
RIA в квартиру
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ШОКУВАЛИ ІНВЕСТОРІВ
 HEAD згорнув чотири 
підприємства в Європі, щоб 
відкрити завод у Вінниці, де 
обіцяли пільги. Чому тепер 
за підключення до електрики 
«загнули» в десять разів більше 

ПРОЙШЛА 
«ШЛЯХ ЯКОВА»
 Вінничанка Наталія Демчук 
подолала пішки 218 кілометрів 
шляхом паломників. Але йшла 
не на прощу. Що вона шукала 
у далекій Іспанії?с. 4 с. 6с. 14

 У жовтні 2014 дільничний вночі на вулиці 
побив гумовим кийком 16-річного хлопця. 
Результат: перелом лицьової кістки, струс 
мозку і супутні тілесні

 Після вироку, п’ять з половиною років 
позбавлення волі, Мілінчука не взяли під 
варту. Апеляційне оскарження затяглося. Не 
раз міняли суддів та починали слухати все 
спочатку. І ось днями стало відомо: буде 5-та 
зміна колегії, а для неї із вінницьких суддів 
апеляційної інстанції обрати вже нікого
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Ó ìèíóëîìó æèòò³ ÿ ÷àñ-
òî áóâàëà íà Íåìèð³âñüêèõ 
âàëàõ. Ìè õîäèëè íà Âàëè 
â äèòèíñòâ³ â Íåìèðî-
â³, à ïîò³ì, âæå ç Â³ííèö³, 
ÿ íå ìîãëà çãàäàòè äîðîãó. 
Íàä³ÿ Êóëüìàòèöüêà ìåí³ 
ïîðàäèëà éòè âçäîâæ ð³÷êè. 
Òàê ïåðøèé ðàç, äîðîñëîþ, 
ÿ ä³éøëà, â³ä ïàðêó äî Âà-
ë³â. Ïîò³ì äîäóìàëàñü, ùî 
ìîæíà ï³ä'¿õàòè àâòîáóñîì ³ 
çàéòè ç áîêó òðàñè. Òî áóâ 
íàø çâè÷íèé ìàðøðóò, äî-
¿õàòè äî íàéáëèæ÷îãî ñåëà, 
ïîãóëÿòè ê³ëüêà ãîäèíè Âà-
ëàìè ³ ïîâåðíóòèñü ï³øêè 
äî Íåìèðîâà ÷åðåç ïàðê.

Ìè äîáðÿ÷å ïëóòàëè âîä³-
¿â, îïèñóþ÷è çóïèíêó. Áðà-
ëè êâèòîê äî Íåìèðîâà, àëå 
ïðîñèëè çóïèíèòèñü «òàì, 
çà Íåìèðîâîì, á³ëÿ ñåëà 
Áåðåç³âö³ ÷è Áåðåç³âêà, äå 
Âàëè.» Òðàäèö³éíî â àâòîáóñ³ 
çíàõîäèëàñü ëþäèíà, ÷îëîâ³ê 
÷è æ³íêà, ÿêà îãîëîøóâàëà:

— Óñå æèòòÿ òóò ¿æäæó, í³-
êîëè òàêîãî íå áà÷èëà. Êóäè 
âè ç³áðàëèñü?

— Òà îñü âîíè, ó â³êí³, — 
ïîÿñíþâàëè ìè ³ òèêàëè 
ïàëüöÿìè, — ÿê ñêèðòà. ×î-
òèðè ç ïîëîâèíîþ ê³ëîìåòðè 
äîâæèíè, äåñÿòü ìåòð³â âè-
ñîòè — ³ íå âèäíî???

— Ñïðàâä³, — äèâóâàëàñü 
ëþäèíà, — à ÿ òóäè é íå äè-
âèëàñü!

Çãàäàëà íàø³ ìàíäð³âêè 
â êîíòåêñò³ íàâ÷àííÿ äî-
ðîñëèõ. Áåç çîâí³øíüîãî 
ïîäðàçíèêà íå áà÷àòü Âàë³â 
ç äîðîãè. Îò íå çàáîðîíåíî 
áóëî òóäè äèâèòèñü, à äèâè-
ëèñü — ³ íå áà÷èëè. Ïîêè 
ãóðò ñïðàâæí³õ äèâàê³â ³ 
äèâà÷îê íå âë³ç â àâòîáóñ ç 
íàïë³÷íèêàìè, ³ íå òèöüíóâ 
ïàëüöåì ó â³êíî.

Ìàº õòîñü àáî ùîñü óâ³éòè 
â çâè÷íó ðóòèíó ³ ïîêàçàòè 
ùå îäèí íàïðÿìîê.

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

СТЕПАН (88), ПЕНСІОНЕР:
— Якщо немає звідки взяти 
гроші, то нехай відміняють. 
А хто купить землю? Хіба що 
великі компанії. У звичайних 
людей немає таких грошей. 
Колись таке вже було.

ЛЮДМИЛА (74), ПЕНСІОНЕРКА:
— Не можна продавати зем-
лю. Тому що у нас корупція, 
захисту у нас немає. Землю 
не можна продавати, поки 
Україна не стане правовою 
державою.

ВІКТОР (43), БЕЗРОБІТНИЙ:
— Позитивно. Тому що земля 
повинна мати справжнього 
господаря, який може її ку-
пити та продати. Думаю, що 
земля вже давно продається, 
але кулуарно. 

ОКСАНА (44), У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:
— Якщо конкретно розглядати 
питання відміни мораторію, 
то я ставлюся до цього нега-
тивно. На мою думку, земля 
має належати народу.

ВАСИЛЬ (22), 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК:
— Нормально. Президент 
ясно дав зрозуміти, що з цьо-
го приводу буде референдум. 
Саме народ буде вирішувати, 
що з цим робити.

ВАЛЕНТИНА (25), У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:
— У разі прийняття цього за-
кону землі перестануть нале-
жати українцям. Я за те, щоб 
українські землі залишалися 
громадянам.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитеся до можливої відміни мораторію на продаж землі?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ä³ëÿíêà äîðîãè 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ 
áóëà ÷àñòêîâî ïå-

ðåêðèòà íà ïîòî÷íèé ñåðåäí³é 
ðåìîíò ç ëèïíÿ 2019 ðîêó. Ó ÷åò-
âåð, 7 ëèñòîïàäà, ì³ñüê³ ÷èíîâ-
íèêè â³äçâ³òóâàëè ïðî âèêîíàííÿ 
ðîá³ò: ó ðàìêàõ ïðîåêòó áóä³âåëü-
íèêè îíîâèëè äîðîãó, ïîáóäóâà-
ëè òðîòóàðè ç âåëîñìóãàìè ç îáîõ 
ñòîð³í. À ùå çàâåðøóþòü ñòàâèòè 
40 íîâèõ ë³õòàð³â ç 80 LED ñâ³-
òèëüíèêàìè; ï³äñâ³òèëè ï³øîõ³äí³ 
ïåðåõîäè. Åëåêòðîìåðåæ³ äî íèõ 
ñõîâàëè ó ôóòëÿðè ï³ä çåìëþ.

Íåçàáàðîì íà âóëèö³ ïîñòàâ-
ëÿòü ùå ø³ñòü ïàâ³ëüéîí³â äëÿ 
çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó òà áëèçüêî 300 ìåòð³â òóðí³-
êåòíîãî îãîðîäæåííÿ. ßê êàçàëè 
÷èíîâíèêè, óñ³ ðîáîòè ïîâèíí³ 
çàâåðøèòè äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà 
âæå öüîãî ðîêó.

Ó ProZorro ç’ÿñóâàëè, ùî ö³ 
ðîáîòè êîøòóâàëè íàøîìó ì³ñòó 
41,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, ï³äðÿä-
íèêîì º òîâàðèñòâî «Øëÿõáóä» 
(bit.ly/2CEC7Yt).

Çà ñëîâàìè ìåðà Â³ííèö³ 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, â 2020 ðîö³ 
ïðîäîâæàòü ðåìîíòóâàòè äðóãó 
÷åðãó âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ. Äî-

ðîæíèêè â³çüìóòüñÿ çà ä³ëÿíêó 
â³ä Ìîñêîâñüêî¿ äî Áðàöëàâñüêî¿, 
äîâæèíîþ 2,4 ê³ëîìåòðà.

Ä³ëÿíêó äîðîãè â³ä âóëèö³ 
Ôåäîðîâà äî îá’¿çíî¿ ðåìîíòóº 
Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó Â³-
ííèöüêèé îáëàñò³. Öå ÷àñòèíà 
äîðîãè äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ 
Ò-02–12 Â³ííèöÿ — Øïèê³â — 
Êîìàðãîðîä. Ó çàêóï³âëÿõ îá-
ëàñíî¿ ñëóæáè àâòîäîð³ã ïðèì³-
òèëè, ùî íà ïîòî÷íèé ñåðåäí³é 
ðåìîíò ö³º¿ òðàñè çàêëàëè ìàéæå 
200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü:

Äâà ê³ëîìåòðè øëÿõó â³ä âó-
ëèö³ Ôåäîðîâà äî ïîâîðîòó 
íà Ìàéäàí ×àïåëüñüêèé êîøòó-
âàòèìóòü 68,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
(bit.ly/2qLAgyq).

Ùå 3,9 ê³ëîìåòðà äîðîãè â³ä 
ïîâîðîòó íà Ìàéäàí ×àïåëü-
ñüêèé äî âè¿çäó ç Ëóêè Ìåëåø-
ê³âñüêî¿ (ê³íöåâà òî÷êà — ïåðå¿çä 
÷åðåç çàë³çíè÷íó êîë³þ) îíîâëÿòü 
çà 130 ì³ëüéîí³â 570 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü (bit.ly/350DAEV).

Ï³äðÿäè îòðèìàëî â³ííèöü-
êå ï³äïðèºìñòâî — òîâàðèñòâî 
«Øëÿõáóä». Öå ï³äïðèºìñòâî º 
ôàâîðèòîì äëÿ âëàäè: çà îñòàí-
í³ ðîêè «øëÿõáóä³âö³» îòðèìà-
ëè ï³äðÿä³â íà ñóìó ìàéæå 1 ì³-
ëüÿðä ãðèâåíü â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè; 
òà ùå íà 897 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
â³ä îáëàñíî¿ ñëóæáè àâòîäîð³ã 
(bit.ly/32ITFNM).

КІЛОМЕТР ВУЛИЦІ 
ОНОВИЛИ ЗА 41,6 МЛН ГРН 
Рівний шлях  Ще влітку почали 
ремонт дороги на вулиці Данила 
Нечая — від Федорова до Московської. 
Тепер тут є тротуари, новий асфальт, 
освітлення. Загалом, на 1,2 кілометра 
дороги витратили 41,6 мільйона 
гривень з бюджету Вінниці. Водночас, 
на оновлення шляху за межами міста, 
обласні дорожники тратять майже 
200 мільйонів гривень

За даними «Інтерактивної кар-
ти ремонтів доріг України», яку 
веде «Укравтодор», Вінниць-
ка область на третьому місці 
за кількістю відремонтованих 
шляхів.
Найбільше кілометрів доріг 
цього року було відремонто-
вано у Харківській області — 
116,6. Усього ще ремонтується 
247,6 кілометра ділянок, серед 
них «Київ — Харків — Довжан-
ський».
На другому місці опинилася Київ-
ська область. Там за рік зробили 
59,6 кілометра доріг, ще майже 
257 кілометрів — у процесі. По-
вністю завершені роботи на «Руд-
ня — Гоголів — Бориспіль» і «Бо-
риспіль — Березань — Яготин».
У Вінницькій області за цей рік 
відремонтували 51 кілометр до-

ріг, на що витратили 1 мільярд 
11 мільйонів гривень. Дорож-
ники відзвітували, що значна 
частина робіт була на ділянках 
доріг міжнародного значення: 
М-12 в напрямку до Умані, 
М-21 — до Могилів-Поділь-
ського.
А на четвертому місці опини-
лася Житомирська область, де 
повністю зробили 47 кілометрів 
автодоріг: «Житомир — Чернів-
ці» і ділянку «Виступовичі — Жи-
томир — Могилів-Подільський». 
Найгірші результати серед 
24 областей (не враховуючи 
тимчасово окуповані території 
України) мають Луганська і Чер-
каська області — у цьому році там 
не відремонтували жодної доро-
ги. Інтерактивна мапа: remonty.
ukravtodor.gov.ua 

Вінниччина серед лідерів за ремонтом доріг 

У мерії анонсують продовження ремонту вулиці Данила 
Нечая. У 2020 році візьмуться за ділянку від Московської 
до Брацлавської, протяжністю 2,4 кілометра 
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ìèíóëîãî ðîêó 
ñòàëî â³äîìî, ùî 

â³äîìèé âèðîáíèê çèìîâîãî ñïî-
ðÿäæåííÿ, àâñòð³éñüêà êîìïàí³ÿ 
HEAD, ðîçì³ñòèòü ñâ³é íàéá³ëü-
øèé çàâîä ó Â³ííèö³. ²íîçåìö³ 
ï³äïèñàëè ç âëàäîþ ìåìîðàíäóì, 
âèêóïèëè çåìëþ çà 34 ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü (bit.ly/2rpd0qq) òà ñï³ëüíî 
ç ìåðîì Â³ííèö³ Ñåðã³ºì Ìîðãó-
íîâèì ³ êîëèøí³ì ãîëîâîþ ÎÄÀ 
Âàëåð³ºì Êîðîâ³ºì çàêëàëè ñèì-
âîë³÷íó êàïñóëó ï³ä áóä³âíèöòâî 
çàâîäó (bit.ly/2K2EIzz).

Îá’ºêò áóäóâàòèìå êîìïàí³ÿ 
UBC Group, ÿêó î÷îëþº ²ãîð 
Ãóìåííèé. ² äíÿìè ï³äïðèºìåöü 
ó ñâîºìó Ôåéñáóêó ïîä³ëèâñÿ 
íåïðèºìíîþ ³ñòîð³ºþ ïðî êî-
ëîñàëüíó ïëàòó çà ï³äêëþ÷åííÿ 
äî åëåêòðîìåðåæ:

«Êîëè HEAD ï³äïèñóâàëè ìå-
ìîðàíäóì, ùå ç «ïîïåðåäíüîþ» 
âëàäîþ ¿ì çàäåêëàðóâàëè âàð-
ò³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ — 300 ãðè-
âåíü çà ê³ëîâàò. Çàðàç îãîëîñè-
ëè — 3 972 ãðèâí³ çà ê³ëîâàò! ¯ì 
ïîòð³áíî ì³í³ìóì 10 ìåãàâàò³â, 
à öå áëèçüêî 1,6 ì³ëüéîíà ºâðî, 
ùî òðåáà çàïëàòèòè, ùîá òåáå 
ï³äêëþ÷èëè ³ òè ïîò³ì êóïóâàâ 
åëåêòðîåíåðã³þ! ßêáè àâñòð³éöÿì 
îãîëîñèëè íîâó ö³íó ï³ä ÷àñ ï³ä-
ïèñàííÿ ìåìîðàíäóìó àáî äî ïî-
êóïêè çåìë³, ¿õ áè òóò íå áóëî.

Àëå öå ùå íå âñå: «ãîëå» ï³ä-
êëþ÷åííÿ ó Â³ííèö³ âàðò³ñòü 

çà 1 êÂò 3970 ãðèâåíü — 140 ªâðî 
(ó ³íøèõ îáëàñòÿõ âàðò³ñòü 1 êÂò 
âèùå â ðàçè, Ïîëòàâà — 8000 ãðè-
âåíü). Íàäàë³ òðåáà ïðîêëàäàòè 
òðàñó, óçãîäæóâàòè äîêóìåíòàö³þ. 
Ïîò³ì, âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ë³ì³ò³â 
ó öüîìó ì³ñö³ íåìàº, ïîòð³áíî òÿã-
íóòè ³ âêëþ÷àþòü êîåô³ö³ºíò 1,25.

Äëÿ ðîçóì³ííÿ â åêîíîì³÷íèõ 
çîíàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, Ðîñ³¿, Êà-
çàõñòàíó, Á³ëîðóñ³ ï³äêëþ÷åííÿ 
äî åëåêòðîìåðåæ àáî íóëü, àáî 
â 2–3 ðàçè äåøåâøå», — ïèøå 
²ãîð Ãóìåííèé (bit.ly/2K0Kl1j).

×è áóëè äîìîâëåíîñò³ ïðî 
ï³ëüãîâó ö³íó çà ï³äêëþ÷åííÿ? 
Òà äå ñïðèÿííÿ ³íâåñòîðó, ÿêå 
äåêëàðóâàëà ì³ñüêà âëàäà?

МЕРЕЖІ ТЯГНЕ МІСТО 
Çàâîä HEAD áóäóþòü íà òå-

ðèòîð³¿ ³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó. 
Â³äïîâ³äíî äî ïðåçåíòàö³¿, ÿêà 
âèêëàäåíà íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè, 
³íâåñòîð îòðèìóº êóïó ïðåôåðåí-
ö³é, ñåðåä ÿêèõ ï³ëüãîâà ïëàòà 
çà çåìëþ, çâ³ëüíåííÿ â³ä ïàéî-
âîãî âíåñêó, â³ä ìèòà, äîïîìîãà 
â îòðèìàíí³ äîçâîë³â òîùî.

À íà îäíîìó ç³ ñëàéä³â ïðå-
çåíòàö³¿ âêàçàíî, ùî íà òåðè-
òîð³þ ïàðêó ì³ñüêà âëàäà òÿãíå 
êîìóí³êàö³¿: âîäîã³í òà âîäîâ³ä-
âåäåííÿ 600 êóáîìåòð³â íà äîáó, 
ãàç — 700 êóáîìåòð³â íà äîáó òà 
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ïîòóæí³ñòþ 
15 ìåãàâàò (bit.ly/2NQPfyT).

ßê ïîÿñíèâ äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Â³òàë³é Ïîãîñÿí, çà áþäæåòí³ 
êîøòè ïðîêëàäàþòü ìåðåæ³, äî 

ЗАВОД ЩЕ НЕ ПОБУДУВАЛИ. 
ІНВЕСТОРИ ВЖЕ ШОКОВАНІ
Не за планом  Підприємець Ігор 
Гуменний, який будує австрійцям з 
HEAD завод у Вінниці, розказав, що 
за приєднання до електромереж треба 
заплатити 1,6 мільйона євро. Хоча 
раніше їм називали ціну в десять разів 
меншу. Чому трапилася така ситуація 
з австрійським підприємством, якому 
обіцяли чимало пільг?

ÿêèõ á³çíåñó ïîòð³áíî ò³ëüêè ï³ä-
êëþ÷èòèñÿ.

— Ò³ çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³ âçÿëà 
íà ñåáå ì³ñüêà ðàäà, íàìè âèêî-
íóþòüñÿ: áóäóºìî ï³ä’¿çí³ äîðîãè, 
ïðîêëàäàºìî âîäîã³í òà êàíàë³çà-
ö³þ. Ó òîìó ÷èñë³ áóäóºìî åëåêòðî-
ìåðåæó äî ³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó 
ïðîåêòíîþ ïîòóæí³ñòþ ï’ÿòü ìå-
ãàâàò ç ïåðñïåêòèâîþ çá³ëüøåííÿ 
äî 16 ìåãàâàò. Çàãàëîì íà âñ³ êîìó-
í³êàö³¿ òà áóä³âíèöòâî ï³ä’¿çíèõ äî-
ð³ã íà 2019–2020 ðîêè ì³ñòî ³íâåñ-
òóº á³ëüøå 100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàòè çà ïðèºä-
íàííÿ — öå ðåãóëþºòüñÿ çàêîíî-
äàâñòâîì, ³ ì³ñöåâà âëàäà íà öåé 
ïðîöåñ, íà æàëü, íå âïëèâàº. Õî÷à 
ìè íà âñ³õ ð³âíÿõ óæå ð³ê ÿê ñòàâè-
ìî öå ïèòàííÿ — ïîòð³áíî çì³íþ-
âàòè ö³ çàêîíè, — êàæå Ïîãîñÿí. 
² íà ê³íåöü äîäàâ, ùî âëàäà ó ïî-
ñò³éí³é êîìóí³êàö³¿ ç ³íâåñòîðîì 
òà ðîáèòü âñå äëÿ òîãî, àáè çàâîä 
HEAD ó Â³ííèö³ áóâ ïîáóäîâàíèé.

«ЗВЕРНЕНЬ ПРО ПРИЄДНАННЯ 
ДО МЕРЕЖ НЕ БУЛО» 

Îòîæ, çà ùî ìàº ïëàòèòè HEAD, 
àáè îòðèìàòè ñâ³òëî? Ïðîñòî 
ï³ä’ºäíàòè äðîòè äî çàâîäó íåìîæ-
ëèâî. Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî îòðèìàòè 
òåõí³÷í³ óìîâè, âèêîíàòè òà óçãî-
äèòè ïðîåêò åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, 
âèçíà÷èòè íåîáõ³äíó ïîòóæí³ñòü. 
Íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíòàö³¿ — çà-
ïëàòèòè çà ïðèºäíàííÿ äî ìåðåæ, 
ùî óçãîäæóº ðîçïîä³ëü÷à êîìïàí³ÿ 
«Â³ííèöÿîáëåíåðãî».

×è áóëà ï³ëüãîâà ö³íà íà ïðè-
ºäíàííÿ, ïðî ÿêó ïèøå Ãóìåí-
íèé, ó îáëåíåðãî íàì íå â³äïî-
â³ëè. Àëå ñêàçàëè, ùî çàÿâ â³ä 
HEAD ùå íå îòðèìóâàëè:

— «Â³ííèöÿîáëåíåðãî», ÿê ðîç-
ïîä³ëü÷à êîìïàí³ÿ, íå îòðèìó-
âàëà îô³ö³éíèõ çâåðíåíü ùîäî 
ïðèºäíàííÿ äî åëåêòðè÷íèõ ìå-

ðåæ â³ä çàìîâíèê³â, ÿê³ âçÿëèñÿ 
áóäóâàòè çàâîä «Head» ó Â³ííèö³.

Ùîäî âàðòîñò³ çà ï³äêëþ÷åííÿ 
äî ïîòóæíîñòåé, òî âîíà âñòàíîâ-
ëåíà ³ ðåãóëþºòüñÿ íà çàêîíîäàâ-
÷îìó ð³âí³, à íå îáëåíåðãî. ²ñíóº 
çàòâåðäæåíà Íàöðåãóëÿòîðîì 
(ÍÊÐÅÊÏ) ñòàâêà çà íåñòàí-
äàðòíå ïðèºäíàííÿ äî åëåêòðî-
ìåðåæ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
öå ðîçì³ùåíà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ 
ÍÊÐÅÊÏ (bit.ly/2NQaEZc), à òà-
êîæ íà ñàéò³ ÀÒ «Â³íèöÿîáëåíåð-
ãî» (bit.ly/2Q0DPv5). Ó êîæíîìó 
ðàéîí³ íàøî¿ îáëàñò³ ñòàâêà ïðè-
ºäíàííÿ ð³çíà. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ 
â³ä ìàéáóòí³õ çàáóäîâíèê³â çàâîäó 
«Head» ó Â³ííèö³ çàÿâè íà ïðè-
ºäíàííÿ äî åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ, 
ÀÒ «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» ãîòîâå 
íàäàòè óñ³ òåõí³÷í³ óìîâè çã³äíî ç 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, — éäåòü-
ñÿ ó â³äïîâ³ä³ îáëåíåðãî.

ЗМЕНШАТЬ ЦІНУ 
ПІДКЛЮЧЕННЯ?

Îòîæ, ó ì³ñüêðàä³ êàæóòü, 
ùî ñïðèÿþòü ³íâåñòîðó â ì³ðó 

ìîæëèâîñòåé: áóäóþòü ìåðå-
æ³, äî ÿêèõ ï³äïðèºìñòâî ìîæå 
ï³äêëþ÷èòèñÿ, àëå íå ìàþòü ïî-
âíîâàæåíü çìåíøóâàòè ñòàâêó 
çà ïðèºäíàííÿ. À çìåíøèòè öþ 
ö³íó íå ìîæå é ñàìå îáëåíåðãî, 
áî ñòàâêó âñòàíîâëþº Íàö³îíàëü-
íà êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº ðåãó-
ëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè ³ 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (ÍÊÐÅÊÏ).

