
RIA в квартиру
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 Після того, як у грудні минулого року 
митрополит Симеон перейшов до новоствореної 
Православної Церкви України, на його місце 
призначили архієрея Варсонофія. Він дотепер 
очолює Вінницьку єпархію УПЦ МП

 Поговорили з Варсонофієм про конфлікти 
з вірянами ПЦУ, тиск з боку влади, а також про 
його ставлення до подій на Донбасі та в Криму

ЩЕПЛЕННЯ ВІД 
ГРИПУ ЗА ПІВЦІНИ №42 (1460)

СЕРЕДА
16 жовтня 2019

20MINUT.UA

с. 13

с. 5

ВЕЛО-ВІННИЦЯ 
100 РОКІВ ТОМУ

462006460392

ГАЗОВІ КОЕФІЦІЄНТИ: ПЛАТИТИ ЧИ НІ? с. 4

368149

461227

РЕКЛАМА

ВАРСОНОФІЙ 
ПРО ВІЙНИ ЦЕРКОВ, КДБ 
ТА КАЗНУ ПАТРІАРХАТУ

с. 14

реної 
е 
ер 

ро 
му

( 60)ня 2019

20MINUT.UA

– Мови про те, що 
ми ще можемо 
відраховувати в 
Росію чи Москву, 
взагалі не може 
бути, – запевняє 
владика Варсонофій
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Наша історія
ß ñëóõàþ æèâó ³ñòîð³þ, 

áî íå âñå çàïèñàíî äîñë³ä-
íèêàìè â êíèæêàõ ³ íå âñå 
çáåðåæåíî â àðõ³âàõ. À ëþäè, 
ïîêè æèâóòü, íàìàãàþòüñÿ 
ïàì'ÿòàòè.

Ó Äàøåâ³ íàì ðîçïîâ³äàëè:
— Ìîãèëà òàì íàøèõ âè-

çâîëèòåë³â. À ÿê ¿õ õîâàëè, 
òî çãàäóþòü, ùî â áàãàòüîõ 
ðàíè â ïîòèëèö³ áóëè. Çà-
ãðÿäîòðÿä ñòð³ëÿâ. Ó ñïèíó.

— 650 ëþäåé, ÿê âèêîïàëè 
òàêó âåëèêó ìîãèëó?

— Òà òî ñèëîñíà ÿìà áóëà, 
îò ³ ñêèíóëè.

«Ç³ ñâ³ä÷åíü î÷åâèäö³â, ñå-
ðåä çàãèáëèõ ëåæàëî ëèøå 
12 ÷îëîâ³ê³â ó â³éñüêîâ³é ôîð-
ì³, ðåøòà áóëè â êóôàéêàõ, 
êîæóõàõ, ãóíüêàõ, ðàäíÿíèõ 
øòàíàõ ³ ïàëüòàõ. Á³ëÿ òðóï³â 
ëåæàëè ìèñëèâñüê³ ðóøíèö³, 
ð³äêî — ãâèíò³âêè, à äåõ-
òî áóâ ³ áåç çáðî¿, — ÷èòàþ 
ó áëîç³ Äàø³âñüêî¿ á³áë³îòåêè
bitly.su/pa2Hv — Ó öüîìó áîþ 
ïîëÿãëî 650 âî¿í³â, 40 áóëî 
ïîõîðîíåíî â ñåë³ Êîï³¿âö³, 
ðåøòà — â áðàòñüê³é ìîãèë³ 
â óðî÷èù³ «Áàêà¿». Ó ëèñòîïà-
ä³ 1945 ðîêó ÷àñòèíó çàãèáëèõ 
áóëî ïåðåçàõîðîíåíî â Áðàò-
ñüê³é ìîãèë³ â ñåëèù³ Äàø³â».

«Â öèõ áîÿõ ïîëÿãëî 2 áà-
òàëüéîíè. Öå áóëè ò³ëüêè ùî 
ìîá³ë³çîâàí³ ç âèçâîëåíèõ 
Ïîãðåáèùåíñüêîãî, Êîçÿ-
òèíñüêîãî, Õì³ëüíèöüêîãî 
ðàéîí³â. Ïîçàäó íàñòóïàþ-
÷èõ ñòîÿëè êóëåìåòè — ùîá 
íå äîïóñòèòè â³äñòóïó».

Ñåðåä ìîá³ë³çîâàíèõ íàâåñ-
í³ 1944 — ì³é ä³ä. Íå çíàþ, 
÷è âèäàëè éîìó çáðîþ, 
à îò ÷îáîòè — òî÷íî íå âèäà-
ëè. Ï³øîâ âîþâàòè â ñòàðèõ 
ïîðâàíèõ ÷åðåâèêàõ. Éîãî 
áàòüêî ìàâ êðàù³ ÷îáîòè ³ 
â³ääàâ ñèíîâ³, à ñàì âîþâàâ 
â ÷åðåâèêàõ… Ñõîïèâ çàïà-
ëåííÿ ëåãåí³â. Óÿâèòè ñîá³ 
ï³õîòó áåç âçóòòÿ, â äîìîòêà-
íèõ øòàíàõ, ³ îö³ ïðîêëÿò³ çà-
ãðÿäîòðÿäè… Òàêà ëþòü áåðå.

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

ВІКТОР (34), МЕНЕДЖЕР:
— Так, загалом довіряю. Якось 
сусіди на мене пожалілись. 
Гадали, що робітники, які ро-
били у мене ремонт, зламали 
ліфт. Патрульні приїхали і з 
усім розібралися.

АННА (62), ПРИБИРАЛЬНИЦЯ:
— У мене не було необхід-
ності звертатись до поліції. 
Зараз там молодий персонал, 
можливо це і правильно. Але 
раніше у міліцію було важче 
попасти на роботу.

СЕРГІЙ (22), СТУДЕНТ:
— Мав досвід спілкування з 
поліцією. Негативний в плані 
корумпованості та вимог ха-
барів. А позитивний те, що 
вони часто перевіряють під-
озрілих осіб.

РИМА (52), ФРІЛАНСЕР:
— Я намагаюсь з поліцією 
не зіштовхуватись. Щодо до-
віри, то поліції я не довіряю і 
можливості виклику право-
охоронців не розглядаю. На-
віть не думаю про це. 

ВІКТОР (77), ПЕНСІОНЕР:
— З поліцією не зустрічався, 
тому не можу сказати. Якби 
щось сталось, то можливо б 
викликав їх. Пам’ятаю, колись 
парк патрулювали, а зараз 
цим не займаються. 

АННА (27), МЕДИЧНИЙ 
ПРЕДСТАВНИК:
— Якось викликала поліцію 
до сусідів, які бунтували. 
Вони відреагували не швид-
ко. Приїхала вже тоді, коли всі 
порозходились.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи довіряєте ви вінницькій поліції?

ÍÎÂÈÍÈ

Платити за проїзд незабаром будемо «Картка-
ми вінничанина». Їх буде п’ять видів: пільгова, 
учнівська, студентська, загальна картка і проїзний 
тривалого користування.
Пільговикам оформлятимуть картку безкоштов-
но, якою вони мають відмічатися у громадсько-
му транспорті. Для всіх інших картки будуть 
по 60 гривень. Їх продаватимуть біля зупинок та 
робитимуть за попереднім замовленням. Баланс 

пластика нульовий, рахунок можна поповнити 
через інтернет-сайт та мобільний додаток.
Власники карток вінничанина зможуть їздити з 
безкоштовною пересадкою протягом 30 хвилин. 
Проїзні квитки стануть електронними. За замов-
чуванням, проїзні діятимуть на весь транспорт, 
крім маршруток і стануть лімітованими — будете 
мати тільки 130 поїздок на 30 днів. Ціна громад-
ського проїзного — 340 гривень, студентського — 

175, учнівського — 120 гривень.
Також валідатори прийматимуть оплату з бан-
ківських карток і смартфонів з NFC-чіпом. У мерії 
кажуть, що із запуском е-квитка ціна на проїзд 
залишиться незмінною.
Консультації та відповіді на інші питання щодо 
е-квитка можна отримати за телефонами: 
(0800)330–155, (0432)655–155 та у офісі, 
за адресою Соборна, 36.

З чого складається електронний квиток у Вінниці 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Àðòóð Â³äà-
âñüêèé íàïèñàâ 
äî ì³ñüêðàäè ïå-

òèö³þ ç ïðîïîçèö³ºþ ïîñòàâèòè 
âàë³äàòîðè (æîâò³ ïðèñòðî¿ ðîç-
ðàõóíêó çà ïðî¿çä) â ìàðøðóòêàõ.

«Îáëàäíàòè âñ³ ìàðøðóò-
êè âàë³äàòîðàìè å-êâèòêà äëÿ 
çðó÷íî¿ îïëàòè ïðî¿çäó. Ðîçðî-
áèòè ñèñòåìó êîíòðîëþ îïëà-
òè çà äîïîìîãîþ å-êâèòêà. Öå 
çìåíøèòü êîðóïö³éíó ñêëàäîâó 
³ çðîáèòü îïëàòó ïðî¿çäó çðó÷-
í³øîþ», — ïèøå Â³äàâñüêèé 
(bit.ly/2nOgZeM).

Âîäíî÷àñ, êîëè RIA ðîç-
áèðàëèñÿ, ÿê çì³íèòü ïî¿çäêè 
â òðàíñïîðò³ å-êâèòîê, ó «Â³ííè-
öÿêàðòñåðâ³ñ» ðîçïîâ³äàëè, ùî 
âàë³äàòîðè ïîñòàâëÿòü ó âñüîìó 
òðàíñïîðò³ ³ ó ìàðøðóòêàõ òàêîæ. 
×è º çðóøåííÿ?

— Âàë³äàòîðè â ìàðøðóòêàõ 

ïî÷àëè ñòàâèòè ç 16 æîâòíÿ. Îð³-
ºíòîâíî ïî ø³ñòü ìàøèí íà äåíü, 
ïðî ùî áóëà äîìîâëåí³ñòü ç ïðè-
âàòíèìè ïåðåâ³çíèêàìè, — êàæå 
äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
Êàòåðèíà Áàá³íà. — Çàãàëîì 
265 ìàøèí, òî â ïëàíàõ çàê³í-
÷èòè îáëàøòóâàííÿ äî ê³íöÿ 
2019-ãî ðîêó.

À ùî ç ñèñòåìîþ? Àíîíñîâà-
íèé íà 1 æîâòíÿ ñòàðò ñèñòåìè 
íå â³äáóâñÿ òàê, ÿê îá³öÿëè ó «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ».

— Ç 2 æîâòíÿ ìè ïî÷àëè âè-
äàâàòè êàðòêè ï³ëüãîâèêàì. Àáè 
íå óòâîðþâàëàñÿ ÷åðãà, âèäàºìî 
ïî 200–700 øòóê íà äåíü. Ëþäè 
îòðèìóþòü ÑÌÑ-ïîâ³äîìëåííÿ 
³ ïðèõîäÿòü çà ñâî¿ìè êàðòêàìè 
äî öåíòðàëüíîãî îô³ñó íà Ñî-
áîðí³é, 36. Òàì âîíè ¿õ îäðàçó 
òåñòóþòü íà ñòåíä³ ç âàë³äàòîðàìè 
³ íàäàë³ ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ 
â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, — 
êàæå î÷³ëüíèöÿ «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñ».

Äî ê³íöÿ æîâòíÿ âñ³ òðàìâà¿ 

У МАРШРУТКИ СТАВЛЯТЬ 
ВАЛІДАТОРИ Е-КВИТКА 
Розумний пластик  До мерії 
подали петицію, у якій вінничанин Артур 
Відавський пропонує поставити валідатори 
у маршрутках. У мерії пояснили, що й 
так збираються обладнати е-квитком 
приватних перевізників. Додали, що 
в трамваях електронний квиток вже 
працює, хоча з певними обмеженнями

Оплата карткою буде і 
в маршрутках. Салони усіх 
265 машин обладнають 
жовтими коробками-
валідаторами 

áóäóòü ¿çäèòè ç óâ³ìêíåíèìè âà-
ë³äàòîðàìè, à äî ê³íöÿ ëèñòîïà-
äà — âñ³ òðîëåéáóñè. Ï³ëüãîâèêè 
âæå ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ 
êàðòêè â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîð-
ò³, ùîá «â³äì³÷àòè» ñâ³é ïðî¿çä. 
Àëå «Ìóí³öèïàëüíîþ êàðòêîþ» 
ùå íå ìîæëèâî îïëàòèòè ïðî¿çä:

— Ìè âèêîíàëè òåõí³÷íå çà-
âäàííÿ ùîäî ïëàò³æíî¿ ñèñòåìè, 
ãîòîâ³ çàïóñòèòè ¿¿ (ìîá³ëüíèé 
äîäàòîê, ñåðâ³ñ äëÿ ïîïîâíåííÿ 
êàðòîê íà ñàéò³ et.vn.ua, åëåêòðî-
ííèé ãàìàíåöü íà êàðòö³ — àâò.) 
ïðîñòî çàðàç, — êàæå Êàòåðèíà 
Áàá³íà. — Àëå áàíê³âñüê³ óñòà-
íîâè ï³äëàøòîâóþòüñÿ ï³ä íàø 
åëåêòðîííèé êâèòîê ³ ïðîñÿòü 

òðîõè á³ëüøå ÷àñó. ßê ò³ëüêè âðå-
ãóëþºìî ïèòàííÿ, òî êð³ì ïëà-
ò³æíî¿ ñèñòåìè çàïóñòèìî â ïðî-
äàæ íåïåðñîí³ô³êîâàí³ êàðòêè 
(ñ³ð³, áåç äàíèõ âëàñíèêà — àâò.) 
ó òîðãîâèõ òî÷êàõ á³ëÿ çóïèíîê.

Ïðî äàòó îô³ö³éíîãî çàïóñêó 
å-êâèòêà íå êàæóòü.

— Ñòàðò ñòàâñÿ ï³ñëÿ ïî÷àòêó 
âèäà÷³ êàðòîê, — êàæå Êàòåðèíà 
Áàá³íà. — Îïëàòà ïðî¿çäó «Ìóí³-
öèïàëüíèìè êàðòêàìè», áàíê³â-
ñüêèìè êàðòêàìè â³äáóäåòüñÿ âæå 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Ïðîäîâæàòü 
ïðàöþâàòè êîíäóêòîðè, îïëàòà 
ó âîä³ÿ, ÷åðåç QR-êîäè, SMS-
ïîâ³äîìëåííÿ òà ïðîäàâàòèìóòü 
ì³ñÿ÷í³ ïðî¿çí³ êâèòêè.
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ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Â³ííè÷àíè îáó-
ðþþòüñÿ ÷åðåç 

íåçðîçóì³ë³ áîðãè ó ïëàò³æêàõ. 
Òàê, 57-ð³÷íèé ïåíñ³îíåð Îëåê-
ñàíäð çà ï³äñóìêàìè ìèíóëî¿ 
çèìè îòðèìàâ 400 ãðèâåíü äî-
äàòêîâîãî áîðãó. Ïðè òîìó, ùî 
ñïðàâíî ïëàòèâ çà ãàç çà ïîêàç-
íèêàìè ë³÷èëüíèêà.

— Ïîÿñíèëè, ùî öå íàðàõó-
âàííÿ çà ãàçîâèìè êîåô³ö³ºí-
òàìè. Ó ìåíå áàãàòî çíàéîìèõ 
â ð³çíèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ³ â íèõ 
òàêîãî íåìàº. Êàæóòü, ùî òî íàì 
ïóäðÿòü ì³çêè. Íó 40 ãðèâåíü, 
òî ëàäíî, àëå 400 — öå áàãàòî, — 
êàæå Îëåêñàíäð.

À îò 75-ð³÷íà ïåíñ³îíåðêà 
Âàëåíòèíà ìàº áîðã 742 ãðèâ-
í³ çà êîåô³ö³ºíòàìè. Êàæå, ùî 
÷åðåç öå ¿é íå íàðàõóâàëè ñóá-
ñèä³þ.

— Ïîðàõóâàëà, ùî ÷åðåç ö³ 
êîåô³ö³ºíòè ÿ îòðèìóâàëà äî-
äàòêîâî ïî 90 ãðèâåíü ùîì³-
ñÿöÿ äî ïëàò³æêè. Àëå ïëà÷ó 
ò³ëüêè çà ë³÷èëüíèêîì, — êàæå 
æ³íêà. — «Â³ííèöÿãàç» íå ïîÿñ-
íþâàâ, ùî öå çà äîíàðàõóâàííÿ. 
² ÿ ç õâîðîþ íîãîþ ìàþ òåïåð 
õîäèòè ïî ñëóæáàõ ³ ç’ÿñîâóâàòè. 
Ìîæëèâî, äîâåäåòüñÿ öåé áîðã 
çàïëàòèòè. Àëå ÿ ïîäàì çàÿâó 
äî ïðîêóðàòóðè ³ áóäó âèìàãàòè 
ïîâåðíåííÿ êîøò³â òà ìîðàëüíó 
êîìïåíñàö³þ.

ЗВІДКИ ДОДАТКОВІ БОРГИ 
Ç æîâòíÿ 2018 ðîêó â ðàõóíêè 

â³ííè÷àí ðîáëÿòü äîíàðàõóâàííÿ 
çà ãàç. Íà êîæí³ 100 êóá³â ãàçó ãà-
çîâèêè äîïèñóþòü â³ä 1 äî 8 êó-
á³â. Ó «Â³ííèöÿãàç» êàçàëè, ùî 
òàê ðîáëÿòü, áî ãàç ó òåïë³ ðîç-
øèðÿºòüñÿ, à ó õîëîä³ ñòèñêàºòü-
ñÿ. ² ÿê ðåçóëüòàò — ë³÷èëüíèêè 
íåïðàâèëüíî îáðàõîâóþòü áëà-
êèòíå ïàëèâî.

Äëÿ âèð³âíþâàííÿ ïîêàç³â 
óõâàëèëè ñòàíäàðòí³ óìîâè ïî-
ñòà÷àííÿ ãàçó: 20 ãðàäóñ³â òåïëà 
çà Öåëüñ³ºì òà òèñê 760 ìåòð³â 
ðòóòíîãî ñòîâï÷èêà. ßêùî ðå-
àëüí³ ïîêàçíèêè â³äð³çíÿþòüñÿ, 
òî ñïîæèòèé îá’ºì ãàçó ïîòð³áíî 
ìíîæèòè íà êîåô³ö³ºíòè — â³ä 
0,98 äî 1,08.

Ö³ êîåô³ö³ºíòè ïðèâåäåííÿ, 
äî ðå÷³, óõâàëèëè ùå â 2004 ðîö³. 
À çàñòîñîâóâàòè ñòàëè ç 2015-ãî, 
ÿê òîãî âèìàãàº â³ä îáëãàçó Êî-
äåêñ ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ñèñòåì òà 
çàêîí «Ïðî ðèíîê ãàçó».

— Ðàí³øå ö³ íàðàõóâàííÿ 
íå áóëè ïðåä’ÿâëåí³ ïîáóòîâèì 
ñïîæèâà÷àì, àäæå âòðàòè ïðè âè-
ì³ðþâàíí³ ïîáóòîâèìè ë³÷èëüíè-
êàìè áóëè çàêëàäåí³ â ñòðóêòóðó 
òàðèôó. Àëå ç 2016 ðîêó Íàöðå-
ãóëÿòîð ñêàñîâóº êîìïåíñàö³þ 
çà ãàçîâèìè êîåô³ö³ºíòàìè, 
à ó êîìïàí³¿ íåìàº äæåðåë ïî-
êðèòòÿ öèõ çáèòê³â. Äîñ³ ïèòàííÿ 
íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ íå âðå-
ãóëüîâàíî, òîæ ìè ö³ äîíàðàõó-
âàííÿ ïðåä’ÿâèëè ñïîæèâà÷àì 
äî ñïëàòè, — êàæå êîìåðö³éíèé 

ЧОМУ ГАЗОВИКИ ДОПИСУЮТЬ 
КУБИ У ПЛАТІЖКИ ВІННИЧАН 
Платити чи ні?  «Вінницягаз» уже 
в двох судах довела, що донарахування 
у платіжки вінничан, які вони роблять 
з жовтня 2018 року, є законними. І 
якщо раніше додаткові куби можна 
було не оплачувати, то тепер газовики 
грозяться відрізати трубу без сплати 
всього боргу. Звідки коефіцієнти і як вони 
впливають на субсидію?

Лічильник знаходиться 
у неопалювальному 
приміщенні чи на вулиці 
на відстані до 1 метра 
від місця виходу газо-
проводу із землі 

січень 1,05
лютий 1,05
березень 1,05
квітень 1,04
травень 1,02
червень 1,01
липень 1,00
серпень 1,00
вересень 1,00
жовтень 1,02
листопад 1,03
грудень 1,04

Лічильник встановлений 
ззовні на відстані 
більше 1 метра 
від місця виходу 
газопроводу 

січень 1,08
лютий 1,08
березень 1,06
квітень 1,03
травень 1,01
червень 0,98
липень 0,97
серпень 0,98
вересень 1,01
жовтень 1,03
листопад 1,05
грудень 1,07

Лічильник 
у опалювальному 
приміщенні на відстані 
до 0,5 метра від точки 
входу газопроводу 
усередину будинку

січень 1,03
лютий 1,03
березень 1,02
квітень 0,99
травень 0,99
червень 0,98
липень 0,98
серпень 0,98
вересень 0,99
жовтень 1,00
листопад 1,02
грудень 1,02

Лічильник у опалю-
вальному приміщенні 
на відстані 0,5–1,5 ме-
тра від точки входу 
газопроводу 

січень 1,02
лютий 1,02
березень 1,01
квітень 0,99
травень 0,99
червень 0,99
липень 0,99
серпень 0,99
вересень 0,99
жовтень 1,00
листопад 1,01
грудень 1,01

Лічильник 
у опалювальному 
приміщенні на відстані 
більше 1,5 метра 
від точки входу 
газопроводу 

січень 1,00
лютий 1,00
березень 1,00
квітень 0,99
травень 0,99
червень 0,99
липень 0,99
серпень 0,99
вересень 0,99
жовтень 1,00
листопад 1,00
грудень 1,00

Лічильник 
обладнаний 
термокоректором 

січень 0,987
лютий 0,986
березень 0,986
квітень 0,980
травень 0,985
червень 0,983
липень 0,984
серпень 0,985
вересень 0,987
жовтень 0,989
листопад 0,987
грудень 0,985

Громадська активістка Юлія Гри-
га розказує, що сплачує справно 
за лічильником, а донарахуван-
ня за коефіцієнтами — готується 
оскаржити у суді.
— Мені нарахували близько 
2800 гривень боргу за цими 
коефіцієнтами, які не можна за-
стосовувати до побутових спо-
живачів. Щоб мені зробили пе-
рерахунок, надіслала претензію 
до облгазу, облгаз збуту, а потім 
подала скаргу до НКРЕКП. Отри-
мала відповіді від них і з цим 

пакетом документів йду в суд, 
щоб оскаржити рішення щодо 
донарахувань. При цьому 
я не втрачаю нічого: судовий збір 
не плачу, бо це захист прав спо-
живачів. А ще є можливість наді-
слати позовну заяву поштою та 
попросити суд розглянути справу 
без особистої участі.
Завантажити бланки заяв та 
отримати консультацію можна 
у Інтернеті, на порталі «ГазП-
равда» за цим посиланням: 
gazpravda.com.ua/blanki 

Що робити, якщо я проти?

ЯКИМИ Є КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ВІННИЧАН 

Джерело: наказ № 116 Мінпаливенергетики від 2004 року 

äèðåêòîð «Â³ííèöÿãàç» Âîëîäè-
ìèð Àíòîøêî.

Ó îáëãàç³ ðîç’ÿñíþþòü, ùî 
íàéá³ëüøèé êîåô³ö³ºíò ó ñ³÷í³ 
òà â ëþòîìó — 1,08. À îò ÿêùî 
ë³÷èëüíèê ñòî¿òü ó îïàëþâàëü-
íîìó ïðèì³ùåíí³, òî êîåô³ö³ºíò 
êîëèâàòèìåòüñÿ â³ä 0,98 äî 1,02.

— Á³ëüø³ñòü ñïîæèâà÷³â ç 
452 òèñÿ÷ àáîíåíò³â ç-ïîì³æ íà-
ñåëåííÿ ïëàòÿòü ö³ äîíàðàõóâàí-
íÿ. Ïðè òîìó áëèçüêî 136 òèñÿ÷ 
ìàþòü êîåô³ö³ºíò «1», áî ¿õí³ ë³-
÷èëüíèêè ó îïàëþâàëüíîìó ïðè-
ì³ùåíí³, — êàæå Àíòîøêî.

Ïèòàºìî, ÿêùî íå ïëàòèòè 
äîíàðàõóâàííÿ, òî ùî áóäå ñïî-
æèâà÷àì.

— ßêùî ó ñïîæèâà÷à áóäå ïðî-
ñòðî÷åíà çàáîðãîâàí³ñòü ïîíàä 
äâà ì³ñÿö³, òî ñïî÷àòêó ïîñòà-
÷àëüíèê «Â³ííèöÿãàç çáóò» íà-
äàº ïîïåðåäæåííÿ, à ïîò³ì ÷åðåç 
ïåâíèé ÷àñ éäå ïðîöåäóðà â³ä-
êëþ÷åííÿ â³ä ãàçîïîñòà÷àííÿ, — 
êàæå êîìåðö³éíèé äèðåêòîð ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç». — ×è â³äêëþ÷àëè 
çà áîðãè çà êîåô³ö³ºíòàìè — ñêà-
çàòè íå ìîæó, áî ìè íå ðîçä³ëÿ-
ºìî áîðã çà ë³÷èëüíèêîì ³ áîðã 
çà êîåô³ö³ºíòàìè. Àëå ç äîñâ³äó 
ñêàæó, ùî 80% áîðæíèê³â ïðî-
ñòî íå ïëàòÿòü çà ãàç ³ äîâîäÿòü 
ñèòóàö³þ äî êðèòè÷íî¿ ìåæ³.

