
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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 Людмилі Чернипко 71 рік. 
Донедавна її життя було 
складним, але стерпним. Однак 
після аварії, що позбавила єдину 
доньку можливості ходити, 
все лягло на її плечі

 Щоранку встає та виходить 
працювати: «Потрібно встигнути 
поставити на ноги доньку. 
Потрібно віддати борги. Потрібно 
за щось купувати їжу. Потрібно 
опікуватися онуком»

ЯК І ХТО ЧИСТИТЬ 
МІСТО ВІД ОЖЕЛЕДИЦІ №48 (1466)

СЕРЕДА
27 листопада 2019
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ІСТОРІЯ КОХАННЯ 
НАЦГВАРДІЙЦІВ

463852

ЗНОСЯТЬ СТАРОВИННИЙ ДІМ ШТЕРНА с. 18

368149

463660

РЕКЛАМА

с. 17

«ДОЦЯ, ТИ НІКУДИ НЕ ЙДИ», 
— З ЦИХ СЛІВ ВСЕ Й ПОЧАЛОСЯ

464762

Людмила про доньку Анну: 
«Я ще поживу півроку, ну нехай 
рік. Потім закрию очі, і кому вона 
потрібна буде у такому стані?»



2 RIA, Ñåðåäà, 27 ëèñòîïàäà 2019

Ми все одно 
сильніші

ß í³êîëè íå áà÷èëà áàáó-
ñþ. Âîíà ïîìåðëà â äàëåêî-
ìó Àçåðáàéäæàí³. Òóäè âîíà 
âòåêëà äèòèíîþ ó 1933-ìó ç 
Êóáàí³, äå òàêîæ áóâ ãîëî-
äîìîð — øòó÷íî ñòâîðåíèé 
ãîëîä ó ñ³ëüñüêèõ ðàéîíàõ 
Êóáàí³ ³ Ï³âí³÷íîãî Êàâêàçó 
ç ìåòîþ çìåíøåííÿ íàñå-
ëåííÿ, á³ëüø³ñòü ÿêîãî ñòà-
íîâèëè åòí³÷í³ óêðà¿íö³. Öå 
âæå äîâåäåíî.

Âîíà ïðîñòî ñ³ëà ó ÿêèéñü 
ïîòÿã, êóäè âçÿëè, ³ ïî¿õàëà. 
Òàì ïðîñèëàñÿ ïðàöþâàòè 
ó äîáðèõ ëþäåé. Òàê ³ âèæè-
ëà. Çóñòð³ëà òàì ä³äà. Ìàëà 
÷îòèðüîõ ä³òåé.

ß  áóëà  íà  Êóáàí ³ 
ó 2008-ìó. Áà÷èëà ïîðò, 
ó ÿêèé í³áèòî ìàëè ïåðå-
áàçóâàòè ×îðíîìîðñüêèé 
ôëîò. Àëå äå íå áóëî çðî-
áëåíå äëÿ öüîãî í³÷îãî. 
Áà÷èëà íîâèíè ³ íåíàâèñòü 
äî Óêðà¿íè ³ âñüîãî óêðà¿í-
ñüêîãî, ÿêó âîíè òðàíñëþâà-
ëè âæå òîä³. Áóëà øîêîâàíà, 
áî äîòè íå ö³êàâèëàñÿ öèì. 
Õîò³ëà ç'¿çäèòè íà åêñêóðñ³þ 
â Àáõàç³þ, àëå ðîäè÷³ â³ä-
ìîâèëè. Îäðàçó, ÿê ïîâåð-
íóëàñÿ äîäîìó, Ðîñ³ÿ íàïàëà 
íà Ãðóç³þ.

Öå áóëà äèâíà ïî¿çäêà 
ó áàãàòüîõ ñìèñëàõ. Àëå íàé-
á³ëüøå ìåíå ó í³é âðàçèëî 
òå, ùî ó ñòàíèöÿõ ÿ âñþäè 
÷óëà óêðà¿íñüêó ìîâó. ×óëà 
óêðà¿íñüê³ ï³ñí³, ÿêèõ í³êî-
ëè íå çíàëà.

À òåïåð äóìàþ — íàøà 
óêðà¿íñüêà ñóòí³ñòü ñèëü-
í³øà çà óñ³ ðåïðåñèâí³ ðå-
æèìè, â³ä ÿêèõ íàì äîâåëîñÿ 
ñòðàæäàòè. Ìè íåéìîâ³ðíî 
ñèëüí³. Íåÿñíî ëèøå, ÿêî-
ãî ä³äüêà ìè òàê ñåáå íåäî-
îö³íþºìî. Àëå ïîêè ìè º 
³ óñâ³äîìëþºìî ñåáå, íàñ 
íåìîæëèâî ïåðåìîãòè. Äëÿ 
öüîãî óñâ³äîìëåííÿ ïîòð³á-
íî ðîçóì³òè ³ ñâîº ìèíóëå.

ДУМКА

ЖУРНАЛІСТ

Ольга Ольга 
ЮРКОВАЮРКОВА

ЮЛІЯ (27), МЕНЕДЖЕРКА З 
ПРОДАЖІВ:
— Навіть якщо святкування 
Різдва справді перенесуть, 
наша родина буде традицій-
но святкувати його сьомого 
січня. 

ОЛЕКСАНДР (27), КУХАР:
— Не хочу, щоб щось змінюва-
лося. Не треба цього робити. 
Була пропозиція змінити день 
святкування Різдва, якщо цьо-
го хотітиме суспільство. На-
вряд чи так буде.

НАДІЯ (69), ПЕНСІОНЕРКА:
— На мою думку, краще все 
залишити так, як є. Щоб шос-
того числа був Святий вечір. 
Можливо для молоді ближче 
25 число, можливо їм легше 
звикати.

ВАСИЛЬ (66), ПЕНСІОНЕР:
— Якщо весь світ буде свят-
кувати Різдво у грудні, то і 
я не проти так робити. Але 
сьоме число нам ближче. Ми 
багато років збираємося у ро-
динному колі саме сьомого.

ОЛЬГА (50), ПЕНСІОНЕРКА:
— Буду святкувати 25 грудня. 
По-перше, у мене день на-
родження, по-друге, я дуже 
люблю це свято і добре, якщо 
його перенесуть на грудень. 
У мене все співпаде.

СЕРГІЙ (38), СПОРТСМЕН:
— У грудні і так свят вистачає. 
Це ж якраз йдуть новорічні 
приготування, святкують Ми-
колая. А січень завжди асоці-
юється з Різдвом. Принаймні, 
для мене.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Коли святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня?

ÍÎÂÈÍÈ

Питаємо, а як комунальники зі «Шляхового 
управління» будуть працювати за сильних 
снігопадів?
— Усіх викликаємо на роботу, машини з від-
валами працюють цілодобово по своїх марш-
рутах. У сильний снігопад пускаються в дію дві 
великих «ланки» з п'яти снігоприбиральних 
машин, які очищають дорогу. А також плюс 
три «ланки», що очищають другорядні ву-

лиці. Водночас, на тротуарах зі щітками чи 
відвалом працюють трактори «Беларус» та 
«Авант». На зупинках сніг скидають вручну 
лопатами, — відповідає керівник «Шляхового 
управління» Володимир Чорновол.
Як працює «ланка» і куди скидатимуть кучу-
гури снігу?
— Для прикладу, дорогу на Київській очищають 
одночасно п’ять машин з відвалами. Їдуть ше-

ренгою одна за одною, щоб перекидати сніг з 
середини дороги на узбіччя. А потім вони роз-
вертаються на колі біля вулиці Зулінського та їдуть 
у зворотному напрямку, зчищаючи сніг з дороги, — 
каже Чорновол. — Коли припиняється снігопад, і 
дороги вже очищені, самоскиди завантажують 
снігом з узбіччя, який вони відвозять на Сабарів, 
до очисних споруд. На Бригантину вже останні три 
роки наше підприємство не возить сніг.

За сильних снігопадів — працюють в ланках 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Îæåëåäèöÿ â ïî-
íåä³ëîê, 25 ëèñòî-

ïàäà, ñòàëà íåïðèºìíèì ñþðï-
ðèçîì äëÿ â³ííè÷àí. Çà äîáó 
130 ëþäåé ³ç çàáîÿìè òà ïåðåëî-
ìàìè îïèíèëèñÿ â òðàâìïóíê-
ò³, ïî îáëàñò³ ñòàëîñÿ áëèçüêî 
30 ÄÒÏ. Íàéñòðàøí³øà àâàð³ÿ 
áóëà ï³ä Òóëü÷èíîì — âîä³é àâ-
òîáóñà «Îëüãîï³ëü-Â³ííèöÿ» ÷åðåç 
îæåëåäèöþ íå ñïðàâèâñÿ ç êåðó-
âàííÿì. Ó ðåçóëüòàò³ àâòîáóñ çà-
íåñëî â êþâåò, ï’ÿòåðî ïàñàæèð³â 
çàáðàëà øâèäêà (bit.ly/37DRj6C).

Êîìóíàëüíèêè ïîñèïàëè âó-
ëèö³ Â³ííèö³ ï³ñêîì ç ñ³ëëþ ùå 
ç 3-î¿ ðàíêó 25 ëèñòîïàäà. Àëå 
â³ííè÷àíè â ñîöìåðåæàõ äîð³-
êàþòü, ùî âðàíö³ Â³ííèöÿ áóëà 
«êîâçàíêîþ». Íàâ³òü ó â³ííèöü-
ê³é ìåð³¿ âèçíàëè, ùî 700 êîìó-
íàëüíèê³â òà 24 ìàøèíè ñïåö-
òåõí³êè «âïîðàëèñÿ íå âñþäè» 
(bit.ly/2pO6qcq).

×îìó òàê òðàïèëîñÿ? ² ùî áóäå, 
ÿêùî ì³ñòî íàêðèº ïîòóæíèé 
ñí³ãîïàä?

«Â³ííèöüêå øëÿõîâå óïðàâë³í-
íÿ» î÷èùóº âóëèö³ ì³ñòà â³ä ñí³ãó 
òà ëüîäó. Êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà 
Âîëîäèìèð ×îðíîâîë êàæå, ùî 
ïîïðè âåëèêèé îáñÿã ðîá³ò — 
íà ¿õíüîìó áàëàíñ³ ïîíàä äâà 
ì³ëüéîíè êâàäðàòíèõ ìåòð³â äîð³ã 
òà áëèçüêî 360 òèñÿ÷ «êâàäðàò³â» 
òðîòóàð³â — ¿õíº ï³äïðèºìñòâî 
íå ºäèíå, õòî ÷èñòèòü Â³ííèöþ.

— Ùå º äåê³ëüêà ïðèâàòíèõ 
ï³äïðèºìñòâ, ùî ìàþòü äîãîâî-
ðè íà î÷èùåííÿ âóëèöü ç ì³ñü-
êîþ âëàäîþ. Íàïðèêëàä, äàëüíº 
Çàìîñòÿ îáñëóãîâóº òîâàðèñòâî 
«Ìàã³ñòðàëü», äðóãîðÿäí³ âóëè-
ö³ íà Âèøåíüö³ ÷èñòèòü ³íøå 
ï³äïðèºìñòâî. Íà Ïîä³ëë³ «íà-
øîþ» º ïðî¿æäæ÷à ÷àñòèíà âó-
ëèö³ Çîä÷èõ.

Çàáåçïå÷èòè ïîðÿäîê ó 
ïîäâ³ð'ÿõ ìàþòü ÆÅÊè, ÿê³ îôîð-
ìèëè óãîäè ç æèòåëÿìè áàãàòî-
ïîâåðõ³âîê ÷è ÎÑÁÁ. Ïî÷èñòèòè 
òðîòóàðè ïåðåä ìàãàçèíàìè ïî-

ЯК І ХТО ЧИСТИТЬ ВІННИЦЮ 
ВІД ОЖЕЛЕДИЦІ 
Зима близько  Понад 700 людей 
і 24 машини спецтехніки боролися з 
ожеледицею у Вінниці 25 листопада. Утім, 
не всюди побороли: вінничани дорікають, 
що тротуари були слизькими, наче 
«ковзанка». Чому так сталося та що буде, 
якщо місто накриє потужний снігопад?

âèíí³ ïðàö³âíèêè öèõ çàêëàä³â.
Íèí³ ïðàö³âíèêè çàêð³ïëþþòü 

â³äâàëè äî ñïåöòåõí³êè, ëàãîäÿòü 
òðàêòîðè òîùî.

— Íà áàç³ ï³äïðèºìñòâà º ñà-
ìîñêèäè Ford, ÌÀÇè. Ìàºìî 
òðàêòîðè «Áåëàðóñ» òà ô³íñüê³ 
ì³í³-íàâàíòàæóâà÷³ Avant ç³ ù³ò-
êàìè ³ â³äâàëàìè, — êàæå Âîëî-
äèìèð ×îðíîâîë. — Ùå º ñòà-
ðåíüêèé Ò-150, ÿêèé ³äåàëüíèé 
äëÿ î÷èùåííÿ âóçüêèõ âóëèöü 
â öåíòð³ Â³ííèö³ òà ïîòóæíèé 
ÊàìÀÇ, ùî ¿äå âãîðó íå ã³ðøå 
ñó÷àñíèõ Ford. Çàãàëîì º 35 îäè-
íèöü ñïåöòåõí³êè.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ ïîñò³éíî 
ïðàöþþòü180 ðîá³òíèê³â òà ùå 
50–60 ëþäåé, ÿêèõ íàéìàþòü 

«äëÿ ï³äñèëåííÿ» íà îñ³ííüî-
çèìîâèé ïåð³îä.

— Ëþäè â íàñ ïðàöþþòü 
ïî çì³íàõ, ÿêèõ çàãàëîì òðè. Òðè-
âàë³ñòü îäí³º¿ çì³íè — 24 ãîäèíè. 
Çàëó÷àºìî ïðàö³âíèê³â çà ïîòðå-
áè. Äëÿ ïðèêëàäó, âäåíü íåìàº 
àí³ ñí³ãó, àí³ îæåëåäèö³ ³ íàì 
íå ïîòð³áí³ âñ³. À ç âå÷îðà çà-
ñí³æèëî, òîæ ³ âèêëèêàºìî á³ëü-
ø³ñòü âîä³¿â íà ðîáîòó.

Íà áàç³ ùå º «ãîðè» ñîë³ òà 
â³äñ³âó. Êåð³âíèê «Øëÿõîâîãî 
óïðàâë³ííÿ» êàæå, ùî ìàþòü ïî-
íàä äåâ’ÿòü òèñÿ÷ òîíí ñóì³ø³ 
òà öüîãî ö³ëêîì âèñòà÷àº íà ñå-
çîí, íàâ³òü íåáàãàòî çàëèøàºòü-
ñÿ: ç ìèíóëî¿ çèìè â àíãàð³ áóëî 
áëèçüêî ï³âòîðè òèñÿ÷³ òîíí.

Трактори «Беларус» використовують для посипки 
тротуарів. Для прибирання снігу на дорогах залучають 
вантажівки-самоскиди МАЗи та Ford



464032



ПРЕС-СЛУЖБА ПП «БОКУД»

Ïðîìèíóâ ð³ê ðîáîòè 
åêñïëóàòàö³éíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ ì.Â³ííèö³ â íîâèõ 
óìîâàõ. Ñüîãîäí³, ìîæíà âïåâ-

íåíî ñòâåðäæóâàòè, ùî íàâ³òü ïåðø³ êðîêè 
ðîçïî÷àòî¿ ðåôîðìè â æèòëîâî-åêñïëó-
àòàö³éí³é ñôåð³ äàëè âåëèê³ ïîçèòèâ-
í³ ðåçóëüòàòè. Ç óñ³õ ðåôîðì, ÿê³ áóëè 
ðîçïî÷àò³ â êðà¿í³, äàíà ðåôîðìà îäíà ç 
íàéóñï³øí³øèõ. Ïðàêòè÷íî, ¿¿ ïðîâåäåííÿ 
ï³äòðèìàëî 100% íàñåëåííÿ êðà¿íè.

Âîíà ïîêëàëà ïî÷àòîê ñòâîðåííþ 
â äàí³é ñôåð³ ðèíêîâèõ êîíêóðåíòíèõ 
â³äíîñèí, äàëà ìîæëèâ³ñòü ñï³ââëàñíè-
êàì áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â ïîâ³ðèòè 
ó âëàñí³ ñèëè, â³ä÷óòè ñåáå ñòîâ³äñîòêîâè-
ìè ãîñïîäàðÿìè æèòëà, îáèðàòè íàéåôåê-
òèâí³øèé øëÿõ îáñëóãîâóâàííÿ âëàñíîãî 
æèòëà, òîáòî, îáèðàòè ð³çí³ ôîðìè óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîì, à â³äïîâ³äíî, ñòâîðþâàòè 
ñîá³ êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ æèòòÿ.

Â³äáóëàñü ð³çêà çì³íà ïðàâîñâ³äîìîñ-
ò³ íàñåëåííÿ. Íà çáîðàõ ñï³ââëàñíèê³â 
áóäèíê³â ïðèéìàþòüñÿ êîíñòðóêòèâí³ 
ð³øåííÿ ùîäî óòðèìàííÿ òîãî ÷è ³í-
øîãî æèòëîâîãî áóäèíêó. Ïî÷èíàþòü 
âèä³ëÿòèñü àêòèâí³ ãðóïè ìåøêàíö³â, 
ÿê³ âèçíà÷àþòü ñòðàòåã³þ óòðèìàííÿ 
áóäèíêó òà âåäóòü çà ñîáîþ âñ³õ ³íøèõ 
ñï³ââëàñíèê³â áóäèíêó. Çà öèì âñ³ì 
ñòî¿òü âåëèêà ðîáîòà ÏÏ «Áîêóä», ÿê 
óïðàâèòåëÿ áóäèíêó. Ïðàö³âíèêè ÏÏ 
«Áîêóä», ïåðåä òèì, ÿê ðîçïî÷àòè ðîáîòó 
â íîâèõ óìîâàõ, ïðîâåëè çáîðè ñåðåä 
ñï³ââëàñíèê³â âñ³õ æèòëîâèõ áóäèíê³â, 
ÿê³ îáñëóãîâóº ÏÏ «Áîêóä», à òàêîæ 
ïîáóâàëè ïðàêòè÷íî â óñ³õ êâàðòèðàõ ç 
ìåòîþ ðîç’ÿñíåííÿ íîâî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ 
áàçè, ÿêà ïîêëàëà ïî÷àòîê ïðîâåäåííþ 
ðåôîðìè â æèòëîâî-êîìóíàëüí³é ñôåð³, 
îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ðîç’ÿñíåííþ 
ñóò³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáèñòîñò³ 

çä³éñíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ â áàãàòîêâàð-
òèðíîìó áóäèíêó» òà Òèïîâîãî äîãîâîðó 
«Ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç óïðàâë³ííÿ áà-
ãàòîêâàðòèðíèì áóäèíêîì». Ùîäåííî, 
åêîíîì³÷íèé â³ää³ë ÏÏ «Áîêóä» ïðè-
éìàº ñï³ââëàñíèê³â æèòëîâèõ áóäèíê³â, 
óïðàâèòåëåì ÿêèõ º ÏÏ «Áîêóä» ³ íà-
äàº ¿ì â³äïîâ³ä³, ÿê³ ¿õ ö³êàâëÿòü â ñôåð³ 
óïðàâë³ííÿ áóäèíêîì. Íàëàãîäæåíà ò³ñíà 
ñï³âïðàöÿ ç óïîâíîâàæåíèìè áóäèíê³â. 
Òàê, çàâäÿêè âåëèê³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà òåõí³÷íèé ñòàí áóäèíêó, ò³ñíî íàëàãî-
äæåí³é ñï³âïðàö³ ñï³ââëàñíèê³â áóäèíêó 
ç óïðàâèòåëåì ÏÏ «Áîêóä», â áóäèíêó 
íà âóë. Áàæåíîâà, 22 çà ðàõóíîê êîøò³â, 
ïîñòóïëåíèõ çà íàäàí³ ïîñëóãè ç óïðàâ-
ë³ííÿ áóäèíêîì â³äðåìîíòîâàíî 100% 
äàõó, à öå 760 ì êâ. Êð³ì òîãî, ñï³â-
âëàñíèêè äàíîãî áóäèíêó âçÿëè ó÷àñòü 
ó ñï³âô³íàíñóâàíí³ ðîá³ò ïî çàì³í³ â³êîí, 
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ï³ä’¿çä³, íà ìåòàëî-
ïëàñòèêîâ³. Íàä³ºìîñü, ùî òàêèé òåìï 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò íå çíèçèòüñÿ, ³ º íàä³ÿ, 
ùî â 2020 ðîö³ áóäå çä³éñíåíî ðåìîíò 
â ï³ä’¿çä³ (â äàíîìó áóäèíêó 1 ï³ä’¿çä) ³ 
áóäèíîê íàáåðå ºâðîïåéñüêîãî âèãëÿäó.

Çàâäÿêè òàê³é æå ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ìåø-
êàíö³â áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ç óïðàâèòåëåì ÏÏ «Áîêóä» áóëè ïðî-

âåäåí³ íàñòóïí³ ðîáîòè: â³äðåìîíòîâàíî 
äàõè áóäèíê³â: âóë. Âàòóò³íà, 46 – 690 ì 
êâ.; 1-é ïðî¿çä ×åõîâà, 30 – 460 ì êâ.; 
âóë. Âàòóò³íà, 30 – 470 ì êâ.; âóë. Âà-
òóò³íà, 35 – 450 ì êâ.; âóë. Âàòóò³íà, 38 
– 370 ì êâ.; âóë. Âîëîøêîâà, 12 – 170 ì 
êâ.; âóë. Âîëîøêîâà, 6 – 190 ì êâ.; âóë. 
Ãëàäêîâà, 5 – 402 ì êâ.; âóë. Ì. Øèì-
êà, 32 – 586 ì êâ.; âóë. Î. Àíòîíîâà, 40 
– 220 ì êâ. ³ ò. ï. Êð³ì òîãî, áóëî â³äðå-
ìîíòîâàíî òà çàì³íåíî ìåðåæ³ õîëîäíîãî 
òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ â áóäèíêàõ: 
âóë. Ì. Øèìêà, 26 – 63 ì ï.; âóë. Î. Àí-
òîíîâà, 42 – 92 ì ï.; âóë. Î. Àíòîíîâà, 
46 – 25 ì ï.; âóë. Î. Àíòîíîâà, 60 – 72,5 ì 
ï.; âóë. Î. Àíòîíîâà, 7 – 84 ì ï.; âóë. 
Â÷èòåëüñüêà, 12 – 63 ì ï., âóë. Êîîïå-
ðàòèâíà, 55 – 44 ì ï. ³ áàãàòî ³íøîãî.

Çàâäÿêè âåëèêèì îðãàí³çàòîðñüêèì 
çä³áíîñòÿì óïîâíîâàæåíî¿ áóäèíêó 
âóë. Î. Àíòîíîâà, 10 Ñòåïàí÷óê Ñ. Ï. 
âèêîíàíèé âåëèêèé îá’ºì ðîá³ò íà áó-
äèíêó, à ñàìå: ïðîâåäåíî ðåìîíò îãîëî-
âê³â áóäèíêó, ïåðåêðèòî ÷àñòèíó äàõó, 
ïðîâåäåíî ðåìîíò âõîäó â ï³äâàë, ðå-
ìîíò ïàðàïåò³â, çàì³íåíî â ï³ä’¿çä³ â³-
êíà íà ïëàñòèêîâ³ ³ íàäàë³ ïðîâîäèòüñÿ 
îðãàí³çàö³éíà ðîáîòà ïî ïîêðàùåííþ 
òåõí³÷íîãî ñòàíó áóäèíêó.

Âñ³ ñï³ââëàñíèêè áóäèíêó íà 
âóë. Î. Àíòîíîâà, 23 äóæå âäÿ÷í³ óïî-
âíîâàæåíîìó áóäèíêó Ñ³í³îêó Â. Ô. 
Öå ëþäèíà âèñîêîêîìïåòåíòíà, â³äïî-
â³äàëüíà, ãëèáîêî ðîçóì³º âñ³ ïèòàííÿ 
ùîäî îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó, à òîìó, 
çàâäÿêè éîãî çóñèëëÿì òà ñï³âïðàö³ ç ÏÏ 
«Áîêóä», áóäèíîê çàâæäè óòðèìóºòüñÿ 
â íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Ñë³ä â³ä-
ì³òèòè âåëèêó ïðîôåñ³éí³ñòü òà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ 
ç îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ 
áóäèíêó òàêèõ óïîâíîâàæåíèõ: Íåìè-
ð³âñüêå øîñå, 84 — Ãîðîâåíêî Î. Â., 

Íåìèð³âñüêå øîñå, 86 — Êðèâîí³ñ Â. Â., 
âóë. Î. Àíòîíîâà, 12 — Ïàõàëþê ². Â., 
âóë. Î. Àíòîíîâà, 42 — Ìàéäàííèê À. Î., 
âóë. Î. Àíòîíîâà, 40 — ×åðí³öüêà ². ²., 
âóë. Î. Àíòîíîâà, 16 À — Ìèðîíþê Â. Î., 
âóë. Âàòóò³íà, 34 — Îðëîâà Ì. Ï., âóë. 
Áàæåíîâà, 26 — Ìàð÷åíêî Ñ. ². Ñë³ä â³ä-
ì³òèòè òàêîæ ìåøêàíöÿ áóäèíêó âóë. 
Âàòóò³íà, 32 Ìåäèíñüêîãî Â. À., ÿêèé õî÷ 
³ íå º óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ áóäèíêó, 
àëå çàâäÿêè éîãî çóñèëëÿì äàíèé áóäè-
íîê ïîñò³éíî óòðèìóºòüñÿ â íàëåæíîìó 
òåõí³÷íîìó ñòàí³.

Â³äïîâ³äíî, ñåðåä áóäèíê³â, óïðàâèòå-
ëåì ÿêèõ º ÏÏ «Áîêóä», ïðîâåäåí³ âå-
ëèê³ ðîáîòè ç ïîêðàùåííÿ òåõí³÷íîãî 
ñòàíó æèòëîâèõ áóäèíê³â. Òàê çà 9 ì³-
ñÿö³â 2019 ð. áóëî â³äðåìîíòîâàíî — 
9742,5 ì êâ. ïîêð³âë³ äàõ³â áóäèíê³â, 
â³äðåìîíòîâàíî òà çàì³íåíî: âíóòð³ø-
íüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ ãàðÿ÷îãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ — 1798,8 ì ï., õîëîäíîãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ — 2022,4 ï. ì, ìåðåæ 
òåïëîïîñòà÷àííÿ — 341 ì ï., ìåðåæ êà-
íàë³çàö³¿ — 465,2 ì ï.