Âîäíî÷àñ, ùå 2 âåðåñíÿ 
2019 ðîêó, ñïðîñòèòè ïðîöåñ ïðè-
ºäíàííÿ äî ìåðåæ ³ çìåíøèòè ñòàâ-
êó äîðó÷èâ Êàáì³íó òà ÍÊÐÅÊÏ 
ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé.

«Ñïðîñòèòè ïîðÿäîê ³ çìåíøè-
òè âàðò³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ ãðîìà-
äÿí ³ á³çíåñó äî åëåêòðè÷íèõ ³ 
ãàçîâèõ ìåðåæ, ÿêèìè âîëîä³þòü 
ïðèâàòí³ ìîíîïîë³ñòè. Òåðì³í — 
äî 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó», — êàçàâ 
Çåëåíñüêèé (bit.ly/36Oo4h8).

²íôîðìàö³¿ ùîäî ïðîåêòó íîâî¿ 
ñòàâêè çà ïðèºäíàííÿ äî åëåê-
òðîìåðåæ, ùî ñòîñóºòüñÿ íàøî¿ 
îáëàñò³ àí³ íà ñàéò³ ÍÊÐÅÊÏ, 
àí³ íà Óðÿäîâîìó ïîðòàë³ íàðàç³ 
íåìàº.

Влітку стало відомо, що на тери-
торії Індустріального парку мають 
побудувати завод з виробництва 
лецитину — харчової добавки 
для медичної галузі. Власник — 
товариство «УКРО-ЕКСПЕРТПОС-
ТАЧ» (bit.ly/32rwcRb).
Владислав Скальський, який тоді 
був ще заступником міського 
голови Вінниці, розказав, що 
першу чергу заводу збираються 
відкрити вже наступного року.
— Об'єм інвестицій — понад 
100 мільйонів гривень. Згідно 
з меморандумом, на підприєм-
стві створять 65 робочих місць. 
А далі будемо визначатися. До-

мовилися з ними, що якщо буде 
необхідність, то підприємство 
може розширитися. Ми забез-
печуємо їх умовами — під'їзні 
дороги, підключення до елек-
трики та водогону тощо, — казав 
Скальський.
Ще він додав, що у 2022 році 
заплановано будівництво другої 
черги заводу й те, що зараз ве-
дуться перемовини ще з п’ятьма 
інвесторами, які хочуть відкрити 
промислові об’єкти на терито-
рії Вінницького індустріального 
парку. Зараз на території парку 
працює тільки один завод — 
Green Cool, компанії UBC Group.

У 2020 році збудують ще один завод 

Австрійці планують почати будівництво 
заводу в 2020 році. Коли завершать першу 
чергу об’єкта, то буде 200–300 робочих місць

Ó îáëåíåðãî êàæóòü, 
ùî áóä³âåëüíèêè 
çàâîäó HEAD 
íå çâåðòàëèñÿ äî íèõ 
ùîäî ïðèºäíàííÿ 
äî åëåêòðîìåðåæ 

«Якби австрійцям оголосили таку ціну, їх би не було». Ігор 
Гуменний каже, що у економічних зонах Білорусі, Росії та країн 
Східної Європи ціна за приєднання в 2–3 рази менша
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Âèðîê çà çëî-
÷èí 5-ð³÷íî¿ äàâ-
íèíè, âèíåñåíèé 
êîëèøíüîìó ì³ë³-

ö³îíåðó Ìèêîë³ Ì³ë³í÷óêó, äîñ³ 
íå íàáóâ çàêîííî¿ ñèëè. Åêñ-
ä³ëüíè÷íîãî Òóëü÷èíñüêîãî 
ðàéâ³ää³ëó çàñóäèëè çà ïîáèòòÿ 
16-ð³÷íîãî õëîïöÿ. Àëå àïåëÿ-
ö³éíå îñêàðæåííÿ çàòÿãëîñÿ. 
Íå ðàç ì³íÿëè ñóää³â òà ïî-
÷èíàëè ñëóõàòè âñå ñïî÷àòêó. 
² îñü äíÿìè ñòàëî â³äîìî: áóäå 
5-òà çì³íà êîëåã³¿, à äëÿ íå¿ ³ç 
â³ííèöüêèõ ñóää³â àïåëÿö³éíî¿ 
³íñòàíö³¿ îáðàòè âæå í³êîãî.

Ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåí-
íÿ ïðî ïîáèòòÿ éîãî ñèíà ïå-
ðåàäðåñóþòü íà ³íøèé ðåã³îí, 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó 20minut.ua 
â³ííè÷àíèí Âîëîäèìèð Êàðïåí-
÷óê. Çà éîãî ñëîâàìè, ÷åòâåðòà 
êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèéíÿëà â³äâ³ä, 
çàÿâëåíèé åêñ-ì³ë³ö³îíåðîì. 
Ïðè÷èíà â³äâîäó — ñóä â³äõèëèâ 
êëîïîòàííÿ éîãî àäâîêàòêè, ÿê³ 
âæå ðàí³øå ðîçãëÿäàëèñÿ.

— Äóìàþ, ñóää³ ìîãëè â³ä-
õèëèòè êëîïîòàííÿ ÷àñòêîâî 
³ ïðîäîâæèòè ñëóõàòè ñïðàâó. 
Íå áóëî á òîä³ ï³äñòàâ äëÿ â³ä-
âîäó, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð 
Êàðïåí÷óê. — Íå çíàþ, õòî 
íàòèñíóâ, ùî ïðèéíÿëè òàêå 
ð³øåííÿ, àëå öå áóëî ÿêîñü 
íå òàê, ÿê òðåáà. Ïðîêóðîð 

øîêîâàíèé çàëèøèâñÿ. Ìè ç 
àäâîêàòîì øîêîâàí³ òàê ñàìî 
ç ö³º¿ ñèòóàö³¿, ùî ñóää³ ³ç ñåáå 
çíÿëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Äàë³ áó-
äóòü ïåðåñèëàòè íàøó ñïðàâó 
íà Õìåëüíèöüêèé, Æèòîìèð ÷è 
â ×åðêàñè.

ПОЗБУЛИСЯ ПРОБЛЕМИ?
Íàäàë³ áàòüêîâ³, ùîá â³äñòîþ-

âàòè ïðàâîòó ñâîãî ïîòåðï³ëîãî 
â³ä çëî÷èíó ñèíà, äîâåäåòüñÿ ¿ç-
äèòè â ³íøèé ðåã³îí. Ñåðåä ñóä-
ä³â Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó íå çàëèøèëîñÿ òàêèõ, ùî 
ðàí³øå òàê ÷è ³íàêøå íå áðàëè 
ó÷àñò³ â ö³é ñïðàâ³. Òî÷í³øå, º 
ëèøåíü îäèí ñóääÿ ³ç íåçàä³ÿíèõ 
äîñ³, à äëÿ êîëåã³¿ òðåáà òðîº.

— Äóìàþ, ñóää³ çàâ³äîìî 
òàê â÷èíèëè, «ñêèíóëè» íàøå 
ïðîâàäæåííÿ íà ³íøèé ñóä, — 
êàæå Âîëîäèìèð Êàðïåí÷óê. — 
Ò³ëüêè ìîæíà çäîãàäóâàòèñÿ, 
÷îìó íå çàõîò³ëè ïðîäîâæóâà-
òè ðîçãëÿä. ß ïðèïóñêàþ, ùîá 
íå áðóäíèòèñÿ…

Áàòüêî ïðèãàäóº, ÿê íà çà-
ñ³äàííÿ ïðèõîäèëè íåì³ñöåâ³ 
àêòèâ³ñòè é í³áèòî òèñíóëè 
íà ñëóæèòåë³â Ôåì³äè. Ïðè÷îìó 
íå ò³ëüêè ñâîºþ ïðèñóòí³ñòþ, 
ïëàêàòàìè, áðåíäîâàíèì îäÿãîì 
òà ï³êåòàìè.

— Àêòèâ³ñòè îðãàí³çàö³¿ «Ñòîï 
êîðóïö³¿», êð³ì òîãî, ùî íà çà-
ñ³äàííÿõ ïîâîäèëèñÿ íàõàáíî, 
óñ³õ ïîâ÷àëè, òî âîíè ùå é ïè-
ñàëè ïîò³ì ñêàðãè íà êîæíîãî 

ВІННИЦЬКІ СУДДІ ВІДМОВИЛИСЯ 
ВІД СКАНДАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Вибору немає  У Вінницькому 
апеляційному суді не будуть слухати 
справу, яку супроводжували провокації 
та скандали. Йдеться про злочин 
засудженого в першій інстанції до 5-ти з 
половиною років тюрми екс-дільничного. 
Він оскаржує вирок і заручився 
підтримкою активістів, що пікетують суд і 
пишуть на суддів скарги

ñóääþ, ùî áóâ â íàø³é ñïðàâ³, — 
ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Êàðïåí÷óê.

Ðàí³øå RIA ïèñàëà ïðî ó÷àñòü 
ïðàâîçàõèñíèê³â òà æóðíàë³ñò³â 
³ç ëüâ³âñüêîãî îñåðåäêó îðãàí³-
çàö³¿ «Ñòîï êîðóïö³¿» â ³ñòîð³¿ 
êîíôë³êòó ì³æ Êàðïåí÷óêà-
ìè òà Ìèêîëîþ Ì³ë³í÷óêîì. 
Îñòàíí³é, íàãàäàºìî, ç ïðå-
ñîþ â³äìîâëÿâñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ. 
Àëå íà âëàøòîâàí³é ó Â³ííèö³ 
íåì³ñöåâèìè àêòèâ³ñòàìè ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿ çàãîâîðèâ. Éîãî 
ìàòè íà êàìåðó îðãàí³çàòîð³â çà-
õîäó îá³öÿëà îãîëîñèòè ãîëîäó-
âàííÿ, ÿêùî ¿¿ ñèíà ³ â àïåëÿö³¿ 
çàñóäÿòü. À â³í ñàì íàçâàâ ñâîº 
ïðîâàäæåííÿ ñôàáðèêîâàíèì 
øïèê³âñüêîþ ìàô³ºþ.

СУТЬ ПРОБЛЕМНОЇ СПРАВИ 
Ñàìå â Øïèêîâ³ áóëî ïîáèò-

òÿ ï³äë³òêà Áîãäàíà Êàðïåí÷óêà 
â æîâòí³ 2014-ãî. Ïðèãàäàéìî 
ñóòü çëî÷èíó, êâàë³ô³êîâàíîãî, 
ÿê ñëóæáîâèé.

Ä³ëüíè÷íèé ÷åðãóâàâ íà âè-
áîð÷³é ä³ëüíèö³, àëå âíî÷³, 
áëèçüêî 24.00 ïî¿õàâ êóïèòè 
âîäè äî êàôå íà âëàñí³é ìàøèí³. 
Ó ôîðì³, ç òàáåëüíîþ çáðîºþ 
³ í³äå íå îáë³êîâàíèì ãóìîâèì 
êèéêîì. Öèì êèéêîì ïî îá-
ëè÷÷þ áèâ «øåðèô» 16-ð³÷íîãî 
õëîïöÿ, êîëè çóñòð³â íà äîðîç³. 
Ðåçóëüòàò: ïåðåëîì ëèöüîâî¿ 
ê³ñòêè, ÷åðåïíî-ìîçêîâà, ñòðóñ 
ìîçêó ³ ñóïóòí³ ò³ëåñí³.

ßê ïîÿñíèâ ðàí³øå ïîâåä³íêó 
ä³ëüíè÷íîãî áàòüêî ïîòåðï³ëîãî 
ñòàðøîêëàñíèêà (õëîïåöü òåïåð 
ñòóäåíò), òîé ñïåðøó ðîçëó÷èâ 
éîãî ç äðóæèíîþ, à ïîò³ì «ç³-
ãíàâ ïàñ³þ» íà ¿õíüîìó ñèíîâ³. 
Áîãäàí éøîâ ç êàôå äîäîìó, 
êîëè ä³ëüíè÷íèé ïåðåãîðîäèâ 

éîìó øëÿõ «Ìàçäîþ-3» ³ áåç 
ñë³â êèíóâñÿ áèòè. ×îìó òàê 
â÷èíèâ, õëîïåöü ä³çíàâñÿ âæå 
íà ñóäàõ.

Âåðñ³þ îáâèíóâà÷åíîãî çíà-
ºìî ç âèðîêó: áóâ ó öèâ³ëüíî-
ìó îäÿç³, áåç êèéêà ³ áèâ êó-
ëàêîì õëîïöÿ, áî òîé îáðàçèâ 
éîãî ñëîâåñíî ùå é ãåïíóâ 
äâ³÷³ ïî éîãî ìàøèí³. Òóëü-
÷èíñüêèé ñóä íàçâàâ öþ âåð-
ñ³þ ñïðîñòîâàíîþ äîêàçàìè òà 
ñâ³ä÷åííÿìè î÷åâèäö³â ³ âèí³ñ 
çâèíóâà÷óâàëüíå ð³øåííÿ. Éîãî 
é îñêàðæóº âæå òðèâàëèé ÷àñ 
êîëèøí³é ì³ë³ö³îíåð.

ТЯГАНИНА ТА СКАРГИ 
Ìèêîëà Ì³ë³í÷óê, íàãàäàºìî, 

çâ³ëüíèâñÿ ç ÌÂÑ çà âëàñíèì 
áàæàííÿì, ùå â ïðîöåñ³ äî-
ñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ï³ñëÿ 
âèðîêó, âèíåñåíîãî ó Òóëü÷èí³, 
éîãî íå âçÿëè ï³ä âàðòó. Ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ àïåëÿö³éíîãî ðîç-
ãëÿäó, ÿêùî â³í ï³äòâåðäèòü âè-
ðîê, çàñóäæåíîãî ïîâèíí³ áóäóòü 
â³äïðàâèòè çà ãðàòè íà 5 ðîê³â ³ 

6 ì³ñÿö³â. À äîòè — íà ñâîáîä³.
— Âîíè ïîñò³éíî çàòÿãóâàëè 

ñïðàâó. Ç îñòàííüîþ êîëåã³ºþ, 
â³ä òðàâíÿ òÿãíóëè, òÿãíóëè, 
íå ïðèõîäèëè, õâîð³ëè… À òóò 
ðàç — çàÿâèëè êëîïîòàííÿ, ñóä ¿õ 
â³äõèëÿº ³ äàë³ â³äâ³ä, — ðîçêàçóº 
Âîëîäèìèð Êàðïåí÷óê. — Ñóää³ 
éîãî ïðèéíÿëè. Çàðàç æå ó íèõ 
áóäå àòåñòàö³ÿ. Íàùî ¿ì ñêàðãè, 
ÿê³ íàïèøóòü çíîâ àêòèâ³ñòè 
íà çàìîâëåííÿ?

Âîëîäèìèð Êàðïåí÷óê âæå ä³-
çíàâñÿ, ùî ï’ÿòà ñïðîáà àïåëÿ-
ö³éíîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïîáèòòÿ 
éîãî ñèíà ïî÷íåòüñÿ íåñêîðî. 
Ìàòåð³àëè íàïðàâëÿòü äî Âåð-
õîâíîãî ñóäó, äå ÷åðåç ðåôîðìó 
ïðîöåñ ïåðåðîçïîä³ëó ìîæå çà-
òÿãíóòèñÿ íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â.

— Ìåí³ ñêàçàëè ãîòóâàòèñÿ 
íà âåñíó. ² öå â êðàùîìó âèïàä-
êó. Îòàêà ïåðñïåêòèâà íåçðîçó-
ì³ëà, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð 
Êàðïåí÷óê. — 10 ðîê³â — ñòðîê 
äàâíîñò³ ó íàñ. Ïðîéøëî âæå 
5 ðîê³â, ³ ùî áóäå äàë³, ò³ëüêè 
Ãîñïîäü áîã çíàº.

Інформацію про те, що Вінницький апеля-
ційний суд надалі не буде слухати назване 
провадження, підтвердила його речниця. 
Вона сказала, що Верховний суд проведе 
новий перерозподіл справи.
— На судовому засіданні обвинувачений 
Микола Мілінчук подав заяву про відвід 
колегії суддів Вінницького апеляційного 
суду Ірині Ковальській, Євгену Нагорняку та 
Антону Рупаку. Мотивував тим, що суд від-
мовив йому в клопотанні про витребування 
доказів та їх дослідження. Це, на думку об-
винуваченого, свідчить про упередженість 
суддів. Колегія суддів клопотання задо-
вольнила, — розповіла RIA прес-секретар 

Вінницького апеляційного суду Надія Чор-
на-Гаража. — Кримінальне провадження 
передали на повторний автоматизований 
розподіл, однак з’ясувалося, що усі судді 
судової палати з розгляду кримінальних 
справ уже розглядали цю справу. Тому її 
надіслали до Верховного суду для визна-
чення підсудності: там вирішать, який інший 
апеляційний суд слухатиме провадження.
Чи могла колегія не приймати відвід? Чому 
так ухвалила, а не інакше? Нам назвали дві 
підстави для відводу: ймовірність сумніву 
в неупередженості та стандарти етичної по-
ведінки суддів.
«Суддя не може брати участь у криміналь-

ному провадженні за наявності обставин, 
які викликають сумнів у його неуперед-
женості», — процитували статтю 75 Кримі-
нального процесуального кодексу України 
у Вінницькому апеляційному та надали 
журналісту RIA витяг з ухвали:
«У рішенні Європейського суду з прав лю-
дини від 09.11.2006 у справі «Білуха проти 
України» зазначено, що відповідно до уста-
леної практики суду наявність безсторонності 
повинна визначатися за суб’єктивними та 
об’єктивними критеріями. Бангалорські прин-
ципи поведінки суддів від 19.05.2006 ви-
значають та встановлюють стандарти етичної 
поведінки суддів. Так, у статті 2 визначено, 

що суддя підлягає відводу у випадку, зокре-
ма, коли у стороннього спостерігача могли б 
виникнути сумніви у неупередженості судді. 
Адвокатом Літаєвою заявлено клопотання 
про визнання доказів недопустимими. 
Колегією суддів Вінницького апеляційного 
суду 21.10.2019 відмовлено в задоволенні 
клопотання адвоката про витребування до-
казів та їх дослідження, які адвокат Літаєва 
просила визнати недопустимими. Зважаючи 
на ту обставину, що судді висловили свою 
думку щодо витребування документів та їх 
дослідження, можливість прийняття іншо-
го рішення викликає обґрунтовані сумніви 
в учасників судового провадження».

Суд: рішення законне і етичне 

Справа Карпенчук проти Мілінчука вінницькими 
суддями розглядатися не буде 

«Ñóää³ çàâ³äîìî òàê 
â÷èíèëè — ñêèíóëè 
íàøå ïðîâàäæåííÿ 
íà ³íøèé ñóä, ùîá 
íå áðóäíèòèñÿ ïåðåä 
àòåñòàö³ºþ»
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Ó êîíêóðñ³ «Íàðîäíèé áðåíä» 
áåðóòü ó÷àñòü êîìïàí³¿ ç ð³çíîþ 
³ñòîð³ºþ ³ ñòàðòîâèì êàï³òàëîì. 
Ìè ïîãîâîðèëè ç äâîìà âèðîáíè-
êàìè, ùîá ç‘ÿñóâàòè, ó ÷îìó ñèëà 
áðåíäó, ÿê çàðîáèòè ³ì‘ÿ â óìî-
âàõ âèñîêî¿ êîíêóðåíòíîñò³ òà ÷è 
çàëåæèòü øëÿõ äî âèçíàííÿ â³ä 
ìàñøòàá³â âèðîáíèöòâà.

ІСТОРІЯ ДВОХ 
БРЕНДІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ 

Íà áàç³ â³ííèöüêîãî çàâîäó 
ïðîäòîâàð³â ç 2006-ãî âèãî-
òîâëÿþòü êîíäèòåðñüê³ âèðîáè 
«Ñîëîäêà ìð³ÿ». Êîìïàí³ÿ ìàº 
24 ìàãàçèíè ïî âñüîìó ì³ñòó, ÿê³ 
ðîçòàøîâàí³ ó êîæíîìó ðàéîí³ 
Â³ííèö³. 

Ïðîòÿãîì ï‘ÿòè ðîê³â êîìïà-

í³ÿ áåðå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ «Íà-
ðîäíèé áðåíä» ³ ùîðàçó îòðèìóº 
íàãîðîäó.

— Öå îçíà÷àº, ùî â³ííè÷àíè 
âèçíàþòü íàøó ïðîäóêö³þ, ìè 
êîðèñòóºìîñÿ ïîâàãîþ ó íàñå-
ëåííÿ, — ãîâîðèòü PR-ìåíåäæåð 
Îëåíà Äîâáåóñ. — Äëÿ íàñ âàæëè-
âî, ùî öÿ ïðåì³ÿ ÷åñíà òà íåçà-
àíãàæîâàíà.

Êîìïàí³ÿ íå çìàãàºòüñÿ ³ç âñåó-
êðà¿íñüêèìè áðåíäàìè, à ïðàöþº 
äëÿ ñâîãî â³ííèöüêîãî ñïîæè-
âà÷à.

— Ìè íå äîäàºìî åìóëüãàòîðè 
÷è ³íøó õ³ì³þ, ùîá çá³ëüøèòè 
òåðì³í ïðèäàòíîñò³.

Ùå îäíà êîìïàí³ÿ — «Äîìàø-
í³é õë³á». Â³äíîñíî íåâåëèêèé 
áðåíä, ÿêèé ³ñíóº óæå ïðîòÿãîì 
äåñÿòè ðîê³â. Ñï³âçàñíîâíèêè 
êîìïàí³¿ Äìèòðî Äóäêî òà Ìè-

ВІД МАЛИХ ДО ВЕЛИКИХ: 
ЯК СТАТИ НАРОДНИМ БРЕНДОМ?
Бізнес-історії  Конкурс «Народний 
бренд» продовжується. Тим часом 
переможці минулого року розповіли, 
від чого залежить визнання компанії, що 
головне для клієнтів і про проблеми, з 
якими доводиться зіштовхуватися щодня

õàéëî Áóäíèé ãîâîðÿòü, ùî öå — 
ñïðàâà âñüîãî æèòòÿ.

Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â êîìïà-
í³ÿ áåðå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ âñ³ 
ö³ ðîêè çàéìàº ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. 
Ìèíóëîãî ðîêó ó ñâî¿é íîì³-
íàö³¿ «Äîìàøí³é õë³á» çäîáóâ 
ïåðåìîãó.

— Öÿ íàãîðîäà äëÿ íàñ îçíà-
÷àº, ùî ìè çäîáóëè ëþáîâ íàøèõ 
ñïîæèâà÷³â. Òîìó çàâæäè õî÷åòü-
ñÿ áóòè â òðåíä³. Â³ä÷óâàòè ñåáå 
íå îñòàíí³ìè ³ ñâîþ ñèëó, — ãî-
âîðèòü Äìèòðî.

ЯК «ТРИМАТИ МАРКУ» 
Ó «Ñîëîäê³é ìð³¿» ïðèòðè-

ìóþòüñÿ òàêî¿ ïîë³òèêè, ùî 
êîíêóðåíò³â ó êîìïàí³¿ íåìàº, 
º àíàëîã³÷í³ âèðîáíèêè ïðîäóê-
ö³¿. Áðåíä êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â 
âïåâíåíèé, ùî «òðèìàòè ìàðêó» 
äîïîìàãàº êîìàíäà îäíîäóìö³â. 
Ëþäè, ÿê³ ðîçóì³þòü, ùî ðîáëÿòü, 
ÿê ³ äëÿ ÷îãî.

Îñíîâà áðåíäó «Äîìàøí³é 
õë³á» — öå òåæ ÿê³ñòü.Òîìó 
äî ñâîº¿ ïðîäóêö³¿ ó êîìïàí³¿ 
ñòàâëÿòüñÿ ç âåëèêîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ.