КОЕФІЦІЄНТ У ЗАКОНІ 
Ó ëèñòîïàä³ 2018-ãî «Â³ííè-

öÿãàçó» íàìàãàëèñÿ çàáîðîíèòè 
äîíàðàõóâàííÿ çà êîåô³ö³ºíòàìè. 
Íàöêîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåð-
æàâíå ðåãóëþâàííÿ â ñôåð³ êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã, ïîñòàíîâèëà, 
ùî öþ ìåòîäèêó íå ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè äî ïîáóòîâèõ ñïîæè-
âà÷³â. ² íàêàçàëà çðîáèòè ïåðåðà-
õóíîê âñ³ì ñïîæèâà÷àì ç æîâòíÿ 
2018-ãî äî áåðåçíÿ 2019-ãî.

Óò³ì, ãàçîâèêè îñêàðæèëè ïî-
ñòàíîâó â ñóä³, äå ïðîäîâæóþòü 
ç’ÿñîâóâàòè ñòîñóíêè ç Ðåãóëÿòî-
ðîì. ² ïîêè ùî ñóäè íà ¿õíüîìó 
áîö³.

Â³ííèöüêèé îêðóæíèé ñóä âè-
ð³øèâ, ùî ä³¿ îáëãàçó çàêîíí³, 
áî ñàìà æ ÍÊÐÅÊÏ ó 2015 ðîö³ 
ïîãîäèëà ºäèí³ óìîâè äîãîâîðó 
íà ðîçïîä³ë ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ 
âñ³õ ñïîæèâà÷³â. À îòæå, ðîçðàõóí-
êè ë³÷èëüíèê³â, ÿê³ íå îáëàäíàí³ 
êîðåêö³ºþ òèñêó òà òåìïåðàòóðè, 
ïîòð³áíî ïðèâîäèòè äî ñòàíäàðò-
íèõ óìîâ. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ç 
ÿêî¿ êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷.

Íà öå ð³øåííÿ Ðåãóëÿòîð ïîäàâ 
àïåëÿö³þ. Àëå ñóää³ çíîâ âèð³øè-

ëè, ùî îáëãàç íå ïîðóøóº çàêîí. ² 
çáåðåãëè ð³øåííÿ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ 
áåç çì³í. Íàäàë³ Íàöêîì³ñ³ÿ ìîæå 
ïîäàòè êàñàö³éíó ñêàðãó. Ïðî ùî 
á³ëüø äåòàëüíî çà öèì êîðîòêèì 
ïîñèëàííÿì: bit.ly/2oM4WPk 

ТРЕБА ДОВІДКА ДЛЯ СУБСИДІЇ 
Ùå íàâåñí³ Ì³íñîöïîë³òèêè 

âèçíàëî áîðãè çà êîåô³ö³ºíòàìè 
«ñóìí³âíèìè» ³ íàêàçàëî, ùî 
öþ çàáîðãîâàí³ñòü íå ïîòð³áíî 
âðàõîâóâàòè ïðè ïðèçíà÷åíí³ 
ñóáñèä³¿ (bit.ly/2VJJEy3). Òàêèé 
ïîðÿäîê äîñ³ º ÷èííèì, àëå äëÿ 
îòðèìàííÿ ñóáñèä³¿ ïîòð³áíî 
ïðèíîñèòè äîâ³äêó â³ä îáëãàçó.

— Ó ïîñòàíîâ³ Êàáì³íó 
¹ 848 ïðîïèñàíî, ùî çàáîðãî-
âàí³ñòü çà ãàçîâèìè êîåô³ö³ºíòà-
ìè íå º ï³äñòàâîþ äëÿ òîãî, ùîá 
ëþäèí³ â³äìîâèòè ó ïðèçíà÷åíí³ 
ñóáñèä³¿. Ìè ìàºìî äîñòóï äî áàç 
äàíèõ ïðî áîðãè çà êîìóíàëüíè-

ìè ïîñëóãàìè, äå çàáîðãîâàí³ñòü 
çà ãàç âêàçàíà â ö³ëîìó. Òîæ íàø³ 
ñïåö³àë³ñòè ðåêîìåíäóþòü ëþ-
äÿì çâåðíóòèñÿ äî «Â³ííèöÿãàç 
çáóòó», àáè òàì ¿ì ðîçìåæóâàëè 
ïîòî÷íèé áîðã, ÿêùî â³í º, òà 
çàáîðãîâàí³ñòü çà êîåô³ö³ºíòàìè. 
Òîáòî, ïîòð³áíî ïðèíåñòè äîâ³ä-
êó, â ÿê³é âêàçàíî áîðã çà ãàç. 
Òèì ïà÷å, ó ö³º¿ êîìïàí³¿ º â³ä-
äàëåíå ðîáî÷å ì³ñöå â «Ïðîçîðèõ 
îô³ñàõ», — ðîç’ÿñíèëà äèðåêòîðêà 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè ì³ñü-
êðàäè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

Ðàçîì ç òèì, ïðîäîâæóº ä³ÿòè 
ïðàâèëî, ùî ÿêùî ìàºòå ïðî-
ñòðî÷åíèé íà îäèí ì³ñÿöü áîðã 
ïîíàä 340 ãðèâåíü, òî ïîçáàâëÿº-
òåñü ìîíåòèçîâàíî¿ ñóáñèä³¿. Âàñ 
ïåðåâåäóòü íà áåçãîò³âêîâó ôîðìó 
âèïëàòè ñóáñèä³¿. Äîìîãîñïî-
äàðñòâà-áîðæíèêè, ÿê³ âïåðøå 
çâåðòàþòüñÿ çà äåðæäîïîìîãîþ, 
íå îòðèìóþòü ñóáñèä³þ.

×åðåç áîðãè ïî 
êîåô³ö³ºíòàõ ñóáñèä³þ 
íå ñêàñóþòü. 
Àëå òåïåð äëÿ ¿¿ 
ïðèçíà÷åííÿ ïîòð³áíà 
äîâ³äêà â³ä ãàçîâèê³â

Газовики вручну приводять обсяги газу до стандартних умов. 
Для цього вони множать обсяг газу, фактично порахований 
лічильником, на коефіцієнти приведення. Залежно від того, 
де знаходиться лічильник і який місяць року, застосовується 
певний коефіцієнт. Їх ділять на шість груп:



5 RIA, Ñåðåäà, 16 æîâòíÿ 2019
²ÍÒÅÐÂ’Þ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Êîëè âè êðàéí³é 
ðàç áóëè ó Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñüêîìó 

ñîáîð³?
— Ùå, íàïåâíî, ó 2015-ìó 

ðîö³. Ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ íîâî¿ 
ñòðóêòóðè, ÿ âñåðåäèí³ íå áóâ. 
Òàì çì³íèëîñÿ ï³äïîðÿäêóâàííÿ. 
Ñîáîð, íà æàëü, çàõîïèëà íîâà 
öåðêîâíà ñòðóêòóðà.

Ñåðåä âàøèõ â³ðÿí º ò³, õòî íà-
ëàøòîâàíèé ðàäèêàëüíî. Â³ä íèõ 
³íîä³ ìîæíà ïî÷óòè çàêëèêè ïî-
âåðòàòè ñîáîð ñèëîþ. ßê âè çà-
ñïîêîþºòå òàêèõ ëþäåé?

— ß áàãàòî ðàç³â ïîÿñíþ-
âàâ ëþäÿì, ùî Ãîñïîäü óïðà-
âèòü òàê, ùî õðàì ïîâåðíåòüñÿ. 
À ñèëîþ éòè çàáèðàòè, òî íå ïî-
õðèñòèÿíñüêè. Íàä³þñÿ, ùî âîíè 
ç ÷àñîì ñàì³ éîãî â³ääàäóòü. Ùî 
ç ÷àñîì ñàì³ êë³ðèêè çðîçóì³þòü, 
ùî öå ôåéêîâà öåðêâà.

Çðîçóì³ëî, º ò³, õòî íàëàøòî-
âàíèé ðàäèêàëüíî. Äî ìåíå íåî-
äíîðàçîâî ï³äõîäèëè ³ êàçàëè, 
ùî ó òàêîìó-òî âèïàäêó ìîæíà 
â÷èíèòè òàê-òî, àáî òàê-òî. À îñü 
íàñ, íàïðèêëàä, á³ëüøå, ìè ìî-
æåìî ï³òè ³ âèãíàòè ¿õ.

ß ââàæàþ, ùî çà íèõ (â³ðÿí 
ÏÖÓ — àâò.) ïîòð³áíî ìîëèòèñÿ 
³ ÷åêàòè, êîëè âîíè ïîâåðíóòüñÿ 
äî Õðèñòà.

Çà òîé ÷àñ, ùî âè æèâåòå ó Â³-
ííèö³, áóëè ïîãðîçè âàøîìó æèòòþ 
òà çäîðîâ’þ?

— Íà òåëåôîí ìåí³ íàäõîäèëè 
ïîâ³äîìëåííÿ ç ïîãðîçàìè. Ïîò³ì 
Ïðàâèé Ñåêòîð. Íó, ñëàâà Áîãó, 
ó ñ³÷í³ ìè ðîçñòàâèëè âñå íà ñâî¿ 
ì³ñöÿ. Ìè ç íèìè, òàê áè ìîâè-
òè, âñå ç’ÿñóâàëè. ß ¿õ çàïðîñèâ 
íà ÷àé, õîò³â ïîñï³ëêóâàòèñÿ, àëå 
âîíè â³äìîâèëèñÿ. Ï³ñëÿ òîãî â³ä 
íèõ îñîáëèâèõ ïîãðîç íå áóëî.

Áóâ ô³çè÷íèé êîíòàêò?
— Ô³çè÷íèé êîíòàêò áóâ ó Ëó-

ö³-Ìåëåøê³âñüê³é. Ìè íàì³òèëè 
ñëóæáó, àëå ïðåäñòàâíèêè íîâî¿ 
ñòðóêòóðè ñêàçàëè, ùî íå äîïóñ-

òÿòü íàñ. ß êàæó: äîáðå, ÿêùî 
âè ïðîòè, ùîá ÿ ñëóæèâ ë³òóð-
ã³þ ðàçîì ³ç ëþäüìè íà äåâ’ÿòó, 
òî ÿ ìîæó ïåðåíåñòè ¿¿ íà á³ëüøå 
ðàíí³é ÷àñ. Ïðè¿äó î ñüîì³é, ïî-
ñëóæó, ùîá òèõî-ñïîê³éíî.

Êîëè ÿ ïðè¿õàâ ç âîä³ºì òà äèÿ-
êîíîì, íà ìåíå âæå ÷åêàëè àãðå-
ñèâíî íàëàøòîâàí³ ëþäè. Âîíè 
ìåíå íå ò³ëüêè íå ïóñòèëè, àëå é 
âèãíàëè ç ïîäâ³ð’ÿ íàøîãî õðàìó. 
Âîíè çàñòîñóâàëè ô³çè÷íó ñèëó. 
Äâà ÷îëîâ³êè ñõîïèëè ìåíå òà 
âèøòîâõàëè ô³çè÷íî.

Òàêîæ ô³çè÷íó ñèëó çàñòîñî-
âóâàëè ó Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³.

Öå êîëè íà âàñ ï³øîâ ñâÿùåíèê?
— Òàê. Îäðàçó ï³ñëÿ ïî÷àòêó 

ìîëåáíó ç ïðîòèëåæíîãî áîêó 
ïðåäñòàâíèêè íîâî¿ ñòðóêòóðè 
ïî÷àëè êðè÷àòè «Ãàíüáà». Ìè 
íåäîâãî ìîëèëèñÿ, êîëè ¿õí³é 
êë³ðèê ÿêîñü íåçðîçóì³ëî ï³ä-
íÿâ ðóêó ³ ï³øîâ íà ìåíå.

Ñïî÷àòêó ÿ íå çðîçóì³â, äóìàþ, 
ìîæå ùîñü ñêàçàòè õî÷å. Â³í ï³äõî-
äèòü äî ìåíå ³ êèäàºòüñÿ ç êóëàêà-
ìè. Òàì ÿêðàç áóâ îòåöü Íèêîäèì. 
Â³í ñâîº÷àñíî çóïèíèâ éîãî. Òàì 
áóëà ³ ïîë³ö³ÿ, âîíà ðîçíÿëà êîí-
ôë³êò. Âñå áóëî çíÿòî íà êàìåðó.

Îäðàçó ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ ÏÖÓ 
âè çóñòð³ëèñÿ ç Ñèìåîíîì. Òîä³ 
âè áóëè âæå ó Â³ííèö³. Ïðî ùî 
áóëà òà ðîçìîâà? Âàì âäàëîñÿ 
ç’ÿñóâàòè, íàâ³ùî Ñèìåîí ïåðåé-
øîâ äî íîâî¿ öåðêâè?

— ß êàæó, ÷îìó âè çðàäèëè? 
Âè æ ñò³ëüêè ðîê³â ïðîïîâ³ä-
óâàëè â³ðó íàøó ïðâàâîñëàâíó ³ 
ãîâîðèëè çà êàíîí³÷íó áëàãîäàòíó 
öåðêâó. Ñê³ëüêè ðîê³â âè íà Âî-
ëèí³ ç ðîçêîëüíèêàìè âîþâàëè. 
Â³í ñêàçàâ: «Öå ìîº ïåðåêîíàí-
íÿ. ß ïîñòóïîâî äî öüîãî éøîâ. 
ß õîò³â áóòè â íåçàëåæí³é öåðêâ³».

Ïîò³ì ÿ ñêàçàâ, ùî ïîòð³áíî 
â³ääàòè ïå÷àòêè òà äîêóìåí-
òè íà óïðàâë³ííÿ Â³ííèöüêîþ 
ºïàðõ³ºþ, àäæå âîíè ñòâîðèëè 
íîâó þðèäè÷íó îñîáó. Â³í ñêà-
çàâ äîáðå, ç ïîíåä³ëêà â³ääàì. 
Àëå, íà æàëü, ñâî¿õ îá³öÿíîê â³í 
íå âèêîíàâ. Ï³ñëÿ ò³º¿ ðîçìîâè 
ÿ âèéøîâ í³ ç ÷èì.

ВАРСОНОФІЙ ПРО ВІЙНИ ЦЕРКОВ, 
КДБ ТА КАЗНУ ПАТРІАРХАТУ 
Без купюр  Після того, як у грудні 
минулого року митрополит Симеон 
перейшов до новоствореної Православної 
Церкви України, на його місце було 
призначено архієрея Варсонофія. Він 
дотепер очолює Вінницьку єпархію УПЦ МП. 
Поговорили з Варсонофієм про конфлікти 
з вірянами ПЦУ, тиск з боку влади, його 
ставлення до подій на Донбасі та в Криму, 
а також про те, чи перераховує їхня 
єпархія гроші в Росію

×è áóëè ñïðîáè äîìîâèòèñÿ ç 
âàìè ÿêîñü «ïî-òèõîìó»? Ìîæ-
ëèâî âàì ïðîïîíóâàëè ãðîø³ àáî 
òåïë³ ì³ñöÿ ó íîâ³é ñòðóêòóð³?

— Í³, íå áóëî. Ó íàñ 17 ãðóäíÿ 
áóâ Ñèíîä. Âëàäà ³ ïðåäñòàâíèêè 
íîâî¿ ñòðóêòóðè íå çíàëè, êîãî 
ïðèçíà÷àòü íà ì³ñöå Ñèìåîíà. 
Ïðèçíà÷èëè ìåíå, à âæå íàñòóï-
íîãî äíÿ ÿ ¿õàâ äî Â³ííèö³. Òîáòî 
áóëî äóæå ìàëî ÷àñó íà òå, ùîá 
ñïðîáóâàòè çóñòð³òèñÿ ç³ ìíîþ. 
Ìåí³ í³õòî íå òåëåôîíóâàâ.

Íà ÿê³ ãðîø³ æèâóòü ñâÿùåí-
íîñëóæèòåë³ âèùîãî ñàíó? Íàïðè-
êëàä, âè.

— Ìåíå ïðèéíÿâ îòåöü Ìè-
êîëàé ó Õðåñòîâîçäâèæåíñüêîìó 
õðàì³. Â³í äàâ ïðèì³ùåííÿ, êà-
á³íåò, ê³ìíàòó, äå ÿ ïðîæèâàþ, 
òàì æå òðàïåçíà. Íàø³ ñâÿùå-
íèêè òàêîæ ðîáëÿòü ïîæåðòâè 
íà îá³ä ÷è çàïðàâêó àâòî.

Áóëè âèïàäêè, êîëè ñâÿùåíèêè 
ÓÏÖ ÌÏ â³äìîâëÿëèñÿ â³äñï³âó-
âàòè çàãèáëèõ àòîâö³â. ßê âè íà öå 
ðåàãóºòå?

— Çà ìîºþ ³íôîðìàö³ºþ, òàêèõ 
âèïàäê³â íå áóëî. Áóëè â³äìîâè 
÷åðåç êàíîí³÷í³ ïðàâèëà. Öåðêâà 
íå ìîæå â³äñï³âóâàòè ñàìîãóáö³â. 

Ó òàêèõ âèïàäêàõ ïðè÷èíà 
íå â òîìó, ùî â³í âîþâàâ ³ çàãè-
íóâ â ÀÒÎ. Ïðè÷èíà â òîìó, ùî 
â³í çàê³í÷èâ æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì. 
Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ íå áóëî 
æîäíîãî òàêîãî âèïàäêó.

ßê ïîïîâíþºòüñÿ ðåë³ã³éíà êàçíà 
âàøîãî ïàòð³àðõàòó? Çà ðàõóíîê 
ïîæåðòâ, àáî òàêîæ º ï³äòðèìêà 
á³çíåñ³â?

— ª ïîæåðòâè â³ä ïðîñòèõ 
ëþäåé. À º ïîæåðòâè â³ä ëþäåé, 
ÿê³ çàéìàþòüñÿ ï³äïðèºìíèöü-
êîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Áàãàòî â ÷îìó 
äîïîìàãàþòü ëþäè, ÿê³ óòðèìó-
þòü ñàäè. Âîíè æåðòâóþòü ÿáëóêà 
àáî, íàïðèêëàä, êàðòîïëþ.

Ñåðåä ìåöåíàò³â âàøî¿ ºïàðõ³¿ 
º âïëèâîâ³ â³ííèöüê³ ïîë³òèêè àáî 
á³çíåñìåíè?

— Âè æ ðîçóì³ºòå, êîëè áóâ 
àäì³í³ñòðàòèâíèé òèñê íà íàøó 
ñòðóêòóðó, ìåí³ çàáîðîíÿëîñÿ 
âåñòè ñâîþ ïðîñâ³òíèöüêó ä³-
ÿëüí³ñòü. Óñ³ íàø³ ïîë³òèêè òà 
á³çíåñìåíè áîÿëèñÿ äî ìåíå 
ïðèõîäèòè. Òîìó òàêèõ ëþäåé 
íà ñüîãîäí³ ÿ íå ìàþ.

Âëàäà çì³íèëàñÿ. Âè ñåáå êîì-
ôîðòí³øå ñòàëè ïî÷óâàòè?

— Â³ëüí³øå. Ìåíå çàðàç âæå 
çàïðîøóþòü íà îô³ö³éí³ çàõîäè. 
Öå ðîçïî÷àëîñÿ ç ê³íöÿ ñåðïíÿ. 

Äî òîãî ìåíå íå áà÷èëè, ºïàðõ³ÿ 
òàêîæ áóëà íåïîì³òíîþ. Íà ñüî-
ãîäí³ ÿ âæå áóâ ç îô³ö³éíèìè 
â³çèòàìè íà Äí³ Íåçàëåæíîñò³, 
Äí³ ïðàïîðà, Äí³ ì³ñòà. Òîìó òàê, 
ÿ â³ä÷óâàþ ñåáå á³ëüø êîìôîðòíî 
³ ìàþ ä³éñíî á³ëüøó ñâîáîäó.

Êóäè éäóòü çàðîáëåí³ ºïàðõ³ºþ 
ïîæåðòâè? ² äðóãå ïèòàííÿ, ùî 
ö³êàâèòü áàãàòüîõ ëþäåé, ÷è éäóòü 
âîíè ó Ðîñ³þ?

— ª ïîæåðòâè ç ïðèõîä³â, àëå 
âîíè íåâåëèê³. ¯õ âçàãàë³ íå âè-
ñòà÷àº íà óòðèìàííÿ ºïàðõ³¿. 
ß ïðîøó ñâî¿õ ëþäåé ç Êèºâà ³ 
âîíè äîïîìàãàþòü óòðèìóâàòè.

Òîìó ìîâè ïðî òå, ùî ìè ùå 
ìîæåìî â³äðàõîâóâàòè â Ðîñ³þ 
÷è Ìîñêâó, âçàãàë³ íå ìîæå áóòè. 
À íàâ³òü ÿêáè çàëèøàëèñÿ ÿê³ñü 
êîøòè ç ïîæåðòâ, òî ñêàæó âàì, 
ùî ç 90-òèõ í³õòî ãðîøåé ó Ìî-
ñêâó íå ïåðåðàõîâóº.

ßêáè êîøòè ñïðàâä³ éøëè 
â Ðîñ³þ, òî îäðàçó âñ³ á ïðî öå ä³-
çíàëèñÿ. Ïîñò³éíî çâèíóâà÷óþòü, 
ùî ìè ïåðåäàºìî ãðîø³ â Ìî-
ñêâó. Íàâ³òü ïðåçèäåíòè ïðî öå 
çàÿâëÿëè. Ïðîòè íàñ ïðàöþþòü 
ïîäàòêîâà, ìèòíèöÿ, ïðèêîðäîí-
íèêè. ² ñê³ëüêè âîíè ïîêàçàëè 
òàêèõ åï³çîä³â? Õî÷ îäèí ïîêà-
çàëè? ¯õ íåìàº, òîìó ùî í³õòî 
â Ðîñ³þ ãðîø³ íå ïåðåðàõîâóº.

Ó ìèíóëîìó ðîö³ Íàö³îíàëüíèé 
àðõ³â Ëàòâ³¿ îïóáë³êóâàâ àãåíòóðíó 
êàðòîòåêó. Ó í³é éøëîñÿ, çîêðåìà, 
ïðî òå, ÿê ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ 
ÊÄÁ âåðáóâàëî ñâÿùåíèê³â. ×è çíà-
ºòå âè ïðî âèïàäêè çàâåðáîâàíèõ 
ñâÿùåíèê³â ó Êèºâ³ àáî Â³ííèö³?

— ß ÷óâ ïðî òàêå ò³ëüêè ç â³ä-
êðèòèõ äæåðåë, à òàê, ùîá ñï³ëêó-

âàòèñü ç êèìîñü, òî í³. Îäíîçíà÷-
íî ñâÿùåíèê³â íàìàãàëèñÿ âåð-
áóâàòè. Òèñê íà íèõ áóâ çàâæäè.

Âè âæå íå çàñòàëè ÊÄÁ. Ìîæå 
ñïðîáè çàâåðáóâàòè âàñ áóëè â³ä 
ÔÑÁ, ÑÁÓ àáî ³íøèõ ñëóæá?

— Íå áóëî.
Âè âèçíàºòå, ùî Ðîñ³ÿ âåäå â³éíó 

íà Äîíáàñ³?
— Íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ 

íå âèçíàíî, ùî âîíà àãðåñîð. 
Òîìó ÿ íå õî÷ó âëàçèòè â ö³ ïîë³-
òè÷í³ ïèòàííÿ. Íàøå ïèòàííÿ ÿê 
àðõ³ïàñòèð³â — ñïàñòè äóø³, ÿê³ 
çíàõîäÿòüñÿ òóò ³ ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ 
çà ìåæåþ ðîçìåæóâàííÿ. ß íå õî-
ò³â áè ïîë³òèçóâàòè öåðêâó.

×èé Êðèì?
— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ìè 

íå ìàºìî òóäè â³ëüíîãî äîñòó-
ïó. Ìîæåìî òàì â³ëüíî êåðóâà-
òè àáî â³ëüíî òóäè ïî¿õàòè? Í³, 
íå ìîæåìî. Ìè ô³íàíñóºìî éîãî 
ç äåðæàâè? Í³ íå ô³íàíñóºìî?

Òîæ â³í óêðà¿íñüêèé ÷è ðîñ³é-
ñüêèé?

— Çà äîêóìåíòàìè, â³í ÿê áè 
óêðà¿íñüêèé. Òàì òðè ºïàðõ³¿ 
ÓÏÖ. Âîíè ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ 
íàì. Òîáòî Êè¿â òà ÓÏÖ (ó Êðè-
ìó — àâò.) — öå ïîêè ùî ºäè-
íà ñòðóêòóðà, ÿêà çáåð³ãàº ìåæ³ 
Óêðà¿íè.

À ÿêùî íå öåðêîâíà ñòðóêòóðà. 
Êðèì, ÿê ï³âîñòð³â, ÷èé?

— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, ÿ æ 
ãîâîðþ, ìè éîãî íå ô³íàíñóºìî, 
òîìó ìè íèì íå êåðóºìî. Íà-
ëåæèòü â³í ñüîãîäí³ Ðîñ³¿, õî÷à 
çà äîêóìåíòàì, ÿ æ ãîâîðþ, â³í 
ìàº íàëåæàòè Óêðà¿í³.

Ïîâíó âåðñ³þ ³íòåðâ’þ ÷èòàéòå 
çà ïîñèëàííÿì: bit.ly/33vUVVi.

«Ñïî÷àòêó ÿ íå 
çðîçóì³â, äóìàþ, 
ìîæå ùîñü ñêàçàòè 
õî÷å. Â³í ï³äõîäèòü 
äî ìåíå ³ êèäàºòüñÿ 
ç êóëàêàìè»

«Мені 
заборонялося 
вести 
просвітницьку 
діяльність. Усі 
наші політики 
та бізнесмени 
боялися до мене 
підходити»
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«Ãîðîáåöü» — 
òàêó íàçâó ìàº 
äåðåâ’ÿíèé ÷îâ-

íèê, íà ÿêîìó áàòüêî é ñèí Þð³¿ 
Ïîáåðåæí³ ïðîéøëè Ï³âäåííèì 
Áóãîì. Íåçâè÷íó íàçâó äàâ ÷îâíó 
Þð³é-ìîëîäøèé. Ïî-ïåðøå, ÷î-
âåí ìàëåíüêèõ ðîçì³ð³â, äîâæè-
íà ò³ëüêè 2,4 ìåòðà. Ïî-äðóãå, 
ìîæå ñêëàäàòè «êðèëà». Ïðè 
íåîáõ³äíîñò³, íîñîâó ÷àñòèíó 
â³ä’ºäíóþòü, êëàäóòü âñåðåäèíó 
÷îâíà ³ òîä³ ìîæíà ïåðåâîçèòè 
â áàãàæíèêó àâòîáóñà. Ñàìå â òà-
êèé ñïîñ³á Ïîáåðåæíèé äîñòà-
âèòü ïëàâçàñ³á äî ì³ñöÿ ñïëàâó 
ð³÷êîþ Ìóðàôîþ.