Áåç ñóìí³âó, çàëèøàþòüñÿ ùå áóäèíêè, 
ñï³ââëàñíèêè ÿêèõ ïîâí³ñòþ íå óñâ³äî-
ìèëè ñâîº¿ ó÷àñò³ â çàáåçïå÷åíí³ íàëåæ-
íîãî òåõí³÷íîãî ñòàíó áóäèíêó. Àëå º 
íàä³ÿ, ùî öå òèì÷àñîâî. Ï³ä âïëèâîì ïå-
ðåäîâèõ äîñÿãíåíü ñï³ââëàñíèê³â ³íøèõ 
áóäèíê³â âîíè âèìóøåí³ áóäóòü ïåðåãëÿ-
íóòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî ö³º¿ ïðîáëåìè ³ 
äîñÿãòè â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ.

Ìîæíà ò³ëüêè æàë³òè ïðî òå, ÷îìó 
äàíà ðåôîðìà íå ðîçïî÷àëàñÿ ðàí³øå. 
Áåç ñóìí³âó, íà ïåðøîìó ðîö³ ðåôîðì º 
áàãàòî íåðîçâ’ÿçàíèõ ïèòàíü. Àëå îñíî-
âíà ìåòà äîñÿãíóòà òî÷íî. Ñï³ââëàñíèêè 
áóäèíê³â çðîçóì³ëè, ùî òåõí³÷íèé ñòàí 
æèòëà, ñòóï³íü êîìôîðòíîñò³ ïðîæè-
âàííÿ â íüîìó çàëåæèòü âèíÿòêîâî â³ä 
íèõ ñàìèõ.

Перші успіхи реформи в житлово-комунальній сфері
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ПРЕС-СЛУЖБА ГО «ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ 

«РЕЗУЛЬТАТ»

Ó ðàìêàõ êàìïàí³¿ ç «Àòåñ-
òàö³¿ äåïóòàò³â», ó Â³ííèö³ 

ïðîòÿãîì ñåðïíÿ-ëèñòîïàäà 2018 ðîêó 
ïðîâîäèâñÿ àíàë³ç òîãî, ÿê äåïóòàòè Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÂÌÐ) ïðîâîäÿòü 
ïðèéîì âèáîðö³â. Ó 2019 ðîö³ àêòèâ³ñòè 
êàìïàí³¿ ïðîâåëè ïîâòîðíèé ìîí³òîðèíã 
øëÿõîì òåëåôîííîãî îáäçâîíó, ùîá ïðî-
àíàë³çóâàòè, ÷è çì³íèëîñü ñòàâëåííÿ äå-
ïóòàò³â ÂÌÐ äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â.
ßê ³ ìèíóëîð³÷, íà ñàéò³ íåìàº êîíòàê-
òíèõ íîìåð³â òåëåôîí³â ÷îòèðüîõ äåïó-
òàò³â — Ïåòðà Áàá³ÿ (ÏÏ «Â³ííèöüêà 
ªâðîïåéñüêà ñòðàòåã³ÿ»), Ñòåïàíà Áåñ-

ñîëîâà (ÏÏ «Â³ííèöüêà ªâðîïåéñüêà 
ñòðàòåã³ÿ»), Îëåêñàíäðà Äàíà (ÏÏ «Â³-
ííèöüêà ªâðîïåéñüêà ñòðàòåã³ÿ») òà 
Îëåêñàíäðà Êîë³ñíèêà (ÏÏ «Îá’ºäíàííÿ 
«Ñàìîïîì³÷»). Íåàêòóàëüí³ íîìåðè òå-
ëåôîí³â âèÿâèëèñü ùå ó 9 äåïóòàò³â — 
Âîëîäèìèðà Áàçåëþêà (ÂÎ «Ñâîáîäà»), 
Ëþäìèëè Êîíäðàòþê (ÂÎ «Áàòüê³âùè-
íà»), Â³êòîðà Êðèâ³öüêîãî (“ÁÏÏ «Ñî-
ë³äàðí³ñòü»), Äåíèñà Ìàçóðåíêà (ÏÏ 
«Îïîçèö³éíèé áëîê»), Þð³ÿ Ìàêñèìåíêà 
(ÏÏ «Îá’ºäíàííÿ «Ñàìîïîì³÷»), Âàñèëÿ 
Ïàíåíêà (ÂÎ «Ñâîáîäà»), Îëåêñàíäðà 
Ïàðâàäîâà (ÏÏ «Â³ííèöüêà ªâðîïåé-
ñüêà ñòðàòåã³ÿ»), ªâãåí³ÿ Ñòóêàëåíêà (ÏÏ 
«Îïîçèö³éíèé áëîê») òà Òåòÿíè Òèõîíþê 
(ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»). Ùå äâà äåïóòàòè 

âêàçàëè íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè íîìåðè 
òåëåôîí³â ô³ðì àáî óñòàíîâ, ó ÿêèõ 
âîíè ïðàöþþòü àáî êîëèñü ïðàöþâà-
ëè, òîìó çà öèìè íîìåðàìè íå çìîãëè 
ïîÿñíèòè í³÷îãî ñòîñîâíî ïðèéîìó äå-
ïóòàò³â. Òàêà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñü ó Þð³ÿ 
²îðäàíîâà (ÂÎ «Áàòüê³âùèíà») òà òðüîõ 
äåïóòàò³â ÏÏ «Â³ííèöüêà ªâðîïåéñüêà 
ñòðàòåã³ÿ» — Âîëîäèìèðà Ìàë³í³íà, ²ãîðÿ 
Ñêîðîìíîãî òà Âîëîäèìèðà ×îðíîâîëà. 
Òîìó âñòàíîâèòè, ÷è ïðîâîäÿòü ö³ äåïó-
òàòè ïðèéîì, íå âäàëîñü.
Ëèøå ïîîäèíîê³ äåïóòàòè Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³äïîâ³äàëüíî ñòàâëÿòüñÿ 
äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â òà ïðîâîäÿòü ðå-
ãóëÿðíèé îñîáèñòèé ïðèéîì, à òàêîæ 
ñòåæàòü çà àêòóàëüí³ñòþ ³íôîðìàö³¿ ïðî 

âëàñí³ ïðèéìàëüí³ íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Â äàíîìó êîíòåêñò³ âàðòî â³äçíà÷èòè äå-
ïóòàò³â, ÿê³ îñîáèñòî ñï³ëêóþòüñÿ ç âè-
áîðöÿìè ï³ä ÷àñ ïðèéîìó — Îëåã Àëåêñà 
(ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»), Ðîìàí Àíäðîí³é-
÷óê,  Ïàâëî ßáëîíñüêèé (ÏÏ «Â³ííèöüêà 
ªâðîïåéñüêà ñòðàòåã³ÿ»), Àëëà Âëàñþê 
(“ÁÏÏ «Ñîë³äàðí³ñòü»), Àíòîí³íà ²âàùóê 
(ÏÏ «Â³ííèöüêà ªâðîïåéñüêà ñòðàòå-
ã³ÿ»), Îëåêñàíäð Çºðùèêîâ òà Âîëîäèìèð 
Îêîë³òà (ÏÏ «Îá’ºäíàííÿ «Ñàìîïîì³÷»), 
Âîëîäèìèð Îíîôð³é÷óê òà Àíäð³é Î÷å-
ðåòíèé (“ÁÏÏ «Ñîë³äàðí³ñòü»), Îëåê-
ñàíäð Ñåìåíåíêî (ÂÎ «Ñâîáîäà»), Îëåã 
Ñòóêàí (“ÁÏÏ «Ñîë³äàðí³ñòü»), Ãðèãî-
ð³é Òêà÷óê (ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»), Äìèòðî 
Óìàíåöü (ÂÎ «Ñâîáîäà»).

Як ведуть прийом депутати Вінницької міськради
БЛОГ



5 RIA, Ñåðåäà, 27 ëèñòîïàäà 2019
ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
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Çà ï³äîçðîþ 
ó â÷èíåíí³ óìèñ-
íîãî âáèâñòâà ïî-

ë³ö³ºþ ðîçøóêóºòüñÿ Äàâèä Ãðè-
ãîðÿí. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ ç’ÿâèëàñÿ 
ìèíóëîãî ÷åòâåðãà íà ñàéò³ ïî-
ë³öåéñüêîãî ãëàâêó.

«Â³ííèöüêèì ðàéîííèì â³ää³-
ëåííÿì ïîë³ö³¿ âñòàíîâëþºòüñÿ 
ì³ñöåïåðåáóâàííÿ Ãðèãîðÿíà Äà-
âèäà Ìãåðîâè÷à, 02.05.1988 ðîêó 
íàðîäæåííÿ. Ãðîìàäÿíè, ÿê³ âî-
ëîä³þòü áóäü-ÿêîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
ìîæóòü ïîâ³äîìèòè äî ïîë³ö³¿ 
çà òåëåôîíàìè: (0432)43–74–49, 
068–052–43–47, 063–883–48–
95 àáî 102. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãà-
ðàíòîâàíî», — íàïèñàâ â³ää³ë êîìó-
í³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Îãîëîøåííÿ ïðî ðîçøóê, ÿê 
â³äîìî ðåäàêö³¿, ïîâ'ÿçàíå íå ç³ 
ñâ³æèì çëî÷èíîì, à ç³ ñïðàâîþ 
÷îòèðèð³÷íî¿ äàâíèíè. Âë³òêó 
2015-ãó ðîêó Äàâèä Ãðèãîðÿí 
ñòàâ ï³äîçðþâàíèì ó âáèâñòâ³ 
äâîõ â³ííè÷àí ªâãåíà Ðîìèãàéëà 

³ Ñåðã³ÿ Êðèëîâà. Íàçâàí³ ìîëîä³ 
÷îëîâ³êè ïîìåðëè â³ä âîãíåïàëü-
íèõ ïîðàíåíü ó ãðóäè â äèòÿ÷³é 
îáëàñí³é, íàéáëèæ÷³é äî ì³ñöÿ 
ïîä³¿ ë³êàðí³. Ïîñòð³ëè çä³éñíèâ 
Äàâèä Ãðèãîðÿí í³áèòî ç³ çáðî¿, 
ÿêà âèïàëà â îäíîãî ç íàïàäíè-
ê³â, ùî ïåðåïèíèëè éîãî ìàøèíó 
íà ñâ³òëîôîð³ òà âèìàãàëè âèéòè.

СТРІЛЯНИНА НА БАРСЬКОМУ 
Ïðèãàäàéìî ïåðåä³ñòîð³þ ïî-

ä³é íà Áàðñüêîìó øîñå, ÿêà çãî-
äîì ï³øëà íà ñóäîâèé ðîçãëÿä ³ç 
òðüîìà ñòàòòÿìè çâèíóâà÷åííÿ: 
íåçàêîííå ïîâîäæåííÿ ç íåçà-
ðåºñòðîâàíîþ çáðîºþ, óìèñíå 
âáèâñòâî òà âèìàãàííÿ.

Çà äàíèìè ñë³äñòâà, Äàâèä 
Ãðèãîðÿí, í³áèòî ³ç ïîãðîçàìè 
ðîçïðàâè âèáèâàâ ãðîø³ ç òð³é-
ö³ ìîëîäèõ ëþäåé íà ïðîõàííÿ 
çíàéîìîãî. Âèìàãàâ çàïëàòèòè 
çà òå, ùî ò³ ðàí³øå ïîðàíèëè ëþ-
äèíó, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ñü êîíôë³êòíî¿ 
ñèòóàö³¿. Òà ëþäèíà çàòðåáóâàëà 
â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíèõ çáèòê³â 
ç³ ñâî¿õ êðèâäíèê³â ÷åðåç Äàâè-
äà. Äâîº ñïëàòèëè ãðîø³, òðåò³é 

ДАВИД ГРИГОРЯН, ЩО ЗАСТРЕЛИВ 
ДВОХ ЛЮДЕЙ, ХОВАЄТЬСЯ ВІД СУДУ 
Не поставили крапку  То судили, 
то виправдовували Давида Григоряна, 
який чотири роки тому застрелив 
Євгена Ромигайла і Сергія Крилова. 
Зараз справа збройної сутички 
на Барському шосе вдруге потрапила 
на розгляд апеляційного суду. Направили 
провадження в Хмельницький суд, 
куди звинувачений не з’являється. 
Його оголосили в розшук

íå çàõîò³â ³ ïîïðîñèâ äîïîìîãè 
íà ñòîðîí³.

ßêðàç òîé, õòî ìàâ äîïîìîãòè 
â³äâ’ÿçàòèñÿ â³ä Äàâèäà, ñêëèêàâ 
äðóç³â íà Áàðñüêå øîñå, êîëè ïî-
áà÷èâ òàì Ãðèãîðÿíà íà çàäíüî-
ìó ñèä³íí³ ÄÅÎ. Íà ñâ³òëîôîð³ 
ìàøèíó îòî÷èëè ³íøèìè àâòî é 
ïî÷àëîñÿ.

Äàâèä çàõèùàâñÿ â³ä íàïàäó 
ãðóïè ëþäåé ç á³òàìè ³ ï³ñòîëå-
òàìè, òîìó âèñòð³ëèâ ç âîãíåïàëó, 
ÿêèé í³áèòî âèïàâ ³ç ðóê îäíîãî 
ç íàïàäíèê³â. Òàêîþ áóëà âåðñ³ÿ 
çàõèñòó íà ñóäîâèõ ðîçãëÿäàõ. Çà-
õèñíèêè äîâîäèëè, ùî ¿õíüîãî 
êë³ºíòà íàìàãàëàñÿ âèòÿãòè ç ìà-
øèíè íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, à â³í 
ïðó÷àâñÿ, ó íüîãî ø³ñòü ðàç³â óëó-
÷èëè ç òðàâìàòè÷íî¿ çáðî¿, à â³í 
çðîáèâ äâà ïîñòð³ëè íà óðàæåííÿ 
ç âîãíåïàëüíî¿.

ОБОРОНЯВСЯ ВІД НАПАДУ 
«Ó ìåíå ³íøîãî âàð³àí-

òó íå áóëî, òàê ÿê ïðè¿õàëî 
18 ÷îëîâ³ê, ÿê³ ÿâíî íå áåñ³äè 
ç³ ìíîþ ïðîâîäèòè ç³áðàëèñÿ. 
ß ñåáå âèíóâàòèì íå ââàæàþ. 
Ïðîøó âèïðàâäàòè ìåíå, áóäü-
ëàñêà», — íåáàãàòîñë³âíèì áóâ 
Äàâèä Ãðèãîðÿí íà ñóäàõ òðè-
ð³÷íî¿ äàâíèíè, êîëè éîãî ñóäèëè 
âïåðøå é â³í áóâ ï³ä àðåøòîì.

Ö³ ñëóõàííÿ çàâåðøèëèñÿ âè-
ïðàâäàííÿì çà îñíîâíîþ ñòàòòåþ 
çâèíóâà÷åííÿ, çì³íåíîþ ïðîêóðà-
òóðîþ â îñòàíí³é ìîìåíò ç óìèñ-
íîãî âáèâñòâà íà ïåðåâèùåííÿ 
ìåæ íåîáõ³äíî¿ îáîðîíè. Â÷èíîê 
Ãðèãîðÿíà êîëåã³ÿ Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó âèçíàëà íåîáõ³äíîþ 
ñàìîîáîðîíîþ, à çàñóäèëà Ãðèãî-
ðÿíà ò³ëüêè çà çáðîþ ³ âèìàãàííÿ.

Äàë³ áóëà àïåëÿö³ÿ. Ïîòåðï³-
ë³ — ðîäè÷³ âáèòèõ Ðîìèãàéëà ³ 
Êðèëîâà — âèìàãàëè, àáè Ãðè-
ãîðÿíà ïîñàäèëè çà äâ³ ñìåðò³. 

Ï³ñëÿ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó 
ñïðàâó ïîâåðíóëè íàçàä â ïåðøó 
³íñòàíö³þ ÷åðåç ïîðóøåííÿ ï³ä 
÷àñ óõâàëåííÿ âèðîêó. Íà ïî÷àòêó 
öüîãî ðîêó çàâåðøèëè âäðóãå ðîç-
ãëÿäàòè ñïðàâó çáðîéíî¿ ñóòè÷êè 
íà Áàðñüêîìó øîñå ç íóëÿ. Öüîãî 
ðàçó Ãðèãîðÿí îòðèìàâ âèïðàâ-
äàííÿ âæå çà äâîìà ñòàòòÿìè. 
Äî âèêëèêàíèõ âèìóøåíîþ ñà-
ìîîáîðîíîþ ñìåðòåé äîäàëàñÿ 
íåâèíóâàò³ñòü ó âèìàãàííÿõ, ÿê 
ïåðåä³ñòîð³¿ çáðîéíîãî êîíôë³êòó.

СВОЄ ВЖЕ ВІДСИДІВ 
À ÿê ïîêàðàííÿ, ïðèçíà÷åíå 

çà íåçàêîííó çáðîþ, Äàâèäó Ãðè-
ãîðÿíó çàðàõóâàëè ïåðåáóâàííÿ 
ï³ä àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî 
ñë³äñòâà ³ ïåðøîãî ñóäîâîãî ðîç-
ãëÿäó. ² â³ä ïî÷àòêó öüîãî ðîêó 
ï³äñóäíèé áóâ íà âîë³. Áåç çàïî-
á³æíîãî çàõîäó â³í ³ çàðàç: êîëè 

ðîçãëÿäàºòüñÿ âäðóãå â àïåëÿö³é-
í³é ³íñòàíö³¿ âèíåñåíèé ì³ñüêèì 
ñóäîì âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê.

Ñïðàâó, ÿê ñêàçàâ æóðíàë³ñ-
òó RIA àäâîêàò, ÿêèé çàõèùàâ 
Ãðèãîðÿíà ðàí³øå, ðîçïîä³ëèëè 
íà ðîçãëÿä äî Õìåëüíèöüêîãî 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó, áî ³ç ñóää³â 
â³ííèöüêî¿ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ 
íå çìîãëè ñôîðìóâàòè êîëåã³þ. 
Ìàéæå óñ³ âîíè òàê ÷è ³íàêøå 
âèíîñèëè ð³øåííÿ ç ïðèâîäó 
Ãðèãîðÿíà é ÷åðåç öå íå ìîæóòü 
ñëóõàòè éîãî ñïðàâó çíîâ.

Ùî ñàìå ÷åðåç íåÿâêó äî 
Õìåëüíèöüêîãî ñóäó îãîëîñèëè 
ó ðîçøóê Äàâèäà Ãðèãîðÿíà, íàì 
ï³äòâåðäèëè ³ ó â³ää³ë³ êîìóí³-
êàö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿. Ñêàçàëè, 
ùî ðîçãëÿä àïåëÿö³éíèõ ñêàðã 
íà âèðîê íåùîäàâíî ïî÷àâñÿ, 
à ï³äîçðþâàíèé ïðî³ãíîðóâàâ 
çàñ³äàííÿ.

Давида Григоряна в першій інстанції засудили 
за незаконну зброю. Те, що він розстріляв з неї двох людей, 
визнали виправданою самообороною 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Äîâ³÷íå óâ’ÿçíåííÿ çàãðîæóº 

æèòåëþ Õì³ëüíèêà, ÿêèé ïîçáà-
âèâ æèòòÿ äâîõ ëþäåé. Ò³ëà ñâî¿õ 
æåðòâ ÷îëîâ³ê òîïèâ ó ð³÷ö³ é 
îäíîãî ðàçó ä³ÿâ ç³ ñï³ëüíèêà-
ìè. Ïðîâàäæåííÿ ïðî æîðñòîê³ 
çëî÷èíè, ñêîºí³ ÷åðåç òèæäåíü, 
ïåðåäàëè äî ñóäó. Â³í ðàí³øå âæå 
áóâ ñóäèìèé ³ íå ðàç. À òåïåð 
ìîæå îòðèìàòè íàéâèùó ì³ðó 
ïîêàðàííÿ çà òå, ùî íàêî¿â.

Äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³ çà-
ãðîæóº ìåøêàíöþ Õì³ëüíèêà, 
÷èþ ñïðàâó ïåðåäàþòü äî ñóäó ç 
îáâèíóâàëüíèì àêòîì. Ïðî çà-
âåðøåííÿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà 
â ïðîâàäæåíí³ ïðî ðåçîíàíñí³ 
çëî÷èíè â Õì³ëüíèöüêîìó ðà-
éîí³, ðîçïîâ³ëè â ïðîêóðàòóð³ 

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³:
— Êàëèí³âñüêîþ ì³ñöåâîþ 

ïðîêóðàòóðîþ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
çàâåðøåíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàí-
íÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí-
í³ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ, ðàí³øå 
íåîäíîðàçîâî ñóäèìèì æèòåëåì 
ì³ñòà Õì³ëüíèê, äâîõ óìèñíèõ 
âáèâñòâ, ÿê³ ñâîãî ÷àñó íàáóëè 
çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ðåçîíàíñó.

Éäåòüñÿ ïðî çëî÷èíè, ùî ñòà-
ëèñÿ ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó. Îáñòà-
âèíè ïåðøîãî âáèâñòâà ïðîêóðà-
òóðà ïîâ³äîìèëà òàê³:

«Ï³ä ÷àñ âæèâàííÿ ñïèðòíî-
ãî, ó ðàí³øå ñóäèìîãî ì³ñöåâîãî 
æèòåëÿ âèíèê êîíôë³êò ç îäíèì 
³ç éîãî çíàéîìèõ, ÿêèé ïåðåð³ñ 
ó á³éêó. Ï³ñëÿ ÷îãî, çëîâìèñíèê, 
ñèëîì³öü, ïîâ³â ïîòåðï³ëîãî äî áå-

ðåãà ð³÷êè Ï³âäåííèé Áóã, äå ñêî-
ðèñòàâøèñü íåìîæëèâ³ñòþ îñòàí-
íüîãî äî ñàìîçàõèñòó ÷åðåç ñòàí 
ñèëüíîãî àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, 
ðàïòîâî òà íåñïîä³âàíî çàâäàâ 
íèçêó óäàð³â ðóêàìè ïî îáëè÷÷þ 
òà ãîëîâ³, à òàêîæ ö³ëåñïðÿìîâà-
íèé óäàð ïðàâîþ íîãîþ â îáëàñòü 
ñïèíè, â³ä ÷îãî ïîòåðï³ëèé âïàâ 
ó âîäó äîë³ëèöü òà âòîïèâñÿ».

Ï³ñëÿ öüîãî âáèâñòâà ìèíóâ 
òèæäåíü, ³ ì³ñöåâ³ ïðàâîîõî-
ðîíö³ çàô³êñóâàëè ùå îäíó íà-
ñèëüíèöüêó ñìåðòü ç óòîïëåííÿì 
ò³ëà â Ï³âäåííîìó Áóç³. Äðóãèé 
åï³çîä ç ³íôîðìàö³¿ ïðîêóðàòóðè:

«Ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî¿ ïèÿòèêè ç³ 
ñâî¿ìè çíàéîìèìè, ï³äîçðþâàíèé 
â÷èíèâ êîíôë³êò ç îäí³ºþ ³ç íèõ, 
ÿêèé ïåðåð³ñ ó àêòèâíó ñóïåðå÷êó. 

Ó õîä³ ÿêî¿ çëî÷èíåöü ðàïòîâî òà 
íåñïîä³âàíî äëÿ ³íøèõ âñòàâ ç-çà 
ñòîëó òà, âçÿâøè ó ðóêè ñîêèðó, 
óìèñíî çàâäàâ ïîòåðï³ë³é íèçêó 
óäàð³â îáóõîì ñîêèðè ïî ãîëîâ³, 
â³ä ÷îãî îñòàííÿ ïîìåðëà íà ì³ñ-
ö³ ïîä³¿. Ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ 
â÷èíåíîãî çëî÷èíó ï³äîçðþâàíèé 
ðàçîì ç äâîìà ñâî¿ìè çíàéîìèìè, 
ÿê³ áóëè î÷åâèäöÿìè â÷èíåííÿ 
çëî÷èíó, ïîêëàâøè ò³ëî ïîê³é-
íî¿ ó ïîêðèâàëî, â³äíåñëè éîãî 
äî ð³÷êè Ï³âäåííèé Áóã òà âè-
êèíóëè ó âîäó».

— Çà ñêîºí³ çëî÷èíè îáâèíóâà-
÷åíîìó çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âè-
ãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 
10-òè äî 15-òè ðîê³â àáî äîâ³÷íå 
óâ’ÿçíåííÿ, — ñêàçàëè â ïðåñ-
ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè îáëàñò³.

Òàêîæ ïîÿñíèëè: äîêàçè â êðè-
ì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî äâà 
âáèâñòâà ç³áðàëè â íàéêîðîòø³ 
òåðì³íè çàâäÿêè çëàãîäæåí³é 
ðîáîò³ ïðàâîîõîðîíö³â. Ïðîêó-
ðîð âæå ïåðåäàâ ìàòåð³àëè ç îá-
âèíóâàëüíèì àêòîì äî ñóäó äëÿ 
ðîçãëÿäó.

Öüîãî ðîêó, íàãàäàºìî, íå ò³ëü-
êè â Õì³ëüíèêó ñòàëîñÿ ê³ëüêà 
ñòðàøíèõ çëî÷èí³â. Ó Êðèæîïîë³ 
òåæ ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ãîâîðèëè 
ïðî ñåð³éíîãî âáèâöþ. ßê êî-
ìåíòóâàâ íèçêó îñîáëèâî òÿæêèõ 
ïðàâîïîðóøåíü íà÷àëüíèê ïîë³-
öåéñüêîãî ãëàâêó, ÷èòàéòå â ö³é 
íîâèí³: «Íåìàº ìàí³ÿêà â Êðè-
æîïîë³». Ãåíåðàë çàñïîêîþº ëþ-
äåé, ÿêèõ ëÿêàþòü íåâï³éìàí³ 
âáèâö³ (is.gd/qIT3u8).

Справа вбивці, який топив тіла у Бузі, пішла до суду
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ï³êåòóâàëè ñ³ëü-
ðàäó ïðåäñòàâíèêè 
ÃÎ «Âñåóêðà¿í-
ñüêèé ðóõ ó÷àñíè-

ê³â áîéîâèõ ä³é ÀÒÎ». Öå ãðó-
ïà â÷îðàøí³õ âî¿í³â ç Â³ííèö³, 
Â³ííèöüêîãî òà Íåìèð³âñüêîãî 
ðàéîí³â. Äåõòî ç íèõ ïðîéøîâ 
«ãàðÿ÷³» òî÷êè íà Äîíáàñ³ ó 2014–
2015 ðîêàõ. ª ñåðåä íèõ ïîðàíåí³. 
ª òàê³, ùî îòðèìàëè ³íâàë³äí³ñòü. 
Ç æóðíàë³ñòîì ñï³ëêóâàâñÿ îäèí ç 
ó÷àñíèê³â àêö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè 
íàçâàíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
Âàäèì Ðóäåíêî.