— Ñüîãîäí³ «Äîìàøí³é õë³á» — 
öå, â ïåðøó ÷åðãó, òå, ùî ìè ðî-
áèìî äëÿ ñâî¿õ ä³òåé òà ðîäèí. Ç³ 

Офіційний партнер — «Електродрайв» — 
Ірина Селезньова, керівник компанії 
— «Народний бренд» — це можливість зна-
йти нових партнерів і друзів. Можливість 
заявити про себе для більшого кола лю-
дей за допомогою тих, хто вже зміг себе 
оцінити. На сьогодні для нашої компанії — 
це найбільша нагорода, найбільша мета 
за календарний рік.
Офіційний партнер — «АКцентр» 
— «Народний бренд» — це показник успіш-
ності, репутації та популярності бізнесу під-
приємців. Конкурс стимулює до покращення 

всієї атмосфери в місті. Настрій вінничани-
на утворюється через якісно організовані 
можливості: навчатися, вирішувати різні 
побутові завдання, цікаво проводити час, 
своєчасно отримувати медичну допомогу, 
забезпечити дітям всебічний розвиток тощо.
Партнер яскравих посмішок — Skydent — 
Сергій Корчун, головний лікар 
— Конкурс «Народний бренд» — це рейтинг 
підприємця і престиж його компанії. Але біль-
ше конкурс про довіру клієнтів. Голосування — 
це зворотній зв‘язок про роботу організації 
у вигляді подяки клієнтів, які голосують.

Що для вінницьких підприємців значить конкурс? 
Офіційний партнер — «Електродрайв» — 
Ірина Селезньова, керівник компанії 
— За допомогою друзів і своїх постійних 
клієнтів стати справді Народним брендом — 
не складно. Маленькі компанії завжди на-
багато ближчі і тепліші до своїх клієнтів і 
завдяки цьому можуть отримати гарні 
призові місця.
Офіційний партнер — «АКцентр» 
— В умовах сучасного ринку потрібно роз-
вивавати свій формат, який цікавий спо-
живачу. Створюйте власне обличчя, будьте 
унікальними, щоб запам'ятатися, робіть 

свою роботу краще за інших. Займайтеся 
справою, яка приносить задоволення. Став-
тесь до роботи, якою займаєтесь, відпові-
дально. Тоді ринок споживачів відповідно 
відреагує на ваші досягнення.
Партнер яскравих посмішок — Skydent — 
Сергій Корчун, головний лікар 
— Якщо маленькі компанії будуть люби-
ти своїх клієнтів і робити їх щасливими, 
то мають великі шанси стати брендами. За-
вдання не у тому, щоб бути «великим» або 
«малим». Задача — виконувати обіцянки, 
які компанія дає клієнтам.

Як стати Народним брендом?

Уже майже 15 тисяч вінничан віддали свої голоси 
за улюблені бренди. Голосування триває до 30 листопада 

ñïðàâæíüî¿ ³ íàòóðàëüíî¿ ñèðî-
âèíè, — ãîâîðèòü äèðåêòîð ï³ä-
ïðèºìñòâà Äìèòðî Äóäêî. 

БІЗНЕС-ТРУДНОЩІ 
Ïðîáëåìà, ç ÿêîþ íàé÷àñò³øå 

äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ — öå êîëè 
íå çàâæäè ìîæíà çíàéòè âèðîá-
íèê³â ÿê³ñíî¿ ñèðîâèíè.

— Îäíîäóìö³â çíàéòè ñêëàäíî. 
Òèõ, õòî òàê ñàìî ïðàãíå ñòâî-
ðþâàòè ÿê³ñíå òà íàòóðàëüíå, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îëåíà. 

Íà ï³äïðèºìñòâ³ ³ñíóº ñâîÿ 

âåëè÷åçíà ì³êðîá³îëîã³÷íà òà 
ô³çèêî-õ³ì³÷íà ëàáîðàòîð³¿, ÿê³ 
ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü àíàë³ç ïðî-
äóêö³¿ òà ñèðîâèíè.

Äèðåêòîð «Äîìàøíüîãî õë³áà» 
Äìèòðî Äóäêî ãîâîðèòü çäåá³ëü-
øîãî ïðî ëþäñüêèé ôàêòîð. Ó âè-
ðîáíèöòâ³ ³íîä³ òðàïëÿþòüñÿ íþ-
àíñè, ÿê³ øâèäêî âèð³øóþòüñÿ.

Ï³äñóìîâóþ÷è, âàðòî ñêàçàòè, 
ùî íå âàæëèâî, ÿêèõ ìàñøòàá³â 
êîìïàí³ÿ. Âàæëèâî, ùîá ïðîäóê-
ö³ÿ ³ ïîñëóãè, ÿê³ âîíà ïðîïîíóº, 
áóëè ÿê³ñíèìè. 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АННА КАТРУК, ПСИХОЛОГ
Доросле життя — це коли ти елегантно 
вирішуєш питання, про існування яких 
оточуючі навіть не здогадуються...

ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОГО 
КЛУБУ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ

ËÈØÅ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ó Â³ííèö³ — 
28 ëèñòîïàäà 2019 ð., ÐÊ «Mont Blank». 
Ïîä³ÿ, ÿêà îá'ºäíàº ïðàêòèê³â á³çíåñó — 
òèõ, õòî áóäóº, ðèçèêóº, äîëàº ñêëàäíîù³ 
òà ìàñøòàáóº âëàñíó ñïðàâó. Á³çíåñ-³í-
òåíñèâ ÒÐÅÍÄÈ 2020 — öå êîíöåíòðàò 
«ãàðÿ÷î¿» ³íôîðìàö³¿ äëÿ á³çíåñó!

Ñï³êåðè — çàñíîâíèêè êîìïàí³é òà 
á³çíåñ-òðåíåðè, ÿê³ ïîä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì 
ñòâîðåííÿ óñï³øíèõ ïðîäóêò³â, åêñêëþ-
çèâíèìè êåéñàìè, ñåêðåòàìè ìàðêåòèí-
ãó, çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ³ ìàñøòàáó-
âàííÿ á³çíåñó. Âïåðøå ó Â³ííèö³ ÒÎÏ 
ñï³êåðè, ñåðåä ÿêèõ:

Âàëåíòèí Ïàíþòà — êåðóþ÷èé ïàðòíåð, 
áðåíä-ë³äåð FEDORIV, ïðàöþâàâ ç òàêèìè 
áðåíäàìè, ÿê Volvo, Skania, NobelBioCare, 
Skandia, Unilever, Husqvarna.

Àíäð³é Øàòèðêî — âëàñíèê àãåíòñòâà 
â³äåîìàðêåòèíãó SHATYRKO AGENCY, 
ï³äïðèºìåöü, ñåðòèô³êîâàíèé ôàõ³âåöü 
ç YouTube òà â³äåîðåêëàìè.

Àíäð³é Ïèâîâàðîâ — çàñíîâíèê êîì-
ïàí³é «Ñîëü», «GoIT», «GoITeens», 
«8allocate», «CRMium», ñåðòèô³êîâàíèé 
êîó÷ ç êîíöåïö³¿ ScalingUp, çàñíîâíèê 
ïðîåêòó «Ìàã³ÿ ðàíêó».

Ëþäìèëà Êàëàáóõà — âëàñíèöÿ 5 á³ç-

íåñ³â, á³çíåñ-òðåíåð, ïèñüìåííèöÿ, àâòîð 
áåñòñåëåðà «Ïî÷í³òü ãîâîðèòè Í²» — 
óâ³éøëà â òîï-10 êðàùèõ êíèã Óêðà¿íè 
2017, åêñïåðò ç ïðîäàæ³â òà ïåðåãîâîð³â 
ó ÇÌ² (íàö³îíàëüí³ òåëåêàíàëè òà ðàä³î-
ìåðåæ³), ñï³êåð ïðîåêò³â kmbs òà ªÁÐÐ, 
âõîäèòü â ÒÎÏ-50 áëîãåð³â ðåã³îíó òà 
ÒÎÏ-100 óñï³øíèõ æ³íîê Ëüâ³âùèíè

Êàòåðèíà Áàëàíîâñüêà — óâ³éøëà 
â ÒÎÏ-100 óñï³øíèõ æ³íîê Óêðà¿íè 2016 òà 
TOP-500 MOST POWERFUL WOMEN IN 
UKRAINE, «Êðàùèé Ëåêòîð» ìåðåæ³ Âèñî-
öüêèé Êîíñàëòèíã, ñåðòèô³êîâàíèé á³çíåñ-
òðåíåð ³ êîíñóëüòàíò ç óïðàâë³ííÿ.

Á³çíåñ-³íòåíñèâ ÒÐÅÍÄÈ 2020 — äëÿ 
òèõ, õòî ïðàãíå ä³çíàâàòèñÿ ïåðøèìè ïðî 
íîâ³òí³ òåíäåíö³¿, òåõíîëîã³¿, ñó÷àñí³ ³í-
ñòðóìåíòè, ÿê³ äîçâîëÿòü «áóòè íà õâèë³» 
òà ðîçâèâàòè ñâ³é á³çíåñ.

«Äàâíî ìð³ÿëà ïðîâåñòè óí³êàëüíèé çà-
õ³ä äëÿ âëàñíèê³â á³çíåñó òà äëÿ òèõ, õòî 
ïëàíóº îðãàí³çóâàòè âëàñíó ñïðàâó. Íàì 
âäàëîñü çàïðîñèòè ó Â³ííèöþ â³äîìèõ 
á³çíåñ-òðåíåð³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, ÿê³ çíà-
þòü âñå ïðî òðåíäè òà ³ííîâàö³¿ â á³çíåñ³, 
ïðî íàéá³ëüø ïðèáóòêîâ³ í³ø³ òà âàæ-
ëèâ³ á³çíåñ-ïðîöåñè», — çàçíà÷àº Íàä³ÿ 
Ëèñåöüêà — îðãàí³çàòîð á³çíåñ-ôîðóìó 
ÒÐÅÍÄÈ 2020, ï³äïðèºìíèöÿ, ïðåçèäåíò 
Â³ííèöüêîãî Êëóáó Ä³ëîâèõ Ëþäåé.

Ó÷àñíèêè á³çíåñ-³íòåíñèâó îòðèìà-
þòü êîíöåíòðàò êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿, 
ä³çíàâøèñü:
 ÿê çì³íèòüñÿ ñâ³ò á³çíåñó â 2020 ð.
 ÿêà ðîëü âëàñíèêà â ñòâîðåíí³ é 

óòðèìàíí³ ñèëüíî¿ êîìàíäè
 ÿê äîñÿãàòè îñîáèñò³ òà á³çíåñ-ö³ë³, 

âèêîðèñòîâóþ÷è âèïåðåäæàþ÷³ ïîêàçíèêè

 ÿê çðàçó ïîòðàïèòè â í³øó, äå º ãðîø³
 ÿê³ ñó÷àñí³ áðåíäè çì³íÿòü ñâ³ò 

á³çíåñó
Á³çíåñ-³íòåíñèâ ÒÐÅÍÄÈ 2020 — 

åôåêòèâíà ïëàòôîðìà äëÿ íåòâîðê³íãó 
ç ñó÷àñíèìè ë³äåðàìè. Òóò âè çíàéäåòå 
ïàðòíåð³â ³ îäíîäóìö³â çàâäÿêè ð³çíèì 
íåòâîðê³íãîâèì àêòèâíîñòÿì ï³ä ÷àñ 
çàõîäó.

Îðãàí³çàòîð: Â³ííèöüêèé Êëóá Ä³ëî-
âèõ Ëþäåé

Íàø³ ïàðòíåðè: ÒÌ VillaMilk, ÒÎÂ 
«Âîëüòàæ ãðóï», ÒÌ «Óêðà¿íî÷êà», ãî-
òåëü «Ôðàíö³ÿ» òà ðåñòîðàí Mont Blank, 
VisotskyConsulting, ìàãàçèí äåë³êàòåñ³â 
«Ó Â³òàë³ÿ», òóðàãåíòñòâî «Ïîä³ëëÿ-Òðå-
âåë», ðåêëàìíî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî 
«ReklaMax», òðåí³íãîâà êîìïàí³ÿ «Ðîç-
âèòîê», êîíäèòåðñüêà íîâîãî ïîêîë³ííÿ 
«Lamousse», ÒÌ Nemiroff, ÏÏ Â³ííèöÿ.

Ãîëîâíèé ³íôî ïàðòíåð — ñàéò 
ÒÎÏ 20.ua — äîâ³äêà, ÿêà çàñíîâàíà 
íà â³äãóêàõ æèòåë³â ì. Â³ííèö³.

Ðåºñòðóéòåñÿ íà á³çíåñ-³íòåíñèâ 
ÒÐÅÍÄÈ 2020. Çàëèøèëîñü âñüîãî ê³ëüêà 
â³ëüíèõ ì³ñöü!

Äåòàëüíà ïðîãðàìà: trends2020.tilda.ws
àáî çà òåëåôîíîì +38 097 505 8050 
(viber, telegram)

Те, що будуть обговорювати завтра, ти дізнаєшся 
вже сьогодні на бізнес-інтенсиві ТРЕНДИ 2020
БЛОГ

463828

Надія Лисецька, президент 
Вінницького Клубу Ділових Людей
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ùå íå ïîâåðíóâ 
ñâ³é åëåêòðîáàéê, 
à âæå íàïèñàâ 

ïîñò âäÿ÷íîñò³ ïðàâîîõîðîíöÿì, 
ÿê³ çàòðèìàëè êðàä³ÿ, òà ëþäÿì, 
ùî äîïîìàãàëè éîãî øóêàòè.

Ó â³ííèöüêîãî ð³åëòîðà Ïàâëà 
Ñí³öàðà, íàãàäàºìî, ç ïðèâàòíî-
ãî ïîäâ³ð’ÿ ó âåðåñí³ ïîöóïèëè 
âåëîñèïåä, ÿêèé â³í ïðèäáàâ 
çà 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ðîçêðèòè 
çëî÷èí çóì³â ñàì âëàñíèê çà äî-
ïîìîãîþ Ôåéñáóêó. Â³í âèêëàâ 
ôîòî âèêðàäåíîãî áàéêó ³ ïîïðî-
ñèâ ëþäåé äîïîìîãòè çíàéòè. ² 
çíàéøëèñÿ ñâ³äêè: â³ííè÷àíè 
áà÷èëè, ÿê âàæêèé åëåêòðîáàéê, 
òî÷íî òàêèé, ÿê íà ôîòî ç³ ñòî-
ð³íêè Ïàâëà Ñí³öàðà, âàíòàæèëè 
íà ìàøèíó äâîº ÷îëîâ³ê³â ó äâî-
ð³ áóäèíêó íåïîäàë³ê â³ä ì³ñöÿ 
êðàä³æêè.

Íåáàéäóæà æ³íêà çðîáèëà ôîòî 
éìîâ³ðíèõ çëîä³¿â òà ¿õíüî¿ ìà-
øèíè ³ íàä³ñëàëà çí³ìêè àâòîðó 
ïîñòó ïðî âêðàäåíèé âåëîñèïåä. 

Â³í ïåðåäàâ ³íôîðìàö³þ ïîë³-
öåéñüêèì. Íå òàê øâèäêî, ÿê 
áè õîò³ëîñÿ Ïàâëó Ñí³öàðó, àëå 
êðàä³ÿ çàòðèìàëè. Öå ñòàëîñÿ âæå 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê çëîä³é çáóâ âêðà-
äåíå — ïðîäàâ åëåêòðîâåëîñèïåä 
ïðàö³âíèêó ëîìáàðäó. Îñòàíí³é 
ï³ñëÿ ðîçãîëîñó ³íôîðìàö³¿ ïðî 
éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî âåëîêðàä³æ-
êè çíèê. Éîãî òà ñàì âåëîñèïåä 
ùå ìàþòü ðîçøóêàòè.

РЕЦИДИВІСТ, ЩО НЕ КАЄТЬСЯ 
Ïàâëî Ñí³öàð 2 ëèñòîïàäà 

â Ôåéñáóö³ íàïèñàâ, êîìó âäÿ÷-
íèé çà ³íôîðìàö³þ ïðî êðàä³ÿ, 
ÿêîãî íàðåøò³ çàòðèìàëè. ²ç ï³ä-
îçðþâàíèì ïðîâåëè ñë³ä÷³ ä³¿, â³í 
ç³çíàâñÿ. ² äàí³ íèì ñâ³ä÷åííÿ, 
ÿê íàä³ºòüñÿ âëàñíèê âåëîñèïåäà, 
äîïîìîæóòü ïîë³ö³¿ ðîçøóêàòè 
éîãî òðàíñïîðòíèé çàñ³á.

— Âåëîñèïåä áóâ ïðîäàíèé, ÿê 
ïîÿñíèâ âèêðàäà÷ íà â³äåî ïðè 
ïîíÿòèõ, çà 2000 ãðèâåíü, — ãî-
âîðèòü Ïàâëî Ñí³öàð æóðíàë³ñ-
òó RIA. — ×è â³ðþ ÿ, ùî áàéê 
çà 30 òèñÿ÷ ïðîäàëè çà äâ³ òèñÿ÷³? 
Í³êîìó íå ìîæíà â³ðèòè. Òèì 

БАЙК, ЩО КОШТУЄ 30 ТИСЯЧ, 
КРАДІЙ ПРОДАВ ЗА ДВІ ТИСЯЧІ 
Постфактум  Знайшли крадія. Він 
за 2 тисячі збув електробайк, який насправді 
коштує в 15 разів дорожче. А того чоловіка, 
який купив крадене, ще мають розшукати. 
Як і сам велосипед. Про те, як розкривають 
викрадення його транспортного засобу, 
розповів Павло Сніцар

á³ëüøå ðåöèäèâ³ñòó…
Â³ä ïîë³öåéñüêèõ âëàñíèê ä³-

çíàâñÿ, ùî êðàä³é íå ðàç ïðè-
òÿãóâàâñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà ìàéíîâ³ çëî÷èíè ³ â³äáóâàâ 
çà íèõ ïîêàðàííÿ.

— Êîëè ÿ âïåðøå ïîáà÷èâ äà-
íîãî ïðàâîïîðóøíèêà, òî ïåðøå 
áàæàííÿ áóëî éîãî íàãîäóâàòè. 
Çëîñò³ íå áóëî ÿêîñü, — ãîâîðèòü 
Ïàâëî. — Ó íüîãî âæå 5 ñóäè-
ìîñòåé ³ áóäå 6-òà. Àëå äðàìà 
ö³º¿ ³ñòîð³¿ â ò³ì, ùî â³í íàâ³òü 
íå ðîçóì³º, ùî íàêî¿â, òîìó ùî 
â ê³íö³ ùå çàïèòóâàâ ïðè âñ³õ: 
«Íå, íó à ÷òî ÿ òàêîãî íàäåëàë? 
ß âñåãî ëèøü âåëîñèïåä óêðàë…» 

ПЕРЕКУПНИКА ЩЕ ШУКАЮТЬ 
Âèêðàäà÷, ÿê êàæå Ïàâëî Ñí³-

öàð, ì³ã çàäåøåâî ñïëàâèòè äî-
ðîãèé âåëîñèïåä, à âæå òîé, õòî 
ïåðåêóïèâ, — ïåðåïðîäàâ éîãî 
çíà÷íî äîðîæ÷å. ßê ïåðøîãî 
ïîêóïöÿ, íàãàäàºìî, øóêàþòü 
ïðàö³âíèêà ëîìáàðäó, ÿêîãî óï³ç-
íàëè ñâ³äêè ³ òåæ íàçâàëè Ïàâëó 
Ñí³öàðó. Â³í ö³ äàí³ òàêîæ ïåðå-
äàâ ñë³ä÷èì.

— Òîé Àíäð³é çàðàç ïåðåõîâó-
ºòüñÿ, — ãîâîðèòü Ïàâëî. — Éîãî 
íå ìîæóòü çíàéòè. À îäðàçó éîìó 
äîäçâîíþâàëàñÿ íà ìîá³ëüíèé 
ïîë³ö³ÿ…

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðøîãî ï³ä-
îçðþâàíîãî — êðàä³ÿ, òî äíÿìè 
éîìó îáèðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä 
íà ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà.

— Ó íüîãî íåìàº â³ííèöüêî¿ 
ðåºñòðàö³¿. Â³í ÿê áîìæ. Æèâå 
â ãóðòîæèòêó, à ïðîïèñàíèé â ³í-
ø³é îáëàñò³, — ðîçïîâ³äàº Ïàâëî 

Павлу ще не повернули його електровелосипед. 
Не знайшли перекупника 

Ñí³öàð. — ×åðåç öå éîìó íàâ³òü 
íå äàëè äîìàøíüîãî àðåøòó. 
À ï³ä âàðòó íå âçÿëè, áî íå òà-
êèé òÿæêèé öå çëî÷èí é í³áèòî 
íå äîñòàòíüî äîêàç³â ó ñïðàâ³… 
Òîæ âðåøò³ ñóä ïðîñòî â³äïóñòèâ 
çëî÷èíöÿ, ³ â³í çàðàç ñïîê³éíî 
ãóëÿº íà âîë³. Çàêîíàì íàøèì 
áðàâî!

Òà íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî çëî-
÷èí çàëèøàºòüñÿ íå ðîçêðèòèì 
äî ê³íöÿ (ïåðåêóïíèêà ³ âåëî-
ñèïåä íå çíàéøëè), Ïàâëî Ñí³-

öàð ââàæàº ñâîºþ ïåðåìîãîþ òå, 
ùî õî÷à á âèêðàäà÷à ïðèòÿãóþòü 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.

«Äî òèõ, õòî ñèäèòü íà ì³ñö³, 
â ðóêè í³÷îãî íå ³äå, — íàïèñàâ 
â³í ó Ôåéñáóö³. — ß çðîáèâ ìàê-
ñèìóì øóìó ç öüîãî. Ìåíå íà-
â³òü âèïàäêîâ³ ïåðåõîæ³ ïèòàëè, 
÷è çíàéøîâñÿ âåëîñèïåä. Òîìó, 
ÿêùî öå òâîº, ³ íàâ³òü ÿêùî âåñü 
ñâ³ò ïðîòè òåáå, âñå îäíî òðå-
áà ä³ÿòè, êîëè íà òâî¿é ñòîðîí³ 
ïðàâäà!» 

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
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 Æ³íêó-àäâîêàòà ç ãð³øìè, ÿê³ 
âîíà îòðèìàëà ÿê ïîñåðåäíèöÿ, 
çàòðèìàëè 7 ëèñòîïàäà. Îïåðàö³þ 
ïðîâîäèëè ñï³âðîá³òíèêè îäðà-
çó òðüîõ â³äîìñòâ: ÑÁÓ, ïîë³ö³¿, 
ïðîêóðàòóðè. 30 òèñÿ÷ àäâîêàòêà 
ìàëà çàíåñòè â ñóä, ùîá òàì âè-
ð³øèòè ïèòàííÿ íà êîðèñòü ïî-
çèâà÷à. ² îäðàçó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ 
æ³íêè-ïîñåðåäíèö³ â ïðåñ-ñëóæá³ 
ïðîêóðàòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
çàïåâíèëè:

— Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ 

ä³é îòðèìàëè äîñòàòí³ äàí³ ïðî 
îäåðæàííÿ àäâîêàòîì íåïðàâî-
ì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 30 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ïå-
ðåäà÷³ ¿õ óïîâíîâàæåí³é îñîá³ — 
äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã ïîçèâà÷à 
ïðè ðîçãëÿä³ öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè 
ïðî âñòàíîâëåííÿ ïðàâà íà ñàìî-
÷èííó àðòåç³àíñüêó ñâåðäëîâèíó 
â ìåæàõ ì³ñòà Ãàéñèí.

Ï³ä äîñòàòí³ìè äàíèìè, éìî-
â³ðíî, ïðàâîîõîðîíö³ ìàþòü 
íà óâàç³ ðåçóëüòàòè ïðîñëóõîâó-
âàíü ÷è ³íøèõ íåãëàñíèé îïåðà-

òèâíî-ðîçøóêîâèõ ä³é. Àëå êîìó 
êîíêðåòíî àäâîêàòåñà ìàëà ïåðå-
äàòè îòðèìàí³ 30 òèñÿ÷? Ñóää³, 
ùî ðîçãëÿäàº ïîçîâ ïðî ñâåðäëî-
âèíó, ÷è ÿê³éñü ³íø³é âïëèâîâ³é 
ëþäèí³, — öüîãî â ïðîêóðàòóð³ 
íå ðîçãîëîøóþòü.