— Íà ïëàâçàñîáè, äîâæèíà 
ÿêèõ 2,5 ìåòðà ³ á³ëüøå, ïîòð³áí³ 
äîêóìåíòè Äåðæàâíîãî ðåã³ñòðó 
ñóäíîïëàâñòâà, — ãîâîðèòü Þð³é 
Ïîáåðåæíèé. — Òàêèõ äîêóìåí-
ò³â íåìàëî, ïî÷èíàþ÷è â³ä ïðè-
ïèñêè äî ïðè÷àëó ³ êóïè ³íøèõ 
äîçâîë³â. Êîæåí ç íèõ êîøòóº 
ãðîøåé. Äåÿê³ — íåìàëèõ. Òîìó 
äëÿ ñåáå âèãîòîâëÿþ ìàëåíüê³ 
ïëàâçàñîáè. Íà çàìîâëåííÿ — 
áóäü-ÿêèõ ðîçì³ð³â ³ ìîäåëåé 
÷îâí³â òà ÿõò.

ЗДОЛАЛИ ВІСІМ БУЗЬКИХ 
ПОРОГІВ 

Þð³é Ïîáåðåæíèé ðàçîì ç ñè-
íîì ïðîéøëè 52 ê³ëîìåòðè Ï³â-

äåííèì Áóãîì íà âåñëàõ. Öå áóâ 
éîãî ïåðøèé äîñâ³ä òàêî¿ òðèâà-
ëî¿ âîäíî¿ ìàíäð³âêè. Çàòðàòèëè 
íà íå¿ ï³âòîðà äí³. Îäíî÷àñíî 
âèÿâèëè äâà íåäîë³êè.

— Ñèä³ííÿ ñë³ä çðîáèòè 
ì’ÿêèì, — êàæå ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Íà äíî ÷îâíà ïîòð³áíà 
ðåø³òêà, àáè ðå÷³ íå ï³äìî÷óâàëà 
âîäà, ùî âèïàäêîâî ïîòðàïëÿº 
ó ÷îâåí ï³ä ÷àñ ñïëàâó.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàéñêëàäí³ø³ 
ä³ëÿíêè, öå êàì’ÿí³ ïîðîãè. ¯õ 
çóñòð³÷àëè ó âîñüìè ì³ñöÿõ. ²í-
êîëè âîíè òÿãíóëèñÿ íà â³äñòàí³ 
äî ñòà ìåòð³â.

— Æîäíîãî ðàçó íå âèõîäè-
ëè íà áåðåã, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Þð³é. — Õî÷ ÿê áóëî ñêëàäíî, 
ïðîéøëè ïî âîä³. Ïàäàëè, ï³äí³-
ìàëèñÿ, ïðîâàëþâàëèñÿ íà ãëè-
áèí³, àëå ïðîéøëè.

Ïîáà÷èëè òàêîæ íàéá³ëüø 
íåçâè÷íå ì³ñöå. Íà éîãî äóì-
êó, âîíî çíàõîäèòüñÿ íà â³ä-
ð³çêó âîäíîãî øëÿõó çà ñåëîì 
Ñåìåíêè ³ äî Ëàäèæèíñüêîãî 
âîäîñõîâèùà.

— Ñêàëè ³ ãóñòà çåëåíü íà áå-
ðåãàõ, íà äåðåâàõ ñèäÿòü ÷àïë³, 
à øèðèíà ð³÷êè ìåòð³â çî òðèñ-
òà, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Òàêå âðà-
æåííÿ, í³áè ïîáóâàëè ó ÿêîìóñü 
êàçêîâîìó ñâ³ò³. Îñü äå ïðîïî-
íóâàòè òóðèñòàì éòè íà âåñëàõ!

Ïîêè ùî ó Ïîáåðåæíîãî ³í-
øèé çàäóì — íàëàãîäèòè ñïëàâ 
òóðèñò³â ìàëèìè ð³÷êàìè.

ЗРОБИВ «ГОРОБЦЯ» І ПРОЙШОВ 
НА НЬОМУ 50 КІЛОМЕТРІВ БУГОМ 
Ентузіаст  Кораблебудівник за фахом 
Юрій Побережний виготовляє човни і 
яхти та організовує сплав малими річками. 
Але перший свій човен апробував 
на Південному Бузі. Разом з сином 
пройшов від Брацлава до Ладижина. 
Тепер пройшов на веслах річкою Мурафа

СПЛАВ ПРИТОКАМИ ДНІСТРА 
Ìîâà éäå ïðî òðè ð³÷êè — Ðó-

ñàâà, Ìóðàôà ³ Ìàðê³âêà. Âîíè 
ïðîò³êàþòü òåðèòîð³ºþ Òîìàø-
ï³ëüñüêîãî ³ ßìï³ëüñüêîãî ðàéî-
í³â. Âïàäàþòü ó Äí³ñòåð íà ßì-
ï³ëüùèí³.

Äâ³ ç öèõ ð³÷îê Ïîáåðåæíèé 
óæå îáñòåæèâ. Ïðîéøîâ ï³øêè 
ìàéæå óñþ â³äñòàíü áåðåãàìè 
Ðóñàâè ³ Ìàðê³âêè. Îñîáèñòî 
ïåðåêîíàâñÿ, ùî îáèäâ³ âîä-
í³ àðòåð³¿ ïðèäàòí³ äëÿ òàêîãî 
òóðèçìó. Ùîïðàâäà, ó äåÿêèõ 
ì³ñöÿõ ïîòðåáóþòü ðîç÷èùåííÿ 
â³ä ïîâàëåíèõ äåðåâ. Ïîäåêó-
äè º ì³ëèíà. Íà òàêèé âèïàäîê 
äî îäíîãî ç ÷îâíèê³â ïðèëàäíàº 
êîëåñî, ùîá ìîæíà áóëî ïðîéòè 
ä³ëÿíêó áåðåãîì.

Çíàéøîâ ï³äòðèìêó ó äâîõ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é — ÃÎ «Òó-
ðèñòè÷íà ßìï³ëüùèíà» ³ «Åêî-
öåíòð Ñò³íà» Òîìàøï³ëüñüêîãî 
ðàéîíó.

Îáèäâ³ ïðàöþþòü çà ïðîãðàìîþ 
çåëåíîãî òóðèçìó. Äî íèõ ïðè¿ç-
äÿòü íà â³äïî÷èíîê ãîñò³ ç ð³çíèõ 
êóòî÷ê³â êðà¿íè ³ ç-çà êîðäîíó.

— Í³ â ßìï³ëüñüêîìó, í³ â Òî-
ìàøï³ëüñüêîìó ðàéîí³ íå âèêî-
ðèñòîâóþòü ìîæëèâîñò³ ð³÷îê, — 
ãîâîðèòü Þð³é Ïîáåðåæíèé. — 
Îñü ÿ é âèð³øèâ äîäàòè ðîäçèíêó 
äëÿ òóðèñò³â. Â îáîõ îðãàí³çàö³ÿõ 
çíàéøîâ ï³äòðèìêó.

Ó ñåë³ Ñò³íà ð³÷êà Ðóñàâà ìàº 
òðè âèãèíè. Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ ïî-
òðåáóº ðîç÷èùåííÿ â³ä ïîâàëåíèõ 

Юрій Побережний у нинішньому 
році переміг в обласному конкур-
сі бізнес-планів «Виробництво 
суден та плавзасобів». Отримані 
кошти, 20 тисяч гривень, витра-
тив на придбання необхідного 
для роботи обладнання.
Планує виготовити ще декілька 
човників.
— Човен «Горобець» повністю 
мій, — говорить майстер. — Від 
креслень і до завершення усіх 
робіт. Вдячний однокурснику, 
підприємцю з Одеси, який про-
фінансував придбання необхід-
ні матеріалів. До того ж, надав 
майстерню, де я працював.
На той час Юрій проживав 
в Одесі. Але повернувся на малу 

батьківщину.
У Вапнярці в нього майстер-
ня. Мріє про виставку-продаж 
човнів. Коли проживав в Одесі, 
своїми руками виготовив яхту, 
довжиною 5,4 метра. Нині цей 
плавзасіб ловить вітер у вітри-
ла. Загалом зробив п’ять малих 
дерев’яних суден.
До речі, допомагав у будівництві 
ще однієї яхти одному з вінниць-
ких підприємців.
Декілька човнів — теж справа 
його рук. Знайшов старі крес-
лення яли 1886 року. Трохи 
вдосконалив — і вийшов гарний 
плавзасіб. Усе це робив на за-
мовлення. Маленькі човники 
планує для туристів.

Вітрила його яхти напинає вітер 

Юрій Побережний — випускник 
Одеського інституту інженерів 
морського флоту, нині навчаль-
ний заклад має іншу назву — 
морський університет. Навчався 
на факультеті кораблебудування. 
Після отримання диплома пра-
цював за фахом у Росії. У перший 
рік незалежності України повер-
нувся додому.
— Полохає жаб і грається кора-
бликами, — так дехто каже про 
заняття Побережного.
Йому образливо, але чоловік 
продовжує займатися улюбле-

ною справою. По-перше, це те, 
на що він вчився, по-друге, йому 
така робота до душі.
— Малі річки судноплавні для ма-
лих плавзасобів, — говорить По-
бережний. — Це відпочинок без 
ризику. Такі артерії не глибокі. Це 
споглядання прекрасних краєви-
дів. На берегах у селах є закинуті 
будинки, які можна б використо-
вувати для тимчасових зупинок.
За його словами, малі річки 
мають свою привабливість і по-
тенціал, який ще не використано 
у сільському туризмі.

Полохає жаб і грається корабликами

Юрій Побережний: «Човен маленьких розмірів, довжина тільки 2,4 метра. 
А ще він може складати «крила»

äåðåâ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðîç÷èñòÿòü 
àðòåð³þ, Ïîáåðåæíèé âèïðîáóº 
ìàðøðóò.

— Òàì äóæå êðàñèâà ïðèðî-
äà, — êàæå ïàí Þð³é. — Êðóãîì 
ë³ñ. ª çàêèíóòà øòîëüíÿ, äî ÿêî¿ 
ìîæíà äîáðàòèñÿ ò³ëüêè ð³÷êîþ. 
Ðîáîòè áàãàòî. Íå ìåíøå äåñÿ-
òè òî÷îê òðåáà ðîç÷èñòèòè. Áåç 
çàëó÷åííÿ êîøò³â çðîáèòè öå 
íå âäàñòüñÿ. Ì³ñöåâ³ àêòèâ³ñòè 
áóäóòü çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ 
äî ôåðìåð³â, êåð³âíèê³â ñ³ëü-
ãîñïï³äïðèºìñòâ, ùîá âñòèãíóòè 
ó íàñòóïíîìó ðîö³ äî ê³íöÿ ë³òà. 
Öå ÷àñ, êîëè òðàäèö³éíî ïðî-
âîäÿòüñÿ ôåñòèâàë³ ³ ïðè¿çäèòü 
íàéá³ëüøå òóðèñò³â.

Ó ßìï³ëüñüêîìó ðàéîí³ íîâèé 
ìàðøðóò îáñòåæàòü óæå íàñòóï-

íîãî òèæíÿ.
— Íà ÷îâí³ Ïîáåðåæíîãî 

ïðîéäåìî ð³÷êîþ Ìóðàôîþ â³ä 
ÃÅÑ ó ñåë³ Ïåòðàø³âêà äî ìîñòà 
ó ñåë³ Á³ëà, — ãîâîðèòü êåð³âíèê 
ÃÎ «Òóðèñòè÷íà ßìï³ëüùèíà» 
Ìèðîñëàâà Ìàð÷åíêî. — Ìîæ-
ëèâî, âäàñòüñÿ äîãðåáòè íà âåñ-
ëàõ äî ñàìîãî Äí³ñòðà. Íå ìàþ 
ñóìí³âó, ùî òóðèñò³â òàêà ïîäî-
ðîæ íà ÷îâí³ íåîäì³ííî çàö³-
êàâèòü. Êàæó ïåðåêîíëèâî, áî 
âæå íå ïåðøèé ð³ê ïðàöþºìî ç 
òóðèñòàìè, çíàþ ¿õí³ çàïèòè.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ìèðîñëàâè, 
êîëè îáñòåæóâàëè ìàéáóòí³é 
ìàðøðóò ç áåðåãà, çâåðíóëè óâàãó, 
ÿê â îêðåìèõ ì³ñöÿõ ç-ï³ä òå÷³¿ âè-
ãëÿäàëè çàòîïëåí³ ÷îâíè. Êîëèñü ¿õ 
âèêîðèñòîâóâàëè ì³ñöåâ³ ãîñïîäàð³.
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Протягом року, за словами на-
чальника поліції, на «102» теле-
фонували із заявами про зник-
нення дітей 399 разів.
— Щоб ви розуміли, зникнення 
дитини для поліції — це завжди 
надзвичайна ситуація, і весь 
особовий склад того чи іншого 
району піднімається по триво-
зі і шукає дитину, тому такий 
результат: всі діти розшукані, 
95% — упродовж доби, — сказав 
Юрій Педос. — Для профілакти-
ки таких випадків є постановка 
дітей на профілактичний облік 
за категорією «дитина-утікач», 
і з початку року вже перебуває 
на обліку 10 дітей вказаної ка-
тегорії, а для батьків — збільшені 

штрафні санкції.
Для розшуку зниклих людей 
та викрадених автомобілів, як 
нагадав начальник поліції, у Ві-
нниці продовжують розвивати 
систему «Безпечне місто».
— Спеціальна система дає змо-
гу розпізнати людину і за лічені 
хвилини ідентифікувати особу 
або транспортний засіб, — ска-
зав Юрій Педос. — У облас-
ному центрі вже встановлено 
60 камер відеоспостереження, 
з яких 23 інтегровані до підсис-
теми до Нацполіції, що дозво-
ляє ідентифікувати автомобіль 
за номерними знаками, який 
перебуває в розшуку, або роз-
пізнали людину.

Розшук: усі діти знайдені 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Íà ï³äñóìêîâ³é 
êîëåã³¿ â ãëàâêó 
ãåíåðàë Þð³é Ïå-

äîñ îçâó÷èâ äàí³, ÿê³ ³ëþñòðóþòü 
ðîáîòó ïîë³öåéñüêèõ îáëàñò³ ïðî-
òÿãîì 9-òè ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó. 
Ãîâîðèâ ïðî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñ-
ò³ îêðåìèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðî 
çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â ðîçêðèòòÿ. 
Îçâó÷åí³ äàí³ çâîäèâ äî òîãî, ùî 
êðèì³íîãåííà ñèòóàö³ÿ íå ò³ëüêè 
êîíòðîëüîâàíà, àëå é êðàùà, í³æ 
ó á³ëüøîñò³ ³íøèõ ðåã³îí³â.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ïîë³-
ö³¿, î÷îëþâàíå íèì óïðàâë³ííÿ 
â ðåéòèíãó ï³äðîçä³ë³â Íàöïîë³ö³¿ 
çíàõîäèòüñÿ â ï’ÿò³ðö³ êðàùèõ. 
Öåé ðåéòèíã ôîðìóºòüñÿ çà ïî-
êàçíèêîì ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â. 
Â³ííèöüêèé ïîêàçíèê — 45,9 â³ä-
ñîòêà. Òîáòî ìåíøå ïîëîâèíè 
çëî÷èí³â ðîçêðèëè íàø³ ïîë³öåé-
ñüê³. Àëå òàêèé ðåçóëüòàòè ðîáî-
òè âèãëÿäàº ïîçèòèâíèì íà ôîí³ 
³íøèõ îáëàñòåé.

Ãåíåðàë íå ñòàâ íàçèâàòè îá-
ëàñò³, ÿê³ íèæ÷å ÷è âèùå â ðåé-
òèíãó. Îáìîâèâñÿ ò³ëüêè, ùî 
Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü â ë³äå-
ðàõ ³ç ðîçêðèòòÿ, áî ìàº áëèçüêî 
48 â³äñîòê³â. Âäóìàéìîñÿ, ùî öÿ 
öèôðà îçíà÷àº. Íàâ³òü ó ðåã³î-
í³, ùî ïåðøèé ó ïîë³öåéñüêîìó 

ÒÎÏ³, á³ëüøå ïîëîâèíè çëî-
÷èí³â ïðàâîîõîðîíö³ íå çìîãëè 
ðîçêðèòè.

Ãåíåðàë Ïåäîñ íå íàçèâàâ ïî-
âíî¿ ñòàòèñòèêè. ßêùî ãîâîðèâ 
ïðî âáèâñòâà, òî ò³ëüêè ïðî ðîç-
êðèò³. ßêùî íàçèâàâ ñïðàâè çëî-
÷èííèõ ãðóï, òî íå âñ³ çàðåºñòðî-
âàí³, à ëèøåíü ò³, ùî ïåðåäàëè 
äî ñóäó. Ç îçâó÷åíèõ äàíèõ íà-
÷àëüíèê ïîë³ö³¿ ðîáèâ âèñíîâîê: 
ê³ëüê³ñòü çëî÷èí³â çìåíøóºòüñÿ, 
ïîêàçíèêè ðîçêðèòòÿ çðîñòàþòü. 
²ëþñòðóâàâ ñêàçàíå öèôðàìè, ÿê³ 
ïåðåâ³ðèòè íåìîæëèâî.

— Çà êðèòåð³ÿìè îö³íêè ïî-
ë³ö³ÿ îáëàñò³ ïðîäîâæóº çàéìàòè 
ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ³ çà ðåçóëüòàòà-
ìè 9-òè ì³ñÿö³â — ìè ó ï’ÿò³ðö³ 
êðàùèõ îáëàñòåé, — ï³äñóìóâàâ 
Þð³é Ïåäîñ.

ЯКИХ ЗЛОЧИНІВ СТАЛО 
МЕНШЕ?

Òÿæêèõ ³ îñîáëèâî òÿæêèõ 
çëî÷èí³â (çà ÿê³ çàãðîæóº á³ëü-
øå 5-òè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
÷è íàéâèùà ì³ðà ïîêàðàííÿ) çà-
ðåºñòðóâàëè ìåíøå, í³æ òîð³ê, 
ìàéæå íà ï³âòîðè òèñÿ÷³.

— Çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü êðè-
ì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â÷è-
íåíèõ ó ïóáë³÷íèõ ì³ñöÿõ, — ñêà-
çàâ Þð³é Ïåäîñ. — Çàðåºñòðóâàëè 
365 òàêèõ çëî÷èí³â. Öå ò³ëüêè 4% 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ êðèì³íàëüíèõ 

ПОЛІЦІЯ НЕ РОЗКРИВАЄ 
Й ПОЛОВИНИ ЗЛОЧИНІВ 
Підсумували  Із нижчим за 50 відсотків 
показником розкриття поліція Вінницької 
області увійшла в п’ятірку кращих 
підрозділів МВС. Про те, яких злочинів 
стало менше і які з них розкривають 
найкраще, розповів генерал на підсумковій 
колегії. Між іншим, розповів про злочини, 
які його непокоять найбільше

ïðàâîïîðóøåíü. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî 
áåçïåêó íà âóëèöÿõ, â ïàðêàõ ³ 
ñêâåðàõ.

Ñê³ëüêè âóëè÷íèõ çëî÷èí³â 
ðîçêðèëè, ãåíåðàë íå ñêàçàâ. 
Íàòîì³ñòü çà ì³ñÿöÿìè ðîçïîâ³â 
ïðî ðîçêðèò³ ñïðàâè îðãàí³çîâà-
íèõ çëî÷èííèõ ãðóï (ñêîðî÷åíî 
ÎÇÃ). Òàêèõ, çà éîãî ñëîâàìè, 
â³ä ïî÷àòêó ðîêó çàâåðøèëè 11. 
Ïðî ÿê³ çëî÷èíè éäåòüñÿ, äèâ³òü-
ñÿ â ³íôîãðàô³ö³.

ВИМАГАННЯ ЗНОВ 
ПОВЕРНУЛИСЯ 

Ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó ñòàòòÿ 
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó «Âèìà-
ãàííÿ» íå ô³ãóðóâàëà â ñòàòèñòè-
ö³, áî ìàëà á íóëüîâèé ïîêàçíèê. 
Ñüîãîäí³ áà÷èìî: õàðàêòåðíèé 
äëÿ 90-õ çëî÷èí çíîâó ìàº ì³ñöå.

— Ó öüîìó ðîö³ ðîçêðèëè 
ìàéæå âñ³ âèìàãàííÿ, 9 ³ç 10-òè 
çàðåºñòðîâàíèõ, — ñêàçàâ Þð³é 
Ïåäîñ. — Íàïðèêëàä, ó Â³ííè-
ö³ ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè ãðóïó 
³ç òðüîõ îñ³á çà ï³äîçðîþ ó âè-
ìàãàíí³ 6 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ 
â ³íîçåìöÿ. Ñï³ëüíèìè çàõîäàìè 
ñï³âðîá³òíèê³â ïîë³ö³¿ òà êîëåã ç 
ÑÁÓ òàêîæ ó Â³ííèö³ çàòðèìàëè 
çëî÷èííó ãðóïó, ÿêà ó ôåðìå-

ðà âèìàãàëà 240 òèñÿ÷ äîëàð³â 
çà íå³ñíóþ÷èé áîðã. ² çîâñ³ì 
íåùîäàâíî, 2 æîâòíÿ, ó Â³ííè-
ö³ ïîë³öåéñüê³ óïðàâë³ííÿ ñòðà-
òåã³÷íèõ ðîçñë³äóâàíü ñï³ëüíî ç 
ïðàö³âíèêàìè ñë³ä÷îãî óïðàâë³í-
íÿ ³ ÊÎÐÄÓ çàòðèìàëè îäíîãî 
³ç çëîâìèñíèê³â, ÿêèé ó ñêëàä³ 
ãðóïè âèìàãàâ ó â³ííèöüêîãî ï³ä-
ïðèºìöÿ 5 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ.

ТЯЖКЕ РОЗКРИВАЮТЬ 
НАЙКРАЩЕ 

Íàçâàíèé âèùå ïîêàçíèê ðîç-
êðèòòÿ ìàéæå ó 46 â³äñîòê³â — öå 
ñåðåäíÿ öèôðà ïî âñ³õ âèäàõ çëî-
÷èí³â. Ìàéíîâ³ çëî÷èíè ðîçêðè-
âàþòü ã³ðøå (êðàä³æêè, íàïðè-
êëàä, ÷è øàõðàéñòâà). À çëî÷èíè 
ïðîòè îñîáè ìàþòü çíà÷íî âè-
ùèé ïîêàçíèê ðîçêðèòòÿ. Íàéâè-
ùèé â³í — ó ñïðàâàõ ïðî óìèñí³ 
âáèâñòâà.

— Ðîçêðèòî 47 óìèñíèõ 
âáèâñòâ — öå 90% ç ÷èñëà çàðå-
ºñòðîâàíèõ, — ñêàçàâ Þð³é Ïå-
äîñ. — Öüîãî ðîêó çàðåºñòðóâàëè 
46 ðîçáî¿â ³ 37 ðîçêðèëè. Ïî-
êðàùèëè â³äñîòîê ¿õ ðîçêðèòòÿ. 
Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì 
ñòàëè ðîçêðèâàòè êðàùå íà 20%. 

Àëå íàéá³ëüøå â ïîë³öåéñüê³é 

ñòàòèñòèö³ ³íøèõ çëî÷èí³â — 
êðàä³æîê. ² âîíè ðîçêðèâàþòüñÿ 
íå òàê àêòèâíî. ßê ðàí³øå ä³çíà-
ëàñÿ ðåäàêö³ÿ ó â³ää³ë³ êîìóí³êà-
ö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, ïîêàçíèê 
ðîçêðèòòÿ êðàä³æîê íå ïåðåâè-
ùóº 30 â³äñîòê³â. Þð³é Ïåäîñ 
íà êîëåã³¿ îçâó÷óâàâ ³íø³ äàí³. 
Ãîâîðèâ, íà ñê³ëüêè òàêèõ çëî-
÷èí³â ñòàëî ìåíøå.

— Ó öüîìó ðîö³ íà 722 ôàêòè 
ìåíøå êðàä³æîê òà íà 119 ôàê-
ò³â ìåíøå ãðàáåæ³â, — ñêàçàâ 
ãåíåðàë. — Ðîçêðèëè 1431 êðà-
ä³æêó, 95 êðàä³æîê ç êâàðòèð òà 
109 ãðàáåæ³â. Îäèí ç ïðèêëàä³â: 
29 ñåðïíÿ ó Â³ííèö³ äâîº çëî-
âìèñíèê³â ïîãðàáóâàëè ïåíñ³î-
íåðêó, ÿêà ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó 
³ çàñòàëà ¿õ ó ñâî¿é êâàðòèð³. Ò³-
êàþ÷è ç ì³ñöÿ ñêîºííÿ çëî÷èíó, 
ïðàâîïîðóøíèêè âèðâàëè ç ðóê 
ë³òíüî¿ æ³íêè ñóìêó ç ãàìàíöåì 
³ ãð³øìè. Ïîë³öåéñüê³ ïî÷àëè 
ïåðåñë³äóâàííÿ òà çàòðèìàëè ¿õ 
çà ãàðÿ÷èìè ñë³äàìè.