— Ñïî÷àòêó äî íàñ âèéøëà 
ñåêðåòàð ñ³ëüðàäè, — ðîçïîâ³äàº 
Âàäèì. — Îäíàê äóæå ñêîðî çðî-
çóì³ëà, ùî íå çìîæå â³äïîâ³ñòè 
íà íàø³ ïèòàííÿ. Ïîâåðíóëàñÿ 
ó ñ³ëüðàäó. Çãîäîì ï³ä’¿õàâ ãîëîâà 
ÎÒÃ ïàí Ëåñüêî.

Äàë³ ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ ó çàë³ 
ñ³ëüðàäè. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâ-
íèêà, ò³ëüêè øëÿõîì ï³êåòó ¿ì 
âäàëîñÿ äîáèòèñÿ â³äïîâ³ä³ íà ¿õí³ 
çâåðíåííÿ. Ãðîìàäà âäðóãå â³äìî-
âèëà àòîâöÿì. Äîêóìåíò ïðî â³ä-
ìîâó ï³äïèñàâ ãîëîâà ÎÒÃ Îëåê-
ñàíäð Ëåñüêî. Éîãî ä³¿ ó öüîìó âè-
ïàäêó ï³êåòóâàëüíèêè íàçèâàþòü 
íåçàêîííèìè. Ñòâåðäæóþòü, ùî 
ãîëîâà íå âèêîíàâ ð³øåííÿ ñóäó.

ßê ïîÿñíèâ Âàäèì Ðóäåíêî, 
àòîâö³ çíîâó îñêàðæóâàòèìóòü 
äîêóìåíò ÎÒÃ â Îêðóæíîìó àä-
ì³íñóä³. Óæå ìàþòü íà ðóêàõ îäíå 
ç ð³øåíü Ôåì³äè.

ДІЛЯНКА «СВІТИЛАСЯ» 
ЗЕЛЕНИМ КОЛЬОРОМ 

Öå íå ïåðøèé â³çèò ó÷îðàøí³õ 
â³éñüêîâèõ äî Ìåëüíèê³âö³â. Òàê 
ñàìî íå âïåðøå íàìàãàëèñÿ ïåðå-
êîíàòè ãîëîâó ÎÒÃ ó íåîáõ³äíîñ-
ò³ âèêîíàòè âèìîãè çàõèñíèê³â 
êðà¿íè — íàäàòè ïåðåäáà÷åí³ çà-
êîíîì ïî äâà ãåêòàðè çåìë³ äëÿ 
âåäåííÿ îñîáèñòîãî ôåðìåðñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà.

— Ìè æ íåñïðîñòà îáðàëè 
Ìåëüíèê³âñüêó ãðîìàäó, — ïî-
ÿñíþº ñï³âðîçìîâíèê. — Øóêàëè 
â³ëüí³ ä³ëÿíêè ó ñåëàõ, ùî ìåæ-
óþòü ç Â³ííèöüêèì ðàéîíîì. 
Íà ïóáë³÷í³é êàäàñòðîâ³é êàðò³ 
ä³ëÿíêà ó Ìåëüíèê³âöÿõ ñâ³òè-
ëàñÿ çåëåíèì êîëüîðîì. Òîìó é 
ïî¿õàëè äî ãîëîâè ãðîìàäè.

Ðóäåíêî óòî÷íþº, ùî ä³ëÿíêà, 
ïðî ÿêó éäå ìîâà, ðîçòàøîâàíà çà 
ìåæàìè ñåëà Îìåòèíö³, ÿêå íà-
ëåæèòü äî Ìåëüíèê³âñüêî¿ ÎÒÃ.

— Íà ì³ñö³ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íà-
ñïðàâä³ öÿ ä³ëÿíêà óæå â îðåíä³, — 
ðîçïîâ³äàº Ðóäåíêî. — Ä³çíàëèñÿ 
ùå ïðî îäèí ôàêò. Äî íàñ ï³ä³-
éøëè ì³ñöåâ³ ³ ïîâ³äîìèëè, ùî ¿õ 
ñ³ëüðàäà òåæ çàëèøèëà áåç çåìë³. 

«ПОКИ МИ ЗЕМЛЮ ЗАХИЩАЛИ, 
ВИ ЇЇ КОМУ РОЗДАВАЛИ?»
Проблема  Акцію протесту провели у 
понеділок демобілізовані воїни під стінами 
Мельниківської ОТГ у Немирівському 
районі. Добиваються виділення 
земельних ділянок. Право на їх отримання 
держава надала кожному, хто захищав 
її, ризикуючи життям на війні на Сході 
країни. На якій підставі відмовили атовцям 
у Мельниківцях? Чому саме цей населений 
пункт обрали демобілізовані воїни? Кожна 
зі сторін наполягає на своїй правоті

Íàòîì³ñòü 120 ãåêòàð³â âèêîðèñ-
òîâóº õòîñü ÷óæèé. Í³êîëè éîãî 
â ñåë³ íå áà÷èëè, íà ëþäè â³í 
íå ç’ÿâëÿºòüñÿ, àëå çåìåëüêó ìàº.

Áåççåìåëüíèõ ìåëüíèê³âö³â 
âèÿâèëîñÿ ïîíàä 30 îñ³á. Âîíè 
îá’ºäíàëèñÿ ç àòîâöÿìè ç íàä³ºþ, 
ùî ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ïðîñò³-
øå áóäå äîáèòèñÿ ñïðàâåäëèâîñò³.

ВИЗНАТИ ПРОТИПРАВНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬРАДИ 

Ïåðøîãî ðàçó ñ³ëüðàäà â³äìî-
âèëà àòîâöÿì ó òðàâí³ íèí³øíüî-
ãî ðîêó. Âîíè íå ïîãîäèëèñÿ ç 
ð³øåííÿì ³ ïîäàëèñÿ äî Îêðóæ-
íîãî àäì³íñóäó. Çàÿâè ïîäàâàëè 
êîæåí ³íäèâ³äóàëüíî.

— Ñóä ñòàâ íà íàøó ñòîðîíó, — 
ðîçïîâ³äàº îäèí ç ïîçèâà÷³â Â³-
êòîð Îïàíàñþê, ÷îëîâ³ê ñëóæèâ 
ó 59-ìó â³éñüêîâîìó ìåäè÷íîìó 
øïèòàë³.

×îëîâ³ê ïîêàçóº ð³øåííÿ ñóäó.
— Âèçíàòè ïðîòèïðàâíîþ ä³-

ÿëüí³ñòü Ìåëüíèê³âñüêî¿ ñ³ëü-
ðàäè, — éäåòüñÿ ó äîêóìåíò³. 
Äàë³ ïîÿñíþºòüñÿ, â ÷îìó ñàìå 
ïîëÿãàº ïðîòèïðàâíà ä³ÿëüí³ñòü: 
«… íåïðèéíÿòò³ ïî ñóò³ ð³øåííÿ 
ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáêó 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ç â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó âëàñí³ñòü äëÿ 
âåäåííÿ îñîáèñòîãî ôåðìåðñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà îð³ºíòîâàíîþ ïëî-
ùåþ 2 ãà íà òåðèòîð³¿ Ìåëüíè-
ê³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè ó ñåë³ Îìåòèíö³ 
Íåìèð³âñüêîãî ðàéîíó».

Äðóãèì ïóíêòîì Ôåì³äà 
çîáîâ’ÿçàëà Ìåëüíèê³âñüêó ñ³ëü-
ðàäó ïîâòîðíî ðîçãëÿíóòè êëî-
ïîòàííÿ Â³êòîðà Îïàíàñþêà «ç 
óðàõóâàííÿì ïðàâîâî¿ îö³íêè, 
íàäàíî¿ ñóäîì ó ð³øåíí³».

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíò ñóäó, 
ç íàä³ºþ íà ñïðàâåäëèâ³ñòü ¿õàëè 
äî Ìåëüíèê³âö³â, àëå â³äïîâ³äü 
îòðèìàëè òàêó ñàìî, ÿê ³ ïåðøîãî 
ðàçó. Ùîïðàâäà, òåïåð ¿¿ íàäàëè 

ò³ëüêè ï³ñëÿ ï³êåòó ñ³ëüðàäè.
Àòîâö³ êàæóòü, ùî çíîâó çà-

ëó÷èëè þðèñò³â, àáè ïîâòîðíî 
çâåðíóòèñÿ äî ñóäó.

ТОЧКА ЗОРУ ГОЛОВИ ОТГ 
Îëåêñàíäð Ëåñüêî, êåð³âíèê 

Ìåëüíèê³âñüêî¿ ÎÒÃ, ðîçìîâó ç 
æóðíàë³ñòîì ðîçïî÷àâ ç òîãî, ùî 
íàâ³òü íå âñ³ ìåøêàíö³ ãðîìàäè 
îòðèìàëè çåìëþ. Íåìà â³ëüíèõ 
ä³ëÿíîê. 70 ãåêòàð³â âèä³ëèëè. ª 
çàÿâè â³ä ëþäåé, àëå çàäîâîëüíè-
òè ¿õ íå ìîæóòü.

Ñòîñîâíî ä³ëÿíêè, ïðî ÿêó âå-
äóòü ìîâó äåìîá³ë³çîâàí³ âî¿íè, 
ïîñàäîâåöü êàæå, ùî öÿ çåìëÿ 
â îðåíä³.

— Íå ìè ¿¿ ïåðåäàâàëè â îðåí-
äó, — óòî÷íþº êåð³âíèê ãðîìà-
äè. — Áóëî öå ùå ó 2013 ðîö³. Òîä³ 
çåìëÿìè çà ìåæàìè íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â ðîçïîðÿäæàâñÿ Äåðæ-
ãåîêäàñòð. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ö³º¿ ñòðóêòóðè ñâî¿ì ð³øåííÿì â³ä 
4 ãðóäíÿ 2013 ïåðåäàëî â îðåíäó 
ôåðìåðó. Â³í îáðîáëÿº ¿¿, ñïëà-
÷óº ïîäàòêè, ïðåòåíç³é äî íüîãî 
ó íàñ íåìà. Òîìó íåìà ï³äñòàâ 
äëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó. Íèí³ 
çåìëÿ ñïðàâä³ ïåðåáóâàº ó âëàñ-
íîñò³ íàøî¿ ãðîìàäè. ̄ ¿ ïåðåäàëè, 

çã³äíî ç³ çì³íàìè ó çàêîíîäàâñòâ³, 
ó âåðåñí³ 2018-ãî ðîêó.

ТОЧКА ЗОРУ АТОВЦІВ 
— Ìè íå âèìàãàºìî, ùîá 

ÎÒÃ ðîçðèâàëà äîãîâ³ð îðåíäè, 
áî öå áóäå íå çà çàêîíîì, — ãî-
âîðèòü çàñòóïíèê êåð³âíèêà ÃÎ 
«Âñåóêðà¿íñüêèé ðóõ ó÷àñíè-
ê³â áîéîâèõ ä³é ÀÒÎ» Âàäèì 
Ðóäåíêî. — Çåìëÿ ó âëàñíîñò³ 
ãðîìàäè. Òå, ùî âîíà â îðåíä³, 
öå âæå ñïðàâà òðåòÿ. Íàâ³òü ñóä 
íå ïðèéìàâ òàê³ àðãóìåíòè. Ãî-
ëîâíå — õòî âëàñíèê. Âëàñíèêîì 
íèí³ º ÎÒÃ. Íåçðîçóì³ëî, ÷îìó 
ãîëîâà ãðîìàäè ëîá³þº ³íòåð-
åñè òîãî, õòî îðåíäóº çåìëþ. 
Ëþäèíè, ÿêî¿, ÿê ñòâåðäæóþòü 
ì³ñöåâ³, í³õòî í³êîëè íå áà÷èâ ³ 
íå çíàº. Ñòàòòÿ 118 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè ÷³òêî âèçíà÷àº 
óìîâè íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ 
íà çåìëþ. ×îãî ìè äîáèâàºìî-
ñÿ? Ùîá ãîëîâà ãðîìàäè âèêîíàâ 
ð³øåííÿ ñóäó — ç óðàõóâàííÿì 
ïðàâîâî¿ îö³íêè. Öåé ìîìåíò êå-
ð³âíèê ãðîìàäè íå âçÿâ äî óâàãè. 
Â³í çîáîâ’ÿçàíèé íàäàòè äîçâ³ë 
íà âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó çåìëåó-
ñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ó âëàñí³ñòü.

ОЛЕКСАНДР 
САРАФАНЮК, 
ЮРИСТ:

— Поки існує мо-
раторій на про-
даж землі, гро-
мада не може 

не надати необхідні документи 
на виготовлення проекту зем-
леустрою для отримання землі 
у власність. У даному випадку 
йдеться про демобілізованих 
воїнів. Таке право їм надає чин-
не законодавство.
Скористатися ним можна навіть 

за умови, коли земельна ділянка 
знаходиться в оренді.
Насправді для фермера не має 
значення, з яким власником 
укладати договір оренди — з 
ОТГ, чи фізичною особою. Для 
цього він повинен буде пере-
укласти договір уже з новими 
власниками, тепер фізичними 
особами, тобто захисниками 
країни, і працювати далі.
Питання в тому, чи захочуть нові 
власники після набуття пра-
ва власності передати землю 
в оренду саме цьому фермеру?

Частка правди — в обох сторін 

За інформацією, отриманою 
журналістом з достовірних дже-
рел, які виявили бажання зали-
шитися анонімними, на території 
Мельниківської сільради ферме-
ру передано в оренду чотири ді-
лянки землі, загальною площею 
понад 150 гектарів.
Аби підтвердити отриману ін-
формацію, журналіст звернувся 
до керівника відділу Держгеока-
дастру у Немирівському районі 
Юлії Коростень.
— Ми не є юридичною особою, 

тому запит необхідно подавати 
до головного управління Держ-
геокадастру в області, — відпо-
віла посадовець.
Надсилаємо листа до названої 
структури і будемо чекати від-
повідь.
До речі, реєстраційний договір 
на одну із чотирьох земельних 
ділянок, що їх орендує фермер, 
зареєстровано реєстратором 
Немирівського району. Ділян-
ка передана в оренду терміном 
на 25 років.

Договір на 25 років 

Представники ГО «Всеукраїнський рух учасників бойових дій АТО» від свого 
відступати не збираються. Кажуть, що доведуть справу до кінця
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ОЛЕКСАНДР КЛЕЦ, ПОЕТ
Всі ненароджені, всі голодом убиті, це 
вічний біль мого народу, 
живіть заради них, ці дані Богом миті, 
заради правди та заради роду.

ПРЕС-СЛУЖБА ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ»
Ç 1 ëèïíÿ 2019 ðîêó â Óêðà¿-

í³ çàïðàöþâàâ íîâèé ðèíîê åëåêòðîåíåð-
ã³¿, ÿêèé çì³íèâ ìîäåëü ôîðìóâàííÿ ö³íè 
íà åëåêòðèêó. Ó îñíîâ³ ðåôîðìè º ðîçä³ëåííÿ 
îáëåíåðãî íà îïåðàòîðà ñèñòåìè ðîçïîä³ëó ³ 
ïîñòà÷àëüíèêà. ² ðàçîì ç òèì, ðèíîê â³äêðè-
ëè äëÿ âñ³õ åíåðãîïîñòà÷àëüíèê³â, ùî ïðî-
ïîíóþòü åëåêòðîåíåðã³þ çà ð³çíèìè ö³íàìè.

ßê ôîðìóâàëàñÿ ö³íà íà åëåêòðèêó ðàí³-
øå? Äî ëèïíÿ 2019-ãî â Óêðà¿í³ ä³ÿâ åíåð-
ãåòè÷íèé ïóë — îñîáëèâèé âèä ìîíîïîë³¿ 
îá’ºäíàííÿ ó÷àñíèê³â ðèíêó, â ÿêîìó ïðè-
áóòîê ³ âèòðàòè íàäõîäèëè äî çàãàëüíîãî 
ôîíäó ³ ðîçïîä³ëÿëèñÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè 
â³äïîâ³äíî äî çàçäàëåã³äü âñòàíîâëåíî¿ 
ïðîïîðö³¿.

Ïðè öüîìó, âèðîáíèêè ïðîäàâàëè åëåê-
òðîåíåðã³þ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» çà òàðè-
ôàìè, âñòàíîâëåíèìè äåðæàâîþ. À ïî-
ñòà÷àëüíèêè (â îñíîâíîìó — îáëåíåðãî) 
êóïóâàëè åëåêòðîåíåðã³þ ó ÄÏ «Åíåðãî-
ðèíîê» çà ô³êñîâàíèìè ö³íàìè.

À ÿê âñòàíîâëþþòüñÿ ö³íè çàðàç? Ï³ñëÿ 
1 ëèïíÿ 2019 ðîêó ñïîæèâà÷³, þðèäè÷-
í³ îñîáè òà ô³çè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³, 
çà âëàñíèì âèáîðîì ìîæóòü êóïóâàòè 
åëåêòðîåíåðã³þ ó áóäü-ÿêîãî ç ïîñòà÷àëü-
íèê³â íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíîãî äîãîâîðó.

Ïîñòà÷àëüíèêè, çàçâè÷àé, íå ïðîïî-
íóþòü ô³êñîâàí³ ö³íè íà åëåêòðîåíåð-
ã³þ, à óêëàäàþòü äîãîâîðè ç ïðèâ’ÿçêîþ 
äî îïòîâèõ ö³í íà åëåêòðîåíåðãåòè÷íèõ 
á³ðæàõ, ùî ìàþòü íàñòóïí³ ñêëàäîâ³:
 Ö³íà íà á³ðæ³. Öåé ïîêàçíèê ôîð-

ìóºòüñÿ çà ðèíêîâèìè ïðàâèëàìè (òîáòî, 

áàëàíñîì ì³æ ïðîïîçèö³ºþ òà ïîïèòîì) 
òà âèñòóïàº ÿê ñîá³âàðò³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿.
 Íàö³íêà ïîñòà÷àëüíèêà. Öå ïëàòà, 

ÿêó åëåêòðîïîñòà÷àëüíèê ìàº îòðèìàòè 
çà ñâî¿ ïîñëóãè.
 Âèòðàòè íà ïåðåäà÷ó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ 

çã³äíî ç òàðèôîì âèçíà÷åíèì ÍÊÐÅÊÏ.
Âàæëèâèé íþàíñ: ê³íöåâà âàðò³ñòü 

åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ ñïîæèâà÷à ìîæå áóòè 
çì³íåíà ÷åðåç íåäîòðèìàííÿ äîãîâ³ðíîãî 
ãðàô³êó ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿. Áî 
ÿêùî ñïîæèâà÷ íå ïîâ³äîìëÿº ÷è íåñâîº-
÷àñíî ïîâ³äîìëÿº ïðî çì³íó çàïëàíîâàíî-
ãî îáñÿãó åëåêòðîåíåðã³¿ äî ñïîæèâàííÿ, 
òî ïîñòà÷àëüíèê çìóøåíèé äîêóïèòè àáî 
ïðîäàòè íà á³ðæ³ íå çàÿâëåíó ê³ëüê³ñòü 
åëåêòðèêè çà ³íøîþ ö³íîþ, ùîá íåäî-
ïóñòèòè çíåñòðóìëåííÿ ñïîæèâà÷à.

Òîìó ñïîæèâà÷ ìàº ðåòåëüíî ïðîðà-
õîâóâàòè ñâ³é îáñÿã åëåêòðîåíåðã³¿, ÿêèé 
ïîòð³áåí äëÿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà, ùîá 
íå îòðèìàòè äîäàòêîâîãî ô³íàíñîâîãî íà-
âàíòàæåííÿ. ×³òêî âèçíà÷èòè îáñÿãè ñïî-
æèâàííÿ äîïîìàãàº àâòîìàòè÷íà ñèñòåìà 
êîíòðîëþ ³ îáë³êó åëåêòðîåíåðã³¿ — ÀÑ-
ÊÎÅ àáî ËÓÇÎÄ, ùî ìàþòü ïîãîäèííèé 
îáë³ê åëåêòðîåíåðã³¿.

Ï³äïðèºìñòâà ³ç âñòàíîâëåíîþ ÀÑÊÎÅ 
àáî ËÓÇÎÄ â³äíåñåí³ äî ñïîæèâà÷³â êà-
òåãîð³¿ «À» òà ìîæóòü âïëèâàòè íà âàð-
ò³ñòü åëåêòðèêè ùîäíÿ: äëÿ ïðèêëàäó, 
âèêîðèñòîâóâàòè á³ëüøå åëåêòðîåíåðã³¿ 
âíî÷³, êîëè âîíà íàéäåøåâøà. Òîìó äëÿ 
ï³äïðèºìñòâ ç ïåðåâàæíî í³÷íèì àáî ö³-
ëîäîáîâèì ãðàô³êîì ðîáîòè ö³íà íà ñâ³òëî 
áóäå çíà÷íî íèæ÷îþ.

Ï³äïðèºìñòâà áåç ñèñòåì ÀÑÊÎÅ àáî 
ËÓÇÎÄ â³äíåñåí³ äî êàòåãîð³¿ «Á». À äëÿ 
òàêèõ ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóºòüñÿ ñåðåäí³é 
ãðàô³ê ïî îáëàñò³ ³ç âðàõóâàííÿì ñóêóï-
íèõ îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ óñ³õ ñïîæèâà÷³â 
ö³º¿ êàòåãîð³¿. Ó òàêîìó ðàç³, ñïîæèâà÷ 
íå ìîæå âïëèíóòè íà ö³íó ôàêòè÷íî ñïî-
æèòî¿ íèì åëåêòðîåíåðã³¿.

Âèá³ð åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêà ó íîâîìó 
ðèíêó åëåêòðîåíåðã³¿ — º ïðåðîãàòèâîþ 
ñïîæèâà÷à. Îäíèì ³ç áàãàòüîõ íàä³éíèõ 
ïîñòà÷àëüíèê³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ º Çî-
âí³øíüîåêîíîì³÷íà àñîö³àö³ÿ «Íîâîñâ³ò» 
òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Åíåðãî³íâåñò», ÿê³ çä³éñíþþòü ïî-
ñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ ïî âñ³é Óêðà¿í³ 
ïðîòÿãîì á³ëüøå 20 ðîê³â.

Êîìïàí³¿ ïðîïîíóþòü ³íäèâ³äóàëüíèé 
ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ åëåêòðî-
åíåðã³¿ äëÿ êîíêðåòíîãî ñïîæèâà÷à, ùî 
ìîæå âèÿâèòèñü çíà÷íî íèæ÷îþ â³ä ö³íè 
ïîïåðåäíüîãî ïîñòà÷àëüíèêà. ÇÅÀ «Íî-
âîñâ³ò» ³ ÒÎÂ «Åíåðãî³íâåñò» íàäàþòü 
ñâî¿ì ñïîæèâà÷àì ðÿä äîäàòêîâèõ ïîñëóã 
íà ðèíêó åëåêòðîåíåðã³¿, ÷àñòèíà ç ÿêèõ 
áåçêîøòîâíà.

Ùîá îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ òà åëåêòðî-
åíåðã³þ çà âèã³äíîþ ö³íîþ, äçâîí³òü íà íàøó 
ãàðÿ÷ó ë³í³þ: ÒÎÂ «Åíåðãî³íâåñò» (0432)55–
42–83, (068)270–13–16; ÇÅÀ «Íîâîñâ³ò» 
(0432)52–46–88, (067)825–32–45.

Як формується ціна на електроенергію 
в умовах нового ринку
БЛОГ

464366

Шановні потенційні споживачі! Укладення 
договору на постачання електроенергії із 
ЗЕА «Новосвіт» та ТОВ «Енергоінвест» надасть 
вам наступні переваги

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВПРАЦЮ 

Вигідна ціна за електроенергію, 
яку можна змінювати щомісяця

Замість 100% авансової плати 
можлива оплата частинами 
протягом місяця

Безоплатна допомога у підготовці 
документів для зміни постачальника

За бажанням споживача — монтаж 
АСКОЕ, ЛУЗОД та подальше 
обслуговування системи

Безоплатні консультації та правова 
підтримка протягом співпраці

Впевненість у майбутньому

ПРЕС-СЛУЖБА 
ЗЕА «НОВОСВІТ»

Øêîëà Õàêå-
ð³â â³ä Â³ííèöüêî¿ 

²Ò-Àêàäåì³¿, ÿê ³ ¿¿ 
ó÷í³ ïîñò³éíî ðîñòóòü òà ðîç-
âèâàþòüñÿ. Íàø³ ó÷í³ âèâ÷àþòü 
Ëîã³êó, ²íòåðíåò ïðîãðàìóâàííÿ 
(HTML, CSS), Ïðîãðàìóâàííÿ 
àëãîðèòì³÷íèìè ìîâàìè Ñ\Ñ++, 
Âåá-äèçàéí, Àíãë³éñüêó ìîâó äëÿ 
²Ò, ï³çí³øå — Áàçè äàíèõ, JS, 
PHP ³íø³ ìîâè òà òåõíîëîã³¿.

Â³äòåïåð â Øêîë³ Õàêåð³â 
òàêîæ âèâ÷àòèìóòü ïðîãðàìó-
âàííÿ Arduino. Äàíèé ïðåäìåò 
ââîäèòüñÿ äëÿ ä³òåé, ÿê³ âæå 
ïðîéøëè áàçîâèé êóðñ ïðîãðà-
ìóâàííÿ íà C/C++, òîìó ïðî-
ãðàìóâàòèìóòü âæå ç ðîçóì³í-
íÿì, à íå ïðîñòî ïîâòîðþþ÷è 
êîä çà âèêëàäà÷åì!