Ïîêè ïîäðîáèö³ — öå òàºìíè-
öÿ ñë³äñòâà. ² íåçðîçóì³ëî, ÷îìó 
ïîñåðåäíèöþ çàòðèìàëè çàðàç, 
à íå ï³ä ÷àñ íàñòóïíî¿ ïåðåäà÷³ 
êîøò³â: ò³é ëþäèí³, ÿê³é âîíè 
ïðèçíà÷àëèñÿ.

— Äóìàþ, â ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî 

ñë³äñòâà ç’ÿñóþòü, ùî ê³íöåâèé 
îòðèìóâà÷ õàáàðà áóâ íå â êóð-
ñ³ ä³é àäâîêàòêè. Ñóää³ (÷è õòî 
òàì ìàºòüñÿ íà óâàç³, íå çíàþ) 
ïðè÷åòí³ñòü äî õàáàðíèöòâà 
íå äîâåäóòü. Òàê³ ïðîâàäæåííÿ 
çàâæäè çàê³í÷óþòüñÿ ïîêàðàííÿì 
âèíÿòêîâî äëÿ ñåðåäíüî¿ ëàíêè 
êîðóïö³éíî¿ ñõåìè. Ïðàâîîõî-
ðîíö³ çàâåðøèëè ñë³ä÷³ ä³¿, ÿê 
íà ìåíå, íà ï³âäîðîç³. Ðóõàòèñÿ 
âèùå ç ÿêèõîñü ïðè÷èí íå çà-
õîò³ëè, — ñêàçàâ «íå äëÿ ïðåñè» 
â³ííèöüêèé êîëåãà çàòðèìàíî¿ 

æóðíàë³ñòó RIA, òîìó ïð³çâèùà 
éîãî íå íàçèâàºìî.

Òèì ÷àñîì ñë³äñòâî ãîòóº ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ò³ëüêè 
çàòðèìàí³é àäâîêàòö³. Òàêîæ 
ïèøå êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ 
¿é çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ÷àñ ðîç-
ñë³äóâàííÿ.

— Òðèâàþòü ïåðøî÷åðãîâ³ 
ñë³ä÷³ ä³¿ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ 
âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåíîãî çëî÷èíó 
òà ìîæëèâî ïðè÷åòíèõ äî íüî-
ãî îñ³á, — äîäàëè â ïðåñ-ñëóæá³ 
ïðîêóðàòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Мала занести в суд 30 тисяч гривень. 
Затримали адвокатку з грошима для хабара
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— Ä³òè, ÿêùî 
ó âàñ º ìîæëèâ³ñòü, 
ÿêùî äîçâîëÿþòü 

ô³íàíñè, äàâàéòå çáåðåìîñÿ 
ïî-ëþäñüêè, ùîá íå ò³ñíèòè-
ñÿ, — ñêàçàëà íàïåðåäîäí³ äíÿ 
íàðîäæåííÿ ïàí³ Àíòîí³íà ñèíîâ³ 
Ìèõàéëîâ³ ³ éîãî äðóæèí³ Ëþä-
ìèë³. — Âè ïðèéäåòå, Í³ëà (äî÷êà 
þâ³ëÿðêè — àâò.) ïðè¿äå ç Êèºâà 
ç ÷îëîâ³êîì ³ ä³òüìè… Âíóêè ç 
ñ³ì’ÿìè. Äå ìè âñ³ ïîì³ñòèìîñÿ?

Êîëè ¿é áóëî 90, ãîñòåé çà-
ïðîøóâàâ äî ñåáå ñèí Ìèõàéëî. 
Ïðîæèâàº ç äðóæèíîþ ó êâàð-
òèð³. Ò³ñíóâàòî áóëî. Áàáóñÿ öå 
çàïàì’ÿòàëà. Òåïåð íà 100-ð³÷íèé 
þâ³ëåé âèð³øèëà âèïðàâèòè ñè-
òóàö³þ.

Ä³òè ïîãîäèëèñÿ. Äàòà æ áî 
ÿêà! Çàìîâèëè ïðèì³ùåííÿ íà ñó-
áîòó, 9 ëèñòîïàäà, ÿêðàç ó äåíü 
þâ³ëåþ.

КВІТЧАСТА ХУСТКА ЇЙ ДУЖЕ 
ДО ЛИЦЯ 

Íàïåðåäîäí³ óâå÷åð³ áàáó-
ñÿ çàõâèëþâàëàñÿ. Ìîæëèâî, 
ïîæàëêóâàëà, ùî çàò³ÿëà çà-
ñò³ëëÿ íå âäîìà, à íà ëþäÿõ. 
Ïðî öå ðîçïîâ³ëà ¿¿ íåâ³ñòêà 
Ëþäìèëà. Âîíà æ çàñïîêî¿ëà 
³ìåíèííèöþ.

— Íå õâèëþéòåñÿ, âñå áóäå äî-
áðå, — ñêàçàëà Ëþäìèëà.

Íåâ³ñòêà äîïîìîãëà çðîáèòè 
çà÷³ñêó, ðàçîì ï³ä³áðàëè îäÿã.

— Ñóêîíü áàáóñÿ íå îäÿãàº, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Áðþêè, 
êîôòè — â òàêîìó îäÿç³ õîäèòü. 
À îñü ïðî êâ³ò÷àñòó õóñòêó íå çà-
áóëà íàãàäàòè. ¯é âîíà äóæå 
äî ëèöÿ. Ðîáèòü ìîëîäøîþ. 
Ïîâ’ÿçàëè õóñòèíó íà ãðóäè. 
Ïðàâäà æ, êðàñèâà ó íàñ ³ìå-
íèííèöÿ!

Áàáóñÿ ñòàëà ïåðåä äçåðêàëîì. 
Ç ¿¿ âèðàçó îáëè÷÷ÿ áóëî âèäíî, 
ùî âáðàííÿ ³ çà÷³ñêà ¿é äî âïî-
äîáè.

І В СТО РОКІВ УДОМА НЕ СИДИТЬСЯ!
Ювілей  Сотий день народження 
вінничанка Антоніна Короновська 
відзначила минулої суботи в одному 
із закладів міста. Було багато квітів, 
торт з відповідною цифрою. Головне — 
разом зібралася рідня. Добре, що є 
день народження, можна усіх побачити. 
Чому бабуся у такому віці вирішила 
святкувати не вдома, а «на людях»? 
Як дожити до її років?

ДВОЄ ДІТЕЙ, П’ЯТЕРО ВНУКІВ, 
СЕМЕРО ПРАВНУКІВ 

Ó þâ³ëÿðêè äâîº ä³òåé — ñòàð-
øèé ñèí ³ äî÷êà. Ìèõàéëî â³-
ííè÷àíèí, â³í ³íæåíåð çà ôàõîì, 
çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íæåíåðíî-
áóä³âåëüíèé ³íñòèòóò. Äî÷êà Í³ëà 
³ñòîðèê, âèïóñêíèöÿ ñòîëè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Øåâ÷åíêà, ç 
ñ³ì’ºþ ïðîæèâàº ó ñòîëèö³.

Ïàí Ìèõàéëî ïî³ìåííî íàçè-
âàº âíóê³â Àíòîí³íè Õîì³âíè. 
Êàæå, óñ³õ ¿õ ï’ÿòåðî — òðîº ó Â³-
ííèö³, äâîº — ó Êèºâ³. Ïðàâíóê³â 
ìàº ñåìåðî.

— ßêå öå ùàñòÿ — îòðèìóâàòè 
ó ñòî ðîê³â òàê³ ãàðí³ áóêåòè êâ³-
ò³â! — òàê ³ìåíèííèöÿ äÿêóâàëà 
çà ïîäàðóíêè.

Íàéá³ëüøå ðàä³ëà ìîæëèâîñò³ 
ïîáà÷èòè, îá³éíÿòè íàéäîðîæ÷èõ 
¿é ëþäåé. Êàæå, êîæíîãî ç íèõ 
íå ïåðåñòàâàëà á ñëóõàòè.

Äî÷êà Í³ëà äî ìàìèíîãî ñî-
òîãî äíÿ íàðîäæåííÿ ï³äãîäóâàëà 
ôîòîãàçåòó. Ç äîïîìîãîþ ñâ³òëèí 
ñòâîðèëà ñâîºð³äíå ñ³ìåéíå äå-
ðåâî. Ïðèâåçëà ¿¿ ç Êèºâà.

Íà çàê³í÷åííÿ ñâÿòà îô³ö³àíòè 
ïðèíåñëè òîðò ç öèôðîþ ñòî. Êà-
æóòü, ó ¿õíüîìó çàêëàä³ ùå íå çà-
ìîâëÿëè òîðò ç òàêîþ öèôðîþ.

НЕ БАЖАЙТЕ НІКОМУ ЗЛА 
Ï³ä ÷àñ íàøî¿ çóñòð³÷³ ç Àíòî-

í³íîþ Êîðîíîâñüêîþ çàïèòóâàâ, 
ùî á âîíà ïîðàäèëà òèì, ó êîãî 
ðîê³â ìåíøå, ÿê ó íå¿. ßê ³íøèì 
äîæèòè äî ¿¿ ðîê³â?

— Ãîëîâíå — ìàòè â äóø³ äî-
áðîòó, — ãîâîðèëà Àíòîí³íà Õî-
ì³âíà. — Íå ÷èíèòè çëà. Íàâ³òü 
íå áàæàòè éîãî í³êîìó.

Êîëè ëþäèíà äîáðà, âîíà óð³â-

íîâàæåíà, â³ä öüîãî ¿¿ îðãàíè 
ïðàöþþòü íîðìàëüíî. ×è íà¿âñÿ, 
÷è ãîëîäíèé, öå íå ìàº òàêîãî 
çíà÷åííÿ, ÿê òå, ÷èì ñïîâíåíà 
òâîÿ äóøà.

Íà ìî¿é äîë³ áóëè ³ ãîëîä, ³ 
õîëîä. ßê ³ âñ³, ïðàöþâàëà, õâî-
ð³ëà, ë³êóâàëàñÿ, çíîâ ïðàöþâàëà. 
Íå çáèðàëàñÿ æèòè äî ñòà. Äó-
ìàþ, ìåí³ ðîêè ïðîäîâæèëî òå, 
ùî æèëà, ÿê óæå êàçàëà, ç äîáðîì 
ó ñåðö³, ïî-äîáðîìó ñòàâèëàñÿ 
äî ëþäåé.

— Ô³çè÷í³ âïðàâè — öå ïðà-
âèëüíî, — ãîâîðèòü âîíà. — Ìàº 
ëþäèíà äâ³ ðóêè, äâ³ íîãè — ïî-
âèííà ðóõàòèñÿ, à íå âèëåæóâàòè 

áîêè íà äèâàí³. Áåç ðóõó ïðî-
ïàäåø.

Êîëèøí³é âèêëàäà÷ áóä³âåëü-
íîãî òåõí³êóìó Àíòîí³íà Êîðî-
íîâñüêà óæå äàâíî íà çàñëóæå-
íîìó â³äïî÷èíêó. ßê ³ ðàí³øå, 
ïðîæèâàº ó Â³ííèöüêèõ Õóòîðàõ. 
Ïîçíàéîìèëèñÿ ç áàáóñåþ ó æîâ-
òí³, êîëè æóðíàë³ñò RIA ãîñòþâàâ 
ó íå¿. Äîâãî ðîçìîâëÿëè. Ëþäåé 
ç òàêèì áàãàæåì ë³ò çà ïëå÷èìà 
çàâæäè ö³êàâî ñëóõàòè. Óæå òîä³ 
Àíòîí³íà Õîì³âíà îáäóìóâàëà, 
ÿê ñàìå áóäå â³äçíà÷àòè «êðóãëó» 
äàòó. Ïîáàæàííÿ äîæèòè äî ñòà 
äëÿ íå¿ óæå çáóëèñÿ. Íåõàé äîëÿ 
ïðîäîâæóº ë³òà äîâãîæèòåëüö³.

— Правда ж, у нас 
іменинниця красива 
і у свої 100! — 
говорили рідні 
ювілярки Антоніни 
Короновської
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Чемпіони у кросі 
 Â Óæãîðîä³ â³äáóâñÿ ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ç êðîñó. Ñòàð-
òóâàëè 387 ñïîðòñìåí³â ³ç 
25 ðåã³îí³â. Â³ííè÷÷èíà ïîñ³ëà 
ïåðøå êîìàíäíå ì³ñöå. Ñåðåä 
øê³ë îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó 
ïåðåìîãó çäîáóëà Â³ííèöüêà 
ÑÄÞÑØÎÐ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè, 
ñåðåä ñïîðòøê³ë — ÌÄÞÑØ 
¹ 1 íàøîãî ì³ñòà. 
Çà ï³äñóìêàìè ÷åìï³îíàòó, â³-
ííè÷àíèí Àíäð³é Êðàêîâåöü-
êèé óâ³éøîâ äî çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè, ÿêà ñòàðòóº íà ÷åìï³îíàò³ 
ªâðîïè. À ²ëëÿ Ñîñíèöüêèé 
³ Îëåêñàíäð Âóéêî îòðèìàëè 
ïðàâî âèñòóïèòè íà Áàëêàí-
ñüêèõ ³ãðàõ ³ç êðîñó.

Золото з Румунії 
 Ó Êîíñòàíö³ (Ðóìóí³ÿ) 
ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò ñâ³òó ç 
àðìñïîðòó. Îêñàíà Äÿ÷åíêî 
ç Áåðøàäñüêîãî ðàéîíó âèáî-
ðîëà çîëîòî ³ ñð³áëî. Âîíà — 
ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè ì³æ-
íàðîäíîãî êëàñó.

Бронза з Італії 
 Ó Áàð³ (²òàë³ÿ) â³äáóâñÿ ÷åì-
ï³îíàò ªâðîïè ç ïàðàòõåêâîíäî 
(ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç âàäàìè). 
Áðîíçîâ³ íàãîðîäè âèáîðîëè 
ïðåäñòàâíèêè Â³ííè÷÷èíè Àí-
òîí Øâåöü, Àíòîí Ë³ïîâèé òà 
²âàííà Öàïöèíà.

Поразки 
волейболісток 
 Ó Þæíîìó (Îäåñüêà îáëàñòü) 
ïðîâåëè ÷åðãîâèé òóð ÷åìï³î-
íàòó Óêðà¿íè ç âîëåéáîëó ñåðåä 
æ³íî÷èõ êîìàíä. Ãîñïîäàðêè 
ïðèéìàëè «Á³ëîçãàð-Ìåäóí³-
âåðñèòåò». Íà æàëü, â³ííè÷àíêè 
äâ³÷³ ïðîãðàëè ç ðàõóíêàìè 0:3.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №46 (1120)
Два і три варіанти розв’язку у двоходових задачах на кооперативний мат. 

Задача №2473-2476
В. Чорноус (Одеса)
(друкується вперше)

I-II)       h 2            3.1.1.1. III-IV)            h 2        2.1.1.1 

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №45 (1463) від 6 листопада 2019 року 
Задача №2469
I. 1. Ta6! Tc5  2. Ta7 Tc8x; II. 1. Tc8! Tb6  2. Tb8 Ta6x.
Задача №2470
I. 1. Tg5! Kf8  2. Th5 Tg6x; II. T:h7! Kpf6  2. Th8 T:h8x.
Задача №2471
A) 1. Kpb3! Td3+  2. Kpa1 Ta3x
B) 1. Kpb5! Td5+  2. Kpa6 Ta5x — ідеальні мати
Задача №2472
I. 1. Th4! Kpg1  2. Kph3 T:e3x;
II. 1. Kp:h2! T:e3  2. Kph1 Th3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ëèïîâåöü áóâ ïåðøèì ì³ñòîì 
íà Â³ííè÷÷èí³, äå ó 2000 ðîö³ ïî-
÷àëè ïðîâîäèòè êîìàíäí³ øàõîâ³ 
çìàãàííÿ. Ì³ñöåâ³ îðãàí³çàòîðè 
ùå æîäíîãî ðàçó íå ñêàñóâàëè 
òàêèõ ùîð³÷íèõ ÷åìï³îíàò³â, 
íåçâàæàþ÷è íà áóäü-ÿê³ ïîë³-
òè÷í³ ÷è ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ 
ïîä³¿ â êðà¿í³.

Ãîëîâíîþ «ô³øêîþ» ëèïî-
âåöüêèõ øàõîâèõ áàòàë³é º ïîâíå 
òàáó íà ó÷àñòü «ëåã³îíåð³â», òîáòî 
ãðàâö³â ç ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíê-
ò³â ÷è ñóñ³äí³õ ðåã³îí³â. Òàêèì 

÷èíîì íà ïåðø³ ðîë³ âèõîäÿòü 
äîìîðîùåí³ øàõ³ñòè, à íå çàïðî-
øåí³ ìàéñòðè ³ ãðîñìåéñòåðè.

Ó Ëèïîâö³ ïðîéøîâ âæå 19-é 
êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ñå-
ðåä çá³ðíèõ ì³ñò ³ ðàéîí³â. Ñòàð-
òóâàëà äþæèíà êîìàíä. Âïåðøå 
äî Ëèïîâöÿ ïðèáóëè øàõ³ñòè 
Òîìàøïîëÿ. Ãðàëè òðàäèö³éí³ 
ó÷àñíèêè — Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêèé, Æìåðèíêà, Ë³òèí, Êîçÿ-
òèí, Ëàäèæèí, Â³ííèöÿ, Êàëè-
í³âêà òîùî.

Áîðîòüáà çà ë³äåðñòâî âèÿ-
âèëàñÿ íàäçâè÷àéíî âïåðòîþ. 

Äî îñòàííüîãî òóðó íå áóëî 
â³äîìî, õòî ïîñÿäå ïðèçîâ³ 
ì³ñöÿ. Óñå æ, çá³ðíà Â³ííèö³ 
âèÿâèëàñÿ ïîçà êîíêóðåíö³ºþ, 
ÿê ³ ìàéæå ó âñ³õ ïîïåðåäí³õ 
÷åìï³îíàòàõ ó Ëèïîâö³. Êîëåê-
òèâ îáëàñíîãî öåíòðó î÷îëþâàâ 
ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð Ìèêîëà 
Áîäíàð, ÿêèé âèãðàâ çìàãàííÿ 
íà ïåðø³é äîøö³.

Ñð³áí³ ìåäàë³ — ó æìåðèí÷àí 
íà ÷îë³ ³ç êàíäèäàòîì â ìàéñòðè 
Àíàòîë³ºì Õîäþêîì. Áðîíçà 
â àêòèâ³ íàéìîëîäøî¿ çá³ðíî¿ 
íà òóðí³ð³, Ëèïîâå÷÷èíè, çà ÿêó 

íà ïåðø³é øàõ³âíèö³ ãðàâ ãîëîâà 
ðàéîííî¿ ôåäåðàö³¿ Â³òàë³é Êî-
âàëü÷óê. Âîíà ëèøå íà ï³âî÷êà 
âèïåðåäèëà ïîòóæíó çá³ðíó Ìî-
ãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî, ùî ðàí³øå 
íåîäíîðàçîâî âèãðàâàëà îáëàñí³ 
êîìàíäí³ çìàãàííÿ.

Ãðàâö³ êîìàíä-ïðèçåð³â îòðè-
ìàëè ðå÷îâ³ ïðèçè ³ ìåäàë³. 
À Ëèïîâåöüêà ðàéîííà øàõîâà 
ôåäåðàö³ÿ îòðèìàëà ó ïîäàðó-
íîê 20 êîìïëåêò³â ô³ãóð ³ øà-
õ³âíèöü â³ä ïðåçèäåíòà îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿, ãðîñìåéñòåðà Àðêàä³ÿ 
Íàéä³÷à.

У Липовці заборонили участь легіонерів

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

×è çíàºòå âè, äå òðåíóþòü-
ñÿ ÷åìï³îíè ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ñïîðòèâíèõ øê³ë òà âèø³â? Àäæå 
â Óêðà¿í³ ñàìîòóæêè, áåç äîïî-
ìîãè âëàäè ³ ñïîíñîð³â, âèéòè 
íà íàéâèùèé ñâ³òîâèé ð³âåíü 
íåðåàëüíî. Âèÿâëÿºòüñÿ, äîðîñ-
ëèìè ç³ðêàìè ñïîðòó îï³êóþòüñÿ 
ó Â³ííèöüê³é øêîë³ âèùî¿ ñïîð-
òèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ (ØÂÑÌ). 
Âîíà íåùîäàâíî â³äñâÿòêóâàëà 
ñâ³é 30-ð³÷íèé þâ³ëåé.

ХАРЧУВАННЯ І СТИПЕНДІЇ 
Îñíîâíèì çàâäàííÿì ØÂÑÌ º 

ï³äãîòîâêà ñïîðòñìåí³â äî ñêëàäó 
íàö³îíàëüíèõ çá³ðíèõ êðà¿íè ç 
îë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó. Òóò 
íàðàç³ òðåíóþòüñÿ 120 ÷åìï³î-
í³â, ïîëîâèíà ç ÿêèõ — çá³ðíèêè 
Óêðà¿íè. Âîíè ïðåäñòàâëÿþòü â³-
ñ³ì ïð³îðèòåòíèõ íà Â³ííè÷÷èí³ 
âèä³â: áîêñ, ãðåêî-ðèìñüêó áî-
ðîòüáó, êóëüîâó ñòð³ëüáó, õîêåé 
íà òðàâ³, ëåãêó àòëåòèêó, âåëî-
ñïîðò, âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ 
³ êàíîå òà âåñëóâàëüíèé ñëàëîì.

— Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ãðàíè÷-
íîãî â³êó ó ÄÞÑØ ïðîâ³äí³ 
ñïîðòñìåíè ïåðåõîäÿòü äî íàñ. 
Öå çá³ðíèêè Óêðà¿íè, êàíäèäàòè 
àáî ðåçåðâ äî íå¿. Âîíè çàéìà-
þòüñÿ â ñïîðòêëóá³ «Íîêàóò», 
Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³, 
ñïîðòøêîë³ ¹ 2 òîùî, — ðîçïî-
â³äàº äèðåêòîð ØÂÑÌ, êàíäèäàò 
ó ìàéñòðè ñïîðòó ç ãðåêî-ðèì-
ñüêî¿ áîðîòüáè Àíäð³é Êîðí³é-
÷óê.

ØÂÑÌ ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óº 
ñâî¿õ âèõîâàíö³â ³íâåíòàðåì ³ ïî-

ñò³éíèì õàð÷óâàííÿì. Çà äåðæàâ-
í³ êîøòè ¿õ â³äïðàâëÿþòü íà òðå-
íóâàëüí³ çáîðè ³ çìàãàííÿ.

— Ñïîðòñìåíè âèñîêîãî ð³âíÿ 
òàêîæ ìàþòü ï³äòðèìêó ñïîíñî-
ð³â ³ ôåäåðàö³é, îòðèìóþòü ì³ñüê³ 
³ îáëàñí³ ñòèïåíä³¿. Òîáòî, ÿêùî 
ïîêàçóâàòè âèñîê³ ðåçóëüòàòè, 
ìîæíà ïîâí³ñòþ ïðèñâÿòèòè ñåáå 
ñïîðòó íàéâèùèõ äîñÿãíåíü, — 
äîäàâ Àíäð³é Êîðí³é÷óê.

Ô³íàíñóâàííÿ øêîëè — íà ã³ä-
íîìó ð³âí³. Âîíî çá³ëüøèëîñü 
³ç 3 ìëí ãðèâåíü ó 2014 ðîö³ 
äî 10,1 ìëí ó 2018 ðîö³. Îñíî-
âí³ âèòðàòè — öå íàâ÷àëüíî-òðå-
íóâàëüíà ðîáîòà òà ïðèäáàííÿ 
³íâåíòàðþ ³ îáëàäíàííÿ.