ЯКИХ ЗЛОЧИНІВ ПОБІЛЬШАЛО 
Ïðî ñèòóàö³þ ç ïðîòèä³¿ íåçà-

êîííîìó îá³ãó íàðêîòèê³â Þð³é 
Ïåäîñ ðîçïîâ³â òàêèìè äàíèìè: 
âèêðèëè 677 íàðêîçëî÷èí³â, ç 
ÿêèõ 188 — ôàêòè çáóòó, ÿêèõ 
ñòàëî íà 7% á³ëüøå, í³æ òîð³ê. 
À ùî ñòîñóºòüñÿ çëî÷èí³â ä³òåé 
³ ïðîòè ä³òåé, òî, ÿê ñêàçàâ íà-
÷àëüíèê ïîë³ö³¿, ¿õ ñòàëî ìåíøå. 
Ïîÿñíèâ öå ðîáîòîþ ïðåâåíö³¿ 
â ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³.

— Îäíàê âèêëèêàº çàíåïîêî-
ºííÿ ñêîºííÿ çëî÷èí³â â³äíîñíî 
ä³òåé íà ñåêñóàëüíîìó ´ðóíò³, — 
ãîâîðèâ Þð³é Ïåäîñ é òåæ íàâî-
äèâ ïðèêëàäè. — Ó Ëèïîâåöüêî-
ìó ðàéîí³ âëàñíèê ïîìåøêàííÿ, 
â ÿêîãî ñ³ì’ÿ âèíàéìàëà æèòëî, 
ç´âàëòóâàâ 8-ð³÷íó ä³â÷èíêó. 
Ó Â³ííèöüêîìó ðàéîí³ áàòüêî, 
ïåðåáóâàþ÷è â ñòàí³ àëêîãîëüíî-
ãî ñï’ÿí³ííÿ, íà ãîðèù³ áóäèíêó 
ç´âàëòóâàâ ñâîþ 11-ð³÷íó äîíüêó. 
Îñîáè çàòðèìàí³, àðåøòîâàí³ ³ ¿ì 
îãîëîñèëè ïðî ï³äîçðó.

«Âèêëèêàþòü 
çàíåïîêîºííÿ çëî÷èíè 
ïðîòè ìàëîë³òí³õ 
ä³òåé íà ñåêñóàëüíîìó 
ãðóíò³», — ñêàçàâ 
íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿

ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ НАЦПОЛІЦІЇ 
ТРИМАЄТЬСЯ В ТОП-5 КРАЩИХ 
Дані про роботу поліції Вінницької області за 9 місяців роботи 

155 000 
звернень 
громадян 

9 325 
відкрили 

кримінальних 
проваджень 

4 249
правопорушни-
кам повідомили 

про підозру 

4 241
обвинувальний 
акт направили 

до суду 

45,9%
середній 
показник 
розкриття 

ТЯЖКИХ І ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 
МЕНШЕ 
мінус 1407 проваджень 
Умисних тяжких 
тілесних ушкоджень ....... на 13% менше 
тяжких тілесних, 
пов’язаних зі смертю ...................на 27% 
Грабежів ......................................на 30% 
Незаконних заволодінь 
транспортними засобами ...........на 10% 
Крадіжок .....................................на 15% 
Дитячих злочинів ........................на 23% 

РОЗКРИТІ СПРАВИ 
Вбивства ............................47 

(90% розкриття) 
Тяжкі тілесні ............... 40, зі смертю — 16 
Розбої ..........................................37 із 46 

зареєстрованих 
Крадіжки .........................................1431 
Крадіжки з квартир ............................. 95 
Грабежі ..............................................109 
Вимагання .......... 9 із 10 зареєстрованих 
Наркозлочини ...................................677 
Збут наркотиків ................................. 188 

(на 7% більше, ніж торік) 
ДТП ..................................................2400 
Порушення ПДР ............................ 32000 

адмінпротоколів 
П’яні за кермом ....................2950 фактів 
Безвісти зниклі діти ............ 399 випадків 

(100% розкриття) 

СПРАВИ 
ОРГАНІЗОВАНИХ 
ЗЛОЧИННИХ ГРУП 
Завершили 
11 кримінальних 
проваджень з ознаками 
організованих злочинних угруповань 

1 в лютому:
  шахрайства в особливо великих 

розмірах 

2 в березні:
  розкрадання в особливо великих 

розмірах 
  незаконне зайняття гральним 

бізнесом на території Вінниці 

2 в квітні:
  шахрайство в особливо великих 

розмірах 
  вимагання 

2 в травні:
  незаконне виробництво і збут нарко-

тичної речовини на території області 
  вчинення крадіжок в особливо 

великих розмірах 

2 в серпні:
  шахрайство в особливо великих 

розмірах 
  розбійні напади 

2 у вересні:
  збут наркотичних засобів на території 

області 
  вимагання 
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ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ ОСББ
На самому початку роботи із мешканцями 
будинків, я вважала, що зможу змінити, донести, 
достукатись до усіх. Згодом зрозуміла, що можна і 
потрібно допомагати саме тим, хто цього прагне.

ПРЕС-СЛУЖБА РАДІОКОМПАНІЇ 
«МІСТО НАД БУГОМ»

Ðàä³îñòàíö³ÿ «Ì³ñòî íàä 
Áóãîì» ÿñêðàâî â³äçíà÷èëà ïåðøó 

ð³÷íèöþ ç íîâîþ ë³öåíç³ºþ. Ñåðåä ñëóõà÷³â 
âåäó÷³ âå÷³ðí³õ ðîçâàæàëüíèõ øîó ðîç³ãðàëè 
ï³âñîòí³ ïîäàðóíê³â çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 
15000 ãðèâåíü. 

700 â³ííèöüêèõ øêîëÿð³â ó òàíöþ-
âàëüíîìó ôëåøìîá³ ñòâîðèëè æèâèé 
ëîãîòèï 101,8 FM. Âåäó÷³ øîó «PARTY 
â õàëàò³» ³ ùå 451 â³ííè÷àíèí îäíî÷àñíî 
÷èñòèëè çóáè çà óí³êàëüíîþ ìåòîäèêîþ 
Âðóáëåâñüêîãî. Íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ðà-
ä³îêîìïàí³¿ â³äòåïåð ô³êñóþòüñÿ ðåêîðäí³ 
ôëåøìîáè. Íåçâè÷íà ëîêàö³ÿ ñâÿòêó-
âàííÿ âèÿâèëàñü äîñèòü âäàëîþ, àäæå 
áóëî êîìôîðòíî ³ ñïîê³éíî ñïîñòåð³ãàòè ³ 
àêòèâíî äâ³æóâàòè. À õåäëàéíåðè âå÷³ðêè 
ñóìóâàòè íå äàâàëè. INEZZ ïðåçåíòóâà-
ëà ï³ñíþ «Au revoir». ILCHY çàïàëèëà 
ç³ ñâîºþ ïåðåìîæíîþ «1000 íåáåñíèõ 
ïðè÷èí». MUZON, EnniDay òà JoZZZ 
ñòâîðþâàëè ôåºðè÷íèé íàñòð³é ðàçîì ç 
âåäó÷èì ðàíêîâîãî äðàéâ øîó Ñåðã³ºì 
Ô³ëàòîâèì. À ñïðàâæíüîþ ðîäçèíêîþ 
ñâÿòà ñòàâ íîâèé â³ííèöüêèé õ³ò «Ïåñ 
Äåñü», ç íèì ãóðò «Ïàí Êàðïî» ï³äêîðèâ 
ñóää³â X-FAKTOR.

Äî ðå÷³, 101,8 FM — ïåðøà ðàä³îñ-
òàíö³ÿ, â åô³ð ÿêî¿ ïîòðàïèâ öåé òðåê. 
Ó íàéêðàùèõ òðàäèö³ÿõ «Ì³ñòî íàä Áó-
ãîì», âñå ùî â³äáóâàëîñü «ï³ä àðêîþ» 
íàæèâî â³äîáðàæàëîñü â åô³ð³ çàâäÿ-
êè ðîáîò³ «ìîá³ëüíî¿ ñòóä³¿ 101,8FM». 
Äî ðå÷³, öüîãî ðàçó ¿¿ ðîáîòó ðîçïî÷àëè, 
äîëó÷èâøèñü äî ì³æíàðîäíîãî ÷åëëåí-
äæó «Tetris». Åñòàôåòó ïåðåäàâàëè òåëå-

êàíàëó Â²ÒÀ òà ïåðøîìó ìàíäð³âíîìó 
ðàä³î SKOVORODA. Ò³, õòî íå ïðè-
ºäíàâñÿ äî ñâÿòêóâàííÿ, çàâäÿ÷óþ÷è 
ðîáîò³ ìîá³ëüíî¿ ñòóä³¿ â³ä÷óëè ñâÿòêîâó 
àòìîñôåðó â ñâî¿õ ïðèéìà÷àõ. Â³äåî ç 
òðàíñëÿö³¿ äîòåïåð ìîæíà ïåðåãëÿíóòè 
íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ðàä³îñòàíö³¿ @
radiomistonadbugom. Äî åô³ð³â ïðèºäíó-
âàëèñü ñëóõà÷³ ³ íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïè-
òàíü âîíè ïîñòàâèëè äèðåêòîðó öåíòðó 
çîðó «ÎÏÒÈÌÀË» Ñåðã³þ Ìàëà÷êîâó.

Ó Öåíòð³ çîðó ñ³ìåéíîãî òèïó ÎÏÒÈ-
ÌÀË íàäàþòü ìàêñèìàëüíó òóðáîòó ³ ³í-
äèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä êîæíîìó ïàö³ºíòó.

Ñâîº÷àñíà ä³àãíîñòè÷íà ïåðåâ³ðêà òà 
ïîñòàíîâêà ä³àãíîçó äîïîìàãàº âèÿâè-
òè áåçë³÷ çàõâîðþâàíü íà ñàìèõ ðàíí³õ 
ñòàä³ÿõ, ÿê³ áåç ïðîáëåì ï³ääàþòüñÿ ë³-
êóâàííþ.

Ï³êëóþ÷èñü ïðî çäîðîâ'ÿ ñâî¿õ î÷åé, 
âè ï³êëóºòåñÿ ïðî çäîðîâ'ÿ îðãàí³çìó 
â ö³ëîìó.

Îôòàëüìîëîã³÷íà êë³í³êà Îïòèìàë — 
ñâ³ò çíîâó áóäå ÿñêðàâèì ³ áàðâèñòèì.

Ó ï³äñóìêó çàçíà÷èìî, ùî ó Â³ííèö³ 
çàïî÷àòêîâàíî íîâó êðóòåöüêó òðàäè-
ö³þ — ï³äñï³âóâàòè ðàä³îñòàíö³¿, äå 
çàâæäè ÷åêàþòü íà âàø³ êîìåíòàð³, 
ïèòàííÿ ³ ïðèâ³òàííÿ, ³ ùîäåíü ãî-
òóþòü ö³êàâèé áàäüîðèé ³íôîðìàö³é-
íèé êîêòåéëü, ïðèïðàâëåíèé ñìàêîì 
ÿê³ñíî¿ ìóçèêè! «Ì³ñòî íàä Áóãîì» 
íà 101,8 FM ëèøå ïî÷èíàº, àëå ìè 
ïðàãíåìî, ùîá êîæåí íàñòóïíèé êðîê 
áóâ âïåâíåíèì ³ íàäèõàâ êîæíîãî ñëó-
õà÷à. Çàâæäè â³äêðèò³ äî ä³àëîãó ó ñî-
öìåðåæàõ òà viber. Çàïàì‘ÿòàéòå íîìåð 
0670101800. Ïî÷óºìîñü. 

Свято FM формату відбулося
БЛОГ

461633
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— Якби я не обробляв коріння, 
то теж не мав би урожаю, — роз-
повідає Олександр Чеботарьов. — 
Сусіди цього не роблять, і в них 
не вродило цього року. Ось вам 
наглядний приклад, як кажуть, 
через межу. Клімат змінився. 
Верхній шар ґрунту пересихає. 
Якщо рослина має корінь при-
близно 30 см, звідки вона візьме 
вологу?
Уже декілька років Чеботарьов 
обробляє картоплю укріплюва-
чем для зміцнення коренів. Каже, 
вони є декількох типів. Крім того, 

підкормлює мікроелементами, 
стимуляторами росту. На прак-
тиці робить це так: в одне відро 
зливає чотири препарати — мі-
кроелементи, гумат калію, стиму-
лятор рівал і укорінювач сізарін. 
Кропить листя. Каже, у такий спо-
сіб зміцнює корені бульб.
— Починати кроплення треба, як 
тільки картопля зійшла, — уточ-
нює чоловік. — Закінчувати — піс-
ля цвітіння. Скільки разів? Можна 
хоч кожен тиждень. Я обробляв 
лише три рази. Вродило добре.
Так само обробляє овочі.

Треба обробляти коріння 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

×è íå âïåðøå 
çóñòð³â ëþäåé, ÿê³ 
çàéìàþòüñÿ êàðòî-
ïëÿðñòâîì ó ñâîº 

çàäîâîëåííÿ. Ïðî öå â³äâåðòî 
ãîâîðèëè Ñâ³òëàíà é Îëåêñàíäð 
×åáîòàðüîâè.

— Êàðòîïëÿ äëÿ ìåíå, öå çà-
íÿòòÿ äëÿ äóø³ ï³ñëÿ ðîáîòè 
â øêîë³, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà.

Ç ×åáîòàðüîâèìè ïîçíàéîìèâñÿ 
íà âèñòàâö³ ó âèñòàâêîâîìó öåí-
òð³ ê³íîòåàòðó Êîöþáèíñüêîãî.
«Êàðòîïëÿð-âèïðîáîâóâà÷» — 
íàïèñàíî íà â³çèòö³, ÿêó âðó÷èâ 
Îëåêñàíäð ×åáîòàðüîâ.

×îëîâ³ê êàæå, ùî ïîñò³éíî 
îíîâëþº ñîðòè. Òîìó é âèïðî-
áîâóâà÷. Íèí³ ó íèõ íà ä³ëÿíö³ 
52 ñîðòè áóëüá. Âèðîùóþòü ïåðå-
âàæíî íàñ³ííºâèé ìàòåð³àë.

Îäðàçó çâåðòàþòü óâàãó áóëüáè 

÷îðíèëüíî-ñèíüîãî êîëüîðó. Ïàí 
Îëåêñàíäð êàæå, ùî öå íîâèíêà. 
Ñîðò íàçèâàºòüñÿ «Ñîëîõà». Éîãî 
âèâåëè óêðà¿íñüê³ â÷åí³ â ²íñòè-
òóò³ êàðòîïëÿðñòâà.

— Òàêó êàðòîïëþ ðåêîìåíäó-
þòü äëÿ ä³àáåòèê³â, — ïîÿñíþº 
÷îëîâ³ê. — Âîíà ìàº á³ëüøó ê³ëü-
ê³ñòü êîðèñíèõ ðå÷îâèí, í³æ çâè-
÷àéí³ áóëüáè.

Íàóêîâö³ ïîÿñíþþòü, ùî áóëü-
áè ñîðòó «Ñîëîõà» ì³ñòÿòü ó ñîá³ 
ó ÷îòèðè ðàçè á³ëüøå òàêèõ àí-
òèîêñèäàíò³â ÿê çåàêñàíòèí òà 
ëþòå¿í. Öå ÿêùî ïîð³âíþâàòè 
êàðòîïëþ ç æîâòîþ àáî á³ëîþ 
ñåðåäèíîþ.

Ïàí³ Ñâ³òëàíà ãîâîðèòü, ùî 
êàðòîïëÿ ïðè âàð³íí³ ðîçñèï-
÷àñòà. Êð³ì òîãî, ùî êîðèñíà, 
ñìà÷íà ³ ñìàæåíà, ³ âàðåíà, ³ 
â áîðù³ ÷è ñóï³. Âîíà ùå é ìàº 
îðèã³íàëüíèé âèãëÿä íà òàð³ëö³, 
áî çáåð³ãàº êîë³ð íàâ³òü ï³ñëÿ òå-
ïëîâî¿ îáðîáêè.

ВИРОЩУЄ 52 СОРТИ КАРТОПЛІ 
ЗА ВЛАСНОЮ МЕТОДИКОЮ
Справа до душі  Картопля 
у нинішньому році погано вродила. 
Не дивно, що вартість бульб на ринку 
побила рекорди попередніх років. Сім’я 
Чеботарьових з Іллінців не скаржиться — 
у них урожай не гірший торішнього. 
На 35-ти сотках вирощують 52 (!) сорти 
картоплі. Як їм це вдається?

Êàæóòü, ç ¿õí³õ íîâèíîê äîáðå 
çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå í³ìåöüêèé 
ñîðò «Áåðíàäåò». Äàº õîðîøèé 
óðîæàé. 

×åáîòàðüîâè âèðîáèëè âëàñíó 
ìåòîäèêó ï³äãîòîâêè áóëüá äî ñà-
ä³ííÿ, à âîñåíè äî çàêëàäåííÿ 
íà çáåð³ãàííÿ. Âîíà áàçóºòüñÿ 
íà äîñâ³ä³ ³íøèõ êàðòîïëÿð³â 
ïðàêòèê³â, à òàêîæ íà òîìó, ùî 
ðàäÿòü íàóêîâö³.

— Ïåðåä ñàä³ííÿì áóëüáè òðå-
áà ïðîãð³òè, — ãîâîðèòü Îëåê-
ñàíäð. — Ä³ñòàºìî êàðòîïëþ 
íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ. Íàéêðàùèé 
÷àñ ïðèáëèçíî 5–8 ÷èñëî. Òðåáà 
äèâèòèñÿ ì³ñÿ÷íèé êàëåíäàð, òàì 
çàçíà÷àþòüñÿ ñïðèÿòëèâ³ äí³. Àëå 
³ áåç êàëåíäàðÿ ìîæó ñêàçàòè, ùî 
ñàìå â òàê³ òåðì³íè âèñòàâëÿºìî 
íàñ³ííÿ äëÿ ïðîãð³âàííÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíè-
êà, ïðîãð³âàòèñÿ áóëüáè ìàþòü 
óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ. Äàë³ ñòåæàòü 
çà ´ðóíòîì. Çåìëÿ ìàº áóòè 
íå ñóõà ³ íå ïåðåçâîëîæåíà.

— Êîëè íà ãëèáèí³ 10 ñàíòè-
ìåòð³â òåìïåðàòóðà ñòàíîâèòü 
5–6 ãðàäóñ³â òåïëà, çíà÷èòü 
´ðóíò äîçð³â, ó òàêó çåìëþ ìîæ-
íà êëàñòè áóëüáè, — íàãîëîøóº 
ñï³âðîçìîâíèê.

Ïåðåä ñàä³ííÿì ðîáëÿòü ùå 
îäíó îïåðàö³þ — çàõèùàþòü 
â³ä æóê³â. Ðîçñòåëÿþòü áóëüáè 
îäíèì øàðîì, ç îáïðèñêóâà÷à 
îáðîáëÿþòü ïðåïàðàòîì â³ä æó-
ê³â. Îäðàçó, íå äàâøè âèñîõíóòè, 
çáèðàþòü ó ì³øêè. Âèñèõàþòü 
óæå â ì³øêàõ. Ãîëîâíå, ùî óæå 
îáðîáèëè.

Çáåð³ãàþòü áóëüáè ó ïîãðåá³ 
òåæ ó ì³øêàõ. Ç ìàòåð³àëó, ùî 
äàº ìîæëèâ³ñòü áóëüáàì «äèõàòè», 
âîíè äîáðå çáåð³ãàþòüñÿ.

— Ïåðåä òèì, ÿê çàêëàñòè 
íà çèìó ó ïîãð³á, òðåáà 3–4 òèæ-
í³ ïîòðèìàòè ó òåìíîìó ì³ñö³, 
íàïðèêëàä, ó õë³â³, — ïîÿñíþº 
Îëåêñàíäð. — Çà öåé ÷àñ ìèíå 
³íêóáàö³éíèé ïåð³îä õâîðîá, ÿêèõ 
áóëüáè íàáðàëèñÿ ç ´ðóíòó. Òàê³ 
êàðòîïëèíè çãíèþòü. ¯õ â³äáè-
ðàºìî, à â ïîãð³á çàêëàäàºìî áåç 
ãíèë³. 

Ó ïåðøèé ð³ê íåçàëåæíîñò³ ×å-
áîòàðüîâè ïîâåðíóëèñÿ äî áàòü-
ê³â Ñâ³òëàíè â ²ëë³íö³. Äî òîãî 
ïðîæèâàëè ó ðîñ³éñüêîìó Ðîñ-
òîâ³. Äîïîìîãëè ïîñàäèòè ãîðîä. 
Êð³ì êàðòîïë³, í³÷îãî íå ðîñëî.

— ßêà ìàëèíà? ßêà ïîëóíè-
öÿ? Áàðàáîëÿ ìàº ðîñòè, — ïàí³ 
Ñâ³òëàíà çãàäóº, ÿê ìàìà â³äïî-

â³ëà íà ¿¿ ïðîõàííÿ âèðîùóâàòè 
íå ò³ëüêè êàðòîïëþ.

Ï³ñëÿ öüîãî ïîïðîñèëè ó áàòü-
ê³â âèä³ëèòè ¿ì çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó, ùîá ñàìèì ãîñïîäàðþâàòè. 
Äî ðå÷³, íèí³ ó íèõ º ³ îâî÷³, ³ 
ôðóêòè, ³ ÿãîäè. 

— Íà òîé ÷àñ ÿ ïåðåáóâàëà 
ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³, — ïðî-
äîâæóº Ñâ³òëàíà. — Íà÷èòàëàñÿ 
áàãàòî ïðî êàðòîïëþ. Çàõîò³ëîñÿ 
ñïðîáóâàòè âèðîùóâàòè ð³çí³ ñîð-
òè. Ïî¿õàëè ó Êè¿âñüêó îáëàñòü 
íà íàóêîâî-äîñë³äíó ñòàíö³þ 
êàðòîïëÿðñòâà. Êóïèëè äåê³ëü-
êà ñîðò³â…

— Ä³òè, ùî âè ñàäèòå? Ç âàñ 
ëþäè ñì³þòüñÿ, ö³ áóëüáè íà ãî-
ðîõ ñõîæ³, — çãàäóº ðîçìîâó ç 
ìàìîþ ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Íàñòàëà 
îñ³íü. Óñ³ äèâëÿòüñÿ é äèâóþòü-
ñÿ, ÿêà êàðòîïëÿ âèðîñëà. Ìàìà 
êàæå, íå ïîâ³ðèëà á, ÿêáè íå áà-
÷èëà, ÿêå íàñ³ííÿ ñàäèëè.

Ñóñ³äè ïîïðîñèëè íàñ³ííÿ, ïî-
ò³ì çíàéîì³… Öå íàøòîâõíóëî 
×åáîòàðüîâèõ íà äóìêó âèðîùó-
âàòè íàñ³ííºâó áóëüáó. Ïîíàä 
20 ðîê³â åêñïåðèìåíòóþòü. ¯õ 
óæå çíàþòü íàóêîâö³ íà äîñë³ä-
í³é ñòàíö³¿. Ùîðàçó îíîâëþþòü 
ñîðòè, ïðîïîíóþ÷è íîâ³.

Олександр Чеботарьов розповідає відвідувачам виставки про особливості сортів 
картоплі та як правильно її садити 
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Êðåéã  Ëàíã 
îñòàíí³é ÷àñ ìåø-
êàâ ó Êèºâ³. Îñå-

ëèâñÿ ó ñâîº¿ êîõàíî¿ òà çàðîáëÿâ 
ïðèâàòíèìè óðîêàìè àíãë³éñüêî¿. 
Òàê áóëî äî 21 ñåðïíÿ, äîêè éîãî 
íå àðåøòóâàëè íà êîðäîí³ â Ìî-
ãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó.

ßê ïðîçâó÷àëî íà ñóäîâîìó çàñ³-
äàíí³ ó Â³ííèöüêîìó àïåëÿö³éíî-
ìó ñóä³, äå çà ñêàðãîþ ïðîêóðàòóðè 
ïåðåãëÿäàëè éîãî äîìàøí³é àðåøò, 
ïåðåñ³êàâ êîðäîí ³íîçåìåöü, ùîá 
«ïåðåçàïóñòèòè â³çó». Çá³ãëî 90 ä³á 
ïåðåáóâàííÿ ãðîìàäÿíèíà ÑØÀ 
â Óêðà¿í³, ³ â³í ìàâ ïåðåéòè êîð-
äîí. Îáðàâ äëÿ öüîãî Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêèé. ² îò, êîëè àìåðèêàíåöü 
ïîâåðòàâñÿ íàçàä íà òåðèòîð³þ 
Óêðà¿íè, éîãî çàòðèìàëè ïðè-
êîðäîííèêè. Ïàñïîðò âçÿëè äëÿ 
ïåðåâ³ðêè ³ âèÿâèëîñÿ — Ëàíã çíà-
÷èòüñÿ â áàç³ ðîçøóêó ²íòåðïîëó, 
ÿê ï³äîçðþâàíèé â íèçö³ çëî÷èí³â, 
ñåðåä ÿêèõ é îñîáëèâî âàæê³.

Ó áàç³ ðîçøóêóâàíèõ, ÿê ïðî-
çâó÷àëî íà ñóä³ 8 æîâòíÿ, ïð³ç-
âèùå àìåðèêàíöÿ ç’ÿâèëîñÿ 
áóêâàëüíî çà ï³âòîðè äîáè 
äî éîãî ñïðîáè ïåðåñ³êòè êîð-

äîí. Çà ùî æ îãîëîñèëè ó ì³æ-
íàðîäíèé ðîçøóê Êðåéãà Ëàíãà?

Ñóä, îçâó÷óþ÷è äàí³ ñïðàâè 
ïðî àðåøò äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ 
åêñòðàäèö³¿, íàçâàâ ê³ëüêà ñòàòåé 
êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Ñïîëó÷å-
íèõ Øòàò³â ³ ñêàçàâ, ïðî ÿê³ çëî-
÷èíè ö³ ñòàòò³ êàæóòü: êðàä³æêà, 
ðîçá³é, âáèâñòâî.

ПИТАННЯ АРЕШТУ 
Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèêà ïðî-

êóðàòóðè îáëàñò³, ÿêà ïðàöþâàëà 
â çàñ³äàíí³, íà åêñòðàäèö³þ Ëàíãà 
íàä³éøîâ çàïèò ³ç ÑØÀ. ×åðåç öå 
íàø³ ïðàâîîõîðîíö³ ïî÷àëè ïåðå-
â³ðêó. Äîêè âîíà òðèâàº, ïðîñèëè 
ñóä âçÿòè ï³ä âàðòó ðîçøóêóâà-
íîãî àìåðèêàíñüêîþ ñòîðîíîþ.

