 
«Vitamin D», «То, от чего без ума», «Кружит», 
«Вечность» вже стали новою поп-класикою. 
А цієї весни до них приєднався «Love It РИТМ» — 
головний танцювальний сингл з останнього 
альбому, який разом з дивовижним кліпом 
просто затамовують подих. 
Творчість, щирість і самобутність MONATIK гідно 
відзначені не тільки публікою, а й знаковими 
нагородами: на рахунку 12 нагород від премій 
YUNA, ЖАРА Music Awards, ELLE AWARDS та 
M1 MUSIC AWARDS.
Початок концерту о 20.00. Вартість квитків: 
449 грн. Дітям до 6 років вхід вільний.

Макс Ермаков 
& Dj Boosin
9 серпня у «Люди Fusion 
Place» відбудеться виступ 
молодого поп-виконавця 
Макса Єрмакова та dj 
Boosin — саунд про-
дюсер MARUV. Дует 

має номінації: Muz-TV Music Award for Best Foreign 
Language Song, Музична премії YUNA в категорії «Від-
криття року», «Кращий дует». Приходь і насолодись 
ейфорією драйву разом з нами. Перших 100 квитків 
по 150 грн. Початок концерту о 21.00, вартість вхо-
ду — 250 грн. Тел. (093)0454500.

Концерт Music 
Renascence
16 серпня в арт-пабі «Beef 
Eater» київський колектив 
«Music Renascence» — 
влаштує на сцені шоу, під 
веселу і енергійну музику 
груп «Muse» та «Placebo». 

Ви почуєте енергійні і вибухові пісні, хіти, душевні 
медляки і просто пісні, які змушують рухатися.
Група гарантує повну самовіддачу на сцені та буде 
радувати вас більше двох годин піснями.
Початок о 22.00, вхід — 100 грн.

КОНЦЕРТИ 
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Будівельні матеріали 
Викачка ям. Виклик асенізатора. 
Тел.:(063)861-34-64, (096)540-27-87 

Робота 
100% працевлаштування в Чехії 
для чол. та жін. Безкоштовні 
консульт. Оформ. віз. 
Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

Автослюсар, автоелектрик, 
автозварювальник на СТО. З/п 
висока. Тел.:(096) 540-27-87 

Водій на асенізатор, комірник 
(автозапчастини),охоронник-
пенсіонер на СТО. Тел.:(096) 540-27-87 

Різноробочі. Розмотування/
змотування польового обладн. 
Прожив.в польов.таборі. Тел.:(067) 
554-53-42 

Загубив-знайшов 
Втрачену печатку ПП "Особняк Центр" 
код 34325353, вважати недійсною. 
Тел.:Тел.не вказано 

Sort date: 09.01.2018, №2/2018

ОГОЛОШЕННЯ

Райони хочуть 
об'єднати 
 Ì³íðåã³îíáóä ïðåäñòàâèâ 
ïðîåêò íîâîãî ðàéîííîãî 
ïîä³ëó ÷îòèðüîõ îáëàñòåé. 
Ïðî öå íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
â Òâ³òòåð³ íàïèñàâ ì³í³ñòð 
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³ 
ÆÊÃ Ãåííàä³é Çóáêî. Â³í 
ïðåçåíòóâàâ íîâ³ ìîäåë³ 
Â³ííèöüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿, 
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ òà Âî-
ëèíñüêî¿ îáëàñòåé. 
Â³í çàçíà÷èâ, ùî çã³äíî ç 
÷èííèì àäì³í³ñòðàòèâíèì 
ïîä³ëîì, ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ íàë³÷óºòüñÿ 27 àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ ðàéîí³â. 
Ó íîâ³é ñèñòåì³ ïðîïîíó-
ºòüñÿ ñôîðìóâàòè òðè ãîëî-
âíèõ ðàéîíè  ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ — Â³ííèöüêèé, 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé òà 
Ëàäèæèíñüêèé.