Ùî íàì êàæå Â³ê³ïåä³ÿ? 
Arduino (Àðäó³íî) — àïàðàòíà 
îá÷èñëþâàëüíà ïëàòôîðìà äëÿ 
àìàòîðñüêîãî êîíñòðóþâàí-
íÿ, îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè 
ÿêî¿ º ïëàòà ì³êðîêîíòðîëå-
ðà ç åëåìåíòàìè ââîäó/âè-
âîäó òà ñåðåäîâèùå ðîçðîáêè 

Processing/Wiring ìîâîþ ïðî-
ãðàìóâàííÿ, ùî º ñïðîùåíîþ 
ï³äìíîæèíîþ C/C++. Òåïåð 
ïðîñò³øå. Arduino — öå íåâå-
ëèêà ïëàòà ç âëàñíèì ïðîöå-
ñîðîì ³ ïàì'ÿòòþ. Íà ö³é ïëàò³ 
òàêîæ º ïàðà äåñÿòê³â êîíòàêò³â, 
äî ÿêèõ ìîæíà ï³äêëþ÷àòè ð³çí³ 
êîìïîíåíòè: ëàìïî÷êè, äàò÷è-
êè, ìîòîðè, ÷àéíèêè, ðîóòåðè, 
ìàãí³òí³ äâåðí³ çàìêè ³ âçàãàë³ 
âñå, ùî ïðàöþº â³ä åëåêòðèêè. 
Ó ïðîöåñîð Arduino ìîæíà çà-
âàíòàæèòè ïðîãðàìó, ÿêà áóäå 

êåðóâàòè âñ³ìà öèìè ïðèñòðî-
ÿìè çà çàäàíèì àëãîðèòìîì. 
Òàêèì ÷èíîì ìîæíà ñòâîðèòè 
íåñê³í÷åííó ê³ëüê³ñòü óí³êàëüíèõ 
êëàñíèõ ãàäæåò³â, çðîáëåíèõ ñâî-
¿ìè ðóêàìè ³ çà âëàñíîþ çàäóìîì. 
Òîáòî ä³òè ìîæóòü ïðîãðàìóâàòè 
ùî çàâãîäíî. ² öå ÷óäîâî! Àäæå 
âîíè îäðàçó áà÷àòü ðåçóëüòàò 
ñâîº¿ ðîáîòè.

Arduino íå ïðîñòî êîíñòðóê-
òîð. Äëÿ òîãî, ùîá íàïèñàíèé 
êîä ïðàöþâàâ, ïîòð³áíî âì³òè 
ïðîãðàìóâàòè ³ ðîçóì³òè, ùî 

ñàìå òè çàäàºø. Öå çàâîðîæóº… 
Ïðîãðàìà àíãë³éñüêèõ ñë³â ïåðå-
òâîðþºòüñÿ â àëãîðèòì óïðàâ-
ë³ííÿ ðåàëüíèì ïðèñòðîºì, 
ÿêèé ò³ëüêè ùî ç³áðàíèé ñâî¿ìè 
ðóêàìè. Öå ìîòèâóº òà âèêëè-
êàº ³íòåðåñ äî äàíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Arduino äîçâîëÿº íàî÷íî ïðî-
äåìîíñòðóâàòè ðîáîòó êîäó. Òóò 
â³äì³ííî ðîçâèâàºòüñÿ ëîã³÷íå 
ìèñëåííÿ, âì³ííÿ ñêëàäàòè àë-
ãîðèòìè ³ òâîð÷³ñòü.

Â Arduino íåìàº ê³íöåâîãî, 
ïåâíîãî íàáîðó äåòàëåé, ³ íåìàº 
îáìåæåíü â ðîçìà¿òò³ òîãî, ùî 
ìîæíà ç³áðàòè. Öå íîâèé çàõî-
ïëèâèé ñâ³ò äëÿ íàøèõ ä³òåé. 
À òàêîæ çàö³êàâëåíèì ³ òàëàíî-
âèòèì ñòóäåíòàì ïðîÿâèòè ñâî¿ 
çä³áíîñò³ ó ïðîºêòóâàíí³ òà âò³-
ëåíí³ â æèòòÿ âëàñíèõ ðîçðîáîê 
(ï³çí³øå — ñòàðòàï³â).

Òà öå íå âñ³ íîâèíè! Òàêîæ 
ó÷í³ Øêîëè Õàêåð³â ìàþòü 
äîñòóï äî êóðñó â³ä Àêàäåì³¿ 
Cisco «Ââåäåííÿ â ²íòåðíåò ðå-
÷åé». Â êóðñ³ ïîÿñíþºòüñÿ, ùî 
òàêå IoT òà éîãî ì³ñöå â ñó÷àñ-
íèõ öèôðîâèõ òåõíîëîã³ÿõ. Ä³òè 
ä³çíàþòüñÿ ïðî øàëåíå çá³ëü-

øåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ òà ê³ëüêîñò³ 
³íòåëåêòóàëüíèõ ïðèñòðî¿â, ï³ä-
êëþ÷åíèõ äî ²íòåðíåòó, òà îòðè-
ìóþòü ïåðø³ íàâè÷êè ¿õ ïðî-
ãðàìóâàííÿ. Êóðñ ïîÿñíþº, ùî 
òàêå øòó÷íèé ³íòåëåêò òà âïëèâ 
àâòîìàòèçàö³¿ íà íàøå ìàéáóòíº. 
Âðåøò³-ðåøò, äàºòüñÿ ðîçóì³ííÿ 
ï³äâèùåíî¿ âàæëèâîñò³ êîíô³-
äåíö³éíîñò³ òà áåçïåêè ïðè ðî-
áîò³ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ, ïàðò-
íåð Àêàäåì³¿ Cisco, íàäàº áåç-
êîøòîâíèé äîñòóï äî äàíîãî 
êóðñó äëÿ óñ³õ â÷èòåë³â ³ øêî-
ëÿð³â ì³ñòà Â³ííèö³ òà îáëàñò³.

ßêùî âè ïðàãíåòå ðîçâèâàòè 
ñâî¿õ ä³òåé ó ñó÷àñíîìó íàïðÿì-
êó òà çàáåçïå÷èòè ¿õíº ìàéáóòíº 
ö³êàâîþ òà âèñîêîîïëà÷óâàíîþ 
ðîáîòîþ, òîä³ íàì ïî äîðîç³.

Ðåºñòðóéòåñü ó íîâ³ ãðóïè 
Øêîëè Õàêåð³â íà ñàéò³ hack.
intita.com. Ìè âèðîùóºìî òà-
ëàíòè!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21, 
073–209–97–43
hack.intita.com

Нові можливості для розвитку талантів
БЛОГ

460035
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ëþäìèëà âè-
õîäèòü ç ï³ä’¿çäó, 

ä³ñòàº êëþ÷³ òà â³äêðèâàº êî-
ìîðó, äå çáåð³ãàºòüñÿ ¿¿ ðîáî-
÷èé ³íâåíòàð. Ó äàëüíüîìó êóò³ 
êîìîðè âèäí³ºòüñÿ êîíòåéíåð. 
Ç ó÷îðàøíüîãî äíÿ ñì³òòºïðî-
âîäîì ó íüîãî ëåò³ëè â³äõîäè ç 
óñ³õ ïîâåðõ³â ï³ä'¿çäó. Íà ðàíîê 
â³í çàïîâíèâñÿ âùåíò. Ëþäìèëà 
íàäÿãàº ðóêàâè÷êè òà áåðåòüñÿ 
çà ïåðåêëàäàííÿ ïàêåò³â ç â³äõî-
äàìè ó ïîðîæí³é ñð³áëÿñòèé áàê, 
ùî ñòî¿òü ïîñåðåä ïðèì³ùåííÿ.

— Äèâèñü, ñîíå÷êî, ÿêðàç 
ïîâíèé íàçáèðàâñÿ, — ãîâîðèòü 
ìåí³ Ëþäìèëà. — Ìàþ çàéìàòèñÿ 
öèì äâà ðàçè íà äåíü. ßêùî â÷àñ-
íî íå ïåðåêëàñòè ñì³òòÿ, âîíî 
òðàìáóºòüñÿ ³ éîãî ñòàº íåìîæ-
ëèâî ä³ñòàâàòè.

Ïðèáèðàòè ñì³òòºïðîâ³ä, öå 
íå ºäèíèé îáîâ’ÿçîê ñòàðåíüêî¿ 
ïàí³. Çà ðîáî÷èé äåíü Ëþäìèëà 
ìàº âñòèãíóòè ïðèâåñòè â ïî-
ðÿäîê ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ 
òðüîõ áàãàòîïîâåðõ³âîê.

Ê³ëüêà ðàç³â çà ðîáî÷èé äåíü 
áàáóñÿ çàçèðàº äî êâàðòèðè. Âäî-
ìà ìîæíà ç³ãð³òèñÿ, à ùå òðåáà ÷àñ 
â³ä ÷àñó íàâ³äóâàòè äîíüêó, ÿêà 
ëåæèòü ï³ñëÿ àâàð³¿ ç ïàðàë³çîâà-
íèìè íîãàìè. Íå ìàþ÷è çìîãè 
ïåðåñóâàòèñÿ, Àííà, òàê ¿¿ çâàòè, 
ïîòðåáóº ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè 

íàâ³òü â åëåìåíòàðíèõ ðå÷àõ.
— Õîä³ìî, ñîíå÷êî, — çàïðî-

øóº ìåíå âòîìëåíà ³ çìåðçëà áà-
áóñÿ äî ñâîãî ï³ä’¿çäó. — Í³êîëè 
íå î÷³êóâàëà, ùî íà ñòàð³ñòü ðîê³â 
íà ìåíå ÷åêàòèìå òàêå æèòòÿ. Â³ðè-
òå, âæå ñèë ó ìåíå íåìàº òàê æèòè.

Â³ä íàéïåðøî¿ ìèò³ íàøî¿ çó-
ñòð³÷³, áàáóñÿ íàìàãàºòüñÿ óñì³õà-
òèñÿ. Çà ì³ì³êîþ ñòàðåíüêî¿ ëåãêî 
çðîçóì³òè, ùî ïðèâîä³â äëÿ ðàäî-
ù³â ó ¿¿ æèòò³ íå òàê áàãàòî. Î÷³ 
Ëþäìèëè ñóìí³, âîäíî÷àñ ¿¿ ïîãëÿä 
òåïëèé, à ñàìà âîíà íàñò³ëüêè ââ³÷-
ëèâà, ùî ñóìí³âàòèñÿ â ñêàçàíîìó 
ö³ºþ ëþäèíîþ íåìîæëèâî. Âîíà 
ïðî÷èíÿº ïåðåä³ ìíîþ äâåð³ ñâîº¿ 
êâàðòèðè ³ çàïðîøóº âñåðåäèíó.

Îïèíÿþñÿ â îäí³é ç ê³ìíàò. 
Ðåìîíò òóò íå ðîáèâñÿ äàâíî, 
âñåðåäèí³ âñå îáëàøòîâàíî çà òè-
ïîâèì ðàäÿíñüêèì çðàçêîì.

— Ïðèçåìëÿéòåñÿ, ñîíå÷êî, 
â³äïî÷èíüòå, — ëàã³äíî ãîâî-
ðèòü áàáóñÿ. — Ñîíå÷êî, ÿ âàì 
÷àé çðîáëþ, — âæå çíèêàþ÷è 
ó òüìÿíîìó êîðèäîð³, ùî âåäå 
íà êóõíþ, ãîâîðèòü Ëþäìèëà.

Êð³ì ìåíå ó ê³ìíàò³ çíàõî-
äèòüñÿ äîíüêà ñòàðåíüêî¿, Àííà. 
Äî ìîãî ïðèõîäó æ³íêà äèâèëàñÿ 
ùîñü íà íåâåëè÷êîìó òåëåâ³çîð³. 
Êîëè ïîáà÷èëà ìåíå, ï³äòÿãíóëà-
ñÿ ³ â íàï³âëåæà÷îìó ïîëîæåíí³ 
ïðèâ³òàëàñÿ.

— Áà÷èòå, ÿê³ ìîæóòü áóòè íà-
ñë³äêè àâàð³é, — ïîðóøóþ÷è òèøó 
³ âêàçóþ÷è íà ñâî¿ íîãè, ãîâîðèòü 
Àííà. — À ùî âàì âçàãàë³ ðîçïî-

«ДОЦЯ, ТИ НІКУДИ НЕ ЙДИ», — 
З ЦЬОГО ВСЕ Й ПОЧАЛОСЯ 
Попри все  Людмилі Чернипко 71 рік. 
Донедавна її життя було складним, 
але стерпним. Однак після аварії, що 
позбавила єдину доньку можливості 
ходити, все лягло на її плечі. Людмила 
робить все від неї залежне для вирішення 
родинних негараздів, але не знає, 
наскільки в неї ще вистачить сил

â³äàòè? Òîáòî, ç ÷îãî ïî÷èíàòè? 
Ïàëüöÿìè, áà÷èòå, ÿ òð³øêè ðó-
õàþ. Çàãàëîì, âñå íà÷å íåïîãàíî, 
àëå õîäèòè íå ìîæó…

ПІДКИНУТИ ДОДОМУ?
Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ Àííà áóëà 

ó â³äïóñòö³. Çà îñâ³òîþ 34-ð³÷íà 
æ³íêà — êóõàðêà, àëå îñòàíí³ì 
÷àñîì ïðàöþâàëà ðàçîì ³ç ìàìîþ 
ïðèáèðàëüíèöåþ. Ó òîé äåíü 
Àííà ñèä³ëà âäîìà, äèâèëàñÿ 
òåëåâ³çîð. Äî ê³ìíàòè çàéøëà 
Ëþäìèëà ³, íà÷å â³ä÷óâøè íåäî-
áðå, ñêàçàëà: «Äîöÿ, òè í³êóäè 
íå éäè, ÿ ñêîðî áóäó».

Ìàìà ï³øëà, à íà òåëåôîí 
Àííè íàä³éøîâ äçâ³íîê. Çíàéî-
ì³ ïðîïîíóâàëè çà ãðîø³ ðîçâàí-
òàæèòè êàðòîïëþ. Ñóìó îá³öÿëè 
íåâåëèêó, àëå ³ âîíà íå çàâàäèòü. 
Ïîãîäèëàñÿ.

Çà ê³ëüêà ãîäèí ðîáîòà áóëà çà-
ê³í÷åíà, Àííà îòðèìàëà ãîíîðàð 
³ ïîïðÿìóâàëà äî çóïèíêè. Äî-
ðîãîþ çóñòð³ëà ùå îäíîãî çíà-
éîìîãî. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî 
éäå â ãàðàæ çà ìàøèíîþ: «Ï³ñëÿ 
ìîæó ï³äêèíóòè äîäîìó».

Çíàéîìèé áóâ òð³øêè íàï³äïèò-
êó, àëå ñòîìëåíà Àííà é íå ï³ä-
îçðþâàëà, ÷èì öå ìîæå äëÿ íå¿ 
çàê³í÷èòèñÿ. Æ³íêà ñ³ëà â ìàøèíó, 
àâòî ðóøèëî, à çà ê³ëüêà õâèëèí 
âîä³é íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì, 
âè¿õàâ íà çóñòð³÷íó ñìóãó ³ ç³òêíóâ-
ñÿ ç âàíòàæ³âêîþ. Ó âîä³ÿ ïîäðÿ-
ïèíà, ó ïàñàæèðêè — ïàðàë³çóâàëî 
äâ³ íîãè.

ПОЖИВУ ПІВРОКУ, 
НУ НЕХАЙ РІК 

Äî ê³ìíàòè ïîâåðòàºòüñÿ Ëþä-
ìèëà. Áàáóñÿ ï³äòÿãóº äî ìåíå òà-

áóðåòêó ³ ñòàâèòü íà íå¿ âåëèêó 
÷àøêó ç ÷àºì ³ òàð³ëêó ç äâîìà 
øìàòî÷êàìè á³ëîãî õë³áà òà ïå-
÷èâîì: «Ùî áóëî, òèì ³ ïðèãî-
ùàºìî. Âèáà÷òå, ñîíå÷êî, í³÷îãî 
³íøîãî íåìàº».

Ó ë³êàðñüêîìó âèñíîâêó éäåòü-
ñÿ, ùî â Àííè íà îáîõ ê³íö³âêàõ 
çëàìàí³ øèéêè ñòåãíà. Ë³êàð³ ïî-
ïåðåäèëè, ÿêùî â÷àñíî íå çðî-
áèòè îïåðàö³þ, ìîæóòü àòðîôó-
âàòèñÿ ì’ÿçè.

Âñåðåäèí³ æîâòíÿ íåîáõ³äí³ 
30 òèñÿ÷ ãðèâåíü áóëè ç³áðàí³, 
à íàïðèê³íö³ ì³ñÿöÿ áóëà ïðî-
âåäåíà îïåðàö³ÿ. Â îäíó íîãó 
æ³íö³ âæèâèëè òèòàíîâó ïëàñ-

òèíó, â ³íøó — ïðîâåëè ñïèöþ. 
Õîäèòè Àííà òàê ³ íå ïî÷àëà. 
Íàâ³òü íà íîãó íå ìîæå ñïåðòèñÿ.

— ß âàì ïîÿñíþ, ÷îìó çíà-
õîäæóñÿ ó òàêîìó ñòàí³ ³ çâ³äêè 
ó ìåíå âñ³ ö³ ëèõ³ äóìêè ùîäî 
âñüîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ, — ãî-
âîðèòü Ëþäìèëà. — Ìåí³ âæå 
áàãàöüêî ðîê³â, ó ìåíå 16 ðîê³â 
öóêðîâèé ä³àáåò. ß ñò³ëüêè ï³ãó-
ëîê ï’þ, ùî íà ìîºìó ì³ñö³ ñëîí 
áè âæå ïîìåð, à ÿ ùå ³ñíóþ. Àëå 
íå çà öå ìåí³ ñòðàøíî… ß ùå ïî-
æèâó ï³âðîêó, íó íåõàé ð³ê. Ïîò³ì 
çàêðèþ î÷³, ³ êîìó âîíà ïîòð³áíà 
áóäå ó òàêîìó ñòàí³? — íå âè-
òðèìóº ³ ïî÷èíàº ïëàêàòè áàáóñÿ.

Кожного дня ще затемна Людмила виходить прибирати 
двори багатоповерхівок: «Зарплатні вистачає на хліб, чай 
і крупу, на іншому економимо» 

Çíàéîìèé æ³íêè áóâ 
òð³øêè íàï³äïèòêó, 
àëå Àííà é íå 
ï³äîçðþâàëà, ÷èì 
öå ìîæå äëÿ íå¿ 
çàê³í÷èòèñÿ

У Анни є 14-річний син. Він живе разом з 
нею. Зараз хлопець навчається у восьмому 
класі, займається хокеєм на траві і слід-
кує, щоб мамі не було сумно. Після школи 
він повертається додому, сідає на стілець 
поряд і починає щось розповідати. Іноді 
мовчки робить уроки, але поряд з мамою, 
а іноді під її керівництвом готує на кухні.
— Вчора приходжу додому, а у коридорі 
така пахнота. Думаю, що ж це так пахне? — 
радісно пригадує Людмила. — А це онук 
печиво випікав. Аня давала йому вказів-
ки, а він їх виконував. Шкода, що я кілька 
штучок не залишила, ви б спробували… 
Пийте чай, зайка, він вже вистиг, пийте.
Нещодавно Анна робила черговий знімок 

кісток для чергового обстеження. Першим 
його подивився лікар, який проводив опе-
рацію: «Тут ось бачите, гвинти змістилися. 
Як це, чому вони змістилися? Тому що ви 
необережно поводилися!» 
Мама з донькою не могли зрозуміти, як 
можна було необережно поводитися, якщо 
Анна не в змозі навіть з ліжка піднятися. 
Звернулися до іншого фахівця: «Що ж він 
наробив! Тут же все неправильно закруче-
но… Допомогти може лише операція». Піс-
ля цих слів у лікарні швидко підрахували, 
що нове хірургічне втручання коштуватиме 
65 тисяч гривень, ще п’ять тисяч реаніма-
ція. Шанси є, але гарантій, що Анна стане 
на ноги, ніхто давати не став.

— Коли я повернулася з лікарні, мене всю 
трясло, мене відпоювали. Просто не зна-
ла, що робити. Для нас це величезні гро-
ші, — розповідає Людмила. — У нас є тисяча 
гривень. По знайомих може нашкребем 
до п’яти тисяч. Більше ніде взяти. Зараз 
ми живемо на мою пенсію і ті копійки, що 
я отримую за свою роботу. На хліб, чай, 
крупу і малому якусь сардельку вистачає, 
на іншому економимо. Баликів не їмо, 
окороків також.
Рано чи пізно у кожного з нас настають 
періоди невдач. Здається, що все валить-
ся в одну мить — і, звичайно, «своєчас-
но». І кожен виходить із таких ситуацій 
по-різному, хтось сам, а комусь допо-

магають інші. Людмилі та ї ї родині не-
має звідки чекати на поміч. Тому бабуся 
щоранку встає та виходить працювати: 
«Потрібно встигнути поставити на ноги 
доньку. Потрібно віддати борги. Потрібно 
за щось купувати їжу. Потрібно опікува-
тися онуком».
Дохід Людмили маленький і тих грошей, 
що вона отримує, навряд чи буде достат-
ньо, щоб найближчим часом зібрати необ-
хідну суму на операцію. Не маючи іншого 
виходу, жінка звертається до небайдужих 
людей з проханням допомогти їй зібрати 
бодай частину потрібної суми.
ПриватБанк: 5168 7574 0240 3143 — 
Людмила Чернипко.

На хліб, на чай, на крупу 
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Çà óìèñíå âáèâ-
ñòâî ç êîðèñëèâèõ 
ìîòèâ³â ñóäèòè-
ìóòü 29-ð³÷íîãî 

÷îëîâ³êà, ÿêèé ðîçñòð³ëÿâ ïîäðóæ-
æÿ â Øèïèíêàõ Áàðñüêîãî ðàéîíó. 
Çëî÷èí áóâ ó òðàâí³ öüîãî ðîêó, é 
ñë³äñòâî âæå ç³áðàëî âñ³ äîêàçè òà 
íàïðàâèëî ñïðàâó ç îáâèíóâàëü-
íèì àêòîì íà ñóäîâèé ðîçãëÿä.

Êð³ì âáèâñòâà, îáâèíóâà÷åíîãî 
áóäóòü ïðèòÿãóâàòèìóòü äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà íåçàêîííå íî-
ñ³ííÿ çáðî¿ òà ðîçá³éíèé íàïàä. 
Àëå éîìó ³ çà îñíîâíîþ ñòàòòåþ 
çâèíóâà÷åííÿ, ïðî âáèâñòâî äâîõ 
ëþäåé ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà-
ãðîæóº ìàêñèìàëüíå ³ç ìîæëèâèõ 
ïîêàðàíü — äî 15 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ 
àáî äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Ïðî íàïðàâëåííÿ äî ñóäó ñïðàâè 
ïðî òðè çëî÷èíè 29-ð³÷íîãî æè-
òåëÿ Áàðñüêîãî ðàéîíó ðîçïîâ³ëè 
ó ïðîêóðàòóð³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Íàçâàëè òðè ñòàòò³ ç îáâèíóâàëü-
íîãî àêòó: ïðèäáàííÿ, íîñ³ííÿ, 
çáåð³ãàííÿ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ 
(êð³ì ãëàäêîñòâîëüíî¿ ìèñëèâ-
ñüêî¿) òà áîºïðèïàñ³â, áåç ïåðåäáà-
÷åíîãî çàêîíîì äîçâîëó (÷àñòèíà 
ïåðøà ñòàòò³ 263 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè); íàïàä ç ìåòîþ 
çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, ïî-
ºäíàíîãî ³ç çàñòîñóâàííÿì íàñèëü-
ñòâà, íåáåçïå÷íîãî äëÿ æèòòÿ òà 
çäîðîâ'ÿ îñîáè, ÿêà çàçíàëà íàïà-
äó, ïîºäíàíîãî ç ïðîíèêíåííÿì ó 
æèòëî, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëî-
ä³ííÿ ìàéíîì ó îñîáëèâî âåëèêèõ 
ðîçì³ðàõ (÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 
187 ÊÊÓ); óìèñíå âáèâñòâî, òîáòî 
óìèñíå ïðîòèïðàâíå çàïîä³ÿííÿ 
ñìåðò³ äâîì îñîáàì, â÷èíåíå ç 

ЗА ВБИВСТВО ФЕРМЕРІВ 
МОЖЕ СІСТИ НА ДОВІЧНЕ
Злочин і кара  Починається судовий 
процес над вбивцею подружжя фермерів, 
розстріляних під власним домом. 
У травні цього року Тичуків розстріляв 
з двох рушниць чоловік з Бару і виніс 
з будинку підприємців сейф з-понад 
мільйоном доларів. Розслідування 
правоохоронці завершили і винуватця 
готові притягнути до відповідальності

êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â (ïóíêòè 1 ³ 
6 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 115 ÊÊÓ).

— Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì 
âñòàíîâëåíî, ùî 29-ð³÷íèé îáâè-
íóâà÷åíèé ïðèéøîâ äî äîìîãîñ-
ïîäàðñòâà ôåðìåð³â, äå ³ç çàñòîñó-
âàííÿì ìèñëèâñüêî¿ çáðî¿ â÷èíèâ 
âáèâñòâî ÷îëîâ³êà òà æ³íêè, âè-
ñòð³ëèâøè ¿ì ó ãîëîâó. Ï³ñëÿ öüîãî 
ïðîíèê äî áóäèíêó ³, ðåàë³çóþ÷è 
ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, âèêðàâ 
ñåéô, â ÿêîìó çíàõîäèëîñÿ ìàé-
æå 1 ì³ëüéîí 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
ÿê³ ïðèâëàñíèâ òà çíèê ç ì³ñöÿ 
çëî÷èíó. Âèêðàäåíèìè ãðîøèìà 
ðîçïîðÿäèâñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä, 
— òàê íàãàäàëè îáñòàâèíè çëî÷èíó 
â ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè îáëàñò³.

Òàêîæ ïîâ³äîìèëè, ùî ï³ä ÷àñ 
ñë³äñòâà ïðàâîîõîðîíö³ ç³áðàëè 
äîêàçè ñêîºííÿ çëî÷èíó ïðîòè 
ïîäðóææÿ ôåðìåð³â àðåøòîâà-
íèì ÷îëîâ³êîì. Ïðî íüîãî RIA 
ðîçïîâ³äàëà ðàí³øå: ï³äðîáëÿâ 
âàíòàæíèìè ïåðåâåçåííÿìè íà 
ÌÀÍ³ ñâîº¿ òåù³, ðîäîì ³ç ñåëà 
Ì³æë³ññÿ, îäðóæåíèé, ìàº äèòè-
íó äî 3-õ ðîê³â, ðàí³øå ñóäèìèé 
íå áóâ, ìèñëèâåöü ³ áðàêîíüºð.

À ðîçêðèëè çëî÷èí ïðîòè ïî-
äðóææÿ Òè÷óê³â â ñåë³ Øèïèíêè, 
íàãàäàºìî, ïîë³öåéñüê³ çà òèæ-
äåíü. Îäÿãíóëè êàéäàíêè 29-ð³÷-
íîìó ìåøêàíöþ Áàðó â ñóñ³äí³é 
îáëàñò³, íà îïòîâîìó ðèíêó, êóäè 
â³í äîñòàâèâ íà ïðîäàæ ÿáëóêà. 