Ðàí³øå, íàãàäàºìî, ïèòàííÿ 
àðåøòó äî åêñòðàäèö³¿ ðîçãëÿäàâ 
Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä. Éîãî 
ð³øåííÿ áóëî, ÿê ñêàçàâ ó÷î-
ðà çàõèñò: çîëîòîþ ñåðåäèíîþ. 
Àìåðèêàíöþ îáðàëè ö³ëîäîáî-
âèé äîìàøí³é àðåøò. Ùîá éîãî 
äîòðèìóâàòèñÿ, Ëàíãó âèíàéíÿëè 
êâàðòèðó íà Êîð³àòîâè÷³â. Òóäè 
ïåðåáðàëàñÿ ³ éîãî âàã³òíà ä³â÷è-
íà-êèÿíêà. ²ç íåþ ÿêðàç ïåðåä 
ñóäîì ó Â³ííèö³ àìåðèêàíåöü 
îäðóæèâñÿ. Øëþá óêëàëè çà öåð-
êîâíèìè êàíîíàìè, áî ïàñïîðò 

УЗЯВ ШЛЮБ У ВІННИЦІ, БО В США 
ЙОМУ ЗАГРОЖУЄ СМЕРТНА КАРА
Взяли під варту  Про Крейга Ланга 
розповідають, як про добровольця, що 
воював на боці України. Ще пишуть, нібито 
через політичні переслідування йому 
загрожує смертна кара на батьківщині. 
Не про політику, а про кримінал говорили 
у вінницькому апеляційному суді, коли 
переглядали запобіжний захід до вирішення 
питання про екстрадицію до США

æåíèõà çàáðàëè íà êîðäîí³.
Ó àïåëÿö³¿ ïðîêóðàòóðà ïðî-

ñèëà ñêàñóâàòè ð³øåííÿ ïðî äî-
ìàøí³é àðåøò òà âçÿòè ï³ä âàðòó 
ðîçøóêóâàíîãî ²íòåðïîëîì, àäæå 
ó íàñ çà àíàëîã³÷í³ ³íêðèì³íîâà-
íèì Ëàíãó çëî÷èíè, ïðèéíÿëè á 
ñàìå òàêå ð³øåííÿ.

ЗАПИТ — НЕ ЗАПИТ?
Çàñ³äàííÿ áóëî äîâãèì. Òðèâà-

ëî áëèçüêî ÷îòèðüîõ ãîäèí. Äâîº 
çàõèñíèê³â ïîÿñíþâàëè ñóäó: äî-
êóìåíòè, îòðèìàí³ â³ííèöüêîþ 
ïðîêóðàòóðîþ, íå ìîæíà ââà-
æàòè çàïèòîì íà åêñòðàäèö³þ, 
öå ëèøåíü äèïëîìàòè÷íà íîòà. 
Êð³ì òîãî, àäâîêàòè íàïîëÿãà-
ëè, ùî Óêðà¿íà ïîâèííà íå âè-
äàâàòè ³íîçåìöÿ, ÿêîìó çàãðîæóº 
ñìåðòíà êàðà, áåç ãàðàíò³é ç áîêó 
ÑØÀ ïðî ìîæëèâ³ñòü îñêàðæåí-
íÿ âèðîêó ïðî íàéâèùó ì³ðó ïî-
êàðàííÿ. Äî ïðèêëàäó íàâîäèëè 
ñïðàâè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó, ïî-
ñèëàëèñÿ íà ï³äïèñàí³ Óêðà¿íîþ 
ì³æíàðîäí³ óãîäè.

Àëå íå ïèòàííÿ åêñòðàäèö³¿ âè-
ð³øóâàëîñÿ, à ò³ëüêè àðåøòó íà ÷àñ 
åêñòðàäèö³éíî¿ ïåðåâ³ðêè. Òîìó ñóä 
á³ëüøå ö³êàâèëî, õòî òàêèé Êðåéã 
Ëàíã ³ ùî â³í ðîáèâ â Óêðà¿í³.

Ãîëîâóþ÷èé çàïèòóâàâ ó àðå-
øòàíòà ïðî öå, à â³í ÷åðåç ïåðå-
êëàäà÷à ïåðåàäðåñîâóâàâ ïèòàííÿ 
íà àäâîêàò³â. À ò³ — ïåðåêîíóâàëè 
ñóää³â: ¿õí³é êë³ºíò áóâ äîáðîâîëü-
öåì ³ âîþâàâ íà Ñõîä³. Íà ï³äòâåð-
äæåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ ïðèíåñëè 
êíèãó ïðî â³éíó, äå çàêëàäêàìè 
â³äì³òèëè ì³ñöÿ ïðî àìåðèêàíöÿ. 
Òàêîæ ïîñèëàëèñÿ íà ³íòåðâ’þ ç 
óêðà¿íñüêèìè âîÿêàìè, ÿêå ìîæíà 
çíàéòè â ìåðåæ³. Òàì òàêîæ ðîç-
ïîâ³äàëè ïðî Ëàíãà.

Ñóää³ îãëÿíóëè ïàñïîðò àìåðè-
êàíöÿ, ÿêèé çàáðàëè ó íüîãî ï³ñëÿ 
çàòðèìàííÿ íà êîðäîí³. Ó íüî-
ìó ïîáà÷èëè áàãàòî ïîì³òîê ïðî 
â’¿çäè ³ âè¿çäè. À îò ó â³éñüêîâî-
ìó êâèòêó áóâ âïèñàíèé ò³ëüêè 
ì³ñÿöü ñëóæáè çà êîíòðàêòîì 
â Çáðîéíèõ ñèëàõ Óêðà¿íè. Ðåøòó 
÷àñó, ç³ ñë³â çàõèñíèê³â, Ëàíã âî-
þâàâ ó äîáðîâîëü÷èõ áàòàëüéîíàõ. 

ПІДСТАВА ДЛЯ ЕКСТРАДИЦІЇ 
Êîëè áóëè ñêîºí³ çëî÷èíè, 

â ÿêèõ ÑØÀ ï³äîçðþº äîáðî-
âîëüöÿ â³éíè íà Ñõîä³? Íà ñóä³ 
çâó÷àëè ïîñèëàííÿ íà îáâèíó-
âàëüí³ àêòè, äàòîâàí³ 2018-òèì 
ðîêîì. ¯õ òðè. Ñêëàäåí³ ó òðüîõ 
ð³çíèõ øòàòàõ. Ö³ îáâèíóâàëüí³ 
àêòè ç ïåðåêëàäàìè ïðîêóðàòóðà 
äîêëàëà â ñïðàâó Ëàíãà. Ñóä ¿õ 
íà ñóä³ íå çà÷èòóâàâ.

Íàçâàí³ ìàòåð³àëè áóäóòü âè-
â÷àòèñÿ â ³íøîìó ñóäîâîìó ðîç-
ãëÿä³ — ïðî åêñòðàäèö³þ. Äî òîãî 
³ âçÿëè ï³ä âàðòó àìåðèêàíöÿ. 
Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä 
8 æîâòíÿ ñêàñóâàâ ð³øåííÿ ì³ñü-
êîãî ïðî ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é 
àðåøò, ³ Êðåéã Ëàíã ï³ñëÿ çàñ³-
äàííÿ âæå ïî¿õàâ íå íà íàéìàíó 
êâàðòèðó, à äî ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà.

Äðóæèíà àìåðèêàíöÿ áóëà íà 
ñóä³. ̄ ¿ ï³äòðèìóâàâ êàïåëàí, ÿêèé 
³ óêëàâ öåðêîâíèé øëþá â äåíü çà-
ñ³äàííÿ. Ñóäó íàâ³òü íàäàëè ïðî öå 
ñâ³äîöòâî. Àëå ôàêò òàêîãî îäðó-
æåííÿ íå âïëèíóâ íà ð³øåííÿ ïðî 
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.

ЗАХИСТ: «НАС НЕ ПОЧУЛИ» 
Ï³ä ÷àñ ïîïåðåäíüîãî àðåøòó, 

ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ íà ñóäîâîìó çà-
ñ³äàíí³ â àïåëÿö³éíîìó ñóä³, 
Ëàíã ïèñàâ çàÿâó äî ì³ãðàö³é-
íî¿ ñëóæáè ç ïðîõàííÿì íàäàòè 
éîìó ñòàòóñ á³æåíöÿ. Öÿ çàÿâà, 
ÿê ñêàçàëè àäâîêàòè àìåðèêàíöÿ, 
òàê ³ íå âèéøëà ç³ ñò³í Ñ²ÇÎ. Êå-
ð³âíèöòâî ¿¿ ïðîñòî íå ïåðåñëàëî.

— Ñóä ôàêòè÷íî íå ïåðåáóâàâ 
ó íàðàä÷³é ê³ìíàò³. Áóêâàëüíî 
ïðîéøëî 5 õâèëèí, ³ ñóääÿ âèé-
øîâ ³ çà÷èòàâ ç ãîòîâîãî äîêóìåí-
òà ïðèéíÿòå ð³øåííÿ, — ñêàçàâ 
òàêîæ àäâîêàò àìåðèêàíöÿ. — Ìè 
ìàºìî ïðàâî çâåðòàòèñÿ, çàõèùà-
þ÷è íàøîãî êë³ºíòà, äî ªâðî-
ïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. 
Áóäåìî îòðèìóâàòè òåõí³÷íèé 
çàïèñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ äëÿ 
òîãî, ùîá íàäàòè îö³íêó ç òî÷êè 
çîðó âèêîíàííÿ ñóäîì â³äïîâ³ä-
íèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ðåãóëþþòü 
ñóää³âñüêó âëàäó.

— Íàñ íå ïî÷óëè. Çîâñ³ì, — 
ï³äñóìóâàâ çàõèñíèê. — Íå ïî-
÷óëè íàø³ òâåðäæåííÿ ïðî ïî-
ðóøåííÿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â. 
Ïðî â³äñóòí³ñòü çàïèò³â íà åêñ-
òðàäèö³éíó ïåðåâ³ðêó. ² âçàãàë³, 
â³äñóòí³ñòü ïåðåêëàä³â ó ñïðàâ³. 
Òîìó áóäåìî çàñòîñîâóâàòè âñ³ 
ïðàâîâ³ çàõîäè äëÿ òîãî, àáè çà-
õèñòèòè íàøîãî êë³ºíòà.

À êë³ºíò, ïîêè éîãî çàõèñíè-
êè ãîâîðèëè ç ïðåñîþ, îáí³ìàâ 
äðóæèíó-êèÿíêó òà ÷åêàâ, êîëè 
çà íèì ïðèéäóòü ³ç íàðó÷íèêàìè. 
Ïîë³öåéñüê³, ùî ñóïðîâîäæóâàëè 
äîìàøíüîãî àðåøòàíòà íà çàñ³-
äàííÿ â àïåëÿö³éíîìó ñóä³, ï³ñ-
ëÿ ð³øåííÿ ïðî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó 
ïåðåäàëè Ëàíãà ³íøèì ïîë³öåé-
ñüêèì. Íà ñïåöàâòîìîá³ë³ ³íîçåì-
öÿ ïîâåçëè â Ñ²ÇÎ ùîíàéìåíøå 
íà äâà ì³ñÿö³. Ïðàâà îñêàðæóâàòè 
ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó í³ â³í 
ñàì, í³ éîãî çàõèñíèêè íå ìàþòü.

У відкритих джерелах знаходи-
мо інформацію про найважчий 
з інкримінованих Крейу Лангу 
злочинів.
Двоє колишніх військовослуж-
бовців, один з яких Ланг, підо-
зрюються у вбивстві подружньої 
пари в штаті Флорида у квітні 
2018 року, з метою пограбу-
вання. Вони намагалися здобути 
гроші на поїздку до Венесуели, 
щоб «взяти участь у збройному 

конфлікті проти Боліваріанської 
Республіки Венесуела».
Подружня пара мала намір ку-
пити у Ланга і його товариша 
зброю на суму 3000 доларів. Екс-
військові кілька разів змінювали 
місце зустрічі, перш ніж заманити 
подружжя на темний безлюдний 
майданчик. Далі, як стверджує 
звинувачення, у Серафіна Лорен-
цо вистрелили 7 разів, а в його 
дружину Діану Лоренцо — 11.

Як американці пишуть про злочини Ланга 

Àìåðèêàíñüêà 
ñòîðîíà íàä³ñëàëà òðè 
îáâèíóâàëüí³ àêòè. Â 
íèõ éäåòüñÿ ïðî ó÷àñòü  
Ëàíãà â êðàä³æö³, 
ðîçáî¿ òà âáèâñòâ³

Крейг Ланг через 
перекладача суддям кілька 
разів казав: «no comments», 
переадресовував 
на адвокатів

Ланг не говорив з пресою. 
Поки його захисники 
коментували рішення, 
обнімав новоспечену дружину 
та чекав, коли за ним 
прийдуть із наручниками

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 190142
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460216

РЕКЛАМА
459742

ІРИНА НЕЗГОДА, 
ОБЛАСНИЙ 
ДИТЯЧИЙ 
ІНФЕКЦІОНІСТ 

— Грип страшний 
тим, що за досить 
невеликий про-

міжок часу дитина може захво-
ріти та загинути від ускладнень. 
Температура сягає 38–40 граду-
сів, захворювання починається 
дуже гостро. На перший план 
виступають симптоми інтокси-
кації. Дитина стає кволою, вини-
кає головний біль, діти старшого 
віку скаржаться на неможливість 
повернути очними яблуками, 
скроневі болі. При грипозній 
інфекції виникає м’язовий біль, 
який характерний лише для цієї 
інфекції. Маленька дитина буде 
дуже неспокійна. Якщо виникає 

висока температура, потрібно, 
щоб батьки викликали лікаря, 
бо у дітей імунітет нестійкий і 
швидко виникають ускладнен-
ня: нейротоксикоз, менінгіт, 
менінгоенцифаліт, пневмонія, 
стеноз гортані, коли дитина 
може задихнутись. Тому дуже 
важливо викликати лікаря. При 
підвищенні температури не по-
трібно використовувати аспірин, 
обтирання оцтом, спиртом. По-
трібно пити багато води, повітря 
має бути зволожене в кімнаті. 
Важливо, що зараз у жовтні, та 
у перший тиждень листопада 
можна застосовувати вакцини, 
їх у нас достатньо. Перед вакци-
нацією дитину обов’язково по-
винен оглянути лікар. Щеплення 
робиться дітям, починаючи з 
6 місяців.

Дітей від грипу вакцинують з 6 місяців 

458625

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

— Ùîäíÿ äî 
16.00 ìîæíà ïðèéòè 
³ îòðèìàòè ùåïëåí-
íÿ â³ä ãðèïó çà ï³â-

ö³íè, — êàæå ìåäñåñòðà êàá³íåòó 
ùåïëåíü, öåíòðó ïåðâèííî¿ ìå-
äèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2. — 
Àëå ëèøå ï³ñëÿ îãëÿäó ë³êàðÿ, 
ñàìå â³í ìàº âèïèñàòè ðåöåïò, ç 
ÿêèì âè éäåòå â àïòåêó, à ïîò³ì 
äî íàñ.

Ïåðåä êàá³íåòîì ùåïëåííÿ 
â îñòàíí³ õâèëèíè ðîáîòè áóëî 
ùå äâ³ ìàòóñ³ ç ä³òüìè. Îäíà 
ïðèéøëà ðîáèòè ñèíó äðóãó 
ÊÏÊ (ê³ð, ïàðîòèò, êðàñíóõà), 
³íøà ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó äâîì 
ä³òÿì.

— ß âæå äðóãèé ð³ê ðîáëþ 
ùåïëåííÿ âñ³é ñ³ì’¿, ³ öå äî-
ñèòü ñèëüíî åêîíîìèòü íàì 
áþäæåò, — ãîâîðèòü â³ííè÷àíêà 
Îëüãà. — Ñòàðøèé ñèí, øêîëÿð, 
ç íàñòàííÿì õîëîä³â ÷àñòåíüêî 
ïðèíîñèâ äîäîìó ð³çí³ ÃÐÂ² òà 
³íôåêö³¿. À ìîëîäøîìó òðè ðîêè 
³ â³í âñå öå ï³äõîïëþâàâ. Åï³-
äåì³ÿ ãðèïó äóæå íàëÿêàëà íàñ, 
òîæ âèð³øèëè çðîáèòè ùåïëåííÿ 
âñ³ì, ³ ìèíóëîãî ðîêó ìè ìàéæå 
íå õâîð³ëè, òîæ ñïîä³âàºìîñü ³ 
öüîãî îìèíå. Òèì ïà÷å 130 ãðí, 

â ïîð³âíÿíí³ ç òèïîâèì ÷åêîì 
ó àïòåö³ ï³ä ÷àñ õâîðîáè, ïðîñòî 
íåáî ³ çåìëÿ.

ЩОБ ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ГРИПУ 
— Öüîãî åï³äñåçîíó â³ííè-

÷àíàì âàðòî ÷åêàòè ÷îòèðè 
øòàìè â³ðóñó ãðèïó. Öå âæå 
çíàéîì³ íàì äâà â³ðóñè òèïó 
À, à ñàìå H1N1 â³äîìèé ÿê 
ñâèíÿ÷èé ãðèï, H3N2 â³äîìèé 
ÿê ãîíêîíãñüêèé ãðèï, à òàêîæ 
äâà â³ðóñè òèïó Â (Colorado ³ 
Phuket), — ãîâîðèòü Ñòåïàí 
Òîì³í, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó åï³-
äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó (ñïî-
ñòåðåæåííÿ) òà ïðîô³ëàêòèêè 
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü «Ëà-
áîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ». — 
Ïåðøèé òèæäåíü íîâîãî åï³ä-
ñåçîíó ïîêàçàâ íèçüêèé ð³âåíü 
çàõâîðþâàíîñò³, çîêðåìà ìàºìî 
344 âèïàäêè íà 100 òèñ. íàñå-
ëåííÿ. Âïðîäîâæ òèæíÿ çà ìå-
äè÷íîþ äîïîìîãîþ ç ïðèâîäó 
ÃÐÂ² çâåðíóëîñü 5344 îñîáè, 
ñåðåä çàõâîð³ëèõ 3552 äèòèíè. 
Ãîñï³òàë³çóâàëè 139 õâîðèõ, ç 
íèõ 117 ä³òåé.

У ПРИВАТНИХ КЛІНІКАХ ТЕЖ 
ПЛАНУЮТЬ «СТОП-ГРИП» 

Äëÿ âàêöèíàö³¿ â³ä öèõ øòà-
ì³â â ÌÎÇ³ ïðîïîíóþòü äâ³ 
âàêöèíè «Âàêñ³ãðèï» òà «Äæ³Ñ³ 

«ЗВІЛЬНЕННЯ» ВІД 
ГРИПУ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА 130 ГРН 
Вибір  Уже кілька днів у місті знову 
працює програма «Стоп-грип». За півціни 
(вакцина в аптеках коштує до 300 грн) 
кожен може вакцинуватись від грипу. 
А ще в будь-якому центрі первинної 
медичної допомоги можна за 15 хвилин 
дізнатись, чи є у вас грип і якого штаму, 
чи то просто застуда

Ôëþ». Âàðò³ñòü ÿêèõ â àïòåêàõ 
â³ä 260 äî 300 ãðí. Ïðîãðàìà 
«Ñòîï ãðèï» ïåðåäáà÷àº áåçêî-
øòîâíó âàêöèíàö³þ ä³òåé ç ³í-
âàë³äí³ñòþ òà ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Óñ³ ³íø³ 
â³ííè÷àíè ìîæóòü ïðèäáàòè ¿¿ 
çà 50 % çíèæêîþ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
ì³ñòà Îëåêñàíäðà Øèøà, ïðî-
ãðàìà «Ñòîï ãðèï» ó Â³ííèö³ ïðî-
õîäèòü âæå ÷åòâåðòèé ðàç, òîæ 
áóâ ÷àñ âñå âðàõóâàòè, çàëó÷èòè 
äî ö³º¿ ïðîãðàìè ñ³ìåéíèõ ë³êà-
ð³â, ïðèéìàëüí³ â³ää³ëåííÿ ë³êà-
ðåíü. Íà íàñòóïíèé ð³ê â ïëàíàõ 
âêëþ÷èòè â ïðîãðàìó ïðèâàòíèõ 
ë³êàð³â.

— Ìèíóëîãî ðîêó â ðàìêàõ 
ïðîãðàìè â³ííè÷àíàì çðîáèëè 
á³ëüøå 5500 ùåïëåíü â³ä ãðèïó, 
öüîãî ðîêó ïåðåäáà÷åí³ êîøòè 
íà 10 òèñÿ÷ ùåïëåíü (ÿêùî 
íå âèñòà÷èòü, äîêóïèìî). Êîæíà 
ïàðò³ÿ âàêöèíè ìîæå ìàòè ð³çíó 
ö³íó. Çàðàç «Äæ³Ñ³ Ôëþ» êîøòóº 
áëèçüêî 260 ãðèâåíü, à 50 % — öå 
130 ãðèâåíü, — êàæå Îëåêñàíäð 
Øèø.

Òàêîæ â ðàìêàõ ö³º¿ ïðîãðàìè 
â öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñà-
í³òàðíî¿ äîïîìîãè (ÖÏÌÑÄ) º 
åêñïðåñ-òåñòè. Â³ííè÷àíè, ÿê³ 
â³ä÷óâàþòü ó ñåáå îçíàêè õâîðî-
áè, ïðîñòî íà ïðèéîì³ ó ë³êàðÿ 
ìîæóòü áåçêîøòîâíî ³ çà 15 õâè-
ëèí âèçíà÷èòè, ÷è º â ¿õ îðãàí³ç-
ì³ â³ðóñ ãðèïó, ÿêîãî øòàìó, ÷è 
òî çâè÷àéíà çàñòóäà.

Вакцинація 
  Пацієнт йде 

на прийом 
до сімейного 
лікаря. Без 
огляду лікаря 
вакцинацію 
робити не можна.

  Якщо немає ніяких 
протипоказань, лікар 
виписує рецепт на вакцину 
зі знижкою 50% 

  Пацієнт йде до найближчої аптеки 
та купує вакцину за рецептом.

  З купленою вакциною пацієнт 
йде до кабінету щеплень. Якщо є 
черга, пацієнт передає вакцину 
медперсоналу для зберігання 
в холодильнику. Коли надходить 
черга пацієнта, він отримує 
щеплення.

Якщо ви 
захворіли 
  Записуєтесь 

на прийом до 
сімейного лікаря.

  Лікар пропонує 
скористатись 
експрес-тестом 
для визначення, чи є в вас грип.

  Якщо діагноз підтвердився, 
пацієнт може отримати специфічну 
противірусну терапію «озельтамівіром» 
(кошти на ліки виділили з міського 
бюджету і вони в достатній кількості 
вже є у лікувальних закладах первинної 
і вторинної ланки).

  Пацієнти, які потрапили на стаціонар 
з діагнозом грип та вторинними 
бактеріальними інфекціями 
(пневмонія…), безкоштовно отримають 
лікування антибіотиками.

«Ãðèï ñòðàøíèé 
òèì, ùî çà äîñèòü 
íåâåëèêèé ïðîì³æîê 
÷àñó äèòèíà ìîæå 
çàõâîð³òè òà çàãèíóòè 
â³ä óñêëàäíåíü»

ЯК ПРАЦЮЄ «СТОП ГРИП» 

.
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РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ðàìêàõ ôåñòè-
âàëþ «Â³ííèöÿ — 

ñòîëèöÿ ÓÍÐ» ñï³âðîá³òíèöÿ 
«Öåíòðó ³ñòîð³¿ Â³ííèö³» Àíàñ-
òàñ³ÿ Ñòîâïåöü ðîçïîâ³ëà ïðî 
áóíòàð³â-âåëîñèïåäèñò³â íà âóëè-
öÿõ íàøîãî ì³ñòà 100 ðîê³â òîìó. 
Ïóáë³êóºìî êîíñïåêò ëåêö³¿.

ПОЯВА ВЕЛОСИПЕДА 
Â³ííèöÿ íà ðóáåæ³ 19–20 ñòî-

ð³÷÷ÿ ïåðåæèâàº ñòð³ìêå çðîñ-
òàííÿ: ïðîêëàäàþòü çàë³çíèöþ 
Êè¿â-Áàëòà, íàø áþäæåò çðîñ-
òàº ³ ì³ñòî æâàâî ðîçáóäîâóºòü-
ñÿ. Â³ííèöÿ ñòàº «çîëîòîþ ïðî-
â³íö³ºþ». Ñþäè ç’¿æäæàþòüñÿ 
ïðåäñòàâíèêè ³íòåë³ãåíö³¿, ùî 
ïðèâíîñÿòü íîâå ó ïîáóò â³ííè-
÷àí. Çîêðåìà, é âåëîñèïåä. Éîãî 
íàçèâàþòü «á³öèêëîì» (â³ä àíãë. 
ñëîâà «cycle»), à ëþäåé, ùî ¿çäÿòü 
íà âåëîñèïåä³ — «öèêë³ñòàìè».

Ïåðøå ôîòî âåëîñèïåäà ó Â³-
ííèö³ áóëî çðîáëåíå ì³æ 1910 òà 
1917 ðîêàìè. Íà çí³ìêó, äå çî-
áðàæåíà êóïàëüíÿ ³ ñõîäè Àðòè-
íîâà, ïîì³òèëè âåëîñèïåä, ïðè-
ñòàâëåíèé äî ñò³íêè êóïàëüí³.

Ç³ ñïîãàä³â â³ííè÷àíèíà Ãåîðã³ÿ 
Áðèëë³íãà çíàºìî, ùî ó Â³ííèö³ 

ïîáóòóâàëè äâ³ ìîäåë³ á³öèêë³â — 
öå «Äóêñ» òà «Ñâ³ôò». Âåëîñèïåäè 
äîðîã³, ïî 160 ðóáë³â êîæåí. Äëÿ 
ïðèêëàäó, «æàëîâàíèå» ì³ñüêî-
ãî ë³êàðÿ áóëî 600 ðóáë³â íà ð³ê. 
Òîæ êóïèòè ñîá³ äâîêîë³ñíîãî 
ìîãëè ò³ëüêè çàìîæí³ â³ííè÷àíè.