КОРОТКО

450279455676

РЕКЛАМА

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ðàí³øå ðàçîì ç 
ïîë³öåéñüêèìè, 
à òåïåð — ó ñêëàä³ 

îêðåìèõ ïàòðóë³â. Òàê ç 1 ñåðï-
íÿ ïàòðóëþþòü âóëèö³ Â³ííèö³ 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³ Íàö³îíàëü-
íî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè. Ãâàðä³éñüê³ 
ïàòðóë³ ìîæíà ïîáà÷èòè ùîâå-
÷îðà, êð³ì ïîíåä³ëêà ³ â³âòîðêà, 
â ïðîì³æîê ÷àñó ç 16.00 äî 22.00. 
Âîíè ìàþòü ìàðøðóòè, ÿê³ ì³íÿ-
þòü çàëåæíî â³ä êðèì³íîãåííî¿ 
îáñòàíîâêè â ì³ñò³. Êîæíîìó ïà-
òðóëüíîìó â³éñüêîâîìó äîðó÷à-
þòü ñòåæèòè çà ïîðÿäêîì â ÷³òêî 
âèçíà÷åí³é çîí³.

Äàâàéòå ðîçáåðåìîñÿ, íà ÿê³ ä³¿ 
ìàþòü ïðàâî íàöãâàðä³éö³, ÿêèé 
âîíè ìàþòü âèãëÿä, ÷èì åê³ï³-
ðîâàí³ òà ÷è âàðòî ïåðåõîæèì 
îñòåð³ãàòèñÿ ¿õ ïîÿâè?

НАВІЩО ЦЕ ПОТРІБНО?
Ïðè÷èíó ââåäåííÿ îêðåìèõ 

ïàòðóë³â ³ç â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â â îáëàñí³é ïîë³ö³¿ ïîÿñíèëè 
äîðó÷åííÿì ì³í³ñòðà âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ, ï³äïèñàíîìó â ëèïí³ 
öüîãî ðîêó. Òîáòî çá³ëüøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ï³øèõ òà ìîá³ëüíèõ 
ãðóï ïàòðóëþâàííÿ íå ïîâ’ÿçàí³ 
ç ÿêèìèñü êðèì³íàëüíèìè â³-
ííèöüêèìè ïîä³ÿìè.

— Öå äëÿ òîãî, ùîá íàñåëåííÿ 
ðîçóì³ëî, ùî íà âóëèö³ º ³ ïî-

ë³ö³ÿ, ³ Íàöãâàðä³ÿ äëÿ îõîðîíè 
ïóáë³÷íîãî ïîðÿäêó ³ íåäîïóùåí-
íÿ ñêîºííÿ çëî÷èí³â, — ñêàçàâ 
ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ðîçâîäó íîâèõ 
íàðÿä³â íà ïëîù³ á³ëÿ «Êíèæêè» 
íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ïðåâåí-
òèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíîãî ãëàâ-
êó Íàöïîë³ö³¿ Ñåðã³é Ìåëüíèê. — 
Êîæåí ïðàö³âíèê Íàöãâàðä³¿ áóäå 
çàêð³ïëåíèé çà îïåðàòèâíîþ çî-
íîþ â ì³ñò³ Â³ííèöÿ. ¯ì áóäóòü 
ðîçäàí³ ìàðøðóòè ïàòðóëþâàí-
íÿ — ç ÿêî¿ ïî ÿêó âóëèöþ…

Ìàðøðóòè, ÿê ñêàçàëè â îá-
ëàñíîìó ãëàâêó Íàöïîë³ö³¿, ì³-
íÿòèìóòü çà ñèòóàö³ºþ. Äåñü ïî-
á³ëüøàëî êâàðòèðíèõ êðàä³æîê, 
íàïðèêëàä, — òóäè ñïðÿìóþòü íà-
ãëÿäàòè çà ñòàíîì ðå÷åé ïàòðóëü. 
Ïîâ³äîìëÿëè ëþäè ïðî øóìíó 
êîìïàí³þ — â òå ì³ñöå òàêîæ 
íàïðàâëÿòü â³éñüêîâèõ.

ЯК ГВАРДІЙЦІ ПРАЦЮЮТЬ?
Ñåðã³é Ìåëüíèê ñêàçàâ, ùî 

â³éñüêîâîñëóæáîâö³ áóäóòü ³í-
ôîðìóâàòè ñòàðøîãî ç³ ñâîº¿ â³é-
ñüêîâî¿ ÷àñòèíè, ÿêùî âèÿâëÿòü 
ïðàâîïîðóøåííÿ. Öåé ÷åðãîâèé 
îô³öåð Íàöãâàðä³¿ ó âèçíà÷åí³ 
äëÿ ïàòðóëþâàííÿ ãîäèíè çíàõî-
äèòèìåòüñÿ â ñèòóàö³éíîìó öåí-
òð³ Íàöïîë³ö³¿ íà Òåàòðàëüí³é.