Ùî àðåøòîâàíèé íåçàêîííî 
âîëîä³â äâîìà ðóøíèöÿìè — 
ãëàäêîñòâîëüíîþ êóðêîâêîþ ³ 

ìàëîêàë³áåðíîþ ÒÎÇ-12, ðîçïî-
â³ëè ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ï³äîçðþ-
âàíîãî ðîçøóê³âö³. ²ç ïåðøî¿, ÿê 
çàô³êñóâàëè êàìåðè ñïîñòåðåæåí-
íÿ íà òåðèòîð³¿ äîìîâîëîä³ííÿ 
Òè÷óê³â, â³í çàñòðåëèâ ãîñïîäà-
ðÿ, êîëè òîé â³ä÷èíèâ õâ³ðòêó. Ç 
äðóãî¿ ðóøíèö³ çëî÷èíåöü óáèâ 
íàñêð³çíèì ïîñòð³ëîì äðóæèíó, 
ÿêà âèá³ãëà ç äîìó íà çâóê ïåð-
øîãî ïîñòð³ëó.  

ßê âáèâöÿ ò³êàâ ç ñåéôîì òà ÿê 
ïî éîãî ñë³äàõ éøëè îïåðàòèâíè-
êè, ÷èòàéòå â ö³é ñòàòò³: «Íå äó-
ìàâ, ùî ìè éîãî çíàéäåì». ßê âè-

éøëè íà âáèâöþ ïîäðóææÿ ôåð-
ìåð³â? Íîâ³ äåòàë³ (is.gd/1pKbYa). 
À ïðî àðåøò çàòðèìàíîãî çíàéäåòå 
³íôîðìàö³þ ó íîâèí³ «Âáèâñòâî 
ôåðìåð³â ó Áàðñüêîìó ðàéîí³: ñóä 
âèí³ñ ïåðøå ð³øåííÿ ï³äîçðþâà-
íîìó» (is.gd/W7ctqc).

Підозрюваний мешканець Бару на обранні 
запобіжного заходу. Від травня він під арештом

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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ÑÏÎÐÒ

Невдачі «Зубрів» 
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ òóð ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè ç áàñêåòáîëó 
ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä ïåð-
øî¿ ë³ãè. «Â³ííèöüê³ çóáðè» 
äâ³÷³ ïîñòóïèëèñÿ «Çîëîòîìó 
â³êó» (Êðîïèâíèöüêèé) — 
90:93 ³ 78:92.

Розгромили 
дніпрянок 
 Ó íàøîìó ì³ñò³ ïðîâåëè òóð 
÷åìï³îíàòó êðà¿íè ç áàñêåòáî-
ëó ñåðåä æ³íî÷èõ êëóá³â âèùî¿ 
ë³ãè. «Â³ííèöüê³ áëèñêàâêè» 
äâ³÷³ ïåðåãðàëè ÑÄÞÑØÎÐ 
¹ 5 (Äí³ïðî) — 94:49 ³ 83:58.

Збирають 
«золоту молодь» 
 Ó ëèïí³ íàñòóïíîãî ðîêó 
Â³ííèöÿ ïðîâåäå äðóãèé 
ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç øàõ³â 
«Êóáîê çîëîòî¿ ìîëîä³». Éîãî 
ïðèçîâèé ôîíä ñÿãíå 40 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â (öå ïðèáëèçíî 
ì³ëüéîí ãðèâåíü). Ãðàòèìóòü 
øàõ³ñòè â³ä øåñòè äî 16 ðî-
ê³â. Ó ì³ñò³ íàä Áóãîì ïðî-
ãíîçóþòü ïîáà÷èòè íå ìåí-
øå òèñÿ÷³ þíàê³â ³ ä³â÷àò ³ç 
20 êðà¿í ñâ³òó.
Çàïèñ íà òóðí³ð — ç 26-ãî ëèñ-
òîïàäà. Çàðåºñòðóâàòèñÿ ìîæ-
íà, íàä³ñëàâøè ëèñòà çà àäðå-
ñîþ vinyouthcup2020@gmail.com 
àáî çàòåëåôîíóâàâøè çà íîìå-
ðîì 093–33–22–202 (êîíòàêòíà 
îñîáà — Âàëåð³ÿ Ðóìÿíöåâà).
— ßêùî äðóãèé òóðí³ð «Çîëî-
òà ìîëîäü» ïðîéäå óñï³øíî, 
òî ìè ïîäàìî çàÿâêó íà ïðî-
âåäåííÿ ó Â³ííèö³ ÷åìï³îíàòó 
ªâðîïè àáî ñâ³òó ñåðåä ä³òåé, — 
ñêàçàâ îðãàí³çàòîð çìàãàííÿ, 
ì³æíàðîäíèé ãðîñìåéñòåð 
Àðêàä³é Íàéä³÷.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №48 (1122)
Мініатюрні двоходові задачі  на кооперативний мат.

Задача №2481-2484
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №47 (1465) від 20 листопада 2019 року 
Задача №2477
I. 1. Kpb5! Kpb8(Kpa7?)!  2. Kpa6 K:c7x;
II. 1. Kpd7! Kpa7 (Kpb8?)!  2. Kpc8 K:b6x — правильні мати
Задача №2478
I. 1. Kpe6! Kf7  2. Tf6 Te5x; 
II. 1. Kpg7! Tg5+  2. Kph1 Tg8x — правильні мати 
Задача №2479
I. 1. Te2! Cd1  2. Te3 Td4x; II. 1. Kpd2! Td4+  2. Kpc1 Td1x.
Задача №2480
I. 1. fg2:! Cf3  2. g1K Tf2x;
II. Kp:g2! C:f3+  2. Kph2 Th1x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ó Îë³ìï³éñüêîìó äîì³ ï³äáèëè 
ï³äñóìêè Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóð-
ñó ñïîðòèâíî¿ ôîòîãðàô³¿. Â³í ùî-
ðîêó ïðîâîäèòüñÿ Íàö³îíàëüíèì 
îë³ìï³éñüêèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè. 
Æóð³, äî ñêëàäó ÿêîãî óâ³éøëè 
³ìåíèò³ ôîòîæóðíàë³ñòè, â³äî-
ì³ îë³ìï³éö³ òà ôàõ³âö³, îáèðàëè 
êðàù³ ñâ³òëèíè ó òðüîõ êàòåãîð³ÿõ: 
ïðîôåñ³îíàëè, àìàòîðè òà ä³òè.

Íà êîíêóðñ íàä³éøëè áëèçüêî 
300 ôîòîðîá³ò ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â 

Óêðà¿íè. Ïåðåìîæöÿìè òà ïðè-
çåðàìè êîíêóðñó ñòàëè ïðåäñòàâ-
íèêè ç äåâ’ÿòè ðåã³îí³â êðà¿íè.

Ïðèºìíî, ùî ñåðåä ëàóðåàò³â 
³ 27-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí Ñåðã³é 
Ãîìîí, ïåðåìîæåöü îáëàñíîãî 
êîíêóðñó ñïîðòèâíî¿ ôîòîãðàô³¿. 
Íà Âñåóêðà¿íñüêîìó ô³íàë³ â³í 
ïîñ³â òðåòº ì³ñöå ó êàòåãîð³¿ «ôî-
òîãðàôè-ïðîôåñ³îíàëè». Ñåðã³é 
Ãîìîí ïðåäñòàâèâ ê³ëüêà êðàùèõ 
ñâ³òëèí íà ñòð³òáîëüíó òåìàòèêó. 
Îäíà ³ç íèõ áóëà â³äçíà÷åíà æóð³.

Äî ðå÷³, òîð³ê Ñåðã³é Ãîìîí òà-
êîæ áóâ ëàóðåàòîì Âñåóêðà¿íñüêî-
ãî êîíêóðñó, àëå ñåðåä àìàòîð³â.

— ß — ôîòîãðàô ³ ãðàô³÷íèé 
äèçàéíåð, à òàêîæ áàñêåòáîë³ñò-
àìàòîð. Çàê³í÷èâ Â³ííèöüêèé íà-
ö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñè-
òåò çà ñïåö³àëüí³ñòþ «ñèñòåìíèé 
³íæåíåð». Àëå ëþáîâ äî òâîð÷îñò³ 
ïðèâåëà ìåíå òóäè, äå ÿ çàðàç. ² 
ÿ ãîòîâèé ä³ëèòèñÿ âëàñíèì áà-
÷åííÿì ñâ³òó ÷åðåç ñâî¿ ðîáîòè, — 
êàæå Ñåðã³é Ãîìîí.

Став лауреатом Всеукраїнського 
конкурсу спортивної фотографії

Вінничанин представив 
на конкурс кілька світлин 
на стрітбольну тематику, 
одна з яких посіла 
призове місце

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ìàò÷ ó ×åðí³âöÿõ áóâ çàâåð-
øàëüíèì äëÿ â³ííèöüêî¿ «Íèâè» 
ó 2019 ðîö³. Ï³ñëÿ ïåðåìîãè â ïî-
ïåðåäíüîìó òóð³ íàä «Ä³íàçîì» 
(Âèøãîðîä) ç ðàõóíêîì 1:0 íèâ³â-
ö³ çáèðàëèñÿ ðîçâèíóòè óñï³õ ³ 
â ãîñòÿõ. Ñòàòèñòèêà áóëà íà áîö³ 
â³ííèöüêîãî êëóáó: ïðîòÿãîì ð³÷-
íîãî ïåð³îäó «Íèâà» òðè÷³ ïåðå-
ìàãàëà áóêîâèíö³â ³ îäíîãî ðàçó 
ç³ãðàëà âí³÷èþ.

НЕВИКОРИСТАНІ МОМЕНТИ 
Àëå â ïåðøîìó òàéì³ á³ëüøå 

ãîëüîâèõ ìîìåíò³â ñòâîðèëè 
ãîñïîäàð³ ïîëÿ. Íàø íàä³éíèé 
âîðîòàð Ìàêñèì Ãóð³äîâ ê³ëüêà 
ðàç³â ðÿòóâàâ ï³ñëÿ íåáåçïå÷íèõ 
ïîñòð³ë³â Âàñèëÿ Ïàëàãíþêà òà 
ªâãåíà Ñàíòðàïèíñüêèõ. «Íèâà» 
ìàëà ÷óäîâó íàãîäó çàáèòè ãîë 
ó «ðîçäÿãàëüíþ», àëå ï³ñëÿ ïî-
ñòð³ëó êðàùîãî áîìáàðäèðà íà-
øîãî êëóáó Àðòóðà Çàãîðóëüêà 
ãîñïîäàð³â âðÿòóâàëà ñò³éêà.

Äðóãèé òàéì âèÿâèâñÿ ö³êàâèì, 
àäæå â³í ïðîõîäèâ íà çóñòð³÷íèõ 
êóðñàõ. Ó ñêëàä³ â³ííè÷àí ìàëè 
ìîæëèâ³ñòü çàáèâàòè Àíòîí 
Áðèæ÷óê, Äåíèñ Äîë³íñüêèé ³ 
ßðîñëàâ Áðàñëàâñüêèé, ÿêèé 
âèéøîâ íà çàì³íó ï³ñëÿ ïåðåðâè.

Äîëþ ïîºäèíêó âèð³øèâ âëó÷-
íèé óäàð êðàùîãî áîìáàðäèðà 
«Áóêîâèíè» Âàñèëÿ Ïàëàãíþêà. 
Ïîäâî¿òè ðàõóíîê ì³ã Àëåêñàí-
äðó-Âàñ³ëº Ìóíòÿí, ïðîòå «Íèâó» 
âðÿòóâàëà øòàíãà. 

«Áóêîâèíà» ïåðåìîãëà ç ðà-
õóíêîì 1:0, íàçäîãíàëà «Íèâó» 
çà î÷êàìè ³ âèïåðåäèëà ¿¿ çàâäÿêè 
êðàùèì ïîêàçíèêàì â îñîáèñòèõ 
çóñòð³÷àõ.

Òàêèì ÷èíîì ÷åðí³âåöüêà êî-
ìàíäà çäîáóëà òðåòþ ïåðåìîãó 
â îñòàíí³õ ÷îòèðüîõ ìàò÷àõ. 
À íàø êëóá çàëèøèâñÿ íàéã³ð-
øèì ó ãðóï³ «À» äðóãî¿ ë³ãè çà ðå-
çóëüòàòàìè â ãîñòÿõ, çäîáóâøè 
íà âè¿çä³ ëèøå ø³ñòü î÷îê ó äâîõ 
êîëàõ (ïîïåðåäó ùå îäíå — âåñ-
íÿíå).

«НИВА» ЗАВЕРШИЛА РІК 
ПОРАЗКОЮ ВІД «БУКОВИНИ» 
Друга ліга  Долю матчу в Чернівцях 
вирішив один гол. Вінницький клуб 
залишається в аутсайдерах групи

КІСТЯК ЗБЕРЕЖЕТЬСЯ 
Òðåíåð â³ííèöüêî¿ «Íèâè» 

Îëåã Øóìîâèöüêèé ïðîêîìåí-
òóâàâ ïîðàçêó:

— Ìè íå âèêîðèñòàëè ñâî¿ ãî-
ëüîâ³ ìîìåíòè. À îñü «Áóêîâèíà» 
ñïðîìîãëàñÿ öå çðîáèòè. Âçàãà-
ë³ ãðà áóëà í³÷èéíîþ. Ãîñïîäàð³ 
ìàëè á³ëüøå øàíñ³â çàáèòè â ïåð-
øîìó òàéì³, ìè — â äðóã³é ïî-
ëîâèí³. Àëå Ôîðòóíà öüîãî ðàçó 
áóëà íå íà íàøîìó áîö³.

Çà ñëîâàìè òðåíåðà, ìàéæå 
ó âñ³õ íàøèõ ôóòáîë³ñò³â çàëè-
øàþòüñÿ êîíòðàêòè ç «Íèâîþ». 
Òîìó, ñêîð³øå çà âñå, ê³ñòÿê êî-
ìàíäè çáåðåæåòüñÿ.

— Çàâåðøóþòüñÿ êîíòðàê-
òè â 2019 ðîö³ ëèøå çàõèñíèêà 
Îëåêñàíäðà Êàë³òîâà ³ ï³âçàõèñ-
íèêà Äåíèñà Äîë³íñüêîãî. ßêùî 
âîíè çíàéäóòü êðàù³ óìîâè — ïå-
ðåéäóòü äî ³íøîãî êëóáó, — ðîç-
êàçàâ Îëåã Øóìîâèöüêèé.

ПРИЧИНИ НЕВДАЧ 
Çà ï³äñóìêàìè ðîêó «Íèâà» 

ïîñ³ëà ì³ñöå â íèæí³é ÷àñòèí³ 
òóðí³ðíî¿ òàáëèö³. ×îìó?

— Ïåðåä ñåçîíîì êîìàíäà îíî-
âèëàñÿ íà 70%. Ó äåÿêèõ ìàò÷àõ 
íàì íå ï³äôàðòèëî, â ³íøèõ ìè 
ñàì³ âèíí³ ó âòðàò³ î÷îê. Àëå 
çà ÿê³ñòþ ãðè íå ïîñòóïàëèñÿ 
æîäí³é êîìàíä³, — êàæå òðåíåð.

Îëåã Øóìîâèöüêèé îö³íèâ ð³-
âåíü ãðè ìîëîäèõ â³ííè÷àí.

— Äåÿí Ôåäîðóê âèïðàâäàâ 
ñïîä³âàííÿ. À îñü Ñåðã³é Áîíäàð-
÷óê äåùî çëàìàâñÿ ïñèõîëîã³÷-
íî. Ìè ñïîä³âàëèñÿ íà ôîðâàðäà 
Àøîòà Ãóêàñÿíà, àëå éîìó ñêëàä-
íî ïðîáèâàòèñÿ äî îñíîâíîãî 
ñêëàäó. Ç ïîçèòèâíî¿ ñòîðîíè 
â³äçíà÷ó ùå ìîëîäîãî Äåíèñà 
Ãðîìîêà, ÿêèé º âèõîâàíöåì 
êè¿âñüêîãî ôóòáîëó, — êàæå ïàí 
Øóìîâèöüêèé. — ª ïåðñïåêòè-
âè ïåðåéòè äî îñíîâíî¿ «Íèâè» 
ó ãðàâö³â íàøî¿ êîìàíäè U-19, 
ÿêà ë³äèðóº â ãðóï³ ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè. Áóäåìî ¿õ ïåðåãëÿäà-
òè, íåäàðìà æ ìè ôîðìóâàëè öåé 
êîëåêòèâ.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ. 
ДРУГА ЛІГА. ГРУПА «А». СТАНОВИЩЕ ПІСЛЯ ДРУГОГО КОЛА

М Команда I П Н П РМ О 

1 «Нива» (Т) 20 12 5 3 27–12 41 

2 «Полісся» 20 11 6 3 28–11 39 

3 «Верес» 20 11 3 6 34–23 36 

4 «Діназ» 20 9 4 7 27–24 31 

5 «Калуш» 20 8 5 7 26–20 29 

6 «Поділля» 20 8 5 7 23–25 29 

7 «Чайка» 20 7 5 8 25–21 26 

8 «Буковина» 20 6 2 12 25–36 20 

9 «Нива» (В) 20 5 5 10 22–28 20 

10 «Ужгород» 20 5 4 11 19–36 19 

11 «Оболонь Бровар-2» 20 4 4 12 18–38 16 

Із м’ячем кращий бомбардир вінницької «Ниви» — 
26-річний Артур Загорулько (вісім голів, із них 
три — з пенальті). Раніше він грав за клуби Прем’єр-ліги 
«Маріуполь» і «Ворсклу»
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Після засідання журналіст піді-
йшла до обох фігурантів затяж-
ної справи. Обоє говорять, що 
втратили здоров’я в конфліктних 
ситуаціях. Найбільш свіжі травми 
у Сергія Шевчука, бо отримав по-
ранення на початку цього року.
— У суді по тій справі тільки по-
чаток буде. Вже майже рік прой-
шов, але ви ж бачите, що людина 
на свободі, — киває Сергій Шев-
чук на Олександра Коломійця. — Є 
свідки і є докази, а його ніяк поса-

дити не можна, хоча, наприклад, 
я тоді рік сидів у тюрмі. За законом. 
Ніхто в моєму випадку не розби-
рався, правий я чи не правий. По-
садили і сидів. А ця людина ходить 
вільно без усяких зобов’язань. Ні 
домашнього, ні цілодобового, ні 
нічного арешту. Взагалі ніякого за-
побіжного заходу в нього немає. 
Ходить собі, постійно погрожує, 
приїжджає в місто…
Сергія перебиває адвокат. Ра-
дить не коментувати справу, яка 

тільки має початися в Жмерин-
ці. Але на питання про отримані 
у новорічну ніч травми, Шевчук 
розповів:
— Тяжкі тілесні. Зараз їжджу, лі-
куюся, буду робити операції. Ба-
чите? — показує шрам на щоці. — 
Лівої щоки не відчуваю. І живіт. 
Будемо в лікарні на Пирогова 
дивитися, бо почалися пробле-
ми зі здоров’ям. Лікуюся зараз. 
А він, бачите? Без всяких ходить. 
Нічого йому немає.

Шевчук про шрами і арешти 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Êîíôë³êò ì³æ 
çÿòåì ìåðà Áðîâ-
êà Ñåðã³ºì Øåâ-

÷óêîì òà ìåíø â³äîìèìè ðîäèí-
íèìè çâ’ÿçêàìè Îëåêñàíäðîì 
Êîëîì³éöåì äîñ³ íå âè÷åðïàíèé. 
Îêð³ì òîãî, ùî Â³ííèöüêèé àïå-
ëÿö³éíèé ñóä âäðóãå áóäå ïåðå-
ãëÿäàòè âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê 
«Øåôó», òî ïàðàëåëüíî ïî÷èíàº 
ñëóõàòèñÿ ñïðàâà, äå â³í âæå âè-
ñòóïàº ÿê ïîòåðï³ëèé. Ó Æìå-
ðèíêó íàïðàâèëè íà ðîçãëÿä 
ïðîâàäæåííÿ ïðî íîâîð³÷íèé 
íàïàä, ÷åðåç ÿêèé íà ëàâ³ ï³ä-
ñóäíèõ îïèíèâñÿ îïîíåíò çÿòÿ 
ìåðà íà ïð³çâèñüêî «Êàáàí».

Ïðî îáèäâ³ ñóòè÷êè ì³æ âèùå 
íàçâàíèìè ìîãèë³â-ïîä³ëüñüêèìè 
«àâòîðèòåòàìè» RIA ðîçïîâ³äà-
ëà ÷èòà÷àì. Íàãàäàºìî êîðîòêî 
ñïåðøó ïðî á³ëüø ñâ³æó.

Ðîë³ ó÷àñíèê³â òóò íàñòóïí³: 
çâèíóâà÷åíèé Êîëîì³ºöü, à ïî-
òåðï³ëèé Øåâ÷óê. Îñòàíí³é 
ó íîâîð³÷íó í³÷ îòðèìàâ íîæåì 
ï³ä ÷àñ á³éêè ï³ä êëóáîì é áóäå 
äîâîäèòè â ñóä³, ùî «Êàáàí» õî-
ò³â éîãî çàð³çàòè. Ó ö³é ñóòè÷ö³, 
áèëèñÿ «àâòîðèòåòè» ðàçîì ç³ 
äðóæèíàìè òà ñï³ëüíèìè çíàéî-
ìèìè. Á³éêîþ âîðîãóþ÷èõ ñ³ìåé 
ïîò³ì íàçâàëè öå íîâîð³÷íå ì³-
ñèâî â ïîë³ö³¿.

À íàáóëà ðîçãîëîñó ïåðøîþ é 
òðèâàëèé ÷àñ ðîçãëÿäàëàñÿ ñïî-

÷àòêó ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó 
ñóä³, à äàë³ ó Â³ííèöüêîìó àïåëÿ-
ö³éíîìó, ³íøà ñóòè÷êà. Âîíà áóëà 
íå ïåðøîþ äëÿ ó÷àñíèê³â. Àëå 
ïîïåðåäí³ äî ñóäó íå äîõîäèëè. 
Êîëè îäèí ñï³éìàâ êóëþ, òîä³ 
ç’ÿâèëîñÿ ïðîâàäæåííÿ.

Ðîë³ ó÷àñíèê³â òóò áóëè òàêè-
ìè: Øåâ÷óê — ï³äñóäíèé, Êîëî-
ì³ºöü — ïîòåðï³ëèé. Îñòàíí³é 
íà ñóäàõ äîâîäèâ, ùî Øåâ÷óê 
õîò³â óáèòè éîãî â äåíü íàðî-
äæåííÿ, ñòð³ëÿâ ç ðåâîëüâåðà 
äîêè íå çàê³í÷èëèñÿ íàáî¿.

Îò ÿêðàç öÿ ñïðàâà ³ ïîâåðíó-
ëàñÿ íà íîâèé ðîçãëÿä â àïåëÿ-
ö³éíó ³íñòàíö³þ. À ïîïåðåäíüîãî 
ðàçó êîëåã³ÿ àïåëÿö³éíîãî ï³ä-
òâåðäèëà âèïðàâäóâàëüíèé âè-
ðîê. Ä³éøëà âèñíîâêó, ùî íàïàä 
íà Êîëîì³éöÿ áóâ, àëå ñòð³ëÿâ 
ñàìå Ñåðã³é Øåâ÷óê — äîêàç³â 
íåìàº. Òîä³ âïåðøå â ³ñòîð³¿ Â³-
ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî æóð-
íàë³ñòàì ïîÿñíþâàëè âèíåñåíå 
ð³øåííÿ, ÿêèì íå ïðèòÿãíóëè 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ îäðóæåíîãî 
íà ïàä÷åðö³ Áðîâêà á³çíåñìåíà.

² îñü íåùîäàâíî ñòàëî â³äîìî, 
ç ÿêèì ðåçóëüòàòîì ïîâåðíóëàñÿ 
ñïðàâà ìîãèë³â-ïîä³ëüñüêèõ «ðîç-
áîðîê» ç êàñàö³¿. Âåðõîâíèé ñóä 
âèð³øèâ, ùî óõâàëà Â³ííèöüêîãî 
àïåëÿö³éíîãî íå äîñòàòíüî àðãó-
ìåíòîâàíà. Ìàòåð³àëè òðèâàëîãî 
ïðîöåñó ïîâåðíóëè íàçàä. Ó Â³-
ííèö³ âäðóãå ìàþòü ïðèéíÿòè ð³-
øåííÿ, ÷è ä³éñíî âèíó Øåâ÷óêà 
íå äîâîäÿòü ç³áðàí³ äîêàçè.

«ВІН НА ВОЛІ, А Я СИДІВ!» 
МОГИЛІВСЬКІ «РОЗБОРКИ» В СУДІ 
Авторитетне  Криваву сутичку між 
двома добре знаними в прикордонному 
райцентрі чоловіками знову досліджують 
у судовому процесі у Вінниці. Справа 
«Коломієць проти Шевчука» повернулася 
з Верховного суду на новий апеляційний 
розгляд. Як учасники процесу сприйняли 
це, та що обидва кажуть про свій 
другий конфлікт, де постраждав 
уже той, кого раніше судили?

ПОЧАТИ ВСЕ З НУЛЯ 
² 20 ëèñòîïàäà áóëî ïåðøå çà-

ñ³äàííÿ â ö³é ñïðàâ³. Íîâà êîëå-
ã³ÿ çàíîâî âèâ÷àòèìå àïåëÿö³éí³ 
ñêàðãè ïðîêóðàòóðè, Îëåêñàíäðà 
Êîëîì³éöÿ ³ éîãî ïðåäñòàâíèêà-
àäâîêàòà. Îñòàíí³ ïîäàëè ð³çí³ 
äîïîâíåííÿ äî ñâî¿õ ñêàðã.

Àäâîêàò Âëàñåíêî íàïèñàâ, 
ùî ïðîñèòü ñêàñóâàòè âèïðàâ-
äóâàëüíèé âèðîê ³ ïîâåðíóòè ìà-
òåð³àëè íà íîâèé ðîçãëÿä ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿. Òîáòî ñëóõàòè âñå ç 
íóëÿ ïðîïîíóº â³í. À Êîëîì³ºöü 
â äîïîâíåííÿõ ïðîñèâ ïîñòàíî-
âèòè íîâèé âèðîê, ÿêèì çàñóäè-
òè Øåâ÷óêà çà ñïðîáó âáèâñòâà. 
Òà êîëè ãîëîâóþ÷à ñóääÿ ïî÷àëà 
óòî÷íþâàòè â ïîòåðï³ëîãî ç ïðåä-
ñòàâíèêîì ¿õí³ âèìîãè, òî âîíè 
ä³éøëè äî âàð³àíòó àäâîêàòà.