ДВОКОЛІСНИЙ ЗМІНИВ МОДУ 
Ñòîð³÷÷ÿ òîìó âåëîñèïåä áóâ 

ñèìâîëîì áóíòàðñòâà: ÷îëîâ³-
ê³â-öèêë³ñò³â íàçèâàëè äèâàêàìè, 

à æ³íîê-âåëîñèïåäèñòîê âçàãàë³ 
çâèíóâà÷óâàëè â ðîçïóñíèöòâ³, 
àäæå âîíè ¿çäèëè ó îäÿç³, ùî 
ñõîæèé áóâ íà ñï³äíþ á³ëèçíó. 
Òîä³øíÿ ìîäà ïîëÿãàëà ó áà-
ãàòîøàðîâèõ ñóêíÿõ, ÿê³ ÷àñòî 
ïîòðàïëÿëè â ëàíöþã òà êîëåñà 
âåëîñèïåäà.

Âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çàïðî-
ïîíóâàëà àìåðèêàíêà Àìåë³ÿ 
Áëóìåð — âîíà ¿çäèëà â øòàíàõ, 
ñõîæèõ íà òóðåöüê³ øàðîâàðè ç 
ìàíæåòàìè.

ПЕРШІ «ЦИКЛІСТИ». ЯК У ВІННИЦІ 
ЗАРОДЖУВАВСЯ ВЕЛОРУХ
Наше вело-минуле  Сторіччя тому 
велосипедисти їздили тротуарами, 
а велосипед був принадою багатіїв. 
Однак двоколісний захоплював вулиці 
міста, через що влада створила правила 
дорожнього руху. Як «залізні коні» міняли 
моду, сприяли емансипації жінок і стали 
символом свободи і бунтарства?

Íàäàë³ òàê³ æ³íî÷³ áðþêè íàçè-
âàþòü «áëóìåðàìè», íà ÷åñòü âè-
íàõ³äíèö³. À ï³çí³øå ñóôðàæèñò-
êè êàçàëè, ùî â 19–20 ñòîë³òò³ 
âåëîñèïåä çðîáèâ äëÿ åìàíñè-
ïàö³¿ æ³íêè á³ëüøå, í³æ áóäü-ùî 
³íøå ó ñâ³ò³.

КОНФЛІКТ ЗА МІСЬКИЙ 
ПРОСТІР 

Ó 1902 ðîö³ â êè¿âñüê³é ãà-
çåò³ ïóáë³êóþòü îáóðëèâó ñòàò-
òþ ïðî â³ííè÷àí. Àâòîð ñòàòò³ 
ïèøå, ùî â³ííèöüêà ³íòåë³ãåí-
ö³ÿ, ÿêà ïîâèííà äàâàòè ïðèêëàä 
äîòðèìàííÿ çàêîí³â, ïîðóøóº 
ãðîìàäñüêèé ñïîê³é, ¿çäÿ÷è 
íà âåëîñèïåä³ òà ðîçëÿêóþ÷è 
«äàì ³ ïðî÷èõ».

Àíòèãåðîºì ñòàòò³ áóâ ë³êàð-
îêóë³ñò Çîçóë³íñüêèé. Â³í îáî-
æíþâàâ ¿çäèòè òðîòóàðîì çà-
òèøíî¿ âóëèö³ Ïóøê³íà, íà ùî 

ñêàðæèëèñÿ ïàíÿíêè, ÿêèì í³äå 
áóëî ïðîãóëþâàòèñÿ.

Ñòàòòÿ ó êè¿âñüê³é ãàçåò³ îòðè-
ìàëà â³äãóê ó â³ííèöüêî¿ âëàäè: 
òîãî æ ðîêó âèäàº ïîñòàíîâó, ÿêà 
âïîðÿäêîâóº âóëè÷íèé ðóõ.

«Êîæåí, õòî ¿äå âóëèöÿìè 
ì³ñòà Â³ííèö³ — âåðõè, íà ï³ä-
âîä³, â åê³ïàæ³, íà âåëîñèïåä³ ³ 
òàê äàë³ — ìàº òðèìàòèñÿ ïðà-
âî¿ ñòîðîíè âóëèö³. Íà âóëèöÿõ, 
ÿê³ ìàþòü äâ³ ïðî¿æäæ³ ÷àñòèíè 
ç áóëüâàðîì ì³æ íèìè, êîæåí 
ìàº òðèìàòèñÿ ïðàâî¿ ñòîðîíè 
øëÿõó. Ñóâîðî çàáîðîíÿºòüñÿ 
¿çäèòè íà òðîòóàðàõ. Àáè çàïî-
á³ãòè ïåðåøêîäàì âóëè÷íîãî ðóõó, 
êîæåí, õòî ¿äå òà ìàº íåîáõ³äí³ñòü 
çóïèíèòèñÿ, òî ïîòð³áíî öå çðî-
áèòè ÿêîìîãà áëèæ÷å äî òðîòóàðó. 
Íà ìîñòàõ, âóçüêèõ âóëèöÿõ ïî-
òð³áíî çóïèíÿòèñÿ òàì, äå íå çà-
âàæàº ïðî¿çäó îäí³º¿ àáî äåê³ëüêîõ 

ï³äâîä, ÿê³ ¿äóòü çà íèìè ïîçà-
äó», — éäåòüñÿ ó ïðàâèëàõ âóëè÷-
íîãî ðóõó â³ä ì³ñüêî¿ óïðàâè.

Íàñòóïíà ïîñòàíîâà, ïðèéíÿòà 
ó 1910 ðîö³, áóäå ðåãóëþâàòè ðóõ 
³ àâòîìîá³ë³â ó Â³ííèö³.

ПРООБРАЗ NEXTBIKE 
Ç ÷àñîì, âåëîñèïåäè ñòàëè çà-

ïîâíþâàòè âóëèö³ ì³ñòà. ×àñòêî-
âî öå ñòàëîñÿ ³ ÷åðåç âåëîïðîêàò, 
ÿêèé ä³ÿâ íà ïî÷àòêó 20 ñòîð³÷-
÷ÿ. Çà 25 êîï³éîê ìîæíà áóëî 
ïî¿çäèòè íà äåðåâ'ÿíèõ «êîñòî-
òðÿñàõ». Âîíè îòðèìàëè òàêó íà-
çâó, îñê³ëüêè ñèëüíî òàðàõêîò³ëè 
ïî áðóê³âö³, òà áóëè áåç ïåäà-
ëåé — íà íèõ á³ãëè.

Âåëîïðîêàò áóâ á³ëÿ êóïàëåíü 
Ï³ï³êîâà. Òåðèòîð³àëüíî âîíè 
çíàõîäèëèñÿ òàì, äå çàðàç ïåðå-
õðåñòÿ âóëèöü Îâîäîâà-Êîð³àòî-
âè÷³â ³ Ñòàðîì³ñüêèé ì³ñò.

Ó 1902 ðîö³ ÷åðåç 
âåëîñèïåäèñò³â 
ïðèéìàþòü ïðàâèëà 
âóëè÷íîãî ðóõó. ¯ì 
çàáîðîíÿþòü ¿çäèòè 
òðîòóàðàìè

Міла Поворознюк у штанах-блумерах, які раніше 
носили велосипедистки. Позаду неї дерев’яний 
велосипед, побудований на початку 20 сторіччя 
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Вижали медалі 
 Ó Õàðêîâ³ â³äáóâñÿ ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ç êëàñè÷íî-
ãî ïàóåðë³ôòèíãó. Âèõîâàíö³ 
ï’ÿòî¿ Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
âèáîðîëè äâ³ ìåäàë³. Â³êòî-
ð³ÿ Ïîë³ùóê çäîáóëà áðîí-
çó ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ ïîíàä 
84 êã. À Îëåêñ³é Ëèòâèí÷óê 
– ñð³áëî ó ñóïåðâàæê³é êàòå-
ãîð³¿ ïîíàä 120 êã.

«Вінницькі 
фонтани»
 Ïðîéøîâ VII âñåóêðà¿í-
ñüêèé äèòÿ÷èé òóðí³ð ç øà-
øîê-100 «Â³ííèöüê³ ôîíòàíè». 
×åìï³îíîì ñòàâ â³ííè÷àíèí 
Ìèõàéëî Áàòóí³í. Äî ïðèçî-
âî¿ òð³éêè òàêîæ óâ³éøëè éîãî 
çåìëÿê Ëåâ Ëåîíòüºâ ³ Ïåòðî 
Ö³õàíîâñüêèé (Êàëèí³âêà).

Звитяги 
в Угорщині 
 Ó ì. Ñèãåòñåíòèêëîø 
(Óãîðùèíà) ô³í³øóâàâ ÷åìï³î-
íàò ªâðîïè ç ñóìî. Ø³ñòü âè-
õîâàíö³â ñïîðòøêîëè ¹ 5 âè-
áîðîëè çàãàëîì 13 íàãîðîä, 
ñåðåä ÿêèõ ñ³ì çîëîòèõ.
Îñîáëèâî â³äçíà÷èëèñÿ ²ðèíà 
Ãðåáåí÷óê ³ Äàíèëî ßâãóñ³-
øèí, ÿê³ îòðèìàëè çîëîòî îä-
ðàçó ó äâîõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ 
(äî 16 ³ äî 18 ðîê³â).

«Драконівські 
перегони» 
 Íà ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç 
âåñëóâàííÿ íà ÷îâíàõ «Äðà-
êîí», âèõîâàíö³ ñïîðòøêîëè 
¹ 2 çäîáóëè áðîíçó ñåðåä 
þí³îð³â.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №42 (1116)
Пропонуємо розв’язати шахові двоходові задачі на кооперативний мат, не 
розставляючи шахи на шахівниці. Скільки хвилин ви витратите на рішення 
всіх композицій?

Задача №2457-2460
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №41 (1459) від 9 жовтня 2019 року 
Задача №2453
I. 1. Kpb7! a8T  2. Kc7 Tb8x; II. 1. Tb6! a8Ф  2. Tb7 Фd8x.
Задача №2455
I. 1. Te8! fe8:Ф  2. Ch8 Фg6x; II. 1. Ch8! fg8:K  2. Tg7 Kf6x.
Задача №2456
I. 1. Kpb4! T:b2+  2. Kpa3 Kc4x; II. 1. Tb1! Ta3+  2. Kpb2 Kc4x;
III. 1. Tb4! Tb2  2. Td4 Tb3x; IV. 1. Kc5! Ta4  2. Kd3 Tc4x.
Задача №2457
I. 1. Td4! T:h4  2. Td3 Te4x; II. 1. Kpf4! O-O+  2. Kpg3 Tf3x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ìèíóëîãî òèæíÿ â³ííèöüêà 
«Íèâà» ïðîâåëà äâà ìàò÷³ â ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà 
ë³ãà). Óäîìà ï³äîï³÷í³ Êîë³íñà 
Íãàõè áèëèñÿ ³ç ñåðåäíÿêîì «Ïî-
ä³ëëÿ», íà Ð³âíåíùèí³ — ³ç ë³äåðîì 
«Âåðåñîì». Ðåçóëüòàòè âèÿâèëîñÿ 
ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíèìè.

ПРАГНУЛИ РЕВАНШУВАТИСЯ 
Ó ïåðøîìó êîë³ «Íèâà» ïîñòó-

ïèëàñÿ â Õìåëüíèöüêîìó ³ç ðà-
õóíêîì 1:2, ïðîïóñòèâøè íà äî-
äàíèõ õâèëèíàõ. Òîìó íàøà êî-
ìàíäà ïðàãíóëà ðåâàíøóâàòèñÿ. 
Àäæå íèâ³âö³ ïîñ³äàëè íàéíèæ÷ó 
ñõîäèíêó òóðí³ðíî¿ òàáëèö³. Íà-
ãàäàºìî, îñòàííÿ êîìàíäà ãðóïè 
âòðà÷àº ïðîôåñ³îíàëüíèé ñòàòóñ 
³ âèë³òàº ç äðóãî¿ ë³ãè. Òîæ áîðî-
òèñÿ º çà ùî, íàâ³òü àóòñàéäåðàì.

Òðåíåðè ãîñïîäàð³â â³ä÷óâàëè 
êàäðîâ³ ïðîáëåìè, àäæå â ìàò÷³ 
íå ìîãëè âçÿòè ó÷àñòü äèñêâà-
ë³ô³êîâàí³ ãðàâö³: êðåàòèâíèé 
ï³âçàõèñíèê Äåíèñ Äîë³íñüêèé 
³ îñíîâíèé îáîðîíåöü Îëåêñàíäð 
Êàë³òîâ. Ïðîòå «â ñòàðò³» öüîãî 
ðàçó âèéøëè Äåíèñ ×åðâ³íñüêèé ³ 
Äåÿí Ôåäîðóê, à íà âîðîòà âïåð-
øå â ñåçîí³ ñòàâ Ëåîí³ä Ìóêîìåë.

Íà ìàò÷ ïðèáóëà íåâåëèêà ãðó-
ïà óëüòðàñ «Ïîä³ëëÿ». Çàçâè÷àé 
äî Õìåëüíèöüêîãî íàøèõ «ö³ëî-
äîáîâèõ ôàí³â» ¿äå â ê³ëüêà ðàç³â 
á³ëüøå. Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, ó ãîñ-
òåé öüîãî ðàçó íå áóëî ïðèâîäó 
äëÿ ðàäîù³â. Ãðó êîíòðîëþâàëà 
íàøà êîìàíäà, à òðåíåð ñóïåð-
íèê³â Â³òàë³é Êîñòèøèí íàâ³òü 
íå ïðèéøîâ íà ï³ñëÿìàò÷åâó 
ïðåñ-êîíôåðåíö³þ.

АВТОГОЛ ПОДОЛЯН 
Íà ïî÷àòêó ïåðøîãî òàéìó â³-

ííè÷àíè â³äêðèëè ðàõóíîê. Òèì-
îô³é Áðèæ÷óê ïîäàâàâ øòðàô-
íèé, ï³ñëÿ ÷îãî ì’ÿ÷ ó âëàñí³ 
âîðîòà çð³çàâ ãîëîâîþ ïîäîëÿíèí 
ßðîñëàâ Øï³êóëà. 1:0!

Íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó ðî-
êîâèì äëÿ ãîñòåé ñòàâ ðîç³ãðàø 
êóòîâîãî. Ï³ñëÿ íüîãî Äìèòðî 
Ïîïîâ ãîëîâîþ ñêèíóâ ó öåíòð, 
ì’ÿ÷ â³äñêî÷èâ äî ²ãîðÿ Ìàëÿ-
ðåíêà, ÿêèé ïîñòð³ëîì ï³ä ïî-
ïåðå÷èíó íå çàëèøèâ øàíñ³â 
ãîëê³ïåðó. 2:0!

Íà 65-é õâèëèí³ Ðîìàí Îïðÿ íà-
ìàãàâñÿ ïðîáèòè ÷åðåç ñåáå, àëå 
âèïàäêîâî âëó÷èâ íîãîþ â îáëè÷÷ÿ 

Äìèòðà Ïîïîâà. Ï³ñëÿ âòðó÷àííÿ 
ë³êàð³â, ìóæí³é îáîðîíåöü çì³ã 
ïðîäîâæèòè ãðó. Àëå ñóääÿ â³äðå-
àãóâàâ ìèòòºâî — ÷åðâîíà êàðòêà. 
Íà öüîìó äîëÿ ìàò÷ó áóëà âèð³øå-
íà, àäæå â ìåíøîñò³ â³ä³ãðàòè äâà 
ì’ÿ÷³ — íàäçâè÷àéíî âàæêà ñïðàâà.

Ó çàâåðøàëüí³ õâèëèíè 
çàïàì’ÿòàâñÿ äåáþò íà ïîë³ íî-
âîãî ãðàâöÿ «Íèâè» Îëåêñàíäðà 
Ñè÷à ³ «ïàðàä òðüîõ êàï³òàí³â» — 
êàï³òàíñüêó ïîâ’ÿçêó ïî ÷åðç³ 
îäèí îäíîìó ïåðåäàâàëè ²ãîð 
Ìàëÿðåíêî, ßðîñëàâ Áðàñëàâ-
ñüêèé ³ Òèìîô³é Áðèæ÷óê (îáè-
äâà — â³öå-êàï³òàíè).

У ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
ЗАБИВ ПЕРЕМОЖНИЙ ГОЛ 
Професіональний футбол  
«Нива» вдома реваншувалася 
у «Поділля» та мінімально поступилася 
«Вересу». Вінницькі футболісти 
залишаються аутсайдерами групи

ЗРОБИВ СОБІ ПОДАРУНОК 
Êàï³òàí «Íèâè» ²ãîð Ìàëÿðåí-

êî î÷³êóâàâ, ùî çàá’º ãîë. Áî â³í 
ïðàãíóâ çðîáèòè ñîá³ ïîäàðóíîê 
íà äåíü íàðîäæåííÿ.

— Äóæå ðàäèé, ùî âñå òàê ³ 
ñêëàëîñÿ. Ìàò÷ ³ç «Ïîä³ëëÿì» — 
öå äåðá³, äóæå âàæëèâèé ïîºäè-
íîê. Íå äèâíî, ùî ìè ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè ìàêñèìàëüíó ñàìî-
â³ääà÷ó. Çà ðàõóíîê íå¿ ïîêàçàëè 
õîðîøèé ôóòáîë. Áóäåìî é íàäàë³ 
ðîáèòè âñå ìîæëèâå, àáè íå ðîç-
÷àðîâóâàòè âáîë³âàëüíèê³â, — 
ñêàçàâ ²ãîð Ìàëÿðåíêî.

Çàäîâîëåíèì çàëèøèâñÿ ³ âî-
ðîòàð «Íèâè» Ëåîí³ä Ìóêîìåë.

— Ðàõóíîê íà òàáëî, â ÷îìó 
º é ìîÿ çàñëóãà. ß çàäîâîëåíèé 
³ ä³ÿìè íàøèõ çàõèñíèê³â. Ìè 
ñïîä³âàëèñÿ, ùî «Ïîä³ëëÿ» ãðà-
òèìå àêòèâí³øå. Àëå «Íèâ³» âæå 
ïîðà áóëî âèãðàâàòè «âñóõó». Òå-
ïåð ó ìåíå º øàíñè ïîáîðîòèñÿ 
çà ì³ñöå â îñíîâ³ ç Ìàêñèìîì 
Ãóð³äîâèì, — ñêàçàâ Ëåîí³ä Ìó-
êîìåë.

«ХОЛОДНИЙ ДУШ» 
У МЛИНОВІ 

Ï³ñëÿ çâèòÿãè ó ïîä³ëüñüêîìó 
äåðá³ áóâ îïòèì³çì é ùîäî íà-
ñòóïíîãî ìàò÷ó ó Ìëèíîâ³ (Ð³â-
íåíñüêà îáëàñòü). Ó ñêëàä³ «Âå-
ðåñà» âèä³ëÿëèñÿ åêñ-íèâ³âö³: âî-
ðîòàð Ìàêñèì Áàá³é÷óê ³ êàï³òàí 
Ìèõàéëî Øåñòàêîâ, âèõîâàíåöü 
ëàäèæèíñüêîãî ôóòáîëó.

Äåáþò ïîºäèíêó ñòàâ ñïðàâ-
æí³ì «õîëîäíèì äóøåì» äëÿ 
â³ííè÷àí. Óæå íà 4-é õâèëèí³ 
Ñåðã³é Ïåòüêî ãàðìàòíèì ïî-
ñòð³ëîì ç³ øòðàôíîãî «ïðîøèâ» 
íàøîãî âîðîòàðÿ. Âçàãàë³-òî, 
Ëåîí³ä Ìóêîìåë ìàâ çðåàãóâàòè, 
àäæå øê³ðÿíà êóëÿ éøëà ïðÿìî 
íà íüîãî. 1:0.

Íà 10-é õâèëèí³ ïàðòíåð ðîç³-
ãðàâ ³ç Þð³ºì Ñîëîìêîþ íåïî-
ãàíó êîìá³íàö³þ, ³ òîé çàáèâ ñâ³é 
ï’ÿòèé ãîë â ñåçîí³ — ç 10-òè 
ìåòð³â â äàëüí³é êóò. Íàø³ çàõèñ-
íèêè â öüîìó åï³çîä³ âèÿâèëèñÿ 
ñòàòèñòàìè. 2:0.

ПОВЕРНЕННЯ ОСНОВНОГО 
ВОРОТАРЯ 

Ï³ñëÿ ïåðåðâè Ëåîí³äà Ìóêî-
ìåëà çì³íèâ îñíîâíèé âîðîòàð 
Ìàêñèì Ãóð³äîâ. Â³í íå ðàç ðÿ-
òóâàâ «Íèâó», çä³éñíèâ ê³ëüêà 
âäàëèõ ñåéâ³â.

Íà ïî÷àòêó òàéìó Àðòóð Çàãî-
ðóëüêî ìàâ ê³ëüêà øàíñ³â çàáèòè. 
Ñïî÷àòêó â³í âèêîíóâàâ íåáåç-
ïå÷íèé øòðàôíèé — ï³ñëÿ ðè-
êîøåòó ì’ÿ÷ ï³øîâ íà êóòîâèé. 
Ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó öüîãî ñòàíäàðòó 
Àðòóð ïðèéíÿâ ì’ÿ÷ ãîëîâîþ, àëå 
âëó÷èâ ó ïîïåðå÷èíó.

² ìàéæå îäðàçó «Íèâà» ïðî-
ïóñòèëà. Ó êàðíîìó ìàéäàí÷è-
êó â³äáóëîñÿ ç³òêíåííÿ Äåíèñà 
Äîë³íñüêîãî ³ Àíòîíà ßðåìåí-
êà, ïðè÷îìó ñóïåðíèê ñàì íà-
øòîâõíóâñÿ íà íèâ³âöÿ, ÿêèé 
íå çáèðàâñÿ í³÷îãî ïîðóøóâàòè. 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, ñóääÿ ïîêàçàâ 
íà «òî÷êó». 11-ìåòðîâèé ðåàë³-
çóâàâ Ìàð’ÿí Ëèñèê, ðîçâ³âøè 
ê³ïåðà ³ ì’ÿ÷ ïî ð³çíèõ êóòàõ. 
Íåïðèºìí³ 3:0 íà 57-é õâèëèí³.

Ð³âíåíö³ çàáèëè é íàñòóïíèé 
ãîë. Ùîïðàâäà, ó âëàñí³ âîðîòà! 
Äìèòðî Õîâáîøà íåâäàëî ãîëî-
âîþ ïåðåðâàâ ïåðåäà÷ó ßðîñëàâà 
Áðàñëàâñüêîãî. 3:1.

Íàñòóïíèé ìàò÷ «Íèâà» ïðîâå-
äå âäîìà ó ñóáîòó, 19 æîâòíÿ. Ñó-
ïåðíèêîì áóäå ñóñ³ä ïî òóðí³ðí³é 
òàáëèö³ «×àéêà» (Ïåòðîâë³âñüêà 
Áîðùàã³âêà, Êè¿âñüêà îáëàñòü). 
Ïî÷àòîê ãðè íà Öåíòðàëüíîìó 
ì³ñüêîìó ñòàä³îí³ — î 15.00.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ. 
ДРУГА ЛІГА, ГРУПА «А». СТАНОВИЩЕ НА 16 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ

М Команда I П Н П РМ О 

1 «Нива» (Т) 13 9 3 1 18–6 30 

2 «Полісся» 14 8 4 2 17–4 28 

3 «Верес» 13 8 2 3 22–13 26 

4 «Діназ» 13 7 3 3 18–14 24 

5 «Поділля» 14 6 4 4 18–19 22 

6 «Калуш» 14 5 4 5 18–14 19 

7 «Ужгород» 14 5 4 5 17–18 19 

8 «Буковина» 14 3 1 10 15–25 10 

9 «Чайка» 13 2 4 7 9–14 10 

10 «Нива» (В) 14 2 4 8 14–22 10 

11 «Оболонь Бровар-2» 14 2 3 9 11–28 9 

Нивівці дякують вболівальникам за підтримку 

Ó çàâåðøàëüí³ õâèëèíè 
çàïàì’ÿòàâñÿ äåáþò 
íà ïîë³ íîâîãî ãðàâöÿ 
«Íèâè» Îëåêñàíäðà 
Ñè÷à ³ «ïàðàä òðüîõ 
êàï³òàí³â» 
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КІНО 

Захар Беркут
Драма, 16.10, поч. о 10.00, 14.40, 19.20, 21.55
17.10–23.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Двійник
Трилер, 16.10, поч. об 11.40, 15.55, 21.55
17.10–23.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Джексі
Комедія, 16.10, поч. о 18.05
17.10–23.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Єті
Анімація, 16.10, поч. о 10.00, 12.30, 17.20
17.10–23.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Єті
Анімація, 16.10, поч. о 10.30, 14.50

Джокер
Драма, 16.10, поч. о 21.10

Двійник
Трилер, 16.10, поч. о 16.40, 18.55

Захар Беркут
Драма, 16.10, поч. о 12.20

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Єті
Анімація, 16.10–23.10, поч. о 10.00, 16.20

Таємна операція
Історичний, 16.10, поч. о 18.00

Двійник
Трилер, 16.10, поч. о 19.40
17.10–23.10, поч. о 18.00

Джексі
Комедія, 17.10–23.10, поч. о 20.10

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Двійник
Трилер, 16.10, поч. о 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 
20.00, 22.30
17.10–23.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Джексі
Комедія, 16.10, поч. о 13.20, 18.00, 20.00
17.10–23.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Після весілля
Комедія, 16.10, поч. о 22.50
17.10–23.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Джокер
Драма, 16.10, поч. о 9.30, 10.00, 12.10, 12.40, 
14.50, 15.20, 17.30, 18.00, 20.10, 20.40, 22.30, 
22.50
17.10–23.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Чи вмієш ти зберігати секрети?
Комедія
16.10, поч. о 9.00, 11.10
17.10–23.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

ФЕСТИВАЛЬ
CONTEMPORARY 
MUSIC DAYS 
IN VINNYTSIA-2019
Гучні прем’єри, найкра-
щі виконавці, авторські 
проекти, які підкорю-
ють світ, і дивовижне 

поєднання різних стилів та жанрів. Уся палітра 
сучасного мистецтва — на найбільш неординар-
ній музичній події осені у Вінниці!
17 жовтня, четвер
19.00, мала сцена театру ім. Садовського
«Страсті за дівчинкою із сірниками»
музично-театральний перформанс за мотивами 
твору Девіда Ленга
18 жовтня, п’ятниця
Концерт-хол «Моnt Blanc» (вул. Соборна, 34)
«Венера у хутрі»
Концерт Ukrainian Festival Orchestra
19 жовтня, субота
Концерт-хол «Моnt Blanc» (вул. Соборна, 34)
прем’єра в Україні «Леді Лазарус»
моноопера за поезією культової американської 
поетеси Сильвії Плат, Джеймса Джойса та 
Річарда Баха
20 жовтня, неділя
Театр ім. Садовського
«Ярослав Мудрий»
допрем’єрний показ опери Георгія Майбороди, 
режисер — Богдана Латчук.
Вхід на концерти фестивалю — за безко-
штовними запрошеннями. Замовити їх можна 
на сайті contemporary-vinnytsia.blogspot.com та 
у інформаційному центрі фестивалю: вул. Теа-
тральна, 15 (1 поверх). Довідки: (0432)690–025.
Фестиваль проходить за підтримки Укра-
їнського культурного фонду та Вінницької 
міської ради.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Злата Огнєвіч 
у Вінниці
28 жовтня у театрі 
Садовського відбудеться 
концерт відомої укра-
їнської співачки Злати 
Огнєвіч. Всеукраїнський 
тур співачки під назвою 

«Чекай» охопить 35 міст рідної країни. Назва туру 
доволі символічна, адже кожен з нас кожного дня 
чекає на щось неймовірне. Своєю музикою Злата 
Огнєвіч доведе кожному слухачу на концертах, що 
варто чекати і вірити у краще. Лише за допомогою 
пісень, музикантів, балету та неймовірних світлових 
рішень слухач зможе поринути у атмосферу того, 
чим насправді живе артистка — музики. Початок 
о 19.00. Вартість квитків: 190–490 грн.