— ßêùî â³éñüêîâîñëóæáîâö³ 
ï³ä ÷àñ íåñåííÿ ñëóæáè âèÿâëÿòü 
ïîðóøåííÿ, òî äî íèõ ñêåðóþòü 
íàðÿä ïîë³ö³¿ ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî öå. ßêùî àäì³í³ñòðàòèâíå 

ЧОМУ ГВАРДІЙЦІВ ПОСЛАЛИ 
НА ВУЛИЦІ МІСТА?
Новий патруль  Військовослужбовці 
Нацгвардії вже патрулюють вулиці 
Вінниці з минулого четверга, з 1 серпня. 
Із чим пов’язане підсилення охорони 
порядку солдатами, які повноваження є 
у гвардійців та як вони екіпіровані?

ïîðóøåííÿ, òî áóäå íàïðàâëåíà 
ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ. À ÿêùî êðè-
ì³íàëüíå — ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà 
ãðóïà, — ïîÿñíèâ Ñåðã³é Ìåëü-
íèê. — Íàöãâàðä³ÿ âèõîäèòü ïîë³-
ö³¿ íà äîïîìîãó â íåñåíí³ ñëóæáè.

ßêà öå äîïîìîãà â ê³ëüê³ñíîìó 
âèì³ð³? Çà éîãî ñëîâàìè, éäåòüñÿ 
ïðî 10 íàðÿä³â â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ — ï³ø³ 
³ ç ñîáàêàìè. Òàêèõ ñ³ì. Ùå òðè 
ïàòðóë³ ãâàðä³éö³â — íà àâòî-
ìîá³ëÿõ.

Äàí³ â³ää³ëó êîìóí³êàö³é îá-
ëàñíîãî ãëàâêó Íàöïîë³ö³¿, ÿê³ 
ðåäàêö³ÿ íå ìîæå ïåðåâ³ðèòè: 
ùîäîáè â ì³ñò³ ïðàöþº 30 (!) 
ïîë³öåéñüêèõ àâòîïàòðóë³â òà 
òðè ï³øèõ ïîë³öåéñüê³ íàðÿäè. 
Òàêî¿ ê³ëüêîñò³ äëÿ Â³ííèö³ áóëî 
íå äîñèòü?

НА ЩО СОЛДАТИ МАЮТЬ 
ПРАВО?

Äî òîãî, ÿê âèïóñòèòè ãâàðä³é-
ö³â íà ïàòðóëþâàííÿ, ¿õ íàâ÷èëè 
àëãîðèòìó ä³é íà âèïàäîê çóñòð³÷³ 
ç ïîðóøíèêîì. 

— Óñ³ íîðìàòèâí³ àêòè áóäóòü 
ï³äïèñóâàòè ïîë³öåéñüê³. Íàøå 
çàâäàííÿ — ò³ëüêè îõîðîíà ãðî-
ìàäñüêîãî ïîðÿäêó, — ñêàçàâ ñîë-
äàò. — Ìè ìàºìî ïðàâî ðîáèòè 
çàóâàæåííÿ, â äåÿêèõ âèïàäêàõ 
çàñòîñóâàòè ñïåöçàñîáè ³ â êðàé-
í³õ âèïàäêàõ — öå âîãíåïàëüíà 
çáðîÿ.

Îäÿãíåí³ ãâàðä³éö³ â çåëåíó 
ôîðìó. Ìàþòü ç ñîáîþ, êð³ì 
øòàòíî¿ çáðî¿, ãàçîâ³ áàëîí÷èêè 
òà ãóìîâ³ êèéêè. Ïðàâî íà öå 
ïðîïèñàíå â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî 
Íàö³îíàëüíó ãâàðä³þ Óêðà¿íè».

593 патрулі Нацгвардії заступили в перший день 
чергування по всій території держави, а це — більше 
2000 військовослужбовців. У Вінниці військовослуж-
бовців 7 піших патрулів (з собаками) і 3 автопатрулі 

ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ:
 перевірка документів особи, 
 опитування особи, 
  поверхнева перевірка і огляд, зупинення тран-

спортного засобу, 
  вимога залишити місце і обмеження доступу 

до визначеної території, 
  обмеження пересування особи, транспортного 

засобу або фактичного володіння річчю, 
  проникнення до житла чи іншого володіння особи, 
  перевірка дотримання вимог дозвільної системи 

органів внутрішніх справ, 
  застосування технічних приладів і технічних засобів, 

що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, 
засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, 

  перевірка дотримання обмежень, установлених 
законом стосовно осіб, які перебувають під адміні-
стративним наглядом, та інших категорій осіб, 

 поліцейське піклування.