— ×è ó Â³ííèöüêèé ñóä, ÷è 
â ÿêèéñü ³íøèé, àëå õî÷ó, ùîá 
ñïðàâà ðîçãëÿäàëàñÿ çàíîâî, — 
ñêàçàâ âðåøò³ Îëåêñàíäð Êîëî-
ì³ºöü, ï³äòâåðäèâøè ïðîõàííÿ 
íàïðàâèòè ìàòåð³àëè ñïðàâè 
íà íîâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä.

ПОРУШЕННЯ ТАЄМНИЦІ 
Àëå íàéö³êàâ³øå ³íøå. Â àïå-

ëÿö³¿, ÿê äàâ âêàç³âêó Âåðõî-
âíèé ñóä, ìàþòü ðîç³áðàòèñÿ, 
÷è íå áóëî ïîðóøåííÿ òàºìíèö³ 
íàðàä÷î¿ ê³ìíàòè ï³ä ÷àñ òîãî, ÿê 
Øåâ÷óêó ïèñàëè âèïðàâäóâàëü-
íèé âèðîê. Ãîëîâóþ÷à ïîñòàâèëà 
íà îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ íàïðà-
âèòè çàïèò äî ì³ñüêîãî ñóäó.

— Ãîëîâà ñóäó Ìèõàéëåíêî 
ìåí³ âæå â³äïîâ³â íà àäâîêàò-
ñüêèé çàïèò, ùî ïîðóøåííÿ 
íå âáà÷àº, — ñêàçàâ àäâîêàò 
Âëàñåíêî. — Òðåáà çàïèòóâàòè, 
÷è âíîñèëèñÿ â ªäèíèé ðåºñòð 
ð³øåííÿ ñóääÿìè â ïåð³îä ¿õ ïå-
ðåáóâàííÿ â íàðàä÷³é ê³ìíàò³, ÷è 

Сергій Шевчук знову їздить на засідання 
до Вінниці як підсудний. А тут його раніше 
виправдали за недоведеністю вини 

Що із його станом здоров’я, питаю 
і в Олександра Коломійця. У ньо-
го, нагадаємо, були вогнепальні 
поранення в стегно і сідницю після 
нападу 10 травня 2016-го року. І 
на судовому розгляді він бідкався, 
що страждає від наслідків замаху 
на його життя. А після новорічних 
подій — ходив з палицею, бо мав 
перелами ноги.
— Я ще так, реабілітуюся. По-
стійно відвідую лікарню, — сказав 
Коломієць, а про справу, де він 

підозрюваний, розповів так: — 
Мій запобіжний захід давно вже 
закінчився. Вже 4 місяці чи на-
віть більше, як я без запобіжного 
заходу. У Жмеринський суд, як 
нам повідомили, направили 
справу. А в Могильові ми недо-
віру суду свою висказали. Там 
були самовідводи по суддях, і 
судді так і прийняли рішення — 
прийняли наші відводи. Справу 
нещодавно перенаправили. За-
сідання в Жмеринці ще не було.

Коломієць про свої наслідки 

êîðèñòóâàëèñÿ âîíè â öåé ÷àñ 
åëåêòðîííèìè ï³äïèñàìè…

Óñþ öþ ³íôîðìàö³þ, ÿê ñêàçàâ 
àäâîêàò, â³í âæå çäîáóâ é íàäàâàâ 
ó Âåðõîâíîìó ñóä³. Çà ñëîâàìè 
Âëàñåíêà, ïîðóøåííÿ âñòàíîâèòè 
ìàþòü çàïèòîì äî ñëóæáè, ùî 
âåäå ðåºñòð, à íå äî ñàìèõ ñóä-
ä³â. ßêùî âîíè ä³éñíî, çàì³ñòü 
äóìàòè íàä ð³øåííÿì ó ñïðàâ³ 
Øåâ÷óêà ³ Êîëîì³éöÿ, âèíîñèëè 
ð³øåííÿ â ³íøèõ ñïðàâàõ, òî öå 
100-â³äñîòêîâà ï³äñòàâà äëÿ ñêà-
ñóâàííÿ âèðîêó.

— Òàºìíèöÿ íàðàäè ñóää³â 
ñëóæèòü ãàðàíò³ºþ îá’ºêòèâíîñò³, 
íåçàëåæíîñò³, áåçñòîðîííîñò³, 
íåóïåðåäæåíîñò³ òà ñïðàâåäëè-
âîñò³ ñóäó, — ïîÿñíèâ ðåäàêö³¿ 
þðèñò Âàñèëü Ìåëüíèê òà ï³ä-
òâåðäèâ: — Âèðîê ñêàñóþòü, 
ÿêùî ªäèíèé äåðæàâíèé ðåºñòð 
ñóäîâèõ ð³øåíü ì³ñòèòü ð³øåí-
íÿ, ïîñòàíîâëåí³ ñóääåþ ï³ä ÷àñ 
çíàõîäæåííÿ â íàðàä÷³é ê³ìíàò³. 
Ó Â³ííèö³ íå ÷óâ, ùîá áóëè òàê³ 
âèïàäêè, àëå çàãàëîì ïî êðà¿í³ 
òàê³ ð³øåííÿ ïðèéìàëè.

ПЕРЕПИСКА МІЖ СУДАМИ 
Êîëåã³ÿ ñóää³â ëèñòàëà ñïðà-

âó, îòðèìàíó ç Âåðõîâíîãî ñóäó. 
Íå çíàéøëà òàì äîäàòê³â ç â³äïî-
â³äÿìè íà àäâîêàòñüê³ çàïèòè, ùî 
í³áèòî ì³ñòÿòü äîêàçè ïîðóøåííÿ 
òàºìíèö³ íàðàä÷î¿ ê³ìíàòè.

— Òîä³ ïðîøó òåõí³÷íó ïåðå-
ðâó, ùîá îçíàéîìèòèñÿ, ùî º 
ó ñïðàâ³, — ïðîñèâ Âëàñåíêî.

² ïåðåðâó ä³éñíî îãîëîñèëè, àëå 
íå êîðîòêó òåõí³÷íó, à äî 13-ãî 
ãðóäíÿ. Ãîëîâóþ÷à âèð³øèëà, 
ùî çàïèò âñå-òàêè íàïðàâëÿòü 
äî Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó. 
À ïîêè éòèìå ïåðåïèñêà ì³æ äâî-
ìà â³ííèöüêèìè ñóäàìè, ìîâëÿâ, 
çíàéîìòåñÿ ç ìàòåð³àëàìè òà ãî-
òóéòåñÿ ïðàöþâàòè äàë³.

Òîæ ïîâòîðíèé ðîçãëÿä ñïðàâè 
ìîãèë³âñüêèõ ïîä³é â àïåëÿö³éí³é 
³íñòàíö³¿, ñõîæå, íå áóäå êîðîò-
êèì. ² ïîïåðåäí³é, íàãàäàºìî, çà-
òÿãíóâñÿ ïðèáëèçíî íà ð³ê. Òîä³ 
äîñë³äæóâàëè ö³ëèé ðÿä äîêàç³â 
ñòîðîíè çâèíóâà÷åííÿ, «çàáðà-
êîâàíèõ» êîëåã³ºþ Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó.

Äâ³ ñïðàâè ³ç 
çóñòð³÷íèìè 
çâèíóâà÷åííÿìè — ïðî 
çàìàõ íà âáèñòâî — 
âîäíî÷àñ ðîçãëÿäàþòü 
ñóäè. Õòî ïåðåìîæå?
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ПРОТЕЗУВАННЯ ЗУБІВ
Цією програмою можуть скористатися вінничани 

пільгової категорії. Щоб безкоштовно протезувати 
зуби, мешканцю міста потрібно звернутись до місь-

кої стоматологічної поліклініки, що знаходиться 
на вул. Героїв Крут. Там пройти обстеження. З 

висновками обстеження звернутися до міського 
стоматологічного центру (на вулиці Келецька). Там 

визначаться з об’ємом робіт, їх вартістю. І в порядку 
черги кожен пацієнт може отримати нові зуби.

ПРОТЕЗУВАННЯ СУГЛОБІВ
Імплантація суглобів здійснюється при дегенера-
тивних дистрофічнних захворюваннях суглобів. 
У минулому році нею скористалися 14 вінничан. 

При наявності таких хвороб та необхідності опера-
ції пацієнту потрібно звернутися в лікарню швидкої 
допомоги (вул. Київська) саме там проводять такі 
операції. Пацієнт пройде обстеження, після якого 

йому запропонують бюджетний протез. У разі 
згоди пацієнта ставлять у чергу на операцію.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ НИРКИ
Завдяки цій програмі вінничани можуть отримати 
підтримуючу терапію після трансплантації нирки. 
За словами Олександра Шиша, трансплантація 
досі не врегульована на законодавчому рівні. 
Тому пацієнти, як правило, за такими операці-
ями звертаються до наших найближчих сусідів. 
Наприклад, у Білорусію. Усю ж підтримуючу та 

реабілітаційну терапію вінничани проходять без-
коштовно за місцем проживання.

ПОЛІКУВАТИСЯ НЕ НА ВСІ ГРОШІ. 
Допомога  Здається, що у випадку 
хвороби людина залишається сам-на-сам 
зі своїми проблемами — потрібні гроші, 
знайомства, класні лікарі. Але купу болячок 
можна попередити і безкоштовно, або ж 
пролікувати без грошей чи зі знижкою, 
головне — знати, куди йти і кого питати

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè ãî-
ëîâíîãî ë³êàðÿ 
ì³ñòà Îëåêñàíäðà 

Øèøà, áåçêîøòîâíà ìåäèöèíà, 
öå íå ïðî íàñ, âò³ì, ó âèïàäêó 
äåÿêèõ õâîðîá â³ííè÷àíè ìîæóòü 
ðîçðàõîâóâàòè íà äîïîìîãó â³ä 
ì³ñòà òà äåðæàâè.

Çîêðåìà, íà ð³âí³ äåðæàâè ïà-
ö³ºíòàì äîñòóïíà áåçêîøòîâíà 
ïåðâèííà ìåäè÷íà äîïîìîãà òà 
äîïîìîãà ïðè íåâ³äêëàäíèõ ñòà-
íàõ. Ñþäè âõîäèòü êîíñóëüòàö³ÿ 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ïðèçíà÷åííÿ 
ë³êóâàííÿ, 12 ëàáîðàòîðíèõ àíà-
ë³ç³â, êîíñóëüòàö³ÿ ñïåö³àë³ñò³â 
çà íàïðàâëåííÿì ñ³ìåéíîãî ë³êà-
ðÿ òà óðãåíòíà äîïîìîãà. Ç êâ³ò-
íÿ íàñòóïíîãî ðîêó ïëàíóºòüñÿ 

ïðîãðàìà ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é, ÿêà 
áóäå âêëþ÷àòè 54 ä³àãíîñòè÷í³ òà 
ìåäè÷í³ ïîñëóãè íà ð³âí³ âòîðèí-
íî¿ ëàíêè. Ïð³îðèòåòíèìè áóäóòü 
ïîëîãè òà íåîíàòàëüíà äîïîìîãà, 
ñåðöåâî-ñóäèíí³ õâîðîáè (îñî-
áëèâî ³íôàðêòè òà ³íñóëüòè) ³ 
îíêîëîã³ÿ (îñîáëèâà óâàãà áóäå 
ïðèä³ëÿòèñü ä³àãíîñòèö³ òà ðàí-
íüîìó âòðó÷àííþ).

ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ ЛІКИ» 
Öå óðÿäîâà ïðîãðàìà ðå³ìáóð-

ñàö³¿, ÿêîþ ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ 
ïàö³ºíòè ç ñåðöåâî-ñóäèííèìè 
õâîðîáàìè, áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ 
òà öóêðîâèì ä³àáåòîì ²² òèïó. 
Çà äîïîìîãîþ ö³º¿ ïðîãðàìè ë³êè 
ìîæíà îòðèìàòè â àïòåêàõ àáî 
ç ñóòòºâîþ çíèæêîþ, àáî áåç-
êîøòîâíî. Îòðèìàòè ïðåïàðàòè 
ìîæíà â áóäü-ÿê³é àïòåö³, áóäü-

ÿêîãî ì³ñòà, çà äîïîìîãîþ åëåê-
òðîííîãî ðåöåïòà, ÿêèé âèïèñóº 
âàø ñ³ìåéíèé ë³êàð. Çà ñëîâàìè 
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ì³ñüêîãî 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Íàòàë³¿ Àâðàìåíêî, á³ëüøå 
35 òèñÿ÷ â³ííè÷àí êîðèñòóþòü-
ñÿ ïðîãðàìîþ «Äîñòóïí³ ë³êè». 
Çà îñòàíí³é ð³ê, â ðàìêàõ ö³º¿ 
ïðîãðàìè, ë³êàð³ ì³ñòà âèïè-
ñàëè 168253 ðåöåïòè. Çàâäÿêè 
÷îìó çíèçèëèñü âèïàäêè ³íñóëü-
ò³â ñåðåä â³ííè÷àí, çìåíøèëàñü 
ñìåðòí³ñòü â³ä ñåðöåâî-ñóäèííèõ 
çàõâîðþâàíü.

БЕЗКОШТОВНІ ЩЕПЛЕННЯ 
Óæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü ïðî-

âîäèòüñÿ áåçêîøòîâíå ùåïëåííÿ 
â³ä òàêî¿ íåáåçïå÷íî¿ òà ñìåð-
òåëüíî¿ õâîðîáè ÿê ê³ð. Àäæå åï³-
äåì³ÿ êîðó òðèâàº. Çà îñòàíí³é 
òèæäåíü, çà îïåðàòèâíèìè äà-
íèìè, â îáëàñò³ çàõâîð³ëè íà ê³ð 
òðîº ëþäåé, ç íèõ îäèí äîðîñëèé 
òà äâ³ äèòèíè. Ç ïî÷àòêó ïîòî÷-
íîãî ðîêó â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 
4046 âèïàäê³â êîðó, ñåðåä íèõ 
2257 ä³òåé. Ó Â³ííèö³ ç ïî÷àòêó 
ðîêó çàõâîð³ëî 1272 ëþäèíè.

Ë³êàð³ íàãàäóþòü, ùî ë³ê³â â³ä 
êîðó íå ³ñíóº, ³ ºäèíèé ñïîñ³á 
âáåðåãòèñÿ â³ä õâîðîáè — âàêöè-
íàö³ÿ. Íà äàíèé ÷àñ â óñ³õ ë³êó-

âàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ 
îáëàñò³, ÿê³ ïðîâîäÿòü ùåïëåííÿ, 
º â íàÿâíîñò³ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü 
êîìá³íîâàíî¿ âàêöèíè ïðîòè 
êîðó. Çàëèøêè äàíîãî ïðåïàðà-
òó ñêëàäàþòü 19100 äîç âàêöèíè 
ÊÏÊ. Âàêöèíóâàòèñü â³ä êîðó 
ìîæíà áåçêîøòîâíî, ïîòð³áíå 
ëèøå íàïðàâëåííÿ ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ.

ЩЕПЛЕННЯ ВІД ДИФТЕРІЇ 
Ó öüîìó ðîö³ äî áåçêîøòîâíèõ 

ùåïëåíü äëÿ íàñåëåííÿ äîëó÷èëè 
ùåïëåííÿ â³ä äèôòåð³¿. Öÿ õâîðî-
áà êîæåí ð³ê âðàæàëà äî äåñÿòè 
îñ³á ³ ï³ñëÿ îñòàííüî¿ åï³äåì³¿ 
â 90-õ íå ïåðåòèíàëà öþ ìåæó. 
Òà âæå ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ë³êàð³ 
çàô³êñóâàëè 20 âèïàäê³â õâîðîáè 
³ 18 ç íèõ ëèøå âïðîäîâæ æîâ-
òíÿ. Ó Â³ííèö³, íà ùàñòÿ, äèôòåð³¿ 
íåìàº. Âò³ì, çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî 
ñïåö³àë³ñòà ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ëþäìèëè Ñà-
ºíêî, ðîçñëàáëÿòèñü íå âàðòî, 
à âàðòî âàêöèíóâàòèñü. Òèì ïà÷å, 
íà ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ º âäîñòàëü âàê-
öèíè, ÿêîþ ìîæíà áåçêîøòîâíî 
âàêöèíóâàòèñü ÿê ä³òÿì, òàê ³ äî-
ðîñëèì. Òàêîæ âäîñòàëü ïðîòè-
äèôòåð³éíî¿ ñèðîâàòêè.

— Êð³ì òîãî, áóäü-ÿêèé âèïà-
äîê äèôòåð³¿ áóäå íàïðàâëÿòèñü 
â ³íôåêö³éíó ë³êàðíþ, äèòÿ÷ó, 

ÿêùî öå äèòèíà, àáî â äîðîñëå 
â³ää³ëåííÿ íà áàç³ ïåðøî¿ ë³êàð-
í³, — ãîâîðèòü ìåäèê. — Òàì îä-
ðàçó ââåäóòü àíòèòîêñè÷íó ïðîòè-
äèôòåð³éíó ñèðîâàòêó, ïðîâåäóòü 
äåç³íòîêñèêàö³éíó òåðàï³þ (òåæ 
áåçêîøòîâíî).

ДОПОМОГА НА МІСЦЕВОМУ 
РІВНІ 

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
ì³ñòà, âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü 
äëÿ â³ííè÷àí ïðàöþþòü ìóí³öè-
ïàëüí³ ïðîãðàìè, ÿêèìè ìîæíà 
ñêîðèñòàòèñü òà äåùî çåêîíîìè-
òè. Íàéá³ëüøà ç íèõ «Çäîðîâ’ÿ 
â³ííè÷àí», ÿêà ì³ñòèòü â ñîá³ 
ð³çíîïëàíîâó äîïîìîãó. Òàêîæ 
ïðîãðàìà Ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êó-
âàííÿ àðòåð³àëüíèõ ã³ïåðòåíç³é ³ 
«Ñòîï ãðèï».

²ñíóº òàêîæ ìàòåð³àëüíà äî-
ïîìîãà íà ë³êóâàííÿ îíêîëîã³¿, 
â³ííè÷àíè îòðèìóþòü äîïîìîãó 
÷åðåç ïðîãðàìó ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó. À ùå æèòåë³ ì³ñòà, ÿê³ 
ìàþòü íåðâîâ³ ðîçëàäè òà ïå-
ðåáóâàþòü íà îáë³êó ó ë³êàðí³ 
³ì. Þùåíêà, ìîæóòü îòðèìàòè 
áåçêîøòîâí³ ë³êè. Ó ìèíóëîìó 
ðîö³ äî ìóí³öèïàëüíî¿ ïðîãðà-
ìè âêëþ÷èëè òàêîæ ïóíêò ïðî 
ïîâíå çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé, õâî-
ðèõ íà ä³àáåò, âñ³ìà ïðåïàðàòàìè, 
íåîáõ³äíèìè äëÿ ³íñóë³íîòåðàï³¿.

ПРОГРАМА «СТОП ГРИП» 
Це винятково вінницька програма профілактики 
та лікування грипу, яка працює у місті вже чотири 
роки. За словами начальниці відділу лікувально-
профілактичної допомоги міського департаменту 
охорони здоров’я Наталії Авраменко, згідно зі ста-
тистичними показниками, вакцинацію проти грипу 
протягом епідемічного сезону 2015–2016 років 
зробили всього 432 вінничанини, з них 64 ди-
тини. Під час епідемічного сезону 2018–2019 ро-
ків — 5559 людей. На сьогодні від грипу щепилося 
9000 вінничан, де майже дві тисячі — діти.
Вакцинація проти грипу за програмою «Стоп 
грип» розпочалася 4 жовтня. Вакцину віннича-
нам пропонують двох видів: корейську «ДжіСі 
Флю» та французьку «Ваксігрип». Вартість 
вакцин в аптеках від 260 до 300 грн. Програма 
«Стоп грип» передбачає безкоштовну вакцина-
цію дітей з інвалідністю та позбавлених бать-
ківського піклування. Усі інші вінничани можуть 
придбати її за 50% знижкою.
Програма «Стоп грип» включає в себе три 
етапи. Перший — це вакцинація. Другий етап 
програми — діагностика. У центрах первинної 
медико-санітарної допомоги є експрес-тести. 
Вінничани, які відчувають у себе ознаки хвороби, 
просто на прийомі у лікаря можуть безкоштовно 
і за 15 хвилин визначити, чи є в їх організмі ві-
рус грипу, якого штаму, чи то звичайна застуда. І 
третій етап — лікування, у випадку підтвердження 
діагнозу, пацієнту надають лікувальні препарати. 
(Якщо діагноз підтвердився, пацієнт може отри-
мати специфічну противірусну терапію «озель-
тамівіром», кошти на ліки виділили з міського 
бюджету і вони в достатній кількості вже є у ліку-
вальних закладах первинної і вторинної ланки).
А пацієнти, які потрапили на стаціонар з діагнозом 
грип та вторинними бактеріальними інфекціями 
(пневмонія…), безкоштовно отримають лікування 
антибіотиками.

ПРОГРАМА «ЗДОРОВ’Я ВІННИЧАН» 
Окрім фінансування медичних закладів, ця програма включає в себе такі безкоштовні послуги

ШТУЧНИЙ КРИШТАЛИК
Для проведення такої безкоштовної для вінничан 

операції потрібно звернутися до Центру 
мікрохірургії ока, що знаходиться на базі третьої 
лікарні. Там знову ж таки пацієнту запропонують 

обстеження та чергу.

КАРДІОДОПОМОГА
На кардіодопомогу місто кожен рік виділяє 1,5 млн 
грн. З 2008 року у Вінниці працює Кардіологічний 

центр, де завдяки муніципальній програмі вінничани 
можуть планово отримати допомогу за 50 % вартості. 
Мається на увазі і ангіографія, і стентування, і кардіос-
тимулятори… Якщо ситуація невідкладна, обстеження 

та операція для вінничан буде безкоштовним.

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 
АРТЕРІАЛЬНИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ

Це субсидіарна програма. За минулий рік нею ско-
ристалися 18 тисяч вінничан. Тобто якщо ви маєте 
серцево-судинні патології, та зокрема артеріальні 

гіпертензії, а також довідку про субсидію, варто 
звернутися до Центрів первинної медико-санітарної 

допомоги та отримати лікування за 50 % вартості.
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Вітряна віспа
ІРИНА 
НІКОЛАЙЧУК, 
ЛІКАР-ПЕДІАТР

Вітряна 
віспа — це ін-
фекційне за-
хворювання, 

яке характеризується гарячкою, 
загальною слабкістю, генералі-
зованим свербежем та везику-
лярним висипом (виразками). 
Аналогічні виразки з’являються 
і на слизових оболонках рота, 
статевих органів, очей… У однієї 
людини може бути одночасно 
до 200–500 пухирців.
Дискомфорт заважає спати 
ночами, а розчісування пухирців 
загрожує попаданням інфекції 
в кров і появою глибоких рубців.
Зазвичай тільки дуже глибокі 
подряпини викликають рубцю-
вання, а більшість поверхневих 
шрамів зникають через кілька 
місяців. А ось занести бактерії 
при розчісуванні можна легко. 
При цьому без лікування анти-
біотиками вони можуть при-
звести до зараження крові.
Вітряна віспа небезпечна своїми 
ускладненнями. Ризик усклад-
нень більший у дітей до одного 
року, старше 15 років, вагітних 
та у людей похилого віку, один з 
20 пацієнтів потрапляє в лікарню 
з важкою формою отиту. Крім 
того, ускладненням може бути 
пневмонія, енцефаліт (запален-
ня головного мозку), міокардит 
(запалення серцевого м'яза), 
панкреатит, гепатит та ін.
Хворіють в основному діти, 
навіть з перших днів життя, але 
дорослі, теж не рідкість.
Лікування: зазвичай симпто-
матичне, але є свої особливості 
(дітям не рекомендовано за-
стосування ібупрофену через 
можливий розвиток фасциїту; 
дорослим не рекомендовано 

використовувати аспірин через 
ризик розвитку синдрому Рея). 
Також є свої особливості до-
гляду за шкірою (елементами 
висипу), аби не приєднати 
бактеріальної інфекції!
Коли відбувається зараження 
вітряною віспою, в організмі 
виробляються антитіла до ві-
русу, які борються з ним про-
тягом усього життя. Однак такі 
антитіла виробляються далеко 
не у кожного і, якщо ви нале-
жите до їх числа, є всі шанси 
заразитися вітрянкою знову. 
Після первинних проявів, вірус 
переходить у пожиттєвий спля-
чий стан у черепних нервах та 
у нервових закінченнях задніх 
корінців спинного мозку.
На жаль, у 1/3 випадків вірус 
вітряної віспи може пізніше 
реактивуватися та спричинити 
оперізуючий лишай…
Якщо не пам’ятаєте — хворіли ви 
вітряною віспою чи ні, то ми змо-
жемо вам допомогти визначити, 
зробивши у нашому МЦ «Аль-
тамедика» спеціальний аналіз 
крові на антитіла, а наші педіатри 
вас з радістю проконсультують з 
приводу подальшої тактики!
Найкращим способом захисти-
ти себе і свою родину залиша-
ється — вакцинація!
В МЦ «Альтамедіка плюс» 
в наявності є вакцина Ва-
рілрикс (вир. Бельгія) за до-
ступною ціною! Пам'ятайте, 
що краще профілактувати, 
ніж потім лікувати!
Будьте здорові!