Симфо-шоу 
«Світові хіти» від 
Prime Orchestra
Вінниця, зустрічай нову 
шалену програму «Світові 
хіти» від неперевершеного 
Prime Orchestra! 24 лис-
топада о 19.00 у Будинку 

офіцерів нас чекає приголомшливе шоу, культові 
хіти усіх часів, найкращі вокалісти, епатажні костю-
ми, спецефекти і ураган емоцій.
У феєричній ювілейній програмі «Все найкраще 
за 5 років» ми почуємо легендарні хіти не тільки 
титанів рок- і поп-культур, але і кращі компо-
зиції всесвітньовідомих електронних проек-
тів — від Queen і Rammstein до Imaginе Dragons і 
Depeche Mode.
Prime Orchestra — унікальне явище на українській 
сцені. На рахунку Prime Orchestra більше 400 кон-
цертів у різних країнах світу. До складу унікаль-
ного колективу, крім традиційних для оркестрів 
музикантів, входять рок-бенд, епатажні вокалісти 
і навіть діджей. Цей кроссовер-проект являє со-
бою симбіоз традицій і новаторства — кращих 
світових хітів рок, поп і електронної танцювальної 
музики в оригінальній симфонічній інтерпретації, 
яка дарує добре відомим композиціям нове життя, 
а глядачам — можливість відкрити незвідані грані 
улюбленої музики.
Квитки — 150–390 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру Садовського, Бу-
динку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Jazzforacat 
зі струнними
Їхня надзвичайна му-
зика закохує з перших 
акордів! Це неповторна 
магічна суміш, стено-
грама емоцій, почуттів 
і настроїв, лірика, що 

стосується кожного. 24 жовтня о 19.00 у Вінниць-
кій обласній філармонії під час сольного концерту 
Jazzforacat надзвичайний тембр голосу фронтмена 
прозвучить під унікальне поєднання гітари, клар-
нету, струнного квартету, перкусії та саксофону і 
на 100% не залишить байдужим нікого.
У кінці 2018 року гурт Jazzforacat успішно 
взяв участь у телепроекті «X-factor 9», ставши 
його фіналістами зі своїм тренером Настею 
Каменських. Цього року Jazzforacat підкорює 
польську сцену на шоу «Mam talent». Обидва 
лідери гурту є мультиінструменталістами, що 
надає їхній музиці ще більше магії і виділяє 
з-поміж інших.
Найяскравіші враження 24 жовтня на концерті 
Jazzforacat будуть переповнювати усіх!
Квитки 100–200 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах філармонії, театру Садовського, 
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Джазовий Майкл 
Джексон
4 листопада о 19.00 у те-
атрі Садовського від-
будеться грандіозний кон-
церт «Джазовий Майкл 
Джексон», на якому ви 
почуєте усі найкращі хіти 

легендарного Майкла Джексона та Стіві Вандера 
у виконанні кращих джазменів України.
«Ми живі, поки про нас пам’ятають. Музика Джек-
сона — вічна, вона як і раніше резонує з душами 
мільйонів людей по всьому світу».
Концерт «Джазовий Майкл Джексон» у Вінниці буде 
повним сюрпризів та незабутніх емоцій до мура-
шок. Не пропустіть!
Квитки 200–500 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах філармонії, театру Садовського, 
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ 
Музей моделей 
транспорту 
у Вінниці
У самому центрі міста 
(вул. Соборна, 64) 
працює унікальний 
музей, який налічує 

близько 5037 моделей транспорту. Виставка 
унікальна і дуже дорога, розподіляється 
на кілька частин: вантажні, легкові, спеціальні 
автомобілі, автобуси, мотоцикли, військова 
техніка ручної роботи (збірки), а також потужна 
колекція живих двигунів автомобілів, вузлів і 
агрегатів.
У музеї в межах програми виховання дітей та 
молоді 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.

«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 студен-
тів — 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.

ТЕАТР

Прем’єри театру 
ХуліGUN
Театр ХуліGUN — 
прем'єри сезону «Птаха 
Невдаха» — «Птаха2: 
БІ версія 18+», а також 

трагіфарс «За дверима…». Гучна подія осені — дов-
гоочікуване відкриття сезону в театрі ХуліGUN.
Лише прем'єри — продовження ексцентричної 
комедії «Птаха Невдаха» — «Птаха2: БІ версія 18+», 
а також трагіфарс «За дверима…» очікують на вас 
протягом цього місяця — 26 та 27 жовтня у Моло-
діжному центрі КВАДРАТ. Байдужим не залишиться 
ніхто. Початок вистав о 19.00. Вартість квитків — 
150 грн, придбати можна на сайті moemisto.ua. Теле-
фони для довідок: (097) 899 47 47, (093) 226 22 32.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Назар Стодоля
Козацька балада, 16.10, поч. о 16.00

Лісова пісня 
Міф з прадавніх часів, 17.10, поч. о 18.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 18.10, поч. о 18.30

Дюймовочка та метелик
Розумна казка, 19.10, поч. о 12.00

Гамлет 
Story of revenge, 19.10, поч. о 18.30  

Ассоль
Історія однієї мрії, 22.10, поч. о 16.00

Шельменко-денщик
Водевіль, 23.10, поч. о 16.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», 
тел. (098)7212369, (063)5031945)
Вартість квитків — 30 грн
Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
19.10, поч. об 11.00 та 13.00

Теремок
Мюзикл для дітей
20.10, поч. об 11.00 та 13.00
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Перекриють 
частину Порика 
 — Ç 9.00 ç ñåðåäè, 
16 æîâòíÿ, äî 19 ãîäèíè 
23 æîâòíÿ áóäå ïîâí³ñòþ 
ïåðåêðèòî ðóõ àâòîòðàí-
ñïîðòó íà âóë. Âàñèëÿ Ïî-
ðèêà, à ñàìå íà ïåðåõðåñò³ 
ç ïðîñï. Êîñìîíàâò³â 
â íàïðÿìêó ïðîñï. Þíîñò³. 
Íà ïåðåõðåñò³ âóë. Âàñèëÿ 
Ïîðèêà ç ïðîñï. Êîñìî-
íàâò³â áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ 
ðåìîíòí³ ðîáîòè ï³äâèùå-
íîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõî-
äó, — ïîâ³äîìëÿþòü ó ì³ñü-
êðàä³. Ðóõ àâòîòðàíñïîðòó 
áóäå îðãàí³çîâàíî â îá’¿çä 
ïðîñïåêòîì Êîñìîíàâò³â 
÷åðåç ïëîùó Êîñòÿíòèíà 
Ìîãèëêà. Ìàðøðóòí³ òàêñ³ 
¹ 11 Á, ¹ 13 À íà ïå-
ðåõðåñò³ âóëèöÿ Âàñè-
ëÿ Ïîðèêà — ïðîñïåêò 
Êîñìîíàâò³â ó íàïðÿìêó 
ïðîñïåêòó Þíîñò³ êóðñóâà-
òèìóòü â îá’¿çä ïðîñïåêòîì 
Êîñìîíàâò³â ÷åðåç ïëîùó 
Êîñòÿíòèíà Ìîãèëêà.

Увімкнули 
опалення
 «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîå-
íåðãî» ç 15 æîâòíÿ ðîçïî-
÷èíàòèìå ïîäà÷ó ïîñëóãè ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
äëÿ íàñåëåííÿ. Ð³øåííÿ 
ïðî ïî÷àòîê îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó ïðèéíÿâ âèêî-
íàâ÷èé êîì³òåò Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ùå 10 æîâòíÿ. 
Òåïëî ïîäàâàòèìåòüñÿ 
íà áóäèíêè ïîñòóïîâî. 
Ó ïåðøó ÷åðãó òèì ñïîæè-
âà÷àì, ÿê³ íå ìàþòü çàáîð-
ãîâàíîñò³.

КОРОТКОКОРОТКО

ОГОЛОШЕННЯ

Робота 
1 черговий у ресторан. Центр міста. 
Тел.:(097) 731-50-50 

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

Продавці-консультанти, непрод.
група, офіційно, бажано жінки 
25-45р. Гідна оплата. Тел.:(067) 
741-21-83 

Загубив-знайшов 
Втрачений реєстраційний документ 
АС171527 від 23.11.2011 на 
трактор колісний МТЗ82, 1993р.в., 
заводський №382418, номер 
двигуна 106478, номер шассі 41300, 
власник Кирилов Є.О., вважати 
недійсним. Тел.:тел. не вказаний 

Втрачено тимчасове посвідчення 
взамін військового квитка серія ТП 
№2639446 на ім’я Кондратюк В.П. 
Вважати недійсним. Тел.:тел. не 
вказаний 

Sort date: 15.10.2019, №42/2019

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

— «Âåíåðà ó õó-
òð³» — âñåñâ³òíüî-

â³äîìà ïîâ³ñòü ñêàíäàëüíîãî 
àâñòð³éöÿ Ëåîïîëüäà ôîí Çà-
õåð-Ìàçîõà, ùî ñòàëà ïåðøîþ 
ë³òåðàòóðíîþ ñïðîáîþ îñìèñ-
ëåííÿ ìàçîõ³çìó, ÿê ñîö³àëüíî-
ãî ³ ñåêñóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî 
ôåíîìåíó. Àëå êîíöåðò áóäå 
çîâñ³ì íå ïðî öå, — ïîñì³õàþ-
÷èñü, ðîçïîâ³äàº êóðàòîð ôåñ-
òèâàëþ Contemporary music 
days in Vinnytsia-2019 Âîëîäèìèð 
×åðåâèê. — Çà ìîòèâàìè ïîâ³ñò³ 
çíàìåíèòà óêðà¿íñüêà êîìïîçè-
òîðêà Áîãäàíà Ôðîëÿê íàïèñàëà 
îäíîéìåííó íåéìîâ³ðíó êîìïî-
çèö³þ ³ ñàìå çà ¿¿ íàçâîþ — «Âå-
íåðà ó õóòð³» — áóëî âèð³øåíî 
íàçâàòè êîíöåðò, ÿêèé ñòàíå 
ðîçðèâîì óñ³õ øàáëîí³â ùîäî 
óêðà¿íñüêî¿ êëàñè÷íî¿ ìóçèêè, 
ÿêó òâîðÿòü íàø³ ñó÷àñíèêè. 
Óñ³, õòî ïðèéäóòü íà êîíöåðò, 
áóäóòü íåàáèÿê âðàæåí³ äðàéâîì, 
ÿê³ñòþ, åìîö³éí³ñòþ ³ íåéìîâ³ð-
íèì íàñòðîºì, ÿêèì çàðÿäæàº 
äèâîâèæíà ìóçèêà, ÿêîþ íàø³ 
êîìïîçèòîðè ñüîãîäí³ óñï³øíî 
ï³äêîðþþòü ñâ³ò. Íå áóäå æîäíèõ 
ñòåðåîòèï³â, à îò çàäîâîëåííÿ 
äëÿ êîæíîãî ãëÿäà÷à — ñïîâíà!

ВІД НЕОРОМАНТИЗМУ ДО 
АВАНГАРДУ З ЕЛЕКТРОНІКОЮ 

Êîíöåðò «Âåíåðà ó õóòð³» 
çà ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî êóëü-
òóðíîãî ôîíäó ïðîéäå 18 æîâ-
òíÿ î 19.00 ó êîíöåðò-õîë³ «Ìînt 
Blanc», à ùîá íà íüîãî ïîòðà-
ïèòè, ãëÿäà÷àì ïîòð³áíî âè-
òðàòèòè óñüîãî ê³ëüêà õâèëèí 
íà çàìîâëåííÿ áåçêîøòîâíèõ 
çàïðîøåíü íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ 
ôåñòèâàëþ Contemporary music 
days in Vinnytsia.

ßê îá³öÿþòü îðãàí³çàòîðè, 
ãëÿäà÷³ ïî÷óþòü íàéêðàùèé 
ïëåéëèñò ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ 
êëàñè÷íî¿ ìóçèêè áåç æîäíèõ 
ñòåðåîòèï³â, ÿêó ñïðàâä³ õî-
÷åòüñÿ ñëóõàòè, â³ä÷óâàòè é íåî-
äì³ííî ìàòè íà ñâîºìó ãàäæåò³ 
íà âñ³ âèïàäêè æèòòÿ. Ëåãêà äëÿ 
ñïðèéíÿòòÿ òà íåçàáóòíÿ çà âðà-
æåííÿìè, âîíà ÿê ñàóíäòðåêè ç 
óëþáëåíèõ ô³ëüì³â. Àëå ùå êðà-

ùå! ² ùî ãîëîâíå — íàïèñàíà 
íàéêðàùèìè ñó÷àñíèìè óêðà-
¿íñüêèìè êîìïîçèòîðàìè — â³ä 
ø³ñòäåñÿòíèê³â äî äâîõòèñÿ÷íè-
ê³â. Ç óñ³ìà íèìè ñüîãîäí³ ìîæíà 
ïðèâ³òàòèñÿ çà ðóêó. Âîíè æèâóòü 
³ òâîðÿòü ïðÿìî òóò ³ ïðÿìî çàðàç! 
¯õíÿ ìóçèêà ïðî íàñ ³ äëÿ íàñ.

— Â Óêðà¿í³ äóæå áàãàòî ö³-
êàâî¿ òà ÿê³ñíî¿ ìóçèêè, ÿêà 
ìîæå íà ð³âíèõ êîíêóðóâàòè ç³ 
ñâ³òîâîþ. Ïðîñòî ìè ñàì³ ïðî 
íå¿ íå çíàºìî. Òîìó é âàæëèâî, 
ùîá ñàìå ñó÷àñíà ìóçèêà çâó-
÷àëà ÷àñò³øå, îñê³ëüêè âîíà ãî-
âîðèòü ïðî íàñ ñàìèõ, ïðî íàø 
÷àñ, — â³äçíà÷àº çíàìåíèòèé 
äèðèãåíò ²âàí Îñòàïîâè÷, ÿêèé 
ó Â³ííèö³ î÷îëèòü ëüâ³âñüêèé 
Ukrainian Festival Orchestra. — 
Ïðîãðàìà êîíöåðòó ñêëàäåíà ³ç 
óí³êàëüíèõ êîìïîçèö³é, ùî íà-
ïèñàí³ ó ð³çí³é ñòèë³ñòèö³ — â³ä 
íåîðîìàíòèçìó äî àâàíãàðäó ç 
åëåêòðîí³êîþ. À óñ³ êîìïîçèòî-

ðè — ÿñêðàâ³ ïðåäñòàâíèêè ñàìå 
óêðà¿íñüêîãî íàïðÿìêó ó ñâ³òîâ³é 
ìóçèö³, ÿêèé áëèçüêèé ëþäÿì 
ó ö³ëîìó ñâ³ò³.

«Libera me» Ñâÿòîñëàâà Ëó-
íüîâà, ùî â³äêðèâàòèìå êîí-
öåðò, í³áè íàïèñàíà äëÿ îñêà-
ðîíîñíîãî ãîëë³âóäñüêîãî ê³íî. 
«Ê³ò÷-ìóçèêà» Âàëåíòèíà Ñèëü-
âåñòðîâà — öå ìóçèêà-ñòàí, òâ³ð-
ï³ñëÿìîâà, â³äëóííÿ, ùî òðèâàº 
â³÷íî. «Åòþäè ñòàðîãî ì³ñòà» 
Ëþáàâè Ñèäîðåíêî — ë³òîïèñ 
ó çâóêàõ ïðî òå, ùî îòî÷óº íàñ 
òà íàïîâíþº íàøå æèòòÿ, äå ìè 
øóêàºìî ñåíñè ³ çíàõîäèìî ñåáå. 
«Âåíåðà ó õóòð³» — íàäçâè÷àéíî 
àêòóàëüíèé, åìîö³éíèé òà åêñ-
ïðåñèâíèé òâ³ð Áîãäàíè Ôðî-
ëÿê. À íåéìîâ³ðíà «Êîëèñêîâà» 
Ìàêñèìà Øàëèã³íà, «LANTERN» 
Îëåãà Áåçáîðîäüêà äëÿ ñòðóííîãî 
êâàðòåòó ³ «Êîíòðàïóíêòè» Ãåí-
íàä³ÿ Ëÿøåíêà äëÿ ñîëî àðôè — 
òâîðè, ÿê³ ìèòòºâî òîðêàþòüñÿ 
íàéòîíøèõ ñòðóí äóø³.

«ВЕНЕРА У ХУТРІ», АРФА 
І МУЗИКА БЕЗ СТЕРЕОТИПІВ 
Варто побачити  У п’ятницю 
у Вінниці знаменитий Ukrainian Festival 
Orchestra презентує унікальний 
концерт найсучаснішої, драйвової 
української музики, на якому глядачів 
чекають видатні музиканти, незвичні 
інструменти і безкоштовний вхід

«Íåçàáóòíÿ çà 
âðàæåííÿìè ñó÷àñíà 
óêðà¿íñüêà ìóçèêà — 
öå ÿê ñàóíäòðåêè ç 
óëþáëåíèõ ô³ëüì³â. 
Àëå ùå êðàùå!»

СПІВ АРФИ І ТВОРИ, ЯКІ 
«ГОДУЮТЬ МОЗОК» 

Ñòàâøè ÿñêðàâèì åìîö³éíèì 
ì³êñîì, êîíöåðò «Âåíåðà ó õó-
òð³» âðàçèòü ùå é ð³çíîìàí³òòÿì 
³íñòðóìåíò³â: â³ííè÷àíè áóäóòü 
íàñîëîäæóâàòèñÿ ÷àð³âíèì ñï³-
âîì àðôè ó âèêîíàíí³ çíàìåíè-
òî¿ ëüâ³âñüêî¿ àðô³ñòêè Îêñàíè 
Êóëèê, à òàêîæ ôîðòåï³àíî òà 
áåçäîãàííîþ ãðîþ íàäçâè÷àéíîãî 
ñòðóííîãî îðêåñòðó.

— Êîíöåðò «Âåíåðà ó õóòð³» 
íà íàøîìó ôåñòèâàë³ áóäå ïðå-
çåíòîâàíèé ó ðàìêàõ ïðîåêòó 
ïðîìîö³¿ óêðà¿íñüêî¿ êëàñè÷íî¿ 
ìóçèêè Ukrainian Live, ÿêèé 
ñüîãîäí³ äóæå ïîòóæíî ïðåä-
ñòàâëÿº âñå íàéêðàùå, ùî áóëî 
ñòâîðåíå ³ ñòâîðþºòüñÿ ïðÿìî 
çàðàç â Óêðà¿í³, — â³äçíà÷àº çà-
ñíîâíèöÿ Contemporary music 
days in Vinnytsia, çàñëóæåíà 
àðòèñòêà Óêðà¿íè ²ðèíà Ôðåí-
êåëü. — Òâîðö³ Ukrainian Live ïî-
ñòàâèëè ñîá³ çà ìåòó äâà íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâ³ çàâäàííÿ: ðîáèòè 
êëàñèêó ïîïóëÿðíîþ, êåðóþ÷èñü 
íàéêðàùèìè ñâ³òîâèìè òåíäåí-
ö³ÿìè, òà âîäíî÷àñ — íàäàâàòè 
äðóãîãî äèõàííÿ íåñïðàâåäëèâî 
çàáóòèì òâîðàì ìèñòåöòâà. Àñîð-
òèìåíò Ukrainian Live ñêëàäàºòü-
ñÿ ç í³æíèõ òà äîá³ðíèõ ìåëîä³é 
³ ðèòì³â, ÿê³ âð³çàþòüñÿ â ïàì’ÿòü 
òà ãîäóþòü ìîçîê. Öå çàâæäè 
äóæå ÿê³ñíà, åìîö³éíà ìóçèêà 
³ âèáóõîâèé ïëåéëèñò, ùî ðîç-
ðèâàº øàáëîííå óÿâëåííÿ ïðî 
óêðà¿íñüêó êóëüòóðó.

Íå âèïàäêîâî êëþ÷îâèìè âè-
êîíàâöÿìè ïðîåêòó Ukrainian 
Live îäðàçó ñòàëè ìóçèêàíòè 
íåïåðåâåðøåíîãî Ukrainian 
Festival Orchestra, ùî âèð³ñ ³ç 

êàìåðíîãî îðêåñòðó Collegium 
Musicum, ÿêèé ó 2014 ðîö³ çà-
ñíóâàëè äèðèãåíò ²âàí Îñòà-
ïîâè÷ òà êóëüòìåíåäæåð Òàðàñ 
Äåìêî.

Íà ïî÷àòêó 2018 ðîêó êîëåêòèâ 
ïåðåæèâ ôóíäàìåíòàëüíå îíîâ-
ëåííÿ, ÿêå òîðêíóëîñÿ ñêëàäó, 
ðåïåðòóàðó, ãîëîâíî¿ ³äå¿ òà â³äî-
áðàçèëîñÿ ó íàçâ³ — Óêðà¿íñüêèé 
Ôåñòèâàëüíèé Îðêåñòð.

Îðêåñòð íàçâàíèé òàê, òîìó ùî 
â³í çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ íàé-
êðàùèõ ìóçèêàíò³â ç³ âñüîãî ñâ³-
òó, çîêðåìà, óñï³øíî ñï³âïðàöþº 
ç³ ñâ³òîâèìè ç³ðêàìè êëàñè÷íî¿ 
ìóçèêè: ñêðèïàëÿìè Íîà Áåí-
ä³íêñ-Áåëãë³, Êîð³ Öåðîâøåêîì, 
Âàäèìîì Õîëîäåíêîì, Àíäð³ºì 
Ãàâðèëîâèì, Àíòîí³ºì Áàðèøåâ-
ñüêèì, Ñåðã³ºì Îñòðîâñüêèì, 
Äæåéêîáîì Øîó, Ëåâîì Ìàð-
ê³çîì, Ñ³ã³çâàëüäîì Êüîéêåíîì, 
Òåîäîðîì Êóõàðåì òà áàãàòüìà 
³íøèìè.

—  U k r a i n i a n  F e s t i v a l 
Orchestra — öå «ñâÿòî óêðà¿í-
ñüêî¿ ìóçèêè», ôåñòèâàëü, ÿêèé 
òðèâàº çàâæäè! — êàæå ïðî ñâ³é 
êîëåêòèâ ²âàí Îñòàïîâè÷.

² ó öüîìó â³ííè÷àíè ïåðåêîíà-
þòüñÿ âæå ó ï’ÿòíèöþ, 18 æîâ-
òíÿ, î 19.00 ó êîíöåðò-õîë³ «Ìînt 
Blanc» (âóë. Ñîáîðíà, 34).

ßêùî âè íå ìîæåòå ñàìîñò³é-
íî çàìîâèòè áåçêîøòîâí³ çà-
ïðîøåííÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ 
contemporary-vinnytsia.blogspot.
com, âàì äîïîìîæóòü ó ³íôîðìà-
ö³éíîìó öåíòð³ ôåñòèâàëþ, ÿêèé 
ç 14.00 äî 18.00 ïðàöþº íà ïåð-
øîìó ïîâåðñ³ ïðèì³ùåííÿ «Â²Í-
ÒÅÐÈ» íà âóëèö³ Òåàòðàëüíà, 15.

Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé 
ïàðòíåð ôåñòèâàëþ — RIA.

На концерті виступить знаменита львівська арфістка 
Оксана Кулик, а також прозвучать твори популярного 
у всій Європі українського композитора Максима 
Шалигіна, який, зокрема, був учасником проекту 
«Gesamt» Ларса фон Трієра 
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РЕКЛАМА

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÐÅÍÄ

460792

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Êîíêóðñ íà âèçíàííÿ íàéêðà-
ùèõ â³ííèöüêèõ êîìïàí³é ïðî-
õîäèòü óæå 18-é ð³ê. Íàðàç³, íà 
ñàéò³ brand.20.ua º 60 êàòåãîð³é, 
ó ÿêèõ âè ìîæåòå çíàéòè ñâî¿ 
óëþáëåí³ áðåíäè. Â³ääàòè ãîëîñ 
äóæå ïðîñòî, àëå ïðîãîëîñóâà-
òè ëèøå çà îäíó êîìïàí³þ – íå 
âäàñòüñÿ. Òîìó ïîÿñíþºìî, ÿê 
ãîëîñóâàòè ïðîòÿãîì êîíêóðñó, 
ÿêèé óæå òðèâàº ³ çàê³í÷èòüñÿ 
30-ãî ëèñòîïàäà. 