НАЦГВАРДІЯ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА: 
КІЛЬКІСТЬ І ПОВНОВАЖЕННЯ
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РЕКЛАМА

ÄÎÇÂ²ËËß

Кросворд «Базари міста»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ
4. Поширена назва контейнерів, у яких торгують 
на базарах. 6. Як називають ярмарки, які проводять 
восени, після збору урожаю. 7. Квіти, якими 
наприкінці минулого століття торгували на ринках 
кавказці. 11. Критий ринок, збудований на місці 
ринку «Лісопарк». 13. Ринок, на якому можна 
купити овочі і фрукти оптом. 14. Назва кінотеатру, 
який колись був навпроти центрального ринку. 
15. На початку ХХ ст. на території, на якій тепер 
знаходиться те, що залишилося від кінотеатру 
«Росія», був ринок. Він називався… 19. На якій 
вулиці колись був стихійний «пташиний» ринок. 
21. Авторинок, що знаходиться на вул. Пирогова, 
166. 22. Як тепер називається вулиця, на якій був 
ринок «Світанок». 24. Що колись було на місці 
муніципального ринку. 26. Назва базару, який 
колись знаходився в районі нинішньої площі 
Гагаріна. 27. Район, в якому у 90-х був великий 
речовий ринок. 28. Вулиця, на якій знаходиться 
міні-ринок «Покрівка».

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Що продають на базарах, які працюють 
лише кілька тижнів на рік. Зазвичай у Вінниці їх 
організовують біля ринків та в людних місцях. 
2. Продукт, яким славляться вінницькі базари. 
3. Ринок, на який у 2007 році перенесли близько 
2500 «ракушок» стихійних торговців з вулиці 
Коцюбинського. 5. Як ще називали колись 
Центральний ринок. 8. Назва площі, з якої можна 
вийти на ринок Привокзальний. 9. Торговельно-
побутовий комплекс, який збудували на місці 
ринку «Супутник». 10. Мер, за часів якого прибрали 
ринки з вулиць Тімірязєва, Папаніна, Некрасова та 
проспекту Коцюбинського. 12. Вид громадського 
транспорту, маршрути якого пустили біля 
муніципального ринку. 16. Домашній молочний 
продукт, який продавали колись у павільйоні 
на Центральному ринку. 17. Східна страва, якою 
«пахне» підземний перехід до «Урожаю». 18. Ринок, 
який називається так, як і проспект, на якому 
він знаходиться. 20. Назва авторинку. До речі, 
він найбільший за площею. 23. Що продавали 
на базарчику навпроти торговельно-економічного 
інституту. 25. Назва магазину, потім — невеличного 
ринку, зараз так називають зупинку транспорту 
у Тяжилові.

457064

447857

Реквізити для переказу коштів:
карта ПриватБанк: 4149 4978 7263 3468 Овсійчук Людмила Леонідівна

карта Ощадбанк: 5167 4901 1783 9333 Овсійчук Олександр Леонідович (брат).  

Контактний телефон сестри Олесі є в редакції.

23-річна Людмила хворіє на рак крові (гострий лейкоз, 
М5 варіант). Пройшла 5 тяжких курсів хіміотерапій, 
мала хороші показники за результатами лікування. 
Але у дівчини виявили ще одне захворювання крові — 
мієлодиспластичний синдром (МДС RAEB 1), 
їй необхідна трансплантація кісткового мозку.

На лікування потрібно 97 тис. євро. 
Тому рідні дівчини просять допомоги

97 000 ЄВРО — ЦІНА ЖИТТЯ 
ЛЮДМИЛИ ОВСІЙЧУК

1

2 3

4 5

6

7

8

119

13

15 16

1918

17

21

22 23 24 25

28

26

14

12

20

27

10

22

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
4. ракушка 6. червоні 7. гвоздики 11. Пасаж 
13. Привокзальний 14. Жовтень 15. Єрусалимський 
19. Некрасова 21. Сатурн 22. Замостянська 24. сад 
26. Каліча 27. Тяжилів 28. Бучми

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. ялинки 2. сало 3. Муніципальний 5. Колгоспний 
8. Вокзальна 9. Караван 10. Гройсман 
12. тролейбус 16. ряжанка 17. шаурма 18. Юність 
20. Вінавто 23. квіти 25. Мрія

ВІДПОВІДІ:
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ОВЕН 
У вашій парі можливе бурхли-
ве з'ясування стосунків, однак 
цій бурі не судилося довго 
бушувати. Побувши на самоті 
кілька днів, ви зрозумієте, що 
ваші почуття серйозні. 