464654

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

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

464300

РЕКЛАМА

464093

464656

ОГЛЯД ПРОГРАМ  
ЯК ВІННИЧАНИ ХВОРІЮТЬ НА ГРИП З ПОЧАТКУ ЕПІДПЕРІОДУ

Захворюваність на грип та ГРВІ на первинці

Усього звернулись за допомогою

Госпіталізація хворих на грип та ГРВІ на вторинці

25.10–
31.10

25.10–31.10 1.11–7.11 8.11–14.11 15.11–21.11

1.11–
7.11

8.11–
14.11

15.11–
21.11

862 1500 2362
2411

190

267

309

365

2392
2324

884 1527

901 1491

754 1570
Дорослі 

Діти до 18 років

За останній тиждень ....49

Дорослі ...........................9

Вагітні .............................6

Діти до 18 років ..........40

За останній тиждень ....42

Дорослі ...........................0

Вагітні .............................0

Діти до 18 років ..........42

За останній тиждень ....56

Дорослі ...........................3

Вагітні .............................0

Діти до 18 років ..........53

За останній тиждень ....67

Дорослі ...........................8

Вагітні .............................6

Діти до 18 років ..........59

133
всього виписано

Виписано з діагнозом грип 
та пневмонія — 62

187
всього виписано

Виписано з діагнозом грип 
та пневмонія — 20

277
всього виписано

Виписано з діагнозом грип 
та пневмонія — 148

228
всього виписано

Виписано з діагнозом грип 
та пневмонія — 115
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КІНО 

Аутсайдери
Драма, 27.11, поч. о 12.30, 21.55
28.11–4.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Крижане серце 2
Анімація, 27.11, поч. о 10.00, 14.10, 18.00, 20.00
28.11–4.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мідвей
Драма, 27.11, поч. о 10.00, 17.20, 21.55
28.11–4.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ангели Чарлі
Комедія, 27.11, поч. о 12.00, 15.15, 19.50
28.11–4.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Перегони на мільйон
Пригоди, 27.11, поч. о 16.10
28.11–4.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Ангели Чарлі
Комедія, 27.11, поч. о 12.10, 18.30

Крижане серце 2
Анімація, 27.11, поч. о 10.00, 14.30, 16.25

Мідвей
Драма, 27.11, поч. о 21.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Ціна правди
Драма, 28.11–4.12, поч. о 14.30

Ангели Чарлі
Комедія, 27.11, поч. о 19.40

Воїни духу
Фестиваль військово-патріотичного кіно
27.11, поч. о 12.00

Позивний «Зеніт»
Фестиваль військово-патріотичного кіно
27.11, поч. о 14.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Ангели Чарлі
Комедія, 27.11, поч. о 13.10, 15.40, 18.10, 20.40
28.11–4.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ідеальна брехня
Драма, 27.11, поч. о 9.00, 18.00, 22.20
28.11–4.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Крижане серце 2
Анімація, 27.11, поч. о 10.00, 10.30, 12.20, 12.50, 
14.10, 14.40, 15.10, 16.30, 17.00, 17.30, 19.20, 
19.50, 21.40, 22.10
28.11–4.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Доктор Сон
Трилер, 27.11, поч. о 15.00, 23.10
28.11–4.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Таємниці райських схилів
Трилер, 27.11, поч. об 11.00
28.11–4.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

«ДИЗЕЛЬ ШОУ» 
13 грудня у Вінниці!
Від душі посміятися й 
зустрітися з улюбленими 
артистами вінничани змо-
жуть вже 13 грудня.
«ДИЗЕЛЬ ШОУ» дадуть 
одразу два концерти 

у Будинку офіцерів — о 17.00 і 20.00. Тож обирайте 
зручний час, збирайтеся усією родиною, з друзями 
і колегами та насолоджуйтесь новою неймовірною 
концертною програмою улюблених «Дизелів».
Вас чекають дві години найдобрішого гумору, свіжі 
жарти, найвеселіші пісні, танцювальні номери, 
неймовірні пародії, затишна атмосфера сімейного 
свята і чимало сюрпризів. Ви побачите у нових 
яскравих образах улюблених акторів: Єгора Круто-
голова, Вікторію Булітко, Олександра Бережка, Яну 
Глущенко, Євгенія Гашенка, Євгенія Сморігіна, Ма-
русю Грицук, Сергія Писаренка і Євгенія Нікішина.
Приходьте 13 грудня на вінницький концерт «ДИ-
ЗЕЛЬ ШОУ», щоб зарядитися відмінним настроєм 
на всю зиму. Квитки — 300–620 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універ-
магу», театру Садовського, Будинку офіцерів та 
Вінницької Вежі і. Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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 викона-
вець народних українських пісень. З 2009 співає у 
вінницькому гурті Strong Time. Також співає у орке-
стрі управління МВС у Вінницькій області.  Початок 
концерту о 19.00. Вартість: 100-250 грн.

Metal Friends Gig
27 грудня в KVADRAT 
відбудеться метал-
концерт за участю 
вінницьких метал-хард-
корщиків Sick Solution, 
прогресивних метал-
корщиків з Тернополя 

- Affecting Dissent та качових рокерів Telema Band 
з Івано-Франківська. Не пропусти останній шанс 
відірватись у 2019 році. Події даного характеру у 
місті - велика рідкість, тому не зволікай. Вартість 
квитків: 100 грн. Початок о 18.30.

Грецька cover-група 
Trionymo у Вінниці
30 листопада, в American 
Bar&Grill відбудеться 
концерт групи «Trionymo» 
в тандемі з саксофо-
ністом Stelios Gaziotis, 
в рамках другого кон-

цертного туру. Група «Trionymo» була заснована 
2011 року на острові Крит, в місті Ханья. Троє 
друзів, які поділяють одні й ті ж музичні уподо-
бання, об’єдналися, щоб виконувати свої улюблені 
пісні — суміш рок і поп-музики у власному аранжу-
ванні. Початок о 21.00, вартість квитків — 50 грн.

Серьога A. K. A.
Полиграф Шарикоff
4 грудня на сцені Будинку 
офіцерів зустрічайте 
Серьогу (А. К.А Полиграф 
Шарикоff). Поліграф 
ШарікOFF — іронічний 
проект репера Серьоги 

автора «Чорного Бумера». Пархоменко зможе пора-
дувати шанувальників, які звикли до його серйозно-
го реперського образу. Його виступи наповнилися 
щирим сміхом публіки, а музика стала схожою 
на сучасну естрадну пісню. Харизматичний Поліграф 
ШарікOFF вийде на сцену в образі столичного шан-
соньє, організатора душевного застілля для досвід-
ченої публіки. Крім пісень з альбому «Какао білого 
кольору», обов'язково прозвучать кілька старих, але 
найулюбленіших аудиторією пісень Серьоги.
Початок о 19.00, вартість квитків: 230–500 грн.

Оксана Муха 
у Вінниці
10 грудня на сце-
ні Будинку офіцерів 
співачка Оксана Муха 
дасть великий сольний 
концерт «Найгарніші пісні 
України» у Вінниці.

Оксана Муха — українська співачка, переможни-
ця 9-го сезону популярного телепроекту «Голос 
країни» у команді зіркового тренера Dan Balan. 
Ще задовго до перемоги у «Голосі країни» Оксана 
Муха стала володаркою Гран-прі І міжнародного 
конкурсу ім. Квітки Цісик (2011 р.), де її назвали 
«українською (або другою) Квіткою Цісик». Власне, 
на «Голосі країни» Оксана Муха відкрила Цісик 
для мільйонів нових слухачів і продовжила справу 
легендарної американської співачки українського 
походження, яка понад усе на світі хотіла, щоб сла-
ва про українську пісню не знала кордонів. Початок 
о 19.00, вартість квитків: 160–490 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР
Вистава «Між 
хмарами: 
траєкторія кохання»
Неймовірна вистава 
8 грудня о 18.00 у Ві-
нницькій обласній 
філармонії! Це історія про 

істинні бажання. Про те, що відчуває людина, коли 
втілює свої мрії, або навпаки — зраджує їм… Про 
силу підтримки, індивідуальність, своє власне «зву-
чання» 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, Будинку офіцерів, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63. 

Прем'єра вистави 
«Птаха Невдаха»  
від Театру ХуліGUN
«ХуліGUN’ський листопад 
чекає на тебе! Байдужим 
не залишиться ніхто. 
Дивіться у Галерея ХХІ 
30 листопада — «Птаха 

Невдаха» — спеціально адаптована вистава про ген-
дерну нерівність. Початок о 18.00. Вартість квитків 
150 грн. Квитки в усіх театральних касах міста.

«Ніч перед Різдвом» 
24 грудня у Вінниці
На католицький Святвечір 
пориньте у феєрію див! 
24 грудня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів побачимо 
наймасштабнішу по-
становку усіма улюбленої 

повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». У дивовижній 
музичній комедії режисера Андрія Бакірова пере-
плелися давні легенди, фантастичне й комічне. 
На сцені буде більше 30 акторів, чудовий оркестр, 
шикарні костюми та декорації, яскраві масові сцени, 
пісні, танці, іскрометний гумор, колядки, різдвяний 
вертеп і безліч сюрпризів. Коваль Вакула знову від-
правиться на пошуки черевичок, Солоха наповнить 
невдалими відвідувачами всі порожні мішки, а чорт 
вкраде місяць… Приходьте 24 грудня на виставу 
«Ніч перед Різдвом» усією родиною, щоб відчути 
справжній гоголівський колорит та зарядитися 
прекрасним святковим настроєм. Квитки — 
150–420 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
«Магігранду», «Універмагу», Будинку офіцерів.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

У неділю рано зілля копала
Романтична драма, 27.11, поч. об 11.30 та о 16.00

Дім Бернарди Альби
Романтична драма, 28.11, поч. о 19.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих, 29.11, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма, 29.11, поч. о 19.00

Ассо та Піаф
Сторінка життя відомої співачки
30.11, поч. о 18.30, 7.12, поч. о 19.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих, 5.12, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. (098)7212369)
Вартість квитків — 50 грн
Півтори жмені
Казка з полонини, 30.11, поч. об 11.00 та 13.00

Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
1.12, поч. об 11.00 та 13.00

Тренінг для викла-
дачів англійської 
Teachers» Upgrade 
21 грудня у Вінниці 
відбудеться тренінг для 
молодих викладачів 
англійської та для тих, хто 
знаходиться в постійному 

пошуку вдосконалення.
5 годин, нові техніки викладання, більше 10 прак-
тичних вправ та інтерактивних додатків, 3 спікери і 
більше 30 років досвіду на трьох.
Під час Teachers» Upgrade ви покращите техніку 
викладання та відточите навички, дізнаєтесь, як 
інтегрувати додатки та гаджети на заняттях та як 
ненав'язливо розпочати урок і заповнити незручні 
паузи.
Вартість включає:
 участь у тренінгу;
 пакет матеріалів тренінгу вам на e-mail;
 індивідуальна консультація;
 шанс виграти квитки на наступний тренінг;
 кава-брейк 

Місце проведення — Креативний простір «Арти-
нов», Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 12 а.
Повна програма тренінгу на сайті moemisto.ua 

Вечір, присвячений 
творчості класика 
Еріха Марії Ремарка 
«Втрачене покоління 
в очах Еріха Марії Ре-
марка» 
Уперше 5 грудня Креа-
тивний простір «Артинов» 

проводить ексклюзивний вечір, присвячений твор-
чості відомого німецького письменника та класика 
Еріха Марії Ремарка.
У програмі планується:
 лекція 
 дискусія 
 а також дегустація справжнього французького 
яблучного бренді — кальвадосу.
Спікер — Геннадій Смірнов.
Чекаємо 5 грудня о 18.30. Вхід — 50 грн.
Телефон для довідок: 096 36 87 443.
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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 

Оператор на прийом телефонних 
дзвінків. Виплата щотижня. Тел.:(068) 
158-93-50 

Помічник/ця керівника. Теплий 
офіс. Особисто навчу роботі. Дохід 
високий. Стабільно Тел.:(068) 158-
93-50 

Приймальник замовлень в офіс. 
3-6 год. З/п 2500 грн. в тиждень. 
Тел.:(093) 133-40-83 

Загубив-знайшов 
Був втрачений державний акт на 
право приватної власності на землю 
серії ВН виданий 27.02.1996р 
Сомовій Аллі Олегівні на земельну 
ділянку площею 0,0038га для 
гаражного будівництва. У разі 
знаходження вказаного державного 
акту прошу повернути Тел.:(098) 
279-39-18 

Втрачено військовий квиток на 
ім’я Скорбуна Михайла Ігоровича. 
Вважати недійсним Тел.:тел. не 
вказаний 

Втрачено свідоцтво про право 
власності на житло за адресою 
м.Вінниця, вул. С.Зулінського, 25/38 
№1478 від 27.11.98р, видане на 
підставі рішення міської ради на 
Орлову О.П. і Орлова Е.З. вважати 
недійсним. Тел.:Тел. не вказано 

Sort date: 26.11.2019, №48/2019

«Подаруй 
дитині свято» 
 Ó Â³ííèö³ ïðîâåäóòü 
áëàãîä³éíèé çàõ³ä, äå 
çáèðàòèìóòü ïîäàðóíêè 
ä³òêàì ç ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íèõ öåíòð³â Â³ííèö³ 
òà Æìåðèíêè. Çàõ³ä íàçè-
âàºòüñÿ «Ðîçìàëþé íîâî-
ð³÷íó ³ãðàøêó — ïîäàðóé 
äèòèí³ ñâÿòî». Óñ³ ç³áðàí³ 
ïîäàðóíêè ïåðåäàäóòü ä³òÿì 
ç íåáëàãîïîëó÷íèõ ñ³ìåé 
â³êîì â³ä 3 äî 17 ðîê³â â ÊÇ 
«Â³ííèöüêèé òà Æìåðèí-
ñüêèé îáëàñíèé ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèé öåíòð ä³òåé». 
Íèí³ ¿õ òàì ïåðåáóâàº 65.
— Äëÿ âàñ öå ìîæëèâ³ñòü 
êðóòî ïðîâåñòè ÷àñ, çðîáèòè 
âëàñíèìè ðóêàìè àáî ðîç-
ìàëþâàòè íîâîð³÷íó ³ãðàø-
êó, çíàéòè íîâ³ çíàéîìñòâà. 
Âõ³ä íà çàõ³ä áåçêîøòîâí³é, 
òà òðåáà ïðèíåñòè ÿê³ñü 
ïîäàðóíêè äëÿ ä³òåé, — çà-
çíà÷àþòü îðãàí³çàòîðè. 
Ïîäàðóíêàìè ìîæóòü ñòàòè 
ñîëîäîù³, ³ãðàøêè, êàíö-
òîâàðè äëÿ ä³òåé ÷è áëàãî-
ä³éí³ âíåñêè. Óñå öå ä³òêàì 
ïåðåäàäóòü íà Äåíü Ñâÿòîãî 
Ìèêîëàÿ. Îðãàí³çàòîðè ïðî-
ñÿòü ïðîéòè ðåºñòðàö³þ, ùîá 
çíàòè, ñê³ëüêè ëþäåé ãîòîâ³ 
äîëó÷èòèñÿ bitly.su/vCE2eE9 

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Âåñ³ëëÿ ñâÿòêó-
âàëè ó ñåë³ íàðå-
÷åíî¿. Àíàñòàñ³ÿ 
ç ßëòóøêîâà Áàð-

ñüêîãî ðàéîíó. Ãîñòåé ïðèéìàëè 
ó ì³ñöåâîìó ðåñòîðàí³. Øêîäà, 
ùî äðóç³ ïî ñëóæá³ íå çìîãëè 
áóòè ïðèñóòí³. Ìîëîäÿòà ïî-
ÿñíþþòü, ùî äëÿ âè¿çäó çà ìåæ³ 
ãàðí³çîíó òðåáà áðàòè äîçâ³ë. Òà 
é äîðîãà íå áëèçüêà. Ïëàíóþòü 
ç³áðàòè ñâî¿õ ó Â³ííèö³.

— Ïðî âåñ³ëüíó ïîäîðîæ 
íå äóìàºìî, — êàæå Ìèõàéëî. — 
Ó íàøèõ ïëàíàõ éòè íàâ÷àòèñÿ. 
Çàðàç íà öå ñïðÿìîâàí³ äóìêè. 
Õî÷åòüñÿ ðîñòè ïî ñëóæá³. ßêèé 
ñîëäàò íå ìð³º ñòàòè ãåíåðàëîì? 
ª òàêèé âèñë³â. Ïðî ãåíåðàëà, 
öå äëÿ êðàñíîãî ñë³âöÿ. À îñü 
îòðèìàòè çâàííÿ îô³öåð³â ìð³º-
ìî ³ ÿ, ³ Íàñòÿ. Îñîáëèâî Íàñòÿ. 
Áî âîíà ç äèòèíñòâà áà÷èëà ñåáå 
â àðì³¿.

— Çíàéîì³ ä³â÷àòà, áóâàº, êà-
æóòü, Íàñòÿ, ÿê òè ìîæåø ï³ä-
í³ìàòèñÿ âíî÷³ ÷è âäîñâ³òà, êîëè 
âñ³ ëþäè ñïëÿòü, à òîá³ òðåáà ñï³-
øèòè â ÷àñòèíó, áî òàì âàñ çáè-
ðàþòü ïî òðèâîç³? — ðîçïîâ³äàº 
ä³â÷èíà. — ß ¿ì â³äïîâ³äàþ, ùî 
ðîáëþ öå ³ç çàäîâîëåííÿì. Ìåí³ 
öå ïîäîáàºòüñÿ. Ùîäíÿ íà ñëóæ-
áó ïðèõîäæó òåæ ³ç çàäîâîëåííÿì. 
Íå â³ðÿòü. Àëå öå ïðàâäà.

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ 
ПОСОРОМИВСЯ ПОПРОСИТИ 

Íàñòÿ ³ Ìèõàéëî ìàéæå îäíî-
÷àñíî ïðèéøëè íà ñëóæáó ó â/÷ 
3008. Öå áóëî ó æîâòí³ 2018-ãî. 
Â îáîõ îäíàêîâå çâàííÿ — ñîë-
äàò. Àëå ñëóæàòü ó ð³çíèõ áàòàëü-

éîíàõ. Ïåðøà ¿õíÿ çóñòð³÷ â³äáó-
ëàñÿ íà ïîë³ãîí³. Â³éñüêîâ³ îáîõ 
áàòàëüéîí³â âè¿õàëè íà ñòð³ëüáè.

— Ìîÿ çáðîÿ — êóëåìåò, — 
ðîçïîâ³äàº Íàñòàñ³ÿ. — Ïðèãà-
äóþ, âèêîíàëà çàâäàííÿ ³ ñêëà-
äàëà çáðîþ. Çðîçóì³ëî, áóëà 
çîñåðåäæåíà. Í³ íà ùî íå â³ä-
âîë³êàëàñÿ. Íàâ³òü íå çâåðíóëà 
óâàãó, ÿê õòîñü ï³ä³éøîâ.

Ìèõàéëî òàê ïðèãàäóº ¿õíþ 
ïåðøó çóñòð³÷. Òîé äåíü áóâ õî-
ëîäíèé.

— Äèâëþñÿ, ñòî¿òü ä³â÷èíà ç 
êóëåìåòîì, — êàæå Ìèõàéëî. — 
Çìåðçëà. Ðóêàìè ïåðåáèðàº 
çáðîþ. Òàêà êðàñèâà, òåíä³òíà. 
Í³áè ìàãí³òîì ïîòÿãíóëî äî íå¿. 
Ï³ä³éøîâ. Çàïèòàâ, ÷è ìîæó äî-
ïîìîãòè. Âîíà ïîãîäèëàñÿ. Ñàìå 
â òó ìèòü ùîñü éîêíóëî â ñåðö³. 
Äóøåþ â³ä÷óâ, ÿêà õîðîøà ëþ-
äèíà ïîðó÷. Íå ò³ëüêè êðàñèâà, 
à äîáðà. Î÷åé íå õîò³ëîñÿ â³ä-
âîäèòè â³ä íå¿. Àëå òðåáà áóëî 
éòè. Ìåí³ íà ñòð³ëüáè, ¿é — 
ó ÷àñòèíó.

Äî ê³íöÿ äíÿ Ìèõàéëî êàðòàâ 
ñåáå çà òå, ùî íå ïîïðîñèâ òåëå-
ôîí ó ä³â÷èíè.

Äóæå õîò³ëîñÿ ïðîäîâæèòè 
ñï³ëêóâàííÿ. Çàïèòàâ çíàéîìó, 
÷è íå çíàº âîíà êóëåìåòíèöþ Íà-
ñòþ. Òà ïîò³øèëà â³äïîâ³ääþ. ² 
íîìåð òåëåôîíó ï³äêàçàëà.

ХОДИЛА ДО КОМБАТА 
ПРОСИТИСЯ НА ВІЙНУ 

— Íå êîæíà ä³â÷èíà ãîòîâà 
ï³òè â àðì³þ, — êàæå Ìèõàéëî. — 
Ñïðàâà, ïî-ïåðøå, â³äïîâ³äàëü-
íà, ïî-äðóãå, ïîòðåáóº ñèëè, âè-
òðèìêè. Ñëóæàòü ô³çè÷íî çäîðîâ³ 
ä³â÷àòà. Íàñòÿ ñàìå òàêà. À ùå 
âîíà — ùèðà ³ ñïðàâåäëèâà.

Ï³ñëÿ ïåðøîãî ì³ñÿöÿ çóñòð³÷åé 

«БАЧУ, СТОЇТЬ КРАСИВА 
ДІВЧИНА З КУЛЕМЕТОМ» 
Весілля у нацгвардійців  У суботу 
свої долі поєднали двоє бійців в/ч 3008 — 
Анастасія і Михайло. Відтепер у них 
однакове прізвище, трохи незвичне, 
зате красиве — Пташка. Молодята охоче 
розповіли про історію свого знайомства

õëîïåöü â³ä÷óâ, ùî êðàùî¿ ñó-
ïóòíèö³ æèòòÿ éîìó ãîä³ øóêàòè.

Ïåðøå âèïðîáóâàííÿ íå çìó-
ñèëî ñåáå ÷åêàòè.

Ó òîé âå÷³ð Íàñòÿ ç ñóìîì 
ñïðèéíÿëà ñëîâà Ìèõàéëà: «¯äó 
íà Äîíáàñ!» 

Íàñòóïíîãî äíÿ, ïðèéøîâøè 
íà ñëóæáó, ñîëäàòêà íàïðîñèëà-
ñÿ íà ïðèéîì äî êîìáàòà. Ïî-
êëàëà çàÿâó ç³ ñëîâàìè: «Ïðîøó 
â³äïðàâòå ìåíå â ðàéîí ÎÎÑ». 
¯é â³äìîâèëè. Íà òîé ÷àñ ä³ÿâ 
íàêàç ïðî çàáîðîíó â³äïðàâëÿòè 
ãâàðä³éö³â æ³íî÷î¿ ñòàò³ ó çîíó 
áîéîâèõ ä³é.

Ïåðåêîíóâàëà êîìàíäèðà áà-
òàëüéîíó, ùî ìàº áóòè ïîðó÷ ç 
êîõàíèì. Îäíàê öå íå äîïîìîãëî. 
Îô³öåð ñêàçàâ, ùî â³í âèêîíóº 
íàêàç. Äîêóìåíò íå ïåðåäáà÷àº 
âèíÿòê³â.

— Ïåðøèé ðàç ÿ ïîáà÷èâ ñëüî-
çè íà îáëè÷÷³ Íàñò³, — çãàäóº 
Ìèõàéëî. — Âîíà ïëàêàëà, ïðî-
âîäæàþ÷è ìíå, à â ñàìîãî ñåðöå 

ðîçðèâàëîñÿ. Íå â³ä òîãî, ùî ¿äó 
íà â³éíó. Øêîäà áóëî, ùî êîõàíà 
òàê ïåðåæèâàº.

Ì³ñÿöü ðîçëóêè ñòàâ ïåðøèì 
âèïðîáóâàííÿì äëÿ ìîëîäÿò. 
Êîëè Ìèõàéëî ïîâåðíóâñÿ, âîíè 
âèð³øèëè æèòè ðàçîì.

ОСВІДЧИВСЯ НА ВЕСІЛЛІ 
У БРАТА 

Ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ ó äâîþð³ä-
íîãî áðàòà Ìèõàéëà áóëî âåñ³ë-
ëÿ. Ïðèâ³òàòè áëèçüêó ëþäèíó 
ç îäðóæåííÿì Ìèõàéëî ïî¿õàâ 
ðàçîì ç Íàñòåþ. Äîðîãîþ äî Ãàé-
ñèíà, çâ³äòè ðîäîì Ìèõàéëî, îá-
ãîâîðþâàëè, ÿê áóäóòü â³òàòè, õòî 
ùî ìàº ãîâîðèòè ìîëîäÿòàì. Íà-
ñòÿ é ãàäêè íå ìàëà, ùî ñàìå òàì, 
íà âåñ³ëë³, íà íå¿ ÷åêàº íåñïîä³-
âàíèé ñþðïðèç.

Êîëè âåñ³ëëÿ áóëî ó ñàìîìó 
ðîçïàë³, êîëè âæå âèãîëîñèëè 
áàãàòî òîñò³â íà àäðåñó ìîëîäî¿ 
ïàðè, Ìèõàéëî ðàïòîì ïîïðî-
ñèâ ñëîâî.

— Òè æ óæå ãîâîðèâ, Ì³øà, — 
ïîäèâèëàñÿ íà õëîïöÿ Íàñòÿ.

— Íå äóìàâ, ùî öå òàê õâè-
ëþþ÷å ñòàòè ïåðåä ëþäüìè ³ ç³-
çíàòèñÿ êîõàí³é ó ëþáîâ³, çàïðî-
ïîíóâàòè ¿é ðóêó ³ ñåðöå, — êàæå 
Ìèõàéëî. — Êîëè éøîâ äî ì³-
êðîôîíà, ùå í³÷îãî. À ïî÷àâ ãî-
âîðèòè, â ãîðë³ ïåðåñîõëî, ãîëîñ 
ñòàâ òðåìò³òè, ïî ò³ëó ìóðàøêè…

— À ÿ, — ãîâîðèòü Íàñòÿ. — 
Ó ìåíå òàê ñàìî. Àæ â î÷àõ ïî-
òåìí³ëî â³ä òîãî, ÿê ïî÷óëà, ùî 
öå â³í ãîâîðèòü äî ìåíå. Ùî 
òðåáà âèéòè íà ñåðåäèíó, ùî âñ³ 
íà òåáå äèâëÿòüñÿ. Òî áóëè ùå ò³ 
õâèëèíè.

Про весільну подорож не думаємо, – кажуть молодята. 
– У наших планах йти навчатися

Настя Горбанюк після школи на-
вчалася в аграрному універси-
теті. Опановувала спеціальність 
«Облік і аудит». У неї мама бух-
галтер у сільраді. Дівчина пішла 
по її стопах.
— Насправді мені хотілося іншо-
го, — говорить Настя. — Змалку 
виросла у компанії хлопців. За-
мість ляльок гралася пістолетика-
ми, або ще якимись військовими 
іграшками. Войнушки з хлопця-
ми — це було моє.

На третьому курсі університе-
ту Настя повідомила батькам, 
що хоче здійснити свою дитячу 
мрію — стати військовою. Батьки 
не здивувалися. Тато, навпаки, 
підтримав, схвалив вибір. Мама 
відмовляла від такої затії. Каза-
ла, на війну можуть відправи-
ти. «Дехто ховається від армії, 
а ти…» 
Настя перейшла на заочне на-
вчання. Щоправда, перед тим 
довелося пройти випробування 

у частині. Продемонструвати фі-
зичні здібності, поспілкуватися з 
психологами. Робила це під час 
літніх канікул.
Коли перший раз її побачив у вій-
ськовій формі молодший брат, 
то одразу сказав: «Я теж, як ви-
росту, буду як Настя, військовим». 
Ваня, так звати хлопчика, нині 
у третьому класі. Дуже гордиться, 
що має таку сестру і в неї такий 
само військовий хлопець, а тепер 
уже — її чоловік.