— Ëèøå ó 2018 ðîö³ ìè çàêó-
ïèëè ñïîðò³íâåíòàðþ íà 1,1 ìëí 
ãðí. Âðàõîâóþ÷è, ùî â 2020 ðîö³ 
â Òîê³î â³äáóäóòüñÿ Îë³ìï³éñüê³ 
³ãðè, äëÿ óñï³øíî¿ ï³äãîòîâêè 
çàïëàíóâàëè â öüîìó ðîö³ ïðè-
äáàòè ³íâåíòàð íà ñóìó 4,4 ìëí 
ãðèâåíü, — ðîçêàçàâ äèðåêòîð.

КИМ ПИШАЄТЬСЯ ШКОЛА 
Çà ïåð³îä ñâîãî ³ñíóâàííÿ øêî-

ëà ï³äãîòóâàëà êîãîðòó ïðèçåð³â 
³ ó÷àñíèê³â Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, 
÷åìï³îí³â ³ ïðèçåð³â ñâ³òó, ªâðî-
ïè, ðåêîðäñìåí³â ñâ³òó ³ ªâðîïè, 
÷åìï³îí³â Óêðà¿íè.

Îñîáëèâî òóò ïèøàþòüñÿ Ñåð-
ã³ºì ×åðíÿâñüêèì — ñð³áíèì 
ïðèçåðîì Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 
ç âåëîòðåêó (Ñ³äíåé, 2000 ð.), 
Ãàííîþ Áàëàáàíîâîþ òà Îëåíîþ 
×åðåâàòîâîþ — áðîíçîâèìè ïðè-
çåðàìè Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ç âåñ-
ëóâàííÿ (Àô³íè, 2004 ð.), áðîí-
çîâèì ïðèçåðîì Ïàðàë³ìï³éñüêèõ 

ШКОЛА, У ЯКІЙ ГОТУЮТЬ 
МАЙБУТНІХ ОЛІМПІЙЦІВ 
Досягнення  Школа вищої 
спортивної майстерності відсвяткувала 
30-річчя. Тут виховали зірок світового 
спорту, серед яких В’ячеслав Узєлков, 
Сергій Дідик і Олег Царьков

³ãîð ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè Îëåêñ³ºì 
Äåíèñþêîì (Ð³î-äå-Æàíåéðî, 
2016 ð.), îë³ìï³éöÿìè Ñâ³òëàíîþ 
Àõàäîâîþ (âåñëóâàííÿ), Àíäð³ºì 
Ñîêîëîâñüêèì, Ïåòðîì Ñàðà-
ôèíþêîì, Àíäð³ºì Êîâåíêîì, 
Îëüãîþ ßêîâåíêî, Ìèõàéëîì 
Êíèøîì, Îëåíîþ Êîëåñíè÷åíêî, 
Îëåíîþ ßíîâñüêîþ (âñ³ — ëåãêà 
àòëåòèêà), Ìàêñèìîì Òðåòÿêîì, 
Ìèêîëîþ Áóöåíêîì, Äåíèñîì 
Ñîëîíåíêîì (âñ³ — áîêñ), Ðóñ-
ëàíîì Ï³äãîðíèì (âåëîñïîðò).

Îêð³ì òîãî, òóò íàâ÷àëèñÿ åêñ-
ðåêîðäñìåí ñâ³òó ç âàæêî¿ àòëå-
òèêè ó ñóïåðâàæê³é âàç³ Ñåðã³é 
Ä³äèê, ïåðåìîæåöü ²ãîð Äîáðî¿ 
âîë³ ç âåñëóâàííÿ Â³êòîð Äîáðî-
òâîðñüêèé, ñð³áíèé ïðèçåð Êóáêà 
ñâ³òó ç áîêñó Â’ÿ÷åñëàâ Óçºëêîâ.

ЗАСЛУЖЕНІ ТРЕНЕРИ І 
ПРАЦІВНИКИ 

Ó ð³çí³ ðîêè â ØÂÑÌ ðîáè-
ëè çàñëóæåí³ òðåíåðè Óêðà¿íè 
Àíàòîë³é Âàëü÷óê (áîêñ), Ôåä³ð 
Íîâ³ê (ãðåêî-ðèìñüêà áîðîòü-
áà), Â³êòîð Êîñòþêåâè÷ (õîêåé 
íà òðàâ³) òà ³íø³ ³ìåíèò³ ôàõ³âö³. 
Ñüîãîäí³ â ØÂÑÌ — äâîº çà-

ñëóæåíèõ ïðàö³âíèê³â ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó Óêðà¿íè — 
Ñâ³òëàíà Ñåðãóí (âåñëóâàííÿ) 
³ ãîëîâíèé òðåíåð íàö³îíàëüíî¿ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç áîêñó Ëåîí³ä 
Ëî¿âñüêèé. À òàêîæ 12 çàñëóæå-
íèõ òðåíåð³â Óêðà¿íè.

— Íàø³ âèõîâàíö³ Äàíèëî Äà-
íèëåíêî ³ Âàëåíòèíà Ãîí÷àðî-
âà â öüîìó ðîö³ çäîáóëè çîëîò³ 
³ ñð³áí³ ìåäàë³ íà ÷åìï³îíàòàõ 
ñâ³òó ³ ªâðîïè. Ïðîâîäèìî òðå-
íóâàííÿ íà áàç³ øêîëè ¹ 22, äå 
ïðèéìàºìî íàâ³òü ì³æíàðîäí³ 
çìàãàííÿ, — ðîçïîâ³â òðåíåð ç³ 
ñòð³ëüáè ïî ðóõîì³é ì³øåí³ Êîñ-
òÿíòèí Ëÿäèøåâ.

Íàñòàâíèê Âàñèëü Ïàñòåðíàê 
â ñâ³é ÷àñ âèõîâàâ îë³ìï³éñüêîãî 
ïðèçåðà Ñåðã³ÿ ×åðíÿâñüêîãî.

— Íèí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çàñò³é 
ó äîñÿãíåííÿõ íàö³îíàëüíî¿ êî-
ìàíäè, àëå ìè íàìàãàºìîñÿ éîãî 
ïîäîëàòè. Öüîãî ðîêó íàéêðàùèì 
ðåçóëüòàòîì â³ííè÷àí º äåâ’ÿòå 
ì³ñöå íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè 
Îëåêñàíäðà Ñìåòàíþêà. Î÷³êó-
ºìî, ùî äî çá³ðíî¿ Óêðà¿íè óâ³-
éäóòü òðîº â³ííèöüêèõ âåëîñèïå-
äèñò³â, — êàæå Âàñèëü Ïàñòåðíàê.

Вихованець ШВСМ Олег Царьков здобув путівку 
на Олімпіаду-2020



ПРЕС-СЛУЖБА 
КОМПАНІЇ 

ТОВ «GLOBAL ENERGY»

ªäèíà â Óêðà¿í³ 
ÀÇÑ ñàìîîáñëóãîâóâàí-

íÿ, îð³ºíòîâàíà íà ºâðîïåéñüê³ 
ñòàíäàðòè äëÿ óêðà¿íñüêèõ àâòî-
ìîá³ë³ñò³â. Äàíà ÀÇÑ äîçâîëÿº 
çàîùàäèòè ÷àñ ïðè çàïðàâö³ àâòî 
ÿê³ñíèì ïàëüíèì ëèøå çà ï³âòîðè 
õâèëèíè.

ПЕРЕВАГИ: 
 ãàðàíòîâàíî íèæ÷à ö³íà,
 êîìïàêòí³ñòü,
 âèùà ÿê³ñòü ïàëèâà,

 â³äñóòí³ñòü ëþäñüêîãî ôàêòîðó.
Àâòîìàòèçîâàíà çàïðàâíà ñòàí-

ö³ÿ çàïðàöþâàëà ç ïåðøîãî ëèñ-
òîïàäà òà ïðàöþº áåç ïåðñîíàëó, 
à ðîçðàõóíîê çà çàïðàâêó àâò³-
âîê âèêîíóþòü âîä³¿ ñàìîñò³éíî. 
Ñòàíö³ÿ ïðàöþº çà ïðèíöèïîì 
ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ: âîä³é îáè-
ðàº òèï ïàëèâà (ÄÏ, 92 àáî 95), 
âñòàâëÿº ï³ñòîëåò â áàê òà âíî-
ñèòü êîøòè â òåðì³íàë. Ðîçðàõó-
íîê ìîæëèâèé ÿê ãîò³âêîþ, òàê 
³ çà äîïîìîãîþ PayPass, áàíê³â-
ñüêîþ àáî ñïåö³àëüíîþ ïàëèâíîþ 
êàðòêîþ.

Íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó ìè âè-

òðàòèëè äâà ðîêè, ùîá ÿê³ñíî òà 
øâèäêî ³ç çàäîâîëåííÿì çàïðàâ-
ëÿòè Âàñ.

Ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ ùîäî 
áóä³âíèöòâà ó Â³ííèö³ òàêî¿ àâ-
òîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ ïðîâåëè ùå 
ó 2017 ðîö³, íà ïî÷àòêó 2018-ãî 
íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ ïîãîäè-
ëè ìîæëèâ³ñòü îáëàøòóâàííÿ òàêî¿ 
ÀÇÑ, òà â 2019 ðîö³ ïîáóäóâàëè. 
Ñïîä³âàºìîñü ùî íàñòóïí³ íàø³ 
ïðîåêòè áóäóòü ðåàë³çîâóâàòèñü 
øâèäøå.

067 659 65 55 ãàðÿ÷à ë³í³ÿ
0432 55-24-46 (47)
âóë Ìàêñèìîâè÷à, 21 â, ö³ëîäîáîâî

Сам собі заправник
БЛОГGLOBAL 

ENERGY

464090

ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 
ІТ-АКАДЕМІЇ

Â³äáóâñÿ ÷åðãîâèé âñòóï-
íèé åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè 

íà áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ ó Â³-
ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿. Ç ï³âñîòí³ àá³òóð³-
ºíò³â ÷åòâåðî âèð³øèëè íåîáõ³äíó ê³ëü-
ê³ñòü çàäà÷. Â³òàºìî ùàñëèâ÷èê³â! Âîíè 
îòðèìàþòü íåéìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü íàâ÷à-
òèñü ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ — ÁÅÇ-
ÊÎØÒÎÂÍÎ ³ âæå çà ð³ê ãàðàíòîâàíî 
îòðèìàòè ðîáîòó ñâîº¿ ìð³¿!

Ì³æíàðîäí³ êîðïîðàö³¿, ñòàðòàïè, 
äðóæí³ êîëåêòèâè, âèñîê³ çàðïëàòè, 
ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ âæå ÷åêàþòü íà:

Âàäèìà Ë³ùèíñüêîãî,
Àíàñòàñ³þ Ñï³ð³äîíîâó,
Äàð’þ Äçþáó,
Ìàðãàðèòó Ãð³í÷åíêî.
Òåïåð ö³ ÷åòâåðî òàëàíîâèòèõ ìîëîäèõ 

ëþäåé áóäóòü íàâ÷àòèñü ñåðåä äðóç³â-îäíî-
äóìö³â â ñóïðîâîä³ âèêëàäà÷³â-ïðàêòèê³â 
òà ãàðàíòîâàíî ïðàöþâàòèìóòü çà îáðàíîþ 
ñïåö³àë³çàö³ºþ ïî çàâåðøåííþ íàâ÷àííÿ.

¯õí³ âðàæåííÿ ï³ñëÿ åêçàìåíà:
Âàäèì Ë³ùèíñüêèé: ß ä³çíàâñÿ ïðî 

²Ò-Àêàäåì³þ â ïîøóêó â ³íòåðíåò³. Ðî-
çóì³þ, ùî í³äå òåáå í³õòî â äåðæàâíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íå íàâ÷èòü, ÿêùî 
íå çàõî÷åø â÷èòèñü ñàì. Äî åêçàìåíó 
íå ãîòóâàâñÿ, àäæå áóâ âïåâíåíèé, ùî öå 
ìåí³ íå äîïîìîæå ³ ÿ íå çäàì åêçàìåí. 
Åêçàìåí ñïîäîáàâñÿ, äóæå ö³êàâ³ çàâäàí-

íÿ íà ëîã³êó. ß çîâñ³ì íå î÷³êóâàâ, ùî 
çäàì åêçàìåí ³ íàâ³òü íå ïëàíóâàâ, ÿêèì 
÷èíîì áóäó â³äâ³äóâàòè íàâ÷àííÿ, òîìó 
áóâ äóæå çäèâîâàíèé, ùî ìåí³ âäàëîñü 
ïðîéòè íà áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ.

Àíàñòàñ³ÿ Ñï³ð³äî-
íîâà: Ïðî åêçàìåí 
ä³çíàëàñü íà ñàéò³ 
²Ò-Àêàäåì³¿. Ð³ê 
òîìó ÿ ïî÷àëà ñà-
ìîñò³éíî âèâ÷àòè 
ïðîãðàìóâàííÿ, 
íàâ³òü ïðîéøëà 
êóðñè â îäí³é ç IT-
êîìïàí³é, àëå 

îòðèìàíèõ çíàíü íåäîñòàòíüî, ùîá îòðè-
ìàòè ðîáîòó. Òàêîæ ïðîáëåìà áóëà â òîìó, 
ùî ÿ ïî÷àëà âèâ÷àòè ìîâó, íå çíàþ÷è 
îñíîâ ïðîãðàìóâàííÿ. Öå í³áè áóäóâàòè 
áóäèíîê áåç ôóíäàìåíòó. Ñòàëî çðîçóì³ëî, 
ùî ñàìîñò³éíî ìåí³ íå îñâî¿òè ïðîãðàìó-
âàííÿ. Ó êîðîòêîñòðîêîâ³ êóðñè ÿ íå â³ðþ, 
òîìó îáðàëà Â³ííèöüêó ²Ò-Àêàäåì³þ.

ß çíàéøëà ñâ³é çîøèò ç ÇÍÎ ç ìàòå-
ìàòèêè, ïðîéøëà éîãî ïîâí³ñòþ, ùîá 
âèÿâèòè ïðîáëåìí³ ðîçä³ëè, à ïîò³ì 
ïî íèõ øóêàëà â ³íòåðíåò³ ³íôîðìàö³þ 
òà çàâäàííÿ íà âèêîíàííÿ.

Ñïî÷àòêó ïîäóìàëà, ùî 4 ãîäèíè 
íà 10 çàäà÷ — öå çàíàäòî áàãàòî, àëå ç 
åêçàìåíó ÿ âèéøëà çà 10 õâèëèí äî çà-
âåðøåííÿ. Íå áóëî çàâäàíü, ÿê³ âèìàãà-

ëè á çíàííÿ ì³ëüéîíà ôîðìóë, ùî ïî-
ðàäóâàëî, àëå âñ³ âîíè âèìàãàëè âì³ííÿ 
ìèñëèòè. Âçàãàë³ åêçàìåí ñïîäîáàâñÿ, 
çàäà÷³ áóëè ä³éñíî ö³êàâèìè.

Çâ³ñíî, ÿ çàäîâîëåíà ðåçóëüòàòîì! 
Ïðàâäà, êîëè ï³ñëÿ åêçàìåíó ïî÷àëè ïî-
êàçóâàòè ðîçâ'ÿçêè äåÿêèõ çàâäàíü á³ëÿ 
äîøêè, ÿ âæå ïîäóìàëà, ùî âñå ïðîïàëî, 
à ïîò³ì âñå æ íàçâàëè ìîº ³ì'ÿ ñåðåä ïå-
ðåìîæö³â. ß âäÿ÷íà âèêëàäà÷àì, ÿê³ ïî-
áà÷èëè â ìåí³ ïîòåíö³àë, òà ²Ò-Àêàäåì³¿ 
çà ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ áåçêîøòîâíî!

Ìàðãàðèòà Ãð³í÷åí-
êî: Ïðî âçðîñëûé 
êóðñ IT-Academy 
Vinnytsia ÿ óçíàëà 
âî âðåìÿ ó÷¸áû 
â Øêîëå Õàêåðîâ, 
êîòîðàÿ äåéñòâóåò 
ïðè ²Ò-Àêàäåìèè. 
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
øêîëû ïîíèìàëà, 

÷òî ìíå íóæåí áûñòðûé ñòàðò â ìèðå ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ, êîòîðûé óíèâåðñèòåò, 
ê ñîæàëåíèþ, ìíå äàòü íå ìîã. Ïîýòîìó 
ðåøèëà ïîïðîáîâàòü ñåáÿ íà ýêçàìåíå. 
Ïîñëå áàçû Ôèçèêî-Ìàòåìàòè÷åñêîé 
ãèìíàçèè îñîáî ãîòîâèòüñÿ íå ïðèøëîñü, 
ðàçâå ÷òî ïîâòîðèëà íåêîòîðûå îñíîâíûå 
òåìû. Ýêçàìåí ïîíðàâèëñÿ ñâîåé ðàçíî-
îáðàçíîñòüþ â çàäàíèÿõ è ñïîñîáíîñòüþ 
çàñòàâèòü ïîäóìàòü.

Äàð’ÿ Äçþáà: Ïðî 
åêçàìåí ðîçïîâ³â 
äðóã. Âèð³øèëà 
ñïðîáóâàòè, òîìó 
ùî â ìàéáóòíüî-
ìó ïëàíóþ ïðà-
öþâàòè â ñôåð³ 
²Ò. Ïåðåäèâèëàñü 
ñòàð³ êîíñïåêòè ç 
ìàòåìàòèêè. Åê-

çàìåí áóâ äóæå ö³êàâèì, òîìó ùî áóëè 
ïðèñóòí³ íå ëèøå ìàòåìàòè÷í³ çàäà÷³, 
à é ëîã³÷í³, äëÿ ðîçâ'ÿçêó ÿêèõ ïîòð³áíî 
áóëî âèêîðèñòîâóâàòè íåñòàíäàðòí³ ìå-
òîäè ìèñëåííÿ. Äóæå ðàäà ðåçóëüòàòó, 
òîìó ùî íåäàðìà ïîãëèáëåíî âèâ÷àëà 
ìàòåìàòèêó ³ ö³ çíàííÿ äîïîìîãëè ìåí³ 
ïîïàñòè â 4 òèõ, õòî áóäå áåçêîøòîâíî 
íàâ÷àòèñü â ²Ò-Àêàäåì³¿.

Âñå ðåàëüíî, äîâåäåíî òèìè, õòî âæå 
íàâ÷àâñÿ áåçêîøòîâíî. Âàðòî ëèøå ïî-
âòîðèòè øê³ëüíèé êóðñ ìàòåìàòèêè òà 
ïîòðåíóâàòè ëîã³÷íå ìèñëåííÿ.

Ó êîæíîãî º øàíñ ñòàòè ùàñëèâèì 
ñòóäåíòîì ïðîãðåñèâíîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó ç ãàðàíòîâàíèì ïðàöåâëàøòó-
âàííÿì. Ðåºñòðóéñÿ íà âåñíÿíèé ³ñïèò, 
àäæå òåïåð ñàìå òâ³é ÷àñ çì³íèòè ñâîº 
æèòòÿ ;-)

Ïðîãðàìóé ñâîº ìàéáóòíº ðàçîì ç Â³-
ííèöüêîþ ²Ò-Àêàäåì³ºþ!

Ðåºñòðóéñÿ: https://ita.in.ua
Òåëåôîíóé: 067–431–19–21

Таланти отримують шанс!
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ, ШОУМЕН 
На шальках світу все менше літа.
Життя — причина смерті головна.
Туманом осінь оковита, 
Зимою — тепло, холодная — весна.
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Люди, яких поєднала війна… Жахлива війна, яка поєднала чудових людей. Не байдужих, 
справжніх, щирих і люблячих свою країну.
Нас розкидало по світу, але де б не були — Батьківщина у нас одна!
Величезна подяка летить сьогодні від ПС Гонта до Української Діаспори м. Аліканте «Хто як 
не Ми» за 13 мягесеньких термо костюмчиків. Українська Діаспора м. Гіссони за 10 чудових 
дощовиків для хлопців! Нехай Вас Господь береже і віддячить Вам за Вашу щедрість та 
підтримку тих, хто боронить нас та нашу Землю!
Слава Україні!

Про ринок землі, якого поки ніяк нема. Від слова «зовсім» 
Років 10 (мо, і більше) тому, прийшов до нас в приймальню дядько з сином. Дядько 
хотів отримати для сина землю. Але якось так пішло, що син за пару років до того вже 
отримав свої наділи десь на Київщині.  До аудиторії, де навчався спудей, прийшов 
дядько, запропонував заробити грошей. Охочі здали йому паспорти і ще якісь доки, 
за якийсь час підписали якісь дарчі папери, ощасливились 50-ма гривнями. І всьо. 
Елегантна історія, да? А минулого року вояк здав свої два га в оренду на 49 років. Тільки 
в цьому випадку вже забагатів щось на тисяч 20 гривень.

Таня Власюк
волонтерка   

Лариса Полулях
громадська діячка     

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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— Íàòàë³º, òåáå 
íå âï³çíàòè! — êà-
æóòü ¿é çíàéîì³. — 
Òè çì³íèëàñÿ. Â³ä 

òåáå íå õî÷åòüñÿ â³äõîäèòè.
Òàê³ â³äãóêè Íàòàëÿ ÷óº 

íà ñâîþ àäðåñó ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ 
ç ²ñïàí³¿. Âîíà ñïðàâä³ ïî÷óâà-
ºòüñÿ îêðèëåíîþ. Àæ ñâ³òèòüñÿ 
â³ä òîãî, ùî ¿é âäàëîñÿ çä³éñíè-
òè çàäóìàíå. Êàæå, ÿêùî äîëÿ 
äàº ìîæëèâ³ñòü ëþäèí³ ï³äíÿòè-
ñÿ íà âèùèé ð³âåíü, íå ìîæíà 
óïóñòèòè ñâ³é øàíñ.

Ïñèõîëîã çà îñâ³òîþ, Íàòàë³ÿ 
ðàäèòü êîæíîìó áóòè óâàæíèì 
äî çíàê³â, ùî çóñòð³÷àþòüñÿ 
íà æèòòºâ³é äîðîç³. Éäåòüñÿ 
íå ïðî ²ñïàí³þ ÷è ïàëîìíè-
öòâî. Ìîâà ïðî òå, ùî ìàºìî 
÷àñ â³ä ÷àñó çì³íþâàòèñÿ: ñòàâèòè 
ìåòó — ³ äîñÿãàòè ¿¿, ï³äí³ìàòèñÿ 
íà âèùèé ð³âåíü, ÿê íà íîâó âåð-
øèíó. Ó öüîìó íàì äîïîìàãàþòü 
ì³ñöÿ ñèëè. Îäíèì ç òàêèõ ì³ñöü 
ñï³âðîçìîâíèöÿ íàçèâàº íàìî-
ëåíèé ñòîë³òòÿìè ìàðøðóò ï³ä 
íàçâîþ «Øëÿõ ßêîâà».

НЕ ВСІ ЙДУТЬ З РЕЛІГІЙНОЮ 
МЕТОЮ 

Ñîòí³ äîð³ã ïðîêëàäåíî 
äî 100-òèñÿ÷íîãî ì³ñòå÷êà 
Ñàíòüÿãî-äå-Êîìïîñòåëà, ùî 
íà ï³âíî÷³ ²ñïàí³¿. Òàì, ó âå-
ëè÷íîìó õðàì³ Ñâÿòîãî ßêîâà, 
çáåð³ãàþòüñÿ ìîù³ àïîñòîëà. 
Ìàðøðóò, à òàêîæ õðàì âêëþ-
÷åíî äî Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè 

ÞÍÅÑÊÎ. Ïàëîìíèêè òÿãíóòüñÿ 
ñþäè ùå ç Ñåðåäí³õ â³ê³â.

Äëÿ òèõ, õòî ïîäîðîæóº ï³øêè, 
ïðîêëàäåí³ ìàðøðóòè ç âêàç³â-
íèêàìè, çáóäîâàí³ àëüáåðãè, òàê 
íàçèâàþòü íåâåëèê³ ãîòåë³ äëÿ 
íî÷³âë³ ³ â³äïî÷èíêó. Ïî÷èíàòè 
ïîäîðîæ ìîæíà ó ð³çíèõ òî÷êàõ 
êðà¿íè. Êîæåí îáèðàº òó â³ä-
ñòàíü, ÿêà éîìó ï³ä ñèëó. Íå âñ³ 
éäóòü ç ðåë³ã³éíîþ ìåòîþ. Õòîñü 
ïðîñòî õî÷å ïåðåâ³ðèòè ñåáå, ñâî¿ 
ñèëè. Äî ì³ñòà îðãàí³çîâóþòü òó-
ðèñòè÷í³ ïî¿çäêè íà àâòîáóñàõ. 
Ìîæíà ñàìîñò³éíî äîáðàòèñÿ çà-
ë³çíèöåþ àáî ðåéñîâèì àâòîáó-
ñîì. Â³ä ñòîëèö³ ²ñïàí³¿ Ìàäðè-
äà äî Ñàíòüÿãî-äå-Êîìïîñòåëà 
ìàéæå 600 ê³ëîìåòð³â.