ТЕЛЕЦЬ 
Цей тиждень буде дивним 
і суперечливим в сфері по-
чуттів. Якщо є можливість, 
вирушайте у відпустку і заве-
діть курортний роман. Однак 
не втрачайте голови, вона 
вам ще знадобиться.

БЛИЗНЮКИ 
У стосунках з коханою люди-
ною у вас зараз майже повне 
взаєморозуміння і згода. За-
лиште свої сумніви у вчораш-
ньому дні, і нічого не буде 
заважати вашому щастю. 

РАК 
У вівторок у ваших взаєми-
нах з предметом зітхання 
можлива складна ситуація. 
Будьте мудрі, не рубайте з 
плеча, постарайтеся зважу-
вати кожне слово, тоді ви 
врятуєте ваше кохання. 

ЛЕВ 
Особливу увагу вам зараз 
потрібно звернути на особис-
те життя, інакше обман або 
інтриги таємних недоброзич-
ливців можуть ускладнити 
стосунки з вашим обранцем. 

ДІВА 
У особистому житті можуть 
відбутися значні зміни, тільки 
не втрачайте голови від щас-
тя. Вам ще потрібно зрозуміти 
і прийняти не тільки гідності, 
а й недоліки нового коханого.

ТЕРЕЗИ 
Якщо ви не наламали дров 
у попередні дні і ще не всти-
гли шокувати кохану людину 
своєю екстравагантною 
поведінкою, то проблем з 
особистим життям цього 
тижня у вас не буде. 

СКОРПІОН 
Початок тижня загрожує 
проявами бурхливих 
пристрастей. Втім, вам це 
сподобається. До п'ятниці 
варто приготувати що-небудь 
мило-романтичне.

СТРІЛЕЦЬ 
Вам, можливо, доведеться 
вибирати між душевним ком-
фортом і принципами. Ви-
бирайте найперше, принципи 
цілком можуть і підлаштува-
тися під ваші потреби. 

КОЗЕРІГ 
Не прагніть знайти все від-
разу, можете перечепитися 
перед вирішальним кидком. 
Проявивши трохи терпіння, 
ви швидше скорите серце 
коханої людини.  

ВОДОЛІЙ 
І привід, і можливість для ро-
мантичного проведення часу 
є. Але чи є у вас належний 
настрій? Ви будете господа-
рем становища, якщо не до-
зволите собі занудьгувати.

РИБИ 
На початку тижня відбудеться 
подія, яка виявиться пере-
віркою ваших почуттів. І якщо 
кохана людина підтримає вас 
у цій ситуації, то це саме та 
людина, яка вам потрібна. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 7-13 СЕРПНЯ

ВІКТОРІЯ АНДРОСОВА, ПСИХОЛОГ 

— Люди мріють про кохання, 
але перш ніж воно нагряне, 
варто подумати про стосунки. 
Тому що їх будувати кожно-
му під силу, а ось керувати 
своєю любов'ю ніхто зазви-
чай не вміє. Простий при-

клад, у вас є будинок, він красивий, чистий, 
на вікнах штори в рюшах, картини розвішані, 
килими постелені, все чудово. Ось тільки, 

коли будинок злегка не добудований, две-
рей немає, в стінах дірки, картини і рюші 
(все красиве) ніяк не виправлять враження. 
Дуже багато пар живуть тривалий час, як цей 
самий будинок. На себе забили, на партнера 
теж, сидять і думають: треба додати вогни-
ка, закохатися, а то зовсім сумно. Про яке 
кохання мова, коли стосунки ремонтувати 
треба? Якщо він і вона люблять одне одного, 
але спілкуються і поводяться конфліктно, 
не вміють домовлятися — вони створюють 

важкі стосунки і ставлять кохання під загрозу. 
З іншого боку, налагоджені взаємини спри-
яють народженню любові. Якщо до цього 
підключається сексуальний потяг, то кохання 
взагалі лише питання часу. Хороші стосунки, 
турбота одне про одного — основа кохан-
ня. Але тільки — основа. Чи виникне на цій 
основі кохання — питання інше. Дійсно, бу-
вають стосунки налагоджені, все добре, все 
гаразд, а краса — відсутня, радості — немає. 
Але все ж шансів набагато більше.