Я теж піду в армію 
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ðåñòàâðàö³¿ òà â³äíîâëåííÿ. Ó ³í-
øîìó âèïàäêó — çíåñåííÿ», — 
ïèøå Ñåðã³é Ì³ðîøíè÷åíêî. Óñ³ 
êîìåíòàð³ òóò: bit.ly/2DeMdQa 

ПОБУДУЮТЬ НОВЕ ЖИТЛО 
Íàïðèê³íö³ 2017 ðîêó äâîïî-

âåðõ³âêó çà àäðåñîþ Ìóðè, 7 âè-
êóïîâóº ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òîâàðèñòâî «Ìóðîâàíà Âåæà». 
Çà ïðèì³ùåííÿ, ïëîùåþ 461 êâà-
äðàòíèé ìåòð, äàþòü 1 ì³ëüéîí 
17 òèñÿ÷ 223 ãðèâí³. À ñàìó áó-
ä³âëþ íàçèâàþòü àâàð³éíîþ, äå 
êîíñòðóêö³¿ çàçíàëè çíà÷íèõ 
ðóéíóâàíü.

Çåìëþ ï³ä áóäèíêîì ïåðåäàþòü 
â îðåíäó íà 10 ðîê³â ï³ä áóä³âíè-
öòâî òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòî-
êâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç 
îá’ºêòàìè òîðãîâî-ðîçâàæàëüíî¿ 
òà ðèíêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Ó êâ³òí³ 2019-ãî äåïàðòàìåíò 
àðõ³òåêòóðè âèäàº ³íâåñòîðó 
ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè ³ îáìåæåí-
íÿ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ íîâîáóäó.
Ïîâåðõîâ³ñòü áóäèíêó íå âêà-
çàíà: îñòàòî÷íó âèñîòó ñïîðóäè 
ìàþòü óòî÷íèòè â ïðîåêò³, ùîá 
âèòðèìàòè íîðìè ³íñîëÿö³¿ òà 
â³äñòàí³ äî ñóñ³äí³õ äîì³â. Ïðè 
öüîìó, ô³ðìà ìîæå çàáóäóâàòè 
ò³ëüêè 50% ä³ëÿíêè, çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 9 ñîòîê.

Àðõ³òåêòîðè çîáîâ’ÿçàëè ïå-
ðåäáà÷èòè ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ 
àâòî, çáåðåãòè òà â³äíîâèòè çåëåí³ 
íàñàäæåííÿ, îáëàäíàòè ïàíäóñè 
òà çðîáèòè âåëîïàðêîâêó.

463907

460035

РЕКЛАМА

ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Â³ííè÷àíè â ñî-
öìåðåæàõ ïóáë³êó-

âàëè äîïèñè, ùî çíîñÿòü ñòàðó 
áóä³âëþ â Ñåðåäì³ñò³. Ìèíóëî¿ 
ñóáîòè, 23 ëèñòîïàäà, ï³øëè 
çà àäðåñîþ Ìóðè, 7, ùîá ïî-
áà÷èòè, ùî çàðàç â³äáóâàºòüñÿ 
íàâêîëî öüîãî áóäèíêó.

Òàì, äå äîíåäàâíà ñòîÿëà ñòàðà 
äâîïîâåðõ³âêà, ÿêà çàðîñëà ïëþ-
ùåì, òåïåð — ôðàãìåíòè ôàñà-
äó òà ñò³í. Ïîðÿä ç áóäèíêîì 
ïðàöþº åêñêàâàòîð, ÿêèé ñâî¿ì 
êîâøåì «òîâ÷å» áóäèíîê.

Ïîêè îäèí ðîá³òíèê çíîñèòü 
ä³ì, ³íøèé äèâèòüñÿ, ùîá ìà-
øèíè íå çà¿æäæàëè íà äîðîãó 
ïåðåä áóä³âíèöòâîì.

— Ìè òóò ïî÷àëè ïðàöþâàòè ç 
ìèíóëî¿ ñóáîòè (16 ëèñòîïàäà — 
àâò.). Ä³ì ñïðàâä³ äóæå êðèõêèé. 
Âõ³ä áóâ â³äêðèòèé ³ ï³äïåðòèé 
ïàëèöÿìè. ßêáè ¿õ õòîñü çà÷å-
ïèâ, òî âïàëà á ñòåëÿ ³ äðóãèé ïî-
âåðõ, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Äåðåâ’ÿí³ 
áàëêè ïðîãíèëè, ä³ì ì³ã çâàëèòè-
ñÿ àáî íà äîðîãó, àáî íà ñóñ³äí³ 
áóäèíêè. Éîãî äåìîíòóþòü, ùîá 
íå äîïóñòèòè íåùàñòÿ. Ìîæëè-
âî, ñòàðèé áóäèíîê ìîæíà áóëî á 
âðÿòóâàòè. Àëå öèì ïîòð³áíî áóëî 

çàéìàòèñÿ äåê³ëüêà ðîê³â òîìó.
Íàîñòàíîê ÷îëîâ³ê ñêàçàâ, ùî 

êîìïàí³ÿ-çàáóäîâíèê áóäå çâî-
äèòè òóò ï’ÿòèïîâåðõ³âêó. À ¿ì 
íà äåìîíòàæ òà âèâ³ç áóä³âåëü-
íîãî ñì³òòÿ ïîòð³áíî îð³ºíòîâíî 
äâà òèæí³.

І «ЗА», І «ПРОТИ» ЗНЕСЕННЯ 
Ó ìåðåæ³ äóìêè â³ííè÷àí 

ðîçä³ëÿþòüñÿ. Îäí³ êàæóòü, ùî 
äåìîíòàæ ãëèíÿíîãî áóäèíêó 
íà ªðóñàëèìö³, öå âåëèêà âòðàòà, 
à ³íø³ — ùî õàëóïêè, ùî ðîç-
ñèïàþòüñÿ, íå âàðò³ ðåñòàâðàö³¿.

«Öåé ä³ì ÿ ïîêàçóâàâ âñ³ì òó-
ðèñòàì, ùî ïðè¿æäæàëè äî Â³-
ííèö³ ÿê ïðèêëàä òðàäèö³éíî¿ 
ºâðåéñüêî¿ àðõ³òåêòóðè: äå çíèçó 
áóëè ëàâêè, à çâåðõó æèòëîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ», — ïèøå Åäâàðä Äîêñ.

«Ó äîì³ ìîæíà áóëî çðîáèòè 
îô³ñ, ìóçåé, êàâ’ÿðíþ ÷è êðàì-
íè÷êó. Òàê ö³ëèé êâàðòàë ìîæ-
íà çáåðåãòè òà çàîõîòèòè òóðèñ-
ò³â», — ïèøå â³ííè÷àíêà ²ðèíà 
Ïîïåíêî.

«ßêáè áóä³âëÿ îáâàëèëàñü ³ 
çàãèíóëè ëþäè, òî âëàäà òà-
êîæ áóëà á âèííîþ, ùî â÷àñíî 
íå çíåñëè. ² äå áóëè çàõèñíèêè 
³ñòîðè÷íîãî öåíòðó äâà-òðè ðîêè 
òîìó?», — ïèøå Òàðàñ Ãðèöóëÿê.

«Êîëè áóäèíîê ïîáóäîâàíèé 
íå ç ã³âíà ³ ã³ëîê, òî â³í âàðòèé 

ІСТОРІЯ ЧИ НЕБЕЗПЕКА? ЗНОСЯТЬ 
ГЛИНЯНИЙ ДІМ НА ЄРУСАЛИМЦІ 
Єврейське минуле  Протягом двох 
тижнів повністю зникне будинок на вулиці 
Мури, 7. Раніше це був глиняний будинок 
відомого вінницького лікаря Михайла 
Штерна. Тепер це аварійний дім, який 
зносять, щоб він не звалився на дорогу 
чи сусідні будівлі. Що зведуть на місці 
зруйнованого будинку?

Старожили кажуть, що глиня-
ний будинок був побудований 
у 19 столітті. У радянські часи 
у ньому були спортивні секції, 
а останнім приміщення займала 
майстерня ЖЕКу № 3. Тоді як од-
ним з перших власників будинку 
був вінницький лікар Михайло 
Штерн. Фрагмент його біогра-
фії наводить у своїй книзі «Моя 
Вінниця» Соломон Вайнштейн:
«Одним з широко відомих ліка-
рів Вінниці був Михайло Ісаєвич 
Штерн (народився в 1918-му 
в Жмеринці, закінчив медичний 
інститут в 1944 році). Гарний чо-
ловік, чорнявий, з академічної 
борідкою і м'якими рухами.
Він працював спочатку в полі-
клініці на Першотравневій те-
рапевтом, ендокринологом та 
сексопатологом. Був непоганим 
лікарем. Але з жебрацькою зарп-

латою ніяк не бажав. І «дозво-
ляв» пацієнтам собі доплачувати. 
Тому й жив небідно. Дружина 
Штерна Іда була красивою по-
вною жінкою і «потопала» в зо-
лотих прикрасах.
Але одного разу   Штерн попав-
ся — і за нього взялися. У «Ві-
нницькій правді» з'явилася стат-
тя-памфлет «Схаменісь, Iсайя!», 
а чоловіка перевели на посаду 
дільничного лікаря. Люди, зна-
йомі зі статтею, закривали пе-
ред ним двері, коли бачили, хто 
прийшов «за викликом».
Штерн не здався: поїхав до Хар-
ківського інституту та отримав 
там  свідоцтво фахівця-ендо-
кринолога. Після цього отримав 
роботу в міському ендокриноло-
гічному диспансері на Старому 
місті. У іншому ж Штерн зали-
шився вірним собі».

У глиняному домі жив лікар Штерн 

Будинок зруйнували за декілька хвилин. Екскаватор 
розніс ковшем залишки стін та фасаду двоповерхівки

«Ìîæëèâî, áóäèíîê 
ìîæíà áóëî âðÿòóâàòè. 
ßêáè öèì ïî÷àëè 
çàéìàòèñÿ äåê³ëüêà 
ðîê³â òîìó», — êàæå 
áóä³âåëüíèê
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ОВЕН 
Благополучний час для під-
корення серця цікавої вам лю-
дини. Втім, бажання прийняти 
серйозне рішення навряд чи 
відвідає вас цього тижня.

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся вибрати час 
і розібратися у власних по-
чуттях, вони зовсім не одно-
значні. У середу одне необе-
режне слово може вплинути 
на подальші взаємини з 
коханою людиною. 

БЛИЗНЮКИ 
Настає сприятливий період 
у ваших стосунках. Кохана лю-
дина стане поступливою, а всі 
ваші вульгарні сварки і образи 
розтануть, як дим. Тільки 
не ревнуйте свого обранця.

РАК 
Ви — втілення мрії своєї ко-
ханої людини, тільки не дуже 
задирайте ніс. Цінуйте її 
гарне і навіть піднесене став-
лення до вас, і не втрачайте 
такий шанс створити сім'ю.

ЛЕВ 
У вівторок не обов'язково до-
водити розбіжності до спору, 
це виявиться лише порожнім 
струсом повітря. У середу 
можливе нерозуміння 
у вашій парі. Але до п'ятниці 
образа випарується.

ДІВА 
Ви чарівні і привабливі, спо-
внені енергії. Не дозволяйте 
«доброзичливцям» втруча-
тися у ваше особисте життя, 
навіть порадами. Ви повинні 
самі залагодити проблеми.

ТЕРЕЗИ 
Час сприяє як розриву старих 
стосунків, так і початку нових. 
Якщо ваш союз пройде цю 
межу і без втрат, вважайте, 
що він витримав серйозну 
перевірку на міцність.

СКОРПІОН 
Пошук «вулканічних» при-
страстей не завжди дає 
прогнозовані результати. Так 
що вас може очікувати сюрп-
риз. Втім, вам не звикати 
до екстравагантних ситуацій. 
Насолоди вам гарантовані. 

СТРІЛЕЦЬ 
Cтосунки з партнером, схоже, 
все ще залишають бажати 
кращого. Не засмучуйтеся: 
кохана людина все одно дуже 
скоро повернеться до вас.

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся заспокоїтися 
і розібратися в своїх заплу-
таних емоціях і відчуттях. 
Корисно буде згадати про 
пріоритети, щоб не порушити 
глобальну гармонію стосунків. 

ВОДОЛІЙ 
Удача в особистому житті 
бродить близько, і скоро ваші 
шляхи перетнуться. Неспо-
діване знайомство може все 
змінити. Присвятіть четвер 
спілкуванню і легкому флірту.

РИБИ 
На помилках вчаться, так ви-
вчіть, нарешті, урок. Поста-
райтеся не робити промахів 
заново, не нав'язуйте коханій 
людині свої плани на май-
бутнє. Ще добре б уважніше 
прислухатися до бажань 
свого обранця.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 27 ЛИСТОПАДА – 3 ГРУДНЯ

ВІКТОРІЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ 

— Ваша друга 
половинка може 
бут и  д а л е ко 
не ідеальною, 
однак вона може 

ідеально підходити вам. Найголо-
вніше, що необхідно запам’ятати, 
це, насамперед, усвідомлення 
того, що кожні стосунки мають 
свої проблеми. Однак ідеальними 
взаємини стають тоді, коли обидва 
партнери прагнуть бути парою на-
віть у найважчі часи. Досить таки 

часто ми самі ускладнюємо наші 
стосунки. Складнощі починають-
ся тоді, коли розмови набувають 
вигляду текстових повідомлень, 
почуття переходять на рівень під-
свідомості, секс стає грою, слово 
«кохання» випадає з розмовної 
мови, зникає довіра, а таке слово 
як чесність і зовсім втрачає будь-
який сенс. Ще більше ситуація 
посилюється, коли невпевненість 
у собі стає способом життя, рев-
нощі стають звичкою, як і почуття 
образи, а виходом із ситуації є 
тільки ухилення від усіх проблем 
і небажання щось змінювати.

Коментар експерта

СКІЛЬКИ КРОКІВ 
ДО ІДЕАЛЬНИХ СТОСУНКІВ?
Спробуємо  У кожної людини 
є образ ідеальних стосунків, 
сформований культурою або власним 
гірким досвідом. Саме під цю модель 
ми відчайдушно намагаємося підігнати 
свою пару і падаємо духом, якщо вона 
здається не ідеальною. Для когось 
така «еталонна» одержимість може 
стати мотивацією для безперервного 
вдосконалення, деяких змусить 
опустити руки. А все набагато простіше

²ñíóº ê³ëüêà çàãàëüíîïðèéíÿ-
òèõ äóìîê íà òåìó, ÿêîþ ìàº áóòè 
³äåàëüíà ïàðà.

Çàãàëîì ¿õ âñ³ ìîæíà çâåñòè 
äî ÷îòèðüîõ òåç. Ïåðøà ç íèõ 
çâó÷èòü òàê: â ³äåàëüíèõ ñòîñóí-
êàõ ³ñíóþòü ëèøå îäíîäóìö³, 
òîìó ñåðéîçíèõ ðîçá³æíîñòåé 
ó ïîãëÿäàõ ïðîñòî íå ìîæå áóòè. 
Ïðîòå ìè æèâ³ ëþäè ç³ ñâî¿ìè 
ïî÷óòòÿìè, íàä³ÿìè, ïåðåæèâàí-
íÿìè ³ ñòðàõàìè. ² â³ðèòè, ùî 
â ïðàâèëüíèõ ñòîñóíêàõ íå áóâàº 
ñâàðîê, öå êîæåí ðàç â³ä÷óâàòè 
ñåáå áðàêîâàíèì òîâàðîì, êîëè 
ó âàñ âîíè âñå æ òàêè âèíèêàþòü. 
Àáî ìîæíà ðîáèòè ùå ã³ðøå, 
çîêðåìà, ïðèäóøóâàòè ðîêàìè 
ñâî¿ íåãàòèâí³ åìîö³¿, ùîá í³õòî, 
íå äàé Áîæå, íå ïîáà÷èâ ó âàñ 
«áàçàðíó áàáó» ÷è «ãàì³ðíîãî 
ïðèäóðêà». Á³ëüø³ñòü ïàð ðîç-
ïàäàºòüñÿ ñàìå ÷åðåç íåâì³ííÿ 
êîìóí³êóâàòè òà íàâ³òü ñâàðèòèñÿ 
îäíå ç îäíèì. Òàê ç'ÿâëÿþòüñÿ 
ïðèõîâàí³ îáðàçè ³ íàêîïè÷óºòü-
ñÿ ãí³â, ÿêèé îäíîãî ðàçó ìîæå 
âèëèòèñÿ íå ïðîñòî â ñâàðêó, 
à â ãàíåáíèé òà ïðèíèçëèâèé 
äëÿ îáîõ ñêàíäàë.

Íàâ³òü ³äåàëüí³ ïàðè (õî÷à òóò 
á³ëüøå ï³äõîäèòü âèçíà÷åííÿ — 
ãàðìîí³éíà ïàðà) ³íîä³ ïîòðàïëÿ-
þòü ó ñèòóàö³¿, êîëè íå ìîæíà 
îá³éòèñÿ áåç ç'ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â.

Â³ä íåãàðìîí³éíî¿ ïàðè ¿õ â³ä-
ð³çíÿº òå, ùî ïàðòíåðè çàò³âàþòü 
ñâàðêó íå ç ìåòîþ îáðàçèòè êî-
õàíó ëþäèíó ÿêîìîãà áîëþ÷³øå, 
à äëÿ òîãî, ùîá ÿêîñü âèð³øèòè 
ñèòóàö³þ, ùî ïðèçâåëà äî ö³º¿ ñà-
ìî¿ ñâàðêè. Âåñü ä³àëîã ó òàêî¿ 
ïàðè íàö³ëåíèé íà òå, ùîá äîíå-
ñòè äî ïàðòíåðà ìàêñèìàëüíî êî-
ðåêòíî (ÿêùî åìîö³¿ íå â³çüìóòü 
âåðõ), ùî êîíêðåòíî ¿õ íå âëà-
øòîâóº ³ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè 
âèð³øèòè ïðîáëåìó.

ПОТРІБНО ОДРУЖИТИСЯ, 
ЗАВЕСТИ ДІТЕЙ 

Öå òåæ ç³ ñïèñêó òåç ïðî ñóò-
í³ñòü ³äåàëüíèõ ïàð. Àäæå, õòî 
ïðî òå íå çíàº, òàê³ ïàðè çà-

âæäè îäðóæóþòüñÿ ³ íàðîäæó-
þòü ä³òåé (âè ä³éñíî â öå â³-
ðèòå?) Õî÷à ä³éñíî äåÿê³ òàê ³ 
ðîáëÿòü, à äåÿê³ — ñïðèéìàþòü 
îô³ö³éíèé øëþá ÿê ôîðìàëü-
í³ñòü. ² ò³, ³ ³íø³ ìîæóòü áóòè 
àáñîëþòíî ùàñëèâ³, ³ ïðè÷èíà 
òîìó — ñï³ëüí³ ³íòåðåñè òà ö³í-
íîñò³. ßêùî äóìêè ïàðòíåð³â 
â ïàð³ ùîäî ³íñòèòóòó øëþáó àáî 
ïðîäîâæåííÿ ðîäó çá³ãàþòüñÿ, 
òî ÷è º ð³çíèöÿ, ÷è â³äïîâ³äàþòü 
âîíè çàãàëüíîïðèéíÿòèì íîð-
ìàì. Ãîëîâíå, ùîá ëþäè â³ä-
÷óâàëè ñåáå ùàñëèâèìè îäíå ç 

îäíèì. Äî ðå÷³, ñàìå öå âèçíà÷àº 
øëþá äâîõ ëþäåé, à íå îñü öå 
óñå: øòàìïè â ïàñïîðò³, âåñ³ëü-
íèé òîðò, ôîòîñåñ³ÿ.

СОЦІАЛЬНІ РОЛІ 
Â ³äåàëüí³é ïàð³ ÷îëîâ³ê çà-

âæäè ³ íåîäì³ííî ìàº íåñòè 
â õàòó ãðîø³ (à ñïî÷àòêó öþ 
õàòó êóïèòè), à âîíà — áåðåãèíÿ, 
àáî ëþäèíà, ÿêà ñâîºþ êðàñîþ 
òà ëåãê³ñòþ ìàº íàäèõàòè éîãî 
íà «ïîäâèãè» (ÿê ïðàâèëî, â öþ 
ïàñòîðàëü ñâÿòî â³ðÿòü íåïîòð³á-
í³ í³êîìó æ³íêè òà ÷îëîâ³êè). 
Òàêèé ñâ³òîãëÿä íå ëèøå ïåðå-
æèòîê ìèíóëîãî, â³í íàâ³òü òðî-
õè íåçäîðîâèé. Òîæ ÿêùî ÷îëî-
â³ê ïå÷å íàéñìà÷í³ø³ ò³ñòå÷êà, 
à æ³íêà çàêèäàº ìàìîíò³â ó ñ³-
ìåéíèé áþäæåò ³ âîíè ïðè öüîìó 
ùàñëèâ³ — íó ³ äîáðå, ³ ïëþâàòè 
íà âñ³õ, õòî ãîâîðèòü ³íøå. Âè 
âñå îäíî í³êîãî íå ïåðåêîíàº-
òå, òà é íå ïîòð³áíî ñâî¿ìè ñòî-
ñóíêàìè êîìóñü ùîñü äîâîäèòè. 
Ñóòî âàø³ ³äåàëüí³ (äëÿ âàñ) ñòî-
ñóíêè ãîëîâí³ø³, í³æ ñîö³àëüí³ 
ðîë³, íàâ'ÿçàí³ ñóñï³ëüñòâîì.

Á³ëüø³ñòü ïàð 
ðîçïàäàºòüñÿ ñàìå 
÷åðåç íåâì³ííÿ 
êîìóí³êóâàòè òà íàâ³òü 
ñâàðèòèñÿ îäíå ç 
îäíèì

ТОП-7 ПРАВИЛ ГАРМОНІЙНОЇ ПАРИ
ЯК ПРОЙШОВ ТВІЙ ДЕНЬ?
Це дуже просте, але дуже важливе питання. І його варто не тільки 
ставити, ще й реагувати на відповідь. Небайдуже ставлення 
до власної персони приємне будь-якій людині. Всього чотири сло-
ва «як пройшов твій день» демонструють зацікавленість у коханій 
людині як в особистості, та повагу до її життя за межами ваших 
стосунків.

ЯК Я ЛЮБЛЮ 
Не обов'язково засипати свого партнера компліментами з ніг 
до голови. Досить просто демонструвати свою любов і вдячність: 
просте "дякую" за якусь дрібницю, випадкові обійми або поцілунок, 
легкий флірт, навіть якщо ви разом вже сотню років. Такі речі по-
казують коханій людині, як сильно ви цінуєте і завдячуєте долі за те, 
що у вашому житті вона є.

ЦЕ ДУЖЕ МИЛО 
У закоханих пар з часом з'являється своя мова, свої жарти, свої 
звички та прикмети, зрозумілі тільки їм двом. Це має дуже милий 
вигляд з боку, тому не потрібно цього соромитися. Це означає 
доволі сильну закоханість, і те, що ви, як то кажуть, на одній хвилі. 
До речі, з часом ви навіть у дзеркалі можете побачити дуже схожу 
на вас людину. Притягуються схожі за світоглядом люди.

ЯК ТИ ЛЮБИШ 
Сексуальні бажання, переваги, невдоволення — все це повинно 
бути озвучено в рамках романтичних стосунків. Читати думки одне 
одного ви не вмієте, тому говорити про це — єдиний правильний 
шлях до поліпшення вашого інтимного життя (навіть якщо воно і 
так здається вам бездоганним).

ЩО МИ РОБИТИМЕМО 
Давайте будемо чесними: навіть якщо ви дуже прошарені і за рів-
ноправне партнерство в стосунках, хтось завжди робить більше. 
Обговорювати це потрібно, разом розподіляти обов'язки, разом 
займатися якимись домашніми справами, це дуже важливо, ну, 
щоб надалі не виникало непорозумінь і образи, що ви вкладаєте 
в ці стосунки набагато більше.

ХТО ЗА ЩО ПЛАТИТЬ 
Фінансове питання вирішувати потрібно. Мовчати і пускати все 
на «якось воно буде» — нерозумно. Якщо ви хочете запровадити сі-
мейний бюджет, почати відкладати і просто бути в курсі фінансових 
операцій одне одного, це не свідчить про недовіру чи занудство. 
Фінансове питання в стосунках, це в першу чергу справа безпеки. 
Не тільки особисто кожного, але й вашої загальної.

ПРО ЩО ТИ МРІЄШ 
Нехай цим мріям ніколи не судилося збутися, нехай вони занадто 
дитячі чи нездійсненні, проте знаючи, про що мріє ваш партнер, 
ви точно будете розуміти, що рухаєтеся в одному напрямку (чи ні). 
Тому що мрії людини дуже показова і в етичному, і в практичному 
плані. Розповідайте своєму партнерові свої мрії і уважно слухайте і 
підтримуйте його. Просто такі моменти дуже зближують 
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ОВЕН 
Не исключены неожиданные 
приключения, вам очень 
пригодится здравомыслие.

ТЕЛЕЦ 
Можете рассчитывать на вза-
имопонимание в общении 
с окружающими вас людьми.

БЛИЗНЕЦЫ 
Посетившие вас на этой 
неделе идеи принесут вам 
прибыль и успех. 

РАК 
Вам может предстоять 
борьба с конкурентами, 
впрочем, велики шансы 
выйти из нее победителем.

ЛЕВ 
Вас может ждать повышение 
по службе, но появятся 
и новые обязанности. 

ДЕВА 
На этой неделе вы можете 
получить заманчивое дело-
вое предложение. 

ВЕСЫ 
Первая половина недели 
обещает позитивные пока-
затели во многих областях. 

СКОРПИОН 
Вы можете совершить прорыв 
к новым высотам — в работе, 
в бизнесе и в любви. 

СТРЕЛЕЦ 
Придется рассчитывать 
только на свои силы и уме-
ние быстро менять планы. 

КОЗЕРОГ 
Постарайтесь использовать 
благоприятное время для 
новых знакомств, налажива-
ния необходимых контактов.

ВОДОЛЕЙ 
Перед вами откроются 
новые возможности и новые 
соблазны. 

РЫБЫ 
Вы живете ощущением зна-
чительности перемен, одна-
ко не стремитесь расставить 
все по своим местам. 

РЕКЛАМА

462923

464079

464015

Софія, 20 років
Студентка Білоцерківського 
аграрного університету. 
Цілеспрямована та весела, 
завжди іду до поставленої 
мети. Маю хобі — читання 
книг, заняття спортом, 
малювання та спів, а також 
вишиваю бісером. Кожен 
день починається з усмішки — 
це є запорукою неймовірного 
настрою та завзяття брати 
від щоденних буднів лише 
найкраще.  

462716

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

464089

464367

464858
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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)