ПРАВИЛА ГОЛОСУВАННЯ 
Ñèñòåìà ãîëîñóâàííÿ äóæå ïðî-

ñòà ³ ìàêñèìàëüíî îá‘ºêòèâíà. 
Íà ñàéò³ brand.20.ua âàðòî îáðàòè 
îäíó ç íîì³íàö³é. Äàë³ çíàéòè 
íàçâó êîìïàí³¿, ÿê³é âè áàæàºòå 
â³ääàòè ãîëîñ, ³ íàòèñíóòè êíîïêó 

«Ïðîãîëîñóâàòè». Àëå äëÿ ï³ä-
òâåðäæåííÿ ñâîº¿ îñîáèñòîñò³ 
êîðèñòóâà÷ó ïîòð³áíî ïðîéòè 
ðåºñòðàö³þ íà ñàéò³ ÷åðåç ñòî-
ð³íêó Facebook. À ç öüîãî ðîêó 
ìîæíà çàðåºñòðóâàòèñÿ ³ ÷åðåç 
ìåðåæó Instagram. 

Îäíàê ãîëîñ çàðàõîâàíèé îäðà-
çó íå áóäå, òàê ÿê ñï³âðîá³òíèêè 
Ìåä³à Êîðïîðàö³¿ RIA ïåðåâ³ðÿ-
þòü óñ³ çàðåºñòðîâàí³ ñòîð³íêè 
âðó÷íó. Ïðàâèëàìè êîíêóðñó 
çàçíà÷åíî, ùî àêàóíòè, ç ÿêèõ 
ãîëîñóþòü, íå ïîâèíí³ áóòè ùî-
éíî ñòâîðåíèìè. Ïåðåâ³ðÿþòü öå 
àêòèâí³ñòþ ñòîð³íêè, íàÿâí³ñòþ 
äðóç³â ³ äîïèñ³â íà í³é. Ùå îä-
íèì ï³äòâåðäæåííÿì îñîáèñòîñ-
ò³ êîðèñòóâà÷à áóäå ïåðåâ³ðêà çà 
íîìåðîì òåëåôîíó. Ó çàâåðøåíí³ 
ãîëîñóâàííÿ ñë³ä ââåñòè ñâ³é íî-
ìåð òåëåôîíó ³ ï³äòâåðäèòè ñâîº 

ЯК ВІДДАТИ ГОЛОС ЗА СВІЙ 
УЛЮБЛЕНИЙ БРЕНД? 
Інструкція  Усі ми щодня користуємося 
послугами тих чи інших вінницьких 
компаній. І завжди шукаємо ті бренди, 
які мають кращий сервіс, пропозиції 
та репутацію. Голосування «Народний 
бренд» від Медіа Корпорації RIA – це 
можливість для споживачів виразити свою 
прихильність, а молодим і не дуже брендам 
побачити, хто до вподоби вінничанам

ãîëîñóâàííÿ ï³ä ÷àñ äçâ³íêà. ² 
íàðåøò³, çà áàæàííÿì, çðîáèòè 
ðåïîñò ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ³ 
íå âèäàëÿòè éîãî äî çàâåðøåííÿ 
êîíêóðñó. Òàêèì ÷èíîì òîé, õòî 
ãîëîñóº, àâòîìàòè÷íî ñòàº ó÷àñ-
íèêîì ðîç³ãðàøó ïðèç³â. 

²íøèé íþàíñ – ïðîãîëîñóâàòè 
ëèøå çà îäíó êîìïàí³þ íå âè-
éäå. Àáè ãîëîñ êîðèñòóâà÷à áóâ 
çàðàõîâàíèé, ïîòð³áíî îáðàòè 
ïî îäíîìó áðåíäó â äåñÿòè íî-
ì³íàö³ÿõ. Ëèøå òîä³ ãîëîñóâàííÿ 
ïðîéäå óñï³øíî.

ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ 
Ó ðàç³, ÿêùî íå áóëî ìîæëè-

âîñò³ çàâåðøèòè ãîëîñóâàííÿ, 
òî ãîëîñè, ÿê³ êîðèñòóâà÷ óæå 
çàëèøèâ íà ñàéò³, çáåðåæóòüñÿ. 
Òîáòî ãîëîñóâàííÿ ìîæíà ïðî-
äîâæèòè â áóäü-ÿêèé ÷àñ. Êîæåí 
çàðåºñòðîâàíèé ñïîæèâà÷ ìîæå 
ïðîãîëîñóâàòè ëèøå îäèí ðàç.

Âàæëèâî – ãîëîñóâàòè ìîæóòü 
ëèøå æèòåë³ Â³ííèö³ òà Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³. Ó ðàç³, ÿêùî ãîëîñè 
çàëèøåí³ ç ³íøèõ êðà¿í, ñåðâ³-
ñàìè íàêðóòêè, ç³ ñïåö³àëüíî 
ñòâîðåíèõ äëÿ ãîëîñóâàííÿ àêà-
óíò³â, îðãàí³çàòîðè íå âðàõîâóþòü 
ãîëîñ. 

Âëàñíå, ïðàâèëà ãîëîñóâàííÿ 
ïðîñò³ ³ º ùå ï³âòîðà ì³ñÿöÿ, ùîá 
äîïîìîãòè óëþáëåíèì êîìïàí³-
ÿì, âåäó÷èì ³ áðåíäàì ñòàòè êðà-
ùèìè ó ì³ñò³. Íå çâîë³êàéòå: «Òè 
– îáèðàºø, RIA – íàãîðîäæóº». 

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

Зареєструватися на сайті brand.20.ua 
за допомогою Facebook чи Instagram

Обрати улюблені компанії 
щонайменше у 10 номінаціях 

Ввести свій номер телефону 
та зачекати на дзвінок 

Підтвердити своє голосування отриманим 
у телефонному режимі кодом

За бажанням, зробити репост на свою 
сторінку, щоб взяти участь у розіграші призів
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ОВЕН 
Вас можуть очікувати нові 
цікаві зустрічі і знайомства, 
але не слід надто вже захо-
плюватися ними. Подумайте 
про того, хто давно поруч, 
дорожить вами і щиро ві-
рить вам. 

ТЕЛЕЦЬ 
Сором'язливість додасть 
вам особливу привабли-
вість в очах представників 
протилежної статі і доставить 
вам, як це не дивно, багато 
приємних миттєвостей, так 
що не боріться з нею.

БЛИЗНЮКИ 
Проявіть терпіння і витримку 
і ви отримаєте бажане. Ситу-
ація ось-ось зміниться в по-
трібному для вас напрямі. 
Кохана людина порадує вас 
ніжним визнанням і дорогим 
подарунком. 

РАК 
У понеділок ваші особисті 
плани можуть реалізуватися 
саме на вашу користь. У се-
реду можливі певні розбіж-
ності у взаєминах з коханою 
людиною.

ЛЕВ 
Постарайтеся не дратуватися 
на дрібні зауваження коханої 
людини. Зверніть увагу на ді-
тей, у них зараз складний 
період. Їм потрібна ваша 
допомога.

ДІВА 
Своїм магнетичним, чарів-
ним поглядом ви будете 
здатні зачарувати будь-кого. 
Є ймовірність поновлення 
старих любовних стосунків.

ТЕРЕЗИ 
Не виключені певні розбіж-
ності і недомовки у вашій 
парі. Постарайтеся не об-
манювати кохану людину, це 
тільки внесе плутанину у ваші 
стосунки. 

СКОРПІОН 
Хороший період, щоб стати 
ще ближче. Кохання вас 
надихає і дарує незабутні від-
чуття. Вас чекає новий виток 
у ваших взаєминах, можна 
навіть втратити голову — це 
так приємно. 

СТРІЛЕЦЬ 
Зменшіть свої вимоги. Охо-
лоньте, потрібно викроїти час 
на серйозне обдумування 
ситуації, що склалася. Поста-
райтеся розібратися у своїх 
почуттях і претензіях. 

КОЗЕРІГ 
У вашого партнера в боротьбі 
за вашу увагу є конкурент, і 
цього тижня він візьме гору. 
Швидше за все, це робота, і, 
хоча захоплення такий стан 
справ не викличе, особливих 
проблем теж не принесе. 

ВОДОЛІЙ 
Ваші стосунки зазнають дея-
ких змін, не лякайтеся цього. 
Спільна з коханою людиною 
мета не тільки веде до успіху, 
але і допоможе знайти нові 
точки дотику. 

РИБИ 
Ви маєте шанс кардинально 
змінити свої стосунки, важ-
лива розмова дозволить по-
новому побачити і зрозуміти 
одне одного. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 16-22 ЖОВТНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ 

— Якщо говори-
ти про нормаль-
ні форми зна-
йомств, то все 
дуже просто. 

Двоє людей бачать одне одного 
на несвідомому рівні, з'являється 
інтерес, який вже можна побачити 
в очах передбачуваного партнера. 
Залежно від подальших дій можна 
припускати, як розвинуться події. 
Дівчина хоче романтики, прогу-
лянок, слів… На що в першу чергу 
звертає увагу дівчина? Так на що 
завгодно, це можуть бути якісь 
риси обличчя, особливості тіла.
Хлопці в першу чергу звертають 
увагу на груди, ноги, обличчя, сід-
ниці. Але, знову ж таки, все інди-
відуально — у кожного свій фетіш 
у виборі партнера: голос, волосся, 
руки, білизна. Але суть зрозуміла. 

Для того, щоб ці стосунки розви-
валися, на наступному етапі від-
бувається спілкування, просто 
розмови — ні про що, але дуже 
важливі, тому що чути голос, його 
тембр, бути поруч, дивитися, від-
чувати тактильні відчуття — основа 
стосунків, які можуть розвиватися 
далі.
На цьому етапі все дуже крихке 
і причиною розриву може стати 
будь-яка дрібниця. Дівчина хоче 
погуляти, поговорити, а хлопець 
хоче сексу. Дівчина чомусь обра-
жається весь час і змушує хлопця 
відчувати себе винуватим і ви-
правдовуватися. Якщо стосунки 
дійшли до сексу, тут партнерів теж 
може очікувати багато відкриттів. 
Якщо всі етапи пройдено і люди 
готові приймати одне одного та-
кими, як вони є, любов пройшла 
всі випробування — тоді будемо 
вважати, що люди майже позна-
йомилися одне з одним.

Коментар експерта

ßêùî ïî÷èòàòè ïîïóëÿðíó 
ë³òåðàòóðó, òî âñ³ ïîðàäè, ÿê 
ñïîêóñèòè ÷îëîâ³êà, çâîäÿòüñÿ 
äî òîãî, ùî æ³íêà ïîâèííà áóòè 
ñòèëüíîþ, äîãëÿíóòîþ, òîáòî òà-
êîþ, ùî ëþáèòü ñåáå ³ ïðèä³ëÿº 
ñîá³ óâàãó. Òèì, õòî ö³ëåñïðÿìî-
âàíî âèéøîâ íà «ïîëþâàííÿ», 
íåîáõ³äíî ñôîðìóâàòè ñâ³é îáðàç, 
âðàõîâóþ÷è íàéìåíø³ äåòàë³ — 
àæ äî êîëüîðó ïîìàäè. Íåîáõ³äíî 
áóäå òàêîæ îâîëîä³òè ìèñòåöòâîì 
ôë³ðòó, òîáòî ãðîþ, íà ÿêó çäàòíà 
ò³ëüêè ñì³ëèâà ³ âïåâíåíà â ñîá³ 
æ³íêà. Éîãî îñíîâîþ º âèïàäêîâ³ 
òîðêàííÿ, íåîäíîçíà÷í³ ïîñì³ø-
êè, ìàãíåòè÷íèé ïîãëÿä ³ áàãà-
òîçíà÷í³ ñëîâà.  Êîëè æ ñïðàâà 
ä³éøëà äî ë³æêà, æ³íö³ íå âàðòî 
âêëþ÷àòè «áåçíåâèííó ä³â÷èíêó», 
öå ìîæå ðîç÷àðóâàòè ÷îëîâ³êà. 
Àäæå ÿêùî âè â äàí³é ñèòóàö³¿ 
ñòàëè ³í³ö³àòîðîì, òî ³ âåä³òü ñåáå 
â³äïîâ³äíî, âìèêàòè çàäí³é õ³ä 
áóäå íåðîçóìíî.

ДОСИТЬ БУТИ МИЛОЮ
Çâè÷àéíî æ³íö³ ç â³äì³ííîþ 

ô³ãóðîþ ³ ãàðíèì îáëè÷÷ÿì ñïî-

êóøàòè íàáàãàòî ïðîñò³øå, í³æ 
ïðèùàâ³é ïàìïóøö³. Òîìó — òàê, 
çîâí³øí³é âèãëÿä äóæå âàæëè-
âèé. Âàø áàãàòèé âíóòð³øí³é 
ñâ³ò ³ òîíêà äóøåâíà îðãàí³çà-
ö³ÿ, òåæ áåçóìîâíî ïðåêðàñí³, 
àëå êîìó âîíè ïîòð³áí³, ÿêùî 
ðîçãëåä³òè ¿õ çàâàæàº íåïðèâà-
áëèâèé ôàñàä. Òîáòî ïî÷èíàòè 
ïîòð³áíî âñå-òàêè ç çîâí³øíîñò³. 
À îñü ùîäî ìèñòåöòâà ôë³ðòó, 
ìîæíà ïîñïåðå÷àòèñÿ. Àäæå, ÿê 
ïðàâèëî, öå ìàº âèãëÿä çàâ÷å-
íîãî ïåðåä ³ñïèòîì ïðåäìåòà, 
òèïó — äèâèòèñÿ ï³ä òàêèì êó-
òîì, ïîñì³õíóòèñÿ òàêîþ óñì³ø-
êîþ, ðóêîþ ïîãëàäèòè â öåé ìî-
ìåíò, í³æêó íà í³æêó çàêèíóòè 
â òîé… Íàòóæíî ³ íåïðèðîäíî, 
á³ëüø òîãî — ñì³øíî. Æ³íêà 
íà ÿêîìóñü åòàï³ «çð³æåòüñÿ», 
à ÷îëîâ³ê (ÿêùî ó íüîãî âñå äî-
áðå ç ãóìîðîì) ïðîñòî âäîñòàëü 
ïîâåñåëèòüñÿ, àëå âæå òî÷íî 
íå ñïîêóñèòüñÿ. 

Ùîá ñïîäîáàòèñü, äîñèòü áóòè 
ìèëîþ ³ òîâàðèñüêîþ. Ñÿÿòè î÷è-
ìà ³ ìàõàòè ðóêàìè íå ïîòð³áíî, 
íå ëÿêàéòå îòî÷óþ÷èõ. ² ÿêùî 

ЯК СПОКУСИТИ ЛЮДИНУ, 
БЕЗ ГАМАНЦЯ І ВРОДИ
Спробуй  Підчепити, склеїти, зняти — є 
маса синонімів до слова «спокуса». Інтерес 
до даного процесу ще більший, втім, як і 
кількість стереотипів. Наприклад, жінки 
впевнені: щоб спокусити чоловіка, головне — 
зовнішність і подача себе. Чоловіки ж вірять, 
що будь-яка жінка клюне на солідний 
статус і гаманець. У чомусь обидві сторони 
мають рацію, але це не зовсім так

âè ñïîäîáàºòåñÿ (öå âñå æ òàêè 
íå ò³ëüêè â³ä âàñ çàëåæèòü), ñï³ë-
êóâàííÿ ïåðåðîñòå â ðîìàíòèêó, 
ñåêñ ³ àêðîáàòè÷í³ òðþêè â ë³æ-
êó áóäóòü íå îáîâ'ÿçêîâ³. Òîáòî 
àäåêâàòíà çîâí³øí³ñòü ³ ïîâåä³í-
êà — á³ëüøå í³÷îãî ³ íå òðåáà.

ЯК СПОКУСИТИ ДІВЧИНУ 
Íå ìåíø ôåºðè÷íèìè º ïî-

ðàäè äëÿ ÷îëîâ³ê³â. ¯ì â öüîìó 
ïîâèíí³ äîïîìîãòè òåðï³ííÿ ³ 
íàïîëåãëèâ³ñòü. Òàêîæ ÷îëîâ³êàì 
ðàäÿòü ñïîêóøàòè çà äîïîìîãîþ 
ñåðåíàä, öóêåðîê, ãàðíèõ ïîâ³äî-
ìëåíü. Âàæëèâèìè ìîìåíòàìè 
ââàæàþòüñÿ ïðèñòðàñòü, ôë³ðò 
³ òàê äàë³. Ñïðàâæí³é ÷îëîâ³ê 
ïîâèíåí âì³òè äîâåñòè æ³íêó 
äî òàêîãî ñòàíó, êîëè âîíà ñàìà 
çàõî÷å éîìó â³ääàòèñÿ. Äóæå 
âàæëèâî âì³òè ôë³ðòóâàòè ³ òîð-
êàòèñÿ æ³íêè. Ñë³äêóéòå çà ñâî-
¿ì çîâí³øí³ì âèãëÿäîì. Ñàìîþ 
ïðèðîäîþ âëàøòîâàíî òàê, ùî 
æ³íêà ³íñòèíêòèâíî áàæàþ÷è 
ìàòè çäîðîâå ³ ãàðíå ïîòîìñòâî, 
âèáåðå ñîá³ íàéêðàùîãî ïàðòíå-
ðà. Òîìó íå çàáóâàéòå ïðî ñòèëü, 
çà÷³ñêó, îäÿã. Íó ³, çâ³ñíî, ïðî 
âíóòð³øíþ êðàñó. Ñòàòóñ ³ ìàòå-
ð³àëüíå ñòàíîâèùå ÷îëîâ³êà äî-
âîë³ ñóòòºâî âïëèâàþòü íà ñòàâ-
ëåííÿ æ³íêè äî íüîãî. Æ³íêà 
õî÷å áóòè ïîðó÷ ç íàä³éíèì ³ 
óñï³øíèì ÷îëîâ³êîì. ßêùî æ 
öèõ ÿêîñòåé ó âàñ íåìàº, ä³éòå 
â ³íøîìó íàïðÿìêó. Íàïðèêëàä, 

ïîêàæ³òü ¿é, ùî âè ñóïåðîâèé 
«ñàìåöü», áóäüòå ãàðíèì ³ ö³êà-
âèì. Ïàì'ÿòàéòå: ñïîäîáàòèñÿ 
ìîæíà ò³ëüêè îäèí ðàç.

ЩО НАСПРАВДІ ПРАЦЮЄ?
Ïðî çîâí³øí³ñòü — âñå ïðà-

âèëüíî, ³ öå ÿñíî ÿê äåíü, àäæå 
í³õòî íå õî÷å ìàòè ñïðàâó ç íåäî-
ãëÿíóòîþ ëþäèíîþ. Öå ÿê ïðè-
ðîäíèé ³íñòèíêò — çàêðèâàòèñÿ 
â³ä óñüîãî áðóäíîãî ³ õâîðîãî, 
ùîá íå çàðàçèòèñÿ. 

À îñü çàâàëþâàòè ëþäèíó ïî-
â³äîìëåííÿìè ³ ïðèãîëîìøóâà-
òè ñåðåíàäàìè íàâðÿä ÷è âàðòî, 
íåàäåêâàò íå íàäòî ñïîêóñëèâèé, 
è ò³ëüêè-íî ïîçíàéîìèëèñü, íà-
â³ùî öåé öèðê. ² âçàãàë³ ìåíøå 
ñë³â á³ëüøå ä³ëà. Íà åòàï³ ñïî-
êóøàííÿ äóæå äîáðå ïðàöþþòü 
ïîäàðóíêè, ðåñòîðàíè, íåñïîä³âà-
í³ ñþðïðèçè. Ãîëîâíå — îö³íèòè 
ñâî¿ ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³, ³íàêøå 
«ïîñàäèòå» ëþäèíó íà «äîçó», 
à ñàì³ íàä³ðâåòåñÿ. À îñü ïðî 
òåðï³ííÿ ³ íàïîëåãëåâ³ñòü — 
ñì³øíî. Íåâæå ìîæëèâî, áóäó÷è 
«òåðïèëîþ», ñïîä³âàòèñü íà æ³-
íî÷ó ïðèõèëüí³ñòü, à äåìîíñòðó-
þ÷è íàïîëåãëèâ³ñòü — ñòâîðèòè 
âðàæåííÿ ïðî âì³ííÿ äîìàãàòèñÿ 
ñâîº¿ ìåòè.

Íàñïðàâä³ â ïåðøîìó âèïàäêó 
âàñ ç âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñòþ ÷å-
êàº ôðåíä-çîíà àáî ñåðâ³ñ-çîíà. 
À â äðóãîìó — ñï³ëêóâàííÿ ç çà-
êîíîì. Óñå äîáðå â ì³ðó. 

ЖІНКАМ, ЩОБ СПОКУШАТИ, 
ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА:
  Доглянутість (чистий одяг, волосся, 

приємний запах, красиві руки, від-
сутність прищів) 

  Посмішку (маска «принцеси/коро-
леви» ну точно не те, що потрібно для 
зваблювання) 

  Інтерес (якщо ви вирішили спокусити 
людину, вона чимось вас зацікавила, 
так покажіть це, авансом хоча б) 

  Самоповагу (постарайтеся прибрати 
голод з очей, активність вже передба-
чає, що вам треба більше, тому не збіль-
шуйте це очима голодної собаки) 

  Розмову (вульгарність, недоречні 
жарти, сміливі випади — все це ви-
дасть вашу невпевненість. Навчіться 
світським бесідам) 

ЧОЛОВІКАМ, ЩОБ СПОКУШАТИ, 
ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА:
  Імідж (він повинен відповідати про-

фесії, типу фігури, якщо ви ботанік — 
косити під мачо не варто) 

  Сміливість (у вас фора за гендерною 
ознакою: залицяння, активність в так-
тильності, навіть якщо пошлють) 

  Щедрість (згодом ваша (вже) дівчина 
спокійно розділить рахунок в ресто-
рані або повечеряє у вас вдома, але 
на самому початку ваша економність 
дорівнює скупердяйству) 

  Увагу (вона повинна бути 
ексклюзивною, можливо, ви по ходу 
намагаєтеся зловити навколо купу 
дівчат, це, звісно, майстерність, але 
«улову» навряд чи сподобається така 
ваша нерозбірливість)
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ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП
СЕРГІЙ ІЛЬЧУК (27), 
БУДІВЕЛЬНИК

Якщо ви побачите уві сні 
туалет — не користуйтеся! 
Це пастка!

***
— Люба, ти не знаєш, 

скільки років живуть козли?
— Що, погано почуваєшся?

***
Одна дівчинка за весь тиждень жодного 
разу не влаштувала своєму хлопцеві істерику 
і померла.

***
Зустрічаються два економісти. Заговорили, 
природно, про кризу.
Один:
— Ти що-небудь розумієш?
Другий:
— Я тобі зараз поясню…
— Стоп! Пояснити я можу і сам. Ти що-небудь 
розумієш?

***
Чорниця дзвонить в пожежну частину:
— Терміново приїжджайте! До мене у вікно 
келії намагається влізти чоловік.
— Може вам краще звернутися в міліцію?
— Яка міліція? Навіщо міліція? Йому драбина 
потрібна!

***
Йшов вулицею, знайшов купу грошей. 
Швидко розіпхав всі пачки по кишенях. 
Прокинувся. Вся ковдра в труси заправлена.

***
Дзвонить телефон. Хазяйка знімає трубку, 
а там п'яний мужик:
— Алло, скажіть… Я з вами по телефону 
розмовляю?
— Ні, по телевізору!
— Господи! Прямий ефір, а я в трусах!

***
Жінка пише чоловікові смс:
«Коханий, ти в мене найкращий!»
Чоловік пише у відповідь:
«Бухаєш чи порівнюєш?»

***
— Ти кажеш, що я красивий?
— Так, красивий.
— А так красивий?
— І так гарний.
— А ось тут, відійди, тут красивий?
— І там теж красивий. Товаришу лейтенант, 
ну віддайте права, мені їхати треба!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 16 æîâòíÿ 2019

ОВЕН 
На ваш карьерный рост 
может положительно по-
влиять человек, который 
давно работает с вами. 

ТЕЛЕЦ 
Пора хотя бы слегка обно-
вить свой имидж, это при-
даст вам новую энергию. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Желание поделиться твор-
ческими идеями принесет 
вам немалую прибыль.

РАК 
Постарайтесь быть мудрее, 
умейте промолчать и найти 
компромисс.

ЛЕВ 
Постарайтесь осмыслить 
ситуацию и понять, что 
именно вас не устраивает.

ДЕВА 
Сейчас благоприятное вре-
мя для начала накопления 
большого капитала. 

ВЕСЫ 
Пусть не во всем, но в чем-
то отступить вам придется, 
относитесь к этому проще. 

СКОРПИОН 
Может начаться новый, бо-
лее успешный в карьерном 
плане период.

СТРЕЛЕЦ 
Ваша рабочая результатив-
ность будет зависеть от ва-
шего самообладания.

КОЗЕРОГ 
Ситуация, которая сложит-
ся, может спровоцировать 
вас на спор с коллегами 
и даже с начальством. 

ВОДОЛЕЙ 
Не обращайте внимания на 
суету. Решения необходимо 
принимать на трезвую голову.

РЫБЫ 
Постарайтесь не забрасы-
вать работу ради личной 
жизни.

РЕКЛАМА

458578

462005

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)

461673

Катя, 20 років
Я прагну мати справжнє здоров'я як 
тілом, так і духом.Тому займаюся 
фізичними вправами. Заохочую 
себе чомусь новому, цікавому та 
корисному. Я знаю, чого я хочу. 
Я романтик і люблю мріяти. Люблю 
пестощі та ласку. Я оптиміст та 
позитивна людина. Я не ідеальна і не 
погана, — я така, як є.

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:

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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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)

к 

не 
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Найгарніші  
вчата їздять 
«Бліц таксі»