Коментар експерта

ßêùî çàïèòàòè òèõ, êîìó ïî-
ùàñòèëî â êîõàíí³, ÿê òàê ñòà-
ëîñÿ, ó â³äïîâ³òü âè ïî÷óºòå, ùî 
çóñòð³ëèñü äâîº çâè÷àéíèõ ëþäåé, 
ñïîäîáàëèñü îäíå îäíîìó, à ïî-
ò³ì çàâåðò³ëîñü.

Í³õòî íå øóêàâ ³äåàëüíîãî 
ïàðòíåðà, åòàëîííó êðàñóíþ ÷è 
ñòàòóñíîãî êðàñóí÷èêà. Ñïî-
äîáàëàñü â ëþäèí³ ÿêàñü ðèñà, 
ïðèäèâèñü áëèæ÷å, î ùå îäíà 
ãàðíà, ³ âñå öå äóæå ñèíõðîí³çóº 
ç âëàñíèìè — òîä³ íàì, ìîæëèâî, 
ïî äîðîç³…

НЕ ТАМ ШУКАЄМО 
Êîæíà ëþäèíà ïðàãíå êîõàííÿ 

³ ìàéæå ïîñò³éíî äóìàº ïðî öå. 
Àëå íàâêîëî âñå íå ò³, ³ ìè âñ³ì 
íàâêðóãè íå äóæå. Ïîðî÷íå êîëî? 
Òàê, ³ éîãî ìîæíà ðîç³ðâàòè. 
ßêùî âè ñàìîòí³, íå äèâëÿ÷èñü 
íà ÷èñëåíí³ ñïðîáè, öå íå òîìó, 
ùî íà âàñ â³íåöü áåçøëþáíîñò³. 
² íå òîìó, ùî âè òàêà óí³êàëüíà 
îñîáèñò³ñòü.

ßê ëþäè øóêàþòü, àáî ÷åêà-
þòü êîõàííÿ? Ïî-ïåðøå, ç âåëè-
÷åçíîþ íàä³ºþ, òîáòî æèâå ñîá³ 
òàêèé ìð³éíèê, õîäèòü íà ðîáî-
òó ³ ðàïòîì â îäèí ïðåêðàñíèé 
äåíü — äîëåíîñíà çóñòð³÷. ² êî-
õàííÿ íà âñå æèòòÿ. Çðîçóì³ëî, 
ùî éìîâ³ðí³ñòü òàêî¿ çóñòð³÷³ 
áëèçüêà äî íóëÿ, õî÷à óñ³ëÿê³ 
÷óäåñà â æèòò³ òðàïëÿþòüñÿ. Ó ³í-
øîìó âèïàäêó ëþäèíà ðîçóì³º, 
ùî â³ðîã³äí³ñòü çóñòð³òè äîëþ 
çá³ëüøóºòüñÿ òàì, äå º ëþäè. Áà-
æàíî, ùîá ³íòåðåñè öèõ ëþäåé 
ñï³âïàäàëè ç âàøèìè, òîä³ õî÷ ³ 
íå çàêîõàºòåñü àëå ³ íå çíóäèòåñü.

Ó äðóãîìó âèïàäêó øàí-
ñè íà êîõàííÿ äîñèòü ðåàëüí³, 
àäæå º ðîçóì³ííÿ, ùî ñòîñóíêè 

íå âèíèêàþòü íà ïóñòîìó ì³ñö³, 
à áóäóþòüñÿ â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàí-
íÿ ç áàãàòüìà ëþäüìè. Ïðîñòî ç 
êèìîñü ñï³ëêóâàííÿ ïåðåõîäèòü 
â ñèìïàò³þ, ôë³ðò. Ïîò³ì øëÿõîì 
ïðèðîäíîãî â³äáîðó çàëèøàºòüñÿ 
îäíà ëþäèíà, ç ÿêîþ âñå ñêëà-
äàºòüñÿ.