Íàòàë³ÿ ïëàíóâàëà çäîëàòè 
335 ê³ëîìåòð³â. Îäíàê äîðîãà 
âíåñëà ñâî¿ êîðåêòèâè. Ìàëà 
êâèòîê íà ë³òàê. Ùîá íå çàï³ç-
íèòèñÿ, äîâåëîñÿ ÷àñòèíó øëÿõó 
ïðî¿õàòè íà àâòîáóñ³ 

ДВА ПОКРОВИТЕЛІ — 
КОЕЛЬО Й ОЛЕГ 

— Áàæàííÿ ïðîéòè øëÿõîì 
ßêîâà âèíèêëî ï³ñëÿ ïðî÷èòàí-
íÿ êíèãè Êîåëüî «Ùîäåííèê 
ìàãà», öåé òâ³ð ùå íàçèâàþòü 
«Ïàëîìíèöòâî», — ðîçïîâ³äàº 
Äåì÷óê. — Áðàçèëüñüêèé ïèñü-
ìåííèê îïèñàâ ñâîþ ïîäîðîæ 
äî Ñàíòüÿãî-äå-Êîìïîñòåëà. Ðîç-
ïîâ³äü íàñò³ëüêè çàö³êàâèëà ìåíå, 
ùî ìèìîâîë³ ïîäóìàëà: «×îìó á 
ìåí³ íå ñòàòè íà òîé øëÿõ?» 

×åðåç äåê³ëüêà ðîê³â ¿¿ ìð³ÿ 
çä³éñíèëàñÿ. Íå ïðèõîâóº, ùî 
ñàìîòóæêè íå çðîáèëà á öüîãî. 

ПРОЙШЛАСЯ ІСПАНІЄЮ. ДЕСЯТЬ 
ДНІВ ПІШКИ «ШЛЯХОМ ЯКОВА»
Перемога над собою  Вінничанка 
Наталія Демчук пройшла 218 кілометрів 
Іспанією. Подолала шлях паломників з 
Середніх віків. Дорога веде до величного 
храму, де мощі одного з апостолів Ісуса 
Христа — Якова. До цього місця тягнуться 
маршрути з різних країн. Більшість 
паломників прямує на богомоління. Наша 
землячка йшла не на прощу. Що вона 
шукала у далекій Іспанії?

На центральній площі Сантьяго 
біля собору Святого Якова — за-
вжди велелюдно.
— Ми спершу присіли на свої 
рюкзаки, а потім поволі лягли 
горілиць, розкинувши руки, — 
говорить Наталія. — У храм не за-
ходили, там теж черга.
До вечора знайомилися з міс-
том. Ночували у цьому місті.
Вранці поїздом вирушили в до-

рогу. З Мадрида літаком прибула 
у Бориспіль.
— Хочу колись повезти своїх ді-
ток, аби пройшли Шляхом Яко-
ва, — говорить вона. — Сама ж 
мрію про Ірландію. Причому, 
ще з 6-го класу. Там теж є місця 
сили. Я про них знаю.
Ще одна її мрія — розробити 
туристичний маршрут «Місця 
сили України».

Про Ірландію і «Місця сили України» 

Про 10-денну подорож Іспа-
нією нагадуватиме щоденник. 
Його вони вели протягом усіх 
десяти днів. Причому, робили 
записи кожен окремо. Хоча що-
денник — один на двох.
— Бувало, від втоми падали з 
ніг, а записи все одно робили, — 
говорить Наталія.
Такий щоденник цікаво буде 
читати не тільки їй самій, а й 
дітям. Особливо, коли під-
ростуть. Поки що старшій до-

нечці — вісім років, молодшій 
три, а синові — п’ять. На моє 
прохання прочитати хоча б 
декілька фрагментів, Наталія 
лише усміхнулася: «Щоденник 
залишився в Іспанії в Олега». 
Сподівається, привезе його, 
коли приїде в Україну.
— Буен каміно! — цю фразу най-
частіше доводилося чути під 
час подорожі. — Та й вони самі 
її повторювали. У перекладі це 
означає «Гарного шляху!» 

Щоденник вели кожного дня 

Ïî-ïåðøå, íå çíàº àíãë³éñüêî¿. 
Ïî-äðóãå, îäí³é éòè äîðîãàìè 
÷óæî¿ êðà¿íè…

— Ñêëàëàñÿ ñïðèÿòëèâà ñèòó-
àö³ÿ, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâíè-
öÿ. — Êîëè íàâ÷àëàñÿ â óí³âåð-
ñèòåò³ «Óêðà¿íà», ïîçíàéîìèëàñÿ 
ç õëîïöåì ç Æèòîìèðùèíè. Ïî-
ò³ì â³í ïåðå¿õàâ â ²ñïàí³þ, òàì 
ïðàöþº éîãî ìàìà. Äåñÿòü ðîê³â 
Îëåã óæå òàì.

Ï³ä ÷àñ éîãî ïðè¿çäó â Óêðà¿íó, 
âîíè â³äâ³äóâàëè Áóøó. Òàì òåæ 
çíàõîäèòüñÿ ì³ñöå ñèëè, ñòâåð-
äæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ.

— Òîä³ é çãàäàëè ïðî Øëÿõ 
ßêîâà, — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ. — 
Îëåã òåæ ÷èòàâ Êîåëüî. Òàê ñàìî, 
ÿê ³ ÿ, çàäóìóâàâñÿ, ùîá ïðîéòè 
ïî íüîìó. Äîìîâèëèñÿ, ùî çðî-
áèìî öå ðàçîì.

МАРШРУТ УЗДОВЖ БЕРЕГА 
ОКЕАНУ 

Ó Íàòàë³¿ òðîº ä³òåé. Ó ñ³ì’¿ 
¿¿ ðîçóì³þòü. Ïîãîäèëèñÿ çàëè-
øèòèñÿ íà äåÿêèé ÷àñ áåç íå¿. 
Äîïîìîãëè ç³áðàòèñÿ â äîðîãó. 

Îëåã çóñòð³â ¿¿ â àåðîïîðòó Ìà-
äðèäà. Äàë³ âèðóøèëè äî ì³ñöÿ, 
ÿêå îáðàëè çàâ÷àñíî äëÿ ï³øî¿ 
ïîäîðîæ³. Ìàðøðóò ïðîëÿãàâ 
ïåðåâàæíî óçäîâæ îêåàíó.

— Âïåðøå ëåò³ëà ë³òàêîì, — ãî-
âîðèòü Íàòàë³ÿ. — Âïåðøå ïî-
áà÷èëà îêåàí, êóïàëàñÿ â éîãî 
õâèëÿõ, âïåðøå ïðîéøëàñÿ åâ-
êàë³ïòîâèì ë³ñîì… Öå ³ º òå, 
ùî íàçèâàºòüñÿ âèéòè íà íîâèé 
ð³âåíü, çðîáèòè òå, ÷îãî íå ðîáèâ 
ðàí³øå.

Ó äîðîç³ ïåðåâàæíî éøëè 
ìîâ÷êè. Íàâóøíèê³â ó âóõàõ 
íå òðèìàëè. Êîæåí ïîäîðîæó-
âàâ ç³ ñâî¿ìè äóìêàìè. Íàòàëÿ 
íàé÷àñò³øå çàìèñëþâàëàñÿ íàä 
âíóòð³øí³ìè ïåðåïîíàìè, ùî º 
ó êîæíî¿ ëþäèíè, àíàë³çóâàëà ¿õ.

НАЙВАЖЧИЙ ДЕНЬ — ТРЕТІЙ 
Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³ëà, ùî îñîáëè-

âî íå ãîòóâàëàñÿ äî ï³øî¿ ïîäî-
ðîæ³. Âèðîñëà â ñåë³, çíàº ô³çè÷-
íó ðîáîòó. Ââàæàëà ñåáå ô³çè÷íî 
ï³äãîòîâëåíîþ äî ìàíäð³âêè. 
Õî÷à í³êîëè ðàí³øå íå äîâîäè-
ëîñÿ äîëàòè ï³øêè òàêó â³äñòàíü.

Ïåðø³ äâà äí³ äàëèñÿ ëåãêî. 
Ïåðåïîâíþâàëè âðàæåííÿ.

— Ìè éøëè ÷åðåç äîâãèé ì³ñò, 
áà÷èëè îñòð³âö³ íà âîä³, ÿê ó íàñ 
Êåìïà íà Áóç³, — ãîâîðèòü æ³í-
êà. — Âäèõàëè ÷èñòå ïîâ³òðÿ, ÿêå 
õîò³ëîñÿ ïèòè, ÿê âîäó. ̄ ëè îæèíó. 

Âîíà íå òàêà, ÿê ó íàñ. ßãîäè 
âåëèê³, ñîëîäê³.

Òðåò³é äåíü âèÿâèâñÿ íàéâàæ-
÷èì. Ó Íàòàë³¿ ðîçáîë³ëàñÿ íîãà.  

Ó ãîòåë³ ì³ñöü íå âèÿâèëîñÿ. 
Ïîâå÷åðÿëè â ðåñòîðàí÷èêó ìî-
ðåïðîäóêòàìè ³ âèð³øèëè ðîç-
êëàñòè íàìåò íà áåðåç³. Õî÷à 
ì³ñöåâ³ ïîïåðåäèëè ïðî ïîë³ö³þ. 
Íà ùàñòÿ, ïîë³öåéñüê³ ç’ÿâèëèñÿ 
ò³ëüêè âðàíö³, êîëè âñå îäíî òðå-
áà áóëî çáèðàòèñÿ äàë³ â äîðîãó.

І В СУКНІ БУЛО КОМФОРТНО 
Çðó÷íå âçóòòÿ ³ çðó÷íèé îäÿã — 

íåîäì³íí³ ðå÷³ ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³.
— ß âçÿëà áîñîí³æêè, âèïðî-

áóâàí³ óïðîäîâæ äâîõ ðîê³â, — 
ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ. — Ìàëà òàêîæ 
êðîñ³âêè, áî îäí³º¿ ïàðè âçóòòÿ 
çàìàëî. 

Ç îäÿãó ìàëà ëîñèíè. Ùî-
ïðàâäà, ó íèõ áóëî äóøíî çà ñî-
íÿ÷íî¿ ïîãîäè. Øîðòè íå áðàëà, 
áî ó ñâî¿ ðîêè íå óÿâëÿº ñåáå 
ó òàêîìó îäÿç³.

— À îñü ñóêíþ âåçëà ç ñî-
áîþ, — ïðîäîâæóº Íàòàë³ÿ. — ² 
îäÿãàëà. Ïî÷óâàëàñÿ êîìôîðòíî.

Íàìåò áóâ íåâåëèêîãî ðîçì³ðó, 
àáè íå äîäàâàâ âàãè. Êîæåí ìàâ 
ñïàëüíèêè ³ êàðåìàòè. ²íêîëè ¿æó 

ãîòóâàëè ñàìîñò³éíî. Äëÿ öüîãî 
â äîðîãó âçÿëè íåâåëèêèé áàëîí-
÷èê ç ãàçîì. Ìàëè ãðå÷àí³ êðóïè, 
êóñ-êóñ, îë³þ, ãîð³õè.

— Ìåí³ äóæå ñïîäîáàëèñÿ ¿õí³ 
òâåðä³ ñèðè, ÿê³ñí³, ñìà÷í³, ìî-
ëî÷í³ âåðøêè êóïóâàëè, — ãîâî-
ðèòü ìàíäð³âíèöÿ.

КУПІТЬ ПАСПОРТ ПІЛІГРИМА 
— Êîëè ïîêàçóºø ïàñïîðò 

ï³ë³ãðèìà, äî òåáå ñòàâëÿòüñÿ 
ç ïîâàãîþ, áî ö³íóþòü ³íîçåì-
íèõ òóðèñò³â, — ãîâîðèòü Äåì-
÷óê. — Êóïóâàòè òàêèé ïàñïîðò 
íå îáîâ’ÿçêîâî, àëå âñå-òàêè âàð-
òî çðîáèòè. ²íêîëè çà òàêèì ïàñ-
ïîðòîì ìîæíà îòðèìàòè çíèæêè 
íà õàð÷óâàííÿ ÷è íî÷³âëþ.

¯õ âèäàþòü íà ïî÷àòêó ïîäîðî-
æ³ ó õðàì³, â àëüáåðãàõ àáî â êàôå 
÷è ðåñòîðàíàõ. Íàäàë³ íà øëÿõó 
ïîäîðîæ³ âàðòî ðîáèòè â³äì³òêè. 
Ó ì³ñöÿõ çóïèíêè ïàëîìíèê³â 
àäì³í³ñòðàö³ÿ çàêëàä³â ìàº ñïå-
ö³àëüí³ ïå÷àòêè.

Õòî ìàº â³äì³òêè íà 100 êì ïî-
äîðîæ³, ìîæå îòðèìàòè â ê³íö³ 
øëÿõó ñâ³äîöòâî ïðî çä³éñíåííÿ 
ïðîù³ (êîìïîñòåëó). Îäíàê äëÿ 
öüîãî òðåáà âèñòîÿòè äîâãó ÷åðãó. 
×åêàòè äîâåäåòüñÿ çî òðè ãîäèíè.

— Буен каміно! — 
подумки бажає 
вінничанка Наталія 
Демчук усім тим, 
хто в цей час 
прямує маршрутом 
«Шлях Якова»

Ó çàêëàäàõ õàð÷óâàííÿ 
íàâ³òü ïðèäóìàëè 
êîìïëåêñíå ìåíþ äëÿ 
ï³ë³ãðèì³â. Ñòðàâè 
äåøåâø³ ó ïîð³âíÿíí³ 
ç ³íøèìè
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

462807

РЕКЛАМА
464093

463907
461971

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Ç êâ³òíÿ 2020 ðîêó ó ïîâíîìó 
îáñÿç³ ìàº çàïðàöþâàòè ïðîãðàìà 
ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é (àáî ãàðàíòî-
âàíèé ïàêåò ìåäè÷íèõ ïîñëóã). 
Áþäæåò ïðîãðàìè  çàãàëîì — 
72 ì³ëüÿðäè ãðí.  Íàö³îíàëüíà 
ñëóæáà çäîðîâ’ÿ ïëàíóº ïëàòèòè 
ë³êóâàëüíèì çàêëàäàì 8500 ãðí 
çà ïîëîãè. Òîáòî, äëÿ ïàö³ºíò³â 
ö³ âèïàäêè áóäóòü áåçêîøòîâí³. 
ßê êàæóòü ó îáëàñíîìó äåïàðòà-

ìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, íàðîäèòè 
äèòèíó áåçêîøòîâíî ìîæíà áóäå, 
ÿê çâè÷àéíèìè ô³ç³îëîã³÷íèìè 
ïîëîãàìè, òàê ³ çà äîïîìîãîþ 
êåñàðåâîãî ðîçòèíó. ×è âïëèíå 
öå íà ôàêòè÷íó âàðò³ñòü ïîëîã³â, 
ïîêè íå çðîçóì³ëî, ³ ÷è íå ïåðå-
ñòàíóòü ïîðîä³ëë³ êóïóâàòè ñòðà-
õîâêó, òåæ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
ì³ñòà Îëåêñàíäðà Øèøà, îñòà-
òî÷íå ðîçóì³ííÿ «âì³ñòó» ãàðàí-
òîâàíèõ ïàêåò³â ìåäè÷íèõ ïîñëóã 

БЕЗКОШТОВНІ 
ПОЛОГИ — З  КВІТНЯ 
Дочекатися  З квітня 2020 року 
медична реформа нарешті дійде 
до вторинної галузі (спеціалізовані 
заклади). Нам обіцяють 54 безкоштовні 
діагностичні та лікувальні медичні 
послуги. Окрім цього, пологи та кесарів 
розтин Національна служба здоров’я теж 
оплатить, правда, лише в межах 8500 грн

³ òàðèô³â áóäå ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ 
áþäæåòó íà 2020 ð³ê òà óêëàäàí-
íÿ óãîä ç Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáîþ 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.

— Òà âàðòî ðîçóì³òè, ùî 
ó öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿íàõ ïðàöþº 
ñòðàõîâà ìåäèöèíà, íàøà äåðæà-
âà òåæ ñïðèÿº ðîçâèòêó äîáðî-
â³ëüíîãî ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ, 
àäæå â ïåðøó ÷åðãó, öå çàõèñò â³ä 
ðèçèê³â, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Øèø. — À ïðîãðàìà ìåäè÷íèõ 
ãàðàíò³é, öå ì³í³ìóì, ÿêèé ãà-
ðàíòóº äåðæàâà.

Ùîá ë³êóâàëüíèé çàêëàä ì³ã 
ñï³âïðàöþâàòè ç Íàö³îíàëü-
íîþ ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ òà áðà-
òè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ ìåäè÷íèõ 
ãàðàíò³é, ïîòð³áíî óêëàñòè äî-
ãîâ³ð ³ â³äïîâ³äàòè ÷³òêèì âèìî-
ãàì. Çîêðåìà, ìàòè ö³ëîäîáîâèé 
äîñòóï äî áàçîâèõ äîñë³äæåíü, 
çàñòîñîâóâàòè çàõîäè ç³ çíèæåí-
íÿ áîëüîâèõ â³ä÷óòò³â ï³ä ÷àñ ïî-
ëîã³â, ìàòè ïîñò³éíèé çàïàñ òà 
øâèäêèé äîñòóï äî êîìïîíåíò³â 
êðîâ³ (ó ðåæèì³ 24/7).

ЯК ЗАРАЗ НАРОДЖУЮТЬ

БЕЗ СТРАХОВКИ
Досить рідко, та, як правило, це термінові по-
логи. Породілля купує за власний кошт ліки (від 
1000 грн), перелік необхідного, який дають в поло-
говому (близько 1000–2000 грн) та віддячує, якщо 
захоче, персоналу пологового (акушеру, неонатоло-
гу від 500 грн, медсестра, санітарка від 100 грн). 
Це звичайні не ускладненні фізіологічні пологи.

ЗІ СТРАХОВКОЮ
Страхова компанія «Місто», яка пра-
цює у всіх пологових Вінниці, пропо-
нує два види страхування пологів 

«Лелека» — вартість страховки 
2750 грн (страхова сума на пологи 
104 тисячі грн) 
Діє з початку термінових пологів 
до виписки.
Розрахована на:
 Пологи звичайні 
 Пологи ускладненні (кесарево) 
 Епідуральна анестезія 
 Загибель плоду (4000 грн отримує 
застрахована особа) 
 Загибель новонародженого 
(5000 грн отримує застрахована 
особа) 
 Смерть застрахованої особи 
(50 тисяч грн отримують родичі) 

«Лелека плюс» — вартість страховки 4950 грн 
(Страхова сума 109 500 грн) 
Діє з з початку термінових пологів до 42 доби 
після пологів (для жінки) і 28 доби для дитини.
Включає:
 Пологи звичайні 
 Пологи ускладненні 
 Лікування післяпологових ускладнень в умовах 
цілодобового стаціонару 
 Обстеження післяпологових ускладнень 
в умовах цілодобового стаціонару 
 Лікування хвороб новонароджених 
в неонатальному періоді (0–28 діб) в умовах 
цілодобового стаціонару (медикаменти та 
витратні матеріали) 
 Загибель плоду (4000 грн отримує 
застрахована особа) 
 Загибель новонародженого (5000 грн отримує 
застрахована особа) 
 Летальний випадок застрахованої особи 
(акушерський) (50 тис. грн отримують родичі)

Ь
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КІНО 

Доктор Сон
Трилер, 13.11, поч. о 21.55
14.11–20.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зомбіленд: Подвійний постріл
Комедія, 13.11, поч. о 10.00
14.11–20.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Клара та чарівний дракон
Анімація, 13.11, поч. о 10.10
14.11–20.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Сирота Бруклін
Драма, 13.11, поч. о 21.55
14.11–20.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Таємниці райських схилів
Трилер, 13.11, поч. о 20.15
14.11–20.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Чаклунка: Повелителька темряви
Фентезі, 13.11, поч. о 14.10

Термінатор: Фатум
Фантастика, 13.11, поч. о 18.20

Родина Адамсів
Анімація, 13.11, поч. о 10.30, 16.30

Додому
Драма, 13.11, поч. о 12.20

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Клара та чарівний дракон
Анімація, 13.11, поч. о 10.00, 12.00
14.11–20.11, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Ангели Чарлі
Комедія, 14.11–20.11, поч. о 15.50, 18.10

Oscar shorts 2019 animation
14.11–20.11, поч. о 20.20

Додому
Драма, 13.11, поч. о 18.10

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Термінатор: Фатум
Фантастика, 13.11, поч. о 9.30, 16.00, 18.40, 21.20
14.11–20.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Чаклунка: Володарка темряви
Фентезі, 13.11, поч. о 12.10, 16.40
14.11–20.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Родина Адамсів
Анімація, 13.11, поч. о 12.00, 14.00, 14.40, 19.10
14.11–20.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Перегони на мільйон
Мелодрама, 13.11, поч. о 10.00, 21.30
14.11–20.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Дух відьми
Жахи
13.11, поч. о 0.00
14.11–20.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

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 ти-
танів рок- і поп-культур, але і кращі композиції всес-
вітньовідомих електронних проектів — від Queen і 
Rammstein до Imaginе Dragons і Depeche Mode.
Prime Orchestra — унікальне явище на україн-
ській сцені. На рахунку Prime Orchestra більше 
400 концертів у різних країнах світу. Цей крос-
совер-проект являє собою симбіоз традицій і 
новаторства — кращих світових хітів рок, поп і 
електронної танцювальної музики в оригінальній 
симфонічній інтерпретації, яка дарує добре відо-
мим композиціям нове життя, а глядачам — мож-
ливість 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».

Ювілейний концерт 
гурту «Фіолет» — 
«Все чесно»
10 років щирої музики, 
нових країн та міст, 
десятки пісень, сотні 
сцен і тисячі щасливих 
облич навпроти. «Фіолет» 

вирушає в ювілейний тур до десятиріччя гурту!
Презентація нового міні-альбому «Все чесно», 
програма з кращих пісень, неповторні шоу та 
спеціальні гості, — не проґав один з особливих 
вечорів у своєму місті!
22 листопада, 20.00, м. Вінниця, клуб Люди 
Fusion Place. Вартість квитків: 190–390 грн.

Олександр Онофрій-
чук з концертом
30 листопада у Вінниць-
кому академічному муз-
драмтеатрі ім. Садовсько-
го відбудеться сольний 
концерт «Аура романсу» 
Олександра Онофрійчука.

Вінницький співак почав кар'єру артиста як вико-
навець народних українських пісень. З 2009 співає 
у вінницькому гурті Strong Time. Співав у вінницькій 
групі «Графіті». Учасник шоу «Голос країни-2». У ре-
пертуарі — українські народні пісні, твори україн-
ських та закордонних композиторів.
Початок концерту о 19.00. Вартість: 100–250 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР
Вистава «Між 
хмарами: 
траєкторія 
кохання»
Неймовірна вистава 
8 грудня о 18.00 у Ві-
нницькій обласній філар-

монії! Це історія про істинні бажання. Про те, що від-
чуває людина, коли втілює свої мрії, або навпаки — 
зраджує їм… Про силу підтримки, індивідуальність, 
своє власне «звучання» і те, від чого виростають 
крила за спиною. Про дружбу, підкорення вершин 
та кохання…  Квитки — 80–120 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру Садовського, 
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. 