ЛЮДИНА — КОВАЛЬ СВОГО 
ЩАСТЯ 

²äåàëüíî¿ ëþäèíè íå ³ñíóº ³ öå 
íàñïðàâä³ ïðåêðàñíî, àäæå â³ä-
êðèâàºòüñÿ íàáàãàòî á³ëüøå ìîæ-
ëèâîñòåé. Óñ³ ëþäè á³ëüø-ìåíø 
îäíàêîâ³ (çâè÷àéíî, íå áåðåìî 
äî óâàãè âçàãàë³ äíî, ÷è òèõ, õòî 
îáåðòàºòüñÿ á³ëÿ ç³ðîê). Àëå ïåðå-

âàæíà á³ëüø³ñòü ëþäåé ìàº òèïîâ³ 
çâè÷êè, âì³ííÿ, çíàííÿ, áàæàííÿ. 
Òîæ ó êîæíîãî º ìîæëèâ³ñòü çó-
ñòð³òè, ñïîäîáàòèñÿ, çáëèçèòèñÿ ç 
êèìîñü, õòî íàéá³ëüøå ï³äõîäèòü. 
² ö³ ñòîñóíêè ìîæóòü áóòè äîâãî-
òðèâàëèìè. À ÿêùî í³, òî âñå îäíî 
íå ñòðàøíî, àäæå çðîçóì³ëî, ùî 
ëþäèíà, ÿêà çàðàç ïîðÿä — âîíà 
íå ºäèíà. ² ÿêùî ùî, òî ïðèéäå 
³íøà. ² îñü ó ÷îìó ôîêóñ: ÷èì 
ìåíøå òóðáóâàííÿ çà ñòîñóíêè 
(ðàïòîì ùîñü íå òå), òèì á³ëüøå 
ôîêóñ óâàãè ëþäèíè ñïðÿìîâàíèé 
íà òå, ùî âàì äîáðå ðàçîì, ö³êàâî, 
âåñåëî (à íå íà òå, ùî áåç íüîãî 
àðìàãåäîí).

АДЕКВАТНО ОЦІНИТИ СЕБЕ 
Якщо вам вже трохи за 30, а ви мрієте про принца, закотіть губу. 
І справа навіть не у віці. Просто варто на себе подивитися як 
на сторонню людину (сусіда, наприклад) побачити всі переваги 
і недоліки. І зрозуміти, що на взаємне кохання ви можете розра-
ховувати з приблизно такою ж людиною. Мається на увазі зріст, 
вага, вік, соціальний стан, зовнішній вигляд.

НЕ ПОТОНУТИ В ДЕПРЕСІЇ 
Коли ви зрозуміли, що на взаємність ви можете розраховувати 
лише від охоронця сусіднього генделика чи пенсіонера-вахтера 
з роботи, зробіть з собою щось. Але краще все-таки знизити 
планку домагань. Це буде боляче, але з часом пройде. Тим біль-
ше, що тільки спочатку ось той товстенький, лисий дядько або 
не дуже молода тітка зовсім вам ніяк. У процесі спілкування люди 
стикаються не тільки зовнішністю, але і особистостями. І хто зна?

РОЗШИРИТИ КОЛО 
Якщо у вас немає любовних стосунків, швидше за все ви або 
зовсім страховисько, або у вас занадто маленьке коло спілкуван-
ня. Це всіх стосується — і молодих, і не дуже. Хоча в юному віці 
завдяки гормонам, більш-менш нормальному іміджу, меншій 
рефлексії та відповідальності — і стосунки якось складалися. 
У більш зрілому віці все це (набуло іншого значення) заважає 
пошуку, а тому знайдіть собі друзів. Нових, зі старими навряд 
чи щось складеться, адже довгі роки дружби зводять нанівець 
гендерні відмінності.

ПОМІНЯТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ 
У будь-якому товаристві ми поводимося відповідно. Тобто 
з рідними ми спокійні наче скеля, з друзями свої в дошку 
хлопці, зі співробітниками педантичні зануди і так далі. Нова 
компанія — можливість написати для себе нову роль і зіграти її, 
як на прем'єрі. Це класний досвід перевтілення, це можливість 
розширити свої рамки. Спробуйте зіграти абсолютно нову 
людину, таку, якою ви завжди хотіли стати. Без зайвої 
серйозності зніміть про себе кіно, подивіться на себе очима 
режисера. Можливо, нове амплуа вам настільки сподобається, 
що стане частиною натури.

КАЙФ ВІД СЕБЕ 
Взагалі — це найбільш класний стан. Інші відчувають енергетику 
такої людини і як метелики злітаються на її світло. Якщо ви по-
водитеся красиво, вас від себе пре, перти буде і оточуючих вас 
людей. Труднощі даного стану в тому, що дуже багато хто плутає 
стан потоку (коли до вас прихильна доля, люди) зі станом, коли 
на голові виростає величезна корона. Вона затьмарює горизонти 
та спотворює реальність, здається, що ви на коні, а тим часом 
насправді борсаєтесь у багнюці.

УСЕ ГАРАЗД В КОХАННІ — 
ТО Й ВСЮДИ БУДЕ ДОБРЕ
Баланс  Щасливі в коханні люди, 
щасливі практично у всіх сферах життя. 
На то є причина: вони спокійні, впевнені 
в собі, позитивні і відкриті до всього 
цікавого. На це все наче на мед злітаються 
нові люди, цікаві пропозиції і гроші. 
Що робити тим, кому не пощастило?

Êîëè íåìàº òðèâîãè (îñîáëè-
âî ïðî òå, íà ùî ìè âïëèíóòè 
íå ìîæåìî), âñå â æèòò³ ñêëàäà-
ºòüñÿ ÿêíàéêðàùå. Ñàìå â öüî-
ìó ñòàí³ ìè ñòàºìî êîâàëÿìè 
ñâîãî æèòòÿ. Îñîáëèâî, ÿêùî 
ï³äõîäèòè äî ö³º¿ æèòòºâî¿ êóçí³ 
òâîð÷î, íàâêîëî ñåáå ³ ç ñîáîþ 
ìîæíà ñòâîðèòè ïðèãîëîìøëèâ³ 
ðå÷³. Êîæåí ìîæå âèêóâàòè ò³ëî, 

ÿêå â³í õî÷å (â ìåæàõ ô³çè÷íèõ 
ìîæëèâîñòåé, çâè÷àéíî), êàð'ºðó 
(çà çä³áíîñòÿìè), êîëî ñï³ëêó-
âàííÿ (çà ³íòåðåñàìè), ñ³ì'þ. ² 
âñå öå ñèëüíî ïîëþáèòè. Àäæå 
ëþáîâ — öå íå åôåìåðíå ïîíÿò-
òÿ. Ìè ëþáèìî òå, ÷èì çàéìà-
ºìîñÿ, ÷îìó ïðèä³ëÿºìî óâàãó, 
êóäè âêëàäàºìî åíåðã³þ ³ ñâ³é 
âëàñíèé ³íòåðåñ.

ßêùî âè ñàìîòí³, öå íå 
òîìó, ùî íà âàñ â³íåöü 
áåçøëþáíîñò³ ÷è õòîñü 
íàâðî÷èâ. І íå òîìó, 
ùî âè òàêà óí³êàëüíà 
îñîáèñò³ñòü 

ЯК ЗНАЙТИ СВОЄ КОХАННЯ
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«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
На этой неделе есть воз-
можность улучшить отно-
шения с коллегами.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе соберитесь 
с силами и смиритесь 
с происходящим. 

БЛИЗНЕЦЫ 
У вас появится шанс полу-
чить желаемое, именно то, 
чего вы сильно хотите. 

РАК 
Настройтесь на серьезные 
действия, но учтите, что 
безрассудный риск может 
повредить. 

ЛЕВ 
Поменьше раздавайте обе-
щаний, лучше больше дел, 
а не слов.

ДЕВА 
Вам может стать сложно 
переключаться с решения 
своих проблем на пробле-
мы окружающих. 

ВЕСЫ 
Вы сможете добиться успе-
ха, пусть промежуточного.

СКОРПИОН 
Наступает время высокой ак-
тивности, особенно в интел-
лектуальной деятельности. 

СТРЕЛЕЦ 
Именно сейчас вы сможете 
решить даже самые, каза-
лось бы, непреодолимые 
проблемы.

КОЗЕРОГ 
Не цепляйтесь за старое, 
от перемен, в том числе 
резких и неожиданных, вы 
только выиграете.

ВОДОЛЕЙ 
Вам удастся найти нестан-
дартное решение в слож-
ном деле.

РЫБЫ 
Перед вами могут открыть-
ся новые возможности 
в профессиональной сфере. 

РЕКЛАМА

454595

Лариса, 17 років
Навчаюсь у Вінницькому національному аграрному університеті. Люблю фотографувати 
та обробляти фото. З дитинства займаюсь танцями. Мрію подорожувати світом. 

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

РЕКЛАМА

455590

456703

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

457393

456581

456034

ГО

фувати 