Прем'єри вистав 
«Птаха Невдаха» та 
«За дверима…» від 
Театру ХуліGUN
«ХуліGUN’ський листо-
пад чекає на тебе! Бай-
дужим не залишиться 
ніхто. Дивіться у Галерея 

ХХІ 10 листопада — «За дверима…» — найвідвер-
тіша прем’єра осені. 17 та 30 листопада — «Птаха 
Невдаха» — спеціально адаптована вистава про 
гендерну нерівність. Початок о 18.00. Вартість квит-
ків 150 грн. Квитки в усіх театральних касах міста.

LADIES» NIGHT. 
Усі зірки у одній 
виставі!
Антон Лірник і Олександр 
Педан, Влад Яма і лідер 
«СКАЙ» Олег Собчук, 
Анатолій Анатоліч і зірка 
«Жіночого Кварталу» 

Олександра Машлятіна, актори «Країни У» Сергій 
Бібілов та Олександр Станкевич вперше у Вінниці 
у всесвітньовідомій виставі «LADIES» NIGHT»!
9 грудня о 19.00 у Будинку офіцерів концентра-
ція задоволення буде зашкалювати! Ви побачи-
те не просто виставу, а справжній мюзикл. Вас 
чекає яскраве й насичене гумором, незабутнє 
музично-танцювальне шоу, яке надихає на успіх.
Квитки можна придбати у касах театру Са-
довського, Будинку офіцерів, «Універмагу», Ві-
нницької Вежі і «Магігранду». Безкоштовна до-
ставка квитків: (098)101–00–63, (093)101–00–63. 

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Попелюшка
Казковий мюзикл, 13.11, поч. об 11.00

Маруся Чурай
Поема для театру, 13.11, поч. о 16.00

Біла ворона
Рок-опера, 14.11, поч. о 18.30

Ілюзії
Прем'єра. Серйозна комедія, 15.11, поч. о 18.30

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 16.11, поч. о 18.30

Лісова пісня
Міф с прадавніх часів, 19.11, поч. о 12.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», 
тел. (098)7212369, (063)5031945)
Вартість квитків — 50 грн
Веселі ведмежата
Повчальна історія, 16.11, поч. об 11.00 та 13.00

Кошеня на ім'я Гав
Пригодницька казка, 17.11, поч. об 11.00 та 13.00

Лекція з медицини 
способу життя
23 та 24 листопада у 
Вінницькій обласній 
філармонії відбудеться 
програма з lifestyle 
medicine медицини 
способу життя! 

Лекцію проводить лікар Тетяна Остапенко.
Теми лекцій: 
«Як перемогти хвороби-вбивці* за допомогою меди-
цини способу життя» — субота, 23 листопада, о 17.00
«Їсти, щоб жити!» — неділя, 24 листопада, о 17.00
Людям, що страждають на захворювання:
серцево-судинної системи, ендокринної системи, 
травної системи, онкологічного характеру, мають 
надлишкову вагу та ін.
Прогресивній молоді, що дбає про здоров’я.
Молодим батькам, які прагнуть виростити здо-
рових дітей. Медикам, які хочуть познайомитися з 
медициною способу життя.
Усім, хто не байдужий до свого здоров’я.
Ведуча програми Тетяна Остапенко!
 лікар загальної практики сімейної медицини,
 випускник міжнародного інституту інтегральної 
превентивної та антивікової медицини PreventAge,
 спеціаліст з харчування (випускниця програми 
Plant-Based Nutrition доктора Коліна Кемпбела при 
Корнельському університеті, США)
 лікар лікувально-оздоровчого центру «Наш Дім»,
 автор численних публікацій зі здорового 
способу життя,
 лектор,
 мати 3 дітей.
Вхід вільний

Курс німецької мови. Рівень А1-B1
Понад сто мільйонів людей на планеті говорять 
німецькою, ще 20 мільйонів — її вивчають. Тож 
приєднаймося до них, щоб розуміти Rammstein 
без перекладача і відчувати себе серед німців, як 
риба у воді)
Запускаємо курс німецької мови для рівнів А1, B1.
Зустрічаємося 11 грудня о 19.00.
Тривалість одного рівня — 5 місяців: 2 рази на тиж-
день по 2 години.
Вартість 1 години заняття — 56 грн. Усього кур-
су — 5 тис. грн.

Курс English — 
середній рівень B1
Проводимо набір 
на курс англійської рівня 
B1 Intermediate. Саме 
той середній рівень, який 
так прагне опанувати 
більшість студентів. Курс 

викладається тільки англійською, тому спілкування 
буде дуже багато. Курс триватиме 45 занять: двічі 
на тиждень по 2 години. Розклад: вівторок — 
18.30 та субота — 11.00. Адреса: приватна гімназія 
«Дельфін», вул. Майбороди, 6. Ціна: 4500 грн/весь 
курс. Деталі: +38 073 495 96 92

Тренінг для фотографів «Все, що 
потрібно знати про фотопозування»
22 листопада у Креативному просторі «Артинов» 
відбудеться надзвичайно корисний тренінг з фото-
позування.
На тренінгу ви: прокачаєте рівень роботи з по-
зуванням, побачите приклади на живих моделях, 
дізнаєтеся про лайфхак і нюанси позування, отри-
маєте відповіді, які вас давно цікавили! 
Спікер — фотограф і викладач Олександр Гоме-
нюк. Час і дата — 18.00–22.00, 22 листопада
Місце — Креативне простір «Артинов»
Запис за тел. 093 784 49 60. Вартість — 500 грн.

Освітній марафон «Безкоштовна 
освіта в Чехії»
Чи знаєте ви, що в Чехії можна навчатися без-
коштовно? На освітньому марафоні ви станете 
учасником 7 практичних семінарів, де дізнаєтесь:
Чим відрізняються системи освіти в Україні та в Чехії.
Найпопулярніші університети Чеської Республіки.
Як обрати майбутню професію? Що таке профорі-
єнтація? Вимоги до вступу в університет.
Що таке нострифікація? Де та як вона складаєть-
ся? Рекомендації щодо підготовки до екзамену.
Чи можна вивчити чеську мову до рівня, необхідно-
го для вступу, в Україні?
Які документи потрібні для отримання візи? Реко-
мендації щодо підготовки до співбесіди з Консулом.
Вартість участі у марафоні: 200 грн.
Де: Вінниця, вул. Миколи Оводова, 51 (Skypark), 
5 поверх, кімната 3.405
Коли: 17 листопада з 11.00 до 16.30.
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Робота 
100% легальне працевл. в Чехії для 
чол.та жін. Безкошт.консультації. 
Оформл.віз Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 

Потрібна посудомийниця в заклад 
в Центрі міста. Ставка 400грн/день. 
Тел.:(067) 976-64-60 

Загубив-знайшов 
Втрачені документи: довідка про 
присвоєння ідентифік.коду платника 
податків, карточка-замінник на зброю 
на ім’я Хабюк Максим Олександрович 
вважати недійсними. Тел.:Тел не 
вказано 

Втрачені: паспорт АТ 075673, 
посвідчення офіцера, спеціальна 
картка №18 на видачу робочої валізи, 
службова перепустка на ім’я Хабюк 
М.О. вважати недійсними. Тел.:Тел не 
вказано 

Втрачене свідоцтво учасника бойових 
дій АВ006008 на ім’я Дяковського 
Дмитра Леонідовича вважати 
недійсним

Sort date: 12.11.2019, №46/2019

Уже 29 років вінницькі ветерани велоспорту 
влаштовують зустрічі між собою. Про це журна-
лісту RIA розповів один з них, Андрій Бондар-
чук. Він — старший товариш Віктора Мезенева.
— Нинішнього вересня готувалися привітати 
Віктора з його 60-им днем народження, — 
говорить Андрій Бондарчук. — Телефоную 
йому, нагадую про зустріч, а він відповідає: 
«Я б із задоволенням, але не можу, бо да-
леко від дому». Так дізналися, що він знову 

на Донбасі. Після його повернення надолужи-
мо пропущене. Гарних слів на адресу гарної 
людини не стане менше. Навпаки, додасться 
більше — такі патріоти, як Мезенев, заслуго-
вують більшого.
Спочатку місцем зустрічей велосипедистів був 
дачний будинок першого у Вінниці майстра 
велосипедного спорту Володимира Мамаєв-
ського. Після того, як його не стало, замовля-
ють столики в одному з кафе у центрі міста. 

Запрошують навіть тих, у кого вже за плечима 
поважний вік.
— Два роки тому виповнилося 80 колишньому 
директору ДЮСШ з Хмільника Маю Федосо-
ву, — говорить Андрій Бондарчук. — Нині він 
проживає у Вінниці. Зателефонували. Сказали, 
що раді будемо його бачити у своїй компанії. 
Прийшов і був втішений тим, що була нагода 
вийти з квартири, побачити тих, хто присвятив 
життя велосипедному спорту.

Остання субота вересня — день зустрічі велосипедистів 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Þëÿ! Òè ìåíå 
íå âï³çíàºø? — 
Ìåçåíåâ íå ñòðè-
ìóâàâ åìîö³¿ â³ä 

íåñïîä³âàíî¿ çóñòð³÷³.
Æ³íêà çäèâîâàíî äèâèëàñÿ 

íà íüîãî, íàìàãàëàñÿ çðîçóì³-
òè, õòî ñàìå äî íå¿ çâåðòàºòüñÿ. 
Çà ñëîâàìè ïàíà Â³êòîðà, çåì-
ëÿ÷êà íå âï³çíàëà éîãî. 

— Þëÿ Òîëìà÷îâà íèí³ â³äî-
ìèé âîëîíòåð, — êàæå Â³êòîð 
Ìåçåíåâ. — ß ÷àñòî çàõîäæó 
íà ¿¿ ñòîð³íêó ó Ôåéñáóö³. Òîìó 
áóëî ïðîñò³øå óï³çíàòè. Ò³ëüêè 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàçâàâ ïð³çâèùå 
íàøîãî òðåíåðà Â³êòîðà Ñóëåé-
ìàíîâà, ó íå¿ ç’ÿâèëàñÿ óñì³øêà 
íà îáëè÷÷³. Ïðèâ³òàëèñÿ ùèðî, 
ÿê äàâí³ äðóç³ ³ çåìëÿêè.

ВОЛОНТЕРИ ПОДАРУВАЛИ 
ДЖИП 

— Ó òîé äåíü ÿ ïåðåáóâàâ 
íà ïîçèö³¿ íà «íóë³», — ðîçïî-
â³â æóðíàë³ñòó RIA Â³êòîð Ìå-
çåíåâ. — ×åêàâ ñâî¿õ õëîïö³â. 
Ó íàñ â³äáóâàëàñÿ çì³íà: îäí³ 
çâ³ëüíÿëèñÿ ï³ñëÿ ÷åðãóâàííÿ, 
³íø³ — çàñòóïàëè.

Ï³ä’¿õàâ äæèï. Ç íüîãî âèéøëè 
òðè æ³íêè.

Òîëìà÷îâó äîáðå çíàþòü ó áà-
ãàòüîõ ï³äðîçä³ëàõ. Ç ïåðøîãî 
ðîêó â³éíè ¿çäèòü â ÀÒÎ. Çàçíà-
ëà ïîðàíåííÿ ï³ä ÷àñ äîñòàâêè 
ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.

Íàãîðîäæåíà äâîìà îðäåíàìè 

Êíÿãèí³ Îëüãè — äðóãîãî ³ òðå-
òüîãî ñòóïåí³â. Öüîãî ðàçó òàêîæ 
ïðèâåçëà äîïîìîãó. Ðàçîì ç³ ùå 
äâîìà æ³íêàìè âîëîíòåðàìè äî-
ñòàâèëè ³ ïåðåäàëè àâòîìîá³ëü. 
Òåïåð â³í ó êîðèñòóâàíí³ á³éö³â 
ï³äðîçä³ëó, äå ñëóæèòü Ìåçåíåâ.

— Íà æàëü, ðîçìîâà íàøà áóëà 
êîðîòêà, — ãîâîðèòü Â³êòîð. — 
Ïî-ïåðøå, íå òå ì³ñöå, äå ìîæíà 
çàòðèìóâàòèñÿ öèâ³ëüíèì. Ïî-
äðóãå, âîëîíòåðè ïîñï³øàëè. 
Ñôîòîãðàôóâàòèñÿ âñòèãëè. Þëÿ 
ïî¿õàëà, à ÿ ùå äîâãî ïðîêðó÷óâàâ 
ó ïàì’ÿò³ ïîä³¿ þíàöüêèõ ðîê³â.

20 РОКІВ ТРЕНУВАВ 
ВЕЛОСИПЕДИСТІВ 

Â³êòîð ³ Þë³ÿ íàâ÷àëèñÿ 
ó ð³çíèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêî-
ëàõ Â³ííèö³. Àëå ìàëè îäíàêîâå 
çàõîïëåííÿ — âåëîñïîðò. Âîíî 
ïðèâåëî ¿õ ó ÄÞÑØ. Òðåíóâàëè-
ñÿ â îäíîãî òðåíåðà — Â³êòîðà 
Ñóëåéìàíîâà. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
äåñÿòèð³÷êè, Ìåçåíåâ ð³ê ïðàöþ-
âàâ íà çàâîä³ ³ ï³øîâ íà ñëóæáó 
â àðì³þ. Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ çà-
ê³í÷èâ ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò. 
Ñòàâ òðåíåðîì. Ïðîòÿãîì 20-òè 
ðîê³â â³í, êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
ñïîðòó, ãîòóâàâ ñïîðòñìåí³â-âå-
ëîñèïåäèñò³â.

— Þëÿ âèéøëà çàì³æ çà âåëî-
ãîíùèêà ç Æèòîìèðà Ñâÿòîñëàâà 
Òîëìà÷îâà, — ðîçïîâ³äàº ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Âîíà âõîäèëà äî çá³ð-
íî¿ Óêðà¿íè. Ìè ùîðàçó çóñòð³÷à-
ëèñÿ íà çìàãàííÿõ. Òîâàðèøóâà-
ëè ç ¿¿ ÷îëîâ³êîì, éîãî æàðòîìà 
íàçèâàëè «Ñâºò³ê». Â³í òðåíóâàâ 

«ЮЛЯ! ТИ МЕНЕ УПІЗНАЄШ?» 
ПРО ЗУСТРІЧ НА ПЕРЕДОВІЙ
Через роки  Уже два дні народження 
вінничанин Віктор Мезенев зустрічав 
на війні: 55 під обстрілами у Дебальцево, 
а 60 — у районі Маріуполя. Саме 
там у нього відбулася неочікувана 
зустріч. У шкільні роки разом з Юлією 
вони тренувалися у спортивній школі 
у Вінниці. Він — кандидат у майстри з 
велоспорту, вона — майстер спорту. Юля 
Толмачова давно переїхала до Житомира. 
Не бачилися дуже давно. І раптом…

çá³ðíó Óêðà¿íè ç âåëîñïîðòó ñå-
ðåä æ³íîê. Íà æàëü, ïåðåä÷àñíî 
ï³øîâ ç æèòòÿ. Ó ïàì'ÿòü ïðî 
íüîãî â Æèòîìèð³ ïðîâîäÿòü 
òóðí³ðè âåëîñèïåäèñò³â.

ДОБРОВОЛЬЦІВ БУЛО БАГАТО, 
БРАЛИ НЕ ВСІХ 

Êîëè ïî÷àëèñÿ áîéîâ³ ä³¿ 
íà Äîíáàñ³, Â³êòîð Ìåçåíåâ 
ïðàöþâàâ íà «Áàðë³íåêó». Íå ì³ã 
çàëèøàòèñÿ âäîìà. Ç êîæíîþ 
íîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ç ðàéîíó 
ÀÒÎ ïåðåêîíóâàâñÿ, ùî ìàº 
áóòè òàì. ×îëîâ³ê ðîçóì³â, ùî 
øàíñ³â ïîòðàïèòè ó ðàéîí áî-
éîâèõ ä³é ó íüîãî íåáàãàòî. Â³ê 
íå òîé. Ó âåðåñí³ 2014-ãî éîìó 
âèïîâíèëîñÿ 55. Àëå öåé äåíü 
íàðîäæåííÿ çàñòàâ éîãî ó ðàéî-
í³ Äåáàëüöåâîãî. Òàêè äîáèâñÿ 
ñâîãî.

×îëîâ³ê çãàäóº, ùî äîáðîâîëü-
ö³â íà ïåðøîìó åòàï³ â³éíè áóëî 
áàãàòî. Áðàëè íå âñ³õ. ßê ïðàâè-
ëî, â³äìîâëÿëè ñòàðøèì çà â³êîì.

— Òà âè íå äèâ³òüñÿ íà â³ê, — 
ãîâîðèëè ò³, õòî âæå çíàâ, ÿê ïî-
âîäèòèñÿ ç³ çáðîºþ. — Âè áåð³òü 
äî óâàãè äîñâ³ä ³ ô³çè÷í³ ìîæ-
ëèâîñò³.

Â³êòîð Ìåçåíåâ ðàçîì ç ³í-
øèìè ïðîéøîâ âèïðîáóâàííÿ 
íà ô³çè÷íó âèòðèâàë³ñòü. Äëÿ 
ãðóïè äîáðîâîëüö³â ñåðåäíüî-
ãî ³ ñòàðøîãî â³êó îðãàí³çóâàëè 
ìàðø-êèäîê. Õòî âèòðèìàâ âè-
ïðîáóâàííÿ, çàðàõîâóâàëè ó ï³ä-
ðîçä³ë. 

Ó áîÿõ ï³ä Äåáàëüöåâèì â³í çà-
çíàâ êîíòóç³¿. Ïîâåðíóâñÿ äîäîìó 
íà ë³êóâàííÿ. Éîìó âñòàíîâèëè 
òðåòþ ãðóïó ³íâàë³äíîñò³, à â³í 
âñå îäíî òåëåôîíóâàâ ïîáðàòè-
ìàì ó ñâ³é ï³äðîçä³ë ³ ðîçïèòóâàâ, 
÷è ãîòîâ³ éîãî çíîâó ïðèéíÿòè 
ó ñòð³é.

— Óêàç íàøîãî ïðåçèäåí-
òà ðîêó ïðî òå, ùî ò³, õòî ìàº 
³íâàë³äí³ñòü òðåòüî¿ ãðóïè, ìî-
æóòü çíîâó ñëóæèòè â ÀÒÎ, 
ÿêùî äîçâîëÿº çäîðîâ’ÿ, ñòàâ 
òèì äîêóìåíòîì, ç ÿêèì ÿ âäðó-
ãå ï³øîâ íà ñëóæáó, — ãîâîðèòü 
Ìåçåíåâ. — Ï³äïèñàâ êîíòðàêò. 
Âèêîíóþ çàâäàííÿ. Êîëè áóäó 
ó Â³ííèö³? ßêùî âèïàäå ìîæëè-
â³ñòü ïî¿õàòè ó â³äïóñòêó, òî öå 
ñòàíåòüñÿ äåñü ï³ñëÿ Íîâîãî ðîêó. 
Êîíòðàêò çàê³í÷óºòüñÿ íàâåñí³ 
2020-ãî. ßê áóäå äàë³, ïîæèâå-
ìî — ïîáà÷èìî.

— Спочатку Юля не впізнала земляка, воно й не дивно, 
скільки років минуло відтоді, як крутили педалі 
велосипедів рідною Вінницею! — каже Віктор Мезенев

Пробігла на 
протезі 10 км 
 Ó Âàøèíãòîí³ â³äáóâñÿ 
Ìàðàôîí ìîðñüêî¿ ï³õî-
òè Marine Corps Marathon 
çà ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ âî¿í³â. 
Äîëó÷èëàñü äî íüîãî íàøà 
çåìëÿ÷êà Îëüãà Áåíäà. Âîíà 
ñòàëà ºäèíîþ ä³â÷èíîþ 
³ç 42 òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â, ÿêà 
ïðîá³ãëà Ìàðàôîí íà ïðî-
òåç³. Îëüãà Áåíäà âòðàòèëà 
íîãó âíàñë³äîê âèáóõó ï³ä 
Àâä³¿âêîþ.
— Æèòòÿ òî÷íî âæå íå áóäå 
òàêèì, ÿê äî ïîðàíåííÿ, àëå 
âîíî ïðîäîâæóºòüñÿ. ß çà-
ïîâíþâàëà àíêåòó íà ó÷àñòü 
ó ìàðàôîí³, íå ìàþ÷è ïðî-
òåçó äëÿ á³ãó, àëå âæå òîä³ 
ìàëà íàä³þ, ùî âïîðàþñÿ. 
ßê ò³ëüêè éîãî îòðèìàëà, 
ïî÷àëà ïîñèëåíî òðåíóâà-
òèñÿ, áî õîò³ëà äîâåñòè, ùî 
íàâ³òü íà ïðîòåç³ ìîæíà ðî-
áèòè âñå — õîäèòè, á³ãàòè, 
âèãðàâàòè — ÿê íà âëàñíèõ 
íîãàõ. Çàðàç ÿ ùàñëèâà, ùî 
çâàæèëàñÿ íà öåé â÷èíîê, — 
ðîçïîâ³ëà Îëüãà.

У Буг випустили 
7,5 тонни риби 
 Á³ëÿ ï³âîñòðîâà Áðèãàí-
òèíà äî ð³÷êè âèïóñòèëè 
300 òèñÿ÷ åêçåìïëÿð³â á³ëîãî 
àìóðà, òîâñòîëîáà òà êîðîïà.
— Ïåðåêîíàíèé, ùî äàí³ 
á³îðåñóðñè ïðèæèâóòü-
ñÿ ìàéæå íà 100%, àäæå 
ìàòåð³àë ÿê³ñíèé,  — ðîç-
ïîâ³â ãîëîâíèé äåðæàâíèé 
³íñïåêòîð â³ííèöüêîãî 
ðèáîîõîðîííîãî ïàòðóëÿ 
Îëåã Øåð.

КОРОТКОКОРОТКО
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Ùîá ïîòðàïèòè 
íà ïðîåêò «Äóåò ³ç 
ç³ðêîþ», Êàòÿ Ãå-

ðàñèì÷óê âçÿëà ó÷àñòü ó â³äáîð³. 
Çðàä³ëà, êîëè ä³çíàëàñÿ, ùî ¿¿ îá-
ðàëà ïàðòíåðîì ñï³âà÷êà Å. Ê.À.

Ä³â÷èíêà ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàº 
ïðîåêòó. Â³í â³äáóäåòüñÿ â Êèºâ³ 
íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà. Êàæå, öå 
áóäå ¿¿ ïåðøèé âèõ³ä íà ñöåíó 
ó äóåò³ ç â³äîìîþ ñï³âà÷êîþ.

ІЗ САКСОФОНОМ НА ШИЇ 
Ó Êàò³ — æîäíîãî âèõ³äíîãî 

äíÿ. Íàâ³òü ó íåä³ëþ, ùîá ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç íåþ, äîâåëîñÿ ÷å-
êàòè çàâåðøåííÿ çàíÿòòÿ. Ó öåé 
÷àñ ç íåþ ïðàöþâàëà âèêëàäà÷ 
ç ôîðòåï³àíî. Öå áóëî äîäàòêî-
âå çàíÿòòÿ äî òèõ, ÿê³ â³äâ³äóº 
ó ìóçè÷í³é øêîë³. Øîñòèé ð³ê 
ïðîôåñ³éíî íàâ÷àºòüñÿ ìóçèö³ ³ 
âîêàëó. Äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ ç âî-
êàëó ó íå¿ â ñóáîòó. ² àíãë³éñüêà 
òàêîæ ó òîé äåíü. À ùå âîíà íà-
â÷àëàñÿ â Àêàäåì³¿ Îëåêñàíäðà 
Ïîíîìàðüîâà.

— Ìóçèêè áàãàòî íå áóâàº, — 
êàæå ä³â÷èíêà. — Ìåí³ öå ïî-
äîáàºòüñÿ. Âèâ÷åííÿ øê³ëüíèõ 
óðîê³â — öå îáîâ’ÿçêîâî. Ó øêîë³ 
ó ìåíå ãàðí³ îö³íêè. Äåÿê³ çà-
âäàííÿ âèêîíóþ ó ïðîì³æêó 

ì³æ óðîêàìè ó çâè÷àéí³é øêîë³ 
³ ìóçè÷í³é. Äóìàþ, ÿê áè öå ùå 
õîäèòè ó øàõîâèé ãóðòîê…

— Áðàòè äîäàòêîâ³ óðîêè, öå 
³í³ö³àòèâà äîíå÷êè, — ãîâîðèòü 
ìàìà ä³â÷èíêè ïàí³ Îëüãà. — 
Ôîðòåï³àíî ³ âîêàëó ¿é âèÿâèëîñÿ 
çàìàëî. Ïîïðîñèëà äîçâîëó âçÿ-
òèñÿ ùå é çà ñàêñîôîí. Êóïèëè 
é òàêèé ³íñòðóìåíò.

Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó ñàêñîôîí, 
Êàòÿ êàæå, äóæå ïîäîáàþòüñÿ 
éîãî çâóêè. Çàâîðîæóþòü. Ñëó-
õàëà á ³ ñëóõàëà.

Äðóãèé ð³ê âîíà îïàíîâóº öåé 
³íñòðóìåíò. ¯¿ âæå âçÿëè ó äóõî-
âèé îðêåñòð.

— Ñïî÷àòêó áóëî âàæêî, — ç³-
çíàºòüñÿ Êàòÿ. — ß é íå ñïîä³-
âàëàñÿ íà ³íøå. Òàê ñàìî áóëî ³ ç 
ôîðòåï³àíî. Àëå ÿêùî ìåí³ ïîäî-
áàºòüñÿ, íå â³äñòóïëþñÿ. Â÷èòåëü 
ðàäèòü äîâãî òðèìàòè îäíó é òó 
ñàìó íîòó. Êàæå, ùî öå íàéêðàùå 
òðåíóâàííÿ äëÿ «äóõîâèêà».

НІМЕЦЬКЕ ФОРТЕПІАНО 
ДІСТАЛОСЯ ВІД ПРАБАБУСІ 

Ó êâàðòèð³ Ãåðàñèì÷óê³â, ÿê 
ó êîíñåðâàòîð³¿. Ùîïðàâäà, ñàê-
ñîôîí ä³â÷èíêà ìîæå âçÿòè ³ ïå-
ðåéòè äî áàáóñ³ ç ä³äóñåì. Ó íèõ 
ïðèâàòíèé áóäèíîê. Ç ôîðòåï³-
àíî òàê íå çðîáèø. ²íñòðóìåíò 
ðàðèòåòíèé. Í³ìåöüêîãî âèðîá-
íèöòâà. Â³í ä³ñòàâñÿ ä³â÷èíö³ â³ä 

ïðàáàáóñ³, ìàìèíî¿ áàáóñ³. Âîíà 
òàêîæ áóëà ìóçèêàíòîì. 

Êîëè Êàò³ áóâ îäèí ð³ê, ä³äóñü 
Îëåêñàíäð á³ëÿ ¿¿ ë³æå÷êà ãðàâ 
íà ãóáí³é ãàðìîøö³. Îäíîãî ðàçó 
ï³äí³ñ ãàðìîøêó äî ãóá âíó÷êè. 
Ïîò³ì ñêàçàâ, ùî ¿é âæå ìîæíà 
íà ñöåíó.

— Ä³äóñü æèâå âíó÷êîþ, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îëüãà. — Ðàçîì 
âîíè ñëóõàþòü ìóçèêó. Îñîáëèâî 
«Á³òëç». Ðàçîì ï³äáèðàþòü ï³ñí³ 
íà êîíêóðñ. Ïàí Îëåêñàíäð, òàê 
çâàòè ä³äóñÿ, ¿¿ ïåðøèé ñëóõà÷ ³ ¿¿ 
ïåðøèé ìóçè÷íèé êðèòèê. Ñàìå 
òàê, ìóçè÷íèì êðèòèêîì, íàçâàëà 
ä³äóñÿ Êàòÿ. 

Áàáóñÿ øóêàº â ²íòåðíåò³ êîí-
êóðñè, ôåñòèâàë³. Âîíè æ ñóïðî-
âîäæóâàëè âíó÷êó íà çàíÿòòÿ 
â Êè¿â â Àêàäåì³þ Îëåêñàíäðà 
Ïîíîìàðüîâà.

Ó äèòèíñòâ³ Êàòþ îáìàíóâ 
ë³êàð-ñòîìàòîëîã. Îá³öÿâ ò³ëü-
êè îãëÿíóòè çóáêè, íàñïðàâä³ 
âèðâàâ. Ô³çè÷íèé á³ëü ìèíóâ. 
Ìîðàëüíèé — çàëèøèâñÿ.

— Ìîæëèâî, ÿ îáåðó òàêó ñàìó 
ïðîôåñ³þ, — êàæå ä³â÷èíêà. — 
Ñàìå äèòÿ÷îãî ñòîìàòîëîãà. Àëå 
í³êîëè-í³êîëè íå ñòàíó îáìàíþ-
âàòè ä³òîê.

Ç ìóçèêîþ õòîçíà ÿê ñêëàäåòü-
ñÿ íàäàë³, à ïðîôåñ³þ òðåáà áóäå 
ìàòè. Òàê ìàìà ãîâîðèòü. ß ïî-
ãîäæóþñÿ ç íåþ.

Першу нагороду дівчинка отрима-
ла на Всеукраїнському дитячому 
фестивалі «Осіння мелодія». Було 
це у 2014-му.  У житті Каті Гера-
симчук був випадок, коли дівчин-
ка протягом одного місяця взяла 
участь у трьох конкурсах і у всіх 
перемогла. Спочатку її визнали 
переможцем творчого змагання 
«Таланти Вінниччини». У її категорії 

на сцену виходили 40 учасників. 
Премію «Золотий чемпіон» їй вру-
чили на конкурсі «Atr-Star». Третій 
конкурс вокалістів «Я — зірка» та-
кож приніс перемогу.
Загалом у неї понад 30 відзнак. 
Саме на ці заслуги звернули увагу 
укладачі енциклопедії «Найви-
датніші діти України». Для участі 
у врученні диплома дівчинку ра-

зом з батьками запросили у Київ. 
Нагородження відбувалося у На-
родному домі у вересні нинішньо-
го року. У Жмеринській школі-лі-
цеї, де навчається Катя, гордяться 
такою ученицею і однокласники, і 
вчителі. Вона ж до цього ставить-
ся спокійно. Каже, я не одна така 
у класі. Багато дітей проявили 
себе.

Протягом місяця перемогла у трьох конкурсах 

КАТЯ: «МУЗИКИ 
БАГАТО НЕ БУВАЄ»
Юні таланти  
Прізвище Каті 
Герасимчук — 
в енциклопедії 
«Найвидатніші діти 
України». Обдарована 
6-класниця зі 
Жмеринки готується 
ще до одного виступу 
у Києві, у проекті «Дует 
із зіркою». Дівчина має 
успіхи у музиці, а мріє 
про іншу спеціальність. 
Яку саме і чому?

Катя Герасимчук: «Найбільше люблю пісні групи 
«Бітлз», найцікавіше про них розповідає дідусь» 
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ОВЕН 
Бажано не повторювати по-
милок минулого і не наступа-
ти на ті ж граблі. Об'єктивно 
оцініть свого обранця. 
Не варто весь час йти у нього 
на повідку.

ТЕЛЕЦЬ 
У понеділок імовірна сварка 
з коханою людиною на грунті 
вашої принциповості. Уник-
нути її зовсім не вийде, але 
мінімізувати збиток можна. 
П'ятниця — вдалий день для 
зустрічей і побачень.

БЛИЗНЮКИ 
Кохана людина постарається 
оточити вас турботою і роз-
віяти сумні думки. Ви більше 
не будете сумніватися в її по-
чуттях. У суботу романтичний 
вечір дозволить поглянути 
на світ іншими очима.

РАК 
Можливе романтичне зна-
йомство, яке захопить вас 
не на жарт. Зірки радять 
пірнути у вир цієї пристрасті. 
Неділя — хороший день для 
розмови по душах.

ЛЕВ 
На жаль, та людина, яку ви 
настільки жваво малюєте 
в своїй уяві, разюче відрізня-
ється від тієї, яку ви так часто 
бачите на власні очі. По-
старайтеся хоча б приблизно 
усвідомлювати це. 

ДІВА 
Якщо ваші стосунки з коха-
ною людиною стали прохо-
лодними, і вас це пригнічує, 
то зараз саме час виправити 
ситуацію, що склалася. Вла-
штуйте романтичну вечерю, 
поговоріть по душах.

ТЕРЕЗИ 
Вам варто приділяти коханій 
людині якомога більше уваги. 
У вівторок або п'ятницю ймо-
вірне цікаве знайомство або 
запаморочливе романтичне 
побачення.

СКОРПІОН 
Можливо, вас чекає онов-
лення почуттів і серйозне 
романтичне захоплення. Ви 
зрозумієте, що просто жити 
не можете без свого обранця. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не будьте занадто вимогливі 
до коханої людини, постарай-
теся пробачити допущені нею 
помилки. Вам необхідна кон-
структивна розмова, а не бурх-
ливе з'ясування стосунків. 

КОЗЕРІГ 
Ви відчуваєте деяку прохо-
лодність у ваших стосунках? 
І є привід. У вівторок у вас 
можуть виникнути проблеми 
і нерозуміння. П'ятниця — 
сприятливий день для на-
лагодження зв'язків.

ВОДОЛІЙ 
Вас може охопити прагнення 
змін. Міняти краще обстанов-
ку, а не партнера. Обстанов-
ку можна буде повернути 
звичну, а ось людина може і 
образитися.

РИБИ 
Вівторок — надзвичайно вда-
лий день для зустрічей і по-
бачень. Суботній і недільний 
вечори можуть таїти скандали 
і сварки на порожньому місці.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 13-19 ЛИСТОПАДА

ВІКТОРІЯ АНДРОСОВА, ПСИХОЛОГ 

— У тому, що жінка робить про-
позицію, немає нічого дивного. 
Усе-таки 21 століття на дворі, 
як-не-як. Правда, тут багато що 
залежить від того, які стосун-
ки у людей в парі. Розглянемо 
кілька варіантів і саме розумін-

ня того, що означає «робить пропозицію».
Якщо пара давно вже разом і у них неодно-
разово піднімалася тема весілля, і в принципі 
все до цього йде, тоді абсолютно нормально, 

що в якийсь момент жінка скаже: «Все, пора. 
Хочу заміж! Пішли!» 
Інша ситуація, коли люди знайомі не дуже дов-
го і жінка починає різко проявляти ініціативу. 
Тоді чоловік може просто злякатися такого 
напору. І виникає логічне запитання: «Чому 
раптом вона так сильно хоче заміж?» 
Плюси жіночої активності в тому, що вона сама 
вирішує, чи хоче вона бути з цим чоловіком, і 
сама ж вирішує, як скоро це станеться. Мінус 
в тому, що чоловік може відмовитися від цієї 
затії. Та знов-таки, це автоматично може ста-

ти плюсом, адже жінка економить свій час і 
не живе з чоловіком, якому не потрібен такий 
рівень стосунків.
У подібних питаннях варто включати всю свою 
жіночу інтуїцію і знайти підходящий момент, 
щоб підняти розмову про заміжжя. Погляну-
ти на реакцію чоловіка, чи потрібно йому, чи 
актуально і хоче взагалі цей чоловік бачити 
себе в статусі одруженого? Якщо чоловік реа-
гує на подібні теми досить спокійно, тоді не-
має сенсу відкладати і можна брати ініціативу 
в свої руки.

Коментар експерта

ЙОГО СТАВЛЕННЯ ДО ШЛЮБУ 
Якщо ваш обранець засуджує саму концепцію шлюбу (про 
що він неодноразово вам говорив, а ви з ним погоджу-
валися), то ваша пропозиція напевно його збентежить, і 
не обов'язково в хорошому сенсі. Звичайно, він (якщо вас 
дійсно кохає) зробить усе, щоб ви не відчували себе при-
низливо. Втім, варто розуміти, що таким кроком ви воюєте 
з його переконаннями, і досить висока вірогідність, що про-
граєте цю війну. Зважте всі за і проти.

БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДІ 
Звичайно, не потрібно себе заздалегідь налаштовувати 
на відмову. Однак ви повинні усвідомлювати, що своєю 
пропозицією ви можете сильно шокувати свого обранця. 
І він не зможе вам дати позитивну відповідь відразу або, 
злякавшись, відмовить. Боятися з цього приводу не потріб-
но. Ви — смілива жінка, ви чітко позначили свої наміри, те-
пер дайте вашому чоловікові «переварити» цю інформацію.

УСЕ МОЖЕ ПІТИ НЕ ЗА ПЛАНОМ 
Перш ніж робити пропозицію, ретельно продумайте план 
«Б» або шлях відступу на випадок непередбачених об-
ставин. Тому що в період стресу (а це для нього точно буде 
стрес неабиякий) люди можуть поводитись досить неадек-
ватно (про що потім пошкодують, можливо, та сам факт 
залишається таким, як є). Не важливо, що може статися, 
нервовий регіт, черезмірні сльози чи танці, коротше, будьте 
готові. Навіть тікати задвірками.

СУМНІВИ ЩОДО ЙОГО ЩИРОСТІ 
Рано чи пізно, якщо ваш обранець погодиться, вас напевно 
відвідає думка про те, чи любить він вас насправді? Чи взяв 
вас в дружини лише тому, що ви застали його зненацька, 
а далі все закрутилося само собою. Якщо у вас виникли 
сумніви, постарайтеся м'яко обговорити це питання з на-
реченим. Вам же не хочеться до кінця своїх днів вислухову-
вати докори типу: «Це ти мене на собі одружила!» 

БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО ЖАРТІВ 
Пропозиція від дівчини — досить незвичне явище, незва-
жаючи на те, що ми як суспільство розвиваємося дуже 
швидко. Потрібно бути готовою до того, що вам доведеть-
ся зіткнутися з неприйняттям і насмішками оточуючих. 
Пам'ятайте: подібна реакція — захисна і виникає тоді, коли 
людина стикається з тим, що не поміщається в її світогляді. 
Не потрібно слухати дурниці на свою адресу, розумні й 
освічені люди навряд чи стануть засуджувати вашу пару 
за таке незвичайне рішення.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ МОЖЕ 
ОБРАЗИТИ ЧОЛОВІКА 
Якщо вам дістався коханий строгих консервативних по-
глядів, де важливі рішення сім'ї повинен приймати чоловік, 
ваша пропозиція може образити його. З іншого боку — 
чоловіки дійсно старої закалки, як правило, зі шлюбом 
не затягують і вміють брати на себе відповідальність. Так що 
непогано було б дізнатися, чи ваш обранець дійсно такий 
суворий і непохитний, або ж прикривається зручними 
ідеалами, щоб не робити ніяких серйозних кроків.

ЯК ОДРУЖИТИ НАДТО 
НЕРІШУЧОГО ЧОЛОВІКА 
Ініціатива  Незважаючи на те, що 
шлюб сьогодні швидше формальність і 
тисячі пар живуть щасливо без штампа 
в паспорті, в глибині душі кожна дівчина 
мріє, щоб коханий одного разу назвав її 
своєю дружиною. Але що робити, якщо 
вам попався нерішучий партнер і заповітної 
обручки ви чекаєте так довго, що вам уже 
починають ставити незручні запитання?

Ìîæíà òåðïëÿ÷å ÷åêàòè, 
à ìîæíà âçÿòè ³í³ö³àòèâó â ñâî¿ 
ðóêè ³ çðîáèòè êîõàíîìó ÷îëîâ³-
êîâ³ ïðîïîçèö³þ ñàìîñò³éíî. ßê 
ïðîâåðíóòè öþ àâàíòþðó ìàê-
ñèìàëüíî áåçáîë³ñíî äëÿ âàñ ³ 
ñàìîëþáñòâà âàøîãî îáðàíöÿ, 
äàâàéòå ðîçãëÿíåìî.

Òà ïåðø í³æ ðîçáóðõóâàòè 
âëàñíó óÿâó ñóìí³âàìè, óÿâ³òü, 
ùî, çîêðåìà, ç³ðêà Ãîëë³âóäó 
Àíäæåë³íà Äæîë³, òà ùî òàì, 
íàâ³òü àíãë³éñüêà êîðîëåâà Â³-
êòîð³ÿ îäíîãî ðàçó íå ïîáîÿëè-
ñÿ ãðîìàäñüêîãî îñóäó ³ çðîáè-
ëè ïðîïîçèö³þ ñâî¿ì îáðàíöÿì.  
Îäíàê ïåðø í³æ âè çâàæèòåñÿ, 
âàì íåîáõ³äíî âðàõóâàòè ê³ëüêà 
ìîìåíò³â, ùîá âàøà ðîìàíòè÷-
íà ïðîïîçèö³ÿ íå ïåðåòâîðèëàñÿ 
â êàòàñòðîôó.

ЯК ЗРОБИТИ ПРОПОЗИЦІЮ?
Íàñïðàâä³ íå âàæëèâî, ÿê âè 

öå çðîáèòå — ç ì³ëüéîíîì ñâ³÷îê 
³ ç³ ñöåíè, àáî ïðîñòî ï³ä ÷àñ 
ðîìàíòè÷íî¿ âå÷åð³ âäîìà. Ãî-
ëîâíå, ùîá öå áóëî ùèðî. ßêùî 
âè íå âïåâíåí³ â éîãî ïîçèòèâ-
í³é â³äïîâ³ä³, óíèêàéòå ç³çíàíü ³ 
ãðàíä³îçíèõ öåðåìîí³é íà âóëèö³ 
(òèïó ôëåøìîá³â, ç³çíàíü ïåðåä 
ïðåì’ºðàìè âèñòàâ, ãàëàêîíöåð-
ò³â). Òàê âè âáåðåæåòå ³ ñâîº, ³ 
éîãî ñàìîëþáñòâî, à ùå íåðâè.

Äàðóâàòè îáðó÷êó, òî ïðåðî-
ãàòèâà âñå æ òàêè ÷îëîâ³÷à, òîæ 
êîëè âè ³í³ö³àòîð ïðîïîçèö³¿, õî÷ 
ó âèïàäêó çàïîâ³òíî¿ øêàòóëêè 
íå çàç³õàéòå íà éîãî òåðèòîð³þ. 
ßê ñèìâîë îá³òíèö³ êðàùå ï³ä-
áåð³òü ùîñü íå òàêå êîøòîâíå, 

àëå íå ìåíø ñèìâîë³÷íå. Ïîäà-
ðóéòå ñóâåí³ð, ÿêèé áóäå íàãàäó-
âàòè ïðî ïðèºìí³ ìîìåíòè âàøèõ 
ñòîñóíê³â, àáî æ ïîäàðóíîê, ÿêèé 
â³í äàâíî õîò³â (òàê â³í òî÷íî 
íå â³äìàæåòüñÿ â³ä ïîçèòèâíî¿ 
â³äïîâ³ä³).

ПІДГОТОВКА ДО ЧАСУ Х 
Ïåðø í³æ çâàæèòèñü íà òàêèé 

êðîê, âàðòî ï³äãîòóâàòè ãðóíò. 
Ãîâîð³òü ïðî øëþá, àëå òîä³, 
êîëè âàø ïàðòíåð ó õîðîøîìó 
íàñòðî¿. Äóæå êëàñíî â öüîìó 
ïëàí³ äîïîìàãàþòü ð³çíîìàí³ò-
í³ ñâÿòà, ¿õ ðîçñëàáëþþ÷à, àáî æ 
â³äïîâ³äíà ðîìàíòè÷íà àòìîñôå-
ðà. Íàïðèêëàä, äåíü íàðîäæåííÿ, 
Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, àáî æ 
àòìîñôåðà ÷óæîãî âåñ³ëëÿ…) 
À ùå ìîæíà ï³òè îäðàçó ç êî-
çèð³â, ³ ñêîðèñòàòèñÿ çâè÷àºì, 
ÿêèé ïîøèðåíèé ó Âåëèêîáðè-
òàí³¿, Ô³íëÿíä³¿ ³ Äàí³¿. Çã³äíî ç 
ëåãåíäîþ, 29 ëþòîãî ñâÿòèé Ïà-
òð³ê îãîëîñèâ, ùî ñàìå â öåé äåíü 
áóäü-ÿêà ä³â÷èíà ìîæå çðîáèòè 
ïðîïîçèö³þ ñâîºìó îáðàíöåâ³, 
à â³í íå ìàº ïðàâà â³äìîâèòè-
ñÿ. ßêùî æ â³í â³äìîâëÿºòüñÿ, 
òî çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè «íà-
ðå÷åíó» ïîâíèì ïðèäàíèì äëÿ 
íàñòóïíîãî âåñ³ëëÿ (º íàâ³òü òà-
êèé õóäîæí³é ô³ëüì, ïîäèâ³òüñÿ 
äëÿ ðîçóì³ííÿ, ùî ³ ÿê ðîáèòè). 
Çâ³ñíî, òî âñå æàðòè, à äî ïè-
òàíü øëþáó ïîòð³áíî ï³äõîäèòè 
óñâ³äîìëåíî. Òîæ, íàâàæóþ÷èñü 
íà òàêèé â³äïîâ³äàëüíèé êðîê, 
âàæëèâî âðàõîâóâàòè áåçë³÷ ôàê-
òîð³â ³ áóòè ãîòîâîþ äî áóäü-ÿêèõ 
íàñë³äê³â.

ТОП-6 МОМЕНТІВ, ЯКІ ВАРТО ВРАХУВАТИ, 
ПЕРШ НІЖ РОБИТИ ПРОПОЗИЦІЮ



ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП
АЛІНА ВОЛИНЕЦЬ, 
ОФІЦІАНТКА

— Скільки коштує ця шуба 
для моєї дружини?
— Вона обійдеться вам 
в 10000 гривень.
— Це помилка?

— Ні, ніякої помилки.
— Повторіть, будь ласка.
— Вона обійдеться…
— Стоп. Тепер правильно. «Вона 
обійдеться…»

***
— Ребе, а що таке "ділема"?
— Ну… уявіть собі безкоштовне сало…

***
Співбесіда на посаду секретарки:
— А де поділася попередня секретарка?
— Пішла в декрет.
— Небезпечно у вас тут…

***
З кумом всі вихідні провели в погребі — 
тестували
вино… Світу білого не бачили — отаке 
самопожертвування!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 13 ëèñòîïàäà 2019

ОВЕН 
Появится множество воз-
можностей для осуществле-
ния планов и новых идей.

ТЕЛЕЦ 
Вам нужно выбрать правиль-
ную стратегию в бизнесе, 
работе и личной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам поступит предложение, 
позволяющее участвовать 
в перспективном проекте.

РАК 
Стремясь к профессиональ-
ному успеху, запаситесь 
выносливостью и упорством. 

ЛЕВ 
Не стоит терять времени 
даром. Не сомневайтесь 
и не останавливайтесь на до-
стигнутом.

ДЕВА 
Чем ближе к земным забо-
там вы будете, тем больше 
у вас шансов на успех.

ВЕСЫ 
Чтобы чувствовать уверен-
ность в своих силах, нужно не 
сомневаться, а действовать. 

СКОРПИОН 
У вас будет возможность ре-
ализовать свои творческие 
замыслы. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы славно потрудились, 
самое время повеселиться 
и отдохнуть. 

КОЗЕРОГ 
Не упускайте контактов 
с людьми, которые могут 
быть вам полезны в профес-
сиональном плане.

ВОДОЛЕЙ 
Новые задачи увлекут вас, 
но не бросайте и прежние 
проекты.

РЫБЫ 
Довольно неожиданно 
найдутся оригинальные ре-
шения для старых проблем.

РЕКЛАМА

462923

464079

464015

Діана, 19 років
З дитинства пізнаю мистецтво танцю, експериментую, 
шукаю себе в цьому світі. Нещодавно повітряна 
гімнастика дала мені змогу побачити життя новим 
поглядом. Зараз навчаюсь на журналіста. Я мрію 
політати на повітряній кулі, у віці 30 років стрибнути з 
парашутом, знятись у фільмі жахів, і не тільки. Я кайфую 
від життя. Обожнюю творчих та веселих людей.

462716

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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кспериментую,
овітряна 
иття новим 
та. Я мрію 
ків стрибнутити з з 
тільки. Я кЯ ккайфайфай уюю ю ю ю  

х людедееййй.
Найгарніші  

дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

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.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

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

маркета 
або аналогічна)


